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 اإلىداء

ذل اوسر الوجود  إذل مالكي يف اغبیاة .. إذل معٌت اغبب واذل معٌت اغبناف والتفاين .. إذل بسمة اغبیاة
 .من كاف دعائها سر قباحي وحناهنا بلسم جراحي إذل أغلى اغببایب أمي اغببیبة

إذل من كللو اهلل باؽبیبة والوقار.. إذل من علمٍت العطاء بدوف انتظار .. إذل من أضبل أظبو بكل 
 أيب...افتخار.

إذل من بوجودىم .....مة حیايتأعتمد .. إذل الشموع اؼبتقدة اليت تنَت ظل مإذل من هبم أكرب وعلیه
 .إخويت و أخوايت ...إذل من عرفت معهم معٌت اغبیاة...  أكتسب قوة وؿببة ال حدود ؽبا

 اذل من كاف موجها وناصحا وسندا رل....اذل من شجعٍت طیلة مشواري الدراسي.... عمي صباؿ

 اذل القائمُت على ـبرب تعلیم اللغات جبامعة غردایة واخص بالذكر األستاذة سلیمة سَتیيت

 اذل روح من افتقدهتم والزالوا أحیاء يف قليب

 اذل من ضاقت السطور من ذكرىم فوسعهم قليب.....األقارب و االحبة واالصدقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشكر

 فاغبمد هلل ضبدا كثَتا .اسباـ ىذا العمل فقنا يف و  يقبل كل شيء كبمد اهلل عز و جل الذ

 إذل: أظبى آیات الشكر واالمتناف والتقدیربتقدـ ن

ید  العوف ومد رل وقدـ رل األستاذ الدكتور اؼبشرؼ ؿبمد مولود غزیل الذي دل یبخل علي بنصائحو و توجیهاتو
طیلة فًتة إعداد األطروحة دوف كلل أو ملل   ه األطروحة و  شجعٍتباؼبعلومات الالزمة إلسباـ ىذ اؼبساعدة وزودين

 فجازاه اهلل عنا كل خَت.

 يت االفاضلأساتذ .....مهدوا لنا طریق العلم واؼبعرفةو  إذل الذین ضبلوا أقدس رسالة يف اغبیاة

لتفضلهم علي بقبوؿ مناقشة ىذه وأتقدـ بشكري اعبزیل يف ىذا الیـو إذل أساتذيت اؼبوقرین يف عبنة اؼبناقشة 
.اإلبانة عن مواطن القصور فیها، سائال اهلل الكرًن أف یثیبهم عٍت خَتا و هاالرسالة، فهم أىل لسد خللها وتقويب



 

 

 ملخص
 

الختبار تأثَت اسًتاتیجیة التسویق الریاضي من خالؿ الرعایة الریاضیة يف ربقیق األىداؼ  ىذه الدراسة دؼهت
االتصالیة التسویقیة للمؤسسة اػبدمیة، وذلك من خالؿ قیاس تأثَتىا على إدراؾ اؼبشجعُت، قدرهتا على خلق 

لنتطرؽ بعد ذلك الختبار  رابط عاطفي مع اؼبؤسسة، وتأثَتىا على تفضیالت اؼبشجعُت ذباه اؼبؤسسة الراعیة.
عالقة الرابط العاطفي الذي هبمع اؼبشجعُت باؼبنتخب الوطٍت مع تفضیالهتم ذباه اؼبؤسسة الراعیة. ومن اجل ذلك 
قمنا بإتباع اؼبنهج الوصفي التحلیلي حیث مت تصمیم استمارة خصصت ؽبذا الغرض وتوزیعها على عینة تتكوف 

طٍت لكرة القدـ من فئة الطلبة اعبامعیُت. وبعد صبع البیانات وربلیلها مفردة من مشجعي اؼبنتخب الو  302من 
أظهرت النتائج أف السًتاتیجیة تسویق الریاضي تأثَت يف ربقیق ـبتلف األىداؼ  SPSSباستخداـ برنامج 

سانبة يف االتصالیة التسویقیة على غرار تعزیز إدراؾ اؼبشجعُت، خلق رابط عاطفي ذباه اؼبؤسسة الراعیة، وكذا اؼب
التأثَت على تفضیالت اؼبشجعُت. كما أظهرت النتائج انو توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بُت الرابط العاطفي 

 الذي هبمع اؼبشجعُت مع اؼبنتخب الوطٍت وتفضیلهم للمؤسسة الراعیة لو

  جعُتاؼبش - رعایة ریاضیة -اسًتاتیجیة التسویق الریاضي -: اتصاؿ التسویقيالمفتاحية الكلمات

 

  



 

 

Abstract 

This study aims to examine the effect of sports marketing strategy 
through sports sponsorship in achieving marketing communications 
objectives for the service enterprises, by measuring sport sponsorship 

impact on the Awareness of fans of the sponsoring enterprises, the 
impact of sports sponsorship on creating emotional attachment with 
fans, its impact on fans preferences towards the sponsoring enterprises, 
and then examine the relationship between the emotional attachment 
towards the national team and fans preferences towards the sponsoring 
enterprises. And for that, we followed the descriptive analytical 
approach, a questionnaire was prepared and distributed to a sample of 
302 individual of national football team fans in the students category.  

  After data collection and analysis using the SPSS program, the 
results show that the sports marketing strategy has an impact on the 
achievement of various marketing communication objectives, such as 
promoting the awareness of fans, creating an emotional attachment 
towards the sponsoring enterprise, as well as contributing to influencing 
the preferences of fans towards the sponsoring enterprise. The results 
also showed that there is a statistically significant relationship between 
the emotional attachment towards the national football team and fans 
preferences towards the sponsoring. 

Key words: marketing communication- sport marketing 
strategy- sport sponsorship -  the fans 
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عامة مقدمة



 عامة مقدمة

 أ 
 

لك نظرا لقدرتو على ذساس أي استثمار أو نشاط ذباري، و یرى بعض اؼبمارسُت والباحثُت أف التسویق ىو أ  

تطور تكنولوجیا االتصاؿ، فقد شهد ىدا اجملاؿ تطویر العدید من مساعدة اؼبؤسسة يف ربقیق اىدافها  . ومع 

االسًتاتیجیات والتقنیات اليت من شأهنا ضماف بقاء و استمرار اؼبؤسسة يف ظل اؼبنافسة احملتدمة يف ـبتلف 

ؾ بینها لقوؿ أف العامل اؼبشًت األسواؽ. وبالرغم من تنوع االسًتاتیجیات اؼبطبقة من قبل اؼبؤسسات اال انو يبكن ا

"االىتماـ"، دبعٌت أف أي اسًتاتیجیة تسویقیة تتبناىا اؼبؤسسة، البد وأف تبٌت على االىتماـ والتدقیق يف صبیع ىو 

. ویعترب االتصاؿ التسویقي أحد جوانب النشاط التسویقي، حىت تتمكن اؼبؤسسة من بلوغ أىدافها اؼبنشودة

من قبل اؼبؤسسات وذلك لكونو یعترب نبزة الوصل اليت تربط  جوانب النشاط التسویقي الذي یعٌت باىتماـ متزاید

ختیار االسًتاتیجیة التسویقیة اؼبناسبة لتحقیق اتصاؿ تسویقي فعاؿ یعترب من ؼبؤسسة جبمهورىا اؼبستهدؼ، لذا فإا

 بُت القرارات اليت تساىم يف قباح اؼبؤسسة وربقیقها ألىدافها.

قبد اسًتاتیجیة التسویق الریاضي، حیث يبثل التسویق الریاضي أحد  قیةمن بُت ىذه االسًتاتیجیات التسوی   

وزبصیص  اؼبؤسسات،اقباؿ غَت مسبوؽ يف العقدین األخَتین من قبل ـبتلف  االسًتاتیجیات اليت شهدت

حكرا  الریاضي دل یعدفالتسویق  اغبیوي.ؾباؿ  ىذا فر بفرصة االستثمار يفسبیل الظ يف من قبلها میزانیات ضخمة

فقط على غرار  منتجات ریاضیة وأ ریاضیة فقط مثل قاعات كماؿ االجساـ، ى اؼبؤسسات اليت تقدـ خدماتعل

ب صبیع اؼبؤسسات دبختلف ؾباالهتا، وذلك نتیجة للممیزات اليت وبظى هبا، ، بل أصبح یستقطأدیداس ونایك

باؼبؤسسات كبو االستثمار يف ىذا واليت يبكن اعتبار شغف اعبمهور بالریاضة أحد أىم ىذه فبیزات اليت تدفع 

 اجملاؿ دبختلف أشكالو.

وسبثل الرعایة الریاضیة أحد أبرز أشكاؿ التسویق الریاضي. حیث سبثل أحد أعمدة اسًتاتیجیة التسویق        

الریاضي اليت تلجأ الیها ـبتلف اؼبؤسسات من أجل ربقیق أىدافها التسویقیة، خاصة األىداؼ االتصالیة منها، 

ك العتبارىا أحد أكثر أدوات االتصاؿ التسویقي فعالیة وقدرة على ربقیق األىداؼ االتصالیة للمؤسسة.     وذل
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ما  MarketingChart.com  حسب موقع 7102حیث بلغ حجم االستثمار يف ؾباؿ الرعایة الریاضیة سنة 

 ا يف ربقیق األىداؼ االتصالیة . وىو ما یعكس مدى أنبیة ىذه األداة، ومدى فعالیته1ملیار دوالر 101,قیمتو

التسویقیة ؼبختلف اؼبؤسسات. ومن بُت أبرز اؼبؤسسات اليت استثمرت يف ىذا اجملاؿ قبد اؼبؤسسات اػبدمیة، 

الریاضیة اليت نتابعها دبختلف مستویاهتا سواء احداث ریاضیة عاؼبیة مثل كأس العادل لكرة القدـ، أو  األحداثف

بطولة الوطنیة لكرة القدـ، تتم رعایتها من طرؼ مؤسسات خدمیة على غرار البنوؾ، أحداث ریاضیة ؿبلیة مثل ال

، واليت تنفق بدورىا مالیُت الدوالرات يف سبیل الظفر بعقد رعایة ریاضیة مع االتصاؿشركات و شركات الطَتاف، 

اؽبیئات أو الوحدات الریاضیة، نظرا ألنبیة الفرصة التسویقیة اليت توفرىا ىذه األداة. ومن بُت األمثلة على ذلك، 

ملیوف دوالر  01حیث تنفق ىذه الشركة على رعایة نادي برشلونة ما قیمتو  Qatar AirWaysقبد شركة 

اليت قدر حجم انفاقها  AT&T، وشركة 2مع إمكانیة سبدید العقد 7102سنویا، يف عقد يبتد اذل غایة سنة 

، فیما یعترب عقد رعایة شركة 7102ملیوف دوالر سنة  711على الرعایة الریاضیة يف أمریكا وحدىا ما قیمتو 

، 7177-7170ملیوف یورو سنویا اذل غایة موسم  21مدرید واؼبقدرة قیمتو ب  لايرطَتاف االمارات لنادي 

 .3أحد أبرز األمثلة على ذلك

والرعایة  وقد شهدت الریاضة اعبزائریة يف السنوات القلیلة اؼباضیة دینامیكیة نسبیة يف ؾباؿ التسویق الریاضي     

كرة القدـ، والذي أدى لًتفة ، خاصة بعد تطبیق قانوف االحًتاؼ اؼبتعلق باألندیة الناشطة يف البطولة احملالریاضیة

األندیة يف  مع بعضسها اؼبؤسسات اػبدمیة اذل توقیع عقود رعایة أإذل اقباؿ العدید اؼبؤسسات اعبزائریة وعلى ر 

 .كانت تتم من طرؼ اؼبؤسسات اػبدمیةالصفقات يف ىذا اجملاؿ   أبرزف أال صباىَتىا. إسبیل الوصوؿ اذل 

                                                           
1
 https://www.marketingcharts.com/industries/non-profit-74668/attachment/ieg-sponsorship-spending-2013-

2017-feb2017 )visited: On 20/08/2017; 11:10) 
2
 https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=7b442863-e58f-4ac5-ba65-3f3d204d6340 )visited: On 

20/08/2017; 12:38) 
3
 https://alwatannews.net/article/734916/Extra-Sport/ )visited: On 05/09/2017; 17:07) 
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 عو يف اعبزائر كاف من نصیب مؤسسة "موبیلیس"، حیث وقعت ىذه األخَتةفأضخم عقد رعایة ریاضیة مت توقی

وىو ما يبثل  ،1ملیار سنتیم سنویا 240 عقد رعایة لالربادیة اعبزائریة لكرة القدـ مدة طبسة سنوات 2014سنة 

موبیلیس على حق صفقة قیاسیة يف ؾباؿ التسویق الریاضي والرعایة الریاضیة يف اعبزائر. ىذا العقد ربصل دبوجبو 

الرعایة الرظبیة للبطولة احملًتفة لكرة القدـ وكذا حق الرعایة الرظبیة للمنتخب الوطٍت لكرة القدـ، وىو ما یتیح 

 ؼبؤسسة موبیلیس فرصة تسویقیة ضخمة من خالؿ االمتیازات اليت تتحصل علیها دبوجب ىذا العقد. 

من خالؿ عقود الرعایة الریاضیة والذي ال یزاؿ يف تزاید اف حجم االستثمار يف اسًتاتیجیة التسویق الریاضي 

 مستمر یدفعنا اذل طرح التساؤؿ التارل:

 : الدراسة إشكالية -1

 تحقيق في الرياضية الرعاية عملية خالل من الرياضي التسويق تراتيجيةاس تؤثر هل

  ؟الخدميةللمؤسسة  التسويقية االتصالية األهداف

 أجل اإلجابة على اإلشكالیة الرئیسة مت صیاغة التساؤالت الفرعیة التالیة: ومن

 ؟الراعیة للشركة اؼبشجعُت إدراؾ تعزیز يفالریاضیة للمؤسسة االقتصادیة اػبدمیة  رعایةال تؤثر ىل -

 مشجعي وبُت بینها عاطفي رابط خلق يفالریاضیة للمؤسسة االقتصادیة اػبدمیة  رعایةال تؤثرىل  -
 ؟اؼبنتخب

 ؟الریاضیة على تفضیل اؼبشجعُت للمؤسسة الراعیة رعایةال ىل تؤثر -

 الوطٍت اؼبنتخب ذباه ُتعاؼبشج طرؼ من العاطفي الرابط قوة بُت إحصائیة داللة ذات عالقة توجد ىل -
 ؟ x≤   0.05عند مستوى اؼبعنویة  لو الراعیة اؼبؤسسة وتفضیل

 الفرضيات:  -2
                                                           

1
 https://www.djazairess.com/fr/latribune/107665  ) visited: On 03/09/2017, 11:30) 
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اجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة قمنا بصیاغة ؾبموعة من الفرضیات واليت تعترب إجابات مبدئیة  من

. وعلیو قمنا بصیاغة الفرضیات التطبیقیةلألسئلة اؼبطروحة، واليت سیتم التأكد من صحتها من خالؿ الدراسة 

 التالیة:

 للشركة اؼبشجعُت إدراؾ تعزیز يفالریاضیة للمؤسسة االقتصادیة اػبدمیة  رعایةال تؤثرالفرضیة األوذل:   -

 .الراعیة

 وبُت بینها عاطفي رابط خلق يفالریاضیة للمؤسسة االقتصادیة اػبدمیة  رعایةال تؤثرالفرضیة الثانیة:  -

 .اؼبنتخب مشجعي

 على تفضیل اؼبشجعُت للمؤسسة الراعیة. بشكل بارز الریاضیة رعایةال تؤثر الفرضیة الثالثة:-

 ذباه ُتعاؼبشج طرؼ من العاطفي الرابط قوة بُت إحصائیة داللة ذات عالقة توجدالفرضیة الرابعة:  -

 x≤   0.05عند مستوى معنویة  لو الراعیة اؼبؤسسة وتفضیل الوطٍت اؼبنتخب

 اختيار الموضوع:  دوافع -3

 اؼبوضوعیة والذاتیة التالیة: للعواملتعود أسباب اختیارنا ؽبذا اؼبوضوع 

اغبداثة النسبیة للموضوع على مستوى اعبزائر بالرغم من أنبیتو على اؼبستوى العاؼبي، وىو ما یتجلى من  -

 جنبیة اليت استفاضت يف معاعبة اؼبوضوع من ـبتلف جوانبو.خالؿ الدراسات األ

رعایة الریاضیة كاسًتاتیجیة تسویقیة نقص الدراسات اليت عاعبت موضوع التسویق الریاضي وال -

  للمؤسسات غَت الریاضیة
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بالنسبة اؼبمارسُت  وقیمة اؼبوضوع ةدینامیكیة التسویق الریاضي والرعایة الریاضیة اليت تدؿ على أنبی -

 وللباحثُت على حد سواء

تأثَتىا على اؼبستهلك  وفهم قوةرغبتنا يف تطویر معارفنا حوؿ التسویق الریاضي والرعایة الریاضیة  -

 الریاضي

 :دراسةأىداف ال -4

 يبكن تلخیص األىداؼ اؼبرجوة من ىذه الدراسة يف النقاط التالیة:

 براز أنبیة اسًتاتیجیة التسویق الریاضي كوسیلة لتحقیق األىداؼ االتصالیة التسویقیةا -

يف ربقیق األىداؼ  أىم ركائز التسویق الریاضي أحدالریاضیة باعتبارىا الرعایة  مسانبة اختبار مدى -

 االتصالیة التسویقیة 

كاف للرابط العاطفي الذي هبمع اؼبشجعُت باؼبنتخب الوطٍت عالقة بتفضیلهم للمؤسسة   إذاما معرفة  -

 .الراعیة لو

 الدراسة: أىمية -5

أبرز االسًتاتیجیات التسویقیة اؼبعاصرة  أحد على الضوء لتسلط جاءتيف كوهنا  الدراسة ىذه أنبیة تكمن    

ىم ركائز ىذه االسًتاتیجیة واؼبتمثلة يف الرعایة اأحد  على الضوء لتسلیطوكذا ، تسویق الریاضيلا واؼبتمثلة يف

 یلي:واؼبتمثلة فیما ويبكن أف تظهر أنبیة ىذه الدراسة بشكل جلي من خالؿ الفوائد اؼبرجوة منها  الریاضیة،

تسعى لتسلیط الضوء على أحد أسالیب االتصاؿ التسویقي اؼبعاصرة اليت ربظى باىتماـ ـبتلف  الدراسة .1

 اؼبؤسسات العاؼبیة دبا فیها اؼبؤسسات اعبزائریة 
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ومدى قدرهتا على ربقیق األىداؼ  ،فعالیة اسًتاتیجیة التسویق الریاضي من خالؿ الرعایة الریاضیة تبیاف .2

 التسویقیة للمؤسسة؛

وذلك نظرا لقلة الدراسات اليت عاعبت ، التسویق الریاضيتزوید نتائج ىذه الدراسة للمهتمُت دبجاؿ  .3

 اؼبوضوع خاصة على اؼبستوى احمللي

 :في الدراسة المستخدم المنهج -6

والعالقات الذي یقـو على ربلیل وتفسَت الظواىر اؼبنهج الوصفي اخًتنا يف معاعبتنا ؼبوضوع البحث اتباع 

ألىم اؼبفاىیم اؼبتعلقة دبتغَتات حیث قمنا بتشكیل قاعدة نظریة  وىو ما یتالءـ مع طبیعة اؼبوضوع. بینها، فیما

الدراسة واليت مت تشكیلها من خالؿ االضطالع على ـبتلف اؼبراجع )كتب، مقاالت علمیة، أطروحات 

وىو ما ، اغبالة دراسةتمدنا على منهج ، فاعاعبانب التطبیقي أما فیما ىبصوغَتىا(.  الدكتوراه، سائل اؼباجستَت

 سنتطرؽ لشرحو يف اعبانب التطبیقي للدراسة.

 الدراسة: حدود -7

  تقتصر دراستنا على قیاس تأثَت التسویق الریاضي من خالؿ الرعایة الریاضیة على  :الموضوعيةالحدود

 األىداؼ االتصالیة التسویقیة واؼبتمثلة يف: 

  الراعیةاؼبؤسسة ب الریاضیُت لدى اؼبستهلكُتتعزیز االدراؾ  -

  ذباه اؼبؤسسة الراعیة اؼبستهلكُت الریاضیُت لدى العاطفي الرابطخلق وتعزیز  -

 التأثَت على تفضیالت اؼبستهلكُت الریاضیُت لصاحل اؼبؤسسة الراعیة -

 :2017-2016الفًتة ما بُت سنيت سبثلت اغبدود الزمنیة للدراسة يف  الحدود الزمانية 
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  جامعة غردایة بوالیة غردایة، وجامعة عمار للدراسة يف كل من  : سبثلت اغبدود اؼبكانیةالمكانيةالحدود

 .ثلیجي بوالیة االغواط

  :غردایة  على مستوى جامعةيف الطلبة اعبامعیُت  للدراسة سبثلت اغبدود البشریة فیماالحدود البشرية

 بوالیة غردایة، وجامعة عمار ثلیجي بوالیة االغواط.

 الدراسة: لىيك -8

بعرض قمنا اذل ثالثة ؿباور رئیسیة. يف احملور األوؿ  الدراسة ، قمنا بتقسیماؼبطروحةلإلجابة على إشكالیة 

لنتطرؽ يف احملور الثاين اذل عرض الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع  الدراسة،أىم اؼبفاىیم اؼبتعلقة دبتغَتات 

واليت حاولنا من  التطبیقیةالبحث وتبیاف اذباىاهتا وما يبیز دراستنا عنها. أما احملور الثالث فتم زبصیصو للدراسة 

تحلیل واستخالص خالؽبا إثبات صحة الفرضیات اؼبقًتحة، وذلك باالعتماد على األسالیب اإلحصائیة يف ال

 النتائج.

 الدراسة:  صعوبات -9

 يبكن تلخیص أىم الصعوبات اليت واجهتنا أثناء اعداد ىذه الدراسة يف النقاط التالیة:

 وضوع دراستنا أحد الصعوبات اليت واجهت الباحثتناولت معترب قلة اؼبراجع اليت ت -

االستعانة هبا يف صیاغة أىم معادل الدراسة فقد ألنبیة اؼبراجع األجنبیة اليت اضطلعنا علیها ورغبتنا يف نظرا  -

 مثلت قراءة وترصبة اؼبراجع األجنبیة أحد أىم الصعوبات اليت واجهت الباحث

يف اعبانب التطبیقي قاـ الباحث بتوزیع االستمارة وشرحها عبل مفردات عینة الدراسة، من اجل التأكد  -

 ة غردایة وجامعة عمار الثلیجي دبدینة األغواطمن فهمهم ألسئلة واألىداؼ االستمارة يف كل من جامع

 .وىم ما شكل صعوبة وربدیا للباحث
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 تمهيد:

سنتطرؽ يف العنصر  ثبعض اؼبفاىیم اؼبتعلقة دبتغَتات الدراسة. حیعرض  الفصلسنحاوؿ من خالؿ ىذا 
بعض اؼبفاىیم اؼبتعلقة خبصائص وبنیة ونظاـ التسویق الریاضي، وكذا إبراز الفرؽ بُت التسویق األوؿ للحدیث عن 

تطرؽ للحدیث عن الرعایة الریاضیة واليت ال أما يف العنصر الثاين فسیتميف الریاضة والتسویق من خالؿ الریاضة، 
بعض النقاط اؼبتعلقة بالرعایة الریاضیة على غرار مفهـو  عرضحبیث سیتم  ،سبثل أحد أعمدة التسویق الریاضي

أما يف العنصر  .بعض اجملاالت اؼبتعلقة هبا مثوعیوهبا،  وكذا مزیاىاالرعایة الریاضیة واسًتاتیجیتها،  ومراحل تطور
 وأنبیتو ومستلزماتبتعریف االتصاؿ ، وذلك فسیتم عرض بعض اؼبفاىیم اؼبتعلقة باالتصاؿ التسویقيالثالث 

ألىداؼ مدخال ل ذلك بعدالتسویقي، لنعرض العملیة االتصالیة، مث عرض بعض اؼبفاىیم اؼبتعلقة باالتصاؿ 
ما ىي األىداؼ  داؼ وأنواعها، وعلى غرار مفهـو األىداؼ االتصالیة التسویقیة، سلم األى االتصالیة التسویقیة
 اليت يبكن ربقیقها عن طریق الرعایة الریاضیة. االتصالیة التسویقیة
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I. لتسويق الرياضيمدخل مفاىيمي ل 
 :التسويق الرياضي ماىية-1

شهد التسویق الریاضي يف السنوات األخَتة صبلة من اؼبفاىیم والتعاریف اؼبتنوعة، قدمها باحثوف ورؤساء 
 أندیة ریاضیة ومستثمروف يف ؾباؿ الریاضة. وبالتارل، فقد سبیزت ىذه اؼبفاىیم والتعاریف بعدة اختالفات نظرا

سنحاوؿ تقدًن صبلة  ا،لریاضي اؼبتغَتة من جهة أخرى. لذختالؼ زاویة النظر من جهة، وإذل طبیعة التسویق اإل
 ناسب لو.      متنوعة من التعاریف حىت یتسٌت للقارئ استخالص اؼبفهـو اؼب

التسویق الریاضي على انو " التطبیق احملدد ؼببادئ وعملیات التسویق  Matthew & Markیعرؼ  
1الریاضیة من خالؿ شراكة مع الریاضة". واؼبنتجات غَتللمنتجات الریاضیة، 

 

التسویق  Louisvilleمستشار يف قسم الریاضة وترفیو يف جامعة  Ryan Rudmanفیما یعرؼ  
الریاضي على انو "علم استخداـ الریاضة )الالعبُت، الفرؽ، األحداث الریاضیة( كأداة للًتویج لعالمة ذباریة أو 

2خدمة للمشجعُت أو اؼبتتبعُت لألحداث الریاضیة"
 

التسویق الریاضي على انو  Kentucky Derby Festivalمنظم  Jon Pollockویعرؼ  
ما، أو خدمة عبمهور معُت، ىذا اؼبنتج أو اػبدمة أو اغبدث یكوف لو  "عملیة االتصاؿ والًتویج ؼبنتج، حدث

 . 3صلة بالریاضة"

فیما یعرفو علیة عبد اؼبنعم حجازي وحسن أضبد الشافعي بأنو" عملیة متداخلة هتدؼ إذل زبطیط وتسعَت 
اؼبستهلكُت يف اجملاؿ وتوزیع اؼبنتوج أو اػبدمة أو األنشطة الریاضیة اليت تشبع حاجات ورغبات اؼبستفیدین أو 

 .4الریاضي اغبالیُت واؼبرتقبُت"

 

 

 

                                                           
1 Matthew D. Shank & Mark R. Lyberger, Sports marketing A strategic perspective,5th edition, 
published by Routledge; New york 2015/p5. 
2 Gary Bernstein, The principles of sport marketing, Sagamore publishing, usa 2015/p6. 
3 ibid , p7 

لدنیا ء لوفا، دار المختلفةالریاضیة ت ابالمؤسسار إلستثماوالریاضي التسویق اتیجیة استر، إلشافعياحمد أحسن زي، لمنعم حجااعلیة عبد   4
 .23، ص 2009یة رإلسكند، النشروالطباعة ا
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 التسويق الرياضي: مداخل-2

أثناء التفكَت دبا یشملو تعریف التسویق الریاضي، فانو من األفضل أف ندرؾ أف للتسویق الریاضي أربعة 
 .1مستویات یبٌت على أساسها واليت من شأهنا أف تبسط لنا ماىیة التسویق الریاضي

 الرياضي كفلسفة: التسويق-2-1

التسویق الریاضي يف اؼبستوى األساسي على فلسفة عامة، أو ؾبموعة من اؼبعتقدات عن كیفیة النظر  وبتوي
إذل التسویق، فلیس فقط اؼبسوقوف أو قسم التسویق يف منظمة ریاضیة من یستطیعوف التفكَت بطریقة تسویقیة. 

اذه، فحاجات الزبوف هبب ومن الفلسفة التسویقیة ىي وضع حاجات ورغبات الزبوف يف مركز كل قرار یتم ازب
الضروري أف تتكامل مع أىداؼ اؼبؤسسة. يف منظمات األعماؿ، اؽبدؼ ىو ربقیق األرباح. لكن يف اؼبنظمة 
الریاضیة أىم األىداؼ عادة یكوف الفوز أو جلب االىتماـ للمنظمة أو للریاضة يف حد ذاهتا. یهتم التسویق 

 .اؼبنظمة واؼبستهلكوف الریاضیوف ،كال الطرفُتل (situation)  a win-winالریاضي خبلق وضعیة مرحبة 
 اؼبنظمات أف ىذه اغبالة الرحبیة ال يبكن أف ربقق ما دل تتم ربقیق رغبات اؼبستهلكُت. تدرؾ حبیث

 الرياضي كعملية:    التسويق-2-2

ذلك انو یتضمن سلسلة من األنشطة  processيف اؼبستوى الثاين، يبكن اعتبار التسویق الریاضي كعملیة 
واػبطوات، فالتسویق الریاضي یتضمن عدة عملیات كالبحث، التخطیط، التطویر، التنفیذ والتقییم. وعلیو يبكن 
القوؿ بأف عملیة التسویق الریاضي ىي ؾبموعة اػبطوات اؼبطلوبة إلهباد الفرص، ضبط االسًتاتیجیات، التخطیط 

 طة التسویق الریاضي. التكتیكي، وتطبیق وتقییم خ

 الرياضي كمبدأ: التسويق-2-3

يف اؼبستوى الثالث، يبكن النظر للتسویق الریاضي كجملة من اؼببادئ، ذلك كونو یتشكل على ؾبموعة من 
األفكار واؼبفاىیم اليت تعطي توجیها ؿبددا ألنشطة التسویق الریاضي، أي أف صبیع أنشطة وعملیات التسویق 

 لضوابط وتوجیهات اؼببادئ اليت تأسس علیها ىذا العلم.الریاضي تتم وفقا 

                                                           
1   Smith, a. C. t., Introduction to Sport Marketing, 1st edition, Published by Elsevier Ltd, 
Oxford, 2008, p5. 
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إذل وجود ثالثة مبادئ أساسیة يبكن من خالؽبا تبسیط مفهـو التسویق  Sam Fullertonوقد أشار 
 :1الریاضي اغبدیث. ىذه اؼببادئ ىي

 طبیعة تركیز التسویق الریاضي: -

 و ما سیتم شرحو يف وقت الحق(.  ویقصد بو ىل ىو تسویق للریاضة أـ تسویق عرب الریاضة )وى   

 طبیعة اؼبنتج الذي یتم التسویق لو:-

 ویقصد بو ىل اؼبنتج ریاضي أو غَت ریاضي.  

 ومستوى التداخل واالرتباط بُت االسًتاتیجیة التسویقیة للمؤسسة والریاضة: -

 ویقصد بو ىل ىي عالقة رظبیة من خالؿ عقد رعایة أو غَت رظبیة.

 :كأداة الرياضي التسويق-2-4

األدوات اليت یتم من خالؽبا تطبیق  یقصد هباو  ،كأداة  يف اؼبستوى الرابع واألخَت قبد التسویق الریاضي
مبادئ التسویق الریاضي، وتتجلى لنا يف أدوات التحلیل، واألنشطة اليت سبارس بشكل یومي، وىي اليت سبثل 

 اإلطار التنفیذي للتسویق الریاضي.

 التسويق الرياضي:  خصائص-3

 :2ويبكن تلخیص خصائص التسویق الریاضي يف النقاط التالیة

 :الریاضة يبكن أف تكوف سلعة أو خدمة للمستهلك، أو سلعة أو خدمة ذباریة -

فالریاضة ىي منتج هنائي یتم إنتاجو للجماىَت من اؼبستهلكُت سواء كانوا متتبعُت )مثل الذین یشًتوف 
تابعة واالستمتاع(، أو مشاركُت )مثل الریاضیُت(. فاؼبنتوج الریاضي يبكن أف یكوف ملموس تذاكر اؼبباریات للم

                                                           
1 Sam Fullerton & G. Russell Metz, The Four Domains of Sports Marketing: A Conceptual 
Framework, Sport Marketing Quarterly, 17, West Virginia University, 2008, pp 90-108. 
2 Eric C. Schwarz & Jason D. Hunter, Advanced Theory and Practice in Sport marketing, 1st 

edition, Published by Elsevier Inc, Oxford, 2008/p18. 
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وغَت ملموس يف نفس الوقت تبعا لطبیعتو. ويف نفس الوقت، تستغل منظمات األعماؿ الریاضة كوسیلة للوصوؿ 
 إذل اؼبستهلكُت هبدؼ الًتویج وبیع منتجاهتم وخدماهتم.

 كوف عادة غَت ملموس، شخصي ودائم التغَت:اؼبنتج الریاضي الرئیسي ی -

إف التجربة اليت یعیشها اؼبستهلك مع الریاضة تكوف شخصیة وبشكل دائم، ألف التجربة الریاضیة اليت 
یعیشها مستهلك ما من خالؿ مشاىدة مباراة يف كرة القدـ مثال، زبتلف عن اليت یعیشها مستهلك أخر من 

عل األمر بالغ الصعوبة بالنسبة للمسوؽ الریاضي مع ىذا التنوع الكبَت يف خالؿ متابعة نفس اؼبباراة. ىذا هب
التفضیالت والرغبات، فتصبح عملیة إرضاء الزبائن سبثل ربدي بالنسبة للمسوؽ الریاضي. إضافة إذل ذلك، أنو ال 

التحدي یتجدد للمسوؽ يبكن التنبؤ بنتائج الریاضة، وال دبستوى األداء بالنسبة للریاضیُت اؼبشاركُت، وبذلك فإف 
 الریاضي يف كیفیة ضماف رضى اؼبستهلك.

 تخلل صبیع جوانب اغبیاة: یللریاضة شغف وإغراء واسع وشامل  -

وىذا یعطي للمسوؽ الریاضي ؾبموعة كبَتة من األسواؽ اليت يبكن استهدافها، وىذا وبتاج من الصناعة 
الديبوغرايف الغَت ؿبدود للمستهلكُت، دبا فیها 1الریاضیة خلق تنوع يف اؼبنتجات، ىذا التنوع البد أف یغطي التنوع 

 السن، اعبنس، الدخل، العرقیة واؼبوقع اعبغرايف. 

 لریاضة عادة بشكل علٍت ورضى اؼبستهلك یتأثر بشكل مباشر بالبیئة اػبارجیة:تستهلك ا -

استهالؾ الریاضة یتضمن عادة تفاعال اجتماعیا، حبیث ىناؾ ارتباطا قویا بُت اؽبویة االجتماعیة، االنتماء 
والطلبة % من متتبعي الریاضة عموما 2للنادي، وقرار حضور حدث ریاضي. فقد أظهرت الدراسات أف أقل من 

شاىدة االحداث دب االستمتاع، حیث أف شاىدة األحداث الریاضیة دبفردىمعلى وجو اػبصوص یذىبوف ؼب
ونتیجة لذلك، على اؼبسوقُت الریاضیُت ابتكار اؼبنتجات واػبدمات اليت تكمن عادة يف وجود اؼبرافقُت. الریاضیة 

 اؼبستهلك.  ربفز اغبضور اعبماعي، وبالتارل تزید من سهولة عملیة إرضاء

 یؤمن اؼبستهلك الریاضي بأنو ىو اػببَت عندما یتعلق األمر دبعرفة اؼبنتج:-

                                                           
1 Eric C. Schwarz & Jason D. Hunter, op cit ,p18 
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فقد جرت العادة أف یكوف صانعوا اؼبنتوج ىم اػبرباء دبكوناتو وخبایاه، واؼبستهلكوف یثقوف بآرائهم اؼبتعلقة 
   باؼبنتوج. على عكس الریاضة حیث اؼبستهلكوف یؤمنوف بأهنم ىم األكثر درایة.

 التسويق الرياضي:  مراحل-4

التسویق الریاضي ىو الذي یضع تعریف التسویق الریاضي حیز التنفیذ، وذلك من خالؿ توفَت  نظاـ
الطریقة اؼبناسبة اليت يبكن من خالؽبا ربقیق حاجات اؼبستهلكُت. نظاـ التسویق الریاضي وبدد خطوة خبطوة 

 :1عملیات زبطیط وتنفیذ اؼببادئ األساسیة للتسویق الریاضي من خالؿ أربعة مراحل

  فرص التسويق الرياضي: تحديد-األولىالمرحلة 

 ویتضمن ذلك ربلیل البیئة احملیطة بسوؽ األعماؿ واستغالؽبا، ودراسة أنشطة اؼبنافسُت. ىذه اؼبرحلة
تتضمن دراسة إمكانیات اؼبنظمة الریاضیة من خالؿ معرفة أىدافها وما بإمكاهنا ربقیقو. وأخَتا، ومن أجل ربدید 

 إنو من الضروري صبع اؼبعلومات عن حالة السوؽ، مع الًتكیز على الزبائن اغبالیُت واحملتملُت.   الفرص التسویقیة ف

  استراتيجية التسويق الرياضي: ضبط-الثانيةالمرحلة 

بعد صبع اؼبعلومات الالزمة يف اؼبرحلة األوذل وربلیلها، تسعى اؼبنظمة لوضع االسًتاتیجیة اؼبناسبة للتسویق 
 ن خالؿ ربدید توجو الربنامج التسویقي استنادا إذل ما مت الوصوؿ إلیو يف اؼبرحة األوذل.الریاضي وذلك م

ومن اؼبهم يف ىذه اؼبرحلة أف تتضمن االسًتاتیجیة األىداؼ الالـز ربقیقها، واآللیة اؼبناسبة لقیاس مدى 
ة، وىل يبكن اعتبارىا ربقیق ىذه األىداؼ، حىت یتسٌت ؼبتخذي القرار معرفة مدى قباعة ىذه االسًتاتیجی

 اسًتاتیجیة ناجحة أـ ال. 

بعد ضبط توجو برنامج التسویق الریاضي، يبكن ربدید تكتیكات العمل اؼبناسبة واليت من شأهنا أف سبیز أو 
تفرؽ ما بُت العالمة التجاریة للوحدة الریاضیة واؼبنتج اؼبسوؽ لو، وذلك بتحدید اعبهة اؼبستهدفة هبذه 

ليت نقصد هبا الشروبة اؼبستهدفة(، واؼبزیج التسویقي اؼبستخدـ )اؼبنتجات اؼبعروضة، اسًتاتیجیات االسًتاتیجیة )وا
 التسعَت والًتویج، وأنظمة التوزیع اليت سیتم اعتمادىا(.

                                                           
1 Aaron C.T. Smith, Russell Hoye, Matthew Nicholson & Bob Stewart, sport management 
(Principles and applications), 4th edition, published by Routledge; New york 2015/p 248 
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  المزيج التسويقي الرياضي: تخطيط-الثالثةالمرحلة 

ناصر اؼبزیج التسویقي، وكیفیة ربقیق تتضمن اؼبرحلة الثالثة من نظاـ التسویق الریاضي التحدید الدقیق لع
 ىذا اؼبزیج ألىداؼ اػبطة االسًتاتیجیة.

  ومراقبة الخطة االستراتيجية: تنفيذ-الرابعةالمرحلة 

تشمل اؼبرحلة الرابعة واألخَتة من نظاـ التسویق الریاضي عملیة تنفیذ اػبطة االسًتاتیجیة ومراقبتها، 
 .1التدابَت الالزمة لضماف قباعة اػبطة، واستمرارىا يف االذباه اؼبناسبویتضمن ذلك تقییم اؼبخرجات وازباذ 

 ويبكن تلخیص مراحل نظاـ التسویق الریاضي يف اعبدوؿ التارل:

 (: يوضح مراحل نظام التسويق الرياضي1الجدول رقم )
 تحديد فرص التسويق الرياضي-0

 دراسة البیئة الداخلیة واػبارجیة

 دراسة اؼبنظمة

 دراسة السوؽ واؼبستهلكُت

 ضبط استراتيجية التسويق الرياضي-7

 ربدید توجو االسًتاتیجیة التسویقیة

 ربدید اسًتاتیجیة التسویق الریاضي

 تخطيط المزيج التسويقي الرياضي-3

 الًتویج -اؼبكاف -السعر -اؼبنتج

 الرعایة

 اػبدمات

 تنفيذ ومراقبة استراتيجية التسويق الرياضي-0

 االسًتاتیجیةتنفیذ 

 مراقبة العملیات

 أخالقیات التسویق الریاضي

                      Source: Aaron C.T. Smith, and others, op cit, p 249  
 

 

                                                           
1 Aaron C.T. Smith, and others, op cit, p 249 
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 التسويق في الرياضة والتسويق عبر الرياضة: .5

 في الرياضة: تسويق-5-1

ویقصد بو استخداـ متغَتات اؼبزیج التسویقي للتواصل مع الزبائن احملتملُت وحثهم على اؼبشاركة الریاضیة 
(، واؽبدؼ ىو BeIn sport)مثل االلبراط يف أندیة كماؿ اعبساـ(، واستهالؾ الریاضة )مثل االشًتاؾ مع باقة 

الدائمة التغَت، ویعتمد قباح ذلك بشكل كبَت ضماف السَتورة الناجحة لصناعة الریاضیة يف ظل الظروؼ البیئیة 
على اؽبدؼ الرئیسي الذي ربدده اؼبنظمة الریاضیة. فاؼبنظمات الریاضیة الوطنیة الرائدة واليت تنشط يف اؼبستوى 
االحًتايف تعمل جاىدة لتطویر مزهبها التسویقي لكي تضمن جاذبیة ؼبنتجها الریاضي، ویكوف ذلك بشكل من 

  1 ؼبباشر، عن طریق البث التلفزیوين اؼبباشر، األنًتنت وغَتىا من وسائل التواصل.أشكاؿ الًتفیو ا

 عبر الرياضة: التسويق-5-2

التسویق عرب الریاضة یعٍت استخداـ الشركات غَت الریاضیة للریاضة كوسیلة للًتویج واإلعالف عن منتجاهتا 
وتعترب الریاضات أو األحداث الریاضیة اليت تبث عرب وخدماهتا، وتستهدؼ عادة صبهورا معینا یتابع ریاضة معینو. 

ىي األكثر جاذبیة للشركات الراغبة يف الًتویج ؼبنتجاهتا وخدماهتا من خالؿ الریاضة. التلفاز يف أوقات معینو 
 أحد أبرز أمثلة التسویق عرب الریاضة.الریاضیة  الرعایةوسبثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Alexandru Lucian Mihai, The Strategic Sport Marketing Planning Process, Change and 
leadership manager, N17, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, 2013. 
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II.أبعاد التسويق الرياضي ضمن الرعاية الرياضية 
سبثل الرعایة الریاضیة نبزة الوصل بُت اؼبؤسسة الراعیة واؼبنظمة الریاضیة، اغبدث الریاضي أو الفریق الریاضي 
الذي تتم رعایتو. حبیث تتضمن الرعایة الریاضیة يف أساسها طرفُت، الطرؼ األوؿ يبثل اعبهة اؼبمارسة للرعایة 

اؿ الرعایة الریاضیة، فیما يبثل الطرؼ الثاين اعبهة اؼبستفیدة من الرعایة الریاضیة، واليت الریاضیة أو اؼبستثمرة يف ؾب
أو االربادیة اعبزائریة لكرة القدـ، أو حدث ریاضي  FIFAمثلما ذكرنا سابقا، قد تكوف منظمة ریاضیة مثل اؿ 

مثل كأس العادل لكرة القدـ، أو فریق ریاضي مثل نادي لاير مدرید اإلسباين أو ارباد العاصمة اعبزائري. وسنحاوؿ 
 من خالؿ التعاریف التالیة إبراز طبیعة العالقة بُت الطرفُت، وما ىي الغایة منها.

 : الرعاية الرياضية تعريف-1

: استثمار يف وحدة ریاضیة لتدعیم أىداؼ اؼبنظمة، سواء أىداؼ 1الرعایة الریاضیة بأهنا Shankیعرؼ 
 تسویقیة و/ أو أىداؼ تروهبیة.

: مساعدة ریاضة، حدث ریاضي، منظمة ریاضیة أو منافسة 2الرعایة الریاضیة بأهنا Howellبینما یرى 
 یق أىداؼ مشًتكة لكال الطرفُت. معینة من طرؼ منظمة أو شخص خارجي من أجل ربق

للرعایة الریاضیة أحد أبرز التعریفات وأكثرىا استعماال، إذ یعرؼ  Meenaghanفیما یعترب تعریف 
: توفَت اؼبساعدة سواء مادیة أو غَت مادیة لنشاط معُت من طرؼ منظمة ذباریة، من أجل 3الرعایة الریاضیة بأهنا
 ربقیق أىداؼ ذباریة.

                                                           
1 Lysias Tapiwanashe Charumbira & Judith Charumbira, The Use of Sport Sponsorship as a 
Brand Equity Building Tool by Zimbabwean Companies, Global journal of commerce & 
management perspective 2016,V 4,N(4). 
2 Maria Charalambous-Papamiltiades, Sport Marketing in Cyprus: The Dynamics of the Sport 
Sponsorship Context: Emergence, Development and Management Practices in the Football 
Industry, A thesis submitted to the School of Sport, Exercise and Health Sciences at 
Loughborough University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy, july 2013, p 291 
3 Merel Walraven, Sports Sponsorship Effectiveness, investigating awareness, sponsor equity and 
efficiency, Published by: Uitgeverij BOXPress, ‘s-Hertogenbosch, 2013/ p 11  
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ق يبكن القوؿ بأف الرعایة الریاضیة ىي عبارة عن عقد رظبي بُت طرفُت، تستفید من من خالؿ ما سب
خاللو اعبهة الریاضیة أو الفریق الریاضي من الدعم اؼبارل أو اؼبادي أو غَتىا من أشكاؿ الدعم الذي یوفره الطرؼ 

الًتوهبیة اليت تسعى لتحقیقها من األوؿ، فیما تستفید اعبهة الراعیة من أمكانیة ربقیق األىداؼ التسویقیة و/ أو 
 خالؿ ىذه الشراكة.

 تطور الرعاية الرياضية:  مراحل-2

( أف الرعایة الریاضیة عرفت تطورا ملحوظا منذ مطلع الثمانینات، وذلك نتیجة Ryan & Fahyیرى )
د مرت الرعایة للتطور يف أىداؼ وأولویات اؼبؤسسات من جهة، والتغَت الدائم لبیئة األعماؿ من جهة أخرى. فق

 :1الریاضیة خبمسة مراحل لكل مرحلة منهجیة سبیزىا، ىذه اؼبراحل ىي

 : (التوجو الخيري) مرحلة ما قبل الثمانينات-

كانت الرعایة الریاضیة يف ىذه الفًتة عبارة عن ؾبرد عمل خَتي إلبراز النیة اغبسنة للمؤسسات وربسُت 
كانت إدارة الرعایة الریاضیة تسَت على حسب توجهات رؤساء اجملالس   صورهتا يف البیئة اليت تنشط فیها. حبیث

اإلداریة واىتماماهتم بدوف وجود معایَت انتقاء رظبیة للطرؼ الذي تتم رعایتو، وبدوف وجود برنامج تقییمي لفعالیة 
 2ىذه الرعایة

 (:)التوجو حسب السوق فترة الثمانينات إلى غاية التسعينات-

ینظر للرعایة الریاضیة كاستثمار. حبیث سبیزت ىذه الفًتة بًتكیز اؼبؤسسات على ربقیق يف ىذه الفًتة كاف 
اإلدراؾ لعالمتها التجاریة، وكذا ربقیق العائد على االستثمار وذلك من خالؿ االمتیازات اليت تتحصل علیها 

ذي یقاـ فیو اغبدث اؼبؤسسة من خالؿ عقد الرعایة. ومثاؿ ذلك، حق البیع اغبصري ؼبنتجاهتا يف مكاف ال
الریاضي الذي تتم رعایتو )البیع داخل اؼبركب الریاضي، اؼبلعب ...اخل...(. حبیث كانت اؼبؤسسات يف إدارهتا 

 للرعایة الریاضیة ترتكز على األىداؼ التسویقیة، والتغطیة اإلعالمیة اليت ترغب يف ربقیقها.

 

                                                           
1 T. Bettina Cornwell, Sponsorship in Marketing (Effective Communication through Sport, 
Arts, And Events), published by Routledge, New York, 2014/ p30. 
2 ibid, p 31 
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 (:التوجو حسب المستهلك)بداية التسعينات  -

فًتة كاف ینظر للرعایة الریاضیة كآلیة ػبلق اؼبعٌت. دبعٌت، كاف الًتكیز يف ىذه الفًتة على فهم آلیة يف ىذه ال
عمل الرعایة يف أذىاف اؼبستهلكُت. فانتقلت إدارة الرعایة من الًتكیز على ؾبرد اغبصوؿ على تغطیة إعالمیة 

ذىنیات اؼبستهلكُت. ویعترب التوجو حسب والتحقیق األىداؼ التسویقیة، إذل الًتكیز على ربقیق فهم أعمق ل
 اؼبستهلكُت أحد أىم اؼبراحل اليت مرت هبا الرعایة الریاضیة، واليت مازالت تعترب توجها قویا إذل یومنا ىذا.

 (: التوجو االستراتيجي)أواخر التسعينات -

اؿ. يف نفس الوقت، أدركت يف ىذه اؼبرحلة مت اعتبار الرعایة الریاضیة كمیزة تنافسیة للمستثمرین يف ىذا اجمل
ال اؼبؤسسات أف االستثمار يف الرعایة الریاضیة لیس ؾبرد شراء حقوؽ استغالؿ منظمة ما، فهذا التوجو وحده 

لضماف البقاء واالستمرار يف اؼبنافسة. بل ىو قیمة تنشأ وتتطور على مستوى اؼبنظمة وما بُت اؼبنظمتُت  یكفي
 اؼبتعاقدتُت.

 (:توجو العالقة والشبكات)إلى يومنا ىذا  األلفياتبداية -

ىنا مت اعتبار الرعایة الریاضیة كتفاعل. حبیث ىنا قبد أف نظرتُت. األوذل تركز على العالقة بُت الطرفُت 
اؼبؤسسة الراعیة والطرؼ الذي تتم رعایتو، أما النظرة الثانیة فهي تنظر للعالقة بُت الطرفُت لكن كثنائي ضمن 

 لعالقات.   شبكة أوسع من ا

 الرعاية الرياضية: استراتيجية-3

قدرهتا على ربقیق يف وفق حبث أجرتو اعبمعیة األوروبیة للرعایة، یكمن سر قباح الرعایة الریاضیة 
اؼبخرجات اإلهبابیة اؼبتوقعة يف وجود اػبطة االسًتاتیجیة اؼبالئمة. وقد أصبعت كل من الدراسات النظریة والتطبیقیة 

 : 1مراحل رئیسیة تساىم يف إقباع اػبطة االسًتاتیجیة، وىيعلى وجود ستة 

 

 

                                                           
1 Pippa Collett And William Fenton, The Sponsorship Handbook (Essential Tools, Tips and 
Techniques for Sponsors and Sponsorship Seekers), Published by Jossey-Bass Imprint, San 
Francisco, 2011, p29. 
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 مرحلة االكتشاف: -

من اجل بناء اسًتاتیجیة رعایة ناجحة، تقـو اؼبؤسسة الراغبة يف االستثمار يف ؾباؿ الرعایة بتجمیع العدید 
 .1من البیانات اؼبتعلقة هبا وبالبیئة اليت تنشط فیها وذلك من أجل مراجعتها وربلیلها

 وضع استراتيجية: -

بعد ذبمیع البیانات وربلیلها يف الرحلة األوذل، تتم يف ىذه اؼبرحلة صیاغة مسودة لالسًتاتیجیة اليت ستتبناىا 
اؼبؤسسة استنادا على اؼبعطیات اليت مت ذبمیعیها يف اؼبرحلة األوذل. تتضمن ىذه اؼبسودة ؾبموعة من العناصر نذكر 

ة اؼبؤسسة، دور الرعایة يف اؼبزیج التسویقي، أىم األىداؼ اليت تسعى اؼبؤسسة منها أسس الرعایة ضمن اسًتاتیجی
 لتحقیقها من خالؿ الرعایة، وربدیدا اعبمهور اؼبستهدؼ من خالؿ ىذه الرعایة.  

 مراجعة محفظة األعمال: -

ىذه  بعد صیاغة مسودة االسًتاتیجیة اػباصة بالرعایة الریاضیة، تقـو اؼبؤسسة بعدىا بدراسة تأثَت
االسًتاتیجیة اؼبقًتحة على االستثمارات األخرى من نفس اجملاؿ، وذلك من خالؿ معرفة تأثَتىا على األداء 

 .االقتصادي من جهة، وتأثَتىا على قیمة العالمة التجاریة للمؤسسة من جهة أخرى

 قياس االستجابة: -

ثمارات األخرى من نفس اجملاؿ، وكذا بعد اؼبوافقة على االسًتاتیجیة اؼبقًتحة، وقیاس تأثَتىا مع االست
الرضى العاـ عن اؼبخرجات اؼبتوقعة من ىذه االسًتاتیجیة، تقـو اؼبؤسسة بعرض االسًتاتیجیة على صبهور أوسع 
داخل اؼبؤسسة واؼبتمثل يف أصحاب اؼبراكز اغبساسة داخل اؼبؤسسة، وذلك من أجل قیاس مدى استجابتهم 

وجود أي ربفظ أو تعقیب علیها یتم التعامل معو بكل موضوعیة وإجراء  لالسًتاتیجیة اؼبقًتحة، ويف حاؿ
 التعدیالت الالزمة إذا تطلب األمر.

 التطبيق:  -

بعد ربقیق الرضى العاـ عن االسًتاتیجیة وكذا زبفیض اؼبخاطر اؼبتعلقة هبا وبآلیة تطبیقها من خالؿ مرحلة قیاس -
ها اعبدیدة، مع اغبرص على أال یتم اػبلط بینها وبُت تطبیق االستجابة، تشرع اؼبؤسسة يف تطبیق اسًتاتیجیت

 اسًتاتیجیات أخرى من نفس اجملاؿ إف وجدت.

                                                           
1
 Pippa Collett And William Fentonm, op cit, p30 
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 المراجعة:-

یعترب تطبیق اسًتاتیجیة جدیدة داخل اؼبؤسسة أمرا مثَتا ویعترب ربدیا يف نفس الوقت بالنسبة للعاملُت 
وعلى فًتات زمنیة ؿبدد أمرا يف غایة األنبیة، حىت علیها. لذلك، تعترب مراجعة ىذه االسًتاتیجیة بشكل منتظم 

یتسٌت للمؤسسة معرفة مدى تطبیق االسًتاتیجیة بالشكل اؼبالئم، وكذا معرفة إذا كانت ربقق األىداؼ اؼبسطرة 
مسبقا. ومن ىذه اؼبراجعة، يبكن للمؤسسة ازباذ قرار اغبفاظ على سَتورة التطبیق اغبالیة، تعدیلها، أو إعادة 

 ا من جدید.صیاغته

 الرعاية الرياضية: خصائص-4

. لذلك فیها وازباذ قرار االستثمار تهاليت البد من مراعاهتا أثناء دراسا خصائصهالكل اسًتاتیجیة تسویقیة 
 :1الرعایة الریاضیة يف النقاط التالیة خصائصسنحاوؿ عرض بعض أىم 

 فعالیة من اإلعالف يف الوصوؿ إذل اعبمهور اؼبستهدؼ. تعترب اإلنفاؽ يف ؾباؿ الرعایة الریاضیة أكثر-

یعد الوصوؿ إذل اعبمهور اؼبستهدؼ ذو خصائص معینة أسهل عن طریق الرعایة الریاضیة إذا ما مت مقارنتها -
 بأسالیب واسًتاتیجیات تسویقیة أخرى.

األدراؾ، ربسُت صورهتا، تقویة يبكن للرعایة الریاضیة ربقیق العدید من األىداؼ اؼبتنوعة للمؤسسة، مثل تعزیز -
 العالقات العامة مع ـبتلف اعبهات، تنشیط اؼببیعات وغَتىا.

 تعترب الرعایة الریاضیة أرضیة الستخداـ أسالیب تروهبیة حدیثة.-

كما أهنا تتیح فرص تسویقیة ابتكاریة وذلك من خالؿ قاعدة بیانات اليت تتحصل علیها اؼبؤسسة من خالؿ -
 ة إذل إمكانیة التواصل والتفاعل مع اعبمهور اؼبستهدؼ.ىذه الشراكة، إضاف

 تعترب تكالیف الرعایة الریاضیة باىظة نسبیا.-

عدـ إعالـ اؼبوظفُت باؼبؤسسة هبذا النوع من االستثمار وشرح مدى أنبیتو للمؤسسة قد ىبلق جو من التوتر -
 موظفیها.داخل اؼبؤسسة، خاصة إذا صاحب انطالؽ اؼبشروع إقالة لبعض عماؽبا أو 

                                                           
1 PR Smith And Z Zook, Marketing Communication (Integration Offline and Online with 
Social Media), Published by Kogan Page, London, 2011, pp349-350. 
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رعایة الریاضات التنافسیة قد یؤثر سلبیا على صبهور الطرؼ اؼبنافس. دبعٌت أف قامت اؼبؤسسة برعایة نادي معُت -
فجمهور أو مشجعي األندیة اؼبنافسة قد ینظروف للمؤسسة بصورة سلبیة، خاصة إذا قاـ النادي أو أحد فبثلیو 

 سواء رئیس النادي أو أحد الالعبُت بتصرؼ مشُت.

 ؤثر أي خطأ أو تصرؼ مشُت مطرؼ النادي أو أحد فبثلیو على صورة اؼبؤسسة ومنتجاهتا بشكل مباشر.ی-

قد ال زبدـ التغطیة اإلعالمیة العاؼبیة اؼبؤسسة الراعیة، كما يبكن أف تؤثر سلبیا علیها إذا كاف النشاط الریاضي  -
 ٍت.أو ما یصحبو غَت مقبوؿ يف دولة أخرى حبكم اختالؼ عقائدي أو دی

 .  1كثرة اؼبتغَتات الغَت قابلة للقیاس يف ىذا اجملاؿ سبثل خطورة على قباح ىذا االستثمار بالنسبة للمؤسسة-

 الرعاية الرياضية: مجاالت-5
 :2يبكن تقسیم اجملاالت الرعایة الریاضیة إذل ستة أقساـ رئیسیة ىي

  :رعاية اللجان أو االتحادات الرياضية 

هبا رعایة اؼبؤسسات للجهة اؼبكلفة بإدارة وتطویر نشاط ریاضي معُت، إضافة إذل تنظیم  ویقصد
 اؼبنافسات الریاضیة على اؼبستویُت احمللي والدورل. مثل رعایة شركة أدیداس لالرباد الدورل لكرة القدـ.

  :رعاية الفرق أو األندية الرياضية أو الوطنية 

ات ؿبلیة أو اعبهویة واليت سبتلك میزانیة تسویقیة ضعیفة نسبیا، تتم ىذه العملیة عادة من طرؼ مؤسس
فتقـو باستثمار جزء من میزانیتها يف رعایة أحد األندیة الریاضیة احمللیة، وىو ما قد یتیح ؽبذه ؼبؤسسات فرصة 

 تسویقیة من خالؿ ىذه الرعایة. سواء كانت رعایة حصریة، أو بالشراكة مع رعاة آخرین.

  3رل یوضح أبرز صفقات الرعایة الریاضیة اػباصة باألندیةو الشكل التا

 
                                                           

1 PR Smith And Z Zook, op cit, p349  
2 Mohammed Mouloud Ghezail, Chaich Abdallah, Adjila Mohammed, Sport Marketing 
Strategy in Achieving the Marketing Objectives of The Economic Enterprise: A Case Study 
(Djezzy- Fans of USMA Club), International Journal of Economics, Finance and Management 
Sciences. Vol 5, No 3, 2017. 
3
 https://www.totalsportek.com/football/expensive-shirt-sponsorship-deals/ )visited: On 09/08/2017; 15:20)  

https://www.totalsportek.com/football/expensive-shirt-sponsorship-deals/
https://www.totalsportek.com/football/expensive-shirt-sponsorship-deals/
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 1أبرز صفقات الرعایة الریاضیة اػباصة باألندیة :(1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.totalsportek.com 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.statista.com/chart/3745/the-athletes-earning-the-most-from-endorsements/  )visited: On 

09/08/2017; 15:17) 

http://www.totalsportek.com/
https://www.statista.com/chart/3745/the-athletes-earning-the-most-from-endorsements/
https://www.statista.com/chart/3745/the-athletes-earning-the-most-from-endorsements/
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 :رعاية الرياضيين 

تقـو اؼبؤسسات من خالؿ ىذا اجملاؿ بربط اظبها أو عالمتها التجاریة مع ریاضي معُت حىت تتمكن 
 من ربقیق األىداؼ اؼبسطرة، والناصبة عن ىذه الشراكة. 

 :1و الشكل التارل یوضح أبرز صفقات رعایة الریاضیُت
 ( أبرز صفقات رعایة الریاضیُت2شكل رقم: )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : www.statista.com 

  :رعاية األحداث الرياضية 

وىنا تقـو اؼبؤسسة بربط اظبها أو عالمتها التجاریة حبدث ریاضي معُت. قد یكوف ىذا اغبدث 
الریاضي ؿبلیا، وطنیا أو دولیا. وعملیة اختیار اغبدث الریاضي اؼبالئم من وجهة نظر اؼبؤسسة تكوف تتم على 

 ا اؼبسطرة، ومیزانیتها مقارنة مع تكالیف رعایة اغبدث.حسب خطتها االسًتاتیجیة، أىدافه
 :2و الشكل التارل یوضح ترتیب األحداث الریاضیة حسب حجم إنفاؽ اؼبؤسسات على رعایتها

                                                           
1
 https://www.statista.com/chart/3745/the-athletes-earning-the-most-from-endorsements/  )visited: On 

09/08/2017; 15:20) 
2
 https://www.statista.com/chart/3745/the-athletes-earning-the-most-from-endorsements/  )visited: On 

09/08/2017; 15:20) 

https://www.statista.com/chart/3745/the-athletes-earning-the-most-from-endorsements/
https://www.statista.com/chart/3745/the-athletes-earning-the-most-from-endorsements/
https://www.statista.com/chart/3745/the-athletes-earning-the-most-from-endorsements/
https://www.statista.com/chart/3745/the-athletes-earning-the-most-from-endorsements/
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الوحدة ملیوف ) ( ترتیب األحداث الریاضیة حسب حجم إنفاؽ اؼبؤسسات على رعایتها3شكل رقم: )
   دوالر أمریكي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.statista.com 

  رعاية المنشآت الرياضية: -
وىي أحد أشكاؿ الرعایة الریاضیة، حبیث تقـو مؤسسة بشراء حق تسمیة منشأة ریاضیة باظبها  

  :1مقابل قیمة مالیة معینة، ولفًتة زمنیة ؿبددة، وىذه بعد أمثلة عن اؼبؤسسات اؼبستثمرة يف ىذا اجملاؿ

 
 

 

 

                                                           
1 Richard K. Miller and Kelli Washington, Sports Marketing 2016-2017, 17th Edition, 
Published by Richard K. Miller & Associates, Loganville, GA, 2017/ p 110. 
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 األمثلة عن رعاية المشآة الرياضية(: يوضح بعض 2الجدول رقم )

 

    Richard K. Miller & Associates (Sports marketing 2016-2017), p110 

III.االتصال التسويقي واألىداف االتصالية التسويقية 

اؼبفاىیم اؼبتعلقة بالتسویق الریاضي وبنیتو والنظاـ الذي یقـو بعد التطرؽ للحدیث عن بعض 
علیو، وكذا عرض بعض اؼبفاىیم اؼبتعلقة بالرعایة الریاضیة واسًتاتیجیاهتا وؾباالهتا، سنحاوؿ من خالؿ 
ىذا اؼببحث عرض بعض اؼبفاىیم اؼبتعلقة باالتصاؿ ومستلزمات العملیة االتصالیة، لنتطرؽ بعدىا 

يف االسًتاتیجیة التسویقیة. لنقـو يف األخَت  اسیات االتصاؿ التسویقي ومكانتوللحدیث عن أس
 بعرض بعض األىداؼ االتصالیة التسویقیة، واليت يبكن ربقیقها من خالؿ الرعایة الریاضیة.  

 :ماىية االتصال-1

 االتصال: مفهوم-1-1

 الفترة الزمنية قيمة العقد المنشأة الرياضية المؤسسة

Barclays 
Barclays Center (Brooklyn, 

NY) 
 2011 – 2031 ملیوف دوالر 400

Citigroup Citi Field (New York, NY) 400 2028 – 2008 ملیوف دوالر 

Mercedes-
Benz 

Mercedes-Benz Stadium  

(Atlanta,GA) 
 2044 – 2017 ملیوف دوالر 324

Reliant 
Reliant Stadium  

(Houston, TX) 
 2032 – 2002 ملیوف دوالر 300
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ونظمیة، وعفویة أیضا تنطوي  ( االتصاؿ بأنو" عملیة منظمة،A. Parkinsonیعرؼ اینجل باركنسوف )
على إرساؿ وربویل معلومات وبیانات من جهة إذل أخرى، شریطة أف تكوف البیانات واؼبعلومات احملولة مفهومة 

  1ومستساغة من قبل اؼبستهدفُت هبا"

فكار وترى الدكتورة مناؿ طلعت ؿبمود أف االتصاؿ باؼبفهـو العاـ للعلم ىو" انتقاؿ اؼبعلومات واغبقائق واأل
 .2واآلراء واؼبشاعر أیضا، وأف االتصاؿ ىو نشاط حیوي وأف اغباجة إلیو ازدیاد مستمر"

وقد عرفو سالمة عبد اغبافظ على أنو" القدرة على شرح أفكارؾ وعرضها يف لغة واضحة ألفراد ـبتلفُت 
فیتهم أو مستواىم متباینُت، وىذا یتضمن القدرة على تكییف رسالتك للمستهدفُت من االتصاؿ مهما كانت خل

مستخدما يف ىذا أسالیب وأدوات مناسبة، وأشكاال من االتصاؿ اللفظي وغَت اللفظي حسب ما یتطلبو 
3اؼبوقف".

 

فیما عرفو العقیلي على أنو "عملیة أخذ وعطاء للمعاين بُت شخصُت، وأنو سلوؾ أفضل السبل والوسائل 
خاص آخرین والتأثَت يف أفكارىم وإقناعهم دبا نرید سواء ذلك لنقل اؼبعلومات واؼبعاين واألحاسیس واآلراء إذل أش

 .4بطریقة لفظیة أو غَت لفظیة"

من خالؿ ما سبق يبكن القوؿ بأف االتصاؿ ىو عبارة عن عملیة یقـو دبوجبها الطرؼ األوؿ بنقل رموز 
معینو. فعملیة  ذات معٌت معُت قد تكوف معلومات أو أفكار أو غَتىا للطرؼ الثاين من أجل ربقیقو غایة

 :5االتصاؿ يبكن أف تأخذ ثالثة أشكاؿ وىي

 االتصال اللفظي:. 1-1-1

احملادثة اؼبباشرة بُت طرفُت وعرب استخداـ وسیلة معینة أو دوهنا وعرب استخداـ الصوت لنقل األفكار،  وىو
 وتأخذ أشكاؿ ـبتلفة منها اؼبقابالت الشخصیة، االجتماعات، اؼبناقشات، اؼبفاوضات، التلفاز، اؼبذیاع وغَتىا.

 االتصال غير اللفظي:. 1-1-2

                                                           
 12، ص 2010بشَت العالؽ، نظریات االتصاؿ مدخل متكامل، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عماف   1
  4، ص 2003اإلسكندریة، اؼبكتب اعبامعي اغبدیث، مناؿ طلعت ؿبمود: مدخل إذل علم االتصاؿ،   2
 5، ص2007عازة ؿبمد سالـ: مهارات االتصاؿ، مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث، القاىرة   3
 5نفس اؼبرجع، ص  4
، اعبامعة ىشاـ عبد اهلل البابا: مدى تأثَت االتصاالت التسویقیة على السلوؾ الشرائي للمشًتكُت، رسالة مقدمة لنیل ماجستَت، قسم إدارة األعماؿ  5

 ، رسالة منشورة.10، ص 2011، فلسطُت، اإلسالمیة غزة



 األدبيات النظرية للتسويق الرياضي واالتصاالت الرياضية                          الفصل األول

17 

 

ا الفرد من دوف استخداـ الصوت واليت تأخذ أشكاؿ ـبتلفة منها وىي كافة االتصاالت اليت یستخدمه
حركة الید، العیوف، القدـ، تعابَت الوجو، طریقة اعبلوس والوقوؼ، حركة الرأس أو الكتف، أسلوب النظر، اؼبشي 

 ...اخل...

 االتصال المكتوب: . 1-1-3

وىي كافة الوسائل واألدوات اليت يبكن استخدامها يف الكتابة للتعبَت عن األفكار اليت وبملها اؼبرسل 
واؽبادؼ من إیصاؽبا إذل اآلخرین، وتأخذ أشكاؿ ـبتلفة منها الرسائل، اؼبذكرات، الكتب، التقاریر، اػبرائط، 

 الرسـو البیانیة، الصحف، اجملالت، الصور ...اخل...

 التصال:ا أىمية-1-2
 :1ىنالك ؾبموعة من النقاط ألنبیة االتصاؿ تكمن فیما یلي

تسعى أنظمة االتصاالت التنظیمیة واإلداریة إذل صبع وتبویب وتصنیف توفير معلومات متكاملة:  -
وربلیل، وعرض اؼبعلومات يف شكل مرتب للعاملُت واؼبدیرین بغرض التصرؼ اؼبالئم وازباذ القرارات 

 السلیمة.

حینما یسعى اؼبدیروف واألفراد إذل وضع برامج عملهم وخططهم وقراراهتم، فإنو ال يبكن مل: تخطيط الع -
وضعها إذل حیز الواقع ما دل یتم ربدیدىا من خالؿ اجتماعات ومقابالت وقرارات مكتوبة، أي یتم 

 ربدیدىا بواسطة أنظمة االتصاالت.

اإلداریة والتنظیمیة على األخص يف حالة توافر یساعد نظاـ االتصاالت تحقيق الدقة في المعلومات:  -
توثیق اؼبعلومات، وتوفَت معلومات متكاملة، كما یظهر ذلك من خالؿ توفَت معلومات سلیمة فبا یؤدي 

 إذل صحة التصرؼ وازباذ القرار.

عند اتباع األسلوب اؼبناسب لالتصاؿ حیث أنو وجود نظاـ البعد عن التخمين والتقدير الشخصي:  -
اؿ هبرب اؼبدیر أو اؼبسؤوؿ على استخداـ األسلوب اؼبناسب لالتصاؿ، يف التوقیت السلیم مع لالتص

 العاملُت احملددین وباستخداـ النماذج واألشكاؿ اؼبالئمة للمنظمة.

                                                           
 .26-25، ص 2012، دار الرایة للنشر والتوزیع، عماف، األردف، 1سید سادل عرفة، االتصاالت التسویقیة، ط 1
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إف تسیَت أمور العمل وتنفیذىا ربتاج من األفراد ومدیریهم قدرات عالیة على التنفيذ الكفء للعمل:  -
 واؼبناقشة وكتابة التقاریر، وعلیو یعتمد التنفیذ على قدرات األفراد على االتصاؿ.اغبدیث واالستماع 

إف وجود نظاـ لالتصاؿ اإلداري والتنظیمي وبقق إجراءات تحقيق السرعة في تبادل المعلومات:  -
ؿبددة ومسؤولیات واضحة على أطرؼ االتصاؿ، ذلك ألهنا ربدد مىت یبدأ االتصاؿ وبأي أسلوب، ويف 

 ظرؼ ومن األطراؼ اؼبشًتكة ؽبا. ضل أي

من خالؿ أسالیب االتصاالت اؼبختلفة يبكن صبع اؼبعلومات اؼبناسبة اليت تدؿ على الرقابة على العمل:  -
مدى التزاـ العاملُت واؼبدیرین باػبطط اؼبوضوعة، وتوافر اؼبعلومات وبدد مقدرا االكبراؼ بُت التنفیذ 

 یمیة واإلداریة ىذه االكبرافات بقصد تصحیحها.واؼبخطط، وعلیو تكشف االتصاالت التنظ

وبقق نظاـ االتصاؿ اإلداري والتنظیمي نظاـ الشورى وتبادؿ الراي بُت تحقيق ديمقراطية العمل:  -
 أطراؼ التنظیم، كما وبقق فرصة للشعور بالديبقراطیة يف العمل.

 االتصال: مستلزمات-1-3

( من خالؿ A. Hullال ومؤثرا. فقد وجد ألربت ىل )لالتصاؿ مستلزمات أو شروط مسبقة لكي یكوف فعا
فردا، أف االتصاؿ الفعاؿ ربكمو  2638منظمة يف بلداف االرباد األورويب، و 380دراسة واسعة مشلت أكثر من 

 :1مقدمات، ویستلـز وجود شروط ساكبة لنجاحو. ومن أبرز ىذه اؼبستلزمات اآليت

( إذل اؼبستلم Senderنات واؼبعلومات من اؼبرسل )توافر وسیلة مقبولة لتبادؿ اؼبعاين والبیا -أ 
(Receiver فمن خالؿ الوسیلة ىذه تتم عملیة االتصاؿ وبالتارل فإف كفاءة الوسیلة كفاءة .)

 االتصاؿ.

مالءمة وسیلة االتصاؿ، حیث أف وسائل االتصاؿ غَت اؼبالئمة أو العاجزة أو الضعیفة قد تؤثر بالسلب -ب 
ا معناىا ومغزاىا. فاالتصاؿ اإللكًتوين عرب األنًتنت مثال قد ال یكوف فعاال على عملیة االتصاؿ وتفقدى

أو مؤثرا بالنسبة ألناس ال يبتلكوف وصوؿ لألنًتنت، وال یعرفوف كیفیة استخدامو، أو ال یرغبوف أصال 
 باستخدامو.

                                                           
 .14-13، ص مرجع سابقبشَت العالؽ، نظریات االتصاؿ مدخل متكامل،  1
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أف تكوف اؼبعاين  توافر لغة اتصاؿ مقبولة ومفهومة من قبل اؼبرسل واؼبستلم، فمن شروط االتصاؿ الفعاؿ -ج 
اؼبتبادلة مفهومة وواضحة، وإال ما جدوى إرساؿ رسالة باللغة الصینیة إذل شخص عريب ال هبید اللغة 
 الصینیة، ولیس لدیو أحد یتحدث بالصینیة، كما أنو قد ال یرغب بأف یستلم رسالة باللغة الصینیة أصال.

االفتقار إذل مثل ىذا النظاـ قد یفسد عملیة  أف وبكم االتصاؿ نظاـ أو قواعد أو مدونة أخالقیات، ألف -د 
االتصاؿ، ویربك اعبهات اؼبستهدفة بو فنحن كثَتا ما نشكو ونتضایق من اتصاؿ ىاتفي من جهة أو 
شخص ال نعرفو، أو من أشخاص مشاغبُت یسعوف إذل إزعاج اآلخرین باتصاالت ىاتفیة بعیدة عن 

 من االتصاؿ وبدث خارج نظاـ أو قواعد االتصاؿ السلیم(. أخالقنا وعاداتنا وتقالیدنا )أي أف ىذا النوع

( قادرا على Sender( أو اؼبرسل )Communication Initiatorأف یكوف البادئ باالتصاؿ ) -ه 
 التعبَت عن أفكاره بوضوح.

 ( على استعداد الستقباؿ الرسالة أو االتصاؿ.Receiverأف یكوف اؼبستقبل ) -و 

 قادرا على فهم واستیعاب الرسالة والتفاعل معها.( Receiverأف یكوف اؼبستقبل ) -ز 

 ضرورة عدـ وجود أي عملیة تشویش قد تعًتض مسار الرسالة أو االتصاؿ. -ح 

أف یكوف االتصاؿ كفؤا، ووبصل ىذا عندما یتم االتصاؿ بأدىن التكالیف وأقل استخداـ للموارد وبأفضل  -ط 
 .1وسائل االتصاؿ

 التسويقي االتصالأىمية -2

ىتماـ باالتصاالت التسویقیة كوهنا جوىر أساسي يف اغبوار التفاعلي بُت اؼبنظمة وزبائنها من الواجب اال
عرب مراحل عملیة التسویق اليت سبتد من مرحلة قبل اإلنتاج إذل مرحلة ما بعد عملیة البیع، إضافة إذل األىداؼ 

من خالؿ اعبودة والوالء ؽبا من قبل اؼبراد ربقیقها فهي تسعى إذل إبداع صورة ؽبا فبیزة ومؤثرة يف اجملتمع و 
 اؼبستهلك ومن ىنا سبكن الزبوف من الوصوؿ إؽبا عرب طرؽ مناسبة.

 

                                                           
 .14، ص نفس اؼبرجع 1
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  االتصال التسويقي تعريف-2-1

لقد عرفت االتصاالت التسویقیة بأهنا عملیة تنمیة وتنفیذ ؾبموعة من برامج االتصاالت اؼبقنعة اػباصة 
، وىذه االتصاالت هتدؼ إذل التأثَت بشكل مباشر يف سلوؾ ؾبموعة باؼبستهلكُت وذلك عرب فًتات زمنیة ؿبددة

1من األفراد الذین توجو إلیهم ىذه االتصاالت.
 

یعرؼ ناجي معال ورائف توفیق االتصاؿ التسویقي على أنو نشاط تسویقي ینطوي على عملیة اتصاؿ 
أو مبط سلوكي معُت هبدؼ التأثَت  إقناعي یتم من خالؽبا التعریف بسلعة أو خدمة أو فكرة أو مكاف أو شخص،

2على أذىاف أفراد صبهور معُت الستمالة استجابتهم السلوكیة إزاء ما یروج لو.
 

فیما یرى سید سادل عرفة أف االتصاؿ التسویقي ىو عملیة تنمیة و تنفیذ ؾبموعة من برامج االتصاالت 
ىذه االتصاالت هتدؼ إذل التأثَت بشكل مباشر اؼبقنعة اػباصة باؼبستهلكُت، و ذلك عرب فًتات زمنیة ؿبددة، و 

، و من ىنا فإف ىذا اؼبفهـو یبدأ أوال 3يف سلوؾ ؾبموعة من األفراد الذین توجو إلیهم ىذه االتصاالت
باؼبستهلكُت اغبالیُت أو احملتملُت، مث بعد ذلك ربدید ما ىي أشكاؿ و طرؽ و برامج االتصاؿ اؼبقنع اليت يبكن 

إذل ىؤالء اؼبستهلكُت، أو ىو عملیة توصیل فعالة ؼبعلومات اؼبنتج ، أو أفكاره إذل اعبماىَت استخدامها للوصوؿ 
 اؼبستهدفة، و قد ظهر ىذا اؼبفهـو عندما أصبحت مشكلة كثَت من اؼبنشآت ىي إنتاج أسواؽ و لیس إنتاج سلع.

اؼبتعلقة باآللیة اليت تقـو  االتصاالت التسویقیة ىي وسیلة تعٌت باألسالیب، العملیات، الوسائل واألنشطة
4من خالؽبا اؼبنظمات )وعالماهتا التجاریة( بالتواصل مع صبهورىا اؼبستهدؼ.

 

من خالؿ ما سبق نالحظ أف االتصاؿ التسویقي ىو عملیة هتدؼ إذل إقناع أو استمالة عبمهور معُت من 
ىداؼ اؼبنظمة من جهة وعلى خالؿ الرسالة التسویقیة واليت تأخذت عدة أشكاؿ على حسب اسًتاتیجیة وأ

 حسب خصائص اعبمهور اؼبستهدؼ من جهة أخرى.
 كما يبكن القوؿ إف لالتصاؿ التسویقي ؾبموعة من السمات اليت سبیزىا نذكر منها:

                                                           
 .60، ص 2010، دار اؼبسَتة للنشر والتوزیع، عماف األردف، 1تطبیقي(، ط –)مدخل منهجي علي فالح الزعيب، االتصاالت التسویقیة  1
، سلسلة الرسائل اعبامعیة، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود 1ضبد بن ناصر اؼبوسى، استخداـ االتصاؿ التسویقي اؼبتكامل يف الشركات السعودیة، ط 2

 .76، ص 2010سعودیة، اإلسالمیة، مكتبة اؼبلك فهد الوطنیة، الریاض ال
 .93سابق، ص مرجع  ،االتصاالت التسویقیة سید سادل عرفة، 3

4 Chris Fill, Marketing communications (interactivity, communities and content), Fifth Edition, 
published by Prentice Hall, England, 2009, P 4 
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 .االتصاؿ التسویقي یعترب اتصاؿ إقناعي یهدؼ إذل خلق أو ترسیخ قناعة أو فكرة معینة 

  التسویقیة بشكل مباشر مع اعبمهور اؼبستهدؼ عن طریق وسائل االتصاؿ يبكن أف تتم العملیة االتصالیة
 اؼبباشرة مثل رجاؿ البیع أو بشكل غَت مباشر عن طریق وسائل االتصاؿ الغَت مباشرة مثل اإلعالف.

  تتحكم يف العملیة االتصالیة التسویقیة العدید من العوامل منها العوامل الداخلیة على غرار إمكانیات
ؼبنظمة أو اؼبؤسسة والعوامل اػبارجیة اؼبتعلقة خبصائص اعبمهور اؼبستهدؼ )اؼبستهلكُت، اؼبوردین، وأىداؼ ا
 .وغَتىا...(

 االتصال التسويقي عناصر-2-2
 :1من العناصر اليت تقـو علیها العملیة االتصالیة وىي باألساس كاآليت ؾبموعةلالتصاؿ التسویقي 

 المرسل:  -أ 

مصدر البیانات واؼبقاصد اؼبطلوب إیصاؽبا إذل ا ؼبرسل إلیو، فهو من یقـو بإرساؿ اؼبعلومات إذل اؼبرسل  وىو
 إلیو، فقد یكوف شركة ذباریة أو تاجر صبلة أو مشروع صغَتا أو كبَتا، أو بائع شخصي.

 الرسالة:-ب 

 إیصالو إذل اؼبرسل إلیو. ىي الوسیلة اليت يبكن بوساطتها نقل اؼبضموف اؼبعنوي الذي یهدؼ اؼبرسل إذل

الرسالة، فأحیانا تكوف إعالنات وأحیانا تكوف دعایة، وأحیانا تكوف اتصاالت شخصیة،  ىذهوتعدد صور 
....إخلبیعیووأحیاف تكوف ؿبفزات 

 

الرسالة أیا كانت على وسیلة جذب لالنتباه وما ربویو من مضموف، ففي مثل ىذا العصر  ربتويوهبب أف 
ىو الرسالة  ةتشتد اغبرب التنافسیة وذلك على كافة اؼبستویات، وتكوف الوسیلة إلیصاؿ مضامُت ىذه التنافسی

الء، البد وأف یعلو صوت اليت تصل إذل اؼبرسل إلیهم، ففي خضم ىذه الرسائل اؼبتزاضبة والصارخة يف أوجو العم
 رسالتك لیقدـ میزة حقیقیة للعمالء، فبا هبعل رسالتك متمیزة بالنجاح وتأدیة غرضها عن بقیة الرسائل األخرى.

انتبو، فبالرغم من أف اؼبنتج نفسو لو الدور األساسي يف إیصاؿ وإثبات مصداقیاتو إال أف الوسیلة االتصالیة 
یكوف ؽبا الدور األساسي يف تبیُت مصداقیة وجود ىذه القیمة، فالعمالء ال یقدموف على استعماؿ اؼبنتج لیتحققوا 

                                                           
 .94سابق، ص مرجع  ،االتصاالت التسویقیة سید سادل عرفة، 1
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صداقیة وسیلتك االتصالیة االبالغیة اليت من خالؽبا تثبت من مصداقیة تواجد قیمتو اليت تدعیها، بل ینظروف إذل م
 ربقق ىذه القیمة.

 وسيلة االتصال: -ج 

 تنقسم وسائل االتصاؿ إذل نوعُت رئیسیُت:

 النوع األول الوسائل الشخصية: -
ومدیري الشركة واؼبستشارین وأفراد األسرة واعبَتاف  Personal sellingوتعتمد على البیع الشخصي 

 واألصدقاء.

وىذه الوسائل وبتاج إلیها خاصة إذا كانت السلعة اليت یتم تسویها مرتفعة السعر ومعدؿ شرائها منخفض، 
 وكانت ؽبا صفة اجتماعیة ولیست فردیة كالسیارة، وغَتىا من السلع اليت تعكس مكانة الفرد االجتماعیة.

 النوع الثاني الوسائل الغير شخصية: -
النطاؽ، واليت تصل إذل أعداد كبَتة جدا من اؼبرسل إلیهم، فهي تعد رسائل وىي الوسائل االتصالیة واسعة 

عامة ال ربمل الصفة الشخصیة كإعالنات اعبرائد واجملالت واؼبذیاع والتلفزیوف، واؼبناسبات اػباصة اليت تقیمها 
 .1بعض الشركات كاؼبعارض وحفالت االستقباؿ

 وىذه الوسائل العامة ؽبا سلبیاهتا:

 الفرد إال عددا ؿبدودا من الرسائل والوسائل. ال یلحظ -

 تؤثر فیها العوامل النفسیة لألفراد، فال تصل اؼبعاين اؼبرادة من خالؽبا إلیهم. -

 ال یتذكر منها اؼبرسل إلیو إال معلومات ؿبدودة. -

ا ما قورنت بالوسائل ال يبكن اغبصوؿ على البیانات اؼبرتدة من اؼبرسل إلیو، إال بعد مرور فًتة زمنیة طویلة إذ -
 الشخصیة.

 .2فكل ىذه العوامل ربد من التأثَت على اؼبرسل إیو فبا یشكل میزة للوسائل االتصالیة الشخصیة

                                                           
 .95ص ، نفس اؼبرجع 1
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 المرسل إليو: -د 

وىو من توجو إیو ىذه الرسائل من اؼبرسل. وزبتلف الوسائل االتصالیة باختالؼ اؼبرسل إلیو، فاألفراد 
ة بینما اجملموعات یناسبها وسائل االتصاؿ العامة كاالجتماعات واغبفالت یناسبهم االتصاؿ بالوسائل الشخصی

 اػباصة، فال يبكن قباح االتصاؿ التسویقي إال بعد ربدید نوعیة اؼبرسل إلیو لتحدید نوعیة االتصاؿ اؼبناسبة

 التي أدت إلى تزايد االىتمام باالتصاالت التسويقية العوامل-2-3

الشركات يف بدایة التسعینات بنظاـ االتصاالت التسویقیة، حیث أصبح لو كیاف مستقل بذاتو  اىتماـزاد 
داخل اؼبنظمات اغبدیثة یتمثل بوحدة نظاـ اؼبعلومات التسویقیة، واليت تلعب دور كبَت يف ربقیق التكامل والتنسیق 

لبیئة احملیطة هبا وتقديبها إذل ـبتلف بُت النشاط التسویقي واألنشطة األخرى يف اؼبنظمة وصبع اؼبعلومات من ا
اؼبدراء ؼبساعدهتم على ازباذ القرارات اؼبناسبة لتحقیق أىداؼ اؼبنظمة. إف ىذا االىتماـ دل یأيت من فراغ وإمبا جاء  

 : 1كنتیجة لظهور ؾبموعة من العوامل يبكن إصباؽبا باآليت

 بروز ظاىرة سوق المشترين: .أ 

أف اؼبستهلك ىو من یتحكم بالسوؽ وبالتارل على اؼبنتج إنتاج ما  أي-بروز ظاىرة سوؽ اؼبشًتین  أدى
يبكن بیعو ال إنتاج ما يبكن إنتاجو، دبعٌت آخر اؼبستهلك ىو سید السوؽ إذل دفع اؼبنتجُت إذل بذؿ أقصى اعبهود 

اجاهتا، عبمع معلومات حوؿ اؼبستهلكُت ؼبعرفة سلوؾ اؼبستهلك وتوقع ىذا السلوؾ من خالؿ السعي لتحدید ح
  ویفًتض أف تكوف ىذه اؼبعلومات متغَتة وفقاً لتغَت أذواؽ اؼبستهلكُت ورغباهتم.

 :ظهور األسواق الكبيرة .ب 

أدى توسع األسواؽ يف الوقت اغباضر إذل ظهور العدید من الوسطاء ما بُت البائع واؼبستهلك النهائي، 
بُت البائع وبالتارل عدـ سبكنو واؼبشًتي فبا وبد من وأصبح ىؤالء الوسطاء یشكلوف حاجزاً يبنع تدفق اؼبعلومات ما 

(من مواكبة التغَتات باحتیاجاهتم ورغباهتم؛ لذلك Feedbackقدرة البائع على تلقي اؼبعلومات الرجعیة )
توجب على البائع تطویر نظاـ اتصااليت ما بینو وبُت اؼبستهلك حبیث يبكنو ىذا النظاـ من القفز عن ىذا اغباجز 

 إذل اؼبشًتین.والوصوؿ 

 

                                                           
 .15سابق، ص مرجع  ،مدى تأثَت االتصاالت التسویقیة على السلوؾ الشرائي للمشًتكُتىشاـ عبد اهلل البابا،  1
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 :المنافسة .ج 

اؼبعاصرة بشدة اؼبنافسة ما بُت اؼبنظمات، األمر الذي یستدعي إعداد االسًتاتیجیات  األسواؽتتسم 
اؼبالئمة ؼبواجهة ىذه اؼبنافسة والتكیف معها واغتناـ الفرص اؼبتاحة بالسوؽ قبل أف یستغلها اؼبنافسوف؛ والسبیل 

 افسة ىو توفَت اؼبعلومات الضروریة عن اؼبنافسُت والسوؽ.إذل امتالؾ القدرة على مواجهة اؼبن
 

 :تعقد النشاط التسويقي .د 

من فإف ىذا النشاط  1952منذ أف مت ربدید مفهـو التسویق على أسس علمیة موضوعیة ألوؿ مرة عاـ 
( فإف من أىم ظبات النشاط Ralf Karditsیزداد تعقیدًا یومًا بعد یـو لألسباب اليت مت ذكرىا سابقاً؛ قبل )

التسویقي ىو التغَت وعدـ الثبات تبعًا للتغَت بسلوؾ اؼبستهلكُت، ویعد نظاـ االتصاالت ىنا دبثابة األداة يف ید 
 اإلدارة التسویقیة ؼبواجهة ىذه التغَتات والتكیف معها. بشكل وبقق أىداؼ اؼبنظمة اؼبختلفة. 

 :التطورات العلمية والثقافية .ه 

طورات العلمیة السریعة واؽبائلة وتأثر اؼبستهلكُت احمللیُت بالثقافات الغربیة الدخیلة أصبح من يف ظل الت
الواجب على اؼبؤسسات اغبدیثة تطویر النظاـ اؼبعلومايت لدیها لتتمكن من التواصل مع اؼببتكرین واػبرباء إلعطائها 

 ب مع الثقافات اغبدیثة.اؼبعلومات الالزمة ؽبا لتطویر سلعها وإنتاج سلع جدیدة لتتواك

 :ظاىرة انفجار المعلومات .و 

سبارس اإلدارة التسویقیة أنشطتها يف ظل الثورة اؼبعلوماتیة، إذ تواجو كمیات ىائلة من البیانات واليت قد 
یتعذر االستفادة منها بصیغتها األولیة لعدـ مالءمتها غباجات اإلدارة، ىنا یظهر دور االتصاالت التسویقیة حبیث 

ؿ ما ىو غَت ضروري، وتصنیف وربلیل وفهرسة وحفظ تعمل على غربلة اؼبعلومات اؼبتدفقة إذل اؼبنظمة وإنبا
اؼبعلومات الضروریة لیتم االستفادة منها. يف الوقت اؼبناسب وقد عملت ىذه العوامل اؼبختلفة وغَتىا من العوامل 
اليت یتم ذكرىا على تطویر مفهـو االتصاالت التسویقیة وتنبیو اؼبنظمات اغبدیثة إذل ضرورة إهباد مثل ىذا النظاـ 
يف مؤسساهتا إذا ما كانت ترید االستمرار واؼبنافسة يف األسواؽ اغبدیثة. واآلف وبعد معرفة ماىیة االتصاالت 
التسویقیة والعوامل اليت أدت إذل ظهور ىذا اؼبفهـو دبؤسساتنا اغبدیثة فال بد لنا من معرفة األىداؼ اؼبختلفة اليت 

 .1هبیكلها التنظیميربققها اؼبؤسسات من خالؿ إهباد مثل ىذا النظاـ 

 

                                                           
 .16، ص نفس اؼبرجع 1
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 االتصال التسويقي في االستراتيجية التسويقية مكانة-2-4

 *تعمل اسًتاتیجیة االتصاؿ التسویقي على توظیف كافة أمباط االتصاؿ الشخصي واعبماىَتي اؼبوسط
للمنشأة من خالؿ استخداـ منظومة األدوات االتصالیة اليت تشمل  التسویقیةلتحقیق األىداؼ االتصالیة 

اإلعالف، البیع الشخصي، وتنشیط اؼببیعات، والعالقات العامة والنشر وغَتىا من األدوات. و یتضح من ذلك أف 
أثَت العالقة بُت التسویق و االتصاؿ قد ربولت من كوهنا عالقة بُت سبب و نتیجة أو ىدؼ و وسیلة إذل عالقة ت

و تأثر متبادلة، و طبیعة التسویق كمفهـو یعتمد على مزیج من العناصر اليت تسعى إذل ربقیق ىدؼ ؿبدد 
انعكست على االتصاؿ حینما ارتبط بالعملیة التسویقیة حبیث أصبح االتصاؿ التسویقي یتكوف من ؾبموعة من 

ف اغبرص من قبل ـبططي العملیات التسویقیة العناصر اليت تعمل معا لتحقیق األىداؼ االتصالیة للمنشأة، كما أ
على التنسیق بُت عناصر العملیة التسویقیة انعكس على اؼبماسة االتصالیة يف ؾباؿ التسویق فبا أدى إذل تدعیم 
النظرة التكاملیة لتأثَت وسائل و أمباط االتصاؿ، من خالؿ بروز مبوذج االتصاالت التسویقیة اؼبتكاملة 

"Integrated marketing communications الذي یعد دبثابة تطبیق عملي للنظرة التكاملیة يف "
العملیة االتصالیة حیث یعمل على دمج أمباط االتصاؿ اؼبختلفة و أدواتو اؼبتنوعة مثل اإلعالف و البیع الشخصي 

ا يف مبوذج واحد یوحد غَتىو  الرعایة يف ـبتلف اجملاالت دبا فیها الریاضیة و تنشیط اؼببیعات و العالقات العامة و
 .1اعبهود االتصالیة، و یزید من فاعلیتها، و یضمن عدـ تناقضها أسولبا و وسیلة

 :االتصالية التسويقية األىدافماىية -3
 التسويقية: االتصالية األىداف مفهوم 3-1
یسعى فرد أو نظاـ  ؾبموعة النتائج احملددة اليت Business Dictionary األىداؼ حسب معجم سبثل 

 .2معُت لتحقیقها باستخداـ اؼبوارد اؼبتاحة ويف إطار زمٍت معُت

تسعى اؼبؤسسة اليت  احملددة وعلیو يبكن القوؿ بأف األىداؼ االتصالیة التسویقیة ىي عبارة عن ؾبموعة النتائج
 ويف فًتة زمنیة ؿبددة. باستخداـ اؼبوارد اؼبتاحة أنشطة معینةمن خالؿ القیاـ بعملیات و لتحقیقها 

 
 

                                                           
العادي والربید اإللكًتوين ومنتدیات اغبوار عرب االتصاؿ اؼبوسط: ىو االتصاؿ الذي یتم بُت شخصُت أو أكثر عرب الوسائط االتصالیة كاؽباتف والربید  *

 األنًتنت وغَتىا.
 )بتصرؼ( 85-84مرجع سابق، ص  ،استخداـ االتصاؿ التسویقي اؼبتكامل يف الشركات السعودیة ن ناصر اؼبوسى،ضبد ب 1

2
 http://www.businessdictionary.com/definition/objective.html, visited on 15/10/2017 at 14 : 30. 

http://www.businessdictionary.com/definition/objective.html
http://www.businessdictionary.com/definition/objective.html
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 سلم األىداف: 3-2
مؤسسة سلم أنو لكل  Marketing Communicationيف كتابو  Olujimi Kayodeیرى 

الوظیفیة. حىت األىداؼ الوظیفیة داخل أقساـ اذل غایة األىداؼ  الرئیسیةيبتد من األىداؼ العامة أو أىداؼ 
وعلیو، فقد رتب سلم أىداؼ  .(أقساـ اؼبؤسسة برنامج العملاؼبؤسسة یتم تقسیمها اذل أىداؼ ؿبددة )أىداؼ 

 :1االتصاؿ التسویقي لربنامج اؼبؤسسة التسویقي كالتارل

 :وسبثل األىداؼ الرئیسیة للمؤسسة اليت یصیغها فبثلو ؾبلس إدارة  األىداؼ العامة للمؤسسة
ئریة لكرة القدـ واؼبنتخب من رعایة االربادیة اعبزا مثل رفع قیمة العائد على االستثمار) الشركة

 (باؼبئة 3بنسبة  الوطٍت من طرؼ مؤسسة موبیلیس

 من األىداؼ العامة  الوظیفیة تنبع األىداؼ :(التسویقیة الوظیفیة )مثل األىداؼ األىداؼ
اؼبؤسسة مثل ـ اقسأعن صیاغتها القائموف على  اؼبسؤوؿیكوف سبثل أىدافا للمؤسسة وىي 

 باؼبئة. 5 نسبةاؼبؤسسة. ومثاؿ ذلك زیادة اغبصة السوقیة بالتسویق داخل رئیس قسم 

 ويبكن صیاغتها كالتارل:الوظیفیةىذه األىداؼ تنبع بدورىا من األىداؼ  :األىداؼ احملددة ، 

 15بنسبة مشجعي اؼبنتخب الوطٍت لدى  "موبیلیس" تعزیز االدراؾ العالمة التجاریةىدؼ اإلعالف:  -
 باؼبئة.

 صورة اؼبؤسسة كمؤسسة رائدة يف ؾباؿ عملها.تعزیز ىدؼ االشهار:   -

 باؼبئة. 50ىدؼ البیع الشخصي: رفع حجم االتصاؿ لرجاؿ البیع دبتعاملُت جدد بنسبة  -

 ؿبل. 4000اذل  منتجات اؼبؤسسة تبیعىدؼ تنشیط اؼببیعات: رفع عدد ؿبالت التجزئة اليت  -

وىي اليت العامة ىي األىداؼ الرئیسیة اليت وبددىا ؾبلس إدارة اؼبؤسسة، واختصارا ؼبا سبق، فاألىداؼ       
الوظیفیة مثل األىداؼ  األىداؼ تعمل صبیع أقساـ اؼبؤسسة على ربقیقها وذلك بتحقیق األىداؼ الوظیفیة، أما

تابعة  ادافاألىداؼ احملددة أىفیما تعترب التسویقیة ىي اليت تساعد على ربقیق األىداؼ الرئیسیة للمؤسسة، 
 .الوظیفیة، وربقیقها یساعد على ربقیق األىداؼ الوظیفیةلألىداؼ 

 

                                                           
1

  Olujimi Kayode, Marketing communication, 1
st

 edition,, 2014, p 86-8, Published by: 
https://bookboon.com/fr/marketing-communications-ebook, visited on: 03/05/2017, at 20:19. 

https://bookboon.com/fr/marketing-communications-ebook
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 أنواع األىداف: 3-3
يف كتابو أف األىداؼ يف ؾباؿ التسویق أو االتصاؿ التسویقي يبكن  Olujimi Kayodeیرى و       

 :1تقسیمها اذل عدة أنواع نذكر منها

      األىداؼ اليت یتطلب ربقیقها طبسة سنوات أو أكثر. اؼبدى: وىيأىداؼ طویلة 

     .أىداؼ متوسطة اؼبدى: وىي األىداؼ اليت سبتد فًتة ربقیقها من سنة اذل طبسة سنوات 

      :وىي تلك األىداؼ اليت تأخذ مدة ربقیقها سنة واحدة على أىداؼ قصَتة اؼبدى
 ر، ستة أشهر، أو سنة كاملة.أقصى تقدیر، حیث یتم ربدیدىا أحیانا دبدة ثالثة أشه

      ،أىداؼ رقمیة: وىي اليت یتم صیاغتها يف شكل جداوؿ أو منحنیات أو رسـو بیانیة
مثل األىداؼ اؼبتعلقة حبجم اؼببیعات، األرباح، اغبصة السوقیة، والعائد على االستثمار. وقد ترتبط ىذه 

 سسة.األىداؼ إما باألىداؼ العامة أو باألىداؼ الوظیفیة للمؤ 

      :ىذا النوع من األىداؼ یستعمل للمساعدة على ربقیق األىداؼ أىداؼ غَت رقمیة
 الرقمیة، حیث یتم وضع ىذه األىداؼ من أجل توفَت الضوابط اليت تضمن ربقیق األىداؼ الرقمیة.

 :المتعلقة باالتصال التسويقي أىداف الرعاية الرياضية 3-4
أو  األكاديبیُتالزائد بالرعایة الریاضیة سواء من طرؼ الباحثُت  لالىتماـبُت األسباب اليت أدت  من یعترب

من طرؼ اؼبؤسسات واؼبنظمات اؼبستثمرة يف ىذا اجملاؿ، ىو قدرة ىذه األداة على ربقیق ـبتلف األىداؼ سواء 
ألىداؼ داخلیة بالنسبة للهیئات الریاضیة أو للمؤسسات واؼبنظمات اؼبستثمرة يف ىذا اجملاؿ. سواء كانت ىذه ا

ذباریة مثل زیادة  أىداؼدین، أو ر تعزیز العالقات العامة مع مو  خارجیة مثللدى اؼبوظفُت أو  االعتزازمثل خلق 
 .Matthew D)ذباه بیئة األعماؿ. وقد أشار  االجتماعیةاغبصة السوقیة أو أىداؼ غَت رحبیة مثل اؼبسؤولیة 

Shank & Mark R. Lyberger) أىداؼ مباشرة على 2الریاضیة نوعُت من األىداؼأف للرعایة  إذل .
أسواؽ جدیدة، مواجهة  إذلالوصوؿ  إذلغرار زیادة اؼببیعات، وأىداؼ غَت مباشرة، واليت تتضمن )باإلضافة 

 .والتغلب على اؼبنافسة(

اليت يبكن ربقیقها عن طریق الرعایة االتصالیة التسویقیة ىداؼ وفیما یلي سنحاوؿ عرض بعض األ 
 :الریاضیة

                                                           
1
 Olujimi Kayode, op cit, p 87. 

2 Matthew D.Shank & Mark R. Lyberger,op cit,  p448. 
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 بالمنتجات المؤسسة التعريف: 

من اإلعالف الرعایة الریاضیة ال تعترب بدیالف عن اإلعالف يف اؼبؤسسة، بل تعمل بآلیة تكاملیة مع أنشطة       
اجل ربقیق االستفادة القصوى من األداتُت. فمن بُت األىداؼ اليت يبكن ربقیقها من خالؿ ىذا التكامل ىو 

من الرعایة، حبیث أف ربط العالمة التجاریة للنادي  اؼبؤسسة والًتویج ؽبا يف السوؽ اؼبستهدؼالتعریف دبنتجات 
 .1حبدث ریاضي معُت أو فریق ریاضي یساىم يف التعریف باؼبنتج وربسُت صورتو

 :تحقيق التغطية اإلعالمية 

االستثمار يف ؾباؿ الرعایة الریاضیة ىو أىم األىداؼ اليت تسعى اؼبؤسسات لتحقیقها من عترب أحد ی     
شركات  فنجد مثالاختالؼ غایاهتا. ؼبؤسسات و ا تنوعحسب  تنوعتأنبیة ىذا اؽبدؼ و اكتساب تغطیة إعالمیة. 

أخرى مؤسسات عایة الریاضیة، فیما قبد شركات و أىم ىدؼ يبكن ربقیقو من الر تعترب التغطیة اإلعالمیة     التبغ 
التغطیة  تعتربلعالمة التجاریة والتعریف دبنتجات اؼبؤسسة أىم غایاهتا من الرعایة الریاضیة، ادراؾ ا تعتربواليت 

اذا ما مت تقییمها من  آلیة جد فعالة يف ربقیق ىدفها اإلعالمیة اليت وبظى هبا اغبدث الریاضي الذي تتم رعایتو
 .2منظور التكالیف

  :اإلدراك العالمة التجارية 
مدى “اؼبعريف الذي تسعى اؼبؤسسة لتحقیقو من خالؿ الرعایة الریاضیة. ويبكن تعریفو بأنو  يبثل اإلدراؾ البعد

  .”للعالقة اليت تربطها باعبهة اليت تقـو برعایتها وإدراكهممعرفة اؼبستهلكُت أو الزبائن احملتملُت للمؤسسة الراعیة 

اسم اؼبؤسسة من طرؼ اعبمهور  اؼبنتجات، اػبدمات، أو إدراؾفتعزیز اإلدراؾ أو الرفع من مستوى 
اؼبستهدؼ يبثل أحد األىداؼ األساسیة ألي مؤسسة مستثمرة يف ىذا اجملاؿ. وعلى اؼبؤسسات الراعیة ربدید أي 

 االسًتاتیجیةعلى حسب  العالمة(اسم  إدراؾاؼبنتجات أو  )إدراؾمرحلة من مراحل اإلدراؾ اليت تسعة لتحقیقها 
نسبة للمؤسسات أو اؼبنتجات اعبدیدة، سبثل الرعایة وسیلة فعالة يف ربقیق ونشر التسویقیة أو الًتوهبیة. فبال
 اإلدراؾ يف فًتة زمنیة قصَتة.

 :خلق وتعزيز صورة المؤسسة وعالمتها التجارية 

                                                           

1    Russell Abratt, Brian C. Claytonb & Leyland F. Pitt, Corporate Objectives in Sports 
Sponsorship, International Journal of Advertising, International Journal of Advertising, 1987, 
V6,p 306. 
2
 Ibid, p 306. 
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 )فریقفمن خالؿ أنشطة الرعایة الریاضیة، االرتباط الذىٍت اؼبوجود لدى اؼبستهلكُت ذباه الطرؼ الریاضي 
لقدرة  نتیجة التجاریة( وذلك )وعالمتهاأو حدث ریاضي، أو غَتىا( يبكن أف یتم ربطو باؼبؤسسة الراعیة 

اليت وبملها اؼبستهلك  واؼبعاين اغبسیةصورة الاؼبستهلكُت على تشكیل الًتابط الذىٍت. وكنتیجة ؽبذا الًتابط، تنتقل 
  . 1يف ذاكرتو ذباه الطرؼ الریاضي كبو اؼبؤسسة الراعیة

 :خلق التفضيل 

اؼبیوؿ ذباه  أو باالقبذابیعٍت "الشعور  والذي (،liking) وىو بعد حسي وبمل نفس معٌت اإلعجاب
 ویساىم العرض. 2معینة " وفًتة زمنیةعالمة ذباریة معینة واليت زبتلف عن غَتىا بناءا على اعتقاد معُت يف     

اؼبتكرر للمؤسسة الراعیة لعالمتها التجاریة، رموزىا، منتجاهتا، إعالناهتا وغَتىا على اعبمهور اؼبستهدؼ يف خلق 
 شعور باإلعجاب ذباه اؼبؤسسة، وبالتارل تفضیلها مقارنة دبنافسیها

  العالمة تجربةBrand Experience :   

آلخرین، البحث عن معلومات، عروض، واليت یقصد هبا مدى استخداـ العالمة، اغبدیث عنها مع ا
الذي تتم رعایتو جوىر ىذه التجربة  والطرؼ الریاضيبُت العالمة التجاریة  ويبثل التداخلومستجدات العالمة. 
 .3اليت یعیشها اؼبستهلكُت

                                                           
1 Yukyoum Kim, Hyun-Woo Lee,  Marshall J. Magnusen , Factors Influencing Sponsorship 
Effectiveness: A Meta-Analytic Review and Research Synthesis, Journal of Sport Management, 
2015,v30, p409 
2  Reham Ebrahim, A Study of Brand Preference: An Experiential View, Brunel Business 
School – Doctoral Symposium, Brunel University, 2011, p 3-4. 
3 T. Bettina Cornwell, Sponsorship In Marketing, op cit, p 46. 
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 تمهيد:
أىم األدبیات النظریة اؼبتعلقة دبتغَتات الدراسة يف الفصل األوؿ، سنحاوؿ من خالؿ ىذا  بعد عرض

الفصل عرض ؾبموعة من الدراسات السابقة اليت تناولت ـبتلف جوانب اؼبوضوع سواء بطریقة مباشرة أو بطریقة 
تناولت موضوع التسویق  اليتو  ،واألجنبیة العربیةباللغة الدراسات من  ة، وذلك من خالؿ عرض ؾبموعغَت مباشرة

الریاضي والرعایة الریاضیة من ـبتلف اعبوانب، لنقـو بعدىا بعرض أىم ما يبیز الدراسة اغبالیة عن ىذه 
 .الدراسات
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I- الدراسات العربية 
إلياس، دراسة بعنوان: الرعاية الرياضية في تحقيق األىداف االتصالية  دفرور عبد النعيم، شاىد .1

 (2016) دراسة عينة المؤسسات الممولة للنوادي الرياضية-للمؤسسة
ىدفت ىذه الدراسة اذل ربدید دور الرعایة الریاضیة يف ربقیق أىداؼ االتصاالت التسویقیة للمؤسسات 

 :يإشكالیة الدراسة فیما یلسبحورت  وقد. 1الراعیة لألندیة الریاضیة
ؼباذا تقرر اؼبؤسسات رعایة أحداث أو أندیة ریاضیة؟ وما مدى ربقیقها ألىداؼ االتصاالت التسویقیة من 

 خالؿ رعایة األندیة واألحداث الریاضیة؟
ؿ: من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة مت إعداد استمارة االستبیاف مقسمة إذل ثالثة ؿباور ىي: احملور األو 

أنبیة التقنیات االتصالیة يف ربقیق األىداؼ االتصالیة، احملور الثاين: أنبیة الرعایة يف النشاط االتصارل للمؤسسة، 
مؤسسة من  20احملور الثالث: األىداؼ االتصالیة احملققة من الرعایة الریاضیة. حیث مت توزیع االستبیاف على 

 ئر من أقساـ ـبتلفة.اؼبؤسسات اؼبمولة ألندیة كرة القدـ يف اعبزا
 وقد كانت النتائج عبارة ؾبموعة من النقاط كالتارل: 

 االجتماعیة لو أنبیة بالغة يف نشاط الرعایة الریاضیة. ىدؼ إظهار اؼبسؤولیة-

 ربسُت صورة اؼبؤسسة يبثل أحد أىم األىداؼ اؼبرجو ربقیقها من خالؿ الرعایة الریاضیة -

 والء للعالمة بالنسبة للمؤسسات اؼبمولةللرعایة الریاضیة أنبیة يف تدعیم ال -

 التأثَت على اؼبستهلك یعترب أحد األىداؼ اؼبرجو ربقیقها من خالؿ الرعایة الریاضیة -

حسب اؼبؤسسات اؼبمولة فالرعایة الریاضیة هتدؼ اذل التعریف دبنتجات اؼبؤسسة لكن بدرجة أقل مقارنة  -
 باألىداؼ األخرى.

العالقة مع اؼبتعاملُت ىو أحد أىداؼ الرعایة الریاضیة لكن بدرجة أقل مقارنة باألىداؼ السابقة  ربسُت -
 الذكر.

 

                                                           
، ؾبلة "دراسة عینة اؼبؤسسات اؼبمولة للنوادي الریاضیة-دور الرعایة الریاضیة يف ربقیق األىداؼ االتصالیة للمؤسسة"دفرور عبد النعیم، شاىد إلیاس،  1

 2016جواف  ،10، اعبزائر، العدد ورقلة رؤى اقتصادیة، جامعة
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 لمؤسسة التجارية العالمة قيمة على األحداث رعاية عاشور، دراسة بعنوان: أثر نعيمة، مزريق خالدي .2
 (. 2016المستهلك ) منظور من" أوريدو" النقال اتصاالت الهاتف

الدراسة إذل قیاس أثر رعایة اغبدث على قیمة العالمة التجاریة ؼبؤسسة "أوریدو" من وجهة نظر  هتدؼ ىذه
اؼبستهلك على اعتبار أهنا إحدى اؼبؤسسات الناشطة يف البیئة اعبزائریة والسباقة يف ؾباؿ رعایة األحداث على 

 :ما یليوسبثلت إشكالیة الدراسة فی .1اختالفها
 تیجیة الرعایة يف التأثَت على قیمة عالمة أوریدو من وجهة نظر اؼبستهلك؟إذل أي مدى تساىم اسًتا

ولإلجابة على ىذا السؤاؿ مت اتباع اؼبنهج الوصفي يف ىذه الدراسة. كما مت االعتماد على استمارة 
( مفردة من اؼبتعاملُت اعبزائریُت اغبالُت واحملتملُت ؼبؤسسة 310االستبیاف مقسمة اذل وتوزیعها على عینة تتكوف )

 اوریدو. وبعد صبع وربلیل نتائج االستبیاف مت التوصل اذل: 
قیاس الفرضیة الرئیسیة األوذل واؼبتعلقة بقیاس العالقة االرتباطیة بُت رعایة اغبدث بأبعاده )االذباه كبو  يف

اغبدث، توافق اغبدث مع عالمة اؼبؤسسة الراعیة، مشاركة وتفاعل الرواد مع اغبدث( وقیمة العالمة التجاریة من 
لنتائج مدلوؿ إهبايب على فعالیة اسًتاتیجیة  (.كانتx  ≥0.05وجهة نظر اؼبستهلك عند مستوى الداللة  )

الرعایة بالنسبة ؼبؤسسة اوریدو على قیمتها التجاریة، فعروض الرعایة اليت تقدمها على اختالفها و تنوعها تلقى 
قبوال لدى اعبماىَت، وعلى اعتبار أننا قبد أوریدو حاضرة يف كل التظاىرات و اؼبواعید اليت شهدهتا الساحة 

و الثقافیة اعبزائریة وحىت النشاطات اػبَتیة يف كل اؼبناسبات، رباوؿ الظهور من خالؽبا بثوب اؼبؤسسة الریاضیة 
اليت تعمل على االستجابة والتكفل بطموحات اجملتمع اعبزائري، وكمؤسسة رائدة يف تثمُت الكفاءات احمللیة 

سانبة يف اثراء النسیج االقتصادي اعبزائري ومرافقة اؼبشاریع االبتكاریة ذات قیمة تكنلوجیة مضافة من اجل اؼب
 خاصة واهنا أصبحت اؼبتعامل األوؿ يف سوؽ اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر.

أما بالنسبة للفرضیة الرئیسة الثانیة فأظهرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
دو تعزى اذل متغَت )اعبنس، العمر، اؼبستوى التعلیمي(. اؼبعنویة بُت اسًتاتیجیة الرعایة وقیمة عالمة مؤسسة اوری

وقد یرجع ىذا اذل عدـ اختالؼ الذكور على االناث يف استخداـ العالمة اوریدو فكل اػبدمات اؼبعروضة تكوف 
موجهة لكال اعبنسُت، كما أف األنشطة اليت تقـو برعایتها تكوف أیضا موجهة عبمیع أفراد اجملتمع واؼبتعاملُت 

واألنشطة اؼبتنوعة حكرا على الرجاؿ فقط.  باختالفهالیُت واحملتملُت ؽبا، فلم یعد االىتماـ دبتابعة األخبار اغبا

                                                           
، ؾبلة "أثر رعایة األحداث على قیمة العالمة التجاریة ؼبؤسسة اتصاالت اؽباتف النقاؿ "أوریدو" من منظور اؼبستهلك"مزریق عاشور، خالدي نعیمة،  1

 .2016،)5(، 10، العدد ورقلةأداء اؼبؤسسات اعبزائریة، جامعة 
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وأثبتت النتائج أیضا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائیة ألثر الرعایة على قیمة العالمة التجاریة ألوریدو تعزى 
لة إحصائیة ألثر الرعایة على قیمة العالمة التجاریة ؼبتغَت العمر، كما أثبتت أیضا عدـ وجود فروؽ ذات دال

ألوریدو تعزى ؼبتغَت اؼبستوى التعلیمي، وىذا یعزى إذل تقارب اؼبستوى التعلیمي بُت االفراد، كما أف سهولة 
الوصوؿ اذل اؼبعلومة وانتشار وسائل التواصل االجتماعي ازاحت الفجوة اؼبعلوماتیة بُت فئات اجملتمع. كما أف 

حداث اليت ترعاىا اوریدو تتمیز بأهنا زباطب صبیع أفراد اجملتمع، وبذلك فهم وبملوف نفس التصور اذل حد ما األ
 عن أنشطة الرعایة اليت یتابعوهنا.

دراسة  :التسويق الرياضي وعالقتو بإدارة المنشآت الرياضية الجزائرية ، دراسة بعنوان:بوطالبي يحي .3
  التسويق لتطوير الُمْنَتْج الرياضي يجياتاستراتمتمحورة حول أىمية تطبيق 

وإدارة اؼبنشأة  ىدؼ الباحث من خالؿ دراستو ؽبذا اؼبوضوع إذل إبراز العالقة بُت وظیفة التسویق
 يف:وىادفة تتمثل  ثالث أىداؼ واضحة مت تسطَت ،وإلدراؾ ىذه العالقة .1الریاضیة

 التسویق اؼبطبقة يف إدارة األنشطة اؼبختلفة للمنشأة الریاضیة اسًتاتیجیاتانت كمعرفة ما إذا   -

 اعبزائري.افیة من أجل تطویر اؼبنتج الریاضي ك

 التسویقیة الناجحة للتطویر االسًتاتیجیاتإبراز أنبیة دراسة السوؽ الریاضیة يف اختیار  -

 الریاضي.اؼبستمر للمنتج 

 للمنشأة.ویر اؼبنتج الریاضي التسویق األنسب لتط اسًتاتیجیاتالتعرؼ على  -

 :یلي سبثلت اإلشكالیة الرئیسیة فیما

 ىل سیؤدي تطبیق اسًتاتیجیات التسویق يف إدارة اؼبنشآت الریاضیة اعبزائریة إذل تطویر اؼبنتج -

 ؟الریاضي

  ولإلجابة علیها مت صیاغة األسئلة التالیة:

                                                           
ْنَتْج "ة متمحورة حوؿ بوطاليب وبي، التسویق الریاضي وعالقتو بإدارة اؼبنشآت الریاضیة اعبزائریة دراس 1

ُ
أنبیة تطبیق اسًتاتیجیات التسویق لتطویر اؼب

، زبصص: اإلدارة والتسیَت "سطیف 1945ماي  08الریاضي، دراسة میدانیة بدیواف اؼبركب الریاضي  ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلـو
 .2014عبد اهلل،  سیدي-، معهد الًتبیة البدنیة والریاضیة، 3الریاضي، جامعة اعبزائر 
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 الریاضیة اعبزائریة لتطویر اؼبنتج للتسویق الریاضي بإدارة اؼبنشآت اسًتاتیجیةىل توجد   -

 الریاضي؟

 اعبزائریة؟لدراسة الّسوؽ الریاضیة يف إدارة اؼبنشأة الریاضیة  اسًتاتیجیةىل ىناؾ   -

 اعبزائریة؟التسویقیة األنسب لتطویر اؼبنتج الریاضي للمنشأة  االسًتاتیجیةما ىي   -

وتوزیعها على عینة تتكوف من االستبیاف  د علىاعتماال يف ىذه الدراسة. كما متالوصفي مت اتباع اؼبنهج 
 .ات الریاضیة اعبزائریةكبالتابعُت إذل اؼبر  اؼبوظفُت اإلداریُتو  یناؼبسَت فردا من اإلطارات  60

 وقد جاءت نتائج الدراسة كما یلي:
منتجاهتا  ؼ تطویرللتسویق هبد اسًتاتیجیاتإدراج وظیفة للتسویق الریاضي يف ىیكلها التنظیمي لتبٍت وتطبیق  -

میدانیا نظرا لغیاب  أهنا ذبد صعوبة يف ذبسیدىا والریاضیة إالوخدماهتا اؼبقدمة للمستفیدین من األنشطة البدنیة 
 افیة.كاؼبتخصصُت يف ؾباؿ التسویق الریاضي، واػبطط التسویقیة الغَت  

 إدارة اؼبنشأة الریاضیة بدراسة سوؽ الریاضة ولكن اعتمادا على قسم اؼبالیة يف صبع اؼبعلومات تقـو -

سیتم  حوؿ متطلبات السوؽ الریاضیة مستقبال أو تعلیمات من اعبهات التابعة ؽبا إلبراز األحداث الریاضیة اليت
رغبات  لومات والبیانات حوؿتنظیمها، وىذا ال یكفي بل هبب علیها أف تدرس السوؽ من خالؿ صبع اؼبع

 .قباح اؼبنافسُت يف ؾباؿ الریاضة وحاجات اؼبستهلكُت وعوامل

واسًتاتیجیات  البد من تبٍّت وتوظیف اؼبوارد البشریة اؼبختصة أو تكوینهم يف ؾباؿ التسویق إلعداد خطط -
 .تسویقیة فّعالة

الریاضة  نشأة وتطویر منتجاهتا وخدماهتا يف ؾباؿالتسویقیة األنسب إلدارة األنشطة اؼبختلفة للم االسًتاتیجیة -
والتوزیع "وىذا يبكن  شاملة ومتكاملة لكل عناصر مزیج التسویق الریاضي " اؼبنتج والسعر والًتویج اسًتاتیجیةىي 

والعوامل اؼبؤثرة على عملیة التطویر  أي معرفة اعبمهور اؼبستهدؼ االعتبارمن أخذ العوائق بعُت  انطالقاربقیقو 
 والنتائج اؼبتوقعة وتقییمها.
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أساليب التسويق الرياضي لبطوالت االتحاد الفلسطيني لكرة ، دراسة بعنوان: عمر نصر اهلل قشطو .4
 (2014) السلة

من  1ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على األسالیب اؼبقًتحة لتسویق بطوالت االرباد الفلسطیٍت لكرة السلة
 خالؿ التعرؼ على:

 اؼبقًتحة لتسویق بطوالت االرباد الفلسطیٍت لكرة السلة.لیب ااألس -

( يف األسالیب عبنة اؼبدربُت-عبنة اغبكاـ-إدارة االرباد)أعضاء ؾبلس  ثعینة البح استجاباتالفروؽ بُت  -
 بطوالت كرة السلة. لتسویق اؼبقًتحة

 اآلتیة:يف اإلجابة على األسئلة وعلیو سبثلت مشكلة الدراسة 

 ب اؼبقًتحة لتسویق بطوالت االرباد الفلسطیٍت لكرة السلة؟ماىي األسالی -

يف األسالیب  ماىي الفروؽ بُت استجابات عینة البحث )أعضاء ؾبلس إدارة االرباد عبنة اغبكاـ، عبنة اؼبدربُت( -
 .اؼبقًتحة لتسویق بطوالت كرة السلة

، وربلیل بیاناهتاضوع الدراسة استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحلیلي الذي یركز على وصف ظاىرة مو 
حیث مت تصمیم استمارة استبیاف حوؿ أسالیب التسویق لبطوالت االرباد  التوصل إذل الصیغ اؼبقًتحة. ومن مث

عضوا من العاملُت باالرباد الفلسطیٍت. وقد استخلص الباحث  60الفلسطیٍت لكرة السلة وتوزیعها على عینة من 
 :يیل ؾبموعة من النقاط نذكر منها ما

  البث التلفزیوين(.واإلعالفرة السلة من خالؿ احملاور )الدعایة ك تلبطواليبكن تسویق ، 

  واإلداریةالفنیة  والتسهیالت النواحيجزائز عینة اإلمكانات  واالستفتاء علىالسحب  للبطولة،الًتویج. 

  اإلقباؿمت التوصل إذل مشروع مقًتح لزیادة فعالیة التسویق الریاضي للعبة كرة السلة فبا یؤدي إذل زیادة 
 .واؼبشاركة

  وجود فروؽ يف أراء عینة البحث )أعضاء ؾبلس اإلدارة، اغبكاـ، اؼبدربُت( يف أسالیب تسویق بطولة طرة
 السلة.

                                                           
(، 6)العدد  ،، ؾبلة جامعة فلسطُت لألحباث والدراسات”أسالیب التسویق الریاضي لبطوالت االرباد الفلسطیٍت لكرة السلة“عمر نصر اهلل قشطو،  1

2014 
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  یساىم يف  واستخدـ أظباءالتعاقد مع شركات اؼبالبس الریاضیة لتغطیة االرباد مقابل اإلعالف عن البطولة
 السلة.التسویق لبطولة كرة 

اس ية مقارنة لقيليتحل دراسة بعنوان: دارسةد مهدي ىاشم كاظم، يم جبر نزال، السيعبد الحل .5
  اضي في كرة القدميق الر يللتسو  االستراتيجيط يالتخط

 حقق وىل ة،یاضیالر  األندیة يف الریاضي للتسویق اغبقیقي التواجد مدى إذل قیاس هدؼ ىذا البحثی
الریاضة   ةبأنبی ةالتجاری اؼبؤسسات قناعة ومعرفة مدى ة،العراقی ةالریاضی للمؤسسات أىدافو اضيالری قالتسوی
 على أداء سالبا تؤثر واليت اضيالری قالتسوی يف الضعف نقاط ىي وما ة،التجاری واؼباركة للمنتج جتروی لةكوسی
 ما یلي:الدراسة فی. وسبثلت تساؤالت 1اضيالری القطاع

النخبة  أندیة يف اإلداریة اؽبیئات ألعضاء الریاضي للتسویق االسًتاتیجي التخطیط يف معنویة فروؽ ىل توجد  -
 واعبنوبیة؟ الوسطى اؼبنطقتُت بُت القدـ بكرة

 يف أندیة اإلداریة اؽبیئات ألعضاء الریاضي للتسویق االسًتاتیجي التخطیط ؾباالت يف معنویة فروؽ دوجىل ت -
 واعبنوبیة؟ الوسطى اؼبنطقتُت بُت القدـ بكرة النخبة

 وقد مت توزیع استمارة استبیاف على عینة مشلت ،البحث اعتماد اؼبنهج الوصفي باألسلوب اؼبسحي غبل اؼبشكلة مت
  البحث. من ؾبتمع%(  35) والذین يبثلوف نسبة القدـ لكرة النخبة أندیة يف إداریا (60)

 لي:یما  وقد مت الوصوؿ اذل ؾبموعة من النقاط نذكر منها

 يف لعبة كرة القدـ. الریاضي للتسویق االسًتاتیجي للتخطیط مقیاسمت التوصل إذل بناء  -

النخبة  ةیة يف أندیئات اإلدار یاضي ألعضاء اؽبیالر  قیللتسو  جياالسًتاتیط یالتخط تطبیقواضح يف  تباینوجود  -
 ة.یالوسطى واعبنوب ُت اؼبنطقتُتبكرة القدـ ب

بكرة  ة النخبةیة يف أندیئات اإلدار یاضي ألعضاء اؽبیق الر یللتسو  االسًتاتیجيط یاس التخطیأظهرت النتائج ؼبق -
ة واإلعالـ یالتحت ن واضح يف ؾباؿ البٌتیتبانة البحث وجود یة من قبل عی الوسطى واعبنوبُت اؼبنطقتُتالقدـ ب

 .واالتصاالت

                                                           
اضً فً كرة ٌالرق ٌجً للتسوٌتاط اإلسترٌاس التخطٌة مقارنة لقٌلٌدارسة تحلد مهدي هاشم كاظم، ٌم جبر نزال، السٌعبد الحل 1

 .2014، 36العدد ة، جامعة البصرة، یاضیالر  البدنیة و علـو ةیة الًتبیكل  ،القدم
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النخبة بكرة  ةیة يف أندیئات اإلدار یاضي ألعضاء اؽبیق الر یللتسو  االسًتاتیجيط یاس التخطیأظهرت النتائج ؼبق -
 اتوإمكانیاألىداؼ  ن واضح يف ؾباؿینة البحث عدـ وجود تبایة من قبل عی الوسطى واعبنوبُت اؼبنطقتُتالقدـ ب
 .التسویقومتطلبات  التنفیذ

رفع اؼبستوى  ة اليت تكوف أداة فعالة ؼبساعدةیب العلمیاألسالتطلب االعتماد على یجي یط اإلسًتاتیإف التخط -
 ة.یتصادي والعائد اؼبادي ؽبذه األنداالق

التسويق الرياضي في األردن من وجهة  استراتيجيةواقع  ، دراسة بعنوان:زياد المومني، وطارق الحمد .6
  نظر إداري االتحادات واألندية الرياضية

األندیة الریاضیة سویقیة الریاضیة لدى االربادات و الت اسًتاتیجیةالتعرؼ إذل واقع  الدراسة إذل ت ىذهدفى
تبعا  األندیةادات و التسویق الریاضي لدى االرب اسًتاتیجیةالتعرؼ إذل الفروؽ يف مفهـو واقع ، وكذا يف األردف

 .1، اػبربة يف العمل اإلداري(اؼبؤىل العلمي الوظیفیة،)الصفة  ؼبتغَتات
 ومن أجل اإلجابة على إشكالیة الدراسة مت طرح األسئلة التالیة:

 األردف؟الریاضیة يف  واألندیةالتسویق الریاضي لدى االربادات  اسًتاتیجیة واقع ما -

التسویق الریاضي لدى  اسًتاتیجیةىل ىنالك فروؽ ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة يف مفهـو واقع  -
 ؟تبعا ؼبتغَتات 'الصفة الوظیفة، اؼبؤىل العلمي، اػبربة يف العمل اإلداري( واألندیةاالربادات 

اإلجابة عن اؼبساعدة يف  ىأستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي نظرا ؼبالءمتو لطبیعة الدراسة وقدرتو علوقد 
 تساؤالهتا.

يف ضوء نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة واإلجابة عن أسئلتها وأما عن النتائج اؼبتوصل إلیها 
 یلي: استنتج الباحث دبا

اؼبطلوب، فهناؾ  أف اسًتاتیجیات التسویق الریاضي اؼبستخدمة يف االربادات واألندیة دل ترؽ إذل اؼبستوى -
تسویق الالعبُت، واؼبنشآت، والتسویق  َتة يف تفعیل اسًتاتیجیات التسویق الریاضي مثلكتقصَت يف جوانب  

 االجتماعي لأللعاب اؼبختلفة.

                                                           
، ؾبلة جامعة النجاح "واقع اسًتاتیجیة التسویق الریاضي يف األردف من وجهة نظر إداري االربادات واألندیة الریاضیة"زیاد اؼبومٍت، وطارؽ اغبمد،  1

 2013(، 8) 27اجمللد، لألحباث )العلـو اإلنسانیة( 
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ما زالت عاجزة عن  ت اإلداریُت يف األندیة واالربادات األردنیة فیما ىبص اسًتاتیجیات التسویق الفعالةكامدر  -
اعتبارىا مصدرًا لتنمیة اؼبؤسسة الریاضیة، حیث أنو  اؼبؤثرة على التسویق الریاضي بشكل عاـ، وعدـفهم العوامل 

واضح داخل األندیة واالربادات الریاضیة األردنیة فیما ىبص اسًتاتیجیات  ال یوجد ربدید للمسؤولیات بشكل
 الریاضي، وعدـ وجود مسؤوؿ متخصص أو خطة واضحة لذلك. التسویق

عدـ قناعة رجاؿ  رة األندیة واالربادات على توجیو الرأي العاـ لالستثمار يف ؾباؿ الریاضة، وبالتارلعدـ قد -
 األعماؿ جبدوى ىذا باالستثمار.

 ات الداعمة على قمصاف الالعبُت.كاقتصار اسًتاتیجیات التسویق على وضع أظباء الشر  -

 الصیفیة واؼبسابح. نشآت مثل اؼبطاعم واألندیةما ىبص اؼبافیة للجمهور فیكعدـ وجود معلومات تسویقیة   -

الجزائر عن طريق دراسة  والسبنسورينغ فيالرياضي  دراسة بعنوان: التسويقبن بوزيان محمد،  .7
 ة استطالعية للمؤسسات الممولة للنوادي الرياضي

السبنسورینغ ىدفت ىذه الدراسة اذل تفسَت موقف اؼبؤسسة اعبزائریة إزاء التسویق الریاضي بصفة عامة و 
بصفة خاصة، وكیف تستطیع بناءا على متطلبات السوؽ التنافسیة تبٍت موقف إهبايب لكي یتسٌت ؽبا اعداد 

 ، ولإلجابة على تساؤالت الدراسة مت طرح التساؤالت التالیة:1السبنسورنغمن مزایا  لالستفادةاسًتاتیجیة مواتیة 
  السبنسورینغ؟واعیة بأنبیة التسویق الریاضي و  ىل اؼبؤسسة اعبزائریة -

 ماىي العوامل اليت تتحكم بالسبنسورینغ يف اعبزائر؟ -

ماىي  -ىل تستخدـ اؼبؤسسة اعبزائریة التسویق الریاضي لالبتكار وتقدًن اؼبنتج سواء احملسن أو اعبدید؟   -
بنسورینغ وبقق اغباجیات األساسیة وأىداؼ تطلعات اؼبؤسسات اليت تقـو بالسبنسورینغ أو بعبارة أخرى ىل الس

  اؼبؤسسة؟

مت اعتماد اؼبنهج الوصفي التحلیلي لإلجابة على تساؤالت الدراسة. وقد مت توزیع استمارة استبیاف على 
 مؤسسة من اؼبؤسسات الناشطة يف ؾباؿ السبنسورینغ. وبعد صبع وربلیل 16عینة تتكوف من 

                                                           
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات " اعبزائر )دراسة استطالعیة للمؤسسات اؼبمولة للنوادي الریاضیة( والسبنسورنغ يفالتسویق الریاضي "بن بوزیاف ؿبمد،  1

لـو التسیَت التجاریة، جامعة أيب عة و االقتصادیكلیة العلـو  نیل شهادة اؼباجستَت، زبصص التسویق الدورل، مدرسة الدكتوراه التسیَت الدورل للمؤسسات
 .2011-2010بكر بلقاید، تلمساف، اعبزائر، 
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 موعة من النقاط نذكر منها: نتائج االستبیاف مت التوصل اذل ؾب
التسویق الریاضي كنظریة ىناؾ ؾبموعة من اؼبنظمات اليت ربتاج إلیو حیث من بُت ىاتو اؼبنظمات يبكن ذكر  -

بدایة اؼبؤسسات لتقییم اؼبنتجات واػبدمات الریاضیة، اؼبنظمات الریاضیة كالفدرالیات والنوادي وذلك بغرض 
ويبكن القوؿ بأنو للمؤسسات اليت تطبق أو تعمل بنظریة سسات اؼبمولة. ربسُت الصورة وبذلك استقطاب اؼبؤ 

التسویق الریاضي أف تستفید من ىذه األخَتة يف مساعدهتا على تدویل نشاطها وذلك كنتیجة لتدویل الریاضة 
 وتكوف عن طریق ربط القیم الریاضیة بالصورة اليت ترید توصیلها للمستهلك.

وجو من أوجو التسویق الریاضي وبظى باىتماـ الشركات اؼبتعددة اعبنسیات بالدرجة السبنسورنغ الذي یعترب ك -
 األوذل على اؼبستوى الدورل، أما على اؼبستوى اعبهوي أو احمللي فیمكن أف قبد اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة.

إال أنو  قي دوؿ العادلخاصة يف اعبزائر مثلو مثل با والسبنسورینغ بصفةالواقع التسویق الریاضي بصفة عامة  -
 ىذا راجع إذل حداثة الظاىرة باألساس.یعاين من بعض النقائص و 

أما فیما ىبص اؼبؤسسة اعبزائریة فموقفها من السبنسورینغ یعترب موقف إهبايب وذلك على حسب نتائج الدراسة، -
 إال أنو ىناؾ مشاكل تواجو ىذه األخَتة ويبكن تلخیصها فیما یلي:

 ملیة إدارة السبنسورینغ وبذلك اإلهبابیات والسلبیات.جهل البعض لع -

 بعض اؼبؤسسات تواجهها مشاكل أثناء خصم اؼببلغ اؼبقدـ للنوادي الریاضیة من الضرائب يف هنایة السنة. -

 مواجهة بعض اؼبؤسسات اؼبمولة للمشاكل مع مسیَتي النوادي. -

النوادي الرياضية المؤىلة لالحتراف، ودور التسويق الرياضي في إنجاح  ، دراسة بعنوان:موساوي أمال .8
  مولودية الجزائر دراسة حالة نادي القسم الوطني األول لكرة القدم) المشروع

ىدفت ىذه الدراسة ؼبعرفة مدى تأثَت التسویق الریاضي يف إقباح مشروع االحًتاؼ لدى النوادي الریاضیة 
 ولإلجابة على إشكالیة الدراسة مت طرح التساؤالت التالیة:. 1اعبزائریة لكرة القدـ

 ىل لإلعالف على مالبس و أدوات الالعبُت دور رئیسي يف رفع مصادر التمویل؟ -
 ىل لعائدات تذاكر الدخوؿ للمباریات و اؼبناسبات الریاضیة مردود ىاـ یساىم يف رفع -

                                                           
النوادي الریاضیة اؼبؤىلة لالحًتاؼ، ودور التسویق الریاضي يف إقباح اؼبشروع، دراسة حالة نادي القسم الوطٍت األوؿ لكرة القدـ "موساوي أماؿ،  1

التخرج ضمن متطلبات نیل شهادة اؼباجستَت يف نظریة ومنهجیة الًتبیة البدنیة والریاضیة، زبصص: إدارة والتسیَت ، مذكرة هنایة " )مولودیة اعبزائر(
 .2010/2011، 3الریاضي، معهد الًتبیة البدنیة والریاضیة، سیدي عبد اهلل، جامعة اعبزائر 
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 رصید النادي؟
 لألنشطة و اؼبناسبات الریاضیة يف رفع مستوىىل یساىم البث اإلذاعي والتلفزیوين  -

 الدخل اؼبارل للنادي؟

مت يف ىذه الدراسة استخداـ اؼبنهج الوصفي التحلیلي إلجراء البحث اؼبیداين نظرا ؼبالءمتو طبیعة اؼبوضوع.  
يت تنشط يف حیث اعتمدت الباحثة على اؼبقابلة مع عینة البحث واؼبتمثلة يف نادي كرة القدـ مولودیة اعبزائر ال

 البطولة الوطنیة للقسم األوؿ )القسم اؼبمتاز(. وقد مت استخالص ؾبموعة من النقاط نذكر منها:
قباح أو فشل مشروع االحًتاؼ مًتكز بصفة خاصة على اإلمكانیات اؼبادیة واؼبالیة، من مالعب خاصة  -

 .لةوإمكانیات وذبهیزات الئقة، وتقدیرات مالیة تتناسب مع طبیعة ىذه النق
التسویق الریاضي یعترب أحد الوسائل والطرؽ اليت تساىم يف حل بعض اؼبعوقات وخاصة اؼبادیة اليت تتعرض ؽبا -

 النوادي الریاضیة.
الریاضي وبتاج إذل دراسة واعیة مبنیة على أسس وقواعد علمیة سلیمة، وىو أحد العوامل اؼبهمة اليت  التسویق -

 تستند علیها كل مؤسسة ناجحة، وخاصة منها األندیة الریاضیة الكبَتة.
 .الریاضیة للنوادي الالـز التمویل توفَت يف األشكاؿ من بشكل یساىم أف يبكن الریاضي التسویق -

، دراسة بعنوان: مساىمة لدراسة واقع أساليب التسويق الرياضي بالشرق الجزائري )جوان محمد رتاتم .9
2010) 
ىذه الدراسة إذل وضع خطة للتسویق الریاضي يف الشرؽ اعبزائري ودراسة الواقع الراىن للتسویق  تىدف

الدراسة مت طرح التساؤالت  . ولإلجابة على إشكالیة1الریاضي بالشرؽ اعبزائري من خالؿ دراسة عملیة منهجیة
 التالیة

كیف يبكن االستفادة من دراسة میدانیة للتسویق الریاضي يف وضع خطة للتسویق الریاضي بالشرؽ اعبزائري   -
 واعبزائر؟ 

 ما ىي نظرة الشركات الریاضیة، األندیة والرابطات ؼبشروع التسویق الریاضي؟  -

 لریاضي بالشرؽ اعبزائري؟ما ىي سلبیات وإهبابیات عملیة التسویق ا -

                                                           
، ؾبلة علمیة ؿبكمة تصدر عن ـبرب علـو وتقنیات النشاط البدين "ائريمسانبة لدراسة واقع أسالیب التسویق الریاضي بالشرؽ اعبز "مرتات ؿبمد،  1

 .2010 األوؿ، جوافالریاضي، العدد: 
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وقد مت توزیع استمارة استبیاف على عینة  مت استخداـ اؼبنهج الوصفي "اؼبسحي" ؼبالئمتو لطبیعة الدراسة،
من اؼبسئولُت واؼبوظفُت بالرابطات اعبهویة وكذا الوالئیة  57موزعة كالتارل:  160مقصودة " عمدیة" عددىا 

 36وإداري، مدرب او العب،  إدارة، األندیة" رئیس نادي، عضو ؾبلس من اؼبسئولُت يف 67وللوالیات اؼبعنیة. 
وقد مت استخالص مسئورل الشركات عن اإلدارة والتسویق " شركات اتصاالت، وبعض اؼبؤسسات اإلنتاجیة.  من

 ؾبموعة من النقاط نذكر منها: 
 :استخالصات خاصة بالرابطات

 .الریاضة ضعف التشریعات والقوانُت اليت زبدـ تطور -
 قلة اؼبختصُت يف ؾباؿ التسویق الریاضي على مستوى الرابطات اعبهویة والوالئیة. -

 :استخالصات خاصة دبحور اؼبؤسسات والشركات
 اؼبؤسسات ال تقـو بالدعایة اإلعالمیة الالزمة أثناء اؼبنافسات اؼبنظمة. -
 .یق صورهتااؼبؤسسات ال تستغل اإلقباؿ اعبماىَتي أثناء اؼبباریات لتسو  -

 :والفرؽاستخالصات خاصة دبحور األندیة 
 .الفرؽ دل وال تستغل الالعبُت بشكل حسن كأسلوب للتسویق -
 .الفرؽ تسعى للرحبیة اؼبادیة السریعة دوف اعتبارات أخرى -

التسويق الرياضي في المؤسسات االقتصادية الخاصة وأثره في تنمية سعدة محمد، .10
 (2009-2008)رياضية ال

اػباصة على  االقتصادیةربدید أثار التسویق الریاضي يف اؼبؤسسات  يفذه الدراسة ؽباؽبدؼ الرئیسي  سبثل
 ولإلجابة على إشكالیة الدراسة مت طرح التساؤالت التالیة: .1تنمیة الریاضة

  باىتماـ داخل اؼبؤسسات االقتصادیة اػباصة؟ وبظىىل القطاع الریاضي  -

  ا؟تهنتجاؼبًتویج الىل تعتمد اؼبؤسسات االقتصادیة اػباصة على التسویق الریاضي كوسیلة أساسیة يف -

 ویتطور القطاع الریاضي بالتسویق الریاضي للمؤسسات االقتصادیة اػباصة؟ وىل ینم-

                                                           
، مذكرة زبرج لنیل شهادة اؼباجستَت يف نظریة ومنهجیة "التسویق الریاضي يف اؼبؤسسات االقتصادیة اػباصة وأثره يف تنمیة الریاضة"سعدة ؿبمد،   1

 .2009-2008یة فرع اإلدارة والتسیَت الریاضي، معهد الًتبیة البدنیة والریاضیة، جامعة اعبزائر، اعبزائر، الًتبیة البدنیة والریاض
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    اعتمد الباحث على استمارة وقد  لإلجابة على تساؤالت الدراسة. اؼبنهج الوصفيمت اعتماد على 
استبیاف عبمع البیانات األولیة، حیث مت توزیع االستمارة على عینة من مسَتي اؼبؤسسات االقتصادیة اػباصة 

 نادیا.  13واعبزء الثاين مت توزیعو على عینة من رؤساء األندیة الریاضیة واؼبتمثلة يف  (،مؤسسة 16)
 كالتارل: نتائج ىذا البحث   وقد كانت

 أثار التسویق الریاضي يف اؼبؤسسات قلة -

 اػباصة بالقطاع الریاضي. االقتصادیةاؼبؤسسات  اىتماـعدـ  -

 ا.تهاػباصة على التسویق الریاضي لًتویج منتجا االقتصادیةاؼبؤسسات  اعتماد -

 السوؽ الریاضي یرسخ صورة و شعبیة اؼباركة التجاریة -

 اػباصة دور أساسي يف تنمیة القطاع الریاض. التسویق الریاضي للمؤسسات اإلقتصادیة -
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II- الدراسات األجنبية 
1. Mohammed Mouloud Ghezail, Chaich Abdellah, Adjila Mohammed. 

Sports Marketing Strategy in Achieving the Marketing Objectives of the 

Economic Enterprise, A Case Study: Djezzy - Fans of USMA Club, 

(2017). 

ىدفت ىذه الدراسة إلبراز دور اسًتاتیجیة التسویق الریاضي يف ربقیق األىداؼ التسویقیة للمؤسسات 
 مت طرح التساؤالت التالیة:. ومن أجل اإلجابة عن إشكالیة البحث، 1االقتصادیة

 ؟اإلدراؾىل تؤثر الرعایة الریاضیة على  -
 ؟الصورة الذىنیة للمؤسسةىل تؤثر الرعایة الریاضیة على  -
 ؟ ازباذ قرار الشراءىل تؤثر الرعایة الریاضیة على  -
 بُت االنتماء للنادي وازباذ قرار الشراء لصاحل اؼبؤسسة الراعیة؟ إحصائیةىل ىناؾ عالقة ذات داللة  -

ر كل ؿبور هبیب عن تساؤؿ معُت. ومن أجل ذلك فقد مت تصمیم استمارة استبیاف مقسمة على طبسة ؿباو 
مشجع لنادي ارباد العاصمة، والذي تعترب شركة جیزي  200وتوزیع ىذه االستمارة بشكل عشوائي على 

 . لو ىیا الراعي الرظبي
  :يما یل إذلمت التوصل  نتائج االستمارةالوبعد صبع وربلیل 

اؼبشجعُت للمؤسسة الراعیة للنادي، وىذا نتیجة لالتصاؿ الدائم باؼبشجعُت  إدراؾة تأثَت على یللرعایة الریاض -
 من خالؿ النادي.

للمؤسسة الراعیة يف  اإلهبابیةكذلك أثبت الدراسة أف للرعایة الریاضیة تأثَت قوي يف بناء وتعزیز الصورة الذىنیة  -
أذىاف اؼبشجعُت، وذلك من خالؿ تقویة العالقة عرب النادي باؼبشجعُت، والذین يبثلوف يف نفس الوقت اعبمهور 

 اؼبستهدؼ للمؤسسة.
مع ازباذ اؼبشجعُت قرار  إحصائیةإهبابیة ذات داللة  العاصمة عالقةالدراسة اف لرعایة جیزي لنادي ارباد  أثبتت -

 اؼبؤسسة الراعیة.الشراء لصاحل 
 

                                                           
1 Mohammed Mouloud Ghezail, Chaich Abdellah, Adjila Mohammed. Sports Marketing Strat-
egy in Achieving the Marketing Objectives of the Economic Enterprise : A Case Study (Djezzy 
- Fans of USMA Club). International Journal of Economics, Finance and Management Scienc-
es. Vol. 5, No. 3, 2017. 
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2. Edson Coutinho da Silva, Sport fans As Consumers: An Approach To 

Sport Marketing (2017)  

 يف باعتبارىم مستهلكُت ریاضیُت لعبو اؼبشجعُتیي ذمناقشة الدور ال اذلالورقة البحثیة  ىدفت ىذه
 .1احملًتفةالریاضیة  النوادي لدى یةالتسویقسًتاتیجیات الا

  :ىي ؿباورطبس  ومن أجل ذلك فقد مت التطرؽ اذل

  الریاضیة؛نظرة عامة عن ماىیة اعبماىَت   -

 ؛العوامل اؼبؤثرة يف نسبة اغبضور للمباریات والوالء لألندیة -

 ؛ ریاضیُتمشجعي الریاضة كمستهلكُت  -

 ؛  والفرؽ الریاضیةاؼبشجعُت  بُت كل من تفاعالت اغبدیثة -

اليت مت استخدامها من قبل النوادي الریاضیة  وماىي األدوات وأسس لإلیرادات كدعائم  ةالریاضمشجعي  -
 للحصوؿ على اؼباؿ من مشجعیهم وصباىَتىم. 

وقد توصل الباحث من خالؿ احملاور السابقة اذل اقًتاح أربعة خطوات من شأهنا ضماف اغبدث الریاضي 
ن يبثلوف الطلب( من منظور تسویقي. تتمثل ىذه اػبطوات يف )الذي يبثل العرض( اذل للمشجعُت الریاضیُت )الذی

  مایلي:

األندیة والفرؽ  اؼبسؤورل التسویق لدىعلى ینبغي  واؼبشجعُت الریاضیُت: العاـ للزبائن وتعزیز الفهمتطویر  -
  و التجاریة.ذبمیع أكرب قدر فبكن من اؼبعلومات حوؿ اؼبشجعُت، وعن نظرهتم للنادي )أو الفریق( وعالمت ةالریاضی

 زیادة التفاعالت بُت مشجعي/اؼبستهلكُت والعالمة التجاریة للنادي الریاضي -

  التجاریة. تولعالمو  لفریقلالوالء  على كافأةاؼبتعزیز و ال -

حسن استغالؿ االتصاالت التسویقیة اؼبتكاملة من أجل ضماف ارتباط اؼبشجعُت بالنادي وعالمتو التجاریة  -
 ید.على اؼبستوى البع

 

                                                           
1 Edson Coutinho da Silva, Sport fans As Consumers : An Approach To Sport Marketing, 
British Journal of Marketing Studies, 2017, Vol 5, No 4. 



 الدراسات السابقة  ثانيالفصل ال

46 
 

3. Yong Jae Ko, Yonghwan Chang, Chanmin Park and Frikkie Herbst, 

Determinants of consumer attitude toward corporate sponsors A 

comparison between a profit and nonprofit sport event sponsorship (2016) 

اختبار نظرة اؼبستهلكُت ألىم ظبات أو فبیزات اؼبؤسسات الراعیة لألحداث  إذلىدفت ىذه الدراسة 
او غَت رحبي(   )رحبينوع اغبدث الریاضي  باستخداـالریاضیة، وقیاس تأثَت ىذه السمات على سلوؾ اؼبستهلكُت 

 حیث سبحورت الدراسة حوؿ اإلجابة على التساؤؿ التارل:. 1كمتغَت وسیط
رحبي أو )لراعیة على سلوؾ اؼبستهلكُت ذباىها؟ وىل لنوع اغبدث الریاضي ىل تؤثر ظبات اؼبؤسسات ا

 غَت رحبي( عالقة هبذا التأثَت؟
 303استمارة استبیاف وتوزیعها على عینة عشوائیة ؿ  إعدادومن أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة، مت 

، واليت سبثل حدث 2011-2010تحدة ؼبوسم أفراد من متتبعي دورة كرة القدـ اعبامعیة يف الوالیات األمریكیة اؼب
فردا من متتبعي كأس العادل لكرة القدـ اليت احتضنتها  202ریاضي غَت رحبي، مث على عینة أخرى تتكوف من 

 . وبعد صبع البیانات وربلیلها مت استخالص مایلي:2010جنوب إفریقیا سنة 
أو یعترب أمرا بالغ األنبیة سواء للمؤسسة الریاضیة  أثبتت نتائج الدراسة أف اختبار خصائص اؼبؤسسات الراعیة *

 .هانظرا لتأثَتىا على نظرة وسلوؾ اؼبستهلكُت ذباىللقائمُت على اغبدث الریاضي 
أظهرت نتائج الدراسة أف شهرة العالمة التجاریة اػباصة باؼبؤسسة تعترب خاصیة مهمة ومؤثرة، سواء يف اغبدث  *

 الریاضي الرحبي أو غَت الرحبي.
ال تؤثر خاصیة الصدؽ اليت سبتاز هبا اؼبؤسسة الراعیة بشكل إهبايب على سلوؾ اؼبستهلكُت يف األحداث  *

الریاضیة الرحبیة. أما بالنسبة لألحداث الریاضیة غَت الرحبیة مثل دورة كرة القدـ اعبامعیة، فلهذه اػباصیة تأثَت 
 إهبايب على سلوؾ اؼبستهلكُت 

أظهرت نتائج الدراسة أف الوجود الدائم واؼبنتشر للمؤسسة يف العدید من األحداث الریاضیة اؼبتزامنة قد یؤثر  *
سلبا على نظرة اؼبستهلكُت ؽبذه اؼبؤسسة. فهذا الوجود الدائم واؼبتزامن يف األحداث الریاضیة یظهر اؼبؤسسة على 

 ، وىو ما قد یؤثر سلبا على سلوؾ اؼبستهلكُت ذباىها.    أهنا تستغل ىذه األحداث فقط لتحقیق أىدافها الرحبیة

                                                           
1 Yong Jae Ko, Yonghwan Chang, Chanmin Park and Frikkie Herbst, Determinants of 
consumer attitude toward corporate sponsors A comparison between a profit and nonprofit 
sport event sponsorship, Journal of Consumer Behaviour, J. Consumer Behav (2016), Published 
online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/cb.1622 
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سواء من اعبانب الشكلي أو من اعبانب الوظیفي  واغبدث الریاضيتعترب خاصیة االنسجاـ بُت اؼبؤسسة الراعیة  *
كاف اغبدث الریاضي يف اؼبستوى   إذاعامال مؤثرا على سلوؾ اؼبستهلكُت يف األحداث الریاضیة الرحبیة، خاصة 

 العادل لكرة القدـ.   مثل كأسحًتايف أو الدورل اال
4. Reinhard Grohs, Drivers of brand image improvement in sports event 

sponsorship (2015) 

ىدفت ىذه الدراسة لتقدًن فهم أعمق لتأثَت الرعایة على ربسُت صورة اؼبؤسسة وآلیات قیاسها، وماىي 
، وذلك بالقیاـ بدراسة میدانیة، مث مقارنة نتائج ىذه الدراسة 1من خالؿ الرعایة العوامل اؼبؤثرة يف ربسُت الصورة

 بالدراسات السابقة من أجل تلخیص ما مت التوصل، وتبیاف النقاط اليت ال تزاؿ حباجة للدراسة والبحث.
ؼبیة للهوكي استبیاف وتوزیعها قبل انطالؽ البطولة العا ةيف دراستو اؼبیدانیة قاـ الباحث بإعداد استمار 

فردا، وكانت األسئلة حوؿ العالمات التجاریة لبعض اؼبؤسسات من بینها أربعة  386اعبلیدي على عینة تضم 
مؤسسات كانت راعیة للبطولة، لكن دل یتم إعالـ اؼبستجوبُت بذلك. وبعد انتهاء البطولة، مت توزیع استمارة 

طرح أسئلة حوؿ اؼبؤسسات األربعة الراعیة للبطولة. وذلك استبیاف ثانیة على نفس العینة لكن يف ىذه اؼبرة مت 
 حىت یتسٌت للباحث مقارنة نظرة اؼبستجوبُت لصورة اؼبؤسسات الراعیة قبل البطولة وبعدىا. 

وبعد التحلیل اإلحصائي لنتائج االستبیاف القبلي والبعدي، وكذا مقارنة نتائج الدراسة بدراسات سابقة 
 توصل اذل ما یلي: تطرقت لنفس اؼبوضوع مت ال

بالنسبة آللیات قیاس تأثَت الرعایة الریاضیة على صورة اؼبؤسسة، أثبتت الدراسة اف االختبار القبلي والبعدي  -   
لصورة العالمة  )أي توزیع استبیاف قبل وبعد اغبدث الریاضي( یعترب الطریقة األنسب لقیاس تغَت نظرة اؼبستهلكُت

 رعایة الریاضیة.التجاریة الناتج عن عملیة ال
أثبتت الدراسة اؼبیدانیة أنو توجد عوامل من شأهنا اؼبسانبة بشكل مباشر يف ربسُت صورة اؼبؤسسة على   -   

غرار )الصورة الذىنیة للحدث الریاضي من منظور اؼبتابعُت، اؼبالءمة أو التجانس بُت اؼبؤسسة الراعیة واغبدث 
 الریاضي، شهرة اؼبؤسسة الراعیة(.

بتت الدراسة أف قیاس تأثَت الرعایة على صورة العالمة یعترب صعبا اذا كانت منتجات اؼبؤسسة الراعیة تعترب اث -  
 مهمة أو أساسیة بالنسبة للمستهلكُت. 

 

                                                           
1 Reinhard Grohs, Drivers of brand image improvement in sports event sponsorship, 
International Journal of Advertising, vol(35),N (3), 2015. 
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5. Kamran Eshghi, Reza Mohammad Kazemi, Hashem Aghazadeh & Apena 

Hedayatnia, Evaluating Sport Sponsorship Model among Soccer Fans in 

Iran. 2013. 

تأثَت االرتباط العاطفي الذي هبمع اؼبشجعُت بأندیتهم على فعالیة الرعایة الریاضیة،  ؼبعرفةىدفت ىذه الدراسة 
 وسبثلت تساؤالت الدراسة فیما یلي:. 1ولصیاغة مبوذج وبدد أساس العالقة بینهما

 اؼبشجعُت للمؤسسة الراعیة؟ إدراؾیؤثر اهبابا على  ىل االرتباط بالنادي -
 ىل االرتباط بالنادي یؤثر اهبابا على صورة اؼبؤسسة الراعیة؟ -
 ىل االرتباط بالنادي یؤثر اهبابا ازباذ قرار الشراء؟ -
                                                ىل االرتباط بالنادي یؤثر اهبابا على الوالء للمؤسسة الراعیة؟ -

 ألوؿ یتعلق ببیاناتاعبزء اتساؤالت الدراسة مت اعداد استمارة استبیاف مقسمة اذل جزئُت، لإلجابة على 
سؤاال حوؿ اؼبتغَتات الرئیسیة للدراسة واؼبتعلقة بإدراؾ العالمة  14، أما اعبزء الثاين، فتضمن ستجوبُتاؼب

استبیاف الكًتوين بشكل عشوائي،  384اؼبؤسسة. مت توزیع والوالء لصاحلالتجاریة، صورة اؼبؤسسة، قرار الشراء 
" Esteghlalعلى مشجعي نادي " استمارة 192و" Persepolisاستمارة على مشجعي نادي " 192

أجوبة وربلیلها احصائیا  وبعد صبععن طریق اجملموعات اػباصة دبشجعي النادیُت يف مواقع التواصل االجتماعي. 
 مت استخالص ما یلي:

  ة للمؤسسة من خالؿ الرابط اؼبشجعُت للعالمة التجاری إدراؾحدىا على تعزیز ال تؤثر الرعایة الریاضیة و
مستجوب،  384 ومن بُتیوجد ثالثة مؤسسات أنفقت مالیُت الدوالرات على رعایة النادیُت،  العاطفي. حبیث

 تذكر العالمة التجاریة ؽبذه اؼبؤسسات. ااستطاعو فقط  7
  تؤثر الرعایة الریاضیة من خالؿ الرابط العاطفي على تعزیز الصورة الذىنیة للمؤسسة. فمن خالؿ نتائج

 الدراسة، تبُت أف صورة اؼبؤسسة تلعب دورا ىاما يف فعالیة الرعایة الریاضیة.

                                                           
1 Kamran Eshghi, Reza Mohammad Kazemi, Hashem Aghazadeh & Apena Hedayatnia, 
Evaluating Sport Sponsorship Model among Soccer Fans in Iran, Business and Management 
Research, 2013, Vol 2, N 2. 

 بالنادي: یقصد بو الرابط العاطفي الذي یربط اؼبشجعُت بأندیتهم. االرتباط *
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 اؼبشجعُت. تأثَت على ازباذ قرار الشراء لدى  أثبتت الدراسة أف للرعایة الریاضیة من خالؿ الرابط العاطفي
خالؿ عقد الرعایة وىو ما یدفعهم  مادیا منألف اؼبشجعُت یعتربوف أف اؼبؤسسات الراعیة ساعدت أندیتهم  وذلك

 إلزباذ قرار شراء منتجاهتا كنوع من االعًتاؼ بفضلها على النادي. 
  أخَتا أثبتت الدراسة أف للرعایة الریاضیة القدرة على زیادة والء اؼبشجعُت للمؤسسات الراعیة. فالرابط

اؼبالیة اليت تقدمها اؼبؤسسات الراعیة ألندیتهم نبا السببُت الرئیسیُت لتعزیز ىذا  واالستجابة للمساعدةالعاطفي 
 .الوالء

6. Rui Biscaia and others, Sport Sponsorship: The Relationship Between 

Team Loyalty, Sponsorship Awareness, Attitude Toward the Sponsor, and 

Purchase Intentions (2013) 

 :1ىذه الدراسة ىدفت الختبار الوالء )كمیوؿ وسلوؾ( وعالقتو مع اؼبؤسسة الراعیة من حیث

 تعزیز االدراؾ لدى اؼبشجعُت. -
 ذباه اؼبؤسسة الراعیة. التأثَت على میوؿ اؼبشجعُت -
 وازباذ قرار الشراء لصاحل اؼبؤسسة الراعیة. -

 وقد سبثلت أسئلة الدراسة فیما یلي:

 ىل للمیوؿ كبو الوالء للنادي تأثَت مباشر اهبايب على السلوؾ الوالئي ذباه النادي من طرؼ اؼبشجعُت؟ 
 ذباه النادي تأثَت اهبايب مباشر على تعزیز االدراؾ باؼبؤسسة  ىل للمیوؿ كبو الوالء والسلوؾ الوالئي

 الراعیة؟
  ىل للمیوؿ كبو الوالء والسلوؾ الوالئي ذباه النادي تأثَت اهبايب مباشر على میوؿ اؼبشجعُت ذباه اؼبؤسسة

 الراعیة؟
  ار الشراء لصاحل ىل للمیوؿ كبو الوالء والسلوؾ الوالئي ذباه النادي تأثَت اهبايب مباشر على ازباذ قر

 اؼبؤسسة الراعیة؟
  ىل إلدراؾ اؼبؤسسة الراعیة تأثَت اهبايب مباشر على میوؿ اؼبشجعُت ذباه اؼبؤسسة الراعیة؟ وعلى ازباذ قرار

 الشراء لصاغبها؟

                                                           
1
 Rui Biscaia, Abel Correia, and Antonio Fernando Rosado, Sport Sponsorship: The Relationship Between Team 

Loyalty, Sponsorship Awareness, Attitude Toward the Sponsor, and Purchase Intentions, Journal of Sport 
Management, 2013, Vol 27 
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 ىل ؼبیوؿ اؼبشجعُت ذباه اؼبؤسسة الراعیة تأثَت اهبايب مباشر على ازباذ قرار الشراء لصاغبها؟ 

مشجعا من  2068ـ الباحثوف بإعداد استمارة الكًتونیة وتوزیعها على عینة تتكوف من من أجل ذلك قا    
مشجعي كل من نادي بنفیكا الربتغارل ونادي لشبونة الربتغارل، وذلك باالستعانة بقاعدة بیانات اؼبشجعُت 

ر األوؿ حاوؿ الباحثوف اؼبوجودة لدى ادارة كل من النادیُت. مت تقسیم االستمارة اذل ؿبورین رئیسیُت، يف احملو 
طرؼ اؼبشجعُت وقیاس سلوكهم الوالئي ذباه النادي. أما يف احملور الثاين فقد  للنادي منقیاس اؼبیوؿ كبو الوالء 

اؼبشجعُت للمؤسسة الراعیة، میوؿ  إدراؾ( ذباه النادي على وسلوؾ )كمیوؿحاوؿ الباحثوف اختبار تأثَت الوالء 
 ة، وازباذىم قرار الشراء لصاغبها.اؼبشجعُت ذباه اؼبؤسسة الراعی

( توصل الباحثوف للنتائج AMOS 20.0وبعد صبع وربلیل نتائج االستمارات احصائیا عن طریق برنامج ) 
 التالیة:

 للمیوؿ كبو الوالء للنادي تأثَت مباشر اهبايب على السلوؾ الوالئي ذباه النادي من طرؼ اؼبشجعُت 
 اهبايب على كل من اؼبیوؿ ذباه اؼبؤسسة الراعیة و ازباذ قرار الشراء  للمیوؿ للوالء للنادي تأثَت مباشر

 لصاغبها
 اؼبیوؿ للوالء للنادي ال یعترب مؤشرا على تعزیز اإلدراؾ باؼبؤسسة الراعیة 
  للسلوؾ الوالئي ذباه النادي تأثَت مباشر اهبايب على تعزیز اإلدراؾ باؼبؤسسة الراعیة و على ازباذ قرار

ا، فیما دل تظهر نتائج الدراسة تأثَتا للسلوؾ الوالئي ذباه النادي على میوؿ اؼبشجعُت ذباه الشراء لصاغبه
 اؼبؤسسة الراعیة

 تعزیز االدراؾ لدى اؼبشجعُت على میوؿ اؼبشجعُت ذباه اؼبؤسسة الراعیة، فیما دل تظهر النتائج عالقة  ؤثری
 قرار الشراء لصاحل اؼبؤسسة الراعیة بازباذ لإلدراؾ

 ُت ذباه اؼبؤسسة الراعیة تأثَت مباشر اهبايب على ازباذ القرار الشراء عالنتائج أف ؼبیوؿ اؼبشج أظهرت
 لصاغبها.

احملًتفة العمل على تعزیز اؼبیوؿ كبو الوالء والسلوؾ  األندیةمن خالؿ نتائج الدراسة، وجد الباحثوف أنو على 
فعالة بالنسبة للمؤسسات  كاسًتاتیجیةلرعایة الریاضیة  الوالئي لدى اؼبشجعُت ذباه النادي، وذلك من أجل ابراز ا

الراعیة، أو الراغبة يف االستثمار يف ىذا اجملاؿ. كما وجد الباحثوف أنو على اؼبؤسسات الراعیة العمل على بناء 
عالقة تفاعلیة مع النادي ومشجعیو، من أجل اثبات شرعیتها ومصداقیتها كمؤسسة راعیة، فبا یعزز فرص قباح 

 ؤسسة يف ربقیق أىدافهااؼب
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7. Miloš Kosík, Marketing strategy in connection with sport1 (2011) 

. ومن أجل ذلك، مت ىدفت ىذه الورقة البحثیة لدراسة اسًتاتیجیات التسویق اؼبطبقة يف ؾباؿ الریاضة
 ويف  دلللتسویق االسًتاتیجي يف العا يالتطور التارىب يف احملور األوؿ ربدث الباحث عن كیز على ثالث ؿباور،الًت 

إال أف التطور يف ؾباؿ الرعایة الریاضیة يف صبهوریة التشیك دل یكن دبنسوب  واليت أشار فیها التشیك،صبهوریة 
، مشَتا التسویقیة و إطارىا اؼبفاىیمي ةاالسًتاتیجیعن  للحدیث الباحث تطرؽمن مث  ،باقي أكباء العادل يفتطورىا 

أمباط  عن يف احملور الثالث و األخَت للحدیثلیتطرؽ  يف االسًتاتیجیة التسویقیة، كأنبیة اؼبستهليف ذلك إذل 
اؼبنشآت  ،الریاضیة اإلعالـالریاضي يف صبهوریة التشیك من حیث استخدامات وسائل  التسویق توجهات يفو 

الریاضي، و كذا مستقبل التسویق داء الریاضي، و غَتىا يف ؾباؿ التسویق التجهیزات الریاضیة، األ ،الریاضیة
 الریاضي يف صبهوریة التشیك.

 أىم النتائج اليت توصل إلیها الباحث كالتارل: وقد كانت

ألف فهم  باؼبستهلك.الًتكیز على عالقة اؼبؤسسة  قبلضرورة الًتكیز على فهم تأثَت اؼبستهلكُت على بعضهم  -
التفاعلیة اليت تربطهم تسهل على اؼبؤسسة عملیة التأثَت على سلوؾ  وفهم العالقةعالقة اؼبستهلكُت ببعضهم 

 .ياعبماىَت 

الدائم بُت الناس )اؼبستهلكُت  ل. فالتواصاؼبستهلكُتالتأثَت على  آلیاتالتوصیة اللفظیة تعترب أحد أىم  -
 بالنسبة للمؤسسة( يبثل وسیلة قویة للتأثَت فیما بینهم.

 واعبماىَت علىبُت أىم اػبصائص اليت تتیح للمؤسسة التأثَت على اؼبستهلكُت  واألصالة منتعترب اؼبصداقیة    -
 اؼبدى الطویل.

III-  الحالية  وميزة دراسةاتجاىات الدراسات السابقة:  
من خالؿ الدراسات السابقة، نالحظ أف موضوع التسویق الریاضي والرعایة الریاضیة مت التطرؽ لو من 

 حبیث قبد أف:      .رئیسیة تخالؿ ثالثة اذباىا

( اعتربت أف التسویق الریاضي آلیة تقـو من خالؽبا اؼبؤسسات االقتصادیة 2008دراسة )سعدة ؿبمد 
( و 2010اػباصة بتمویل قطاع الریاضة واؼبسانبة يف تنمیتو وتطویره، فیما جاءت دراسة كل من )مرتات ؿبمد 

( إلبراز نظرة ومدى تطبیق 2014 بوطاليب وبي) ( و2013( و )عبد اغبلیم جرب نزاؿ 2013)زیاد اؼبومٍت 

                                                           
1 Miloš Kosík, Marketing strategy in connection with sport, Innovative Marketing, 2011, 
Volume 7, Issue2 
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اسًتاتیجیة التسویق الریاضي على مستوى كل من األندیة، الرابطات والشركات الریاضیة، أما دراسة ) موساوي 
( فتطرقت للتسویق الریاضي كوسیلة تساعد األندیة الریاضیة على الرفع من مصادر التمویل و تغلب 2010أماؿ

سة أسالیب التسویق الریاضي يف بطوالت  ( لدرا2014على اؼبعوقات اؼبادیة، فیما جاءت )عمر نصر اهلل قشطو
 كرة السلة من طرؼ االرباد الفلسطیٍت، وكذا اقًتاح مشروع لزیادة يف ىذه البطوالت. 

أما الدراسات اليت تطرقت ؼبوضوع التسویق الریاضي والرعایة الریاضیة من منظور اؼبؤسسات غَت الریاضیة، 
حاوؿ من خالؽبا إظهار واقع التسویق الریاضي والرعایة ( واليت 2011-2010فنجد دراسة )بن بوزیاف ؿبمد 

الریاضیة من وجهة نظر اؼبؤسسات، وموقفها من ىذا االستثمار بالرغم من الصعوبات اليت تواجهها، ودراسة 
( اليت حاوؿ الباحث من خالؽبا معرفة أسباب االستثمار يف ىذا اجملاؿ وماذا قدرتو 2016)دفرور عبد النعیم 

 االىداؼ االتصالیة من وجهة نظر اؼبؤسسات.على ربقیق 

( تطرقت 2016عاشور  نعیمة، مزریق إضافة اذل دراسة )خالدي اؼبذكورة فیما قبد أف الدراسات األجنبیة
 دراسة اؼبوضوع من خالؿ قیاس فعالیة التسویق الریاضي والرعایة الریاضیة من وجهة نظر اؼبستهلكُتل

 اسًتاتیجیةا ما يبیز دراستنا عن الدراسات السابقة ىو اختبارنا لقدرة بناءا على ما سبق. يبكن القوؿ أن

التسویق الریاضي من خالؿ أحد ركائزىا واؼبتمثلة يف الرعایة الریاضیة، يف التأثَت على األىداؼ االتصالیة التسویقیة 

اسة قیاس مدى للمؤسسة االقتصادیة اػبدمیة من وجهة نظر اؼبستهلكُت. حبیث حاولنا من خالؿ ىذه الدر 

مسانبة الرعایة الریاضیة يف التأثَت على البعد اؼبعريف للمشجع، واؼبتمثل يف إدراكو للمؤسسة الراعیة، وذلك بقیاس 

مدى قدرتو على تذكر اؼبؤسسة الراعیة مث اختبار مدى معرفتو ؽبا. كما قمنا بعد ذلك بقیاس تأثَت الرعایة الریاضیة 

ي ركزنا فیو على قیاس تأثَت الرعایة الریاضیة على خلق الرابط العاطفي لدى على البعد اغبسي للمشجع، والذ

يف اإلطار النظري بأف االرتباط الذىٍت اؼبوجود لدى اؼبشجعُت ذباه  أشرنااؼبشجعُت ذباه اؼبؤسسة الراعیة، فقد 

المتها التجاریة( الطرؼ الریاضي )فریق أو حدث ریاضي، أو غَتىا( يبكن أف یتم ربطو باؼبؤسسة الراعیة )وع

وذلك نتیجة لقدرة اؼبستهلكُت على تشكیل الًتابط الذىٍت. وكنتیجة ؽبذا الًتابط، تنتقل الصورة واؼبعاين اغبسیة 

تأثَت الرعایة  باختباراليت وبملها اؼبستهلك يف ذاكرتو ذباه الطرؼ الریاضي كبو اؼبؤسسة الراعیة لو. لنقـو بعد ذلك 
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شجعُت. واليت سبثل بعدا حسیا دل یتم التطرؽ لو يف جل اؼبراجع األجنبیة والعربیة اليت الریاضیة على تفضیالت اؼب

قمنا باالضطالع علیها. والذي حاولنا من خاللو معرفة ما إذا كاف للرعایة الریاضیة تأثَت على تفضیل اؼبشجعُت 

 للمؤسسة الراعیة مقارنة دبنافسیها. 

ؿ ىذه الدراسة بقیاس العالقة ذات الداللة االحصائیة بُت الرابط ، فقد قمنا من خالما سبقاضافة اذل     

العاطفي الذي هبمع اؼبشجعُت باؼبنتخب الوطٍت وتفضیلهم للمؤسسة الراعیة لو. وذلك من أجل ربدید ما اذا  

كانت قوة ارتباط اؼبشجعُت باؼبنتخب ىي الدافع لتفضیلهم للمؤسسة الراعیة لو، أـ أف لتفضیلهم للمؤسسة 

 لراعیة أسبابا أخرى.ا

ذبدر االشارة اذل أننا قمنا يف ىذه الدراسة بالًتكیز على الطلبة اعبامعیُت يف قیاس فعالیة الرعایة الریاضیة، نظرا و 

لتأثَت خصائص ىذه الشروبة من اجملتمع على فعالیة ىذه االسًتاتیجیة، وىو ما سیتم توضیحو يف اعبانب التطبیقي 

 للدراسة.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
التطبيقيةدراسة ال
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 تمهيد:
بالتسویق الریاضي،  والتعریفات اؼبتعلقةبعد التطرؽ للحدیث يف اعبانب النظري للدراسة عن بعض اؼبفاىیم 

االتصالیة التسویقیة اليت يبكن  األىداؼوعن الرعایة الریاضیة باعتبارىا أحد ركائز التسویق الریاضي. وكذا عن 
مث عرض ؾبموعة من الدراسات اليت  ربقیقها بتطبیق اسًتاتیجیة التسویق الریاضي من خالؿ الرعایة الریاضیة.

سنحاوؿ  تسویق الریاضي والرعایة الریاضیة وإبراز ما يبیز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة،تناولت موضوع ال
اؼبقًتحة فرضیات ال اختبار اإلجابة على تساؤالت الدراسة وذلك من خالؿ من خالؿ ىذا الفصل التطبیقي

 .مدى صحتها التأكد منو 
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I. موبيليسالتعريف بالمؤسسة 
يف ىذا اإلطار سیتم التطرؽ إذل تعریف دبؤسسي اتصاالت اعبزائر والشركة اعبزائریة للهاتف النقاؿ  
كمؤسستُت اقتصادیتُت عمومیتُت تنشطاف يف ؾباؿ خدمات االتصاؿ اإللكًتونیة وذلك يف ظل ؿبیط تنافسي 

اعبزائر للتأكد  وقد مت إضافة التعریف بشركة Ooredooو Djezzyمضطرب ومعقد خاصة من طرؼ شركيت 
على أف الشركة اعبزائریة للهاتف النقاؿ كانت يف البدایة فرعا من فروعها مث انفصلت عنها نتیجة لكرب حجم 

 .االلتزامات واشتداد اؼبنافسة يف القطاع

 وىيكلها التنظيمي موبيليستاريخية عن مؤسسة  لمحة-1
مهاـ، أىداؼ  من وإذل كلها التنظیمي موبیلیس، إذل ىیكل سنتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إذل نشأة مؤسسة

 .واالتصاؿإذل تقدًن مدیریة العالمة  ويف األخَت وقیم اؼبؤسسة

 نشأة المؤسسة موبيليس  -أ 

والتسویقیة اؼبالیة  االسًتاتیجیةيف قراراهتا  وىي مستقلةمؤسسة موبیلیس ىي فرع من فروع اتصاالت اعبزائر 
مكتبها الرئیسي حالیا حبي األعماؿ بباب الزوار بعد أف كانت متواجدة بشارع بارادو حیدرة اعبزائر العاصمة  یقع

قولو ىو أف ىذا الفرع یواجو اكرب التحدیات مقارنة بالفروع األخرى و ىذا لشدة اؼبنافسة يف سوؽ  وما يبكن
نقالة يف السوؽ اعبزائریة حیت مت اإلعالف عن تعترب مؤسسة موبیلیس أوؿ متعامل للهواتف ال .اؽباتف النقاؿ

 1000دج مقسم على  000 000 000 25 سنة باسهم یقدر رأظباؽبا ب 2003نشأهتا يف شهر أوت 
 عامل سنة 600 و تراجع اذل 2003عامل سنة  100دج مقسم على  100.000 سهم قیمة السهم الواحد

و تتبٌت اؼبؤسسة ؾبموعة من القیم اليت   2006 عامل سنة 1700 لیعود و یرتفع من جدید إذل   2005
و الشفافیة، كما مرت اؼبؤسسة  ، روح الفریق ، التضامن اعبودة : تساىم يف بناء شخصیة اؼبؤسسة تتمثل يف

 يف :   تتمثل دبرحلتُت على غرار باقي اؼبؤسسات اليت زبضع للقانوف التجاري اعبزائري

 ونشر ىي مرحلة االستثمار أین سبكنت اؼبؤسسة بفضل ؾبهوداهتا اؼبعتربة من بسط  األولى:المرحلة
 والیة. 48عرب  الشبكة
:ىي مرحلة االستغالؿ واليت تأيت بعد اؼبرحلة األوذل حیث سبكنت الشبكة من ربقیق  المرحلة الثانية

 النقاؿ باعبزائر. أهنا اؼبتعامل األوؿ للهاتف وعلى أساسأرباح معتربة بفضل السیاسة اغبكیمة 
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 التطور التاريخي لمؤسسة موبيليس-ب 

 من أىم ؿبطات تطور مؤسسة موبیلیس يف السوؽ اعبزائریة نذكر:

 ؽبا  واليت أوكلتواالتصاؿ  والتكنولوجیا اإلعالـوزارة الربید  واؼبواصالت إذلربویل وزارة الربید  :2000سنة
 .واالتصاؿقطاعیة لتطویر تكنولوجیا اإلعالـ  اسًتاتیجیةمهمة الضبط ووضع 

  بتنظیم السوؽ والسهر على احًتاـ قواعد  واؼبواصالت وىي مكلفة: إنشاء سلطة الضبط للربید 2000سنة
 اؼبنافسة.
  مع استفادة مؤسسة اتصاالت  واتصاالت اعبزائر،: تأسیس مؤسستُت مستقیلتُت نبا برید اعبزائر 2000سنة

  .  والنقاؿو لتنظیم نشاطها للهاتف الثابت اعبزائر من رخصت
 وإنشاء: دخوؿ رخصة مؤسسة اتصاالت اعبزائر حیز التطبیق 2000سنة   

   {ATM Mobilis .} 

 موبیلیس تدشن مركز خدمة اؼبشًتكُت للرد على الشكاوى و االستفسارات :2004سنة. 
 البطاقة. موبیلیس تقًتح خدمة الدفع اؼبسبق موبیلیس :2004أوت 
  موبیلیس تدشن أوؿ شبكة ذبریبیة ػبدمة اؽباتف النقاؿ اعبیل الثالث. :2004ديسمبر 
 موبیلیس ربقق ملیوف مشًتؾ.  :2004ديسمبر 
 موبیلیس تقًتح خدميت  :2005فيفري(MMS/GPRS) .تدشن أوؿ وكالة ذباریة ؽبا 
 تدخل العاـ اعبدید خبمسة مالیُت وسطو، موبیلیس ڤموبیلیس تقًتح خدمة الدفع اؼبسبق،  :2006سنة

 مشًتؾ.
 اؼبنافس األوؿ ؼبؤسسة جازي  وتعترب موبیلیس ربتل اؼبرتبة الثالثة يف سوؽ اؽباتف النقاؿ دائما  :2008سنة

 متصدر السوؽ.
 مشًتؾ.  ونصف ملیوفسبعة مالیُت  ل تقریبایوتسجتعریف كل شرائح موبیلیس 

  ألف نقطة بیع غَت مباشرة و أكثر من  60وكالة ذباریة ،  120: موبیلیس ربقق أكثر من  2010سنة
 ؿبطة تغطیة. 5000
 موبیلیس تدشن اؼببٌت اعبدید للمدیریة العامة حبي األعماؿ بباب الزوار.:  2011سنة 
 3 :  موبیلیس تطلق شبكة  2013ديسمبرG++ والیات. 9يف 
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 3: موبیلیس توسع تغطیة  2014سنةG++  والیة. 19إذل 
 3: موبیلیس توسع تغطیة  2015سنةG++  والیة. 48إذل 

  رمز اؼبؤسسة كما یلي:
 : رمز مؤسسة موبیلیس(4الشكل رقم )

 
 تعريفية للمتعامل بطاقة (:3) الجدول رقم

 اتصاالت الجزائر موبيليس المتعامل
ALGERIE TELECOM MOBILE MOBILIS 

 مؤسسة اتصاالت اعبزائر المؤسسة االم
 وطٍت متعامل الترخيص

 2003أوت  تاريخ بداية النشاط
 EPE/SPAمؤسسة اقتصادیة عمومیة ذات أسهم  الشكل القانوني

 المميزات

 %97تغطیة وطنیة للسكاف تصل إذل *
 وكالة ذباریة. 175حوارل *

 .وغَت معتمدةنقطة بیع معتمدة  60000*أكثر من 
 عالیة وذات جودة*ارضیة خدمات ناجعة 

 العروض
والصوتیة عروض مسبقة الدفع مبتسم مويب كنًتوؿ خدمة الرسائل اؼبصورة 

MMS 3 خدمةG سلكٍتdarynet الدولیة التعبئة اػباصة باؼبكاؼبات  بطاقة
 نغميت  - ccpرصیدي

 ؼبشًتكي الدفع اؼبسبق اإللكًتونیةيبكن لزبائنها االستفادة من خدمات التعبئة  الخدمات
 WWW.MOBILIS.DZ الموقع الرسمي
 MOBINOO الموقع الداخلي

 مواقع أخرى
 االجتماعي:ؽبا صفحات على مواقع التواصل 

FACEBOOK, YOUTUBE INSTAGRAM 
TWEETER GOOGLE+ LINKEDIN 

 مسؤوؿ بقسم اإلعالـ واالتصاؿ المصدر:

http://www.mobilis.dz/
http://www.mobilis.dz/
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 الهيكل التنظيمي لمؤسسة موبيليس  -ج 

اؼبؤسسة موبیلیس تعتمد ىذه األخَتة على اؽبیكل  واؼبهاـ داخلمن اجل ضماف السَت اغبسن لألعماؿ 
اؼبوضوعة للسیطرة على أسواقها حیث انو یظم ثالثة  االسًتاتیجیةانو یتغَت وفق  ودینامیكي دبعٌتتنظیمي عضوي 

 مع مكتب الرئیس اؼبدیر العاـ للمؤسسة. اؼبتصلة مباشرةأقساـ إذل جانب عدد من اؼبدیریات 

 من أربعة مدیریات: وتتكوفالعامة: قسم الشؤون 
مدیریة الشؤوف القانونیة والتقاضي. 
.مدیریة اؼبشًتیات واػبدمات اللوجستیكیة 
.مدیریة التدریب 
.مدیریة اؼبوارد البشریة 

 وتتكوف من أربعة مدیریات: واألداء:قسم التمويل 
 واحملاسبةمدیریة اؼبالیة. 
 الدخلو التأمُت مدیریة. 
.مدیریة االسًتاتیجیة الربؾبة واألداء 
.مدیریة اعبودة 

 من طبسة مدیریات:  وىو یتألفوالخدمة: قسم الشبكة 
.مدیریة اؽبندسة وتطویر الشبكات 
.مدیریة النقل 
.مدیریة النشر وشبكة العملیة 
.مدیریة صیانة الشبكة 
.مدیریة نظم اؼبعلومات 

 ویتكوف من ثالث مدیریات: واالتصال:قسم التسويق 
.مدیریة التسویق 
واالتصاؿالعالمة  مدیریة. 
 والتنظیممدیریة الًتابط التجواؿ. 
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 ویتكوف من ثالث مدیریات:القسم التجاري: 
 واؼببیعاتمدیریة التوزیع . 
 واعبمهور الواسعمدیریة عالقات الزبوف DRCGP. 
.مدیریة سوؽ الشركة 

 ذلك، یتكوف مكتب الرئیس التنفیذي للشركة من مستشارین یقوموف بالواجبات اليت حددىا وباإلضافة إذل
 یساعد من قبل ؿبامي القرارات القانونیة. الرئیس التنفیذي للشركة كما أنو

 (: اؽبیكل التنظیمي للمدیریة العامة ؼبؤسسة موبیلیس5الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 MOBINOOالموقع الرسمي الداخلي لمؤسسة موبيليس من  مأخوذ :المصدر

 

 مسؤوؿ بقسم اإلعالـ واالتصاؿ المصدر:

 موبيليس  أىداف وقيم مؤسسة مهام-2
 موبيليس مهام مؤسسة -أ 

 .وضع شبكة ذات جودة عالیة يف متناوؿ اؼبشًتكُت 
 .ضماف وصوؿ اؼبكاؼبات يف أحسن الظروؼ مهما كانت اعبهة اؼبطلوبة 
.اقًتاح عروض واضحة بسیطة وشفافیة 
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.التحسُت اؼبستمر للمنتجات اػبدمات والتكنولوجیات اؼبستعملة 
.اإلصغاء اؼبستمر للمشًتكُت واالستجابة السریعة لشكاویهم 
 اإلبداع اؼبستمر من خالؿ االعتداء على آخر التكنولوجیا وتكییف الشبك واػبدمات مع حاجیات

 ؾبتمع اؼبعلومات.
 والتجدید والوفاء بالعهود. التطویر 

 موبيليس  أىداف مؤسسة-ب 

 تسعى مؤسسة موبیلیس لتحقیق صبلة من األىداؼ أنبها ما یلي:

.ربسُت جودة خدماهتا وتصدر سوؽ نشاطها 
.زیادة شهرة اؼبؤسسة وخدماهتا وـبتلف عالماهتا 
عات السوقیة.طرح خدمات االتصاؿ جبودة عالیة وبأسعار مقبولة لتلبیة حاجیات ـبتلف القطا 
.الزیادة يف عدد اؼبشًتكُت وتوسیع حصتها السوقیة مع زیادة حجم مبیعاهتا ومبو رقم أعماؽبا 
 عنها. إهبابیةربسُت صورهتا أماـ عمالئها وتكوین ظبعة طیبة وانطباعات 
را خلق تواصل قوي بُت اؼبؤسسة والعمیل باعتباره أصال شبینا من أصوؽبا والعمل على الكسب والئو حاض
 ومستقبال.
.ربسُت مستوى التغطیة لیشمل كامل الًتاب الوطٍت بنوعیة فبتازة 
.إدخاؿ تعدیالت وربسینات جدیدة فیما ىبص إدارة اؼبوارد البشریة والعمل وفق اؼبقاییس الدولیة 
 .تنمیة الشبكة التجاریة وتوفَت وكالة ذباریة لكل والیة على األقل 
 التقنیات يف ىذا اجملاؿ. واستخداـ أحدثاػبدمات اؼبلحقة بو  یعوكذا تنو تطویر االتصاؿ اؽباتفي 
 لسیاسة التغیَت  وباختیارىا وتبنیها واالستمرار للمؤسسة والنمو وربقیق الدواـالزیادة يف نسبيت الربح

وخدمة على توفَت شبكة ذات جودة عالیة  وىدا بالسهر إهبابیةموبیلیس دوما على عكس صورة  واإلبداع تعمل
 .واػبدمات اؼبقًتحةالعروض  واإلبداع يفجد ناجعة باإلضافة إذل التنویع  للمشًتكُت

موبیلیس أرادت التموقع كمتعامل اكًت قربا من شركائها وزبائنها وما زاد ذلك قوة شعارىا اعبدید "أینما  
اؿ التنمیة اؼبستدامة كنتم" ىذا الشعار یعد تعهدا باإلصغاء الدائم ودلیال على التزامها یلعب دور ىاـ يف ؾب
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ودبسانبتها يف التقدـ االقتصادي باإلضافة إذل احًتاـ التنوع الثقايف اللتزامها بتعامل دورىا اعبماعي مسانبتها يف 
 ضبایة البیئة وىذا بالرجوع إذل قیمها األربعة: الشفافیة، الوفاء، اغبیویة، اإلبداع.

نفسها كشركة حیویة مبدعة وفیة وشفافیة يف ؿبیط جد تنافسي وسلیم أساسو  تفرض الیـو موبیلیس
 إذل االتصاؿ اؼبباشر.  واؼبصداقیة باإلضافةومفتاح قباحو یكمن يف اعبدیة 

 موبيليس قيم مؤسسة -ج 

 اإلبداع. –اغبیویة  –الوفاء  –الشفافیة عامة إف للشركة أربعة قیم ىي: 

 :الشفافية 
خیاراتناونشرح منفتحوف  كبن. 
مبدأنا ىو أف نقوؿ ما نفعل ونفعل ما نقوؿ. 
 .نشارؾ بشكل عفوي 
.مبارس العمل بشكل صباعي 
.كبن دائما يف االستماع لزبائننا 
 فبكن ألیة شكوى. وأسرع وقتأفضل  ونرد يفنستجیب 
 :الوفاء 
.كبمي وندافع عن مصاحل اؼبستهلك اعبزائري 
.نعمل على خلق الثروة وتولید التقدـ 
تمیز بالتضامن وكبًـت التزاماتنا.ن 
 والتمیز والصدؽمبارس األخالؽ يف أعمالنا ونتعرؼ على اعبدارة. 
:الحيوية 
.یركز هنجنا كلیا على اؼبستقبل 
.نؤمن بسرعة سلوؾ التغیَت 
.نكیف تنظیمنا بشكل دائم 
 وخرباتنازبائننا على درایة بالتزامنا. 
 مع زبائننا. وتفاؤلنا متواصلضباسنا 
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:اإلبداع 
 ونشجع اإلبداعنقدر التغیَت يف صبیع اجملاالت. 
.كبن يف انسجاـ مع تطورات السوؽ التكنولوجیة 
.نعمل باستمرار على ربسُت منتجاتنا وخدماتنا 
 معلومات الغد للمجتمع اعبزائري. وذلك لتقدًنتالقي شبكتنا وخدماتنا 

  واالتصالالعالمة  مديرية-3
على اطالع بكل ما ىبص ؿبیطها قامت موبیلیس  وكذا بقائهامن اجل ضماف تلبیة كل رغبات زبائنها 

احملددة حیث  واذل وجهتهاوصوؿ اؼبعلومة يف وقتها  والعالمة وذلك لضمافباستحداث مدیریة خاصة باالتصاؿ 
لفرعیة لالتصاؿ اػبارجي، اؼبدیریة اؼبدیریة إذل: اؼبدیریة ا وتنقسم ىذه .أنشأت ىذه اؼبدیریة مع تأسس اؼبؤسسة

 .وتطویر العالمةلالتصاؿ  واؼبدیریة الفرعیةالفرعیة لالتصاؿ الداخلي 

تتمتع اؼبدیریة دبرونة واستقاللیة ومیزانیة مفتوحة فبا يبكنها من اإلبداع، فصورة اؼبؤسسة ومنتجاهتا من أىم  
من خالؿ  لوسائل اليت يبكن اعتمادىا لتحقیق ذلكاؼبؤسسة بشىت ا ولذلك تسعى، والوالءالعوامل بناء الثقة 

  :تعمل مدیریة العالمة واالتصاؿ على تنفیذ اؼبهاـ التالیةاستغالؿ ـبتلف أدوات االتصاؿ التسویقي. حیث 

 إعداد االسًتاتیجیة والتعریف دبخطط العمل "العالمة واالتصاؿ".( أ
اؼبوازنة على مسػتوى مدیریة العالمة  –ة علیها ربدید اؼبوازنة السنویة للعالمة واالتصاؿ وضماف اؼبراقب( ب
 واالتصاؿ.
 وخطط العمل الداخلیة على مستوى اؽبیكػل التنظیمػي ككػل.  االسًتاتیجیةصیاغة  ( ت
لألعماؿ اؼبستمرة لالتصػاؿ  Parrainages واؼبتبنیُت Sponsors مرافقة الرعاة الرظبیُت( ث

 لندوات..(.والتظاىرات الوقائعیة )الصالونات، اؼبلتقیات، ا
 تطویر االتصاالت العامة الكبَتة كالعالقات مع الصحافة والعالقات العامة.( ج
اؼبؤسسة والشركاء  - الوكاالت، أصحاب اؼبطابع...اخل، وتوضیح العالقة الػيت ربكمهػا الشركاء:انتقاء ( ح

 يف العقود اؼبربمة بینهما.
 والشفویة واؼبرئیة واؼبتعددة الوسائط داخل اؼبؤسسة. التصدیق على إنشاء دعائم لالتصاؿ اؼبكتوبة( خ
 توظیف الكوادر البشریة اؼبؤىلة نوعا وكما واؼبتوقعة من خػالؿ اؽبیكػل التنظیمػي للمؤسسة. ( د
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التشغیل العقالين للمحالت اعبدیدة )اؼبدیریة الفرعیة العامة(، وذبهیز مدیریة العالمػة واالتصاؿ بالوسائل ( ذ
 .امهاالالزمة لتنفیذ مه

 موبيليس لدىالتسويقي  االتصال-4
 تتمثل اسًتاتیجیة االتصاؿ التسویقي ؼبؤسسة موبیلیس يف الًتكیز على ما یلي:

 اإلشهار:.أ 
، كما یشكل ؿبور تنافس دبؤسسة موبیلیس التسویقي من أىم العناصر يف اؼبزیج االتصارل اإلشهاریعترب 

سابقة وخالقة، اؽبدؼ  إشهاریةوضع ضبالت  إذلبُت متعاملُت اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر، فكل مؤسسة تسعى 
منها خلق میزة تنافسیة ؽبا وػبدماهتا، وتعترب مؤسسة موبیلیس من اؼبؤسسات اليت زبصص میزانیة معتربة لإلشهار، 

 ؼبؤسسة.وىذا ما یدؿ على أنبیة اإلشهار يف ا

 ولقد مر اإلشهار يف مؤسسة موبیلیس من حیث أىدافو بعدة مراحل نلخصها فیما یلي:

 بناء الثقة، وربسُت صورة اؼبؤسسة من خالؿ التعریف هبا، والتأكید على تغطیة شبكتها لكامل الًتاب
 الوطٍت.
.التعریف دبختلف منتجاهتا، وأسعارىا، ومل ما یطرأ علیها من تغَتات 
 يف العملیة الًتقویة من خالؿ االشهار عن اؼبكاؼبات اجملانیة، وزبفیض األسعار بالنسبة للشرائح اؼبسانبة

 واؼبكاؼبات، واألرصدة اجملانیة وىدایا أخرى.
 ،وغَتىا من خدمات وسلكٍت وخدمات كلمٍتاالشهار عن اػبدمات اؼبرفقة كالرنات، وربمیل األلعاب ،
 اؼبؤسسة.
 خاصة:تنظيم الحفالت والدعوات ال.ب 

تقـو مؤسسة موبیلیس بإحیاء وتنظیم بعض اغبفالت اؼبنسباتیة كعید العماؿ، وعید اؼبرأة، وغَتىا من 
وعمالئها، باإلضافة اذل الصحافة  وشركائها اؼبهمُتلبعض متعاملیها  وتوجیو دعواتاؼبناسبات لتكرًن عماؽبا، 

 مشًتكیها عند رأس كل ملیوف تصلو اؼبؤسسة ، فمثال سعت مؤسسة موبیلیس على تكرًناإلعالمیة وأفراد األسرة
 :1اغبفالت اليت قامت هبا موبیلیس ومن أىممعتربة  وسبنحهم جوائزمن عدد اؼبشًتكُت، 

                                                           
 مدیریة العالمة و االتصاؿ. 1
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2009  موبیلیس تنظم حفل تسلیم جوائز اؼبسابقات الكربىSMS  ؼبوبیلیس اػباصة بشهر رمضاف
 سیارة. 30یـو  30، 2009
2012 یكـر نقاط البیع باعبملة الفائزة يف مسابقة أرسلي بتسلیمها لسیارات فخمة كما یقاـ  موبیلیس

 ىذا التكرًن كل سنة.
2015  موبیلیس وشریكتها شركةHuawei   باؾ م قرعة تنظHuawei   للفوز بسیارة من نوع 

«Audi A1» 
 :والصالوناتالمعارض .ج 

 موبیلیس ما یلي:أىم اؼبعارض اليت شاركت فیها مؤسسة  ومن بُت

 من اؼبعرض الدورل للتكنولوجیا اؼبستقبل  16موبیلیس جزء يف الطبعة اؿ  2015فربایر
"SIFTECH.الذي عقد ىذا العاـ يف قصر الثقافة، مفدي زكریا، القبة ،" 

 للصالوف "اؼبواىب والتوظیف 13موبیلیس تشارؾ يف الطبعة اؿ  2016مارس“ "Talents et 
emploi“ الثقافة مفدي زكریا يف العاصمة اعبزائریة.،  يف قصر  
 مشاركة موبیلیس يف صالوف  2015أكتوبرMed IT  بقصر الثقافة ىذا اؼبوعد سنوي خاص

 اجملاؿ. واحملًتفُت يف واالتصاؿ واؼبوجو للمؤسساتبتكنولوجیا اإلعالـ 
 من اإلنتاج الوطٍت " 24اؿ مشاركة موبیلیس يف اؼبعرض  2015دیسمربFPA" صر اؼبعارض، يف ق

 1 )اعبزائر العاصمة(. SAFEXالصنوبر البحري 
 :Le sponsoringالرعاية .د 

وسیلة إشهاریة بالدرجة األوذل حبیث تستفید منها مؤسسة موبیلیس لزیادة شهرهتا وربسُت  وتعد الرعایة
 :مایلي صورهتا، حیث قامت برعایة

 رعاية وسائل اإلعالمSponsoring média:  

 « Algeria Game Challenge 2015 »  ىي مسابقة لتطویر ألعاب الفیدیو، منظمة من
من جامعة العلـو والتكنولوجیا "ىواري بومدین"، و ىذه اؼبسابقة  « Micro Club » قبل النادي العلمي

تیح ؽبم الفرصة تفتح األبواب أماـ الشباب الطالب و ت حبیث موجهة حمليب تطویر اللعبة، سواء الطالب أو اؽبواة.

                                                           
 اؼبرجع نفسو. 1
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، واليت ینبغي أف تكوف قابلة للعب على أجهزة األلعاب وأجهزة D3أو  D2لتصمیم وتطویر اللعبة يف 
 الكمبیوتر أو على اؽبواتف الذكیة.

يف  2015ماي  16يف  ااؼبقرر عقدى ة ؽبذه اؼبسابقةللطبعة اػبامس رظبيالراعي ال يموبیلیس ىو تعترب 
 ىواري بومدین" بباب الزوار.“جامعة العلـو والتكنولوجیا 

وهتدؼ ىذه اؼبسابقة إذل دفع الطالب واؽبواة يف عملیة التشغیل يف مهنة تطویر األلعاب الفیدیو، وإدراج 
 .1یواؼبستثمرین يف صناعتها، وأیضا تسلیط الضوء على مواىب الشباب اعبزائري يف ؾباؿ ألعاب الفید

 «Algeria Game Challenge»(: رمز 6الشكل رقم )

 المصدر: مقابلة مع مسؤول من قسم العالمة و االتصال

 رعاية األعمال الخيريةSponsoring mécénat: 
زیارة لألطفاؿ ذوي  2015دیسمرب  23اؼبولد النبوي الشریف، نظمت مؤسسة موبیلیس یـو  دبناسبة

هبذه اؼبناسبة، قاـ موظفو موبیلیس كما تعّودوا دوما للذىاب وبكثافة إذل  االجتیاحات اػباصة لعُت طایة.
طفل من بینهم  32ىذه اؼبؤسسة مرفقُت دبجموعة من اؽبدایا قصد إدخاؿ البهجة والسرور على قلوب 

  طفل معّوؽ. 11
 الرعاية الرياضيةSponsoring Sportif: 

یدانیة إذل السبق الذي حققتو ىذه اؼبؤسسة يف ؾباؿ یعود سبب اختیارنا ؼبؤسسة موبیلیس يف الدراسة اؼب
على عقد رعایة االربادیة اعبزائریة لكرة القدـ موبیلیس  ؤسسةم ، وقعت. حیث ويف صفقة تارىبیةالرعایة الریاضیة

                                                           
 مقابلة مع مسؤوؿ من مدیریة العالمة و االتصاؿ. 1
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، وبذلك تصبح اؼبؤسسة ىي الراعي الرظبي 2019إذل غایة  2015ملیار دینار للفًتة اؼبمتدة بُت  2.4 ةقیمب
 :1من خالؿ واإلشهارلالربادیة واؼبنتخب الوطٍت. وعلیو، ىیمنت مؤسسة موبیلیس على حقوؽ التسویق 

 العيب الفریق الوطٍت "أ" استغالؿ-

  منافسات كأس اعبمهوریةاستغالؿ  -

 بدالت اغبكاـ  -

 ونشاطات االربادیة اعبزائریة لكرة القدـ اؼبؤسبرات استغالؿ -
 أىداف االتصال بموبيليس الفرع الثالث: 

 :2تتمثل يف 

 .تعزیز اسم العالمة التجاریة موبیلیس يف السوؽ اعبزائري للتعریف هبا أكثر لدى اعبمهور 
 ؿبالت ...اخل. ،تعزیز وجود موبیلیس على جهة اؼببیعات: معارض ونقاط البیع 
 .اغبصوؿ على عمالء جدد ووالء العمالء اغبالیُت وتطویر العروض واػبدمات 
   من حصة السوؽ. 40الوصوؿ إذل امتالؾ % 
 .إنتاج عروض جذابة لتلبیة احتیاجات كل سوؽ واعبماىَت 
 .تعزیز خدمات األنًتنت لتصبح يف متناوؿ كل الزبائن بتسعَتة مناسبة ومنافسة 
 احة فبكنةتعزیز الشبكة لتغطیة أكرب مس. 
  تعزیز نوعیة االتصاؿ من اؼبدیریة اؼبركزیة إذل اؼبدیریات اإلقلیمیة لضماف وصوؿ اؼبعلومة الصحیحة إذل

 الوكاالت التجاریة وبالتارل إذل اعبمهور اؼبستهدؼ فبا یساعد على القضاء على اإلشاعات.
 زبائن بالرد السریع ودبعلومات خلق الثقة الدائمة بُت موبیلیس والزبائن وذلك من خالؿ ربسُت خدمة ال

 بسیطة ومفهومة عن طلباهتم وتساؤالهتم.
 .اؼبشاركة يف اغبیاة العامة من خالؿ اؼبظاىرات الریاضیة واإلنسانیة فبا یكسبها صبهور أكثر 

                                                           
1 http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/finance-assurances/mobilis-devient-sponsor-

officiel-de-la-faf-06-08-2014-170962_290.php. 21/05/2017 )بتصرف( 

 
 مدیریة العالمة و االتصاؿ. 2

http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/finance-assurances/mobilis-devient-sponsor-officiel-de-la-faf-06-08-2014-170962_290.php
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/finance-assurances/mobilis-devient-sponsor-officiel-de-la-faf-06-08-2014-170962_290.php
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/finance-assurances/mobilis-devient-sponsor-officiel-de-la-faf-06-08-2014-170962_290.php
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II. جمع ومعالجة البياناتوأساليب البحث  منهجية 
 المعتمد في الدراسة المنهج-1

 من اجل اإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة للدراسة اؼبتمثلة يف:

اسًتاتیجیة التسویق الریاضي من خالؿ الرعایة الریاضیة يف ربقیق األىداؼ االتصالیة التسویقیة  تؤثرىل   
 ؟اػبدمیةللمؤسسة االقتصادیة 

الذي یصف الظاىرة اؼبدروسة وصفا كمیا و  ،الوصفي نهجاؼبصحة فرضیات الدراسة، اخًتنا اتباع  والختبار 
، ومن مث ربلیلها وكشف العالقة بُت أبعادىا اؼبختلفة من أجل وتصنیفهاوكیفیا، من خالؿ صبع اؼبعلومات 

 شخیص الواقع و أسبابو. الستنتاجات عامة تسهم يف فهم اغباضر وت والوصوؿتفسَتىا تفسَتا كافیا 

يف بعض أجزاء البحث بتكوین القاعدة النظریة اؼبستقاة من ـبتلف اؼبراجع، یعترب  الوصفي_ األسلوب 
 األسلوب الوصفي مناسبا لتقریر اغبقائق والتعریف دبختلف اؼبفاىیم ذات الصلة باؼبوضوع

التسویق الریاضي من خالؿ الرعایة الریاضیة  تأثَتومعرفة  التطبیقیةلنتائج الدراسة  دراسة اغبالة_ األسلوب 
على األىداؼ االتصالیة التسویقیة، واستخالص النتائج اليت زبدـ أغراض ىذه الدراسة، حیث اعتمدنا على 

 نوعُت من البیانات: 

 المصادر الثانوية: -
مصادر البیانات الثانویة يف ؾبموعة الكتب واؼبراجع العربیة واألجنبیة واؼبقاالت، واألحباث  سبثلت

والدراسات السابقة وغَتىا من الدراسات األدبیة اليت تناولت موضوع ومتغَتات الدارسة، إضافة إذل البحث 
 .واؼبطالعة يف مواقع اإلنًتنت اؼبختلفة

 المصادر األولية:  -
واختبار الفرضیات،  اؼبطروحة،دت الدراسة علیها بشكل مباشر يف اإلجابة على اإلشكالیة فهي اليت اعتم

( كأداة رئیسیة للبحث، واؼبصممة )استبیافاستمارة  صبع البیانات اؼبتمثلة أساسا يف اذل أدوات باللجوءوذلك 
 خصیصا لدراسة العالقة بُت متغَتات الدراسة.
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 متغيرات الدراسة: -
ربقیقها من خالؿ  واألىداؼ اؼبرجوع على األدبیات النظریة اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة بعد االضطال

 ، مت ضبط متغَتات الدراسة على النحو التارل:التطبیقیةالدراسة 

  المستقل:المتغير  -
التسویق الریاضي يف ربقیق األىداؼ االتصالیة التسویقیة  اسًتاتیجیة تأثَتا أف دراستنا تسعى لدراسة دب

الرعایة الریاضیة كمتغَت مستقل، وذلك كوف الرعایة الریاضیة  الًتكیز على للمؤسسة االقتصادیة اػبدمیة، فقد مت
 .(Sam Fulerton , 2008)حسب  التسویق الریاضي اسًتاتیجیة أحد أعمدة

   التابع:المتغير  - 
اإلدراؾ، الرابط العاطفي ذباه اؼبؤسسة  : خلقواؼبتمثلة يفسبثل اؼبتغَت التابع يف األىداؼ االتصالیة التسویقیة 

 اؼبؤسسة الراعیة. والشكل التارل یوضح مبوذج الدراسةوتفضیل الراعیة، 

 مجتمع الدراسة:  -أ 

ؾبتمع ىذه الدراسة من مشجعي اؼبنتخب الوطٍت لكرة القدـ من فئة الطلبة اعبامعیُت، دبختلف  یتكوف
مستویاهتم وزبصصاهتم. ویعود سبب اختیارنا للطلبة اعبامعیُت لسببُت رئیسیُت. أوؽبما، أف للتسویق الریاضي من 

، تكوف القدرة على تذكر ومعرفة خالؿ الرعایة الریاضیة عالقة عكسیة مع عامل سن أو الفئة العمریة، دبعٌت
اؼبؤسسات الراعیة أعلى لدى فئة الشباب مقارنة دبن ىم أكرب سنا. أما السبب ثاين الذي دفعنا الختیار الطلبة 
اعبامعیُت، ىو تأثَت اؼبستوى التعلیمي على القدرة على فهم واستیعاب اؼبوضوع. فكل ما كاف اؼبستوى التعلیمي 

و على استیعاب اؼبوضوع، على عكس ذوي اؼبستوى التعلیمي احملدود. فقد  أثبتت دراسة للفرد أعلى، زادت قدرت
(Kinney, McDaniel, & DeGaris, 2008; Stipp & Schiavone, 1996)  أف

للخصائص الديبوغرافیة تأثَت على بعد اؼبعريف للرعایة الریاضیة، خاصة اؼبتغَتین: اعبنس و اؼبستوى التعلیمي، حبیث 
يف قیاس مدى ادراؾ اؼبستهلك الریاضي للمؤسسة الراعیة. فبالنسبة للذكور، یعترب  أنبیتهماذین اؼبتغَتین أثبت ى

.  أما بالنسبة للمستوى التعلیمي، فیعترب الشخص ذو باإلناثالعالمات الراعیة أعلى مقارنة  إدراؾمستوى 
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اعیة مقارنة بالشخص ذو اؼبستوى التعلیمي اؼبستوى التعلیمي العارل أكثر قدرة على تذكر وتعریف اؼبؤسسة الر 
 1.احملدود

 عينة الدراسة: -ب 

طالب مت اختیارىم عشوائیا من جامعيت غردایة وجامعة  306قاـ الباحث باختیار عینة تتكوف من 
( وىي تلك العینة اليت یكوف فیها اختیار Convenience Sample) 2األغواط. وذلك بطریقة اؼبالءمة

أساس السهولة واؼبالءمة من خالؿ توفر األشخاص اؼبراد توزیع االستبانة علیهم داخل اغبـر وحدات اجملتمع على 
اعبامعي، وذلك لصعوبة حصر عدد الطلبة من جهة، والستخدامنا لطریقة االستمارة باؼبقابلة من جهة أخرى. 

 م حوؿ اؼبوضوع.حىت یتسٌت لنا التأكد من فهم اؼبستجوبُت ألسئلة البحث، ولإلجابة على استفساراهت

ألهنا ال  استبیانات 4 استمارة قابلة للتحلیل واؼبعاعبة اإلحصائیة، وقد مت الغاء 302وقد مت اسًتجاع 
 وفقا لعینة الدراسة: االستبیافتوزیع . واعبدوؿ التارل یوضح اإلحصائيالقابلة للتحلیل افیة الكربمل اإلجابات 

 عينة الدراسة(: يوضح توزيع االستبيان وفقا ل4جدول رقم )
 العدد النهائي العدد الملغى العدد المسترجع التوزيع عينةال

 151 0 151 151 طلبة جامعة غرداية
 151 4 151 155 طلبة جامعة األغواط

 302 4 302 306 المجموع

 المصدر: من إعداد الطالب
 الدراسة: أداة -ج 

من أجل ربدید دور التسویق الریاضي يف ربقیق األىداؼ االتصالیة التسویقیة من خالؿ الرعایة الریاضیة، 
فقد اخًتنا القیاـ بإجراء استقصاء على عینة من فئة الطلبة اعبامعیُت، حیث اعتمدنا يف دراستنا على استمارة 

                                                           
1 Merel Walraven , Sport Sponsorship Effectiveness, Investigating Awareness, Sponsor Equity 
And Afficiency, Published By : Utigeverij Boxpress, S*Hertogenbosch, 2013/ p25 

عماؿ، هنلة هناد الناظر، أثر التسویق بالعالقات ودوافع التعامل على والء العمالء للمنظمة، رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستَت، قسم إدارة األ  2
 )بتصرؼ(. 69، ص 2009جامعة الشرؽ األوسط للدراسات العلیا، األردف، 
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موعة من األسئلة اليت من شأهنا توضیح طبیعة ؾبموعة من احملاور، كل ؿبور یتضمن ؾب واليت تتضمناالستبیاف، 
 العالقة بُت متغَتات الدراسة ومدى قوهتا. فقد سبت عملیة تصمیم االستبیاف كما یلي:

 تصميم االستبيان:  -د 

قمنا بالًتكیز يف عملیة تصمیم االستبیاف على صیاغة ؾبموعة من األسئلة ذات دقة وموضوعیة من جهة، 
وأىداؼ الدراسة من جهة أخرى. ومن أجل ذلك، فقد مت االستعانة بأساتذة وذات عالقة مباشرة دبوضوع 

متخصصُت يف اعبانب اؼبنهجي واؼبوضوعي للدراسة لالستعانة خبربهتم يف ربكیم ىذا االستبیاف من اجل االستفادة 
عدیالت الالزمة صیاغة الشكل النهائي لإلستبیاف. وبعد القیاـ بالتيف عملیة تعدیل و  واقًتاحاهتممن مالحظاهتم 

 اليت مت اؼبوافقة علیها من قبل اؼبشرؼ. مت صیاغة ؿباور االستبیاف على النحو التارل:

 المحور األول: 

يف ىذا احملور بصیاغة ؾبموعة من األسئلة اؼبتعلقة بالبیانات الشخصیة للطلبة اؼبستجوبُت، حبیث مت  قمنا 
طرح ؾبموع أربعة أسئلة، السؤاؿ األوؿ تعلق جبنس اؼبستجوب ؼبعرفة تأثَت اؼبنتخب الوطٍت لكرة القدـ وقدرتو على 

ؤاؿ الثاين دبعرفة سِّن الطلبة اؼبستجوبُت أو الفئة اعبنسُت وأیهما يبثل النسبة الغالبة. فیما تعلق الس جلب كال
العمریة اليت ینتموف إلیها، وذلك من أجل ربدید الفئة العمریة األكثر تأثرا ومتابعتا للمنتخب الوطٍت. فیما كاف 
السؤاؿ الثالث حوؿ شروبة اؽباتف النقاؿ اؼبستعملة، وذلك لتحدید نسبة مستعملي متعامل اؽباتف النقاؿ 

لیس" وما نسبتهم من ؾبموع العینة اؼبستجوبة. أما السؤاؿ الرابع واألخَت يف احملور األوؿ فكاف عن مدة "موبی
 .استعماؿ شروبة "موبیلیس"

  المحور الثاني:

قمنا يف ىدا احملور بطرح ؾبموعة من األسئلة ؼبعرفة قوة الرابط العاطفي لدى اؼبشجعُت ذباه اؼبنتخب الوطٍت 
ة اف كاف ؽبذا الرابط العاطفي عالقة ذات داللة إحصائیة مع الراعي الرظبي )موبیلیس(. تضمن لكرة القدـ، ومعرف

ىذا احملور طبسة أسئلة، ثالثة منها متعلقة بدرجة االىتماـ دبباریات ومستجدات اؼبنتخب الوطٍت. والسؤالُت 
 ويف حالة اػبسارة. األخَتین ؼبعرفة درجة تأثر اؼبشجعُت بنتائج اؼبنتخب الوطٍت يف حالة الفوز
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 المحور الثالث: 

اردنا من خالؿ ىذا احملور قیاس ادراؾ اؼبشجعُت للمؤسسة الراعیة "موبیلیس"، وذلك من خالؿ طرح شبانیة 
أسئلة، األربعة األوذل منها ) أي من السؤاؿ السادس إذل غایة السؤاؿ التاسع ( كانت الغایة منها قیاس قدرة 

الراعیة، يف حُت كانت الغایة فبن طرح السؤالُت األخَتین يف ىذا احملور، واؼبتعلقُت اؼبشجع على تذكر اؼبؤسسة 
بتذكر إشهاریات اؼبؤسسة بعد مباریات اؼبنتخب الوطٍت واؼبعلومات اليت يبتلكها اؼبشجع حوؿ عالمة اؼبؤسسة 

 ت اػباصة باؼبؤسسة الراعیة.الراعیة، فقد كانت الغایة منها معرفة  أو قیاس قدرة اؼبشجع على اسًتجاع اؼبعلوما
 المحور الرابع:

حاولنا من خالؿ ىذا احملور قیاس الرابط العاطفي الذي یتشكل يف أذىاف اؼبشجعُت ذباه اؼبؤسسة الراعیة، 
والذي يبكن أف ینشأ نتیجة لقدرة الرعایة الریاضیة على ربویل عاطفة اؼبشجعُت ذباه اؼبنتخب كبو اظبها وعالمتها 

جة للرابط الذي هبمعها باؼبنتخب. وعلیو فقد مت صیاغة ؾبموعة من األسئلة ؼبعرفة وجود الرابط الذىٍت التجاریة نتی
 بُت اؼبنتخب واؼبؤسسة، مث الختبار ربوؿ االرتباط العاطفي كبو اؼبؤسسة نتیجة ؽبذا الرابط.

 المحور الخامس:
الراعیة للمنتخب الوطٍت، وذلك من  يف احملور اػبامس واألخَت، حاولنا قیاس تفضیل اؼبشجعُت للمؤسسة

خالؿ صیاغة ؾبموعة من األسئلة اليت من شأهنا اف سبثل مؤشرات إهبابیة على وجود تفضیل للمؤسسة مقارنة 
دبنافسیها، من بُت ىذه اؼبؤشر زیادة االىتماـ باؼبؤسسة، ارتفاع القابلیة للمؤسسة نتیجة لرعایتها للمنتخب، سبیز 

اؼبشجعُت، الشعور باؼبیوؿ ذباه اؼبؤسسة. مث قمنا يف األخَت بطر السؤاؿ بصیغة مباشرة عما العالمة من وجهة نظر 
 اذا كاف االرتباط اؼبؤسسة الراعیة باؼبنتخب تأثَت على تفضیلهم ؽبا. 

لألسئلة اؼبتعلقة  وقد مت االعتماد بشكل رئیسي على مقیاس لیكرت اػبماسي لقیاس استجابات اؼببحوثُت
 باإلجابة بفرضیات. واعبدوؿ التارل یوضح ذلك:

 يوضح تصنيف درجات مقياس ليكرت الخماسي :(5الجدول رقم )

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
غير موافق 

 تماما
 1 2 3 4 5 الدرجة

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مقياس ليكرت
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 ولتحدید درجة االذباه مت ربدید ثالثة مستویات:

 .2333إذل أقل من  1مستوى منخفض: من  -    
 .3366إذل  2333مستوى متوسط: من  -    
 فأكثر. 3367مستوى مرتفع: من  -    

 ذلك وفق اؼبعادة التالیة:و 
 طوؿ الفئة

اغبد األدىن للبدیل اغبد األعلى للبدیل 
عدد اؼبستویات

 طوؿ الفئة 

     
 

 
 
   

 
 

 

 :صدق األداة -ه 
على لببة  نسخة أولیة من خالؿ عرضوذلك ، االستبیاف استمارةقاـ الباحث بالتحقق من صدؽ فقرات 

األسئلة دقة  ( للتأكد من07البالغ عددىم )و احملكمُت ذوي اػبربة األكاديبیة يف ؾباؿ االختصاص  األساتذةمن 
من مث القیاـ بالتعدیالت اؼبقًتحة من طرؼ األساتذة احملكمُت مت ، و قدرهتا على اإلجابة على فرضیات الدراسةو 

 (.07)احملكمُت بلغ عدد ، واعتمادىا بشكلها النهائي، و إعادة صیاغة االستمارة يف شكلها النهائي

 ثبات األداة: -و 
 فردا من خارج أفراد عینة 28قاـ الباحث بتطبیق أداة الدراسة على أفراد عینة الثبات و اؼبكونة من 

، إذ قاـ الباحث Cronbach Alphaالدراسة، و مت التحقق من الثبات بطریقة معامل الثبات كرونباخ ألفا 
فقرات، حیث مت تقییم سباسك اؼبقیاس حبساب ألفا كرونباخ لبإجراء اختبار مدى االتساؽ الداخلي ل

Cronbach Alpha  ألنو یعتمد على اتساؽ أداء الفرد من فقرة إذل أخرى، و ىو یشَت إذل قوة االرتباط و
یزود بتقدیر جید للثبات، و لتحقیق من  Alpha التماسك بُت فقرات اؼبقیاس، إضافة لذلك فإف معامل ألفا 

ت أفراد عینة على درجا Cronbach Alphaثبات أداة الدراسة هبذه الطریقة، طبقت معادلة ألفا كرونباخ 
لكن من الناحیة   Alphaالثبات، و على الرغم من عدـ وجود قواعد قیاسیة خبصوص القیم اؼبناسبة ألفا 

وقد بلغت نتیجة قیاس درجة  وال يف البحوث اؼبتعلقة باإلدارة والعلـو اإلنسانیة.بألفا مق  0.60التطبیقیة یعد 
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ثبات االداة اؼبستخدمة يف قیاس  قوة (، وىو ما یشَت اذل0.902االتساؽ بُت اسئلة االستبیاف درجة عالة بلغت )
 .اؼبتغَتات اليت تشتمل علیها الدراسة

 :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب-2
 اإلحصائً التحلٌل برنامج خالل من اإلستبانة وتحلٌل EXCELالبٌانات بإستخدام برنامج  تفرٌغ تم

(SPSS)األدوات اإلحصائیة التالیة: . وقد مت استخداـ 

 ةالفا كرونباخ لدراسة صدؽ االستبان مقیاسعلى  مت االعتماد أوال -
مت االعتماد على النسب اؼبئویة والتكرارات يف احملور اؼبتعلق باػبصائص الديبوغرافیة وكذا يف قیاس الرابط  -

 العاطفي الذي هبمع اؼبشجعُت باؼبنتخب الوطٍت
 اعبداوؿ اؼبتقاطعة الستكشاؼ العالقات        -

اعتمدنا يف احملاور اليت سبت صیاغتها باستعماؿ لیكرت اػبماسي على اؼبتوسطات و مقیاس االكبراؼ  -
 اؼبعیاري

ربلیل التباین بإستخداـ  يف الفرضیات الثالث األوذل اما بالنسبة إلختبار الفرضیات، فقد قمنا
(ANOVA) االختبارات و ( البعدیةLSD, Test de Tukey.)   إضافة اذل اختبار( كاي تربیع2)  

 للتأكد أكثر من وجود العالقة بُت اؼبتغَتات.

 من العاطفي الرابط قوة بُت إحصائیة داللة ذات عالقة أما بالنسبة للفرضیة الرابعة واليت تنص على وجود -
لقیاس قوة  االرتباطدبعامل  فتمت االستعانة، لو الراعیة اؼبؤسسة وتفضیل الوطٍت اؼبنتخب ذباه ُتعاؼبشج طرؼ

 .العالقة بُت اؼبتغَتات
III. واختبار الفرضياتنتائج التحليل  عرض 
 النتائج عرض-1

 المحور األول: البيانات الشخصية
اؼبتعلقة بالبیانات الشخصیة للمستجوبُت، واؼبتمثلة يف اعبنس،  وربلیل النتائجبعرض سنقـو يف ىذا احملور 

 شروبة موبیلیس إف وجدت وفًتة استعماؿالسن، الشروبة اؼبستعملة، 
 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس:.1

 :نسالعینة حسب اعب أفراداعبدوؿ التارل یوضح توزیع 
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 الجنس حسب العينة افراد توزيع (:6) رقم الجدول
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 70,9 214 ذكر
 29,1 88 أنثى

Total 302 100,0 
 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

 :التارل الشكل يف سبثیلها ويبكن
  اعبنس حسب العینة أفراد توزیع (:7) رقم الشكل

 
 

 

 

 

 SPSS مخرجات على باالعتماد الباحث أعداد من:  المصدر

، فیما بلغ عدد 214حیث بلغ عددىم  % 70,9 بػ أظهرت نتائج اعبدوؿ أف نسبة الذكور ىي األعلى
 من إصبارل اؼبشاركُت يف الدراسة. % 2931بنسبة  88اإلناث اؼبشاركات يف االستبیاف 

 :توزيع أفراد العينة حسب السن.2

 :السنالعینة حسب  أفراداعبدوؿ التارل یوضح توزیع 
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 السن حسب العينة أفراد توزيع (:7) رقم الجدول
سنال  النسبة المئوية التكرار 

25 إذل 18من   266 88,1 
30اذل  26من   32 10,6 

30أكثر من   4 1,3 
Total 302 100,0 

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

 :التارل الشكل يف سبثیلها ويبكن
  السن حسب العینة أفراد توزیع (:8) رقم شكلال

 

 

 

 

 

 SPSS مخرجات على باالعتماد الباحث اعداد من المصدر:

( مثلت أعلى نسبة من اؼبستجوبُت مقارنة 25-18فبا یالحظ أف الفئة العمریة األصغر )من 
فرد، فیما بلغ عدد اؼبشاركُت  266أي  %  8831بالفئات العمریة األخرى، حیث بلغت نسبتها 

من إصبارل اؼبستجوبُت،  % 10،6فرد أي ما يبثل نسبة  32 بعدد( 30-26من الفئة العمریة )
، % 133سنة(، بنسبة 30األكثر من فیما كانت النسبة األقل من اؼبشاركُت ىي من الفئة العمریة )

 مشاركُت. 4بعدد 
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 :المستعملةالشريحة توزيع أفراد العينة حسب .3
 :الشروبة اؼبستعملةالعینة حسب  أفراداعبدوؿ التارل یوضح توزیع 

 الشريحة المستعملة حسب العينة أفراد توزيع (:8) رقم الجدول
شريحة المستعملةال  النسبة المئوية التكرار 

 70,2 212 موبيليس
 15,2 46 اوريدو
 14,6 44 جيزي

Total 302 100,0 
 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

 :التارل الشكل يف سبثیلها ويبكن

 الشروبة اؼبستعملة حسب العینة أفراد توزیع (:9) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 SPSS مخرجات على باالعتماد الباحث اعداد من:  المصدر

شروبة موبیلیس  نصیب مستخدمييف اعبدوؿ اؼبتعلق بالشروبة اؼبستعملة نالحظ أف أعلى نسبة كانت من 
أي بعدد  % 1532فرد، تلیها مستخدمي شروبة أوریدو بنسبة  212، حیث بلغ عدد ىم % 7032بنسبة 

 .% 1436فردا أي بنسبة  44 جیزي بعددفیما جاء يف اؼبرتبة الثالثة مستخدمي شروبة فرد،  46

 فترة إستعمال الشريحة:توزيع أفراد العينة حسب .4
 :فًتة إستعماؿ الشروبةالعینة حسب  أفراداعبدوؿ التارل یوضح توزیع 
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 فترة إستعمال الشريحة حسب العينة أفراد توزيع (:9) رقم الجدول
 النسبة المئوية التكرار فترة إستعمال الشريحة

 22,2 67 أقل من سنة
سنوات 3الى  1  118 39,1 
سنوات 6الى  4  38 12,6 

سنوات 6اكثر من   79 26,2 
 100,0 302 المجموع

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

 :التارل الشكل يف سبثیلها ويبكن

 الشريحة المستعملة حسب العينة أفراد توزيع (:10) رقم الشكل

 
 spss مخرجات على باالعتماد الباحث إعداد من المصدر:

سنوات( تشكل أعلى نسبة  3إذل  1يف الفًتة )من  شروبة موبیلیس أف مستعملينالحظ من اعبدوؿ 
 79بعدد  % 2632سنوات( بنسبة بلغت  6فرد، تلیها فئة )األكثر من  118 بعدد % 3931حیث بلغت 

  % 1236سنوات( بنسبة  6 – 4فردا، مث فئة )من  67بػ  % 2232فردا، مث فئة )األقل من سنة( بنسبة بلغت 
 فرد. 38بػ 
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 الجزائري قوة االرتباط العاطفي لدى المشجعين تجاه المنتخب الوطني: ثانيالمحور ال

قوة االرتباط العاطفي لدى اؼبشجعُت ذباه سنقـو يف ىذا احملور بعرض و ربلیل النتائج اؼبتعلقة بقیاس 
 ،مستجدات اؼبنتخب و مدى متابعةمباریات اؼبنتخب  ةتابع، من خالؿ معرفة وسیلة ماؼبنتخب الوطٍت اعبزائري

 .خسارة اؼبنتخب الوطٍت  ، والشعور ذباهفوز اؼبنتخب الوطٍتذباه  ، الشعورتشجع اؼبنتخب مدة

 وسيلة متابعة مباريات المنتخب الوطني.1

وسیلة متابعة  حسب قوة االرتباط العاطفي لدى اؼبشجعُت ذباه اؼبنتخب الوطٍت اعبزائرياعبدوؿ التارل یوضح 
 :مباریات اؼبنتخب الوطٍت

 مباريات المنتخب الوطني وسيلة متابعة (:10) رقم الجدول
تتابع مباریات اؼبنتخب من 

 النسبة المئوية التكرار خالؿ

 6,3 19 اؼبلعب
 72,8 220 التلفاز

 14,2 43 اإلنًتنت
 6,6 20 أخرى

 100,0 302 المجموع
 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

فردا من أصل  220بعدد  % 7238بة اؼبشاىدین للمنتخب الوطٍت عرب التلفاز بلغت سنالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف ن
للمشاىدین بوسائل أخرى  % 636نسبة  مثفرد،  43بعدد  % 1432اؼبشاىدین عرب األنًتنت بنسبة  تلیها ،ؾبموع أفراد العینة

 .فرد 19عدد ب % 633نسبة اؼبشاىدین يف اؼبلعب أيت تفرد، و  20بعدد 

 متابعة مستجدات المنتخب الوطني مدى.2

مدى متابعة  حسب قوة االرتباط العاطفي لدى اؼبشجعُت ذباه اؼبنتخب الوطٍت اعبزائرياعبدوؿ التارل یوضح 
 :مستجدات اؼبنتخب الوطٍت
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 مدى متابعة مستجدات المنتخب الوطني (:11) رقم الجدول
تتابع مستجدات 

 المنتخب
 النسبة المئوية التكرار

 31,8 96 دائما
 48,0 145 أحيانا
 20,2 61 نادرا

 100,0 302 المجموع
 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

فردا  145بعدد  % 48بلغت  بصفة متذبذبةؼبنتخب الوطٍت ا مستجدات يتابعمبة سنالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف ن
 مثفرد،  96بعدد  % 31,8بنسبة دائمة بصفة ؼبنتخب الوطٍت ا مستجدات يتابعمبة سن تلیها ،أصل ؾبموع أفراد العینة من

 .فرد 61بعدد  نادرة بصفةؼبنتخب الوطٍت ا مستجدات يتابعمبة سن % 20,2نسبة 

 مدة تشجع المنتخب الوطني.3

مدة تشجع  حسب قوة االرتباط العاطفي لدى اؼبشجعُت ذباه اؼبنتخب الوطٍت اعبزائرياعبدوؿ التارل یوضح 
 :اؼبنتخب الوطٍت

 مدة تشجع المنتخب الوطني (:12) رقم الجدول
 النسبة المئوية التكرار تشجع المنتخب منذ

سنوات 4 إلىسنة   66 21,9 
سنوات 8 إلى 5  135 44,7 
سنوات 12 إلى 9  30 9,9 

سنة فما فوق 13  71 23,5 
 100,0 302 المجموع

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

 % 7238( بلغت سنوات 8 إذل 5 منالوطٍت )اؼبنتخب  يشجعم نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف نسبة
بنسبة  (سنة فما فوؽ 13منذ الوطٍت )اؼبنتخب  يشجعفردا من أصل ؾبموع أفراد العینة، تلیها م 135بعدد 

فرد،  66بعدد سنوات(  4-)من سنة الوطٍت اؼبنتخب  يشجعم % 2139فرد، مث نسبة  71بعدد  % 2335
 فرد. 30بعدد  % 939 (سنة 12-سنوات 9من الوطٍت )اؼبنتخب  يشجعم وتأيت نسبة
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 الشعور تجاه فوز المنتخب الوطني.4

الشعور ذباه فوز  حسب قوة االرتباط العاطفي لدى اؼبشجعُت ذباه اؼبنتخب الوطٍت اعبزائرياعبدوؿ التارل یوضح 
 :اؼبنتخب الوطٍت

 الشعور تجاه فوز المنتخب الوطني (:13) رقم الجدول
ــ  النسبة المئوية التكرار فوز المنتخب الوطني يشعرك ب

 75,8 229 السعادة
 18,9 57 الرضى
 5,3 16 ال شيء
 100,0 302 المجموع
 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

فردا  229بعدد  % 75,8بلغت  (الشعور بالسعادة) العینة عدد أفراد نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف نسبة
فرد، مث نسبة  57بعدد  % 18,9بنسبة  (الشعور بالرضى) عدد أفراد العینةمن أصل ؾبموع أفراد العینة، تلیها 

 .فرد 16بعدد  (الشعور بال شيء) عدد أفراد العینة % 5,3

 الشعور تجاه خسارة المنتخب الوطني .5

والشعور ذباه  حسب قوة االرتباط العاطفي لدى اؼبشجعُت ذباه اؼبنتخب الوطٍت اعبزائرياعبدوؿ التارل یوضح 
 :خسارة اؼبنتخب الوطٍت

 (: الشعور ذباه خسارة اؼبنتخب الوطٍت14) رقم اعبدوؿ
 النسبة اؼبئویة التكرار خسارة اؼبنتخب الوطٍت تشعرؾ بػػ

 45,4 137 تغضب
 42,4 128 تنزعج قلیال

 12,3 37 ال تتأثر
 100,0 302 اجملموع

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
فردا من أصل ؾبموع أفراد  137بعدد  % 45,4عدد أفراد العینة )الشعور بالغضب( بلغت  نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف نسبة

عدد أفراد العینة  % 12,3فرد، مث نسبة  128بعدد  % 42,4( بنسبة قلیال باالنزعاجالعینة، تلیها عدد أفراد العینة )الشعور 
 فرد. 37)بدوف تأثَت( بعدد 
عالقة الرعاية الرياضية بإدراك المشجعين للمؤسسةالمحور الثالث:  -  
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إذل إجابات أفراد العینة الدراسیة عن العبارات اؼبتعلقة دبتغَت اإلدراؾ لدى اؼبشجعُت ( 15رقم ) ادناه یشَت اعبدوؿ
اؼبستوى العاـ ؼبتغَت اإلدراؾ كاف متوسط، حبیث بلغت قیمة اؼبتوسط اغبسايب  أف إذلذباه اؼبؤسسة الراعیة 

 كانت نتائج اعبدوؿ كالتارل: و . 1.172فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  3.005
فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري للسؤاؿ  ،3308( دبتوسط حسايب بلغ 13( و )9يف اؼبرتبة األوذل السؤالُت ) -

 .13318( فبلغت قیمتو 9أما بالنسبة للسؤاؿ رقم ) 13154( 13رقم )
 .1,153فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  .3,04( دبتوسط حسايب بلغ 12السؤاؿ ) ةيف اؼبرتبة الثانی -
 .1,116فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  .3,03( دبتوسط حسايب بلغ 10يف اؼبرتبة الثالثة السؤاؿ ) -
 .1,242فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  .3,00( دبتوسط حسايب بلغ 8يف اؼبرتبة الرابعة السؤاؿ ) -
 .1,201ا بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري . فیم2,96( دبتوسط حسايب بلغ 7يف اؼبرتبة اػبامسة السؤاؿ ) -
 .1,155فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  .2,94( دبتوسط حسايب بلغ 6يف اؼبرتبة السادسة السؤاؿ ) -
  .1,037. فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  2,91( دبتوسط حسايب بلغ 11يف اؼبرتبة السابعة السؤاؿ ) -
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 عالقة الرعاية الرياضية بإدراك المشجعين للمؤسسة(: 15) رقم الجدول

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
 

 :المحور الرابع: الرابط العاطفي تجاه المؤسسة
ذباه اؼبؤسسة  الرابط العاطفيإذل إجابات أفراد العینة الدراسیة عن العبارات اؼبتعلقة دبتغَت  أدناه یشَت اعبدوؿ

، فیما بلغت قیمت 2.93اؼبتوسط اغبسايب ، حبیث بلغت قیمة االراعیة إذل أف اؼبستوى العاـ كاف متوسط
 كانت نتائج اعبدوؿ كالتارل: و  .1.166االكبراؼ اؼبعیاري 

یشعرؾ بدعمك للمنتخب الوطٍت( كاف  ( والذي ینص على )التعامل مع موبیلیس21يف السؤاؿ رقم ) -
  1.154فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  3.08 ىو األىم نسبیا حیث بلغت قیمة اؼبتوسط اغبسايب

اعطى دفعة  FAF( والذي ینص على )دعم موبیلیس لل *17مث حل يف اؼبرتبة الثانیة السؤاؿ رقم ) -
أما االكبراؼ اؼبعیاري فبلغت قیمتو  3.01اؼبتوسط اغبسايب اهبابیة لكرة القدـ اعبزائریة(، حیث بلغت قیمت 

1.132  
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تعترب االمتیازات اليت تقدمها موبیلیس ؼبشجعي اؼبنتخب على )( الذي ینص 22حل السؤاؿ رقم ) -
فیما بلغت قیمة  2.96الوطٍت ؿبفزا ؼبواصلة االرتباط( يف اؼبرتبة الثالثة حیث بلغت قیمة اؼبتوسط اغبسايب 

 .1.300ؼ اؼبعیاري االكبرا

، فیما 2.94( دبتوسط حسايب 20) والسؤاؿ رقم( 19حل يف اؼبرتبة الرابعة كل من السؤالُت رقم ) -
( فبلغت قیمة االكبراؼ 20بالنسبة للسؤاؿ رقم ) أما 1.161( 19بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري للسؤاؿ رقم )

 1.173اؼبعیاري 

( والذي ینص )على تتغلب علیك روح الرضا وأنت تشاىد 15يف اؼبرتبة اػبامسة حل السؤاؿ رقم ) -
فیما بلغت قیمة االكبراؼ  2.91اللوحات اإلعالنیة ؼبوبیلیس اؼبصاحبة ؼبباریات اؼبنتخب( دبتوسط حسايب بقیمة 

 .1.037اؼبعیاري 

على مستوى  ( الذي ینص على )یعجبك تواجد موبیلیس16رقم )حل يف اؼبرتبة السادسة السؤاؿ  -
 .1.074فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري 2.87اؼبشهد الریاضي( دبتوسط حسايب بقیمة 

( الذي ینص على )رعایة موبیلیس للمنتخب الوطٍت تعتربه 18رقم )فیما حل اؼبرتبة السابعة السؤاؿ  -
 .1.180اري فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعی2.86بقیمة شیئا إهبابیا للمنتخب( دبتوسط حسايب 

( الذي ینص على )إشهاریات موبیلیس تذكرؾ 14السؤاؿ رقم ) واألخَتة فحلأما يف اؼبرتبة الثامنة  -
 .1.287فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  2.80باؼبنتخب الوطٍت( دبتوسط حسايب بقیمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سة الميدانيةالدرا   ثالثالفصل ال

85 
 

 الرابط العاطفي تجاه المؤسسة الراعية :(16الجدول الرقم )

 
 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
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 المحور الخامس: تفضيل المشجعين للمؤسسة الراعية

 تفضيل المشجعين للمؤسسة الراعية( 17الجدول الرقم )

 

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
یشَت جدوؿ إجابات أفراد العینة الدراسیة عن العبارات اؼبتعلقة دبتغَت تفضیل اؼبؤسسة الراعیة اذل أف 

فیما بلغت قیمت االكبراؼ اؼبعیاري  2.82اؼبستوى العاـ لإلجابات كاف متوسط، حیث بلغ اؼبتوسط اغبسايب 
 :فیما كانت نتائج اعبدوؿ كالتارل 1.27

( والذي ینص على )ارتباط موبیلیس باؼبنتخب الوطٍت أثر على تفضیلك ؽبا( كاف 28يف السؤاؿ رقم )  -
 .1.084فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  3.13ىو األىم نسبیا حیث بلغت قیمة اؼبتوسط اغبسايب 

دمها اؼبؤسسة الراعیة االمتیازات اليت تق( والذي ینص على )27مث حل يف اؼبرتبة الثانیة السؤاؿ رقم )  -
أما االكبراؼ اؼبعیاري  3.08(، حیث بلغت قیمت اؼبتوسط اغبسايب ؼبشجعي اؼبنتخب تعزز من تفضیلك ؽبا

 .1.154فبلغت قیمتو 
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ارتفعت قابلیتك للمؤسسة بعد دعمها للمنتخب الوطٍت( يف على )( الذي ینص 25حل السؤاؿ رقم ) -
 .2.542فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري 3.07ط اغبسايب اؼبرتبة الثالثة حیث بلغت قیمة اؼبتوس

( والذي ینص )رعایة موبیلیس للمنتخب الوطٍت هبعلها فبیزة 15يف اؼبرتبة رابعة حل السؤاؿ رقم ) -
 .1.152فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  2.95بالنسبة الیك( دبتوسط حسايب بقیمة 

( والذي ینص )زاد اىتمامك دبوبیلیس مقارنة دبنافسیها نتیجة 26م )يف اؼبرتبة اػبامسة حل السؤاؿ رق -
 .0.856فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  2.33لدعمها للمنتخب الوطٍت( دبتوسط حسايب بقیمة 

( الذي ینص على )إشهاریات موبیلیس تذكرؾ 23السؤاؿ رقم ) واألخَتة فحلأما يف اؼبرتبة السادسة  -
 .0.832فیما بلغت قیمة االكبراؼ اؼبعیاري  2.80دبتوسط حسايب بقیمة  باؼبنتخب الوطٍت(

 الفرضيات اختبار-2
على تساؤالت الدراسة واؼبتعلقة دبعرفة تأثَت التسویق الریاضي من خالؿ الرعایة الریاضیة من أجل اإلجابة 

يف ربقیق األىداؼ االتصالیة التسویقیة للمؤسسة الراعیة، واليت اخًتنا فیها مؤسسة موبیلیس اليت سبثل الراعي 
  ت الدراسة، وكانت النتائج كالتارلبصیاغة ؾبموعة من الفرضیات اؼبتعلقة بتساؤالالرظبي للمنتخب الوطٍت. قمنا 

 المشجعين إدراك تعزيز الرعاية الرياضية للمؤسسة االقتصادية الخدمية في الفرضية األولى: تساىم
 الراعية للشركة

•0H:  الراعیة  للشركة اؼبشجعُت إدراؾ بُت متوسطات متغَت تعزیزذات داللة إحصائیة لیست ىناؾ فروؽ
 .0.5الرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویة مع  وجود عالقةتعزى للشروبة اؼبستخدمة تشَت اذل 

•1H: الراعیة تعزى للشروبة اؼبستخدمة  للشركة اؼبشجعُت إدراؾ توجد فروؽ بُت متوسطات متغَت تعزیز
 .0.05الرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویة مع  وجود عالقةتشَت اذل 

تربیع وكاي ، لقیاس الفروؽ بُت اؼبتوسطات( ANOVAنستخدـ يف ذلك اداتُت؛ ربلیل التباین )
(2) .للتأكد من وجود العالقة بُت اؼبتغَتات                                                              
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 الشريحة المستخدمة بمعيار اإلدراك ( للمتغير تعزيزANOVA: تحليل التباين )(18رقم )جدول ال

مجموع  البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  القيمة الفائية
 اإلحصائية

 0,019 4,036 2,682 2 5,364 التباين بين المجموعات
   0,66 299 198,682 التباين بين المستويات

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
 > p= 0.019نتیجة االختبار من خالؿ قیمة الداللة االحصائیة اليت تقل عن مستوى اؼبعنویة )تشَت 

 للشركة اؼبشجعُتإدراؾ على لرعایة الریاضیة للمؤسسة ل تأثَت( اف ىناؾ فروؽ دالة احصائیا تفید اف ىناؾ 0.05
نلجأ اذل استخداـ االختبارات  الراعیة ولكن هبب التأكد من ىویة اؼبؤسسة الراعیة من خالؿ الشروبة ولذلك

 (.LSD, Test de Tukeyالبعدیة )
 لقياس التأثير بمعيار الشريحة (LSD, Test de Tukeyاالختبارات البعدية )(: 19الجدول رقم )

 المستخدمة

  
(X)  
الشروبة 
 اؼبستعملة

(Y) 
الشروبة 
 اؼبستعملة

الفرؽ بُت 
اجملموعتُت 
)Y-X( 

الفرؽ 
 اؼبعیاري

الداللة 
 االحصائیة

%95ؾباؿ الثقة   

اغبد  اغبد االدىن
 االقصى

Test de 
Tukey 

 موبیلیس
 0,48 0,16- 0,46 0,14 0,16 جیزي
 0,68 0,05 0,02 0,13 *0,36441 اوریدو

 جیزي
 0,16 0,48- 0,46 0,14 0,16- موبیلیس
 0,61 0,20- 0,46 0,17 0,20 اوریدو

 اوریدو
 موبیلیس

-
0,36441* 0,13 0,02 -0,68 -0,05 

 0,20 0,61- 0,46 0,17 0,20- جیزي

LSD 

 موبیلیس
 0,43 0,11- 0,24 0,14 0,16 جیزي
 0,63 0,10 0,01 0,13 *0,36441 اوریدو

 جیزي
 0,11 0,43- 0,24 0,14 0,16- موبیلیس
 0,54 0,13- 0,24 0,17 0,20 اوریدو

 اوریدو
- موبیلیس

0,36441* 0,13 0,01 -0,63 -0,10 

 0,13 0,54- 0,24 0,17 0,20- جیزي
 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

 



 سة الميدانيةالدرا   ثالثالفصل ال

011 
 

 ومن خالؿ نتائج الطریقتُت لالختبارات البعدیة نستخلص مایلي:

 ( Test de Tukeyاختبار )

( االقل 0.02حسب الداللة االحصائیة ) )موبیلیس( قبد اف النتیجة يف صاحل الراعي موبیلیس ويف سطر-
  0.05من 

( اي یتعلق بالراعي موبیلیس 0,36441 -اما السطر الثالث اؼبتعلق )اوریدو( قبد اف الفرؽ سالب )-
  0.05( االقل من 0.01حسب الداللة االحصائیة )

ب الداللة ( و يف سطر )موبیلیس( قبد اف النتیجة يف صاحل الراعي موبیلیس حسLSDو يف اختبار )
  0.05( االقل من 0.02االحصائیة )

( اي یتعلق بالراعي موبیلیس 0,36441 -اما السطر الثالث اؼبتعلق )اوریدو( قبد اف الفرؽ سالب )
  0.05( االقل من 0.01حسب الداللة االحصائیة )

 ( "2" كاي تربیع ): االختبار الثاين
 الرعاية الرياضية للمؤسسة وإدراك المشجعينقياس العالقة بين ل (2كاي تربيع )اختبار   (:20الجدول رقم )

 .الراعية  للشركة
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
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 تشَت نتیجة االختبار أعاله ومن خالؿ قیمة الداللة اإلحصائیة اليت تقل عن مستوى اؼبعنویة 
 (p= 0.000 < 0.05 أف ىناؾ فروؽ ) دالة إحصائیا تفید أف ىناؾ عالقة بُت الرعایة الریاضیة

 الراعیة. للشركة للمؤسسة وإدراؾ اؼبشجعُت
 اؼبشجعُت إدراؾ وعلیو وبناء على االختبارین السابقُت نقوؿ انو یوجد فروؽ بُت متوسطات متغَت تعزیز    

 0.05اؼبعنویة الرعایة الریاضیة عند مستوى مع  وجود عالقة إذلالراعیة تعزى للشروبة اؼبستخدمة تشَت  للشركة
 ومنو نرفض الفرض الصفري 

•0H: الراعیة تعزى للشروبة  للشركة اؼبشجعُت إدراؾ لیست ىناؾ فروؽ بُت متوسطات متغَت تعزیز
 .0.5الرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویة وجود عالقة مع اؼبستخدمة تشَت 

 البدیل ونقبل الفرض
•1H: الراعیة تعزى للشروبة اؼبستخدمة  للشركة اؼبشجعُت إدراؾ توجد فروؽ بُت متوسطات متغَت تعزیز
 .0.05الرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویة وجود عالقة مع تشَت اذل 

 رابط خلق فًالرٌاضٌة للمؤسسة االقتصادٌة الخدمٌة  رعاٌةال تؤثرالفرضٌة الثانٌة: 

 .المنتخب مشجعً وبٌن بٌنها عاطفً

الراعیة  اؼبؤسسة خلق الرابط العاطفي ذباهلیست ىناؾ فروؽ بُت متوسطات متغَت  :H 0الفرضیة العدمیة 
 الرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویةوجود عالقة مع تعزى للشروبة اؼبستخدمة تشَت اذل 

الراعیة تعزى  اؼبؤسسة ىناؾ فروؽ بُت متوسطات متغَت خلق الرابط العاطفي ذباه :H 1البدیلةالفرضیة 
 .الرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویةوجود عالقة مع للشروبة اؼبستخدمة تشَت اذل 

الراعية بمعيار  ( لمتغير خلق الرابط العاطفي تجاه المؤسسةANOVA(: تحليل التباين )21)رقم جدول ال
 .الشريحة المستخدمة

ؾبموع  البیاف
 اؼبربعات

درجة 
 اغبریة

متوسط 
الداللة  القیمة الفائیة اؼبربعات

 اإلحصائیة

 0,002 6.384 4.913 2 9.826 التباین بُت اجملموعات

   0,770 299 230.130 التباین بُت اؼبستویات
 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
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 > p= 0.002عن مستوى اؼبعنویة ) اليت تقل اإلحصائیةتشَت نتیجة االختبار من خالؿ قیمة الداللة 
ذباه  واالرتباط العاطفيف ىناؾ عالقة بُت الرعایة الریاضیة للمؤسسة بأتفید  إحصائیا( اف ىناؾ فروؽ دالة 0.05
 .الراعیة اؼبؤسسة
لقیاس التأثَت دبعیار الشروبة كانت  (LSD, Test de Tukeyاالختبارات البعدیة ) وبعد استخداـ 

 النتیجة كالتارل:
لقياس التأثير بمعيار  (LSD, Test de Tukeyاالختبارات البعدية )(: 22جدول رقم )ال

 الشريحة

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
 
 

 

(X)  
الشروبة 
 اؼبستعملة

(Y) 
الشروبة 
 اؼبستعملة

الفرؽ بُت 
اجملموعتُت 
)Y-X( 

الفرؽ 
 اؼبعیاري

الداللة 
 االحصائیة

%95ؾباؿ الثقة   

اغبد  اغبد االدىن
 االقصى

Test de 
Tukey 

 موبیلیس
 6956, 0109, 041, 14534, *35327, جیزي
 7648, 0925, 008, 14270, *42866, اوریدو

 جیزي
- موبیلیس

,35327* ,14534 ,041 -,6956 -,0109 

 5111, 3604,- 913, 18500, 07540, اوریدو

 اوریدو
 موبیلیس

-
,42866* ,14270 ,008 -,7648 -,0925 

 3604, 5111,- 913, 18500, 07540,- جیزي

LSD 

 موبیلیس
 6393, 0673, 016, 14534, *35327, جیزي
 7095, 1478, 003, 14270, *42866, اوریدو

 جیزي
- موبیلیس

,35327* ,14534 ,016 -,6393 -,0673 

 4395, 2887,- 684, 18500, 07540, اوریدو

 اوریدو
 موبیلیس

-
,42866* ,14270 ,003 -,7095 -,1478 

 2887, 4395,- 684, 18500, 07540,- جیزي
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 :ما یليومن خالؿ نتائج االختبارات البعدیة نستخلص 
  قبد أف( Test de Tukeyاختبار )من خالؿ 

 ( أي0.008) اإلحصائیةالنتیجة يف صاحل الراعي موبیلیس حسب الداللة  كانتيف سطر )موبیلیس(   -
  .0.05 مستوى الداللة من األقل

الراعي يف صاحل ( اي -0.35327) ا بقیمة( قبد اف الفرؽ سالبجیزي) ب اؼبتعلق ثاينالسطر ال يف اما -
 .0.05اي االقل من مستوى الداللة ( 0.041موبیلیس حسب الداللة االحصائیة )

( أي -0.42866)( فنجد أف الفرؽ كاف سالبا أیضا مقارنة دبوبیلیس ب أـ السطر اؼبتعلق ب )أوریدو -
 يف صاحل اؼبؤسسة الراعیة

 ( قبد أف: LSD) ويف اختبار
اي ( 0.03يف سطر )موبیلیس( قبد اف النتیجة يف صاحل الراعي موبیلیس حسب الداللة االحصائیة ) -

 . 0.05االقل من مستوى الداللة 
( 0,35327-جیزي( فنجد أف الفرؽ كاف سالبا مقارنة ب )موبیلیس( بقیمة )يف السطر اؼبتعلق ب ) -

 . 0.05( اي االقل من مستوى الداللة 60.01أي يف صاحل اؼبؤسسة الراعیة حسب الداللة االحصائیة )
-)مقارنة دبوبیلیس بقیمة ) ) أوریدو( أف الفرؽ كاف سالبا أیضااؼبتعلق ب  فیما قبد يف السطر الثالث - 

 .0.05( اي االقل من مستوى الداللة 0.003حسب الداللة االحصائیة ) يف صاحل اؼبؤسسة الراعیة 0,4286
 ( "2االختبار الثاين " كاي تربیع ) 
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باط تر واالالرعاية الرياضية للمؤسسة بين قياس العالقة ل (2كاي تربيع )اختبار   (:23الجدول رقم )
 .الراعيةتجاه المؤسسة  العاطفي

 SPSSالمصدر: من الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 

 > p= 0.000تشَت نتیجة االختبار أعاله ومن خالؿ قیمة الداللة اإلحصائیة اليت تقل عن مستوى اؼبعنویة )
ذباه  باط العاطفيتر واال( أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائیا تفید أف ىناؾ عالقة بُت الرعایة الریاضیة للمؤسسة 0.05

 اؼبؤسسة الراعیة.

وعلیو وبناء على االختبارین السابقُت نقوؿ انو یوجد فروؽ بُت متوسطات متغَت الرابط العاطفي ذباه اؼبؤسسة     
ومنو نرفض الفرض  0.05اؼبعنویة الراعیة تعزى للشروبة اؼبستخدمة تشَت اذل تأثره بالرعایة الریاضیة عند مستوى 

 الصفري 

Test  

  

اشهارات 
موبیلیس 
تذكرؾ 

باؼبنتخب 
 الوطٍت

تتغلب علیك 
روح الرضا 

تشاىد وأنت 
 اللوحات

اإلعالنیة 
ؼبوبیلیس 
اؼبصاحبة 
ؼبباریات 
 اؼبنتخب

یعجبك 
تواجد 
موبیلی

س على 
مستوى 
اؼبشهد 
 الریاضي

دعم 
موبیلیس 

 ػلل
*FAF 

اعطى 
دفعة 
 إهبابیة

لكرة القدـ 
 اعبزائریة

رعایة 
 موبیلیس

للمنتخب 
الوطٍت 

تعتربه شیئا 
 إهبابیا

 للمنتخب

رعایة 
موبیلیس 
للمنتخب 
الوطٍت 

یولد لدیك 
شعورا 

ذباه  إهبابیا
 الشركة

رعایة 
موبیلیس 
للمنتخب 
الوطٍت 
یشعرؾ 

بالرضا عن 
 الشركة

التعامل مع 
موبیلیس 
یشعرؾ 
بدعمك 
للمنتخب 

 الوطٍت

تعترب 
االمتیازات 
اليت تقدمها 
موبیلیس 
ؼبشجعي 

خب اؼبنت
الوطٍت ؿبفزا 

ؼبواصلة 
 االرتباط

Khi-
deux 

127,834
a 

115,219
a 

97,5
36a 

131,1
13a 

65,98
0a 

102,66
9a 

77,437a 112,007
a 

 

Ddl 4 4 4 4 4 4 4 4  
Significat

ion 
asymptot

ique 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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•0H: الراعیة تعزى للشروبة  اؼبؤسسة ق الرابط العاطفي ذباهلیست ىناؾ فروؽ بُت متوسطات متغَت خل
 .0305 الرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویةوجود عالقة مع اؼبستخدمة تشَت اذل 

 البدیل ونقبل الفرض

•1H: الراعية تعزى للشريحة  المؤسسة ىناك فروق بين متوسطات متغير خلق الرابط العاطفي تجاه
 .0005 الرعاية الرياضية عند مستوى المعنوية عالقة معوجود المستخدمة تشير الى 

 الرياضية بشكل بارز على تفضيل المشجعين للمؤسسة الراعية رعايةال تؤثرالفرضية الثالثة: 

الراعیة تعزى للشروبة  اؼبؤسسةلیست ىناؾ فروؽ بُت متوسطات متغَت تفضیل :  H 0الفرضیة العدمیة 
 .لرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویة معوجود عالقة اؼبستخدمة تشَت إذل 

الراعیة تعزى للشروبة اؼبستخدمة  اؼبؤسسةىناؾ فروؽ بُت متوسطات متغَت تفضیل : H 1الفرضیة البدیلة
 .الرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویة وجود عالقة معتشَت اذل 

الراعية بمعيار  المؤسسة( لمتغير تفضيل ANOVA(: تحليل التباين )24)رقم جدول ال
 الشريحة المستخدمة

 الداللة اإلحصائیة القیمة الفائیة متوسط اؼبربعات درجة اغبریة ؾبموع اؼبربعات البیاف
التباین بُت 
 0.023 3,829 1,546 2 3,093 اجملموعات

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر   0.404 299 120,761 التباین بُت اؼبستویات

 > p= 0.023اليت تقل عن مستوى اؼبعنویة ) اإلحصائیةتشَت نتیجة االختبار من خالؿ قیمة الداللة 
 وتفضیل اؼبؤسسةىناؾ عالقة بُت الرعایة الریاضیة للمؤسسة  أفتفید  إحصائیا( اف ىناؾ فروؽ دالة 0.05
 .الراعیة

لقیاس التأثَت دبعیار الشروبة كانت ( LSD, Test de Tukeyاالختبارات البعدیة ) وبعد استخداـ 
 النتیجة كالتارل:
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لقياس التأثير بمعيار  (LSD, Test de Tukey) االختبارات البعدية (:25) الجدول رقم
 الشريحة

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

 ومن خالؿ نتائج االختبارات البعدیة نستخلص مایلي:

 ( قبد أف Test de Tukeyمن خالؿ اختبار )

(  اي 03023( كانت النتیجة يف صاحل الراعي موبیلیس حسب الداللة االحصائیة )يف سطر )موبیلیس -
 . (0305)االقل من مستوى الداللة 

( اي يف صاحل - 0,27898اما يف السطر الثاين اؼبتعلق ب )جیزي( قبد اف الفرؽ سالبا بقیمة ) -
 .(0305)( اي االقل من مستوى الداللة 0230,الراعي موبیلیس حسب الداللة االحصائیة )

 

(X)  
الشروبة 
 اؼبستعملة

(Y) 
الشروبة 
 اؼبستعملة

الفرؽ بُت 
اجملموعتُت 
)Y-X( 

الفرؽ 
 اؼبعیاري

الداللة 
 اإلحصائیة

%95الثقة  ؾباؿ  

األدىناغبد  األقصىاغبد    

Test de 
Tukey 

 موبیلیس
 5270, 0310, 023, 10528, *27898, جیزي
 3726, 1143,- 425, 10337, 12915, اوریدو

 جیزي
- موبیلیس

,27898* 
,10528 ,023 -,5270 -,0310 

 1658, 4655,- 504, 13401, 14982,- اوریدو

 اوریدو
 1143, 3726,- 425, 10337, 12915,- موبیلیس
 4655, 1658,- 504, 13401, 14982, جیزي

LSD 

 موبیلیس
 4862, 0718, 008, 10528, *27898, جیزي
 3326, 0743,- 212, 10337, 12915, اوریدو

 جیزي
- موبیلیس

,27898* 
,10528 ,008 -,4862 -,0718 

 1139, 4135,- 264, 13401, 14982,- اوریدو

 اوریدو
 0743, 3326,- 212, 10337, 12915,- موبیلیس
 4135, 1139,- 264, 13401, 14982, جیزي
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أف النتیجة كانت لصاحل أوریدو مقارنة دبوبیلیس حیث أف الداللة أـ السطر اؼبتعلق ب )أوریدو( فنجد  -
 (0305( أي أعلى من مستوى الدالذل )03425اإلحصائیة )

 ( قبد أف: LSDو يف اختبار )

( اي 0.008( قبد اف النتیجة يف صاحل الراعي موبیلیس حسب الداللة االحصائیة )يف سطر )موبیلیس -
 . 0.05االقل من مستوى الداللة 

( 0.27898-يف السطر اؼبتعلق ب )جیزي( فنجد أف الفرؽ كاف سالبا مقارنة ب )موبیلیس( بقیمة ) -
 . 0.05من مستوى الداللة  اي االقل (0.008)أي يف صاحل اؼبؤسسة الراعیة حسب الداللة االحصائیة 

أـ السطر اؼبتعلق ب )أوریدو( فنجد أف النتیجة كانت لصاحل أوریدو مقارنة دبوبیلیس حیث أف الداللة  -
 (0305أي أعلى من مستوى الدالذل )( 03212اإلحصائیة )

 ( "2االختبار الثاني " كاي تربيع )

بين الرعاية الرياضية للمؤسسة وتفضيل  لقياس عالقة (2اختبار  كاي تربيع ) (:26الجدول رقم )
 المؤسسة الراعية.

Test 

  

زاد اىتمامك 
دبوبیلیس مقارنة 
دبنافسیها نتیجة 

لدعمها 
 للمنتخب الوطٍت

ارتفعت قابلیتك 
للمؤسسة بعد 

دعمها للمنتخب 
 الوطٍت

رعایة موبیلیس 
للمنتخب الوطٍت 

هبعلها فبیزة 
 بالنسبة الیك

 رعایة موبیلیس
للمنتخب الوطٍت 
ىبلق لدیك میوال 
للمؤسسة مقارنة 

 دبنافسیها

االمتیازات اليت 
تقدمها اؼبؤسسة 
الراعیة ؼبشجعي 
اؼبنتخب تعزز من 

 تفضیلك ؽبا

ارتباط موبیلیس 
باؼبنتخب الوطٍت 
أثر على تفضیلك 

 ؽبا

Khi-deux 127,834a 115,219a 97,536a 131,113a 65,980a 102,669a 

Ddl 4 4 4 4 4 4 
Signification 
asymptotique ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
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 =pتشَت نتیجة االختبار أعاله ومن خالؿ قیمة الداللة اإلحصائیة اليت تقل عن مستوى اؼبعنویة ) 
وتفضیل ( أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائیا تفید أف ىناؾ عالقة بُت الرعایة الریاضیة للمؤسسة 0.05 > 0.000

 الراعیة. اؼبؤسسة

تفضیل اؼبؤسسة وعلیو وبناء على االختبارین السابقُت نقوؿ انو یوجد فروؽ بُت متوسطات متغَت     
ومنو  0.05اؼبعنویة الرعایة الریاضیة عند مستوى  وجود عالقة معتعزى للشروبة اؼبستخدمة تشَت اذل الراعیة 

 الصفري.نرفض الفرض 

•0H:  الراعیة تعزى للشروبة اؼبستخدمة تشَت  اؼبؤسسةلیست ىناؾ فروؽ بُت متوسطات متغَت تفضیل
 .الرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویة وجود عالقة معإذل 

 البدیل ونقبل الفرض

•1H:  تعزى للشريحة المستخدمة تشير الراعية  المؤسسةتفضيل ىناك فروق بين متوسطات متغير
 .0005الرعاية الرياضية عند مستوى المعنوية  وجود عالقة معالى 

 تجاه المشجعين طرف من العاطفي الرابط قوة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجدالفرضية الرابعة: 
 لو الراعية المؤسسة وتفضيل الوطني المنتخب

 ولإلجابة عن ىذه الفرضیة قمنا بتقسیمها اذل فرضیتُت فرعیتُت، وكانت النتائج كالتارل:

 : األولىالفرضية الفرعية 

 الوطٍت اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط قوة بُت إحصائیة داللة عالقة مباشرة ذات توجد
  لو. الراعیة اؼبؤسسة وتفضیل

باعبداوؿ اؼبتقاطعة الستكشاؼ العالقات بُت اؼبتغَتات، باإلضافة اذل دبعامل االرتباط  االستعانة وقد سبت
 لقیاس قوة العالقة بُت اؼبتغَتات

 ونعرب عنها كما یلي:

•0H:  اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط قوة بُت اؼبتغَتلیست ىناؾ عالقة مباشرة 
 .0.5لو عند مستوى اؼبعنویة  الراعیة ؤسسةاؼب الوطٍت واؼبتغَت تفضیل
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•1H:  الوطٍت  اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط قوة بُت اؼبتغَتتوجد عالقة مباشرة
 .0.5لو عند مستوى اؼبعنویة  الراعیة اؼبؤسسة واؼبتغَت تفضیل

تقاطع فقرات ؿبور )قوة (:27اعبدوؿ رقم )  عالمة اؼبؤسسة الراعیة( )تفضیلالوطٍت( مع متغَت  اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط   
ـبرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: اؼبصدر SPSS 

مع  الوطٍت( اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط )قوةؿبور فقرات تقاطع دوؿ جمن خالؿ 
ؤسسة الراعیة( قبد أنو توجد عالقة مباشرة ذات داللة إحصائیة بُت اؼبتغَتین عند مستوى عالمة اؼب )تفضیلمتغَت 

  :التالیة فقراتالمن خالؿ  0.05الداللة 

تتابع مباریات اؼبنتخب الوطٍت من خالؿ( عند وفقرة )توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بُت التفضیل  -
وىو ما یدؿ على وجود  0.163معامل االرتباط حیث بلغت قیمة ( 0.05 > 0.005مستوى الداللة )

 ارتباط ضعیف نسبیا

 

تتابع 
مباریات 

اؼبنتخب من 
 خالؿ

تتابع 
مستجدات 

 اؼبنتخب

تشجع 
اؼبنتخب 

 منذ

فوز 
اؼبنتخب 
الوطٍت 
یشعرؾ 

 بػػ

خسارة 
اؼبنتخب 
الوطٍت 
 تشعرؾ بػػ

 التفضیل

تتابع مباریات 
اؼبنتخب من 

 خالؿ

Corrélation de 1      
Sig. (bilatérale)        

تتابع مستجدات 
 اؼبنتخب

Corrélation de ,048 1     
Sig. (bilatérale) ,403       

تشجع اؼبنتخب 
 منذ

Corrélation de -,238** -,020 1    
Sig. (bilatérale) ,000 ,725      

فوز اؼبنتخب 
 الوطٍت یشعرؾ بػػ

Corrélation de ,066 ,398** -,019 1   
Sig. (bilatérale) ,251 ,000 ,738     

خسارة اؼبنتخب 
 الوطٍت تشعرؾ بػػ

Corrélation de ,928** ,048 -,195** ,038 1  
Sig. (bilatérale) ,000 ,408 ,001 ,513    

 التفضیل
Corrélation de ,163** ,055 ,584** -,002 ,232**- 1 
Sig. (bilatérale) ,005 ,342 ,000 ,968 ,000   
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تشجع اؼبنتخب منذ( عند مستوى الداللة وفقرة )توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بُت التفضیل  -
 وىو ما یدؿ على وجود ارتباط متوسط. 0.584فیما بلغت قیمة معامل االرتباط ( 0.05 > 0.00)

خسارة اؼبنتخب الوطٍت تشعرؾ بػ( عند مستوى وفقرة )توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بُت التفضیل -
عالقة عكسیة ما یدؿ على وجود  ىوو  -0.232 ( فیما بلغت قیمة معامل االرتباط0.05 > 0.00الداللة )

 للمؤسسة الراعیة لو.بُت اؼبتغَتین، أي أف خسارة اؼبنتخب الوطٍت تؤثر سلبا على تفضیل اؼبشجعُت 

أما بالنسبة لفقرة )تتابع مستجدات اؼبنتخب( وفقرة )فوز اؼبنتخب الوطٍت یشعرؾ بػػ( فلم قبد ؽبما عالقة 
 ذات داللة إحصائیة مع متغَت التفضیل.

عالمة اؼبؤسسة(  )تفضیلما سبق قبد أنو توجد عالقة مباشرة ذات داللة إحصائیة بُت متغَت بناءا على 
من متغَت )الرابط العاطفي لدى اؼبشجعُت ذباه اؼبنتخب % 60أي ما يبثل نسبة أصل طبسة فقرات  وثالثة من

 . وىو ما یدفعنا لرفض الفرضیة العدمیة  الوطٍت(

•0H:  اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط قوة بُت اؼبتغَتلیست ىناؾ عالقة مباشرة 
 .0.5لو عند مستوى اؼبعنویة  ةالراعی اؼبؤسسة الوطٍت واؼبتغَت تفضیل

 وقبوؿ الفرضیة البدیلة 

•1H:  المنتخب تجاه المشجعين طرف من العاطفي الرابط قوة بين المتغيرتوجد عالقة مباشرة 
 .0.5لو عند مستوى المعنوية  الراعية المؤسسة الوطني والمتغير تفضيل

 الفرضية الفرعية الثانية: 

 اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط قوة بُت إحصائیة داللة عالقة غَت مباشرة ذات توجد
 لو. الراعیة اؼبؤسسة وتفضیل الوطٍت

اؼبؤسسة(، الرابط العاطفي ذباه وؿبور )حبیث سیتم قیاس العالقة بُت اؼبتغَتین من خالؿ ؿبور )اإلدراؾ( 
 عنها كما یلي: ونعرب

•0H:  اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط قوة بُت اؼبتغَتلیست ىناؾ عالقة مباشرة 
 .0.5لو عند مستوى اؼبعنویة  الراعیة اؼبؤسسة الوطٍت واؼبتغَت تفضیل
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•1H  الوطٍت  اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط قوة بُت اؼبتغَت: توجد عالقة مباشرة
 .0.5لو عند مستوى اؼبعنویة  الراعیة اؼبؤسسة واؼبتغَت تفضیل

  االدراك:أوال: دراسة العالقة عبر محور 
 قياس االرتباط بين المتغيرين من خالل محور )اإلدراك(  (:28الجدول رقم )

Variables de contrôle 

تتابع 
مباریات 

اؼبنتخب من 
 خالؿ

تتابع 
مستجدات 

 اؼبنتخب

تشجع 
اؼبنتخب 

 منذ

فوز 
اؼبنتخب 
الوطٍت 
 یشعرؾ بػػ

خسارة 
اؼبنتخب 
الوطٍت 
بػػتشعرؾ   

moyK 

 االدراؾ

تتابع مباریات اؼبنتخب 
 من خالؿ

Corrélation 1,000 ,068 -,195 ,075 ,923 ,288 
Signification 
(bilatérale) 

 ,241 ,001 ,192 ,000 ,000 

تتابع مستجدات 
 اؼبنتخب

Corrélation ,068 1,000 -,033 ,397 ,065 ,036 
Signification 
(bilatérale) 

,241  ,567 ,000 ,264 ,536 

 تشجع اؼبنتخب منذ
Corrélation -,195 -,033 1,000 -,024 -,155 ,560 
Signification 
(bilatérale) 

,001 ,567  ,676 ,007 ,000 

فوز اؼبنتخب الوطٍت 
 یشعرؾ بػػ

Corrélation ,075 ,397 -,024 1,000 ,044 -,011 
Signification 
(bilatérale) 

,192 ,000 ,676  ,442 ,851 

خسارة اؼبنتخب 
 الوطٍت تشعرؾ بػػ

Corrélation ,923 ,065 -,155 ,044 1,000 -,349 
Signification 
(bilatérale) 

,000 ,264 ,007 ,442  ,000 

Ddl 299 299 299 299 0 299 

MoyK 

Corrélation ,288 ,036 ,560 -,011 -,349 1,000 
Signification 
(bilatérale) 

,000 ,536 ,000 ,851 ,000 
 

Ddl 299 299 299 299 299 0 
 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر

 اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط جدوؿ قیاس االرتباط بُت اؼبتغَتین )قوة تشَت نتائج
أنو ىناؾ عالقة ذات داللة  اذل (اإلدراؾ)عالمة اؼبؤسسة الراعیة( من خالؿ ؿبور  )تفضیلالوطٍت( مع متغَت 

 متغَت )قوة مع % 60بنسبة عرب ؿبور )اإلدراؾ( مع ثالثة فقرات من أصل طبسة أي إحصائیة بُت اؼبتغَتین 
 الوطٍت(. اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط
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 الراعية: المؤسسة الرابط العاطفي تجاهعبر محور  بين المتغيرين ثانيا: دراسة العالقة
 الراعية المؤسسة من خالل محور الرابط العاطفي تجاه قياس االرتباط بين المتغيرين (:29الجدول رقم )

Variables de contrôle 

تتابع 
مباریات 
اؼبنتخب 

من 
 خالؿ

تتابع 
مستجدات 

 اؼبنتخب

تشجع 
اؼبنتخب 

 منذ

فوز 
اؼبنتخب 
الوطٍت 
یشعرؾ 

 بػػ

خسارة 
اؼبنتخب 
الوطٍت 
 تشعرؾ بػػ

moyK 

الرابط 
العاطفي 

ذباه 
 اؼبؤسسة

تتابع 
مباریات 
اؼبنتخب 
 من خالؿ

Corrélation 1,000 ,072 -,077 ,067 ,922 ,547 
Signification 
(bilatérale)  ,212 ,180 ,249 ,000 ,000 

تتابع 
مستجدات 

 اؼبنتخب

Corrélation ,072 1,000 -,062 ,399 ,067 ,020 
Signification 
(bilatérale) ,212  ,287 ,000 ,248 ,726 

تشجع 
اؼبنتخب 

 منذ

Corrélation -,077 -,062 1,000 -,016 -,061 ,363 
Signification 
(bilatérale) ,180 ,287  ,780 ,289 ,000 

فوز 
اؼبنتخب 
الوطٍت 
 یشعرؾ بػػ

Corrélation ,067 ,399 -,016 1,000 ,036 ,006 
Signification 
(bilatérale) ,249 ,000 ,780  ,531 ,913 

خسارة 
اؼبنتخب 
الوطٍت 
 تشعرؾ بػػ

Corrélation ,922 ,067 -,061 ,036 1,000 -,579 
Signification 
(bilatérale) ,000 ,248 ,289 ,531  ,000 

moyK 

Corrélation ,547 ,020 ,363 ,006 -,579 1,000 
Signification 
(bilatérale) 

,000 ,726 ,000 ,913 ,000 
 

Ddl 299 299 299 299 299 0 
 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر



 سة الميدانيةالدرا   ثالثالفصل ال

002 
 

 اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط تشَت نتائج جدوؿ قیاس االرتباط بُت اؼبتغَتین )قوة
الراعیة( اذل أنو  اؼبؤسسة عالمة اؼبؤسسة الراعیة( من خالؿ ؿبور )الرابط العاطفي ذباه )تفضیلالوطٍت( مع متغَت 

( مع ثالثة فقرات من الراعیة اؼبؤسسة الرابط العاطفي ذباهىناؾ عالقة ذات داللة إحصائیة بُت اؼبتغَتین عرب ؿبور )
 الوطٍت(. اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي لرابطا متغَت )قوة مع % 60بنسبة     أصل طبسة أي 

 المؤسسة المحورين )اإلدراك( و )الرابط العاطفي تجاه دراسة العالقة بين المتغيرين عبرثالثا: 
 الراعية(: 

في العاط ين )  االدراك+ الرابطمن خالل محور  قياس االرتباط بين المتغيرين (:30الجدول رقم )
 (الراعيةتجاه المؤسسة 

Variables de contrôle 

تتابع 
مباريات 
المنتخب 
 من خالل

تتابع 
مستجدات 
 المنتخب

تشجع 
المنتخب 

 منذ

فوز 
المنتخب 
الوطني 
يشعرك 

 بــ

خسارة 
المنتخب 
الوطني 
 تشعرك بــ

moyK 

االدراؾ 
والرابط 
العاطفي 

ذباه 
اؼبؤسسة 
 الراعیة

تتابع 
مباریات 
اؼبنتخب 
 من خالؿ

Corrélation 1,000 ,076 -,097 ,071 ,921 ,543 

Signification 
(bilatérale)  ,190 ,093 ,222 ,000 ,000 

تتابع 
مستجدات 

 اؼبنتخب

Corrélation ,076 1,000 -,057 ,398 ,070 ,023 
Signification 
(bilatérale) ,190  ,326 ,000 ,224 ,693 

تشجع 
اؼبنتخب 

 منذ

Corrélation -,097 -,057 1,000 -,010 -,081 ,356 
Signification 
(bilatérale) ,093 ,326  ,861 ,163 ,000 

فوز 
اؼبنتخب 
الوطٍت 
 یشعرؾ بػػ

Corrélation ,071 ,398 -,010 1,000 ,040 ,009 

Signification 
(bilatérale) ,222 ,000 ,861  ,488 ,875 

خسارة 
اؼبنتخب 
الوطٍت 

Corrélation ,921 ,070 -,081 ,040 1,000 -,576 
Signification 
(bilatérale) ,000 ,224 ,163 ,488  ,000 
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 تشعرؾ بػػ

 التفضيل

Corrélation ,543 ,023 ,356 ,009 -,576 1,000 
Signification 

(bilatérale) ,000 ,693 ,000 ,875 ,000  
Ddl 298 298 298 298 298 0 

 SPSSمخرجات  على باالعتماد الباحث إعداد من: المصدر
 اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط تشَت نتائج جدوؿ قیاس االرتباط بُت اؼبتغَتین )قوة

 اؼبؤسسة الوطٍت( مع متغَت )تفضیل عالمة اؼبؤسسة الراعیة( من خالؿ احملورین )االدراؾ( و )الرابط العاطفي ذباه
 داللة إحصائیة بُت اؼبتغَتین عرب احملورین )االدراؾ( و )الرابط العاطفي ذباهالراعیة( اذل أنو ىناؾ عالقة ذات 

 طرؼ من العاطفي الرابط مع متغَت )قوة % 60الراعیة( مع ثالثة فقرات من أصل طبسة أي بنسبة  اؼبؤسسة
 الوطٍت(. اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت

عالمة  )تفضیلعلى ما سبق قبد أنو توجد عالقة غَت مباشرة ذات داللة إحصائیة بُت متغَت  بناءا 
من متغَت )الرابط العاطفي لدى اؼبشجعُت ذباه  % 60ثالثة من أصل طبسة فقرات أي ما يبثل نسبة اؼبؤسسة( و 

 اؼبنتخب الوطٍت(. وىو ما یدفعنا لرفض الفرضیة العدمیة

•  0H  ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط غَت مباشرة بُت  اؼبتغَت قوة: لیست ىناؾ عالقة 
 . 0.5لو عند مستوى اؼبعنویة  الراعیة اؼبؤسسة الوطٍت واؼبتغَت تفضیل اؼبنتخب

 ونقبل الفرضیة البدیلة 

•1H المنتخب تجاه المشجعين طرف من العاطفي الرابط : توجد عالقة غير مباشرة بين  المتغير قوة 
 .0.5لو عند مستوى المعنوية  الراعية المؤسسة والمتغير تفضيلالوطني 
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احد ابرز االسًتاتیجیات التسویقیة و اؼبتمثلة يف تسلیط الضوء على حاولنا من خالؿ ىذه الدراسة 

اسًتاتیجیة التسویق الریاضي، واليت تعترب من بُت ابرز اسًتاتیجیات التسویق واكثرىا دینامكیة يف العصر اغبدیث، 

. ودبا أف التسویق الریاضي ؾباؿ واسع ا اجملاؿذوىو ما اثبتو االرتفاع السنوي يف حجم استثمار اؼبؤسسات يف ى

ه الدراسة الًتكیز على أحد أىم ركائز التسویق الریاضي واؼبتمثل يف الرعایة ذمفتوح، فقد حاولنا من خالؿ ىو 

 يف الریاضیة الرعایة عملیة خالؿ من الریاضي التسویق ًتاتیجیةاس تؤثر ىل من خالؿ االشكالیة التالیة:  ،الریاضیة

  اػبدمیة؟للمؤسسة  التسویقیة االتصالیة األىداؼ ربقیق

حاولنا من خالؿ الفصل االوؿ حبیث ، اذل ثالثة فصوؿ الدراسةقمنا بتقسیم ه االشكالیة ذولالجابة على ى

ز اؼبفاىیم ابر إرض غلك بذو  ،اؼبتعلقة بالتسویق الریاضي و االتصاالت التسویقیة التطرؽ ألبرز األدبیات النظریة

ا تبیاف قدرتو على ذاؼبتعلقة دبتغَتات الدراسة، واليت حاولنا من خالؽبا اعطاء صورة مفاىیمیة للتسویق الریاضي، وك

يف الفصل الثاين اذل عرض بعض الدراسات السابقة اليت لنتطرؽ  للمؤسسة.ربقیق األىداؼ االتصالیة التسویقیة 

دراسات بالغة العربیة واخرى باللغة االجنبیة، واليت اظهرت يف ؾبملها  تناولت متغَتات الدراسة، حیث تنوعت بُت

التسویق الریاضي من ه الدراسات ذى ئیسیة يف معاعبة متغَتات الدراسة. حیث عاجل جزء منثالث اذباىات ر 

نظر  آلیة لتطویر القطاع الریاضي، فیما تطرقت دراسات اخرى ؼبعاعبة موضوع التسویق الریاضي من وجهةمنظور 

اؼبؤسسات الغَت الریاضیة. اما باقي الدراسات فقد عاعبت اؼبوضوع من وجهة نظر اؼبستهلكُت. لنستخلص يف 

االخَت أىم ما يبیز دراستنا عن الدراسات السابقة. اما بالنسبة للفصل الثالث فقد مت زبصیصو للدراسة التطبیقیة، 

 ه الدراسة، واليت كانت نتائجها كالتارل:ذاحها يف ىلك حىت یتسٌت لنا اثبات صحة الفرضیات اليت مت اقًت ذو 

 الميدانية:  نتائج الدراسة 1

يبثل بناء وتعزیز اإلدراؾ لدى اؼبستهلكُت باؼبؤسسة وعالمتها التجاریة ومنتجاهتا أحد أىم األىداؼ   -

االتصالیة التسویقیة بالنسبة للمؤسسات، خاصة اعبدیدة منها، أو اليت تسعى لتسویق منتجات جدیدة. وقد 
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یة الریاضیة على بناء وتعزیز اإلدراؾ حاولنا يف الفرضیة األوذل قیاس تأثَت التسویق الریاضي من خالؿ الرعا

بتحلیل التباین الذي أظهرت نتائجو  ، ومن أجل ذلك، قمنااؼبستهدؼ باؼبؤسسة وعالمتها التجاریة لدى اعبمهور

( وىو ما دؿ على وجود فروؽ دالة p= 0,019 < 0.05عن مستوى اؼبعنویة )اإلحصائیة تقل الداللة  قیمة أف

ة بُت الرعایة الریاضیة للمؤسسة وإدراؾ اؼبشجعُت للمؤسسة الراعیة. لنقـو بعد ذلك إحصائیا تفید أف ىناؾ عالق

باستخداـ االختبارات البعدیة، واليت مت فیها استخداـ )الشروبة اؼبستعملة( كمعیار للقیاس، واليت وجاءت نتائجها 

ك باختبار نفس لنقـو بعد ذل (.LSD) واختبار( Test de Tukeyمن )لصاحل شروبة موبیلیس يف كل 

 =pالًتبیع، الذي أثبت نفس النتیجة من خالؿ قیمة الداللة اإلحصائیة اؼبعنویة )الفرضیة باستخداـ كاي 

(. وعلیو وبناءا على النتائج اليت مت التوصل الیها يبكننا القوؿ بأنو توجد فروؽ بُت متوسطات 0.05 > 0.000

الراعیة تعزى للشروبة اؼبستخدمة تشَت اذل تأثره بالرعایة الریاضیة عند مستوى  للشركة اؼبشجعُت إدراؾ متغَت تعزیز

. وبالتارل يبكننا القوؿ بأف اسًتاتیجیة التسویق الریاضي من خالؿ الرعایة الریاضیة تساىم يف بناء 0.05اؼبعنویة 

 وتعزیز اإلدراؾ لدى اؼبشجعُت.  

رعایة الریاضیة تساىم يف بناء صورة ذىنیة إهبابیة عن يف اعبانب النظري للدراسة اذل أف ال أشرنا   -

اؼبؤسسة الراعیة، وذلك من خالؿ ؾبموعة اؼبعاين اغبسیة اليت وبملها اؼبشجع ذباه فریقو، واليت تنتقل يف ذىن 

. أو النادي باؼبؤسسة واؼبشجع اذل اؼبؤسسة الراعیة لنادیو أو فریقو اؼبفضل نتیجة لعقد الرعایة الذي هبمع فریق

لذلك، حاولنا من خالؿ الفرضیة الثانیة قیاس تأثَت الرعایة الریاضیة على بناء الرابط العاطفي مع اؼبشجعُت. وقد 

وىو  (p= 0.002 < 0.05أظهرت نتائج ربلیل التباین أف قیمة الداللة اإلحصائیة أقل من مستوى اؼبعنویة )

االرتباط العاطفي ذباه بُت الرعایة الریاضیة للمؤسسة و  قةما یثبت انو ىناؾ فروؽ دالة إحصائیا تفید بأف ىناؾ عال

 یة لصاحل شروبة موبیلیس يف كل منالراعیة، لتأيت بعد ذلك نتائج االختبارات البعد اؼبؤسسة
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 (Test de Tukey( و اختبار  )LSDومن أجل التأكید على صحة النتائج قمنا بإخبار كاي . ) 

(. علیو p= 0.000 < 0.05الًتبیع والذي أشار بدوره اذل قیمة الداللة اإلحصائیة أقل من مستوى اؼبعنویة )

الراعیة تعزى للشروبة  اؼبؤسسة يبكننا القوؿ بأنو ىناؾ فروؽ بُت متوسطات متغَت خلق الرابط العاطفي ذباه

. أو دبعٌت اخر.  يبكننا القوؿ بأف 0305ویة اؼبستخدمة تشَت اذل تأثره بالرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعن

 اسًتاتیجیة التسویق الریاضي من خالؿ الرعایة الریاضیة تساىم يف بناء رابط عاطفي مع اؼبشجعُت.  

الرابط العاطفي مع اؼبشجعُت من خالؿ  وكذا خلقبعد قیاس مسانبة التسویق الریاضي يف تعزیز اإلدراؾ  -

الرعایة الریاضیة، حاولنا يف الفرضیة الثالثة قیاس تأثَت ىذه االسًتاتیجیة على تفضیالت اؼبشجعُت. وقد كانت 

 نتائج التحلیل اإلحصائي كالتارل: 

ة الراعیة دبعیار الشروب اؼبؤسسة( ؼبتغَت تفضیل ANOVA*   أظهرت نتائج ربلیل التباین )    

 (p= 0.023 < 0.05اؼبستخدمة قیمة معنویة أقل من مستوى الداللة )

( Test de Tukeyمن )* جاءت نتائج االختبارات البعدیة لصاحل شروبة موبیلیس يف كل     

 (LSDواختبار )

 p= 0.000* أظهرت نتائج اختبار كاي الًتبیع أف قیمة الداللة اإلحصائیة أقل من مستوى اؼبعنویة )    

< 0.05 .) 

الراعیة تعزى للشروبة اؼبستخدمة تشَت اذل تأثره  اؼبؤسسةأي أنو ىناؾ فروؽ بُت متوسطات متغَت تفضیل 

. أي أف السًتاتیجیة التسویق الریاضي تأثَت على تفضیالت 0305بالرعایة الریاضیة عند مستوى اؼبعنویة 

 اؼبشجعُت من خالؿ الرعایة الریاضیة.
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 من العاطفي الرابط قوة بُت إحصائیة داللة ذات عالقة بعة معرفة ما إذا كانت توجدأردنا يف الفرضیة الرا -

لو. ومن اجل اختبار صحة ىذه الفرضیة قمنا  الراعیة اؼبؤسسة وتفضیل الوطٍت اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ

بتقسیمها اذل فرضیتُت فرعیتُت، يف الفرضیة األوذل قمنا بقیاس العالقة اؼبباشرة بُت متغَت التفضیل و )قوة االرتباط 

العاطفي لدى اؼبشجعُت ذباه اؼبنتخب الوطٍت اعبزائري(. وقد أظهرت النتائج باستخداـ معامل االرتباط أنو ىناؾ 

 اؼبؤسسة الوطٍت واؼبتغَت تفضیل اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت طرؼ من العاطفي الرابط قة مباشرة بُت اؼبتغَت قوةعال

 .0.05لو عند مستوى اؼبعنویة  الراعیة

مث يف الفرضیة الثانیة قمنا بقیاس العالقة الغَت مباشرة بُت اؼبتغَتین من خالؿ ؿبور اإلدراؾ، مث من خالؿ  

ي، مث قیاس العالقة بُت اؼبتغَتین من خالؿ التفاعل احملورین )اإلدراؾ والرابط العاطفي(. وقد ؿبور الرابط العاطف

 طرؼ من العاطفي الرابط أظهرت النتائج باستخداـ معامل االرتباط أنو ىناؾ عالقة غَت مباشرة بُت اؼبتغَت قوة

 .0.5د مستوى اؼبعنویة لو عن الراعیة اؼبؤسسة الوطٍت واؼبتغَت تفضیل اؼبنتخب ذباه اؼبشجعُت

 مع تفضیلهم وعلیو يبكننا القوؿ بأف لقوة الرابط العاطفي الذي هبمع اؼبشجعُت باؼبنتخب عالقة 

 .سسة الراعیة لوللمؤ 

  :التوصيات 2

تعترب رعایة األندیة والفرؽ سالح ذو حدین، فبقدر تأثَت النتائج اإلهبابیة للفریق على اؼبسانبة يف ربسُت  -

اؼبؤسسة الراعیة، قد تؤثر النتائج السلبیة بشكل عكسي على صورة اؼبؤسسة، لذا نقًتح تنویع االستثمارات صورة 

 يف اجملاؿ الرعایة الریاضیة.

االىتماـ بأنشطة االتصاؿ التسویقي على مستوى اؼبناطق الداخلیة من أجل تعزیز اإلدراؾ لدى سكاف -

 ىذه اؼبناطق باؼبؤسسة وعالمتها التجاریة.
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استغالؿ رعایة اؼبؤسسة للفریق الوطٍت يف الًتویج لصورهتا ولعالمتها التجاریة يف اؼبناطق الداخلیة عن  -

 طریق اللوحات اإلشهاریة، اؼبلصقات وغَتىا

 تنظیم دورات أو أحداث ریاضیة ودیة من شأنو أف یساىم يف تعزیز الرابط العاطفي ذباه اؼبؤسسة. -

 آفاق الدراسة:  3

ىذا اؼبوضوع لدراسة اسًتاتیجیة التسویق الریاضي من خالؿ قیاس فعالیة أحد أىم أبعادىا تطرقنا يف 

كما أننا ركزنا على قیاس أىداؼ ؿبددة من بُت األىداؼ االتصالیة التسویقیة، فیما   ؛واؼبتمثلة يف الرعایة الریاضیة

سسة سواء االتصالیة التسویقیة أو األىداؼ ال تزاؿ العدید من اؼبتغَتات اؼبتعلقة بالتسویق الریاضي وبأىداؼ اؼبؤ 

 األخرى اؼبتعلقة باعبانب التسویقي أو غَتىا حباجة للدراسة والتحلیل. نذكر منها:

 اسًتاتیجیة تسمیة اؼبنشآت الریاضیة ومستقبلها يف اؼبؤسسات اعبزائریة -

 سوقیة مدى تأثَت الًتاخیص يف القطاع الریاضي على حجم اؼببیعات وزیادة اغبصة ال -

 رعایة النجـو وتأثَتىا على قیمة العالمة التجاریة ؼبؤسسة -

دور التسویق االلكًتوين يف تعزیز اإلدراؾ لدى مستخدمي اإلنًتنت: دراسة مقارنة بُت الرعایة الریاضیة  -

 االلكًتونیة واإلعالف االلكًتوين

وأسالیب التسویق التقلیدي  فعالیة أسالیبمقارنة بُت  اعبزائر: دراسةواقع تسویق اؼبنتوج الریاضي يف    -

التسویقیة للمؤسسةالریاضي يف ربقیق األىداؼ  التسویق
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 (01) :الملحق  رقم

 جامعة غرداية

 كلية علوم اقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 قسم علوم التجارية

 

 

 

 

 اختً الفاضلة أخً الفاضل
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 فً اطار القٌام بدراسة مٌدانٌة إلعداد رسالة دكتوراه  تخصص: تسوٌق ابداعً بعنوان:

التسويقية للمؤسسة االقتصادية  االتصالية استراتيجية التسويق الرياضي في تحقيق األهداف" 

 الخدمية"

ستساهم فً دعم البحث العلمً،  علٌهاحٌث أن االجابة بأن ندعوكم لإلجابة على األسئلة الواردة أدناه ٌسرنا    

 لمً فقط و تبقى قٌد السرٌةو نعلمكم أن هذه المعلومات و اإلجابات ستستعمل ألغراض البحث الع

 



 

 

 :ةشخصيالبيانات ال-
 الجنس:                      ذكر     )  (               أنثى      )  (

 )  (           31من  )  (      أكثر 31الى  70)  (        من      72الى  01السن:           من 

 اورٌدو            )  (      الشرٌحة المستعملة       موبٌلٌس  )  (               جٌزي     )  (       

 سنوات    )  ( 3الى  0تستعمل شرٌحة موبٌلٌس )ان وجدت(:      أقل من سنة  )  (   

 سنوات )  ( 0سنوات   )  (        اكثر من  0الى  0                                                 

 :الجزائري قوة االرتباط العاطفي لدى المشجعين تجاه المنتخب الوطني -2
  )  (   التلفاز  )  (     اإلنترنت )  (أخرى ) ( تتابع مبارٌات المنتخب من خالل:   الملعب   0 
 )  (      دائما   )  (        أحٌانا      )  (     نادرا     تتابع مستجدات المنتخب:     7 
      )  (             سنوات    1الى  2 )  (       سنوات  0تشجع المنتخب منذ:        سنة الى  3 

 سنة فما فوق      )  ( 03سنوات   )  (      07الى  9                                         

 )  (       )  (      ال شًء     السعادة    )  (        الرضى  ٌشعرك بــ:   المنتخب الوطنً  فوز 0 

 )  (    خسارة المنتخب الوطنً تشعرك بــ:    تغضب    )  (     تنزعج قلٌال  )  (   ال تتأثر   2 

 راك المشجعين للمؤسسةالمحور األول: عالقة الرعاية الرياضية بإد
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 العبارة
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 تماما

 

0 

 

أثناء متابعة مبارٌات المنتخب الوطنً 

عن طرٌق التلفاز تستطٌع تذكر اللوحات 

 االعالنٌة الموجودة داخل الملعب

     

تستطٌع تذكر االشهارات المصاحبة  2

 لمبارٌات المنتخب الوطنً

     

من خالل متابعة مبارٌات المنتخب  1

الوطنً تستطٌع تذكر الشركات الراعٌة 

 له

     

تستطٌع ان تتذكر شركة االتصال الراعٌة  9

 للمنتخب الوطنً

     

تتذكر اإلشهارات الخاصة بهذه الشركة  01

 بعد المبارٌات

     

تعرف العالمة التجارٌة الخاصة بهذه  00

 المؤسسة

     

       لدٌك معلومات عن خدمات الشركة 07

      لدٌك معلومات عن عروضها 03

 

 



 

 

 الرابط العاطفي تجاه المؤسسةالمحور الثاني: 
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موافق  العبارة
 بشدة

محاي موافق
 د

غير 
 موافق

 غير
موافق 
 تماما

41 
      اشهارات موبٌلٌس تذكرك بالمنتخب الوطنً

41 
اللوحات  تتغلب علٌك روح الرضا وأنت تشاهد 

 اإلعالنٌة لموبٌلٌس المصاحبة لمبارٌات المنتخب
     

41 
      ٌعجبك تواجد موبٌلٌس على مستوى المشهد الرٌاضً

41 
اعطى دفعة اٌجابٌة لكرة  FAF*دعم موبٌلٌس لل 

 القدم الجزائرٌة
     

41 
رعاٌة موبٌلٌس للمنتخب الوطنً تعتبره شٌئا اٌجابٌا 

 للمنتخب
     

41 
رعاٌة موبٌلٌس للمنتخب الوطنً ٌولد لدٌك شعورا 

 اٌجابٌا تجاه الشركة
     

02 
رعاٌة موبٌلٌس للمنتخب الوطنً ٌشعرك بالرضا عن 

 الشركة 
     

04 
      التعامل مع موبٌلٌس ٌشعرك بدعمك للمنتخب الوطنً 

00 
تعتبر االمتٌازات التً تقدمها موبٌلٌس لمشجعً 

 محفزا لمواصلة االرتباطالمنتخب الوطنً 
     

  FAF* .االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم: 

 تفضيل المشجعين للمؤسسة الراعية المحور الثالث: 
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موافق  العبارة
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماما

02 
زاد اهتمامك بموبٌلٌس مقارنة بمنافسٌها نتٌجة 

 لدعمها للمنتخب الوطنً
     

01 
ارتفعت قابلٌتك للمؤسسة بعد دعمها للمنتخب 

 الوطنً
     

01 
للمنتخب الوطنً ٌجعلها  رعاٌة موبٌلٌس

 ممٌزة بالنسبة الٌك 
     

01 
رعاٌة موبٌلٌس للمنتخب الوطنً ٌخلق لدٌك 

 مٌوال للمؤسسة مقارنة بمنافسٌها 
     

01 
 االمتٌازات التً تقدمها المؤسسة الراعٌة
 لمشجعً المنتخب تعزز من تفضٌلك لها

     

01 
بالمنتخب الوطنً أثر على  ارتباط موبٌلٌس

 تفضٌلك لها
     

 



 

 

 

 (02) :الملحق  رقم

 قائمة األساتذة احملكمُت:

 الجامعة االسم و اللقب الرقم
 جامعة غرداية محمد  مولود غزيل 01
 جامعة غرداية بوعبدلي أحالم 02
 جامعة األغواط الساحي مصطفى 03
 األغواطجامعة  زيد الخير مولود 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (03) :الملحق  رقم



 

 

 

 (04) :الملحق  رقم

 


