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دور الرعاية الرياضية في الرفع من األداء التسويقي للمؤسسات اإلنتاجية
دراسة حالة مؤسسة كوندور إلكترونيك
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الملخص البحث:

يف سياق اقتصادي يتميز باالضطرابات والتغريات اليت تطرأ على املستهلكني والتحوالت
االجتماعية والثقافية ،جتد املؤسسة نفسها يف حاجة إىل تشكيلة متنوعة من الوسائل مع خمتلف
املتعاملني يف بيئتها ،وإىل جانب وسائل االتصال التقليدية على غرار :اإلشهار والرتقية والعالقات
العامة والتسويق املباشر ،تكتسي الرعاية أمهية متزايدة يف اتصال املؤسسة ،حيث تسمح هذه
التقنية احلديثة بتغطية النقائص املوجودة يف الطرق الكالسيكية ،وعلى الرغم من ذلك يعتقد
املختصون أن الرعاية متلك وسائل تشبهها على عدة مستويات وعلى هذا األساس ميلك املكلف
باإلعالنات اخليار يف أن يشارك سواء يف حدث رياضي أو ثقايف أو غريه ،كما تتوفر يف هذه
التقنية عدة أنواع من املساعدات املادية (قروض ،جتهيزات...اخل) واإلعالنات املالية (تربصات،
نقل )..وذلك يف شكل نفقات تأخذها املؤسسة على عاتقها.
إن الرعاية الرياضية قد هتدف إىل تثمني صوره املؤسسة على مستوى اجلمهور واملسامهة يف تقدمي
الدعم للمتعاملني االقتصاديني املعنيني ،إن هذا يؤدي بنا إىل القول أن امليدان املالئم للرعاية
يتمثل يف الرياضة ألنه يصل إىل شرحية واسعة من اجلماهري الشعبية ومهما كانت الدوافع
واألهداف ووسائل االتصال ،ميكن للرعاية أن متثل دعما ال يستهان به يف أعمال االتصال
التقليدي.
الكلمات المفتاحية :الرعاية الرياضية ،التنافسية ،األداء ،التسويق الرياضي ،الكفاءة ،الرتويج،

الزبون.
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The role of sports care in increasing the marketing performance
of productive institutions

Case study of the Condor Electronic Foundation

Summary: In an economic context characterized by turmoil and

changes in consumer and social and cultural transformation, the
institution itself in need of a variety of ways with the various dealers in
the environment. And alongside traditional means of communication
along the lines of: publicity and promotion, public relations and direct
marketing, care increasingly important in the enterprise network, where
these modern technique allows to cover deficiencies in the classic ways,
and though specialists believe that the care have the means like them on
several levels, and on this basis has the charge of advertising the option
to participate in either a sports or cultural event or Gerh.kma available
in this technique several types of material assistance (loans, equipment ...
etc) and financial ads (stage, transfer ..) and in the form of the expenses
of the organization take on it customers economists concerned. This
leads us to say that the proper field care is innovative in the sport
because it reaches a large segment of the popular masses and whatever
the motives and goals and means of communication, can take care of
that represents a significant work in traditional contact support.

key words: Sports sponsorship – competitive – performance sports –
marketing – efficiency – promoting – customer.

تمهيد

 وأصبحت عنصرا أساسيا من،احتلت الرياضة يف العقود األخرية مكانة هامة يف احلياة االقتصادية
 ووسيلة اتصال فعالة ميكن من خالهلا أن نصل إىل خمتلف الطبقات،عناصر الثقافة اإلنسانية
 كاأللعاب االوملبية ودورات كأس العامل، فاألحداث الرياضية العاملية واإلقليمية،االجتماعية
،أصبحت تثري بصورة متزايدة اهتمام مسريي املؤسسات االقتصادية اخلدماتية،والبطوالت القارية
 الشيء الذي خيلق جوا تنافسيا بني،لإلشهار بعالماهتا ومنتجاهتا ولتحقيق األهداف التسويقية
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هذه املؤسسات ،ما يدفع هبا للبحث عن قنوات اتصالية جديدة تتيح هلا جذب اهتمام أكرب
عدد ممكن من الزبائن.وهو ما أدى هبا إىل التوجه حنو احلدث الرياضي ،والرعاية الرياضية هي عقد
عمل بني مؤسسة اقتصادية وهيئة أو منظمة غري جتارية ،مثل نادي رياضي ،أو احتادية رياضية ،أو
غريها ،فاملؤسسة الراعية تلتزم بتوفري اإلمكانات املادية واملالية هلته اهليئة الرياضية،يف ظل وجود
مقابل متنحه هلا هته اهليئات ،يتم حتديده مسبقا،فاهلدف من الرعاية هو إقامة مستفيد بني
اجلانبني املتعاقدين ،فكل منهم جيين أرباح مادية ومعنوية من جراء تنظيم احلدث الرياضي ،وقد
برزت وانتشرت بشكل هام يف السنوات األخرية ،ويف عدة جماالت منها الثقافية واالجتماعية،
التعليمية ،اإلعالمية وخاصة يف اجملال الرياضي الذي استقطب االهتمام األكرب ،حيث أن الرعاية
يف هذا اجملال مازالت حتتفظ بالنصيب األوفر من اإلنفاق للمؤسسات االقتصادية خاصة
اخلدماتية ،وقد ظهرت يف اجلزائر خالل السنوات األخرية ما يعرف بالرعاية الرياضية اإلبتكارية،
ملؤسسات االتصال أو متعاملي اهلاتف النقال واليت أصبحت تتنافس على هذا النوع من الرعاية
كوسيلة فعالة للرفع من مبيعاهتا ،ومن مثة حتقيق أهداف املؤسسة ككل ،وانطالقا من أمهية الرعاية
الرياضية اإلبتكارية ودورها االسرتاتيجي يف حتقيق العوائد املرجوة ،وحتسني مبيعات مؤسسة متعامل
اهلاتف النقال "جيزي" ،قمنا بطرح اإلشكالية التالية:

كيف ميكن للرعاية الرياضية أن ترفع من األداء التسويقي مؤسسة كوندور؟
لإلجابة على اإلشكالية ميكن طرح األسئلة التالية:
 -هل ميكن اعتبار الرعاية الرياضية مصدرا مهما يف الرفع من األداء التسويقي للمؤسسات

اإلنتاجية؟

 ما طبيعة العالقة بني الرعاية الرياضية والرفع من أداء مؤسسة كوندور؟ هل يوجد فروق ذو داللة إحصائية الجتاهات إجابات العينة حول واقع الرعاية الرياضية تعزىإىل املتغريات الشخصية؟

فرضيات الدراسة:

 للرعاية الرياضية مصدر هام لتحقيق معدالت بيع عالية للمؤسسات اإلنتاجية هذا ما يؤديإىل زيادة تنافسيتها.
 توجد عالقة تأثري بني الرعاية الرياضية والرفع من أداء مؤسسة كوندور للصناعات اإللكرتونية.135
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 توجد فروق ذو داللة إحصائية الجتاهات إجابات العينة حول واقع الرعاية الرياضية تعزى إىلاملتغريات الشخصية.
أهمية الدراسة :إن أمهية الدراسة تكمن يف اآليت:

 يعترب هذا البحث مسامهة علمية يف بناء اإلطار النظري إلشكالية تأثري الرعاية الرياضية يفحصول مؤسسة كوندور على الرفع من أدائها التسويقي.
 إشراك الرعاية الرياضية يف العملية البيعية لتحقيق أهداف املؤسسة. بسبب ضعف اهتمام املؤسسات االقتصادية -خاصة يف الدول النامية ومنها اجلزائر -بأمهيةالرعاية الرياضية ومدى مسامهتها يف ترويج املنتجات ،ميكن هلذا البحث أن يساهم يف زيادة
حتسيس مسريي املؤسسات االقتصادية بأمهية استعمال الرعاية الرياضية ممثلة يف االبتكارات
واإلبداعات احلاصلة يف هذا اجملال.
أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة إىل حتليل وحتديد وتقييم الرعاية الرياضية وأثره يف التحسني

من تنافسية مؤسسة كوندور ،ولإلملام أكثر هبذا اجلانب جند بعض األهداف:
 حماولة استقراء بعمق وتأصيل منهجي بعض اإلسهامات املعرفية املقدمة من طرف العديد منالباحثني يف جمال الرعاية الرياضية وحتسني املبيعات وحتليلها.
 حماولة اقرتاح مقاربة نظرية تفرتض أن حتسني املبيعات مرتبط بشكل رئيسي بالرعاية الرياضيةوتفعيلها.
 حماولة اكتشاف بعض نظم املبيعات ذات الصلة بالرعاية الرياضية. حماولة التأكيد على الدور املتنامي للرعاية الرياضية ،كأحد أهم عوامل التفوق التنافسي يفاالقتصاد اجلديد املرتكز على قدرة ترويج املنتجات لتحقيق امليزة التنافسية ،وحتليل املكاسب
احملتملة للمؤسسة.
منهج الدراسة :للوصول إىل معرفة دقيقة لعناصر إشكاليتنا ،وقصد فهم أدق وأفضل ،مت اعتماد
املنهج الوصفي والتحليلي ،وذلك يف حتديد ماهية الرعاية الرياضية ،وحتليل كيفية حتقيق مبيعات
أفضل وطرق حتسينها.

اإلطار النظري :مفهوم الرعاية الرياضية :إن البطوالت الرياضية اليت تقام دوريا تستقطب املالين
من اجلماهري ،وتثري اهتمام مسريي املؤسسات فقد أدرك مسريي املؤسسات االقتصادية أن
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الرياضة ميكن أن تعطي نتيجة موجبة يف زيادة الدخل القومي لألمة باحتالهلا مكانا يف االقتصاد
الوطين  ،حيث حتول هذا اإلدراك إىل قناعة تامة عندما أعلن أن دخل الرياضة يف الواليات
املتحدة األمريكية عام 9002قد بل  90.1مليار دوالر أمريكي وأهنا احتلت املرتبة اخلامسة عشر
يف االقتصاد األمريكي متقدمة يف ذالك على كثري من املداخيل األمريكية ،ويضيف األمريكان أن
هذه املرتبة سوف تتحسن بشكل ملموس يف السنوات القادمة( Pierre Sahnounعام()9000
هذا ما أثار اهتمام مسريي املؤسسات االقتصادية حيث جيدون فيها فرصة للرتويج التجاري
والبيع ،ودعامة لعالمتها التجارية وفيها فرصة للرتويج التجاري والبيع ودعامة لعالمتها التجارية
وهذا ما يسمى بالرعاية الرياضية ،واألسباب الذي أدى إىل ظهور الرعاية الرياضية هو:
أوال :املنافسة بني املؤسسات وظهور االقتصاد احلر يف الدول الرأمسالية وكذالك النماذج الناجحة

يف االقتصاد بشكل عام واقتصاديات الرياضة بشكل خاص ،مثل جتربة كأس العامل لكرة القدم
اليت أقيمت يف بالربازيل عام 9002م( Champ Robinعام( .)9002اليت أعلن فيها عن
اجلانب االقتصادي والعائد املادي واالستثمارات املصاحبة هلذه الدورة حيث انتهت بطولة كأس
العامل بالربازيل واحلكومة الربازيلية قد حتصلت على مداخيل قدرت ب  0.9مليار دوالر ،من
دخل التذاكر فقط باإلضافة إىل دخل النقل التلفزيوين ،ومتويل رجال األعمال كل هذه العائدات
الضخمة من دخل املباريات ولألنشطة االستثمارية املوازية قد فاقت بكثري من الدخل املرصود
لكثري من املداخيل األخرى(حممد عبد العزيز سالمة عام(.)9000
ثانيا :اإلقالل من اإلنفاق احلكومي على دعم ومتويل الرياضة جعل األندية تبحث عن ممول هلا.
مختلف تعاريف الرعاية الرياضية :ظهرت هناك عدة تعاريف نوجز منها:

التعريف األول :إن كلمة السبونسورينغ هي من أصل التيين سبونسور " "sponsorمبعىن الكفالة
والرعاية ،تقوم املؤسسة بالدعاية واإلعالن ملبيعاهتا واإلشهار ملؤسساهتا مقابل دعم مايل يقدمه
املوصي املايل.
التعريف الثاني :تشكل الرعاية الرياضية اتصال بني مؤسسة أو عالمة جتارية عن طريق املمارسة
أو احلدث الرياضي الذي جيذب مجهور معني.
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التعريف الثالث :ونالحظ أن الرعاية الرياضية متنح لألشخاص الذين يعملون يف اجملال الرياضي،
فهو عبارة عن عقد يتم بن نادي رياضي الذي يقوم باإلشهار باستخدام أساليب وخطط معينة
عن املنتج إىل املستهلك بغرض حتفيزه لشراء املنتج واملؤسسة املمولة واجلمهور.
فالقيمة املضافة للرعاية تتمثل يف أبعاد العالمة التجارية من اللغة اإلشهارية التقليدية وإدماجها
بالفكرة من وراء إقامة احلدث أو التظاهرة ،بنجاح العملية ،بصدق التظاهر أو بالفائدة من خالل
احلصة أو الروبورتاج ( Michel Desbordesعام (.)9002
فالرعاية الرياضية تتكيف بشكل خاص ومتطلبات االتصال املعاصر ،فيكون األثر اإلجيايب حول
شهرة العالمة ،حول وضع األطراف اليت حتظى باهتمامها ،وحول صورة عالمتها (Wallises.B
عام ( ،)9002كما أن الرعاية قد تشمل بالنسبة للمنظمة ،إمكانية تنظيم هذا احلدث أو
التظاهرة ،مث العمل على االشرتاك معه إعالميا من أجل حتقيق أهداف االتصال
التسويقي( Derbaix.C, Gérard. P et Lardinoit. Tعام ( ،)0222يف الرعاية الرياضية
نتحدث عادة عن املسامهات املالية ،املادية أو اخلدماتية اليت تقدم لرياضي أو منظمة رياضية
(نادي حمرتف ،مجعية ،)...،فهي قد تأخذ عدة أشكال يف الرياضة ،بدءاً بدعم رياضي أو دعم
نادي ،مث رعاية بشكل خاص أو ال ملنافسة أو لتظاهرة رياضية ،أو حىت الدعم املايل الحتادية أو
رابطة (عام .)9002( http://librapport.org/getpdf.php ?download
أشكال الرعاية الرياضية :للرعاية الرياضية أشكال عدة ختتلف باختالف الرعاة

( Syivérepiquetعام:)0291

الرعاية الرياضية بالشهرة :تنتهج املؤسسة الرعاية الرياضية عن طريق الشهرة للتعريف هبا

ومبتوجاهتا ،حيث تضع امسها واضحا يف القاعات الرياضية وألبسة الرياضني.

الرعاية الرياضية بالصورة :يقوم على استغالل صورة فريق أو العب مقابل مبالغ مالية عن طريق
عقود تربم مع الشركة ،حيث تستفيد هذه األخرية من حتسن صورهتا وعالمتها التجارية عند
اجلمهور.

الرعاية الرياضية بالتجربة أو المصداقية :يعتمد هذا الشكل على املؤسسة ،املنتوج واحلدث،

وهذا الشكل يستعمل من طرف املؤسسات اليت هلا عالقة بنوع الرياضة ويعتمد على الرياضي
املستعمل للمنتوج وعلى املنتوج نفسه.
138
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الرعاية الرياضية بالشبكة :يف هذا الشكل من الرعاية الرياضية تقوم املؤسسة بإجراء مسابقات
جللب عدد من اجلمهور عن طريق تنشيط شبكة بيعها.

سوق الرعاية الرياضية :ميكن حتديد التبادالت اليت تتم يف سوق الرعاية الرياضية ،بني األطراف

التالية ( Champ Robinعام:)9002

الراعي :الذي يهدف للتعريف بعالمته منتوجه ،أو باختصار تطوير شهرته أو صورته أمام
اجلمهور العريض أو احمللي ،فيقدم يف املقابل دعم مايل ،مادي ،أو خدمايت.
منظم الحدث الرياضي :لزيادة شهرته ،نشاطاته الرياضية و/أو املالية ،وهو يقدم للراعي وسائل

الربط بني املؤسسة
للرتويج لصورته ،عالمته أو منتوجه ،يف ظل وجود تغطية إعالمية ،تضمن ّ
الراعية مع صورة الرياضة املمارسة أو احلدث املنظم.
ومنه ميكن متثيل آليات التبادل يف سوق الرعاية الرياضية ،من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)11آلية عمل سوق الرعاية الرياضية
إشراك صورة المؤسسة

تحسين صورة

األهداف:

لتستفيد منها

عالمة المؤسسة

التعريف بعالمته أو منتوجاته. -العائد اإلعالمي أو المالي.

التغطية اإلعالمية التي
تستفيد منها الرياضة

مقابل اإلعانة

هيئة أو مؤسسة خاصة أو عامة

إتاحة الوسائل التي تمكن من
االتصال العام أو المحلي

منظم الحدث الرياضي

الرعاية الرياضية
إعانات الراعي
األهداف:

تطوير الفريق من حيث

مكافآت الالعبين أو اإلطارات المسيرة
بالنسبة لرياضة االحتراف

دعم مالي أو لوجيستسكي
لمنظم الحدث

تكوين الشباب المجازين
ومن حيث الصورة

التكفل بنقل الفرق وتقديم وسائل ومنشئات

Source :Champ Robin. op.cit. Consulté le 09juin 2002 à 12h22.
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يف معظم احلاالت ،الرعاية الرياضية متكن من الّرفع من شهرة العالمة ،من خالل إشراك منتوجاهتا
مع الفريق أو احلدث أو الرياضي الذي قامت برعايته ،من خالل تغطية إعالمية جيّدة اليت تسمح
باستهداف فئة عريضة من اجلمهور املستهدف ،هذا األثر الكمي ،ميكن أن يضاف إليه أثر
كيفي ،من خالل زيادة إدراك اجلودة يف ذهن املستهلكني .مثالً العالقة بني سباق Formule1
وشركة .Renault

معايير اختيار الرياضة من طرف الراعي :لتحديد اختيار نوع الرياضة القادرة على تطوير صورة

العالمة ،شهرة أو صورة املنتوج أو اخلدمة ،جيب أوال حتديد ما نريد إبدائه للعينة املستهدفة ،يف
نفس السياق فإن  Gary Tribouيفرق بني ثالث اسرتاتيجيات للمؤسسات يف هذا اجملال:
الشكل رقم ( :)12استراتيجيات المؤسسات الراعية الختيار نوع الرياضة

مؤسسة تبحث عن تطوير
إستراتيجية المنتج

قطاع :
النسيج ،اإلعالم اآللي،
السيارات،
اإللكترونيك...،

القطاعات التي برهنت فيها المنتوجات
على فعاليتها ،بإشراك صورتها لرعاية

مؤسسة تؤدي استراتيجية تزكية
مؤسسة تستهدف جمهورا عريضا
جدا

قطاع:
التبغ ،الكحول ،ألعاب
الصدفة ،الخدمات المالية،
الكيمياء.

القطاعات أين المنتوجات يمكن أن تضر
بالمجتمع

الحدث الرياضي

قطاع:
الصناعات الغذائية،
السيارات...،

القطاعات التي لها نفس جمهور
الرياضات الشعبية

Source :Champ Robin. op.cit. Consulté le 03juin 2002 à 14h50.

الفعالة من حيث الصورة ،قطاع
فبعد حتديد نوع القطاع الذي تنتمي إليه املؤسسة(قطاع املنتجات ّ
املنتجات الضارة ،قطاع املنتجات الكتلية) ،يأيت اختيار نوع الرياضة ،والذي له عالقة مبدير
املؤسسة والرياضة اليت كان ميارسها يف شبابه ،أو تلك املألوفة لديه "حالة الرعاية السخية"،
كمايتعلق أيضا حبجم املؤسسة.
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اإلطار المنهجي للدراسة :مجال الدراسة :المجال المكـاني :اقتصرت حدود الدراسة على
مديرية التسويق وما يتعلق هبا(اإلشهار ،الرعاية ،مصلحة الزبائن ،اإلعالن) يف مؤسسة كوندور.

المجال الموضوعي :تناولت هذه الدراسة البحث يف مدى اهتمام مؤسسة كوندور بالرعاية
الرياضية والرفع من األداء التسويقي ،وذلك من خالل البحث يف حمورين أساسني ومها:
 -واقع الرعاية الرياضية – رفع األداء التسويقي.

عينة الدراسة :من العوامل األساسية اليت جيب على أي باحث حتديدها قبل البدء يف دراسته هي
حصر جمتمع البحث ،وهذا األخري يتكون من مجيع املفردات اليت تشكل مشكل الدراسة ،وقد
خيتلف عددهم أو حجمهم حسب هدفها ودرجة دقتها ،ويف دراستنا هذه ،جمتمع البحث يشمل
 02مديريات واليت كان عدد العمال هبا( )000كمتوسط بالنسبة للمؤسسة ،وقد كان حجم
العينة يتمثل يف  20فرد والذين مثلوا نسبة  %90من جمتمع الدراسة ،وقد مت اختيار هذه العينة
بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسـة األصلي وخاصة الذين هلم عالقة باإلعالن واإلشهار والتسويق
الرياضي.
أدوات وأساليب الدراسة الميدانية :أدوات الدراسة :الجزء األول :يتعلق بالبيانات

الشخصية :تعترب املتغريات الشخصية ذات أمهية كبرية يف التعرف على خصائص العينة والوقوف
على مدى تأثريها على نتائج الدراسة ،من أهم املتغريات الشخصية للعاملني:املؤسسة املعنية
اجلنس ،العمر ،مدة اخلدمة ،املستوى الدراسي.
الجزء الثاني :ويشمل هذا اجلزء العبارات اليت تتكون منها االستبانة ،حيث تضمنت أداة

الدراسـة  09فقـرة على مقياس ليكرت اخلماسي وهي أوافق بشدة ،أوافق ،حمايد ،ال أوافق ،ال
أوافق بشدة .وهي مقسمة إىل حمورين:
المحور األول :عبارات تصف واقع الرعاية الرياضية يف مؤسسة كوندور(،الفقرات من 0إىل ،)02
وتقابل كل فقرة من فقرات احملور قائمة حتمل العبارات التالية( :أوافق بشدة ،أوافق ،حمايد ،ال
أوافق ،ال أوافق بشدة).
المحور الثاني :األداء التسويقي يف املؤسسة( ،الفقرات من 00إىل  ،)09وتقابل كل فقرة من

فقرات احملور قائمة حتمل العبارات التالية( :أوافق بشدة ،أوافق ،حمايد ،ال أوافق ،ال أوافق
بشدة) ،وحىت ميكن قياس اجتاهات أفراد العينة ،مت إعطاء نقاط هلذه االختبارات ،ومت تقسيم
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السلم إىل ثالث جماالت لتحديد درجة املوافقة:
 -اجملال [ [ 2.5 -0مرتفعة؛  -اجملال [ [0 - 2.5متوسطة؛  -اجملال [ [2 - 0منخفضة.

األسلوب اإلحصائي المستخدم في الدراسة :من أجل حتقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات

اليت مت مجعها ،مت استخدام برامج التحليل املسمى باحلزمة اإلحصائية للدراسات االجتماعية
 ،SPSSوذلك من أجل حساب:
 معامل ثبات ألفا كرونباخ حلساب معامل ثبات حماور االستبانة باإلضافة إىل االستبانة ككل. معامل ارتباط بريسون لتحديد مدى االتساق الداخلي ألداء الدراسة. التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب ،واالحنراف املعياري لتحديد استجابات أفراد عينةالدراسة اجتاه حموري الدراسة.
 اختبار االحندار اخلطي لقياس التأثري اإلحصائي للمتغري املستقل على املتغري التابع. حتليل التباين األحادي"ف"  ANOVAلتحديد داللة الفروق واالختالفات بني استجاباتأفراد عينة الدراسة باختالف متغريات الدراسة(اجلنس ،العمر ،مدة اخلدمة ،املستوى الدراسي)،
واليت تكون عند مستوى داللة ( )0.02فأقل.
ثبات االستبانة :مت حساب ثبات االستبانة مبحوريها واالستبانة ككل حبساب قيمة ألفا كرونباخ
لقياس مدى ثبات االستبانة واجلدول التايل يوضح معامالت الثبات ألفا  /كرونباخ.
جدول رقم( )11معامالت ثبات أبعاد االستبانة
االستبانة

قيمة ألفا كرونباخ

احملور األول

0.77

احملور الثاين

0.80

االستبانة ككل

0.82

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج .SPSS
يوضح اجلدول أعاله قيم معامالت الثبات حملاور االستبانة الثالثة واالستبانة ككل ،ويتضح من
قيمة ألفا كرونباخ للمحور األول وهي( )0.77حيث أهنا قيمة عالية وأكرب من  ،0.2وهذا يؤكد
ثبات هذا احملور وإمكانية االعتماد على نتائجه واالستفادة منها يف التفسري واملناقشة ،كما تدل
قيمة ألفا كرونباخ للمحور الثاين وهي( )0.80هي عالية كذلك مما يؤكد ثبات هذا احملور.
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ويتضح من قيمة ألفا كروونباخ لالستبانة ككل وهي( )0.99وهي قيمة عالية ،وعليه ميكن
االعتماد على نتائج االستبانة واالستفادة من نتائجها يف التفسري واملناقشة.

االتساق الداخلي :بلغ عدد االستبيانات املسرتجعة  21استبانه ،أي بنسبة ،%19.00ومت

استبعاد  1استبانه لعدم استكماهلا ،حيث جرى فعليا حتليل  20استبيان ،وحلساب االتساق
الداخلي حملاور االستبانة مت حساب معامل ارتباط درجة كل عبارة من عبارات احملورين مع احملور
الذي تنتمي إليه وتبيان االتساق الداخلي حملاور االستبانة.
جدول رقم( )12يوضح معامالت ارتباط العبارات التي تصف واقع الرعاية الرياضية في
مؤسسة كوندور دال عند مستوى()1011

رقم العبارة

معامل االرتباط

0

*0.260

9

**0.450

3

**0.626

2

*0.415

2

**0.522

2

0.120

1

**0.538

9

**0.641

2

**0.519

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج .SPSS
يتضح من اجلدول أعاله أن معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من العبارات اليت تصف واقع
الرعاية الرياضية يف مؤسسة كوندور هلذا احملور مجيعها دالة إحصائيا عند مستوى( ،)0.00ماعدا
العبارة رقم( )2فهي غري دالة إحصائيا عند مستوى( ،)0.00وان قيم معامالت االرتباط مجيعها
موجبة وترتاوح بني( )0.260إىل( )0.641وهذا يشري إىل التجانس الداخلي بني العبارات اليت
تصف واقع الرعاية الرياضية يف مؤسسة كوندور.
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جدول رقم( )10يوضح معامالت ارتباط العبارات التي تصف األداء التسويقي في مؤسسة
كوندور دال عند مستوى()1011
00

**0.645

00

0.158

09

*0.276

00

0.129

02

**0.572

02

**0.784

02

0.055

01

**0.517

09

**0.428

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج .SPSS
يتضح من اجلدول أعاله أن معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من العبارات اليت تصف
األداء التسويقي يف مؤسسة كوندور والدرجة الكلية هلذا احملور معظمها دالة إحصائيا عند
مستوى(،)0.00ما عدى العبارات ( ،)02، 00،00وترتاوح بني( )0.276إىل()0.784
وهذا يشري إىل التجانس الداخلي بني العبارات اليت تصف مستوى حتسني التنافسية يف مؤسسة
كوندور.
عرض نتائج الدراسـة :تحليل نتائج الجزء األول :يتم يف هذا اجلزء عرض البيانات املتعلقة
باخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسـة وتشمل :اجلنس ،العمر ،مدة اخلدمة ،املستوى

الدراسي .جدول رقم( :)10الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة
املتغري

الفئات

التكرار

النسبة %

اجلنس

ذكر

92

29.2

أنثى

02

09.2

العمر

أقل من  92سنة

0

9.2

من  92سنة إىل أقل من 30سنة

1

01.2

من00سنة إىل أقل من 02سنة

09

00

من02سنة إىل اقل من20سنة

1

01.2

من20سنة إىل أقل من22سنة

2

99.2

من22سنة فأكثر

2

00
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مدة
اخلدمة

املستوى
الدراسي

أقل من  02سنوات

2

99.2

من  02إىل أقل من  00سنوات

00

09.2

من00اىل أقل من02سنة

0

1.2

من02سنة فأكثر

02

01.2

أقل من الثانوي

0

1.2

الثانوي أو ما يعادله

02

02

جامعي

90

29.2

دراسات عليا

9

2

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج .SPSS
تحليل نتائج الجزء الثاني :وقسمناه إىل حمورين:

أوال:واقع الرعاية الرياضية في مؤسسة كوندور :تتبين نتائج المجموع العام :أن املتوسط
احلسايب الكلي ( )2.506والذي يقع بني [ ،[ 3-2.2يعين أن أفراد عينة الدراسة يعتقدون إىل
حد ما أن املؤسسة هتتم بالرعاية الرياضية كوسيلة فعالة لرتويج منتجاهتا ،ولكن بتشتت صغري
إلجابات أفراد العينة باحنراف معياري قدره (.)0.596
نستنتج من ترتيب قيم املتوسطات احلسابية أن املؤسسة تعتمد على وسائل اإلعالم يف مجيع
نشاطاهتا يف جمال الرعاية الرياضية ،وأهنا تسعى جللب الكفاءات اليت متتلك املهارة والقدرة يف جمال
التسويق الرياضي ،إضافة إىل استعمال معايري ومواصفات معينة الختيار األندية والفرق والالعبني
املعنيني باإلعالن عن منتجات املؤسسة ،وأن اإلدارة العليا تراقب أداء املصلحة املكلفة بالرعاية
الرياضية من خالل تقدمي تقارير شهرية وسنوية.
ثانيا :األداء التسويقي في مؤسسة كوندور :ملعرفة ذلك مت حتديد التكرارات والنسب املئوية

واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات احملور الذي يصف العبارات اخلاصة بالرفع من
األداء التسويقي يف مؤسسة كوندور ،وقد مت حساب املتوسطات احلسابية حلساب ترتيبات العبارة
وفق قيمة املتوسط احلسايب:
تتبين نتائج المجموع العام :إىل املتوسط احلسايب الكلي ( )2.472والذي يقع بني [،[ 2.5 –1

وهذا يعين أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن للرعاية الرياضية دور يف الرفع من األداء
التسويقي للمؤسسة مع املؤسسات األخرى ،ولكن بتشتت معترب إلجابات أفراد العينة باحنراف
معياري قدره ( ،)0.999وقد جاءت درجة املوافقة حمصورة بني [ ،[ 2.5-0إذا فدرجة املوافقة
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مرتفعة ،وبالتايل نستنج أن مستوى األداء التسويقي للمؤسسة حيتل مكانة نوعا ما جيدة ولكن
هي ليست كمستوى أداء املؤسسات املنافسة ،ويف النهاية املؤسسة ال تواجه مشكلة تسويقية
كبرية ،ولكن هناك مشكلة تكمن يف تطوير منتجاهتا وتوسيع إسرتاجتيتها يف جمال الرعاية الرياضية
وذلك برفع أدائها أكثر خاصة التسويقي ،ووضع إسرتاتيجية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف أكرب.
اختبار فرضيات الدراسة :من خالل اآليت ميكن حتديد صحة أو عدم صحة الفرضيات اليت

وضعت فيما خيص الدراسة.

الفرضية الرئيسية األولى :واليت تنص على ما يلي:

 :H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرعاية الرياضية يف الرفع من األداء التسويقي ملؤسسة
كوندور عند مستوى داللة .0002
 :H1يوجد أثر ذو داللة إحصائية للرعاية الرياضية يف الرفع من األداء التسويقي ملؤسسة كوندور
عند مستوى داللة .0002
والختبار هذه الفرضية استخدمنا اختبار حتليل االحندار البسيط ،كما هو موضح يف اجلدل التايل:

جدول رقم ( :)10نتائج اختبار االنحدار للرعاية الرياضية والرفع من األداء التسويقي
املتغري املستقل :الرعاية الرياضية

البيان
املتغري التابع :الرفع
من األداء التسويقي

R

 R2معامل

 Bمعامل

االرتباط

التحديد

االحندار

ملؤسسة كوندور

0.900

0.292

0.002

 tاحملسوبة
2.000

 Sigمستوى
املعنوية
0.00

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج .SPSS
يوضح اجلدول أعاله أثر الرعاية الرياضية يف الرفع من األداء التسويقي لدى مؤسسة كوندور،
حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ما يلي:
 قيمة معامل االرتباط  R=0.801بني الرعاية الرياضية والرفع من األداء التسويقي مما يوضح قوةالعالقة بني هذين املتغريين.
 بلغ معامل التحديد  R2=0.625أي أن ما قيمته  0.625من التغريات يف األداء التسويقيللمؤسسة ناجتة عن التغري يف الرعاية الرياضية ،كما بلغت قيمة معامل االحندارB= 0.135
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وهذا يعين أن الزيادة بدرجة واحدة يف الرعاية الرياضية يؤدي إىل الزيادة يف األداء التسويقي
للمؤسسة بقيمة  ،0.135كما بلغت قيمة  tاحملسوبة 5.103وهي دالة عند مستوى املعنوية .0.00
ومنه نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية
للرعاية الرياضية يف الرفع من األداء التسويقي ملؤسسة كوندور عند مستوى داللة .0002
الفرضية الرئيسية الثانية :واليت تنص على ما يلي:

 :H0 -1ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية الجتاهات إجابات العينة حول واقع الرعاية
الرياضية تعزى إىل املتغريات الشخصية.
 :H1 -2ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية الجتاهات إجابات العينة حول واقع الرعاية
الرياضية تعزى إىل املتغريات الشخصية.
الختبار هذه الفرضية استخدمنا اختبار حتليل التباين األحادي  one-way-anovaللتحقق من
وجود تباين ذات داللة إحصائية يف اجتاهات اإلجابات حول واقع الرعاية الرياضية تعزى إىل
املتغريات الشخصية.
جدول رقم ( :)10نتائج التباين حسب المتغيرات الشخصية

املتغري
اجلنس
السن
مدة اخلدمة
املستوى
الدراسي

جمموع

متوسط

املربعات

املربعات

بني اجملموعات

2.643

0.285

داخل اجملموعات

7.867

0.497

بني اجملموعات

46.546

2.577

داخل اجملموعات

61.921

2.403

بني اجملموعات

23.218

1.367

داخل اجملموعات

35.524

1.459

بني اجملموعات

11.263

0.608

داخل اجملموعات

13.475

0.595

مصدر التباين

قيمة F
0.531
1.486
0.890

1.001

 Sigمستوى
املعنوية
0.979
0.576
0.560
*0.037

(*) وجود اختالف دال معنوياً عند مستوى داللة .a≥0.05
املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج .SPSS

انطالقاً من نتائج اجلدول ميكن حتليل تباين اجتاهات اإلجابات حول واقع الرعاية
الرياضية وف ًقا للخصائص الشخصية ملؤسسة كوندور اليت يتميزون هبا كما يلي:
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 يوجد تباين ذو داللة إحصائية يف اجتاهات اإلجابات حول واقع الرعاية الرياضية تعزى إىلمتغري املستوى الدراسي ،وذلك لكون مستوى الداللة (املعنوية) احملسوبة ( )sig= 0.037أقل
من مستوى الداللة املعتمد ( )0.05فإجابات أفراد العينة ختتلف باختالف الفئة العمرية اليت
ينتمون إليها.
 ال يوجد تباين ذو داللة إحصائية يف اجتاهات اإلجابات حول واقع الرعاية الرياضية إىلمتغريات اجلنس والسن ومدة اخلدمة.

الخاتمة :وبناءا على ما سبق فإننا نستنتج النقاط التالية:

ختصيص مبالغ مالية ضخمة للحمالت اإلعالنية.مبا فيها الرعاية ألي خدمة من للخدمات اليت
تقدمها املؤسسة وهذا نظرا لألمهية البالغة للحمالت اإلعالنية والرتوجيية بصفة عامة خاصة يف
جمال الرعاية ،التعاقد مع جنوم عامليني سواء كانوا رياضيني أو فنانني عامليني للرتويج ملنتجات
املؤسسة ،تتفوق الرعاية على اإلشهار من خالل االستغالل يف العشرية األخرية وهذا ما أثبتته
األرقام ،ميكن أن حتقق الرعاية نوع من األثر النفسي على الزبائن ،كما يتقارب مع املسؤولية
االجتماعية للمؤسسة ،ميكن للرعاية أن حتقق أهدافها من خالل األحداث ذات االستقطاب
الواسع من ناحية املتابعة.
 التوصيات المقدمة :بناء على نتائج املتوصل إليها ،ميكن اقرتاح بعض التوصيات ندرجها
كما يلي:

 تكوين فرق استشارية داخل القسم التجاري والتسويقي مكلفني بالبحوث اخلاصة بالرتويجوالرعاية يعملون بالتنسيق مع فريق مكلف بدراسة السوق املستهدفة (بالنسبة للمؤسسة).
 توفري اجلو املناسب داخل املؤسسة خاصة بني األفراد العاملني وخلق بيئة داخلية مالئمةتتماشى مع املكانة اليت حتظى هبا املؤسسة.
 القيام بعمليات تكوين إلطارات يف التسويق على املدى البعيد والقصري من املستحسن أنيكونوا عاملني يف املؤسسة.
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 كذلك إبراز الشهرة اليت تتمتع هبا املؤسسة وأيضا اجنازاهتا احملققة وإسهاماهتا يف اجملال وهذا لرتسيخ وإظهار نوع من القيمة واخلربة اليت،الرياضي على مستوى الرسائل االشهارية
.أصبحت تتمتع هبا املؤسسة
 حتسني دور العالقات العامة يف العمل الرتوجيي على مستوى املمارسني إلظهار مدى وبالتايل العمل على إحداث قطب،االنسجام والتفهم الذي تبديه املؤسسة لتحقيق رغباهتم
 وعلى مستوى آخر القيام بنفس العملية مع املناصرين،فعال يف تنمية الرغبة يف اقتناء املنتج
.واملتتبعني للرياضة
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