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 "في محافظة الخليل دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية"

 الباحثة: إعداد
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 الفصل األول 

 لمقدمة ا 1.1

 

كافة، حيث   انتقل العالم نقلة نوعية واضحة من خالل اهتمامه بالتنمية المستدامة وتطبيقاتها في المجاالت 

االقتصادات المتنوعة التي تدعم هذه التنمية المستدامة وترتبط بها ارتباطًا وثيقًا كاالقتصاد المعرفي، ظهرت العديد من  

 واالقتصاد األخضر، واالقتصاد البنفسجي. 

عندما  وذلك  في فرنسا،    2011ظهر مفهوم االقتصاد البنفسجي ألول مرة في شهر تشرين األول من العام  و 

باريس أول    " فيفة لوموند الفرنسية هذا المفهوم، بعد أن نظمت جمعية "ديفيرسيومااللكترونية لصحي  النسخةنشرت  

والمفوضية األوروبية    ، والبرلمان األوروبي  ،منظمة اليونسكو  من  منتدى دولي حول االقتصاد البنفسجي، تحت رعاية كل  

Ilkkaracan, 2013) .) 

وغلبة الطابع اإلنساني في    المسؤولية االجتماعية يعتبر البعد الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة في إطار  و 

(، ورغم وجود 2020من الركائز األساسية التي اعتمدها مفهوم االقتصاد البنفسجي )ميلود وعز الدين،  ،ظل العولمة

وتقييم    ،األخيرة، إال أننا نجد ندرة الدراسات المتعلقة بإدارة األحداث البنفسجية  عشر سنوات  الهذا المفهوم على مدى  

 وعالقته بالجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية.  ،األداء البنفسجي

 ن االهتمام بالبيئة الخضراء واالستدامة في معظم دول العالم، باإلضافة يبرز في القرن الحادي والعشر ولقد  

والعمل على دمج هذه المعرفة مع العادات والثقافات المحلية،    ، يد من المجتمعات على زيادة المعرفةتركيز العد   إلى

لالستثمار الفكري في هذه المجتمعات، وتحقيق الوعي االستراتيجي والتنمية   فضلى حيث يعتبر هذا التكيف الطريق ال

 المستدامة مع ظهور واضح للبصمة الثقافية في كل مجتمع.
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يكولوجية بما يشمله من مؤشرات اختيارية  نه إلى جانب االقتصاد األخضر الذي يمثل البصمة اإلنالحظ أو 

مؤشرات بيئية، ومؤشرات بشأن مسار و مؤشرات اقتصادية،  "   :تندرج ضمن ثالث فئات من المؤشرات   والتيللدول  

 ،الذي يمثل البصمة االجتماعية (، واالقتصاد االجتماعي  2018)نجاتي وحسام الدين،    "التقدم  والرفاه االجتماعي

واالهتمام باإلنسان في إطار   هاوترميم  سلبيات العولمة  وتبنيه المفهوم السلمي والتضامن االجتماعي كأداة لتصحيح  

والتشارك والتضامن  والتعاون  التكافل  ثقافة  االجتماعية    وإعطاء  ،تفعيل  للمشاريع  (  AARAB)،2021األولوية 

من خالل تحقيق رفاهية المجتمع عن طريق القيام بإنتاج    ،مثل البصمة العلمية والمعرفةواالقتصاد المعرفي الذي ي

يتم تطبيقه في مجتمع يمكن أن    ،لينتج اقتصادًا مبنيًا على المعرفة  ،  ، وكيفية إدارة هذه المعرفةوصناعتهاالمعرفة،  

 مثل اليوم ركيزة مهمة جدًا في المجتمعات ي  االقتصاد البنفسجي  أن  (،  2011نطلق عليه المجتمع المعلوماتي )الرهيمي،

  ، يمكن من خالله إدارة العديد من األحداث الهادفة والفعالة،  لما له من بصمة ثقافية ومجتمعيةوأنه    ،الباحثةوفقًا لرأي  

العديد من المهن  كذلك أن    الباحثة  شارت أتعبر عنه توفر الفرص الفكرية الحديثة للمجتمعات المحلية والعالمية، و 

ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالبيئة البنفسجية، وقادرة على المساهمة في ظهور اقتصاد بنفسجي، والمساهمة  أصبحت  القائمة  

المحلي والحكومات  الشركات  اعتبارات  تبسيط  الفريدة لالختالفات في  السمات  تقديرهم  المختلفة من خالل  للبلدان  ة 

 واالنتقال إلى التكيف مع العادات والتقاليد المحلية.   ،الثقافية
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أداء إدارة   فيارتأت الباحثة أن تقوم بدراسة دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية   ،من هناو 

 ل.األحداث البنفسجية في محافظة الخلي

 الكلمات المفتاحية  1.2

 (: الكلمات المفتاحية في الدراسة. 1)رقم جدول 

 مشكلة الدراسة  1.3

  وبينت أن ،  هاإدارية متنوعة في إدارة األحداث التي تقوم بساليبًا ونظمًا  أتتبع  أن المنظمات  أوضحت الباحثة  

وحيث ،  طويلة المدىو   االستراتيجية قصيرةفي خططها  األحداث  ب  المرتبطة  األهدافتدرج  من هذه المنظمات  العديد  

الحدث، وتأثيره  أداء  تتبع العديد من المنهجيات والمعايير والمؤشرات في قياس مدى نجاح  غالبية هذه المنظمات  أن  

لميزة التنافسية  الجودة الشاملة وا  ظمات أن تحقق معايير، ومع ازدياد رغبة غالبية المنعلى المجتمعين المحلي والدولي

االستدامة والرفاهية    تحقيق  التي تساهم في  مسؤوليتها االجتماعية من  بجزئية  األحداث    هذهفي أحداثها، وأن تسهم  

عرفة الحفاظ على الموروث الثقافي والمو  تحقيق ذلك أساسية فيللمجتمع، وحيث أن االقتصاد البنفسجي يعتبر ركيزة 

)إدارة الجودة الشاملة، والمسؤولية المتمثلة في    ارتأت الباحثة أن تقوم بدراسة مرتبطة بهذه المحاورفقد  واالستدامة،  

وندرة  هذه المتغيرات،  بين  الدراسات التي تربط    غياب االجتماعية، واالقتصاد البنفسجي، واألحداث البنفسجية(، ومع  

 االختصار نجليزية الكلمة باللغة ال  الكلمة باللغة العربية الرقم

 Total Quality Management TQM إدارة الجودة الشاملة 1

 Social Responsibility SR المسؤولية االجتماعية  2

 Violet Event Management VEM إدارة األحداث البنفسجية  3

 Violet Event Management Performance VEMP إدارة األحداث البنفسجية أداء  4
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إمكانية إسهامها المشاركة المجتمعية و و ،  الموروث الثقافي الفلسطينيو   ةالبنفسجي  تنظيم األحداث الدراسات المتعلقة ب 

في هذه الدراسة مشكلة الدراسة  ، فقد تناولت الباحثةلمحافظة الخليل في االقتصاد البنفسجي  ميزة تنافسية  في تحقيق

  اآلتية:

إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية    دورتمثلت المشكلة البحثية في هذه الدراسة في البحث والتقصي لمعرفة  

 . فلسطين -ة الخليلاالجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظ 

 أسئلة الدراسة  1.4

   يالسؤال الرئيس

دارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة  إل  دور هل يوجد   ▪

 ؟ فلسطين -الخليل

 نبثق األسئلة الفرعية التالية:تمشكلة الدراسة والسؤال الرئيسي    ومن

 األسئلة الفرعية

 فلسطين؟  -إلدارة الجودة الشاملة في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل دورهل يوجد  -1

 فلسطين؟  -للمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل هل يوجد دور -2

  حول دور استجابات المبحوثين    ( بينα ≤ 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

 إدارة الجودة الشاملة وأداء األحداث البنفسجية في المنظمات في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس؟ 
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استجابات المبحوثين حول دور    ( بينα ≤ 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

 لمتغير العمر؟  الخليل تعزى  إدارة الجودة الشاملة وأداء األحداث البنفسجية في المنظمات في محافظة

استجابات المبحوثين حول دور    ( بينα ≤ 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5

لمتغير المؤهل   الخليل تعزى إدارة الجودة الشاملة وأداء األحداث البنفسجية في المنظمات في محافظة  

 العلمي؟

استجابات المبحوثين حول دور    ( بينα ≤ 0.05مستوى داللة )هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند   -6

لمتغير الخبرة    الخليل تعزى إدارة الجودة الشاملة وأداء األحداث البنفسجية في المنظمات في محافظة  

 اإلدارية؟ 

استجابات المبحوثين حول دور    ( بينα ≤ 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -7

الجو  محافظة  إدارة  في  المنظمات  في  البنفسجية  األحداث  وأداء  الشاملة  تعزى دة  نوع    الخليل  لمتغير 

 الحدث؟

استجابات المبحوثين حول دور    ( بينα ≤ 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -8

في محافظة   المنظمات  في  البنفسجية  األحداث  وأداء  الشاملة  الجودة  تعزى إدارة  الفئة  ل  الخليل  متغير 

 المنظمة للحدث؟

 متغيرات الدراسة  1.5

 هما:  ،نالن مستقا يوجد في الدراسة متغير  المتغير المستقل: -أ

 . Total Quality Management (TQM)إدارة الجودة الشاملة  -1
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 .Social Responsibility (SR)المسؤولية االجتماعية  -2

 وهو: ،يوجد في الدراسة متغير تابع واحد  المتغير التابع:  -ب 

 . Violet Event Management Performance - (VEMP)داء إدارة األحداث البنفسجيةأ

 : أتيحيث ستقوم هذه الدراسة بفحص العالقة بين ما ي

 (VEMP).في أداء إدارة األحداث البنفسجية    TQM)فحص العالقة األساسية بين إدارة الجودة الشاملة ) -1

 (VEMP).( في أداء إدارة األحداث البنفسجية  SRاالجتماعية )فحص العالقة األساسية بين المسؤولية   -2

 المخطط التوضيحي لمتغيرات الدراسة. (:1) رقم شكل 

 

 

 

 

 الدراسة فرضيات  1.6

 الفرضية الرئيسة:  -أ

( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  دور  يوجد  والمسؤولية  α ≤ 0.05ال  الشاملة  الجودة  لدارة   )

 االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل.

 

المتغير 
 المستقل

 إدارة الجودة الشاملة

TQM 

ة يالمسؤول
 االجتماعية

المتغير 
 التابع

أداء إدارة األحداث 
 البنفسجية
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 ومنها تنبثق النظريات الفرعية التالية: 

 الفرضيات الفرعية:  - ب

( إلدارة الجودة الشاملة في أداء إدارة α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال يوجد دور ذو   -1

 األحداث البنفسجية في محافظة الخليل.

( للمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة α ≤ 0.05ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -2

 األحداث البنفسجية في محافظة الخليل.

  حول دور ( بين استجابات المبحوثين α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال يوجد فروق ذات -3

 لمتغير نوع الحدث.  الخليل تعزى إدارة الجودة الشاملة وأداء األحداث البنفسجية في المنظمات في محافظة  

  حول دور ( بين استجابات المبحوثين α ≤ 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

محافظة   في  المنظمات  في  البنفسجية  األحداث  وأداء  الشاملة  الجودة  تعزى إدارة   فئة لمتغير    الخليل 

 المنظمة.

  حول دور ( بين استجابات المبحوثين α ≤ 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5

االجتماعية المنظمات في    المسؤولية  البنفسجية في  األحداث  تعزى محافظة  وأداء  لمتغير نوع    الخليل 

 الحدث. 
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  حول دور ( بين استجابات المبحوثين α ≤ 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -6

االجتماعية محافظة    المسؤولية  في  المنظمات  في  البنفسجية  األحداث  تعزى وأداء    فئة لمتغير    الخليل 

 المنظمة.

 أهداف الدراسة 1.7

دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة   فحصن هذه الدراسة  إن الهدف الرئيس م

 : تحقيق األهداف الفرعية اآلتية ترنو الدراسة إلىوبناًء عليه  ،األحداث البنفسجية في محافظة الخليل

ضمن    ،فلسطين  –في المنظمات في محافظة الخليلة وتوضيحها  دراسة أهمية إدارة األحداث البنفسجي -1

 نطاق المسؤولية االجتماعية وإدارة الجودة الشاملة. 

 التي يمكن تحقيقها نتيجة الستخدام اإلدارة البنفسجية في تنظيم األحداث.   ،توضيح الوفورات االقتصادية  -2

، واستحداث طرق ومنهجيات وقوانين  المختلفة  تكريس مفهوم إدارة االقتصاد البنفسجي في ميادين العمل  -3

 جديدة تلبي متطلبات االستخدام المستدام للموارد في تنظيم األحداث البنفسجية.  وسياسات 

استحداث الوظائف البنفسجية في المنظمات المختصة بتنظيم األحداث البنفسجية، حيث تتمحور هذه  -4

المعنية   المنظمات  التي تواجهها  للتحديات  المستدامة، وتستجيب  والتنمية  الثقافي  البعد  الوظائف حول 

 حماية التراث، والبعد الثقافي والتنمية االقتصادية، وتكريس مفاهيم االستدامة في مجتمعها المحلي. ب

 أهمية الدراسة  1.8

تتمثل أهمية هذه الدراسة بأهمية موضوعها وحداثته إلى حد ما في فلسطين، وال سيما في مدينة الخليل  

 : اآلتي من خالل
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اإلدارة   -1 استخدام  إلى  األحداث  منظمي  توجه  أهمية  توضح  التي  الدراسات  من  الدراسة  هذه  تعتبر 

 أثناء تنظيم مناسباتهم. في البنفسجية 

زيادة ، من خالل  تنمية االقتصاد بشكل عام  ما يترتب عليه منتنمية االقتصاد البنفسجي الفلسطيني و  -2

 اد البنفسجي. الوعي لدى المجتمع الفلسطيني حول أهمية االقتص 

األداء   -3 في  التميز  تحقيق  خالل  من  منظماتها  في  الخليل  لمحافظة  واضحة  تنافسية  ميزة  إعطاء 

  من ثم مسؤوليتها االجتماعية أثناء تنظيمها لألحداث البنفسجية، و   المنظمات هذه  تبني  و   ي،البنفسج 

 بالفكرة نفسها على مستوى فلسطين مستقباًل.  االنطالق

تعتبر اإلدارة البنفسجية على صلة وثيقة مع البعد الثقافي واإلدارة الخضراء والتنمية المستدامة، وهذه  -4

على احترام الفكر اإلنساني  وقيامها  ايجابية التوجهات،  و عبر عن إدارة إنسانية الرؤى،  ت  جميعها  األبعاد  

 نمية في المجتمع الفلسطيني. الثقافي، وتحقيق الت 

تطبيقية -5 مشاريع  بمقترحات  العالمية  ،القيام  المبادرات  إدارة  وإطالق  البنفسجية  حول  في    األحداث 

 فلسطين. 

 حدود الدراسة 1.9

 تمثلت حدود الدراسة بما يأتي:

ع أهداف منظمة في محافظة الخليل إلجراء الدراسة، كونها تتوافق م   ةعشر   أربعتم اختيار    الحدود المكانية: -أ

  مرحلة )بدراستها  التي قامت الباحثة خاللها    الزمنية  خالل الفترةالدراسة وقيامها بتنظيم األحداث والفعاليات  

بعدها    التشافي جائحة كوروناوما  إلى    ،(من  و باإلضافة  الورشاتتعاون  في  المنظمات  هذه    مشاركة 
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المنظمات حيث اختارت الباحثة حول مفهوم االقتصاد البنفسجي، التي تم عقدها  واالجتماعات التوعوية

 : الدراسة إجراءخالل فترة الفعال مع توضيح دورها  تيةاآل

  والثقافية واالقتصادية وفقًا العتمادها إحياء الحركة التجارية    غرفة صناعة وتجارة محافظة الخليل: -1

با  الشريف،  اإلبراهيمي  الحرم  القديمة ومنطقة  البلدة  األحداث في  في  العديد من  لتنظيمها  إلضافة 

 مدينة الخليل. 

في    والثقافية واالقتصاديةوفقًا العتمادها إحياء الحركة التجارية    غرفة صناعة وتجارة شمال الخليل: -2

 المناطق الشمالية في محافظة الخليل.

محافظة   -3 وتجارة  صناعة  التجارية    الخليل:جنوب  غرفة  الحركة  إحياء  العتمادها  والثقافية  وفقًا 

 في المناطق الجنوبية في محافظة الخليل. واالقتصادية

الفلسطيني: -4 الطفل  فنون  والوطنية    مركز  البيئية  الثقافات  والفعاليات  النشاطات  العتماده  وفقًا 

 واالجتماعية والفنية. 

 لمرأة. وتمكين الرياديين وا ،وفقًا لتبنيها العديد من المشاريع واألفكار الريادية منظمة ضد الجوع: -5

وتنفيذها  ،  الريادية النسوية  واألفكار  وفقًا لتبنيها العديد من المشاريع  الجمعية النسوية في الخليل: -6

 األحداث التي تعمل على تمكين المرأة. 
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الخليل،   -7 )بلدية  حلحول،  و البلديات  السموع،  و بلدية  دورا(:و بلدية  لقيامه  بلدية  من   اوفقًا  العديد 

األنشطة الثقافية والمعارض والمهرجانات في محافظة الخليل، وقد تمت مراعاة تنوع البلديات وفقًا  

 مع اختيار البلديات التي قامت بأحداث خالل السنتين الماضيتين.  ،لمناطق الشمال والجنوب 

المرأة: -8 لجان  للم  اتحاد  والبازارات  المعارض  من  العديد  بتنظيم  لقيامه  التابعة  وفقًا  الصغيرة  شاريع 

 لالتحاد.

وفقًا لتعاونها الدائم في تمكين المشاريع الريادية المرتبطة باالقتصاديات المتنوعة في    وزارة العمل: -9

 ، بما يشمل االقتصاد البنفسجي. ودعمها محافظة الخليل

وفقًا العتبارها المسؤول األول عن العديد من األحداث التي يتم تنظيمها في محافظة    محافظة الخليل: -10

البلدة القديمة    المحافظة فيالخليل، ومساهمة المحافظة في دعمها وتنظيمها، باإلضافة لوجود مبنى  

بالتعاون    ،مةألحداث المتنوعة القائمة في البلدة القديلالذي يعمل على التنسيق الدائم    ،في مدينة الخليل

 األحداث الثقافية والتاريخية.، خاصة مع الغرف التجارية ولجنة اإلعمار والمحافظات األخرى 

 وفقًا ألنشطتها واألحداث التي تنظمها في كافة المجاالت الثقافية.  الثقافة:وزارة  -11

 ميالدي. 2022-2020  طبقت هذه الدراسة خالل العامين الحدود الزمانية:  -ب 

 ول دراسية في جامعة الخليل. ثالثة فصبواقع 

البشرية: - ج المسؤولين )مجالس اإلدارة،    الحدود  باألفراد  المتمثل  الدراسة  رؤساء األقسام( في و وهم مجتمع 

 المنظمات الوارد ذكرها سابقًا.
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دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في  : الحدود الموضوعية -د 

 فلسطين.  -فظة الخليلمحا

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية 1.10

البنفسجي -1 بأنه: "أحد الفروع الحديثة    :Purple\Violet Economy))  االقتصاد  عرف في قاموس هارفارد لألعمال 

واستخدام الثقافة كمساعد في   ،التي تعنى بإضفاء الطابع اإلنساني على العولمة واالقتصاد   ،لعلم االقتصاد 

ترسيخ أبعاد التنمية المستدامة، أي يرسخ المسؤولية االجتماعية للشركات التي تستمد جذورها من الميثاق 

 م.  1966لمتحدة في عام  الذي اعتمدته األمم ا ،الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

هي: "األعمال    لغةً   أن المسـؤولية(  2019عرف الدكتور)عامر،  :Social Responsibility))  االجتماعية  المسؤولية -2

نها المقدرة على أن ي لزم اإلنسان  إ  حدها بقوله:المسؤولية اصطالحًا فقد    أمابها،  التي يكون اإلنسان مطالبًا  

 "االجتماعية بأنها: ي بعد ذلك بالتزامه بوساطة جهوده". وعرف بوين المسؤوليةوالقدرة على أن يف   أواًل،نفسه  

التي تكون مرغوبة   األعمال بمواصلة اتباع السياسات واتخاذ القرارات، أو اتباع مسارات العمل التزام رجال

قاموس هارفارد لألعمال بأنها: "مصطلح    هاوقد عرف(،  Okoye  ،2012" )وقيمه  في إطار أهداف المجتمع

بهدف الحفاظ على التوازن بين االقتصاد   ،المسؤولية تجاه مصلحة المجتمعجميعهم  يقصد به تحمل األفراد  

 . "والنظام البيئي، وبالتالي فهي مرتبطة مباشرة بتحقيق التنمية المستدامة

أيضًا "مسؤولية الشركات"، و"مواطنة   ف  ر  ع  "وت    :(Corporate Social Responsibility)المسؤولية االجتماعية للشركات   -3

ولقد عرف ،  "أداء المؤسسات االجتماعية"  "، أوالشركات"، و"العمل المسؤول"، و"العمل المسؤول المستمر

التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية  "  :أنها  البنك الدولي مفهوم المسؤولية االجتماعية على 
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موظفيهمالمس مع  العمل  من خالل  المحلي  ،وعائالتهم  ،تدامة  الناس    ،ومجتمعهم  معيشة  مستوى  لتحسين 

 بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد".

4- ( الشاملة  الجودة  التصنيع    وهي  (:Total Quality Managementإدارة  في  األخطاء  الكتشاف  مستمرة  أو  عملية 

قديم الخدمات، وتبسيط إدارة سلسلة التوريد، وتحسين تجربة العمالء،  وإنتاج وت  تقليصها أو القضاء عليها

على مستوى السرعة المطلوبة في التدريب والممارسات اإلدارية، وتهدف إدارة    ون وضمان أن يكون الموظف

في عملية اإلنتاج عن الجودة الشاملة للمنتج، أو  جميعها  الجودة الشاملة إلى مساءلة األطراف المشاركة  

من خالل نهج منظم لإلدارة التنظيمية الشاملة، وينصب تركيز العملية على    ،دمة النهائية المقدمة للعمالءالخ

الشركة مخرجات  جودة  والخدمات   ،تحسين  السلع  ذلك  في  للممارسات   ،بما  المستمر  التحسين  خالل  من 

 (. 2013رضوان،) اإلدارية الداخلية

-e)مصطلح مستمد من المصطلح الالتيني )الحدث بأنه: " "هارفارد لألعمال"عرف قاموس  :Event)الحدث ) -5

venire-   ويعني حدوث حدث في مكان وزمان معينين وبظروف خاصة، وأن يكون حدثًا    -بمعنى النتيجة

األحداث  خلق  في  تساهم  أشياء  أربعة  وهناك  بالمالحظة،  المكان،    :جديرًا  الزمانية،  و )  السياق،  و الفترة 

  : الحدث بأنه  Collins Dictionary)يعرف )و   (، وقد تتنوع األحداث حسب الهدف من تنظيمها،األهميةو 

عبارة عن شيء يحدث، خاصة عندما يكون غير عادي أو مهم، حيث يمكن استخدام األحداث لوصف "

هوكلها  األشياء   أو  معينة،  حالة  في  تحدث  ومنظمة،    التي  مخططة  مباراة  كمناسبة  أو  اجتماعي  تجمع 

جمعية عامة لغرض  "بأنه    :كذلك  هيمكن تعريفو ".  (حادثة، حدث، تجربة، مسألة):  همرادفاتومن  اضية،  ري

  " االحتفال أو التعليم أو التسويق أو لم الشمل، ويمكن تصنيف األحداث على أساس حجمها ونوعها وسياقه

Wagner)، 2017 .) 
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إدارة المشاريع على    تطبيقت عرف الباحثة إدارة األحداث إجرائيًا بأنها:    (:Event Managementإدارة األحداث ) -6

النطاق واسعة  أو شركات صغيرة و/أو  مناسبات شخصية  وتنظيمها  إنشاء  )المهرجانات،    وتطويرها  مثل: 

الموسيقية،  و االحتفاالت،  و المؤتمرات،  و  الحفالت  أو  الرسمية  التجارية،  و الحفالت  المهرجانات،  و العروض 

األحداث االجتماعية/أحداث دورة الحياة،  و التعليم والمناسبات الوظيفية،  و أنشطة الترفيه،  و مناسبات الدينية،  الو 

إضافة إلى القيام بعملية ،  تتضمن هذه العملية دراسة كاملة للحدث و   ،األحداث السياسية، وأحداث الشركات( و 

الميزانية الالزمة، والجدولة، واختيار   من حيث وضع  ،تخطيط الحدث كاملة قبل تطبيقها على أرض الواقع

المستهدف  أو  المدعو  الجمهور  وتحديد  النقل،  عملية  وتنسيق  الالزمة،  التصاريح  على  والحصول  الموقع 

حيث تختلف عملية التخطيط والتنفيذ باختالف الحدث   ،وتنسيق الجوانب الفنية واإلدارية والتنظيمية للحدث 

المناسبات  مديرو  ويقوم  واالجتماعية   وطبيعته،  والتجارية  الترويجية  المناسبات  وهم  وتنظيمها  بتخطيط   ،

عن إدارة الحدث المستهدف، حيث أن األحداث تلعب دورًا كبيرًا في نجاح العالمة التجارية أو    ون المسؤول

ارة هناك أنواع مختلفة من خدمات إد و المنظمة، وتعني إدارة الحدث التخطيط لألحداث والترتيب لها وتنفيذها.  

بعضها  األحداث المتاحة، بعضها يقوم بتنظيم المعارض وبازارات المنتجات أو إطالق العالمات التجارية، و 

، وتعتبر إدارة األحداث وتنظيمها  يقوم بترتيب المؤتمرات، أو المناسبات الشخصية وغيرها من األحداث اآلخر  

والقائمون بإدارته بحاجة إلى مهارات  ،  الحدث   يحتاج إلى وعي استراتيجي متكامل بأهمية هذا  اً إبداعي   مجاالً 

من أجل النجاح في هذا المجال، كاختيار   ،اتصال ممتازة، فضاًل عن استعدادهم للعمل لساعات طويلة وفريدة

ترتيب النقل ومواقف السيارات،  و إشراك المتحدثين أو الترفيه،  و تنسيق البائعين الخارجيين،  و األماكن وحفظها،  

المناسب،  و  والتأمين  الالزمة  التصاريح  على  والسالمة،  و الحصول  الصحة  لمعايير  خطط  و االمتثال  وضع 

الطوارئ،   الحدث،  و الطوارئ في حاالت  والحاالت في  األزمات  أمنية،  و إدارة  الحدث و تصميم خطة   رصد 
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رة المناسبات مجموعة متنوعة من المهام لتنفيذ األحداث  . تشمل إداجميعها  واإلشراف على اللوجستيات الالزمة

الحدث،    يالواسعة النطاق، ومهارة العمل مع الموظفين القائمين بتنفيذ الحدث الداخليين والخارجيين ومخطط 

 وإدارة المشروع للحدث بشكل متكامل. 

  إجرائياً   إدارة األحداث البنفسجية  ت عرف الباحثة و   (:Violet\Purple Event Managementإدارة األحداث البنفسجية ) -7

العملية التي يتم من خاللها تطبيق إدارة المشاريع على إنشاء األحداث البنفسجية المتعلقة بالموروث    :بأنها

وإدارتها،  الثقافي وتنظيمها  وتطويرها  المسؤولية    وتخطيطها  خالل  من  المجتمعات  تنمية  في  تسهم  والتي 

الجه تعتمدها  التي  على  االجتماعية  واإلشراف  الحدث  رصد  خالل  من  ذلك  ويتم  للحدث،  المنظمة  ات 

الالزمة والجدولة،   ،إلدارته  جميعها   اللوجستيات  والميزانية  االستراتيجية  والخطط  المهام  بها من  يتعلق  وما 

ضمن إطار االقتصاد البنفسجي في المجتمعات حول    ،باإلضافة إلى العمل على زيادة الوعي االستراتيجي

، التي تتضمن إضفاء الطابع اإلنساني على العولمة واالقتصاد، واستخدامها وتنفيذها  تنظيم هذه األحداث أهمية  

الثقافة كمساعد في ترسيخ أبعاد التنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية، وجميع األبعاد المرتبطة بالموروث 

داث على تثمين السلع والخدمات المرتبطة  تعمل هذه األحلالثقافي في المجتمع من عادات وتقاليد وحضارة،  

 بهذا الموروث، وزيادة قيمتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

عرف قاموس أوكسفورد األداء بأنه: "اإلنجاز، والتنفيذ، وتنفيذ العمل من أي شيء و   (:Performanceاألداء ) -8

  ، األداء من حيث النواتج  يمكن تعريفأنه  (  Armstrong & Baron) ،2000أشار و   ،مطلوب أو متعهد به"

أي تحقيق األهداف الكمية، ووضح أن األداء ليس مسألة ما يحققه الناس فحسب، بل أيضًا كيف يحققونه،  

وينتج األداء المرتفع عن السلوك المناسب، وخاصة السلوك التقديري، واالستخدام الفعال للمعارف والمهارات 

بأنه: "السلوكيات والنتائج على حد  Brumbach & et.al)   ،2014عرف  و   ،والكفاءات المطلوبة ( األداء 
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وال يقتصر األمر على أدوات تحقيق النتائج    سواء، وتنبع السلوكيات وتحول األداء من التجريد إلى العمل،

ن السلوكيات تشكل أيضًا نتائج في حد ذاتها "نتاج جهد عقلي وجسدي يطبق على المهام، أفحسب، بل  

  من المدخالت )السلوك( والمخرجات )النتائج(،   يمكن الحكم عليها بصرف النظر عن النتائج ، أي إدارة كل   و 

(  Performance Managementيمكن تعريف إدارة األداء )و .  "ويتعين إدراج عوامل الكفاءة في العملية

واألفرقة، ويمكن تعريفه أيضًا أنه  أداء المنظمة عن طريق تطوير أداء األفراد    منهجية، لتحسينعملية  "  :بأنها

  من خالل فهم وإدارة األداء ضمن إطار   ،وسيلة للحصول على نتائج أفضل من المنظمة واألفرقة واألفراد 

يجاد عمليات إلرساء فهم مشترك لما  إعليه لألهداف والمعايير ومتطلبات الكفاءة المخطط لها، أو    متفق

الناس   وإلدارة  تحقيقه،  القصير    وتنميتهمينبغي  األجلين  في  تحقيقه  احتمال  من  تزيد  بطريقة 

 (. Baron) Armstrong &  ،2000"والطويل

عرف الباحثة  ت  و   (:Violet Event Management Performanceأداء إدارة األحداث البنفسجية ) -9

فعالية  بأنه مجموعة من المقاييس والمؤشرات التي تستخدم لتحليل    :(VEMPأداء إدارة االحداث البنفسجية )

  ها وتخطيط  ، من خالل تطبيق إدارة المشاريع على إنشاء األحداث البنفسجية أو نجاحه  إدارة الحدث البنفسجي

، وما يتعلق بها من المهام  جميعها  ، واإلشراف على اللوجستيات الالزمة إلدارتهتهاوإدار   هاوتنظيم  هاوتطوير 

والعمل على زيادة الوعي االستراتيجي البنفسجي في المجتمع، من  والخطط االستراتيجية والميزانية والجدولة، 

تحسين أداء الحدث، من خالل تطوير أداء األفراد واألفرقة القائمة بإدارته   إلى  تهدف  ،خالل عملية منهجية

ل التي تعم ،وتحقيق رسالته وأهدافه، ، وزيادة قيمة المنتجات والسلع البنفسجية من خالل إدارة أداء األحداث 

على تثمين الموروث الثقافي في المجتمع، وتهدف تحقيق ميزة تنافسية محلية وعالمية، وتحقيق التميز في  

 األداء.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وخمسون  واحد  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2023 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

413 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

أشارت مجلة الدراسات التجارية  :(Violet Strategic Awareness)الوعي االستراتيجي البنفسجي  -10

دراسة )عادل، إلى2019المعاصرة في  يشير  اللغة  الوعي في  أن  ال  :(  وكيفية  "فهم  به  شيء واإلحاطة 

وما يجب أن يعرفه الفرد ليميز بين األشياء، يتضمن    ،تنفيذه، وكذلك إلى الدراية والتفكير وإعمال العقل

التي يكتسبها الفرد من تفاعله مع البيئة المحيطة، والعمليات   ،مجموعة من المعارف القابلة للنمو والتطور

التعرف خاللها  من  يتم  التي  دالالتها  إلى  الذهنية  وفهم  األشياء  االستراتيجي  "معاني  الوعي  أما   .

(Strategic Awareness  )التخطيط  و   : "التفكير،نحو  ،شير إلى معرفة العاملين بمجموعة من المفاهيمي  ف

نموذج  و االستراتيجي،   بتكاملها  ت كون  فرعية  كمكونات  االستراتيجية"،  والممارسات  االستراتيجية،  اإلدارة 

االست  "التهيئة،  اإلدارة  من  يتكون  الذي  والتغيير  و الصياغة،  و اإلعداد،  و راتيجية  المراجعة  ثم  التنفيذ، 

الوعي  عرفت الباحثة في دراستها    وعليه    ،االستراتيجي" بما يتضمنه النموذج من بنود فرعية في كل مرحلة

االستراتيجي    بأنه: ممارسة الوعيإجرائيًا    (Violet Strategic Awareness)االستراتيجي البنفسجي  

ضمن إطار االقتصاد البنفسجي، عن طريق إضفاء الطابع اإلنساني على العولمة واالقتصاد، واستخدام  

المرتبطة   األبعاد  وجميع  االجتماعية،  والمسؤولية  المستدامة  التنمية  أبعاد  ترسيخ  في  كمساعد  الثقافة 

على   البنفسجي  االقتصاد  يعمل  حيث  للمجتمعات،  الثقافي  واألقاليم  بالموروث  المجتمعات  وعي  زيادة 

بهذا  المرتبطة  والخدمات  السلع  وتثمين  وحضارتهم،  بتاريخهم  المرتبط  الثقافي  موروثهم  حول  المتنوعة 

الموروث بعيدًا عن القطاعات، وبشمولية تحقق الوعي االستراتيجي للعديد من المنظمات لتنمية مجاالت  

 يمة الموروث الثقافي النابع من االقتصاد البنفسجي. أعمالها، وتحقيق الفرص عن طريق االرتباط بق
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 اإلطار النظري للدراسة 

 المبحث األول 

 األحداث البنفسجية - اإلطار النظري األول .2.1

 األحداث البنفسجية .2.1.1

وتنظيمها في ظل ايجاد الحل للعديد من   ،ن االهتمام باألحداث المتنوعةو شهد القرن الحادي والعشر 

وغيرها من األزمات التي أضحت  ،  البطالة، والبيئةو   ،ة المالي، و األزمات التي تواجهها الدول كاألزمة االقتصادية

أنه يمكن للتصنيع المستدام    (2021عثمان ووئام،  )  من   االقتصاديات المتنوعة، حيث أشار كل  تؤثر سلبًا على  

بموازاة االبتكار والبنية التحتية أن يطلق العنان لقوى اقتصادية ديناميكية وتنافسية تولد فرص    والشامل للجميع

وتمكين استخدام الموارد    ،جارة الدوليةالعمل والدخل، وتلعب دورًا رئيسًا في األخذ بالتكنولوجيا، وتسهيل الت

 بكفاءة. 

بمفهوم االقتصاد البنفسجي، وما ترتبط به من مسائل وأحداث، حيث تم تنظيم    ولقد برز اهتماٌم واضحٌ 

م نظمت منظمة األمم  2011مجموعة من المؤتمرات والمنتديات العالمية المرتبطة بهذا االقتصاد، ففي عام  

والعلوم وبالتعاون مع المفوضية األوروبية منتدى االقتصاد البنفسجي، والذي اعتبر    المتحدة للتدريب والثقافة

م تنظيم  2016أول حدث تم تنظيمه حول موضوع االقتصاد البنفسجي. احتضنت مدينة مراكش في العام  

خالل    من    م2019المنتدى اإلفريقي األول حول االقتصاد البنفسجي، وتلتها مدينة مستغانم في الجزائر عام  

الملتقى العلمي الدولي األول حول االقتصاد البنفسجي لدعم أبعاد التنمية المستدامة، وقد ظهر المفهوم في 

الذي حمل عنوان "نحو البيئة الخضراء واالقتصاد    ،م في فلسطين من خالل معرض وبازار الريحان2019عام  

تصاد البنفسجي تأتي كترسيخ واضح لموضوع  مما ال شك فيه أن تنظيم األحداث المتعلقة باالق و   ،البنفسجي"
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تلك المنظمات التي ينبثق نظامها من العهد الدولي الخاص خاصة  المسؤولية االجتماعية للمنظمات المتنوعة،  

 م.  1966بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي اعتمدته األمم المتحدة في العام 

االقتصاو  مفهوم  ارتباط  أن  المالحظ  في  من  الثقافي  بالموروث  البنفسجي  وإعطاءهد   المجتمعات، 

األهمية للجانب الثقافي الذي يثمن السلع والخدمات مهما كانت قطاعاتها، وتكيفه مع التنوع اإلنساني لألقاليم  

التكنولوجيا والعولمة، وطبيعته الشمولية، أعطى أهمية كبيرة لهذا االقتصاد الذي يلعب   والبلدان في ظل عصر

والدور    ،باالقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة من خالل عالقة تكاملية  التطوير  ًا مهمًا فيدور 

الثقافي   والنشاط  االقتصادي  النشاط  دعم  في  االقتصاد  من  النوع  هذا  يلعبه  الذي  )صالي  الكبير 

ألنواع المختلفة لالقتصاديات عن العديد من ايتميز    االقتصاد البنفسجي أن  الباحثة  تستنتج  و   ،(2021وفتيحة، 

القطاعات، وبناًء عل اقتصادية معينة أو منطق  أبعاد  ترتكز على  إلى إمكانية ظهور  التي  ذلك أشارت  ى 

المجتمعات  بقيم  المرتبطة بصورة واضحة وكبيرة  البنفسجية  والمهن    ، الثقافي  اوموروثه  ،وثقافتها  ،األعمال 

 ضمن نطاق المسؤولية االجتماعية لألفراد والمنظمات داخل المجتمع.  ،المستدامة اوتنميته

  ، ارتباط االقتصاد البنفسجي بما ورد ذكره سابقًا، يوثق العالقة بينه وبين اإلنسانأن    واستنتجت الباحثة

اته،  وبالذات الفئة المثقفة، أو الفئة التي تتميز بموروث ثقافي خاص بها، وقيم ترتبط بثقافة المجتمع وعاد 

يجابية نحو  إالتي تعتبر القوة الناعمة المؤثرة في اقتصاد المجتمعات بطريقة غير مباشرة، وبطريقة فعالة و 

هذا المفهوم، وبذلك فإن االقتصاد البنفسجي يعتبر أحد المحاور التي تساهم في تطوير اقتصاد المجتمعات،  

تبني المفهوم واألحداث  المرتبطة به، والعمل على تشجيعه وما    خاصة إذا تمكنت مجموعة من المؤثرين 

 يتعلق به من أحداث بنفسجية وصواًل إلى األداء المتميز.
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عملية تطبيق إدارة المشاريع البنفسجية    :بأنهاإجرائيًا  الباحثة األحداث البنفسجية    عرفت من هنا،  و 

  ، وتطويرها  ثقافي للمجتمعمتوسطة، أو واسعة النطاق ترتبط بالموروث الأو  على فكرة إنشاء مناسبات صغيرة،  

من خالل الدراسة الكاملة للحدث البنفسجي، والخطط االستراتيجية المرتبطة، وعمليات التخطيط والتنظيم،  

المرتبطة بهذا الحدث، بما يشمل دراسة جميعها  وتحديد الجمهور المستهدف، وتنسيق الجوانب اإلدارية والفنية  

والج الالزمة  الميزانيات  التي سيتم  الجدوى، ووضع  الحدث  للحدث، ورسالة  المناسب  الموقع  وتحديد  دولة، 

األحداث  هذه  تنظيم  عليها  سيؤثر  التي  التجارية  العالمات  وتحديد  المنظمة،  الفعالية  خالل  من  تسويقها 

المجتمع في  المختلفة  للمنظمات  االجتماعية  المسؤولية  دور  إبراز  إلى  األحداث  هذه  وتهدف    ، البنفسجية، 

 والنهوض باالقتصاد البنفسجي الذي يثمن العائد الثقافي للسلع والخدمات.  ،تحقيق التنمية المستدامةودورها في  

 أهمية األحداث البنفسجية .2.1.2

 :اآلتيك  من خالل دراستها برزت وتوضحت  أهمية األحداث البنفسجيةاستنتجت الباحثة أن و 

ا هو موروث ثقافي وبين االقتصاد من خالل تحقيق توازن واضح بين م   ،تنظيم سوق األعمال البنفسجية -1

 في الدول. 

يرتبط اللون البنفسجي في الكثير من البلدان بالحركة النسائية، وبالتالي فإن تنظيم األحداث البنفسجية   -2

 . وتمكينها  يساهم في تحقيق دعم أعمال المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة بالنساء

ي مكن إعطاء الفرص ألصحاب األفكار الريادية المرتبطة بالموروث الثقافي في  تنظيم األحداث البنفسجية   -3

 المجتمعات واألقاليم المختلفة.
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من خالل زيادة االعتبار واألهمية    ،على المساهمة في التنمية المستدامةيعمل  تنظيم األحداث البنفسجية   -4

ي للسلع والخدمات، وبالتالي فإن تنظيم  وتثمين العائد الثقاف  للموروث الثقافي في المجتمعات المختلفة،

البازارات، وغيرها من األحداث البنفسجية التي تدعم هذه السلع والخدمات يؤدي إلى التأثير و   المعارض،

 يجابي وفعال على االقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.إبشكل 

والمنتجات المتعلقة بالموروث   ،والسلع  ،العديد من الصناعات إطالق  يساهم في  تنظيم األحداث البنفسجية   -5

ايجاد عالمة تجارية تحمل ميزة الموروث الثقافي    كذلك، وبالتاليالثقافي، والعديد من المشاريع الريادية  

 واألداء المتميز. ،يمكن أن تحقق من خاللها الميزة التنافسيةو لتلك المجتمعات التي تنظم الحدث، 

بهدف تحقيق  ،  فاؤه على العولمةضاإلنساني الذي يتم إ  والثقافة والطابعن االقتصاد  ي ب   اً واضح  اً تحالف  إيجاد  -6

من    ،التنمية االقتصادية واالستدامة، وبالتالي فإن األحداث البنفسجية تعتبر نموذجًا قائمًا يدعم االقتصاد 

 خالل اعتماد الموروث الثقافي كركيزة لتحقيق الفرص واألهداف.

 حداث البنفسجيةأداء األ .2.1.3

دراستها إلى درجة تحقيق وإتمام   الباحثة فييشير مفهوم أداء األحداث البنفسجية كما ارتأت و 

أو يشبعون رغباتهم   ،المهام المرتبطة بأعمال األفراد البنفسجية، والكيفية التي يحقق بها األفراد هذه األعمال

من خالل قدرتهم على تحويل مدخالت معينة إلى مخرجات بمواصفات محددة وبتكاليف أقل ضمن إطار  

لبنفسجي. ااالقتصاد   

 مقومات األداء البنفسجي المتميز  .2.1.4

التخطيط  و : )القيادة،  اآلتية( إلى مقومات األداء المتميز من خالل المقومات  2005أشار )شنافي،و 

الجودة  و تشكيل فرق العمل،  و التمكين،  و المستمران،    اإلبداع واالبتكارو   التعلم التنظيمي،و االستراتيجي الجيد،  
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بحيث يتم إدارة الحدث البنفسجي    الشاملة(، ويمكن ربط هذه المقومات بأداء األحداث البنفسجية المتميز،

 . ليحقق هذه المقومات، ويحقق معايير إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية

  البنفسجي   مقومات األداء  تحقيق بهدف    ،كما ارتأت الباحثة في دراستهامة  ءوتم تطبيق هذه الموا 

 : ةآلتيا النقاطمن خالل  واقتراح تطبيقه ،واستنتاجه ،وفقًا لما قامت بموائمته ،هامن وجهة نظر  المتميز

تعتبر أهم عناصر األداء المتميز، وذلك لكونها األساس الذي يساهم  و   قيادة األحداث البنفسجية: -1

لتحقيق الغايات واألهداف من الحدث البنفسجي، ويتم من    ،في وضع الخطط واالستراتيجيات الالزمة

في تنظيم األحداث البنفسجية إلى تحقيق األهداف جميعهم هذه العملية توجيه جهود العاملين خالل 

 المخطط لها في إدارة هذا الحدث البنفسجي وتحقيق األداء المتميز.

كافة يعتبر التخطيط االستراتيجي هو األساس في إدارة األحداث  و   التخطيط االستراتيجي البنفسجي: -2

اال  الخطط  وفق  الحدث وتوجيهها  تنظيم  نتيجة  المتوقعة  األهداف  لتحقيق  الموضوعة  ستراتيجية 

يتم    ،البنفسجي، ومن الجدير توضيحه أن الحدث البنفسجي ال بد من أن يتم تحديد رسالة واضحة له

نشرها لتعبر عن أهدافه، وكذلك يجب تحديد الرؤيا والنظرة المستقبلية التي سوف يتم تحقيقها من  

لبنفسجي، سواًء على المستوى الوطني أو العالمي، أو حتى على النطاق الضيق  تنظيم هذا الحدث ا

للمنظمات المحلية، وال بد كذلك من مراعاة أن يكون هذا التخطيط البنفسجي ضمن إطار المسؤولية  

 االجتماعية لهذه المنظمات.

مع مالحظة    ،القائموهو القدرة على توفير التعلم من الحدث البنفسجي    التعلم التنظيمي البنفسجي:  -3

ال بد    لذاأن هذا الحدث في األساس مرتبط بعادات وتقاليد مكتسبة وموروث ثقافي متعلق بالمجتمع،  
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العولمة    ليوائمأن يكون التعلم التنظيمي البنفسجي في إطار هذا الموروث الثقافي، والقيام بتطويره  

والم اإلنسانية  النواحي  مع  وبالتعاون  التكنولوجي،  باألهداف  والتقدم  المرتبطة  االجتماعية  سؤولية 

 . وإدارته المرجو تحقيقها من تنظيم هذا الحدث البنفسجي

لم يركز على قطاع معين    ،إن فكرة االقتصاد البنفسجي مفهوم مبتكر  البداع واالبتكار المستمران:  -4

جتمعات وموروثاتها  ترتبط بالم شموليةٌ  كغيره من االقتصاديات المعرفية والثقافية، وإنما كان له نظرةٌ 

للمجتمع، مع تطوير األفكار   بها الحفاظ على هذا الموروث والثقافة  الثقافية، والكيفية التي يمكن 

فإن القدرة على الدمج بين    عليهالريادية التي تثمن السلع والخدمات المرتبطة باالقتصاد البنفسجي، و 

ته وعاداته وتقاليده ودينه وبين ابتكار حدث  الموروث الثقافي للمجتمع المرتبط بثقافته وأفكاره وحضار 

الموروث  هذا  يحاكي  اإلبداع    ،بنفسجي  من  نوع  يعتبر  جودتها  من  ويزيد  والخدمات  السلع  ويثمن 

 ن. يواالبتكار المستمر 

إن الهدف األساسي إلدارة األحداث البنفسجية هو القيام بالتمكين على مختلف    التمكين البنفسجي: -5

األوجه واألصعدة، حيث يعتبر االقتصاد البنفسجي القوة الناعمة المؤثرة على االقتصاد، باإلضافة  

بهدف إعطاء   ، إلى دعمه للفئات المتنوعة القائمة بمشاريعها الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

العالمية وفق معايير  الفر  المشاريع، وإطالق منتجاتها من إطار المجتمعات المحلية إلى  ص لهذه 

الحكومية أو غير    أكانت   من الجدير ذكره أن المنظمات سواءو   ،الجودة والتنافسية واألداء المتميز

إدارة  في تمكين االقتصاد البنفسجي، وما يتعلق به من  اعٌل  فٌر  الحكومية، ال بد أن يكون لها دو 

وخلق قيم إضافية للمشاريع   ،األحداث، وذلك ضمن إطار مسؤوليتها االجتماعية في التمكين والدعم

 المرتبطة باالقتصاد البنفسجي.
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إن وجود فريق عمل إلدارة األحداث البنفسجية التي يتم تنظيمها يساعد بشكل    تشكيل فرق العمل: -6

تهدف إلى  و يق العمل الذين يعملون كوحدة واحدة،  كبير على التواصل والتبادل الثقافي بين أفراد فر 

بإدارة الحدث   ون يساعد فريق العمل  أن يعمل األفراد القائم، و تحقيق األداء المتميز للحدث البنفسجي

األفكار، والثقة، والتماسك، واإلنتاجية، وسهولة  )البنفسجي ضمن الفريق كوحدة واحدة من حيث:  

  ، ينشأ عنه ثقافة قوية يمكن توجيهها إلى العمل الجماعي الهادف، مما  (التواصل، وتبادل األفكار

الرؤي تعزيز  سبيل  في  الممكنة  الجهود  وبذل  المشترك،  الحدث   ةوالتعاون  يتبناها  التي  والرسالة 

البنفسجي الذي تتم إدارته، ويتوافق كل ذلك مع االقتصاد البنفسجي من حيث محافظته على النواحي  

 التعاون بينها وبين االقتصاد.كيفية ة، و واالجتماعي  ،اإلنسانية

الشاملة: -7 البنفسجية  الشاملةإلى    ( 2015أشار )شنافي،  لقد    الجودة  الجودة  هي عبارة عن  "   :أن 

أسلوب تطبيق العمليات والنظم التي تؤدي إلى التحسين المستمر، ومن ثم التفوق من خالل تلبية  

تحقيق الجودة الشاملة في إطار األحداث    حثة أناشارت البا  ، وفي ظل هذا التعريف"حاجات العمالء

البنفسجية يرتبط بالعمليات والنظم البنفسجية، واألعمال البنفسجية المرتبطة بشكل مباشر من حيث 

يمكن تحقيق الجودة البنفسجية من خالل االعتماد  تشير الباحثة كذلك أنه  و   ، غاياتها بالمحيط الثقافي

االقت  في  أساسية  المشاريع    ،األولوية  وإعطاء  ،البنفسجيصاد  على عدة ركائز  والفرص ألصحاب 

المتعلقة باألحداث البنفسجية التي تعمل على تثمين السلع والخدمات، وزيادة الوعي نحو الموروث 

 الثقافي. 

في    الجودة سواءً تعتبر من أقوى الركائز التي تساهم في تحقيق    :اعتماد ركيزة الموروث الثقافي -8

أو األحداث المتعلقة به بشكل خاص، حيث أن وجود موروث   ،مجال االقتصاد البنفسجي بشكل عام
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التي و   ،، والخدمات والمنتجات   ،والسلع  ،يجاد العديد من المهنإيساهم في    ،ثقافي قوي يعتمده المجتمع

باإلضافة إلى تشجيع العديد من المنظمات لهذه األحداث ضمن مسؤوليتهم   تعبر عن هذا الموروث،

وجود الفرص التي تدعم إدارة وتنظيم األحداث البنفسجية في  و   ،االجتماعية حول موروثهم الثقافي

توفير البنية التحتية الالزمة للحصول على جميع الخدمات المرتبطة بالحدث البنفسجي،  إن  المجتمع، و 

أو    ،كبير على زيادة الجودة المتعلقة بالحدث، سواًء من خالل إدارة الحدث البنفسجي  يساهم بشكل

 ما يتوفر في بعض األحداث من سلع وخدمات مرتبطة باالقتصاد البنفسجي. 

البنفسجي المتميز من خالل االستفادة في دراستها مقومات األداء    وضحت   الباحثةيتبين أن  مما سبق  

تخصيص  ( بشكل عام، حيث عملت الباحثة على  2015،)شنافييز التي أشار لها  من مقومات األداء المتم

 . فلسطين  -مفاهيم االقتصاد البنفسجي في محافظة الخليل لتتناسب و  ،هذه المقومات  وموائمة

 فلسطين  -أهمية إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل .2.1.5

  في تم استنتاجه  من خالل ما ،في محافظة الخليلاألحداث البنفسجة إدارة الباحثة في دراستها أهمية  توضح 

 النقاط اآلتية: بحيث وضحت ذلك  البحثية، دراستها

الثقافة واالقتصاد، بما يشمله من إضفاء الطابع اإلنساني على    اً يعتبر االقتصاد البنفسجي تحالف -1 بين 

 تنمية االقتصادية واالستدامة في المجتمعات المختلفة. للتوفيق بين ال ،العولمة

 يهدف  ،ً يمكن اعتبار االقتصاد البنفسجي وما يرتبط به من إدارة وتنظيم األحداث البنفسجية نموذجًا واعدا -2

 ، إلى التنمية الثقافية في المجتمعات، ويساهم في التأثير على االقتصاد من خالل تثمينه السلع والخدمات 

والخدمات،  تعمل على رفع جودة هذه السلع  و من خلق بيئة ثقافية متنوعة وشاملة وثرية،    التي تمكنه
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من أهميتها في المجتمع، إذا تمت إدارة الحدث البنفسجي الذي يساهم في تسويقها ليس فقط محليًا    وتزيد 

 وإنما عالميًا. 

جتمعات، ألنه يعتمد على موروثها  إن النهج الذي يتبناه االقتصاد البنفسجي يفتح مجااًل واسعًا أمام الم -3

 م مع هذا المفهوم. ءالثقافي، وبالتالي يمكن اعتباره نهجًا غنيًا وفعااًل في إعطاء الفرص المختلفة التي تتوا

كان هناك إدارة لألحداث    ، فقد إن إدارة األحداث البنفسجية في المجتمع الفلسطيني هو مفهوم حديث  -4

 م. 2019الخضراء، ولكن مفهوم الحدث البنفسجي تم إطالقه في األراضي الفلسطينية في عام 

م أسفر عنه وجود العديد من 2019منذ عام    بنفسجي إن تبني المجتمع الفلسطيني لمفهوم االقتصاد ال -5

حداث البنفسجية في األماكن المرتبطة  التي تدعم الموروث الثقافي الفلسطيني، وتدعو إلقامة األ  ،األحداث 

بالثقافة والحضارة والتاريخ، ومن هنا يمكن توضيح أهمية إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل  

 :كاآلتي

م جعل منها المدينة الحاضنة  2019إن إطالق مفهوم االقتصاد البنفسجي في محافظة الخليل عام   -أ

 كل ما يتعلق به من أحداث بنفسجية. لهذا المفهوم المستجد في المدينة، و 

إدارة األحداث البنفسجية في المدينة تسهم في تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية الموروث الثقافي   -ب 

فيها، باإلضافة إلى أهمية الموروث الديني باعتبارها مدينة أثرية دينية، فيها العديد من المباني واآلثار  

 الدينية والثقافية. 
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كبيرة للمشاريع القائمة في منطقة الحرم اإلبراهيمي الشريف لتسويق منتجاتهم المرتبطة  إعطاء فرصة   - ج

الفلسطيني الخليل  ،بالتراث  محافظة  بها  والمطرزات،    :مثل  ،وتختص  والخزف،  الزجاج  منتجات 

واإلكسسوارات، والحلقوم، والطحينة، والزجاج، والجلود، وكل ما يتعلق بها من منتجات، وغيرها من  

 نتجات الخليلية. الم

 الجودة الشاملة  إدارة - اإلطار النظري الثاني .2.2

 6)ستة سيجما ) –إدارة الجودة الشاملة  .2.2.1

ا العالم خالل  بالنظم  العشر  سنوات  لشهد  وارتباطها  الجودة  بموضوع  كبيرًا وواضحًا  اهتمامًا  األخيرة 

التغيرات التكنولوجية واتجاه العالم نحو العولمة والمعلوماتية أدى  فالحديثة والتكنولوجيا في إدارتها وتطبيقها،  

لتي أثرت بشكل   ا  ،إلى حدوث العديد من التغيرات الثقافية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية واالقتصادية

واضح  على المنظمات كافة وطريقة إدارتها ما تقدمه من سلع وخدمات، حيث أصبحت معظم المنظمات  

وأداء متميز يزيد    ،وكسب رضاهم ووالئهم، وتحقيق ميزة تنافسية  ،وجذب الزبائن  ،الجودة  :تسعى إلى تحقيق

 من حصتها السوقية المحلية والعالمية.

شاملة من العلوم الحديثة الهامة التي أسهمت في تحقيق هذه المنظمات أهدافها تعتبر إدارة الجودة الو 

بما يحقق لها الربح والميزة التنافسية، وأصبحت وسيلة تعتمدها المنظمات في تقييم وضعها    ،وتنفيذ استراتيجياتها

ألداء المتميز، وأصبحت الحالي والمستقبلي من خالل تطبيقها لألساليب المختلفة المرتبطة بالجودة العالية وا 

 من خاللها تقارن أعمالها باألفضل وتسعى إلى التمكين وتحقيق الجودة العالية والقدرة على المنافسة. 

  ، بأنها القدرة على تحقيق رغبات المستهلك بالشكل الذي يتطابق مع توقعاته: "عرف جونسون الجودةو 

(  Juran ،2003وعرف )  (، 1996،الجبرين وعبد هللا)  " يهويحقق رضاءه التام عن السلعة أو الخدمة التي تقدم إل
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المطابقة للمواصفات، "بها  ا ( فقد عرفCrosby & Hoyer ،2001، أما )"بأنها مدى مالئمة المنتج"  الجودة

 . "وهي إرضاء حاجيات العميل الحالية والمستقبلية

م( كانت تسمى بمرحلة  1940- م1930ففي األعوام )  ،مفهوم الجودة مر بعدة مراحلوالجدير ذكره أن  

حيث كان يقتصر عملها على أن يقوم الحرفي بفحص إنتاجه، أما المرحلة الثانية فقد أطلق    ،الفحص والتفتيش

مرح )لعليها  إحصائيًا  الجودة  ضبط  وذلك   ،م(1960- م1940ة  واضحًا  تغيرًا  المرحلة  هذه  شهدت  حيث 

- م 1960رقابة على الجودة، أما المرحلة الثالثة فقد كانت مرحلة ضمان الجودة )الستخدامها علم اإلحصاء في ال

والثقة بأن كل شيء  كافة،  وهي المرحلة التي سعت المنظمات فيها إلى تحقيق الجودة في المنتجات    ،م(1980

ت منذ عام  من العيوب، أما المرحلة األخيرة التي أطلق عليها إدارة الجودة الشاملة فقد استمر   صحيح وخال  

م حتى الوقت الحالي، ومن خاللها سعت المنظمات إلى تحقيق التمييز لمنتجاتها وعمالئها بمشاركة    1980

كل فرد فيها لتحقيق النجاح طويل األمد من خالل تحقيق رضا الزبائن ووالئهم وتحقيق المنافع لجميع أفرادها 

الواليات المتحدة أن إدارة الجودة الشاملة يمكن أشار معهد الجودة الفدرالي في  و   ،(2021والمجتمع )تربش،

تعريفها أنها: "القيام بالعمل الصحيح بشكل صحيح ومن أول وهلة مع االعتماد على تقييم العميل في معرفة 

 ،( ، وأن الهدف األساسي من تطبيقها هو تطوير جودة الخدمات والمنتجات 1998مدى تحسين األداء" )توفيق، 

الوقت   في  توفير  )دمينغ،مع  لذلك  الالزمين  المستمر  2016والجهد  التطوير  تدعم  بيئة  خلق  خالل  من   ،)

والعمل كفريق واحد في هذه   ،وتشجيع العمل الجماعي  وتحافظ عليه،  والتعاون بين اإلدارات في المنظمات 

ة ومخرجاتها  وزيادة والئهم وثقتهم بأعمال المنظم  ،المنظمات، والتركيز بقوة على تحسين العالقات مع الزبائن

 وتحقيق األداء المتميز. 
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أساليب   إلىخالل أعمالها والتعرف    الشاملة مناليوم، أصبحت العديد من المنظمات تسعى لتحقيق الجودة  و 

، وبالتالي فإنه في هذه الدراسة سيتم ورفعها  والتي تساهم في دعم قيمة المنظمات  ،الجودة الشاملة الداعمة لألداء

دة الشاملة على أداء إدارة األحداث البنفسجية، وهو الشق األول من الدراسة المتعلق بالدراسة،  تناول دور إدارة الجو 

مفهوم   وألن    ،لما يحتويه من منهجيات ومبادئ توائم الدراسة  6)وارتأت الباحثة استخدام نموذج ستة سيجما )

إدماج عناصر من  ب  ،وتقنيات الجودةإلى عملية تنفيذ صارم ومركز وفعال للغاية لمبادئ  يشير    6)ستة سيجما )

والمنتجات،   العمليات  جودة  تطبيق  عن  المسؤولين  الرواد  خالل  من  األدوات و العمل  من  مجموعة  باستخدام 

 ، نهج يستند إلى البيانات   و والتقنيات اإلدارية المصممة لتحسين األعمال عن طريق الحد من احتمال الخطأ، وه

ويعتمد على طرق مجربة وحقيقية، بحيث يشير إلى الرمز اليوناني   ويستخدم منهجية إحصائية إلزالة العيوب،

" أو  ويبلغ"سيجما"  سيجما   معيار  "  )  (6)ستة  مليون  3.4المعتمد  لكل  مشكلة   & Pyzdekفرصة  ( 

Keller)،2014 أشار (. وقد(Tayntor ،2007( إلى مبادئ ستة سيجما )(6 تيكاآل : 

 التركيز على الزبون.  -1

 اتخاذ القرارات على أساس من الحقائق والبيانات الدقيقة.  -2

 التركيز على العمليات واألنشطة الداخلية. -3

 اإلدارة الفعالة المبنية على التخطيط المسبق.  -4

 التعاون غير المحدود بين منسوبي المنشأة الواحدة. -5

 ى األولويات والمبادرات والمشاركة الكاملة.التحسين المستمر باستخدام أدوات علمية مع التركيز عل  -6
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 الوقاية بداًل من التفتيش عن حلول بأوقات متأخرة. -7

وما تم استنتاجه   ،الرئيسة في الدراسة  6) سيجما )كيفية استخدام مبادئ ستة  الباحثة  توضح    أتيوفيما ي

 6))يدة من مبادئ ستة سيجما  مستف   ،وكيفية تطبيقها في محافظة الخليل  ،وموائمته ليتناسب مع هذه المبادئ

 :وضحت الباحثة اآلتيالتي سبق ذكرها، حيث 

يتطلب ذلك وضع معيار الجودة على النحو المحدد بما يطلبه العميل أو السوق،   التركيز على الزبون: -1

إدارة الجودة    الخليل، ومعيار  محافظةفي    وفي هذه الدراسة فإن السوق الذي سيتم تطبيق الدراسة عليه

م  أما الزبون المستهدف فهو الزبون الذي يهت   ،(6) تحديده باستخدام معايير ستة سيجما  الشاملة سيتم

بالمنتجات البنفسجية، ويعتمد نجاح األحداث البنفسجية على مدى قناعة الزبون بأهمية هذا الحدث الذي 

 ينمي الفكر الثقافي لدى الزبائن، ويركز على موروثهم الفلسطيني. 

إن ذلك يعني وضع خطوات واضحة للعمليات   اتخاذ القرارات على أساس من الحقائق والبيانات الدقيقة: -2

، ومعرفة  6) من أجل تحقيق إدارة الجودة الشاملة باستخدام معايير ستة سيجما )  ، م تنفيذهاالتي سيت 

الدور المتعلق باستخدامها على أداء األحداث البنفسجية، باإلضافة إلى توضيح دور المسؤولية االجتماعية  

واضحة والعمل   يجب تحديد المناطق التي تشمل على خطوات غير  لذاعلى أداء األحداث البنفسجية،   

على جمع البيانات الكتشاف المشكالت التي قد تؤثر على إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية،  

باإلضافة إلى أن عملية القياس قبل اتخاذ القرارات تعمل على تحديد أهداف واضحة لجمع البيانات، بما  

إنشاء نظام  و المتوقعة، وضمان دقة القياس،    في ذلك )البيانات التي يتعين جمعها، وسبب جمعها، والرؤى 

 موحد لجمع البيانات، والتأكد من البيانات إذا ما كانت تحقق أهداف الدراسة(. 
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الداخلية: -3 واألنشطة  العمليات  على  الشاملة    التركيز  الجودة  إدارة  دور  دراسة  تتناول  الدراسة  أن  بما 

بعد أن يتم تحديد المشكلة وتحديد العوامل التي و   والمسؤولية االجتماعية على أداء األحداث البنفسجية،

جميعها  ويعني ذلك إزالة األنشطة    ،سوف تؤثر بشكل  واضح  على األداء، فيجب العمل على إزالة التباين

التي ال تضيف قيمة على أداء إدارة األحداث البنفسجية، وبالتالي تحديد األنشطة التي قد تؤثر على 

بأداء األحداث البنفسجية، ويتم استخدام أدوات مساعدة تهدف إلى تبسيط المهام،     العمليات المرتبطة 

العمليات    وتحقيق مراقبة الجودة والكفاءة لألحداث البنفسجية، وإزالة االختناقات في هذه العملية أي إزالة

األحداث  غير المرتبطة بدور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية على أداء    جميعها   واألنشطة

البنفسجي في   باالقتصاد  النهوض  التي ال تعمل على  األنشطة  وإزالة  الخليل،  البنفسجية في محافظة 

 وفلسطين بشكل عام. ،محافظة الخليل بشكل خاص 

المسبق: -4 التخطيط  على  المبنية  الفعالة  وجود    الدارة  تتضمن  البنفسجية  لألحداث  الفعالة  اإلدارة  إن 

، حيث أن األساس  هاتخطيط مسبق ودراسة الجدوى بشكل  كبير  قبل البدء بتنظيم الحدث البنفسجي وتنفيذ 

  ، في نجاح أي فكرة يبدأ من التخطيط المسبق لهذه الفكرة، وتحديد كل األمور المتعلقة بتنفيذها ودراستها

الموظفين والعمالء وفرق العمل التي تعمل في المنظمات على تطبيق اإلدارة   تدريب كذلك  من الضروري  و 

الوعي   نطاق من  والتخطيطالبنفسجية ضمن  العمل على    االستراتيجي  وإمكانية  اإلدارة،  لهذه  الواضح 

 تقييمها من خالل إدارة الجودة الشاملة وأدائها المتميز.

  هاتتناول هذه الخطوة مفهوم مشاركة الجهات جميع   الواحدة:  التعاون غير المحدود بين منسوبي المنشأة -5

في العمليات وتنفيذ األفكار واألهداف المتوقعة ألي مشروع حتى أصحاب المصلحة أو ما يطلق عليه  

حافظ على الكرة متدحرجة، وبالتالي فإن التعاون بين جميع األطراف سيحدد بشكل  واضح   دور إدارة 
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على أداء األحداث البنفسجية، ومدى تميزها وتحقيقها  6) ل تطبيق ستة سيجما )الجودة الشاملة من خال

وبيان دورها    ،لميزة تنافسية على مستوى فلسطين، وكذلك مدى مساهمة المنظمات بالمسؤولية االجتماعية

جميع  المشاركة الفعالة من قبل الو   ،أداء األحداث البنفسجية التي يمكن تنظيمها في محافظة الخليل  على

العمليات  وتحديد  البنفسجية،  األحداث  استراتيجيات  تطبيق  خالل  من  الشاملة،  الجودة  تحقيق  بهدف 

األبعاد   إلى  باإلضافة  مشاريعها،  ودعم  البنفسجية  المنتجات  تسويق  على  العمل  وكذلك  البنفسجية، 

التجاري واألسواق  والعمالء  البنفسجي  للحدث  المنظمة  بالفرق  المرتبطة  يتم    ،ةاالجتماعية  سوف  التي 

 تحقق األداء المتميز لالقتصاد البنفسجي الفلسطيني.حتى ياستهدافهم، كله سيب قي العملية متكررة ومستمرة  

  التحسين المستمر باستخدام أدوات علمية مع التركيز على األولويات والمبادرات والمشاركة الكاملة:  -6

كبير إلى القضاء على المشكالت واالختناقات  إن عملية التحسين المستمرة على العمليات تهدف بشكل  

ن عملية التحسين تشير وبشكل  واضح  إلى االيجابيات  إالتي  تواجهها إدارة األحداث البنفسجية، حيث  

أثناء عمليات التنظيم والتنفيذ  في  أثناء عملية التخطيط  للحدث البنفسجي أو  في  والسلبيات التي قد تظهر  

وف في األنظمة الحديثة فإن القيام بعملية التحسن المستمر توفر الوقت  في وقت الحق، وكما هو معر 

والجهد الالزمين في إدارة الحدث البنفسجي، حيث تعمل على حل المشاكل والتحديات التي تظهر بشكل  

وفي الوقت الذي تظهر به أو مع فارق زمني بسيط، في حين أن التراكمات ستؤدي إلى إهدار    ،أسرع

المادية أو البشرية، وبالتالي فإن  أكانت  ة الجهد الالزم، باإلضافة إلى استهالك الموارد سواًء  الوقت، وزياد 

، وال بد أن يتم كذلك تحديد األولويات الهادفة  عملية التحسين المستمر تحقق وفورات متعددة في عدة نواح  

تنفيذ العمليات المتعلقة بها من خالل ع  ،في إدارة الحدث البنفسجي ملية تخطيط واضحة تحدد وآلية 

باإلضافة إلى    األولويات التي يجب اعتمادها وأهمية كل أولوية وتأثيرها على إدارة الحدث البنفسجي،
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والتعاون ضمن نطاق الفريق بهدف تثمين العائد   ،أهمية توجيه المنظمات إلى تنظيم األحداث البنفسجية

المبادرات العالمية   تماعية، والعمل على إطالق  وتحقيق االستدامة من خالل مسؤوليتهم االج  ،الثقافي

وتحقيق السبق في تقديم    كنموذج تطبيقي،،  في مجاالت االقتصاد البنفسجي واإلدارة البنفسجيةوتنظيمها  

من الجدير توضيحه  و   ،مبادرات رائدة في هذا المجال تهدف إلى زيادة الوعي االستراتيجي في المنظمات 

هو  6) ن جوهر ستة سيجما )إحيث    ًا،ومستجيب  اً مرن  اً إيكولوجي  اً يعتبر نظام6) أن نظام ستة سيجما)

تتم إزالة عملية خاطئة أو غيرهاوتغيير   تحول األعمال فإنها تستدعي تغيير ممارسة    فاعلة  ، وعندما 

تكفل   للتغييرات في اإلجراءات أن  المرونة واالستجابة  لثقافة قوية من  الموظفين، ويمكن  العمل ونهج 

 وبأداء متميز.  ،سيط تنفيذ إدارة األحداث البنفسجية ضمن إطار الجودة الشاملةتب

 يعتبر من األفضل تحديد منهجية ستة سيجما )و   الوقاية بداًل من التفتيش عن حلول بأوقات متأخرة: -7

(6  البنفسجية في وتوضيح دورها على أداء األحداث    ،التي يمكن استخدامها في إدارة الجودة الشاملة  

والعمليات الالزمة لتطبيقها بصورة  واضحة  وشاملة، وضمن نطاق الوعي االستراتيجي    حافظة الخليل،م

ن تبني منهجية  واضحة  يوفر الوقوع في المشكالت مستقباًل، ويحدد خطوات واضحة  إللمجتمع، حيث  

ؤثر ضمن إطار إلدارة الحدث البنفسجي الذي سيتم تقييم أدائه وجودته وتحقيقه لدوره بشكل فعال وم

لمفهوم   اً تبني مفهوم االقتصاد البنفسجي في محافظة الخليل والذي يعتبر امتداد و  المسؤولية االجتماعية.

االقتصاد األخضر، سيؤدي إلى نقل المحافظة بشكل  واضح  إلى االهتمام بالموروث الثقافي الفلسطيني،  

ظة الخليل، وإنما على مستوى فلسطين وزيادة الوعي حول تمكين المفهوم ليس فقط على مستوى محاف

والعالم، وبالتالي ينبغي أن يكون األشخاص واإلدارات المعنية  في المنظمات قادرين على التكيف مع  

ولديهم المسؤولية االجتماعية الكافية لتحقيق دور االقتصاد البنفسجي في تنمية الثقافة  ،  التغيير بسهولة
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بادرات والمشاريع القائمة على تطوير االقتصاد البنفسجي، ومن أجل  ودعم الم  العامة حول هذا المفهوم،

تيسير ذلك ينبغي تصميم العمليات العتمادها بسرعة وسالسة، وأن يكون لألفراد والمنظمات عين ثابتة  

بحيث تقوم بتعديل عملياتها عند الضرورة  لتوائم التطور    ،على البيانات  المتعلقة باالقتصاد البنفسجي

جتمعات وثقافتهم حول هذا المفهوم، إلى أن يصل المجتمع بأكمله إلى اكتساب حد  تنافسي ي مكنه  في الم

 من إدارة األحداث البنفسجية ضمن نطاق إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية.

 6)منهجيات العمل في ستة سيجما )  .2.2.2

، ولكل  منها مجموعته  DMADV"و  DMAICهما " 6) إن المنهجيتان الرئيسيتان لستة سيجما )

وتستخدم المنهجيتان في بيئات  مختلفة  ضمن نطاق    الخاصة من اإلجراءات الموصى بتنفيذها في األعمال،

 من الخطوات  والسيناريوهات.

( على اعتبارها المنهجية القياسية المستخدمة  DMAICسيتم في هذه الدراسة استخدام منهجية )و 

، ومن بين نقاط القوة في هذه الطريقة التقنيات اإلحصائية القوية لتقصي  (6)  سيجما من قبل ممارسي ستة  

ونموذجه األفكار،  من  التجريبي  والتحقق  )  االحقائق  للمشاكل  هيكلية  كأداة  يعمل   & De Mastالذي 

Lokkerbol،2012 هذه المنهجية عملية إدارة مدفوعة بالبيانات تستخدم لتحقيق المستوى األمثل   (، وتعتمد

للبيانات   القوي  واالستخدام  العمالء  على  القوي  التركيز  هو  األساسي  واإلطار  وتحسينها،  العمليات  من 

(. باعتبار هذه الدراسة قائمة على نهج الدراسة الوصفية الكمية Shankar،2009واإلحصاءات الستنتاجاتها ) 

استها حول دور إدارة الجودة الشاملة  فقد ارتأت الباحثة استخدام هذه المنهجية في در   ،واإلحصاءات والبيانات 

لمبادرة فعالة من مبادرة    الخليل، ويمكنوالمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة  

  الجميع نحو وتحرك    ،أن تساعد المنظمة على تحديد العمليات التي تضيف قيمة حقيقية  (6)ستة سيجما  
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المش األنشطة، وحل  المنظمة  تحقيق جودة  تحسين حالة  والعمل على  يتم تحديدها،  التي   & Selviاكل 

Majumdar)  ،2009.) 

 ,Define: ")تية( تعتبر اختصار من األحرف األولى للكلمات اآل(DMADVأما بالنسبة لمنهجية  

Measure, Analyze, Design, & Verify  )–  (،و   وتصميم،  وتحليل،قياس،  و   تعريف  ")التحقق

(Cronemyr،2007) . 

عبارة عن منهجية تستخدم  ، والتي هي  ((DMAICمنهجية    ستقوم الباحثة في هذه الدراسة باستخدامو 

تحليل،  و قياس،  و : )تحديد،  تيةفي تحسين العملية القائمة، وتعتبر اختصار من األحرف األولى للكلمات اآل

 :على النحو اآلتي  يمكن توضيح ذلكتحكم( و و تحسين، و 

 (.(Define التحديد  D"حرف " -1

 .Measure)) القياس M"حرف " -2

 (. Analyze) التحليل A"حرف " -3

 (.Improve) التحسين I"حرف " -4

 Control).) التحكم C"حرف " -5

أن  و  الباحثة  المنهجيةتشير  استخدام    تشمل  هذه  وإن  والخدمة،  الجودة  لتحسين  على خمسة مراحل 

التقييم    (6)ستة سيجما    –  (DMAICمنهجية ) يعظم من النتائج المتوقعة، ويؤكد على االستمرار في 

إلنشاء "عملية مجسمة" للتحكم في    DMAIC))  منهجية  ستخدمتحيث    ،والتحسين لتحقيق الجودة الشاملة
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للمرحلة ، وإذا تم الوفاء بالمعايير  كجزئيات   وإعادة النظر في المشروع  ،المشروع، وتحديد معايير مرحلة معينة

 فإن المرحلة التالية تبدأ. من المشروع  الحالية

فإنه إذا لم يتم    (2010، وآخرون   Sokovic)كما أشار له    DMAIC)كملخص لتطبيق منهجية ) و 

تحديد العملية في المنظمة فال يمكن قياسها، وهذا يعني أنه إذا لم تتمكن المنظمة من التعبير عن البيانات  

ال يمكن للمنظمة أن تتحسن، حيث    ، وبالتالي رالتطويت  في إجراءا  DMAIC)فلن تتمكن من استخدام )

   .إطارًا صارمًا موجهًا نحو تحقيق النتائج نها منهجية قائمة على الحقائق، وتوفرإ

 6) )ا ستة سيجم -(  DMAICمراحل منهجية ) .2.2.3

   (2006وآخرون،   Tonini) خمسة مراحل6) ( ستة سيجما )DMAICتتضمن عملية ) 

   :يأتيتشمل ما 

وتحديد المشكلة بهدف ايجاد الحل    ،بنهج يركز على العمالء  6) تبدأ عملية ستة سيجما )  التعريف: -1

الممكنة الحلول  ذلك من خالل مجموعة من الخطوات    ،أو  استنتجتهاويتم  في    الباحثة  وحددتها  التي 

 : تيكاآل دراستها

إدارة   -أ دور  توضيح  المشكلة  شملت  وهنا  العمل،  مشكلة  تعريف  والمسؤولية  يتم  الشاملة  الجودة 

االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل،  ويمكن التركيز في تحديد المشكلة 

وتعريفها من حيث منظور المنظمات، وفي هذه الدراسة تعتبر المنظمات التي تعمل في إدارة األحداث 

الذين يحددون    البنفسجية ضمن نطاق المسؤولية االجتماعية والجودة الشاملة هي األساس،  وهم 

الزبائن الذين سوف يستفيدون من األحداث البنفسجية والمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه األحداث، 
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لدعم   ، وذلكومدى تحقق الجودة والكفاءة والفعالية على أداء إدارة الحدث البنفسجي  الذي يتم تحديده

 يل.االقتصاد البنفسجي في محافظة الخل

حيث    ؟وما هي الموارد المستخدمة في تحقيق األهداف  ؟يتم تحديد األهداف، ما الذي تريد تحقيقه و  -ب 

االجتماعية  ن الهدف المراد تحقيقه هو أداء متميز إلدارة األحداث البنفسجية، نتيجة لدور المسؤولية  إ

،  6) للستة سيجما )  في محافظة الخليل، وتحقيق ذلك وفق معايير إدارة الجودة الشاملة  للمنظمات 

وغالبيتها من المشاريع المرتبطة    ،أما بالنسبة للموارد التي يمكن استخدامها فهي متنوعة ومختلفة

 باالقتصاد البنفسجي. 

واضحة   - ج خريطة  دورللعملية  رسم  تمامًا  يبرز  وهنا  الصحيح،  الطريق  المصلحة  ألصحاب   تؤكد 

األحدا أداء  حول  للمنظمات  االجتماعية  على  المسؤولية  البنفسجي  الطابع  وإطفاء  البنفسجية  ث 

 األحداث.

  أنه يمكن استخدام المقاييس الباحثة    ارتأت و   ،وترتكز المرحلة الثانية على أربع خطوات للقياس  القياس: -2

 :في الدراسة اآلتية

 مقاييس المشروع المستخدمة في قياس أداء األحداث البنفسجية في محافظة الخليل.  -أ

المستخدمة في -ب  معايير ستة    األدوات  الباحثة  استخدمت  وهنا  إدارة  ،  (6)سيجما  القياس،  لقياس 

 الجودة الشاملة واستخدمت أبعاد هرم كارول لقياس المسؤولية االجتماعية. 
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دراسة كيف يمكن تحسين األداء من خالل تقييم نظام القياس المراد استخدامه، وهل يمكن أن يساعد  - ج

النظام المستخدم بكل ما يشمله من عمليات وأنشطة في تحقيق النتائج المرغوبة واألهداف من إدارة 

 البنفسجي؟ الحدث 

كلة الدراسة باألرقام أو بالبيانات  إمكانية تحديد مقدار التحسن على األداء، حيث يتم تحليل نتائج مش -د 

التي تم استخدامها    6))وفقًا لمعايير ستة سيجما    ،والعمل على تحسينه  ،الداعمة، وقياس األداء

 وتقييمها. 

كما اعتمدت واستنتجت الباحثة    استخدامها في الدراسة  يمكن،  مؤشرات وتشمل مؤشرات القياس ثالثة   - ه

 كالتالي:  وهي

الداخلي: ▪ يتم استخدامها في  جميعها،  العمليات واالستراتيجيات    ويتضمن   المؤشر  التي سوف 

إلدارة الجودة الشاملة وضمن   ،(6)وفق معايير ستة سيجما    هاوتنظيم  تنفيذ األحداث البنفسجية

 أبعاد المسؤولية االجتماعية للمنظمات.

 البنفسجية. مقارنة أداء األحداث البنفسجية مع أداء األحداث األخرى غير  المؤشر الوظيفي: ▪

التنافسي: ▪ المنتجات والخدمات    المؤشر  البنفسجية مع غيرها من  المنتجات والخدمات  مقارنة 

 التي يقدمها المنافسون. 

 اآلتي: ب من خاللهاقامت الباحثة وقد المرحلة الثالثة التي  :التحليل -3
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من خالل    ية، وتم البنفسجالكتشاف المتغيرات المؤثرة في أداء األحداث    ،تحليل العمليات البنفسجية -أ

تحديد ما إذا كانت هذه العمليات البنفسجية فعالة وكفؤة، وهل تساعد هذه العمليات    عملية التحليل

من خالل استراتيجياتها في توضيح دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في أداء األحداث  

   سجية.البنف

إليهو  -ب  الوصول  المراد  األهداف  تحديد  كذلك  التحليل  مرحلة  خالل  على    اتم  دور  نحوباألرقام،   :

وكذلك تقييم  ،  بنسبة معينة في األداء  انيؤثر واللذان    ودور إدارة الجودة الشاملة  ،المسؤولية االجتماعية

واالحصائيات وفقًا لمعايير   من خالل األرقامومعايير الجودة الشاملة  معايير إدارة الجودة الشاملة  

   6). ) استة سيجم

في    6))تحديد االختالفات وفقًا الستخدام معايير ستة سيجما  تم  بعد تحديد األرقام واإلحصائيات  و  - ج

 إدارة الجودة الشاملة وأبعاد هرم كارول في معايير المسؤولية االجتماعية. 

نه في إتبحث هذه العملية في كيفية تأثير التغييرات على المتغيرات المستقلة والتابعة، حيث    :تحسينال -4

هذه المرحلة يمكن تحديد كيفية تحسين تنفيذ العمليات المتعلقة بأداء إدارة األحداث البنفسجية، من خالل  

التابعة  ثر في المتغيرات  تحديد األسباب المحتملة وإجراء اختبار لتحديد أي من المتغيرات المستقلة يؤ 

العالقات بين المتغيرات وتوضيح الفرضيات   تم اكتشاففي العمليات البنفسجية، ومن خالل ذلك    المحددة

 المتعلقة بالدراسة.
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أن هدف األداء المحدد في المرحلة السابقة قد تم تنفيذه   الباحثة  قررت   في هذه المرحلة النهائية،و   التحكم: -5

نات المصممة مستدامة، وتم التحكم في عمليات وأنشطة إدارة األحداث البنفسجية  بشكل جيد، وأن التحسي 

 . وصواًل إلى األداء المتميز

 

 

 في الدراسة  (6)سيجما مزايا استخدام ستة  .2.2.4

 تتلخص في النقاط اآلتية:  يمكن أن    (6)  استنتجت الباحثة من خالل دراستها أن مزايا استخدام ستة سيجما

 ، وإدارة احتياجات المستفيدين من هذه األحداث.وإدارتها المساعدة في فهم األحداث البنفسجية -1

اعتماد الدقة في تحليل البيانات واالستراتيجيات الالزمة إلدارة الحدث البنفسجي، وبالتالي إمكانية تقديم   -2

 أداء هذه األحداث البنفسجية.

مع إمكانية تقليل   ، ن الرضا حول تنظيم األحداث البنفسجية في المجتمع الفلسطينيتحقيق أقصى قدر م -3

 الجهد الالزم في إدارتها.

الثقافي   -4 بالموروث  المرتبطة  األعمال  تدعم  التي  البنفسجية  األحداث  إدارة  في  الذكية  األعمال  تبني 

 الفلسطيني. 

ودعم الرياديين القائمين    (،SMEsمتوسطة )رفع معدالت كفاءة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وال -5

 والمتعلقة مشاريعهم بالموروث الثقافي الفلسطيني.وتمكينهم بها 
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 مواصلة عملية إدارة األحداث البنفسجية مع التحسين المستمر في أداء هذه األحداث. -6

ة، من خالل الالزمة من إدارة األحداث البنفسجية في األراضي الفلسطيني  والمتطلبات   األهداف  تحقيق -7

 . 6)عمليتي الترتيب والتنظيم للحدث ضمن معايير ستة سيجما )

 6))أسباب اعتماد ستة سيجما في الدراسة  .2.2.5

توضيحية  في الدراسة من خالل مجموعة النقاط ال  (6)أشارت الباحثة إلى أسباب اعتمادها ستة سيجما  

 اآلتية:

ت علق العديد من المشاريع الريادية أهمية كبيرة على  أهمية إدارة األحداث البنفسجية في فلسطين، حيث   -1

 اعتماد مفهوم االقتصاد البنفسجي المرتبط بمشاريعهم.

التي تعمل على تحسين جودة المخرجات،    ،إحدى استراتيجيات إدارة األعمال  6)تعتبر ستة سيجما ) -2

ف التميز  البنفسجية سيدفع عجلة  إدارة األحداث  الحدث  وبالتالي فإن اعتمادها في  إدارة  أداء وجودة  ي 

 وكذلك في المجتمعات المختلفة.  ،البنفسجي في فلسطين

يمكننا من القيام بعملية التقييم بشكل مستمر، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة    6)ت بني ستة سيجما ) -3

 في إدارة األحداث البنفسجية والوصل إلى تحقيق األداء المتميز. 

تقدمها في حال تحسين  م المشاريع اليمكن أن ت ق د    -4 بنفسجية جودة عالية في المنتجات والخدمات التي 

 وتعمل على تطويرها.  ،كفاءة إدارتها، وكفاءة إدارة األحداث البنفسجية التي تدعمها
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إمكانية تحديد طلبات العمالء والزبائن في المجتمع الفلسطيني المرتبطة بمنتجات المشاريع البنفسجية من   -5

المشاريع في األحداث البنفسجية، ومن ثم قياس هذه الطلبات وتحليلها، والعمل على خالل مشاركة هذه 

 تحسين الجودة، وإعادة تقديمها في أحداث بنفسجية جديدة.

الرضا والوالء، وتقديم قيمة أفضل   ت على تقليل التكاليف ورفع مستويا  6)يعمل تطبيق ستة سيجما ) -6

 للعمالء. 

 في الدراسة  6)أهداف استخدام ستة سيجما ) .2.2.6

ن نظام ستة  إحيث    ،يمكن استخدامها في مجاالت متعددة من األعمال  6)إن أهداف ستة سيجما )

لتحسين العمليات ي مكن ألي مدير مشروع استخدامها لتحقيق األهداف  و   ،يوفر تقنيات محددة وثابتة  6)سيجما )

في دراستها يهدف إلى تحقيق مجموعة من األهداف    6)استخدام ستة سيجما )  وتوضح الباحثة أناالستراتيجية،  

 : تيالتي قامت الباحثة بتنفيذها وهي كاآل  ،من خالل استخدام نهج يشمل مجموعة من الخطوات 

خطاء التي قد تواجه عملية إدارة األحداث البنفسجية وتؤثر في أدائها، وكذلك ما يتعلق العثور على األ -1

البنفسجية األحداث  أداء  في  االجتماعية  والمسؤولية  الشاملة  الجودة  إدارة  دور  نحو    ،بها من  والسعي 

 والقصور في إدارة الحدث.  ،القضاء على هذه العيوب واألخطاء

وتسعى    ،تطبيق فكرة إدارة الحدث البنفسجي، وتكلفة العمليات التي تتضمنهاتخفيض أوقات الدورة لعملية   -2

 لتحقيقها الباحثة. 
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البنفسجية )استراتيجيات   -3 إدارة األحداث  أداء  الدراسة، حيث يشمل  المتميز ضمن إطار  تحسين األداء 

البنفسجي(، وتتألف    المنتجات البنفسجية، والوعي االستراتيجيو   العمليات البنفسجية،و   اإلدارة البنفسجية،

 (.وعمالء ،اجتماعية، وموظفينالمسؤولية االجتماعية من )أبعاد 

من خالل تحقيق أداء   الفضلى،تلبية توقعات العمالء والمشاريع المشاركة في الحدث البنفسجي بالطريقة   -4

 . 6)سيجما )معايير ستة  البنفسجية ضمنمتميز إلدارة األحداث 

 المستخدمة في إدارة الحدث البنفسجي. تحقيق استخدام أعلى لألصول  -5

 توفير الموارد الالزمة إلدارة الحدث البنفسجي.  -6

ن لالستثمار -7 لألحداث    6)سيجما )من خالل تحقيق جودة أداء ضمن معايير ستة    ،توفير عائد محس 

 البنفسجية تحقق الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في محافظة الخليل. 

 : استنتجت الباحثة أنمن هنا و 

هو تقديم سلع وخدمات شبه مثالية من أجل التحول التجاري    ،يحمل هدفًا بسيطاً   (6)مفهوم ستة سيجما   

يق الرضا األمثل للعمالء، وكذلك يتعلق مفهوم ستة  نحو األفضل لتلك السلع وأسواقها االقتصادية، ومن أجل تحق

يتم اتخاذ القرارات على أساس التجربة والخطأ، إال أن البيئات المستدامة و باالستدامة ألنه بدون بيانات،    (6)سيجما  

طيني ضمن  تتطلب بيانات لدعم القرارات، وفي دراسة الباحثة سيتم استخدام البيانات المتعلقة بالموروث الثقافي الفلس

مما يوفر أساليب تؤدي إلى تحسين الوعي االستراتيجي لألفراد في الوقت الحاضر، ولدى   مفهوم االقتصاد البنفسجي،

 ومسؤوليتهم االجتماعية نحو تحقيقه وتطبيقه.  ،األجيال المقبلة حول موروثهم الثقافي وأهميته

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وخمسون  واحد  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2023 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

440 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 اث البنفسجيةفي تقييم أداء إدارة األحد6) أهداف استخدام ستة سيجما ) .2.2.7

 

في تقييم أداء إدارة األحداث البنفسجية    (6)  استخدامها ستة سيجماأشارت الباحثة إلى مجموعة من األهداف  

 حيث وضحت ذلك من خالل النقاط اآلتية: 

توفير المالحظات والمعلومات الواضحة عن أداء األحداث البنفسجية بصورة علمية تساهم في تطوير   -1

 االقتصاد. 

 توثيق المعايير المستخدمة في تحديد كيفية إدارة األحداث البنفسجية.  -2

وكيفية إدارتها    ،إن تقييم أداء إدارة األحداث البنفسجية يشكل األساس للقرارات المتعلقة بهذه األحداث  -3

 بشكل فعال ضمن نطاق الجودة والتميز.

اث البنفسجية التي تعمل على تطوير  إتاحة الفرصة للعديد من المشاريع البنفسجية المشاركة في األحد  -4

 أفكارهم ومشاريعهم. 

تحفيز المنظمات الحكومية وغير الحومية على مشاركتهم ضمن إطار المسؤولية االجتماعية في تغيير   -5

 منهجياتهم، وحثهم على تطوير أدائهم في إدارة األحداث البنفسجية. 
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إطار الجودة   البنفسجية ضمنستخدام اإلدارة  التي يمكن تحقيقها نتيجة ال  ،توضيح الوفورات االقتصادية  -6

 الشاملة وباالستفادة من حوكمة الوعي االستراتيجي في المنظمات. 

 .في المنظمات معاينة أثر استخدام اإلدارة البنفسجية على المستويين اإلنتاجي واالقتصادي  -7

 لمسؤولية االجتماعيةا -اإلطار النظري الثالث  .2.3

 وفق هرم كارولأبعاد المسؤولية االجتماعية  .2.3.1

ومع ذلك لم يبدأ الناس في فهم    ،ات ياعتبرت فكرة المسؤولية االجتماعية للمنظمات قائمة منذ الخمسين 

العلمي   االهتمام  الرغم من  فترة زمنية طويلة، وعلى  بعد  إال  وتأثيراتها  وأهميتها  االجتماعية  المسؤولية  معاني 

فإن تنفيذه ال يزال موضوعًا متزايدًا   ،واإلداري المتضافر منذ خمسينيات القرن العشرين بالمسؤولية االجتماعية

ير مستكشف من الناحية األكاديمية، وبما أن المسؤولية االجتماعية تواصل إنشاء موطئ  ألن أغلبه ال يزال غ

االستراتيجيات   في  أقوى  )   التنظيمية،قدم  المتنوعة  األوساط  من  لكل  ضروري  تنفيذها  فهم    Quezadoفإن 

نموذج  قام هذا ال  م ظهر هرم المسؤولية االجتماعية آلرتشي كارول، حيث 1991في عام  و   ،(2022وآخرون،

الهرمي بوصف فكرة المسؤولية االجتماعية من خالل أربعة أبعاد أساسية، مما جعلت من هرم كارول من أهم  

دورًا جوهريًا في مجال    كارول يلعب وأكثر نظريات الشركات قبواًل حول موضوع المسؤولية االجتماعية. إن هرم  

حول هذا الهرم إذا ما تجاهل كامل نطاق السياقات   األعمال التجارية والنظرية االجتماعية، وال تكتمل األبحاث 

ستتناول الباحثة توضيح هذه األبعاد ودور كل بعد  منها على أداء إدارة األحداث  و   ،( Kusyk،2021التنظيمية )

 : اآلتي على النحو المفصلمحافظة الخليل  المنظمات في البنفسجية في 

ويهدف إلى تحقيق الربحية، حيث يعتبر أن تحقيق الربح  يمثل أدنى مستوى في هرم كارول  البعد االقتصادي:   -أ

وتحقيق أنشطة المسؤولية االجتماعية،   ،هو الوسيلة التي تمكن المنظمات من القيام بدورها في إفادة المجتمع
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  واستنتجت الباحثة دور ،  معقول  وهو كذلك يهدف إلى إنتاج السلع والخدمات بما يتوافق مع العمالء وبسعر

للمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األجداث البنفسجية في المنظمات في محافظة الخليل االقتصادي  البعد  

 اآلتي:كوأشارت إلى ذلك من خالل الدراسة والفحص 

   محافظة    المنظمات فيدور البعد االقتصادي للمسؤولية المجتمعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في

 الخليل: 

ظمات الخطط االستراتيجية لتنظيم األحداث والفعاليات البنفسجية ضمن مسؤوليتها االجتماعية، تنفيذ المن -1

 والتي تحقق من خاللها الربحية للمشاريع البنفسجية المشاركة في هذه األحداث.

دعم السلع والخدمات التي تقدمها المشاريع البنفسجية من قبل المنظمات ضمن مسؤوليتها االجتماعية   -2

ن وعي اإلداريين بأهمية وجود وعي استراتيجي بنفسجي داخل المنظمات، ي مكن من خالله تبني  يزيد م

 مفهوم االقتصاد البنفسجي وإدارة األحداث البنفسجية في فلسطين. 

يمثل المستوى الثاني من هرم كارول وهو يعبر عن االلتزام القانوني للمنظمات، والذي يمكن   البعد القانوني:  -ب 

للبعد األخالقي أهمية كبيرة في كيفية إدارة المنظمات  و   مسؤولية بين المستويات األربعة للهرم.  اعتباره أهم

الداخلية والخارجية، ويعتبر عدم تحمل المنظمات   تتبعها في تعامالتها  أعمالها في السوق، والقوانين التي 

واستنتجت الباحثة    ،عتها في السوق للمسؤولية القانونية من األمور السيئة التي تؤثر سلبًا على المنظمة وسم

للمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األجداث البنفسجية في المنظمات في محافظة الخليل    القانونيالبعد    دور

 اآلتي:كوأشارت إلى ذلك من خالل الدراسة والفحص 
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 محافظة    المنظمات فيفي أداء إدارة األحداث البنفسجية في    جتماعيةدور البعد القانوني للمسؤولية اال

 الخليل: 

إن االلتزام بالبعد القانوني في إدارة المنظمات والوعي ألهمية هذا البعد، يوضح كيف يقوم المديرون   -1

االستراتيجية  وخططها  المنظمة  أعمال  والقيام    ؟بإدارة  البنفسجي  الحدث  بإدارة  المنظمون  يقوم  وكيف 

 ؟ باألعمال المتعلقة فيه في إطار القوانين 

يندرج ضمن نطاق البعد القانوني االلتزام الواعي بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالجوانب المختلفة في  -2

يئة والمنافسة ونوعية مشاريع  المجتمع، وبالتالي فإنه يوضح أساسيات المعامالت واالستثمار واألجور والب

 ووضعها االستراتيجي القانوني بصورة واضحة وشاملة. ، االستراتيجية البنفسجية وخططها المنظمة 

يشكل البعد األخالقي المستوى الثالث في الهرم، وهو متعلق بفعل الشيء الصحيح وتحقيق  و   البعد األخالقي:  - ج

  االجتماعية ضمن ، وتجنب الضرر باآلخرين، حيث ال يكفي أن تكون المسؤولية  هاجميع  العدالة في المواقف

للمسؤولية    خالقيالبعد األ  واستنتجت الباحثة دور،  نطاق القانون، وإنما ال بد من توافر الجانب األخالقي 

الفحص  الدراسة و من خالل  االجتماعية في أداء إدارة األجداث البنفسجية في المنظمات في محافظة الخليل  

 اآلتي:كوأشارت إلى ذلك 

 محافظة   المنظمات فيالبعد األخالقي للمسؤولية المجتمعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في    دور

 الخليل: 

سيعكس أن القائمين على إدارة هذه   ،إن تطبيق إدارة األحداث البنفسجية في المنظمات في إطار أخالقي -1

 والعدالة واإلدارة الرشيدة.المنظمات على درجة عالية من الثقة 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وخمسون  واحد  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2023 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

444 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

البنفسجية  -2 بالبيئة  االهتمام  المجتمعية  مسؤوليتها  تعتمد  التي  والمشاريع  المنتجات  يدعم  المجتمع    ، إن 

 وحضارتهم وعاداتهم وأخالقهم وتقاليدهم.  موروثهم الثقافيباعتبار أن هذه المشاريع تعبر عن 

وهو أعلى مستوى للمسؤولية االجتماعية، ورغم صغر    ،كاروليحتل العمل الخيري قمة هرم  و   البعد الخيري:  -د 

والمساعدات   ،التبرعات   :حجمه إال أنه ال يجب االستخفاف به فهو بمثابة " رد الجميل" للمجتمع، وهو يشمل

قد تتبنى المنظمة  و والهبات التي تخدم المجتمع، وال تهدف لتحقيق األرباح،    ،واألعمال الخيرية  ،االجتماعية

  واستنتجت الباحثة دور ،  وتعمل على دعمها ومساندتها ومتابعتها  ،ساسية أو فكرة معينة في المجتمعقضية أ

من  للمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األجداث البنفسجية في المنظمات في محافظة الخليل    الخيري البعد  

 اآلتي:كوأشارت إلى ذلك خالل الدراسة والفحص 

 للمسؤولي الخيري  البعد  في  دور  البنفسجية  األحداث  إدارة  أداء  في  المجتمعية  محافظة    المنظمات فية 

 الخليل: 

ودعم األحداث   وتطويره،  من أجل تنمية المجتمع  ،يساهم البعد الخيري في تقديم التبرعات والمساعدات  -1

 البنفسجية. 

الربح، وإنما تدعم   -2 إلى  التي ال تهدف  الفعاليات واألحداث  العديد من  المنظمات  الوعي بمفهوم  تنظيم 

الموروث الثقافي في المجتمع، مما يزيد من زيادة الوعي االستراتيجي البنفسجي لدى اإلدارات بدورهم  

 في خدمة مجتمعاتهم. فاعلال
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األثرية، والدينية" للعديد من األماكن في منطقة المنظمة، والعمل و التاريخية،  و إمكانية تبني القيمة "الثقافية،   -3

اكن ضمن إطار المسؤولية االجتماعية، وزيادة الوعي ليس فقط إلداري المنظمة على إعمار هذه األم

 في هذه األعمال. جميعهم وإنما المساهمين  ،حول هذا البعد الخيري 

 تعزيز الوعي االستراتيجي األخالقي لدى اإلداريين حول أهمية مسؤوليتهم االجتماعية األخالقية.  -4

 أداء إدارة األحداث البنفسجية االجتماعية فيأهمية المسؤولية  .2.3.2

استنتجت الباحثة من خالل أبعاد هرم كارول السابقة أهمية المسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث  

 من خالل النقاط اآلتية: ذلك شارت إلىأ، حيث البنفسجية

المعاصرة التي تتبناها المنظمات على اختالف  يعتبر االلتزام بالمسؤولية االجتماعية من أهم التوجهات   -1

للمجتمع المنظمات  هذه  دعم  بهدف  السوق،  في  االستراتيجي  وموقعها  وطبيعتها  وتحسين    ،أنواعها 

كافة، ودعم المبادرات الهادفة، وبالتالي فإن    وتحقيق الجودة في المجاالت   ،وتطوير األداء  ،األوضاع

إطار االقتصاد البنفسجي يحقق نقلة نوعية في الوعي االستراتيجي  االلتزام بالمسؤولية االجتماعية  ضمن  

في المنظمة، من حيث إعادة هيكلة المفاهيم المتعلقة لديها حول االستراتيجيات المتبعة، والكيفية التي 

 ست قيم من خاللها هذه االستراتيجيات.

البنفسجي -2 االستراتيجي  التخطيط  فكرة  دعم  المنظمات  اهتمام  البنفسجي،  وتبني    ،إن  االقتصاد  مفهوم 

مسؤوليتها   لتحقق  اإلدارة  في  الحديثة  الطريقة  هذه  تبني  على  المجتمع  في  المنظمات  إدارة  وتشجيع 

الثقافة   بعجلة  سيدفع  هادفة،  بطريقة  دون   ،يجابياً إالمجتمعية  الثقافي  بالموروث  مباشر  بشكل  لترتبط 

ن اعتماد اإلداريين ثقافة  إلموروث الثقافي، حيث  وإنما بكل ما يتعلق با  ،االقتصار على نطاق القطاعات 
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واضحة ضمن ثقافة المجتمع، وتهتم بالموروث الثقافي سيزيد من تأثيرها المجتمعي وهذا بحد ذاته يعتبر  

يجابيات الحوكمة التي يمكن أن تمارسها المنظمات لزيادة الوعي االستراتيجي البنفسجي المتعلق  إمن  

 بأعمالها. 

البنفسجي ركيزة جديدة في االقتصاد الفلسطيني، وبالتالي فإن دعم هذا المفهوم وما يتعلق يمثل االقتصاد   -3

به من خطط واستراتيجيات وفعاليات سيزيد من تطوير الخدمات البنفسجية في المنظمات، وزيادة قيمتها  

مع خططها    مءهذا يؤثر على الوعي االستراتيجي في المنظمة، وتطوير خططها لتتواو وجودتها وأدائها،  

 التي تدعم المجتمع، وسيزيد كذلك من جودة السلع والخدمات البنفسجية. و االستراتيجية البنفسجية 

إن التركيز على األداء المتميز للمنظمات يعطي قيمة واضحة ومهمة للموروث الثقافي ويزيد من فرص   -4

 العديد من األعمال المتعلقة بهذا الموروث. 

سؤولية االجتماعية من أجل معالجة العديد من المشكالت التي قد تواجهها  زيادة الحاجة إلى تطبيق الم -5

 المنظمات، وبخاصة تلك التي تتعلق بأداء إدارة األحداث البنفسجية واالقتصاد البنفسجي.

في المنظمات مما   وتطويره  االقتصاد البنفسجي  إمكانية تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية كآلية لدعم -6

 الفلسطيني.يدعم االقتصاد 

الحركة التجارية    "، وزيادةإمكانية إعادة إعمار العديد من المناطق "األثرية، والبيئية، والثقافية، والتاريخية -7

المنظمات للفعاليات البنفسجية في ساحات   طريق تنظيمعن    ،فيها، خصوصًا في البلدة القديمة للمدن

 هذه األماكن. 
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 إدارة األحداث البنفسجية الرابع أداءاإلطار النظري  .2.4

 مؤشرات قياس أداء إدارة األحداث البنفسجية  .2.4.1

ليس فقط من   ،تعتبر عملية قياس األداء نشاطًا مهمًا من أنشطة إدارة الموارد البشرية في المنظمات 

عبارة عن  " ن األداء هو  إ، ويمكن القول  جميعهم  وإنما تقييم العاملين في المنظمة،  ات أجل تقييم أداء اإلدار 

 :األول  ،المخرجات المقدرة بساعة العمل )واحد ساعة(، ويتوقف استخدام هذا التعريف على عاملين أساسيين

ي بمعنى آخر وإرجاعه إلى ساعات عمل محددة، أ ،يجب أن يكون األداء من النوع الذي يمكن قياسه كمياً 

يجب أن يكون األداء من النوع المنفصل عن أداء   :يمكن تسجيله وحسابه في فترة زمنية محددة، والثاني

انعكاس لمدى نجاحه أو فشله في تحقيق أساسيات "ومنه فإن أداء الفرد هو    اآلخرين الذين يعملون معه،

  وهو   وإتمامها،  المهام المكونة لوظيفة الفرد   يشير األداء كذلك إلى درجة تحقيق و   ،(2001)نصر هللا،   "وظيفته

بين األداء والجهد،    وتداخالً   ل بساً  هناكوغالبًا ما نجد    ،الوظيفةيعكس الكيفية التي يحقق بها الفرد متطلبات  

 (.2000فالجهد يشير إلى الطاقة المبذولة، أما األداء فيقاس على أساس النتائج التي حققها الفرد )حسن،

من أهم األدوات التي يجب أن تستعين بها إدارات المنظمات للقياس   تعتبر مؤشرات قياس األداءو 

  ، ويتم من خاللها قياس الوضع الحالي لألداء وتحقيق أهدافها  ،الموضوعي لمدي نجاحها في إنجاز مهامها

الشركات، وتقييمه من  بغيرها  الشركة  أداء  ومقارنة  والتطوير،  التحسين  تستدعي  التي  المجاالت  وتحديد   ،

 والسعي نحو تحقيق األفضل.

في هذه الدراسة سوف تقوم الباحثة بدراسة مؤشرات خاصة بأداء إدارة األحداث البنفسجية من خالل  و 

والمسؤولية االجتماعية، وبالتالي    ،إدارة الجودة الشاملة  :وهما  ،تغيرين رئيسين يؤثران على هذا األداءدور م

التي قد تكون   ،فإن مؤشرات قياس أداء إدارة االحداث البنفسجية يعتمد على مجموعة من المؤشرات والقيم
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يمكن من خاللها تقييم أداء كل ما تتضمنه    نوعية أو رقمية وفقًا لما ستقوم بتحديده الباحثة في دراستها، والتي

إدارة الحدث البنفسجي، والتأكد من أن مسار الخطط التي يتم وضعها ما زال ضمن نطاق المسار واالتجاه  

  الحدث البنفسجي   ن استخدام المؤشرات يوفر نقاط قياس بنسبة يمكن من خاللها متابعةإالصحيحين، حيث  

يتوافق  و ،  هوتحسين  هوتقييم )بهذا  منهجية  األداء، DMAICمع  لتقييم  استخدامها كمؤشرات  يمكن  التي   )

وكذلك أبعاد هرم كارول كمؤشرات لتقييم المسؤولية االجتماعية، وبالتالي يمكن من خالل ذلك تحديد مؤشرات  

 التي ستعتمدها الباحثة والمتوائمة مع الدراسة.  ،قياس األداء الرئيسية والفرعية

 داء المستخدمة في قياس أداء إدارة األحداث البنفسجية أنواع مؤشرات قياس األ .2.4.2

 : لآلتي اً وفقفي دراستها مؤشرات األداء أن تقوم بتقسيم الباحثة  ارتأت 

 (.6ستة سيجما )  –(  DMAICوهي مستمدة من منهجية )   ،مؤشرات متعلقة بإدارة الجودة الشاملة -1

 وهي مستمدة من أبعاد هرم كارول. ،مؤشرات متعلقة بالمسؤولية االجتماعية -2

3- ( الحدث  نجاح  لقياس  األداء  والوسائل و (:  KPIمؤشرات  الطرق  أفضل  المؤشرات من  تعتبر هذه 

وتعتبر نتائج الحدث المنشود هي أفضل األماكن   أهدافه،، ومدى تحقق هوقياس لتعقب نجاح الحدث 

 (. Bizzabo،2022) لبدء تقييم أداء الحدث ونجاحه

، ووفقًا  الباحثةتحدده  ويحقق أهدافها كما    ،م المناسب والمتوافق مع الدراسةيحيث سيتم تحديد التقس 

ي أداء إدارة األحداث البنفسجية  دراستها حول دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية ف   لما يتناسب مع

 فلسطين.  -في المنظمات في محافظة الخليل
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    مؤشرات األداء لقياس نجاح الحدث .2.4.3

هي    مؤشرات األداء الرئيسية  الحدث، وباعتبارهناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى مدى نجاح  

وبعد اطالع الباحثة على العديد من    ،(Wetzstein & Leymann)  ،2008  أفضل طريقة لتتبع وقياس الحدث 

ستلقي الباحثة من خالل دراستها نظرة على المؤشرات  ،المتعلقة بالموضوع   واألدبيات   ،والمقاالت   ،األوراق العلمية

 م مع أهداف دراستهالتتوائ  ،عالميًا لقياس نجاح الحدث   قامت الباحثة بمحاكاة المؤشرات المعروفةقد  و   ،األكثر فائدة

الحدث المرتبطة   نجاح  أن  وقد   ،البنفسجي  بقياس  يمكن  أنه  من    الحظت  العديد  المؤشرات  هذه  ضمن  يندرج 

الفرعية الحدث و   ،المؤشرات  قياس  من  للهدف  وفقًا  إدراجها  يمكن  أو و ،  التي  الحدث،  نوعية  باختالف    تختلف 

بعد اطالعها  الباحثة    اعتمدت ، وقد  (Event Marketing،2022)  الحدث   ةوكيفية إدار   ، الجهات المنظمة له

  ، البنفسجي في محافظة الخليل  كمؤشرات أداء لقياس نجاح الحدث المؤشرات التالية    على العديد من الدراسات 

الباحثة  قد  و  المؤشرات    ةمواءمبقامت  يتوافق  هذه  الدراسةبما  موضوع  الدراسة و   ،مع  أداة  في  الحقًا  اعتمادها 

 (. االلكترونية )االستبانة

  &Galstyanوحضروه بالفعل  ،ويشير إلى عدد األشخاص الذين سجلوا الحدث   مؤشر تسجيل الدخول: -1

et.al)،2014) . 

يتمتعون بهذه المناسبة أو ال،    اضرون وهي عبارة عن وسيلة لمعرفة ما إذا كان الح  استقصاءات الرضا: -2

   .وقياس مستوى رضاهم

وعمل االستقصاءات حول الحدث،   ،10إلى  1يمكن االعتماد على مقياس من  و  درجة صافي الترويج: -3

مثل: هل توصي الناس اآلخرين بهذا الحدث؟ ويعتبر الحدث الذي يحقق   ،والتوجه بمجموعة من األسئلة

 . (Mandal) ،2014 من األحداث الرائجة 10أو   9
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وقياس عدة عوامل تعبر عن    األحداث،يمكن استخدام برمجيات  و   التفاعالت داخل مجتمع األحداث: -4

 مثل: عدد األعضاء النشطين، وعدد الرسائل المرسلة.  ،التفاعالت 

الرغم من أنه ليس من السهل قياس االهتمام الموجود في كل متحدث  وب  درجة االهتمام بالمتحدثين:  -5

 من خالل الزيارات التي يتلقاها كل متحدث.  ،نترنت ال أنه يمكنك قياس عدد الزيارات على شبكة اإلسلفًا، إ

االجتماعية: -6 العالم  وسائل  الحدث،   رصد  تأثير  لقياس  ممتازة  أداة  هي  االجتماعية  اإلعالم  وسائل 

ا التي  المرات  عدد  ورؤية  ورصده،  للحدث  وسم  إنشاء  هي  بذلك  للقيام  الجيدة  فيها  والطريقة  ستخدمه 

 أو عدد المتابعين للحدث.  مشاهدون ال

يوجد لألحداث أنواع مختلفة من التذاكر بأسعار مختلفة، ويمكن أن    التسجيل لكل نوع من أنواع التذاكر: -7

 يكون من المثير لالهتمام أن نرى عدد التسجيالت لكل نوع من أنواع التذاكر.

 هي بمثابة مؤشر كمي لألحداث.  :االيرادات الجمالية والصافية -8

الجلسات: -9 بالجلسات   تحليل  المتعلقة  البيانات  التي كانت  ،  تحليل  الجلسات  يتم تحديد  التي من خالله 

ناجحة، ويمكن بعد ذلك البحث عن مواضيع مشتركة في الجلسات األعلى أداء، واستخدام النتائج في  

 تحديد الجلسات للحدث القادم.

 ألداء األعلى التي يهتم بها الحضور.تحديد المواضيع ذات ا -10

آفاق لفريق المبيعات من خالل إثبات وجود حاجة واضحة إلى    توليد   المؤهلة:عدد خيوط المبيعات   -11

 خدمة / منتج معين سيتم عرضه وتسويقه في الحدث.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وخمسون  واحد  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2023 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

451 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 يمكنك تجميع مسح لمعرفة ما إذا كان راعي الحدث راضيًا عن النتيجة.  رضا راعي الحدث: -12

إذا كان الحدث قد تم تنظيمه سابقًا )طبعات سابقة من الحدث(، فإنه يمكن    ر المتكرر:عدد الحضو  -13

 هذا المقياس يعطي فكرة عن الوالء الذي تولده األحداث. و قياس عدد الحضور المتكرر في كل طبعة، 

 عليهم الحدث. الذين حصلمعرفة عدد العمالء الجدد  عمالء جدد: -14

فباإلضافة إلى معرفة عدد العمالء الجدد الذين اكتسبهم الحدث، فمن الجيد   تكاليف اقتناء كل عميل: -15

 تم استثماره في اقتناء كل عميل جديد. والمال الذي  معرفة الوقت 

 أهمية مؤشرات قياس أداء إدارة األحداث البنفسجية  .2.4.4

إدارة األحداث   مجموعة من النقاط التي تشير إلى أهمية مؤشرات قياس أداءاستنتجت الباحثة من السابق  

 البنفسجية، حيث وضحت هذه األهمية كاآلتي: 

 ومدى تحقق األهداف. ،الرقابة والمتابعة المستمرة للنتائج المتحققة من إدارة األحداث البنفسجية -1

تقييم أداء إدارة األحداث البنفسجية وفق الحدث ونوعيته وإدارته وتنظيمه وغيرها من األمور التي تشملها   -2

 الحدث البنفسجي. إدارة 

 تقييم أداء عمليات إدارة األحداث البنفسجية بشكل مستمر. -3

واألداء  ،  والجودة  ،معدل الرضا  :مثل  ،التأكد من تحقق المعدالت المستهدفة من إدارة األحداث البنفسجية -4

 المتميز. 
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هام والعمليات  التأكد من فعالية الخطط االستراتيجية الموضوعة إلدارة وتنظيم األحداث البنفسجية والم -5

 واألنشطة المتعلقة بالخطط. 

 كافة. تحسين وتطوير العمليات الداخلية والخارجية المرتبطة بالمشاريع البنفسجية المشاركة بالحدث  -6

 

 

 اإلطار النظري للدراسة 

 المبحث الثاني 

 الدراسات السابقة وأدبيات الدراسة .2.5

 العربية باللغة الدراسات .2.5.1

، هدفت الدراسة إلى التعريف "االقتصاد البنفسجي والتنوع الثقافي"( بعنوان:  2020دراسة )الطيبي وعياد، -1

ما هي    إشكالية الدراسةوضحت  و   ودراسة طبيعة العالقة التي تربطه بالتنوع الثقافي،  ،باالقتصاد البنفسجي

الثقافي؟    العالقة والتنوع  البنفسجي  االقتصاد  التحليلي  بين  الوصفي  المنهج  دراستهما  في  الباحثان  واعتمد 

النظري   إلىللتعرف   الثقافي   المفهوم  والتنوع  البنفسجي  بين االقتصاد  العالقة  البنفسجي، وتحليل  لالقتصاد 

  اً ح، ألن التنوع الثقافي يمثل مستودع وخلصت الدراسة إلى أن العالقة بينهما عالقة تفاعلية تقوم على مبدأ راب 

الباحثان   وأوصى  البنفسجي،  االقتصاد  عليها  يقوم  التي  اإلبداعية  واألفكار  استثمارللمعارف    بضرورة 

لتحقيق    ،من خالل تراثها الثقافي المادي والالمادي الغني  ،النامية في هذا االقتصاد خاصة  المجتمعات والدول  

 وثقافتها في ظل عولمة غربية تسعى لفرض هيمنتها.مستدامة تحترم هويتها  تنمية

هدفت  و   ،"االقتصاد البنفسجي الرؤية االقتصادية للثقافة في فرنسا"بعنوان:    (2020دراسة )طهراوي وآخرون، -2

والثقافة، ودراسة  االقتصاد  بين  العالقة  أبعاده، وتوضيح  وبيان  البنفسجي  باالقتصاد  التعريف  إلى  الدراسة 
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والمحتملة لالقتصاد البنفسجي على مؤشرات األداء االقتصادي للدول، إضافة إلى التوصل اآلثار الفعلية  

  ، والتركيز على مساهمة هذا الفرع من االقتصاد في التنمية المستدامة   ،تعريف أفضل لالقتصاد البنفسجيل

الدراسة   كيفوناقشت  خالل    مشكلة  من  االقتصادي  الواقع  على  التأثير  الثقافة  لقطاع  مفهوم  يمكن  تبني 

المنهج الوصفي والجانب التطبيقي، وخلصت نتائج الدراسة إلى   اعتمدت الدراسة على؟ و االقتصاد البنفسجي

أن االقتصاد البنفسجي يركز على القيم الثقافية الموجودة في السلع والخدمات، وأنه سيؤدي إلى مزيد من  

القتصاد في حالة جيدة، وأوصت الدراسة العمل على  االهتمام بدور األنشطة الفنية والثقافية، وبالتالي جعل ا 

في إثراء التنوع الثقافي، وهذا من أجل ترقية الوزن    كلهم   التقييم الموضوعي لمساهمة األعوان االقتصاديين

للدول  االقتصادي العام  الداخلي  الناتج  في  مساهمتها  وزيادة  وتطوير   ،للثقافة  المستدامة،  التنمية  وتحقيق 

تسهيل االنتقال من االقتصاد الثقافي  و   ،لتعزيز مهاراتهم  ،تخدمين في مختلف الفروع الثقافيةإمكانيات المس

لكترونية منها في تجارة  وخاصة اإل  ،باإلضافة إلى توظيف وسائل االتصال الحديثة  البنفسجي، إلى االقتصاد 

الثقافية المنافسة  وتسويقها،  المنتجات  يخلق  إثراء  ،مما  في  الث ويساهم  الوعي  التنوع  تزايد  مع  تزامنًا  قافي 

 .االستهالكي العالمي

بعنوان:  2020دراسة )زرقوط، -3 البنفسجي ( وجاءت  االقتصاد  للشركات في ظل  االجتماعية    - "المسؤولية 

الذي يمثل  البنفسجي، وهدفت الدراسة التعرف إلى أحد التوجهات الحديثة في االقتصاد ،  مقارنة مفاهيمية"

لتثمين   والخدمات السبيل  للسلع  الثقافي  وتحديد في    العائد  المستديم،  االقتصاد  أهداف  لتحقيق  السعي  ظل 

، من منطلق سعي األخيرة إلى البحث عن  العالقة بين االقتصاد البنفسجي والمسؤولية االجتماعية للشركات 

د  يكمن  فيما  الدراسة  مشكلة  وناقشت  مجال،  في  والتفوق  النجاح  لتحقيق  التنافسية  المسؤولية   ورالميزة 

واعتمدت الدراسة على فرضية  أن االقتصاد   ؟االجتماعية للشركات في ضوء التوجه البنفسجي لالقتصاد 
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واتبعت نهج المقاربة المفاهيمية،   ،مبدأ المسؤولية االجتماعية لتحقيق االستدامة البنفسجي يعتمد على ترسيخ 

ات مستدامة وخلق مزايا تنافسية تمكن المؤسسات  تحقيق أداء ومؤسس  وخلصت نتائج الدراسة إلى أنه من أجل

والتفوق، يجب عليهم تطبيق مبادئ المسؤولية االجتماعية بالتوازي مع تفعيل عناصر االقتصاد   من النجاح

والبيئي واالجتماعي البنفسجي، األخالقي  الجانب  تفعيل  االقتصاد   ،والعمل على  أهداف  المستدام،  لتحقيق 

ه من أجل البقاء في مجال المنافسة واالستمرارية كهدف استراتيجي طويل المدى أنإلى    وأوصت الدراسة  

من أجل تحقيق عمل    ،،يجب على المؤسسات بغض النظر عن نوعها االلتزام بمبادئ المسؤولية االجتماعية

  في ضوء تعزيز البعد األخالقي واالجتماعي، ويجب العمل على مواكبة تطلعات االقتصاد البنفسجي  مسئول

 حقوق. المن خالل تنشيط المرأة في العمل ، واحترام المستهلك، واحترام 

وآخرون، -4 )غيزيباون  بعنوان:  2020دراسة  الموسومة  البنفسجي(  والفرص"  :"االقتصاد  هدفت و   ،األهداف 

أن العولمة  إلى  وأشارت الدراسة    ،الدراسة إلى توضيح مفهوم االقتصاد البنفسجي من حيث األهداف والفرص 

تناولت الدراسة عالقة  و   ،والثروةمصحوبة بإعادة توزيع للسلطة والذكاء    ،مرحلة جديدة االقتصاد إلىدفعت  

وناقشت إشكالية الدراسة ما االقتصاد البنفسجي بالمفاهيم المرتبطة ذات العالقة به )االقتصادات المختلفة(،  

الباحثون المنهج الوصفي التحليلي  واستخدم    فيما تتمثل أهدافه وفرصه المستقبلية،هو االقتصاد البنفسجي و 

ن االقتصاد البنفسجي يستجيب لحاجة المؤسسات إلى االبتكار  أوخلصت نتائج الدراسة إلى    في دراستهم،

من خالل التوفيق    ،عن منافسيها من ناحية ورغبة بعض الدول العمل لصالح التنوع الثقافي وتثمينه  والتميز

وأوصت الدراسة بأهمية تبني ثقافة المجتمعات المحلية داخل المؤسسة التي   .بين الثقافة والتنمية المستدامة

ومراعاة الترابط القوي بين الثقافة واالقتصاد    ة،على حد وخصوصيته  ساس احترام مبادئ كل مجتمع  أم على  تقو 

 . كلها المجتمعات والدول
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استراتيجي الستكمال  "أهمية االقتصاد البنفسجي كمدخل  ( الموسومة بعنوان:  2020دراسة )غوال وبلهادف، -5

إلى تقديم رؤية شاملة حول اإلطار المفاهيمي لكل من    هدفت الدراسةو "،  االقتصاد األخضر نحو االستدامة

مع محاولة معرفة أوجه التشابه والتكامل بينهما، وناقشت إشكالية    ،االقتصاد األخضر واالقتصاد البنفسجي

  واعتمد الباحثان ،  الدراسة أهمية االقتصاد البنفسجي في تعزيز االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية المستدامة

صفي في الدراسة، وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة ترابطية وتكاملية بين االقتصاد  المنهج الو 

مما   ،باعتبار هذا األخير يعمل على تثمين العائد الثقافي للسلع والخدمات   ،األخضر واالقتصاد البنفسجي

إنتاج واستهالك مستدامة أنماط  انتهاج  المستدام  ،يعزز  الدراسة وضع  . وبالتالي تحقيق االقتصاد  وأوصت 

البنفسجي، وأهمية تدارس  داعمة لالستثمار في االقتصاد  والقانونية من طرف الحكومات  السياسية  األطر 

 والحفاظ على البيئة. ،ةللنهوض بعوامل التنمية االقتصادي  ،القضايا المتعلقة بالوعي الثقافي

على سمعة   المسؤولية االجتماعية "تأثير ممارسة أنشطةالموسومة بعنوان:    (2020وآخرون،  )شقير   دراسة -6

تأثير ممارسة أنشطة المسؤولية االجتماعية على سمعة المنظمة من    إلى دراسةهدفت الدراسة  و ،  المنظمة"

ا البحث طبيعة هذه العالقة عبر دراسة ميدانية شملت ويبرز هذ   ،وبالتحديد العميل  ،منظور أصحاب المصالح

وتوصلت الدراسة الميدانية إلى وجود تأثير مباشر لكل أبعاد أنشطة ممارسة    ،مفردة   384عينة تتكون من  

المسؤولية   تأثير مباشر إلدراك  المسؤولية االجتماعية، ووجود  إدراك  بالمنظمة على  المسؤولية االجتماعية 

أنشطة المسؤولية االجتماعية على  وجود تأثير غير مباشر ألبعاد    كذلكمعة المنظمة، و االجتماعية على س

الذي تنظر إلى تحقيق أعمالها  النظر إلى المسؤولية االجتماعية بنفس القدر  ، وأوصت الدراسة  سمعة المنظمة

دة المجتمع  تؤدي إلى تحسين جو   ، وتولي المصارف رؤيا وتصور للمسؤولية االجتماعيةمن خالل المجتمع

 باإلضافة إلى تحسين الربحية على المدى البعيد.
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"مساهمة السياحة الرياضية في تحقيق أبعاد االقتصاد بعنوان:    وجاءت هذه الدراسة(  2019دراسة )مالك، -7

إبراز مساهمة السياحة    ، حيث " 2018–حالة كأس العالم روسيا طبعة    -البنفسجي   الدراسة إلى  هدفت 

  ، ثقافي( بروسيا  - بعد اجتماعيو بعد بيئي،  و الرياضية في تحقيق أبعاد االقتصاد البنفسجي )بعد اقتصادي،  

طبعة   العالم  كأس  لفعاليات  احتضانها  بالتنمية  2018بعد  وعالقته  البنفسجي  االقتصاد  مفهوم  وإبراز   ،

د أبعاد االقتصاد البنفسجي التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ وإبراز تحدي باإلضافة إلى االقتصادية؛

أهمية السياحة الرياضية كبديل تنموي في تحقيق أبعاد االقتصاد البنفسجي المستدام؛  وناقشت مشكلة الدراسة  

،  2018العالم    مساهمة السياحة الرياضية في تحقيق أبعاد االقتصاد البنفسجي بروسيا بعد تنظيمها دورة كأس

حيث خلصت نتائج الدراسة إلى تسجيل    ،لبلوغ الباحث األهداف المرجوة تم االعتماد على المنهج الوصفيو 

انتعاش ملحوظ لالقتصاد الروسي بعد فترة الركود التي سبقت عملية التنظيم، وذلك من خالل التحسن في  

الناتج المحلي اإلجمالي والدخل الفردي،   التحسن في معدالت نمو و معدالت البطالة،  تراجع  و قيم كل من 

القطاعات االقتصادية بنسبة تقارب    ،مختلف  السياحي  القطاع  نمو  الزيادة في معدل  فيما  20مع  أما   ،%

يخص البعد البيئي فقد تم تسجيل زيادة في عدد المساحات الخضراء وأماكن التنزه، إنتاج السلع والخدمات 

%، وبالرجوع إلى البعد 11.15إلى نسبة تقارب     CO2 زل انبعاث غامع الخفض في معد   ،الصديقة للبيئة

مع االرتفاع    ،الثقافي فقد تم تحقيقه من خالل إحياء التراث الروسي بشكليه المادي وغير المادي  -االجتماعي 

   .النشاط الثقافي للبلد في مؤشر 

هدفت الدراسة و ،  منظمات األعمال""قراءة في أدبيات المسؤولية االجتماعية ل( بعنوان:  2019دراسة )داود، -8

إلى إبراز اإلطار الفكري للمسؤولية االجتماعية باالستناد إلى األدبيات االقتصادية واإلدارية الخاصة بهذا  

تم تسليط الضوء من خالل هذه الدراسة على مفهوم المسؤولية االجتماعية وكذا أهميتها،  حيث  الموضوع،  
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ؤشرات قياسها، وإلى عالقة المسؤولية االجتماعية بمجموعة من المفاهيم  وم  ،وأنشطة الوفاء بها   ،أبعادهاو 

منها المنهجالقريبة  دراسته  في  الباحث  واتبع  التحليلي،  ،  مفهوم  و   الوصفي  أن   إلى  الدراسة  نتائج  خلصت 

الحالية، حيث يعود المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال ال يعد من المفاهيم الحديثة في بيئة األعمال  

ات القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين تعددت تعريفات المسؤولية االجتماعية لتوضيح  ي هذا المفهوم إلى ثالثين

تقدم أي توجيهات بشأن كيفية إدارة التحديات ضمن هذه  ، لكنها لم  ووصفها  السمات األساسية لهذه الظاهرة

تضمين   التحديات التي تواجهها المنظمات في يفية إدارةتحديد توجيهات لكبضرورة  ، وأوصت الدراسةظاهرة

  في استراتيجياتها.مفهوم المسؤولية االجتماعية 

وآخرون،   دراسة -9 بعنوان:  2019)القحطاني  الموسومة  وعالقته  (  النسان  بحقوق  االجتماعي  "الوعي 

االجتماعية" التعرف  و ،  بالمسؤولية  الدراسة  بال  إلىهدفت  االجتماعي  الوعي  )األساسـية، مستوى  حقوق 

الثقافية( لدى طالب الجامعات السعودية، ومستوى المسؤولية االجتماعية )المسؤولية  و االجتماعية،  و المدنية،  و 

الوعي  و الجماعية،  و الشخصية،   أبعاد  بين  االرتباط  وعالقة  السعودية،  الجامعات  طالب  لدى  الوطنية( 

تكون مجتمع الدراسة من طالب الجامعات و ،  لديهماعية  وأبعاد المسؤولية االجتم  ،االجتماعي بحقوق اإلنسان

والمتمثلة في   ،، وقام الباحث باختيار عينة عشوائية بسـيطة من طالب الجامعات السعوديةجميعهم  السعودية

( طالبًا، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  30744عينة من طالب جامعة الملك سعود وعددهم )

وبعد 45408) طالبًا،   )  ( على  الباحث  حصل  استبانة،  500التطبيق  الوصفي  و (  المنهج  الباحث  استخدم 

التحليلي بوصفه المنهج المالئم لطبيعة الدراسة وتساؤالتها، أما أداة الدراسة فقد أعد الباحث مقياسين )مقياس  

لدراسة  ومقياس خاص بالمسؤولية االجتماعية(. وخلصت نتائج ا  ، نسانيقيس الوعي االجتماعي بحقوق اإل 

لدى طالب الجامعات السعودية مرتفعة، وأبرز مستويات    إلى أن مستويات الوعي االجتماعي بحقوق اإلنسان
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يليه الحقوق الثقافية،  و الوعي االجتماعي بالحقوق لدى طالب الجامعات السعودية تمثلت في الحقوق المدنية،  

و و  األساسية،  الحقوق  جاءت  وأخيرًا  االجتماعية،  الحقوق  كذلك  يليه  المسؤولية  إلى  أشارت  مستوى  أن 

ووجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند    ،االجتماعية لدى طالب الجامعات السعودية مستوى مرتفع

اإلنسان  0.01مستوى   بحقوق  االجتماعي  الوعي  أبعاد  طالب    ،بين  لدى  االجتماعية  المسؤولية  وأبعاد 

العمل على توعية طالب الجامعات السعودية بحقوق كبار السن في بأوصت الدراسة  و   ،الجامعات السعودية

وذلك عن طريق    وبأهمية توفير الحياة الكريمة لكبار السن يقع على عاتق مؤسسات المجتمع،،  المجتمع

 ز وغيرها. اذاعة والتلفعالم المختلفة في الصحافة واإلعالمية من خالل وسائل اإل البرامج اإل

، "تنمية سياحة المؤتمرات في مصر باالسترشاد بالتجربة الماراتية"( بعنوان:  2017مكاوي وآخرون،دراسة ) -10

هدفت الدراسة إلى دراسة مدى إمكانية االستعانة بالتجربة اإلماراتية في سياحة المؤتمرات في تنمية هذا 

على    استبانةوزيع استمارتي  النمط في مصر، وتم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وقد تم ت

%، وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة    2تضمنت نسبة مقبولة تمثل    ،عينة عشوائية من المبحوثين 

أن أهم المعوقات التي تواجه تنمية سياحة المؤتمرات في مصر هي عدم وجود خطة لتنمية هذا النمط 

ب القيام بإنشاء مكتب أو  و جبو وكانت أهم التوصيات  وضعف االستثمارات في مجال المؤتمرات،  وتسويقه،  

المؤتمرات  لتنشيط وتنمية سياحة  للمؤتمرات   ، في مصر  وتسويقها  هيئة مختصة    ، على غرار مكتب دبي 

 ومكتب أبوظبي للمؤتمرات.

  "تفعيل السياحة الخضراء )البيئية( لمواكبة التغيرات العالمية البيئية ( بعنوان:  2017دراسة )قعيد وهدير، -11

لتفعيل    ،هدفت الدراسة إلى معرفة الجهود الدوليةوقد  ،  دراسة حالة مشروع الكربون األزرق بالمارات"

كما يطلق    أو  ،وهي السياحة الصديقة للبيئة  ،نوع جديد من السياحة يعتبر أحد ركائز االقتصاد األخضر
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اث مشاكل بيئية ناجمة أن السياحة تعمل على إحد   إلى  عليها السياحة الخضراء، حيث أشارت الدراسة

هذه المشاكل ساهمت في ظاهرة االحتباس  و الفنادق وغيرها من المرافق السياحية،  و النقل،  و عن المطارات،  

الطبيعية  ،الحراري  الموارد  إلى استنزاف  المشاكل    ،وأدت  بيولوجية، وللتخفيف من هذه  تغيرات  وإحداث 

لة من خالل السؤال التالي: "ما هي أهم التغيرات  طرحت الدراسة المشك و  ،ظهرت السياحة الصديقة للبيئة

وهل ساهم  ،  وكيف يمكن تفعيل السياحة الخضراء حتى تواكب هذه التغيرات   ،البيئية في قطاع السياحة

النتائج التغيرات؟" وخلصت  أنه يمكن تفادي    إلى  مشروع الكربون األزرق في اإلمارات االستجابة لهذه 

واسته بالبيئة  الضارة  البيئيةالمساوئ  الموارد  للبيئة،    ،الك  الصديقة  السياحة  خالل  تطوير    ووجوب من 

أوصت الدراسة و  ،التي لها عالقة بالسياحة جميعهامن خالل تعاون األطراف وتفعيلها السياحة الخضراء 

األخيرة، أهمية االهتمام بالسياحة الخضراء باعتبارها أسرع األسواق السياحية نموًا وانتشارًا في السنوات  

 يجاد إطار مالئم لتمويل هذه المشاريع. إو  ودعمها، وتفضيل المشاريع السياحية الخضراء الصديقة للبيئة

"دور المسؤولية االجتماعية في تحسين فعالية حوكمة  ( الموسومة بعنوان:  2014دراسة )براهيمي وياسين،  -12

ؤولية االجتماعية في تحسين حوكمة  هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه المسوقد  ،  المؤسسات"

توصلت الدراسة إلى و   ،وإلى إيجاد العالقة التي تربط المسؤولية االجتماعية وحوكمة الشركات   الشركات،

أبعاده تتمثل في:  و : المسؤولية االجتماعية هي التزام المؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه،  تيةالنتائج اآل 

ام بمقتضاه تدار ظحوكمة الشركات هو نو )الخيري(،    اإلنساني و األخالقي،  و القانوني،  و   البعد االقتصادي،

وأنَّ عالقة المسؤولية االجتماعية بحوكمة الشركات تتمثل في نظرية أصحاب المصالح،    راقب  وت    الشركات 

وتمثلت إشكالية الدراسة    ،هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية االجتماعية وحوكمة الشركات 

البا  من فعالية حوكمةحثان ما هو  خالل طرح  المسؤولية االجتماعية في تحسين  الشركات في    دور 
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التحليلي،  ؟    ENPECمؤسسة   التاريخي الوصفي  المنهج  الباحثان  إلى تحسين  واتبع  النتائج  وخلصت 

المجتمع، وتعزيز القدرة التنافسية لها في السوق، وزيادة أرباحها السنوية عن طريق  صورة المؤسسة في  

من خالل تبني مفهوم   ،زيادة الوعي االجتماعي على المؤسسات  بوجوب وأوصت الدراسة زيادة مبيعاتها، 

حوكمة   وذلك بإلزامهم بتطبيق مبادئ  لدى الشركات   المسؤولية االجتماعية، وضرورة زيادة الدور الرقابي

 .الشركات 

 األجنبيةباللغة الدراسات  .2.5.2

 The Purple Economy And Sustainable"( الموسومة بعنوان:  2020دراسة )ميلود وعز الدين،   -1

Development In Algeria ""requirements And Challenges  ، هدفت الدراسة إلى إدراج و

بغية تحقيق التنمية المستدامة في المجاالت    ،زائرتحليل ألهم متطلبات التحول نحو االقتصاد البنفسجي في الج

والثقافية،  و ،  جميعهااالجتماعية   والبيئية  االقتصادية  التحليلي،  الجوانب  الوصفي  المنهج  الباحثان  واتبع 

القيم االقتصادية   أبعاده تجاوزت  االقتصاد األرجواني هو أكثر من مجرد طالب فصل دراسي جديد، ألن 

الثقافي، حيث  للتقدم والثروة. يقوم    لإلنتاج  بيئة ثقافية أكثر ثراًء وتنوًعا، مما يجعله محرًكا أساسًيا  أصبح 

االقتصاد المستدام على جعل الموارد الطبيعية والموارد البشرية أكثر كفاءة ويقلل من االعتماد على التقلبات  

نحو االقتصاد األرجواني من    في أسعار الطاقة. وفي الجزائر، يشكل التنوع الثقافي عامال هاما في التحول

الجزائر وضع برامج    أهمية محاولةوأوصت الدراسة بأجل التنمية المستدامة في جميع الميادين والجوانب،  

إنمائية مجدية وتزويدها بعوامل طبيعية تفضي إلى االنتقال إلى السياحة الثقافية، باإلضافة إلى بيئة األعمال  

  .المساعدة في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ذات طابع ثقافيو د، التجارية التي يتميز بها االقتصا
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  Sustainable Development and Social Responsibility"  ( بعنوان:2019دراسة )أبو زنيد، -2

from an Islamic Perspective"،  والتنمية   للشركات   االجتماعية  المسؤولية  مفهومي  هدفت الدراسة شرح 

  مراجعة   على  بناءً   الظواهر  في  للتحقيق  أساسًيا  نظرًيا  نهًجا  واستخدمت الدراسة  إسالمي،  منظور  من  المستدامة

  نظر   وجهات   من  المستدامة  والتنمية(  CSR)  للشركات   االجتماعية  المسؤولية  مجال   في  المنشورة   األدبيات 

وأشارت   استقرائي،  علمي  منهج  باستخدام  المقارنة،  أساس  على  البحث   يقوم  ألهداف الدراسة    إسالمية، وتحقيقا

أن   المسؤولية   وتعزيز  المستدامة  التنمية  لتحقيق  والقيم  القواعد   وضع  في  األول   الدين  كان  اإلسالم   النتائج 

عمل    اإلسالم  توازنها، وأن  على  الحفاظ  على  والعمل  البيئة  أهمية  على  والتأكيد   البيئة،  وحماية  االجتماعية

ورعايتها،  على  تعيش  التي   المخلوقات   حماية   على   أخيه   وظلم  نفسه  شرور  من  اإلنسان  وحماية   األرض 

عالقته    في  ومراعاته  به  االلتزام  المسلم  على  يجب   حميًدا  سلوًكا  البيئة  مع  التعامل  أخالقيات   اإلنسان، وجعل

  دمار   أي  عليها من  الحفاظ  ب البيئة ويج  واستثمار  بإدارة  متعلقة  مع ربه، وأوصت الدراسة أن هناك مسؤولية

الدائم،   وميراثه ملكيته كانت  لو كما يتصرف معين لجيل حصرية  ال تعتبر ملكية  وأن موارد البيئة ضرر، أو

اإلسالم   في  للشركات   االجتماعية  المسؤولية  أفضل مفهوم  بشكل  الناس  يدرك  حتى  مستمرة  تدريبية  دورات   وعقد 

  المسؤولية   نفسها  هي  الزكاة  أن  األعمال  االعتقاد السائد لبعض رجالحول    مقارنة  دراسة  وأهميتها، وإجراء

 للشركات. االجتماعية

 :Ethics and corporate social "responsibility"الموسومة بعنوان:    (2018دراسة )أبو زنيد، -3

The case of Palestine،  وما للشركات، االجتماعية والمسؤولية إلى األخالقيات هدفت الدراسة التعرف 

  المسؤولية   برنامج  على  الرئيسي  من خالل التركيز  وأخالقيًا؟  اجتماعياً   مسؤولة  المنظمات   تكون   أن   أهمية   مدى

  اجتماعياً   مسؤوالً   تكون   أن  يعنيه  ما  وناقش  (،PalTel Group)  الفلسطينية لالتصاالت   للشركة  االجتماعية
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ولماذا الوصفي  ؟  واجتماعياً   أخالقياً   مسؤولة  المنظمات   تكون   أن  يجب   وأخالقيًا،  المنهج  الباحث  استخدم 

( عبارة تعبر عن مدى تطبيق األخالقيات  13تكونت االستبانة من )  للدراسة، حيث الكمي، واالستبانة كأداة  

كلما زادت الدرجة زادت درجة   (، بحيث 5  -1من )في الشركات، واستخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي  

وأشارت النتائج أن األخالقيات والمسؤولية االجتماعية  تعتبران من    ،لعبارات االستبانة  بات المبحوثين استجا

األمور الهامة والمثيرة للجدل في المنظمات، وأن األفراد الذين يتم توظيفهم في المنظمة قد يأتون من بيئة  

أشار أن كون المنظمة  أخالقية يعتمد     ولذلك  ،أخالقية أو غير أخالقية وأن سلوكهم قد يؤثر على المنظمة

على  األفراد،  والقيادة،  ونظام  المنظمة الداخلي وحدوده،  وأن وجود المنظمات األخالقية مهم جدًا في 

عالم األعمال وي سهم في جذب العمالء، وأن شركة االتصاالت الفلسطينية رغم الظروف الصعبة في األراضي  

تساهم   أنها  إال  االجتماعيةالفلسطينية  الفلسطيني ضمن إطار مسؤوليتها  دعم مجتمعها  كبير في  ،  بشكل 

 وصت الدراسة بأهمية اتباع نهج أخالقي وتوظيف موظفين أخالقيين في المنظمات.أو 

بعنوان:  Pettersson & et.al)،2015دراسة   -4 الموسومة   )"Event evaluation: definitions, 

concepts and a state of the art review،"   ووضع    هدفت الدراسة إلى  تحديد تقييم األحداث،و

نموذج مفاهيمي لعمليتها وعناصرها، واستعراض المؤلفات ذات الصلة، واستخالص االستنتاجات المتعلقة 

اتبعت الدراسة    ووضع نموذج مفاهيمي لعملية التقييم،  ،بذلك عن طريق اتباع منهجية استعراض عام لألدبيات 

وخلصت النتائج إلى أن عمليات تقييم التأثير كانت مهيمنة، ولكنها    ،المفاهيمي  تحليلي المنهج الوصفي ال

ليست سوى نوع واحد من التقييم؛ وكانت البحوث والورقات المتعلقة بتقييم قيمة األحداث ضئيلة، بينما كانت 

نماذج    وأنه لم يكتب سوى القليل عن  ، البحوث والورقات المتعلقة بتقييم مختلف وظائف اإلدارة والتسويق مجزأة 

إلى زيادة التركيز على االعتبارات   ىالتقييم ونظمه، على الرغم من أن الخطاب بشأن االستدامة والمساءلة  أد 
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غير االقتصادية، وأوصت الدراسة  استخدام النموذج المفاهيمي لعملية التقييم وعناصرها باعتباره نهجًا منهجيًا  

 يم واألساليب المطبقة على األحداث.والنهوض ببحوث التقي ،لتشكيل التقييم وأساليبه

 ,Green events, value perceptions"  :( الموسومة بعنوانWan & Shanshan،2015دراسة ) -5

and the role of consumer involvement in festival "design and performance ،

 وتصميمها الخضراء في إعداد المهرجانات هدفت  الدراسة إلى إبراز أبعاد مشاركة الحاضرين في األحداث و 

نظًرا لالهتمام المتزايد بالقضايا البيئية ، ويوضح الباحثون العالقات بين الخدمات الصديقة للبيئة، وتصورات  

وكذلك المزايا   ،ودراسة عالقات قيمة المشاركة  ،الزوار أو نواياهم أو اختياراتهم، باستخدام نظرية المشاركة

ققها األحداث ذات السياسات والممارسات الخضراء، وتقييم المبلغ الذي سيدفعه الحاضرون النسبية التي تح 

استخدم الباحثون منهج الدراسة االستقصائية عن  و   ،مقابل هذه الممارسات من خالل اإلنفاق على األحداث 

(  406ة الدراسة من )تكونت عينو واالستبانة كأداة للدراسة،    ،واختباره  ،طريق تطوير مقياس المشاركة الخضراء

على  شخصًا من األفراد الذين يحضرون المهرجانات والمناسبات، وكان لنتائج الدراسة آثار نظرية وإدارية  

حيث أوضحت النتائج أن هناك صلة قوية بين المشاركة الخضراء والقيمة المتصورة، ولكن للحصول   حد  سواء

د التسويق على تعزيز المبادرات الخضراء، وتظهر على أقصى قدر من الميزة النسبية يجب أن تركز جهو 

٪ أكثر مقابل الطعام األخضر إذا رأوا أن الحدث  28النتائج كذلك أن الحاضرين في المهرجان سيدفعون  

 .يوفر لهم قيمًا خضراء

 How green was my festival: Exploring"( الموسومة بعنوان:  Laing & Frost،2010دراسة ) -6

challenges and opportunities associated with staging green events  " هدفت الدراسة ،

، وأهمية إشراك مجموعة من أصحاب ًا وتنظيمهأخضر   اً إلى استكشاف بعض القضايا التي تشمل إدارة حدث
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المصلحة الرئيسيين في ذلك، والنظر في مختلف الطرق التي تعمل بها األحداث على جعل عملياتها خضراء،  

اتبع  و ولت الدراسة كذلك بعض التحديات التي ينطوي عليها دمج الرسائل الخضراء في موضوع الحدث، تناو 

التي  ، حيث تمت من خالله دراسة الحاالت بشكل فردي لألحداث  ،دراسة الحالةفي الباحثان المنهج العلمي 

الدراس الباحثان  المتصلة باألحداث الخضراء، اختتم  المفاهيم  أو  الرسائل  البحث  تعزز  ة بتحليل احتياجات 

وخلصت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن لألغذية والمشروبات أن تلعب   ،المستقبلية المرتبطة باألحداث الخضراء

دوًرا حيوًيا في تقديم الموضوعات أو الرسائل الخضراء في األحداث، ولكن قد يتم تجاهلها لصالح عناصر  

أو    أو إعادة التدوير، وتعكس هذه القضايا فلسفة المسؤولية االجتماعية  ،أكثر وضوًحا، مثل إدارة النفايات 

 والرغبة في التغيير التي تتماشى مع تراث األحداث كأماكن للتخمير والحوار السياسي.  ها،روح

7- ( بعنوانcannon & et.al،2005دراسة  الموسومة   )": Six Sigma: concepts, tools, and 

applications" ، اسة إلى توفير مناقشة سليمة بشأن منهجية ستة سيجما هدفت الدر و(6)،  ومعرفة مدى

الجيدة،   النوعية  ذات  األخرى  المبادرات  مع  الدراسة  وتمثلت  مالءمتها  في  استخدامها  تم  التي  المنهجية 

، وكيفية ارتباطها ببعض  هاوسلبيات  يجابياتهااو   نظرة عميقة على أصول ستة سيجماوالتي ألقت  مفاهيمية  ال

ال فرضيات تم اختبارها كما في  فأن الدراسة مفاهيمية وبالتالي    بماو   ،مبادرات الجودة األخرى في الصناعة

هو الحد من العيوب،   (6)بينت نتائج الدراسة أن الهدف المباشر من ستة سيجما  و الدراسات التجريبية.  

تنفيذ نظام    وأنسن رضا العمالء،  ن انخفاض العيوب يؤدي إلى تحسين المردود، وارتفاع العائدات يحإحيث  

شارت النتائج أن  أإلى نتائج سلبية إذا طبق في المشروع الخاطئ، وكذلك  يمكن أن يؤدي    (6)ستة سيجما  

وليست نظام إدارة ومن األفضل استخدامه باالقتران مع معايير أخرى    ،هي مجموعة أدوات   (6)ستة سيجما  

،  (6)أكثر شمواًل للجودة، وأن هذه الورقة تفي الغرض حول معلومات/موارد محددة لمنهجية ستة سيجما  
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تستند إلى استخدام مجموعة واسعة من األدوات اإلحصائية والرياضية المتقدمة،    (6)وبينت أن ستة سيجما  

بهدف تحقيق نتائج    ،(6)مع منهجية ستة سيجما    (well‐defined)ت الدراسة باستخدام منهجية  أوصو 

هامة بسرعة، ولنجاح هذه المنهجية داخل المنظمة زخم كبير ال يمكن أن يؤدي إال إلى تحول ثقافي تنظيمي  

 أساسي.

 التعقيب على الدراسات السابقة  .2.5.3

موضوع دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولة االجتماعية  ندرة الدراسات التي تناولت    الحظت الباحثة

دراسات المتوفرة في الوقت أو حتى عدم وجود موضوع البحث نهائيًا في ال   ،حداث البنفسجيةفي إداء إدارة األ

تنوعت في أهدافها، وطرق جمع  والتي    ،هذه المصطلحات بشكل منفصلرغم وجود الدراسات حول  ، و الحالي

 أشارت   جميعها  الدراسات   أن   أن تالحظالسابقة  من خالل استعراض الدراسات  تمكنت الباحثة  ها، و بياناتها وتحليل

ساهمت في توضيح كما أنها  إلى أهمية االقتصاد البنفسجي في صناعة األحداث المتنوعة والفعاليات وإدارتها،  

وتوافقت الباحثة في دراستها    ،االقتصاد البنفسجي  والفرص والتحديات التي يواجهها  أهمية االقتصاد البنفسجي

الدراسات  و   (،2022غيزيباون وآخرون،)دراسة  مع   البنفسجي  إلى  التي وردت سابقًا  غالبية  االقتصاد  اعتبار 

لدى  ة الثقافة المعرفية  وتنمي  ،التنمية المستدامةألهداف  منهما    في تحقيق كل    ،لمفهوم االقتصاد األخضر  اً امتداد 

والتي ناقشت    ،(2020)غوال وبلهادف،دراسة    وهذا ما أشارت له  ،والمساهمة في المسؤولية االجتماعية  ،األفراد 

  وأشارت نتائجها إلى وجود أهمية االقتصاد البنفسجي في تعزيز االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية المستدامة،  

باعتبار هذا األخير يعمل على تثمين    ،عالقة ترابطية وتكاملية بين االقتصاد األخضر واالقتصاد البنفسجي

وبالتالي تحقيق االقتصاد    ،استهالك مستدامةمما يعزز انتهاج أنماط إنتاج و   ،العائد الثقافي للسلع والخدمات 

  ، تسجيل زيادة في عدد المساحات الخضراء   أهمية  ها( في نتائج 2019دراسة )مالك،  أشارت   وكذلك  ،المستدام
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)البيئية(   تفعيل السياحة الخضراء(  2017،قعيد وهدير)دراسة  تناولت  و   ،وتحقيق االقتصاد المستدام  ،وأماكن التنزه

تناولها موضوع  و  ،يتوافق مع ما أشارت إليه الباحثة في استنتاجاتها كل ذلكو  ،التغيرات العالمية البيئيةلمواكبة 

عدة   من  البنفسجي  االقتصاديناالقتصاد  بين  جمعت  البنفسجي"،   جوانب،  واالقتصاد  األخضر    "االقتصاد 

 ، سابقة موضوع االقتصاد األخضر ال  الدراسات   كافة  وبالتالي فإن تناولواعتبارهما مكمالن لبعضهما البعض،  

" االقتصاد اعتماد هذا العنصر البيئي  يتوافق مع ما وضحته الباحثة من  ،والتركيز على زيادة المساحات الخضراء

على عالقة االقتصاد البنفسجي    اً واضح  اً استرشاد ذلك  يضيف  و   ،من أبعاد االقتصاد البنفسجيب عدًا    األخضر"

نوهت الباحثة  و القتصاد البنفسجي امتداد لتطبيق االقتصاد األخضر في فلسطين،  واعتبار ا  ،باالقتصاد األخضر

الكمية    من الجدير توافر دراسات مستقبلية تربط بين االقتصادين بشكل أوسع من خالل مجموعة من النماذجأنه  

مسؤولية االجتماعية،  الو ،  ة البنفسجيإدارة األحداث  أداء  تطوير معايير ومؤشرات إضافية لقياس  ، وأهمية  والنوعية

 في الدراسات المستقبلية.   وإدارة الجودة الشاملة

  ، تعريف االقتصاد البنفسجي ودراسة طبيعة العالقة التي تربطه بالتنوع الثقافي وتناولت غالبية الدراسات  

ضًا إلى أهمية دراسة  شار الطهراوي أيأقد  و   (،2020الطهراوي،)ودراسة    (2020،الطيبي)  من  كل    كما في دراسة

التركيز ضرورة  و   ،للدولالبنفسجي  اآلثار الفعلية والمحتملة لالقتصاد البنفسجي على مؤشرات األداء االقتصادي  

  إلىدراسته التعرف    في  (2020،زرقوط)وقد دعا  ،  على مساهمة هذا الفرع من االقتصاد في التنمية المستدامة

  ظل الذي يمثل السبيل لتثمين العائد الثقافي للسلع والخدمات في ،البنفسجي االقتصاد أحد التوجهات الحديثة في  

العالقة  السعي وتحديد  المستديم،  االقتصاد  أهداف  االجتماعية    لتحقيق  والمسؤولية  البنفسجي  االقتصاد  بين 

اللشركات،   الميزة  البحث عن  إلى  األخيرة  والتفوق في مجال من منطلق سعي هذه  النجاح  لتحقيق    لتنافسية 

أهمية االقتصاد البنفسجي واألحداث البنفسجية  الباحثة في استنتاجاتها حول  وقد أشارت ، المنافسة واالستمرارية
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إلى كل ما سبق ذكره وهي بذلك تتوافق مع هذه الدراسات التي تم ذكرها بشكل واضح، وتهدف إلى زيادة فعالية  

 ها من خالل دراستها الحالية. تطبيق ما ورد في

مصحوبة بإعادة    ،مرحلة جديدة ن العولمة دفعت االقتصاد إلىوأشارت كذلك الباحثة في استنتاجاتها أ

وقد أشارت  ،  (2020)غيزيباون وآخرون،  ون الباحثتناوله  ما    وهذا  والتكنولوجيا،  ،والثروة  ،والذكاء  ،توزيع للسلطة

ولم يتناول أيًا من الباحثين    ،أن غالبية الدراسات قد تناولت جزئية واحدة من أبعاد االقتصاد البنفسجي  الباحثة

والتحليل   جميع األبعاد في دراسته، باإلضافة إلى اعتماد الجانب الوصفي التحليلي دون استخدام الجانب الكمي

الدراسات  الدراسااإلحصائي ي  هذه  أهمية تطوير  الباحثة  قياس  ، وترى  نتائج  يعطي  كميًا  تحلياًل  لتحتوي  ت 

تعتمد    ،وبرامج تطبيقية  ،ومبادرات   ،لتتم االستفادة من هذه الدراسات في تطوير دراسات بحثية  ،إحصائية واضحة

  ، وتقييمها   ،ونتائج كمية مدروسة، يمكن من خاللها تحقيق اإلدارة البنفسجية  ،على خطط إحصائية وأرقام واضحة

، وتقييم  دارة في األحداث المتنوعة كمرجعية واضحة في عمليات التنظيم، والتنسيق، والتطبيقواستخدام هذه اإل

 . أداء األحداث البنفسجية

في دراستهما كيفية إنشاء مهرجان  أخضر، والطرق والوسائل التي  (  Laing & Frost ،2010)وضح  أو 

(  Wan & Shanshan ،  2015)تم استخدامها من أجل أن يكون مهرجانهم أخضرًا، وكذلك أشارت دراسة  

،  نظًرا لالهتمام المتزايد بالقضايا البيئية  وتصميمها  في إعداد المهرجانات كيفية التعامل مع األحداث الخضراء  

يمكن االستفادة من ذلك في إدارة األحداث البنفسجية على اعتبار أن الحدث البنفسجي  لباحثة أنه  وضحت او 

 .هو امتداد للحدث األخضر
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 ( دراسة  تناولت  األحداث،Pettersson & et.alوقد  تقييم  في  المفاهيمي  النموذج  استخدام  ولم    ( 

الكمي، للقياس  )وكذلك    تتطرق  النموذج    تهامنهجي ثلت  تم(  cannon & et.al ،2005دراسة  باستخدام 

 Wan)واستخدمت دراسة    ،هاوسلبيات  يجابياتهااو   نظرة عميقة على أصول ستة سيجماألقت    المفاهيمي، حيث 

& Shanshan،2015)  وبذلك فإن األحداث البنفسجية لم يتم التطرق لها نهائيًا بتحليل    ،نظرية المشاركة

من نقاط القوة   ،القياس الكمي والتحليل اإلحصائياستخدام  كمي، واعتبرت الباحثة توجهها في رسالتها إلى  

د  التي قد تميز رسالتها عن باقي الدراسات المتوفرة في الوقت الحالي حول البعد البيئي وارتباطه باالقتصا

 .البنفسجي وإدارة األحداث 

وآخرون،و و   وقد الحظت   (2020ضح )طهراوي  البنفسجي،  لالقتصاد  الثقافية  الناحية  دراساتهم  في 

تناولوا جانبًا واحدًا فقط من أبعاد االقتصاد البنفسجي وهو البعد الثقافي، ولم يتطرقوا   ينالباحثة أن الباحث 

دون وجود   ،وكانت الدراسات فقط وصفية تحليلية  ،قتصاد البنفسجيلالللربط بين هذا الجانب واألبعاد األخرى  

بالتحليل    القياموعلى الرغم من أن دراسة الطهراوي تطبيقية إال أنه من األفضل    ، أي نوع من القياسات الكمية

الدراسات   لم تتوفر  وبذلك نالحظ أنه  ،  ةدراسهذه الالكمي للنواحي التطبيقية للحصول على نتائج أفضل ل

الكمية حول االقتصاد البنفسجي، وتم تناول الموضوع من الناحية التحليلية أو المفاهيمية فقط، ولذلك ترى  

وكذلك قياس    ،لبنفسجي، وما يتعلق به من مفاهيمتوفر معلومات كمية تقيس أبعاد االقتصاد ا  ضرورة الباحثة  

وقد ،  واضحة ومحددة وكميةومؤشرات  وفقًا لمعايير    ،واالستدامة  ،والعولمة  ،مدى ارتباطه باالقتصاد األخضر

( مناقشة حدثين أحدهما من وجهة نظر الباحث 2019ودراسة )مالك،(  2017دراسة )مكاوي وآخرون،تناولت  

الريا  السياحة  البنفسجي في حالة  مكاوي حول  باالقتصاد  واألخرى حول   ،العالم روسياكأس  ضية وربطها 

ولم تتبع أي    ،هما حول حدثين محددينيدراست  باحثانال  وقد خصص سياحة المؤتمرات وفقًا للتجربة اإلماراتية،  
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استخدامها   بالرغم من إمكانية وجود العديد من المؤشرات والمعايير التي يمكن ،من الدراستين التحليل الكمي 

( التوجه نحو دراسة حدث عربي وليس فقط حالة 2019إلثراء الدراستين، ومن المفضل في دراسة )مالك،

وما ينطبق على تلك البالد ال   ،روسيا، وذلك بسبب االختالف في البعد الثقافي بين العالم العربي واألجنبي

واألغلب أن األبحاث يجب أن تشير نتائجها إلى تقارب  ،  في كثير من األحيان  يمكن تطبيقه في البالد العربية

  ولكن مع وجود اختالف فكري وثقافي وديني وبيئي فإن   ،واضح في حال أعيدت في نفس الظروف والمؤثرات 

نفس النتائج والتوصيات الواردة في دراسته عند تطبيقها في المجتمعات  إلى  صعوبة الوصول  بعتقد  ت  الباحثة 

 العربية.

احثة كذلك أن غالبية الدراسات العربية واألجنبية حول المسؤولية االجتماعية قد استخدمت الحظت البو 

األسلوب الكمي في التحليل، وهذا يعطي قوة في قياس المسؤولية االجتماعية من نواحي متنوعة ومختلفة، حيث  

اعية من األمور الهامة  ( في نتائجها إلى أن األخالقيات والمسؤولية االجتم2018تطرقت دراسة )أبو زنيد،  

وخصوصًا أن العديد من  ،مع دراسة أبو زنيد في هذه النتيجة  وقد اتفقت الباحثة ،والمثيرة للجدل في المنظمات 

المنظمات التي تتبع الميثاق األخالقي والنهج األخالقي قد أثبتت نجاحها أكثر من غيرها من المنظمات التي  

  2018ن هذه األخالقيات وبين ما أورده أبو زنيد كذلك في دراسته عام  ال تعتمد هذا النهج، ويمكن الربط بي 

حول المسؤولية االجتماعية ونظرته للموضوع من ناحية دينية مستشهدًا باألحاديث والدالئل القرآنية، ونجد أن  

حثت  ك   قد  الدراستين  والمنظمات على  ال  اإلنسانية  السلوكيات  في  األخالقي  أوضح ،  االلتزام  وقد  هذا 

الفكري للمسؤولية االجتماعية باالستناد إلى األدبيات االقتصادية واإلدارية    في دراسته اإلطار  (2019)داوود،

من خالل استخدامه المنهج الوصفي التحليلي على عكس دراسة أبو زنيد التي تناولت   الخاصة بهذا الموضوع
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وتحليلية وصفية حول موضوع المسؤولية    المنهج الكمي ومن ذلك تستنتج الباحثة وجود دراسات متنوعة كمية

 االجتماعية مع اختالف في نوعية الدراسات.

وأشارت العديد من الدراسات األجنبية الواردة سابقًا إلى كيفية استخدام ستة سيجما في تحقيق إدارة  

دراسات المتوفرة  الجودة الشاملة والوصول إلى تميز تنافسي في األسواق المحلية والعالمية، وهناك العديد من ال

حول إدارة الجودة الشاملة سواًء في الدراسات العربية أو األجنبية ويمكن ألي باحث االطالع بسهولة على هذه 

الدراسات ولكن ال توجد دراسة تربط بين االقتصاد البنفسجي وإدارة الجودة الشاملة أو إدارة األحداث البنفسجية،  

  بين هذه النواحي سواًء من خالل دراستها الحالية أو على المدى المستقبلي وبذلك فإن الباحثة ترى أهمية الربط  

 للباحثين.   القريب 
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 الفصل الثالث 

 طريقة الدراسة وإجراءاتها 

   مقدمة:  

  دراسة، لتنفيذ هذه الالباحثة    بهات  التي قاموإجراءاتها،    الدراسةطريقة  لتناول هذا الفصل وصفًا كاماًل ومفصاًل  

 التحليل اإلحصائي. و ، هاإجراءاتو ، هاثباتو  ،هاوصدق ، تهاأداو ، ومجتمعها، دراسة شمل وصف منهج اليو 

 دراسة منهج ال .3.1

التحليل  عن طريق  الذي يعتمد على دراسة الظاهرة  ،  الوصفيالكمي  المنهج    ت الباحثة في هذه الدراسةاستخدم

، وتصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات، ومعلومات مقننة عن الظاهرة  للظاهرة أو المشكلةوالتفسير العلمي المنظم  

 للدراسة الدقيقة. أو المشكلة، وتصنيفها، وتحليلها، وإخضاعها 

 دراسةمجتمع ال .3.2

التي تقوم بتنظيم األحداث   ،المنظمات   جميعها في  مجالس اإلدارة ورؤساء األقساممن    ةالحالي  الدراسةمجتمع  تكون  

 : هيهذه المنظمات و  الخليل،المختلفة في محافظة 

 85ص  –( في الصفحة التالية 2أرجو االطالع على جدول رقم ) ▪
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 مجتمع الدراسة (: 2جدول رقم )

 المنظمة  الرقم

 غرفة تجارة وصناعة الخليل  1

 غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل 2

 غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل 3

 (ACF) منظمة ضد الجوع 4

 الجمعية النسوية  5

 مركز فنون الطفل الفلسطيني 6

 محافظة الخليل  7

 بلدية الخليل  8

 بلدية السموع  9

 بلدية دورا  10

 بلدية حلحول  11

 وزارة العمل  12

 اتحاد لجان المرأة  13

 وزارة الثقافة  14
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 دراسة ال عينة .3.3

، وذلك لصعوبة  (Purposive Sample)  العينة الغرضية  \قامت الباحثة باستخدام أسلوب العينة القصدية  

 ، العدد الحقيقي والدقيق لحجم مجتمع الدراسةاختيار أي نوع آخر من أنواع العينات العشوائية, وبسبب عدم معرفة  

أداة من أدوات الدراسة وهي االستبانات اإللكترونية, وبلغ عدد االستبانات   147وبناًء على ذلك, قامت الباحثة بتوزيع  

ة  فراد في مجالس اإلدار لألحيث تم إتاحة المجال    ،% تقريباً 98استبانة، وبذلك تكون نسبة االسترداد    144المستردة  

تعبئة االستبانة دون تدخل الباحثة  وتم     بتعبئة االستبانة اإللكترونية،  كافة   ورؤساء األقسام للمنظمات السابق ذكرها

 : على النحو اآلتيفي تحديد هؤالء األفراد، وقد تم تقسيم العينة  

 عينة الدراسة.  :(3)رقم  جدول

 العدد  المنظمة  الرقم

 10 غرفة تجارة وصناعة الخليل  1

 10 غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل 2

 10 غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل 3

 8 (ACF) منظمة ضد الجوع 4

 15 الجمعية النسوية  5

 10 مركز فنون الطفل الفلسطيني 6

 10 محافظة الخليل  7

 15 بلدية الخليل  8

 10 بلدية السموع  9
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 10 بلدية حلحول  10

 7 وزارة العمل  11

 12 اتحاد لجان المرأة  12

 10 وزارة الثقافة  13

 147 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة حسب المعلومات الشخصية والديمغرافية للمبحوثين   يوضح( 4جدول رقم )وال

 (: خصائص المبحوثين الشخصية والديمغرافية4جدول رقم )

 النسبة المئوية  العدد  الفئة المتغير 

 %61.1 88 ذكر الجنس

 %38.9 56 أنثى  

 %100.0 144 المجموع 

 %20.1 29 سنة  35- 25 العمر

 %28.5 41 سنة  45- 36 

 %38.9 56 سنة  55 - 46 
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 %12.5 18 سنة  55أكثر من   

 %100.0 144 المجموع 

 %6.3 9 توجيهي أو أقل المؤهل العلمي 

 %19.4 28 دبلوم 

 %55.6 80 بكالوريوس  

 %18.8 27 دراسات عليا  

 %100.0 144 المجموع 

 %19.4 28 سنوات   10أقل من  الخبرة الدارية

 %18.8 27 سنة  20 - 11 

 %34.0 49 سنة  30 - 21 

 %27.8 40 سنة  30أكثر من   

 %100.0 144 المجموع 

 %43.8 63 منظمة حكومية  الفئة المنظمة للحدث

 %35.4 51 منظمة غير حكومية  
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 %20.8 30 منظمة أهلية  

 %100.0 144 المجموع 

 %72.9 105 حدث بنفسجي  نوع الحدث

 %27.1 39 حدث غير بنفسجي  

 %100.0 144 المجموع 

 

  دراسة أداة ال .3.4

لدراسة دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في أداء االلكترونية ت الباحثة أداة االستبانة استخدم

محاور   3فقرة، موزعة على   77حيث تكونت هذه األداة من    فلسطين، -إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل 

 ".االجتماعيةلمسؤولية ، واإدارة الجودة الشاملة، و حداث البنفسجيةأداء إدارة األ"رئيسة تمثل: 

 .(5  -1من )  الخماسي على مقياس ليكرت االستبانة تتدرج اإلجابة على فقرات و   

 على النحو التالي: 

 . (5)كبيرة جدًا = (،4)كبيرة = (،3)متوسطة =  (،2)قليلة = (،1)قليلة جدًا =

  وعباراتها   أداة الدراسةعن مدى تجانس وتناسق )اتساق( إجابات المبحوثين على فقرات  ثبات أداة الدراسة  يعبر  

نفسها   في الظروفها مرة أخرى  النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق  أداة الدراسة  عطيتأن  وبالتالي    إجاباتهم،ومدى دقة  

Sauro & Lewis) ،2012). 
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إضافة إلى الدرجة    ،بات لمجاالت أداة الدراسة والفقرات ثال  قياستم    ،)االستبانة(  لقياس ثبات أداة الدراسةو  

وكانت   ،، وذلك على االستبانات جميعها في عينة الدراسةالثبات كرونباخ ألفا  ت باستخدام معامالالكلية ألداة الدراسة  

 : اآلتيالنتائج على النحو 

 (: معامالت الثبات لمجاالت الدراسة 5جدول رقم )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ  عدد الفقرات المجال

 0.96 36 حداث البنفسجية داء إدارة األالدرجة الكلية أل

 0.94 26 دارة الجودة الشاملةالدرجة الكلية إل

 0.94 15 لمسؤولية االجتماعية الدرجة الكلية ل

 0.97 77 الدرجة الكلية ألداة الدراسة

  حداث البنفسجية إدارة األالكلية لمحور أداء  معامل الثبات  درجة  قيمة    أن ثبات (  5جدول رقم )يتضح من  و 

معامل درجة  قيمة  كما بلغت    ،0.94  لمسؤولية االجتماعيةولمحور ا،  0.94  إدارة الجودة الشاملةولمحور  ،  0.96

%  94ما يتراوح بين    إنتاجإعادة  مما يدل على أن أداة الدراسة الحالية قادرة على    ،0.97الكلية ألداة الدراسة  الثبات  

 ،نفسها  الظروفب واستخدامها مرة أخرى    ،فيما لو تم إعادة القياس والبحث   ،النتائج الحاليةالبيانات و من    %97و  

وفقراتها   المحاور، واألبعاد هذه  مناسبة ألغراض الدراسة واألهداف التي وضعت وبالتالي اعتبرت أداة الدراسة الحالية 

 . (Gefen & et.al)،2000 % 70، ألن معامالت الثبات جميعها تزيد عن أو تساوي من أجلها
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انات ولضمان تحقيقها لألهداف التي وضعت من أجلها، تمت مراجعتها وتحكيمها  لالرتقاء بمستوى االستبو 

كما تم استشارة اختصاصيين في مجال اإلحصاء و   الدراسة،في مجال    األكاديميين والمتخصصينمن قبل عدد من  

 من أجل عملية إدخال البيانات وتحليلها. 

المح االستب وفي ضوء مالحظات  تعديل بعض عبارات  تم  أككمين  ثر وضوحًا من حيث  انات كي تصبح 

 ها للمحاور التي تندرج تحتها. الصياغة وانتماؤ 

  فقرة من فقرات محاور   التي تعبر عن قوة العالقة بين كل،  االرتباطتم حساب معامالت  من ناحية أخرى  و 

ى حساب معامالت االرتباط  باإلضافة إل  ،مع الدرجة الكلية لذلك المحور الذي تنتمي إليه الفقرةومجاالتها  أداة الدراسة  

دراسة بأنها تتمتع بدرجة وتعتبر أداة ال  ،بين الدرجة الكلية لكل مجال مع المجال الكلي والدرجة الكلية لتلك المجاالت 

وبالتالي ، (0.05)مستوى الداللة أقل من دالة إحصائياً أو معظمها االرتباط معامالت عندما تكون جميع  صدق عال  

      .(Sauro & Lewis)  ،2012 ساق أو التناسق الداخلي للفقرات داخل هذا المجال أو المحوريدل على زيادة االت

اتضح  ومن خالل   اإلحصائي  إحصائياً التحليل  دالة  ارتباطات  أقل من    وجود  المعنوية  الداللة  )مستويات 

وذلك يدل على ارتفاع درجة الصدق البنائي ألداة   لها،مع الدرجة الكلية    جميعها  ( بين الدرجات الكلية للمحاور0.05

 . وبذلك تعتبر هذه المجاالت صادقة في قياس المجاالت الرئيسية الدراسة،

 متغيرات الدراسة  .3.5

 هما:  ،نن مستقالا يوجد في الدراسة متغير  :المتغير المستقل -أ

 Total Quality Management (TQM)إدارة الجودة الشاملة  .1

  Social Responsibility (SR)المسؤولية االجتماعية  .2
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 هو: ، وجد في الدراسة متغير تابع واحد ي المتغير التابع: -ب 

 Violet Event Management Performance (VEMP)أداء إدارة األحداث البنفسجية  .1

 المعالجة اإلحصائية  .3.6

وقد تم   الحاسوب، إلدخالها إلى    بمراجعتها تمهيداً ، قامت الباحثة  ةان ع بيانات الدراسة من أداة االستببعد جم

معينة  ذلك أرقام  رقمية  ،بإعطائها  إلى  اللفظية  اإلجابات  بتحويل  جداً   ،أي  )قليلة  اإلجابات  أعطيت    (، 1=حيث 

بحيث كلما زادت    ،(5  - 1على مقياس ليكرت الخماسي من )   (،5=)كبيرة جداً   (،4)كبيرة=   (،3)متوسطة=   (،2)قليلة=

ت درجة استجابات المبحوثين حول دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث  الدرجة زاد 

 البنفسجية في محافظة الخليل.

المعالجة اإلحصائية الالز  بأداة االستبوقد تمت  الخاصة  للبيانات  المئوية    ةان مة  باستخراج األعداد والنسب 

تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبيان والدرجات كما   الشخصية،لخصائص المبحوثين 

)أو وسط   وذلك ألن الدرجات الكلية هي عبارة عن متغيرات كمية بسبب تكونها من مجموع  واألبعاد،الكلية للمجاالت  

إلى بدرجة  1=بدرجة قليلة جداً )ترتيبها  التي هي متغيرات ترتيبية تم اسناد أرقام تعبر عن ، حسابي( لدرجات الفقرات 

فإنه ال مانع من التعامل مع البيانات الترتيبية متعددة المقاييس على    (جيف ساورو وآخرون )(. وحسب  4= كبيرة جداً 

درجات وأن توظيف الطبيعة الكمية للبيانات الترتيبية عن طريق إسناد    ،((Sauro & Lewis,2012   أنها كمية

لها البيانات   هاتخصيصو   عددية  لتحليل  متنوعة  فوائد ومزايا  المناسب   ،(Agresti)،2002   يعطي  فإنه من  وعليه 

في تحليل   ،لكميةات اوباقي األساليب اإلحصائية الخاصة بالبيان  ،واالنحرافات المعيارية  ،استخدام األوساط الحسابية

لدرجة ما يريد المبحوث   ومختصراً   وسهالً   واضحاً   اً ن الوسط الحسابي للفقرة يعطي توصيفإ حيث    ،ةانفقرات االستب

وقد  ،  التي تحتاج إلى استخدام أكثر من نسبة للتعبير عن درجة الفقرة ومستواها،  عبير عنه أكثر من النسب المئويةالت
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دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية ( لفحص  Linear Regressionاالنحدار الخطي )تم استخدام أسلوب تحليل  

( One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )و   ،إدارة األحداث البنفسجية  االجتماعية في أداء

ت المبحوثين حسب ( لفحص الفروق في استجاباIndependent Samples Testواختبار ت للعينتين المستقلتين )

وأسلوب   ةانأداة االستب  كما تم استخدام معامالت الثبات كرونباخ ألفا لفحص ثبات   ،نوع الحدث والفئة المنظمة للحدث 

الرزم  برنامج  باستخدام  الحاسوب  باستخدام  أداة االستبيان، وذلك  تحليل معامالت االرتباط بيرسون لفحص صدق 

 . SPSSاإلحصائية 
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 لفصل الرابعا

 والدرجات الكلية للمحاور  ةانتحليل فقرات االستب

 تحليل أسئلة الدراسة وفرضياتها  .4.1

حداث  أداء إدارة األ  فيدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية  لدور    هل يوجدسؤال الدراسة الرئيسي:  

 ؟ فلسطين  -الخليل حافظةالبنفسجية في م

 : تيةومنه ينبثق األسئلة الفرعية اآل

 فلسطين؟  -الخليل حافظةحداث البنفسجية في مأداء إدارة األ فيدارة الجودة الشاملة إلدور  هل يوجد  -1

 فلسطين؟  -الخليل حافظةحداث البنفسجية في مأداء إدارة األ فياالجتماعية  للمسؤوليةدور  هل يوجد  -2

والمسؤولية   هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول دور إدارة الجودة الشاملة -3

ي نوع الحدث حداث البنفسجية في المنظمات في محافظة الخليل تعزى لمتغير األإدارة  أداء  االجتماعية في  

 للحدث؟ المنظمة  والفئة

 : ، وذلك على النحو اآلتياإلجابة على أسئلة الدراسة من خالل تحليل فرضيات الدراسة وستتم

 فرضيات الدراسة: 

لدارة الجودة الشاملة ( α =  0.05داللة )ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى  : الرئيسية األولىالفرضية  

 .والمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل

 :أتيرضيات الفرعية التي تمثلت بما ية مجموعة من الفضية الرئيسوانبثق من هذه الفر 

لدارة الجودة الشياملة ( α ≤ 0.05داللة )ال يوجد دور ذو داللة إحصيائية عند مسيتوى  : األولىالفرضيية   ▪

 .إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليلفي أداء 
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للمسؤولية االجتماعية  ( α ≤  0.05داللة )ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى  :  الثانيةالفرضية  ▪

 .في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل

 :على نموذج االنحدار اآلتي سوف يتم فحص هذه الفرضيات بناءً 

Y= β0 + β1*X1 + β2*X2 +  e 

 حيث إن:

▪ : Y .متغير تابع, يمثل أداء إدارة األحداث البنفسجية 

▪ :X1 .متغير مستقل, يمثل إدارة الجودة الشاملة 

▪ :X2  لمسؤولية االجتماعية.امتغير مستقل, يمثل 

▪ β1, β0  ,β2 و، معامالت االنحدار الخطيثابت االنحدار، و , هي ثوابت وتمثلe.حد الخطأ : 

وهذا يؤدي إلى احتمال    ،ويالحظ من المعادلة السابقة بأن نموذج االنحدار يحتوي على متغيرين مستقلين

حيث أن هذه المشكلة تجعل نتائج    (،Multicollinearityوجود مشكلة الترابط الخطي بين المتغيرات المستقلة )

ومن أجل التحقق من    دقيقة،يحة وغير  تقدير االنحدار بالطرق المعتادة مثل طريقة المربعات الصغرى غير صح 

يوضح مصفوفة معامالت   (19وجدول رقم )  المتغيرات،تم حساب معامالت االرتباط بيرسون بين    المشكلة،وجود هذه  

 االرتباط بيرسون:
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 : معامالت االرتباط بيرسون (6جدول رقم )

 Y X1 X2 

Y 
 **0.475 **0.626 1 معامل االرتباط 

 0.000 000.  الداللة مستوى 

X1 
 **0.668 1 **0.626 معامل االرتباط 

 0.000  0.000 مستوى الداللة 

X2 
 1 **0.668 **0.475 معامل االرتباط 

  0.000 0.000 مستوى الداللة 

حيث يتضح بأن قيمة    ، وجود ارتباط قوي نسبيًا بين المتغيرات المستقلة  (6)جدول رقم  ويالحظ من نتائج  

وهي دالة ،  0.668بلغت   لمسؤولية االجتماعية(ا  X2)و  إدارة الجودة الشاملة(    X1معامل االرتباط بيرسون بين )

، المتغيرات المستقلة المؤثرةبين    مما يشير إلى وجود مشكلة الترابط الخطي،  (0.05إحصائيًا )مستوى الداللة أقل من  

ولكن   ،كمقياس لوجود مشكلة الترابط الخطي (VIFومن ناحية أخرى يمكن االعتماد على معامالت تضخم التباين ) 

وذلك لوجود متغيرين مستقلين فقط في   ،سوف يتم االكتفاء بمعامل االرتباط بيرسون كدليل على وجود هذه المشكلة

سبقو ،  المعادلة ما  على  المتعدد    ،بناًء  التل  انحدار  تحليل  أسلوب  استخدام  يتم  سوف  المشكلة  هذه  ولمعالجة 

مع األخذ بعين    ،والذي يعطي أفضل تقدير لمعادلة خط االنحدار  ،(Categorical Ridge Regressionالفئوي)
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 (7دول رقم )وج  ،مناسبة للمتغيرات االعتبار وجود مشكلة الترابط الخطي وحلها عن طريق إجراء تحويالت إحصائية  

 وتقدير نموذج االنحدار للمتغيرات المحولة: ،يوضح نتائج تحليل انحدار التل المتعدد الفئوي 

 (Categorical Ridge Regression)الفئوي (: نتائج تحليل انحدار التل المتعدد 7جدول رقم )

 Betaمعامل  المتغيرات المستقلة  
الخطأ المعياري  

S.E 

قيمة اختبار  

 )ف(

F 

مستوى الداللة  

الحصائية  

Sig. 

X1 0.234 0.031 56.055 0.000 

X2 0.163 0.034 22.400 0.000 

 >.29.115  ,0.001sig=  (F_ANOVAقيمة ),  0.343=  (R2معامل التحديد)

 :فحص التوزيع الطبيعي لمصفوفة البواقياختبار كولموجروف_سميرنوف ل 

0.146  sig. (k-s test) = 

 التابع: أداء إدارة األحداث البنفسجية المتغير 

)مستوى  ( دالة إحصائياً F_ANOVA) بأن قيمة ف( 7)جدول رقم  فياالنحدار ويالحظ من نتائج تحليل  ▪

مة أسلوب تحليل انحدار التل المتعدد الفئوي في تفسير  ، مما يدل على مالء(0.05أقل من    .Sigالداللة  

 ة. البيانات والمتغيرات التي دخلت الدراس
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مما يدل على أن المتغيرات المستقلة التي    ،وهو القدرة التفسيرية للنموذج  0.343  =(  R2معامل التحديد) ▪

  %، 34.3)أداء إدارة األحداث البنفسجية( بنسبة    دخلت النموذج قادرة على تفسير التغير في المتغير التابع

 وباقي التفسير يرجع لمتغيرات أخرى لم يتم دراستها أو إدخالها في نموذج االنحدار. 

)مستوى الداللة    ( غير دال إحصائياً K-S Test)البواقي  اختبار التوزيع الطبيعي لمصفوفة  كما يتضح بأن   ▪

 . ذجمما يدل على أن مصفوفة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي لهذا النمو  ،(0.05أكبر من   0.146

 مة نموذج انحدار التل المتعدد المستخدم. بشكل عام مالءوبالتالي يتضح من النقاط السابقة   ▪

 

  0.05عند مستوى الداللة )من نتائج تحليل االنحدار يستنتج بأنه يوجد دور وأثر طردي ذو داللة إحصائية  و 

≥  α  )  حيث تبين بأن مستوى الداللة    الخليل،إلدارة الجودة الشاملة في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة

( ذو Beta=0.234)االنحدار  , ومعامل  0.05أقل من مستوى    وهو  ،(Sig.<0.001الختبار ف مقابل هذا المتغير )

  وعليه يتم رفض الفرضية الفرعية األولى. موجبة،إشارة 

عند مستوى الداللة  من نتائج تحليل االنحدار أيضًا يستنتج بأنه يوجد دور وأثر طردي ذو داللة إحصائية  و 

(0.05  ≥  α)،    حيث تبين بأن مستوى    الخليل،للمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة

ف الختبار  )  الداللة  المتغير  هذا  مستوى    وهو  ،(Sig.<0.001مقابل  من  االنحدار ومعامل    ، 0.05أقل 

(Beta=0.163  ذو إشارة )،ة التي  ذلك يتم رفض الفرضية الرئيسوب، وعليه يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية موجبة

الشاملة والمسؤولية   إلدارة الجودة(  α  =  0.05داللة ) ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى    تنص على أنه

 .االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل
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أكثر   تفصيلية  لنتائج  الوصول  المكونة    دقة،ومن أجل  الفرعية  واألبعاد  المحاور  أثر ودور  تم فحص  فقد 

 : اآلتيللمتغيرين بناًء على نموذج االنحدار 

Y1= β0 + β1*X1 + β2*X2 + β3*X3 + β4*X 4  + β5*X5  + β6*X6 +  β7*X7  + β8*X8  + 

β9*X9 + β10*X10  + e 

 حيث إن:

▪ : Y .متغير تابع, يمثل أداء إدارة األحداث البنفسجية 

▪ :X1 ( التركيز على الزبون متغير مستقل فرعي من إدارة الجودة الشاملة يمثل .) 

▪ :X2  ( القرارات على أساس من الحقائق والبيانات  اتخاذ  متغير مستقل فرعي من إدارة الجودة الشاملة يمثل

 (.الدقيقة

▪ :X3 ( على العمليات واألنشطة الداخلية التركيزمتغير مستقل فرعي من إدارة الجودة الشاملة يمثل .) 

▪ :X4 ( اإلدارة الفعالة المبنية على التخطيط المسبقمتغير مستقل فرعي من إدارة الجودة الشاملة يمثل.) 

▪ :X5   (.التعاون غير المحدود بين منسوبي المنشأة الواحدةي من إدارة الجودة الشاملة يمثل )متغير مستقل فرع 

▪ :X6 ( التحسين المستمر والوقايةمتغير مستقل فرعي من إدارة الجودة الشاملة يمثل.) 

▪ :X7  (.البعد االقتصاديلمسؤولية االجتماعية يمثل )امتغير مستقل فرعي من 
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▪ :X8  (. البعد القانونيلمسؤولية االجتماعية يمثل )امتغير مستقل فرعي من 

▪ :X9  (.البعد األخالقيلمسؤولية االجتماعية يمثل )امتغير مستقل فرعي من 

▪ :X10  (.البعد الخيري لمسؤولية االجتماعية يمثل )امتغير مستقل فرعي من 

β1, β0  ,β2  ,β3  ,β4  ,β5  ,β6  ,β7  ,β8  ,β9  ,β10،    معامالت االنحدار االنحدار و ثابت  هي ثوابت وتمثل

 : حد الخطأ. eو  ،الخطي

  .Sigمستوى الداللة  )إحصائيًا  ( دالة  F_ANOVAبأن قيمة ف)  نتائج تحليل االنحدار  وتمت المالحظة من ▪

مما يدل على مالئمة أسلوب تحليل انحدار التل المتعدد الفئوي في تفسير البيانات والمتغيرات  ،  (0.05أقل من  

 الدراسة.التي دخلت 

مما يدل على أن المتغيرات المستقلة التي    ،وهو القدرة التفسيرية للنموذج  ،0.441  =(  R2معامل التحديد) ▪

  ، % 44.1)أداء إدارة األحداث البنفسجية( بنسبة    دخلت النموذج قادرة على تفسير التغير في المتغير التابع

 خالها في نموذج االنحدار. وباقي التفسير يرجع لمتغيرات أخرى لم يتم دراستها أو إد 

مستوى الداللة  )  إحصائياً ( غير دال  K-S Test)  اختبار التوزيع الطبيعي لمصفوفة البواقي كما يتضح بأن   ▪

 . مما يدل على أن مصفوفة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي لهذا النموذج ،(0.05أكبر من   0.065

 نموذج انحدار التل المتعدد المستخدم. مة  من النقاط السابقة وبشكل عام مالءوبالتالي يتضح  ▪

  0.05عند مستوى الداللة )من نتائج تحليل االنحدار يستنتج بأنه يوجد دور وأثر طردي ذو داللة إحصائية  و  ▪

≥  α  )  :التعاون غير المحدود بين  و   ،التركيز على العمليات واألنشطة الداخليةو   ،التركيز على الزبون لكل من
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حيث تبين    ،في أداء إدارة األحداث البنفسجية في محافظة الخليل  البعد القانونيو   ،الواحدةمنسوبي المنشأة  

أقل من مستوى   المتغيرات فقط  الداللة الختبار ف مقابل هذه  ومعامالت االنحدار    ،0.05بأن مستويات 

ي أداء إدارة األحداث أما باقي المتغيرات فال يوجد لها دور أو أثر دال إحصائيًا ف  ،جميعها ذات إشارة موجبة

 .البنفسجية في محافظة الخليل

( في استجابات المبحوثين α =0.05الفرضية الرئيسة الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

حداث البنفسجية في المنظمات في محافظة األ  إدارة  أداءوالمسؤولية االجتماعية في  حول دور إدارة الجودة الشاملة  

 المنظمة للحدث. والفئةنوع الحدث  ي يل تعزى لمتغير الخل

 : رع عنها الفرضيات الفرعية اآلتيةويتف

حول ( في استجابات المبحوثين  α =0.05الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ▪

حداث البنفسجية في المنظمات في محافظة  األ  إدارة  أداءوالمسؤولية االجتماعية في  دور إدارة الجودة الشاملة  

 نوع الحدث.الخليل تعزى لمتغير 

 Independent  Samplesتم استخدام اختبار ت للعينتين المستقلتين )  السابقة، من أجل فحص الفرضية  

Test الحدث ( لفحص الفروق في استجابات المبحوثين حسب متغير نوع. 

( في α=0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  عدم وجود فروق   واتضح من التحليل اإلحصائي

استجابات المبحوثين حول دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث البنفسجية في 

 المحاور(،عند جميع    0.05المنظمات في محافظة الخليل حسب متغير الفئة المنظمة للحدث )مستوى الداللة أكبر من  

 . جميعها وبالتالي يتم قبول الفرضية عند محاور الدراسة
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 النتائج .4.2

بعد إجراء هذه الدراسة التي هدفت إلى دراسة دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة 

 : اآلتية  لنتائج توصلت الباحثة إلى اوبناًء على االستنتاجات السابقة  فلسطين،    - األحداث البنفسجية في محافظة الخليل

إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية تؤثران بشكل طردي في أداء إدارة األحداث البنفسجية في   إن -1

 . منهما مرتفعة جداً  وأن الدرجة الكلية لكل   ،محافظة الخليل

في  -2 االجتماعية  والمسؤولية  الشاملة  الجودة  إدارة  بتطبيق  تتميز  التي  المدن  من  الخليل  محافظة  تعتبر 

 .(2019 ،شقير وآخرون )وتتوافق الباحثة في هذه النتيجة مع دراسة  ،ت منظماتهااستراتيجيا

المنظمة  توضيح  أهمية -1 االجتماعية على سمعة  بالمسؤولية  المتعلقة  األنشطة  المنظمات  و   ، تأثير  التزام 

 . في إدارة األحداث البنفسجية واستراتيجية واضحة مدروسة، بسياسة

يساهم بشكل  و  ،6)ستة سيجما ) نموذج  يعمل على التطوير المستمر باستخدامأسلوب إداري أهمية توافر  -2

البنفسجي  باالقتصاد    ويزدهر  ووعي استراتيجي بنفسجي ينمو  ،فعال في تحقيق سمعة أفضل للمنظمة

 الفلسطيني. 

االجتماعية  ورهم الفعال في خدمة المجتمع يرفع درجة تطبيق المسؤولية د إن زيادة وعي الموظفين حول  -3

الخليل محافظة  منظمات  هذاو   ،في  أن  الباحثة  )داوود،    أشارت  دراسة  مع  ودراسة  ،  (2019يتوافق 

وآخرون،  ) من    أشارت   حيث   ،(2019القحطاني  المسؤولية    الدراستينكاًل  موضوع  حول  الوعي  إلى 

تائج دراسة الباحثة  ن   قد توافقت ، و الدراستين  مجتمعو   ،ومدى تأثير هذا الوعي على الموظفين  ،االجتماعية

مع ما ورد في الدراستين، وأشارت الباحثة إلى أن اتباع منهجية واضحة ضمن مجموعة من المعايير  

 لمسؤولية االجتماعية في منظمات محافظة الخليل.تطبيق اوالمؤشرات يعمل على تحقيق أوسع ل
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ويساهم في تقديم التبرعات والمساعدات التي  ،تنفيذ المنظمة خطة استراتيجية واضحة يحقق الربحية لها  -4

بذلك تتوافق نتائج الباحثة مع  و   ،ضمن إطار المسؤولية االجتماعية لهذه المنظمة  ،تنمي وتطور المجتمع

 . ( من خالل اتباع المنظمة نهجًا إسالميًا يحقق التنمية المستدامة2019  ،أبو زنيد )ما أشارت إليه دراسة  

المنظمات  ضرورة   -5 الثقةباعتماد  من  عالية  درجة  على  البنفسجي  الحدث  منظمو  يكون   ، والعدالة  ،أن 

وقد أشارت    ،وتحقيق إدارة الجودة الشاملة  ،يزيد من دورهم الفعال في خدمة المجتمع  ، مماواإلدارة الرشيدة

 ، إلى العديد من القضايا التي تشمل إدارة الحدث األخضر وتنظيمه  (Laing & Frost،2010دراسة )

وتحديد االحتياجات    المختلفة،والمجموعات    ،والزوار  ،والمجتمع المحلي  ،شراك أصحاب المصلحةإة  وأهمي

 . المستقبلية

تتفق الباحثة  اتفقت  و ،  تحقيق االستدامةيعمل على  االقتصاد البنفسجي هو امتداد لالقتصاد األخضر و   -6

   .(2020دراسة )غوال وبلهادف،  مع بذلك  في نتائجها

المنظمات بشكل واضح وبنسبه مرتفعة في محافظة الخليل المنتجات والمشاريع التي تهتم بالموروث تدعم   -7

حول إشارة الباحثة إلى    (2020مع دراسة )طهراوي وآخرون،  تتوافق هذه النتيجة و   ،الثقافي الفلسطيني

وكذلك    ، يلدوللمجتمع المحلي واعالقة االقتصاد البنفسجي وآثاره الفعلية على مؤشرات األداء االقتصادي ل

( التي أشارت إلى طبيعة العالقة التي تربط بين االقتصاد البنفسجي والتنوع  2020دراسة )الطيبي وعياد،  

 الثقافي وعلم االقتصاد.

ة مرتفعة ومرتفعة جدًا في تحقيق أبعاد المسؤولية االجتماعية على التوالي )البعد حققت المنظمات نسب -8

مع    وبذلك تتوافق نتائج دراسة الباحثة  ،البعد االقتصادي، والبعد القانوني(و البعد األخالقي،  و الخيري،  
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وآخرون،  )القحطاني  إليه    ،(2019دراسة  أشارت  االجتماعي  وما  الوعي  مستويات    بالحقوق، حول 

 حول البعد األخالقي اإلسالمي.   (2018،أبو زنيد )ما أشارت إليه دراسة  كذلك  و   ،والمسؤولية االجتماعية

الحديثة التي تعطي منهجية سليمة وإحصائيات   المقاييس داة ستة سيجما والتي تعتبر من  أإن استخدام   -9

مع ما ورد في دراسة   هالباحثة في نتائج  ، تتوافق  راسةد واضحة حول المعايير والمؤشرات المستخدمة في ال

(cannon & et.al،  2005  )  شارت إلى استخدام الباحث مجموعة واسعة من األدوات اإلحصائية  أالتي

 . والرياضية المتقدمة
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 التوصيات  .4.3

على ضوء النتائج واالستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة، حرصت على تقديم مجموعة من التوصيات 

التي من شانها المساهمة في بيان أهمية دور إدارة الجودة الشاملة والمسؤولية االجتماعية في أداء إدارة األحداث  

 :البنفسجية في محافظة الخليل، وذلك كما يأتي

   األحداث البنفسجية –الطار األول 

المؤتمرات  -1 وتنظيم  الفلسطيني  الثقافي  الموروث  على  العام  اإلنفاق  هيكلة  المتعلقة   والمعارض   إعادة 

والقيام بإجراء زيادة    ،خطط التنمية المعتمدة على ركائز االقتصاد البنفسجيباالقتصاد البنفسجي، ووضع  

محافظة الخليل بشكل  رفة والموروث الثقافي البنفسجي في  حاسمة في اإلنفاق المخصص لتعزيز المع

 . خاص وفلسطين بشكل عام

وجودة   ،ومهارة  بنوعية،  البنفسجيةفي تنظيم األحداث    للعمل  تطوير وتدريب رأس مال بشري مختص، -2

 .  عالية

ضمن  منظمات وأصحاب المصلحة  المستثمرين وال  لدى دعم االقتصاد البنفسجي  حول أهمية  التوعية  نشر   -3

  مسؤوليتهم االجتماعية.

يتيح تشكيل قاعدة راسخة  حداث البنفسجية، مما  تقديم ثورة تكنولوجيا المعلومات كفرصة لتطور تنظيم األ  -4

 الفلسطيني.   االقتصاديلالزدهار 

أكثر ورأس مال فكري مثقف حول   -5 بالبنية االقتصادية نحو نشاطات تتطلب معرفة  الموروث  االنتقال 

 الثقافي الفلسطيني بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
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فكرة ريادية تسعى إلى تمكين مفهوم  لمشروع  إقامة  غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل  توصي الباحثة  -6

إنشاء محل تجاري   من خالل   ،بشكل عام  فلسطينمحافظة الخليل بشكل خاص و االقتصاد البنفسجي في  

،  والصغيرة  والمتوسطة  ،المشاريع المتناهية الصغر  وخدمات   منتجات بيع  بمختص  ،  في وسط البلدة القديمة

 المرتبطة بالموروث الثقافي الفلسطيني واالقتصاد البنفسجي.

والغرف التجارية في  من خالل التعاون بين غرفة تجارة وصناعة الخليل تجارية إلكترونية  منصةإنشاء   -7

دعم االقتصاد البنفسجي في فلسطين، وتستهدف الزبائن  في  هذه المنصة  تشارك  كافة المدن، بحيث  

البنفسجية للمنتجات  الترويج  بمنتجات  ،  المحليين من خالل  لديهم اهتمامات  الذين  الخارجيين  والزبائن 

الفلسطينيين الالجئين  ذلك  في  بما  الفلسطينية  المقدسة  يميلون    ،والمغتربين  ،األراضي  الذين  والزبائن 

 الموروث الثقافي للبالد المتنوعة. للمقتنيات المتعلقة ب

 المسؤولية االجتماعية  -الطار الثاني

األعمال    دعم، و جديدة لمشاريع الشباب الريادية  تهيئة فرص أن تعمل المنظمات في المحافظة على   -1

 مليئة بالفرص. والالتجارية المرتبطة باالقتصاديات 

تقوم   -2 الثقافة والجهات  أن  بالبلديات ووزارة  الذينالمسؤولة  الرياديين  ريادية حديثة    مشاريع  ملديه   دعم 

 .واإلبداع مبتكرة ومليئة باألفكارو 
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 إدارة الجودة الشاملة –الطار الثالث  

تطوير منهجيات رياضية وإحصائية تستخدم األدوات والمنهجيات الحديثة في الدراسات المستقبلية حول   -1

 . إدارة الجودة الشاملة

ستة  في مختلف المنظمات الفلسطينية بحيث تتوافق هذه المعايير مع مقاييس  وضع معايير لتقييم األداء    -2

 .تنوعةالم الشاملة الجودةإدارة ، وغيرها من معايير 6)سيجما )

 الطار العام للدراسة –الطار الرابع 

 واألحداث البنفسجية.  الدراسات المتعلقة باالقتصاد البنفسجيتوصي الباحثة بضرورة استكمال  -1

ربطها مع  دوات إدارة الجودة الشاملة و ألإضافية  تستخدم معايير ومؤشرات    مستقبليةإيجاد دراسات  أهمية   -2

 أداء األحداث البنفسجية. 

 .مع االقتصاد البنفسجي المتعددة القيام بدراسات مستقبلية تربط بين أنواع االقتصاد  -3
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