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مقدمة :
شهد الفكر ااإلداري يف ممارسته تقدما ملحوظا بواسطة التطورات احلديثة يف تقنية املعلومات ,إذ أن
التحوالت السريعة اليت شهدها القرن احلايل إمنا هي نتائج الرتاكمات احلاصلة يف املاضي .
و يعد العصر احلايل هو عصر املعلومات واإلتصاالت نظرا للتطورات السريعة واملتالحقة يف جمال زيادة قدرات
وسائط ختزين املعلومات يف ظل إنتشار استخدام شبكة املعلومات العاملية "اإلنرتنت" ,مما أدى إىل اإلنتقال من
جمتمع الصناعة إىل جمتمع املعلومات ,وترتب على ذلك التحول التدرجي من األنشطة العادية إىل األنشطة

اإللكرتونية.
وقد استجابت معظم إدارات العامل بشكل عام واإلدارة الرياضية بشكل خاص هلذا التحول إعتمادا على
اوضاعها وخصوصياهتا وقدراهتا يف السنوات القليلة املاضية تطورا هائال يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت على
مستويات عدة ,وكان لذلك أثرا كبريا على اإلنسان وعلى أسلوبه ومنهجه يف اإلدارة ومن األنشطة اإللكرتونية اليت
مسها هي التسويق حيث تعد األنشطة التسويقية يف اجملال الرياضي من ضمن منظومة عاملية مطبقة يف أغلب
الدول املتقدمة ,وتشكل جزءا رئيسياَ من املنظومة االقتصادية العاملية متاشيا مع عصر العوملة وثورة املعلومات ,ومل
يعد االستثمار يف الرياضة ظاهرة اقتصادية فحسب وإمنا هو خيار اسرتاتيجي كبري من ضمن خيارات اقتصادية
عديدة ,مما يؤكد على ضرورة وجود عقلية اقتصادية ومالية تستطيع أن تدير املنظومة الرياضية بشكل حيقق
األهداف املطلوبة ,وتعد األنشطة التسويقية أحد املظاهر الرياضية احلديثة ,فقد أصبح التسويق يف فكره الشامل
وظيفة شائعة التطبيق يف مجيع املنظمات بصرف النظر عن أهدافها ونوعية إنتاجها ,وقد استهدف خدمة املستفيد
واملؤسسة وركز على رفاهية املستفيد واجملتمع يف األجل القريب والبعيد واملسامهة يف حتقيق مصاحل اجملتمع ,وكذلك
املنظمة اليت يفرتض أهنا توجد خلدمة أسواقها ألهنا تستمد كياهنا من اجملموعات اليت ختدمها وتؤثر فيها.
ويعترب التسويق من أهم الوظائف اإلدارية ألي مؤسسة رياضية ,حيث زاد االهتمام يف اآلونة األخرية بدراسة
وتطبيق املفاهيم التسويقية يف معظم املؤسسات على اختالف أنواعها (ناصري عبد القادر ,7002 ,ص)27
واتضح انه من املمكن الوصول إىل املستوى األمثل لتطوير وحتسني دعم النشاطات الرياضية من خالل استغالل
تسويق االنشطة الرياضية ,وكذلك بتعاون القائمني على النشاط وجهود املسؤولني واخلرباء ووجود الكفاءات وكل
من له صلة بدعم النشاط الرياضي من املستثمرين واملؤسسات والشركات.
فاملؤسسات الرياضية تشهد مزيد من االهتمام بالسوق الرياضي واليت تعترب من اهليئات املعنية بالتسويق
الرياضي وذلك مبا يتمشي مع تطور اقتصاديات السوق واملؤسسات الرياضية املشهرة طبقا إلحكام القانون فان
توافر مقومات تطبيق التسويق االلكرتوين لدي املنظمة الرياضية قد يؤدي إيل توافر متطلبات تطوير نظم املعلومات
التسويقية لديها أيضا مل يعد هناك بديل أمام أي مؤسسة هتدف إىل االستقرار والنمو ,وتتحرك جتاه التميز و
الريادة غري كفاءة وفعالية وظيفة التسويق االلكرتوين ونشاطه ,وأصبح من احلقائق الواضحة واملتفق عليها هيمنة
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وظيفة التسويق ونشاطه على اهتمامات املؤسسات يف التظاهرات الرياضية واعتبارها التحدي احلقيقي الذي
ومنوها فقد أصبح التسويق االلكرتوين يف فكره الشامل وظيفة
يتوقف عليه استقرار التظاهرات الرياضية
شائعة التطبيق يف مجيع املنظمات بصرف النظر عن أهدافها ونوعية إنتاجها ,وقد استهدف خدمة املستفيد
واملؤسسة وركز على رفاهية املستفيد و اجملتمع يف األجل القريب والبعيد واملسامهة يف حتقيق مصاحل اجملتمع ,وكذلك
املنظمة اليت يفرتض أهنا توجد خلدمة أسواقها ألهنا تستمد كياهنا من اجملموعات اليت ختدمها وتؤثر فيها ,فينبغي
إحساسها باجلماهري والبحث عن املنافع للمجتمع ٕوإشباع حاجاته ,وبذلك يتم رفاهية اجملتمع.
فالتسويق االلكرتوين هو أحد األنشطة الرئيسية واملهمة ألية هيئة سواء كانت رياضية أم غري رياضية ,و خطة
التسويق الرئيسية هي أوىل اخلطط اليت جيب أن تبدأ هبا املنشآت اليت يف ظلها ميكن ختطيط باقي أنشطة اهليئة,
ومن مث تصبح احلاجة ضرورية إىل قيام هذا.
ل ـ ــذا كانت دراستنا حول موضوع التسويق اإللكرتوين ودوره يف إجناح التظاهرات الرياضية .
حيث قمنا بتقدمي اإلطار العام للدراسة وذلك بالتطرق إىل مشكلة الدراسة وفرضياهتا وكذا أمهيتها وأهدافها
باإلضافة إىل األسباب اليت أدت بنا إىل اختيارنا هلذا املوضوع وحتديد املفاهيم واملصطلحات,وأخريا الدراسات
السابقة بعد ذلك مت تقسيم حبثنا اىل جانبني مها اجلانب النظري والتطبيقي حيث يف اجلانب النظري تطرقنا اىل
ثالث فصول كالتايل :الفصل األول "التسويق اإللكرتوين" والفصل الثاين "التظاهرات الرياضية" والفصل
الثالث"املؤسسات الرياضية"
أما يف اجلانب التطبيقي فقد إحتوى على فصلني كالتايل الفصل األول  :اإلجراءات امليدانية للدراسة والفصل
الثاين :حتليل النتائج ومناقشتها.
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الفصل التمهيدي
تمهيد:

اتبعت يف هذه الدراسة على خطوات اإلطار العام للدراسة من الفصل النظري,وهذه اخلطوات تبدأ
بإشكالية البحث,حيث مت صياغتها وضبطها ضبطا دقيقا ومن ثن حددنا تساؤالهتا اجلزئية اليت تعترب أسئلة حتتاج
إىل تفسري وأتبعت بفرضيات جزئية اليت تعترب إجابات احتمالية لألسئلة املطروحة اليت دارت حول إشكالية
البحث,وبعدها ذكرت أمهية وأهداف الدراسة مث بعد ذلك أسباب اختيار املوضوع اليت جعلتنا نتناوله,وبعد ذلك
تطرقنا إىل املفاهيم األساسية ملصطلحات البحث,وذلك ألن أي باحث جيد نفسه أمام صعوبات يف عموميات
اللغة وتداخل املصطلحات ,ومن مث فهو جمرب بأن يتعرض إىل حتديد املفاهيم اليت هلا عالقة مباشرة مبوضوع
البحث,كما تطرقنا يف موضوع حبثنا هذا للدراسات السابقة اليت تناولت موضوعنا يف جوانبه أو ماشاهبه,واليت
تساعد الباحث على توسيع نظرته للموضوع,ويف األخري قمت بتحليل الدراسات السابقة ومقارنتها بدراسيت
احلالية.
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الفصل التمهيدي
 -1إشكالية الدراسة:

مل يكن التحول الذي شهده العامل يف خمتلف اجملاالت بفعل انتشار التكنولوجيا مبنأى عن مهنة التسويق اليت
شهدت هي األخرى تغريا ملحوظا يف طبيعتها ومؤهالهتا وفرص جناحها  ,فضال عن املشاكل اليت قد حتول
أمامها .وأصبح التسويق من العلوم اإلدارية اهلامة يف الدول املتقدمة اقتصادية بعد أن أصبحت املشاكل اليت تواجه
املنظمات املختلفة ليست مشاكل فنية وحسب ,وكذلك أصبحت الدول النامية هتتم بنواحي التسويق املختلفة
استفادة من التجربة العلمية احلقيقية اليت مرت هبا الدول املتقدمة يف منوها  ,يلي ذلك أن األمر يقتضي من كل
دولة يف دور النمو االقتصادي ان هتتم ببناء أجهزة قوة لتسويق منتجاهتا (حممود عبد اجمليد ,مرفت إبراهيم
دسوقي,6002/6002,ص.)5
فالتسويق يف اجملال الرياضي هو التطوير ملفاهيم ادارة التسويق للمنظمات اليت تعمل يف اجملال الرياضي
فاملنظمات الرياضية والشركات املنتجة لسلع قريبة من اجملال الرياضي تسويق منتجاهتا الرياضية للرياضيني املهتمني
بالرياضة واملنظمات وأخريا املستهلك الرياضي واملمولني او املستثمرين من قبل الدولة أو الرعاة وهذا ما يظهر جليا
يف خمتلف االندية الكربى.
حيث تكمن امهية التسويق الرياضي يف انه يسعى اىل االرتقاء مبستوى األنشطة الرياضية وجماالت الرتبية
البدنية والرياضية ورياضة التعليم والتدريب والرتويح واإلدارة وجذب اهتمام اجلمهور حنو ممارسة الرياضة مع توضيح
قيمتها لإلنسان وتعزيزها وتدعيمها إىل أن تصبح أسلوب حياة اىل جانب ميكن ان يتحقق ربح وعائد مادي اما
اذا نظرنا اىل التسويق االلكرتوين يف نبذة تارخيية جند ان مفهوم التسويق االلكرتوين هو صناعة ضئيلة وصغرية اىل
صناعة بباليني الدوالرات إن املؤسسات الرياضية اليت تستثمر بعض من أمواهلا يف استخدامات التكنولوجيا
املتطورة حتصل علي نصيب أكرب من السوق وتنمو بشكل أسرع وتصبح أكثر حتقيقاً لألرباح عن منافسيها داخل
السوق ,فإيرادات األندية الكربي لكرة القدم مثل ريال مدريد و برشلونة و مانشسرت يونايتد وباريس سان

بني خمتلف أندية بفضل إستثماراهتا يف جمال التكنولوجيا جريمان وبايرن ميونخ ,تتصدر قائمة املبيعات التجارية يف
العامل
وعلى رأسها األنرتنت ,وأشري إىل أمهية تناول املفهوم وما يرتبط به من قضايا وحمددات يف الرتبية البدنية والرياضية
هبذا التحليل والتفسري ,فالتسويق االلكرتوين هو :استخدام االنرتنت والتقنيات الرقمية املرتبطة هبا لتحقيق
االهداف التسويقية وتدعيم املفهوم التسويقي احلديث ,هذا يعين ان قيام األفراد مبا يسمى التسويق االلكرتوين هو
عبارة عن استخدامهم ألجهزة اإلعالم اآليل إلختيار وشراء العالمات التجارية اليت يرغبون يف احلصول عليها على
ان تتم هذه العملية بالتحويل النقدي اإللكرتوين(حممد عبد العظيم  ,ابو جنا,6002,ص.)28
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الفصل التمهيدي

اما يف اجلزائر فلم يرقى اىل املكانة املطلوبة ألسباب عدة لغياب التخطيط للتسويق اإللكرتوين ونقص
اإلطارات يف هذا اجلانب و منها عدم االهتمام باجلانب التسويقي وقلة الوعي بأمهية التسويق الرياضي يف دعم
نشاط املؤسسات واالحتادات الرياضية وحتسني األداء يف أعماهلا.
اما اذا نظرنا اىل التظاهرات الرياضية جند اهنا تعترب سلسلة من املباريات او املقابالت الرياضية اليت تقام بني
وحدات رياضية خمتلفة ملعرفة أحسن هذه الوحدات او ترتيبها فيما بينها من جهة األداء الرياضي وهي وسيلة
للتعبري عن الكثري من احلاجيات الضرورية لالفراد واجلماعات من امهها املنافسة  ,من حيث اهنا ظاهرة طبيعية يف
اإلنسان قوامها ان الفرد او اجلماعة ال جيب ان يكون اقل كفاءة عن اآلخرين.
ومن خالل كل هذه املعطيات ميكن حصر اإلشكالية يف سؤال جوهري عام كالتايل:
هل للتسويق اإللكتروني دور في إنجاح التظاهرات الرياضية

؟

 -2تساؤالت الدراسة:
س :8هل للتسويق الإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضية ؟
س :6هل التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية؟
 -3فرضيات الدراسة:
الفرضية العامة:
للتسويق اإللكرتوين دور يف إجناح التظاهرات الرياضية.
الفرضيات الفرعية :
الفرضية األولى :للتسويق الإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضية .
الفرضية الثانية  :التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية .
 -4أهداف الدراسة:
 معرفة ومدى أمهية التسويق االلكرتوين يف جناح التظاهرات الرياضية
 حتديد دور التخطيط يف إجناح التظاهرات الرياضية.
 حتديد اخلدمات اليت يقدمها التسويق اإللكرتوين.
 معرفة مزايا وعيوب التسويق االلكرتوين.

4

اإلطار العام للدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الفصل التمهيدي
 -5أهمية الدراسة:

تكمن أمهية هذه الدراسة يف التعريف بالتسويق االلكرتوين كمدخل لتطوير نظم املعلومات التسويقية يف املؤسسات
الرياضية  ,ونظرا ألمهية وسائل االتصال احلديثة يف اجملال الرياضي  ,وأمام كل هده التطورات احلاصلة يف دول
الراقية يف جمال االقتصادي والتجاري .مما جعل املؤسسات تسعي لدمج االنرتنت يف عمالياهتا األساسية وتصبح
التجارة االلكرتونية جزء من طريقة اليت متارس هبا أعماهلا هبدف زيادة رأس املال والدي ميكن استغالله يف إعادة
متويل كافة األنشطة  ,حىت ميكن اعتماد التسويق االلكرتوين كمهمة أساسية وقناة تسويقية ملختلف املؤسسات
النشطة يف امليدان الرياضي وأيضا حماولة الربط بني التسويق اإللكرتوين ودوره يف إجناح التظاهرات الرياضية
والتعرف على مدى توظيف التظاهرات الرياضية جملال التسويق االلكرتوين مع حتديد أهم اسرتاتيجيات التسويق
االلكرتوين.

 -6أسباب إختيار الموضوع:
تعود أسباب اختيارنا هلذا املوضوع املتمثل يف "دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضية" إىل كون
عملية التسويق اإللكرتوين أصبحت الطريقة األمثل يف إجناح التظاهرات الرياضية لدورها الفعال يف شىت
اجملاالت حبيث:
 نظرا ألمهية وسائل االتصال احلديثة (األنرتنت) يف اجملال الرياضي.
 نقص الدراسات وقلة البحوث اخلاصة بالتسويق اإللكرتوين يف اجلزائر .
 الرغبة يف معرفة دور التسويق الغلكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضية.
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الفصل التمهيدي
 -7تحديد المفاهيم والمصطلحات الدالة :

املصطلحات الدالة عمل علمي منهجي يتطلبه إجناز أي حبث علمي أو تربوي ولقد جلأنا إىل تعريف بعض
املصطلحات الواردة يف حبثنا هذا بغية نزع اللبس والغموض عليها وإبرازها للقارئ الكرمي ليتسىن له فهمها بكل
وضوح وهذه املفاهيم واملصطلحات هي :
 -1-7التسويق:
لغة  :يعرف التسويق يف اللغة على أنه "  :دراسة السوق " هو علم أو فن التسويق  ,هو نظرية التجارة بالبضائع
باجلملة = جتارة = بيع وشراء = متاجرة = تسويق بالبضائع باجلملة (الكرمي ,حسن سعيد,6008,ص.)622
اصطالحا  :إن حتديد مفهوم التسويق من الناحية االصطالحية عرف عدة وجهات وآراء فكل اجتاه نظر له من

جانب ومن هنا سأحاول طرح تعاريف رأينا األقرب إىل املفهوم احلديث واملعاصر هلذا املصطلح:

 -لقد عرفت اجلمعية األمريكية التسويق " بأنه أداء أنشطة األعمال اليت تعىن يتدفق السلع من املنتج إىل

املستهلك أو املستعمل " ويف عام  1985أعادت اجلمعية األمريكية صياغة مفهوم التسويق حىت تزيل اللبس ,
حيث عرفته على أنه عملية ختطيط وتنفيذ ملفهوم التسعري والرتويج والتوزيع لألفكار الستحداث التبادلية اليت
وحتقق أهداف األفراد واملنظمة (سويدان وآخرون,6002,ص. )26
 -2-7التظاهرات:
لغة :من الفعل تظاهر ,القوم قاموا مبظاهرة ,الشيء أظهره.
اصطالحا :هي القسم يف تركيب النشاط الرياضي واملرحلة األكثر أمهية يف أي نشاط ,حيث تعترب أهنا حمصلة

عمليات األداء الرياضي وهذا لتحقيق أعلى مستوى ممكن أو التحصيل على نتيجة جيدة أو الفوز على االخرين

(جناي عبد احلكيم وآخرون,6002,ص.)20
إجرائيا :هي ظاهرة اجتماعية تتحقق بتوفر عدة شروط منها املنافسني لتحقيق نتيجة سواء عامة أو خاصة.
 -8الدراسات السابقة:
 -1-8الدراسة األولى :حممد زحاف(  )6086التسويق اإللكرتوين يف األندية الرياضية اجلزائرية هتدف هذه
الدراسة إىل معرفة مامدى إستخدام التسويق اإللكرتوين كمدخل لتطوير نظم املعلوماتية التسويقية يف املؤسسات
الرياضية وكذلك إبراز أهم اخلدمات اليت يوفرها التسويق اإللكرتوين من الناحية الشكلية واجلوهرية يف املؤسسات
الرياضية وكذا الوقوف على حقيقة املوارد البشرية املتخصصة يف جمال التسويق اإللكرتوين لدى املؤسسات الرياضية
 ,إستخدم الباحث املنهج الوصفي وطبق على عينة متكونة من  85إداري بطريقة مقصودة لثالث أندية حمرتفة
باجلزائر مستخدما استمارة اإلستبيان
أداة للدراسة وبعد جتميع البيانات توصل الباحث إىل:
 توفر املؤسسات الرياضية على تكنولوجيا املعلومات واالتصال وحرصها على توفري موقع الكرتوين على شبكةاألنرتنت.
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 الدور اهلام الذي يلعبه التسويق االلكرتوين يف الرتويج واالشهار باملنتجات من قبل املؤسسات يف السوقالرياضي.
 أن املؤسسات الرياضية تتمتع مبهرات ومؤهالت ولكن بشكل متوسط وبالتايل احلد من تطور تطبيق التسويقاإللكرتوين لدى املؤسسات الرياضية .

 -املوارد البشرية متخصصة يف تطبيق التسويق االلكرتوين لدي املؤسسات لرياضية تتمتع مبهارات و مؤهالت

ولكن بشكل متوسط  ,و ينقصها التكوين العلمي واخلربة وكذا الكفاءة و الفعالية يف تطبيق التسويق االلكرتوين,
الذي يعتمد أساسا علي العنصر البشري الكفء واملؤهل الفعال الذي ينقل النادي من املفاهيم التسويقية
التقليدية إيل اسرتاتيجيات التسويق احلديثة
 اهتمام املؤسسات الرياضية باستخدام التكنولوجيا احلديثة لتطبيق التسويق االلكرتوين ,وعيها بأمهيته كحقلاستثماري يستحق املخاطرة وتشجيعه مما يرفع من مستواه.
 -2-8الدراسة الثانية :طوبال وسيم ( )6002أسباب ضعف الرعاية الرياضية يف اجلزائر :حالة االحتادات
الرياضية اجلزائرية ,يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل معرفة هل عدم ترسخ ثقافة الرعاية الرياضية لدى
مسؤويل املؤسسات االقتصادية من جهة ,وغياب املنافسة يف بعض القطاعات االقتصادية من األسباب املؤدية
لضعف عملية الرعاية ,وهل سوء التسيري والتنظيم يف االحتاديات الرياضية وهل القوانني احلالية وسوء التغطية
اإلعالمية من العوامل اليت قد تؤدي إىل ضعف الرعاية الرياضية  ,وأجريت الدراسة على عينة تشمل ) ( 30
احتادية جزائرية.
وقد اعتمد الباحث يف أدوات البحث على استمارة االستبيان املوجهة لرئيس االحتادية أو األمني العام ,وكان
املنهج املتبع املنهج الوصفي.
توصل الباحث إىل:
 -عدم ترسخ ثقافة الرعاية الرياضية لدى مسئويل هذه املؤسسات ,ومن الناحية االقتصادية تشكل احلالة

االقتصادية

للمؤسسات الراعية وغياب املنافسة يف بعض القطاعات أهم األسباب ,ومن ناحية االحتاديات فان نقص التسيري
الفعال والتنظيم اإلداري هي من األسباب التنظيمية اليت أدت هلذا الوضع ,ومن الناحية القانونية جند أن غياب
اإلطار الفعال والتنظيم اإلداري هي من األسباب التنظيمية اليت أدت هلذا الوضع ,ومن الناحية القانونية جند أن
غياب اإلطار القانوين الذي ينظم هذه العملية ,كما أن اجلانب اإلعالمي جد هام يف هذه العملية من خالل
التغطية اإلعالمية لإلحداث الرياضية اليت تنظمها االحتادات.
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 -3-8الدراسة الثالثة :سارى امحد محدان وسهى عيسى)  ( 1996أساليب التسويق من خالل األنشطة
الرياضيةكما يراها رجال األعمال يف األرد ًن .وهدفت الدراسة للتعرف على اراء رجال األعمال يف اإلعداد
والتنظيم ومستوى األنشطة الرياضية اليت يرغبون التسويق من خالهلا – وأيضا معرفة رأيهم حنو أنواع األنشطة و
الرياضات اليت يروهنا أكثر فعالية يف تسويق مؤسساهتم وأيضا معرفة آرائهم حنو أساليب التسويق من خالل
األنشطة الرياضية ,واستخدم الباحثان املنهج الوصفي ,وقد بلغت حجم العينة  30مديرا للعالقات العامة مت
اختيارهم بالطريقة العمدية ,واستخدم الباحثان ألدوات مجع البيانات االستبيان ومن أهم النتائج املستخلصة :
توصلت الدراسة إىل رغبة رجال املال واألعمال يف التسويق لدعم لقاءات املنتخب الوطين على املستوى الدويل
واختاروا لعبة كرة القدم القدم األكثر فاعلية لتسويق مؤسساهتم عن طريق وسائل اإلعالم (التلفزيون,الصحافة),
ومن أهم التوصيات ضرورة تزويد الشركات واملؤسسات اليت تدعم النشاط الرياضي بالربامج والبطوالت بوقت
كاف لتتمكن من وضعها على ميزانيتها والتخطيط لدعم األنشطة وأيضا استقطاب الشركات من خالل إقامة
البطوالت العربية واآلسيوية والدولية واليت هلا دور يف الدعاية واإلعالن ,السعي لرفع مستوى األداء الفين للفرق
الرياضية على خمتلف مستوياهتا الستقطاب رجال األعمال لدعم األنشطة الرياضية.
 -4-8الدراسة الرابعة:جربيل حممد رجب امحد) ( 2001ترويج البطوالت واملباريات الرياضية باستخدام

املفهوم احلديث للتسويق استهدفت الدراسة معرفة وسائل الرتويج الرياضي للبطوالت باستخدام مفهوم التسويق
احلديث وتوصلت إىل عدم مراعاة التخطيط احلايل لتسويق البطوالت الرياضية ,حاجات ورغبات املستهلك
الرياضي.
و عدم وجود اإلدارة املتخصصة يف التسويق الرياضي وأن السياسة احلالية للتسعري ال تقنع املستفيد الرياضي
مبشاهدة البطوالت واملباريات و عدم القيام بدراسات دورية على أماكن توزيع التذاكر.
 -5-8الدراسة الخامسة :السهلي مىن عبد العزيز)  ( 2003أساليب تسويق البطوالت يف اإلحتادات الرياضية

يف مملكة البحرين ,تعرفت الدراسة على واقع تسويق البطوالت الرياضية باالحتادات و األساليب التسويقية احلالية
واإلجراءات اإلدارية لتسويق البطوالت وأثر التسويق الرياضي يف زيادة العائد االقتصادي لالحتادات الرياضية.
وتوصلت الدراسة إىل أمهية إتباع أساليب تسويق البطوالت املقرتحة من الدراسة يف االحتادات الرياضية مبملكة
البحرين

- 6-8الدراسة السادسة :سعده حممد( ( 2009التسويق الرياضي يف املؤسسات االقتصادية اخلاصة وأثره يف
تنمية الرياضة هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل حتديد أثار التسويق الرياضي يف املؤسسات االقتصادية
اخلاصة على تنمية الرياضة .قياس درجة اهتمام املؤسسات االقتصادية اخلاصة بالتسويق الرياضي وأجريت الدراسة
على :عينة تشمل ) )16مؤسسة اقتصادية خاصة على مستوى والية املسيلة و عينة تشمل )  ( 13نادي رياضي
على مستوى والية املسيلة
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أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث :

 اعتماد األندية على التمويل فقط وعدم استغالل عناصر تسويقية أخرى بالنادي . اهتمام املؤسسات االقتصادية اخلاصة باألندية الرياضية. أن السبب الرئيسي لنفور املؤسسات االقتصادية اخلاصة هو مستوى األندية احمللية الضعيفة. األندية الرياضية هلا نصيب يف ركود التسويق الرياضي لعدم درايتها بان النادي الرياضي يف وقتنا هذا أصبحمؤسسة اقتصادية رياضية فعالة3.
 -7-8الدراسة السابعة :ستوتلر وبيتس  )8222( Stotlar & Bittsأساسيات التسويق الرياضي تعرفت

الدراسة على األساسيات اليت يقوم عليها التسويق الرياضي وركزت على صناعة األعمال الرياضية والسوق العاملي
لصناعة الرياضة  -نظرية التسويق الرياضي
 اسرتاتيجيات السعر لصناعة الرياضة والرتويج والتوزيع يف صناعة الرياضة والتسويق من خالل املمولني والكفالء .وتوصلت الدراسة إىل:
 ضرورة اإلهتمام بأساسيات التسويق الرياضي. ضرورة التعرف على النظام العاملي لصناعة الرياضة ودراسة جتارب الدول املتقدمة يف الرياضة كالصناعة. -أن تتم عملية التسويق الرياضي من خالل أنظمة املعلومات واختيار أساليب التسويق املناسبة للمنتج أو

اخلدمة.

 تتميز عملية التسويق الرياضي بالشمول سواء كانت أنشطة تروحيية أو تنافسية واستغالل املناسبات الرياضية. صناعة الرياضة والتسويق الرياضي وجهان لعملة واحدة . -8-8الدراسة الثامنة :ناجيل بوب " )6005("nigel popeالتسويق الرياضي عرب االنرتنت دراسة

استطالعية عن مواقع كرة القدم يف اسرتاليا ونيوزلندا واجنلرتا وحساب اهلوامش والتخطيط للتسويق .وكان املنهج

املستخدم هو املنهج املسحي ,وكانت عينة الدراسة مسئويل مواقع االنرتنت واخلرباء وكانت أهم النتائج أن

استخدام االنرتنت يعترب وسيلة لتسويق الرياضة ٕوإدارة إدارية فعالة  ,أن مكونات اإلدارة اإلسرتاتيجية التسويقية
هي حتديد األهداف بدقة ,تنمية املبيعات ,وجود تكنولوجيا جديدة يف االتصال ويف العالقات العامة .وكانت أهم
التوصيات هي أن استخدام االنرتنت يتطلب ختطيط مستقبلي وتفكري متكامل مع اجلهود التسويقية واألنشطة
التسويقية
 -9-8الدراسة التاسعة:بورزق رقية ( )6086التسويق اإللكرتوين وأثره على حتسني األداء التسويق ياملؤسسات
اإلقتصادية(دراسة حالة) إستخدمت الباحثة املنهج الوصفي وطبق على عمال شركة  irisمستخدمة إستبيان
(مقياس اكارت اخلماسي)أداة للدراسة وبعد جتميع البيانات توصل الباحثة إىل :
 -يعد التسويق مبثابة الرابط بني املؤسسة وبيئتها .

9

اإلطار العام للدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الفصل التمهيدي

 يوفر التسويق اإللكرتوين عرب شبكة األنرتنت مزايا عديدة ومن أمهها بناء عالقة متينة مع مجيع العمالء تبين أساليب الرتويج اإللكرتوين احلديثة وتدعيمها - 11-8الدراسة العاشرة :جودي ساجية( )6082دور تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف تنظيم البطوالت
واملنافسات الرياضية,هتدف ذه الدراسة حماولة تسليط الضوء على دور تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف تنظيم
البطوالت واملنافسات الرياضية,واستخدام الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي طبق على عينة قصدية متكونة
من 20فرد مستخدما اإلستبيان كأداة للدراسة وجتميع البيانات توصل الباحث إىل النتائج التالية:
 هتتم اإلدارة بإجراء اإلتفاقيات بطريقة إلكرتونية. -األنرتنت تستخدم بشكل كبري يف تنظيم البطوالت واملنافسات الرياضية,وذلك باإلعتماد عليها يف توصيل

والبحث عن املعلومات والبيانات ......أخل

 تساهم اإلنرتنت يف التنظيم اجليد للبطوالت واملنافسات الرياضية,وذلك عن طريق تكثيف الرقابة اإللكرتونية. التعليق على الدراسات السابقة:

منها ماهو أجريت يف اجلزائر ومنها الدراسات العربية مت استعراض يف هذه الدراسة عدة دراسات سابقة

واألجنبية واليت تناولت معضمها التسويق الرياضي وبدرجة أقل التسويق اإللكرتوين وإن كانت منعدمة جدا بغية
الدراسة وقد وأهداف خيدم موضوع الذي بالقدر الدراسات هذه من واستنباطه استقراؤه ميكن ما إستنباط
ساعدت يف بناء أداة الدراسة الالزمة جلمع البيانات والتعرف على األساليب اإلحصائية وتفسري النتائج اليت
أسفرت عنها الدراسة احلالية ومن خالل قراءة هذه البحوث سجلت املالحظات التالية :
 جل الدراسات استخدمت املنهج الوصفي ,وأساليب احصائية متعددة لتحليل وتفسري البيانات وذلكالختالف مواضيع وأهداف الدراسات إال أن معظمها استخدمت برنامج الرزم الإلحصائية للعلوم اإلجتماعية.
 اعتمدت أغلبها على أسلوب االستقصاء يف مجع البيانات وذلك باستخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات إالأن بعضها مدخل املسح الشامل جلميع أفراد الدراسة ومنها من اكتفي بأخذ عينة  ,وهو نفس املنهج الذي
اعتمدته يف هذه الدراسة  ,كما مت توظيف أداة االستبيان يف مجع البينات واملعلومات
 اختلفت الدراسات اليت تناولت موضوع التسويق الرياضي فيما بينها من حيث جمتمع الدراسة فبعضهاقد أجريت على منظمات ذات طابع انتاجي أو اقتصادي ومنها مأجري على املواقع اإللكرتونية ومنها ماأجري
على املؤسسات الرياضية واألحتاديات الرياضية واألندية الرياضية احملرتفة .
 اختلفت األهداف اليت سعت إليها الدراسات السابقة إما بسبب إختالف املوضوعات أو بسببإختالف جمتمع الدراسة مما أدى إىل وجود نتائج متفاوتة.
وأهم مامييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة :
 ختتلف يف اجملال الزماين واملكاين عن الدراسات السابقة ,حيث أن هذه الدراسة أجريت يف املوسماجلامعي . 6082/6085

10
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الفصل التمهيدي

 إختلفت األهداف اليت سعت إليها الدراسات السابقة عن أهداف الدراسة ااحلالية بسبب اختالفاملوضوع وجمتمع الدراسة .
 تتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بالرتكيز على وجهة موظفي مديرية الشباب والرياضةلوالية املسيلة حول دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضية.
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تمهيد :

يعترب التسويق كجزء من اإلدارة الذكية ملا يلعبه من دور كبري يف كافة العمليات والسياسات واخلطط اليت
ترسخها املنظمة من أجل حتقيق أهدافها  ،لذلك تزايدت أمهية مفهوم التسويق يف الوقت احلاضر باعتباره أحد
أهم اجلوانب اليت تعتمد عليها املنظمة يف مواجهة املنافسة والتغريات البيئية وحتديد مفهوم التسويق هو يف حد ذاته
طموح  ،مادام هذا املفهوم حيتوي على جمموعة من اإلشارات واملتغريات.
واحلقيقة أنه باختالف املفكرين والكتاب خيتلف حتديد مفهوم التسويق  ،فحسب ك.كروسيه  ،فقد مت إحصاء
50تعريفا وهذا سنة 1975وهنا سنحاول استعراض أهم التعاريف احلديثة يف جمال التسويق:
 -1تعريف التسويق:
لغة  :يعرف التسويق يف اللغة على أنه "  :دراسة السوق " هو علم أو فن التسويق  ،هو نظرية التجارة بالبضائع
باجلملة = جتارة = بيع وشراء = متاجرة = تسويق بالبضائع باجلملة( الكرمي ،حسن سعيد 2001،ص.( 766
اصطالحا  :إن حتديد مفهوم التسويق من الناحية االصطالحية عرف عدة وجهات وآراء فكل اجتاه نظر له من

جانب ومن هنا سنحاول طرح عدة تعاريف رأينا األقرب إىل املفهوم احلديث واملعاصر هلذا املصطلح:

 لقد عرفت اجلمعية األمريكية التسويق " بأنه أداء أنشطة األعمال اليت تعىن يتدفق السلع من املنتج إىلاملستهلك أو املستعمل " ويف عام  1985أعادت اجلمعية األمريكية صياغة مفهوم التسويق حىت تزيل اللبس ،
حيث عرفته على أنه عملية ختطيط وتنفيذ ملفهوم التسعري والرتويج والتوزيع لألفكار الستحداث التبادلية اليت
وحتقق أهداف األفراد واملنظمة (سويدان وآخرون 20ص. (24
 ويذهب فيليب كوتلر  Philipe kotlerإىل أن التسويق جمموعة من املفاهيم األساسية اليت ترتبطمضامينها باحلاجات والرغبات األساسية والسلع واخلدمات املتاحة إضافة إىل ما تتطلبه من عمليات مبادلة
وتعامل وأسواق.
 ويعرفه كل من كونديف وستيل " cundiff and stillالتسويق هو العملية اإلدارية اليت يتم بواسطتهاحتقيق االلتقاء بني السلع وبني األسواق ومن خالهلا تتحول ملكية املنتجات"
 أما ستانتون  stantonفيعرف التسويق كاآليت "  :هو نظام متكامل تتفاعل فيه جمموعة األنشطة اليت تعملهبدف ختطيط وتسعري وتوزيع السلع واخلدمات للمستهلكني احلاليني أو املرتقبني"

وقد عرفه كل من بوزيل  ،نويرس  ،ماتيوس وليفيت buzzell , nourse,mathews and levitt
فيعرفون التسويق كاآليت "  :التسويق يتضمن نشاط األعمال الذي يتعلق بتحديد  ،وتنشيط الطلب على سلع
وخدمات املنشأة ومقابلة هذا الطلب بتقدمي السلع واخلدمات بالشكل املطلوب وباحلجم املطلوب وحتقيق الربح
وغريه من أهداف املنشأة عن طريق حتديد وإشباع الطلب وتنشيطه" (حممد زكريا’ 2004ص.)33، 32
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ولقد جاء يف كتاب introduction to marketing managmentلكل من سكوت ريولد وارشاو
" ،scott , warshawأن التسويق وظيفة يف اجملتمع بواسطتها ميكن حساب هيكل الطلب على السلع
واخلدمات والعمل على زيادته واتساعه عن طريق الفهم الصحيح  ،الرتويج  ،التبادل  ،التوزيع املادي هلذه السلع
واخلدمات" .
أما نبيل النجار فيعرف التسويق يف كتابه " األصول العلمية للتسويق والبيع واإلعالن " بأنه هو النشاط الذي
يدار وفقا خلطة موضوعية تأخذ يف االعتبار جمموعة من العناصر األساسية املتمثلة يف تسعري املنتجات املراد
تسويقها  ،وكيفية تروجيها وخلق األفكار اجلديدة وأساليب توزيعها بغية حتقيق أهداف املستهلكني واملنظمات
(النجار نبيل،1991 ،ص)19
أما عمر عقيلي )وآخرون(فقد عرفوا التسويق على أنه " جمموعة من األنشطة واألعمال املتكاملة اليت تقوم
إدارة متخصصة يف املنظمة  ،تسعى من خالهلا إىل توفري السلعة أو اخلدمة  ،أو الفكرة للمستهلك احلايل واملرتقب
بالكمية واملواصفات واجلودة املناسبة واملطلوبة  ،ويف املكان والزمان املناسبني ومبا يتماشى مع ذوقه  ،وبأقل تكلفة
ممكنة وأسهل وأيسر الطرق والسبل  ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة االنتاج  ،وهذا ينطوي على دراسة
املستهلك وطلباته ومن مثة ختطيط إنتاج السلعةأو اخلدمة أو الفكرة مبا يتوافق مع هذه الطلبات  ،وحتديد سعرها
املناسب وتروجيها وتوزيعها وإيصاهلا إليه  ،وهذا كله هبدف إشباع حاجات ورغبات املستهلك احلالية واملستقبلية ،
وإجياد مركز تنافسي للمنظمة يف السوق يساعدها على حتقيق أرباح مناسبة هلا (عقيلي  ،وصفي عمر
وآخرون1994 .ص)3،. 2
ومن خالل هذه التعاريف ميكن أن جنمل اإلطار العام للتسويق يف ثالثة عناصر رئيسة هي:
 -1التسويق نشاط اجتماعي اقتصادي.
 -2التسويق نظام متكامل.
 -3التسويق جمموعة من الوظائف.

واملالحظ أن دور التسويق يف املؤسسات احلديثة قد اتسع بصورة عريضة وملحوظة ليشمل التسويق االجتماعي
واجملتمعي لتسويق أفكار ومنتجات وخدمات وأشياء تساهم يف حتقيق تلك األهداف االجتماعية واجملتمعية
كمحاربة التدخني أو التلوث البيئي أو ترشيد استهالك املواد النادرة أو تنظيم النسل أو حماربة الفساد اإلداري
وغري ذلك...
-2التطور التاريخي للتسويق  :ميثل الدور الذي يقوم به التسويق يف املنظمات الرحبية وغري الرحبية يف الوقت
احلاضر أمهية كربى  ،إذا ما قورن مبا كان عليه يف األزمنة الغابرة فعلى الرغم من أن الفراعنة كانوا أول من عرفوا
التجارة إال أن دور التسويق أنذاك كان بدائيا  ،وحىت اليوم نرى بعض اجملتمعات املتأخرة واليت ما تزال الطرق
االنتاجية فيها بدائية  ،تسود فيها طرق تسويق بدائيةأيضا(حنا  ،نسيم 1985 .ص. (31
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إال أن أغلب دول العامل املتقدم يف الوقت احلاضر بدأت تقتنع بأمهية التسويق  ،مفهومهاحلديث  ،وكأن هذا
االقتناع باألمهية القصوى للتسويق حدث تدرجييا أي أنه مل حيدث طفرة واحدةبل استغرق عددا كبريا من األعوام
 ،وقد مر تطور التسويق على عدة مراحل ميكن تلخيصها فيمايلي:
-1-2مرحلة التركيز على اإلنتاج " المفهوم اإلنتاجي") غري حمدد  (1930-قبل هذه املرحلة كان النشاط
التسويقي عبارة عن التجارة يف شكل مقايضة سلعة بأخرى ،أما يف ظل املفهوم اإلنتاجي  ،فإن املنشأة أساسا
هبدف إىل زيادة االنتاج وختفيض تكلفته من خالل التحسينات العلمية وكان يقوم هذا املفهوم على أن
املستهلكني سوف يفضلون املنتجات اليت تتوفر بشكل أكرب من غريها وبأقل تكلفة  ،حيث ينصب الرتكيز يف
هذه املرحلة على الطاقة اإلنتاجية من حيث اإلنتاجوتكاليفه  ،وهلذا كانت اإلدارة واملؤسسات ذات التوجه
اإلنتاجي تركز على حتقيق الفعالية من خالل اإلنتاج الكبري والتغطية الواسعة للتوزيع  ،أي إنتاج أكرب كمية ممكنة
من السلع املطلوبة من قبل املستهلكني(حنا  ،نسيم ،1991ص )24-99باعتبار أن هذا التوجه له مربراته تبعا
خلصائص هذه املرحلة:
 اإلنتاج أقل من الطلب )طاقة إنتاجية حمددة ( . املنافسة حمدودة ومل تكن هناك حاجة لوسائل الرتويج. تغليب مصلحة املنشأة على مصلحة املستهلك ،السيما عند اختاذ أي قرار متعلق بالتسعري. -األهداف قصرية املدى  ،والرتكيز على حتقيق أعلى ربح بصرف النظر عن مدى رضى املستهلك  ،عدم وجود

محاية للمستهلك.

-2-2مرحلة المفهوم البيعي :) 1914-1994( :يتجه هذا املفهوم اجلديد يف الرتكيز على فكرة أن
املستهلكني إذا تركوا لوحدهم فلن يقوموا بشراء الكمية الكافية من منتجات املؤسسة  ،وهلذا جيب على املؤسسة
أن تتبىن بيعا هجوميا وجهودا تروجيية كبرية من أجل إقناع املستهلكني بشكل فعال لشراء السلعة أو املنتج  ،ومن
خصائص هذه املرحلة (عليان ،مصطفى رحبي وآخرون،4442،ص :)49
 طاقة إنتاجية أعلى وازدياد املنافسة بني املنتجني. زيادة وسائل اإلعالم )اإلهتمام بعنصري التوزيع والرتويج(.حتقيق أرباح أعلى من خالل حجم املبيعات وأيضا جانب املستهلك اليزال ضعيفا.-3-2مرحلة المفهوم التسويقي(:قطر  ،حممود زكريا 4442،ص :)1911( ( 40بعد احلرب العاملية الثانية
حتولت االدارة عن املفهوم البيعي إىل املفهوم التسويقي  ،وبدال من العمل على بيع ما تنتجه املصانع ،حاولت
اإلدارةألول مرة أن تركز على أعلى أنواع تنتج سواء أن تستمر يف إنتاج السلع القدمية أوتطويرها وحتسينها أو تقدم
سلعا جديدة تضمن أن يطلبها ويقبل عليها املستهلكون  ،وتبلور هذا االجتاه اجلديد  ،دراسة السلعة  ،دراسة
املستهلك  ،كما بدأت املنشآت يف إنشاء إدارات للتسويق كي تتوىل الدفاع عن املفهوم اجلديد للتسويق ،
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وبذلك أصبح التسويق الوظيفة األساسية لإلدارة  ،ولإلشارة فإن " روبرت كنج"  Robert kingأول من
وضع تعريفا واضحا للتسويق احلديث ،ومن أهم مسات هذه املرحلة:
 زيادة الطاقة اإلنتاجية واإلهنمام باملستهلك. تغيري يف البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة. -سلوك املستهلك أصيح حامسا يف تقرير مصلحة الشركة  ،مما نتج عنه نوعا من التوازن بني مصلحة الشركة

ومصلحة املستهلك.

 الربح يكون على املدى الطويل ومن خالل رضى املستهلك. التكامل مع األنشطة األخرى للمشروع )اإلنتاج  ،التمويل(...وذلك بعد التكامل فياألنشطة التسويقية ذاهتا. -4-2مرحلة التوجه اإلجتماعي للتسويق ( :(HASSIBA ,STAIFI2001 .P13يتلخص هذا
املفهوم يف القضايا املعاصرة مثل احلفاظ على حق اإلنسان من خالل ما يقدم من منتجات ،وأن املؤسسة عضوا
يف اجملتمع  ،وبالتايل فهي تسعى ملا خيدم هذا اجملتمع وما يفيده ،وأن مسؤولية معينة اجتاه اجملتمع أخالقيا
واجتماعيا باملشاركة يف فلسفة إدارة التسويق.
-3وظائف التسويق:
الوظيفة التسويقية هي عبارة عن نشاط متخصص أو خدمة إقتصادية معينة يتم أداؤها قبل وأثـناء عملية توزيع
السلع وحتويلها من حيازة املنتج إىل حيازة املستهلك )الشرمان وآخرون 4444،ص.)49
تتمثل الوظائف اليت يؤديها التسويق يف البيع  ،الشراء ،النقل ،التخزين ،التمويل  ،حتمل املخاطر وتأمني املعلومات
التسويقية  ،وخيتلف أداء هذه الوظائف من منظمة إىل أخرى تبعا خلصائصها وأهدافها.
وميكن أن نفصل هذه الوظائف عل النحو التايل:
يعترب عملية ختطيطية منظمة للتعريف باملنتج أو اخلدمة املقدمة للزبائن.الوظيفة التبادلية اليت تشمل على عملية الشراء والتأكد من أن املنتجات وبيعها وذلك من خالل وسائلالرتويج.
وظيفة التوزيع املادي املتمثلة يف نقل املنتجات من نقطة إنتاجها إىل موقع مناسبالستهالكها أو ختزينها.الوظيفة التسهيلية  ،تسهيالت البيع ألجل الزبائن واملستهلكني والتأكد من أن املنتوج سوف حيافظ علىمستوى من النوعية وهذا باملراقبة.
-الوظيفة اإلتصالية  ،كل األنشطة اليت تستهدف البحث عن مسرتكني وبائعني للسلعواملنتجات.

وهناك من يظيف وظيفة مجع املعلومات عن املستهلكني واملنافسني وقنوات التوزيع الستخدامها يف صناعة القرار
التسويقي "البحوث التسوقية".

41

التسويق اإللكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروني

الفصل األول
-4عناصر التسويق " المزيج التسويقي":

1-4تعريف المزيج التسويقي  :هو عبارة عن جمموعة من األنشطة التسويقية املتكاملة واملرتابطة للمعلومات اليت
يتم من خالهلا دراسة املنتج مبا يتناسب مع حاجات املستفيد أواملستهلك أو الزبون ورغباته وطلباته مع حتديد

السعر أو املقابل املادي املناسب لتقدميه أو بيعه مث الرتويج له مث توزيعه وإيصاله إىل املكان املطلوب ويف الوقت
املناسب.
وكذلك يعرف على أنه " ) عليان ،مصطفى رحبي وآخرون،4442،ص  :)49جمموعة من اجلهود املتفاعلة مع
بعضها البعض بشكل قابل على تشكيل خطط وسياسات يؤدي تطبيقها إىل حتقيق األهداف املطلوبة  ،وهكذا
فإن حتقيق األهداف ال يتم إال من خالل جهد تسويقي متكامل تتحدد فيه جهود التخطيط للمنتجات مع
التسعري والرتويج والتوزيع.
2-4عناصر المزيج التسويقي  :نشأت فكرة املزيج التسويقي عام  1960حيث مت حتديد مفهومه،
 productالسلعة  ،الرتويج . promotionالتسعري  ، pricingيف أربعة عناصر أساسية هي ، :
التوزيع"املكان " placeوسنفصل فيها على النحو اآليت:
-1-2-4المنتج :تبدو فكرة املنتوج للوهلة األوىل بسيطة ،عند استعراضنا األشياء اليت نستخدمها بصورة عامة
يف حياتنا اليومية  ،واملصممة أساسا إلشباع حاجة أو رغبة معينة كونه منتوجا ماديا ،ولذا فقد ظهرت عدة
تعاريف ملفهوم املنتوج فقد عرف على أنه " :خليطا من اخلصائص امللموسة وغري امللموسة املقدمة للمستهلك
إلشباع حاجاته ورغباته"
وقد عرف أيضا على أنه " املنفعة أو جمموعة املنافع األساسية املقدمة للمستهلك إلشباع حاجاته ورغباته .وقد
أشار كل من كوتلر و أرمسرتونج  armestrong and kotlerأن املنتوج مل يعد جمرد شيء مادي ملموس
وإمنا هو أي شيء يقدم للسوق من شأنه جذب اإلهتمام " كاجملالت"  ،أو اإلستفادة واملتعة " كالربامج
التلفزيونية "أو اإلكتساب " كشراء جهاز أو أو آلة معينة " أو االستعمال " كاستئجار سيارة " إذا فاملنتوج أي
شيء يقدم للسوق إلشباع حاجة معينة أو رغبة ما  ،فاملنتوج أيا كان نوعه فاألصل فيه املنفعة اجلوهرية )فمثال
األصل يف القلم ليس يف كونه قلما يف حد ذاته وإمنا فيما يوفره إستعماله من منفعة الكتابة( .الربواري
وآخرون،4442،ص.) 112,119
دورة حياة املنتوج:
 مرحلة التقديم  :إنطالق املنتوج " معرفته من فئة قليلة " .
 مرحلة التطور والنمو  :نطور املنافسة " جيب اإلستثمار يف هذه املرحلة ".
 مرحلة النضج  :جيب ختفيض السعر ألجل إرضاء الزبون .
 مرحلة التدهور واإلضمحالل :تعويض املنتوج مبنتوج آخر بسبب املنافسة "موت املنتوج"
 -2-2-4السعر " التسعير " :هناك اختالف بني السعر والتسعري  ،فالسعر يعرف على أنه " عبارة عن القيمة

النقدية لوحدة  ،سلعة  ،خدمة أو فكرة " والسعر عادة ما يرتبط باملنفعة والقيمة:
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املنفعــة

تشكــل

القيمــة

تقاس ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ

السعـر

أما التسعري فهو "فن ترمجة قيمة املنتوج إىل مقابل نقدي  ،والتسعري هو القرار الذي يعين بالنسبة للمنظمة
حصوهلا على عوائد لقاء ما تقدمه من منتوجات  ،فالتسعري إذا هو " عملية وضع السعرعلى املنتوج " وبدون
عملية التسعري ال يصبح للسعر معىن.
وهناك عدة عوامل تؤثر على عملية التسعري مثل الطلب على السلعة واحلصة السوقية املستهدفة  ،وأيضا املنافسة
والرؤية االسرتاتيجية للمنظمة ،دون أن ننسى املواد األولية وتكاليف اإلنتاج  ،وهناك مؤسسات تراعي الدخل
الفردي للمجتمع( الربواري وآخرون،4442،ص.( 191,192
-3-2-4التوزيع "المكان " :تعترب عملية توزيع املنتوجات من مصادر إنتاجها إىل أماكن استهالكها العنصر
األساسي يف التسويق  ،فاملنتوجات مهما تباينت بساطتها أو تعقيدها متر بقنوات من املنتج إىل املستهلك كي
تصل يف الزمان واملكان املناسبني عرب منافذ التوزيع.
يعرف التوزيع بأنه " عملية إيصال املنتوج من املنتج إىل املستهلك بالشكل املناسب يف الزمان واملكان املناسبني
عرب منفذ أو منافذ معينة" .
ويغرفه الصميدع على أن " نشاط يساعد على إنسياب املنتوجات املادية واخلدماتية من املنتج إىل املستهلك أو
املستعمل بكفاة وفاعلية وبالكمية والنوعية والوقت املالئم ومن خالل قنوات التوزيع (الربواري وآخرون4442
ص. ")441,449
-4-2-4الترويج :يعد الرتويج أداة فاعلة للتعريف باملنتوج وزيادة املبيعات واحلصة السوقية  ،وهو أحد عناصر
املزيج التسويقي املوجهة حنو السوق باعتباره اتصاال يستهدف اإلقناع باملنتوج  ،وكلما تنوعت سلوكيات
املستهلكني وأساليبهم يف الشراء وانتشروا يف رقعة جغرافية واسعة أدى ذلك إىل تعقد سبل اإلتصال هبم والوسائل
العلمية يف بناء اسرتاتيجية تروجيية ووسائل الرقابة عليها فالرتويج هو عملية إتصال )مباشر /غري مباشر (
باملستهلك لتعريفه مبنتوج املنظمة وحماولة اقناعه بأنه حيقق حاجاته ورغباته ومحايته من االستغالل.
وقد عرفه على أنه " جمموعة األعمال اليت يقوم هبا نشاط التسويق من أجل زيادة قدرة املنظمة على بيع وتصريف
منتوجاهتا أو خدماهتا ومنافسة املنظمات األخرى يف السوق على أكرب حصة فيه من خالل أسلوب االتصال
اجلذاب الذي حيث املستهلك على الشراء واقتناء املنتوج(الربواري وآخرون4442ص.( 412,411
 المزيج الترويجي  :هناك عدة عناصر تدخل ضمن املزيج الرتوجيي هي: اإلعالن – البيع الشخصي– تنشيط املبيعات -النشر -العالقات العامة-التسويق املباشر(اسرتاتيجية
تستخدم إلرساء وإقامة نوع من احلوار املباشر مع العمالء).
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-5أهمية التسويق  :للتسوبق أمهية كبرية يف املؤسسات  ،وميكن أن نلخص أمهيته من عدة جوانب هي:
 بالنسبة للمنظمة  :السوق هام بوصفه نشاطا :
 يسبق االنتاج ويوجهه

 يعىن بتحقيق أهداف املنظمة ومربرات وجودها .
 يساعد املنظمة على البقاء .
 يوصل املعلومات إىل املستهلك وحيصل عليها منه كتغذية راجعة .
 بالنسبة للجهة املالكة للمنظمة فإن التسويق :
 يسهم يف جناح املنظمة وتوسعها .
 يوجه االستثمار حنو املشاريع األكثر أمهية بالنسبة للمستهلك .
 يوفر فرص عمل يف حميط العمل التسويقي .
 يعمل على كسب التأييد والتعاطف مع املنظمة ذاهتا يف بيئتها اليت تعمل فيها  ،سواء كانت املنظمة هادفة
أم غري هادفة للربح.
 بالنسبة للمستهلك  :التسويق هام ألنه :

 يتوجه حنو املستهلك غاية عمله ومربر وجوده وحمور اهتمامه وذلك من خالل إشباع حاجاته ورغباته احلالية
واملستقبلية.
 يعمل على حتقيق املنافع املكانية والزمانية وحىت النفسية للمستهلك .
 يزود املستهلك باملعلومات اليت حيتاجها عن املنتوج )املادي /اخلدمي(من خالل وسائل الرتويج املعروفة ومبا
حيقق الرضى للمستهلك.
 يتناول مجيع ماحييط اإلنسان يف حياته ويقدمها له مبا يتناسب وإمكاناته وحسب قدرة املنظمة .
 بالنسبة للمجتمع  :التسويق مهم ألنه :

 يساهم يتحقيق األهداف التنموية خاصة يف الدول النامية ومبا يؤدي إىل زيادة الدخل القومي وارتفاع مستوى
املعيشة.
 يعمل بوصفه نشاطا اجتماعيا  ،وعليه فإنه يلتزم باحملافظة على البيئة من التلوث و الفساد  ،وأيضا دوره يف
احملافظة على االعتبارات والقيم األخالقية والقانونية وغريها مبا يسهم بصيانة اجملتمع(الربواري
وآخرون،4442،ص.)12,11
-6مفهوم االستراتيجية  :إن املنظمات تشبه إىل حد ما الكائنات احلية فعليها أن تتكيف مع احلياة،

وقد استطاعت بعض املنظمات أن تتكيف من خالل الرتكيز على العمليات احلالية وجمايهة املستقبل ،بأن تقوم
على حتسني فاعلية التشغيل  ،وهي تعرف أن األنشطة التشغيلية ال بد أن تقودها اسرتاتيجية واضحة املعامل فهي
ال تفرتض أن املعلومات احلالية تعترب مسلمات بالنسبة للمستقبل ولكنها تتساءل ماذا جيري يف العامل من حوهلا ؟
وما الذي ينبغي أن تكون عليه منتجاهتا ونطاق السوق ؟ إذن إهنا تعلم أنه كي تبقى يف بيئة من التغيري املضطرب
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ال بد أن يسري التخطيط التشغيلي يف إطار اسرتاتيجيتها  ،ومبجرد أن يتم هلا حتديد االسرتاتيجية فإن هذه تقود
القرارات التشغيلية  ،ومن هذا املنطلق ماهي االسرتاتيجية وماهي أبعادها ؟
1-6تعريف االستراتيجية
لغة  :تعين كلمة اسرتاتيجية" عمل القائد "أو " فن اجلنرال "يف اللغة اإلغريقية والقدمية  ،وقد وجدت هذه الكلمة
مكتوبة على إحدى العمالت املعدنية يف أثينا عام 508ق.م.
ويعود أصل كلمة اسرتاتيجية إىل اللغة اإلغريقية تستمد امسها من اللفظ اليوناين القدمي
 stratigosمبعىن القائد  ،وكانت الكلمة تستخدم يف اجلانب العسكري إذ هو منشؤها  ،بيد أن هناك اختالف
طفيف عند املؤرخني عما تعنيه بإحكام  ،وتشري بعض املصادر إىل أن كلمة اسرتاتيجية أشتقت أصال من الكلمة
اليونانية املذكورة أعاله اليت كانت تعين فن قيادة القوات  ،وهو فن مارسه مبهارة بعض القادة العسكريني القدماء
مثل اإلسكندر األكرب ويوليوس قيصر  ،وال يعين ثبات الكلمة يف لغتها األصل اتفاق من تناولوها على ما تعنيه
بالضبط  ،وقد يكون هذا أمرا طبيعيا من خالل ما يعتربها– مثل غريها – من تطورات
داللية(البكري،تامر،4449،ص.)42
ويؤكد املعجم الكبري الذي يصدره جممع اللغة العربية إىل اهنا " مشتقة من الكلمة اليونانية )سرتاتيجيوس( مبعىنقائد "  ،ولكم هناك من تناوهلا بإبراز داللتها يطريقة توحي بأن هذه الداللة قد أصبحت من املسلمات وجتدر

اإلشارة هنا أن استخداماهتا املعاصرة قد تعددت(أمني،عبد العزيز4441،ص.)12
اصطالحا :يعرفها أحد اخلرباء " باهنا خطط وأنشطة املنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن درجة من التطابق بني

رسالة املنظمة وأهدافها والبيئة اليت يعمل هبا بصورة فعالة وذات كفاءة عالية(بن حبتور

وآخرون،4442،ص .)91ومن هذا التعريف ميكن أن نالحظ النقاط التالية:
 إن االسرتاتيجية ما هي إال وسيلة لتحقيق غاية معينة وهي رسالة املنظمة يف اجملتمع ،إذ ال ميكن ألي منظمة
أن تستخدم مفهوم االسرتاتيجية إال إذا كانت رسالتها يف اجملتمع واضحة وحمددة حتديدا دقيقا.
 اهنا هتدف إىل خلق درجة من التطابق وبكفاءة عالية بني عنصرين أساسيني :
 خلق درجة من التطابق بني أهداف املنظمة وبني غاية املنظمة .
 خلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة والبيئة اليت توجد فيها املنظمة .
يعرفها " طمبسن " " :الطريقة اليت من خالهلا حتقق املنظمة أهدافها  ،وميكن أن يكون هناك اسرتاتيجية عامةللمنظمة واسرتاتيجيات فرعية  ،مثال :اسرتاتيجية خاصة بكل منتج أوخدمة(الصميدعي وآخرون،ط ،4442,4ص")19

-وأيضا يعرفها "" : H.mintzbergعلى اهنا القوة الوسيطة بني التنظيم والبيئة وأمناط متالئمة يف جمموعة

من القرارات التنظيمية اليت تتعلق بالبيئة (احلسيين،فالح حسن،4444،ص." )12

"هي جمموعة القرارات واملمارسات االدارية اليت حتدد األداء طويل األجل للمنظمة بكفاءة وفاعلية ،ويتضمن
ذلك وضع أو صياغة االسرتاتيجية وتطبيقها وتقوميها باعتبارها منهجية أو أسلوب عمل" .
إذا كان اهلدف هو النهاية املطلوب الوصول إليها فإن االسرتاتيجية هي الطريق املوصل إىل هذه النهاية.
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وهناك من عرفها باهنا " خطط وأنشطة املنظمة اليت مت وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني رسالة
املنظمة وأهدافها وبني الرسالة والبيئة اليت تعمل فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية  ،فاإلسرتاتيجية تصف طرق
حتقيق املنظمة ألهدافها مع األخذ يف االعتبار التهديدات والفرص البيئية واملوارد واالمكانات احلالية هلذه املنظمة
(بن حبتور وآخرون،4442،ص " .)94وهذا املفهوم يشمل على ثالثة عوامل رئيسية تؤثر بدرجة كبرية على
االسرتاتيجية وهي:
 البيئة اخلارجية ومتغرياهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية .
 املوارد واالمكانات الداخلية  ،خاصة فيما يتعلق باهليكل التنظيمي والقيادة والقوة والقيم .
 األهداف اليت حتددها املنظمة وتسعى إلجنازها ضمن إطار زمين حمدد .
وقد سعى " "Mintzbergإىل صياغة مفهوم االسرتاتيجية يتضمن جمموعة كبرية من الباحثني يفنظرهتم هلذا املصطلح ،ليتوصل إىل:
"أن االسرتاتيجية عبارة عن خطة موضوعة حتدد سياسات وسبل التصرف ،وهي حيلة أو خدعة تتمثل يف املناورة
لإللتفاف حول املنافسني وهي منوذج متناغم األجزاء من خالل السلوك املعتمد وغرياملعتمد للوصول إىل وضع
مستقر يف البيئة  ،وهي يف النهاية منظور فكري يعطي القدرة على رؤية وإدراك األشياء وفقا لعالقتها
الصحيحة " (احلسيين،فالح حسن،4444،ص. )34.33
"أداة تستخدمها املنظمة للتكيف مع بيئتها من خالل جمموعة القرارات اليت تتخذها اإلدارة".
-2-6الجذور التاريخية لمفهوم االستراتيجية  :إن مفهوم االسرتاتيجية قدميا يف الرتاث الفكري للبشرية  ،ففي
احلضارة اليونانية أشتقت كلمة االسرتاتيجية من الكلمة اليونانية ""strategoeاليت تعين" علم اجلنرال "وتفيد
االستخدامات احملددة هلذه الكلمة يف تلك الفرتة التارخيية ،إال أن كلمة جنرال تصف شخصية مكونة من ثالث

أبعاد:
 البعد األول  :اجلنرال هو ذلك الشخص الذي يتصرف يصورة حازمة حيث أن الوصف الوظيفي لدوره هو
اختيار الطريق األنسب الواعد بتحقيق ميزة تنافسية من نوع ما  ،ومعىن هذه الفكرة أن اجلنراالت هم الذين
يتخذون قرارات صحيحية أو خاطئة يف املعارك ) توظيف العقل االسرتاتيجي الشامل يف ساحة املعركة ويف
نفس الوقت الذي حيتفظ فيه باليقظة االسرتاتيجية املطلوبة ( العقل االسرتاتيجي ذو األبعاد املتعددة.
 البعد الثاين  :اجلنرال هو ذلك الشخص الذي يتصرف وهو يعلم أنه ليس يف فراغ وأن قوى أخرى يف املسرح
األوسع حوله تؤثر وتتأثر بطريقته يف التصرف واختاذ القرارات  ،ومتارس بالتايل ضغوطا على النتائج اليت يسعى
إىل حتقيقها وعليه أن ينجز أدوارا هامة لتحقيق أهدافه.
 البعد الثالث  :اجلنرال هو ذلك الشخص الذي ميتلك حسا عميقا بالزمن  ،يدرس خططه وحتركاته
االسرتاتيجية بعمق وبنفذها يف أوقاهتا املناسبة.
لقد فهم اليونان االسرتاتيجية على اهنا تعين الشمولية يف التفكري والتصرف مع النظرة األوىل الواسعة بعيدة املدى .
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وقد انتقل هذا املفهوم من اجملال العسكري إىل االدارة ففي خالل اخلمسينيات أخذ رجال األعمال والباحثونبإعطاء هذا املصطلح اهتمامهم  ،ويف هذه الفرتة تطور مفهوم التخطيط االسرتاتيجي ومن بعده مفهوم االدارة
االسرتاتيجية  ،ويعود الفضل يف تطوير هذا املفهومويف تطبيقاته الالحقة يف االدارة إىل شخصني:
األول :موظف كبري يف شركة التلفون والتلغراف األمريكية يدعى.Chester: bernarالثاني  :أستاذ جامعي يف جامعة هارفارد األمريكية يدعى. Alfred chandler :-7االستراتيجية التسويقية  :إن االسرتاتيجية التسويقية تعد اختصاصا أصيال لإلدارة العليا وتكون من صميم

اهتمامات باقي املستويات التنظيمية داخل املنظمة  ،باعتبار أن هدف املنظمة يتمثل دائما بالتسويق وهنا تكمن

أمهية هذه االسرتاتيجية اليت ميكن أن تتخذ أي شكل تراه مناسبا  ،لذا فقد اهتم الكثري من رجال االقتصاد هبذا
املوضوع وكل فسره على شاكلته  ،وهنا سنحاول حصر بعض التعاريف اليت تناولت موضوع االسرتاتيجية
التسويقية:
-1-7تعريف االستراتيجية التسويقية:

فقد عرفها كال من املزيج ": certo and peterالرتكيز على حتديد األسواق املستهدفة وحتديد التسويقي
الفعال هلا "
وعرفها )  " (DIBBحنديد أهداف واضحة تشري وتركز على خط واحد باجتاه أهداف املنظمة الكلية

باستهداف املستهلكني احلقيقيني بفاعلية أكرب مما يفعله املنافسون وتطوير عناصر املزيج التسويقي إلجناح
اسرتاتيجية التسويق" (الربواري وآخرون ،4442،ص.)199
كما عرفها كوتلر " kotlerهي حتديد املنظمة ألجزاء السوق اليت ميكن خدمتها بشكل فعال بدال من التنافس
يف كل مكان ...وتعين اسرتاتيجية التسويق جباذبية السوق وامليزة التنافسية للمنظمة واملخاطرة املتوقعة وتطوير
الربامج التسويقية تبعا لذلك"((Kotler,philip1997.p.29

.

وأيضا عرفها الصميدعي " اسرتاتيجية التسويق هي أداة الربط بني املنظمة والبيئة وهي خطتها الشاملة املكونة من
خطط لتحقيق األهداف الرئيسية للمنظمة  ،وهي أيضا اإلستجابة السريعة والفعالة اجتاه متغريات البيئة التسويقية
"(الصميدعي وآخرون،4442 ،ص.)149
 -2-7أنواع االستراتيجيات التسويقية  :هناك عدة أنواع من االسرتاتيجيات التسويقية وميكن إيرادها على
النحو التايل:
 استراتيجية الدفاع التسويقي  :وتعىن بالدفاع عن احلصة السوقية للمنظمة من خالل تقدمي منتوجات
جديدة  ،وصاحبة هذا اخليار هي املنظمة القيادية يف السوق.

 استراتيجية الهجوم التسويق  :وتعىن بالرتكيز على نقاط قوة املنظمة إزاء نقاط ضعف املنافسني  ،وحاجة
هذا اخليار للمنطمة الرائدة الراغبة يف حتقيق ميزهتا التنافسية.
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 استراتيجية االتباع التسويقية :وهتتم مبحاولة املنظمة الصغرية عادة إتباع قائدة السوق بدال من حتديد أو
منافسة  ،وذلك بتقليد املنتوج الذي يطرحه أو تعديله.
 استراتيجية اإلكتشاف  :وتستخدم من طرف املنظمات املغامرة عادة  ،وتتقبل حتمل املخاطر
إلكتشاف منتوجات جديدة وطرحها يف السوق لتحقيق أرباح عالية وتكون هذه املنظمات ذات سيطرة
عالية جدا يف السوق (الصميدعي وآخرون،4442 ،ص .)134.132
 استراتيجية األسواق الصغيرة  :وتعد أكثر جاذبية للمنظمات الصغرية اليت ال ترغب باتباع املنظمات القائدة
ويف نفس الوقت تتحاشى منافستها فتستهدف األسواق الصغرية ذات األمهية القليلة أو املعدومة بالنسبة

للمنظمات الكبرية.
 استراتيجية المالحقة  :وجمال اهتمامها املنظمات غري القائدة بالتسابق للوصول إىل مستوى املنظمات
الكربى أو مالحقتها أو على األقل زيادة حصتها السوقية من خالل اهلجوم على قائد السوق (الصميدعي
وآخرون،4442 ،ص.)191
 -وميكن القول أن اسرتاتيجية التسويق هي نتاج عمليات التخطيط يف كافة املستويات التنظيمية حيث:

 على مستوى اإلدارة العليا " املنظمة " :مت اسرتاتيجية التسويق بالتوجه حنو املستهلك وفق اإلمكانات املتاحة
ومبا ينسجم مع مسؤولية املنظمة جتاه اجملتمع لتحقيق األهداف العليا للمنظمة .
 على مستوى وحدات األعمال  :مت االسرتاتيجية التسويقية مبزيج املنتوجات املالئم ومبا حيقق امليزة التنافسية
للمنظمة من خالل التوجه حنو املستهلك.
 على مستوى الوظائف " األقسام " :واملقصود هنا وظيفة التسويق يف املنظمة حتديدا وهتتم اسرتاتيجية التسويق
بتشكيل املزيج التسويقي املالئم الذي يسهم بتحقيق مركز مميز يف ذهن املستهلك بإشباع حاجاته ورغباته
بشكل أفضل مبا يقدمه املنافسون.
 على املستوى التشغيلي "الشعب الفرعية إلدارة التسويق  " :هتتم جبوانب أكثر تركيزا وختصصا كدراسة املنتوج
وسلوك املستهلك والشعب املعنية باملنتوج دراسة وتطويرا ،والتسعري والرتويج والتوزيع)منصور علي،
،4444ص.)12
لو فكرت يوما ما يف أن تبدأ نشاطا جتاريا تقليديا وتوفرت لديك الظروف املناسبة لذلك فإن الدعامات الرئيسية
الثالثة اليت سريتكز عليها هذا املشروع ستكوم على النحو التايل:
السلعة أو اخلدمة اليت ستقوم بتسويقها ومن مثة بيعها بعد دراسة احتياج السوق هلا.آليات تسويق هذه اخلدمة أو السلعة وطرق احلصول على أكرب عدد ممكن من الزبائن.-كيفية احملافظة على النجاح الذي حتققه وإمكانية التطوير والتوسيع.

إىل جانب هذه املكونات الرئيسية سيكون هناك بالتأكيد جمموعة من العوامل األخرى الضرورية اليت تأخذ حيزا
كبريا من التخطيط والتفكري لبدء أي مشروع.
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لذا الميكن القول أن التسويق االلكرتوين خيتلف إىل حد كبري عن التسويق التقليدي  ،فكل املكونات اليت سبق
ذكرها هي عناصر أساسية لنجاح تسويق أي منتج أو خدمة إلكرتونيا إىل حد ما  ،واإلختالف بني اجملالني "
التقليدي واإللكرتوين " يكمن يف الشكل واألسلوب اليت تتم به عملية التنفيذ  ،ولذا جند الكثري من املؤسسات
تتبىن اسرتاتيجية التسويق االلكرتوين ملنتوجاهتاا أو خدماهتاا ،لذا سنحاول اإلحاطة قدر اإلمكان هبذا املفهوم .
-8ماهية التسويق اإللكتروني:
-1-8تعريف التسويق اإللكتروني  ":تعامل جتاري قائم على تفاعل أطراف التبادل إلكرتونيا بدال من

اإلتصال املادي املباشر " ".عملية بيع وشراء السلع واخلدمات عرب شبكة األنرتنيت" (عبد الغين وآخرون

،4441ص.)9
وقد عرف أيضا على أنه " يعرب عن جمموعة األنشطة التسويقية اليت تعتمد على الوسائط اإللكرتونية وشبكاتاحلاسب واإلنرتنت"( طه طارق،4441،ص.)91
وقد عرفه  Strousو forestعلى أنه "استخدام األنرتنت واحلاسبات اآللية يف آداء األنشطة التسويقية
،وعليه فإن كل أنشطة التسويق اإللكرتوين تعد من أنشطة األعمال اإللكرتونية (إدريس ثابت عبد الرمحن
وآخرون،4441،ص .)291
وقد عرفه " coviello etalهو استخدام األنرتنت وغريها من الوسائل التكنولوجية التفاعلية خللق وإحداث
حوار بني املنظمة ومستهلكني معينني".
وهناك من يرى أن التسويق اإللكرتوين هو "اإلستفادة من اخلربة واخلرباء يف جمال التسويق يف تطوير اسرتاتيجيات
جديدة وناجحة وفورية متكن من حتقيق األهداف والغايات احلالية بشكل أسرع من التسويق التقليدي  ،باإلضافة
إىل توسع ومنو األعمال بدرجة كبرية يف وقت قصري وباستثمار أقل لرأس املال" (علي موسى
وآخرون،4442،ص.)149
-2-8المفاهيم والمصطلحات ذات العالقة بمفهوم التسويق اإللكتروني :

هناك الكثري من اخللط والتشابك بني مفهوم التسويق االلكرتوين ومفاهيم أخرى مثل التسويق عرب األنرتنت ،
األعمال اإللكرتونية  ،التجارة اإللكرتونية  ،لذا سنحاول إزالة اللبس والغموض حول هذه املفاهيم ذات العالقة
مبفهوم التسويق اإللكرتوين:
1- 2 -8التسويق عبر األنترنت :على الرغم من أن التسويق عرب األنرتنت ميثل أحد وسائل التسويق
اإللكرتوين  ،فإن البعض يرى أن التسويق عرب األنرتنت هو مرادف للتسويق اإللكرتوين نظرا ألنه ميثل األسلوب
األكرب ممارسة من بني أساليب التسويق اإللكرتوين األخرى.
حيث أن التسويق عرب األنرتنت هو " استخدام شبكة األنرتنت والتكنولوجيا الرقمية املرتبطة هبا لتحقيق األهداف
التسويقية ودعم املفهوم احلديث " )علي موسى وآخرون،4442،ص.)149
وعرف أيضا على أنه " نوع من التسويق لسلعة أو خدمة معينة على شبكة األنرتنت " (يوسف أمحد،ط1
،4442ص.)191
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ويتضح مما سبق أن التسويق اإللكرتوين أوسع نطاقا وأمشل من التسويق عرب األنرتنت  ،أي أن التسويق عرباألنرتنت ميثل أحد وسائل التسويق اإللكرتوين ،حيث يشمل األخري باإلضافة إىل التسويق عرب األنرتنت وسائل
أخرى تندرج حتت مفهوم التسويق اإللكرتوين مثل:
 الوسائط املتعددة. التلفزيون التفاعلي. الواقع اإلفرتاضي والرسوم املتحركة. األسطوانات املدجمة( املضغوطة(CD ROM-2-2-8األعمال اإللكترونية  :تعرف األعمال اإللكرتونية على أهنا " االستخدام األمثل للوسائط اإللكرتونية
مبا فيها األنرتنت يف أداء أعمال املنظمة" )يوسف أمحد،ط،4442 ،1ص.)1
وأيضا " األعمال اإللكرتونية تعين إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف جمال األعمال ليس فقط من

أجل اليسر والسرعة يف إجناز املعامالت وتبادل املعلومات ولكن من أجل إحداث حتول كيفي يف طرق أداء
األعمال" (علي موسى وآخرون،4442،ص.)141
إذن األعمال اإللكرتونية ليست جمرد أداة أو وسيلة جديدة إمنا هي منهج متكامل وأوسع وأمشل من التسويقاإللكرتوين حيث أهنا تتضمن عمليات التسويق واإلنتاج واملالية وعمل املوارد البشرية والبحث والتطوير
اإللكرتوين...إخل.
-3-2-8التجارة اإللكترونية  :تتمثل التجارة اإللكرتونية يف كافة أنواع التعامالت التجارية اليت تتم إلكرتونيا
عرب شبكة املعلومات الدولية " األنرتنت )حتديد مفهوم التجارة اإللكرتونية و خصائصها(.على اخلط)
كما تعرف أهنا " استخدام األنرتنت يف شراء وبيع املنتوجات اليت يتم نقلها إما ماديا أو حسابيا من موقع إىل
آخر ،وتبادل املعلومات بني البائعني واملشرتين من خالل الشبكة"( إدريس ثابت عبد الرمحن وآخرون ،4441ص
.)292
إذن فالتجارة اإللكرتونية هي ببساطة شراء وبيع املنتجات عرب شبكة األنرتنت والشبكات التجارية العاملية األخرى
-هناك من يعتقد أن التجارة اإللكرتونية هي تسويق إلكرتوين وهذا اإلعتقاد خاطىء  ،فمصطلح التجارة

اإللكرتونية هي أقرب إىل التجارة منه إىل التسويق باعتبار أن التسويق خو مدخل أو مفهوم ميكن استخدامه
كفلسفة إرشادية لوظائف ونشاطات املنظمة كافة  ،وال يقتصر على عمليات البيع والشراء كما يف حالة املتاجرة
 ،وتأسيسا على ذلك ميكن القول " أن التجارة اإللكرتونية هي متاجرة عرب التقنيات الرقمية  ،بينما التسويق
اإللكرتوين هو سلسلة وظائف نسويقية متخصصة ومدخل شامل يقتصر على عمليات املتاجرة بالسلع واخلدمات
")الطائي  ،محيد وآخرون،4442،ص.)991
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الشكل رقم ) ( 1يمثل الفرق بين األعمال اإللكترونية والتجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني.
( املصدر  :اهلواري وآخرون4441،ص)11

منظمات أعمال
الكرتوين
أنشطة أخرى

جتارة الكرتونية

وظائف أخرى

التسويق :تقليدي /إلكرتوين

-9العوامل والمبررات المساعدة على إنتشار التسويق اإللكتروني:
يزداد إجتاه العديد من الشركات واملنظمات الصغرية والكبرية حنو التسويق عرب األنرتنت" التسويق
اإللكرتوين"لإلستفادة منه على النحو التايل:
 حتقيق التواجد اإللكرتوين عرب األنرتنت ،ويعين التواجد اإللكرتوين توفر موقع للمؤسسة به العديد من البيانات
عن الشركة وأنشطتها وكذلك وسائل اإلتصال بالشركة.
 توفري معلومات عن املنظمة  ،فالتواجد عرب األنرتنت ميكن الشركة من احلصول على العديد من اإلجابات
لتساؤالت مرتادي موقع الشركة عرب األنرتنت بدون أن تتكبد الشركة الوقت الذي قد يضيعه موظفيها يف الرد
على األسئلة املختلفة.
 الوصول إىل السوق العاملية  ،ففي األنرتنت ال توجد حدود جغرافية تقيد حركة املعلومات ،وذلك ميكن
املؤسسات من الوصول إىل املستهلكني يف أماكن مل تكن لتفكر يف الوصول إليهابالطرق التقليدية(الصرييف ،
حممد،4449،ص)99
 توفري الكتالوجات والصور والفيديو واألصوات باملوقع على األنرتنت بدون أي تكاليف إضافية مثل التكاليف
اليت كانت تتحملها املؤسسات إلرسال الكتالوجات إىل املستهلكني بالربيد العادي.
 القيام خبدمة املستهلك  24ساعة يوميا و 7أيام أسيوعيا .
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 جعل املعلومات احلديثة والكثرية التغيري متاحة بسهولة ويسر للمستهلك .

 تسمح األنرتنت بالتفاعل بني املنتج واملستهلك وتوفر للمؤسسة فرصة احلصول على تغذية مرتدة من العمالء
حول املنتج )علي موسى وآخرون،4442،ص.)194,149
 تطوير تكنولوجيا اإلتصاالت وسهولة ربط مجيع بلدان العامل بشبكة متكاملة .
-10مزايا وإيجابيات إستخدام التسويق اإللكتروني  :ميكن تبيان بعض املنافع اليت حيدثها تطبيق التسويق

اإللكرتوين– على سبيل املثال الاحلصر -عندما تتضمن خطة التسويق حتقيق تكامل بني موقع الشركة على شبكة
األنرتنت وباقي األدوات التسويقية األخرى ،ومن أهم املنافع مايلي:
 توسيع قاعدة العمالء نتيجة إمكانية الدخول اللحظي والدائم ،فاملوقع مفتوح دائما وميكن الدخول إليه من
قبل العميل الدويل أيضا ،فالتسويق اإللكرتوين متاح للجميع وعلى مدار الساعة طوال السنة
 اخنفاض التكاليف وأيضا اإلنسيابية يف العالقات بني البائع واملشرتي من خالل قنوات اإلتصال(علي موسى
وآخرون،4442،ص.)191,194
وتستخدم العديد من الشركات وسائل اإلتصال املختلفة للتواصل مع عمالئها القائمني" الفعليني " واحملتملني "
املرتقبني "وتعترب األنرتنت من الوسائل الرائدة واملفيدة لضمان عملية إرساء وبناء عالقات متينة مع العمالء
)العالق،بشري عباس4444،ص.)44
 تقليل األعمال الورقية لإلهتمام أكثر حباجات العميل  ،مما يساهم يف تقليل وقت إمتام املعامالت من خالل
إختصار خطوات عملية التسويق.
 الدخول بسهولة ألسواق جديدة وتوفري إمكانية الوصول إىل مجيع األسواق العاملية والتعرف على منتجاهتا
،حيث أصبح العامل كسوق قرية صغرية  ،ويساعد يف الوصول إىل العمالء يف أي مكان دون قيود جغرافية.
 إمكانية أكرب لإلستفادة من مساعدة ونصيحة اخلرباء واملتخصصني (الصرييف حممد،4449،ص)92,91
 زيادة القدرة على مجع معلومات تفصيلية عن العمالء وعلى اإلستقصاء والتقييم اإللكرتوين مما يساعد يف
حتسني وتطوير حتليل السوق ،فهناك عدد كبري من مستخدمي األنرتنت ميكن احلصول على بيانات منهم
واستخدامها يف توجيه املنتجات واألسعار وطرق التسليم اليت تتناسب مع مجهورها احملتمل" وضع خطة للعمل
وفق مبادىء معينة والسري على أساسها(العمر ،رضوان حممود ،4441،ص.)291
 توفري وسيلة تسويق جديدة وسريعة ومتميزة للمستهلكني ،إذ أن مستهلكي اليوم حيتاجون إىل معلومات
مفصلة عن السلع اليت يرغبون يف شرائها مما يشجعهم واختيار ما يناسبهم عن وعي وثقة على إختاذ القرار
الصحيح مثل موقع للطابعات . HP
 املرونة يف عرض املعلومات عن املنتجات بسرعة مع حتديث املعلومات بسرعة وبتكلفة إضافية حمدودة مبا
ميكن للمنظمات من أن تكاىفء أفضل عمالئها من خالل مدهم مبعلومات عن أسعاروعروض خاصة
للمنتجات.
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 تستطيع املنطمات تقدمي مستوى أعلى من اخلدمة مثل التصنيع حسب الطلب بأعداد كبرية وتقدمي
خصومات فردية حبسب منط الشراء السابق للعميل وتفضيالته(الصرييف  ،حممد،4449،ص.)92
 ميكن من احلصول على إحصاءات دقيقة بعدد ونوع زوار املوقع وزمن حصول الزيارات وكم تدوم وعدد مرات
حصوهلا  ،ألن هذه املعلومات تساعد على تقومي الشركة ومدى جناح تسويقها اإللكرتوين (العمر ،رضوان
حممود ،4441،ص.)291
-11المزيج التسويقي اإللكتروني  :لقد ازدادت األمهية االسرتاتيجية للتسويق اإللكرتوين ،بعد انتشار

اإلستخدامات التجارية عرب األنرتنت  ،وقد فتح التسويق اإللكرتوين آفاقا جديدة يف عامل التسويق ،لذا جلأت
العديد من املؤسسات اليت تتبىن اسرتاتيجية التسويق اإللكرتوين ملنتجاهتا منتهجة يف ذلك عناصر املزيج التسويقي
اإللكرتوين.
-1-11تعريف المزيج التسويقي اإللكتروني  :يعرف املزيج التسويقي اإللكرتوين باملزيج التسويقي التقليدي "

هو جمموعة األدوات اليت حبوزة املؤسسة اليت تساعدها يف الوصول إىل حتقيق أهدافها يف األسواق املستهدفة ،

املستخدم للتقنيات اجلديدة لإلتصال  ،وهو يرتكز على املركبات التالية" :املنتج اإللكرتوين – التسعري اإللكرتوين
–املكان أو التوزيع اإللكرتوين– الرتويج اإللكرتوين".
ويعين املزيج التسويقي اإللكرتوين " جمموعة اخلطط والسياسات والعمليات اليت متارسها اإلدارة التسويقية هبدف
إشباع حاجات ورغبات املستهلكني وإن كل عنصر من عناصر املزيج التسويقي يؤثر ويتأثر باآلخر )بازرعة،
صادق حممود  2001 ،ص.( 20
 -2-11عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني  :ال يوجد إتفاق حمدد وتقسيم موحد لعناصر املزيج التسويقي
اإللكرتوين بني العلماء والباحثني يف ميدان االعمال اإللكرتونية ،وهذا اإلختالف يف تقسيم وحتديد عناصر املزيج
التسويقي اإللكرتوين نابع من عدم وجود تقسيم موحد متفق عليه لعناصر املزيج التسويقي التقليدي ،لذا جند
تباين وتقسيم للعلماء والباحثني لعناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين وسنحاول التوفيق بني هذه اآلراء ووجهات
النظر ،فمن املتعامل به أن عناصر املزيج التسويقي هي أربع )  ( 04عناصر ويف اآليت شرح كل مفهوم:
-1-2-11إستراتيجيةالمنتج :املنتج اإللكرتوين هو املنتج الذي ميكن تبادله بشكل آيل متاما ،ومن مثة فهو

الحيتاج إىل توزيع مادي  ،املعىن أنه ميكن إمتام عملية البيع والشراء كاملة من املرتل أو املنظمة  ،ويتم تداول هذا
املنتج عرب شبكة األنرتنت دون تأثري للحدود اجلغرافية عليه مثل شراء برنامج جاهز من شركة ميكروسوفت وحتميله
مباشرة على جهاز احلاسب اخلاص بالعميل.
وال يفهم من ذلك أن التسويق اإللكرتوين ال يتعامل إال يف هذه النوعية من املنتجات ألنه يتعامل يف املنتجات
اإللكرتونية والسلع املادية واخلدمات وكافة أشكال املنتجات مبفهومها الشامل.
ومن خصائص املنتج اإللكرتوين أنه غري مادي ذو طبيعة خدماتية يف بعض اجلوانب ولكن يتم تداوله إلكرتونيا
(الصرييف  ،حممد،4449،ص.)192
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه يتوجب على خمططي اإلنتاج أن يفكروا باملنتج على ثالثة مستويات:
01

التسويق اإللكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروني

الفصل األول

 املستوى العام واألساسي هو اجلوهر املادي للمنتج  ،وهنا جيب معرفة ما يشرتي الزبون فعال .
 جيب إحاطة املنتج اجلوهري" املادي "باملنتج احلقيقي " الفعلي "أي التغليف الذي يتضمن  :الغالف ،
العالمة ،املواصفات...
 جيب إحاطة املنتج احلقيقي واجلوهري باخلدمات املساعدة" املكمالت "وذلك بنوفري منافع وخدمات إضافية
للمستهلك مثل  :الضمانات والكفالة وخدمات ما بعد البيع  ،رقم اهلاتف لإلتصال يف حال وجود مشكلة
معينة يف استعمال املنتج(العمر ،رضوان حممود ،4441،ص.)119,119
2-2-11التسعير اإللكتروني  :إن اسرتاتيجية التسعري اإللكرتوين ينبغي أن تنسجم مع املبادىء األساسية
واجلوهرية ألعمال املنظمة ومع أهدافها اإلسرتاتيجية ومع الوعود اليت تقطعها املنظمة على نفسها جتاه املستهلكني
 ،ومن جانب آخر ينبغي القيام بعمليات مستمرة جلمع البيانات واملعلومات عن األسواق املستهدفة وإجراء
إختبارات سوقية ملعرفة حدود األسعار الفاعلة ،كما ينبغي اعتماد نظم األسعار والتسعري القادرة على حتقيق
التسعري التنافسي.
وتتسم عملية تسعري املنتجات اليت تباع عرب شبكة األنرتنت بأهنا عملية ديناميكية ومرنة وغري ثابتة ،واألسعار قد
تتغري يوميا وأحيانا قد تتغري يف اليوم الواحد  ،وتتقلب األسعار وفقا ملتغريات متعددة مثل املزايا والفوائد اليت
تتحقق للمشرتي بعد إجراء عملية الشراء وحجم مبيعات املنتوج(يوسف أمحدوآخرون،ط4442 4ص)199
وإذا كان التسويق اإللكرتوين يوفر الفرص للمستهلكني والعمالء يف التعرف على أسعار املنتوجات ،فإنه يف نفس
الوقت يعطي الفرصة للمنتجني أيضا إلجراء مقارنة بني تكاليف منتجاهتم واملنتجات املنافسة(
الصرييف.حممد،4449،ص)191
ومن التطورات احلديثة يف اسرتاتيجية التسعري اإللكرتوين إستخدام العملة الرقمية حيث يسمح للعمالء منخالل هذه اإلسرتاتيجية بإدخال رقم حساهبم مع وضع اعتماد مببلغ معني لإلستفادة من خدمات معينة.
-3-2-11التوزيع اإللكتروني  :تعترب إدارة سلسلة قنوات التوزيع من العناصر األساسية لنجاح أي جتارة

إلكرتونية حيث هتدف إدارة قنوات التوزيع إىل توصيل املنتجات املناسبة إىل املواقع املناسبة بالكميات املالئمة يف
الوقت املناسب وبأقل تكلفة وباستخدام شبكة األنرتنت واإلكسرتنت أصبح بإمكان الشركات الذكية دمج
شركائها من املوردين واملصنعني وبائعي التجزئة للمشاركة يف املعلومات للقضاء على األخطاء والتأخري وتكرار
العمل عند التخطيط لتوقعات املستقبل ولتخطيط اإلنتاج ( الصرييف  ،حممد4449،ص . (136
يستخدم املسوقون اإللكرتونيون شبكة األنرتنت للتوزيع املباشر للمنتجات الرقمية مثل األخبار والبث اإلذاعيوغريها من سلع وخدمات تتم توزيعها بواسطة شبكة األنرتنت  ،هنالك قيمة كبرية لعملية إدارة قناة التوزيع من
خالل إستخدام التكنولوجيا احلديثة وعلى سيل املثال شركة  DELLإستفادت من خصائص األنرتنت للقيام
بعمليات تصنيع ضخمة حسب طلب الزبون ،وذلك من خالل مساحهم لزبائن األنرتنت ببناء أجهزة احلاسوب
اخلاصة هبم من أجل تسريع عمليات التسليم ،حيث تبيع شركة DELLمببلغ  40مليون دوالر يوميا على
األنرتنت وهو ما ميثل نصف مبيعاهتا )نصري  ،حممد طاهر،4441،ص.)944
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ويف هذا الصدد فإن العالقة بني املنظمة وشركاء التوزيع تأثرت بدرجة كبرية بنمو األنرتنت ،حيث قدمتاألنرتنت وسائل تساعد على اإلستغناء عن بعض قنوات التوزيع  ،ويطلق على هذه العملية عدم الوساطة
، DISINTER MEDIATIONويقصد هبا اإلستغناء عن الوسطاء مثل املوزعني والسماسرة الذين
كانوا يف السابق ميثلون مهزة الوصل بني املنظمة وعمالئها أو بعبارة أخرى يقصد بعدم الوساطة اإلستغناء عن جتار
اجلملة وجتار التجزئة والبيع مباشرة للمستهلكني  ،وتعترب عدم الوساطة إحدى التغيريات
الهيكلية الهامة في األسواق اإللكترونية كما هو موضح في الشكل التالي (:(2

المنتج

تاجر الجملة

المستهلك

تاجر التجزئة

المنتج

تاجر الجملة

تاجر التجزئة

المستهلك

المنتج

تاجر الجملة

تاجر التجزئة

المستهلك

A

B

C

من الشكل Aيتضح الوضع الطبيعي املوجود يف بيئة األعمال التقليدية ،أما الشكل BوC
فيعرضان أنواع خمتلفة من عدم الوساطة حيث يظهر الشكل Bعدم توسط تاجر اجلملة ،أما الشكل Cفيظهر
عدم توسط كل من تاجر اجلملة وتاجر التجزئة حيث يقوم املنتج بالبيع مباشرة إىل املستهلك (dave chaffey
)2000.p180
 ولعدم الوساطة بني املنتج واملستهلك العديد من الفوائد بالنسبة للمنتج واملستهلك أمهها: اخنفاض تكلفة املبيعات من خالل توفري املنتج لألرباح اليت كان حيصل عليها كل من جتار اجلملة وجتار
التجزئة.
اخنفاض أسعار السلع واخلدمات بسبب اخنفاض التكاليف وهو ما يعود على املستهلك بالفائدة املتمثلة يف
اخنفاض األسعار  ،وينعكس على املؤسسة بدور إجيايب ويدعم موقفها التنافسي )علي موسى
وآخرون،4442،ص.)191
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وعلى الرغم من ذلك فإن عدم الوساطة ال تعين عدم وجود حاجة للوسطاء بالنسبة جلميع أنواع السلع  ،حيث
يفضل استخدام الوسطاء خاصة بالنسبة للسلع املادية امللموسة واليت يتم توزيعها على نطاق واسع عرب العامل.
-4-2-11الترويج اإللكتروني :الرتويج هو األكثر رؤية والوظيفة األكثر تأكيدا لثقافة املؤسسة من بني

وظائف التسويق األخرى ،ففي الوظائف األخرى تتصل املؤسسة بالسوق هبدوء وبأسلوب أكثر سلبية ،بينما يف

الوظيفة الرتوجيية تنهض الشركة وتسمع صوهتا للبيئة اخلارجية " الوطنية والدولية" رغبة يف أن تكون مسموعة ومرئية
من قبل اآلخرين " أفراد وشركات".
وكما علمنا من قبل أن مكونات املزيج الرتوجيي الشائعة هي البيع الشخصي واإلعالن وتنشيط املبيعات والنشروالعالقات العامة ،ولكن يف الرتويج اإللكرتوين سوف خيتلف األمر نتيجة ختفيض أو تقليص دور عنصر هام يف
املزيج وهو البيع الشخصي ،بينما تزداد بوضوح أمهية كل من اإلعالن وتنشيط املبيعات وللرتويج اإللكرتوين
للموقع جيب اإلشرتاك يف أداة البحث عرب األنرتنت واليت تعترب ذات قيمة كبرية للمنظمات.
وحىت ميكن بناء إتصاالت تسويقية إلكرتونية ناجحة وصلبة فال بد من اإلجابة على التساؤالت التالية:
 oماهي الطرق اليت ميكن أن يصل هبا العميل ملوقع املشروع؟
 oماهي الصفحات األكثر إنتشارا على الشبكة؟
 oكيف ميكن عمل محلة إعالنية على الشبكة؟ (الصرييف  ،حممد4449،ص .)192
وتوفر األنرتنت قتاة إتصاالت تسويقية إضافية جديدة يتم من خالهلا إبالغ العمالء مبنافع املنتج ملساعدهتم يف
عملية إختاذ قرار الشراء  ،وميكن إستخدام األنرتنت كمكمل أو متمم جملموعة أو نطاق النشاطات الرتوجيية مثل
اإلعالن  ،تنشيط املبيعات والعالقات العامة والتسويق املباشر( العالق  ،بشري عباس ،4444ص.(113
وسنستعرض فيما يلي أهم عناصر املزيج الرتوجيي اإللكرتوين واملتمثلة يف تنشيط املبيعات واإلعالن ألهنما األكثر
أمهية:
تنشيط المبيعات  :تتعدد أدوات تنشيط املبيعات املستخدمة على األنرتنت من هدايا وخصومات وغريها ،

وتعترب عرض املنتجات بشكل جذاب حيقق للعميل القدرة على احلصول على كافةةاملعلومات اليت يرغب فيها ،
وبال شك فإن اسرتاتيجية تنشيط املبيعات اليت تتيح للعمالء احلصول على بعض اهلدايا واملكافآت يف كل وقت
يدخل فيه إىل موقع املؤسسة  ،وهذا ما يقيم عالقة طويلة األجل مع العميل وحتقيق الوالء للمنظمة ومنتجاهتا
(علي موسى وآخرون،4442،ص.( 214.
 اإلعالن اإللكتروني  :يعترب اإلعالن أكثر عناصر املزيج الرتوجيي إستخداما على مواقع األنرتنت  ،حيث
خيتلف اإلعالن اإللكرتوين عن اإلعالن التقليدي يف أن اإلعالن اإللكرتوين يولد إستجابة فورية وكذلك
يتصف بالقدرة على صياغة رسائل غنية باملعلومات ويوجه مباشرة إىل املستخدمني مما يزيد من درجة التفاعل
وذلك على خالف اإلعالن التقليدي  ،ويستخدم اإلعالن اإللكرتوين بطرق شىت منها:
 oإستخدام أسلوب  Bannerويقصد به وضع إعالن صغري يف الركن األعلى من املوقع .
 oإعالنات الكلمة املوجهة وهو إعالن يظهر يف شكل دليل يوجه الزائرين إىل املواقع الرئيسية .
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 oأسلوب  Button adsوهو عبارة عن إعالن صغري يظهر يف شكل مربع أو مستطيل وحيمل شعار املنتج
ويظهر يف الركن األسفل من املوقع.
 oأسلوب  Sponsorshipوهو عبارة عن إعالنات هتدف إىل إحداث التكامل بني ماركات معينة أو
منتجات معينة عن طريق إستخدام حمتوى إعالين واحد )الصرييف  ،حممد4449،ص .)121
وكما ذكرنا سابقا أن هناك اختالف حول عناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين فهناك من يرى أن عناصر املزيج
التسويقي اإللكرتوين هي تطور لعناصر مزيج جتارة التجزئة  ،وقد قدم الباحثان Kaly anam and
Meintyreعام  2002تقسيما واضحا وشامال لعناصر املزيج التسويقي اإللكرتوين وقد أطلقا على هذا
التصنيف تسمية P2C2S, 24وهذه العناصر هي :
تصميم موقع الويب  ،األمن  ،املنتوج وتصنيفه  ،الرتويج اجملتمعات اإلفرتاضية  ،التوزيع" املكان "،خدمات الزبون
 ،السعر  ،اخلصوصية  ،التخصيص )يوسف أمحدوآخرون،ط4442 4ص.)124,121
والشكل اآليت يوضح تطور عناصر املزيج التسويقي من املزيج التسويقي التقليدي إىل مزيج جتارة التجزئة إىلاملزيج التسويقي اإللكرتوين.
شكل ( )3يوضح تطور عناصر المزيج التسويقي من المزيج التسويقي التقليدي إلى مزيج تجارة التجزئة
إلى المزيج التسويقي اإللكتروني.

-

تصميم المتجر
خدمات الزبون
الموقع
الترويج
السعر
المنتوج وتصنيفه
التخصيص
الخصوصية
االمــن
المجتمعات االفتراضية

-

تصميم المتجر
خدمات الزبون
الموقع
الترويج
السعر
التصنيف

-

المنتـوج
السعـر
التوزيـع
الترويج

املزيج التسويقي اإللكرتوين /مزيج جتارة التجزئة /املزيج التسويقي التقليدي (Kaly anam,and shelley
.)4444
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-3-11تأثير كل من األسولق اإللكترونية واألسواق التقليدية على المزيج التسويقي:
خيتلف تأثري كل من األسواق اإللكرتونية واألسواق التقليدية على عناصر املزيج التسويقي من ختطيط منتج ،
تسعري  ،توزيع وترويج وذلك كما يوضح الشكل رقم(: (4
االسواق االلكترونية

االسواق التقليدية

 ختطيط املنتج
 ياخذ املنتج شكال ماديا او رقميا

 ختطيط املنتج
 -ياخذ املنتج شكال ماديا

 درجة عالية من التميز واالنتاج حسب
طلب العميلcustomization

 -منطية املنتجات

 التسعري
 ارتفاع تكاليف حبوث املستهلك -اختالف االسعار طبقا لشكل متجر

 التسعري
 غالبا ما تكون تكاليف حبوث املستهلكمنخفظة

التجزئة
 يتحمل املستهلكون تكاليف حتويل أوانتقال عالية

 يتم حتديد األسعار إىل أدىن حد ممكن. يتحمل املستهلكون تكاليف حتويل أوانتقال عند أدىن حد ممكن أو صفر

 الرتويج
 يوجد جتار مجلة وجتار جتزئة -تتطلب عادة الوجود املادي الطراف

 التوزيع
 عدم وساطة العديد من جتار اجلملة وجتارالتجزئة وإعادة الوساطة باستخدام وسطاء

عملية التبادل المتام الصفقات
وتسليم املنتجات
 بالنسبة لتجار التجزئة فان املوقعيعترب هاما جدا

إلكرتونيني جدد.
 التتطلب الوجود املادي لألطراف عمليةالتبادل إلمتام الصفقات وتسليم املنتجات
 ،وبالنسبة للمنتجات الرقمية فاهنا تتطلب
نظام توزيع مادي من نقل أو ختزين.
 املوقع غري هام فيما عدا األسباباللوجيستيكية )اإلعدادات(

 الرتويج
 -التكاليف الرتوجيية عالية جدا بالنسبة

 الترويج

 -توفري كبري يف التكاليف الرتوجيية خاصة

لوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة
واملقروءة.

بالنسبة للرواد يف هذه األسواق والذين
أصبحوا مسيطرين .
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 املستهلكون ينجذبون بأنفسهم إىل موقع الواب. -بالرغم من أن طرق الدفع مثل اإلعالنات  ،الريد

 -الرسائل الرتوجيية يتم دفعها إىل املستهلك

اإللكرتوين واإلعالنات املتتابعة زادت يف اآلونة
األخرية
 اإلتصاالت ميكن أن تكون تفاعلية ومن جانبنيوتفضيالت املستهلكني.

 اإلتصاالت من جانب واحد . من الصعب حتديد إهتمامات وتفضيالتاملستهلكني.

الشكل رقم(:)40يوضح تأثير كل من األسولق اإللكترونية واألسواق التقليدية على المزيج التسويقي
-12من اإلستراتيجية التقليدية إلى اإلستراتيجية اإللكترونية :اسرتاتيجية التسويق اإللكرتوين هي إستخدام
املوارد املختلفة يف التكنولوجيا للوصول إىل أهداف حمددة واليت حتسن األداء وتوجد فوائد تنافسية مستمرة وبالتايل
عندما حيتوي مستوى معني يف اإلسرتاتيجية التجارية على مكونات تكنولوجيا املعلومات مثل األنرتنت وقواعد
البيانات وغريها نطلق عليه اسم اسرتاتيجية التجارة اإللكرتونية وبالتايل صياغة ذلك يف معادلة هي:

إستراتيجية التجارة اإللكترونية = اإلستراتيجية التعاونية= تكنولوجياالمعلومات
ونضرب مثاال على ذلك شركة للبيع بالتجزئة ميكن أن يكون هلا إسرتاتيجيتان أساسيتان لتحقيق أهداف زيادة
حجمها يف السوق:
 oاإلستراتيجية األولى  :إسرتاتيجية جتارة مثل بناء حمالت جديدة ومراكز بيع جديدة يف أمكنة منتقاة.
 oاإلستراتيجية الثانية  :هي إسرتاتيجية جتارة إلكرتونية مثل إنشاء موقع إلكرتوين على شبكة األنرتنت للبيع ،
نذهب إىل اإلسرتاتيجية اإللكرتونية فقط بعد دراسة مستفيضة للقدرات الداخلية للشركة  ،وقدرات منافسيها
وحاجات عمالئها.
بنفس الطريقة اإلسرتاتيجية التسويقية نضع إسرتاتيجية تسويقية إلكرتونية عندما يستخدم رجال التسويقالتكنولوجيات الرقمية لتنفيذ إسرتاتيجية معينة وبالتايل ميكن صياغة املعادلة (:نصري  ،حممد طاهر 2005ص)19
إستراتيجية التسويق اإللكتروني = اإلستراتيجية التسويقية = تكنولوجيا المعلومات
وبالتايل ميكن أن تعرف إسرتاتيجية اإللكرتوين على أهنا إسرتاتيجية التسويق الستغالل القدرات اإللكرتونية ملؤسسة
ما إليصاهلا إىل أهداف حمددة
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 يف احلقيقة إن إسرتاتيجية التسويق اإللكرتوين هي اإلسرتاتيجية اليت جتمع مابني اإلسرتاتيجية اإللكرتونيةواإلسرتاتيجية التسويقية ملؤسسة ما.
-13الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق اإللكتروني:
اختلفت اآلراء فيما يتعلق بالتسويق اإللكرتوين عرب األنرتنت فالبعض يرى أنه يعترب منوذج ومنهج تسويقي جديد ،
يف حني يرى البعض اآلخر أن العديد من مفاهيم ومناذج التسويق احلالية والتقليدية ميكن أن تطبق عرب األنرتنت
،أي أن أصحاب هذا الرأي يرون أن التسويق اإللكرتوين هو وسيلة جديدة إضافية للمناهج التسويقية التقليدية
وليس منهجا تسويقيا جديدا يف حد ذاته.
وعلى العموم ميكن القول بأن التسويق اإللكرتوين سوف يرتتب على استخدامه تغيري العديد من املفاهيم وزيادةاألمهية النسبية للعديد من األدوات مقارنة باخنفاض األمية ألدوات أخرى متعارف على استخدامها باإلضافة إىل
التوظيف اجلديد لبعض األدوات املستخدمة حاليا يف النشاط التسويقي.
ويف هذا الشكل رقم )( 5سنوضح أوجه اإلختالف بني التسويق التقليدي والتسويق اإللكرتوين:

عناصر المقارنة

 المدى الجغرافي  قطاعات العمالء  مستوى التفاعل  المالءمة لظروف العميل  التكلفة  المدى الزمني  المرونة  العالقة الشخصية  سهولة اإلستخدام-

التعرف على اإلجابة

الوسائل التقليدية
 -ضيق 

 -واسع

 محدود -

الوسائل اإللكترونية

محدود/متوسط 
متوسط 
مرتفعة 
إطار محمدود 
متوسطة 
محدود/متوسط 
أكثر سهولة 
محدود  /متوسط

 كبيرة  مرتفع -

متوسط 
تميل إلى اإلنخفاض 
مدار الساعة 
مرتفعة 
مرتفعة 

تحتاج لمهارات خاصة 
مرتفع وسريع

الشكل( :)5يوضح أوجه اإلختالف بين التسويق التقليدي والتسويق اإللكتروني
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-14عيوب " سلبيات "وتحديات التسويق اإللكتروني:
1-14السلبيات:

 التسويق عرب األنرتنت يعطي النجاح ولكنه يعرب عن الفشل بصورة أقوى ،حيث أن زوار املوقع مثال ميكن أن
خيرجوا بكل بساطة من املوقع بل واألكثر من ذلك ينقلبوا عليه.
 تكاليف التسويق عرب األنرتنت يصعب التنبؤ هبا مع األخذ يف عني اإلعتبار أن فوائدها أيضا التزال غري
واضحة ومؤكدة.
 ضرورة توافر اخلربة والدراية املسبقة واملهارة يف استخدام األنرتنت لتدخل يف هذا اجملال.
 شبكة األنرتنت أصبحت مزدمحة للغاية  ،فالطريق السريع للمعلومات كأي طريق حر مييل إىل أن يصبح
شديد الزحام كلما تكدس الناس عليه.
 اجلهود املبذولة يف شبكة األنرتنت ميكن أن تكون باهظة الثمن ،واجلهود املبذولة على مواقع الويب املختلفة
واخلاصة بالتصميم والتتبع ملوعات األخبار والردود...
 التسويق عرب األنرتنت ال يصل إىل اجلميع ،خاصة العمالء الذين هلم قدرات حمددة للتعامل مع األنرتنت.
 عامل األنرتنت يزيد الضغط على التسويق ،وذلك ألن بيئة التسويق عرب األنرتنت سريعة اخلطوات
 صعوبة تربير تكلفة اجلهود املرتبطة باألنرتنت  ،حيث أن قياس أثر النفقات التسويقية يعترب أمرا صعبا
 سهولة إرتكاب األخطاء على األنرتنت ،مع عدم ضمان التسويق عرب األنرتنت مستقبال((الصرييف
حممد،4449،ص)114,129
-2-14تحديات التسويق اإللكتروني :تشري الكتابات والدراسات املختلفة إىل أن التسويق
اإللكرتوين يواجه العديد من الصعوبات أو العقبات أو التحديات اليت تؤثر عليه ،وقد تقلل من فعالية استخدامه ،
ولذلك جيب التغلب على هذه العقبات للحصول على مزاياه وفوائده السابقة وأهم هذه التحديات تتمثل فيما
يلي:
 التحدي اخلاص باللغات األجنبية ،حيث جيب أن يعلم املسوق معاين الكلمات املستخدمة يف اسم املنتج أو
العالمة أو اإلعالنات...
 التحدي اخلاص بالفروق الثقافية بني اجملتمعات فهناك الكثري من األمور املسلم هبا يف اجملتمعات الغربية وال
يصلح تطبيقها يف الدول العربية.
 التحدي اخلاص بالقوانني األجنبية املرتبطة باألنشطة التجارية  ،ففي جمال اإلعالن مثال هناك دول ال تسمح
باستخدام علمها القومي يف اإلعالن مثل إسبانيا
 التحدي اخلاص بطرق الدفع  ،ومشاكل إستخدام بطاقات اإلئتمان خاصة التحايل والقرصنة .
 التحدي اخلاص بالشركاء األجانب مثل املوزعني يف الدول األجنبية .
 التحدي اخلاص باملزيج السلعي املناسب لكل سوق من األسواق  ،فقد يالئم املزيج السلعي السوق احمللي وال
يالئم السوق األجنيب.
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 التحدي اخلاص باختيار املوسيقى املصاحبة للموقع اإللكرتوين .

 التحدي اخلاص باإلختبارات الالزمة للموقع اإللكرتوين قبل إستخدامه)احملتوى  ،األلوان ،املوسيقى (....
 التحدي اخلاص بالتغلب على معوقات اإلتصال مثل إستخدام الصور أو الكالم مثل درجة نقاء الصوت
ومستوى الضوضاء....
التحدي اخلاص باحلصول على معلومات أكثر عن املستهلك الفعلي واحملتمل  ،حيث جيب على املسوق أن
يعطي املستهلك اإلحساس باألمان والسرية عندما يطلب منه أكرب كم ممكن من املعلومات عن نفسه (لصحن ،
فريد .وآخرون 4442،ص.)292,299
خالصة:
بعد تطرقنا إىل هذا الفصل الذي جاء يف إثره مفاهيم أساسية للتسويق والتطور التارخيي للتسويق.
وكذا تطرقنا إىل وظائف التسويق وتطرقنا ايضا إىل التسويق اإللكرتوين و العوامل واملربرات املساعدة على إنتشار
التسويق اإللكرتوين ومزايا وإجيابيات إستخدام التسويق اإللكرتوين.
وميكننا اعتبار أن التسويق اإللكرتوين مبثابة احملرك األساسي الستمرار ومتابعة نشاط املؤسسات الرياضية ،ومن
خالل التسويق اإللكرتوين نعتقد أن هناك جمموعة من اجلهود اليت ينبغي القيام هبا لتفعيل االستفادة من التسويق
االلكرتوين يف املؤسسات الرياضية وهذا لألمهية اليت يكتسيها التسويق الرياضي وبدرجة أكرب التسويق اإللكرتوين
فغياب التسويق الرياضي االلكرتوين يؤثر على قلة اإلرادات املالية مما يؤثر سلبا على أداء ونشاط املؤسسات
واالحتادات الرياضية وكلما زادت فرص التسويق االلكرتوين ساعد على تقدم وازدهار هذه املؤسسات ،حيث
يعمل التسويق االلكرتوين على تقوية اعتماد ضمان جناحها.
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تمهيد:

تعد املنافسات ظاهرة طبيعية يف احلياة اإلنسانية ،فال جيب أن تكون أقل مكانة أو منزلة من غريها وهي عامل
قوي من عوامل البحث على العمل وحماولة اإلتقان والتطور واالرتفاع باملستوى.
فاألعمال اليت ختلو من عنصر املنافسة يصبح التقدم بطيء والفرق واضح ،بني أن يقوم احدنا بتمرينات لوحده
وبني أن يشارك يف مباراة أو نشاط رياضي.
عموما املنافسة السليمة من أهم األساليب املستخدمة لتطوير القدرات وحتسينها ،وكذألك هي أسلوب من
أساليب البحث عن العمل والرقي وارتفاع املستوى لألداء البشري خاصة يف اجملال اإلداري والرياضي.
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 -1ماهية الدورات الرياضية:

هي سلسلة املنافسة اليت تقام بني جمموعة الوحدات افرادا ومجاعات  ،بقصد حتديد الفائز من بينهم او ترتيبهم
حسب نتائجهم  .وهي وسيلة للتعبري عن كثري من احلاجات الضرورية لألفراد واجلماعات ومن امهها املنافسة من
حيث اهنا ظاهرة طبيعية يف اإلنسان قوامها آن الفرد او اجلماعة ال جيب ان يكون اقل كفاءة من اخآخرين ،
واملنافسة السليمة تشكل عامال مهما من عوامل اإلتقان والتقدم واالرتفاع باملستوى خاصة يف اجملال الرياضي .
فالنشاط اخلايل من املنافسة يدعو إىل امللل والسأم وحيتاج إىل قدر كبري من الرتكيز واإلدارة وتنظيم اساليب املنافسة
تكون قد اسهمت بقدر كبري يف رفع املستوى الفين والرتبوي للنشاط الرياضي من األفراد واجلماعات(مروان عبد
اجمليد ابراهيم،2002،ص.)9
 -2مفهوم المنافسة حسب بعض العلماء :
 املنافسة هي القسم الرئيسي يف تركيب النشاط الرياضي وهي املرحلة األكثر أمهية ألي نشاط  ،حيث تعتربحمصلة مجيع العمليات خآراء اإلداري وهذا لتحقيق أعلى مستوى ممكن أو التحصل على نتيجة جيدة للفوز
على األخرين  .واملنافسة يف رأي  bal darmanهي ذلك الصراع القائم بني فردين أو أكثر  ،وهي
الوضعية اليت يكون فيها املشاركون غري متساوون من حيث القدرات والكفاءات ويتبني ذلك عن طريق
اختالف نتائجهم واألرقام واملراتب اليت حيصلون عليها .
 أما  ranadan – haget –rossفريون أن املنافسة نوعان :األول يتجسد يف نشاط رياضي يريد فيه الرياضي حتطيم الرقم القياسي الشخصي  ،أي انه ينافس نفسه عكس
املظهر املباشر أين يكون الرياضي امام منافس او جمموعة منافسني حياول كل واحد منهم إحراز النصر أوالتحصل
على املرتبة األوىل وهذا مانراه يف كل الرياضات (تيطراوي عبد الباسط وآخرون،2002،ص)72
 تعرفها "مارغريت ماد " بقوهلا هي بني فردين أو جمموعة من األفراد يدخلون املنافسة من أجل املنافسة والشهرة ونيل مكانة يف اجملتمع .
يعرفها "شارس" بقوله هي صراع بني فردين أو جمموعة من األفراد للوصول إىل هدف موحد أو التحصل على
نتيجة معينة (جناي عبد الكرمي  ،واخرون،2002،ص. )29
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 -3مفهوم المنافسة عامة:

تعترب املنافسة الرياضية من العوامل اهلامة والضرورية لكل نشاط رياضي ،سواء املنافسة مع الذات أو املنافسة يف
مواجهة العوامل الطبيعية ،أو يف مواجهة منافس وجها لوجه ،أو املنافسة يف مواجهة منافسني آخرين  ،وغري ذلك
من أنواع املنافسة الرياضية .
يعتمد الباحثون يف تعريف املنافسة بشكل عام على وصف عملياهتا ،فهناك العديد من املفاهيم اليت ق ّدمها هؤالء

الباحثني كتعريف للمنافسة ،ومن بني تلك املفاهيم التعريف الذي قدمه "مورثون دويش" عام  6991م والذي
اشار إىل أن املنافسة بصفة عامة هي "موقف تتوزع فيه املكافآت بصورة غري متساوية بني املشرتكني أو املتنافسني
وهذا يعين أن مكافأة الفائز يف املنافسة ختتلف عن مكافأة غري الفائز أو املنهزم ".
وهذا التعريف الذي قدمه "دويش" كان أساسا للمقارنة بني عملييت املنافسة والتعاون ،على أساس أن التعاون
على التنافس يقصد به أن املشاركني يقتسمون املكافآت بصورة متساوية أو طبقا إلسهامات كل فرد وليس كما
هو احلال يف املنافسة (حممد حسن عالوي،2002،ص.)22
 – 4أسس ومراحل المنافسات الرياضية:
 -1-4األسس الواجب مراعاتها عند إدارة المنافسات الرياضية:
هناك أسس هامة يلزم مراعاهتا عند إدارة املنافسات الرياضية وهذا لتحقيق أغراضها وضمان جناحها ومن امهها :
أ – المنشآت الرياضية:
جيب أن تعد امليادين قبل بدأ املنافسة مع مراعاة األبعاد واملقاييس املتفق عليها دوليا إن أمكن ذلك
وهذا حسب نوع النشاط الذي حتتضنه املنافسة.
ب – الوسائل الرياضية:
ونعين هبا األدوات والتجهيزات اليت تساعد الرياضي على ممارسة نشاطه على أكمل وجه وجترب هذه األدوات من
مدى صالحيتها وتصنف من حيث الوزن ،الطول ،احلجم والعدد(جناي عبد احلكيم ،ص.)20-29
ج-عدد المتنافسين والمتنافسات:
من أهم األسس اليت تبىن عليها املنافسة هي إحصاء عدد الرياضيني من اجلنسني ،حىت يتسىن ضبط املعطيات
النهائية اليت من خالهلا جترى املنافسة.
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د – تخطيط برنامج المنافسة:

تعمل اجلمعية على أن يكون الربنامج يف متناول كل الرياضني والفرق املشاركة  ،من ناحية املكان والزمان حيث
تعلم مجيع الفرق املشاركة بربنامج املنافسة قبل بدئها  ،حىت يتوفر هلم الوقت الالزم إلعداد رياضييهم على أكمل
وجه  ،ويتضمن الربنامج املثايل للمنافسات على ما يلي:
 تاريخ املنافسة وموعدها بالتحديد.
 مكان املنافسة بالضبط.
 املشاركني يف املنافسة.
 نوع املنافسة وهو أهم عنصر جيب اعتماده(تيطراوي عبد الباسط وآخرون،2002،ص.)72,79
ه – الدعاية:
من وسائل جناح أي منافسة رياضية الدعاية واإلعالم الرياضي ،لذلك فعلى املنظم أن يتقن أساليب الدعاية
ليضمن مشاركة أكرب عدد من املشاركني ومن األساليب املتخصصة يف ذلك:
 استخدام لوحات اإلعالن يف معظم ارجاء األماكن اليت ستقام فيها املنافسة.
 إرسال الربنامج النهائي للجرائد واإلذاعة والتلفزيون بغرض مشولية الدعاية(حسن السيد

عوض،ص)22,29

 -2- 4المراحل األساسية في تنظيم المنافسات الرياضية.
إلدارة برنامج املنافسات الرياضية بطريقة ناجحة ،جيب على اهليئة املنظمة للمنافسة أن تنتهج أسلوبا سليما ،وأن
تتبع اخلطوات املنطقية يف قيامها هبذا العمل ،فتبدأ بتحديد الغرض من التظاهرة مث تنتقل إىل وضع الربنامج وواحة
النشاط الذي تشتغل عليه ،ويلي ذلك وضع سياسة إدارية وكيفية تشكيل الفرق الرياضية ،وقد ختتلف املنافسات
الرياضية من حيث احلجم ،وبالتايل من حيث كمية وتنوع األعمال الالزمة لتنظيمها وإدارهتا ،ولكن اخلطوات اليت
جيب مراعاهتا يف أي منافسة رياضية ال ختتلف من حيث املبدأ وإدارة املنافسات تلك اخلطوات تتمثل يف :
 حتديد الغرض من املنافسة.
 وضع السياسة اإلدارية.
 تقسيم العمل وتوزيعه على اللجان املختلفة.
 هتيئة جو العمل.
 القيام بالعمل.
 املتابعة والتنظيم.
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 - 5الغرض من المنافسات الرياضية:

تعلم اي مهارة او اكتساب خربة ليس له معىن بالنسبة للمتعلم إذ مل جيد فرصة لالستخدام هذه املهارات يف
حاالت يبني لبعض حاجاته ورغباته.
ففي مرحلة الطفولة مثال يتدرب الطفل ليكتسب اللياقة البدنية املتكاملة ،ويتعلم كل املهارات الفردية أو اجلماعية
التكتيكية ،فال يقبل الطفل هذا اجلهد بارتياح إذا مل جيد فرصة ساحنة الستخدام هذه املهارات واخلربات ،فإنه عن
طريق املنافسة نستطيع تلبية حاجيات الطفل النفسية دون أن نرتك ذلك للصدفة أو عوامل أخرى ،فاملنافسة تعترب
امكانية تربوية ذات أبعاد عميقة ،ميكن أن تؤثر إجيابيا إذا ما وضعت حتت إشراف أيدي سليمة وقيادة تربوية
رشيدة ،لذا فمن واجبنا أن نتعرف على اهم األغراض اإلجيابية اليت ميكن للمنافسات أن تعمل على حتقيقها .
 -1-5تطوير طرق التدريب واالرتقاء بالمستوى الفني في األداء الرياضي:
يف بعض املنافسات الرياضية تتضح نواحي الضعف والقوة يف األداء عند الطفل ،ويف أداء اجلماعة للوحدة
متجانسة متعاونة كما ميكن يف هذه املباريات تعديل وتطوير طرق التدريب حىت تقوى نقاط الضعف ويرتفع
املستوى.
 -2 -5االهتمام بالمهارات العقلية :
لكي يرقى الطفل أو اجلماعة على مستوى املنافسة الرياضية ،ولكي يستطيع أن يدخل ميدان الدورات الرياضية
وهو يشعر بكفاءة وثقة يف النفس ،كان إجباريا عليه أن يتفهم قوانني اللعبة اليت ميارسها نصا وروحا ،وأن يعرف
كذلك سبيل استخدام كل مهارة وأن يعرف ماله وما عليه اثناء املنافسة ،كل هذه املهارات تتطلب مقدرة عظيمة
ذات مستوى معني من هذا الباب ،كما ال ينسى االهتمام والعناية بالناحية العقلية ،اليت تعترب من اهم االغراض
الرتبوية للتدريب الرياضي واالستعداد للمنافسة الرياضية .
 -3-5اكتساب الصحة المتكاملة و توازن الشخصية :
إن االشرتاك يف املنافسة يتطلب من االنسان مستوى اعلى ،من جمرد الصحة البدنية العادية او حىت الصحة
املتكاملة ،إذ جيب على الرياضي الوصول اىل املستوى اجليد يف اللياقة البدنية العامة عقلية ،واجتماعية واليت تأيت
عن طريق التدريب املتواصل ،وجيب على الرياضي أن يتبع القواعد واالسس السليمة يف احلياة من خالل العمل و
النمو ،الراحة واتباع العادات الصحية وعدم التدخني واالبتعاد عن الكحول (تيطراوي عبد
الباسط،2002،ص.)00
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 -4-5النمو االجتماعي :

ان الرياضي حني يشرتك يف املنافسات الرياضية تتيح له الفرصة ان يعرف نفسه بالنسبة لآلخرين بطريقة اكثر
وضوحا ،ويتأكد من انه فرد متكامل املواهب والقدرات كما ان االحتكاك بزمالئه عن قرب وكذا اعضاء الفرق
املنافسة يتيح له الفرصة كي يلم بالسلوك البشري يف املواقف املتباينة ،بني اهلدوء واالنفعال وبني الدور وعدم
الرضى ويزيد ذلك من معرفته للناس واعضاء جمتمعه الذي يعيش فيه .
 -5-5ممارسة االسلوب الديمقراطي في الحياة :
اثناء املنافسات الرياضية ميارس الرياضي االكثر من مقومات احلياة الدميقراطية هي :
 احرتام حقوق االخرين .
 احرتام السلطة القانونية )اهليئة املسرية)





مراعاة القواع والقوانني .
عدم التفرقة بني االشخاص بسبب الدين ،اللون او املركز االجتماعي .
تقدير الفرد تبعا ملقدار اجلهد الذي يبذله .
العمل مع االخرين متعاونا لتحقيق اهلدف اجلماعة .

 احرتام اخلصم وحماولة الفوز بطريقة شريفة .
 مراعاة اصول املنافسة الشريفة .
 -6-5تنمية النضج االنفعالي:
ان معرفة الرياضي لنواحي القوة والضعف واعرتافه بذلك ،هي اخلطوة االوىل يف سبيل النقد الذايت واوىل العالمات
الدالة على النضج االنفعايل ،وهذا يدفع الرياضي اىل ان يدرس اسباب هذا الضعف عن طريق ممارسة التقومي
النفسي .
 -7-5تلقين الصفات الخلقية االيجابية :
ان افضل الطرق الكتساب الصفات اخللقية االجيابية كاالعتماد على النفس و الشجاعة وحتمل املسؤولية ....اخل
هي طريقة املنافسة (تيطراوي عبد الباسط وآخرون،2002،ص.)06
 -8-5حسن قضاء وقت الفراغ :
من اكرب املشاكل املتواجدة حاليا هي ازدياد وقت الفراغ  ،ومن املالحظ على ان اغلب االحنرافات ترجع لوجود
فائض يف وقت الفراغ ،وللقضاء على بعض هذه السلبيات ميكن اقامة بعض املنافسات الرياضية ،وخاصة اذا
وضعنا يف عني االعتبار الوقت التحضريي للمنافسة من تدريب مستمر ومنتظم ،وبذلك تكون املنافسة الرياضية
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احدى الوسائل الناجحة والقوية واالكثر مسامه ة يف تربية هذا اجلزء اهلام من السمات الرتبوية للشعوب واالمم يف
عصرنا هذا .
 – 6انواع الدورات الرياضية :
الدورات الرياضية اما ان تكون يف نشاط واحد كبطولة العامل للجمباز ،او تكون ألكثر من نشاط رياضي كدورة
العاب البحر االبيض املتوسط واليت تشتمل على العاب منها اجلمباز ،كرة القدم و الكرة الطائرة ...........اخل،
وقد تكون الدورة الرياضية على مستوى حملي ضيق كبطولة حمافظة يف كرة القدم او على مستوى حملي يشمل
البالد كلها  ،او تكون على مستوى اقليمي حبيث يشمل اقليم اكثر من دولة كدول البحر االبيض املتوسط ،او
الدورة العربية املدرسية  ،او على مستوى عاملي كبطولة العامل لكرة القدم او الدورات االوملبية الرياضية ،وعلى ذلك
فالدورات الرياضية تتسع وتض يق بالنسبة لعدد او حسب النشاطات اليت حتتويها ،كما تضيق وتتسع بالنسبة
للوحدة اجلغرافية اليت تشملها (مروان عبد اجمليد ابراهيم،2002 ،ص.)9
-7تنظيم المسابقات الرياضية :
اكد جعفر يفصح اطار بوزارة الشباب والرياضة واملسؤول عن تنظيم التظاهرات الرياضية باجلزائر ،على ان الدول
املنظمة ملثل هذه التظاهرات جتين ارباح طائلة كما تساهم يف النهوض باملنشآت القاعدية هلذه البلدان والتعريف
هبا دوليا من خالل :
 حتقيق مداخيل مالية معتربة من وراء العقود االشهارية وبعض العمليات املرتبطة بتسويق ).(FIFA
 حتقيق مداخيل وارباح من خالل املردود السياحي .
 استفادة املوظفني بعد تنظيم املظاهرة من حتسني وسائل املواصالت كإجناز مطارات وتوسيع شبكة الطرقات
واملنشآت القاعدية.
 خلق مناصب شغل مؤقتة للعاطلني عن العمل.
 استفادة الشركات االقتصادية الكربى املهتمة باألمور الرياضية من تسويق منتجاهتا كاأللبسة الرياضية .
 استفادة البلد املنظم من العد املايل املقدم من طرف الفيفا إلجناز املنشآت الرياضية .
كما اكد وزير الشباب والرياضة اليمين يف خضم املؤمتر الرياضي اقيم قبل استضافة خليجي  ،20على امهية تأهيل
املنشآت الرياضية واملرافق التابعة هلا وهذا ملا حتمله من امهية بالغة يف جناح تنظيم هذه التظاهرة الرياضية ملاهلا من
فائدة اقتصادية وسياحية تعود على البلد املنظم .
واشار كذلك على استفادة ابناء احملافظة من فرص عمل للشباب وتوفري عوامل اجلذب السياحي واالستثماري،
من خالل املنافسات السياحية خللق سوق جتارية حقيقية ،مؤكد ا دعم الدولة واستعدادها لتوفري املساحات
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املطلوبة من اراضي لبناء املنشآت الرياضية باعتبارها خطوة هامة يف طريق بناء البنية التحتية واحداث تطور تنموي
شامل يقود اىل حتقيق اجنازات لصاحل الرياضة ولصاحل الوطن(ابو العالء امحد عبد الفتاح ،6992،ص.)21-20
-1-7انواع المنافسات الرياضية .
هناك انواع خمتلفة للمنافسات الرياضية فهناك التمهيدية واملنافسات الرئيسية (الرمسية) .
-1-1-7المنافسة التمهيدية :
ويعترب هذا النوع من املنافسات نوعا جتريبيا يستخدمه املدرب لتعويد الرياضي على الشكل املبدئي للمنافسات،
ويعترب وسيلة من وسائل االعداد املتكامل .
-2-1-7المنافسةاالختبارية :
وتستخدم املنافسة االختبارية لغرض اختبار مستوى اعداد الرياضي ،ودراسة تأثري مراحل التدريب املختلفة على
احلالة التدريبية ،والتعرف على نقاط الضعف والقوة ،ودراسة تركيب النشاط التنافسي ،وبناءا على حتليل نتائج هذه
املنافسة يتم التخطيط للربنامج التدرييب للمرحلة املقبلة .
-3-1-7المنافسة التجريبية :
يتم خالل هذه املنافسة الرتكيز على منوذج املنافسة الرئيسية اليت يشارك فيها الرياضي ،وبصفة خاصة على الدور
املطلوب منه خالل هذه املنافسة ،ويف هذه احلالة جيب توفر كافة الظروف املشاهبة للظروف الرئيسية بأقصى درجة
ممكنة
-4-1-7منافسات االنتقاء :
يتم بناءا على هذه املنافسة انتقاء الرياضني وتشكيل الفريق يف املنافسات الرئيسية .
-5-1-7المنافسة الرئيسية :
تعترب اهلدف الرئيسي من املشاركة يف املنافسات الرمسية هو حتقيق اعلى مستوى ممكن ،ويتحقق ذلك من خالل
التعبئة القصوى لكافة امكانيات الرياضي البدنية ،املهارية  ،اخلططية و النفسية .
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الفصل الثاني
-2-7طرق تنظيم المسابقات :
-1-2-7طريقة خروج المغلوب من مرة واحدة :

وتستخدم هذه الطريقة اذا كان عدد الفرق املشرتكة كبري بالنسبة للوقت احملدد إلقامة املسابقات ،ويقصد هبذه
الطريقة ان تتبارى الفرق مع بعضها البعض والفريق املهزوم خيرج من املسابقة ويستمر الفريق الفائز ويظهر اخريا
بطل الدورة .
تتميز هذه الطريقة باخلصائص التالية :
 هذه الدورة قصرية ولذلك هي مناسبة عندما يكون عدد الفرق املشرتكة كبريا و املدة املطلوب اقامة البطولة
فيها قصرية نسبيا .
 لقلة عدد مبارياهتا يلجا اليها حينما يكون االداريون الالزمني لسري الدورة كاحلكام مثال قليال وكذلك
التسهيالت واالدوات احملدودة .
 مستوى احلماس يف اللعب يكون عايل واجلهد املبذول كبريا مما جيعل الدورة كلها مسلية مث يتابعها مجهور
اللعبة بلذة واستمتاع حىت هنايتها .
 تستخدم هذه الطريقة ايضا للتغري بني الدورات املختلفة ولبث روح التنافس العالية ملدة قصرية من الفرق بني
احلني واالخر (مروان عبد اجمليد إبراهيم ،2002 ،ص .)22
كما تكمن عيوب هذه الطريقة يف اهنا :
 بالرغم من ان قصر مدة مثل هذه الدورة تعترب ميزة من ميزاهتا اال ان ذلك هو اول مأخذ يأخذ عليها هو
عدم اتاحة فرصة املنافسة واالحتكاك االجتماعي والرياضي الكايف للفرق املختلفة .
 قد ال يفوز احسن فريق باملركز االول ،ذلك انه يف كثري من االحيان يصاب فريق ما ألي سبب وألسباب
كثرية ،ما حيول دون اشرتاك العب رئيسي او اكثر يف املباراة ،لذا يصبح احتمال خروج مثل هذا الفريق وقد
يكون هذا الفريق افضل الفرق مجيعا من الناحية الفنية .
 قد يصل فريق ضعيف فنيا للدور النهائي مبجرد حسن حضه عند عملية سحب القرعة .
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الفصل الثاني
-1-1-2-7كيفية تنظيم هذه المسابقة :
اوال – السحب :

تكتب احلروف االجبدية لعدد االعبني او الفرق وتوزع هذه احلروف على افواج او اقواس ،كما فيا لشكل رقم
( ، )02مث تكتب نفس احلروف على قصاصات الورق وتوضع يف صندوق ،ويسحب مندوبو الفرق كل ورقة
حيث يوضع اسم الفرق بدال من احلروف على اجلدول وهكذا ،وبذلك يتحدد النظام وترتيب املباريات فاذا كان
عدد الفرق من قوى الرقم  2فان ورسم االقواس يصبح سهال طبعا اذ انه يف كل دور من ادوار اللعب يكون عدد
الفرق زوجيا فيالعب كل فريق فريقا كما بالشكل املبني (مروان عبد اجمليد إبراهيم ،2002 ،ص .)22

الدور الثالث

الدور الثاين

الدور االول
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الشكل رقم (: )66يوضح طريقة السحب في تنظيم الدورات الرياضية .
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ثانيا – اذا كان عدد الفرق لم يكن من قوى العدد : 2
االستبقاء

هو بقاء فريق او اكثر دون لعب الدور االول من الدورة والغرض من هذا هو احلصول على عدد من الفرق يساوي
قوة من قوى العدد  ، 2يف الدور الثاين من الدورة حىت تسري بشكل متزن ومضبوط وحىت ال تواجه مشكلة وجود
عدد فردي من الفرق يف االدوار النهائية من اللعبة ،واول شرط من شروط االستبقاء بطرح عدد املشاركني من
اقرب قوة للرقم  2اكرب من عدد املشاركني  ،ويراعي توزيع االستبقاء على نصف اجلدول (النصف العلى والنصف
االقل ) (,مروان عبد اجمليد إبراهيم ،2002 ،ص )27

االستبقاء

الدور الثالث
الدور الثاين
الدور االول

أ

ب

ج

د

ه

و

الشكل رقم (: )67يوضح تنظيم االستبقاء في تنظيم الدورات الرياضية
 -2-2-7طريقة خروج المغلوب من مرتين :
إلجياد عدد مباريات يف هذا النوع تستخدم املعادلة التالية :
عدد املباريات = N X2-1حيث  :Nهو عدد الفرق املشاركة.
عند رسم اجلدول اخلاص بالدورة على طريقة خروج املغلوب من مرتني يكون اجلدول مزدوجا حبيث يتجه سهم
الغالب اىل اليمني وسهم املغلوب اىل اليسار اما من يهزم مرة ثانية فيسقط من اجلدول كله .
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 -3-2-7طريقة الدوري:

هذه الطريقة اعدل الطرق من ناحية تنظيم الدورات والبطوالت الرياضية وهي املفضلة دائما كلما امكن
استخدامها ،ويف هذه الطريقة يالعب كل الفرق او فرد الفرق او االعبني االخرين وهناك نوعني من الدوري .
أ – دوري مزدوج او كامل :
ويالعب كل فريق الفرق االخرى مرتني ويكون اللعب عادة على ارض الفرقني بالتبادل وهذا النوع افضل انواع
الدورات وحيسن استخدامه كلما كان ذلك يف االمكان .
ب -النصف دوري :
وفيه يالعب كل فريق الفرق االخرى مرة واحدة ويكون اللعب على ارض حمايدة .
-1-3-2-7مميزات طريقة الدوري :
 تستمر متعة التنافس مدة طويلة . تضمن قسطا او فرض العدل يف اعطاء كل الفرق فرص الفوز . جتعل كل الفرق املشرتكة نشيطة عاملة حىت هناية املوسم .-2-3-2-7عيوب هذه الطريقة :
قد يكون يف املأخذ الوحيد الذي يواجه هذه الطريقة هو طول املدة الالزمة إلمتامها وكثرة مبارياهتا وهذا حيتاج
لزمن طويل كما أنه حيتاج لعدد كبري من التسهيالت واالدوات واالداريني (مروان عبد اجمليد إبراهيم ،2002 ،ص
.)21
-4-2-7طريقة المزج :
تستخدم هذه الطريقة يف حالة اشرتاك عدد كبري من الفرق يف بطولة من البطوالت  ،حيث حتقيق النتائج املطلوبة
تتمثل فيها الدقة وتكافئ الفرص ،دون استغراق ذلك وقتا طويال فمثال اذا اقمنا دورة لعشرين فريقا الن ذلك
يتطلب اجراء  690مباراة بطريقة دورية من مرة واحدة و 29مباراة بطريقة خروج املغلوب من مرتني و 69مباراة
بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة  ،ففي احلالة االوىل تستغرق الدورة وقتا طويال جدا قد ال يكون متوفرا  ،ويف
احلالة الثانية والثالثة قد ال تعطي عدد املباريات لكل فريق فرص كافية إلظهار مقدرته وقوة حتمله ،كذلك ال
تع طينا هاتان الطريقتان اال االوىل والثانية على االكثر كما سبق شرحه ،وعلى ذلك استغالل ميزات الطرق
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املختلفة جمتمعه قد حيقق اهدافنا من ناحية اقتصادية يف الوقت واعطاء الفرص الكافية للجميع واحلصول على
النتائج املطلوبة وهذا ما حتققه طريقة املزج مروان عبد اجمليد إبراهيم ،2002 ،ص )27
مثال  :ترتيب الفرق للقرعة اىل مخس جمموعات مع مراعاة توزيع الفرق القوية ان كانت معرفة على جمموعات
لكي ال تصطدم ببعضها مبكرا .
 جترى بني فرق كل جمموعة دورة بطريقة الرتضية ( 20مباراة) .
 تقسم الفرق حسب نتائجها يف اخلطوة السابقة اىل اجملموعات التالية :
أ – المجموعة االولى  :وهي اليت انتصرت مرتني (د و ط ص ق).
ب – المجموعة الثانية  :وهي اليت انتصرت اوال وانتصرت ثانيا (ب ج ك ف س ) .
ت – المجموعة الثالثة  :وهي اليت هزمت اوال وانتصرت ثانيا (أ س ي ع ز ) .
ث – المجموعة الرابعة  :وهي اليت هزمت مرتني ( ج ه ل م ن ) .
 جترى بني كل جمموعة من اجملموعات االربعة دورة بطريقة الدوري من مرة واحدة لتحديد ترتيبها (= 7 x 60
 70مباراة ).
 يؤخذ اوائل اجملموعات بنسب متفاوتة حسب قوهتا وجيرى بينها املباراة اخلتامية بالطريقة اليت تتناسب والنتائج
املطلوبة  ،فمثال يؤخذ من اجملموعة االوىل وهي اقوى اجملموعات ثالث فرق ويؤخذ من اجملموعتني الثانية
والثالثة فريقان كما تؤخذ من اجملموعة الرابعة فريق واحد وبذلك يكون جمموع من يدخل الدور النهائي مثانية
فرق .
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تقام املباريات النهائية بني الفرق الثمانية بطريقة دورية او خروج املغلوب حسب النتائج املطلوبة والوقت احملدد
للدورة وهي تستغرق اما  22مباراة يف احلالة االوىل او  02مباريات يف احلالة الثانية (مروان عبد اجمليد إبراهيم،
،2002ص )72
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الشكل رقم( :)68يوضح طريقة المزج في تنظيم الدورات الرياضية .
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الفصل الثاني
-1-4-2-7مميزات هذه الطريقة :

 تستغرق املباراة وقتا معقوال لعدد كبري من الفرق. يتم تقسيم اجملموعة الكبرية اىل جمموعات صغرية متكافئة القوى فال يتقابل القوى مع الضعيف . حتقيق مبدأ التكافؤ للفرص على كل املستويات املشرتكة . تعطي للفريق فرصة كافية لالستمرار يف النشاط قبل ان يقرر اخراجه او حتديد نتائجه حسب الدورة اخلتاميةاملتبعة .
 تعطي النتائج الدقيقة .خالصة:
تطرقنا يف هذا الفصل إىل ماهية الدورات الرياضية بأهنا سلسلة املنافسة اليت تقام بني جمموعة الوحدات أفرادا
ومجاعات ،بقصد حتديد الفائز من بينهم أو ترتيبهم حسب نتائجهم ،ومت التطرق إىل األسس الواجب مراعاهتا
عند إدارة منافسة رياضية واملراحل األساسية يف تنظيم املنافسات الرياضية ،كما تطرقنا إىل الغرض من املنافسات
الرياضية وأنواع الدورات الرياضية ،ويف النهاية تطرقنا إىل طرق تنظيم املسابقات الرياضية .
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تمهيد:

املؤسسات الرياضية مهما إختلف تصنيفها تتكون من جمموعات وأفراد يتفاعلون فيما بينهم إلمتام وظائف تلك
املؤسسات فضال عن األهداف اإلجتماعية اليت تؤديها تلك املؤسسات خلدمة اجملتمع الذي توجد فيه وتأثريها
على ذلك اجملتمع .
ختتلف طبيعة املؤسسات الرياضية طبقا لنوع النشاط املمارس وطبقا ألهداف تلك األنشطة فاألندية ختتلف
عن اإلحتاديات وختتلف عن مديريات الشباب والرياضة.......ال ــخ ,وختتلف كل مؤسسة عن األخرى طبقا
لطبيعة النشاط املمارس وطبقا هلدف كل مؤسسة ,ونتيجة لذلك جند كل مؤسسة من هذه املؤسسات هلا أهدافها
اليت حتدد نشاطاهتا وسياستها اخلدمية.

56

المؤسسات الرياضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية

الفصل الثالث
 -1مفهوم المؤسسة:

إن مفهوم املؤسسة ال ميكن اإلشارة إليه بتعبري واحد بل هناك جمموعة من املفاهيم تتأتى من جوانب عدة,
اقتصادية واجتماعية وخاصة قانونية حيث هي ذات تطور تارخيي مستمر .ففي سياق اجلانب االقتصادي ,متثل
املؤسسة هيكل تنظيم يرتكز على تفعيل جمموعة من العوامل قصد حتقيق إنتاج إذن الغاية األمسى لعمل املؤسسة
هي الوظيفة اإلنتاجية للسلعة أو اخلدمة ,أما من اجلانب االجتماعي فاملؤسسة مكون اجتماعي) األُسرة ,الفرد
(ينشط يف نطاق معني ألداء وظيفة اجتماعية لبلوغ أهداف منها حتقيق مقابل ,توفري الرفاهية االجتماعية,...
وهبذا فإن الفرد الكائن يف هذا املوقف يعترب أحد عوامل اإلنتاج األساسية هذا ما يربز الفرق بني املؤسسة
االقتصادية اليت هتدف إىل حتقيق الرحبية ,واملؤسسة االجتماعية اليت متثل بنية خلوية هلا أهداف اجتماعية أي ذات
طابع اجتماعي حمض.
 -2المؤسسة الرياضية وفلسفة المجتمع:
عموما ما حيقق النشاط البدين الرياضي أهداف اجتماعية سامية ,فإضافة إىل كون الرياضة هواية ميارسها
الكثريون ,هي حق لكل فرد من أفراد اجملتمع وفن ميكن االحتاف فيه هذا ما يسمى فلسفة اجملتمع اجتاه الرياضة .
وفق ذلك تقوم وتنشأ املؤسسات الرياضية باختالف أنواعها لتعِد الفرد بدنيا وعقليا واجتماعيا بصورة متكاملة.
ونظرا للطلب واحلاجة املتزايد ملثل هذه اهليئات اليت متارس فيها األنشطة الرياضية والتخصص ومسو املهارات,
نظمت هذه األداءات يف أندية هاوية وشبه حمتفة وأخرى حمتفة ,حيث أنه مع الفلسفة االجتماعية الطاغي عليها
طابع العوملة أصبحت االهتمامات توجه حنو األندية الرياضية احملتفة اليت جتمع بني املمارسة الرياضية وحتقيق الربح
املادي ,جيري ذلك يف إطار قانون ووفق سلم تنظيمي حمكم مثل الفدراليات واجلمعيات الرياضية واألندية
والفرق ....اخل
فبعد مرور ممارسة هذه األنشطة عرب مراحل اهلواية والتويح يف التجمعات الرياضية املختلفة ,أصبحت
تشكل مؤسسات جتمع بني عدة عوامل لتبلغ أهداف معينة ,فباتت مواضيعها األنشطة التجارية والصناعية حتت
قيادة هيئة إدارية حتدد برامج العمل وتنفذها مث تراقب النتائج ,أما من الناحية القانونية فأصبحت هذه اهليئات
ختضع للقانون التجاري واملدين الذي حيكم كل ما يتعلق هبذه املؤسسات.
ومن هذا ميكننا استخالص أن موضوع وأمهية املؤسسة الرياضية يف جمتمع معني ,يتوقف على الفلسفة السائدة
فيه رغم اإلدراك غري كايف بأمهيتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية ,وهنا ميكننا التأكيد على أن للرياضة بعد
فلسفي كعميق ,حيث ارتبط دورها باملهام الدينية وقوانني احلكم املثبتة إضافة إىل أهنا جمرد غرض حيققه الرياضيون
كعمل مقدس .وختتلف فلسفة الرياضة عند اجملتمعات باختالفها فتتغري حسب االجتاهات والديانة والثقافة
السائدة) مروان  ,0222,ص )84
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 -3الهيئات الرياضية:

النشاط البدين الرياضي فاعل قوي يف تأسيس الثقافات وتنميتها ,وله القدرة الكبرية على التنشئة
االجتماعية ,والبناء والتطور واالزدهار يرتكز على قيم عدة نذكر منها التنظيم ,املنافسة ,اللياقة البدنية ,وحتقيق
البطوالت واألرقام القياسية .فعرب تلك القيم يكون:
االتحادات الدولية األولمبية IOF
اللجنة األولمبية األهلية NOC
االتحادات غير أولمبية الوطنية INF
االتحادات األولمبية الوطنية ION
األندية الرياضية SC
للنشاط البدين الرياضي بعد فلسفي ومهام دينية ,إال أنه سرعان ما تنحت هاته املبادئ وأصبحت أهداف
املمارسة مادية وجتارية حبتة ,وأتى التنظيم اجلديد لذلك النشاط الذي ينجز يف هيئات رياضية تشتمل على هيئات
أهلية وأخرى حكومية:
 -1-3الهيئات الرياضية الحكومية :وهي مؤسسات تفوضها احلكومة عنها إلدارة وتسيري النشاطات البدنية

والرياضية ,منها وازارت الشبيبة والرياضة ,هيئات عامة للشباب والرياضة أو مؤسسات حيث ختتلف التسمية من
دولة ألخرى .وإىل جانب هاته املؤسسات جند وازارت التبية والتعليم كوهنا مسؤولة عن برا مج تربية وتعليم النشأ
والشباب عرب خمتلف مراحل التكوين والتعليم.
 -2-3الهيئات الرياضية األهلية:
صاحبة احلصة الكربى ملمارسة النشاط البدين الرياضي يف اجملتمع الختالفها وتعددها وانتشارها ومتثل اهليئة األهلية
كل مجاعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص عدة طبيعيني أو اعتباريني )معنويني(.
فاملؤسسات الرياضية األهلية هي وحدات حتمل طابع رياضي ,اجتماعي ثقايف ,صحي وتروحيي ,وجيب أن نشري
أنه مع املستجدات اليت تشهدها األنظمة االقتصادية واالنتقال إىل نظام الرأمسالية ,أصبحت تلك اهليئات ذات
طبيعة اقتصادية بصفتها جتمع بني كثري من عوامل اإلنتاج مبا فيها املادية واملعنوية .وقد صنفت اهليئات الرياضية
األهلية إىل:
 اجلان األوملبية األهلية. االحتادات الرياضية. األندية الرياضية. مراكز الشباب و الرياضة. -مجعيات األنشطة الرياضية ) .مروان  ,0222 ,ص )84
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 -4أنواع المؤسسات الرياضية:

املؤسسة الرياضية هي اإلطار املكاين والقانوين الذي حييط مبمارسة النشاط البدين الرياضي واهلادف,
باعتبار هذا النشاط أصبح يشغل مكانة اجتماعية هامة نظرا لثقافة العوملة السائدة يف أيامنا .فأصبح يوجد ما
يعرف بأقسام صناعة الرياضة املتمثلة يف التجمعات اآلتية:
 رياضة الفرق احملتفة. الرياضة اجلامعية و املدرسية. املنشآت الرياضية. األندية الرياضية. مضمرات السباق. الرياضات التجارية )البولينغ...(. أندية الصحة. األندية التوحيية. -املعسكرات الرياضية.

هذه كلها متثل قولب مؤسسايت يتوفر على أنظمة معينة لسياق العالقات والشؤون بني جمموعة من األفراد
وكذا تنشأ على تركيبات وتضم أدوات وجتهيزات خمتلفة ,ذات صفة اعتبارية مستقلة ومركز معني كل هذا ينجز
ضمن إطار قانوين .وهتدف إىل االستمرارية يف النشاط والرقي باملنتوج املادي واخلدمايت بناء على برامج وخطط
واضحة حتت إشراف قادة معنيني .هذا ما يُؤتيها طابع مؤسسات صناعة رياضية.
 -5مديرية الشباب والرياضة:

هي هيئة تنفيذية تابعة لوزارة الشباب والرياضة,حيث يشرف عليها مدير تنفيذي وهي هيئة تعمل على
ترقيةاحلركات اجلمعوية للشباب والرياضةوكذا هياكلها وتنظيمها وإعداد الربامج اهلادفةوتعميم التبية البدنية
والرياضيةالسيما الوسط التبوي والتكوينوتأطري وكذا إعداد خمططات تطويرالرياضة للوالية بالتنسيق مع جممل
اهلياكل واهليئات املعينة وقد أنشأت مديرية الشباب والرياضة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  038/02املؤرخ يف
 04جويلية  0002الذي حيدد قواعد تنظيم مصاحل ترقية الشباب بالوالية وعملها مث بعدها جاء مرسوم تنفيذي
يعدل يف تسمية املديريةوهو املرسوم التنفيذي  043/03املؤرخ يف  03نوفمرب  0003واملتضمن تغيري تسمية
مصاحل ترقية الشباب يف الوالية إىل مديرية الشباب طبقا إلحكام املادة  28من املرسوم التنفيذي رقم 383/24
املؤرخ يف  23رمضان  0801املوافق ل ـ ـ  04سبتمرب 0224يهدف هذا القرار إىل حتديد وتنظيم مصاحل مديرية

الشباب والرياضة للوالية.
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 -6هيكلة النوادي الرياضية حسب المشرع الجزائري:

تكامل األنشطة الرياضية واملصاحل االجتماعية واالقتصادية أدى هبا إىل االرتقاء ,وألن قيام األندية
الرياضية يعتمد على دعائم اقتصادية مثل امليزانيات املالية واألدوات والتجهيزات وغريها من عوامل ,فضال عن
ذلك تزايد عدد ممارسي النشاط البدين الرياضي ما أدى باملشرع اجلزائري البحث املستمر يف هذا اجملال وتغطية
الفجوات املشهودة سابقا يف شأن األندية الرياضية ما جتسد يف استمرار تعديل وإصدار القوانني وآخرها
قانون 23/03الصادر سنة  0203املؤطر لنوع األندية والراسم حلظوظها املالية من ميزانية الدولة ,ولقد صنف
هذا القانون النوادي الرياضية إىل صنفني مها:
 -1-6النوادي الرياضية الهاوية :حسب املادة ": 75النادي الرياضي اهلاوي مجعية رياضية ذات نشاط غري

مربح ,تسري بأحكام القانون ا ملتعلق باجلمعيات وأحكام هذا القانون ,وكذا قانونه األساسي"

 -2-6النوادي الرياضية المحترفة :حسب ا ملادة : 78يعد النادي الرياضي احملتف شركة جتارية ذات هدف
رياضي ميكن أن تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية اآلتية :
 ا ملؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات ا ملسؤولية احملدودة. الشركة الرياضية ذات ا ملسؤولية احملدودة. -الشركة الرياضية ذات األسهم.

تسري الشركات ا ملنصوص عليها أعاله ,بأحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون ,وكذا قوانينها األساسية
اخلاصة اليت جيب أن حتدد ,ال سيما كيفيات تنظيمها وطبيعة ا ملسامهات .حتدد القوانني األساسية النموذجية
للشركات املذكورة أعاله  ,عن طريق التنظيم( .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ,0203 ,املادة )14
 -7النادي الرياضي كمؤسسة اقتصادية:

األندية الرياضية هيئات اجتماعية بصفتها تنشأ عن جتمع فئة من األشخاص ملمارسة النشاط البدين الرياضي,

كذلك متثل هيئات اقتصادية كوهنا أصبحت ذات هدف جتاري ومادي خاصة األندية احملتفة منها حيث تقوم
عن إدماج موارد مادية وأخرى بشرية ,هذا أساسا ما مينحها الطابع االقتصادي للمؤسسة .وكذا جند شأن األندية
الرياضية يف الدول املتقدمة باخلصوص نفس شأن باقي املؤسسات ضمن اجلهاز االقتصادي للدولة  .وعلى خمتلف
املستويات كجهاز التمويل والتموين ,وجهاز التأمني حيث كلما ازدهر نشاط تلك املؤسسات الرياضية وكان
ذلك باالستغالل األمثل للموارد املادية املتاحة والطاقات البشرية ,ما يسهم يف حتريك عجلة االقتصاد الوطين,
ومن خالل املخطط التايل ميكننا إبراز مكانة املؤسسات الرياضية يف جهاز املؤسسات االقتصادية املتحركة يف
الدولة:
هكذا ميكننا توضيح املكانة والقسم الذي تشغله األندية الرياضية يف اجلهاز االقتصادي للدولة .ألهنا ذات نفقات
غري حمدودة ومتزايدة ,مقابل ذلك تواجه احتياجات وجب توفري موارد لتغطيتها.
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وإذا كان االستثمار يف املؤسسة الرياضية يهدف إىل خلق قيمة مضافة ,فيجدر بنا إدراك أن االستثمار إلنعاش
املوارد البشرية وترقيتها هبدف الرفع من اإلنتاج وحتقيق األهداف املرجوة ,وهي أمشل من أهداف باقي املؤسسات .
فهي تشمل على أهداف اجتماعية
منها التبية والقضاء على اآلفات .وأهداف أخرى اقتصادية كتحقيق املردود املادي والتحرك ضمن باقي
عناصر اجلهاز االقتصادي للدولة .وفق ذلك أكد الباحثون على أمهية املؤسسة الرياضية اليت تعترب جزء فاعل يف
الدورة االقتصادية ,لتغطية التكاليف مثال أثناء تأدية العمل هبا ,كما متنح أجور للمؤسسني الذين يعتربون أعوان
اقتصادية وبدورهم ميثلون عمالء يف شركات ومؤسسات اقتصادية اليت تعرض للبيع سلع وخدمات حيث
تسهم يف متويلها.
 -8المؤسسة الرياضية كهيئة استثمارية:
إن النشاط يف أي مؤسسة كانت يقوم على استثمار الطاقات البشرية واملتاحات املالية بأفضل طريقة
ُ
وصوال إىل التفوق ,ومن السمات احملددة لنجاح العملية االستثمارية يف املؤسسة :تقدمي أفضل خدمة أو سلعة
ذات جودة للمستفيدين ,أي اجلمهور اخلارجي والداخلي وكذا استحداث املنتجات باملوازاة مع جتدد االحتياجات
وتزايدها .واملؤسسة الرياضية شأهنا نفس شأن باقي املؤسسات حيث أهنا متثل هيئة استثمارية تقوم على عدة حماور
تشمل اآليت:
 -1-8محاور االستثمار في المؤسسة الرياضية:
 -1-1-8المحور القانوني :يعين أن النشاط االستثماري يف املؤسسة يتوفر على وسط يسوده املناخ القانوين
بناء على تشريعات مدققة خاصة باجملال الرياضي ,تنظم هذا النوع من األعمال .ويف هذا اإلطار يتم حتديد كل
من مصادر التمويل لتلك املؤسسات وحدود العمليات االستثمارية وأداء املعامالت ,بناء على مبدأ التحفيز بعد
إصدار قوانني ولوائح تتضمن هذه املعامالت.
 -2-1-8محور الوعي االستثماري :أي ضرورة نشر وتنمية الوعي لتنشيط أو تفعيل األداء االستثماري

واستقطاب املستثمر لتشغيل رؤوس أمواله أو طاقاته املعنوية إىل املؤسسة الرياضية .ليتم استغالل املمولني
واملسؤولني يف اهليئة الرياضية ,علما أن التكاليف عالية واألخطار معتربة يف هذا القطاع من االستثمار.

 -3-1-8محور السياسات المتخذة :حيث جيب ختطي سياسات تضع أهداف واضحة ,تتعلق بالناتج
املادي واملعنوي أي املردود الرياضي .وينبغي كذلك حتديد طابع اهلواية واالحتاف وإتباع تسلسل إداري حمكم
حسب السياسة املتبناة لتحقيق التوافق بني مدخالت العمل
 -4-1-8المحور الفني :وتتحقق الفنية على مستوى املؤسسة .اإلنتاجي وبالتايل حتقيق األهداف الرياضية,
بتوفر حميط تنشأ فيه عالقات عامة منشودة ومسؤولية حتدد أشكال وأنواع االستثمارات املنجزة يف هذا النوع من
اهليئات وتنتهي بنشر وتعريف املنتج للجمهور املستهلك وهبذا يتم حتقيق االستقرار اإلداري بناء على عناصر
التسيري للمؤسسة.
61

المؤسسات الرياضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية

الفصل الثالث

 -5-1-8محور اإلجراءات اإلدارية :فبوجود جهاز إداري فعال ِ
يوجد خطة استثمارية باملؤسسة ويعمل للحد
من التدخل احلكومي وفق سياسات اخلوصصة اإلدارية ,تتأسس مشاريع االستثمار واإلنتاج وتزيح العوائق للقضاء
على نظام املركزية .كما تسهم يف ترشيد القرارات االستثمارية وجعلها استاتيجية وحمفزة.
 -6-1-8محور التمويل :حيث أن املؤسسة الرياضية حاجتها متزايدة وجيب تغطيتها عرب خمتلف وسائل وطرق

التمويل ,وحتديد ومعاجلة امليزانيات واستقطاب االئتمان من قبل الوزارات ,واملؤسسات االقتصادية وذلك خبلق
خمصصات االستثمار يف املؤسسة الرياضية.

 -7-1-8محور البنى األساسية )التحتية(  :فكون املؤسسة الرياضية جهاز عمل ينشأ ويتوفر على أدوات

وأجهزة ,ومتارس نشاطاته يف منشآت خاصة بالنشاطات البدنية والرياضية ,تساعد على تسهيل مهام هذه
املمارسة .وبدورها هذه املنشآت تستثمر لزيادة الدخل القومي.
ومن هذا فإن العالقة بني مصطلح االستثمار وكلمة رياضة تتوافق على مستويني مها:
 -استثمار رياضي بالمؤسسة :يتم بالرعاية و التمويل و جين خمتلف عائدات األحداث الرياضية من

املنافسات املقامة و تنمية هذه األنشطة.

 استثمار عام :و هو استثمار ثاين ,يعين البحث و العمل من أجل تنمية القيمة املضافة و هي الناجتة عنالفرق بني النتيجة و تكلفة العمل يف املؤسسة الرياضية( .الشافعي , 0224,ص)41
 -9المؤسسة الرياضية في المحيط االقتصادي:

ُويل أمهية كربى يف اآلونة األخرية ,حيث ظهر ما يعرف بصناعة الرياضة .
إن التأثري االقتصادي لألنشطة الرياضية أ ي
هذا ما تطلب حضور حمللني اقتصاديني يف اجملال الرياضي ,إلعطاء األنشطة أمهية حتليلية بصيغة وحدوية جزئية
تتعرض ملؤسسة النشاط الرياضي ومعاجلة وحداته اإلنتاجية من حيث التدريب والتجهيز وتسويق املنتجات
ودراسات استهالكها ,بعد العمل املستمر من أجل تطويرها.
هبذا يقوم احملللون االقتصاديون بدراسة الوحدات الكربى والكلية لعمل األعوان االقتصادية وعالقاهتا بالقطاع
الرياضي ,من خالل استع ا رض النتائج املادية ألعمال املؤسسة الرياضية ,لكن يبقى هذا اجلانب من التحليل
الذي يدرس اجملتمعات االقتصادية باالهتمام جبانب النشاط الرياضي يشهد اهتماما ضئيال مقارنة وباقي األنشطة .
راجع لعدم توفر الوسائل والتقارير املالية احملاسبية املصرح هبا بصفة دورية ,بسب كذلك التدفقات املالية غري
مستثمرة يف امليدان بصفة إستاتيجية .كما ميكننا إجياد التحليل االقتصادي لألعمال الرياضية يدرس الروابط بني
املؤسسات الرياضية كهيئات مستقلة واجملتمعات الكائنة فيها ,من هذه التحاليل ميكن اإلشارة إىل مكانة األندية
الرياضية ضمن الفدراليات والوزارات التابعة هلا .هنا يربز الدور السامي للهيئة الرياضية يف حميطها االقتصادي
واالجتماعي الذي تنشأ فيه .حيث تتأثر بأوضاعه وتؤثر فيه ,فاالجتاه األول معناه أن رقي اهليئة الرياضية وازدهار
نشاطاهتا وأعماهلا يتوقف على املستوى
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االقتصادي واالجتماعي للبلد حيث حيظى بالدعم املادي واملعنوي ,بينما بإمكاهنا اإلسهام يف تطوير اجملتمع
واقتصاده من خالل زيادة مداخيله وإسهامه كذلك يف التنمية احمللية Liliane et (.
)Jaques.2000.P19
 -11ركائز العمل في المؤسسة الرياضية:

هدف أي مؤسسة كانت هو حتقيق الرحبية والتنمية املستدامة فيها ,ولنجاح عملها وجب دمج خمتلف
عوامل اإلنتاج من موارد مادية وطاقات بشرية بأنسب طريقة ممكنة .وإدراج عمل إداري سليم يلم بطرق علمية
جبوانب نفسية ,اقتصادية ,واجتماعية وكذا فلسفة اجملتمع ,على كل هذا يتكز العمل يف املؤسسة الرياضية ,ضف

إىل ذلك آليات التسويق املطورة والعلمية .حيث أن تبين تلك املبادئ يؤمن حتقيق األرباح واملواصلة يف اإلنتاج
اجليد ,واألعمال الرياضية تعرف تطورا مستمرا خصوصا يف الدول املتقدمة ,إثر رسكلة معارف املشرفني على
األعمال فيها واستحداث الوسائل واآلليات املستخدمة هناك .وبذلك على األعضاء يف اهليئة الرياضية اإلملام
بتلك الركائز وأسس العمل بتطبيقها وتوجيه العناصر الفاعلة ,مث يأيت تقييمهم ومراقبتهم بصفة مستمرة ودائمة,
لكي يتمكن املشرف السامي من التصرف إذا ما تطلب األمر ذلك حني بروز متغريات دخيلة على األحداث مل
يرتقب هلا أو ضغوط خمتلفة املصدر والنوع .وصناعة الرياضة بدورها تبىن على ركائز جيب العمل هبا يف اهليئات
الرياضية ,هبدف ترقية أخالقيات ونتائج الرياضة ,وفق اإلدارة الفاعلة للنشاطات املمارسة .وما ينبغي أن خنص
بالذكر التكيز على التسيري العلمي السليم واجليد للعنصر املادي خاصة ,والذي يعترب حمركا أساسيا لتفعيل بقية
عوامل اإلنتاج يف هذه اهليئات .وهذا يتم باستحداث الطرق والدقة يف التطبيق ,ألجل التمكن من تغطية
املتطلبات املتزايدة باإلمكانيات احملدودة)ZEGHDOUD.2001.P89 (.
 -11أهدف وغايات المؤسسة الرياضية :يتم إنشاء وختطيط أهداف املؤسسة الرياضية منذ نقطة االنطالق,
كما ميكن تعيني اإلشارة إىل األهداف الشائعة منها من خالل اآليت:
 -تكوين الشخصية املتكاملة من النواحي ,االجتماعية ,الصحية ,الفكرية و الروحية.

 بث الروح القومية بني األعضاء من الشباب و إتاحة الظروف املناسبة لتحقيق ذلك. هتيئة الوسائل و تسيري األموال الستغالل الطاقات و املهارات الفردية.عالوة إلى ذلك نشير إلى أسمى هدف والمتمثل في:

 -تنمية القدرات و هتيئة الكفاءات للرقي هبا إىل أعلى الدرجات ,و بلوغ املهارات أو ما يصطلح به " الرياضي

املنتج " الذي يتمكن من حتقيق املردود املعنوي و حتصيل األرباح املادية.
ونظرا إىل أن املؤسسات الرياضية أصبحت حتمل صيغة املؤسسة االقتصادية ,حيث تشتمل على نفس أهدافها,
كاالستغالل االقتصادي والتمكن من إنتاج سلع وخدمات تغطي الطلب السوقي يف حدود اإلمكانيات املتوفرة
ورفع مستوى املعيشة وحتقيق العائد املناسب من رأس املال املستثمر ,وامتصاص البطالة وحتقيق التكامل
االقتصادي وكذا حتقيق االكتفاء الذايت الوطين يف سياق االهتمام باألحداث الرياضية احمللية والفرق الوطنية الذي
من شأنه تقليل التكاليف مثل شراء حقوق بث املباريات الدولية ,استقطاب املهتمني وأصحاب رؤوس األموال .
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وصوال باهليئة الرياضية للدخول هبا يف أسواق تداول رؤوس األموال مثل ذلك الذي حصل مع نادي" ليون "
الفرنسي الذي دخل سوق معامالت البورصة يف0221ب أ رمسال قدر ب 032مليون أورو .وبناء على ما سبق
نؤكد أنه ,ككل عمل أهداف املؤسسة الرياضية جيب استحداثها لتجاوب والتطور احلاصل يف شىت امليادين
فإضافة إىل األهداف الكالسيكية ,اليت تعمم يف رفع القيمة املضافة ,التشغيل ,التوسع االقتصادي واالجتماعي,
تلبية احلاجات ,حتقيق التمويل الذايت واألرباح .وجيب وضع غايات أمسى كالتوسع املايل وعوملة األنظمة وسيادة
النظام الرأمسايل بالتحكم يف كل االجتاهات.
 -12اإلمكانات في المؤسسة الرياضية:
تصنف املوارد أو اإلمكانات يف املؤسسة الرياضية بنفس شكل تصنيفها يف باقي املؤسسات .وذلك إىل نوعني
رئيسيني ,املادية والبشرية وكل من هذين الصنفني حيتوي على عناصر .فبالنسبة لإلمكانات املادية تشمل:
املنشأة أو املوقع و هي ما يسمى املقر االجتماعي للهيئة.األجهزة و األدوات و املعدات.رأس املال.بينما اإلمكانات البشرية تتمثل في:
 -اإلشراف الفني :

واملنشآت الرياضية من مالعب وقاعات ومسابح وغريها توفر اجملال املكاين لقيام النشاط البدين الرياضي وجيب أن
تتوفر على معايري وأسس فنية دولية وكذا املقاييس العلمية الدقيقة  ,يف نفس تلك املنشآت جيب توفر أدوات و
معدات رياضية كاألجهزة من مالبس وآالت ووسائل.
ووراء كل ذلك تتواجد بكل مؤسسة رياضية حمفظة مالية تسمح بتغطية احلاجيات املتزايدة ألداء نشاط املؤسسة.
مقابل املوارد املادية جند املوارد البشرية واليت متثل العنصر الفين العامل يف املؤسسة من مديري خمتلف األقسام
وموظفني ومشرفني فنيني يتبنون مهارات تدريبية كليا تدفع إىل خلق قيمة مضافة يف املؤسسة.
 -1-12المورد البشري ضمن الهيئات الرياضية:

املؤسسة الرياضية ككل اهليئات تقوم حبضور يد عاملة تنشط فيها ,فتحصن اجلهود بإرادة بلوغ األهداف
املرسومة .والعاملون يف اجملال الرياضي ميكن تصنيفهم ضمن فئتني:
الفئة األولى تشمل املتخصصني الفنيني أما الفئة الثانية فتشمل املديرين أو املسريين العاملني يف القسم اإلداري.

 -2-12المتخصصون الفنيون:
وهم املوظفون الذين يستخدمون مهارهتم املتخصصة وقدراهتم إلجناز العمل أو النشاط املمارس يف املؤسسة
كاملدربني ذوي اخلربة والدقة يف العمل والالعبني احملتفني وهذه الفئة من العاملني تأخذ احلصة الكربى من املوارد
البشرية العاملة يف املؤسسة ,ومن أمثلة املتخصصني الفنيني يف املؤسسة جند:
 -املدرب احملتف يف الرياضات املمارسة يف النادي.
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 خرباء رياضيني . الرياضيني و الالعبني احملتفني. احلكام و القضاة الرياضيني. -3-12المديرون واإلداريون:

وهم الذين يشغلون القسم اإلداري ,والذين يستثمرون قد ا رهتم وخرباهتم اإلدارية ,فيربزون مهاراهتم من خالل
تنظيم ,ختطيط ,توجيه والرقابة على األعمال املنجزة يف اهليئة .وهم أشخاص يتمتعون بالسلطة الرمسية لتصميم
سري العمل حيث جند من هذه الفئة.
 املدير العام و نوابه. مدراء أو مسؤويل األقسام. -املدراء التنفيذيني كاملدير الفين.

وهذه الفئة تتتب يف هرم إداري تعلوه اإلدارة العليا وتليها اإلدارة الوسطى مث اإلدارة التنفيذية .واملوارد املالية
املتوفرة يف اهليئة الرياضية تتطلب تنظيم توزيعها وتوجيه مشغليها ومراقبتهم .هذا ميكن إمتامه بعد انتقاء املهارات.
(شريفي ,مرجع سابق ,ص)42
 -13عمالء المؤسسة الرياضية:

املؤسسة الرياضية كهيئة تنظيمية تستشرف العديد من العمالء واملستفيدين ,وهي الفئة اليت تتلقى منتوج املؤسسة
أو ما توفره من سلع وخدمات للمستهلك وقد مت تصنيف عمالء املؤسسة الرياضية إىل:
فئة أولى :تضم كال من املشتين ,املستخدم النهائي واجلمهور عامة .يتعاملون مع املؤسسة وفق تسعريات حمددة
لكل سلعة أو خدمة.
فئة ثانية :وهي اجلهة املاحنة للشهادات ,اهليئات احلكومية اليت تكون يف عالقة مستمرة بأعمال املؤسسة الرياضية
وجند العميل بداخل املؤسسة.
فئة ثالثة :تشمل اجلهات واهليئات املنظمة ،واجلهات التشريعية جند على سبيل املثال اللجان األوملبية والوزارات.
وهبذا فإن املؤسسة الرياضية حتيا يف نسيج اجتماعي واقتصادي ,ومتثل بالنسبة للعمالء املتعلقني بنشاطات اهليئة

الرياضية ,املورد أو الوحدة املنتجة اليت توفر سلع وخدمات تليب طلبات املستهلك وتعمل ألجل حتسني رضا هؤالء
العمالء واملستفيدين بتبين سياسات استاتيجية .يعين هذا اختاذ مسار إنتاجي يوازي االحتياجات ذات املعايري
احملددة باجلودة بأقل تكلفة ممكنة .وهبذه الطريقة ألغي املفهوم الكالسيكي للعميل كونه الذي ينشط يف السوق
وأصبح يعترب السبب الرئيسي لوجود املؤسسة الرياضية واألساس الذي يواجه القرارات املتخذة يف هذه اهليئات.
(الشافعي ,0223,ص.)00
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 -14مكونات اإلدارة الرياضية:

لقد حلل اإلداري األمريكي " "kanzاإلدارة الرياضية فوجد أهنا تتضمن أربعة مكونات أساسية هي:
أ /العامل البشري
ج /القائد اإلداري

ب /العمل اجلماعي
د /املنظمة اليت تعمل اإلدارة ألجلها

 -15صفات اإلدارة الرياضية العلمية الفعالة:
ميكن حتديد صفات اإلدارة الرياضية العلمية السليمة كمايلي:
الشمول :مبعىن ضرورة تغطية اإلدارة لكافة جوانب وجماالت العمل يف اهليئة الرياضية يف حدود اختصاصاهتا.
التكامل :ويعين أن يتوىل كل جزء يف اهليئة الرياضية جانب من التنظيم حيـث يـؤدي مهـام حمـددة متخصصـة مـع
مراعاة أن تكمل كافة األقسام اإلدارية للهيئة الرياضية ككل حبيث تتحقق النتائج املرجوة.
المستقبلية :وتعين ذلك أن ضرورة أن تعمل اإلدارة الرياضية ليس للحاضر فقـط بـل للمسـتقبل أيضـا مـن خـالل
أه ــداف وتطلع ــات يف زم ــن آت وهن ــا تظه ــر أمهي ــة التنب ــؤ باملس ــتقبل باعتب ــاره واجب ــا أساس ــيا م ــن واجب ــات اإلدارة
الرياضية.
االنفتاح :ويعين هـذا أن تتميـز اإلدارة الرياضـية يف اهليئـة باالنفتـاح علـى البيئـة الـيت تعمـل خالهلـا وتتـأثر هبـا وتـؤثر
فيها( .بوداود  ,0208,ص)33
 -16المهارات األساسية في اإلدارة الرياضية:
لقد أشاد اإلداري األمريكي " "kanzبأهنا اإلدارة الناجحة تعتمد على مايلي:
 المهارة الفنية :وقد وصفها اإلداري " "kanzبأهنا التفهم الكامل والكفـاءة يف نـوع خـاص مـن الفعاليـات وهـيتتضـمن معلومــات خاصــة وقابليـة كبــرية للتعليــل يف ذلــك االختصـاص والقــدرة علــى كيفيـة اســتخدام التفــنن يف اجملــال

الرياضي.
 المهارة اإلنسانية :القابلية الدقيقة للعمـل بشـكل فعـال كمجموعـة واحـدة مـن العـاملني لغـرض تعـاون وجتـانستام يف ذلك الفريق الذي يعمل معه أيضـا وتتضـمن معرفـة اآلخـرين والقـدرة علـى العمـل معهـم بشـكل فعـال وعالقـة
جيدة.
 مهارة االستيعاب الفكري :القدرة على ربـط األجـزاء الدقيقـة وهـذا يعـين النظـرة الشـاملة والكليـة للمنظمـة الـيتيعملون فيها وكيفية اعتماد أقسام تلك املنظمة على بعضها البعض.
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إن إدارة التبيــة الرياضــية تعتــرب مــن أهــم وأصــعب الوظــائف اإلداريــة يف أي جمتمــع فهــي تعتمــد بالدرجــة األوىل علــى
القادة والرواد واملشرفني ومجيع العاملني يف جماالهتا الواسعة كما تعتمد علـى املؤسسـة بالدرجـة الثانيـة وعلـى املنشـآت
واملرافق واملعدات واألدوات بالدرجة الثالثة.
على هذا يرى املؤلف أن اإلدارة من وجهة النظر الرياضية تعين استخدام العلـم يف تنظـيم وتـدريب السـلوك اإلنسـاين
واليت تسعى الستخدام العناصر املادية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق اإلجنازات الرياضية.
 -17أهمية العمل اإلداري في المؤسسة الرياضية:

ال بد أن اهليئة الرياضية كباقي كل أنواع املؤسسات تعمل حتت ق ا ر ا رت إدارية ,وجلان مشرفة على قسم
التسيري ,هلذا يكون للنشاط اإلداري أمهية كبرية يف دفع املؤسسة الرياضية وتنمية أعماهلا وتكمن تلك األمهية يف:

إدارة املؤسسة تؤثر مباشرة على الفرد الكائن فيها و هبذا ترسم أهداف موحدة ,و يتم من خالل ذلك وضعب ا رمج تشمل كل طرف.
 يتسىن لكل عضو يف املؤسسة كسب كل املفاهيم األساسية و التقنيات والنظم ,و أسس التقييم املوضوعيلألدارات  ,و توضع حدود اخلربة اليت من شأهنا الكشف عن أحسن و أنسب طرق العمل.
إتباع املناهج العلمية ألداء األعمال الرياضية يف اهليئة الرياضية ,يؤدي بالضرورة إىل النجاح باستكمال الوظائفو تشابك و تضافر اجلهود.
 النشاط الرياضي يبىن على جهد مجاعي يتم ضمن هيئة معينة ,فاإلدارة متثل أساس حتقيق األهداف و تنميةروح العمل اجلماعي ,و التعاون و التنسيق بني تلك اجلهود.
 تسهم اإلدارة يف العمل على حتقيق استمرارية نشاط املؤسسة ,هذا بتبين سياسة إدارية مآهلا تأدية األعماللتحقيق اإلنتاج و استبعاد األعمال املكلفة.
كذلك تكمن أمهية الفعل اإلداري يف زيادة اكتساب املعرفة اهلادفة إىل حتقيق عالقات إنسانية و تضخيماإلنتاج ,و تنمية املها ا رت و الكفاءات.
وهبذا فحقل النشاط البدين الرياضي حيتاج إىل إلقاء الضوء عليه من ناحية التكفل اإلداري ,وهذا األخري وجب
أن يقوم على اخلربة والفعالية املضافة إىل اإلجنازات الرياضية من قبل الرياضيني احملتفني .حيث تعترب اإلدارة
الرياضية من أهم مقومات التطور الرياضي العلمي احلديث ,ويف هذا السياق ميكننا القول إنه كيفما تكون اإلدارة
يف اهليئة الرياضية تكون اإلجنازات ,ما يربهن عليه يف أندية البلدان املتطورة اليت تسعى دوما إلثراء النشاط اإلداري
يف القطاع الرياضي.
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 -18المبادئ األساسية لإلدارة الرياضية:

ينشط اإلنسان دوما من أجل إشباع حاجاته املتزايدة يف حدود اإلمكانيات املتوفرة ,ما يع رف بالسلوك العقالين
الرشيد .واهليئة الرياضية حبكمها جتمع بني لعديد من عوامل ومدخالت اإلنتاج ,وجب تسيريها لتحقيق األهداف
املرسومة .وليتم العمل اإلداري بصفة جيدة هناك ينبغي اعتماد مبادئ معينة منها:
-استخدام الطرق العلمية يف حتديد أجزاء العمل و تنظيمه و طرق تنفيذه من قبل املوظفني للرفع من مستوى

األداء.

 إتباع السبل العلمية الكفيلة النتقاء قادة هذه اهليئات و إعدادهم و تكوينهم بصفة مستمرة. تشجيع التخصص و التعاون و التكامل بني األشخاص لتفجري الطاقات وحتصيل املردود. تقسيم املهام و تنظيم العمل و املسؤوليات حسب هيكل مؤسسايت معني بصفة دقيقة. -تنمية القيادة الدميقراطية اإلجيابية و روح املسؤولية و االنتماء لتحقيق الصاحل العام للهيئة .إضافة إىل تلك

املبادئ فإن العمل اإلداري يف املؤسسة ينجز يف دو ا رت فنية تشمل التخطيط للمشروع ووضع الب ا رمج ,مث
األمر بتنفيذها والتوجيه ويليها التقييم للعمل املؤدى ,فينبغي إرفاق هذه األعمال باملها ا رت الفنية واإلنسانية .
واستيعاب وتفهم دقيقني مبجايل اإلدارة والرياضة ,لتنظيم السلوك اإلنساين املستخدم أو املقوم مبوارد مادية خمتلفة.
 -19المستفيدون من المؤسسة الرياضية:

هم األشخاص املعنيون بالربامج املوضوعة ويدار هؤالء بسلوك تنظيمي حمكم قصد االستغالل األمثل للموارد

البشرية املتوفرة ,وتدفعها املستمر إىل تعظيم املنتوج يف اهليئة الرياضية.
 -21تحديات اإلداري على مستوى المؤسسات الرياضية:
املهارة والكفاءة يف ميدان إدارة املؤسسة الرياضية ,تكمن يف إمكانية مواجهة العراقيل واألزمات املواجهة .لذلك
كان على اإلداري أن يكتسب عدة صفات لتحديها ,كما صنفها " هندريكس , " Hendricks
التحديات اليت يواجهها املدير لألعمال يف اهليئات الرياضية إىل:
 -التغيرات في القوى العاملة :و هو التباين يف خاصية عمل معينة ,بني عامل و آخر ما يؤثر على نوعية و

كمية املنتوج احملصل ,و املدير الفين يف مثل هذه األوضاع يتدخل يف احلالة االجتماعية لتحقيق املصاحل.

 -التنافس بين القوى العاملة  :و يدخل يف هذا املفهوم حجم عامل التحفيز يف املؤسسة و حتقيق املساواة بني

العاملني.

 الثورة التكنولوجية :التطور التكنولوجي السريع أتاح الفرص و فتح جمال الرياضة إىل كل اجملتمع ,لذلك وجبعلى املدير االلتحاق بركب التكنولوجيا و االستعانة هبا لتوجيه و تقومي و تسويق األعمال الرياضية.
 -عولمة الرياضة :مت عوملة مجيع النظم يف شىت اجملاالت و منها امليدان الرياضي ,فتعدت األعمال و العالقات

الرياضية احلواجز و ألغت احلدود بني الدول كما أصبح هناك ما يعرف باملؤسسات الرياضية اخلاصة و أندية
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املؤسسات االقتصادية .فبالتايل جددت الثقافات من أمهها املبادئ اإلدارية احلديثة وتدريب املها ا رت ,فاستوجب
على كل الدول خلق اندماج يف النظم مع ما تسنه العوملة.
 المحاسبات المالية :العديد من تقارير اهليئات الرياضية توضح أن هناك صعوبات مالية ,ا رجعة إىل ضيقالغالف املايل و أحيانا إىل زيادة النفقات و املتطلبات نسبة إىل اإليرادات لعدم كفاية املوارد املتاحة من طرف
احلكومة و قلة التمويل من قبل املؤسسات االقتصادية اخلاصة( .درويش وحسانني ,0228 ,ص)23
فيشري خرباء امليدان إىل أن األمر يتطلب اعتماد إدارة مالية دقيقة وجيدة ,تعمل على التقليل من النفقات
وترشدها إىل منافذ مثمرة ,إىل جانب ذلك استقطاب التمويل وزيادة املوارد.
 -21إدارة اإلمكانات في المؤسسة الرياضية:

إن أهم عناصر اإلدارة هو التخطيط ,وأحد عناصر التخطيط أو باألحرى أوهلا هي اإلمكانات ,وهذه األخرية
هي :العناصر املطلوب توظيفها لبلوغ األهداف ,من حيث الكم والنوع ,ومتثل إمكانات مادية وأخرى بشرية.
فاإلمكانات املادية واليت تعترب مادة خام حتول من شكلها األويل إىل الشكل النهائي يف  ,على سبيل املثال
امليزانيات املالية املعينة من حق األندية احملتفة يقوم املسري لديها بتحويلها إىل جتهيزات أو متطلبات أخرى بغرض
استمرار النشاط وترقية النتائج احملصلة من وراء ممارسته .وجند من اإلمكانيات املادية األجهزة واملعدات اليت تسهل

مهام املمارسة الرياضية ,كما جند األموال واليت متثل الكمية من رأس املال الالزمة للتمويل وشراء السلع واخلدمات
أي تغطي نفقات اهليئة الرياضية وبدوهنا تصبح كل اخلطط والب ا رمج عاجزة عن حتقيق األهداف .أما
اإلمكانات البشرية فتشمل الذين يؤدون عمل يف هذه املؤسسات الرياضية مقابل حصص مالية ,ويتمحور
موضوعهم عموما حول املنفذون أو املدربون ,الفنيون املتخصصون يف املمارسة الرياضية والعاملة يف خمتلف
املستويات اإلدارية على غرار ذلك جند األطباء وعمال الصيانة....
فكل عنصر مدخل يف عملية اإلنتاج باهليئة من اإلمكانات السالفة الذكر ,حيتاج إىل توجيه وتشغيل وتقييم من
قبل اهليئة املديرة ,فيمر عرب خمتلف مبادئ التسيري ,ومن أجل سدادة استخدام هذه اإلمكانات وجب تسليم مهام
إدارهتا إىل هيئة خمتصة تعمل من أجل اإلثراء املستمر وترقية املردود ,وتتمكن من معاجلة املشاكل و
اخللل .هذا ما يسعى بنا إىل اإلشارة للتخصيص يف امليدان اإلداري يف املؤسسة الرياضية كباقي املؤسسات ,ذلك
جبعل قسم يدير كل نوع من املوارد ,على سبيل املثال إدارة للموارد املالية وأخرى للموارد البشرية يتسىن من خالهلا
تطوير اهليئة( .عبد املقصود والشافعي ,0228,ص)80
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خالصة:

لقد تطرقنا يف هذا الفصل واملتمثل يف املؤسسات الرياضية إىل مفهوم املؤسسة وتطرقنا ايضا إىل املؤسسة الرياضية
واليت هي جمموعات وأفراد يتفاعلون فيما بينهم إلمتام وظائف تلك املؤسسات وتطرقنا أيضا للمؤسسات
الرياضية وفلسفة اجملتمع وفيها أكدت على أن الرياضة هي حق لكل فرد من أفراد اجملتمع وفن ميكن االحتاف فيه
هذا ما يسمى فلسفة اجملتمع اجتاه الرياضة ’ وتطرقنا إىل خمتلف اهليئات الرياضية وتطرقنا أيضا إىل أنواع املؤسسات
الرياضية واملتمثلة يف الفرق الرياضية املختلفة واملنشآت الرياضية والرياضة املدرسية واجلامعية .....أخل ,وتطرقنا أيضا
إىل النادي الرياضي كمؤسسة إقتصادية واملؤسسة الرياضية كهيئة إستثمارية ويف النهاية تطرقنا إىل مكونات اإلدارة
الرياضية وإدارة اإلمكانات يف املؤسسة الرياضية
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اإل جراءات الميدانية للدراسة

الفصل األول
 -1الدراسة اإلستطالعية:

تعترب أدوات البحث العلمي هي أساس اجلانب التطبيقي الذي يعطي أكثر مصداقية لإلشكالية املطروحة وتعد
الدراسة االستطالعية أحد أهم األدوات املستعملة يف البحث العلمي فهي تفصح لنا عن خبايا املكان الذي
نستفسر فيه وكان اهلدف من وراء هذه اخلطوات ما يلي:
 التأكد من واقعية إشكالية الدراسة. إعداد أرضية تناسب العمل والتنبؤ باملشاكل احملتمل وقوعها لتجنبها. حتديد أفراد العينة من أجل التعرف على أهم إجراءات التطبيق امليداين.ومبا أننا كنا بصدد إجراء دراسة ميدانية البد من إجراء دراسة استطالعية كانت خالل املوسم الدراسي
 5102/5102للوقوف على الظروف اليت سيتم فيها إجراء البحث والتعرف على األفراد الذين سيطبق عليهم
أداة الدراسة وعلى مدى استعدادهم و استعداد املسؤولني عنهم للتعاون معنا ،ومن خالل دراستنا االستطالعية
قمنا مبقابلة اإلداريني ،من أجل معرفة آرائهم واقرتاحاهتم ووجهات نظرهم حول جمموعة من النقاط األساسية اليت
هلا صلة وثيقة مبوضوع الدراسة ،واحلصول على معلومات كافية .
ومن خالل ذلك اتضحت لنا الصورة أكثر على مشكلة الدراسة اليت حنن بصدد مناقشتها و على واقع هذه
الدراسة من حيث الزمان واملكان  ،كما مت التعرف على جمتمع الدراسة وعدد العينة اليت نأخذها يف الدراسة
كذلك ساعدتنا هذه الدراسة االستطالعية يف ضبط فرضيات الدراسة ،و حتديد وقت توزيع االستبيان .
 -2المنهج المتبع في الدراسة :
املنهج هو الطريقة أو األسلوب الذي ينتهجه العامل يف حبثه أو دراسة مشكلته،والوصول إىل حلول هلا أو إىل بعض
النتائج (عبد الفتاح حممد العيسوي وآخرون،0992،ص.)01
ختتلف املناهج املتبعة تبعا الختالف اهلدف الذي يود الباحث التوصل إليه يف جمال البحث العلمي ويعتمد اختيار
املنهج املناسب حلل مشكلة البحث باألساس على طبيعة املشكلة نفسها،ويف حبثنا هذا حتمت علينا مشكلة
الدراسة إتباع املنهج الوصفي،والذي هو عبارة عن استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر،وتصنف هذه
املعلومات وتنظيمها،والتعبري عنها كما وكيفا،حبيث يؤدي ذلك للوصول إىل فهم عالقات هذه الظاهرة مع غريها
من الظواهر،كما يهدف إىل تنظيم املعلومات وتصنيفها،ويساعد الباحث يف الوصول إىل استنتاجات وتعميمات
تساعدنا يف تطور الواقع الذي ندرسه وهذا للتأكد من صحة فرضياتنا،وألجل اإلجابة عن املشكلة املطروحة.
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المنهج الوصفي :هو عبارة عن وصف وتفسري ماهو كائن حي فنجد أن البحوث الوصفية هتتم بالظروف
والعالقات القائمة واملعتقدات ووجهات النظر والقيم واالجتاهات عند الناس،ويف بعض األحيان يهتم البحث
الوصفي بدراسة العالقة بني ماهو كائن وبني بعض األحداث السابقة واليت تكون قد أثرت أو حتكمت يف هذه
األحداث والظروف القائمة ،فالبحوث الوصفية حتدد الطريقة اليت توجد هبا األشياء،وتعترب الدراسات املسحية
واالجتاهات والرأي العام أمثلة من البحوث الوصفية حيث يتم غالبا مجع بيانات البحوث الوصفية عن طريق
االستفتاء أو املقابلة أو املالحظة (خري الدين علي أمحد عويس،0991،ص .)62
وال يقتصر البحث الوصفي على مجع البيانات واحلقائق وتصنيفها وتبويبها وباإلضافة إىل حتليلها التحليل
الكايف الدقيق املتعمق بل يتضمن أيضا قدرا من التفسري هلذه النتائج لذلك كثريا ما يقرتن الوصف
باملقارنة،باإلضافة إىل استخدام أساليب القياس والتصنيف والتفسري هبدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة،مث
الوصول إىل تعميمات بشأن ظاهرة موضوع الدراسة (.فاطمة عوض صابر وأخرون  5115ص.)61
 -3مجتمع الدراسة وعينته :يتكون جمتمع الدراسة من كافة املوظفني اإلداريني يف مديرية الشباب والرياضة
بوالية املسيلة  ،والبالغ عددهم ( ) 11موظف .
و العينة هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية وهي تعترب جزءا من الكل ،مبعىن أنه تؤخذ
جمموعة من أفراد اجملتمع على أن تكون ممثلة جملتمع البحث ،بغية الوصول إىل نتائج قابلة لتعميمها على اجملتمع
الكلي للدراسة.
يستخدم الباحث العينة،ألن بعض احلاالت من الصعب دراسة اجملتمع ككل و وعلى الرغم من األفضل من
الناحية النظرية،دراسة كل العناصر املكونة جملتمع البحث أفرادا كانوا أم أسرا،إال أنه قد يصعب ذلك من الناحية
العلمية ،خاصة بالنسبة جملتمعات البحث الكبرية ولذا يبحث عن جمموعة جزئية من اجملتمع الكلي موضوع الدراسة
لتكون عينة ممثلة جملتمع البحث األصلي وتعميم نتائج هذه العينة على جمتمع البحث الذي متثله،تعرف العينة على
أهنا "جمموعة من املستجيبني (الناس)يتم اختيارهم من جمتمع أكرب لتحقيق أغراض الدراسة (عبد الواحد الكبيسي
،5111،ص .)501
والعينة:حيث مت اختيار بطريقة العينة العشوائية بنسبة ( )%12من جمتمع الدراسة ومن خمتلف املستويات اإلدارية
وبلغ حجم عينة الدراسة ( )52موظف
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 -4متغيرات الدراسة :

 -1-4المتغير المستقل :هو املتغري أو العامل الذي يغري الباحث يف مقداره ليدرس اآلثار املرتتبة على ذلك يف
متغري أخر (عبد الفتاح حممد دويدار،5111،ص.)15
 -2-4المتغير التابع :هو املتغري الذي يتغري بتغري املتغري املستقل وهو ما ينعكس عليه آثار ماحيدث من تغري
يف املتغري املستقل،إذا كانت مثة عالقة بني متغريين (عبد الفتاح حممد دويدار،5111،ص)15
ويف هذه الدراسة املتغري التابع هو التظاهرات الرياضية.
 -5الشروط العلمية ألداة القياس( الخصائص السيكوميترية):
-1-5الصدق:
إن صدق األداة املستخدمة يف الدراسة مهما إختلف أسلوب القياس فهي تعين القدرة على قياس ماأعدت لقياسه
فقط  ،ولقد رأى الباحث أن صدق اإلتساق الداخلي هو أحسن طريقة إلستخراج درجة صدق اإلستبانة حيث
يتم هذا النوع من الصدق على أساس مالحظة القياس وحمتوياته للوقوف على مدى تناسب عبارات أداة
الدراسة مع أهداف الدراسة .
 صدق المحكمين :مت عرض االستبيان بصورهتا األولية على جمموعة من الدكاترة اجلامعيني يف خمتلفالتخصصات كما هو موضح يف امللحق رقم ( ،)11حيث طلب منهم إبداء الرأي حول مدى السالمة اللغوية
لعربات االستبانة و وضوح معناها ،ومدى مالئمة العبارات للمجاالت اليت أدرجت ضمنها ،ومدى قدرهتا على
حتقيق أهداف الدراسة املنشودة ،وقد مت األخذ باقرتاحاهتم.
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وملعرفة صدق األداة قام الباحث حبساب صدق االتساق الداخلي لألداة  ،و هذا ما سيتم توضيحه يف ما يلي:
أ -نتائج االرتباط بين درجة كل سؤال للمحور األول:
الجدول رقم ( :)11يوضح نتائج اإلرتباط للمحور األول
معامل
رقم

نص العبارة

العبارة

االرتباط مع
الدرجة الكلية
للمحور

11

تدرك املؤسسة مفهوم التسويق اإللكرتوين جيدا.

**1,895

12

تعتقد املؤسسة الرياضية بأن التسويق اإللكرتوين أسلوب دعم يف إجناح
التظاهرات الرياضية

**1,886

تعتقد املؤسسة بأمهية التسويق اإللكرتوين للتواصل مع كافة الشرائح

**1,875

13
14

إلجناح التظاهرات الرياضية
غياب الكفاءات املتخصصة يف التسويق االلكرتوين يؤثر سلبا على جناح

**1,632

التظاهرات الرياضية.

15

ميكن القيام بالتظاهرات الرياضية بدون التسويق الكرتونيا هلا

**1,735

10

التسويق االلكرتوين اجليد يساعد يف جناح التظاهرات الرياضية

**1,801

10

غياب التسويق االلكرتوين يعين فشل تنظيم التظاهرات الرياضية

**1,866

08

التسويق االلكرتوين ساهم يف جناح مونديال الربازيل 5102

**1,920

10

كان جناح مونديال الربازيل  5102من خالل تسويقه الكرتونيا

**1,920

11

التسويق االلكرتوين اجليد ال غىن عنه يف جناح التظاهرات الرياضية

**1,799

11

للتسويق االلكرتوين عائدات ومداخيل مالية

**1,712

12

زيادة املستوى الفين للفرق الرياضية يساعد على التسويق االمثل من
خالل حقوق الدعاية-البث

**1,880

13

تروجون للتظاهرات الرياضية من خالل االعالم

**1,780

14

التسويق اإللكرتوين ذا فعالية كبرية يف إجناح التظاهرات الرياضية

**1,875

** =  1.11مستوى الداللة
من الجدول ( :)11نالحظ أن مجيع أسئلة املقياس ترتبط ارتباط دال احصائيا مع الدرجة الكلية للمحور األول
ارتباطا موجب دال احصائيا.
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ب -نتائج االرتباط بين درجة كل سؤال للمحور الثاني:
الجدول رقم ( :)2يوضح نتائج اإلرتباط للمحور الثاني

معامل
رقم
العبارة

االرتباط مع
نص العبارة

الدرجة
الكلية
للمحور

11

التخطيط للتسويق اإللكرتوين من مقومات جناح التظاهرات الرياضية

**1,799

12

جناح التظاهرات الرياضية يتطلب هلا تسويق إلكرتوين مسبق

**1,688

13

التسويق اإللكرتوين يعترب أسلوب غري مكلف

**1,937

14

هتتم اإلدارة بعملية التخطيط للتسويق اإللكرتوين أثناء التظاهرات
الرياضية.

**1,868

15

تعتمد املؤسسة الرياضية بأمهية التسويق اإللكرتوين لتحقيق السرعة يف
إجناح التظاهرات الرياضية.

**1,875

10

تعترب عملية التخطيط للتسويق االلكرتوين داخل االدارات الرياضية
ضرورية

**1,825

10

تساهم عملية التسويق االلكرتوين يف جناح التظاهرات الرياضية

**1,808

10

يقتضي دخولنا عامل االحرتاف الرياضي وجود ختطيط للتسويق االلكرتوين
يف االدارة الرياضية

**1,950

10

التخطيط اجليد للتسويق الكرتوين يساهم يف جناح التظاهرات الرياضية

**1,938

11

باإلمكان تطوير الرياضة اجلزائرية بتفعيل التسويق االلكرتوين يف االحتادات
الرياضية

**1,949

11

تستطيع الرتويج للسلع من خالل التسويق االلكرتوين أثناء التظاهرات
الرياضية باجلزائر

**1,926

12

يتم ترويج وبيع تذاكر املباريات عن طريق االنرتنت

**1,905

13

تسويق العالمة التجارية الكرتونيا يضخم قيمة ومستوى احلدث الرياضي

**1,919

14

التسويق االلكرتوين من خالل مؤسسات اشهارية ضخمة يساهم يف
جناح التظاهرات الرياضية كمونديال كرة القدم مثال

**1,906
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من الجدول ( )12نالحظ أن مجيع أسئلة املقياس ترتبط ارتباط دال احصائيا مع الدرجة الكلية للمحور االثاين
ارتباطا موجب دال احصائيا.
ج – نتائج االرتباط بين كل محور و الدرجة الكلية للمقياس:
الجدول رقم(:)11يوضح نتائج االرتباط بين كل محور و الدرجة الكلية للمقياس
معامل االرتباط مع الدرجة

المحور

عدد العبارات

المحور األول

02

1,998

المحور الثاني

02

1,999

الكلية لالستبيان

من اجلدول رقم ( ) 1نالحظ أن مجيع حماور االستبيان ترتبط مع الدرجة الكلية للمقياس ارتباطا موجب دال
احصائيا  ،و منه فإن املقياس يتمتع بالصدق .
 -2-5ثبات األداة:
طريقة ألفا كرونباخ  :و للتأكد من ثبات املقياس قمنا باتباع طريقة ألفا كرونباخ  ،و كانت النتيجة كما يلي:
الجدول ( :)4يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ.
المحور

عدد العبارات

قيمة ألفا كرونباخ

األول

02

1,961

الثاني

02

1,971

الكلي

56

1,983

من اجلدول ( )4نالحظ أن قيمة ألفا كرونباخ للمقياس ككل كانت عالية جدا حيث بلغت قيمة ( ، )1.961و
بلغت قيمة ألفا كرونباخ للمحور األول قيمة( )1.920بينما بلغت قيمة ألفا كرونباخ للمحور الثاين قيمة
( ، )1.910و هي قيم جيدة تؤكد لنا أن املقياس يتمتع بثبات عال .
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 -0أدوات الدراسة:

ألدوات الدراسة أمهية كربى  ،وتتجلى هذه األمهية من خالل استعانة الباحث هبا يف مجع املعلومات،
والبيانات حول موضوع الدراسة ،فهو يستعمل جمموعة من التقنيات واألساليب ،لفهم واإلحاطة جبوانب الدراسة،
غري أن طبيعة املوضوع تلزم الباحث اختيار وانتقاء األداة املالئمة ،ويف هذا املوضوع اعتمد على استمارة املقياس
كأداة جلمع البيانات.
-1-0مقياس :إستمارة مقياس دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضية الذي مت بنائه من خالل
اإلطارالنظري وبعض الدراسات السابقة كمقياس بورزق رقية( )5105التسويق اإللكرتوين وأثره ،حيث حيتوي
على  52عبارة مقسمة على حمورين كالتايل:
المحور األول :للتسويق الإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضية ويضم العبارات من  10إىل .02
المحور الثاني :التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية ويضم العبارات
من02إىل52
وقد مت اإلعتماد على مفتاح للمقياس ليكارت اخلماسي لتحديد اإلستجابات احملتملة لكل عبارة يف اجلدول
التايل:
الجدول رقم ( )15يوضح تصنيف ودرجات المقياس
التصنيف

موافق بشدة

الدرجة

12

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

11

12

15

10

 -2-0األسالب اإلحصائية:

اعتمدنا حتليل البيانات على األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم

االجتماعية  statistical package for social scienceواليت يرمز هلا اختصارا بالرمز  spssوفيما
يأيت جمموعة األساليب اإلحصائية اليت قام الباحث باستخدامها :

 النسب المئوية والتكرارات  :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغري ما وتفيدالباحث يف وصف جمتمع الدراسة .
 المتوسط الحسابي:لتحديد األمهية النسبية إلجابات أفراد العينة اجتاه حماور وأداة الدراسة ،كما مت استخداممقياس ليكارت اخلماسي حملوري الدراسة بإعطاء الدرجة( )2لإلجابة أوافق بشدة،والدرجة( )2لإلجابة
أوافق،والدرجة( )1لإلجابة غري متأكد ،والدرجة( )5لإلجابة ال أوافق،والدرجة( )0لإلجابة ال أوافق بشدةجدا
املتوسط احلسايب استعمل لرتتيب إجابات أفراد العينة حسب درجة املوافقة وملعرفة مدى ارتفاع واخنفاض إجابات
األفراد عن كل عبارة من عبارات حماور املقياس .
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 اإلنحراف المعياري -معامل اإلرتباط بيرسون

 مربع كأي مربع (كا :)2اهلدف من استخدام كا 5يدخل ضمن هدف عام هو اختبار مدى صدق النتائج اليتيفرتض احلصول عليها يف اجملتمع األصلي قياسا بالنتائج اليت ستتحصل من العينة.
 معامل ألفا كرونباخ :يعترب من األمور املهمة ملعرفة مدى صالحية أي إختبار أو مقياس ،كما تساعد الباحثيف احلصول عى نفس النتائج عند إعادة اإلختبار.
 -1-2-0إجراءات التطبيق الميداني لألداة:
بعددد الرجددوع إىل اخللفيددة النظريددة وعدددد مددن الدراسددات السددابقة املشدداهبة و ذات العالقددة مبوضددوع الدراسددة،
حيث أننا قبل الشروع يف بناء املقياس أجريندا الدراسدة االسدتطالعية بتداري  52مدارس  5102مت فيهدا استكشداف
وحتديد عيندة الدراسدة وإجدراء بعدض املقدابالت مدع أفرادهدا  ،وبنداءا عليهدا سداعدتنا يف حتديدد فرضديات الدراسدة قمندا
من خالهلا بتصميم أسئلة املقياس .
يف املرحل ددة الثاني ددة وبع ددد تص ددميم املقي دداس  ،قمن ددا بالتأك ددد م ددن ص دددق أداة الدراس ددة اعتم ددادا عل ددى ص دددق
احملكمددني كددأداة للتأكددد مددن أن املقيدداس يقدديس مددا أعددد لدده حيددث مت توزيعدده علددى جمموعددة مددن الدددكاترة يف خمتلددف
االختصاص ددات ،بع دددها قمن ددا ب ددإجراء التع ددديالت بن دداء عل ددى مالحظ ددات ال دددكاترةاحملكمني ،وبع ددد موافقةال دددكتور
املشددرف مت ضددبط املقيدداس يف صددورته النهائيددة  ،مت توزيددع اسددتمارة املقيدداس علددى مثانيددة أف دراد مددن جمتمددع الدراسددة بغيددة
التأكد من ثبات األداة ،ليتم إعادة توزيعها بعد أسبوع على نفس األفراد .
بعد أن تأكدنا من مناسبة وثبات أداة الدراسة مت توزيع املقياس على عينة الدراسة اليت بلغدت  52موظدف يف 02
أفريل،5102مث مت اسرتجاع االستبانات املوزعة يف 52أفريل  5102لتفريغها ومعاجلتها إحصائيا وحتليلها.
 - 10حدود الدراسة:
تنحصر حدود الدراسة يف ما يلي:
الحدود المكانية  :يقتصر تطبيق الدراسة على مديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة.
الحدود الزمنية :طبقت الدراسة خالل املوسم اجلامعي .5102 / 5102
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 -1عرض وتحليل نتائج الدراسة:
 -1-1نتائج التسويق اإللكتروني في إنجاح التظاهرات الرياضية:

لتأكيد هذا احملور ألمهية التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضية وتدعيمه البد من حتليل فقرات احملور
وذلك حبساب كا 2احملسوبة وقيمة كا 2اجملدولة وحساب املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري .
الجدول رقم ( :) 60يوضح النسب املئوية و نتائج املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري وكا 2احملسوبة واجملدولة
لكل فقرة من فقرات التسويق اإللكرتوين ونتائج احملور االول ككل يف امهية إجناح التظاهرات الرياضية عندى
 ,a=0.05ودرجة احلرية  df=4مستوى املعنوية
كا

كا

أوافق بشدة

%

00 00 14 01 .1
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 df=04و عند مستوى المعنويةa=0.05

دالة

دالة

دالة

 9.48دالة

9.48

دالة

04 0.05 1.45 0748

0.05 1700 0748

04 0.05 1787 .701

04 0.05 17.0 0741

04 0.05 1700 .708

57.12

التظاهرات الرياضية

04 0.05 1784 .708

7.01

نتائج محور التسويق اإللكتروني في إنجاح

04 0.05 1741 07..

من خالل اجلدول رقم( )60جند أن العبارةاألولى وهي" تدرك املؤسسة مفهوم التسويق اإللكرتوين جيدا ".حيث
بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم  ...4باحنراف معياري ,6.71نالحظ أن  11إداري أي ما يعادل نسبة %60
يوافقون بشدة على أن املؤسسة تدرك مفهوم التسويق االلكرتوين جيدا  ,بينما وافق  7إداريني أي ما يعادل نسبة
 %28بأن املؤسسة تدرك مفهوم التسويق االلكرتوين جيدا  ,و كان  60إداريني أي ما يعادل نسبة  %12غري
متأكدين من أن املؤسسة تدرك مفهوم التسويق االلكرتوين جيدا  ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على
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البدائل األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  4..0و هي أقل
من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ...4ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
أما العبارة الثانية وهي " تعتقد املؤسسة الرياضية بأن التسويق اإللكرتوين أسلوب دعم يف إجناح التظاهرات
الرياضية"حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابيتهم  ..12بإحنراف معياري ,6.01نالحظ أن  11إداري أي ما
يعادل نسبة  %60يوافقون بشدة على أن املؤسسة الرياضية تعتقد أن التسويق اإللكرتوين أسلوب دعم يف إجناح
التظاهرات الرياضية  ,بينما وافق  4إداريني أي ما يعادل نسبة  %32على أن املؤسسة الرياضية تعتقد أن
التسويق اإللكرتوين أسلوب دعم يف إجناح التظاهرات الرياضية  ,و كان 62إداريني أي ما يعادل نسبة  %8غري
متأكدين من أن املؤسسة الرياضية تعتقد أن التسويق اإللكرتوين أسلوب دعم يف إجناح التظاهرات الرياضية  ,بينما
مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة
جندها قد بلغت قيمة  16.10و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج أنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ,أي أن املؤسسة الرياضية تعتقد أن التسويق اإللكرتوين أسلوب
دعم يف إجناح التظاهرات الرياضية.
أما العبارة الثالثة وهي " تعتقد املؤسسة بأمهية التسويق اإللكرتوين للتواصل مع كافة الشرائح إلجناح التظاهرات
الرياضية"حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابيتهم  ..12بإحنراف معياري ,6.40نالحظ أن  16إداريني أي ما
يعادل نسبة  %40يوافقون بشدة على أن املؤسسة الرياضية تعتقد بأمهية التسويق اإللكرتوين للتواصل مع كافة

الشرائح إلجناح التظاهرات الرياضية  ,بينما وافق  4إداريني أي ما يعادل نسبة  %32على أن املؤسسة الرياضية
تعتقد أن التسويق اإللكرتوين أمهية للتواصل مع كافة الشرائح إلجناح التظاهرات الرياضية  ,و كان 67إداريني أي
ما يعادل نسبة %24غري متأكدين من أن املؤسسة الرياضية تعتقد أن التسويق اإللكرتوين أمهية للتواصل مع كافة
الشرائح إلجناح التظاهرات الرياضية  ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى (ال أوافق
بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  6.10و هي أقل من قيمة كا ²اجملدولة اليت
بلغت  , ...4و منه نستنتج ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
أما العبارة الرابعة وهي " غياب الكفاءات املتخصصة يف التسويق االلكرتوين يؤثر سلبا على جناح التظاهرات
الرياضيةحيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم  4.52بإحنراف معياري ,6.01نالحظ أن  11إداري أي ما
يعادل نسبة  %60يوافقون بشدة على أن املؤسسة الرياضية تعتقد أن غياب الكفاءات املتخصصة يف التسويق
االلكرتوين يؤثر سلبا على جناح التظاهرات الرياضية  ,بينما وافق  4إداريني أي ما يعادل نسبة  %32على أن
املؤسسة الرياضية تعتقد أن غياب الكفاءات املتخصصة يف التسويق االلكرتوين يؤثر سلبا على جناح التظاهرات
الرياضية  ,و كان 62إداريني أي ما يعادل نسبة  %8غري متأكدين من أن املؤسسة الرياضية تعتقد أن غياب
الكفاءات املتخصصة يف التسويق االلكرتوين يؤثر سلبا على جناح التظاهرات الرياضية  ,بينما مل جيب أي من
اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت
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قيمة  16.10و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ,أي أن غياب الكفاءات املتخصصة يف التسويق االلكرتوين يؤثر سلبا على جناح
التظاهرات الرياضية.
أما العبارة الخامسة وهي" ميكن القيام بالتظاهرات الرياضية بدون التسويق الكرتونيا هلا" حيث بلغ املتوسط
احلسايب إلجابتهم  0.4.بإحنراف معياري  ,6..7نالحظ أن  22إداري أي ما يعادل نسبة  %88يوافقون
بشدة على ميكن القيام بالتظاهرات الرياضية بدون التسويق الكرتونيا هلا  ,بينما وافق  2إداريني أي ما يعادل نسبة

 %64على ميكن القيام بالتظاهرات الرياضية بدون التسويق الكرتونيا هلا ,بينما  61إداري أي مايعادل
%6.غري متأكد من القيام بالتظاهرات الرياضية بدون التسويق الكرتونيا هلا و بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد
العينة على البدائل األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة
 00.04و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية لصاحل أكرب تكرار وهي ميكن القيام بالتظاهرات الرياضية بدون التسويق الكرتونيا هلا.
أما العبارة السادسة" التسويق االلكرتوين اجليد يساعد يف جناح التظاهرات الرياضية " حيث بلغ املتوسط احلسايب
إلجابتهم  ..26باحنراف معياري  ,6.16نالحظ أن  60إداريني أي ما يعادل نسبة  %2.يوافقون بشدة
على أن التسويق االلكرتوين اجليد يساعد يف جناح التظاهرات الرياضية  ,بينما وافق  14إداري أي ما يعادل نسبة
 %72على أن التسويق االلكرتوين اجليد يساعد يف جناح التظاهرات الرياضية  ,و كان 61إداري أي ما يعادل
نسبة  %.غري متأكدين من أن التسويق االلكرتوين اجليد يساعد يف جناح التظاهرات الرياضية  ,بينما مل جيب أي
من اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد
بلغت قيمة  14.02و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج أنه توجد فروق ذات
داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ,أي أن التسويق االلكرتوين اجليد يساعد يف جناح التظاهرات الرياضية
أما العبارة السابعة وهي" غياب التسويق االلكرتوين يعين فشل تنظيم التظاهرات الرياضية " حيث بلغ املتوسط
احلسايب إلجابتهم  0...باحنراف معياري  , 6..2نالحظ أن  61إداري أي مايعادل نسبة  %.يوافقون
بشدة على أن

غياب التسويق االلكرتوين يعين فشل تنظيم التظاهرات الرياضية ,بينما وافق  11إداري أي

مايعادل نسبة  %06على أن غياب التسويق االلكرتوين يعين فشل تنظيم التظاهرات الرياضية,وكان  60إداريني
أي مايعادل نسبة  %12غري متأكدين على أن غياب التسويق االلكرتوين يعين فشل تنظيم التظاهرات الرياضية,
بينا  60إداريني أي مايعادل نسبة %2.ال يوافقون على أن غياب التسويق االلكرتوين يعين فشل تنظيم
التظاهرات الرياضية ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البديل اآلخر (ال أوافق بشدة)  ,و بالنظر إىل
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كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  14.00و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ,أي أن غياب التسويق االلكرتوين يعين فشل تنظيم
التظاهرات الرياضية.
أما العبارة الثامنة وهي " التسويق االلكرتوين ساهم يف جناح مونديال الربازيل  "261.حيث بلغ املتوسط
احلسايب إلجابتهم  ..10باحنراف معياري  ,6.0.نالحظ أن  64إداريني أي ما يعادل نسبة  %02يوافقون
بشدة على أن التسويق االلكرتوين ساهم يف جناح مونديال الربازيل  , 261.بينما وافق  10إداري أي ما يعادل
نسبة  %12على أن التسويق االلكرتوين ساهم يف جناح مونديال الربازيل  ,261.و كان 6.إداريني أي ما
يعادل نسبة  %10غري متأكدين من أن التسويق االلكرتوين ساهم يف جناح مونديال الربازيل  ,261.بينما مل
جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة
جندها قد بلغت قيمة  ..44و هي أقل من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
أما العبارة التاسعة وهي " كان جناح مونديال الربازيل  261.من خالل تسويقه الكرتونيا" حيث بلغ املتوسط
احلسايب إلجابتهم  ..10باحنراف معياري  ,6.0.نالحظ أن  64إداريني أي ما يعادل نسبة  %02يوافقون
بشدة على أن جناح مونديال الربازيل  261.كان من خالل تسويقه الكرتونيا  ,بينما وافق  10إداري أي ما
يعادل نسبة  %12على أن جناح مونديال الربازيل  261.كان من خالل تسويقه الكرتونيا  ,و كان 6.إداريني
أي ما يعادل نسبة  %10غري متأكدين من أن جناح مونديال الربازيل 261.كان من خالل تسويقه الكرتونيا
 ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا²
احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  ..44و هي أقل من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
أما العبارة العاشرة وهي " التسويق االلكرتوين اجليد ال غىن عنه يف جناح التظاهرات الرياضية " حيث بلغ املتوسط
احلسايب إلجابتهم  0..0باحنراف معياري  , 0.45نالحظ أن  62إداريني أي مايعادل نسبة  %64يوافقون
بشدة على أن التسويق االلكرتوين اجليد ال غىن عنه يف جناح التظاهرات الرياضية ,بينما وافق  26إداري أي
مايعادل نسبة  %46على أن التسويق االلكرتوين اجليد ال غىن عنه يف جناح التظاهرات الرياضية,وكان  60إداريني
أي مايعادل نسبة  %12غري متأكدين على أن التسويق االلكرتوين اجليد ال غىن عنه يف جناح التظاهرات
الرياضية ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرة ( ال أوافق,ال أوافق بشدة)  ,و بالنظر إىل
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كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  2..10و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ,أي أن التسويق االلكرتوين اجليد ال غىن عنه يف جناح
التظاهرات الرياضية.
أما العبارة الحادية عشر وهي" للتسويق االلكرتوين عائدات ومداخيل مالية" " حيث بلغ املتوسط احلسايب
إلجابتهم  0..0باحنراف معياري  , 6.01نالحظ أن  61إداري أي مايعادل نسبة  %6.يوافقون بشدة
على أن للتسويق االلكرتوين عائدات ومداخيل مالية ,بينما وافق  22إداري أي مايعادل نسبة  %44على أن
للتسويق االلكرتوين عائدات ومداخيل مالية ,وكان  62إداريني أي مايعادل نسبة  %64غري متأكدين على أن
للتسويق االلكرتوين عائدات ومداخيل مالية ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البديائل األخرة ( ال
أوافق,ال أوافق بشدة)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  00.04و هي أكرب من قيمة كا²
اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ,أي أن
للتسويق االلكرتوين عائدات ومداخيل مالية.
أما العبارة الثانية عشر وهي"زيادة املستوى الفين للفرق الرياضية يساعد على التسويق االمثل من خالل حقوق
الدعاية-البث" حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم  ..12باحنراف معياري  , 0.67نالحظ أن  60إداريني
أي مايعادل نسبة  %2.يوافقون بشدة على أن زيادة املستوى الفين للفرق الرياضية يساعد على التسويق االمثل
من خالل حقوق الدعاية-البث ,بينما وافق  17إداري أي مايعادل نسبة  %04على أن زيادة املستوى الفين
للفرق الرياضية يساعد على التسويق االمثل من خالل حقوق الدعاية-البث,وكان  61إداري أي مايعادل نسبة
 %6.غري متأكد على أن زيادة املستوى الفين للفرق الرياضية يساعد على التسويق االمثل من خالل حقوق
الدعاية-البث ,بينا  61إداري أي مايعادل نسبة %6.اليوافق على أن زيادة املستوى الفين للفرق الرياضية
يساعد على التسويق االمثل من خالل حقوق الدعاية-البث ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على
البديل اآلخر (ال أوافق بشدة)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  27.02و هي أكرب من قيمة
كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ,أي أن
زيادة املستوى الفين للفرق الرياضية يساعد على التسويق االمثل من خالل حقوق الدعاية-البث.
أما العبارة الثالثة عشر وهي"تروجون للتظاهرات الرياضية من خالل االعالم" حيث بلغ املتوسط احلسايب
إلجابتهم  0.46باحنراف معياري ,6..1نالحظ أن  26إداري أي ما يعادل نسبة  %46يوافقون على أن
املؤسسة تروج للتظاهرات الرياضية عن طريق اإلعالم ,بينما  61إداريني أي ما يعادل نسبة  %26غري متأكدين
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من أن املؤسسة ال تروج للتظاهرات عن طريق اإلعالم  ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل
األخرى ( أوافق بشدة,ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  ..66و
هي أقل من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4و منه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل
أكرب تكرار .
أما العبارة الرابعة عشر وهي " التسويق اإللكرتوين ذا فعالية كبرية يف إجناح التظاهرات الرياضية" حيث بلغ
املتوسط احلسايب إلجابتهم  ..10باحنراف معياري  , 6.11نالحظ أن  60إداريني أي مايعادل نسبة %2.
يوافقون بشدة على أن للتسويق اإللكرتوين فعالية كبرية يف إجناح التظاهرات الرياضية ,بينما وافق  17إداري أي
مايعادل نسبة  %04على أن للتسويق اإللكرتوين فعالية كبرية يف إجناح التظاهرات الرياضية,وكان  62إداريني أي
مايعادل نسبة  %64غري متأكد على أن للتسويق اإللكرتوين فعالية كبرية يف إجناح التظاهرات الرياضية , ,بينما مل
جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى ( الأوافق ,ال أوافق بشدة)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة
جندها قد بلغت قيمة  1...4و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4ومنه نستنتج أنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ,أي على أن للتسويق اإللكرتوين فعالية كبرية يف إجناح التظاهرات
الرياضية.
 ومن خالل النتائج املتوصل إليها يف اجلدول رقم ( )60حملور التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضية
ككل جند قيمة املتوسط احلسايب كان  17.12وقيمة اإلحنراف املعياري بلغ  7.61وقيمة كا 2احملسوبة
 11..4وهي أكرب من كا 2اجملدولة واليت هي  ...4عند مستوى الداللة  6.61ودرجة احلرية  6.مما
يدل على أن التسويق اإللكرتوين عامل مهم وأساسي يف إجناح التظاهرات الرياضية.
من خالل هذا نستنتج على أن للتسويق الإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضية.
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 -2-1نتائج التخطيط الجيد للتسويق اإللكتروني في إنجاح التظاهرات الرياضية:
لتأكيد هذا احملور لتأكيد أن التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية وتدعيمه
البد من حتليل فقرات احملور وذلك حبساب كا 2احملسوبة و اجملدولة وحساب املتوسط احلسايب واإلحنراف املعيا

الجدول رقم ( :) 67يوضح النسب املئوية ونتائج املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري وكا 2احملسوبة لكل فقرة

df=4 ,من فقرات التسويق اإللكرتوين ونتائج احملور الثاين ككل يف مسامهة التخطيط اجليد يف إجناح التظاهرات
الرياضية عندى مستوى املعنوية a=0.05ودرجة احلرية
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من خالل اجلدول رقم( )67جند أن العبارةاألولى وهي" التخطيط للتسويق اإللكرتوين من مقومات جناح
التظاهرات الرياضية ".حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم  ..26باحنراف معياري  ,6.16نالحظ أن 60
إداريني أي ما يعادل نسبة  2.%يوافقون بشدة على أن التخطيط للتسويق اإللكرتوين من مقومات جناح
التظاهرات الرياضية  ,بينما وافق  14إداري أي ما يعادل نسبة  %72بأن التخطيط للتسويق اإللكرتوين من
مقومات جناح التظاهرات الرياضية  ,و كان  61إداري أي ما يعادل نسبة  %6.غري متأكد من أن التخطيط
للتسويق اإللكرتوين من مقومات جناح التظاهرات الرياضية  ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على
البدائل األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  14.02و هي
أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  , ...4ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب
تكرار  ,أي على أن التخطيط للتسويق اإللكرتوين من مقومات جناح التظاهرات الرياضية.
أما العبارة الثانية وهي" جناح التظاهرات الرياضية يتطلب هلا تسويق إلكرتوين مسبق ".حيث بلغ املتوسط
احلسايب إلجابتهم  ..6.باحنراف معياري  ,6.26نالحظ أن  61إداري أي ما يعادل نسبة  % 6.يوافق
بشدة على أن جناح التظاهرات الرياضية يتطلب هلا تسويق إلكرتوين مسبق  ,بينما وافق  2.إداري أي ما يعادل
نسبة  % .0بأن جناح التظاهرات الرياضية يتطلب هلا تسويق إلكرتوين مسبق  ,و كان  60إداريني أي ما يعادل
نسبة  , %12بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى ( غري متأكد,ال أوافق بشدة  ,ال
أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  21.10و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت
 ...4ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  .أي على أن جناح التظاهرات
الرياضية يتطلب هلا تسويق إلكرتوين مسبق
أما العبارة الثالثة وهي" التسويق اإللكرتوين يعترب أسلوب غري مكلف" حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم
 0.44باحنراف معياري ,1.61نالحظ أن  64إداريني أي ما يعادل نسبة  % 02يوافقون بشدة على أن
التسويق اإللكرتوين يعترب أسلوب غري مكلف ,بينما وافق  16إداريني أي ما يعادل نسبة  %.6بأن التسويق
اإللكرتوين يعترب أسلوب غري مكلف  ,وكان  60إداريني أي ما يعادل نسبة  %12غري متأكدين من أن التسويق
اإللكرتوين يعترب أسلوب غري مكلف ,بينما مل يوافق  6.إداريني أي مايعادل نسبة  %10على أن التسويق
اإللكرتوين يعترب أسلوب غري مكلف بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البديل اآلخر (ال أوافق بشدة
)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  1.2.و هي أقل من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت ...4
ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
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أما العبارةالرابعة وهي" هتتم اإلدارة بعملية التخطيط للتسويق اإللكرتوين أثناء التظاهرات الرياضية ".حيث بلغ
املتوسط احلسايب إلجابتهم  0.10باحنراف معياري  ,6.77نالحظ أن  17إداري أي ما يعادل نسبة % 04
وافقوا على أن اإلدارة هتتم بعملية التخطيط للتسويق اإللكرتوين أثناء التظاهرات الرياضية و كان  60إداريني أي
ما يعادل نسبة  %2.غري متأكدين من أن اإلدارة هتتم بعملية التخطيط للتسويق اإللكرتوين أثناء التظاهرات
الرياضية  ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى (موافق بشدة,ال أوافق بشدة  ,ال
أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  27.02و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت
 ...4ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار ,أي أن اإلدارة هتتم بعملية التخطيط
للتسويق اإللكرتوين أثناء التظاهرات الرياضية.
أما العبارة الخامسة وهي" تعتمد املؤسسة الرياضية بأمهية التسويق اإللكرتوين لتحقيق السرعة يف إجناح التظاهرات
الرياضية ".حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم  ...4باحنراف معياري  ,6.71نالحظ أن  11إداري أي ما
يعادل نسبة  %60يوافقون بشدة على أن املؤسسة تقر بأمهية التسويق اإللكرتوين لتحقيق السرعة يف إجناح
التظاهرات الرياضية بينما وافق  7إداريني أي ما يعادل نسبة  %28بأن املؤسسة تقر بأمهية التسويق اإللكرتوين
لتحقيق السرعة يف إجناح التظاهرات الرياضية  ,و كان  60إداريني أي ما يعادل نسبة  %12غري متأكدين من
أن املؤسسة تقر بأمهية التسويق اإللكرتوين لتحقيق السرعة يف إجناح التظاهرات الرياضية  ,بينما مل جيب أي من
اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت
قيمة  4..0و هي أقل من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ...4ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
أما العبارة السادسة وهي" تعترب عملية التخطيط للتسويق االلكرتوين داخل االدارات الرياضية ضرورية ".حيث
بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم  ..64باحنراف معياري  ,6...نالحظ أن  6.إداريني أي ما يعادل نسبة
 %16يوافقون بشدة على أن عملية التخطيط للتسويق االلكرتوين داخل االدارات الرياضية ضرورية  ,بينما وافق
 1.إداري أي ما يعادل نسبة  %76بأن عملية التخطيط للتسويق االلكرتوين داخل االدارات الرياضية ضرورية ,
و كان  62إداري أي ما يعادل نسبة  %08غري متأكدين من أن عملية التخطيط للتسويق االلكرتوين داخل
االدارات الرياضية ضرورية  ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال
أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  26.72و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت
 ...4ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار وهي أن عملية التخطيط للتسويق
االلكرتوين داخل االدارات الرياضية ضرورية.
أما العبارة السابعة " تساهم عملية التسويق االلكرتوين يف جناح التظاهرات الرياضية" حيث بلغ املتوسط احلسايب
إلجابتهم  0.44باحنراف معياري  ,6.10نالحظ أن  61إداري أي ما يعادل نسبة  % 6.يوافق بشدة على

أن عملية التسويق االلكرتوين تساهم يف جناح التظاهرات الرياضية  ,بينما وافق  21إداري أي ما يعادل نسبة
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 %4.على أن عملية التسويق االلكرتوين تساهم يف جناح التظاهرات الرياضية  ,و كان  62إداري أي ما يعادل
نسبة  %08غري متأكدين على أن عملية التسويق االلكرتوين تساهم يف جناح التظاهرات الرياضية ,بينما مل يوافق
 61إداي أي مايعادل نسبة  %6.على أن عملية التسويق االلكرتوين تساهم يف جناح التظاهرات الرياضية بينما
مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البديل اآلخر (ال أوافق بشدة)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد
بلغت قيمة .1.12و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ...4ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية لصاحل أكرب تكرار وهي أن عملية التسويق االلكرتوين تساهم يف جناح التظاهرات الرياضية.
أما العبارة الثامنة وهي " يقتضي دخولنا عامل االحرتاف الرياضي وجود ختطيط للتسويق االلكرتوين يف االدارة
الرياضية"حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم  ..64باحنراف معياري ,6.41نالحظ أن  64إداريني أي ما
يعادل نسبة  %32يوافقون بشدة على أن دخولنا عامل االحرتاف الرياضي يقتضي وجود ختطيط للتسويق
االلكرتوين يف االدارة الرياضية  ,بينما وافق  12إداري أي ما يعادل نسبة  %.4على أن دخولنا عامل االحرتاف
الرياضي يقتضي وجود ختطيط للتسويق االلكرتوين يف االدارة الرياضية ,و كان  6.إداريني أي ما يعادل نسبة
 %16غري متأكدين على دخولنا عامل االحرتاف الرياضي يقتضي وجود ختطيط للتسويق االلكرتوين يف االدارة
الرياضية ,بينما مل يوافق  61إداي أي مايعادل نسبة  %6.على أن دخولنا عامل االحرتاف الرياضي يقتضي
وجود ختطيط للتسويق االلكرتوين يف االدارة الرياضية ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البديل اآلخر
(ال أوافق بشدة)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة 11.66و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة
اليت بلغت  ...4ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار وهي يقتضي دخولنا عامل
االحرتاف الرياضي وجود ختطيط للتسويق االلكرتوين يف االدارة الرياضية.
أما العبارة التاسعة وهي " التخطيط اجليد للتسويق الكرتوين يساهم يف جناح التظاهرات الرياضية" حيث بلغ
املتوسط احلسايب إلجابتهم  0..0باحنراف معياري  ,6.7.نالحظ أن  61إداريني أي ما يعادل نسبة %20

يوافقون بشدة على أن التخطيط اجليد للتسويق الكرتوين يساهم يف جناح التظاهرات الرياضية  ,بينما وافق 16
إداري أي ما يعادل نسبة  %64بأن التخطيط اجليد للتسويق الكرتوين يساهم يف جناح التظاهرات الرياضية  ,و
كان  62إداريني أي ما يعادل نسبة  %08غري متأكدين من أن التخطيط اجليد للتسويق الكرتوين يساهم يف
جناح التظاهرات الرياضية  ,بينما مل يوافق  62إداريني أي مايعادل نسبة  %64على أن التخطيط اجليد للتسويق
الكرتوين يساهم يف جناح التظاهرات الرياضية ,ومل جيب أي من اإلداريني أفراد العينة على البديل اآلخر (ال أوافق
بشدة)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  21.2.و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت
 ...4ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار وهي أن التخطيط اجليد للتسويق
الكرتوين يساهم يف جناح التظاهرات الرياضية.
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أما العبارة العاشرة وهي " باإلمكان تطوير الرياضة اجلزائرية بتفعيل التسويق االلكرتوين يف االحتادات الرياضية"
حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم  ..12باحنراف معياري  ,6.40نالحظ أن  64إداريني أي ما يعادل
نسبة  %32يوافقون بشدة على أنه باإلمكان تطوير الرياضة اجلزائرية بتفعيل التسويق االلكرتوين يف االحتادات
الرياضية  ,بينما وافق  14إداري أي ما يعادل نسبة  %56أنه باإلمكان تطوير الرياضة اجلزائرية بتفعيل التسويق
االلكرتوين يف االحتادات الرياضية و كان  62إداريني أي ما يعادل نسبة  %08غري متأكدين من أنه باإلمكان
تطوير الرياضة اجلزائرية بتفعيل التسويق االلكرتوين يف االحتادات الرياضية  ,بينما مل يوافق  62إداريني أي مايعادل
نسبة %6.على أن التخطيط اجليد للتسويق الكرتوين يساهم يف جناح التظاهرات الرياضية ,ومل جيب أي من
اإلداريني أفراد العينة على البديل اآلخر (ال أوافق بشدة) و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة
 17..6و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ...4ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية
لصاحل أكرب تكرار وهي أنه باإلمكان تطوير الرياضة اجلزائرية بتفعيل التسويق االلكرتوين يف االحتادات الرياضية.
أما العبارة الحادية عشر وهي " تستطيع الرتويج للسلع من خالل التسويق االلكرتوين أثناء التظاهرات الرياضية

باجلزائر"حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم  0..2باحنراف معياري  ,6.70نالحظ أن  61إداريني أي ما
يعادل نسبة  % 26يوافقون بشدة على أنه باإلمكان الرتويج للسلع من خالل التسويق االلكرتوين أثناء

التظاهرات الرياضية باجلزائر  ,بينما وافق  14إداري أي ما يعادل نسبة  %56أنه باإلمكان الرتويج للسلع من
خالل التسويق االلكرتوين أثناء التظاهرات الرياضية باجلزائر ,و كان  61إداريني أي ما يعادل نسبة  %20غري
متأكدين من أنه باإلمكان الرتويج للسلع من خالل التسويق االلكرتوين أثناء التظاهرات الرياضية باجلزائر  ,بينما
مل يوافق  61إداري أي مايعادل نسبة %6.على أنه باإلمكان الرتويج للسلع من خالل التسويق االلكرتوين أثناء
التظاهرات الرياضية باجلزائر ,ومل جيب أي من اإلداريني أفراد العينة على البديل اآلخر (ال أوافق بشدة) و بالنظر
إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  1..12و هي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ...4ومنه نستنتج
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار وهي أنه باإلمكان الرتويج للسلع من خالل التسويق
االلكرتوين أثناء التظاهرات الرياضية باجلزائر.
أما العبارة الثانية عشر وهي" يتم ترويج وبيع تذاكر املباريات عن طريق االنرتنت" حيث بلغ املتوسط احلسايب
إلجابتهم  0..4باحنراف معياري  , 6..2نالحظ أن  60إداريني أي ما يعادل نسبة  % 12يوافقون بشدة
على أنه يتم ترويج وبيع تذاكر املباريات عن طريق االنرتنت  ,بينما وافق  16إداريني أي ما يعادل نسبة %40
أنه يتم ترويج وبيع تذاكر املباريات عن طريق االنرتنت ,وكان 64إداريني أي ما يعادل نسبة  %32غري متأكدين
من أنه يتم ترويج وبيع تذاكر املباريات عن طريق االنرتنت  ,بينما مل يوافق  6.إداريني أي مايعادل نسبة%10
على أنه يتم ترويج وبيع تذاكر املباريات عن طريق االنرتنت ,ومل جيب أي من اإلداريني أفراد العينة على البديل
اآلخر (ال أوافق بشدة) و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  1.2.و هي أقل من قيمة كا ²اجملدولة
اليت بلغت  ...4ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار.
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أما العبارة الثالثة عشر وهي"تسويق العالمة التجارية الكرتونيا يضخم قيمة ومستوى احلدث الرياضي" حيث بلغ
املتوسط احلسايب إلجابتهم  ..26باحنراف معياري  , 6.71نالحظ أن  64إداريني أي ما يعادل نسبة % 02
يوافقون بشدة على أن التسويق للعالمة التجارية الكرتونيا يضخم من قيمة ومستوى احلدث الرياضي  ,بينما وافق
 15إداري أي ما يعادل نسبة  %60أن التسويق للعالمة التجارية الكرتونيا يضخم من قيمة ومستوى احلدث
الرياضي ,و كان  61إداري أي ما يعادل نسبة  %04غري متأكد من أن التسويق للعالمة التجارية الكرتونيا
يضخم من قيمة ومستوى احلدث الرياضي  ,بينما مل يوافق  61إداري أي مايعادل نسبة %6.على أن التسويق
للعالمة التجارية الكرتونيا يضخم من قيمة ومستوى احلدث الرياضي ,ومل جيب أي من اإلداريني أفراد العينة على
البديل اآلخر (ال أوافق بشدة) و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  21.10و هي أكرب من قيمة كا²
اجملدولة اليت بلغت  ...4ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار وهي تسويق
العالمة التجارية الكرتونيا يضخم قيمة ومستوى احلدث الرياضي.
أما العبارة الرابعة عشر وهي" التسويق االلكرتوين من خالل مؤسسات اشهارية ضخمة يساهم يف جناح
التظاهرات الرياضية كمونديال كرة القدم مثال"حيث بلغ املتوسط احلسايب إلجابتهم  ..24باحنراف معياري
 , 6.04نالحظ أن  16إداريني أي ما يعادل نسبة  %40يوافقون بشدة على أن التسويق االلكرتوين من

خالل مؤسسات اشهارية ضخمة يساهم يف جناح التظاهرات الرياضية  ,بينما وافق  12إداري أي ما يعادل
نسبة  %48بأن التسويق االلكرتوين من خالل مؤسسات اشهارية ضخمة يساهم يف جناح التظاهرات الرياضية ,
و كان  60إداريني أي ما يعادل نسبة  %12غري متأكدين من أن التسويق االلكرتوين من خالل مؤسسات
اشهارية ضخمة يساهم يف جناح التظاهرات الرياضية  ,بينما مل جيب أي من اإلداريني أفرد العينة على البدائل
األخرى (ال أوافق بشدة  ,ال أوافق)  ,و بالنظر إىل كا ²احملسوبة جندها قد بلغت قيمة  1.00و هي أقل من
قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ...4ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
 ومن خالل النتائج املتوصل إليها يف اجلدول رقم ( )67حملور التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين يف إجناح
التظاهرات الرياضية ككل جند قيمة املتوسط احلسايب كان 10.10وقيمة اإلحنراف املعياري بلغ 4.07
وقيمة كا 2احملسوبة 10.95وهي أكرب من كا 2اجملدولة واليت هي  ...4عند مستوى الداللة  6.61ودرجة
احلرية  6.مما يدل على أن التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين ضروري ومهم يف إجناح التظاهرات الرياضية.
من خالل هذا نستنتج على أن التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية.
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 -2مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات:
 -1-2مناقشة الفرضية األولى:

من خالل نتائج اجلدول رقم (  )60املتوصل إليها نستنتج أن للتسويق الإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات
الرياضية حيث أن التسويق اإللكرتوين يعترب أسلوب دعم يف إجناح التظاهرات الرياضية حيث أن غياب
الكفاءات املتخصصة يف جمال التسويق اإللكرتوين يؤثر سلبا على التظاهرات الرياضية وهذا لدورهم الفعال يف هذا
اجملال ألن التسويق اإللكرتوين اجليد يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية ويعترب التسويق اإللكرتوين ايضا مصدر
هام جللب األموال واملتمثلة يف العائدات املالية عن طريق حقوق البث والدعاية والرتويج هلذا يعترب التسويق
اإللكرتوين ذا فعالية كبرية يف إجناح التظاهرات الرياضية.
وتتفق هذه النتائج مع نتائج د/حممد زحاف( )2612وبورزق رقية ( )2612اللتان توصلتا إىل أن اهتمام
املؤسسات الرياضية باستخدام التكنولوجيا احلديثة لتطبيق التسويق االلكرتوين ,وعيها بأمهيته كحقل استثماري
يستحق املخاطرة وتشجيعه مما يرفع من مستواه وأيضا املوارد البشرية املتخصصة يف تطبيق التسويق االلكرتوين
لدي املؤسسات لرياضية تتمتع مبهارات و مؤهالت ولكن بشكل متوسط  ,و ينقصها التكوين العلمي واخلربة
وكذا الكفاءة و الفعالية يف تطبيق التسويق االلكرتوين ,الذي يعتمد أساسا علي العنصر البشري الكفء واملؤهل
الفعال الذي ينقل النادي من املفاهيم التسويقية التقليدية إيل اسرتاتيجيات التسويق احلديثة و ايضا يعترب التسويق
اإللكرتوين مبثابة الرابط بني املؤسسة وبيئتها.
وهذه النتائج املتوصل إليها تؤكد على ماأشرنا اليه يف اجلانب النظري حول أمهية التسويق اإللكرتوين يف إجناح
التظاهرات الرياضية حيث أشار الصرييف يف هذا الصدد "الوصول إىل السوق العاملية  ,ففي األنرتنت ال توجد
حدود جغرافية تقيد حركة املعلومات ,وذلك ميكن املؤسسات من الوصول إىل املستهلكني يف أماكن مل تكن
لتفكر يف الوصول إليهابالطرق التقليدية"(الصرييف  ,حممد,2664,ص )00وهذا دليل على السرعة اليت يستطيع
هبا التسويق اإللكرتوين الوصول اىل أبعد حد ممكن مثل السوق العاملية .
 وعليه نؤكد على صحة الفرضية األوىل القائلة أن للتسويق اإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضية .
 -2-2مناقشة الفرضية الثانية :
من خالل نتائج اجلدول رقم ( )67املتوصل إليها نستنتج أن التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين يساهم يف إجناح
التظاهرات الرياضية حيث أن التخطيط للتسويق اإللكرتوين من مقومات جناح التظاهرات الرياضية وهذا إلعتبارات
عديدة كون التسويق اإللكرتوين يعترب غري مكلف بالدرجة األوىل وكون ايضا التسويق اإللكرتوين له أمهية يف حتقيق
السرعة إلجناح التظاهرات الرياضية ,والتسويق اإللكرتوين له دور كبري يف ترقية الرياضة اجلزائرية ووجب اإلعتماد
عليه يف األجتاديات الرياضية املختلفة لدوره البارز واملهم وإلعطاء أكثر صبغة لإلحرتاف الرياضي يف اجلزائر ألنه
جمرد حرب على ورق وجب وجود ختطيط للتسويق اإللكرتوين داخل اإلدارات الرياضية .
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وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة سارى امحد محدان وسهى عيسى) ( 1996و ناجيل بوب(, )5002
وجربيل حممد رجب امحد(,)2661وهذ الدراسات اليت توصلت الىى ضرورة تزويد الشركات واملؤسسات اليت
تدعم النشاط الرياضي بالربامج والبطوالت بوقت كاف لتتمكن من وضعها على ميزانيتها والتخطيط لدعم
األنشطة وأيضا استقطاب الشركات من خالل إقامة البطوالت العربية واآلسيوية والدولية واليت هلا دور يف الدعاية
واإلعالن ,وأيضاوتوصلت إىل عدم مراعاة التخطيط احلايل لتسويق البطوالت الرياضية ,حاجات ورغبات
املستهلك الرياضي ,و عدم وجود اإلدارة املتخصصة يف التسويق الرياضي وأن السياسة احلالية للتسعري ال تقنع
املستفيد الرياضي مبشاهدة البطوالت واملباريات و عدم القيام بدراسات دورية على أماكن توزيع التذاكر ,وهذا
مايدل على أمهية التخطيط اجليد إلجناح التظاهرات الرياضية على كافة اجلوانب وأيضا هي أن استخدام االنرتنت
يتطلب ختطيط مستقبلي وتفكري متكامل مع اجلهود التسويقية واألنشطة التسويقية.
وهذه النتائج املتوصل إليها تؤكد على ماأشرنا اليه يف اجلانب النظري حول أن التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين
ياساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية وهذا ماأشار إليه الشرمان وآخرون فيما خيص وظائف التسويق واليت قالوا يف
هذا الصدد أن التسويق يعترب عملية ختطيطية منظمة للتعريف باملنتج أو اخلدمة املقدمة للزبائن )الشرمان
وآخرون 2666,ص )24مما يدل على األمهية اليت يكتسيها التخطيط.
 وعليه نؤكد على صحة الفرضية الثانية القائلة أن التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين يساهم يف إجناح
التظاهرات الرياضية .
 -3مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية العامة :
واليت مفادها أن "للتسويق اإللكرتوين دور يف إجناح التظاهرات الرياضية" وتشري نتائج الدراسة امليدانية اليت مت
عرضها يف مناقشة الفرضيات اجلزئية إىل :
 أن للتسويق اإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضية .– أن التخطيط اجليد يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية.

مما سبق نستنتج أن للتسويق اإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضية  ,وهذا مايتتفق مع دراسة جودي
ساجية ( )261.واليت إىل أن األنرتنت تستخدم بشكل كبري يف تنظيم البطوالت واملنافسات الرياضية,وذلك
باإلعتماد عليها يف توصيل والبحث عن املعلومات والبيانات وايضا إىل دورها يف املسامهة يف التنظيم اجليد
للبطوالت واملنافسات الرياضية,وذلك عن طريق تكثيف الرقابة اإللكرتونية
وإذا ميكن القول أن الفرضية العامة حمققة بالشكل املفروض.
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حالصة:

بعد الدراسة املعمقة اليت مشلت مقياس االستبيان وبعد االطالع على نتائج هذا األخري الذي قدم إىل
إدارىي مديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة من أجل معرفة دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات
الرياضية ,والذي قمنا بتقسيمه إىل حمورين حيث كل حمور حيتوي على عدد معترب من العبارات توصلنا إىل أن
توظيف التسويق اإللكرتوين يف املؤسسات الرياضية وأخص بالذكر مديرية الشباب والرياضة عامل مهم يف إجناح
التظاهرات الرياضية وهذا لعدة إعتبارات ,ويف هذا اجملال توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
أن للتسويق اإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضيةو لتطبيق التسويق اإللكرتوين يف املؤسسات الرياضية
وجب توفر الكفاءات املتخصصة وهذا لدورهم الفعال يف هذا اجملال ألن التسويق اإللكرتوين اجليد يساهم يف
إجناح التظاهرات الرياضية ,فباإلمكان ضمان جناح التظاهرات الرياضية بتفعيل التسويق اإللكرتوين داخل اإلدارات
,فغياب التسويق اإللكرتوين يؤثر على قلة اإليرادات املالية ألنه يعترب مصدر هام جللب األموال واليت تتمثل يف
عائدات حقوق البث والدعاية والرتويج ,وهلذا يعترب التسويق اإللكرتوين ذا فعالية كبرية يف إجناح التظاهرات
الرياضية
وأن التخطيط اجليد يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضيةولتطبيق التسويق اإللكرتوين وجب له ختطيط جيد ألن
التخطيط اجليد يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية ,وأن التخطيط اجليد من مقومات جناح التظاهرات الرياضية
إلعتبارات عديدة بالدرجة األوىل فهو غري مكلف فهو اليتطلب موارد بشرية كبرية واألمهية األخرى اليت يكتسيها
فهو حيقق السرعة يف إجناح التظاهرات الرياضية ,فباإلمكان ترقية الرياضة اجلزائرية وهذا بتطبيق التسويق اإللكرتوين
داخل املؤسسات الرياضية وهذا ملواكبة املستجدات والتطورات واألوضاع العاملية والسري على هنجها.
ويتوقف جناح أي تظاهرة كانت يتوقف على مدى تطبيق وتوظيف التسويق اإللكرتوين بالشكل املطلوب وعلى
أساس سليم ووجب أن يكون مبين على أصول وقواعد وأساليب علمية ألن دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح
التظاهرات الرياضية فعال إن وظف بالضكل الصحيح .
ويف األخري نتمىن أننا أضفنا ولو لبنة يف خدمة العلم واملعرفة .
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االقتراحات :

كما هو معلوم يف البحوث العلمية اجليدة اليت تنتهي باقرتاحات ونتائج تضفي للباحث والقارئ معا مدى البعد
العلمي والربط بني الدراسات السابقة حىت يكون هناك عملية ربط وتواصل بني الدراسات.
ويف ضوء النتائج املتوصل إليهامت إقرتاح مايلي:
 على الدولة اجلزائرية مراجعة وتنظيم اللوائح والقوانني للعملية التسويقية مع تقدمي مجلة من التسهيالت للرعاة. عقد دورات تدريبية متخصصة يف جمال التسويق اإللكرتوين جلميع العاملني باملؤسسات الرياضية. -جلب الكفاءات البشرية املتميزة يف جمال التسويق اإللكرتوين من مدربني وإستشاريني وخرباء الربامج ومواكبة

خمتلف التطورات التكنولوجية .

 مواكبة املستجداتوالتطورات واألوضاع العاملية اجلديدة يف التسويق. اإلستفادة من التجارب الناجحة للمؤسسات املتقدمة يف جمال تطبيق أسلوب التسويق اإللكرتوين. وأهم شيء هو ضرورة توفري بنية حتتية صلبة من شبكة اإلتصاالت وكل ملحقاهتا والنشاطات املرتبطة هبا وذلكباإلهتمام هبا وصيانتها وتقويتها مبعاجلة كل النقائص املتواجدة هبا حاليا,وتعميمها على كل الرتاب الوطين وربطها
مع شبكة اإلتصاالت العاملية.
آفاق الدراسة:
نظرا حلدود الدراسة اليت يفرضها منهج البحث العلمي ,نرى أن هناك الكثري من اجلوانب املتصلو مبوضوع الدراسة
اليت مل نتمكن من تغطيتها وتصلح كموضوع لدراسات مستقبلية نذكر منها:
 إجراء دراسة موسعة هلذه الدراسة. واقع التسويق اإللكرتوين يف املؤسسات الرياضية .– التسويق اإللكرتوين وإسرتاتيجياته ودوره يف إجناح اإلحرتاف الرياضي يف اجلزائر.
– دور اإلدارة اإللكرتونية يف تفعيل التسويق اإللكرتوين إلجناخ التظاهرات الرياضية

.
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الملحق رقم ()10

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة المسيلة
معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية
قسم اإلدارة والتسيير الرياضي

إستمارة مقياس موجهة لألساتذة المحكمين
يسرين أن أقدم إىل سعادتكم هذه اإلستمارة اليت تعاجل موضوع " دور التسويق الغلكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضية
دراة ميدانية ملديرية الشباب والرياضة وذلك إستكماال لنيا شهادة املاسرت يف الرتبية البدنية والرياضية .هلذا البحث
السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته ,وبعد نضع بني أيديكم هذه اإلستمارة واليت هندف من خالهلا تتبع اجملال
التطبيقي هلذا البحث  ,لذا نرجوا قراءة هذه األسئلة واختيار اإلجابة اليت تروهنا مناسبة مع العلم أنه ال توجد إجابات
صحيحة وأخرى خاطئة.
ويف األخري لكم منا فائق اإلحرتام والتقدير
اإلسم واللقب............. :
الدرجة العلمية............ :

من إعداد الطالب :دائرة فاروق
السنة الدراسية 5102/5102

الفرضية األولى :للتسويق الإللكرتوين أمهية يف إجناح

مدى مالئمتها

التظاهرات الرياضية

الرقم

العبارات

10

تدرك املؤسسة مفهوم التسويق اإللكرتوين جيدا

15

تعتقد املؤسسة الرياضية بأن التسويق اإللكرتوين أسلوب
دعم يف إجناح التظاهرات الرياضية

10

تعتقد املؤسسة بأمهية التسويق اإللكرتوين للتواصل مع
كافة الشرائح إلجناح التظاهرات الرياضية

 10غياب الكفاءات املتخصصة يف التسويق االلكرتوين يؤثر
سلبا على جناح التظاهرات الرياضية.
12

ميكن القيام بالتظاهرات الرياضية بدون التسويق الكرتونيا هلا

 12التسويق االلكرتوين اجليد يساعد يف جناح التظاهراتالرياضية
 10غياب التسويق االلكرتوين يعين فشل تنظيم التظاهراتالرياضية
 10التسويق االلكرتوين ساهم يف جناح مونديال الربازيل 102
10

كان جناح مونديال الربازيل  1022من خالل تسويقه الكرتونيا

01

التسويق االلكرتوين اجليد ال غىن عنه يف جناح التظاهرات
الرياضية

 00للتسويق االلكرتوين عائدات ومداخيل مالية
05

زيادة املستوى الفين للفرق الرياضية يساعد على التسويق
االمثل من خالل حقوق الدعاية-البث

مناسب غيرمناسب

تعديل

00

تروجون للتظاهرات الرياضية من خالل االعالم

00

التسويق اإللكرتوين ذا فعالية كبرية يف إجناح التظاهرات الرياضية
الفرضية الثانية :التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين
يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية

 02التخطيط للتسويق اإللكرتوين من مقومات جناح
التظاهرات الرياضية
02

جناح التظاهرات الرياضية يتطلب هلا تسويق إلكرتوين مسبق

 00التسويق اإللكرتوين يعترب أسلوب غري مكلف
00

هتتم اإلدارة بعملية التخطيط للتسويق اإللكرتوين أثناء
التظاهرات الرياضية

 00تعتمد املؤسسة الرياضية بأمهية التسويق اإللكرتوين
لتحقيق السرعة يف إجناح التظاهرات الرياضية
51

تعترب عملية التخطيط للتسويق االلكرتوين داخل االدارات
الرياضية ضرورية

 50تساهم عملية التسويق االلكرتوين يف جناح التظاهرات
الرياضية
 55يقتضي دخولنا عامل االحرتاف الرياضي وجود ختطيط
للتسويق االلكرتوين يف االدارة الرياضية
 50التخطيط اجليد للتسويق الكرتوين يساهم يف جناح
التظاهرات الرياضية

مدي مالئمتها
مناسب غير مناسب التعديل

 50باإلمكان تطوير الرياضة اجلزائرية بتفعيل التسويق
االلكرتوين يف االحتادات الرياضية
 52تستطيع الرتويج للسلع من خالل التسويق االلكرتوين
أثناء التظاهرات الرياضية باجلزائر
52

يتم ترويج وبيع تذاكر املباريات عن طريق االنرتنت

 50تسويق العالمة التجارية الكرتونيا يضخم قيمة ومستوى
احلدث الرياضي
50

التسويق االلكرتوين من خالل مؤسسات اشهارية ضخمة يساهم

يف جناح التظاهرات الرياضية كمونديال كرة القدم مثال
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الملحق رقم ()15

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة المسيلة
معهد علوم وتقنيات االنشطة البدنية والرياضية
استمارة مقياس موجهة لألفراد العاملين بالمؤسسة الرياضية
لمذكرة نيل شهادة الماستر في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية تحصص اإلدارة والتنظيم في
الرياضة

بعنوان
دور التسويق اإللكتروني في إنجاح التظاهرات الرياضية
دراسة ميدانية لمديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة
من إعداد الطالب  :دائرة فاروق

تحت إشراف الدكتور :زحاف حممد

السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته,وبعد نضع بني أيديكم هذه اإلستمارة واليت هتدف من خالهلا تتبع اجملال التطبيقي
هلذا البحث لذا نرجوا قراءة هذه األسئلة واختيار اإلجابة اليت تروهنا تنطبق عليكم وذلك بوضع العالمة (  ( xيف اخلانة
املناسبة مع العلم أنه التوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة

ولكم منا فائق اإلحترام والتقدير
السنة الدراسة 5102/5102

المحور األول :للتسويق اإللكرتوين أمهية يف غنجاح التظاهرات الرياضية .
الدرجات أوافق أوافق غير

الرقم
العبارات

بشدة

ال

ال

متأكد أوافق أوافق
بشدة

10

تدرك املؤسسة مفهوم التسويق اإللكرتوين جيدا.

15

تعتقد املؤسسة الرياضية بأن التسويق اإللكرتوين
أسلوب دعم يف إجناح التظاهرات الرياضية

10

تعتقد املؤسسة بأمهية التسويق اإللكرتوين للتواصل مع
كافة الشرائح إلجناح التظاهرات الرياضية

10

غياب الكفاءات املتخصصة يف التسويق االلكرتوين
يؤثر سلبا على جناح التظاهرات الرياضية.

12

ميكن القيام بالتظاهرات الرياضية بدون التسويق
الكرتونيا هلا

12

التسويق االلكرتوين اجليد يساعد يف جناح التظاهرات
الرياضية

10

غياب التسويق االلكرتوين يعين فشل تنظيم التظاهرات
الرياضية

 10التسويق االلكرتوين ساهم يف جناح مونديال الربازيل
1022
 10كان جناح مونديال الربازيل  1022من خالل تسويقه
الكرتونيا
 01التسويق االلكرتوين اجليد ال غىن عنه يف جناح
التظاهرات الرياضية
 00للتسويق االلكرتوين عائدات ومداخيل مالية

05

زيادة املستوى الفين للفرق الرياضية يساعد على التسويق
االمثل من خالل حقوق الدعاية-البث

00

تروجون للتظاهرات الرياضية من خالل االعالم

00

التسويق اإللكرتوين ذا فعالية كبرية يف إجناح التظاهرات
الرياضية

المحور الثاني :التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية.
الرقم

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

أوافق
بشدة

أوافق

غير

ال

ال

متأكد

أوافق

أوافق
بشدة

02

التخطيط للتسويق اإللكرتوين من مقومات
جناح التظاهرات الرياضية

02

جناح التظاهرات الرياضية يتطلب هلا تسويق
إلكرتوين مسبق

00

التسويق اإللكرتوين يعترب أسلوب غريمكلف

00

هتتم اإلدارة بعملية التخطيط للتسويق

00

اإللكرتوين أثناء التظاهرات الرياضية
تعتمد املؤسسة الرياضية بأمهية التسويق
اإللكرتوين لتحقيق السرعة يف إجناح
التظاهرات الرياضية

51

تعترب عملية التخطيط للتسويق االلكرتوين
داخل االدارات الرياضية ضرورية

50

تساهم عملية التسويق االلكرتوين يف جناح
التظاهرات الرياضية

55

يقتضي دخولنا عامل االحرتاف الرياضي
وجود ختطيط للتسويق االلكرتوين يف االدارة
الرياضية

50

التخطيط اجليد للتسويق الكرتوين يساهم
يف جناح التظاهرات الرياضية

50

باإلمكان تطوير الرياضة اجلزائرية بتفعيل
التسويق االلكرتوين يف االحتادات الرياضية

52

تستطيع الرتويج للسلع من خالل التسويق
االلكرتوين أثناء التظاهرات الرياضية باجلزائر

52

يتم ترويج وبيع تذاكر املباريات عن طريق
االنرتنت

50

تسويق العالمة التجارية الكرتونيا يضخم
قيمة ومستوى احلدث الرياضي

50

التسويق االلكرتوين من خالل مؤسسات
اشهارية ضخمة يساهم يف جناح التظاهرات
الرياضية كمونديال كرة القدم مثال

الملحق رقم ( :)10قائمة أسماء األساتذة المحكمين :
إسم ولقب األستاذ

المـ ـ ـ ــؤهل العلم ـ ـ ـ ـ ــي

المح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكم

الدرجة العلمية المتحصل

الجام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعة

عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيها

زراق أحمد

أستاذ محاضر(أ)

الدكتوراه

المسيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

أسامة مرنيز

أستاذ محاضر(ب)

الدكتوراه

المسيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

حريزي الهادي

أستاذ محاضر(أ)

الدكتوراه

المسيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

كلية – المعهد :علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم :اإلدارة والتسيير الرياضي

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في :
تخصص :

إدارة وتنظيم في الرياضة

العنـ ـوان
دور التسويق اإللكتروني في إنجاح التظاهرات الرياضية
إعداد الطالب
دائ ـ ــرة فـ ــاروق
تاريخ المناقشة 9502-50-92
أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة :
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كلية :

علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

قسم  :اإلدارة والتسيري الرياضي
رقم التسجيل 426450590:
الباحث:

دائرة فاروق

تاريخ المناقشة 9405/46/92 :
عنوان الرسالة  :دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضة
لغة الرسالة  :اللغة العربية
نوع الرسالة :ماسرت
البلد  :اجلمهورية اجلزائرية – املسيلة
الجامعة :جامعة حممد بوضياف باملسيلة
إشراف  :الدكتور زحاف حممد
عدد الصفحات 039 :
ملف إلكتروني )(cd-Rom * word * PDF
التخصص  :إدارة وتنظيم يف الرياضة

فرع  :إدارة وتسيري رياضي

الملخص :
بالعربية

قمنا بإعداد موضوع حتت عنوان دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضية وهو عبارة عن دراسة ميدانية
ملديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلةو تعود أسباب اختيارنا هلذا املوضوع املتمثل يف "دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح
التظاهرات الرياضية" إىل كون عملية التسويق اإللكرتوين أصبحت الطريقة األمثل يف إجناح التظاهرات الرياضية لدورها
الفعال يف شىت اجملاالت .
ويتوقف جناح أي تظاهرة كانت يتوقف على مدى تطبيق وتوظيف التسويق اإللكرتوين بالشكل املطلوب وعلى أساس
سليم ووجب أن يكون مبين على أصول وقواعد وأساليب علمية ألن دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات
الرياضية فعال إن وظف بالشكل الصحيح.
الكلمنات المفتاحية:
التسويق اإللكرتوين – التظاهرات الرياضية
جاء هذا البحث بـ ـ :الفصل التمهيدي:اإلطار العام للدراسة
الجانب النظري :وفيه ثالثة فصول حبيث:
الفصل األول  :التسويق اإللكرتوين أما الفصل الثاني :التظاهرات الرياضية أما الفصل الثالث :املسؤسسات الرياضية
أما الجانب التطبيقي  :وفيه فصلني
الفصل األول  :اإلجراءات امليدانية للدراسة
الفصل الثاني :حتليل النتائج ومناقشتها
من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :
 أن للتسويق اإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضيةو لتطبيق التسويق اإللكرتوين يف املسؤسسات الرياضية وجبتوفر الكفاءات املتخصصة وهذا لدورهم الفعال يف هذا اجملال .
 أن التخطيط اجليد يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضيةولتطبيق التسويق اإللكرتوين وجب له ختطيط جيد ألنالتخطيط اجليد يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية .
 دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضية فعال إن وظف بالضكل الصحيح .توصل الباحث لمقترحات عديدة أهمها :
 عقد دورات تدريبية متخصصة يف جمال التسويق اإللكرتوين جلميع العاملني باملسؤسسات الرياضية مواكبة املستجدات والتطورات واألوضاع العاملية اجلديدة يف التسويق . -ضرورة توفري بنية حتتية صلبة من شبكة اإلتصاالت وكل ملحقاهتا والنشاطات املرتبطة هبا وذلك باإلهتمام هبا

وصيانتها وتقويتها مبعاجلة كل النقائص املتواجدة هبا حاليا,وتعميمها على كل الرتاب الوطين وربطها مع شبكة
اإلتصاالت العاملية
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ملخص الدراسة:
 -1عنوان الدراسة  :دور التســويق اإللكرتون ــي يف إجن ـ ـ ـ ـ ــاح التظـ ــاه ـ ـرات الرياضي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 -2أهـ ـ ــداف الدراسـ ـ ــة:
 معرفة ومدى أمهية التسويق االلكرتوين يف جناح التظاهرات الرياضية . حتديد دور التخطيط يف إجناح التظاهرات الرياضية. حتديد اخلدمات اليت يقدمها التسويق اإللكرتوين . معرفة مزايا وعيوب التسويق االلكرتوين. -3مشكلة الدراسة :هل للتسويق اإللكرتوين دور يف إجناح التظاهرات الرياضية ؟
 -4فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسية  :للتسويق اإللكرتوين دور يف إجناح التظاهرات الرياضية الفرضيات الجزئية:* للتسويق الإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضية .
* التخطيط اجليد للتسويق اإللكرتوين يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية .
 -5عينة الدراسة :تكون عينة البحث من  52موظفــا من موظفي مديرية الشباب والرياضة لواليةاملسيلة .
 -6منهج لدراسة :إعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي كونه يتالئم مع طبيعة املشكلة
املدروسة.
 -7أدوات الدراسة :لقد إستخدم الباحث يف دراسته إستمارة مقياس كأداة جلمع املعلومات.
 -8النتائج المتوصل إليها:
 أن للتسويق اإللكرتوين أمهية يف إجناح التظاهرات الرياضيةو لتطبيق التسويق اإللكرتوين يف املؤسساتالرياضية وجب توفر الكفاءات املتخصصة وهذا لدورهم الفعال يف هذا اجملال.
 أن التخطيط اجليد يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضيةولتطبيق التسويق اإللكرتوين وجب له ختطيطجيد ألن التخطيط اجليد يساهم يف إجناح التظاهرات الرياضية .
 دور التسويق اإللكرتوين يف إجناح التظاهرات الرياضية فعال إن وظف بالضكل الصحيح . -9اإلقتراحات:
 عقد دورات تدريبية متخصصة يف جمال التسويق اإللكرتوين جلميع العاملني باملؤسسات الرياضية مواكبة املستجدات والتطورات واألوضاع العاملية اجلديدة يف التسويق. ضرورة توفري بنية حتتية صلبة من شبكة اإلتصاالت وكل ملحقاهتا والنشاطات املرتبطة هبا وذلكباإلهتمام هبا وصيانتها وتقويتها مبعاجلة كل النقائص املتواجدة هبا حاليا,وتعميمها على كل الرتاب الوطين
وربطها مع شبكة اإلتصاالت العاملية.

