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ضيةاسرتاتيجيات ضي وأثرها يف تطوير أداء املؤسسات الر التسويق الر
ضية اليمنية حالة االحتادات الر

2بن قناب احلاج   - 1إبراهيم علي صاحل غراب 

صنعاءاجلمهورية اليمنية1
ضية2 ديس  مستغخمرب تقومي النشاطات البدنية والر امنجامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على الوضع احلايل لالسرتاتيجيات التسويقية واثرها يف تطوير اداء املؤسسات 
ضية يف اجلمهورية اليمنية من خالل دراسة ميدانية واقعية معاصرة للمؤسسات  ضية حالة االحتادات الر الر

ضية، وإىل بناء اسرتاتيجيات  ضي فيها مبنية على نتائج الدراسة امليدانية. الدراسة واالحتادات الر للتسويق الر
ضة اليت متول األنشطة  امليدانية متت من خالل تصميم استبانة خاصة وزعت على وزارة الشباب والر

ضية، ضية العامةالر .واللجنة االوملبية واالحتادات الر
ضة () فردا، بلغ عدد اف(60تكونت عينة الدراسة من  ) افراد، وكان عدد 10راد قيادة وزارة الشباب والر

) فردا، واستخدم 40) افراد من اللجنة االوملبية، فيما بلغ عدد افراد االحتادات (3) افراد، و (7اخلرباء (
الباحث يف اجراء دراسته املنهج الوصفي ملناسبته لتحقيق متطلبات هذا البحث.

ستخدام اد ت  اة االستبيان واليت تضمنت العديد من االسئلة اليت يرغب الباحث يف االجابة ومت مجع البيا
ضي وحماورة. وقد توصل الباحث يف هذه الدراسة  اىل النتائج عليها، حول موضوع اسرتاتيجيات التسويق الر

جتاه التسويق ا ضيامليدانية حيث اتضح غياب االسرتاتيجيات والسياسات الواضحة من قبل الوزارة  ، لر
وكانت ابرز التوصيات ضرورة  دراسة ومعرفة البيئة التسويقية الداخلية واخلارجية (احمليط) للمؤسسة وحتديد 
لتسويق، وتفعيل دور وسائل االعالم يف  اهداف االسرتاتيجيات التسويقية وتوضيح اللوائح والقوانني  اخلاصة 

ضي والعمل على جذب املؤسسات ال إلضافة اىل ضرورة خدمة التسويق الر ضية  تجارية لرعاية االنشطة الر
.التقييم واملتابعة خلطط التسويق

ضيةالكلمات االفتتاحية: ضي، االحتادات الر اسرتاتيجيات، التسويق الر
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Strategies  Sports Marketing And its impact on the development
Performance of sports institutions The case of

Yemeni sport federations

Abstract:
The study aimed to identify On the current situation Marketing strategies and

their impact In the development of enterprise performance Mathematical State
Federations Sports in the Republic of Yemen Through a realistic field study
Contemporary institutions and unions, Sports, and to build strategies Sports
marketing is built The results of the field study Field study was conducted from
During the design of a special questionnaire Distributed to the Ministry of
Youth And sports that fund activities Sports, Olympic Committee General
Sports Federations The sample of the study consisted of: (60) (10) Ministry of
Youth and Sports (7) individuals, the number of experts (Members of the
Commission 3 individuals, and) Olympic Games, while the number of
members (Individual, and 40 federations) Researcher to conduct his study on
Descriptive approach) studies
Survey and analysis (given what Enjoy it's ability to describe
Phenomenon is the appropriate approach Which achieves the objectives of the
study Data was collected using A questionnaire tool which included Many
questions he wishes The researcher answers them, about Theme Marketing
Strategies Athlete and Interviewer. Has reached Researcher in this study to
Field results where it turned out
Absence of strategies And clear policies before Ministry of Marketing Athlete,
were the most prominent recommendations The need to study and know the
environment
Internal and external marketing Ocean) of the institution and determine
(Objectives of marketing strategies And clarifying regulations and laws
Marketing and role play Media in the service Sports marketing and work on
Attract businesses For sports activities In addition to the need for evaluation
Follow up marketing plans

Key words: Strategy, Sports Marketing, Sports Federations
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:مقدمة
ضة من  ضة تدار من منظوم صناعي, حيث اصبح مصطلح صناعة الر لقد اصبحت الر
ضة لفتح اسواق جديدة مل تكن متاحه من قبل  املصطلحات املتداولة، ودخلت الشركات العمالقة عامل الر

ت ا ضة يف مقدمة االعال ضة مادة شيقة للرتويج والتسويق، واصبح ابطال الر لتجارية، وظهر واصبحت الر
ضي ضي والتمويل الر ضية والتسويق الر لرعاية الر ).2004. ( كمال الدين درويش، ما يسمى 

جديدا للدراسة. وما يزال حىت االن يفتقر اىل بنية ملموسة وحقيقية  ضي ميدا ويعد التسويق الر
ضي للمعرفة عند مقارنته مبيادين دراسية اخرى ومع ذلك فهذه البنية تت طور وتنمو. ويعد ميدان التسويق الر

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

ا الدراسيةالر ضية إلدراجه ضمن مقررا ، 2005.(سعد شليب، ضية مما دفع العديد من كليات الرتبية الر
).19ص

 :املشكلة
جلمهورية اليمنية ووضع االسرتاتيجيات  ضية  ملؤسسات الر ضي  املالحظ ان استغالل عملية التسويق الر

لشكل العلمي واملدروس،  وامنا تنطلق من اجتهادات شخصية ودون وجود التسويقية املالئمة ال تتم 
اسرتاتيجيات وخطط للتسويق. وهذا بدورة يوضح جليا عزوف الكثري من املؤسسات االقتصادية والتجارية عن 
ضي من قبل  ضية، ويالحظ ايضا عدم االهتمام جبانب التسويق الر ضية للمؤسسات الر رعاية االنشطة الر

ض ية.العديد من املؤسسات الر
ضي كدراسة هامة، ملعرفة  ختياره ملوضوع اسرتاتيجيات التسويق الر ومن هنا جاء اهتمام الباحث 
ضي من الناحية االقتصادية  ضي، كذلك امهية التسويق الر ما ينبغي ان تكون علية اسرتاتيجيات التسويق الر

ضية. للمؤسسة الر
إىل أي ب هذا الوضع قمنا بطرح االشكالية التالية: ومن خالل هذا الطرح، ومن اجل الوقوف على اسبا

لكفاءة والفعالية املطلوبة؟ ا التسويقية  ضية اليمنية تنفيذ اسرتاتيجيا مدى استطاعت املؤسسات الر
وضمن هذه االشكالية تندرج جمموعة من التساؤالت الفرعية وهي كالتايل:

األسئلة: 
ضية.هل يتم دراسة البيئة الداخلية  لل1- مؤسسة الر
ضية -2 بدراسة احمليط (البيئة اخلارجية) للمؤسسة؟هل تقوم املؤسسات الر
ضية-3 ضية؟هل تتبع املؤسسات الر االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الر
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 :األهداف
ضية-1 .حتليل املوقف التسويقي للمؤسسات الر
ضية.تسليط الضوء على مفهوم االسرتات-2 يجية التسويقية يف املؤسسة الر
ضية اليمنية.-3 معرفة اوجه النقص يف تنفيذ االسرتاتيجيات التسويقية من قبل املؤسسات الر
 :الفرضيات
ضية.ال يتم  دراسة البيئة -1 التسويقية الداخلية  للمؤسسة الر
ضية بدراسة -2 .للمؤسسةاحمليط (البيئة اخلارجية)ال تقوم املؤسسة الر
ا التسويقية.-2 ضية اليمنية ال تتبع االجراءات التنفيذية لتنفيذ اسرتاتيجيا املؤسسات الر
 :املصطلحات الواردة يف البحث
االسرتاتيجية(strategic)

ا خطة أو سبيل للعمل، والذي يتعلق لغة:  من الناحية اللغوية ميكن تعريف كلمة اسرتاتيجية 
ثل أمهية دائمة للمنظمة ككل وبطبيعة احلال فإن هذا املفهوم ال يعكس املضمون العلمي جبانب عمل مي

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

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

تعمل فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية.
من ميادين النشاط اإلنساين اصطالحا:  معىن االسرتاتيجية: هي جمموعة األفكار و املبادئ اليت تتناول ميدا

بصورة شاملة ومتكاملة، وتكون ذات داللة على وسائل العمل، ومتطلباته و اجتاهات مساره لغرض الوصول 
ملستقبل. ت طالب (إىل أهداف حمددة مرتبطة  اجلامعة العربية املفتوحة).نقال عن موقع منتد

ا خطط وانشطة املؤسسة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق Thomasيعرفها (التعريف االجرائي:   (
ا بصورة فعالة وذات   درجة من التطابق بني رسالة املؤسسة واهدافها، وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل 

).23ص، 2014(هشام حرير، واخرون، .كفاءة عالية
ضي :(Sport Marketing)التسويق الر

عوا واشرتوا. ن القوم  التسويق لغة: التسويق لغة مبعىن تسوق, يتسوق, تسوق, تسوقا, وتعين 
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ضي ما هو إال استطالع الرأي واالجتاهات السائدة يف السوق ومن مث توجيه اصطالحا: التسويق الر
ضية لتتوافر م . (Booniel, 1994, p.150)ع تلك االجتاهات املنتجات واخلدمات الر
ضي (Sport Marketing)التعريف االجرائي: التسويق الر

ضية اليت  دف اىل ختطيط وتسعري وترويج وتوزيع املنتج او اخلدمة او االنشطة الر هو عملية متداخلة 
)، 2013د املؤمين، طارق احلمد، .( ز تشبع حاجات ورغبات املستفيد او املستهلكني احلاليني واملرتقبني

 :املؤسسة
املؤسسة: هي كلمه معقدة تدل من جهة عمل( فعل اسس خلق او اجياد شيء) ومن التعريف اللغوي:  

جهة اخرى على نتيجة هذا العمل حبيث يصبح عمل اجتماعي مميز. وستعمل الكلمة عادة للداللة على 
ل وسيم صالشيء املؤسس, فيقال : مؤسسات اقتصادية,  ).29سياسية, دينية... اخل.(طو

ليعرفها كل من ( التعريف االصطالحي:    ا عبارة عن تنظيم يستخدم عدة وسائل ادر وكافاينول) 
ل  إلنتاج  او بيع سلع او خدمات. ( طو وتسمى عوامل االنتاج بطريقة مثلى لبلوغ االهداف اليت سطرت 

).29وسيم ص
ضية     االتعريف االجرائي:  (Sports institutions)ملؤسسات (اهليئات) الر

ضية العامة لأللعاب  ضة، اللجنة االوملبية الوطنية، االحتادات الر تتمثل يف ووزارة الشباب والر
ضية واالجتماعية، مراكز  حملافظات األندية الر الفردية واجلماعية االوملبية وغري االوملبية،  فروع االحتادات 

ضية، مراكز التدريب، املعسكرات الدائمة، مركز الطب الش باب، املنشآت والصاالت املغلقة واملالعب الر
ضي، قصر الشباب املراكز الثقافية للشباب. الر

ضي ضية هلا شخصية اعتبارية مستقلة، وتعترب : )Sports Federation(االحتاد الر هو هيئة ر
ضي اىل نشر اللعبة واالرتقاء من اهليئات اخلاصة ذات النفع ا لعام ومقره العاصمة، ويهدف االحتاد الر

). 116، ص2016.( حممد عبدالتواب، مبستواها وتنظيم وتنسيق النشاط بني اعضائه
 :ة الدراسات املشا
الدراسات العربية:- 

.)2016دراسة حسني علي كنبار العبودي (- 1
ضي يف تطو  ضية العراقيةبعنوان: امهية االستثمار الر ير املنشآت الر

ضية وكيفية  هيل املنشآت الر ضي يف اعادة  هدفت الدراسة اىل توضيح امهية االستثمار الر
) املعدل يف 2006) لسنة (13تطويرها وفقا للمعايري العاملية ومدى االستفادة من قانون االستثمار رقم (

ضية العراقية.احلصول على التمويل الكايف وتسخريه لصاحل تطوي ر املنشآت واملؤسسات الر
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ضة وإداريي االندية. وقد 219وتكونت عينة البحث من ( ) فردا، من هيئة االستثمار ووزارة الشباب والر
مت تطبيق املنهج الوصفي املسحي. وتوصل الباحث يف نتائجه اىل: ان قانون االستثمار النافذ هو احلل االمثل 

ضي لدى عموم إلنشاء وتطوير واعاد ضية، وان هناك ضعف يف ثقافة االستثمار الر هيل املنشآت الر ة 
ضية يف العراق. وتوفري االراضي الكافية إلقامة  تمع فضال عن تدهور حالة البنية التحتية للمنشآت الر ا

ضية وبناء منشآت جديدة بطريقة االستثمار فضال عن ادخال نظام اخلصخصة ا ضية وتطبيقه املشاريع الر لر
).2016(حسني العبودي، على ارض الواقع.

صري عبدالقادر(2- ) بعنوان: 2015دراسة 
ضي وانعكاساته على مصادر التمويل يف املؤسسة  التخطيط االسرتاتيجي يف عملية التسويق الر

ضية ضية.- الر دراسة ميدانية يف املؤسسات الر
ضية لتحقيق هدف البحث وامهيته: وضع السيا ا اهليئات الر سة التنظيمية والتخطيطية اليت ترتبط 

ضية، والثقافية  عملية التسويق من خالل العمل على توفري جماالت الرعاية ،الدعاية والرتويج لألنشطة الر
ضية وتنظي ضية . متابعة نشاط اهليئات الر م جهودها واالجتماعية والفنية للعاملني يف الشركات واملصانع الر

مكانيات اهليئات  تمع واعداد برامج االستفادة املتبادلة  لنفع على ا فيما خيص تسويق املنتج الذي يعود 
ضية. الر

) من قيادة االندية احملرتفة لكرة القدم االوىل والثانية، 20) مسري، (50وكانت عينة البحث: (
ضة، و(10ملبية و() قيادة اللجنة االو 5) مسريي احتاد القدم، و(5و( ) 10) من مسريي وزارة الشباب والر

من مسئويل الشركات واالتصاالت.
واعتمد الباحث يف ادوات البحث على استمارة االستبيان وكان املنهج املتبع هو املنهج الوصفي التحليلي. 

ولقد توصل الباحث يف نتائجه اىل:
ضية ان تنتهج سياسة التخطيط اال سرتاتيجي جلميع براجمها االنتاجية، التظاهرات على املؤسسة الر

ا مع مراعاة اجلوانب والشئون الفنية االدارية والتقنية  ضية، الرتويج للسلع واخلدمات لتلبية مجيع حاجيا الر
لتنفيذ االعمال واتباع اخلطط املسطرة وخلق الفرص املتاحة يف ضل سياسة السوق.

ضي جللب املستهلك استعمال اهم وسائل االعالم واالت صال االكثر شيوعا يف عملية التسويق الر
)، smsقل فرتة زمنية ممكنه واقل تكلفة عن طريق االنرتنت والتلفزيون واإلذاعة، اهلاتف والرسائل النصية (

الت والربيد االلكرتوين وانظمة التواصل االجتماعي صري عبدالقادر، الصحف اليومية ، ا ).2015.(
ل وسيم (كذلك ا ا طو ) حتت عنوان:2009لدراسة اليت قام 

ضية اجلزائرية ً  ضية يف اجلزائر: حالة االحتادات الر أسباب ضعف الرعاية الر
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ضية لدى  يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل معرفة هل عدم ترسخ ثقافة الرعاية الر
يف بعض القطاعات االقتصادية من األسباب املؤدية مسئويل املؤسسات االقتصادية من جهة، وغياب املنافسة 

ضية وهل القوانني احلالية وسوء التغطية  ت الر لضعف عملية الرعاية، وهل سوء التسيري والتنظيم يف االحتاد
ضية.  وأجريت الدراسة على عينة تشمل ( ) 30اإلعالمية من العوامل اليت قد تؤدي إىل ضعف الرعاية الر

ية. وقد اعتمد الباحث يف أدوات البحث على استمارة االستبيان املوجهة لرئيس االحتادية أو احتادية جزائر 
األمني العام, وكان املنهج املتبع املنهج الوصفي. وكانت أهم نتائج البحث: 

ضية لدى مسئويل هذه املؤسسات. ومن الناحية االقتصادية تشكل احلالة  عدم ترسخ ثقافة الرعاية الر
ت فان اال حية االحتاد قتصادية للمؤسسات الراعية وغياب املنافسة يف بعض القطاعات أهم األسباب، ومن 

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

ضية اليت تنظمها االحتادات ل وسيم،خالل التغطية اإلعالمية لإلحداث الر ).2009.(طو
ديةً ( ) حتت عنوان:2007ويف دراسة لـ بن عكي 

ضي رفيع املستوى ً  دي ر ضي: حالة  سياسة التمويل املايل واالنعكاسات على املردود الر
عتباره احملرك األساسي يف متابعة دف الباحثة يف هذه الدراسة إلظهار فعالية التمويل املايل 

ضي، كاالعتماد  ضي لنشاطه وتطوره وازدهاره، وتشجيع األندية النتهاج طرق جديدة للتمويل الر النادي الر
ضي، وكذا إبراز أمهية الكفا ضية والتسويق الر ءات املهنية يف جمال التسيري املايل.على اخلصخصة والرعاية الر

دي لكرة القدم من أصل األندية اليت تنشط يف البطولة الوطنية 18و أجريت الدراسة على عينة تشمل: (  (
للقسم املمتاز.

ضية،  وقد اعتمدت الباحثة يف أدوات البحث على استمارة االستبيان املوجهة لرؤساء النوادي الر
كان املنهج الوصفي، واالعتماد على النسبة املئوية واختبار كاف تربيع يف التحليل أما املنهج املتبع ف

اإلحصائي.
أهم نتائج البحث: لقد توصلت الباحثة يف نتائجها إىل:

التمويل الذي متنحه الدولة لألندية منتظم وغري كاف مقارنة بنشاط النادي. عدم وجود إطار قانوين، 
لى التمويل غري الدائم. عدم وجود حوافز للجهات املاحنة للدعم املايل، كانت يؤطر العملية للحصول ع

ضة،   مؤسسات اقتصادية وغريها. املصادر الدائمة اليت متنحها الدولة، اجلماعات احمللية ووزارة الشباب والر
ضي الرفيع املستوى. األندية تفتقر للتسيري أك ثر من التحصيل كله ال تكفي لتغطية احتياجات النادي الر

دية بن عكي،املايل. مسئولو التسيري املايل غري مؤهلني لتسيري املصادر املالية املتاحة  )2007.(
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ا بعض الباحثني منها دراسة: كما توجد دراسات أجنبية قام 
جيل بوب  ا:(nigel pope2005قام  ) بدراسة عنوا

ضي عرب االنرتنت عية عن مواقع كرة القدم يف اسرتاليا ونيوزلندا واجنلرتا " دراسة استطال" التسويق الر
وحساب اهلوامش والتخطيط للتسويق. وكان املنهج املستخدم هو املنهج املسحي، وكانت عينة الدراسة 
ضة وإدارة  مسئويل مواقع االنرتنت واخلرباء وكانت أهم النتائج أن استخدام االنرتنت يعترب وسيلة لتسويق الر

ت اإلدارة االسرتاتيجية التسويقية هي حتديد األهداف بدقة، تنمية املبيعات، وجود إدارية ف عالة، أن مكو
تكنولوجيا جديدة يف االتصال ويف العالقات العامة. وكانت أهم التوصيات هي أن استخدام االنرتنت يتطلب 

.(nigel Pop,2005)ختطيط مستقبلي وتفكري متكامل مع اجلهود التسويقية واألنشطة التسويقية.
حتليل الدراسات املرجعية:

) 2016-2004استطاع الباحث حصر جمموعة من الدراسات العربية واالجنبية, واليت اجريت بني عامي (
ضي, واسرتاتيجيات  ضي، واالستثمار الر واشتملت هذه الدراسات على دراسات تناولت التسويق الر

ضي, والتمويل والرعاية يف ضي يف, ان اهداف هذه الدراسات التسويق الر ضي, والتسويق الر ال الر ا
تفاوتت بني:
.ضية هيل املنشآت الر ضي و توضيح امهية االستثمار الر
.ضية وضع السياسات التنظيمية والتخطيطية للهيئات الر
ضية ملؤسسات الر ضي  .معرفة مدى وجود السياسات والقوانني يف جمال التسويق الر
 ضية لدى مسئويل املؤسسات االقتصادية ادى اىل ضعف عملية هل عدم ترسخ ثقافة الرعاية الر

الرعاية.
.ضية عتباره احملرك االساسي لتطور االندية الر امهية وفاعلية التمويل املايل 
.ضي عرب االنرتنت امهية التسويق الر
ثري اجيايب على ا لسياحة.استضافة االلعاب االوملبية هلا 

ت مشلت  دوات متنوعة جلمع البيا وكانت مناهج البحث املستخدمة هي املنهج الوصفي ، مع االستعانة 
ئق والسجالت. وكان من اهم النتائج اليت اسفرت عنها هذه  االستبيان, املقابلة الشخصية, وحتليل الو

الدراسات هي:
 ضية.قانون االستثمار النافذ هو احلل االمثل إلنشاء هيل املنشآت الر وتطوير واعادة 
.تمع ضي لدى عموم ا ضعف يف ثقافة االستثمار الر
.ضية التخطيط االسرتاتيجي جلميع براجمها على املؤسسة الر
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 ضي من قبل قيادة املؤسسات واالحتادات يوجد بشكل واضح ضعف يف ادراك امهية التسويق الر
ضية. الر

ضية.عدم ترسخ ثقافة الرعا ضية لدى مسئويل املؤسسات الر ية الر
.التمويل الذي تقدمه الدولة لألندية منتظم وغري كايف
.ضة استخدام االنرتنت يعترب وسيلة فعالة لتسويق الر
.ر اقتصادية اجيابية هامة للدولة املستفيضة استضافة االلعاب االوملبية ينتج عنه ا
 اوجه االختالف مع الدراسات السابقة:ما مييز دراستنا و
 ضي من حيث ال الر ضي يف ا مل تتناول اي من الدراسات السابقة اسرتاتيجيات التسويق الر

دراسة البيئة التسويقية الداخلية واخلارجية (دراسة احمليط).
 .ضية اليمنية مل تقرتح اي من الدراسات السابقة اسرتاتيجية تسويقية للمؤسسة الر
.ضية مل حتدد الدراسات السابقة بتحديد االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجية التسويقية الر
.ضي ت التسويقية لعملية التسويق الر عدم التطرق ألمهية وضع املواز
 مل تتطرق الدراسات السابقة اىل موضوع املتابعة والتقييم للعملية التسويقية واهدافها بعد تنفيذها رغم

وكل هذه النقاط هو ما اهتمت به دراستنا.امهيتها
 :منهجية البحث واإلجراءات امليدانية
منهج البحث:-1

اعتمد الباحث يف اجراء دراسته على املنهج الوصفي ( الدراسات املسحية، التحليلية) ويرجع سبب 
ها وحتديد وصفها احلايل ، اختيار الباحث هلذا املنهج اىل ما يتمتع به من قدرة على وصف الظاهرة اليت يدرس

وهو املنهج املناسب الذي حيقق اهداف الدراسة. والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها،
:جماالت البحث-2

ال املكاين:  ا
ضة، اللجنة االوملبية. ضية العامة، وزارة الشباب والر االحتادات الر

ال الزمين: ا
.15/11/2016حىت 3/6/2016بني تنحصر فرتة الدراسة امليدانية

ال البشري: ا
ضية العامة ( رئيس االحتاد، االمني العام،  ضية اليمنية( مسئويل االحتادات الر عينة من املؤسسات الر

ضة واللجنة االوملبية. ضي) قيادة وزارة الشباب والر مسئول التسويق الر
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لطريقعينة البحث:-3 ة الطبقية العشوائية من:مت اختيار عينة البحث 
ضي) وعددهم ( ضية العامة( رئيس االحتاد، االمني العام، مسئول التسويق الر )، 40مسئويل االحتادات الر

ضة وعددهم( خرباء التسويق وعددهم ،)3قيادة اللجنة االوملبية وعددهم()، 10قيادة وزارة الشباب والر
موع الكلي للعينة (، )7( مفردة.) 60حيث بلغ ا

ت:-4 ادوات مجع البيا
االستبيان.–1
املقابلة الشخصية.–2
االساليب االحصائية:–3

األساليب اإلحصائية:-5
ت البحث، وذلك من خالل استخدام احلاسب  استخدم الباحث املعاجلات اإلحصائية املالئمة لطبيعة بيا

مج اإلحصائي  وكانت كاآليت:spssاآليل للرب
سايب واالحنراف املعيارياملتوسط احل-
التكرارات والنسب املئوية.-

معامل االرتباط (بريسون) حلساب االتساق الداخلي للفقرات.
معامل الفا كرونباخ حلساب الثبات.-
صدق وثبات االداة:- 6

الصدق الظاهري:
كيد مناسب لصالحي ة اداة البحث للتأكد من الصدق الظاهري  عمد الباحث يف سبيل احلصول على 

ا االولية على جمموعه من  وصدقها يف قياس ما صممت من اجله اىل عرض هذه األداة(االستبانة) يف صور
ضي وعددهم ( ال الر ) من كال 18احملكمني و املختصني واخلرباء  من دكاترة وخمتصني يف  جمال التسويق وا

ديس وجامعة صنعاء وجامعة اب ، إلبداء أراءهم حول وضوح فقرات األداة ومدى من جامعة عبداحلميد بن 
حملور الذي تنتمي إليه الفقرة, وتعديل أو إضافة فقرات اذا تطلب األمر ذلك. صالحيتها وارتباطها 

18) استطالع اراء اخلرباء حول صدق حماور االستبيان    ن= 1جدول رقم(
النسبة املئوية %كعنوان احملوراحملور

ضيةااحملور االول %18100لبيئة الداخلية للمؤسسة الر
ضيةاحملور الثاين %18100احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الر
ضيةاحملور الثالث %1688.8االجراءات التنفيذية لالسرتاتيجيات التسويقية الر
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حيث ) النسبة املئوية الستطالع اراء اخلرباء حول صدق حماور االستبيان1يوضح جدول (
% ) وهذه النسبة تدل على صدق حماور االستبيان.100% ) و( 88.8تراوحت النسبة املئوية بني( 

) استطالع اراء اخلرباء حول ميزان التقدير الستمارة االستبيان.2جدول ( 

كمخاسي التقدير
النسبة املئوية 

%

غري موافقحمايدموافقموافق جدا
غري موافق 

%18100اطالقا

) استطالع اراء اخلرباء حول ميزان التقدير الستمارة االستبيان وكانت النسبة 2ضح جدول (يو 
%.100املئوية 

مج نياً: ثبات االداة: للتحقق من ثبات األداة استخدم الباحث معامل ألفاكرونباخ للثبات مستخدمًا الرب
جلدول التSPSSاالحصائي ايل:وكان معامل الثبات جيد كما هو مبني 

جلدول() التايل: كما أوجد الباحث ثبات احملاور كًال على حدة فكانت كما هي مبينة 
) يوضح معامل الثبات حملاور االستبانة3جدول(
معامل الثباتاحملور

ضية 628.البيئة الداخلية للمؤسسة الر
ضية 711.حميط البيئة اخلارجية للمؤسسة الر

ضيةاالجراءات التنفيذية لالسرت  0,967اتيجيات التسويقية الر

ذا يكون الباحث قد حتقق من صدق وثبات 3يتبني من اجلدول ( ) أن كافة احملاور تتمتع بثبات مقبول, و
األداة وتكون األداة جاهزة للتطبيق.

لإلجابة على اجلزء األول من االستبانة لزم حتديد معيار درجة االستجابةمقياس االستبانة: 
مقياس ليكرت اخلماسي (احلدود الدنيا والعليا) مت حساب املدى(ولتحديد ) مث تقسيمه 4=1-5طول خال

املقياس, وعلى ضوء ذلك أصبح طول اخللية الصحيح هو ( ), بعد ذلك 080=5/4على عدد خال
د احلد أضيفت هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس ( أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحدي

إلمكان تصنيف قيم االوساط احلسابية لكل عبارة من العبارات وكذلك  االعلى هلذه اخللية، وهكذا اصبح 
املتوسط الكلي لكل حمور كما يلي:
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، ميثل موافق جدا5اىل 4,20اكرب من 
ميثل موافق4,19اىل 3,40اكرب من 
ميثل حمايد3,39اىل  2,60اكرب من 
ميثل غري موافق جدا2,59اىل 1,80اكرب من 

ميثل غرب موافق اطالقا1,79اىل 1من 
) يبني معايري لتطبيق االستبانة4واجلدول(

درجة املوافقة
)1غريموافق إطالقاً()2غري موافق()3حمايد()4موافق()5موافق جدًا(

1,79إىل 2,591إىل 3,391,80إىل 4,192,60إىل 53,40اىل 4,20

ئج: عرض النتا
البيئة التسويقية اىل انه ال يتم  دراسة فرضية البحث االوىل: من خالل فرضية البحث االوىل واليت تشري 

ضية ت افراد العينة وحتليلها وتنظيمها على النحو التايل:الداخلية للمؤسسة الر ، فقد قمنا برصد اجا
يتم حتديد االهداف التسويقية بوضوح من )  ميثل التكرار والنسب املئوية  واملتوسط  للعبارة 5جدول (

ت افراد العينةقبل ادارة املؤسسة.  ضية إلجا يف احملور االول( البيئة الداخلية ) للمؤسسة الر

موافق العبارات
جداً 

غري حمايدموافق
موافق

غري موافق 
إطالقاً 

مستوى 2كااملتوسط
الداللة

يتم حتديد 
االهداف 
التسويقية 
بوضوح من 

ل ادارة قب
املؤسسة

223917-ت

1,8261,20.000
%--3.3%3.3%65%28.3%

%)   3.3يظهر اجلدول أن نسبة () من حيث الرتبة. و 6) يف املرتبة(1جاءت العبارة رقم(قراءة اجلدول: 
%) غري موافق 28.7ونسبة (غري موافق ، %) 65، بينما نسبة (حمايد %) 3.3كانت موافق، ونسبة (

ومن خالل اجلدول يتضح ) 000.) ومستوى الداللة (61.20(2) ، وكا1.82طالقا.  وكان املتوسط (إ
حتديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل ادارة املؤسسة.ان جل افراد العينة املسئولة اكدت على انه ال يتم 
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ت للعبارة يتم حتديد االهداف التسويق1شكل ( ية بوضوح من قبل ادارة ) مدرج تكراري يبني اإلجا
املؤسسة.

:حتليل وتفسري النتائج
يتبني من النتائج املتحصل عليها أن غالبية أفراد العينة غري موافقني على أنه  يتم حتديد االهداف 
ذا اجلانب من قبل قيادة املؤسسات  التسويقية بوضوح من قبل ادارة املؤسسة. وهذا يفسر عدم االهتمام 

ضية وس ري العملية بطريقه ارجتالية وعشوائية.الر
صري عبدالقادر(وجاءت متفقة مع نتائج  ضية ان تنتهج 2015دراسة  )  ان على املؤسسة الر

ضية، الرتويج للسلع  سياسة التخطيط االسرتاتيجي جلميع براجمها االنتاجية، التظاهرات الر
ا مع مراعاة اجلوانب وال شئون الفنية االدارية والتقنية لتنفيذ االعمال واخلدمات لتلبية مجيع حاجيا

واتباع اخلطط املسطرة وخلق الفرص املتاحة يف ضل سياسة السوق.
ضية اليمنية ال تقوم بدراسة من خالل فرضية البحث الثانية واليت تشري اىل احمليط ان املؤسسات الر

ت اف، (البيئة اخلارجية) للمؤسسة راد العينة وحتليلها  وتنظيمها كالتايل:وبعد ان قمنا برصد اجا
يتم اعداد حبوث تسويقية ملعرفة البيئة اخلارجية ) التكرار والنسب املئوية  واملتوسط  للعبارة 9جدول (

للمؤسسة.

موافق العبارات
جداً 

غري موافق غري موافقحمايدموافق
إطالقاً 

مربع  املتوسط
كاي

مستوى 
الداللة

2420341,5745,7.000-تيتم اعداد 



لة العلمية  ضيةة  للنشاطات تكنولوجيالوم و لعلاا ISSNالبدنية و الر : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018اجلزء األول  جوان عشرالعدد اخلامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

جملة علمية
حمكمةسداسية

48

قراءة اجلدول:
%) 33.3، بينما نسبة (حمايد %) 6,7%)  كانت موافق، ونسبة (3.3يظهر اجلدول أن نسبة (

) ومستوى 45,7(2) ، وكا1,57%) غري موافق إطالقا.  وكان املتوسط (56.7ونسبة (غري موافق ، 
يتم اعداد حبوث ومن خالل اجلدول يتضح ان جل افراد العينة املسئولة اكدت على انه  ال ) 000.الداللة (

ضية . تسويقية ملعرفة البيئة اخلارجية للمؤسسة الر

ت 5شكل ( ئة اخلارجية يتم اعداد حبوث تسويقية ملعرفة البيللعبارة ) مدرج تكراري يبني اإلجا
للمؤسسة.

حتليل وتفسري النتائج:
ت الظاهرة يف اجلدول ( لشكل (9لنسبة لإلجا ) للمدرج التكراري فقد ظهر 5) واملعرب عنها بيانيا 

ت افراد العينة  بغري موافق وغري موافق اطالقا وهذا يدل على  ت يف اجا اعلى معدل على مستوى االجا
جراء ضية غياب  االهتمام  البحوث والدراسات لدراسة احمليط ومعرفة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة الر

ضية. واشارت دراسة حممد خبيت العايش ( ) 2009رغم أمهية البحوث والدراسات التسويقية للمؤسسات الر

حبوث 
ويقية تس

ملعرفة البيئة 
اخلارجية 
للمؤسسة

%-3,3%6,7%33,3%56,7%
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سواق قبل اىل عدم وجود دراسات تسويقية ميكن االستفادة منها واوصى بعمل دراسة ومجع معلومات عن اال
التخطيط للتسويق.

فرضية البحث الثالثة:
ضية اليمنية ال تتبع االجراءات التنفيذية  من خالل فرضية البحث الثالثة واليت تشري اىل ان املؤسسات الر

ت افراد العينة وحتليلها كالتايل: ا التسويقية، وبعد ان قمنا برصد اجا لتنفيذ اسرتاتيجيا
يتم عمل دورات تدريبية يف جمال التسويق لنسب املئوية  واملتوسط  للعبارة) التكرار وا11جدول (

ضي. الر

قراءة اجلدول: 
، ) حمايد13,3%)  ونسبة (15%)  كانت موافق جدا، ونسبة (3.3يتبني من خالل اجلدول أن نسبة (

)، 2,32%) غري موافق إطالقا.  وكان املتوسط (21.7ونسبة (غري موافق ، %) 46,7بينما نسبة (
ت يف االجتاه لصاحل غري موافق، )  وكانت اال000.ومستوى الداللة ( ومن خالل اجلدول يتضح ان جل جا

ضي .افراد العينة املسئولة اكدت على انه ال يتم عمل دورات تدريبية يف جمال التسويق الر

ضي.7شكل ( ) مدرج تكراري للعبارة يتم عمل دورات تدريبية يف جمال التسويق الر

موافق العبارات
جداً 

غري موافق غري موافقحمايدموافق
إطالقاً 

مستوى املتوسط
الداللة

الداللة 
اللفظية

يتم عمل دورات 
تدريبية يف جمال 
ضي التسويق الر

2982813ت
غري 2,32.000

فقموا %3,3%15%13,3%46,7%21,7%
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حتليل وتفسري النتائج:
يتم عمل دورات تدريبية تبني من النتائج املتحصل عليها أن غالبية أفراد العينة غري موافقني على أنه  ي

ضي، مما يفسر عدم االهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر يف جمال التسويق يف جمال التسويق الر
ضية. وهذا ما اكدته نتيجة دراس ضي من اجل حتسني العمل داخل املؤسسات الر ة حمفوظي حممود، الر

) حيث ان تكوين املسريين لالحرتاف يف اجلزائر جيعلهم حيسنون عملية تسيري االحرتاف 2015واخرون، (
ضي .الر
: استنتاجات

اهم النتائج :
 .ضية عدم حتديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل قيادة املؤسسات الر
ضية رؤية ورسالة تسويقية ضي.ال متتلك املؤسسات الر واضحة جتاه التسويق الر
 .ضي ضية ال متتلك امكانيات ابتكارية للتخطيط االسرتاتيجي للتسويق الر املؤسسات الر
 .ضية رغم أمهيتها غياب االسرتاتيجيات واخلطط داخل املؤسسات الر
 .ضي ال يوجد  وضوح للسياسة العامة للدولة حنو تفعيل التسويق الر
ج راء البحوث والدراسات لدراسة احمليط ومعرفة احمليط البيئة اخلارجية للمؤسسة غياب االهتمام 

ضية. الر
 .ضية  من خالل الرعاية عدم  وضوح اللوائح اليت تسهل التمويل الذايت لألنشطة الر
.ضي ال يتم عمل دورات تدريبية يف جمال التسويق الر

:اقرتاحات
ضية.دراسة ومعرفة البيئة الداخلية وحت ديد االهداف التسويقية بوضوح من قبل قيادة املؤسسات الر
 ضية وتنظيم اللوائح والقوانني وعمل رؤية ورسالة وضحة دراسة احمليط( البيئة اخلارجية) للمؤسسة الر

ضي. للتسويق الر
 ضية املختلفة للمؤسسات ضية وضع االسرتاتيجيات االبتكارية للتخطيط االسرتاتيجي لألنشطة الر الر

ا. ضية وحتسني صور وذلك من اجل حتسني وضع املؤسسات الر
.ضي االهتمام  بتأهيل الكوادر املتخصصة يف جمال التسويق الر
.ضية اجراء الدراسات والبحوث التسويقية اخلاصة بنشاط املؤسسة الر
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