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 البحث ملخص
مــن الهيئــات المعنيـــة  دهتمــام بالســـوق الرياضــي والتــي تعـــمؤسســات الرياضــية تشــهد مزيـــد مــن االال  

مــع تطــور اقتصــاديات الســوق والمؤسســات الرياضــية المشــهرة  بالتســويق الرياضــي وذلــك بمــا يتمشــي
طبقــا إلحكــام القــانون . فــان تــوافر مقومــات تطبيــق التســويق االلكترونــي لــدي المنظمــة الرياضــية قــد 

 يؤدي إلي توافر متطلبات تطوير نظم المعلومات التسويقية لديها أيضا.
حقيقـة واقــع التســويق االلكترونــي لــدي  ومـن هنــا فــان تصــميم هــذه الدراسـة كــان بهــدف الوقــوف علــي  

أندية كرة القدم لرابطة المحترفين، ومن ثم تحديد كيفية تطبيـق التسـويق االلكترونـي بطريقـة تمكـن مـن 
 تطوير نظم المعلومات التسويقية لمؤسسات الرياضية .

فبلغ عددها  ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لهذه الدراسة على عينة عشوائية،
 إداريا من أندية كرة القدم لرابطة المحترفين، بمعدل ثالث من كل نادي.   11
ولتــوفير المعلومــات التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي إصــدار األحكــام حــول واقــع التســويق االلكترونــي  

 اسـتخدمها.تـم  ،انةتـم تطبيـق اسـتبيان لـذلك. وبعـد التأكـد مـن صـدق وثبـات اسـتب لدي أندية كرة القدم،
عداد البيانات النهائ تسـاؤالت البحـث. وبنـاء  نية للتحليـل االحصـائى، واإلجابـة عـوبعد ذلك تم جمع وا 

 :التيةعلى نتائج التحليالت اإلحصائية ، تم التوصل إلى النتائج  ا
فر أنديــة كـــرة القــدم لرابطــة المحترفـــة علــي التكنولوجيـــا االتصــال الحديثــة فـــي تطبيــق التســـويق اتتــو    

ولكـــن هنــاك ضـــعف فــي المـــداخل األساســية ومقومـــات تطبيــق التســـويق االلكترونــي مـــن  االلكترونــي،
الناحية الشكلية و الجوهرية. و بينت نتائج كذلك نقص في الكفاءة والتخطيط االستراتيجي فـي تطبيـق 

 التسويق االلكتروني لمؤسسات الرياضية .
 حث بما يلي:وفى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يوصى البا   
 ضرورة إنشاء موقع االلكتروني لكل نادي أو مؤسسات الرياضية . -
 ضرورة وجود أخصائيين في التسويق االلكتروني بالمؤسسات الرياضية. -
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Electronic marketing as input for the development of marketing information 
systems in sports institutions Algerian 

Key words: electronic marketing - marketing systems - sports institutions. 
Abstract 

Sports institutions experiencing more attention to the sports market and one of the 
bodies involved in marketing sports and so in line with the development of market 
economies and sports institutions unregistered according to the provisions of the 
law. The availability of the elements of the application of electronic marketing have 
organized sports may lead to the availability of the requirements of the development 
of marketing information systems have also. 
Hence the، the design of this study was in order to stand on the truth and reality of 
e-marketing have football clubs to Carling، and then determine how to apply e-
marketing manner as to enable the development of marketing information systems 
for sports organizations. 
To achieve this، the researcher used a descriptive approach to the suitability of this 
study on a random sample، reaching number 30 administratively from football clubs 
to Carling، an average of three from each club. 
In order to provide information that can be relied upon to make judgments about the 
reality of e-marketing have football clubs، a questionnaire was applied to it. After 
confirming the validity and reliability of the questionnaire، was Used.obad that have 
been collected and the preparation of the final data for statistical analysis، and 
answer research questions. Based on the results of statistical analyzes، it was 
concluded the following results: 
Available football clubs of the Association of Professional Ali modern communication 
technology in the application of e-marketing، but there is a fundamental weakness 
in the entrances and the elements of the application of e-marketing in terms of form 
and substance. And showed the results as well as a lack of efficiency and strategic 
planning in the application of e-marketing for sports organizations. In the light of the 
outcome of the search results researcher recommended the following: 
- The need to create the website for each club or sports institutions. 
- The need for an e-marketing specialists in sports institutions. 
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 : المقدمة- 1
إن العملية اإلدارية في المجال الرياضي ال تمارس إال من خالل منظمات أو مؤسسات رياضية      

تنظم العمل  والتشريعات التيلها هياكلها التنظيمية التي قد ال تختلف من موقع ألخر وفقا للقوانين 
بمعني أنها منظمات  المفتوح،المنظمات باختالف مواقعها النظام  علىويمكن أن نطلق  الدولة،في 

تتفاعل مع البيئة التي توجد فيها من خالل تأثير متبادل. وبطبيعة الحال فان جميع المنظمات 
أن لها طابع التكرار و  زمنية،الرياضية تحوي أنشطة مكملة لبعضها لها صفة االستمرارية لفترات 

 ومخرجاتها.ويقاس نجاحها بالفرق بين مدخالتها 
من الهيئات  دهتمام بالسوق الرياضي والتي تعلذا فالمؤسسات الرياضية تشهد مزيد من اال    

ضية المعنية بالتسويق الرياضي وذلك بما يتمشي مع تطور اقتصاديات السوق والمؤسسات الريا
. فان توافر مقومات تطبيق التسويق االلكتروني لدي المنظمة الرياضية نونالمشهرة طبقا إلحكام القا

 قد يؤدي إلي توافر متطلبات تطوير المعلومات التسويقية لديها أيضا.
ولما كانت المنظمات التي تعاني من قصور نظم المعلومات التسويقية قد تعاني من ضعف     

يمكن تطبيق التسويقي االلكتروني إال باعتماد علي نظم تطبيقها التسويقي االلكتروني أيضا، ألنه ال 
معلومات تسويقية فعالة، فانه أصبح لزاما علي المؤسسات الرياضية التي ترغب في تطبيق التسويق 
االلكتروني أن توفر لنفسها مقومات التطبيق الفعال أوال . لذا لجا الباحث إلي هذه الدراسة لدراسة 

كتروني بطريقة تمكن من تطوير نظم المعلومات التسويقية بالمؤسسات كيفية تطبيق التسويق االل
 التية:الرياضية، ومن اجل ذلك تم طرح التساؤالت ا

استخدام المؤسسات الرياضية التكنولوجيا الحديثة واالتصال لتطبيق التسويق  ى/ ما مد1
 االلكتروني؟

/ ما أهم الخدمات التي يوفرها التسويق االلكتروني من الناحية الشكلية والجوهرية في المؤسسات 2
 الرياضية؟

 االلكتروني؟/ وهل للمؤسسات الرياضية موارد بشرية متخصصة في مجال التسويق 1
 :االتيةمن خالل التساؤالت السابقة تم اقتراح الفرضيات 

  التكنولوجيا الحديثة واالتصال لتطبيق التسويق االلكترونيتستخدم المؤسسات الرياضية  -1
توجد عدة خدمات يوفرها التسويق االلكتروني من الناحية الشكلية والجوهرية في المؤسسات  -2

 .الرياضية
 . المؤسسات الرياضيةلدي  متخصصة في مجال التسويق االلكتروني الموارد البشرية ضعف في -1
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في التعريف بالتسويق االلكتروني كمدخل لتطوير نظم المعلومات تكمن أهمية هده الدراسة     
، نظرا ألهمية وسائل االتصال الحديثة في المجال التسويقية في المؤسسات الرياضية الجزائرية

وأمام كل هده التطورات الحاصلة في دول الراقية في مجال االقتصادي والتجاري. مما  ،الرياضي
نترنت في عمالياتها األساسية وتصبح التجارة االلكترونية جزء من لدمج اال المؤسسات تسعيجعل 

طريقة التي تمارس بها أعمالها بهدف زيادة رأس المال والدي يمكن استغالله في إعادة تمويل ال
كمهمة أساسية وقناة تسويقية لمختلف  االلكترونيحتى يمكن اعتماد التسويق  ،كافة األنشطة

 الرياضي.المؤسسات النشطة في الميدان 
يهدف البحث إلى معرفة التسويق االلكتروني كمدخل لتطوير نظم المعلومات التسويقية في و     

 وذلك من خالل:  الجزائرية،المؤسسات الرياضية 
معرفة ما مدي استخدام التسويق االلكتروني كمدخل لتطوير نظم المعلومات التسويقية في   -1

 الجزائرية.المؤسسات الرياضية 
يوفرها التسويق االلكتروني من الناحية الشكلية والجوهرية في  الخدمات التيإبراز أهم  -2

 المؤسسات الرياضية.
لدي  ل التسويق االلكترونيمتخصصة في مجا حقيقة الموارد البشرية علىالوقوف  -1

 . المؤسسات الرياضية
 االلكتروني:التسويق ويعرف 
: 1919والبلـي::  هاديـة)واشـتروا تسوقا وتعني أن القـوم بـاعوا  يتسوق، بمعني تسوق، : لغةً التسويق

والمتكاملــة التــي تســهل وتصــاحب  أمــا اصــطالحا فهــو مجموعــة مــن الجهــود واألنشــطة المســتمرة (1
بما يؤدي  (11: 2119) سويدان: مشتريها  والخدمات واألفكار من مصادر إنتاجها إلىانتقال السلع 

  .والمنتج والمجتمع إلى تحقيق األهداف والمنافع االقتصادية واالجتماعية للمستهلك
علـــي عالقـــات العمـــالء مـــن خـــالل األنشـــطة  : هـــو عمليـــة إنشـــاء و المحافظـــةالتســـويق االلكترونـــي

 االلكترونية المباشرة بهـدف تسـهيل تبـادل األفكـار و المنتجـات والخـدمات التـي تحقـق أهـداف الطـرفين
 .(11: 2111)غالب والعالق: 

األنشـطة الرياضـية التـي تقـود تـدفق السـلع والخـدمات الرياضـية مـن  مجموعـة و: هـالرياضيالتسويق 
بأنه الديناميكي المتكامل الذي يهـدف إلـى  (51: 2111) سالمة:  المستهلك.كذلك يعرفالمنتج إلى 

تصميم وتطبيق أنشطة عن المنتج وسـعره ومكانـة وترويجـه وتوزيعـه إلشـباع حاجـات المسـتهلكين فـي 
 بما ال يتعارض مع القيم الرياضية التربوية.  كل عمل تجارى رياضي
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لغايــة  النــادي الرياضــي، وهــي كــل مجتمــع يلتقــي جملــة مــن االفــرادنقصــد بهــا  الرياضــية:المؤسســات 
 علــىنشـاطا رياضــيا  س(. تمــار 112: 1919)هاديـة والبلــي:: ان تكـون محــدودة الهــدف  علــىمعينـة 

 . (11: 1992)عصام:  مستوي الوطن ويوفر فرص االنخراط لكل شرائح المجتمع
 :البحث إجراءات-2
 :البحث منهج 2-1
انطالقــا مــن طبيعــة الدراســة و المعلومــات المــراد الحصــول عليهــا اســتخدمنا المــنهج الوصــفي الــذي    

يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا و يعبر عنها تعبيرا كيفيا و 
صـفا رقميـا كميا ،فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة و يوضح خصائصـها  أمـا التعبيـر الكمـي فيعطيهـا و 
) عبيـــدات: دقيقـــا يوضـــح مقـــدار هـــذه الظـــاهرة او حجمهـــا و درجـــات ارتباطهـــا مـــع الظـــواهر األخـــرى 

كمـــا اليقـــف هـــذا المـــنهج عنـــد جمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بالظـــاهرة مـــن اجـــل استقصـــاء  (11: 2111
الــدقيق مظاهرهــا و عالقاتهــا المختلفــة ، بــل يتعــدى ذلــك و صــوال الــى التحليــل الموضــوعي و التفســير 

 .(51: 1995) بن صالح : لتلك المعلومات للوصول الى استنتاجات يبنى عليها التصور المقترح 
 مجتمع البحث وعينته:  - 2-2

اختيـــار عينـــة البحـــث  الرياضـــية، وتـــمتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن مســـؤولي التســـويق بالمؤسســـات     
مولوديــة  ،ســطيف قالبــرج، وفــاإداري لــثالث نــوادي )أهلــي  15وقــد بلغــت العينــة  مقصــودة،بالطريقــة 
 العلمة(.

                                                     :  لالستبانةعامالت العلمية الم تقنين 2-3
 صدق المقياس: 2-3-1
بعــرض عبــارات كــل محــور علــي  المحكمــين، وذلــكتــم إيجــاد صــدق االســتبيان عــن طريــق صــدق    

 الدراســـية، ومنـــاهجمحكمـــين مشـــهود لهـــم بالمســـتوي العلمـــي وتجـــربتهم الميدانيـــة فـــي مجـــاالت  ةخمســـ
،ووضـعها انةم الباحـث  بتعـديل اسـتمارة استبوفي ضـوء أراء ومالحظـات المحكمـين قـا البحث العلمي،

 في صورتها النهائية كما هو موضح في الملحق.
 ثبات المقياس: -2-3-2

 ( علـيtest-retestقام الباحث بحساب معامل ثبات االستبيان باستخدام طريقة إعـادة االختبـار)    
اداري من المؤسسات الرياضية خارج العينة االصلية، ثم أعيد التطبيق االستبيان مـرة  15عينة قوامها

يومــا مــن تــاريخ القيــاس األول، و كانـــت  15ثانيــة علــي نفــس العينــة وفــي نفــس الظـــروف بعــد مــرور
 .1.91إلي  1.11أبعاد المحاور تتراوح بين معامالت ثبات 



422074-6032 :ISSN

 

32 

 

 انةر االستبمحاو ( يوضح معامل ثبات 1جدول رقم)

 المحور
 التطبيق الثاني التطبيق األول

معامل 
 االرتباط

داللة 
متوسط  1.15إحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

استخدام التكنولوجيا 
 الحديثة

 دالة 1.52 3.71 15.75 3.46 18.61

يوفرها  الخدمات التي
 دالة 1.81 1.57 21.21 2.75 18.73 التسويق االلكتروني

الموارد البشرية 
 متخصصة

 دالة 1.58 2.81 18.51 3.67 18.11

 
 :االتيةا البحث نستخدم األدوات ذبالنسبة لهأدوات البحث :  2-4
 اعتمدنا في تحليل البيانات علي النسب المئوية.أداة اإلحصاء : 2-4-1
تم تصميم هده االستمارة من خالل المسح المرجعي للدراسات والمراجع  : اذاستبانةاستمارة 2-4-2

استطاع الباحث أن يحدد ويحصر مجموعة من المحاور الرئيسية التي  اذ المرتبطة بموضوع البحث،
 محاور وهي كاألتي: ةاقترحها لالستبيان لتتناسب مع عبارات االستمارة، وقد بلغ ثالث

 التكنولوجيا الحديثة واالتصال.مدي استخدام المحور األول : 
 .الخدمات  التي يوفرها التسويق االلكترونيالمحور الثاني : 
 .متخصصة الموارد البشريةالمحور الثالث: 

 كيفية تطبيق االستمارة:2-4-3
العينة األصلية عن طريق المقابلة الشخصية لشرح وتفسير  قام الباحث بتوزيع استمارة البحث علي   

 الجوانب التي تحتويها االستمارة حتى تكون اإلجابات ذات موضوعية عالية.
 عرض ومناقشة النتائج:-3
 التسويق االلكتروني المحور األول: مدي استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطبيق1 -3

 االتية:فتوصلنا إلى النتائج 
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في  التسويق االلكتروني التكنولوجيا الحديثة لتطبيق مدي استخدام يوضح نسب( 2)الجدول 
 المؤسسات الرياضية 

 العبارات
 التكرارات والنسب المؤوية

 % إلى حد ما % ال % نعم
يتوفر النادي علي تكنولوجيا 
 26.66 14 11.11 11 73.33 11 المعلومات واالتصال  ؟

تحرص إدارة النادي علي توفير 
 21 13 - - 81.11 12 موقع علي الشبكة العنكبوتية ؟

يخصص النادي ميزانية كافية 
لتطوير نشاط التسويق عبر االنترنت 

 ؟
17 46.66 18 53.33 - - 

تتأثر جودة التصميم الموقع  
في أوساط األندية بعدة  اللكتروني

متغيرات  تاريخ النادي ،عدد تتويج 
 واأللقاب، التحديث...

13 21 11 66.66 12 13.33 

هل يوجد اهتمام وتشجيع لإلدارة 
 6.66 11 33.33 15 61 15 النادي علي التسويق االلكتروني؟

هل توجد ثقافة التسويق االلكتروني 
 في أوساط األندية الرياضية؟

14 26.66 11 66.66 11 6.66 

هل توجد استراتيجيات وسياسات 
واضحة نحو التسويق االلكتروني في 

 أوساط األندية؟
16 41.11 15 33.33 14 26.66 

ماذا يمثل التسويق االلكتروني 
 بالنسبة لمؤسساتكم   ؟

 % 33.33 15 تمويل
 % 41.11 16 رعاية

تغطية حاجات 
 % 21.11 13 المستهلكين الرياضيين

 % 6.66 11 إشهار

في رأيكم ما مدي مساهمة التسويق 
 االلكتروني في ربحية مؤسساتكم

 13.33% 12 كبير
 %  40.00 06 متوسط

 46.66% 17 ضعيف
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مــن  %11.11فقــد اتفــق  واالتصــال،النــادي تكنولوجيــا المعلومــات فــي مــن الجــدول يتضــح تــوفر     
تكنولوجيـــا النـــادي فـــي ة نـــرى إلـــى حـــد مـــا تتـــوفر مـــن العينـــ %21.11بينمـــا تـــرى  لـــك،ذالعينـــة علـــى 
ترى  اذتوفير موقع علي الشبكة العنكبوتية،  ىوبالنسبة لحرص إدارة النادي عل واالتصال.المعلومات 

تــوفير موقــع علــي الشــبكة العنكبوتيــة ، ونســبة  ىعلــمــن العينــة حــرص إدارة النــادي  %11.11نســبة 
لتخصــــيص النــــادي ميزانيــــة كافيــــة لتطــــوير نشــــاط التســــويق عبــــر  تــــرى إلــــى حــــد ما.وبالنســــبة 21%

كس دلك.أما بالنسبة ترى ع %51.11من العينة على دلك ، ونسبة  %11.11االنترنت، فقد اتفقت 
اللكترونـي فـي أوسـاط األنديـة بعـدة متغيـرات  تـاريخ النـادي ،عـدد تتـويج اتصـميم الموقـع  لتأثر جـودة 

 لـــك،ذتــرى عكـــس  %11.11مــن العينـــة علـــى دلــك، ونســـبة  %21ق واأللقــاب، التحـــديث... فقــد اتفـــ
التســـــويق  ىهتمـــــام وتشـــــجيع لـــــإلدارة النـــــادي علـــــتـــــرى إلـــــى حـــــد مـــــا. وبالنســـــبة ال %11.11ونســـــبة 

ونســبة  لــك،ذتــرى عكــس  %11.11مــن العينــة علــى وجــود اهتمــام، ونســبة  %11االلكترونــي، اتفــق 
فقــد  الرياضـية،ق االلكترونـي فــي أوسـاط األنديــة تـرى إلـى حــد مـا. أمــا بالنسـبة لثقافــة التسـوي 1.11%
ترى عكس دلك،  %11.11ونسبة  االلكتروني،من العينة على وجود ثقافة التسويق  %21.11اتفق 

ـــى حـــد مـــا.  %1.11ونســـبة  ـــرى إل اســـتراتيجيات وسياســـات واضـــحة نحـــو التســـويق  وبالنســـبة لوجـــدت
ة على وجود استراتيجيات وسياسـات واضـحة من العين %11االلكتروني في أوساط األندية، فقد اتفق 

ترى إلى حد ما. أمـا  %21.11ترى عكس دلك، ونسبة  %11.11ونسبة  االلكتروني،نحو التسويق 
مـن العينـة  %11.11فقـد اتفـق  الرياضـية،بالنسبة ماذا يمثـل التسـويق االلكترونـي بالنسـبة لمؤسسـات 

تـــري مـــن العينـــة تغطيـــة  % 21و رعايـــة،مـــن العينـــة علـــى انـــه  % 11.11بينمـــا  تمويـــل،علـــى انـــه 
و بالنســـبة لمـــدي مســـاهمة  إشـــهار.انـــه  علـــىمـــن العينـــة  % 1.11 الرياضـــيين،حاجــات المســـتهلكين 

 ضعيف،من العينة على انه  46.66%فقد اتفق الرياضية،التسويق االلكتروني في ربحية المؤسسات 
  ينة علي انه كبير .              من الع  13.33%و  متوسط،من العينة على انه  % 11.11بينما 

:                             يـأتينسـتخلص مـا  تهاومناقشـمن عرض نتائج المحـور األول مـن الدراسـة استنتاج المحور األول: 
فر المؤسسات الرياضية علي تكنولوجيا المعلومات واالتصال،  وحرصـها علـي تـوفير موقـع  ايتضح تو 

العنكبوتية ، وتخصيص ميزانيـة كافيـة لتطـوير نشـاط التسـويق عبـر االنترنـت االلكتروني علي الشبكة 
ب ذجـ فضاًل عـنبغرض اإلشهار وتغطية حاجات المستهلكين الرياضيين، وتبادل البيانات الكترونيا ،

 اكبر قدر من الزوار .
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المفهوم  أنهم مازالوا لم يفهموا وأهميته، إالالرغم من معرفة المؤسسات للتسويق بمفهومه  على 
لرياضة وعالقته باالقتصاد، ووعيهم للمجال اإقرارهم بأهميته من لتسويق االلكتروني بالرغم االحقيقي 

 تجاريا.الرياضي كوسيلة استثمارية اقتصادية مربحة 
ومن هذا يتضح اهتمام المؤسسات الرياضية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطبيق التسويق   

 بأهميته كحقل استثماري يستحق المخاطرة وتشجيعه مما يرفع من مستواه.عيها و االلكتروني، و 
                1999William hokeyالبحوث مثل دراسةذا ما أكدت العديد من الدراسات و وه
(Gary Tribou: 2004: 21 ) ىأن العديد من المؤسسات الكبرى التقليدية في الخارج عملت عل الى 

النترنت في الحصول علي كل شئ من الغير وبأقل تكلفة، ونتيجة لذلك تقليص حجمها  واعتمدت ا
انخفض حجم المخزون من المواد الخام ومن المخزون تام الصنع لديها، مما جعلها تسعي لدمج 
االنترنت في عملياتها األساسية وتصبح التجارة االلكترونية جزءا من الطريقة التي تمارس بها 

 أعمالها.
 :يوفرها التسويق االلكتروني الخدمات التيالمحور الثاني:  3-2

  التية:فتوصلنا إلى النتائج ا
يوفرها التسويق االلكتروني في  للخدمات التييوضح التكرارات والنسب المؤوية  (3)الجدول 

 المؤسسات الرياضية

 العبارات
 التكرارات والنسب المؤوية

 % إلى حد ما % ال % نعم
الحديثة يستخدم النادي األساليب االلكترونية 

 21.11 13 61.11 15 21.11 13 إجراء البحوث والدراسات التسويقية في

وفق على بتصميم المنتجات  يقوم النادي
 احتياجات الجمهور

17 46.66 18 53.33 - - 

المعلومات  االلكتروني للنادييوفر الموقع 
وج والخصوصيات الخاصة بأسعار المنت

 لتعاقدلوالشروط المختلفة 

11 
 73.33 14 26.66 - - 

يساهم التسويق االلكتروني في الترويج 
 6.66 11 66.66 11 26.66 14 لمنتجات النادي عبر االنترنت

يتيح استخدام أساليب التسويق االلكتروني 
قدرا عاليا من اإلتاحة المكانية والزمنية 

 للمنتجات
11 6.66 16 41 18 53.33 
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يتيح الموقع االلكتروني للنادي إعالنات ذات 
 41.11 16 41.11 16 21.11 13 جودة عالية

يساهم التسويق االلكتروني في تسهيل 
العمليات اإلدارية اليومية للنادي من خالل 

 الموقع االلكتروني
14 26.66 17 46.66 14 26.66 

يساهم التسويق االلكتروني في تسهيل 
 6.66 11 81.11 12 13.33 12 مع المستهلكين والناديالعالقات 

يعطي النادي فرصة للمستهلكين إلبداء أرائهم 
 21.11 13 26.66 14 53.33 18 من خالل الموقع  االلكتروني

 
يتضح من خالل الجدول وجود فروق في تكرارات الستجابة أفراد العينة بالنسبة لالستخدام النادي     

من العينة  %21.11فقد اتفق  التسويقية،بحوث والدراسات إجراء ال الحديثة فياألساليب االلكترونية 
بينما ترى  تسويقية،الإجراء البحوث والدراسات  الحديثة فيعلى استخدام النادي األساليب االلكترونية 

 الحديثة.ي األساليب االلكترونية ترى إلى حد ما يستخدم الناد %21و لك،ذ العينة عكسمن  11%
من العينة على دلك ،بينما  %11.11وبالنسبة لتصميم المنتجات وفق احتياجات الجمهور، فقد اتفق 

اللكتروني  للنادي من لك.اما بالنسبة  الي ما يوفره الموقع اذمن العينة تري عكس  51.11%
من  %11.11معلومات الخاصة بأسعار المنتوج والخصوصيات والشروط المختلفة التعاقد، فقد اتفق 

العينة على ان الموقع االلكتروني  للنادي يوفر المعلومات الخاصة بأسعار المنتوج والخصوصيات 
يرون عكس دلك .وبالنسبة لمساهمة التسويق االلكتروني  %21.11والشروط المختلفة التعاقد، بينما 

من العينة على مساهمة التسويق  %21.11، فقد اتفق ويج لمنتجات النادي عبر االنترنتفي التر 
لك ذمن العينة  عكس  %11.11االلكتروني في الترويج لمنتجات النادي عبر االنترنت ، بينما ترى 

أما بالنسبة الستخدام اللكتروني في الترويج لمنتجات.  ويق اترى إلى حد ما يساهم التس %1.11و 
من  %1.11فقد اتفق  احة المكانية والزمنية للمنتجاتأساليب التسويق االلكتروني قدرا عاليا من اإلت

العينة على انه يتيح استخدام أساليب التسويق االلكتروني قدرا عاليا من اإلتاحة المكانية والزمنية 
يرون إلى حد ما يتيح استخدام  %51.11ولك، ذعكس  ىمن العينة تر  %11نما ترى بي للمنتجات،

أساليب التسويق االلكتروني قدرا عاليا من اإلتاحة المكانية والزمنية للمنتجات. بالنسبة لإلتاحة الموقع 
من العينة على انه يتيح الموقع  %21االلكتروني للنادي إعالنات ذات جودة عالية، فقد اتفق 
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        لك، ذعكس  ىمن العينة تر  %11اللكتروني للنادي إعالنات ذات جودة عالية ، بينما ترى ا
يرون إلى حد ما يتيح الموقع االلكتروني للنادي إعالنات ذات جودة عالية .إما في ما  %11و 

يخص مساهمة التسويق االلكتروني في تسهيل العمليات اإلدارية اليومية للنادي من خالل الموقع 
من العينة على مساهمة التسويق االلكتروني في تسهيل العمليات  %21.11االلكتروني ، فقد اتفق 

عكس  ىمن العينة تر  %11.11دارية اليومية للنادي من خالل الموقع االلكتروني ، بينما ترى اإل
يرون إلى حد ما يساهم التسويق االلكتروني في تسهيل العمليات اإلدارية اليومية  %21.11لك، و ذ

عالقات مع بالنسبة لمساهمة التسويق االلكتروني في تسهيل الي من خالل الموقع االلكتروني . و للناد
من العينة على مساهمة التسويق االلكتروني في تسهيل  %11.11المستهلكين والنادي، فقد اتفق 

يرون  %1.11لك، و ذعكس  ىمن العينة تر  %11العالقات مع المستهلكين والنادي ، بينما ترى 
في ما يخص  إلى حد ما يساهم التسويق االلكتروني في تسهيل العالقات مع المستهلكين والنادي.أما

 %51.11إعطاء النادي فرصة للمستهلكين إلبداء أرائهم من خالل الموقع  االلكتروني، فقد اتفق 
 ىمن العينة تر  %21.11من العينة على إعطاء النادي فرصة للمستهلكين إلبداء أرائهم ، بينما ترى 

ئهم من خالل يرون إلى حد ما يعطي النادي فرصة للمستهلكين إلبداء أرا %21لك، و ذعكس 
 .الموقع  االلكتروني

  :يأتينستخلص ما  تهاومناقشمن عرض نتائج المحور الثاني من الدراسة استنتاج المحور الثاني:  
اتفقت آراء العينة على أن التسويق االلكتروني الرياضي له دور هام يلعبه في ترويج المنتجات     

، والسلع المقدمة من قبل المؤسسات إلي السوق الرياضي لما يوفره من جماهيرية كبيرة بهاواإلشهار 
واسعة النطاق .إال أن الخدمات  التي يوفرها التسويق االلكتروني في المؤسسات الرياضية متوسطة 

 لتسويق االلكتروني.لالقيمة ،و ينقصها استخدام وظائف 
توفير المعلومات الخاصة بأسعار المنتوج وأن الخدمات لدي هده المؤسسات هي      

رصة وفق احتياجات الجمهور من خالل إعطاء فعلى والخصوصيات والشروط المختلفة للتعاقد 
 المجتمع.يترسخ في أدهان  وشعبية المنتج حتىتنمية صورة للمستهلكين إلبداء رأيهم.  و 

يوفرها التسويق االلكتروني في المؤسسات الرياضية مازال بعيد  الخدمات التيمما يؤكد لنا أن     
النتائج عكس ما  منه. وهدهتستثمر فيه حتى تستفيد ستوي كسوق تعتمد عليه المؤسسات و الم

أن معظم األندية األلمانية تراعي العناصر األساسية في بناء  إلى( 2111شلبي ) إليه دراسةتوصلت 
الي مختلف المجموعات المستهدفة عبر شبكة  وتسويق خدماتهاإلدارة تصميم الصفحات االلكترونية 

 االنترنت.   
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 .متخصصة الموارد البشرية: المحور الثالث3 - 3
 التية :فتوصلنا إلى النتائج ا

في التسويق االلكتروني  متخصصة للموارد البشرية يوضح التكرارات والنسب المؤوية( 4)الجدول
 لدي المؤسسات الرياضية 

 العبارات
 التكرارات والنسب المؤوية

 % إلى حد ما % ال % نعم
يتم تعيين مسؤول تسويق علي 

 أساس تخصص علمي
15 33.33 16 41.11 14 26.66 

بتحديد عدد موظفي  يقوم النادي
إدارة التسويق حسب نوعية عدد 

 المهارات و الخبرات
12 13.33 13 86.66 - - 

الخبرات يسعي النادي إلي استثمار 
 والتجارب المتوفرة لدي الموظفين

 
12 13.33  

11 

 
73.33 
 
 

 
12 
 
 

 
13.33 
 

لي التسويق في الدورات يشارك مسؤ 
 41.11 16 21.11 13 41.11 16 التكوينية لزيادة كفاءاتهم

التسويق صالحيات  لومسؤ  ىلد
 66.66 11 21.11 13 13.33 12 التنظيمي للناديواسعة في الهيكل 

مسؤول التسويق بصياغة يقوم 
استراتيجيات التسويق بالنادي من 

 خالل الموقع االلكتروني
13 21.11 15 61.11 13 21.11 

 
يتضح من خالل الجدول وجود فروق في تكرارات الستجابة أفراد العينة بالنسبة لتعيين مسؤول    

من العينة على انه يتم تعيين مسؤول  %11.11تسويق علي أساس تخصص علمي ، فقد اتفق 
ترى إلى  %21.11من العينة  عكس دلك، و  %11تسويق علي أساس تخصص علمي، بينما ترى 

 حد ما  يتم تعيين مسؤول تسويق علي أساس تخصص علمي.
الخبرات، فقد اتفق حسب نوعية عدد المهارات و بأما بالنسبة لتحديد عدد موظفي إدارة التسويق     

حسب نوعية عدد ببتحديد عدد موظفي إدارة التسويق  يقوم الناديمن العينة على انه  11.11%
 لك.ذ العينة عكسمن  %11.11بينما ترى  والخبرات،المهارات 
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فقد اتفق  علمي،وبالنسبة لسعي النادي إلي استثمار الخبرات والتجارب المتوفرة لدي الموظفين    
 الموظفين،فرة لدي امن العينة على انه يسعي النادي إلي استثمار الخبرات والتجارب المتو  11.11%

ترى إلى حد ما  يسعي النادي إلي  %11.11لك، و ذ العينة عكسمن  %11.11بينما ترى 
 استثمار الخبرات والتجارب المتوفرة لدي الموظفين.

من  %11التكوينية لزيادة كفاءاتهم، فقد اتفق  أما بالنسبة لمشاركة مسؤولي التسويق في الدورات   
من  %21بينما ترى  كفاءاتهم،العينة على انه يشارك مسؤولي التسويق في الدورات التكوينية لزيادة 

 التكوينية.مسؤولي التسويق في الدورات  ما يشاركترى إلى حد  %11ولك، ذ العينة عكس
للنادي، فقد اتفق  عة في الهيكل التنظيميحيات واسمسؤولي التسويق صال ىوبالنسبة لد    

 التنظيمي للنادي،مسؤولي التسويق صالحيات واسعة في الهيكل  ىمن العينة على أن لد 11.11%
مسؤولي التسويق  ما لدىترى إلى حد  %11.11ولك، ذعكس من العينة  %21بينما ترى 

 .التنظيمي للناديصالحيات واسعة في الهيكل 
لقيام مسؤول التسويق بصياغة استراتيجيات التسويق بالنادي من خالل الموقع أما بالنسبة    

من العينة على أن يقوم مسؤول التسويق بصياغة استراتيجيات التسويق  %21االلكتروني، فقد اتفق 
ترى إلى حد  %21و  لك،ذ العينة عكسمن  %11بالنادي من خالل الموقع االلكتروني، بينما ترى 

 .التسويق بصياغة استراتيجيات التسويق بالنادي من خالل الموقع االلكتروني مسؤول ما يقوم
  :أتينستخلص ما ي تهاومناقشمن عرض نتائج المحور لثالث من الدراسة استنتاج المحور الثالث: 

لمؤسسات لرياضية ا االلكتروني لديتبين لنا ان الموارد البشرية متخصصة في تطبيق التسويق     
، وينقصها التكوين العلمي والخبرة وكذا الكفاءة والفعالية بمهارات ومؤهالت ولكن بشكل متوسطتتمتع 

الفعال الذي  الكفء والمؤهلالعنصر البشري  علىفي تطبيق التسويق االلكتروني، الذي يعتمد أساسا 
ن عاب كذلك كو استراتيجيات التسويق الحديثة. وي إلىينقل النادي من المفاهيم التسويقية التقليدية 

، وبالتالي الحد من التقليل من مستوي األداء إلىؤدي ، مما يصالحيات مسؤولي التسويق محدودة
 المؤسسات لرياضية. االلكتروني لديالتسويق  تطور تطبيق

 الخاتمة :-4
فر المؤسسات الرياضية تو  إلىما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج يمكن اإلشارة  علىبناءا     
 ،االنترنتالشبكة  على موقع االلكترونيتوفير  على واالتصال، وحرصهاتكنولوجيا المعلومات  ىعل

ميزانية كافية لتطوير نشاطها التسويقي بغرض اإلشهار وتغطية حاجات المستهلكين  وتخصيص
 . إال أنهم مازالوا لمب اكبر قدر من الزوارذج فضاًل عنالكترونيا، الرياضيين، وتبادل البيانات 
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لرياضة وعالقته باالقتصاد، اإقرارهم بأهميته من لتسويق االلكتروني بالرغم ليفهموا المفهوم الحقيقي 
 ووعيهم للمجال الرياضي كوسيلة استثمارية اقتصادية مربحة تجاريا .

القيمة، التي يوفرها التسويق االلكتروني في المؤسسات الرياضية متوسطة إال أن الخدمات     
وظائف لتسويق االلكتروني. وتتجل في توفير المعلومات الخاصة بأسعار المنتوج  استخداموينقصها 

وفق احتياجات الجمهور من خالل إعطاء فرصة على والخصومات والشروط المختلفة للتعاقد 
يوفرها التسويق االلكتروني في المؤسسات  الخدمات التييؤكد لنا أن  رأيهم مماللمستهلكين إلبداء 

أن  اذ. سات وتستثمر فيه حتى تستفيد منهية مازال بعيد المستوي كسوق تعتمد عليه المؤسالرياض
رات المؤسسات لرياضية تتمتع بمها ىفي تطبيق التسويق االلكتروني لد الموارد البشرية متخصصة
الفعالية في تطبيق ن العلمي والخبرة وكذا الكفاءة و ينقصها التكويو  متوسط.ومؤهالت ولكن بشكل 

الفعال الذي ينقل  الكفء والمؤهلالعنصر البشري  علىلتسويق االلكتروني، الذي يعتمد أساسا ا
ن استراتيجيات التسويق الحديثة. ويعاب كذلك كو  إلىالنادي من المفاهيم التسويقية التقليدية 

، وبالتالي الحد من التقليل من مستوي األداء إلىؤدي ، مما يصالحيات مسؤولي التسويق محدودة
 المؤسسات لرياضية. االلكتروني لديالتسويق  تطور تطبيق

 :يـأتيالدراسة توصي بما  إليها هذهفي ضوء النتائج التي انتهت 
 تكوين إطارات متخصصة في بالتسويق االلكتروني  -
 الثقافة الرياضية .بضرورة االهتمام  -
 الرياضية .تشجيع التسويق االلكتروني في المؤسسات  -
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