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 االهداء

 اىل روح ابي رمحة اهلل علية الذي مازال حييا بأضلعي                                          اىل

 اىل اليت اضاءت يل مشوع العلم واملعرفة                 القلب الذي سكب حنانه يف قليب اىل

 اىل اليت كلما  كنت اقول  هلا وداعا قالت يل متى الرجوع   

 اىل روح  امي  رمحة اهلل عليها                وكنت امتنى ان تفرح معي اليوم   وتقطف مثرة من مثار تعبها

 اىل زوجيت                           ر اىل  من كانت وما زالت يل سلوى هذه احلياةاىل رفيقة العم

 اىل من سأعيش من اجلهم               اىل ابنائي

 اىل من صاروا  جزءا منا وصرنا جزءا منهم                                      اىل اصهاري

 واصدقائيوزمالئي واخواني اىل  كل اساتذتي 

  ون ي الاايل  اليمن الععيد اسال اهلل ان ععيد وعدعم عز  وسعادت. اىل

إىل اجلزائر احلبيبة اليت احتضنتين يف صروحها العلمية الشاخمة طيلة مدة التمدرس 

 اهدي مثرة جهدي.
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 الشكر والتقدعر

 

احلمد والشكر هلل  وال ععع ي بعد ان اجنزت  هذه  الدراسة،  بعون  من  اهلل  وتوفيقة  اال  ان  اتقدم 

جبزعل الشكر والعرفان، بالفضل  الكبري ألستاذي  الفاضل   الربوفيعور  الدكتور  بن  قناب  

خرجت  نبتة  نيبة   احلاج  والذي اشرف على هذه  االنروحة، وحتمل اجلهد والعناء مدة  إشرافه  حتى

بفضل وحعن رعاعته  كما اشكر  االستاذ  الربوفيعور  دكتور عطاء اهلل  امحد واساتذة 

وموظفي معهد الرتبية البدنية والرعاضية  مبعتاامن  والربوفيعور دكتور  العيد حممد من كلية 

يهاهتم التجارة واالقتصاد جبامعة عبداحلميد بن بادعس على تعاوهنم ومالحظاهتم وتوج

ونصائحهم  واتقدم بالشكر اىل اعضاء جلنة  املناقشة  الذعن شرفوني  بقبول مناقشة هذه 

االنروحة  كما اشكر كل من تعاون  معي و ساهم يف  اخراج  هذه االنروحة اىل حيز 

  الوجود من معئولني يف وزارة الشباب  والرعاضة  و االحتادات  الرعاضية  العامة  اليمنية  اليت متت

 مقابلتهم ومجيع الدكاترة الذعن استفدت من خربهتم  
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 مقدمة:
لقد اصبحت الرياضة تدار من منظوم صناعي، حيث اصبح مصطلح صناعة الرياضة من املصطلحات  

املتداولة، ودخلت الشركات العمالقة عامل الرياضة لفتح اسواق جديدة مل تكن متاحه من قبل واصبحت 
الرياضة مادة شيقة للرتويج والتسويق، واصبح ابطال الرياضة يف مقدمة االعالنات التجارية، وظهر ما يسمى 

دالرمحن درويش، حممد صبحي )كمال الدين عب بالرعاية الرياضية والتسويق الرياضي والتمويل الرياضي.

 .(2004،حسنني

ويعد التسويق الرياضي ميدانا جديدا للدراسة. وما يزال حىت االن يفتقر اىل بنية ملموسة وحقيقية  
للمعرفة عند مقارنته مبيادين دراسية اخرى ومع ذلك فهذه البنية تتطور وتنمو. ويعد ميدان التسويق الرياضي 

اخرى مثل القانون، الرتبية والتعليم، االدارة، الط ، التسويق التقليدي. واخريا فقد جديدا اذا ما قورن مبيادين 
بدا اعتبار التسويق الرياضي نظاما اكادمييا اضافيا ميثل احد اهم املقررات لتأهيل واعداد االداريني يف املنظمات 

 (.19ص ،2005 )سعد شليب، .ا الدراسيةالرياضية مما دفع العديد من كليات الرتبية الرياضية إلدراجه ضمن مقرراهت

ولكي تستمر اهليئات الرياضية وحتقق وجودها يف البيئة عليها أن تعرف ماذا حيدث حوهلا وكيف حيدث      
وهذا األمر حيتاج بالضرورة حتديدا دقيقا لألهداف والطرق الالزمة لتحقيق تلك األهداف. وميّكن التخطيط 

التحليل ملختلف التغريات داخل وخارج االسرتاتيجي من التفكري املنظم يف املستقبل والذي يعتمد على الدراسة و 
ويعين ذلك اختاذ قرارات ادارية رشيدة بعيدة عن االرجتالية والعشوائية واألهواء الشخصية، وحتليل  ؤسسةامل

قدرات وإمكانيات املؤسسة، واستغالل أوجه القوه هبا، وعالج الضعف وحتويلها إىل قوه مبا يساعد  على حتديد 
 يف حتقيق األهداف التسويقية.  االسرتاتيجيات الالزمة

 إشكالية البحث: -1
تعترب اسرتاتيجيات التسويق الرياضي جزءا بالغ االمهية يف العملية االدارية داخل املؤسسات الرياضية. وقد زاد    

دا االهتمام يف اآلونة االخرية بدراسة املفاهيم التسويقية يف معظم املؤسسات على اختالف انواعها. ويف اليمن ب
اجتاه من قبل الدولة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة باالهتمام بالتسويق الرياضي، حيث مت انشاء االدارة العامة 

 للتسويق الرياضي، ومن مث مت توسيع العمل ليصبح قطاع التسويق واالستثمار الرياضي.
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ت االقتصادية أو االجتماعية أو يعترب التسويق بشكله العام من الوظائف الرئيسية اهلامة لكافة املنشآ     
اخلدمية أو الرياضية او غريها، فقد تطورت هذه الوظيفة على مدار العشر السنوات السابقة إىل أن وصلت إىل 
املفهوم التسويقي املتكامل، والذي يتضمن بدورة عددا من األنشطة والوظائف الفرعية واليت جي  االهتمام هبا 

يف ضوء طبيعة املنشأة وطبيعة ما تقدمة وطبيعة السوق املستهدف. وقد زاد االهتمام مجيعا والتنسيق فيما بينها 
حمي الدين ) .يف اآلونة األخرية بدراسة وتطبيق املفاهيم التسويقية يف معظم املؤسسات على اختالف أنواعها

 .(1ص، 2001االزهري واخرون، 
الرياضية باجلمهورية اليمنية ووضع واملالحظ ان استغالل عملية التسويق الرياضي باملؤسسات  

االسرتاتيجيات التسويقية املالئمة ال تتم بالشكل العلمي واملدروس، وامنا تنطلق من اجتهادات شخصية ودون 
وجود اسرتاتيجيات وخطط للتسويق. وهذا بدورة يوضح جليا عزوف الكثري من املؤسسات االقتصادية 

لمؤسسات الرياضية، ويالحظ ايضا عدم االهتمام جبان  التسويق والتجارية عن رعاية االنشطة الرياضية ل
 الرياضي من قبل العديد من املؤسسات الرياضية.

ومن هنا جاء اهتمام الباحث باختياره ملوضوع اسرتاتيجيات التسويق الرياضي كدراسة هامة، ملعرفة ما  
تسويق الرياضي من الناحية االقتصادية ينبغي ان تكون علية اسرتاتيجيات التسويق الرياضي، كذلك امهية ال

 للمؤسسة الرياضية.

إلى أي مدى ومن خالل هذا الطرح، ومن اجل الوقوف على اسباب هذا الوضع قمنا بطرح االشكالية التالية: 
 استطاعت المؤسسات الرياضية اليمنية تنفيذ استراتيجياتها التسويقية بالكفاءة والفعالية المطلوبة؟

 االشكالية تندرج جمموعة من التساؤالت الفرعية وهي كالتايل:وضمن هذه      

 ما هو واقع  التسويق يف البيئة الداخلية واحمليط )البيئة اخلارجية( للمؤسسة الرياضية؟ 1-

 ماهي االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية؟ -2

 باملؤسسات الرياضية؟هل يتم حتديد املوازنات التسويقية املناسبة  -3

 ماهي مكونات املزيج التسويقي باملؤسسات الرياضية؟ -4

 ما هو دور وسائل االعالم الرياضي يف خدمة التسويق الرياضي يف املؤسسات الرياضية؟  -5
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 ماهي العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط الرياضي للمؤسسات الرياضية ؟ -6

 لرياضي؟متابعة اسرتاتيجيات وخطط التسويق اكيف ميكن تقييم و   -7

 أهداف البحث:  -2
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 وضع السياسات التنفيذية لتحقيق اسرتاتيجيات التسويق للمؤسسات الرياضية. -3
 اهتمام املؤسسات الرياضية بوضع املوازنات التسويقية.معرفة  -4
 االملام بعناصر املزيج التسويقي الرياضي. – 5

 معرفة قيام االعالم بدورة يف خدمة االنشطة التسويقية للمؤسسات الرياضية. 6- 
 معرفة قيام املؤسسات الرياضية بتقييم ومتابعة اسرتاتيجياهتا وخططها التسويقية. –7
 فرضيات البحث: -3

يعرف الفرض بانه التوقع او التنبؤ او احتمال اجابة مؤقتة للبحث، وهو عبارة عن االجابة احملتملة للمشكلة    
املطروحة واليت يتناوهلا الباحث بالدراسة، وهي اليت تعطي لنا نظرة حول العمل امليداين، اي اهنا مبثابة نقطة مرور 

)بوداود عبد يداين، فصياغة الفرض تؤدي اىل اختيار االدوات املناسبة للعمل. من العمل النظري اىل العمل امل
 .(61ص، 2009اليمني، عطاء اهلل امحد، 

 ومن خالل هذا التعريف نقرتح فرضية عامة وفرضيات جزئية وهي كما يلي:     

املطلوبة من قبل املؤسسات الفرضية العامة: هناك نقص يف تنفيذ اسرتاتيجيات التسويق بالكفاءة والفعالية  -  
 الرياضية.

 الفرضيات الجزئية:

 .للبيئة التسويقية الداخلية واحمليط )البيئة اخلارجية( للمؤسسة الرياضية ال يتم دراسة الوضع - 1-3

 ال تتبع املؤسسات الرياضية الطرق العلمية لتنفيذ اسرتاتيجياهتا التسويقية. - 2-3
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 الرياضية بتحديد املوازنة التسويقية.ال هتتم املؤسسات  - 3-3

 باملزيج التسويقي الرياضي.  هتتم املؤسسات الرياضية ال  - 4-3

 ال تقوم وسائل االعالم بدورها االجيايب يف خدمة النشاط التسويقي للمؤسسات الرياضية.  – 5-3

النشاط الرياضي للمؤسسات  العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعايةال هتتم املؤسسات الرياضية ب -6-3
 الرياضية.

 املؤسسات الرياضية ال تقوم بتقييم ومتابعة تنفيذ اسرتاتيجيات وخطط التسويق الرياضي. -7-3

 ماهية وأهمية البحث: -4

ربط التسويق الرياضي بالدراسات العلمية االكادميية له اثرة يف االرتقاء مبستوى التخطيط والتنفيذ واملتابعة      
قومي يف اجملال الرياضي والتسويقي، تتناول هذه الدراسة دور اسرتاتيجيات التسويق الرياضي يف حتسني اداء والت

املؤسسات الرياضية، وحتليل البيئة التسويقية مع حتديد الفرص التسويقية وحتديد أولوياهتا. وتفيد هذه الدراسة يف 
زيد من أمهية إعداد االسرتاتيجية التسويقية نظرا حلدة استخدام املزيج التسويقي املناس  للتسويق الرياضي وت

 املنافسة، وتكمن امهية هذا البحث كالتايل:

مل حيظ النشاط التسويقي يف اجملال الرياضي ونظامه يف اجلمهورية اليمنية بالعناية الكافية من جان   - 1-4
الباحثني واملهتمني يف حدود علم الباحث، بالرغم من أمهية هذا النشاط، األمر الذي يعترب هذا البحث إضافة 

 جديدة للمكتبة، وميكن أن تستفيد منه املؤسسات الرياضية. 
 معرفة االسرتاتيجيات التسويقية للمؤسسات الرياضية. - 2-4
 تفيد مسئويل املؤسسات الرياضية بضرورة التعرف على سوق وعمالء اخلدمة الرياضية. - 3-4
 معرفة املزيج التسويقي املناس  باملؤسسات الرياضية. -  4-4
 .حول هذا املوضوع حماولة االسهام يف سد جزء من الفراغ املوجود باملكتبة العربية - 5-4

 اسباب اختيار الموضوع: -5 
  حداثة املوضوع بالنسبة للمؤسسات الرياضية اليمنية. 1-5-
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الرغبة يف معرفة واقع املؤسسات الرياضية اليمنية ومدى استخدامها السرتاتيجية التسويق كأداة لتعزيز  2-5- 
 مواردها وقدرهتا التنافسية.

 تناولت هذا املوضوع يف بالدنا يف ما يتعلق باجلان  الرياضي.غياب الدراسات اليت 3-5- 

 ميويل ورغبيت الشخصية هبذا املوضوع بالذات ألمهيته يف دعم وتطوير الرياضة. 4-5-

 امهية التسويق الرياضي يف تنمية وتطوير الرياضة. -5-5
 مصطلحات البحث: -6

 :    (strategic)االستراتيجية -
 لغويا: تعرف االسرتاتيجيةلغة: 

 هي اخلطة او السبيل للعمل، ويتعلق ذلك عادة جبان  ميثل امهية املنظمة.

وهي ايضا من الناحية اللغوية ميكن تعريف كلمة اسرتاتيجية بأهنا خطة أو سبيل للعمل، والذي يتعلق جبان  
لمي لالسرتاتيجية عمل ميثل أمهية دائمة للمنظمة ككل وبطبيعة احلال فإن هذا املفهوم ال يعكس املضمون الع

حيث ال ميكن دائما حتديد تلك األعمال ذات األمهية الدائمة للمنظمة ككل، وعليه فقد ازداد االهتمام 
بتحديد مفهوم االسرتاتيجية حبيث ميكن أن تساعد يف تطبيقها واستخدامها من قبل القائمني على ممارسة 

االسرتاتيجية هي خطط وأنشطة املنظمة اليت يتم  العمليات اإلدارية للمنظمة ووفقا لوجهة النظر هذه فإن
وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة وأهدافها وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل 

 فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية.

 اصطالحا: -
من ميادين النشاط اإلنساين بصورة شاملة معىن االسرتاتيجية: هي جمموعة األفكار و املبادئ اليت تتناول ميدانا 

ومتكاملة، وتكون ذات داللة على وسائل العمل، ومتطلباته و اجتاهات مساره لغرض الوصول إىل أهداف 
 .( http://www.aoua.com/vb/sho ) .حمددة مرتبطة باملستقبل

 

 

http://www.aoua.com/vb/showthread.php?t=9838
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 االسرتاتيجية تعين اصطالحا:  -
قيام االدارة يف املؤسسة بإعداد وتطبيق وتعديل بعض التصرفات الالزمة لتحقيق بعض النتائج املرغوب يف حتقيقها 
وميكن بلورة هذه النتائج املستهدفة يف الرحبية، والنمو، والبقاء، ومتارس على مستوى املنظمة وتتصف بالعمومية 

 والشمول.

 : لالستراتيجيةتعريف اخر   -
هي خطة موحدة ومتكاملة شاملة تربط بني املزايا التنافسية للمنظمة والتحديات البيئية واليت مت تصميميها للتأكد 

)مروان . Glueck and Jauchمن حتقيق االهداف االساسية للمنظمة من خالل تنفيذها اجليد بواسطة املنظمة 
 (.2010عبداجمليد ابراهيم، ،

 االجرائي:التعريف 

( باهنا خطط وانشطة املؤسسة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني Thomasيعرفها )
هشام حرير، ابو )رسالة املؤسسة واهدافها، وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل هبا بصورة فعالة وذات كفاءة عالية.

 .(23ص، 2014،مشال عبدالرمحن

باهنا عملية ترمجة السياسات وحتويلها اىل اجراءات ومسارات واجنازات عملية وتعرف االسرتاتيجية اميان شومان 
 على اساس ترتي  االهداف والغايات وفقا ألمهيتها ووضعها يف مكاهنا الصحيح داخل االطار العام للسياسات.

 (.30ص، 2011)ايناس رافت شومان،

 :Marketing Strategyاالستراتيجية التسويقية  -
هي اداة الربط بني املنظمة والبيئة وهي خطتها الشاملة املكونة من خطط لتحقيق االهداف الرئيسية للمنظمة. 

 .)نزار عبداحلميد الرباوي، امحد حممد فهمي الربزجنيوهي ايضا االستجابة السريعة والفعالة جتاه متغريات البيئة التسويقية
 (.139ص، 2004، 

 (plan):الخطة    -
ملوارد املتاحة، كأنشطة يف اهي حتديد للمستهدف يف مدة حمددة وحتديد كيفية حتقيقه من خالل توظيف جمموعة 

 )عبد الفتاح دياب،. حتقيق األهداف موزعة على مدة زمنية، وذلك كله يف إطار السياسات و اإلجراءات احملددة

 (.21ص، 1996
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 :planning التخطيط -
نضمن من خالهلا برجمة اعمالنا عن طريق جتميع احلقائق واملعلومات وحتليلها مث ترتي  التخطيط وسيلة   

 (.32ص، 2012.)رافت سعيد هنداوي السباعي، خطوات العمل

 :  (Sport Marketing)التسويق الرياضي -
 التسويق لغة: -
 التسويق لغة مبعىن تسوق، يتسوق، تسوق، تسوقا، وتعين بان القوم باعوا واشرتوا. 

 اصطالحا: -
التسويق الرياضي ما هو إال استطالع الرأي واالجتاهات السائدة يف السوق ومن مث توجيه املنتجات واخلدمات    

  .(Booniel, 1994, p.150)الرياضية لتتوافر مع تلك االجتاهات 

 التعريف االجرائي: -
 :  (Sport Marketing)التسويق الرياضي -
هو عملية متداخلة هتدف اىل ختطيط وتسعري وترويج وتوزيع املنتج او اخلدمة او االنشطة الرياضية اليت تشبع    

 (.6ص، 2013)زياد املؤمين، طارق احلمد، حاجات ورغبات املستفيد او املستهلكني احلاليني واملرتقبني.

 المؤسسة: -
 التعريف اللغوي: -

عمل) فعل اسس خلق او اجياد شيء( ومن جهة اخرى على نتيجة هذا املؤسسة: هي كلمه معقدة تدل من جهة 
ستعمل الكلمة عادة للداللة على الشيء املؤسس، فيقال: مؤسسات تالعمل حبيث يصبح عمل اجتماعي مميز. و 

 (.29ص، 2009)طوبال وسيم،اقتصادية، سياسية، دينية... اخل.

 التعريف االصطالحي: -
وكافاينول( باهنا عبارة عن تنظيم يستخدم عدة وسائل وتسمى عوامل االنتاج بطريقة مثلى  ادلايريعرفها كل من ) 

 .(29ص، 2009)طوبال وسيم، لبلوغ االهداف اليت سطرت باإلنتاج  او بيع سلع او خدمات.
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 التعريف االجرائي: -
 :(Sports institutions)المؤسسات )الهيئات( الرياضية   -

والرياضة، اللجنة االوملبية الوطنية، االحتادات الرياضية العامة لأللعاب الفردية واجلماعية تتمثل يف ووزارة الشباب 
املنشآت  ،األندية الرياضية واالجتماعية، مراكز الشباب ،االوملبية وغري االوملبية،  فروع االحتادات باحملافظات

لدائمة، مركز الط  الرياضي، قصر الشباب والصاالت املغلقة واملالع  الرياضية، مراكز التدري ، املعسكرات ا
 املراكز الثقافية للشباب.

 (:Sports Federation) االتحاد الرياضي -
هو هيئة رياضية هلا شخصية اعتبارية مستقلة، وتعترب من اهليئات اخلاصة ذات النفع العام ومقره العاصمة،    

)حممد عبدالتواب،  .ويهدف االحتاد الرياضي اىل نشر اللعبة واالرتقاء مبستواها وتنظيم وتنسيق النشاط بني اعضائه
  (.116ص، 2016

 :(Marketing)التسويق   -
التسويق هو جمموعه من االنشطة املخططة واملنظمة اليت تسعى اىل انسياب السلع واخلدمات تعريف      

واالفكار من البائع او املنتج اىل املستهلك االخري او املشرتي الصناعي من خالل عملية مبادلة بغرض حتقيق 
 .(70، ص 2008الكتيب،  .)درويش مرعي، حمسن عليربح الطرف االول واشباع واحتياجات ورغبات الطرف الثاين

من جهة حالة فكرية تتمثل  يف ان نضع انفسنا من وجهة نظر املستهلك من اجل تلبية انه التسويق  عرفيو
ومن جهة اخرى هو منهجية تنطلق من حتليل السوق وحميطة  ،حاجاته ورغباته بأحسن طريقة متيز واحسن منافسة

 وتتواصل بتخطيط وتنفيذ مث مراقبة القرارات اخلاصة باملنتوج وسعره وتوزيعه وتروجيه.

   Lamp,Hair,Mcdanil  ماكدنل هري، و الم ، من كل وذكر

 والرتويج التسعري مفاهيم ختطيط وتنفيذ عمليات :هو التسويق أن  Principles of marketيف كتاهبم
 (Lamp, 1994, p.35) ت.واملنظما األفراد أهداف يشبع تبادل خللق واخلدمات والسلع لألفكار والتوزيع

 : (Product)المنتج  -
 .(Booniel ,1994, p.32). هو أي بند أو شكل يعرض للبيع أو املبادلةً  أو املقايضة ً  ليفي باحتياجات العمالء
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 : (Additional Product)المنتج اإلضافي  -
هو املنتج املصاح  أو املضاف إىل املنتج األساسي مثل السلع واألدوات واملالبس واألعالم واخلدمات الرياضية 

 .(Bonniel, 1994, p.321 )اليت تقدم أو تباع للعميل الرياضي قبل وأثناء وبعد احلدث الرياضي 

 :  (Services)الخدمات  -

" اخلدمة على اهنا كل نشاط او اجراء ميكن لطرف ان يقدمه لطرف اخر، يكون  ph,kotlerعرف "       
 ،.)عبداخلالق امحد باعلوياساس غري ملموس، وال ينتج عنه متلك ألي شيء، وقد يرتبط تقدمية مبنتوج مادي

 .(18ص، 2013

 تسويق خدمة النشاط الرياضي: -
رويج وتقدمي جمموعة الربامج واالنشطة واملنشآت واملالع  جمموعه من االنشطة اهلادفة لتخطيط وتسعري وت

واالجهزة واالدوات الرياضية اليت تقدم للمستفيدين هبدف تلبية احتياجاهتم منها ألمهية دورها يف بناء وتقدمي 
شخصية متزنة من كافة النواحي البدنية والنفسية والعقلية واالجتماعية للمجتمع واشباع رغباهتم مبا حيقق 

 (.21، ص2011)عالء الدين محدي امحد، الهداف الرتبوية واملادية للمؤسسة الرياضية.ا

 : (Sports marketing mix)المزيج التسويقي الرياضي    -
هو اخلليط من األنشطة التسويقية اليت يتحكم فيه بواسطة املؤسسة واملوجهة على قطاع سوق معني من 

 من العناصر اآلتية:املستفيدين يف اجملال الرياضي ويتكون 

 املنتج أو اخلدمة أو األنشطة الرياضية. -

 السعر: ويرتبط باجلودة والقدرة الشرائية. -

 الرتويج: وهو اإلعالن والدعاية عن املنتج واخلدمة واألنشطة الرياضية املقدمة للمستفيد. -

الرياضي توزيعا جغرافيا وفقا للتعداد التوزيع: املكان الذي ميثل مكان تقدمي املنتج أو اخلدمة أو النشاط  -
 (.23ص،  2009،علية حجازي والشافعي) .السكاين
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 :(Sports media)اإلعالم الرياضي    -

هي عملية نشر األخبار واملعلومات واحلقائق الرياضية وشرح القواعد والقوانني اخلاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية 
 (.22، ص2000)سارى محدان،للجمهور بقصد نشر الثقافة الرياضية بني أفراد اجملتمع وتنمية وعيه الرياضي. 

 :(Advertising)اإلشهار   أو الدعاية أو اإلعالن -
 –اإلشهارً على انه كافة األنشطة اليت تقدم كمجموعة بطريقة غري شخصية (STANTON)  ستانتون عرف 

، 2006 ،)الشاهد الياس .عن طريق رسالة معلومة املعلن اليت تتعلق بسلعة أو خدمة أو فكرة -مرئية أو شفوية
 (.40ص

 :(Market)السوق    -
املنتجني أو البائعني وبني املستهلكني لسلعة أو خدمة معينة يف هو توافق أو التقاء الطل  والعرض من جان  

 . (24ص1983 مكان معني ويف فرتة زمنية معينة.)األزهري،

  :(Customer sport)العميل الرياضي    -
 هو الوحدة الفردية اليت يتكون منها السوق، ولدية القدرة والرغبة على التعامل وشراء املنتج الرياضي.

 : (Sport Consumer)المستهلك الرياضي   -
هو الفرد الذي يشرتي املنتج الرياضي سواء كان هذا املنتج سلعة أو خدمة بغرض االستخدام الشخصي أو 

 االستمتاع.

 : (Sales Promotion)تنشيط المبيعات    -
 ( .10ص،.2001،جربيلهي جمموعة وسائل حلفز املستهلك الرياضي على شراء املنتجات الرياضية. )

 الدراسات السابقة والدراسة المشابهة: 7-

على الرغم من األمهية اجلوهرية الذي يلعبه التسويق الرياضي يف أداء املؤسسات الرياضية إال انه لوحظ أن هناك    
ربية نقصا كبريا يف البحوث العلمية يف هذا اجملال حلداثة املوضوع، كما أن ما كت  حول هذا املوضوع يف الدول الع

 يوضح ندرة الدراسات العربية يف هذا اجملال.
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وعلية فان الباحث قد اجتهد يف احلصول على بعض الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة إما    
 بصورة مباشرة أو غري مباشرة، وذلك لالستفادة منها يف التعرف إىل:

 القيمة العلمية لكل دراسة من هذه الدراسات. -

 أمهية الدراسة احلالية من خالل املقارنة بينها وبني هذه الدراسات. تربير -

 استقراء واستنباط ما ميكن استقراؤه واستنباطه من هذه الدراسات بالقدر الذي خيدم موضوع وأهداف الدراسة. -

 التايل:وسوف يقوم الباحث باستعراض أهم الدراسات السابقة اليت حصل عليها وفقا لسنة نشرها على النحو 

 الدراسات العربية:1-7-

 دراسة حسين علي كنبار العبودي -1-1-7

 اسم البحث: امهية االستثمار الرياضي يف تطوير املنشآت الرياضية العراقية

 .2016السنة: 

هدفت الدراسة اىل توضيح امهية االستثمار الرياضي يف اعادة تأهيل املنشآت الرياضية وكيفية تطويرها وفقا    
( املعدل يف احلصول على التمويل 2006( لسنة )13للمعايري العاملية ومدى االستفادة من قانون االستثمار رقم )
 ة العراقية.الكايف وتسخريه لصاحل تطوير املنشآت واملؤسسات الرياضي

( فردا، من هيئة االستثمار ووزارة الشباب والرياضة وإداريي االندية. وقد مت 219وتكونت عينة البحث من )   
تطبيق املنهج الوصفي املسحي. وتوصل الباحث يف نتائجه اىل: ان قانون االستثمار النافذ هو احلل االمثل إلنشاء 

ان هناك ضعف يف ثقافة االستثمار الرياضي لدى عموم اجملتمع فضال وتطوير واعادة تأهيل املنشآت الرياضية، و 
عن تدهور حالة البنية التحتية للمنشآت الرياضية يف العراق. وتوفري االراضي الكافية إلقامة املشاريع الرياضية وبناء 

حسني اقع.)منشآت جديدة بطريقة االستثمار فضال عن ادخال نظام اخلصخصة الرياضية وتطبيقه على ارض الو 
 .2016) علي كنبار العبودي،
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 دراسة ناصري عبدالقادر:  2-1-7-

اسم البحث: التخطيط االسرتاتيجي يف عملية التسويق الرياضي وانعكاساته على مصادر التمويل يف املؤسسة 
 .اجلزائرية دراسة ميدانية يف املؤسسات الرياضية -الرياضية

 .2015السنة: 

هدف البحث وامهيته: وضع السياسة التنظيمية والتخطيطية اليت ترتبط هبا اهليئات الرياضية لتحقيق عملية    
الدعاية والرتويج لألنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية  الت الرعاية،االتسويق من خالل العمل على توفري جم

ة نشاط اهليئات الرياضية وتنظيم جهودها فيما خيص تسويق متابع ،والفنية للعاملني يف الشركات واملصانع الرياضية
 املنتج الذي يعود بالنفع على اجملتمع واعداد برامج االستفادة املتبادلة بإمكانيات اهليئات الرياضية.

( مسريي 5( من قيادة االندية احملرتفة لكرة القدم االوىل والثانية، و)20مسري، ) (50وكانت عينة البحث: )    
( من مسئويل الشركات 10( من مسريي وزارة الشباب والرياضة، و)10قيادة اللجنة االوملبية و) (5اد القدم، و)احت

 واالتصاالت.

واعتمد الباحث يف ادوات البحث على استمارة االستبيان وكان املنهج املتبع هو املنهج الوصفي التحليلي.      
 ولقد توصل الباحث يف نتائجه اىل:

ة الرياضية ان تنتهج سياسة التخطيط االسرتاتيجي جلميع براجمها االنتاجية، التظاهرات الرياضية، على املؤسس
الرتويج للسلع واخلدمات لتلبية مجيع حاجياهتا مع مراعاة اجلوان  والشئون الفنية االدارية والتقنية لتنفيذ االعمال 

 وق.واتباع اخلطط املسطرة وخلق الفرص املتاحة يف ضل سياسة الس

استعمال اهم وسائل االعالم واالتصال االكثر شيوعا يف عملية التسويق الرياضي جلل  املستهلك باقل فرتة زمنية 
الصحف اليومية،  (،smsممكنه واقل تكلفة عن طريق االنرتنت والتلفزيون واإلذاعة، اهلاتف والرسائل النصية )

 (.2015عي.)ناصري عبدالقادر، اجملالت والربيد االلكرتوين وانظمة التواصل االجتما
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( بعنوان: خطة مقترحة لتسويق خدمات االندية الرياضية في 2015دراسة طارق علي داهم ) -3-1-7
 المملكة العربية السعودية بالمنطقة الغربية كمدخل للتمويل الذاتي.

هدفت الدراسة اىل التعرف على الواقع احلايل لتسويق خدمات االندية الرياضية يف اململكة العربية السعودية       
باملنطقة الغربية كمدخل للتمويل الذايت، ووضع خطة مقرتحة لتسويق خدمات االندية الرياضية يف اململكة العربية 

، واعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي )الدراسات السعودية باملنطقة الغربية كمدخل للتمويل الذايت
( من اجلمهور واملستفيدين من خدمات االندية واالداريني. وكانت اهم 500املسحية( وتكونت عينة البحث من )

 النتائج انه ال توجد ادارة تسويق وفريق تسويق يف اهليكل االداري بغالبية االندية الرياضية السعودية وال توجد
 (.2015)طارق علي داهم..قاعدة بيانات عن مجهور ومرتادي االندية

واقع التسويق الرياضي بالمؤسسات الرياضية حالة ( بعنوان: (2010دراسة ابراهيم علي غراب  -4-1-7
 المؤسسات واالتحادات الرياضية اليمنية.

هدفت الدراسة اىل معرفة مدى وجود السياسات والقوانني يف جمال التسويق الرياضي باملؤسسات واالحتادات      
إجراء الدراسات و  ومدى إدراك قيادة املؤسسات واالحتادات الرياضية العامة بأمهية التسويق الرياضيالرياضية، 

ومعرفة مدى وجود إدارة التسويق الرياضي ووجود الكفاءات املتخصصة يف املؤسسات  والبحوث التسويقية،
                       واالحتادات الرياضية.   

( من العاملني يف 105استخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي، وكانت عينة الدراسة مكونة من )    
 :نت العينة علىوتضم اجملال الرياضي بالطريقة العشوائية

وقيادة  ،(20) ، قيادات وزارة الشباب والرياضة(10) (، اخلرباء يف اجملال الرياضي10اخلرباء يف جمال التسويق )   
ال توجد بنود يف لوائح وقوانني الوزارة  ومن اهم النتائج ،(60)املسئولني باالحتادات الرياضية  (،5)اللجنة االوملبية 

تنظم سري عملية التسويق الرياضي، يوجد بشكل واضح ضعف يف إدراك أمهية التسويق الرياضي من قبل قادة 
االحتادات. عدم وجود هنج ووعي للتسويق الرياضي من قبل القطاع اخلاص والشركات أدى إىل عدم تطوير الربامج 

م اجراء احباث التسويق وغياب إدارة التسويق واملختصني يف التسويق الرياضي يف التسويقية لالحتادات، عد
 (. 2010املؤسسات واالحتادات الرياضية.)ابراهيم علي غراب،
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بعنوان: استراتيجية مقترحة لتطوير التسويق الرياضي بدولة ( 2010دراسة: مثنى علي عبود ) -5-1-7
 الكويت(.

( من االندية 71)استخدم الدارس املنهج الوصفي باألسلوب املسحي، وكانت عينة الدراسة مكونة من    
من اللجنة االوملبية، ( 8( من اهليئات العامة للشباب والرياضة، )25( من االحتادات الرياضية، )50الرياضية، )

( من جملس االمة. وهدفت الدراسة اىل وضع اسرتاتيجية تسويقية للنشاط الرياضي بدولة الكويت. وضع 7و)
السياسة التنفيذية لتحقيق االسرتاتيجية التسويقية للرياضة بدولة الكويت. ومن اهم نتائج الدراسة االستفادة من 

جذب رؤوس االموال للنادي، وضع سياسة الالعبني املتميزين يف السماح هلم باالحرتاف الرياضي من مصادر 
اعالمية تكنولوجية حديثة واضحة لألندية الرياضية الكويتية من خالل وسائل االعالم املختلفة.)مثىن على عبود، 

2010.) 

) اسرتاتيجية مقرتحة جلذب رؤوس االموال لالستثمار يف بعنوان:  (2010دراسة يحيى بدر مبارك ) -6-1-7
 الكويتية(.االندية الرياضية 

استخدم الباحث املنهج الوصفي واالسلوب املسحي، وكانت عينة الدراسة عينة عمدية جلميع االندية الرياضية يف 
من اعضاء جملس االمة والعاملني يف قسم التسويق الرياضي  (5) نادي باإلضافة اىل (14دولة الكويت وعددها )

 (.23باهليئة العامة للشباب والرياضة ) ، ورؤساء االقسام ومديري العموم(28)يف االندية 

ومن اهم نتائج الدراسة العمل على استثمار املنشآت الرياضية باألندية الكويتية، احلرص على اقامة البطوالت 
احمللية والدولية اليت هتدف اىل تسويق املنشآت الرياضية باألندية، املوائمة بني احتياج الشركات واملؤسسات الراعية 

 (.2010النادي.)حيىي بدر مبارك،واهداف 

 ( تحت عنوان:2009كذلك الدراسة التي قام بها طوبال وسيم )  -7-1-7

 أسباب ضعف الرعاية الرياضية في الجزائر: حالة االتحادات الرياضية الجزائرية   

ملؤسسات يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل معرفة هل عدم ترسخ ثقافة الرعاية الرياضية لدى مسئويل ا
االقتصادية من جهة، وغياب املنافسة يف بعض القطاعات االقتصادية من األسباب املؤدية لضعف عملية الرعاية، 
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وهل سوء التسيري والتنظيم يف االحتاديات الرياضية وهل القوانني احلالية وسوء التغطية اإلعالمية من العوامل اليت قد 
 تؤدي إىل ضعف الرعاية الرياضية. 

 ( احتادية جزائرية.30وأجريت الدراسة على عينة تشمل )

وقد اعتمد الباحث يف أدوات البحث على استمارة االستبيان املوجهة لرئيس االحتادية أو األمني العام، وكان 
 املنهج املتبع املنهج الوصفي.

 أهم نتائج البحث: توصل الباحث إىل:

هذه املؤسسات. ومن الناحية االقتصادية تشكل احلالة االقتصادية  عدم ترسخ ثقافة الرعاية الرياضية لدى مسئويل
للمؤسسات الراعية وغياب املنافسة يف بعض القطاعات أهم األسباب، ومن ناحية االحتاديات فان نقص التسيري 

غياب  الفعال والتنظيم اإلداري هي من األسباب التنظيمية اليت أدت هلذا الوضع، ومن الناحية القانونية جند أن
اإلطار القانوين الذي ينظم هذه العملية، كما أن اجلان  اإلعالمي جد هام يف هذه العملية من خالل التغطية 

  .(2009اإلعالمية لإلحداث الرياضية اليت تنظمها االحتادات.)طوبال وسيم، 

 ( تحت عنوان:2009وفي دراسة سعده محمد ) -8-1-7

 االقتصادية الخاصة وأثره في تنمية الرياضة   التسويق الرياضي في المؤسسات 

هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل حتديد أثار التسويق الرياضي يف املؤسسات االقتصادية اخلاصة على 
 تنمية الرياضة. قياس درجة اهتمام املؤسسات االقتصادية اخلاصة بالتسويق الرياضي.

 وأجريت الدراسة على:

 سة اقتصادية خاصة على مستوى والية املسيلة.( مؤس16عينة تشمل ) -

 ( نادي رياضي على مستوى والية املسيلة.13عينة تشمل ) -

 أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث:

 اعتماد األندية على التمويل فقط وعدم استغالل عناصر تسويقية أخرى بالنادي. -
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 ية.اهتمام املؤسسات االقتصادية اخلاصة باألندية الرياض -

 أن السب  الرئيسي لنفور املؤسسات االقتصادية اخلاصة هو مستوى األندية احمللية الضعيفة.  -

األندية الرياضية هلا نصي  يف ركود التسويق الرياضي لعدم درايتها بان النادي الرياضي يف وقتنا هذا أصبح  -
 .(2009سعده حممد، )مؤسسة اقتصادية رياضية فعالة.

) وفي دراسة -9-1-7  ( تحت عنوان:2007لـ بن عكي نادية  

 سياسة التمويل المالي واالنعكاسات على المردود الرياضي: حالة نادي رياضي رفيع المستوى   

هتدف الباحثة يف هذه الدراسة إلظهار فعالية التمويل املايل باعتباره احملرك األساسي يف متابعة النادي الرياضي 
وتشجيع األندية النتهاج طرق جديدة للتمويل الرياضي، كاالعتماد على اخلصخصة لنشاطه وتطوره وازدهاره، 

 والرعاية الرياضية والتسويق الرياضي، وكذا إبراز أمهية الكفاءات املهنية يف جمال التسيري املايل.

وطنية ( نادي لكرة القدم من أصل األندية اليت تنشط يف البطولة ال18و أجريت الدراسة على عينة تشمل: )
 للقسم املمتاز.

وقد اعتمدت الباحثة يف أدوات البحث على استمارة االستبيان املوجهة لرؤساء النوادي الرياضية، أما املنهج املتبع 
 فكان املنهج الوصفي، واالعتماد على النسبة املئوية واختبار كاف تربيع يف التحليل اإلحصائي.

 نتائجها إىل:أهم نتائج البحث: لقد توصلت الباحثة يف 

 التمويل الذي متنحه الدولة لألندية منتظم وغري كاف مقارنة بنشاط النادي. -
 عدم وجود إطار قانوين، يؤطر العملية للحصول على التمويل غري الدائم. -
 عدم وجود حوافز للجهات املاحنة للدعم املايل، كانت مؤسسات اقتصادية وغريها. -
ا الدولة، اجلماعات احمللية ووزارة الشباب والرياضة، كله ال تكفي لتغطية احتياجات املصادر الدائمة اليت متنحه -

 النادي الرياضي الرفيع املستوى.
 األندية تفتقر للتسيري أكثر من التحصيل املايل. -
 (.2007)نادية بن عكي،. مسئولو التسيري املايل غري مؤهلني لتسيري املصادر املالية املتاحة -
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 ( بعنوان) استراتيجية مقترحة لتسويق بطوالت المبارزة(2007دراسة احمد رشاد محمد ) -10-1-7
ستهدفت الدراسة تصميم اسرتاتيجية لتسويق بطوالت املبارزة. واستخدم الباحث املنهج الوصفي الدراسات ا     

ومدير االحتاد وشئون  املسحية ملناسبته هلذا البحث، واشتملت عينة الدراسة على اعضاء جملس ادارة االحتاد
( للتعرف على Swotالتسويق الرياضي باالحتاد وخرباء التسويق الرياضي يف مصر واستخدم الباحث اسلوب )

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديديات اليت تساعد على تسويق بطوالت املبارزة. ومن اهم النتائج ضرورة 
لرياضية، وضع كوادر مؤهلة مهنيا واكادمييا للعمل يف جمال عمل وحدة ادارية للبحوث التسويقية باملؤسسات ا

خل مؤسساتنا الرياضية حىت لو كانت حتت قائمة القطاع االهلي االتسويق، اتباع مفهوم املؤسسات االقتصادية د
 (.2007)امحد رشاد حممد،.والقطاع احلكومي

 تحت عنوان:  (2003كذلك دراسة السهلي منى عبد العزيز ) 11-1-7-
 أساليب تسويق البطوالت في االتحادات الرياضية بمملكة البحرين 

األسالي  التسويقية احلالية واإلجراءات اإلدارية  –تعرفت الدراسة على واقع تسويق البطوالت الرياضية باالحتادات 
 اثر التسويق الرياضي يف زيادة العائد االقتصادي لالحتادات الرياضية. –لتسويق البطوالت 

ت الدراسة إىل أمهية إتباع أسالي  تسويق البطوالت املقرتحة من الدراسة يف االحتادات الرياضية مبملكة وتوصل
 .(2003البحرين. )السهلى مىن، 

 تحت عنوان:  (2002أما في دراسة الغصاب عبد اهلل عيد مبارك ) -12-1-7

 العوامل المؤثرة على اقتصاديات إدارة األندية الرياضية بدولة الكويت 

فقد هدفت الدراسة للتعرف على العوامل اليت تؤثر على اقتصاديات إدارة األندية الرياضية بدولة الكويت يف  
أهم مصادر  - البيئة الداخلية للنادي الرياضي، وتوصلت الدراسة إىل أن األندية الرياضية تواجه مشكالت مالية

يقل الدعم احلكومي عن مثيالهتا يف القطاعات  -التمويل الذايت يف األندية هو دخل املباريات )كرة القدم( 
التشريعات والقوانني املوضوعة من قبل الدولة  -عدم زيادة الدعم املايل سنويا من قبل اجلهات املسئولة  -األخرى 

 (. 2003. )الغصاب عبداهلل،تفرض قيود على فرص االستثمار يف األندية
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 دراسة بعنوان: (2001)كما أجرت الخاجة هدى حسن   -13-1-7

 آراء الرياضيين حول معوقات التسويق الرياضي في مملكة البحرين 

حيث قامت بالتعرف على واقع التسويق الرياضي بدولة البحرين عن طريق معرفة آراء الرياضيني واملستثمرين      
التسويق الرياضي بالبحرين وجماالت العمل املقرتحة للتسويق واهم األلعاب الفردية واجلماعية اليت حول معوقات 

 حتقق جناح التسويق الرياضي مبملكة البحرين.

 وتوصلت الدراسة إىل ضرورة تطبيق نتائج هذه الدراسة واالستفادة منها للتغل  على معوقات التسويق الرياضي.
  (.2001)اخلاجة هدى، 

 دراسة بعنوان: (1996)أجرى سارى احمد حمدان وسهى عيسى  14- 1-7-

 أساليب التسويق من خالل األنشطة الرياضية كما يراها رجال األعمال في األردن  

وهدفت الدراسة للتعرف على آراء رجال األعمال يف اإلعداد والتنظيم ومستوى األنشطة الرياضية اليت       
وأيضا معرفة رأيهم حنو أنواع األنشطة والرياضات اليت يروهنا أكثر فعالية يف تسويق  –ا يرغبون التسويق من خالهل

مؤسساهتم وأيضا معرفة أراءهم حنو أسالي  التسويق من خالل األنشطة الرياضية، واستخدم الباحثان املنهج 
مديرا للعالقات العامة مت اختيارهم بالطريقة العمدية، واستخدم الباحثان  30الوصفي، وقد بلغت حجم العينة 

ألدوات مجع البيانات االستبيان ومن أهم النتائج املستخلصة: توصلت الدراسة  إىل رغبت رجال املال واألعمال 
ثر فاعلية لتسويق يف التسويق لدعم لقاءات املنتخ  الوطين على املستوى الدويل واختاروا لعبة كرة القدم األك

الصحافة(، ومن أهم التوصيات ضرورة تزويد الشركات  مؤسساهتم عن طريق وسائل اإلعالم )التلفزيون،
واملؤسسات اليت تدعم النشاط الرياضي بالربامج والبطوالت بوقت كاف لتتمكن من وضعها على ميزانيتها 

ة البطوالت العربية واآلسيوية والدولية واليت هلا والتخطيط لدعم األنشطة وأيضا استقطاب الشركات من خالل إقام
دور يف الدعاية واإلعالن، السعي لرفع مستوى األداء الفين للفرق الرياضية على خمتلف مستوياهتا الستقطاب 

 .1996)رجال األعمال لدعم األنشطة الرياضية. )محدان وعيسى، 
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 الدراسات االجنبية:2-7- 

 أجنبية قام بها بعض الباحثين منها دراسة:كما توجد دراسات  15-2-7-

 بدراسة عنوانها: ((nigel pope 2005قام نايجل بوب 

دراسة استطالعية عن مواقع كرة القدم يف اسرتاليا ونيوزلندا واجنلرتا وحساب  التسويق الرياضي عبر االنترنت  
وكانت عينة الدراسة مسئويل مواقع اهلوامش والتخطيط للتسويق. وكان املنهج املستخدم هو املنهج املسحي، 

االنرتنت واخلرباء وكانت أهم النتائج أن استخدام االنرتنت يعترب وسيلة لتسويق الرياضة وإدارة إدارية فعالة، أن 
مكونات اإلدارة االسرتاتيجية التسويقية هي حتديد األهداف بدقة، تنمية املبيعات، وجود تكنولوجيا جديدة يف 

قات العامة. وكانت أهم التوصيات هي أن استخدام االنرتنت يتطل  ختطيط مستقبلي وتفكري االتصال ويف العال
 .(nigel pop,2005)متكامل مع اجلهود التسويقية واألنشطة التسويقية. 

 : )دراسة حالة( 2004 وفي دراسة المدينة واستراتيجية التسويق الرياضي: أثينا -16-2-7

)دراسة   2004بدراسة عنواهناً  املدينة واسرتاتيجية التسويق الرياضي: أثينا  Gorge Karilsقام جورج كارلس
حالة(ً  هدفت الدراسة إىل تأثري استضافة األلعاب االوملبية على السياحة، ومناقشة بعض اسرتاتيجيات التسويق 

ئد من تنظيم مثل هذه اليت جي  على أثينا إتباعها لكي تعظم اآلثار االجيابية للسياحة، وحددت الدراسة الفوا
 األحداث وهي:

 جذب أعلى دخل من السائحني. 1-

 تكوين جيل جديد من السائحني الذين ميكنهم زيارة املنطقة عدة مرات. 2-

 إعطاء صورة جذابة للسائح عن البلد. 3-

 ابتكار وحتديث هيكل السياحة. 4-

الفرصة الفريدة للدولة املضيفة الستخدام وسائل اإلعالم الدولية املوجودة لكي ترسل رسائل متنوعة جلميع  5-
 دول العامل.
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 تكوين قوة عملية ذو مهارة يف تنظيم األحداث الرياضية. 6-

 زيادة استضافة األحداث الرياضية بعد إقامة األلعاب االوملبية. 7-

 الوملبية إىل:وقسمت الدراسة سوق األلعاب ا

 السوق االومليب. 1-

 السوق السياحي الداخلي. 2-

 السوق السياحي الدويل. 3-

 وصنفت الدراسة مستويات السائحني إىل:

املستوى األول: قبل األلعاب وهم األفراد الذين يزوروا اليونان قبل األلعاب مثل أعضاء اللجنة االوملبية  1-
 اة الرياضيني.الدولية، أفراد وسائل اإلعالم، الرع

 املستوى الثاين: زائرين ومتفرجني األلعاب وهم املتوقع وصوهلم أثناء إقامة األحداث. 2-

 شهرهتااملستوى الثالث: زائرين للدولة بسب  شهرهتا وهم كل السائحني األجان  الذين يزوروا الدولة بسب   3-
 م. 2011نتيجة إقامة األلعاب وان هذا املستوى سوف يستمر حىت عام 

ينتج عنه أثار اقتصادية هامه لليونان،  2004واهم نتائج الدراسة أن استضافة األلعاب االوملبية يف عام      
وزيادة معدل النمو يف الناتج احمللي وإتاحة وظائف جديدة وترويج املنطقة. وان نسبة التدفق للسائحني األجان  

ألف وظيفة سنويا، وان  32، وزيادة عدد الوظائف مبعدل 2.3م سوف تصل إىل  2011:  1998من عام 
 مصدر زيادة األنشطة االقتصادية هو املال القادم من السائحني األجان .

وجاءت أهم التوصيات جي  حتقيق احتياجات السائحني، والتنسيق بني احلكومة واللجنة املنظمة للدورة، والتعاون 
 (.(George Karilis,2003ية لليونان. مع الرعاة، وبناء وجتهيز البنية التحت
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 Stotlar & Bitts (1996:)ستوتلر وبيتس دراسة  -17-2-7

 أساسيات التسويق الرياضي   

تعرفت الدراسة على األساسيات اليت يقوم عليها التسويق الرياضي، وركزت على صناعة األعمال الرياضية      
اسرتاتيجيات السعر لصناعة الرياضة والرتويج  –نظرية التسويق الرياضي  –والسوق العاملي لصناعة الرياضة 

 والتوزيع يف صناعة الرياضة والتسويق من خالل املمولني والكفالء.

 : إىل الدراسة توصلتو 
 ضرورة االهتمام بأساسيات التسويق الرياضي.- 

 .الرياضة كالصناعة يف املتقدمة الدول جتارب ودراسة الرياضة لصناعة العاملي النظام على التعرف ضرورة- 
أو  للمنتج املناسبة التسويق أسالي  واختيار املعلومات أنظمة خالل من الرياضي التسويق عملية تتم أن- 

 .اخلدمة
  املناسبات الرياضية. واستغالل تنافسية أو تروحيية أنشطة كانت سواء بالشمول الرياضي التسويق عملية تتميز- 
   Stotlar, D.K.( 1996 )) .واحدة. لعملة وجهان الرياضي والتسويق الرياضة صناعة- 

 االستفادة من الدراسات السابقة: -7-3

األحباث والدراسات السابقة ملا متثله من أداة مساعدة للباحث للتعرف على املناهج نظرا ألمهية االطالع على 
املتبعة، وأدوات مجع البيانات واملعلومات، وطرق اختيار العينات، واملعاجلات اإلحصائية األمر الذي يتضح معه 

 مدى االستفادة من هذه الدراسات بصفة عامة فيما يلي:

 يق ومدى ارتباطه باجملال الرياضي. حتديد مفهوم وأمهية التسو  -

 حتديد أهم املراجع اليت ميكن العودة إليها واالستعانة هبا مستقبال. -

وقد ساعدت الدراسات السابقة الباحث بصفة خاصة وأعطته ثراء يف املعلومات والبيانات املتعلقة مبشكلة البحث 
 مما ساهم يف اآليت:

 وجوانبها املختلفة واهم مفرداهتا. حتديد وصياغة مشكلة البحث بأبعادها -
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 حتديد وتعريف أهم املصطلحات املستخدمة يف البحث. -

االستقرار على إجراءات البحث خاصة من حيث اختيار املنهج املتبع وأدوات مجع البيانات املستخدمة وطريقة  -
 اختيار جمتمع وعينة البحث.

 سية والعبارات املندرجة حتت كل حمور.تصميم استمارة االستبيان، وحتديد حماورها الرئي -

 املسامهة بصورة رئيسية يف التعليق على النتائج وتفسريها. -

 .القدرة على صياغة التوصيات واالستنتاجات اخلاصة بالبحث بصورة علمية سليمة- 
موضوع وقد استفاد الباحث من دراسة وتحليل الدراسات المرتبطة في المجاالت المختلفة التي تناولت 

 -البحث بما يلي :
  .االستفادة من خربات الباحثني السابقني يف اجياد أفكارا جديدة ملعاجلة موضوع البحث -
حتديد احملاور الرئيسية ألداة مجع البيانات.  -  
االستفادة من نتائج تلك الدراسات يف مناقشة نتائج هذا البحث.  - 
اجلوان  املختلفة والضرورية يف مشكلة الدراسة وكذلك يف تدعيم ساعدتين الدراسات السابقة يف التعرف على  -

 نتائج الدراسة احلالية بنتائج الدراسات السابقة.
اوضحت الدراسات السابقة املناهج واالسالي  البحثية املختلفة اليت استطعت من خالهلا دراسة مشكلة  -

 البحث، وكذلك التصنيفات املختلفة للعينات.
ت السابقة ادوات مجع البيانات املختلفة اليت استخدمت التقليدي منها واحلديث، وكذلك اوضحت الدراسا -

 اوضحت هذه الدراسات جوان  مهمه وج  التعرف عليها حلل املشكالت.
 تحليل الدراسات المرجعية: -7-4

 (2016 -2004)استطاع الباحث حصر جمموعة من الدراسات العربية واالجنبية، واليت اجريت بني عامي        
واشتملت هذه الدراسات على دراسات تناولت التسويق الرياضي، واالستثمار الرياضي، واسرتاتيجيات التسويق 
الرياضي، والتمويل والرعاية يف اجملال الرياضي، والتسويق الرياضي يف املؤسسات االقتصادية، ويتضح ان اهداف 

 هذه الدراسات تفاوتت بني:
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 االستثمار الرياضي وتأهيل املنشآت الرياضية.توضيح امهية 
 وضع السياسات التنظيمية والتخطيطية للهيئات الرياضية.

 معرفة مدى وجود السياسات والقوانني يف جمال التسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية.
 الرعاية. هل عدم ترسخ ثقافة الرعاية الرياضية لدى مسئويل املؤسسات االقتصادية ادى اىل ضعف عملية

 امهية وفاعلية التمويل املايل باعتباره احملرك االساسي لتطور االندية الرياضية.
 امهية التسويق الرياضي عرب االنرتنت.

 استضافة االلعاب االوملبية هلا تأثري اجيايب على السياحة.
مع البيانات مشلت وكانت مناهج البحث املستخدمة هي املنهج الوصفي، مع االستعانة بأدوات متنوعة جل   

االستبيان، املقابلة الشخصية، وحتليل الوثائق والسجالت. وكان من اهم النتائج اليت اسفرت عنها هذه الدراسات 
 هي:

 قانون االستثمار النافذ هو احلل االمثل إلنشاء وتطوير واعادة تأهيل املنشآت الرياضية. -
 ضعف يف ثقافة االستثمار الرياضي لدى عموم اجملتمع. -
 على املؤسسة الرياضية التخطيط االسرتاتيجي جلميع براجمها. -
يوجد بشكل واضح ضعف يف ادراك امهية التسويق الرياضي من قبل قيادة املؤسسات  -

 واالحتادات الرياضية.
 عدم ترسخ ثقافة الرعاية الرياضية لدى مسئويل املؤسسات الرياضية. -
 كايف.  التمويل الذي تقدمه الدولة لألندية منتظم وغري -
 لتسويق الرياضة.لاستخدام االنرتنت يعترب وسيلة فعالة  -
 فة.ضياستضافة االلعاب االوملبية ينتج عنه اثار اقتصادية اجيابية هامة للدولة املست -

 ما يميز دراستنا واوجه االختالف مع الدراسات السابقة: -7-5

واسرتاتيجياته من جوان  عديدة ولكنها مجيع الدراسات السابقة تناولت امهية التسويق الرياضي  -
 مل تتطرق اىل اسرتاتيجيات التسويق الرياضي يف املؤسسات واالحتادات الرياضية اليمنية.

مل تتناول اي من الدراسات السابقة اسرتاتيجيات التسويق الرياضي يف اجملال الرياضي من حيث  -
 يط(.دراسة البيئة التسويقية الداخلية واخلارجية )دراسة احمل

 مل تقرتح اي من الدراسات السابقة اسرتاتيجية تسويقية للمؤسسة الرياضية اليمنية.  -
 مل هتتم الدراسات السابقة بتحديد االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجية التسويقية الرياضية. -
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 عدم التطرق ألمهية وضع املوازنات التسويقية لعملية التسويق الرياضي. -
السابقة اىل موضوع املتابعة والتقييم للعملية التسويقية واهدافها بعد تنفيذها مل تتطرق الدراسات  -

 به دراستنا. ومتيزت رغم امهيتها وكل هذه النقاط هو ما اهتمت
 

 خالصة:
مقدمة للبحث اوضحنا فيها ان الرياضة اصبحت تدار من منظوم و تناولنا يف هذا الفصل التعريف بالبحث 

ناعة الرياضة من املصطلحات املتداولة، ودخلت الشركات العمالقة عامل صناعي، حيث اصبح مصطلح ص
وبينا اشكالية الرياضة لفتح اسواق جديدة مل تكن متاحه من قبل واصبحت الرياضة مادة شيقة للرتويج والتسويق، 

مصطلحات و اسباب اختيار املوضوع، البحث، واهداف البحث، وفرضيات البحث، وماهية وامهية البحث، و 
 البحث، والدراسات املشاهبة، ومدى االستفادة منها وما مييز دراستنا عن الدراسات السابقة.

 

 



 

 

 

 

 
 

 الباب االول 

 الدراسة النظرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 مدخل الباب األول:

تعترب اسرتاتيجيات التسويق الرياضي وما ينجم عنها من اهداف بعيدة املدى، وما يتبعها من اهداف 
تنفيذية حجر االساس يف حياة متوسطة وقصرية املدى وحتويلها اىل برامج وسياسات ورؤى وفعاليات وخطط 

املؤسسات الرياضية، حيث تقوم املؤسسات بتحليل االوضاع السائدة حمليا وخارجيا، وتدرس االحتياجات املتغرية 
وتبعاهتا على اعمال املؤسسة، وما يعنيه ذلك من فرص وهتديدات، واملفروض ان تقوم املؤسسات الرياضية 

ة واخلارجية والتعرف على مواقع القوة والضعف فيها، بعدها تسعى بتشخيص قدراهتا وامكانياهتا الداخلي
املؤسسات الرياضية من خالل وضع االسرتاتيجيات التسويقية املالئمة للتكيف على املعطيات، باستغالل الفرص 
يع املتاحة، والتغل  على التهديدات والعقبات للحفاظ على استمرارية بقائها وصوال هبا للتفوق والنجاح يف مج

  جماالت نشاطها.

وبنظره حتليليه لكيفية وضع اسرتاتيجيات للتسويق الرياضي نرى أهنا عبارة عن تطبيق عناصر اخلطة من 
حتديد األهداف ورسم السياسات، وحتديد اإلمكانات املادية والبشرية وإقرار اإلجراءات ووضع الربامج التنفيذية 

تلزم حتقيق ذلك وجود جهاز إداري مستقل يقوم بتجميع املعلومات والزمنية، لتحقيق أهداف عملية التسويق ويس
الداخلية واخلارجية للمؤسسة الرياضية، واملتعلقة باملستثمر واملستفيد واستخدامها يف اختاذ القرارات املالئمة لتحقيق 

 األهداف.

االسرتاتيجيات وقد اعتمدنا يف الباب االول والذي يشمل على ثالثة فصول نظرية، كان أوهلا عن 
التسويقية مث الفصل الثاين الذي تناولنا فيه التسويق الرياضي، أما يف الفصل الثالث فتطرقنا فيه اىل االحتادات 

 الرياضية اليمنية.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 الفصل االول

استراتيجيات التسويق 
 الرياضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

                                                         االول استراتيجيات التسويقالفصل                
 

 

 استراتيجيات التسويقالفصل االول: 

 تمهيد -
 االستراتيجية ودراسة البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة. -1

 تحليل عناصر البيئة الداخلية. -2

 االجراءات التنفيذية لالستراتيجيات التسويقية الرياضية. -3

 الموازنة التسويقية في المؤسسة الرياضية. -4

 المزيج التسويقي للتسويق. -5

 .االعالم في خدمة التسويق الرياضي دور وسائل -6

 العوامل الجاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية االنشطة الرياضية. -7

 .تقويم ومتابعة استراتيجية التسويق الرياضي -8

 .2004 -2000نموذج استراتيجية النشء والشباب والرياضة  -9

خالصة. -



  

                                                         االول استراتيجيات التسويقالفصل                
 

    12 

 

  تمهيد:

إن وضع اسرتاتيجية للتسويق الرياضي يعد من أهم التوجهات لتحقيق تنافس تسويقي جيد وتنمية 
مبستوى الرياضي ورفع مستوى الفرق الرياضية تسويقية متطورة يف قطاع املؤسسات الرياضية، إذا أردنا االرتقاء 

احمللية والدولية والعاملية. ويتطل  ذلك تبين إجراءات متطورة الرتقاء مستوى الوعي الرياضي عن طريق توضيح 
أمهية املمارسة الرياضية، وتغيري أهداف املؤسسات الرياضية وتدعيمها اقتصاديا، وننوه هنا إىل أن حتقيق هذه 

بالضرورة توفري إدارة مهنية حمرتفة جبان  التطوعية وحتقيق املنافسة بني املؤسسات الرياضية  األهداف يفرض
املختلفة، واالهتمام بالتنمية الذاتية إىل جان  توفري خدمات رياضية عالية املستوى واجلودة ومن مث ميكن القضاء 

 ملقدمة وزيادهتا.على املشاكل االجتماعية احملسوبة وحتقيق رضاء الذات عن األنشطة ا

واسرتاتيجية التسويق الرياضي تتناول جانبني، اجلان  األول يسعى إىل تقييم قطاعات السوق الرياضي 
املعين باملستفيدين )الع ، إداري، مدرب، معلم، أخصائي ترويح( أما اجلان  الثاين فيهتم بالبدائل االسرتاتيجية 

رياضي الكبري كسوق واحد، واملتمايز ويهتم بتقسيم السوق الرياضي ومنها غري املتمايز الذي يتعامل مع السوق ال
إىل عدة قطاعات  ويهدف إىل حتقيق تنافس تسويقي بني القطاعات يف األنشطة املختلفة يف جماالت التعليم 

قية هلذا والتدري  واإلدارة والرتويح، أما املتمركز فهو عبارة عن قطاع رياضي صغري يسعى إىل تفعيل التنمية التسوي
 (.174ص، 2009 )علية عبد املنعم حجازي، حسن الشافعي، القطاع.

ومن املهم التعرض لتفسري طرق إعداد اخلطط التسويقية يف املؤسسات الرياضية حيث يوجد ختطيط 
تسويقي من أعلى إىل أسفل وتتوىل فيه اإلدارة العليا كاملة وضع اخلطط للمستويات األدىن، والتخطيط التسويقي 
من أسفل إىل اعلي وتقوم كل إدارة فيه بإعداد أهدافها وإرساهلا إىل اإلدارة العليا للموافقة واعتمادها. وختطيط 

 األهداف من أعلى ووضع اخلطط التنفيذية من أسفل، وهذه اخلطط هي األكثر شيوعا واستخداما.

 االستراتيجية ودراسة البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة: -1

 يف االستراتيجية:تعر  -1-1

( باهنا خطط وانشطة املؤسسة واهدافها، وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل هبا بصورة Thomasيعرفها )   
 (.23ص، 2014، هشام حريز، ابو مشال عبدالرمحنفعالة وذات كفاءه عالية. )
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 Brown and O Conor ويعرفها : 

 هي حتدي وتقييم املسارات البديلة لتحقيق رسالة او هدف حمدد مث اختيار البديل املناس .     

االسرتاتيجية باهنا خطة موحدة ومتكاملة شاملة تربط بني املزايا التنافسية  Glueck and Jauchويرى     
ساسية للمنظمة من خالل تنفيذها للمنظمة والتحديات البيئية واليت مت تصميميها للتأكد من حتقيق االهداف اال

 (.2010)مروان عبداجمليد ابراهيم، .اجليد بواسطة املنظمة

( االسرتاتيجية على اهنا خطط وانشطة املؤسسة 2009يف حني تعرفها علية حجازي، حسن الشافعي)
الرسالة والبيئة اليت اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني رسالة املؤسسة واهدافها وبني هذه 

 (. 10ص 2009)علية حجازي وحسن الشافعي .تعمل هبا بصورة فعالة وذات كفاءة عالية

 نبذة عن االستراتيجية: -1-2

وتعين فنون   Strategosاىل الكلمة اليونانية اسرتاتيجيوس   Strategyيرجع اصل كلمة اسرتاتيجية   
االسرتاتيجية على اهنا علم ختطيط وتوجيه العمليات   Webstersويبسرت احلرب وادارة املعارك، ويعرف قانون و 

العسكرية ويشري قاموس املورد االسرتاتيجية على اهنا علم او فن احلرب او وضع اخلطط وادارة العمليات احلربية، 
احلربية مبا االسرتاتيجية هي اساس الفن املستخدم يف تعبئة وحتريك املعدات   Oxfordويشري قاموس اكسفورد 

  (.49، ص2003.)نبيل حممد مرسي، ميكن من السيطرة على املوقف والعدو بصورة شاملة

لقد عرف الفكر االسرتاتيجي منذ أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، ومل يأخذ مفهومه الشامل إال يف و 
املعاصر، هو أن كلمة "اسرتاتيجية" تعين هناية احلرب العاملية الثانية، فإن املتفق عليه اآلن يف كل لغات العامل 

التخطيط بعيد املدى الذي يتم فيه الربط بني األهداف واإلمكانيات املتاحة، وهي مشتقة من أصل اغريقي، 
وكانت تستخدم مبعىن املكان املرتفع، أو القائد الكبري، مث دخلت إىل اللغات األوروبية احلديثة، وأصبح مفهومها: 

خدام القوات املسلحة. ومنذ هناية احلرب العاملية الثانية، ظهر اصطالح االسرتاتيجية  الشاملة هو فن توزيع واست
او االسرتاتيجية القومية للداللة على التخطيط الشامل واإلدارة على مستوى الدولة، يف تناسق بني كل قطاعاهتا، 

 (. 24،ص1997)فوزي حممد طايل،.أي هي علم وفن استخدام القوى الشاملة للدولة
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 مفهوم الستراتيجية: -1-2

( اىل االسرتاتيجية باهنا خطة وانشطة املنظمة اليت يتم وضعها 2009ويرى عبد احلميد عبدالفتاح املغريب )
بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة واهادفها وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل هبا بصورة 

 .(2، ص2009) عبداحلميد عبدالفتاح مغريب، .عاليةفعالة وذات كفاءة 

وترى ايناس شومان ان مفهوم االسرتاتيجية تشري دائما اىل تصور املنظمة ملركزها يف املستقبل اي اهنا 
 توضح طبيعة واجتاه املنظمة واهدافها االساسية.. فهي اطار يرشد االختيارات بعيدة املدى.

فاالسرتاتيجية هي حصر االحتياجات الفعلية، وحصر االمكانيات املتاحة، واالختيار بني بدائل رئيسية يف    
التخطيط بوضع بدائل احتمالية او ثانوية لألحوال الطارئة، والتنسيق بني االجراءات واملمارسات واالجنازات 

ائل لتحقيق اهلدف العام، وهي قيادة وتوجيه جممل العملية املختلفة. كما تعرف باهنا) فن وتوزيع واستخدام الوس
 (.30. ص2011ايناس رافت مأمون شومان.)العمليات.

 القرارات االستراتيجية: -1-3

هي االختيار املفضل لدى متخذ القرار من بني البدائل االسرتاتيجية املطروحة ملواجهة موقف اسرتاتيجي 
 .(126، ص2007) حسن الشافعي ، خيص احد جوان  التنظيم الذي يعمل به.

 استراتيجيات التسويق: -1-4

 تعرف اسرتاتيجيات التسويق: -1-4-1

باهنا "نظام مت تصميمة ملساعدة املؤسسات علي اختاذ القرارات التسويقية اليت ختلق االتفاق بني االهداف 
 التسويقية للمؤسسة و االهداف العامة والفرص املتغرية يف السوق الرياضي "

 االسرتاتيجية التسويقية: -1-4-2

اسرتاتيجية التسويق تعين افعال طويلة املدى، أما التسويق التكتيكي يعين ردود أفعال قصرية املدى ولذا      
فالتخطيط طويل وقصري املدى جي  أن يتصف باملرونة لكي حيقق النجاح والقدرة على تعديل الظروف املساندة 
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كما تسعى االسرتاتيجية التسويقية إىل التنمية املستقبلية للمؤسسات الرياضية حيث للتخطيط الديناميكي املرن،  
أن املهمة الرئيسية لالسرتاتيجية هي التكيف مع الوضع الراهن )الوضع الفعلي من التنمية واألهداف املراد 

اجهة املتغريات بالبيئة احمليطة. حتقيقها( كما توضح االسرتاتيجية كيفية استخدام املؤسسة لقواها احلالية والقائمة ملو 
walter freuer,2003,p296-298) .) 

 معايير وضع االستراتيجية: -1-5

 االسرتاتيجية الناجحة جي  ان تتوافر فيها املعايري التالية:

 الوضوح من حيث الصياغة والقابلية للتطبيق العملي. -
 ان تتضمن مزايا تنافسية اجيابية.  -
 االسرتاتيجيات يف املنشأ.متسقة مع باقي  -
 ان تتضمن درجة كافية من املرونة. -
 االجل. ةتتفق مع رسالة املنشأة واهدافها طويل -
 ان تكتس  تأييد اعضاء املنشأة. -
 تنطوي على درجة خماطرة مقبولة من جان  اصحاب املصاحل. -
 (.42،ص2004)عبدالرمحن توفيق ،.تعكس العوامل البيئية والقدرات الذاتية اخلاصة باملنشأة -

انه بغض النظر عن املربرات اليت قد   2004ويذكر ثابت عبدالرمحن ادريس، مجال الدين حممد مرسي 
تقدمها املؤسسات املختلفة لنجاحها او امهال عملية التخطيط االسرتاتيجي، اال اهنا يف واقع العمل تعد احدى 

 حد اخلرباء:حتميات النجاح ملؤسسة القرن احلادي والعشرين، وكما يقول ا

.)ثابت عبدالرمحن ادريس، مجال " ان املؤسسة اليت تفشل يف ممارسة التخطيط هي مؤسسة يف الواقع ختطط للفشل
 .(23، ص2004الدين مرسي ، 
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 شروط وضع االستراتيجية: -1-6

 وضوح االهداف وتكاملها: -1-6-1

لتحقيق االهداف املراد حتقيقها. فانه  ملا كانت االسرتاتيجية هي عملية اختيار افضل الوسائط والوسائل
ال ميكن وضع اسرتاتيجية سليمة ألهداف مبهمة او غري واضحة. وعلى ذك جي  ان تكون االهداف 

 متكاملة ومرتابطة ومتسقة وواضحة.

 واقعية االهداف: -1-6-2

ميكن حتقيقها، ان اختيار االسالي  الناجحة للوصول اىل االهداف املطلوبة يستلزم وجود اهداف واقعية 
ومن مث امهية تكافؤ القدرات واملوارد مع االهداف، وتتأثر يف ذلك عمليات وضوح االهداف وتقدير 
االحتياجات الالزمة وحتديد االمكانيات املتاحة ومقارنة االمكانيات باالحتياجات وتقييم احتماالت حتقيق 

 اهلدف باإلمكانيات املتاحة.

 ى الذات:االبتكار واالعتماد عل -1-6-3

 لدراسة عن التحديث باستمرار.البعد عن التقليد و اجي  ان يكون االبتكار هو املدخل الرئيسي للعمل و 

 العقالنية والتخصص: -1-6-4

مبعىن ان عملية االسرتاتيجية ماهي اال عملية تتضمن اختيارات عقالنية يف العالقة بني الوسائل 
ال ان عملية االختيار من بني  عدة وسائل واسالي  خمتلفة تتم واالهداف، ويقصد يف العقالنية يف هذا اجمل

 على اساس عقالين ميكن حسابه وهو مدى فاعلية هذه االسالي  يف حتقيق االهداف.

 االلزام : -1-6-5

مبعىن ان االسرتاتيجية تكون ملزمة للوحدات اليت تقوم بتنفيذها، فهي ليست جمرد توصيات وهذا هو  
 االسرتاتيجية فهي تصدر عن السلطة املخولة قانونا ملثل هذا الختصاص.احد معايري جودة 
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 االستمرارية: -1-6-6

فاالسرتاتيجية ال ختاط  املشاكل اليومية وامنا تتضمن عادة عدة مراحل تقوم كل مرحلة على ما سبقها، 
 ومن مث ضرورة وضوح املراحل املختلفة.

 املرونة: -1-6-7

.)حممد جية درجة من املرونة تسمح هلا مبواجهة املواقف غري احملتملة او املتوقعةمبعىن ان تتضمن االسرتاتي
 (.22-21، ص2001طلعت ابو املعاطي، 

 مراحل تكوين االستراتيجية التسويقية: -1-8

 (:swot)حتليل البيئة التسويقية 

 ،weaknessضعف  strengthألربع كلمات: قوة  اختصار هو( swot)حتليل 
، وهو حتليل ميكن املنظمة من رسم اسرتاتيجيتها التسويقية املستقبلية  threats، هتديد  opportunitiesفرص

اذ يستعني خمططي االسرتاتيجية اليوم بعدد من االدوات واملصفوفات اليت تسهم يف التوصل اىل طبيعة العالقة بني 
اليت تسهم يف اجراء التحليالت اخلاصة بعوامل  Swotالعوامل واملتغريات البيئية املؤثرة، وحديثا قدمت مصفوفة 

البيئة الداخلية، وتلك املتعلقة بالبيئة اخلارجية، وذلك بغية الوصول اىل ما يوجد بالبيئة الداخلية من نقاط قوة او 
ضعف وما يوجد بالبيئة اخلارجية  من فرص او هتديدات، حيث ان العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية تتسم 

الديناميكية، فبعض هذه العوامل تتغري بشكل كبري وبصورة مستمرة بينما جند ان بعضها االخر يتسم باخنفاض ب
 (.70، ص2009.)عبداحلميد عبدالفتاح، قابليته للتغيري، ويؤثر ذلك على واضعي االسرتاتيجية

ديدات اليت اىل حتقيق التكيف بني اوجه القوه والضعف والفرص والته( Swot)كما هتدف مصفوفة 
جه املؤسسة، ويتطل  ذلك وضع كافة جوان  القوة والضعف ووضع كافة احتماالت الفرص والتهديدات اتو 

 (.37، ص2001)عايدة السيد خطاب، .يف اجراء عملية التوافق بني هذه اجلوان 
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 استراتيجيات التسويق الرياضي: -1-9

 ادارة التسويق:  -1-9-1

رياضية واملسؤولة عن تنظيم مجيع انشطة ال ؤسسةاملتعترب ادارة التسويق احدي االدارات املوجودة داخل 
 داخل السوق. ؤسسةامل

 : تعريف ادارة التسويق -1-9-2

"هي عملية حتليل وختطيط وتنفيذ ورقابة االنشطة املختلفة لتخطيط املنتجات والتسعري والرتويج والتوزيع 
 واالفكار خللق التبادل القادر علي اشباع اهداف كل من االفراد واملنظمات "للسلع واخلدمات 

 : االستراتيجية التسويقية الرياضية -1-9-3

يرى الباحث اهنا اسرتاتيجية خاصة بإدارة التسويق داخل املؤسسات الرياضية وتستمد من االسرتاتيجية 
 العامة للمؤسسة الرياضية.

 الرياضي في المؤسسات الرياضية:استراتيجية التسويق  -1-9-4

بنظره حتليليه لكيفية وضع اسرتاتيجيات للتسويق الرياضي نرى أهنا عبارة عن تطبيق عناصر اخلطة من 
حتديد األهداف ورسم السياسات وحتديد اإلمكانات املادية والبشرية وإقرار اإلجراءات ووضع الربامج التنفيذية 

ويق ويستلزم حتقيق ذلك وجود جهاز إداري مستقل يقوم بتجميع املعلومات والزمنية لتحقيق أهداف عملية التس
الداخلية واخلارجية للمؤسسة الرياضية واملتعلقة باملستثمر واملستفيد واستخدامها يف اختاذ القرارات املالئمة لتحقيق 

 (.172ص، 2006)الشافعي ،األهداف. 

وللخطط االسرتاتيجية يف املؤسسات الرياضية تصنيفات عدة منها اخلطط اليت توضع وفقا لألمهية، وهي 
خطط تسويقية اسرتاتيجية وفرعية، وتشغيلية، أما التصنيف الثاين فهو يتأسس وفقا للمجال أو القطاع الرياضي 

والتوزيع، وهناك نوع من اخلطط يتأسس على ويهتم باملنتج والسلعة واخلدمة والنشاط إىل جان  التسعري والرتويج 
املدى الزمين سواء كان طويل أو متوسط أو قصري األجل، وتوجد خطط أخرى توضع على أساس دراسة األسواق 
وهتتم بالتسويق اخلارجي والداخلي احمللي. ومن املفيد دراسة واقع التسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية بصفه 
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ق الرياضي عامة باجلان  االقتصادي ومن أولوياته اعتبار التسويق وظيفة أساسية ومصدر عامة، حيث يهتم التسوي
للدخل، ويسعى إىل تأهيل املتخصصني يف اجملال، وبذل اجلهود لرفع القدرات التسويقية للعاملني بإدارة التسويق 

-61، ص2009.)عليه حجازي،ثمرينالرياضي، وتدعيم الوعي بأمهية التسويق يف جمال الرياضة لرجال األعمال واملست

62.) 

 .(75،ص2012حسن امحد الشافعي، عبداهلل الغضاب، االستراتيجية.) إلدارة( نموذج 01شكل رقم )                 

 نموذج الدارة االستراتيجية

بناء على تقييم هذه العوامل  -4
يتم تحديد الرؤية المستقبلية 

 .ورسالة المؤسسة واهدافها

حتديد االسرتاتيجيات -5
 .والسياسات التنظيمية

تنفيذ االسرتاتيجيات  -6
 :والسياسات من خالل

 .الربامج-
 .املوازنات-

 .االجراءات -

يتم تقييم االداء -7
والتأكد من خالل الرقابة 
املالئمة على االنشطة 

 .التنظيمية

تحديد العوامل االكثر اهمية لمستقبل -2
 المؤسسة يطلق عليها عوامل استراتيجية

نلخص العوامل االسرتاتيجية  -3
  swotفيما يعرف مبصطلح 
 واليت تعين 

   Strengthsالقوة 

  Weaknesses  الضعف 
 Opportunities   الفرص 

 Thetas التهديدات  

 المسح البيئي -1

لكل من البيئة اخلارجية 
لتحديد الفرص 
والتهديدات والبيئة 
الداخلية لتحديد نواحي 
القوة والضعف يف املؤسسة 
Environmental-

variables 
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 استراتيجية التسويق الرياضي بالمؤسسات الرياضيةان  2009واضاف كال من  حجازي والشافعي 

ن احلكومات تتطلع واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية إىل تطوير وحتديث أساليبها اإلدارية ملواجهة إ
املرتقبة، وأن هذه التحوالت ستلقي بظالهلا على بنية النظام العاملي وأمناط و التغريات والتحوالت اإلدارية املتوقعة 

، حيث حلق التغيري بكل أبعاد وعناصر العمل يف التفاعالت السائدة فيه والنتائج والتداعيات املرتتبة عليه
مؤسسات األعمال، واجتهت املمارسة اإلدارية حنو األخذ باألسالي  التكنولوجية املتقدمة كي تستطيع مواكبة 

وتشري حبوث ودراسات وكتابات  املنافسة والصمود يف السوق العاملي املفتوح الذي ال يقبل إال بالتفوق واالمتياز.
دارة واالقتصاد والتسويق إىل أن االهتمام باملنتج وجودته مبا يليب احتياجات العميل ورغباته هو أحد خرباء اإل

املداخل اهلامة ملواجهة هذا النظام العاملي اجلديد مما يؤكد على دور احلكومات واملؤسسات يف اختاذ الرتتيبات 
.)عليه سية للصمود يف سوق املنافسة العامليةالالزمة ملواكبة هذه التحديات ومن مث تدعيم قدراهتا التناف

 .(63، ص2009حجازي،

 ويوضح الشكل التايل االسرتاتيجية االتصالية بالنسبة للمؤسسة:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 (02شكل رقم )

االستراتيجية االتصالية للمؤسسة.)المصدر: 
 (.71،ص 2009طوبال وسيم،

 األهداف

 االستراتيجية

 التسويقية

 المزيج التسويقي

 تخصيص الميزانية

 مراقبة

 اإلستراتيجية

 استراتيجية

 المنتج

استراتيجية 

 السعر
استراتيجية 

 التوزيع

استراتيجية 

 االتصال
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 وهناك تأثريات متبادلة بني التسويق واالستثمار يف املؤسسات الرياضية حيث يعد االستثمار املناخ األمثل لتحقيق
تسويق رياضي متميز، كما أن التسويق مبنظوره العصري يعترب من أفضل املداخل واألدوات لتفعيل املشروعات 

 االستثمارية يف هذا اجملال.

وللخطط االسرتاتيجية يف املؤسسات الرياضية تصنيفات عدة منها اخلطط اليت توضع وفقًا لألمهية، وهي 
وتشغيلية، أما التصنيف الثاين فهو يتأسس وفقًا للمجال أو القطاع الرياضي خطط تسويقية اسرتاتيجية وفرعية 

ويهتم باملنتج والسلعة واخلدمة والنشاط إىل جان  التسعري والرتويج والتوزيع، وهناك نوع من اخلطط يتأسس على 
سة األسواق املدى الزمين سواء كان طويل أو متوسط أو قصري األجل، وتوجد خطط أخرى توضع على أساس درا

 (.179ص، 2009،)علية عبد املنعم حجازي، حسن الشافعي.وهتتم بالتسويق اخلارجي والداخلي احمللي

ومن املفيد دراسة واقع التسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية بصفة عامة ويف األندية الرياضية بصفة 
ت اعتبار التسويق وظيفة أساسية خاصة، حيث يهتم التسويق الرياضي عامة باجلان  االقتصادي ومن أولويا

ومصدر للدخل، ويسعى إىل تأهيل املتخصصني يف اجملال، وبذل اجلهود لرفع القدرات التسويقية للعاملني بإدارة 
)علية عبد املنعم  التسويق الرياضي، وتدعيم الوعي بأمهية االستثمار يف جمال الرياضة لرجال األعمال واملستثمرين.

 (.180ص، 2009،حجازي، حسن الشافعي

أما فيما يتعلق بأمهية التسويق الرياضي يف األندية الرياضية نشري إىل ضرورة إقناع اإلدارة وإمياهنا بالرتكيز على      
جذب انتباه املستفيدين من اخلدمة عن طريق حتديد هذه اخلدمة وحماولة االعتماد على املوارد الذاتية وتنميتها، 

  وارد من خالل عمليات التسويق لتنفيذ خطة وأهداف النادي.وتوفري مصادر جديدة من امل

وتوجد معايري جي  مراعاهتا يف إدارة التسويق الرياضي باألندية من أمهها التخطيط اجليد لتسويق اخلدمات      
صصة الرياضية، وإعداد خطط مالية مسبقة من قبل اإلدارة العليا وإدارة التسويق الرياضي، مع توفري إدارة متخ

تكون مسئولة عن حبوث ودراسات تسويق اخلدمات، ومن املفيد تنظيم اخلدمة الرياضية حبيث تتنوع اخلطط يف 
  أجلها الطويل واملتوسط والقصري لتحقيق أهداف التسويق وحبيث تليب احتياجات ورغبات املستفيدين.

ولنجاح عناصر املزيج التسويقي جي  مراعاة رفع تقارير دورية على مدى تنفيذ اخلطط التسويقية إىل إدارة     
النادي ووضع خطط بديلة واالهتمام باجلوان  التسويقية إىل جان  النواحي الفنية والرتكيز على أن املستفيد 

مام مبستوى جودة اخلدمات الرياضية والتنوع يف يكون هو نقطة البداية لتخطيط التسويق الرياضي مع مراعاة االهت
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اخلدمة وتقدميها مبظهر جذاب وهناك ضوابط جي  وضعها عند القيام بعمليات التسعري منها مالئمة سعر اخلدمة 
هلا واقتناع املستفيدين هبا، مع ضمان  يللمستفيدين، حبيث تكون معربة عن اخلدمة وعن املستوى احلقيق

هم حتديد السياسة التسعريية، أما عن كيفية ترويج اخلدمات الرياضية فنوجزها يف نقاط عدة استمراريتها. ومن امل
من أمهها التنسيق بني عناصر املزيج الرتوجيي وختصيص موازنة تروجيية واالستعانة بوكالء أو مكات  متخصصة 

ثر انتشاراً، ومن املفيد الرتكيز على للقيام باحلمالت الرتوجيية للبطوالت واملباريات عن طريق وسائل اإلعالم األك
اليت سوف تعود على املستفيدين من اخلدمة، أما فيما يتعلق بعنصر التوزيع فيتلخص يف االهتمام بزيادة  عاملناف

عدد منافذ بيع تذاكر اخلدمة الرياضية اليت تتبع احتياجات ورغبات املستفيدين، ودراسة الظروف البيئية جلمهور 
هي تأثرياهتا املباشرة على معدالت حضور هذه البطوالت، مع انتقاء وسائل جذب مالئمة املشاهدين وما 
  (.175ص، 2009،)علية عبد املنعم حجازي، حسن الشافعي للخدمة الرياضية.

ونشري إىل أمهية استخدام الوسائل التكنولوجية لقياس انطباعات املستفيدين ومدى رضائهم عن اخلدمة     
لبث  الرياضية، وتتعدد اسالي  التسويق الرياضي، منها تسويق حقوق الدعاية واإلعالن، والتسويق التليفزيوين

هزة الرياضية إىل جان  تسويق اخلدمات املباريات والبطوالت، وتسويق الالعبني واملنشآت واألدوات واألج
للجمهور الداخلي واخلارجي. وننوه هنا إىل جناح اسرتاتيجية التسويق الرياضي واالستثمار يف املؤسسات الرياضية 

)علية عبد املنعم حجازي،  يتوقف على مدى وضوح واستيعاب املفاهيم واحملاور األساسية املتعلقة هبذه االسرتاتيجية.
  (.180ص، 2009،عيحسن الشاف

 تعريف التخطيط: -1-9-5

ان التخطيط هو الوظيفة االدارية االوىل اليت يسبق ما عداها من الوظائف حس  كثري من الباحثني يف جمال   
االدارة حيث بدوهنا ال يكون للمدير من الوظائف واملهام ما ينظمه وال من الفنيني ما يوجههم وال من االعمال ما 

 يراقبه.

والتخطيط عند االداريني هو ان تقرر وحتدد مسبقا ما جي  عمله حىت نتالىف االخطاء والصعوبات اليت 
 (.61،ص2013سلطان حممود عرفات، .)تعرتض تنفيذ العمل وبذلك يتم توفري الوقت
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 التخطيط االستراتيجي لنشاط التسويق: -1-9-6

يقوم مدير التسويق باتباعها بل اهنا الوسيلة اليت  تعترب اسرتاتيجية التسويق طل  خطة التسويق اليت    
يستطيع هبا مدير التسويق تنفيذ األهداف التسويقية وأهداف املؤسسة، وحىت ميكن ختطيط اسرتاتيجية التسويق 
فإنه جي  على مدير التسويق أن يعرف طريقة استخدام أدوات التسويق املتوفرة حتت يديه لتحقيق هدف حمدد 

ضع االسرتاتيجية التسويقية فإن هناك نوعني من احملددات أو املتغريات اليت يعمل يف ظلها املخطط سلفًا وعند و 
 االسرتاتيجي:

متغريات بيئية داخلية: ميكن ملدير التسويق أو املخطط االسرتاتيجي أن يتحكم فيها وخيضعها للرقابة مثل  -
 يقة تقدميها.املتغريات املتعلقة بأنواع اخلدمات، ومقدمي اخلدمات، طر 

متغريات بيئية خارجية، خترج عن نطاق حتكم مدير التسويق والتخطيط االسرتاتيجي لنشاط التسويق يف  -
 املؤسسات مثل املتغريات املتعلقة باملنافسة، ورغبات املستفيدين، والقيود القانونية.

يئية اخلارجية حبيث يستطيع ان حيدد من ويهتم مدير التسويق بتطويع املتغريات البيئية الداخلية مع املتغريات الب
 املتغريات ونواحي الضعف يف املؤسسة، وينتهز الفرص املتاحة له ويستغل نواحي القوة يف املؤسسة. 

 عملية ختطيط اسرتاتيجية للتسويق الرياضي إىل: David Shibury (2003) كما يقسم دافيد شيربي

 اجلمهور(.حتليل البيئة اخلارجية )القوى، املنافسة،  -

 التحليل التنظيمي )املهام، االهداف، القوة والضعف والفرص واالخطار(. -

 الدراسة التسويقية وأنظمة املعلومات التسويقية. -

 حتديد االهداف واملهام التسويقية. -

 حتديد االسرتاتيجية التسويقية األساسية. -

 حتديد الطرق ومقاييس االداء. -

 التسويقي وتنوع اخلدمات.التنفيذ والتنسيق  -
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 (.shibury.D.and westerbeek, H,2003,p20 )(.وظائف التحكم التسويقي )التغذية الراجعة، التقييم-

 مفهوم التخطيط االستراتيجي: -1-9-7

التخطيط االسرتاتيجي هو العملية اإلدارية اخلاصة باملواءمة بني موارد املؤسسة والفرص املتاحة ملهامها يف      
األجل الطويل، ويعتمد التخطيط االسرتاتيجي على حتديد مهمة أو على غرض املؤسسة واهدافها االسرتاتيجية 

  واسرتاتيجية النمو اخلاصة هبا، وحتليل أعمال املؤسسة.

 وتنقسم عملية التخطيط االسرتاتيجي إىل عدة خطوات رئيسية وهي:

 اختيار رسالة املؤسسة واألهداف الرئيسية هلا.-

  ليل بيئة التشغيل الداخلية للمؤسسة للتعرف على نقاط القوة والضعف هبا.حت-

 حتليل بيئة املنافسة اخلارجية للمنظمة لتحديد الفرص املتاحة وعوامل التهديد احملتملة. -

اختيار االسرتاتيجيات اليت تقوم على نقاط قوة املؤسسة ومعاجلة جوان  الضعف من اجل اغتنام الفرص  -
 (.swot) ة ومواجهة التهديدات اخلارجيةاخلارجي

 (.28، ص2001) شارلز هل، جاريث جوفز،.التغذية الراجعة، التقييم -

 التخطيط للنشاط التسويقي في اطار التخطيط االستراتيجي: -1-9-8

التخطيط االسرتاتيجي ينص  على حتقيق املوائمة بني موارد املنظمة وامكانياهتا ويبني قوى البيئة احمليطة يف      
ما يتاح فيها من فرص وجتن  ما تنطوي عليه من هتديدات ومن حيث البعد الزمين فهو غالبا  استغاللحماولة 

سنوات وعموما فان  10-5واحيانا من  سنوات3طويل االجل وينص  على فرتة زمنية قد تصل اىل اكثر من 
هناك اتفاق بني علماء االدارة واملمارسني على ان هناك مخس خصائص سياسية للتخطيط االسرتاتيجي هي على 

 النحو التايل:

اليت من ابرزها: اين حنن االن؟ واىل اين  الرئيسيةالتخطيط االسرتاتيجي يتعامل مع جمموعه من االسئلة  -
 ان نكون يف املستقبل؟ نريد
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التخطيط االسرتاتيجي يوفر االطار العام للتخطيط االكثر تفضيال، وللقرارات التكتيكية، والتشغيلية واليت  -
  .البد ان تنسق مع اخلطة االسرتاتيجية

التخطيط االسرتاتيجي ينص على فرتة زمنية اطول عن اليت سينص  عليها اي نوع من انواع التخطيط  -
 االخرى.

تخطيط االسرتاتيجي يساعد على تركيز الطاقات وموارد املنظمة على االعمال واالنشطة ذات االولية ال -
 العالية، مثل االندماج او التوسع.

التخطيط االسرتاتيجي هو نشاط على مستوى عال وذلك بالشكل الذي يتطل  اشرتاك االدارة العليا  -
 (.127 -126، ص2002)حممد ابراهيم، حمسن علي الكتيب ، . فيه

 التخطيط في المؤسسات الرياضية: -1-9-10

هو التنبؤ باملستقبل واالستعداد هلذا املستقبل بتحقيق عناصر التخطيط والسعي لتحقيق اهداف املؤسسة 
 مستقبال )القري  والبعيد(.

 لتحقيق اهدافها. -والتخطيط عنصر من عناصر ادارة املؤسسة الرياضية

 االستراتيجية للتسويق:مراحل الخطة  -1-9-11

يرى "روبرت هيسرش، وميكل بيرتس" أن املراحل املختلفة إلعداد خطة التسويق هي املراحل اليت عندما 
 يتم إتباعها فإهنا بالضرورة سوف تكمل املعلومات الضرورية احملتاج إليها إلعداد خطة التسويق وهذه املراحل هي:

 املوقف التسويقي. -
 واالستعدادات والتهديدات. حتديد السوق املستهدف -
 (. (.ROBRT, 2004,p164.اسرتاتيجية التسويق وبرامج العمل -
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 خطط المنتج الرياضي: -1-9-12

سواء كانت لعبة جديدة او حدث  ،جي  أن يدرك املسوق الرياضي كيف يتم تسويق املنتج الرياضي قبل تقدميه
 مث تنمية هذا املنتج وجعله األفضل. ،رياضي معروف وما هي األهداف املوضوعة من قبل اهليئة الرياضية

 وتتكون عملية تنمية المنتج الرياضي من خمس مراحل هي:

 . التعرف على األفكار اجلديدة لتسويق املنتج الرياضي:1

أ كثريًا يف اجملاالت املتعلقة باألعمال والرياضة والتسلية واألعمال التجارية وذلك جي  على املسوق الرياضي أن يقر 
ليكتشف أفكارًا تسويقية جديدة، وما الذي يتطلع إليه العمالء وإن يتعاون مع الكليات املختصة لتنشيط 

 االجتاهات املتعلقة بالبحث الرياضي وجي  عليه أن يفضل أي فكرة يف هذه املرحلة.

 تقييم أفكار املنتج اجلديد وحتليل هذا املنتج: -2

نتج من حيث قيمته التجارية وكذلك تنمية هذا املنتج وإمكانياته ووضع السعر للمتقييم املستوى الرياضي  
 املناس  له إذا كان ضرورياً و تنمية الربنامج للحدث الرياضي.

 . تنمية املنتج:3

 طويرها بشكل كامل من حيث صالحيته الكاملة ملواجهة املنتجات األخرى.ويف هذه املرحلة فإن فكرة املنتج يتم ت

 . حتليل األفكار املتعلقة باملنتج:4

 نتج ملدى مالئمته للعمالء.بامل اخلاصةيتم حتليل األفكار 

 .اختبار املنتج:5

اسبة سعر املنتج إن اختبار املنتج الرياضي هو أحد األهداف التسويقية واليت على أساسها يتم اكتشاف مدى من
 (.(Bonniel park,1994,p321 .لمنتجلإلمكانيات العمالء وتطوير احلمالت التسويقية 
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 مفهوم البيئة التسويقية: -2-1

ان البيئة التسويقية تتكون من االشخاص والعوامل اليت تؤثر يف املنظمة من اخلارج اليت تعمل كذلك على      
زبائن وتشمل البيئة التسويقية قدرات وامكانيات للتطوير ودعم خدمات تسويق العالقات ذات املنفعة املتبادلة 

 .(69، ص2007)عزام زكريا، واخرون، .االخطار احملدقة بعمل املنظمةو املنظمة 

ختضع لسيطرة ادارة التسويق  كما ميكن تعريف البيئة التسويقية باهنا كافة القوى واملؤثرات اخلارجية اليت ال
معامالهتا الناجحة مع عمالئها يف اسواق املنافسة واحلفاظ عليها،  تنميةباملنظمة ولكنها تؤثر يف قدرهتا على 

وكذلك متثل البيئة التسويقية مصدرا للفرص واملخاطر او التهديدات اليت يكون التكيف معها ضرورة، وذلك 
  (.50ص، 2009،.)عبداخلالق باعلويبقصد االستفادة من الفرص املتاحة وجتن  او احلد من التهديدات احملتملة

 القوى االقتصادية

                      

 القوى السكانية 

 

 

 القوى التكنولوجية

 البيئة

 
 
 

 التسويقية الجزئية 

 القوى الطبيعية           

 
 
 

         الثقافية  القوى      
 واالجتماعية

                                   

 القوى السياسية والقانونية

، 2006.)سلمان زيدان، للمؤسسة( البيئة التسويقية الكلية وعالقتها بالبيئة التسويقية الجزئية 03شكل رقم)

 (.108ص

 

 المؤسسة
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 :Missionالرسالة   -2-2

هي الغرض من انشاء اختصاصات املؤسسة الرئيسية ونوع النشاط اليت تقوم به واخلدمات اليت تقدمها 
واالطراف املستفيدة من وجودها ويتم التعبري عنها بشكل عام وخمتصر وليس تفصيليا، وميكن صياغتها بشكل 

هي القوانني او و لة املؤسسة مستقل او دجمها مع الرؤية املستقبلية، وهي املصدر االساسي للتعرف على رسا
 التشريعات اخلاصة بإنشائها والقرارات او اللوائح التنفيذية املكملة واملفعلة هلا.

 خصائص الرسالة الفعالة: -2-2-1

قابلة للخطط والسياسات وبرامج العمل، امكانية التطبيق، التوافق مع الظروف اجملتمعية والبيئة احلالية 
احتياجات العاملني، حتقيق التنسيق والتكامل بني خمتلف ادارات او اقسام املؤسسة التعليمية او واملتوقعة، تلبية 

 الوحدات، مراعاة احتماالت النمو والتوسع مستقبال، الوضوح ودقة التعبري وسهولة الفهم.

 صياغة الرسالة: -2-2-2

 تصاغ الرسالة حول احد العناصر االتية:

ة، املتعاملني مع املؤسسة، االماكن اليت تقدم فيها اخلدمات، الصورة العامة اخلدمات اليت تقدمها املؤسس
للمؤسسة، املشاركة اجملتمعية اي املسامهة يف تنمية اجملتمع. فلسفة املؤسسة اي القيم واملعتقدات اخلاصة باملؤسسة، 

لرتاثي للمؤسسة اي اخلصائص التقنيات احلديثة املستخدمة يف املؤسسة، العاملني باملؤسسة ومساهتم، املفهوم ا
 املميزة للمؤسسة.

 :Objectivesاالهداف  -2-2-3

 اي حتديد االهداف املطلوب حتقيقها يعترب خطوة اساسية يف صياغة االسرتاتيجية لألسباب التالية:

 نقطة البدء باخلطط ورسم السياسات واجراءات العمل. -
 .باملؤسسة توضيح االهداف والنتائج املتوقعة من مجيع العاملني -
 يسهل مهمة املتابعة وتقييم النتائج. -
 تستخدم كمرشد يف اختاذ القرارات. -
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 (.63-62،ص2012)حسن امحد الشافعي، عبداهلل الغضاب، تعترب مصدر للتحفيز وااللتزام. -
 تحليل عناصر البيئة الداخلية: -2-3

حىت ميكننا من الوقوف على نقاط هناك العديد من العوامل البيئية الداخلية الواج  دراستها وحتليلها 
القوة والضعف، حيث تكون البيئة الداخلية للمؤسسة من متغريات داخل املؤسسة نفسها ال تكون عادة ضمن 

.)توماس جمال التحكم قصري املدى لإلدارة العليا وتشكل هذه املتغريات احمليط الذي يتم يف اطار اجناز العمل
                                                                                                                                                                            (.36ص، 2000 وهيلني، دافييد هاجنر،

ويرى توفيق عبداحملسن ان هناك تغريات بيئية متعددة خارجه عن نطاق وسيطرة االدارة تؤثر على التسويق 
الرياضي بصفه عامه، وهذه العوامل املؤثرة يف النظام التسويقي هي )املنافسة، الظروف االقتصادية القيود القانونية 

 .(28ص، 2003لتكنولوجيا(.)توفيق حممد عبد احملسن، والسياسية احلكومية، االجتاهات الثقافية واالجتماعية، ا

 ويتضمن حتليل البيئة الداخلية العناصر االتية:

 اإلمكانات البشرية، اهليكل التنظيمي، التمويل. االمكانات املادية،

والعناصر سابقة الذكر تتضمن مبا ال يدع جماال للشك نقاط قوة متكن صانع القرار من استغالهلا لتحقيق 
 ف املؤسسة على املدى القصري، وتضع امام عينية نقاط الضعف لتالفيها و امكانية معاجلتها.اهدا

 2007) :وتتكون هذه العوامل كما يشري حسن أمحد الشافعي )

، البيع الشخصي ،مزيج األنشطة و اخلدمات الرياضية، شبكه التوزيع، ترويج اإلعالنويشمل التسويق الرياضي: 
 العالقات العامة.

 األنشطة و اخلدمات الرياضية املقدمة للمستفيد من املؤسسة الرياضية.ويشمل  االنتاج: 

هيكل األصول، التدفق النقدي، هيكل راس املال و حقوق امللكية، ويشمل  التمويل الرياضي للمؤسسة الرياضية:
 تمويل و وانواعه املختلفة.العائد )الرحبية(، اإلجراءات اخلاصة باإلدارة املالية هيكل املديونية، مصادر ال

اإلفراد العاملني باملؤسسة الرياضية: ختطيط املوارد البشرية، مستوى األجور، احلوافز، املكافئات، الظروف املادية و 
  املعنوية للعمل.
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مدى مناسبته، مستويات التنظيم ومكانة كل منها، قيم وأخالقيات ويشمل اهليكل التنظيمي للمؤسسة الرياضية: 
 (.41، ص2007)حسن امحد الشافعي،.اهات اإلدارة العلياو اجت

 االجراءات التنفيذية لالستراتيجيات التسويقية الرياضية. -3

 تنفيذ االستراتيجية: -3-1

هي تلك العملية اليت مبقتضاها يتم وضع االسرتاتيجيات والسياسات مع وضع التنفيذ من خالل تنمية 
هذه العملية قد تتضمن احداث تغيريات يف الثقافة العامة او اهليكل او نظم الربامج واملوازنات واالجراءات، 

االدارة يف املؤسسة، ان تنفيذ االسرتاتيجية يتم بواسطة املديرين يف االدارات الوسطى واالشرافية ومتابعة االدارة 
 يص املوارد.وي عملية تنفيذ االسرتاتيجية على اختاذ قرارات يومية فيما يتعلق بتخصحتتالعليا، و 

  البرامج: -3-1-1

هي حتديد لألنشطة او اخلدمات املطلوبة إلجناز خطة واحدة او حمددة والربنامج هو اداة التوجيه 
التنفيذي لالسرتاتيجية، والذي قد يتضمن اعادة هيكلة التنظيم، وتغيري الثقافة الداخلية حنو كيفية اداء او اجناز 

 مهام حمددة.

  الموازنات: -3-1-2

هي ترمجة للربامج يف شكل مايل، وتستخدم املوازنة كأداة للتخطيط والرقابة حيث تظهر التكلفة 
 (.44،ص2007التفصيلية للعناصر اليت يتمناها كل برنامج.)ثابت عبدالرمحن ادريس، مجال الدين حممد مرسي،

  االجراءات: -3-1-3

( االجراءات ماهي اال خطوات تفصيلية حمددة 2009يذكر كمال الدين عبدالرمحن درويش واخرون )
تأيت اخلطوة منها بعد االخرى وفقا لتتابع زمين، فاإلجراءات توضح بشكل حمدد اخلطوات الواج  اتباعها بشكل 

 (.54-53، ص2009روتيين ومن مث يزداد مستوى الكفاءة.)كمال الدين عبدالرمحن درويش، واخرون، 
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( ان االجراءات هي طريقة حمددة سلفا عن  1999)كما يذكر ابراهيم عبداملقصود، وحسن الشافعي 
كيفية تنفيذ العمليات الروتينية واالساس يف االجراءات ان فيها تتابعا زمنيا للخطوات املطلوب تنفيذها يف عملية 

 .(42، ص 1999معينة.)ابراهيم عبداملقصود، حسن الشافعي، 

 االستراتيجية التسويقية: صياغة -3-1-4

 .املنتج السعر املكان الرتويج صياغة خطط املزيج التسويقي املتكامل: -1

 وضع الربامج التنفيذية. -2

 تنفيذ اخلطط و مراقبتها و متابعتها.  -3

 (. http://masm.ibda3.org/t6-topic ).تقييم اخلطط  -4

 محددات التنفيذ االستراتيجي: -3-2

 Strickland and Thompson  (2003:)استنادا الى ثومبسون، ستريكالند 

 بناء املؤسسة ومدها باملميزات التنافسية، واملهارات واملوارد القوية إلجناز االسرتاتيجية بنجاح. -1

 تطوير امليزانيات لتعبئة املوارد هبدف النجاح االسرتاتيجي. -2

 وضع السياسات املساندة لالسرتاتيجية واالجراءات االساسية. -3

 توظيف افضل اخلربات والدفع باجتاه التحسني املستمر يف كيفية االجناز. -4

اقامة شبكة اتصاالت ومعلومات الكرتونية، بني االجهزة العاملة اليت متكن املؤسسة وكوادرها من اجناز ادوارها  -5
 االسرتاتيجية بنجاح.

 ربط املكافآت واحلوافز بإجناز االهداف وتطور االداء والتنفيذ اجليد. -6

 خلق االعمال املساندة لالسرتاتيجية من مناخ بيئي وثقافة تنظيمية. -7

 (.Thompson, 2003,p95) القيادة الضرورية لتوجيه التنفيذ قدما، وصيانة التحسينات. -8

http://masm.ibda3.org/t6-topic
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 بدون اسرتاتيجية، من خالل الشكل التايل: ومنه ميكن متثيل العمل باالسرتاتيجية والعمل 

 مع االستراتيجية                                           

         

 

 

 بدون استراتيجية                                           

 

 

 

، 2002من تصميم الباحث اعتمادا على التسويق الفعال سلسلة االدارة املثلى، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان  (4)شكل رقم 

 (.55ص

 تحليل عناصر البيئة الخارجية: -3-2

 عناصر البيئة اخلارجية العناصر التالية:تتضمن  -
 النظام السياسي. -       النظام االقتصادي.  -
 املنافسة. -
 وسائل التكنولوجيا واالتصال احلديثة. -
 ) قيم، عادات، معتقدات، تقاليد، امناط، سلوك، العرف، السكان(. الثقافة والنظام االجتماعي من -
 ات، االحتادات، والنقابات، تشريعات العمال(.ءالتدري ، الكفا) مهارات العمل،  مثل ةملتاحااملهارات  -
االستهالك وجمموعة املستفيدين من املؤسسة مثل )قوة الشراء، التوقعات، الوقت، املكان، اجلودة،  -

 السعر، احلاجات والرغبات، االدراك(.
 كما ميكن تقسيم عوامل البيئة اخلارجية احمليطة باملؤسسة الرياضية اىل :

 أهداف قصيرة المدى

السوق بردود التجاوب مع 

 أفعال

 بدون تخطيط مسبق

تحقيق أهداف واضحة 

 بعيدة المدى

يكون هناك صوره واضحة                   التوقع بتغيرات السوق

 عن المستقبل
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، وتشمل كافة العوامل السياسية ةعامة: العوامل اليت تؤثر على كافة املؤسسات وال ختضع لسيطرة ادارة املؤسس بيئة
 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية.

بيئة خاصة: هي جمموعة العوامل اليت تقع يف اطار التعامالت املباشرة للمؤسسة الرياضية وخيتلف تأثريها من 
العوامل  ،التشريعات والقوانني املتعلقة باألنشطة واخلدمات الرياضية ،املنافسني، ألخرى وتظم )املستفيدينمؤسسة 

 (33ص، 2007)حسن الشافعي، االقتصادية واالجتماعية اخلاصة بالبيئة احمليطة باملؤسسة.

البيئة اخلارجية يسهم ( بشقيه حتليل البيئة الداخلية وحتليل Swotويرى حممد بدر عبدالتواب ان حتليل )
 يف التعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اليت تبىن عليها االسرتاتيجية.

 العناصر االتية: حتليل البيئة اخلارجية يتضمنيرى عبدالتواب ان و 

 العوامل الثقافية واالجتماعية. -العوامل السياسية.               -
 اجلوان  القانونية. -       العوامل الطبيعية. -  العوامل التكنولوجية.          -

ودراسة العوامل السابقة متكن من التعرف على الفرص والتهديدات اليت تواجه املؤسسة فتمكن واضع 
االسرتاتيجية من اغتنام الفرص وتنميتها لتحقيق اهداف املؤسسة، وكذلك تاليف التهديديات اليت تتعرض هلا 

 (.2016دالتواب، املؤسسة.)حممد بدر عب

 صياغة الرؤية و الرسالة: -3-3-1

الرؤية هي حالة مستقبلية تنطبع يف الذهن و تستدعي  التفكري يف الوسائل و الطرق اليت تؤدي اىل جعل 
هذه الرؤية ممكنة احلدوث هبدف رسم رؤيا عامه للمؤسسة املراد وضع خطط اسرتاتيجية هلا.)حممد صربي حافظ، 

 (.113ص، 2006، اليحرييالسيد حممود 

على ان تكون صورة املؤسسة باملستقبل مائلة أمام كل فرد و حتكم هذه الصورة اإلدارة العليا وخاصة اإلدارة      
لتحقيق جمموعة القيم و املبادئ احلاكمة  لكل من املسامهني و  اعتقادالتسويقية فيما تتبناه من فلسفة وفكر و 

 العاملني و املستفيدين.

غريها من املؤسسات، من حيث جمال  تتمثل الرسالة يف )اإلطار الرئيسي املميز للمؤسسة دونكما 
نشاطها و خدماهتا و املستفيدين منها و اسواقها وهبدف بيان السب  اجلوهري لوجود املؤسسة وهويتها وعملياهتا 
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عباره عن اجابات لتساؤالت معينه وممارساهتا(. كما اهنا هي النور األساسي الذي وجدة املؤسسة من أجله، وهيا 
ودقيقه وقابله للقياس ولكل مؤسسة رسالتها  وواضحةعن املؤسسة وجي  عند صياغة الرسالة للتأكد اهنا خمتصره 

 (.113ص،2006، حممد صربي حافظ، السيد حممود اليحريي)اخلاصة هبا واليت تشكل هويتها.

 تحديد األهداف:  -3-3-2

ن األهداف متثل النتائج إالنتائج النهائية اليت تسعى املؤسسات اىل حتقيقها وهبذا فتشري األهداف اىل: 
املطلوبة لرتمجة رسالة املؤسسة اىل نواحي حمددة و جمردة وميكن قياسها، حبيث متثل عالمات عند تطبيق املؤسسة 

ح مغريب، اشرف حممد ابراهيم، )عبداحلميد عبدالفتا لرسالتها كما أن االهداف تبىن على اساس الرؤية و الرسالة.
 .(72ص، 2009

للمؤسسات و اليت تسعى لتحقيقها يف  الواسعة ويرى الباحث ان األهداف التنظيمية ترجع اىل األغراض 
الرياضة ورمبا تشتمل هذه األهداف على قابلية جناح التمويل، ازدياد املشاركة و ارتفاع عدد املشاركني وحتفيز 

 ضة، حيث ان األهداف التنظيمية البد ان تعطى تفاصيل ضرورية لتحقيق النتيجة املرجوة. ااالهتمام العام بالري

 تحديد البدائل االستراتيجية:  -3-3-4

من بينها، يف ضوء نتائج  هناك العديد من البدائل االسرتاتيجية اليت ميكن للمؤسسات الرياضية االختيار
 يلي: ما حتليل البيئة بكافة عناصرها، واليت منها

 استراتيجية االبقاء على الوضع الحالي او النمو البطيء: -3-3-5-1
وتعين استمرار املؤسسة يف خدمة املستفيدين بنفس االسلوب الذي كان متبعا يف املاضي، يف مزيج         

 بال تغيري. -تبقى نسبيا –اخلدمات، قنوات التوزيع، واالسواق، واملستفيدين، هذا اىل جان  االهداف التسويقية 
 (.2009)عبداحلميد عبدالفتاح مغريب، اشرف حممد ابراهيم، 

 :استراتيجية النمو التوسعية -3-3-5-2

 تعين زيادة ملحوظة يف اهداف املؤسسة واالنشطة واخلدمات الرياضية املقدمة للمستفيدين وتشمل:و    
 اسرتاتيجية الرتكيز: تركيز امكانات املؤسسة الرياضية على نشاط رياضي او خدمة رياضية معينة تتخصص فيها. -
اسرتاتيجيات التنويع: وتتم عن طريق قيام املؤسسة الرياضية بالتوسع يف تقدمي خدمات وانشطة رياضية جديدة  -
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 ومتنوعه للمستفيدين.
اسرتاتيجية االستثمار املشرتك: تقوم مؤسستان رياضيتان مبشاركة مؤقته لتحقيق هدف معني يف جماالت الرتبية  -

 الرياضية.

  نكماش:استراتيجية اال -3-3-5-3
حسن امحد )تعين التخفيض يف األعمال واألنشطة واخلدمات الرياضية اليت تقدمها املؤسسة الرياضية.   

 .(69ص2007الشافعي،

 الموازنة التسويقية في المؤسسة الرياضية: -4

 الموازنة التسويقية: -4-1

كمية فبعد تقسيم األعمال إىل تعد املوازنات نوع من إعداد اخلطة أو اخلطط يف صورة مالية أو يف صورة  
أوجه النشاط والوظائف املختلفة اليت حيتويها املشروع يصبح لكل وظيفة أو جمال موضع مليزانية تقديرية للوظائف، 
وكذلك توجد موازنات تقديرية خاصة باألقسام، وتعد جزءا ال يتجزأ عن املوازنات الوظيفية، ويتم جتميع كافة 

 (.40ص، 1996 ،درويش، الحماحمي، المهندس)يزانية موحدة أو رئيسية.املوازنات الوظيفية يف م

عبارة عن ترمجة مالية للخطة التسويقية، وتوضح اإليرادات املتوقعة للمبيعات  هي واملوازنات التسويقية     
وتوضح والتوقيت املتوقع للحصول عليها، كما توضح املصروفات املطلوبة إلجناز اخلطة وتوقيت احلاجة إليها، 

املوازنة التسويقية الفائض والعجز املايل املتحقق يف األوقات املختلفة أثناء تنفيذ اخلطة، كما توضح األرباح املتوقعة 
يف هناية حتقيق اخلطة، ويساعد ذلك على تدبري املوارد املالية املطلوبة أثناء تنفيذ اخلطة التسويقية مبا يضمن حسن 

 (.287ص، 1998،أماني عامر)سري تنفيذها.

 الميزانية: -4-2

هي االموال اليت تنفق يف العمل، حيث تعد امليزانية الرتمجة املالية ألسلوب حتقيق االهداف وبرامج 
ثريون خيافون من كلمة ميزانية الهنم يعتقدون ان هذه الكلمة متعلقة بفنون اجادة احلسابات والرياضيات ل. كالعم

اىل االحصائيات والتحليل يف عملية ختطيط املهارات اكثر منها ارتباطا بفنون وهذا غري صحيح، الن امليزانية متيل 
 الرياضيات، فعند تطوير او بناء امليزانية فإهنا تصبح وسيله للتخطيط، وعند التعديل تصبح وسيلة للتحكم.
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 شكل وهي خطة شاملة ومنسقة ملختلف االنشطة واملوارد عن فرتة زمنية معينة يف املستقبل للمؤسسة يف
 (.38، ص2012، حسن امحد الشافعينقدي.)

وذكر الشافعي بان امليزانية حتدد الكمية املخصصة لكل فرع من انشطتها. وهي كمية االموال املقررة يف 
ميزانية االنشطة وجي  ان تكون كافية كي تسمح بتنفيذ الربنامج طبقا لألهداف املقبولة اليت اقرت حس  نظام 

 (.417ص، 2007 ،لشافعيحسن امحد ااملؤسسة.)

 طرق تحديد الموازنة التسويقية: -4-3

طريقة التقدير اجلزايف: ومبوجبها حتدد املوازنة بطريقة تقديرية حبتة دون أن يكون هناك أساس منطقي حمدد هلا 1- 
 سوى املبلغ الذي ستوافق اإلدارة علية.

لديها إىل اإلنتاج وبعض العمليات التسويقية، وما طريقة األموال املتوافرة: تعتمد على ختصيص كل األموال 2- 
 يتبقى منها ينفق على التسويق.

طريقة عائد االستثمار: وهي طريقة مثالية من الناحية النظرية فهي تبىن على افرتاض نفقات التسويق هلا صفة  3-
 االستثمار، وليست صفة املصروفات اجلارية.

 رب أفضل الطرق يف حتديد ميزانية التسويق وتتضمن أربع مراحل:طريقة البحث و األهداف والعمل: وتعت 4-

إجراء البحوث: حيث يؤدي حتليل املوقف التسويقي إىل إيضاح احلقائق اليت ستساعد يف ختطيط العمل  -
 التسويقي ويف حتديد األهداف التسويقية.

 حتديد األهداف قصرية األجل واألهداف طويلة األجل للعمل التسويقي. -

 ديد العمل التسويقي حبيث يؤدي إىل حتقيق األهداف.حت -

 حتديد تكلفة العمل: فتحديد العمل يسهل التكلفة. -

ومن الواضح أن الطريقة األخرية هي وحدها الطريقة املوضوعية اليت ميكن االستفادة منها يف تطبيقها يف 
 (.59-60ص، 2006، جربيلاجملال التسويقي، ورسم اخلطط االسرتاتيجية.)
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 دور التوقع في الموازنات التخطيطية: -4-4

املوازنات التخطيطية من اهم ادوات التخطيط، فهي ترمجه ألهداف املؤسسة وسياساهتا وخططها يف 
كميه، تكون اساسا لسري العمل، كما تعد املوازنات التخطيطية ملزمه لكل وحده اداريه يف  شكل قيم رقميه او

اطار متوافق مع خطط الوحدات االخرى. كما ان املوازنات التخطيطية تعترب املؤسسة، لكي تضع خططها يف 
احد ادوات حتديد املستويات، والسلطات، ومراكز وجودها، وايضا تعترب ضمن االدوات الرقابية اليت تساعد 

 (.23-22ص، 2004، كمال الدين درويش، حممد صبحي حساننياالدارة يف حتقيق الوظيفة الرقابية.)

 المزيج التسويقي للتسويق: -5

 المزيج التسويقي: -5-1

جمموعة اخلطط والسياسات والعمليات اليت متارسها االدارة التسويقية هبدف اشباع حاجات ورغبات 
املستهلكني، وان كل عنصر من عناصر املزيج التسويقي يؤثر ويتأثر بالعناصر االخرى. ولتحقيق فاعلية املزيج 

عنصر من عناصره، فان سياساته وتكتيكاته وأساليبه وقواعده جي  ان تنطلق من التسويقي وفاعلية كل 
اسرتاتيجيات عامة واساسيه تقررها املنشأة جتاه عدد من املوضوعات اهلامة، فهذا هو املدخل االسرتاتيجي الذي 

علقة بكل عنصر من يدعو اليه التسويق املعاصر. كما ان هذه االسرتاتيجيات، وكذلك السياسات والتكتيكات املت
م عن املستهلك واملشرتي الصناعي، نعناصر املزيج التسويقي، جي  ان توضع يف ظل املعلومات والدراسات اليت ت

وعن السلعة او اخلدمة اليت تقدمها املنشأة، وعن السوق وطبيعته وظروفه والتنبؤ باملبيعات، وكذلك طبيعة هيكل 
 (.40ص، 2013 ،عبداخلالق امحد باعلويم.)القائمني يف السوق وامكانياهتو الوسطاء 

 ويدخل املزيج التسويقي ضمن البدائل االسرتاتيجية:

هناك العديد من البدائل االسرتاتيجية اليت ميكن للمؤسسات الرياضية االختيار من بينها يف ضوء نتائج و 
 حتليل البيئة بكافة عناصرها، واليت منها ما يلي:
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 التسويقي:تشكيل المزيج  -5-2

واملزيج التسويقي جمموعه من االنشطة التسويقية املتكاملة واملرتابطة واليت تعتمد على بعضها البعض      
مسئول التسويق نفسة يف مواجهة العديد من  بغرض اداء الوظيفة التسويقية على النحو املخطط هلا، حيث جيد

والوسائل اليت تصل اىل املستفيدين، ومبا يتناس  مع اخليارات يف اخلدمات وطرق الرتويج واسالي  التسعري 
الظروف اخلاصة للمؤسسة وما حييط هبا من تغريات بيئية، وعلى مسئول التسويق ان يشكل هذه االنشطة بالقدر 

ملزيج باستمرار ليتناس  مع ااملؤسسة واملوقف التسويقي، وعليه ايضا ان يطور مكونات هذا  الذي يناس 
 (.62ص،1998،ية املتغرية.)فاروق عبدالفتاح رضواناملتغريات البيئ

ان املزيج التسويقي يتعلق باالسرتاتيجية اليت ستتبعها املؤسسة يف ختطيط  1998))يذكر فاروق ورضوان و 
ملزمع تقدميها للمستفيدين واليت ال يتوقف جناحها اعتمادا على عنصر اأوجه األنشطة التسويقية املتعلقة باخلدمة 

كن ان عناصر النشاط التسويقي بل من الضروري تضافر جهود أكثر من عنصر، وأي نشاط تسويقي ميواحد من 
جه بأكثر من بديل وعلى ادارة التسويق ان ختتار البديل األمثل ألداء كل نشاط من ابأكثر من شكل ويو  ىيؤد

يط اخلدمي والسعر والتوزيع والرتويج األنشطة التسويقية مث جتمع البدائل املثلى اليت مت اختيارها من جماالت التخط
                                                                                        (.                                                                                                                           65ص،  1998)فاروق عبدالفتاح رضوان،.ما يطلق عليها املزيج التسويقي ةمكون

 عناصر المزيج التسويقي: -5-2-1

 وهي:  4ps of marketingويتكون املزيج التسويقي من اربعه عناصر أساسية يطلق عليها عادة     

 .او )اخلدمة(   product   املنتج -
 .price   السعر  -
  .promotion   الرتويج  -
 .)تقدمي اخلدمات(  placeالتوزيع    -

لعناصر باعتبار اوعلى هذا فان اي نشاط تسويقي حقيقي جي  ان يشتمل على قدر مناس  من هذه 
ان هذه السياسات األربعة تشكل اطار اخلطة التسويقية املتكاملة، وقد تشتمل كل سياسة على جمموعة من 

نتناول بإجياز تعريفا  ظروف التطبيق املختلفة، ويف ما يليالسياسات الفرعية اليت تضمن جناح كل سياسة يف 
 بعناصر املزيج التسويقي املختلفة:
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 )الخدمة(: المنتج او -5-2-1-1

 خالل من ،يشري هذا اىل ختطيط اخلدمات ليت تقدمها املؤسسات ليت هتدف اوال هتدف اىل الربح
يقوم بذلك اال من خالل ممارسة العديد من الوظائف يتسىن له ان  خدمات مالئمة للمستفيدين املرتقبني، وال

التسويقية يف مقدمتها حبوث التسويق، وتطوير اخلدمات احلالية ودراسة دورة احلياة للخدمات، وتقدمي اخلدمات 
اجلديدة اليت تتمشى مع حاجات ورغبات املتعاملني، هذ فضال عن تقدمي جمموعه من االنشطة اليت تسهل على 

 الستفادة واالقبال على تلك اخلدمات.املستفيدين ا

ليت ميكن ان يقدمها االحتاد تتمثل يف املسابقات واالنشطة اان املنتج او اخلدمة يف اجملال الرياضي و 
       املختلفة مثل )املباريات( ملختلف املراحل السنية وكذلك الدوري والكاس، ويتم تقدمي ذلك للعميل اخلارجي

)حكم، مدرب، الع ، اداري( يتمثل يف  او املنتج الذي يتم تقدمية للعميل الداخلي )اجلمهور(، اما اخلدمات
 عقد دورات التحكيم او التدري  او شهادات اخلربة اليت يتم استخراجها.

 التسعير: -5-2-1-2

ترتبط هو عملية موازنة املنافع اليت حيصل عليها املستفيد بالقيم النقدية اليت يدفعها وهي عملية معقدة 
باعتبارات اقتصادية وسلوكية متعددة، وكما ان املستفيد يستفيد من خدماتنا بنقوده فنحن ايضا كمسئويل تسويق 
نشرتي نقود املستفيد خبدماتنا، ويبىن مزيج التسعري على دراسة متأنية للعوامل املؤيدة يف العرض والطل ، وقدرة 

دقة يف حتديد االسعار سالح ذو حدين، اما ان يفقدك اقبال املستفيد على الدفع، وعلينا ان نعلم ان عدم ال
املستفيدين، واما ان يفقدك العائد املادي اجليد وكالمها سيء، لذا فان املؤسسة عليها ان تضع اسرتاتيجيات  
التسعري اليت تتناس  مع املوقف التسويقي او حتدد لنا كيف يتم تسعري جمموعة اخلدمات وكيف يتم تسعري 

، 2006ت اجلديدة، وكيف نصنع السياسات التسعريية اليت تواجه املنافسة.)ثابت عبدالرمحن ادريس،اخلدما

 (.26ص

 الترويج: -5-2-1-3

)مسئويل الرتويج(، او  يؤدى من خالل اشخاصو ان الرتويج هو املتحدث الرمسي عن االنشطة التسويقية 
بني يديك من ميداليات  خالل ما املختلفة(، ومن)الصحف، التلفزيون، اإلذاعة، وسائل االعالن  من خالل
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لوجود اومعارض وعينات وجوائز وحوافز، ويتضمن نشاط الرتويج خدمة املستفيدين ومعاجلة شكواهم لضمان 
 الدائم للخدمات يف افضل صورة.

وثائق املؤسسات الرياضية واالحتادات الرياضية ان االحتادات واملؤسسات  ويتضح من خالل اعمال
 .وأنشطتهياضية ال متتلك ادوات الرتويج يف ادارة التسويق او الراعي الرمسي ملسابقات االحتاد الر 

 دمات(:خالتوزيع )تقديم ال -5-2-1-4

يعين جوهر عملية التوزيع الكيفية اليت تصل هبا اخلدمات اىل املستفيد املرتق  يف املكان والوقت 
ن عملية التبادل او التملك من جان  املستفيد ويتمشى نشاط املناسبني، والكيفية اليت تضمن ادراكها وضما

التوزيع مع العديد من االنشطة املركبة، واليت تتمثل يف انشطة التوزيع للخدمات مثل االنتقال هبا اىل اماكن جديده 
، ام نلجأ اىل ومتنوعه، واختيار اسرتاتيجية التوزيع املناسبة، هل سنقوم بالتوزيع بشكل مباشر اعتمادا على انفسنا
عبدالرمحن  )ثابت الوسطاء، واي من الوسطاء ميثلون قنوات التوزيع وكيف يتم تقييم العمل مع هؤالء الوسطاء.

 (.28ص، 2004 ادريس،

 المزيج التسويقي للنشاطات الرياضية: -5-3

املزيج بني تسويق السلع املادية وبني تسويق اخلدمات يف استخدام  يوجد اختالف ال املالحظ انه
 التسويقي، ولكن قد تتصف اخلدمات ببعض اخلصائص اليت جي  على مسئول التسويق ان يراعيها.

وتعترب االنشطة الرياضية من بطوالت ودورات ومهرجانات خدمات تقدم اىل املستهلك الرياضي، ويصاح  هذه 
ة املضافة واليت يتم تسويقها اخلدمات جمموعة من اخلدمات )اخلدمات املضافة( ويتم تسويق بعض السلع املادي

 ايضا باستعمال نفس عناصر املزيج التسويقي، وفيما يلي: 

 الرياضي: التسويقيعناصر املزيج 

   اخلدمة.املنتج أو  -1

  .السعر أو الثمن -2

   .املكان أو املوقع -3
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  .الرتويج -4

 : product أوال :المنتج

 املزيج التسويقي. تعد السلعة هي احملور االساس الذى يبىن علية -
 السلعة الرياضية هي أي منتج يلىب الرغبات الرياضية للعميل. -
 هناك مستهلكني كثر و بالطبع منافسني أكثر. -
 من املهم تلبية احتياجات العمالء وليس الرتكيز فقط على منتجات أو خدمات بعينها. -

يتسع ليشمل السلع واخلدمات،  املادية، ولكنة اصبح و مل يعد املنتج قاصرا على املنتجات امللموسة
 واالشخاص، واملنظمات، واالفكار.

 : priceثانيا: السعر أو الثمن 

 للسعر أثر كبري يف إجناح اخلدمة املقدمة. -
األسعار ، تكلفة اإلنتاج ـإسرتاتيجيات الربح ،يقدر السعر على عدة عوامل منها إمكانيات العميل -

 آليات العرض والطل . ،املنافسة
 القيمة املادية املقابلة للسلعة وهو أكرب حتدى للتسويق. السعر هو -
 للحراك االجتماعي دورا كبريا يف التسعري. -
رى علماء االقتصاد أن السعر هو الذي حيدد النجاح أو الفشل أما علماء التسويق فينظرون اليه باعتباره ي -

 أحد العناصر التسويقية الرئيسة.

 : "place”ثالثا: المكان أو الموقع 

 .(التوزيع)  هو إيصال السلعة الرياضية للمستهلك -
 .حتليل طرائق التوزيع واختيار أنسبها للعميل -
 .(املوقع)إجادة اختيار منافذ التوزيع جلذب العميل  -
 تطوير آليات االتصال واالستخدام التكنولوجي بالعميل. -
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 : promotion ””رابعا: الترويج 

 التسويقية.هو األسلوب املرئي للجهود  -

 يعد الرتويج من أقوى العناصر جلذب االنتباه ملا تنتجه املؤسسة. -

 تعتمد فلسفته على تنشيط وتوزيع املبيعات. -

 تشجيع وحث املستهلك على الشراء بالوسائل العديدة. -

 توجيه الرسائل اإلعالمية املناسبة لثقافة اجلمهور. -

 ستهلك.العمل على استثارة غريزة الشراء لدى امل -

اإلعالنات التجارية ـ التلفزيون ـ اجلرائد واجملالت ـالربيد ”التوقيت املناس  الستخدام حزم الربامج الرتوجيية  -
 أعمدة االنارة...اخل.)املكتبة الرياضية(. 

)http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/management-leisure/839-sports-marketing.html( 

 ان الرتويج:  Bonnielويرى 
متنوعة لالتصال  عملية تستخدم فيها تقنيات خمتلفة او املزيج التسويقي وهو عناصر احد هو 

 (.(Bonniel park house , PH.,1994.باملستهلكني
 ورغم اتفاق معظم كتاب التسويق على ان العناصر االربعة اليت يتكون منها املزيج التسويقي هي:

 _ ختطيط املنتجات. 1
 التسعري._ 2

 الرتويج. 3_
 (.170ص  1991)مسري عبدالقادر، التوزيع. 4_

 :megarthويضيف عبدالعليم حممد عبود نقال عن ماجرت 
 ثالث اسرتاتيجيات اخرى واليت استهدفت تطوير استخدام املزيج التسويقي يف منظمات اخلدمات وهي:

 االفراد املشاركني. 1-
 التسهيالت املادية. -2
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 :( عناصر المزيج التسويقي05شكل)    (.1983،)عبدالعليم حممد عبودرة اخلدمة.عملية ادا -3

 
 

 (.26، ص2004)ثابت عبدالرحمن ادريس،  .( عناصر المزيج التسويقي05شكل)
 :دور وسائل االعالم في خدمة التسويق الرياضي -6

 :Advertisingاالعالن   -6-1

هو نشر البيانات او املعلومات عن اخلدمات او االفكار يف وسائل النشر املختلفة وحيث ان املعلق يدفع مثن     
النشر فانه يتحكم يف رسالته ويف طريقة نشرها واملكان الذي تظهر فيه. وقد حتتاج بعض اهليئات الرياضية اىل 

 .(236ص ، 2001ر. )عصام بدوي،االعالن عن خدمات خاصة تقدمها سواء ألعضائها او للجمهو 

 placeالمكان 

 الوسطاء•

 المواقع•

 العالقات•

 التوزيع•

مستويات •
 .المخزون

 النقل•

الترويج 
promotion 

 االعالن•

 البيع الشخصي•

 ترويج المبيعات•

 تنظيم حركة•

 البيع•

 العالقات العامة•

 النشر•

 priceالسعر 

السياسات •
 التسعيرية

 الخصومات•

 االئتمان•

 التسعير•

 الترويجي•

 السوق المرتقبة

 productالمنتج •

 الجودة•

 المواصفات•

 التوزيع•

 العالمة•

 العبوة•

 دورة الحياة•

 الضمان•

 الخدمة•
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 االعالم الرياضي: -6-2

ان وسائل االعالم هلا من االمكانيات الشيء الكثري وهلا من القدرات ما جيعل منها الوسيلة الفعالة اليت       
عن االرجتال  احتدث التغيري املنشود يف اجملتمع الرياضي شريطة ان يتم استغالهلا على اسس علمية وفنية بعيد

والتخبط واهنيار القيم واملبادئ الرياضية السامية. فالصحافة وغريه سواء كانت رياضية او غري رياضية مهنة هلا 
اصوهلا ومؤهالهتا وتقاليدها تتطل  من كل من حيمل القلم ان يكون على مستوى املسؤولية، شريفا يف معامالته 

كاملصباح نور يف يد الكبري ونار يف يد الصغري، نور يسطع للتثقيف صادقا يف اقواله. امينا مع نفسه، فالقلم  
.)عصام مبنأى عن الصراعات واملهارات، او نار متوهجة تله  الوجوه وتعمي االبصار عن حقائق االمور والتوعية
 .(205ص، 2001بدوي، 

 وتنقسم وسائل االعالم الى:

 وسائل سمعية: -
 يتأثر هبا الشخص عن طريق حاسة السمع مثل الراديو والتلفون واالستماع اىل التسجيالت. 

 وسائل بصرية:  -
يتأثر هبا الشخص عن طريق النظر مثل الصحف واجملالت والكت  والكتيبات وامللصقات واملنشورات 

 الدورية والتقارير واالعالنات واملطبوعات.

 وسائل مسعية وبصرية: -

معا مثل التلفزيون والسينما واملسرح والندوات واملناظرات واملناقشات  ثر يف حاسيت السمع والبصرهذه تؤ     
 واملؤمترات واحلفالت وغريها.

ومن الطبيعي ان يأخذ جهاز العالقات العامة من هذه الوسائل مبا يتناس  مع امكانيته املادية وما يالئم 
 (.150ص، 2002 عبداجمليد ابراهيم،.)مروان املناسبة واجلمهور املوجود
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 خصائص االعالم الرياضي: -6-3

 تتمثل اهم خصائص االعالم الرياضي يف النقاط التالية:  

اختيار اجلمهور الذي يتم خماطبته والوصول اليه فعلى سبيل املثال هناك برامج اذاعية وتلفزيونية موجهه 
وهناك مواقع على االنرتنت خاصة برياضة كرة القدم وجمله خاصة اىل مجهور كرة السلة او مجهور رياضة الفروسية 

 بكرة الطائرة وهكذا، وله القدرة على تغطية مساحات واسعه وخماطبة قطاعات كبرية من اجلماهري.

االعالم الرياضي يف سعيه الجتذاب اكرب عدد من اجلمهور يتوجه اىل نقطه متوسطة افرتاضيه يتجمع 
 اس باستثناء ما يوجه اىل قطاعات حمدده من الناس كالربامج الرياضية للمعوقني وغريها.حوهلا اكرب عدد من الن

االعالم الرياضي بوسائله املختلفة مؤسسة اجتماعيه تستجي  اىل البيئة اليت تعمل فيها بسب  التفاعل 
عمل فيه حىت ال يتعارض ما القائم بينه وبني اجملتمع وحىت ميكن فهمه ال بد اوال من دراسة او فهم اجملتمع الذي ت

 (.36ص، 2011 .)جابر حيىي البواب،تقدمه من رسائل اعالميه رياضية مع القيم والعادات السائدة يف هذا اجملتمع

 دور اإلعالم في التسويق الرياضي: -6-4

إن احلضور اجلماهريي للمباريات الرياضية سواء من املالع  أو من خالل التلفاز أو حىت من خالل وسائل      
اإلعالم األخرى من صحف وإذاعة وغريها من وسائل اإلعالم دفع بالكثري من رجال األعمال والشركات التجارية 

قفزات واسعة خالل العقود األخرية يف جمال الدعاية وللحقيقة فقد قفزت الرياضة . الكربى لالستفادة من الرياضة
والتسويق فتنوعت األسالي  وتطورت الوسائل اإلعالمية يف الرياضة مما كان له األثر الكبري يف املسرية الرياضية لقد 
وجدت الشركات التجارية أن أفضل وسيله إعالنيه هي من خالل اإلعالم الرياضي، حيث وجدت أن ارتباط 

 .التجارية بالرياضيني املشهورين أو األندية املشهورة له تأثري اكرب بكثري من الوسائل اإلعالمية التقليدية املنتجات
فاإلعالم الرياضي الصحيح هو الذي يعطي مساحة للشركات الداعمة أو املسوقة ويعطي مصداقية أكرب لتلك 

مية احمللية املختلفة ال تزال بعيدة عن تشجيع إن الوسائل اإلعال ،الشركات، وترسخ يف عقول اجلماهري ملدة أطول
الشركات الراعية، فهي تتحفظ يف كثري من األحيان عن ذكر الشركات الراعية أو الشركات املسوقة، مما أبعد الكثري 

 من الشركات عن السوق الرياضي وأوقفها عن الدعم لالحتادات واألندية والالعبني.

.(http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-57777.html) 

http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-57777.html
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 االتصال التسويقي: -6-5-1

 تعريفه: هو عملية توصيل فعاله ملعلومات املنتج وافكاره اىل اجلماهري املستهدفة.      

مشكلة تسويق انتاج املؤسسات واملنشات التسويقية لقد ظهر هذا املستوى من االتصال عندما اصبحت 
أي ان هدفه انتاج اسواق وليس انتاج سلع، ويعتمد االتصال التسويقي على االتصال اجلماهريي فهو يرتبط 

 باالتصال الوجاهي وكذلك يرتبط مبفهوم التأثري االجتماعي ارتباطا عضويا.

 التسويقي يتشكل من اجلوان  التالية:هذا وقد اعترب علماء االتصال ان االتصال 

 الدعاية واالعالن. -1

 الرتويج البيعي: وهي حمفزات قصرية االجل تشجيع التعامل مع اخلدمة مثل اهلدايا والعروض. -2

 .العالقات العامة: ويتم ذلك من خالل عقد الندوات واحملاضرات واالجتماعات واالحتفاالت -3

 املنتظرة من طرف املؤسسة وتكون غالبا السلع االستهالكية. حتديد االهداف وهي النتائج -4

 حمتوى الرسالة: حيث يتم تسليط الضوء على كيفية اقناع املستهلك من خالل االقناع واالحاسيس. -5

 مصدر الرسالة: اي القائم بالرسالة او القائم باالتصال التسويقي. -6

-101ص، 2015 ،بسام عبدالرمحن املشاقيهعن السلطة املراد تسويقها.) حتديد املوازنة اي املبالغ املرصودة للرتويج -7

102.) 

 وسائل االتصال التسويقي: -6-5-2

وسائل االتصال املستعملة من طرف املؤسسة كثرية ومتعددة، وهناك تصنيفان اثنان هلذه الوسائل ومها 
 التصنيف التقليدي والتصنيف احلديث.

 التصنيف التقليدي لوسائل االتصال: 1--6-5-2

 ينقسم االتصال حس  هذا التصنيف اىل قسمني ومها اتصال اعالمي واخر اتصال غري اعالمي:
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 : هو ذلك االتصال الذي يعتمد على الوسائل التالية:اوال االتصال االعالمي

 الصحف.-1

 التلفزيون. -2

 املعلقات. -3

 اإلذاعة. -4

 السينما. -5

 ال غير االعالمي:ثانيا االتص

 وهذ االتصال حيتوي على الوسائل املتبقية واملتمثلة يف:

 التسويق املباشر: وهو التسويق الذي يتم عن طريق اهلاتف، او استعمال اي خط اتصايل اخر.1. 

اماكن . ترويج املبيعات: الرتويج عن طريق السعر. او املنتج، او عن طريق االلعاب مثل املسابقات، االعالن يف 2
 البيع.

 . الرعاية: واليت متارسها املؤسسات مثل رعاية مباراة او مسلسل.3

. العالقات العامة: وذلك بتنظيم ايام مفتوحه، زيارات للمؤسسة من طرف الزبائن، عالقات مع الصحف 4
 واحمليط املهين، تقدمي خدمات للزبائن مثل الرحالت.

 . املعارض، صاالت العرض.5

 الحديث لوسائل االتصال: التصنيف2--6-5-2

 اوال: وسائل االتصال بأمت معىن الكلمة:

 االعالن: وينقسم اىل قسمني: -1

 االعالن باستعمال وسائل االعالم او باستعمال االنرتنت.
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 االعالن يف اماكن البيع. 

 االتصال غير االعالني: ويتمثل في االنواع التالية: -2

 العالقات مع الصحف. -ا

 العامة.العالقات  -ب

 االتصال يف املناسبات، صاالت العرض، املعارض.-ج

 .اخلدمات املقدمة للمستهلكني -د 

  (.315-314ص، 2014، حممد صاح  سلطان) .مواقع االنرتنت -ه

 :ثانيا الوسائل االخرى املهمة يف االتصال التسويقي

 املنتج: اسم العالمة ورمزها، وتقنيات تغليف شكل املنتج. -1

 البيع: قوة البيع وتقنيات البضاعة والرتويج والتسويق املباشر.ادوات  -2

 ثالثا: اتصال املؤسسة مع موظفيها:

 اتصال املوظفني مع اجملتمع اخلارجي. -
 اتصال اعضاء املؤسسة فيما بينهم. -
 تعترب شكال من اشكال املؤسسة. ،املظاهر اخلارجية للمؤسسة حمالت، عقارات -

 ؤسسة:رابعا: املصادر اخلارجية للم

 الشخصيات املرموقة مثل الشخصيات الرياضية والسياسية.

 املوزعون، الصحف، االنرتنت، من الفم اىل االذن.
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 اهداف االتصال التسويقي: -6-5-2-3

 يهدف االتصال التسويقي الى:

 ترسيخ صورة حسنه عن املؤسسة يف ذهن املستهلك. .1

 . حتقيق زياده مستمرة يف املبيعات.2

 امهية السلع واخلدمات بالنسبة للمستهلك.. تأكيد 3

 . تشجيع الطل  على السلع واخلدمات.4

 . نشر املعلومات والبيانات عن السلعة والتعريف هبا للمستهلك.5

 (. 316ص، 2014، حممد صاح  سلطان. التأثري على السلوك وتوجيهه حنو اهداف املؤسسة.)6

 االدارة التسويقية:)االنترنت( في  التقنيات الحديثة -6-5-3-1

( فان Internet Age Economy) يشهد االقتصاد اليوم تغيريا عميقا لصاحل اقتصاد عصر االنرتنت     
جديده، وهذا التغيري سوف يؤثر على  التحول اىل اقتصاد عصر االنرتنت كفيل بتغيري وحتقيق مستجدات
لك ان تستثمره، عالوة على ذلك، فان عصر مؤسسات االعمال اليت يتعني عليها ان تستوعبه، واالهم من ذ

االنرتنت قد محل الكثري من املصاحل على اعادة التفكري يف الكيفية اليت تدار هبا االعمال، وخلق الفرص اجلديدة 
اليت لن يكون اقتناصها سهال اال اذا توفرت ملنشآت االعمال ادوات ووسائل تكنولوجية مبتكرة، وفكر خالق 

 (.11ص 2004، يوسف امحد ابو فارة).بالتغيري وتتبناه وحتتضنه على اعلى املستويات وارادة صلبة تؤمن

 عصر االقتصاد الرقمي: -6-5-3-2

او عصر اقتصاد  (Digital Economy) ان القرن احلادي والعشرين هو حبق عصر االقتصاد الرقمي  
 Information technologyاو اقتصاد ثورة تكنولوجيا املعلومات ) (Internet Economy) االنرتنت

Revolution Economy)  فقد زادت الشبكة العاملية اليت تصل اجهزة احلاسوب واهلاتف والتلفزيون من
طاقاهتا على نقل املعلومات مبقدار مليون ضعف. ان ثورة تكنولوجيا املعلومات هذه، واليت حفزهتا االلكرتونيات 
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( دفعت باملعلومات اىل وضع صارت فيه متثل واحدا من اهم عوامل تكوين Digital Economy) قميةالر 
الثروة. صحيح ان املعلومات قد لعبت دورا مهما خالل العقود املاضية من تاريخ االنسانية، اال انه خالل 

سع اع املعلومات على نطاق و السنوات القليلة املنصرمة فقط صار باإلمكان تكوين ومجع وختزين ومعاجلة وتوزي
وبتكلفة منخفضة مل يشهد هلا التاريخ من قبل فالعصر الصناعي كان عصر ديكتاتوريا املعلومات من حيث ان 
حمتوى وتدفق املعلومات كان حكرا على منشآت االعمال الكبرية والقوية واحلكومات، بينما حرمت االكثرية 

االنتفاع من املعلومات. اما اليوم، ويف املستقبل القري   ةصقغار( من )املؤسسات الصغرية والزبائن الص الضعيفة
جدا، فان الثورة الرقمية اهلائلة كفيلة بتوفري فرص اعظم للجميع لالنتفاع منها والتحكم يف ما توفره من معلومات 

ديد هو اقتصاد الشبكة ويف استخدامها. فالثورة الرقمية قد بدأت فعال يف تفكيك النظام القدمي واستبداله بنظام ج
فرد اخر يف بقعه من بقاع العامل، حيث  ياو اقتصاد االنرتنت، وهو اقتصاد يتيح لكل فرد فرصة االرتباط با

يستطيع االفراد االتصال والتواصل فيما بينهم، وبني منشآت االعمال املختلفة. وصار من االمور السهلة اليوم 
ال نفسها ألغراض جتارية ولتبادل املعلومات والبيانات اليت كانت لسنوات االتصال الكرتونيا ما بني منشآت االعم

طويله تصنف على اهنا سريه والواقع ان هذا النوع من االنفجار والتوسع يف النسيج الرتابطي ما كان قد حصل لوال 
 (.202-201ص، 2006، سلمان زيداناكتشاف االنرتنت وتنامي استخداماته وتطبيقاته.)

 : Public Relationsالعالقات العامة  -6-5-4-1

 (:Rex Harlowيعرف ركس هارلو ) 

علم العالقات العامة بانه العلم الذي يستند اىل اسس علم االجتماع االنساين ويسعى اىل حتسني 
 العالقات بني الناس ال يف حياهتم اخلاصة وامنا يف حياهتم اجلماعية.

 :The concept of Public Relationsمفهوم العالقات العامة  -6-5-4-2

بالنسبة للعالقات العامة بالذات قد اصبحت موضوع عام من العلوم االنسانية واالجتماعية التطبيقية احلديثة      
حيمل اسم )علم العالقات العامة وهو العلم الذي يدرس سلوك االفراد واجلماعات دراسة علمية موضوعية بغية 

 املؤسسة وبني اجلهات واجلماهري اخلارجية اليت ترتبط هبا على اساس من املنطق تنظيم وحتسني العالقات بني
، 2002مروان عبداجمليد ابراهيم، ) السليم وصحة البيانات والصدق واالمانة والصراحة والتفاهم واالحرتام املتبادل.

                                       (. 150ص
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 التجارية لرعاية االنشطة الرياضية:العوامل الجاذبة للمؤسسات  -7

اهم  من يرى الباحث من خالل اطالعه على اجلوان  النظرية واجلوان  العملية لألنشطة التسويقية الرياضية ان    
 ورجال االعمال لرعاية االنشطة الرياضية هي: والشركات والبيوت التجارية واهليئات العوامل اجلاذبة للمؤسسات

 القانونية املنظمة لعملية الرعاية. والعقودوجود اللوائح   -
 جدية التعامل والوفاء من قبل املؤسسة الرياضية. -
 انتشار اللعبة وشعبيتها وكثرت املتابعني واجلماهري هلا. -
 التغطية االعالمية اجليدة عرب وسائل االعالم املختلفة. -
 املستوى الفين املتميز للفرق الرياضية. -
 لمؤسسات التجارية حول املالع  واملنشآت الرياضية.وضع اللوحات االعالنية ل -
 ختصيص مساحة لعرض منتجات املؤسسات التجارية يف اماكن مميزه باملنشآت الرياضية. -
 االعالن يف ندوات ومؤمترات رياضية حبضور جنوم الرياضة. -
 االعالن على الزي الرياضي للفرق واملنتخبات الرياضية باملنشآت الرياضية. -
 االحداث واملهرجانات الرياضية احمللية واالقليمية والدولية.رعاية  -
 االعالن على  العالمات التجارية على منشورات املؤسسة الرياضية. -
 االعالن على املوقع االلكرتوين للمؤسسة الرياضية. -
 االعالن على شاشات عرض االنشطة الرياضية يف اماكن التجمعات الشبابية واالماكن املميزة. -
 ن على املطبوعات الرياضية املوزعة خالل العام.االعال -
 اعالنات ضخمه حول بعض املنشآت الرياضية لفرتات زمنية مقابل متويل صيانتها. -
 االعالن بني مجاهري اللقاءات  والبطوالت واملهرجانات الرياضية مقابل جوائز حتفيزية. -
 ميزين.تقدمي عروض وختفيض يف اسعار لبعض منتجات الشركات لالعبني امل -
 عمل حفالت لتكرمي العبني املنتخبات واملتفوقني واملوهوبني حبضور مسئويل املؤسسات االقتصادية. -
 جذب الشركات الوطنية واالجنبية لرعاية الالعبني املوهوبني الذين يتمتعون بنتائج رياضية عالية. -
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 :تقويم ومتابعة استراتيجية التسويق الرياضي -8

 والرقابة:التقييم  -8-1

تعترب عملية التقييم والرقابة املرحلة االخرية واهلامة من مراحل االسرتاتيجية حيث جي  قياس االداء الفعلي      
اثناء مرحلة تنفيذ االسرتاتيجية مث مقارنة نتائج  ،تتم( مازالت )او لألنشطة والعمليات املختلفة اليت مت القيام هبا

االسرتاتيجية احملددة من قبل للتحقق من مطابقة االول اىل الثاين وكشف اي احنرافات ان  بأهدافاالداء الفعلي 
 (. 426ص، 1990، توماس وهيلني، دافيد هنجرالسريعة لعالج هذه االحنرافات.) اخريا اختاذ االجراءات مث، وجدت

وبدون جهاز  ،يف التسويقوالتأكد من حتقيق االهداف يف الفرتة الزمنية تعد املتابعة عامل اساسي      
متخصص للمتابعة ومراجعة تنفيذ االسرتاتيجية )) املزيج التسويقي(( وحتقيق االهداف ال ميكن معرفة االخطاء او 

او حىت جتنبها وهناك متابعة على املدى القري  وايضا متابعة على املدى  ،اوجه القصور احلادثة يف خطة التسويق
 (..Vogt, Christian.2002,p172) البعيد.

 تقويم ومتابعة خطة التسويق:  -8-2

لكي تتحقق الفاعلية املنشودة يف اخلطة التسويقية البد من عرض عدة بدائل هلا وتقييم ومتابعة كل بديل  
يسرى دقيق ملزايا وعيوب كل بديل منها.) على حدة وختتار أفضل تلك البدائل ويتم ذلك من خالل حتديد

 (.68ص،  2000إمساعيل،

ويرى كوتلر أن اهليئات اليت تسوق بفاعلية هي تلك اهليئات اليت تطور وتطبق إجراءات تقومي ومتابعة  
 جيده للتسويق وهناك إجراءات على وجه اخلصوص ومهمات لتقومي ومتابعة التسويق مها:

 تقومي وتفسري النتائج احلالية واختاذ خطوات التصحيح: 1-

كن أن ترتكبها اهليئة هو وضع ومراجعة األهداف املالية وصرف النظر إن واحدا من أسوء األخطاء اليت مي 
 عن املعايري األخرى لقياس صحة وأداء اهليئة.

 ويرى كوتلر أن يتم دراسة النتائج السنوية مستخدمة ثالث عالمات هي:

 عالمات النشاطات املالية. -
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 عالمات التسويق. -
 فيها.عالمات املتعاملني مع اهليئة والعاملني  -

 حتسني فعالية التسويق من خالل مراجعة التسويق: 2-

مراجعة التسويق عملية دورية شاملة ومنظمة ومستقلة ودورية الختيار البيئة التسويقية للهيئة أو وحداهتا   
كبيئة التسويق واألهداف واالسرتاتيجيات والنشاطات بغرض حتديد أماكن املشكالت والفرص، والتوصية خبطة 

 وير أداء اهليئة التسويقي.عمل لتط

والتسويق هو إحدى تلك الوظائف اليت جي  أن تراجع من وقت آلخر بانتظام ويف األصل مشلت  
مراجعة التسويق جمموعة متفرقة من األسئلة مصممة الستنباط صورة عن كيفية تنظيم وتنفيذ نشاطات اهليئة 

تقدمها بيوت االستشارات وكانت أشكاهلا وحمتوياهتا التسويقية، ومدى أثرها وكانت مراجعة التسويق متوفرة و 
 .(219ص، 2001،كوتلرمتفاوتة.)

 وقد طور كوتلر عناصر مراجعة التسويق إىل سبعة عناصر هي:

 مراجعة بيئة التسويق )الدميوغرافية، االقتصادية، التقنية، البيئة، السياسة، الثقافة(. 1-

 مراجعة بيئة املهام )األسواق، العمالء، املنافسون، التوزيع، الوكالء، شركات التسويق، اجلماهري(. 2-

 مراجعة اسرتاتيجية التسويق )رسالة اهليئة، أهداف ورغبات التسويق، االسرتاتيجية(. 3-

 مراجعة تنظيم التسويق )اهليكل الرمسي، الكفاية الوظيفية، كفاية التداخل(. 4-

عة نظم التسويق )نظم معلومات التسويق، نظم ختطيط التسويق، نظم مراقبة التسويق، نظم تطوير مراج 5-
 املنتج(.

 مراجعة إنتاجية التسويق ) حتليل الرحبية، حتليل التكلفة الفعالة(. 6-

 .(Philip kotler,1997.p780)  مراجعة وظيفة التسويق )املنتجات، السعر، التوزيع، الرتويج(.7- 
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 :2004 -2000نموذج استراتيجية النشء والشباب والرياضة  -9

 املبادئ واألهداف ونطاق العمل:

 مبادي االستراتيجية: -9-1

 المبادئ العامة :  -9-1-1

ملختلف  من املعروف أن مجيع دول العامل املتحضر تسعى إىل أن يكون لديها سياسات واضحة وحمددة
داخليًا وخارجياً. ومن بني هذه السياسات اهلامة السياسية الشبابية الرتباطها جوان  حياهتا بغية تنظيم وضعها 

بقطاع هام وحيوي يف حياة األمم والشعوب تارخيًا وحاضرًا ومستقباًل. وتعتمد السياسة الشبابية املوجهة هلذه 
 ات األداء فيه.االسرتاتيجية على املبادئ التالية ركائز أساسية للعمل الشبايب وسبيال للنهوض مبستوي

 وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي :

 األصالة اإلسالمية العربية: -1

تستمد هذه السياسة أصوهلا وقيمها اإلنسانية السامية من تعاليم اإلسالم احلنيف اليت تؤكد على حرية 
العربية وتؤكد على ضرورة اإلنسان وكرامته ومكانته ودوره يف خدمة جمتمعه وترتكز على القيم الروحية، واالجتماعية 

 احلفاظ على اهلوية العربية واعتزاز شبابنا اليمين هبا.

 االنتماء الوطين : -2

كما تقوم هذه السياسة على مبدأ االنتماء الوطين واألميان واالعتزاز بقيمه وترابه وتارخيه واألميان مبستقبله 
 والتمسك مببادئ الثورة والوحدة اليمنية واحلفاظ عليها.

 التأكيد على قيم احلرية والدميقراطية والرتكيز على قيم العمل واإلجناز واجلدارة . -3

 املشاركة يف التنمية : -4

وذلك مبراعاة التوازن بني حاجات الشباب وتنمية اجملتمع حبيث ينشأ مواطنا مينيًا صاحلًا إثراء لذاته 
 ية الشاملة جملتمعه.واستثمار لطاقاته يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماع
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 املسئولية التكاملية: -5

من منظور أن مجيع املؤسسات ذات العالقة بقطاع الرتبية الشبابية جي  أن تنسق جهودها لتشكيل 
 كال متكامال .ش

 التنوع يف مواجهة حاجات الشباب : -6

إتاحة  د إىل وجوبتقوم هذه السياسة على جتاوز املفهوم اجملرد الذي يرى الشباب كال متجانسا وتستن
 شباب من التوظيف األمثل لطاقاته ومعارفه ومهاراته وخرباته.الالفرصة املتكافئة اليت متكن كل 

 التكافل والتضامن االجتماعي كقاعدة صلبة للدوافع واألمن االجتماعي. -7

 ء قاعدته االقتصادية. العمل حق وواج  مبا ميكن الشباب من أداء رسالتهم االجتماعية يف تطوير اجملتمع وبنا -8

 االنفتاح على التجربة اإلنسانية واإلفادة من معطياهتا مبا يعود باخلري على الوطن. -9

 األهداف : -9-1-2

 ويتلخص اهلدف العام من هذه االسرتاتيجية بأنه " السعي الواعي واملخطط حنو تأمني املكونات
املالحظ أن هذه  حتقيق االستقرار هلذه الرتبية يف بالدنا " حيثاألساسية للبنية التحتية اليت من شأهنا أن تكفل 

 لوجود املشاهدات واملالحظات اآلتية: ،الرتبية مل تتوطن بعد

عدم استقرارها يف مؤسسات التعليم األساسي والثانوي )يف نطاق ما يعرف بالنشاط املدرسي( ففقدت بذلك  -1
 شئة الرتبوية، ولدى من ميثلون اغل  أبناء اجملتمع.أهم مصدر إلعداد الكفاءات ممن هم يف سن التن

 ضعف استقرار القيمة األدبية ملادة الرتبية البدنية، والفنية واملوسيقية وملدرسيها وأوقاهتا. -2

 مبا جعله يضعها على هامش وقته األصلي. ،ضعف استقرار املدرب الرياضي إىل مهنة التدري  -3

اطاته الرياضية حتت تأثري ارتباطات عائلية ووظيفية ودراسية وصحية الع  حنو ارتبلضعف استقرار ا -4
 …واجتماعية 
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وكذلك ضعف  ،ضعف استقرار املواسم الرياضية والشبابية. سواء من حيث االنتظام واالكتمال أو الشمول -5
 استقرار الربامج الدورية مع كثري من األلعاب يف كثري من املواسم.

 تدري .ضعف استقرار برامج ال -6

 عدم االستقرار املكتيب واإلداري والفين واملايل لألندية واالحتادات واللجة األوملبية واألطر الشبابية. -7

 ضعف كفاءة االعتمادات املالية حنو متطلبات البنية التحتية. -8

بني األطر  وضعف حجم العالقة التعاقدية ،قصور مشاركة اجملتمع يف بناء البنية التحتية للعمل الرياضي -9
 الرياضية والشبابية واملؤسسات االقتصادية األهلية.

 االعتبارات المنهجية والموضوعية: -9-1-3

املوجهة خلطة االسرتاتيجية وما تضمنته من حمددات جاءت بنية هذه االسرتاتيجية حمكومة باالعتبارات 
 التية:ااملنهجية واملوضوعية 

منطلقًا لعمليات التغيري والتطوير مبا يساعد على جتاوز الوضع الراهن للرتبية اعتماد األسلوب العلمي والرتبوي  -1
 الرياضية والشبابية.

مراعاة العالقة التكاملية والعضوية بني مكونات البنية التحتية هلذه الرتبية اليت ال ميكنها قبول التعامل اجلزئي  -2
 ٠أخل … مع أي من مفرداهتا حيث ال يتحقق الغرض من املنشأة مبعزل عن املدرب أو هبما مبعزل عن الوسائل 

وفق املقتضيات املالية والبشرية املتوفرة واملأمولة لتحقيقه. الواقعية يف حتديد نطاق العمل وترتي  أولوياته،  -3
 انطالقا من واقعية العائد الوطين للقيم الرتبوية املنشودة واملشروعة ألبنائنا الذين ميثلون حمور البناء والعطاء.

 G.S.Tيف ) ونظرًا لكون الرتبية الرياضية والنشاط الرياضي من الظواهر ذات التكوين املرك  املعقد فقد مت

General System is Theory  االعتماد يف منهج التناول على تبين نظرية النظم تشخيص واقع الرتبية : )
 الرياضية والشبابية واملقرتحات والتوصيات بشأن معاجلتها والنهوض هبا.
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رتابطة عضويا إىل أية منظومة أو مرك  يتكون من عدد من األجزاء  امل Systemحيث يشري النظام او النسق 
 (.فيما بينها حبيث خيتص كل جزء بوظيفة معينة، من شأهنا اإلسهام يف متاسك النظام مبا حيقق أهدافه )= خمرجاته

 ومن مث فان كفاءة النظام ككل، تتوقف على مدى الرتابط بني أجزائه ومدى جناح كل جزء يف وظيفته.

 جية من حيث كوهنا مدخالت، كما سيأيت.وانطالقا من ذلك مت عرض األولويات يف هذه االسرتاتي

 :الرياضية العامة االتحادات

 مكوناهتا األولية. تواجه االحتادات الرياضية )العامة والفرعية( ما تواجهه االندية الرياضية من جوان  القصور يف   

 -وقد ترت  على ذلك ما يلي:

 مستوى احملافظات .ضعف القدرة على توسيع قاعدة املشرتكني يف نشاطها على  -1

 العمرية. ضعف وعدم ثبات براجمها التنافسية رغم اقتصارها على بعض الربامج وعلى بعض الفئات -2

منها: عربياً  عدم متكنها من وضع وتنفيذ برامج اإلعداد والتأهيل ملنتخباهتا الوطنية وفق أهداف مرجوة -3
 وإقليمياً وقارياً ودوليًا.

 خلرباهتا الفنية واإلدارية لعدم توفر املقرات اإلدارية هلا.ضعف الرتاكم املؤسسي  -4

 التدري  واخلدمية.و قصور يف املدخالت املالية والبشرية والتجهيزات  -5

 املشرتكة. تذبذب االستفادة من دعم القطاع األهلي وذلك لضعف قاعدة املصلحة املوضوعية التعاقدية -6

 املقرتحات:

 من هذه املشكالت تأيت املقرتحات اآلتية: وسعياً حنو التغل  على جان 

 املطل  األول يف البناء إنشاء جممع لالحتادات العامة يف أمانة العاصمة ويف مراكز احملافظات متهيدًا لتأمني -1
 ضوء املعايري الفنية والقدرات املالية. املؤسسي هلذه الوحدات وفق خطة تتحدد فيها االولويات على
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منظمة لذلك يتفق بشأهنا  خصص هلا من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وفق قواعدتعزيز الدعم امل -2
 مع االحتادات.

يف تنميتها  إعداد إحصائية بالكفاءات املتخصصة يف جمال التدري  متهيدًا العتماد اإلجراءات املناسبة -3
 وصقلها.

 وتنظيم العمل. ا يساعد على ثبات الكادر الفيناالستعانة ببعض املتفرغني الفنيني وذلك يف العمل لديها مب -4

 حتديث اللوائح املنظمة لعمله. -5

 تقدمي التسهيالت اليت تساعدها على تنمية وتعزيز عالقاهتا اخلارجية. -6

 اللجنة األولمبية:

 من أهم املشكالت اليت تواجهها اللجنة األوملبية اليمنية ما يلي:

 لطبيعية عملها.عدم توفر املقر املناس   -1

 قصور يف تلبية احتياجاهتا من الكوادر الفنية املؤهلة. -2

 العالقة. قصور يف التشريعات املنظمة لطبيعة عملها ولتنظيم عالقاهتا بغريها من األطر الفنية ذات -3

 قصور يف االعتمادات املخصصة لرباجمها الرياضية واخلدمية . -4

 املقرتحات:

 تأيت املقرتحات اآلتية: وملعاجلة هذه املشكالت

ضرورة تامني مقر مناس  يتناس  وطبيعة مهامها مع قاعة حماضرات ويتم تصميم جزء منه كنواة ملتحف  -1
 أومليب خاص بتوثيق اهلدايا التذكارية واجلوائز وامليداليات والكؤوس اليت حترز يف املشاركات اخلارجية.

تصاصات املرتبطة هبا وتعزيزها بالكوادر الفنية املؤهلة وحتديث حتديث هيكلها التنظيمي وفق املهام واالخ -2
 تشريعاهتا.
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إنشاء مركز تدري  تابع هلا يتوىل مهام تدري  األبطال الرياضيني مبا يتناس  مع احتياج األلعاب من  -3
 املهارات والقدرات املناسبة.

 تعزيز موارد اللجنة وتعزيز عالقاهتا اخلارجية. -4

 يع خدمات املركز األومليب.حتديث وتوس -5

 وفيما يلي مقترح بأهم الخطوات اإلجرائية التنفيذية:

إقرار االسرتاتيجية من قبل جملس الوزراء وصدور قراراته املتصلة بشأن تنفيذ ما ورد فيها من سياسات  -1
 ٠وتوصيات 

زمنتها وأمكنتها، ويقرتح إعداد خطة تنفيذية )مصفوفة( تتحدد فيها املشكالت والطموحات واإلجراءات وأ -2
 م(. 2004-2000هلذه اخلطة مخس سنوات ) 

تشكيل جلنة عليا ملتابعة تنفيذ هذه االسرتاتيجية، والوقوف الدوري أمام التقدم املتحقق يف ذلك، ومتابعة  -3
التنفيذية. إعداد هذه اخلطة واألشراف على نشاط اللجان الفرعية الفنية املكلفة بإعداد مشروع اخلطة العامة 

  .يصدر بتشكيلها قرار وزاري حيدد فيه عضويتها ومهامها وآلية عملها

تشكيل جلان فرعية عن كل جمموعة من السياسات الواردة يف هذه الوثيقة، لتحويل هذه اجملموعات من  -4
 السياسات اىل خطط فرعية، متهيدا جلمعها وتنسيقها بعد ذلك يف إطار اخلطة العامة املتكاملة.

وتنتهي مهامها حال إقرار اخلطة  ،لية عملهاايصدر بتشكيلها أيضًا قرار وزاري حيدد فيه عضويتها ومهامها و و 
 ٠التنفيذية هلذه االسرتاتيجية من قبل جملس الوزراء

وذلك من خالل عقد الندوات ، اعتماد االستعانة بطريقة اإلفادة من اآلخرين: املعنيني واملتخصصني -5
 عة وورش العمل، وبالتعاون والتنسيق مع اجلهات املختصة حول ما هو مشرتك معها.واللقاءات املوس
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 التوصيات العامة الستراتيجية النشء والشباب والرياضة: -9-1-4

 ومن منطلق ما تقدم ولتحقيق تلك األهداف نقرتح إضافة إىل جان  املقرتحات السابقة املرتبطة
 العامة التالية:مبشكالهتا الفرعية، اعتماد التوصيات 

 ٠والتأكيد على أهنا استثمار مضمون العائد ٠تعديل النظرة إىل )الرتبية الرياضية والشبابية( على أهنا خدمة -1
 ٠ألهنا تسهم بصورة إجيابية يف التنمية البشرية عن طريق النمو الشامل املتزن جلميع أفراد اجملتمع

ها املناس  يف خطط التنمية العامة للدولة، نظري دورها الرتبوي وضع )الرتبية الرياضية والشبابية( يف موقع -2
والصحي والنفسي واالجتماعي واالقتصادي، ويف عالقة التعاون بني الدول والشعوب من أجل التفاهم واحملبة 

 ٠والسالم

والتعليم يف نطاق ضرورة اعتبار وزارة الشباب والرياضة مؤسسة تربوية، تتكامل وظيفتها مع وظيفة وزارة الرتبية  -3
)الرتبية الشاملة والدائمة( من حيث كوهنا متثل امتداد لتعزيز ما تتضمنه مناهجها التعليمية، من  ما يعرف ب

معارف ومهارات وقيم. وان تعمل احلكومة على ترمجة هذا االعتبار يف تشريعاهتا، وخططها املتصلة بربامج التنمية 
 ٠البشرية

ذه هلباعتبارها منظومة شاملة متكاملة. ملا  ٠السرتاتيجية املقرتحة بعناصرها املتعددةضرورة التعامل مع هذه ا -4
 العناصر من ترابط نابع من طبيعة تشابك عناصر ومكونات هذه الرتبية.

اعتماد اإلجراءات والتدابري الفنية واملالية ذات األثر املباشر يف دعم وتنفيذ هذه السياسات، وذلك من خالل  -5
 ٠التعاون الدويلبرامج 

تعزيز موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة. لتعذر إمكان النهوض بالواقع الشبايب والرياضي من  -6
خالل الركون على االعتمادات يف املوازنة العامة للحكومة ذات االلتزامات املتعددة واملتساوية يف التسابق على 

 .(2004 -2000 ء والشباب والرياضةاسرتاتيجية النش). احتالل صدارة األولية
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 خالصة:

ان وضع اسرتاتيجية خاصة تتعلق بالتسويق الرياضي، ويتحدد فيها نطاق العمل وجماالته ومتطلباته 
، ويف وضوح من الرؤية املستقبلية اليت حتكم هذا العمل، يعد امرا من االمهية مبكان. تناولنا يف هذا ومرجعياته

التغريات  يالئمالفصل اسرتاتيجيات التسويق و على الرغم من التأكيد على أن وضع أسس ثابتة لالسرتاتيجية 
الدائمة للطرق التكتيكية اليت تتسم بسرعة التغري ملسايرة التطورات احلادثة سواء الداخلية منها أو اخلارجية لكن 
ميكن القول أن القواعد واألسس متثل اخلطوط األساسية اليت ميكن إنتاجها يف بناء االسرتاتيجية ومن بني هذه 

 القواعد واألسس ما يلى:

 بناء االسرتاتيجية هي حتديد األهداف بطريقة واضحة ومقارنتها بالوسائل واإلمكانات إن نقطة البدء يف
مراعاة أن تتسم االسرتاتيجية باملرونة مع القدرة على و مع مالحظة ضرورة املالئمة بني األهداف وطرق حتقيقها، 

الحظة أن هناك عوامل طارئة مواجهة ما ينشأ من تغريات بعضها حمتمل والبعض األخر يرتبط بعامل التغري مع م
ميكن أن حتدث لذا يراعى أن تكون االسرتاتيجية ديناميكية ومرنة، إن االسرتاتيجية بناء عقلي تنظيمي يعمل على 
حتقيق األهداف اليت تضعها السياسة كما أهنا تالية هلا يف التنظيم لكنها ليست منفصلة عنها، إن االسرتاتيجية 

خطيط ومن مث فإهنا ال هتتم بالتفصيالت الواجبة يف جمال التخطيط، مراعاة أن تتسم جبميع مستوياهتا تسبق الت
 االسرتاتيجية بالشمول والتكامل يف عالقاهتا بواقع إعداد التسويق الرياضي وغريها من االسرتاتيجيات التسويقية.

ليت تسبقها وعلى أن يكون وينبغي أن يُراعى االستمرارية االسرتاتيجية مع اعتماد كل مرحلة على املرحلة ا
املدى الزمىن مناسبا حىت ميكن التنبؤ بالتغريات املتوقعة احلدوث. كما يراعى تنظيم املنظومة االسرتاتيجية يف إطار 
نسق واحد وحتريكه مبا حيقق هذه األهداف حبيث يتم ذلك يف أقل وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة دون أن خيل 

 دد لذلك.ذلك بامليزانية والتمويل احمل

كما أن االعتماد على األسس والقواعد املالئمة لبناء االسرتاتيجية عند املفاضلة واالختيار بني البدائل 
وحتقيق أعلى جودة ممكنة مبا املختلفة يزيد من فاعلية وكفاءة وضع االسرتاتيجية املناسبة لتحقيق اهلدف منها 

يتماشى مع معايري اجلودة العاملية لتقومي املخرجات وحتسني األداء ومن مث فإن هناك ضرورة ملحة لالرتقاء 
وبصورة مستمرة ووفق اسرتاتيجية حمددة وذلك من خالل تكتيكات متالئمة مع منوذج االسرتاتيجية املقرتح 

اء ونشاط املؤسسات الرياضية.، وتطوير ادللوصول إىل اهلدف املنشود
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 تمهيد:

ان التسويق يف اجملال الرياضي احد الوسائل او الطرائق اليت جي  ان تساهم يف حل بعض املعوقات وخاصة 
 اليت تتعرض هلا اهليئة الرياضية، و ختفيف الع ء املادي الذي تقدمه السلطات الرمسية لتلك اهليئات.املادية 

واذا امكن ادخال التسويق الرياضي للهيئات الرياضية واستخدام امكانياته، فانه ميكن للدولة ان تعيد تنظيم 
حيقق ذلك املسامهة ومبا التوازنات بني تلك اهليئات  خريطة الدعم املادي لتلك اهليئات، مما يكون له اثر كبري يف اعادة

يف حتقيق تلك اهليئات ألهدافها املرجوة. وعليه جي  ان ال يكون املفهوم التسويقي باهليئات الرياضية عشوائي وبدون 
 استخدام الوسائل العلمية، حىت ال يفقد اهلدف من السعي إلدخاله يف هذا اجملال.

هد الرتبية البدنية على مستوى العامل ادخلت يف مناهجها االدارة الرياضية والتسويق ولذلك جند ان كليات ومعا
الرياضي مثلها مثل التدري  والتدريس وفسيولوجيا الرياضة والط  الرياضي والتحليل احلركي وعلم النفس الرياضي 

 .(4ص، 2001)عصام بدوي،.والرتبية الرياضية للمعاقني وعلم االجتماع الرياضي والتاريخ والفلسفة وغريها

فالرياضة اصبحت نشاط وخربة وعمل جتاري يركز على اللياقة او الرتويح او األلعاب الرياضية او قضاء وقت 
الفراغ، فلم تعد الرياضة جمرد تسلية او ممارسة من اجل شغل وقت الفراغ، بل اصبحت مجيع االلعاب الرياضية 

.)مسري عبداللطيف اىل حتقيق الربح من اجل التطوير املستمر للرياضة وخاصة لعبة كرة القدم صناعة وجتارة هتدف
  (.2016مصطفى حممد،

 التسويق: -1

انه عندما نتساءل: ما هو التسويق؟ فإننا لن جند اجابة واحده عن هذا السؤال، الن للتسويق   Kellyويرى      
 (.16، ص2002)صالح الشنواين، .ابعادا اقتصادية واجتماعية وقانونية وادارية

 تعريف التسويق: -1-1

جمموعه من االنشطة املخططة واملنظمة اليت تسعى اىل انسياب السلع واخلدمات واالفكار من البائع او املنتج 
اىل املستهلك االخري او املشرتي الصناعي من خالل عملية مبادله بغرض حتقيق ربح الطرف االول واشباع احتياجات 

  (.70، ص2008 .)درويش مرعي، حمسن عللي الكتيب،ورغبات الطرف الثاين
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 المفهوم التسويقي: -1-2

" فلسفة ادارية هاول من وضع تعريف واضح للمفهوم التسويقي احلديث حيث عرفه ان  R.Kingيعد روبريكينغ     
واستخدام جهود وامكانات املؤسسة والرقابة عليها بغرض مساعدة املستهلكني يف حل مشاكلهم املختارة  مبتابعةتقوم 

 (.16، ص 2010)طارق احلاج واخرون،.يف ضوء الدعم املخطط للمركز املايل للمؤسسة

 أهمية التسويق:  -1-3

ان أمهية التسويق ال تقتصر على تقدمي اخلدمات إىل املستفيدين، بل األمر يتخطى ذلك بكثري حيث أن هناك      
عداد كبرية من األفراد اليت تعمل يف جمال التسويق وفرص العمل اليت يقدمها للتسويق نتيجة حلجم التعامل وعالقة ا

املتاحة باألسواق اخلارجية واالهتمام الكبري واملتزايد بالتسويق. وفيما التسويق مبستوى املعيشة نتيجة للفرص التسويقية 
 يلي عرض لبعض العناصر اليت توضح امهية التسويق وهي:

يساعد التسويق على االبتكار والتجديد، فالتسويق ينشط الطل  على السلع واخلدمات اجليدة، وعندما حتصل  -1
 بل على مزيد من االبتكار.املؤسسة على تعويض عادل عن جمهوداهتا تق

 يلع  التسويق دوراً أساسياً يف رفع مستوى معيشة أفراد اجملتمع. -2

 .يوفر التسويق فرص عمل امام العديد من أفراد اجملتمع -3

 حليازيه والشكلية.ايسهم التسويق يف زيادة قيمة اخلدمة عن طريق خلق املنافع الزمنية واملكانية و  -4

 على اعداد االسرتاتيجيات والربامج ملقابلة حاجات االسواق احمللية واخلارجية.يساعد التسويق  -5

 تساعد األنشطة التسويقية املشروعات يف تقدير حجم االنتاج. -6

 تعمل األنشطة التسويقية على محاية املستفيدين من خالل حتديد األسعار. -7

 (.27، ص2011)عالء الدين محدي امحد، ع.يعترب التسويق حلقة الوصل بني إدارة املشروع واجملتم -8
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 اهمية دراسة التسويق: -1-4

بالرغم من ان التسويق نشاط متنوع، معقد، ودائم وسريع التغيري اال ان دراسته تساعد على حسن تفهم االنسان      
 وحيدد امهية دراسة التسويق عدة عوامل منها: النفسة وجملتمعة وللمنظمات اليت يهتم هب

التسويق نشاط انساين اساسي يقوم به كل فرد. لذا فان كل فرد حيتاج ملعرفة وتفهم اساسيات العملية ان  -1
 التسويقية حىت ميكنه حسن التصرف يف هذا اجملال السلوكي االنساين.

وتأثريه ان تأثري التسويق على اجملتمع كبري، لذا فان توافر درجة وعي عام بالدور الذي ميكن ان يقوم به التسويق  -2
على اجملتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتكنولوجيا يعترب شيئا مرغوبا فيه حىت ميكن للفرد املسامهة بطريقه مباشره او 

 غري مباشرة يف حتديد االطار املناس  واملالئم الحتياجات اجملتمع املختلفة.

يعترب اىل حد كبري عنصرا هاما يف جناحها  ان فعالية وحسن ادارة النشاط التسويقي يف اي منظمة من املنظمات -3
يف حتقيق اهدافها واستمرار بقائها لذا فان االدارة العلمية للنشاط التسويقي املبنية على املعرفة الدقيقة جبوان  العملية 

 التسويقية وابعادها يعترب شيئا ضروريا وحيويا لنجاح املنظمة واستمرارها يف اداء خدمتها.

عترب مصدرا من مصادر العمل بالتايل فانه يستوع  جزءا كبريا من العمالة يف اي جمتمع من ان التسويق ي -4
 اجملتمعات. بل حجم العمالة يف التسويق يزداد كلما زادت درجة رخاء اجملتمع اقتصاديا.

دم لسلعه من السعر الذي يدفعه املستهلك او املستخ %50ان تكلفة النشاط التسويقي متثل يف املتوسط حوايل  -5
وسعيا وراء رفع مستوى املعيشة وذلك عن طريق خفض تكاليف احلصول على السلع واخلدمات فان  ،خدمه معينه او

 التسويق ميثل مصدرا اساسيا من مصادر ختفيض تكاليف املعيشة.

املستهلك او زيادة امهية التسويق نتيجة االنتاج الكبري لوحدات منطية سابقة للطل  مع بعد املنتج عن  -6
 (.25-24، ص2006)امني فؤاد الضرغامي، علي حممد حلوة، املستخدم.

 معايير وضع االهداف التسويقية: -1-5

 تتطابق مع اهداف املنظمة. -1
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 ذات جدوي وفائدة . -2

 تكون وثيقة الصلة بالسياسة العامة للمؤسسة. -3

 تكون مرنه وميكن تطويعها مع تغري البيئة و املواقف. -4

 واضحه وموجزة. -5

 مثرية ومشوقة. -6

 االبداع. -7

 ان يشارك هبا كل من بداخل املنظمة. -8

 الرتابط بني االهداف. -9

 بحوث التسويق ونظم المعلومات التسويقية: -2

 تعريف حبوث التسويق:

جتميع وحتليل البيانات ملساعدة االدارة يف اختاذ القرارات التسويقية، هذه القرارات ختص معاجلات اسعار      
 املنتجات يف املشروع، واالنتاج، والتوزيع واخريا املنتجات.

 تعريف اخر:

، 2009،)حممد حسني حافظ .تطبيق الطريقة العلمية او املنهج العلمي، للبحث يف معاجلة البحوث التسويقية

 (.17ص

ال شك ان التكيف مع البيئة وتقدير الطل  على املنتجات او خدمات املنظمة يتوقف على درجة جودة  و    
املعلومات املتاحة عن البيئة مبتغرياهتا املختلفة، فضال عن االنشطة والعمليات الوظيفية املتاحة داخل املنظمة، وان 

مدير التسويق تعتمد على ما يواجهه من مشاكل ومتغريات تتسم باالستمرارية، ومن مث فان  املعلومات اليت حيتاجها
ملية مستمرة وفق نظام معني، وهو ما مت تداركه اخريا من قبل منظمات ععملية مجع البيانات ينبغي ان تكون 

االعمال احلديثة واليت بدأت يف السعي اىل انشاء نظام معلومات تسويقي يوفر املعلومات الالزمة الختاذ قرارات 
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عوامل اليت ادت اىل تسويقية فعالة، هذا ما جعل املديرين يعتربون املعلومات موردا يضاف اىل موارد املنظمة، ومن ال
 زيادة االهتمام واحلاجة لنظام املعلومات التسويقية ما يلي:

 االرتفاع يف: - أ
 درجة التغري يف االسواق. -
 تكلفة الدخول يف ميادين استثمار واعمال جديدة. -
 معدل التغري التكنولوجي. -
 درجة املنافسة. -
 درجة التدخل احلكومي يف ميدان االعمال. -
 االخنفاض يف:-ب

 نوع بعض موارد االنتاج االخرى.كمية و  -
 التحول من : -ج

 االسواق احمللية اىل االسواق الدولية. -
 ) التمايز، التمييز، طرق التوزيع..( املنافسة السعرية اىل انواع اخرى من املنافسة -
 حتول الرغبات اىل حاجات. -
وميكن النظر اىل نظام املعلومات التسويقية على انه هيكل من االفراد واالجهزة واالجراءات املصممة جلمع      

وحفظ وحتليل وتقييم وتوزيع املعلومات الدقيقة واليت حيتاجها مدير التسويق الختاذ القرارات التسويقية يف الوقت 
  (.16، ص2007) عبداخلالق امحد باعلوي، املناس .

 التسويق الرياضي: -3

ان التسويق الرياضي يف الوقت احلاضر هو اهم وظيفة للعمل االداري يف اجملال الرياضي الن انشطة التسويق     
الرياضي هي اليت حتدد ميادين العمل لألنشطة االدارية للمنظمات الرياضية وبسب  صناعة الرياضة وازدهارها فان 

ت من الصناعة الثالثة والعشرين يف الواليات املتحدة اىل احلادية عشر من بني هذه الظاهرة على سبيل املثال قد من
اكرب الصناعات يف اقل من عشر سنوات. هذا النمو والتطور يعين ان هناك اعداد متزايدة من املنظمات الرياضية 

ة العمل التجاري انه يتنافس واملنتجات املستخدمة يف اجملال الرياضي قد خلقت منافسة كبرية يف عامل التجارة، وطبيع
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مع اعمال جتارية اخرى لنيل نقود املستهلك، واالرباح يف عامل التجارة تعين البقاء يف العمل التجاري وعلى مستوى 
 ناجح.

إن اإلقبال على املنافسات الرياضية ومتابعتها أصبح ينمو بشكل كبري على املستوى العاملي وألن احتياجات 
يوم، وأصبحت هناك حاجة ماسة ليس فقط لتطوير  يتطور يوما بعد ني لكل األذواق أصبحاملشاهدين واملستهلك

 التسويق الرياضي الناجح بل كذلك ال بد من وجود مسوقني رياضيني حمرتفني.
إن األمر جتاوز ذلك ليصبح حباجة إىل نظم تسويقية متطورة لتوافق بني االستهالك الرياضي واإلنتاج الرياضي،       

وإذا كان التسويق الرياضي مل يعرف قبل ثالثني سنة فإنه كان يطلق على العمليات اليت هلا عالقة بالدعاية واإلعالن 
ل فرتة الستينات والسبعينات. وفيما يلي بعض التعاريف للتسويق الرياضي يف اجملال الرياضي، واملناسبات الرياضية خال

 لبعض الكتاب: 
يعرف الكات  عبد الرمحن الباحوث التسويق الرياضي "بأنه مجيع األنشطة واملمارسات اليت صممت لتغطية 

)خالد عبد اهلل الباحوت،  حاجات املستهلكني الرياضيني أو خدمة غريهم من خالل استغالل الرياضة والرياضيني".
2002). 

 تعريف التسويق الرياضي:  -3-1
التسويق الرياضي على انه استطالع للراي واالجتاهات Grant. And Bashom  (1995 )كما يعرف 

 Grant E.S. and).املنتجات واخلدمات الرياضية لتتوافق مع تلك االجتاهات توجيهالسائدة يف السوق ومن مث 

Bashom. 1995.p150.) 

 :  Pits et Stotlarاما تعريف بيتس وستوتالر  
عرف بيتس التسويق الرياضي على أنه "عملية تصميم وتنفيذ أنشطة رباعية االجتاه )املنتوج،  1996يف عام      

)عبد الرمحن رغبات املستهلكني، وحتقيق أهداف الشركة.إلشباع السعر أو الثمن، املكان، التوزيع( للمنتوج الرياضي 
 (.36، ص 2004الدرويش، صبحي حسني، 
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 اهمية التسويق في المجال الرياضي: -3-2

بالنظر اىل التسويق يف اجملال الرياضي تتضح امهيته يف انه يعترب احد الوسائل او الطرق  اليت جي  ان تسهم 
وختفيف الع ء املادي الذي تقدمه الدولة يف حل بعض املعوقات وخاصة املادية اليت تتعرض هلا اهليئات الرياضية، 

 لتلك اهليئات.

وبالتايل فان امكن ادخال التسويق الرياضي للهيئات الرياضية واستخدام امكانياهتا، فانه ميكن للدولة ان تعيد 
 تنظيم خريطة الدعم املادي لتلك اهليئات مبا حيقق املسامهة يف حتقيق تلك اهليئة ألهدافها  املرجوة.

التسويق وظيفة معقدة والتسويق الرياضي اكثر تعقيدا، ويرجع السب  يف ان التسويق يف الرياضة يعترب اكثر و
تعقيدا من التسويق يف أي جمال اخر، اال ان الرياضة ذات اخلصائص املعينة جتعل املنتج الرياضي فريدا من نوعه كما 

 باقي البضائع والخدمات: هناك بعض النواحي التي تجعل الرياضة منتج يختلف عنان 

 ان الرياضة شيء قائم بذاته ومن الصع  على التسويق الرياضي ان يتنبأ بانطباعات الناس عن املباريات. -
 من الصع  على الفرد التنبؤ بنتائج املباريات. -
 ترتبط اجلماهري عاطفيا بالفرق اليت تشجعها. -

بالتسويق الرياضي والرتويج للخدمات او بيع السلع هذه النواحي هي اليت متكن من اختاذ أي قرارات خاصة 
 واملنتجات الرياضية.

 وهناك بعض االعتبارات اليت تراعي عند التفكري يف التسويق يف اجملال الرياضي:

 املنتج النهائي غري ملموس. -
 .يف التسويق الرياضي ال يتم االهتمام باملنتج الرئيسي نفسه، ولكن باالستمرار يف تقدمي اخلدمة -
 رضا املستهلك عن اخلدمة يرتبط باملناخ او االطار االجتماعي املصاح  هلا. -
 ان اخلدمة الرياضية تشرتى بواسطة ملستهلك النهائي. -
 حتتل الرياضة مكانه متميزة ومهمه يف وسائل االعالم، مما يوضح امهية االهتمام هبا. -
 فبالتايل مل تظهر احلاجة اىل التسويق. نظرا الن االنفاق يف اجملال الرياضي يعتمد على دعم احلكومة، -
 القائم بالتسويق الرياضي ال يستطيع التحكم يف طبيعة املنتج. -
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 ال يوجد نشاط توزيعي مادي للمنتج. -
 .(136ص، 2001)عصام بدوي،ان املنتج يف جمال الرياضة غري قابل للتخزين. -

 : الميادين الفكرية والفلسفية للتسويق الرياضي:(06)الشكل رقم

 

 .(36ص، 2004 )عبد الرمحن الدرويش، صبحي حسني،.الميادين الفكرية والفلسفية للتسويق الرياضي (06شكل رقم )

 تعريف الخدمة: -3-3-1

" اخلدمة على اهنا كل نشاط او اجراء ميكن لطرف ان يقدمه لطرف اخر. يكون PH.Kotlerوقد عرف "     
 (. .Kotler ph.2001.p36)شيء، وقد يرتبط تقدمية مبنتج مادي.اساسا غري ملموس، وال ينتج عنه متلك ألي 
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 تعريف الخدمة:اما سعد شلبي فيرى ان 

 اهنا منتجات غري ملموسة وال ميكن ختزينها، وتستهلك وقت انتاجها.

 :خصائص الخدمة -3-3-2

 ميكن ادراكها باحلواس البشرية. اهنا غري ملموسة، أي ال -
 ال ميكن ختزينها.  -
  قرب املستهلك من املنتج.تستلزم  -
   (. 57ص، 2005)سعد امحد شليب، صعوبة الرقابة او التحكم جبودهتا. -

 المنتج الرياضي كخدمة: -3-3-3

الكثري من املنتجات الرياضية هي يف احلقيقة عبارة عن جمموعه من اخلدمات او حتمل على االقل مميزات 
ترتبط بعدد من املميزات املختلفة واليت تؤثر وبشكل فعال يف وصفات اخلدمة، ولذلك فان املنتجات الرياضية 

االجراءات والعمليات التسويقية، ليس فقط يف املنتج الرياضي، بل متتد لتشمل جمال اخلدمات االخرى املرتبطة 
 باملنتج.

دمات فاخلدمة قد تكون يف احيان كثرية شخصية، أي من فرد اىل فرد مثل خدمات املدربني والالعبني او خ
            تنظيم املسابقات للمشاهدين، وقد تكون اخلدمة انتقال ملكية احد االشياء مقابل سداد القيمة مثل شراء

 ماكينات قذف الكرات لالعيب التنس،....(. -) املالبس

تصال وحيدث يف اجملال الرياضي اثناء عمليات التدري  وتنفيذ برامج النشاط او اقامة  املسابقات الرياضية ا
)سعد  .مباشر بني املنتج واملستهلك للخدمات الرياضية، ولذلك فان اخلدمات الرياضية تنتج وتستهلك يف ان واحد

 .(56ص، 2005امحد شليب، 

وخري مثال على ذلك تنفيذ الوحدة التدريبية يف رياضة كرة القدم، فال ميكن ان حتدث اال يف وجود طريف 
املدرب جان  املنتج والالع  جان  املستهلك، بل جي  ان يتفاعل الالع  االنتاج واالستهالك، حيث ميثل 

بشكل اجيايب ويؤثر املدرب يف اداء الالع  بشكل فعال من خالل التعرف على االخطاء ونقاط الضعف، وكذلك 
 ملنافسات.الرغبات اخلاصة بالالع  حىت يتم حتقيق االهداف الرياضية املصاحبة لعمليات التدري  الرياضي اثناء ا
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 : marketing managementإدارة التسويق  -4-1

من املتعارف عليه أن التسويق الرياضي اجليد يستلزم إدارة جيدة لتسويقه، وميكن تفسري مفهوم إدارة التسويق 
والرتويج الرياضي بأهنا عبارة عن تطبيق عمليات اإلدارة من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابه على املنتج والتسعري والتوزيع 

لتحقيق عالقة متبادلة اجيابيه لكل من املستثمرين يف املؤسسات الرياضية املختلفة واملتمثلة يف االحتادات الرياضية 
واألندية ومراكز الشباب والوحدات ذات الطابع اخلاص باملؤسسات األكادميية املتخصصة واملستفيدين يف هذه 

 املؤسسات.

وبناء عالقات مع العمالء عن طريق اجياد قيمة للعميل وإرضائه وحتقيق ان وظيفة ادارة التسويق هي جذب 
رغباته، ولكن مدير التسويق ال يستطيعون اجناز هذه املهمة وحدهم، ان جناحهم يعتمد على االعتماد على االخرين 

 مهور. والبيئة التسويقيةيف البيئة الداخلية للمؤسسة )االدارات يف املؤسسة( ووسطاء التسويق، والعمالء واملنافسون واجل
)درويش مرعي، حمسن علي الكتيب، املؤسسة، املوردين، وسطاء التسويق، العمالء املنافسون، اجلماهري. متثل الداخلية

 (.70، ص2008

و يذكر عالء الدين محدي ان ادارة التسويق هي االدارة املنوط اليها ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة االنشطة     
التسويقية يف املنظمة، حىت تتم العملية التبادلية بكفائه وفعالية لتحقيق اهداف كافة االطراف املتصلة هبذه العملية 

 لتايل فن ادارة التسويق:وذلك يف ضوء تكامل عناصر املزيج التسويقي وبا

 لى النشاط التسويقي.عبة ارقو تتوىل تطبيق مراحل العملية االدارية من ختطيط وتنظيم وتوجيه  -1
 لتسويقي مبا حيقق االهداف املرغوبة.احتقق التكامل والتناسق بني عناصر املزيج  -2
لنشاط التسويقي اىل اقل حد تعمل على امتام عملية التبادل بكفاءة وفاعلية، حيث يتم ختفيض تكلفة اداء ا -3

 ممكن مع حتديد اهداف اطراف عملية التبادل.
 .(32-33ص،2011)عالء الدين محدي امحد، .حتقيق اهداف املستفيدين من اخلدمات واهداف املؤسسة -4

 
 
 
 
 



  

                                                         الثاني التسويق الرياضيالفصل                
 

 
21 

 إدارة التسويق الرياضي بالمؤسسات الرياضية: -4-2

للتخطيط للخدمة الرياضية وهو املنتج أو النشاط هي العملية اإلدارية اليت تتم بواسطة العنصر البشري  
الرياضي وتنظيم هذه اخلدمات عن طريق عناصر املزيج التسويقي وجي  أن يقوم بإدارة التسويق الرياضي جلان 

 ص،  2009.)علية حجازي،متخصصة يف هذا الشأن حىت تقوم بتحقيق أهداف املؤسسة والعائد االقتصادي املطلوب

12.) 

 الجودة الشاملة لعملية التسويق الرياضي بالمؤسسات الرياضية:إدارة  -4-3

هي فلسفة أو جمموعة من املبادئ واألسالي  والوسائل الفنية واجلهود واملهارات املتخصصة اليت تؤدي إىل  
واالنضباط  باستخدام كافة املوارد املادية والبشرية املتاحة مع االلتزام ،التحسن املستمر لألداء على كافة املستويات

واالستمرارية ملواجهة احتياجات وتوقعات املستفيد أو العميل وحتقيق رضائه وسعادته. واملبادئ اليت ميكن تطبيقها 
 إلدارة اجلودة الشاملة يف عملية التسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية هي:

 التخطيط وعناصره. 1-

 التنظيم الرمسي وغري الرمسي. 2-

 وسائل االتصال املناسبة بني املستويات اإلدارية. 3-

 الرتكيز على املستفيد )الالع ، اجلمهور، اإلداري، الفين(. 4-

 توافر القيادة اإلدارية الفعالة وبناء الفرق. 5-
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 تطبيق مبادئ التعليم والتدري  املستمر. 6-

 حتسني اجلودة باستمرار. 7-

 يا باستمرار.الرقابة بواسطة اإلدارة العل 8-

 (.30ص،  2009) عليه حجازي، .االستعانة باألسالي  األخرى يف إدارة اجلودة الشاملة 9-

 ويف الشكل التايل نبني نوعية اجلودة:

 

 ج     ب      أ       

 يليب      

 رغباته، حاجاته الزبون                                     

 متطلباته، توقعاته        

 .43)ص، 2002 )املصدر: دانييل، ستويل،يبين نوعية الجودة  (07)شكل 

 إدارة التسويق وإدارة الشئون القانونية: -1 -4-4

يوجد اتصال بني التشريعات القانونية والتسويق وهذا ما يوجد االرتباط بني إدارة التسويق وإدارة الشئون 
املشروع بعالقات مع املوزعني واملوردين والعمالء ورجال البيع القانونية، والن أعمال إدارة التسويق تؤدي إىل ارتباط 

ودور النشر اإلعالنات مما جيعل املؤسسة مرتبطة بعدد من العقود وااللتزامات األمر الذي يتطل  مراجعة تلك العقود 
  (.214ص، 2001)بازرعة،.لتاليف أي أضرار قانونية قد تقع على املؤسسة

الرياضية ترتبط بعالقات مع عدد من اجلهات وشركات الدعاية واإلعالن ويرى الباحث أن املؤسسات 
والشركات اليت تقوم بالرعاية ألنشطة املؤسسة ووسائل اإلعالم املختلفة والعديد من املؤسسات املختلفة والذي يتطل  

 عدد من العقود وااللتزامات.



  

                                                         الثاني التسويق الرياضيالفصل                
 

 
24 

 سسات الرياضية:القانوني للتسويق الرياضي واالستثمار في المؤ  جانبال -4-4-2

 القانون: -4-4-2-1
 جمموعة القواعد املنظمة للسلوك اإلنساين يف نطاق أو نشاط معني.

 –ويف الرتبية الرياضية هو جمموعه القواعد املنظمة للعاملني يف جماالت الرتبية البدنية و الرياضة التعليم 
 املختلفة )األلعاب الفردية واجلماعية (.الرتويح الرياضي ومظاهر الرتبية الرياضية  –اإلدارة  –التدري  

 فإذا كانت القواعد القانونية مكتوبة تسمى تشريعا وإذا كانت غري مكتوبة تسمى يف هذه احلالة عرفا.

 وظيفة القانون: -4-4-2-2
مبراعاة حتقيق التوازن بني املصاحل اخلاصة فيما بينها من ناحية وبني املصلحة العامة من ناحية أخرى. وذلك  -1

 تفاعل العوامل االقتصادية، االجتماعية، السياسية األخالقية.
 تقرير احلقوق والواجبات للعاملني بأي مهنة أو نشاط معني. -2
دور القانون هو حتقيق وظائفه. من اجل االرتقاء بالتسويق  يكون لية االستثمار والتسويق الرياضييف عم -3

 واالستثمار الرياضي.
 وجود القوانني التسويقية: امهية -4-4-2-3

حيث  من االمهية مبكانالقانوين للتسويق الرياضي واالستثمار بتشريعاته ونصوصه يف هذا الشأن  ان يعد اجل
 يهتم مبا يلي:

 وجود تشريعات خاصة بالتسويق الرياضي ضمن جماالت االستثمار.. 1
 وجود نص ينظم عملية التسويق الرياضي.. 2
 يف األمور املتعلقة بالتسويق الرياضي.ة ضمن اللوائح حتدد كيفية التعامل واختاذ القرارات وجود قواعد أساسي. 3
 حتديد مصادر التمويل يف األندية الرياضية.. 4
 وجود لوائح لتنظيم عملية التسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية.. 5
 ية.استصدار قرارات وزارية توجه املستثمر للتسويق باملؤسسات الرياض. 6
 إملام إدارة النادي الرياضي بكيفية التعامل القانوين للتسويق الرياضي. . 7
 استصدار قانون لتخصيص جزء من اخلطة االستثمارية العامة لالستثمار يف اجملال الرياضي.. 8
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ضي ووضع إضافة مواد قانونية تنظم عملية التسويق باملؤسسات الرياضية، و تنص على إقامة جلان للتسويق الريا. 9
 تشريعات بكيفية إدارهتا وتنظيمها ماليا وإداريا.

 وضع ضوابط قانونية تكفل محاية مصاحل املستثمر يف اجملال الرياضي.. 11
إعطاء الدولة احلرية للمؤسسات واهليئات الرياضية الستثمار إمكانياهتا بشكل جيد لتغطية املصروفات الباهظة . 11

 هذه املؤسسات واهليئات. اليت تتكلفها
االستعانة بقوانني االستثمار وقطاع األعمال يف صياغة القانون اخلاص بالتسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية، . 12

 ويتضمن القانون بنود العقد املربم بني املؤسسة واملستثمر أو الشركة أو مؤسسة أخرى.
يف املشروعات اليت تسهم يف تنمية الدخل القومي ومنها تشجيع الدولة للمستثمرين الستثمار أمواهلم . 13

 (.24صم،  2003)الشافعي،مشروعات السياحة الرياضية والرتوحيية والرياضة الشاطئية.
 اإلدارة العامة لالستثمار والتسويق بوزارة الشباب والرياضة: -4-5

يرى الباحث من خالل عمل وزارة الشباب والرياضة أن بعض املؤسسات الرياضية واالحتادات الرياضية 
العامة تسعى إىل زيادة مواردها املالية عن طريق اجلهود الذاتية، وقد قامت الوزارة بتشجيع املؤسسات الرياضية 

لكلي على دعم الوزارة ولتدعيم هذا االجتاه واالحتادات بالسعي والتفكري يف مصادر متويل أخرى وعدم االعتماد ا
قامت الوزارة بإنشاء اإلدارة العامة لالستثمار والتسويق الرياضي حيث تتبع وكيل قطاع املشاريع واالستثمار وقد حدد 

إعادة تنظيم واختصاصات  خبصوصبشان الالئحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة  2009القرار اجلمهوري لسنة 
 الوظيفي لوزارة الشباب والرياضة. وتتمثل اختصاصات هذه اإلدارة فيما يلي: اجلهاز

مهام واختصاصات اإلدارة العامة للتسويق الرياضي واالستثمار وتتوىل املهام واالختصاصات  (33)جاء باملادة رقم  
 التالية:

اقرتاح السياسات التسويقية والعمل مع اإلدارات املعنية على تنفيذ الربامج الدعائية واإلعالنية يف املالع   1-
والصاالت ويف املنشآت والساحات الواقعة حتت إشراف وزارة الشباب والرياضة واهليئات التابعة هلا يف أمانة العاصمة 

 ومجيع حمافظات اجلمهورية.

ملوارد املالية وتعزيز إيرادات التسويق الرياضي ووضع الدراسات واملقرتحات لتطوير وتشغيل العمل على تنمية ا 2-
 اخلدمة الدعائية واإلعالنية يف املالع  والصاالت الرياضية.
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تقدمي املقرتحات التسويقية بكل نشاط مقر من قبل الوزارة واملشاركة يف إعداد املناقصات ألعامة لبيع املساحات  3-
 ية وحقوق الرعاية وإعداد اسرتاتيجية تتعلق بأنشطة الرتويج وفرص الدعاية واإلعالن.اإلعالن

اإلشراف على نشاط التسويق الرياضي لالحتادات واألندية واملشاركة يف إعداد العقود اإلعالنية ومشاريع الرعاية  4-
 التجارية لألندية الرياضية.

ادات املتخصصة على رسم السياسات التسعريية لقيمة الرسوم املفروضة العمل بالتنسيق مع اإلدارات املعنية واالحت 5-
 على دخول املالع  والصاالت واالحتادات واألندية.

العمل بالتنسيق مع اإلدارات املختصة على تنظيم الدورات التأهيلية وتدري  العاملني يف املالع  والصاالت  6-
 الرياضي. واالحتادات واألندية على طرق وأسالي  التسويق

 اإلعداد والتهيئة والعمل على إنشاء جلان للتسويق الرياضي يف االحتادات واألندية الرياضية. 7-

اإلشراف واملراقبة على تنظيم مسابقات السحوبات على اجلوائز املقدمة للجمهور يف املالع  والصاالت لضمان  8-
 سالمة اإلجراءات وحتقيق املصداقية والوضوح.

 يف املؤمترات والندوات اليت تعين بالتسويق الرياضي.املشاركة  9-

)مشروع القرار اجلمهوري لسنة .االستفادة من قرارات الندوات واملؤمترات الدولية واحمللية يف جمال التسويق الرياضي 10-
 (.26صبشأن الالئحة التنظيمية  لوزارة الشاب والرياضة.  2009

 :institutionsالمؤسسة  -4-6

عند وضع خطط التسويق فان ادارة التسويق تأخذ يف اعتبارها اجلماعات االخرى يف املؤسسة، جمموعات مثل      
االدارة العلياء، االدارة املالية، البحوث والتطوير، واملشرتيات والتصنيع، وادارة احلسابات، هذه اجملموعات املتصلة 

الة املؤسسة، االهداف، االسرتاتيجيات، والسياسات، البد ملديري تكون البيئة الداخلية واالدارة العلياء تصنع رس
على ان تشرف التسويق من اختاذ قرارات  يف نطاق اخلطط اليت وضعتها االدارة العلياء، وال بد من ادارة االدارة العلياء 

 خطط التسويق قبل تنفيذها، ومديري التسويق ال بد ان ينسقوا مع االقسام االخرى باملؤسسة.

 على سبيل املثال:
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 االدارة املالية هتتم بإجياد التمويل من اجل تنفيذ اخلطط التسويقية. -
 ادارة البحوث والتطوير تركز على مشكالت تصميم منتجات امنه وجذابه. -
 ادارة املشرتيات هتتم بتوفري املوارد واالمدادات. -
 .ادارة التصنيع مسئولة عن انتاج املنتج بالكمية واجلودة املناسبة -
ادارة احلسابات تقوم بقياس العائد والتكاليف لتساعد ادارة التسويق ان كانت حتقق اهدافها ام ال وكل هذه  -

الوظائف ال بد ان تفكر يف العميل وتعمل على التنسيق فيما بينها لتقدمي منفعة وقيمة للعميل واشباع 
  (.71-70ص، 2008)درويش مرعي، حمسن عللي الكتيب، حاجاته.

 البيئة التسويقية اخلارجية:اما  -
جرافيه، البيئة االقتصادية، البيئة الطبيعية، البيئة التكنولوجية، البيئة السياسية، البيئة  البيئة الدميو -

 (.70ص، 2008)درويش مرعي، حمسن عللي الكتيب، الثقافية.
 :                 Sports institutionsالمؤسسات الرياضية  -4-7-1

هي هيئات ينشئها اجملتمع خلدمة القطاع الرياضي وهي مثلها كأي مؤسسة هلا هيكل تنظيمي يتفق وحجمها 
أن املؤسسة  Roppins ،Daftواهلدف الذي أنشأت من أجله ويشري اشرف صبحي نقال عن دافت، وروبينز 

الرياضية هي تكوين اجتماعي يرتبط باجملال الرياضي كمهنة وصناعة حتدد أهدافه بطبيعة األنشطة اليت متارسها تلك 
أن املؤسسة الرياضية هي مؤسسة تدار بفكر أداري  Daft املؤسسة وطبقا ألهداف تلك األنشطة وقد ذكر ايضا
ختلفة واملستويات اإلدارية مع حتديد االختصاصات واملسئوليات علمي ذات بناء حمدد بداخلة األقسام والشع  امل

ويتفق اهليكل التنظيمي لكل مؤسسة وحجم تلك املؤسسة، ونستطيع أن منيز بني املؤسسات الرياضية وأيضا ميكن 
 تقسيمها وبناء هياكل هلا من خالل منظورين:

 :فلسفة املؤسسة ونظريتها -4-7-1-1
دد أهداف املؤسسة ووظائفها جتاه اجملتمع وتأثري ذلك على التقسيم الداخلي هي النظرة الشاملة اليت حت

للهيكل التنظيمي وهنا يتضح أن فلسفة املؤسسة تنبع من الفلسفة العامة للدولة أي تتأثر بالنظم السياسية 
ذ منهج املؤسسات واالجتماعية واالقتصادية للدولة ونرى أن وظائف املؤسسات الرياضية يف اجملتمع الرأمسايل تأخ

الرحبية وحتقيق أعلى أهداف ممكنة من الناحية الرياضية بينما يف الدول ذات الفكر املركزي واالقتصادي املوجة ختضع 
 املؤسسات لتمويل الدولة وحتقيق األهداف اليت تضعها الدولة مبا يؤثر على بناء وتقسيم املؤسسة.
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 السلوك التنظيمي: -4-7-1-2
انه يرتبط فقط بالبيئة الداخلية لتلك املؤسسة منصبة على األفراد واجلماعات  Daftكما عرفه دافت 

الصغرية داخلها وشكلها من ناحية البناء وأقسامها الداخلية وهذا السلوك التنظيمي يؤدي إىل حتديد اهليكل التنظيمي 
وسائل األداء داخل املؤسسة.  وتصميمه حبيث يشمل كافة األقسام اليت حتقق األهداف العامة لتلك املؤسسة وكذا

 (.25-27ص، 2000 )اشرف صبحي،

 الهيئة الرياضية: -4-8

حتسني وضعها يف نظر العميل الرياضي الذي يتعامل معها ومن أمثلة ذلك  تسعى اهليئات الرياضية إىل
األندية واالحتادات الرياضية ومراكز الشباب. ومن خالل العرض السابق لألنواع املختلفة من املنتجات الرياضية ميكن 

 إىل:تقسيم المنتج الرياضي 

 . املنتج األساسي:1

 باراة الرياضية(.يتمثل يف احلدث الرياضي )البطولة أو امل

 . املنتج اإلضايف:2

وهو املنتج املصاح  أو املضاف إىل املنتج األساسي مثل السلع واألدوات واملالبس واإلعالم واخلدمات 
 الرياضية اليت تقدم أو تباع للعميل الرياضي قبل وأثناء وبعد احلدث الرياضي.

فضل منتج معني أو خدمة معينة عالوة على ذلك واملنتج الرياضي له أنواع خمتلفة من العمالء كال منهم ي
فإن الفرق الرياضية ختتلف من حيث الشكل أو اخلدمة املقدمة منها عن بقية املنتجات األخرى التجارية واليت قد جتد 
منها مشرتين من القطاع احمللي، وهذه قد تكون نعمة أو نقمة على السوق الرياضي كذلك فإن املنتج الرياضي صع  

يق. ويف حال وجود فريق مفضل لدى العمالء وعندما يكون هذا الفريق هو الفائز فإن هذا خيتلق السعادة عند التسو 
العمالء ويزيد من إنتاج الدخل باإلضافة هلذا فإن السوق الرياضي ال ميلك صوت قوي يف نتائج الفريق ألهنا غالبًا ما 

ثل صعوبة للمسوق يف أن يتحكم يف رغبات العمالء. وهلذه تتأثر بالطقس وإمكانيات الالعبني وكل هذه األسباب مت
األسباب فإن املسوق الرياضي ينبغي عليه أن يسوق كاًل من املنتج األساسي )البطوالت واملباريات الرياضية( واملنتج 

 (.(Bonniel park,1994,p321.اإلضايف
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 العوامل المؤثرة على التسويق الرياضي: -5

واالقتصادي للدولة: هناك اختالف بني التسويق الرياضي يف الدولة اليت تعتمد على نظام النظام السياسي  -
االقتصاد احلر والدولة اليت تعتمد على نظام االقتصاد املوجه، فاألول ال يتم دعم الرياضة فيه من قبل احلكومة، اما 

 الثاين فان الرياضة تعتمد فيه على احلكومات يف كل اوجه الصرف.

الديانة والعادات والتقاليد والثقافة السائدة يف اجملتمع، ب قد يتأثرانة والعادات والتقاليد: ان التسويق الرياضي الدي -
 حيث تؤثر هذه العوامل تأثريا مباشرا على التسويق الرياضي.

حيث ان الرياضات  انوع الرياضة ومدى شعبيتها: ان التسويق الرياضي يعتمد على نوع الرياضة ومدى شعبيته -
 الشعبية تكون العائدات املتوقعة منها مرتفعة والعكس صحيح.

اخلدمات التلفزيونية: تعترب من االعتبارات املهمة املوجودة يف الدولة، فكلما كانت اخلدمات كثرية ادى ذلك اىل  - 
الزيادة يف عملية التسويق، اما اذا قلت اخلدمات ادى ذلك لنقص يف نسبة املشاهدين، وبالتايل يقل العائد من 

 التسويق.

 اضي كالتالي:مؤثرة في قرارات التسويق الريوهناك عوامل 

 املستهلك: -1

حيتاج رجل التسويق ايل فهم ومعرفة املستهلكني الذين يستخدمون منتج شركته. معرفتك بعمالئك سيقودك 
يتم دراسة عن منتجاتك واسعارها وتوزيعها والرتويج هلا. و  ويقود عميلك التجاري الرياضي علي صنع القرارات اهلامة

 املستهلك من خالل:

 دراسة السكانية (           الالدميو جرافيه )املتغريات  -

 املتغريات النفسية. -

        منط احلياة.                                    -

 سلوك الشخص. - 
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 :المنافس )تحليل المنافس( -2

 تشمل دراسة املنافس دراسة عن قرب مع املنافسني االخرين و ماذا يصنع. -

 ليت يتم مجعها عن املنافسني حيث يقوم بتحليل:جي  حتليل املعلومات ا -

 و الضعف.             ةنقاط القو  -

 وضع املنافس يف السوق - 

 املزيج التسويقي.                  -

 اجتاهاته. -

 الصناعة.                        -

 نصي  السوق. - 

 تحليل المنظمة: -3

 :ويتم تحليل بيئة المنظمة من خالل

 املهمة و االهداف.               -

 التمويل. - 

 الوضع يف السوق.      -

 نصي  السوق. - 

 اسرتاتيجيات مزيج التسويق.      -

 و الضعف. ةنقاط القو  - 
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 حتليل املناخ: -4

االقتصادي شر للعوامل و املتغريات اليت قد تؤثر يف النشاط ؤ املناخ يشري ايل البيئة احمليطة او اجلو السائد كم
 :ىللرياضة. ويشمل املناخ عل

 المناخ االقتصادي: -أ

ميكن ان يؤثر يف عمل املنظمات الرياضية وجي  علي رجل التسويق ان حيلل املوقف االقتصادي القائم و 
 حيدد اثرة علي منظمته رمبا كانت هناك فرص للنجاح.

 .اشكال التمويل –النمو االقتصادي معدل  –من العوامل االقتصادية املهمة هي فوائد القروض و 

 المناخ االجتماعي: -ب

رجل التسويق ادراك هذه السلوكيات االجتماعية ان تؤثر علي املؤسسة لذا جي  علي ميكن للعادات و 
 .حتليلها وحتديد اثرها علي املنظماتالسلوكيات و العادات و 

 :جرافيه الديموالمتغيرات  -ج

االجتماعية واسلوب احلياة واملهنة والدخل واالطالع علي النس  املئوية وتشمل علي السن واجلنس واحلالة 
 اخلاصة باجملموعات السكنية.

 المناخ القانوني: -د

اللجوء للقضاء، نة ميكنها القيام بدعوي قضائية و عندما تتعرض املنظمات ملشكلة مع طرف اخر فا
ظم عالقة املنظمات الرياضية بعضها ببعض سواء علي فاملنظمات تعمل يف اطار جمموعة من القوانني اليت حتكم وتن

 املستوي القومي او علي املستوي احمللي.

جي  علي رجل التسويق ان يكون علي دراية تامة بالقوانني اليت حتكم العالقة بني املنظمات املختلفة حيت 
 يستطيع الكشف عن الفرص والتهديدات يف اقتصاديات الرياضة.
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 الواسعة للتسويق الرياضي:النظرة الضيقة و  -6

انطالقًا جوهريًا فيما يتعلق بطبيعة التسويق الرياضي وهو ما و يوجد اليوم يف عامل التسويق الرياضي رؤييت خمتلفتني      
 يعرف بالرؤية الواسعة للتسويق يف اجملال الرياضي وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فيما يلي: 

 ق مع الرياضية:يالتسو  -6-1

هنا تكون الرياضة أو التسويق الرياضي أداة للمؤسسة اليت ال تنتج منتجات حيث تكون الرياضة هنا حمور وسيط      
لتحقيق أهداف املؤسسة التسويقية بشكل عام وحتقيق أهداف مرتبطة بتنشيط املبيعات ملنتج معني بشكل خاص هذا 

لك يكون التسويق مع الرياضة جزء أساسي من تشكيل وصياغة باإلضافة إىل بناء الصورة لتلك املؤسسة أو املنتج وبذ
 املزيج التسويقي للمؤسسة بشكل خاص. 

فاملوضوعات الرياضية لالعبني أو األجهزة الرياضية غالبًا ما تستخدم على أهنا وسيلة إعالنية أو وسيلة اعالن      
الرياضة إىل املؤسسة على الرغم من ان تلك  لنقل الرسالة اإلعالمية أو تستخدم عندما ينبغي حدوث انتقال صور

املؤسسات ليس لديها منتج رياضي ومن مث فإن األساس يف هذا الالعبني ميثلون أحد أشكال التسويق مع 
  (.25ص، 2005)سعد امحد شليب،الرياضة.

فعلى سبيل االجتاه يوجد ميل للتفاعل بني كل من املنتج او املؤسسة الرياضية غري أن العكس حيدث يف هذا 
املثال فيما خيتص بالعالقة الرياضية وشركات التليفزيون او العالقة بني منتجي السيارات وأندية احملرتفني لكرة القدم  
كذلك العالقة بني بعض الالعبني املتميزين يف رياضة كرة القدم وشركات املشروبات غري أنه بال شك أن الشركات 

شركات الرياضيني أو املهتمني بالرياضة بشراء منتجاهتا أكثر من املنتجات  تنتظر من خالل تلك العالقة أن تزيد
املماثلة واملنافسة هلا يف السوق نتيجة ارتباطها وتأثريها بصورة الرياضة ومن مث التأثري يف القرارات الشرائية لكافة 

أداة تستخدم الرياضة يف إطار  ان التسويق مع الرياضة هي ومن هذا املنطلق ميكن أن نقول ،اجملموعات املستهدفة
اسرتاتيجية التسويق للمؤسسة أو املنظمة اليت ال تنتج خدمات أو منتجات رياضية وعند ذلك تكون الرياضة فقط ما 

 .(26ص، 2005)سعد امحد شليب،التسويق للمؤسسة. من هي إال وسيط مساعد يف إطار مزيد
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 التسويق في الرياضة: -6-2

التسويق يف الرياضة يعين استخدام املنظمات الرياضية مناهج وأسالي  إدارة التسويق املتبعة يف املنظمات     
هنا اإلدراك يكون فقط جلميع العارضني التقليديني للرياضة ومن مث فإنه يوجد تداخل كبري بني التسويق و  ،االقتصادية

منهما جبان  اآلخر وذلك بشكل خاص اإلقامات واألحداث مع الرياضة والتسويق يف الرياضة حيث يوجد كل 
الرياضية الكربى مثل بطوالت كأس العامل أو البطوالت القارية سواء كان ذلك من قبل املنظمات الرياضية مثل 

)سعد امحد االحتادات الرياضية أو املنظمات االقتصادية اليت تسوق من خالل الرياضة مثل رعاية األحداث الرياضية.
 (.28ص، 2005ليب،ش

 النظرتين المختلفتين للتسويق في المجال الرياضي: -6-3

ومن هذا املنطلق فإن التسويق يف الرياضة يعين أكثر مما ذكرنا من قبل، إنه جزء من تطوير اسرتاتيجية  
االتصاالت للمؤسسة من خالل الوسيط الرياضي بل هو تطبيق أسالي  املؤسسات االقتصادية يف خمتلف املنظمات 

  الشكل السابق وميكن ان نقول أنه:الرياضية فهو يشتمل على أشكال وجماالت التسويق وكما مت عرضها يف 

تسويق و )التسويق يف اجملال الرياضي هو التطوير ملفاهيم إدارة التسويق املنتجة لسلع قريبة من اجملال الرياضي  
منتجاهتا الرياضية للرياضيني املهتمني بالرياضة واملنظمات وأخريًا املستهلك الرياضي واملمولني أو املستثمرين من قبل 

 والرعاة(. الدولة

إن نطاق انتشار منو وتطوير التسويق يف الرياضة يف الوقت احلاضر خيتلف من منظمة إىل أخرى حيث يرتبط هذا 
النمو والتطور ببعض العوامل األخرى عالوة على ذلك يرتبط بوجهة النظر واإلدراك من قبل اجملال الرياضي ألمهية 

بالنسبة للمجال الرياضي ولذا ينبغي هنا أن نفرق بني رؤييت خمتلفني  األسالي  والوسائل اخلاصة باجملال االقتصادي
 للغاية مها:

األول: تؤكد على أن التسويق الرياضي واإلدارة الرياضية تبدو متامًا مثلما يبدو التسويق واإلدارة التقليدية يف اجملال 
 االقتصادي.

يف اجملاالت االقتصادية ينبغي تعديله مبا يتناس  مع الثانية: تربز وتؤكد خصوصية التسويق الرياضي وان ما حيدث 
 (. 30ص، 2005)سعد امحد شليب،طبيعة القيم اخلاصة باجملال الرياضي.
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 الموقف التسويقي: -6-4

 أن حتليل املوقف التسويقي يشتمل على أربع عناصر هي: يرى كوتلر

 وصف املوقف احلايل. 1-

 Opportunitiesوالفرص  Weaknessesونقاط الضعف  (Strength)نقاط القوة  Swotحتليل  2-

 أي حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص واملخاطر. (threatsواملخاطر/ التهديدات 

 تقابل األعمال. املشكالت الرئيسية اليت 3-

 (.194، ص2001 ، )كوتلراالفرتاضات الرئيسية على املستقبل. 4-

 وفيما يلي شرح هلذه العناصر:

 املوقف احلايل:  1-

تبدأ عملية التخطيط بتقييم موضوعي للموقف احلايل للبطوالت واملباريات الرياضية، ويتضح ذلك بالصورة 
بطوالت وحصة السوق واألسعار والتكاليف واألرباح مع حتليل أداء أإلحصائية آلخر مخس سنوات أو آخر مخس 

 اهليئات الرياضية املنافسة.

 :  Analysis حتليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 2- 

تبدأ عملية حتليل نقاط القوة والضعف بتحليل عناصر البيئة الداخلية للمنظمة، واليت بدورها  تنتهي إىل 
)املغريب، ة والضعف باملنظمة، وحتليل البيئة اخلارجية واليت بدورها تنتهي إىل حتديد الفرص واملخاطر. حتديد جوان  القو 

 (.194ص، 2004

 املشكالت الرئيسية اليت تواجه العمل: 3-

، 2001)كوتلر، .يلخص املدير أهم املوضوعات وتقدمي كشفا باملشكالت واخليارات اليت تواجه اهليئة

 (.195ص
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 االفرتاضات الرئيسية:  4-

توحيد االفرتاضات األساسية الرئيسية عن املستقبل، عن الوضع االقتصادي عامة، احتمالية املبيعات، حصة 
 اهليئة بالسوق، اجتاهات املنافسني، والتشريعات اجلديدة احملتملة.

 السوق الرياضي: -6-5

 :  Market conceptمفهوم السوق 

 السوق بأنه جمموعه من كل املشرتيني الفعليني واحملتملني لسلعه معينه. Kotlerيعرف  

 غالبا ما يتوقف حجم السوق على:

عدد األشخاص الذين تتوافر لديهم الرغبة يف احلصول على السلعة واالستعداد لدفع مقابل احلصول على هذه 1-  
 السلعة.

 ( .38صم، 2004سن، )توفيق عبداحملعدد املنافسني املوجودين يف السوق. 2-

 توصيف العميل:

ميثل العميل الوحدة الفردية اليت يتكون منها السوق، حيث انه الوحدة اليت لديها القدرة والرغبة يف الشراء،  
وتتعدد أنواع العمالء ومن مث ختتلف خصائص كل منهم ورغباهتم وحاجاهتم ودوافعهم لذلك تصنف األسواق على 

الن كل نوع من أنواع العمالء يكون سوقا خاصا به ورجل التسويق الناجح هو الذي حس  أنواع العمالء أيضا، 
يستطيع أن حيصل على معلومات وافيه عن كل هذه اجلوان  عن العميل حىت يستطيع أن يتفهمه جيدا مث يتنبأ 

 (.67ص، 2001)االزهري، واخرون،  بسلوكه قدر اإلمكان.

 املستهلك األخري)النهائي(:

 الذي يشرتي املنتج هبدف االستهالك واالستمتاع الشخصي.هو العميل 
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وقد يكون هذا املستهلك حمليا أو أجنبيا وهو األمر الذي ينعكس بدون شك على السياسات التسويقية  
للمنظمة نظرا لوجود اختالفات بينهم يف العديد من اجلوان  واليت تظهر يف اختالف سلوكهم الشرائي. )االزهري، 

 (.68ص، 2001واخرون،

 توصيف املستهلك األخري:

جي  أن تقوم اإلدارة بتوصيف املستهلك األخري ملنتجاهتا هبدف التعرف على العميل الذي يتعامل مع  
املنتجات وخصائصه من حيث السن والرياضة واجلنس ويالحظ اختالف األمهية النسبية لكل من هذه اخلصائص 

 بالنسبة.

 املشرتي غري النهائي:

ل أو اهليئة الذي يشرتي احلدث الرياضي ألغراض أخرى غري االستهالك واالستمتاع الشخصيً  وهو العمي
 وتتنوع هذه األغراض وهو األمر الذي ينعكس أيضا على نوعية العميل كما يلي:

 املشرتي التاجر: 1-

ولة بغرض إعادة وهو العميل أو اهليئة الذي يشرتي املنتج  الرياضي سواء كان تذكرة مباراة أو الع  أو بط
بيعه مقابل حتقيق الربح، فهو ال يشرتي البطولة إلشباع حاجاته الشخصية وإمنا لتلبية احتياجات املنظمة اليت يتبعها، 

 فهو يف هذه احلالة حتركه دوافع عقلية أكثر منها دوافع عاطفية  ومن أمثلته التجار والوسطاء.

 املشرتي الصناعي: 2-

ملنتج الرياضي بغرض إعادة عرضه وإخراجه للمستهلك النهائي ومن أمثلته القنوات هو العميل الذي يشرتي ا 
 الفضائية املتخصصة.

 املشرتي اخلدمي: 3-

هو العميل الذي يشرتي احلدث الرياضي أو تذاكر احلدث بغرض استخدامه يف تقدمي هذا احلدث مبقابل  
 والتلفزيون والصحافة. عةاإلذاجر أو بدون اجر ومن أمثلته ا
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 املشرتي احلكومي أو الذي ال يهدف إىل حتقيق الربح: 4-

هو العميل الذي يشرتي البطولة أو املباراة الرياضية بغرض استخدامها يف تقدمي خدمات عامه أو توصيلها  
 ملن حيتاجون إليها ومن أمثلته وزارة الشباب أو االحتادات الرياضية.

 املشرتي الدويل: 5-

هو العميل األجنيب الذي يشرتي البطولة أو املباراة الرياضية ألي غرض من األغراض السابقة. ومن أمثلته  
 األجنبية واألندية واالحتادات الرياضية. احلكوماتالتجار و 

 املستهلك املرتق : 6-

م يكونون السوق هم أولئك األفراد الذين حيتمل أن يتجهوا إىل شراء املنتجات املعروضة يف املستقبل، وه 
 احملتمل بالنسبة للمسوقني، وتعتمد منشآت األعمال هذه الفئة يف زيادة املبيعات وتوسيع دائرة السوق.

 الرعاة: 7-

العاملية ستخدام بعض االمتيازات احمللية و هم جمموعة من الشركات أو األفراد الذين يكون لديهم فرصة ال 
منظمي البطولة مقابل خدمات من قبلهم لكفل البطوالت واملباريات  واليت تتناس  معهم ومع القيم املقدمة من

 الرياضية، وتتفاوت االمتيازات اليت حيصل عليها الراعي تبعا للخدمات املقدمة من قبله.

بعض اهليئات وجدت حاجه إىل راع للفريق. وراعي الفريق هو عادة مدير أو مسئول تنفيذي، ودور الرعاة  
له،  ريق وتوصياته، واحلصول على مواردخرى، ولكنه عادة يشمل الدفاع عن مهمة الفخيتلف من شركه إىل أ

 واملساعدة يف التغل  على احلواجز الداخلية اليت حتول دون القيام بالعمل.

 وراعي الفريق هو مساند له ولكنه ليس عضوا فيه وبالتأكيد ليس مديرا أو قائد للفريق.

 تشمل:ويرى جوهن وجنسون أن فرص الرعاة 

 الزى الرمسي للفريق. -
 االحتياجات املادية )لوحة التسجيل، الرسائل، حقوق اللع (. -
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 تأييد اإلعالن )جداول التسجيل، الربامج(. -
 دعوات املباريات. -
 تكاليف املسابقات. -
 االحتياجات الرتوجيية )اهلبات أو املنح واهلدايا، كتابة أحداث البطوالت(. -
 .(John, 1996.p115)املكافآت واحلوافز. -

 المفهوم الشامل )الموسع( للمنتج الرياضي: -6-6

وقد اتسع  ،ال ميكن ألي منظمة أن تتجن  النشاط التسويقي مهما كان حجمها أو هدفها التسويقي
ومن  ،مفهوم املنتجات ومل يعد قاصرًا على السلع املادية فقط أو اخلدمات إمنا تطرق لألفكار واألماكن واألشخاص

جان  آخر جند أن مفهوم املنتج قد اتسع وحتول من جمرد اعتبار املنتج جمموعة من اخلصائص املادية إىل املنافع اليت 
 .ميكن أن تتحقق من وراء اقتناء هذا املنتج

مل تعد ذلك احلديث بني فريقني، ولكنها أصبحت متثل إشباعًا حلاجة  -فاملباراة الرياضية على سبيل املثال
 واالستمتاع ومنافع أخرى. حة لدى املستهلك الرياضي أو حتقق له منفعة كالرتويمعين

 و يوجد أنواع خمتلفة من املنتجات الرياضية طبقاً للمفهوم الشامل )املوسع( كما يلي:

 . املنتج البشري بالبطوالت واملباريات الرياضية:1

ليشمل الالع ، املدرب واإلداري، وأفراد اجلهاز اتسع مفهوم املنتج البشري بالبطوالت واملباريات الرياضية 
 الطيب، ومنظمي احلدث الرياضي واحلكام.

 . اخلدمات:2

 ميكن أن حتتوي اخلدمات املقدمة للمستهلك الرياضي على قسمني مها:

 اخلدمات الرئيسية. -
 .اخلدمات املضافة -
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فعلى سبيل املثال يف حالة تفكري العميل وهناك ارتباط وتوثيق بني النوعني حبيث يؤثر كل منهما ويتأثر باآلخر 
 الرياضي يف احلصول على املباراة الرياضية فإن هناك خدمتني مها:

 اخلدمة الرئيسية: وهي مشاهدة املباراة الرياضية. -

 اخلدمات املضافة وهي جمموعة اخلدمات اليت تتوافر قبل وأثناء وبعد إقامة املباراة. -

 خدمة األمن والسالمة. -

 خدمات فنية. -

 خدمات تكنولوجيا. -

 خدمات تروجيية. -

ويالحظ أنه من الصع  فصل اخلدمات املضافة عن اخلدمات الرئيسية فعلى سبيل املثال قد تكون اخلدمة 
الرئيسية )مشاهدة املباراة( يف املثال السابق بني فريقني كبريين ولكن عدم توافر اخلدمات املضافة بشكل جيد يؤهل أو 

  رار املستهلك أو العميل.يغري ق

 . السلع:3

 تعترب السلعة الرياضية هي أي شيء مادي يتم تقدميه للعميل وحيصل على جمموعة من املنافع من استخدامها.

 وميكن تقسيم السلع الرياضية إىل:

 البضائع: -

 املستخدمة يف الرياضة.وتشمل املالبس الرياضية، مثل احلذاء والشورت وبدلة التدري  وغري ذلك من املالبس 

 األدوات: -

 مثل السيارات يف سباقات السيارات، والدراجات يف سباقات الدراجات.

 احلدث الرياضي )البطولة واملباراة(: -
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)كمال الدين درويش، .وهو ميثل املنتج اجلوهري للرياضة والذي يظهر عادة كشكل من أشكال التسلية أو الرتويج
 (.42ص، 2004، حممد صبحي حسنني

 األفكار: -4

 وهي خطط اللع  وبرامج التدري  واألحباث العلمية يف جمال الرياضة. 

 اهليئة الرياضية: -5

تسعى اهليئات الرياضية إىل حتسني وضعها يف نظر العميل الرياضي الذي يتعامل معها ومن أمثلة ذلك األندية 
 (.32ص م،2001)جربيل،واالحتادات الرياضية ومراكز الشباب.

 :يمكن تقسيم المنتج الرياضي إلىمن خالل العرض السابق لألنواع املختلفة من املنتجات الرياضية 

 املنتج األساسي: -1

 يتمثل يف احلدث الرياضي )البطولة أو املباراة الرياضية(.

 املنتج اإلضايف: -2

بس واألعالم واخلدمات الرياضية وهو املنتج املصاح  أو املضاف إىل املنتج األساسي مثل السلع واألدوات واملال
 اليت تقدم أو تباع للعميل الرياضي قبل وأثناء وبعد املنتج الرياضي.

واملنتج الرياضي له أنواع خمتلفة من العمالء كال منهم يفضل منتج معني أو خدمة معينة عالوة على ذلك فان 
ية املنتجات األخرى التجارية واليت قد جتد الفرق الرياضية ختتلف من حيث الشكل أو اخلدمة املقدمة منها عن بق

منها مشرتين من القطاع احمللي، وهذه قد تكون نعمة أو نقمه على السوق الرياضي كذلك فان املنتج الرياضي صع  
يكون هذا الفريق هو الفائز فان هذا خيلق السعادة عند د فريق مفضل لدى العمالء وعندما التسويق. ويف حالة وجو 

ويزيد من إنتاج الدخل باإلضافة هلذا فان السوق الرياضي ال ميلك صوت قوي يف نتائج الفريق ألهنا غالبا ما العمالء 
وهلذه  ،تتأثر بالطقس وإمكانيات الالعبني وكل هذه األسباب متثل صعوبة للمسوق يف أن يتحكم يف رغبات العمالء

 ملنتج األساسي )البطوالت الرياضية( واملنتج اإلضايف.األسباب فان املسوق الرياضي ينبغي عليه أن يسوق كال من ا

.(Booniel,1994.p.321)  
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 خطط املنتج الرياضي: -3

او حدث  جي  أن يدرك املسوق الرياضي كيف يتم تسويق املنتج الرياضي قبل تقدميه سواء كان لعبه جديده
  تنمية هذا املنتج وجعله األفضل.ومن مث ،رياضي معروف وما هي األهداف املوضوعة من قبل اهليئة الرياضية

 وتتكون عملية تنمية المنتج الرياضي من خمس مراحل هي: 

 التعرف على األفكار اجلديدة لتسويق املنتج الرياضي: -1

وذلك ليكتشف  يةتعلقة باألعمال التجارية والرياضجي  على املسوق الرياضي أن يقرا كثريا يف اجملاالت امل
أفكارا تسويقية جديدة، وما الذي يتطلع إليه العمالء وان يتعاون مع الكليات املختصة لتنشيط االجتاهات املتعلقة 

 بالبحث الرياضي وجي  عليه أن ال يفضل أي فكره يف هذه املرحلة.

 تقييم أفكار هذا املنتج اجلديد وحتليل هذا املنتج: -2

وكذلك تنمية هذا املنتج وإمكانياته ووضع السعر  لتجاريةاإن تقييم املسوق الرياضي املنتج من حيث قيمته 
 ج للحدث الرياضي.ا وريا وكذلك تنمية الربنامج اإلخر املناس  له إذا كان ضر 

  تنمية املنتج: -3

 صالحيته الكاملة ملواجهة املنتجات األخرى.ويف هذه املرحلة فان فكرة املنتج يتم تطويره بشكل كامل من حيث     

 يتم حتليل هذا املنتج ملدى مالئمته للعمالء.  حتليل األفكار املتعلقة باملنتج: -4

 اختبار املنتج: -5

إن اختبار املنتج الرياضي هو احد األهداف التسويقية واليت على أساسها يتم اكتشاف مدى مناسبة سعر املنتج 
 .Booniel ,1994. p.321) .)وتطوير احلمالت التسويقية للمنتجإلمكانيات العمالء 
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 اهداف مشروع لتسويق الخدمات الرياضية المختلفة

 

 .(303ص، 2005)حسن امحد الشافعي  ( اهداف مشروع لتسويق الخدمات الرياضية المختلفة.09) شكل رقم

 اهداف مشروع لتسويق الخدمات الرياضية المختلفة

 يهدف تقديم الخدمات للقطاعات االتية

قطاع اعداد الناشئين 
والعناية بالموهوبين في 

االنشطة الرياضية 
 المختلفة

في االلعاب الفردية 
 والجماعية

اعداد الخطط التدريبية 
لالرتقاء بالمستوى حسب 

اللعبة ونوعية البطولة 
 والمسابقة

 قطاع الرياضة للجميع

االهتمام بزيادة قاعدة 
اهمية دور  -الممارسين

الممارسة بالعناية بصحة 
 االنسان عامة

االلعاب الفردية والجماعية 
من خالل االنشطة 
 الرياضية والترويحية

 قطاع البطولة

جميع االنشطة الرياضية 
المختلفة سواء كانت 

 فردية او جماعية

في التدريب الرياضي 
اكتشاف المواهب 

 االدارة الرياضية -ورعايتها
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 السياسات التسويقية للمنتج الرياضي:  -7-1

تواجه اهليئات الرياضية منافسه جادة سواء يف تسويق منتجاهتا الرياضية أو املنتجات املضافة، وملواجهة تلك  
 املنافسة جي  إتباع السياسات التالية: 

 حتسني جودة املنتج الرياضي األساسي واملضاف. 1-   

 التوسع يف استخدام العمالء الرياضيني للمنتج األساسي واإلضايف. 2-

 نتاج أصناف جديدة من املنتجات املضافة للمنتج األساسي.إ 3-

 رفع مستوى أداء اجلهاز البيعي لتذاكر املباريات.  4-

 تطوير السياسة الرتوحيية من خالل برنامج تروحيي للمنتجات وحتسني اخلدمة.5- 

 إدخال نظام احلاس  اآليل مبراكز توزيع تذاكر املباريات. 6-

 لتسويق املنتجات األساسية واملضافة. إنشاء إدارات متخصصة 7-

 واضاف الشافعي مقترح لمشروع مكتب استشاري لتسويق الخدمات الرياضية المختلفة عن طريق:

 من اجل الصحة العامة عن طريق الربامج الرياضية التأهيلية العالجية. :قطاع الرياضة الوقائية والعالجية -

لفراغ او الوقت احلر ونشر ممارسة االنشطة الرياضية املختلفة جلميع قطاع السياحة الرياضية واستثمار وقت ا -
 االعمار يف القرى السياحية حس  موقعها اجلغرايف وتقدمي اخلطط والربامج لألنشطة الرتوحيية.

نفسيا  ت االعاقة املختلفة سواء بدنياقطاع خدمات ذوي احلاالت اخلاصة عمل خطط وبرامج االنشطة حلاال -
-بدنيا –ملراحل العمر املختلفة، واالعداد للبطوالت احمللية واالقليمية والدولية حلاالت االعاقة املختلفة  واجتماعيا
 (.304 ص. 2005)حسن امحد، اجتماعيا. -نفسيا

 : Winning Customers in the market placeعوامل الفوز برضى المستهلك  -7-2
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املنافسة، واالحتياجات، ونوعية وثقافة وادراك املستهلك للخدمة، اال يعتمد الفوز برضا املستهلك على: طبيعة 
 ان هناك عوامل عديدة تساعد على الفوز برضى املستهلك منها:

 توافر اخلدمة: - أ
يرغ  املستهلك ان جيد اخلدمة يف اي وقت، لذك توفر بعض املنظمات خدماهتا على مدار اربع     

فيات العامة واخلاصة، والربيد، واالتصاالت، وخدمات النقل الربي وعشرين ساعه، مثل الفنادق ، واملستش
 وغريها.

 املوقع املالئم:  - ب
 احلرص على اختيار املكان املناس  من وجهة نظر الزبون لتقدمي اخلدمة.     

على درجة الثقة يف اخلدمة: تنشأ ثقة الزبون باخلدمة اذا ما اسهمت يف اشباع حاجاته وحل مشكلته والتعامل  -ج
اساس شخصي وتقدمي اخلدمة على اساس شخصي )حس  طل  الزبون( مثل اخلدمة الصحية اذ يتم تشخيص 

 احلالة مث معاجلتها.

 السعر: -ه

ميثل سعر اخلدمة حتديا إلدارة املنظمة، بسب  صعوبة حساب تكاليف اخلدمة بشكل عام واملهنية 
 شكل خاص.املتخصصة مثل احملاماة واخلدمات الطبية، واالدارية ب

 اجلودة: -و

تعتمد جودة اخلدمة على العالقة بني ما يتوقعه الزبون من اشباع حاجاته ورغباته من اخلدمة قبل تلقيها وما  
 يدركه او يشعر به بعد احلصول عليها، او ما ترتكه من اثر عليها.

 السمعة: -ز

ا يسمعه عنها من املؤثرين عليه ويرتك اختيار الزبون ملنظمة حمددة للحصول على اخلدمة منها هو حمصلة مل  
 سلوك مقدم اخلدمة اثرا اجيابيا على الزبون وعلى مسعة املنظمة اكثر من االعالن.
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 :Safetyاالمان  –ح 

توافر االمان يف اخلدمة عامل اساسي يف اقدام الزبون على شرائها من عدمه ومن امثلة ذلك املستشفيات 
 وخدمات النقل اجلوي وغريها.

 السرعة: -ط

سرعة تقدمي اخلدمة يكون مرضيا للزبون يف بعض اخلدمات مثل االسعافات، والدفاع املدين، الشرطة      
 (.32-31، ص2013)سنان املرهضي، .وغريها

 مجاالت واساليب التسويق الرياضي: -8

 :مجاالت التسويق الرياضي -8-1

ال يقل أمهية عنها كونه يشمل جوان  فردية ومجاعية، إن التسويق الرياضي كغريه من أنواع التسويق األخرى وهو 
 :وجماالته أوسع بكثري، وتتمثل مصادر التمويل يف الرياضة مبا يأيت

 . الرتخيص باستخدام العالمات والشعارات على املنتجات ووسائل اخلدمات -
  .اإلعالن على مالبس وأدوات الالعبني -
 .اإلعالن على املنشآت الرياضية -
عائدات  ،املرافق واخلدمات يف اهليئات الرياضية) املنشآت الرياضية(  اماكن ممارسة الرياضةتسويق واستثمار  -

 . تذاكر الدخول للمباريات واملناسبات الرياضية
 . اإلعانات والتربعات واهلبات  -
 . عائدات انتقال الالعبني -
 . اشرتاكات األعضاء ومسامهات األعضاء -
 . الدعاية واإلعالناستثمار حقوق  -
 ة.يصدار الطوابع والعمالت التذكارية واالحداث الرياضا -
 تسويق الثقافة الرياضية. -
 . حقوق البث اإلذاعي والتلفزيوين لألنشطة واملناسبات الرياضيةتسويق   -
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 . اإلعالن يف املطبوعات والنشرات والربامج اخلاصة باألنشطة الرياضية -
 . حرتاف عنصرا أساسيا لدى األنديةتسويق الالعبني، حيث أصبح اال -
تسويق تكنولوجيا املعدات الرياضية وهو جمال من أخص  اجملاالت اليت حتوز على كثري من اهليئات   -

 . الستخدام التكنولوجيا للمعدات الرياضية
 . التسويق يف جمال التغذية الرياضية خصوصا فيما يتعلق بطعام وشراب الرياضي -
)سالم حنتوش .لرياضي املبين على أسس علمية وقواعد تربوية هادفة لتحقيق أهدافهاتسويق برامج التدري  ا -

  (.262ص، 2016،املعموري، علي عبدالعظيم الزبيدي
 وقد ذكر حممد سالمة جماالت التسويق الرياضي يف:

الرياضات التنافسية، الرياضات املدرسية واجلامعية، األندية واملنشآت الرياضية سباقات الراليات، املعسكرات      
والتجمعات الرياضية، الصناعات الرياضية، وسائل اإلعالم الرياضي، الط  الرياضي، التغذية الرياضية، برامج 

تنوعة، الربامج واألماكن الرتوحيية، الرياضة للجميع، املنتجعات  التدري  واللياقة البدنية، القياسات واالختبارات امل
 الرياضية. 

 أساليب التسويق الرياضي بالمؤسسات الرياضية: -8-2

والدورات  دام اجملاالت الرياضية والبطوالتهي جمموعة األنشطة املختلفة اليت ميكن تطبيقها باستخ
 واالوملبية يف التسويق الرياضي.واملنافسات احمللية والدولية والقارية 

 وتتعدد وفقا ملا يلي: 

 تسويق حقوق الدعاية واإلعالن.1- 

 التسويق التلفزيوين.2- 

 تسويق البطوالت واملباريات.3- 

 تسويق الالعبني.4- 

 تسويق املنشئات الرياضية واالجتماعية.5- 
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 تسويق اخلدمات للجمهور الداخلي واخلارجي.6- 

 الدعاية واإلعالن:تسويق حقوق 1- 

 التعاقد مع شركات املالبس الرياضية مقابل الدعاية هلا. - 

 استخدام صور وأمساء وأرقام الالعبني. -

 بيع حقوق استغالل العالمة التجارية للمنظمة.- 

 إعداد أفالم وصور عن املؤسسة.- 

 املؤمترات الصحفية إلبراز أهم املشروعات.- 

 التليفزيونية اخلاصة.الصحف والقنوات -  

 شعارات وأعالم املؤسسة.  -

 التسويق التليفزيوين: 2-

 وضع شروط تعاقدية للتغطية التليفزيونية.- 

 احتكار حقوق بث األحداث الرياضية.- 

 عقد اتفاقيات مع املؤسسات اإلعالمية للدعاية للبطوالت واألحداث الرياضية باملؤسسة.-

 وكثافة املشاهدة.“ قت الذروةو “االهتمام بتوقيت اإلعالن - 

 “.الرعاة الرمسيني“ التعاقد مع املهتمني بعمليات- 

 جذب اهتمام املستثمرين الرياضيني وتشجيع االستثمار الرياضي.- 

 تسويق البطوالت واملباريات:3- 

 فتح العديد من منافذ بيع التذاكر مما ييسر على اجلماهري.- 
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  .إلقبال اجلماهرييدعوة كبار املسئولني مما حيفز ا- 

 طرح كمية من التذاكر تتناس  مع توقعات احلضور.- 

 حتديد أسعار التذاكر مبا يتناس  مع أمهية احلدث الرياضي. - 

 عمليات السح  على التذاكر. يفتقدمي هدايا تذكارية للفائزين -  

 تسويق حقوق اإلعالن للراغبني أثناء إقامة املباراة أو احلدث.  -

 للبث املباشر أو املسجل للبطوالت أو اإلحداث.  التعاقد -

  .التعاقد لعقد الندوات أو التحليالت أو األحاديث الرياضية املرتبطة -

 تسويق الالعبني:4- 

 االهتمام بإنشاء مدارس األلعاب الرياضية باألندية. -

 اختبارات الختيار الناشئني.االهتمام بتوسيع قاعدة الناشئني يف خمتلف األلعاب باألندية عن طريق عمل  -

 احرتافهمٍ  مما يضمن عائد كبري.و  مراعاة االستعانة باملختصني يف تسويق الالعبني -

االهتمام جبذب انتباه رجال األعمال الرعاة لتبين فريق أو الع  مع تشكيل جلنة خمتصة الحرتاف الالعبني مع - 
سهيالت خاصة من الضرائ  لرجال األعمال نظري رعايتهم االهتمام بتقدمي تو  ،التامني ضد اإلصابات واحلوادث

 (.60ص، 2007)ناصري عبدالقادر، لالعبني األبطال.

 تسويق املنشئات الرياضية واالجتماعية:5- 

 االهتمام بالتعاقد مع املؤسسات ملمارسة النشاط الرياضي على مالع  النادي يف غري أوقات املمارسة. -

االهتمام بالتعاقد مع شركات متخصصة يف الدعاية واإلعالن الستغالل األماكن املناسبة لتسويق اخلدمات  -
 الرياضية.

 االهتمام بتأجري املطاعم والكافترييا، ومحام وصاالت السباحة، إلقامة حفالت األعضاء به. -
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 شركات املتخصصة.االهتمام بتطوير املطاعم والكافترييا باألندية وإسناد إدارهتا لل -

 االهتمام بإنشاء حمالت جتارية باألندية وتأجريها للجمهور. -

االهتمام بتوفري اخلرباء واملتخصصني الذين يتحدثون اللغة التجارية، مع إنشاء فندق حيمل اسم املؤسسة الرياضية   -
 وذلك لزيادة مواردها.

 وتدار بطريقة اقتصادية. االهتمام ببث قناة رياضية حتمل اسم املؤسسة الرياضية، -

 تسويق اخلدمات للجمهور الداخلي واخلارجي: 6-

 –املصايف  –رحالت احلج والعمرة  –االهتمام بتوفري اخلدمات االجتماعية لألعضاء مثل )الرحالت االجتماعية  -
 (.فواتري التلفون -الرعاية الصحية –اجلمعيات االستهالكية  –احلضانة  –أماكن انتظار السيارات 

 االهتمام بتشفري املباريات لزيادة اإلقبال اجلماهريي على املباريات. -

 االهتمام بفتح مراكز اللياقة البدنية والرياضية جلميع املمارسني. -

 تسجيل موقع املؤسسة الرياضية على موقع االنرتنت. -

 عمل دليل رياضي فيه خمتلف االجنازات احملققة. -

 االهتمام بتقدمي اهلدايا التذكارية للمشاهدين مثل خرائط امللع ، صور النجوم، جدول املباريات. -

 مراعاة املسامهة يف مشروعات صناعية كربى مثل مصنع املالبس. -

عمل دراسات دورية تقدمها املؤسسة مع تقدمي بعض اخلدمات األمنية للمشاهدين وقنوات فنية وقنوات مفتوحة  -
 (.186-187ص، 2006 )الشافعي، للتعبري عن أراءهم ورغباهتم.للجماهري

 أما علية حجازي والشافعي فقد ذكرا أن أسالي  التسويق الرياضي تأخذ شكالن:

الشكل األول: التسويق مع الرياضة: وتكون الرياضة أو التسويق الرياضي أداة أو وسيلة للمؤسسة اليت ال تنتج منتج 
وسيلة لتحقيق أهداف املؤسسة التجارية )التسويقية( وأمثلة ذلك الرعاية الرياضية اليت تقوم  رياضي. هنا تكون الرياضة



  

                                                         الثاني التسويق الرياضيالفصل                
 

 
111 

على املنفعة املتبادلة بني املؤسسة والراعي، والتصاريح باستخدام شعار الشركات، استخدام إعالنات الشركات 
 التجارية، و اإلقامات الرياضية.

تخدام املؤسسات الرياضية أسالي  إدارة التسويق املتبعة يف املؤسسات الشكل الثاين: التسويق يف الرياضة هو اس
)التسويق للخدمات واملنتجات واألنشطة الرياضية وتسويق الالعبني والفرق واملسابقات والبطوالت  االقتصادية مثل

)علية حجازي، الشافعي، .واملباريات وتسويق األجهزة واألدوات واملالبس الرياضية واخلدمات الطبية والسياحة الرياضية(
 (.24ص، 2009

أسالي  التسويق الرياضي بالتوضيح والتفسري فهو يرى أهنا عبارة 2004): ) وقد تناول الشافعي حسن امحد
عن الطرق املستخدمة اليت تطبق يف جماالت الرياضة باستخدام األنشطة الرياضية والبطوالت والدورات واملنافسات 

 عملية التسويق الرياضي ومن أمهها:احمللية والدولية يف 

الرعاية الرياضية: رعاية الشركات املؤسسات التجارية، اهليئات، األفراد اجلماعات لألحداث واألنشطة والبطوالت  -
 والدورات واالحتادات الرياضية املختلفة.  

  حتديد امليعاد للبطولة بفرتة كافية. النقل التلفزيوين لألحداث والبطوالت حمليا ودوليا، وهلذا جي  مراعاة اآليت: جي -
 يتم اختيار الوقت املناس  للبطولة أو املنافسة الرياضية. عدم رعاية عدة أحداث رياضية يف وقت واحد.

 العالقات الشخصية )دعوة شخصيات هامة حملية ودولية(. -

شات عرض كبرية يف األماكن اجتذاب اكرب عدد من اجلماهري بتقدمي مميزات ومسابقات هلم عن طريق وضع شا -
العامة واملؤسسات املختلفة، وتقدمي مسابقات جبوائز مالية. وعمل ختفيضات للمؤسسات واهليئات واجلماعات، 

 والتعاقد مع الشخصيات العامة لالستقبال اجلماهريي.

اسطة وسائل اإلعالم اإلعالم الرياضي ووسائله املختلفة )الوسيلة غري الشخصية لتقدمي املعلومات واألفكار بو  -
 (.146-147ص، 2006)الشافعي، السمعية والبصرية أو السمعية والبصرية معا(.
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 أساليب تسويق البطوالت والمباريات الرياضية: -8-3

  الرعاية الرياضية: -8-3-1

 الرعاية الرياضية كأسلوب من اسالي  التسويق الرياضي:

اهليئات املختلفة بدعم نشاط رياضي او فريق او الع  رياضي يف هي قيام املؤسسات التجارية واالفراد او 
خمتلف جماالت الرتبية الرياضية وهي وسيلة دعائية او اعالنية للمؤسسة التجارية او االجتماعية او السياسية حمليا 

 واقليميا ودوليا وتساعد على منو وتطور الرياضة يف املؤسسات املختلفة.

 تعريف جون مينيغام:

عرف )جون مينيغام( الرعاية التجارية باهنا ) تقدمي املساعدة املالية او ما شاهبها اىل احدى االنشطة بواسطة      
 مؤسسة جتارية بغرض احلصول على اهداف جتارية(.

ومن التعريف يتضح ان الرعاية ليست مقتصرة على الرياضة فقط بل تستخدم يف الكثري من املناسبات او     
كاملسلسالت التلفزيونية او كتاب معني او برامج اذاعية او فريق معني والقاسم املشرتك فيما بينها هو حافز االحداث  

ولكن يتوقع للرعاية الرياضية  ،املشاركة، فالتربع للجمعيات اخلريية يكون احلافز هنا عمل خريي وليس املصاحل التجارية
 مستقبال جيدا اكثر من غريها لألسباب التالية:

 .االهتمام املتنامي من وسائل االعالم يف تغطية االنشطة الرياضية بوجه افضل وملدة اطول - 1

 .تزايد اهتمام االفراد يف املشاركات الرياضية او مشاهدة االنشطة الرياضية - 2

 .اصبحت اهليئات املنظمة للنشاطات الرياضية اكثر مرونة حنو قبول مشاركة الرعاية الرياضية - 3

بحت وكاالت الدعاية واالعالن ملزمة بتخصيص ميزانيات للدعاية التجارية وبإحلاح من العميل ورغبته يف اص - 4
 .االشرتاك يف رعاية االنشطة الرياضية وغريها

تقوم هبا الشركات دور اساسي يف  اليتويف اجلان  االخر ومع تزايد االهتمام بالرعاية الرياضية فان للرعاية الرياضية     
ومنو وتطور الرياضة بنشاطاهتا املختلفة، فبعض الرياضات وخاصة االحرتافية منها تتطل  مبالغ طائلة لتنظيمها  نشأة
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كما تعترب رعاية الشركات للنشاطات الرياضية اداه تسويقية متطورة تتميز عن الوسائل االخرى لإلعالن  واستمرارها
اح احلدث الرياضي يف الوصول اىل اجلمهور املستهدف وبالتايل بكلفتها املنخفضة نسبيا، وتتأثر هذه الكلفة مبدى جن

ولذلك فان االعالم له دور هام جدا يف حتقيق  عدد املشاهدين الذين يتم الوصول اليهم من جراء احلدث الرياضي
هي  بةاالنتشار والربوز للحدث الرياضي وباألخص التلفزيون الذي يدخل احلدث اىل وسط املنزل يف الساعات املناس

 إحدى أسالي  التسويق الرياضي اليت تعتمد على شروط واضحة بني ما يقدمه الراعي وما تقدمه املؤسسة الرياضية.

ومن أهم مقومات جناح الرعاية الرياضية بالنسبة للمؤسسة الرياضية ضمان املؤسسة احلصول على دعم مادي 
ها أما من جان  الراعي أن يضمن أن البطولة او من الراعي حىت تتمكن من حتقيق أهدافها والصرف على أنشطت

املباراة او الفرق الذي يرعاه منتشرًا إعالميًا أو على األقل يف سبيل  لالنتشار الن هذا حيقق دعاية جمانية للراعي 
 شر فالتليفزيون يدخل احلدثتولشركته فالتغطية اإلعالمية خاصة التليفزيون ملثل تلك األنشطة جتعلها تشتهر وتن

الرياضي إىل كل بيت مصحوبًا بإعالنات الرعاة الرمسيون للحدث وهذا يكون يف الساعات املناسبة ليشد املشاهدين 
  (.42ص، 1997،)حممد فارس.إليه وتتأمن بذلك نسبة أكرب من الوصول إىل مجهور أكرب من املستهلكني

سنوات االخرية ففي الواليات املتحدة ولقد تزايدت رعاية الشركات الرياضية املختلفة بشكل ملحوظ خالل ال
( شركة تنفق ما يزيد على ملياري 400االمريكية مثاًل جند أن عدد الشركات اليت تساهم يف رعاية األنشطة الرياضية )

 دوالر باإلضافة إىل اضعاف هذا املبلغ يف الصرف على تسويق املنتجات والسلع واالنشطة.

تأمين عناصر هامة وأساسية في الحدث الستقطاب الشركات الراعية هنا يجب على المؤسسة الرياضية ومن 
 مثاًل: وذلك بتوافر

 .شخصيات رياضية مهمة )جنوم كرة قدم( -
 فرق رياضية هلا شعبية كبرية. -
   (.42ص، 1997..)حممد فارساختيار أوقات مناسبة للجمهور -

 التليفزيون: -8-3-2

األنشطة الرياضية حيث أصبحت عائدات حقوق البث التليفزيوين يعترب التليفزيون املورد الرئيسي لتمويل 
  (.16ص، 2000.)امحد حممد املصري.باإلضافة إىل حقوق الدعاية واإلعالن مورداً أساسيًا يف التمويل للبطوالت الرياضية
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القارات ويتميز التليفزيون بنقلة األحداث الرياضية صوتًا وصورة ملئات املاليني من املشاهدين عرب حدود 
 جلعلها الوسيلة املثالية لنقل هذه االحداث خاصة بعد التطورات اليت طرأت على عمليات التطوير لنقل البث 

 التليفزيوين ويأيت يف مقدمتها:

 وسائل البث عرب االقمار الصناعية. -
 التليفزيون الكابلي بأشكاله ووسائله املختلفة. -
 الكامريات الالسلكية واحملمولة. -
 (.92ص.2002.(.) كوثر سعيد املوجيHDTVالعايل الدقة ) التليفزيون -

 مدروسة يجب مراعاة االمور التالية:و ولكي تسوق البطولة بصورة علمية 

جي  أن يتخذ القرار بإقامة البطولة قبل أربعة عشر شهراً من إقامتها حيث تبدأ برجمة احلدث جبميع تفاصيله خالل  -
وذلك أن البطولة الدولية أو العاملية لن تأخذ صفتها الدولية على الصعيد اإلعالمي  ،الستة أشهر األوىل من إقامتها

إال إذا بثت يف أكثر من دولة خصوصاً الدول املشاركة وخصوصاً أن حمطات التليفزيون الدولية ختطط لرباجمها قبل عام 
لك إعطاء فرصة ملن يسوق هذه من بثها، وحىت يعطي املخطوط فرصة جلدولتها قبل عام ضمن خطط براجمهم، وكذ

 البطولة على تسويقها بشكل جيد على شبكات التليفزيون.

اختيار موعد مناس  إلقامة البطولة، كان يكون هناك منافسة دولية أخرى يف نفس الفرتة يف مكان آخر من العامل  -
عامل املشاركة يف البطولة والتوقيت يف ميكن أن يغطي على البطولة املقامة يف الدولة ومراعاة فروق التوقيت بني دول ال

 الدولة املقام للبطولة.

 التأكد من عدم تبين حدثني دوليني ضمن فرتة بسيطة حيث قد يؤدي هذا إىل االرتباط اإلعالمي.             -

وكذلك ( مليون دوالر نظري حقوق بث االلعاب االوملبية بأتالنتا 546األمريكية مبلغ ) NBCلذلك دفعت شركة 
( مليون دوالر نظري نفس احلقوق وبذلك ستجد ان عائدات حقوق 250دفع احتاد اإلذاعات للدول العربية مبلع )

%( من عائدات حقوق الدورات االوملبية والتليفزيون من اهم الشركاء فهو يقوم مبسامهة 48البث التليفزيوين متثل )
 (.92ص، 2002..)كوثر سعيد املوجيلتليفزيوين لألحداث الرياضيةمباشرة من خالل دفع مبالغ مالية نظري حقوق البث ا
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 الدعاية واإلعالن: 8-3-3

  Title ابتكرت شركات اإلعالن املسئولة عن تسويق حقوق الدعاية منها على سبيل املثال الراعي الكلي

Spenser أوSpenser Over all   اإلعالن ليدخل وتعطي هذه الصفة لشركة أو مؤسسة الستخدامها يف وسائل
 اسم الشركة واملنتج يف اسم البطولة.

باإلضافة إىل جمموعة االمتيازات األخرى منها عدد من اللوحات اإلعالنية يف املالع  أو اإلعالنات من 
خالل املطبوعات الرمسية يف احلدث الرياضي وحق استخدام شعارات احلدث الرياضي وإعالن املنتج يف وسائل 

 (.4ص. 2002.)حسن امحد الشافعي.املختلفةاإلعالنات 

وترجع أمهية اإلعالنات يف التسويق الرياضي إىل أن اإلعالن وسيلة مجاهريية لتوصيل املعلومات عن املنتج 
 بغرض إقناع املشرتين للمنتج املعلن عنه وبالتايل تعظيم األرباح احملققة.

 اختيار الشكل اإلعالمي لإلعالن: -أ
ومفتاح اختيار الشكل اإلعالمي حلمل الرسالة اإلعالنية  ،اخلطوة األوىلعالمي هو اختيار الشكل اإل

املقصودة يكون من خالل الوسيلة اإلعالمية املناسبة اليت تصل إىل حتقيق اهلدف التسويقي من خالل أي شكل من 
ق الرياضي أن يصل أشكال الوسائل اإلعالمية واليت تشمل الصحف والراديو والتليفزيون، وينبغي على املسو 

 باخلصائص الطبيعية الرياضية مع هذه الوسيلة اإلعالمية املناسبة.

سب  آخر جي  أن يوضع يف االعتبار هو تكلفة كل وسيلة واختيار الوسيلة املناسبة للعمالء وجند أن 
م شبكات االتصال التكلفة تكون قليلة جداً عند استخدام شبكات االنرتنت العاملية على غري ما تكون عند استخدا

 احمللية.

واإلعالن التليفزيوين رمبا يكون أفضل شكل إيصايل اليوم للوصول إىل اهلدف التسويقي املقصود ولكن جي  
 الوضع يف االعتبار استخدام الوسائل األخرى مثل الراديو.

شنط البقالة وينبغي على املسوق الرياضي أن يضع يف االعتبار اإلشكال اإلعالنية النشطة األخرى مثل 
وحمطات األتوبيس واإلعالن يف الشوارع وعلى احملالت التجارية وايضًا استخدام األشكال اإللكرتونية يف إعالن مثل 

 .(74ص، 2012حممد امحد رمادي، (.صال الرسالة إىل كافة العمالءاياللوحات املضيئة وغريها واليت تساعد على 
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 خلق خطة إعالنية: -ب

االتصال يف عمليات االتصال التسويقية وتأثريه شيء ضروري جدًا واخلطوات التالية من ضمان استمرارية 
 املمكن ان ختدم أو أن تعترب كمرشد لتنمية اخلطط اإلعالنية وهي:

عمالء عن هذا املنتج او اخلدمة او لل هسوق ان يصل فيحتديد األهداف املوضوعة لإلعالن. ما الذي يريده امل -
 مالء ملزيد من التأييد أو خللق صورة جذابة عن املنتج.جلذب انتباه الع

 معرفة ميزانية اإلعالن وحساب تكاليف العمليات اإلعالنية يف وسيلة من وسائل اإلعالم. -

 خلق أو صنع الشكل اإلعالمي املناس  للبطولة أو الفرق املشاركة. -

 ن املتابعة.اختيار الوسيلة اإلعالمية املناسبة اليت ختطي بأعلى عائد م -

 صنع اإلعالن أو تصميم اإلعالن وهذا من املمكن أن يكون عن طريق وكالة إعالن. -

تنمية االنتشار اإلعالين وهو مىت يبدأ اإلعالن يف الظهور وهل سوف يظهر اإلعالن يف كل موسم او حتديد  -
 املواسم اليت سوف يظهر فيها.

 Peter R. Dicksonاستخدام احباث التسويق للتقييم لإلعالن.)تقييم التأثريات املتعلقة برسالة التسويق.  -

1992,p70 .) 

 :العالقات الشخصية أو العامة )دعوة الشخصيات المهمة( -8-3-4

يرى عالء الدين محدي امحد أن العالقات الشخصية تلع  دوراً هامًا يف عمليات التسويق الرياضي والرعاية 
الرياضية لدى املؤسسات الرياضية، ويفضل أن يقوم بالتسويق الرياضي للحدث أحد الشخصيات الرياضية املعروفة 

 لدولية. اليت هلا عالقة وثيقة بالشركات واملؤسسات الرياضية الوطنية وا

 اجتذاب أكبر عدد من الجماهير:  -8-3-5

لنجاح أي بطولة رياضية جي  أن يكون هناك عدد كبري من اجلماهري، ومن طرق تشويق واجتذاب 
 اجلماهري:
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وضع شاشات تليفزيونية ضخمة هبا إمكانيات العرض البطيء وإعادة اللقطات املكربة واحلركات او 
 اهلجمات اخلطرة.

جوائز عينية للمشاهدين يف امللع  او على جوائز مادية بتذكرة مشرتاه ال يشرتط يف إقامة سح  على 
التذكرة أن تكون لدخول املباراة ولكن تسمى مثاًل تذكرة تنمية موارد ويقام عليها سح  ويذاع بني شوطي املباراة 

 الجتذاب مشاهدين املنازل أيضاً.

 .عمل ختفيضات للمجموعات مثل املدارس واجلامعات -
 االتفاق مع فنانني لتقدمي فقرات قبل املباراة وبني الشوطني. -
 توزيع هدايا تذكارية على اجلمهور حتمل شعار البطولة وشعار الشركة الراعية للبطولة. -
 توزيع صور الالعبني وعمل لقاءات معهم.  -

 أساليب التسويق في التربية البدنية ودورها على تطوير الرياضة: 8-4-1
 األسالي  يف:تتمثل هذه 

 أ ـ الرعاية الرياضية: وتكون عن طريق:
 ـ رعاية الشركات. 1
 ـ املؤسسات التجارية. 2
 ـ اهليئات. 3
 ـ األفراد واجلماعات.  4

 تتكفل هذه اهليئات بالرعاية لألحداث واألنشطة والبطوالت والدورات واالحتادات الرياضية املختلفة.      
 والبطوالت الرياضية حمليا ودوليا: وهلذا جي  مراعاة اآليت: ب ـ النقل التلفزيوين لألحداث

 ـ جي  حتديد امليعاد للبطولة بفرتة كافية.1
 ـ يتم اختيار الوقت املناس  للبطولة أو املنافسة الرياضية.2
 ـ عدم رعاية عدة أحداث رياضية يف وقت واحد.3

 ج ـ العالقات الشخصية: وتكون عن طريق:
 ة حملية ودولية من أجل التسويق هلذا احلدث أو املناسبة الرياضية.ـ دعوة شخصيات هام1
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 ـ اجتذاب أكرب عدد من اجلماهري: وذلك بتقدمي مميزات ومسابقات هلم عن طريق: 2
 ـ وضع شاشات عرض كبرية يف األماكن العامة واملؤسسات املختلفة.

 ـ تقدمي مسابقات وجوائز مالية.
 ات واجلماعات.ـ عمل ختفيضات للهيئات واملؤسس

 ـ التعاقد مع الشخصيات اهلامة لالستقبال اجلماهريي.
وهو الوسيلة غري الشخصية لتقدمي املعلومات و األفكار بواسطة اإلعالم  ـ اإلعالم الرياضي ووسائله املختلفة: د

 (.33ص ،2006.)حسن أمحد الشافعي، املختلفة السمعية والبصرية
  :أهمية وأهداف التسويق الرياضي

 أهمية التسويق الرياضية من وجهة نظر كال من المؤسسة االقتصادية واألندية الرياضية كاآلتي: -8-4-2
 ـ من وجهة نظر المؤسسة االقتصادية الخاصة: 1

سنوات األخرية منوا متناسبا اليعترب التسويق الرياضي جماال جديدا نسبيا على املستوى احمللي، وهو يشهد خالل        
الشركات املنتجة توسيع أسواقها يف ظل السوق العاملية احلرة فقد أصبحت الشركات ختصص نصي  جيد  مع حماولة

 للتسويق الرياضي من ميزانياهتا العامة.
كما أن املؤسسة االقتصادية تعمل يف هذا اجملال لتحقيق العائد املادي والربح الوفري بفضل اجلماهري الرياضية 

ة التسويقية للمنتوج. ومن بني أهداف التسويق الرياضي يف املؤسسة االقتصادية اخلاصة اليت تدخل يف تسريع العملي
 ميكن ذكر ما يلي:

 زيادة حجم املبيعات من منتوجات الشركة أو ماركة معينة من تلك املنتوجات. -
 نمية صورة وشعبية املنتوج يف أذهان اجلمهور.ت -
اجتماعيا واملتمثل يف مسامهتها يف تنمية أحد األنشطة املهمة إبراز دور املؤسسة االقتصادية الرائد واملسؤول  -

 اجتماعيا وتطويرها.
 ـ من وجهة نظر األندية الرياضية: 2

إن التسويق الرياضي يف األندية الرياضية له أمهية كبرية لعدة عوامل تعمل على إضافة صفات إجيابية لألندية 
 الرياضية ليس هبدف الربح فقط ولكن من أجل:

 قاء مبستوى األنشطة الرياضية وجماالت الرتبية البدنية والرياضية.االرت -
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 االرتقاء مبستوى التعليم، التدري ، اإلدارة والرتويج الرياضي. -
 جذب اهتمام اجلمهور حنو ممارسة الرياضة. -
 توفري احتياجات املستفيدين من األنشطة الرياضية أو املنتوج الرياضي. -
 لوفري لزيادة مداخيل املؤسسة الرياضية.حتقيق العائد املادي والربح ا -
 دراسة الظروف البيئية املؤثرة على اخلدمات الرياضية. -
 العمل على حتديد نوع اخلدمة الرياضية اليت ميكن أن يقدمها النادي الرياضي.  -

 مزيج التسويق الرياضي بالنسبة للمؤسسة االقتصادية الخاصة:  -8-4-3
هو جمموع متغريات التسويق اليت تستخدمها املؤسسة االقتصادية لتحقيق أهدافها فإن مزيج التسويق الرياضي      

 ويشمل هذا املزيج كال من املنتوج أو اخلدمة، السعر، التوزيع، الرتويج.

 املنتوج )اخلدمة(: -
ر ويشمل املنتوج الذي تستخدمه املؤسسة للسوق الرياضي )النوادي الرياضية، اإلدارة الرياضية، اجلمهو      

 الرياضي( إلرضاء حاجاهتم ورغباهتم.

 السعـــر:  -
وهو مبلغ النقود الذي يستطيع الزبون الرياضي دفعه مقابل املنتوجات الرياضية واخلدمات، ويبىن السعر على         

 أساس الكلفة احلقيقية إلنتاج املنتوج أو اخلدمة مبا يف ذلك الوقت، وأجور العاملني وكلفة املواد الداخلة يف املنتوج.

 التوزيــع: -
اليت تقوم هبا املؤسسة جلعل املنتوج أو اخلدمة متاحة للزبائن الرياضيني )اجلمهور هو النشاطات املختلفة     

 الرياضي، النوادي الرياضية، الالعبني( بسهولة ويشمل ذلك التوسع وأماكن تواجد اخلدمات.

 الرتويـج: -
 ويعمل يف اجتاهني مهــا:

 إيصال قيمة املنتوجات واخلدمات للزبون الرياضي. -
 هور الرياضي بالشراء.إقناع اجلم  -

ويشمل الرتويج االهتمام بالزبون الرياضي، والعالقات العامة  واملبيعات، وصورة املؤسسة واإلعالنات. كذلك 
عبد الرمحن الدرويش، صبحي حسني، .)فإن دور املؤسسة والتسويق الرياضي هو تلبية رغبات واحتياجات الزبائن الرياضيني

 .(36 ص، 2004
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 التسويق الرياضي:خطة  -8-4-3-1
 الغرض من اخلطة:

 وهي اخلطوة االوىل لتوضيح الغرض من خطة التسويق الرياضي وربط اخلطة باملنظمة والقيم اجلوهرية هلا.
 تحليل المنتج الرياضي: -8-4-3-2

او  تبدا هذه اخلطوة بتحليل املنتج الرياضي وحتديد ما اذا كان املنتج بضاعه معينة او لعبة او حدثا رياضيا
 خدمة.

 التركيز على المناخ المستقبلي للسوق: -8-4-3-3
وتتضمن هذه اخلطوة التحليل والتنبؤ باملناخ املستقبلي للسوق، حيث يتطل  املناخ تقومي العوامل الداخلية   

 واخلارجية لدمج وتوجيه اجلهود التسويقية.
 وضع المنتج الرياضي: -8-4-3-4

الرياضي، واملقصود بالوضع هو االجراءات اليت من شاهنا التأثري على هذه اخلطوة تركز على وضع املنتج 
عقلية املستهلك وجذبه للمنتج، وأهداف الوضع هي تفضيل املنتج الرياضي عن غرية من املنتجات املنافسة عن طريق 

 خلق صورة متميزة لإلنتاج.
 عائدات الالعبين ومعرفة وتحليل اهداف المستهلكين: -8-4-3-5

اخلطوة يقوم رجل التسويق بتحليل السوق وحتديد اهداف املستهلكني واجلو احمليط بعملية انتقال يف هذه 
 ص العامة للمستهلك حىت ميكن بيع املنتج الرياضي.ئالالعبني، وهذا يتطل  بالضرورة معرفة اخلصا

 اعداد المنتج الرياضي: -8-4-3-6
جي  ان حتظى بإصرار املنتج على بيع منتجة وذلك وفيه يتم تعلي  وبيع املنتج الرياضي، وهذه اخلطوة 

 لتشجيع اجلمهور على االقبال عليه، ونظرا الختالف اذواق املستهلكني، فمن املهم تقدمي املنتج بطرق خمتلفة.
 تسعير المنتج الرياضي: -8-4-3-7

ختصيص سعر للقيمة ويتم فيه حتديد سعر املنتج الرياضي، ويسعر املنتج الرياضي يف البداية عن طريق 
 االنتاجية للمصنع.
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 ترويج المنتج الرياضي: -8-4-3-8
تركز هذه اخلطوة على كيفية ترويج املنتج الرياضي، ويتم ذلك عن طريق تنويع صورة املنتج لتحقيق جذب 

 اجلماهري املستهدفة.
 تحديد مكان المنتج الرياضي: -8-4-3-9

ج ملع ( الن موقع املنت )سواء كان استاد او صالة او الرياضيويتم فيها حتليل مكان او موقع املنتج 
 واالصلية لتوزيع االنتاج.الرياضي ميثل النقطة االساسية 

 لتسويقية:االوعد في الخطة  -8-4-3-10
هذه اخلطوة مبثابة تقومي للمدى الذي ميكن ان تتقابل فيه اخلطة التسويقية للمنشأة بالوعود اليت قطعتها 

، 2004.)كمال الدين عبدالرمحن درويش، حممد صبحي حسنني، نفسها وحتقيقها لألهداف واملهام املتفق عليها املنشأة على

 (.40-39ص

 : دور التسويق الرياضي في المؤسسات االقتصادية على تنمية وتطوير الرياضية -9-1
أو زيادة موارده عن طريق تشغيل ماله  ،هو عمل هدفه زيادة رأس مال الفرد أو مؤسسة اقتصادية خاصة ما

أو استغالله يف مشروع رياضي كمؤسسة رياضية )نادي رياضي( لالستثمار فيها عن طريق السبل املتاحة يف هذا 
 النادي بغرض تسويقي حبت كأحد الوسائل األساسية لتنفيذ برنامج التنمية الرياضية.

 أ ـ تسويق حقوق الدعاية واإلعالن:
حقوق الدعاية واإلعالن يف االهتمام باستخدام أمساء وصور الالعبني يف الدعاية واإلعالن ينحصر تسويق 

ومراعاة تعاقد مع أحد املؤسسات االقتصادية للمالبس الرياضية على تغطية احتياجات النادي مقابل الدعاية 
االهتمام بعمل مؤمترات صحفية و  ،واإلعالن هلا ومراعاة كذلك اختيار أفضل التوقيتات لإلعالن عن اخلدمة الرياضية

ومراعاة وجود فلم رمسي   ،عن أهم مشروعات النادي وكذلك االهتمام ببيع حق استغالل العالمة التجارية للنادي
 امة والتدريبات.اهللمباريات لكوسيلة للدعاية واالهتمام بإعداد أفالم فيديو 

 ـ التسويق التلفزيوني:  ب
 ئ أساسية وهي:وتكون مندرجة ضمن مباد       

مع مؤسسات  مراعاة وضع شروط خاصة للتغطية التلفزيونية ملبارياته وبطوالته الرياضية ومراعاة عقد اتفاقيات  
خلدمة الوطنية أثناء البث التلفزيوين للمباريات اهلامة اإعالمية لرعاية البطوالت الرياضية وكذلك مراعاة اإلعالن عن 
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وباهتمام استقطاب الشركات واملؤسسات لتحويل أنشطة وخدمات النادي الرياضي واالهتمام بعمل عقود خاصة 
بالتسويق التلفزيوين، االهتمام بإقامة حفالت فنية بغرض جذب االهتمام وكذلك بغرض جذب االنتباه املستمر 

  .التشريعات لتشجيع االستثمار يف اجملال الرياضياالهتمام بوضع و واالعتماد على رعاة الفرق. أو البطوالت الرياضية، 
 جـ ـ تسويق البطوالت والمباريات الرياضية:

 ـ طرح كمية من التذاكر تتناس  مع أمهية املباراة. 1
 ـ ختصيص ميزانية التسويق للمباريات والبطوالت الرياضية. 2
 ساعد على زيادة اإلقبال اجلماهريي.ما ييـ دعوة كبار املسؤولني للدولة ملشاهدة املباريات اهلامة ف 3
 ـ حتديد أسعار تذاكر املباراة حس  أمهية املباراة. 4
 ـ تقدمي هدايا تذكارية للفائزين يف عملية السح  على اجلوائز. 5
 ـ االهتمام مبشاركة النادي يف البطوالت على املستوى احمللي والدويل. 6
 ـ االهتمام بتحديد عدد منافذ توزيع تذاكر املباريات على مكان إقامة املباراة. 7
 ـ االهتمام بإجراء حبوث ودراسات خاصة بتسويق اخلدمات الرياضية مع االحتاديات املختصة. 8
 ـ فتح منافذ التذاكر يف خمتلف الواليات. 9

 ـ ختفيض أسعار كوسيلة من وسائل تنشيط بيع التذاكر. 10
 ـ طرح التذاكر املومسية ومنع الدعوات اجملانية. 11
 ـ االهتمام بتقدمي نس  خصم على تذاكر دخول املباريات. 12
 ـ ختصيص تذاكر لدخول الزائرين للنادي. 13

 د ـ تسويق الالعبين: 
 ـ توسيع قاعدة الناشئني يف خمتلف األلعاب باألندية عن طريق عمل اختبارات الناشئني.1
 ارس األلعاب الرياضية باألندية ـ إنشاء مد 2
كبري للنادي مع وضع ضوابط مناسبة  فهم مما يضمن عائداحرتاو ـ االستعانة باملتخصصني يف تسويق الالعبني  3

 لذلك.
 ـ تشكيل جلنة خاصة الحرتاف الالعبني. 4
 بين فريق أو الع .تـ جذب انتباه رجال األعمال )الرعاة( ل 5
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 .ـ تقدمي تسهيالت خاصة من الضرائ  لرجال األعمال نظري رعايتهم لألبطال للنادي 6
 .واحلوادث مع وجود حصة للنادي اإلصاباتـ  التأمني على الالعبني ضد  7
 ـ إصدار شهادات استثمار رياضية مبزايا خاصة للرياضيني وبالتنسيق مع البنك املركزي ووزارة الشباب. 8

 ة الرياضية واالجتماعية للنادي:هـ ـ تسويق المنشأ
 ـ التعاقد مع املؤسسات االقتصادية ملمارسة النشاط الرياضي على مالع  النادي يف غري أوقات املمارسة. 1
 ماكن املناسبة لتسويق اخلدمات الرياضية.األلدعاية واإلعالن الستغالل لـ التعاقد مع الشركات متخصصة  2
 ـ تأجري محام وصاالت السباحة إلقامة حفالت لألعضاء. 3
 ـ تطوير املطاعم والكافيرتيا للنادي وإسناد إدارهتا للشركات املتخصصة. 4
ـ العمل على إجناز متحف تقنيات النادي من جوائز وميداليات لزيارة اجلمهور هلا مبقابل االهتمام بإنشاء حمالت  5

 ور.جتارية بالنادي وتأجريها للجمه
 ـ بث قناة رياضية حتمل اسم النادي الرياضي وتدار بطريقة اقتصادية. 6
 ـ إنشاء فندق حيمل اسم النادي وذلك لزيادة موارد النادي. 7
 ـ توفري اخلرباء واملتخصصني الذين يتحدثون اللغة التجارية. 8

 و ـ تسويق الخدمات للجمهور الداخلي والخارجي: 
 ـ تسجيل موقع النادي على موقع شبكة اإلنرتنت. 1
 ـ فتح مراكز للياقة البدنية للجميع للممارسة. 2
 ـ عمل دليل رياضي يدون فيه معلومات عن النادي وتطوره وعن إجنازاته. 3
 لنادي لزيادة إقبال اجلماهري على املباريات.اـ التشفري ملباريات  4
 .عبري عن آرائهم ورغباهتماهري للتـ عمل قنوات مفتوحة للجم 5

 التذكارية للمشاهدين مثل )خرائط للملع ، صور للنجوم، جدول املباريات(. اهلدايا ـ تقدمي 6 
 ـ عمل دراسات دورية ملا يقدمه النادي من خدمات. 7
 ـ أهمية ودور إدارة التسويق الرياضي باألندية الرياضية: -9-2

 أ ـ تخطيط الخدمة الرياضية: وتكون بـ:
 ـ التخطيط املناس  لتسويق اخلدمات الرياضية. 1



  

                                                         الثاني التسويق الرياضيالفصل                
 

 
134 

 ـ إعداد خطة مالية مسبقا من إدارة التسويق الرياضي. 2
 ـ االهتمام حباجات ورغبات املستفيد الرياضي عند التخطيط لتسويق اخلدمات الرياضة. 3
 ـ وضع خطط بديلة ملواجهة الظروف الطارئة للتسويق. 4
 ـ العمل على توفري إدارة متخصصة مسؤولة عن حبوث التسويق ودراسات تسويق اخلدمات. 5
 ـ االهتمام باجلوان  التسويقية جبان  االهتمام بالنواحي الفنية وتعني األجهزة الفنية للفرق الرياضية.  6

 ـ تنظيم الخدمة الرياضية: وتقوم بـ: ب
 ـ تقسيم العمل على أساس الوقت املتاح.1
 تقسيم العمل على أساس كفاءة اإلجناز داخل إدارة التسويق للعمل على سرعة إجناز األعمال. ـ2
 ارة التسويق.ادـ توفري الئحة لتنظيم العمل إليضاح الواجبات واملسؤوليات داخل 3
 ـ توفري امليزانيات واألدوات واألجهزة الالزمة لعملية التسويق يف األندية.4
 مسؤولني بالنادي وإدارة التسويق لإلشراف ومتابعة مرؤوسيهم. وفرـ ت5
اليت تكون اهليكل التنظيمي للنادي اليت تكون الزمة لتحقيق  األخرى سيق بني إدارة التسويق واإلداراتـ التن6

  .( 33، ص2004)كمال الدين عبدالرمحن درويش، حممد صبحي حسنني، أهدافه.
 المالئم:جـ ـ إعداد المزيج التسويقي 

 ويكون ذلك عن طريق اخلدمة الرياضية من خالل ما يلي:   
 جي  أن يكون املستفيد الرياضي هو نقطة البداية لتخطيط التسويق الرياضي. -
 ضرورة حتديد اخلدمات األساسية للمستفيد الرياضي قبل وأثناء وبعد تقدمي اخلدمة الرياضية. -
 الرياضي حىت يتم رسم السياسات التسويقية. دراسة وحتديد طبيعة ورغبات املستفيد -
 االهتمام مبستوى جودة اخلدمات الرياضية املقدمة من النادي الرياضي. -
 العمل على منافسة األندية األخرى يف جودة اخلدمة الرياضية املقدمة. -
 توفري دراسات أو حبوث عن املستفيد من اخلدمة الرياضية. -
 ئل الرقابة على اخلدمة الرياضية.االهتمام بتحديد طرق ووسا -
 االهتمام بالتوسيع يف اخلدمة الرياضية يف حالة الطل  املتزايد عليها يف األسواق. -
 مراعاة تقدمي اخلدمة الرياضية مبظهر جذاب. -
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 التسعير: من خالل ما يلي: -
 مالئمة سعر اخلدمة الرياضية للمستفيد الرياضي. -
 ة الرياضية من خالل الوضع.إقناع املستفيد الرياضي باخلدم -
 وضع سعر اخلدمة الرياضية معربا عن املستوى احلقيقي للخدمة الرياضية. -
 مناسبة سعر اخلدمة الرياضية. -
 وضع أسس يعتمد عليها املستفيد يف حتديد السياسة التسعريية للخدمة الرياضية. -
 مراعاة اجلهة اليت تقوم بوضع أسعار اخلدمة الرياضية. -
 ل دراسات تسعريية مع مراكز متخصصة يف التسويق.االهتمام بعم -
 سعر اخلدمة الرياضية دون االرتباط. دحتدي -
عن  ،عن طريق حتديد العائد يف األجل البعيد ،جي  أن تكون أسس التسعري هي يف ضوء أوضاع السوق -

 طريق اخلصم للجماعات.
لتحديد احلد األعلى الذي ال جيوز زيادة ضرورة إجراء دراسات علمية يف جمال تسعري اخلدمات لوضع معايري  -

 األسعار عنه.
 جي  أن تتناس  مع دخل معظم طبقات اجملتمع. -

 الترويج: ويكون بـ: -
 التنسيق بني عناصر املزيج الرتوجيي بالنادي الرياضي.  -
 االهتمام بتخصيص موازنة تروجيية للرتويج للخدمة الرياضية املراد تسويقها. -
 ء أو مكات  متخصصة للوصول إىل املستفيد الرياضي.االستعانة بوكال -
 االهتمام جبميع عناصر املزيج الرتوجيي. -
 االهتمام بالرتويج للخدمة الرياضية خالل وسائل اإلعالم األكثر انتشارا. -
 حتديد نوع الرسالة اإلعالنية اخلاصة بالتسويق. -
 اخلدمة الرياضية.الرتكيز على املنافع اليت ستعود على املستفيد من  -
 االهتمام بعمل دورات مستمرة لتنمية مهارات الرتويج لدى العاملني. -
 اقتناع املسؤولني باألندية الرياضية بالدور اهلام والفعال الذي ميكن أن يلعبه الرتويج. -
 التسويقي.ضرورة أن يكون هناك تكامل بني الرتويج كعنصر من عناصر املزيج التسويقي وبني عناصر املزيج  -
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 بحوث.الونتائج  ،طبيعة السوق املستهدف واملستفيد حتديد الوسيلة الرتوجيية املناسبة بناء على -
 التوزيع: -
 االهتمام بزيادة عدد منافذ توزيع تذاكر البطوالت واملباريات داخل احملافظات. -
 االهتمام حباجات ورغبات املستفيدين. -
 اخلدمة الرياضية املقدمة. االهتمام بعمل دراسات دورية عن -
 االهتمام بعمل دراسات حتديد الظروف البيئية املؤثرة على حضور املشاهدين للبطوالت الرياضية.  -
 االستعانة بوكالء توزيع من اخلارج لتوزيع اخلدمة الرياضية. -
 الرتكيز على جاذبية اخلدمة الرياضية املسوقة. -
 ين باخلدمة الرياضية ومدى رضاهم عنها.االهتمام بقياس انطباعات املستفيد -
 وضع سياسة للتوزيع تقلل من اجلهد والوقت يف سبيل احلصول على اخلدمة أو املنتج الرياضي. -
 وضع سياسة ثابتة لتوزيع اخلدمة الرياضية يف مجيع املناطق. -
 القيام بعمل دراسات دورية عن كفاية وكفاءة منافذ توزيع التذاكر. -

 التمويل في المجال الرياضي: -10-1

وألمهية التمويل  ،يف املؤسسات الرياضية لتحقيق اهداف املؤسسات الرياضية هو توفري املال الالزم لالستثمار     
عامة يف توافر املال وهو العامل االساسي لتحقيق اهداف املؤسسة يعد اداة من ادوات التخطيط لتحقيق اهداف 

ويعد التمويل احلكومي للمؤسسات  ،ات التخطيطية والتقديرية الالزمة لكل سنة ماليةاملؤسسة يتمثل يف املوازن
حيقق طموحاهتا واملؤسسات الرياضية تعاين من قصور مايل كبري يعوق حتقيق اهدافها ويسب  التحول  الرياضية ال

مصدرا كافيا للمؤسسة يعد  وان التمويل احلكومي ال ،االقتصادي والياته املركزية اىل اقتصاد السوق احلر
 (.16ص، 2010،)حسن الشافعي.الرياضية

وتعد الرياضة احد اجملاالت االقتصادية يف اجملتمع إذا أحسن استغالهلا حيث أن ممارسة الرياضة ذات أمهية 
عتمادات اقتصادية ثنائية للفرد واجملتمع ونظرا ملرور الدولة مبرحلة التنمية االقتصادية فلن تكون قادرة على توفري اال

ويرى الباحث أن هذه التغريات تدفع وبشدة مجيع اجلهات املعنية بالعمل الرياضي  ،املالية لتحقيق أهداف الرياضة
والشبايب واليت تعتمد بصورة أساسية على الدعم املقدم من اجلهة احلكومية إىل البحث والعمل على استغالل مواردها 



  

                                                         الثاني التسويق الرياضيالفصل                
 

 
134 

ذه املؤسسة أن حتقق أهدافها إال عن طريق اإلدارة السليمة هلذه املوارد بصورة جيدة ويف أسرع وقت، ولن يتسىن هل
 والبعد عن العشوائية يف استغالل املوارد.

ويوضح الباحث أن مشكلة التمويل ال تكمن يف ضعف املوارد لكن تكمن يف كثرة عدد اهليئات اليت تعتمد 
حيث من املفرتض أن ختتص اجلهات احلكومية يف ظل على اإلعانات لدرجة يصع  معها تلبية احتياجاهتا من الدعم 

وتعد األموال احد العناصر اهلامة  ،النظام االقتصادي بتوفري البنية األساسية للممارسة الرياضية من منشئات وبرامج
وترتكز وظيفة األموال على نوعني من  ،اليت تقوم عليها اإلدارة العامة وإدارة املؤسسات االجتماعية احلكومية واألهلية

 القرارات املالية ومها:

 قرارات متعلقة بالتمويل )تدبري األموال الالزمة(. -
 قرارات متعلقة باالستثمار )تشغيل األموال يف اجملاالت املختلفة(. -

وهنا ميكن حتديد نوع من اإلدارة وهو اإلدارة املالية وهي اليت تقوم بنشاطات مالية متنوعة من خالل وظائف فنية  
متخصصة وكذلك وظائف إدارية وهي بالتايل تعمل على حتقيق النمو للمؤسسة وأيضا تساهم يف حتقيق أهداف 

 املنشأة.

 أوال : طبيعة التمويل:

 يدخل ضمن التقسيمات العامة إلدارة األعمال وميكن تعريفة بأنه: التمويل جمال ختصصي، وظيفي

إدارة التدفقات النقدية يف منظمة ما وقد تكون هذه املنظمة منظمة أعمال أو بنك ويهتم التمويل  
 بالتدفقات النقدية الفعلية وكذا االلتزامات املستحقة على املنظمة.

اع املوارد املالية اليت حتصل عليها املؤسسة وكذا االلتزامات املالية والتمويل يف املؤسسات الرياضية هي مجيع أنو 
 املستحقة على املؤسسة. 

 ثانيا : بعض جماالت التمويل:

التمويل العام: وهو خاص باحلكومة واحملليات، ويقوم على الضرائ  واإليرادات األخرى ويستهدف حتقيق أهداف  -ا
 غري رحبية.
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 ي مثل البنوك وشركات التامني هتتم بتجميع املدخرات.املنظمات التمويلية: وه -ب

اإلدارة املالية: دراسة املشاكل املالية يف املنظمة، وتبحث عن األنشطة املرحبة وتبحث عن مصادر األموال  -ت
 (.296ص، 1998)اللوزي، واخرون،  الرخيصة.

 ثالثا: أنواع التمويل:

 متويل داخلي: -أ

هي األموال املتولدة من العمليات اجلارية للمنشاة أو النادي الرياضي من مصادر عرضية دون اللجوء إىل 
 خارجي.مصدر 

 التمويل اخلارجي: -ب

هي كافة األموال اليت يتم احلصول عليها من مصادر خارجية ففي ظل افرتاض استقاللية املنشاة فان اإلدارة 
راءات وذلك يتطل  وقتا ال يتطل  استخدام التمويل الداخلي من العمليات حتصل على هذه األموال بشروط وإج

 (.501ص،  1989)حنفي، قرياقص،اجلارية. ويتوقف على حجم التمويل الداخلي.

 التمويل في المؤسسات الرياضية: -13-2

الالزمة لتحقيق األهداف التمويل عملية شبه تلقائية تقوم هبا املؤسسات للحصول على املال وتوفري امليزانيات  
ممثلة بوزارة الشباب والرياضة وهو  –املرجوة وتعتمد املؤسسات الرياضية على الدعم املقدم من الدولة عرب وزارة املالية 

ومصادر متويلية أساسية من دعم صندوق رعاية النشء والشباب  ،شحيح جدا وال يغطي نشاطاهتا فهو دعم رمزي
هذا الصندوق من اقتناع الدولة بأمهية رعاية النشء والشباب وذلك على اعتبار أن الشباب والرياضة، وقد جاء إنشاء 

هو املستقبل والرياضة هي أفضل الطرق اليت ميكن من خالهلا القيام بالتنمية البشرية، وأصبحت الرياضة من الضخامة 
وكانت ميالد صندوق رعاية النشء والشباب حبيث ال تقوى ميزانية الدولة على حتملها مما دعا إىل وجود متويل ثابت. 

م 1996لسنة ( 29وتعديله بالقانون رقم )م 1996( لسنة 10والرياضة حيث صدر القرار اجلمهوري بقانون رقم )
والذي شكل مورداً إضافيًا عظيم األثر والفاعلية وداعمًا أساسيًا ملوازنة احلكومة يف القطاع الشبايب والرياضي. حددت 

 أغراض الصندوق وهي: (3املادة )
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 دعم رياضة الناشئني. 1-

 دعم املنتخبات الوطنية الرياضية.2- 

 دعم الط  الرياضي واملسامهة يف عالج إصابات املالع .3- 

 برامج التدري  والتأهيل. 4-

 األنشطة الشبابية. 5-

 املسامهة يف إنشاء املرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفري مستلزماهتا. 6-

 منح احلوافز واجلوائز التشجيعية للمربزين يف اجملال الشبايب والرياضي. 7-

 ( تتكون موارد الصندوق من ما يأيت:11ماد ة )

 رسوم )حمددة( على السجائر املنتجة حمليا. 1-

 رسوم )حمددة( على السجائر املستوردة. 2-

 رسوم )حمددة( على االمسنت احمللي. 3-

 نت املستورد.رسوم )حمددة( على االمس 4-

 ضريبة )حمددة( على القات. 5-

 رسوم )حمددة( من االتصاالت. -6

)حقائق وأرقام يف مثانية أعوام من موارد أخرى )إعانة احلكومة + اهلبات والتربعات + نسبة من إعالنات املالع (. 6-
 (.49-50ص (.1996-2004)
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 خالصة: 
الوظائف اهلامه يف خمتلف املشروعات سواء كانت هتدف اىل لقد تعرفنا يف هذا الفصل ان التسويق احد  

،  وال شك اننا نعيش يف او غريها حتقيق الربح او ال هتدف اليه، سواء كانت تعمل يف جمال انتاج السلع او اخلدمات
ات عصر يتسم بالتغيري والديناميكية، حيث تواجه املؤسسات تغيريات عديدة يف الظروف احمليطة هبا مثل التقلب

ن التسويق الرياضي يف املؤسسات الرياضية له أمهية كبرية لعدة عوامل تعمل على إضافة صفات االسريعة، وعرفنا ايضا 
إجيابية للمؤسسات الرياضية ليس هبدف الربح فقط ولكن من أجل ايضا االرتقاء مبستوى األنشطة الرياضية وجماالت 

تمام اجلمهور حنو التعليم، والتدري ، واإلدارة والرتويج الرياضي. وجذب اه الرتبية البدنية والرياضية، واالرتقاء مبستوى
وحتقيق العائد املادي والربح  ،وتوفري احتياجات املستفيدين من األنشطة الرياضية أو املنتوج الرياضي ،ممارسة الرياضة

ودراسة الظروف البيئية املؤثرة على اخلدمات الرياضية، والعمل على حتديد  ،الوفري لزيادة مداخيل املؤسسة الرياضية
 نوع اخلدمة الرياضية اليت ميكن أن تقدمها املؤسسة الرياضية.



 

 

 

 
 

 الفصل الثالث
 االتحادات الرياضية العامة
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 االتحادات الرياضية العامة

 تمهيد. -

 تعريف االتحاد الرياضي. 1-1-

 االتحادات الرياضية الدولية.1-1-1- 

 دور االتحادات الرياضية الدولية.2-1-1- 

 االتحادات الرياضية اليمنية. 2-1-

 تعريف االتحاد الرياضي اليمني.  1-2-1-

 أهداف االتحادات الرياضية العامة. 2-2-1-

 واجبات االتحاد الرياضي العام. 3-2-1-

 تشكيالت االتحادات الرياضية العامة. 4-2-1-

 تمويل االتحادات الرياضية في الجمهورية اليمنية. 5-2-1-

 اتحادات األلعاب االولمبية. 6-2-1-

 .م( 2008-2004في المحافظات)النظام األساسي لالتحادات الرياضية العامة وفروعها 3-1- 

خالصة. -
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 تمهيد:

ملا كانت اللجنة االوملبية أعلى هيئة دولية رياضية يف العامل، فهذا يعين هناك هيئات رياضية اقل منها 
شانا، وهذه اهليئات تتمثل يف االحتادات الرياضية الدولية، إذ ختتص كل احتادية منها بالتنظيم واالهتمام بنشاط 

لكرة الطائرة، االحتاد الدويل لكرة السلة، وما إىل ذلك رياضي معني كاالحتاد الدويل لكرة القدم، االحتاد الدويل 
 (.117ص، 2009)طوبال وسيم، 

وينتمي لكل احتاد من هذه االحتادات، احتادات رياضية وطنية يف كل بلد مبفردة ختتص باالهتمام باللعبة 
اد اليمين العام لكرة القدم، الذي الرياضية اليت ينظمها االحتاد الدويل اليت ينتمي إليها االحتاد الرياضي، فمثال االحت
( والذي يعد عضوا يف  FIFAهو عضو يف اللجنة االوملبية اليمنية، ينتمي إىل االحتاد الدويل لكرة القدم )ألفيفا

 اللجنة االوملبية الدولية.

ياضي وتعمل االحتادات الرياضية الوطنية لأللعاب املختلفة حتت مظلة إدارة االحتادات وإدارة  النشاط الر 
يف وزارة الشباب والرياضة واللجنة االوملبية اليمنية ومتول أنشطة االحتادات السنوية الداخلية واخلارجية من قبل 

 . ووزارة الشباب والرياضة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة

وسنتطرق يف هذا الفصل لالحتادات الرياضية تعريفها، وأهدافها، والتشكيل والتمويل، واحتادات األلعاب 
االوملبية، واالحتادات العامة وواجباهتا، والنظام األساسي لالحتادات الرياضية العامة وفروعها يف احملافظات 

(2008-2004  .) 
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 تعريف االتحاد الرياضي: 1-1-

يهدف االحتاد الرياضي إىل تنظيم وتنسيق نشاط اللعبة بني أعضائه والعمل على نشرها ورفع مستواها الفين      
، 2000، .)كمال درويش، اشرف عبد املعزويعترب من اهليئات اخلاصة ذات النفع العام وتكون له الشخصية االعتبارية

 (.222ص

من األندية الرياضية واهليئات الرياضية، اليت هلا نشاط يف ويعرف احتاد اللعبة الرياضي بأنه هيئة تتكون 
اللعبة وتقوم بتنظيم وتنسيق هذا النشاط هبدف نشر اللعبة ورفع مستواها الفين، وتتمتع االحتادات بالشخصية 

، 2004 نافع،.)عبد امللك بن املعنوية كما حيق له تأسيس احتادات فرعية ترتبط به من النواحي املالية واإلدارية والفنية

 (.4-5ص

 االتحادات الرياضية الدولية:1-1-1- 

)حسن  .وهي عبارة عن هيئات غري حكومية دوليه تدير واحده أو أكثر من الرياضات على مستوى العامل
 (.12ص،  2004عبد احلميد،

من امليثاق االومليب اخلاصة باالعرتاف باالحتادات  29واالحتادات الرياضية الدولية، كما جاء باملادة 
الدولية، هي منظمات دولية غري حكومية تدير شئون نشاط أو عدة نشاطات رياضية على املستوى العاملي، 
وجتمع يف عضويتها املنظمات واالحتادات اليت تتوىل شؤون هذه النشاطات الرياضية على املستوى الوطين وذلك 

كما ميكنها االعرتاف باالحتادات الدولية اجلديدة بصفة مؤقتة ملدة سنتني أو أي   ،ركة االوملبيةمن اجل تطوير احل
ويف هناية املدة يصبح االعرتاف منتهيا بصفة تلقائية،  ،مدة أخرى حيددها املكت  التنفيذي للجنة االوملبية الدولية
 دون احلاجة إىل تأكيد كتايب من اللجنة االوملبية الدولية.

أما من ناحية الدور الذي تلعبه االحتادات الدولية داخل احلركة االوملبية فان أنظمتها األساسية وممارستها 
و أنشطتها جي  أن تتماشى مع امليثاق االومليب. فاألصل أن خيتص كل احتاد رياضي بتنظيم لعبه رياضيه معينة، 

لعاب الرياضية بالنسبة لطائفة معينة يف اجملتمع، كاحتاد لكن هذا ال مينع قيام احتادات لتنظيم أنواع متعددة من األ
الرياضات اجلامعية واحتاد الرياضة املدرسية وتضم هذه االحتادات فروع خمتلفة للنشاط الرياضي، مثل كرة القدم، 

 الطائرة، الشطرنج، كرة السلة، العدو الريفي... اخل.
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 الكاملة يف إدارة نشاطه واإلشراف علية. وفضال عما تقدم يتمتع كل احتاد دويل باالستقاللية

 دور االتحادات الرياضية الدولية:2-1-1- 

 يتمثل دور االحتادات الرياضية الدولية يف املهام التالية: -أ

 .إرساء وتعزيز القواعد اليت حتكم ممارسة الرياضة وضمان تطبيقها مبا يتماشى والروح االوملبية 
 خمتلف أحناء العامل.ضمان تطوير األلعاب الرياضية يف  
  املسامهة يف حتقيق األهداف املنصوص عليها يف امليثاق االومليب وخاصة فيما يتعلق بنشر الفكر االومليب

 والثقافة االوملبية.
  وضع معايري أهلية املشاركة يف مسابقات دورات األلعاب االوملبية مبا يتماشى وامليثاق االومليب، وعرض

 هذه املعايري على اللجنة االوملبية الدولية العتمادها. 
  تويل مسئولية الرقابة الفنية واإلشراف على رياضتها سواء أثناء دورات األلعاب االوملبية أو البطوالت

 األخرى اليت تقام حتت رعاية اللجنة االوملبية الدولية. واملسابقات
 .تقدمي الدعم الفين أثناء تنفيذ برامج التضامن االومليب 

 فضال عما تقدم جيوز لالحتادات الرياضية الدولية أن تقوم مبا يأيت:

 ة االوملبية بوجه عام، صياغة املقرتحات املوجهة للجنة االوملبية الدولية، فيما يتعلق بامليثاق االومليب واحلرك
 وخاصة تنظيم وإقامة دورات األلعاب االوملبية.

  إبداء آرائها يف ملفات ترشيح املدن املتقدمة لتنظيم دورات األلعاب االوملبية وخاصة فيما يتعلق بالقدرات
 الفنية هلذه املدن.

 .املشاركة يف اإلعداد للمؤمتر االومليب 
  للجنة االوملبية الدولية بناء على طلبها.املشاركة يف أنشطة اللجان التابعة 
 املسابقات التأهيلية اليت تنظمها االحتادات الرياضية الدولية: -ب

جيوز لالحتادات الرياضية الدولية أن تنظم مسابقات تأهيلية أو تفرض قيودا على املشاركة يف نشاطات 
املشاركة يف الرياضات اجلماعية، الذي رياضية معينة وذلك من اجل حتديد عدد الالعبني، خاصة عدد الفرق 

 سيشاركون يف دورة األلعاب االوملبية.
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املكت   ختضع أنظمة تغيري املشاركة والتصفيات التأهيلية لقوانني امليثاق االومليب وبالشكل الذي يقررهو 
نية، بكافة األمور املتعلقة ويتعني على اللجنة االوملبية الدولية إشعار اللجان االوملبية الوط التنفيذي إلقراره أوال،

   (.118-119ص، 2009)طوبال وسيم، بالتصفيات اليت تنظمها االحتادات الرياضية الدولية.

 اختصاصات االتحاد الرياضي: -1-1-3

ان االحتاد يباشر نشاطه يف اطار السياسة العامة للدولة والتخطيط    2016يذكر حممد بدر عبد التواب 
 الذي تضعه وزارة الشباب والرياضة وميارس االختصاصات اآلتية:

 .وضع السياسة العامة اليت حتقق نشر اللعبة واالرتقاء مبستواها 
 هبذا اخلصوص وتوقيع طي املنشطات واصدار التعليمات املشددة ااختاذ االجراءات الكفيلة بتحرمي تع

 اجلزاء ملنصوص عليه يف القواعد الصادرة عن االحتاد الدويل للعبة يف حالة املخالفة.
  إدارة شئون اللعبة يف مجيع النواحي الفنية واملالية والتنظيمية ووضع الربامج اليت تشرتك فيها األندية

 الرياضية األعضاء واإلشراف على تنفيذ هذه الربامج.
  واملبادئ لتنظيم شئون التدري  يف البلد وكذلك الشروط واملواصفات اليت جي  توافرها يف وضع األسس

املدربني الذين يتولون تنفيذ برامج التدري  سواء بالنسبة للفرق األهلية أو فرق اهليئات الرياضية األعضاء 
 وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة االوملبية الوطنية ونقابة املهن الرياضية.

  احملافظة على القواعد واملبادئ الدولية للعبة ومحاية اهلواية والنظم اخلاصة هبا وتنظيم االحرتاف يف حدود
 القواعد اليت يضعها االحتاد الدويل.

 .تنظيم البطوالت واملسابقات ووضع القواعد واملبادئ اخلاصة هلذا التنظيم 
  والبطوالت االوملبية والعاملية والدولية والقارية واالقليمية.اعداد الفرق االهلية اليت متثل الوطن يف الدورات 
 .تنظيم البحوث والدراسات املختلفة وعقد املؤمترات لبحث امور اللعبة ومشكالته 
 داخل الوطن وخارجه، االعضاء مبقابلة فرقها مع الفرق االجنبية يف املباريات اليت تقام  االذن للهيئات

بعد موافقة اللجنة االوملبية بالنسبة لالحتادات االوملبية  باريات وذلك كلهتنظيم هذه امل واالشراف على
 واعتماد اجلهة االدارية املختصة.

ولكي يستطيع ان يقوم االحتاد جبميع وظائفه ومهامه املطلوبة منه على الوجه االكمل، فال بد ان يكون هناك     
، 2016 .)حممد بدر عبد التواب ،أعماله لتحقيق أهدافهتسلسل وظيفي وهيكل تنظيمي يستطيع من خالله القيام ب

 (.116ص
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 .( يبين االتحادات الرياضية العامة01جدول رقم )

 

 اسم االتحاد مسلسل اسم االتحاد مسلسل
 االتحاد اليمني العام لبناء األجسام 20 االتحاد اليمني العام لكرة القدم 1
 االتحاد اليمني العام للكيك بوكسنج 21 االتحاد اليمني العام للكرة الطائرة 2
 االتحاد اليمني العام للبنجاك سيالت 22 اليمني العام لكرة السلةاالتحاد  3
 االتحاد اليمني العام للجمباز 23 االتحاد اليمني العام لكرة اليد  4
 االتحاد اليمني العام للدراجات 24 االتحاد اليمني العام لكرة الطاولة 5
 العام أللعاب القوىاالتحاد اليمني  25 تنس الميدانلاالتحاد اليمني العام  6
 االتحاد اليمني العام للمبارزة والشيش 26 لسباحةلاالتحاد اليمني العام  7
 االتحاد اليمني العام للرماية 27 كونغ فو وللووشاالتحاد اليمني العام  8
 االتحاد اليمني العام للفروسية والهجن 28 االتحاد اليمني العام للمالكمة 9

 االتحاد اليمني العام للشطرنج 29 العام للمصارعةاالتحاد اليمني  10
 االتحاد اليمني العام للبلياردو والسنوكر 30 االتحاد اليمني العام للكاراتيه 11
 االتحاد اليمني العام لرياضة المرأة 31 االتحاد اليمني العام للجودو 12

لذوي االحتياجات االتحاد اليمني العام  32 االتحاد اليمني العام للتايكواندو 13
 الخاصة

 االتحاد اليمني العام لرياضة الصم 33 االتحاد اليمني العام لرفع االثقال 14
 االتحاد اليمني العام للطب الرياضي 34 للرياضة للجميع االتحاد اليمني العام 15
 للسهم والقوس االتحاد اليمني العام 35 االتحاد اليمني العام للشرطة 16
 االتحاد اليمني العام للبولنج 36 اليمني العام للرياضة المدرسيةاالتحاد  17

االتحاد اليمني العام لرياضة الشركات  18
 االتحاد اليمني العام لذوي االعاقة 37 والمؤسسات

   االتحاد اليمني العام للرياضة الجامعية 19



  

                                                         الثالث االتحادات الرياضيةالفصل                
 

 144 

 االتحادات الرياضية:اهداف  -1-1-4

 وضع السياسة العامة اليت حتقق نشر اللعبة.

 املالية والتنظيمية ووضع الربامج اليت تشرتك فيها اهليئات الرياضية. -. ادارة شئون اللعبة  يف مجيع النواحي الفنية 1

 . وضع اسس ومبادئ شئون التدري .2

 . احملافظة على قواعد ومبادئ اللعبة الدولية.3

 دعم متثيل البلد.. 4

 . تنمية موارد االحتاد.5

 . تنظيم البطوالت واملسابقات.6

 . اعداد الفرق األهلية.7

 . تنظيم البحوث والدراسات املختلفة.8

 (.11ص، 2012.)حسن الشافعي، عبداهلل الغضاب، . االذن مبقابلة فرق اهليئات االعضاء يف مقابلة الفرق االجنبية9

 االتحادات الرياضية اليمنية: 2-1-

هي اجلهة املسئولة عن تنفيذ النشاط الرياضي، فيما يعرف سنويا باملوسم اليمنية االحتادات الرياضية 
الرياضي، واالحتادات العامة وفروعها املنتشرة يف أحناء اجلمهورية يتم اختيارها عن طريق االقرتاع احلر واملباشر من 

املعرتف هبا رمسيا من قبل وزارة الشباب والرياضة. وتتم  واملراكز الرياضية مثلة يف األنديةتملقبل اجلمعيات العمومية ا
هذه الدورة االنتخابية كل أربع سنوات ميالدية، أما االحتادات اليت ال يوجد انتشار للعبتها يف األندية ومازالت 

 .وقطاع الرياضة رياضية العامةجديدة فيتم بالتعيني من قبل الوزارة ممثلة بلجنة االنتخابات ال

ولتنفيذ النشاط الرياضي فان وزارة الشباب والرياضة تعمل على تعزيز الدعم املايل املقدم هلذه االحتادات 
طريق امليزانية العامة )من قبل وزارة الشباب والرياضة(  عن عاية النشء والشباب والرياضة، أوعن طريق صندوق ر 

 ( .307ص،   2000حقائق وأرقام ، كتاب إقامة األنشطة الرياضية احمللية واخلارجية )ومبا يضمن ثبات واستمرار 
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 تعريف االتحاد الرياضي اليمني:  1-2-1-

هيئة رياضية من اهليئات التابعة لوزارة الشباب والرياضية وخيضع إلشرافها، له شخصية اعتبارية مستقلة، 
 (.10ص. 2008-2004)النظام األساسي لالحتادات ،العاصمة صنعاء.ويعترب من اهليئات ذات النفع العام ومقرة 

واالحتاد الرياضي العام إطار من اطر احلركة الرياضية اليمنية ويعين بشئون اللعبة وأنشطتها املختلفة ويعمل 
الوملبية اليمنية على نشر قاعدهتا وتوسيع ممارستها وتطويرها واالرتقاء مبستواها الفين وتنفيذ سياسة الوزارة واللجنة ا

، ,2000عبد احلميد السعيدي، خالد صاحل ).ويعترب من اجلمعيات اخلاصة ذات النفع العام ويكون له شخصيه اعتباريه

 (.3ص

 أهداف االتحادات الرياضية العامة: 2-2-1-

 تتلخص أهداف االحتادات الرياضية بااليت: -أ

 تنفيذ سياسة الوزارة واللجنة االوملبية. 1-

 تشجيع ممارسة اللعبة وتقييم قواعدها وأصوهلا وتطويرها. 2-

رفع مستوى اللعبة الفين وذلك يف حدود القوانني األساسية والنظم اليت تسري عليها االحتادات العربية والقارية  3-
 والدولية وجلاهنم الفنية.

 وسائل حتقيق األهداف من قبل االحتادات الرياضية العامة: -ب

ة الدراسات التخصصية يف التدري  والتحكيم والتنظيم واإلدارة يف إطار اللعبة ونشاطها واإلشراف تنظيم إقام 1-
 عليها.

تنظيم إقامة البطوالت والنشاطات واملسابقات احمللية اخلاصة باللعبة )املوسم الرياضي( واإلشراف عليها من  2-
 النواحي اإلدارية والفنية.

 رياضية لبحث نشاط اللعبة ووسائل النهوض هبا.تنظيم الندوات وورش العمل ال 3-
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تسهيل سبل االتصاالت بني أبناء الوطن الواحد من خالل مشاركتهم يف اللقاءات واالتصاالت املستمرة مع  4-
 فروع االحتادات الرياضية العامة مبحافظات اجلمهورية.

 واجبات االتحاد الرياضي العام: 3-2-1-

 ر اللعبة يف البلد ورفع املستوى الفين بني األندية الرياضية واهليئات الرياضية.وضع السياسة اليت حتقق نش 1-

إدارة شؤون اللعبة يف مجيع النواحي الفنية واملالية والتنظيمية ووضع الربامج اليت تشرتك فيها األندية الرياضية  2-
 األعضاء واإلشراف على تنفيذ هذه الربامج.

شئون التدري  يف البلد وكذلك الشروط واملواصفات اليت جي  توافرها يف  وضع األسس واملبادئ لتنظيم  3-
املدربني الذين يتولون تنفيذ برامج التدري  سواء بالنسبة للفرق األهلية أو فرق األندية واهليئات الرياضية األعضاء 

 وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة االوملبية الوطنية.

 احملافظة على القواعد واملبادئ الدولية للعبه ومحاية اهلواية ووضع القواعد والتعليمات اليت حتقق ذلك. 4-

 تنظيم البطوالت الرياضية واإلشراف على املباريات ووضع الربامج اخلاصة هبذا التنظيم.  5-

 اختيار وإعداد املنتخبات الوطنية يف الدورات االوملبية والعربية والدولية واإلشراف على تدريبها. 6-

املوافقة على مشاركة فرق األندية واملؤسسات يف اللقاءات اخلارجية مع الفرق األجنبية أو يف اللقاءات احمللية  7-
 واإلشراف على تنظيمها.

 ث أمور اللعبة ومشكالهتا.تنظيم الدورات وعقد الندوات لبح 8-

 تنسيق اجلهود بني خمتلف فرق األندية واملؤسسات األعضاء وخاصة يف اللقاءات اخلارجية. 9-

يف املؤمترات واالجتماعات الدولية وتنظيم هذه املؤمترات واالجتماعات بعد موافقة اللجنة  متثيل االحتاد 10-
 (.5ص، 2004 )عبد امللك بن نافع،االوملبية.

 تشكيالت االتحادات الرياضية العامة: 4-2-1 -

 اجلمعية العمومية املكونة من ممثلي األندية الرياضية األعضاء املنتسبني يف االحتاد. 1-
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 جملس اإلدارة املنتخ  من اجلمعية العمومية. 2-

 املكت  التنفيذي املنبثق من جملس اإلدارة. 3-

 اللجان الفنية املعاونة املتخصصة، جلنة احلكام، جلنة املدربني، جلنة املسابقات ...اخل. 4- 

ويرى الباحث انه من الضروري مبكان وجود جلنة تسويق يف االحتادات الرياضية تساهم بشكل او باخر 
 يف تسويق االنشطة الرياضية لالحتادات الرياضية العامة.

 لجنة تسويق في االتحاد: -

جذب املمولني والشركات الوطنية واالجنبية لرعاية البطوالت والالعبني املوهوبني  يفخطة االحتاد  لتطبيق           
 .(310ص، 2010)مروان عبداجمليد ابراهيم. الذين يتمتعون بنتائج رياضية عالية.

 تمويل االتحادات الرياضية في الجمهورية اليمنية: 5-2-1-

الدعم املقدم من الدولة عرب وزارة املالية ممثله بوزارة الشباب والرياضة وهو شحيح جدا ال يغطي نشاطاهتا فهو  1-
 دعم رمزي.

صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ويقدم هلا حس  تصنيفها يف املوسم الرياضي لدرجتها وفئاهتا حبجم  2-
 م املايل.نشاطها وانتشارها وتوسعها وفعاليتها يف العا

 رسوم انتساب األندية يف املسابقات والبطوالت الرياضية للعبه يف املوسم الرياضي. 3-

 دعم االحتادات الرياضية عربيا وقاريا ودوليا يف بعض األحيان. 4-

 اإلعالنات يف املالع  الرياضية الرئيسية. يعر  5-

 ( .3-4ص، 2000،، خالد صاحلالسعيديعبد احلميد ) ز.إيرادات املباريات خاصة يف لعبة كرة القدم الدرجة املمتا 6-
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تتوزع االحتادات الرياضية على مخس فئات من حيث الدعم املقدم من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة  -
 وهي:

 الفئة )أ(: احتاد كرة القدم فقط. 1-

 الفئة )ب( مخسه احتادات: العاب القوى، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج. 2-

الفئة )ج( مثانية احتادات: الرياضة للجميع، التايكواندو، اجلمباز، الكونغ فو، اإلعالم الرياضي، الكاراتيه،  3-
 الفروسية، تنس امليدان.

دراجات، املصارعة، اجلودو، رفع األثقال، كرة اليد، الط  الفئة )د( سبعه احتادات: بناء األجسام، ال 4-
 الرياضي.

الفئة )هـ( مخسه احتادات: املالكمة، السباحة، الثقافة البدنية، القفز املظلي والطريان الشراعي، البلياردو  5-
 (.1ص، 2002)عادل االعسم،  والسنوكر، احتاد ذوي االحتياجات اخلاصة(.

 اتحادات األلعاب االولمبية: 6-2-1-

وهي االحتادات اليت تشرف على عملها اللجنة االوملبية، واللجنة االوملبية اليمنية هي اللجنة الوطنية اليت  
 (.1241متثل اليمن ومقرها صنعاء وقد تأسست يف عام )

احتادات أخرى معرتف هبا و هناك هي اليت حيق هلا املشاركة يف األلعاب االوملبية، و واالحتادات االوملبية  
 (.13-12ص، 2004)حسن عبد احلميد، ليست مدرجه يف األلعاب االوملبية.و رياضاهتا 
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 ( يبني االحتادات الرياضية االوملبية:02جدول رقم)

 اسم االتحاد مسلسل اسم االتحاد مسلسل

 االتحاد اليمني للجودو 9 لكرة القدم العام االتحاد اليمني 1

 االتحاد اليمني للسباحة 10 االتحاد اليمني لكرة السلة 2

 االتحاد اليمني لتنس الطاولة 11 لمالكمةلاالتحاد اليمني  3

 االتحاد اليمني للتايكواندو 12 االتحاد اليمني للدراجات 4

 االتحاد اليمني للتنس األرضي 13 االتحاد اليمني للفروسية 5

 االتحاد اليمني للكرة الطائرة 14 االتحاد اليمني أللعاب القوى 6

 االتحاد اليمني لرفع األثقال 15 االتحاد اليمني للجمباز 7

 االتحاد اليمني للمصارعة 16 االتحاد اليمني لكرة اليد 8

 االتحاد اليمني للمبارزة والشيش 11 االتحاد اليمني للووشو كونغ فو 17

 اليمني العام للسهم والقوساالتحاد  22 االتحاد اليمني العام للرماية 19

 وهناك احتادات معرتف هبا ولكنها مل تشارك بعد يف األلعاب االوملبية:

 يبني االحتادات املعرتف هبا اوملبيا ولكنها مل تشارك بعد (03جدول رقم )

 اسم االتحاد مسلسل
 االتحاد اليمني للبلياردو 1
 االتحاد اليمني لبناء األجسام 2
 اليمني للكاراتيهاالتحاد  3
 االتحاد اليمني للشطرنج 4
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 م(:2008-2004)النظام األساسي لالتحادات الرياضية العامة وفروعها في المحافظات 3-1-

 تعريف االحتاد: 

هيئة رياضية من اهليئات التابعة لوزارة الشباب والرياضية وخيضع إلشرافها، له شخصية اعتبارية مستقلة 
 ويعترب من اهليئات ذات النفع العام ومقرة العاصمة صنعاء. 

 األهداف واالختصاصات والتكوين:

 أوال: األهداف:

 ( يهدف االحتاد إىل حتقيق االيت:3مادة )

وضع اخلطط العلمية لنشر وتطوير اللعبة، وتنظيم املسابقات الرياضية، وإعداد ورفع املستوى الفين للمنتخبات 1- 
 الوطنية، وتأهيلها بصوره جيدة للمنافسات داخل الوطن وخارجة. 

 وضع اخلطط والربامج لتدري  وتأهيل كوادر اللعبة. 2- 

 ية االحتادات العربية والقارية والدولية، وجلاهنا املختلفة.السعي إىل دعم تواجد الكوادر اليمنية يف عضو 3- 

 احملافظة على القواعد واملبادئ الدولية للعبة، والنظم اخلاصة هبا. 4- 

 رعاية اهلواة وتنظيم االحرتاف مبا ينسجم مع اإلمكانيات احمللية مع مراعاة لوائح االحتاد الدويل.5- 

 تلفة مبا يعزز نشر اللعبة وتطويرها. االهتمام بالبحوث والدراسات املخ 6-

متثيل اجلمهورية يف املؤمترات واالجتماعات الرياضية العربية والقارية والدولية يف اللعبة اليت يشرف عليها 7- 
 االحتاد.

 ثانيا: االختصاصات: 

 ( خيتص االحتاد باملهام التالية:4مادة )

 زارة وسياستها العامة.وضع السياسة العامة لالحتاد، مبا يعكس خطة الو 1- 

 وضع خطة سنوية لنشاطات االحتاد املختلفة الداخلية واخلارجية. 2- 

 حتمل مسئولية قيادة اللعبة وتطويرها يف اجلوان  الرياضية والتنظيمية واملالية والتنفيذية.3- 
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 اد.تشكيل اللجان العاملة يف االحتاد، وإقرار مهامها العلمية لتنفيذ خطط وبرامج االحت4- 

 العمل مبا ال يتعارض مع اللوائح والنظم املنظمة لعمل الوزارة واهليئات الرياضية التابعة هلا. 5-

 تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارة واللجنة االوملبية.6- 

للجنة املشاركة يف املنافسات اخلارجية واستضافة الدورات العربية، اآلسيوية، والدولية االوملبياد، اليت تقرها ا7- 
 االوملبية.

 املشاركة واستضافة اللقاءات واملباريات الرمسية والودية داخل الوطن وخارجة بعد موافقة الوزارة.8- 

حتمل مسئولية اإلعداد اجليد للمنتخبات الوطنية واألندية، مبا يؤهلها للمشاركة  مبستوى مشرف، ورفع تقرير 9- 
 تقييمي عن نتائج املشاركة إىل الوزارة.

تعيني مدربني للمنتخبات الوطنية، من ذوي اخلربات الوطنية والعربية واألجنبية وحتديد رواتبهم وفق عقود 10- 
 عمل تقرها الوزارة. وكذلك االستعانة خبرباء لتطوير أعمال االحتاد وحتديثها.

االهتمام برعاية الناشئني الواعدين واملوهوبني، وفق خطط وبالتنسيق مع اللجنة االوملبية، لبناء منتخبات 11- 
 وطنية قوية قادرة على املنافسة. 

تسوية أية خالفات بني األندية، وتطوير عالقتها مع اهليئات الرياضية والقيادات لتجسيد أهداف وأخالق 12- 
 الرياضة النبيلة.

 الفرق الرياضية والالعبني األبطال يف املسابقات الداخلية، بالتنسيق مع الوزارة. تكرمي13- 

 تكرمي املنتخبات الوطنية واألبطال الذين حققوا اجنازات يف مشاركاهتم اخلارجية بالتنسيق مع الوزارة.14- 

واخلارجية ومسائلة خمالفي تشجيع الفرق والالعبني الذين جيسدون الروح الرياضية يف املسابقات الداخلية 15- 
 الروح الرياضية.

عقد اجتماعات سنوية يشارك فيها جملس اإلدارة واملدربون واحلكام والفروع واملهتمون بشئون اللعبة لتقييم  16-
 املوسم الرياضي واملشاركات اخلارجية.

 تطوير العالقة مع االحتادات العربية والقارية والدولية.17- 
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حتاد من األندية واملراكز الرياضية املشهرة وفق الالئحة التنظيمية للوزارة، واليت استكملت كافة ( يتكون اال5مادة )
 اإلجراءات القانونية واعرتف هبا رمسيا، وتشارك يف املسابقات الرمسية اليت ينظمها االحتاد.

 شروط االنضمام إىل عضوية االحتاد:

 االحتاد إىل أمني عام االحتاد مرفقا به:يقدم النادي طل  االنضمام لعضوية  -( أ6مادة )

 صورة من اعرتاف الوزارة الرمسي باإلشهار.1- 

 تقرير من فرع االحتاد باحملافظة عن ممارسته اللعبة وكشف بأمساء الالعبني واملدربني واإلداريني.2- 

 دفع الرسوم املالية لالنتساب إىل العضوية.3- 

 ات والوثائق اخلاصة بالنادي.بيان املالع  أو الصاالت والتجهيز 4- 

ال يعترب النادي الرياضي عضوا يف االحتاد إال بعد موافقة جملس إدارة االحتاد على الطل  خالل شهر،  -ب
 وإشعار النادي رمسيا بقرار املوافقة، ونسخ صورة منه للوزارة ومكت  الشباب والرياضة باحملافظة.

االنضمام خالل ثالثني يوما بعد استيفاء الشروط، وجمللس إدارة على جملس إدارة االحتاد أن يبت يف طل   -ج
االحتاد حق رفض الطل  بقرار مسب  خالل املدة املشار إليها وللنادي حق تقدمي التظلم إىل الوزارة خالل 

 اسبوعني من تاريخ إبالغه بقرار الرفض وللوزارة حق حسم اخلالف.

 تصاصاهتا:اجلمعية العمومية تكوينها، اجتماعاهتا، اخ

 التكوين:- 

( تتكون اجلمعية العمومية لالحتاد من مندوب واحد عن كل ناد رياضي اشرتك يف آخر موسم على األقل 7مادة )
 عند توجيه الدعوة النعقاد اجلمعية العمومية.

 يشرتط يف املندوب ممثل النادي يف اجلمعية العمومية ما يلي: -( أ8مادة )

 سنة. 25وال يقل عمرة عن أن يكون ميين اجلنسية،  1-

أن يكون حسن السرية والسمعة، ومل يصدر ضده حكم بات يف عقوبة جنائية خملة بالشرف واألمانة ما مل  2-
 يرد إلية اعتباره.

 أن يكون حاصال على مؤهل دراسي ال يقل عن الثانوية العامة.  3-
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أن يتم اختياره بقرار من جملس إدارة النادي، وترفق صورة من حمضر اجتماع جملس اإلدارة الذي اختذ فيه  4-
 القرار، معمد من مكت  الشباب والرياضة باحملافظة.

أن يكون العبا مارس اللعبة ومقيدا بسجالت االحتاد يف متثيل النادي عن ثالثة مواسم واعتزل اللع  قبل  5-
 مدربا إلحدى الفرق الرياضية يف النادي أو حكما للعبة. موسم واحد أو

يعترب مندوب النادي الرياضي العضو يف اجلمعية العمومية لالحتاد ثابتا يف فرتة الدورة االنتخابية )أربع  -ب
 سنوات( وال يستبدل إال يف احلاالت اآلتية:

 الوفاة. 1-

 مغادرة الوطن أكثر من سنة. 2-

اختاذ عقوبة ضده من النادي .. ويرفق مربر االستبدال يف حمضر جملس اإلدارة معمدا من مكت  الشباب  3-
 والرياضة باحملافظة.

حيق للوزارة )ممثلة باللجنة العامة لالنتخابات الرياضية( رفض استبدال املندوب إذا ثبت ما خيالف طل   -ج
 النادي.

 اختصاصات الجمعية العمومية: - 

 ( ختتص اجلمعية العمومية العادية بااليت:9مادة )

 التصديق على احملضر السنوي وتنفيذ القرارات الصادرة عنه. -أ

 مناقشة التقرير ألتقييمي لعمل االحتاد وفق خطة العمل املقرة يف االجتماع السابق. -ب

 االطالع على تقرير مراجع احلسابات للسنة املالية. -ج

 يف كافة جوان  النشاطات املختلفة للعام القادم.إقرار خطة عمل االحتاد  -د

 املوافقة على مشروع املوازنة للسنة املالية القادمة. -هـ

 ملء الشواغر يف املناص  اليت ختلو يف جملس اإلدارة. -و

 مناقشة أية قضايا مستجدة هامة يقرها جملس اإلدارة أو يتقدم هبا ثلث أعضاء اجلمعية العمومية. -ز

 ختتص اجلمعية العمومية غري العادية بااليت:( 10مادة )
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 مناقشة كل أو بعض مواضيع اجتماع اجلمعية العمومية السنوي. -أ

 سح  الثقة من بعض أو كل أعضاء جملس اإلدارة، مبوافقة ثلثي أعضاء اجلمعية العمومية احلاضرين. -ب

 أو مت حلهم بقرار من الوزير.  انتخاب جملس إدارة جديد ملن سحبت اجلمعية العمومية الثقة منهم، -ج

( تقوم اجلمعية العمومية بانتخاب جملس إدارة االحتاد اجلديد كل أربع سنوات وفقا هلذا النظام ودليل 11مادة )
 االنتخابات الرياضية.

 جملس اإلدارة )تشكيل جملس اإلدارة(:- 

لوزارة: األمني العام واملشرف الفين ( عضوا، تعني ا11( يدير شئون االحتاد جملس إدارة يتكون من )29مادة )
مت االتفاق من قبل قيادة  2012ويف عام  ومسئولة الرياضة النسوية يف االحتادات اليت تزاول املرأة فيها النشاط،

ن مجيع االعضاء يتم انتخاهبم من قبل اجلمعية العمومية وال تعني الوزارة أي عضو وهذا هو املعمول الوزارة على ا
وتنتخ  اجلمعية العمومية جملس اإلدارة الذين حتدد عددهم الئحة االنتخابات،   كتابة هذا البحث،به حاليا حىت

وحتدد عدد األصوات اليت حيصل عليها كل عضو بالرتتي  الفائزين بعضوية جملس اإلدارة مبا فيهم ثالثة أعضاء 
 احتياط وهم كاآليت:

 ( يبني أعضاء جملس إدارة االحتاد04) جدول رقم

 مسئول مايل 6 االحتاد رئيس 1

 واالعالم عالقاتالمسئول  7 نائ  الرئيس 2

 مسئول التسويق واالستثمار 8 أمني عام 3

 مسئولة الرياضة النسوية 9 أمني عام مساعد  4

 احتياط ثالثة أعضاء 11 مشرف فين 5
ويف حالة عدم االتفاق جيرى  وتوزع املناص  فيما بني أعضاء جملس اإلدارة حس  الكفاءة باالتفاق والرتاضي

 االنتخابات فيما بينهم بإشراف جلنة االنتخابات.

 اختصاصات جملس اإلدارة:- 

 خيتص جملس إدارة االحتاد بتنفيذ املهام اآلتية: (30مادة )
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 إدارة شئون اللعبة. 1-

 عقد اجتماع جملس اإلدارة بانتظام، ورفع احملاضر لإلدارة العامة املختصة بالوزارة. 2-

 دعوة اجلمعية العمومية لالجتماعات العادية وغري العادية واالنتخابية، بعد موافقة الوزارة.3- 

 النظر يف طلبات عضوية فرق األندية واملراكز الرياضية اجلديدة. 4-

داخليا  –ة من املدربني واحلكام واإلداريني، وتطوير معارفهم يف مستجدات اللعبة تأهيل الكوادر الوطني5- 
 بالتنسيق مع اللجنة االوملبية واإلدارات املختصة بالوزارة. –وخارجيا 

 توفري األدوات واملستلزمات الرياضية لنشاط االحتاد واملنتخبات الوطنية.6- 

الفئات العمرية يف املسابقات اليت ينظمها االحتاد وصرف بطاقة  تسجيل العيب األندية املشاركني يف خمتلف7- 
 قيد الالعبني.

 عقد ندوات وورش عمل، وإعداد حبوث ودراسات لتطوير مستوى اللعبة. 8-

 التعامل مبسئولية عند صرف خمصصات النشاط والدعم من قبل الوزارة، وفق برامج االحتاد املختلفة. 9-

ا يطل  منه من قبل الوزارة يف تسهيل مهام جلنة التفتيش على احلسابات املالية جتاوب االحتاد مع كل م 10-
 املكلفة من الوزارة.

 إعداد التقارير السنوية عن كافة نشاطات وفعاليات االحتاد املختلفة ورفعها للوزارة بانتظام. 11-

 اهتا يف متويل نشاطات االحتاد.استثمار أموال االحتاد الفائضة بعد موافقة الوزارة لالستفادة من عائد 12-

 توثيق كافة مسابقات وفعاليات االحتاد. 13-

بذل اجلهود يف البحث عن مصادر دخل إضافية إىل جان  ما تقدمة الوزارة من دعم للنشاط الداخلي 14- 
 واخلارجي واستضافة البطوالت.

 شروط الترشيح:- 

 ( شروط الرتشيح جمللس إدارة االحتاد:31مادة )

سنة، وحيمل مؤهال جامعيا أو ما يعادله بالنسبة للرئيس، أو  30أن يكون ميين اجلنسية، وال يقل عمره عن  1-
 مؤهال علميا متوسطا أو مؤهال رياضيا عاليا لألعضاء.
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 أن يكون عضوا عامال قضى مثاين سنوات يف النادي. 2-

اضييه، ومقيدا بسجالت االحتاد، واعتزل اللع  مواسم ري 3-5أن يكون ممن مارسوا اللعبة ومثلوا النادي بني  3-
قبل ترشيحه بثالث سنوات وان يكون قد حتمل مسئولية قيادة اللعبة يف النادي مدة ال تقل عن أربع سنوات أو 
أن يكون مدربا أو حكما مقيدا يف سجالت االحتاد العام، وقد اعتزل التدري  أو التحكيم قبل عامني من ترشحه 

 لالحتاد.

يكون حسن السرية والسمعة، ومل يصدر ضده حكم بات يف عقوبة جنائية خملة بالشرف واألمانة، ما مل  أن 4-
 يكن قد رد إليه اعتباره.

أن ال يكون قد اختذ ضده قرار شط  من اجلمعية العمومية أو استقال أو أقيل من جملس اإلدارة أو الوزير  5-
ذت عقوبة قانونية ضده من أي احتاد عريب أو قاري أو دويل ومل لثبوت خمالفات مالية أو خروقات جسيمة، أو اخت

 متر على ذلك دورة انتخابية كاملة.

 أن ال تكون لديه عهد مالية لالحتاد أو الوزارة أو اجلهات ذات العالقة. 6-

 أن ال يتمتع املرشح بأي حصانة كانت. 7-

  .ترشيحه وتسقط عضويته إذا اخل املرشح بأحد الشروط اليت تتوفر فيه كمرشح يلغى 8-

ال حيق ألعضاء جملس اإلدارة اجلمع بني عضوية االحتاد وعضوية جملس إدارة ناد أو احتاد رياضي أخر أو  9-
 الفروع أو اإلشراف على األلعاب يف األندية الرياضية واالحتادات.

 م.2004( ال تزيد مدة العضوية يف قيادة االحتاد عن دورتني انتخابيتني متتاليتني اعتبارا من دورة 32مادة )

 ( اجتماعات جملس اإلدارة:33مادة )

جيتمع جملس اإلدارة مرة كل شهر اجتماعا عاديا، وترسل الدعوة مع جدول األعمال للعضو قبل أسبوع من - أ
 تاريخ عقد االجتماع.

اإلدارة اجتماعا استثنائيا بناء على دعوة من رئيس أو ثلث أعضاء جملس اإلدارة، وتتخذ نفس جيتمع جملس - ب
 إجراءات االجتماع العادي.

 إذا تساوى عدد األصوات يف اجتماعات جملس اإلدارة يرجح اجلان  الذي فيه رئيس االجتماع.- ج
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رئيس مهامه، وإذا خال أي من املناص  يف ( إذا خال مركز رئيس جملس إدارة االحتاد يتوىل نائ  ال34مادة )
جملس اإلدارة يقر جملس اإلدارة من يشغل املنص  من أعضائه، على أن يرفع األعضاء االحتياط حس  

 األصوات للمراكز الشاغرة.

وإذا متت االستفادة من األعضاء االحتياطيني وخلت مناص  أخرى يكلف جملس اإلدارة من بني أعضائه من 
 م حىت يتم انتخاب البديل يف اقرب اجتماع سنوي للجمعية العمومية.يقوم باملها

( إذا خال عدد املناص  أفقدت االحتاد نصابة القانوين حيق للوزير تعيني العدد املكمل ليقوم االحتاد 35مادة )
 مبهامه حىت إقرار اجتماع سنوي للجمعية العمومية النتخاب البديل.

 ل أي قرار جمللس اإلدارة يتعارض مع اللوائح والنظم املعمول هبا بالوزارة واالحتاد.( للوزير احلق يف إبطا36مادة )

 اختصاصات رئيس وأعضاء جملس إدارة االحتاد:- 

 ( خيتص رئيس االحتاد باملهام اآلتية:37مادة )

 رئاسة اجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة.- ا

 لعمومية بالتعاون مع األمني العام.إعداد جداول أعمال اجتماعات اجلمعية ا- ب

 توقيع مجيع العقود واالتفاقيات اليت تربم مع االحتاد بعد إقرارها من جملس اإلدارة وموافقة الوزارة عليها. - ت

 التوقيع مع األمني العام واملسئول املايل على الشيكات.- ث

 التوقيع على مراسالت االحتاد. -ج

 د والوزارة واللجنة االوملبية ومع االحتادات العربية والقارية والدولية وغريها.تطوير العالقات بني االحتا- ح

 متثيل االحتاد داخل الوطن وخارجة.- خ

 ( خيتص نائ  الرئيس باملهام اآلتية:38مادة )

 القيام باختصاص الرئيس أثناء غيابة. -أ

 رئاسة جلنة املسابقات.- ب

 اإلدارة من مهام.ما يوكل إلية الرئيس أو جملس - ج
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 ( خيتص األمني العام باملهام اآلتية:39مادة )

 عمل الرتتيبات لعقد اجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة وتوجيه الدعوات وتسجيل احملاضر. -أ

 تنسيق أعمال اللجان يف االحتاد، وإعداد مشروع اخلطط والتقارير الدورية املقدمة جمللس اإلدارة واملرفوعة- ب
 للوزارة واللجنة االوملبية. 

 عرض املواضيع اليت تقدم من األندية أو املراكز الرياضية على جملس اإلدارة. -ج

 اإلشراف على العمل اإلداري واالحتفاظ بالوثائق وفق األنظمة احلديثة مع ختم االحتاد -د

 متابعة تنفيذ قرارات جملس اإلدارة. -هـ

 التوقيع على املراسالت اخلاصة باالحتاد ماعدا املكاتبات اليت يتطل  توقيعها مع الرئيس. -و

 التوقيع مع الرئيس واملسئول املايل على الشيكات.- ز

 االشرتاك مع املسئول املايل يف إعداد مشروع موازنة السنة املالية وإعداد التقرير السنوي. -ح

 ملهام اآلتية:( خيتص املسئول املايل با40مادة )

 يتحمل مسئولية تنظيم وتوثيق كافة اإلجراءات املالية من إيرادات ومصروفات.- أ

 تنفيذ قرار جملس اإلدارة فيما يتعلق باملسائل املالية.- ب

 إيداع أموال االحتاد يف املصرف الذي يقره االحتاد وإشعار اإلدارة املختصة بذلك. - ج

 سنوية للحساب اخلتامي  باالشرتاك مع األمني العام و تقدميها جمللس اإلدارة إلقرارها.إعداد امليزانية والتقارير ال- د

 التوقيع مع الرئيس أو نائبة واألمني العام على الشيكات.- هـ

 تقدمي تقرير مايل فصلي باإليرادات واملصروفات جمللس اإلدارة كل ثالثة أشهر.- و

 باملهام اآلتية:( خيتص األمني العام املساعد 41مادة )

 يقوم مبساعدة األمني العام يف كافة األعمال. -أ

 يقوم بأعمال األمني العام أثناء غيابة أو ما يوكل إلية من أعمال من جملس اإلدارة. -ب
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 ( خيتص املشرف الفين باملهام اآلتية:42مادة )

ة ومناقشتها مع جلنة املسابقات وضع مشروع اخلطط والربامج الفنية للنشاط الرياضي واملسابقات الداخلي- أ
 ورفعها لالحتاد.

وضع خطة للمشاركات اخلارجية اليت تنظمها االحتادات العربية والقارية والدولية ومناقشتها مع األجهزة الفنية - ب
 للمنتخبات ورفعها لالحتاد.

لفنية ومتابعة وضع خطط تأهيل وتدري  املدربني واحلكام وتطويرهم، واإلشراف على أعمال اللجان ا- ج
 أعماهلم.

 استالم التقارير الفنية وتقدميها جمللس اإلدارة. -د

 تقييم املسابقات والبطوالت الداخلية اليت ينفذها االحتاد ورفعها جمللس اإلدارة ملناقشتها. -هـ

متكامل وتقدميه  متابعة تنفيذ برامج إعداد املنتخبات الوطنية، واستالم تقارير املشاركات، وإعداد تقرير تقييمي -و
 جمللس إدارة االحتاد ملناقشته.

حتديد املستلزمات واألدوات الرياضية املطلوبة لنشاط االحتاد واملنتخبات الوطنية وتقدمي تصورات بعد الدراسة - ز
 الحتياج املنتخبات الوطنية من املدربني الوطنيني واألجان ، ورفع ذلك جمللس اإلدارة الختاذ القرار املناس .

 عمل ضوابط ملشاركات األندية واملنتخبات الوطنية اخلارجية. -ح

 إعداد ملفات طبية ألعضاء املنتخبات الوطنية. -ط

إعداد تصور لتنظيم املواسم الرياضية واملشاركات اخلارجية، وعمل مقرتحات لتطوير املسابقات واملنتخبات،  -ي
ية وأمساء األندية املشاركة، والفئات العمرية وأمساء الالعبني واالهتمام بتوثيق وإحصاء املشاركني يف املواسم الرياض

 واملدربني واحلكام بدرجاهتم، واإلداريني.

 توثيق مشاركات املنتخبات الوطنية اخلارجية وأمساء املدربني والالعبني يف كل مشاركة ونتائجها. -ك

 سنويا. ات اخلارجية وعمل مقارنة للتطويرإعداد التقارير السنوية التنظيمية للمسابقات الداخلية واملشارك- ل

( األلعاب اليت تشارك فيها السيدات ختتص املرأة باإلشراف على نشاط املرأة يف املسابقات واملباريات، 43مادة )
 وترفع التقارير عن كل ما يتعلق مبمارسة السيدات للعبة إىل جملس إدارة االحتاد.
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 م باملهام التالية:( خيتص مسئول العالقات واإلعال44مادة )

 استقبال وتوديع الوفود الزائرة لالحتاد وإعداده الربامج اخلاصة بالزيارات واقرتاح املرافقني للوفود. -أ

  .وضع التصور ملسودة االتفاقات الفنية بني االحتاد واالحتادات العربية والقارية والدولية -ب

 ذلك جمللس اإلدارة.متابعة مستوى تنفيذ االتفاقات  وتقدمي تقارير ب -ج

التنسيق واملتابعة مع وسائل األعالم املختلفة لتغطية أنشطة االحتاد وزيارة الوفود والشخصيات، وإبراز عمل  -د
 واجنازات االحتاد.

 متابعة ما ينشر إعالميا من أخبار رياضية ختص اللعبة وعرضها على االحتاد.  - هـ

  .اخلارجية إعالميا مبختلف الوسائل املتاحة توثيق املسابقات والبطوالت واملشاركات -و

 إعداد الكتيبات والنشرات وتوفري اجملالت والصحف يف جمال اللعبة. -ز

 متثيل االحتاد يف اللجان اإلعالمية والعالقات اخلاصة باللعبة داخل الوطن وخارجة. -ح

 توقيف وحل جملس اإلدارة وانتخاب جملس إدارة جديد:- 

 للوزير إصدار قرار بتوقيف أو حل جملس إدارة االحتاد يف األحوال اآلتية:( حيق 45مادة )

 إذا عجز االحتاد عن تنفيذ مهامه. -أ

 خمالفة أحكام الالئحة التنظيمية للوزارة، أو النظام األساسي لالحتاد، أو أية لوائح أو قرارات تصدرها الوزارة. -ب

 عمومية خالل ستني يوما من تاريخ صدورها.عدم تنفيذ القرارات الصادرة من اجلمعية ال -ج

 اإلساءة لسمعة البالد وخمالفة االحتاد لقوانني ونظام ولوائح االحتادات العربية والقارية والدولية. -د

 إذا تقدم أكثر من نصف عدد أعضاء اجلمعية العمومية بسح  الثقة من جملس اإلدارة.  -هـ

 اإلدارة باالستقالة بسب  خالفات.إذا تقدم ثلث أو أكثر من أعضاء جملس  -و

 ( حيق للوزير بعد حل االحتاد اختاذ اإلجراءات التالية:46مادة )

أشخاص لتسيري عمل االحتاد والتحضري لالنتخابات خالل ستني يوما اذا   (7 – 5) تشكيل جلنة مؤقتة من -أ
 كانت الفرتة الزمنية املتبقية للدورة االنتخابية عاما أو أكثر.
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 اجلمعية العمومية مباشرة النتخاب جملس إدارة جديد. دعوة -ب

تعيني جملس إدارة جديد الستكمال الفرتة املتبقية إذا كانت الفرتة اقل من سنة على الدورة االنتخابية، وال  -ج
حيق للمجلس اجلديد اختاذ قرارات أو تعديل اللوائح أو إلغاء التعيينات املصادق عليها من الوزارة، وتقع على 

 جملس اإلدارة  اجلديد مسئولية تصحيح األخطاء اليت ارتكبها االحتاد السابق.

يقوم جملس اإلدارة املستقيل أو املقال مبسئولية دورة التسليم للجنة املؤقتة أو جملس اإلدارة اجلديد،  -أ( 47مادة )
و تسليمه كافة األموال واملمتلكات والوثائق اخلاصة باالحتاد إلخالء مسئوليتهم بإشراف اإلدارة العامة املختصة أو 

 جلنة يشكلها الوزير.

 أعضائه تقدمي االستقالة إال للوزير ومن حق الوزير قبول أو رفض االستقالة. ال حيق جمللس اإلدارة أو بعض -ب

( ال حيق جمللس اإلدارة املستقيل أو املقال الرتشيح مرة أخرى يف جملس اإلدارة اجلديد إال بعد مرور دورة 48مادة )
 انتخابية كاملة.

 توقيف أو إسقاط العضوية عن أعضاء اجلمعية العمومية: - 

( حيق جمللس إدارة االحتاد سح  االعرتاف أو إيقاف أو إسقاط عضوية اللعبة من األندية واملراكز 49)مادة 
 الرياضية وفق األحوال التالية:

 عدم مشاركة النادي أو املركز الرياضي يف نشاط االحتاد ملومسني متتاليني. -أ

 عدم تسديد االشرتاكات ملدة مومسني. -ب

 كز أحكام هذا النظام أو اللوائح املنظمة.خمالفة النادي أو املر  -ج

 إقرار جملس إدارة النادي أو املركز يف طل  االنسحاب، أو قرار مقاطعة نشاط االحتاد.  -د

تعمد اإلساءة أو التشهري يف وسائل اإلعالم، وجتاوز األخالق الرياضية، وعدم إتباع قواعد التعامل املتعارف  -هـ
 عليها مع االحتاد.

ز إسقاط العضوية مبوج  الفقرة )ج( إال بعد التأكد مما نس  إىل النادي أو املركز من املخالفات ال جيو  -و
 املرتكبة خالل االستماع ألقوال ممثلة.

( يعترب قرار اإلسقاط ساريا مبوافقة ثالثة أرباع جملس اإلدارة وال يعترب هنائيا إال مبوافقة ثلثي اجلمعية 50مادة )
 العمومية.
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 العضوية عن أعضاء جملس اإلدارة:زوال - 

 ( تزول العضوية من أعضاء جملس إدارة يف األحوال التالية:51مادة )

 الوفاة. 1-

 االستقالة. 2-

 مغادرة الوطن للهجرة أو الدراسة ألكثر من عام. 3-

 فقد العضو أهليته القانونية. 4-

 إسقاط العضوية عن أعضاء جملس اإلدارة:- 

 وية عن أعضاء جملس اإلدارة يف األحوال التالية:( تسقط العض52مادة )

إذا صدر ضد العضو حكم خمل بالشرف واألمانة، أو حكم بات يف جناية تتجاوز العقوبة للفرتة املتبقية  1-
 لعضويته يف جملس اإلدارة، ويتخذ القرار من جملس اإلدارة وجتري املصادقة علية من الوزارة.

( اجتماعات متتالية خالل ثالثة أشهر 3-5تماعات جملس اإلدارة من )إذا ختلف العضو عن حضور اج 2-
 بدون عذر.

إذا ارتك  العضو أعماال مشينة تسئ إىل أخالق الرياضة، ومتس كرامة اهليئات وتسيء إىل مسعتها، مما جيعله  3-
 غري جدير بالعضوية، ويتخذ القرار بناء على طل  ثلثي أعضاء جملس اإلدارة. 

 ار اإلسقاط نافذا مبوافقة ثلثي أعضاء اجلمعية العمومية.يعترب قر  4-

 ( للوزير احلق يف إقالة عضو جملس اإلدارة يف احلاالت التالية:53مادة )

 إذا جتاهل االحتاد ومل يقم بالواجبات املناط به وفقا هلذا النظام. 1-

 ائح االحتاد.انتهاك العضو أحكام الالئحة التنظيمية للوزارة، وهذا النظام، أو لو  2-

 مالية االحتاد:- 

 ( تتكون مالية االحتاد من املوارد املالية التالية:54مادة )

 دعم الوزارة، وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة. -أ
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 إعانة االحتادات القارية والدولية، ويتم إعالم الوزارة هبا. -ب

 تربعات وهبات وأية إيرادات أخرى من شركات )رجال أعمال( ويتم إعالم الوزارة هبا. -ج

 ( تبدأ السنة املالية لالحتاد يف أول يناير، وتنتهي يف آخر ديسمرب من كل عام. 55مادة )

الوزارة بذلك، ( يقر جملس إدارة االحتاد يف أول اجتماع له تسمية املصرف الذي يودع أمواله فيه، وخيطر 56مادة )
 ورقم احلساب. أو إذا تقرر تغيري املصرف.

( يقوم جملس إدارة االحتاد بوضع الئحة مالية حتدد ضوابط صرف أموال االحتاد حس  األنشطة املقرة 57مادة )
 يف خطة االحتاد وحتديد صالحيات الصرف وفقا للنظام األساسي املوحد.

سابات االحتاد من احملاسبني القانونيني املعتمدين وحيدد االحتاد ( ختتار اجلمعية العمومية مراجع ح58مادة )
 مكافأته.

 ( خيتص مراجع احلسابات باملهام اآلتية:59مادة )

مراجعة بنود امليزانية ومدى تطبيقها، ومراجعة احلسابات، ومدى تطبيقها ألحكام الالئحة املالية واألنظمة  -أ
 لس اإلدارة أوال بأول ونسخها للوزارة.املالية املعمول هبا، وتقدمي تقارير جمل

مراجعة احلساب اخلتامي لالحتاد، وإعداد تقرير سنوي بذلك يقدمه للهيئة اإلدارية مشفوعا باملستندات ورفع  -ب
 صورة منه للوزارة.

 تنظيم أعمال االحتاد الفنية واملالية واإلدارية:- 

السجالت الالزمة إلدارة شئون االحتاد. وجي  أن يراعى  ( على جملس إدارة االحتاد أو الفرع أن ينشئ60مادة )
 يف إنشاء السجالت والدفاتر تنظيمها وحفظها تطبيق القواعد اليت تصدرها الوزارة أو أسالي  األرشفة احلديثة.

 فروع االحتادات:- 

دية الفرع باحملافظة عن ( تنتخ  اجلمعية العمومية باحملافظة فرع احتاد اللعبة. ويشرتط أن ال يقل عدد أن61مادة )
سبعة أندية وإذا مل يكتمل العدد يصدر مدير عام مكت  الشباب الرياضة قرار بتكوين جلنة لتسيري عمل فرع 

 االحتاد حىت يكتمل النصاب القانوين.

 ( يدير شئون الفرع جملس إدارة مكون من مخسة إىل سبعة أعضاء كااليت:62مادة )
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مسئول عالقات + عضو، وتعيني امرأة يف األلعاب اليت  –مشرف فين  – مسئول مايل –أمني عام  –رئيس 
 متارسها املرأة.

( تتكون اجلمعية العمومية للفرع من األندية أعضاء االحتاد الواقعة يف دائرة اختصاص الفرع وطبقا 63مادة )
 لألوضاع املقررة لتكوين اجلمعية العمومية لالحتاد.

األندية يف اجلمعية العمومية للفرع نفس الشروط واألوضاع املقررة حلضور املندوب ويشرتط يف املندوب الذي ميثل 
 يف اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد.

( تباشر فروع االحتادات اختصاصاهتا يف حدود السياسة الفنية واملالية واإلدارية اليت يضعها جملس إدارة 64مادة )
 باحملافظة.االحتاد العام ومكت  الشباب والرياضة 

مندوبيها يف اجلمعية العمومية، على أن يتم إخطار مكت  الشباب  –( ختتار األندية أعضاء الفرع 65مادة )
 والرياضة باسم املندوب.

( تتبع يف اجلمعيات العمومية للفروع واجتماعات جمالس إدارات الفروع وقراراهتا نفس اإلجراءات 66مادة )
 عمومية وجمالس إدارات االحتادات.والقواعد اخلاصة باجلمعيات ال

( تقوم مكات  الشباب والرياضة باحملافظات باإلشراف على انتخابات الفروع وفق املواعيد املقرة من 67مادة )
 اللجنة العامة لالنتخابات.

ء ( جيوز ملكت  الشباب باحملافظة إلغاء الفرع إذا فقد شرطا من شروط تكوينه أو أصبح عاجزا عن أدا68مادة )
 رسالته، وإبالغ الوزارة واالحتاد بذلك.

( ختضع فروع اللعبة إلشراف مكات  الشباب والرياضة باحملافظات، وجملس إدارة االحتاد العام، من مجيع 69مادة )
 النواحي الفنية واملالية واإلدارية والتنظيمية ومتابعة أنشطتها املختلفة.

 أحكام عامة:- 

 ر خاص معتمد من قبل الوزارة.( يكون لكل احتاد شعا70مادة )

( يقوم االحتاد باختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحرمي تعاطي املنشطات، وإصدار التعليمات هبذا اخلصوص، 71مادة )
 وتوقيع اجلزاء املنصوص علية طبقا للوائح الصادرة من االحتاد الدويل للعبة يف حالة املخالفة.
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لفرع االحتاد واالحتاد العام ما لديهم من شكاوى إىل رئيس االحتاد ( يقدم أعضاء اجلمعية العمومية 72مادة )
 الذي يوجه بعرضها على جملس اإلدارة للفصل فيها خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميها.

فنية ( خيضع االحتاد لرقابة الوزارة واللجنة االوملبية واجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة يف اجلوان  اإلدارية وال73مادة )
 املالية والتنظيمية كل حبس  اختصاصه.

( ال جيوز لالحتاد أن يشرتك أو ينظم أية مباريات مع فرق أجنبية أو مؤمترات أو اجتماعات إال مبوافقة 74مادة )
 الوزارة.

العمومية ( ال جيوز إجراء التعديل أو الشط  أو اإلضافة إىل هذه الالئحة إال من قبل الوزارة أو اجلمعية 75مادة )
 لالحتاد ومبوافقة اللجنة االوملبية والوزارة.

 ( ال حيق لالحتاد التصرف مبمتلكات االحتاد الثابتة واملنقولة. 76مادة )

 ( ال حيق لالحتاد إبرام أية عقود أو صفقات جتارية ترتت  عليها أعباء مالية على الوزارة.77مادة )

ال حيق لالحتاد فتح حساب أو تغيري البنك املودع فيه أموال االحتاد أو فتح حساب آخر إال مبعرفة  (78)مادة 
 وموافقة اإلدارة املختصة بالوزارة.

 ال جيوز لالحتاد التعديل يف مواعيد املسابقات واألنشطة إال مبوافقة اإلدارة املختصة بالوزارة. (79)مادة 

اوز العدد احملدد يف استمارة ترشيح الوفود الرياضية والشبابية للمشاركات اخلارجية ال حيق ألي احتاد جت (80)مادة 
 إال مبوافقة الوزارة.

 يصدر االحتاد العام اللوائح التالية: 1-( 81)مادة 

 الئحة مالية يعمل مبوجبها يف تسيري أمور االحتاد املالية وتعتمدها الوزارة. -أ

 الئحة املسابقات. -ب

دد ضوابط إقرار املشاركات اخلارجية للمنتخبات الوطنية أو األندية كما حتدد ضوابط ومراحل الئحة حت -ج
 اإلعداد املطلوبة للمناقشة أو االعتذار وتوثيقها مبحاضر رمسية.

الئحة حتدد التعامل مع أحكام قانون االحتاد الدويل لالحرتاف ويوضع يف االعتبار خصوصية اليمن يف  -د
 ي.االحرتاف الداخل
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 الئحة انتقاالت الالعبني اليمنيني بني األندية احمللية. -هـ

الئحة تنظم عالقات االحتاد مع املدربني الوطنيني واحلكام، وضوابط وشروط التعاقد مع مدريب املنتخبات  -و
 األجان .و  الوطنية احملليني العرب

 الئحة اجلزاءات. -ز

 عن االحتادات الرياضية والشبابية.تصادق الوزارة على مجيع اللوائح اليت تصدر  2-

 ( تسري أحكام هذا النظام على االحتادات املنتخبة واالحتادات واللجان املعينة من قبل الوزارة.82مادة )

 خالصة:

من خالل ما سبق عرضه نستخلص أن االحتادات الرياضية العامة هيئات رياضية من اهليئات التابعة  
لوزارة الشباب والرياضة وختضع إلشرافها، وهلا شخصية اعتبارية مستقلة، ويهدف االحتاد الرياضي العام إىل تنظيم 

ورفع مستواها الفين، ويعترب من اهليئات وتنسيق نشاط اللعبة بني أعضائه، والعمل على نشرها وتوسيع قاعدهتا 
اليت متارس اللعبة، ويقوم بالتنظيم املباشر وغري املباشر، واملراكز اخلاصة ذات النفع العام، ويضم األندية الرياضية 

وتوظف لذلك موارد مالية هامه، يطغى عليها التمويل العام بشكل مباشر، سواء من الدولة ممثلة يف وزارة الشباب 
ياضة وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة والذي ميثل نسبه كبرية من مواردها مقارنة مبا حتصل علية من والر 

املوارد األخرى، وخاصة التسويق الرياضي الذي حيصل االحتاد من خالله على متويل املؤسسات االقتصادية عن 
التسويق الرياضي يف  اسرتاتيجياتللبحث عن  طريق التسويق ملنتجاهتا من خالل األنشطة الرياضية وهو ما محلنا

 املؤسسات الرياضية.

وهذا ما سنعرفه يف اجلان  التطبيقي هلذه الدراسة، من خالل املسئولني والفاعلني يف هذا امليدان، سواء  
  من جان  االحتادات الرياضية اليمنية أو املؤسسات الرياضية اليمنية بشكل عام. 

 
 



 

 

 

 
 

 الباب الثاني
 الدراسة الميدانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 مدخل الباب الثاني:

باسرتاتيجيات التسويق الرياضي واثرها يف تطوير اداء ترمي الدراسة احلالية معاجلة موضوع حساس يتعلق  
االسرتاتيجيات قصد الوصول إىل نتائج جتي  على التساؤالت املطروحة ومعرفة أثر هذه املؤسسات الرياضية، 

نتطرق يف حبثنا هذا إىل جلان  التسويقية واستغالل التسويق الرياضي على اداء املؤسسات واالحتادات الرياضية، وس
و  ضوئها، الدراسة يف سارت اليت امليدانية البحث خطوات و إجراءات الفصل هذا يف بيقي، حيث نتناولالتط
 جمتمع على عينة طُبقت املعلومات اليت مجع عرض الدراسة اليت أجراها الباحث و كيف مت بناء أداة ذلك يشمل
و ثباهتا،  األداة بصدق املتعلقة اإلجراءات التعرف على مع ذلك يف املتبعة واخلطوات بنائها و كيف مت الدراسة،

يف األخري و  ،أدواتهالبحث، و  جماالتو و جمتمع الدراسة و العينة املأخوذة من ذلك،  الدراسة، منهج بيانو 
وعرض وقراءة النتائج، ومناقشة النتائج،  املعلومات وحتليل يف معاجلة استخدامها مت اليت اإلحصائية األسالي 

 .اخلاصة بالبحث تنتاجات والتوصيات واالقرتاحاتوالوصول اىل االس

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 الفصل االول
منهجية البحث واالجراءات 

 الميدانية
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 تمهيد:

يتضمن هذا الفصل عرض اجراءات منهجية البحث، وهذا من خالل التطرق اىل منهج البحث والدراسة 
البحث واالطار الزمين واملكاين للدراسة، االستطالعية، وجمتمع البحث وعينته مع ذكر خصائصها، اضافة ألدوات 
 واخريا الوسائل االحصائية والصعوبات اليت واجهتنا اثناء اجناز هذه الدراسة.

 منهج البحث: -1

اعتمد الباحث يف اجراء دراسته على املنهج الوصفي )الدراسات املسحية، التحليلية( واملقصود باملنهج 
لذي يدرس الواقع او الظاهرة موضوع البحث كما هي يف واقعها. الوصفي: هو احد مناهج البحث العلمي ا

ويهتم البحث فيها بوصفها وصفا دقيقا من اجل الوصول اىل استنتاجات تسهم يف التطوير والتغيري.)عبدالغين 
  (.66، ص2013حممد العمراين. 

ويرجع سب  اختيار الباحث هلذا املنهج اىل ما يتمتع به من قدرة على وصف الظاهرة اليت يدرسها وحتديد      
 وهو املنهج املناس  الذي حيقق اهداف الدراسة.  وصفها احلايل، والتعرف على جوان  القوة والضعف فيها،

 عينة البحث:مجتمع  -2-1

 ة الطبقية العشوائية من:مت اختيار عينة البحث بالطريق         

، (40))رئيس االحتاد، االمني العام، مسئول التسويق الرياضي( وعددهم  مسئويل االحتادات الرياضية العامة    
 ،(7)خرباء التسويق وعددهم  ،(3) قيادة اللجنة االوملبية وعددهم (،10) قيادة وزارة الشباب والرياضة وعددهم

 مفردة. (60)حيث بلغ اجملموع الكلي للعينة 
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 توصيف عينة البحث: -2-2

اعضاء جملس ادارة 
 االحتادات

 خرباء التسويق
 

مسئويل وزارة الشباب والرياضة 
 وقطاع الرياضة
 

 اللجنة االوملبية
 اجملموع 

40 7 10 3 60 

 مفردة. (60)( يوضح توصيف عينة البحث حيث بلغ جمموع عينة البحث 05) جدول
 متغيرات البحث: -3-1

ف املتغريات ينتائج موثوق هبا، جي  على كل باحث ان يضبط متغريات دراسته، وتصن للحصول على
 حس  تأثريها اىل:

 المتغير المستقل: -3-2
 (.1996يعرف كذلك باملتغري التجرييب، وهو املتغري املراد معرفة تأثريه على الظاهرة.)حممد زيان عمر، 

حبثنا هذا هناك عدة متغريات مستقلة تتمثل يف اسرتاتيجيات التسويق الرياضي باعتبارها املسؤولة عن االثر ويف 
 والنتيجة اليت آلت اليها تطوير املؤسسات الرياضية اليمنية.

 المتغير التابع: -3-3
يقع علية االثر هو تطوير هو املتغري الناتج من تأثري املتغري املستقل، ويف حبثنا هذا فاملتغري التابع الذي 

 املؤسسات الرياضية اليمنية، فهي النتيجة احلاصلة عن وجود املستقل ووضع االسرتاتيجيات التسويقية.
 تحديد متغيرات الفرضيات: -4
 متغريات الفرضية الرئيسية: -4-1

ية املطلوبة من قبل هناك نقص يف تنفيذ اسرتاتيجيات التسويق بالكفاءة والفعالاملتغريات املستقلة:  -4-1-1
 هي جمموعة من املتغريات املستقلة.املؤسسات الرياضية، 

يؤثر على اداء وتطوير املؤسسات  ،: عدم االهتمام بوضع االسرتاتيجيات التسويقيةاملتغري التابع -4-1-2
 .وقلة مواردها الرياضية
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 متغريات الفرضية اجلزئية االوىل:  -4-2

للبيئة التسويقية الداخلية واحمليط )البيئة اخلارجية( للمؤسسة  يتم دراسة الوضعاملتغري املستقل: ال  -4-2-1
 .الرياضية

 وقلة املعرفة باألنشطة التسويقية عدم االهتمام بدراسة البيئة الداخلية واخلارجية املتغري التابع: -4-2-2
 للمؤسسة الرياضية.

 متغريات الفرضية اجلزئية الثانية: -4-3

 ال تتبع املؤسسات الرياضية الطرق العلمية لتنفيذ اسرتاتيجياهتا التسويقية.املتغري املستقل:  -4-3-1

والعمل بطريقة ارجتالية  املتغري التابع: قلة الوعي باسرتاتيجيات التسويق وامهية التسويق الرياضي -4-3-2
 .وعشوائية

 متغريات الفرضية اجلزئية الثالثة: -4-4

 املستقل: ال هتتم املؤسسات الرياضية بتحديد املوازنة التسويقية.املتغري  -4-4-1

 .وعدم تسويق االنشطة الرياضية ضعف االهتمام باالسرتاتيجية التسويقيةاملتغري التابع:  -4-4-2

 متغريات الفرضية اجلزئية الرابعة: -4-5

 باملزيج التسويقي الرياضي. هتتم املؤسسات الرياضية املتغري املستقل: ال  -4-5-1

يف جمال التسويق الرياضي وعدم تسويق االنشطة بشكل  غياب الكوادر املتخصصةاملتغري التابع:  -4-5-2
 .منظم

 متغريات الفرضية اجلزئية اخلامسة: -4-6

للمؤسسات املتغري املستقل: ال تقوم وسائل االعالم بدورها االجيايب يف خدمة النشاط التسويقي  -4-6-1
 الرياضية.

  املتغري التابع: عدم تفعيل دور االعالم. -4-6-2
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 متغريات الفرضية اجلزئية السادسة: -4-7

العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط ال هتتم املؤسسات الرياضية باملتغري املستقل:  -4-7-1
 الرياضي للمؤسسات الرياضية.

 تراجع املؤسسات التجارية عن دعم الرياضة.املتغري التابع:  -4-7-2

 متغريات الفرضية اجلزئية السابعة: -4-8

ال تقوم املؤسسات الرياضية بتقييم ومتابعة تنفيذ اسرتاتيجيات وخطط التسويق املتغري املستقل:  -4-8-1
 الرياضي.

 غياب االسرتاتيجيات التسويقية الناجحة.املتغري التابع:  -4-8-2

 البحث:مجاالت  -5

 المجال المكاني:  -5-1

  االحتادات الرياضية العامة، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة االوملبية.   

 المجال الزمني: -5-2

 .15/11/2016حتى  3/6/2016تنحصر فرتة الدراسة امليدانية بني    

 المجال البشري: -5-3

االحتادات الرياضية العامة )رئيس االحتاد، االمني العام، )مسئويل  عينة من املؤسسات الرياضية اليمنية     
 مسئول التسويق الرياضي( قيادة وزارة الشباب والرياضة واللجنة االوملبية.

 ادوات البحث: -6-1

قام الباحث بتصميم اداة البحث يف ضوء ما توافر له من معلومات خمتلفة من الدراسات السابقة ذات        
راسة عالوة على االعتماد على كثري من االطر النظرية الواردة حول املوضوع، و تعترب ادوات الصلة مبوضوع الد
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مجع البيانات املرتبطة مبوضوع دراستنا هي احملور االساسي والضروري يف الدراسة. تبعا للمنهج املستخدم، فمن 
 اجل التأكد من صحة الفرضيات املوضوعة قمنا باستخدام االدوات التالية:

 الدراسة التحليلية النظرية. -6-2

واليت يصطلح يف تسميتها باملعطيات الببليوغرافية وهي من اهم الركائز اليت يستعني هبا الباحث يف املامه      
االستعانة باملصادر واملراجع من كت ، جمالت علمية، مذكرات  يتمباملوضوع الذي يرغ  يف دراسته، حيث 

شورة، بعض الربامج التلفزيونية، واملواقع االلكرتونية، واليت يدور حمتواها حول دراسية، جرائد رمسية، نصوص من
االسرتاتيجيات والتسويق الرياضي وخمتلف العناصر املشاهبة اليت ختدم هذا املوضوع وذلك الستنباط واثراء 

 اسرتاتيجيات التسويق الرياضي يف املؤسسات الرياضية اليمنية وحتديد وضعها.

 ة التطبيقية الميدانية:الدراس -6-3

 االستبيان: – 1
قام الباحث بإعداد استمارة استبيان تتضمن العديد من االسئلة اليت يرغ  الباحث يف اإلجابة            

 عليها، وتكونت هذه االستمارة من مثانية حماور:
 البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية.دراسة   احملور االول:

 احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الرياضية.دراسة  احملور الثاين:

 االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية. احملور الثالث:

 املوازنة التسويقية يف املؤسسات الرياضية. احملور الرابع:

 احملور اخلامس: املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي.

 خدمة التسويق الرياضي.احملور السادس: دور وسائل االعالم يف 

 العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية األنشطة الرياضية. احملور السابع:

 احملور الثامن: تقومي ومتابعة خطة التسويق الرياضي.
 (.موافق جدا، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق اطالقاوقد استخدم الباحث ميزان التقدير اخلماسي )
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 املقابلة الشخصية: – 2
قام الباحث بإجراء الزيارات امليدانية لعينة البحث، للوقوف على مدى تفهمهم وممارستهم السرتاتيجيات       

 التسويق الرياضي، وطرح املوضوع عليهم.
وقد قام الباحث بعرض استمارة االستبيان على اخلرباء وذلك إلضافة او حذف او تعديل اي حمور من      
 احملاور او االسئلة اخلاصة بكل حمور. تلك

 االسس العلمية لالختبارات المستخدمة: -7

 الصدق: -7-1

 :حث حبساب الصدق باألسالي  اآلتيةللتحقق من الشروط العلمية لالستبيان  قام البا   
 أواًل: صدق األداة

 الصدق الظاهري: -7-2
للتأكد من الصدق الظاهري  عمد الباحث يف سبيل احلصول على تأكيد مناس  لصالحية اداة البحث 
وصدقها يف قياس ما صممت من اجله اىل عرض هذه األداة )االستبانة( يف صورهتا االولية على جمموعه من 

من جامعة عبداحلميد بن باديس  (18)احملكمني و املختصني واخلرباء يف  جمال التسويق واجملال الرياضي وعددهم 
(، إلبداء أراءهم حول وضوح فقرات األداة ومدى صالحيتها وارتباطها 3) وجامعة صنعاء وجامعة اب ملحق رقم

 باحملور الذي تنتمي إليه الفقرة، وتعديل أو إضافة فقرات اذا تطل  األمر ذلك.

 لتايل:وقد حدد الباحث شروط اختيار احملكمني واخلرباء على النحو ا

 ان يكون حاصال على درجة الدكتوراه يف جمال التسويق. -
 ان يكون عضوا هبيئة التدريس جبامعة مستغامن. -
 ان يكون عضوا  هبيئة التدريس جبامعة صنعاء. -
 ان يكون حاصال على درجة الدكتوراه يف الرتبية الرياضية. -
من احملكمني وبذلك حتقق الصدق الظاهري  (75%)وقد قام الباحث بتعديل العبارات اليت اتفق على تعديلها    

 وذلك ما يوضحه اجلدول التايل: %(75)لألداة، وقد مت حذف العبارات اليت حصلت على نسبة مئوية اقل من 
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 :توصيف استمارة االستبيان واالخذ براي احملكمني( 06)جدول رقم 

 احملور
عدد العبارات 
 قبل التطبيق

عدد العبارات 
 احملذوفة

العبارات ارقام 
 احملذوفة

عدد العبارات 
 املضافة

عدد العبارات 
 بعد التطبيق

 8 -  10- 9 2 10 احملور االول

 8 - - - 8 احملور الثاين

 8 - 8 1 9 احملور الثالث

 8 - 8 1 9 احملور الرابع

 5 13 احملور اخلامس
1-3 -6  -9  

-12 
- 8 

 8 - 1 - 7 2 10 احملور السادس

 8 - 8 - 7 2 10 احملور السابع

 8 - 9 1 9 احملور الثامن

 64 - - 14 78 اجملموع

عبارات االستبيان  ن واالخذ براي احملكمني حيث كانت( توصيف استمارة االستبيا1يوضح جدول رقم ) 
وبعد اخذ راي احملكمني بلغ عدد عبارات االستبيان يف شكله النهائي  (1)( عبارة مرفق رقم 78ي )ئبشكلها املبد

 (.1)عبارة موزعة على مثانية حماور مرفق رقم  (64)
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 18ن=                              صدق حماور االستبيان استطالع اراء اخلرباء حول ((07جدول رقم    

النسبة املئوية الستطالع اراء اخلرباء حول صدق حماور االستبيان حيث تراوحت النسبة املئوية  (07)يوضح جدول 
 وهذه النسبة تدل على صدق حماور االستبيان. % (100) و % (88.8)  بني

 :يزان التقدير الستمارة االستبياناستطالع اراء اخلرباء حول م (08)جدول 

 النسبة املئوية % ك مخاسي التقدير

 غري موافق حمايد موافق موافق جدا
غري موافق 
 %100 18 اطالقا

 %.100استطالع اراء اخلرباء حول ميزان التقدير الستمارة االستبيان وكانت النسبة املئوية  (08)يوضح جدول 

 

 النسبة املئوية % ك عنوان احملور احملور

 %100 18 البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضيةدراسة  احملور االول

 %100 18 احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الرياضيةدراسة  الثايناحملور 

 %100 18 االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية  احملور الثالث

 %88.8 16 املوازنة التسويقية يف املؤسسات الرياضية احملور الرابع

 %88.8 16 املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي احملور اخلامس

 %94.4 17 دور وسائل االعالم يف خدمة التسويق الرياضي احملور السادس

العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية األنشطة  احملور السابع
 الرياضية

18 100% 

 %100 18 تقومي ومتابعة خطة التسويق الرياضي احملور الثامن
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 االتساق الداخلي للفقرات: -7-3
)بريسون(  استخدم الباحث معامل االرتباطللتأكد من اتساق الفقرات وارتباطها بالدرجة الكلية لالستبانة،      

 لتايل:كا (09) رقم بني الفقرة والدرجة الكلية لالستبانة، وكانت النتائج كما هي موضحة باجلدول 

 :يوضح ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية (09) جدول

 م
معامل 
 م الداللة االرتباط

معامل 
 الداللة معامل االرتباط م الداللة االرتباط

1 .256
*

328. 24 دال إحصائياً  
*

415. 45 دال إحصائياً  
**

 دال إحصائياً  
2 .595

**
304. 25 دال إحصائياً  

*
540 46 دال إحصائياً  

**
 دال إحصائياً  

3 .383
**

623. 26 دال إحصائياً  
**

494. 47 دال إحصائياً  
**

 دال إحصائياً  
4 .452

**
421. 27 دال إحصائياً  

**
434. 48 دال إحصائياً  

**
 دال إحصائياً  

5 .398
**

486. 28 دال إحصائياً  
**

303. 49 دال إحصائياً  
*

 دال إحصائياً  
6 .333

**
368. 29 دال إحصائياً  

**
411. 50 دال إحصائياً  

**
 دال إحصائياً  

7 .483
**

559. 30 دال إحصائياً  
**

353. 51 دال إحصائياً  
**

 دال إحصائياً  
8 .549

**
372. 31 دال إحصائياً  

**
544. 52 إحصائياً دال  

**
 دال إحصائياً  

9 .372
**

405. 32 دال إحصائياً  
**

440. 53 دال إحصائياً  
**

 دال إحصائياً  
10 .642

**
383. 33 دال إحصائياً  

**
496. 54 دال إحصائياً  

**
 دال إحصائياً  

11 .359
**

555. 34 دال إحصائياً  
**

434. 55 دال إحصائياً  
**

 دال إحصائياً  
12 .434

**
477. 35 إحصائياً دال  

**
368. 56 دال إحصائياً  

**
 دال إحصائياً  

13 .442
**

651. 36 دال إحصائياً  
**

462. 57 دال إحصائياً  
**

 دال إحصائياً  
14 .387

**
442. 37 دال إحصائياً  

**
563. 58 دال إحصائياً  

**
 دال إحصائياً  

15 .568
**

525. 38 دال إحصائياً  
**

559. 59 دال إحصائياً  
**

 إحصائياً دال  
16 .395

**
540. 39 دال إحصائياً  

**
263. 60 دال إحصائياً  

*
 دال إحصائياً  

17 .543
**

409. 40 دال إحصائياً  
**

304. 61 دال إحصائياً  
*

 دال إحصائياً  
18 .601

**
307. 41 دال إحصائياً  

*
538. 62 دال إحصائياً  

**
 دال إحصائياً  

19 .331
**

585. 42 دال إحصائياً  
**

486. 63 إحصائياً دال  
**

 دال إحصائياً  
20 .391

**
492. 43 دال إحصائياً  

**
528. 64 دال إحصائياً  

**
 دال إحصائياً  

22 .353
**

394. 44 دال إحصائياً  
**

    دال إحصائياً  
23 .544

**
       دال إحصائياً  

 (0,01داللة(          **دال إحصائياً )عند مستوى 0,05*دال إحصائياً )عند مستوى داللة
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أن كافة الفقرات ذات ارتباط دال احصائياً مع الدرجة الكلية، وهبذا يكون الباحث تأكد  (09) يتبني من اجلدول
 من اتساق فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية.

 االداة: تباث -7-4

نباخ للثبات مستخدمًا الربنامج  اة استخدم الباحث معامل ألفا كروللتحقق من ثبات األد
 وهو معامل ثبات جيد. (876)وكان معامل الثبات الكلي  SPSSاالحصائي

 التايل:ك( 13)رقم  كما أوجد الباحث ثبات احملاور كاًل على حدة فكانت كما هي مبينة باجلدول

 يوضح معامل الثبات حملاور االستبانة (10)جدول

 معامل الثبات احملور
 628. البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضيةدراسة 

 711. يط البيئة اخلارجية للمؤسسة الرياضيةاحملدراسة 

 697. االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية

 785. املوازنة التسويقية يف املؤسسات الرياضية 

 787. املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي

 710. دور وسائل االعالم يف خدمة التسويق الرياضي

 678. العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية األنشطة الرياضية

 801. تقومي ومتابعة خطة التسويق الرياضي

لعبارات احملاور،  اما   (0,787و)  (0,628) أن  معامل الثبات تراوحت بني  (10)يتبني من اجلدول 
وتعترب هذه القيم عالية مما يدل على ان الثبات مرتفع للعبارات  وكذلك جمموع   (0,801)جمموع احملاور فقد بلغ 

 احملاور تتمتع بثبات مقبول، وهبذا يكون الباحث قد حتقق من صدق وثبات األداة وتكون األداة جاهزة للتطبيق.

 مقياس االستبانة:

ولتحديد طول خاليا مقياس . الستجابةلإلجابة على اجلزء األول من االستبانة لزم حتديد معيار درجة ا    
مث تقسيمه على عدد خاليا املقياس، وعلى  (4=1-5) كارت اخلماسي )احلدود الدنيا والعليا( مت حساب املدىيل
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بعد ذلك أضيفت هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس  (،080=5/4) ضوء ذلك أصبح طول اخللية الصحيح هو
االعلى هلذه اخللية، وهكذا اصبح باإلمكان تصنيف )أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد احلد 

 قيم االوساط احلسابية لكل عبارة من العبارات وكذلك املتوسط الكلي لكل حمور كما يلي:

 ، ميثل موافق جدا. 5اىل   4,20اكرب من 

 ميثل موافق. 4,19اىل  3,40اكرب من 

 ميثل حمايد. 3,39اىل   2,60اكرب من 

 ميثل غري موافق جدا. 2,59اىل  1,80اكرب من 

 ميثل غرب موافق اطالقا.  1,79اىل   1من 

 ( يبني معايري لتطبيق االستبانة:11) واجلدول

 درجة املوافقة
 (1) غري موافق إطالقا (2) غري موافق (3) حمايد (4) موافق (5) موافق جداً 

 1,79إىل  1 2,59إىل  1,80 3,39إىل  2,60 4,19إىل  3,40 5اىل  4,20
 .( يبني معايري لتطبيق االستبانة11جدول)          

 الدراسات االحصائية واالستطالعية: -8

مفردة للتأكد من وضوح  (10)مت تطبيق االستبيان يف صورته النهائية على عينة من جمتمع البحث قوامها 
االستبيان لعينة البحث ولتوضيح العبارات الغامضة، وبعد تطبيق االستبيان على العينة االستطالعية تأكد للباحث 

 مناسبة ووضوح االسئلة لعينة البحث.
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 :تطبيق ادوات البحث -8-1

فرد يف الفرتة من  (60)مت تطبيق االستبيان واملقابلة الشخصية على افراد عينة البحث االساسية وقوامها       
 .15/11/2016حىت  3/6/2016

 وبعدها مت تفريغ البيانات يف كشوف وتسجيلها غلى احلاس  االيل ملعاجلتها احصائيا.  

 األساليب اإلحصائية: -8-2

استخدم الباحث املعاجلات اإلحصائية املالئمة لطبيعة بيانات البحث، وذلك من خالل استخدام احلاس  
 وكانت كاآليت: spssاآليل للربنامج اإلحصائي 

 .2التكرارات والنس  املئوية، كا -

 .املتوسط احلسايب -

 معامل االرتباط )بريسون( حلساب االتساق الداخلي للفقرات. -

 كرونباخ حلساب الثبات.  معامل الفا -

 لدراسة فرضيات الدراسة. Chi-Squareاختبار  -
 صعوبات البحث: -9
قلة الكتابات عن التسويق يف قطاع الرياضة وشبه انعدام للبحوث املنشورة يف هذا اجملال، على مستوى  -

 اجلمهورية اليمنية، وقد مثل ذلك صعوبة بالغة واجهت الباحث.

أكثر من األشخاص املعنيني باملوضوع يف املؤسسات واالحتادات الرياضية العامة، وإعادة صعوبة مقابلة عدد  -
 تغيري موعد املقابلة أكثر من مرة وكذا عملية توزيع االستبيان ومتابعة تسليمه.

 ندرة املصادر واملراجع اليت ختتص بدراسة املوضوع املعاجل، بغرض االمتثال هبا أثناء القيام بالبحث. -
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 :خالصة

مت من خالل هذا الفصل عرض إجراءات الدراسة امليدانية اليت مت استعماهلا يف هذه الدراسة، حيث مت 
التطرق إىل أدوات مجع البيانات وتكييفها مع موضوع البحث، من خالل إجراءات معامل الصدق والثبات حيث 

اإلحصائية املناسبة، ليتم بعد ذلك عرض استعملت للحصول على البيانات اليت متت معاجلتها من خالل الوسائل 
 هذه النتائج يف جداول إحصائية ورسوم بيانية لتحليلها وتفسريها، وهو ما سنراه يف الفصل التايل.
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 تمهيد: 

تطلبت منا توزيع إن دراستنا حول اسرتاتيجيات التسويق الرياضي يف املؤسسات الرياضية يف امليدان الرياضي، 
القائمني على املؤسسات الرياضية املختلفة، وقد ضمت أسئلة عديدة حددت حماور  على استمارة استبيان
دراسة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة و  دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية، متثلت يفاالستبيان واليت 

الرياضية، واالجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية، كذلك االهتمام بوضع املوازنة التسويقية يف 
املؤسسات الرياضية، واالهتمام باستخدام املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي، وتفعيل دور وسائل االعالم 

تقومي ومتابعة سويق الرياضي، والعوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية األنشطة الرياضية، اخريا يف خدمة الت
 .خطة التسويق الرياضي

وسيتم يف هذا الفصل تسليط الضوء على اجلان  التطبيقي من خالل هذه الدراسة امليدانية سنتطرق اىل 
االحتادات الرياضية اليمنية وذلك بناء على األسئلة اسرتاتيجيات التسويق الرياضي يف عينة من املؤسسات و 
واالحتادات الرياضية اليمنية، واملعروضة يف جداول  املطروحة يف االستبيان واملوجهة لقيادة ومسئويل املؤسسات

إحصائية ورسوم بيانية تبني التكرارات املتحصل عليها بالنسبة لكل سؤال من أسئلة االستبيان مع النس  املئوية 
 املتوسط ومعامل كاف تربيع، مث حتليل وتفسري هذه النتائج.و 

 :البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضيةدراسة عرض وتحليل وتفسير نتائج المحور االول  -1

 يتم تحديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل ادارة المؤسسة؟ (:1العبارة رقم )

 (12)جدول رقم 

  قراءة الجدول:
كانت موافق،    %(3.3)يظهر اجلدول أن نسبة و  ،من حيث الرتبة (8) يف املرتبة (1) جاءت العبارة رقم  

وكان املتوسط  ،غري موافق إطالقا (%28.3)ونسبة غري موافق،  %(65) ، بينما نسبةحمايد %(3.3)ونسبة 
( وبالتايل نستخلص 0.05عند مستوى داللة ) (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (61.20) احملسوبة 2وكا ،(1.82)

 الرتبة      
رقم 
  البند

موافق 
 حمايد موافق جداً 

غري 
 موافق

غري موافق 
 2كا املتوسط إطالقاً 

8 1 
 17 39 2 2 - ت

1,82 61,20 
% - 3,3% 3,3% 65% 28,3% 
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 حتديدومن خالل اجلدول يتضح ان جل افراد العينة املسئولة اكدت على انه ال يتم انه توجد داللة احصائية، 
 االهداف التسويقية بوضوح من قبل ادارة املؤسسة.

ديد يتم حت أنهيتبني من النتائج املتحصل عليها أن غالبية أفراد العينة غري موافقني على تحليل وتفسير النتائج: 
وهذا يفسر عدم االهتمام هبذا اجلان  من قبل قيادة ، قبل ادارة املؤسسة االهداف التسويقية بوضوح من

 الرياضية وسري العملية بطريقه ارجتالية وعشوائية.املؤسسات 

 
 مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة يتم تحديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل ادارة المؤسسة. (10)شكل 

ان على املؤسسة الرياضية ان تنتهج سياسة   (2015) دراسة ناصري عبدالقادروجاءت متفقة مع نتائج 
الرياضية، الرتويج للسلع واخلدمات لتلبية مجيع  يع براجمها االنتاجية، التظاهراتالتخطيط االسرتاتيجي جلم

حاجياهتا مع مراعاة اجلوان  والشئون الفنية االدارية والتقنية لتنفيذ االعمال واتباع اخلطط املسطرة وخلق الفرص 
 ل سياسة السوق.ظيف املتاحة 

 (13) جدول رقم  يوجد رؤية تسويقية للمؤسسة الرياضية؟  (:2العبارة رقم )

كانت    %(3,3)من حيث الرتبة. ويظهر اجلدول أن نسبة  (2) يف املرتبة (2) جاءت العبارة رقم قراءة الجدول:
وكان ، غري موافق إطالقا %(26,7)غري موافق، ونسبة  %(43,3)حمايد، بينما نسبة  %(26,7)موافق، ونسبة 
( وبالتايل 0.05داللة ) عند مستوى (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا (19,47) احملسوبة 1، وكا(2,07)املتوسط 
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 موافق جدا موافق محايد غير موافق غير موافق اطالقا

 1سلسلة 

 2سلسلة 

 3سلسلة 

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري موافق  غري موافق حمايد موافق جداً 
 2كا املتوسط إطالقاً 

2 2 
 16 26 16 2 - ت

2,07 19,47 
% - 3,3 26,7% 43,3% 26,7% 
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ومن خالل اجلدول يتضح ان جل افراد العينة املسئولة اكدت على انه ال  نستخلص انه توجد داللة احصائية،
 يوجد رؤية تسويقية للمؤسسة.

 الجدول: تحليل 
ري موافق غ (26,7) غري موافق، ونسبة (43,3)من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ ان نسبة 

ومنه فالنتيجة ان اكثر افراد العينة كانت ( 2,07) اجابات افراد العينة، كما نالحظ ان املتوسط كان من اطالقا،
 مع انه ال يوجد رؤية تسويقية للمؤسسة الرياضية.

 
 .يوجد رؤية تسويقية للمؤسسة الرياضية ( مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة11شكل )

ليس لديها تبني النتائج املتحصل عليها ان معظم املؤسسات الرياضية اليت مت اختيارها يف العينة تفسير النتائج: 
رؤية خاصة بالتسويق الرياضي. أي انه مل يسبق هلذه املؤسسات ان وضعت رؤية خاصه هبا باجتاه التسويق 

   الرياضي.
 وجود قاعدة بيانات واضحة بالمؤسسة ونشاطها واهدافها التسويقية؟ (:3) العبارة رقم

 (14) جدول رقم

وجاءت نسبة  ،من إجابات أفراد العينة موافقني %(3,3)من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة  تحليل الجدول:
، واملتوسط غري موافق اطالقا %(36,7)غري موافق يف حني أن نسبة  %(43,3) ، بينما نسبةحمايد %(16,7)
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 موافق جدا موافق محايد غير موافق غير موافق اطالقا

 1سلسلة 

 2سلسلة 

 3سلسلة 

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري موافق  غري موافق حمايد موافق جداً 
 2كا املتوسط إطالقاً 

6 3 
 22 26 10 2 - ت

1,87 24,27 
% - 3,3% 16,7% 43,3% 36,7% 
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وبالتايل نستخلص ( 0.05عند مستوى داللة ) (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا (24.27احملسوبة ) 1، وكا(1.87)
 .اهدافها التسويقيةو  باملؤسسة مما يفسر غياب قاعدة البيانات انه توجد داللة احصائية،

من خالل النتائج السابقة نالحظ أن نسبة قليلة جدا كانت موافقة على وجود قاعدة بيانات  تفسير النتائج:
واالحتادات الرياضية العامة، وكذلك نسبة حمايد، أما واضحة باملؤسسة ونشاطها واهدافها التسويقية يف املؤسسات 

أغلبية إجابات أفراد العينة فكانت غري موافق وغري موافق إطالقا على وجود قاعدة بيانات واضحة باملؤسسة 
 مما يفسر غياب قاعدة البيانات اليت ،العامة الرياضية ونشاطها واهدافها التسويقية يف املؤسسات واالحتادات

 هداف والنشاطات التسويقية داخل املؤسسات واالحتادات الرياضية.توضح اال

 يوجد كوادر متخصصة في التسويق الرياضي؟ :(4)العبارة رقم 

 (15) جدول رقم

االحتادات  ويبني اجلدول مدى وجود الكوادر املتخصصة يف التسويق الرياضي يف املؤسسات  تحليل الجدول:
، يف حمايد (%16,7)موافق من إجابة أفراد العينة، كذلك نسبة  %(11,7)حيث جند أن نسبة  ،الرياضية العامة
أما (، 2,02وكان املتوسط )غري موافق اطالقا،  (%38,3)غري موافق، وجاءت نسبة  (%33,3)حني ان نسبة 

ومنه نقول انه توجد  (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا (%11,87) احملسوبة 2فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا
 (.0.05)دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

من خالل النتائج املتحصل عليها يظهر أن اتفاق أغلبية إجابات أفراد العينة على عدم وجود   تفسير النتائج:
 كوادر متخصصة يف التسويق الرياضي  يف املؤسسات و االحتادات الرياضية العامة.

يف  التسويق الرياضي در املتخصصة يفنستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها غياب الكوا االستنتاج:
 املؤسسات و االحتادات الرياضية العامة.

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 غري موافق حمايد موافق جداً 

غري موافق 
 2كا املتوسط إطالقاً 

3 4 
 23 20 10 7 - ت

2,02 11,87 
% - 11,7% 16,7% 33,3% 38,3% 
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 جاهزية المالعب والمنشآت الرياضية الخاصة بالمؤسسة الستثمارها؟: (5)رقم العبارة 

 (16) جدول رقم

  تحليل الجدول:

من أفراد العينة موافق، على جاهزية املالع  واملنشآت الرياضية اخلاصة باملؤسسة  %(6,7)تعترب نسبة 
غري  (38,3) غري موافق، ونسبة كانت إجابتهم  %(43,3) ، ونسبةايدحم%( 11,7) الستثمارها وجاءت نسبة

ومنه نقول  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (24,67) احملسوبة 1وجاءت كا(، 1,87، وكان املتوسط )موفق اطالقا
 (.0.05)انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

  تفسير النتائج:

من اجلدول يتضح اخليار الذي امجعوا عليه أفراد العينة يف إجاباهتم على عدم جاهزية املالع  واملنشآت 
النسبة االكرب بغري موافق  انتك يف اجابة افراد العينة واليت كلضح ذتوي ،الستثمارهااضية اخلاصة باملؤسسة الري

جاهزية  عدم وغري موافق اطالقا على جاهزية املالع  واملنشآت الرياضية اخلاصة باملؤسسة الستثمارها، مما يفسر 
 البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية.وهذا يف ضوء دراسة  ،اضية اخلاصة باملؤسسة الستثمارهااملالع  واملنشآت الري

 تمتلك المؤسسة عاملين ذوي مؤهالت عالية؟: (6)رقم العبارة 

 (17) جدول رقم

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 غري موافق حمايد موافق جداً 

غري موافق 
 2كا املتوسط إطالقاً 

5 5 
 23 26 7 4 - ت

1,87 24,67 
% - 6,7% 11,7% 43,3% 38,3% 

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 حمايد موافق جداً 

غري 
 موافق

غري موافق 
 2كا املتوسط إطالقاً 

4 6 
 22 30 1 3 4 ت

1,95 57,50 
% 6,7% 5,05 1,7% 50% 36,7% 
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  الجدول:تحليل 

من إجابات أفراد العينة موافق جدا على ان املؤسسة متتلك عاملني ذوي  %(6.7)تظهر النتائج أن نسبة 
غري موافق، يف حني  %(50)، ونسبة حمايد %(1,7)موافق، وكانت نسبة  %(5.05)مؤهالت عالية ونسبة 

أما فيما خيص حساب كاف تربيع فان القيمة  (،1,95، وكان املتوسط )غري موافق إطالقا %(36,7)جاءت 
ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا (57,50)احملسوبة 

(0.05.) 

  تفسير النتائج:

يف املؤسسات واالحتادات الرياضية، يساعد يف حتسني ادائها العاملني ذوي املؤهالت العالية إن وجود 
ومهامها، ومن خالل النتائج السابقة نالحظ أن أعلى نسبة يف إجابة أفراد العينة كانت غري موافق وغري موافق 
اطالقا، مما يفسر غياب العاملني ذوي املؤهالت العالية، وحيتم ضرورة توظيف واستقطاب العاملني ذوي املؤهالت 

 سات واالحتادات الرياضية العامة.العالية من اجل حتسني العمل االداري والتسويقي يف املؤس

 : يوجد لدى المؤسسة امكانيات ابتكارية للتخطيط االستراتيجي للتسويق الرياضي؟(7)رقم العبارة 
 (18) جدول رقم

 تحليل الجدول: 

كانت موافق بانه يوجد لدى املؤسسة امكانيات ابتكارية  %(15)لقد أظهرت اإلجابات أن نسبة 
ن اجابة غري موافق م %(35)ونسبة  ايد،حم %(16,7)للتخطيط االسرتاتيجي للتسويق الرياضي وجاءت نسبة 

اكرب  (8,13احملسوبة ) 1(، وجاءت كا2,13، وكان املتوسط )غري موافق اطالقا (33,3)وكانت نسبة  افراد العينة
 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (3.84اجملدولة ) 1من كا

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري  حمايد موافق جداً 
 موافق

غري موافق 
 2كا املتوسط إطالقاً 

1 7 
 20 21 10 9 - ت

2,13 8,13 
% - 15% 16,7% 35% 33,3% 
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 .يوجد لدى المؤسسة امكانيات ابتكارية للتخطيط االستراتيجي للتسويق الرياضي للعبارةمدرج تكراري يبين اإلجابات  (12شكل )

  تفسير النتائج:

من خالل النتائج املتحصل عليها أعاله يتبني أن أعلى نسبة كانت مع أنه ال يوجد لدى املؤسسة 
واالحتادات الرياضية امكانيات ابتكارية للتخطيط االسرتاتيجي للتسويق الرياضي وهذا يستوج  على املؤسسات 

وهو ما يفسر ضرورة وضع  ،مة دراسة البيئة الداخلية ووضع االسرتاتيجيات واخلطط اخلاصة بالتسويق الرياضياالع
 اخلطط واالسرتاتيجيات التسويقية لألنشطة الرياضية.

 يوجد لدى المؤسسة رقابة جيدة على سير العملية التسويقية؟ (:8)رقم العبارة 

 (19) جدول رقم

   تحليل النتائج:

 %(46,7)وكانت نسبة  ،ايدحم %(1,7)موافق من إجابات أفراد العينة، ونسبة  %(11,7)متثل نسبة 
اكرب  (34,00احملسوبة ) 1(، وجاءت كا1,85، وكان املتوسط )غري موافق إطالقا%(  40) غري موافق، ونسبة

 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (5.99اجملدولة ) 1من كا
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 .سير العملية التسويقية( مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة يوجد لدى المؤسسة رقابة جيدة على 13شكل )

   تفسير النتائج:

على نسبة من االجابات كانت باجتاه غري موافق وغري موافق من املالحظ من إجابة أفراد العينة أن ا
مما يفسر عدم االهتمام بالعملية  ،على انه يوجد لدى املؤسسة رقابة جيدة على سري العملية التسويقية ،اطالقا

، والرقابة االسرتاتيجية هي تقييم االداء الفعلي ومقارنته باألهداف املرسومة )املخططة( مث عليها التسويقية والرقابة
  اختاذ االجراءات لتصحيح أي احنرافات عن هذه االهداف.

 المحيط البيئة الخارجية للمؤسسة الرياضية: دراسة عرض وتحليل وتفسير نتائج المحور الثاني -2

  وضوح السياسة العامة للدولة نحو تفعيل التسويق الرياضي؟ :(1) العبارة رقم

 (20) جدول رقم

  تحليل الجدول:

( %1,7)من إجابات أفراد العينة ونسبة  جدا موافق (%1,7)املالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 

غري موافق اطالقا، وكان املتوسط  (%38,3)ونسبة ، غري موافق (%58,3حمايد، يف حني جاءت أعلى نسبة )
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ومنه نقول  (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا( 57,7) احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا( 1,68)
 (.0.05)انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

 
 .وضوح السياسة العامة للدولة نحو تفعيل التسويق الرياضي مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة( 14) شكل

  تفسير النتائج:

موافق إطالقا  تبني النتائج املتحصل عليها من إجابات أفراد العينة أن أعلى نسبة جاءت غري موافق وغري
مما  يف املؤسسات واالحتادات الرياضية العامة، على وضوح السياسة العامة للدولة حنو تفعيل التسويق الرياضي

 االحتادات الرياضية العامة.املؤسسات و يفسر عدم  وضوح السياسة العامة للدولة حنو تفعيل التسويق الرياضي يف 

 (21) جدول رقم العوامل االقتصادية تؤثر على استراتيجيات التسويق الرياضي؟ :(2) العبارة رقم

  تحليل الجدول:

موافق جدا من إجابات أفراد العينة بان العوامل االقتصادية تؤثر على اسرتاتيجيات  (%33,3)متثل نسبة 
 ونسبة ،غري موافق( %25)ونسبة ، حمايد %(11,7)ونسبة  موافق، (%13,3)التسويق الرياضي، ونسبة 

 احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا، (3,21غري موافق إطالقا، وكان املتوسط ) (16,7%)

 . (0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (،3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا( 9,83)
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  تفسير النتائج:

العوامل  ان أفراد العينة كانت متفقة على النسبة االكرب إلجاباتمن خالل النتائج يتبني لنا أن 
، ومن املؤكد ان العوامل االقتصادية تؤثر على عمل االقتصادية تؤثر على اسرتاتيجيات التسويق الرياضي

 املؤسسات الرياضية ونشاطها التسويقي، وتؤثر على القوة الشرائية لدى املستهلك.

  وضوح اللوائح القانونية نحو التسويق الرياضي؟ :(3) العبارة رقم

 (22) جدول رقم

  تحليل الجدول:

 ،موافق %(6,7)من إجابة أفراد العينة، ونسبة موافق جدا  %(1,7)من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 
غري موافق اطالقا،  %(45)غري موافق، وايضا نسبة  %(43,3)يف حني جاءت نسبة  حمايد،%( 3,3)ونسبة 

أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان  (1,77)وكان املتوسط  ،على وضوح اللوائح القانونية حنو التسويق الرياضي
ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (58,83) احملسوبة2 كا
(0.05.) 

  تفسير النتائج:

وبوضوح أن أغلبية اإلجابات كانت متفقة  من خالل النتائج املتحصل عليها من إجابة أفراد العينة تبني
اللوائح  توضحو تضع على عدم وضوح اللوائح القانونية حنو التسويق الرياضي، وهذا ما يفسر ان على الوزارة أن 

 أمهية التسويق الرياضي للمؤسسات واالحتادات الرياضية.والقوانني اخلاصة ب
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  هناك توجه من قيادة الدولة ألنشاء منشآت ومؤسسات رياضية جديدة؟ :(4) العبارة رقم

 (23) جدول رقم

موافق جدا من إجابة أفراد العينة على ان هناك  (%10)يبني اجلدول أعاله أن نسبة  قراءة وتحليل الجدول:
ونسبة ، موافق( %15)نسبة  رياضية جديدة، وجاءت توجه من قيادة الدولة ألنشاء منشآت ومؤسسات

وكان  ،غري موافق اطالقا( %28,3) غري موافق، وايضا نسبة (%43,3)و وجاءت نسبة  ،حمايد (3,3%)
 (3.84اجملدولة ) 1كرب من كاا  (30,50) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا ،(2,35)املتوسط 

 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

 
 .هناك توجه من قيادة الدولة ألنشاء منشآت ومؤسسات رياضية جديدة مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة( 11شكل )

  تفسير النتائج:

يوجد توجه من  ال تظهر النتائج أعاله بان أعلى نسبة جاءت إلجابة أفراد العينة كانت متفقة على انه
يدعوا الوزارة واملؤسسات الرياضية اىل االهتمام  قيادة الدولة ألنشاء منشآت ومؤسسات رياضية جديدة. وهذا

 .احلديثة واملتطورة املؤسسات الرياضيةاملنشآت و بإنشاء 
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  هناك حماس ووعي من قبل الرعاة باتجاه التسويق في المجال الرياضي؟ :(5العبارة رقم )

 (24) جدول رقم

غري  (%55)حمايد من اجابات افراد العينة، ونسبة  (%10)من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة  تحليل الجدول:
 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا (،1,75وكان املتوسط ) غري موافق اطالقا، (%35)موافق، ونسبة 

ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا( 14,33) احملسوبة
هناك محاس ووعي من قبل الرعاة باجتاه التسويق يف اجملال لعينة على انه اقة اكثر افراد فمما يبني عدم موا ،(0.05)

 قبل املؤسسات التجارية.الرياضي من 

غري  (%55)تبني النتائج املتحصل عليها أعاله على أن غالبية أفراد العينة كانت إجابتهم بنسبة  تفسير النتائج:
هناك محاس ووعي من لعينة على ان امما يبني عدم موافقة اكثر افراد غري موافق اطالقا ،%( 35)موافق، ونسبة 

اجملال الرياضي من قبل املؤسسات التجارية مما يفسر انه البد من العمل على نشر قبل الرعاة باجتاه التسويق يف 
 ثقافة الرعاية الرياضية وامهيتها بالنسبة للجانبني املؤسسات الرياضية واملؤسسات التجارية.

 لدى المؤسسة مصادر جديدة للتمويل غير التمويل الحكومي؟ :(6) العبارة رقم

 (25) جدول رقم
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  تحليل النتائج:

غري %( 43,3)حمايد، بينما نسبة  (18,3)%موافق جدا، ونسبة ( 1,7)%يظهر اجلدول أن نسبة 
لدى املؤسسة مصادر جديدة للتمويل غري التمويل على انه  ،غري موافق إطالقا%( 36,7)ونسبة موافق، 
 (.25,47) 2، ومربع كا(1,87)، وكان املتوسط احلكومي

  تفسير النتائج:

لدى املؤسسة مصادر جديدة انه  تبني من النتائج املتحصل عليها أن غالبية أفراد العينة غري موافقني علىي
لكنها  ،. رغم احتياجات املؤسسات الرياضية اىل التمويل لتنفيذ انشطتها املختلفةاحلكوميللتمويل غري التمويل 

 ال تسعى جاهدة اىل حتسني مواردها.

 (26) جدول رقم ؟يتم اعداد بحوث تسويقية لمعرفة البيئة الخارجية للمؤسسة :(7) العبارة رقم

  تحليل الجدول:

ه يتم اعداد حبوث تسويقية ملعرفة البيئة موافق من إجابة أفراد العينة بان %(3,3)بني اجلدول أن نسبة ي
ونسبة  ،موافق غري%( 33,3)حمايد، بينما وجاءت نسبة %( 6,7)ونسبة  اخلارجية للمؤسسة الرياضية،

وكان املتوسط  ،يتم اعداد حبوث تسويقية ملعرفة البيئة اخلارجية للمؤسسةبانه غري موافق اطالقا، %( 56,7)
ومنه نقول  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (45.07) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا (1,57)

 (.0.05)انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

  تفسير النتائج:

من خالل هذا اجلدول يتضح أن غالبية إجابة أفراد العينة كانت غري موافقة على أنه يتم اعداد حبوث 
ومعرفة البيئة اخلارجية تسويقية ملعرفة البيئة اخلارجية للمؤسسة. مما يفسر عدم االهتمام بعمل البحوث التسويقية 

 للمؤسسة الرياضية.
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  تتعامل الدولة مع الرياضة بعقلية اقتصادية واستثمارية؟ :(8) العبارة رقم

 (27) جدول رقم

 قراءة وتحليل الجدول:

موافق، ونسبة %( 1,7)نسبة و  من إجابة أفراد العينة ،موافق جدا %(1,7)يبني اجلدول أعاله أن نسبة 
غري موافق اطالقا، على ان  %(41,7) غري موافق، وايضا نسبة %(33,3)حمايد، وجاءت نسبة  %(21,7)

  (.39,67) 2، وكانت كا(1,88)وكان املتوسط  ،اقتصادية واستثماريةالدولة تتعامل مع الرياضة بعقلية 

 
 .تتعامل الدولة مع الرياضة بعقلية اقتصادية واستثمارية مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة (16)شكل 

  تفسير النتائج:

وغري موافق اطالقا باجتاه غري موافق  تظهر النتائج أعاله بان أعلى نسبة جاءت إلجابة أفراد العينة كانت
الدولة تتعامل مع الرياضة بعقلية اقتصادية واستثمارية، وهذا ما يفسر انه ال يوجد اهتمام بالتسويق   على ان

 واالستثمار الرياضي يف املؤسسات الرياضية.
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1,88 39,67 

% 1,7% 1,7% 21,7% 33,3% 41,7% 
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 االجراءات التنفيذية لالستراتيجيات التسويقية الرياضية:عرض وتحليل وتفسير نتائج المحور الثالث:  -3

  يتم جمع البيانات والمعلومات الخاصة بحاجات ورغبات المستفيدين الرياضيين؟ :(1) العبارة رقم

 (28) جدول رقم

حمايد، وجاءت نسبة ( %5)موافق، ونسبة  (%3,3)موافق جدا، ونسبة  (%5)ثل نسبة مت الجدول:تحليل 
أما فيما خيص الدراسة ، (1,85) وكان املتوسط ،غري موافق إطالقا (%41,7)غري موافق، ونسبة ( 45%)

ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (.54,67) احملسوبة2 اإلحصائية فان كا
 (.0.05)مستوى الداللة 

ظهر النتائج أن أغلبية إجابة أفراد العينة كانت جمتمعة على أنه ال يتم مجع البيانات واملعلومات ت تفسير النتائج:
عدم االهتمام من املؤسسات واالحتادات الرياضية على اخلاصة حباجات ورغبات املستفيدين الرياضيني، وهذا يدل 

باملستهلك الرياضي الذي يعترب حجر الزاوية يف العملية التسويقية ومنه تبدا خطط وانشطة التسويق احلديث الذي 
 يركز على دراسة حاجات ورغبات املستهلك. 

الرعاية  وضوح اللوائح التي تسهل التمويل الذاتي لألنشطة الرياضية للمؤسسة من خالل :(2) العبارة رقم
 (29) جدول رقم                                    الرياضية؟ 

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 حمايد موافق جداً 

غري 
 موافق

غري موافق 
 1كا املتوسط إطالقاً 

7 1 

 25 27 3 4 3 ت

1,85 54,67 
% 5% 3,3% 5% 45% 41,7% 

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري موافق  غري موافق حمايد موافق جداً 
 1كا املتوسط إطالقاً 

6 2 

 23 26 5 3 3 ت

1,95 44,00 
% 5% 5% 8,3% 43,3% 38,3% 
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موافق ( %5)موافق جدا من إجابات أفراد العينة يف حني جاءت نسبة  %(5)متثل نسبة  تحليل الجدول:
على  غري موافق إطالقا، (%38,3) غري موافق، ونسبة (%43,3)، حمايد، ونسبة (%8,3)وجاءت نسبة 

وكان املتوسط  الرعاية الرياضية وضوح اللوائح اليت تسهل التمويل الذايت لألنشطة الرياضية للمؤسسة من خالل
ومنه  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (.44,00) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا ،(1,95)

 (.0.05)نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

التمويل وضوح اللوائح اليت تسهل بني النتائج أن أغلبية إجابة أفراد العينة كانت متفقه على عدم ت  تفسير النتائج:
اللوائح اليت تسهل ، مما يفسر ضرورة االهتمام بوضع الرعاية الرياضية الذايت لألنشطة الرياضية للمؤسسة من خالل

وتوضيحه للمؤسسات الرياضية وايضا  الرعاية الرياضية التمويل الذايت لألنشطة الرياضية للمؤسسة من خالل
 للمؤسسات التجارية.

 (30) دول رقمج تحديد ميزانية خاصة بتسويق االنشطة الرياضية؟ :(3) العبارة رقم

  تحليل الجدول:

حمايد، يف حني ان نسبة  (%11,7)موافق من إجابات أفراد العينة ونسبة  (%11,7) متثل نسبة
غري موافق اطالقا، على انه يتم حتديد ميزانية خاصة بتسويق االنشطة  (%20)غري موافق، ونسبة  (56,7%)

 1كااكرب من  ( 33,20) احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا ،(2,15) الرياضية، وكان املتوسط
 .      (0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (3.84اجملدولة )

  تفسير النتائج :

من اجلدول يتضح ان غالبية افراد العينة كانت اجاباهتم بانه ال يتم حتديد ميزانية خاصة بتسويق االنشطة 
الرياضية، مما يفسر عدم وضع اخلطط الواضحة باجتاه التسويق الرياضي باعتبار امليزانية التسويقية تعترب هي الربنامج 

 التنفيذي لألنشطة التسويقية. 

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

 غري موافق حمايد موافق
غري 
موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

4 3 
 12 34 7 7 - ت

2,15 33,20 
% - 11,7% 11,7% 56,7% 20% 
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  ربط المكافئات والحوافز بإنجاز االهداف وتطور االداء والتنفيذ الجيد؟ :(4) العبارة رقم

 (31) جدول رقم

 موافق، ونسبة( %3,3)ونسبة  ،موافق جدا (%3,3)نسبة يتنب من خالل اجلدول ان  تحليل الجدول:

غري موافق إطالقا من  (%51,7) غري موافق، ونسبة (%31,7)حمايد، يف حني اغل  اإلجابات بنسبة (10%)
 اجليد، وكان املتوسطإجابة أفراد العينة، على انه يتم ربط املكافئات واحلوافز بإجناز االهداف وتطور االداء والتنفيذ 

ومنه نقول انه  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا( 53,83) 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا (1,75)
 (.0.05)توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

تظهر النتائج املتحصل عليها أن أعلى نسبة من إجابات أفراد العينة تبني عدم ربط املكافئات  تفسير الجدول:
واحلوافز بإجناز االهداف وتطور االداء والتنفيذ اجليد، مما يفسر عدم حتفيز العاملني مبكافئات او غريها من اجل 

بحث عن استقطاب الرعاة لرعاية انشطة حتسني اداء اعماهلم وزيادة االجناز يف تسويق االنشطة الرياضية وال
املؤسسة الرياضية وهذا ايضا يدل على عدم اهتمام قيادة املؤسسات واالحتادات الرياضية بعملية التسويق الرياضي 

 واسرتاتيجياته. 

 (32) جدول رقم يتم عمل دورات تدريبية في مجال التسويق الرياضي؟ :(5) العبارة رقم

  قراءة الجدول:
 (13,3)موافق، ونسبة  %(15)كانت موافق جدا، ونسبة   %(3,3)يتبني من خالل اجلدول أن نسبة 

على انه يتم عمل دورات تدريبية  غري موافق إطالقا، (%21.7)ونسبة غري موافق،  %(46,7)، بينما نسبة حمايد

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

8 4 
 31 19 6 2 2 ت

1,75 53,83 
% 3,3% 3,3% 10% 31,7% 51,7% 

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 غري موافق حمايد موافق جداً 

غري موافق 
 1كا املتوسط إطالقاً 

1 5 
 13 28 8 9 2 ت

2,32 31,83 
% 3,3% 15% 13,3% 46,7% 21,7% 



  

                                                         عرض وتحليل النتائج ثانيالفصل ال               
 

 
132 

وكانت االجابات يف االجتاه لصاحل  (31,83) 2وكانت كا ،(2,32)يف جمال التسويق الرياضي، وكان املتوسط 
انه ال يتم عمل ومن خالل اجلدول يتضح ان جل افراد العينة املسئولة اكدت على غري موافق وغري موافق اطالقا، 

 .دورات تدريبية يف جمال التسويق الرياضي

 
 .ضي( مدرج تكراري للعبارة يتم عمل دورات تدريبية في مجال التسويق الريا17شكل )

  تحليل وتفسير النتائج:
يتم عمل دورات تدريبية يف يتبني من النتائج املتحصل عليها أن غالبية أفراد العينة غري موافقني على أنه  

الرياضي من اجل  جمال التسويق الرياضي، مما يفسر عدم االهتمام بتأهيل وتدري  الكوادر يف جمال التسويق
حيث  (2015)وهذا ما اكدته نتيجة دراسة حمفوظي حممود، واخرون،  ،حتسني العمل داخل املؤسسات الرياضية

 .االحرتاف الرياضيان تكوين املسريين لالحرتاف يف اجلزائر جيعلهم حيسنون عملية تسيري 
  يتم توظيف افضل الخبرات والدفع باتجاه التحسين المستمر من اجل االنجاز؟ :(6) العبارة رقم

 (33) رقمجدول 

موافق جدا من إجابات أفراد العينة وجاءت نسبة  (%6,7) من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة تحليل النتائج:
غري موافق  %(28,3) غري موافق، ونسبة%( 43,3)حمايد، وجاءت نسبة ( %6,7)موافق، ونسبة ( 15%)

من اجل االجناز، وكان املتوسط  املستمريتم توظيف افضل اخلربات والدفع باجتاه التحسني اطالقا، على انه 
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 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 غري موافق حمايد موافق جداً 

غري موافق 
 2كا املتوسط إطالقاً 
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 17 26 4 9 4 ت

2,28 29,83 
% 6,7% 15% 6,7% 43,3% 28,3% 
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ومنه  (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا( 29,83) احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا، (2,28)
 .      (0.05)نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

التحسني املستمر من اجل االجناز يف االنشطة يشكل عدم توظيف افضل اخلربات والدفع باجتاه  تفسير النتائج:
عائقا امام تطوير منتجات وخدمات االنشطة التسويقية ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات الالزمة للعملية  ،التسويقية

 التسويقية داخل املؤسسات واالحتادات الرياضية. 

  تطبيق وتسويق البحوث العلمية في المجال الرياضي؟ :(7العبارة رقم )

 (34) جدول رقم

  تحليل الجدول:

 يف حني ان ،حمايد (%13,3)ونسبة  ،موافق من إجابات أفراد العينة (%15) يتبني من اجلدول أن نسبة
على انه يتم تطبيق وتسويق البحوث العلمية يف  غري موافق إطالقا، %(20)غري موافق، و نسبة  %(51,7)نسبة 

، وكانت االجابات يف اجتاه غري موافق (23,33) احملسوبة 2، وكانت كا(2,23)وكان املتوسط ، اجملال الرياضي
 وغري موافق اطالقا.

 
 .تطبيق وتسويق البحوث العلمية في المجال الرياضي اإلجابات للعبارة( مدرج تكراري يبين 19شكل )
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  تفسير الجدول:

يتم تطبيق وتسويق البحوث العلمية  من اجلدول يتضح لنا أن أغلبية إجابات أفراد العينة كانت مع انه ال
رغم امهية هذه البحوث يف تطوير وحتسني اعمال املؤسسات الرياضية وتشخيص املشاكل اليت  ،يف اجملال الرياضي

 ووضع احللول املناسبة هلا باإلضافة اىل مواكبة التطورات احلديثة يف هذا اجملال.  ،متر هبا

  قية؟تتابع وتشرف االدارة العليا بالمؤسسة على تنفيذ وسير االستراتيجية التسوي :(8) العبارة رقم

 (35جدول رقم)

  تحليل الجدول:

بينما  ،موافق %(3,3)موافق جدا، من اإلجابات وجاءت نسبة  %(3,3)يتبني من اجلدول أن نسبة 
غري موافق إطالقا، وكان املتوسط  %(23,3)ونسبة  ،غري موافق %(60) حمايد، يف حني أن نسبة %(10)نسبة 

(2,03.) 

  تفسير النتائج:

الرياضية ممثلة ابات مع أن املؤسسات واالحتادات يتضح من النتائج املتحصل عليها أن معظم غالبية اإلج
يوضح جليا عدم اهتمام املؤسسات  وهذ ،االسرتاتيجية التسويقيةعلى تنفيذ وسري  باإلدارة العليا ال تتابع وتشرف

 واالحتادات الرياضية اليمنية بوضع االسرتاتيجيات التسويقية وايضا متابعتها وتنفيذها وتقييمها.

 

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري  حمايد موافق جداً 
 موافق

غري موافق 
 املتوسط إطالقاً 

5 8 

 14 36 6 2 2 ت

2,03 

% 3,3% 3,3% 10% 60% 23,3% 
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 الموازنة التسويقية في المؤسسات الرياضية: عرض وتحليل وتفسير نتائج المحور الرابع -4

 يتم تحديد مخصصات مالية للتسويق الرياضي من الميزانية العامة للمؤسسة؟ :(1) العبارة رقم

 (36) جدول رقم

   قراءة وتحليل النتائج:

بانه يتم حتديد خمصصات  ،موافق جدا( %6,7) النتائج املتحصل عليها نالحظ أن نسبةمن خالل 
غري موافق، ونسبة ( %50)( حمايد، ونسبة %8,3مالية للتسويق الرياضي من امليزانية العامة للمؤسسة، ونسبة )

 احملسوبة 2كاأما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان   ،(1,87) غري موافق اطالقا، وكان املتوسط( 35%)

 .      (0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا (32,13)

  تفسير النتائج:

لقد تركزت معظم إجابات أفراد العينة على أنه ال يتم حتديد خمصصات مالية للتسويق الرياضي من 
اء الذي يساهم باالرتق انه ال يوجد اهتمام بعملية التسويق الرياضي امليزانية العامة للمؤسسة، وهذا يدل على

 مما يفسر عدم وضع اخلطط واالسرتاتيجيات اخلاصة بالتسويق الرياضي. ،مبستوى األلعاب الرياضية عامة

 (37) جدول رقم    هناك انفاق على بحوث التسويق؟ :(2) العبارة رقم

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري  حمايد موافق جداً 
 موافق

غري 
موافق 
 إطالقاً 

 2كا املتوسط

8 1 

 21 30 5 4 - ت
1,87 32,13 

% - 6,7% 8,3% 50% 35% 

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري  حمايد موافق جداً 
 موافق

غري 
موافق 
 إطالقاً 

 2كا املتوسط

3 2 

 21 21 4 10 4 ت

2,25 24,50 
% 6,7% 16,7% 6,7% 35% 35% 
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  تحليل الجدول:

على ان هناك انفاق على  ،موافق جدا %(6,7)من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ أن نسبة 
 %(35) حمايد، وجاءت نسبة %(6,7)ونسبة  ،موافق %(16,7)ونسبة  ،حبوث التسويق من إجابة أفراد العينة

أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان  ، (2,25غري موافق اطالقا، وكان املتوسط )%( 35)غري موافق، ونسبة 
ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا (24,50) احملسوبة 2كا
(0.05)  . 

  تفسير النتائج:

  ميت العلى انه  ية من إجابة أفراد العينة متفقةنالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها أن هناك أغلب
 الرياضي. ذلك عدم االهتمام ببحوث التسويق تضح منيو  ،االنفاق على حبوث التسويق

 (38) جدول رقم   هناك انفاق على انشطة الترويج؟ :(3) بارة رقمالع

  تحليل الجدول:

من إجابة إفراد العينة على أن هناك انفاق على انشطة الرتويج ونسبة  ،موافق جدا %(1,7)متثل نسبة 
غري موافق  %(46,7)ونسبة  غري موافق، %(28,3)جاءت نسبة و %( حمايد، 11,7ونسبة ) ،موافق %(11,7)

ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية  (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا (37,67) 2، وكا(1,93)اطالقا، واملتوسط 
 .  (0.05)عند مستوى الداللة 

  تفسير النتائج:

أغلبية افراد العينة كانت غري موافقة على انه يتم االنفاق على انشطة نستنتج من خالل النتائج أن 
 مما يفسر عدم االهتمام بالرتويج ألنشطة املؤسسة الرياضية. ،الرتويج

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 غري موافق حمايد موافق جداً 

غري موافق 
 1كا املتوسط إطالقاً 

6 3 
 28 17 7 7 1 ت

1,93 37,67 
% 1,7% 11,7% 11,7% 28,3% 46,7% 
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  يتم تحليل العائد من انشطة التسويق الرياضي؟ :(4) العبارة رقم

 (39) جدول رقم

على أنه يتم حتليل العائد من انشطة التسويق الرياضي  ،موافق (%10) يبني اجلدول أن نسبة تحليل الجدول:
غري  (%26,7) ونسبة ،غري موافق (%55)وجاءت نسبة حمايد، %( 8,3)من قبل املؤسسة الرياضية، ونسبة 

 1اكرب من كا( 33,73)احملسوبة  2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا، (2)وكان املتوسط  موافق اطالقا،
 .      (0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (،3.84اجملدولة )

يظهر من خالل النتائج املتحصل عليها أن اغلبية افراد العينة كانت مع انه ال يتم حتليل العائد من  تفسير النتائج:
انشطة التسويق الرياضي من قبل املؤسسة الرياضية، هذا بالنسبة للمؤسسات اليت استطاعت ان تنفذ بعض 

 االنشطة التسويقية. ال هتتم بتنفيذاالنشطة التسويقية اما غالبية املؤسسات الرياضية فإهنا 

  يتم تحديد اعباء الصرف على االنشطة التسويقية؟ :(5) العبارة رقم

 (40) جدول رقم

  الجدول:تحليل 

 %(18,3)ونسبة  ،موافق %(16,7) ونسبة ،موافق جدا %(3,3)من اجلدول يتضح لنا أن نسبة 
غري موافق اطالقا، على انه يتم حتديد اعباء الصرف  %(11,7)غري موافق، ونسبة  %(50)حمايد، وجاءت نسبة 

ومنه نقول انه توجد  (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا (37,83) 2وكا ،(2,50)على االنشطة التسويقية، واملتوسط 
 .      (0.05)دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

غري  حمايد موافق
 موافق

غري موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

4 4 
 16 33 5 6 - ت

2 33,73 
% - 10% 8,3% 55% 26,7% 

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري  حمايد موافق جداً 
 موافق

غري موافق 
 1كا املتوسط إطالقاً 

1 5 
 7 30 11 10 2 ت

2,50 37,83 
% 3,3% 16,7% 18,3% 50% 11,7% 
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  تفسير النتائج:

نالحظ من خالل النتائج أن اكثر أفراد العينة اتفقت على انه ال يتم حتديد اعباء الصرف على االنشطة 
 التسويقية، مما يفسر عدم االهتمام باألنشطة التسويقية.

  توجد ميزانية معتمدة لتسويق النشاط والبطوالت الرياضية؟ :(6) العبارة رقم

 (41) جدول رقم

من إجابة إفراد العينة على أنه يتم اعتماد  ،موافق جدا (%3,3)من اجلدول يالحظ أن نسبة  تحليل الجدول:
نسبة  وجاءت ،حمايد (%6,7)ونسبة ، موافق (%11,7)ونسبة  ،الرياضية تميزانية لتسويق النشاط والبطوال

 (.1,95) غري موافق اطالقا، وكان املتوسط (%45)غري موافق، وايضا نسبة  (33,3%)

 

 .توجد ميزانية معتمدة لتسويق النشاط والبطوالت الرياضية اإلجابات للعبارة( مدرج تكراري يبين 21شكل )

على أنه ال يتم  متفقةيتضح من خالل النتائج املتحصل عليها أن جل إجابة أفراد العينة كانت  تفسير النتائج:
اعتماد ميزانية لتسويق النشاط والبطوالت الرياضية، مما يفسر ان املؤسسات واالحتادات الرياضية ال تسعى اىل 

 سويق االنشطة الرياضية وجذب الرعاة.تعمل اسرتاتيجيات لألنشطة التسويقية ومنها اعتماد ميزانية ل

0
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30

 موافق جدا موافق محايد غير موافق غير موافق اطالقا

 1سلسلة 

 2سلسلة 

 3سلسلة 

رقم  الرتبة
موافق   البند

 غري موافق حمايد موافق جداً 
غري 
موافق 
 إطالقاً 

 املتوسط

5 6 

 27 20 4 7 2 ت

1,95 
% 3,3% 11,7% 6,7% 33,3% 45% 
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 (42) جدول رقم   يتم تحديد تكاليف الجوائز والهدايا؟ :(7) العبارة رقم

من إجابة أفراد العينة على انه يتم حتديد تكاليف  ،موافق جدا %(3,3)يبني اجلدول أن نسبة  تحليل الجدول:
غري موافق، ونسبة  %(36,7)حمايد، وجاءت نسبة  %(3,3)موافق، ونسبة  %(10)اجلوائز واهلدايا، ونسبة 

احملسوبة 2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا(، 1,87وكان املتوسط ) ،غري موافق اطالقا %(46,7)
 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (،5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (49,33)

يظهر من خالل النتائج املتحصل عليها أن جل إجابات أفراد العينة توافق على انه ال يتم حتديد  تفسير النتائج:
شراكة مع القطاع اخلاص خلق  تكاليف اجلوائز واهلدايا اخلاصة بتسويق االنشطة الرياضية وجذب الرعاة، و

 العملية التسويقية.بوضع املوازنة و ا يفسر عدم االهتمام مم ،والشركات والبيوت التجارية

  يتم حساب مداخيل االعالم من خالل نقل النشاط الرياضي؟ :(8) العبارة رقم

 (43) جدول رقم

  تحليل الجدول:

ونسبة  ،موافق %(13,3)من إجابة أفراد العينة ونسبة  ،موافق جدا %(5)يبني اجلدول أن نسبة 
على انه يتم حساب  ،غري موافق إطالقا %(23,3)ونسبة  ،موافق غري %(48,3)حمايد، ونسبة  %(10)

أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان ، (2,28)وكان املتوسط ، مداخيل االعالم من خالل نقل النشاط الرياضي
ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا( 35,50) احملسوبة 2كا
(0.05)      . 

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري موافق  وافقغري م حمايد موافق جداً 
 1كا املتوسط إطالقاً 

7 7 
 28 22 2 6 2 ت

1,87 49,33 
% 3,3% 10% 3,3% 36,7% 46,7 % 

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

2 8 
 14 29 6 8 3 ت

2,28 35,50 
% 5% 13,3% 10% 48,3% 23,3% 
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من خالل النتائج املتحصل عليها يظهر أن أعلى نسبة من إجابات أفراد العينة تبني  بانه ال يتم  تفسير الجدول:
عرفة هل يتم بيع موكان اهلدف من طرح هذا التساؤل  ،حساب مداخيل االعالم من خالل نقل النشاط الرياضي
 واتضح من خالل االجابة عدم حساب املداخيل لبيع ،املادة االعالمية لألنشطة الرياضية ملختلف وسائل االعالم

 اليمين لكرة القدم. بعض االحتادات امهها االحتادالرياضية ماعدا  االنشطة الرياضية من قبل معظم املؤسسات

 المزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي: عرض وتحليل وتفسير نتائج المحور الخامس -5

 تقدم الخدمة الرياضية للجمهور حسب الموقع الجغرافي للسوق الرياضي؟ :(1) العبارة رقم

 (44) رقم جدول

موافق، أما نسبة  (%16,7)ونسبة  ،موافق جدا (%3,3) يبني اجلدول أعاله أن نسبة تحليل الجدول:
وكان   ،غري موافق إطالقا (%35)يف حني أن نسبة  ،غري موافق (%41,7)حمايد، وجاءت نسبة ( 3,3%)

 (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا( 37,83) احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا، (2,12)املتوسط 
 .      (0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

 
 .تقدم الخدمة الرياضية للجمهور حسب الموقع الجغرافي للسوق الرياضي للعبارة( مدرج تكراري يبين اإلجابات 22شكل )
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 موافق جدا موافق محايد غير موافق غير موافق اطالقا

 1سلسلة 

 2سلسلة 

 3سلسلة 

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

 غري موافق حمايد موافق
غري 
موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

 2 1 

 21 25 2 10 2 ت
2,12 37,83 

% 3,3% 16,7% 3,3% 41,7% 35% 
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  تفسير النتائج:

العينة على ان املؤسسات الرياضية من خالل النتائج املتحصل عليها يظهر أن اتفاق أغلبية إجابات أفراد 
وهذا يبني االخفاق من قبل  ،اليمنية ال تقدم اخلدمة الرياضية للجمهور حس  املوقع اجلغرايف للسوق الرياضي

املؤسسات واالحتادات الرياضية يف تقدمي اخلدمة واالنشطة الرياضية حبس  املوقع اجلغرايف لألسواق الرياضية 
مما يفسر غياب وجود الدراسات اخلاصة بدراسة االسواق  ،حبس  مناطقها اجلغرافية وتقسيم االسواق الرياضية
املؤسسات  من اجل جناح التسويق الرياضي يفوحتديد املزيج التسويقي املناس   ،واملستهلكني الرياضيني

 االحتادات الرياضية العامة.و 

                               ؟االلكتروني اضافة امكانية التسجيل واالشتراك للمالعب وخدمات النشاط الرياضي على الموقع :(2) العبارة رقم
 (45) جدول رقم

  تحليل الجدول:

%( 13,3)من إجابات أفراد العينة ونسبة  ،موافق جدا %(3,3)يظهر من خالل اجلدول أن نسبة 

غري  %(45)يف حني جاءت نسبة  ،غري موافق %(33,3)حمايد، وجاءت نسبة %( 5)كذلك نسبة   ،موافق
ومنه نقول انه توجد  (،5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (40,50) 2، وكانت كا(1,97)موافق إطالقا، واملتوسط 

 (.0.05)دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

  تفسير النتائج:

يتبني من خالل النتائج أن أعلى نسبة من إجابات أفراد العينة غري موافق إطالقا بان املؤسسات 
على واالحتادات الرياضية اليمنية ال تضيف امكانية التسجيل واالشرتاك للمالع  وخدمات النشاط الرياضي 

وتبني ايضا ان معظم املؤسسات الرياضية ال  ،شبكة املعلومات االنرتنت على املوقع اخلاص باملؤسسة الرياضية
 متتلك موقع خاص هبا على شبكة االنرتنت.

رقم  الرتبة
موافق   البند

 غري موافق حمايد موافق جداً 
غري 
موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

4 2 

 27 20 3 8 2 ت

1,97 40,50 
% 3,3% 13,3% 5% 33,3% 45% 
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 (46) جدول رقم تقوم المؤسسة بالترويج الجيد لخدمات النشاط التسويقي؟ :(3) العبارة رقم

  تحليل النتائج:

من إجابات أفراد العينة بان  ،موافق %(6,7)تظهر النتائج املتحصل عليها من خالل اجلدول أن نسبة 
غري %( 46,7) نسبة حمايد، وجاءت %(8,3)خلدمات النشاط التسويقي، ونسبة  املؤسسة تقوم بالرتويج اجليد
، أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية (1,83)غري موافق إطالقا، وكان املتوسط  %(38,3)موافق، يف حني جاءت 
ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند  (،5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا  (30,27) احملسوبة 2نالحظ أن قيمة كا
 (.0.05)مستوى الداللة 

  تفسير النتائج:

بان املؤسسات  اغل  إجابة أفراد العينة كانت غري موافقةان من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ 
اتفقت على أن  أفراد العينة قد  مما يفسر ان أغلبية ،الرياضية تقوم بالرتويج اجليد خلدمات النشاط التسويقي

 املؤسسات واالحتادات الرياضية اليمنية ال تقوم بالرتويج اجليد خلدمات النشاط التسويقي.

  تضع المؤسسة استراتيجيات التسعير التي تتناسب مع المستفيدين؟ :(4العبارة رقم)

 (47) جدول رقم

 ونسبة ،من إجابات أفراد العينة ،موافق جدا %(3,3) خالل اجلدول أن نسبة يظهر من تحليل الجدول:

( %46,7)غري موافق، يف حني أن نسبة  (%31,7) نسبة حمايد، بينما جاءت( %13,3) موافق، ونسبة( 5%)

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

7 3 
 23 28 5 4 - ت

1,83 30,27 
% - 6,7% 8,3% 46,7% 38,3% 

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري موافق  غري موافق حمايد موافق جداً 
 1كا املتوسط إطالقاً 

6 4 
 28 19 8 3 2 ت

1,87 41,83 
% 3,3% 5% 13,3% 31,7% 46,7% 
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ومنه نقول انه توجد  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (41,83) 2وكانت كا (،1,87)غري موافق إطالقا، واملتوسط 
 (.0.05)دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

تبني النتائج أعاله أن أغلبية إجابة أفراد العينة كانت مع انه ال تضع املؤسسة اسرتاتيجيات  تفسير النتائج:
 عدم اهتمام املؤسسة هبذا اجلان .التسعري اليت تتناس  مع املستفيدين مما يفسر 

  عملية التوزيع للخدمات تتمثل االنتقال بالخدمة الى اماكن جديدة ومتنوعة؟ :(5) العبارة رقم

 (48) جدول رقم

%( 6,7) كذلك نسبة  ،موافق%( 6,7) ونسبة ،موافق جدا من اإلجابات%( 1,7)متثل نسبة  تحليل الجدول:

 2( وكا1,75%( غري موافق اطالقا، واملتوسط )50غري موافق، ونسبة ) %(35)حمايد، يف حني ان نسبة 
 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا .(54,50)

من خالل النتائج يتبني لنا أن اغل  اإلجابات جاءت مع انه ال تتم عملية التوزيع للخدمات   تفسير النتائج:
واليت تتمثل االنتقال باخلدمة اىل اماكن جديدة ومتنوعة، مما يفسر انه ال تتم عملية التوزيع للخدمات  واليت تتمثل 

 االنتقال باخلدمة اىل اماكن جديدة ومتنوعة.

 (49) جدول رقم   تمام بجودة االنشطة التسويقية؟هاال :(6) العبارة رقم

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 حمايد موافق جداً 

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

8 5 
 30 21 4 4 1 ت

1,75 54,50 
% 1,7% 6,7% 6,7% 35% 50% 

رقم  الرتبة
 البند

وافق م 
 جداً 

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

3 6 
 18 27 7 7 1 ت

2,10 36,00 
% 1,7% 11,7% 11,7% 45% 30% 
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ونسبة  ،موافق جدا من اإلجابات (%1,7)خالل اجلدول أن أعلى نسبة  نالحظ من تحليل النتائج:
غري موافق  (%30) غري موافق، ونسبة (%45)حمايد، وجاءت نسبة  (%11,7)بينما نسبة  ،موافق (11,7%)

 1اكرب من كا( 36,00) احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا ،(2,10)اطالقا، واملتوسط احلسايب 
 . (0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (،3.84اجملدولة )

 
 .االهتمام بجودة االنشطة التسويقية ( مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة23شكل )

من خالل النتائج املتحصل عليها جند أن هناك إمجاع من أغلبية أفراد العينة على االهتمام جبودة  تفسير النتائج:
 مما يفسر االهتمام جبودة االنشطة التسويقية. ،االنشطة التسويقية

 (50) جدول رقم ؟تنظيم ندوات ومهرجانات رياضية باستضافة نجوم الرياضة :(7) العبارة رقم

  تحليل الجدول:

%( 13,3) ونسبة، موافق جدا، من إجابات أفراد العينة (%1,7)يتبني من خالل اجلدول أن نسبة 

غري موافق  (25)%غري موافق، ونسبة ( %51.4) حمايد، وجاءت نسبة %(8,3)موافق، بينما جاءت نسبة 
اجملدولة  1اكرب من كا (46,33) 2ويتبني من الدراسة اإلحصائية أن كا ،(2,15)اطالقا، واملتوسط احلسايب 

 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (،5.99)
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 .تنظيم ندوات ومهرجانات رياضية باستضافة نجوم الرياضة اإلجابات للعبارة( مدرج تكراري يبين 24شكل )

  تفسير النتائج:

تنظيم ندوات ومهرجانات على أنه ال يتم متفقة نسبة من إجابات أفراد العينة  اكربيبني هذا اجلدول أن 
  تستخدم هذا االسلوب وهو، مما يفسر ان املؤسسات الرياضية اليمنية مازالت الرياضية باستضافة جنوم الرياضة

 .تنظيم ندوات ومهرجانات رياضية باستضافة جنوم الرياضة

 (51) جدول رقم تقييم نمو السوق الرياضي؟ :(8) العبارة رقم

  تحليل الجدول:

بينما نسبة  ،موافق (%11,7)موافق جدا من اإلجابات، ونسبة  (%1,7)يبني اجلدول أعاله أن نسبة 
غري موافق اطالقا، واملتوسط احلسايب  (%45)غري موافق، ونسبة  (%35)حمايد، و جاءت نسبة  (6,7%)
ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية  (،5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (43,00)احملسوبة  2وكانت كا (،1,90)

 (.0.05)عند مستوى الداللة 
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 تفسير النتائج: 

تظهر النتائج أن اغل  اإلجابات مع أن معظم املؤسسات واالحتادات الرياضية ال تقوم بتقييم منو السوق 
 واالحتادات الرياضية ال تقوم بتقييم منو السوق الرياضي.الرياضي، مما يفسر أن معظم املؤسسات 

 دور وسائل االعالم في خدمة التسويق الرياضي:عرض وتحليل وتفسير نتائج المحور السادس  -6

  تمارس وسائل االعالم دورها االيجابي في خدمة النشاط التسويقي للمؤسسات الرياضية؟ :(1) العبارة رقم

 (52) جدول رقم

 تحليل الجدول:

موافق بينما ( %13,3)ونسبة  ،موافق جدا من اإلجابات %(3.3) نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
غري موافق إطالقا، واملتوسط %( 6,7) غري موافق، ونسبة (%73,3)حمايد، وجاءت نسبة ( %3,3) نسبة

ومنه  (،5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا( 108,7) احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا ،(2,33)
 .      (0.05)نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

 
 .تمارس وسائل االعالم دورها االيجابي في خدمة النشاط التسويقي للمؤسسات الرياضية تكراري يبين اإلجابات للعبارةمدرج ( 21شكل )
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  النتائج: تفسير

تبني النتائج املتحصل عليها أعاله من اإلجابات أن وسائل االعالم ال متارس دورها االجيايب يف خدمة 
يفسر قصور اجلان  االعالمي يف خدمة االنشطة التسويقية اخلاصة ، مما النشاط التسويقي للمؤسسات الرياضية

  باملؤسسات الرياضية.

  يتم تحقيق اهداف ترفيهية للجمهور الداخلي والخارجي عن طريق االعالم؟ :(2) العبارة رقم

 (53) جدول رقم

  تحليل الجدول:

%( 23,3)بينما نسبة  ،موافق %(3,3)ونسبة  ،موافق جدا%( 3,3)يظهر اجلدول أعاله أن نسبة 

واملتوسط احلسايب  غري موافق إطالقا. %(28,3)غري موافق، يف حني أن نسبة %(  41,7) حمايد، وجاءت نسبة
ومنه  (،3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا( 33,17) احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا ،(2.12)

 . (0.05)نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

يتبني من خالل النتائج أن غالبية إجابات أفراد العينة كانت غري موافق وغري موافق إطالقا على  تفسير النتائج:
 أنه يتم حتقيق اهداف ترفيهية للجمهور الداخلي واخلارجي عن طريق االعالم. 

 (54) جدول رقم يتم تحقيق اهداف السياحة الرياضية والترويجية عبر وسائل االعالم؟ :(3) العبارة رقم

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 غري موافق حمايد موافق جداً 

غري موافق 
 1كا املتوسط إطالقاً 

5 2 

 17 25 14 2 2 ت

2,12 33,17 
% 3,3% 3,3% 23,3% 41,7% 28,3% 

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري  حمايد موافق جداً 
 موافق

غري موافق 
 1كا املتوسط إطالقاً 

7 3 
 25 24 4 6 1 ت

1,90 44,50 
% 1,7% 10% 6,7% 40% 41,7% 
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موافق %( 10)موافق جدا من اإلجابات، ونسبة  %(1.7)تبني نتائج اجلدول أعاله أن نسبة  تحليل الجدول:
وكان  ،غري موافق إطالقا %(41,7)ونسبة  ،غري موافق%(  40) ، يف حني أن نسبةحمايد %(6,7) بينما نسبة
 (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (44,50) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا(، 1,90املتوسط )

 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

غالبية اإلجابات جاءت غري موافقة على أنه يتم حتقيق اهداف  خالل النتائج يظهر أن من تفسير النتائج:
  ، وهو ما يفسر عدم االهتمام هبذا اجلان .السياحة الرياضية والرتوجيية عرب وسائل االعالم

  هناك وعي من قبل االعالم الرياضي تجاه التسويق الرياضي؟ :(4) العبارة رقم

 (55) جدول رقم

موافق بينما  %(11,7) موافق جدا، ونسبة %(3,3)من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة  تحليل الجدول:
واملتوسط ، غري موافق إطالقا %(28,3) غري موافق، ونسبة %( 40)حمايد، و جاءت نسبة  %(16,7)نسبة 
 (3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا (24,83) احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا ،(2,22)احلسايب 

 . (0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

 
 .هناك وعي من قبل االعالم الرياضي تجاه التسويق الرياضي تكراري يبين اإلجابات للعبارة( مدرج 22شكل )
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من خالل النتائج أعاله يتبني من خالل إجابة أفراد العينة عدم املوافقة على أن هناك وعي من  تفسير النتائج:
 قبل االعالم الرياضي جتاه التسويق الرياضي.

  هناك اقبال من المؤسسات االعالمية لشراء المادة الخبرية من المؤسسة الرياضية؟ :(5) العبارة رقم

 (56) جدول رقم

 تحليل الجدول: 

غري موافق، و نسبة %( 45) حمايد، وجاءت نسبة %(10)ونسبة  ،موافق من اإلجابات %(3,3)متثل نسبة   
 احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا ،(1,75)واملتوسط احلسايب  غري موافق اطالقا، %(41,7)

 . (0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (،3.84اجملدولة ) 1اكرب من كا( 32,93)

 تفسير الجدول: 

وغري موافق  من اجلدول يتضح لنا اخليار الذي امجعوا عليه أفراد العينة وحقق أعلى نسبة وهو غري موافق
 على ان هناك اقبال من املؤسسات االعالمية لشراء املادة اخلربية من املؤسسة الرياضية.  اطالقا

  االعتماد على عملية التقويم المستمر للرسائل االعالمية المستخدمة في التسويق الرياضي؟ :(6العبارة رقم)

 (57) جدول رقم

 %(3,3)ونسبة  ،موافق جدا من اإلجابات %(3,3)نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  تحليل الجدول:
 غري موافق إطالقا %(16,7)ونسبة  ،غري موافق %(51,7)حمايد، وجاءت نسبة  %(25)بينما نسبة  ،موافق

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

غري  حمايد موافق
 موافق

غري موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

8 5 
 15 27 6 2 - ت

1,75 32,93 
% - 3,3% 10% 45% 41,7% 

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

2 6 
 10 31 15 2 2 ت

2,25 47,83 
% 3,3% 3,3% 25% 51,7% 16,7% 
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اجملدولة  1اكرب من كا (47,83) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا (،2,25وكان املتوسط )
 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (،5.99)

 
المستمر للرسائل االعالمية المستخدمة في مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة االعتماد على عملية التقويم ( 27)شكل 

 التسويق الرياضي.

  تحليل النتائج:

تبني النتائج املتحصل عليها أعاله من اإلجابات أن املؤسسات واالحتادات الرياضية ال تعتمد على عملية 
 التقومي املستمر للرسائل االعالمية املستخدمة يف التسويق الرياضي.

  ملخصات للمنافسات الرياضية على الموقع االلكتروني؟بث  :(7) العبارة رقم

 (58) جدول رقم

  تحليل الجدول:

%( 8,3)بينما نسبة  ،موافق %(8,3)ونسبة  ،موافق جدا %(1,7) يظهر اجلدول أعاله أن نسبة

أما (، 1,92، وكان املتوسط )غري موافق إطالقا%( 38,3) غري موافق، ونسبة%( 43,3) حمايد، وجاءت نسبة
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ومنه نقول انه توجد  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (44,67) احملسوبة2 فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا
 (.0.05)دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

يتبني من خالل النتائج أن غالبية إجابات أفراد العينة كانت غري موافق إطالقا على أن املؤسسات  تفسير النتائج:
 واالحتادات الرياضية ال تعمل على بث ملخصات للمنافسات الرياضية على املوقع االلكرتوين. 

 (59) جدول رقم لنشاط المؤسسة ؟ تلفزيون -يوجد انتشار اعالمي صحافة  :(8) العبارة رقم

موافق  %(10) موافق جدا من اإلجابات، ونسبة %(1,7)تبني نتائج اجلدول أعاله أن نسبة  تحليل الجدول:
، وكان غري موافق إطالقا %(15)غري موافق، ونسبة %( 60) حمايد، يف حني أن نسبة%( 13,3)بينما نسبة 
 (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (63,17) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا (،2,23املتوسط )

 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

من خالل النتائج يظهر أن غالبية اإلجابات جاءت غري موافقة على أنه يوجد انتشار اعالمي  تفسير النتائج:
 صحافة، تلفزيون، لنشاط املؤسسة.

 العوامل الجاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية األنشطة الرياضية: عرض وتحليل وتفسير نتائج المحور السابع: -7

تخصيص مساحة لعرض منتجات المؤسسات التجارية في اماكن مميزة داخل  المؤسسة  :(1) العبارة رقم
 (60) جدول رقم                                  الرياضية؟

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 حمايد موافق جداً 

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

3 8 
 9 36 8 6 1 ت

2,23 63,17 
% 1,7% 10% 13,3% 60% 15% 
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 12 40 4 4 - ت

2,00 58,40 
% - 6,7% 6,7% 66,7% 20% 
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مساحة لعرض منتجات املؤسسات التجارية يف  يبني اجلدول اعاله بانه يتم ختصيصقراءة وتحليل الجدول: 
 ختصيصموافق على انه يتم ( %6,7) اليمنية، حيث نالحظ ان نسبة اماكن مميزة داخل  املؤسسة الرياضية

( %6,7) ومتثل ،اليمنية مساحة لعرض منتجات املؤسسات التجارية يف اماكن مميزة داخل  املؤسسة الرياضية

 (،2,00وكان املتوسط ) ،غري موافق اطالقا (%20) فهي متثل غري موافق، اما نسبة (%66,7) حمايد، اما نسبة
ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (58,40) 2وكانت كا

(0.05.) 
تقوم  يتبني من خالل النتائج املتحصل عليها ان اغل  املؤسسات واالحتادات الرياضية ال تفسير النتائج:

ختصيص اماكن منشاهتا، باعتبار مساحة لعرض منتجات املؤسسات التجارية يف اماكن مميزة داخل   تخصيصب
 وسيلة من وسائل جذب املؤسسات التجارية لرعاية االنشطة لرياضية.

 (61) جدول رقم اعالن اسم الراعي على تذاكر الدخول للمباريات؟ :(2) العبارة رقم

موافق على انه يتم اعالن اسم الراعي على  %(10)نالحظ ان نسبة  (21) دولاجلمن  قراءة وتحليل الجدول:
 غري (%20) فهي متثل غري موافق، اما نسبة %(55) حمايد، اما نسبة %(15)ومتثل  ،تذاكر الدخول للمباريات

كرب من  أ (30,00) احملسوبة 2أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا(، 2,15كان املتوسط )و ، اطالقا موافق
 . (0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (،3.84اجملدولة ) 1كا

 
 .الدخول للمبارياتاعالن اسم الراعي على تذاكر  ( مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة21شكل )
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من خالل النتائج يظهر أن غالبية اإلجابات جاءت غري موافقة على أن املؤسسات واالحتادات  تفسير النتائج:
مما يفسر غياب هذا األسلوب من أسالي   ،الرياضية تقوم بإعالن اسم الراعي على تذاكر الدخول للمباريات

 جذب املؤسسات ورجال االعمال وأمهيته يف زيادة موارد االحتادات املالية.

 (62) جدول رقم االعالن في ندوات ومؤتمرات رياضية بحضور نجوم الرياضة؟ :(3) العبارة رقم

حيث نالحظ ان  (21) من خالل النتائج املتحصل عليها  يف اجلدوليظهر   قراءة وتحليل الجدول:
 وكانت نسبةموافق من اجابة افراد العينة، ( %5)من اجابات افراد العينة، ونسبة  موافق جدا (%1,7)نسبة 

وكان املتوسط غري موافق اطالقا، ( %18,3) كانت غري موافق، ونسبة  (%61,7) حمايد، ونسبة (13,3%)
ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (70,33) 1كما نالحظ ان كا(،2,10)

 (.0.05)مستوى الداللة 

تبني النتائج املتحصل عليها ان اجابات افراد العينة اليت مت اختياره اهنا موافقه على عدم قيام  تفسير النتائج:
مؤسساهتا الرياضية باإلعالن يف ندوات ومؤمترات رياضية حبضور جنوم الرياضة اي انه مل يسبق هلذه املؤسسات وان 

 ت التجارية.قامت بذلك وهذا يدل على عدم االهتمام بالعوامل اجلاذبة للمؤسسا

  االعالن على الزي الرياضي للفرق والمنتخبات الرياضية؟ :(4) العبارة رقم

 (63) جدول رقم

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

3 3 
 11 37 8 3 1 ت

2,10 70,33 
% 1,7% 5% 13,3% 61,7% 18,3% 

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
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  الجدول:قراءة وتحليل 

من اجابات افراد العينة كانت موافق جدا،  (%1,7)من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ ان نسبة 
كانت غري ( %45) هي حمايد ونسبة %(1,7) موافق من اجابة افراد العينة، وكانت نسبة (%15)و نسبة 

 (43.77)اجملدولة  1اكرب من كا (48,00)احملسوبة  1كما نالحظ ان كا  (،2,00، وكان املتوسط )موافق اطالقا
ومنه فالنتيجة اجيابية، اي توجد دالله احصائية وبالتايل توجد فروق بني املؤسسات اليت تقوم باإلعالن على الزي 

 الرياضي للفرق واملنتخبات الرياضية واملؤسسات اليت ال تقوم باإلعالن على الزي الرياضي.

 تفسير النتائج: 

اغل  املؤسسات واالحتادات الرياضية اليمنية ال تقوم  النتائج املتحصل عليها انيتبني من خالل 
الرياضية رغم فاعلية هذا االسلوب يف جذب املؤسسات التجارية  باإلعالن على الزي الرياضي للفرق واملنتخبات

 العبني واالنشطة الرياضية.للرعاية ا

 (64) جدول رقم رعاية االحداث والمهرجانات الرياضية والمحلية واالقليمية والدولية؟ :(5) العبارة رقم

  قراءة وتحليل الجدول:

نسبة قليلة من  وهي ،موافق جدا (%5) اجلدول ان نسبةتظهر النتائج املتحصل عليها من خالل 
 ،موافق كانت (%3,3)ونسبة  ،عن رعاية لألحداث واملهرجانات الرياضية تبحثاليت املؤسسات الرياضية 

غري موافق اطالقا، واملتوسط ( 21,75)موافق، ونسبة  غري (%61,7)حمايد، يف حني ان نسبة  (%8,3)ونسبة 
مما يوضح ان معظم املؤسسات واالحتادات الرياضية ال تبحث عن رعاية  (،71,33) 2، وكانت كا(2,08)

 لألحداث واملهرجانات الرياضية.

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 وافقغري م حمايد موافق جداً 

غري 
موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

4 5 

 13 37 5 2 3 ت

2,08 71,33 
% 5% 3,3% 8,3% 61,7% 21,75 
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  تفسير النتائج:

واملؤسسات التجارية  ،لرياضية اليت تنظمها االحتادات الرياضيةاالتجارية اىل رعاية االحداث  تتجه املؤسسات     
مثل  ،االعالنية واالشهارية من اخلدمات تستفيد منها لتنفيذ محالهتا الراعية حتصل يف الغال  على جمموعه

استخدام شهرة الرياضيني و  ،االعالن للعالمة التجارية على مالبس الالعبنيو  ،اللوحات االعالنية داخل امللع 
وغريها من اخلدمات اليت متكن هذه املؤسسات من حتقيق اهدافها  ،واالعالن على اجملالت واجلرائد الرياضية

الستغالل هذه الفرص والبحث عن ال تسعى املؤسسات الرياضية فاملالحظ ان ، ومع ذلك لالتصاالت التسويقية
 رعاة ألنشطتها.

  الرياضية؟مجالت المؤسسة المواقع االلكترونية و االعالن على العالمات التجارية على  :(6) العبارة رقم

 (65) جدول رقم

 قراءة وتحليل الجدول: 

 موافق جدامن اجابات افراد العينة كانت %( 1,7)( اعاله ان نسبة 25) يبني اجلدول رقم  
 كانت غري موافق، ونسبة  %(71,7) نسبة حمايد، ونالحظ ان %(8,3) ونسبة ،كانت موافق %(1,7)ونسبة 

قد بينت اكثرية اجابات افراد العينة  ان وهذه النسبة متثل (2,00)وكان املتوسط غري موافق اطالقا،  %(16,7)
  .جمالت املؤسسة الرياضيةااللكرتونية و  املواقعاالعالن على العالمات التجارية على االهتمام ب عدم

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 إطالقاً 

 املتوسط

5 6 

 10 43 5 1 1 ت

2,00 
% 1,7% 1,7% 8,3% 71,7% 16,7% 
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 .االعالن على العالمات التجارية على مجالت المؤسسة الرياضية ( مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة29شكل )

  تفسير النتائج:

هتتم   يتبني من خالل النتائج املتحصل عليها ان اغل  املؤسسات واالحتادات الرياضية ال 
خاصة  بل ان معظمها ال متتلك مواقع الكرتونية ،العالمات التجارية على جمالت املؤسسة الرياضية باإلعالن على

استقطاب املؤسسات التجارية لرعاية و  بالنسبة للمؤسسات الرياضية، رغم امهية هذه الوسيلة وجمالت رياضية، هبا
جذب املؤسسات التجارية يزيد يف متويل انشطة املؤسسات واالحتادات الرياضية  باعتبار ان ،االنشطة الرياضية

ومن جهة اخرى نالحظ ان املؤسسات التجارية ورجال االعمال تبحث عن االعالنات واالشهار على املواقع 
 اجملالت الرياضية ومع االنشطة الرياضية.و االلكرتونية الرياضية 

  ؟موقع الخاص بالمؤسسة الرياضيةاالعالن على ال :(7) العبارة رقم

 (66) جدول رقم

 موافق، ونسبة (%3,3) ونسبة ،موافق جدا من اجابات افراد العينة (%5) متثل نسبة قراءة وتحليل الجدول:
وكان املتوسط موافق اطالقا،  غري (%18,3) غري موافق، ونسبة (%65) حمايد، يف حني ان نسبة (8,3%)

 (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (80,00) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا(، 2,12احلسايب )
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وهو ما يوضح عدم اهتمام معظم املؤسسات واالحتادات ، مستوى الداللةومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند 
 الرياضية باإلعالن على املواقع اإللكرتونية.

 
 .االعالن على الموقع الخاص بالمؤسسة الرياضية ( مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة32شكل )

 على املوقع االلكرتوين اخلاص باملؤسسة الرياضيةباإلعالن  الرياضية ال هتتمواالحتادات  تاملؤسسا تفسير النتائج:
      بل ان معظمها ال متتلك مواقع الكرتونية خاصة هبا.

  اعالنات ضخمة حول بعض المنشآت الرياضية لفترات زمنية مقابل التمويل؟ :(8) رقم

 (67) جدول رقم 

 قراءة وتحليل الجدول: 

حمايد، يف ( %6,7) ق، ونسبةفموا( %3,3) ( موافق جدا من اجابة افراد العينة، ونسبة%1,7) متثل نسبة     
 من اجابات افراد العينة، واملتوسط ،اطالقا غري موافق( %40) غري موافق، ونسبة (%48,3) حني جند ان النسبة

ومنه  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا، (59,83) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا(، 1,78)
وكانت هذه االجابات تص  يف اجتاه غياب  ،(0.05)نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 
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 الضخمة حول بعض املنشآت الرياضية لفرتات زمنية مقابل متويل االعالنات لبعماالعالنات وعدم االهتمام 
 صيانتها من قبل املؤسسات واالحتادات الرياضية.

  تفسير النتائج:

اعالنات ضخمة حول بعض املنشآت يبني هذا اجلدول ان املؤسسات واالحتادات الرياضية ال تقوم بعمل 
رغم ان معظم املنشآت الرياضية تكلف املؤسسات الرياضية ووزارة  ،صيانتها الرياضية لفرتات زمنية مقابل متويل

 الشباب والرياضة مبالغ باهضه مقابل صيانتها ومعظم املنشآت الرياضية حباجه اىل صيانه.

  تقويم ومتابعة خطة التسويق الرياضي: عرض وتحليل وتفسير نتائج المحور الثامن -8

 ؟يتم تقييم االهداف التسويقية :(1) العبارة رقم

 (68) جدول رقم

 
 قراءة وتحليل الجدول: 

بتقييم  املؤسسات تقوم مبوافق جدا على ان من اجابات افراد العينة اليت اجابة%( 5) تبني نسبة 
حمايد، يف حني ان النسبة ( %5) كانت موافق، ونسبة( %1,7) اخلاصة باملؤسسة، ونسبة االهداف التسويقية

غري  (%33,3) على ان املؤسسات الرياضية تقيم االهداف التسويقية، ونسبة موافقني غري (%55) االكرب واملقرة
اكرب من   (65,67)احملسوبة 2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا (،1,90املتوسط )موافق اطالقا، وكان 

  (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (5.99اجملدولة ) 1كا

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري  حمايد موافق جداً 
 موافق

غري موافق 
 1كا املتوسط إطالقاً 

5 1 

 20 33 3 1 3 ت

1,90 65,67 
% 5% 1,7% 5% 55% 33,3% 
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 .يتم تقييم االهداف التسويقية ( مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة31شكل )

من اجابات افراد العينة بينت ان املؤسسات  (%33,3) ونسبة (%55) نسبة النتائج ان تظهر تفسير النتائج:
هذا ان وجد اصال حتديد مسبق  ،اخلاصة باملؤسسة الرياضية بتقييم االهداف التسويقية تقوم الرياضية ال

من برامج التسويقية غياب اخلطط االسرتاتيجية  حلألهداف التسويقية لألنشطة الرياضة وهذا ما يفسر ويوض
لألسف رغم امهيتها يف متويل وحتسني االنشطة الرياضية للمؤسسات  ،املؤسسات واالحتادات الرياضية اليمنية

 الرياضية وتطوير ادائها.
  يتم اعداد التقارير المالية والدورية لميزانية التسويق الرياضي؟ :(2) العبارة رقم

 (69) جدول رقم

  قراءة وتحليل الجدول:

 (%8,3) موافق جدا، ونسبة ( %3,3) تظهر النتائج املتحصل عليها من خالل اجلدول ان نسبة
غري  (%25)( غري موافق، ونسبة %55يف حني جاءت نسبة )حمايد،  (%8,3) موافق، وهي نسبة قليلة ونسبة

 1اكرب من كا ،(54,00) 2كا أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان، (2,10) وكان املتوسط موافق اطالقا،
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يتم ال بانه وهذا يوضح  ،(0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (5.99اجملدولة )
 من قبل املؤسسات الرياضية.  اعداد التقارير املالية والدورية مليزانية التسويق الرياضي

  تفسير النتائج:

غري موافق ( %25) غري موافق، ونسبة (%55)لقد اظهرت النتائج املتحصل عليها ان اعلى نسبة كانت        
بإعداد التقارير املالية والدورية عن االنشطة التسويقية اطالقا، من اجابة افراد العينة ان معظم املؤسسات ال تقوم 

 دون التطرق اىل التقارير املالية والدورية اخلاصة بالعملية التسويقية ،بتقاريرها املالية واالدارية بشكل عام وامنا تكتفي
املنظمات ورجال بالنسبة للمؤسسات اليت اقامة انشطة تسويقية وبطوالت برعاية املؤسسات التجارية و  هذا طبعا
بإعداد التقارير املالية والدورية مليزانية  مما يوضح ان معظم املؤسسات واالحتادات الرياضية ال هتتم، االعمال

 .التسويق الرياضي

 تقييم نمو السوق الرياضي؟ :(3) العبارة رقم

 (70) جدول رقم

  قراءة وتحليل الجدول:

 من خالل هذا اجلدول والذي يبني نسبة اجابات افراد العينة حول تقييم منو السوق فقد جاءت نسبة
غري موافق،  (%45) نسبة حمايد، يف حني ان (%5) موافق، وكانت نسبة (%3,3) موافق جدا، ونسبة( 5%)

 سوبةاحمل 2كا  أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان (،1,85) غري موافق اطالقا، وكان املتوسط (%41,7) ونسبة

 ،(0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  ،(5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا، (54,67)
ص اتسعى لتقييم منو السوق الرياضي اخل املؤسسات واالحتادات الرياضية الويتضح من خالل هذه االجابات ان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             هبا.

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 حمايد موافق جداً 

غري 
 موافق

غري موافق 
 1كا املتوسط إطالقاً 

6 3 

 25 27 3 2 3 ت

1,85 54,67 
% 5% 3,3% 5% 45% 41,7% 
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  سير النتائج:فت

خالل النتائج املتحصل عليها يظهر ان املؤسسات واالحتادات الرياضية ال تسعى لتقييم منو السوق من      
يم السوق الرياضي للمؤسسة الرياضية وكذلك وضع يم االهتمام بدراسة وتقدالرياضي اخلاص هبا، وهذا يرجع لع

 اخلطط واالسرتاتيجيات التسويقية الالزمة لنشاط املؤسسة وحتديد اسواقها.

 يتم تحديد حصة المؤسسة الرياضية المنظمة للنشاط التسويقي؟ :(4) العبارة رقم

 (71) جدول رقم

  قراءة وتحليل الجدول:

موافق جدا من اجابات افراد العينة اليت تعترب انه يتم حتديد حصة املؤسسة الرياضية ( %1,7)متثل نسبة      
 كانت حمايد، يف حني ان نسبة( %13,3) ونسبة ،موافق (%5) املنظمة للنشاط التسويقي، وكذلك نسبة

 2، وكانت مربع كا(2,08) غري موافق اطالقا، وكان املتوسط( %20) غري موافق، وكذلك نسبة (60%)

، وهذا يدل على وهذا يدل على انه ال يتم حتديد حصة املؤسسة الرياضية املنظمة للنشاط التسويقي (66,17)
 عدم وضع االسرتاتيجيات واستغالل التسويق الرياضي من اجل حتسني موارد املؤسسات واالحتادات الرياضية.

  تفسير النتائج:

املؤسسات واالحتادات الرياضية حول انه يتم حتديد حصة املؤسسة الرياضية املنظمة يبني هذا السؤال اراء      
النشطة التسويقية داخل للنشاط التسويقي، وهذا يعترب نوع من انواع احلوافز احملفزة للكادر التسويقي يف تفعيل ا

تفعيل اسرتاتيجيات التسويق و  االهتمامواالحتادات الرياضية، وميكننا هذا التساؤل من مراقبة هل يتم املؤسسات 
 الرياضي واالنشطة التسويقية وقد يظهر ذلك من خالل وضع احلوافز ملسئويل التسويق الرياضي.

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 حمايد موافق جداً 

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

2 4 
 12 36 8 3 1 ت

2,08 66,17 
% 1,7% 5% 13,3% 60% 20% 
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  يتم المحافظة على درجة االبقاء على الرعاة؟ :(5) العبارة رقم

 (72) جدول رقم 

حمايد، من ( %5)موافق، ونسبة  (%6,7)موافق جدا، ونسبة  (%3,3) متثل نسبة قراءة وتحليل الجدول:
 (%60)اجابات افراد العينة على انه يتم احملافظة على درجة االبقاء على الرعاة، يف حني مثلت النسبة االكرب 

 (69,17) احملسوبة 2وكانت مربع كا (،2,3)غري موافق اطالقا، وكان املتوسط  (%25)وكذلك نسبة  ،غري موافق
 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا

 
 .يتم المحافظة على درجة االبقاء على الرعاة ( مدرج تكراري يبين اإلجابات للعبارة33شكل )

 موافق، ونسبة غري (%60) يظهر من خالل النتائج ان اغلبية اجابات افراد العينة كانتتفسير النتائج: 
غري موافق اطالقا، وهي النسبة االكرب اليت اكدت على عدم االهتمام باحملافظة على الرعاة من قبل  (25%)

موافق، وهي النسبة  (%6,7) موافق جدا، ونسبة (%3,3) املؤسسات واالحتادات الرياضية، اضافة لنسبة قليلة
وهذا يدل على عدم االهتمام بتحفيز  القليلة اليت اكدت على انه يتم احملافظة على درجة االبقاء على الرعاة،

املؤسسات التجارية اىل اعادة رعاية انشطة املؤسسة، اذ البد على املؤسسات واالحتادات الرياضية تنفيذ العقد 
املربم بينها وبني املؤسسات االقتصادية والتجارية وكذلك املنظمات والشركات ورجال االعمال يف حال متت عملية 
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 موافق جدا موافق محايد غير موافق غير موافق اطالقا

 1سلسلة 

 2سلسلة 

 3سلسلة 

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

3 5 
 15 36 3 4 2 ت

2,3 69,17 
% 3,3% 6,7% 5% 60% 25% 
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 ملؤسسات االقتصادية وتقدمي كافة التسهيالت واحلوافز اليت تسعى لتحقيقها هذه االخريةاثقة مع الرعاية وتعميق ال
باعتبار ان املؤسسات االقتصادية تبحث عن الشهرة لعالمتها ومنتوجاهتا وحتسني صورهتا، وكذا اشراك عالمتها مع 

فمثال التغطية االعالمية اجليدة لألحداث الرياضية تساعد هذه املؤسسات على حتقيق  ،القيم اليت حتمله الرياضة
ومتكنها من بلوغ  ة،اهداف االتصال التسويقي وحتفز املؤسسة على مواصلة عملية الرعاية ألنشطة املؤسسة الرياضي

لتايل فاغل  املؤسسات وبا ،فئة عريضة من اجلمهور املستهدف من خالل وسائل االعالم واجلماهري الرياضية
 االقتصادية تبحث عن التغطية االعالمية اجليدة.

 ؟االهتمام بالمحافظة على المستفيدين والمستهلك الرياضي :(6) العبارة رقم

 (73) جدول رقم

  قراءة وتحليل الجدول:

( %5) ونسبة ،موافق %(1,7) ونسبة ،اجابات افراد العينة اليت اجابت مبوافق جدامن  (%3,3)متثل نسبة      

غري موافق اطالقا، وكان  %(36,7) غري موافق، ونسبة %(53,3)نسبة  كانت اجاباهتم مبحايد، يف حني ان
 (5.99اجملدولة ) 1اكرب من كا (66,83) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا(، 1,82) املتوسط

 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

  تفسير النتائج:

واالحتادات الرياضية  ال تعمل على االهتمام باحملافظة على تبني النتائج املتحصل عليها ان معظم املؤسسات      
 املستفيدين واملستهلك الرياضي.

 

رقم  الرتبة
موافق   البند

غري موافق  غري موافق حمايد موافق جداً 
 1كا املتوسط إطالقاً 

7 6 

 22 32 3 1 2 ت

1,82 66,83 
% 3,3% 1,7% 5% 53,3% 36,7% 



  

                                                         عرض وتحليل النتائج ثانيالفصل ال               
 

 
134 

 ؟االهتمام بجودة االنشطة التسويقية :(7) العبارة رقم

 (74) جدول رقم

  قراءة وتحليل الجدول:

االهتمام موافق، من اجابات افراد العينة على انه يتم   %(1,7)موافق جدا، ونسبة  %(1,7)متثل نسبة 
غري  %(25)غري موافق، ونسبة  %(63,3)نسبة وجاءت  ،حمايد %(8,3)ونسبة جبودة االنشطة التسويقية، 

اكرب من  ، (81,33) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا، (1,92موافق اطالقا، وكان املتوسط )
 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (5.99اجملدولة ) 1كا

تبني النتائج املتحصل عليها ان معظم  املؤسسات واالحتادات الرياضية  ال هتتم جبودة االنشطة  تفسير الجدول:
 .وانتشارهارغم امهيتها يف احملافظة على املستهلك الرياضي وتوسيع نشاط املؤسسة  ،التسويقية

 ؟يتم تحديد عدد مبيعات تذاكر المباريات :(8) العبارة رقم

 (75) جدول رقم

جاءت نسبة حيث يبني هذا اجلدول هل يتم حتديد عدد مبيعات تذاكر املباريات،  قراءة وتحليل الجدول:
 (%46,7)موافق، ونسبة  غري %(48,3)حمايد، وجاءت اعلى نسبة  (%3,3)موافق جدا، ونسبة ( 1,7%)

رقم  الرتبة
 البند

موافق  
 جداً 

 غري موافق حمايد موافق
غري 
موافق 
 إطالقاً 

 1كا املتوسط

4 7 
 15 38 5 1 1 ت

1,92 81,33 
% 1,7% 1,7% 8,3% 63,3% 25% 

 الرتبة
رقم 
  البند

موافق 
 غري موافق حمايد موافق جداً 

غري موافق 
 1كا املتوسط إطالقاً 

8 8 
 28 29 2 - 1 ت

1,62 48,67 
% 1,7% - 3,3% 48,3% 46,7% 
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اكرب  (48,67) احملسوبة2 أما فيما خيص الدراسة اإلحصائية فان كا، (1,62)وكان املتوسط  غري موافق اطالقا،
 (.0.05)ومنه نقول انه توجد دالله إحصائية عند مستوى الداللة  (5.99اجملدولة ) 1من كا

  تفسير النتائج :
يعطي هذا اجلدول صورة واضحه حول حتديد عدد مبيعات تذاكر املباريات من قبل االحتادات الرياضية 

 .ان وجدت وهذا يفسر لنا تنفيذ االسرتاتيجيات التسويقية على ارض الواقع
  االستنتاج:

عات نستنتج من خالل النتائج املتحصل عليها ان اغل  االحتادات الرياضية ال هتتم بتحديد عدد مبي
وان اغل  املؤسسات واالحتادات الرياضية ال هتتم بتقومي ومتابعة اخلطط االسرتاتيجية للتسويق  ،تذاكر املباريات

 الرياضي.
 

 خالصة:
مت من خالل هذا الفصل، عرض النتائج اخلاصة بكل اسئلة من اسئلة االستبيان املوجهة للمؤسسات 

مع حتليل اجلداول االحصائية يأخذ كل سؤال حقة، ولقد اخذنا كل سؤال على حدة لكي واالحتاد الرياضية، 
وتفسري النتائج املتحصل عليها من التحليل االحصائي، مت اخلروج باستنتاجات حول كل سؤال منها، وسيتم 

 حس  الفرضيات املقرتحة يف البحث.  ذلكبالفصل القادم مناقشة 
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 تمهيد:

سنتطرق يف هذا الفصل من اجلان  التطبيقي، اىل مناقشة النتائج اليت مت التوصل اليها يف الفصل 
الدراسة، مع النتائج املتحصل عليها يف اخلامس، واخلاصة بكل سؤال من اسئلة االستبيان املستعملة يف هذه 

الدراسات السابقة واملشاهبة، اليت مت عرضها سابقا، وصوال اىل االستنتاج العام اخلاص بالفرضية العامة للبحث 
وذلك قصد التحصل على النتائج ومناقشتها وانطالقا من النتائج املتحصل عليها نستطيع أن نؤكد أو ننفي صحة 

 .الفرضيات املطروحة

 مناقشة النتائج الخاصة بالفرضيات: -1

دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة  بعد القيام بالدراسة النظرية اليت مشلت احملاور الثمانية للبحث املتعلقة يف
التسويقية  التنفيذية لالسرتاتيجياتدراسة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الرياضية، واالجراءات و  الرياضية،

الرياضية، كذلك االهتمام بوضع املوازنة التسويقية يف املؤسسات الرياضية، واالهتمام باستخدام املزيج التسويقي 
لتسويق النشاط الرياضي، وتفعيل دور وسائل االعالم يف خدمة التسويق الرياضي، والعوامل اجلاذبة للمؤسسات 

من خالل خمتلف االسئلة املوجهة ، و ومي ومتابعة خطة التسويق الرياضيتقالتجارية لرعاية األنشطة الرياضية، اخريا 
حول الفرضيات املقدمة، وذلك  االستبيان، واليت تدور ادات الرياضية اليمنية عن طريقملسئويل املؤسسات واالحت

تعلق ر وامللإلجابة على االشكالية، واالستنتاجات اليت حصلنا عليها من كل سؤال، نقوم مبناقشة نتائج كل حمو 
التسويق الرياضي وعمل االسرتاتيجيات التسويقية للمؤسسات  عدم استغالل بأهم االسباب اليت ادت اىل

واالحتادات الرياضية واليت تعود بالنفع وزيادة موارد املؤسسات واالحتادات الرياضية اليمنية وحتسني اعماهلا وتطوير 
 كان هدفها التقرب من ارض الواقع التسويقي يف املؤسسات واثر ضم الدراسة امليدانية للبحث اليتنشاطها، 

الرياضية وحتليل املعطيات اليت مت احلصول عليها عن طريق استمارة االستبيان واملقابلة، واليت تدور حول الفرضيات 
 املقدمة لإلجابة عن اإلشكالية، مسحت لنا كل هذه اخلطوات باستخالص النتائج التالية:

 المحور االول: دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية:مناقشة نتائج  1-1-

بعد احلصول على النتائج املعربة على أسئلة االستبيان واخلاصة باحملور األول من قبل أفراد العينة القائمني 
 تسويقية الداخليةللبيئة ال ال يتم دراسة الوضعحول الفرضية األوىل ) ،على عمل املؤسسات واالحتادات الرياضية

دراسة احمليط البيئة اخلارجية احملور الثاين ، دراسة البيئة الداخلية احملور االولعن احملور األول والثاين ) ،(واخلارجية
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يف  واملوضح أسئلته دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية وسنتناول اوال احملور االول ،الرياضية( للمؤسسة
 ، واملوضح يف الشكل التايل: 8إىل  1االستبيان من 

 دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية: ( يوضح متوسطات فقرات احملور35والشكل التايل رقم )

 

 ( يوضح متوسطات فقرات المحور االول دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية.31شكل)

 اتدراسة البيئة الداخلية للمؤسس عبارات حمور ل عرض النتائج املتحصل عليها يفيتضح من خال
ان اغل   ،ومن خالل اجابات افراد العينة من خرباء ومسئويل املؤسسات الرياضية املختلفة ،واالحتادات الرياضية

من اجل حتسني  ،املؤسسات الرياضية اليمنية ال تقوم بدراسة البيئة الداخلية ملعرفة نقاط القوة والضعف لديها
للمؤسسات الرياضية لتحديد دراسة البيئة الداخلية  ضرورةشطة الرياضية، وتبني من الشكل وتسويق اخلدمات واالن

يوجد لدى املؤسسة وهي  ،يف الرتتي  االول (7)وكانت الفقرة رقم  ،اسرتاتيجيات التسويق الرياضي املالئمة
،  (2.13)بدالله لفظيه )غري موافق( من قبل عينة الدراسة، مبتوسط  ،امكانيات ابتكارية للتخطيط االسرتاتيجي

عل التوايل ، بدالله ( 1,85،1,95،2,02،207على متوسطات حسابية ) (1، 4، 2، 4كما حصلت الفقرات )
وبدالله  (،1,87)حصلوا على متوسطات حسابية ( 3-5) لفظية )غري موافق(، كما يتبني من الشكل ان الفقرات

2.13 2.07 2.02 1.95 1.87 1.87 1.85 1.82 

يوجد لدى 
المؤسسة 
امكانيات 
ابتكارية 
للتخطيط 

االستراتيجي 
للتسويق 
 الرياضي

يوجد رؤية 
تسويقية 
 للمؤسسة

يوجد كوادر 
متخصصة في 

التسويق 
 الرياضي

تمتلك المؤسسة 
عاملين ذوي 
 مؤهالت عالية

جاهزية 
المالعب 
والمنشآت 
الرياضية 
الخاصة 
بالمؤسسة 
 الستثمارها

وجود قاعدة 
بيانات واضحة 

بالمؤسسة 
ونشاطها 
واهدافها 
 التسويقية

يوجد لدى 
المؤسسة رقابة 
جيدة على سير 

العملية 
 التسويقية

يتم تحديد 
االهداف 
التسويقية 

بوضوح من 
قبل ادارة 
 المؤسسة

 دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية: المحور االول



  

                                                         مناقشة النتائج ثالثالالفصل                
 

 145 

على الرتتي  االخري  وهي يتم حتديد االهداف التسويقية بوضوح من  (1)لفظية غري موافق، وحصلت الفقرة رقم 
  .وبدالله لفظية غري موافق (1,82)توسط حسايب مبقبل ادارة املؤسسة، 

بدالله و  ،(1,95)احلسايب  متوسطةللمؤسسة الرياضية على اثر  وبشكل عام حصل حمور البيئة الداخلية
لفظية غري موافق من قبل عينة الدراسة، مما يفسر عدم االهتمام بدراسة البيئة الداخلية للمؤسسات الرياضية 

رغم امهيتها لتشخيص واقع املؤسسة التسويقي ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات التسويقية   ،وانشطتها التسويقية
 املناسبة يف  املؤسسات الرياضية.

يوجد لدى املؤسسة امكانيات ابتكارية للتخطيط يف الرتتي  االول وهي  (7)رقم  حيث جاءت العبارة
يف  (1)بينما جاءت العبارة رقم ، (2.13)االسرتاتيجي بدالله لفظيه )غري موافق( من قبل عينة الدراسة، مبتوسط 

 ادارة املؤسسة يتم حتديد االهداف التسويقية بوضوح من قبليف الرتتي  األخري وهي  ،االجتاه غري موافق إطالقا
 %(.1.41) مبتوسط

وبالنظر إىل ما سبق يتضح للباحث من خالل حتليل إجابات أفراد العينة على عبارات احملور األول ان 
 التايل:كجاءت بالرتتي    دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضيةأهم العبارات اخلاصة ب

 يف االجتاه غري موافق: 

  .ابتكارية للتخطيط االسرتاتيجي للتسويق الرياضي يوجد لدى املؤسسة امكانيات -

      الرياضية. يوجد رؤية تسويقية للمؤسسة -

 يوجد كوادر متخصصة يف التسويق الرياضي. -

 متتلك املؤسسة عاملني ذوي مؤهالت عالية. -

 جاهزية املالع  واملنشآت الرياضية اخلاصة باملؤسسة الستثمارها. -

 اضحة باملؤسسة ونشاطها واهدافها التسويقية.وجود قاعدة بيانات و  -

 يوجد لدى املؤسسة رقابة جيدة على سري العملية التسويقية. -
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 يتم حتديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل ادارة املؤسسة. -

ويعزو الباحث هذه النتيجة اىل عدم االهتمام من قبل قيادة ومسئويل املؤسسات الرياضية بدراسة البيئة       
وحتديد االهداف واالسرتاتيجيات التسويقية للمؤسسة انطالقا من البيئة  ،الداخلية واالنشطة واخلدمات التسويقية

الرياضية، كذلك عدم االهتمام بعمل الدورات  اتويقية واضحة للمؤسسات واالحتادووضع رؤية تس ،الداخلية
وضع د من اذ البالتدريبية اخلاصة للتسويق الرياضي، وذلك ملا له من امهيه يف صياغة االسرتاتيجية التسويقية، 

االسرتاتيجيات والتشريعات وتعديل القوانني واللوائح املنظمة واليت ختص التسويق الرياضي، وكذا توضيح فلسفة 
إلتاحة الفرصة الستغالل التسويق الرياضي الرياضية،  الرياضي يف املؤسسات واالحتادات التسويق وسياسات

فالتسويق له  ،االقتصادية أو املؤسسات الرياضيةارية و بالشكل االجيايب بدون أي ختوفات سواء من املؤسسات التج
واليت تعوق من حرية استغالل التسويق  ،ياضيمعوقات ومن معوقاته التشريعات واللوائح املنظمة لعملية التسويق الر 

جي  دراسة أهم  الرياضي من قبل االحتادات وتعيق الرعاية الرياضية من املؤسسات التجارية لألنشطة الرياضية، لذا
ق استغالل التسويق الرياضي والعمل على إزالتها يف اجملال الرياضي، وضرورة االستغالل األمثل ياملعوقات اليت تع
وهذا ما  ،وكذلك مواكبة التغيري يف النظم واللوائح الدولية ،من اجل زيادة حجم املوارد املالية ،للتسويق الرياضي

سياسة التخطيط  على املؤسسة الرياضية ان تنتهج يف ان ،2015))ناصري عبدالقادر،  دراسةيتفق مع 
االسرتاتيجي جلميع براجمها االنتاجية، التظاهرات الرياضية، الرتويج للسلع واخلدمات لتلبية مجيع حاجياهتا مع 

االدارية والتقنية لتنفيذ االعمال واتباع اخلطط املسطرة وخلق الفرص املتاحة يف و مراعاة اجلوان  والشئون الفنية 
 .ضل سياسة السوق

مة واليت جي  اإلشارة إليها أن هناك بداية توجه من قبل وزارة الشباب والرياضة حنو ومن النقاط امله
التسويق الرياضي وذلك بإنشاء اإلدارة العامة للتسويق الرياضي واالستثمار وتكليف مديرا هلا بالقرار الوزاري رقم 

حة التنظيمية لوزارة الشباب ( وحتديد مهام اإلدارة مبشروع القرار اجلمهوري بشان الالئ2007لسنة ) (18)
وهو ما يبشر باخلري باجتاه التسويق الرياضي باالحتادات الرياضية العامة  (5)مرفق رقم  (2009والرياضة بتاريخ )

 واملؤسسات الرياضية.
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 :الرياضية المحور الثاني: دراسة المحيط البيئة الخارجية للمؤسسةمناقشة نتائج  -2 -1

دراسة احمليط البيئة تظهر النتائج اليت تعرب عن األسئلة املوجهة ملسئويل املؤسسات الرياضية حول احملور الثاين        
احمليط )البيئة اخلارجية( للمؤسسة الرياضية(،  ال يتم دراسة، حول الفرضية األوىل )الرياضية اخلارجية للمؤسسة

 يوضح متوسطات فقرات حمور دراسة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الرياضية: (32الشكل التايل رقم )و 

 
 ( يوضح متوسطات فقرات المحور الثاني دراسة المحيط البيئة الخارجية للمؤسسة الرياضية.32شكل)

أن أعلى أثر السرتاتيجيات التسويق الرياضي على البيئة اخلارجية للمؤسسة  (32) يتبني من الشكل
العوامل االقتصادية تؤثر على اسرتاتيجيات التسويق الرياضي  ( وجاءت باملرتبة االوىل وهي"2الرياضية كان للفقرة )
 (4، 4، 3،6)يف االجتاه موافق جدا، من قبل عينة الدراسة، كما حصلت الفقرات ( 3,22" مبتوسط حسايب )

على  %(47%،38%، 37)على التوايل وبنسبة أثر  (2,35، 1,88، 1,77،1,87) على متوسطات حسابية
 ،1,57فحصلت على متوسطات حسابية )( 5، 1، 4) داللة لفظية )غري موافق(، أما الفقراتبالتوايل ويقابلون 

على التوايل، وبداللة لفظية )غري موافق  %(35%، 35%، 34)على التوايل، وبنسبة أثر  (1,75، 1,68
( وهي" 7أن أقل متوسط حسايب حصلت عليه هي الفقرة ) لشكلإطالقاً( من قبل عينة الدراسة، كما تبني من ا

3.22 

2.35 
1.88 1.87 1.77 1.75 1.68 1.57 
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 دراسة البيئة الخارجية للمؤسسة الرياضية: المحور الثاني
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وبداللة لفظية  %(31)وبنسبة أثر (1,57ومبتوسط ) ،يتم إعداد حبوث تسويقية ملعرفة البيئة اخلارجية للمؤسسة"
 )غري موافق إطالقاً(.

وبنسبة  (2,01)حسايب ط جية للمؤسسة الرياضية( على متوس)البيئة اخلار  وبشكل عام حصل حمور
من قبل عينة الدراسة، وهذا يدل على أن اسرتاتيجيات التسويق  ،ويقابل داللة لفظية )غري موافق( %(40)أثر

الرياضي على البيئة اخلارجية للمؤسسة الرياضية، ليس هلا اي اهتمام من قبل قيادة املؤسسات واالحتادات الرياضية 
 حس  استجابات عينة الدراسة.

يف الرتتي  األول وهي العوامل االقتصادية  ،يف االجتاه موافق جدا، وموافق (2)حيث جاءت العبارة رقم 
موافق، بينما %( 13,3موافق جدا، و) %(33,3وحصلت على نسبة) ،تؤثر على اسرتاتيجيات التسويق الرياضي

بيئة يف الرتتي  األخري وهي يتم اعداد حبوث تسويقية ملعرفة ال ،يف االجتاه غري موافق إطالقا (7)جاءت العبارة رقم 
 (.%56,7)نسبة  وحصلت على ،سسةاخلارجية للمؤ 

وبالنظر إىل ما سبق يتضح للباحث من خالل حتليل إجابات أفراد العينة على عبارات احملور الثاين أن 
اعلى نسبة دى عينة الدراسة واليت حصلت على ل )البيئة اخلارجية للمؤسسة الرياضية( مبحورأهم العبارات اخلاصة 

 جاءت بالرتتي   كالتايل:

 باالجتاه موافق جدا:

 العوامل االقتصادية تؤثر على اسرتاتيجيات التسويق الرياضي. -
  وباالجتاه غري موافق:

   هناك توجه من قيادة الدولة ألنشاء منشآت ومؤسسات رياضية جديدة. -
 لدى املؤسسة مصادر جديدة للتمويل غري التمويل احلكومي. -
 يق يف اجملال الرياضي.هناك محاس ووعي من قبل الرعاة باجتاه التسو  -
 وضوح اللوائح القانونية حنو التسويق الرياضي. -

 وباالجتاه غري موافق اطالقا:

 تتعامل الدولة مع الرياضة بعقلية اقتصادية واستثمارية. -
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 مؤسسة الرياضية.يتم إعداد حبوث تسويقية ملعرفة البيئة اخلارجية لل -
 الرياضي.وضوح السياسة العامة للدولة حنو تفعيل التسويق  -
ويعزو الباحث هذه النتيجة اىل ان املؤسسات واالحتادات الرياضية اليمنية ال تقوم بدراسة احمليط اخلاص هبا       

واالستفادة من الفرص اليت باإلمكان  ،عرفة موقعها واالسواق اليت ميكن ان تعمل من خالهلامل ،وهو البيئة اخلارجية
أمهية التسويق الرياضي يف املؤسسات بمن قبل قيادة املؤسسات الرياضية وعي لقلة الهلا، ويرجع ذلك ايضا استغال

حيث يعمل التسويق الرياضي على تطوير الرياضة ألنه كلما وجدت املوارد املالية  ،واالحتادات الرياضية العامة
ادات الرياضية يف تسيري املناسبة كان من السهل توفري املستلزمات واألدوات وتوفري اإلمكانيات اليت حتتاجها االحت

مما يرفع  ،نشاطاهتا، وتطبيق خطط االحتادات كاملة واجناز املهام بشكل أفضل ورفع املستوى الفين لالعبني
املستوى الفين لأللعاب الرياضية عامة، وذلك الن توفر املوارد لالحتادات جيعلها قادرة على حتمل أعبائها والنهوض 
بالرياضة اليمنية، كما يساعد دخول املؤسسات التجارية يف جمال التسويق والرعاية الرياضية إىل حتسني الرياضة. 

جي  توعية القائمني على حيث  ؤسسات الرياضية أفراد العينة،املوهذا ما أكدته أغل  اجابات مسئويل 
 االحتادات بأمهية التسويق الرياضي. 

وقد كانت اغل  اسئلة هذا احملور دالة احصائيا، بعد ان جاءت كل القيم احملسوبة الختيار حسن  املطابقة     
) ال يتم  ما يبني ان الفرضية االوىل ل عليهااكرب من القيم اجملدولة، وهو ما يدعم النس  املئوية املتحص 2مع كا

 دراسة البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة الرياضية( قد حتققت.

متطابقة يف بعض جوانبها مع ما توصلت الية بعض الدراسات السابقة، فكما وقد جاءت نتائج هذا احملور 
توجه من قيادة الدولة ألنشاء  وال يوجدالعوامل االقتصادية تؤثر على اسرتاتيجيات التسويق الرياضي،  تبني ان 

وال يوجد لدى املؤسسات الرياضية مصادر جديدة للتمويل غري التمويل  ،منشآت ومؤسسات رياضية جديدة
ياضي، باإلضافة اىل عدم وضوح احلكومي، وال يوجد محاس ووعي من قبل الرعاة باجتاه التسويق يف اجملال الر 

اللوائح القانونية حنو التسويق الرياضي، اذ ال بد ان تتعامل الدولة مع الرياضة بعقلية اقتصادية واستثمارية، 
وضوح السياسة العامة للدولة حنو و  مؤسسة الرياضية،بإعداد حبوث تسويقية ملعرفة البيئة اخلارجية للواالهتمام 

حتت عنوان: التسويق  (2009))سعده حممد وهو ما يتوافق مع النتيجة اليت توصل اليها  .تفعيل التسويق الرياضي
واليت كانت أهم النتائج اليت توصل إليها  ،اخلاصة وأثره يف تنمية الرياضة الرياضي يف املؤسسات االقتصادية

وعدم استغالل عناصر تسويقية أخرى بالنادي. كما اظهرت نتائج  ،الباحث اعتماد األندية على التمويل فقط
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هذا احملور ان اغل  املؤسسات واالحتادات الرياضية ال تقوم بعمل الدراسات الالزمة اخلاصة بدراسة البيئة 
اضية، اقع التسويقي للمؤسسة الرياخلارجية ودراسة وتقسيم اسواقها، واالهتمام بعمل البحوث التسويقية ملعرفة الو 

 بدراسته بعنوان (2007) واختيار وتوظيف الكوادر املؤهلة، وهذه النتيجة اليت توصل اليها امحد رشاد حممد
كانت اهم النتائج ضرورة عمل وحدة ادارية للبحوث  واليت، املبارزة( لتسويق بطوالت )اسرتاتيجية مقرتحة
 مهنيا واكادمييا للعمل يف جمال التسويق. هضع كوادر مؤهلو ، و ات الرياضيةالتسويقية باملؤسس

 التسويقية الرياضية: جراءات التنفيذية لالستراتيجياتالمحور الثالث: االمناقشة نتائج  -1-3

 
 ( يوضح متوسطات فقرات المحور الثالث االجراءات التنفيذية.37شكل  رقم )

الرياضية حول الفرضية الثانية )ال تتبع  من خالل النتائج املعربة عن األسئلة املوجهة ملسئويل املؤسسات
االجراءات التنفيذية عن احملور الثالث ، التسويقية( اسرتاتيجياهتا لتنفيذ رق العلميةاملؤسسات الرياضية الط

يتم عمل دورات تدريبية ( يف الرتتي  األول وهي 5، حيث جاء ت العبارة رقم )لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية
( يف الرتتي  األخري 4بينما جاءت العبارة رقم ) (2.32)يف االجتاه غري موافق مبتوسط  التسويق الرياضي،يف جمال 

2.32 2.28 2.23 2.15 2.03 1.95 1.85 1.75 

يتم عمل دورات 
تدريبية في مجال 

التسويق 
 الرياضي

يتم توظيف 
افضل الخبرات 
والدفع باتجاه 

التحسين المستمر 
 من اجل االنجاز

تطبيق وتسويق 
البحوث العلمية 

في المجال 
 الرياضي

تحديد ميزانية 
خاصة بتسويق 

االنشطة 
 الرياضية

تتابع وتشرف 
االدارة العليا 

بالمؤسسة على 
تنفيذ وسير 

االستراتيجية 
 التسويقية

وضوح اللوائح 
التي تسهل 

التمويل الذاتي 
لألنشطة 
الرياضية 

للمؤسسة من 
خالل الرعاية 

 الرياضية

يتم جمع البيانات 
والمعلومات 

الخاصة بحاجات 
ورغبات 

المستفيدين 
 الرياضيين

ربط المكافئات 
والحوافز بإنجاز 
االهداف وتطور 
االداء والتنفيذ 

 الجيد

 االجراءات التنفيذية لالستراتيجيات التسويقية الرياضية: المحور الثالث           
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 يف االجتاه غري موافق اطالقا، مبتوسط ربط املكافئات واحلوافز بإجناز االهداف وتطور االداء والتنفيذ اجليد،وهي 

 الثالث االجراءات التنفيذية:( يوضح متوسطات فقرات احملور 37والشكل رقم )(. 1.75)

)االجراءات  حمور ت ذات داللة إحصائية لكافة فقراتيتضح من الشكل السابق أن كافة العباراو 
( 0,05التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية(، أي أنه يوجد أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )

لرياضية، لدى كافة أفراد ت التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية اعلى االجراءا ،السرتاتيجيات التسويق الرياضي
يتبني من الشكل أن أعلى أثر السرتاتيجيات التسويق الرياضي على االجراءات التنفيذية  كما العينة،

يتم عمل دورات تدريبية يف جمال التسويق الرياضي"  وهي"( 5لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية كانت للفقرة )
من قبل عينة الدراسة، كما حصلت  ،)غري موافق( ، وبداللة لفظية(%46)وبنسبة أثر  ،(2,32) مبتوسط حسايب

على  (2,28، 2,23، 2,15، 2,03، 1,95، 1,85) على متوسطات حسابية (2، 7، 3، 2،4، 1)الفقرات 
داللة لفظية )غري بويقابلون  ،على التوايل%( 45%، 46%، 43 ،%41%،39%، 37) التوايل وبنسبة أثر

( وهي" ربط املكافئات واحلوافز 4موافق(، كما تبني من الشكل أن أقل متوسط حسايب حصلت عليه هي فقرة )
موافق ( وبداللة لفظية )غري %35) وبنسبة أثر (1,75)ومبتوسط  ،بإجناز األهداف وتطور األداء والتنفيذ اجليد "

 إطالقًا(.

وبشكل عام حصل احملور الثالث )االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية( على متوسطة 
 داللة لفظية )غري موافق( من قبل عينة الدراسة.ب%( ويقابل 41( وبنسبة أثر)2,07) احلسايب

وبالنظر إىل ما سبق يتضح للباحث من خالل حتليل إجابات أفراد العينة على عبارات احملور الثالث أن 
لدى عينة الدراسة واليت  )االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية( مبحورأهم العبارات اخلاصة 

 حصلت على  اعلى نسبة جاءت بالرتتي   كالتايل:

 افق:باالجتاه غري مو 

 يتم عمل دورات تدريبية يف جمال التسويق الرياضي. -
 .يتم توظيف افضل اخلربات والدفع باجتاه التحسني املستمر من اجل االجناز -
 .تطبيق وتسويق البحوث العلمية يف اجملال الرياضي -
 .حتديد ميزانية خاصة بتسويق االنشطة الرياضية -
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  ذ وسري االسرتاتيجية التسويقية.تتابع وتشرف االدارة العليا باملؤسسة على تنفي -
 .وضوح اللوائح اليت تسهل التمويل الذايت لألنشطة الرياضية للمؤسسة من خالل الرعاية الرياضية -
 .يتم مجع البيانات واملعلومات اخلاصة حباجات ورغبات املستفيدين الرياضيني -

 باالجتاه غري موافق إطالقا:

 وتطور االداء والتنفيذ اجليد. ربط املكافئات واحلوافز بإجناز االهداف -
وقد كانت اغل  اسئلة هذا احملور دالة احصائيا، بعد ان جاءت كل القيم احملسوبة الختيار حسن  املطابقة     
)ال تتبع  اكرب من القيم اجملدولة، وهو ما يدعم النس  املئوية املتحصل عليها، ما يبني ان الفرضية الثانية 2مع كا

 الطرق العلمية لتنفيذ اسرتاتيجياهتا التسويقية( قد حتققت. املؤسسات الرياضية

االسلوب العلمي ويعزو الباحث هذه النتيجة اىل ان املؤسسات واالحتادات الرياضية اليمنية ال تتبع 
وتضع االسرتاتيجيات واالجراءات التنفيذية، بأسلوب علمي منظم وذو خطط واهداف  بعملها التسويقي
ذية حمددة لألنشطة التسويقية اخلاصة هبا،  حيث لوحظ ان املؤسسات واالحتادات الرياضية وبرامج زمنية وتنفي

ل هذا احملور ويتضح جليا من خال ،اليمنية، التضع اخلطط واالسرتاتيجيات الالزمة ألنشطتها التسويقية
واالحتادات الرياضية هبذه عدم تقيد املؤسسات و  ،لالسرتاتيجية التسويقية التنفيذية املتمثل باإلجراءات

وهذا ما يؤكد عدم وضع االسرتاتيجيات التسويقية وسري العمل يف هذا اجلان  بطريقة ارجتالية  ،االجراءات
 وعشوائية.

 ويرى الباحث أن ذلك يرجع إىل:

وحتديد  من قبل االدارة العليا للمؤسسات واالحتادات الرياضية، واملتابعة واالشراف عدم االهتمام
داف الواضحة للعملية التسويقية، ووضع اللوائح املنظمة للعملية التسويقية، ومجع البيانات املطلوبة للعملية االه

التسويقية، وحتديد امليزانية اخلاصة بتسويق االنشطة الرياضية، وعمل البحوث التسويقية، وتوظيف افضل اخلربات 
ريبية الالزمة للعاملني يف اجملال الرياضي، إذ البد من املتخصصة يف جمال التسويق الرياضي، وعمل الدورات التد
والوسائل التسويقية اليت تتماشى مع التقنية احلديثة  ،استخدام األسالي  املتنوعة و اجلديدة يف التسويق الرياضي

حىت االحتادات على شبكة املعلومات الدولية االنرتنت مثل إنشاء مواقع للمؤسسات و  الرياضي، ويقيف جمال التس
  Bittsوبيتز stolorيسهل زيارته لكل شخص ومعرفة نشاطات االحتاد، وهذا ما يتفق مع دراسة استولور 
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جي  أن تتم عملية التسويق من خالل أنظمة املعلومات، واليت تزيد من دقة اختيار واليت كان من نتائجها  (1996)
 .(Bitts.p.g,and stotler.1991) .األسالي  التسويقية املناسبة للمنتج املراد تسويقه

 محور الرابع: الموازنة التسويقية في المؤسسات الرياضية:نتائج ال مناقشة -1-4

 :يف املؤسسات الرياضيةيوضح متوسطات فقرات حمور املوازنة التسويقية  (34الشكل التايل رقم )

 .في المؤسسات الرياضيةيوضح متوسطات فقرات المحور الرابع الموازنة التسويقية  (38) شكل رقم    

املوجهة لقيادة االحتادات واملؤسسات الرياضية   8-1من خالل النتائج املتحصل عليها من االسئلة من 
ال هتتم الفرضية الثالثة )( حول 34واملوضحة يف الشكل ) ،املوازنة التسويقية يف املؤسسات الرياضية احملور الرابع يف

( يف الرتتي  األول يتم حتديد اعباء 5املؤسسات الرياضية بتحديد املوازنة التسويقية(، حيث جاء ت العبارة رقم )
( يف الرتتي  1بينما جاءت العبارة رقم ) ،(2.50يف االجتاه غري موافق مبتوسط ) ،الصرف على االنشطة التسويقية
يف االجتاه غري  ،صصات مالية للتسويق الرياضي من امليزانية العامة للمؤسسة الرياضيةاألخري وهي يتم حتديد خم

 (.1.87موافق،  مبتوسط )

2.50 2.28 2.25 
2.02 1.95 1.93 1.87 1.87 

يتم تحديد اعباء 
الصرف على 

 االنشطة التسويقية

يتم حساب مداخيل 
االعالم من خالل 

نقل النشاط 
 الرياضي

هناك انفاق على 
 بحوث التسويق

يتم تحليل العائد 
من انشطة 

 التسويق الرياضي

توجد ميزانية 
معتمدة لتسويق 

النشاط والبطوالت 
 الرياضية

هناك انفاق على 
 انشطة الترويج

يتم تحديد تكاليف 
 الجوائز والهدايا

يتم تحديد 
مخصصات مالية 
للتسويق الرياضي 

من الميزانية 
العامة للمؤسسة 

 الرياضية

 الموازنة التسويقية في المؤسسات الرياضية:المحور الرابع
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يف )املوازنة التسويقية  يتضح من الشكل السابق أن كافة العبارات ذات داللة إحصائية لكافة فقرات حمور
السرتاتيجيات التسويق  ،(0,05) داللة إحصائية عند مستوى داللة ت(، أي أنه يوجد أثر ذااملؤسسات الرياضية

، لدى كافة أفراد العينة، كما يتبني من الشكل أن أعلى أثر يف املؤسسات الرياضيةالرياضي على املوازنة التسويقية 
يتم حتديد  وهي" (5)كان للفقرة   يف املؤسسات الرياضية ،السرتاتيجيات التسويق الرياضي على املوازنة التسويقية

)غري موافق(  (، وبداللة لفظية%50وبنسبة أثر )( 2,50) مبتوسط حسايب ،باء الصرف على االنشطة التسويقيةاع
، 1.95، 1,93) ( على متوسطات حسابية4، 1، 4، 2، 3من قبل عينة الدراسة، كما حصلت الفقرات )

على التوايل ويقابلون ( %46%، 45%، 40%، 39%، 39) على التوايل وبنسبة أثر (2.28، 2,25، 2,02
ومها"  ،(7، 1داللة لفظية )غري موافق(، كما تبني من اجلدول أن أقل متوسط حسايب حصلت عليه هي فقرتني )

يتم حتديد خمصصات مالية للتسويق الرياضي من امليزانية العامة للمؤسسة، يتم حتديد تكاليف اجلوائز واهلدايا " 
 )غري موافق إطالقاً(. %( وبداللة لفظية37أثر) ( وبنسبة1,87) ومبتوسط

 (2,08) على متوسطة احلسايب ،(يف املؤسسات الرياضية)املوازنة التسويقية  وبشكل عام حصل حمور
من قبل عينة الدراسة، وهذا يدل على أن حمور املوازنة  ،ويقابل داللة لفظية )غري موافق( %(42وبنسبة أثر)
 ذات امهية السرتاتيجيات التسويق الرياضي، حس  استجابات عينة الدراسة. الرياضيةيف املؤسسات التسويقية 

على عبارات احملور الرابع أن  ،وبالنظر إىل ما سبق يتضح للباحث من خالل حتليل إجابات أفراد العينة 
واليت حصلت على   ،الدراسةلدى عينة احملور الرابع املوازنة التسويقية يف املؤسسات الرياضية بأهم العبارات اخلاصة 

 اعلى نسبة جاءت بالرتتي   كالتايل:

 باالجتاه غري موافق:

 .يتم حتديد اعباء الصرف على االنشطة التسويقية -
 .يتم حساب مداخيل االعالم من خالل نقل النشاط الرياضي -
 .يتم حتليل العائد من انشطة التسويق الرياضي -
 .ي من امليزانية العامة للمؤسسة الرياضيةيتم حتديد خمصصات مالية للتسويق الرياض -

 باالجتاه غري موافق اطالقا:

 .هناك انفاق على حبوث التسويق -
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 .توجد ميزانية معتمدة لتسويق النشاط والبطوالت الرياضية -
 هناك انفاق على انشطة الرتويج. -
 .يتم حتديد تكاليف اجلوائز واهلدايا -

يا، بعد ان جاءت كل القيم احملسوبة الختيار حسن  املطابقة وقد كانت اغل  اسئلة هذا احملور دالة احصائ
اكرب من القيم اجملدولة، وهو ما يدعم النس  املئوية املتحصل عليها، ما يبني ان الفرضية الثالثة )ال هتتم  2مع كا

 املؤسسات الرياضية بتحديد املوازنة التسويقية( قد حتققت.

ال تضع ميزانيات معتمدة لتسويق  ،املؤسسات واالحتادات الرياضية اليمنيةويعزو الباحث هذه النتيجة اىل ان 
عدم حتديد اعباء الصرف على االنشطة التسويقية، وعدم  الباحث ط والبطوالت الرياضية، حيث الحظالنشا
مداخيل االعالم من خالل نقل االنشطة الرياضية، وال يوجد انفاق على حبوث التسويق الرياضي، وال  بحسا

من امليزانية العامة، وهذا يفسر عدم االهتمام بالنشاط  يد خمصصات مالية للتسويق الرياضييتم ايضا حتد
التسويقي ووضع امليزانيات املناسبة هلذا النشاط، وهذا يؤدي بدورة اىل ضعف انشطة التسويق الرياضي يف 

  الذي يساعد على زيادة موارد املؤسسات بالتايل عدم االستفادة من هذا اجلان ،املؤسسات واالحتادات الرياضية
وهذا يتفق مع ما توصل اليه الباحث )وليد امحد سامي( يف  ،وحتسني ادائها وتطوير نشاطها ،واالحتادات الرياضية

توصل حيث  ،( م2000)تقومي اسالي  تسويق انشطة الرتويح الرياضي يف بعض املؤسسات واالندية  دراسته حول
اىل عدم وجود ميزانية خاصة بتسويق االنشطة الرتوحيية، وعدم وجود ادارة خاصة بتسويق الباحث يف نتائجه 

ويتفق ذلك مع  ،االنشطة الرتوحيية داخل االندية، وعدم وجود متخصصني يف تسويق االنشطة الرتوحيية الرياضية
 لتسويق الرياضي.حنو ضرورة وضع ميزانية واضحة ل  Bashon (1995) و باشون Grantنتائج دراسة جرانت 

اىل ان املخصصات املالية ألوجه االنشطة املختلفة  ،(2007)كما تشري نتائج دراسة امني حممود جعفر 
ويتفق ذلك مع ما تشري الية نتائج دراسة  ،للتسويق الرياضي اقل من الالزم باملؤسسات الرياضية بالوطن العريب

من ان االسالي  التسويقية املستخدمة يف املؤسسات احلكومية بالوطن  (،2006على عبداهلل اجلفري واخرين، 
العريب غري ناجحة، ويرجع ذلك اىل قلة اتباع سياسات واسالي  تسويقية فعالة وجيدة خلدمات النشاط الرياضي، 

 ومن خالل نتائج االستبيان اتضح عدم رضائهم عن النظام احلايل للمكافآت واحلوافز. 
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 المزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي: ائج المحور الخامس:مناقشة نت -1-1
( 32)تظهر النتائج اليت تعرب عن االسئلة املوجهة ملسئويل املؤسسات واالحتادات الرياضية، من خالل الشكل      

( 7العبارة رقم )واملتعلقة بالفرضية الرابعة )ال هتتم املؤسسات الرياضية  باملزيج التسويقي الرياضي(، حيث جاءت 
يف الرتتي  األول وهي تنظيم ندوات ومهرجانات رياضية باستضافة جنوم الرياضة، يف االجتاه غري موافق مبتوسط 

( يف الرتتي  األخري وهي عملية التوزيع للخدمات تتمثل االنتقال باخلدمة 5(، بينما جاءت العبارة رقم )2.15)
  (.1.75مبتوسط ) ري موافق اطالقا،، يف االجتاه غاىل اماكن جديدة ومتنوعة

 املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي:( يوضح متوسطات فقرات احملور اخلامس 32والشكل رقم )

 المزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي.( يوضح متوسطات فقرات المحور الخامس 39شكل رقم )

)املزيج التسويقي  إحصائية لكافة فقرات حموريتضح من الشكل السابق أن كافة العبارات ذات داللة 
 لة املفروضاللة لكافة الفقرات أقل من مستوى الداللتسويق النشاط الرياضي(، حيث كانت مستوى الد

2.15 2.12 2.10 1.97 1.90 1.87 1.83 1.75 

تنظيم ندوات 
ومهرجانات 

رياضية 
باستضافة نجوم 

 الرياضة

تقدم الخدمة 
الرياضية 

للجمهور حسب 
الموقع 

الجغرافي 
للسوق 
 الرياضي

االهتمام بجودة 
االنشطة 
 التسويقية

اضافة امكانية 
التسجيل 

واالشتراك 
للمالعب 

وخدمات النشاط 
الرياضي على 

الموقع 
 االلكتروني

تصميم لوحات 
اعالنية متحركة 
امام البوابات 

 الرئيسية

تضع المؤسسة 
استراتيجيات 
التسعير التي 
تتناسب مع 
 المستفيدين

تقوم المؤسسة 
بالترويج الجيد 
لخدمات النشاط 

 التسويقي

عملية التوزيع 
للخدمات تتمثل 
االنتقال بالخدمة 

الى اماكن 
 جديدة ومتنوعة

 المزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي: المحور الخامس
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ويق الرياضي على السرتاتيجيات التس ،(0,05) أي أنه يوجد أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة (.0,05)
أن أعلى أثر  شكلالنشاط الرياضي، لدى كافة أفراد العينة، كما يتبني من اللتسويق  املزيج التسويقي

تنظيم  ( وهي"7كان للفقرة )  ،السرتاتيجيات التسويق الرياضي على املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي
وبداللة  %(،43( وبنسبة أثر )2,15) مبتوسط حسايب ،ندوات ومهرجانات رياضية باستضافة جنوم الرياضة "

 على متوسطات حسابية (1، 6، 2، 8، 4، 3)غري موافق( من قبل عينة الدراسة، كما حصلت الفقرات ) لفظية
داللة لفظية )غري موافق(، كما تبني من بعلى التوايل ويقابلون  (2,12، 2,10، 1,97، 1,90، 1,87،  1,83)

( وهي" عملية التوزيع للخدمات تتمثل االنتقال 5) اجلدول أن أقل متوسط حسايب حصلت عليه هي فقرة
 )غري موافق إطالقاً(. وبداللة لفظية %(35) وبنسبة أثر (1,75) ومبتوسط ،باخلدمة اىل أماكن جديدة ومتنوعة

 ( وبنسبة أثر1,96) سايبح )املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي( على متوسط وبشكل عام حصل حمور
من قبل عينة الدراسة، وهذا يدل على أن املؤسسات واالحتادات  ،لفظية )غري موافق( داللةبويقابل  %(39)

 الرياضية ال تستخدم املزيج التسويقي املناس  لتسويق النشاط الرياضي، حس  استجابات عينة الدراسة.

اصة أن أهم العبارات اخل ،وبالنظر إىل ما سبق يتضح للباحث من خالل حتليل إجابات أفراد العينة 
لدى عينة الدراسة واليت حصلت ، احملور اخلامس املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي يف املؤسسات الرياضيةب

 على  اعلى نسبة جاءت بالرتتي   كالتايل:

 يف االجتاه غري موافق:

 تنظيم ندوات ومهرجانات رياضية باستضافة جنوم الرياضة. -
  املوقع اجلغرايف للسوق الرياضي.تقدم اخلدمة الرياضية للجمهور حس   -
 االهتمام جبودة االنشطة التسويقية. -
  تقوم املؤسسة بالرتويج اجليد خلدمات النشاط التسويقي. -

 يف االجتاه غري موافق اطالقا:

 اضافة امكانية التسجيل واالشرتاك للمالع  وخدمات النشاط الرياضي على املوقع االلكرتوين. -
 متحركة امام البوابات الرئيسية.تصميم لوحات اعالنية  -
 تضع املؤسسة اسرتاتيجيات التسعري اليت تتناس  مع املستفيدين. -
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 عملية التوزيع للخدمات تتمثل االنتقال باخلدمة اىل اماكن جديدة ومتنوعة. -
مع  املطابقة كل القيم احملسوبة الختيار حسن   وقد كانت اغل  اسئلة هذا احملور دالة احصائيا، بعد ان جاءت

هتتم اكرب من القيم اجملدولة، وهو ما يدعم النس  املئوية املتحصل عليها، ما يبني ان الفرضية الرابعة )ال  2كا
 باملزيج التسويقي الرياضي( قد حتققت. املؤسسات الرياضية 

التسويقي ويعزو الباحث هذه النتيجة اىل عدم اهتمام املؤسسات واالحتادات الرياضية باستخدام املزيج      
املناس  لتسويق النشاط الرياضي، من حيث مراعاة املوقع اجلغرايف الذي جي  ان تقدم فيه اخلدمة الرياضية، 
 واالهتمام جبودة  االنشطة التسويقية للمؤسسة الرياضية، واالهتمام بعملية االعالن والرتويج للخدمات الرياضية،

ناصري عبدالقادر، وهذا يتفق مع ما توصل اليه الباحث ) تفيدين،ووضع اسرتاتيجية التسعري اليت تتناس  مع املس
التخطيط االسرتاتيجي يف عملية التسويق الرياضي وانعكاساته على مصادر التمويل يف )  يف دراسته حول (،2015

 علىان  وقد توصل الباحث يف نتائجه ،(اجلزائرية دراسة ميدانية يف املؤسسات الرياضية -املؤسسة الرياضية
املؤسسة الرياضية ان تنتهج سياسة التخطيط االسرتاتيجي جلميع براجمها االنتاجية، التظاهرات الرياضية، الرتويج 

مع مراعاة اجلوان  والشئون الفنية االدارية والتقنية لتنفيذ االعمال واتباع  ،للسلع واخلدمات لتلبية مجيع حاجياهتا
 .ياسة السوقاخلطط املسطرة وخلق الفرص املتاحة يف ضل س

 دور وسائل االعالم في خدمة التسويق الرياضي:نتائج المحور السادس:  مناقشة -1-6

تظهر النتائج اليت تعرب عن االسئلة املوجهة ملسئويل املؤسسات واالحتادات الرياضية، من خالل الشكل  
يف خدمة النشاط التسويقي ال تقوم وسائل االعالم بدورها االجيايب الفرضية اخلامسة )ب(، واملتعلقة 43)

متارس وسائل االعالم دورها االجيايب ( يف الرتتي  األول وهي 1للمؤسسات الرياضية(، حيث جاءت العبارة رقم )
(، بينما جاءت العبارة 2.33يف االجتاه غري موافق مبتوسط ) يف خدمة النشاط التسويقي للمؤسسات الرياضية،

 ك اقبال من املؤسسات االعالمية لشراء املادة اخلربية من املؤسسة الرياضية،هنا( يف الرتتي  األخري وهي 5رقم )
 (. 1.75يف االجتاه غري موافق،  مبتوسط )

احملور السادس: دور وسائل االعالم يف خدمة ( يوضح متوسطات فقرات 43والشكل التايل رقم ) 
 التسويق الرياضي:
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 السادس دور وسائل االعالم في خدمة التسويق الرياضي.المحور يوضح متوسطات فقرات ( 41) شكل رقم

)دور وسائل اإلعالم  يتضح من الشكل السابق أن كافة العبارات ذات داللة إحصائية لكافة فقرات حمور
السرتاتيجيات  (0,05) يف خدمة التسويق الرياضي(، أي أنه يوجد أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة

دور وسائل اإلعالم يف خدمة التسويق الرياضي، لدى كافة أفراد العينة، كما يتبني من اجلدول التسويق الرياضي و 
متارس وسائل االعالم دورها  ( وهي"1أن أعلى أثر لدور وسائل اإلعالم يف خدمة التسويق الرياضي كان للفقرة )

وبداللة لفظية )غري موافق(  (2,33مبتوسط حسايب ) ،االجيايب يف خدمة النشاط التسويقي للمؤسسات الرياضية
، 1,92، 1,90( على متوسطات حسابية )6، 8، 4، 2، 7، 3من قبل عينة الدراسة، كما حصلت الفقرات )

على التوايل ويقابلون داللة لفظية )غري موافق(، كما تبني من اجلدول أن أقل  (2,25، 2,23، 2,22، 2,12

2.33 2.25 2.23 2.22 2.12 
1.92 1.90 1.75 

تمارس وسائل 
االعالم دورها 
االيجابي في 
خدمة النشاط 

التسويقي 
للمؤسسات 
 الرياضية

االعتماد على 
عملية التقويم 

المستمر للرسائل 
االعالمية 

المستخدمة في 
التسويق 
 الرياضي

يوجد انتشار 
اعالمي صحافة، 
تلفزيون، لنشاط 

 المؤسسة

هناك وعي من 
قبل االعالم 

الرياضي تجاه 
التسويق 
 الرياضي

يتم تحقيق اهداف 
ترفيهية للجمهور 

الداخلي 
والخارجي عن 
 طريق االعالم

بث ملخصات 
للمنافسات 

الرياضية على 
الموقع 

 االلكتروني

يتم تحقيق اهداف 
السياحة 
الرياضية 

والترويجية عبر 
 وسائل االعالم

هناك اقبال من 
المؤسسات 

االعالمية لشراء 
المادة الخبرية 
من المؤسسة 

 الرياضية

 دور وسائل االعالم في خدمة التسويق الرياضي: المحور السادس
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وهي" هناك اقبال من املؤسسات االعالمية لشراء املادة اخلربية من  ،(5) متوسط حسايب حصلت عليه هي فقرة
 ( وبداللة لفظية )غري موافق إطالقاً(.%35)وبنسبة أثر  (1,75املؤسسة الرياضية " ومبتوسط )

وبشكل عام حصل حمور)دور وسائل اإلعالم يف خدمة التسويق الرياضي( على متوسطة احلسايب 
ويقابل داللة لفظية )غري موافق( من قبل عينة الدراسة، وهذا يدل على أن دور ( %42( وبنسبة أثر)2,09)

 وسائل اإلعالم يف خدمة التسويق الرياضي، ليس هلا أثر مقبول حس  استجابات عينة الدراسة.

وبالنظر إىل ما سبق يتضح للباحث من خالل حتليل إجابات أفراد العينة على عبارات احملور اخلامس أن 
لدى عينة احملور اخلامس املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي يف املؤسسات الرياضية ببارات اخلاصة أهم الع

 الدراسة واليت حصلت على  اعلى نسبة جاءت بالرتتي   كالتايل:

 يف االجتاه غري موافق:

 .متارس وسائل االعالم دورها االجيايب يف خدمة النشاط التسويقي للمؤسسات الرياضية -
 .عتماد على عملية التقومي املستمر للرسائل االعالمية املستخدمة يف التسويق الرياضياال -
 يوجد انتشار اعالمي صحافة، تلفزيون، لنشاط املؤسسة. -
 .هناك وعي من قبل االعالم الرياضي جتاه التسويق الرياضي -
 يتم حتقيق اهداف ترفيهية للجمهور الداخلي واخلارجي عن طريق االعالم. -
  ملخصات للمنافسات الرياضية على املوقع االلكرتوين.بث  -
 .هناك اقبال من املؤسسات االعالمية لشراء املادة اخلربية من املؤسسة الرياضية -
 يف االجتاه غري موافق اطالقا: -
 .يتم حتقيق اهداف السياحة الرياضية والرتوجيية عرب وسائل االعالم -
وقد كانت اغل  اسئلة هذا احملور دالة احصائيا، بعد ان جاءت كل القيم احملسوبة الختيار حسن  املطابقة        
اكرب من القيم اجملدولة، وهو ما يدعم النس  املئوية املتحصل عليها، ما يبني ان الفرضية اخلامسة )ال  2مع كا

 التسويقي للمؤسسات الرياضية( قد حتققت. تقوم وسائل االعالم بدورها االجيايب يف خدمة النشاط

ويعزو الباحث هذه النتيجة اىل عدم قيام وسائل اإلعالم بدورها االجيايب واملطلوب يف خدمة الرياضة        
، من خالل االعتماد على التقومي املستمر للرسائل االعالمية املستخدمة يف التسويق، والسعي التسويق الرياضيو 
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ار االعالم اخلاص باملؤسسة من صحافة وتلفزيون وانرتنت بشكل واسع النطاق، وحتقيق االهداف اىل توسعة وانتش
وبث انشطة وملخصات اعمال املؤسسة الرياضية على الرتفيهية للجمهور الداخلي واخلارجي للمؤسسة الرياضية، 

التخطيط يف دراسته حول )(، 2015ناصري عبدالقادر، وهذا يتفق مع ما توصل اليه الباحث ) موقع االنرتنت.
دراسة ميدانية يف  -االسرتاتيجي يف عملية التسويق الرياضي وانعكاساته على مصادر التمويل يف املؤسسة الرياضية

استعمال اهم وسائل االعالم واالتصال االكثر شيوعا  وقد توصل الباحث يف نتائجه (اجلزائرية املؤسسات الرياضية
عن طريق االنرتنت والتلفزيون  ،ل فرتة زمنية ممكنه واقل تكلفةقل  املستهلك بايف عملية التسويق الرياضي جل

، اجملالت والربيد االلكرتوين وانظمة التواصل (، الصحف اليوميةsmsواإلذاعة، اهلاتف والرسائل النصية )
واليت بعنوان اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير التسويق الرياضي بدولة ( 2010ودراسة )مثىن على عبود،  االجتماعي.

من اهم نتائج الدراسة االستفادة من الالعبني املتميزين يف السماح هلم باالحرتاف الرياضي من الكويت، وكان 
ية مصادر جذب رؤوس االموال للنادي، ووضع سياسة اعالمية تكنولوجية حديثة واضحة لألندية الرياضية الكويت

أسباب  حتت عنوان: ،(2009)كذلك الدراسة اليت قام هبا طوبال وسيم ، و من خالل وسائل االعالم املختلفة
أهم نتائج البحث اليت توصل  ، وكان من ضعف الرعاية الرياضية يف اجلزائر: حالة االحتادات الرياضية اجلزائرية ً 

من خالل التغطية اإلعالمية لإلحداث الرياضية اليت  ،اليها الباحث أن اجلان  اإلعالمي جد هام يف هذه العملية
 .تنظمها االحتادات

 نتائج المحور السابع: العوامل الجاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية األنشطة الرياضية: مناقشة -1-7

 ال هتتممن خالل النتائج املعربة عن األسئلة املوجهة ملسئويل املؤسسات الرياضية حول الفرضية السادسة 
العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط الرياضي للمؤسسات الرياضية، عن احملور املؤسسات الرياضية ب

ت العبارة ،  حيث جاءالعوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط الرياضي للمؤسسات الرياضيةالسابع 
يف االجتاه غري موافق مبتوسط  ،تذاكر الدخول للمباريات( يف الرتتي  األول وهي اعالن اسم الراعي على 2رقم )
( يف الرتتي  األخري وهي اعالنات ضخمة حول بعض املنشآت الرياضية 8( بينما جاءت العبارة رقم )2.15)

( يوضح 41والشكل التايل رقم )(. 1.78يف االجتاه غري موافق، مبتوسط ) ،لفرتات زمنية مقابل متويل صيانتها
  العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية األنشطة الرياضية:السابع: ات احملور متوسطات فقر 
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 العوامل الجاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية األنشطة الرياضية. السابع( يوضح متوسطات فقرات المحور 41شكل رقم )

اجلاذبة  )العوامل حموريتضح من الشكل السابق أن كافة العبارات ذات داللة إحصائية لكافة فقرات 
( 0,05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تللمؤسسات التجارية لرعاية النشاط الرياضي(، أي أنه يوجد أثر ذا

السرتاتيجيات التسويق الرياضي على العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط الرياضي، لدى كافة أفراد 
على العوامل اجلاذبة للمؤسسات  يأعلى أثر السرتاتيجيات التسويق الرياض العينة، كما يتبني من اجلدول أن
اعالن اسم الراعي على تذاكر الدخول للمباريات "  ( وهي"2كان للفقرة )  ،التجارية لرعاية النشاط الرياضي

حصلت )غري موافق( من قبل عينة الدراسة، كما  وبداللة لفظية%(، 43( وبنسبة أثر )2,15مبتوسط حسايب )
على التوايل ويقابلون داللة لفظية )غري ( 2,12، 2,10، 2,08على متوسطات حسابية ) (7، 3، 5الفقرات )

2.15 2.12 2.10 2.08 2.00 2.00 2.00 
1.78 

اعالن اسم 
الراعي على 
تذاكر الدخول 

 للمباريات

االعالن على 
الموقع الخاص 

بالمؤسسة 
 الرياضية

االعالن في 
ندوات 

ومؤتمرات 
رياضية 

بحضور نجوم 
 الرياضة

رعاية االحداث 
والمهرجانات 

الرياضية 
والمحلية 
واالقليمية 
 والدولية

االعالن على 
العالمات 

التجارية على 
مجالت 
المؤسسة 
 الرياضية

االعالن عن 
الزي الرياضي 

للفرق 
والمنتخبات 

 الرياضية

تخصيص 
مساحة لعرض 

منتجات 
المؤسسات 
التجارية في 
اماكن مميزة 

داخل المؤسسة 
 الرياضية

اعالنات 
ضخمة حول 

بعض المنشآت 
الرياضية 

لفترات زمنية 
مقابل تمويل 

 صيانتها

 العوامل الجاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية االنشطة الرياضية: المحور السابع    
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( لكاًل منهما وعلى 2,00على متوسط )( 6، 4، 1) حصول كاًل من الفقرات الشكلموافق(، كما تبني من 
أن أقل متوسط حسايب حصلت عليه )غري موافق(، كما تبني من اجلدول  ( ويقابل داللة لفظية%40) نسبة أثر
ومبتوسط  ،( وهي" اعالنات ضخمة حول بعض املنشآت الرياضية لفرتات زمنية مقابل التمويل "8) هي فقرة

)العوامل اجلاذبة  وبشكل عام حصل حمور)غري موافق إطالقاً(.  وبداللة لفظية%( 36) ( وبنسبة أثر1,78)
ويقابل داللة  %(41) ( وبنسبة أثر2,03( على متوسطة احلسايب )للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط الرياضي

لفظية )غري موافق( من قبل عينة الدراسة، وهذا يدل على أن العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط 
 الرياضي ال تستغلها املؤسسات واالحتادات الرياضية حس  استجابات عينة الدراسة.

السابع وبالنظر إىل ما سبق يتضح للباحث من خالل حتليل إجابات أفراد العينة على عبارات احملور 
أن أهم العبارات اخلاصة لدى عينة الدراسة واليت العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط الرياضي 

 حصلت على  اعلى نسبة جاءت بالرتتي   كالتايل:

 :يف االجتاه غري موافق

 اعالن اسم الراعي على تذاكر الدخول للمباريات. -

 االعالن على املوقع اخلاص باملؤسسة الرياضية. -

 االعالن يف ندوات ومؤمترات رياضية حبضور جنوم الرياضة. -

 رعاية االحداث واملهرجانات الرياضية واحمللية واالقليمية والدولية. -

 جمالت املؤسسة الرياضية.االعالن على العالمات التجارية على  -

  االعالن عن الزي الرياضي للفرق واملنتخبات الرياضية. -

 ختصيص مساحة لعرض منتجات املؤسسات التجارية يف اماكن مميزة داخل املؤسسة الرياضية. -

  اعالنات ضخمة حول بعض املنشآت الرياضية لفرتات زمنية مقابل متويل صيانتها. -

حسن   جاءت كل القيم احملسوبة الختيار ذا احملور دالة احصائيا، بعد انوقد كانت اغل  اسئلة ه
اكرب من القيم اجملدولة، وهو ما يدعم النس  املئوية املتحصل عليها، ما يبني ان الفرضية السادسة  2املطابقة مع كا
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الرياضي للمؤسسات الرياضية( العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط ال هتتم املؤسسات الرياضية ب)
 قد حتققت.

ويعزو الباحث هذه النتيجة اىل قلة الوعي من قبل القائمني على املؤسسات واالحتادات الرياضية بعوامل 
وعدم االهتمام بعملية التسويق الرياضي يف املؤسسات  ،جذب املؤسسات التجارية واملنظمات ورجال االعمال

رى غري الدعم احلكومي للمؤسسات الرياضية، ادى ذلك اىل عدم االهتمام والبحث عن موارد اخ ،الرياضية
جلذب رجال االعمال واملنظمات  ،واملهرجانات والبطوالت الرياضية باستغالل االنشطة الرياضية واالحداث

  باحث وهذا يتفق مع ما توصل اليه الوالشركات واملؤسسات االقتصادية للرعاية واالستثمار باألنشطة الرياضية. 
يف دراسته حول )اسرتاتيجية مقرتحة جلذب رؤوس االموال لالستثمار يف االندية  (،2010)حيىي بدر مبارك، 

الرياضية الكويتية(، ومن اهم نتائج الدراسة العمل على استثمار املنشآت الرياضية باألندية الكويتية، احلرص على 
سويق املنشآت الرياضية باألندية، املوائمة بني احتياج الشركات اقامة البطوالت احمللية والدولية اليت هتدف اىل ت

 .واملؤسسات الراعية واهداف النادي

 محور الثامن: تقويم ومتابعة خطة التسويق الرياضي:نتائج ال مناقشة -1-8
ال تقوم من خالل النتائج املعربة عن األسئلة املوجهة ملسئويل املؤسسات الرياضية حول الفرضية السابعة 

الثامن: تقومي ومتابعة عن احملور املؤسسات الرياضية بتقييم ومتابعة تنفيذ اسرتاتيجيات وخطط التسويق الرياضي، 
( يف الرتتي  األول وهي يتم اعداد التقارير املالية والدورية، 2ت العبارة رقم )،  حيث جاءخطة التسويق الرياضي

يف الرتتي  األخري وهي حتديد عدد مبيعات ( 8بينما جاءت العبارة رقم )( 2.10يف االجتاه غري موافق مبتوسط )
( يوضح متوسطات فقرات 41والشكل التايل رقم )(. 1.62يف االجتاه غري موافق، مبتوسط ) ،تذاكر املباريات

 تقومي ومتابعة خطة التسويق الرياضي: الثامن احملور
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 .تقويم ومتابعة خطة التسويق الرياضي الثامن يوضح متوسطات فقرات المحور (42شكل رقم )

)تقومي ومتابعة خطة  يتضح من الشكل السابق أن كافة العبارات ذات داللة إحصائية لكافة فقرات حمور     
 وهي أقل من مستوى الدلة املفروض ،(0,000) التسويق الرياضي(، حيث كانت مستوى الدلة لكافة الفقرات

السرتاتيجيات التسويق الرياضي على  ،(0,05) ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة أي أنه يوجد أثر ،(0,05)
تقومي ومتابعة خطة التسويق الرياضي، لدى كافة أفراد العينة، كما يتبني من اجلدول أن أعلى أثر السرتاتيجيات 

اعداد التقارير املالية  يتم ( وهي"2كان للفقرة )، التسويق الرياضي على تقومي ومتابعة خطة التسويق الرياضي
من قبل عينة الدراسة، كما  ،)غري موافق( وبداللة لفظية %(42وبنسبة أثر )( 2,10) والدورية " مبتوسط حسايب

، 2,03، 1,92، 1,90، 1,85، 1,82) على متوسطات حسابية (4، 5، 7، 1، 3، 6حصلت الفقرات )

على التوايل ويقابلون داللة لفظية )غري  (%42%، 41%، 38%، 37%، 36) على التوايل وبنسبة أثر (2,08
( وهي" حتديد عدد مبيعات تذاكر 8) موافق(، كما تبني من اجلدول أن أقل متوسط حسايب حصلت عليه هي فقرة

 )غري موافق إطالقاً(. وبداللة لفظية%( 32) ( وبنسبة أثر1,62) املباريات " ومبتوسط

 

2.10 2.08 2.03 1.92 1.90 1.85 1.82 1.62 
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درجة االبقاء 
 على الرعاة

االهتمام بجودة 
االنشطة 
 التسويقية

يتم تقييم 
االهداف 
 التسويقية

تقييم نمو 
السوق 
 الرياضي

االهتمام 
بالمحافظة 

على 
المستفيدين 
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 الرياضي
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%( 38)وبنسبة أثر (1,91) سايبح التسويق الرياضي( على متوسط )تقومي ومتابعة خطة وبشكل عام حصل حمور

 ويقابل داللة لفظية )غري موافق( من قبل عينة الدراسة.

السابع وبالنظر إىل ما سبق يتضح للباحث من خالل حتليل إجابات أفراد العينة على عبارات احملور 
أن أهم العبارات اخلاصة لدى عينة الدراسة واليت  ،العوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط الرياضي

 حصلت على  اعلى نسبة جاءت بالرتتي   كالتايل:

 .يتم اعداد التقارير املالية والدورية -
 .يتم حتديد حصة املؤسسة الرياضية املنظمة للنشاط التسويقي -
 احملافظة على درجة االبقاء على الرعاة. -
 .املستهلك الرياضياالهتمام باحملافظة على املستفيدين و  -
 يتم تقييم االهداف التسويقية. -
 .تقييم منو السوق الرياضي -
 .االهتمام جبودة االنشطة التسويقية -
 .حتديد عدد مبيعات تذاكر املباريات -

وقد كانت اغل  اسئلة هذا احملور دالة احصائيا، بعد ان جاءت كل القيم احملسوبة الختيار حسن  املطابقة 
م اجملدولة، وهو ما يدعم النس  املئوية املتحصل عليها، ومن خالل عرض ومناقشة نتائج اكرب من القي 2مع كا
تقوم املؤسسات الرياضية بتقييم ومتابعة تنفيذ هل : متت االجابة على التساؤل السابع ( يكون قد41) الشكل

الرياضية بتقييم ومتابعة  ال تقوم املؤسساتما يبني ان الفرضية السابعة ) اسرتاتيجيات وخطط التسويق الرياضي؟
 قد حتققت. تنفيذ اسرتاتيجيات وخطط التسويق الرياضي(

ويعزو الباحث هذه النتيجة اىل عدم االهتمام بعمل االسرتاتيجيات واخلطط الالزمة للتسويق الرياضي يف 
واخلطط اخلاصة ومنها عمل القواعد اهلامة املتمثلة بتقومي ومتابعة هذه االسرتاتيجيات  ،املؤسسات الرياضية

بالتسويق الرياضي يف املؤسسات واالحتادات الرياضية العامة، واليت منها تقييم االهداف التسويقية، وتقييم منو 
السوق، واالهتمام جبودة االنشطة التسويقية، واالهتمام باحملافظة على املستفيدين واملستهلك الرياضي، واحملافظة 

احملور، جاءت متوافقة مع نتائج ظهر ان النتائج اليت مت التوصل اليها يف هذا وي على درجة احملافظة على الرعاة.
( كما اشار اىل ان ضرورة ان تضع االدارة العليا وادارة التسويق مؤشرات لقياس مستوى 2011عالء الدين امحد، )
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يكون مبثابة و االداء  ليكون مبثابة االنذار حيذرنا عند اخنفاض مستوى ،االداء وجودته داخل املنشآت الرياضية
املرشد حنو العمل يف املستقبل على رفع املستوى، او احملافظة على املستوى اجليد واملرتفع، يف حالة حتققه، وهذا 

 .يبني امهية تقييم كفاءة االسرتاتيجية التسويقية لألنشطة الرياضية

 :االستنتاج العام -2

حيث قمنا بتحليل نتائج االستبيان ومناقشة نتائج االسئلة بعد استعراضنا ملوضوع البحث نظريا وتطبيقيا، 
حس  احملاور، وبعد حتققنا من الفرضيات اجلزئية، نتجه اآلن اىل االستدالل على حتقيق الفرضية العامة اليت 

 )هناك نقص يف تنفيذ اسرتاتيجيات التسويق بالكفاءة والفعالية املطلوبة من قبل املؤسسات الرياضية( مفادها ان
مل جند أي  ،االطالع على مستندات وملفات وزارة الشباب والرياضةحتليل نتائج االستبيان و  ومن خالل

اسرتاتيجيات للتسويق الرياضي وان نظام العمل معتمد على برامج موضوعه من قبل املسؤولني على املؤسسات 
الرياضية واالحتادات، ان االحتادات الرياضية، فقد تبني لنا من خالل نتائج االستبيان املوزع على املؤسسات 

واملؤسسات الرياضية ال تقوم بوضع االسرتاتيجيات التسويقية الستغالل عملية التسويق الرياضي، وال هتتم بدراسة 
البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية ودراسة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الرياضية، وال تقوم بتطبيق االجراءات 

وحتديد املوازنة التسويقية يف املؤسسات الرياضية، واستعمال املزيج  سرتاتيجيات التسويقية الرياضية،الالتنفيذية ل
دور وسائل االعالم يف خدمة التسويق الرياضي ايضا ليس  التسويقي املناس  لتسويق النشاط الرياضي، ولألسف

لرعاية األنشطة الرياضية، ايضا ال تقوم املؤسسات جيدا، وال يوجد اهتمام بالعوامل اجلاذبة للمؤسسات التجارية 
، وانطالقا من هذه العناصر االساسية السرتاتيجيات التسويق تقومي ومتابعة خطة التسويق الرياضيالرياضية ب

الرياضي يف املؤسسات الرياضية واثرها يف تطوير عمل واداء املؤسسات الرياضية وانشطتها. ومن هنا نستطيع 
فرضية الرئيسية قد حتققت وهي: هناك نقص يف تنفيذ اسرتاتيجيات التسويق بالكفاءة والفعالية القول بان ال

 املطلوبة من قبل املؤسسات الرياضية.

للموضوع، املتعلقة باسرتاتيجيات التسويق  الثمانية احملاور مشلت اليت النظرية بالدراسة القيام وبعد  
املؤسسات  يف املعاش الواقع أرض من التقرب كان هدفها اليت بحثلل امليدانية الدراسة ضم إثر و الرياضي،
املقابلة، ويف ضوء  و االستبيان استمارات طريق عن عليها مت احلصول املعطيات اليت حتليل و الرياضية واالحتادات
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 هذه كل لنا املعاجلة اإلحصائية والنتائج اليت مت التوصل إليها وتفسريها يف حدود املنهج املستخدم مسحت
 التالية: النتائج اخلطوات باستخالص

 دراسة البيئة الداخلية ودراسة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الرياضية.ال هتتم االحتادات واملؤسسات الرياضية ب - 

      ال يوجد رؤية تسويقية للمؤسسات الرياضية.  -

 ال يوجد كوادر متخصصة يف التسويق الرياضي. -

 املؤسسات واالحتادات الرياضية عاملني ذوي مؤهالت عالية.ال متتلك  -

 عدم جاهزية املالع  واملنشآت الرياضية اخلاصة باملؤسسة الستثمارها.  -

واملعلومات اخلاصة حباجات ورغبات  عدم وجود قاعدة بيانات واضحة باملؤسسة ونشاطها واهدافها التسويقية - 
 .املستفيدين الرياضيني

 حتديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل ادارة املؤسسة.ال يتم   -

 ان العوامل االقتصادية تؤثر على اسرتاتيجيات التسويق الرياضي. -

 .انعدام ووضوح اللوائح القانونية حنو التسويق الرياضي او الرعاية الرياضية - 

 ال تتعامل الدولة مع الرياضة بعقلية اقتصادية واستثمارية. -

 .حتديد ميزانية خاصة بتسويق االنشطة الرياضيةعدم  -

  ال تتابع او تشرف االدارة العليا باملؤسسة على تنفيذ وسري االسرتاتيجية التسويقية. -

 املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي.ال تعمل املؤسسات واالحتادات الرياضية على استخدام  -

 وات واملهرجانات الرياضية باستضافة جنوم الرياضة.ال هتتم املؤسسات الرياضية بتنظيم الند -

 ال تقدم املؤسسات الرياضية اخلدمة الرياضية للجمهور حس  املوقع اجلغرايف للسوق الرياضي. -

 غياب االهتمام جبودة االنشطة التسويقية من قبل املؤسسات الرياضية. -
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  .ال تقوم املؤسسة بالرتويج اجليد خلدمات النشاط التسويقي -

 عدم امكانية التسجيل واالشرتاك للمالع  وخدمات النشاط الرياضي على املواقع االلكرتونية. -

التضع املؤسسة اسرتاتيجيات التسعري اليت تتناس  مع املستفيدين و التوزيع للخدمات و االنتقال باخلدمة اىل  -
 اماكن جديدة ومتنوعة.

 .خدمة النشاط التسويقي للمؤسسات الرياضية ال متارس وسائل االعالم دورها االجيايب يف -

 .ال يوجد اهتمام بعملية التقومي املستمر للرسائل االعالمية املستخدمة يف التسويق الرياضي -

 ال يوجد انتشار اعالمي صحافة، تلفزيون، مواقع الكرتونية وغريها لنشاط املؤسسة ملعظم املؤسسات الرياضية.  -

  ضية ببث ملخصات للمنافسات الرياضية على املوقع االلكرتوين.ال هتتم املؤسسات الريا -

ليس هناك اي اقبال من املؤسسات االعالمية لشراء املادة اخلربية من املؤسسة الرياضية ما عدى نشاط احتاد   -
 كرة القدم.

 .ال يتم حتقيق اهداف السياحة الرياضية والرتوجيية عرب وسائل االعالم -

 نات ضخمة حول بعض املنشآت الرياضية لفرتات زمنية مقابل متويل صيانتها.عدم استغالل اعال  -

 .عدم االهتمام باحملافظة على املستفيدين واملستهلك الرياضي -

 .ال يتم تقييم االهداف التسويقية وتقييم منو السوق الرياضي -

  نشطة الرياضية.املؤسسات التجارية لرعاية األال تعمل املؤسسات الرياضية جاهدة على جذب  -

 ال يتم ختصيص مساحة لعرض منتجات املؤسسات التجارية يف اماكن مميزة داخل املؤسسة الرياضية.  -

 بتقومي ومتابعة خطة التسويق الرياضي.ال هتتم املؤسسات الرياضية  -
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 نتائج المقابلة الشخصية:

 برأيك حول املوضوع، ماهيمت طرح التساؤل بشكل عام ، 32/1312/ 12 -14 -14 واليت جرت بتاريخ 
الرياضية عيل التسويق الرياضي يف املؤسسات على وضع اسرتاتيجية ناجحة من اجل تفالعوامل اليت تساعد 

 اليمنية؟

ومت طرح هذا التساؤل على عدد من اخلرباء على رأسهم االستاذ/ امحد احلدأ مستشار وزير الشباب        
والكابنت عصام دريبان مدير عام ، جامعة صنعاءبكلية التجارة تسويق ال استاذ فضل احملموديالدكتور و  ،والرياضة

وابدوا اعجاهبم بفكرة  ،وجدية حول املوضوعالباحث منهم تفاعل واهتمام كبري النشاط الرياضي، والذي وجد 
من النتائج د من اجلوان  ومت اخلروج بالكثري وموضوع البحث، ووجد الباحث ضالته ومت مناقشة املوضوع من عدي

عن طريق  ،اليت مت طرحها منهم وبعد الدراسة اليت قام هبا الباحث سواء النظرية او يف اجملال امليداين ،واالقرتاحات
استغالل التسويق الرياضي وتفعيل دور الرعاية الرياضية، لوضع اسرتاتيجيات التسويق الرياضي و املالحظة عن قرب 

 اخلروج بأهم النتائج والنقاط سواء يف اجلان  العملي او اجلان  التطبيقي السرتاتيجيات التسويق الرياضي واليت مت
 يراها الباحث كالتايل:

 عدم وضوح االهداف )غياب قانون الرياضة(.باإلضافة اىل الدور احلكومي ضعيف  -

 موال املطلوبة.كل االحتادات تعترب الوزارة جهة متويل عليها ان توفر اال  -

عدم وجود نصوص واحكام قانونية تربز دور وواجبات الوزارة فكل وزير ينفذ ما يريده، والسياسات تتناقض من  -
 وزير اىل اخر.

 عدم ادراك امهية التسويق الرياضي من قبل قيادة املؤسسات الرياضية. -

يوجد ما حيدد اختصاصات ومسئوليات كال من  اللجنة االوملبية الوطنية مؤسسة متارس دورا ضئيال للغاية وال -
 الوزارة واللجنة األوملبية.

من املخصصات املالية املتوفرة للرياضة. ووجود تعاطف مجاهريي مع هذه  %23كرة القدم تستحوذ على   -
 الرياضة.



  

                                                         مناقشة النتائج ثالثالالفصل                
 

 141 

 وقد مررنا بعدد من التجارب واخلربات نلخصها بإجياز:

رها وقواعدها وبالتسويق امكن تطوير املنشآت وبالتايل تطوير اللعبة التسويق حقق التواصل بني اللعبة ومجهو  -
 عموما.

 التسويق الرياضي يركز على االلعاب اجلماعية بالدرجة االوىل كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد. -

ي اقبال عليها اال مبا يتناس  اما االلعاب الرياضية الفردية ذات اجلماهريية املتواضعة فلن يكون للتسويق الرياض -
 مع الفوائد املتحققة واملتوقعة.

 وهناك العاب ذات خصوصية معينة تحدد نوعية الشركات التي تقبل على رعاية انشطتها، مثل: -

 العاب القوى: شركات املالبس الرياضية رعاية كاملة للعدائيني املتوقع منهم حتقيقا ألرقام قارية او دولية. -أ

االحتادات التعاقد مع )شركات الدعاية واالعالن والعالقات والتسويق( لكل بطولة على حدة او لكل  بإمكان -
 سنة مالية او بشكل عام.

كل قيادة االحتادات من املتطوعني وال ميكن اسناد اعمال ذات طبيعة جتارية الحد اعضاء جملس االدارة مث   -
ولكن  ،كعمولة فان بقية االعضاء لن يشاركوه فيها وتبدأ الصراعات  فاذا منحناه نسبة مئوية ،نتوقع ان يعمل جمانا

ميكن اعطاء نسبة مئوية لكل اعضاء جملس االدارة من عقود االعالن بعد حتقيقها، واكثر نسبة تكون للعضو 
جتربة  الذي قام بإقناع الشركات التجارية بعملية رعاية بطولة او انشطة االحتاد أيا كانت، ويرى الباحث ان اجنح

)ملف الرعاية( للمؤسسة الرياضية وانشطتها بشكل متكامل يوضح فيه انواع الرعاية  هو جتهيز امللف التسويقي
ويوضع على جملس االدارة وجلميع  ،الفرص االعالنية واجلان  االعالمي وميزانية البطولة بشكل مفصل وشفافو 

شطة املؤسسة، والعضو الذي يقوم بإقناع الشركات او االعضاء، وترك الفرصة جلميع االعضاء للبحث عن رعاة ألن
املؤسسات التجارية او السفارات او املنظمات او رجال االعمال بعملية الرعاية ألنشطة االحتاد او املؤسسة 

من نسبة املبلغ االمجايل املقدم لرعاية النشاط الرياضي، وقد تصل  (15% -13) الرياضية، حيصل على نسبة من
يف بعض االحتادات من اجل حتفيز وتشجيع العاملني على البحث عن شركات للرعاية، واجياد  %13النسبة اىل 

وامثلة املنافسة فيما بينهم، خاصة االحتادات الفردية واليت من الصعوبة احيانا احلصول على الرعاية ألنشطتها، 
االحتادات اليت قامت بعمل نسبة ألعضائها لتشجيعهم على البحث عن الرعاة وجنحت يف ذلك االحتاد اليمين  
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(، )االحتاد اليمين العام لتنس امليدان بطولة 1314العام للووشو كونغ فو)بطولة كاس الصداقة اليمنية الصينية
 .2012)فوكس 

رياضي بديوان عام الوزارة بإعداد الدراسات والبحوث التسويقية، او ميكن تكليف االدارة العامة للتسويق ال -
 التعاقد مع احدى الشركات التسويقية املتخصصة.

قلة الدعم احلكومي املقدم لالحتادات عموما وهي نفس الشكوى اليت تعاين منها االندية الرياضية القاعدة  -
لي صنعاء، ووحدة صنعاء، والشع  اب، والصقر تعز، الرئيسية للرياضة، وحددت بعض االندية الكبرية مثل اه

 من النفقات املتوقعة. %53من ان املوارد املتاحة ال تصل اىل 

هناك جتارب لبعض الدول الزمت الدولة عدد من كبار الشركات على احتضان عدد من االندية املمتازة )شركة  -
الدعاية ملنتجات الشركة )احلاضنة(، وحاليا نعيش لكل نادي(، حبيث حيق للشركة استخدام النادي يف االعالن و 

 جتربة مماثلة ولكنها غري معلنة مثل:

 جمموعة شركات هائل سعيد انعم )متويل انشطة ومنشئات نادي الصقر مبحافظة تعز(. -

 جمموعة اخوان ثابت )متويل انشطة ومنشئات نادي شباب اجليل مبحافظة احلديدة(. -

 )متويل انشطة فقط نادي اهلالل احلديدة(.جمموعة شركات العيسي  -

 شركة الكبوس )بن الكبوس( انشطة النادي االهلي صنعاء. -

 ونقرتح نظام احتضان متكامل ترعاه احلكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة على سبيل املثال: -

 النادي االهلي صنعاء شركة الطريان اليمين )اليمنية(. -

 ؤسسة االقتصادية اليمنية.نادي الوحدة صنعاء امل -

 نادي التالل عدن شركة مصايف عدن. -

 نادي الوحدة عدن شركة صناعة السجائر عدن. -

 نادي شع  اب الغرفة الصناعية باب. -
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 نادي شع  صنعاء مصنع سجائر كمران. -

 نادي الطليعة تعز مصنع امسنت الربح. -

االنشطة الرياضية، وايضا البنوك وشركات التامني ومصانع وهكذا بقية شركات السجائر والتبغ خيصص جزء لدعم 
 االمسنت، وشركات النفط.

يدعو الباحث احلكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة والسلطة احمللية باحملافظات لبناء مقرات ادارية وصاالت      
لتطوير الرياضة فنيا  ،ا املاليةوحيق هلا استخدامها يف حتسني موارده ،ومالع  تتبع االحتادات الرياضية مباشرة

واجتذاب الكوادر ذات الكفاءة للعمل يف اجلوان  الفنية حكاما ومدربني  ،وتوسيع قاعدة وانتشار االلعاب
االهلية واليت تعمل على اساس تنافسي جتاري، فاذا  شجيع انشاء االذاعات والقنوات التلفزيونيةوت، وحماضرين

تعمل على اجتذاب املشاهدين واملستمعني مستخدمة  FMنوات واذاعات افرتضنا صدور القانون فستظهر ق
 الرياضة كوسيلة جمربة يف اجتذاهبم وخصوصا منشئات الشباب اجلزء االعظم من السكان.

هناك جتارب تسويقية الحتاد كرة القدم ولكنه مل يكن موفقا مبا فيه الكفاية، وعجز يف وضع خطط للتسويق  -
 اليت متت مع بعض الشركات مل تلقى الرتحي  من االندية لعدم حصول االندية على اي فوائد.والرعاية، والرعاية 

 من جناح عملية التسويق انتظام املوسم الرياضي اي حتدد املالع  والبطوالت الرياضية السنوية دون تعديل. -

م وتواجده الدائم يف البطوالت وجود املنشآت املتميزة وقوة املنافسة، جتذب الشركات واملعلنني ودور االعال -
 واالنشطة الرياضية.

اهم ما يدعو اىل النجاح تكامل العمل املنظم واملربمج بني الوزارة واللجنة االوملبية واالحتادات واالندية، لألسف  -
 الوضع احلايل غري واضح، وكل يغرد كما يراه مناسبا.

الرياضية ادى اىل عشوائية العمل وتدين مستوى الرياضة  غياب التقييم والرقابة على سري العمل يف املؤسسات -
 ألنه ال جناح للتسويق اال بنجاح وتطور االلعاب.

 قلة الوعي للشركات واملؤسسات التجارية ورجال االعمال يف جان  التسويق الرياضي. -

 ان اجلان  التسويقي غري مفعل يف اغل  االحتادات الرياضية العامة. -
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تقوم بواجبها وخاصة يف عملية التوعية واالهتمام جبان  التدري  والتأهيل يف التسويق الرياضي  ان الوزارة ال -
 على اكمل وجه.

بعض االحتادات حتصل على دعم مادي ليس من خالل التسويق الرياضي بل من خالل رئيس االحتاد ومعرفته  -
 الشخصية برئيس جملس ادارة الشركة التجارية او مدير الشركة.

 كلما كانت هناك قوة يف التغطية االعالمية ستزيد قيمة الرعاية والتسويق الرياضي. -

 ان تتم عملية التسويق بطريقة علمية ومدروسة. -

 توفر املنشآت واالراضي )البنية التحتية( واملساحات إلقامة االنشطة التسويقية. -

 على تطوير انشطتها. التسويق الرياضي يعود بالنفع على املؤسسة الرياضية ويساعد -

 االقتراحات والفروض المستقبلية:

يف ضوء ما توصلنا من النتائج السابقة الذكر، سواء املتعلقة باجلان  النظري أو أمليداين، نعتقد أن هناك 
املؤسسات بجمموعة من اجلهود اليت ينبغي القيام هبا لتفعيل االستفادة من وضع اسرتاتيجيات التسويق الرياضي 

 الرياضية اليمنية، بالتايل فإننا نقرتح ما يلي:

 االهتمام بدراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية، ودراسة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الرياضية. -

 حتديد االسرتاتيجيات والسياسات  والرؤية الواضحة من قبل الوزارة من اجل التسويق الرياضي. -

تنظيم اللوائح والقوانني للعملية التسويقية والسعي لتقدمي التسهيالت من قبل احلكومة على الوزارة مراجعة و  -
 للرعاة.

  .ياخلربات يف جمال التسويق الرياضاالهتمام بتدري  وتأهيل العاملني يف اجملال الرياضي واستقطاب افضل  -

 جتهيز املالع  واملنشآت الرياضية اخلاصة باملؤسسة الستثمارها.  -

االهتمام بعمل قاعدة بيانات واضحة باملؤسسة ونشاطها واهدافها التسويقية واملعلومات اخلاصة حباجات  - 
 .ورغبات املستفيدين الرياضيني
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 ان تتعامل الدولة مع الرياضة بعقلية اقتصادية واستثمارية. -

 وضع ميزانية خاصة بتسويق االنشطة الرياضية. -

  عليا باملؤسسة على تنفيذ وسري االسرتاتيجية التسويقية.ان تتابع و تشرف االدارة ال -

 املزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي.ان تعمل املؤسسات واالحتادات الرياضية على استخدام  -

 على املؤسسات الرياضية ان هتتم بتنظيم الندوات واملهرجانات الرياضية باستضافة جنوم الرياضة. -

 رياضية اخلدمة الرياضية للجمهور حس  املوقع اجلغرايف للسوق الرياضي.ان تقدم املؤسسات ال -

 االهتمام جبودة االنشطة التسويقية من قبل املؤسسات الرياضية. -

  ان تقوم املؤسسة بالرتويج اجليد خلدمات النشاط التسويقي. -

 اللكرتونية.امكانية التسجيل واالشرتاك للمالع  وخدمات النشاط الرياضي على املواقع ا -

ان تضع املؤسسة اسرتاتيجيات التسعري اليت تتناس  مع املستفيدين و التوزيع للخدمات و االنتقال باخلدمة اىل  -
 اماكن جديدة ومتنوعة.

 ان متارس وسائل االعالم دورها االجيايب يف خدمة النشاط التسويقي للمؤسسات الرياضية. -

 للرسائل االعالمية املستخدمة يف التسويق الرياضي.االهتمام بعملية التقومي املستمر  -

 االهتمام االعالمي صحافة، تلفزيون، مواقع الكرتونية وغريها لنشاط املؤسسة. -

  بث ملخصات للمنافسات الرياضية على املوقع االلكرتوين.  -

 حتقيق اهداف السياحة الرياضية والرتوجيية عرب وسائل االعالم. -

 املؤسسات التجارية لرعاية األنشطة الرياضية.ت الرياضية جاهدة على جذب ان تعمل املؤسسا -

 احملافظة على درجة االبقاء على الرعاة. -
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  االهتمام باحملافظة على املستفيدين واملستهلك الرياضي. -

 ختصيص مساحة لعرض منتجات املؤسسات التجارية يف اماكن مميزة داخل املؤسسة الرياضية.  -

 استغالل االعالنات الضخمة حول بعض املنشآت الرياضية لفرتات زمنية مقابل متويل صيانتها.  -

 بتقومي ومتابعة خطة التسويق الرياضي. ان هتتم املؤسسات الرياضية  -

 تقييم االهداف التسويقية وتقييم منو السوق الرياضي وتقييم االسرتاتيجية التسويقية. -

 خالصة:

ل مناقشة النتائج املتحصل عليها واخلاصة بالفرضيات، وذلك حس  كل حمور من لقد مت يف هذا الفص
حماور البحث، واستنادا لنتائج الدراسات السابقة ليتم حتقيق كل الفرضيات يف هذا البحث، ومت الوصول إىل 

اتيجيات االستنتاج العام. ومن خالل االطالع على مستندات وملفات وزارة الشباب والرياضة مل جند أي اسرت 
للتسويق الرياضي، وان نظام العمل معتمد على برامج موضوعه من قبل املسؤولني على املؤسسات الرياضية، فقد 
تبني لنا من خالل نتائج االستبيان املوزع على املؤسسات الرياضية واالحتادات، ان االحتادات واملؤسسات الرياضية 

التسويق الرياضي، وال هتتم بدراسة البيئة الداخلية  عملية اللال تقوم بوضع االسرتاتيجيات التسويقية الستغ
الرياضية، وال تقوم بتطبيق االجراءات التنفيذية  للمؤسسة الرياضية ودراسة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة

املزيج التسويقي لالسرتاتيجيات التسويقية الرياضية،  وحتديد املوازنة التسويقية يف املؤسسات الرياضية، واستعمال 
 دور وسائل االعالم يف خدمة التسويق الرياضي ايضا ليس جيدا، وال املناس  لتسويق النشاط الرياضي، ولألسف
 املؤسسات التجارية لرعاية األنشطة الرياضية.تعمل املؤسسات الرياضية جاهدة على جذب 
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 مقترح االستراتيجية التسويقية في المؤسسات الرياضية اليمنية:

 اوال االهداف:

 هتدف االسرتاتيجية يف املؤسسات الرياضية اىل:  

 بناء وحتسني صورة املؤسسة الرياضية داخليا وخارجيا. -
 تطوير االنشطة الرياضية يف عموم حمافظات اجلمهورية. -
 حتسني املوارد املالية ووضع املؤسسة ماديا وزيادة التمويل لألنشطة الرياضية املختلفة لتحسني االداء. -
 حتسني صورة املؤسسة يف السوق احمللي واخلارجي. -
تطوير املهارات التسويقية واالنشطة الرياضية، من اجل حتسني االداء الفين لالعيب املنتخبات من خالل  -

 واملنافسات الرياضية.زيادة البطوالت 
 ثانيا: الرؤية:

ذات امهية جوهرية يف اجملتمعات، وهلا مجهورها  تعترب االنشطة الرياضية واملنتجات واخلدمات الرياضية
 ، وهتتم الرؤية ب:وسوقها اخلاص، ومتتلك الرياضة عناصر جذب كبرية للشركات ورجال االعمال

 واقع املؤسسة ومستواها داخليا وخارجيا. دراسة البيئة الداخلية واخلارجية ملعرفة -أ

الشركات ، الن حتديد عناصر قوة وشعبية الرياضة وموقعها يف اوساط الشباب واستغالل هذه امليزة -ب
 واملؤسسات ختصص اموال للدعاية واالعالن بغرض الوصول اىل اجلمهور املستهلك.

 ل صورة.تقدمي املنتجات واخلدمات سواء كانت خدمة او منتج بأفض -ج

 اعتماد املؤسسات الرياضية على التمويل الذايت. -د

 ثالثا: السياسات واالجراءات:

 وضع اللوائح والقوانني اخلاصة اليت تنظم عملية التسويق الرياضي. -
اختاذ االسالي  احلديثة للتسويق الرياضي وعمل اخلطط واالسرتاتيجيات العلمية واملدروسة واالبتعاد عن  -

 رجتالية يف العمل التسويقي.العشوائية واال
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ودعم البحوث التسويقية والبحث عن اسواق جديدة للمنتج الرياضي واخلدمة عمل الدراسات الالزمة   -
والبحث عن الفرص التسويقية وجذب الشركات ورجال االعمال  ،الرياضية وتقسيم السوق الرياضي
خللق املنفعة املتبادلة بني املؤسسة الرياضية واملؤسسة التجارية، والتعريف  ،لرعاية انشطة املؤسسة الرياضية

 بنشاطات ومميزات املؤسسة الرياضية.
 الدعاية واالعالن الرياضي وحتسني صورة املؤسسة اعالميا. -
 االرتقاء جبودة اخلدمات الرياضية. -
 تقدمي املزيد من التسهيالت للرعاة. -
 الت للتسويق الرياضي وتسويق نشاط املؤسسة الرياضية.حتسني وتطوير االسالي  واجملا -
وضع حوافز مادية ونسبة مئوية للعاملني يف جمال التسويق الرياضي الذين يعملون على جذب الشركات  -

لتشجيعهم وحتفيزهم على البحث عن املزيد من الشركات  ،لرعاية اي نشاط رياضي للمؤسسة الرياضية
 للرعاية.

 شطة والربامج الرياضية من اجل تسويق اللعبة وتوسيع قاعدهتا ونشرها.اشراك اجملتمع باألن -
 عمل املهرجانات واملعارض اخلاصة بأنشطة املؤسسة. -
 اعداد اخلطط واالسرتاتيجيات جلذب اهتمام اجملتمع ورجال االعمال والشركات والبيوت التجارية. -
سفارات ووزارات حكومية  تسويقي منشاط املؤسسة ونشاطها الالتنسيق مع اجلهات املعنية بتسهيل ن -

 وغريها.
عقد الندوات وورش العمل والدراسات التدريبية لتطوير قدرات ومهارات القائمني على عملية التسويق  -

 الرياضي وخاصة مسئويل التسويق يف املؤسسات الرياضية، واملشاركة يف الدورات اخلارجية ان وجدت.
 الرياضي:رابعا: اتجاهات استراتيجية التسويق 

 جمموعة الفعاليات واالنشطة الرياضية واملنتجات الرياضية القابلة للتطوير يف االسواق احمللية واخلارجية. 

 االسواق الرياضية: -
تقسيم السوق الرياضي من خالل ادوات تسويقية حمددة واالستفادة من الشركات ومكات  العالقات      

 وحتديد املزيج التسويقي املناس .العامة واملشاركة يف نشاطات اجملتمع 

 االسلوب التسويقي: -
 االخذ باألسالي  احلديثة للتسويق القائمة على هيكل تسويقي منظم لنشاط املؤسسة.

 )احلمالت الرتوجيية(: محالت التسويق -
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 ترويج النشاطات والبطوالت الرياضية للشركات والبيوت التجارية املتنوعة. -

 التنافسية مع املؤسسات الرياضية. االخذ باالعتبار للميزة -

 تنوع الربامج والطرق لرتويج انشطة املؤسسة الرياضية. -

االستفادة من الوسائل واالدوات الرتوجيية املختلفة وتنشيط املبيعات وعمل املزيج والرتوجيي من الفعاليات        -
االفالم وغريها لألنشطة  -الصور -املباشرالتسويق  -املهرجانات -املعارض -االنرتنت -الربوشورات -االعالنات
 الرياضية.

 التطوير والتحديث املستمر ملوقع املؤسسة على االنرتنت. -

 ارسال نشرات اخبارية بالربيد االلكرتوين للشركات التجارية وكذلك للزبائن احملتملني. -

 اعداد قاعدة بيانات للصور واالفالم واعداد افالم خاصة بأنشطة املؤسسة. -

 القبعات وغريها وتوزيع النشرات واجملالت اخلاصة باملؤسسة الرياضية. -الرتويج باهلدايا القمصان -
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 كما نقترح فروض مستقبلية على النحو التالي:

 االستراتيجيات التسويقية الرياضية التي تلبي احتياجات المستهلكين. -

 ماهي الخطة االستراتيجية للدولة في قطاع الرياضة. -

 االستثمار في المنشآت والمؤسسات الرياضية اليمنية. -

 دور التسويق الرياضي في تحسين أداء المؤسسات الرياضية.- 

 غياب ثقافة الرعاية الرياضية لدى مسئولي المؤسسات االقتصادية. -

 دور المؤسسات اإلعالمية في تحسين صورة التسويق الرياضي. -

 أسباب عزوف المؤسسات االقتصادية عن الرعاية الرياضية. -

ت دور وأهمية الشركات الخاصة والمؤسسات االقتصادية ورجال األعمال في رعاية انشطة المؤسسا- 
 الرياضية. 

 اسباب عزوف المؤسسات االقتصادية لالستثمار في مجال الرياضة. -
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 :خاتمة

، له اثره الرياضي ووضع االسرتاتيجيات التسويقيةمما سبق نستطيع القول ان االهتمام بالتسويق واخريا 
حتسني مواردها، اذ ال بد من مواكبة و زيادة و   نشاطها،االجيايب يف تطوير اداء عمل املؤسسات الرياضية وحتسني

وضع فلسفة من قبل الوزارة باجتاه التسويق و  املستجدات والتطورات واألوضاع العاملية اجلديدة يف التسويق،
التوعية بأمهية و  تأهيل الكوادر يف جمال التسويق الرياضي،و  ،االحتادات الرياضية العامةاملؤسسات و  الرياضي يف

التسويق يف الوسط الرياضي، والعمل على زيادة فرص التسويق للرياضة من اجل تقدم وازدهار الرياضة، واعتماد 
احلكومي عن طريق استغالل التسويق الرياضي، االحتادات الرياضية العامة على التمويل الذايت بدال من التمويل 
االحتادات الرياضية العامة، ومبا أن املؤسسات و حيث باإلمكان تطوير الرياضة اليمنية بتفعيل التسويق الرياضي يف 

فباإلمكان استغالل التسويق  ،هناك نقص يف املستلزمات املطلوبة للنشاطات الرياضية املختلفة لدى االحتادات
بالنسبة لرباجمها  ةزيادة اإليرادات وتوفري كافة املستلزمات املطلوبة وتطبيق خطط االحتادات كاملالرياضي ل

على خلق بيئة تنافسية بني االحتادات الرياضية العامة مما يؤدي إىل  ونشاطها، حيث يعمل التسويق الرياضي
االقتصادية اخلاصة على التسويق  حتسني مستوى الفرق الرياضية، وباإلمكان االستفادة من اعتماد املؤسسات

الن السوق الرياضي يرسخ صورة وشعبية املاركة التجارية وذلك من اجل خلق شراكة  ،الرياضي لرتويج منتجاهتا
وجي  ايضا االهتمام بزيادة التغطية اإلعالمية سواء كانت عرب الصحف والتلفزيون واإلذاعة  مع القطاع اخلاص،

واالهتمام بزيادة املستوى الفين للفرق الرياضية حىت يساعد  جيذب املؤسسات التجارية،باعتبار أن اإلعالن اجليد 
االهتمام مبدارس األلعاب الرياضية باألندية من اجل  على التسويق األمثل من خالل حقوق الرعاية، كذلك

حبوث ودراسات خاصة تسويق الالعبني مستقبال، وال بد على املؤسسات واالحتادات الرياضية ان هتتم بإجراء 
واالهتمام جبذب الشركات و رجال األعمال الرعاة لتبين فريق أو الع  مع تشكيل جلنة  بتسويق اخلدمة الرياضية،

ضرورة االستعانة باملختصني يف تسويق الالعبني و  خمتصة الحرتاف الالعبني مع التامني ضد اإلصابات واحلوادث،
و أن التنسيق مع وكاالت التسويق واإلعالن املتخصصة يف هذا اجملال، و  واحرتافهم ووضع خطط التسويق لالحتاد،

تعمل االحتادات على الرتخيص باستخدام عالماهتا وشعاراهتا على املنتجات ووسائل اخلدمات بأفضل الطرق، وال 
أن تقوم بد ايضا من ضرورة التنسيق بني )اإلعالم، املنشآت، النشاط الرياضي( من اجل التسويق الرياضي، و 

االحتادات بالدعاية اإلعالمية اجليدة لبطوالهتا من اجل زيادة نسبة املشاهدة ومن اجل تنمية دخلها مع مراعاة 
واستغالل أفضل الالعبني بطريقة تسويقية  وتسويق البطوالت بشكل جيد، ،وجود فيلم رمسي كوسيلة للدعاية
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نشاته من اجل االستفادة منها للغرض اإلعالين للدعاية واإلعالن واستغالل مساحات وأماكن االحتاد مب
الهتمام بعمل مؤمترات صحفية عن أهم اجنازات االحتادات الرياضية، وإشراك القطاع اخلاص ضمن اوالتسويقي، و 

برامج االحتاد وخططه السنوية لزيادة تنمية موارد االحتاد وتزويد الشركات واملؤسسات االقتصادية بربنامج الرعاية 
 خطط وبرامج املؤسسات االقتصادية من اجل ادخاهلا ضمن خططها وبراجمها. قبل وضع

املؤسسات الرياضية وما تواجهه من و االحتادات الرياضية العامة ب ومن خالل ما تعانيه الرياضة اليمنية ممثلة
تعانيه غياب  حتديات قد ال تكون قادرة على مواجهتها إذا مل تقم بإعادة تقييم جذرية جململ أوضاعها، ومن ما

فالتسويق مبثابة احلصان الذي جير عربة املؤسسة، فمن الضروري إدراك أمهية  ،التسويق الرياضي وعدم استغالله
التسويق الرياضي ودوره اهلام، فالتسويق الرياضي عملية شاملة ومستمرة تقوم على أساس املسامهة بالشكل 

 ق واملستهلك.املطلوب وعلى أساس سليم ومقبول من وجهة نظر السو 

استغالل املؤسسات واالحتادات عدم فقد بينت الدراسة عدم وضع اسرتاتيجيات التسويق الرياضي و 
ولقد تبني من خالل الدراسة أن التسويق الرياضي مبين على أصول  ،الرياضية للتسويق الرياضي بالشكل املطلوب

واملقابالت الشخصية اليت أجريناها مع مسئويل  وقواعد وأسالي  علمية، وتبني من خالل اإلجابة على االستبيان
املؤسسات واالحتادات الرياضية ويف ضوء ما توصلنا من النتائج السابقة الذكر، سواء املتعلقة باجلان  النظري أو 
امليداين نعتقد أن هناك جمموعة من اجلهود اليت ينبغي القيام هبا لتفعيل االستفادة من التسويق الرياضي يف 

ات الرياضية اليمنية وتوضيح وتوعية القائمني على نشاط املؤسسات واالحتادات الرياضية بأمهية  وضع املؤسس
االسرتاتيجيات التسويقية يف اجملال الرياضي يف املؤسسات واالحتادات الرياضية العامة، مع ضرورة إجياد القوانني 

الت من قبل احلكومة للرعاة ومنها تقدمي اإلعفاءات واللوائح اليت تنظم العملية التسويقية والسعي لتقدمي التسهي
الضريبية للرعاة من اجل تشجيع املؤسسات االقتصادية لدعم الرياضة، ومواكبة املستجدات والتطورات واألوضاع 
العاملية اجلديدة يف التسويق، مع حتديد االسرتاتيجيات والسياسات والرؤى من قبل الوزارة باجتاه التسويق الرياضي  
فغياب التسويق الرياضي يؤثر على قلة اإليرادات املالية مما يؤثر سلبا على أداء ونشاط املؤسسات واالحتادات 
الرياضية العامة، وكلما زادت فرص التسويق للرياضة ساعد على تقدم وازدهار الرياضة، إضافة إىل ما سبق 

فز للممولني، لذلك فاالهتمام اإلعالمي بالرياضة فالتغطية اإلعالمية  اجليدة لألحداث الرياضية تعترب عامال حم
وخاصة األلعاب الفردية والغري معروفة كثريا، يؤدي إىل التعريف هبا وزيادة شعبيتها، وبالتايل اهتمام املؤسسات 
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افة االقتصادية بدعمها، وهذا ال يكون إال بالتغطية التلفزيونية املناسبة واستحداث قنوات تلفزيونية رياضية هتتم بك
الرياضات، إذ البد من استخدام األسالي  املتنوعة اجلديدة يف التسويق الرياضي والوسائل التسويقية املختلفة اليت 

على شبكة املعلومات  إنشاء مواقع للمؤسسات واالحتاداتتتماشى مع التقنية احلديثة يف جمال التسويق ومنها 
 ملتابعة أخبارها وتسويق البطوالت ومعرفة نشاطها.الدولية االنرتنت حىت يسهل زيارته لكل شخص 

من  ُخلوها حرصنا على و أجنزنا مهما و ناقصة، فهي اكتملت مهما األعمال كل بأن نقول األخري يف
 و الرؤى ختتلف و يتطور العلم ألن البحوث طبيعة هكذا و ذلك، خالف تبدو النهاية يف فهي العيوب و الثغرات
 وفق يكون أن هو يأمل و جهده، يف قصورا ينفي ال و لعمله كماال الباحث يّدعي ال بالتايل و، تتشع  املفاهيم
 .هلا فهمه على القارئ يُساعد الذي بالشكل للدراسة العلمية املادة عرض يف

 

 تم بحمد اهلل وتوفيقه.
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 استمارة االستبيان في شكله المبدئي 
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 باديس بن عبدالحميد جامعة

 والرياضية البدنية التربية معهد

 -مستغانم -

  
                                 

 

 السيد األستاذ 

 

 سيدي الكريم...... سيدتي الكريمة السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

استراتيجيات يقوم الباحث بدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في علوم وتقنيات الرياضة تحت عنوان: 
 التسويق الرياضي واثرها في تطوير اداء المؤسسات الرياضية

 اليمنيةحالة المؤسسات الرياضية 

 الرجاء التكرم بإبداء الرأي نحو المحاور المقترحة لالستبيان والخاصة بكل محور

أ. د/ بن قناب الحاج  األستاذ بمعهد التربية الرياضية  رويقوم باإلشراف على هذا البحث  البروفيسو 
 جامعة عبدالحميد بن باديس بمستغانم.                

 شاكرين حسن تعاونكم على ما تقدموا من علم وجهد في مجال البحث العلمي.         

 الباحث /  إبراهيم علي غراب                                                     

 

محاور االطروحة )استراتيجيات التسويق الرياضي واثرها في تطوير اداء 

 المؤسسات الرياضية(

 حالة المؤسسات الرياضية اليمنية
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 محاور الدراسة :
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 مناسب المحور
غير 
 مناسب

 المحور االول: دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية  1
  

 المحور الثاني: دراسة البيئة الخارجية للمؤسسة  2
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 المحور الثالث: الموازنة التسويقية في المؤسسات الرياضية .

   

 التسويقية الرياضية تالمحور الرابع: االجراءات التنفيذية لالستراتيجيا 4
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 المحور السادس: دور وسائل االعالم في خدمة التسويق الرياضي 6
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 محاور:مالحظة أو إضافة أو تعديل ما ترونه مناسبا من 
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 باديس بن عبدالحميد جامعة

 والرياضية البدنية التربية معهد

 -مستغانم -

  
 

 

         

 سيدتي الكريمةسيدي الكريم...... 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يهدف هذا االستبيان الى التعرف على استراتيجيات التسويق الرياضي واثرها في تطوير اداء المؤسسات 
الرياضية. ويقوم الباحث بهذه الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في االدارة الرياضية ويشرف على هذا 

بن قناب الحاج االستاذ بمعهد التربية البدنية جامعة عبدالحميد بن باديس، علما  البحث البروفيسور أ. د/
ان كافة المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تكون سرية ولن تستخدم اال لغرض البحث العلمي 
ا فقط. ان تعاونكم معنا يعزز البحث العلمي ونرجو من سيادتكم الموقرة التكرم باإلجابة على اسئلة هذ

 االستبيان، فنتائجه تعتمد على مشاركتكم واجابتكم.

                                                                مع فائق احترامي وتقديري،،،

 الطالب الباحث/                                                           

 إبراهيم علي غراب                                                                          

 استبيان حول استراتيجيات التسويق الرياضي واثرها في تطوير اداء المؤسسات الرياضية

 المؤسسات الرياضية اليمنية حالة
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 المحور االول: دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية  

 

 م

 

 العبارات

 موافق

 جدا

 موافق محايد موافق

بدرجة 
 قليلة

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 

يتم تحديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل ادارة 
 المؤسسة

     

2 
      ال يوجد رؤية تسويقية للمؤسسة

3 
 

ونشاطها  يوجد قاعدة بيانات واضحة بالمؤسسة
 التسويقي

     

4 
      يوجد كوادر متخصصة في التسويق الرياضي

5 

جاهزية المالعب والمنشآت الرياضية الخاصة 
 بالمؤسسة الستثمارها

     

6 
      تمتلك المؤسسة عاملين ذوي مؤهالت عالية

7 

يوجد لدى المؤسسة امكانيات ابتكارية للتخطيط 
 االستراتيجي

     

8 
المؤسسة رقابة جيدة على سير العملية  يوجد لدى

 التسويقية
     

      لدى المؤسسة انظمة سليمة لتقديم الخدمة الرياضية 9

10 
لدى المؤسسة مصادر جديدة للتمويل غير التمويل 

 الحكومي
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 البيئة الخارجية للمؤسسةالمحور الثاني: دراسة المحيط 

 

 م

 

 العبارات

 موافق

 جدا

 موافق محايد موافق

بدرجة 

 قليلة

غير 

موافق 

 إطالقا  

1 
      وضوح السياسة العامة للدولة نحو تفعيل التسويق الرياضي 

2 
      العوامل االقتصادية تؤثر على استراتيجيات التسويق الرياضي

3 
 

      التسويق الرياضيوضوح اللوائح القانونية نحو 

4 
      هناك توجه من قيادة الدولة ألنشاء منشآت ومؤسسات رياضية جديدة

5 
      هناك حماس ووعي من قبل الرعاة باتجاه التسويق في المجال الرياضي

      وجود قاعدة بيانات واضحة بالمؤسسة ونشاطها واهدافها   6

7 
      البيئة الخارجية للمؤسسةيتم اعداد بحوث تسويقية لمعرفة 

8 
      تتعامل الدولة مع الرياضة بعقلية اقتصادية واستثمارية
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 المحور الثالث: الموازنة التسويقية في المؤسسات الرياضية

 
 م

 
 العبارات

 

 موافق
 جدا

 محايد موافق

 موافق
بدرجة 
 قليلة

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 
الرياضي من الميزانية يتم تحديد مخصصات مالية للتسويق 

      العامة للمؤسسة الرياضية

 هناك انفاق على بحوث التسويق 2
     

3 
 

 هناك انفاق على انشطة الترويج
     

 يتم تحليل العائد من انشطة التسويق الرياضي 4
     

 يتم تحديد اعباء الصرف على االنشطة التسويقية 5
     

 لتسويق النشاط والبطوالت الرياضيةال توجد ميزانية معتمدة  6
     

 يتم تحديد تكاليف الجوائز والهدايا 7
     

 يتم حساب مداخيل الرعاة والتبرعات 8
     

 يتم حساب مداخيل االعالم من خالل نقل النشاط الرياضي 9
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 التسويقية الرياضية تالمحور الرابع: االجراءات التنفيذية لالستراتيجيا

 

 م

 

 العبارات

 موافق

 جدا

 موافق محايد موافق

بدرجة 
 قليلة

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 

يتم جمع البيانات والمعلومات الخاصة بحاجات ورغبات المستفيدين 
 الرياضيين 

     

2 

وضع لوائح تسهل التمويل الذاتي لألنشطة الرياضية للمؤسسة من خالل 
 الرعاية الرياضية 

     

3 
 

      تحديد ميزانية خاصة بتسويق االنشطة الرياضية 

4 
      ربط المكافئات والحوافز بإنجاز االهداف وتطور االداء والتنفيذ الجيد

5 
      يتم عمل دورات تدريبية في مجال التسويق الرياضي

6 

يتم توظيف افضل الخبرات والدفع باتجاه التحسين المستمر من اجل 
 االنجاز

     

7 
      تطبيق وتسويق البحوث العلمية في المجال الرياضي

8 
وضع استبيان لتقييم خدمات النشاط الرياضي تمأل من قبل المستفيدين 

 على الموقع االلكتروني للمؤسسة
     

9 
تتابع وتشرف االدارة العليا بالمؤسسة على تنفيذ وسير االستراتيجية 

 التسويقية
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 المزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضيالمحور الخامس: 

 

 م

 

 العبارات

 

 موافق

 جدا

 موافق محايد موافق

بدرجة 
 قليلة

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 

تعتمد المؤسسة على التخطيط والتطوير في تقديم خدمات النشاط 
 التسويقي

     

2 
      تقدم الخدمة الرياضية للجمهور حسب الموقع الجغرافي للسوق الرياضي

3 
 

      تعتمد السياسات التسعيرية حسب اوضاع السوق  

4 

اضافة امكانية التسجيل واالشتراك للمالعب وخدمات النشاط الرياضي 
 على الموقع االلكتروني

     

5 
      تقوم المؤسسة بالترويج الجيد لخدمات النشاط التسويقي 

6 

      وتنشيط المبيعاتالحمالت الترويجية للنشاط الرياضي تستخدم االعالنات 

7 
      تضع المؤسسة استراتيجيات التسعير التي تتناسب مع المستفيدين 

      عملية التوزيع للخدمات تتمثل االنتقال بالخدمة الى اماكن جديدة ومتنوعة 8

      بث ملخصات للمنافسات الرياضية على الموقع االلكتروني  9

      تنظيم ندوات ومهرجانات رياضية باستضافة نجوم الرياضة  10

      تصميم لوحات اعالنية متحركة امام البوابات الرئيسية  11

12 
 

      سهولة االتصال بالمسئولين عن خدمات النشاط  

      التسويقية االنشطة بجودة االهتمام  13
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 التسويق الرياضيالمحور السادس: دور وسائل االعالم في خدمة 

 م

 

 العبارات

 موافق

 جدا

 محايد موافق

 موافق

بدرجة 
 قليلة

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 
يتم االستفادة من االعالم الرياضي عند الترويج للنشاط التسويقي   

      للمؤسسة

2 

تمارس وسائل االعالم دورها االيجابي في خدمة النشاط التسويقي 
      للمؤسسات الرياضية

3 
 تحقيق اهداف ترفيهية للجمهور الداخلي والخارجي عن طريق االعالم يتم

     

4 
 

 يتم تحقيق اهداف السياحة الرياضية والترويجية عبر وسائل االعالم
     

5 
 هناك وعي من قبل االعالم الرياضي تجاه التسويق الرياضي 

 

     

6 

الخبرية من المؤسسة هناك اقبال من المؤسسات االعالمية لشراء المادة 
      الرياضية

      تقوم الصحافة بدورها تجاه النشاط التسويقي للمؤسسة 7

8 

االعتماد على عملية التقويم المستمر للرسائل االعالمية المستخدمة في 
 التسويق الرياضي

     

9 
      يتم اختيار الوقت المناسب لإلعالن عن االنشطة التسويقية

      انتشار اعالمي صحافة، تلفزيون، لنشاط المؤسسةال يوجد  10
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 المحور السابع: العوامل الجاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط الرياضي للمؤسسات الرياضية

 

 م

 

 العبارات

 موافق

 جدا

 محايد موافق

 موافق

بدرجة 
 قليلة

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 

تخصيص مساحة لعرض منتجات المؤسسات التجارية في اماكن 
      مميزة داخل المؤسسة الرياضية

 اعالن اسم الراعي على تذاكر الدخول للمباريات 2

     

3 
 

 االعالن في ندوات ومؤتمرات رياضية بحضور نجوم الرياضة 

     

 االعالن عن الزي الرياضي للفرق والمنتخبات الرياضية 4

     

      تحرص المؤسسة على توفير عوامل الجذب للمستثمرين والرعاة 5

6 
تربط المؤسسة الرياضية عالقات تعاونية مع الشركات التجارية 

      االعمالورجال 

 رعاية االحداث والمهرجانات الرياضية والمحلية واالقليمية والدولية 7
 

     

 االعالن على العالمات التجارية على مجالت المؤسسة الرياضية 8

     

      االعالن على الموقع الخاص بالمؤسسة الرياضية 9

10 

اعالنات ضخمة حول بعض المنشآت الرياضية لفترات زمنية 
 مقابل تمويل صيانتها 
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 المحور الثامن: تقويم ومتابعة خطة التسويق الرياضي

 
 م

 
 العبارات

 موافق
 جدا

 محايد موافق

 موافق
بدرجة 
 قليلة

غير 
موافق 
 إطالقا  

 يتم تقييم تحديد االهداف التسويقية 1
     

 يتم اعداد التقارير المالية والدورية 2
     

3 
 

 تقييم نمو السوق الرياضي
     

 تقسيم نمو المبيعات لألنشطة التسويقية والرعاية الرياضية 4
     

 للنشاط التسويقييتم تحديد حصة المؤسسة الرياضية المنظمة  5
 
     

 المحافظة على درجة االبقاء على الرعاة 6
     

      االهتمام بالمحافظة على المستفيدين والمستهلك الرياضي  7

      االهتمام بجودة االنشطة التسويقية 8

      االهتمام بجودة المنتجات المضافة لألنشطة التسويقية 9

      المبارياتتحديد عدد مبيعات تذاكر  10
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 (2ملحق رقم )

استمارة االستبيان بالشكل النهائي والموزعة على 
 عينة البحث

 

 

 

 

 
 



 

311 
 

 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 باديس بن عبدالحميد جامعة

 والرياضية البدنية التربية معهد
 -مستغانم -

  
 

 

         

 

 سيدي الكريم...... سيدتي الكريمة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يهدف هذا االستبيان الى التعرف على استراتيجيات التسويق الرياضي واثرها في تطوير اداء المؤسسات 
الباحث بهذه الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في االدارة الرياضية ويشرف على هذا الرياضية. ويقوم 

البحث البروفيسور أ. د/ بن قناب الحاج االستاذ بمعهد التربية البدنية جامعة عبدالحميد بن باديس، علما 
حث العلمي ان كافة المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تكون سرية ولن تستخدم اال لغرض الب

فقط. ان تعاونكم معنا يعزز البحث العلمي ونرجو من سيادتكم الموقرة التكرم باإلجابة على اسئلة هذا 
 االستبيان، فنتائجه تعتمد على مشاركتكم واجابتكم.

                                                                مع فائق احترامي وتقديري،،،

 إبراهيم علي غراب باحث دكتوراه/                                                          

 

                                                                           

 واثرها في تطوير اداء المؤسسات الرياضيةاستبيان حول استراتيجيات التسويق الرياضي 

 المؤسسات الرياضية اليمنية حالة
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 المحور االول: دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة الرياضية 

 

 

 

 م

 

 العبارات

 موافق

 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 

قبل ادارة يتم تحديد االهداف التسويقية بوضوح من 
      المؤسسة

2 
 يوجد رؤية تسويقية للمؤسسة

     

3 
 

وجود قاعدة بيانات واضحة بالمؤسسة ونشاطها 
      واهدافها التسويقية

4 
 يوجد كوادر متخصصة في التسويق الرياضي

     

5 

جاهزية المالعب والمنشآت الرياضية الخاصة 
      بالمؤسسة الستثمارها

6 
 عاملين ذوي مؤهالت عاليةتمتلك المؤسسة 

     

7 

يوجد لدى المؤسسة امكانيات ابتكارية للتخطيط 
      االستراتيجي للتسويق الرياضي

8 
يوجد لدى المؤسسة رقابة جيدة على سير العملية 

 التسويقية
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 البيئة الخارجية للمؤسسةالمحور الثاني: دراسة المحيط 

 

 م

 

 العبارات

 موافق

 جدا
 محايد موافق

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا  

 وضوح السياسة العامة للدولة نحو تفعيل التسويق الرياضي 1
     

 العوامل االقتصادية تؤثر على استراتيجيات التسويق الرياضي 2
     

3 
 

 الرياضيوضوح اللوائح القانونية نحو التسويق 
     

 هناك توجه من قيادة الدولة ألنشاء منشآت ومؤسسات رياضية جديدة 4
     

 هناك حماس ووعي من قبل الرعاة باتجاه التسويق في المجال الرياضي 5
     

      لدى المؤسسة مصادر جديدة للتمويل غير التمويل الحكومي 6

 الخارجية للمؤسسةيتم اعداد بحوث تسويقية لمعرفة البيئة  7
     

 تتعامل الدولة مع الرياضة بعقلية اقتصادية واستثمارية 8
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 التسويقية الرياضية تالمحور الثالث: االجراءات التنفيذية لالستراتيجيا

 

 م

 

 العبارات

 موافق

 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 

الخاصة بحاجات ورغبات المستفيدين يتم جمع البيانات والمعلومات 
      الرياضيين

2 

وضوح اللوائح التي تسهل التمويل الذاتي لألنشطة الرياضية للمؤسسة من 
      خالل الرعاية الرياضية

3 
 

 تحديد ميزانية خاصة بتسويق االنشطة الرياضية
     

4 
 والتنفيذ الجيدربط المكافئات والحوافز بإنجاز االهداف وتطور االداء 

     

5 
 يتم عمل دورات تدريبية في مجال التسويق الرياضي

     

6 

يتم توظيف افضل الخبرات والدفع باتجاه التحسين المستمر من اجل 
      االنجاز

7 
 تطبيق وتسويق البحوث العلمية في المجال الرياضي

     

8 
وسير االستراتيجية تتابع وتشرف االدارة العليا بالمؤسسة على تنفيذ 

 التسويقية
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 المحور الرابع: الموازنة التسويقية في المؤسسات الرياضية

 
 م

 
 العبارات

 

 موافق
 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 
يتم تحديد مخصصات مالية للتسويق الرياضي من الميزانية 

      العامة للمؤسسة الرياضية

 على بحوث التسويقهناك انفاق  2
     

3 
 

 هناك انفاق على انشطة الترويج
     

 يتم تحليل العائد من انشطة التسويق الرياضي 4
     

 يتم تحديد اعباء الصرف على االنشطة التسويقية 5
     

 توجد ميزانية معتمدة لتسويق النشاط والبطوالت الرياضية 6
     

 والهدايايتم تحديد تكاليف الجوائز  7
     

 يتم حساب مداخيل االعالم من خالل نقل النشاط الرياضي 8
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 المحور الخامس: المزيج التسويقي لتسويق النشاط الرياضي

 

 

 

 

 م

 

 العبارات

 

 موافق

 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 

تقدم الخدمة الرياضية للجمهور حسب الموقع الجغرافي للسوق 
      الرياضي

2 

للمالعب وخدمات النشاط اضافة امكانية التسجيل واالشتراك 
      الرياضي على الموقع االلكتروني

3 
 

 تقوم المؤسسة بالترويج الجيد لخدمات النشاط التسويقي
     

4 
 تضع المؤسسة استراتيجيات التسعير التي تتناسب مع المستفيدين

     

5 

عملية التوزيع للخدمات تتمثل االنتقال بالخدمة الى اماكن جديدة 
      ومتنوعة

6 
 االهتمام بجودة االنشطة التسويقية

     

7 
 تنظيم ندوات ومهرجانات رياضية باستضافة نجوم الرياضة

     

      تصميم لوحات اعالنية متحركة امام البوابات الرئيسية 8
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 خدمة التسويق الرياضيالمحور السادس: دور وسائل االعالم في 

 م

 

 العبارات

 موافق

 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 
تمارس وسائل االعالم دورها االيجابي في خدمة النشاط التسويقي 

      للمؤسسات الرياضية

2 
 يتم تحقيق اهداف ترفيهية للجمهور الداخلي والخارجي عن طريق االعالم

     

3 
 اهداف السياحة الرياضية والترويجية عبر وسائل االعالميتم تحقيق 

     

4 
 

 هناك وعي من قبل االعالم الرياضي تجاه التسويق الرياضي
     

5 

هناك اقبال من المؤسسات االعالمية لشراء المادة الخبرية من المؤسسة 
 الرياضية

 

     

6 

االعالمية المستخدمة في االعتماد على عملية التقويم المستمر للرسائل 
      التسويق الرياضي

7 
      بث ملخصات للمنافسات الرياضية على الموقع االلكتروني

8 
      يوجد انتشار اعالمي صحافة، تلفزيون، لنشاط المؤسسة
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 المحور السابع: العوامل الجاذبة للمؤسسات التجارية لرعاية النشاط الرياضي للمؤسسات الرياضية

 

 م

 

 العبارات

 موافق

 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا  

1 

تخصيص مساحة لعرض منتجات المؤسسات التجارية في 
      اماكن مميزة داخل المؤسسة الرياضية

 اعالن اسم الراعي على تذاكر الدخول للمباريات 2
     

3 
 

االعالن في ندوات ومؤتمرات رياضية بحضور نجوم 
      الرياضة

 االعالن عن الزي الرياضي للفرق والمنتخبات الرياضية 4
     

5 

رعاية االحداث والمهرجانات الرياضية والمحلية واالقليمية 
 والدولية

 

     

6 

االعالن على العالمات التجارية على مجالت المؤسسة 
      الرياضية

      االعالن على الموقع الخاص بالمؤسسة الرياضية 7

8 

اعالنات ضخمة حول بعض المنشآت الرياضية لفترات زمنية 
 مقابل تمويل صيانتها
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 المحور الثامن: تقويم ومتابعة خطة التسويق الرياضي

 
 م

 
 العبارات

 موافق
 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا  

 يتم تقييم االهداف التسويقية 1
     

 والدورية يتم اعداد التقارير المالية 2
     

3 
 

 تقييم نمو السوق الرياضي
     

 يتم تحديد حصة المؤسسة الرياضية المنظمة للنشاط التسويقي 4
     

 المحافظة على درجة االبقاء على الرعاة 5
 
     

 االهتمام بالمحافظة على المستفيدين والمستهلك الرياضي 6
     

      االهتمام بجودة االنشطة التسويقية 7

      تحديد عدد مبيعات تذاكر المباريات 8

 

 

 

 نشكركم على تعاونكم معنا وتقبلوا خالص الشكر والعرفان،،،
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 (3ملحق رقم )
 وزارة الشباب والرياضة

 صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة

 املقابلة الشخصية االوىل:

 ظهرا 11:33الساعة  1312/ يونيو/ 14يوم االثنني 

 املقابل: مستشار وزير الشباب والرياضةالشخص 

 امحد احلدأ :االستاذ

 دقيقة. 33مدة املقابلة:

 اسئلة املقابلة: 

ماهي برايك العوامل اليت تساعد على وضع اسرتاتيجية ناجحة من اجل تفعيل التسويق  -
 الرياضي يف املؤسسات الرياضية اليمنية؟

 ماهي اقرتاحاتك حول التسويق الرياضي؟ -
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 (4رقم ) ملحق
 جامعة صنعاء

 كلية التجارة واالقتصاد

 :لثانيةاملقابلة الشخصية ا

 صباحا 13:33الساعة  1312/ يونيو/ 14 ءالثالثايوم 

  فضل احملموديالدكتور:  الشخص املقابل

 دقيقة. 33مدة املقابلة:

 اسئلة املقابلة: 

تفعيل التسويق  ماهي برايك العوامل اليت تساعد على وضع اسرتاتيجية ناجحة من اجل -
 الرياضي يف املؤسسات الرياضية اليمنية؟

 ماهي اقرتاحاتك حول التسويق الرياضي؟ -
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 (5ملحق رقم )
 وزارة الشباب والرياضة

 :ثالثةاملقابلة الشخصية ال

 ظهرا 11:33الساعة  1312/ يونيو/ 14 ءالثالثايوم 

 مدير عام النشاط الرياضي حالياالشخص املقابل: 

 عصام دريبان :االستاذ

 دقيقة. 33 مدة املقابلة:

 اسئلة املقابلة: 

ماهي برايك العوامل اليت تساعد على وضع اسرتاتيجية ناجحة من اجل تفعيل التسويق  -
 الرياضي يف املؤسسات الرياضية اليمنية؟

 ماهي اقرتاحاتك حول التسويق الرياضي؟ -
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 (2ملحق رقم )

 أسماء السادة المحكمين 

 اجلامعة الصفة االسم م

1 
 بروفيسور منهجية وتربية بدنية د/ عطاء اهلل امحد

جامعة عبداحلميد بن 
 باديس

2 
 د/ العيد حممد

استاذ برفسور كلية التجارة 
 واالقتصاد

جامعة عبداحلميد بن 
 باديس

جامعة عبداحلميد بن  دكتور تربية بدنية د/ زيتوين عبدالقادر 3
 باديس

4 
 تربية بدنيةدكتور  د/ بن قالوز

جامعة عبداحلميد بن 
 باديس

5 
 ادارة رياضية د/ مناد فضيل

جامعة عبداحلميد بن 
 باديس

6 
 استاذ التسويق د/ فضل احملمودي

جامعة كلية التجارة 
 صنعاء

7 
 جامعة صنعاء كلية التجارة  دكتور تسويق د/ عبدالكرمي الدعيس

 جامعة اب دكتور إدارة أعمال د/ حممد امليتويت 8

 جامعة اب دكتور علوم اقتصاد د/ عيسى امحد احلنوم 9

 جامعة اب كلية التجارة  دكتور تسويق د/ عمار أملقطري 10

 جامعة صنعاء دكتور إدارة رياضية د/ حسني جعيم 11
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 جامعة صنعاء ادارة رياضية د/ رضوان علي امساعيل 12

 جامعة صنعاء دكتور تربية بدنية د/ حسن عبد ربه 13

 جامعة صنعاء دكتور تربية بدنية د/ امحد جاسر 14

 جامعة صنعاء دكتور تربية بدنية د/ فواد طارش 15

 جامعة صنعاء ادارة رياضية د/ عبدالغين مطهر 16

 جامعة صنعاء ادارة رياضية فواد العوديد/  17

18 
 جامعة صنعاء دكتور تربية بدنية جني  جعيمد/ 
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 التسويقخبراء اسماء 
 

 الصفة االسم م

 جامعة صنعاءكلية التجارة دكتور تسويق   فضل المحمودي /د 1

2 
 

 د/ عمار ألمقطري
 

 دكتور تسويق جامعة اب

3 
 

 احمد الحداا/
 

 مستشار وزارة الشباب والرياضة

4 
 

 عصام دريبانا/
 

 مدير عام النشاط الرياضي

5 
 

 حسام السنبانيا/
 

 القدمخبير التسويق اتحاد كرة 

6 
 

 كمال البعدانيا/
 

 الرياضي االستثمارو  التسويقير عام  دم

7 
 

 علي العصريا/ 
 

 مدير عام المؤسسة العامة للتلفزيون
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 (7ملحق رقم )

 جدول كاف تربيع
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 (8ملحق رقم )

 من مشروع القرار الجمهوري المذكرة الغطائية
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 (9ملحق رقم )

 مذكرات تسهيل المهمة
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The role of sport marketing strategies in enhancing sport institutions’ 

performance: the case of Yemeni sport federations. 

Abstract: 

 

The aim of this study is to investigate the current situation of sport makreting strategies and 

the role they play in enhancing the performance of sport institutions through the case study of 

Yemeni sport federations. This was achieved using a comtemporary empirical field research 

in sport institutions and federations. Furthermore, this research work intended to develop 

sport marketing strategies in these insitutions rounded upon results obtained from the field 

work. The study is based on a questionnaire conducted respectively at the level of the 

Ministry of  Youth and Sport sponsoring sport activities, the Olympic Commission, and 

general sport federations. The population included sixty members overall from various 

samples. Ten participants were chosen from the Ministry of Youth and Sport board of 

managers in addition to seven experts. From the Olympic Commission 3 members were 

selected. The remaining forty participants belonged to sport federations. The nature of this 

research is descriptive being the most suitable approach to reach the set out objectives. Data 

were collected using questionnaires that covered relevant and targeted questions to help 

answer the raised questions concerning sport marketing and its fundamentals. The conclusions 

revealed the absence of strategies and policies from the Ministry of Youth and Sport in the 

sport marketing field. The main recommendations included  investigating the internal and 

external marketing nature of  institutions, setting clear and definite marketing objectives, 

clarifying the marketing regulations and laws, and consolidating the role of the media in 

promoting sport marketing. The list was not exhaustive as it also included attrackting more 

sponsors to support sport activities in addition to undertaking assessments and further follow-

ups of marketing plans.  

 

Key words: strategies, sport marketing, sport federations 
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Les stratégies du marketing sportif et ses effets sur le développement des 

actions des institutions sportives: cas des fédérations sportives du Yémen. 

 

Résumé: 

L’objectif de cette étude est d’exposer la lumière sur la situation actuelle des stratégies de 

marketing et de leurs effets sur le développement des actions entreprises par des institutions 

sportives tells que les fédérations sportives du Yémen. Il s’agit, ici, d’un travail empirique 

d’actualité portant sur leur capacité des institutions et des fédérations sportives à concevoir 

des stratégies de marketing sportif. Cette recherche repose sur les résultats obtenus lors de 

l’étude de terrain. En effet, la méthode retenue est celle de questionnaires administrés 

respectivement au ministère de la jeunesse et des sports; principal sponsor des activités 

sportives, au comité olympique, ainsi qu’aux fédérations sportives.  

 

L’échantillon de cette étude est constitué de 60 membres, dont 10 appartenant au ministère de 

la jeunesse et des sports, 7 experts, 3 membres du comité olympique, et 40 membres 

appartenant aux fédérations. Au cours de ce processus, la méthode descriptive fut retenue 

compte tenu de sa pertinence pour la nature du sujet. 

 

Les données furent collectées en utilisant des questionnaires, qui continrent de nombreuses 

questions soulevées dans cette étude, et qui portèrent sur les stratégies du marketing sportif et 

de ses contours. Cette étude témoigne de l’absence d’une stratégie et d’une vision claires de la 

part du ministère concernant la marketing sportif.  

 

A cet égard, parmi les principales recommandations de cette recherche figurent, d’une part, la 

nécessité de consacrer une étude approfondie, afin de mieux cerner l’environnement interne et 

externe du marketing de l’institution en question et de définir, d’autre part, les objectifs des 

stratégies adoptées en matière de marketing. Cette étude incite également à l’importance de 

rendre plus claires les réglementations et les lois en vigueur, qui concernent le marketing et de 

promouvoir le rôle joué par les médias au service du marketing sportif tout en consolidant 

leur capacité à attirer des firmes commerciales pour accompagner les manifestations 

sportives. Il n’en demeure pas moins qu’il convient d’évaluer et d’assurer le suivi de ces 

stratégies de marketing. 

 

Mots clefs: stratégies, marketing sportif, fédérations sportives. 
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 االتحادات الرياضية اليمنيةحالة 
هدفت الدراسة إلى التعرف على الوضع الحالي لالستراتيجيات التسويقية واثرها في تطوير اداء 
المؤسسات الرياضية حالة االتحادات الرياضية في الجمهورية اليمنية من خالل دراسة ميدانية واقعية 

لى بناء استر  اتيجيات للتسويق الرياضي فيها مبنية على معاصرة للمؤسسات واالتحادات الرياضية، وا 
نتائج الدراسة الميدانية. الدراسة الميدانية تمت من خالل تصميم استبانة خاصة وزعت على وزارة 

 .واللجنة االولمبية واالتحادات الرياضية العامة الشباب والرياضة التي تمول األنشطة الرياضية،
( افراد، وكان 10غ عدد افراد قيادة وزارة الشباب والرياضة )( فردا، بل(60تكونت عينة الدراسة من    

( فردا، 40( افراد من اللجنة االولمبية، فيما بلغ عدد افراد االتحادات )3( افراد، و )7عدد الخبراء )
 واستخدم الباحث في اجراء دراسته المنهج الوصفي لمناسبته لتحقيق متطلبات هذا البحث.

باستخدام اداة االستبيان والتي تضمنت العديد من االسئلة التي يرغب الباحث في وتم جمع البيانات 
وقد توصل الباحث في هذه الدراسة   االجابة عليها، حول موضوع استراتيجيات التسويق الرياضي ومحاورة.

ه التسويق الى النتائج الميدانية حيث اتضح غياب االستراتيجيات والسياسات الواضحة من قبل الوزارة باتجا
، وكانت ابرز التوصيات ضرورة  دراسة ومعرفة البيئة التسويقية الداخلية والخارجية )المحيط( الرياضي

يل عللمؤسسة وتحديد اهداف االستراتيجيات التسويقية وتوضيح اللوائح والقوانين  الخاصة بالتسويق، وتف
المؤسسات التجارية لرعاية االنشطة دور وسائل االعالم في خدمة التسويق الرياضي والعمل على جذب 

 .الرياضية باإلضافة الى ضرورة التقييم والمتابعة لخطط التسويق

 ، التسويق الرياضي، االتحادات الرياضيةاستراتيجيات الكلمات االفتتاحية:

 

 
 

 داء المؤسسات الرياضيةأثرها في تطوير أستراتيجيات التسويق الرياضي و إ


