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  ملخص: 
هدفت الدراسة  إلى معرفة أهمية التسويق الرياضيي االمنشيآت الرياضيية 

مصادر تمويلها وللوصول إليى  كرهان النوادي الرياضية المحترفة لتنويع
 30النتائج ت: استخدا: المنهج الوصفي التحليلي على عينة تمثلت  في 

نييوادي  04 عضييو ميين أعضييا  مجليي  انداري للنييوادي واليي ين يمثلييون 
رياضييييية  محترفيييية تنشييييل االرااايييية المحترفيييية اقولييييى والثانييييية   ااريقيييية 

تابيييييق أسييييلو  ا  عشييييوائيةا واالنسيييياة قعضييييا  مجليييي  انداري فقييييد تيييي:
إلييى أن  التييائجلحصيير الشييامو ا واسييتخدمنا أداي االسييتبيانا و ييد أشييارت 

التسيييويق الرياضيييي االمنشيييآت الرياضيييية يعتبييير احيييد الركيييائ  اقساسيييية 
 للنوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها 

 بوصماح الن ير حث المرسل:االب
 assadmca@mail.com االيميل:
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 Abstract  
This study aims to know the importance of athletic 
marketing in sport facilities as a bet of professional 
sport clubs to diversify their financing sources. To 
reach the results, the analytical descriptive method was 
used on a sample represented by 30 members from the 
board of directors of clubs who represent 04 
professional sport clubs which are active in the first 
and second professional league. The clubs were chosen 
in a random way and for the members of the board of 
directors, a method of comprehensive restriction was 
applied and we used a tool of scientific research; the 
survey. The most important results of the research 
indicated that sport marketing in sport facilities is one 
of the main pillars of professional sport clubs to 
diversify their financing sources. 
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 І – مقدمة  : 
يعتبر التسويق الرياضي أكثر وظائف المنظمات والمؤسسات الرياضية تعقيدا       

الرياضة وتوسعها في العال: ا و د ونمو لكونه يرتال اعدي متغيرات متسارعة بتسارع 
اعض السلاات  نجد أن حيث اوردت عدي تعاريف لمصالح التسويق الرياضي 

بيع للاضائع والخدمات لتحقيق ربح ما " ي على انه صف التسويق الرياضتالتنفي ية 
 " وه ا مفهو:  اصر فالتسويق الرياضي عملية ال تتعدى في مفهومها مجرد بيع

  لتحقيق أهداف المؤسسةأحد المفاتيح اقساسية  بو يمكن اعتااره .( 2013، )كمال
 اعلى الرض الرياضية ويشمو تحديد االحتياجات والرغاات للسوق المستهدفة والحصول

تاورا الرياضي  التسويق يشهد وا  من المنافسين أكثرافعالية وكفا ي  فيه المرغو 
 ا ا تصادية في اقسا  وصناعة أصاحت الرياضة عملية حيث اتساع ر عته سريعا ا

   ومتراااة  اال تصاد عما ة ت امنيةمشكلة ب لك مع 
" أصاح مهما الن  إن نجاح مجال التسويق الرياضي في الهيئات الرياضية

مجال العمو الرياضي مجال مه: وحيوي ويجد الرعاية التامة والمتمي ي من جميع 
وتحتاج الهيئات الرياضية في إدارتها إلى ا تصاديات واضحة  الهيئات  ات الصلة ا

 .(2016 ،)عبد الغني"ومحددي 
 المنشآتالتسويق الرياضي مرتال اشكو كبير ا من جهة أخرى نجد أن و

أه: الرهانات التي وج  ان تستغلها الهيئات الرياضية امختلف  والتي تمثوياضية الر 
الرياضي شكال وأسالي  التسويق أاستخدا: اأنواعها ومنها النوادي الرياضية المحترفة 

 المختلفة    
  لك المكان المجه "  أنهاالرياضية على  تآالمنشتعريف  حيث يمكن

الرياضية وتقدي:  اقنشاةوالمخصص لممارسة  الرياضية وانمكانات االوسائو
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  ،ومحمد )محمد" الرياضية حاضرا ومستقاما  اقهدافلتحقيق  الما مةالخدمات 
2012). 

والج ائر من الدول التي أولت اهتماما االغا النجا  وتشييد المنشات الرياضية 
ت والمراسي: عن اريق سن العديد من القوانين والتشريعا وخاصة في السنوات اقخيريا

 االرياضة اشكو عا:ا وكري القد: اشكو النهوض التي تحدد وتوضح وتنظ:  لك
االحتراف الرياضي إ  شهد الموس: الرياضي  نظا: تابيقب ةا خاصخاص
واالحتراف في حد  اته كفكري له  اتابيق ه ا المشروع في أرض الوا ع 2010/2011

القائمة على االحتراف متمثلة في الجان  الفلسفة  و اعائد ومردود إيجابي ماديا وفنيا
المختلفة  التجاري واال تصادي وال ي استااعت من خماله اقندية والهيئات الرياضية

تاوير مستوى ه ه الرياضة ااعتمادها على التمويو ال اتي وتحويو اقندية إلى 
والمماحظ في الج ائر وخاصة في " شركات استااعت تحقيق أهدافها الرياضية  

فيما تعلق االجان   النوادي المحترفة لكري القد: هو تخااها في العديد من المشاكو
التسويقي لجميع أنشاة وأعمال اقندية واالخصوص استغمال المنشآت الرياضية 

سوا  تعلق اقمر االرعاية أو انشهار أو انعمان أو الخدمات وارق لعملية التسويق 
ا وهو ما ينعك  على تنويع مصادر التمويو في  تساه:والتي وأسالي  أخرى متنوعة 

 (2017)النذير ، "  وأهدافهاويعيق تحقيق رسالتها  نتائجها
 وهو ما يدفعنا إلى ارح التساؤل العا: اآلتي  

النوادي الرياضية المحترفة لدى رهان  شكليالمنشآت الرياضية التسويق بهل   -
 ؟االحتراف الرياضي  ظل في تمويلهالتفعيل مصادر 

 وقد تم طرح التساؤالت الجزئية التالية 
أحد رهانات النوادي الرياضية ق الخدمات االمنشآت الرياضية تسوي عتبرهو ي -

 المحترفة لتنويع مصادر تمويلها ؟
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أحد رهانات النوادي داث الرياضية االمنشآت الرياضية هو يشكو تسويق اقح -
 تمويلها؟الرياضية المحترفة لتنويع مصادر 

رهانات النوادي الرياضية  أحدت الرياضية آالرعاية الرياضية االمنش هو تشكو -
 ؟المحترفة لتنويع مصادر تمويلها

 
П -  الدراسة  الطريقة وأدوات: 
عضو مجل  إداري  30دراستنا في  عينة مثلتت وطرق اختيارها: العينة -1

 16من  ى والمكونةاقول المحترفة اأربعة نوادي رياضية محترفة تنشل االراااة
أسلو  ا في اختيار العينة على العينة القصدية اعتمدنا و د ا نادي رياضي

 36الحصر الشامو و لك نظرا لصغر حج: مجتمع الدراسة وال ي يقدر   
 06عضوا لمجال  إداري النوادي الرياضية المحترفة اقربعة ا حيث استاعدنا 

 فت: 30 د المتاقي ال ي هوما العدامنه: ت: إجرا  الدراسة االستاماعية معه: ا 
 تو يع استماري االستبيان عليه: وت: استرجاع كو االستمارات  

    وتشمو علىإجراءات البحث / الدراسة:  -2
 المنهج  اتاعنا في دراستنا ه ه المنهج الوصفي التحليلي  – 2-1
 تحديد المتغيرات وكيفية  ياسها  – 2-2

 ت الرياضية  آلمنشاا التسويق الرياضي المتغير المستقو 
 تنويع مصادر التمويو المتغير التااع  

استخدمنا في ه ه الدراسة االستبيان كأداي لجمع المعلومات ا األداة :  2-3
وشملت استماري االستبيان ثماث محاور وعلى شكو مقيا  يحمو ثماث استجااات  

  نع: االا نوعا ما والمحاور هي  
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دمات االمنشآت الرياضية كأحد رهانات النوادي يشكو تسويق الخ المحور األول:-
 عاارات(07الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها )

يشكو تسويق اقحداث الرياضية االمنشآت الرياضية كأحد  الثاني : المحور-
 عاارات(06رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها)

رياضية االمنشات الرياضية احد رهانات النوادي تشكو الرعاية الالمحور الثالث :  -
  عاارات(06الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها)

 ) األسس العلمية لألداة(: 2-4
اعد الدراسة االستاماعية التي  منا بها ااختيار أداي الدراسة والمتمثلة  الصدق: -أ   

ومترية والمتمثلة في الصدق في استماري االستبيان التي  منا بتابيق الخصائص السيك
 والثاات والموضوعية  

  للو وف على مدى تناس  أسئلة االستبيان مع أهداف الدراسة صدق المحكمين - 
وااستخدا: اريقة استاماع أرا  المحكمين  منا اعرض استماري االستبيان على خمسة 
محكمين في مجال التخصص لألخ  اآرائه: فيما يخص اعض التعديمات حول 

 المحكمين على صدق االستبيان في ه ه الدراسة  ا وت: االجماع من االستماري
(  يمثو معامو االرتااط "بيرسون" لمحاور الدراسة ومدى اتسا ها 01الجدول ر : )

 االدرجة الكلية لماستاانة
 النتيجة -د-مستوى م/االرتباط عناوين المحاور 

المحور 
01 

اضية كأحد رهانات يشكل تسويق الخدمات بالمنشآت الري
 النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها

 دال 0.00 0.775

المحور 

02 

يشكل تسويق األحداث الرياضية بالمنشآت 

الرياضية كأحد رهانات النوادي الرياضية المحترفة 

 لتنويع مصادر تمويلها

 دال 0.07 0.872

المحور 
03 

اضية احد رهانات تشكل الرعاية الرياضية بالمنشات الري
 النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها

 دال 0.00 0.639

   01 / الكل
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معاممات االرتااط من خمال البيانات الواردي في الجدول أعماها يتضح اأن أغل  
ويتضح ك لك أن جميع  639 0الى  872 0حيث تراوحت بين   ري  من الواحد

وه ا ما أكد صدق اتساق محتوى  01 0ستوى الداللة المحاور دالة إحصائيا عند م
 المحاور والدرجة الكلية لألدايا وأن اقداي تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 

   ثبات األداة: -ب
 (  يمثو معامو الثاات الفا كرونااخ "02الجدول ر : )

 Alpha de Cronbach "قداي الدراسة 
 فا كرونااخمعامو الثاات أل عدد العاارات

19 0 63 

من خمال البيانات الواردي في الجدول أعماها يتضح أن معامو الثاات االستبيان 
مما نستنتج أن االستماري تمتا  بثاات عالي جدا وه ه  1وهو  ري  من  63 0بلغت 

القيمة تعتبر مؤشر على صماحية أداي الدراسة للتابيق اغرض تحقيق أهدافها ويؤكد 
 التي يمكن الحصول عليها عند تابيقها ثاات النتائج 

 . األدوات اإلحصائية – 2-5
إن هدف الدراسة انحصائيةا هو محاولة التوصو إلى مؤشرات كمية  ات داللة   

إحصائية تساعدنا على التحليو والحك: والتعليق على مدى صحة الفرضيات 
 برنامج انحصائيل ا استعملت ال اموضوع الدراسة والمعدالت انحصائية المتعلقة

spss  ( واعتمدت على 21)برنامج الح : انحصائية للعلو: االجتماعية انصدار
  التقنيات انحصائية التالية  للمعادالت

 عينة قفراد والوظيفية الشخصية الخصائص على للتعرف المئوية والنس  التكرارات -
 أداي تتضمنها التي رئيسةال المحاور عاارات تجاه أفرادها استجااات وتحديد الدراسة
 .الدراسة
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 استجااات انخفاض أو ارتفاع مدى لمعرفة و لك   "Mean"الحسابي  المتوسل -
 في يفيد اأنه العل: مع العااراتا متوساات متوسل المحاور الرئيسة عن الدراسة أفرادا
 .حسابي متوسل أعلى حس  المحاور ترتي 

 انحراف مدى على للتعرف  "Standard Deviation" المعياري  االنحراف -
 من محور ولكو الدراسةا متغيرات عاارات من عااري لكو الدراسة استجااات" أفراد

 .الحسابي متوساها عن الرئيسة المحاور
للو وف على مدى   (  alpha cronbach –معامو الثاات ) ألفا كرونااخ  -

 ثاات اقداي  
اللة الفروق بين المتوساات و لك للتحقق من د   T ( T-Test)اختاار  -

والدرجة الكلية للمحور والمتوسل الفرضي الستجااات  محورالحسابية لعاارات كو 
 أفراد الدراسة  

ПІ –  : النتائج 
 عرض ومناقشة نتائج الدراسة: -
 : لفرضية األولىل بالنسبة -أ

آت تسويق الخدمات االمنشعتبر   يانه نصت الفرضية اقولى لهاته الدراسة على
, وللتحقق الرياضية كأحد رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها

 االنساة للعينة الواحدي Tمن صحة ه ه الفرضية ت: اللجو  الختاار الداللة انحصائية 
والقائ: على أسا  تقدير الفرق بين متوسل استجااات أفراد العينة على االستبيان ككو 

النتيجة كما هو  إلىه, واعد المعالجة انحصائية ت: التوصو والمتوسل النظري ل
 موضح  في الجدول التالي 
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( يوضح يشكو تسويق الخدمات االمنشآت الرياضية كأحد رهانات 03الجدول ر : )
  النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها

االستبيان 
 ككو

حج: 
 العينة

المتوسل 
 الحسابي

االنحراف 
 ري المعيا

درجة 
 الحرية

T  مستوى
 الداللة

 القرار

الدرجة 
دال عند  000 0 23.467 18 30231. 1.2952 30 الكلية

0 01 

( نماحظ وبنا ا على المتوسل 03من خمال النتائج المبينة االجدول أعماه ر : )
( 2952 1عينة الدراسة على المحور اقول من االستبيان وال ي بلغ ) قفرادالحسابي 
يشكو تسويق الخدمات  ه(, بنا ا عليه فان67 1 -00 1نتمي للمجال  )وال ي ي

 االمنشآت الرياضية كأحد رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها
عند  إحصائيا( وهي  يمة موجاة ودالة 23.467والتي بلغت ) Tوه ا ما أكدته  يمة 

( وه ا يعني ان الفرق كان لصالح المتوسل الحسابي 01 0مستوى الداللة الفا )
 يجة تتفق مع  فرضية الاحث اقولى والقائلةواالتالي فان ه ه النت اللمحور اقول

يشكو تسويق الخدمات االمنشآت الرياضية كأحد رهانات النوادي الرياضية المحترفة 
, مع احتمال الو وع  %99لتأكد من ه ه النتيجة هي ونساة ا لتنويع مصادر تمويلها 

( في كتااه لجنة تسويق 2012وهنا أشار محمد كمال رمادي) %1بنساة  الخاأفي  
ان التسويق في المجال الرياضي هو تاوير "مقترحة لماتحادات الرياضية االولمبية 

الرياضية ا فالمنظمات  "لمفاهي: اداري التسويق التي تعمو في المجال الرياضي
والشركات المنتجة لسلع  رياة من المجال الرياضي تسوق منتجاتها الرياضية 
للرياضيين المهتمين االرياضة والمنظمات وأخيرا المستهلك الرياضي والممولين أو 

الرعاي ا وال يتفق مع دراسة هرباجي عبد الغني  المستثمرين سوا  من  بو الدولة أو
يا ال تسوق الهيئات الرياضية المرافق والمماع  حال"( وال ي اكد اأنه 2017)

  "والصاالت الرياضية الخاصة بها  في غير أو ات نشااها ل يادي دخلها
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 الفرضية الثانية: -ب 
نصت الفرضية الثانية لهاته الدراسة على  يشكو تسويق اقحداث الرياضية االمنشآت 

نويع مصادر تمويلها, وللتحقق الرياضية كأحد رهانات النوادي الرياضية المحترفة لت
االنساة للعينة الواحدي  Tمن صحة ه ه الفرضية ت: اللجو  الختاار الداللة انحصائية 

والقائ: على أسا  تقدير الفرق بين متوسل استجااات أفراد العينة على االستبيان ككو 
هو  والمتوسل النظري له, واعد المعالجة انحصائية ت: التوصو الى النتيجة كما

 موضح  في الجدول التالي 
( يوضح يشكو تسويق اقحداث الرياضية االمنشآت الرياضية كأحد 04الجدول ر : )

 رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها
االستبيان 

 ككو
حج: 
 العينة

المتوسل 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

T  مستوى
 الداللة

 القرار

الدرجة 
دال عند  000 0 22.044 18 34096. 1.3722 30 الكلية

0 01 

( نماحظ وبنا ا على المتوسل 04من خمال النتائج المبينة االجدول أعماه ر : )
( 1.3722عينة الدراسة على المحور الثالث من االستبيان وال ي بلغ ) قفرادالحسابي 

و تسويق اقحداث (, بنا ا عليه فانه يشك67 1 -00 1) جالوال ي ينتمي للم
الرياضية االمنشآت الرياضية أحد رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر 

( وهي  يمة موجاة ودالة 22.044والتي بلغت ) Tتمويلها, وه ا ما أكدته  يمة 
( وه ا يعني أن الفرق كان لصالح المتوسل 01 0إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا )

ثاني,  واالتالي فان ه ه النتيجة تتفق مع  فرضية الاحث الثانية الحسابي للمحور ال
 والقائلة يشكو تسويق اقحداث الرياضية االمنشآت الرياضية كأحد رهانات النوادي 

 99الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها, ونساة التأكد من ه ه النتيجة هي 
 %1, مع احتمال الو وع في  الخاأ بنساة % 
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تحسين  عيسى اعنوان " الرعاية الرياضية ة سيد احمد حاجدراس إليه أشارتا وهو م
من بين  ترافية المؤسسة الرياضية حيث انهلصوري المؤسسة اال تصادية وصناعة الح

مصادر تمويو اقندية الرياضية إ امة المااريات الودية واستضافة اقحداث الرياضية 
ات وتنظيمها حفمات فنية أو أنشاة رياضية أو أو الدورات واالستثمار التجاري للمنش

   ما شااه  لك 
 الفرضية الثالثة: -ج 

نصت الفرضية الثالثة لهاته الدراسة على  تشكو الرعاية الرياضية االمنشات الرياضية 
واعد المعالجة  ويع مصادر تمويلها ,احد رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتن

 لنتيجة كما هو موضح  في الجدول التالي انحصائية ت: التوصو الى ا
( يوضح تشكو الرعاية الرياضية االمنشات الرياضية احد رهانات 05الجدول ر : )

 النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها 
االستبيان 

 ككو
حج: 
 العينة

المتوسل 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

T  مستوى
 الداللة

 القرار

رجة الد
دال عند  000 0 24.601 18 28095. 1.2619 30 الكلية

0 01 

( نماحظ وبنا ا على المتوسل 05من خمال النتائج المبينة االجدول أعماه ر : )
 1.2619الحسابي قفراد عينة الدراسة على المحور الثالث من االستبيان وال ي بلغ 

شكو الرعاية الرياضية (, بنا ا عليه فانه ت67 1 -00 1) وال ي ينتمي للمجال
االمنشات الرياضية احد رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها 

( وهي  يمة موجاة ودالة إحصائيا عند 24.601والتي بلغت ) Tوه ا ما أكدته  يمة 
المتوسل الحسابي  ( وه ا يعني أن الفرق كان لصالح01 0مستوى الداللة ألفا )

فرضية الاحث الثالثة والقائلة تشكو  لتالي فان ه ه النتيجة تتفق معواا للمحور الثالث,
الرعاية الرياضية االمنشات الرياضية احد رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتنويع 



 
التسويق الرياضي بالمنشآت الرياضية رهان النوادي الرياضية المحترفة                        

 تمويلها لتنويع مصادر
 

249 
 

, مع احتمال الو وع في   %99مصادر تمويلها, ونساة التأكد من ه ه النتيجة هي 
حيث انه ومن  (2012)محمد كمال رماديوهو ما يتفق مع دراسة  %1الخاأ بنساة 

  حصولهابين مقومات نجاح الرعاية الرياضية االنساة للمؤسسة الرياضية ضمان 
 على أنشاتها      ننفاقواعلى دع: مادي من الراعي حتى تتمكن من تحقيق أهدافها  

VI –  :المناقشة 
نشآت التسويق الرياضي بالم من خمال دراستنا الميدانية حول موضوع "

ا واعد تحليلنا " الرياضية رهان النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها
للنتائج واالستبيان الخاص االدراسة واستنادا على الفرضيات ت: الوصول إلى اعض 

 النتائج التي ت: تسايرها في الفرضيات 
يشكو  اأنه  من خمال دراستنا للنتائج المتوصو إليها في المحور اقول والمتعلق

تسويق الخدمات االمنشآت الرياضية كأحد رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتنويع 
تسويقية  إداري بإنشا ماالاة  الرياضية المحترفة اقندية أنحيث  مصادر تمويلها
 اأحدثخاصة فيما يتعلق ااستغمال المنشات الرياضية اوه ا  أنشاتهمحترفة لتسويق 

يق منتجات النادي عن اريق وسائو انعما: الرياضي و سوالارق وت اقسالي 
ه ا  والمختلفة ا واستخدا: نمو ج تمويو الخدمات مثلما تقو: اه اقندية اقوربية 

 تحقيق الفرضية اقولى إثاات  يساه: في
يشكو تسويق اقحداث الرياضية أما االنساة لنتائج المحور الثاني والمتمثو 

ا رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها االمنشآت الرياضية كأحد 
وتشييد  مجبري على انجا  أضحتأن النوادي الرياضية المحترفة حيث تبين لنا 

في  عملياتها وأنشاتها أو الستغمالهاالستغمالها سوا  ل ت ومرافق خاصة بهاآمنش
  والفعاليات المحلية  عمليات انشهار والتسويق واالحتضان لكبرى انحداث الرياضية

االستغمال الدائ: للمماع  والمنشآت الرياضية ويمكن و " والجهوية وان ليمية 
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"  على نااق واسع كاالحتفاالت الوانية والرسمية والعسكرية استخدامها
(international olympic commette , 2013 )  الدول المتقدمةوه ا ما فعلته 

    في العال:
ت آتشكو الرعاية الرياضية االمنش حيث المحور الثالث ومن خمال نتائج

 أنا حيث  الرياضية احد رهانات النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها
اقندية ماالاة االاحث عن الارق التي تمكنها  من استقاا   المؤسسات اال تصادية  

تجسيد شراكات معها و  اضيةت الريآالرعاية المختلفة االمنش أسالي وتابيق لرعايتها 
ة كأداي تواصو مرك ية ا تسعى يرعاية الرياضالتستخد: العديد من الشركات " حيث 

إلى تكوين عما ة واضحة بينها وبين المستهلكين ا واالتالي  يادي وعيه: ا  من خمالها
 (  Manuela Sachse  2010)  "وتحسين موا ف المستهلكين تجاه الراعي

 يعتبر التسويق الرياضي االمنشآت الرياضيةاحث نماحظ أن وكاستنتاج عا: لل
رهان النوادي الرياضية المحترفة لتنويع مصادر تمويلها خاصة في ظو االحتراف ك

في تابيقه على توافر مصادر تمويو دائمة  أساسيةرة الرياضي ال ي يعتمد اصو
 ومتنوعة  
V –  :خاتمة 

 تأخراج ائرية في السنوات اقخيري عرف تابيق االحتراف الرياضي في كري القد: ال
كبيرا مما عاو وتيري تاورها افالتحول الج ري في و ت  ياسي خلق عدي معو ات 

 إلىوعرا يو خاصة فيما تعلق امصادر التمويو ا فاالنتقال من سياسة دع: الدولة 
قه لك وتابيلتفعيو   جيةياستراتوضع  يتال  ه االرياضية ف لألنديةالتمويو ال اتي 

من استغمال للمنشات  انمكانياتفي ارض الوا ع ا حيث وج  استغمال كو 
الشروع في  أوسوا  عن اريق كرائها اعقود اويلة  المتوفري حاليا الرياضية العمومية

إلى  اقجو المتاحة والممكنةااستغمال مصادر التمويو  صيري واويلة  أخرى تجسيد 
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وفي الرياضة وه ا يتال  ضروري وعي  استغمال كو أسالي  التسويق مع الرياضة
حيث انه أصاح ل اما على إدارات  ضية المحترفةالنوادي الريا أعضا  مجال  إداري

النوادي الرياضية العمو امنظومة االحتراف في جميع صورها من اجو الوصول إلى 
تجسيد و د خلصت الدراسة الى عدي مقترحات منها تحقيق أهدافها ورسالتها وغايتها 

إيجاد صيغ لتمليك أو بنا   أو لجنة خاصة تهت: االتمويو والتسويق الرياضي ا داريإ
على ا (  BOOTالمنشآت الرياضية لصالح النوادي الرياضية المحترفة كعقود ) 

النوادي الرياضية أيضا وضع استراتيجية مستقبلية للتسويق الرياضي االمنشآت 
 الرياضية  

IV –  :اإلحاالت والمراجع 
 القاهريا )مصرية نجلومكتاة اقا ا تصاديات الرياضةا وآخرون ل درويش كما 

 (؛2013ا 
 سعد احمد شلبي ا اس  اداري التسويق الرياضي االمكتاة العصرية للنشر 

 (؛2004ا  والتو يعا)مصر
والتو يع  محمد عبد الفتاح الصيرفي االتسويق الرياضي ا دار المناهج للنشر 
 (؛2016ا  ا)عمان
الوشاح ا محمد عبد هللا الشقارين االمنشات والمماع  الرياضية  محمد حسن 

 (؛2012ا  امكتاة المجتمع العربي للنشر والتو يع ا )عمان
ااالتحادات الرياضية االولمبية  د كمال رماديا لجنة تسويق مقترحةمحمد احم 

 (؛2012ا  انسكندريةادار الوفا  لدنيا الاااعة والنشر)
 ت على منهجية الاحث العلمي في العلو: االجتماعية ارشيد  رواتي اتدرياا 

 (؛2008ا  ديوان المابوعات الجامعية ا) سناينة
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دعا  محمد عابدين محمد ا استثمار العمامات التجارية في تسويق اقنشاة  
 ( 2012الرياضية ا دار الوفا  لدنيا الاااعة والنشر ا) انسكندرية ا 

لتفعيو مصادر تمويو النوادي الرياضية  جيةاستراتيا تراح  بوصماح الن ير ا 
ا معهد التربية البدنية والرياضية سيدي عبد هللا ا المحترفة لكري القد: االج ائر

 ؛2015ا الج ائرا 03 ائرالج
هرباجي عبد الغني اوا ع وافاق التسويق الرياضي في الهيئات الرياضية  

اال تصادية والتجارية وعلو:  ماجستير غير منشوري(اكلية العلو: الج ائرية )م كري
 2017االج ائرا01التسييراجامعة سايف

إداري الموارد الاشرية االنوادي الرياضية المحترفة كإحدى ا بوصماح الن ير 
ا 09ا المجلدمجلة انبداع الرياضيا متالاات نجاح االحتراف الرياضي االج ائر

 ؛2018ا 01العدد
ي  تفعيو مصدر التمويو ال اتي  احمد بن رج:ا ارق وأسال بوصماح الن يرا 

للنوادي الرياضية المحترفة لكري القد: في ظو سياسة ترشيد النفقات االج ائر ا مجلة 
 ؛2017ا 03تابيقات علو: الرياضة ا مجلد اقاحاث العلمية ا العدد

* olympic legacy, published by the international olympic committee , 
switzerland , march 2013 ,  www.olympic.org 

* Manuela Sachse ,Negative Kommunikationseffekte von Sponsoring und 
Ambush-Marketing bei Sport großveran staltungen , Publikation in der 
Deutschen National bibliografi e 2010. 
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