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 املقدمة:

رياضية، وأن الخطط الرئيسية للتسويق هي أولى الخطط التي التسويق هو أحد األنشطة الرئيسية واملهمة ألي مؤسسة سواًء كانت رياضية أو غير 

 يجب أن تبدأ بها املؤسسة الرياضية التي في ظلها يمكن تخطيط باقي األنشطة الرياضية على أسس وقواعد علمية وفنية سليمة.

الواجب تطويره وتطوير اللوائح التي تحكم العمل في الهيئات وباالستناد ملدخل النظم في اإلدارة باعتبار املجال الرياض ي نظام داخل املجتمع من 

الحديث واتجاهاته، ولكن مع االتجاه الحديث  العاملة فيه، ولذا على املؤسسات الرياضية أن تساير التطور العلمي والتكنولوجي ملواكبة معالم العصر

ادة التمويل الذاتي ومعدالت اإلنتاج في مختلف املجاالت الرياضية، حيث أن يجب أن يعتمد التسويق الرياض ي على أسس علمية، وذلك باملساهمة في زي

ضية ــ مراكز الشباب املهمة الرئيسية للتسويق تتمثل في تسهيل تدفق وانتقال السلع والخدمات في البطوالت من مراكز اإلنتاج ) االتحادات ـــ األندية الريا

 مع التغير الهائل في املجال االقتصادي العاملي ومواكبة تطوره( إلى مراكز الشراء. ومن هذا املنطلق وتماش
ً
نجد أن من األهمية بمكان أن تقوم مراكز  .يا

مما يتماش ى مع خطة السوق الحالي من حيث ترتيب أهدافها وتحديد  ،الشباب ببعض االصالحات االقتصادية عن طريق ترشيد وتوجيه اقتصادها

 
ً
حيث أنه أساس ي ومؤثر  ،برامجه الحالية والبرامج املقترحة عن طريق إيجاد مصادر متعددة للتمويل والتسويق الرياض يوتحديد  ،حاجاتها األكثر إلحاحا

 (3، صم2014)قشطة، . في جميع عناصر النشاط الرياض ي

انوني في منافسات االتحادات الرياضية ولألندية و املراكز الرياضية دور مهم  وكبير في نشر وتطوير الرياضة بين أفراد املجتمع كونها هي املمثل الق

وكونها أندية رياضية تخصصية ترعى الرياضة وتسعى إلى تطويرها من خالل إيجاد األرضية  ةالقطر واملنافسات الرياضية الخارجية من جه ى على مستو 

يق الرعاية الكاملة للشباب وإتاحة الظروف وتعتبر مراكز الشباب من ضمن الهيئات الحكومية التي تعمل على تحق املناسبة لذلك من جهة أخرى.

لدولة املناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية واالجتماعية والترويجية والبيئية في إطار السياسة العامة ل
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 امللخص:

أما عينة الدراسة فقد هدفت الدراسة إلى اختبار العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي في السودان. وفق املنهج الوصفي التحليلي،      

حيث  تم استخدام أداة االستبانة لجمع البيانات، تم اختيارها من بعض األفراد بطريقة تتضمن الناشطين في مجال التسويق الرياض ي،

 أي نسبة االستبانة املستردة بلغت )100( استبانة على املستهدفين. واستجاب )100زيع عدد )قامت الباحثة بتو 
ً
وتم تحليل ، %( 100( فردا

( إذ استخدمت عدد من األساليب اإلحصائية للتحقيق من صحة الفرضية ومنها معامل االرتباط Spssالبيانات باستخدام برنامج )

(person وتحليل االنحدار ).مراكز الشباب تقدم خدمات تلبي حاجات الشباب  وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج أهمها: البسيط

تمت الدراسة بتوصيات أهمها:. واملجتمع لضمان السالمة والصحة البدنية والثقافية
ُ
استثمار االمكانيات البشرية واملادية املوجودة  ثم خ

 لكي تساهم في تطوير مراكز الشباب.

 مراكز الشباب. ؛التسويق الرياض ي ؛العوامل املؤثرة :املفتاحية الكلمات
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 في كافة الجوانب، وكذلك تدريبهم على والتخطيط الذي يضعه املجلس القومي للشباب، كما تهدف مراكز الشباب إلى إعداد الشباب إعداد
ً
 سليما

ً
ا

 (29، صم2006)الشافعي، .كيفية تنظيم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة األنشطة الرياضية املختلفة وتكون تحت قيادة رشيدة ومتخصصة

، وُيعزى ذلك إلى أن أغلب األندية  ى ويعد السودان من الدول الضعيفة في املستو 
ً
الرياض ي فإنه ال يصل إلى مستوى الدول  املتقدمة رياضيا

 في بناء وتطوير أنشطتها الرياضية على املنح التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لها والتي ال تفي
ً
بجزء من متطلبات  واالتحادات واملراكز تعتمد ماديا

 تعتمد على بعض النشاطات التسويقية غير املنتظمة، في البناء وتطوير وتوسيع القاعد
ً
. وأيضا

ً
ة الرياضية واالرتقاء بها إلى مصاف الدول املتقدمة رياضيا

 بل تتعدى ذلك إلى جوانب أخرى كثيرة كاإلعالمية واملعنوية وغيرها. ،حين أن عملية التسويق الرياض ي ال توفر الجانب املادي لألندية الرياضية فقط

 ،التقدم التكنولوجياإلعالم ،النظام السياس ي واالقتصادي بالدولة، ) هذه الدراسة التقويمية للكشف عن العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي وتأتي

حالة لوالية سودانية . وهي دراسة (قلة الكفاءات البشرية، املوروث الثقافي، ضعف قناعة بعض الشركات املستثمرة واملؤثرة بالتسويق من خالل الرياضة

 يمكن تعميم نتائجها لالستفادة منها في تطوير مراكز الشباب في بقية الواليات السودانية.
ً
 تمثل نموذجا

 مشكلة الدراسة:

س ينعك لها، التسويق الرياض ي من عناصر تكوينات املراكز الشبابية التي تتسم بصبغة النشاطات الرياضية مما يمثل رافد تمويلي واستثماري 

 ،النظم، لكن نلحظ أن اإلمكانات املادية ،وتبرز مشاكل التسويق الرياض ي في العديد من العوامل ،بدوره في إمكانات املراكز واألنشطة التي توفرها

 االرياضية يفصح عنه ولعل إيضاح مشكلة املراكز، والقوانين التي تدار بها تلك املراكز تمثل عقبة كبيرة في تبني فكر التسويق الرياض ي بمراكز الشباب

وعوائد مستمرة لضمان صيرورتها املادية ومقدرتها في توفير الخدمات التي تلبي حاجات املجتمع من تبني فكرة  ،نشاط املراكز نفسها في توفير موارد

 التسويق الرياض ي والتخطيط السليم له. 

االستثمارات و جذب رؤوس األموال و فكرة األمن  املجتمع وموازنته بين فكرة زيادةبداية أي إصالح اقتصادي يبدأ من التشريع ورعايته لحاجات و 

ادة عد إكتشاف ومعرفة العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي بمراكز الشباب بمثابة نقلة للرياضة السودانية و قدرتها على التنافس مع الري. ويُ القومي

 على الدراسات والبحوث التي على حسب علم الباحثة وإطالعها و  .العاملية
ُ
جريت في مجال التسويق الرياض ي وجدت ندرة في الدراسات السابقة التي ا

العوامل املؤثرة على مما استثار دافعية الباحثة للتعرف على تلك  ،على مختلف مستوياتها تناولت العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي بمراكز الشباب

 ومن هذا املفهوم تكمن مشكلة البحث بالسؤال الرئيس التالي:  شباب.التسويق الرياض ي بمراكز ال

 التسويق الرياض يعلى  (، الدعم الحكومي املقدماملتاحة الخدمات املقدمة، التشريعات القانونية، اإلمكانيات املادية والبشرية) هل تؤثر العوامل

 كز شباب والية سنار؟امر في 

 أسئلة فرعية هي:وتفرعت من هذا السؤال أربعة 

 كز شباب والية سنار؟امر في  التسويق الرياض يعلى املقدمة  لخدماتا عاملؤثر يهل  .1

 ؟كز شباب والية سنارامر في لرياض ي لتشريعات القانونية التي تنظم عملية التسويق اا عامل يؤثرهل  .2

 كز شباب والية سنار؟امر في  الرياض يالتسويق على إلمكانيات املادية والبشرية املتاحة ا عامل يؤثرهل  .3

 كز شباب والية سنار؟امر في  التسويق الرياض يعلى الدعم الحكومي املقدم  عامل يؤثرهل  .4

 أهمية الدراسة:

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من ناحيتين هما:

 األهمية العلمية: •

 من قبل الباحثين في اآلونة األخيرة، بسبب أهمية درجة ممارسة 
ً
 كبيرا

ً
 من وجهة نظر الباحثة نال اهتماما

ً
 مهما

ً
التسويق يتناول البحث موضوعا

هذه الدراسة  اإلضافة إلى أنبالرياض ي في مراكز الشباب بالسودان، وهو موضوع التسويق الرياض ي الذي يصعب إنكار حاجة األندية واملراكز إليه، هذا 

 
ُ
عد هذا املوضوع لدى الباحثين والكتاب في علم التسويق عد من الدراسات املكملة للدراسات السابقة في مجال التسويق الرياض ي في مراكز الشباب، ويُ ت

 في أدبياتهم. ويثري املكتبة العربية بمساهمة بحثية تضاف إلى الدراسات والبحوث السابقة بصفة عام
ً
 رئيسا

ً
ة، وللسودان بصفة خاصة، وذلك موضوعا

 مما يعطي هذه الدراسة أهمية لتناول هذا املوضوع.

 األهمية العملية: •

 أنجد 
ُ
عد من املواضيع املهمة التي تساهم في الفكر التسويقي ن دراسة العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي في مراكز الشباب بالسودان؛ ت

 من مصادر االرتقاء بمراكز الشباب وتطوير وتوسيع القاعدة الرياضية وتقدمها و ضمان استمرارها، و تجاوز ا
ً
 مهما

ً
ملشاكل الحديث، كونها مصدرا

لكاملة للشباب وإتاحة الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم. خاصة في املراكز والصعوبات التي تعيق أهدافها ورسالتها الحضارية املتمثلة في تحقيق الرعاية ا



 مرام الطيب                                                                                    العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي من وجهة نظر العاملين بمراكز شباب والية سنار  

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 535-550 
 537 

 

تنافسية. وإبراز التي تسعى إلى تبني إستراتيجیة التسويق الحديثة التي تسمح بمشاركة العاملين في إتخاذ القرارات؛ وٕاستغالل الفرص، وزيادة قدرتها ال

 اكز الرياضية لتأشير مالمح املشكلة ولتقديم التوصيات املقترحة بشأنها.دور التسويق الرياض ي الناجح في تحقيق أهداف املر 

 :فرضيات الدراسة

 تتمثل فرضيات البحث في اآلتي:

 والية سنار.  –هناك عوامل مؤثرة على التسويق الرياض ي ملراكز الشباب بالسودان الفرضية الرئيسية:

 .املتاحة بمراكز الشباب )والية سنار(على التسويق الرياض يهناك تأثير لإلمكانات املادية والبشرية  .1

 .هناك تأثير للتشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز الشباب )والية سنار( فكر التسويق الرياض ي .2

 أهداف الدراسة:

  :يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية

 والية سنار.املقدمة بمركز شباب واألنشطة الخدمات معرفة  .1

 التشريعات والقوانين على تبني مركز الشباب لفكر التسويق الرياض ي. أثر بيان .2

 اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة بمركز شباب والية سنار. أثرقياس  .3

 مدى تأثير الدعم الحكومي املقدم ملركز شباب والية سنار.توضيح  .4

 حدود الدراسة:

 : الحدود املوضوعية
التقدم التكنولوجي، قلة الكفاءات  )النظام السياس ي واالقتصادي بالدولة، اإلعالم،اقتصرت الدراسة الحالية على تناول العوامل املؤثرة 

ز على التسويق الرياض ي بالتطبيق على مراكالبشرية، املوروث الثقافي، ضعف قناعة بعض الشركات املستثمرة واملؤثرة بالتسويق من خالل الرياضة( 

 الشباب في والية سنار بالسودان.

 بمراكز الشباب في والية سنار.الناشطين في مجال التسويق الرياض ي العاملين  : تكونت عينة الدراسة منالحدود البشرية

 على الضفة الغربية لنهر النيل األزرقالحدود املكانية
ً
 الخرطوم.جنوب شرق  -: تم اختيار والية سنار وهي تقع جغرافيا

 .م2021-2020: تم تطبيق هذه الدراسة في العام الحدود الزمانية

 :والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 تعريف التسويق الرياض ي:

 في نشر وتطوير الرياضة 
ً
 مهما

ً
أفراد بين التسويق الرياض ي من املواضيع الحديثة التي أصبح يهتم بها الباحثين واملؤسسات، وذلك ألنه يمثل محورا

ه املجتمع. ومن هذا املنطلق هنالك محاوالت متعددة من قبل العديد من الكتاب والباحثين لتعريف مفهوم التسويق الرياض ي، كل حسب وجهة نظر 

 وذلك على النحو التالي:

 .
ً
بأنه:" نظام اجتماعي يهدف  (. التسويق27، ص2006يحي ،) بَينالتسويق الرياض ي يستمد فلسفته من التسويق، لذا يجب تعريف التسويق أوال

وُعرفت الرياضة بأنها: "كل  إلى تحقيق مستوى معين من الرفاهية للمجتمع من خالل ضمان تدفق السلع والخدمات املرغوبة بين أعضاء املجتمع".

لبدنية والصحة العقلية وتشكيل أشكال النشاط البدني الذي تتم من خالله مشاركة عارضة أو منظمة والتي تهدف إلى التعبير أو تحسين اللياقة ا

 (Rob Wilson ,Mark Piekarz, 2015,p30 ).العالقات االجتماعية أو الحصول على نتائج في املنافسة على جميع املستويات.  

للمنتجات والخدمات (. إلى أن التسويق الرياض ي هو: "استطالع للرأي واالتجاهات السائدة في السوق، وتوجيه 6، ص2012رمادي،)كما أشار 

أن  (21ص ،2013وآخرون، ،)درويش كل منوبّين  ."الرياضية )البطوالت، املباريات، قنوات رياضية، شعارات.....الخ(  للتوافق مع تلك االتجاهات

وتوزيع  للمنتجات أو الخدمات الرياضية إلرضاء حاجات  املستهلك أو  ،ترويج، تسعير ،التسويق الرياض ي" عملية تصميم وتنفيذ األنشطة الخاصة بإنتاج

  املشاركين لتحقيق أهداف الهيئة أو املنشأة ".

على التسويق الرياض ي بأنه: "العملية التي تخلق من خاللها املؤسسات قيمة مضافة للعمالء، وتبني عالقات قوية مع العمالء من أجل أن تتحصل 

 . (Elriena, Eksteen,2012,p43)ابل"قيمة مضافة في املق

ألنشطة كما ُعرف التسويق الرياض ي بأنه: " تبادل املنفعة أو املصلحة بين املستثمرين في املؤسسات الرياضية وتوفير إحتياجات املستفيدين من ا

وأساسيات نجاح أساليب التسويق الرياض ي هي خدمات  ،املجاالتالرياضية أو املنتج الرياض ي لتحقيق العائد املادي للمساهمة في اإلرتقاء والنهوض بهذه 
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تقدم للرياضيين داخل سوق رئيس ي يسمي بتجارة الرياضة وتحدد استراتيجيات وسياسات وتسعير وتوزيع مناهج تسويق رياض ي ووسائل اعالم 

 (pitts, B.G, 1996,p6)."رياضية

 ب:االشب ز مفهوم مراك

والشباب  ءىإلى أن مراكز الشباب هي: " هيئة أهلية شبابية مجهزة باملباني واإلمكانات بقصد تنمية النش (. 54،ص2011عبد الحليم،)أشار 

تشاف واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية والوطنية والرياضية وتنشئتهم تنشئة وطنية وتنمية قدراتهم واك

 مواهبهم ورعاية إبداعاتهم" .

ة في ستنج الباحثة مما سبق أن التسويق الرياض ي ما هو إال استطالع لرأي املستهلك ملعرفة احتياجاته و آراءه ووجهة نظره واالتجاهات السائدوت

 واملستهلك. السوق ومن ثم توجيه املنتجات والخدمات الرياضية لتتوافق مع تلك االتجاهات بما يحدد األهداف املشتركة للمسوق 

 التسويق في املؤسسات الرياضية:أهمية 

 (:2003س، حسين،)يون يمكن إبراز أهمية التسويق الرياض ي من خالل النقاط التالية

والصاالت و في املنشآت والساحات  اقتراح السياسات التسويقية والعمل مع اإلدارات املعنية على تنفيذ البرامج الدعائية واإلعالنية في املالعب .1

 وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها.الواقعة تحت إشراف 

لتطوير التشغيل والخدمة الدعائية واإلعالنية  العمل على تنمية املوارد املالية وتعزيز إرادات التسويق الرياض ي ووضع اإلقتراحات والدراسات .2

 .الخاصة للمالعب والصاالت الرياضية واملؤسسات الرياضية

املفروضة على دخول املالعب  اإلدارات املعنية والتحالفات املتخصصة على رسم السياسات التسعيرية لقيمة الرسومالعمل بالتنسيق مع  .3

  .والصاالت الرياضية واالتحادات واألندية واملؤسسات الخاصة

 .اإلعداد والتهيئة والعمل على إنشاء لجان للتسويق الرياض ي في االتحادات واألندية الرياضية .4

املراقبة على تنظيم مسابقات السحب على الجوائز املقدمة للجمهور في املالعب والصاالت واملؤسسات الرياضية الخاصة لضمان اإلشراف و  .5

  .سالمة اإلجراءات وتحقيق املصداقية والوضوح

 .الرياض يبالتسويق  ياملشاركة في املؤتمرات والندوات التي تعن .6

 .دولية واملحلية في مجال التسويقاإلستفادة من قرارات الندوات واملؤتمرات ال .7

من هنا نرى أن أهمية التسويق الرياض ي تكمن في اإلرتقاء بمستوى األنشطة الرياضية ومجاالت التربية البدنية وجذب اهتمام الجمهور نحو 

صبحت سوق تجاري يخضع للعرض ممارسة الرياضة مع توضيح  قيمتها لإلنسان، إلى جانب ما يمكن أن يتحقق من ربح وعائد مادي، ألن الرياضة أ

ة والطلب وال بد من مواكبة التطور الرياض ي وآليته التي يعمل بها في جميع دول العالم، وال يمكن أن يتم ذلك إال من خالل وضع خطة منتظم

 واستراتيجية واضحة تكون بخطوات ثابتة ومتزنة لعملية التسويق الرياض ي.

 ؤسسات الرياضية:أهداف التسويق الرياض ي واالستثمار بامل

 (. 2009وتتمثل هذه األهداف في اآلتي: )حجازي، الشافعي 

 األنشطة الرياضية  ومجاالت التربية البدنية والرياضية )تدريب، تعليم، إدارة وترويج (. ى اإلرتقاء بمستو  .1

 جذب االهتمام بممارسة الرياضة لتفهم التسويق واالستثمار الرياض ي. .2

 .للمؤسسة الرياضيةمصدر للتمويل  .3

 وجود متخصصين في التسويق واالستثمار الرياض ي. .4

 .وضوح أساليب التسويق باملؤسسة الرياضية .5

 جمهور( -تبادل املنفعة واملصلحة بين املستثمر الرياض ي واملستفيدين )العب ـــ إدارة .6

 .توفير احتياجات املستفيدين من الخدمات واألنشطة الرياضية .7

 .واالجتماعية باملؤسسة الرياضيةاألهمية االقتصادية  .8

  .يساعد على تغيير االتجاهات السلبية للمستفيدين نحو األنشطة الرياضية .9

 من جوانب التنافس .10
ً
 .يمثل التسويق الرياض ي واالستثمار جانبا

 .(2019العوادلي،) العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي:

من الناحية االجتماعية أو  وهو ال ينفصل على اإلطالق عن نظام الدولة، ونشاطها، وحالها، سواءً يعد التسويق الرياض ي جزء من نشاط أي دولة، 

بشكل أو االقتصادية، أو السياسية من جهة أخرى، وبالتالي يتأثر النشاط الرياض ي، وبالتبعية تتأثر املجاالت الرياضية كذلك بعدة عوامل، تساهم 

 ما يلي:  رياضية، وبالتالي على التسويق الرياض ي، ومن تلك العوامل التي تؤثر في التسويق الرياض يبآخر في التأثير على سير العملية ال
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تلعب الظروف السياسية التي تمر بها الدولة لها تأثير مباشر على التسويق الرياض ي، فكلما اتسمت ظروف تلك البالد  الظروف السياسية: .1

أي تدخالت من الحكومة أو الدولة في سير النشاط الرياض ي إال على أساس تنظيمي فقط، وعدم  السياسية باالستقرار، والهدوء، مع عدم وجود

عية اعتبار النشاط الرياض ي جزء من العملية السياسية للدولة وإقحام السياسة في املجال الرياض ي كلما تحسن وضع املجال الرياض ي وعاد بالتب

 .على مجال التسويق الرياض ي

تلعب الظروف االقتصادية دور عام ال يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه الظروف السياسية، ذلك ألن املجال الرياض ي ال  :الظروف االقتصادية .2

يعد في الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية، عنصر أساس ي، ال بالنسبة للدولة وكذلك للمستهلك، وبذلك يكن ترتيب التسويق الرياض ي في 

 .الترتيب املتأخر الذي يجعل التسويق الرياض ي أمر صعب ويعرقل نموهاهتمامات كل األطراف هو 

همية في املجال الرياض ي، وباملقابل هو العب وعامل أساس ي في التسويق أيلعب اإلعالم دور هام وخطير في الحياة بشكل عام وهو ما ال يقل  عالم:اإل  .3

ملطلوب، وإنعاش املجال الرياض ي، والتحفيز للمستهلك على استهالك املنتجات داة األقرب واأليسر لتوصيل االرياض ي، ذلك ألن اإلعالم هو األ 

وكلما كان  .الرياضية، وكلما كان اإلعالم أداة حرة غير مستغلة أو مستخدمة من الدولة، كلما كانت النتيجة العائدة على التسويق الرياض ي أكبر

املستهلك وليس من أجل الدولة، كلما ساعد على نمو عجلة  جلأ، وتقديم خدماته من اإلعالم تابع للمستهلك واملشاهد، ويعمل على تلبية رغباته

  ي.التسويق الرياض 

 الديانات والعادات والتقاليد واألعراف واملوروث الثقافي . .4

 نوعية الرياضة وشعبيتها . .5

 التكلفة وخدمات ما بعد البيع.، بما يقدمه من دعم هائل لتطوير املنتج وتخفيض التقدم التكنولوجي ومدى انتشاره .6

 ضعف قناعة بعض الشركات املستثمرة واملؤثرة بالتسويق من خالل الرياضة . .7

 عدم مواكبة الهيئات الرياضية للمفهوم التسويقي واستخدامه كوسيلة لتطوير االستثمارات الرياضية. .8

 .قلة الكفاءات البشرية املتمرسة للعمل في مجال االستثمار الرياض ي .9

 الدراسات السابقة:

نه ، نظرا لقلتها و صعوبة الوصول إليها، ومالسودانيين واألكاديميينيعتبر هذا املوضوع محل الدراسة من املواضيع قليلة املتابعة من الباحثين 

 .جنبيةاأل عربية و نحاول أن نتناول بعض الدراسات ال

: الدراسات العربية:
ً
 أوال

بعنوان: "واقع إستراتيجية التسويق الرياض ي في األردن"، وتأتي أهمية الدراسة من خالل تسليط الضوء على واقع  (2013) دراسة الحمد •

يكفل على جميع نقاط القوة والضعف به من خالل نظرة  ىبراز أهمية وجوده والذإإستراتيجية التسويق الرياض ي ودراسته بالشكل املناسب و 

تم اختيار إدارات االتحادات الرياضية ورؤساء األندية في األردن. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وكانت االستبانة كأداة للبحث، وقد 

ويقية في مجال " أساليب التسويق الرياض ي "بدرجة مرتفعة، ثم : وجود استراتيجيات تسوأظهرت نتائج الدراسة عينة الدراسة بالطريقة العمدية،

وفي  جاء في املرتبة الثانية مجال " تسويق حقوق الدعاية واإلعالن "بدرجة متوسطة، وفي املرتبة الثالثة جاء مجال "األهداف" بدرجة متوسطة،

ككل درجة متوسطة، تختلف آراء أفراد العينة حول واقع استراتيجية املرتبة األخيرة جاء مجال" تسويق الالعبين " بدرجة متدنية، وكان لألداة 

الرياضية. التسويق الرياض ي في األردن ككل لدى االتحادات واألندية باختالف متغير العمل في اتحاد رياض ي لصالح العاملين في االتحادات واألندية 

ختتمت الدراسة:
ُ
 املجاالت وخاصة املالعب واملنشآت، والتسويق االجتماعي لأللعاب املختلفة. في جميع إستراتيجيات التسويق الرياض ي بتفعيل وأ

بعنوان: "تحديات اإلدارة الرياضية ودورها في تطوير نظم التمويل الرياض ي في ظل اإلحتراف". هدفت الدراسة إلى التعرف ( 2015) دراسة بو صالح •

تم استخدام أداة االستبانة لجمع البيانات، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  على أساليب وطرق التمويل مثلما ممول به في الدول األخرى.

ومن أهم ( 0.05α=) التحليلي، وأظهرت النتائج: وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلجابة )ب( موافق عند حدود مستوى الداللة

( باأل 
ً
 ووظيفيا

ً
 ندية الرياضية ألنه يساهم في تطوير نظام التمويل الرياض ي في ظل اإلحتراف.التوصيات: يجب تطوير إدارة املوارد البشرية)علميا

بعنوان: "إستثمار إمكانات الهيئات الشبابية و الرياضية بمحافظة الشرقية في ضوء التحوالت االقتصادية املعاصرة"، ( 2016) دراسة حماد •

والرياضية بمحافظة الشرقية في ضوء التحوالت االقتصادية وذلك من خالل التعرف على ستثمار إمكانات الهيئات الشبابية ا ىهدفت الدراسة إل

تم واقع إمكانات الهيئات الشبابية والرياضية التي يمكن إستثمارها وأساليب جذب املستثمرين لإلستثمار. واستخدم الباحث املنهج الوصفي. و 

 184يقة العمدية لواقع )(هيئة شبابية بالطر  27اختيار عينة البحث العمدية من )
ً
 -املدربين التنفيذين -يمثلوا ) أعضاء مجالس اإلدارات ( فردا

 يمثلوا ) 166( هيئة رياضية بالطريقة العمدية لواقع )21املشرفيين املاليين( بمراكز الشباب. وكذلك تم اختيار عينة البحث العمدية من )
ً
( فردا

ستخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع امراقبين الحسابات( بأندية محافظة الشرقية، وقد  -املدربين التنفيذين -أعضاء مجالس اإلدارات
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ا. ضرورة البيانات، وكانت أهم النتائج: أن تعتمد الهيئة الشبابية و الرياضية على نفسها في دعم األنشطة املمارسة لها وخالل إستثمار إمكاناته

ستخراج اية الشباب والرياضية بمحافظة الشرقية. وتوص ي الدراسة: بتسهيل إجراءات ستحداث إدارة متخصصة باإلستثمار داخل مدير ا

 . التصاريح الخاصة باإلستثمار بالهيئات الشبابية و الرياضية

وإثارة الوعي بعنوان: "واقع وآفاق التسويق الرياض ي في الهيئات الرياضية الجزائرية"، وتهدف الدراسة إلى محاولة تحسيس ( 2017) دراسة هرباجي •

بحث، للمسؤولين في الرياضة بأهمية التسويق الرياض ي في الوقت الحاضر. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وكانت االستبانة كأداة لل

ينة الدراسة املكونة من تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من األندية الرياضية املحترفة من القسم الوطني األول املمتاز. وقد تم اختيار ع

( إذ استخدمت عدد من األساليب اإلحصائية للتحقيق من Spss%(، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج )100( فرد مستجوب، بنسبة)60)

ال  وكذلكصحة البيانات. ومن أهم النتائج: يوجد وبشكل واضح ضعف في إدراك أهمية التسويق الرياض ي من قبل رؤساء الهيئات الرياضية. 

رياض ي تستغل جميع أساليب التسويق الرياض ي في األندية الرياضية لكرة القدم بطريقة أمثل. من أهم التوصيات: إنشاء إدارة أو لجنة للتسويق ال

 في الهيئات الرياضية. يجب أن تهتم الهيئات الرياضية بإجراء البحوث والدراسات التسويقية.

 ىيهدف البحث إل ".العوامل املؤثرة على تقديم الخدمات الرياضية الخاصة باالستثمار الرياض ي في مصر"بعنوان:  (2018) دراسة العوادلي •

ت أعمال الخدمات الرياضية التـي تقـدمها الشـركات املشـهرة بالعمـل فـي املجال الرياض ي، وقد استخدمت الباحثة تصنيفات ومجاال  ىالتعرف عل

معرفة تصنيفات الخدمات الرياضية في اإلدارة : وكانـت أهـم النتـائج .بالطريقة العشوائية من مجتمـع البحث نةالعي اختيارتم  قدو  ،املنهج الوصفي

: أهـم التوصـياتمن و  .ندية الخاصة واألكاديميات واألندية الصحية ومراكز اللياقة البدنيةالرياضية وفي األ  لعاباأل والتسويق والتشغيل و إدارة

 .م 2107لســنه  70الرياضــي فــي قــانون الرياضــة رقــم  االستثمارخـدمات  ملجاالتناعة الرياضـية والسـياحة الرياضـية إضـافة مجـالي الصـ

: الدراسات األجنبية
ً
 : ثانيا

دور التسويق الرياض ي في صناعة الرياضة". استهدفت الدراسة التسويق الرياض ي ودوره في  بعنوان: "  Kennet, p ,A,& others (1997)دراسة •

املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: وضع الخطط  ون صناعة الرياضة. واستخدم الباحث

جعل املستهلكين يعطون أفكارهم الخاصة لتتيح للعاملين في هذا املجال التوصـيات:  ومن أهـم .التسويقية في البطوالت الرياضية لجذب الجماهير

 الوصول إلى أفضل الحلول واالستفادة من مجال التسويق الرياض ي.

، هدفت الدراسة إلى التعرف على سلوك الجماهير الرياضية تجاه استراتيجيات التسويق الرياض ي"بعنوان: "دراسة  Li, et  al (2000)أجرى  •

املنهج الوصفي، واشتملت العينة  ون رياضة االحتراف ملعرفة العوامل األساسية املؤثرة في حضور الجماهير للمباريات االحترافية، واستخدم الباحث

قة وثيقة بين رغبات املشاهدين وحضور املباريات التنافسية. وتوص ي النتائج: أن هناك عال وأشارتعلى عدد من مشاهدي املباريات في كوريا، 

 الدراسة: بضرورة تطوير العمليات التسويقية املرتبطة بحضور الجماهير.

روبا نحو تحوالت القرن الواحد والعشرين"، وهدفت الدراسة إلى التعرف على مشروعات و بعنوان: "تمويل الرياضة في أAndreoff (2002) دراسة  •

 في أا
ً
بية، واستخدم اإلستبيان و ( دولة أور 12روبا، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، واشتملت العينة على عدد)و لتمويل الرياض ي األكثر إنتشارا

مليون دوالر في ( 24,5كأداة لجمع البيانات ، وكانت أهم النتائج: بلغت مشروعات التمويل الرياض ي من خالل الرعاية واإلعالنات التليفزيونية )

ختتمت الدراسة: بضرورة  ( مليون دوالر في إيطاليا 1,26,2مليون دوالر في املجر، ) (26,8بلجيكا و )
ُ
االهتمام بمشروعات التمويل الرياض ي األكثر وأ

 
ً
 هداف املطروحة والطموحة.األ  باملتطلبات في إطار تفيال التمويل الرياض ي  . امكانياتفي أوروبا إنتشارا

بعنوان: "أوليات اإلستثمار املالي للرياضة في كوريا"، هدفت الدراسة إلى اختيار عوامل اإلستثمار املالي في رفع  Lim and Othere (2004) دراسة •

( متخصص في اإلدارة 30مستوى الرياضة في كوريا وتوضيح أولويات اإلستثمار، واستخدم الباحثون املنهج الوصفي، إشتملت العينة على )

ستثمار في مجال الرياض ي أصبح سمة أساسية في ة، واستخدم الباحثان التحليل الهيكلي كأداة لجمع البيانات، وكانت أهم النتائج: أن اال الرياضي

 لها تأثيرها على الدخل القومي و إرتباطها بالحياة االجتماعية ،كل دول العالم بإعتبار أن تطبيق نظم اإلحتراف حولت الرياضة إلى صناعة ربحية

 باإلهتمام باإلستثمار في الرياضة الترفيهية والبرامج الرياضية والتدريبية. :وتوص ي الدراسة. والسياسية

واستخدم الباحث املنهج ، رباح التي حققتها الشركات التي سعت لرعاية دورة فرنسا للدراجاتهدفت الدراسة ملعرفة األ   Antoine (2005)دراسة •

واستخدم الباحث  ،عالنيةشخص للعمليات اإل  (1200)وجندت شركة شامبيون حوالي  .شركة راعية (40)واشتملت عينة البحث على  ،الوصفي

الرعاية لدورة  ىمليون يورو للحصول عل4)  و (150000شركة راعية دفعت ما بين  (40)أن أكثر من  :وأشارت النتائج إلى .االستبيان لجمع البيانات

 chompion  Nestle  و   couchonouركاتشمن بين  ،مليار متفرج 2الطريق و  ىمليون شخص عل 15للدراجات التي يتابعها أكثر من (2005)فرنسا 

aquare دقيقة  22مليون يورو وذلك بحصولها على ساعتين و  (2و(742000ولين بهذه الشركة فإن األرباح تتراوح بين ؤ وحسب إحصائيات املس

باإلضافة للدعاية الجيدة للشركة بين  ،يورو 6700 و2600  ثانية من االشهار بين  30وأن في هذه الفترة يتراوح سعر  ،من البث التلفزيوني خاصة
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% لشركة نستلي أكورال باإلضافة إلى انتشارها في 40 بة% وبنس30كما أثبتت اإلحصاءات أن نسبة املبيعات ارتفعت لشركة كوشونو  ب  ،املجتمع

  .املجتمع

 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أهم ما يميز 

(، م2017) (، دراسة هرباجي م2016) (، دراسة حمادم2015) دراسة بو صالح ،(م2013) وهي دراسة الحمدتبين من استعراض الدارسات السابقة 

 Lim and Others (، دراسةم2002) Andreoff (، دراسة2000 )Li, et  al (، دراسة،م1997)  Kennet, p ,A,& othersدراسة (،م2018)دراسة العوادلي

اختالف البيئات التي أجريت فيها، وٕاختالف طبيعية نشاط املنظمات التي طبقت عليها، وتنوع املتغيرات التي  مع  Antoine (2005).ودراسة (.م2004)

مثل  الجوانب بعض في السابقة  الدراسات  مع الدراسة إتفقت هذه تناولتها وتعدد األساليب اإلحصائية املستخدمة للحصول على البيانات وتحليلها .أن

ق بمفهوم العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي. ومن جانب آخر يمكن مالحظة وجه التشابه في استخدام املنهج الوصفي التحليلي األدب النظري املتعل

ـــر بــــين متغــــيري تم مــــن خال مع استخدام اإلستبانة كأداة لكل منهم، وتختلــف الدراســــة الحاليــــة مــــع الدراســــات الســــابقة في األبعــــاد الــــتي لهــــا دراســــة األثـ

 تختلف معها من حيث األهداف و كذا الحيز املكاني و الزماني لها. البحث، وكذلك

 منهجية الدراسة:

 إلى طبيعة الدراسة وأهدافها، اعتمدت الباحثة املنهج
ً
 التحليلي ملالءمته ألغراض الدراسة وهو يعبر عن مشكلة ال الوصفي استنادا

ً
دراسة كما

 كما هي عليه في الواقع
ً
 دقيق وصف إلى والتوصل وتغييرها وقياسها البيانات تحليل يشمل وإنما وصف الظاهرة على املنهج هذا ال يقتصر حيث .وكيفا

 .ونتائجها أو املشكلة الظاهرة يصف

 مجتمــع وعـــينة الدراسة:

ثل ُيقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التي تسعى الباحثة أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة حيث يتم

 لصغر حجم مجتمع الدراسة، تم استخ
ً
 داممجتمع الدراسة في الناشطين في مجال التسويق الرياض ي بمراكز الشباب بالسودان )والية سنار(. ونظرا

بعد حصر األفراد الناشطين في مجال التسويق الرياض ي بمراكز الشباب بالوالية وكان عددهم أسلوب الحصر )املسح( الشامل لكل مجتمع الدراسة. 

، تم توزيع استبانة بغرض جمع البيانات وكانت نسبة استجابتهم )100)
ً
 %(.100( فردا

 الثبات والصدق:

األعمال من  مجال إدارة خبراتهم في املحكمين املتخصصين؛ تتنوع من مجموعة على الباحثة عرضتها الدراسة، هذه أداة صدق من وللتحقق

 كل تحت تأتي التي املحاور والفقرات صالحية أعضاء هيئة التدريس بجامعة سنار. وذلك للتأكد من دقة وسالمة لغتها ومضمونها، و إبداء الرأي في مدى

النهائية. كما تم إجراء  صورتها في عليها وٕاخراجها الالزمة التعديالت إجراء تم املحكمين، هؤالء من الباحثة استقتها التي تاالقتراحا محور. وفي ضوء

لكل املحاور التي يتضمنها هذا االستبيان،  ."Cronbachs-Alpha وذلك بحساب قيمة  معـامل  ألفا " " Reliability Analysis" اختبار لدرجة ثبات األداة

 والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء.
 يوضح الثبات والصدق ملحاور االستبيان :(1جدول)

 الصدق الثبات عدد العبارات

34 0.941 0.907 

اقع بيانات الدراسة امليدانية املصدر:                                                                      مSPSS.V25  -2020  - تحليل الباحث من و

البحث ويجعل % أي أن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات جًيد وهذا ما يحقق أغراض 90.7تالحظ الباحثة من خالل الجدول أن صدق االستبانة 

.
ً
 التحليل اإلحصائي مقبوال

 ألساليب اإلحصائية املستخدمة:ا

تها تم استخدام عدد من البرامج اإلحصائية باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية التحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضي

((Statistical Package for Social Sciences وهي اختصار لـ(SPSS)  
ً
 أو تحلیال

ً
 وصفیا

ً
ويختص هذا البرنامج في تحليل البيانات سواًء كان تحليال

 أو ما ُیعرف باختبارات الفروض. واإلحصاء الوصفي:)
ً
( وذلك لوصف خصائص مفردات الدراسة، من خالل التوزيع Descriptive Statisticsاستنباطیا

توزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على عبارات فروض الدراسة. والوسط الحسابي لترتيب التكراري لعبارات فقرات االستبانة، وذلك للتعرف على ال

ل "مقياس العبارات حسب أهميتها لنتائج الدراسة، واالنحراف املعياري، ونسب األهمية لوصف متغيرات الدراسة وترتيبها حسب أهميتها النسبية. تحلي

ق الداخلي، وذلك لتحديد معامل ثبات األداة املستخدمة في قياس املتغيرات. كما استخدمت درجات الحرية ( لالتساCronbachs-Alphaألفا كرو نباخ" )
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ياس املدى الذي تقترب وهي الخيارات التي تم اإلجابة عليها بواسطة املبحوثين ويستفاد منها في قراءة القيم الجدولية لالختبار املحدد. واختبار مربع كأي لق

 تكرارات املشاهدة من التكرارات املتوقعة أي أنه الفرق بين التكرارات املتحصل عليها والتكرارات املتوقعة. أو تبتعد فيه ال

 عرض وتحليل نتائج الدراسة:

 البيانات الشخصية: •

االستعانة باإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة الدراسة من حيث الخصائص الشخصية  تتم

 .واالجتماعية والوظيفية
 ي ألفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية(: التوزيع التكرار 2جدول )

 املتغير التكرار النسبة %

 سنة 35 ىإل 25من  47 47%

 سنة 45 ىإل 35من  38 38%

 سنة فأكثر 45من  15 15%

 املجموع 100 100%

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:  مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

هذه سنة( وهذا يعني أن  35-25%( من أفراد العينة حسب العمر في مرحلة الشباب )47( أعاله ُيالحظ أن نسبة )2من بيانات الجدول رقم )

 في فئات العمر وهي مؤشرات إيجابية بالنسبة لها.ت الفئات
ً
من وكذلك من بلغت أعمارهم  %(،38(، بنسبة)سنة45-35وتليهم املرحلة من ) متلك تنوعا

 %(.15فأكثر(، بنسبة ) سنة45)

 املؤهل العلميحسب (: التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة 3جدول )

 املتغير التكرار النسبة %

 أساس فما فوق  5 5%

 متوسط 52 52%

 جامعي فما فوق  43 43%

 املجموع 100 100%

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:  مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

%( من أفراد العينة 52( أعاله توضح النتائج أن نسبة العاملين الحاصلين على املستوى التعليمي املتوسط بلغت )3من بيانات الجدول رقم )

 .من عينة الدراسة %(5ثم من تلقوا تعليم بسيط ) ،من عينة الدراسة %(43الجامعي )املؤهل العلمي، يليهم الذين تلقوا تعليم جامعي وفوق  حسب

 سنوات الخبرة(: التوزيع التكرار ألفراد عينة الدراسة حسب 4جدول )

 املتغير التكرار النسبة %

 سنوات 5أقل من  40 40%

 سنوات 10 ىإل 5من  34 34%

 سنة 20 ىإل 10من  19 19%

 فأكثرسنة  20من  7 7%

 املجموع 100 100%

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:  مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

ثم يليهم من لديهم  ،من عينة الدراسة%(، 40)( سنوات وذلك بنسبة 5يوضح أن غالبية عينة الدراسة لديهم خبرة أقل من )( أعاله 4الجدول )

سنة فأكثر(، 20%(، ثم يليهم من لديهم خبرة من )19( سنة، بنسبة )20-10ثم يليهم من لديهم خبرة من ) ،%(34( سنوات، وذلك بنسبة)10-5خبرة من )

معظمها في مراحل البذل والنضج  البد أن تهتم وتحافظ على هذه الخبرات، السيمامراكز الشباب تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن إدارة  %(.7بنسبة)

 .والعطاء وهي مرحلة الشباب

 :البيانات األساسية •

لب من أفراد 34ويحتوي على عدد ) وإجابة عينة الدراسة على أسئلة الدراسة. يتناول هذا القسم فرضيات البحث،
ُ
( عبارة ملجموع العبارات، ط

ملتدرج الذي يتكون من خمس مستويات )أوافق بشدة، أوافق، ال االعينة أن يحددوا إستجابتهم على ما تصفه كل عبارة وفق مقياس ليكرت الخماس ي 

 ال أوافق بشدة(. ، ال أوافق،ي أدر 
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 عبارات املحور األول: " أهمية التسويق الرياض ي بمراكز الشباب" :(5جدول )

ـــعد ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املتوسط  الُب

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

درجة 

 املوافقة

 أوافق بشدة %90 0.927 4.5 يعتبر التسويق الرياض ي محور أساس ي ومورد هام لدخل مراكز الشباب.

 أوافق %81 1.038 4.05 املركز خطط تسويقية تتضمن التنسيق بين أنشطته املختلفة.يضع 

 أوافق %72 1.110 3.6 املركز به إدارة خاصة تختص بأوجه النشاط الرياض ي.

 ال أدري  %61.4 1.394 3.07 املنشآت الرياضية باملراكز مجهزة إلقامة البطوالت والدورات الرياضية.

افقأ %76.1 1.4 3.8 الحسابي واالنحراف املعياري العاماملتوسط   و

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                                                مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

لدخل مراكز الشباب. وذلك حسب إجابة املبحثين، حيث ( يتضح أن التسويق الرياض ي يعتبر محور أساس ي ومورد هام 5من بيانات الجدول رقم )

( وتراوحت 4.5( و)3.6(، وتراوحت درجات املتوسط الحسابي لعبارات املحور ما بين )1,140( وبانحراف معياري )3.732بلغت قيمة املتوسط الحسابي )

عتبر من املوارد الهامة واألساسية لدخل مراكز الشباب. وجاءت أهم ( وهذا يشير إلى أن التسويق الرياض ي ي0.927( و)1.110االنحرافات املعيارية بين )

الرياض ي  هذه األفكار من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة في العبارات اآلتية: املركز به إدارة خاصة تختص بأوجه النشاط الرياض ي. يعتبر التسويق

لنتيجة إلى أن املركز يضع الخطط التسويقية التي تتضمن التنسيق بين أنشطته محور أساس ي ومورد هام لدخل مراكز الشباب.  وتعزو الباحثة هذه ا

 املختلفة. وكذلك يعتمد في عملياته التسويقية على أنظمة املعلومات. وذلك يعكس صورة إيجابية ملراكز الشباب.

 عبارات املحور الثاني: " الخدمات املقدمة بمراكز الشباب " :(6جدول )

ـــعد ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املتوسط  الُب

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

درجة 

 املوافقة

.
ً
 أوافق %74.2 1.166 3.71 يوفر املركز أماكن للممارسة األنشطة بحيث تكون كافية ومعدة جيدا

 أوافق %76.8 1.26 3.84 املركز األنشطة في املواعيد املناسبة لألعضاء.يقدم 

 ال أدري  %64 1.407 3.20 يقوم املركز بإقامة معارض وأسواق خيرية رياضية  لجذب أنظار املستثمرين.

 أوافق %73 1.248 3.65 يوفر املركز عوامل األمن والسالمة واألدوات الطبية لإلسعافات األولية بدرجة كافية.

 أوافق %72.6 1.098 3.63 يقدم املركز رحالت ومعسكرات لألعضاء.

 أوافق %73.6 1.238 3.68 يحرص املركز على معرفة األنشطة التي يفضلها األعضاء قبل تقديمها.

افق 1.236 3.618 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام  أو

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                                         مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

( يتضح أن طبيعة الخدمات املقدمة بمراكز الشباب جّيدة. وذلك حسب إجابة املبحوثين، حيث بلغت قيمة املتوسط 6من بيانات الجدول رقم )

(، وتراوحت االنحرافات 3.20( و)3.84(، وتراوحت درجات املتوسط الحسابي لعبارات املحور ما بين )1,236وبانحراف معياري )( 3.618الحسابي )

 1.26( و)1.407املعيارية بين )
ً
في املواعيد املناسبة  (، وهذا يشير إلى أن املركز يوفر أماكن ملمارسة األنشطة الرياضية بطريقة كافية ومعدة جّيدا

يقوم  . وجاءت أهم هذه األفكار من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة في العبارات اآلتية: يقدم املركز األنشطة في املواعيد املناسبة لألعضاء.ءلألعضا

ملستثمرين وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن املركز يعمل على جذب أنظار ا املركز بإقامة معارض وأسواق خيرية رياضية  لجذب أنظار املستثمرين.

 بإقامة املعارض واألسواق الخيرية الرياضية. وتوفير عوامل األمن والسالمة واملعسكرات واألنشطة التي يفضلها األعضاء. 

 عبارات املحور الثالث: " التشريعات والقوانين املالية " :(7جدول )

ـــعد ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املتوسط  الُب

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

درجة 

 املوافقة

 أوافق %73.4 1.173 3.67 يحدد املركز حوافز لالستثمار من إعفاءات ضريبية وغيرها وكيفية االستفادة منها.

يتوافر لدى القيادات التنفيذية باملركز املعرفة والخبرة الكافية باللوائح والنظم 

 الرياض ي.التي يدار من خاللها التسويق 

 أوافق 76.2% 0.982 3.81

 أوافق %79 0.914 3.95 تسمح  اللوائح  والقوانين  بإيجار املنشآت وإقامة  الحفالت  داخل مراكز الشباب.

 أوافق %77.2 0.954 3.86 الئحة تنظيم العمل باملركز توضح الواجبات واملسئوليات والصالحيات التسويقية.

 أوافق %71.2 1.095 3.56 مقابل الخدمات اإلضافية التي يقدمها املركز مناسبة.قيمة االشتراك السنوي 

 أوافق %68.6 1.217 3.43 السياسة  القانونية للمركز  تتماش ى مع املتغيرات العاملية للرياضة.

افق 1.06 3.713 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام  أو

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                                               مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

( يتضح أن طبيعة الخدمات املقدمة بمراكز الشباب جّيدة. وذلك حسب إجابة املبحوثين، حيث بلغت قيمة املتوسط 7من بيانات الجدول رقم )

( وتراوحت االنحرافات املعيارية 3.95( و)3.43(، وتراوحت درجات املتوسط الحسابي لعبارات املحور ما بين )1,06(، وبانحراف معياري )3,713الحسابي )
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ب. وجاءت أهم هذه ( وهذا يشير إلى أن املركز يعكس صورة إيجابية لطبيعة التشريعات والقوانين املالية املوجودة بمراكز الشبا0.914( و)1.217بين )

مح اللوائح األفكار من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة في العبارات اآلتية: السياسة القانونية للمركز تتماش ى مع املتغيرات العاملية للرياضة. تس

 والقوانين بإيجار املنشآت وإقامة الحفالت داخل مراكز الشباب.

ر للقيادات التنفيذية املعرفة والخبرة الكافية باللوائح والنظم التي يدار من خاللها التسويق وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن املراكز توف

 الرياض ي. وأن الئحة تنظيم العمل باملراكز توضح الواجبات واملسئوليات والصالحيات التسويقية بطريقة واضحة ومنتظمة.

 عبارات املحور الرابع: " اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب" :(8)جدول 

ـــعد ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املتوسط  الُب

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

درجة 

 املوافقة

 أوافق %71 1.274 3.55 يتوفر لدى املركز أجهزة ومعدات وأدوات رياضية بجانب املالعب والصاالت.

 ال أدري  %61.2 1.377 3.06 تتناسب األدوات املتوفرة باملركز مع عدد املمارسين لألنشطة.

 ال أدري  %67 1.234 3.35 امليزانية التقديرية للنشاط الرياض ي باملركز توضع بدقة.

 أوافق %76.4 0.957 3.82 باملركز.تتوافر الكوادر البشرية املتخصصة لتنفيذ أوجه األنشطة التسويقية املختلفة 

 أوافق %68.8 1.149 3.44 املشرفين باملركز حاصلين على مؤهل عالي.

 أوافق %68.4 1.232 3.42 تتوافر املوارد املخصصة لصيانة األجهزة واألدوات.

 ال أدري  %66.2 1.161 3.31 املوضوعة.امليزانية املقررة للنشاط الرياض ي باملركز كافية لتنفيذ البرامج الرياضية 

 أوافق %74.8 1.011 3.74 املشرفين باملركز عددهم مناسب لتقديم األنشطة.

 ال أدري  %63.4 1.407 3.17 يوجد باملركز ميزانية محددة ألجور املدربين وشراء املالبس ومنح حوافز لإلداريين.

افق 1.200 3.42 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام  أو

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                                            مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

خالل موافقة ( يتضح أن طبيعة اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب تعكس صورة إيجابية، وذلك من 8من بيانات الجدول رقم )

(. وتراوحت درجات املتوسط الحسابي لعبارات 1.200( و بانحراف معياري )3.42أفراد عينة الدراسة على أبعاد هذا املحور بقيمة متوسط حسابي عام )

  ( وهذا يشير إلى أن طبيعة اإلمكانات0.957( و)1.377( وتراوحت االنحرافات املعيارية بين )3.82( و)3.06املحور ما بين )
ً
املادية والبشرية مرتفعة نسبيا

دد املمارسين بمراكز الشباب. وجاءت أهم هذه األفكار من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة في العبارات اآلتية: تتناسب األدوات املتوفرة باملركز مع ع

 ز.لألنشطة. تتوافر الكوادر البشرية املتخصصة لتنفيذ أوجه األنشطة التسويقية املختلفة باملرك

هزة وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن املركز يضع امليزانية التقديرية للنشاط الرياض ي بطريقة غير واضحة بعض الش يء وكذلك يوفر بعض األج

 واملعدات وأدوات الرياضية.

 عبارات املحور الخامس: " الدعم الحكومي املقدم ملراكز الشباب " :(9جدول )

ـــعد ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املتوسط  الُب

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

درجة 

 املوافقة

 أوافق %74 0.969 3.7 توفر الدولة البرامج التوعوية لتطبيق أساليب التسويق الرياض ي بمراكز الشباب.

 ال أدري  %67.2 1.382 3.36 فًعال.تساهم السياسة الحالية للدولة في تسير الخدمات الرياضية بشكل 

 ال أدري  %59.2 1.385 2.96 الدعم الحكومي املقدم للمراكز يمكنه من القيام بأنشطته على الوجه األكمل.

 أوافق %70 1.219 3.5 توفر الدولة القوى العاملة املؤهلة للعمل في مجاالت التربية البدنية والرياضية.

 ال أدري  %60 1.385 3 استثمارية  لتحقيق أهداف التسويق الرياض ي بمراكز الشباب.تضع الدولة خطط 

تقوم الدولة بعمل دورات تدريبية للعاملين بمراكز الشباب لنشر الوعي ولتطبيق املفاهيم 

 التسويقية الحديثة.

 أوافق 71% 0.999 3.55

 أوافق %75.8 0.935 3.79 املستثمر في مراكز الشباب.تضع الدولة ضوابط قانونية تكفل حماية مصالح 

 ال أدري  %66.6 1.341 3.33 تعطي الدولة الحرية للمراكز الستثمار إمكانياتها بشكل جًيد لتغطية مصروفاتها.

افق 1.201 3.4 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام  أو

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                                         مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

( يتضح أن طبيعة الدعم الحكومي املقدم ملراكز الشباب يعكس صورة إيجابية بعض الش يء، وذلك من خالل موافقة 9من بيانات الجدول رقم )

(. وتراوحت درجات املتوسط الحسابي لعبارات 1,201( وبانحراف معياري )3.4الدراسة على أبعاد هذا املحور بقيمة متوسط حسابي عام )أفراد عينة 

ّيدة. ( وهذا يشير إلى أن طبيعة الدعم الحكومي املقدم ملراكز الشباب ج0.935( و)1.385(. وتراوحت االنحرافات املعيارية بين )3,79( و)3املحور ما بين )

ض ي وجاءت أهم هذه األفكار من وجهة نظر مفردات عينة الدراسة في العبارات اآلتية: تضع الدولة خطط استثمارية لتحقيق أهداف التسويق الريا

 بمراكز الشباب. تضع الدولة ضوابط قانونية تكفل حماية مصالح املستثمر في مراكز الشباب. 

الحكومي املقدم للمركز ال يمكنه من القيام بأنشطته على الوجه األكمل وبالطريقة املطلوبة. وال توفر  أن الدعمإلى  وتعزو الباحثة هذه النتيجة

 الدولة القوى العاملة املؤهلة واملدربة للعمل في املجاالت الرياضية املختلفة بمراكز الشباب.
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 اختبـار الفرضيات:

 يمكن اختبار فرضيات الدراسة على النحو التالي:

 "(: محاور الفرضية الفرعية األولى "هناك تأثير لإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب )والية سنار( على التسويق الرياض ي10جدول )

درجة  األهمية النسبية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي محاور الفرضية رقم املحور 

 املوافقة

 أوافق %74.64 0.891 3.732 بمراكز الشبابأهمية التسويق الرياض ي  األول 

 أوافق %72.3 0.953 3.615 الخدمات املقدمة بمراكز الشباب الثاني

 أوافق %68.54 0.808 3.427 اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب الثالث

افق 0.736 3.59 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام  أو

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                               مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

( 3.59( يدل على أن موافقة عينة الدراسة على محاور الفرضية الفرعية األولى كانت بدرجة مرتفعة بقيمة متوسط حسابي عام )10الجدول )

 (.0.736وبانحراف معياري )

 "(: محاور الفرضية الفرعية الثانية "هناك تأثير للتشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز الشباب )والية سنار( فكر التسويق الرياض ي11جدول )

درجة  األهمية النسبية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي محاور الفرضية رقم املحور 

 املوافقة

 أوافق %72.26 0.735 3.713 والقوانين املاليةالتشريعات  األول 

 أوافق %68 0.816 3.400 الدعم الحكومي املقدم ملراكز الشباب الثاني

افق 0.704 3.556 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام  أو

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                                 مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

( 3.556( يدل على أن موافقة عينة الدراسة على محاور الفرضية الفرعية الثانية كانت بدرجة مرتفعة بقيمة متوسط حسابي عام )11الجدول )

 (.0.704وبانحراف معياري )

 تحليل الفرضيات:

 هناك تأثير لإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب )والية سنار( على التسويق الرياض ي".األولى: "الفرضية الفرعية 

 والختبار صحة الفرضية السابقة، تم استخدام أسلوب مربع كأي لدراسة االرتباط، محاور الفرضية، كما يوضحه الجدول التالي:

 (Chi-squareنتائج تحليل مربع كاي لدراسة االرتباط بين متغيرات الدراسة ) :(12دول )ج

 قيمة الفرعية األولى  محاور الفرضية رقم املحور 

Chi-square 

Df 
 درجات الحرية

 مستوى املعنوية

sig 

 0.000 2 36.535 أهمية التسويق الرياض ي بمراكز الشباب األول 

 0.000 2 32.169 بمراكز الشبابالخدمات املقدمة  الثاني

 0.000 2 68.310 اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب الثالث

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                                              مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

 ( ما يلي:12الواردة في الجدول رقم )يتضح من النتائج اإلحصائية 

( وهي أقل من 0.000( عند مستوى معنوية )36.535بلغت قيمة مربع كأي لجميع عبارات املحور األول )أهمية التسويق الرياض ي بمراكز الشباب( )

قيمة مربع كأي لجميع عبارات املحور الثاني )الخدمات (، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين. أما 0.05مستوى املعنوية )

(، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 0.05( وهي أقل من مستوى املعنوية )0.000( عند مستوى معنوية )32.169املقدمة بمراكز الشباب( )

 بلغت قيمة مربع كأي لجميع عبارات املحور الثالث )اإل 
ً
( عند مستوى 68.310مكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب( )إجابات املبحوثين وأيضا

( والذي يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين. ومما تقدم يستنتج أن محاور 0.05( وهي أقل من مستوى املعنوية )0.000معنوية )

 مما يؤكد صدق الفرضية ".الفرضية الفرعية األولى تتحقق ولها أثر ذو داللة إحصائية 

 "هناك تأثير للتشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز الشباب )والية سنار( فكر التسويق الرياض ي".الفرضية الفرعية الثانية: 

 (Chi-squareنتائج تحليل مربع كاي لدراسة االرتباط بين متغيرات الدراسة ) :(13جدول )

 قيمة الفرعية الثانية  محاور الفرضية رقم املحور 

Chi-square 

Df 
 درجات الحرية

 مستوى املعنوية

sig 

 0.000 1 14.222 التشريعات والقوانين املالية األول 

 0.000 1 20.571 الشبابالدعم الحكومي املقدم ملراكز  الثاني

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                                        مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و
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 ( ما يلي:13يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم )

( وهي أقل من مستوى 0.000( عند مستوى معنوية )14.222)التشريعات والقوانين املالية( )بلغت قيمة مربع كأي لجميع عبارات املحور األول 

(، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين. أما قيمة مربع كأي لجميع عبارات املحور الثاني )الدعم الحكومي 0.05املعنوية )

(، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 0.05( وهي أقل من مستوى املعنوية )0.000مستوى معنوية )( عند 20.571املقدم ملراكز الشباب( )

 إجابات املبحوثين. ومما تقدم يستنتج أن الفرضية الفرعية الثانية تحققت ولها أثر ذو داللة إحصائية مما يؤكد صدق الفرضية " .

 والية سنار". –لتسويق الرياض ي ملراكز الشباب بالسودانالفرضية الرئيسية: "هناك عوامل مؤثرة على ا

 (Chi-squareنتائج تحليل مربع كاي لدراسة االرتباط بين متغيرات الدراسة ) :(14جدول )

رقم 

الفرضية 

 الفرعية

 

 الرئيسية  محاور الفرضية

 قيمة
Chi-square 

Df 
 درجات الحرية

 مستوى املعنوية
sig 

لإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز هناك تأثير  األولى

 .الشباب )والية سنار( على التسويق الرياض ي

11.842 1 0.000 

هناك تأثير للتشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز  الثانية

 الشباب )والية سنار( فكر التسويق الرياض ي.

16.200 1 0.001 

اقع بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                                               مSPSS.V25  -2020  -تحليل الباحث من و

 ( ما يلي:14يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول رقم )

املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب )والية سنار( على التسويق هناك تأثير لإلمكانات بلغت قيمة مربع كأي للفرضية الفرعية األولى )

(، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات 0.05( وهي أقل من مستوى املعنوية )0.000( عند مستوى معنوية )11.842( )الرياض ي

تشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز الشباب )والية سنار( فكر التسويق "هناك تأثير للاملبحوثين. أما قيمة مربع كأي للفرضية الفرعية الثانية 

 الرياض ي".

(، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين. 0.05( وهي أقل من مستوى املعنوية )0.001( عند مستوى معنوية )16.200) 

"هناك عوامل مؤثرة على التسويق الرياض ي أثر ذو داللة إحصائية مما يؤكد صدق الفرضية  الرئيسية تتحقق ولها ومما تقدم يستنتج أن الفرضية

 والية سنار". –ملراكز الشباب بالسودان 

 مناقشة نتائج الدراسة:

الداللة اإلحصائية أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ملحاور فرضيات الدراسة وأبعادها كعوامل مؤثرة بالتسويق الرياض ي بمراكز الشباب، ثبوت 

وامل لكل الفرضيات ومحاورها وأبعادها، من النموذج في ضوء نتائج استخدام أسلوب مربع كأي لدراسة االرتباط لقياس أثر كل محور من محاور الع

(، لكل الفرضيات 05.0ملعنوية )املؤثرة على التسويق الرياض ي بمراكز الشباب بالسودان )والية سنار(. وعليه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ا

 واملحاور واالبعاد. 

ياض ي"، وتفسير الباحثة نتيجة فرضيات الدراسة "هناك تأثير لإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب )والية سنار( على التسويق الر 

ر التسويق الرياض ي"، الفرعيتان صادقتان وكذلك ثبت أن الفرضية "هناك تأثير للتشريعات والقوانين املالية لتتبنى مراكز الشباب )والية سنار( فك

 الرئيسية )هناك عوامل مؤثرة على التسويق الرياض ي ملراكز الشباب بالسودان )والية سنار( قد تحققت. 

 :النتائج والتوصيات

 :
ً
  النتائج:أوال

ثبوت الداللة  أوضحت، كعوامل مؤثرة بالتسويق الرياض ي بمراكز الشبابحاور فرضيات الدراسة وأبعادها نتائج التحليل اإلحصائي مل أن •

(، لكل الفرضيات واملحاور 05.0أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ) مما يدل على وجود لكل الفرضيات ومحاورها وأبعادها، اإلحصائية

 . بعادواأل

 بمكان في دعم الصحة والخدمات املقدمة بمراكز الشباب.التسويق الرياض ي بمراكز الشباب من األهمية أن  •

 ضمان السالمة والصحة البدنية والثقافية.بغرض مراكز الشباب تقدم خدمات تلبي حاجات الشباب واملجتمع  •

 أهمية التشريعات والقوانين املالية بمراكز الشباب لها دور في التسويق الرياض ي. •

 حكومي لها دور في النشاطات التسويقية بمراكز الشباب.  املوارد البشرية واملادية والدعم ال •
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: التوصيات:
ً
 ثانيا

 أهمية الخدمة املقدمة في املراكز تلبي حاجات الشباب وتضمن السالمة والصحة البدنية والثقافية. •

 التسويق الرياض ي مهم في دعم الصحة والخدمات املقدمة بمراكز الشباب. •

 املالي املخصص ملراكز الشباب وذلك لتقديم الخدمات الرياضية بالصورة املطلوبة.أهمية زيادة الدعم  •

 استثمار االمكانيات البشرية واملادية املوجودة لكي تساهم في تطوير مراكز الشباب. •

 االهتمام بوضع القوانين والنظم لدورها الفّعال في التسويق الرياض ي. •

 :املراجع

: املراجع 
ً
 العربية:أوال

ار . د1ط .استراتيجية التسويق الرياض ي واالستثمار باملؤسسات الرياضية املختلفة(. 2009علية عبد املنعم، والشافعي، حسن أحمد) حجازي، .1

 االسكندرية. مصر. الوفاء لدينا للطباعة والنشر.

رسالة دكتوراه  .الشرقية في ضوء التحوالت االقتصادية املعاصرةستثمار إمكانات الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة ا(. 2016حماد، أحمد ) .2

 .جامعة بنها .كلية التربية الرياضية.غير منشورة

 .جامعة اليرموك .رسالة ماجستير منشورة. كلية التربية الرياضية .واقع إستراتيجية التسويق الرياض ي في األردن(. 2013الحمد، طارق عبد القادر) .3

 األردن.

 . مكتبة األنجلو املصرية. القاهرة. مصر.اقتصاديات الرياضة .(2013) درويش، كمال الدين عبد الرحمن، وآخرون .4

. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. 1. طلجنة تسويق مقترحة باالتحادات الرياضية االوملبية .(2012) رمادي، محمد أحمد، كمال، محمد .5

 اإلسكندرية. مصر. 

تحديات اإلدارة الرياضية ودورها في تطوير التمويل الرياض ي في ظل االحتراف الخصخصة اإلدارية والقانونية في (. 2006) حسن أحمدالشافعي،  .6

 . مكتبة االشعاع الفني للطباعة. االسكندرية. مصر.التربية البدنية والرياضة

 .20-8 (:17). مجلة اإلبداع الرياض ي: لتمويل الرياض ي في ظل االحترافتحديات اإلدارة الرياضية ودورها في تطوير ا(. 2015) بو صالح، النذير .7

بكالوريوس في التربية  .العوامل املؤثرة علي تقديم الخدمات الرياضية الخاصة باإلستثمار الرياض ي في مصر(. 2019) العوادلي، أسماء محمد عوض .8

 .86-112 (:38)38 ،4ملقالة . ارياضية قسم اإلدارة الرياضية و الترويح املجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية

وفنون التربية مجلة أسيوط لعلوم . العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي ملراكز الشباب بمحافظة املنيا(. 2011) عبدالحليم، حسين محمد .9

 .59-28 (:33)1 :كلية التربية الرياضية -جامعة أسيوط  الرياضية.

 :مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات. أساليب التسويق الرياض ي لبطوالت االتحاد الفلسطيني لكرة السلة(. 2014) قشطة، عمر نصر هللا .10

(1 :)6 -30. 
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 .جامعة سطيف، الجزائر .رسالة ماجستير غير منشورة.  كلية الدراسات العليا

 مصر. طنطا.. الوفاء للطباعة دار .التنظيمات الرياضية(. 2006) يحي، فكري محروس .12

 . دار النهضة للطباعة. اسيوط. مصر. إدارة التسويق(. 2003) حسين، إجالليونس، سهام،  .13
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Abstract: The study aimed to examine the factors affecting sports marketing in Sudan. According to the descriptive 
and analytical approach, as for the study sample, it was selected from some individuals in a way that includes 
activists in the field of sports marketing. The questionnaire tool was used to collect data, as the researcher 
distributed 100 questionnaires to the target audience. (100) individuals responded, meaning the percentage of the 
recovered resolution reached (100%). The data were analyzed using the (Spss) program, as a number of statistical 
methods were used to verify the validity of the hypothesis, including the correlation coefficient (person) and the 
simple regression analysis. The study yielded several results, the most important of which are: Youth centers provide 
services that meet the needs of youth and society, to ensure safety, physical health and culture. Then the study was 
concluded with recommendations, the most important of which are: Investing the existing human and material 
resources in order to contribute to the development of youth centers. 

Keywords: influencing factors; sports marketing; youth centers. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اإلستبانة

 تحية طيبة وبعد:

 السالم عليكم ورحمه هللا تعالى وبركاته

العوامل املؤثرة على التسويق الرياض ي ملراكز الشباب  "في إطار إجراء دراسة ميدانية، تحت عنوان يطيب لي أن أضع بين أيديكم هذه اإلستبانة

 بالسودان" بالتطبيق على والية سنار" 

قط، وألنكم من أصحاب الخبرة واالختصاص في هذا املجال نأمل التكرم بتعاونكم معي بتعبئة اإلستبانة، مع العلم بأنه لغايات البحث العلمي ف

 راسة.وستعامل اإلجابات في حدود الهدف من هذه الد

مع خالص الشكر والتقدير لتعاونكم                                               

 الباحثة 

: البيانات  الشخصية:
ً
 أوال

 أمام العبارة التي توافق اختياركم:( √)*الرجاء التكرم بوضع عالمة 
 .  العمر:1

سنة   45وأقل من 35   سنة 35وأقل من  25 العمرية الفئة  

 

 سنة فأكثر 45

    االختيار

 . املؤهل العلمي:2

 جامعي فما فوق  متوسط  أساس فما فوق  املؤهل

    اإلختیار          

 . سنوات الخبرة:3

 سنة فأكثر20 سنة 20وأقل من  10 سنة10وأقل من 5  سنة 5أقل من سنوات الخبرة

     اإلختيار

:
ً
 :األساسية البيانات ثانيا

 :أهمية التسويق الرياض ي بمراكز الشباباملحور األول:  

ــــارة م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ افق  العبـ أو

 بشدة 

افق  افق  ال ادري  أو ال أو

 بشدة 

ال 

افق   أو

      يعتبر التسويق الرياض ي محور أساس ي ومورد هام لدخل مراكز الشباب. 1

      يضع املركز خطط تسويقية تتضمن التنسيق بين أنشطته املختلفة.  2

      املركز به  إدارة خاصة  تختص بأوجه النشاط الرياض ي.  3

      املنشآت الرياضية باملراكز مجهزة إلقامة البطوالت والدورات الرياضية.  4

      تعتمد عمليات التسويق الرياض ي باملركز علي أنظمة املعلومات.  5

 :املحور الثاني: الخدمات املقدمة بمراكز الشباب

 

 

 

 

 
 

ــــارة م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ افق  العبـ أو

 بشدة 

افق  افق  ال ادري  أو ال أو

 بشدة 

ال 

افق   أو

6 .
ً
      يوفر املركز أماكن للممارسة األنشطة بحيث تكون كافية ومعدة جيدا

      0يقدم املركز األنشطة في املواعيد املناسبة لألعضاء 7

وأسواق خيرية رياضية  لجذب أنظار املستثمرين.يقوم املركز بإقامة معارض  8       

      يوفر املركز عوامل األمن والسالمة واألدوات الطبية لإلسعافات األولية بدرجة كافية.  9

      يقدم املركز رحالت ومعسكرات لألعضاء. 10

      يحرص املركز على معرفة األنشطة التي يفضلها األعضاء قبل تقديمها.  11
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 املحور الثالث: التشريعات والقوانين املالية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحور الرابع : اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة بمراكز الشباب:

ــــارة م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ افق  العبـ أو

 بشدة 

افق  ال  ال ادري  أو

افق  أو

 بشدة 

ال 

افق   أو

                            يتوفر لدى املركز أجهزة ومعدات وأدوات رياضية بجانب املالعب والصاالت.                                                           18

      تتناسب األدوات املتوفرة باملركز مع عدد املمارسين لألنشطة.                 19

      امليزانية التقديرية للنشاط الرياض ي باملركز توضع بدقة. 20

      تتوافر الكوادر البشرية املتخصصة لتنفيذ أوجه األنشطة التسويقية املختلفة باملركز. 21
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