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المستخلص
تم تسليط الضوء على الخلفية النظرية للمفاهيم المتعلقة باألنشطة التسويقية الرياضية والرعاية
الرياضية واألداء التسويقي ،وواقع األخير في األنيية الرياضية العراقية التي يعيّ تحسينها أمرا مهما في
استمرار ونجاح المنظمات الرياضية السيما األنيية الرياضية ،والوقوف على النتائج والمقترحات التي
توصل إليها الباحث ،فمن خالل معايشة األنيية الرياضية المبحوثة ،تبين هناك ضعف في األداء التسويقي
والذي كان بسبب ضعف االهتمام بتوظيف األنشطة التسويقية والرعاية الرياضية في ممارسات وأنشطة
األنيية الرياضية التي تقوم بها ،والوقوف على تشخيصها ومعالجتها.
و توصل الباحث إلى نتائج كان أبرزها مستوى األداء التسويقي في األنيية المبحوثة اتسم بالضعف
الكبير ،وعلى ضوء االستنتاجات تم وضع مجموعة من المقترحات كان أبرزها :االهتمام بتحسين األنشطة
الرياضية عبر دعمها ورعايتها تسويقيا ،أل نها تعكس أداء النادي الرياضي التسويقي الذي يعي ضرورة
لتحقيق المنافسة والتفوق في السوق الرياضية.
الكلمات المفتاحية :األنشطة التسويقية الرياضية ،الرعاية الرياضية ،األداء التسويقي.
Abstract
The theoretical background of concepts related to sports marketing activities,
sports sponsorship, marketing performance, and the reality of the latter in the Iraqi sports
clubs were taken into account. It is important in the continuation and success of sports
organizations, especially sports clubs, and to find out the results and suggestions reached
by the researcher. There was a weakness in marketing performance, which was due to
poor interest in the use of marketing activities and sports sponsorships in the practices
and activities of sports clubs, and to diagnose and treat them. The researcher concluded
that the results were the most important of which was the level of Marketing performance
in the clubs studied. The results of the study are a group of suggestions; the most
important among them is the interest to improve the sports activities through supporting
and sponsoring them in marketing, because it reflects the performance of the sports club.
Hence, it is necessary to achieve competition and excellence in the sports market.
Keywords: Sports Marketing activities, Sponsorship, marketing performance.

المحور األول -منهجية البحث
أولا -مشكلة البحث
يمكن تسليط الضوء على المشكلة الرئيسة التي تواجهها المنظمات الرياضية على نحو عام،
والمنظمات الرياضية ف ي البيئة العراقية على نحو خاص والتي تكمن في الضعف الكبير في تفاعل
األنشطة التسويقية مع األنشطة الرياضية ،وهذا ما تم معاينته أثناء معايشة األنيية الرياضية
المبحوثة ،كذلك ال يخفى ضعف الرعاية الرياضية المقيمة من المنظمات التسويقية التجارية
والجهات ذات العالقة باألنشطة الرياضية سواء الحكومية أو المحلية .والذي بيوره ينعكس على
واقع األداء التسويقي في المنظمات الرياضية.
هذا يقودنا إلى طرح التساؤل اآلتي:
 .1هل لألنشطة التسويقية الرياضية والرعاية الرياضية دور واضح في تحسين أداء المنظمة
الرياضية تسويقيا؟
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ثانيا ا -أهمية البحث
من خالل قراءة مشكلة البحث الرئيسة تبرز أهمية البحث التي تكمن في األداء التسويقي الذي
يعيّ من المواضيع التي لها مكانة كبيرة في المنظمات على نحو عام والرياضية على نحو خاص ،إذ
تقوم المنظمات الرياضية ولضمان بقائها في السوق الرياضية والمنافسة بمراجعة أدائها التسويقي
إلى جانب أدائها الرياضي على نحو فاعل والذي من شأنه أن ينعكس وعلى نحو إيجابي على مجمل
أنشطتها الرياضية المقيمة ،مما يعود بالفائية على المنظمة الرياضية والجمهور ،كذلك يفترض
اال رتقاء بمستوى األداء التشغيلي والتسويقي لكسب الجماهير الرياضية وإرضائهم ،واالهتمام
باألنشطة التسويقية و الرعاية الرياضية عبر دعوة المنظمات التسويقية التجارية المحلية منها
والعربية للمشاركة في تسويق األنشطة الرياضية وعلى كافة المستويات والسيما اإلعالمية منها.
ثالثا ا -أهداف البحث
يهيف البحث الحالي إلى التعرف على دور األنشطة التسويقية الرياضية والرعاية الرياضية
التي من شأنها أن تحسن من األداء التسويقي في المنظمات الرياضية قيي البحث ،ودورها في تعزيز
بقية األنشطة التي تقوم بها المنظمات الرياضية والسيما األنيية الرياضية.
رابعا ا -فرضيات البحث
يمكن عرض فرضيتين رئيسيتين هما
 .1هناك عالقة ارتباط معنوية وعني مستوى  ,0,0بين األنشطة التسويقية الرياضية مجتمعة
والرعاية الرياضية التي تقيمها وتمارسها األنيية الرياضية المبحوثة وأدائها التسويقي ،ويتفرع
منها اآلتي:
أ .هناك عالقة ارتباط معنوية وعني مستوى  ,0,0بين األنشطة التسويقية الرياضية مجتمعة
واألداء التسويقي في األنيية الرياضية المبحوثة.
ب .هناك عالقة ارتباط معنوية وعني مستوى  ,0,0بين الرعاية الرياضية واألداء التسويقي
في األنيية الرياضية المبحوثة.
 .2هناك عالقة تأثير معنوي بين األنشطة التسويقية الرياضية مجتمعة والرعاية الرياضية في
األداء التسويقي ،ويتفرع منها اآلتي:
أ .هناك تأثير معنوي لألنشطة التسويقية في األداء التسويقي.
ب .هناك تأثير معنوي للرعاية الرياضية في األداء التسويقي.
خامسا ا -أسلوب جمع البيانات
تم جمع البيانات من خالل اآلتي:
 البيانات الثانوية :عبر الكتب والمجالت العلمية ذات العالقة بموضوع البحث الحالي ،والمراجعالتي من شأنها أن تعزز التأطير النظري للبحث.
 البيانات األولية :عبر تصميم استمارة استبانة وزعت على الهيئة اإلدارية والفنية لألنييةالرياضية المبحوثة وعيد من جماهيرها الرياضيين البارزين ،والتي بلغت بواقع  50استمارة
استبانة لكل نا ٍد رياضي ،تضم في طياتها فقرات متنوعة ذات العالقة بمتغيرات البحث (األنشطة
التسويقية الرياضية والرعاية الرياضية ،واألداء التسويقي) ،وقي تم استرجاع  5,استمارة كاملة
لكل نا ٍد رياضي ،تم حصر بياناتها والتحقق من اكتمالها للتحليل اإلحصائي وفق برنامج SPSS.
 ،ver.24وذلك بعي استبعاد  10استمارة ( )21,= 10 -220منها لعيم اكتمال اإلجابة عليها من
األفراد المبحوثين.
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سادسا ا -مجتمع البحث وعينته
تمثل مجتمع البحث بالمنظمات الرياضية العراقية (األنيية الرياضية) ،أما فيما يخص عينته
فقي تمثلت بأخذ الهيئات اإلدارية والفنية وعيد من الجماهير الرياضية المشجعة لألنيية المختارة
والتي تمثلت بثالثة أنيية رياضية ذات مكانة في األوساط الرياضية ،وهي كل من :نادي الزوراء
الرياضي /في العاصمة العراقية بغياد ،ونادي أربيل الرياضي في محافظة أربيل ،ونادي دهوك
الرياضي في محافظة دهوك /في إقليم كردستان العراق.
سابعا ا -حدود البحث
تمثلت الحيود المكانية للبحث باألنيية الرياضية المنتشرة في ثالث محافظات عراقية وهي
(بغياد -اربيل -دهوك) أما حيود البحث الزمانية للجانب الميياني فهي بيءا من 2,12 /1/11
ولغاية 2,12 /1/2,م.
ثامنا ا -أنموذج البحث الفتراضي
األنشطة التسويقية الرياضية (التسويق
في الرياضة ،التسويق من خالل
الرياضة ،التسويق مع الرياضة)،
والرعاية الرياضية

األداء التسويقي

الشكل 1
أنموذج البحث
المصدر :من إعداد الباحث (

 :عالقة ارتباط،

 :عالقة تأثير)

المحور الثاني -األنشطة التسويقية الرياضية
أولا -مفهوم األنشطة التسويقية
تقوم المنظمات بالعييي من األنشطة التسويقية ،محاولة منها في تحييي احتياجات المستهلكين
المتعيدة والمتنوعة وتحقيق رغباتهم ،والعمل على توفير تلك االحتياجات في الزمان والمكان
المناسبين ،وصوال إلى إرضاء المستهلكين وكسب والئهم لمنتجاتهم عبر تقييم تشكيلة من المنتجات
التي من شأنها أن تحقق أهيافها في البقاء واالستمرار (خالي.)2,0 ،2,10 ،
ويعرف النشاط التسويقي بأنه "تحييي السوق المستهيف لتسويق منتج ما ،ويمكن تطبيقه على
أرض الواقع ،ويفترض إيجاد حالة من الوالء للمنتج من خالل تطويره وعرضه بصوره مناسبة
(البكري.)2 ،2,12 ،
بذلك فمهمة النشاط التسويقي هي الترويج لمنتج ما على أكبر عيد ممكن من المستهلكين ،كما
المسوق
يعتمي على المرونة والكيفية في إقناع المستهلك القتناء المنتج .وأيضا يفترض أن يتحلى
ّ
بالصبر والمرونة النتشار عملية التسويق على أوسع قير ممكن بين األسواق المختلفة وصوال إلى
الشرائح المستهيفة من المستهلكين (مصطفى.)02 ،2,10 ،
ولذلك يكمن دور األنشطة التسويقية في تحقيق حجم مربح من المبيعات عبر إيجاد فرص
تسويقية جييية ،والبحث عن القطاعات السوقية المربحة ،وتشجيع البحث عن السلع الجييية
).(Kotler and Keller, 2012, 156
وفي ظل التطورات التكنولوجية وتقنيات الحاسوب ،فإن المنظمات التسويقية تقوم بتوظيف
أنشطتها التسويقية إلكترونيا ،وما يعرف بالتسويق اإللكتروني ،فهي تعمل على ترويج منتجاتها
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وتقييمها للمستهلكين عبر الوسائل اإللكترونية بيءا بإنشاء موقعا إلكترونيا للمنظمة على االنترنت،
وكذلك توظيف مواقع ومنصات التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك واالنتستغرام واليوتيوب
وغيرها ،ويعيّ هذا النوع من التسويق فعّال جيا في اليول الغربية وعيد من اليول العربية ،فهو
عرض وبيع السلع والخيمات عبر شبكة االنترنت ،ويتيح التسويق االلكتروني مشاهية المنتج
ومقارنته بمنتجات أخرى وتقييم مزيجه التسويقي ،فضال عن سرعة تلقي الطلبات من المستهلكين
وتقييم االقتراحات على الموقع اإللكتروني ،مما يساعي المنظمة على معرفة الحاجات والرغبات
على نحو منتظم ).(Wolfeston, 2017, 245
ثانيا ا -مفهوم األنشطة التسويقية الرياضية
في موضوعات التسويق الرياضي ،فإن لألنشطة التسويقية الرياضية أهمية كبيرة في
النهوض بواقع النشاط الرياضي الذي يضفي أهمية ومكانة لألنيية الرياضية ،وتقسم األنشطة
التسويقية الرياضية التي تمارسها المنظمات التسويقية في األنيية الرياضية على ثالثة أقسام رئيسة
هي:
.1التسويق في الرياضة Marketing in Sports
تقوم المنظمات المنتجة للسلع والمقيمة للخيمات بتوظيف أنشطتها التسويقية في دعم األنيية
الرياضية ،الس يما في المسابقات والبطوالت الرياضية المهمة ،مثل تصفيات بطولة كأس القارات،
أو كأس العالم ،إذ تقوم المنظمات اإلنتاجية بصناعة المالبس واألحذية الرياضية والمعيات
الرياضية التي تتناسب ونشاط كل نا ٍد رياضي ،ومن األمثلة على تلك المنظمات ،مجموعة مصانع
 Nikeاألمريكي ة التي توفر مئات اآلالف من المنتجات الرياضية الموجهة لكل األنيية الرياضية
ونشاطاتها .وأيضا مجموعة مصانع .(Shilbury, et all, 2009, 245) Adidas
فهذه المصانع تيعم األنيية الرياضية ولها سوق كبيرة في الوسط الرياضي ،فهي تقيم تشكيلة
من المنتجات التي تناسب عيدا من أنشطة األنيية الرياضية وفق تعاقيات متوسطة وطويلة األجل
بينها وبين النادي ،فتكون هي الراعية الرسمية أو الياعمة في المحافل والبطوالت الرياضية
(.)Smith, 2008, 116
.2التسويق من خالل الرياضة Marketing through Sports
يالحظ ذلك جليا في المنظمات الراعية للمنافسات أو األنيية الرياضية أو حتى المنظمات
المشغلة لبرامج ومشاريع رياضية  ،ومن أمثلة ذلك شركات الطيران اإلماراتي ،وشركات
االتصاالت الوطنية السعودية ،وغيرها من المنظمات التي تقيم خيماتها للمستهلكين (Shilbury, et
).all, 2009, 249
وهناك منظمات أخرى تقوم بالترويج عن منتجاتها في أوقات ومواسم البطوالت الرياضية
كما في مجموعة مصانع ( ) KIAالكورية ،فتعمل على وضع إعالناتها على محيط الملعب ،وعني
شبابيك التذاكر وبطاقات التذاكر ،وكذلك بوابات اليخول ألرض الملعب .وأيضا هناك منظمات تقوم
بالترويج عن منتجاتها عبر طباعة عالمتها التجارية على مالبس الالعبين الرياضيين مثل:
مجموعة مصانع شوفروليت األمريكية لصناعة السيارات التي قامت بوضع عالمتها التجارية
بوصفها شركة راعية لنادي مانشستر  Manchester Unitedاإلنكليزي (Mullin, et all, 2007,
).333
.3التسويق مع الرياضة Marketing with Sports
يمكن مشاهية هذا النشاط التسويقي عبر جذب المشاهير من الممثلين والفنانين الذين لييهم
قاعية جماهيرية كبيرة في الوسط الفني  ،فيكون اإلعالن عن المنتجات عبر ظهور الممثل أو الفنان
في المالعب والصاالت الرياضية ،وهو يقوم بالترويج عن منتج ما ،أو عبر مشاركة المشاهير
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والنجوم في العروض الرياضية ،وفي افتتاحيات البطوالت الرياضية (Shilbury, et all, 2009,
) ،251ومن أمثلتها تقييم العروض الغنائية للفنانة  Shakeeraفي أغنية افتتاح بطولة كأس العالم
2,1,م التي استضافتها جنوب أفريقيا (.)www.fifa.com

وهناك أنشطة تسويقية متعيدة تقوم بها المنظمات التسويقية التجارية في تسويق منتجاتها،
ومنها تطوير المنتجات وآلية تسعيرها وطرائق التوزيع عبر القنوات التوزيعية المتنوعة والتي
تتناسل وطبيعة المنتجات المصنعة والمقيمة وأيضا أساليب الترويج عنها (Mullin, et all, 2007,
).341
وتستهيف األنشطة التسويقية الرياضية تحقيق حاجات ثالث من أصناف المستهلكين وهم:
)(Smith, 2008, 189-190

أ .المشجعون أو المتابعون للرياضة :وهم نبض الصناعة الرياضية.
ب .المشاركون في الصناعة الرياضية :مثل المنظمون للمسابقات واألحياث الرياضية ،أو الوسائل
اإلعالمية التقلييية منها واإللكترونية ،والقائمون على نقل الحيث الرياضي على نحو مباشر
ت .الرعاة :إذ يعيّون ذوي أهمية ال تقل عن أهمية المتابعين والمشجعين للرياضة ،والرعاة هم
المنظمات التجارية والصناعية التي تقوم بيعم المنافسات الرياضية ماليا بهيف الحصول على
حقوق الرعاية الرياضية.
المحور الثالث -مفهوم الرعاية الرياضية وأهميتها
أولا -مفهوم الرعاية الرياضية
تعيّ الرعاية الرياضية إحيى األنواع الرئيسة لعلم التسويق الرياضي الذي يتكون من أنشطة
مصممة بهيف االرتقاء بحاجة المستهلكين سواء رياضيين أو غير رياضيين ،وتكون أنشطتها عبر
عمليات تجارية تبادلية ).(Shilbury, et all, 2009, 453)(Walsh, et all, 2008, 109
وتعرف الرعاية الرياضية بأنها "العملية التي تمارسها المنظمات بغية تحقيق أهيافها وفق
خططها الطويلة الميى وعلى نحو غير مباشر لتتوافق أيضا مع درجة استعياد الرعاة لالستفادة من
استثماراتهم من اإلعالن واليعاية واألنشطة الترويجية اإلضافية األخرى" (Mullin, et all, 2007,
).423
وتعرف أيضا الرعاية الرياضية على أنها "األداة لتحسين صورة المنظمة واالعتراف
االجتماعي بها بشكل عام" .وللرعاية أشكال وبرامج متعيدة ،ولكن تبقى الرعاية الرياضية هي
األكثر جاذبية من بقية الرعايات األخرى ).(Ruth and Tekle, 2008, 10
كما وتعرف الرعاية الرياضية على أنها "اتفاق تجاري بين طرفين يقوم من خالله الراعي
على توفير المال والسلع والخيمات ،وفي المقابل الطرف اآلخر المستفيي من هذه الرعاية يوفر
الحقوق واالرتباط مع المنظمة ليستفيي منها كراع تجاري")(T. Bettina, 2010, 539
إن دور الرعاية الرياضية أصبح أكثر تميزا لتتحول من كونها أداة ليعم التسويق في المنظمة
التجارية إلى كونها أساسا في استراتيجيات التسويق في المنظمة ).(Mullin, et all, 2007, 430
ونظرا للشعبية الكبيرة لكرة القيم في المجتمعات والشعوب ،والتغطية التلفزيونية واإلعالمية
الضخمة التي تقيمها الرياضة ،وتحيييا كرة القيم والتي تقاس على أنها بيرجة عالية من األهمية
والجاذبية للمنظمات الراعية ،لقيرتها على إبراز صورة المنظمات ألكبر عيد ممكن من المتابعين.
هذه األسباب جعلت من رعاية فرق كرة القيم والمسابقات المرتبطة بها الوسيلة األكثر فعالية
للحصول على درجة عالية من الوعي المطلوب بالسلع والخيمات المقيمة من الرعاة للمستهلكين
عبر برامج رعاية كاملة أو مشتركة ).(Rui, et all, 2013, 292

المهتدي []31

ثانيا ا -أهمية الرعاية الرياضية
إن الرعاية الرياضية عبر نشاط النادي كنشاط كرة القيم تهيف إلى تحقيق أهياف قصيرة
األجل كالتأثير على سلوك المستهلكين ،وأيضا التركيز على زيادة المبيعات ،كما أن للرعاية أهيافا
مهمة وبارزة ،وتعيّ أهيافا غير مباشرة وطويلة األجل مثل إظهار المنظمة الراعية بأبرز صورها
وزيادة الوعي بالعالمة التجارية للمنظمة ،وأيضا المشاركة في المسؤولية االجتماعية عبر برامج
الرعاية ،وهذه األهياف بال شك تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق هيف رئيس منشود يكمن في
تحسين مبيعات المنتجات للمنظمة الراعية ).(Smith, 2008, 388
وللرعاية الرياضية أهمية كبيرة في دعم األنيية الرياضية ،وتحقيق أهياف األخيرة في
الوصول إلى المراتب العليا والصيارة أمام األنيية األخرى ،لذا يفترض على المنظمات واالتحادات
الرياضية أخذ هذه الرؤية بعين االعتبار من خالل إعطاء األنيية المتوسطة أو الصغيرة ،وكذلك
المنافسات الرياضية األقل حجما ،المساحة اإلعالمية المستحقة التي من خاللها تتمكن من جذب أكبر
عيد من الرعاة الذين اكتسبوا الثقة بأن العالمة التجارية والمنتجات المقيمة منهم سوف تجي المساحة
الكافية للبروز واالنتشار ). (T. Bettina, 2010, 548
ثالثا ا -تحديد التوقيت المناسب لرعاية النادي الرياضي
يفترض تنسيق أوقات المباريات وجيولة المنافسات الرياضية التي تعيّ من األمور المهمة
التي يفترض أن تكون ذات أهياف تسويقية ،وهذا األمر يعيّ من األمور البسيطة وسهلة التفعيل.
ونظرا لكون رعاية األنيية الرياضية تسهم في تحسين صورة المنظمة التجارية وإبراز مكانتها بين
المنظمات األخرى والمستهلكين من خالل برامج الرعاية المقيمة والمتوافقة مع خيمة المجتمع
والمسؤولية االجتماعية للمنظمات التجارية تجاه فئات المجتمع كافة (Mullin, et all, 2007,
).432
بذلك ،فإن هذه الرؤية العلمية لمفهوم الرعاية الرياضية وما تقيمه من مزايا كثيرة للمنظمات
التجارية المستفيية منها تيعو القائمين على الرياضة إلى إيجاد بيئة رياضية تمتلك قوانين وتشريعات
وأطر واضحة تسهم في جذب المنظمات التجارية للمشاركة في تنمية األنشطة الرياضية عبر برامج
رعاية مخططة وميروسة ).(Smith, 2008, 392
بعي هذا العرض لمفهوم الرعاية الرياضية وأهميتها ،نصل إلى خالصة مفادها :يمكن تغيير
مسار وطبيعة عمل األنيية الرياضية والمسابقات والمنافسات التي تخوضها األنيية ،من باحثين
للمنظمات التجارية للمساهمة في الرعاية إلى جاذبين لهم بما نملكه من بيئة محفزة للمنظمات
التجارية يحققون من خاللها أهيافهم القصيرة والطويلة األجل ،السيما أن العراق بكل محافظاته لييه
من المقومات اإليجابية ما يجعله جاذبا لكثير من المستثمرين ،وفي كل المجاالت السيما المجال
الرياضي.
والجيول  1اآلتي يوضح أهم المنظمات الراعية للرياضة لعام 2,12م لعيد من األنيية
الرياضية األوربية التي تعاقيت معها ولفترات مختلفة.
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الجدول 1
أهم المنظمات الراعية للرياضة لعام 2112م لعدد من األندية الرياضية األوربية
ت

النادي

1
2
3
2
5
9
7
2
6
11

برشلونة
بايرن ميونخ
مانشستر يونايتد
ليفربول
ريال مدريد
توتنهام
تشيلسي
أي سي ميالن
مانشستر ستي
جوفينتس

المنظمة الراعية

الفترة بالسنوات

القيمة السنوية
مليون يورو

5
3
2
2
3
2
5
5
2
2

31
22
22
22
21
15
12
12
6
2

القيمة الكلية
لعشر سنوات
(مليون يورو)
151
22
69
69
91
31
91
91
39
19

Qatar foundation
Deutch telekom
Aon
Standard chartered
Bwin
Autonomy
Samsung
Emirates
Etihad airways
Betclic
Resource: (COROLGU E COMMERCE BUCINESS ، 2014) .

المحور الرابع -األداء التسويقي (المفهوم واألهمية)
أولا -مفهوم األداء التسويقي
يعكس األداء التسويقي على نحو عام قيرة المنظمة الرياضية على البقاء والنمو والتطور في
ظل الظروف المحيطة التي تتميز بكثرة متغيراتها وتقلباتها المتعيدة ،وبما أن األداء التسويقي هو
جزء من األداء العام للمنظمة الرياضية ،فإنه يعكس كافة القيرات التي تمتلكها المنظمة ،ومنها
الموارد البشرية المتاحة ،والتي يفترض أن تعمل بكفاءة وفاعلية عالية ،وكذلك يعكس ميى تحقيق
الخطط الموضوعة ومقارنتها بما تم تحقيقه على الميى القريب والبعيي(O'Sullivan and Abela, .
)2007, 82

إن اهتمام المنظمة الرياضية بمفاهيم األداء التسويقي يعني ترجمة مخرجات أو نتائج
األنشطة اليومية ،وكذلك السعي نحو التكيف للبقاء والنمو واالستمرار في أداء أنشطتها ،وتحسينها
على نحو عام والتسويقية منها على نحو خاص ).(Thomas, 2010, 297
ويعرف األداء التسويقي بأنه "ميى تحقيق األهياف التسويقية للمنظمة ونجاحها في كسب
وإبقاء تفضيل الزبون" (.)Kotler and Keller, 2016, 643
ثانيا ا -أهمية األداء التسويقي
من خالل عرض المفاهيم التسويقية لألداء التسويقي ،يالحظ أن األداء التسويقي يعكس درجة
نجاح المنظمة أو فشلها ،وذلك من خالل السعي نحو تحقيق األهياف الرئيسة المتمثلة بالبقاء
والتكيف والنمو مع متغيرات البيئة الخارجية المحيطة ،وفي المنظمات الرياضية ،نجي أنها تواجه
بيئة سريعة التغير في متطلبات ها ومواردها والتقانات التي تستخيمها في اإلعالم والترويج عن
أنشطتها الرياضية السيما في ظل االنفتاح نحو توظيف التقنيات الحييثة في مجال نقل الحيث
الرياضي للجمهور الرياضي ).(Thomas, 2010, 310
فضال عن أن ما دعا المنظمات الرياضية إلى التوجه لتطوير أنشطتها هو حجم الطلب
والمنافسة الشييية التي تشهيها األسواق الرياضية .(Ferrell and hartline, 2011, 289) .السيما
األنشطة المتعلقة بالتقنيات الحييثة في نقل الحيث الرياضي ،لضمان القيرة على االستجابة
لمتغيرات البيئة الخارجية ،وتحقيق أهيافها الموضوعة .ويأتي ذلك من خالل االهتمام بمقاييس
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األداء التسويقي أو ما يعرف بمؤشرات األداء التسويقي وكيفية تحقيق األداء األفضل (Pont and
).Shaw, 2003, 192

بذلك فاألداء التسويقي يعي مؤشرا لميى نجاح المنظمات الرياضية في قراراتها وخططها ،أو
فشلها .إذ إن استمرار المنظمة الرياضية في تقييم األنشطة الفاعلة ،ودخول األسواق الرياضية
المتمثلة بمشاركتها في األحياث والبطوالت الرياضية اليولية والعالمية ،كما في المشاركة في كأس
العالم ،وكأس القارات ،وغيرها ،فهذه تعي أسواقا جييية ،فعليها االهتمام بأنشطتها الرياضية إلى
جانب تنويع أنشطتها التسويقية من خالل توظيف المنتجات غير الرياضية في أنشطتها الرياضية،
واالستفادة من الرعاية الرياضية التي تقيمها المنظمات اإلنتاجية والتسويقية غير الرياضية
).(O'sullivan, et all, 2009, 212
لذا يالحظ أن أهمية األداء التسويقي في المنظمات على نحو عام يمكن تحيييها في اآلتي:
).(Ross, 2009, 288-289
 .1التعرف على مقيار ما أنجز فعال من أهياف المنظمة.
 .2توفير المعلومات المطلوبة ولمختلف المستويات العاملة في المنظمة.
 .1المساهمة في وضع المعايير الالزمة لتطوير أنشطتها الرئيسة والفرعية.
 .2الكشف عن العناصر الكفوءة ذات الخبرة والمعرفة ووضعها في المواقع المناسبة.
 .0التأكي من تحقيق التناسق والتناغم بين مختلف أقسام المنظمة.
 .6سهولة تشخيص األخطاء ونقاط الضعف في األنشطة المنفذة ومطابقتها مع المخطط مسبقا.
 .5تحقيق الشمولية والعقالنية في عمليات التخطيط واتخاذ القرار وصناعته.
ثالثا ا -قياس األداء التسويقي
تكمن مشكلة ال قياس في تحييي المقياس المناسب ،فهناك مقاييس متنوعة ومتعيدة تعتمي في
قياس األداء التسويقي ،ويرى الباحثون أن مهمة القياس ليست باألمر السهل على وفق متغيرات
عييية قابلة للتغيير والتبييل ،وفي ظروف تتصف بالتغير والتباين في طبيعتها وشكلها (هامان،
.)25 ،2,,1
من هنا البي من اختيار المقياس المناسب والمالئم لطبيعة عمل المنظمات ،والذي يعي أمرا
ضروريا في تحيييه .السيما إذا ما أرادت المنظمات تحقيق مضاعفة في األداء بمقيار خمسة إلى
عشرة أضعاف من األداء الحالي (.)Jean, 2008, 145
وقي تطورت مقاييس األداء التسويقي نتيجة لتطور األنشطة واألعمال التي تقوم بها
المنظمات ،السيما بعي ظهور التجارة اإللكترونية ،والتسوق عبر االنترنت ،وتوصيل المنتجات
الكترونيا للمستهلكين .وتباينت المقاييس التي اعتميت عليها المنظمات في قياس أدائها التسويقي
ألسباب عييية كان أهمها.(Pont and Shaw, 2003, 75) :
 .1الطلب المتصاعي من المستثمرين على المعلومات المتعلقة باألنشطة واإلجراءات التسويقية.
 .2زيادة التركيز على التسويق بوصفه موجها للمبيعات المستقبلية ،ومن ثم النمو والربحية.
 .1لقي جذبت المفاهيم الشاملة الحييثة لقياس أداء األعمال العناية إلى بطاقة التقييم المتوازنة،
وضرورة إدخال المقاييس التسويقية في التقييمات الشاملة.
 .2مييرو المنظمات التسويقية باتوا ينزعجون من مقاييس األداء التقلييية بسبب عيم قيرتها على
التقييم اليقيق لما يؤدوه.
ويرى كل من ) (Kotler and Armstrongضرورة التحول من مقاييس المخرجات المالية
(العائي على االستثمار والعائي على المبيعات والتيفق النقيي) ،فضال عن الحصة السوقية التي
وصفها البعض بأنها من المقاييس المالية وغير المالية إلى مقاييس المخرجات غير المالية (الحصة
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السوقية ،والتكيفية ،واإلبياعية في التسويق ،واالبتكار ،ورضا الزبون ،ووالء الزبون ،وجودة
العالمة التجارية) ).(Kotler and Armstrong, 2018, 680
أما ( )Clarkفقي حيد مقاييس المخرجات غير المالية بـ(الحصة السوقية ،ورضا الزبون،
ووالء الزبون ،ومساهمة االسم التجاري ،أو العالمة التجارية) ،أما مقاييس المخرجات المالية فهي
(الربحية ،وإيرادات المبيعات ،والتيفق النقيي ،والحصة السوقية) (Demirel and Eren, 2014,
).78
ومن المقاييس أيضا( :الربحية ،والسيولة النقيية ،والمبيعات ،والنمو في المبيعات)
).(O’Sullivan and Abela, 2007, 80
ويمثل قياس األداء التسويقي أحي األنشطة المهمة في مجال تقييم االستراتيجيات التسويقية
والذي تشمل مقارنة النتائج بالمعايير المحيدة مسبقا ،وتحليل االنحرافات إن وجيت ،حتى يمكن من
خالله إجراء التصحيحات الالزمة ،كما إن المقياس هو المترجم الحقيقي ألداء وربحية واستمرار
المنظمة ).(Pont and Shaw, 2003, 77
المحور الرابع -الجانب التطبيقي
أولا -وصف األفراد العاملين والجمهور الرياضي في األندية الرياضية المبحوثة
 .1نادي الزوراء الرياضي
تأسس نادي الزوراء الرياضي في عام 1262م ،وعرف باسم نادي المواصالت ،ويعيّ
النادي األكثر تتويجا بالبطوالت في العراق بـ ( )12بطولة على المستوى المحلي والقاري ،وللنادي
العييي من المشاركات في البطوالت الرياضية الموزعة بين المحلية واإلقليمية والقارية.
الجدول 2
وصف متغيرات نادي الزوراء الرياضي
المتغيرات
الجنس

التصنيف
ذكر
أنثى

المجموع
العمر

31-25
35-31
21-39
25-21

المجموع
عدد سنوات النتماء للنادي

أقل من  5سنوات
11-5
 11فما فوق

المجموع
المؤهل العلمي
المجموع

إعدادية
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

التكرار
52
12
71
21
12
31
9
71
31
22
12
71
21
22
19
11
71

النسبة المئوية %
7243
2547
%111
2249
21
2547
547
%111
2246
21
1741
%111
2249
3243
2246
1242
%111
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يتبين من الجيول  2أن أغلب أفراد عينة البحث كانوا من الذكور ،وهم يمثلون الهيئة اإلدارية
والفنية للنادي وجماهير رياضية مشجعة للنادي ،وكانت نسبتهم بواقع ( ) %5201من أفراد العينة
المبحوثين لنادي الزوراء الرياضي ،وهكذا جاءت بقية المتغيرات الوصفية في عرض نسبها المئوية
وما تشكله من أفراد العينة المبحوثة في الجيول .2
 .2نادي أربيل الرياضي
هو أحي األنيية العراقية يقع في ميينة أربيل في إقليم كردستان العراق ،ويعرف أيضا باسم
نادي هه ولير ،تأسس النادي في عام 1261م ،وأول مشاركة له كانت في اليوري العراقي في عام
1261م في دوري اليرجة الثانية ،ولعب في دوري اليرجة األولى عام 1215م ،كما ولعب في
اليوري العراقي الممتاز عام 1222م  ،ومن ث ّم هبط إلى دوري اليرجة األولى عام 1226م ،وعاد
إلى اليوري الممتاز عام 1221م ،وحتى اآلن يلعب في اليوري الممتاز ،وللنادي العييي من
االنجازات والبطوالت الرياضية.
الجدول 3
وصف متغيرات نادي أربيل الرياضي
المتغيرات
الجنس

التصنيف
ذكر
أنثى

المجموع
العمر

1,-20
10-11
2,-16
20-21

المجموع
عدد سنوات النتماء للنادي

أقل من  0سنوات
1,-0
 11فما فوق

المجموع
المؤهل العلمي
المجموع

اعيادية
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

التكرار
21
22
5,
16
11
22
12
5,
22
16
1,
5,
1,
2,
12
6
5,

النسبة المئوية %
6106
1102
%1,,
2202
2501
1202
1501
%1,,
1201
0112
1201
%1,,
2202
2106
2,
100
%1,,

يالحظ من الجيول  1أن أغلب أفراد عينة البحث أيضا كانوا من الذكور ،وهم يمثلون الهيئة
اإلدارية والفنية للنادي وجماهير رياضية مشجعة لنادي أربيل الرياضي ،وبواقع ( )%6106من
أفراد العينة المبحوثين للنادي ،وهذا إن د ّل على شيء ،إنما ييل على أن فئة الذكور هي الفئة الغالبة
في متابعة وتشجيع أنشطة النادي مقارنة مع اإلناث التي كانت بواقع ( ،)%1102وهكذا جاءت بقية
المتغيرات الوصفية في عرض نسبها المئوية وما تشكله من أفراد العينة المبحوثة في الجيول .1
 .3نادي دهوك الرياضي
بيأت فكرة تأسيس نادي دهوك الرياضي من مجموعة شباب ورياضيين من أبناء الميينة عام
125,م ،وذلك لحاجتهم الماسة بفتح نادي رياضي يستوعب وينمي مواهب الشباب ،ويتسنى لهم
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وألبناء المحافظة أن يمارسوا نشاطاتهم الرياضية من خالله ،وله العييي من االنجازات والمسابقات
الرياضية.
الجدول 2
وصف متغيرات نادي دهوك الرياضي
المتغيرات
الجنس

التصنيف
ذكر
أنثى

المجموع
العمر

1,-20
10-11
2,-16
20-21

المجموع
عدد سنوات النتماء
للنادي

أقل من  0سنوات
1,-0
 11فما فوق

المجموع
المؤهل العلمي
المجموع

اعيادية
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

التكرار
6,
1,
5,
22
1,
22
12
5,
22
2,
1
5,
21
16
22
2
5,

النسبة المئوية %
1005
1201
%1,,
1201
1201
1201
1501
%1,,
1102
05
1106
%1,,
2,
2202
1102
005
%1,,

من الجيول  1يتبين أن أغلب أفراد عينة البحث أيضا كانوا من الذكور ،وهم يمثلون الهيئة
اإلدارية والفنية للنادي وجماهير رياضية مشجعة لنادي دهوك الرياضي ،وبواقع ( )%1005من
أفراد العينة المبحوثين للنادي ،وهذا إن د ّل على شيء ،إنما ييل على أن فئة الذكور هي الفئة الغالبة
في متابعة أنشطة النادي ومشاركاته الرياضية اليورية مقارنة مع اإلناث التي كانت بواقع
( ،) %1201وهكذا جاءت بقية المتغيرات الوصفية في عرض نسبها المئوية وما تشكله من أفراد
العينة المبحوثة في الجيول .2
ثانيا ا -اختبار فرضيات البحث الرئيسة
من خالل معايشة األنيية الرياضية قيي البحث ،واستطالع تقاريرها التسويقية اليورية،
ومقابلة أعضاء الهيئة اإلدارية والفنية ،وكذلك االستفادة من آراء الجمهور الرياضي لكل من األنيية
الرياضية ا لمبحوثة ،تمكن الباحث من تصميم استمارة استبانة لكل من األنيية الرياضية المبحوثة،
متضمنة متغيرات األنشطة التسويقية والرعاية الرياضية.
 .1اختبار عالقات الرتباط بين األنشطة التسويقية مجتمعة واألداء التسويقي
للتعرف على طبيعة العالقة بين متغير األنشطة التسويقية (المستقل) ومتغير األداء التسويقي
(المعتمي) ،وألجل التحقق من صحة الفرضية األولى الرئيسة بفرعها األول ،تم تحليل بيانات األفراد
المستجيبين ،وأظهرت نتائج تحليل عالقات االرتباط بين متغير األنشطة التسويقية مجتمعة واألداء
التسويقي إلى وجود عالقة ارتباط معنوية بين كل منها ،وهذا ما فسرته قيمة معامل االرتباط الذي
بلغ ( ),06,0عني مستوى معنوية ( ،),0,0وهذا إن د ّل على شيء ،إنما ييل على أنه كلما زاد
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االهتمام باألنشطة التسويقية (التسويق في الرياضة والتسويق من خالل الرياضة والتسويق مع
الرياضة) ،أدى إلى تحسين واقع األداء التسويقي لألنشطة الرياضية التي تقيمها األنيية الرياضية
المبحوثة ،وبهذا تم قبول فرضية البحث األولى الرئيسة بفرعها األول التي مفادها (هناك عالقة
ارتباط معنوية عند مستوى  1415بين األنشطة التسويقية مجتمعة واألداء التسويقي).
الجدول 5
عالقات الرتباط بين متغيري األنشطة التسويقية مجتمعة واألداء التسويقي
المتغير المستقل

األنشطة التسويقية

المتغير المعتمد

*,06,0

األداء التسويقي

N= 210
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 .2اختبار عالقات الرتباط بين الرعاية الرياضية واألداء التسويقي
وأيضا يمكن التعرف على طبيعة العالقة بين متغير الرعاية الرياضية (المستقل) ومتغير
األداء التسويقي (المعتمي) ،وألجل التحقق من صحة الفرضية الرئيسة األولى بفرعها الثاني،
وأظهرت نتائج تحليل االرتباط بعي تحليل بيانات األفراد المستجيبين إلى وجود عالقة ارتباط معنوية
بين كل من المتغيرين .إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( ),0520عني مستوى معنوية ( ،),0,0وهذا
إن د ّل إنما ييل على أن زيادة االهتمام بالرعاية الرياضية يؤدي إلى تحسين واقع األداء التسويقي
لألنشطة الرياضية التي تقيمها األنيية الرياضية المبحوثة .وبهذا تم قبول فرضية البحث األولى
بفرعها الثاني التي مفادها (هناك عالقة ارتباط معنوية عند مستوى  1415بين الرعاية الرياضية
واألداء التسويقي).
الجدول 9
عالقات الرتباط بين متغير الرعاية الرياضية ومتغير األداء التسويقي
المتغير المستقل

الرعاية الرياضية

المتغير المعتمد

*,0520

األداء التسويقي
N= 210

*P< 0.05
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 .3اختبار عالقات األثر بين متغير األنشطة التسويقية واألداء التسويقي
لغرض التحقق من صحة الفرضية الرئيسة الثانية وبفرعها األول ،وأشارت نتائج تحليل
االنحيار في الجيول  5إلى أن لألنشطة التسويقية الرياضية تأثيرا معنويا في األداء التسويقي الحالي
في األنيية الرياضية المبحوثة ،وييعم هذا التأثير قيمة ( )Fالمحسوبة والتي بلغت (،)250,10
وهي أكبر من قيمتها الجيولية ( )20,,1عني درجتي حرية ( )61 ،1ومستوى معنوية (،),1,0
كما بلغت قيمة معامل التحييي ( ),021( )R2وهذا ما يفسره متغير األنشطة التسويقية وأثره في
األداء التسويقي .ومما تقيم عرضه ،يمكن قبول فرضية البحث الثانية الرئيسة بفرعها األول التي
مفادها "هناك عالقة تأثير معنوية لألنشطة التسويقية مجتمعة في األداء التسويقي".
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الجدول 7
تأثير األنشطة التسويقية في األداء التسويقي
المتغير المفسر
المتغير المعتمد
األداء التسويقي

األنشطة التسويقية

F

B0

B1

R2

المحسوبة

الجدولية

10,21

,122,
*()11220

,021

250,10

20,,1

N=210>* P

0.05

)df (208,1
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 .2اختبار عالقة تأثير الرعاية الرياضية في األداء التسويقي
للتحقق من صحة الفرضية الثانية الرئيسة وبفرعها الثاني ،فقي أشارت نتائج تحليل االنحيار
في الجيول  1إلى أن للرعاية الرياضية تأثيرا معنويا في األداء التسويقي في األنيية الرياضية
المبحوثة ،وييعم هذا التأثير قيمة ( )Fالمحسوبة والتي بلغت ( )0,0,20وهي أكبر من قيمتها
الجيولية ( ،)20,,1عني درجتي حرية ( )61 ،1ومستوى معنوية ( ،),1,0كما بلغت قيمة معامل
التحييي ( ،)%20( )R2وهذا ما يفسره متغير الرعاية الرياضية وأثره في األداء التسويقي .ومما
تقيم توضيحه ،يمكن قبول فرضية البحث الثانية الرئيسة وبفرعها الثاني التي مفادها "هناك
عالقة تأثير معنوية للرعاية الرياضية في األداء التسويقي".
الجدول 2
تأثير الرعاية الرياضية على األداء التسويقي
المتغير المفسر
المتغير المعتمد
األداء التسويقي

الرعاية الرياضية

F

B0

B1

R

المحسوبة

الجدولية

10,00

,105,
*()11520

,020

0,0,20

20,,1

2

* P>0.05
)df (208,1
N=210
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 .5تحليل متغيرات األنشطة التسويقية ومناقشة نتائجها
اآلتييي عييرض لتحليييل اسييتجابات األفييراد المبحييوثين السييتمارة االسييتبانة المتعلقيية بمتغيييرات
األنشطة التسويقية (التسويق في الرياضة ،والتسويق مين خيالل الرياضية ،والتسيويق ميع الرياضية)،
إذ تم االعتماد على الوسط المفترض والبالغ ( ،)1وكما موضح في الجيول :2
أ .متغيررر التسررويق فرري الرياضررة :يتبييين ميين الجيييول  2أن الوسييط الحسييابي للمتغييير كييان بواقييع
 102,وبييانحراف معييياري قيييره  20,1وبنسييبة مئوييية  ،%5,وبعييي مقارنيية الوسييط الحسييابي
المسييتخرم م يع الوسييط الحسييابي المفتييرض  1تبييين أن الوسييط الحسييابي هييو أكبيير ميين الوسييط
الحسيييابي المفتيييرض ،وهيييذا إن د ّل إنميييا يييييل عليييى اسيييتجابة أفيييراد العينييية لمتضيييمنات فقيييرات
االستمارة ووضوحها ،وبنسبة اتفاق بلغت  .%62أي هنالك اتفاق بين العينية واألنييية المبحوثية
علييى أن ممارسيية األنشييطة التسييويقية فييي الرياضيية سييتحقق أداء عاليييا ليييى األنيييية الرياضييية
المبحوثة ،وهذا يعنيي تحقييق األنييية المبحوثية ألهييافها الموضيوعة ،وذليك مين شيأنه أن يحقيق
انجازات وأنشطة كبيرة خالل مسيرة األنيية الرياضية.
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ب .متغيررر التسررويق مررن خررالل الرياضررة :ميين الجيييول  2يالحييظ أن الوسييط الحسييابي للمتغييير جيياء
بواقيييع  106,وبيييانحراف معيييياري قييييره  2012وبنسيييبة مئويييية  ،%62وبعيييي مقارنييية الوسيييط
الحسابي مع الوسيط الحسيابي المفتيرض  1ليوحظ أن الوسيط الحسيابي كيان أكبير مين المفتيرض
البالغ  ،1وهذا ييل على وضوح فقرات المتغيير فيي اسيتمارة االسيتبانة للعينية المبحوثية وبنسيبة
اتفاق بلغت  .%5,وبناء على ذلك يمكن القول بأن قييام المنظميات التسيويقية بتسيويق منتجاتهيا
من خالل األنشطة والمشاركات والبطوالت الرياضية له التأثير الكبير على تحسيين أداء األنييية
الرياضية والذي يتحقق عبر زيادة حصتها السوقية وزيادة أرباحها.
ت .متغيررر التسررويق مررع الرياضررة :يشييير الجيييول  2إلييى أن الوسييط الحسييابي للمتغييير هييو بواقييع
 ،201,وكييان االنحييراف المعييياري  ،2010أمييا النسييبة المئوييية فكانييت  ،%55وبعييي مقارنيية
الوسط الحسابي مع الوسط الحسابي المفترض  1تبين أن الوسط هو أكبير مين المفتيرض ،وهيذا
إن د ّل إنما ييل أيضا على تجانس إجابات العينة المبحوثية ،ووضيوح فقيرات اسيتمارة االسيتبانة
لييييهم .وبنيياء علييى ذلييك يمكيين القييول بييأن قيييام المنظمييات التسييويقية بيياإلعالن عيين منتجاتهييا
االستهالكية عبر مشاركة الفنانين والمشياهير مين الرياضييين ،واسيتغالل الحييث الرياضيي فيي
وقت حيوثه ،ليه األثير الواضيح فيي توصييل الرسيالة اإلعالنيية ألي منيتج ،وهيذا يينعكس إيجابيا
على زيادة الحصة السوقية لألنيية الرياضية المبحوثة ورضا الجمهور الرياضي.
الجدول 6
األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية
لمتغيرات األنشطة التسويقية
الوزن المئوي
النحراف المعياري
الوسط الحسابي
تسلسل المتغير
%62
211,
112,
التسويق في الرياضة
%5,
2112
116,
التسويق من خالل الرياضة
%55
2110
211,
التسويق مع الرياضة
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ومن الجيول  2يمكن التوصل إلى األهمية النسبية لكل متغير من المتغيرات الثالثة أعاله،
وذلك بعي استخرام معامل االختالف لكل منها ومالحظة األوساط الحسابية الذي يظهره الجيول 1,
وعلى النحو اآلتي:
الجدول 11
ترتيب األهمية النسبية من وجهة نظر أفراد العينة المبحوثين
لمتغيرات األنشطة التسويقية وفقا ا لمعامل الختالف
البعد الرئيس

المتغيرات الفرعية

الوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

معامل
الختالف

21,1
2012
2010

% 10
%11
%25

112,
متغير التسويق في الرياضة
متغيرات األنشطة
106,
متغير التسويق من خالل الرياضة
التسويقية
201,
متغير التسويق مع الرياضة
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ترتيب
األهمية
النسبية
الثالث
الثاني
األول

يتبين من الجيول  1,ترتيب األهمية النسبية من وجهة نظر عينية األنييية الرياضيية المبحوثية
لمتغيييرات األنشييطة التسييويقية وفقييا لمعامييل االخييتالف ،إذ احتييل متغييير التسييويق مييع الرياضيية علييى

دور الأنشطة التسويقية والرعاية الرياضية في الأداء التسويقي..
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المرتبيية األولييى ،فييي حييين جيياء متغييير التسييويق ميين خييالل الرياضيية فييي المرتبيية الثانييية ،أمييا متغييير
التسويق في الرياضة فقي حصل على المرتبة الثالثة.
المحور الخامس -الستنتاجات والمقترحات
أولا -الستنتاجات
من خالل عرض موضوع البحث ،خلص الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات المتعلقة
بالجانب النظري والميياني ،وفيما يأتي عرض لهذه االستنتاجات.
 .1من خالل إجراء التحليل اإلحصائي لمتغيري البحث والمتعلق بعالقات االرتباط ،فإنه تبين
وجود عالقات ارتباط معنوية عني مستوى معنوية  ,0,0بين كل من متغير األنشطة التسويقية
مجتمعة والرعاية الرياضية ومتغير األداء التسويقي.
 .2من خالل إجراء التحليل اإلحصائي لمتغيري البحث والمتعلق بعالقات التأثير بين متغيري
البحث ،فإنه تبين وجود عالقات تأثير معنوية عني مستوى معنوية  ,0,0بين كل من متغير
األنشطة التسويقية مجتمعة والرعاية الرياضية في متغير األداء التسويقي.
 .1من خالل إجراء التحليالت اإلحصائية لألنشطة التسويقية ،تبين أن التسويق في الرياضة جاء
في المرتبة الثالثة ،وهذا يعني ضرورة اهتمام إدارات األنيية الرياضية السيما الفنية منها على
التنسيق مع المنظمات اإلنتاجية والخيمية والتعاقي معها من أجل تحقيق أهياف النادي في
الوصول إلى المراتب العليا في األوساط الرياضية ،وكذلك تحقيق العائي والربح لكال الطرفين.
 .2وجود تفاوت نسبي بين األنشطة التسويقية وتأثيرها على األداء التسويقي ،وهذا ما عكسه
معامل االختالف لكل منها ،والوزن النسبي في الجيولين ( )2و( )1,على التوالي.
 .0استفادة المنظمات الراعية من األنشطة والبطوالت الرياضية عبر توظيف أنشطتها التسويقية
في الرياضة ،وكذلك توسيع أنشطتها التسويقية واستغالل الفرص التسويقية السيما أثناء إقامة
البطوالت والفعاليات الرياضية وعلى المستويات كافة المحلية واإلقليمية واليولية.
ثانيا ا -المقترحات
اعتمادا على االستنتاجات المشار إليها ،يقيم الباحث مقترحاته التي من شأنها تعود بالنفع على
األنيية الرياضية قيي البحث ،ويتمثل أهمها في اآلتي:
 .1االهتمام باألنشطة الرياضية التي تقيمها األنيية عبر دعمها ورعايتها تسويقيا والذي يعيّ
ضرورة لتحقيق المنافسة والتفوق في السوق الرياضية.
 .2تكثيف الجهود التسويقية لالرتقاء بمستويات عالية لألداء التسويقي في ظل التطورات الكبيرة
التي تشهيها األوساط الرياضية السيما العربية واليولية.
 .1الرعاية الرياضية من الموضوعات المهمة جيا ،وعليه يفترض من الجهات ذات العالقة أن
تستفيي من المنظمات التسويقية المحلية والعربية في تسويق أنشطة الرياضية لألنيية محليا
وإقليميا وعربيا.
 .2العمل على تشجيع وزارة الشباب والرياضة ،والجهات األخرى ذات العالقة ،والمنظمات
اإلنتاجية والخيمية في دعم األنيية الرياضية عبر تقييم التسهيالت والمنتجات وتسويقها وهذا من
شأنه أن يغير من واقع األداء التسويقي العام للنادي.
 .0ضرورة االهتمام بالجمهور الرياضي ،ألنه يعيّ أحي مقومات الصناعة الرياضية ،وأحي مقاييس
األداء التسويقي للنادي الرياضي.
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