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  ملخص
ة   هدفت الدراسة التعرف إلى واقع إستراتيجية التسويق الرياضي في األردن  نظر   من وجه

د  . الرياضية  االتحادات  ًا منإداري) ٢٥٠( البالغ عددهموات واألندية الرياضية، إداري االتحاد وق
ين    عل اإلستبانةبحيث تم تطبيق  ،)العمدية(تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة  انوا ممثل يهم بحيث آ

الخبرة في العمل   و ،المؤهل العلمي ،الصفة الوظيفية( اتلجميع فئات مجتمع الدراسة تبعًا لمتغير
ة       ).اإلداري ة واالجتماعي وم التربوي ائية للعل رزم اإلحص امج ال تخدام برن م اس ي ) SPSS(ت ف

ائج   ،معالجة البيانات اليب  " وجود استراتجيات تسويقية في مجال     وأظهرت النت )" تسويق (األس
ال   ة مج ة الثاني ي المرتب اء ف م ج ة، ث ة مرتفع ة واإلعالن"بدرج وق الدعاي ويق حق ة " تس وبدرج

وبدرجة متوسطة، وفي المرتبة األخيرة جاء " األهداف"متوسطة، وفي المرتبة الثالثة جاء مجال 
ألداة آكل بدرجة متوسطة       " تسويق الالعبين"مجال  ان ل ة، وآ راد   تخ. بدرجة متدني تلف أراء أف

ة   ادات واألندي دى االتح ل ل ي األردن آك ي ف ويق الرياض تراتيجية التس ع إس ول واق ة ح العين
  .باختالف متغير العمل في اتحاد رياضي لصالح العاملين في االتحادات واألندية

  .التسويق، التسويق الرياضي، واإلستراتيجية: الكلمات االفتتاحية
 
Abstract 

This study aim to identify the reality of sports marketing strategy in 
Jordan. We have conducted our study on (250) Administrative sport 
federations and sports clubs as experts in the field in the field of sports. 
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The study sample was selected according to the deliberate way, so that it 
was representative to all categories of study population according to the 
variables of functional status, educational qualification. And experience 
in administrative work. We have used (SPSS) in data processing, our 
results showed the presence of marketing strategy in the filed of 
"Methods (Marketing)" evaluated of high degree, and then came in the 
second rank "Marketing and advertising rights of publicity" and assessed 
as degree of medium, followed by the field of "goals" that assessed as the 
degree of medium, and finally the field of "Players marketing" with low-
degree evaluation, and the whole extent of the tool evaluated medium. 
Respondent Opinions about the reality of sports marketing strategy in 
Jordan was varied in whole associations and according to the variable of 
work in sports association for the benefit of working in federation and 
clubs.  

Key words: marketing, strategy. 
 

  المقدمة
ان       أتعتبر الرياضة  ا في أحي ارن تطوره ة حيث يق حد األنشطة الهامة في المجتمعات الراقي

ة حضارية متشعبة      ،تمثلهاآثيرة بتطور الدولة التي  ة اجتماعي وال شك في أن بناء الرياضة عملي
ه          وط ل دور المن ؤدي ال ه آل ي ا المجتمع بأآمل دد مصادر     ،ومتشابكة العوامل يشترك فيه ومع تع

التمويل المتاحة للرياضة في مختلف دول العالم ما زالت الرياضة في الوطن العربي تعتمد بشكل 
ام دور القطاع الخاص         رئيسي على التمويل الحكو  رة تن مي، ولكن يالحظ خالل السنوات األخي

ة   دول العربي ين الرياضة        ،واهتمامه برعاية ودعم الرياضة في ال ة ب ة التالزمي روز العالق ومع ب
ة الرياضة           ر من أي وقت مضى برعاي ي أآث ، الحسيني ( واالقتصاد أصبح للقطاع الخاص معن

١٩٩٩.(  

يم و د العظ رى عب ى اقتصاديات  أن ال) ٢٠٠٦(ي ا إل ي إدارته اج ف ات الرياضية تحت مؤسس
ددة، ا أدوارًا واضحة ومح ا أن له ا، آم د تحقيقه داف تري ددة داخل  حيث أن لكل مؤسسة أه متع

رة            اء آثي ذه األدوار تلقي أعب ة وداخل المجتمع الرياضي بصفة خاصة، وه المجتمع بصفة عام
دى   ى م ن     إعل ئ م ي أنش داف الت ق األه ة تحقي ي  جلأمكاني ان الرياض ا الكي اعد   .ه ير المس ويش

ى أن) ١٩٨٢( ويق الرياضي  إل ر التس ي  ظه دة ف ة متزاي ال ذي أهمي رة آمج نوات األخي ي الس ف
ات،            ذه المنظم ال في أسلوب إدارة ه أثير فع ه ت ربح وأصبح ل ى ال إدارة المنظمات التي تهدف إل

يس ا   ادي، فلمستهلك    ويعتمد التسويق الرياضي إلى حد آبير على التسويق الخدمي ول لتسويق الم
يشتري قيمة اإلشباع الذي سيحصل عليه وليس المنتج نفسه، وبذلك يصبح التسويق الرياضي من 
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ن      تفادة م رددين لالس دد المت اض ع ى انخف ة إل ة المقدم وء الخدم ؤدي س د ي دمات الصعبة فق الخ
  . الخدمات

ه التوسع في االنتشار سواء في مجال       التسويق الرياضي  ويعرف  تج،    بأن الخدمات أو المن
يم     ولذلك من الضروري أن تسعى آل مؤسسة رياضية أو نادي رياضي إلى وضع إجراءات لتقي

ات المجتمع أو المستهلك         اج لمتطلب ين االحتي ديمها وب ي (العالقات بين الخدمات الممكن تق ، عفيف
ه درويش وصبحي )٢٠٠٣ ه ) ٢٠٠٤(، ويعرف ة ابأن ذ أنشطة رباعي ة تصميم وتنفي اه عملي التج

ع  ( ان، التوزي عر، المك تج، الس تهلكين،     ) المن ات المس ات ورغب تيفاء حاج ي الس تج الرياض للمن
   .وتحقيق أهداف الشرآة

تلزم     ) ٢٠٠٦( يذآر الشافعيو د يس دة لتسويقه، ويمكن    إإن التسويق الرياضي الجي دارة جي
ارة من تخطيط وتنظيم   تفسير مفهوم إدارة التسويق الرياضي بأنها عبارة عن تطبيق عمليات اإلد

ة       ة متبادل ق عالق رويج لتحق ع والت عير والتوزي تج والتس ى المن ة عل ه ورقاب ل  إوتوجي ة لك يجابي
ة ومراآز        ة في اتحادات الرياضة واألندي المستثمرين في المؤسسات الرياضية المختلفة والمتمثل

ة والم     ة المختص ات األآاديمي اص بالمؤسس ابع الخ دات ذات الط باب والوح ذه  الش ي ه تفيدة ف س
ى  ) ٢٠٠٤(ويشير درويش وصبحي   .المؤسسات دًا       أإل ر تعقي ر أآث ن التسويق في الرياضة يعتب

دًا     ،من التسويق في أي مجال آخر تج الرياضي فري ألن الرياضة ذات خصائص معينة تجعل المن
  : في نوعه، ويمكن إبراز هذه الخصائص في اآلتي

باعات وتجارب وتفسيرات المستهلكين عن من الصعب أن يقوم المسوق بالتنبؤ بانط -
 .األحداث الرياضية آنتيجة للتباين في الميول واالتجاهات لدى الجماهير

 .تضم األلعاب قدرًا آبيرًا من التنوع ال يخلو من تناقض في بعض األحيان -

عرضة لالستهالك ولالحتراق لكون الحدث الرياضي محدد بزمن ومكان الحدث الرياضي  -
 . الجذب إليهم بانتهائهم تنتهي وسائل

 .مشاآل االنتماء والتعصب الرياضي وشغب المالعب -

افعي  ولي والش رى الخ ن  ) ٢٠٠٥(وي ارة ع ي عب ي الرياضة ه ة ف تراتيجية المتبع أن اإلس
ى التخطيط        ة بسياق الرياضات إل رات متداخل مجموعة من الخطط التنفيذية تعمل على دمج متغي

ى األهداف   المتوسط والطويل المدى، بحيث ي مكن أن تحقق النجاح الرياضي، وأيضًا الوصول إل
تراتيجيات في مجاالت           ى عن االس ه ال غن ول أن المراد تحقيقها، وفي السياق الرياضي يمكن الق

  .ونشر حرآة الرياضة للجميع ،االنتقاء واستكشاف الموهوبين، وتطوير فرق المنافسة

موحدة ومتكاملة شاملة تربط بين المزايا  خطة"بأنها إلستراتيجية ا) ٢٠٠٥( توفيقويعرف 
التنافسية للمنظمة والتحديات البيئية والتي تم تصميمها للتأآد من تحقيق األهداف األساسية 

ستراتيجيات تقوم على المراحل االآل ، وأن للمنظمة من خالل تنفيذها الجيد بواسطة المنظمة
قم بتغيير ما تفعله حتى تحصل ، حظ ما يحدثال، افعل شيئًا، حدد ما تريده( :األربع للنجاح وهي
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بأن وضع إستراتيجية للتسويق الرياضي ) ٢٠٠٩( ييرى الشافعي وحجازو. )على ما تريده
واالستثمار يعد من أهم التوجهات لتحقيق تنافس تسويقي جيد وتنمية تسويقية متطورة واستثمار 

ورفع مستوى  ،المستوى الرياضيفاعل في قطاع المؤسسات الرياضية، إذا أردنا االرتقاء ب
الفرق الرياضية المحلية والدولية والعالمية، ويتطلب ذلك تبني إجراءات متطورة الرتفاع 

 أهدافمستوى الوعي الرياضي عن طريق توضيح أهمية الممارسة الرياضية، وتغيير 
فرض ن تحقيق هذه األهداف يأ، وينوه هنا إلى المؤسسات الرياضية وتدعيمها اقتصاديًا

بالضرورة توفير إدارة مهنية محترفة بجانب التطوعية، وتحقيق المنافسة بين المؤسسات 
الرياضية المختلفة، واالهتمام بالتنمية الذاتية إلى جانب توفير خدمات رياضية عالية المستوى 

  . ذات عن األنشطة المقدمة وزيادتهاوالجودة وتحقيق رضا ال

االعتبارات الواجب أخذها في الحسبان قبل البدء في عدد من إلى  )٢٠٠٥( توفيقويشير 
  :تنفيذ اإلستراتيجية وهي

 .الزمن .١

 .اإلعالم والمعرفة بالخطة اإلستراتيجية .٢

 .حشد الجهود وتعبئة العاملين .٣

 .وضع مستويات األداء .٤

افعي وحجازي    ى مجموعة من خطوات ا    ) ٢٠٠٩(بينما يشير الش لتخطيط االستراتيجي   إل
  :، أهمهاالستثمارللتسويق الرياضي وا

  .تحديد الهدف المستقبلي للخدمات واألنشطة الرياضية .١

 .صياغة الهدف وفقًا للنشاط والخدمة الرياضية .٢

 .صياغة االستراتيجيات العامة للتسويق واالستثمار بالمؤسسة .٣

 .صياغة االستراتيجيات التفصيلية للتسويق الرياضي واالستثمار بالمؤسسة .٤
  

  أهمية الدراسة
ا            التسوي ديع ي تتعرض إليه ة الت ات المادي ي تساهم في حل المعوق ة الت ق من الطرق المهم

د،      و المتزاي ور والنم ي التط ا ف اعدها أيض ي يس ية والت ات الرياض ا و الهيئ تراتيجية أن آم اإلس
ه ومن خالل       بالنسبة للتسويق الرياضي البوصلة التي ترسم الطريق الصحيح التي يجب السير ب

ن ت  تراتيجية يمك ات        اإلس ايير للهيئ يم والمع اد الق حة وإيج رؤى الواض م ال داف ورس د األه حدي
  .الرياضية بحيث تكون العملية التسويقية بمأمن

تراتيجية التسويق الرياضي   ع إس ى واق ليط الضوء عل ن خالل تس ة م ة الدراس أتي أهمي وت
اط          ع نق ى جمي ل الوقوف عل ذي يكف ة وجوده وال راز أهمي الضعف   ودراسته بالشكل المناسب وإب
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ل          ذي يكف ة في األردن وال والقوة به من خالل نظرة إدارات االتحادات الرياضية ورؤساء األندي
زال تواصل              ا ت ة م دول العربي رى ال ا ن الم بينم ا هو الحال في الع التقدم في المجال الرياضي آم

ل خاص البحث في إيجاد نوعية مميزة في هذا المجال الذي يعد مهم ومدعم للحرآة الرياضة بشك
  .وللدولة واقتصادها بشكل عام

وة في                ي تضيف شيء من الق ة الت ك الدعام ة الدراسة بحيث تكون تل ا تكمن أهمي ومن هن
  .مجال التسويق الرياضي

  
  مشكلة الدراسة

إن التسويق في المجال الرياضي من أهم الوسائل التي تساعد على تطور الحرآة الرياضية  
اد التطور المستمر وبث روح       والتي تمكن المختصين والمسئولين  في الحرآة الرياضية من إيج

تراتيجية   ة لإلس ايير واضحة ممثل يم ومع داف ورؤى وق ود خطط وأه ع وج دم، وم د والتق التجدي
  .يصبح الوضع التسويقي في مأمن من االنحدار تارة والتقدم تارة أخرى

العمق الرياضي      ارير الخاصة ب وبكون الباحث من    من خالل القراءات واالطالع على التق
ة الرياضية في األردن           ًال في المنظوم ك خل ة الرياضية وجد أن هنال المهتمين والمتابعين للحرآ
ة  ة األخرى العملي ة ومن الجه زن من جه ير بشكل ثابت ومت ة الرياضية ال تس بحيث أن العملي

ك ا         ًا أن هنال ة علم وارد المادي نقص في الم ر من ال اة    المادية بحيث أنه يوجد الكثي ر من الرع لكثي
دى          ويقي ل ال التس ي المج افي ف وعي الك ود ال دم وج ى ع دل عل ه ي ك فإن داعمين وإن دل ذل وال
م      ى تفه اعد عل ي تس ات الت افي والدراس وعي الك ود ال دم وج ة الرياضية، وع ادات واألندي االتح

  .إستراتيجية التسويق الرياضي أن وجدت مما يؤثر سلبًا على الحرآة الرياضية في األردن
  

  أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى

ي     .١ ة الرياضية ف ادات واألندي دى االتح ويق الرياضي ل تراتيجية التس ع إس ى واق رف إل التع
  .األردن

ة     .٢ دى االتحادات واألندي التعرف إلى الفروق في مفهوم واقع إستراتيجية التسويق الرياضي ل
  ).ي العمل اإلداريف الخبرة، المؤهل العلمي، الوظيفية الصفة(تبعا لمتغيرات 

  
  أسئلة الدراسة

 .واقع إستراتيجية التسويق الرياضي لدى االتحادات واألندية الرياضية في األردن ما .١
ة      .٢ توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ك ف ل هنال تراتيجية    ه ع إس وم واق ي مفه ف

، المؤهل العلمي، الصفة الوظيفية(التسويق الرياضي لدى االتحادات واألندية تبعًا لمتغيرات 
  ).الخبرة في العمل اإلداري
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  الدراسة حدداتم
 .األندية واالتحادات الرياضية في المملكة األردنية الهاشمية :كانيالم -

 .إداريي االتحادات واألندية الرياضية في المملكة األردنية الهاشمية :البشري -

 .)٢٠١١(الفصل الدراسي الثاني تم إجراء الدراسة  :الزمني -
  

  ت الدراسةمصطلحا
ويق ة   :التس ة األمريكي ت الجمعي ى    ) ٢٠٠٣(عرف وي عل ة تنط ة نظمي ويق عملي أن التس ب

ار          ع األفك رويج وتوزي وين وتسعير وت تخطيط وتنفيذ ومراقبة نشاطات مدروسة في مجاالت تك
رد   ة والف داف المنظم ة أه أنها خدم ن ش ادل م ات تب لع والخدمات من خالل عملي افعي (والس الش

  ).٢٠٠٩، وحجازي

ع      :مفهوم التسويق الرياضي رويج وتوزي هو عملية متداخلة تهدف إلى تخطيط وتسعير وت
تهلكين        تفيد أو المس ات المس ات ورغب بع حاج ي تش ية الت طة الرياض ة أو األنش تج أو الخدم المن

  ).٢٠٠٦الشافعي، ( الحاليين والمرتقبين

تراتيجية وط العريضة الت  : اإلس ة أو الخط د العام ة القواع ق  مجموع ائل تحقي ى بوس ي تعن
ري       توى الفك ى المس ة عل ل واقعي وط عم ة وخط ارات عملي ة لمس ة فعلي ي ترجم ا أو ه دف م ه

  ).٢٠٠٥، توفيق(
  

  الدراسات السابقة
قام الباحث باإلطالع على األدب التربوي والذي له عالقة بموضوع الدراسة، حيث تبين أّنه 

تراتيجية التسوي       تثناء بعض       ال توجد موضوع سابق يتحّدث عن إس م الباحث باس ى حد عل ق عل
  :الدراسات المرتبطة التالية

ة في         دراسة  ) ٢٠٠٤(السعيد  أجرى  ى طرق وخطوات التسويق المتبع هدفت للتعرف عل
أن العالقات العامة تقوم بدور آبير في   إلى النتائج وتوصلتتسويق البطوالت الرياضية بمصر، 
ا إدارة للتسويق،     معظوأن عملية الترويج لألحداث الرياضية،  م المؤسسات الرياضية ال يوجد به

  .العالقات العامة تحل محل التسويق في الدعاية للبطوالتوأن 

هدفت إلى التعرف على دور التسويق اإلعالمي في نشر     بدراسة ) ٢٠٠٤(عبد العليم وقام 
اتذ     ى أس تملت عل ة، واش ة مصر العربي عيد بجمهوري مال الص ات ش وعي الرياضي بمحافظ ة ال

جامعيين، قيادات رياضية، قيادات إعالمية، وأشارت النتائج إلى أن التلفزيون أهم وسائل اإلعالم 
  .استخدامًا في التسويق الرياضي
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هدفت إلى تقويم شرآات التسويق الرياضي في األردن من دراسة ) ٢٠٠٣( الشرعوأجرى 
ة بتصميم          املين في الوسط الرياضي، حيث قامت الباحث ات     وجهة نظر الع تبيان لجمع البيان اس

ة الدراسة من    رات، وتكّونت عّين ّدة مجاالت وفق ّون من ع ي ) ١٤٠(مك املين ف شخصًا من الع
وقد أشارت النتائج أّن مساهمة شرآات التسويق في تطوير األلعاب الرياضية     . الوسط الرياضي

ي    رة الت ة     جاءت إيجابية في آاّفة مجاالت الدراسة، وأيدت النتائج دور الخب ّية من وجه ّد أساس تع
و   ة قصوٍر من       ينظر العاملين في الوسط الرياضي في تق م إنجازات شرآات التسويق، إال أّن ثم

  .الناحية االجتماعية لالعبين قد ظهر ضمن نتيجة الدراسةبقبل شرآات التسويق فيما يتعلق 

ام  ات وق ى وخليف ة ب) ٢٠٠٣(موس تهدفت دراس رفالاس ى تع ويقية إل ات التس ي  السياس الت
ا شرآات       ي تنتجه ذه السياسات الت تتبعها شرآات التسويق الرياضي في األردن، وآذلك فعالية ه
نظم التسويق الرياضي       رة ل . التسويق، فضًال عن تعّرف الفروق بين السياسات للشرآات المحتك

ا    ون الشرآات الثال   ) ٣٠(وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدّية وقوامه ًا يمثل ة،  إداري م ث  وت
ة ائج التالي ى النت ة : التوصل إل ثالث من ناحي ا للشرآات ال ويقية وفعاليته وضوح السياسات التس

ائج الدراسة       . تقسيم السوق وتطوير الخدمة والتسعير والتوزيع والترويج ا اتضح من خالل نت آم
راد العين       ل أف انًا من قب م تك   . ةأّن جميع األساليب التسويقية قد صادفت استحس ا ل روق   آم ة ف ن ثم

ويق     ذات دالل ال التس ي مج رآات ف اح الش ى نج دل عل ا ي ة، مّم رآات الثالث ين الش ائية ب ة إحص
  . الرياضي في األردن

زيج  دراسة ) ٢٠٠١(حمد وأجرى أ هدفت إلى استخدام المفهوم الحديث الخاص بعناصر الم
ى   التسويقي وآيفية تطويعها في مجال البطوالت والمباريات الرياضية، واشتمل ت عينة البحث عل

يين،    )٤٠٠( تهلكين الرياض ة والمس ئولي األندي الس اإلدارات ومس اء مج ن أعض تخدم م واس
اس أداة الدراسة    وآالء أو مكاتب        الباحث إستبانة لقي ادي ال يستعين ب ى أن الن ائج إل وأشارت النت

 .متخصصة للوصول للمستهلك الرياضي

وجهات نظر الرياضيين والمستثمرين  هدفت للتعرف علىدراسة ) ٢٠٠٠(الخاجة وأجرت 
ى     ة البحث عل ردًا،   )٦٠(حول معوقات التسويق الرياضي بدولة البحرين، واشتملت عين  )٣٠(ف

تثمرين،   )٣٠(من المتخصصين في المجال الرياضي،  اس     من المس تبانة لقي واستخدم الباحث إس
ة  ىأداة الدراس ائج إل ارت النت وعي  أن وأش وائح، ال وانين والل ية الق ويق، السياس ة التس بأهمي

 .الرياضية، من أهم معوقات التسويق الرياضي بدولة البحرين

هدفت إلى التعرف على المشكالت التي تواجه تسويق أنشطة    بدراسة ) ٢٠٠٠(سامي وقام 
ئولين    ى المس ث عل ة البح تملت عين ة، واش ات واألندي ض المؤسس ي بع ي ف رويح الرياض الت

اس   ضية ومؤسسات األلعاب الترفيهية، بمؤسسات بعض األندية الريا تبانة لقي واستخدم الباحث إس
ة  ات          أداة الدراس ل المؤسس ويق داخ ة بالتس ود إدارة خاص دم وج ى ع ائج إل م النت ارت أه وأش

 .الترفيهية، من أساليب التسويق بنجاح التليفزيون واالنترنت
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 الدراسات األجنبية
وني  أجرى   ا الشرآات      هدفت لمع دراسة   (Antoine, 2005)انت ي حققته اح الت ة األرب رف

شرآة راعية وجندت  )٤٠(التي سعت لرعاية دورة فرنسا للدرجات، واشتملت عينة البحث على 
ر من          )١٢٠٠(شرآة شامبيون حوالي  ى أن أآث ائج إل ة، وأشارت النت ات اإلعالني شخص للعملي

ى    )٤(و )١٥٠٠٠٠(شرآة راعية دفعت ما بين  )٤٠( ورو للحصول عل دورة    مليون ي ة ل الرعاي
ا  ن     )٢٠٠٥(فرنس ر م ا أآث ي يتابعه درجات الت ق     )١٥(لل ى الطري خص عل ون ش   ملي

رج  )٢(و ار متف ؤلين  . ملي ائيات المس ب إحص رآات وحس  و couchonouو chompionبش
Nestle aquare  ى   )٢(و) ٧٤٢٠٠٠(فإن األرباح تتراوح بين مليون يورو وذلك بحصولها عل

ثانية من  )٣٠(وأن في هذه الفترة يتراوح سعر  ،لبث التلفزيون خاصةمن ا يقةدق )٢٢(ساعتين و
ين  هار ب دة   )٦٧٠٠(و )٢٦٠٠(اإلش ة الجي افة للدعاي ورو، باإلض ا  لي ع، آم ين المجتم رآة ب لش

لشرآة  )%٤٠(وبنسبة  )%٣٠( أثبتت اإلحصاءات أن نسبة المبيعات ارتفعت لشرآة آوشونو بـ
 .رها في المجتمعنستلي أآورال باإلضافة إلى انتشا

أثير      دراسة  (Nicos, et al, 2003)خرون آنيكوس ووأجرى  ة ت ة طبيعي ى معرف هدفت إل
ي   األلعاب على المدينة التي تستضيفها من جانب السياحة وتناقش بعض إستراتيجيات التسويق الت

ت يجب أن تتبعها مدينة أثينا لكي تحقق الحد األقصى من التأثير اإل ة  يجابي للسياحة، واش ملت العين
ن إذا استخدمت العمليات أعلى عدد من العاملين في مجال السياحة والرياضة، وآانت أهم النتائج 

ياحية من الرياضة            ا من الممكن أن تحقق مكاسب س إن أثين م ف التسويقية واإلعدادات بشكل مالئ
 .بشكل آبير يبقى أثرها لسنوات طويلة مع توقع ارتفاع نسبة عدد زوار المدينة

ى وجهات   إلى التعرف إلى هدفت  (Brown, et al, 2003)براون  أجراها دراسةفي و عل
ى     ة الدراسة عل  )٧٥٠(نظر الشرآات حول الترويج للرياضة من خالل االنترنت، واشتملت عين

، وآانت أهم النتائج أن أهم أهداف االتصال  Sport Marketing Placeشرآة مدرجة في دليل 
 .ة إيجابية عن المؤسسة آداعم للرياضة لزائر الموقعالتسويقي هو تقديم صور

ام  ردين وق ي وب ة  (Li & Burden, 2002)ل ات بدراس ى عملي ى التعرف عل دفت إل ه
ة ذات الطابع        ات المتحدة لمعرف ة في الوالي الجذب التي تتبعها إدارات البرامج الرياضية الجامعي

العينة يعتمدون على الدعم الخارجي بشكل   التنافسي، وآانت أهم النتائج أن أآثر من نصف أفراد 
داخلي    %) ٦١٫٤(آلي أو جزئي  دعم ال ى ال اقون عل ررات توظيف      .بينما يعتمد الب رز مب ومن أب

املين والرياضيين،      راد الع رامج واألف الدعم الخارجي مضاعفة العوائد المالية، وتعزيز نوعية الب
اون    ز أواصر التع ة ضمن       وآذلك دعم البرامج اإلعالمية وتعزي ين الجامعات والجهات الداعم ب

  .المجتمع

يم الوضع الحالي      (Li & Barden, 2002)باردن لي و أجراها دراسةوفي  ى تقي هدفت إل
ة  ات الجامعي ي الفعالي ارجي ف ويق الخ ى التس اد عل ات االعتم ن  . لعملي ة م ة الدراس ت عين وتكون

و  م األول وه ن القس ديرين الرياضيين م ع الم و والق (I – A)جمي اني ه م الث ن  (I- AA)س م
ددهم   الغ ع امعيين والب ة للرياضيين الج ة الوطني ديرًا) ٢٣١(الجمعي ى أن . م ائج إل ارت النت وأش
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ل من          ة، وأق ة أو جزئي ة آلي ة خارجي ة مالي ع بتغطي أآثر من نصف برامج القسم األول آانت تتمت
م    من المشارآي  %) ٦١٫٤(، وأن (I- AA)نصف البرامج الرياضية في القسم   ى أنه ن أشاروا إل

ة   الآانوا يعتمدون على مصادر خارجّية في  ة إلقام دعم في برامجهم، آما أّن هناك ضرورة حتمي
ز        ت لتعزي ة آان ادر الخارجي ي المص باب تبن ية، وأن أس رامج الرياض ين الب ة ب ات حميمي عالق

  .التعاون التسويقي بين الطرفين، وتعزيز نوعية البرامج التلفزيونية واإلذاعية

رون   نج وآخ ام جي ة (Geng, et al, 2002)وق وة   ا بدراس ى الفج رف إل تهدفت التع س
ة في الصين، ومن ضمن أهداف الدراسة             ين األوساط الرياضية والشرآات التجاري المحتملة ب
ا            ات الرياضية في العاصمة الصينية آونه ة األنشطة والفعالي تراتيجيات بشأن رعاي وتطوير اس

ام  مرشحة الستضافة دورة األ ة      . )٢٠٠٨(لعاب األولمبية الصيفية في ع راد العين غ عدد أف د بل وق
ة ) ١٨٠( ي المؤسسات والشرآات التجاري ة ف ة والتنفيذي ع اإلداري ي المواق املين ف ن الع ردًا م  .ف
ى  و ات التسوق الرياضي في           أنخلصت الدراسة إل ي تصاحب عملي ى المشكالت الت التعرف إل

ث أب  عبية، حي ة الصين الش ات  جمهوري دعم للمؤسس ديم ال ال تق ردد حي ة ت رآات التجاري دت الش
د . الرياضية ه يع ة، إال أن ات األنشطة والرياضات األولمبي دعم فعالي رغم من التحول ل ى ال وعل

  .بطيئًا ومحدودًا

اهير   بدراسة  (Li, et al, 2000)خرون آلي ووأجرى  هدفت إلى التعرف على سلوك الجم
راف    ة االحت اه رياض ية تج اهير       الرياض ور الجم ي حض ؤثرة ف ية الم ل األساس ة العوام لمعرف

ا    للمباريات االحترافية، واشتملت العينة على ع ات في آوري م   دد من مشاهدي المباري ، وآانت أه
ائج ية،  أن النت ات التنافس اهدين وحضور المباري ات المش ين رغب ة ب ة وثيق اك عالق ضرورة وهن

 . الجماهير تطوير العمليات التسويقية المرتبطة بحضور

ي  ام ل ن خالل    (lee, 2000)وق ويق الرياضي م تراتيجيات التس ول بعض اس ة ح بدراس
ؤثرة      تحليل سلوك الجمهور الرياضي تجاه رياضة االحتراف ألجل تعرف العوامل األساسية الم

ات   ك المباري اهير لتل ى حضور الجم ع المعلومات  . عل م تطوير أداة لجم وذج(وت ى ) نم ق عل طب
اهدين ل االمش ي آوري دم ف رة الق ات آ ع  . مباري ا أّن المواق ة مفاده ى نتيج ة إل د خلصت الدراس وق

ة              رغم من قل ى ال ي وفي وقت قصير عل ا أن تؤسس بشكل تقن اإللكترونية التخّصصية يمكن له
ذين          . المصادر الشخصية والمعلوماتية العامة ة من ال راد العين ى أن ثلث أف ائج إل ا أشارت النت آم

ى االس   ع            أجابوا عل لبية نحو المواق م اتجاهات س د آانت له فافية والصراحة ق وع من الش تفتاء بن
اه         لعهم، في حين أن االتج رويج والتسويق لس اإللكترونية آونهم لم ينفقوا أي مبلغ مالي ألجل الت
م    الذي ظهر للعيان من خالل اإلجابة على االستفتاء بدا إيجابيًا حيث أن نسبة ثلثي العينة آانت له

م    أهداف ارهم أنه رة باعتب ًا آنية من خالل التعامل مع المواقع االلكترونية، أهمها جني األرباح الكبي
  .شعروا أن المواقع االلكترونية لديها الفاعلية في استقطاب الزبائن

ر    د وراتش ن مكدونال ل م ا آ ام به ة ق ي دراس  (McDonald & Ratcher, 2000)وف
ى ح  ات الرياضية في       استهدفت تعرف مدى تأثير الترويج عل اءات والمباري ضور المشاهدين للق

رفين في موسم     ة      )١٩٩٦(لعبة آرة القاعدة للمحت تراتيجيات الترويجي أثير االس ، وتعرف مدى ت
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ك الموسم الرياضي      ة وإحصاء        .على نسبة المشاهدين في ذل د وظفت الدراسة نظام المنتظم وق
ى      وبعد تحليل . الحضور وغيرها من أدوات جمع البيانات ات إحصائيًا، خلصت الدراسة إل البيان

  .أن ثمة زيادة في عدد المتفرجين الذين حضروا المباراة بالنسبة أليام األسبوع
  

  ابقة وموقع الدراسة الحالية منهاالتعقيب على الدراسات الس
د   تراتيجياته، فق ويق الرياضي واس ة بالتس ابقة ذات العالق ن خالل عرض الدراسات الس م

م  ين أن معظ ويق    تب وات التس رق وخط ويق وط تراتيجيات التس ى اس زت عل ات رآ ذه الدراس ه
ل دراسة السعيد       ات    )٢٠٠٤(المتبعة في تسويق البطوالت الرياضية مث ، ودراسة موسى وخليف

ة )٢٠٠٣( د أ، ودراس وني  )٢٠٠١(حم ة انت وس  (Antoine, 2005)، ودراس ة نيك ، ودراس
ر   (Nicos, et al, 2003)خرون  آو ي وب دراسة  و، (Li & Burden, 2002)دين ، ودراسة ل

  .(Li, et al, 2000)خرون آلي و

وعي          ر ال ي نش رويج ف ويق والت ى دور التس زت عل ات رآ ض الدراس اك بع   وهن
يم        د العل ة عب ل دراس ور مث دد الحض ادة ع ي وزي ل  )٢٠٠٤(الرياض ة إمانوي ، ودراس

(Emmanuelle, 2005)   راون ة ب د (Brown, 2003)ودراس ة مكدونال ر  ، ودراس وراتش
(McDonald & Ratcher, 2000).  

ى التسويق الرياضي             ؤثرة عل ى العوامل الم د رآزت عل أما القسم األخر من الدراسات فق
) ٢٠٠٠(وتقويم شرآات التسويق الرياضي، وتقويم التسويق الرياضي مثل دراسة هدى الخاجة   

رع  ة الش امي )٢٠٠٣(ودراس ة س اردن )٢٠٠٠(، ودراس ة ب  ،(Barden, 2002)، ودراس
  .(Geng, et al, 2002) وآخرون جودراسة جين

دفت  ة وه ى التعرفالدراسة الحالي ي األردن إل تراتيجية التسويق الرياضي ف ع إس من  واق
ن   ر االداري ة نظ نوجه مل     ، م ة وتش ويق آاف االت التس الل مج ي  خ ل التنظيم واإلداري  الهيك

اعي  ادي واالجتم ويق   واالقتص اليب التس داف وأس ويواأله ووتس الن  ق حق ة واإلع ق الدعاي
 المؤسسة وتسويق منشآت  والتسويق التلفزيوني وتسويق البطوالت والمباريات وتسويق الالعبين

ع          . والعوامل المؤثرة في مجال التسويق املة لجمي ا ش ابقة في أنه ذلك تختلف عن الدراسات الس ل
  . أبعاد التسويق الرياضي والعوامل المؤثرة فيه

تفاد م  ع أن يس تخدام    ويتوق ى اس ة إل ادات واألندي ه االتح ي توجي ة ف ة الحالي ائج الدراس ن نت
وفير دخل    استراتيجيات تسويقية فعالة، واالهتمام بالتسويق الرياضي لما له من أهمية آبيرة في ت

  .مادي، ومساندة فعاليات المجتمع المحلي لألنشطة الرياضية ونشر األلعاب المختلفة
  

  منهج الدراسة
ق أهداف     أستخدم الباحث ى تحقي المنهج الوصفي نظرا لمالءمته لطبيعة الدراسة وقدرته عل

  .تساؤالتها نواإلجابة ع ،الدراسة
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  مجتمع الدراسة
رئيس    ) ٥١٩(تكون مجتمع الدراسة من  ين ب ة والمتمثل نائب   ،من إداريي االتحادات واألندي

  . ٢٠١٠لعام أمين السر حسب إحصاءات المجلس األعلى واللجنة األولمبية ل ،الرئيس
  

  عينة الدراسة
راد الدراسة من    راء      ) ٢٥٠( تكونت أف ة الرياضية آخب أداري االتحادات الرياضية واألندي

ق   ،)العمدية(وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة . في المجال الرياضي تبانة بحيث تم تطبي  اإلس
اً         ات مجتمع الدراسة تبع ع فئ ين لجمي انوا ممثل ر   عليهم بحيث آ ة  (لمتغي المؤهل   ،الصفة الوظيفي

  ).١( آما هو موضح في الجدول رقم ،)الخبرة في العمل اإلداري ،العلمي

  .توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية: )١(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير

  الصفة الوظيفية 

  ٢٦٫٠  ٦٥ رئيس
  ٤٠٫٤  ١٠١ رئيس نائب
  ٣٣٫٦  ٨٤  سر أمين
   ١٠٠٫٠  ٢٥٠  جموعالم

  المؤهل العلمي

 ٢٢٫٨ ٥٧ دون فما عامة ثانوية
 ٥٦٫٠ ١٤٠ بكالوريوس
 ٢١٫٢ ٥٣ عليا دراسات
 ١٠٠٫٠ ٢٥٠  المجموع

  اإلداري العمل في الخبرة
 ١٤٫٤ ٣٦ سنوات خمس من أقل

 ٨٥٫٦ ٢١٤ فأآثر سنوات خمس
 ١٠٠٫٠ ٢٥٠  المجموع

  :ما يلي) ١(يظهر من جدول 

بة .١ ت النس ؤال    بلغ ن الس ة ع راد العين ات أف ة إلجاب اد رياضي  "المئوي ي اتح ت ف ل عمل " ه
  %).١٢٫٨) (ال(، بينما بلغت النسبة المئوية لإلجابة )نعم(لإلجابة %) ٨٧٫٢(

ة      .٢ ر الصفة الوظيفي ًا لمتغي ة تبع للصفة  %) ٤٠٫٤( بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العين
 ).رئيس(الصفة الوظيفية %) ٢٦٫٠(نسبة مئوية  ، بينما بلغت أدنى)نائب رئيس(الوظيفية 

ر المؤهل العلمي      .٣ ًا لمتغي للمؤهل  %) ٥٦٫٠(بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبع
الوريوس (العلمي  ة      )بك ى نسبة مئوي ا بلغت أدن دراسات  (للمؤهل العلمي   %) ٢١٫٢(، بينم
  ).عليا
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ًا   .٤ رة في العمل اإلداري     بلغت النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة تبع ر  الخب %) ١٤٫٤(لمتغي
خمس سنوات (، بينما بلغت النسبة المئوية لفترة الخبرة )أقل من خمس سنوات(لفترة الخبرة 

  %).٨٥٫٦) (فأآثر
  

  أداة الدراسة
ام           ة إلتم ى المعلومات الالزم ة للحصول عل ة والثانوي قام الباحث باستخدام المصادر األولي

ستبيان آوسيلة لجمع المعلومات والوصول من خاللها إلى أهداف الدراسة  الدراسة وتمثلت ببناء ا
  .واإلجابة عن أسئلتها

  
  بناء أداة الدراسة

  :بهدف بناء أداة الدراسة قام الباحث بما يلي

 .االطالع على العديد من المراجع العلمية والدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع الدراسة -

 .بقة التي لها عالقة بموضوع الدراسةالرجوع إلى بعض الدراسات السا -

ين بالتسويق الرياضي بشكل       - ة والمعني إجراء بعض المقابالت الشخصية مع أصحاب الدراي
 .خاص والحرآة الرياضية بشكل عام

تبانة إعداد   - ين         اإلس راء والمحكم ى مجموعة من الخب م عرضها عل ة ومن ث بصيغتها األولي
 .حاوروذلك لتأآد من مناسبة الفقرات لكل الم

تمل  - تبانةاش ى    اإلس ة عل ورته األولي ور و) ١١(بص تطالع أراء   ) ٨٠(مح د اس رة، وبع فق
ديل          م حذف وصياغة وتع المحكمين على مناسبة الفقرات لكل محور من محاور الدراسة ت

 .بصورته النهائية اإلستبانةالفقرات المناسبة وتم بناء 
  

  صدق األداة
ى مجموعة من       لقد تم التحقق من صدق أداة الدراسة من ل الباحث عل خالل عرضها من قب

ددهم   ين وع ين المختص اص     ) ٨(المحكم تبيان الخ وى لالس ق صدق المحت ى تحق دل عل ذا ي وه
م من ذوي االختصاص في       . بالدراسة اس وه وا المقي آما وتم مراجعة أراء المحكمين الذين حكم

رات ا   اء      مجال التربية الرياضية، وقد طلب منهم أبداء أرائهم في فق اس من حيث درجة انتم لمقي
ة   ،إمكانية قياس الفقرة ،الفقرة للمحور د ثبت    ،ودرجة وضوح الفقرة من حيث الصياغة اللغوي وق

اتفاق ثمانية من المحكمين على صالحية الفقرات بشكل آامل وفق الصورة النهائية والتي تكونت  
  .مجال) ١١(فقرة موزعة على ) ٧٩(من 
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  ألداةثبات ا
ات أداة           الثبات هو اال د من ثب ة ولتأآ ة الدراسة التجريبي ل عين ستمرار في االستجابة من قب

ة استطالعية     ) R-Test(الدراسة قام الباحث بالتأآد بطريقة  ى عين ا عل حيث قام الباحث بتوزيعه
ة ة الدراس ارج عين ن خ ن  ،م ت م ردًا) ٢٠(تكون ي   ف ارق زمن ها بف ة نفس ى العين ا عل م توزيعه ت

ادة    مقداره أسبوعان وتر ات اإلع امالت الثب ا لمجال      )٠٫٩٧ – ٠٫٨٤(اوحت مع ان أدناه حيث آ
ي    ات الكل ل الثب غ معام ات وبل والت والمباري ويق البط ال تس ا لمج ين وأعاله ويق الالعب تس

ين       )٠٫٩٣( ا وتراوحت ب اخ ألف ة آرونب ة معادل  – ٠٫٧٩(، آما تم حساب معامالت الثبات بطريق
ات آك ) ٠٫٨٩ ل الثب ة معام ت قيم ذه   ) ٠٫٩٢(ل وبلغ راء ه بة ألج يم مناس ذه الق رت ه د اعتب وق

  .يوضح ذلك) ٢(الدراسة، والجدول رقم 

 .لجميع مجاالت الدراسة واألداة آكل) آرونباخ ألفا(معامالت الثبات : )٢(جدول 

عدد   المجال الرقم
  الفقرات

  معامل الثبات
  آرونباخ ألفا

معامل ثبات 
  اإلعادة

  ٠٫٨٥  ٠٫٨١  ٨  االقتصادي واالجتماعي  ١
  ٠٫٨٧  ٠٫٨٠  ٨  اإلداري  ٢
  ٠٫٨٩  ٠٫٨١  ٥  الهيكل التنظيمي   ٣
  ٠٫٩٠  ٠٫٨٣  ٦  األهداف  ٤
  ٠٫٩٢  ٠٫٨٧  ٦  )تسويق(األساليب   ٥
  ٠٫٩٤  ٠٫٨٨  ٧  تسويق حقوق الدعاية واإلعالن  ٦
  ٠٫٩٦  ٠٫٨٩  ٥  التسويق التلفزيوني   ٧
  ٠٫٩٧  ٠٫٨٠  ٨  تسويق البطوالت والمباريات  ٨
  ٠٫٨٤  ٠٫٧٧  ٧  تسويق الالعبين   ٩
  ٠٫٨٦  ٠٫٨٢  ٩  تسويق منشآت المؤسسة   ١٠
  ٠٫٩١  ٠٫٧٩  ١٠  العوامل المؤثرة في مجال التسويق  ١١

  ٠٫٩٣  ٠٫٩٢  ٧٩  األداة آكل 
  

  تصحيح المقياس
ي       ويق الرياضي ف تراتيجية التس ع إس اس واق ي لقي درج الخماس رت للت لم ليك اد س م اعتم ت

ي  ة ف ادات واألندي دى االتح دًا ، حاألردناألردن ل رة ج ق بدرجة آبي ة مواف م إعطاء اإلجاب   يث ت
ات ٥( رة   )درج ة آبي ق بدرج ة مواف ات ٤(، واإلجاب طة   )درج ة متوس ق بدرج ة مواف   ، واإلجاب
ات ٣( ة   )درج ة قليل ق بدرج ة مواف ان ٢(، واإلجاب دًا    )درجت ة ج ة قليل ق بدرج ة مواف   ، واإلجاب
  ).درجة واحدة ١(



 ......"من  واقع إستراتيجية التسويق الرياضي في األردن"ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٣٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٨( ٢٧لمجلد ا) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  :على المتوسطات الحسابيةآما تم اعتماد المقياس التالي للحكم 
  .بدرجة متدنية: ٢٫٣٣ -١من  -
 .بدرجة متوسطة: ٣٫٦٦-٢٫٣٤من  -
 .بدرجة مرتفعة: ٥٫٠٠-٣٫٦٧من  -
  

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة وتشمل: أوًال
 .أمين سرو نائب رئيسو رئيس :مستوياتالصفة ولها ثالث  .١
 .دراسات علياو الوريوسبكو ثانوية فما دون: مستوياتالمؤهل العلمي وله ثالث ف .٢
 .خمس سنوات فأآثر ،خمس سنوات قل منأ: الخبرة ولها مستويان .٣

  المتغيرات التابعة: ثانيًا
ويق       تراتيجية التس ع إس ول واق ة ح ى أداة الدراس ة عل راد العين تجابات أف ة اس ي مجموع ه

  .الرياضي في األردن
  

  إجراءات الدراسة
ى األدب ال     .١ الع عل الرجوع واالط ث ب ام الباح ابقة ذات     ق ات الس ن الدراس دد م ري وع نظ

 .ثم قام الباحث بتصميم استبيان يناسب الدراسة ،العالقة بموضوع الدراسة
ين      .٢ ن المحكم دد م ى ع ها عل ك بعرض ة وذل ن صدق أداة الدراس د م ام الباحث بالتأآ م ق  ،ث

ين    ات المحكم ى مالحظ اء عل ديالت بن راء التع بح  ،وإج تبانةلتص ة   اإلس ورتها النهائي بص
 .مجال) ١١(فقرة موزعة على ) ٧٩(ونة من كم

ة  .٣ ا لمعرف اخ ألف تخراج معامل آرنب ك باس ات أداة الدراسة وذل د من ثب ام الباحث بالتأآ م ق ث
 .لألداة آكل) ٠٫٩٢( معامل ثبات االتساق الداخلي للعينة األصلية وبلغ

وعينة الدراسة  قام بتحديد مجتمع الدراسة  ،بعد تأآد الباحث من مناسبة وصحة أداة الدراسة .٤
ة ( التي اختارها الباحث بالطريق ع    ،)العمدي م توزي ة الدراسة    ) ٣٠٠(وت ى عين تبيان عل  ،اس

ى ضرورة    ،حيث قام الباحث بتوضيح آيفية اإلجابة على المقياس والتأآيد لعينة الدراسة عل
اس      رات المقي ن فق ة ع ي اإلجاب ة ف رص والجدي أن     ،الح اراتهم، وب ى استفس ة عل واإلجاب

م استرجاع           اتتهم سوف تعامل لغايإجابا البحث العلمي وفي حدود الهدف من الدراسة، ت
 .ات الموزعةاإلستبانمن %) ٨٣(استبيان بنسبة مئوية ) ٢٥٠(

ا  ) SPSS(قام الباحث بإدخال البيانات بواسطة برنامج الرزم اإلحصائية  .٥ ا ومعالجته  لتحليله
 .تهاومن ثم مناقش ،الستخراج النتائج وعرضها إحصائيًا
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  المعالجة اإلحصائية
ة   ة واالجتماعي وم التربوي رزم اإلحصائية للعل امج ال تخدام برن م اس ة ) SPSS(ت ي معالج ف

ع مجاالت الدراسة            ة لجمي ات المعياري ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس البيانات حيث ت
دراسة واألداة  على جميع مجاالت ال )One Sample t-test(ولألداة آكل، آما تم تطبيق اختبار 

ع التسويق          ،آكل ة واق ة حول معرف راد العين ة إحصائية ألراء أف وذلك بهدف التعرف على الدالل
لكشف عن الفروق على  المتغيرات ) ANOVA(الرياضي في األردن، وتحليل التباين األحادي 

ار  ق اختب م تطبي تقلة، وت ة  ) Scheffe(المس ت دال ي آان روق الت ع الف  يًاإحصائلكشف عن مواق
  .لمتغيرات المستقلةل

  
  عرض النتائج ومناقشتها

ة     : السؤال األول ادات واألندي دى االتح ما واقع إستراتيجية التسويق الرياضي في األردن ل
  في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر اإلداريين فيها؟

ة     ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس م حس ؤال ت ذا الس ن ه ة ع ع لإلجاب لجمي
  .يوضح ذلك) ٣(مجاالت الدراسة واألداة آكل، جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت الدراسة واألداة آكل : )٣(جدول 
  .)٢٥٠=ن(

المتوسط   المجال الرقم
  الحسابي

االنحراف 
درجة   الرتبة  المعياري

  التقييم
  متوسطة   ٩ ٠٫٧٤ ٣٫٠١  االقتصادي واالجتماعي  ١
  متوسطة   ٧ ٠٫٧٧ ٣٫٠٩  اإلداري  ٢
  متوسطة   ٤ ٠٫٨٥ ٣٫١٢  الهيكل التنظيمي   ٣
  متوسطة   ٣ ٠٫٧٠ ٣٫١٧  األهداف  ٤
  مرتفعة   ١ ٠٫٧٠ ٣٫٧٥  )تسويق(األساليب   ٥
  متوسطة   ٢ ٠٫٧١ ٣٫٥٠  تسويق حقوق الدعاية واإلعالن  ٦
  متوسطة   ٥ ٠٫٨٥ ٣٫١٢  التسويق التلفزيوني   ٧
  متوسطة   ٦ ٠٫٧٧ ٣٫١١  والمبارياتتسويق البطوالت    ٨
  متدنية  ١١ ٠٫٧٥ ٢٫٣٢  تسويق الالعبين   ٩
  متوسطة   ١٠ ٠٫٥٩ ٢٫٦١  تسويق منشآت المؤسسة   ١٠
  متوسطة   ٨ ٠٫٧٨ ٣٫٠٧  العوامل المؤثرة في مجال التسويق  ١١

  متوسطة    ٠٫٤٧ ٣٫٠٦  األداة آكل 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٨( ٢٧لمجلد ا) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول   ن ج ر م االت الدر ) ٣(يظه ابية لمج طات الحس ين  أن المتوس ة تراوحت ب -٢٫٣٢(اس
بدرجة تقييم مرتفعة، ثم جاء في المرتبة الثانية مجال )" تسويق(األساليب "أعالها لمجال ) ٣٫٧٥

ة  ) ٣٫٥٠(بمتوسط حسابي " تسويق حقوق الدعاية واإلعالن" ودرجة تقييم متوسطة، وفي المرتب
ال   اء مج ة ج داف"الثالث ابي " األه ط حس ط ) ٣٫١٧(بمتوس يم متوس ة تقي ة ودرج ي المرتب ة، وف
ين "األخيرة جاء مجال  ألدا       " تسويق الالعب غ المتوسط الحسابي ل ة، وبل يم متدني ة آكل  بدرجة تقي

ع ) ٣٫٠٦( ة م اءت متفق يم متوسطة وج ة تقي ي بدرج ة ل ائج دراس ت ) lee, 2000(نت ي بحث الت
ل          ل س ة من خالل تحلي ع االلكتروني ل المواق وك جدوى بعض استراتيجيات التسويق الرياضي مث

م أهداف   الجمهور الرياضي تجاه رياضة االحتراف أن  ة من خالل     نسبة ثلثي العينة آانت له آني
ع       م شعروا أن المواق ارهم أنه رة باعتب التعامل مع المواقع االلكترونية، وأهمها جني األرباح الكبي

ونالد وراتشر نتائج دراسة آل من مكدواتفقت مع . االلكترونية لديها الفاعلية في استقطاب الزبائن
(McDonald & Ratcher, 2000)    ى حضور التي هدفت التعرف إلى مدى تأثير الترويج عل

رفين في موسم           رة القاعدة للمحت ة آ ات الرياضية في لعب ، )١٩٩٦(المشاهدين للقاءات والمباري
ك الموسم الرياضي          ى نسبة المشاهدين في ذل ة عل تراتيجيات الترويجي . ومعرفة مدى تأثير االس

  . أظهرت أن ثمة زيادة في عدد المتفرجين الذين حضروا المباراة نتيجة للترويج الجيد لهاف

رات آل مجال من            ع فق ة لجمي ات المعياري ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس ا ت آم
  .يوضح ذلك) ٤(مجاالت الدراسة على حدا، جدول 

  
  جتماعيالمجال االقتصادي واال

ية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات المجال االقتصادي المتوسطات الحساب: )٤(جدول 
  .)٢٥٠=ن(واالجتماعي 

  الفقرة الرقم
  تظهر أهمية التسويق في

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم
متوسطة   ٧ ١٫٠٣ ٢٫٧٩  .جذب االهتمام نحو ممارسة الرياضة  ١
متوسطة   ٢ ١٫١٣ ٣٫٢٢  .تنفيذ خطط المؤسسة الرياضية  ٢
متوسطة   ٦ ١٫١٠ ٢٫٩٨  .مصدر لتنمية المؤسسة الرياضية  ٣
االرتقاء بالخدمات والبرامج التي تقدمها   ٤

متوسطة   ٨ ١٫١٩ ٢٫٦٢  .المؤسسة الرياضية

متوسطة   ٥ ٠٫٩٧ ٣٫٠٢  .زيادة موارد الدولة من الضرائب  ٥
ترشيد الدعم الحكومي للمؤسسات   ٦

توسطة م  ٣ ١٫٠٤ ٣٫٠٧  .الرياضية

متوسطة   ٤ ١٫٢٨ ٣٫٠٥  .توفير فرص عمل جديدة  ٧
التفاعل االجتماعي بين المؤسسة   ٨

متوسطة   ١ ١٫٢٩ ٣٫٣٥  .الرياضية والجمهور
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دول  ن ج ر م رات  ) ٤(يظه ة عن فق ة الدراس راد عين ات أف ابية إلجاب أن المتوسطات الحس
ين      ت ب اعي تراوح ادي واالجتم ال االقتص ة ) ٣٫٣٥-٢٫٦٢(المج ع   بدرج طة لجمي يم متوس تقي

، "التفاعل االجتماعي بين المؤسسة الرياضية والجمهور  ) "٨(الفقرات، حيث آان أعالها للفقرة 
  ".االرتقاء بالخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة الرياضية) "٤(وأدناها للفقرة 

ردين       ي وب ائج دراسة ل ى      (Li & Burden, 2002)وأشارت نت ي هدفت التعرف عل الت
ر من     عمل ات المتحدة أن أآث يات الجذب التي تتبعها إدارات البرامج الرياضية الجامعية في الوالي

ي         ي أو جزئ دعم الخارجي بشكل آل ى ال دون عل د   %) ٦١٫٤(نصف أفراد العينة يعتم ا يعتم بينم
 .الباقون على الدعم الداخلي

اردن     أو ائج دراسة ب ر   من المشارآين  %) ٦١٫٤(أن  (Barden, 2002)شارت نت أن أآث
ا           ة، آم ة أو جزئي ة آلي ة خارجي ة مالي ع بتغطي ون آانت تتمت من نصف برامج القسم األول للتلفزي
اك ضرورة        ا أّن هن رامجهم، آم أشاروا إلى أنهم آانوا يعتمدون على مصادر خارجّية في دعم ب

ة آانت  حتمية إلقامة عالقات حميمية بين البرامج الرياضية، وأن أسباب تبني المصادر الخارجي  
ة         ة واإلذاعي رامج التلفزيوني ة الب ز نوعي ين الطرفين، وتعزي وأن من  . لتعزيز التعاون التسويقي ب

راد     رامج واألف ة الب أبرز مبررات توظيف الدعم الخارجي مضاعفة العوائد المالية، وتعزيز نوعي
ين ا   اون ب ز أواصر التع ة وتعزي رامج اإلعالمي م الب ذلك دع املين والرياضيين، وآ ات الع لجامع

  .والجهات الداعمة ضمن المجتمع
  

  المجال اإلداري
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات المجال اإلداري : )٥(جدول 

  .)٢٥٠=ن(

 الرقم
  الفقرة

يشتمل التسويق الرياضي بالمجاالت 
  :اإلدارية التالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم

تطبيق آافة مراحل العمليات اإلدارية   ١
على آافة  }الخ…… ،تنظيم، تخطيط{

  األنشطة التسويقية
متوسطة   ٤ ١٫٣٢ ٣٫٠٤

متوسطة   ٦ ١٫٠١ ٢٫٨٠  تحديد اإلستراتيجية ووضع الخطط  ٢
متوسطة   ٧ ١٫٢٧ ٢٫٧٨  تطبيق العمل من خالل تحديد المسؤوليات  ٣
الترآيز على التوجيه في التعليمات   ٤

متوسطة   ٨ ١٫٢٥ ٢٫٧٤  واألوامر القيادية

وجود مقارنات لألداء للوصول لألداء   ٥
متوسطة   ٣ ١٫١٦ ٣٫٢١  األفضل
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

 الرقم
  الفقرة

يشتمل التسويق الرياضي بالمجاالت 
  :اإلدارية التالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم

تفعيل التناسق بين عناصر التسويق   ٦
 مرتفعة   ١ ١٫١٢ ٣٫٦٨  والترويج بما يحقق األهداف

تخفيف تكلفة أداء األنشطة التسويقية   ٧
متوسطة   ٢ ١٫١٣ ٣٫٦٢  والترويجية

حقيق التبادل النفعي بين المؤسسة ت  ٨
متوسطة   ٥ ١٫٢٥ ٢٫٨٦  الرياضية والجمهور

دول  ن ج ر م رات  ) ٥(يظه ة عن فق ة الدراس راد عين ات أف ابية إلجاب أن المتوسطات الحس
ين    ) "٦(، حيث آان أعالها للفقرة )٣٫٦٨-٢٫٧٤(المجال اإلداري تراوحت بين  ل التناسق ب تفعي
الترآيز ) "٤(بدرجة تقييم مرتفعة، وأدناها للفقرة " يحقق األهداف عناصر التسويق والترويج بما

  .بدرجة تقييم متوسطة" على التوجيه في التعليمات واألوامر القيادية

عيد   ة الس ارت دراس ا إدارة   ) ٢٠٠٤(وأش د به ية ال يوج ات الرياض م المؤسس ى أن معظ إل
ا وأشارت دراسة       رويج، آم ى الت ى عدم وجود    ) ٢٠٠٠(سامي  للتسويق وهذا يؤثر بدوره عل إل

  .إدارة خاصة بالتسويق داخل المؤسسات الترفيهية
  

  الهيكل التنظيمي مجال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال الهيكل التنظيمي : )٦(جدول 

  .)٢٥٠=ن(

  الفقرة الرقم
  :يراعى في الهيكل التنظيمي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم
 مرتفعة   ١ ١٫١٤ ٣٫٦٧  يراعي درجة التخصص وتقسيم العمل  ١
متوسطة   ٢ ١٫٢٠ ٣٫٤٤ يراعي التنوع في المشروعات الرياضية  ٢
يصمم على أساس تقديم الخدمات   ٣

متوسطة   ٤ ١٫٢٢ ٢٫٩٢  للممارسين والجمهور

متوسطة   ٥ ١٫٣٣ ٢٫٥٨  يتوفر مدير تسويق متخصص  ٤
متوسطة   ٣ ١٫٣٢ ٣٫٠١  ر مدير إلدارة البحوث والمعلوماتيتوف  ٥

دول  ن ج ر م رات  ) ٦(يظه ة عن فق ة الدراس راد عين ات أف ابية إلجاب أن المتوسطات الحس
يراعي درجة ) "١(حيث آان أعالها للفقرة ) ٣٫٦٧-٢٫٥٨(مجال الهيكل التنظيمي تراوحت بين 
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 ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل يم العم ة، وأدنا" التخصص وتقس يم مرتفع ة تقي رة بدرج ا للفق ويق ) "٤(ه دير تس وفر م يت
  . بدرجة تقييم متوسطة" متخصص

رويج      ) ٢٠٠٤(وأشارت دراسة السعيد     ة الت ر في عملي دور آبي وم ب ة تق ات العام أن العالق
  .لألحداث الرياضية

  
  مجال األهداف

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال األهداف : )٧(جدول 
  .)٢٥٠=ن(

  الفقرة رقمال
  :أهم أهداف االتصال التسويقي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

  التقييم
  متوسطة   ٣ ١٫٢٧ ٢٫٩٧  زيادة أعداد الممارسين  ١
توجيه الرأي العام تجاه أهمية ممارسة   ٢

  متوسطة   ٥ ١٫٢٥ ٢٫٥٢  الرياضة 

العمل على أيجاد راعي رسمي   ٣
  متوسطة   ٤ ١٫١٥ ٢٫٩١  للمشروعات الرياضية

زيادة فرص االستثمار في مجال   ٤
  متدنية  ٦ ١٫٢٧ ٢٫١٥  الرياضة

  مرتفعة   ١ ٠٫٩٤ ٤٫٤٦  إيجاد التمويل المالي الالزم للمؤسسة  ٥
تقليل االعتماد على التمويل   ٦

  مرتفعة   ٢ ١٫١٥ ٤٫٠٢  الحكومي}الدعم{

دول  ن ج ر م راد عي) ٧(يظه ات أف ابية إلجاب رات أن المتوسطات الحس ة عن فق ة الدراس ن
الي   ) "٥(عالها للفقرة أحيث آان ) ٤٫٤٦-٢٫١٥(األهداف تراوحت بين مجال  ل الم إيجاد التموي

الزم للمؤسسة   رة    " ال ا للفق ة، وأدناه يم مرتفع تثمار في مجال    ) "٤(بدرجة تقي ادة فرص االس زي
راون    . بدرجة تقييم متدنية" الرياضة ائج دراسة ب م أهداف    (Brown, 2003)وأظهرت نت أن أه

 .االتصال التسويقي هو تقديم صورة إيجابية عن المؤسسة آداعم للرياضة لزائر الموقع
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  )تسويق(مجال األساليب 
) تسويق(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال األساليب : )٨(جدول 

  .)٢٥٠=ن(

 الرقم
  الفقرة

من األساليب التسويقية التي تقوم بها 
  الوسيلة الرياضية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم

االهتمام بالدعاية بالصفحات الرياضية في   ١
 مرتفعة   ٢ ١٫٠١ ٤٫٢٠  الصحف والمجالت

عمل دعاية خالل النقل التلفزيوني   ٢
 مرتفعة   ٣ ١٫٠٤ ٣٫٨٩  واإلذاعي لألحداث الرياضية 

ية على عرض منتجات الشرآة الراع  ٣
 مرتفعة   ١ ٠٫٩١ ٤٫٣٦  جمهور الممارسين

وضع دعاية على مالبس الممارسين   ٤
متوسطة   ٦ ١٫٢٦ ٣٫١٦  للمشروعات الرياضية

رعاية الشرآات للخدمات الترويجية   ٥
وتقديمها  }أجهزة ،مالبس، أدوات{

  بأسعار مخفضة للممارسين
متوسطة   ٤ ١٫٣١ ٣٫٦١

اية عقد مؤتمرات صحفية لإلعالن برع  ٦
متوسطة   ٥ ١٫٢٥ ٣٫٢٨  الشرآات للمشروعات الرياضية

دول  ن ج ر م رات  ) ٨(يظه ة عن فق ة الدراس راد عين ات أف ابية إلجاب أن المتوسطات الحس
اليب   ين   ) تسويق (مجال األس رة     ) ٤٫٣٦-٣٫١٦(تراوحت ب ا للفق ان أعاله عرض  ) "٣(حيث آ

ين   ور الممارس ى جمه ة عل رآة الراعي ات الش ي" منتج ة تقي رة  بدرج ا للفق ة، وأدناه ) ٤(م مرتفع
  .بدرجة تقييم متوسطة" زيادة وضع دعاية على مالبس الممارسين للمشروعات الرياضية"

ا      ) ٢٠٠٣(وأشارت دراسة موسى وخليفات  ي تتبعه ى السياسات الت التي هدفت التعرف عل
ة األسلوب ال ة نظر إداري الشرآات فاعلي ي األردن من وجه ذي شرآات التسويق الرياضي ف

   .تتبعه تلك الشرآات في عمليات التسويق
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  جال تسويق حقوق الدعاية واإلعالنم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال تسويق حقوق : )٩(جدول 

  .)٢٥٠=ن(الدعاية واإلعالن 

 الرقم
  الفقرة

تلجأ المؤسسة الرياضة آلياتها لتسويق 
  حقوق الدعاية واإلعالن

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم

التعاقد مع شرآات للمالبس الرياضية   ١
 مرتفعة   ١ ١٫٠٢ ٤٫٣٢  مقابل الدعاية لها

 متوسطة  ٧ ١٫٢٩ ٢٫٩٦  استخدام صور وأسماء أالعبين وأرقامهم  ٢
 متوسطة  ٤ ١٫١٩ ٣٫٥٨  بيع حقوق استغالل العالمة التجارية  ٣
 متوسطة  ٥ ١٫٢٩ ٣٫٢٥  عن المؤسسة الرياضية إعداد أفالم وصور  ٤
عقد المؤتمرات الصحفية إلبراز أهم   ٥

 متوسطة  ٦ ١٫٣٥ ٢٫٩٩  المشروعات

التعاقد مع الصحف والقنوات التلفزيونية   ٦
 مرتفعة   ٢ ١٫١٣ ٣٫٧٣  الخاصة

استثمار شعارات وأعالم المؤسسة   ٧
 مرتفعة   ٣ ١٫٢٧ ٣٫٦٨  الرياضية

دول  ن ج ر م رات  أن ) ٩(يظه ة عن فق ة الدراس راد عين ات أف ابية إلجاب المتوسطات الحس
) ١(حيث آان أعالها للفقرة ) ٤٫٣٢-٣٫٩٦(مجال تسويق حقوق الدعاية واإلعالن تراوحت بين 

ا   " ة له ل الدعاي رة      " التعاقد مع شرآات للمالبس الرياضية مقاب ا للفق ة، وأدناه يم مرتفع بدرجة تقي
 .بدرجة تقييم متوسطة" ين وأرقامهماستخدام صور وأسماء الالعب) "٢(
  

  مجال التسويق التلفزيوني
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال التسويق : )١٠(جدول 

  .)٢٥٠=ن(التلفزيوني 

 الرقم
  الفقرة

تلجأ المؤسسة الرياضة آلياتها للتسويق 
  التلفزيوني

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

  التقييم

 متوسطة  ١ ١٫١٨ ٣٫٥٦  وضع شروط تعاقدية للتغطية التلفزيونية  ١
 متوسطة  ٥ ١٫٢٧ ٢٫٧٥  احتكار حقوق البث للتغطية التلفزيونية  ٢
عقد اتفاقيات مع المؤسسات اإلعالمية   ٣

 متوسطة  ٢ ١٫٣٤ ٣٫٢٦  لرعاية البطوالت
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

 الرقم
  الفقرة

تلجأ المؤسسة الرياضة آلياتها للتسويق 
  التلفزيوني

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم

االهتمام بتوقيت اإلعالن وقت الذروة   ٤
 متوسطة  ٣ ١٫٣٢ ٣٫١٤  }ينآثافة المشاهد{

 متوسطة  ٤ ١٫٢٥ ٢٫٨٤  جذب اهتمام المستثمرون الرياضيين  ٥

رات         ) ١٠(يظهر من جدول   ة الدراسة عن فق راد عين ات أف ابية إلجاب أن المتوسطات الحس
ين  وني تراوحت ب رات ) ٣٫٥٦-٢٫٧٥(مجال التسويق التلفزي ع الفق يم متوسطة لجمي بدرجة تقي

رة  ا للفق ان أعاله ة) "١(حيث آ ة التلفزيوني ة للتغطي رة "وضع شروط تعاقدي ا للفق ) ٢(، وأدناه
  ".احتكار حقوق البث للتغطية التلفزيونية"

يم    د العل م وسائل اإلعالم استخدامًا       ) ٢٠٠٤(وأشارت نتائج دراسة عب ون أه ى أن التلفزي إل
امي    ة س ائج دراس ارت نت ويق الرياضي، وأش ي التس اليب ا) ٢٠٠٠(ف رز أس ى أن أب ويق إل لتس

 .بنجاح هي التليفزيون واالنترنت
  

  مجال تسويق البطوالت والمباريات
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال تسويق : )١١(جدول 

  .)٢٥٠=ن(البطوالت والمباريات 

 الرقم
  الفقرة

تلجأ المؤسسة الرياضة آلياتها 
  لتسويق البطوالت والمباريات

المتوسط 
  يالحساب

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم

فتح العديد من منافذ بيع التذاآر   ١
  مرتفعة   ١ ١٫٢٣ ٣٫٨٥  للتيسير على الجمهور

دعوة آبر المسئولين في تحفيز اإلقبال   ٢
 متوسطة   ٢ ١٫٣٦ ٣٫٤٤  الجماهيري 

طرح آمية من التذاآر تتناسب مع   ٣
 متوسطة   ٢ ١٫٤٠ ٣٫٤٤  توقعات الجماهير 

تقديم هدايا تذآارية للفائزين في عملية   ٤
 متوسطة   ٦ ١٫٢٩ ٢٫٧٦  السحب

تحديد أسعار التذاآر بما يتناسب مع   ٥
 متوسطة   ٧ ١٫٣٩ ٢٫٦٤  أهمية الحدث الرياضي
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 ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١(تابع جدول رقم ... 

 الرقم
  الفقرة

تلجأ المؤسسة الرياضة آلياتها 
  لتسويق البطوالت والمباريات

المتوسط 
  يالحساب

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم

تسويق حقوق اإلعالن للراغبين أثناء   ٦
 متوسطة   ٥ ١٫٣٩ ٣٫٠٥  أقامة المباريات

التعاقد للبث المباشر أو المسجل   ٧
 متوسطة   ٤ ١٫٣٦ ٣٫٢٣  ث الرياضيةلألحدا

التعاقد لعقد الندوات أو التحليالت أو   ٨
 متوسطة   ٨ ١٫٣١ ٢٫٥١  األحاديث الرياضية المرتبطة

رات         ) ١١(يظهر من جدول   ة الدراسة عن فق راد عين ات أف ابية إلجاب أن المتوسطات الحس
ين    ان  ) ٣٫٨٥-٢٫٥١(مجال تسويق البطوالت والمباريات تراوحت ب رة    حيث آ ا للفق ) ١(أعاله

) ٨(بدرجة تقييم مرتفعة، وأدناها للفقرة " فتح العديد من منافذ بيع التذاآر للتسيير على الجمهور"
  .بدرجة تقييم متوسطة" التعاقد لعقد الندوات أو التحليالت أو األحاديث الرياضية المرتبطة"

وني    ر من    (Antoine, 2005)وأشارت دراسة نت ين    شرآة راعي   ٤٠أن أآث ا ب ة دفعت م
ا        ٤و ١٥٠٠٠٠ دورة فرنس ة ل ى الرعاي ورو للحصول عل ا     ٢٠٠٥مليون ي ي يتابعه درجات الت لل
إن       ٢مليون شخص على الطريق و  ١٥أآثر من  رج، وحسب إحصائيات المسؤولين ف مليار متف

دق من البث   ٢٢مليون يورو، وذلك بحصولها على ساعتين و ٢و٧٤٢٠٠٠األرباح تتراوح بين 
و راوح سعر التلفزي رة يت ذه الفت ي ه ين  ٣٠ن خاصة وأن ف هار ب ن اإلش ة م  ٦٧٠٠و ٢٦٠٠ثاني

ورو  ي و    .ي ا دراسة ل ين        (Li, et al, 2000)خرون  آأم ة ب ة وثيق ا وجود عالق أظهرت نتائجه ف
رغبات المشاهدين وحضور المباريات التنافسية، وضرورة تطوير العمليات التسويقية المرتبطة   

  .بحضور الجماهير
  

  تسويق الالعبينمجال 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال تسويق الالعبين : )١٢(جدول 

  .)٢٥٠=ن(

 الرقم
  الفقرة

تلجأ المؤسسة الرياضة آلياتها لتسويق 
  الالعبين

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم

تشكيل لجنة متخصصة لعمليات احتراف   ١
متوسطة   ٢ ١٫١٦ ٢٫٦٦  الالعبين

جذب اهتمام الرعاة لتبني احد الفرق أو   ٢
 متدنية  ٣ ١٫٢٠ ٢٫٢٠  .الالعبين
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٨( ٢٧لمجلد ا) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )١٢(تابع جدول رقم .. .

 الرقم
  الفقرة

تلجأ المؤسسة الرياضة آلياتها لتسويق 
  الالعبين

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم

التامين على الالعبين ضد اإلصابات أو   ٣
 متدنية  ٦ ١٫٠١ ٢٫٠٩  الحوادث

االهتمام ببناء قاعدة جديدة من الناشئين في   ٤
 متدنية  ٥ ١٫٠٩ ٢٫١٤  مختلف األلعاب

ة المواهب الرياضية تشجيع ورعاي  ٥
 متدنية  ٤ ١٫٢٥ ٢٫١٧  بالمؤسسات

االهتمام بدعم العالقات مع الوآالء   ٦
الرسميين لعمليات االحتراف الداخلي 

  والخارجي
 متدنية  ٧ ١٫١٥ ١٫٧٧

السجالت الخاصة بالالعبين  إعداد  ٧
متوسطة   ١ ١٫١٦ ٣٫٢٠  }المستوى  ،المباريات ،السيرة الذاتية{

رات         ) ١٢(يظهر من جدول   ة الدراسة عن فق راد عين ات أف ابية إلجاب أن المتوسطات الحس
ين   ت ب ين تراوح ويق الالعب ال تس رة  ) ٣٫٢٠-١٫٧٧(مج ا للفق ان أعاله ث آ داد ) "٧(حي إع

الالعبين  ة{السجالت الخاصة ب يرة الذاتي ات ،الس توى  ،المباري يم متوسطة، " }المس ة تقي بدرج
دعم ال  ) "٦(وأدناها للفقرة  ام ب داخلي        االهتم راف ال ات االحت وآالء الرسميين لعملي ات مع ال عالق

  .بدرجة تقييم متدنية" والخارجي

د    ة احم ائج دراس ارت نت وم     ) ٢٠٠١(وأش تخدام المفه دى اس ى م رف عل دفت التع ي ه الت
وآالء أو      ادي ال يستعين ب ى أن الن الحديث للتسويق في ترويج البطوالت والمباريات الرياضية إل

 .وصول للمستهلك الرياضيمكاتب متخصصة لل
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 ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجال تسويق منشآت المؤسسة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال تسويق منشآت : )١٣(جدول 

  .)٢٥٠=ن(المؤسسة 

 الرقم
  الفقرة

تلجأ المؤسسة الرياضة آلياتها 
  لتسويق منشآت المؤسسة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  لتقييما

تأجير المالعب والصاالت في غير   ١
 متوسطة  ٢ ١٫٣٨ ٣٫٣٠  أوقات االستغالل

تأجير حمامات السباحة وصاالت   ٢
 متدنية  ٩ ١٫٢٢ ١٫٨٢  اللياقة البدنية

تأجير وبيع المحال التجارية واستخدام   ٣
 متدنية  ٦ ١٫١٩ ٢٫٣٢  أسوار المؤسسة

 متدنية  ٧ ١٫٢٠ ٢٫٣٠  تطوير المطاعم وإسنادها لمستثمرين  ٤
تخصيص صاالت لتأجيرها   ٥

 متدنية  ٨ ١٫١٧ ٢٫٢٨  الخ..لالجتماعات والحفالت والندوات

االهتمام بأنشطة الطفل واألسرة   ٦
 متوسطة  ٣ ١٫١٣ ٢٫٦٥  آعامل جذب لمزيد من الرواد

إقامة المعارض والمهرجانات   ٧
 متوسطة  ٤ ١٫١٩ ٢٫٦٠  والحفالت

ا اصدرا دليل للمؤسسة منذ إنشائه  ٨
 متوسطة  ٥ ١٫٢٥ ٢٫٥٤  وتطورها وانجازاتها 

تسجيل موقع على شبكة   ٩
  متوسطة  ١ ١٫٢٦ ٣٫٦٦  }موقع الكتروني{االنترنت

رات         ) ١٣(يظهر من جدول   ة الدراسة عن فق راد عين ات أف ابية إلجاب أن المتوسطات الحس
ين       ت ب ة تراوح آت المؤسس ويق منش ال تس رة    ) ٣٫٦٦-١٫٨٢(مج ا للفق ان أعاله ث آ ) ٩(حي

رة   " }موقع الكتروني{تسجيل موقع على شبكة االنترنت" ا للفق ) ٢(بدرجة تقييم متوسطة، وأدناه
  .بدرجة تقييم متدنية" تأجير حمامات السباحة وصاالت الياقة البدنية"

ه      (Nicos, et al, 2003)خرون آوأشارت نتائج دراسة نيكوس و ا أن التي أجريت في أثين
ا من الممكن أن تحقق مكاسب      إذا استخدمت العمليات التسوي قية واإلعدادات بشكل مالئم فإن أثين

اع نسبة عدد زوار            ع ارتف ة مع توق ا لسنوات طويل ر ويبقى أثره سياحية من الرياضة بشكل آبي
  .المدينة
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  العوامل المؤثرة في مجال التسويق مجال
العوامل المؤثرة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال: )١٤(جدول 

  .)٢٥٠=ن(في مجال التسويق 

 الرقم
  الفقرة

يتأثر التسويق الرياضي األردني 
  :بالعوامل التالية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة  المعياري

  التقييم

متوسطة   ١ ١٫١٦ ٣٫٥٦  النظام السياسي واالقتصادي بالدولة  ١
متوسطة   ٩ ١٫٣١ ٢٫٧٨  الديانات والعادات والتقاليد  ٢
متوسطة   ٧ ١٫٣٦ ٢٫٩٤  نوع الرياضة وشعبيتها  ٣
متوسطة   ٤ ١٫٤٤ ٣٫١٧  االهتمام اإلعالمي بالرياضة  ٤
متوسطة   ٢ ١٫٤٣ ٣٫٣٢  التقدم التكنولوجي  ٥
متوسطة   ٦ ١٫٢٩ ٣٫١٠  الحراك االجتماعي والموروث الثقافي  ٦
ندرة التجارب التي سبق تطبيقها في   ٧

متوسطة   ١٠ ١٫٣٦ ٢٫٦٥  المجال الرياضي

عدم قناعة رجال األعمال باالستثمار في   ٨
متوسطة   ٨ ١٫٢٩ ٢٫٨١  مجال الرياضة

عدم مواآبة  قوانين الهيئات الرياضية مع   ٩
متوسطة   ٣ ١٫٢٦ ٣٫٢٣  أساسيات ونظم التسويق

عدم وضع الرياضة آمجال من مجاالت   ١٠
متوسطة   ٥ ١٫٣٣ ٣٫١٤  لالستثمار ضمن خطة استثمارية

رات         ) ١٤(يظهر من جدول   ة الدراسة عن فق راد عين ات أف ابية إلجاب أن المتوسطات الحس
ين      ع     ) ٣٫٥٦-٢٫٦٥(العوامل المؤثرة في مجال التسويق تراوحت ب يم متوسطة لجمي بدرجة تقي

رة   "لسياسي واالقتصادي بالدولةاالنظام ) "١(الفقرات حيث آان أعالها للفقرة  ا للفق ) ٧(، وأدناه
  ".تجارب التي سبق تطبيقها في المجال الرياضيندرة ال"

ة التسويق،       ) ٢٠٠٠(وأشارت نتائج دراسة الخاجة  وعي بأهمي وائح، ال وانين والل ى أن الق إل
ا           ة البحرين، آم ؤثرة في مجال التسويق الرياضي بدول السياسية الرياضية، من أهم العوامل الم

ى الفجو    (Geng, et al, 2002)هدفت دراسة    ين األوساط الرياضية     التعرف إل ة ب ة المحتمل
وق   ات التس احب عملي ي تص كالت الت ى المش رف إل ين، والتع ي الص ة ف رآات التجاري والش
ال    ردد حي الرياضي في جمهورية الصين الشعبية، وأظهرت النتائج أن الشرآات التجارية أبدت ت

  .تقديم الدعم للمؤسسات الرياضية
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ة الدراسة حول واقع إستراتيجية التسويق الرياضي  تختلف آراء أفراد عين: السؤال الثاني
في األردن لدى االتحادات واألندية في المملكة األردنية الهاشمية باختالف المتغيرات الشخصية 

  ؟)الصفة، المؤهل العلمي، الخبرة في العمل اإلداري(
يع على جم) Independent Samples t-Test(لإلجابة عن هذا السؤال تم تطبيق اختبار 

ري   ًا لمتغي ل تبع ة واألداة آك االت الدراس ل (مج ي العم رة ف ي، الخب اد رياض ي اتح ل ف العم
ادي   )اإلداري اين األح ل التب ق تحلي ة واألداة   ) ANOVA(، وتطبي االت الدراس ع مج ى جمي عل

  ).الصفة، المؤهل العلمي(آكل تبعًا لمتغيري 
  

  داريمتغير الخبرة في العمل اإل
على جميع مجاالت ) Independent Samples T-Test(اختبار  نتائج تطبيق: )١٥(جدول 

  .)٢٥٠=ن) (الخبرة في العمل اإلداري(الدراسة واألداة آكل تبعًا لمتغير 

  المجال

  سنوات ٥أقل من 
  )٣٦=ن(

  سنوات فأآثر ٥
الداللة  T  )٢١٤=ن(

المتوسط  اإلحصائية
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

االقتصادي  
 ٠٫٢٦ ١٫١٢- ٠٫٧٢ ٣٫٠٤ ٠٫٨٦ ٢٫٨٩  واالجتماعي

 ٠٫٥٥ ٠٫٦٠- ٠٫٧٧ ٣٫١٠ ٠٫٨٧ ٣٫٠٢  اإلداري
 ٠٫٥٧ ٠٫٥٦- ٠٫٨٦ ٣٫١٤ ٠٫٧٩ ٣٫٠٥  الهيكل التنظيمي 

 ٠٫٨٣ ٠٫٢٢- ٠٫٧٠ ٣٫١٨ ٠٫٧٠ ٣٫١٥  األهداف
 ٠٫٧٢ ٠٫٣٦- ٠٫٧٠ ٣٫٧٦ ٠٫٧٢ ٣٫٧١  )تسويق(األساليب 

تسويق حقوق 
 ٠٫١٥ ١٫٤٣- ٠٫٧٢ ٣٫٥٣ ٠٫٦٤ ٣٫٣٥  اية واإلعالنالدع

 ٠٫٤٧ ٠٫٧٣ ٠٫٨٧ ٣٫٠٩ ٠٫٧٥ ٣٫٢١ التسويق التلفزيوني 
تسويق البطوالت  

 ٠٫٧٨ ٠٫٢٨- ٠٫٧٨ ٣٫١٢ ٠٫٧٢ ٣٫٠٨  والمباريات
 ٠٫١٥ ١٫٤٥ ٠٫٧٤ ٢٫٢٩ ٠٫٧٩ ٢٫٤٨  تسويق الالعبين 
تسويق منشآت 

 ٠٫٢٢ ١٫٢٣ ٠٫٥٩ ٢٫٥٩ ٠٫٥٨ ٢٫٧٢  المؤسسة 
عوامل المؤثرة في ال

 ٠٫٨٤ ٠٫٢٠ ٠٫٧٩ ٣٫٠٧ ٠٫٧٦ ٣٫٠٩  مجال التسويق
 ٠٫٨٩ ٠٫١٤- ٠٫٤٧ ٣٫٠٦ ٠٫٥٠ ٣٫٠٥  األداة آكل 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٨( ٢٧لمجلد ا) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول    ن ج ر م ع         ) ١٥(يظه ول واق ة ح ة الدراس راد عين ي آراء أف تالف ف ود اخ دم وج ع
ة ا    ة األردني لهاشمية   إستراتيجية التسويق الرياضي في األردن لدى االتحادات واألندية في المملك

يم         ع ق رة في العمل اإلداري، حيث آانت جمي لمجاالت الدراسة واألداة   ) t(باختالف متغير الخب
  ).٠٫٠٥=α(آكل غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

دى      هومن  تراتيجية التسويق الرياضي في األردن ل نا أجد بأن الخبرة ال تؤثر على واقع إس
الخبرة      االتحادات واألندية في المملكة ا أثر ب أن التسويق ال يت ه   إذألردنية الهاشمية، وهنا أجد ب أن

  .يعتمد على خطة مرسومة وواضحة للتسويق
  

 متغير الصفة الوظيفية
على جميع مجاالت الدراسة ) ANOVA(نتائج تطبيق تحليل التباين األحادي : )١٦(جدول 

  .)٢٥٠=ن) (الصفة الوظيفية(واألداة آكل تبعًا لمتغير 

  المجال
نائب رئيس  )٦٥=ن(رئيس 

  )١٠١=ن(
أمين سر 

الداللة  F )٨٤=ن(
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

االقتصادي
 ٠٫٠٠ ٩٫٩٧ ٠٫٧١ ٣٫٠٥ ٠٫٧٣ ٢٫٩٥ ٤٫٤٠٠٫٤٤ واالجتماعي

 ١٢٫٧٤٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٣٫١٤ ٠٫٧٥ ٣٫٠٢ ٤٫٧٠٠٫٢٦ اإلداري
الهيكل 
 ٠٫٠١ ٤٫٥٣ ٠٫٨٥ ٣٫٢٣ ٠٫٨٣ ٣٫٠٤ ٤٫٠٤١٫٠٠ التنظيمي
 ١١٫٥٢٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٣٫٣٦ ٠٫٧٠ ٣٫٠٤ ٤٫١٣٠٫٩٠ األهداف
األساليب

 ٠٫٠١ ٤٫٦٣ ٠٫٦١ ٣٫٨٥ ٠٫٧٣ ٣٫٦٨ ٤٫٥٠٠٫٤٧ )تسويق(
تسويق 
حقوق 

الدعاية 
 واإلعالن

٠٫٠٠ ٧٫٧٣ ٠٫٧٦ ٣٫٤٨ ٠٫٦٧ ٣٫٤٧ ٤٫٧١٠٫٣٤ 

التسويق 
 ٠٫٠٠ ٦٫٠٧ ٠٫٨٣ ٣٫٢١ ٠٫٨٥ ٣٫٠٢ ٤٫٢٤٠٫٦١ التلفزيوني

تسويق  
البطوالت 
 والمباريات

٠٫٠٠ ٥٫٩٧ ٠٫٧٩ ٣٫٢١ ٠٫٧٤ ٣٫٠٣ ٤٫١٠٠٫٦١ 

تسويق 
 ٠٫٠٦ ٢٫٧٨ ٠٫٨١ ٢٫٣٥ ٠٫٦٥ ٢٫٢٨ ٣٫٠٦١٫٨١ الالعبين
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 ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦(تابع جدول رقم ... 

  المجال
نائب رئيس  )٦٥=ن(رئيس 

  )١٠١=ن(
أمين سر 

الداللة  F )٨٤=ن(
اإلحصائية المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تسويق 
منشآت 
 المؤسسة

٠٫٠١ ٤٫٧٧ ٠٫٦١ ٢٫٦٥ ٠٫٥١ ٢٫٥٦ ٣٫٣٦١٫٦٩ 

لعوامل ا
المؤثرة في 

مجال 
 التسويق

٠٫٠١ ٥٫١٦ ٠٫٧٦ ٣٫٠٤ ٠٫٧٧ ٣٫٠٥ ٤٫١٦٠٫٦٩ 

 ١٦٫٣٢٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٣٫١١ ٠٫٤٢ ٢٫٩٩ ٤٫١١٠٫٥٨ األداة آكل

  :ما يلي) ١٦(يظهر من جدول 

فة        ر الص اختالف متغي اعي ب ادي واالجتم ال االقتص ول المج ة ح راد العين ف أراء أف تختل
ة      وهي) ٩٫٩٧) (F(الوظيفية قيمة  د مستوى الدالل ة  )٠٫٠٥=α(قيمة دالة إحصائيًا عن ، ولمعرف

 .يوضح ذلك) ١٨(لمقارنات البعدية، جدول ) Scheffe(مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة 

واقع إستراتيجية التسويق الرياضي في على ) Scheffe(نتائج تطبيق طريقة : )١٧(جدول 
  .األردن

المتوسط   الصفة  المجال
نائب  رئيس  الحسابي

  أمين سر  رئيس

  **١٫٣٥ **١٫٤٥   ٤٫٤٠  رئيس  االقتصادي واالجتماعي
       ٢٫٩٥  نائب رئيس
       ٣٫٠٥  أمين سر

  **١٫٥٦ **١٫٦٨   ٤٫٧٠  رئيس  اإلداري
       ٣٫٠٢  نائب رئيس
       ٣٫١٤  أمين سر

   **١٫٠٠   ٤٫٠٤  رئيس  الهيكل التنظيمي
       ٣٫٠٤  نائب رئيس
       ٣٫٢٣  أمين سر

  **٠٫٧٧ **١٫٠٩   ٤٫١٣  رئيس  فاألهدا
  **٠٫٣٢-     ٣٫٠٤  نائب رئيس
       ٣٫٣٦  أمين سر
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 )١٧(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الصفة  المجال
نائب  رئيس  الحسابي

  أمين سر  رئيس

   **٠٫٨٢   ٤٫٥٠  رئيس  )تسويق(األساليب 
       ٣٫٦٨  نائب رئيس
       ٣٫٨٥  أمين سر

تسويق حقوق الدعاية 
  واإلعالن

  **١٫٢٣ **١٫٢٤   ٤٫٧١  رئيس
       ٣٫٤٧  نائب رئيس
       ٣٫٤٨  أمين سر

  **١٫٠٣ **١٫٢٢   ٤٫٢٤  رئيس  نيالتسويق التلفزيو
       ٣٫٠٢  نائب رئيس
       ٣٫٢١  أمين سر

  **٠٫٨٩ **١٫٠٧   ٤٫١٠  رئيس  تسويق البطوالت والمباريات
       ٣٫٠٣  نائب رئيس
       ٣٫٢١  أمين سر

  **٠٫٧١ **٠٫٧٩   ٣٫٣٦  رئيس  تسويق منشآت المؤسسة
       ٢٫٥٦  نائب رئيس
       ٢٫٦٥  أمين سر

في مجال  العوامل المؤثرة
  التسويق

  **١٫١٢ **١٫١١   ٤٫١٦  رئيس
       ٣٫٠٥  نائب رئيس
       ٣٫٠٤  أمين سر

  **١٫٠٠ **١٫١٢   ٤٫١١  رئيس  األداة آكل  
       ٢٫٩٩  نائب رئيس
       ٣٫١١  أمين سر

  ).٠٫٠٥=α(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ** 

ة أن مصادر الفروق آانت بين مستوى الصف ) ١٧(يظهر من جدول  يس ( ة الوظيفي من  ) رئ
ة  تويات الصفة الوظيفي ن مس ل م ر ( آ ين س يس، أم ب رئ ة ) نائ توى الصفة الوظيفي  لصالح مس

  ).٤٫٤٠(بمتوسط حسابي ) رئيس(

ث     ة ، حي فة الوظيفي ر الص اختالف متغي ال اإلداري ب ول المج ة ح راد العين ف أراء أف تختل
ة  ت قيم تو  ) ٩٫٩٧) (F(بلغ د مس ائيًا عن ة إحص ة دال ي قيم ة وه ة )٠٫٠٥=α(ى الدالل ، ولمعرف

  .لمقارنات البعدية) Scheffe(مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة 



 ١٦٥٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المومني، وطارق الحمدياد ز

 ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة       ) ١٧(يظهر من جدول و  ين مستوى الصفة الوظيفي روق آانت ب يس ( أن مصادر الف ) رئ
ين سر   (من آل من مستويات الصفة الوظيفية  يس، أم ة    لصا ) نائب رئ لح مستوى الصفة الوظيفي

  ).٤٫٧٠(سابي بمتوسط ح) رئيس(

ر  اختالف متغي ي ب ل التنظيم ال الهيك ة حول مج راد العين ف أراء أف ة تختل ، الصفة الوظيفي
، ولمعرفة )٠٫٠٥=α(وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) ٤٫٥٣) (F(حيث بلغت قيمة 

 .لمقارنات البعدية) Scheffe(مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة 

ة      أ) ١٧(يظهر من جدول و ين مستويات الصفة الوظيفي يس،  (ن مصادر الفروق آانت ب رئ
  ).٤٫٠٤(بمتوسط حسابي ) رئيس(لصالح مستوى الصفة الوظيفية ) نائب رئيس

ة، حيث بلغت     تختلف أراء أفراد العينة حول مجال األهداف باختالف متغير الصفة الوظيفي
ة مصادر   )٠٫٠٥=α(ة وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الدالل ) ١١٫٥٢) (F(قيمة  ، ولمعرف

  .لمقارنات البعدية) Scheffe(هذه الفروق تم تطبيق طريقة 

ة        ) ١٧(يظهر من جدول   و ين مستوى الصفة الوظيفي روق آانت ب يس (أن مصادر الف ) رئ
ة  تويات الصفة الوظيفي ين سر(وآل من مس يس، أم ة ) نائب رئ لصالح مستوى الصفة الوظيفي

يس( ابي ) رئ ط حس وظيفي  )٤٫١٣(بمتوس فة ال تويات الص ين مس روق ب رت ف ا ظه ب ( ، آم نائ
ومن هنا  ).٣٫٣٦(بمتوسط حسابي ) أمين سر(لصالح مستوى الصفة الوظيفية ) رئيس، أمين سر

ات التسويق       األهداف يتضح أن الرئيس لديه القدرة الكافية على تحقيق  التسويقية من خالل عملي
  .المختلفة

ا  اليب  تختلف أراء أفراد العينة حول مج ر  ) تسويق (ل األس اختالف متغي ة،    ب الصفة الوظيفي
، ولمعرفة )٠٫٠٥=α(وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) ٤٫٦٣) (F(حيث بلغت قيمة 

 .لمقارنات البعدية) Scheffe(مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة 

ين مستويات الصفة الوظي    ) ١٧(يظهر من جدول و ة أن مصادر الفروق آانت ب يس،  ( في رئ
  ).٤٫٥٠(بمتوسط حسابي ) رئيس( لصالح مستوى الصفة الوظيفية) نائب رئيس

ر         اختالف متغي الن ب ة واإلع وق الدعاي ويق حق ال تس ول مج ة ح راد العين ف أراء أف تختل
ة  ث بلغت قيم ة، حي ة  ) ٧٫٧٣) (F(الصفة الوظيفي توى الدالل د مس ة إحصائيًا عن ة دال وهي قيم

)α=(ر هذه الفروق تم تطبيق طريقة ، ولمعرفة مصاد)٠٫٠٥Scheffe (لمقارنات البعدية. 

ة       ) ١٧(يظهر من جدول   و ين مستوى الصفة الوظيفي روق آانت ب يس ( أن مصادر الف ) رئ
ة تويات الصفة الوظيفي ين سر( وآل من مس يس، أم ة) نائب رئ  لصالح مستوى الصفة الوظيفي

  ).٤٫٧١(بمتوسط حسابي ) رئيس(

ة حول مجال التسويق التلفزيوني باختالف متغير الصفة الوظيفية، تختلف أراء أفراد العين
، ولمعرفة )٠٫٠٥=α(وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) ٦٫٠٧) (F(حيث بلغت قيمة 

  .لمقارنات البعدية) Scheffe(مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة 
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ين مستوى ال     ) ١٧(يظهر من جدول   و روق آانت ب ة  أن مصادر الف يس ( صفة الوظيفي ) رئ
ة تويات الصفة الوظيفي ين سر( وآل من مس يس، أم ة) نائب رئ  لصالح مستوى الصفة الوظيفي

  ).٤٫٢٤(بمتوسط حسابي ) رئيس(

ر الصفة      تختلف أراء أفراد العينة حول مجال تسويق البطوالت   اختالف متغي ات ب والمباري
ة     ت قيم ث بلغ ة، حي ة إح  ) ٥٫٩٧) (F(الوظيفي ة دال ي قيم ة    وه توى الدالل د مس ائيًا عن ص

)α=(، ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة )٠٫٠٥Scheffe (لمقارنات البعدية.  

ة       ) ١٧(يظهر من جدول و  ين مستوى الصفة الوظيفي روق آانت ب يس ( أن مصادر الف ) رئ
ة تويات الصفة الوظيفي ين سر( وآل من مس يس، أم ة) نائب رئ  لصالح مستوى الصفة الوظيفي

  ).٤٫١٠(بمتوسط حسابي ) ئيسر(

فة         ر الص اختالف متغي ة ب آت المؤسس ويق منش ال تس ول مج ة ح راد العين ف أراء أف تختل
ة     ت قيم ث بلغ ة، حي ة      ) ٤٫٧٧) (F(الوظيفي توى الدالل د مس ائيًا عن ة إحص ة دال ي قيم وه

)α=(، ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة )٠٫٠٥Scheffe (لمقارنات البعدية.  

ة       ) ١٧(هر من جدول   يظو ين مستوى الصفة الوظيفي روق آانت ب يس ( أن مصادر الف ) رئ
ة تويات الصفة الوظيفي ين سر( وآل من مس يس، أم ة) نائب رئ  لصالح مستوى الصفة الوظيفي

  ).٣٫٣٦(بمتوسط حسابي ) رئيس(

ر            اختالف متغي ؤثرة في مجال التسويق ب ة حول مجال العوامل الم تختلف أراء أفراد العين
ة ال ث بلغت قيم ة، حي ة  ) ٥٫١٦) (F(صفة الوظيفي توى الدالل د مس ة إحصائيًا عن ة دال وهي قيم
)α=(، ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة )٠٫٠٥Scheffe (لمقارنات البعدية.  

ة       ) ١٧(يظهر من جدول   و ين مستوى الصفة الوظيفي روق آانت ب يس ( أن مصادر الف ) رئ
تويات الصفة الوظي ةوآل من مس ين سر( في يس، أم ة) نائب رئ  لصالح مستوى الصفة الوظيفي

  ).٤٫١٦(بمتوسط حسابي ) رئيس(

دى      ي األردن ل ي ف ويق الرياض تراتيجية التس ع إس ول واق ة ح راد العين ف أراء أف تختل
ر         اختالف متغي ة الهاشمية آكل ب ة األردني ة  االتحادات واألندية في المملك ، حيث  الصفة الوظيفي

ة   ة        ) ١٦٫٣٢) (F(بلغت قيم د مستوى الدالل ة إحصائيًا عن ة دال ة  )٠٫٠٥=α(وهي قيم ، ولمعرف
  .لمقارنات البعدية) Scheffe(مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة 

) رئيس( أن مصادر الفروق آانت بين مستوى الصفة الوظيفية) ١٧(يظهر من جدول و
 توى الصفة الوظيفيةلصالح مس) نائب رئيس، أمين سر( وآل من مستويات الصفة الوظيفية

  ).٤٫١١(بمتوسط حسابي ) رئيس(

ال تختلف أراء أفراد العينة حول مجال تسويق الالعبين باختالف متغير الصفة، حيث بلغت  
 ).٠٫٠٥=α(وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) ٢٫٧٨) (F(قيمة 



 ١٦٥٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المومني، وطارق الحمدياد ز

 ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علميالمؤهل ال متغير
على جميع مجاالت الدراسة واألداة آكل تبعًا  )F(ة واالنحرافات وقيم المتوسطات: )١٨(جدول 
  .)٢٥٠=ن) (المؤهل العلمي(لمتغير 

  المجال

ثانوية فما دون 
  )٥٧=ن(

  بكالوريوس
  )١٤٠=ن(

  دراسات عليا
المتوسط  F )٥٣=ن( 

الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القتصادي ا
 ٢٫٤١ ٠٫٨١ ٣٫١٤ ٠٫٧٣ ٣٫٠٤ ٠٫٧٠ ٢٫٨٤  واالجتماعي

 ٠٫٥٥ ٠٫٨٠ ٣٫١٣ ٠٫٧٧ ٣٫١٢ ٠٫٧٦ ٣٫٠٠  اإلداري
الهيكل 

 ٠٫٠٢ ٠٫٨٧ ٣٫١٤ ٠٫٨٥ ٣٫١٢ ٠٫٨٥ ٣٫١١  التنظيمي 

 ٠٫٤٥ ٠٫٧٧ ٣٫٢٥ ٠٫٦٩ ٣٫١٤ ٠٫٦٥ ٣٫١٧  األهداف
األساليب 

 ٠٫١٢ ٠٫٧٥ ٣٫٧٥ ٠٫٦٩ ٣٫٧٤ ٠٫٦٨ ٣٫٧٩  )تسويق(

حقوق تسويق 
الدعاية 
  واإلعالن

٠٫٢١ ٠٫٦٧ ٣٫٤٩ ٠٫٧٣ ٣٫٤٩ ٠٫٧٤ ٣٫٥٦ 

التسويق 
 ٠٫١٢ ٠٫٨٩ ٣٫١٤ ٠٫٨٧ ٣٫١٢ ٠٫٨٠ ٣٫٠٦  التلفزيوني 

تسويق 
البطوالت 
  والمباريات

٠٫٢٦ ٠٫٧٤ ٣٫١٣ ٠٫٨٠ ٣٫١٣ ٠٫٧٢ ٣٫٠٥ 

تسويق 
 ٠٫٦٠ ٠٫٧٩ ٢٫٣٨ ٠٫٧٤ ٢٫٢٧ ٠٫٧٣ ٢٫٣٧  الالعبين 

تسويق 
منشآت 

  المؤسسة 
١٫١٧ ٠٫٦٨ ٢٫٧١ ٠٫٥٦ ٢٫٥٧ ٠٫٥٦ ٢٫٦٠ 

العوامل 
المؤثرة في 

مجال 
  التسويق

٠٫٢٠ ٠٫٧٤ ٣٫١٢ ٠٫٨٠ ٣٫٠٧ ٠٫٧٨ ٣٫٠٣ 

٠٫٤٣ ٠٫٥٠ ٣٫١١ ٠٫٤٦ ٣٫٠٥ ٠٫٤٦ ٣٫٠٢  األداة آكل 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٨( ٢٧لمجلد ا) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول    ن ج ر م ع         ) ١٨(يظه ول واق ة ح ة الدراس راد عين ي آراء أف تالف ف ود اخ دم وج ع
ة الهاشمية      إستراتيجية التسويق الرياضي في األردن لدى  ة األردني االتحادات واألندية في المملك

يم      ع ق ر     ) F(باختالف متغير المؤهل العلمي، حيث آانت جمي لمجاالت الدراسة واألداة آكل غي
  ).٠٫٠٥=α(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

مي  وهنا ُيالحظ أن أفراد االتحادات الرياضية ال تختلف استراتيجياتهم باختالف المؤهل العل
الغ           ر الب ا من األث ا له تم بالرياضة لم ة ته ة آاف وربما يعزى السبب في ذلك إلى أن الفئات العمري

  .األهمية على صحتهم
  

  االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات: أوًال
في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة واإلجابة عن أسئلتها استنتج الباحث بما 

  :يلي

التسويق الرياضي المستخدمة في االتحادات واألندية لم ترق إلى المستوى أن استراتيجيات  .١
المطلوب، فهناك تقصير في جوانب آثيرة في تفعيل استراتيجيات التسويق الرياضي مثل 

 .  ، والتسويق االجتماعي لأللعاب المختلفةوالمنشآتتسويق الالعبين، 

فيما يخص استراتيجيات التسويق الفعالة  مدرآات اإلداريين في األندية واالتحادات األردنية .٢
ما زالت عاجزة عن فهم العوامل المؤثرة على التسويق الرياضي بشكل عام، وعدم 
اعتبارها مصدرًا لتنمية المؤسسة الرياضية، حيث أنه ال يوجد تحديد للمسؤوليات بشكل 

التسويق  واضح داخل األندية واالتحادات الرياضية األردنية فيما يخص استراتيجيات
 .الرياضي، وعدم وجود مسؤول متخصص أو خطة واضحة لذلك

عدم قدرة األندية واالتحادات على توجيه الرأي العام لالستثمار في مجال الرياضة، وبالتالي  .٣
 .عدم قناعة رجال األعمال بجدوى هذا باالستثمار

 .الالعبين اقتصار استراتيجيات التسويق على وضع أسماء الشرآات الداعمة على قمصان .٤

ت مثل المطاعم واألندية آعدم وجود معلومات تسويقية آافية للجمهور في ما يخص المنش .٥
 .الصيفية والمسابح
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 ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التوصيات: ثانيًا
  :ما يليب، يوصي الباحث أهداف الدراسة ونتائجهافي ضوء 

وضع خطة واضحة فيما يخص إستراتيجيات التسويق الرياضي لدى األندية واالتحادات  .١
يجابي إية، للعمل على تنمية هذا الجانب لما له من أهمية في تكوين رأي عام الرياض

 .لممارسة األلعاب المختلفة وتسويقها

دراسة العوامل المؤثرة على التسويق الرياضي بشكل عام، ومحاولة إيجاد حلول فعالة في  .٢
 . يجابيإمعالجة هذه المؤثرات واستغاللها بشكل 

ت، آالرياضي في جميع المجاالت وخاصة الالعب والمنش تفعيل استراتيجيات التسويق .٣
 .والتسويق االجتماعي لأللعاب المختلفة

عقد ندوات تلفزيونية واستغالل المحطات الفضائية حول فاعلية االستثمار في المجال  .٤
 .  الرياضي، لتشجيع رجال األعمال على هذا االستثمار

تراتيجيات التسويق الرياضي في األندية إجراء دراسات مشابهه للكشف عن آليات تفعيل اس .٥
  .واالتحادات الرياضية، والكشف عن العقبات التي تعترضها

  
  المراجع والمصادر

  واألجنبية المراجع العربية

وم       "). ٢٠٠١. (محمد رجب ،أحمد - ات الرياضية باستخدام المفه رويج البطوالت والمباري ت
ويق ديث للتس ورة . "الح ر منش تير غي الة ماجس ينآلي .رس ة الرياضية للبن ة  .ة التربي جامع

 .القاهرة .حلوان

ق - رحمن ،توفي د ال ا"). ٢٠٠٥. (عب نهج اإلدارة العلي ادئ  .م تراتيجية المب اإلدارة اإلس
اهرة  .مرآز الخيرات للطباعة  .سلسلة التنمية اإلدارية الذاتية. "واألدوات -١٦٦)٢(١٩ .الق

١٦٩ . 

يني - يس ،الحس د خم انيالتسويق الر"). ١٩٩٩. (محم دوة . "ياضي والقطاع الخاص العم ن
  .عمان .مسقط .مجلس التعاون الخليجي

ة البحرين من خالل وجهات نظر       "). ٢٠٠٠. (هدى ،الخاجة - واقع التسويق الرياضي بدول
ة البحرين      ات التسويق الرياضي بدول ة    ."الرياضيين والمستثمرين حول معوق دوة العلمي الن

 . جامعة البحرين .التربية آلية .قسم التربية البدنية .األولى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٨( ٢٧لمجلد ا) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اطي     ،والشافعي  .أمين أنور ،الخولي - د الع دين عب ال ال تراتيجية مقترحة   "). ٢٠٠٥. (جم إس
  .السعودية .الرياض .مكتبة الملك فهد الوطنية. "لتطوير الرياضة المدرسية العربية

د   ،وصبحي .آمال الدين عبد الرحمن ،درويش - انين محم موسوعة متجهات   ). ٢٠٠٤. (حس
د   اإل رن الجدي ع الق ة األداء     . دارة الرياضية في مطل ة وديناميكي التسويق واالتصاالت الحديث

  .مصر .القاهرة .دار الفكر العربي .المجلد الثالث .البشري في إدارة الرياضة

امي - د ،س د أحم ي بعض  "). ٢٠٠٠. (ولي رويح الرياضي ف اليب تسوق أنشطة الت ويم أس تق
وان   .الرياضية آلية التربية .ستير غير منشورةرسالة ماج. "المؤسسات واألندية ة حل  .جامع

  .مصر .القاهرة

عيد - د ،الس د أحم ية"). ٢٠٠٤. (خال والت الرياض ويق البط ة لتس ة تقويمي الة . "دراس رس
  .جامعة حلوان .آلية التربية الرياضية .غير منشورة ماجستير

يجية للتسويق الرياضي إسترات). ٢٠٠٩. (علية عبد المنعم ،وحجازي .حسن أحمد ،الشافعي -
 .اإلسكندرية .لدنيا الطبع والنشرادار الوفاء . واالستثمار بالمؤسسات الرياضية المختلفة

  .مصر

افعي - د ،الش ة والرياضة ). ٢٠٠٦. (أحم ة البدني ي التربي ويق ف تثمار والتس اء . االس دار الوف
  .مصر .اإلسكندرية .لدنيا الطباعة والنشر

ة   . ")٢٠٠٣. (آيات مصطفى ،الشرع - تقويم شرآات التسويق الرياضي في األردن من وجه
ة اليرموك   .غير منشوره رسالة ماجستير". نظر العاملين في الوسط الرياضي د  .جامع  .ارب

 .األردن
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