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مقدمــة:
ظهر عجز كفاءة اإلتصاالت التسويقية التقليدية بسبب شدة المنافسة بين الشركات وقلة االستجابة
لإلعالنات التقليدية والتي تعتمد فقط على إستراتيجية الدفع بصورة متزايدة (Belch and Belch, 2007,
) p.12حيث يتم إرسال الرسائل اإلعالنية عن الماركة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة ،االمر الذي أدى
إلى ظهور اإلستراتيجيات التسويقية الحديثة (غير التقليدية) ،التي تميل إلى الحوارات التفاعلية بين التسويقيين
والعمالء بدالا من حوار الطرف الواحد الموجود في اإلعالنات ،وتبع ا لذلك أصبحت رعاية الحدث بديالا شائع ا
للتسويقيين ،واعتبر كل من (Gupta, 2003; Sneath, et al, 2005; Wohlfeil and Whelan,
) 2006; Drenger, et al, 2008بأن رعاية الحدث هو أحد عناصر المزيج التسويقي.
وقد إزدادت شعبية رعاية الحدث خالل فترة الثمانينات ،وربما يرجع السبب في ذلك إلى زيادة تكاليف
اإلعالنات في وسائل اإلعالم ) ،(Meenaghan, 1998وقد أصبحت رعاية الحدث أكثر عالمية ،وتوافقت
مع اإلتجاهات المتزايدة نحو عولمة العالمة ) ،(Grimes and Meenaghan, 1998ويرجع االزياد
الواضح لرعاية الحدث إلى إستخدام شركات التبغ لرعاية الحدث كوسيلة للظهور أمام الجمهور بدالا من حظر
إعالناتها عبر التليفزيون ،ولقد أدرجت أكثر من  %96من الشركات األمريكية رعاية الحدث في إستراتيجياتها
الترويجية الجديدة ،وهو مؤشر على أن رعاية الحدث تحظى بإحترام ٍ
كل من المستهلكين واإلدارة ،وقد بلغ
إجمالي اإلنفاق على رعاية الحدث في الواليات المتحدة األمريكية  11بليون دوالر لعام (George 2005
)and Johnson, 2005

الدراسات السابقة:
إتفقت دراسة ) (Sneath, et al, 2005مع دراسة ) (Gwinner, and Swanson, 2003على
أنه كلما زاد مقدار تعرف المستهلكين على الشركة الراعية للحدث كلما كانوا أكثر إستعدادا لشراء منتجات هذه
الشركة ،كما إتفقت معهما دراسة ) (Joseph, et al, 2008حيث أكدت الدراسة أن هناك عامالن مهمان
يزيدان من فائدة الرعاية للحدث وهما :عندما يكون المستهلك على وعي تام باسم الشركة التي تقوم برعاية
الحدث ،وعندما يكون المستهلك مشاركا بذاته في الحدث.
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وأكدت دراسة ) )Close, et al, 2006أن الحدث المرتبط بالعمالء ذوي الخبرة والمعرفة بالشركة
الراعية يؤدي الى زيادة إرتباطهم بمنتجات الشركة الراعية ،وأضاف كالا من ) (Sneath, et al, 2005في
دراستهم أن تجربة المنتجات التابعة للشركة الراعية خالل الحدث قد تحفز نتائج الحدث للوصول الى الهدف
المقصود من رعاية الحدث.
بينما دراسة ) )Papadimitriou, et al, 2008التي طبقت على الشركات السبع الراعية ألولمبيات
أثينا عام  2004وكان الهدف من الدراسة مناقشة مدى الفائدة التي عادت على هذه الشركات من الرعاية،
وأظهرت الدراسة أن خمسة من هذه الشركات لم يكن لديهم إستراتيجية محددة وواضحة لمعرفة كيفية اإلستفادة
من هذه الرعاية وقد أظهروا نيتهم المستقبلية لإلستفاده من الرعاية ولكنهم لم يوضحوا اإلجراءات التي سوف
يدخلونها في سبيل الحصول على أفضل إستفادة ،أما الشركتان الباقيتان فقد أظهرتا قدرتهما على اإلستفادة
من هذه الرعاية ،وأشارت دراسة ( )Richter, 1996الى أن الشركات الصغيرة ذات الموازنات الصغيرة
والمتواضعة يمكن أن تخفض إستثماراتها ،بينما ال يزال يمكنها القيام بحدث مشهود وفعال ،وقام كالا من
) )Rowley, and Williams, 2008بدراسة توصلت إلى أن رعاية الشركات للمهرجانات الموسيقية تلعب
دو ار كبي ار في مدى تذكر المستهلكين إلسم الماركات ومدى وعيهم بهذه الماركات وإتجاهاتهم نحوها ولكنها
التمثل تأثي ار كبي ار في كيفية إستخداماتهم لمنتجات هذه الماركات.
وفي دراسة كالا من ) ) Gwinner, and Eaton, 1999والتي قاموا فيها بإجراء تجربة إستخدمت
طلب منهم أن يقوموا بتقييم المدى الذي تحسنت به الصورة اإلعالمية إلحدى الشركات
فيها طلبة الكليات و ُ
نتيجة لرعايتها لحدث رياضي .وأظهرت الدراسة أنه كلما كان الحدث الذي تقوم الشركة برعايته حدثا هاما
ومفيدا للناس كلما تحسنت الصورة اإلعالمية للشركة ،وإتفقت معهما دراسة مقارنة قام بها كل من (Donald,
) and Cornwell, 2003حيث طبقت على ست شركات (ثالث شركات يمتلكون عالمات تجارية مرتفعة
القيمة وثالث شركات أخرى يمتلكون عالمات تجارية منخفضة القيمة) ،وأخذت الدراسة أيضا عينة من ستة
أحداث متساوية في األهمية ،وأثبتت الدراسة أن الشركات ذات العالمة التجارية مرتفعة القيمة تمتلك حظوظا
أكبر في الحصول على حقوق رعاية أحداث هامة بالمقارنة بالشركات ذات العالمات منخفضة القيمة ،وأثبتت
الدراسة أيضا أن مقدار اإلستفادة التي تعود على الشركات ذات العالمات التجارية مرتفعة القيمة أكبر بكثير
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من تلك التي تعود على الشركات األخرى ،لكن إختلفت هذه الدراسة مع دراسة )(Carrillat, et al , 2005
التي كان الغرض منها هو قياس مدى الفائدة التي تعود على العالمات التجارية األقل شهرة في السوق من
رعاية أحداث هامة وأيضا قياس مدى الفائدة التي تعود على العالمات التجارية األقل شهرة في السوق عندما
تشترك في الرعاية مع عالمات تجارية أكثر شهرة في السوق ،وأظهرت هذه الدراسة أن الفائدة غالبا ما تكون
كبيرة بل وأنها تكون أكبر بالنسبة للعالمات األقل شهرة ذلك بأن إسمها يقترن بالعالمات األكثر شهرة.
ولكن دراسة ) )Jorg, et al, 2007التي طبقت على مديروا شركات يقومون برعاية فرق كرة القدم
في هولندا ،ومن أهم النتائج التي أكدت عليها هذه الدراسة أن الفائدة التي تعود على الشركات من رعاية
الفرق الرياضية هي فائدة كبيرة تسهم في زيادة قيمة العالمة التجارية للشركات الراعية ،وهذه الدراسة إتفقت
مع دراسة ) (Amis, and Berrett, 1999والتي تم فيها إجراء مقابالت مع مدراء التسويق في  28شركة
كندية من كبرى الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات التي تقوم برعاية أحداث رياضية داخل وخارج كندا،
وأظهرت الدراسة أن نجاح هذه الشركات أصبح له صدى على رعايتهم ألحداث رياضية وأصبحت هذه
الرعاية جزء ال يتج أز من نشاطهم الدعائي ومن كيان الشركة ككل ،بل وأصبحت الرعاية مقياس ا لمدى القدرة
التنافسية للشركة في السوق.
وفي نفس اإلتجاه قام كالا من ( )Mason, and Cochetel, 2006بدراسة عن مدى وعي ومعرفة
الناس بالعالمة التجارية للشركة الراعية للحدث حتى بعد أن توقفت الشركة صاحبة هذه العالمة التجارية عن
رعاية الحدث التي كانت ترعاه لفترة طويلة من الزمن ،ثم قامت هذه الدراسة بإستطالع آراء الجمهور
المشارك في حدث يقام دوريا بعد أن توقفت الشركة الراعية لهذا الحدث عن رعايتها لفترة طويلة للحدث.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن وعي الناس ومعرفتهم بالعالمة التجارية مازال كبي ار بالرغم من توقف الشركة
عن الرعاية وذلك ألنها كانت ترعى هذا الحدث منذ زمن طويل ،وإن تغير راعي الحدث ال يؤدي بالضرورة
إلى التغير في وجهات نظر الجمهورعن الحدث نفسه.

مشكلة الدراسة
نعيش اليوم في عالم مليء بالصراعات والمنافسات سواءا داخل نفس الصناعة أو الصناعات
المختلفة وكذلك المنظمات صاحبة العالمات التجارية الرائده في األسواق التي تعمل دائما على إرضاء
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عمالئها ووالئهم لعالمتها التجارية وتسعى لتقديم كل ما هو جديد ألن ذلك من شأنه أن يرفع من قيمتها داخل
األسواق ،فنظ ار لكل ذلك تسعى المنظمات الى البحث عن كل ما هو جديد لزيادة وعي عمالئها لعالمتها
التجارية لذلك وجدت أن رعاية الحدث سواءا الرياضي أو الثقافي أوغيرها يمكن أن تفتح األبواب المغلقة
أمامها وكذلك منافسة أي شركة كقيامها برعاية حدث معين كما نالحظ ذلك على شاشات التلفاز أو بالعين
المجردة فترتبط العالمة التجارية بذهن العميل المشاهد للحدث فيبدأ بالتعامل مع عالمة الشركة الراعية
للحدث حتى وإن لم يكن تعامل معها من قبل.
فمن هنا وجد الباحث نفسه أمام موضوع جديد من شأنه أن يرفع من قيمة العالمة التجارية ويضيف
لها ميزه تنافسية تمكنها من البقاء في األسواق وتجعل المستهلك ينظر لعالمتها التجارية على أنها من
العالمات الرئيسية في ذهنه ،ومن هنا تظهر المشكلة الرئيسية وهي " أن معظم الشركات إن لم يكن جميعها
داخل جمهورية مصر العربية ال تأخذ في حسبانها رعاية الحدث مما يكون له في النهاية أثر على قيمة
العالمة التجارية التابعة لها.

هدف البحث
تقوم هذه الدراسة على هدف أساسى هو دراسة العالقة بين رعايةة الحةدث وقيمةة العالمةة التجاريةة بةالتطبيق
على حدث بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب ،والتي اقيمت على أرض مصر في عام .2009

فروض البحث
من خالل مراجعة الدراسات السابقة قام الباحث بصياغة فروض الدراسة كما يلي -:
الفرض األول :توجد عالقة إرتباطية موجبة بين رعاية الحدث (اإلتجاه نحو الحدث ،مشاركة وتفاعل الةرواد
مع الحدث ،توافق الحدث مع عالمة الشركة الراعية) و قيمة العالمة التجارية ،ويتفرع من هذا الفرض ما يلي:
 .1توجد عالقة إرتباطية موجبة بين اإلتجاه نحو الحدث وقيمة العالمة التجارية.

 .2توجد عالقة إرتباطية موجبة بين مشاركة الرواد نحو الحدث وقيمة العالمة التجارية.
 .3توجد عالقة إرتباطية موجبة بين توافق الحدث مع عالمة الشركة الراعية وقيمة العالمة التجارية.
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الفرض الثاني :توجد فروق معنوية بين المتغيرات الديموجرافية لمتابعين الحدث وقيمة العالمة لمنتجات
الشركة الراعية للحدث.

أهمية البحث
ان أهمية رعاية الحدث تتزايد يوما بعد يوم وفي نفس الوقت محاولة ربطها بقيمة العالمة التجارية
للشركة الراعية للحدث يعطي هذه الدراسة مزيدا من األهمية العلميه والعمليه لبناء موقع مناسب للعالمة
التجارية في ذهن المستهلك ،حيث تركز معظم البحوث السابقة إما على أحداث محليه أو إحتفاالت خاصة
أو أحداث ضخمة مثل األولمبيات وتأثيراتها ،وفي هذه الدراسة سوف يتم قياس العالقة بين رعاية حدث
بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية وقيمة العالمة التجارية للشركة
الراعية.

حدود البحث
 .1يقتصر البحث على دراسة ثالثة أبعاد لرعاية الحدث كما حددها نموذج كفاءة الحدث وهةي :اإلتجاا حوا
الودث ،ت افق الودث مع عالمة الشركة الراعية ،مشاركة تفاعل الر اد مع الودث.

 .2يقتصةةر البحةةث علةةى د ارسةةة األبعةةاد األربعةةة الرئيسةةية لقيمةةة العالمةةة كمةةا حةةددها نمةةوذج  Aakerوهةةي:
الوعي بالعالمة التجارية ،الجودة المدركة ،اإلرتباطات الذهنية للعالمة التجارية ،الوالء للعالمة التجارية.

 .3يقتصر البحةث علةى د ارسةة حةدث بطولةة كةأس العةالم لكةرة القةدم للشةباب التةي أقيمةت فةي جمهوريةة مصةر
العربية عام .2009

منهجية البحث
إلعداد البحث تم اإلعتماد على الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية كما يلي:
 -1الدراسة النظرية  :الحصول على البيانات الثانوية المرتبطة بموضوع البحث من مصادرها الثانوية
 -2الدراسة الميدانية  :والتي من خاللها يستمد الباحث بياناته األولية المتعلقة بموضوع البحث وذلك على
النحو التالي :
أ -مجتمــا البحــث :يتمثةةل مجتمةةع البحةةث مةةن الةةذكور واإلنةةاث البةةالغين مةةن رواد حةةدث بطولةةة كةةأس العةةالم
لكرة القدم للشباب التي أقيمت في جمهورية مصر العربية في عام .2009
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ب -عينة البحث:

 )aحجم العينة :نظ ار لعدم وجود إطار فعلي لمفردات مجتمع البحث ،سوف يتم تحديد حجم العينة في
ضةةوء اإلفت ارضةةات التةةي تتمثةةل فةةي أن مجتمةةع البحةةث متوقةةع أن يكةةون أكثةةر مةةن  500000مفةةردة
ومستوى الثقة الذي تعمم به النتائج  %95وعند نسبة خطأ مسموح بةه  %5ونسةبة وجةود الظةواهر

موضوع البحث في العينة  %50ونسبة عدم وجودها  %50فإن حجم العينة سوف يكون  384من

رواد الحدث.

 )bنـع العينـة :سةوف يةتم جمةع البيانةات وفقة ا إلسةلوب العينةة المنتظمةة حيةث أنهةا النةوع المناسةب مةةن
العينات في مثل هذا النوع من الدراسات مع األخذ في الحسبان صعوبة تحديد مجتمع البحث بدقة.

 )cســحا العينــة :سةةوف يةةتم سةةحب العينةةة مةةن خةةالل مقابلةةة رواد الحةةدث لمباريةةات الفةةرق التةةي يبلةةغ
عةةددها  24فريق ة ا ،س ةةوف يقةةوم الباح ةةث بتوزيةةع قائم ةةة اإلستقصةةاء ف ةةي كةةل المباري ةةات مةةع الم ارع ةةاه

لألهميةةة النسةةبية للمبةةاراة ،أي توزيةةع عةةدد أكبةةر مةةن قائمةةة اإلستقصةةاء فةةي المباريةةات ذات الحضةةور
األكثر من المشجعين.
ج -متغيرات البحث:
المتغير المستقل :رعاية الحدث ويتكعن من االبعاد التالية -:

 -1اإلتجــان نحــع الحــدثُ :يقصةةد بةةه مةةدى نجةةاح الحةةدث مةةن ناحيةةة التخطةةيط لةةه ومةةدى إهتمةةام المجتمةةع
بموضوع الحدث ).(Martensen, et al, 2008

 -2تعافق الحدث ما عالمة الشركة الراعية :فةإن التوافةق يعمةل علةى نقةل القيمةة مةن الحةدث إلةى عالمةة
الشركة الراعية حيث يكون لدى العمالء صورة إيجابية عن الشركة الراعية إذا إعتقدوا أن صورة الشةركة
الراعية تتوافق مع صورة الحدث الذي تقوم الشركة برعايته ). (Koo, and Flynn, 2006
 -3مشاركة وتفاعل الرواد ما الحدث :المشاركة هي مةدى إرتبةاا الفةرد بشةيء مةا إعتمةادا علةى إحتياجاتةه
الجوهرية ).(Zaichkowsky, 1985
المتغير التابا ( :قيمة العالمة) ويتكعن من األتي -:

 -1العالء للعالمة :هو اإلرتباا العاطفي أو النفسي بعالمة تجارية ما ضمن صنف منتج ما (Fournier,
) .1998
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 -2الععي بالعالمة :قدرة المشتري المحتمل على تذكر أو إدراك عالمة تجارية في صنف منتج ما
).(Aaker, 1991, p.61
 -3الجـــعدل المدركـــة :ه ةةي اإلدراك الكل ةةي لتف ةةوق ج ةةودة المن ةةتج فيم ةةا يخ ةةه الوظيف ةةة المطلوب ةةة من ةةه وذل ةةك
بالمقارنة مع البدائل األخرى ).( Zeithaml, 1988
 -4اإلرتباطــات النهنيــة للعالمــة :هةةي أي شةةيء مةرتبط بةةذاكرة المسةةتهلك عةةن عالمةةة تجاريةةة مةةا (keller,
).1993

اإلطار النظري :رعاية الحدث
تعد رعاية الحدث من أهم وسائل الوصول لقطاعات الجمهور المستهدف وفقا لكثير من المسوقين،
في مقابل دفع األموال لالحتفاالت واألحداث الرياضية والترفيهية ،حيث بلغ االستثمار العالمي لرعاية الحدث
 33.8بليون دوالر في عام  (IEG, 2007) 2006و 37.8بليون دوالر عام (Martensen. et al, 2007
) 2008وهو مؤشر على االهتمام البالغ من الشركات برعاية الحدث وضروراته للشركات كأحد وسائل
الترويج الهامة لها.
ففي حين وصل إجمالي إنفاق الشركات في أمريكا الشمالية في رعاية الحدث إلى  14.4بليون
دوالر ،بلغت قيمة االستثمار في رعاية الرياضة وحدها  8,9بليون دوالر ،مقابل  5.5بليون دوالر انفقت على
رعاية الفئات األخرى مجتمعة كالمهرجانات والترفية والفنون وغيرها ) ،(IEG, 2006ومن حيث اإلسهام في
اإلنفاق الترويجي فقد ارتفعت الرعاية في أهميتها من  %2.5من مجموع اإلنفاقات الترويجية في عام 1987
إلى  %5.8في  ،(IEG, 2002) 2001مع إقتراح ) (Martensen. et al, 2008أن الرعاية سوف تنمو
ويتَوقع أن تصل رعاية األلعاب األولمبية
لتمثل  %8.5من جميع اإلنفاقات الترويجية بحلول  ، 2011كما ُ
 2012في لندن في المملكة المتحدة إلى حوالي  50مليون دوالر أمريكي (Sport Business News,
).2006
ومما سبق يتضح أن رعاية الحدث الرياضي باتت صناعة عالمية هامة مثل أية صناعة أخرى ومن
خالل رصد  1353صفقة رعاية دولية في العام  ،2002استحوذت رعاية الحدث الرياضي النصيب االكبر

7

بنسبة بلغت  %80مقابل  %10رعاية إذاعية وتلفزيونية و %7رعاية فنية وثقافية و %3شملت رعاية
الجمعيات الخيرية ). (Roy and Cornwell, 2004

تعريف رعاية الحدث :
توجد صعوبة واضحة في وضع تعريف ا محددا لرعاية الحدث كون الحدث غير روتيني ،له مكوناته
الثقافية ،والشخصية ،والتنظيمية ،مما يظهر صعوبة وضع هذا التعريف الذي يشمل كافة المكونات في نفس
الوقت ،ولقد تباينت معظم التعريفات التي قدمت منذ أوائل الثمانينيات وهي الفترة التي شهدت تنامي أهمية
الحدث ،ففي حين اشتملت تعريفات البعض مثال ) (Meenaghan, 1983على مفهوم العمل الخيري،
اهملت التعريفات التي قدمت مع نهاية الثمانينيات هذا الجانب مما يعني أن تطور الرعاية إلى إستراتيجية أو
خطة إتصاالت أصبح مؤكدا.
ويصف  (1988) Gardner and Shumanالرعاية بأنها " :شكل من أشكال الترويج" ولكنه
يوضح أنها تختلف عن اإلعالن من حيث مقدار التحكم بالوسيلة والمعلومات داخل هذه الوسيلة حيث أنها ال
المعلن ،وقام كالا من Gardner and
تنظم بشكل محكم من خالل الراعي مثلما يمكن أن تنظم من خالل ُ
 (1988) Shumanبتمييز الرعاية عن اإلعالن والذي كان التحدي األساسي لمجال رعاية الحدث في
منتصف الثمانينيات.
كما شاع أيضا في نفس الفترة الربط ما بين الحدث والجهة الراعية في ذهن المستهلك في تعريفات

الرعاية ،فوفق ا إلى  (1989) Sandler and Shaniفإن الرعاية هي" :توفير الموارد (مثل المال واألشخاص
والمعدات) من قبل المنظمات بشكل مباشر إلى الحدث أو النشاا في مقابل االرتباا الذهني لدى المستهلك
بين الحدث والراعي له" ،ويتكامل هذا التعريف مع التعريفات األخرى من حيث العالقة الضمنية بين الراعي
والحدث الذي يتم رعايته ،حيث كل من الطرفين يتوقعا االستفاده من الرعاية

;(Sleigh, 1989

) ،Meenaghan 1991; Sandler and Shani, 1993وبالمثل فإن وضع الرعاية كاستراتيجية ترويجية
تتضمن دفع أموال لحدث مستقل على أمل كسب عائد مقابل الرعاية ( McCarville and Copeland,

) ،1994كما عرف كل من  (2006) Wohlfeil and Whelanرعاية الحدث ،بأنه " :إتصال تفاعلي لبناء
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قيمة العالمة التجارية من خالل ربط أحداث معينة بالعالمات التجارية للشركات ،وهذه األحداث يشارك
العمالء فيها بنشاا على المستوى السلوكي ،مما ينتج عنه ارتباطهم العاطفي بالعالمة التجارية".
هدف الشركات من تبني استراتيجية رعاية الحدث:
الفعالة واسعة
تؤكد مجموعة من الدراسات أن ظهور الرعاية كأحد أشكال إتصاالت التسويق ا

اإلستخدام يرجع إلى عدة أهداف مختلفة وهي :الوعي بالعالمة التجارية ،وزيادة المبيعات ،وتحسين الصورة
الذهنية للشركة ومنتجاتها ) ،(Gardner and Schuman, 1988; Sneath, et al, 2005وطبقا لدراسة
 (1997) Gwinnerفإن الهدفين األساسيين للرعاية يتمثالن في  :زيادة الوعي بالعالمة التجارية وتحديد أو
تعزيز صورة العالمات التجارية ،ويقدم  (2007) Bethقائمة أكثر شموالا لألهداف الرعاية وهي :الرؤية
الواضحه ،وتعزيز الصورة الذهنية ،وزيادة المبيعات ،وبناء العالقات مع العمالء ،وتعزيز الوعي لدى
المستهلك ،وزيادة فرص الضيافة أو الترفيه لدى المستهلك ،ورفع الروح المعنوية للعاملين ،وتمييز المنتج عن
المنتجات المنافسة ،واستهداف األسواق الصغيرة والكبيرة في نفس الوقت ،ويدل على المسئولية االجتماعية
للشركة ،كما توجد أهداف أخرى لرعاية الحدث وفقا )(Crimmins & Horn, 1996; Crompton, 2004
تتمثل في أن رعاية الحدث تساعد في مواجهة ميزانيات اإلعالن الكبيرة لدى المنافسين.

قيمة العالمة التجارية
كما هو معروف لدى معظم الشركات ،أن اكتساب العمالء الجدد واالحتفاظ بهم ُيعد جوهر الربحية
طويلة المدى ،خاصة وإن اكتساب العمالء يستغرق قد ار من الوقت ،على سبيل المثال فقد أجرى Hogan,
) et al. (2003وزمالءه دراسة على  197طالب من طالب الجامعة فيما يتعلق بنموذج ربحية العميل
وذلك لتحديد عما إذا كان العمالء ينخدعون بمنتجات الشركات المنافسة أم ال ،وقرر المستوجبون خالل هذه
الدراسة أن اكتساب الشركة لعمالء جدد يستغرق ثالث سنوات.
من بين الوسائل الكتساب العمالء الجدد تطوير إستراتيحية شاملة إلدارة العالمة ،وقد تناول بالشرح
 (2003) Hoffler and Kellerمجموعة من بحوث التسويق وأكدا أن إمتالك الشركة لعالمة قوية يشكل
ميزة تنافسية ،ويتفق كل من) (McKenna, 1995; Wood, 2000على أن إدارة العالمة أحيانا ما توفر
نقطة البداية لتمييز المنتجات ومن ثم النجاح في اكتساب عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء الحاليين ،وفى
9

رأي  (2006) Kotler and Kellerمن أجل اكتساب عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء الحاليين ال بد من أداء
الشركة لثالث وظائف وهي :أوالا يجب أن يكون لدى الشركة القدرة على تعريف العمالء بماهية المنتج وذلك
من خالل اعطائهم إسمه وشخصيته ،ثانيا يجب أن تخبر العمالء بما يقدمه المنتج ،ثالثا :توضيح سبب
اهتمام العمالء بالعالمة التجارية التي يحملها هذا المنتج.
فالمنظمة الدولية للعالمة  Interbrandهي المنظمة التي تقوم بالتريب السنوى ألعلى العالمات
قيمة في العالم ،وبعض المعايير التي تستخدمها  Interbrandلتحديد القائمة ،هي أن الشركات يجب أن
يكون لها عالمة تجارية شائعة أو منتشرة ،وزيادة القيمة السوقية للعالمة عن بليون دوالر ،واإلفصاح عن
بياناتها المالية ،كما يجب أن تكون ثلث إيرادات هذه العالمة من خارج الدولة األم لهذه العالمة ،وأن تكون
أكثر من كونها منظمة تجارية خالصة ،وفي عام  2009فقد كانت أول  5عالمات من حيث القيمة حسب
الجدول التالي بالمقارنة مع نفس العالمات خالل عامي  2008و.2007
جدول رقم ( :)2ترتيب العالمات أعلى  5عالمات من حيث قيمتها
الترتيا

الترتيا

الترتيا

عام

عام

عام

العالمة التجارية

قيمة العالمة

قيمة العالمة

قيمة العالمة

عام 2010

عام 2009

عام 2008

الجنسية

(مليعن دوالر)

(مليعن دوالر)

(مليعن دوالر)

1

1

1

Coca-Cola

70,452

68,734

66,667

العاليات المتحدل

2

2

2

IBM

64,727

60,211

59,031

العاليات المتحدل

3

3

3

Microsoft

60,895

56,647

59,007

العاليات المتحدل

4

7

10

Google

43,557

31,980

25,590

العاليات المتحدل

5

4

4

GE

42,808

47,777

53,086

العاليات المتحدل

2010

2009

2008

Source: Business Week, (2009), The top brands: here's how we calculate the power in name,
Special Report, Augest.
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لقد أصبح بناء عالمات قوية أم ار هام ا بالنسبة للعديد من المنظمات ،إذ تبين أن العالمات القوية لها
عدد من الفوائد والمزايا مثل القدرة على خلق هوية لها في السوق ) ،(Aaker, 1996aوزيادة األرباح
) ،(Baldauf et al. 2003وتحسين أداء السهم ) ،(Seetharaman, et al. 2001وتجنب التعرض
للمنافسة وإعطاء فرص أكبر المتداد العالمة ) ،(Ballester and Aleman, 2005وهو ما يؤدي إلى
تفضيالت أعلى لدى العميل وزيادة في الشراء ) (Cobb-walgren, et al. 1995وتمييز السلع والخدمات
).(Pappu et al., 2005
وقد ظهرت المناقشات األولى حول قيمة العالمة خالل فترة الثمانينيات حيث كان ينظر إليها على
أنها وسيلة إلعطاء قياس دقيق للعالمة من منظور مالي ،أما في أخريات الثمانينيات تناولت بحوث التسويق
قيمة العالمة من خالل اتجاهين ،فاالتجاه األول يرى قيمة العالمة بأنها تعني إدراك العميل للعالمة التجارية،
في حين يرى االتجاه اآلخر قيمة العالمة بأنها تتضمن سلوك العميل مثل الوالء للعالمة )،(Myers, 2003
حيث تتشابه معظم التعريفات التي قدمها الباحثون (Aaker, 1991; Keller, 1993; Yoo, and Donthu
) 2001حول قيمة العالمة مع ذلك التعريف الذي قدمه ) .(Farquhar, 1989فقد عرف )(1989, p.24

 Farquharقيمة العالمة بأنها "القيمة المضافة بالنسبة للشركة والعميل التي تعطيها عالمة معينة إلى
المنتج".
وبصورة عامة يمكن تصنيف تعريفات قيمة العالمة إلى مجموعتين وهما :المجموعة المالية
ومجموعة العميل ،المجموعة األولى :تشمل التعريفات التي تقوم وتراعي المنظور المالي للشركة حيث تركز
على قيمة العالمة بالنسبة للشركة ) ،(Simon and Sullivan, 1993ويركز المنظور المالي على قياس
كل من
القيمة المضافة مثل اإليرادات ،والتدفق النقدي ،والحصة السوقية ) ،(Sriram et al, 2007حيث قام ٌ
 (1993) Simon and Sullivanبقياس قيمة العالمة من خالل استخدام معلومات السوق المالية بغرض
تقدير التدفقات النقدية المنسوبة إلى المنتجات ذات العالمات مقابل المنتجات غير ذات العالمات ،كما أن

موقع  Interbrandعلى اإلنترنت ُيعرف قيمة العالمة التجارية بأنها "توقعات المستثمرين لإليرادات واألرباح
المحتملة للمنظمة في المستقبل" ،وبذلك فإن قيمة العالمة تمثل القيمة الحالية وتوقعات األرباح المستقبلية.
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المجموعة الثانية :تشمل تعريفات قيمة العالمة من منظور العميل ،حيث ذكر (2005) Raggio
 and leoneبأن قيمة العالمة تمثل اتجاهات العميل ورغباته ومعتقداته ،ويعرف (2001, p.302) Kotler

 and Armstrongقيمة العالمة  brand equityباالعتماد على نموذج  (1991) Aakerبأنها "قيمة
العالمة  value brandالقائمة على المدى الذي يكون لديه والء كبير للعالمة التجارية ،وإدراك العالمة،
وجودة مدركة وارتباطات ذهنية قوية ،وغير ذلك من األصول األخرى مثل براءات االختراع والعالمات
التجارية والعالقات مع قناة التوزيع".

كما يعرف  (1991) Aakerقيمة العالمة بأنها "مجموعة من األصول والخصوم المتعلقة بالعالمة
التجارية والتي تضيف أو تقلل من القيمة التي تقدمها سلعة أو خدمة من منظمة إلى أخرى أو إلى العمالء
النهائيين أو كليهما" ،وقد تم توضيح مفهوم قيمة العالمة حسب نموذج  (1991) Aakerخالل الشكل التالي
شكل ) (1نموذج  (1991) Aakerلبناء قيمة العالمة
الج دة المدركة
إدراك العالمة

ارتباطات العالمة
قيمة العالمة
 -األسم

األص ل األخرى للعالمة

ال الء للعالمة

 -الرمز

تقدم قيمة العمالء من خالل :

تقدم قيمة للشركة من خالل حفز

 حفز تشغيل وتفسير المعلومات لدىالعمالء

 كفاءة وفاعلية برامج التسويق الوالء للعالمة األسعار امتداد العالمة الرفع التجارى -الميزة التنافسية

 الثقة فى قرار الشراء -الرضا باالستخدام

Source: Aaker ,D, managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name, New
York, The Free Press, 1991, P.17.
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ويرى  (1993) Kellerأن العالمات تعيش في أذهان العمالء ،وقام بوضع نموذج ا لقيمة العالمة
من منظور العميل ( أنظر للشكل رقم ( ،))2وقام بتعريف قيمة العالمة القائمة على العميل بأنها "التأثير
المتميز للمعرفة بالعالمة على رد فعل المستهلك تجاه األنشطة التسويقية إلحدى العالمات القوية بشكل يفوق
إستجابته لألنشطة التسويقية لمنتجات ال تحمل عالمات" ) (keller, 1993ويقترح  (1993) Kellerأن
المعرفة بالعالمة تتكون من إدراك العالمة وصورة العالمة.
شكل رقم ( :)2نموذج  (1993) Kellerلبناء قيمة العالمة
المعرفة بالعالمة

إدراك العالمة

تذكر العالمة

صورة العالمة

أنواع
إرتباطات
العالمة

التعرف على العالمة
تفضيل
إرتباطات
العالمة

قوة إرتباطات
العالمة

تفرد
إرتباطات
العالمة

اإلتجاهات

المنافع أو الفوائد

الخصائص

وظيفية

تجريبية

رمزية

مرتبطة بالمنتج

غير مرتبطة بالمنتج

Source: Keller, K, L, (1993), Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand
Equity, Journal of Marketing, Vol.57 No.1, p.7.
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أما  (2000) Yoo et alفقد عرف قيمة العالمة التجارية بأنها "الفرق بين اختيار العميل لمنتج ذو
عالمة ومنتج آخر ليس له عالمة عند وجود نفس المستوى من سمات وخصائه المنتج" ،وتوصلت دراسة
 (2000) Yoo et alإلى وجود عالقة موجبة مباشرة بين كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي الواردة في
نموذجه مع قيمة العالمة التجارية عدا العروض السعرية كانت عالقتها سلبية بقيمة العالمة التجارية.
شكل رقم ( :)3نموذج  (2000) Yoo et alلبناء قيمة العالمة
الجودة المدركة

السعر المدرك
الصورة الذهنية للمتجر

الوالء للعالمة التجارية

قيمة العالمة
التجارية

كثافة التوزيع المدركة
االنفاق االعالني المدرك

االرتباطات الذهنية وإدراك
العالمة التجارية

العروض السعرية المدركة

Source: Yoo, B, Donthu, and Lee. S, “ An examination of selected marketing mix elements and
brand equity”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.28, No.2, pp.195-211, 2000.

باالضافة إلى االبعاد التي وضعها كل من  (1991) Aakerو  (1993) Kellerو (2000) Yoo et
 alفقد حددها  (1995) Lassar et alباالداء ،والثقة ،والوالء ،والقيمة ،والصورة الذهنية ،أما )(2003
 Balduf et alحدد أبعاد قيمة العالمة التجارية بأنها الوعي بالعالمة التجارية والجودة المدركة والوالء
للعالمة التجارية ،وكذلك (2004) Korchiaحددها بألفة العالمة التجارية ،والصورة الذهنية لها ،وقال
 (2000) Rust et alأن ابعاد قيمة العالمة تشمل الوعي بالعالمة التجارية ،وإد ارك العمالء ألخالقيات
العالمة التجارية ،واتجاهات العمالء نحو العالمة التجارية.

إختبار الفروض
الختبااار فاار ب البوااث حباادم ماال خااالل الجااد ل ال ا ي ي

اام المت اااط االحواارار المعياااري الخط ا

المعياااري فبالحااابة للمترياارات الماااتقلة فاا ل مترياار مشاااركة تفاعاال الاار اد يوظااب باا كبر مت اااط
التجاهات مفردات الدرااة بمت اط  3.9ثم مترير االتجا حو الودث بمت اط  3.87مما مقال مت ااط
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االتجاهات حو مجم عة المتريرات الماتقلة فكال حو مترير ت افق الودث بمت اط  3.23كما حرى
مل مترير رعاية الودث ال ي يمثل المتريرات الماتقلة الثالث فكال مت اطه 3.65
مما بالحابة للمتريرات التابعة األربع ف ل متريار الا ع بالعالماة وظا با كبر مت ااط لالتجاهاات حوا
المتريرات ال ايطة بقيمة  3.75ف الترتيب الثاح

الثالث المتريرال االرتباطات ال هحياة

المدركة بحفس القيمة  3.4تقريبا ،ف الترتيب الرابع مترير ال الء بمت اط  .3.3كما ي

الجا دة
م الجد ل

مل مترير قيمة العالمة التجارية ال ي يمثل المتريرات ال ايطة األربع فكال مت اطه . 3.53
جد ل رقم ( : )3المت اطات االحورافات المعيارية لمتريرات الدرااة

متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقلة:
رعاية الحدث
االتجاه نحو الحدث
مشاركة وتفاعل الرواد
توافق الحدث

االنحراف المعياري

المتوسط

الخطأ المعياري

3.6628

.48194

.02820

3.8695

.63626

.03723

3.9178

.72609

.04249

3.2209

.81676

.04780

المتغيرات التابعة:
قيمة العالمة التجارية
الوالء
الجودة المدركة
الوعي بالعالمة
االرتباطات الذهنية

3.5185

.64201

.03757

3.2740

.91308

.05343

3.5304

.79793

.04670

3.7303

.78801

.04611

3.5394

.72817

.04261

الفرض األول :توجد عالقة إرتباطية موجبة بين رعاية الحدث (االنفعاالت تجاه الحدث ،االتجاه نحو الحدث،
مشاركة وتفاعل الرواد مع الحدث ،توافق الحدث مع عالمة الشركة الراعية) وقيمة العالمة التجارية.
الفرب الفرع األ ل :ت جد عالقة إرتباطية م جبة بيل االحفعاالت تجا الودث قيمة العالمة التجارية
لدراسة العالقة وقوتها بين قيمة العالمة التجارية (متغير تابع) واالنفعاالت تجاه الحدث (متغير
مستقل) استخدم تحليل االنحدار البسيط لتحديد مدى قدرة المتغير المستقل في تفسير المتغير التابع باستخدام
معامل التحديد  R2والتعرف على طبيعة العالقة وقوتها بين كل من المتغير المستقل والمتغير التابع باستخدام
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معامل االرتباا ،ويظهر جدول رقم ( )4عدم جودة النموذج وذلك ألن تحليل التباين غير معنوي (مستوى
المعنوية أكبر من .)0.05

"أي أنه ال توجد عالقة إرتباطية موجبة بين االنفعاالت تجاه الحدث وقيمة العالمة التجارية"
جد ل رقم ()4
مال ب االحودار لدرااة العالقة ق تها بيل االحفعاالت تجا الودث قيمة العالمة التجارية
تحليل التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية

االنحدار

.024

1

البواقي

119.920

290

المجموع

119.943

291

قيمة "ف"

.057

المعنوية

.811

معامل االرتباط .014 = R
معامل التحديد .000 = R2
قيمة ( - 0.239 = )tقيمة المعنوية = ( .811غير دال إحصائيا)

الفرب الفرع الثاح  :ت جد عالقة إرتباطية م جبة بيل االتجا حو الودث قيمة العالمة التجارية
لدراسة العالقة وقوتها بين قيمة العالمة التجارية (متغير تابع) واالتجاه نحو الحدث (متغير مستقل)
استخدم تحليل االنحدار البسيط لتحديد مدى قدرة المتغير المستقل في تفسير المتغير التابع باستخدام معامل
التحديد  R2والتعرف على طبيعة العالقة وقوتها بين كل من المتغير المستقل والمتغير التابع باستخدام معامل
االرتباا ،ويظهر جدول رقم ( )5ما يلي:
 )1جودة النموذج وذلك لمعنوية تحليل التباين (مستوى المعنوية .) 0.001
 )2قيمة معامل التحديد  R2تساوى  0.264أي أن االتجاه نحو الحدث يفسر ما يقارب من
 %26.4من التغير في المتغير التابع (قيمة العالمة التجارية).
 )3عالقة االرتباا موجبة (معامل االرتباا = .)0.514
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"أي أنه توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين االتجاه نحو الحدث وقيمة العالمة التجارية"
جد ل رقم ()5
مال ب االحودار لدرااة العالقة ق تها بيل االتجا حو الودث قيمة العالمة التجارية
تحليل التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية

االنحدار

31.636

1

البواقي

88.307

290

المجموع

119,943

291

قيمة "ف"

103.892

المعنوية

.000

معامل االرتباط .514 = R
معامل التحديد .264 = R2
معامل التحديد المعدل (المصحح) = .261
معامل االنحدار = .404
قيمة ( 10.193 = )tقيمة المعنوية = ( .000دال إحصائيا)

الفرب الفرع الثالث :ت جد عالقة إرتباطية م جبة بيل مشاركة الر اد حو الودث قيمة العالمة التجارية
لدراسة العالقة وقوتها بين قيمة العالمة التجارية (متغير تابع) ومشاركة الرواد نحو الحدث (متغير
مستقل) استخدم تحليل االنحدار البسيط لتحديد مدى قدرة المتغير المستقل في تفسير المتغير التابع باستخدام
معامل التحديد  R2والتعرف على طبيعة العالقة وقوتها بين كل من المتغير المستقل والمتغير التابع باستخدام
معامل االرتباا ،ويظهر جدول رقم ( )6ما يلي:
 )1جودة النموذج وذلك لمعنوية تحليل التباين (مستوى المعنوية .) 0.001
 )2قيمة معامل التحديد  R2تساوى  ،0.325أي أن مشاركة الرواد نحو الحدث تفسر ما يقارب
من  %32.5من التغير في المتغير التابع (قيمة العالمة التجارية).
 )3عالقة االرتباا موجبة (معامل االرتباا = .)0.569
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"أي أنه توجد عالقة إرتباطية موجبة بين مشاركة الرواد نحو الحدث وقيمة العالمة التجارية"
جد ل رقم ()6
مال ب االحودار لدرااة العالقة ق تها بيل مشاركة الر اد حو الودث قيمة العالمة التجارية
تحليل التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية

االنحدار

38.981

1

البواقي

80.962

290

المجموع

119.943

291

قيمة "ف"

129.386

المعنوية

.000

معامل االرتباط .569 = R
معامل التحديد .325 = R2
معامل التحديد المعدل (المصحح) = .321
معامل االنحدار = .632
قيمة ( 11.566 = )tقيمة المعنوية = ( .000دال إحصائيا)

الفرب الفرع الرابع :ت جد عالقة إرتباطية م جبة بيل ت افق الودث مع عالمة الشركة الراعية قيمة
العالمة التجارية
لدراسة العالقة وقوتها بين قيمة العالمة التجارية (متغير تابع) و توافق الحدث مع عالمة الشركة
الراعية (متغير مستقل) استخدم تحليل االنحدار البسيط لتحديد مدى قدرة المتغير المستقل في تفسير المتغير
التابع باستخدام معامل التحديد  R2والتعرف على طبيعة العالقة وقوتها بين كل من المتغير المستقل
والمتغير التابع باستخدام معامل االرتباا ،ويظهر جدول رقم ( )7ما يلي:
 )1جودة النموذج وذلك لمعنوية تحليل التباين (مستوى المعنوية .) 0.001
 )2قيمة معامل التحديد  R2تساوى  .478أي أن توافق الحدث مع عالمة الشركة الراعية يفسر
ما يقارب من  %47.8من التغير في المتغير التابع (قيمة العالمة التجارية).
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 )3عالقة االرتباا موجبة (معامل االرتباا = .) 0.683

"أي أنه توجد عالقة إرتباطية موجبة بين توافق الحدث مع عالمة الشركة الراعية وقيمة العالمة التجارية"
جد ل رقم ()7
مال ب االحودار لدرااة العالقة ق تها بيل ت افق الودث مع عالمة الشركة الراعية قيمة العالمة التجارية
تحليل التباين

مجموع
المربعات

درجات الحرية

االنحدار

57.333

1

البواقي

62.610

290

المجموع

119.943

291

قيمة "ف"

103.892

المعنوية

.000

معامل االرتباط .683 = R
معامل التحديد .478 = R2
معامل التحديد المعدل (المصحح) = .474
معامل االنحدار = .621
قيمة ( 13.942 = )tقيمة المعنوية = ( .000دال إحصائيا)

الفرض الثاني :تعجد فروق معنعية بين المتغيرات الديمعجرافية لمتابعين الحدث وقيمـة العالمـة لمنتجـات
الشركة الراعية للحدث.

أوال :النوع:
ياتخدم اختبار الفرق بيل مت اطيل ( )Independent-Samples T Testلدرااة معح ية الفرق بيل
مت اطيل ،تشير حتائج جد ل رقم ( )7إلب مل مت اط اتجاهات ال ك ر  3.38مكبر مل مت اط اتجاهات
اإلحاث  ،3.34مل قيمة ( 0.338 )tعحد مات ى معح ية 0.736

ويث مل قيمة المعح ية مكبر مل 0.05

ف حه علب الرغم مل الفرق بيل مت اط ال ك ر اإلحاث ف ل ه ا الفرق غير معح ي (غير دال إوصائيا).
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جد ل رقم (:)7اختبار الفرق بيل مت اطيل ( )T- Testطبقا للح ع
النوع
ذكر
أنثى

العدد

المتوسط

االنحراف الخطأ
المعياري المعياري

226

3.3813

0.83476

0.05553

66

3.3409

0.91634

0.11279

درجات
الحرية

قيمة ()t

قيمة
المعنوية

0.338

0.736

290

ثانيا :الجنسية:
يااتخدم اختبااار الفاارق باايل مت اااطيل ( )Independent-Samples T Testلدرااااة معح يااة الفاارق باايل
مت اااطيل ،تشااير حتااائج جااد ل رقاام ( )8إلااب مل مت اااط اتجاهااات المصاارييل  3.37مقاال ماال مت اااط
اتجاهات الجحايات العربية غير المصارية  ، 3.43مل قيماة () -0.265( )tعحاد ماات ى معح ياة 0.791
ويث مل قيمة المعح ية مكبر مال  0.05ف حاه علاب الارغم مال الفارق بايل المت ااطيل فا ل ها ا الفارق غيار
معح ي.
جد ل رقم (:)8اختبار الفرق بيل مت اطيل ( )T- Testطبقا للجحاية
الجنسية

العدد

المتوسط

االنحراف الخطأ
المعياري المعياري

مصري

276

3.3690

0.84533

0.05088

عربي غير
مصري

16

3.4271

0.99623

0.24906

درجات
الحرية
290

قيمة ()t
- 0.265

قيمة
المعنوية
0.791

ثالثا :المستوى التعليمي:
ياتخدم اختبار توليل التبايل األوادي لدراااة معح ياة الفار ق بايل مكثار مال مت ااطيل ،يت ام مال حتاائج
جد ل رقم ( )9إلب محه كلماا ارتفاع الماات ى التعليما احخفاب مت ااط االتجاا حوا قيماة محتجاات الشاركة
الراعياة للوادث وياث مل مت ااط مصااواب الماات ى التعليما

مقال ماال ثااح ي عاام  3.47يليهاا مت اااط

مصواب الفئات الثالثة األخرى كال مقل مت اط  3.35للواصليل علب درااات عليا .
جد ل رقم ( :)9توليل التبايل – (م) اإلوصاءات ال صفية للمات ى التعليم
المات ى التعليم

العدد

المت اط االحورار المعياري الخط المعياري

20

أقل من ثانوي عام

30

3.4722

.68800

.12561

ثانوية عامة أو ما يعادلها

81

3.3786

.73646

.08183

جامعي

145

3.3529

.89484

.07431

دراسات عليا

36

3.3519

1.05091

.17515

المجم ع

292

3.3721

.85243

.04988

تؤكد حتائج جد ل توليل التبايل رقم ( ) 10مل ه الفر ق بيل المت ااطات األرباع غيار دالاة إوصاائيا ل
قيماة  Fتاااا ي  0.169عحاد مااات ى معح ياة (0.917مكباار مال  ،)0.05أي أن الفررروق برين االتجاهررات
طبقا للمستوى التعليمي غير دالة إحصائيا
جد ل رقم ( )10المات ى التعليم  :توليل التبايل – (ب) جد ل توليل التبايل
تحليل التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

0.373

3

0.124

211.076

288

0.733

211.449

291

قيمة ""F

المعنوية

0.169

0.917

رابعا :السن:
ياتخدم اختبار توليل التباايل األواادي ( )One Way Analysis of Variance ANOVAلدراااة معح ياة
الفار ق بايل مكثار ماال مت ااطيل ،تشاير حتاائج جااد ل رقام ( )11إلاب مل مت ااط االتجااا حوا زياادة قيمااة
محتجات الشركة الراعية للودث لفئة العمر األقل مقل مل  20احة  3.62مكبر مل فئات األعمار األخرى،
يليها فئة العمر  : 30مقل مل  40ااحة بمت ااط  3.55كاال مقال مت ااط  2.61لفئاة العمار  40ااحة
ف كثر .
جد ل رقم ( )11الال :توليل التبايل – (م) اإلوصاءات ال صفية
العمر

العدد

أقل من  20سنة

81

المت اط االحورار المعياري الخط المعياري
3.6152

21

.74005

.08223

 : 20أقل من  30سنة

170

3.2794

.82343

.06315

 : 30أقل من  40سنة

29

3.5517

.94712

.17588

 40سنة فأكثر

12

2.6111

1.11991

.32329

المجم ع

292

3.3721

.85243

.04988

يت م مل حتائج جد ل توليل التبايل رقم ( ) 12مل ه الفر ق بيل المت ااطات األرباع دالاة إوصاائيا ل
قيمة  Fتاا ي  6.876عحد مات ى معح ية مقل مل  ، 0.001أي أن الفروق بين االتجاهات طبقرا للعمرر
دالة إحصائيا
جد ل رقم ( )12الال  :توليل التبايل – (ب) جد ل توليل التبايل
المتغير

تحليل التباين

الصورة
الذهنية

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

14.133

3

4.711

197.316

288

.685

211.449

291

قيمة
""F

المعنوية

6.876

0.000

تودد حتائج جد ل المقارحات المتعاددة باااتخدام طريقاة شايفيه ()Scheffe Multiple Comparisons
رقم ( )13محه ت جد فر ق دالة إوصائيا بيل:
▪ فئة الال مقل مل  20احة

كل مل فئة الال  : 20مقل مل  30احة عحد مات ى معح ية 0.05

فئة الال  40احة ف كثر عحد مات ى معح ية .0.01
▪

فئة الال  : 30مقل مل  40احة

فئة الال  40احة ف كثر عحد مات ى معح ية .0.05

جد ل رقم ( :)13توليل التبايل – (جـ) المقارحات المتعددة بااتخدام طريقة شيفيه
الال
مقل مل  20احة

 : 20مقل مل  30احة
22

مت اط
الفر ق

الخط
المعياري

المعح ية

*.33581

.11175

.031

 : 20مقل مل 30
احة

 : 30مقل مل 40
احة

 40احة ف كثر

 : 30مقل مل  40احة

.06350

.17912

.989

 40احة ف كثر

*1.00412

.25603

.002

مقل مل  20احة

*-.33581

.11175

.031

 : 30مقل مل  40احة

-.27231

.16630

.445

 40احة ف كثر

.66830

.24723

.065

مقل مل  20احة

-.06350

.17912

.989

 : 20مقل مل  30احة

.27231

.16630

.445

 40احة ف كثر

*.94061

.28411

.013

مقل مل  20احة

*-1.0041

.25603

.002

 : 20مقل مل  30احة

-.66830

.24723

.065

 : 30مقل مل  40احة

*-.94061

.28411

.013

خامسا :الدخل:
ياتخدم اختبار توليل التباايل األواادي ( )One Way Analysis of Variance ANOVAلدراااة معح ياة
الفاار ق باايل مكثاار ماال مت اااطيل ،ياااتخدم اختبااار تولياال التبااايل األوااادي ( One Way Analysis of
 )Variance ANOVAلدرااة معح ية الفر ق بيل مكثر مل مت اطيل ،يتبيل مال حتاائج جاد ل رقام ()14
مل مت اط االتجا حو زيادة قيمة محتجات الشركة الراعية للودث لفئاات الادخل المختلفاة تختلار فيماا بيحهاا
ال ي جد اتجا مودد للزيادة م االحخفاب ويث كاحت مكبر قيمة لفئة الدخل مل  1000إلب مقل مل 2000
جحيه شهريا بمت اط  3.55ف الترتيب الثاح

فئة الدخل مقال مال  500جحياه شاهريا بمت ااط 3.41

ف الترتيب الثالث فئة الدخل مل  500إلاب مقال مال  1000جحياه شاهريا بمت ااط  .3.31مماا الترتياب
الرابع األخير لفئة الدخل مل  2000جحيه شهريا ف كثر بمت اط .3.25
جد ل رقم ( :)14توليل التبايل – (م) اإلوصاءات ال صفية للدخل
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الدخل

العدد

المت اط االحورار المعياري الخط المعياري

مقل مل  500جحيه شهريا

75

3.4133

.76296

.08810

مل  500إلب مقل مل 1000
جحيه شهريا

90

3.3074

.83349

.08786

مل  1000إلب مقل مل 2000
جحيه شهريا

61

3.5492

.74557

.09546

مل  2000جحيه شهريا ف كثر

66

3.2500

1.03620

.12755

المجم ع

292

3.3721

.85243

.04988

تؤكد حتائج جد ل توليل التبايل رقم ( ) 15مل ه الفر ق بيل المت ااطات األرباع غيار دالاة إوصاائيا ل
قيمة  Fتاا ي  1.569عحد مات ى معح ية مقل مل  0.05أي أن الفروق برين االتجاهرات طبقرا لمسرتوى
الدخل غير دالة إحصائيا
جد ل رقم ( )15للدخل :توليل التبايل – (ب) جد ل توليل التبايل
تحليل التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

3.401

3

1.134

208.048

288

0.722

211.449

291
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