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 ملخص

عملية من العلميات التوجيهية والتي تقوم بالتخطيط والتنظيم والتنسيق الخاصة بمثابة تعد إدارة الفعاليات 

 بالرقابة والعمل على صنع القرارات ويتم هذا من خالل استخدام الموارد المالية والبشرية والمادية والكثير

من المعلومات التي تعمل على تحقيق األهداف ذات الكفاءة والفعالية، وأن تنظيم الفعاليات يعمل على 

الوصول للكثير من الفئات المستهدفة داخل المجتمع، وأن الدورات التدريبية والتعليمية الخاصة بالفعاليات 

كبير، والعمل على تنمية الكثير  تعمل على ضرورة تبادل الكثير من األفكار والعمل على مشاركتها بشكل

من القدرات العقلية والذهنية، والقيام بتسوق هذه الدورات التدريبية إلى تحديد النقاط المهمة والالزمة 

للتكنولوجيا في تنظيم الفعاليات ومن هذه النقاط هي إقامة المؤتمرات، والمعارض، والحفالت وغيرها من 

 التنظيمات األخرى.

مناقشة دور بعض المفاهيم الخاصة بالتكنولوجيا والفعاليات، كما هدفت إلى لى معرفة هدفت الدراسة إ

التكنولوجيا في زيادة إعداد الحضور للفعاليات، والتطرق لتنظيم الفعاليات داخل المؤسسات، ومعرفة دور 

أداة االستبيان  التكنولوجيا في تنظيمها. كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام

( فرد من طالب 126وتطبيقها على مجتمع الدراسة في المملكة العربية السعودية، على عينة مكونة من )

أن التكنولوجيا  الدراسة إلى التالي:وموظفي القطاع الحكومي الخاص في المجتمع السعودي. وتوصلت 

طة، وجود معوقات تواجه التكنولوجيا في لها دور كبير في تنظيم الفعاليات المتقاربة، وذلك بنسبة متوس

تنظيمها للفعاليات المتقاربة، وذلك بنسبة متوسطة،ا ستخدام األجهزة والحواسيب والبرامج والتقنيات الحديثة 

يوفر الوقت والجهد في تنظيم الفعاليات المتقاربة،وتهدف التكنولوجيا في تنظيمها للفعاليات المتقاربة إلى 

 عدد كبير من المؤسسات والمنظمات. إيصال الفعالية إلى

ضرورة أن تقوم الشركات المسؤولة عن تنظيم الفعاليات باستغالل قوة وأوصت الدراسة بما يلي: 

التكنولوجيا وأدواتها المتعددة، لما لها تأثير هام على عالم الفعاليات، وضرورة تصميم العديد من التطبيقات 

 ات بشكل متميز.الحديثة بهدف إدارة األحداث والفعالي

 

 األنشطة الترفيهية ، الفعاليات المتقاربة ، التكنولوجياالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The management of events is a process of guiding science that plans, organizes 

and coordinates oversight and action on decision-making. This is done through 

the use of financial, human and material resources and a lot of information that 

works towards achieving efficient and effective objectives. and that organizing 

events works to reach many target groups within society, the training and 

educational courses for the events work on the need to exchange a lot of ideas 

and work towards their significant participation and work to develop a lot of 

mental and intellectual abilities, and do the shopping of these training courses to 

identify important and necessary points of technology in organizing events. 

The study aimed to learn some concepts of technology and events. It also aimed 

to discuss the role of technology in increasing the attendance of events, 

addressing the organization of events within organizations, and knowing the role 

of technology in organizing them. The study also relied on the analytical 

descriptive curriculum, and the questionnaire tool was used and applied to the 

study community in Saudi Arabia, on a sample of 126 students and employees of 

the private government sector in Saudi society. The study found that: 

technology has a significant role to play in organizing convergent events, in a 

moderate proportion, the existence of impediments to technology in organizing 

convergent events, in a moderate proportion, using modern hardware, computers, 

software and technologies saves time and effort in organizing close events, and 

in organizing convergent events, technology aims to reach a large number of 

institutions and organizations. The study recommended that: companies 

responsible for organizing events should exploit the power of technology and its 

multiple tools, as they have a significant impact on the world of actors, and the 

need to design many modern applications in order to manage events and events 

in a distinctive manner. 

Keywords: Technology, Convergent Events, Recreational Activities. 
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 مقدمة -1

لقد تم ازدهار قطاع تنظيم الفعاليات واألنشطة الترفيهية بالمملكة العربية السعودية ويمكننا التعرف بأن هذه المنصة تأسست 

م وكانت على يد المصريين، وقامت هذه الشركة من خالل الكثير من الجوالت االستثمارية والتي حصلت من 2012في عام 

على جانب شركات رؤوس األموال المحلية والدولية، وقامت هذه المنصة على تقديم الكثير  خاللها على الكثير من الماليين

من الخدمات وتوفير منظمي الحدث والمعلومات الخاصة بالفعاليات والمرتبطة ببعض العالمات التجارية المحددة، ويمكننا 

عاليات، ومن خالل ازدهار قطاع تنظيم الفعاليات التعرف بأن الهدف من هذا هو تمكين مستقبل صناعة في حالة من تنظيم الف

واهتمام الكثير من الدول بالسياحة الترفيهية فتصبح هذه الفترة هي الفترة المناسبة لظهور المستوى التالي لجيل جديد للشركات 

لوجيا، فنجد أن هناك التكنولوجية الناشئة، ويتم العمل على تحسين تفاعل الحضور بالفعاليات ولكن من خالل استخدام التكنو

الكثير من رواد األعمال الذين يتعلقون بنجاح تنظيم الفعاليات المختلفة يقومون بتحسين التجربة لتفاعلهم قبل وأثناء وبعد 

الحدث، وهذا ما يتمكن من زيادة البرامج الخاصة باإلدارة الفعالية، وهذه البرامج تعمل على تخصيص عملية التخطيط 

ساعدة في تحسين التجارب الخاصة بالحاضرين والعمل على بناء العالمة التجارية الخاصة بالشركة لالجتماعات والم

 واستعراض رأي الحارضين عن الفاعلية.

 مشكلة الدراسة 1-1

حدوث الكثير من التطور واالزدهار في القطاع الخاص بالتكنولوجيا وتنظيم الفعاليات والكثير من األنشطططططططة الترفيهية 

هذا الموضطططططوع والعمل على زيادة أعداد الفعاليات وتنوعها وتقاربها زمانيا ومكانيا في ظل ضطططططع  التنسطططططيق الخاصطططططة ب

والتسططويق أثر على اعداد المسططتهدفين لحضططور الفعاليات بالمملكة العربية السططعودية، وتم ظهور الكثير من الشططركات التي 

اصططططططة برؤوس األموال المحلية والدولية، والتعرف بشططططططكل تعمل على توفير جميع المنظمات والمعلومات والخدمات الخ

العمل على اسطططتخدام التكنولوجيات ونظام الفعاليات يعمل على تحسطططين التفاعل والقدرات الخاصطططة باألجيال واضطططح بأن  

 التكنولوجية الناشططططططئة والتي تقوم باسططططططتخدام أحدث الطرق التكنولوجيا الحديثة،  والعمل على تحسططططططين تفاعل الحضططططططور

جاح تنظيم  لذين يتعلقون بن ناك الكثير من رواد األعمال ا جد أن ه خدام التكنولوجيا، فن يات ولكن من خالل اسططططططت عال بالف

 (15م، ص 2015)أبو ربيع، الفعاليات المختلفة يقومون بتحسين التجربة لتفاعلهم قبل وأثناء وبعد الحدث. 
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  أسئلة الدراسة 1-2

 بالفعاليات والتكنولوجيا؟ ما هي المفاهيم والمصطلحات الخاصة -1

 هل للتكنولوجيا دور في زيادة أعداد الحضور للفعاليات؟ -2

 هل التطرق إلى التطور التكنولوجي من أهم تنظيمات الفعاليات؟ -3

 هل تنظيم الفعاليات لها الكثير من األدوار التكنولوجيا؟ -4

 هل للتكنولوجيا دور في زيادة أعداد الحضور للفعاليات؟ -5

 أهداف الدراسة 1-3

 التعرف على بعض المفاهيم الخاصة بالتكنولوجيا والفعاليات. -1

 عداد الحضور للفعاليات.أدور التكنولوجيا في زيادة مناقشة  -2

 المؤسسات.تنظيم الفعاليات داخل  التطرق إلى -3

 بالفعاليات.الخاصة جميع أدوار التكنولوجيا  معرفة -4

  حدود الدراسة 1-4 
 

 لمملكة العربية السعودية.ا حدود مكانية:    

 

 م2023-م 2022: حدود زمانية    

 

 .عاديين ومواطنين جامعات وطالب والخاصة الحكومية القطاعات من موظفينفرد  (126): حدود بشرية    
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أهمية الدراسة 1-5   
 أهمية نظرية

 الحتوائه على العديد من المعلومات الحيوية واإلسالمية بمرجع علمي هام نظرا  خليجية قد يعمل البحث على إثراء المكتبات ال

 .خليجية" واآلثار الناتجة عنها داخل المجتمعات التكنولوجيا وتنظيم الفعاليات " ال بموضوعوالضرورية المتعلقة 

 أهمية تطبيقية 

داخل عدم تنظيم الفعاليات والتكنولوجيا قد يفيد البحث الحالي في تقديم بعض الحلول والمقترحات للحد من  -

 .والتصدي لها خليجيةمعات الالمجت

 تنظيم الفعاليات.و التكنولوجياإلقاء نظر كافة الجهات المعنية إلى العالقة االرتباطية التي تجمع بين كلًّ من  -

فرضيات الدراسة 1-6  

ة بالمملكة العربية والعمل على تنظيمها واألنشطة الترفيهي التكنولوجيا وعالم تنظيم الفعاليات المتقاربةوجود عالقة بين 

 السعودية 

 

تقسيم البحث  1-7  

 ينقسم البحث من اآلتي:

 المقدمة  - 

 الفصل األول " اإلطار النظري " - 

 المفاهيم والمصطلحات والدراسات السابقةالمبحث األول : 

 دور التكنولوجيا في زيادة اعداد الحضور للفعالياتالمبحث الثاني : 

 يقي "الفصل الثاني " اإلطار التطب - 

 منهج ومجتمع الدراسةالمبحث الثالث : 

 أداة الدراسة وتحليلها والنتائج الخاص بهاالمبحث الرابع : 

  الخاتمة -
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 "الفصل األول " اإلطار النظري 

 األول: المفاهيم والمصطلحات والدراسات السابقة المبحث 1.1

 المفاهيم والمصطلحات 1.1.1

 مفهوم التكنولوجيا

لع والخدمات، بما في ذلك إنتاج )مفرد(: تِْقنيَّة؛ أسللغوي:  وب اإلنتاج أو َحصيلة المعرفة الفنيَّة أو العلميّة المتعلِّقة بإنتاج الّسِ

ى أحيان ا العلم التطبيقّي "تكنولوجيا  أدوات اإلنتاج وتوليد الطاقة واسطططططتخراج الموادّ األّوليّة ووسطططططائل المواصطططططالت، وتلسطططططمَّ

 ."األسلحة/ المعلومات

رة عن عملية شططططططاملة يتم بها تطبيق العلوم والمعارف ولكن عن طريق الكثير من الميادين، ويتم هذا هي عبااصططططططط حي: 

بهدف تحقيق الكثير من أغراض القيمة العملية الخاصططة بالمجتمع، وهي أيضططا االسططتخدامات األمثل للمعرفة العلمية والعمل 

 (15م، ص2011، على تطبيقاتها الخاصة بخدمة اإلنسان ورفاهياته. )بهي الدين

هي عبارة عن القيام ببعض العمليات الشطططططاملة التي يتم القيام بتطبيقها داخل الكثير من الميادين ويتم التعرف عليها إجرائي: 

من خالل تحقيق عدد كبير من األغراض القيمة الخاصة بالمجتمع الذين يعيشون فيه، ويتم استخدامها في الكثير من األنظمة 

 .والمعرفة العلمية وتطبيقها على األفراد الخاصة بالشركات

 مفهوم التكنولوجيا الحديثة

التكنولوجيا لغويا ، كلمة أعجمية ذات أصططططططل يوناني، تتكّون من مقطعين، كلمة تكنو والتي تعني حرفة أو مهارة أو  لغوي:

تّطبيق؛ وقد أورد الكثير من العلماء فن، وكلمة لوجي التي تعني علم أو دراسة. لصياغ الكل في كلمة تكنولوجيا بمعنى علم ال

 تعريفات أخرى عديدة للكلمة.

سان عند تطويعه البدائي للبيئة الطبيعية من حوله، حيث  اصط حي: شفها االن تعتبر التكنولوجيا وسيلة من الوسائل التي اكت

زايدة، ثم تم تطور اسططتعمالها أصططبحت بعدها أداة مهمة يسططتخدمها في خدمته ومسططاعدته على قضططاء حاجياته المتنامية والمت
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حيث أصططططبحت مهمة جد ا في حياته اليومية والعامة والخاصططططة، مما جعل بعض كبار المفكرين والباحثين بأنهم يعتقدوا أنها 

 (  165، ص2013المسئولة عن معظم التغيرات التي تحدث داخل المجتمع في الوقت الحالي. )زمام، 

صطططططططلح يطلق على التقنية الحديثة "األجهزة اإللكترونية" التي تكون قائمة على الكفاءة هو م التكنولوجيا الحديثة إجرائي:

ا بسططهولة على الوصططول إلى أهدافه الكبيرة بمختل   والسططرعة الكبيرة في تنفيذ المهام التي يحتاجها المسططتخدم، فيصططبح قادر 

مثالية جد ا للوصطططططول إلى المصطططططدر الموثوق  الطرق وبأسطططططرع وقت وبأعلى درجة من الكفاءة، باإلضطططططافة إلى أنها طريقة

للحصطططططول على الخدمات أو المعلومات القيّمة، هذا ويكون تحت مصططططططلح التكنولوجيا الحديثة مجموعة كبيرة من التقنيات 

الحديثة واألجهزة اإللكترونية التي يجب وجودها لتسطططططهيل حياة األفراد واالشطططططخاص في مختل  المجاالت الحياتية، فيمكننا 

لمالحظة أن هذه التكنولوجيا قد اجتاحت وانتشططرت في كافة ومختل  القطاعات كالصططحة والطب والتعليم والنقل والسططياحة ا

 واألسلحة وغيرها.

دور التكنولوجيا في زيادة اعداد الحضططططططور للفعاليات: تعمل التكنولوجيا على تنظيم الفعاليات من خالل الكثير من الطرق 

ال عدد كبير من الرسائل االتصالية عند المنظمات والمؤسسات والتي يكون الهدف منها هو انطالق المثيرة والمبتكرة إليص

يدة والعمطل على عرض اإلنجطازات، إال أن إدارة الفعطاليطات والتخطيط تتم من خالل الكثير من  مات الجطد المنتجطات والخطد

للمهام واإلجراءات التي يجب األخذ بها والتنسططيق على المجاالت ذو التعقيد، والتعرف على التفاصططيل التي تعتبر هي نتيجة 

توفيها واكتمالها، فهو يصبح بإمكانه تطوير الكثير من المؤتمرات واألنشطة الخاصة بالتكنولوجيا وبها ابتكار في التأثيرات 

في النهاية متواضطططططعا   المطلوبة، تنظيم الفاعليات ال يعني أن تتعاقد مع أعظم الفنانين لتقديم عروض، بينما يكون الحضطططططور

 .للغاية وأقل من المتوقع

وكان هناك بعض الدول األسطططاسطططية التي لها مكانة في االبتكار والتكنولوجيا من خالل تنظيم الفعاليات، وقامت هذه الشطططركة 

تطوير األعمال بالسعي وراء توفير الكثير من خدمات التنظيم وعقد الفعاليات الرقمية، والعمل على استضافة هذه الفعاليات ل

قديم الكثير من  ها تقوم بت ية على كون يات الكثير من األهم عال عالم، وكان للف ها العمالء حول ال قديم مات التي يقوم بت خد وال

الفرص المتميزة الخاصطططططة بالتفاعل المباشطططططر ولكن من خالل الجمهور المسطططططتهدف والعمل على طرح الرؤى والكثير من 

ل كامل وبصطططططورة واضطططططحة وهذا كله ما يسطططططاعد على زيادة حجم المبيعات وجذب االنتباه األفكار وتقديم المعلومات بشطططططك

 واألنظار في المؤتمرات.
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 مفهوم الفعاليات

ةل َمْفعلوِلِه فَعَّاِليَّاتل اْلَحَرَكِة اْلَوَطنِيَِّة: َشْخِصيَّاتلَها وَ لغوي:  هل َوقلوَّ نَظََّما)ف ع ل( فَعَّاِليَّةل دََواٍء: تَأْثِيرل َؤثَِّرةل مل  تلَها اْلمل

تعتبر الفعاليات من أهم األنشطة التي تقوم بها الجمعية بشكل منفردـ أو من خالل المشاركة مع الجهات األخرى اصط حي: 

وهي التي تشططمل الندوات والمؤتمرات والمهرجانات وغيرها من أن تكون ذات صططلة بالنشططاط األسططاسططي للجمعية. )رشططاد، 

 (.9م، ص 2015

سية التي اجرائي:  هي عبارة الكثير من ألنشطة التي يتم من خاللها المشاركة في الندوات والقيام بالكثير من األنشطة األسا

 .تقوم عليها الشركة ورؤوس األموال وغيرها من النقاط الخاصة باألرباح

 :للمشططاركة فيه حيث تشططملتعتبر الفعاليات نشططاط تقوم به الجمعية بشططكل منفرد، أو بمشططاركة جهات أخرى معنية أو تدعى 

المؤتمرات والندوات والمهرجانات، وورش العمل واألسططططواق الخيرية، واالحتفاالت الكبيرة وغيرها بشططططرط أن تكون ذات 

 .صلة وثيقة بالنشاط الرئيس للجمعية

 مفهوم التنظيم

َم تَْنِظيمل العََمِل: تَْرتِيبلهل  اللغوي: عَيَّنا يَْشتَِركل فِي تَْنِظيٍم ِسيَاِسّيٍ: تَنظيم: )اسم( الجمع: تنظيمات مصدر نَظَّ ذَ نََسقا  مل هل ِليَأْخل  َوتَدْبِيرل

ْشتََرَك. نَظََّمٍة، ألْعَضائَِها اِقتِنَاَعاٌت َوأَْهدَاٌف مل  فِي ِحْزٍب أْو مل

مجموعة  التجمع أو مجموعة من الوظائ  التي يعمل بها مجموعة من األشخاص لتحقيق هدف أوالتنظيم هو  االصط حي:

من أهداف معينة عن طريق إطار تعاوني مشطططططترك، حيث أنه عملية ترتيب االعمال وإسطططططنادها إلى أفراد التجمع مما يؤدي 

 (.5، ص2012إلى تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفعالية. )هنداوي، 

ق وأن وضططعها الشططخص لنفسططه، يمكننا تعري  التنظيم على أنه تحديد األنشطططة الالزمة لتحقيق األهداف التي سططب االجرائي:

حيث يتم تقسطططيمها حتى يسطططهل تنفيذها في الوقت المناسطططب، حيث أن هذا هو أبسطططط أشطططكال التنظيم ولكن في اإلدارة فيحتاج 

التنظيم إلى عدد عناصططططططر التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق األهداف المرجوة والتي في الغالب ما تكون كثيرة جد ا، وفي 

لتنظيم على أنه عدد معين من األنشطططططططة التي يَجب تنفيذها لتَحقيق األهداف المحددة بالتعاون مع عدد معين اإلدارة يعَرف ا
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من الموظفين والموظفات، بحيث يتم تقسيم هذه الَمهام أو األنشطة حسب اختصاصات كل موظ  وموظفة، وفي هذه الحالة 

 إليه. مة المنسوبةيكمن دور كل موظ  من خالل مساهمته الفعالة في أداء المه

 مفهوم التطوير

ينلَها إِلَى َما هلَو  اللغوي: نَاَعِة: تَْعِديللَها َوتَْحسطططِ َر تَْطِويرل الصطططِّ َر تَطوير: )اسطططم(مصطططدر َطوَّ تطوير: )اسطططم(تطوير: مصطططدر َطوَّ

َرهل: عدّل ر َطوَّ طوَّ ر، والمفعول مل طّوِ ، فهو مل ر، تطوير  َر يطّوِ َر: )فعل(طوَّ لَه من َطْوٍر إِلى َطْوٍر، وهو أَْفَضلل َطوَّ ه وحسَّنه، َحوَّ

 مشتٌق من الطَّْوِر.

يمكننا تعري  التطوير على أنه العملية المسطططتمرة التي يتلقاها الفرد عن طريق المسطططاندة والدعم الالزم لنموه  االصطططط حي:

ضططططرورية جد ا من أجل تحقيق  وقدراته بصططططورة متواصططططلة ويتم ذلك عن طريق عمليات التعلم التي تكون في كل األحوال

 (.76، ص 2019النجاح. )مختار، 

التطوير هو عملية مخططة ومصممة مسبق ا من اجـططططـططططل زيـططططـططططادة فعالية المنظمة أو المؤسسة وقوتها وذلك عن  االجرائي:

ـات، وبيئة المؤسسة، وأنظمتها التي تعمل عليها، باستخدام معارف ـات الفرد والمجموعـ ـ وتقنيات علوم  طريق تغيير سلوكي

 السلوك التطبيقــي.

 األنشطة الترفيهيةمفهوم 

تعني كلمة "اسطططتجمام" باللغة الالتينية "اسطططتعادة" وتشطططمل تلك األنواع من أنشططططة الحياة الترفيهية التي تهدف إلى تحسطططين 

اغ، وال يمكن أن يكون والحفاظ على الصططططحة الطبيعية للفرد المتعب سططططواء من العمل أو المدرسططططة، يتم تنفيذه في وقت الفر

الغرض من تلك االنشطططة الحصططول على فوائد مادية، هذا هو في المقام األول العالج بالمياه المعدنية، والرحالت السططياحية، 

 (.60م، 2019وكذلك الرياضة والترفيه وغيرها من األحداث التي تجري خارج المنزل. )رشيد، 
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 الدراسات السابقة 1.1.2

ت الباحثة ) ابتسطططططام أحمد طه أبو ربيع (، بعمل دراسطططططة بعنوان " مسطططططتوى إدراك مديري المدارس قام  :الدراسطططططة األولى

األسططططاسططططية الخاصططططة ألهمية تكنولوجيا التعليم وعالقته بمسططططتوى توظي  المعلمين لهذه التكنولوجيا "، والتي كانت في عام 

سطططططاسطططططية الخاصطططططة ألهمية تكنولوجيا التعليم م(، وكان الهدف منها هو معرفة مسطططططتوى إدراك مديري المدارس األ2015)

وعالقته بمسططططططتوى توظي  المعلمين لهذه التكنولوجيا من وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصططططططمة عمان، وكان المنهج 

المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي لمناسبته لهذه الدراسة، والعينة المستخدمة هي مجموعة من 

سلوب 331لمعلمين والمعلمات وكان عددهم )ا سية للمدارس الخاصة في عمان باستخدام أ ( معلم ومعلمة من المرحلة األسا

 :العينة الطبقية العشوائية، ونتج عن هذه الدراسة بعض النقاط اآلتية

ن متوسطات وأن مستوى أن مستوى إدراك مديري المدارس األساسية ألهمية تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر المعلمين كا

 .توظي  المعلمين لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم كان متوسطا

( بين مسطططتوى إدراك مديري المدارس األسطططاسطططية الخاصطططة 0.05ووجود عالقة ذات داللة إحصطططائية موجبة عند مسطططتوى )

 .بأهمية تكنولوجيا التعليم ومستوى توظي  المعلمين لهذه التكنولوجيا من وجهة نظرهم

قام الباحث )إهداء صططالح ناجي(، بإجراء دراسططة بعنوان "نظم إدارة أعمال المؤتمرات العملية"، في عام  الدراسططة الثانية:

م(، وهدفت الدراسططططططة إلى بيان أهمية إدارة االعمال في عملية تنظيم المؤتمرات العلمية والفعاليات الكبيرة، وقامت 2017)

لتحليلي في وصططط  وتحليل متغيرات الدراسطططة، ومن أهم النتائج التي توصطططلت إليها الدراسطططة باسطططتخدام المنهج الوصطططفي ا

 الدراسة هي:

  .أن المؤتمرات العلمية هي من أهم وأبرز األنشطة في المجتمع األكاديمي 

  كما سطططاعدت إدارة أعمال المؤتمرات العلمية على التغلب على المشطططكالت والعوائق باإلضطططافة إلى تيسطططير عملية

 المؤتمرات.تنظيم 
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قام الباحث )ياسطططر علي الشطططرف(، بإجراء دراسطططة بعنوان "الدليل التنفيذي للفعاليات المسطططتدامة"، في عام  الدراسطططة الثالثة:

م(، وهدفت الدراسة إلى مطابقة قاعة المؤتمر أو الفعالية لشروط االستدامة في الدليل باإلضافة إلى إيصال مختصر 2018)

لمسططتهدفة بطريقة مسططتدامة، وقامت الدراسططة باسططتخدام المنهج الوصططفي التحليلي في وصطط  وتحليل عن الفعالية إلى الفئة ا

 متغيرات الدراسة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:

 .معالجة المشاكل التي تواجهه تنظيم الفعاليات 

 بيئة الداخلية.تطبيق نظام إداري فعال عند اختيار موقع الفعالية والتأكد من جودة ال 

 .توزيع األدوار بطريقة صحيحة حسب االختصاصات المختلفة في مديرين الفعاليات 

قام الباحث )محمود فوزي رشططططططاد(، بإجراء دراسططططططة بعنوان "نموذج مقترح لتقييم فاعلية المؤتمرات  الدراسططططططة الرابعة:

رصططططططد وتحليل هدفت الدراسططططططة إلى م(، و2021"، في عام )Cairo ICTواألحداث الخاصططططططة الدولية معرض ومؤتمر 

قاهرة لالتصطططططططاالت بالتطبيق علي مؤثر ومعرض ال خاصطططططططة؛  مل المؤثرة في تقييم الزوار لألحداث ال وتكنولوجيطا  العوا

علي رعايته وحضوره  الجمهوريةالمعلومات لكونه الملتقي السنوي القومي والدولي األكبر في مصر والذي يحرص رئيس 

ية تال احي ،لثالث دورات مت ي  قد سططططططنو حدث المنع بل ال عام ث يسططططططتق لدولي علي التوالي  22لل قاهرة ا للمؤتمرات  بركز ال

 عاملة في (شطططركة حكومية/ خاصطططة/ متعدية الجنسطططية400 دولة( بمشطططاركة نحو 45)من  ال  زائر 90 نحو -والمعارض

والمجتمعات الذكية وهو ما جعل  «والتسططويق الرقمي« واألمن والدفاع اإللكتروني« والبث اإلعالمي« بحاالت االتصططاالت

ا ثريا للعديد من المعارف للجماهير والزوار متعددي المسططتوي ، وقامت الدراسططة باسططتخدام المنهج المسطح من الحدث مصططدر 

الوصفي في وص  وتحليل متغيرات الدراسة، وكانت عينة الدراسة الميدانية المتمثلة في زوار المعرض، ومن أهم النتائج 

 إليها الدراسة هي:  التي توصلت

  وجود عالقة ارتباطية بين معدالت زيارة المبحوثين للحدث وبين مواقفهم واتجاهاتهم اإليجابية نحوه، بينما كشفت

النتائج عن عدم تأثير جوانب تقييم الحدث على اتجاهات الزوار نحوه، ومن ثم ينبغي على الشركة المنظمة للحدث 

 الت حضور الزوار لفعاليات الحدث_ في ضوء النتائج السابقة _ بهدف تنمية.بحث العوامل المؤثرة في رفع معد

 ومن هذه العوامل زيادة نصططططيب الفقرات والفعاليات والبرامج التي تتخلل « معدالت حضططططورهم لمتكرر للفعاليات

 انعقاد.
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 الحدث من  الحدث والمفضطططلة لدي زواره؛ أو من خالل زيادة نصطططيب العروض الترويجية وعناصطططر اذب لزوار

 .خدمات ووسائل ترفيهية وعناصر إثارة وتشويق

 كما كشفت النتائج عن:

 االتصططططططالية واإلعالمية« وجود عالقة ارتباطية بين اكتسططططططاب المبحوثين لألنماط المعرفية )الرئيسططططططية والعامة  »

ضطططططع  مسطططططتوي  التسطططططويقية( من زيارتهم لفعاليات الحدث. وبين اتجاهاتهم نحو جوانب تقييمها وعلى الرغم من

إال أن النتيجة تكشططط  تفضطططيل المبحوثين تنمية معارفهم المختلفة على االهتمام بكفاءة وجودة « العالقة االرتباطية

 .الجوانب التنظيمية والتسويقية للحدث

فتيات قام الباحث )إيمان بنت أحمد بن إبراهيم الكناني(، بإجراء دراسطططة بعنوان "اتجاهات الشطططباب وال الدراسطططة الخامسطططة:

م(، وهدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات 2021"، في عام )2030نحو الترفيه في المجتمع السعودي في ضوء رؤية 

م( والتعرف على عالقة خصططائص الشططباب الديموغرافية نحو الترفيه 2030الشططباب والفتات نحو الترفيه في ضططوء رؤية )

ه عن أنفسطططططهم والمعوقات التي تواجههم وتؤثر على ممارسطططططتهم لألنشططططططة وأنواع الممارسطططططات الترفيهية التي تجذبه للترفي

الترفيهية، وقامت الدراسططططة باسططططتخدام المنهج الوصططططفي التحليلي في وصطططط  وتحليل متغيرات الدراسططططة، وكانت األداة هي 

 إليها الدراسة هي :( من االناث، ومن أهم النتائج التي توصلت 368( من الذكور و)343)االستبانة(، وكان عدد العينة )

 ( جاءت 2030أن درجة موافقة أفراد عينة الدراسة جول اتجاهات الشباب والفتيات نحو الترفيه في ضوء رؤية )م

 متوسطة.

 .وضع أماكن مخصصة لممارسة الهويات 

 التعقيب على الدراسات 1.1.3

دراسطططة والمجتمع الذي تم عليه تشطططابهت الدراسطططة الحالية مع الدراسطططات السطططابقة في تحديد ومعرفة الموضطططوع الخاص بال

الدراسططططة وهو المجتمع الخاص بالمعلمين والمعلمات، بينما اختلفت معه في بعض المعلومات الخاصططططة بعدد العينة والمنهج 

المستخدم داخل الدراسة الحالية، كما أنها استفادت من الدراسات السابقة في التعرف على رصد وتحليل العوامل المؤثرة في 

زوار لألحداث الخاصطططة بالفعاليات وتنظيمها، ومعرفة مسطططتوى إدراك مديري المدارس األسطططاسطططية الخاصطططة ألهمية تقييم ال

 تكنولوجيا التعليم وعالقته بمستوى توظي  المعلمين لهذه التكنولوجيا.
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 المبحث الثاني: دور التكنولوجيا في زيادة اعداد الحضور للفعاليات

 عليمتكنولوجيا التعليم وتقنيات الت 2.1

تم استخدام الكثير من األدبيات لكلمة التكنولوجيا ألنها تعمل على الجمع بين التقنيات، وعملت أيضا على استخدام الكثير من 

المترادفين تكنولوجيا التعليم وتقنياته، وكانت التكنولوجيا تعمل على اإلشارة للكثير من أساليب التطبيق واالستفادة من 

اصة بالبحوث ومجاالتها التابعة للعلوم المختلفة والتي يصبح الغرض منها هو الخدمة البشرية من النظريات والنتائج الخ

 منظورها، والتعرف على أن التقنيات تتضمن التكنولوجيا وهي عبارة عن الجانب التطبيقي للكثير من الفعاليات.

قودها إلى االستعراض المطلق للمفهوم وهذا ومن خالل تحدثنا عن تكنولوجيا التعليم واعتبراها خالصة علمية حديثة ي

الفضل يرجع إلى االستعمال األول واألساسي لمفهوم تكنولوجيا التعليم ولكن بحق مؤسس تكنولوجيا التعليم الحديثة والتي 

ت، ومن تعد وتعتبر من أول وأقدم التعريفات الرسمية الخاصة بمجال التكنولوجيا وتأثيرها وأدوارها القائمة على الفعاليا

هنا يمكننا اإلشارة إلى أن مجال الصناعة والتحديث الصناعي يعمل على المساهمة بشكل كبير في انتاج وانتشار الكثير من 

األفكار الخاصة باستخدام اآلالت واألجهزة التعليمية والعمل على توفير الكثير من هذه اآلالت واألدوات والمعدات الخاصة 

من الشركات الصناعية المتخصصة على استثمار المجاالت المربحة والعمل على إدراكها  بالتعليم، حيث عملت الكثير

 ألهمية األمر.

ومن خالل معرفتنا الجيدة على الركيزة األساسية لتكنولوجيا التعليم يتضح بأن هناك مفهوم تكنولوجيا التعليم الذي يتكون 

ولوجيا تتمثل في التعليم كمجال وتكنولوجيا التعليم كعملية والتعليم من بعض أجزاء مترابطة ومتداخلة تداخل قوي، وهذه التكن

 كمهنة، فنجد اآلتي:

  تكنولوجيا التعليم كمجال تتضمن وتشمل الكثير من األجهزة واآلالت، واألدوات التعليمية، والمواد التعليمية، وكذلك

 القوى البشرية المتخصصة.

   مجرد إدخال األجهزة واآلالت واألدوات الحديثة وبرامجها الخاصة بالبيئة تكنولوجيا التعليم كعملية، تصبح أشمل من

التعليمية وهذا ما يرجع إلى أنها عبارة عن مخطط منهجي لتوظي  المكونات التي يتضمنها مجال تكنولوجيا التعليم 

دف إلى تحسين الكثير من في إصالح النظم التعليمية من خالل التحليل والتصميم والتطوير اإلداري والتقويم والتي ته

 األساليب التعليمية والتعلم والتي تقوم بالتغلب على جميع المشكالت التعليمية والتي تقوم على تحقيق متعة التعلم.
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  تكنولوجيا التعلم كمهنة، يرتبط باألفراد الذين يتعاملون مع تكنولوجيا التعليم والتي من أهمهم أخصائيين تكنولوجيا

 لمساعد الخاص به ومن هنا يمكننا التعرف على المصمم التعليمي والمبرمج والمخطط التعليمي.التعليم الفني وا

 الفعاليات وباستخدام التكنولوجياتحسين تفاعل الحضور وزيادة عددهم ب 2.2

ا هناك طريقة واحدة يمكننا التعرف من خاللها على تحسين تجربة الحاضرين وضمان تفاعلهم قبل وأثناء وبعد الحدث وهذ

ما يجعل الفرد متمكن فى زيادة اسططططططتخدام وعدد برامج إدارة الفعاليات، ويمكننا التعرف على أن تلك البرامج تقوم على 

عملية التخطيط للكثير من االجتماعات والتي تسططاعد على تحسططين مشططاركة الحاضططرين والعمل على بناء العالمة التجارية 

يصططبح ما جاء بها من أهم وأكبر نقاط الضططع  أو القوة، ومن هنا يمكننا واسططتعراض رأي الحاضططرين عن الفاعلية والتي 

التعرف على المنطق بأن هناك تطوير للكثير من البرامج والتقنيات والتطبيقات المتخصططصططة والمختلفة التي تعاني بإنجاح 

 اء.عملية تنظيم الفاعليات والمقابالت وتحسين تجربة الحاضرين والمشاركين من األل  إلى الي

 وزيادة أدوار الحضور بالفعاليات الطرق التكنولوجية التي تعمل على تحسين 2.3

 )الطريقة األولى )االنطباعات األولى 

هي عبارة عن نظام التسجيل والذي يعتبر هو أول شيء يراه الحاضرون، وبالتالي يمكننا التعري  بأنه من المهم 

أن يشمل ويتضمن هذا النظام بعض السمات األساسية  أن يكون نظام التسجيل واضح ومصمم بشكل جيد، ويجب

 والتي تتمثل في اآلتي:

  احتوائه على نموذج التسطططجيل والمكون من مجموعة كبيرة ومتنوعة من بيانات التسطططجيل دون أن يكون

 معقدا .

  ضطططمان إمكانية إنشطططاء أنواع خانات بيانات تناسطططب مع احتياجات الشطططركة )مربعات النصطططوص، أزرار

 ارات، وغير ذلك(.االختي

 .يجب أن يلسهل النظام عملية إرسال التحديثات التي تتبع المدفوعات والمبالغ المستردة 

 .)الطريقة الثانية )التواصل مع الحاضرين في أي مكان 

من المهم أن نقوم بالتعرف واالسطططتفادة من الممي ات التي تقوم باسطططتخدام الحاضطططرين للمواالت ويتم ه ا  ل  

 تي:من خ ل اآل
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 .التحسين للنماذج والتسجيل من خالل اإلنترنت وكل ما يتناسب مع الجواالت 

  توافر الكثير من التطبيقات الخاصة بالجوال والتي تتيح للحاضرين الفرص الخاصة بالتنقل بشكل أسهل

ت، من خالل البيانات الخاصططة بالحدث، وإدارة الكثير من الجداول الخاصططة باألعمال وإنجاز االسططتبيانا

 والعمل على إيجاد الحاضرين اآلخرين.

 )الطريقة الثالثة )االستفادة من بيانات العام الماضي 

  يعمل تحليل البيانات الخاصطططططة بالفعاليات السطططططابقة من العام الماضطططططي على تحديد أكثر وأقل الفعاليات

 نجاحا، وهذا كله ما يساعد على التخطيط لفعالية أكثر نجاحا في المستقبل.

 ا التعرف بأنه من المفيد القيام بتنظيم البيانات باسططططتخدام أداة لتسططططجيل وإدارة الفعاليات وبرنامج ويمكنن

إدارة عالقات العمالء، ويمكن ربط األداتين معا  وهذا ما يؤدي إلى تسططططططهيل تحديد الفعاليات الناجحة 

 والغير ناجحة.

 )الطريقة الرابعة )تع ي  الع مة التمارية 

التعرف على أبرز الع مات التمارية والتي يتم العمل على تع ي ها من خ ل الفعالية وه ا  من المهم والميد

  ل  ما يحدث عن طريق اآلتي:

 .عمل نموذج التسجيل موضحا به العالمة التجارية 

 .اختيار األلوان والصور وعرض الشعار داخل صفحات تطبيق الجوال 

 ة بالفعالية والتي تتيح إعداد نماذج جاهزة لرسطططائل البريد اسطططتخدام الكثير من األنظمة اإلدارية الخاصططط

اإللكتروني والعمل على تحميل الكثير من جهات االتصططال، ولكن يتم هذا من خالل إمكانية تخصططيص 

 كيفية ظهور هذه النماذج.

 .العمل على تعزيز العالمة التجارية من خالل منح الحاضرين بعض السلع مجانا 

 تواصل بعد الفعالية(الطريقة الخامسة )ال 

شعروا  صلة التواصل مع الحاضرين حتى ي ال تنتهي عملية مشار ة الحضور بانتهاء الفعالية، فمن المهم موا

أن الشططططططر ة تهتم بتمربتهم وببناء ع مة معهم، وياتي هنا دور األتمتة والتي يمكننا التعرف عليها من خ ل 

 اآلتي:
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  ونظام إدارة عالقات العمالء من خالل إرسططططططال رسططططططالة بريد العمل على الربط بين بيانات التسططططططجيل

فاعلية، ولمعرفة  رائهم وردود أفعالهم تجاه  قائية إلى الحاضططططططرين للمتابعة بعد انتهاء ال إلكتروني تل

 التنظيم والمحتوى.

  إضططططافة الحاضططططرين إلى قائمة البريد اإللكتروني، وإرسططططال المعلومات المفيدة الخاصططططة بالشططططركة لهم

 مرار، حتى تحتفظ الشركة بالتواصل معهم.باست

 عن الندوات الحضورية للفعاليات المنصات اإللكترونية بدي ا  2.4

زادت اآلونة األخيرة اتجاه العديد من المراكز والجهات والمؤسسات بالدولة على االعتماد بشكل أكبر على تنظيم الفعاليات 

رونية واللقاءات االفتراضية، وتقنيات البث المباشر، بدال من تنظيم والورش واالنشطة المختلفة، من خالل منصاتها االلكت

ستضافة شخصيات  شر، والقيام با اللقاءات والندوات والفعاليات على أرض الواقع، حيث تقوم باللجوء إلى تقنية البث المبا

 االجتماعي. يتم اختيارها لمناقشة قضية ما، واالكتفاء بنشر هذا اللقاء عبر صفحاتها بمواقع التواصل

ويمكننا التعرف بأن هناك الكثير من المواقع والجرائد التي عملت على توضططططططيح  راء الكثير من خبراء في التكنولوجيا 

والتي يتم من خاللها التعرف على األسططططباب، حيث يمكننا التعرف على أن هناك بعض األفراد الذين أصططططبحت لديهم حالة 

اتجهت إلنجاز الكثير من األمور والعمل على عقد الكثير من االجتماعات عن  من عدم تفضططططططيل الحضططططططور الفعلي، ولكن

طريق الوسطططططائل الرقمية، والتي يشطططططار إليها بأن نسطططططبة األشطططططخاص الذين يتابعون اإلعالم التقليدي من حضطططططور دورات 

ت بشططكل سططريع، ومناقشططات، وأصططبح هناك تقلص مسططتمر، خاصططة أن هناك الكثير من المهتمين بالحصططول على المعلوما

 ويرجع هذا السبب إلى تعودهم على تصفح مواقع التواصل االجتماعي.

جاه إلى  ماد واالت ئد جائحة كورونا وهو االعت بأن أحد أهم فوا ويرى بعض المتخصططططططصططططططين في تكنولوجيا المعلومات 

شر والفعاليات االفتراضية كانت م شكل كبير، مشيرا إلى أن تقنية البث المبا وجودة، ولكن الكثير من الجهات التكنولوجيا ب

والمؤسسات لم يكونوا قد استكشفوا قدراتها، والتأكد على أن المنصات اإللكترونية لن تغني عن تنظيم اللقاءات والفعاليات، 

ولكنها ستكون مكمال لها، بحيث يتم تنظيم الندوات، ولكن أيضا مع اتاحتها عبر منصات التواصل االجتماعي، للفئات التي 

تسططتطع حضططور الفعالية، او الراغبين في متابعة الندوة ولكنهم قد يكونون مشططغولين، مبينا أنه يمكن أيضططا أن تسططاهم في لم 

 إدارة الفعاليات بطريقة أفضل.
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ية  يات الكترون عال ندوات والف يدة لتنظيم ال عد حدث والتعرف على الرغم من وجود الكثير من المميزات الكثيرة وال وتم الت

للكثير من أعداد الحضططور الفعلي إال أن التجربة اإلنسططانية، واللقاءات المباشططرة مطلوبة بشططكل كبير، وخاصططة وانضططمامها 

نجد بأن هناك تفاعل واحتكاك ولقاء بين الحضططططططور، أي أن تقنيات البث المباشططططططر أو األون الين لن تغني عن اللقاءات 

التكالي ، من خالل االكتشططاف أن الفعالية بحاجة لقاعة أصططغر  المباشططرة ولكنها سططتكملها، بحيث يمكن أن تسططاهم في تقليل

 حجما، على أن يتابعها جزء  خر من الحضور عبر األون الين.

وتم التعرف على بعض اآلراء األخرى بأن هناك خبير لمنصطططططات التواصطططططل االجتماعي بأنه منذ الكثير من السطططططنوات تم 

م من خاللها ظهور وسططائل التواصططل االجتماعي وزيادة االتجاه الرقمي، ويتم إجماع الكثير من االتجاهات الرقمية والتي يت

هذا بسبب التطور التكنولوجي المستمر والذي يشير إلى أن االسباب الرئيسية في زيادة االتجاه للمنصات االلكترونية، هو 

ومات بشكل عام، والذي لجديد ونشر المعلإدراك العاملين على اتخاذ القرار في الجهات والمراكز المختلفة، باهتمام الجيل ا

أصططبح مسططتقبله من خالل مواقع التواصططل االجتماعي، والوسططائل الرقمية، والتعرف على أن نسططبة األشططخاص في المجتمع 

شات التي تصبح في حالة من التقلص المستمر، وأن  الذين يتابعون اإلعالم التقليدي من حضور الكثير من الندوات والمناق

المعلومات بشطططكل سطططريع، حيث أننا قد تعودنا عليها من خالل صطططفحاتنا على مواقع التواصطططل  العالم مهتم بالحصطططول على

 االجتماعي، والتي تتميز بسهولة الوصول للمعلومة بشكل مختصر وسريع، وهذا انعكس بدوره على تنظيم الفعاليات.

 المحلي خ ل العام المالي السابقوزير االتصاالت والمساهمة في الناتج  2.5

تأكيد على أن هناك أهمية التواصططططططل المسططططططتمر والحوار الفعال بين وزارة االتصططططططاالت وتكنولوجيا المعلومات وتم تم ال

بحث سططبل التعاون المشططترك للنهوض بقطاع االتصططاالت وتكنولوجيا المعلومات وتذليل  التوضططيح بأن هذا كله يهدف إلى

حقيق القطاع معدل نمو فى الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو العقبات أمام الشططططركات العاملة فى القطاع؛ الفت ا إلى ت

% ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا ويسططتكمل مسططيرة النمو بشططكل ثابت على مدار عامين ونصطط ، وتم 17

ل أعداد المتدربين (، هذا ما جع22التعرف على أن ارتفاع لميزانية الخاصططططة بالتدريب التقني خالل ثالث سططططنوات بنحو )

( مليون جنيه 50(  الف متدرب بميزانية )4( مرة وتم االلتفات بأن زيادة أعداد المتدربين من )50في حالة من الزيادة )

ية )200الى مسططططططتهدف ) 2018/2019فى  مالي الحالي؛ أخذا  في  1.1( أل  متدرب بميزان عام ال يه خالل ال يار جن ( مل

بار أبرز البرامج والم ية( االعت ناة مصططططططر الرقم بادرة )بل ها م ية ومن ية المهارات الرقم ها الوزارة لتنم بادرات التى أطلقت

و)مستقبلنا رقمي( باإلضافة إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة إلعداد جيل 
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علومات؛ موضحا أنه يتم التوسع فى مجاالت التدريب من المهنيين المتخصصين فى كافة علوم االتصاالت وتكنولوجيا الم

 التقني لتشمل مختل  التخصصات األكاديمية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وتم التعرف أيضططططا على أن هناك بعض الدول التي تتميز بفرص كبيرة للمنافسططططة فى التصططططميم اإللكتروني فى ضططططوء ما 

الى أنه يتم العمل حاليا على إقامة مركز فى مدينة المعرفة يضططططططم تمتلكه من قاعدة من الشططططططركات والمهارات؛ مشططططططيرا 

الشطططططركات والمهنيين المسطططططتقلين العاملين فى هذا المجال؛ مؤكدا اسطططططتعداد الوزارة للتعاون مع الشطططططركات العاملة فى هذه 

 الصناعة لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل بها.

 مستقبل الفعاليات 2.6

نتيجة لتفشي انتشار جائحة كورونا عملت دبي على استضافت أول فعالية )حية( حيث عقد  عقب عدة شهور غلق إجباري

من يوليو، من أجل مواصططلة دبي ألجندة فعالياتها  16مؤتمر عالم الذكاء االصطططناعي في مركز دبي التجاري العالمي في 

قط ولكنها شططهدت اقباال كبيرا عن فرض الجماهيرية بعيدا عن العالم االفتراضططي، وتم اقتصططار الحضططور على المدعوين ف

إجراءات وتدابير السططططالمة مثل العمل على فحص درجة الحرارة ومراعاة التباعد االجتماعي بين المقعد وجمع الشططططارات 

 م(.2015بدون مالمسة واستخدام أغذية جاهزة مسبقة التغلي . )رشاد، 

 التفاع ت االفتراضية 2.7

، اتجهت معظم الفعاليات إلى تبني هذا النهج االفتراضططططططي، 19-ثناء تفشططططططي جائحة كوفيدمع تزايد اإلقبال على اإلنترنت أ

% في الفعاليات 1,100زيادة بنسططططططبة  Eventbrite ويبدو أن األمر قد أتى بثماره. فقد سططططططجلت منصططططططة إدارة الفعاليات

ام السابق، كما ينفق المستهلكون األموال م( مقارنة بأبريل الع2020التجارية والمهنية اإللكترونية المقامة في شهر أبريل )

ا أفضططل على المدى الطويل  لحضططور تلك الفعاليات، ويتم التعرف على أن الفعاليات والمؤتمرات االفتراضططية تخلق فرصطط 

، (Step Anywhere)السنوي لهذا العام عبر اإلنترنت تحت عنوان  (Step) في هذا القطاع. ومن المقرر أن يلعقد مؤتمر

على حدّ قول درغام، يلتيح فرص وصول أكبر لألفراد الذين لم يتمكنوا من الحضور شخصي ا في السنوات السابقة، والذي 

 فضال  عن توفير تجربة أفضل من خالل البيانات والتكنولوجيا والحدّ من النفايات البيئية وانبعاثات الكربون.

نرى أن التكنولوجيا  -في الضططيافة  Airbnbفي النقل و Uber مثل -عندما ننظر إلى الصططناعات التي تأثرت بالتكنولوجيا 

ا على مدار المئة عام المنصطططرمة وال  قد أوجدت حلوال  ألوجه القصطططور في هذه القطاعات فصطططناعة الفعاليات لم تتغير كثير 

ة أقل تكلفة، ويسططططططهل يزال هناك الكثير من المجاالت التي بحاجة للتطوير، ويمكننا التعرف على أن للفعاليات اإللكتروني
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ا أكبر بثالثة  تنظيمها، ويمكن ألي شططخص حضططورها بكل سططهولة. فقد قمنا بتنظيم فعالية قبل ثالثة أسططابيع وشططهدت حضططور 

( دولة، وهو ما لم يكن ليحدث لو كانت الفعالية حيّة، 12أضعاف من الجمهور المستهدف وتمكنّا من إحضار متحدثين من )

في مرحلة ما يفقدون إيرادات من عروض الرعاية، ليس بسططططططبب إقامة فعاليات أخرى أو التوجه  حيث بدأ منظمو الفعاليات

ومن شأن الفعاليات اإللكترونية أن  Google Adsإلى الفعاليات اإللكترونية، ولكن بسبب المشغلين الرقميين، مثل خدمات 

بع عائد االسطططتثمار وتحليل إنفاقهم من خالل المزيد من تلحافظ على اهتمام هؤالء الرعاة بالفعاليات عن طريق تمكينهم من تت

 البيانات.

 المستقبل الهمين 2.8

( ٪ من المتخصططططططصططططططين في صططططططناعة الفعاليات ال يعتقدون أن الحلول 96ومن خالل مركز دبي التجاري العالمي فإن )

يات يخططون الستضافة المزيد (٪ من المنظمين الفعال54)5االفتراضية ستعمل على حل الفعاليات الجماهيرية المباشرة، و

ا للتكالي  التي  من الفعاليات في المسططططططتقبل، ومن المرجح أن تعود العديد من الفعاليات إلى نشططططططاطها الطبيعي، ولكن نظر 

ينطوي عليها السططططفر والحضططططور والخيارات اإللكترونية التي يمكنها أن توفر تجربة مماثلة، فإن صططططناعة الفعاليات سططططوف 

بد، وهناك الكثير من الشطططركات التي تلجأ إلى االجتماعات االفتراضطططية كضطططرورة. ولكن بدأ معظمها أن ينظر تتغير إلى األ

جدي ا في تغيير خطط إقامة الفعاليات على المدى البعيد بعد انتهاء هذه األزمة. وتركز الشركات والمؤسسات اآلن على كيفية 

ت اإلغالق، ومن هنا جاءت فكرة اتباع نهج هجين يجمع بين الواقع االسطططططتفادة من النهج االفتراضطططططي حتى مع رفع إجراءا

 الفعلي واالفتراضي.

وهناك عدد قليل من الفعاليات يلقام في الواقع الفعلي، وسطططيرغب األشطططخاص في بذل الجهد وتحمل تكالي  الحضطططور، ولكن 

يح فرص أكبر للوصططططططول إلى مزيد من سططططططتخلق الفعاليات اإللكترونية مزيد من اإلمكانات إلنشططططططاء فعاليات جديدة وسططططططتت

 (.70، ص 2018المعلومات. )الشري ، 

ويمكننا التعرف بأن الفعاليات الهجينة تشطططمل وتتضطططمن اسطططتضطططافة حدث رئيسطططي في موقع ما وإقامة فعاليات عبر األقمار 

م وسطططططط حضطططططور الصطططططناعية في مواقع أخرى لتجنب تجمع  الف األشطططططخاص في مكان واحد. حتى في الفعاليات التي تلقا

ا على توفير بث إلكتروني للجمهور االفتراضي عبر االنترنت، ومن المحتمل أن تضمن  جماهيري، ستركز الشركات أيض 

ا افتراضطططي ا، ولكن هذا سطططيتطلب من المنظمين إعادة النظر في خطط  أيضطططا جميع الفعاليات المباشطططرة في المسطططتقبل عنصطططر 

 الرعاية ال تلعادل رسوم المنصات االفتراضية. أسعارهم ألن تكالي  المقصورات ومصاري 
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 "الفصل الثاني " اإلطار التطبيقي
 

 منهج ومجتمع الدراسة الثالث: المبحث  3.2

 منهج الدراسة 3.2.1

سوف يقوم الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل العمل على وص  مشكلة الدراسة وتحليل البيانات 

 مدى إدراج سوف يتم استنتاجها باستخدام التطبيقات اإلحصائية والتي يتم استخدامها لمعرفةللحصول على المعلومات التي 

تنظيمها وتطويرها داخل األنشطة الترفيهية بالمملكة واألسس التي يرتكز عليها التكنولوجيا وعالم تنظيم الفعاليات المتقاربة 

 .العربية السعودية

 ممتمع وعينة الدراسة 3.2.2

 بكما تباينت العينة ما بين طال( فرد من أفراد المجتمع السعودي، 126راسة على عينة مكونة من )سوف يتم تطبيق الد

القطاع العام والخاص. والتي تم تطبيق أداة االستبيان عليهم بهدف معرفة توجهاتهم و راءهم حول دور وعاملين في 

 يجاب.تنظيم الفعاليات، سواء كان هذا الدور بالسلب أو اإلالتكنولوجيا في 

 بها الخاص والنتائج وتحليلها الدراسة أداة: المبحث الرابع

 أداة الدراسة 4.1

حيث يحتوي على مجموعة من األسئلة التي تساعد الدراسة  الدراسة،األداة المستخدمة في هذه  تم االعتماد على أداة االستبيان

 ،عى إليها الدراسة والتساؤالت التي تقوم عليهافي موضوعها القائم، والتي لها عالقة بشكل مباشر مع باألهداف التي تس

التكنولوجيا وتنظيم الفعاليات المتقاربة في المملكة ويحتوي االستبيان على مجموعة األسئلة التي تتمحور حول متغيرات 

 العربية السعودية.
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 المستخدمةحصائية ساليب اإلاأل 4.2

 الوصفي حصاءاإل 4.2.1

  الوصفية: اإلحصاءات

المقاييس للحصول على المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل متغير لمعرفة السمات العامة لهذا المتغير  يتم استخدام هذه

.المدى( األقصى،الحد  األدنى،الحد  المعياري،االنحراف  المتوسط،مثل )  

 -النسبية:  والتكراراتالتكرارات 

ومن ثم حساب حجم كل وجه  التكرارات(اسة )حيث يتم حساب عدد المفردات فى كل وجه من أوجه المتغير محل الدر

  .النسبية( )التكراراتبالنسبة لباقي األوجه 

 التالي: (1)هو معامل يستخدم لقياس درجة ونوع العالقة بين متغيرين كميين وذلك طبقا للجدول   

 (Pearson coefficient)بيرسون  ارتباطمعامل  :(1جدول )

 العالقة  مل قيمة المعا العالقة  قيمة المعامل 

 ال يوجد عالقة 0 ال يوجد عالقة 0

 توجد عالقة عكسية ضعيفة -0.4 إلى 0من  توجد عالقة طردية ضعيفة 0.4 إلى 0من 

 توجد عالقة عكسية متوسطة  -0.6 إلى -0.4من توجد عالقة طردية متوسطة  0.6 إلى 0.4من

 توجد عالقة عكسية قوية -0.9 إلى -0.6من  توجد عالقة طردية قوية 0.9 إلى 0.6من 

 عالقة عكسية شبة تامة  -1و -0.9بين  عالقة طردية شبة تامة  1و 0.9بين 

 عالقة عكسية تامة   -1 عالقة طردية تامة   1

 

 فيةالديموغراخصائص العينة وفقا للمتغيرات  4.2.2

للمنس )النوع(توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا   

 ا للنوعمفردات عينة الدراسة وفق :(2جدول )

 المنس )النوع(

 النسبة التكرار  

 67.7 84 ذكر

 32.3 40 أنثى

 100.0 124 االجمالي

 

 أن:من الجدول السابق يمكننا مالحظة 

بنسبة ناث في العينة نسبة كانت نسبة اإلأقل  %، بينما67.7بنسبة الذكور فى العينة األشخاص  ، كانت نسبةنسبةأكبر  

32.3.% 

  التالي:كل الش يوضحهوهذا ما 
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 ( متغير النوع1شكل )

 
 

 مفردات عينة الدراسة وفقا للجنسية :(3جدول ) 

 المنسية

 النسبة التكرار  

 99.2 123 سعودي

 0.8 1 سعوديغير 

 100.0 124 االجمالي

 

 أن: من الجدول السابق يمكننا مالحظة

 سعودييناألفراد الغير نسبة نسبة كانت أقل  %، بينما99.2بنسبة السعوديين فى العينة األشخاص  نسبةكانت  نسبة،أكبر 

 %.0.8بنسبة في العينة 

  التالي:الشكل  يوضحهوهذا ما 

 

 ( متغير المنسية2شكل )

 

84

40

67.7

32.3

ذكر أنثى

(النوع)الجنس 

التكرار(: النوع)الجنس  النسبة(: النوع)الجنس 

123

1

99.2

0.8

سعودى غير سعودى

الجنسية

التكرار: الجنسية النسبة: الجنسية
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 للعمرمفردات عينة الدراسة وفقا  :(4جدول )

 العمر

 النسبة التكرار  

 2.4 3 سنة 20قل من أ

 23.4 29 سنة 30-20من 

 42.7 53 سنة 40-30من 

 31.5 39 سنة 40من  أكبر

 100.0 124 االجمالي

 

 أن: من الجدول السابق يمكننا مالحظة

 40كبر من أالذين عمرهم األشخاص  %، نسبة42.7 سنة 40-30من  مالذين عمرهم األشخاص  تتمثل في نسبة،كانت أكبر 

الذين عمرهم األشخاص  نسبة كانت نسبةأقل  %، بينما 23.4سنة  30-20من الذين عمرهم األشخاص  نسبة %، 31.5 سنة

 %. 2.4 سنة 20من أقل 

 وهذا ما يوضحه الشكل التالي: 

 

 ( متغير العمر3شكل )

 
 

 

 

 

 

 

 

3

29

53

39

2.4

23.4

42.7

31.5

سنة20اقل من  سنة30-20من  سنة40-30من  سنة40اكبر من 

العمر

التكرار: العمر النسبة: العمر
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 مفردات عينة الدراسة وفقا للمهنة :(5جدول )

 المهنة

 النسبة التكرار  

 6.5 8 طالب

 54.8 68 الحكوميموظ  فى القطاع 

 19.4 24 موظ  فى القطاع الخاص

 19.4 24 أخرى

 100.0 124 االجمالي

 

 أن: من الجدول السابق يمكننا مالحظة

 نسبة %،54.8 الحكوميموظ  فى القطاع  الذين مهنتهماألشخاص  %، نسبة6.5طالب  الذين مهنتهماألشخاص  نسبة

 .%19.4 أخرى الذين مهنتهماألشخاص  نسبة %، بينما19.4موظ  فى القطاع الخاص  الذين مهنتهماألشخاص 

 :التاليوهذا ما يوضحه الشكل 

 

 ( متغير المهنة4شكل )

 
 

 باألنشطةهل أنت متابع الجانب التكنولوجي في تنظيم الفعاليات المتقاربة الخاصة مفردات عينة الدراسة وفقا ل :(6جدول )

 ؟ الترفيهية

 ؟الترفيهية باألنشطةالخاصة  . هل أنت متابع المانب التكنولوجي في تنظيم الفعاليات المتقاربة1

 النسبة التكرار  

 24.2 30 بدرجة منخفضة

 55.6 69 بدرجة متوسطة

 16.9 21 بدرجة كبيرة

 3.2 4 ال اتابع اطالقا

 100.0 124 االجمالي

8

68

24 246.5

54.8

19.4 19.4

طالب موظف فى القطاع الحكومى موظف فى القطاع الخاص أخرى

المهنة

التكرار: المهنة النسبة: المهنة
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 أن: من الجدول السابق يمكننا مالحظة

بدرجة منخفضة  الترفيهية باألنشطةاربة الخاصة المتابعين للجانب التكنولوجي في تنظيم الفعاليات المتقاألشخاص  نسبة

بدرجة  الترفيهية باألنشطةالمتابعين للجانب التكنولوجي في تنظيم الفعاليات المتقاربة الخاصة األشخاص  نسبة %،24.2

 رفيهيةالت باألنشطةالمتابعين للجانب التكنولوجي في تنظيم الفعاليات المتقاربة الخاصة األشخاص  %، نسبة55.6متوسطة 

الغير متابعين للجانب التكنولوجي في تنظيم الفعاليات المتقاربة الخاصة األشخاص  بينما نسبة %،16.9بدرجة كبيرة 

 .%3.2اطالقا  الترفيهية باألنشطة

 :التاليوهذا ما يوضحه الشكل 

 

 ؟نشطة الترفيهيةهل أنت متابع المانب التكنولوجي في تنظيم الفعاليات المتقاربة الخاصة باأل( 5شكل )

 
 

 

 هل التكنولوجيا لها دور كبير في تنظيم الفعاليات المتقاربةمفردات عينة الدراسة وفقا ل :(7جدول )

 ير في تنظيم الفعاليات المتقاربة. التكنولوجيا لها دور  ب2

 النسبة التكرار  

 0.8 1 ال

 13.7 17 ربما

 84.7 106 نعم

 100.0 124 االجمالي

 

 

 

30

69

21 424.2
55.6

16.9 3.2

بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة ال اتابع اطالقا

متقاربة هل أنت متابع الجانب التكنولوجي في تنظيم الفعاليات ال
.؟الخاصة باالنشطة الترفيهية

التكرار. نشطة الترفيهية1هل أنت متابع الجانب التكنولوجي في تنظيم الفعاليات المتقاربة الخاصة با. 1

النسبة. نشطة الترفيهية1هل أنت متابع الجانب التكنولوجي في تنظيم الفعاليات المتقاربة الخاصة با. 1
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 :أن ل السابق يمكننا مالحظةمن الجدو

 %، نسبة84.7التكنولوجيا لها دور كبير في تنظيم الفعاليات المتقاربة أن  جابتهم ب "نعم" علىإالذين األشخاص  نسبة

 نسبة %، بينما13.7التكنولوجيا لها دور كبير في تنظيم الفعاليات المتقاربة أن  جابتهم ب "ربما" علىإالذين األشخاص 

 %.0.8التكنولوجيا لها دور كبير في تنظيم الفعاليات المتقاربة أن  جابتهم ب "ال" علىإين الذاألشخاص 

 :التاليوهذا ما يوضحه الشكل 

( التكنولوجيا لها دور  بير في تنظيم الفعاليات المتقاربة6كل )ش  

 
 

نسبة الحضور في الفعاليات المتقاربة.مفردات عينة الدراسة وفقا لفي رأيك هل للتكنولوجيا دور في زيادة  :(8جدول )  

ة الحضور في الفعاليات . في رأيك هل للتكنولوجيا دور في زيادة نسب3

 ؟.المتقاربة

 النسبة التكرار  

 0.8 1 ال

 11.3 14 ربما

 87.9 109 نعم

 100.0 124 االجمالي

 

 أن: من الجدول السابق يمكننا مالحظة

عم" في رأيك هل للتكنولوجيا دور في زيادة نسبة الحضور في الفعاليات المتقاربة الذين اجابتهم ب "ناألشخاص  نسبة

الذين اجابتهم ب "ربما" في رأيك هل للتكنولوجيا دور في زيادة نسبة الحضور في الفعاليات األشخاص  %، نسبة87.9

يا دور في زيادة نسبة الحضور في الذين اجابتهم ب "ال" في رأيك هل للتكنولوجاألشخاص  نسبة %، بينما11.3المتقاربة 

 .%0.8الفعاليات المتقاربة 

1 17

106

0.8 13.7

84.7

ال ربما نعم

بةالتكنولوجيا لها دور كبير في تنظيم الفعاليات المتقار

التكرار. التكنولوجيا لها دور كبير في تنظيم الفعاليات المتقاربة. 2 النسبة. التكنولوجيا لها دور كبير في تنظيم الفعاليات المتقاربة. 2
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 :التاليوهذا ما يوضحه الشكل 

  ؟في رأيك هل للتكنولوجيا دور في زيادة نسبة الحضور في الفعاليات المتقاربة( 7كل )ش

 
 

في تنظيمها للفعاليات مفردات عينة الدراسة وفقا لمن وجهة نظرك هل هناك معوقات تواجه التكنولوجيا : (9جدول ) 

 المتقاربة.

. من وجهة نظرك هل هناك معومات تواج  التكنولوجيا في تنظيمها 4

 للفعاليات المتقاربة.

 النسبة التكرار  

 16.1 20 ال

 51.6 64 ربما

 32.3 40 نعم

 100.0 124 االجمالي

 

 أن: من الجدول السابق يمكننا مالحظة

"نعم" على من وجهة نظرك هل هناك معوقات تواجه التكنولوجيا في تنظيمها للفعاليات جابتهم ب إالذين األشخاص  نسبة

جابتهم ب "ربما" على من وجهة نظرك هل هناك معوقات تواجه التكنولوجيا في إالذين األشخاص  %، نسبة32.3المتقاربة 

" على من وجهة نظرك هل هناك معوقات جابتهم ب "الإالذين األشخاص  نسبة %، بينما51.6تنظيمها للفعاليات المتقاربة 

 .%16.1 تواجه التكنولوجيا في تنظيمها للفعاليات المتقاربة

 :التاليوهذا ما يوضحه الشكل 

1
14

109

0.8
11.3

87.9

ال ربما نعم

ور في في رأيك هل للتكنولوجيا دور في زيادة نسبة الحض
.؟الفعاليات المتقاربة

التكرار. في رأيك هل للتكنولوجيا دور في زيادة نسبة الحضور في الفعاليات المتقاربة. 3

النسبة. في رأيك هل للتكنولوجيا دور في زيادة نسبة الحضور في الفعاليات المتقاربة. 3
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من وجهة نظرك هل هناك معومات تواج  التكنولوجيا في تنظيمها للفعاليات المتقاربة. ( 8شكل )  

 وصيف محاور الدراسةت 3.2.1

  اس ككلتحليل فقرات المقي :(10جدول )

 العبارات
 درجة الموافقة

 الترتيب المتوسط
الوزن 

 النسبي

اتجاه 

 أوافق إلى حد ما ال اوافق التكرار العينة

تسططططاهم التكنولوجيا بشططططكل  .1

 بير في تنظيم الفعطططاليطططات 

المتقططاربططة وملططك من خ ل 

العططديططد من الطرق الحططديثططة 

 والمبتكرة.

 103 21   ت
 أوافق 0.94 0.37659 2.83065

%   16.9 83.1 

في  .2 نولوجيطططا  ك ت ل تهطططدف ا

تنظيمها للفعاليات المتقاربة 

إلى إيصططال الفعالية إلى عدد 

 بير من المؤسططططططسطططططططططات 

 والمنظمات.

 100 24   ت

 أوافق 0.94 0.39668 2.80645
%   19.4 80.6 

اسططططططططططتططططخططططدام االجططططهطططط ة  .3

مج  برا ل حواسطططططططيطططب وا ل وا

والتقنيطططات الحطططديثطططة يوفر 

تنظيم  الومطططت والمهطططد في

 الفعاليات المتقاربة.

 113 11   ت

 أوافق 0.97 0.28548 2.91129
%   8.9 91.1 

ي يد اسططططططتخدام التكنولوجيا  .4

يات  نات والتقن يا عد الب وموا

الحديثة من  فاءة التخطيط 

لططلططفططعطططالططيطططات الططمططتططقطططاربطططة 

 وجودتها.

 105 19   ت

 أوافق 0.95 0.36167 2.84677
%   15.3 84.7 

م التكنولوجيططا في اسططططططتخططدا .5

التنظيم يسططططططهططل التحططديططث 

المسطتمر للبيانات وإيصطالها 

المشطططططططططار ين في  لألفراد

تنظيم الفعططاليططات المتقططاربططة 

 بسهولة.

 107 17   ت

 أوافق 0.95 0.34534 2.8629
%   13.7 86.3 

 أوافق 0.95 0.36929 2.83871 104 20   ت
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سطططططططاهمططت التكنولوجيططا  .6

بشططططططكل  بير في تطوير 

طرق تنظيم الفعطططاليطططات 

نشطططططططططة المتقططاربططة واأل

 رفيهية.الت

%   16.1 83.9 

تسططهل التكنولوجيا على  .7

المنظمين التعطططامطططل مع 

الطططمشطططططططططكططط ت الطططتطططي 

تططواجططهططهططم فططي تططنططظططيططم 

الفعطططاليطططات المتقطططاربطططة 

وملطططك من خ ل توفير 

الطططمطططعطططلطططومطططات الطططتطططي 

 نحتاجها بسهولة.

 105 19   ت

 أوافق 0.95 0.36167 2.84677
%   15.3 84.7 

توفر الشبكات والتقنيات  .8

الططططحططططديططططثططططة انططططتططططقططططال 

المعلومات بسططهولة لكل 

الططعطططامططلططيططن فططي  األفططراد

تططنططظططيططم الططفططعطططالططيطططات 

يسطططططططاهم  المتقاربة مما

 في زيادة  فاءة التنظيم.

 107 16 1 ت

 أوافق 0.95 0.37598 2.85484
% 0.8 12.9 86.3 

تسطططططططهطططل الوسطططططططططائطططل  .9

التكنولوجيطططة الحطططديثطططة 

ر وحطططل الطططقطططرا اتطططخطططام

الطططتطططي  الطططمشطططططططططكططط ت

تططواجططهططهططم فططي تططنططظططيططم 

الفعطططاليطططات المتقطططاربطططة 

 بشكل أسرع.

 108 15 1 ت

 أوافق 0.95 0.36813 2.8629
% 0.8 12.1 87.1 

يفرض علينا اسططططططتخدام  .10

 التكنولوجيططا في التنظيم

 األفطططططراديطططططكطططططون أن 

العطططاملين بططط  مؤهلين 

ه ه التقنيات  السططططتخدام

الططحطططديططثطططة فططي تططنططظططيططم 

 متقاربة.الفعاليات ال

 92 31 1 ت

 أوافق 0.91 0.46168 2.73387
% 0.8 25.0 74.2 

نواجططط  أن  من الممكن .11

 األفرادعم  في إيمطططاد 

الططط ين لطططديهم خبرة في 

مل مع الوسطططططططائطل  التعطا

التقنيطططة الحطططديثطططة في 

تططنططظططيططم الططفططعطططالططيطططات 

 المتقاربة.

 52 54 18 ت

 أوافق 0.76 0.70236 2.27419
% 14.5 43.5 41.9 

يتم نقططل أن  من الممكن .12

العططديططد من المعلومططات 

فراد والطط ي الخططاطئططة األ

يؤثر بشططططططكطططل  بير في 

 57 60 7 ت

 أوافق 0.80 0.597 2.40323
% 5.6 48.4 46.0 



 

30 
 

جودة تنظيم الفعطططاليطططات 

 المتقاربة.

ممكن .13 ل يؤدي أن  من ا

إدمططاا التكنولوجيططا في 

تططنططظططيططم الططفططعطططالططيطططات 

المتقطططاربطططة إلى تقليص 

في القيطططام  داألفرادور 

 بالتنظيم.

 70 47 7 ت

 أوافق 0.84 0.6048 2.50806
% 5.6 37.9 56.5 

يططططؤثططططر اسططططططططططتططططخططططدام  .14

التكنولوجيا على صطططحة 

نسططططططططان من النططاحيططة األ

االجتمططاعيططة أو العقليططة 

والبططدنيططة ممططا يططدل أنهططا 

على المدى البعيد سوف 

يكون تاثيرها السططططططلبي 

 أ بر من االيمابي.

 50 42 32 ت

  أوافق 0.72 0.80338 2.14516
% 25.8 33.9 40.3 

من أ بر عيوب استخدام  .15

الططتططقططنططيطططات الططحطططديططثطططة 

والططتططكططنططولططوجططيطططا أنططهطططا 

ية  تحتاا إلى تكلفة عال

يبعلى عكس   األسطططططططال

تقليطططديطططة في تنظيم  ل ا

 الفعاليات المتقاربة.

 49 44 31 ت

  أوافق 0.72 0.7932 2.14516

% 25.0 35.5 39.5 

عديد من  .16  ألفراداهناك ال

ال ين رفضطططوا اسطططتخدام 

هطط ه التقنيططات في تنظيم 

الفعاليات المتقاربة مما 

أدى إلى إعطططامطططة تنظيم 

الفعططاليططات بططاسططططططتخططدام 

 التكنولوجيا بشكل  بير.

 53 52 19 ت

  أوافق 0.76 0.71384 2.27419

% 15.3 41.9 42.7 

  0.87 0.337541 2.606855 المقياس ككل

 

( وجاءت 2.91-2.15" تتراوح ما بين ) المقياس  كل.قيمة الوسططط الحسططابي لفقرات " أن  سططابق إلىتشططير نتائج الجدول ال

سيب والبرامج والتقنيات الحديثة يوفر الومت والمهد : )أعلى عبارة من حيث المتوسط الحسابي ستخدام االجه ة والحوا ا

العينة أفراد  %(، وهو ما يشططير إلى تجانس97ي )(، ووزن نسططب3من 2.91129، بمتوسططط )(في تنظيم الفعاليات المتقاربة.

اسططططططتخدام االجهزة والحواسططططططيب والبرامج والتقنيات الحديثة يوفر الوقت والجهد في تنظيم الفعاليات أنه  لديها بشططططططدة على

وجيا أنها من أ بر عيوب اسططططططتخدام التقنيات الحديثة والتكنولعبارة من حيث الرتبة كانت العبارة: )أقل  المتقاربة ، بينما

(، 3من  2.15بمتوسططططط حسططططابي )( تحتاا إلى تكلفة عالية على عكس االسططططاليب التقليدية في تنظيم الفعاليات المتقاربة.
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من أكبر عيوب اسططططططتخدام التقنيات الحديثة أفراد العينة أنه  %( وهو ما يشططططططير إلى موافقة اسططططططتجابات72ووزن نسططططططبي )

 ية على عكس االساليب التقليدية في تنظيم الفعاليات المتقاربة.والتكنولوجيا أنها تحتاج إلى تكلفة عال

هناك أن  %(، وهو ما يشططير إلى87، ووزني نسططبي )3من  2.61وبشططكل عام، فإن المتوسططط الحسططابي للمحور ككل قد بلغ  

 العينة على الفقرات الخاصة بالمقياس ككل.أفراد  اتفاق استجابات

 دور التكنولوجيا في تنظيم الفعاليات المقارنة  ول:األتحليل فقرات المحور  :(11جدول )

 العبارات

 درجة الموافقة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

اتماه 

 العينة
 التكرار

ال 

 اوافق
 أوافق إلى حد ما

تسططاهم التكنولوجيا بشططكل  بير  1

في تنظيم الفعططاليططات المتقططاربططة 

لعطططديطططد من  خ لوملطططك من  ا

 ثة والمبتكرة.الطرق الحدي

 103 21   ت
 أوافق 0.94 0.38 2.83

%   16.9 83.1 

تهدف التكنولوجيا في تنظيمها  2

للفعاليات المتقاربة إلى إيصططططال 

الفعطططاليطططة إلى عطططدد  بير من 

 المؤسسات والمنظمات.

 100 24   ت
 أوافق 0.94 0.40 2.81

%   19.4 80.6 

جه ة والحواسططيب اسططتخدام األ  3

مج والتقنيطططات الحطططديثطططة والبرا

يوفر الومططت والمهططد في تنظيم 

 الفعاليات المتقاربة.

 113 11   ت
 أوافق 0.97 0.29 2.91

%   8.9 91.1 

ي يطططد اسططططططتخطططدام التكنولوجيطططا  4

ومواعطططد البيطططانطططات والتقنيطططات 

الحطططديثطططة من  فطططاءة التخطيط 

 للفعاليات المتقاربة وجودتها.

 105 19   ت
 قأواف 0.95 0.36 2.85

%   15.3 84.7 

اسطططططططتخطططدام التكنولوجيطططا في  5

التنظيم يسهل التحديث المستمر 

 رادفلألللبيططانططات وإيصططططططططالهططا 

المشطططار ين في تنظيم الفعاليات 

 المتقاربة بسهولة.

 107 17   ت
 أوافق 0.95 0.35 2.86

%   13.7 86.3 

ساهمت التكنولوجيا بشكل  بير  6

ت في تطوير طرق تنظيم الفعاليا

 الترفيهية. واألنشطةالمتقاربة 

 104 20   ت
 أوافق 0.95 0.37 2.84

%   16.1 83.9 

كنولوجيطططا على  7 ت ل تسطططططططهطططل ا

 المشك تالمنظمين التعامل مع 

الططتططي تططواجططهططهططم فططي تططنططظططيططم 

الفعططاليططات المتقططاربططة وملططك من 

 فقأوا 0.95 0.36 2.85 105 19   ت
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توفير المعلومطططات التي  خ ل

 نحتاجها بسهولة.
%   15.3 84.7 

بكطططات والتقنيطططات  8 توفر الشططططططط

الحطططديثطططة انتقطططال المعلومطططات 

العاملين  األفرادبسططططططهولة لكل 

المتقططاربططة في تنظيم الفعططاليططات 

يسطططططططاهم في زيطادة  فطاءة  ممطا

 التنظيم.

 107 16 1 ت
 أوافق 0.95 0.38 2.85

% 0.8 12.9 86.3 

تسطططططهل الوسطططططائل التكنولوجية  9

القرار وحطططل  اتخطططامالحطططديثطططة 

التي تواجههم في  المشططططططك ت

تنظيم الفعاليات المتقاربة بشكل 

 أسرع.

 108 15 1 ت
 أوافق 0.95 0.37 2.86

% 0.8 12.1 87.1 

 اوافق 0.95 0.23 2.85 دور التكنولوجيا في تنظيم الفعاليات المقارنة

 

( 2.91-2.81" إلى أنها تتراوح ما بين ) المحور االول.قيمة الوسططط الحسططابي لفقرات " أن  تشططير نتائج الجدول السططابق إلى

استخدام االجه ة والحواسيب والبرامج والتقنيات الحديثة يوفر الومت : )وجاءت أعلى عبارة من حيث المتوسط الحسابي

راد أف %(، وهو ما يشططططير إلى تجانس97(، ووزن نسططططبي )3من 2.91، بمتوسططططط )(والمهد في تنظيم الفعاليات المتقاربة.

العينة لديها بشططططدة على اسططططتخدام االجهزة والحواسططططيب والبرامج والتقنيات الحديثة يوفر الوقت والجهد في تنظيم الفعاليات 

تهدف التكنولوجيا في تنظيمها للفعاليات المتقاربة إلى إيصطططال عبارة من حيث الرتبة كانت العبارة: )أقل  المتقاربة، ، بينما

%( وهو ما يشططير 94(، ووزن نسططبي )3من  2.81بمتوسططط حسططابي )( المؤسططسططات والمنظمات. الفعالية إلى عدد  بير من

تهدف التكنولوجيا في تنظيمها للفعاليات المتقاربة إلى إيصطططططال الفعالية إلى عدد كبير  العينة أنهأفراد  إلى موافقة اسطططططتجابات

 من المؤسسات والمنظمات.

هناك أن  %(، وهو ما يشططير إلى95، ووزني نسططبي )3من  2.85كل قد بلغ وبشططكل عام، فإن المتوسططط الحسططابي للمحور ك 

 العينة على الفقرات الخاصة بدور التكنولوجيا في تنظيم الفعاليات المقارنةأفراد  اتفاق استجابات
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 معوقات تنظيم الفعاليات المقارنة عن طريق التكنولوجيا :الثانيتحليل فقرات المحور  :(12جدول )

 العبارات

 درجة الموافقة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 اتجاه العينة

 ال اوافق التكرار
إلى حد 

 ما
 أوافق

يططفططرض عططلططيططنطططا اسططططططططتططخطططدام  10

أن  التكنولوجيطططا في التنظيم

الطعطططامطلططيططن بططط   األفطراديطكططون 

ه ه التقنيات  الستخداممؤهلين 

الحططديثططة في تنظيم الفعططاليططات 

 المتقاربة.

 92 31 1 ت

 أوافق 0.91 0.462 2.734
% 0.8 25.0 74.2 

نواج  عم  في أن  من الممكن 11

ال ين لديهم خبرة  األفرادإيماد 

في التعامل مع الوسططائل التقنية 

الحططديثططة في تنظيم الفعططاليططات 

 المتقاربة.

 52 54 18 ت

 أوافق 0.76 0.702 2.274
% 14.5 43.5 41.9 

يتم نقططل العططديططد أن  من الممكن 12

 لألفرادن المعلومات الخاطئة م

والطط ي يؤثر بشططططططكططل  بير في 

جططودة تططنططظططيططم الططفططعطططالططيطططات 

 المتقاربة.

 57 60 7 ت

 أوافق 0.80 0.597 2.403
% 5.6 48.4 46.0 

يؤدي إدمطططاا أن  من الممكن 13

التكنولوجيا في تنظيم الفعاليات 

المتقطططاربطططة إلى تقليص دور 

 في القيام بالتنظيم. األفراد

 70 47 7 ت

 أوافق 0.84 0.605 2.508
% 5.6 37.9 56.5 

يؤثر استخدام التكنولوجيا على  14

من الناحية  اإلنسططططططانصططططططحة 

أو العقلية والبدنية  االجتماعية

مما يدل أنها على المدى البعيد 

سطططططوف يكون تاثيرها السطططططلبي 

 يمابي.إلأ بر من ا

 50 42 32 ت

 أوافق 0.72 0.803 2.145

% 25.8 33.9 40.3 

تخطططدام  15 بر عيوب اسططططططط من أ 

يات الحديثة والتكنولوجيا  التقن

أنهططا تحتططاا إلى تكلفططة عططاليططة 

التقليدية  األسططططاليبعلى عكس 

 في تنظيم الفعاليات المتقاربة.

 49 44 31 ت
 أوافق 0.72 0.793 2.145

% 25.0 35.5 39.5 

الطط ين  األفرادهنططاك العططديططد من  16

رفضطططوا اسطططتخدام ه ه التقنيات 

تنظيم الفعططاليططات المتقططاربطة في 

ممطططا أدى إلى إعطططامطططة تنظيم 

الفعاليات باستخدام التكنولوجيا 

 بشكل  بير.

 53 52 19 ت

 أوافق 0.76 0.714 2.274
% 15.3 41.9 42.7 

 اوافق 0.78 0.45 2.35 معومات تنظيم الفعاليات المقارنة عن طريق التكنولوجيا
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معومات تنظيم الفعاليات المقارنة عن المحور الثاني. قيمة الوسطططط الحسطططابي لفقرات " أن  تشطططير نتائج الجدول السطططابق إلى

فرض : )( وجاءت أعلى عبارة من حيث المتوسططططط الحسططططابي2.734-2.145" إلى أنها تتراوح ما بين ) طريق التكنولوجيا

ه ه التقنيات الحديثة في تنظيم  دامالسططططططتخفراد العاملين ب  مؤهلين 1يكون اأن  علينا اسططططططتخدام التكنولوجيا في التنظيم

العينة لديها بشطططدة أفراد  %(، وهو ما يشطططير إلى تجانس91(، ووزن نسطططبي )3من 2.734، بمتوسطططط )(الفعاليات المتقاربة.

يكون االفراد العاملين به مؤهلين السطططططتخدام هذه التقنيات الحديثة في أن  على فرض علينا اسطططططتخدام التكنولوجيا في التنظيم

من أ بر عيوب اسططططططتخدام التقنيات الحديثة عبارة من حيث الرتبة كانت العبارة: )أقل  يم الفعاليات المتقاربة ، بينماتنظ

بمتوسطططط حسطططابي ( والتكنولوجيا أنها تحتاا إلى تكلفة عالية على عكس األسطططاليب التقليدية في تنظيم الفعاليات المتقاربة.

من أكبر عيوب استخدام التقنيات  العينة أنهأفراد  يشير إلى موافقة استجابات%( وهو ما 72(، ووزن نسبي )3من  2.145)

 التقليدية في تنظيم الفعاليات المتقاربة. األساليبالحديثة والتكنولوجيا أنها تحتاج إلى تكلفة عالية على عكس 

هناك أن  وهو ما يشير إلى%(، 78، ووزني نسبي )3من  2.35وبشكل عام، فإن المتوسط الحسابي للمحور ككل قد بلغ  

 .العينة على الفقرات الخاصة بمعوقات تنظيم الفعاليات المقارنة عن طريق التكنولوجياأفراد  اتفاق استجابات

التكنولوجيا في تنظيم  ودور معوقات تنظيم الفعاليات المقارنة عن طريق التكنولوجيا: توجد عالقة ذات داللة احصائية بينال 

 .نةالفعاليات المقار

معوقات تنظيم الفعاليات المقارنة عن طريق التكنولوجيا العالقة بين  إليجاديوضح اختبار معامل بيرسون  :(13جدول )

 ودور التكنولوجيا في تنظيم الفعاليات المقارنة

 
معوقات تنظيم الفعاليات المقارنة عن 

 طريق التكنولوجيا

دور التكنولوجيا في تنظيم 

 الفعاليات المقارنة

امل ارتباط مع

 بيرسون
0.111 

 0.222 مستوى المعنوية

 

 أن: من الجدول السابق يمكننا مالحظة

التكنولوجيا في تنظيم الفعاليات  ودوربين معوقات تنظيم الفعاليات المقارنة عن طريق التكنولوجيا  معنويال يوجد ارتباط  

ارتباطية معنويه  عالقةيوجد  أنه ال أيلفرض العدمي ا ، نقبل(α=0.05)من  أكبر sig=0.222كانت قيمه  المقارنة، حيث

 .التكنولوجيا في تنظيم الفعاليات المقارنة ودورطردية ضعيفة بين معوقات تنظيم الفعاليات المقارنة عن طريق التكنولوجيا 
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 إليهاهم النتائج المتوصل أ

 متوسطة. وذلك بنسبةبة، ات المتقارأن التكنولوجيا لها دور كبير في تنظيم الفعالي التحليل اإلحصائي أظهر -

 ، وذلك بنسبة متوسطة.معوقات تواجه التكنولوجيا في تنظيمها للفعاليات المتقاربةأظهر التحليل اإلحصائي وجود  -

 .استخدام االجهزة والحواسيب والبرامج والتقنيات الحديثة يوفر الوقت والجهد في تنظيم الفعاليات المتقاربة -

دام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا أنها تحتاج إلى تكلفة عالية على عكس األساليب التقليدية في من أبرز معوقات استخ -

 تنظيم الفعاليات المتقاربة.

 تهدف التكنولوجيا في تنظيمها للفعاليات المتقاربة إلى إيصال الفعالية إلى عدد كبير من المؤسسات والمنظمات. -

 .في خدمته ومساعدته على قضاء حاجياته المتنامية والمتزايدةالفرد مهمة يستخدمها  التكنولوجيا أداةتعد  -

العديد من المراكز والجهات والمؤسسات بالدولة إلى االعتماد بشكل أكبر على تنظيم الفعاليات والورش ارتكزت  -

 .التكنولوجية مثل المنصات االلكترونية واللقاءات االفتراضية خالل األدواتواالنشطة المختلفة، من 

والتي يتم استخدامها عبر األقمار الصناعية بهدف تنظيم وتطوير نمط هام من  الهجينة،وجود نمط من الفعاليات  -

 الفعاليات.

 التوصيات

ضرورة أن تقوم الشركات المسؤولة عن تنظيم الفعاليات باستغالل قوة التكنولوجيا وأدواتها المتعددة، لما لها تأثير هام  -

 على عالم الفعاليات.

تطوير قطاع الترفيه في المملكة العربية  من قبل الحكومة في الدولة بهدفاستراتيجية  ةاالرتكاز على خط بغيين -

 .السعودية

تلعب الفعاليات المتنوعة والسياحة الترفيهية، دورا  رئيسا  في اإلصالح االقتصادي للدولة، لذا يجب أن يتم تنميتها وفق  -

 راهن.لتطورات العصر ا

 .إدارة األحداث والفعاليات بشكل متميزالعديد من التطبيقات الحديثة بهدف ضرورة تصميم  -

مع ازدهار قطاع تنظيم الفعاليات، أن تتجه الشركات الناشئة إلى هذا النمط من االستثمار، نظرا  ألنها الوقت المالئم ينبغي  -

 واهتمام بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالسياحة الترفيهية.
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