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ملخص:
استهدفت الدراسة قياس أثر رعاية احلدث على قيمة العالمة التجارية ملؤسسة "أوريدو" من وجهة نظر املستهلك على اعتبار أهنا إحدى املؤسسات
الناشطة يف البيئة اجلزائرية والسباقة يف جمال رعاية األحداث على اختالفها ،كذلك حبثت الدراسة يف معنوية الفروق يف أبعاد رعاية احلدث وقيمة العالمة التجارية
ملؤسسة أوريدو من وجهة نظر املستهلك بداللة اجلنس ،ا لعمر ،املستوى التعليمي وذلك باستخدام املنهج الوصفي التحليلي باعتباره املنهج املناسب ملثل هذه
الدراسة.
وخلصت الدراسة اىل وجود أثر إلسرتاتيجية الرعاية بأبعادها الثالث(االجتاه حنو احلدث ،مشاركة وتفاعل الرواد ،توافق احلدث مع عالمة املؤسسة)
على قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك ،ولعل ما يفسر ذلك وجود عالقة ارتباط قوية بني املتغريين اذ بلغت قيمة (.)0.72 =r
الكلمات المفتاحية :اسرتاتيجية رعاية احلدث ،االجتاه حنو احلدث ،مشاركة وتفاعل الرواد ،توافق احلدث مع العالمة  ،قيمة العالمة التجارية .

Abstract :
This study aims to measure the effect of event sponsoring on the brand value of telecommunication
company “Oredoo” from the consumer’s perspective. Oredoo is one of the most active companies in the
Algerian market and a pioneer in the event sponsoring field. This study also tests the significance of the
differences in the event sponsoring dimensions and the brand value of Oredoo from the consumer’s
perspective between the different gender, age and education using the analytical descriptive methodology as
it is the most convenient methodology for this type of studies.
This study conclude a significant effect of the sponsoring strategy on the brand value from the
consumer’s perspective, which can be explained by the strong correlation between the two variables
(r= 0.72).
Key words: Event sponsoring strategy, tendency towards the event, participation and interaction of the
pioneers, the event’s convenience to the brand, the brand value

مدخل:
يف السنوات األخرية مل تعد الرعاية تعامل على أهنا شكل من أشكال السلوك اإلجتماعي للمؤسسات ،خاصة عندما واجهت
مشكلة تناقص فعالية اإلعالن و ارتفاع تكلفة وسائل اإلعالم ،وظهر عجز كفاءة االتصاالت التسويقية التقليدية بسبب شدة املنافسة
وقلة إستجابة املستهلك هلا ،فلجأت املؤسسات إىل اعتماد الرعاية كإسرتاتيجية اتصالية من شأهنا أن ترفع من قيمة عالمتها التجارية
وتضمن هلا تثمني صورهتا يف ذهن املستهلك و املسامهة يف تقدمي الدعم للمتعاملني االقتصاديني املعنيني ،و اذ تقوم الرعاية على أساس
تقدمي الدعم املايل وغري املايل لطرف ثاين مبقابل استفادهتا من احلدث ،ت صبح عالمة املمول أو الراعي جزءا مدجما يف احلدث الذي تشرتك
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فيه وبذلك تستطيع املؤسسة الربط بني منتجاهتا واحلدث الذي ترعاه باستمرار ،وعلى هذا األساس تتمكن من اقتسام املصداقية والسمعة
اإلجيابية اثناء بث رسالتها اىل اجلمهور املستهدف وتكوين قيمة إ جيابية حول عالمتها التجارية .ويف هذا الشأن تعترب أوريدو من بني
املؤسسات اليت اجتهت لتبين الرعاية بكل جماالهتا ،ما قد ينعكس إجيابا على قيمة عالمتها التجارية ،كما إرتبط إمسها بالعديد من
الفعاليات واألحداث املختلفة.
و جاءت هذه الدراسة لتقف على تأثري اسرتاتيجية الرعاية اليت تقوم هبا أوريدو على قيمة عالمتها التجارية من وجهة نظر املستهلك،
وبناء على ما سبق متت صياغة السؤال الرئيسي للدراسة احلالية كاآليت:

إلى أي مدى تساهم إستراتيجية الرعاية في التأثير على قيمة عالمة أوريدو من وجهة نظر المستهلك ؟

ولإلجابة على هذا السؤال قسمت هذه الدراسة إىل ثالثة أجزاء كالتايل:
أوال -اإلطار النظري للدراسة؛
ثانيا -تصميم الدراسة امليدانية؛
ثالثا -عرض النتائج ومناقشتها.
ّأوالا -اإلطار النظري للدراسة:

 -0مفهوم إستراتيجية رعاية الحدث:
تعرب اسرتاتيجية الرعاية ( )the sponsoring strategyعلى عملية تقدمي املؤسسات الدعم ألحداث ،تظاهرات أو
فرق مشهورة لتربز من ضمن املؤسسات املنافسة وختلق ميزة استثنائية لعالمتها التجارية ،و هبذا ختتلف الرعاية عن أشكال االتصاالت
األخرى من ناحية األهداف احملققة أ و حىت من خالل التقنية يف حد ذاهتا ،كوهنا تشرك اجلماهري يف عالقة قوية مع الراعي أو املمول،
وهبذا تعطي للمؤسسة استقاللية تفرقها عن تقنيات الرتويج ،اإلشهار و اإلعالن الكالسيكي.
وقد ازدادت شعبية رعاية احلدث خالل فرتة الثمانينات وا عتربهتا العديد من املؤسسات العاملية أحد أهم عنصر يف عملياهتا التسويقية،
على الرغم من ارتفاع تكاليف عقودها اليت يقابلها ارتفاع كبري يف الفاعلية التسويقية للمؤسسة الراعية.
ويعد مفهوم الرعاية من بني املفاهيم احلديثة يف ميدان التسويق ،ومن هنا تعددت التعاريف وتنوعت إذ عرفها Bjorn
 walliserعلى "أهنا قيام املؤسسة الراعية مبنح وسائل مادية وغري مادية اىل كيان آخر(مؤسسة ،فرد) مقابل ظهور عالمتها أثناء

احلدث"  ،1أما  Meenaghanفعرف الرعاية على "اهنا استثمار نقدي أو عيين لنشاط معني مقابل الوصول اىل هدف تسويقي من
خالل استغالل احلدث" 2ويبني  Bauxطبيعة اهلدف بقوله "ان الرعاية هي نظام مركب لالتصال تقوم به ،املؤسسات إلشراك امسها

وإسم عالمتها التجارية مع حدث اجتماعي ،ثقايف أو رياضي" 3و تتحدد فعالية إسرتاتيجية الرعاية من خالل األبعاد التالية:4
 االجتاه حنو احلدث ( )tendency towards the eventيُقصد به مدى جناح احلدث من ناحية التخطيط له ومدى -اهتمام اجملتمع مبوضوع احلدث؛

 توافق احلدث مع عالمة املؤسسة الراعية (  )the event’s convenience to the brandفالتوافق يعمل على نقلالقيمة من احلدث إىل عالمة املؤسسة الراعية حيث يكون لدى العمالء صورة إجيابية عنها إذا اعتقدوا أن صورهتا تتوافق مع
صورة احلدث؛
 مشاركة وتفاعل الرواد (  )participation and interaction of the pioneersويقصد به تفاعل العميل معاحلدث الذي تتم رعايته اىل التأثري على النواحي املعرفية والعاطفية للعميل؛
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 االنفعاالت اجتاه احلدث )Emotions direction of the event ( :ويقصد هبا مجيع املشاعر اليت قد تقوي اوتضعف احلدث اليت يكوهنا املستهدف من احلدث ،وقد تكون اجيابية كاملتعة او سلبية كامللل من متابعة احلدث.
فالرعاية اذن هي عقد مبوجبه تلتزم املؤسسة الراعية توفري املوارد (املالية ،البشرية ،املعدات) لفرد أو سلطة أو للهيئة املنظمة للحدث هبدف
متكينها من إقامة نشاط ما يف مقابل الفوائد املتوخاة من حيث إسرتاتيجية تعزيز عالمة املؤسسة الراعية ،وبالتايل يسمح احلدث من حتقيق
أهداف كال الطرفني.

 -1أهداف رعاية الحدث:

وفقا لكثري من املسوقني تعد رعاية احلدث من أهم وسائل اإلتصال اليت تتميز بقدرهتا على الوصول لقطاعات اجلمهور
املستهدف ،فاألرقام تشري اىل تزايد املبالغ املستثمرة يف الرعاية على اختالف جماالهتا ،حيث بلغ االستثمار العاملي لرعاية احلدث 44
مليون دوالر يف عام  2009و  46,3مليون دوالر عام  ،2010و ما يربر هذه املبالغ هي األهداف اليت تسمح الرعاية بتحقيقها
5
ومنها على سبيل الذكر:
 حتسني صورة عالمة املؤسسة الراعية من خالل التعريف بالعالمة وشرح قيمها استنادا اىل قيم احلدث الذي تقوم برعايته ومن مثترسيخها يف أذهان اجلمهور؛
 تعترب الرعاية فرصة للمؤسسة الراعية لعرض منتجاهتا وذلك من خالل تقدميها للمستهلكني املستهدفني أثناء احلدث و معرفة رداجلمهور جتاهها ،خ اصة يف حالة طرحها ملنتجات جديدة؛
 ميكن للمؤسسة من خالل رعاية احلدث تنشيط مبيعاهتا من خالل رجال البيع املنتشرين يف مكان احلدث ،على ان ترافقهاإعالنات خاصة حبسومات سعرية او ختفيضات ،وستكون الرسالة أكثر وقعا على املستهلكني مما يؤدي مثل هذا النشاط إىل
تنمية مبيعاهتا؛
 تسمح الرعاية للمؤسسة بالظهور بطابع اجتماعي وليست فقط كعنصر اقتصادي يسعي لتحقيق الربح ،أي أهنا عنصر فاعل يفاجملتمع تسعى لالهتمام بانشغاالته؛
 جتعل الرعاية عمال املؤسسة الراعية أكثر متسكا هبا ،وأكثر انتماءا هلا حبيث أهنم يشعرون أن مؤسستهم عنصر فاعل يساعداآلخرين ،وهذا ما يبعث فيهم اإلحساس بأهنم معنيون بكل النشاطات اليت تساهم فيها مؤسستهم.
وهبذا أصبحت الرعاية األسلوب األجنح تسويقيا واألكثر منوا ،بل و أكثر األنشطة التسويقية تقبال من قبل اجلمهور ألهنا تسوق ملنتجات
املؤسسة بشكل ضمين ،إضافة اىل ذلك متك ن رعاية احلدث املؤسسة من احلصول على منافذ جديدة لإلعالن عن منتجاهتا وعالمتها
6

التجارية ،وبالتايل أصبح اعتماد الرعاية له تفسري منطقي تفرضه طبيعة بيئة األعمال احلالية .

 -3قيمة العالمة التجارية من منظور المستهلك:

مل يعرف موضوع قيمة العالمة التجارية ( )Brand valueتطورا إال بعد هناية الثمانينات من القرن املاضي على ضوء دراسة
الباحث  ،7)9191( Farquharفأصبح احلديث عن قيمة العالمة التجارية ودورها يف حتقيق ميزة تنافسية بني خمتلف األوساط
الفاعلة ،وهذا لسببني يتعلق السبب األول مبا تشهده بيئة األعمال من إعادة شراء مؤسسات بقيمة أكثر بكثري من قيمتها احملاسبية،
والسبب الثاين مفاده أن بعض العالمات التجارية جعلت املستهلكني على استعداد لدفع سعر مرتفع نسبيا مقارنة باملنافسني .وتعرف
على اهنا جمموعة ارتباطات و سلوكيات زبائن العالمة و قنوات التوزيع و املؤسسة اليت تسمح للمنتوج احلامل للعالمة بتحقيق مبيعات
وهوامش مهمة ،و اليت ال ميكن حتقيقها من دون إسم العالمة وبذلك متنح للمؤسسة ميزة تنافسية قوية. 8
ويف هذا تعد دراسة  )9111( Kellerمن أبرز الدراسات -على املستوى املفاهيمي -واليت قدمت منوذجا ميكن اإلعتماد
عليه يف تفسري قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك ،حيث يرى أهنا تلك املعرفة املفصلة واملنظمة اليت يكوهنا املستهلك عن
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العالمة التجارية واليت تقوده إىل توليد استجابات حنو األنشطة التسويقية بطريقة ال حتققها العالمات التجارية األخرى أو على األقل ال
حيققها منتج عادي بدون عالمة .9وكان منطلق دراسة  Aakerلقيمة العالمة من كون العالمة تعيش يف أذهان العمالء ،وقام بوضع هو
األخر منوذجا لقيمة العالمة من منظور املستهلك حيث حدد أبعاد قيمة العالمة كااليت:
 الوعي بالعالمة ) Brand Awareness ( :ويشكل الوعي أحد أهم العناصر لبناء قيمة العالمة التجارية و يتعلق بدرجة10
تذكرها من قبَل املستهلك وهي نتيجة مدركات الزبائن خلصائص العالمة ،و كذا اخلاصية و املكانة اليت يسندها هلا يف ذهنه؛

 اجلودة املدركة ) Perceived quality of the brand(:متثل املعيار الذي من خالله يقوم املستهلك بتصنيفومقارنة العالمات التجارية فيما بينها ،وهي أحد أ هم اخلصائص اجلوهرية بالنسبة للعالمة فاملستهلك قد ال ميتلك اخلربة عن
املنتج وقد يصعب عليه تقييم اخلصائص اجلوهرية  ،11فتصبح هنا اجلودة املدركة املرتفعة الركيزة األساسية اليت يستند إليها
املستهلك إلعادة الشراء؛
 اإلرتباطات الذهنية بالعالمة )Brand Association( :متثل االرتباطات الذهنية جممل املعارف اليت خزهنا املستهلك عنالعالمة التجارية اليت تسمح خبلق قيمة للعالمة ،وهذه املعارف مرتبطة مبدى إطالع املستهلك على العالمة سواء من خالل
جتربته املباشرة هلا ،أو ما مسعه عنها ،أو من خالل اطالعه على اإلعالنات اليت تقوم هبا 12؛
 الوالء للعالمة التجارية ) Brand loyalty(:ينتج الوالء من جمموعة من العواطف القوية اليت تكون بني املستهلكواملؤسسة ،ومن مث يصبح املستهلك حامال الجتاهات إجيابية حول العالمة والتزامه بشرائها مستقبال ،ومن هنا ميكنا القول ان
الوالء كمتغري سلوكي هو حتيز حنو عالمة جتارية حمددة ، 13أي قيام املستهلك بشراء تلك العالمة التجارية حتديدا دون غريها
نتيجة لرضاه عنها.
ولقد أصبح بناء عالمة قوية أمرا هاما بالنسبة للعديد من املؤسسات ،ومت التوصل إىل أن إطار قيمة العالمة القائم على العميل ميكن أن
يشجع املسوقني الختاذ أفضل قرارات التسويق طويلة وقصرية املدى ،وميثل الشكل رقم( )19أبعاد قيمة العالمة من وجهة نظر العميل.
الشكل ( :)10أبعاد قيمة العالمة التجارية وفق ما حدده نموذج ""Aaker

الوالء للعالمة التجارية
تقديم قيمة للمؤسسة

الوعي بالعالمة التجارية

االرتباطات الذهنية للعالمة
قيمة
العالمة
التجارية

تقديم قيمة للعمالء

الجودة المدركة للعالمة
المصدر  :من اعداد الباحثني بناءا على ماسبق .

 -4تأثير إستراتيجية الرعاية على قيمة العالمة التجارية:
يؤكد كل من  Masson, and Cochetelبأن رعاية احلدث تساهم يف التعريف بعالمة املؤسسة الراعية وزيادة الوعي هبا
كما بينا أن اجلمهور تبقى معرفته باملؤسسة الراعية كبريا حىت بعد هناية احلدث الذي كانت ترعاه ،فتغيري راعي احلدث نفسه ال يؤدي
بالضرورة اىل التغيري يف وجهات نظر اجلمهور عن احلدث نفسه ،وتساهم الرعاية يف التعريف بالعالمة وزيادة والء املستهلك حنوها من
خالل :
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 ان قيام املؤسسة برعاية األ حداث اليت تتمتع بشعبية لدى اجلماهري ،سيزيد من استحسان املستهدفني جنو العالمة كوهناترعى االحداث اليت تلقى قبوال لديهم ،و تستعني املؤسسة بإعالناهتا داخل مكان احلدث و اإلشارات التلفزيونية ،وهذا
لزيادة توضيح طبيعة واهداف احلدث مما جيعل العالمة الراعية معروفة ويزيد اإلقبال عليها؛
 تلعب الرسائل االعالمية املرافقة للحدث تأثريا على استمالة اجتاهات املستهلك حنو عالمتها ،اذ تصبح هاته الرسائلتنبيهات يستقبلها املستهلك من خالل حواسه ويتم حتويلها اىل ذاكرته ليتمكن من ادراكها فيما بعد ،ومن العوامل
اليت تساهم على جذب انتباه املستهلك قوة املثري اخلارجي وقد يكون طبيعة احلدث ،مكان احلدث  ،حجمه اخل ،
واألهم من ذلك تكرار هاته الرسائل املصاحبة للحدث.
ومما جيب التأكيد عليه أن رعاية احلدث هتدف يف األساس إىل خلق بعض الدوافع واحلوافز اإلجيابية من خالل ربط اسم العالمة
بقيم حدث ما ،مما يؤثر اجيابا على قيمة العالمة التجارية كما تسمح الرعاية من جتنب نقاط القصور خالل اإلعالنات التقليدية يف
وسائل اإلعالم.

 -5بعض الدراسات السابقة:

هنالك الكثري من الدراسات تناولت اإلشكالية املطروحة ،نذكر بعضا منها فيما يلي:

 دراسة ( :)Mason, and Cochetel, 2006هدفت الدراسة اىل التعرف على مدى وعي ومعرفة الناس بالعالمةالتجارية للمؤسسة الراعية للحدث بعد أن توقفت صاحبة هذه العالمة عن رعاية احلدث اليت كانت ترعاه لفرتة طويلة من
الزمن ،وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن وعي الناس ومعرفتهم بالعالمة التجارية يبقى كبريا بالرغم من توقف املؤسسة عن
الرعاية ،وهذا ما يعطي دافعا للمؤسسات للتوجه حنو الرعاية خاصة الرياضية منها؛

 دراسة ( )Jorg, et al, 2007اليت طبقت على مديري مؤسسات يقومون برعاية فرق كرة القدم يف هولندا ،ومن أهمالنتائج اليت أكدت عليها هذه الدراسة أن الفائدة اليت تعود على املؤسسات من رعاية الفرق الرياضية هي فائدة كبرية تسهم يف
زيادة قيمة العالمة التجارية للمؤسسات الراعية؛

 دراسة (معتز طلعت عبده )1100هدفت اىل معرفة تأثري رعاية احلدث على قيمة العالمة التجارية بالتطبيق على حدثبطولة كأس العامل لكرة القدم للشباب واليت اقيمت يف مصر عام  ،9111ومتثل جمتمع البحث يف عينة من الذكور واإلناث
البالغني من رواد حدث بطولة كأس العامل لكرة القدم للشباب ،وتوصلت الدراسة اىل وجود عالقة ارتباط قوية بني رعاية
احلدث وقيمة العالمة التجارية للمؤسسات الراعية هلذا احلدث .
وقد اكدت الدراسات مجيعها على أمهية الرعاية بك ل جماالهتا خاصة ما تعلق بالرعاية الرياضية على أهنا اكثر اجملاالت استقطابا من طرف
املؤسسات العتبار الرياضة تستهوي اجلميع ،كما ان هذه الدراسات طبقت يف بيئات خمتلفة ،وال توجد دراسات هبذا القدر يف حدود
علم الباحثني بأمهية الرعاية وتأثريها على قيمة العالمة من وجهة نظر املستهلك تستهدف املستهلك اجلزائري ملؤسسة تعمل يف قطاع
االتصاالت الذي يكتسب أمهية القصوى يف حياة األفراد.
ثاني ا -تصميم الدراسة الميدانية:

تسعى الدراسة اىل الوقوف على أثر إسرتاتيجية الرعاية على قيمة العالمة التجارية انطالقا من األمهية اليت أصبحت تكتسيها رعاية

احلدث باعتبارها استثمارا جمديا وتقنية تسويقية فعالة ،وبإسقاط الدراسة على مؤسسة اوريدو اليت هتدف من خالل الرعاية اىل بناء
عالمة قوية يف جمال االتصاالت بالسوق اجلزائري نظرا للمنافسة اليت يشهدها هذا القطاع.

71

أثر رعاية األحداث على قيمة العالمة التجارية لمؤسسة اتصاالت الهاتف النقال "أوريدو" من منظور المستهلك

 -0رعاية األحداث في مؤسسة اوريدو:

قامت اوريدو برعاية العديد من األحداث املختلفة واملتنوعة  ،ومنها على سبيل الذكر وليس احلصر: 14
 رعاية اوريدو للفرق الرياضية ( شبيبة القبائل ،شبيبة جباية ،شباب بلوزداد ،مولودية العلمة ،اهلي الربج .....اخل)؛ رعاية االسبوع الوطين للقران الكرمي بدار اإلميان يف  99مارس 9111؛ رعاية صالون املواهب والعمل مبدينة سطيف يومي  92و 92نوفمرب 9111؛ رعاية الصالون الدويل للطاقات املتجددة والتنمية احمللية يف  99أكتوبر  9199بقصر املعارض مبدينة وهران؛ الرعاية احلصرية للصالون الدويل للكتاب بالعاصمة من  9إىل  91أكتوبر 9199؛ مسامهة منها إلثراء ثقافة السياحة الداخلية ،قامت مؤسسة اوريدو برعاية منتدى السياحة والسفر يومي 9و 9ديسمرب 9111بقصر الثقافة باجلزائر العاصمة؛
 اوريدو الراعي الرمسي للقميص األمحر أسرع دراج )لدورة اجلزائر الكربى لسباق الدراجات)  ، 9192(GTACوتقوم اوريدو برعايتها للسنة الرابعة على التوايل.
 اوريدو الراعي الرمسي جلزيرة " "The Island by Ooredooاملتواجدة بالنادي البحري مبيناء اجلزائر ايام شهررمضان؛
 احتفاال بالعطلة املدرسية وبفصل الربيع ،كانت اوريدو الراعي الذهيب لصالون التسلية و الرتفيه ()Mégalandيفطبعته السادسة والذي جرت فعالياته من  91مارس إىل غاية  9أفريل  9192مبركز االتفاقيات بوهران؛
 اوريدو الراعي الرمسي لالحتادية اجلزائرية لرياضة املعاقني ،وشريك الفيدرالية اجلزائرية لألشخاص ذوياالعاقة( . (FAPH
املالحظ من خالل هذه االنشطة اليت ترعاها اوريدو قد مشلت مجيع جماالت الرعاية ،واستهدفت بذلك كل فئات اجملتمع مبا

يف ذلك األطفال ،ذوي االحتياجات اخلاصة .وهذا ما تربهن عليه املبالغ اليت تنفقها اوريدو على الرعاية اذ جعلتها تتصدر سوق الرعاية
يف القطاع الذي تنشط فيه.

 -1أنموذج الدراسة:

بعد اإلطالع على الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع اسرتاتيجية الرعاية وقيمة العالمة ،ووفقا ملا مت توضيحه يف مشكلة
الدراسة و أهدافها تقوم هذه الدراسة بتحديد تأثري الرعاية على قيمة العالمة التجارية ملؤسسة اوريدو ،ويرجع األساس النظري لتحديد
منوذج الدراسة اىل دراسة ( ،) Martensen 2007ودراسة (معتز طلعت عبده  )9199حيث حددت أبعاد رعاية احلدث املتمثلة
يف ( :االجتاه حنو احلدث ،توافق احلدث مع عالمة املؤسسة ،مشاركة وتفاعل الرواد مع احلدث ،االنفعاالت اجتاه احلدث) ومت استبعاد هذا
األخري لبعده عن هدف الدراسة احلالية ،أما فيما خيص حمددات قيمة العالمة التجارية مت حتديدها وفقا لنموذج  Aakerوالذي يضم
(الوعي بالعالمة ،اجلودة املدركة ،االرتباطات الذهنية للعالمة ،الوالء للعالمة ) ،وهذا ما يوضحه الشكل رقم (.)19
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الشكل ( :)11انموذج الدراسة
المتغير التابع

قيمة العالمة التجارية

المتغير المستقل

االتجاه نحو
الحدث

الوعي بالعالمة.اجلودة املدركة للعالمةاالرتباطات الذهنية للعالمة-الوالء للعالمة التجارية

+H1

توافق الحدث
مع العالمة

المتغير الوسيط

مشاركة وتفاعل

+H2

الجنس العمر  ،المستوى التعليمي،

الرواد مع الحدث

المصدر :من اعداد الباحثني بناء على الدراسات السابقة.

و من خالل العالقات املوضحة يف أمنوذج الدراسة املفرتض ميكن استعراض الفرضيات الرئيسية و الفرعية التالية:

 الفرضية الرئيسية األولى :توجد عالقة ارتباطية موجبة بني رعاية احلدث بأبعاده (االجتاه حنو احلدث ،توافق احلدث مع عالمةاملؤسسة الراعية  ،مشاركة وتفاعل الرواد مع احلدث ( و قيمة العالمة التجارية ملؤسسة أوريدو من وجهة نظر املستهلك عند
مستوى داللة معنوية ( ، )α≤ 0.05وتنقسم الفرضية الرئيسية األوىل اىل الفرضيات الفرعية التالية:
 الفرضية الفرعية االوىل :توجد عالقة ارتباط موجبة بني االجتاه حنو احلدث وقيمة العالمة التجارية ألوريدو من وجهةنظر املستهلك؛
 الفرضية الفرعية الثانية :هناك عالقة ارتباطية موجبة لتوافق احلدث مع عالمة املؤسسة على قيمة العالمة التجاريةالوريدو من وجهة نظر املستهلك؛
 الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة ارتباط موجبة بني مشاركة الرواد حنو احلدث وقيمة العالمة التجارية الوريدو منوجهة نظر املستهلك.

 الفرضية الرئيسية الثانية :هنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )1010لتأثري الرعاية على قيمة العالمة منوجهة نظر املستهلك تعزى إىل خصائصهم الدميغرافية (اجلنس ،العمر ،املستوى التعليمي) ،وتتفرع هذه الفرضية بدورها اىل
الفرضيات الفرعية التالية:
 الفرضية الفرعية االوىل :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )1010لتأثري الرعاية على قيمةالعالمة من وجهة نظر املستهلك تعزى إىل متغري اجلنس؛
 الفرضية الفرعية الثانية :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )...0لتأثري الرعاية على قيمةالعالمة من وجهة نظر املستهلك بداللة العمر؛
 الفرضية الفرعية الثالثة :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )...0لتأثري الرعاية على قيمةالعالمة من وجهة نظر املستهلك تعزى إىل املستوى التعليمي.
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 -3منهجية الدراسة:
نتيجة لطبيعة األهداف اليت تسعى هذه الدراسة الوصول إليها ،مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي للقيام بتفكيك موضوع
الدراسة إىل مكوناته األساسية(اسرتاتيجية رعاية احلدث ،قيمة العالمة التجارية ) وقياس أثر الرعاية على قيمة العالمة التجارية باإلشارة اىل
مؤسسة أوريدو.
أما حدود الدراسة :متثلت حدود الدراسة يف اجلوانب التالية:
 احلدود العلمية :حددت الدراسة علميا مبتغري مستقل يتعلق االمر ب(اسرتاتيجية رعاية احلدث ) ،ومتغري تابع(قيمةالعالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك؛
 احلدود املكانية و الزمنية :أجريت الدراسة على املتعاملني احلاليني واحملتملني ملؤسسة أوريدو باجلزائر يف الفرتة املمتدةمن بداية شهر جوان اىل هناية شهر جويلية (.)6.02
وقد متت عملية مجع البيانات بإستخدام استبانة أعدت لغرض قياس متغريات الدراسة ،ومت االعتماد يف إعدادها وفق مقياس
ليكرت اخلماسي من خالل تعديل مقياس املتدرج على مخس درجات من ) ( 1غري موافق وبشدة إىل ) ( 5موافق بشدة على العبارات
اليت مت تعديلها بعد الدراسة االستطالعية لقياس ثبات املقياس مشلت( )99فرد مت اجراء مقابلة معهم يف وكالة اوريدو بالشلف الذين
يعتمدون على خدماهتا  ،وهذا لقياس الصدق الظاهري للمقياس املستخدم وتضمنت االستبانة ( )99عبارة مثلت املتغري املستقل بأبعاده
الثالث ،و ( )91عبارة مثلت املتغري التابع قيمة العالمة بأبعاده االربعة ،اضافة اىل البيانات الدميغرافية (اجلنس ،العمر ،املستوى التعليمي)
كمتغريات وسيطية.
يتمثل جمتمع الدراسة يف كافة املتعاملني اجلزائريني احلالني واحملتملني ملؤسسة اوريدو عرب الرتاب الوطين ،اما بالنسبة لعينة الدراسة
و نظرا لعدم وجود إطار فعلي ملفردات جمتمع البحثِّ ،
ميكن من احلصول على عينة احتمالية ،فقد مت اإلعتماد على عينة ميسرة تشمل
املفردات املتاحة من جمتمع البحث اليت يسهل جتميع البيانات منها ،ففي البداية مت توزيع ()199استبانة منها ( )992الكرتونية مت
اسرتجاعها مجيعها ،اما االستبانات الورقية اليت مت اسرتجاعها بلغت ()991مفردة ،وقد بلغ حجم العينة النهائية ( )310مفردة
صاحلة للتحليل اي بنسبة ( ،)73.63%ومن مث فإن دقة النتائج اليت مت التوصل إليها هي يف حدود أسلوب اختيار عينة البحث .
وقد تطلب حتليل البيانات و اختبار فروض الدراسة استخدام عدد من األساليب اإلحصائية التحليلية اليت مت إجراؤها واستخراج
نتائجها باستخدام برنامج  SPSSالنسخة  99والذي من خالله متت معاجلة البيانات و متثلت هذه األساليب يف:
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتحديد األمهية النسبية الستجابات أفراد عينة الدراسة جتاه حماور وأبعاد أداةالدراسة ؛
-

معامل الثبات (  )Cronbach's Alphaللتعرف على مدى االتساق الداخلي لفقرات أبعاد متغريي الدراسة؛
معامل ارتباط بريسون لتحديد العالقة بني املتغريين املستقل واملتغري التابع؛
معامل االحندار املتعدد وذلك الختبار أبعاد املتغري املستقل كل على حدى على املتغري التابع؛
استخدام اختبار الفرق بني متوسطنيT؛

 حتليل التباين األحادي ( )ANOVAو اختبار ( )Fللفرق بني أكثر من متوسطني.ثالث ا -عرض النتائج ومناقشتها:

من خالل حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من الدراسة امليدانية مت التوصل إىل مجلة من النتائج نوضحها فيما يلي:

74

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد1106 /01

 -0عرض النتائج:
 -0-0التحليل الوصفي لعينة الدراسة:
يظهر اجلدول رقم ( )19التوصيف الدقيق للعينة النهائية للدراسة كما يلي:

الجدول ( :)10خصائص عينة الدراسة

خصائص العينة
الجنس

العمر

المستوى التعليمي

التكرارات

النسبة %

ذكر

929

%51 .93

انثى

911

%48 .06

االجمالي

310

%011

اقل من  90سنة

74

%23.87

من  92إىل  11سنة

192

% 61 .93

 19سنة فاكثر

44

%14 .19

االجمالي

310

% 100

بدون مستوى

30

% 9 .67

ثانوي

63

% 20.32

جامعي

217

% 70

االجمالي

310

% 100

المصدر :اعداد الباحثني بناءا على خمرجات SPSS

من خالل اجلدول أعاله نستنتج أن:
 اجلنس :يشري التحليل اإلحصائي الوصفي ملفردات العينة املدروسة إىل أن عدد الذكور فيها يساوي()929مفردة أي مايعادل( )%51.93ما يقابل ( )911مفردة من اإلناث مبا يعادل ()%48 .06؛
 العمر :مت تقسيم الشرائح العمرية ملفردات العينة إىل ثالث شرائح عمرية بني اقل من  90سنة ،من  92اىل  11سنة ،الفئةاالخرية  19سنة فأكثر و يالحظ بأن أكرب الشرائح مسامهة يف عينة الدراسة الفئة الثانية بنسبة ( )%61 .93وهذا يرجع
اىل الرتكيبة البشرية للمجتمع اجلزائري؛
 املستوى التعليمي :لقد اعتمدت الدراسة احلالية على تقسيم مفردات العينة املدروسة حسب املستوى التعليمي إىل ثالثجمموعات متثلت االوىل (بدون مستوى ،املستوى الثانوي ،و تضمنت أيضا املستوى اجلامعي) ،و يالحظ بأن غالبية مفردات
العينة حاصلة على مؤهالت جامعية حيث حصلت هذه الفئة على ( ،)70%يليه مستوى الثانوي ( )% 20.32وهو
مدلول اجيايب حيث أن أفراد عينة الدراسة من ذوي الكفاءات العلمية اليت متكنهم من فهم واستيعاب متغريات الدراسة.

 -1-0تحليل ثبات المقياس المستخدم:

هناك اتفاق بني الباحثني على أن معامل ألفا لتقييم الثقة و الثبات يكون ذات داللة اجيابية اذا كانت قيمته أكرب من
( ،)0.60ولقد أسفرت نتائج التحليل على قبول مجيع العبارات دون استثناء أو تعديل كون ان معامالت الثبات كلها ممتازة ،باعتبار
أهنا أكرب من القيمة ( )0.8وهذا ما يثبته اجلدول رقم(.)19
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الجدول) :(11نتائج تحليل معامالت ألفاكرونباخ للثبات
عدد العبارات

معامل الفا كرونباخ

االجتاه حنو احلدث

41

4919

توافق احلدث مع عالمة املؤسسة الرعاية

41

,801

مشاركة وتفاعل الرواد

41

4910

االتجاه العام للمتغير المستقل

01

,876

91

,876

16

,892

االبعاد
املتغري املستقل

استراتيجية الرعاية

املتغري التابع

قيمة العالمة التجارية

االتجاه العام للدراسة
المصدر :خمرجات  SPSSمع إعادة التنظيم.

 -3-0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة:
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد املتغري املستقل (اسرتاتيجية الرعاية) ،يستعرض اجلدول رقم( )11الوسط احلسايب
واالحنراف املعياري لتقييمات املستقصى منهم عن كل بعد من أبعاد اسرتاتيجية الرعاية وترتيب هذه األبعاد حسب نسبة
حتققها ،وذلك من واقع نتائج استبيان الدراسة.

الجدول رقم ) :(13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد متغير استراتيجية الرعاية

العبارات
9

االجتاه حنو احلدث

المتوسط الحسابي
3,40

9

توافق احلدث مع عالمة املؤسسة

3,50

1

مشاركة وتفاعل الرواد

3,45

1,00
,929

3,45

,871

املتوسط الكلي لألبعاد

االنحراف المعياري الترتيب درجة التقدير
1
متوسط
,983
9

مرتفع

9

مرتفع

المصدر :خمرجات  SPSSمع إعادة التنظيم.

ويتضح ايضا ان املتغري املستقل جاءت متوسطات ابعاده اكرب من( )1و احتل البعد الثاين املتعلق بتوافق احلدث مع عالمة
املؤسسة املرتبة االوىل بتقدير مرتفع ومبتوسط ( ،)3,50وباحنراف معياري)1,005( ،وهذا يعزى اىل ان مؤسسة اوريدو جنحت اىل حد
ما يف اختيار األحداث اليت تقوم برعايتها واليت تعكس قيمها وهوية عالمتها اي اهنا توافق عالمتها التجارية ،اما املتوسط الكلي لألبعاد
جمتمعة بلغ ()3,45بتقدير مرتفع.
املتوسطات احلسابية الجتاهات قيمة العالمة التجارية املالحظ من اجلدول رقم ( )11ارتفاع املتوسط العام ملتغري قيمة العالمة التجارية
ألوريدو عن القيمة ( )1419اليت متثل وسيط القيم على املقياس اخلماسي املستخدم لقياس هذا املتغري ،حيث حضي متغري اجلودة املدركة
للعالمة بأكرب متوسط بقيمة ( ،)3,79وهبذا احتل املرتبة االوىل يف مكونات املتغري املستقل يليه بعد الوعي بالعالمة التجارية مبتوسط
بلغ (، )1429وجاء بعد االرتباطات الذهنية يف املرتبة الثالثة مبتوسط ( ،)1420اما بعد الوالء للعالمة التجارية يف املرتبة االخرية مبتوسط
()3,69وباحنراف معياري قدر ب ـ ـ (),916
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الجدول ( )10المتوسطات الحسابية البعاد متغير قيمة العالمة التجارية
العبارات
9

الوعي بالعالمة التجارية

المتوسط الحسابي
3,78

االنحراف المعياري
,897

الترتيب
9

مرتفع

9

اجلودة املدركة للعالمة

3,79

,926

1

مرتفع

1

االرتباطات الذهنية

3,75

,953

9

مرتفع

1

الوالء للعالمة التجارية

3,69

,916

1

مرتفع

37,5

,865

المتوسط الكلي لألبعاد

درجة التقدير

المصدر :خمرجات  SPSSمع إعادة التنظيم.

اما املتوسط الكلي لألبعاد جمتمعة بلغ ()1420بتقدير مرتفع و ميكن أن نعترب هذه النتائج ذو داللة اجيابية على ان هناك اجتاه
اجيايب حنو عالمة اوريدو ،وهذه النتائج مل تكن صدفة فلها ما يربرها على اعتبار ان أوريدو كانت أول متعامل يطلق خدمة اجليل الرابع يف
اجلزائر ،كما كانت اول متعامل للهاتف النقال يُطلق تبين التوقيع الرقمي لعقود زبائنه يف مشال إفريقيا  ،وهذا ما يبني تركيزها على اجلودة
لتعطي لقيمة عالمتها التجارية بعدا اخر.

 -0-0اختبار فروض الدراسة:

 -0-0-0نتائج التحليل اإلحصائي للفرض الرئيسي األول:
ينص الفرض األول على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بني رعاية احلدث بأبعاده (االجتاه حنو احلدث ،توافق احلدث مع عالمة
املؤسسة الراعية  ،مشاركة وتفاعل الرواد مع احلدث ( و قيمة العالمة التجارية ملؤسسة اوريدو من وجهة نظر املستهلك عند مستوى داللة
معنوية ( ،)α≤ 0.05ودلت نتائج حتليل االحندار اخلطي وفق اجلدول رقم ( )10أن قيمة ( )fبلغت ( ،)335,66عند مستوى
الداللة البالغ ( )1011حيث أنه أقل من ( )1010مستوى الداللة املعتمد ،وهذا يوجب قبول الفرضية اليت تنص على وجود أثر للرعاية
اليت تقوم هبا أوريدو على قيمتها التجارية استنادا للمستهلك وقدرت قيمة معامل االرتباط ( )r=0.72وتدل على وجود عالقة موجبة
وقوية بني املتغريين ،أما القوة التفسريية للنموذج بلغت (.)R2= ,521
الجدول ( )15نتائج تحليل االنحدار الختبار أثر رعاية الحدث على قيمة العالمة التجارية لمؤسسة اوريدو

درجات
تحليل االنحدار جمموع املربعات
احلرية

قيمة ()f
متوسط املربعات
احملسوبة

االحندار

120,826

1

120,826

البواقي

110,869

308

,360

اجملموع

231,695

309

دال عند مستوى ()1010

مستوى الداللة معامل التحديد ( )R2معامل االرتباط ()R

,000 335,660

,521

,722

معد باالعتماد على نتائج التحليل باستخدام برنامجSPSS
المصدر َ :

وحيث أن القوة التفسريية للنموذج قد بلغت ()R2 =,521وهي قوة تفسريية معتربة  ،مما يعين أن أبعاد املتغري املستقل (الرعاية) تفسر
ما مقداره ( )0949%من املتغري التابع (قيمة عالمة مؤسسة أوريدو من وجهة نظر املستهلك).
أما فيما خيص الفرضيات الفرعية فكانت نتائج اختباراهتا على التوايل:
 -اختبار الفرضية الفرعية األولى:

وتنص على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بني االجتاه حنو احلدث و قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك ،ولدراسة
العالقة وقوهتا بني املتغريين مت استخدم حتليل االحندار البسيط لتحديد مدى قدرة املستقل يف تفسري املتغري التابع باستخدام معامل
التحديد والتعرف على طبيعة العالقة وقوهتا بني كل منهما باستخدام معامل االرتباط ،ومن خالل اجلدول رقم ( ،)12اوضحت النتائج
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أن قيمة ( )fاحملسوبة بلغت ()214,096 =fعند مستوى معنوية (),000وحيث ان مستوى املعنوية اقل من( )1410فان ذلك يعين
معنوية العالقة بني االجتاه حنو احلدث و قيمة العالمة التجارية ،مبعىن وجود تأثري موجب للمتغري املستقل على املتغري التابع حيث بلغ
معامل االرتباط ( ),640ومنه قبول الفرضية الفرعية االوىل.
الجدول ( )60نتائج تحليل االنحدار الختبار العالقة بين االتجاه نحو الحدث وقيمة العالمة التجارية الوريدو من وجهة نظر المستهلك
تحليل االنحدار

جمموع املربعات

درجات احلرية

معامل االرتباط

معامل التحديد

االحندار

95,011

1

,640

,410

البواقي

136,684

119

اجملموع

231,695

111

قيمة f
احملسوبية
214,096

املعنوية
,000

معد باالعتماد على نتائج التحليل باستخدام برنامجSPSS
المصدر َ :

دال عند مستوى ()1010

أما القوة التفسريية فقد بلغت ().4,0=R2وهي قوة تفسريية معترب ايضا ،ويعين ذلك أن ما نسبته ()%,0من التغري الكلي يف
قيمة عالمة أوريدو ميكن تفسريه بالتغري يف تأثر املستهلك باحلدث الذي تقوم مؤسسة أوريدو برعايته .وتشري هذه النتيجة اىل جناح
االحداث اليت تقوم برعايتها اوريدو من حيث التخطيط والتنظيم وكذا اهتمام اجملتمع هبا مما يؤدي اىل زيادة التعرف بالعالمة وادراك
خصائصها وبالتايل رفع قيمتها ،اي ان هناك ادراك واضح وكبري لألحداث واالنشطة اليت تقوم اوريدو برعايتها من طرف اجلماهري.

 -اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

ولدراسة العالقة وقوهتا بني توافق احلدث مع عالمة املؤسسة و قيمة العالمة التجارية  ،وحسب اجلدول رقم( )12بلغت قيمة
()247,010=fعند مستوى معنوية ()0,00وحيث ان مستوى املعنوية اقل من ( )1410فان ذلك يعين معنوية العالقة بني توافق
احلدث مع عالمة املؤسسة وقيمة العالمة التجارية ،اي وجود تأثري موجب حيث بلغ معامل االرتباط (),667ومن مث قبول الفرضية
الفرعية الثانية.
الجدول ( :)60نتائج تحليل االنحدار الختبار العالقة بين توافق الحدث مع عالمة المؤسسة الراعية و قيمة عالمة اوريدو

تحليل االنحدار

جمموع املربعات

درجات احلرية

قيمة  fاحملسوبية

معامل االرتباط

معامل التحديد

املعنوية

االحندار

103,11

1

247,010

,667

,445

,000

البواقي

128,57

308

اجملموع

231,69

309

دال عند مستوى ()1010

معد باالعتماد على نتائج التحليل باستخدام برنامجSPSS
المصدر َ :

أما القوة التفسريية فقد بلغت ( )14110=R2وهي قوة تفسريية هلا داللة مما يعين أن املتغري املستقل (توافق احلدث مع العالمة ) يفسر
ما مقداره( )%1100من املتغري التابع (قيمة العالمة التجارية) .وما يربر هذه النتيجة على سبيل املثال اجتاه اوريدو اىل الرعاية الرياضية
بعدما ملست التوجه الكبري للمجتمع اجلزائري لالهتمام مبتابعة الرياضة وممارستها ،والنجاحات اليت حققها املنتخب الوطين بتأهله لكأس
العامل  ،لتحقق بذلك التفاعل بني القيم الرياضية وقيم عالمة اوريدو وهذا يعطي بدوره ثقة متزايدة يف قرار املستهلك الشرائي للعالمة،
وهو ما نتج عنه انعكاسا اجيابيا على قيمة عالمة اوريدو.
 -اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

تنص على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بني مشاركة وتفاعل الرواد مع احلدث وقيمة العالمة التجارية  ،ومن خالل اجلدول
رقم( )19تظهر النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة الذي يظهر قيمة  fالبالغة  )204,579(=fعند مستوى معنوية (),000
وحيث ان مستوى املعنوية اقل من ( )1410فان ذلك يعين معنوية العالقة بني مشاركة وتفاعل الرواد مع احلدث وقيمة العالمة التجارية
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ملؤسسة اوريدو  ،ما يعين وجود تأثري موجب بني املتغريين يف حني بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)14219ومن مث قبول الفرضية
الفرعية الثالثة.
الجدول ( )60نتائج تحليل االنحدار ال ختبار العالقة بين مشاركة وتفاعل الرواد مع الحدث وقيمة العالمة التجارية.

تحليل االنحدار

جمموع املربعات
92,474

درجات احلرية
1

البواقي

139,222

308

اجملموع

231,695

309

االحندار

دال عند مستوى ()1010

معامل االرتباط
,632

معامل التحديد
,399

قيمة f
204,579

املعنوية
,000

معد باالعتماد على نتائج التحليل باستخدام برنامجSPSS
المصدر َ :

أما القوة التفسريية فقد بلغت ( )0. 111=R2وهي قوة تفسريية هلا داللة مما يعين أن املتغري املستقل (مشاركة وتفاعل الرواد ) يفسر
ما مقداره ()%11من املتغري التابع (قيمة العالمة التجارية ملؤسسة اوريدو) .وما يثمن هذه النتيجة قيام اوريدو باختيار انشطة مهمة
للمجتمع  ،فقد بلغت قيمة الرعاية الرياضية وحدها للمؤسسة أكثر من ()11مليون يورو منذ ( )9119هبدف املسامهة يف ترقية كرة
القدم واكتشاف مواهب اجلزائرية ،وكذا رعايتها ملسابقة جنمة لألقالم املبدعة ،وهبذا تضمن مشاركة االفراد يف األحداث اليت ترعاها .
إ ن للنتائج السابقة مدلول اجيايب على فعالية اسرتاتيجية الرعاية بالنسبة ملؤسسة اوريدو على قيمتها التجارية ،فعروض الرعاية اليت
تقدمها على اختالفها وتنوعها تلقى قبوال لدى اجلماهري ،وعلى اعتبار اننا جند أوريدو حاضرة يف كل التظاهرات واملواعيد اليت شهدهتا
الساحة الرياضية  ،والثقافية اجلزائرية وحىت النشاطات اخلريية يف كل املناسبات ،حتاول الظهور من خالهلا بثوب املؤسسة اليت تعمل على
االستجابة والتكفل بطموحات اجملتمع اجلزائري

وكمؤسسة رائدة يف تثمني الكفاءات احمللية و مرافقة املشاريع االبتكارية ذات قيمة

تكنولوجية مضافة من أجل املسامهة يف إثراء النسيج االقتصادي اجلزائري خاصة واهنا اصبحت املتعامل االول يف سوق اهلاتف النقال يف
اجلزائر.

 -1-0-0نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الرئيسية الثانية :

تنص الفرضية الرئيسية الثانية على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بني اسرتاتيجية الرعاية وقيمة
عالمة مؤسسة اوريدو تعزى اىل متغري (اجلنس ،العمر ،املستوى التعليمي) وتضم الفرضيات الفرعية التالية:
 -اختبار الفرضية الفرعية األولى:

تنص على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بني رعاية االحداث وقيمة عالمة اوريدو من وجهة نظر
املستهلك بداللة اجلنس والختبار هذا الفرض مت استخدام اختبار الفرق بني متوسطني ( Independent-Samples T
 ،Testومن خالل تتبع البيانات الواردة يف اجلدول رقم( )11ميكننا تسجيل النتيجة التالية اذ ال يوجد تباين يف اراء املستهلك اجتاه
تأثري الرعاية على قيمة العالمة التجارية ملؤسسة اوريدو تبعا ملتغري اجلنس ،على اعتبار ان قيمة  tبلغت ( )1499عند مستوى معنوية
( )1410وحيث أن قيمة املعنوية املقدر ب ـ ـ ( )1419اكرب من مستوى الداللة املعتمد ،فان هذا يعين رفض الفرضية الفرعية االوىل ،وقد
اشارت النتائج ايضا اىل ان متوسط اجتاهات الذكور وقيمته ( )1420جاء أكرب من متوسط اجتاهات اإلناث املقدر بـ ـ ـ
()3,58وبوجود الفرق بني متوسطي الذكور واإلناث فإن هذا الفرق غري معنوي اي انه غري دال احصائيا .
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الجدول (: )10نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الفرعية االولى
المتغير

اجلنس

النوع

العدد

املتوسط

االحنراف املعياري

ذكر

161

3,65

,90244

انثى

149

,68840

3,58

متوسط
املعياري
,07112

اخلطأ Tقيمة
,812

مستوى الداللة
,417

,05640

معد باالعتماد على نتائج التحليل باستخدام برنامجSPSS
المصدر َ :

 -اختبار الفرضية الفرعية الثانية :

تنص على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر الرعاية احلدث على قيمة العالمة التجارية الوريدو ،تعزى ملتغري العمر
والختبار هذا الفرض مت اإلعتماد على حتليل التباين االحادي ) (one –way ANOVAوذلك ألن عامل العمر حيتوي على
ثالث فئات وهي (اقل من  90سنة )(،من  90سنة اىل  11سنة)( ،اكثر من  19سنة) .وقد أثبتت النتائج املتحصل عليها يف اجلدول
رقم ( )91عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر الرعاية على قيمة العالمة التجارية تعزى ملتغري العمر ،اذ بلغت فقيمة = F
()1 ,99عند مستوى معنوي ( ),192وهي اكرب من ( ،)0.05ومنه رفض الفرضية الفرعية الثانية.

الجدول ( )06نتائج تحليل التباين ) (ANOVAللفرضية الفرعية الثانية.

المتغير

درجات احلرية

متوسط املربعات

جمموع املربعات
0,990

9

,108

داخل اجملموعات

211,211

112

,201

اجملموع

911,909

309

بني اجملموعات
العمر

قيمة ()f
احملسوبة
1499

مستوى الداللة
192,

معد باالعتماد على نتائج التحليل باستخدام برنامجSPSS
المصدر َ :

 -اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :

تنص على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بني رعاية االحداث وقيمة عالمة أوريدو من وجهة نظر
املستهلك بداللة املستوى التعليمي ،اذ تشري نتائج اجلدول رقم ( )99اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الرعاية وقيمة
عالمة اوريدو بداللة املستوى التعليمي عند قيمة  Fتساوي ( ),456و مستوى معنوي ( ),634وهي اكرب من ( ،)0.05ومنه
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية ألثر الرعاية على قيمة العالمة التجارية تعزى ملتغري املستوى التعليمي وبالتايل رفض الفرضية
الفرعية الثالثة.

الجدول ( :)00نتائج تحليل التباين ) (ANOVAللفرضية الفرعية الثالثة.
جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة ()f
احملسوبة

مستوى الداللة

بني اجملموعات

,595

2

,298

,456

,634

داخل اجملموعات

200,264

112

,652

اجملموع

200,859

309

المصدر
املستوى العلمي

المصدر  :معد باالعتماد على نتائج التحليل باستخدام برنامجSPSS
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تنص هذه الفرضية على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بني اسرتاتيجية الرعاية وقيمة عالمة مؤسسة
اوريدو تعزى اىل متغري (اجلنس ،العمر ،املستوى التعليمي) وقد يرجع هذا اىل عدم اختالف الذكور على االناث يف استخدام عالمة
اوريدو فكل اخلدمات املعروضة تكون موجهة لكال اجلنسني  ،كما ان ا النشطة اليت تقوم برعايتها تكون ايضا موجهة جلميع افراد اجملتمع
واملتعاملني احلالني واحملتملني هلا  ،فلم يعد االهتمام مبتابعة االخبار باختالفها واالنشطة املتنوعة حكرا على الرجال فقط .
وأثبتت النتائج ايضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر الرع اية على قيمة العالمة التجارية ألوريدو ،تعزى ملتغري العمر؛
كما أثبتت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية بني الرعاية وقيمة عالمة اوريدو بداللة املستوى
التعليمي ،وهذا يعزى اىل تقارب املستوى التعليمي بني االفراد كما ان سهولة الوصول اىل املعلومة وانتشار وسائل التواصل االجتماعي
ازاحت الفجوة املعلوماتية بني فئات اجملتمع .كما ان األ حداث اليت ترعاها اوريدو تتميز باهنا ختاطب مجيع افراد اجملتمع وبذلك فهم
حيملون نفس التصور اىل حد ما عن انشطة الرعاية اليت يتابعوهنا.
 -1التوصيات واالقتراحات:
على ضوء النتائج املتوصل إليها ،ميكن اقرتاح التوصيات التالية:
 على مؤسسة اوريدو زيادة االهتمام بالرعاية على اختالفها واعتبارها ركيزة اساسية ضمن انشطتها الرتوجيي ،خاصة بعد مااحتلت اوريدو اجلزائر مراتب دنيا حسب التقرير السنوي للشركة االم من حيث حجم
االرباح ،و تأثر إمجايل دخلها السنوي؛
 على مؤسسة اوريدو االستعانة برعاية احلدث إلعالم املستهلكني جبميع التغريات اليت حتدثها على خدماهتا وعروضها ؛ االستمرار يف االهتمام برعاية االنشطة اليت متثل قيم اجملتمع وتعكس قيم عالمة اوريدو و تثبت انتمائها للجزائر منخالهلا؛
-

رعاية انشطة هتم اجملتمع اجلزائري اكثر ويكون هلا دور يف املسامهة يف اكتشاف مواهب جزائرية استثنائية مما يعطي صورة
اكثر اجيابية عن املؤسسة وهذا ما ينعكس على قيمة عالمتها التجارية؛

-

على مؤسسة اوريدو القيام بدراسات ختص جمال رعاية احلدث و تأثريها على قيمة عالمتها  ،تأخذ بعني االعتبار سلوك

املستهلك اجلزائري واخلصوصيات اليت متيزه؛
 صياغة نشاطات الرعاية ضمن إطار اسرتاتيجية املؤسسة وجعلها خيار ضمن هيكلها التنظيمي و إنشاء قسم خاصبالرعاية وهذا بدوره يؤثر اجيابا على قيمة اوريدو؛
 االعتماد على خرباء متخصصني يف القيام بتنفيذ اسرتاتيجية الرعاية كوهنا حتتاج إىل دراسة وممارسة وخربة عالية ،الختياراالنشطة اليت من شاهنا ان تتوافق وقيم املؤسسة وكذا قيم احلدث؛
 العمل على خلق توازن ببني جماالت الرعاية الرياضية ،االجتماعية وكذا الثقافية من اخالل اجراء البحوث والدراسات اليتحتدد العوامل اليت تأثر على قيمة العالمة التجارية من وجهة نظر املستهلك اجلزائري ؛
 على مؤسسة اوريدو القيام بتحديث حساهبا على موقع التواصل االجتماعي  ، facebookعلى ان يتضمن كل االنشطةواالحداث اليت ترعاها واالهداف منها  ،وجعلها فرصة للتفاعل مع زبائنها؛
 قيام اوريدو بتوزيع استبيانات ختص دراسة قيمتها التجارية عند رعاية االحداث اليت من شاهنا ان تستقطب مجاهري كبرية،واالعتماد على نتائجها يف تقييم فعالية هاته االحداث.
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خالصة:
من خالل هذه الدراسة وعلى ضوء النتائج املتوصل إليها ،بينت يف جمملها أن الرعاية أصبحت تؤدي دورا أكثر متيزا إذ حتولت من
كوهنا أداة لدعم التسويق إىل كوهنا أساسا يف اسرتاتيجيات التسويق يف املؤسسة ،ونظرا لتأثريها االجيايب على قيمة العالمة التجارية
للمؤسسة الراعية تسعى هذه األخرية من خالهلا إىل تنمية قيمة إضافية للمستهلك من خالل توليد املعاين له عن عالمتها التجارية .
وهلذا اصبحت تشهد الرعاية اقباال متزايدا من طرف املؤسسات احمللية إىل اعتمادها على غرار مؤسسة أوريدو ،اذ متكنت ومن خالل
رعايتها ألحداث وتظاهرات على اختالفها من بناء قيمة وصورة اجيابية عن عالمتها التجارية  ،كما مكنت الرعاية عالمة اوريدو من
ابراز قيمها املتمثلة يف االبتكار والتطور واإلرضاء والثقة و اجلوارية ،و أهنا مؤسسة مسؤولة اجتماعيا .وما يربر هذا التصور وجود عالقة
ارتباطية قوية وموجبة بني رعاية احلدث وقيمة عالمة اوريدو  ،وهبذا اصبح من ال ضروري على املؤسسات اجلزائرية األخرى إيالئها امهية
تسمح هلا بتحقيق اهدافها يف ضوء التوصيات املقدمة.
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