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الملخص:
هتدف الدراسة رصد وربليل العوامل ادلؤثرة يف تقييم الزوار لألحداث اخلاصة؛ بالتطبيق علي مؤسبر ومعرض القاىرة لالتصاالت
وتكنولوجيا ادلعلومات  Cairo ICTلكونو ادللتقي السنوي القومي والدويل األكرب يف مصر ،والذي حيرص رئيس اجلمهورية
علي رعايتو وحضوره لثالث دورات متتالية ؛ حيث يستقبل احلدث ادلنعقد سنويًا -للعام 22علي التوايل -دبركز القاىرة الدويل
ائرا) من (  44دولة) دبشاركة ضلو ( 499شركة حكومية /خاصة /متعدية اجلنسية) عاملة يف
للمؤسبرات وادلعارض -ضلو( 99ألف ز ً
رلاالت االتصاالت ،والبث اإلعالمي ،واألمن والدفاع اإللكرتوين ،والتسويق الرقمي ،واجملتمعات الذكية Smart
مصدرا ثريًا للعديد من ادلعارف للجماىري والزوار متعددي ادلستوي
 ،Communitiesوىو ما جعل من احلدث
ً
ادلهين(مجهور عام -مجاعات مصاحل -وسائل إعالم).
و اعتمدت الدراسة علي منهج ادلسح الوصفي ؛ هبدف وصف اذباىات وسلوكيات عينة الدراسة ادليدانية ادلتمثلة يف
زوار معرض  ، ICTوذلك خالل فرتة زمنية زلددة وىي مدة انعقاد احلدث  ،باإلضافة إيل وصف وربليل وتفسري األحداث
والظواىر ادلتعلقة باحلدث ،لتقييم مدي كفاءة وفاعلية جوانبو التنظيمية والتسويقية  ،دبا يسمح بتعميم ننائج ادلسح علي
اجملتمع الذي سحبت منو العينة.
وتوصلت الدراسة إيل وجود عالقة ارتباطية بني معدالت زيارة ادلبحوثني للحدث وبني مواقفهم واذباىاهتم اإلجيابية ضلوه
 ،بينما كشفت النتائج عن عدم تأثري جوانب تقييم احلدث علي اذباىات الزوار ضلوه  ،ومن مث ينبغي علي الشركة ادلنظمة
للحدث حبث العوامل ادلؤثرة يف رفع معدالت حضور الزوار لفعاليات احلدث_ يف ضوء النتائج السابقة _ هبدف تنمية
معدالت حضورىم ادلتكرر للفعاليات ،ومن ىذه العوامل زيادة نصيب الفقرات والفعاليات والربامج اليت تتخلل انعقاد
احلدث وادلفضلة لدي زواره  ،أو من خالل زيادة نصيب العروض الرتوجيية وعناصر اجلذب لزوار احلدث من خدمات
ووسائل ترفيهية وعناصر إثارة وتشويق .
كما كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بني اكتساب ادلبحوثني لألمناط ادلعرفية(الرئيسية والعامة  ،االتصالية
واإلعالمية ،التسويقية) من زيارهتم لفعاليات احلدث ،وبني اذباىاهتم ضلو جوانب تقييمها ،وعلي الرغم من ضعف مستوي
العالقة االرتباطية ،إال أن النتيجة تكشف تفضيل ادلبحوثني تنمية معارفهم ادلختلفة علي االىتمام بكفاءة وجودة اجلوانب
التنظيمية والتسويقية للحدث .
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تمهيد:
تعد األحداث اخلاصة  Special Eventsأحد أدوات مزيج االتصاالت التسويقية ادلتكاملة ،وادلتمثلة عناصرىا
يف(اإلعالن ،العالقات العامة ،الرعاية ،البيع الشخصي ،تنشيط ادلبيعات ،التسويق ادلباشر ،التسويق اإللكرتوين ،خدمة العمالء،
ادلعارض ،األحداث اخلاصة)كما تعد اسرتاتيجية اتصالية متكاملة توظّف أنشطة العالقات العامة لتحقيق أىدافها االتصالية
()1
نظرا دلا تتضمنو ىذه الفعاليات من عناصر جذب وتشويق تثري اىتمام األفراد وتشغل
والتسويقية اليت تسعي إليها ادلنظمة ؛ ً
تفكريىم وتظل عالقةً يف أذىاهنم لفرتة طويلة ،ومن مث تعزيز فرص االتصال باجلمهور العام وباجملتمع احمللي أو ببعض اجلماىري

النوعية ،و توطيد الصالت الشخصية معهم(.)2

موردا ثريًا لبناء رأس ادلال االجتماعي للمجتمعات احمللية؛ بتعزيز
وتوظف ادلنظمات والدول األحداث اخلاصة بصفتها ً
معاين التطوع والوالء لدي اجلمهور ضلو رلتمعهم مستضيف الفعاليات ،إيل جانب تنمية مظاىر النمو االقتصادي دبجاالت
()3

السياحية ،والنقل ،والتجارة ،ومقومات البنية التحتية للدولة

 ،إيل جانب دورىا يف تعزيز التفاعل ادلادي physical

 interactionsبني زوارىا مع العالمات التجارية وادلنتجات والعارضني ،واالنغماس يف أنشطة ادلبيعات ،و إقامة عالقات
فرصا أخري لتنمية أشكال
ذبارية و فرص عمل مع مجاعات ادلصاحل ،وغريىا من اجلوانب التسويقية اليت تطرح -علي ضلو موازً -
التفاعل االجتماعي بني اجلمهور ،من خالل انغماسهم يف أمناط معيشية وتصرفات بديلة alternative ways of
. doing things, lifestyles

()4

وقد عمد الباحث دراسة العوامل ادلؤثرة يف تقييم الزوار لألحداث اخلاصة؛ بالتطبيق علي مؤسبر ومعرض القاىرة
لالتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات  Cairo ICTلكونو ادللتقي السنوي القومي والدويل األكرب يف مصر ،والذي حيرص رئيس
اجلمهورية علي رعايتو وحضوره لثالث دورات متتالية ؛ حيث يستقبل احلدث ادلنعقد سنويًا -للعام 22علي التوايل -دبركز القاىرة
ائرا) من (  44دولة) دبشاركة ضلو ( 499شركة حكومية /خاصة /متعدية اجلنسية)
الدويل للمؤسبرات وادلعارض -ضلو( 99ألف ز ً
عاملة يف رلاالت االتصاالت ،والبث اإلعالمي ،واألمن والدفاع اإللكرتوين ،والتسويق الرقمي ،واجملتمعات الذكية Smart
مصدرا ثريًا للعديد من ادلعارف للجماىري والزوار متعددي ادلستوي
 ،Communitiesوىو ما جعل من احلدث
ً
ادلهين(مجهور عام -مجاعات مصاحل -وسائل إعالم).
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أوال  :المشكلة البخثية :
ً
 تتمثل مشكلة الدراسة يف ربليل معايري وجوانب تقييم األحداث اخلاصة من قبل زوارىا  ،من خالل حضورىم ادلباشرلفعاليات ىذه األحداث وما تتضمنو من فعاليات أخري تقام علي ىامش احلدث األصلي  ،وكذلك تعرضهم
لالسرتاتيجية اإلدارية للحدث دبا تتضمنو من جوانب تنظيمية وتسويقية واتصالية تشكل الصورة الذىنية للحدث ،
ورصد وتفسري دور ىذه العوامل يف تشكيل اذباىات اجلمهور ومواقفهم ادلستقبلية من زيارة الفعاليات الكربي بالتطبيق
علي معرض ومؤسبر .Cairo ICT
ثانيًا :الدراسات السابقة :

ددخال نظريدًدا لتقيدديم األحددداث
 -1قدددمد دراسددة الخالددة التددا قددام بهددا) )5( )Peter Sherwood 2007مد ً

اخلاصة ؛باستخدام منوذج  ،"TBL " Triple Bottom Lineوبالتطبيق علي منطني لألحداث اخلاصة
سبددثال يف مسددابقة  Ironman Western Australia Triathlonالدديت أقيمددت يف( 27نددوفمرب )
باس درتاليا وتضددمنت قيددام ادلشدداركني باالش درتاك يف سددباقات سددباحة وركددوب دراجددات وعدددو دبدينددة Busselton
غرب اسرتاليا  ،ومهرجان  Equitana Asia Pacific 2005الذي عقد يف مركز مدينة ملبورن االسرتالية
للمعدارض  Melbourne Exhibition and Convention Centre MECCعدام ، 2995
عروضددا ترفيهيددة وندددوات تعليميددة عددن اخليددول ومعددارض ذباريددة عددن السددلع واخلدددمات ادلختلفددة يف رل ددال
ويتضددمن ً
الفروس ددية  ،وس تقس دديم عين ددة الدارس ددة إيل ث ددالث في ددات متمثل ددة يف ( منظم ددي احل دددث ،زوار احل دددث م ددن اجملتم ددع
ادلستضيف  ،مجاعات ادلصاحل األخري كادلنافسني وادلستثمرين وادلوردين) وتمثلد معايير التقييم فا كل من :

 المعي ددار االقتص ددادي :ويش ددمل مؤشد درات(حجم األعم ددال واالس ددتثمارات التجاري ددة ادلطروح ددة دبجتم ددع احل دددث كع ددددالص ددفقات واالتفاقي ددات التجاري ددة وجلس ددات العم ددل ب ددني رج ددال األعم ددال  ،ع دددد رج ددال األعم ددال وادلس ددتثمرين ال ددذين
استضاف هم احلدث ،كم التغطية اإلعالمية اليت صاحبت احلدث ،قيمدة العملدة الوطنيدة خدالل فدرتة عقدد احلددث ،عددد
الفرص الوظيفية اليت صلح احلدث يف توفريىا ،كم الفرص التدريبية الديت حصدل عليهدا مواطندو اجملتمدع مستضديف احلدث
وزواره ،مدي التقدم والتطور يف البنية التحتية جملتمع احلدث) .

 المعيار االجتماعا  :ويشمل مؤشرات ( نسبة التطوع و معدالت انغماس اجلمهور احمللي يف تنظيم فعاليات احلدث،تأثري احلدث علي جودة األمناط ادلعيشية للمواطنني  ،توليد مشاعر الفخدر االجتمداعي للمدواطنني ذبداه احلددث ،توليدد
مشاعر ادلتعة والطقوس االحتفالية لدي ادلواطنني ،اذباىات الزوار ضلو احلدث وحجم مشاركتهم فيو وآرائهم ذباىو).

 المعيار البيئا :ويشمل مؤشرات ( حجم النفايدات النامجدة عدن احلددث ،حجدم مدوارد الطاقدة النامجدة عدن احلددث ؛مقارنددة حبجددم ادلدوارد الطبيعيددة ادلسددتهلكة والدديت س إعددادة تدددويرىا يف احلدددث مددن ميدداه وطاقددة ووسددائل نقددل ومواصددالت
وذلك يف ضوء حجم احلضور اجلماىريي لزوار احلدث وادلشاركني يف فعالياتو).
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 -2وتتفق الدراسة السابقة فا عرضها لمعيارىا االجتماعا مع الدراسة النظرية ل د )) Rob Harris 2005
( )6عن آليات االنغماس االجتماعي اليت خيلقها احلدث اخلاص ؛ متمثلة يف:

أ -تيسددير أعمددال المشدداركة  :Participation facilitationمددن خددالل( تقددد احلدددث لعددروض تروجييددة
وقدرتو علي خفض أسعار السلع واخلدمات ادلقدمة كوسائل النقل وادلواد الغذائيدة  ،تقدد خددمات خاصدة لفيدات
كبددار السددن وادلرضددي وذوي االحتياجددات اخلاصددة ،تقددد تددذاكر رلانيددة لفيددات العدداطلني وغددري القددادرين علددي العمددل
وادلتقاعدين والطالب ،سهولة التعرض و ادلشاركة يف كل برامج وفقرات احلدث ،مشدول التغطيدة اإلعالميدة والتوعويدة
عن احلدث كافة فياتو اجلماىريية).

ب -مسدداىمة الممتمددع المخلددا وسددهولة الخصددول علددا رجددع الصدددي Community input and

 : feedback facilitationمن خالل ( تصميم ورش عمل سابقة الفتتداح احلددث لشدرح كيفيدة ادلشداركة
يف فعالياتو  ،إتاحة فرص العضوية والتطوع للجان تنظديم الفعاليدة  ،إدراج شلثلدي اجملتمدع احمللدي باللجدان االستشدارية
للفعالية،تش ددكيل غ ددرف للدردش ددة وادلنت ددديات اإللكرتوني ددة لتب ددادل ا راء وردود األفع ددال والتقي دديم الف ددوري لفعالي ددات
احلدث).

ج -البرممة الشاملة  : Inclusive programmingمن خالل ( مراعداة احلددث للمصداحل اخلاصدة هبييدات
اجملتمددع احمللددي وادلنظمددات البيييددة ادلشدداركة فيددو  ،وتقددد ح دوافز تشددجيعية خاصددة بكددل مددنهم كددالعروض اجملانيددة أو
زبصيص فقرات باحلدث مالءمة الىتماماهتم ).

د -التوعيددة : Outreachمددن خددالل تشددكيل مجاعددات ليرشدداد والتوعيددة ادلباشددرة لفيددات اجلمهددور احمللددي بانعقدداد
احلدث ؛مصاحبًة حلمالت اإلعالم ادلطبوع والسموع واإللكرتوين.

ه -تنمية الممتمع وبناء القدرات:Community development and capacity building

( تددوفري فددرص تطوعيددة للشددباب لتنظدديم احلدددث  ،تددوفري فددرص تثقيفيددة وترفيهيددة للشددباب ،تددوفري فددرص للتدددريب و
اكتسدداب اخلدربات وتنميددة مهددارات حددل ادلشدداكل دلنظمددي احلدددث ،بندداء شددبكات للتفاعددل والدرتابط االجتمدداعي بددني
ادلنظمددني والددزوار ،طددرح مبددادرات اجتماعيددة وخرييددة غددري رحبيددة علددي ىددامش احلدددث وتوجيددو جددزءًا مددن ادل دوارد ادلاليددة
الناذبة ضلو ىذه ادلبادرات ،توفري احلاجات ادلعيشية األساسية لزوار احلدث) .

و -تقيديم المشداركة االجتماعيدة : Evaluating Community Engagementمدن خالل(تصدميم
اجتماع ددات للمناقش ددة واس ددتطالعات ال درأي ب ددني زوار ومنظم ددي احل دددث للتع ددرف عل ددي اذباى دداهتم ومقرتح دداهتم ضل ددو
احلدث بكل مراحلو والعمل علي تلبية ادلتاح منها).
 -3مدن جانبهدا أجملدد دراسدة الخالدة التدا قدام بهدا ) )7( ) Liz Fredline et al 2005؛ بدالتطبيق علدي
بطولة أسرتاليا ادلفتوحة للتنس جوانب تقييم األحداث يف ( عوامل الرتفيو ادلصاحبة للحدث ،فرص اإلنفاق العام
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من قبل مجهور احلدث لرواج حركة التجارة وتبادل األعمال ،اجلوانب االقتصادية كفرص العمل واإلشغال السياحي
وجواندب االسدتثمار ،مددي توليدد آث ًدارا سدلبية متعلقددة باالزدحدام ادلدروي والضوضداء وتعطدل مصداحل ادلدواطنني ،صدديانة
وتطددوير مقومددات البددين التحتيددة وادلرافددق العامة،مدددي توليددد شلارسددات إجراميددة وأعمددال عنددف وشددغب مصدداحبة لعقددد
احلدث ،توليد مشاعر الفخدر االجتمداعي للمدواطنني ضلدو رلدتمعهم مستضديف احلددث،التأثريات السدلبية علدي البييدة
فرصدا سدياحية و اقتصدادية مدن شدأهنا تدرويج الصدورة الذىنيدة جملتمدع احلددث ،مددي
كالتلوث و إىدار ادلوارد  ،طرح ً
تأثر أسعار السلع واخلدمات بانعقاد احلددث ،مددي احلفدل علدي فدرص العدالدة االجتماعيدة والتوزيدع العدادل للمدوارد
دبجتمع احلدث ،مدي احلفاظ علي ادلرافق العامة ببيية احلدث) .
()8
مدخال نظريًا آخر لتقيديم فاعليدة
 - 4فا المقابل قدمد الدراسة النظرية لد()David Williams 2006
ً

احلدث اخلاص باستخدام منوذج  ، SWOT Analysisسبثل يف :

أ -نقاط قوة الخددث :وتتمثدل يف (امدتالك فريدق التنظديم خلدربة إدارة الفعاليدات ،دعدم اجملتمدع احمللدي للفعالية،الددعم
الشعيب للحدث من الفنانني ومشاىري اجملتمع ،وفرة ادلوارد التنظيمية للحدث ،كثافة احلضور اجلماىريي للحدث)
.
ب -نقاط ضعف الخدث  :وتتمثل يف (عدم امتالك فريق احلدث للخربة يف رلاالت التسدويق واإلعدالم ،ابتعداد موقدع
إقامدة احلددث للفيددات اجلماىرييدة ادلسدتهدفة ،زلدوديددة الرعايدة ادلصداحبة للحدددث ،عددم وفدرة أمدداكن كافيدة إلقامددة
واستضافة زوار الفعالية ).
ج -الفددر

:وتتمثددل يف (حددرص ىييددات السددياحة بدداجملتمع احمللددي علددي دعددم ورعايددة احلدددث ،زيددادة اىتمددام وسددائل

اإلعالم باحلدث يف دوارتو ادلقبلة ،زيادة فرص الرعاية للحدث).
د -التهديدات :وتتمثل يف( زيدادة تكداليف سبويدل احلددث يف دوراتدو ادلقبلدة  ،تغيدري اذليكدل الدوظيفي واإلداري القدائم
بتنظيم احلدث ،ظهور أحداث ومنظمات أخري منافسة يف نفس رلال وموضوع احلدث).
-5بينمدا قددمد دراسدة الخالدة التدا قدام بهدا ( - )9( )Kamil Zima 2011بدالتطبيق علدي بطولدة أوربدا
لكددرة القدددم عددام  ،2902منطًددا آخددر يف تقيدديم األحددداث اخلاصددة_علي ادلسددتوي االقتصددادي؛ باسددتخدام منددوذج
التدأثريات ادلتدفقدة لألحدداث الكدربي A model of the trickle down effects of mega-

 ، eventsوالذي قدمو( )Andersson 1999؛ من خالل قياس مؤشرات التوازن بني اجلهات األوليدة
ادلسددتفيدة مددن انعقدداد احلدددث والدديت حددددىا يف (ادلطدداعم  ،الفنادق،ادلتدداحف وادلعددادل السددياحية ،احملددال التجاريددة،
منظمددو احلدددث ،الن دوادي الليليددة  ،وسددائل النقددل) و مقارنتهددا بادلخرجددات النهائيددة للحدددث ،وادلتمثلددة يف كددل مددن
(م دددي الزي ددادة يف األرب دداح النهائي ددة ،م دددي الزي ددادة يف ادلرتب ددات ،م دددي الزي ددادة يف االس ددتثمارات ،م دددي الزي ددادة يف
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معدددالت األنفدداق علددي التأمينددات االجتماعيددة  ،مدددي الزيددادة يف الض درائب والرسددوم احلكوميددة  ،حجددم الصددادرات
القومية والدولية).
 -6وعن تقييم نمد خردر مدن الفعاليدات وىدا األحدداث الخاصدة يدر الهادفدة للربج،جداءت الدراسدة المسدخية
()09
ائرا) ،لتأيت معايري التقييم متمثلة يف
التا قام بها ) - ) Po-Ju Chen et el 2014بالتطبيق علي ( 309ز ً

كل من:
أ -المتع ددة  : Hedonicدبتوسددط ( )4.02متمثلددة عناصددره  -عل ددي الرتتيددب يف ( جددودة األغذيددة وادلش ددروبات
،مالءمدة أسدعار األغذيدة وادلشددروبات  ،مالءمدة الوقدت وكفايتددو النعقداد فعاليدات احلدددث ،مالءمدة موقدع احلدددث،
تنوع ووفرة األغذية وادلشروبات) .

ب -تصميم الخدث  :Event Designدبتوسط ( )4.22متمثلو عناصره  -علي الرتتيب يف( التخطيط اجليدد
ألىددداف وسلرجددات احلدددث ،جددودة أىددداف احلدددث ،وفددرة األمدداكن ادلخصصددة للتسددجيل باحلدددث ،وفددرة أجنحددة
العرض ،مالءمة التوقيت النعقاد احلدث من حيث الطقس).

ج -العامل اإلرباري : Informativeدبتوسط ( )4.95متمثلة عناصره _علي الرتتيب يف(وفرة ادلعلومات عن
احلدث ،كفاءة ادلوظفني وادلتطوعني منظمي احلدث ودرايتهم بتفاصيلو ،وفرة األساليب الرتفيهية ،سهولة الوصول
دلوقع انعقاد احلدث).
 -7وعلدا نفدا المندوال السدابق تناولدد الدراسدة المسدخية التدا قدام بهدا ))Mark S et al 2010

()00

جوانددب تقيدديم كددل مددن األحددداث اخلاصددة الرتفيهيددة كادلهرجانددات واحلفددالت؛ بددالتطبيق علددي ( 322زائدرا) ؛ إيل جانددب
تقييم أحداث العمل والتجدارة  ،كادلعدارض واجتماعدات رجدال األعمدال ،بدالتطبيق علدي ( 90زائ ًدرا) ذلدا مدن مددن الصدني

وى د ددونج ك د ددونج وت د ددايوان خ د ددالل الف د ددرتة م د ددن (، )2999-2998باس د ددتخدام من د ددوذج رض د ددا احل د دددث

Event

 Satisfaction؛ لتتمثل عوامل تشكيل رضا الزوار عن النمطني السابقني لألحداث اخلاصة فيما يلي:
أ -جودة الخددمات يدر الملموسدة : Intangible service qualityدبتوسدط حسدا( ( )4.78وتتمثدل
زلدداهتا يف:

( )1حرص منظمي احلدث علي حل ادلشاكل اليت قد تواجههم.

( )2تنفيذ منظمي احلدث اخلدمات ادلطلوبة منهم علي أكمل وجو.
( )3سرعة أداء منظمي احلدث للخدمات ادلطلوبة منهم .
( )4إبداء منظمي احلدث االستعداد خلدمة الزوار

( )5عدم إبداء منظمي احلدث أي حرج أو انشغال عن تنفيذ خدمات واحتياجات الزوار.
( )6انعكاس سلوكيات موظفي احلدث علي ثقة الزوار.

( )7سبتع منظمي احلدث باألدب واخللق يف التعامل مع الزوار.

خاصا لكل زائر.
( )8اىتمام منظمي احلدث وموظفيو باالحتياجات الشخصية لكل زائر وتوجيو
اىتماما ً
ً
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ب -الظروف المخيطة بالخدث : Ambient conditionsدبتوسط ( )4.72وسبثلت زلددات ىدذا العامدل
،فيما يلي:

( )1الشعور التفسي بالسعادة واالرتياح ضلو موقع انعقاد احلدث.
( )2نظافة موقع انعقاد احلدث .

( )3جودة اذلواء وظروف الطقس دبوقع انعقاد احلدث.
ج -وفدرة العالمدات اإلرشدادية بموقدع الخددث : Signs, symbolsدبتوسدط ( ،)4.7وسبثلدت زلددداهتا فيمددا
يلي:

( )1جودة العالمات اإلرشادية دبوقع احلدث.

( )2وفرة الكتيبات ومكاتب ادلعلومات اليت تقدم معلومات تفصيلية دبوقع احلدث.
( )3سهولة فهم اللغة ادلستخدمة يف صياغة العالمات والرموز اإلرشادية.

د -المساحة المكانية المنعقد فيها الخددث : Space/functionدبتوسدط ()4.32؛ وسبثلدت زلددداهتا فيمدا
يلي:

( )1وفرة أماكن االسرتاحة دبوقع انعقاد احلدث.

( )2وفرة األطعمة وادلشروبات دبوقع انعقاد احلدث.

( )3جودة ذبهيزات األثاث والديكور دبوقع انعقاد احلدث.
 وتشكل العوامل األربع السابقة مدا أطلدق عليدو النمدوذج مصدطلج "جدودة الخدمدة التدا يقددمها الخددث" ،Event service qualityبينما سبثل العنصران ا خران يف كل من:
ىد -الراحة النفسية التا يعكسها الخدث  :Event convenienceدبتوسط ()4.7
( )1وفرة أماكن الدخول واخلروج دبوقع احلدث.

( )2سهولة الوصول دلوقع احلدث وللمدينة ادلستضيفة.
( )3وفرة مواصالت النقل احمللي دلوقع احلدث.

و -تكلفة الخدث : Event costدبتوسط ( ، )6.70وسبثلت زلدداهتا فيما يلي:
( )1مالءمة تكلفة حضور احلدث ألمهيتو وللمزايا ادلرتتبة علي حضوره.

( )2مالءمة تكلفة حضور احلدث علي مزايا السفر للمدينة ادلستضيفة.
()02
دورا مبسدطًا لتقديم
 -8فا المقابل قدمد الدراسدة النظريدة ل د ) )Larissa Davies et al 2013تص ً

مقتصرا علي اجلوانب ادلالية واالقتصادية فقط ؛ باالعتماد علي معادلة اقتصادية تقوم علدي
األحداث اخلاصة ،ولكنو
ً

حساب إمجايل إيرادات احلدث ادلتمثل يف(مبيعات التذاكر ،Ticket salesذبارة ادلنتجات ،products sales
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الرعاية ،)Sponsorshipويطرح منو إمجايل النفقات ادلتمثل يف(رسوم احلقوق ، Rights feesنفقدات ادلدوردين
وادلوظفني ، Suppliers and staffاجلوائز النقدية. ) Prize money
 ومن االطالع علا التراث النظري السابق يمكن عرض المالحظات التالية:

 -1سبث ددل اجلوان ددب التنظيمي ددة ال دديت تناولته ددا الدراس ددات الس ددابقة مزجيً ددا ب ددني العوام ددل ال دديت عرض ددها (من ددوذج التوليف ددة ادلتكامل ددة
دريا ألربعددة
إلجدراءات احلدددث)  Event packaging proceduresالددذي وضددعو( )MID 2007مشد ً
جوانب إداريدة مباشدرة وغدري مباشدرة يف تنظديم أي فعاليدة تتمثدل يف (:االىتمدام اإلعالمدي ادلصداحب للحددث Media

 ،attentionالفعاليدات األخدري ادلقامدة علدي ىدامش احلددث األصدلي  ، Associated eventsادلدؤسبر الصدحفي
ادلنعقدد  ، Press conferenceادلزايدا االجتماعيدة مدن حضدور احلددث  ،Social benefitsالعالمدات التجاريدة
ادلسوقة يف احلدث  ) Event brand valueباإلضافة لنموذج مدخالت وسلرجات احلددث Event Inputs
 and Outputsل د ) )Getz, 1997الدذي يقدوم علدي فرضدية تدأثري مددخالت احلددث علدي أىدداف زواره وادلزايدا
اليت ستعود عليهم من زيارهتم  ،ويقسم النموذج ىذه ادلدخالت لعناصر تتعلق ببيية التنفيذ الدداخلي للحددث ،و تتمثدل
يف ( نظم اإلدارة والتسويق والتمويل والتخطيط وتنسيق األدوار) وعناصر أخري متعلقة بسياق اجملتمع ادلنعقد فيو احلدث
،و تتمثل يف اجلماىري اخلارجية اليت يتعامل معها منظمو احلدث من رلتمع زللي و وسائل إعالم وىييات حكومية) (.)03

 -2تتسق العديد من عناصر تقييم األحداث اخلاصة مع دوافع حضور مجاىريه كما يف عوامل (كفاءة فريق العمل باحلدث،
توقيت ومكان انعقاده  ،حجم التغطية اإلعالمية ادلصاحبة لو).

 -3توصددلت الدراسددات إيل عدددم االقتصددار علددي جانددب األربدداح ادلاديددة ادلباشددرة يف تقيدديم فاعليددة احلدددث اخلدداص ؛ بددل لفتددت
الدراسدات إيل جواندب تسدويقية واتصددالية متعدددة عدن احلدددث مثل(الصدورة الذىنيدة ادلشد ّكلة عددن احلددث ،حجدم التغطيددة
اإلعالمية ادلصاحبة لفعالياتو ،قدرة ادلنظمة علي تعزيز عالقتها مع عمالئها احلاليني وكسب عمدالء جددد  ،عددد الرعداة
وحجم الرعاية ادلصاحبة للحدث ،اذباىات اجلمهور ضلوه).

 -4أكدت الدراسات علي أمهية مالءمة الظروف وادلتغريات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية لطبيعة احلدث ادلنظم( ىدفو
 مدتو  -حجم زواره ومدي مالءمتهم خلصائص اجملتمع ادلستضيف) ؛ السيّما يف حال الفعاليات الدولية ادلقامدة علديمستوي الوطن يف مدن متعددة وليس يف موقع واحد ؛ كالبطوالت الرياضية الكربي ،وادلهرجانات الدولية .
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ثالثا  :أىمية الدراسة :وديكن تقسيم أمهية الدراسة إيل كل من :
( أ ) األىمية النظرية للدراسة :وتتمثل يف رلموعة من العوامل  ،ديكن استعراضها علي النحو التايل:
-0

تنفرد الدراسة بدرلها بني ادلباديء النظرية والتطبيقات العملية لواقع تنظيم وتسويق األحداث اخلاصة يف مصر،
والكشف عن مالمح ىذا الواقع ،وزلاولة تطويره ،دبا يواكب ادلستجدات احلديثة يف رلال صناعة الفعاليات .

تصورا واقعيًا دلعايري كفاءة االسرتاتيجية االتصالية والتسويقية دلنظمة احلدث ،من واقع رصد
 -2تقدم الدراسة ً
خططها الرتوجيية ،وأساليبها اإلدارية للفعاليات قبل وأثناء وعقب احلدث.
 -3رباول الدراسة طرح مفاىيم ومصطلحات حديثة يف رلال صناعة الفعاليات؛ ظهرت بشكل مواز مع التقدم
اذلائل الذي شهدتو رلاالت التسويق والعالقات العامة وزبطيط احلمالت ،كمفاىيم (األحداث اخلاصة
ادلخططة ،رلتمع احلدث ،إدارة لوجيستيات احلدث ،سياحة  /صناعة األحداث اخلاصة ،التفاعل مع مجاعات
ادلصاحل السياحية ،interacting with tourism stakeholdersمناخ احلدث (Event
Atmosphere
(ب) األىمية العملية  :وتتمثل يف رلموعة من العوامل  ،ديكن استعراضها كما يلي:
مقرتحا ديكن للباحثني وكذلك للمتخصصني والعاملني دبجاالت إدارة وتسويق الفعاليات
منوذجا ً
 -1تقدم الدراسة ً
أيضا
االستفادة منو يف تقييمهم لألحداث اخلاصة ،كأحد مؤشرات تقييم محالهتم التسويقية  ،كما ديكن ً
للمنظمات ووكاالت العالقات العامة الدولية توظيف ىذا النموذج يف إدارة برامج الصورة الذىنية والدعاية
السياسية للدول .
 -2رباول الدراسة طرح أساليب عملية للدمج بني فاعلية صناعة األحداث وبني االرتقاء احلضاري باجملتمع ادلستضيف
 Event Societyوتعزيز عالمتو التجارية  Brandingوترويج صورتو الذىنية إقليميًا وعادليًا.
 -3تسعي الدراسة من خالل توصياهتا إيل تقد مقرتحات عملية لالرتقاء بصناعة الفعاليات واألحداث اخلاصة يف
مصر ،وتطوير مقوماهتا.
رابعا :أىداف الدراسة :وتتمثل يف األىداف التالية:

 -0الكشف عن العوامل ادلؤثرة يف تشكيل اذباىات إجيابية للمبحوثني ضلو الزيارة ادلستقبلية للحدث وتعزيز صورتو الذىنية
لديهم Event Image؛ دبا ينعكس علي صورة اجملتمع ادلستضيف ككل .
 -2استنباط العوامل ادلؤثرة يف تشكيل اذباىات زوار األحداث اخلاصة ضلو جوانب ومعايري تقييمها.
 -3رصد وتفسري الفروق بني أمناط مجاىري األحداث اخلاصة القومية يف اذباىاهتم ضلو جوانب تقييمها.
مقرتحا لتقييم فاعلية األحداث اخلاصة القومية .
 -4زلاولة تقد
منوذجا علميًا ً
ً
رامسا :تساؤالت الدارسة  :وديكن عرضها علي النحو التايل:
ً

 -0ما معايري تقييم زوار معرض ومؤسبر  Cairo ICTجلوانبو التنظيمية والتسويقية ؟
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 -2ما العالقة بني اذباه ادلبحوثني ضلو جوانب تقييم  Cairo ICTوبني حرصهم علي اكتساب أمناطهم ادلعرفية
ادلختلفة منو؟.
 -3ىل توجد عالقة بني جوانب تقييم األحداث اخلاصة وبني العوامل ادلؤثرة يف ازباذ ادلبحوثني لقرار الزيارة
ادلستقبلية للحدث؟.
 -4ىل توجد عالقة بني معدالت زيارة األحداث اخلاصة وبني العوامل ادلؤثرة يف ازباذ ادلبحوثني لقرار الزيارة
ادلستقبلية للحدث؟

سادسا :اإلجراءات المنهمية للدراسة:
ً

-1

نوع الدراسة:تنتمي ىذه الدراسة للبحوث الوصفية الكمية ،وىي الدراسات اليت ال تكتفي بوصف الظاىرة والتعرف
أيضا تصوير وربليل وتفسري ىذه الظواىر أو ادلواقف اليت يغلب عليها صفة التحديد ،
علي أسباب نشأهتا؛ بل هبدف ً
والكشف علي العالقة بني متغرياهتا وأسباب حدوثها .

-2

منهج الدراسة :تعتمد الدراسة علي منهج ادلسح الوصفي ؛ هبدف وصف اذباىات وسلوكيات عينة الدراسة ادليدانية
ادلتمثلة يف زوار معرض  ، ICTوذلك خالل فرتة زمنية زلددة وىي مدة انعقاد احلدث  ،باإلضافة إيل وصف وربليل
وتفسري األحداث والظواىر ادلتعلقة باحلدث ،لتقييم مدي كفاءة وفاعلية جوانبو التنظيمية والتسويقية  ،دبا يسمح
بتعميم ننائج ادلسح علي اجملتمع الذي سحبت منو العينة.
وسيعتمد الباحث يف إطار منهج ادلسح علي أسلوب التحليل الكمي :هبدف التحليل اإلحصدائي للبياندات باسدتخدام
برنامج SPSS

 -3ممتمع الدراسة :ويتمثل يف مجهور الزوار وادلشاركني بفعاليات معرض ومؤسبر القاىرة الدويل لالتصاالت وتكنولوجيا
ادلعلومات  ،Cairo ICTيف دورتو الد ( )29يف الفرتة من  27إيل  39نوفمرب  ، 2906والذي أقيم بقاعات
وصاالت العرض دبركز القاىرة
 -4عينة الدراسة :قام الباحث بتطبيق الدراسة علي عينة متاحة قوامها ( 399مفردة) من اجلماىري ادلشاركة بفعاليات
احلدث -موضوع الدراسة -وكان الباحث قد أجري دراسة استطالعية ؛بالتطبيق علي( 39مبحوثًا) من زوار احلدث
خالل فعاليات دورة عام  2905؛ لتحديد فيات اجلمهور ادلرتددة علي زيارتو ،والتأكد من تطابق عينة البحث مع
الزوار .
وجلأ الباحث ذلذا النوع من العينات ؛ نظ ًدرا لعددم وجدود إطدار يسدتطيع الباحدث مدن خاللدو سدحب عيندة عشدوائية ؛ فض ًدال
دامال بأعدداد ونسدب الفيدات ادلختلفدة الديت تدرتدد علدي زيدارة احلددث وادلشداركة بفعالياتدو ؛ وف ًقدا
عن صعوبة إجراء
حصرا ش ً
ً
ألىدافهم ودوافعهم ادلختلفدة مدن حضدوره ،وذلدك نظ ًدرا لكثدرة أعدداد الدزوار الدذين بلغدوا ضلدو  99ألدف زائدر بكدل مدن دوراتدو
الثالث األخرية .
وفيما يلي جدول يوضح أعداد ونسب وخصائص فيات ادلشاركني باحلدث ؛ وف ًقا ألىددف زيدارهتم  ،طب ًقدا دلدا توصدلت
إليو نتائج الدراسة.
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جدول ()1
توزيع عينة الدراسة وفقا لفئات مشاركتهم بالخدث
العدد

النسبة ادليوية

فيات ادلشاركني باحلدث
مجهور عام (زوار -عمالء -مستهلكني)

026

%42

مجاعات مصاحل(مستثمرون ،رجال أعمال ،مقدمو خدمات)

096

%35.333

شلثلو وسائل إعالم (مطبوعة – مسموعة – مرئية -إلكرتونية)

68

%22.666

اجملموع

399

%099

جدول ()2
توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع
النوع

العدد

النسبة المئوية

ذكر

096

%65.333

أنثي

094

%34.666

اجملموع

399

%099

 -5أدوات جمع البيانات  :و ديكن عرضها علي النحو التايل:


( )1-5صخيفة االستبيان :وتضمنت  3زلاور رئيسية لألسيلة ينبثق من كل منها تساؤالت فرعية ،وسبثلت ىذه

احملاور الرئيسية يف كل من:
أ -اإلشباعات ادلعرفية اليت يكتسبها الزوار احلدث وتقييمهم للحدث ؛ من حيث جوانبو التنظيمية والتسويقية،
ومدي تأثريىا علي تشكيل أمناطهم ادلعرفية ادلختلفة عن احلدث .
ب -جوانددب ومعددايري تقيدديم ادلبحددوثني للوسددائل االتصددالية ادلطبوعددة واإللكرتونيددة دلنظمددة احلدددث واذباىدداهتم ضلددو
أساليب تصفحها واحلصول عليها .
ج -العوامل ادلؤثرة يف تشكيل اذباىات اجلمهور ضلو تقييم احلدث ،ومدي تأثري ىدذه االذباىدات علدي مدوقفهم
من تكرار الزيارة ادلستقبلية للحدث.

 )2-5( المالحظة:
،نظرا حملاولة الباحث كشف جوانب تقييم احلدث
وتعترب مالحظة الباحث ورؤيتو من األدوات ادلهمة هبذه الدراسة ً
اخلاص موضوع الدراسة من سلتلف جوانبو التنظيمية والتسويقية واالتصالية  ،وىدو مدا تطلدب االقدرتاب مدن واقدع
منظمة احلدث وفريق عملها ،وما حيددث بيدنهم مدن تفداعالت واتصداالت تنظيميدة ،وكدذلك االنغمداس يف احلددث
نفسو ،ومعايشة وقائعو و تفاصيلو ادلتضمنة دبراحلو التنظيمية .

(سابعا) مفاىيم الدراسة:
ً
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( )0تقييم فاعلية الخدث الخا  :وديكن تعريفها نظريًا وإجرائيًا كما يلي:
(أ)

ربليال عمي ًقا عن احلدث ادلنظم  ،ومقارنة ما س إعداده وزبطيطو يف
التعريف النظري :يعرف بأنو تقد
ً

مراحل التنفيذ والتخطيط والتنظيم للحدث وبني ما س إصلازه من نتائج  ،وقياس أثر ىذه النتائج ومعرفة كيف
ربققت؟ وسبل اإلستفادة منها وتطويرىا
كما هتدف عملية تقييم احلدث اخلاص إيل تقدير واستكشاف قدرة احلدث علي خلق ىوية ومكانة إجتماعية
جيدة للمنظمة ،ومدي شعور مجاىريه بالوالء للمنظمة وقدرهتم علي سبييز منتجها وعالمتها التجارية مقابل
العالمات التجارية األخري ،فضالً عن إستطالع الصورة الذىنية للمنظمة وللمجتمع ادلستضيف من خالل مدي
رواج ادلبيعات ،ومعدل تكرار اسم ادلنظمة و منتجها يف وسائل اإلعالم ادلختلفة ،والقدرة علي سرعة ذباوز القضايا
واألزمات اليت تتعرض ذلا ادلنظمة .04
وهتتم مرحلة التقييم بشكل عام باإلجابة علي التساؤالت التالية(:ىل حقق احلدث األىداف ادلرغوبة ؟ ،و ىل حقق
معدالت ادلشاركة ادلتوقعة من اجلمهور ( ادلوظفون – اجلمهور – ادلنظمون – ادلتطوعون – الرعاة) ؟ ىل كانت تكلفة احلدث
مناسبة ؟ ما ىي اجلوانب السلبية واالجيابية يف احلدث ؟ ،وما الذي ربتاجو ادلنظمة وفريق العمل للحدث القادم ؟ ، 05ىل
القي احلدث الدعم ادلرتقب من قبل مجاعات ادلصاحل وقادة الرأي باجملتمع؟) .
(ب) التعريف اإلجرائا :يقصد الباحث بتقييم األحداث اخلاصة ادلعايري والعوامل اليت ديكن من خالذلا قياس
وإدراك مدي كفاءة وفاعلية احلدث اخلاص ( مؤسبر ،معرض  ،مهرجان ..اخل) من سلتلف اجلوانب التنظيمية
والتسويقية  ،ومدي قدرتو علي ربقيق أىدافو  ،ومدي إدراك اجلمهور ذلذه ادلعايري اليت تؤثر علي تشكيل اذباىاهتم
و والئهم ضلو احلدث ،وىو ما ينعكس علي موقفهم من الزيارة ادلستقبلية لفعالياتو .

( )2األحداث الخاصة :وديكن تعريفها نظريًا و إجرائيًا كما يلي:
( أ ) التعريف النظري:

تفصيال للحدث اخلاص ،بأنو ملتقي اجتماعي
* ق ّدم ( )06( )Nigel Jackson 2015تعري ًفا أكثر
ً
وذبمع مجاىريي زلدد التوقيت وادلكان ؛ تصاحبو مراحل تنظيمية وزبطيطية وتسويقية ،إيل جانب شلارسة
أنشطة اتصالية متعددة خالل مراحل إدارتو؛ هبدف ربقيق أىداف زلددة ومتنوعة بني الرتفيو والتثقيف
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والصورة الذىنية لكل فياتو اجلماىريية من منظمني ،وزوار ،وشلولني ،وسكان زلليني ،وجهات سياسية،
ومجاعات مصاحل متعددة . numerous "stakeholders
 وقسمت دراسة(رالد أحمد  )17( )2111األحداث اخلاصة  -وف ًقا حلجم اجلمهور ادلستهدف  ،و كذلك نطاق إقامتها
 ،كما يلي:
 أحداث مخلية  :Events Localيتم انعقادىا داخل الدولة ويشرتك فيها أفراد من الدولة فقط من الدولةاليت ينعقد فيها احلدث ،مثل ادلعارض وادلؤسبرات اليت زبص شركات عاملة يف قطاع معني .
 أحددداث إقليميددة  :Events Regionalتقتصددر ادلشدداركة فيهددا علددي الدددول أو الشددركات ادلنتميددة إيل إقلدديم أومنظمددة أو ذبمددع اقتصددادي أو سياسددي معددني مثددل معددرض عمددوم إفريقيددا التجدداري الددذي تنظمددو منظمددة الوحدددة
اإلفريقية كل  4سنوات ،وال يسمح باالشرتاك فيو إال للدول األعضاء بادلنظمة  ،وكذلك المعرض المغاربا الذي
توجو الدعوة فيو للدول أعضاء االرباد فقط .
ينظمو االرباد ادلغار( للمعارض  ، MUEو ّ

أمدااألحدداث العادليدة الضدخمة فقدد حدددت اهتدا دراسدة ()Kamil Zima 2011

()08

يف (  7دات) ىدي

(اسددتقطاب أعددداد كبددرية مددن الددزوار قبددل وأثندداء وبعددد وقددوع احلدددث  ،اإلنفدداق السددياحي الضددخم،تنمية مسددتوي الددوعي
ال دددويل للبل ددد أو اجملتم ددع ادلستض دديف وتعزي ددز ص ددورتو الذىني ددة  ،تط ددوير البني ددة التحتي ددة للمجتم ددع ادلستض دديف  ،االرتق دداء
باالس درتاتيجيات التسددويقية والقدددرات التنظيميددة دبجتمددع احلدددث  ،تنميددة فددرص الددرتويج واألنشددطة التجاريددة والتسددويقية
ادلقدمة لزوار احلدث  ،تعزيز فرص التنمية السياحية).
( ب) التعريف اإلجرائا :يقصد الباحث باألحداث اخلاصة ىي تلك الفعاليات وادلناسبات اليت تتضمن رلموعة من
ادلراسم والربامج االتصالية والتنظيمية احملددة –سل ًفا -من قبل اجلهة ادلنطّمة؛ سواء دبفردىا أو بالشراكة مع غريىا
من اذلييات وادلنظمات احلكومية/اخلاصة ،ويتم إقامة وتنظيم ىذه الفعاليات يف قاعات متخصصة الستضافتها
بالفنادق والنوادي أو دبراكز مؤسبرية مؤىلة ومتخصصة يف استضافتها وتنظيمها مثل مركز القاىرة الدويل
للمؤسبرات و ادلعارض ،و أرض ادلعارض ،و دار األوبرا  ،وقاعة مؤسبرات القوات ادلسلحة  ،وغريىا .
وتتنوع ىذه الفعاليات يف كل من نوعها  ،و نطاق إقامتها  ،و اذلدف من إقامتها  ،كما زبتلف يف دورية
إستضافتها  ،وأىداف زيارهتا من قبل مجهورىا وزوارىا متعددي فيات ادلشاركة من اجلماىري العامة ،أو مجاعات
ادلصاحل ومسيولني ر يني باجملتمع مستضيف الفعالية  ،وكذلك شلثلي وسائل اإلعالم ادلختلفة .
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 ثامنًا :اإلطار النظري:

 النماذج النظرية المتناولة لموضوع األحداث الخاصة:
تناولت العديد من الدراسات مناذج ونظريات علمية عن موضوعات األحداث والفعاليات اخلاصة؛ وقد استفاد الباحث من
مقرتحا لتقييم فاعلية األحداث
منوذجا ً
تطور النماذج النظرية ادلتناولة لقضايا تنظيم وتسويق وتقييم األحداث اخلاصة  ،يف طرحو ً

اخلاصة الدولية  ،بالتطبيق علي ادلعرض وادلؤسبر الدويل موضوع الدراسة  ،ويمكن للباحث استعراض ىذه النماذج علا

النخو التالا:

أوال  :عرضت دراسة ()Eda Atilgan 2012
ً

()09

منوذج تشكيل جودة العالمة التجارية ""Brand Equity

الذي قدمو ) )Asker 1999بالتطبيق علي منتج احلدث القائم بتنظيمو أو تسويقو  ،وسبثلت ىذه
العوامل يف كل من:
-0

الفاعلية المتصورة  :Perceived qualityوديكن قياسها من خالل (مدي ثقة اجلمهور يف
العالمة التجارية للحدث  ،مدي حجم ادلزايا اليت ربققها سلع وخدمات احلدث لدي مجهوره).

 -2الوعا : Awarenessيرتاوح بني االعرتاف باحلدث وتذكره Recognition to Recall
،وديكن قياسو من خالل (مدي القدرة علي تذكر وسبييز منتجات احلدث عن الفعاليات األخري ،مدي
االحتفاظ خبصائص احلدث يف أذىان مجهوره ،مدي اإلدلام بادلعاين والقيم اليت يعكسها احلدث ،ادلزايا
الوظيفية والتجريبية الناذبة ،اذباه اجلمهور ضلو احلدث وتقييمهم لو).

 -3الوالء  : loyaltyويرتاوح بني قبول احلدث واالصلذاب لو Acceptability to

 ،Attractionو ديكن قياسو من خالل ( عدم توافر نية اإلقبال علي أحداث أخري  ،أن يكون
احلدث ىو اخليار األول واألفضل جلمهوره) ( )29و ينقسم لوالء سلوكي Behavioral Loyalty

من خالل شراء منتجات احلدث ومدي مالءمة أسعاره ،ووالء موقفي Attitudinal Loyalty

من خالل الرتابط العاطفي مع احلدث ؛ من حيث الشكل والتنظيم وادلوثوقية فيو(. )20

 -4االرتباط  : Associationوديكن قياسو من خالل( سهولة وسرعة تذكر احلدث والعناصر ادلشكلة
ذلويتو من لوجو وشعار واسم ذباري وغريه ،ادلشاركة واالنغماس يف أنشطة احلدث) .

طور ) )22( )Leonard H et al 2002النموذج السابق من خالل إعداد منوذج اسرتاتيجيات االتصاالت
ثانياّ :
التسويقية جلمهور احلدث اخلاص والرسائل االتصالية ادلوجهة إليهم  ،ويقوم النموذج علي وجود  6فيات

مجاىريية أساسية للحدث اخلاص ادلنظّم  ،ديكن عرضها يف الشكل التايل:
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"نموذج استراتيجيات االتصاالت التسويقية لجمهور الحدث والرسائل االتصالية الموجهة لهم"
Model for Marketing Communication Strategies

""Audiences and Messages to Be Considered

جوبػبث
الوصبلح
السيبسبث و
اللىائح الوٌظوت
والشراكت والذػن

الزوار الجذد
هالءهت أهذافهن
هي الزيبرة
وتىػيتهن بأهذاف
الحذث

الشركبث هتقبربت
الؼول

إبرام تؼبقذاث
الؼول والصفقبث
الوشتركت

الرػبة

الؼبرضيي

الصفىة

الذػن الوبلي
والتؼريف
بوزايب الرػبيت

القىاػذ الخبصت
بشروط الؼرض

تلبيت تفضيالتهن
ورغببتهن
الشخصيت

شكل رقم () 0
"نموذج استراتيميات االتصاالت التسويقية لممهور األحداث الخاصة و الرسائل االتصالية الموجهة لهم"

 ويالحظ أن النموذج قد أ فل فئات جماىيرية بارزة مثل وسائل اإلعالم ،وممثلا الممتمع المخلا  ،كما لميقدم معلومات تفصيلية واضخة لؤلنماط المعرفية التا يمب تقديمها فا الرسائل االتصالية المتضمنة بالوسائل

االتصالية المستخدمة فا الترويج للخدث وتشكيل معارف ووعا الممهور بو .

 ثالثا :تدارك ) )23( )Getz 2007أوجو الضعف يف النموذج السابق ؛حيث استعرض أمناط ادلعارف اليت حيققها
احلدث اخلاص لزواره ومجاىريه الداخلية واخلارجية ؛من خالل منوذجو الذي محل عنوان إطار تشكيل معارف اجلمهور
األحداث
سياحة
عن
A framework for understanding and creating knowledge about event
 ، tourismو قام بعرض ىذه األمناط ادلعرفية يف ثالثة مستويات ،كما يلي:

 -1مستوي االرتيارات الشخصية األصيلة عن الخدث :Personal Antecedents and Choices
متمثلة يف (احتياجات ودوافع وتفضيالت الزوار من حيث الراحة والرتفية أو فرص العمل وكسب اخلربات  ،إدراك التأثريات
االجتماعية والثقافية للحدث /ربدياتو وعوائق إقامتو).
 -2مستوي مخرجات الخدث وتأثيراتو :Outcomes and the impactedعلي ادلستويات (الشخصية و
االجتماعية و البييية و السياسية و االقتصادية و الثقافية و السياحية).
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 -3مستوي التخطي واإلدارة :Planning and Managingويتمثل يف اخلطط و االسرتاتيجيات اللوجيستية و
اإلدارية النعقاد احلدث ولوائحو ادلنظمة  ،وسبل التنسيق مع ادلنظمات ادلشاركة أو ادلتعاونة يف تنظيمو  ،وىي اجلوانب اليت
هتم مجاعات ادلصاحل و اجلماىري اخلارجية .
()24
منوذجا للعوامل االتصالية والتنظيمية ادلؤثرة يف تشكيل عواطف
رابعا :ق ّدم ()YEON LEE JI 2009
ً 
ً
 Emotionsالزوار ضلو ادلناخ احمليط Atmosphericsباحلدث اخلاص ؛ بالتطبيق علي ادلهرجانات ؛كأحد أبرز أمناط
الفعاليات  ،و جاءت ىذه العوامل كما ىي موضحة بالشكل التايل:

Emotions forward Festival atmospherics
االتجاهات العاطفية لزوار المهرجان نحو المناخ المحيط بإقامته
Festival
commitment

Place
attachment

التزام الوهرجبى

االرتببط بوكبى
اًؼقبد الحذث

Festival loyalty
الىالء للوهرجبى

Festival
satisfaction
إشببع الوهرجبى
لزوارٍ

Place loyalty
الىالء لوىقغ
اًؼقبد الحذث

Ambience

بيئت اًؼقبد
الحذث

شكل رقم ()2

االتماىات العاطفية لزوار المهرجان نخو المناخ المخي بإقامتو
 -1التزام المهرجان  :Festival commitmentمتمثلة يف ادلعايري التالية (انغماس الزوار وتعلقهم بادلهرجان،
جيدا
يعد ادلهرجان اخليار األول لزوار األحداث اخلاصة ،اكتساب أمناط معرفية من زيارة ادلهرجان  ،ادلهرجان ديثل ً
بديال ً
للرتفيو واالستمتاع).
 -2االرتباط بالمكان  :Place attachmentو يرتبط ىذا العنصر بادلرافق واخلدمات ادلتوفرة دبوقع انعقاد احلدث،
متمثلة يف ادلعايري التالية(مالءمة الثقافة واذلوية والقيم الشخصية للزائر مع موقع الفعالية ،مالءمة ادلوقع دلمارسة كافة أشكال
الرتفيو ،مالءمة موقع الفعالية دلمارسة أشكال التفاعل االجتماعي مع األقارب واألصدقاء).

 -3إشباع المهرجان الحتياجات زواره: Festival satisfactionمتمثلة يف ادلعايري التالية (مالءمدة ادلهرجدان لتوقعدات
اجلمهور وأىدافهم من الزيارة ،الشعور بالتميز واالختالف كلما تكررت زيارة الفعالية) .

 -4الوالء للمهرجان  : Festival loyaltyمتمثلة يف ادلعايري التالية (مالءمة قيمة حضور ادلهرجان وقيمة اخلدمات
ادلقدمة فيو  ،احلرص علي تكرار الزيارة باإلضافة لتوجيو النصح لألصدقاء لزيارتو حيت يف حالة دفع قيمة نقدية أكرب ،
تفضيل زيارة ادلهرجان علي زيارة أية فعاليات يف ذات اجملال) .
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 -5الوالء لموقع انعقاد الخدث  :Place loyaltyمتمثلة يف ادلعايري التالية (احلرص علي زيارة ادلدينة ادلستضيفة للفعالية
بغض النظر عن انعقاد ادلهرجان فيها ،الرغبة علي دوام انعقاد الفعالية يف ىذا ادلوقع  ،توجيو النصيحة لألصدقاء بزيارة ادلدينة
ادلستضيفة للفعالية).
 -6مالءمة بيئة الخدث :Ambienceمتمثلة يف ادلعايري التالية( توافر أنشطة مصاحبة للحدث مالءمة جلميع األعمار ،وفرة
اخلدمات وادلنتجات ادلقدمة وبأسعار مناسبة  ،تقد ىدايا تذكارية أو عروض تروجيية علي ىامش احلدث ،وجود مكان
مناسب لالسرتاحة والرتفيو والتسوق ،مالءمة موقف السيارات وسهولة الوصول إليو ،وفرة العالمات اإلرشادية دبوقع الفعالية،
سرعة تلب ية رغبات الزوار وتعامل موظفي تقد اخلدمات مع الزوار بشكل الئق ،النظافة العامة دلوقع احلدث  ،مالءمة أعداد
احلضور دون زحام).
 ويالحل يف النموذج السابق تركيزه علي اجلانبني الثقايف والتنظيمي للفعالية دون الرتكيز علي اجلوانب االتصالية والرتوجييةواإلعالمية اخلاصة باحلدث ادلنعقد  ،وذلك علي الرغم من حجم الرعاية والتغطية اإلعالمية اليت تصاحب انعقاد
ادلهرجانات الفنية موضوع الدراسة السابقة .
رامسا :قدمت دراسة احلالة اليت قام هبا ()25( )Kamil Zima 2011بالتطبيق علي (بطولة أوربا لكرة القدم

ً
منوذجا علميًا عن كيفية تقييم الفاعلية االقتصادية للحدث  ،وىو منوذج األدوار االقتصادية والسياحية
عام ً )2902
لألحداث Economic and tourism roles of events؛الذي قدمو(  ،)Getz 2005وسبثلت
يف أربعة جوانب ،كما يلي:

 -1تسويق موقع انعقاد الخدث  :Place Marketingوتشمل عوامل ( تشكيل صورة ذىنية إجيابية عنو ،ربسني
جودة النمط ادلعيشي ،القدرة علي جذب ادلستثمرين ومجاىري زللية).

 -2المذب السياحا  :Tourist Attractionsوتشمل عوامل ( حجم إنفاق الزوار  ،مدي القدرة علي رفع كفاءة
اخلدمات اجلاذبة للسائحني  ،مدي القدرة علي مد فرتة إقامة السائحني) .

 -3صناعة الصورة الذىنية  :Image Makerوتشمل عوامل( مدي توافر عناصر اجلذب السياحي من معادل سياحية
ومنتجعات  ،مدي القدرة علي ربسني الصورة الذىنية للمجتمع ادلستضيف ومواجهة الدعاية ادلضادة ).

 -4مقومات التخفيز  :catalystوتشمل عوامل (تطوير البنية التحتية  ،ذبديد احلياة احلضرية دبجتمع احلدث ،تدعيم
األنشطة التجارية ،مدي القدرة علي تكرار معدالت الزيارة للمعادل السياحية وادلقاصد ادلوجودة دبجتمع احلدث ،تدعيم
عناصر اجلذب األخري) .
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سادسا:عرضت دراسة(ما عبد اللطيف )26( )2112منوذجني لألحداث اخلاصة ،األول بعنوان استجابات ادلستهلكني

ً
لألحداث اخلاصة والذي يعين بقياس ادلتغريات ادلؤثرة يف تشكيل مدركات واذباىات ادلستهلكني ضلو الفعاليات اليت يشاركون
فيها ،وسبثلت يف(االنغماس يف احلدث ومنتجاتو ادلعروضو ،ادلعرفة باحلدث ومنتجاتو ،الصورة الذىنية دلنظمة احلدث ،العالمة
التجارية للحدث من خالل ادلؤسسة أو الشركة القائمة بتنظيمو) ويتكامل ىذا النموذج مع النموذج الثاين الذي قدمتو ذات
الدراسة  ،بعنوان تسويق احلدث علي ادلستويني الداخلي واخلارجي  ،والذي قسم الفاعلية التسويقية للحدث ادلنظم إيل
معيارين مها:
 -1قدرة الخدث علا تخقيق أىدافو  :وادلتمثلة يف( تشكيل وعي ومعارف اجلمهور ادلختلفة عن احلدث  ،تنظيم مراسم
احلدث  ،ربقيق األىداف ادلرجوة من احلدث) .

 -2ترويج الخدث  :وادلتمثلة يف(استخدام أساليب تروجيية متنوعة لتسويق منتجات احلدث واإلعالن عنو ،القيام جبهود
وأنشطة العالقات العامة لرفع كفاءة احلمالت التعريفية واإلعالمية عن احلدث يف أذىان مجهوره وزواره).
 ويالحظ تركيز النموذج السابق علا الموانب التسويقية المتعلقة بالخدث ووسائلو االتصالية ،وأنشطتو اإلعالنيةالهادفة إلا تنمية وعا الممهور بمنتمات الخدث المادية و ير المادية .



سابعا :النموذج الذي تعتمد عليو الدراسة :أمكن للباحث االستفادة من ادلتغريات والعناصر اليت عرضتها
ً
خاصا جبوانب تقييم األحداث اخلاصة القومية  ،بالتطبيق علي معرض
النماذج النظرية السابقة يف تقد
منوذجا ً
ً
ومؤسبر  ، Cairo ICTوىو ما يوضحو الشكل التايل

19

نموذج تقييم فاعلية األحداث الخاصة القومية

جوانب تنظيمية للحدث

جوانب تسويق الحدث

 مواعيد زيارة الحدث وتوقيت


تنمية معارف الزوار

انعقاده مناسبو إلقامتو

 مكان انعقاد الحدث مناسب
إلقامتو
 الحدث يتضمن فعاليات ترفييية
وفرصا متعددة لمتفاعل
االجتماعي وتكوين عالقات
اجتماعية
 الحدث يتضمن فرصا متعددة
لمتثيف وتنمية المعارف
 الجوانب التنظيمية لمحدث
مناسبة( وفرة المرافق ،مستوي
الخدمات الغذائية ،سيولة
الوصول لمكان الفعالية ،تمبية
احتياجات الزوار من قبل
موظفيو
 الكثافة الجماىيرية في الحدث
مناسبة وال أشعر بالتدافع أو
الزحام

 مالءمة القيمة المادية الالزمة لالشتراك
في الحدث أو زيارتو
عروضا
يتضمن
 الحدث
ىدايا،
ترويجية(خصومات،
كوبونات،سحوبات ،مسابقات
 الحدث يحظي بتغطية إعالمية ضخمة
من وسائل اتصالية متعددة (قبل وأثناء
وبعد انعقاده)
 يتمتع الحدث بتنوع منتجاتو وعالماتو
التجارية المعروضة وتعدد مجاالت
الشركات والمؤسسات المشاركة فيو
 يتمتع الحدث بتعدد الفئات الجماىيرية
المشاركة( تجار ،رعاة ومعمنين ،وسائل
إعالم ،جميور عام مصري وأجنبي).
 يتمتع الحدث بسمعة وصورة ذىنية
الباحثمصر
ابتكارصورة
من عمي
تنعكس
جيدة ()3
شكل
 - يتمتع الحدث بحضور نخبة من قادة
الرأي في المجتمع .

 الحدث الخاص ينمي المعارفالتثقيفية لزواره عن موضوعاتو

ومحاوره.
 الحدث الخاص ينمي المعارفاالتصالية لزواره.
 الحدث الخاص ينمي المعارفالتنظيمية واإلدارية لزواره ويخمق
فريدة

فرصا

االتصال التنظيمي لو
 - الحدث الخاص ينمي معارف
التسويق والقدرة عمي التمييز
السمعي لزواره
 الحدث الخاص يخمق فرصا متميزة
لمتفاعل االجتماعي والترفيو

الوالء للحدث الخاص وتكرار زيارته وإقناع الغير بحضور فعالياته
شكل رقم ( )3من ابتكار الباحث
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النغماسيم

بمناخ

تاسعا:نتائج الدراسة
ً

( )1متوسطات تقييم المبخوثين للموانب التنظيمية والتسويقية للخدث :
جدول()3
متوسطات تقييم المبخوثين للموانب التنظيمية والتسويقية للخدث
معيار التقييم

المتوس

الترتيب

االنخراف المعيارى

2.61

الخاما

.612

مكان انعقاد الخدث مناسب إلقامتو

2.81

األول

.435

مالءمة القيمة المادية الالزمة لالشتراك فا الخدث أو زيارتو

2.26

الخادي عشر

.593

الخدث يتضمن عروضا ترويمية(رصومات ،ىدايا ،كوبونات،سخوبات ،مسابقات

2.56

السادس

.561

الخدث يتضمن فعاليات ترفيهية وفرصا متعددة للتفاعل االجتماعا وتكوين عالقات
اجتماعية
فرصا متعددة للتثقيف وتنمية معارفا
يتضمن
الخدث
ً

2.46

الثامن

.728

2.66

الثالث

.558

الخدث يخظا بتغطية إعالمية ضخمة من وسائل اتصالية متعددة (قبل وأثناء وبعد

2.33

العاشر

.699

انعقاده)
الموانب التنظيمية للخدث مناسبة( وفرة المرافق ،مستوي الخدمات الغذائية ،سهولة
الوصول لمكان الفعالية ،تلبية احتياجات الزوار من قبل موظفيو

2.25

الثانا عشر

.723

يتمتع الخدث بتنوع منتماتو وعالماتو التمارية المعروضة وتعدد مماالت الشركات
والمؤسسات المشاركة فيو

2.68

الثانا

.496

يتمتع الخدث بتعدد الفئات المماىيرية المشاركة( تمار ،رعاة ومعلنين ،وسائل إعالم،

2.64

الرابع

.515

مواعيد زيارة الخدث وتوقيد انعقاده مناسبو إلقامتو

ىيئات حكومية،جمهور عام مصري وأجنبا)
يتمتع الخدث بسمعة وصورة ذىنية جيدة وتنعكا ىذه السمعة علا صورة مصر علا
المستوي
الدولابخضور نخبة من قادة الرأي فا الممتمع وشخصيات حكومية بارزة
الخدث
يتمتع

2.51

السابع

.626

2.68

الثانا

.527

الكثافة المماىيرية فا الخدث مناسبة وال أشعر بالتدافع أو الزحام

2.41

التاسع

.651

 توضح بيانات اجلدول السابق اإلجابة علي التساؤل البحثي األول للدراسة عن معايري تقييم زوار معرض ومؤسبر  Cairo ICTجلوانبو
التنظيمية والتسويقية ؟ وذلك علي النحو التايل:
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أ -جاء "مالءمة موقع انعقاد الخدث النعقاد فعالياتو بالرتتيب األول بني جوانب تقييم الزوار للجوانب التنظيمية
والتسويقية للحدث  ،وديكن تفسري ذلك يف ضوء التزام منظمة احلدث بالتنظيم الدائم للفعالية منذ دورهتا األويل دبركز
القاىر الدويل للمؤسبرات وادلعارض الذي يعد ادلوقع الر ي للدولة يف احتضان األحداث القومية ذات الطابع
احلكومي ،إيل جانب سبتع ادلوقع بوفرة القاعات وصاالت العرض ذات ادلساحات الكبرية اليت تستوعب العدد الضخم
من الشركات والزوار الذين يصعب استيعاهبم بالفنادق أو مراكز االستضافة األخري ،وتتفق ىذه النتيمة مع

الدراسات التالية:


دراسة احلالة اليت قام هبا ))27( )Colin Butler et al2007عن العوامل ادلؤثرة يف ازباذ قرار ادلشاركة
بالفعاليات ،متمثلة يف مالءمة ادلوقع من حيث البين التحتية  ،واستيعابو ألعداد زواره  ،كما تتفق النتيجة مع
منوذج األدوار االقتصادية والسياحية لألحداث Economic and tourism roles of eventsالذي

قدمتو دراسة احلالة اليت قام هبا ( _)28( )Kamil Zima 2011بالتطبيق علي بطولة أوربا لكرة القدم عام
متمثال يف تسويق موقع انعقاد احلدث  Place Marketingمن
 ، 2902وجاء ادلعيار األول بالنموذجً ،
خالل مالءمة صورتو الذىنية و امتالكو مقومات وعناصر جذب للمستثمرين و للجماىري احمللية .
 تتفق النتيمة ذاتها مع مفهوم قدرة احلدث علي تلبية احتياجات الزوار من قبل موظفيو الذ قدمتو دراسة احلالة
اليت قام هبا()John Jackson2005

()29

عن جوانب تقييم الفعاليات ،باإلشارة دلعايري (الضمان

 ، assuranceوالواقع ادلادي  ،tangiblesو االستجابة  ،responsivenessمن خالل مالءمة
اخلدمات واإلعدادت ادلادية ادلتوفرة باحلدث لتطلعات واحتياجات زواره ،وضمان سالمتهم وأمنهم والوفاء
باحتياجاهتم وتطلعاهتم ،واستجابة موظفي احلدث دلطالبهم).
ضا مع الدراسة المسخية التا قام بها ))39( )Mark S et al 2010عن جوانب تقييم كل
 -تتفق النتيمة أي ً

من األحداث اخلاصة الرتفيهية كادلهرجانات واحلفالت ،بالتطبيق علي ( )322زائرا ذلا  ،وأحداث العمل والتجارة ،
ائرا) ذلا من مدن الصني وىونج كونج وتايوان خالل
كادلعارض واجتماعات رجال األعمال  ،بالتطبيق علي ( 90ز ً
الفرتة من ( ،)2999-2998حيث جاءت جوانب تقييم احلدث ،متمثلة يف( مالءمة موقع انعقاد احلدث من حيث
النظافة وجودة الطقس دبتوسط( ،)4.72وجاء دبتوسط ( )4.7كل من (وفرة العالمات اإلرشادية دبوقع احلدث ،
سهولة الوصول دلوقع احلدث) .
ب -جاء "تمتع الخدث بتنوع منتماتو وعالماتو التمارية المعروضة وتعدد مماالت الشركات والمؤسسات
المشاركة فيو " بالترتيب الثانا بين جوانب تقييم الزوار للموانب التنظيمية والتسويقية للخدث ،وتتفق ىذه

النتيجة مع ما أوضحتو (أمينة حمانا  ،)31()2112يف إشارهتا للعوامل االقتصادية كأكثر ادلعايري أمهية لدي
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اجلمهور العام يف تشكيل قرار مشاركتهم باألحداث اخلاصة ،متمثلة يف تنوع ومالءمة اخلدمات وادلنتجات ادلقدمة
باحلدث للمستوي االقتصادي لزواره من حيث أسعارىا ،وجودهتا ،وطرق تقدديها.
أيضا جاء "تمتع الخدث بخضور نخبة من قادة الرأي فا الممتمع وشخصيات حكومية بارزة بالرتتيب
ج -بادلثل ً
الثاين بني جوانب تقييم الزوار ،وىو ما يتفق مع الدراسة اليت قام هبا ()32( )M.Saayman et al 2012عن

ائرا) دلهرجان Klein Karoo National
العوامل ادلؤثرة يف تقييم األحداث الفنية بالتطبيق علي( 453ز ً
 Arts Festival (KKNKجبنوب أفريقيا( 8-0إبريل، )2909وجاء معيار جاذبية ادلهرجان وحضور
الفنانني وادلشاىري وصلوم اجملتمع من الشخصيات العامة يف الرتتيب األول دبتوسط (. ) 3.87
د -جاء " مالءمة القيمة المادية الالزمة لالشتراك فا الخدث أو زيارتو  ،بالترتيب األرير بني جوانب تقييم الزوار
نظرا للحضور اجملاين للفعاليات من قبل اإلعالميني
للجوانب التنظيمية والتسويقية للحدث ،وتبدو النتيجة منطقية ً
،فضال عن فرص التسجيل اإللكرتوين للزوار واحلصول علي دعوات احلدث بشكل رلاين
ومجاعات ادلصاحل والطالب ً
 ،كما تتيح منظمة احلدث توزيع عشرات الدعوات لكل من شلثلي ادلنظمات العارضة يف احلدث  ،يف ادلقابل قد ال
يواجو العارضون مشاكل ارتفاع القيمة اإلجيارية يف ظل كون أغلبهم من دائمي االشرتاك يف احلدث ،و سبثيل عدد
كبري منهم للوزارات واذلييات احلكومية اليت تتحمل تكاليف االشرتاك نيابة عن شلثليها وموظفيها  ،كما قد تأخذ
بعض من ىذه ادلشاركات منط العرض اجملاين نظري الرعاية احلكومية للحدث.
 وتتفق ىذه النتيمة مع دراسة احلالة اليت قام هبا ) )33( )Colin Butler et al2007عن العوامل ادلؤثرةعارضا) بأربع معارض باإلمارات ؛
ائرا) و(ً 099
يف ازباذ قرار ادلشاركة بالفعاليات ،بالتطبيق علي( 0999ز ً
معيارا ) دبتوسط ( ، )3.98بينما
حيث جاء معيار تكلفة القيمة اإلجيارية بادلعرض بالرتتيب الد 02من بني(ً 04
جاءت السمعة اليت يتمتع هبا احلدث بالرتتيب األول دبتوسط( ، )4.20وجاء معيار تكلفة ادلعيشة بالرتتيب
األخري دبتوسط (.)2.79
()34
ائرا) دلهرجاين
 كما تتفق النتيجة مع دراسة ))Woojin Lee et al 2017بالتطبيق علي( 459ز ً
ادلواد الغذائية واخلمور دبدينيت فلوريدا وميامي؛ حيث جاء مالءمة القيمة ادلادية لتكلفة حضور ادلهرجان بالرتتيب

قبل األخري بني عوامل تشكيل رضا الزوار ووالئهم ضلو ادلهرجانني ،دبتوسط ( )5.27قبل جوانب الرتفيو وادلتعة
اليت يقدمها احلدث دبتوسط ( ،)4.95بينما سبثلت باقي العوامل متمثلة_علي الرتتيب_ يف كل من جودة ادلواد
الغذائية واخلمور اليت يقدمها احلدث دبتوسط ( ،)6.03جودة اخلدمات اليت يقدمها احلدث دبتوسط
( ،)5.82مناخ اإلثارة والتشويق اليت يبعثها احلدث دبتوسط ( ،)5.78الشعور بادلتعة واذلروب من الروتني
اليومي دبتوسط (. )5.42
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 يف المقابل تتعارض النتيمة مع الدراسة المسخية لد ))35( )Mark S et al 2010؛ حيث جاءتكلفة احلدث Event costيف مقدمة جوانب تقييم كل من األحداث اخلاصة الرتفيهية كادلهرجانات
واحلفالت ،وأحداث العمل والتجارة ،كادلعارض واجتماعات رجال األعمال ،وذلك دبتوسط ( ،)6.70متمثلة
يف مالءمة تكلفة الوصول لكل من موقع احلدث وادلدينة ادلستضيفة  ،وىو ما ديكن تفسريه يف ضوء إتاحة
الشركة ادلنظمة للحدث لروابط التسجيل اإللكرتوين اجملاين للزوار عرب صفحات فيس بوك و تويرت  ،باإلضافة
لتخصيص روابط أخري ليعالميني ومجاعات ادلصاحل عرب ادلوقع اإللكرتوين ،كما الحل الباحث من خالل
زيارتو لفعاليات دورة احلدث عام  -2906موضوع الدراسة -اح الشركة ادلنظمة للطالب واألكاددييني حبضور
الفعاليات بشكل رلاين ،ومن مث دل يكن لتكلفة احلضور أمهية لدي اجلمهور يف تقييم احلدث .
ه -جاء مالءمة الكثافة المماىيرية بالخدث وعدم االزدحام بالرتتيب العاشر دبتوسط( )2.41وتتعارض ىذه
النتيمة مع الدراسة ادلسحية لد )2014

)Aaron Tkaczynski

()36

_ بالتطبيق علي(069

ائرا)للمهرجانات األسرتالية،حيث جاء معيار االزدحام Crowdingبالرتتيب الثاين بني عوامل تقييم جودة
زً
موقع انعقاد احلدث ،بنسبة ( )%69.4بعد وفرة ادلقاعد  Seatingبنسبة ( ،)%87.0وقبل كل من نظاقة
ادلوقع  Cleanlinessبنسبة ( ،)%64.7وفرة وسائل الراحة  "Amenitiesبنسبة ( ،)%69.7ادلنظر
العام  "Viewingبنسبة( ، )%69.5وفرة ذبهيزات احلدث  "Equipmentبنسبة (. )%49.7
و -جاء مالمة توقيت انعقاد احلدث بالرتتيب السادس دبتوسط ( )2.6وىا النتيمة المتسقة مع الدراسة ادلسحية
مشاىدا) لدوري البيسبول األمريكي
اليت قام هبا ) )37( )Yong Jae Ko et al 2011بالتطبيق علي (274
ً

Major League Baseball؛ حيث جاءت عنصر مالءمة توقيت انعقاد احلدث وفعالياتو
 "Operating timeبالرتتيب الرابع بني عناصر تقييم جودة خدمات احلدث ،دبتوسط (. )5.60

ز -جاءت اجلوانب التنظيمية للحدث( وفرة ادلرافق ،مستوي اخلدمات الغذائية ،سهولة الوصول دلكان الفعالية ،تلبية
احتياجات الزوار من قبل موظفيو) بالرتتيب الرابع عشر قبل األخري ،من بني جوانب التقييم ،وتتعارض ىذه النتيجة
مع الدراسة اليت قام هبا ) )38( )Wu-Chung Wu et al 2015اليت توصلت إيل قدوم اجلوانب ادلادية

دلنتج احلدث  Augmented productبالرتتيب األول بني جوانب تقييمو دبتوسط ( )3.95متمثلة زلدداتو
يف (وفرة أماكن اصطفاف السيارات ،وفرة خدمات الطعام ،وفرة ادلوظفني منظمي احلدث للرد علي تساؤالت الزوار
التنسيق اجلمايل للطرق وفرة دورات ادلياه) ،قبل كل من ادلزايا األساسية من خدمات ومنتجات احلدث Core
 benefit or serviceدبتوسط ( ،)3.99وادلنتجات ادللموسة من احلدث  Tangible productدبتوسط
(.)3.88
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( )2العالقة بين اتماه المبخوثين نخو جوانب تقييم  Cairo ICTوبين حرصهم علا اكتساب أنماطهم المعرفية

المختلفة منو :وتوضخو النتائج التالية

جدول ( ) 4
معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين اتماه المبخوثين نخو جوانب تقييم فعاليات  Cairo ICTوبين اكتسابهم لؤلنماط المعرفية المختلفة

االتماه نخو
جوانب تقييم
فعاليات
Cairo
ICT

المعارف
التثقيفية
واالجتماعية

المعارف الرئيسية
العامة

المعارف
االتصالية
واإلعالمية

المعارف التنظيمية

المعارف التسويقية

المعارف الكلية

r

P

r

P

r

P

r

P

r

P

r

P

.138

.516

.167

.114

.14

.114

.176

.188

.114

.149

.187

.131

 يتضج من بيانات المدول السابق اإلجابة علي التساؤل الثاين للدراسة  ،عن العالقة بني اذباه ادلبحوثني ضلو جوانب
تقييم  Cairo ICTوبني حرصهم علي اكتساب أمناطهم ادلعرفية ادلختلفة منو ،وذلك علي النحو التايل:
أ -وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة بني اكتساب ادلبحوثني لألمناط ادلعرفية(الرئيسية والعامة  ،االتصالية واإلعالمية،
التسويقية) من زيارهتم للفعالية ،وبني اذباىاهتم ضلو جوانب تقييمها وىو ما توضحو قيمة مستوي ادلعنوية اليت
جاءت  -يف كل منهم -أقل من( ،).95وجاء مستوي العالقة ضعيف ألن قيمة) )rأقل من( ،).3أي كلما
ارتفعت معدالت اكتساب ادلبحوثني لألمناط ادلعرفية(التثقيفية واالجتماعية ،الرئيسية والعامة ،التسويقية) من زيارهتم
للفعالية ،كلما ارتفع بشكل ضعيف مستوي اذباىاهتم ضلو جوانب تقييمها ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة
))Larry Yuet al 2012

()39

اليت توصلت إيل وجود عالقة طردية بني اذباه زوار احلدث ضلو قيمو

الثقافية واالجتماعية ومقوماتو البشرية والتكنولوجية وبني والئهم للعالمة التجارية للحدث وللمدينة ادلستضيفة .
ب -عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بني اكتساب المبخوثين لكل من المعارف(التثقيفية واالجتماعية  ،التنظيمية)
من حضور فعاليات  Cairo ICTوبني اذباىاهتم ضلو جوانب تقييمها  ،وىو ما توضحو قيمة مستوي
ادلعنوية اليت جاءت – يف كل منهم -أكرب من ( ).95
ج -عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بني اكتساب المبخوثين إلجمالا المعارف الكلية من رالل حضورىم
فعاليات  Cairo ICTوبني اذباىاهتم ضلو جوانب تقييمها  ،وىو ما توضحو قيمة مستوي ادلعنوية اليت
جاءت – يف كل منهم -أكرب من ( .) .95
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 )3العالقة بين اتماىات المبخوثين نخو جوانب تقييم فعاليات الخدث وبين موقفهم من تكرار زيارتو  :وىو ما
يوضحو اجلدول التايل:
جدول ( )5
معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين اتماه المبخوثين نخو جوانب تقييم فعاليات  Cairo ICTوبين موقفهم من تكرار زيارة الفعالية فا المستقبل

تكرار زيارة الفعالية فا المستقبل

اذباه ادلبحوثني ضلو جوانب تقييم فعاليات Cairo ICT
r
.118

P
.889

 يتضج من بيانات المدول السابق اإلجابة علا التساؤل الثالث للدراسة عن العالقة بين اتماىات المبخوثين نخو
جوانب تقييم الخدث  ،وبين موقفهم من الزيارة المستقبلية لو  ،وذلك علا النخو التالا :

أ .عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بني اذباه ادلبحوثني ضلو جوانب تقييم فعاليات معرض ومؤسبر Cairo ICT
وبني موقفهم من تكرار زيارة احلدث يف ادلستقبل ،وىو ما توضحو قيمة مستوي ادلعنوية اليت جاءت أكرب
من(،).95ومن مث توصلت النتائج إيل أن اذباه ادلبحوثني اإلجيا( /السليب نخو جوانب تقييم الخدث ال يعد
من العوامل المؤثرة فا تكرار زيارتهم المستقبلية لو .

 وتتفق ىذه النتيمة مع الدراسة المسخية لد ) ،)49()Tain-Shyug Lee et al 2016بالتطبيق علا (216
زائرا) لمهرجان  Lantern festivalالذي عقد يف مارس  2905بتايوان؛ حيث كشفد النتائج عن عدم وجود
ً
عالقة ارتباطية بين اتماه الزوار نخو الخدث ،event attitudeمن رالل عوامل (كفاءة الموانب التنظيمية
للخدث،وفرة المعلومات التا يقدمها الخدث عن العالمات التمارية المطروحة وما يتبعها من اىتمام الزوار بها،نماح

الخدث فا زيادة معدالت انغماس الزوار) وبين نماح الخدث فا االحتفاظ بزواره retentionوتكرار زيارتهم لو،
متمثلة فا عوامل (المشاركة بالخدث المقبل وتوجيو التوصية لآلررين بزيارتو ،توجيو النصج لآلررين بتمربة

المنتمات التا قدمها الخدث)

 وتتعارض ىذه النتيمة مع الدراسات التالية:
 الدراسة النظرية التا قام بها ) ،)40( )Anne Martensen et al 2007وتوصلد إلا تأثر اتماه الزائرنخو الخدث  ،والمتمثل فا ترشيخو حضور الفعاليات ألقرانو Recommend the event to others
دبجموعة من العوامل ادلتمثلة يف ( ادلتعة اليت خيلقها احلدث ،التخطيط اجليد للحدث  ،سهولة احلصول علي

معلومات عن احلدث  ،جودة العالمات التجارية ادلسوقة باحلدث وإجيابية االذباه ضلوىا ،سهولة ووفرة المعلومات عن

العالمات التمارية المتضمنة بالخدث ووضوح ىوية معلنيها ومسوقيها ،التوافق بين الصورة الذىنية للعالمات
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التمارية المتضمنة بالخدث وبين موضوع الخدث وفعالياتو  ،قدرة الخدث علا توليد نية شرائية لعالماتو

التمارية) .

 -دراسة))Inês Miranda2015

()42

القائمة علا افتراض العالقة بين جودة ردمات الخدث High

 quality of servicesورضا الزوار /السياح Tourists’ Satisfactionوإجيابية االتصاالت الشخصية
 ،Positive WOMوالوالء للحدث؛ حيث توصلد الدراسة إلا طردية العالقة بين رضا الزوار عن منظمة
احلدث ،من خالل عوامل ( ترويج احلدث ،سهولة الوصول إليو ،وفرة العالمات اإلرشادية ،وفرة أماكن اصطفاف
السيارات) وبني توليد النوايا اإلجيابية ضلو احلدث و التوصية بتكرار زيارتو .
 بينما تتعارض النتيجة مع الدراسات التالية:
 دراسة) )43( )Klara Trošt et al 2012التا أشارت إلا أن تقييم الخدث يعد أحد العوامل المؤثرة فاتشكيل قيمتو لدي الممهور إلا جانب ىويتو اللفظية  ، Verbal Identityوىويتو المرئية visual

،Identityوتصورات زواره  ،وأىدافو األولية والثانوية ،والدعم الممتمعا المقدم لو.
 -الدراسة ادلسحية اليت قام هبا ))Tae Ho Kim et al 2013

()44

عن العوامل ادلؤثرة يف جودة احلدث ،

مشاىدا) دلنافسات بطولة كرة السلة للرجال بني كليات إحدي
مشاىدا) من بينهم (292
بالتطبيق علي (623
ً
ً
مشاىدا) دلنافسات كرة السلة للسيدات بني الكليات ،وتوصلت إيل العالقة
جامعات جنوب شرق أمريكا،و(330
ً
اال رتباطية بني كل من ( تقييم الزوار للحدث  ،كفاءة موظفيو) وبني تكرار زيارتو ؛ يف حني عدم وجود عالقة ارتباطية
بني كل من (شعور الزوار بالرتفيو وادلتعة  ،كفاءة جوانب البيية ادلادية للحدث من وفرة وأمن ادلرافق ومالءمة مكان
االنعقاد) و بني حرص اجلمهور علي تكرار الزيارة .
 -الدراسة ادلسحية اليت قام هبا))George Tzetzis et al 2014

()45

مشاىدا) لبطولة
بالتطبيق علي (202
ً

كرة الطائرة الشاطيية باليونان  ،وتوصلت إيل تأثر نية معاودة  Intention to Returnزيارة ادلشاىدين للبطولة
علي تقييم الزوار واذباىاهتم ضلو كل من :
 جودة منتمات الخدث  : Product Qualityمن حيث التخطي الميد للفعاليات والمراسم،وجودةوأداء الالعبين ،والشعور بالتشوبق)

 جودة موقع الخدث : Venue Qualityمن حيث جاذبية تصميم ادلوقع  ،وكفاءة أداء منظمي احلدث ،ووفرةأماكن اصطفاف السيارات  ،ووفرة األ ذية والمشروبات ومالءمة أسعارىا،وإتاحة فر

المنتمات والهدايا التذكارية.
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مناسبة للتسوق وشراء

 جودة الوصول لموقع الخدث : Access Qualityمن حيث سهولة الوصول لموقع الخدث  ،ووقوعوبمركز المدينة .

 -دراسة ))Fiona X et al 2017

()46

عن العوامل ادلؤثرة يف انتقال الصورة الذىنية ادلش ّكلة لدي الزوار من

احلدث للمدينة ادلستضيفة  ،واليت توصلت لطردبة العالقة االرتباطية بني كل من (القيمة االبتكارية للحدث Event
،innovationالقيمة االبتكارية خلدمات احلدث، Service innovationالقيمة ادلتصورة Perceived
 ،valueالقيمة العاطفية اليت يقدمها احلدث )Emotional valueواليت تشكل رلتمعة جوانب تقييم الزوار
للحدث – وبني صورهتم الذىنية ووالئهم ضلو احلدث وادلدينة ادلستضيفة لو ورغبتهم يف تكرار زيارهتم ذلا ؛ كخيار
مفضل لديهم يف أحداثهم ادلستقبلية .
( )4العالقة بين معدالت حضور المبخوثين لفعاليات  Cairo ICTوبين موقفهم من تكرار زيارة الخدث فا
المستقبل

جدول ()6

معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين معدالت حضور المبخوثين لفعاليات Cairo ICT
وبين موقفهم من تكرار زيارة الخدث فا المستقبل

تكرار زيارة الفعالية فا المستقبل
معدالت حضور معرض ومؤتمر Cairo ICT

r
.132

.122

P

 توض ددج بيان ددات الم دددول الس ددابق  ،اإلجاب ددة عل ددا التس دداؤل الراب ددع للدراس ددة ع ددن العالق ددة ب ددين مع دددالت حض ددورالمبخوثين لفعاليات  Cairo ICTوبين موقفهم من تكرار زيارة ،وذلك كما يلا:

أ  .وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة بني معدالت حضور ادلبحوثني لفعاليات معرض ومؤسبر  Cairo ICTوبني
تكرار زيارة الفعالية يف ادلستقبل وىو ما توضحو قيمة مستوي ادلعنوية اليت جاءت أقل من(  ،).95وجاء مستوي العالقة
ضعيفة ألن قيمة  rأصغر من ( ،).3أي كلما ارتفعت معدالت حضور ادلبحوثني لفعاليات  Cairo ICTكلما ارتفع
اذباىهم -بشكل ضعيف -ضلو تكرار زيارة الفعالية يف ادلستقبل.
 وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة) )47( )Yi-De Liu 2015ليت كشفت عن طردية العالقة بني ارتفاع معدالت زيارةادلدينة ادلستضيفة للحدث لدي الزوار من السكان احملليني أو األجانب ،وبني زيادة معدالت تذكرىم ذلا  ،وسبييزىم
ذلويتها  ،وتعزيز مكانتها ، Brand positioningوربسني صورهتا الذىنية لديهم  ،دبا ينعكس علي تنمية
نواياىم واذباىاهتم ضلو تكرار زيارة مدينة احلدث
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 كما تتفق النتيجة مع الدراسة ادلسحية اليت قام هبا))48( )Yong Jae Ko et al 2010؛ بالتطبيق عليمشجعا) لبطولة التايكوندو ادلفتوحة بأمريكا  US Open TKD Championshipاليت عقدت عام
(205
ً
 ، 2997لتكشف الدراسة عن العالقة االرتباطية بني انغماس ادلبحوثني يف احلدث  Involvementوبني تعزيز
ىويتهم  Identificationمن خالل حضورىم لفعاليات البطولة و إدراكهم ألمهيتها ،وحديثهم عنها مع أقراهنم ،
وبني كل من ( تنمية مستوي رضاىم Satisfactionعن احلدث  ،توليد نية حضوره  Intentionبدوراتو
ادلقبلة  ،التصريح بقرار ادلشاركة ادلستقبلية مع أقراهنم) .
عاشرا :تعقيب واستنتاجات:

ً
 توصلت الدراسة إيل وجود عالقة ارتباطية بني معدالت زيارة ادلبحوثني للحدث وبني مواقفهم واذباىاهتم اإلجيابية ضلوه ،
بينما كشفت النتائج عن عدم تأثري جوانب تقييم احلدث علي اذباىات الزوار ضلوه  ،ومن مث ينبغي علي الشركة ادلنظمة
للحدث حبث العوامل ادلؤثرة يف رفع معدالت حضور الزوار لفعاليات احلدث_ يف ضوء النتائج السابقة _ هبدف تنمية
معدالت حضورىم ادلتكرر للفعاليات ،ومن ىذه العوامل زيادة نصيب الفقرات والفعاليات والربامج اليت تتخلل انعقاد
احلدث وادلفضلة لدي زواره  ،أو من خالل زيادة نصيب العروض الرتوجيية وعناصر اجلذب لزوار احلدث من خدمات
ووسائل ترفيهية وعناصر إثارة وتشويق .
 كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بني اكتساب ادلبحوثني لألمناط ادلعرفية(الرئيسية والعامة  ،االتصالية واإلعالمية،
التسويقية) من زيارهتم لفعاليات احلدث ،وبني اذباىاهتم ضلو جوانب تقييمها ،وعلي الرغم من ضعف مستوي العالقة
االرتباطية ،إال أن النتيجة تكشف تفضيل ادلبحوثني تنمية معارفهم ادلختلفة علي االىتمام بكفاءة وجودة اجلوانب التنظيمية
والتسويقية للحدث .
 جاء بالرتتيب األول والثاين جبوانب تقييم فاعلية احلدث اخلاص كل من مالءمة موقع انعقاده وحرص قادة الرأي باجملتمع
علي زيارتو  ،وىو ما يعكس تفوق جوانب مصداقية احلدث وثقة اجلمهور بو علي اجلوانب التنظيمية والتسويقية األخري.
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Abstract:
The study aims to monitor and analyze the factors influencing the
evaluation of visitors to private events by applying to the Cairo ICT
Conference and Exhibition as the largest annual national and international
conference in Egypt, which the President of the Republic is keen to
sponsor and attend for three consecutive sessions. Cairo International
Convention and Exhibition Center (90,000 visitors) from 44 countries
with the participation of about 400 government / private / transnational
companies working in the fields of communications, media broadcasting,
security and electronic defense, digital marketing and smart communities,
making the event a rich source of knowledge for audiences and multilevel visitors (public-stakeholders-media)
The study was based on a descriptive survey methodology to describe
the trends and behavior of the sample of the field study of ICT visitors
during a specific period of time, in addition to describing, analyzing and
interpreting the events and phenomena related to the event, to evaluate
the efficiency and effectiveness of its organizational and marketing
aspects, The results of the survey are allowed to be distributed to the
community from which the sample was drawn.
The study found that there is a correlation between the rates of visits
of the respondents to the event and their attitudes and positive attitudes
towards it, while the results revealed that the aspects of the evaluation of
the event did not affect the attitudes of visitors towards it, and therefore
the company organizing the event should examine the factors affecting
the increase of attendance rates of visitors to the event to increase the
number of events, events and programs that take place during the event
and the favorite of visitors, or by increasing the share of promotional
offers and attractions for visitors to the event from entertainment services
and means Elements of excitement and suspense.
The results also revealed a correlation between the respondents'
acquisition of cognitive patterns (main and general, communication,
media, and marketing) from their visits to the events of the event and
their attitudes towards their evaluation aspects.
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