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  عامـــة مــقدمــــة

 الرياضية، هاأنشطت كافة يف احلديثة الرياضية اإلدارة استخدام يف التقدم مدى يعكس الرياضة الدول يف إن تقدم

 .الرياضي اهمستوا حتسن كلما اهفي اإلدارة مستوى ارتقى كلما إذ

 و مجاعية لعبة ةهمن ج يهف العامل، يف اهحتتل اليت عن متاما ختتلف ال اجلزائر يف القدم كرة اهحتتل اليت فاملكانة  

 . ا وسائل اإلعالم تمامهإ بذلك فارضة شعبية، الرياضات أكثر من تعد أخرى جهة من

 مستوى إىل العاملية لتصل حنو تنطلق و اكبو من ضهتن لكي إدارية ثورة إىل حباجة هذا وقتنا يف القدم وكرة

 القواعد بكافة القدم كرة يف الرياضي املتأنية للتألق الدراسة طريق عن ذلك و املتميز األداء و األوروبية املنتخبات

 من جناحه متطلبات توفري مع األوروبية و العربية بالدول أنظمة االحرتاف من يتناسب ما خالل من له، املنظمة

 و االحرتاف لرعاية مستمرة يلمتو  مصادر بتوفري لألندية تسمح حيث الرياضية و اللوائح للقوانني تشريعي تعديل

 جمال و تروجيية سلعة و جتارة و صناعة اعلى أ إليها ينظر و ، استثماري و اقتصادي بفكر الرياضة التعامل مع

  .احملرتفة و املتخصصة اإلدارة توفري مع الرياضية الرعاية اإلعالن و و الدعاية و التسويق و لالستثمار خصب

  .جناح النوادي الرياضية اجلزائريةو  ةترقيما مدى تأثري التسويق الرياضي احلديث يف : فإشكالية البحث متثلت يف

و لتحقيق هذه الدراسة قمنا بتقسيم البحث إىل قسمني جانب نظري و جانب تطبيقي، فاجلانب النظري تضمن 

 يف أمهيتها و الرياضية  فتطرقنا فيه إىل اإلدارةفصل األول  تناول التسويق الرياضي أما الفصل الثاينال :فصلني

ضية، أما اجلانب التطبيقي فتناولنا فيه عرض و حتليل و مناقشة النتائج مث خرجنا الريا املنشآت أداء تطوير

  .باقرتاحات و أفاق مستقبلية

  

  

  



 

  ر
 

 اإلشكالية

 املادية خاصة و املعوقات بعض حل يف مهتسا أن جيب اليت الطرائق أو الوسائل أحد الرياضي اجملال يف التسويق

 . طموح وطين كمشروع الرياضي االحرتاف ظل يف خاصة الرياضية املؤسسات اهل تتعرض اليت

 الدعاية حقوق باستثمار مثال فبدأت ذاه وقتنا يف كثريا تطورت قد الرياضية األنشطة تسويق و رعاية و وأساليب

 للتسويق اجملاالت أحد هذا  و واسع نطاق على جتاريا الرياضية األحداث و التلفزيوين البث و اإلعالن و

 األنشطة أحد هو الرياضي التسويق أن و علمية قواعد و أسس إىل يستند علما التسويق أصبح و .الرياضي

 .املشاركة عمليات خالل من الرياضي لكهاملست رغبات و احتياجات ملقابلة املصممة

 الرياضي أسس التسويق هي ما منها و اخلصوص ذا عالقة هلا موضوعات و مفردات ظهرت اإلطار هذا يف و

 التسويق نظرية وأن أيضا سوق رئيسية وجود أساس على رياضية جتارة قيام يف متثلت قد و النجاح يتحقق لكي

 و التسعري إسرتاتيجيات و الرياضة صناعة من التسويقي اهلدف و املعلومات أنظمة و السوق حبوث و الرياضي

 ووسائل وعالقات الرياضة يف املتقدمة املناهج وكذلك الرياضية بالصناعة النهوض عمليات و التوزيع سياسات

 الرياضي، اجملال يف التسويقي العمل مثلت هاكل الرياضية الصناعة ورخص التصاريح واستخدام الرياضية اإلعالم

 فإسرتاتيجيات هو املستهلك و الرياضي التسويق عمليات يف مهم و أساسي عنصر على نغفل ال أن جيب كما

 يف للعاملني لتتيح اخلاصة أفكارهم يعطوناملستهلكني  جعل أساس على تقوم أن جيب الرياضي للتسويق التخطيط

 .اجملالهذا  من احللول أفضل إىل الوصول اجملال هذا

  :فيما يلي تتمحور واليت لبحثنا العامة اإلشكالية تبلورت املنظور هذا خالل من

نجاح النوادي الرياضية ما مدى تأثير التسويق الرياضي الحديث في ترقية و 
 ؟الجزائرية

 : التالية الجزئية التساؤالت طرح تم عليه و

 ؟ماذا نعين بالتسويق الرياضي -



 

  ز
 

 ؟ماهي أمهية التسويق الرياضي يف تطوير أداء املنشأة الرياضية  -

 ؟ الرياضي يف املنشأة الرياضية اجلزائريةماهو واقع تطبيق التسويق  -

  

  اتالفرضي

  .وسيلة إليصال المنتجات الرياضية و الذي يساھم بدوره في تمويل النوادي الرياضيةالتسويق الرياضي ھو  -

 التمويل توفري حيث من القدم لكرة و تطوير النوادي الرياضية اجلزائرية إجناح يف واضح تأثري الرياضي للتسويق -

 .الالزم

يعترب تطبيق أساليب التسويق الرياضي يف املنشآت الرياضية قريب جدا و غري جمدي و يف بعض األحيان يطبق  -
  .بصورة خاطئة

  :أسباب إختيار البحث

ذا البحث و سنحاول حصرها فيما يلي   :هناك عدة عوامل دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع و القيام 
املوضوع ميس حقال دراسيا هاما يتماشى مع التوجه اإليديولوجي و االقتصادي اجلديد للرياضة بصفة  كون  -

  .عامة و لكرة القدم اجلزائرية بصفة خاصة
  .حماولة الظهار الدور اهلام الذي يؤديه التسويق الرياضي يف متويل و ابراز النوادي الرياضية اجلزائرية -
  .دات االقتصادية و االجتماعية اجلديدة يف امليدان الرياضياالستعداد ملواجهة التعقي -
 .امليول و الرغبة يف خوض هذا املوضوع -

 : البحث هدافأ

 : يلي فيما البحث فأهدا تكمن
 االحرتافية الرياضة ميدان يف و خاصة، بصفة القدم كرة ميدان يف التسويق بهيكتس الذي الدور حتديد و تسطري -

 . عامة بصفة
 يف الرياضية األندية متويل أشكال من كشكل الرياضي بالتسويق التعريف و التسويق و الرياضة بني العالقة إبراز -
 . الرياضي االحرتاف مشروع ظل
 التجارية الرتقية و التطوير أجل من التسويق لتقنية القدم لكرة احملرتفة اجلزائرية النوادي تطبيق مدى معرفة -

 . الكروية الرياضية للمنافسات



 

  س
 

 : ماهيالمف تحديد

ا أهلية مجعية : الرياضي النادي - م األفراد من جمموعة يكو          الدولة من مباشر تدخل دون املنفردة بإراد
 اإلجتماعي النشاط و أساسي  كنشاط الرياضي النشاط طريق عن هاأعضائ فراغ وقت إلستثمار دف و

 )2006  الشافعي امحد حسن(مواز  كنشاط
       إنتقال على تعمل و تبذل اليت اجلهود و النشاط جهأو  مجيع عن عبارة هو التسويق : الرياضي التسويق -
  . ئينيهاالن مستهلكيها إىل جهاإنتا مراكز من اخلدمات و السلع تدفق و

  :المنشآت الرياضية
حبيث يكون هلا هيكل تنظيمي هي عبارة عن مؤسسات ينشئها اجملتمع خلدمة القطاع الرياضي من كافة جوانبه 

  .يتفق مع حجم هذه املؤسسة و أهدافها، مبا يعود بالنفع خلدمة ذلك اجملتمع متماشيا مع أهدافه
ا حيث يسهر  يعتمد تسيري النشاطات الرياضية و تطورها على هذه املؤسسات الرياضية و اإلمكانات املتوفرة 

حتقيق األهداف اليت أنشأت من أجلها هذه املنشآت و يرى أمني على تسيريها إدارة متخصصة و كفأة من أجل 
ا مبثابة الواقع املادي املؤسسايت الذي يتعهد الرياضة   .اخلويل بأ
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  تمــــهــــــيـــــــد

تياجات و متطلبات اهليئات الرياضية فقد اهتمت هذه اهليئات مبجال التسويق و حماولة ربطه باجملال نظرا لكثرة إح

الرياضي و ذلك لإلستفادة منه يف زيادة الدخل الذايت العائد إليها و ذلك ألن جمال التسويق هو اجملال األمثل 

  .لإلستثماراجليد إلمكانات أي مؤسسة

   و من هنا تظهر جليا األمهية البالغة اليت يشغلها هذا العنصر داخل املؤسسة الرياضية، فهو مبثابة العصب احملرك

و األساسي للعملية اإلقتصادية الصناعية و التجارية، فيجب على مسؤويل و مديري املنظمو إعطائه املكانة 

  .الالئقة به
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 :تعريف التسويق - 1

 يف املبادالت و املعامالت تسريع و تسهيل بغرض املنظمات و األفراد ا يقوم األنشطة من جمموعة هو التسويق "

 فيه يرغب ملا التوقع و العمالء ورغبات احتياجات دراسة على التسويق يركز حيث السوق، ظروف و البيئة إطار

  . املستهلكني حاجات إلرضاء حتقيقها كيفية يف البحث و اخلدمات و للسلع املستهلك

 الالتيين املصطلح من مشتقة  marketingالتسويق  كلمة أن إىل اإلدارة جمال يف الباحثني يشري كما

Mercatus السوق و تعين.  

 السلع تدفق أو انسياب يوّجه الذي األعمال نشاط هو ، م 1960 عام األمريكية اجلمعية عّرفته التسويق كما "

 التسعري سياسات وتنفيذ ختطيط عملية ويشمل اخلدمة، أو للسلعة األخري املستهلك إىل املنتج من واخلدمات

 . معا املنظمة أهداف وحتقيق املستهلكني ورغبات حاجات إلرضاء واخلدمات والسلع األفكار وتوزيع والرتويج

 و ورغبات حاجات من املستهلكني مطالب اكتشاف على يعمل التسويقي النشاط أن يرى كوتلر الباحث أّما

  .املستهلكني من ممكن عدد أكرب متناول يف وجعلها واخلدمات للسلع خاصة مواصفات إىل ترمجتها

 : التسويق مفهوم تطور - 2

 حتت وذلك Curtisشركة  ،يف م 1911 سنة كان األعمال مؤسسات يف وحبوثه التسويق لقسم ظهور أّول إنّ 

   karenzi الباحث هو أساسي كجوهر املنظمة يف التسويق إىل أشار من أول ،وكان " التجاري البحث " إسم

 . أساليب التسويق إسم حتت Wisconsim جامعة  يف التسويق دّرس من أّول كارنزي وهو

 الفكر مرّ  لقد و التسويق مبادئ عن وحملة التجارية البحوث " عنوانه م 1919 عام للتسويق تابك  أول نشر و

 ومدى املؤسسة إدارة تؤديها اليت األنشطة وتكوين فلسفة على تأثري هلا كانت املراحل من مبجموعة التسويقي

 املستهلكني و املؤسسة بني تتم اليت العمليات و مرحلة لك ومتطلبات لطبيعة نتيجة التسويقية بالوظيفة اهتمامها

ا و اإلدارة تفكري حتكم أساسية فلسفات بني التمييز وميكن ، مجاعات و أفراد من   :التايل النحو على للّسوق نظر
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 . باإلنتاج التوجه فلسفة 1-

 .باملنتج التوجه فلسفة 2-

 . بالبيع التوجه فلسفة 3-

  بالتسويق التوجه فلسفة 4-

  :عالقة التسويق بالرياضة - 3

اجملتمعات وتعد من ابرز دعائم الرياضة ظاهرة اجتماعية حضارية كانت ومازالت تعكس التطور والرقي والقيم يف 

ا تعىن باهم عناصرها وهو االنسان فكرًا وجسداً   .التنمية الشاملة فيها ال

واذا كان ممارسي الرياضة من اهلواة يستطيعون حتمل تكاليف ممارسة رياضة فردية فإن تنظيم االنشطة الرياضية على 

  .ا جاءت فكرة التسويق يف اجملال الرياضياملستوى احمللي والدويل يتطلب الكثري من املـــال، لذ

التجهيزات الرياضية اصبحت موضوعا وهدفا لتسويق  و الوسائل وعب الرياضية واملنتجات الرياضية فزيادة املال

االدوات واملنتجات الرياضية كما اصبحت جماال للربح املادي وللدعاية لشبكات التلفيزيون فاملالعب وااللعاب 

عمال كبريا دفع الشركات واملؤسسات اخلاصة  ترتبط بنشاط تنافسي حمض بل اصبحت الرياضية مل تعد 

  .لالستثمار فيها

 العمالقة اتكالشر  و املؤسسات وسيلة و أداة الرياضي احلدث أو الرياضة فيه تكون : الرياضة مع التسويق - أ

ا الرتويج و اإلشهار عمليات خالل من ، أهدافها لتحقيق رياضية الغري للمنتجات الصناعية أو التجارية  ملنتجا

 وال،كا كو ك افري، ةكشر ك  الراعية املؤسسات به تقوم ما هذا و الرياضي احلدث مع

 القنوات و املدرجات و امللعب جدران أو املالعب مساحات تستغل حيث موبيليس، و جنمة أو سونطراك

ا للتعريف الرياضية  . املختلفة الرياضية املؤسسات و لألندية الرياضية و البدنية األنشطة دعم مقابل مبنتجا
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 املؤسسات يف املتبعة التسويق أساليب الرياضية املؤسسات إدارة استخدام هو : الرياضة في التسويق - ب

 األندية يف منتهجا نراه ما وهذا الالعبني تسويق و الرياضية املنتجات و اخلدمات تسويق تشمل حيث اإلقتصادية

 ضمان يف العملية هذه من لإلستفادة العريب اخلليج دول إىل مثال السن يف الكبار العبيها تسوق اليت األوروبية

  .الرياضية املالبس و األجهزة و املسابقات و للبطوالت تسويق ،و جديدة متويل مصادر

  : الرياضي التسويق تعريف - 4

  :هناك عدة تعاريف      

 و حاجات إرضاء دف واملصّممة األنشطة املتكاملة جمموعة بأنه ستون ، هاردي " عّرفه م 1993 سنة يف -

  .املختلفة الرياضية املؤسسة أهداف و حيقق احملتملني و احلاليني الرياضيني املستهلكني رغبات

 أنشطة تنفيذ و تصميم عملية أنه على الرياضي التسويق ستوتالر و بيتيس الباحثني عّرف م 1996 سنة يف -

 رغبات و   حاجات إرضاء و الستيفاء الرياضية اخلدمات و للمنتجات التوزيع و املكان و السعر و املنتج

  .املؤسسة أهداف حتقيق و املستهلكني

 اليت الرياضية األنشطة أو أو اخلدمة املنتوج توزيع و ترويج و تسعري و ختطيط إىل دف متداخلة عمليةهو - 

 .املرتقبني و سواء احلاليني الرياضي اجملال يف املستهلكني أو املستفيدين رغبات و حاجات تشبع

 الرياضي المؤسسات في الرياضي التسويق أهداف .1.1

 و اإلدارة و التعليم و التدريب يف الرياضية و البدنية الرتبية جماالت و الرياضية األنشطة مبستوى إلرتقاءا - 

  الرتويح

 . للمجتمع الشاملة و الدائمة للتنمية خدمة الرياضية و البدنية األنشطة مبمارسة اإلهتمام جذب -

 التسويقية اإلسرتاتيجيات و اخلطط تبين آيفية و باملؤسسة الرياضي التسويق أساليب توضيح -

 . املناسبة
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 . الرياضي اجملال يف اإلستثمار رحبية حتقيق و الدائمة التمويل مصادر ضمان -

  املنفعة تبادل و الرياضي اجملال يف السلع و اخلدمات من املستفيدين حاجات و ورغبات متطلبات تغطية -

 اخلدمات و األنشطة من للمستفيدين السلبية اإلجتاهات وتعديل تغيري يف الرياضي التسويق يساعد -

 .الرياضية

  الرياضي التسويق مزيج عناصر .1.2

 ميلز و بيتسو  كوتلر أمثال البعض عليها يطلق ، الرياضي التسويق عملية يف أساسية عناصر أربعة توجد

 . " الرتويج ، التوزيع ، املنتج، السعر " هي التسويقي املزيج ،عناصر الرياضية األعمال إدارة جمال يف املتخصصني

الرياضية   باملمارسة يرتبط رياضيا منتجا أو ، رياضيا حدثا أو خدمة أو بضاعة يكون قد : المنتج -1

 . املستهلكون حيتاجها و الرياضي اجلمهور ترضي نوعية أي أو آخر و بشكل

 توجد ماك، عليها املنفقة التكاليف و الرياضية اخلدمة أو املنتوج قيمة عن يعرب : " الثمن " السعر - 2 

 و جهة الرياضي من املستهلك إرضاء إىل دف التسعري سياسة ختص اسرتاتيجيات و السعر حتدد علمية طرق

 . أخرى جهة من الربح حتقيق

 قنوات و الرياضية اخلدمات و املنتجات فيه توزع الذي املكان به يقصد و : "المكان " التوزيع -3

 األحداث فيها تقام اليت املالعب أو التذاآر بيع أماآن آا الرياضي اجملال يف املستخدمة التوزيع

 . الرياضية اإلعالمية القنوات و الرياضية

 الفعالة و احلديثة اإلعالم و اإلتصال أساليب استخدام على القائمة األساسية العملية هي : الترويج -4

 الرياضي املستهلك إىل الرياضية اخلدمة و املنتوج عن املعلومات و الرسائل و الصور لتوصيل

 . مستمرة و دائمة بصفة عليها اإلقبال و لشرائها عليه التأثري و حتفيزه بغرض

 مع الرياضية اإلدارة تعامل ،بكيفية مرهون الرياضية املؤسسة يف الرياضي التسويق عملية جناح إن
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 املناسبة التسويقية األساليب و بالطرق هاكإدرا  و مرتابط و ومتكامل ومنظم منسق بشكل العناصر هذه

 كل و الرياضي اجلمهور وطموحات رغبات مع تتماشى فّعالة تسويقية اسرتاتيجيات تبين و الرياضي للنشاط

 واضح بشكل الرياضي للمجال تسويقية خطط وضع يتطلب ما وهذا ، املنافسة و السوق معرفة و منه املستفيدين

 . ممكن و هادف و

  :الرياضية بالمؤسسات الرياضي التسويق أهمية .1.3

 التسويق أمهية هناك عامة بصفة الرياضي التسويق أمهية خيص فيما أما خاصة بصفة و عامة بصفة أمهية هناك

 .اجتماعيا و اقتصاديا الرياضي

   :اقتصاديا الرياضي التسويق أهمية 1-

    .الرياضي النادي لدخل مصدر و أساسية وظيفة الرياضي التسويق اعتبار ضرورة -

 .الرياضي بالتسويق االهتمام طريق عن اللرياضية باملؤسسة العاملني دخل رفع على العمل جيب -

  .اخلدمة هذه جتيد طريق عن اخلدمة من املستفيدين انتباه جذب على العمل ضرورة -

  .األعمال لرجال الرياضي االستثمار بأمهية الوعي دعم ضرورة -

  .الرياضي التسويق جمال يف املتخصصني بتأهيل االهتمام ضرورة -

ا و الذاتية مواردها على املؤسسة باعتماد االهتمام ضرورة -   .املوارد هذه تنمية على قدر

  .املؤسسة أهداف و خطط لتنفيذ ذلك و التسويق خالل من جديدة مصادر بتوفري االهتمام ضرورة -

 .الرياضي التسويق بإدارة للعاملني التسويقية تاالقدر  رفع على العمل جيب -

  :اجتماعيا الرياضي التسويق أهمية -2

  .الرياضي التسويق خالل من للمستفيدين اجتماعية خدمات بتقدمي االهتمام ضرورة

  .املستفيدين على املعلومات مجع و مستمرة ساتادر راءات بإج االهتمام ضرورة
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 .اإلدارة جملس أعضاء حيتاجها اليت الرياضية اخلدمات مرعاة جيب

 .الرياضية األنشطة ملمارسة لألعضاء الفرصة توفري رعاةم جيب

 الرياضية املؤسسة خدمات و بأنشطة للجماهري الرياضي الوعي زيادة على العمل جيب

 التسويقية رسات ا الد يف عليه االعتماد ميكن للمعلومات نظام توفري على العمل جيب

 .املؤسسة تقدمها اليت الرياضية اخلدمات من املستفيدين رضى حتقيق على العمل

ا و الرياضية اخلدمة قبةاملر  جلنة تشكيل ضرورة   .جود

 

  :خاصة بصفة الرياضية بالمؤسسة الرياضي التسويق أهمية  3-

  .الرياضية للخدمات التسويق من املؤسسة موارد زيادة على العمل ضرورة -

 .األخرى املؤسسات و املؤسسة بني املنافسة فرص توفري على العمل ضرورة -

  .املؤسسة طرف من املقدمة الرياضية اخلدمة مبستوى االرتقاء -

  .الرياضية املؤسسة تقدمها أن ميكن اليت الرياضية اخلدمة نوع حتديد على العمل ضرورة -

  .التسويق بإدارة العاملني و للمستفيدين التسويقية األهداف بتوضيح االهتمام جيب -

  .الرياضية للخدمة الدويل و احمللي التسويق عن مسحية ساتادر  بعمل االهتمام -

  .باملؤسسات التسويقية اخلطط وضع يف املتخصصة اإلدارية الكوادر بتدريب االهتمام

  .الرياضية اخلدمة على املؤثرة البيئية الظروف سةادر  مرعاة جيب -

  :الرياضية بالمؤسسة الرياضي التسويق ساليبأ -2

  :اإلعالن و الدعاية حقوق تسويق .2.1
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 اإلعالن و الدعاية مقابل املؤسسة احتياجات تغطية على الرياضية للمالبس الشركات إحدى مع التعاقد عاةار م* 

 .اإلعالن و الدعاية يف الالعبني صور و أمساء استخدام مع هلا

  .الرياضية اخلدمة عن لإلعالن التوقيتات أفضل اختيار عاةامر * 

  .الرياضية املؤسسة تاز إجنا أهم عن الصحفية اتر املؤمت بعمل االهتمام* 

 .للدعاية كوسيلة رمسي فيلم وجود عاةار م مع للمؤسسة التجارية العالمة استغالل حق ببيع االهتمام* 

 .التدريبات و اهلامة للمباريات فيديو أفالم بإعداد االهتمام* 

  :التلفزيوني التسويق .2.2

  .الرياضية املؤسسة خدمات و أنشطة لتمويل الشركات باستقطاب االهتمام* 

  .الرياضة بطوالت و ملباريات التلفزيونية للتغطية خاصة شروط وضع اعاةر م* 

  .الرياضية البطوالت لدعية إعالمية مؤسسات مع اتفاقية عقد عاةرام* 

  .اهلامة للمباريات التلفزيوين البث طريق عن التلفزيوين بالتسويق خاصة عقود بعمل االهتمام* 

  .الرياضي املستثمر انتباه جذب بغرض الفنية احلفالت بإقامة االهتمام* 

  .الرياضي اجملال يف االستثمار تشجع تشريعات بوضع االهتمام *
  

  :الرياضية المباريات و البطوالت تسويق .2.3

  اإلقبال زيادة على يساعد مما اهلامة املباريات ملشاهدة الدولة يف املسؤولني كبار دعوة عاةامر 

 .اجلماهريي

  .رة ا املبا امهية مع تتناسب أسعار حتديد و التذاكر من كمية طرحمراعاة 

  .الرياضية البطوالت و املباريات لتسويق زنية ا مي ختصيصمراعاة 

  .املختص اإلحتاد مع الرياضية اخلدمات بتسويق خاصة اتراسد و حبوث اتءرابإج االهتمام
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  .الدولية و احمللية املعارض و الصالونات و امللتقيات يف املؤسسة مبشاركة االهتمام

   أثناء تذاكر على اخلصم مع التذاكر بيع و تنشيط وسائل من كوسيلة التذاكر أسعار ختفيضمراعاة 

 :الالعبين تسويق .2.4

  .باألندية الرياضية األلعاب مدارس بإنشاء االهتمام -

 تااختبار  عمل طريق عن باألندية األلعاب خمتلف يف الناشئني قاعدة بتوسيع االهتمام -

  .الختيارالناشئني

  .للنادي كبري عائد يضمن مما "رفهم ا احت" الالعبني تسويق يف باملختصني االستعانة عاةمرا -

  فاالحرت  خمتصة جلنة تشكيل مع العب أو فريق لتبين "الرعاة" األعمال رجال انتباه جبذب االهتمام -

 .احلوادث و اإلصابات ضد منيالتأ مع الالعبني -

  .النادي ألبطال رعايتهم نظري األعمال لرجال ئباالضر  من خاصة تسهيالت بتقدمي االهتمام -

 و وزارة املركزي البنك مع بالتنسيق للرياضيني خاصة يااز م رياضية استثمار شهادات بإصدار االهتمام -

 .الشباب

  :الرياضية لمؤسسةا المنشآت تسويق -5- 6

  أوقات غري يف النادي مالعب على الرياضي النشاط ملمارسة املؤسسات مع بالتعاقد االهتمام -

 .املمارسة

  لتسويق املناسبة االماكن الستغالل اإلعالن و الدعاية يف متخصصة شركات مع بالتعاقد االهتمام -

 .الرياضية اخلدمات

 .املتخصصة للشركات ستهاار د اسناد و السباحة، صاالت محام، الكافيرتيا، و املطاعم بتطوير االهتمام -

  امليداليات خمتلف فيه متحف بناء مع للجمهور بيعها أو بالنادي جتارية حمالت بإنشاء االهتمام -
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 .مبقابل هلا اجلمهور زيارة على العمل و بالنادي اخلاصة اوجلوائز

  اسم حيمل فندق إنشاء مع التجارية اللغة يتحدثون الذين املتخصصني و رء ا اخلب بتوفري االهتمام -

 .مواردها لزيادة ذلك و الرياضية املؤسسة

  .اقتصادية بطريقة تدار و الرياضية املؤسسة اسم حتمل قناة ببث االهتمام -

  :الخارجي و الداخلي للجمهور الخدمات تسويق .2.5

  والعمرة احلج رحالت – االجتماعية الرحالت" مثل ألعضائه االجتماعية اخلدمات بتوفري االهتمام -

 .الصحية الرعاية – االستهالكية اجلمعيات – احلضانة – رت السيا انتظار أماكن – املصايف

  .املباريات على اجلماهريي اإلقبال لزيادة املباريات بتنشري االهتمام -

  .املمارسني جلميع الرياضية و البدنية اللياقة ركز ا م بفتح االهتمام -

  .االنرتنت موقع على الرياضية املؤسسة موقع تسجيل -

  .املؤسسات هذه مستوى على احملققة زت ا اإلجنا خمتلف فيه رياضي دليل عمل -

  .املالبس مصنع مثل كربى صناعية مشروعات يف املسامهة عاةار م -

  فنية قنوات – للمشاهدين األمنية اخلدمات بعض تقدمي مع املؤسسة تقدمها دورية ساتار د -

   :الرياضي التمويل مصادر -3

 باجملال املرتبطة األنشطة على لإلنفاق مادية موارد عن البحث عملية هو الرياضي التمويل

 يف نفسه فرض مؤثر كنظام االحرتاف متطلبات ملواجهة الرئيسية املشكلة أصبحت حيث الرياضي

 اهليئات مستوى على املوجودة املشاكل حلل مهم دور الرياضي اجملال يف للتمويل و الرياضي، اجملال

 سلبا يؤثر قد ما هو و التبادل، و االنتقاالت و ءراالش أو بالبيع األمر تعلق سواء أنواعها مبختلف الرياضية

 الرئيسية القضية مالية موارد عن البحث مشكلة أصبحت هنا من و الرياضية، اهليئة برامج تنفيذ و حتقيق على



التسويق الرياضي       األول                                                                                                        الفصل  

24 
 

 :هي أساسية مصادر 4 الرياضي للتمويل و الرياضية املنظمات و الرياضية اهليئات غالبية تواجه اليت

 طريق عن الرياضية اهليئات ا تدعم اليت املادية و املالية اإلعانات كل يشمل و :الحكومي التمويل - أ

 .احلكومية املؤسسات

 أو األفراد طريق عن الرياضية للهيئة تأيت اليت العينية أو املالية التربعات كل يشمل و :األهلي التمويل - ب

 .البالد خارج أو داخل من املؤسسات أو الشركات

ا أو مرافقها استثمار طريق عن الرياضية اهليئة حتققها اليت اإليرادات كل هو :الذاتي التمويل -ج  أو مؤسسا

ا،  1.الرياضي االستثمار و الرياضي التسويق هو الذايت التمويل صور أهم نشاطا

 ذلكل مهيةأو  تعقيدا الرياضية ملؤسساتااو  املنظمات وظائف أكثر الرياضي التسويق يعترب :الرياضي التسويق -د

 بوصف التنفيذية السلطات بعض تقوم املثال سبيل فعلى املؤسسة أهداف حتقيق و تنفيذ على يعمل التسويق

 اخلاصة األنشطة تنفيذ و تصميم خالل من الربح لتحقيق اخلدمات و البضائع بيع أنه على الرياضي التسويق

 لتحقيق املشاركني أو املستهلكني حاجات إلرضاء الرياضية اخلدمات أو املنتجات توزيع و وترويج وتسعري بإنتاج

 .املؤسسة أو اهليئة أهداف

 و املتاحة االستثمارية الفرص أو الرياضي اجملال يف ختصيصها أو األموال توظيف هو :الرياضي االستثمار -ه

ا املستثمر يعتقد اليت  لذلك املخاطر من مستوى بأقل يرغب الذي العائد له حتقق و مقبولة و مناسبة فرص بأ

 عالقة املخاطرة و العائد بني العالقة و متباينة مبستويات املخاطرة هذه لكن و خماطرة تصاحبه استثمار أي فإن

 اقتصادية مشروعات يف يكون كما ميكن أن  باخنفاضها، يقل و رةاملخاط ازدادت كلما العائد يزداد إذ تبادلية

  2.و جديدة مقرتحة

                                                            
 الرياضية التربية كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،"الرياضية األندية لخصخصة االجتماعية و االقتصادية اآلثار" أحمد، الفتاح عبد أحمد /د  1 

 63 ص ، 2004 :القاهرة حلوان، جامعة لبنين،ل
 

   1999: القاھرة ،)األساليب – األولويات – الواقع( العالمية نحو العربية الرياضة متجھات عثمان، حامد إسماعيل 2
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  :المشترك التمويل -د

 للهيئات شيوعا األكثر الدخل مصادر أهم تتمثل و التمويل أنواع من أكثر أو نوعني بني ميزج قد

 :كالتايل الرياضية

 .اهليئة شعار استغالل حق 1-

 .اجلماهري مسامهات و املباريات تذاكر 2-

 .الصورة حقوق و التلفزيوين البث حقوق 3-

 .الكربى البطوالت عائدات 4-

 اهليئة متتلكها اليت الرياضية املنشآت استثمار 5-

 .الرياضية األحداث و املهرجانات استثمار 6-

 .خارجيا و داخليا الالعبني بيع يف املتمثل الرياضي االحرتاف عائدات 7-

 .الرياضية الرعاية 8-

 .اإلعالنات 9-

 .اهليئة شعار حتمل اليت املنتجات بيع - 10

 .التوقعات و املراهنات 11-

  .التربعات و اهلبات 12-

 .)حكومية إعفاءات – مباشر متويل – املنشآت( احلكومي التمويل -13 

  .الرياضية األدوات 14-

 :التسويق كمورد مالي بالنسبة للنوادي الرياضية -4

  :الرعاية الرياضية 4-1
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 اجملتمع فئات من لكثري كبرية جذب نقطة أصبحت خاصة بصفة القدم كرة و عامة بصفة الرياضة
 تقوم املباشر اإلعالن على كلي شبه بشكل تعتمد و االستهالكية بالسلع تتعامل اليت الشركات خاصة و

 عمر يف اجملتمع فئات من الغالبية أن كما الكبرية، الرياضية املناسبات رعاية و األندية مع بالتعاقدات
 العالقة أصبحت و اخلصوص، وجه على القدم كرة و بالرياضة األول املقام يف منصب اهتمامهم فبالتايل الشباب
 .العاملية التجارة حجم من % 3 متثل الرياضة أصبحت قد و التعاقدات، هذه مثل و الشركات بني مباشرة

 لإلحتاد القادمة املالية املوارد أو داتار اإلي لزيادة الرعاية على تعتمد الدولية االحتاديات أصبحت و
 الدعاية و الرعايات خالل من الذاتية املوارد على الكلي االعتماد و لالحتادات تفكري وجود مع خاصة و
 مع تعاقد القدم لكرة السعودي املنتخب جند و الشركات، قبل املستهلك لدى وعي و ريف ا احت سوق عمل و

 ) ترعى هي و فرنسية شركة هي التونسي الرمسي للمنتخب عيةاالر  الشركة و رمسيني، كرعاة شركات   07
 .أيضا أخرى منتخبات

 الرعاية أو التجربة جناح مدى فتقاس السوق، يف االستهالكية السلع ببيع متعلقة شركات هناك و
ا رياضية مناسبات أو رياضية فرق سواء املناسبات هذه ملثل  شركات فهناك املبيعات، حجم على بانعكاسا

 .املناسبات خالل من اإلعالن تكلفة و املباشر اإلعالمي املردود لقياس متخصصة
 املناسبات و لألحداث الرعاية على الدولية االحتادات تفرضها قياسية معايري و شروط توجد و

 القدم لكرة الدويل االحتاد مثل الرياضية FIFA يف أقيم الذي العامل كأس ففي الرعاة، على الشروط يفرض
 FIFAال مع عقد توقيع مت أملانيا شركات أخذنا إذا فمثال للرعاة احلقوق حفظ و الشروط بكافة زم ا بااللت
 1 معروفة أملانية MERCDES BENZ و BMW تقام اليت املدن يف اإلعالن من ممنوعة
 شركة هي و عياالر  حلقوق حفظا املصنع فيها يوجد اليت مدينتها هي و العامل كأس مباريات فيها

 واحد إىل وصلت و األخرى القطاعات باقي عليها نقيس أن املمكن من و مثال، رت ا السيا قطاع يف "هيونداي

  لدى أرقاما حققت اليت FIFA البث من العوائد قيمة دوالر مليون 500 و مليار

 مواقع وجود خالل من االستثمار فرصزادت   قد و الدعائية الرعاية قيمة دوالر مليون 650 وأيضا التلفزيوين .
 أفراد مستثمرين، أعمال رجال كانوا سواء اجلميع من الكبرية فالرغبة الساحة، على اآلن نشهدها لإلنرتنت كثرية
ا حتفز أصبحت التعليمية اجلهات أيضا و شركات أو  اجملال يف الرعاية شركات مع للتعامل فيها العاملني و طال

 خالل من املنتديات مع التعامل أو املصرية املدارس يف الغازية املياه شركات ألحد الشهري الدوري مثل الرياضي
  2.العاملية الشركات مع بالتحالف الرعاية فرص تزداد و اإلنرتنت،

                                                            
   20 ص ، 1988 سنة: مصر الجامعية، الدار اإلعالن، ، الصحن فريد محمد 1

2  AGLIETTA. M. ANDREFF. W Et DRUT. B, « Bourse et foot Ball » Revue d’économie Politique, Vol 118, 
N° 2, P 255 – 296. 
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 األزمة من فبالرغم الرياضية الرعاية على العتمادها نتيجة الرياضية األندية دخول تزايدت قد و

 22% حوايل إىل برشلونة لنادي بالنسبة وصلت فقد الرياضية األندية قيمة ارتفعت 2008 عام يف املالية

 بالرتتيب األندية جاءت و % 4 بنسبة تراجعت فقد ليفربول باستثناء اإلجنليزية األندية و الفرق مجيع كذلك

  :كالتايل

  

  
  

 و سيدين بدورة2000 غاية إىل 1998 بني ما املمتدة الفرتة يف الرعاية عائد تفاصيل يوضح التايل اجلدول
 أللعاب املنظمة و اللجنة الدولية األوملبية اللجنة طرف من إدارته مت األوملبية، الرياضية الرعاية برنامج يتضمن
 هذه لراعية شركة 11 حيث كانت 2000 بسيدين الصيفية لأللعاب املنظمة اللجنة و 1998 ناجانو ب الشتاء
  .راعية شركة لكل دوالر مليون 45 تدفع و األلعاب
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  :الرياضي المجال في التمويل أشكال كأحد اإلعالن و الدعاية .4.1
 التلفزيوين؟ اإلعالن هل امللعب؟ لوحات هل الالعبني؟ قمصان هل الدعية و باإلعالن املقصود ما
 متكاملة؟ صفقة إطار يف يكون ذلك أن أم
 عدة هناك التمويل عملية استغالل أجل من و مبفرده شيء كل تكون قد و متكاملة صفقة تكون قد و

 له أن كما مجاعية أو فردية رياضة ميارس الذي الفرد فقط يدعم أن ميكن انه حيث املمول، أمام رت ا خيا
 ميكن أنه كما التنس، العب مثل فرديا أو مجاعيا الالعبني كل يلعب أين كامل فريق متويل يف اخليار

 و الرعاية طريق عن مثال هذا و اإلعالنية، الدعائم طريق عن فقط امليدان أو احلدث يف يظهر أن للممول
  .ذاته حد يف احلدث تدعيم أو احلدث بنقل تقوم اليت احلصة متويل

 :فقط واحد فرد تدعيم - أ 
 مباشرة ترتبط سوف املؤسسة أن أذهاننا يف نبقي أن جيب ما بطل مع عالقة بتوطيد نقوم عندما
 سيعمالن الطرفني كال فإن البطل اختيار مت ما فإذا احملققة، بنتائجه أيضا و سلوكه و صورته و البطل باسم
 هذه تكون الطرفني كال تدعم اليت شروط عدة على حيتوي عقد شكل يف يكون الذي التوافق هذا بتوافق،
 قسطا املؤسسة تدفع .اخلطأ يف احلق له ليس املمول ألن جدا صارمة بالبطل املؤسسة تربط اليت الشروط

 أن له ميكن كما عاتقه، على العالمة ألوان حيمل أن جيب األخري هذا فإن وباملقابل البطل، إىل املبلغ من
 ةحمدد املمول ماتاالتز  تكون أن جيب العقد يف صحفية، رت ا حبوا القيام أو إعالنية ومضات بتمثيل يقوم

 مكانة و مصداقية تنتقل سوف الرياضي التمويل عملية طريق فعن خالفات، أي لتفادي هذا و جيد بشكل
  1.املؤسسة إىل البطل
 :فريق تدعيم -ب
 هذا و مبجمله الفريق متويل خيتار أن للممول ميكن حيث واحد، فرد على الرتكيز من أفضل هي
 ،)...الغولف املضرب، كرة التنس،( ك فردية أو )... السلة كرة القدم، كرة( اجلماعية بالرياضات يتعلق فيما

                                                            
  السابق، المرجع نفس مغاوري، ھيمراإب محمد دكتور أحمد، الفتاح عبد أحمد. د.م الصغير، مرسي وليد الدكتور. أ درويش، كمال الدكتور. أ 1
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 .زنية ا املي و املستهدفة الفئة بالصورة، يتعلق فيما املمول أصناف مبختلف مرتبط هذا و
 تسيري بصدد يكون احلالة هذه يف و الرياضي للنادي جزئيا مالكا يكون أن أيضا للممول ميكن كما

 قدرته جل أو جزء على املمول حيافظ املقابل يف و التوظيف اختيار يف التدقيق و لفريقه الرياضية األجندة
  .الرياضية و االقتصادية رت ا ر ا الق أوقات يف
 إىل  1996من  سنوات أربع فرتة أثناء الدولية االوملبية اللجنة حققته الذي العائد تفاصيل يبني التايل اجلدول و

  .أمريكي دوالر بليون 2.3 بنحو يقدر الذي و  2000
  

  
  

   :الرياضي التسويق و الرياضة وكاالت .4.2

 حىت أو حدثا أو شركة أو شخصا تكون أن ميكن اليت للرياضة ملكية منفعة متثل الرياضة تسويق و إدارة كالةو

 إدارة و تسويق خيص،رات مبيعات، التعامالت، خالل من الرياضة ملكية منفعة تكفل اليت األعمال هذه و مكانا

 من عدة الوكاالت هذه تضمن كما املوسيقى، و الرياضية األحداث و املهرجانات و بالفنون املرتبطة األنشطة

 :منها الوظائف

  .لالعمي شؤون إدارة و متثيل -

  .للعميل تسويق و املنتج تروج -

  .احلدث ترويج و خلق -

  .احلدث تسويق و إدارة -

  .الرتخيص و التمثيل ملكية -
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  .التلفزيونية التنمية و اإلنتاج -

  .النقابات رعاية -

  .الضيافة خدمات إدارة -

   .التسويق برامج -

  1.املايل التخطيط و اإلدارة التقومي، و الدراسة  -

  :الرياضية الهيئات لتمويل كوسيلة الرياضي لسبونسورينغا .4.3

 هذهمما جعل مبوجب   « Sport Busines »الرياضية  بالتجارة يسمى ما نشأة واقعة السبونسورينغ ظهور إن
 2.نيلإلشهاري دعامة شكل على الرياضي احلدث و منتوج عن عبارة الرياضية الفكرة

 حيا مثاال تعترب "Gilette" شركة املثال سبيل على فنجد قدمية ممارسة السبونسورينغ أن لنا يبني الرياضة فتاريخ
 وكذا األمريكية املتحدة الواليات يف "البيسبول" مقابالت يف 1910 سنة مشاركتها كانت حيث

 :إىل راجع الرياضي السبونسورينغ ظهور إىل أدى الذي السبب و املالكمة، بطوالت
 .املؤسسات بني املنافسة و احلر االقتصاد ظهور -أ
 . 3جدد  ممولني عن البحث إىل الرياضية بالفرق أدى مما الرياضة ومتويل دعم عن الدولة ختلي -ب

  . Sixième Média السادسة الوسيلة أنه اإلعالم يف املختصون بعض يعتربه الرياضي السبونسورينغ
 أهداف خالل من يتضح ما وهذا السبونسورينغ لعملية احلقيقية البداية بذلك تعترب اإلطالق على رعاية طريقة أول

 (GAIAS  MAIGINAS)يف هي ليتا السبونسورينغ عملية يف احلال هو كما حبتة مادية كانت اليت 
 4الرياضة حبأ بلد اإجنلرت  يف التقنية هذه وترعرعت ولدت اكسوين أجنلوس مصطلح األصل

 أدرك فقد املؤسسات مسريي اهتمام تثري و اجلماهري من املاليني تستقطب دوريا تقام اليت الرياضية البطوالت إن
 الدويل، االقتصاد يف مكانة باحتالهلا لألمة القومي الدخل زيادة يف موجبة نتيجة تعطي أن ميكن الرياضة أن هؤالء
 قد 1998 عام األمريكية املتحدة الواليات يف الدخل أن أعلن عندما تامة قناعة إىل كرا اإلد هذا حتول حيث
ا و أمريكي دوالر مليار 75.1 بلغ  من الكثري على متقدمة األمريكي االقتصاد يف عشر اخلامسة املرتبة احتلت أ

                                                            
 ، واإلدارة الترويج و الرياضة و البدنية التربية في للعاملين الخدمة أثناء التدريب و الصقل برنامج الخولي، أنور أمين حسانين، صبحي محمد  1

: القاھرة العربي، الفكر دار للجميع، الرياضة و العامة العالقات و الرياضي اإلعالم و الرياضي الطب و الرياضية – 53 ص
2000/2001  

2  Theray Dussard, Sport et argent : le point N° 766, mai 1987, P 29. 
3  Silvère piquet : Sponsoring et Mécénat, la communication par l’action, édition Vuibert, gestion 1975, P 28. 
4 (1) - Silvère piquet, Op Cité, P 14. 
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 هذا القادمة، السنوات يف ملموس بشكل تتحسن سوف املرتبة هذه أن األمريكان يضيف و األمريكية، املداخيل
 جيدون حيث االقتصادية املؤسسات مسريي اهتمام اثأر ما

 السبونسورينغ مفهوم أعطى ما هذا و التجارية لعالمتها دعامة و البيع، و التجاري للرتويج فرصة فيها
 :إىل راجع ذلك و الرياضي

 يف الناجحة النماذج كذلك و مساليةرأال الدول يف احلر االقتصاد ظهور و املؤسسات بني املنافسة -
 يف أقيمت اليت القدم لكرة العامل كأس جتربة مثل خاص، بشكل الرياضة اقتصاديات و عام بشكل االقتصاد
 هلذه املصاحبة رت ا االستثما و املادي العائد و االقتصادي اجلانب عن فيها أعلن اليت 1998 سنة فرنسا
 التذاكر دخل من دوالر مليون 260 جنت الفرنسية احلكومة و بفرنسا العامل كأس بطولة انتهت حيث الدورة
 املباريات دخل من الضخمة العائدات هذه كل األعمال رجال متويل و التلفزيوين النقل دخل إىل باإلضافة فقط
 .األخرى املداخيل من لكثري املرصود الدخل من بكثري فاقت قد املوازية االستثمارية لألنشطة و

 اهليئات رؤساء بعض إىل أدى مما الرياضة متويل و دعم على احلكومي اإلنفاق من اإلقالل -
 ملؤسساتا بعض مع الصفقات إبرام طريق عن الرياضية املؤسسات حاجيات لتغطية البديل عن البحث الرياضية

  .رىاألخ االقتصادية
  :الرياضي السبونسورينغ أشكال .4.3.1

 :يلي فيما نلخصها و خمتلفة أشكال عدة تأخذ أن السبونسورينغ لعملية ميكن

 وضع إىل املؤسسة أو املمول يلجأ السبونسورينغ من الشكل هذا يف :الشهرة سبونسورينغ -أ

 إىل الشكل هذا يهدف و نفسه الرياضي لباس على حىت و الرياضية القاعات أو امليدان يف واضحا امسها

ا و باملؤسسة التعريف  .2 املستهلكني اجلماهري من ممكن عدد أكرب ذهن يف حاضرة جعلها و منتوجا

ا اسم وضعت حبيث MOLIN عاملية مؤسسة عملت فمثال  امليادين يف كبرية بأحرف منتوجا

 3 .تامة بسهولة تصويره و التقاطه من الصحافيني تاكامري  تتمكن حىت الرياضية

 هذا لكن و الفردية، أو اجلماعية الرياضات خمتلف يف ئريةااجلز  للمحروقات البرتويل اجملمع شركة اليوم تطبقه كما

ا بسبب هذا بسرعة، اإلشباع إىل يؤدي الشكل  هذا أي جنده و عليه التخلي إىل باملستهلك يؤدي مما كثر

ا اإلشهار من القانون مينعها اليت القاعات طرف من اكثري  يستعمل الشكل  التبغ، الكحول، :مثل ملنتجا

 ...السجائر
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 االقتصادية املؤسسة صورة حتسني و تقوية إىل دف الطريقة هذه :صورة سبونسورينغ -ب

 العالمة و املؤسسة و الرياضي احلدث بني قوية ربطة ا اجلمهور ذهن يف ختلق و اجلمهور عند التجارية أوالعالمة

 من النوع هذا و الرياضي احلدث اختيار بفضل ذلك و احملدد اهلدف إىل الوصول أولوية له النوع هذا و التجارية،

م املؤسسة وعمال املتعاملني من يكون قد اخلارجي، اجلمهور فقط يستهدف ال ورينغ السبونس  لتأكيد و ذا

 أو مشهور بالعب العالمة ربط على يعتمد فهو املدى طويلة تيجيةاإسرت  إطار يف يوضع أن بد فال أكثر جناحه

 يصبحوا أن يطمحون و البطل الالعب ذلك شخصية تقمص إىل اجلمهور حب بدوره خيلق الذي مشهور فريق

 .مثله

 الفرنسي الالعب أن جند مثال مالية مبالغ مقابل العب أو فريق صورة استغالل على يقوم الصورة سبونسورينغ و

 عن اإلشهارية لصورته بعملية تسويق األشخاص أحد كلف حيث بفرنسا يلعب كان عندما بالتيين القدم لكرة

 قدمي فرنسي فرنك 600.000.00مببلغ    Le Coq Sportifالفرنسية  شركة مع أبرمت عقود طريق

 فعلى النوادي أو الفرق أو الالعبني صور لالستغالل خاصة شركات إنشاء من اليوم نالحظه ما إىل باإلضافة هذا

   امسها القدم لكرة فرنسا لفريق اإلشهارية الصور لالستغالل خصيصا فرنسية شركة أنشأت املثال سبيل

France Foot Ball Premotion :  عن قدمي فرنسي فرنك مليون 12.8 مبلغ من استفادت اليت 

 5.8 و احملرتفة رقفال لفائدة مليون 2.4 و مليون 1.4 مببلغ ليةار  الفيد استفادت باملقابل مؤسسة 18 طريق

 .الالعبني نقابة على وزعت فرنك مليون 3.2 و الفرنسي الفريق لالعيب فرنك مليون

 :المصداقية أو التجربة سبونسورينغ -ج

 و احلدث على يعتمد حيث الصورة بسبونسورينغ أي الثاين بالشكل عالقة له السبونسورينغ من الشكل هذا

 صناعة شركات مثل الرياضة بنوع مباشرة عالقة هلا اليت املؤسسات إال تستعمله ال الشكل هذا املؤسسة، و املنتوج

ا ا بسيا لإلشهار النوع هذا فتستعمل رت ا السيا  للتجربة نفسه املنتوج خيضع بالتايل و مثال يلاالر  منافسات يف ر



التسويق الرياضي       األول                                                                                                        الفصل  

33 
 

 نفسه املنتوج على يعتمد هذا و و كفاءته و مهارته أي للمنتوج املستعمل الرياضي على يعتمد النوع هذا إذا و

 .  NIKE ،FILA  ،ADIDAS، املثال سبيل على فنجد إتقانه و جودته

  .خمتلفة سنوات خالل معترب أعمال رقم حققت اليت الرياضية الشركات بعض يبني اجلدول

  
  :الشبكة سبونسورينغ -د

 تربطها و بيعها لتنشيط شبكة الرياضي احلدث على املمولة العالمة أو املؤسسة تعتمد ففيه األخري الشكل هو
 أجل من ضخمة مسابقة بإجراء  املمولة املؤسسة فتقوم املوزعني، تعبئة على تعمل حيث التقين، النجاح فكرة
  .مركزها  بتنشيط هذا و اجلمهور من ممكن أكرب عدد جلب

  
 :بالسبونسورينغ عالقته و اإلشهار .4.3.2
 و جتارة و صناعة من االقتصادية، لألنشطة عنها غىن ال اليت اإلعالمية األنشطة أحد هو اإلشهار
 تبحث اليت و رحبية الغري اخلريية املنظمات و للمؤسسات بالنسبة كذلك و االقتصادية، األنشطة منن غريها
 حددته اإلشهار أن إال لرسالتها أدائها و عملها يف ررها ا الستم الالزم املادي التمويل و اجملتمعي الدعم على (.

 :يلي مبا األمريكية التسويق مجعية
 املرئية اإلعالنية الرسائل إذاعة أو نشر إىل يؤدي الذي النشاط نواحي خمتلف هو اإلعالن

 الطيب التقبل إىل استمالته أجل من أو خدمات، أو سلع ءاشر  على حثه بغرض اجلمهور على أواملسموعة
 عن الرتويج و األفكار لتقدمي شخصية غري وسيلة هو أو عنها، معلن منشآت أو أشخاص أو أفكار إىل
 مدفوع أجر مقابل معلومة جهة بواسطة السلع (.
 :بوظيفتني اإلعالن وظائف حتديد ميكن ذلك على و

 .اخلدمات رء ا ش أو السلع اقتناء على املرتقبني املستهلكني حث 1-
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 .املنشآت أو األشخاص أو األفكار أو اخلدمات أو السلع تقبل إىل املستهلكني هؤالء يئة 2-
 القيام عن املسئولة الشركات هي و الدعاية و اإلعالن وكاالت اختصاص فهو هذا عن أما

 نشر و طباعة من و املختلفة، اإلعالم وسائل يف املؤسسات و الشركات عن نيابة اإلعالنية باألنشطة
 .إنرتنت و تلفاز و واذاعة

   :يلي فيما نوجزها )اإلعالن( اإلشهار ألنواع تصنيفات عدة هناك :اإلشهار أنواع .4.3.3
 الندوات و تااحملاضر  و اإلذاعات يف املسموعة الكلمة خالل من يتم و :المسموع اإلشهار -أ

 طريقة هو مييزها ما أهم و اإلشهار، يف اإلنسان استعملها وسيلة أقدم املسموعة الكلمة تعد و ... واخلطب
 و التنغيم يف خصوصيات من حيمل مبا املتلقي على التأثري يف األمهية بالغ ر ا دو الصوت يلعب إذ أدائها،
 و اإلحياء على كربى طاقة فتزيدها املوسيقى أحيانا املسموعة الكلمة تصحب و اهلمس و اجلهر و النرب
 .األعماق يف قداالر  إيقاظ و احللم استثارة على عمال و التخيل، و الوهم (.
 :المكتوب اإلشهار -ب
 ناجدر  على امللصقات و التقارير و رت ا النش و الكتب و اجملالت و الصحف له وسيلة يتخذ و

ا يف أو املدن  أنواع أو العطر لزجاجات صور من نالحظه ما ذلك و الناس يكثر حيث العامة ساحا
 .اخل... الساعات أو الصابون

 كرة مالعب يف املتحركة أو الثابتة اإلعالنية اللوحات على إشهار من نالحظه ملا نفسه األمر و
 اإلشهار أن أي املتلقني، من ممكن قدر أكرب تصل و مداها يتسع و تشيع جيعلها ذلك ألن :مثال القدم

 : يف يتمثل املكتوب
 الصحف إعالنات هي و اإلعالن فنون بني اإلطالق على األقدم هي و :املطبوعة اإلعالنات -

 .امللصقات و رت ا املنشو و الدوريات و واجملالت
 .بعينهم لألشخاص بالربيد ترسل اليت املطويات و الكتيبات منها و :املباشرة غري اإلعالنات -

 .العامة احلافالت جوانب على اإلعالنات و املعرض و الشوارع إعالنات :اخلارجية اإلعالنات - (.
 :)البصري – السمعي( المكتوب و المسموع اإلشهار -ج

 صح إن فهو ملوضوع، او واحلركة األداء طريقة و املوسيقى و اللون و بالصورة يتم و التلفزة، األساسية وسيلته

 وضع و الديكور و جا اإلخر  يف متخصص عمل فريق إجنازه و إنتاجه على يتعاون "ميكروفيلم" عن عبارة التعبري

 .اخل... التمثيل و الرتكيب و الصوت ضبط و التسجيل و اإلضاءة و التجميل و احلالقة و األثاث
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 الدور أمهية و وأبعاده وصياته خص له اجملتمع يف سار كخطاب – اإلشهار أمهية للشك يدع ال ما - يبني هذا و

 .اجملتمع يف إعالمية كوسيلة التلفزة تلعبه الذي

  

  

  

  :اإللكتروني اإلعالن -د

 كوسيط العاملية املعلومات شبكة أمهية بازدياد أمهيتها زدت ا قد و اإلنرتنت، شبكة على اإلعالنات يف يتمثل و

ا تطورت و هائل إعالمي  على اإلعالنات إىل إضافة اليوم، هانر  الذي املتقدم املستوى إىل وصلت حىت إعالنا

  .ةهام إعالمية وسيلة فأصبح العامل حول مستخدميها عدد ازدياد بعد اجلوال اهلاتف شاشة

    :التلفزيوني اإلشهاري الفاصل

 إىل رجع ا هذا األخرى، اإلشهارية بالوسائل قرن ما إذا اإلشهارية الوسائل أكفأ و أحسن من التلفزيون يعترب

ا ا كو  و األلوان و الصوت، و الصورة ت،ااملؤثر  كافة فيها استعمال ميكن و ممكن مجهور أكرب تستهدف أ

 .احلركة

 و منها أي اختيار إمكانية و التلفزيون يعرضها اليت مجاالرب  نوع من الكبري العدد إىل األفضلية هذه ترجع كذلك و

 .للمشاهدين الكبرية التغطية إىل

    :اإلذاعي اإلشهاري الفاصل 2-

ا اهلدف معينة موسيقية أنغام ذلك يصاحب الفاصل رءة ا بق املكلف الشخص يقوم عندما  على تعتمد أل

 إيصال يكون بالتايل و املستمر، راالتكر  مبدأ باستعمال هذا و للموسيقى مساعه عند املستمع عند الكالم ارتباط

  .اإلشهار تكاليف يف الزيادة منه و أكرب وقت وتتطلب ما نوعا صعبة العالمة أو املؤسسة عن الالزمة الفكرة
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  :الرياضة تمويل في التلفزيون دور .4.4

 دوالر مليون 150 بقيمة أرباح االوملبية األلعاب عرفت )م 1984 ( أجنلس لوس ألعاب من انطالقا

 خسائر عرفت م 1976مونرتيال فألعاب املنظمة، املدن على ماليا عبئا تشكل األلعاب هذه كانت بعدما

 .كندي دوالر مليار 1 ب قدرت باهظة (.

 أغلبها يف كانت العاملية الرياضية التظاهرات ملختلف املنظمني طرف من احملققة اإلرباح إن

 بعد  )يوميا ساعات 03 مبعدل( اإلنسان به يقوم نشاط ثالث يعترب التلفاز ألن التلفزيوين، البث حقوق بسبب
 من سنة األمريكية املتحدة الواليات يف األوملبية األلعاب فعاليات نقل حصرية يفسر ما هو و .)2 (العمل و النوم

 مردوخ جمموعة عرض دوالر،كذلك مليار 3.7 مببلغ NBCجمموعة  طرف من 2006 إىل 2001
MURDOCH  3 أورو املليار يقارب مببلغ يونايتد مانشسرت نادي ءاشر  1998 سنة اإلعالمية  

  :العايل املستوى ذات العاملية الرياضية النشاطات خمتلف مشاهدة مستوى يبني التايل اجلدول و

  
 : الرياضي التسويق خطط -5

 ، اهلني باألمر ليس اجلزائرية الرياضية للمؤسسة التفوق و النجاح حتقق تسويقية خطة رسم و تصميم إن

 السوق اقتصاد و املختلفة الرياضي اجلمهور اجتاهات و دوافع و جهة من الرياضي النشاط لطبيعة نظرا

 أن يعين ال هذا ولكن ، الالزمة بالسرعة القرار واختاذ فعالة اسرتاتيجيات تبين يفرض الذي احلر

  :مايلي خالل من املنافسني على التفوق و الريادة لتحقيق جاهدين نعمل أن جيب بل هو ماك للواقع نستسلم
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 : الرياضي التسويق خطة من الغرض تحديد .5.1

 عدد ربكأ جذب أو املبيعات زيادة املطلوب هل( الرياضي التسويق خطة من اهلدف توضيح -

  .)عامليا أو حمليا املؤسسة ومسعة صورة حتسني أم اجلمهور من ممكن

 و اخلطة رسم يف الرياضية املؤسسة يف العاملني معظم أو آل إشراك أمهية على للمؤسسة الرياضية القيادة يدكتأ -

 عامل يف جناحا األآثر الرياضة تعترب اليت السلة لكرة يف حدث ما هذا و اجنازها، يف يسامهوا حىت قيمها و أهدافها

 حتسني طريق عن ، شيوعا األآثر السلة آرة تصبح أن هو األآبر هدفها مجعية NBA وضعت حيث الرياضة،

 69 .واملستثمرين املمولني جذب و السمعة و اخلربات و املهارات و العمل عالقات

ا من اليت اجلوهرية للقيم الرياضية القيادة غرس -  و اإلبداع و النزاهة و املساواة أساس على النجاح حتقيق شأ

 متييز دون اإلجناز حتقيق يف اهلام دوره موظف لكل أن و ، آكل الرياضي العمل فريق أهداف لبلوغ الصادقة النية

 . للمستحقني املكافأة تقدمي و

 : الرياضي المنتج حليلت .5.2

 إليه أشار ما وهذا ، رياضية لعبة أو خدمة أو بضاعة الرياضي املنتج آان إذا ما بتحديد اخلطوة هذه تبدأ

  : الرياضي املنتج متثل أبعاد ثالثة حتديد خالل من " ،ميلز ينج فيلد ، بيتس" من لك

 الرياضة مستلزمات وبعض الرمسية املنافسة و التدريب بذلة و الرياضية األحذية و املالبس تشمل و : البضائع -

 . املختلفة التحكم ووسائل أجهزة و آالكرة

 الدراجات سباق يف الدراجات و اخليل سباق يف األحصنة و السيارات سباق يف السيارات مثل : األدوات -

 التدريب صاالت تقدمه ما مثل الرياضة ممارسة على تساعد اليت الربامج و النشاطات تشمل و : الخدمات -

  . الرياضي اجملال يف النفس علم و الرياضية و البدنية الرتبية خرباء و املدربني وتوظيف
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 و الرتويح أو التسلية شكل يف يظهر الذي و الرياضي احلدث يف يتمثل ما غالبا اجلوهري الرياضي املنتوج إن

 و سعيدة أوقات من مشرتكة خربات و عواطف شكل يف تظهر اليت ،و ملموس غري معنوي كمنتوج الفرجة

 النفعية قيمته دراسة تتطلب ، للغاية صعبة تسويقه مهمة جعل الذي هذا ، الفوز نتيجة واالعتزاز بالفخر الشعور

 الدورات و العاملية البطوالت عن ينتج ما أمثلتها ومن ، الفردية للفروق نظرا اجملتمع أفراد لكل بالنسبة وأمهيته

 . وغريها األوملبية

  : هي " م 1994 سكبرو " حددها ماك الرياضية املنافسات إنتاج يف امللموسة العناصر أما و

 "..، ،املصارعة املالكمة ، اجلمباز ، السلة ،كرة اليد كرة القدم، كرة " اللعبة وميثل الرياضي املنتج نوع – 1

 املمثلة أو النخبة فرق أو األندية فرق و حمرتفني و منتخبات و مبتدئني من الرياضيون املشاركون – 2

 .للواليات

 . الوقت طول حمرتفني أو معني بوقت متطوعني من املدربون – 3

  . أوملبية ، قارية أو عاملية و حملية منافسات أو دورات إما متثل اليت الرياضية املنافسة 4-

  : الرياضية للسوق المستقبلي المناخ على التركيز .5.3

 : مايلي عل اعتمادا ، الرياضية السوق مبستقبل دقيقة دراسة و حتليل فق و التنبؤ اخلطوة هذه تتضمن

 فالعوامل ، خارجيا و داخليا للمؤسسة التسويق نشاط يف املؤثرة العوامل مراجعة و تقومي -

 الرمسيني الرعاة و املشاهدين و واملعلنني الفريق إدارة و املالك و الالعبني تضم الداخلية

 ملنافسةكا   املؤسسة على الرياضية السوق قواعد تفرضه ما هي اخلارجية العوامل و ، للفرق

 إما تؤثر كلها اليت القانوين و اإلقتصادي و الثقايف و اإلجتماعي احمليط و اجلودة معايري و

 إجراء املؤسسة من يتطلب الوضع هذا مع فالتعامل ، املؤسسة على إجيابا أو سلبا

  . املناسب القرار اختاذ مث بدقة حتليلها و املعلومات جلمع التسويقية االستخبارات
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 أين م 1994 عام أمريكا يف شعبية ثركاأل الرياضة هي و البيسبول رياضة يف " باليبال " الرياضي الفريق  -

 عام حىت الالعبني إضراب إىل أدى و الفريق هذا أعضاء بني اإلنقسامات ظهرت ملا و ، النتائج أفضل حقق

 ، م 1995 العامل بطولة ائيات يف تهكمشار  عدم و للفريق التسويقي النشاط على سلبا أثر ما هذا ، م 1995

 خطر يشكل وهذا فقط املادي باجلانب يهتم أصبح النادي أن يرى الذي الرياضي اجلمهور على أيضا أثر كما

  . الرياضية السوق يف املؤسسة ' وبقاء استمرارية على آبري

 و القوة نواحي تقومي و املؤسسة مهمة اختيار إعادة يتطلب املستقبلي باملناخ الناجح التنبؤ إن -

 اجملهودات تدهور إىل أدت اليت املشكالت تتناول اليت و الرياضي احلدث أو الرياضية املؤسسة تواجه اليت الضعف

 أو تغيريها آيفية و للجمهور السلبية اإلجتاهات و املالك و أعضاءه بني النزاع و للفريق الرياضي التنظيم يف املبذولة

 األخرى التهديدات خمتلف معرفة و اإلعالم و اإلعالن ختص اليت اإلسرتاتيجية العمليات و إجيايب بشكل تعديلها

 . البداية تتم أين من حتديد املديرين على لزاما آان العمل هذا ،وآل التسويقي للنشاط عائقا تشكل اليت

  " :  التموقع تحديد " الرياضي المنتج وضع .5.4

 من غريه عن يتميز الرياضية املؤسسة منتوج جتعل اليت اإلجراءات كل ، الرياضي املنتج بوضع نعين

 جتذب اليت التقنية و الفنية اخلصائص و التجارية العالمة يف تتمثل اليت و املنافسة املؤسسات منتجات

 سوق يف والرغبات احلاجات إرضاء و اإلقناع على القدرة هلا و الرياضيني املستهلكني من عدد أآبر

 . الشديدة املنافسة تشهد رياضية

 ميزة إعطاء يف تساهم اليت الفعالة اإلتصال عناصر عن " وايت و جريوجتان " الباحثان حتدث لقد

  : وهي الرياضية املؤسسة منتوج

 اخلاصة املقاالت و اجملالت و التلفزيوين آاإلعالن اجلمهور مع صادقة و مفتوحة اتصال وسائل استخدام -
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 ونبذ الرياضية الروح " للفريق الرموز و الشعارات " اجتماعية مسؤولية ذات الرسائل و الصور أن من التأكد -

 . العنف

 . الفريق شعار اختيار يف إشراآه فمثال حاجاته تلبية و الرياضي اجلمهور مع اجلماعي العمل -

 على دكتؤ  للمؤسسة " املفتوحة األبواب طريقة " الرياضي اجلمهور مع جيد اتصال ذات عالقات تأسيس -

 . النزاهة و الشفاف العمل

 السوق داخل التموقع يف الرياضية املؤسسة جناح بأن نقول فإننا ثركأ اجملال ذا املهتم و للقارئ نسهل ولكي

 للمجتمع رسائله و شعاره و للفريق إسم اقرتاح يف الرياضي اجلمهور إشراك مبدى ،مرهون جيد بشكل و الرياضية

 للعيان لتتبني ، التسويقي املفهوم عليه يتأسس و فيه يبحث ما وهذا اإلدارة طرف من

 . الرياضية اإلدارة و التسويقي الفكر بني املرتابطة العالقة

   : تحديدها و المستهدفة السوق دراسة .5.5

 الدائمة التنمية إلحداث األساسية الدعائم إحدى متثل أصبحت الرياضية املؤسسة يف التسويق وظيفة إن

 املؤسسة إمداد خالل من ، املختلفة الرياضية األحداث و التظاهرات تنظيم إلجناح الضامنة و الشاملة و

 متكن و الرياضية الساحة تشهدها اليت التحوالت و الرياضية السوق حول اهلامة املعلومات بكل

 ميكن ،و الدراسة هذه على بناءا املرحبة و املمكنة التسويقية للفرص استغالهلا و معرفتها من املؤسسة

  : نوعان إىل الرياضية السوق نقسم أن

 مايلي تتضمن : األساسية األسواق – أ

 . اللعبة موظفي و احلكام و املدربني و الالعبني و الرياضيني وهم نيكاملشار  -

 اخلاصة املقاالت و اجملالت و الصحافة قارئي و اإلذاعة و التلفزيون و املالعب مجهور وهم املشاهدين -

 . الشخصيات و املدراء و اخلرباء و املضيفني قائمة تتضمن و املتطوعني -
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 : وتتضمن الثانوية السوق – ب

م تسويق إىل يهدفون : املعلنني -  اإلعالن امللعب ،أصوار امللعب لوحات ' املستهلكني إىل الرياضة مع منتجا

 . ' اإلذاعي و التلفزيوين

ا إلشهار الرياضية املنشآت و األبطال و النجوم و الالعبني تستعمل اليت الراعية املؤسسات -  . منتجا

 العالمات و الرياضية الشخصيات استخدام هلم املرّخص و املختلفة الرياضية املستلزمات و للمعدات املنتجون -

م لرتويج التجارية  . منتجا

  : الالعبين عائدات و المستهلكين سلوك دراسة .5.6

 و املستهلكني سلوك حول دقيقة معلومات مجع هدفها تسويقية حبوث إجراء على التسويق جلان تعمل

 حىت وخصائصهم املستهلكني متطلبات مع اجليدة التعامل خطة لتشكيل ، الالعبني حتويل و بيع عقود

 : مايلي الشأن هذا يف األعمال أهم بني ،ومن هدفهم و هدفها الرياضية املؤسسة بذلك حتقق

 و اإلجتماعية الطبقة و الكم و اجلنس و السن خصائص حتديد ختص تسويقية حبوث إجراء -

 اإلجتاهات و الدوافع دراسة و املفضلة الرياضية األنشطة و األلوان و األذواق و اإلقتصادية

 إليها الوصول و لدراستها املناسبة اإلعالم وسائل حتديد مع الرياضية اجلماهري أهداف حتديد -

 . الرياضية املمارسة على اإلقبال و الشراء قرار على تؤثر اليت العوامل حتديد -

 ما و املستهلك فيه يرغب و يريد ماذا معرفة على الرياضية املؤسسة إدارة تساعد اإلجراءات هذه لك

 اإلستثمار جناح معدل يرتفع وبالتايل ، إليهم الوصول ميكن آيف و اإلقتصادي و املعيشي مستواه هو

 الريادة عن تبحث اليت للمؤسسة الرياضية باإلدارة التسويق عالقة على قوي مؤشر هذا و اجملال هذا يف

 باملؤسسات اإلستثمار و الرياضي للتسويق ،إسرتاتيجية الشافعي أمحد ،حسن حجازي املنعم عبد علية 74

  .الرياضية
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  : الرياضي المنتج تغليف و تعليب .5.7

 و استعماله وكيفية جهة من الرياضي املنتوج خصائص للمستهلك تعرف حيث مهمة جد اخلطوة هذه

 على اإلقبال على تشجعهم و الرياضيني للمستهلكني مفيدة املعلومات وهذه ، ثانية جهة من عليه احلفاظ

 و تعلب للتنس املضارب فمثال ، احلاد التنافس تشهد و الرياضية السوق خاصة و املؤسسة منتوجات

 . االحتمال و القوة عبارات عليها تسجل و تغلف

  : الرياضي المنتج تسعير .5.8

 تقييم لصعوبة ،نظرا تعقيدا األكثر العمليات أهم من الرياضية اخلدمات و املنتوج تسعري سياسة تعد

 أن ميكن أي مرن السعر يكون أن جيب لذا ، التنافسية السوق قواعد و للمستهلكني بالنسبة املنتج منفعة

 يف مهمة عوامل اإلعتبار بعني تأخذ أن املؤسسة على جيب آما ، أحيانا يرتفع أن و األحيان بعض يف خيفض

  : وهي السعر إسرتاتيجية تطوير

 وهنا اإلعالمية التفصيالت و الشرائية التصرفات و النفسية العوامل و بالدميوغرافية يتأثر الرياضي لمستهلكا -

 إىل مثال بالنظر الفرد لدى القبول سعر إجياد على املؤسسة تعمل

 .له الشرائية القدرة أو احلدث أمهية

 املنافسني منتجات مجيع مع باملقارنة املستهلك لدى املنتج قيمة إدراك حتليل على املؤسسة تعمل.. المنافسين -

 . املالئم السعر حتديد مث

 الرياضية السوق يف املنافسة األسعار ترى مث الرياضي للمنتوج الوحدة تكلفة املؤسسة حتدد .. التكاليف -

 . الربح هامش + التكلفة = السعر أي أمثل ربح حيقق للتكلفة الربح هامش إضافة من ذلك بعد لتتمكن

 Michel الباحث عنها حتدث ماك الرياضية األندية وقيمة اخلدمات و املنتجات سعر حتديد عملية إن

 حتديد يتم يفك  التسويق رجال يعي أن فالبد ، الرياضي التسويق خطة لنجاح بالنسبة وحرج معقد شيء
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 على الطلب يكون األحيان بعض ويف ، األخرى املنافسة املنتجات أسعار مع مقارنة املستهلكني لدى املنتج قيمة

 . الرياضية التظاهرة أو احلدث أمهية اخلصوص على السعر يف يتحكم الذي هو الرياضية اخلدمات

  

  

  :الرياضي المنتج ترويج .5.9

 جذب لتحقيق املنتج صورة تنويع طريق عن الرياضي، املنتج ترويج آيفية على ترآز اخلطوة هذه

 ختفيضات منح أو التلفزيون و اجملالت أو الصحف يف اإلعالن استخدام خالل من املستهدفة اجلماهري

 طريق عن أو الشراء على املستهلكني تشجيع و للرتويج معينة، تظاهرات يف باملنتج خاصة مومسية

 وملتقيات ندوات ختصص اليت املتخصصة الصحافة أو مثال الراعية املؤسسات مع العامة العالقات

 لرسائل الرتويج دف اجليدة اإلعالمية العالقات و أآثر، به للتعريف املنتوج هذا ميزة حول خاصة

ا و الرياضية املؤسسة  " التسامح و الرياضية الروح فكرة تسويق ، اجلميع ملساعدة الرياضة " شعارا

 اجملال يف اخلدمات و للمنتجات الرتويج عملية يف املستعملة األساليب و الوسائل اختلفت ومهما

 إقناعهم و املرتقبني و احلاليني املستهلكني من ممكن عدد أآبر إىل الوصول هو اهلدف فإن الرياضي،

ا مع باملقارنة للمؤسسة التنافسية القدرة وحتسني ، الشراء على  . املنافسة مثيال

  : المناسبة التوزيع وقنوات نكأما  تحديد .5.10

 للجمهور التذاآر و املنتجات أو اخلدمات توزيع و بيع موقع حتديد أجل من جاهدة التسويق جلان تعمل

 مستوى هو األمر هذا يف فاملهم ، لتدريب صاالت و القاعات أو املالعب يف يكون فقد الرياضي

 من البيع بعد ما اخلدمات و ، الظروف أحسن يف إليها للوصول للمستهلكني تقدمها اليت التسهيالت

 ميزة خلق من الرياضية املؤسسة تتمكن ،حيث التأمني و اإلصالح و الصيانة خدمات أو ضمانات
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 . املنافسني مع باملقارنة ممتازة تنافسية

 قنوات حول املعلومات وآافة التوجيهات و اإلرشادات تقدمي أيضا العملية هذه جناح يتطلب آما

 و الصحف و التلفزيون و اإلذاعة و اإلعالمية احلديثة اإلتصال وسائل عرب ، املستعملة التوزيع

 و دوليا و حمليا الرياضيني املستهلكني من ممكن عدد أآبر تستهدف حىت ، االنرتنت شبكة و اجملالت

 . عامليا

  : اإلجتماعية المسؤولية و األخالق .5.11

 ، ' اجملتمعية رسائلها و أهدافها ' املؤسسة فلسفة مع تتفق اليت الرياضي التسويق خطة جناح إن

 حتقيق يف مسامهته و العمل فريق من عضو لكل القوية العزمية و اإلرادة و الصادقة بالنية مرهون

 ضمانة أآبر ميثل ما هذا و ثانية جهة من اجملتمع أفراد أهداف و جهة من الرياضية املؤسسة أهداف

 ارتباطها ومدى للمؤسسة اإلجتماعية املسؤولية أن آما ، احلاد التنافس تشهد رياضية سوق يف للنجاح

 . الرياضة سوق يف مكانه ليجد دافع أفضل و الرياضي للمنتج ميزة يشكل اجملتمع مشكالت حبل

 : الرياضي التسويق تواجه التي التحديات -6

 و احلديث التكنولوجي التطور أبرزها متعددة عوامل بفعل و اليوم حتدث اليت السريعة التحوالت إن

 السوق على السيطرة دف العاملي و احمللي املستويني على الرياضية املؤسسات بني الشديد التنافس

 مطالبة بسبب متزايدة ،وضغوط صعبة مواقف يف التسويق رجال جعلت ، التفوق حتقيق و الرياضية

م بزيادة اإلداريني املسؤولني  الرياضي اجلمهور و املستهلكني ومطالبة ، جهة من أرباحهم و مبيعا

م إرضاء م و حاجا  الرياضية للمؤسسة املنافسني وجود إىل وباإلضافة املختلفة، و املتعددة رغبا

 نذآر وصعبة هامة حتديات الرياضي التسويق وظيفة ستواجه لذا ، اجلودة مبقاييس و عامليا و حمليا

 : منها
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 عاتقها على ستلقى لذا ، الرياضي املنتج تصميم و ختطيط عاتقها على يقع التسويق وظيفة -

 سوق ظل يف حتقيقه الصعب من وهذا البيع معدالت و عائدات ارتفاع أو اخنفاض مسؤولية

 املؤسسة تبين أن آما ، الشديدة املنافسة و اجلودة و السوق قواعد فيها تتحكم عاملية رياضية

 والرياضية البدنية لألنشطة املستقبلية و احلالية املتطلبات مع تتماشى تسويقية إلسرتاتيجية

 . الرياضة سوق مع تتعامل و ختاطب اليت العمالة مستوى و البشرية املوارد جودة مبدى يرتبط

 عملية من يصعب ما هذا بالبطء أحيانا و بالسرعة ميتاز ،أحيانا للمجتمع حيدث الذي الدميوغرايف التغري مدى -

 ثقافات و بعادات تأثرا و تنوعا اجملتمع يشهد ماك ، للمستهلكني واملستقبلية احلالية الرغبات و احلاجات تقدير

 الدخل ،ومستويات األمور أعقد من احلاجات و األلوان و األذواق حتديد عملية تكون هنا و األخرى الدول

 تشريعه خالل من القانوين احمليط و ، االستهالآي السلوك على تؤثر اليت اإلقتصادية بالتحوالت تتعلق الفردي

 لبعض جتارية عالمات استخدام ذلك على املثال و الرياضي للنشاط املرفقة املنتجات بعض متس جديدة لقوانني

 . امللعب يف الشغب تثري أن ممكن الشرآات

 رياضي مجهور و مستهلكني تستهدف رياضية وخدمات منتجات بتصميم مطالبون الرياضي التسويق رجال -

 و فّعالة مجاهريية إتصال وسائل استخدام إىل حيتاج األمر لذا ، اإلجتاهات و األلوان و امليول و األذواق متنوع

 إجراء يتطلب األمر وهذا األديان و اللغات و الثقافات و التقاليد و العادات يف املتباينة اجلماهري من مقبولة

 . التكلفة و اجلهد و الوقت مراعاة مع دقيقة تسويقية استخبارات

 تنظيم على املباشر لتأثريه نظرا اجلد مبحمل يأخذ أن البد قويا هاجسا تشكل أصبحت اليت الطبيعية العوامل -

 اجلمهور حتمي مغطاة رياضية مؤسسات تنجز الرياضي اجملال يف املتقدمة الدول جعل ما هذا ، الرياضية األحداث

 للمؤسسة نتمناه ما وهذا ، التظاهرات هذه حلضور ممكن عدد ربكأ جذب من املؤسسة متكن و جهة من

 . اجلزائرية الرياضية
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 التنظيم فشل حيث ، املؤسسة يف التسويق لوظيفة بالنسبة األآبر التهديد أضحت اليت املالعب شغب ظاهرة

 و حمليا اجلزائرية الرياضية املؤسسة ومسعة صورة و قيمة تدين و ، جهة من اإلفالس إىل يؤدي الرياضي للحدث

  . للجزائر نتمناه ال ما وهذا ، آكل العامل إىل صغرية و بريةكل ك تنقل اليت اإلتصال لوسائل نظرا عامليا

  

 : الرياضي للتسويق إستراتيجية إعداد طرق -7

 الرياضية اخلدمات و املنتجات و البدنية لألنشطة الرياضي التسويق جمال يف اإلسرتاتيجيات إعداد إن

 : على يعتمد أن جيب

 إدارة للمنشأة ميكن ،حيث اجملال هذا يف املتخصصة بالكفاءات مدها و التسويق إلدارة جيد تنظيم -

 ودلو " وآالة آا املتخصصة الرياضة وتسويق إدارة وآاالت طريق عن أو مباشر بشكل أنشطتها

 83 . بالتعاقد الرياضة أعمال وإدارة اخلدمات تقدمي يف املتخصصة األمريكية" دبير

 أو التسويق مناطق حسب أو اخلدمات و املنتجات حسب التسويق إلدارة مناسب داخلي تنظيم إعداد -

 . الوظائف أو العمالء نوع

 الرياضية املؤسسة يف املختلفة اإلدارة وظائف بني املعلومات تبادل و اجليد التكامل و التنسيق -

 . بينها تعارض وجود عدم و املنشأة هدف لتحقيق

 . املناسب املكان و الوقت يف الطلبات خلق و املتوقعة و اجلديدة العمالء متطلبات دراسة -

 إسرتاتيجية إلعداد حتليلها و دقيق بشكل والبيانات املعلومات دراسة و التسويق ببحوث اإلهتمام -

 مناسبة

 الرياضية السوق متطلبات حول الفاعلة التسويقية االستخبارات على يرتكز معلومات نظام إعداد -

 . املستقبلية و احلالية
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 و تصادفها قد اليت العوائق معاجلة و ببنودها اإللتزام و وتنفيذها اإلسرتاتيجية بسالمة اإلهتمام -

 .تقييمها و تقوميها

  . القانوين و اإلقتصادي و اإلجتماعي حميطها و الرياضية املؤسسة إمكانات إىل النظر -

  

 : الميزة التنافسية تحقيق على القادرة التسويقية الممارسات تدعيم -8

 املمارسات خالل من إال يتأتى ال فعلي و عملي واقع إىل اإلسرتاتيجيات و التوجهات ترمجة إن

 يف التموقع و املنافسة ملواجهة الفعالة الرياضي التسويق أدوات توظف اليت واهلادفة، الواعية التسويقية

 : منها حديثة أساليب استخدام و ، العمالء من عدد ربكأ وجذب الدولية، و احمللية الرياضية السوق

 و بدقة املعلومات جلمع منتظمة دراسة األفراد و الرغبات و احلاجات فيها مبا األسواق دراسة -

 . الصحيح االستثماري القرار اختاذ يف استغالهلا

 . الرياضيني املستفيدين رغبات و طموحات حتقق رياضية و بدنية أنشطة و خدمات و منتجات تقدمي -

 اليت التطوير و البحوث إدارة و التسويق حبوث بني التكامل حتقيق و اجلديدة لألفكار املنظم و الدائم البحث -

م لتلقي العمالء مع للتفاعل نظم آوضع الفنية باجلوانب تم   التغيري أو التعديل يف واستغالهلا شكاويهم و اقرتاحا

 . وإقناعهم العمالء جللب السبل أفضل حتديد و مستمر بشكل العمالء رضا قياس على العمل -

 ختفيض و احلدث كأمهية الرياضية السوق متطلبات وفق الرياضية اخلدمات و للمنتجات تسعري سياسة تبين -

 . اجلودة و العمالء رضا على تأثريها دون التكاليف

 . اجلمهور على التأثري قوة هلا و مكلفة الغري و احلديثة اإلتصال وسائل باستخدام الفعالة الرتويج سياسة -

  . الرياضية للمؤسسة الوالء حتقيق و الثقة لبناء االتصال جمال يف للعمالء املفتوحة األبواب سياسة -

    : التسويقي للنشاط اإلستراتيجي التخطيط -9
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 البيئة مع التعامل و استغالهلا و املستقبلية و احلالية املتاحة التسويقية الفرص حتليل و دراسة العملية ذه نعين

 : يلي ما املنشأة إدارة على جيب حيث التسويقية

 .التسويق نشاط على املؤثرة التهديدات و لإلستثمار احملتملة للمخاطر مستمرة و دائمة دراسة 1-

 رغبات و حاجات حتديد و معرفة إىل تتطلع املؤسسة أن مبعىن الكوين اإلداري التفكري 2-

 و اخلدمات و للمنتجات العاملية اجلودة مواصفات لتحقيق العامليني و احملليني املستهلكني

 . الكل مع تتعامل أن جيب العصر هذا يف املؤسسة أن أي ، األنشطة

 . الراهنة املرحلة ملقتضيات نظرا العاملية اإلجناز مقاييس عن البحث 3-

 املنفعة تبادل و فقط مستهدفني وليس ءكاشر  باعتبارهم العمالء إىل اإلدارة نظرة تغيري 4-

 الثقة بناء و املشرتآة

م حتديد و مباشرة العمالء مع التعامل درجة إىل السوق جتزئة 5-  و املتوقعة و اجلديدة رغبا

 األنواع و األلوان و األذواق و امليول ملعرفة اآلراء صرب واستخدام حتقيقها على العمل

  . فيها املرغوب

  الرياضي التسويق إستراتيجية مفهوم .9.1

 لتحقيق الالزمة و الرياضي التسويقي باملزيج اخلاصة التسويقية لألعمال املوجهة اإلدارية اخليارات كل هي "

 " املختلفة الرياضية باملؤسسات املستفيد للجمهور املقدمة الرياضية األنشطة و اخلدمات و املنتجات يف التنافس

  : كما يلي الصفات حددت حيث

 

 : الرياضي المجال في التسويقية لإلستراتيجية العامة الصفات .9.2

 للمؤسسة العامة اإلدارة طرف من املتبناة التسويقية اإلسرتاتيجية تشمل أن وتعين : الشمولية - أ
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 أو جديد بشكل تصميمه أو تسويقه املراد الرياضي للمنتوج التسويقي املزيج عناصر آافة الرياضية

 . الرياضي املستهلك فيها يرغب اليت احلاجات و الرغبات حتقيق دف خصائصه بعض تعديل

 و البقاء هلا يضمن مبا الطويل املدى على تكون اجلديدة اإلسرتاتيجية أهداف أن أي : اإلستمرارية - ب

 أذهان يف الرياضية املؤسسة صورة و مسعة و قيمة ترتسخ حىت ، الرياضية السوق يف التفوق

ا جودة بفضل ، املنافسون يقدمه مما أفضل بشكل الرياضي املستهلك ا و منتجا  عامليا و حمليا خدما

 السوق متطلبات و ظروف مع يتماشى سريع بشكل التعديل و للتغيري اإلسرتاتيجية قابلية : المرونة - ج

 . احمليطة التسويقية البيئة و املنافسة مع التعامل و الرياضية

 متكن اليت التسويق حبوث و التسويقية االستخبارات بفضل وهذا : المعلومات إلى الحاجة - ت

 و اجلديدة الرغبات و احلاجات و الرياضية السوق حول البيانات و املعلومات مجع من العامة اإلدارة

 السوق تشهدها اليت التحوالت و املتاحة التسويقية الفرص و املنافسني ضعف و قوة نقاط و املستقبلية

 إىل احلديثة اإلتصال تكنولوجيا و الرياضي املستهلك سلوك و احمليطة التسويقية البيئة بفعل الرياضية

ا و األعمال سياسة على تؤثر اليت املعلومات من غريها  . الناجح بالشكل إدار

 عالية جودة بتحقيق الرياضية لإلدارة األساسي اإلهتمام يكون حيث : المخرجات على يزكالتر  - ث

 على السيطرة و للبقاء الوحيد الضمان باعتبارها أنشطة و خدمات و منتجات من املؤسسة ملخرجات

 . التفوق و الريادة و التموقع عن يبحث فيه الكل و التنافس حبدة متتاز عاملية رياضية سوق

 عليها احلكم ميكن و ، جهة من املتاحة املؤسسة إمكانات وفق تتم أي : التطبيق و للقياس القابلية - د

 أو الرياضية السوق يف املؤسسة حصة حتديد آا موضوعية مؤشرات خالل من فاعليتها وعلى

ا مع باملقارنة هلا الرياضيني املستهلكني والء أو املؤسسة صورةمسعة  رحبيتها أو السوق يف مثيال

 . املايل ومردودها
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 الرياضة سوق مع للتعامل الرياضي التسويق استراتيجة اختيار في المؤثرة العوامل  .9.3

 : يلي فيما تسويقية إلسرتاتيجية الرياضية اإلدارة تبين يف املؤثرة العوامل أهم إجياز ميكن

ة أو خمتلفة هي هل : املستهلكني رغبات و حاجات -  يف التعديل أو التغيري عن يبحثون أم ، متشا

 ؟ املنتج خصائص

 املنتوج خصائص و املنتوج أسعار و منخفضة أو مرتفعة آانت إذا ما املنتوج تكاليف معرفة : السوق و املنتوج -

ا و مالءمتها يف  حملية هي هل ذاك و ة بريك أو متوسطة أو صغرية السوق حجم حتديد آذا و ، فعاليتها و جود

 . عاملية أو

ا يتم و للمؤسسة السوقية احلصة -  . السوق آل مبيعات على السوق يف املؤسسة مبيعات بقسمة حسا

 املنافسة شدة و املؤسسة إمكانات و موارد -

 . قانونيا و نفسيا و ثقافيا و اقتصاديا و اجتماعيا احمليطة التسويقية البيئة -

  : الرياضي التسويق في المتبعة اإلستراتيجية لخطواتا .9.4

 البد الذي و نشاطها و حجمها باختالف املختلفة املؤسسات يف الرياضي للتسويق اإلسرتاتيجية اإلدارة عملية إن

 اإلدارة عملية يعين و ، التسويق يف املتخصصني أحد " آوتلر فيليب" الباحث وضعه منوذج مع تتماشى أن

 :التالية اإلسرتاتيجية اخلطوات يتضمن و التسويقية

 . الرياضية السوق حتليل 1-

 . األهداف و املهام حتديد 2-

 . الرياضي التسويق خطة تطوير 3-

 . الوظيفي اهليكل اختيار 4-

  . التسويقية اخلطط تنفيذ تقييم و متابعة 5-
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   : الرياضية السوق تحليل إستراتيجية .9.5

 األنشطة و اخلدمات و السلع فيه تعرض حيث ، املشرتي و البائع فيه يلتقي الذي املكان هو السوق

 الذي اجلدي التحليل من البد السوق يف جيري ما لفهم و ، مشرتآة منافع حتقيق لقاء املستهلكني على

 و اإلقتصادية و اإلجتماعية اجملاالت آل يف و اخلارجي و الداخلي حميطها و التسويقية البيئة معرفة من يبدأ

 حتديد و ، املنافسة و احلديثة اإلتصال تكنولوجيا آا املؤثرة السريعة التحوالت و الثقافية

 منافسيها على التفوق و املتاحة التسويقية الفرص الستغالل املنافسني و للمؤسسة الضعف و القوة نقاط

 املستهلكني رغبات و حاجات معرفة و ، التسويقي املزيج عناصر يف اجلودة ختص تنافسية ميزة بتقدمي

 و الشرائي القرار يف املؤثرة العوامل و خصائصهم و سلوآهم دراسة و إشباعها و حتقيقها على العمل و

ا اليت األنشطة و اخلدمات و السلع حنو اإلجتاهات و الدوافع  . تعليمهم و دخلهم مستوى و يفضلو

 مع بريك بشكل السبعينات يف برزت الرياضية السوق تقتضيه ما حول الرياضي التسويق حبوث إن

 الباحث Dick lipsey تقوم اليت التسويقية اخلطط فعالية على يؤآد الرياضية األعمال حبوث مدير هو و

 تشمل اليت اإلصابات من آبري عدد هناك أن الحظ حيث ، الرياضي املستهلك فيه يرغب ما أساس على

 عالجها آيفية و الظاهرة هذه أسباب لدراسة أخصائيني يستدعي جعله مما الالعبني لدى الرآبة يف آالم

       . ناجح بشكل تسويقها مث ومن فعالة و جديدة رياضية معدات اآتشاف طريق عن

 1 " الرياضة سوق"

 التجهيزات و الرياضية املعدات يف تتمثل و : الملموسة الرياضية المنتجات و السلع سوق – أ

 .اخل........... القياس وسائل و الرياضية األلبسة ، الكرة آا الرياضة يف الوسائل و الرياضية

 والفرجة اإلثارة خلق و األجسام آمال و احلرآي النشاط : "ملموسة غير " الرياضة في الخدمات – ب

 و التأمني و الرياضية التظاهرات تنظيم و اإلطعام و الفندقة و اإليواء و التدريب خدمات و للرتويح
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 . الرياضي اإلعالم و اإلعالن و الرتويج و الرعاية و التمويل و التموين

  : األهداف و المهام تحديد إستراتيجية .9.6

ا حتديد و الرياضية السوق حتليل عملية بعد مباشرة املهام حتديد عملية تأيت  و عالية بدقة مواصفا

 ، بعيد أو قريب من الرياضي باحلدث عالقة هلا اليت و الصحة و الدقة و باملصداقية تتميز مبعلومات

 الذي اهلدف حتدد آما الرياضية السوق و الوظائف متطلبات مع يتناسب بشكل املهام اإلدارة تسند حيث

 رياضية مؤسسة فمثال ، املنافسني من أفضل التكلفة و الوقت حتديد مع دقة و وضوح بكل حتقيقه تريد

 ، الرياضية األحذية يف نقص تسجيل هي هلا الواردة املعلومات أن أساس على رياضية أحذية تنتج

 الرياضية األنشطة متطلبات دراسة و حتليل عن ناجتة معلومات على تتأسس أن البد التسويقية فاخلطة

 متخصصة فرق دراسات أساس على الرياضة من نوع آل أحذية مواصفات حتدد و لألحذية املتنوعة

م ووضع األحذية هذه مستخدمي لتتبع التشريح و احلرآة و التصوير فنون يف  و حتسني يف تصورا

 املنتجة املؤسسة على أنه آخر مبعىن و ، عالية بكفاءة االستخدام مستويات حيقق مبا املنتج تطوير

ا استخدام نتائج حول تتحقق أن الرياضية لألحذية  فيه يرغب ما فهم و نقائصها معرفة و متوجا

 يقدمه مما أفضل بشكل املستهلك ترضي و حتقق جديدة إضافات أو تعديالت القرتاح الرياضي املستهلك

  " ركدرو  بيتر " املنافسون .

 : يلي فيما تتمثل أهداف بتحديد رياضي نادي يقوم آأن األهداف أما و

 اإلعالم وسائل يف عنها اإلعالن و براجمه بتطوير اجملتمع يف النادي مسعة و صورة حتسني -

 . احملققة باإلجنازات ثركأ للتعريف

 . حتفيزهم و املتفوقني الشباب من معينة لفئات العون تقدمي و اجلمهور رغبات و حاجات إرضاء -

 . عامليا و حمليا النادي قيمة رفع و للنادي اجملتمع ألفراد جيد والء حتقيق -
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  الرياضي التسويق خطة تطوير إستراتيجية .9.7

 خطته تطوير يف الرياضي املسوق يبدأ ، واضحة بطريقة اهلدف حتديد و السوق حتليل بعد

 : يلي ما فق و اإلسرتاتيجية

 و التوزيع نظام و أسعاره و إنتاجه تطوير آيفية عن فيبحث ، املستهدف العميل على التعرف -

 . التسويق خطة جناح إىل تؤدي اليت الرتويج و الدعاية برامج و اإلعالم و العالقات

 األنشطة من املستفيدين فيه يرغب ما و العمالء ألوان و أذواق وفق اخلدمات و املنتجات تصميم -

 الرياضية

 . العاملية اجلودة مبقاييس العمل -

 و الدخل و اجلنس و السن حول معلومات ختص اليت األسس معرفة من البد التسويق خطة لتطوير و

 . املستهلكني توقعات و االهتمامات و احلضور مجاهريية و الوظائف و التعليم

 : التنظيمي الهيكل اختيار إستراتيجية .9.8

 : يلي فيما اهلامة اخلطوة هذه تتمثل

 التسويق خطة تنفيذ لضمان ، املناسب املكان يف املناسب الرجل ووضع املتخصصة العمالة اختيار -

 . بنجاح الرياضي

 السوق و الوظيفة و املرحلة تقتضيه ما حسب املوظفني و للعمال التكوين إعادة و الرسكلة -

 . العاملية الرياضية

 . توفريها على العمل و بدقة الوظيفة تقتضيها اليت املواصفات ملعرفة الرياضية املؤسسة يف الوظائف حتليل -

 . النجاعة و الفعالية حيقق بشكل للموظفني املسؤوليات و املهام حتديد -

  : الخطط تنفيذ تقييم و متابعة إستراتيجية .9.9



التسويق الرياضي       األول                                                                                                        الفصل  

54 
 

 و التسويقية، اخلطة تنفيذ تعرتض اليت العوائق و لكاملشا  على يتعرفوا أن التسويق رجال على البد

 تسويق إىل املؤسسات تلجأ لذا ، التكاليف بأقل و املناسب الوقت يف املمكنة احللول إجياد على العمل

ا  و الرياضية للفرق الرمسية املالبس توفري أو مهم رياضي حدث رعاية مثل متعددة بأساليب منتجا

 االرتباط أن إال ، األخرى األساليب وباقي املالبس على بالشرآة اخلاصة التجارية العالمات ظهور

 و اإلجتاهات يف يؤثر و املستهلكني رغبات حيقق و للمؤسسة اجيابية صورة حيقق الرياضية واملناسبات باألحداث

 : التالية املقومات توافرت إذا الرياضي التسويق جناح على الدراسات أمجعت قد و , اخلدمة و للمنتج الوالء

 .الراعية املؤسسة تنتجها و املستهلك يريدها اليت اخلدمة و للمنتج الرياضي اجلمهور احتياج -

 للجماهري الشراء موسم مع السلعة توافق -

 .فيه تعرض الذي املكان مجاهري مع السلعة استخدام توافق -

ا يف الراعية الشرآات تنوع -  املرتقبني و احلاليني املستهلكني مع منتجا

 . العائد نسبة حتديد و املؤثرة و التسويقية الدراسات دقة -

 : الرياضي التسويق مجال في الفّعالة اإلستراتيجيات أهم -10

 حاجات و رغبات حتقيق جمرد عند تقف أن جيب ال الرياضية املؤسسة يف التسويق إدارة مهمة إن

 عن تبحث أن جيب بل فحسب، الربح حتقيق و الرياضية و البدنية األنشطة من املستفيدين

 و العاملية، و احمللية الرياضية السوق يف الريادة حتقيق من متكنها اليت التسويقية اإلسرتاتيجيات

 بشكل و أقل جبهد و ممكن وقت األسرع و تكلفة األقل و جناعة األآثر األساليب بشىت منافسيها مواجهة

 السرتاتيجيات املؤسسة تبين أو اختيار عملية تعد لذا ، املتاحة الفرص و املؤسسة إمكانات مع يتماشى

 خطأ وأي ، الوقت نفس يف حساسيتها و ألمهيتها نظرا ، اإلدارية العمليات أصعب من معينة تسويقية

 اإلسرتاتيجيات أهم ملعرفة واسعا البحث باب فتح الذي هذا ، صعب موقف يف املؤسسة سيجعل
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 : مايلي أمهها من الرياضية اجملال يف اخلدمات و السلع تسويق جمال يف فعالية ثركاأل التسويقية

 ة الرياضي للمؤسسة السوقية الحصة تحليل إستراتيجية .10.1

 ميكن اليت املتطورة األداة و التنافس ظل يف اإلسرتاتيجية التسويقية املؤشرات أحد السوقية احلصة تعد

ا و مسعتها و قيمتها " الرياضية املؤسسة موقف حتديد يف عليها اإلعتماد  الرياضية السوق يف " قو

 يف اخلدمات و املنتجات على اإلسرتاتيجية هذه تطبيق ميكن املنافسة،آما املؤسسات مع باملقارنة

 . الرياضية السوق تشمل منطقة لك و الرياضي اجملال

 : يلي ما السوقية الحصة تحليل إجراء متطلبات من

 مؤسسات و الرياضية املؤسسة مبيعات عن حالية أو " السابقة للسنوات " تارخيية بيانات توفر -

 . كلك الرياضية الصناعة

 . السوق يف الرياضية للمؤسسة املنافسني عدد معرفة -

 . الرياضة سوق يف الكلي اإلنفاق أو اإلستهالك حجم حتديد -

 إطاره يف تعمل الذي الرياضي اجملال يف اخلدمات و للمنتجات املستهلكني أو العمالء عدد معرفة -

 . املؤسسة

 كلك الرياضية الصناعة مبيعات / الرياضية المؤسسة مبيعات = الرياضية للمؤسسة السوقية الحصة

 تعرف أن ميكن آما ، صحيح العكس و قوي الرياضية املؤسسة موقف نكا ةكبري  النسبة انتك  لماك

ا يف حصل الذي التطور معدل التحليل من النوع هذا باستخدام املؤسسة ا و مبيعا  إىل سنة من قو

 أو الطويل املستوى على فعاليتها حتديد و الرياضية املؤسسة تبنتها اليت اإلسرتاتيجيات تقييم و أخرى

 على اإلدارة يساعد آما ، املتبعة اإلسرتاتيجية فشل أو لنجاح آمؤشر يستعمل بالتايل و املدى قصري

   .املناسب املكان و املناسب الوقت يف الصائب القرار اختاذ
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 : السوق تحليل في األساسية الجوانب و التحليل من النوع هذا استخدام فوائد من

  كل الرياضية اإلدارة إعطاء يف تساهم الرياضية املؤسسة فيها تعمل اليت األسواق حتليل عملية إن

 و احمليط و التوزيع قنوات و املتطلبات و احلاجات و العمالء و املنافسني حول املعلومات و املعطيات

 و الربامج ضع و تصميم يف التسويق رجال يساعد ما هذا و ، اإلستهالك يف املؤثرة العوامل

 . املرغوب النجاح حتقيق و الرياضية السوق مع اجليد للتعامل املناسبة اإلسرتاتيجيات

 " املستهلكني " العمالء حتليل – أ

 املنافسني حتليل – ب

 ." السياسية و القانونية و اإلقتصادية و التكنولوجية التحوالت " التسويقي احمليط دراسة – ج

 : الرياضي المجال في " المستهلكين " العمالء تحليل – أ

 رغبات و حاجات لتحقيق بالغة أمهية ذات و حتمية الرياضي اجملال يف العمالء حتليل عملية تعد

 أسباب لعدة نظرا ، اخلدماتية أو اإلنتاجية جماالته آافة يف و الرياضية و البدنية األنشطة من املستفيدين

 : منها

 . يقدمها اليت املنفعة و الشكل و اللون حيث من للمنتوج العمالء نظرة اختالف -

 . الفردي الدخل و املعرفة و الفهم مستويات يف العمالء بني الفردية الفروق -

 . العمالء لدى اإلستهالك و الشراء قرار يف املؤثرة العوامل اختالف -

  . أخرى مرحلة إىل عمرية فئة من و آخر إىل شخص من اإلستهالك دوافع اختالف -

  : الرياضية للمؤسسة المنافسين تحليل – ب

 نقاط معرفة و املنافسة املؤسسات ا تقوم اليت املمارسات تقييم على اإلسرتاتيجية العملية هذه ترتكز

ا  و ، املمكنة و املتاحة التسويقية الفرص استغالل و السوق يف املؤسسة قيمة حتديد مث ، ضعفها و قو
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ا من اليت العوامل آل دراسة بالتايل  مع باملقارنة أرباحها تعظيم و للمؤسسة التنافسية القدرة تنمية شأ

 . املنافسني

 :خالل من املنافسني حتليل عملية تتم أن جيب و

 سوق يف حاليا املوجودة املؤسسات تنقسم و : الجديدة و الحالية المنافسة المؤسسات تحديد- 1

  : مها جمموعتني إىل الرياضة

 : وهي الحالية المنافسة المؤسسات – أ

 جمال يف الفندقة آا املؤسسة به تقوم الذي النشاط نفس تؤدي اليت الرياضية املؤسسات : أوال -

 و التقنيات و الوسائل نفس تستعمل تقريبا فهي ، القدم لكرة احملرتفني دوري منافسات أو الرياضة

 معدات تسويق أو الرياضي اجلمهور من العمالء جمموعات نفس تستهدف و التدريبية األساليب

 . الرياضية للصاالت التدريب

 ا تقوم اليت األنشطة عن ما نوعا ختتلف بأنشطة املؤسسة تنافس اليت الرياضية املؤسسات : ثانيا -

م بشىت للممارسني رياضية خدمات من التدريب صاالت تقدمه ما فمثال الرياضية املؤسسة  مستويا

 . اخلاصة الرياضية املدارس آا حمرتفني العبني بتكوين خاصة رياضية مؤسسات تقدمه ما بني و

 تنافسية ميزة هلا تكون قد مؤسسات وهي : السوق إلى دخولها المحتمل و الجديدة المؤسسات – ب

 نفس مع تتعامل و املؤسسة تقدمها اليت اخلدمات و السلع لنفس اجلديدة اخلصائص بعض آإضافة جديدة

 الرياضية املؤسسة تنتجه ما مقام تقوم أن ميكن و بديلة منتجات تسويق على تعمل مؤسسات أو العمالء

 . خمتلفة مبنتجات لكن و املنافع نفس تقدم أي

 ما مع باملقارنة اخلدمات يف السياحي النشاط إضافة مع لألندية اإليواء و اإلطعام خدمات تقدمي فمثال

 . املنافسني يقدمه
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 :التالية اجلوانب على التعرف و التنافس جماالت حتديد من البد : التنافس مجاالت تحديد - 2

 . املنافسة للمؤسسات احلالية البيعية اإلسرتاتيجية -

 املنافسة للمؤسسات البيعي األداء مستويات -

 للمنافسني الضعف و القوة نقاط -

 . التنافس جماالت لك يف للمنافسني احملتملة التصرف أساليب -

 : المختلفة المؤسسات و األندية بين التحالف إستراتيجية  .10.2

 أكثر أو رياضيتني مؤسستني توقع أن ، املختلفة الرياضية املؤسسات بني التحالف بإسرتاتيجية نعين

 ميادين عدة يف ، املشرتآة األهداف حتقيق و األرباح تقاسم و املشرتك العمل إىل دف حتالف اتفاقيات

 جمال يف املعلومات تبادل أو التلفزيونية الربامج تفعيل و بالتسويق اخلاصة املعلومات تبادل ختص

 اتفاق األمثلة ومن. الراعية املؤسسات مع التعاقد خالل من التمويل و اإلعداد و الصحة و التدريب

 مانشسرت " إىل لضمهم الشمالية أمريكا يف الشباب بالالعبني باإلهتمام يتكفل " بانكيز " الرياضي النادي

 ما وهذا % 4.8 بنسبة سهمه زاد حيث ، لندن بورصة يف "مانشسرت" نادي أسهم ارتفاع النتيجة و ، "

  . التفوق و الريادة بتحقيق له يسمح مما اجليدة الذايت التمويل قدرة حيقق

 : التحالف إسرتاتيجية أهداف

 الرياضية املنتجات تسويق و الالعبني حتويل آا الرياضي بالتسويق اخلاصة املعلومات تبادل -

 . املختلفة

 تدريبها مث املواهب تشافكا  على تعمل الرياضية املدارس حيث الرياضي العمل تقسيم و التخصص -

 . والتحالف التعاقد من املستفيد الرياضي للنادي تسويقه مث البطل صناعة و اجليد بالشكل إعدادها و

 من تستفيد الراعية املؤسسة و التمويل من يستفيد النادي حيث الرتوجيية و اإلعالنية الربامج تفعيل -
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ا الرتويج عمليات ا حتسني و ملنتجا  . مسعتها و صور

 . الصحة و التكوين و التدريب جمال يف املعلومات تبادل -

 حيث ، األصعدة افةك على الرياضي التسويق نشاط عائدات خالل من الذايت التمويل قدرة حتقيق -

 النادي أو املؤسسة شعارات تعليق تقتضي آبري بشكل الرياضية اجلماهري جذب إسرتاتيجية

 . مثال الرياضية املؤسسة مع املتحالف

 : مايلي الرياضة مجال في التحالف إستراتيجية تطبيق في الناجحة النوادي على األمثلة من

 اجنازات و جناحات عدة حقق حيث ، العامل يف الرياضية النوادي أغىن مىن " مانشسرت " نادي يعد

 البطل لقب على حصل ماك األخرية الثمانية املواسم يف مرات ست احمللي اللقب بإحرازه املستوى يف

 حضور بطاقات من تأيت مداخليه من % 30 إذ وافيا مجهورا سبهكأ الذي األمر ، م 2006 األورويب

 " ألوان حتمل اليت السلع مبيعات ، املبيعات جمموع من % 28.7 يشكل الذي التسويق و املباريات

 احلائط وساعات القمصان و اليد ساعات و األسرة آأغطية " احلمر الشياطني

 املتتبعني من املاليني متناول يف لتصبح لغة 21 تستعمل اليت النادي مشجعني جملة دخل إىل باإلضافة

 . الرياضة لشؤون

 : يلي ما مؤسسات عدة مع أقامها اليت اإلسرتاتيجية التحالفات أهم بني من

 جنيه مليون 30 مقابل م 2000 فيفري يف النقالة للهواتف " فودافون " ةكشر  مع عقدا وّقع -

 . أرباحه تعظيم يف ساهم مما ملدة أمريكي دوالر مليون 45 اسرتليين

 450 أي إسرتليين جنيه مليون 300 مقابل الرياضية لألدوات األمريكية " نايك " ةكشر  مع عقد وّقع -

 . سنة 13 ملدة أمريكي دوالر مليون

 ميلكها و " ( ىب سكاي ىب ) ستينغ اكبرود  سكاي بريتيش " التلفزيوين للبث ةكشر  مع عقدا وقع -
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 ما هذا ، املمتازة الدرجة مباريات آل مع احلال هو آما لنقلها احلصري احلق مريدوك روبريت

 . عامليا و حمليا حسنة صورة و مسعة يرسخ و معتربة مالية عائدات حيقق

  

 الرياضية المنشآت في تبّنيها يمكن التي الرياضي التسويق إستراتيجيات أهم يوضح 1 شكل

   . الرياضي المنتج تطوير في وأهميتها الجزائرية
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  :الفصل الثاني

 املنشآت أداء تطوير يف أمهيتها و الرياضية اإلدارة

  الرياضية
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  متـــهـيــد

 منظمة بصورة إخراجه و الرياضي املنتج و العمل عناصر تنسيق وفن علم هي الرياضية اإلدارة "

 Desense Kelly ;Blomten) من كل عرفها كما، 119 " الرياضية املؤسسات أهداف حتقيق أجل من

ا على  (1990;  امليزانيات و املتابعة و القيادة و التنسيق و التوجيه و التنظيم و بالتخطيط املرتبطة املهارات " أ

 . " تروحيية أو بدنية أنشطة أو رياضية منتجات أو خدمات تقدم اليت املؤسسات يف التقييم و

 املوارد تستغل اليت العامة اإلدارية الوظائف و العمليات و السلوك أهم من الرياضية اإلدارة ستبقى

 ، حجمها و نشاطها طبيعة اختلف مهما املنظمات أهداف لتحقيق اإلعالمية و البشرية و املالية و املادية

 الرقابة و التوجيه و والتنسيق الفعال التنظيم و الواضح و اهلادف التخطيطك هامة عناصر على مرتكزة

 التحوالت ظل يف املتاحة الفرص استغالل و الرياضية املؤسسة إلمكانات املناسب التوظيف و الفعالة

  . احمليطة الظروف و املعاصرة اإلقتصادية

 : الرياضية اإلدارة أهمية .1

 : التالية النقاط يف الرياضية اإلدارة أمهية إبراز ميكن

 الرتبية جمال يف اخلدمات و الرياضي ،للمنتج املمكنة و اهلادفة و الواضحة اخلطط إعداد -

 . جيدة مسعة و بريةكسوقية حصة و مطلوبة جودة و عالية تنافسية لتحقيق الرياضية و البدنية

 مع للتماشي املنافسة و الرتويج و السعر و التوزيع جمال يف فعالة مستقبلية سياسات رسم -

 . العاملية و احمللية السوق متطلبات

 أداء تقييم و بالتقومي الرقابة و التوجيه و التنسيق و العمل عناصر بني التنظيمية الفعالية حتقيق -

 . الرياضية املؤسسة

 التنمية إلحداث الرياضي املستهلك و املؤسسة أهداف حتقق فعالة تسويقية إسرتاتيجيات تبين -
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 . الشاملة و الدائمة

 . الرياضية املؤسسة مع للمتعاملني و الرياضي العمل لفريق حمفزة للعمل بيئة يئة -

 . اجملاالت كل يف الرياضية و البدنية األنشطة من املستفيدين رغبات و حاجات إرضاء -

 الرياضي واإلعالم التسويق أنشطة و اإلداري و املايل التسيري ختص حديثة أساليب يف البحث -

 : الرياضية اإلدارة مجاالت .2

 تنمية من ، عام بشكل الرياضية املمارسة و الرتبوية الرياضية و البدنية األنشطة حتققه ملا نظرا

 حتسني خالل من اخللقية و الوجدانية و املعرفية و البدنية اإلنسان شخصية جوانب لكل شاملة و دائمة

 بني النوايا حسن و الصداقة و املشرتك التفاهم الشباب تعليم و العقلية و النفسية والصحة البدنية اللياقة

 صناعة أضحت حيث الدول إقتصادات بناء يف أيضا املسامهة و ، الشريف التنافس روح و العامل دول

 الشباب من بشرية طاقات تستهدف و اهلامة للشغل مناصب بتوفريها لإلستثمار هاما جماال الرياضة

 تقدم اليت الرياضية املؤسسات على بالفائدة تعود كما مستقبلهم بناء و العمالة مستوى رفع من متكنهم

 ففي اإلقتصاد، يف اهلامة املراتب حتتل الرياضة جعل الذي األمر ، الرياضية اخلدمات و املنتجات

 بلغ م 1999 األمريكية املتحدة الواليات يف و الثاين كزاملر  القدم كرة يف املباريات دخل حقق إيطاليا

 بلغت اليابان يف و عشر اخلامس املرتبة يف فكان الرياضة صناعة من أمريكي دوالر مليار 85.1

 اإلقتصاد يف اخلامسة املرتبة بذلك حمتلة ياباين ين مليار 450 الرياضية لإلنتاجية اإلمجالية القيمة

  . " الياباين .

ا من اليت اجملاالت آل إستغالل الريادة و التفوق حتقيق تريد اليت الدول على لزاما أصبح لقد  حتقيق شأ

 الرتبية حيث ، األصلح و لألقوى فيه البقاء الشديدة املنافسة يشهد عصر يف و الشاملة و الدائمة التنمية

 وفق ، األهداف حيقق الذي بالشكل إدارته من البد وهام فاعل جمال يعد أنشطتها بتنوع الرياضية و البدنية
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 : يلي ما يشمل الذي احلديث التسيري مبادئ و العلمية األسس

 العامة الرياضية اإلدارة 1-

 الرياضة يف البشرية املوارد إدارة 2-

 الرياضية املنشآت إدارة 3-

 املايل التسيري 4-

 الرياضة وتسويق إدارة 5-

 حتقيق لكيفية التخطيط يف تتمثل اليت اإلسرتاتيجية العمليات كل ا نعين : العامة الرياضية اإلدارة  - أ

 بني الفّعال التنظيم و املتاحة الفرص و احمليطة الظروف و اإلمكانات ظل يف الرياضية املؤسسة أهداف

 املوارد على الرقابة و املسطر اهلدف لتحقيق العمل فريق جهود توجيه و التنسيق و العمل عناصر

 اختيار و املناسبة اإلدارية اإلجراءات ،واختاذ الفّعال التوظيف و املالية و اإلعالمية و املادية و البشرية

 مسعة و صورة لتحسني آاملنافسة التحديات ملواجهة الرياضي اإلستثمار عمليات يف املثلى البدائل

  . وعامليا حمليا الرياضية املؤسسة

 بالعنصر الرياضية املؤسسة يف البشرية املوارد وظيفة تم : الرياضة في البشرية الموارد إدارة-ب

 لذا ، املسطرة األهداف حتقيق يف فّعال بشكل يساهم و الثروة خيلق و حيقق رأمسال باعتباره البشري

 و التدريب و التكوين و الفعال التوظيف و العاملة للقوى اجليد التخطيط على الناجحة املؤسسات كل تعمل

 املعنوي و املادي التحفيز إىل باإلضافة الوظائف حتليل و العمل شروط و ظروف حتسني و األجور

 اهلدف لتحقيق جهودهم وتوجيه املوظفني سلوك على التأثري قدرة هلا اليت بالقيادة اإلهتمام و للموظفني

 . التنظيم فعالية حتقيق و للعمال اإلنتاجية الكفاية حتسني يف يتمثل الذي املنشود

 الرياضية و البدنية األنشطة فيه متارس مكان كل الرياضية باملنشأة نعين: الرياضية المنشآت إدارة -ج
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 املياه دورات و املالبس غرف و ملحقات و املتفرجني نكأما  و أراض و أجهزة من تشتمله وما بأنواعها

 ... احلافالت مواقف و اإلدارة مكاتب و الصحية الرعاية و الرياضية التمارين و صاالت

ا آيفية على يتوقف املنشأة أهداف حتقيق فإن لذا  القائمني توجيه يستوجب الذي بالشكل استغالهلا و إدار

م نتيجة الباحثني إليها توصل اليت الصحيحة األصول بإتباع املنشآت هذه إجناز على  عمليات يف دراسا

 و الصحية النواحيك باإلنشاء عالقة ماله كل يستهدف الذي التخطيط و املوقع اختيار و التنفيذ و التصميم

 و بينهما العمل تنسيق و الرياضيني و املهندسني إىل بالرجوع هذا و البيئية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و األمنية

 . اإلمكانات و الربامج بني للتوفيق املتطلبات و النقائص ملعرفة املنشأة تقومي

 : المالي التسيير -د

 دراسة و الرياضي، املشروع نفقات لتغطية الالزمة األموال كل تدبري على الرياضية املؤسسة يف املالية اإلدارة تعمل

 القصري و األجل الطويل التمويل بني املفاضلة أسس على التمويلية البدائل اختيار و التمويل مصادر حتديد و

 و املالية ودية للمرد املالية النسب دراسة آا املايل التحليل يف العلمية األسس باستخدام وذلك ، 121 األجل

 األنشطة عائدات تقييم على التمويل وظيفة تعمل آما املالية، السيولة نسب و الرحبية نسب و اإلقتصادية

 تقدير و املادي اجلرد عمليات إىل باإلضافة الرياضية الرعاية و آالتأجري متويلية مصادر عن البحث و التسويقية

 . الرياضية للمؤسسة العام التسيري مراقبة و احلسابات مسك و تسيريها، و امليزانية

 : الرياضة تسويق و إدارة -ه

 تسويق و إدارة بتنظيم تقوم فهي ، بذلك يتعلق ما آل و الرياضية األنشطة وتسويق بإدارة الوظيفة هذه تقوم

 " التسويقي املزيج عناصر تشمل اليت املعلوماتالتسويقية ونظم التسويق حبوث و دراسات وفق الرياضية األحداث

 و الرتويج سياسة و املرحبة و املالئمة التوزيع قنوات و السعر و املقدمة اخلدمة و املنتج جودة حول معلومات

 وتعد ، " املنافسني خصائص و الرياضية و البدنية األنشطة من املستفيدين و املستهلكني حول بيانات
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 و املنتج ختص اليت اخلطط صياغة و إعداد يف تساهم اليت املؤسسة يف األساسية الوظائف أهم من التسويق وظيفة

 عمليات تنظيم إىل باإلضافة ، الرياضي للمشروع النجاح حتقق اليت اإلستثمارية القرارات اختاذ و الرياضية اخلدمة

 و التلفزيون و اإلذاعة يف اإلعالمي البث حقوق و الضيافة أنشطة و العامة العالقات و الالعبني و التذاآر بيع

 . الرياضة مع التسويق إدارة و الرياضية الرعاية

 الرياضي التسويق االتكو  أحد مع بالتعاقد مداخليها لتنمية الرياضية باملؤسسة الرياضي التسويق وظيفة تقوم آما

 الرياضية للمؤسسات اخلدمات تقدمي و الرتويح أنشطة و اهلامة الرياضية األحداث تسويق و إدارة يف املتخصصة

  يف خرباء تضم حيث املختلفة

 بالكامل املتخصصة التسويقية جمموعة ذلك أمثلة ومن ، املعلومات إدارة و املبيعات و العامة العالقات و احملاسبة

 البحث و الرياضي اجملال على التلفزيون دور تأثري بدراسة الدولية اإلدارة IMG تم حيث الرياضي التسويق يف

 و الرياضي للحدث التلفزيوين و اإلذاعي البث حقوق و الراعية املؤسساتك  الرياضي للنشاط املمولني عن

 ..... الالعبني وانتقاالت الضيافة خدمات

 : الرياضي اإلداري لدى توافرها يجب التي السمات .3

 اآلخرين مع العمل على القدرة -

 للمحاسبة القابلية و املسؤولية -

 األولويات وحتديد األهداف بني التوازن -

 علمي و مجاعي بشكل التنظيمية السياسات رسم -

 املناسبة و الالزمة اإلجراءات و القرار اختاذ يف السرعة و التأين -

  الرياضية اإلدارة متطلبات .4

 أسهل بشكل لتنفيذها املسطرة األهداف و العمل خطة وضوح تعين : الوضوح -أ
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 البحوث نتائج من اإلستفادة و التنظيم يف اخللل يكتشفون العمل فريق أفراد : لذآاءا - ب

 للمستهلكني الرغبات و احلاجات عن التسويق رجال يكشف آأن " العلمية

 " إلنتاجها برجمتها و لدراستها الرياضيني

 و اإلمكانات حسب تكون العمل أو اإلنتاج خطط تغيري و تعديل أو التوسع عمليات ا يعين : التدرج - ت

 املمكنة البدائل و الرياضية للمؤسسة املتاحة الفرص

 و التعامل يف واملوضوعية حماباة أو متييز دون العمل و التامة الشفافية تعين : المفتوحة األبواب سياسة - ث

 . األهداف و املبذولة اجلهود بني التوازن إحداث و آكل الفريق أعضاء بني اإلتصال

 .كان أينما اإلبداع تنمية - ج

 .الناجحة املنافسة املؤسسات جتارب و املواهب و اخلربات استغالل - ح

 .املستقبل إىل دائما النظر - خ

 .القرارات اختاذ يف االرجتالية تفادي و حبزم العمل و املثابرة و اجلد - د

 آتابة يفية يف الرياضية للمؤسسة الداخلي اإلتصال بأساليب الطرق أبسط و السبل بأفضل الكامل اإلملام - ذ

 بكل هم آراء تسجيل و املؤسسة يف العمال يواجهها اليت الصعوبات أو العمل عن بالتقارير اخلاصة املذآرات

 يف اإلعالميني طرف من اجليدة األلفاظ و العبارات باستخدام اجليد اجلماهريي اإلتصال و ، أمهية و موضوعية

 من املستفيدين من ممكن عدد ربكأ بإقناع الرياضية للمؤسسة النجاح لتحقيق املختلفة الرياضية األحداث تغطية

 .التنظيم فّعالية حتقيق و املؤسسة تقدمها اليت الرياضية اخلدمات و املنتجات بأمهية الرياضية و البدنية األنشطة

  الرياضية المنشآت .5

  " : الرياضية المنشأة مفهوم .5.1

  فيه متارس مكان كل على الرياضية املنشأة إسم يطلق 
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 أراض و أجهزة من مبحتوياته مغلقا، أو مكشوفا ركثأ أو واحدا ملعبا تضم و املختلفة الرياضية و البدنية األنشطة

 صاالت و مياه دورات و املالبس خللع ملحقة مباين و مدرجات من يتبعها ما و معشوشبة أو طينية أو رملية

 ماكوأمهيتها، املنشأة لكرب تبعا خالفه و خمازن و جتارية و إدارية مكاتب تشمل ماك ، الصحية الرعاية و للتمرين

 . الرياضية املنشآت ضمن السيارات أو الدراجات وسباق القوى فألعاب ومضمارات املسابح تعترب

 : الجزائر في العمومية الرياضية المنشآت لبعض الجديد التنظيم .5.2

   الرياضي املركب إحداث املتضمن 1990 لسنة   48-90 التنفيذي املرسوم يف جاء

 املالية بالشخصية يتمتع وجتاري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة واعتباره األومليب

 . املايل واالستقالل

 إجناح على والسهر والدولية احمللية املنافسات تنظيم ميكن املنشآت هذه خالل ومن

 املالعب إنشاء ضرورة القانونية األحكام دكتؤ  ماك, للجميع والرياضة الرياضية املمارسة

 124 لإلجناز دولية ومعايري اجلوارية .

 125: 1990 -  :1962  من الجزائر في الرياضية المؤسسات تنظيم .5.3

 الرياضية اجلمعيات تأسيس و تشكيل يف باجلمعيات املتعلق م 1901 جويلية 01 قانون تطبيق مت م 1962 بعد

 النظام مع يتماشى مبا وذلك الرياضية املنظمات تسيري و تنظيم خيص فيما تعديالت و حتويالت إدخال وعرف ،

 يف اإلنتاج لوسائل العامة امللكية على تعتمد اليت اإلشرتاآية تطبيق يف املتمثل اإلقتصادي و اإلجتماعي و السياسي

 استغالل و اقتسام يف للجميع ةكاملشار  و املساواة مبادئ ،وفق املختلفة اإلقتصادية املؤسسات و الرياضية املنشآت

 املتعلق 1976 توبركأ 23 يف الصادر 81 من الرياضية باملمارسة اهتمام اجلزائرية الدولة أولت ماك ، الثروة

 اإلنتاجية و البشرية طاقاته حتسني و اجملتمع مبادئ فق و الرياضية 76 رقم األمر خالل – و البدنية الرتبية بتنظيم

 تنظيم و هيكلة و الرياضية و البدنية الرتبية جمال يف التكوين مؤسسات و الرتبوية املؤسسات تنظيم و ،
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 و الرياضية و البدنية الرتبية جمال يف الدائمة التنمية إحداث دف املختلفة الرياضية االحتادات و اجلمعيات

 مينح والذي الرياضية باجلمعيات املتعلق 31 مبوجب 1990 ديسمرب 40 يف آكل اجملتمع خدمة يف املسامهة

 اجلمعية أعضاء وواجبات وحقوق والصالحيات املهام و التنظيم 90 رقم القانون - إسرتاتيجية اختيار مهمة

 القانون جاء أن إىل القانون هذا من 23 املادة - و م 2012 جانفي 12 يف املؤرخ 06 مبقتضى العامة للجمعية

 تسيري يفيةك و الرياضي البدين للنشاط األهداف و القواعد و املبادئ يوضح و حيدد الذي 12

 من الرياضية المنشأة 13،12،4،3،2،1 املواد يف اجنازها و ترقيتها و ودعمها تنظيمها و املنشآت 117 .

    :التسويقية النظر وجهة

 حاجات إشباع إىل هادفة مؤسسة هي

 و السلع تقدمي خالل من ، متعاملني و مدربني و العبني و أندية و رياضي مجهور من الرياضي املستهلك ورغبات

 " الرياضية املؤسسة يف التسيري مراقبة نظام تطبيق مع الوفرة و باجلودة متتاز الرتويح و الرتفيه و التدريب خدمات

  . الطائرة رةك م 1996 و السلة آرة على م 1990 مث القدم آرة أندية ملراقبة م 1974 فرنسا يف حدث آما

  : الجزائر في الرياضية المنشآت قطاع تطور  .6

 ميزانية اجلزائرية الدولة خصصت لقد

 2000 بني ما املختلفة الرياضية للمنشآت _ اهتمام زاد مث ، دج مليار 50 قيمته ما م 2004

 2005 بني الدولة ميزانية خمصصات لتصبح احليوي القطاع ذا أآثر الدولة – م 2008

 الرياضية املنشآت إجناز بزيادة مسح مما مرات بثالث تضاعفت أي دج مليار 200 بقيمة

 دل إن هذا ، م 1999 سنة منشأة 1520 آانت بعدما م 2007 سنة منشأة 6000 من أآثر إىل

 تطبيق و العزمية و اإلرادة لتبقى اجملال هذا يف احلاصل التقدم و اإلهتمام مدى على

 عامل يف التميز و التفوق حتقيق و األفضل حنو ترشيدها مفتاح تسيريها يف احلديثة األساليب
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  . األحداث جريدة). الشاملة اجلودة حتدي و املنافسة حدة يشهد 2008/10/05).

 : الجزائرية الرياضية المنشأة في التسويق إدارة .7

 سن على اجلزائرية الدولة عملت ، الرياضية املنشأة يف التسويقي النشاط أمهية إىل بالنظر

 و التسويق و اإلستثمار ووسائل أساليب حتدد الرياضي للتسويق قانونية شروط و تشريعات

 معها املتعاملني و الرياضية املؤسسة بني املختلفة التجارية العقود إبرام و التمويل مصادر

 املواد به جاءت ما ،وهذا التسويق عملية إجناح و تنظيم دف مدربني و العبني و أندية من

 حول 169 املادة و اإلشهار خيص فيما الرياضية املنشآت يف التسويق مهمة حول 128

 و الرياضي التمويل مصادر حول 171 املادة و الرياضية العروض و البطوالت تسويق

 127 . الرياضية الرعاية

 الرياضية املمارسة وتنظيم تشجيع و دعم من القانونية املواد هذه يف جاء ما إىل نظرنا وإذا

 اليت القوانني و التشريعات وسن الرياضية املنشأة ميزانية يف سنوية زيادة من اجلزائر يف

 لكن و ، القطاع ذا اإلهتمام أولت الدولة بأن القول ميكن ، الرياضي التسويق عملية تنظم

 وصفه ميكن الدول من العديد مع باملقارنة و عامة بصفة الرياضي املردود إىل نظرنا إذا

 : أمهها مؤشرات لعدة نظرا باملتدين

  .الطائرة أو السلة أو القدم كرة  حال  الرياضات بعض يف العاملي املستوى على الرتتيب  -

 . اجلزائر يف تنظيمها مت اليت اإلقليمية و القارية و العاملية التظاهرات عدد -

 مستويات و األخرى للدول أندية مع مقارنة احملرتف األول للقسم القدم رةك أندية ترتيب -

  . األداء

  : الرياضية المنشآت أداء تطوير في الرياضية اإلدارة دور .8
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 ، حجمها و نشاطها طبيعة و نوع اختلف مهما الرياضية املؤسسات يف الشاملة و الدائمة التنمية حتقيق إن

 و التوظيف و الرقابة و التوجيه و التنسيق و التنظيم فّعالية و املختلفة ألنشطتها التخطيط جناعة مبدى مرهون

 بتبين ، العاملية و احمللية السوق متطلبات مع متاشيا جيد بشكل البشرية و املالية و املادية للموارد استغالهلا

 اإلدارية املهارات وتوظيف ، واضحة أهداف حتقيق على والعمل ممكنة و مثلى خطط و فعالة اسرتاتيجيات

 : يلي فيما املتمثلة

م بكافة و القاعدة إىل القمة من العاملني بأداء تتعلق : الشخصية المهارات -أ  الدقة و باخلربة متيزهم و مستويا

 . النتائج أفضل لتحقيق املسؤوليات وحتملهم اجلهد و للوقت واقتصادهم الرشيدة القرارات واختاذ اإلجناز يف

 يف املتخصصة للتكنولوجيا اإلدارة استغالل حسن يف تتمثل : التكنولوجية المهارات - ب

 إقناع دف املؤسسة خدمات و ملنتجات الرتويج و اإلشهار و البث طرق تطوير

 البدنية األنشطة من لإلستفادة الرياضي اجلمهور و املتعاملني من ممكنة شرحية أكثر

 . الرياضية و

 مبنية جديدة لربامج املؤسسة بتطبيق تتعلق : الرياضية بالمنظمات تتعلق مهارات - ت

 متطلبات مع تتماشى تسويقية اسرتاتيجيات تبين و املدى طويل فعال ختطيط على

 اجملتمع و املؤسسة و املوظف أهداف حتقق و العاملية و احمللية الرياضية السوق

 ، العالية التنافسية القدرة و اجلودة ظل يف البعيد املدى على العمالء ثقة تكسب و كلك

 أساس على علمية دراسات خالل من املطبقة اإلسرتاتيجيات تقييم على تعمل آما

 . للمؤسسة الرياضية السوق حصة حتليل و اآلراء صرب و املقابالت أو االستبيان

 الرياضية اإلدارة أداء تطوير في التسويق برامج دور .9

 التسويق مجال في اإلداري التخطيط -أ
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 األهداف ضوء يف التسويق نشاط أهداف حتديد عملية التسويق جمال يف بالتخطيط يقصد

 تساهم اليت الرياضي التسويق خطة تنفيذ و وضع مث الرياضية للمنظمة األجل طويلة العامة

 و التوزيع و الرتويج و السعر و املنتوج يف التسويق أنشطة ،وتتمثل األهداف هذه حتقيق يف

 تبين و وضع على التسويق إدارة وتعمل ، املنافسة و التسويقية البيئة و املستهلك دراسة

 و رغبات ،لتحقيق األنشطة هذه خمتلف يف التسويق جهود لتوحيد الالزمة اإلسرتاتيجيات

 الرياضية املؤسسة هدف حتقيق و الرياضية و البدنية األنشطة من املستفيدين حاجات

ا حتسني و أرباحها مبضاعفة  . العاملية و احمللية الرياضية السوق يف مسعتها و صور

 اهلامة و األساسية الوظائف من التنظيم وظيفة تعد :التسويقي للنشاط اإلداري التنظيم – ب

 األهداف لتحقيق مسؤولياته و موظف لكل الواجبات حتديد خالل من ، منظمة أي إدارة يف

 إقامة و جيد بشكل مبهامهم األفراد لقيام الالزمة السلطة منح التنظيم يقتضي و املشرتآة

 النشاط تنظيم و ، املتاحة املادية التسهيالت و العمل و األشخاص بني متوازنة عالقات

 آافة بإدارة خاص قسم أو مستقلة إدارة ختصيص يقتضي الرياضية للمؤسسة التسويقي

 و الرتويج و التوزيع و السعر و املقدمة اخلدمة و املنتوج جودة يف تبحث التسويقية األنشطة

 : التالية األنشطة الرياضي التسويق تنظيم ،ويستهدف املستهلكني و العمالء مع العالقة إدارة

 . اهلام الرياضي احلدث ترويج و خلق*

 . الرياضية اخلدمات و املنتجات تسويق و الرياضية آالرعاية املايل التخطيط و اإلدارة*

 العبني والرتويح، التدريب خدمات أو منتوج الرياضية املنتوجات و للخدمات ترويج*

 .وأبطال

 . آخر إىل نادي من إنتقاهلم أو بيعهم و الالعبني احرتاف عقود تنظيم*
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 . احلدث تسويق و اإلعالن و التلفزيوين و اإلذاعي البث حقوق*

 " الرياضية األحداث استضافة ملفات ، الضيافة خدمات إدارة " املختلفة التسويق برامج

 وآالة التسويقي النشاط بتنظيم اخلاصة الوآاالت أهم بني ومن « IMG " اليت األمريكية

 يف " 1960 مكورماك و مارك " من آل أسسها ، الرياضي احلدث أثناء الرياضي اجلمهور سلوك بدراسة تم

  . أوهايو

 من فإنه الرياضي التسويق مزيج عناصر إىل وبالنظر الرياضي التسويق وظيفة تقتضيه ما وحسب

 منظمة تكون حبيث التنظيمي اهليكل يف التسويق وظيفة إدراج الرياضية املنشأة إدارة على الواجب

  :اآليتك

 
 : المختلفة اإلدارية المشكالت معالجة في التسويقية المعلومات نظام دور – ج

 املشاكل حتديد يف املسؤولني تساعد اليت اإلداري التفكري طريقة التسويقية املعلومات بنظام نعين

 إجيابا أو سلبا تؤثر اليت اخلارجية و الداخلية املتغريات و الظروف ملعرفة حتليلها و التسيري يف املختلفة

 اهلامة األفكار من اإلدارة يف النظم فكرة تعد" لذا ، العامة اإلدارة أقسام من قسم لكل الوظيفي األداء على

 اإلجراءات و اإلمكانات و الوسائل و األهداف حتديد حيث من املدير مهام إجناح يف أيضا تفيد اليت

 و الوقت إىل بالنظر النتائج أفضل حتقق اليت التسيريية اإلسرتاتيجيات تبين أو تعديل أو لتغيري الالزمة

  : من التسويقي املعلومات نظام ويتكون ، للمؤسسة التنافسي احمليط و املبذول اجلهد
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 ووفق اخلارج أو الداخل من املنظمة عليها حتصل اليت املعلومات و البيانات كل هي: المدخالت 1-

 مقاييس و خصائص املستهلكني و طبيعة و املنافسني و الرياضية السوق حول كالبيانات منتهجة علمية أساليب

 . قواعدها و الرياضية األحداث استضافة متطلبات و اجلودة

 مث الرياضية املنظمة عليها حصلت اليت البيانات و املعطيات آل دراسة و تنظيم تشمل : األنشطة 2-

 املؤسسة فرص و إمكانات إىل بالنظر أهدافها حتقيق و تنفيذها ميكن ناجحة خطة لبلورة تصنيفها و ترتيبها

 . املتاحة

 بيانات أو تقارير شكل على صياغتها يتم و إليها املتوصل التسويقية البحوث نتائج يف تتمثل: المخرجات 3-

 . املرحلة متطلبات مع للتماشي املناسب الوقت يف و الصائب التسويقي القرار اختاذ يف تستخدم

 مجع يف املختلفة اخلربات و اإلدارية املهارات استخدام التسويقية املعلومات نظم يف القائمني على جيب أنه ماك

 العملية هذه إلجناح اجملال هذا يف األخصائيني استشارة و التسويق حبوث يف العلمية باألساليب التقيد و املعلومات

  . الرياضية اإلدارة يف اهلامة اإلسرتاتيجية

 : الرياضة إدارة في التسويقي النشاط رقابة -د

 نعين التقومي حيث ، الرياضية باملؤسسة التسويق أنشطة تقييم و تقومي عملية بالرقابة نعني

 التسويقية األنشطة تسيري يف الصحيح باألداء التسويق إدارة إلتزام مستوى مراجعة به

 تسري يف مبادئه و التسويق فكرة تطبيق بفعل احملققة النتائج معرفة به نعين التقييم و املختلفة

 : منها مؤشرات عدة إىل بالنظر الرياضية، املؤسسة

 املتاحة الفرص و واإلمكانات السابقة السنوات بنتائج مقارنتها و احملققة األرباح مستويات *

 . عامليا و حمليا الرياضية املؤسسة مسعة و قيمة*

ا مع الرياضية للمؤسسة يةالسوق احلصة*  . العاملي و احمللي الرياضة سوق يف مثيال
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 و اإلعالمية املوارد و التسويق وظيفة يف البشرية املوارد لوظيفة األداء تقييم الرقابة تشمل

 . حجمها و نشاطها طبيعة آان مهما الرياضية للمؤسسة املادية املوارد و املالية املوارد

 يف النظر إلعادة للمنشأة، الرياضي املنتج جودة من الرياضيني املستهلكني مواقف معرفة*

  .املنشأة مع واملتعاملني العمالء وحتليل الّسوق دراسات وفق املتبعة اإلسرتاتيجيات

  :  المختلفة الرياضية للمؤسسات العامة باإلدارة الرياضي التسويق إدارة عالقة .10

 األهداف حتقيق يف حجمها أو نشاطها طبيعة انك مهما منظمة أي يف التسويق إدارة جناح إن

 األخرى األقسام إدارة باقي بني و بينها وثيق تعاون وجود على آبرية بدرجة يتوقف املرجوة

ا جدولة يف املشرتيات إدارة تزود التسويق إدارة أن جند حيث ،  حتديد و مشرتيا

 السعر و التكلفة ختص اليت السوق دراسة بنتائج العمالء و للمستهلكني املستقبلية اإلحتياجات

 البيعية باألساليب التسويق إدارة تزود أن املشرتيات إلدارة ميكن ماك ، اجلودة و املنافسة و

 تعمل ماك ، ناجحة و وممكنة واضحة تسويقية سياسات لرسم املفيدة املعلومات و احلديثة

 اجلديدة الرغبات و احلاجات حول الدقيقة باملعلومات اإلنتاج إدارة تزويد على التسويق إدارة

 جمال يف اخلدمات و للسلع املستهلكون عنها يبحث و يرغب اليت اخلصائص و للمستهلكني

 قوة أو فشل عوامل معرفة و حتقيقها طرق و اجلودة مبقاييس أيضا يزودها آما الرياضة

 ختص اليت التسويق قرارات تدرس اليت املالية اإلدارة وآذلك ، املنافسة املنتجات

 تطبيق خالل من املتوقعة النتائج إىل بالنظر الفشل أو النجاح إمكانية وحتديد اإلستثمار

 بتحليل املتاحة الفرص إىل بالنظر و املالية املردودية نسب و النشاط نسب و املالية النسب

 إدارة أن يف تتمثل األفراد بإدارة التسويق عالقة أما مثال، للمؤسسة الرياضية السوق حصة

 ظروف آل توفري و البشرية للموارد الفعالة التوظيف عمليات عن املسؤولة هي األفراد
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ا معاجلة و وحتليلها التسويق إدارة يف العاملني حول املعلومات آل مجع و املالئمة العمل  آملا حيث ، مشكال

 يف النجاح معدل زاد التسويقي النشاط إلدارة املناسب املكان يف املناسب الرجل وضع يف األفراد إدارة جنحت

 الفريق عمل جناح أساس أن هي األخرى باألقسام التسويق وعالقة صحيح العكس و املسطرة األهداف حتقيق

 والبيئة الرياضية والسوق واملستهلكني املنافسني حتليل خيص فيما التسويقية الدراسات بنتائج مرهون آكل

 . واملناسبة الصحيحة اإلجراءات اختاذ من األقسام هذه متكن حبيث احمليطة،

  للمنشأة الرياضي المنتج تطوير في التسويق إدارة مساهمة .11

 أو احليازة أو اإلستعمال أو اإلستهالك دف للسوق تقدميه ميكن شيء أي أنه على لُمْنَتجا أن "وتلرك " يرى: 

 نكواألما  واألشخاص آاخلدمات واملعنوية املادية األشياء لك املنتج ويشمل معينة ورغبات حاجات إلشباع

 كل يشمل ألنه " الرياضي املنتج " املصطلح هذا خنتار أن ارتأينا املنظور هذا من ، 138 " واألفكار واملنظمات

 الرتفيه خدمات و للمستفيدين، التدريب ومعدات التجهيزاتك رياضية منتجات من الرياضية املنشأة تقدمه ما

 لتسويق فرص من تقدمه وما الرياضي للجمهور الراحة لتوفري املايل والصرف والسياحة واإلطعام والضيافة والرتويح

  .ةاملختلف الرياضات وقاعات واملسابح املالعب على واملدربني الالعبني
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 الرياضية المنشاة أنشطة تسويق في وأهميتها الرياضي المنتج حياة دورة .12

 المنتج حياة دورة مراحل .12.1
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 املناسبة اإلسرتاتيجيات واختيار تطبيق يف التسويق رجال ملساعدة املنتج حياة دورة مراحل شرح ميكن

 . ودقيق جيد بشكل الرياضة سوق وحتليل وفهم الرياضي املنتج لتطوير املراحل هذه من مرحلة لكل

 الرياضي منتجها تطوير من املؤسسة تنتهي أن بعد املرحلة هذه تبدأ : الرياضي المنتج تقديم مرحلة - 1

 وفق الرياضية السوق ورغبات حاجات مع مالئمته من آبرية بنسبة والتأآد وخصائصه جدواه وفحص

 غري املنتج ألن األرباح إخنفاض املرحلة هذه خصائص بني ومن السوق إىل وإدخاله تسويقية دراسات

 . السعر ارتفاع إىل يؤدي مما بالرتويج تكاليفه وارتفاع معروف

 على أآثر والرياضية البدنية األنشطة من واملستفيدون املستهلكون تعرف آملا : النمو مرحلة - 2

 اختيار املنشأة على ،وهنا عليه واإلقبال شرائه زيادة خالل من السوق يف املنتج منو زاد آملا املنتج

 . جهة من للزبائن والرضا اجلودة وحتقيق جهة من الربح لزيادة املناسبة التسويقية اإلسرتاتيجية

 مرحلة يذخل املنتج فإن األنشطة خيص فيما املنشآت بني املنافسة تشتد عندما : النضج مرحلة - 3

 وسياسة الرتويج ،بفعل املناسبة التسويقية اإلسرتاتيجية اختيار املنشأة على يتوجب لذا البقاء يف أطول

 الرياضيني العمالء من ممكن عدد أآبر وجذب إقناع شأنه من الذي واإلتصال الفعال والتوزيع السعر

 . الرياضي للمنتج املطلوبة التحسينات بإضافة واجلودة

 التناقص يف املبيعات تبدأ السوق يف املنافسة اشتداد مع "التدهور " الزوال مرحلة - 4

 ودخول وجود بسبب ومستخدميه زبائنه من عدد يفقد الرياضي املنتج ويبدأ بوضوح،

 األندية تعمل حيث بالذات الرياضة عامل يف نالحظه ما ،وهذا بديلة و جديدة منتجات

 الالعب يكون أين الزوال مرحلة يف اخلليج دول إىل العبيها تسويق على مثال األوروبية

  .رياضي كمنتوج الالعب وبيع حتويل مداخيل من و اإلستفادة املردود وينقص العمر يف كبري

 



التسويق الرياضي       األول                                                                                                        الفصل  

80 
 

  : الرياضي المنتج حياة دورة أهمية .12.2

 واإلملام الرياضي املنتج حياة دورة معرفة إن 

 تقدمها اليت واخلدماتية واإلنتاجية والرياضية البدنية األنشطة لكل الرياضي التسويق يف العاملني جتعل مبراحلها

 مراحله يف خاصة حرجة وضعية يف الرياضي املنتج أن ونكيدر  منها، واملستفيدين املتعاملني وآل للجمهور املنشأة

 : يلي ما عليهم جيب لذا األخرية

 باستخدام اإلعالنو   اإلشهار طريق عن واملستمر كالرتويج والفّعالة المختلفة التسويقية األنشطة ستخداما -أ

 امللتقيات خالل ومن ، املنتج بأمهية إقناعهم على والعمل عليهم والتأثري املستهلكني مع احلديثة اإلتصال وسائل

 األنرتنت واستخدام للمنشأة الرياضي املنتج خبصائص أآثر التعريف و والتفسري للشرح اإلعالم وسائل يف والربامج

 . املنشأة خلدمات اإلليكرتوين والتسويق

 والرغبات احلاجات تليب املنتج على جديدة خصائص إدخال خالل من للمنشأة الرياضي المنتج تطوير - ب

 141 : ب إال ينجح ال وهذا واملستقبلية احلالية املتوقعة

 حبوث نتائج وفق الرياضة سوق ومتطلبات رغبات وحتديد ملعرفة ، الرياضية السوق حتليل اسرتاتيجيات تطبيق -

 . التسويق

 اخلدمة لتحسني التسويق جمال يف املوظفني تكوين و الرياضي التسويق يف املتخصصة البشرية املوارد توظيف -

 . وتقييمها التسويق أنشطة تنفيذ وضمان والكفاءة

 واملالية املادية املنشأة إمكانات مع واملناسبة املمكنة التسويق اسرتاتيجيات تطبيق -

 . والبشرية

 خالل من أفضل بشكل التسويقية اإلجراءات تطبيق وتدعم تشجع اليت والقوانني للتشريعات املستمر التحسني -

 . جديدة رياضية مرافق إلنشاء التوسيع عمليات و الرياضية املؤسسات حتالف فكرة بتطبيق تسمح قوانني سن
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 والرياضي املايل املردود حتسني خالل من الرياضية للمنشأة الذايت التمويل قدرة حتقيق -

 142 الراعية آاملؤسسات معها واملتعاملني العمالء مع العالقة بتحسني هلا .

 . األفضل تقدميها خالل من وعامليا حمليا الرياضية املنشأة ومسعة صورة حتسني -

    :للمنشأة الرياضي املنتج تطوير سياسة .

  

  

  
   :الرياضي المنتج تطوير إستراتيجية على سلبا تؤثر التي العوامل أهم -

ا اليت للخصائص نظرا  تسويقها جمال يف األخرى املنتجات خصائص من غريها عن متيزها واليت الرياضة تتميز 

 فاخلربات ملموس، غري شىيء الرياضة أن حبيث ، 144 " هاردحيي"و " مولني " كل من حّددها ماك

م خيص ما يف آخر، إىل شخص من ختتلف الرياضي حول احلدث والتفسريات م حاجا  لذا وميوهلم ورغبا
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 املشاهدين يريد ما إالّ  هو ما الرياضي احلدث أن ماك واملواقف، باالنطباعات يتنبأ أن التسويق على رجل يصعب

 أن ماكالسعر، سياسة يف أعمق دراسات يقتضي وسعره مثنه تقدير فإن لذا ومكان حمدد ووقت زمن يف رؤيته

 فهو لذا بالسهولة توقعها ميكن ال وطبيعية بشرية حوادث األحيان بعض يف ويرافقه يشوبه قد الرياضي احلدث

 :يلي ما تطويره عملية على سلبا تؤثر اليت العوامل إجياز وميكن املخاطرة من نسبة يكتسي

 وقاعات التدريب كصاالت منافسة عنها نقول أن نستطيع جديدة رياضية ومرافق منشآت ظهور -

ا تنمية يفيةك يف تبحث املنشأة إدارة جيعل ممّا خاصة رياضية  . التنافسية قدر

 الرياضي التسويق جمال يف اخلربات نقص -

 " كالثلوج أحيانا الطبيعية والعوامل فيها والتحكم ا التنبؤ وصعوبة املالعب شغب ظاهرة -

 اإلدارة جملس إىل النهائي القرار يعود حيث بكاملر  بعمل اخلاصة التشريعات وبعض الداخلي النظام -

 .احملدد وقتها يف احلامسة اإلجراءات اختاذ يف البطء إىل يؤدي ممّا
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  الجانب التطبيقي: الفصل الثالث
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   المتبع المنهج .1

 وصف على يعتمد فهو امليداين، إلجراء حبثنا التحليلي الوصفي املنهج على نعتمد أن ارتأينا موضوعنا لطبيعة نظرا

 . الواقع يف كائن ما هو

 طريقة خالل من ذلك و ذكرنا، أن و سبق كما املوضوع طبيعة حسب و الدراسة هذه خالل

 .)املضمون أو احملتوى حتليل(الوثائق  حتليل هو و الوصفي املنهج طرق من

 قد و املسموعة، املكتوبة أو املعلومات حمتوى و شكل منظم بشكل و تصف موضوعية طريقة املنهج هذا ميثل

 اإلحصاءات   و الرمسية الوثائق امليدانية و الدراسات على االعتماد ذلك يعين و كمي بشكل الوصف هذا يكون

 مجيع حتويل و العالقة ذات املشكلة عن اإلعالم و وسائل اآلراء من عليها احلصول ميكن اليت املعلومات خمتلف و

 .الدراسة  جمتمع لتخدم دراستها و ميكن حتليلها كمية متغريات إىل املعلومات تلك

  : الدراسة مجتمع و العينة .2

 .)األول الوطين القسم(ممتاز  قسم الوطنية البطولة يف تنشط اليت اجلزائرية النوادي من عدد ميس : اجملتمع

 ).إمتياز قسم( األول للقسم الوطنية البطولة يف تنشط اليت اجلزائر مولودية القدم كرة نادي على تشمل و : العينة

   : البحث أدوات .3

 هذا حبثنا يف إستخدمنا قد و املشكلة حل خالهلا من الباحث يتمكن اليت الوحيدة الوسيلة هي البحث أداة إن

 . املقابلة

 الشخصية، املقابلة هي البحث هذا يف اخرتناها اليت املقابلة نوع

 الوصول دف آخرين أشخاص أو الشخص و الباحث بني موجهة حمادثة أي شفويا استبيانا املقابلة تعترب و "

 . "الدراسة أهداف حتقيق أجل من عليه للتعرف الباحث يسعى معني، موقف أو حقيقة إىل

 الدراسة زمان و مكان .4
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 من ملدة و العاصمة اجلزائر لوالية األول للقسم الوطنية البطولة يف ينشط الذي الفريق على احلالة دراسة أجريت

 .2017 – 2016  موسم خاللجوان  شهر غاية إىل أفريل شهر بداية

 :للنادي الراعية الشركات لمختلف تعريفية ورقة .5

 للمحمول، اجلزائر شبكة مشغل املصرية، لالتصاالت كوم أوراس فرع "Djezzy"أم  أس جي جازي - 1
 % 93 شبكية وبتغطية 2007 ديسمرب من ابتدءا ومشرتكة مشرتك مليون 13 من أكثر % 65 سوق حبصة
 737 قدره عرض مع ، 2001 جويلية يف البالد يف الثانية أم أس جي رخصة إكتسب والية 48  السكان من

 احملمول للهاتف احلكومية اجلزائر شبكة :منافسان،  له   2002شباط 15 يف رمسيا وأطلق دوالر، مليون
 .الكويتية الوطنية فرع ونجمة موبيليس
 جمموع من باملائة 38 من أكثر متثل حهاأربا أن حيث اإلطالق، على تيليكوم أوراسكوم جملموعة فرع مھأ وجازي
 اليت الكروية املباراة بعد ومصر اجلزائر بني نشبت اليت األزمة إثر عنيفة هلزة تعرضت اأ غري األم، الشركة أرباح
 يف تيليكوم أوراسكوم سهم قيمة يف شديد هبوط إىل أدى مما ، 2009 نوفمرب يف البلدين فريقي بني جرت
  .القاهرة بورصة

:joma 2 ويقع والتنس، القدم، لكرة واملالبس األحذية حاليا تنتج اليت املورد، إسبانية رياضية مؤسسة يھ 
 1968 يف العام، لالستخدام أحذية إلنتاج 1965 عام يف جومة وتأسست بإسبانيا توليدو مدينة يف مقرها

 سوق يف للدخول جومة قررت النسيب، النجاح بعد .وتوزيعا إنتاجا الرياضية األحذية يف متخصصة شركة أصبحت
 . بلدها يف رائدة وأصبحت كبري، جناح على حصلت و القدم، كرة
ا زعيمة جعلها أقبو صومام ملبنة منتجات نوعية : الصومام ملبنة  3 ا تقدير و اجلودة فائقة مبنتجا  يف مبنتجا
 من السوق حصة من ٪ 42 لعقد يدعي ، مرجع ثالثني حوايل تنتج واليت احملدودة، األسرة هذه اجلزائر أحناء مجيع

ا يضا أ الشركة وتقول ،حقله يف "زعيم"بأنه  نفسه يصف.اجلزائر يف جودة فائقة املنتجات  التجارية العالمة" أ
 . "متعددة بالنكهات متاحة منها واحدة كل املنتجات، إىل إشارة وثالثني أربعة تقدم اليت الوحيدة
 بأحدث مزودة هي و دج 150000000 مكتب مال رأس مع شخص، 740 يقارب ما توظيف ويتم

 . السوق يف املتزايد الطلب لتلبية اجملال، هذا يف التكنولوجيا بالتايل و  املعدات
ا للجودة، مرادفة امنتجا اإلقليم، أحناء مجيع يف قوية بسمعة تتمتع صومام  واليوم مبتكر جمتمع صورة تنقل إ
  . البالد يف األلبان أكرب من جمموعة يقدم
 يدعى شخص طريق عن ُأسست وقد واحملركات، السيارات إنتاج يف ختص األصل أملانية شركة : أوبيل  4

Adam Opel Gmbh  ها مؤسس اسم على الشركة اسم إطالق مت وقد OPEL  
 1863يناير    21 يف الشركة تأسست وقد أملانيا، يف أوبيل لشركة الرمسي املقر هي Rüsselsheim  مدينة
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العمالقة  األمريكية حتت الشركة OPEL وقدإندجمت 1899 عام السيارات صناعة يف الشركة وبدأت ،
GMC وتصنع  1929 عامOPEL مسمي  حتت إجنلرتا يف منتوج أفضلVauxhall األخرى يھ التابعة 

 .أوربا يف األمريكية موتورز جنرال لشركة الرئيسي املركز ماھ شركة إيل
 عمومية مؤسسة و هي اجلزائر، يف إعالمي ازهج أهم للتلفزيون العمومية املؤسسة متثل :الجزائري التلفزيون 5

 الرمسية النشاطات االتصالية وسائطها يف تتابعمبوجبه  شروط دفرت حيددها رئيسية مبهام تضطلع واالتصال لإلعالم
 وفق التثقيف و الرتفيه إىل باإلضافة اإلعالم و التوجيه مبهمة تضطلع كما للبالد والبث بالتبليغ الدولة ملؤسسات

 . العام الصاحل يهيقتض ما
 املؤسسة و  1962 أكتوبر 28 يف الفرنسي االستعمار من للتلفزيون الوطنية املؤسسة على السيادة اسرتجاع مت

 على االتصال وزارة وتأخذ املعنوية الشخصية متلك جتاري، و صناعي طابع ذات مؤسسة للتلفزيون العمومية
 من ذاه و الوطين الرتاب كامل عرب التغطية اجلزائري التلفزيون يضمن و.اهميزانيت حتديد و هاري تسي مسؤولية عاتقها
 اجلزائري التلفزيون تماماتها ترتكز إذ العميقة، اجلزائر شرائح كل إىل الثقافية و االجتماعيةه دافهبأ الوصول أجل
 قضاياه خمتلف و الدويل اجملتمع كذا و األوىل، الدرجة يف الوطين البعد ذات املتنوعة الربامج على عمومية كقناة
 .كاملة بشفافية اجلزائري ورهاجلم إىل اميهتقد على املؤسسة حترص اليت نة،هالرا
 وھو إفريقيا، يف األكرب يعد أومليب ملعب وھو قدم كرة ملعب وھ جويلية 5 ملعب : جويلية 5 ملعب 6

 الفرنسي االستعمار من اجلزائر استقالل تاريخ يوم على ُمسي اجلزائرية، الشراقة ناحية يف يقع اإلستخدمات ُمتعدد
 متفرج 100000 من ألكثر يسع وامللعب بوضياف، حممد رياضي مركب من جزء وھو ، 1962 جويلية 5 يف

 كآس ائي منها  راتھالتظا عديد حيتضن وامللعب إفريقيا، يف ملعب وأكرب اجلزائر يف ملعب أكرب وھ وحاليا
 الدولية اجلزائري املنتخب مباريات إىل إضافة اخلارجية البطوالت و الدوري يف املولودية ومباريات سنويا اجلزائر

 سنويا القوى أللعاب اجلزائر كملتقى القوى ألعاب راتهتظا حيتضن امللعب فإن القدم كرة ملباريات إضافة و
 .وإقليميا قاريا املاضي يف الكبرية راتھالتظا وعديد

 : الدراسة نتائج تحليل و عرض .6

 : األول المحور .6.1

 األولى الفرضية
 . النادي متويل مصادر مھأ أحد الالعبني أدوات و مالبس على اإلعالن يعترب
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 اإلمجاليةته قيم قدرت قد و الالعبني، أدوات و مالبس على اإلعالن النادي متويل مصادر مھأ أحد
 يعادل ما النادي مداخيل و دج 122500000 ب تقدر اليت التمويالت إمجايل من دج 103500000

  . % 84,48 نسبته 
  الراعية املؤسسات مةھمسا عرب التسويقي النظام مداخيل يبني 01 رقم جدول

  
 :تعليق

 لشارات و احلامل الالعبني مالبس على اإلعالن يف املتمثل و املباشر السيما الدعائي اجلانب اعتبار ميكن

 . خاصة بصفة اإلحرتاف و بصفة عامة الرياضي للنادي الداعمة اهلامة املصادر بأنه أحد الدعم يف منيھاملسا

 وجدت حيث و اإلستثمار، الدعاية وسائل أهم و أكرب أحد الالعب قميص على احملمولة الشارات ميةھأ وتتمثل

 من بكثري أكرب تأثري له املشهورة األندية املشهورين أو بالرياضيني التجارية املنتجات إرتباط أن التجارية الشركات

 . أطول ملدة اجلماهري يف عقول ترسخ كذلك و التقليدية، اإلعالنية الوسائل

 الذي و هذا اجلانب  يف متمثل املدروس نادينا عليه يتحصل الذي األكرب الدخل أن ندرك دراستنا من إنطالقا و

 ..دراستنا من هذا ما ملسناه  و اجلانب، ذا اإلهتمام ضرورة على مؤشر و هذا 84,48%  ب  قدر

 : الثاني المحور  .6.2

 : الثانية الفرضية
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  . النادي رصيد رفع يف الرياضية املناسبات و للمباريات الدخول تذاكر عائدات مھتسا

 

  .املباريات خالل املباعة التذاكر عائدات قيمة يبني 02 رقم جدول

  
  

 التعليق
 جيعل ما ذاه و الدولية، و الوطنية الساحة مستوى على وزنه و الفريق لشعبية احلقيقي الوعاء املناصرين يعترب

 .امللعب داخل التذاكر بيع عائدات إرتفاع إىل يؤدي مما الرمسية، و الودية تهمباريا و تهلقاءا يتبعون مناصرين
 إجتماعيا مدعمة و إقتصاديا مستقرة وضعية يف جتعله اليت املعنوية و املادية الفريق قوة وراء املناصرين عدد يقف
 .السياسي القرار وضاع املسؤولني أمام عمودي بشكل و يرھاجلما أمام أفقي بشكل

 و املناصرين جلنة وجود ميةھأ بالتايل و مناصرين بدون فريق وجود األشكال من شكل بأي نتصور أن ميكن وال
 .للمناصرين اإلجتماعي الدعم ثقافة إىل نتاج وھف اإلجتماعي الوسط يف يرتدد ما كل و الفريق شعارات

 جلب حملاولة الرياضي نادينا طرف من املبذولة وداتهاجمل كل من بالرغم فإن ور،هاجلم خيص فيما و اية،هالن يف و
 يبقى اجلزائرية الرياضية املالعب إىل التوافد أن إال الرياضية، للمقابالت األوفياء يرھاجلما من ممكن عدد أكرب

 منشآتنا مستوى على احملدودة اإلستقبال بإمكانيات و املسجلة، الرياضية بالنتائج عالقة له طبعا ذاھ و ضعيفا،
 .الرياضية
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 ته نسب متثل اليت و دج 90000000 ب املقدرة و التذاكر عائدات من احملصلة املادية القيمة من إنطالقا
 على امليدانية الدراسة تهنسب ما ذاھ و احملرتف الرياضي الفريق تطلعات مستوى إىل ترقى ال افإ ،%7,34

 .اجلانب ذاه اهيتصدر  اليت الكبرية ميةھاأل لهخال من جند الذي النظري اجلانب خالف
 اجلانب ذاهل نويل مل أننا العلم مع ما، حد إىل حتققت قد فرضيتنا أن القول ميكن ذكره سبق ما على بناءا و
  . النادي رصيد رفع يف كربى ميةھأ )التذاكر عائدات(

 : الثالث لمحورا .6.3

 : الثالثة الفرضية
 املايل الدخل مستوى رفع يف دور الرياضية املناسبات و لألنشطة التلفزيوين و اإلذاعي للبث
 . للنادي
  .النادي ملباريات التلفزيوين البث عائدات قيمة يبني 3 رقم جدول

  
 :التعليق

 صحف من اإلعالم األخرى وسائل خالل من حىت أو التلفاز خالل من سواء للمباريات يريھاجلما احلضور إن
 .املايل دخلها مستوى بثها لرفع حقوق من لإلستفادة الرياضية األندية من بالكثري دفع ا،ھغري و إذاعة و
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ا و املختلفة بوسائلها التلفزة  منظمي لكن لإليرادات اإلشهارية، السريع بالتطوير مسحت العملية و العلمية تقنيا
 حقوقهم خالل من عليها م احلصولھبإمكان اليت الفائدة اكتشفوا ما سرعان الرياضية املنافسات و العروض

 اليت التلفزيونية للقنوات تصرحيات تقدمي مالية مقابل مبالغ منحهم ففرضوا الرياضية، العروض هلذه كممتلكني
 .الرياضية للمنافسات التلفزيوين البث بعملية بالقيام مهل تسمح
 يبني ما ذاه عديدة، سنوات منذ متواصل ارتفاع يف وه الرياضي التلفزيوين للبث املخصص الفضائي فالوقت

 .عامة بصفة الرياضية للربامج و خاصة بصفة الرياضية للحصص األوفياء للمتفرجني الكبري تمامهاإل
 و الرياضية النوادي مةهمب اخلاصة املقارنة يف عميقا تغيريا حتدث أن استطاعت الرياضية للعروض التلفزيوين البث

   . الرياضية اإلحتاديات
 عشية قبل مقابلة تقدمي اإلتفاقات، أو التعديالت ببعض القيام جيب تلفزيوين برنامج يف للمرور األحيان، بعض يف
 ورهاجلم حضور لهيس ال الوقيت الربنامج يف التغيري ذاه كان إن لو و ... تقليدية ممارسة أصبح البطولة يوم

 ناقصا أو ضئيال احلاضر ورهاجلم عدد كان إن األمر يهمهم ال الرياضي للنادي فبالنسبة للمقابلة، الويف الرياضي
 .اإلرتفاع يف يزيد للمقابلة الشامل املدخول أن وه أكثر يهمهم ما ألن بالعادة مقارنة
 متثل اليت و دج 10000000 ب املقدرة التلفزيوين البث حقوق من احملصل املايل الدخل من إنطالقا
 امليدانية الدراسة تهنسب ما ذاه و احملرتف الرياضي الفريق تطلعات مستوى إىل ترقى ال افإ ،%  8,16هنسبت
 . اجلانب ذاه اهيتصدر  اليت الكبرية يةمهاأل لهخال من جند الذي النظري اجلانب خالف على
 اجلانب ذاهل نويل مل أننا العلم مع ما، حد إىل حتققت قد فرضيتنا أن القول ميكن ذكره سبق ما على بناءا و
 .للنادي املايل الدخل مستوى رفع يف كربى ميةھأ )التلفزيوين البث حقوق(

  .للنادي التسويقية املصادر عائدات جمموع يبني 4 رقم جدول
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  :اتمـــةــالخ

خالل دراستنا للتسويق الرياضي تبني لنا أنه يعتربه أحد الوسائل و الطرق اليت تساهم يف حل بعض املعوقات  من

  .و خاصة املادية اليت تتعرض هلا النوادي الرياضية

ا حتتاج إىل مصادر  حيث وجدنا أن األندية الرياضية يف اجلزائر تعاين من نقص اإليرادات املالية الذاتية، كما أ

نوعة للتمويل و استثمار ما لدى األندية من مقومات كفتح احملالت التجارية و تأجريها و زيادة الوجود مت

  .اجلماهريي يف املباريات من خالل تدابري متنوعة

و من هذا املنطلق يتضح لنا أن التسويق الرياضي حيتاج إىل دراسة واعية مبنية على أسس و قواعد علمية سليمة، 

  .كل مؤسسة ناحجة، و خاصة منها االندية الرياضية الكبريةامل املهمة اليت تستند عليها  و هو أحد العو 

و هلذا وجدنا أن التسويق الرياضي احلديث ميكن أن يساهم بشكل من االشكال يف توفري التمويل الالزم للنوادي 

  .الرياضية

االعالن على مالبس و أدوات الالعبني كان من و هذا ما توصلنا إليه من خالل دراستنا امليدانية حيث وجدنا أن 

  .أهم مصادر متويل نادينا بإضافة إىل رفع رصيده من خالل حقوق البث التلفزيوين و حصيلة تذاكر املباريات

و عليه جيب على االندية ان حتاول تطبيق خمتلف جماالت التسويق اليت ميكن ان حتقق هلا املزيد من االيرادات 

  .املالية
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 :ائمة المراجعق
  الكتب باللغة العربية

 الشمس، عين مكتبة ،"الشاملة البنوك لخدمات الفعالة اإلدارة" عبيدات، إبرھيم محمد -

  .1999 األولى  القاھرة،الطبعة

 األندية لخصخصة االجتماعية و االقتصادية اآلثار" أحمد، الفتاح عبد أحمد /د   -

 حلوان، جامعة للبنين، التربية الرياضية كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،"الرياضية

 2004 :القاھرة

 و األولويات ، الواقع( العالمية نحو العربية الرياضة متجھات عثمان، حامد إسماعيل - 

  .1999 ، القاھرة،)األساليب

  .20، ص  1988سنة : محمد فريد الصحن ، اإلعالن، الدار الجامعية، مصر -

أمين أنور الخولي، برنامج الصقل و التدريب أثناء الخدمة للعاملين محمد صبحي حسانين،   -

الرياضية و الطب الرياضي و  – 53، ص  في التربية البدنية و الرياضة و الترويج واإلدارة

: اإلعالم الرياضي و العالقات العامة و الرياضة للجميع، دار الفكر العربي، القاھرة

2000/2001.  

 الموقف مجلة ، اإلشھاري الخطاب في فاعلية و الصورة بالغة" مقال، أبرير بشير  -

  .2005 تموز ، 411 العدد األدبي،

  .41 درويش،ص الرحمن عبد الدين آمال حسانين، صبحي -

 العربي،القاھرة، الفكر دار الرياضية، الدورات و البطوالت مصطفى، نازك بدوي، عصام -

  5،2008 ط

 اإلستثمار و الرياضي للتسويق ،إستراتيجية الشافعي أحمد ،حسن حجازي المنعم عبد علية  -

  .2009الطبعة األولى،  ، إلسكندريةا والنشر الطباعة لدنيا الوفاء ،دار الرياضية بالمؤسسات

   . 1 ط م 2008 ، اإلسكندرية ، الجامعي الفكر دار ، المبيعات إدارة ، الصيرفي محمد -

  .2012 ط ،األردن، عمان أمانة العمالء، عالقات إدارة عبيدات، براھيم محمد -
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 و الحديثة االتصاالت و ،التسويق حسانين صبحي درويش،محمد الرحمن عبد الدين آمال -

  2008 القاھرة العربي الفكر ، 2008 . ،دار الرياضة إدارة في البشري األداء ديناميكية

 .3 الطبعة
  

  :باللغة الفرنسية

-Grégory ;Michel ;MARKETING ET FOOTBALL .presses 

universitaires du sport PUS  Paris.France. 

 - Patrick ;cloud sobry;Management et Marketing Du sport ; eds presses 

universitaire du septentiron . 

-  

   Theray Dussard, Sport et argent : le point N° 766, mai 1987.            -

Silvère piquet : Sponsoring et Mécénat, la communication par            -  

l’action, édition Vuibert, gestion 1975. 
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