
 
 

                                                                 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                      -1- سطيف جامعة     

  علوم التسييرو  التجاريةاالقتصادية و علوم الكلية 

                              التجارية العلوم يف املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة

                                                    دراسات وحبوث تسويقية   :ختصص

                                               :بعنوانحتت 

  

  

  

                         :األستاذة إشرافحتت                                             :   بـــــــــــــــــــــالطال إعداد

                                    لىــــــــــــــــــــــــــــــــاف ليـــــــــــــــــــقط                                                يـهرباجي عبد الغن

                                                                                     ةـــــــــــــــلجنة المناقش                             

ــــــــــــــــــــــا                   ـرئیســــــــــــــــــــــــ                1ــــــــف د بن یعقوب الطاهر       جامعة سطی.أ

ـــا                    ـــــــــفـــــمقررا ومشر                1ف ـــــــــــجامعة سطی     ـــــــــــــــــــــــــــلى  د قطاف لی.أ

ـــــا         ــــجامعة مسیلــــــــــــــــــة                 عظوا مناقشـــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــراد   د شریف م

  عضوا مناقشــــــــــــــا          ــــة        جامعة باتنــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــمة   د یحیاوي نعی.أ
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رئیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                   1د بن یعقوب الطاهر       جامعة سطیــــــــف .أ

مقررا ومشرفـــــــــــــــــا                                   1ــــلى       جامعة سطیـــــــــــف د قطاف لیـــــــــــــــــــــــ.أ

ـا         د شریف مـــــــــــــــــــــــــــــــراد        جامعة مسیلــــــــــــــــــة                 عظوا مناقشـــــــــــــــــــ

  ــــــــمة        جامعة باتنــــــــــــــــــــــــة                 عضوا مناقشــــــــــــــا د یحیاوي نعیــــــ.أ

  

 2017-2016 :السنة اجلامعية 

  آفاق التسويق الرياضي في الهيئات الرياضية الجزائريةواقع و 

  - دراسة حالة أندية رياضية لكرة القدم  -



 

 
 

  كلمة شكر

  

الدرجة                          هذه بلوغ إىل وفقين و العلم بنعمة أنعمين الذي وجل عزّ  اهللا أمحد ، شيء كل قبل

  " الرضى  بعد احلمد ولك ، رضيت إذا احلمد ولك ، ترضى حىت احلمد لك هماللّ  ": وأقول 

  

 شكري بفائق أتقدم أن هذه، مذكريت ي�أ وأنا علي ميلي باجلميل و الفضل، االعرتاف واجب إنَّ 

  : وتقديري إىل

  

 من يل منحت وملا على هذه املذكرة اإلشراف قبوهلا على األستاذة قطاف ليلى ومشرفيت، أستاذيت -

  إلجناز هذا العمل؛ ودعم وتشجيع، إرشاد و وتوجيه، وجهد وقت

 البحث بقراءة هذا وتفضلوا تكرموا الذين املناقشة جلنة أعضاء إىل بالشكر أتقدم أن يفوتين ال كما -

 وهفوات؛  أخطاء من بدا ما وتصويب وتقوميه، وتقيمه مناقشته عناء وحتملوا

                                                                       األفاضل         مجيع أساتذيت إىل -

يل                                                  عونا كانوا الذين زمالئي كل إىل وامتناين األكيد عرفاين -

  بعيد من أو قريب من ساعدين من كل إىل -

 جيزيهم أن اهللا أسال قوال، يل نصح وأ وقت،  يل ووفر جهدا معي بذل من كل إىل -

  اجلزاء خري عين

  

  

  

  

  



 

 
 

  اإلهداء

  

  كل إناء يضيق مبا جعل فيه إال وعاء العلم فإنه يتسع

 الشرفا ؟ أحرزمن ذا الذي منهما قد            علم العليم وعقل العاقل اختلفا

  االرمحن يب عرف أنا: والعقل قال          غايته أحرزت أنا: فالعلم قال  

 بأينا اهللا يف فرقانه اتصفا ؟      : وقال له إفصاحافأفصح العلم  

  فقبل العقل رأس العلم وانصرفا             العلم سيده أنفبان للعقل  

  .كل من سبقوين على دروب العلم  إىل إهداء
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  مقدمة عامة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
 

 أ 
 

  مقدمة   

أصبحت الرياضة عامال ضاربا يف العوملة، فظهرت عوامل وأسباب جتذب املستهلك أكثر حنو املنتج الرياضي       

هذا يعطي األولوية لفهم  ؛بني املؤسسات اليت أخذت متتهن الرياضة ميدانا لنشاطها بسبب تلك التنافسية احلادة

اإلنتاج الرياضي مث فهم التسويق املتخصص يف هذا امليدان كآلية وإسرتاتيجية إلعطاء املنتج الرياضي أو اخلدمة 

  .متوقعا يف السوق ومتركزا يف الذهنية السلوكية للمستهلك

صبح هذا األخري علما ك جتاه املنتوج الرياضي أدى إىل نشأة التسويق الرياضي فلهذا أإن سلوك املستهل      

وقد شهد التسويق التسويق الرياضي يقصد به التوسع يف االنتشار سواء يف جمال اخلدمات أو املنتج  ،قائما بذاته

ًا من ميزانيا�ا العامة للتسويق الرياضي منوًا كبرياً، وأصبحت الشركات يف مجيع أحناء العامل ختصص نصيبًا كبري 

حد الوسائل أو الطرق اليت ميكن أن تسهم يف حل الكثري من املعوقات، أإن التسويق يف ا�ال الرياضي  .الرياضي

ويشمل حتديد االحتياجات  ها،الرياضية، وهو املفتاح لتحقيق أهداف اهليئاتوخاصة املادية اليت تتعرض هلا 

  .ةوالرغبات للسوق املستهدف

إن جناح جمال التسويق الرياضي يف اهليئات الرياضية أصبح مهما ألن جمال العمل الرياضي جمال مهم وحيوي      

ا�ا إيل اقتصاديات الرياضية يف إدار يئات وحتتاج اهلوجيد الرعاية التامة واملتميزة من مجيع اجلهات ذات الصلة، 

ولكن يف إطار ما يتاح من إمكانات، وهذه هي قيقها ، حيث أن لكل مؤسسة أهدافا تريد حتواضحة وحمددة

  .نقطة البداية، وهو أن ما هو متاح من إمكانات ال يفي باملتطلبات يف إطار األهداف املطروحة والطموحة 

األندية كمؤسسات اقتصادية هدفها مصاحلها التجارية الراحبة، وهذه األندية تنتج تعمل يف أوروبا وأمريكا 

ات، فممتلكات النادي هي الرأمسال، والالعبون هم االستثمار، واملشاهدة هي املنتج، والنتائج هي الدعاية للشرك

الرياضي على الصعيد الفردي هو مشروع استثماري صغري يؤدي تطوره فالرياضة إذًا هي قطاع إنتاجي،  ،اجلودة

يمة امسية مادية وقانونية، حىت إن وعلى صعيد الفرق هي أشبه بالشركات اليت هلا ق ؛إىل إعالة نفسه ومن حوله

هذه الفرق هلا قيمة يف البورصة كفريق شيكاغو بولز واهلوكي وكرة السلة، وقد تكون أجنح من الكثري من الشركات 

ويؤدي  ،أما األندية فهي مؤسسات تضم خمتلف املشاريع والشركات، فالالعب مشروع والفريق شركة ؛األخرى

إىل توظيف عشرات اآلالف من موظفني وعمال ورياضيني ومدربني وحكام وأطباء  انتشار هذه األندية وتطورها

  .وتعتمد الكثري من الدول على جناح هذه األندية وتطورها
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من أجل  ئريةيف اهليئات الرياضية اجلزامن خالل هذه الدراسة اليت تلقي نظرة على صورة التسويق الرياضي       

مثل مكانة املنتج  تقبلية يف هذه اهليئات، وضرورة إظهار كل اجلوانب املتعلقة بهمعرفة واقعه الفعلي وآفاقه املس

، وطرق أو أساليب التمويل املتعبة اليت قد تسمح للوصول إىل هدف عليهاملستهلك  إقبالو السوق الرياضي يف 

 العنصر البشري ك ويلللتممصادر كأخرى  بدائل  التمويل الذايت وحىت إىل توليد القيمة املضافة، وهذا باستعمال

  . منشآ�ا كمورد هلذا التسويق، الرياضة يف حد ذا�ا بكل وسائلهاإىل جانب  نتج الرياضياملأو 

من اجل معرفة أمهية وضرورة التسويق الرياضي يف اهليئات الرياضية، ومن خالل دراسة ميدانية ألندية رياضية       

  :على النحو التايل اإلجابة عليها من خالل هذه الدراسةلكرة القدم، تتبلور اإلشكالية اليت سنحاول 

  ما هو الواقع الفعلي واآلفاق املستقبلية للتسويق الرياضي يف اهليئات الرياضية اجلزائرية ؟

  : و األسئلة الفرعية

                                                                           ما هي أهم املفاهيم املتعلقة بالتسويق الرياضي؟ - 

                                                                                               مفهوم اهليئات الرياضية؟ هو ما  - 

                                                                            ؟ اهليئات الرياضية اجلزائريةيف هو واقع التسويق الرياضي ما  - 

املتوسط ؟                                         يف املدى القصري و  اهليئات الرياضية اجلزائريةيف ما هي آفاق التسويق الرياضي  - 

  يف املدى البعيد ؟ اهليئات الرياضية اجلزائريةيف ما هي آفاق التسويق الرياضي  - 

                                                                                                                           :رضيات البحثف

                                                     .للتسويق الرياضي يف نوادي كرة القدم حمل الدراسة مارساتاملبعض توجد  - 

                                                                                                                              .لتطوير نفسهاأساليب التسويق الرياضي  أحسناملتوسط دية كرة القدم يف املدى القصري و أن تتبىن - 

   .حتقيق أهدافها ألجلتطبيق فعال للتسويق الرياضي لالقدم يف املدى البعيد  تسعى أندية كرة - 

    أهداف الدراسة 

                                                    :الغرض من هذه  الدراسة  ال خيرج من كونه حماولة لتحقيق األهداف التالية 

                                                              ؛ال الرياضيحماولة لفت أنظار رجال التسويق للتخصص يف ا� - 

                                         ؛يف الوقت احلاضرحماولة حتسيس وإثارة الوعي للمسؤولني يف الرياضة بأمهية التسويق الرياضي  - 
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                                           ؛جلزائر ورسم رؤية للمستقبليف ا حماولة االطالع عن الواقع الفعلي للتسويق الرياضي - 

                                       ؛إبراز أمهية التسويق الرياضي من خالل توليده لألموال ومنه متويل خمتلف اهليئات الرياضية - 

                                                         ؛كوميمن الضرائب وترشيد الدعم احلزيادة موارد الدولة تظهر إمكانية  - 

                                                                       ؛وقات اليت تعرقل التسويق الرياضيدراسة  ومعاجلة املع - 

                                                                  ؛يادة االهتمام بالتسويق الرياضياقرتاح بعض التوصيات لز  - 

  .دور التسويق الرياضي يف تغيري ،تدعيم وتطوير اهليئات الرياضية يف اجلزائر - 

  أهمية الدراسة 

تكمن أمهية هذه الدراسة يف الكشف عن مفهوم التسويق الرياضي مع حتديد جماالته وأدوات تفعليه يف أرض 

موارد مالية  إىلالسوق اجلزائرية إضافة إىل أ�ا تبني أمهيته يف الوقت احلايل بسبب احلاجة وأخذ موقع يف  الواقع،

راتب يف تدعيم والدفع بالرياضة يف اإلطار الصحيح والذي يسمح بتحسني النتائج واملال إىل إضافة، للتسيري

ة مستثمرة ومتولدة من التسويق كل هذا عن طريق صناعة الرياضة اليت تعطي قوة مالي،التصنيف احمللي والعاملي

إىل أ�ا تبني ة الرياضية إضافة يئمصادر لتنمية موارد اهل كما تسمح هذه الدراسة للبحث على إجياد   ،الرياضي

  :واىل جانب هذا كذلك  ،ة الرياضية ومجهور املستهلكنييئبني اهل االجتماعيالتفاعل 

دراسة علمية للواقع احلايل  ىيف املؤسسات الرياضية  بناءا عل إجياد اسرتاتيجيه للتسويق الرياضي واضحة املعامل - 

                                                                                                          ؛وبالتايل يسهل تنفيذها والتجاوب معها

إلية  تشريات الرياضية بناء علي ما يئعيفة داخل اهلات التسويقية الضوضع نقاط تقوميية لبعض العملي حماولة  -

                                                                                                         ؛نتائج دراسة الواقع التسويقي

                                     ؛ات الرياضيةيئملسوق الرياضي الذي حتتاجه اهلالدراسة اإلرشادية يف إعداد ا - 

يف االرتقاء مبستوي التخطيط والتنفيذ واملتابعة  هربط التسويق الرياضي بالدراسات العلمية األكادميية له أثر  -

                                                                                             ؛والتقومي يف ا�ال الرياضي والتسويقي

 .ت اقتصاد السوق والتسويق املعاصرات الرياضية يف ظل آليايئدراسة كيفية إدارة اهل -
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  أسباب اختيار الموضوع

                                                                     :من أهم األسباب اليت دفعتنا إيل اختيار هذا املوضوع ما يلي 

                           ؛بحث العلمي أو التطبيق امليداينويق الرياضي يف اجلزائر مل يؤخذ أو يستوىف حقه  سواء يف الموضوع التس - 

                  ؛لذي يعد جديد ويشوبه بعض الغموضغموض مفهوم وجمالت وحىت آليات العمل يف هذا ا�ال ا - 

                                    ؛الرياضية يف ظل العوملة والتقدمات هيئلنسبة للكربى اليت يكتسيها بااألمهية والفائدة ال - 

                                                          ؛التخصصزيادة التحصيل العلمي يف هذا اجلانب ويف إطار هذا  - 

  .كادمينياألللباحثني  أوصص املسامهة يف إثراء املعارف و لو بشكل بسيط لكل من أصحاب التخ - 

  الدراسات السابقة

       ، نظرا لقلتها اجلزائرينييعترب هذا املوضوع حمل الدراسة من املواضيع قليلة املتابعة من الباحثني واالكادميني 

  .أجنبية حىت، ومنه حناول أن نتناول بعض الدراسات املنعزلة من  اجلزائز ودول عربية  و إليهاصعوبة الوصول و 

                                                                                            01 الدراسة

   :، حتت عنوانم 2010، 3ماجستري يف اإلدارة والتسيري الرياضي، جامعة اجلزائر مذكرة علي، دراسة غراب إبراهيم 

حيث متحورت    ،"ملؤسسات واالحتادات الرياضية اليمنيةحالة ا: واقع التسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية " 

إشكالية هذه الدراسة حول  مدى تأثري غياب التسويق الرياضي يف املؤسسات الرياضية، وركزت هذه الدراسة 

على توضيح املعوقات والعراقيل لتطبيق  التسويق الرياضي من جهة ، ومن جهة أخرى قدمت هذه الدراسة  أهم 

جانب االسرتاتيجيات الواجب استخدامها  وكيفية تفعيل إدارة  إىلقوانني يف ا�ال الرياضي، السياسات وال

 .التسويق يف املؤسسات الرياضية مع وجوب االستعانة بالكفاءات املتخصصة يف جمال التسويق الرياضي

                                                                                          02 لدراسةا 

:                               حتت عنوان  ،م2012 ، األردن،لألحباث النجاح جامعة جملة، احلمد وطارق املومين دراسة زياد      

 إىلدف � " واألندية الرياضية االحتادات إداري نظر وجهة من األردن يف الرياضي التسويق إسرتاتيجية واقع "

من خالل جماالت التسويق كافة  ،اإلداريني نظر وجهة من األردن يف الرياضي التسويق إسرتاتيجية دراسة واقع

تسويق حقوق الدعاية ، األساليب، األهداف، االجتماعي، االقتصادي، اإلداري، يميظوتشمل اهليكل التن
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 أدتونتائجها امل املؤثرة فيه، آت املؤسسة والعو تسويق البطوالت والالعبني ومنش، التسويق التلفزيوين، واإلعالن

   .استخدام اسرتاتيجيات تسويق فعال إىل واألنديةتوجيه االحتادات  إىل

                                                                                           03 الدراسة

باحثون من  ، حممد مصطفي احلبيب عمارعلي عبداهللا اجلفري، أمحد حممد عبد السالم�ا قام دراسة      

اسرتاتيجية مقرتحة للتسويق الرياضي بالوطن : "حتت عنوان  م2006لتعاون مع جمموعة مساعدين يف با السعودية

( خاصة بالتسويق الرياضي يف الدول العربية وكانت عينة الدراسة من  أربعة دول عربية املقدمة دراسة ال  " العريب 

ولني ؤ ويق الرياضي علي بعض السادة املسقام الباحثون بتطبيق استمارة التس، ) تونس ،مصر ،ناألرد ،السعودية

لدراسة ملعرفة الوضع احلايل لعينة كبالدول العربية  ) املؤسسات احلكومية  ،األندية ،الشركات( عن إدارة الرياضة يف 

االستفادة العائدة من  ،تسويق الرياضياستخدامهم لل ىمد( للتسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية بكل دولة 

قام الباحثون بإجراء دراسة ). وغريها من النقاط  ،نقاط الضعف اليت قد حتول دون تنفيذ ،التسويق الرياضي

وبواقع تسعة أفراد يف كل دولة، ومت تقسيم  األربعةفرد موزعني علي الدول  36 ىاستطالعيه الستمارة التسويق عل

ث جمموعات كل جمموعة مكونة من ثالث أفراد، ا�موعة األويل للمسئولني عن إدارة الرياضة ثال إيلالتسعة أفراد 

   .بالدولة، ا�موعة الثانية من املسئولني عن إدارة األندية، ا�موعة الثالثة من الشركات اليت ترعي الرياضة

 إىل يف غزو األسواق مبنتجا�ا يرجع اتضح هلم من خالل البحث أن جناح املؤسسات الرياضية األخريويف        

قائمة على إتباع إسرتاتيجية تنافسية للتسويق وفقا لرغبات املستهلك و  تبين للمفهوم احلديث إطاراملنتوج اجليد يف 

  .، دون الرتكيز على عنصر دون آخرالعناصر األربعة للمزيج التسويقيترابط تكامل و 

                                                                                           04 الدراسة

 ، مصر،القاهرةجبامعة دكتوراه  أطروحةوهي متثل م 2006 حممد عبد العظيم حممود علىدراسة قام �ا        

ة ، يف هذه الدراسيرى الباحث  " تسويقية  ألهدافاملؤسسات الرياضية وفقا  إلدارةخطة مقرتحة ": عنوان حتت

 الرياضيشى مع متطلبات املنتج اال تتماليت معاجلة مشاكل التمويل واملشاكل املالية للمؤسسات الرياضية أن 

فتح سوق للمؤسسات الرياضية والعمل على تسويق منتجات وخدمات املؤسسات الرياضية وذلك من  تتطلب

 الذايتت الرياضية على التمويل عتماد املؤسساا ومن خالل خالل إدارة تساعد على حتقيق تلك األهداف 

يهدف البحث إىل وضع خطة إلدارة املؤسسات الرياضية وفقاً    والعمل على حتسني مستوى اخلدمات �ا، كما

حتليل لألساليب  التعرف على أساليب إدارة املؤسسات الرياضية، :لألهداف التسويقية وذلك من خالل
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إلدارة املؤسسات  تنظيمي بنائيتصميم هيكل  ات للمجتمع،تقدمها هذه املؤسس اليتواخلدمات التسويقية 

وليات لألقسام ؤ وم التسويق، حتديد للسلطات واملسضوء مفه يفالرياضية يتفق مع حجم املؤسسة وأهدافها 

 يفميكن تنفيذها  اليتاقرتاح جمموعة من األساليب التسويقية   وأخريا، التنظيمييتكون منها اهليكل  اليتاإلدارية 

                                                           .ةاإلمكانيات املتاح ضوء

                                                                                         :05  لدراسةا

حتت  Robert Zullo, Willie Burden, Ming Li( 2002( وروبرت زيلو باردن، ويلي يلمينغ  ـدراسة ل 

 ’Outsourced Marketing in NCAA division I institutions : The Companies ":عنوان 

Perspective "     

 ،لعمليات االعتماد على التسويق اخلارجي يف الفعاليات اجلامعية ،م2002سنة تقييم الوضع يف  إىلهدفت      

 ،والقسم الثاين من اجلمعية الوطنية للرياضني اجلامعيني ولاألومشلت الدراسة مجيع املديرين الرياضيني للقسم 

  .مدير 241فشملت بذلك 

جزئية  وأقل من نصف  أوكانت تتمتع بتغطية كلية   األولأن أكثر من نصف برامج القسم  إىلأشارت النتائج     

ى مصادر خارجية يف دعم أ�م يعتمدون عل إىلشاركني أشاروا ملمن ا % 61،3 أنلقسم الثاين، و بالنسبة لبرامج 

 .ج الرياضية وكل الربامج الداعمةمع الربام تكامليةعالقات  إقامةبراجمهم وضرورة 

   :المنهج المستخدم في البحث

إىل اللجوء إىل  ة هذا املوضوع تدفعدراس تباع منهج علمي بكل قواعده وأسسه، إنالبحث العلمي يتطلب إ     

، وهذا الن املنهج املعطيات املتعلقة مبوضوع البحثالبيانات و  ،ملعلوماتلوصفي التحليلي يف مجع ااملنهج ا

،  الظروف  يهتم بتحديد العالقاتوحتليله و  الوصفي التحليلي  يقوم بوصف الواقع الفعلي أي ما هو كائن وتفسريه

 األسباب والعوامل مث حماولة الوصول إىل ،مدروسو املتعلقة بالظاهرة ملعرفة كل خصائصها وأبعادها يف إطار معني 

  . ويف األخري اخلروج بنتائج قابلة للتعميم ،املتحكمة يف هذه الظاهرة أواملؤثرة 

يف اجلانب التطبيقي ولدعم موثوقية وصدق االستبيان دعم بربامج 
SPSS  اإلحصائية، وكل املعامالت 

     اختباربتتدعم كذلك  ) تباطننسب مئوية، معامل االر  متوسط حسايب ،احنراف معياري ( للدراسة   الالزمة

Test retest   

  

                                                           
 SPSS : Statistical Package for the Social Sciences  
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 الهيكل التنظيمي للبحث

 فصول،ثالثة  إىل البحث بتقسيم قمنا املطروحة الفرعية األسئلة وكذا البحث إشكالية على لإلجابة

 يتعلق فيما سواء علمي حبث مقدمة كل حتتويها أن يفرتض اليت املنهجية العناصر تضمنت مقدمة تسبقهم

 اختبار ونتائج عام تلخيص تضمنت خامتة وتعقبهم املستخدم املنهج الدراسة، أهداف الفرضيات، لية،باإلشكا

 بناء التوصيات بعض قدمنا األخري ويف إليها املتوصل النتائج عرضنا مث البحث، مقدمة يف جاءت اليت الفرضيات

 .النتائج هاته على

 ملاهية التسويق الرياضي األول خصص مباحث، أربعة على الفصل هذا احتوى:   التسويق الرياضي :األول الفصل

 السوق الرياضي،للمنتج الرياضي و  األساسية املفاهيم إىل جانب مشل نشأة وتعريف التسويق الرياضي وخصائصه

،  فيما خيص املبحث ختطيطه االسرتاتيجيو   شكال التسويق الرياضي وأساليبهأل خصص فقد الثاين املبحث أما

 االستهالك  كعالقته باالستثمار،  وإدارية راهنة  اقتصادية  خصص لعالقة التسويق الرياضي مبفاهيم الثالث فقد 

 ،عوملة الرياضةالتسويق و  ، فشملصناعة الرياضةلتسويق الرياضي و اجلودة الشاملة؛ املبحث الرابع مت ختصيصه لو  

  .التنافسية يف صناعة الرياضةوكل ما خيص  تسليع الرياضة

ملاهية الرياضة وماهية  األول خصص مباحث، أربعة على الفصلاحتوى هذا :  اهليئات الرياضية: الثاينالفصل  

 االقتصادية لألنديةو األشكال الرياضية األهداف و  مث أشكاهلا ويف األخري تناولنا  الرياضية وتنظيمها اهليئات

تها وأمهي تهاطبيع، الرياضية مفهوم اإلدارة فتضمن، الرياضية اإلدارة اهيةمل خصص فقد الثاين املبحث أما الرياضية،

فيما خيص املبحث الثالث فقد خصص  .أخريا االحرتاف يف ا�ال الرياضيلخصخصة و مث أبعادها، مع التطرق ل

أهداف لقانون مبادئ و إىل جانب  مراحل تطور التشريع الرياضي يف اجلزائر فشمل الرياضةالبدنية و  قانون الرتبيةل

 ساسيات التمويل يفأل ، فيما خيص املبحث الرابع فقد خصصالتقسيم  القانوين للهيئات الرياضية مث الرياضي

امليزانية املالية و  املوارد املالية يف اهليئات الرياضية ،التمويل حسب املشرع اجلزائري فشمل ،اهليئات الرياضية اجلزائرية

  .هافي

 مبحثني، الفصل هذا يضم  : سويق الرياضي يف األندية الرياضيةواقع وآفاق التدراسة ميدانية ل :الثالث  الفصل

 خالله من ووضحنا امليدانية الدراسة هذه إجناز من مكنتنا اليت والوسائل األدوات إىل األول املبحث يف تعرضنا

 االستبيان هذا نتائج معاجلة بإجراء قمنا فقد الثاين املبحث يف أما إعدادها يف املتبعة واملنهجية الدراسة هذه إطار

  .اإلحصائية األدوات خالل من

  



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  التسويق الرياضي

  

  

  

  

  



  التسویق الریاضي     الفصل األول 
 

2 
 

  تمهيد 

لتسويق الرياضي يعترب جديداً علينا كعلم جتاري يدّرس يف إدارة األعمال وخيتص يف كيفية تسويق وترويج ا        

ية ونظام متقدم الحرتاف الالعبني داخلياً وخارجياً املنتجات والسلع الرياضية ويدخل فيها املنشآت الرياضية واألند

لرياضة أصبحت عملية اقتصادية وبات النمو يف جمال التسويق الرياضي كبرياً وبسرعة مذهلة، ما زاد من فا وغريها،

انتشاره، وحدا بالشركات التجارية إىل التنافس حول رعاية األحداث الرياضية، وقد حققت هذه الشركات برعايتها 

أصبحت الرياضة اآلن مصدر دخل هائل يف العامل كله وجتارة  ، و ألحداث العاملية مثل كأس العامل أرباحًا خياليةل

  .دث فيها تغريات هائلة على مر الزمنحمكرة القدم 

لتسويق يف ا�ال الرياضي هو التطوير ملفاهيم إدارة التسويق للمنظمات اليت تعمل يف ا�ال الرياضي ا       

نظمات الرياضية والشركات املنتجة لسلع قريبة من ا�ال الرياضي تسوق منتجا�ا الرياضية للرياضيني املهتمني فامل

إن نطاق انتشار منو  .بالرياضة واملنظمات وأخريا املستهلك الرياضي واملمولني أو املستثمرين من قبل الدولة والرعاة

لف من منظمة إيل أخري حيث يرتبط هذا النمو والتطور ببعض وتطور التسويق يف الرياضة يف الوقت احلاضر خيت

العوامل األخرى عالوة علي ذلك يرتبط بوجهة النظر واإلدراك من قبل ا�ال الرياضي ألمهية األساليب والوسائل 

جديد يف عامل التسويق الرياضي كمفهوم أو مصطلح ، إن بالنسبة للمجال الرياضي االقتصادياخلاصة با�ال 

، لذا وجب ا اجلزائرمنهدان العربية و يعترب إىل وقت قريب كمفهوم مبهم وغري واضح بالنسبة للبلقتصاد املعاصر اال

يسهل فهم دوره، أهدافه، أشكاله، أساليبه، وتتضح الرؤية و  التطرق إىل عدة جوانب ختصه حىت يزال الغموض

  .العوملة والصناعة الرياضية  ،االقتصادية املعاصرة اسرتاتيجياته وكل ما يرتبط به من قريب أو من بعيد كاملفاهيم

  :يتناول هذا الفصل دراسة وحتليل املفاهيم املتعلقة بالتسويق الرياضي وذلك وفق للمباحث اآلتية 

  ماهية التسويق الرياضي  - 

  سرتاتيجيختطيطه االالتسويق الرياضي و وأساليب أشكال   - 

  راهنة وإدارية اديةعالقة التسويق الرياضي مبفاهيم اقتص  - 

 الرياضي وصناعة الرياضة التسويق  - 
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  ماهية التسويق الرياضي:  المبحث األول 

بشكل ملفت لالهتمام و  به قد زاداالهتمام  إال أن م1870رغم أن أصول التسويق الرياضي ترجع إىل         

فقد كان تطوره  تصاد العاملي واحمللي،ملا يدره من عوائد هامة يف االقم 21م وبداية القرن 20أواخر القرن  مند

التكامل واالندماج بشكل كبري مع  إىل األخريةكما اجته ا�ال الرياضي يف السنوات   تارخيي سريع وديناميكي، ال

، فظهر اضي لكل من املؤسسات االقتصادية واهليئات الرياضيةياحلديثة باالقتصاد والتسويق الر  األفكاراملفاهيم و 

على وجه اخلصوص  يف املنتج والسوق و ق الرياضي جبملة من اخلصائص واملميزات، برزت أكثر مفهوم التسوي

  .الرياضي

  خصائص التسويق الرياضيوتعريف و  نشأة:  المطلب األول 

  نشأة التسويق الرياضي : الفرع األول 

لواليات املتحدة تبغ يف اعندما قامت شركة  م1870عام  إىلترجع بداية العالقة بني الرياضة والتسويق 

ر، للسجائ األكربأدخلتها يف علب السجائر من أجل الرتويج و  ،العيب البيسبول ألشهربطباعة بطاقات  األمريكية

  1.ة الصناعةحقد كانت هذه البطاقات بداية الرتويج الرياضي ملصلوفعال زادت مبيعات السجائر، و 

  م1989 يف اإلعالناتعصر  قبل املتحدة ياتيف الوال ألول مرةالتسويق الرياضي مصطلح  استخدم و لقد

  2.الرياضة األنشطة املرتبطة برتويج جمموعة متنوعة من لوصف مت استخدامه ومنذ ذلك احلني

وتكنولوجية يف علوم التسيري  ملوم التسيري أالتسويق الرياضي هو حقل حبث حديث سواء يف جمال ع

 نو ر خن آاحثو بكائيل ديسبورد و مي قام كل من م1999-1998، ففي STAPS الرياضي نشاط البدين و ال

Michel Desbords et al,  العلوم االجتماعية جبامعة ضية و بدنية والرياخمترب البحث اخلاص بالنشاطات ال من

  :، بطرح التساؤل التايل  مارك بلوش بسرتاسبورغ

أعيد و   م1999 كتاب نشر يف  على السؤال يف اإلجياببكانت اإلجابة و  ؟مميزفعال ، هل هو التسويق الرياضي

                        .أوسع خاصة للتسيري الرياضي ميادينالذي كان مرجع يف و  م2004و م2001يف  نشره

                                                           
 .170 ص، 2014، ، دار اجلليس الزمان، عمان، األردن1رائد حممد السطري، اإلدارة الرياضية، ط 1

2 David Shilbury, et al, Strategic Sport Marketing, 3rd Edition, allin et unwin, Ausralia,  2009 , p 14. 
 STAPS: Sciences et techniques des activités physiques et sportives. 



  التسویق الریاضي     الفصل األول 
 

4 
 

فالرياضة  ؛ذاته  نها بالتنظيم الرياضي يف حدالتسويق الرياضي عديدة وترتبط يف جزء  مومتيز أسباب خصوصية 

تسويقي، غري ( غري جتاري جتاري و ، جمال معقد، مركب أوحتت حقل  فهي تنطوي، األنشطةنشاطا كباقي  ليست

  1.إىل حد ما حبيوية تتفاعل و   هي بذلك تتعايشو ) تسويقي

  تعريف التسويق الرياضي: الفرع الثاني 

  : يلي  للتسويق الرياضي عدة تعاريف، نذكر منها ما

 يئاتاهل حتتاجهما للحصول على  الرياضي ديرفيها امل يسعى ،وإدارية عملية اجتماعية " :الرياضي التسويق

  2."مع اآلخرين والقيمة املضافة املنتجات تبادلو  ابتكاريهدف إىل و  ،الرياضية

نشطة األ اخلدمة أوإضافة إىل  ،توزيع املنتجترويج و ، تسعري ،عملية متداخلة �دف إىل ختطيط" :ضيالتسويق الريا

  3."املرتقبنياحلاليني و  ن أو املستهلكنيرغبات املستفيديالرياضية اليت تشبع حاجات و 

، البطوالت(اخلدمات الرياضية لمنتجات و لتوجيه و  ،السوق استطالع للرأي واالجتاهات السائدة يف" كذاك  هوو 

  4."للتوافق مع تلك االجتاهات) اخل ....املباريات، قنوات رياضية، شعارات

 عملية تصميم وتنفيذ األنشطة اخلاصة "نهالتسويق الرياضي بأ  Stotlarوستوتالر  Pitsعرف بيتس 

توزيع للمنتجات أو اخلدمات الرياضية إلرضاء حاجات املستهلكني أو املشاركني لتحقيق ترويج و ، تسعري، بإنتاج

  5."أهداف اهليئة أو املنشأة

ي واالجتاهات استطالع للرأ" التسويق الرياضي على أنه   Bashom مباشو و   Grantكما يعرف جرانت

  6."مع تلك االجتاهات اخلدمات الرياضية  لتتوافقتجات و من مث توجيه املنو  ،ائدة يف السوقالس

                                                           
1 Michel desbords ,Les specifites du marketin du sport en France vues sous l angle d une revue de la litteratue 
Anglo-Saxonne,les troisiemes journees normandes de la consomation, colloque ( societes et consomation), 
Universite  Paris sud,Roune,11-12 mars 2004,p 02. 
2 David Shilbury, et al, op cit, p 15. 

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1ط ياضي باملؤسسات الرياضية،حسن أمحد الشافعي، عبد الرمحان أمحد سيار، إسرتاتيجية لالحرتاف الر   3

  .53، ص 2009اإلسكندرية، 
، 2012 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ،1ط جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوملبية، حممد أمحد حممد كمال رمادي،  4

  .6ص
  .21 ص، 2013 وآخرون، اقتصاديات الرياضة، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة، مصر،كمال الدين عبد الرمحان درويش   5

  .30، ص 2011دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ،1عالء الدين محدي أمحد، إسرتاتيجية تسويق خدمات النشاط الرياضي، ط 6
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هو عملية اجلزء الديناميكي املعقد يف كل عمل جتاري رياضي، و " :إىل أنه التسويق الرياضي مفهوميشري 

       إلشباع احتياجات  ترويج األفكار الرياضيةاخلدمات و ،توزيع السلع  ،تسعري ،إنتاجتنفيذ أنشطة و  تصميم 

                                                                                                                        1."الرياضية تتعارض مع القيم الرتبويةا ال أو رغبات املستهلكني مع حتقيق أهداف املنظمات الرياضية مب

 ة للعمالء، وتبين عالقات قوية معالعملية اليت ختلق من خالهلا املؤسسات قيمة مضاف" :ياضي هوالتسويق الر 

                                                                       2."العمالء من أجل أن تتحصل على قيمة مضافة يف املقابل

يت يتم تطبيقها لتلبية احتياجات املستهلك من خالل مجيع األنشطة ال" :التسويق الرياضي يتمثل يف

  3."العمليات املتبادلة

إلرضاء ها وتنفيذ هاتصميميتم  العمليات اليتاألنشطة  أو مجيع  التسويق الرياضي هو أنوباختصار ميكن القول 

  .ات الرياضيةحتقيق أهداف اهليئوما يتوافق مع  حاجات املستهلكني

  ويق الرياضي خصائص التس: الفرع الثالث

  4 :للتسويق الرياضي وهي أساسية هناك مخس خصائص 

  سوق للمنتجات والخدمات الرياضية : أوال

                                                                          ؛وقت واحدتعاون يف تتنافس و تاملنظمات الرياضية   - 

بصفة جزئية إىل حتديد و زئية إىل عدم قدرة الرياضة على التنبؤ ، ويرجع كذلك يرجع بصفة جالتعاون والتنافس   - 

 .خرباءيعتربون أنفسهم الذين يف كثري من األحيان  لمستهلكني الرياضينيلقوية الشخصية ال

  المنتج الرياضي :ثانيا

                                                                               ؛ الرياضة  دائما غري ملموسة وغري موضوعية  - 

                                                                                 ؛الرياضة غري متناسقة وغري متوقعة  - 

                                                           
1
  .30، مرجع سبق ذكره، ص، عالء الدين محدي أمحد 

2 Elriena Eksteen, Sport Devlopement,  Law and Commercialization,  Ventus Publishing ApS,  Denmark, 2012, 
p 55. 
3Ibidem. 
4 David Shilbury et al, op cit, p 9.                                                                       
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                                                  ؛التسويق جيب أن يكون على ملحقات املنتج بدال من املنتج األساسي تركيز - 

                                     ؛، ويسهل تأثر رضا املستهلك دائما باحمليط االجتماعيمباشرك الرياضي ستهالعموما اال - 

                                                                                          ؛الرياضة واملنتجات الصناعية استهالكية على حد سواء - 

                                                                      ؛الرياضة تستحضر اهلوية القوية للشخصية والتعلق العاطفي - 

تماعية ج، االدميوغرافيةال الرياضة هي تقريبا نداء عامليا وتتخلل كل عناصر احلياة سواء من الناحية اجلغرافية، - 

  .ثقافيةالو 

                                                                                                           السعر الرياضي :ثالثا

                                   ؛السعر الرياضي الذي يدفعه املستهلك هو دائما صغري جدا باملقارنة مع التكلفة اإلمجالية - 

      على سبيل املثال(غيلية املباشرة غالبا ما تكون أكرب من اإليرادات التش)  مثل التلفزيونية( العائدات غري املباشرة  - 

                                                                                                      ؛)البوابة إيراداتأو إيصاالت 

                                             ؛كان أساسا للربح) الزمة لتشغيلها(  لعمل الربامج الرياضية نادرا ما كانت مطلوبة - 

                                    .التسعري غالبا ما يقرر من خالل ما سيتحمله املستهلك بدال من االسرتداد الكامل للتكاليف - 

                                                                                                        لترويج الرياضيا :رابعا

 اإلعالم أدى إىل تركيز منخفض علىاملعروض واملتاح للرياضة من خالل وسائل االنتشار على نطاق واسع و  - 

                                                                                         ؛وغالبا الرضا عن النفس التسويق الرياضي

                                        .العديد من الشركات ترغب يف الشراكة مع الرياضةفالرياضة  نظرا للوضوح العايل للرؤية يف - 

                                                                                                    نظام التوزيع للرياضة : خامسا

واستهالكها  الرياضية يتم إنتاجها وتسليمها تقريبا معظم املنتجات ،الرياضة عموما ال تقوم بالتوزيع املادي ملنتجا�ا

  .والبث الرياضي  زئةالتج ،السلع الرياضيةيف االستثناءات  ،يف وقت واحد ويف مكان واحد

  المنتج الرياضي: المطلب الثاني 

  تعريف المنتج الرياضي: الفرع األول

   ن مصطلح منتج، لكإليهينظر سلعة مادية مصنوعة، شيء ميكن أن يلمس أو "غالبا ما ميثل الرياضي املنتج 

  تستعمل باجتاهات خمتلفة أفكار، يف احلقيقة كلمة منتج يف التسويق الرياضي  أو ميكن أن يكون كذلك خدمات
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  1."حىت الرتكيب بينهاو السلع املادية ، اخلدمات، األفكار، : تتضمن 

تليب  ،)سلعة، خدمة، أفكار(قدرات  عمليات أو و مزيج لنوعية أوأ حزمةك  " : أن يعرفاملنتج الرياضي ميكن 

  2. "رغبات وتوقعات املستهلك

منتج مادي متمثل يف سلعة، خدمة، أفكار، : عبارة عن ياضي هو من خالل ما سبق ميكننا أن نقول أن املنتج الر 

  . رغبات املستهلكني احلاليني واملرتقبنيتليب حاجات و  ،أو تركيبة بينهم

                                                                                           أنواع المنتج الرياضي: الفرع الثاني 

  3: إيلاملنتج الرياضي يقسم  ، Aarcon Smith ركون مسيث أ حسب

  السلع الرياضية  :أوال

مضرب التنس، كرات  :من أمثلة السلع املادية للرياضة األحذية الرياضيةجند  الصناعة الرياضية، يف

  اضة لكن ميكن أن تستعمل مع الري ؛يوجد كذلك سلع اليت ال تستعمل حصريا للرياضة فقطو  ،اخل....الغولف

اخل،  ...ساحيق الشمسيةامل، قمصة، الساعاتاأل ،قبعاتالتتضمن النظارات الشمسية، أو يف جتارب رياضية، و 

  ، الشمالذوق، جترب ماديا باحلواس كاللمسأو مبعىن أنه ميكن أن ختترب  ،سةكل هذه العناصر هي ملمو 

  .السمعو 

   الخدمات الرياضية  :ثانيا

 فوائد أو منافع  على شكل يعطوناخلدمات الرياضية أرباب العمل يف ف ؛ةاخلدمات الرياضية ليست ملموس

 عرب املقابالت أوجتارب غري ملموسة، مثال  خدمات مقدمة يف  شكل فرص الرتفيه و الرشاقة، التمتع املباشر 

 .التدريبو املتلفزة، العالج الطبيعي 

 خدماتات الرياضية ال ميكن هلا أن ختلق اهليئ ،تنتزعيست أشياء مادية ميكن أن تشرتى و هذه اخلدمات ل

                              .لذين يرغبون يف شرائها الحقال أو ختز�ا على املدى البعيد للمستهلكنيخارقة و 

: اخلدمات واليت هي ذات أمهية كبرية للتسويق الرياضي، وهيالفات مهمة بني السلع املادية و توجد أربع اخت

  . التباعدو التلف  ،اقاالتسامللموسية، 

                                                           
1 Aarcon Smith, Introduction to Sport Marketing, sport management series, 1Ed, Elsevier,USA , 2008,p 104. 
2 Elriena Eksteen, op cit ,p 60.  
3 Aarcon Smith, op cit, pp 106-107. 
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   األفكار :ثالثا

يشرتي  :لة ذلكمن أمثو  ،األفكار ميكن أن متثل نواة بعض املنتجات الرياضيةف ؛قد يعترب هذا غريب

 جندها يف :مثال أخر ويف ،أكثر عضالت لهأن يكون  املستهلك معدات رياضية بفكرة أن يصبح أكثر رشاقة أو

الرياضة تأثر جند أن  ،من خالل هذه النقاطو  .للجماهري البديلحتقيق و  اس باهلويةاإلحس توفري يف قوة الرياضة

       األحداث الرياضية ليست فقط سلع .لتفكريلاستجابة كعدة أشياء  بيؤمن ف ،على املستهلك بردود فعل نفسية

  .النجاحماء و واليت ترتبط باالنتتوجد أيضا األفكار اليت تباع للمستهلك بل خدمات تقدم للمستهلك و 

  أفكار  و سلع ، خدمات :التركيبة  :رابعا

لموسة، عدة سلع املغري هي مركبة من العناصر امللموسة و اخلدمات ، غالبية املنتجات الرياضية و قعيف الوا

سبب غري غالبا من طرف املستهلك الرياضي تكون ب ةاملشرتييف احلقيقة السلع   ،مادية هلا خدمة أو عنصر لفكرة

 :سبيل املثال على، مرتبطة بشيء مادي ملموسهي يف املقابل عدة خدمات تباع  ،املنافع املقدمة ملموسية

  .العاديةوالنشرات اإلخبارية ، شارات النادي ملصقات صفقة تتضمن مع أيتتقد  نادي لكرة القدميف  عضويةال

دمات خلأمثلة وجد ت ذلكك ،خدمات وأفكار ،يشرتي منافع مركبة لسلعيف عدة حاالت املستهلك الرياضي 

يف وبالتايل  ، DVDرياضية حتولت إىل سلع رياضية مثل ألعاب على املباشر اليت حولت إىل  أقراص مضغوطة 

   .اخلدماتادة ما يركب بني السلع و ع التسويق الرياضي

  1 :يلي كما هيو  لشاملا للمفهوم طبقا الرياضية املنتجات من خمتلفة أنواع وجدت

 الرياضية والمباريات شري بالبطوالتالب المنتج1 - 

 الطيب، أفراد اجلهاز اإلداري، املدرب، الالعب، ليشمل الرياضية واملباريات بالبطوالت البشري املنتج مفهوم اتسع

  .واحلكام  الرياضي احلدث منظمي

   الخدمات2 - 

 :مها قسمني على الرياضي للمستهلك املقدمة اخلدمات حتتوي أن ميكن

 ؛رئيسيةال اخلدمة -

  .املضافة اخلدمة - 

                                                           
د ه، معري منشورةغ جستريما مذكرة، اليمنية الرياضية واالحتادات املؤسسات حالة:الرياضية باملؤسسات الرياضي التسويق علي، واقع إبراهيم غراب 1

 .63 -62 ص ، ص2010، 3الرتبية الرياضية والبدنية، جامعة احلزائر
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 العميل تفكري حالة يف املثال سبيل فعلى ،باآلخر ويتأثر منهما كل يؤثر حبيث النوعني بني وثيق ارتباط وهناك

 :مها خدمتني هناك فان املباراة الرياضية على احلصول يف الرياضي

 ؛املباراة الرياضية مشاهدة وهي:   الرئيسية اخلدمة -

 :مثل املباراة إقامة وبعد وأثناء قبل تتوافر اليت اخلدمات جمموعات وهي  :املضافة اخلدمة - 

 ؛والسالمة األمن خدمة •

 ؛فنية خدمات •

 ؛تكنولوجية خدمات •

 .ةتروحيي خدمات •

 اخلدمة تكون قد املثال سبيل فعلى الرئيسية اخلدمات عن املضافة اخلدمات فصل الصعب من نهأ ويالحظ

 قد جيد بشكل املضافة اخلدمات توافر عند ولكن كبريين فريقني بني السابق املثال اراة يفاملب مشاهدة الرئيسية

  .العميل أو قرار املستهلك يغري

 السلع 3- 

 .استخدامها من املنافع من جمموعة على وحيصل للعميل تقدميه يتم مادي شيء أي هي الرياضية السلعة

  :إىل الرياضية السلع تقسيم وميكن

 :البضائع - 

 .الرياضة يف تستخدم اليت املالبس من ذلك وغري التدريب بدلة  ،التبان  ء،احلذا مثل الرياضية، املالبس وتشمل

 :األدوات -

  .سباقات الدراجات يف والدراجات السيارات سباق يف السيارات : مثل

 أشكال من كشكل عادة ريظه والذي للرياضة اجلوهري املنتج ميثل وهو) : واملباراة البطولة(الرياضي  احلدث -

  .الرتويح أو التسلية

 األفكار4- 

  .الرياضة جمال يف العلمية واألحباث التدريب وبرامج اللعب خطط وهي

 الرياضية الهيئة5- 

 األندية( ذلك أمثلة ومن يتعامل معها الذي الرياضي العميل نظر يف وضعها حتسني إىل الرياضية اهليئات تسعى

    ) الشباب راكزوم الرياضية واالحتادات
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  :إىل الرياضي املنتج تقسيم ميكن الرياضية املنتجات من املختلفة لألنواع السابق العرض خالل من

 األساسي المنتج - 6

  )املباراة الرياضية أو البطولة(الرياضي  احلدث يف يتمثل

                                                                                                               اإلضافي المنتج -7

األعالم  ،املالبس ،األدوات ،السلع :مثل األساسي  املنتج إىل املضاف أو املصاحب  املنتج  هواإلضايف  املنتج 

 .الرياضي املنتج وبعد أثناء ،قبل الرياضي للعميل تباع أو تقدم اليت الرياضية واخلدمات

 ذلك على عالوة ،معينة خدمة أو معني منتج يفضل منهم ،كل واحد العمالء من خمتلفة أنواع له الرياضي واملنتج

 قد واليت التجارية األخرى املنتجات بقية عن منها املقدمة اخلدمة أو الشكل حيث من ختتلف الرياضية الفرق فان

 املنتج فان كذلك ،لرياضيا السوق على نقمه أو نعمة تكون قد وهذه احمللي، القطاع من مشرتين منها جتد

 .التسويق صعب الرياضي

 عند السعادة خيلق هذا فان الفائز هو الفريق هذا يكون وعندما ،العمالء لدى مفضل فريق وجود حالة ويف

 أل�ا الفريق نتائج يف قوي صوت ميلك ال الرياضي السوق فان هلذا باإلضافة ،الدخل إنتاج من ويزيد العمالء

 غباتر  يف يتحكم أن يف للمسوق صعوبة متثل األسباب هذه وكل الالعبني ٕوإمكانيات الطقسب تتأثر ما غالبا

 البطوالتاملتمثل يف األساسي  املنتج من كل يسوق أن عليه ينبغي الرياضي املسوق فان األسباب وهلذه، العمالء

   .اإلضايف املنتجإضافة إىل الرياضية 

                                                                        ألساسيا خصائص المنتج الرياضي: الفرع الثالث 

 1" يف التواصل التسويقي األسرعاحلدث الرياضي هو الوسيلة "   Cronwellل و كرونو  Royروي  حسب

                                                                      2: فبما يلياألساسي خصائص املنتج الرياضي  تتمثلو 

                                                                                                                 عدم مادية الرياضة :أوال

ال حيصل معه سوى بعض و   منه  احلدث الرياضي خيرج عليات حيضر ف وهذا يعين أن الشخص الذي 

، وبعد انتهاء املباراة خيرج أحدهم البيسبول حيضر مخس أفراد يف إحدى مباريات :االنفعاالت مثالو  الذكريات

                                                           
1
 Rim Zouaoui,  Impact du Sponsoring sportif de la marque sur la valeur des entreprises Tunisienne, thèse 

Doctorat,  Discipline Management du sport,  Ecole Doctorale , Université Paris Sud, 2013, p 29. 
  .62- 61ص  حممد أمحد حممد كمال رمادي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  هي اليت حتدد القرارات الشرائيةاالنطباعات  وهذه  ،املختلفة  ما إىل ذلك من االنطباعاتواآلخر سعيد و   حزين

                                                                                                                         .املستقبلية فيما يتعلق بتلك الرياضة

                                                                                       عدم االستقرار أو عدم التوقع  :ثانيا

حيث ميكن أن يفوز  ،بالنتيجة األنشطة الرياضية هي عدم التوقعإحدى أهم األمور الشائعة يف الرياضة أو 

                                                                                 .على فريق آخر بغض النظر عن تارخيه أو أدائه فريق

 و اإليقافات العقابية التأديبية،عبني هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف تلك النتيجة مثل إصابات الال

            .الدوافع والظروف البيئية مثل األمطار وما شابه ذلك وهذه العوامل تتفاعل مع بعضها لتضمن عدم توقع النتيجة

                                                                                             عدم صالحية المنتج الرياضي  :ثالثا

يف الواقع جيب أن  ،ال ميكن أن يباع بعد اليوم الذي يتم فيه احلدث الرياضي األساسي إن املنتج الرياضي

ومعقولية بيع املنتج، على سبيل املثال ال ميكن  اهتمام العميل  لضمان  ذلك و  احلدث الرياضي  قبل يتم البيع 

وقوع احلدث بفرتة  قبل   السلة إالكرة أو   اصة بإحدى مباريات املالكمة اخلقمصان البيع التذاكر أو األعالم أو 

                                                                                                  .إىل خسائر فادحة ةار ااملبو إال تعرض راعي 

                                                                                                        االرتباط العاطفي :رابعا

أجريت يف وسط الثمانيات دراستان لقياس أداء و مدى اهتمام األمريكان بالرياضة باإلضافة إىل أثر 

لرياضة  من الشعب األمريكي يتأثر بصورة ا % 95وقد أكدت الدراستان أن  .الرياضة على الشعب األمريكي

بلغ م 1987 سنةذلك بصورة يومية يف و  ،سواء عن طريق القراءة، املناقشة، املشاهدة، االستمتاع أو املشاركة

.                                              يف الواليات املتحدة األمريكية 25بليون دوالر مما جعلها التجارة رقم  47.2إمجايل جتارة املنتجات الرياضية 

البعض تعصبني للفرق و املشار إليهم باملهم و  ،ذاب عاطفي كبري لفرقهم الرياضيةض املشاهدين عندهم اجنعفب

                             .  اآلخر حيصلون على ترخيص لعرض منتجا�م مع شارات هذه الفرق كطريقة لتميز فرقته الرياضية

                                                                                 االستهالك العام و الدور االجتماعي  :خامسا 

من املشاهدين الذين حيضرون األحداث الرياضية حيضرون برفقة شخص  % 94أكدت الدراسات أن 

 يتوقف بصورة كبرية على استمتاع اآلخرين، ولذا يف السنوات األخرية  استمتاعهم  كما أن   ،آخر على األقل
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العائالت، مقاعد املدخنني، مقاعد  األقسام اخلاصة مبقاعد و املتمثل يفاجتهت اإلدارة التسويقية إىل هذا املفهوم 

 .غري املدخنني، ختفيضات للمجموعات

                                                                                           مركز التحكم أو االهتمام :سادسا 

لى الرغم من أن شراء أو بيع وع ،ويل التسويق دورا هاما يف حتديد املنتجات اليت سيتم تسويقهاؤ يلعب مس

باملثل هناك عوامل و  ،ويل التسويقؤ فان هذه القرارات ال تتبع ملس ،العب معني ميكن أن يؤثر على معدل احلضور

ميكن أن   امل اليتو التسويق االهتمام بالع  ويلؤ احمليطة بامللعب، ولذا جيب على مس طقس أو الطرق أخرى مثل ال

                                                                                                                   .ختضع لسيطر�م

                                                                                             زيادة حساسية المنتج الرياضي :سابعا 

النفسية،  النواحي  احلساسية، فهو يسهل أن يتأثر بالعديد من   منتجا يف غاية الرياضي   يعترب املنتج

 ، فيها البطوالت واملقابالت الرياضية االقتصادية واالجتماعية باإلضافة إىل النواحي األمنية يف الدول اليت تقام 

ث شغب، إرهاب أو مشكلة فإذا ما تعرض جمتمع من ا�تمعات على سبيل املثال إىل ا�يار اقتصادي، أو حواد

املستهلك   العميل الرياضي إىل البطوالت الرياضية الن يؤثر على حضور  طبيعية كالسيول أو الزالزل فانه 

ملدن اليت ا  هلذا فان هو ما يبعده عن التوترات العصبية، والرتفيه و  أجل املتعة   من راةااملب  تذكرة الرياضي يشرتي 

                                                    . سبق ذكره يصبح مناخها الرياضي غري مهيأ الستقبال مزيد من املشاهدين ما مثل  حتدث �ا مشاكل 

                                                                                          أوقات الطلب على المنتج الرياضي :ثامنا 

ختتلف هذه  ، ريات الرياضيةواملبا وحمددة يشتد فيها اإلقبال على حضور البطوالت   ت زمنيةهناك أوقا

  املوسم راة من ابأو ليال حسب امل �ارا   فهل تقام  املرباة،  راة، موعد إقامةااملب باختالف مكان إقامة  األوقات

ويواجه   ،اراة تلفزيونيااملب راة، وحسب بث املباملوسم أو �ايته، وحسب قوة الفريقني طريف ا  يف بداية ،الرياضي

املباريات الرياضية مشاكل تسويقية نتيجة هلذه اخلصائص السابقة وقد ال يواجهها رجال و  رجال تسويق البطوالت

   .تسويق السلع املادية
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                                                                                            السوق الرياضي: المطلب الثالث 

                                                                                   تعريف السوق الرياضي :الفرع األول

                                                                                              ميكن تعريف السوق الرياضي مبفهوم املشاركة يف األلعاب الرياضية، أو وفقا لطبيعة الرياضة 

                                                                                         بمفهوم المشاركة في األلعاب الرياضية التعريف  :أوال

 خمتلفة  بنماذج   جمال الرياضة قد جاء االقتصاديني يف ف ،لتعريف السوق الرياضة  هناك العديد من الطرق

       Hofacre   هوفاكر  لـ  منوذج شامل  قد مت تطويرو  ،لسوق الرياضة  واليت تشمل خمتلف القطاعات الفرعية

                                                                  1 :وفيه مت حتديد الصناعة الرياضية باعتبارها كتلة من  Mahony  ماهوينو 

                                                                       ؛الرياضية الشركات واملنظمات اليت تنتج األنشطة - 

                                                  ؛مات لدعم إنتاج األنشطة الرياضيةالشركات واملنظمات اليت تقدم املنتجات واخلد - 

  .ذات الصلة باألنشطة الرياضيةالشركات واملؤسسات اليت تبيع املنتجات التجارية  - 

كونوا منوذجا للصناعة الرياضية تتألف من قطاعني رئيسيني، القطاع األول هو فقد   بناء على هذا التعريف،

، فعاليات املنظمات اليت تنتج ألعاب رياضيةو ويشمل هذا القطاع كافة الشركات  ،قطاع النشاط الرياضي املنتج

، الرياضيني ياقة البدنية ،الرياضة الرتفيهيةبنفس درجة  نوادي اللوهذا الفرق احملرتفة يف هذا القطاع،  ،وخدمات

قطاع النشاط الرياضي املنتج ف ، وبالتايلواملدربني واملعلمني وأصحاب مضامري السباق اخليول والسيارات األحرار

  .وهر صناعة الرياضةهو ج

الشركات واملنظمات اليت تشكل هذا القطاع يتمثل دورها إما يف ف ،القطاع الثاين هو قطاع دعم الرياضة

املنتجات اليت ترتبط باألنشطة  يف جتاراالبيع و الأو  ،توفري املنتجات واخلدمات لدعم إنتاج األنشطة الرياضية

                                                                                   :ة تدعم الرياضة  هيستة قطاعات فرعي مع اإلشارة بأن، الرياضية

)UEFA( :على سبيل املثال(اجلمعيات لإلدارات والتنظيمات الرياضية  - 
 ؛                                          

                                                                                                     ؛شركات السلع الرياضية - 

                                                                                                     ؛جتار اجلملة والتجزئة - 

                                                                                                 ؛املرافق واملنشآت الرياضية - 

                                                                                                        ؛وسائل اإلعالم الرياضية - 

                                                           
1 Robert Siekmann ,et al, Professional sport in the internal market, Asser institut, Hague, Netherlands , Edge Hill 
College, United Kingdom (Lancaster University,Sport 2B), september 2005, pp 25-26. 
 UEFA :Union of European Football Associations 
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                                                                                                       ؛الرياضية اإلدارةشركات  - 

 .السلطات الرياضية احمللية واإلقليمية - 

    ،وجتدر اإلشارة إىل أن القطاعات الفرعية لدعم الرياضة تتداخل إىل حد ما مع قطاع النشاط الرياضي املنتج

  .اع دعم الرياضة أيضا تقوم برعاية وتنظيم األحداث الرياضيةألن يف بعض األحيان الشركات واملؤسسات يف قط

  التعريف وفقا لطبيعة الرياضية: ثانيا 

ساس اختالفات يف طبيعة قطاعات السوق الرياضي أن يقوم على ألتقسيم  وأميكن لتعريف اقتصادي 

                                                                                ،املقدمة ني القطاعاتتستخدم تقسيمات خمتلفة، لكن ال شيء يقدم خط فاصل بف ،األنشطة الرياضيةالرياضة و 

1 :يكون كما يليثرية لالهتمام للسياسة التسويقية امل هعملي مع جوانبالتقسيم الف
                                                              

    وهذا يشمل أغلبية اهلواة   ،واألنشطة الرياضية تركز على الصحة اجليدة  واالندماج االجتماعي الرياضات  - 

                                                       .يف مجيع األنشطة الرياضية يف النظام التعليمي والشباب الرياضي، كما هو احلال

هذا اجلزء   يشمل ،امليداليات والبطوالتاملتمثلة يف  األداء  تركز على نتيجة  ألنشطة الرياضية اليتوا الرياضات - 

حجم كبري  جودو  مع والفرق املتنافسة على أعلى مستوى وطين  واة الرياضة، مع الرياضيني اخلاص �احملرك لألداء 

                                                                                                          . من الوقت يف رياضتهم

يع مج وهذا يشمل  ،األداء، فضال عن االستغالل التجاري  نتيجة على تركز  اليت واألنشطة الرياضية الرياضات - 

التلفزيون اليت   ريهامجو الراعية  قوة اقتصادية للجماهري، اجلهات  تشكيلل يكفي ما األلعاب الرياضية اليت لديها

  .كنشاط  اإلنتاجقدر من  فيهاة يرياضفرق تعمل يف بيئة و رياضيني  إىل، إضافة تنظم على أساس جتاري ومهين

تتطلب أكرب قدر من  الرياضة التجاريةجند أن لتحليل املنافسة و  ة متيزهاوبيئ الرياضة خصائصمن لكل نوع 

يظهر  و  ،يف الرياضية كما هو احلال يف  اجلانب االقتصادي ونتنافسياع الرياضيني واألندية يف هذا القطف االهتمام

موجود يف  مما هو أكثريف هذه احلالة، تكون املشاعر والطموحات  ،كذلك أحيانا صراع املنافسة الشرسة

 .الصراعاتمن حدة يف غالب األحيان واليت تزيد  يةاالقتصاداملعامالت 

السوق ذات الصلة فمن املستحيل أن تأيت تعريفات واضحة و  تكافؤ الفرص:  عندما يتعلق األمر مبصطلحات مثل

 دعمفيما يتعلق بال، أما التجاري مثلما هو احلال للعديد من الرياضيني واألندية وخاصة املوجودة يف اجلزء ،قاطعة

، نظرا محرتفني لقدم للأنه ال يسمح اإلعانات العامة ألندية يف أعلى تقسيم كرة افللدولة ألندية كرة القدم،  العام

فرق يف  حقيقة أنه حىت يتجاهل هذا املوقففمع ذلك و  ،دوليةالللمشاركة  األندية لديها فرصهذه لكون 

يتعلق  عندما على الصعيد الدويل طانشميكن أن يكون هلا  كرة القدم للمحرتفني األدىن من مسابقات الدوري

  .   نيالعبال بسوق األمر

                                                           
1Robert Siekmann ,et al ,op cit, p 26.  
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لسوق ل املعامل  واضحتعريف  تضعتطور، فمن املستحيل أن يزال الذي ال يادي للرياضة لبعد االقتصبالنسبة ل

بالتايل فاملطلوب هو و  ،حدىعلى عليها احلكم  تستدعيالرياضة يف الوقت احلاضر، كل حالة منافسة  الداخلي

  .لةالصذو السوق  حجملتحديد  معرفة مجيع احلاالت املرتبطة بعامل الرياضة واقتصاد الرياضة

يوضح جمموعة صغرية من الالعبني يف قمة اهلرم، ويف  سوق الرياضةفان  ،)1(وحسب الشكل  ،ىمن جهة أخر 

ويتعاظم  .احلكومةالبث التلفزيوين و حقوق  ،املشاهدين أموال ،الرياضة من الرعاة على األموالهذه القمة تتدفق 

 ،الضرائب املالبس، ،كات األحذية الرياضيةن خالل شر السوق الرياضية يف قاعدة اهلرم م حجم املشاركة يف

  .ةالتسهيالت احلكوميقطاع التطوع و  ،الرياضية لوازمال ،السفر ،السياحة

  السوق الرياضي): 1(الشكل

  مدفوعات املشاهدين           حقوق البث التلفزيوين                                                              

       

 كومةاحل 

  الرعاة                                                                                         

                                                                                                

...............................................................................  

  املؤقت                                                                         التسهيالت احلكومية قطاع التطوع 

                                                                                       

 

 

 

الضرائب            السياحة            األدوات الرياضية                                األحذيةاملالبس          

 الرياضية   الرياضية                                                          

  . 295 ، ص2012 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،1العلقامي، وآخرون، اقتصاديات الرياضة وقومية الدولة، طنبيه : المصدر

 

  تعاظم حجم املشاركة

 الرياضية

     النخبة

 الرياضية
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  أنواع األسواق الرياضية: الفرع الثاني

  1:يوجد نوعان من األسواق يف الرياضة

                                                                                    :األسواق األساسية وتتضمن:  أوال

                                                        ؛اللعبة موظفياملدربني و  ،الرياضينيشرحية تتضمن :   املشاركني  - 

قارئي الصحف  ،مستمعي الراديو ،املشاهدين للتلفزيون ،املالعب شاهدين يفاملشرحية تتضمن : املشاهدين  - 

                                                                                                                      ؛وا�الت

 .مديرين للفرق الرياضيةخرباء اإلحصاء و  ،مضيفني اجتماعينيشرحية تتضمن  :  وعنياملتط  - 

                                                                                                    :تتضمناألسواق الثانوية و :  ثانيا

 شهارية لوحات إ: ن املشاهدين مثل يستخدمون أساليب رياضية لتوصيل املنتجات إىل اكرب قدر م:  نياملعلن - 

                                                                                                ؛، إعالنات التلفزيون والراديومللعبايف 

                                        ؛نتج ألكرب عدد ممكن من املشاهدينيل صورة متميزة عن املاستخدام الرياضة لتوص:  لرعاةا - 

   األشكال  ،الرموز املميزة ،االحتفاالت ،الشخصيات الرياضيةيستخدمون  : لرياضةلاملرخصني  املنتجني - 

 .تهلكالعالمات التجارية كنوع رفيع املستوى من الشهرة لتوصيل  املنتج للمسو 

 

 

 

 

  

 

  

                                                           
  .311-310 ص ، ص2012، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1نبيه العلقامي، وآخرون، اقتصاديات الرياضة وقومية الدولة، ط  1
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   ستراتيجيتخطيطه االو التسويق الرياضي وأساليب أشكال : المبحث الثاني 

ا حسب طبيعة وهذ التسويق مع الرياضةيف التسويق يف الرياضة و  أساساتتمثل أشكال التسويق الرياضي  

 عملية أما فات،تتعدد وختتلف حسب عدة تصني أساليب التسويق الرياضي أن ماك،  اإلنتاجية والفواعل العمليات

  .ثالثة حماور كربىتتجسد يف  أساسيةمثانية خطوات فتتلخص عموما يف  لتسويق الرياضيل سرتاتيجيالتخطيط اال

  أشكال التسويق الرياضي : المطلب األول 

ما يعرف  ،فيما يتعلق بالتسويق الرياضي خمتلفتني اختالف جوهريا رؤيتني توجد يف عامل التسويق الرياضي

  .التسويق يف الرياضةا�ال الرياضي ومها التسويق مع الرياضة و الرؤية الواسعة يف الضيقة  و بالرؤية 

   التسويق مع الرياضة :الفرع األول 

أداة للمؤسسة اليت ال تنتج منتجات حيث تكون الرياضة هنا حمور هنا تكون الرياضة أو التسويق الرياضي 

حتقيق أهداف مرتبطة بتنشيط املبيعات ملنتج معني بشكل عام و  اف املؤسسة التسويقية بشكلوسيط لتحقيق أهد

بذلك يكون التسويق مع الرياضة جزء أساسي من املؤسسة أو املنتج و خاص، هذا باإلضافة إىل بناء الصورة لتلك 

   1 .تشكيل وصياغة املزيج التسويقي  للمؤسسة بشكل خاص

ألجهزة الرياضية على أ�ا وسيلة إعالنية أو وسيطا املوضوعات الرياضية لالعبني أو اغالبا ما تستخدم  

إعالين لنقل الرسالة اإلعالمية أو تستخدم عندما ينبغي حدوث انتقال صورة الرياضة للمؤسسة على الرغم من أن 

حد أشكال التسويق مع أميثلون الذين  الالعبني هو األساس يف هذاو  ،تلك املؤسسات ليس لديها منتج رياضي

التسويق مع الرياضة هو أداة تستخدم الرياضة يف إطار إسرتاتيجية التسويق للمنظمة اليت ال تنتج  إن، الرياضة

عند ذلك تكون الرياضة فقط ما هي إال وسيط مساعد يف إطار مزيج التسويق ت أو منتجات رياضية و خدما

  .للمنظمة

   التسويق  في الرياضة:الفرع الثاني 

املتبعة يف املنظمات  أساليب إدارة التسويق ة مناهج  و ت الرياضيم اهليئاق يف الرياضة يعين استخداالتسوي

كبري بني   لتأجمث فانه يوجد  منو  ،يع العارضني التقليدين للرياضةهنا اإلدراك يكون فقط جلمو ، االقتصادية

                                                           
  .64 سبق ذكره، صحممد أمحد حممد كمال رمادي، مرجع   1
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امات ذلك بشكل خاص اإلقاآلخر و حيث يوجد كل منهما جبانب  ،التسويق يف الرياضةالتسويق مع الرياضة و 

ت  أو البطوالت القارية سواء كان ذلك من قبل اهليئااألحداث الرياضية الكربى مثل بطوالت كأس العاملو 

  1 .ياضة مثل رعاية األحداث الرياضيةالرياضية مثل االحتادات أو املنظمات االقتصادية اليت تسوق  من خالل  الر 

من خالل الوسيط الرياضي بل هو  ت للهيئةطوير إسرتاتيجية االتصاالمن ت فالتسويق يف الرياضة جزء 

ت الرياضية فهو يشتمل على أشكال  وجماالت التسويق ؤسسات االقتصادية يف خمتلف اهليئاتطبيق أساليب امل

  . وينب كذلك االختالفات بينه وبني التسويق مع الرياضة) 2(رقم عروضة يف الشكل املوايلامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .67حممد أمحد حممد كمال رمادي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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ةالتسويق في الرياضالرياضة  و التسويق مع ) : 2(شكل ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار الوفاء لدنيا  ،1ط جلنة تسويق مقرتحة باالحتادات الرياضية االوملبية، حممد أمحد حممد كمال رمادي،: المصدر

  .68ص ، 2012 الطباعة والنشر، اإلسكندرية،

 التسويق والرياضة

 التسويق يف الرياضة

التسويق للمؤسسات 

ات اليت ال تنتج منتج

سات اليت التسويق للمؤس

يةتنتج خدمات رياضية مثال  

التسويق يف املؤسسات اليت 

هلا ارتباط قريب باخلدمات 

رياضيةتسويق السياحة ال  

تسويق خدمات الطب 

 الرياضي

 تسويق األجهزة الرياضية

 تسويق املالبس الرياضية

 الرعاية الرياضية التسويق لألندية الرياضية

 التصاريح التسويق لالعبني

 اإلعالنات تسويق للفرق الرياضية

 االقامات الرياضية التسويق للمسابقات الرياضية

 التسويق مع الرياضة
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أ�ا قدرت بأكثر م 2004يتنب أنه يف عام  ،)3(الدولية مثال ومن خالل الشكل ضية الريابالنسبة لسوق الرعاية 

، %17 الثقافة أماممن االستثمارات % 62 ـمليار دوالر، وكانت الرياضة النشاط األكثر رعاية ب 35من 

 رافيةاجلغ هي املناطق %33بـأوروبا و   %40 بـ أمريكا الشمالية كانت  ، فقدمن جهة أخرى، و %6اإلعالم 

                                                                          1.الرياضية الراعية ألنشطة األكثر بالرتكيز

   لرعايةل السوق العالميتطور ) : 3(الشكل                           

  

Source :  Julien Hermetet, Marketing relationnel et événementiel sportif : Le cas 

des Internationaux de Strasbourg, Master de Formation Internationale à la 

Gestion, Université Robert Schuman Strasbourg, 2005, p 25. 

                                                           
1
 Julien Hermetet, Marketing relationnel et événementiel sportif : Le cas des Internationaux de Strasbourg, 

Master de Formation Internationale à la Gestion, Université Robert Schuman Strasbourg, 2005, p 25 . 

-الملیار دوالر بـ –تطور السوق العالمي للرعایة   

  أخرى الرعایة حسب القطاعات الكبرى 

  امنالتض

  التربیة

  اإلعالم

 الثقافة

 

لریاضةا  

- %بـ  – الرعایة في العالم  

 

 أمریكا الشمالیة

 أوروبا

سیا الشرقیةآ  

 أمریكا الالتینیة

 باقي العالم
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  اتفاق رعاية رياضية   1084 أنللتسويق الرياضي   Surveysسريفايس  ظهر مؤشر أقد فم 2002يف عام أما 

رعاية هي رياضة كرة  راألكثمليون دوالر، الرياضات 10كرب من أاتفاق بقيمة  145يف العامل، وفيه  إبرامهقد مت 

  1.القدم وسباق السيارات

  أساليب التسويق الرياضي: المطلب الثاني

اإلعالن، التسويق التلفزيوين، تسويق تسويق حقوق الدعاية و  :جند  ق الرياضيمن أهم أساليب التسوي

   .ق اخلدمات للجمهور الداخلي واخلارجييتسو و   لالعبني، تسويق املنشآت الرياضيةت واملباريات، تسويق االبطوال

  تسويق حقوق الدعاية واإلعالن: الفرع األول 

  2 :تتمثل تسويق الدعاية و اإلعالن فيما يلي

                                  ؛اضية مقابل الدعاية واإلعالن هلامراعاة التعاقد مع إحدى الشركات للمالبس الري - 

                                                                                                                     ؛واحملرتفني يف الدعاية واإلعالن االهتمام باستخدام أمساء وصور الالعبني لفرق املستويات العليا - 

                                                       ؛يتات لإلعالن عن اخلدمة الرياضيةتيار أفضل التوقمراعاة اخ - 

                                                                 ؛استغالل العالمة التجارية للنادياالهتمام ببيع حقوق  - 

                                ؛ت االستثمارية باألندية الرياضيةاملشروعا االهتمام بعمل مؤمترات صحفية عن أهم - 

   .يو للمباريات اهلامة و التدريباتاالهتمام بإعداد أفالم فيد - 

  التسويق التلفزيوني: الفرع الثاني 

          3 :التسويق التلفزيوين يتضمن ما يلي

                                              ؛ات النادي الرياضيخدمباستقطاب الشركات لتمويل أنشطة و االهتمام  - 

                                               ؛التلفزيونية للمباريات والبطوالتمراعاة وضع شروط خاصة للتغطية  - 

                                                           
1
 Kévin Bruneau,  Optimiser son action de sponsoring sportif,  Master 2 Management des Evénements et Loisirs 

Sportifs,  UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives,  Université  Paris X – Nanterre, 
France  2008, p 20. 

دار الوفاء لدنيا  ،1ط حجازي، حسن أمحد الشافعي، إسرتاتيجية للتسويق الرياضي واالستثمار باملؤسسات الرياضية املختلفة، علية عبد املنعم 2

  .92- 91، ص،ص  2009 الطباعة والنشر، اإلسكندرية،
  .92ص  ،املرجع السابق 3
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                                                  ؛عالمية لرعاية البطوالت الرياضيةمراعاة عقد اتفاقيات مع مؤسسة إ - 

                                                                             ؛م عقود خاصة بالتسويق التلفزيويناالهتمام بإبرا - 

االهتمام بإقامة حفالت فنية بغرض جذب االهتمام و كذلك جذب انتباه املستثمر لالستثمار يف ا�ال  - 

  ؛الرياضي

                                                                                                                  منها؛ الدوليةوخاصة  مراعاة اإلعالن عن اخلدمة الرياضية أثناء البث التلفزيوين للمباريات والبطوالت اهلامة - 

                                                                                 ؛ماد على رعاية الفرق أو البطوالتاالعت - 

  .عنها اإلعالناالهتمام بوضع تشريعات تشرع االستثمار يف ا�ال  الرياضي و مراعاة املصداقية يف  - 

  تسويق البطوالت والمباريات الرياضية: الفرع الثالث

احملببة ث  الدخل واملردود املايل خاصة أن البطوالت العاملية و الدولية لألنشطة تعترب من أهم أنواع التسويق من حي

  1:ما يلي من أساليبها االجيابية ،تضاعف مثنها عشرات املرات اجلماهري لشراء تذاكر هذه البطوالت ولو تستقطب

                                                       ؛سيلة من وسائل تنشيط بيع التذاكرمراعاة ختفيض أسعار التذاكر كو  - 

                                                                     ؛اكر يف خمتلف احملافظاتمراعاة فتح منافذ بيع التذ - 

                                                                 ؛املومسية و منع الدعوات ا�انيةمراعاة طرح التذاكر  - 

                                                               ؛رياتاالهتمام بتقدمي نسب خصم على تذاكر دخول املبا - 

  .مراعاة ختفيض تذاكر لدخول الزائرين بالنادي - 

  تسويق الالعبين: الفرع الرابع

  2:تسويق الالعبني يكون بالشكل التايل

                                ؛هلالدعاية بإنشاء مدارس لألنشطة الرياضية باألندية، يتم اإلعالن عنها و ا االهتمام - 

 االهتمام بتوسيع قاعدة الناشئني يف خمتلف األنشطة الرياضية باألندية عن طريق إجراء اختبارات لعمليات - 

                                                                                                                    ؛من خالل وسائل اإلعالم املختلفة هااالنتقاء وفقا لألسس العلمية، يعلن عنها مع إبراز أمهيت
                                                           

  .93ره، ص حجازي، حسن أمحد الشافعي، مرجع سبق ذك علية عبد املنعم  1
   .نفسهاملرجع  2
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من خالل القنوات الرياضية الفضائية مبا يضمن عائد   )احرتافهم( مراعاة االستعانة مبختصني يف تسويق الالعبني - 

                                                                            ؛ري للنادي مع وضع ضوابط مناسبةكب

                                                                    ؛يل جلنة متخصصة الحرتاف الالعبنياالهتمام بتشك - 

                                                          ؛لتبين الفرق أو الالعبنيرعاة كاالهتمام جبذب رجال األعمال   - 

                               ؛ل نظري رعايتهم لألبطال باألنديةالضرائب لرجال األعماباالهتمام بتقدمي تسهيالت خاصة  - 

                                          ؛حصة للناديبات واحلوادث مع وجود مراعاة التأمني على الالعبني ضد اإلصا - 

 .وزارة الشبابمع البنك املركزي و االهتمام بإصدار شهادات استثمار رياضية مبزايا خاصة للرياضيني بالتنسيق  - 

  تسويق المنشآت الرياضية واالجتماعية: الفرع الخامس

  1:بالنسبة لتسويق املنشآت فيتم كما يلي

                                                   ؛صاالته إلقامة حفالت األعضاء بهأجري محام السباحة و االهتمام بت - 

                                                          ؛عب النادي يف غري أوقات املمارسةاالهتمام بالتعاقد مع املؤسسات ملمارسة األنشطة الرياضية على مال - 

ملناسبة لتسويق اخلدمات اإلعالن الستغالل األماكن ااقد مع شركات خمتصة يف الدعاية و بالتع االهتمام - 

                                                                                                          ؛الرياضية

                          ؛مبقابل مادي زيارة اجلمهور لهمسح بالنادي  يدالياتمجلوائز و  متحف النشاءباالهتمام  - 

                                                   ؛سم النادي وتدار بطريقة اقتصاديةاالهتمام ببث قناة رياضية حتمل ا - 

                                                                                                                      ؛ون يف الربامج الرياضية  اإلعالمية باللغة التجاريةثء واملختصني الذين يتحداالهتمام بتوفري اخلربا - 

  .االهتمام بإنشاء فندق حيمل اسم النادي لزيادة موارده املالية - 

  تسوق الخدمات للجمهور الداخلي والخارجي: رع السادسالف

  2: تسويق اخلدمات للجمهور يتم كما يلي

                                                                           ؛الرياضية للجميع بالناديبدنية و االهتمام بفتح مراكز اللياقة ال - 

                                           ؛اإلقبال اجلماهريي على املبارياتي لزيادة االهتمام بتشفري مباريات الناد - 

                                                           
  .94حجازي، حسن أمحد الشافعي، مرجع سبق ذكره، ص  علية عبد املنعم  1
  .95املرجع السابق، ص   2
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                                                           ؛هري للتعبري عن آرائهم و رغبا�معمل قنوات مفتوحة للجما - 

                           ؛اجنازاتهعن النادي وتطوره و  اتعمل دليل رياضي يعلن عنه بوسائل اإلعالم يدون فيه معلوم - 

ريف التع ،يتطلب الرتويج التسويقي يف املؤسسات الرياضيةو  ،شبكة االنرتنت يفموقع للنادي  بإنشاءاالهتمام  - 

ية اإلذاعة، التلفزيون، املؤمترات، الندوات، احملاضرات، الصحف اليومكل من هي  و  ،بوسائل اإلعالم واالتصاالت

  .شبكة املعلوماتاملعارض، الكمبيوتر و  املختصة، ا�الت العامة واخلاصة، الكتب والدوريات والنشرات،

  1 :تكون على النحو التايلو   وسائل التسويق يف ا�ال الرياضيتتعدد ومن جهة أخرى  

                                         ؛وسائل اخلدماتعالمات والشعارات على املنتجات و الرتاخيص باستخدام ال –

                                                                                ؛أدوات الرياضينياإلعالن على مالبس و  –

                                                                                       ؛اإلعالن على املنشآت الرياضية –

                                                                   ؛اخلدمات يف اهليئات الرياضيةاستثمار املرافق و  –

                                                                                 ؛املناسبات الرياضيةعائد دخول املباريات و  –

                                                                                  ؛التربعات واهلباتو اإلعانات  –

                                                                               ؛مسامهات األعضاء و الشركات األعضاء  –

                                                                                        ؛اإلعالناستثمار حقوق الدعاية و  –

  .العمالت التذكارية يف األحداث الرياضيةإصدار الطوابع و  –

  لتسويق الرياضيلستراتيجي عملية التخطيط اال: المطلب الثالث 

( الرياضي لتسويقل التخطيط االسرتاتيجي إن عملية
SSMPP (2 :انية خطوات وهي تتضمن مث  

o  الصناعية وخدمة اجلماهري للمنافسةالقوى الدافعة و  البيئة اخلارجية حتليل: اخلطوة األوىل . 

o  نقاط القوة وتقييم الرسالة والغايات واألهداف،، لتحديد داخليا الرياضية املنظمة حتليل: اخلطوة الثانية 

 ).SWOT( والتهديدات والضعف والفرص

o  املوجودة تشكيلة املنتجاتب فيما يتعلق الستخبارات السوق بياناتقاعدة ال فحص  :اخلطوة الثالثة. 

o  للخطة املدة احملددةمن خالل  تسويقية واألهدافاخلاصة ال همةامل حتديد: اخلطوة الرابعة. 

                                                           
  . 31-30 ،ص عالء الدين محدي أمحد، مرجع سبق ذكره، ص  1

 SSMPP  :  Strategic Sport Marketing Planning Process 
2  David Shilbury, et al, op cit, pp 21-22. 
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o  ديد وحتمع ، املزيج التسويقي باستخدام متغريات األساسية سرتاتيجية التسويقيةاإل صياغة :اخلطوة اخلامسة

 .امليزة التنافسية دائمة بتحديده فيما يتعلق املطلوب الوضع التنافسي واختيار

o  التقدم معايري لقياس ووضع األهداف،تحقيق تكتيكات ل وضع :اخلطوة السادسة. 

o   االسرتاتيجيات املخطط هلاتفعيل تنفيذ و : اخلطوة السابعة. 

o   للضرورة اسرتاتيجياتضبط و  االسرتاتيجيات األساسية جناح قياس: اخلطوة الثامنة.  

  الرياضي لتسويقل التخطيط االستراتيجي عملية): 1(الجدول

التعريف بالفرص التسويقية: 1المرحلة   

  )اجلمهور، املنافسة، ىالقو ( البيئة اخلارجيةحتليل  -1اخلطوة 

  )SWOTرسالتها وأهدافها، ( نظمةاملحتليل  -2اخلطوة 

  التسويقوحبوث السوق و  نظم املعلوماتدراسة  -3اخلطوة 

 واألهداف التسويق مهمةحتديد  -4اخلطوة 

 

اإلستراتيجية صياغة : 2المرحلة   

     األساسية إسرتاتيجية التسويقصياغة  -5 طوةاخل

 األداء ومقاييس ) تقنيات(أساليب حتديد  -6 طوةاخل

 

 رقابةالالتقييم و  ، ستراتيجيةاإل تنفيذ : 3المرحلة 

  زيج اخلدميامل التسويق وذ وتنسيق تنفي  -7 طوةاخل

  )التغذية االسرتجاعية، والتقييم( وظيفة مراقبة التسويق -  8 طوةاخل

 

 

Source :  David Shilbury et al, Strategic Sport Marketing, 3rd Edition,  allin et 

unwin, Ausralia,  2009, p 22. 

  :فيما يلي) 1(ينة يف اجلدول سنتناول الشرح والتفصيل للمراحل واخلطوات املب
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  التعريف بالفرص التسويقية: الفرع األول 

  الرياضة فيها البيئة التي تتنافسفهم : أوال

 جيب أن تعكس، الظروف العادية فيف ،يف نطاق املنظمة عملية ختطيط مبعزل عن يتم تسليمهال  التسويق برنامج

عملية  كبري بني فرق كثري من األحيان، هناك يف الالرياضة يف .للمنظمة املخطط العام التخطيط للتسويق عملية

والذي يستوجب اهتماما  الفرقهذا  جيب حتديد وبالتايل .يف نطاق املنظمة وعملية التخطيط للتسويق ختطيط

من  مجعتاليت  البياناتلقاعدة  إجراء جرد تعادل SSMPP األوىل من اخلطوة ،لرياضةل من قبل املسوقني خاصا

    1.جسد يف العملياتتت األساسية واليت تالقرارا

  قوى الخارجية المحيطةال): 4(الشكل 

  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                         

                        

Source : David Shilbury, et al, op cit, p 23 

                                                           
1
 David Shilbury, et al, op cit, p p 22 23- . 

التشريعات 

  احلكومية

االجتاه 

  االجتماعي

         اهليئات 

  الرياضية

القوى 

  السياسية

  االجتاه

  الدميوغرايف

املناخ 

  االقتصادي

 

  التكنولوجيا
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  ى الخارجية القو  -1

قة غري يالقوى اليت تؤثر على املنظمة بطر  متثلالعوامل البيئية اليت جيب النظر فيها، واليت ) 4(يبني الشكل 

وتشتمل على التشريعات احلكومية، املناخ االقتصادي، التكنولوجيا، القوى السياسية، الدميوغرافية  ،مباشرة

، على التشريع احلكوميف ،هذه القوىات الرياضية رصد التغريات يف كل من املهم للهيئو  ،تماعيةاهات االجواالجت

وميكن للتكنولوجيا  ،سبيل املثال، ميكن أن يغري البنية التحتية االقتصادية للصناعة من خالل التغيريات التشريعية

 وسائل اليت من خالهلا واهلواتف احملمولة غريت الاإللكرتوين  اإلنرتنت، الربيد ف ،أيضا أن تغري طريقة عمل الشركات

كما أ�ا تشكل مصدرا هاما للمعلومات   ولني،واملسؤ عضاء والالعبني واملدربني ات التواصل مع األلهيئميكن ل

يف املزيج التسويقي، وعلى  دور هام اإلنرتنت واهلواتف احملمولةمثل وسائل اإلعالم اجلديدة لو  ،بالنسبة  للجماهري

  1.التحديد املزيج الرتوجيي وجه

مباشرة على  تأثري  إىليؤدي سياسة احلكومة  يف املستوى الكلي على أي تأثري فانبالنسبة للقوى السياسية 

حا وأمهية للعديد من و وض أكثر السياساتو  ،تغيري احلكومة غالبا ما يؤدي إىل سياسات جديدة إن ،الصناعة

 ،مصادر حمدودة للدخلوهلا هليئات الرياضية الوطنية  ال تستهدف الربح، أغلب اف ؛الرياضات تتعلق بدعم متويلي

على متويل مثال بسيط لسياسة احلكومة هو الرتكيز فب ،التمويل احلكومي أمر حيوي لتحقيق التنمية املستمرةف

وغرافية االجتاهات الدميومن جانب أخر فان  ،الربامج القائمة على املشاركة اجلماعية برامج النخبة أو على

 التوقيت،مبعىن  كيف،  ملاذا ،مىت، بالتساؤل ثرستتأألي بلد واالجتماعية تشري إىل تزايد الثقافات املتعددة املشكلة 

  2.يتواصل مع أفراد ا�تمعلالكيفية للمسوق الرياضي و  السبب،

تجيبون بنفس يف جمتمع متنوع سوف يسيف ا�ال الرياضي و ال ميكن افرتاض أن مجيع املستهلكني ومنه  

 الرياضية دراسة هذهأمهلت اهليئات فقد لسنوات عديدة، ومن جهة أخرى و  ،اسرتاتيجيات التسويق الطريقة لكل

              .القوى وتأثري البيئة املتغرية الذي قد حيدث على رياضتهم

   الصناعةافسة من -2

ة ما يتم قياس جاذبية الصناعة بالرحبية، وعاد ،اليت تنافسهم الرياضية ت الرياضية ملراقبة الصناعةيئاحتتاج اهل

األهداف االستمرار والفوز باأللعاب هي ن اللهيئات الرياضية غري الرحبية لوهي ليست دائما اهلدف الرئيسي 

                                                           
1
 David Shilbury, et al,  op, cit, p 23. 

2
Idem,  p 24. 
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يف الرابطات الرياضية االحرتافية، على  ،للهيئات الرياضية بالنسبة املقياس الرئيسي للجاذبية تأصبح يتالاملهمة، و 

فرق يف األسواق ذات الصلة يتطلب من الرابطة تقييم جاذبية سوق من حيث قدر�ا العدد وموقع  :لسبيل املثا

     هل القاعدة االقتصادية للمدينة  مثال، تشمل قد، أسئلة أخرى تدل على جاذبية الصناعةقد تطرح و  ،على البقاء

كم من الرياضات االحرتافية    ثر من فريق ؟أو املنطقة كبرية مبا فيه الكفاية للحفاظ على فريق واحد فقط أو أك

حقات األخرى للرتفيه والتسلية واليت حيتمل أن تتنافس على ة فعال يف هذا السوق؟ ما هي امللاألخرى موجود

  1الدخل املتاح؟

  القوى الدافعة للمنافسة الصناعية): 5(الشكل 

                                                                                   

  5القوة                                                                                    

  �ديدات املنتجات اجلديدة                                                                                       

  القوة                                                القوة                                  

  التفاوضية                                        التفاوضية                              

  للموردين                                        للمشرتين                              

   

   �4ديد املنتجات البديلة                                                  القوة             2قوة ال     

  

  3القوة                             

                           

Source : David Shilbury, et al, op cit, p 24  

                                                           
1
 David Shilbury, et al,  op cit,  pp 24-25  

  رابطة |فرق جديدة 

 )لنيمالداخلني احملت(

) محتملینال

  الالعبني        

  )املوردين ( 

 الرابطة الرياضية

  1القوة 

  شدة املنافسة

اجلماهري، 

 األعضاء،الرعاية 

  )املشرتين(

  )ترفيه ( تسلية   

  )بدائل ( 
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يف ا�ال الرياضي؛ يف الوسط جند الصناعية  سة نالحظ تواجد مخس قوى دافعة للمناف) 5(من خالل الشكل 

الرعاة، يتمثلون هنا القوة  ،األعضاء اليت متثل الرابطة الرياضية و من حوهلا تشتد املنافسة، فاجلماهري، األوىلالقوة 

بالنسبة . والدعاية، املسامهة يف رأس املال اإلعالنالثانية  وهي القوة التفاوضية للمشرتين فيما  التذاكر، حقوق 

للقوة الثالثة مرافق التسلية و الرتفيه اليت متثل �ديد املنتجات البديلة، من جهة أخرى فالالعبني مثال ميثلون القوة 

فرق جند  األخرييف و  العالواتلتحفيزات و ا ،األجورالرابعة جتسد القوة التفاوضية للموردين من خالل مطالب 

شكل يرسم ويوضح  جلديدة، فكل هذا�ديدات املنتجات امسة معربة عن ميثلون القوة اخلا جديدة أو رابطة أخرى

                                                                       .القوى الدافعة للمنافسة الصناعية يف ا�ال الرياضي

                                                                                                                        الجمهور -3

، مرتبطة بهمن خالل حتديد اجلمهور الذي تكون  الرياضة  تستنتج أن ميكن   دراسة البيئة اخلارجية

.                       التحليل التنافسي باستخدام منوذج بورتر جراءإحد ما من خالل  إىلو  حتديدها منها سيتمبعض 

جمموعة متميزة من الناس، منظمات،  : "بأنهاجلمهور   ،Andreasen    أندرياسن و Kotler   كوتلريعرف  

                                                                                   .1" بشكل مااحلالية أو احملتملة  ماحتياجا� جيب أن توفر الذينو ، معاأو االثنني 

دوري نادي ينافس يف لكل  فعالأن اجلماهري املختلفة موجودة  وذج القوى التنافسية أظهر بالفعلمن

   .احملرتفني

  

  

  

  

  

  

                                                            
                                                           

1
 David Shilbury, et al, op cit, p, 27. 
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  تأثير الجماهير على النوادي المحترفة): 6(الشكل 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                      

                       

Source : David Shilbury et al, op cit, p 27. 

نالحظ تواجد عدة قوى خارجية مؤثرة على النوادي الرياضية احملرتفة ، غالبيتها تتشكل )  6(الشكل  إىلبالنظر 

ال تشكل تنظيمات،   األحيانيف تنظيمات، يظهر كذلك وبصفة خاصة املشجعني أو اجلماهري اليت يف غالب 

يكون اجيايب       رى، التأثري ميكن أنمن جهة أخ ضغطوسيلة  أومن جهة ) معنويمايل و (أداة دعم فهي متثل 

  .الغايات املرجوةاألداء و النتائج، أو سليب  وهذا حسب 

  الداخلية للمنظمة القدراتفهم  :ثانيا 

 احلالية الفرص والتهديدات على أساسللرياضة  الداخلية الكفاءات ثقل يقيسون للرياضة دراء اإلداريونامل

 أصبح الرياضياالحرتاف و  يف اآلونة األخرية متثل فرص واهلاتف النقال اإلنرتنت تتقنياف ؛التنافسية الرياضة بيئة يف

الرابطات، 

مكاتب اللجان 

  املركزية

 

  الرعاة

النوادي 

  احملرتفة

 

  املشجعني

 

  إلعالما

النوادي 

  األخرى

الوكاالت 

  احلكومية

  

الرابطات 

  األخرى

  

 

  األعضاء
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مع  )20( تسعينيات القرن املاضيبالنظر إىل  اجلديدة مع وسائل اإلعالم لتعاملبا يف وضع أفضلو  بكثريأحسن 

 قد فتحت ئل اإلعالم عرب وسا الرياضية مسابقات عوملة وباملثل فإن ،)21(بداية القرن احلايل  عليه يف ما هو

  1.يف األنديةحرتاف البالنسبة ل لفرصلأخرى  نافذة

قدرة املدير الرياضي  جند ،قدرات الداخلية للرياضةاللقواعد اهلامة لفهم امن و   SWOTمن خالل حتليل 

يب غلر حدد ا�تمع الدويل الحتاد افقد  ،دات للصناعةأو املسوق يف ربط نقاط القوة والضعف مع الفرص والتهدي

إن اختيار و  ،احملرتفةالقدم  كرة    رموز أكثرو  أكرب  من قبل بشكل قوي التعرض للتجاوز  بوضوح خطر
ARU   

اعرتاف رياضي  وجود  نيوزيلندا وجنوب أفريقيا هو دليل على  للدخول يف حتالف مع  ) يبغايل للر االحتاد االسرت (

سواق أل يف  التنظيم القانوين  ديدإىل مت  بدال من أن تضطرملشاركة يف صنع االحرتاف الحتاد الرجيب، ا لفرصة 

هي أداة مقبولة عموما  )SWOT(والتهديدات لتحليل  والضعف والفرص  نقاط القوة إن   .حمددة يف كل بلد

  2:لتحليلهم مستخدمة من قبل املديرين لتقييم القدرات احلالية يف منظما�م يف جوهرها، ويقدم هيكال

  ؛هي املوارد واملهارات أو غريها من املزايا النسبية للمنافسنينقاط القوة  - 

نقاط الضعف هي أوجه القصور أو النقص يف املوارد واملهارات والقدرات اليت متنع فعالية الرياضة يف ما يتعلق  - 

  ؛باملنافسني

  ؛الفرص هي احلاالت االجيابية الكبرية يف البيئة والرياضة - 

          .الرئيسية غري املواتية يف البيئة الرياضيةالتهديدات هي املواقف  - 

 ؛كـون واضـحةلت سـبب وجودهـامعناهـا و  توضـيح ،حتديـدإىل جانـب  ،الرسـالةبيـان يظهر  مباشرة من الرياضة

معظـــم األلعـــاب نعلــم أن مـــن جانــب آخـــر، و .  ؟هـــو عملنــا اإلجابــة وبوضـــوح علــى مـــا يقـــدمجيــب أن بيـــان ال فهــذا

بواسـطة جمموعـة  مـن األهـداف املشـرتكة جمموعـة لتحقيـق وجـدت أ�ـامبـا و  دفـة للـربح،غري ها تظاهراتهي  الرياضية

اقــل مرونــة  وهــ عمــل، و صــبح ميثــاقي قــد ،ع عــن غايــة معينــةا فدلــاو  يلرحبــاغــري دف اهلــف، األشــخاصمتجانســة مــن 

زالـت  وإذا لمنظمـة، ل وجـود فيصـبح ال ،زالـت الغايـة مـن الوجـود إذا اليتو  من بيان الرسالة اخلاصة باهليئات الرحبية،

 منـه حتديـد نطـاق لعـرض منتجا�ـا،و  توضـيح العمـل املرغـوبت الرحبيـة هلـا اخليـار يف حتديـد و الرحبيـة فاهليئـا األهداف

                                                           
1
 David Shilbury,et al, op cit, pp 27-28. 
 ARU  : Australian Rugby Union. 
2
 David Shilbury,et al, op cit,  p 28. 
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يف جمـــال و  ،حتقيقهـــا إىل اهليئـــات تســـعى الـــيت األهـــداف العريضـــة تشـــري إىل، فهـــي التنظيميـــة أمـــا بالنســـبة لألهـــداف

 1.يف الرياضة املصلحة العامة وحتفيز عدد األعضاء، زيادة مشاركة، رفع ملاليةا ضمان اجلدوى قد تشمل، الرياضة

  دراسة أبحاث السوق واالستفادة من نظم المعلومات :ثالثا 

املهام واألهداف التسويقية باملرتبطة و  القرارات املتخذة أنلضمان  املرحلة اهلامة من حبوث التسويق تباشر

حبوث التسويق يف اهليئات الرياضية تسعى إىل اإلجابة على ستة  ،امةعفة بصو  ،تستند إىل فهم سليم للسوق

يف البداية، حتتاج اهليئات الرياضية ملعرفة من هم  ،أسئلة حول املستهلكني فيما يتعلق باستهالكهم للمنتج

بنفس درجة  ستهالك وكلهاملاذا اختاروا املنتج الرياضة على وجه التحديد  ومىت وأين يتم اال مث املستهلكون،

من حيث األنشطة السابقة والالحقة، وكيف يتم استخدام هذا ما يستلزم على االستهالك إىل جانب  ،األمهية

  2.منوذج كامل للمستهلك  رتسيخلهي أيضا بدرجة حامسة املنتج و 

بناء نقطة انطالق ل علوماتمجع هذه املالختاذ قرارات عقالنية، ويكون  ملعلوماتاللكثري ات اهليئحتتاج 

يتم حتليلها حيث ، جيب أن تكون هذه املعلومات متكاملة، بعد التفسري ،)MIS(نظام إداري للمعلومات 

جمموعة " هوبأن النظام اإلداري للمعلومات  Stanton et alستانتون وآخرون  يعتقد .وتستخدم لتوجيه املنظمة

يف  هاالستخدامالحقا  واسرتجاع املعلوماتختزين ، توصيل، حتليل مصممة لتوليد، مناهج لتنفيذنظم متواصلة 

 كونيال جيب أن ، إلداري للمعلومات النظام اجناح  بأنأيضا  يؤكدون هؤالء الباحثونومع ذلك، ف ،صنع القرار

مصدر  اولكن جيب أيضا أن تستخدم بطريقة واقعية وتعتمد بصفته ،ذات جودة عاليةقاعدة البيانات فقط  فيه

   3."اهليئة اختاذ القرارات من قبل

 قاعدةتوفر  لقاعدة البياناتاملعلومات ا�معة من خالل حبوث السوق واملنظمة يف جمموعات مفيدة 

وبعبارة أخرى، هذه املعلومات تساعد املسوقني الرياضيني يف  ،للمسوقني الرياضيني لتحديد اسرتاتيجيات التسويق

  ظهريهنا  ؛إىل أي الفئات العمرية ويف أي األوقات ،هلم مىت تقدم تقدم هلم، ملعرفة أينو  .�مصقل وتطوير رياضا

  .قرارات التسويق اإلسرتاتيجيةالأساس  تعتربأن هذه املعلومات  كيف

  

                                                           
1
 David Shilbury,et al, op cit, p 28.     

2
 Idem, p 30 . 
 MIS: Management Information System.   
3
 David Shilbury,et al, op cit, p 30.     
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  واألهداف التسويق مهمةتحديد  :رابعا 

 الغرض من ،األهدافالغايات و نظمة، رسالة امل عمومياتلكملة امل اخلاصة خططه  التسويقيضع  أن جيب 

 منتطوير تشكيلة التسويق هي  مهمةف ؛نافسةالشركات امل ملواجهة ميزة تنافسية  هو وضع يطعملية التخط

على مستوى اهليئة التابعة  الرسالةبيان  ابدورهاليت تعكس و  ،املنظمة يفالرسالة بيان  اليت تعكسو  عروض املنتجات

             .العمل طبيعة ب، وهذا حسأو كليهما خدمات أو شكل سلع يف املنتجات قد تكون هذه ،للشركة

 .جمال اخلدمة يف واضحة على الرغم من أ�ا حمدودة، متيل إىل أن تكون، عروض املنتجات يف جمال الرياضة

عروضة امل نتجاتملاحول معلومات للتقنية فظة حم تصميم يفالرياضي  سوقامل التحدي الذي يواجه من صلبيكو 

 1.تنافسيةاليزة امل لتحقيق

 يفو ة، رياض لكل لطبيعة اخلاصةل هذا راجعو ، لمنتجل صائصاخل فريدة من لديها جمموعة ديةرياضة فر  كل

 يف يعتقد لسنوات عديدة،و  ،شرائحال بعضل  جاذبية بطبيعتها أكثر  بعض األلعاب الرياضيةان ف، هذا الصدد

  .إىل األبد شعبية ستظل لأللعاب  املزايا الفريدة أن هذه الرياضية

  صياغة اإلستراتيجية: الفرع  الثاني 

  األساسية يةالتسويقستراتيجية صياغة اإل : أوال

 ،، التسعرييالرياضاملنتج  :مناملشكل ، مزيج التسويقيللدراسة  التسويقية صياغة اإلسرتاتيجية تستعرض

  .العملياتو  س، الناالبيئة الطبيعية، )، العالقات العامةاإلعالنات ، املبيعات  ترويج ( املزيج الرتوجيي التوزيع،

  

الرياضة، يوجد مفهومني هامني بفيما يتعلق  ؛تريد ما أواملنتج هو أي شيء يرضي حاجة ": المنتج الرياضي -1

، )احلدث الرياضي(  لذي يعرف بأنه اللعبة الفعليةاألول هو املنتج األساسي، ا ،هلما آثار على التسويق الرياضي

ودة جبد و عدم اإلفراط يف الوعو املسوق الرياضي احلذر من  ا يستدعيمم ؛عليه ملسوق الرياضي ال ميلك السيطرةاو 

، جهود التسويق الشاملةاليت تتبع هو أمهية ملحقات املنتج  ،واملفهوم الثاين ،املباراة أو مدى األداء اجليد للرياضيني

  .2"ا ميكن للمسوق ضمان حتقيق مستويات مقبولة من اجلودةومنه

                                                           
1
 David Shilbury et al, op cit, p 31. 

2Idem, pp 101-102. 
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ناقش فيها أبعاد جودة اخلدمة وإظهار ا�االت اليت تتطلب جيب أن ت لية اجلودةإن أمهية تقدمي خدمات عا 

ويشمل هذا كل شيء يؤثر على احلضور املشاهدين واملتمتعني  ،عند تقدمي ملحقات املنتجات�ا االهتمام 

القريب تمر و ق بالتقييم املسسو متسمح لل يةعترب إسرتاتيجية  دراسة موقع ودورة حياة املنتج كتقنوت ،باحلدث

   .تجنللمنتج بالنسبة للمنافسني ومراحل منو امل

لتوضيح مفهوم فضاء املنتج والطريقة اليت يعرف �ا املنافسني املباشرين وغري  تستخدم اخلريطة اإلدراكية

خرائط اإلدراك احلسي تسلط الضوء أيضا على أمهية مسات املنتج الرئيسية وقدر�ا على جذب ف ،املباشرين

  للرياضة،  بالنسبةإىل أمهية التلفزيون   اإلشارةوأخريا، جيب  .لكني لشراء املنتج الرياضي أو حضور املبارياتاملسته

ويفرتض أن الرياضة من خالل التلفاز هي منتج خمتلف عن ذلك الذي  ي، املنتج التلفزيوين واملنتج احلالتفريق بنيو  

                                                                                     .موعة خمتلفة من اخليارات يف املرحلة السابقة لعملية الشراءوتقدم فوائد خمتلفة، لذلك تعترب جم يشاهد مباشرة

يقدم من أجل التوصل إىل مثن النهائي ، و يسعر املنتج الرياضلل يعدت وضعية كيفهنا إىل   ننظر: التسعير  -2

أهداف التسعري وضع  املهمفمن  ؛سوق الرياضي من حتديد األسعار املناسبةللتسعري لتمكني امل ااسرتاتيجيمنوذجا 

 أنحساسية املسوق للتغريات يف األسعار ميكن ن أ كما ،األهداف التنظيمية والتسويقيةبالتنسيق مع عموم 

حجم  :املركبة مع بيانات التسويق مثل هذه املعلومات تؤكدونتيجة لذلك فإن مرونة الطلب املعمول �ا   ه،حتدد

مما يؤدى إىل إنشاء خمطط معدل  ؛)جم، الربحاحلالتكلفة ،(تستخدم لتقدير عالقات فالسوق وعدد املنافسني، 

ة قادرة على وضع السعر على أساس اهليئندما تكون عو  ،على التسعري على أساس التكلفة اإلسرتاتيجية مع الرتكيز

سيكون على التسعري القائم  الرتكيز ، أو مبعىن آخر قوية مبا فيه كفاية للقيادة يف حتديد السعر الطلب يف السوق،

       1 .على أساس الطلب

د املعوقات أكثر أمهية ملعرفة اسرتاتيجيات تسعري املنافسني وحتدي حتديد السعر يكون أنكذلك ميكن  

هذا ميكن أن  ، وعلى التسعري السلوكي يف الصناعة) القانونية واالجتماعية وغريها من متغريات املزيج التسويقي(

يف االعتبار االرتباط  بالوقت للعديد من  ناإذا ما أخذو  ،يؤدي إىل إسرتاتيجية التسعري على أساس املنافسة

غالبا ما يستعمل يف حتديد السعر ) و تسعري املنافسني، الطلب  التكلفة(مزيج على أساس املنتجات الرياضية ف

  .النهائي أو تعديل السعر املوضوع 

منتجات نتجات الرياضية يف املقام األول امل راعتببا ،توزيع الرياضةتوجد خصائص فريدة لنظام :  التوزيع -3

، شاشات العرض ونظافة لكرتونيةاملعدات اإل ،تم شرح خمطط التوصيل، مجال املرافق، راحة جلوسي خدمية،

يف املقابل، و امللعب، يف  ودةاجلينظرون �ا إيل اليت املرافق،  كل هذا له تأثري كبري عند مشجعي الرياضة يف الكيفية 

                                                           
1David Shilbury et al, op cit, pp 122-123. 
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وإذا كان مشجعي  ،هداملش هذاتؤثر على رضا اجلماهري الرياضية مع  املشهد الرياضي فإن اجلودة املدركة من

رضا، فمن املرجح أن يبقى يف امللعب لفرتة أطول، وإنفاق املزيد من املال والعودة إىل امللعب و  احاالرياضة أكثر ارتي

  1 . يف كثري من األحيان

 ،املنتج الرياضي املقدم ،الناس ،العمليةالبيئة الطبيعية و ، املرفقو التخطيط السهل  :املتغريات األربعة للتوزيع

البيئة توفري ، بالنسبة لمرفق ليتناسب مع احتياجات العمالء واإلدارة يعزز بتخطيط وتصميم أن ميكنفاملنتج 

يزيد يف توزيع املنتج الرياضي وعملية تقدمي اخلدمات انه فة للمنتج الرياضي اخلدمي غري املادي  يالرياض الطبيعية

أين ومىت  جيب مراعاةيل،،  وبالتاة الرياضيةلنجاح اهليئ ةحامس فهياألشخاص يف هذه العملية مشاركة أما الفعلية، 

  .التأثري على عملية تقدمي اخلدمات يتم يتم التدخل، وكيف

الذي يشمل كل  يوضع اسرتاتيجيات تروجيه عملية مهمة معقدة، وبالتايل ننطلق من املزيج الرتوجي: الترويج  -4

التسويق عرب  ،ب الرعايةجان إىلترويج املبيعات، البيع الشخصي، ، الدعاية، العالقات ،اإلعالن، اجلمهور: من

 هي أمرف بالتايلو همة بصفة أساسية لنجاح أي منتج الرياضي أو حدث أو اخلدمة، املوالرتاخيص الرتوجيية  اهلاتف

، مبكونات املزيج الرتوجيي فقط بكلاملسوق الرياضي ملما إضافة إىل وجوب أن ال يكون  ،حيوي للمزيج الرتوجيي

    .حالة يف أييق املناسب هارات التطبمل أيضا ولكن حيتاج

لكي يتم صياغة إسرتاتيجية تروجيية، فإنه يتعني على املسوقني الرياضيني القيام بدراسة حتليلية عن 

بالتايل احلاجة لربامج وتقنيات و  ،راقبة سلوك املستهلك باستمرارمب ، وهذااملستهلكني يف إطار تكرار سلمي متغري

استهالك املنتج واستخالص  هذا لضمان استمرارتوضع وتنفذ، و  أناليت جيب و ، اترتدادااللزيادة املبيعات ومنع 

حيتاج مسوقي الرياضة املعاصرين أيضا أن يكونوا قادرين على تقدمي و  ،قصوى من نشاط تروجيي معنيمكاسب 

  2.ستعادة األموالالضمانات 

 صياغة أساليب و مقاييس األداء: ثانيا

عملية  هو جزء من مقاييس األداء وضع ألن ،ملية املراقبةع تسبق خطوة هي مقاييس األداء وضع

 �ا يتم قياس ية اليتكيفالإن . للعما منوضع مقاييس األداء اليت مت حتديدها يف اخلطوة األوىل فيتم  ؛إسرتاتيجية

ة عدد إذا كان قياس األداء لزياد :على سبيل املثالف ،األداء سوف تعتمد على طبيعة التدابري اليت مت حتديدها

                                                           
1David Shilbury , et al, op cit, p 138 
2 Idem, p 182. 
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إذا كان قياس األداء و  ،معهاجلتاج اليت حنو معلومات عن أسعار العضوية  نأخذ، سنةاليف  معينةاألعضاء بنسبة 

اليت سيتم و لمعلومات املالية ذات الصلة لتاج فإننا حن، سنة ماحبلول  مبلغ معنيلزيادة إيرادات البضائع إىل 

لتحديد جناح اخلطة التسويقية  هذاو  ،بسيطةالو همة املتدابري القيام بالقبل وبعد  وهذا ،فيما بعد احلصول عليها

ز على قياس عوامل النجاح تكاخلطوة الثانية تر  يفومن الواضح أن هذه النتيجة . وتنفيذها يف اخلطوة التالية

  1. احلامسة

 رقابةوال هافيذ اإلستراتيجية، تقييمتن: الفرع الثالث 

وظيفة مراقبة تأيت املزيج اخلدمي مث تنسيق التسويق و ، خالل تنفيذمن يتم تنفيذ اإلسرتاتيجية التسويقية 

                                                                                                                      )التغذية االسرتجاعية، والتقييم( التسويق

                                                                 الخدمي المزيجتنفيذ وتنسيق التسويق و :  أوال  

التسويق هو العملية  تنفيذف ؛ام األول على عاتق إدارة التسويقتنسيق هذه اإلسرتاتيجية يقع يف املقتنفيذ و         

ولكن ال  ،اإلسرتاتيجيةاليت حتول اسرتاتيجيات وخطط التسويق إىل أفعال من أجل حتقيق األهداف التسويقية 

على ف ،األحيانيعتمد على موظفي التسويق يف كثري من و  ،ة بأكملهااهليئميكن أن حيدث التنسيق من دون دعم 

ما يكون  عادةالخنراط يف أنشطة الرتويج و باجوم الن لالعبنيلسماح االرياضية  األنشطةعلى موظفي  :سبيل املثال

حصص ، واليت غالبا ما تتعارض مع هؤالء الالعبني النجومعلى  لرتقويةارتفاع الطلب يف مثل هذه األنشطة ا

                                                                                        2. اللعبجداول التدريب و 

 )من وماذا وأين ومىت(ع م ية هيصفقات اجلوهر الإدارة املوظفني، و  يف نطاقتنفيذ هو يف املقام األول ال        

د خالف اليت حتدهي نتيجة لالسرتاتيجيات اليت و األنشطة تتم  )من وماذا وأين ومىت(على  ،خطة التسويقتنفذ 

أكثر صعوبة من حتديد و تنفيذ غالبا ما يكون صعب ال. السبب يف ذلكما و  ماذا إىلفيها  ذلك ويشار

       ومع ذلك  ،ثرية لالهتمام واإلبداعيةاملالسرتاتيجيات جمموعة من ا تتخيلفمن السهل أن ، االسرتاتيجيات

لواقعية إذن ا ؛عند حتديد األهداف الذكية ةد أ�ا غري واقعية متاما أو غري عمليجتقد فعندما يتعلق بالتنفيذ الفعلي ف

 3.إسرتاتيجية التسويق ذات أمهية قصوى، وخربات املوظفني هي اليت حتدد قدرة املنظمة لتنسيق

 

                                                           
1
 Aarcon Smith,op cit , pp 295-296. 

2
David Shilbury, et al, op cit, p 338. 

3
 Ibidem. 
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 )التغذية االسترجاعية والتقييم( وظيفة مراقبة التسويق: ثانيا 

بقة، وعند قياس األداء استنادا إىل املعايري احملددة يف العمليات السا تكون منوظيفة مراقبة التسويق ت

يذ والتنسيق مراقبة التنفإن . تغيري الطريقة اليت يتم �ا تنفيذ إسرتاتيجية التسويق األساسية الضرورة يتم  تعديل أو

من املهم بالنسبة ملوظفي التسويق بني احلني واآلخر تقييم التقدم ، و أساسية لنجاح إسرتاتيجية التسويقوظيفة 

 ؛املدى القصري على وجه اخلصوص يفنجاح الاحملرز وضمان أن االسرتاتيجيات ال ختضع لتغري سريع على أساس 

م مع خطط الفوز أو اخلسارة بشكل غري مالئ ال يتدخلر أن من املهم من األسبوع آلخ ،ففي الرياضة املومسية

واحد من أخطر األمور  التدخلعادة ملدة ثالث إىل مخس سنوات، ويعترب هذا  عت وضيتالتسويق االسرتاتيجي ال

كما أن هذا ميثل   ،يكون يف املدى القصري وعلى امليدانجيب أن  والذي رد على ضعف األداءيتمثل كو  ، الرياضة

  1.ات اليت توجد عليها مراقبة صغريةبة الرئيسية اليت تواجه املسوق الرياضي  لتسويق املنتجالصعو 

وذلك ألن كل  ،من االفرتاضات اليت قدمت خالل عملية التخطيطانطالقا يوجه التنفيذ أيضا 

 ،اطر كبريةفإ�ا ختضع ملخو بالتايل هذه االفرتاضات بشأن املستقبل،  على تقوم االسرتاتيجيات وخطط العمل

هنا و . ليت استندت إىل االسرتاتيجياتملديري التسويق التقييم املستمر استنادا لالفرتاضات اإذن  فمن الضروري

الدورة تستمر يف حلقة  أن ، كما�ايةليس هناك أبدا فيف الواقع، أما . بدايات عملية التخطيط و�اياته تلتقي

فهي تشري إىل أنه  ،عالمة جيدة تعتربنهاية إىل حد ما و البداية و الأحيانا  جباليت حت يةاالسرتجاع أوالتغذية املرتدة 

وضعت  اليت اخلطط ف ،تم ببساطة على املكتبتال  واليتمبجرد أن يتم صياغة اخلطة واالسرتاتيجيات املرتبطة �ا، 

 SSMPPيل فإن وبالتا ،صحيحة أ�اارئ لتصحيح االفرتاضات اليت مل تثبت ط أليو للتنفيذ خاضعة للتخطيط 

يف األداء  يةهو ديناميكي، ونادرا ما يكون جامد، وحممل بالتحديات لضمان القدرة الكاملة للمسامهة التسويق

 2.ة الرياضية بصفة أمثلللهيئالعام 

 

 

  

                                                           
1
 David Shilbury, et al, op cit,  p 341. 

2 Ibidem. 
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  راهنة إداريةو  بمفاهيم اقتصادية الرياضي عالقة التسويق: المبحث الثالث

،  بعدة مفاهيم معاصرة ومن أمهها االستثمارالسنوات األخرية  يفارتبط التسويق الرياضي ارتباطا وثيقا 

وحىت السياحة، ولفهم طبيعة سوق الرياضة جيب التعرف على أهم العناصر اليت   اجلودة الشاملة، االستهالك

: وباملفهوم االقتصادي املبسط حماولة التعمق يف املتغريات األساسية، لكل من  ،حتكم أو تأثر يف هذه السوق

  .الستثمار، االستهالك، اجلودة الشاملة واملرتبطة أساسا بالتسويق الرياضيا

  عالقة التسويق الرياضي باالستثمار: المطلب األول 

                                                                       مفهوم االستثمار الرياضي : الفرع األول 

  :يلي  رض منها ماعنست لالستثمار الرياضي عدة تعاريف 

حماولة لزيادة رأس املال عن طريق استخدامه يف نوعية نشاط يدر دخًال "أنه  على االستثمار الرياضي يعرف

                                                                                               1".يف ا�ال الرياضي

توظيف رأس املال من خالل املؤسسات الرياضية عن طريق األنشطة " ات الرياضية هواالستثمار يف املؤسس نإ

ما يتيح تبادل املنفعة بني املستثمرين الستثمار أمواهلم وبني املؤسسات الرياضية هذا ، و �دف زيادته  املختلفة

                                                                                                       2)".اجلمهور ،اإلداري  ،الالعب(املختلفة الستثمار إمكانا�م املادية والبشرية الالزمة لألنشطة الرياضية 

بتشغيل أصول األندية الرياضية منظومة للقرارات اإلسرتاتيجية "ه أنعلى االستثمار يف األندية الرياضية  يعرف كما

�دف احملافظة عليها وتنميتها وفقاً لأليدلوجية السائدة وىف ظل درجة خماطرة حمسوبة ) يةاملالية والبشر  ،املادية(

    3".لتحقيق عوائد مستقبلية مناسبة تساعدها على حتقيق األهداف الرياضية واالقتصادية واالجتماعية

ا عن طريق تعظيم عمل هدفه زيادة رأس مال املنظمة الرياضية، أو زيادة موارده" :االستثمار الرياضي هو

جمها واالرتفاع مبستوى اخلدمات االستفادة من إمكانيا�ا للحصول على اكرب عائد مادي يساعدها على تنفيذ برا

                                                           
     ،2012 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،1تفعيل االستثمار الرياضي يف املؤسسات الرياضية، ط رزق، إسرتاتيجيةه حممد أمحد عبد1

  .21ص 

  .22-21ص  نفسه، ص املرجع 2
  .22، ص املرجع نفسه 3
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البشرية الالزمة لألنشطة ة، الستثمار إمكانا�م املادية و املنظمات الرياضيتبادل املنفعة بني املستثمرين و  هو يتيحو 

                                                                                       1."الرياضية

االجتماعية والتجارية ختتلف من  ،جتمع للخدمات الرياضية" أنه على يعرف النادي االستثماري كذلك 

 ، كذلك هو عبارة عن شركة مسامهةم هذه اخلدمات �دف الربح املاديحيث التكوين عن األندية األهلية، وتقد

  2".تنشأ بني عدد من األفراد املسامهني لكل منهم حصة، و�دف هذه الشركة إىل االستثمار يف ا�ال الرياضي

�دف تنميته وزيادته  رأس مال اهليئات الرياضيةتوظيف االستثمار الرياضي هو عملية  أننقول  أنسبق ميكن  مما

  .، أو بكليهما)املالية والبشرية ،املادية(ياضية الر يئات بتشغيل أصول اهلوهذا باستعمال أنشطة خمتلفة أو 

   همحدداتو  االستثمار الرياضيمجاالت و  أهداف: الفرع الثاني

  أهداف االستثمار الرياضي: أوال

  3 :تتمثل أهداف االستثمار الرياضي فيما يلي 

                                                                    )رابطات،اتحاديات( ات الرياضيةأهداف االستثمار في الهيئ -1

   :يرى حسن الشافعي  أن أهداف االستثمار يف املؤسسات الرياضية هي

  ؛ جماالت الرتبية البدنية والرياضةحتقيق العائد أو الربح املادي عن طريق املشروعات املختلفة يف   - 

  ؛ ملال األصلي للمستثمر يف املشروعاحملافظة على قيمة األصول أو احملافظة على قيمة رأس ا  - 

  ؛ عمل على زيادته وتنميته باستمراراستمرارية احلصول على الدخل وال  - 

ضمان سيولة النقدية الالزمة من األهداف األخرى للمستثمر لتغطية متطلبات العمل وعملية اإلنتاج وتغطية   - 

  .حاالت الطوارئ

  

 

  

                                                           
     ،2012، اإلسكندرية، 1طباعة والنشر، طدعاء حممد عابدين حممد، استثمار العالمات التجارية يف تسويق األنشطة الرياضية، دار الوفاء لدنيا ال 1

  .33 - 32ص ص  
  .22رزق، مرجع سبق ذكره، ص ه مد أمحد عبدحم 2
 .24 - 23ص  ، صنفسهاملرجع  3
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  ةأهداف االستثمار في األندية الرياضي -2

  : ما يليأهداف االستثمار يف األندية الرياضية ت فيتتمثل 

  ؛لألندية كمؤسسات أعمال رياضية) ةالتكنولوجية، التخصصي(رفع الكفاءة االقتصادية   - 

  ؛)احلقيقية، املالية(ألندية حتقيق أقصى عائد استثماري متزايد و مستمر مع احلفاظ على قيمة أصول ا  - 

 ؛نوعة والالزمة لألندية الرياضيةاملت) اهليكل التمويلي(توفري مصادر التمويل   - 

 ؛ندية الرياضية املرشحة لالستثمارلأل) التنظيمي(اإلصالح اإلداري   - 

 ؛ي باألندية الرياضية االستثماريةحتقيق التنمية البشرية والتكيف التكنولوج - 

  ؛ث وظائف جديدة للعمالة الرياضيةاستحدا  - 

 ؛االستثمارية والرياضية) اخلارجيةاحمللية و (األسواق  تشجيع املنافسة يف  - 

 ؛ة لتوسيع قاعدة امللكية الرياضيةزيادة الوعي والثقافة باألندية الرياضي  - 

 ؛مة واألندية خاصةتدعيم البنية األساسية و القواعد املعلوماتية لالستثمار يف ا�ال الرياضي عا  - 

 . االقتصادي) الفقد(الضياع  ختفيف العبء عن كاهل الدولة وختفيض  - 

                                                                                              مجاالت االستثمار الرياضي:  ثانيا 

  :تتمثل جماالت االستثمار الرياضي فيما يلي 

                                              )رابطات، اتحاديات( ات الرياضيةبالهيئ  االستثمار الرياضي -1

  : ات الرياضية تقسم إىلجماالت االستثمار الرياضي باهليئيذكر حسن الشافعي  أن 

                                                     )رابطات، اتحاديات( ات الرياضيةاستثمار رياضي خاص بالهيئ1-1 -  

  1:يلي ويشمل هذا االستثمار ما

  ؛ياضية لأللعاب الفردية واجلماعيةرعاية الفرق الر  

 ؛إنشاء أندية صحية  

 ؛حقوق البث التليفزيوين   

 ؛حقوق الدعاية واإلعالن  

 ؛استضافة الفرق األجنبية العاملية  

                                                           
عة والنشر، ، دار الوفاء لدنيا الطبا)املوسوعة العلمية القتصاديات الرياضة( حسن أمحد الشافعي، االستثمار و التسويق يف الرتبية البدنية والرياضية   1

  .37، ص 2006مصر،  اإلسكندرية،
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 ؛بيع تذاكر املباريات واملنافسات حق  

 ؛حق بيع و شراء الالعبني  

 ؛صاالت مغلقة متعددة األغراض  

 تدريب األلعاب الرياضية املختلفةيم و إنشاء مدارس لتعل. 

 

                                                                      ) رابطات، اتحاديات( ت الرياضيةاستثمار عام بالهيئا -  2-1

  1:و يشمل االستثمار العام ما يلي

 ؛إنشاء مركز عالجي طبيعي           

 ؛إنشاء صالة مناسبات       

 ؛وجبات السريعةمطاعم لل          

 ؛شراء أسهم الشركات        

 ؛تنظيم حفالت خمتلفة     

 ؛قاعات إنرتنت 

 ؛صاالت أللعاب األطفال 

   ؛جممع جتاري 

 ؛روضة أطفال 

   ؛حمطة تزويد بالوقود 

    ؛ق فنيةاستضافة فر     

 ؛ .فصول لتعليم اللغات 

 دورات تدريبية للتعليم والتدريب والرتويح واإلدارة الرياضية.  

                                                                                         االت االستثمار في األندية الرياضية مج -2

                  2:توجد جماالت تناسب األندية اخلاصة لتنمية مواردها بدون تشويه ألهداف النادي الرئيسية ومنها

   ؛يالناد إنشاء حمطة فضائية بإسم  - 

  ؛ت التجارية العاملية داخل الناديإنشاء منافذ بيع للتوكيال - 

                                                           
  .37، مرجع سبق ذكره، صحسن أمحد الشافعي  1
  .37- 36، ص ص  حممد أمحد عبده رزق، مرجع سبق ذكره  2
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    ؛إنشاء فندق على أحدث املستويات داخل النادي إلقامة الفرق الرياضية وذويهم وأعضاء النادي - 

 ؛تسويق العالمة التجارية للنادي بأفضل الطرق - 

 ؛إنشاء قاعات عرض سينمائي ألعضاء النادي - 

ناشئني بأفضل الطرق العلمية لتخريج العبني مميزين ميكن بيعهم لألندية األخرى بأعلى االهتمام بقطاع ال - 

  ؛األمثان

 ؛إنشاء إدارة تسويقية حمرتفة بالنادي مهمتها التسويق ألنشطة النادي بأحدث الوسائل - 

 ؛ىل الناديإنشاء مالعب النادي بأفضل الطرق احلديثة، والتسويق هلا عاملياً جلذب املعسكرات والبطوالت إ - 

 ؛عمل موقع خاص بالنادي على شبكة املعلومات الدولية - 

 ؛إمكانية عمل  توأمة للنادي مع األندية األخرى و االستفادة من انتشار أسم النادي عاملياً  - 

 ؛التعامل مع املؤسسات اخلريية كنوع من زيادة الدعاية للنادي - 

 ؛الً على الناديدر دخللعربات ت حديثة  استغالل أسفل النادي بعمل حظرية - 

 ؛عمل أسهم للنادي واملضاربة �ا يف البورصة - 

ق كرة القدم كلما زاد عدد الرعاة الذي جىن النادي من وباألخص فر كلما زاد املستوى الفين للفرق الرياضية  - 

 . ورائهم أرباحاً طائلة

                                                                                                                    المحددات الرئيسية لالستثمار الرياضي: ثالثا

   1:على النحو التايلحمددات االستثمار يف ا�ال الرياضي  كن حصر مي

                                                                                                      االقتصادية تاالمحدد -1

احتياجات  ،كمعدالت االستهال ،النتائج املرتبطة با�ال الرياضي ،العوائد :احملددات  االقتصادية تتمثل يف 

 مدى مساح النظام االقتصادي بدعم االستثمار،  ،)نياملسوق ،السماسرة الرياضيني، وكالء(مدى توافر  ،السوق

 مدى بساطة ،درجة وحدة املشكالت االقتصادية يف ا�ال الرياضي ،الربامج الرياضية ،نظم اإلنتاج للبطوالت

                                                                                                                 .اإلجراءات و مدى وعي رجال األعمال

                                                                                                 المحددات السياسية - 2

العدالة االجتماعية  ،معدالت األمن ،مساحة الدميقراطية املوجودة داخل النظام،هي النظام السياسي السائد 

  .         وشفافية التشريعات

  

                                                           
1
  .38- 37 ص ص ،حممد أمحد عبده رزق، مرجع سبق ذكره  
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                                               المحددات االجتماعية                                     -3

أي مدى التقارب الطبقي للعاملني يف ا�ال الرياضي واملستوى التعليمي واملستوى الصحي للعاملني والوعي 

  . اإلعالمي لدى العاملني واملستفيدين

                                                                                           المحددات السكانية -4

عدد السكان يف احمليط املرتبط باملنظمات الرياضية املعنية باالستثمار ومدى الوعي بالرياضة واالهتمامات 

                                       .                                           ومستقبل عدد السكان املرتبط بالنمو السكاين

                                                                                   المحددات العالمية         - 5

مدى االتفاق أو االختالف بني التنظيم الرياضي احمللي ونظريه العاملي، ومدى وحجم االستثمار العاملي   

االستثمار على املستوى العاملي سواء من تسويق واحرتاف يف ا�ال الرياضي، ومدى قدرة التنظيم الرياضي على 

  .وتشفري وتنظيم بطوالت وغريه، باالعتماد على األساليب العاملية احلديثة والتكنولوجيا املعاصرة

                                                                                                                       المحددات البيئية -6

مدى استطاعة التنظيم الرياضي احمللي يف إطار منظماته الرياضية باختالف أنواعها وخاصة األندية  

  .املساعدة على حماربة التلوث البيئي من خالل دعم الروح الرياضية وزيادة املساحات اخلضراء

  تثمار في الهيئات الرياضيةالمحور القانوني للتسويق الرياضي و االس: الفرع الثالث

الرياضية املني يف جمال الرتبية البدنية و جمموعة القواعد املنظمة للع" :الرياضية القانون هوالبدنية و يف الرتبية 

، اجلماعيةاأللعاب الفردية و اخلاصة بضية املختلفة مظاهر الرتبية الرياو ) الرتويج الرياضي، اإلدارة، التدريب، التعليم(

                              1."اتسمى عرففإذا كانت غري مكتوبة و  كتوبة تسمى تشريعااملالقواعد القانونية  فإذا كانت

                                                                                                 2 :وظيفة القانون ميكن حتديدها يف 

وذلك مبراعاة  ،وبني املصاحل العامة من ناحية أخرى ،صاحل اخلاصة فيما بينها من ناحيةحتقيق التوازن بني امل - 

                                                        ؛األخالقيةو  السياسية، االجتماعية، تفاعل العوامل االقتصادية

                                                           
1
  .102، ص الشافعي، مرجع سبق ذكره حجازي، حسن أمحد علية عبد املنعم 
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                                                           ؛تقرير احلقوق والواجبات للعاملني بأي مهنة أو نشاط معني - 

                                                                                                 . الرياضي بالتسويق واالستثمار حتقيق وظائفه من أجل االرتقاءهو القانون  دور ،واالستثمار عملية التسويقيف  - 

                                                             1: ما يلياالستثمار ور القانوين للتسويق الرياضي و اليت يهتم �ا احملأهم احملاور 

                                                            ؛من جماالت االستثماروجود تشريعات خاصة بالتسويق الرياضي ض - 

                                                                     ؛وجود نص ينضم عملية التسويق الرياضي - 

.                                      وجود قواعد أساسية ضمن اللوائح حتدد كيفية التعامل و اختاذ القرارات املتعلقة بالتسويق الرياضي - 

                                                                     ؛حتديد مصادر التمويل يف األندية الرياضية - 

                                                     ؛وجود لوائح لتنظيم عملية التسويق الرياضي باملؤسسات الرياضية - 

                                            ؛استصدار قرارات وزارية توجه املستثمر للتسويق باملؤسسات الرياضية - 

                                             ؛إملام إدارة النادي الرياضي بكيفية التعامل القانوين للتسويق الرياضي - 

                    ؛استصدار قانون لتخصيص جزء من اخلطة االستثمارية العامة لالستثمار يف ا�ال الرياضي - 

وضع و  على إقامة جلان للتسويق الرياضي تنص ة التسويق باملؤسسات الرياضية، و إضافة مواد قانونية تنظم عملي - 

                                                                ؛ياتشريعات  بكيفية إدار�ا و تنظيمها ماليا و إدار 

                                           ؛وضع ضوابط قانونية تكفل محاية مصاحل املستثمر يف ا�ال الرياضي - 

ية املصروفات الباهظة أعطاء الدولة احلرية للمؤسسات واهليئات الرياضية الستثمار إمكانيا�ا بشكل جيد لتغط - 

                                                                 ؛اليت تتكلفها هذه املؤسسات و اهليئات الرياضية

قطاع األعمال يف صياغة القانون اخلاص بالتسويق الرياضي يف املؤسسات االستعانة بقوانني االستثمار و  - 

                                                                                                ؛العقد املربم بني املؤسسة و املستثمر أو الشركة أو مؤسسة األخرى الرياضية، ويتضمن القانون بنود

منها لدخل القومي و يت تسهم يف تنمية اتشجيع الدولة للمستثمرين الستثمار أمواهلم يف املشروعات ال - 

  .مشروعات السياحة الرياضية والرتوحيية و الرياضة الشاطئية
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                                             عالقة التسويق الرياضي باالستهالك:  نيالمطلب الثا

اقتراب المستهلك: الفرع األول    

 كاملالعلوم االجتماعية مبتابعة طيلة يوم   باحثني يفقام جمموعة من ال، لفهم أفضل ملنطق سلوك املستهلك

شرتكوا معهم يف الوجبات، الرتفيه، وحىت اف ،مبادئ عمل االستهالك لفهم هذاو  العائلة،أفراد تعرض له ي ملا

   ، املالحظة التشاركية  تبدو كوسيلة تسويق مهمة أنبفظهر  ،راقبوا العادات الشرائية واالستهالكو األحاسيس، 

   1.لتحقيق املبتغىكتقنية   املقابلةمن عوا على أن املالحظة هي أكثر مصداقية املسوقني أمجو 

  الضوء على دور التفاعالت الداخلية سلطلالستهالك الرياضي،  Fabien Ohl أول  ابنييف حتليل ف

يكية العادة أو املتغريات الكالس ، فيقول أن  Pierre Bourdieu بورديوبيار  أما ،كمنبه أو معرقل لالستهالك

عب دورا مهما يف قرار سيكون هناك منطق لتفاعل رمزي  يلو  ،لعلم االجتماع ال تسمح بفهم مصادر االستهالك

بافرتاض القيام . اآلخرللطرف شغف الشراء لدوافع و ا مراعاةة إضافة إىل يذبااملشرتيات اليت هلا عالقة اجلف ،الشراء

، للمحادثات بني لفرض الشراء احمللي هلذا أو ذلك ،نيبائعلعبة تبادل األدوار بني املشرتين وال أوبعملية  

التفاعلي يف فهم العمليات االستهالكية اليت ال ميكن و  داخليكن التقليل من املستوى الباختصار ال مي،األصدقاء

  2.حتميةو تفسريها أو فهمها بكل بساطة 

        هوية الوكيل العقالين ؤكد أن في، املستهلك دوافعيف حتليله لو ،  Bree Joel بري والج ـلبالنسبة  

فهم قرار  ، وبالتايلما يكفي لفهم منطق املستهلك ليست فقط )سجني املعايري االجتماعية(واملوضوع السليب 

على  الضوء بري وال، كما يسلط ج)بساطة املنتج(والعملية ) سرعة شراء(  ، باإلضافة إىل املتغريات الزمنيةالشراء

 ،املنتجات ألسباب ليست فقط من جانب أحادي اقتصادييشرتي هذه أو تلك قد فاملستهلك  ،العوامل الظرفية

جماليات ف ،عوامل احمليط وأجواء املكانأو الطرق  على، أو املنتج  تعتمد من قبل العديد اختيار فيلم، مطعمف

            3اخل،... حسب الرائحة، اللون، األثاث واملوسيقىوهذا  ،جذب كبريةدور كذلك  تلعب فضاء العمل

 ،وممارس الرياضة املستهلك لفهم العودة للمفهوم االجتماعيضرورة  للرياضة ا�تمع اقتصادياتتستحضر     

 وضوعةاملاإلجراءات والثقافات و  القيم اليت تشري إىل املمارسة االجتماعية التسويق هو الذي حيللهفاالستهالك 

                                                           
1
Jean Corneloup, Pour une autre approche en management du sport, Gestion 2000 : Recherches et Publications 

en Management A.S.B.L, v 16 , no 03, 20 Avril 2009, p 18 . 
2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 
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وتقارب  ،ستهالكالل ال ميكن جتاوزه قرتب االجتماعيامل وبالتايل شراء؛عملیة  فمجرد إىلمناط ال ميكن اختزاهلا أل

  .التفاصيلبأدق االهتمام خالل هذا من  كبريیبدو   واألنثروبولوجيا العلوم االجتماعية التسويق من

 لدراسة واالتصال علم االجتماع ، علم النفس،التسويقمن  نظريات يالرياض سلوك املستهلك استخدم

، العوامل الشخصية جمموعة واسعة من هذه الدراسة تشمل ،عديدة  سياقات وأشكاليف  الرياضي تهالكساال

التسويق ب الدراسات املتعلقة يف االهتمام زيادة الرياضي مع سلوك املستهلك على اليت تؤثر النفسية والبيئية

لتطوير أفضل  وهذا طبيعيجمتمع  يف الختبار النظريات الرياضي أنشأت تقاليد سلوك املستهلك حبوث. الرياضي

 للمنتجات واخلدمات الطلب على السلع االستهالكية واستدامة زيادةمن أجل  التسويق الرياضي ملمارسات

 الرياضة يف ملسوقنيالذي يواجه االتحدي الرياضة، ف منالسياسية االقتصادية و  ،االجتماعيةفوائد لل ونظرا .الرياضية

لتعزيز  تطوير اإلجراءات التسويقيةمع  صنع القرار عمليةل العناصر الرئيسية لتحديد شريالسلوك الب تعقيد هو فهم

 1.الرياضي االستهالك جتربة

      ، يشرتي، يستعمل، خيتار :للشخص عندما يات اليت حتدث العمل و جمموعةسلوك املستهلك الرياضي ه

    2.يت تليب احلاجة و تعطي املنفعةأو يتحصل على كل ما يتعلق بالرياضة من منتجات أو خدمات ال

  نموذج سلوك المستهلك الرياضي: الفرع الثاني 

سلوك التسويق و  ،بني الرياضةالتي تربط  العالقة باستكشاف Funk et al  وباحثني آخرين فانكقام 

تتيح  اليت واقفامل تشكيل فهم عزموا على أنف، علم النفس االجتماعي أحباث إىلالتطرق من خالل املستهلك 

 , Funk وجيمس فانكقام ف ،بشكل أفضل والء املستهلك العوامل اليت تساهم يف حتديد الرياضيمسوق لل

James    النفسي التواصل منوذج هذا املنظور بإنشاءحسب م 2001سنة )PCM( ، ملنظومة  إطاراوهو 

عمودي  إطار PCM ميستخد .الرياضي سلوك املستهلك لفهم صات األكادمييةالتخص من خمتلف دراسات

 حدود على امتداد أربعة تتطور اليتو  ،الرياضةمنتج و األفرادبني  تتشكل النفسية اليت االتصاالت خمتلفز يتميل

عرب  السلوك يوجه املوقف الذي تشكل دور )اهليكل(طاراإل يوضح. والوالء ،، اجلذب، االرتباطوعيلا : عامة

                                                           
David Shilbury, et al, op cit, p 44. 1 

2 Daniel Funk, Consumer Béhaviour  in Sport and Events: Marketing Action, First édition, Elsevier,  Burlington,  
USA, 2008, p 06.  
 PCM   : Psychological Continuum Model. 



  التسویق الریاضي     الفصل األول 
 

47 
 

تطور  مع النفسيالعامل  تدخلي كيف مفيد لفهم اإلطار ،لرياضيةامنتج  استهالك األنشطة جمموعة متنوعة من

 1.الرياضة منتج

  )PCM( النموذج النفسي للتواصل ) : 7(الشكل 

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Source : David Shilbury, et al, op cit, p 44 

                                                           
1 Daniel  Funk,  op cit,  p 44.   

 

  املعاجلة الداخلية

  

يف  االستهالك

  الرياضة

  صناعة القرار

  العمليات

  

   والعمليات  املدخالت

  تعمل خمرجاتو 

  بني وداخل

  مشاركة كل مرحلة

  :الوالء املرحلة

  الوالء تأثري  ،االستقرار

 الرياضة ملنتجاإلخالص و 

  :علقالت مرحلة

املعىن الرمزي عاطفية و  ،وظيفة مجاعية

 الرياضة ـمنتجل

  :الوعي املرحلة

 موجودة يالرياض املنتجاملعرفة وإدراك أن 

  :اجلذب املرحلة

  فوائد وتلقي احتياجات تلبية

 الرياضة منتج  من خالل
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فهم  ذا لتبسيط، وهمع مصعد مبىن من أربعة مستويات ، وهو يشبه PCMإطار  )6(يوضح الشكل 

يمثل كل مستوى االرتباط النفسي ف ،)التفاف تعقيد، ارتباك، تدخل، تورط، التزام ،(تطور املتنامي للمشاركة ال

  ،)رتفيهيالنشاط الدث أو احلالعب، الفريق، الالرياضة،  :مثل(الرياضة  منتجالفريد الذي يشكله الشخص مع 

الرتابط بني واجهيت  ، وإن يصبح االتصال النفسي تدرجييا أقوىل، األعلى كما أن تقدم الفرد صعودا إىل املستوى

حيث يدخل املستهلك  ،هو مرحلة الوعي األولاملستوى  ،املستويات توضح أيضا أنه قد حتدث حركة هبوطية

إىل أن  شريوتالرياضة،  منتجود تعكس مرحلة الوعي االتصال النفسي القائم على املعرفة واإلدراك بوجف ،املصعد

 منتجنفسي يعتمد على ما إذا كان تشكيل اتصال عملية ومتثل مرحلة اجلذب  ،اتصال أويل مع الفريق قد شكل

إىل أن احلركة قد حدثت  بذلك شريويت واحلصول على الفوائد املرجوة، حتياجاالالرياضة يوفر فرصا لتلبية ا

عليه يف الوعي، فإنه  يبقى ضعيفا نسبيا على الرغم من أن االتصال يف مرحلة اجلذب أقوى مما كان و  ،تصاعديا

 .وغري مستقر

 هنا االرتباطف ،صبح أقوى وأكثر وضوحاأالرياضة  منتجالتصال النفسي مع بان احي االرتباط تو مرحلة 

الرياضة هي  منتجالرياضة، ويوضح أن  منتج، العاطفي والرمزي على يضع املعىن الوظيفييدل على وجود شخص 

 ،نفسيتمثل أقوى اتصال ف ،لمرحلة النهائية من الوالءبالنسبة ل. وتتماشى مع القيم اهلامة جزء من مفهوم الذات

يمثل ف ،على الفرد أثريالوالء يشري إىل مستوى التكوين املستقر و  .الرياضة منتجالذي خيلق الوالء واإلخالص إىل و 

مع  هقاتسالى األنشطة املعرفية النامية و ع هتأثري  كما يظهرتصال  الدائم من حيث الثبات واملقاومة،  االالوالء 

  .السلوك

مهمة لتسويق الرياضة أل�ا تسمح بتتبع املستهلكني الرياضيني، سواء صعودا أو هبوطا،  PCMمناذج مثل 

أن مناذج سلوك املستهلك متثل عملية بدال من ، فنيآخر باحثني مولني و  حسب. العتبةأو وكذلك حتديد احلد 

النفسي، وفهم  التفاعلرة أخرى، فإن جتربة االستهالك الرياضي تثري مستويات متنوعة من وبعبا ،صيغة إلزامية

الفريد من نوعه من حيث  PCMيف إطار و  ،العملية اليت ختلق اتصاالت املختلفة يساعد يف األنشطة التسويقية

سبب التقدم على أساس ب أنه يركز على عملية االتصال النفسية ويسمى بدال من النموذج النفسي ، منوذج اتصال

على الرغم من أن و  ،يتحرك صعودا أو هبوطا، أو البقاء يف مستوى معني أنفيجوز للشخص  ،يةر و طه التحلامر 

 ،الشخص قد ال يتخطي الكلمة، ومقدار الوقت الذي يقضيه يف مستوى معني أو سرعة التنقل بني املستويات

 .يعتمد على آلية تسمى املعاجلة الداخليةفانه 
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 PCMاليت حتكم احلركة يف إطار و يدل على آلية داخلية  )6(املربع املسمى املعاجلة الداخلية يف الشكل 

وتستند احلركة على  ،وبعبارة أخرى، املعاجلة الداخلية هي الرافعة اليت تسيطر على حركة املصعد بني املستويات

. ستقل ومجاعي لتشكيل خمتلف االتصاالت النفسيةنتيجة العوامل الظرفية الفردية واالجتماعية اليت تعمل بشكل م

متثل املعاجلة الداخلية إجراء تقييم احلاجة واالعرتاف الصاحل، قبل النشاط والبحث عن املعلومات، مقارنة البدائل، 

كما يوجه نوع   ،تصال النفسياالونتيجة لذلك، فاملعاجلة الداخلية تؤثر على تشكيل . والقصد والسلوك الفعلي

باختصار، متثل املعاجلة الداخلية اآللية الداخلية اليت تسيطر على حركة املصعد بني املراحل . رات السلوكوتكرا

 .جاذبية، التعلق والوالء األربعة من الوعي،

بيتون حسب ألشكال السلوك للمستهلك الرياضي  ةوالسلبي ةنظريا صوت املعرفة االجيابي PCMيعترب 

الرياضة  ابعياإلطار لدراسة متهذا ن يخر باحثني آو فانك   استخدم د،  وقنيخر باحثني آ؛ ستيوارت و فانكو 

 هناك مناذج أخرى. اليابان والواليات املتحدة ،اليونان، كني ومواقع اإلنرتنت يف أسرتالياواملشاركني وعامة املستهل

تج،  أوهلا على املن ، وترتكز أيضا ويفAIDA((االهتمام، الرغبة والعمل  ،لشرح سلوك املستهلك، مثل الوعي

العمليات  هذه جدتقد و و  ،فوائد املنتج ووجود الرغبة يف الشراءب اخلاصلرتكيز على اكو�ا �تم مبا فيه الكفاية 

  .الرياضي ستهالكاال صنع القرار يف الرئيسية يف عملية التشغيلية دواراأل للعب الداخلية

  هالكاالستبالرياضي  لتسويقا طبيعة عالقة: الفرع الثالث 

 فيما األخطاء عن التغاضي فرص معها تقل متغريات، عدة وفق تشعبهاو  االستهالكية، التصورات أمام

 تسويق إن .ودقة بعناية أولويا�ا حتديد املهتمة اتيئاهل علىف  واخلدمات، لسلعل االسرتاتيجي التسويق خيص

 كل استغالل يستطيع ال أنه غمر  كبري، بشكل للمستهلك منتجات تقدمي على يرتكز الرياضية املنتجات

 لوحظت وإن وحىت املنتج، هلذا األفضلية إعطاء على يعمل اإلعالنك عاملف  املنتج، يف إليها املشار اخلصائص

 وتطوير لتنمية سياسات وضع جيب وعليه حاجته، املستهلك يقضي ومنه واردة، املنتج من فاالستفادة النقائص،

 التنظيم  اجلودة لتفعيل مالئم حميط �يئة على العمل مع ةيئاهل مستوىو   السوق مستوى حسب املنتج، جودة

 التكاليف يف التحكم �دف الشبكي تفعيل النظام يف الرواد من تعترب   Nike  فشركة القطاع، متطلبات حسب

                                                           
 AIDA: Attention, Intérêt, Désir et Action 
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 من خطوة كل يف األوىل بالدرجة الزبون الستهداف التحرك جيب لذا بالزبون، االهتمام على وظيفة التسويق تركز

 1.العملي أو اإلسرتاتيجي مستوى على سواء التسويقية، املسرية خطوات

   :يف اخلطوات التالية  اإلسرتاتيجيةتتجسد الرؤية  

 السوقية التجزئة :أوال 

     التشخيص بغرض احملتملني، الزبائن جماميع حتديد عرب السوقية التجزئة من اإلسرتاتيجي التصور يتكون

 املتمثلةو   املساعدة، بالعوامل االستعانة مع التجزئة أدوات أقوى االستخدام مؤشر يعتربو   ملستهدفة،ا الفئة وحتديد

 وهلذا السوق، يف املؤثرة األساسية املتغريات حبسب غريها و اجلغرايف البعد االجتماعية، الطبقة اجلنس،و   نالس يف

 مؤشر على سلفا إليها املشار الرياضي ستهالكاال وتصورات معامل سقاطبإ للرياضة املصنعة املؤسسات تقوم

 على أو الزبائن أساس على التجزئة مثل املساعدة النماذج ببعض االسرتشاد مع املنتجات، استخدام من اهلدف

 إىلينقسم  امللعب يف املوجود الرياضي اجلمهور صنف فمثال املنافسني، أساس على حىتو   التوزيع، منافذ أساس

 : 2 فئات ثالث

 ؛عزاب أغلبهم الفئة هذه و العام، يف األقل على نيتمقابل  حيضر شباب أغلبها األوىل، الفئة - 

 احلضور مع ، وهذامتغريا�ا  الرياضة مع تعاملهم يف العقالنية على أوالدهم ويربون العائلي، باالستقرار تتميز فئة - 

 ؛األحيان أغلب يف الرياضية التللمقاب املنتظم

 النادي أو لشخصهم، مالية موارد إجياد على العمل عرب املادي الكسب سوى الرياضة من مها� ال أخرى فئة - 

 .األعمال رجال من الفئة هذه أغلبية معا، االثنان أو

 املطروحة، املنتج خيارات أمام املقرر دور يلعب ، بل جمربا ليس فالزبون االسرتشادية، النماذج باستخدام 

ما  وعادة املؤسسات، بني متشا�ة تكون تكاد خدماتو   ملنتجات عروض أمام همأنفس فيجدون املنافسون أما

 بتوفري الشتاء يف التزحلق رياضة تنافس أن حتاول الدرجات أو الغولف رياضة فمثال موسع، شكل املنافسةتأخذ 

 ممارسة اتمقتضي يوفر منتجع الصحراوية ديب مدينة تحفت فمثال  ى،أخر  جهة منو   لذلك، املناسبة األجواء

 ونأخذ كبرية، أمهية ذات أصبحت اليت التوزيع ومنافذ السياحية، بالرياضة يعرف ما هو  صناعي، بشكل التزحلق

   Reebok كو و ريب  Adidasأديداس  حمالت مثل الكربى احملالت ،ذلك على مثال

                                                           
الرياضية،   السوق يف الناشطة املؤسسات يف التسويقية االسرتاتيجيات لبناء كمدخل الرياضي ، كلود سوبري، االستهالك منري اهلادي حممد عبد بن  1

 ،البدنية والرتبية الرياضية العلوم اجلزائر، كلية ،ورقلة جامعة، التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية،30 العدد ،اجلزائرية املؤسسات أداء جملة

  .138، ص 2013فرنسا، ، 2ليل جامعة
  .139 ، صمرجع سبق ذكره ،، كلود سوبري منري اهلادي حممد عبد بن  2
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 املؤسسةو   قد،يعت كما األنسب هيو  ،االستخدام منط أساس على التجزئة إطار يفو  ، سبق ما خالل من

 من الرفع حماولة أو احلاليني بزبائنها االحتفاظ حتاول كانت سواء السوق، يف وضعيتها حبسبو   املعنية

 منط على جديدة فئة بناء إىل تنطلق ثالث وكخيار املنافسني، زبائن استهداف حماولة  حىت أو استهالكهم،

 املنتجات سيستهلك من يهو   الدخول، نقطة اسةدر  على يرتكز أن جيب املتني أساسها فان جديد، استهالك

واملتمثلة  األوىل بالدرجة جتماعيةالا لظاهرةل مستفيضة دراسة عرب استقطا�م اولةحمو  حاجا�م بتعدد مرة، لألول

 .االستهالك حتفيز وهي واحدة النتيجة لكنو   ومتباعدة، خمتلفة التوجهات جيعل مما الرياضة، يف

 الحاجة دراسة: ثانيا 

 تصورات هيو   األخرى ةهاجل إىل تنتقل التجزئة خالل من تصورا�ا بتحديد املؤسسة تقوم أن بعد

        التحليل ومنها على تساعد بنماذج املؤسسة تستعني اإلطار هذا يفو   االحتياجات، دراسة عرب املستهلك

  :املوايل اجلدول عرب يالرياض االستهالك على إسقاطه مت الذي للحاجاتMaslow ماسلو  بسلم يعرف ما

  

  لنمط الممارسة الرياضية مكيف للحاجات ماسولو تدرج): 2(الجدول 

  السلع والخدمات الرياضية  الحاجيات  الترتيب

  %   24 التسلية    املتعة، الرياضة،  الذات إرضاء  املستوى اخلامس

 اليت واملمارسات الرياضية، التجهيزات  االحرتامو   لتقديرااملستوى الرابع                                                      

  %   25االجتماعية املكانة حتقق

  %  19معروف بنادي االرتباط النوادي، النتماءا  املستوى الثالث

    %10املختلفة الضمانات  األمان  املستوى الثاين

لوجية  احتياجات فيسيو   املستوى األول

  )الضرورية(

  %  22للصحة  املمارسة

 

       Source :  Michel Desbordes et al, Marketing du Sport, 2 èm  Edition,            

       Economica,  Paris, 2001, p 72. 

 يف اسماحل العامل هو الرياضية، الصناعات يف التكنولوجي التقدمو   التقين اجلانب أن يظهر )2(اجلدول من

 التميز، عن تبحث الرياضي املنتج صناعة أصبحت وعليه الرياضية، للمنتجات غالء من يصاحبه ما رغم االختيار

 طرف من املرغوبة فهي القائمة، تتصدر كو�ا لكن ،) 8( رقم الشكل يف املوايل البياين الرسم يظهره ما هذا و

 فعند والتسويق، واإلجناز التصميم مراحل كل يف ذلك لىع  الرتكيز إىل باملنتجني يدفع ما هذاو   املستهلكني،
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       لواحق يتطلب الرياضي اللباس لكون هذا الوظيفة، يتبع الشكل هو املؤسسة شعار مثال Adidas أديداس

     الشبابو   والقوة اجلسد مجال تربز ،) إخل … اجلبال صعود كالتزحلق، الرياضات بعض يف خاصة نظارات (

 لألحذية   brooksر  بروكس  فشعا أخرى، دون نوعية أو منوذج اقتناء إىل والوظيفة املمارسة بجان تتعدىو 

  1.حذاء بأفضل. … شكل أفضل اإلعالنيةً  الرسالة عرب للقدمً  األفضل الراحة الرياضيةً 

                                                                                       رجةد                                                                                                       

  التعقيد التكنولوجي                       الصناعاتاالستهالك ،صناعة الرياضية و غيرها من ): 8: (الشكل 

                                                                                                           100  
                                                                                                             

  الطیران                                                                        
  

                                                                                                             80  
  الیخوت                                                                                      

                              
            VTT                    60                                                          السیارات              

                                                                                                                            
  

  المستوى العالي                                       
                                                                         VTT                                     

                                                                                                           40    
                                                                                                             

       SKI 
                                    

                                                                                                           20      
                                                                                                                            

 الساعات                    
 
 

                                                                                                                          )املستعمل|املنتج(تعقيد  رجةد 

100                 80               60                40                20                0  
    

 االسرتاتيجيات لبناء كمدخل الرياضي ، كلود سوبري، االستهالك منري مدحماهلادي  عبد بن:  المصدر

 العلوم كلية،  30، العدد اجلزائرية املؤسسات أداء جملة ،الرياضية السوق يف الناشطة املؤسسات يف التسويقية

 ليل  البدنية ،جامعة والرتبية الرياضية العلوم زائر، كليةاجل ،ورقلة جامعة، التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية

  .140، ص 2013 فرنسا، 2

                                                           
  .140، مرجع سبق ذكره، ص  ، كلود سوبري منري اهلادي حممد عبد بن  1
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 منه أكثر اجتماعي تصورا يعطيو   ، Pierre Bourdieu بيار بورديو منوذج هو الثاين، النموذج أما 

 النفس دىل املفاهيم و الثقافة جانب على لرتكيزه نظرا التحليل، على مساعد منوذجا يعترب لكنو  ،تسويقي

 هذا حسب بتايلو   االقتصادي، مثة ومن، الثقايف اخليار حيدده الرياضة ممارسة خيار أن فهم املهم فمن البشرية،

 واألذواق الثقافة على العائلة تأثري إىل باإلضافة الفرد، لدى بالعادات يتأثر االستهالك فان السوسيولوجي النموذج

 للمستهلك املقنع دورو  خفيا دورا يلعب الذي املنطقو  العادة أنتجتها حياة كطريقة الرياضة جيعل ما هذا الرياضية،

 العادة حتقق يف كمساهم والوظيفية االجتماعية املكانة ننسى أن دون من اخلدمات،و   السلع لشراء االندفاع يف

 متارس جندها مثال املدارس يف فالرياضة العائلي، التأثريو   اجليل طبيعة تفرضها العادة ضوابطإن  .الفرد لدى احملببة

 حماولة من يبدأ الرياضة فمنطلق الرياضة، على القائمني دور يظهر هنا و ال،ف أخرىمدارس  يف و كبرية بصورة

 أشخاص طرف من التحدي مثة منو   االستهالك، مث احلكم مث باملمارسة بدأ االجتماعي، الفراغ وقت استغالل

 معروفة تكن مل رياضة من فكم الرياضة، جماالت حيددون من شخاص هماأل هؤالءو  األفكار، يف تقارب جيمعهم

  1. لفةتخمق بطر  اآلن  تستغل رياضة من وكم مشهورة، أصبحت

  التموضع: ثالثا 

 بتجزئة فيه، تنشط الذي للمحيط لتصورا�ا املنتجة لرياضةا ةؤسسامل رسم عرب الرؤية وضوح خالل من

 بتموضع يعرف ما هوو   هذا كل من موقعها معرفة ةؤسسامل حتاول احتياجا�م، بطبيعة درايتهاو   احملتملني زبائنها

 تقدمها اليت األصناف عن ذهنية صورة املستهلك يكون خالهلا فمن ا،جد مهمة املرحلة هذه وتعترب  الصنف،

 سحب قرار اذاخت إىل باملؤسسات يؤدي قد مما الالحقة، املراحل على يؤثر املرحلة هذه يف التحكم عدمو  ة،يئاهل

 2.السوق من أهدافها حتقق مل اليت األصناف

 سوق إىل الصنف انتماء بتحديد تعىن األوىل مرحلتني، إىل التموضع مرحلة احلكيمة التسويقية اإلدارة تقسم

 افأهد حتقيق فتحاول الثانية الثانية أما األجل، قصري ىدامل يف وهذا املنتج، حيققها اليت املنافع إظهار عرب معينة

 من للمستهلك الذهنية بصورة االنتقال عرب التصعيد بإسرتاتيجية يعرف ما هذاو   الطويل، و املتوسط املدى يف

 بنت الذي الصنف جوهر إىل به الوصول مثة ومن والعاطفي، احلسي التصور إىل الصنف ملنافع الوظيفي التصور

 املراحل حرق دون من ممكنة، زمنية مدة أقصر يف ليهإ للوصول املستهلك ترافقو   ابتكارها، الصانعة املؤسسة عليه

 من  Nike شركة نايك تقدمها اليت األصناف فمثال ،بالسوق املنتج بقاء بطموحات ينسف قد فذلك املطلوبة،
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 عليها فيغلب Reebok   شركة ريبوك تقدمها اليت األحذية أما ،املستهلك تصور حسب ذكورية تعترب األحذية

 لننظرو   الشركتني، طرف من املطروحة األحذية يف التأمل من بعض خالل من يالحظ ما وهذا ،نثوياأل الطابع

 الذي التوجه إطار يف لالستهالك للمحبذين بالنسبة  Nike Air Jordan حذاء خيلقها اليت الذهنية لصورة

  1. احلذاء خيلقه

 اإلبداع عرب إليه، املستهلك بجذ على تعمل مثة ومن الصنف، جوهر املؤسسة حتدد أن املهم منف وهلذا

 تداركو   التسويقي، املزيج وهي التنفيذ آليات خالل من املستهلك يلمسه أن املهم من الذي العملي األسلوب يف

 سهل كلما التسويقية للمسرية الدنيا املستويات يف حمصورة األخطاء كانت وكلما مرن، بشكل األخطاء

 .كلفةتال توقل تصحيحها

  

  عالقة التسويق الرياضي بالجودة الشاملة: ثلب الثاالمطل

  تعريف الجودة الشاملة في الهيئات الرياضية: الفرع األول

أصبح االهتمام بإدارة اجلودة من السمات الرئيسية هليئات الرياضة املعاصرة وذلك يف سيعيها حنو تأكيد       

  .عمالءتفوقها ومتيزها جبودة  كل عمليا�ا ومنتجا�ا حتقيقا لرضاء ال

      ، رغبات حتقيق احتياجات"ال الرياضي بأ�ا يعرف أمحد الشافعي  مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف ا�

كما يرى أ�ا    ،)الالعب، اإلداري(األنشطة الرياضية املختلفة أو العميل يف اهليئات الرياضية و توقعات املستفيد و 

الرقمي املطلوب أو مستوى إداري فعال للهيئات  الرياضية، وان  أي حتقيق املستوى الرياضي أو االجناز ،التفوق

  2."العلمي للعاملني باألنشطة واملؤسسات املختلفةاءة يكون نتيجة اإلعداد املهين و أداء اجلودة بكف

ويفسر اجلودة الشاملة يف اهليئات الرياضية بأ�ا تأخذ أشكال عدة هي تواجد املوائمة مع املواصفات 

القيام بأفضل ما جيب أن يكون يف حدود اإلمكانات الرياضة و الت الرتبية البدنية و ل نشاط أو مبجااملرتبطة بك

كما أن جودة النشاط الرياضي تعرب عن جودة اخلدمة اليت تقدم   ،املتاحة لتحقيق أهداف األنشطة الرياضية

شارة إىل أن أمهيتها تكمن يف جيب اإلياضية سواء كان العب أو إداري، و للمستفيدين من ممارسة األنشطة الر 

  .تناسب تكلفة إعداد بطل أو نشاط بالنسبة للهدف املراد حتقيقه 
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جند من العناصر املساندة يف إدارة اجلودة الشاملة يف ا�ال الرياضي، توافر اإلدارة القيادية الفعالة، التعليم، 

تصال املناسبة إىل جانب استخدام مبدأ التحفيز، التدريب، اهليكل التنظيمي للمستويات اإلدارية، توافر وسائل اال

  1.القياس و التقومي

  مضامين تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الهيئات الرياضية: الفرع الثاني

                            2 :ومنها دة الشاملة يف اهليئات الرياضية أن نضع جمموعه من املضامني يف كيفية تطبيق إدارة اجلو  ميكن

                                                                                ؛التحديث والتطوير لتحسني اجلودةاالستمرار ب  - 

                                                                                      ؛د أسلوب العمل اجلماعي التعاويناعتما - 

العمل على جتاوز األخطاء بسرعة مما يؤدي إىل تقليل التكلفة واحلصول على رضا األعضاء والعاملني يف   - 

                                                                                                                 ؛اهليئات الرياضية

                                                             ؛عمال املتعلقة باهليئة الرياضيةدة ومشوهلا لكافة األتقدير تكلفة اجلو   - 

                                         ؛اضية كاألهداف واهليكل التنظيميإتباع النهج الشمويل لكافة ا�االت داخل اهليئات الري  - 

 .لعناصر ذات القدرات واملواهب واخلرباتاالعتماد على ا  - 

   3:اهليئات الرياضية سوف يقودنا إىلإن التوصل إىل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف 

  ؛وهو اهلدف األساسي لنظام اجلودةحتسني وتطوير مستوى الالعبني واإلداريني والفنيني   -

  ؛ق الفعال بثقة وبدون ترددوالتطبيتوفري قيادات رياضية فعالة قادرة على االبتكار   -

 ؛للوصول إىل احللول الصحيحة استخدام أساليب ابتكاريه وتوليد أفكار مع التخطيط  -

 ؛جلودة يف حتقيق األهداف املنشودةبذل جهود مضاعفة ولفرتة طويلة من اجل احلكم على مدى جناح إدارة ا  -

                                                             ؛املشكالت بأساليب علمية متنوعة التدريب املستمر حلل  - 

                                                                                                 ؛ضل االجنازات الرياضية بأقل كلفهخلق املزيد من اجلهد واملنافسة بني اهليئات الرياضية للوصول إىل أف  - 

  .مالئمة لعملية التطبيق والتنفيذ ومناهج كلا توفري هي  - 

                                                           
  .100، مرجع سبق ذكره، ص  الشافعي حجازي، حسن أمحد علية عبد املنعم 1

 ،املؤمتر العلمي السنوي الثالث لكلية الرتبية األساسية، كلية الرتبية البدنية، تطوير الرياضة العربية يف ضوء إدارة اجلودة الشاملة ،د داودالربيعي حممو  2

  .05ص  ،2010جامعة بابل، العراق، 
3
  .املرجع نفسه 



  التسویق الریاضي     الفصل األول 
 

56 
 

إن العديد من الباحثني الذين عملوا يف ميدان اجلودة الشاملة ادخلوا برنامج لتحسني وتطبيق اجلودة الشاملة عند 

                                                               1:تصميم أي منهج للجودة الشاملة يف عملهم ويتكون هذا الربنامج من 

                                                                           ؛اإلنتاج واخلدمة خلق حاجه مستمرة لتحسني  - 

                                                                                     ؛تبين فلسفة جديدة للتطوير  - 

                                                                                   ؛ تطبيق فلسفة التحسينات املستمرة  - 

                                                                                    ؛ء القدرات على أساس التكاليف فقطعدم بنا  - 

                                                                                                  ؛منع احلاجة إىل التفتيش  - 

                                                                                              ؛االهتمام بالتدريب املستمر  - 

                                                                                                ؛توفري قياده دميقراطية واعية  - 

                                                                                      ؛القضاء على اخلوف لدى القيادات  - 

                                                                                             ؛حلواجز يف االتصاالتإلغاء ا  - 

                                                                           ؛ يت تركز على االجنازات واحلقائقمنع الشعارات ال  - 

                                                                                     ؛دود القصوى لألداءع استخدام احلمن  - 

                                                                            ؛بري عن الشعور باالعتزاز بالثقةتشجيع التع  - 

                                                                                   ؛ةطبيق برنامج التحسينات املستمر ت  - 

 .لى جوانب العمل من خالل الدوراتالتعرف ع  - 

، وذلك ست صعبة ومن هنا يتضح إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اهليئات الرياضية بطريقة لي

، وخضوعها لعمليات تقومي لتحديث والتجديد العاملي، وتراعي التجديد املستمراليت متتاز با بوضع املناهج التدريبية

مستمرة بإشراف خرباء يشهد هلم بالكفاءة باإلضافة إىل توفري مراكز للتطوير والبحث العلمي قادرة على القيام 

مراكز اختاذ القرار  بعمليات التدريب املستمر والرقابة على تنفيذ وتطبيق الربامج، مع توفري قيادات مدربه يف

املدربني ف ،مع توفر اإلمكانات املادية الالزمة لتطبيق هذا املشروع ،وإداريني يتمتعون خبربة طويلة يف جمال عملهم 

هم حباجه إىل عمليات تدريب من خالل الدورات التدريبية واللقاءات واملؤمترات باعتبارهم أهم مدخالت اهليئة 
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الجنازات الرياضية لالعبني والفرق لتاج إىل جهود استثنائية حيات الرياضية يئاجلودة يف اهلإن تطبيق إدارة ، و الرياضية

  1:الرياضية، ويف ضوء ذلك سوف يتحقق هلا فوائد عديد منها 

  ؛زيادة الثقة والتعاون ا�تمع  -

  ؛األدوار وحتديد املسؤوليات بدقة تطوير النظام اإلداري نتيجة لوضوح  -

 ؛والالعبني ورفع مستوى أدائهم ت اإلداريني واملدربني زيادة كفايا  -

 ؛قات اإلنسانية بني مجيع العاملنيتوفري جو من التفاهم والتعاون والعال  -

 ؛لرياضية من قبل األعضاء وا�تمعزيادة الوعي باالنتماء إىل املؤسسة ا  -

ـــروح ا  - ـــق الواحـــد لضـــمان حتســـني التواصـــل لكـــل الـــرتابط والتكامـــل بـــني مجيـــع اإلداريـــني والعـــاملني والعمـــل ب لفري

 ؛سامها ومبختلف مستويا�ا بفعاليةأق

 ؛ا حملياً واالعرتاف �ا عاملياً زيادة االحرتام والتقدير هل  -

 ؛حد أهم متطلبات املؤسسة الرياضيةاالرتقاء مبستوى الالعبني باعتبارهم ا  - 

 ؛لعمل الرياضيالتجزئة بني عناصر االنظرة الشمولية واالبتعاد عن   -

 ؛ات وقدرا�ا على النمو املتواصلزيادة حركة ومرونة املؤسسات يف تفاعلها مع املتغري   -

 ؛زيادة الرحبية وحتسني اقتصاديات املؤسسة الرياضية نتيجة االستفادة من الوقت واجلهد واألموال بأفضل صورة  -

  .توفري البيئة الداعمة لإلبداع واالبتكار وصقل املواهب  -

  مبادئ إدارة الجودة الشاملة لعملية التسويق الرياضي: الفرع الثالث

    إدارة اجلودة الشاملة لعملية التسويق الرياضي باهليئات الرياضية هي فلسفة أو جمموعة مبادئ واألساليب

ستويات، والوسائل الفنية واجلهود واملهارات املتخصصة اليت تؤدي إىل التحسن املستمر لألداء على كافة امل

باستخدام كافة املوارد املادية والبشرية املتاحة مع االلتزام واالنضباط واالستمرارية ملواجهة احتياجات وتوقعات 

 .املستفيد أو العميل وحتقيق رضائه وسعادته

  2 :املبادئ اليت ميكن تطبيقها إلدارة اجلودة الشاملة لعملية التسويق الرياضي باهليئات الرياضية هي

                                                                                                                           ؛خطيط وعناصرهالت - 

                                                                                                 ؛التنظيم الرمسي والغري الرمسي - 
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                                                                           ؛ املناسبة بني املستويات اإلداريةوسائل االتصال  - 

                                                                       ؛)الالعب،اجلمهور،اإلداري والفين(الرتكيز على املستفيد  - 

                                                                                    ؛ ة اإلدارية الفعالة و بناء الفرقتوافر القياد - 

                                                                                              ؛ مبادئ التعليم و التدريب املستمرتطبيق  - 

                                                                                               ؛ حتسني اجلودة باستمرار - 

                                                                                     ؛بواسطة اإلدارة العليا باستمرار الرقابة - 

 .األخرى يف إدارة اجلودة الشاملة االستعانة باألساليب - 
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  الرياضي وصناعة الرياضة التسويق: المبحث الرابع

  

التوافق مع  جيب على رجال التسويق الرياضي ،اقتصاديات الرياضةو عوملة ، ومع ظهور يف وقتنا احلاضر

متالك األسس النظرية والتطبيقية للدخول إىل العامل اجلديد لصناعة التوجهات والتطورات املستقبلية من خالل ا

الرياضة عرب امتالك مجيع األسس املرتبطة �ا حىت يستطيع رجال االقتصاد التعامل مع املؤشرات العاملية للتطورات 

  .االقتصادية يف ا�ال الرياضي

  التسويق الرياضي وعولمة الرياضة: المطلب األول  

  اقتصاديات الرياضةالتسويق الرياضي و : ل الفرع األو 

  

 هلا يتأتى ولن والتسويقية، االقتصادية واألفكار املفاهيم تبين الرياضية اتاهليئ مجيع على الواجب من أصبح

 وطرق التطبيقية والتسويقية االقتصادية واألفكار األدوات وفهم امتالك يستطيعونشخاص أ خالل من إال ذلك

 أصبحت اليت والطلب العرض قواعد إدراكو  اإليرادات وزيادة ملسامهنيا عدد بزيادة يتعلق مافي خاصة استخدامها،

 حمرتفني مدراء إلعداد قوي أساس إجياد يتطلب ذلك املستقبل، كل يف الرياضية اتاهليئ حلياة كبرية أمهية متثل

  .السوق اهذ من ممكنة حصة بأكرب وايفوز  لكي والتسويقية االقتصادية املفاهيم يطوروا

 خالل من املستقبلية والتطورات التوجهات تلك مع التوافق الرياضي التسويق رجال على جيب لذلك

 املرتبطة القواعدو  األسس امتالك عرب الرياضة لصناعة اجلديد العامل إىل للدخول والتطبيقية النظرية األسس امتالك

  1:هيو �ا 

  ؛الرياضي التسويق إدارة - 

   ؛الرياضية املالعب شاءإن مشروعات إدارة -

  ؛اإلعالمية احلقوق تسويق -

  ؛الرياضية واملسابقات تسويق األحداث -

  ؛الرياضي ا�ال يف االمتياز وحقوق اخلريية والربامج العامة العالقات -

  ؛الرياضية الرعاية - 

   ؛التجارية العالمات حتمل اليت البضائع -

                                                           
  ،قالرياضة بني النظرية والتطبيحول املؤمتر العلمي الدويل احلادي عشر  ،والدويل اإلقليميتأثري التسويق الرياضي علي االقتصاد ، سعد أمحد شليب   1

  .4ص  ،2013أكتوبر  25- 23 اإلسكندرية،جامعة  ،كلية الرتبية الرياضية للبنني 
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  ؛العرض والطلب إدارة - 

  ؛األسواق خلدا األسعار حتديد  - 

  ؛العائد مشاركة طرق -

 لتطورات املستقبلية املؤشرات مع التعامل الرياضي والتسويق االقتصاد رجال يستطع حىت املشرتك البيع برامج -  

  .العامل حول الرياضي ا�ال يف واإلقليمي العاملي االقتصاد

  1:تتمثل هذه املؤشرات املستقبلية فيما يلي 

  ياضيةر  أسواق ظهور  :أوال 

 داخلحصص هذه الدول  لتنمية مستمر منو ، هناكاألوسط الشرقو  الصني ،اهلند ،روسيا ،الربازيل يف

، ةواحمللي الدولية والرياضات األحداث ىمستو  علي، وهذا  اجلديدة التجارية الفرص لتطوير منظور وتقدمي السوق

حتديدا يف أكرب البلدان ها خارج بالدها و تقيماحمللي و تسوق مباريات كأس السوبر  أوروبيةفأصبحت عدة دول 

 .يف كل سنة، و األسيوية كالصني

  للرياضة المالية مخصصاتهم بزيادة الرعاة قيام:  ثانيا 

       للقياس ياتتقن ابتكار جلأ من الرعاية طريف على مكثفة ضغوط ولديسزيادة هذه املخصصات  إن     

 .االستثمار هذا من العوائد إلظهارو 

  الرياضية الهيئات:  ثالثا 

 التكلفة قاعدة يف للتحكم كمحاولة جديدة قواعد تقدمي حنو متزايد بشكل ى اهليئات الرياضيةتسع سوف     

 .املستقبلية لألجيال دائم جتاري منوذج وترك رياضتهم يف الدين ومستويات

  والنزاهة الطلب بين التوازن:  رابعا 

 على التجاري الطلب زيادة بني التوازن حتقيق حماولةع الظروف الصعبة، م اشىمتت الرياضية تاهليئا مجيع     

 األحداث جيعل ما وهو بالنتائج التنبؤ على القدرة عدم مراعاة مع ،النزاهة علي للحفاظ واحلاجة رياضتهم

  .واملؤيدين املشجعني أعني يف جدا وجذابة مثرية الرياضية

  

 

 

                                                           
  .   5 - 4 ص ، مرجع سبق ذكره، ص شليب أمحد سعد  1
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  مركبال السنوي النمو معدل)  :  9: ( الشكل

  

  

املؤمتر العلمي الدويل  ،والدويل اإلقليميتأثري التسويق الرياضي علي االقتصاد ، سعد أمحد شليب  : المصدر 

 25-23 اإلسكندرية، مصر،جامعة  ،كلية الرتبية الرياضية للبنني   ،قالرياضة بني النظرية والتطبيحول احلادي عشر 

  .04، ص 2013أكتوبر 

    ياضةعولمة الر : الفرع الثاني

فيوجد  ،العاملية الرياضة بسبب حترير التجارةبأنشطة السوق املرتبطة  الزيادة السريعة يفبتتميز العوملة الرياضة 

تصديرها بني الدول، مما خيدم و فالسلع الرياضية يتم استريادها  ،انفتاح ألعمال الرياضة على املستوى الدويل بالتايل

 ،بالنسبة لألنصارازم الرياضية، و اللو  أواملنافسة يف املعدات   بزيادة بتفعيلصاحل األندية اليت ميكن أن تقوم مثال

ة الرياضة أيضا من هذه وقد استفادت الصناع ،ألي نادي أجنيبمتكنهم من احلصول على أي قميص  العوملة
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 إىلبأقل تكلفة،  نتاجاستقرارها يف البلدان النامية بدافع اإل إمكانيةاإلنتاج و  انتقال عوامل هذا من خاللالظاهرة و 

الدول الناشئة كدورة األلعاب االوملبية يف  متيل لالنتقال إىل أوجانب أن األحداث الرياضية العاملية الكربى تتجه 

  1.اخل ...2016 )الربازيل(األلعاب االوملبية يف ريو دورةو ، 2008بكني 

 السنة،حيث يف الدولية أو العاملية، الرياضية األحداث عدد يف سريع منو هناك كان العشرين القرن منذ 

   م  1987 سنة حدث 660، م1977 سنة رياضي حدث 315،  م1912 سنةرياضي حدث  20 هناك كان

  2.اليوم يف رياضية أحداث ثالث حوايل معدل متثل األرقام هذه ، م2005 سنة رياضي حدث 1000 و

، فمثال ،ت مالية كبرية على الصعيد العامليتدفقا تمع افتتاح سوق رأس املال، وانتقال الالعبني، تولد

 م1995ديسمرب 15يف  املمارسة الرياضية من خالل قاعدة بومسان تشجعالعدل التابعة لالحتاد األورويب حمكمة 

 حالياروبية يف البطوالت لكرة القدم، و دد شرعية حصة الرياضة األو بالتايل فهي حت، و املتعلقة بالرياضة االحرتافية

رب العب كرة القدم اآلن كعمالة ويتحرك حبرية داخل أوروبا ، فيعتالعتماد على القوى العاملة لديهاادي اميكن للنو 

   3. باقي دول العاملو 

 ذوي املستويات العالية األجانبمثال ضمت وبصفة تدرجيية الالعبني  (NBA)للبيسبول   األمريكيةرابطة ال     

جعل نشر حقوق البث التلفزيوين أو بيع منتجات الدوري ما وهذا  )10انظر للشكل (  م1984منذ سنة 

من  حقوق  %15من السلع التجارية و  %20ن فا هذا جانب  إىل، للمحرتفني يف بلدا�م أسهل بكثري األمريكي

 4.م2004سنة  أمريكاالبث التلفزيوين قد مت بيعها خارج 

 

 

 

                                                           
1
 Chloé Martin, Du sponsoring à la création d’événements sportifs : le cas de Danone, Mémoire de recherche, 

institut d’ étude politique, Toulouse, 2013, pp 19-20.  
لرياضية، املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول تسري اإلدارة الرياضية يف ظل اقتصاد السوق، جامعة مسيلة، ن دقفل رشيد، العوملة االقتصادية لب 2

  .02ص  ،2012|04|20- 19- 18اجلزائر،
3 Chloé Martin, op cit, pp 19-20. 
4 Michel Desbordes,  Marketing and Football : An international perspective, 1 st ed, Elsevier, Burlington,  USA , 

2007,p 01.  
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  سبول األمريكيعدد الالعبني األجانب يف دوري البي :) 10(  الشكل رقم

  األجانبعدد الالعبني   املوسم الرياضي

1984-1985  
1988-1989  
1992-1993  
1996-1997  
2000-2001  
2002-2003  

1  
11  
14  
27  
36  
65  

  

Source : Michel Desbordes,  Marketing and Football : An international perspective, 1 Ed, 

Elsevier, Burlington,  USA , 2007, p 02.                                                            

ني يف لبالفاعوحريصون على األداء الرياضي املتميز، مما دفع  ،يريدون دائما املزيدفهم لمشجعني بالنسبة ل

من  ،تنبع مما ،رغبة املتفرج الرياضي حولئما يبقى دا ل املطروحؤ استالو  ،الصناعة الرياضية الستثمار املزيد من املال

منه فال ميكن إنكار أن و  ،الطلب احلقيقي ،أو حلاجة مت إنشاؤها من قبل وسائل اإلعالم والصناعة الرياضية

املاليني من الدوالرات سنويا يف جمال الرياضة، فيتم ضخ  ،الرياضة تقع اآلن يف املقام األول يف منطق األعمال

خالل رعايتها، االشرتاكات الرياضية، التذاكر، حقوق البث، رواتب الالعبني، تنظيم األحداث  سواء من

  1. اخل... الرياضية، وسائل اإلعالم

، ورغم و كإرث إنساين جيب احلفاظ عليهاليوم التفريق بني الرياضة كمادة جتارية عاملية أأصبح من الصعب 

مة هلذا الصاحل العام تماعي أو إمجاع عاملي ألجل تنمية مستدا، فغياب عقد اجوجود طلب فعلي على الرياضة

سواء بالنسبة للتنظيمات املسرية للرياضة ، مصدر أخر يضعف احلوكمة االقتصادية العلمية للرياضة العاملي هي

 .العاملية أو بالنسبة للسياسات الرياضية للدول

 

 

  

 

                                                           
1
 Wladimir Andreff, Mondialisation économique du sport, de boeck, 1èr Ed,  Bruxelles, 2012, p 458. 
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 لتجارة الرياضة السوق العالمي) : 11(لشكل ا

 

Source : http://www.lesechos.fr/09/12/2011/LesEchos/21076-145-ECH_l-

economie-du-sport-ignore-la-crise-et-continue-de-croitre.htm, consulté le 

14/01/2016  

 السوق العاملي لتجارة الرياضة

 مبليار دوالر

 التوقعات

2011التوزيع اجلغرايف لسنة   

وبا و أور

الشرق 

 االوسط

أمریكا 

 الشمالیة

آسیا 

 أمریكا الالتینیة الشرقیة
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السوق العاملي للتجارة الرياضية وصل إىل  نالحظ أن PWC((وحسب ) 10(الشكل  من خالل

راجع قد يكون وهذا  م2009مليار دوالر سنة  112.5مث سجل اخنفاض إىل م 2008نة مليار دوالر س 120.8

مليار  121.4مستوياته احلقيقية يف حدود  إىل، مث سرعان ما رجع م2008املالية العاملية لسنة  األزمةلتداعيات 

،  م2011ف سنة طفي اخنفاضتبعه باعتباره سوق عاملي يوفر فرص تسويقية هامة وجذابة،  م2010دوالر سنة 

جمرد  فكانت) م2015إىل م 2012( سنوات أمامليار دوالر،  118.7كانت عائدات هذا السوق يف حدود  

بالنسبة للتوزيع . احلقيقية هلذا السوق قد جتاوزت هذه التوقعات األرقامتوقعات هلذا املرصد، وقد ظهر الحقا أن 

مليار دوالر  49.7الشمالية حتوز على  أمريكافقد أظهر أن  م2011اجلغرايف للسوق العاملي للتجارة الرياضية سنة 

والشرق  ألوروباجانب تفرد نظامها االقتصادي الرياضي، بالنسبة  إىلوهذا راجع أساسا لقو�ا االقتصادية العاملية 

هذه  وهذا العتبارها سوق مالئم ويوفر البيئة الالزمة ملثل مليار دوالر 40.7 اإلحصائياتفقد سجلت   األوسط

لنفس السنة وهذا راجع القتصاديات هذه الدول  مليار دوالر 22.4األسواق، كما نالحظ تسجيل أسيا الشرقية 

فقط قد يرجع العتماد هذه  مليار دوالر 5.9الالتينية فتسجيلها  ألمريكاوبالنسبة  األخريالسائرة حنو النمو، يف 

  .   اسا على النفط يف جممل إيرادا�ادية أو اعتمادها أسالدول على قطاعات أخرى أكثر مردو 

  تسليع الرياضة: المطلب الثاني 

                                                                                                مفهوم التسليع: الفرع األول  

   :من تعاريف التسليع جند ما يلي 

ن خدمة يتمثل يف وضعها وفقا لقانو  أوتسليع سلعة " :   Bernard  Guerrienحسب برنار  قرييان 

من جهة  املشرتين  تعبري  لتفضيالت  الطلب الذي يسمح بظهور أو بروز سعر  يعد يف حد ذاتهالعرض و 

                                                                                                                     1."من جهة اخرى الفوائد بالنسبة للبائعنيو  والتكاليف 

سوقي إىل الشكل السوقي للمعروضات الغري االنتقال من الشكل : " على أنه يوجد من يعرف التسليع 

                                                                                                              2"من السلع و اخلدمات 

  .التسليع هو التوجه لتحقيق  ربح جتاري من نشاط غري تسويقيمما سبق ميكن أن نستخلص ان  

  

                                                           
  PWC  :  The PricewaterhouseCoopers name was formed by the combination of the names of Price Waterhouse 
and Coopers  
1 Bernard  Guerrien, Marchandisation et théorie économique, Actuel Marx,  n° 34, 2/ 2003,p 121. 
2
  Commission générale de terminologie et de néologie, Vocabulaire de l’économie et des finances, Paris, ISNN , 

2012, p 154. 
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                                                                                              مفهوم تسليع الرياضة: الفرع الثاني 

تزيد  له آلية تنظيمالسوق  أن : " Heinemann اليت تعين حسب  هينمانيف الرياضة، و ار حنن يف حقبة االجت

  marchandisation  الرياضة  تسليع يستعمل مصطلح ف  Eichberg ايشبارغ ، أماأمهيته يف عامل الرياضة

 ، دوات رياضيةاألو  لوازميف التجارة ال ريتطو ترتكز على   أل�اخصوصية،  بأكثرللتقريب أكثر من االجتار، ولكن 

   1."من حوهلاالشركات يف التزايد مالية كبرية واليت ال تتوقف فرصة بالتايل، الرياضة تعد و 

الفاعلني األساسيني  جند منو  .األدواتاملالبس، األحذية، و : الرياضية  وازملاد ثالث جمموعات كبرية جن

                                                         Puma بيما شركة ، Adidas أديداس شركة ،  Nike نايك شركة كل من   فاصناأل ههلذ

                                                       2:التسليع الرياضي يتميز خبمس مظاهر مشرتكة ،  Desbordesحسب ديسبورد 

على حساب   جمال التنظيم النهائييف ،بشكل متزايد من طرف القطاع اخلاصتناول جماالت الرياضة و   - 

                                                                                                . املنظمات الفدرالية

                                             .يف مواجهة منافسة عاملية قوية لألسواقء كف  متطلبات متزايدة علي تسيري  - 

                                      .اخلاص أووجوب احرتافية املنتجني واستغالل اخلدمات الرياضية سواء يف القطاع العام   - 

                                                                            .تغيري جذري للمناهج اخلاصة بتوزيع اللوازم الرياضية  - 

من وهذا بصفة متزايدة املستثمرين، و القيم الرياضية جتذب  أنكيف   تأكداليت بالرياضة، و  االتصاالتتطور   - 

   .العالقات العامةخالل عمليات الرعاية و 

  لرياضةاصناعة في تنافسية ال: المطلب الثالث 

  صناعة الرياضة : الفرع األول 

  3 :نطالقا من أربعة أصناف مال انه ميكن أن ميثل رغم أن هيكل القطاع الصناعي معقد نوعا ما إ

      العرضب هي النشاط الذي يرتبط مباشرةخدمات تسمح باملمارسة الرياضية و اهليئات الرياضية اليت تقدم   - 

  ؛)اخل.....، االحتاديات، مراكز الرتفيهاألندية:مثال (   الفرجةأو 

                                                           
1
 Thierry Namata, Marketing sportif, les bases, 3 octobre 2011, pp 02-03 . 

2
 Eric Barget, Management du sport, théories et pratiques, de boeck, 1èr Ed,  Bruxelles, 2008, p 147. 

3
 Alain Ferrand, Scott  McCarthy, Thierry  Zintz, Marketing des organisations sportives, 1 er Edition,  de boeck, 

Bruxelles, Belgique, 2009, pp 14-15. 
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  ؛التجهيزات لمثلالزمة للممارسة الوسائل املمونني الذين يوزعون املنتجات و ا  - 

 ؛، التسويقمثل الصحة مؤسسات اخلدمات الذين يدعمون املمارسة الرياضية   - 

      املؤسسات اخلاصة أو العامة اليت تتعاون مع عمل  اهليئات الرياضية ألجل اجناز األهداف اإلسرتاتيجية   - 

  .عمالءلية أو العات احملااجلمفيمكن أن يكونوا شركاء مثل   ،التسويقيةو 

 األخرية، هذه اليت بدو�ا ال وجود للرياضةتوجد اهليئات الرياضية و  تصفهايف منو  ،ذه الفواعل متثل منظومةه

تنظم من طرف التشكيالت  أنالتظاهرات الرياضية ميكن ف ،غري تنافسي أوتكون ذات طابع تنافسي  أنميكن 

 أيضا يشارك هناعرض و ال اميثلو  ميكن كذلك أنو ، ملشاركنيامارسة مبتبطة مباشرة وهي مر نظمات، امل أواالجتماعية 

يوجهوا  أنكذلك ميكن  و  ،، هذه الفواعل هي يف قلب الصناعة الرياضية، الرعاةاإلعالم، تفرجنيملكا  أخرىفواعل 

لى حد سواء مع ع املنتجة للخدمة األغلبية متثل األخريةهذه  ،كرة القدم احملرتفة  أنديةل مثلفائدة ا البحث على إىل

حركية نشيطة مرتبطة بتطور هذه املنظومة تتضمن  أن أن نشري إىلهنا من املهم و  ،اخلدمات املشرتكةقطاع 

 .العالقات بني الفواعل املختلفة

  1:وهية إىل أربعة قطاعات يميكن تقسيم الصناعة الرياضعامة،   بصفة

اركة يف الرياضية واألنشطة اليت ترتبط مباشرة بالرتفيه رياضية تقدم اخلدمات اليت تسمح باملش) منظمات(هيئات  - 

  .األندية، االحتاديات: مثل الذي تقدمه الرياضة 

  .معدات املصنعني: واملعدات الرياضية مثل  نتجاتاملتوفري  أويقوموا بتقدمي املوردين   - 

   .التسويقاملعلومة، الصحة ، : منظمات خدمية  تقوم بدعم  املشاركة يف الرياضة، مثل   - 

وأهدافها  العمومية أو اخلاصة تستعمل التعاون مع اهليئات الرياضية لتحقيق اسرتاتيجيا�ا) املنظمات (اهليئات   - 

 .الرعاة: كعمالء مثل  أواجلماعات احمللية، : يكونوا شركاء، مثل أنالتسويقية؛ ميكن 

  )12(يف الشكل املوايل رقم  تبطة �ااملر الرياضة والقطاعات  الصناعةتوضيح نتناول وألكثر بشكل مبسط 

 

                                                           
1
Alain Ferrand, Scott McCarthy, Marketing Sport Organisation Building networks relationships, 1st Ed, 

Routledge, New York, USA, 2009, p 04.  

 



  التسویق الریاضي     الفصل األول 
 

68 
 

المرتبطة بهاالرياضة والقطاعات  الصناعة):  12(الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Alain Ferrand, Scott McCarthy,  Marketing Sport Organisation : 

Building networks relationships, 1 Ed, Routledge, New York, USA, 2009 , p 05. 

  تطور الصناعة الرياضية: الفرع الثاني  

ولد تإىل أن صناعة الرياضة سابقة تقديرات وتشري ، أصبحت الرياضة واحدة من أهم املؤسسات العاملية يف جمتمعنا

عن الفرق الرياضية،  AT Kearney analysis(( بليون دوالر سنويا، وفقا لدراسة 620- 480بني ما 

واألحداث  ، املنتجات املرخصة الرياضية املنشآت املتمثلة يفالبنية التحتية حىت يشمل  وهذات، الرابطات واالحتادا

صناعة الرياضة هي بضعف حجم صناعة السيارات ف ،Plunkett وفقا ألحباث بلونكيت  و  .الرياضية احلية

  وحقل  التقاليد باحرتامو تتزايد عامليا الصناعة أصبحت  وهذه ، اوسبعة أضعاف حجم صناعة السينم األمريكية

                                                           
 AT Kearney  analysis  :  a global management consulting firm that uses strategic insight, tailored solutions and 
a collaborative working style to help clients achieve sustainable results 

المنتجات والخدمات ذات الصلة 

 )المرتبطة(

 )التظاھرات(األحداث 

الممارسة 

 الریاضیة

منتجي السلع 

صانع و

 المرافق

 الریاضیة

الشریك 

  التجاري

 والعمالء

مقدمي 

الخدمات 

 الداعمة
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ويستند هذا ا�موع على عدد من ا�االت املتنوعة يف الصناعة مبا يف ، توزيع وسائل اإلعالم اجلديدة) واجهة(

  1.ذلك لعب القمار، واإلعالنات، والرعاية، وما إىل ذلك 

مليار دوالر  75م حوايل  1999جم دخل صناعة الرياضة بالواليات املتحدة يف عام احلوعلى سبيل املثال بلغ 

 .متقدما على قطاعات صناعية أخرى 15أمريكي وجاء هذا الدخل يف املركز الـ 

  

  )المليار دوالرـ ب(إيرادات األسواق الرياضية في الواليات المتحدة األمريكية   ) :  13(الشكل 

  
 

   
 
Source :  https://www.statista.com/statistics/370560/worldwide-sports-market-
revenue .consulté le : 25/04/2016. 
 

 إىلم 2009مليار دوالر يف سنة  25,3  يف الواليات املتحدة األمريكية ازدادت من مثال مداخيل كرة القدم

م  2009 إىلم 2005 بصفة عامة فنالحظ زياد�ا الكبرية من اإليراداتما أ، % 9وهذا مبعدل  2013يف  35,3

مليار دوالر  14,8م ، أما التوقعات فرغم الزيادة بـ  2009مليار دوالر يف  58,4 إىلمليار دوالر ليصل  11,9بـ 

التقلبات  ىلإوهذا راجع على املرجح %) 7(مقارنة بسابقتها فقط % 5نسبة منو تكون بزائد ب كانلكن التوقع  

  .املالية احلادة يف السنوات القليلة املاضية األزماتو 
 

  
  

                                                           
1
 Matthew Shank ,  Mark Lyberger, Sports Marketing :A Strategic  Perspective, Routledge, 5th Ed, New York , 

2015, p12. 
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  :خالصة الفصل

ا�تمع اجلزائري خاصة، ورغم أن نشأة امة و التسويق الرياضي من املفاهيم اجلديدة يف ا�تمع العريب ع

 م18ناعية منتصف القرن الرياضة وتطورها يف ا�تمع الغريب عرف عدة مراحل عرب التاريخ وخاصة بعد الثورة الص

 مفهومها  أصبحفقد  ،معاصرةلعاب أ ونقلتها النوعية للرياضة من جمرد ألعاب تقليدية للتسلية والرتفية إىل اجنلرتايف 

  .الرتباطها القوي بالتسويق منه الرياضي أكثرالنشاط التجاري  إيلحاليا يل مي

هو التسويق يف  أشكاله جاذبيةأكثر و اخلاص،  للتسويق الرياضي أشكاله، أساليبه وختطيطه االسرتاتيجي

، يعين استخدام اهليئات الرياضية مناهج وأساليب إدارة التسويق املتبعة يف املنظمات  االقتصاديةالرياضة، الذي 

تسويق  :املختلفة مثل ق الرياضيالتسويوحماولة حتويل اهليئة الرياضية إىل شركة رياضية جتارية باستخدام أساليب 

لالعبني، تسويق املنشآت اإلعالن، التسويق التلفزيوين، تسويق البطوالت واملباريات، تسويق االدعاية و  حقوق

  .اخلدمات للجمهور الداخلي واخلارج، تسوق الرياضية

اليت تنقسم إىل  لتسويق الرياضيلسرتاتيجي عملية التخطيط االوتلجأ اإلدارة العليا يف اهليئات الرياضية إىل     

التقييم  مث سرتاتيجيةاإل تنفيذ، اإلسرتاتيجية صياغة، التعريف بالفرص التسويقية: راحل أساسية  تتمثل يفثالث م

ولة تطويرها باإلضافة إىل التخطيط افباستعمال الشكل املناسب واختيار األساليب املالئمة مع حم ،رقابةالو 

  . هذا من خالل متويلها الذايتوبراجمها و قيق أهدافها االسرتاتيجي يف إطار التسويق الرياضي ميكن للهيئة الرياضة حت

مع ظهور ف ،نستخلص وجوب مواكبة الركب العاملي فإننافيما خيص التسويق الرياضي والصناعة الرياضية 

 العوملة الرياضية واليت أصبح فيها العامل سوق مفتوح تسوده حرية انتقال السلع واخلدمات وحىت العمالة إىل جانب

تفتح األفق على عامل صناعة رياضية مهمة  ،كفرصة تسويقية جديدة وجذابة  هار و ظهسليع الرياضة وبالتايل قابلية ت

  . وتنافسية، هلا مكانة يف السوق العاملي ملا توفره من مزايا  وقيمة مضافة

  



  

  

  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني

  الهيئات الرياضية
 
 



  الھیئات الریاضیة    الفصل الثاني    
 

72 
 

  :تمهيد 

ية وخربائها يهتمون بتوصيف اهليئة الرياضية بصفة كلية من حيث إمكانية اهليئة إن دارسي اهليئات الرياض        

وبالتايل فهم ال يركزون فقط على بناء تلك اهليئات من الناحية الداخلية وتنظيمها  ،يف حتقيق أهدافها بفاعلية

تمع املختلفة االجتماعية،  ولكن أيضا مكانة هذه اهليئة يف التفاعل مع ا�تمع املوجودة فيه من خالل أنظمة ا�

  .    ة الرياضية وهذه األبعاد  واملتغرياتقة التأثري والتأثر ما بني اهليئاالقتصادية والسياسية أو عال

تظهر مفاهيم عامة مرتبطة باهليئات الرياضية انطالقا من مفهومها اخلاص، ومن خالل   اإلطارويف هذا 

الرياضية اليت وجدت  أواالقتصادية  سواء األشكالو  األهدافز أهم هيكلها التنظيمي، كما ترب  أو هاشكلكذلك 

ل و القصوى من اجل الوص هاالرياضية وأمهيت اإلدارةفيظهر من خالل قدرات  التسيري أماالرياضية،  األندية ألجلها

االجتماعية  قانوين ينظم ويضبط احلركة الرياضية من كل جوانبها ، إطاراملرجوة، كل هذا يتحدد يف  األهداف إىل

   .االقتصادية وحىت 

  :املتعلقة باهليئات الرياضية وذلك وفق املباحث اآلتية األساسيةيتناول هذا الفصل دراسة وحتليل املفاهيم 

  ؛ماهية اهليئات الرياضية  - 

  ؛الرياضية اإلدارة  - 

  ؛البدنية والرياضة القانون املتعلق بالرتبية  - 

  .لرياضيةأساسيات التمويل يف اهليئات ا  - 
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  ماهية الهيئات الرياضية: المبحث األول 

 با�ال يرتبط اجتماعي الرياضي أو هي تكوين القطاع خلدمة ا�تمع ينشئها هيئات تعترب اهليئات الرياضية      

ب نشأ�ا وتطورها التارخيي إىل جانب تقدمي مفهوم ملاهية الرياضة مع إظهار اجلوانالرياضي، ومن خالل دراسة 

وإبراز األهداف واألشكال االقتصادية املرتبطة باألندية الرياضية  ،هلذه هليئات وطيناملتعلقة بالتنظيم الدويل وال

  .ميكننا تشكيل صورة عامة ملاهية اهليئات الرياضية

 الرياضة ماهية: المطلب األول  

  نشأة وتطور الرياضة :الفرع األول 

ميكن أن نالحظ ثالث  ،Arnaudد  منهم  أرنو و  اضةحسب عدة باحثني خمتصني يف تاريخ الري

 ةكون مرتبطتدة حتت شكل ما أو آخر، وبالتايل تعترب أن الرياضة كانت دائما موجو  ،األوىل، أساسيةافرتاضات 

 أن تطور للرياضة التقليدية، أما الثالثة ، فتعترب املعاصرة ما هي إالفتعترب الرياضة  ،بطبيعة  اإلنسان، بالنسبة للثانية

هذه األخرية و  ،من بعد ذلك لباقي دول العامل يف اجنلرتا يف وقت الثورة الصناعية، وانتقلت ظهرتالرياضة املعاصرة 

الرياضة د قطيعة بني الرياضة التقليدية و ولكن توج استمرارية، إذ أ�م يعتربون انه ال توجد غالبية الباحثني�ا  سلم

  1.املعاصرة

 انتشرتاجلماعية وحلت حمل األلعاب التقليدية و الرياضة الفردية و تطورت  م19انطالقا من منتصف القرن 

فدراليات ال، رابطاتاليكلة الرياضة يف النوادي، منه إىل باقي دول أوروبا، وكان هذا بداية هيف كامل اجنلرتا و 

ية الد الفدراليات الدولظهر مي م20وبداية القرن  م�19اية القرن  ، ومعتوحيد القواعد الرياضية وإىل اللجان و 

كأس ديفس للتنس، دورة م  1904، ية كبرية مثل األلعاب االوملبيةودورات عامل، كرة القدم م1881مثل اجلمباز 

مح تربط انطالقا من هذه الفرتة ظهرت املالات الكربى، و تظاهر عامل وأوروبا للفرنسا للدرجات اهلوائية، وبطوالت ال

ملنافسة ، النتائج، األرقام القياسية املرتبطة بااءاألد ياضة االحرتافية مهيكلة حولفالر ، الرياضة بعامل االقتصاد

كان هذين اجلانبني واألخالق الرياضية واحرتام اخلصم، و  ب رياضة اهلواة يف إطار احرتام املبادئالرياضية، إىل جان

فمن الوجهة السياسية،  ة،يرياضية و صاداقتغايات مت استغالهلما يف خدمة و  األساساهلاوية مها و  للرياضة احملرتفة

                                                           
1 Jean François Bourg,  Économie du sport, Ed  La Découverte, Paris, 2005, p  03. 
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 كان ذلك جليا إبان الصراع  خالل احلربلطة احلاكمة ألجل إظهار تفوقها و الرياضة تستعمل من طرف الس

الرأمسايل يادة االحتاد السوفيايت سابقا و الغريب سابقا أي بني املعسكر االشرتاكي بقالباردة بني املعسكرين الشرقي و 

  1.هام يف هذا الصراعدول امليداليات واالنتصارات يعترب معيار حاسم و يادة أمريكا، فجبق

، مث فيما بعدستمر ا، و م19رياضية بدأ من �اية القرن فان التنظيم العقالين لل من اجلانب االقتصادي، أما

التقدمي  طرة املالية  مع خمامليف أجواء العو  بال ترددامة و ت ةفت بصدخل، والرياضة  م1980فرض نفسه يف سنوات 

القيم األخالقية التقليدية اليت تشكل جوهر هذا  حتدىاقتصاد السوق للرياضة  تغلغل إن. الفائدةو عصر الربح  إيل

 التنكر إىلذلك يؤدي مما  كله،النظام  يتم عكس ف، ةالرياضي الغايةحتل حمل  االقتصادية اإلمكانياتف ،النشاط

 .د والغشالفسا ،املنشطات، االبتزاز فيظهر  لذا�ا،

عدة أثار اقتصادية  أيضا توجد، بل ةلرياضلفقط بالطابع االحرتايف  ا�ال االقتصادي ليس حمدود 

لكن عدة مؤثرات خارجية مثل التعليم والروابط االجتماعية، و اليت تظهر من خالل واجتماعية لرياضة اهلواة و 

التجاري جيعلها غري مرئية حبيث أن مستقبل الرياضة ومهما كانت املنفعة املقدمة وبصفة معتربة، فان طابعها الغري 

 نميكيف األخري و  ، بصفة  سليمة  مع الرياضة االحرتافية  تبينييرتبط بصفة كبرية بقدرة   )القاعدية(اجلماهريية 

أو  يف عملية التسليع الرياضي املعنية بصفة أكثريف مقابل الرياضة الفردية تظهر  بأ�ااعتبار الرياضة اجلماعية 

 2.احلدث الرياضي

  تعريف الرياضة:الفرع الثاني 

  :يلي من تعاريف الرياضة جند ما

الذي يوجد أصله اللغوي الفرنسية، و اللغة االجنليزية و  يف sportالرياضة كرتمجة ملصطلح "استعمل مصطلح 

ن الناس عندما حيولون ممضمو�ا ومعناها التحويل والتغيري، ولقد محلت معناها و  )Disport(يف اللغة الالتينية 

     بصور�ا النظامية " الرياضة" من خالل الرياضة، و حالرتويمشاغلهم واهتماما�م بالعمل إىل التسلية و 

  3."األرفع مهارةوهي األكثر تنظيما و   ،"اللعب"واملنضبطة طور متقدم من األلعاب وبالتايل من  

                                                           
1
 Jean François Bourg,op cit, p 04. 

2
 Idem, p 05. 

            االجتماعيـــــة  حتديـــــد أوجــــه االرتبــــاط بــــني االقتصـــــاد و الرياضــــة، األكادمييــــة للدراســــات: اقتصــــاديات الرياضــــة  فــــالح امحــــد ، معزيــــز عبـــــد الكــــرمي ،   3

  .54ص ، 2013جوان   ،3جامعة اجلزائر ، 10العدد  ،قسم العلوم االجتماعية ،واإلنسانية
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جمهود جسدي عادي أو مهارة متارس مبوجب قواعد عبارة عن  : "على أ�ا الرياضةتعرف  أنكذلك ميكن 

متفق عليها �دف الرتفيه، املنافسة، املتعة، التميز، أو تطوير املهارات، واختالف األهداف، جمتمعة أو منفردة، 

هناك العديد من الرياضات، وهي تشغل جزء . أو الفرق من تأثري على رياضتهم باإلضافة إىل ما يضيفه الالعبون

 1."لناس، يصرفون عليها بعض ماهلم، وتثري اهتمامهم، سواء كانوا العبني أو متفرجني أو متابعنيمن وقت ا

�دف منظمة واليت  أو عارضةتتم من خالله مشاركة  الذي النشاط البدين أشكال كل"كذلك  الرياضةتعين 

 يف احلصول على نتائج أو عيةالعالقات االجتماالصحة العقلية وتشكيل اللياقة البدنية و  حتسني التعبري أوإىل 

 2."على مجيع املستويات املنافسة

 ،جسدية مهارات أو و جمهود بدين تتطلب حتقيق نتيجة قادر على نشاط بشري" :الرياضة كذلك هي

  3".رياضة وتنظيمه يكون تنافسي و مقبول عموما  باعتبارهحبكم طبيعته  الذي

 لألممالتابعة  )اليونيسكو(  ة  مبنظمة الرتبية  والعلوم والثقافةحسب اللجنة احلكومية للرتبية البدنية والرياض

عرب عن الرتبية ت  يتالعلى أساس التفريق بني الرتبية البدنية وضعت مصطلح الرتبية البدنية والرياضية  " : املتحدة

ة البشرية و اليت حتكمها البدني األنشطةاحلركية، وبني الرياضة اليت تعرب عن املنافسة يف  األنشطةعن طريق البدن و 

  4."قواعد معينة

 الهيئات الرياضية تنظيم : ثاني المطلب ال

  الهيئات الرياضية مفهوم: الفرع األول 

  :يلي يتمثل مفهوم اهليئات الرياضية فيما

 هيكل هلا مؤسسة كأي مثلها وهي الرياضي القطاع خلدمة ا�تمع ينشئها هيئات هياهليئات الرياضية "

   .5"أجله من أنشأت الذي واهلدف وحجمها فقيت تنظيمي

                                                           
  .16، ص 2011، دار أسامة للنشر و التوزيع،عمان، األردن، 1حسام سامر عبده، اإلدارة الرياضية احلديثة،ط  1

2 Rob Wilson ,Mark Piekarz,  Sport Management , the basics, 1st Ed, Routledge, New York, 2015, p 03. 
3
 Ibidem. 

  .16 ، ص2001 ، دار الفكر العريب القاهرة، مصر،1عصام بدوي، موسوعة التنظيم و اإلدارة يف الرتبية البدنية و الرياضة، ط  4

 حلوان، جامعة للبنني، البدنية الرتبية كلية ،منشورة غري ستريماج مذكرة الرياضي، ا�ال يف العامة العالقات إلدارة مقرتح منوذج حممد، صبحي شرفأ 5

  .25، ص 2000 القاهرة،
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 با�ال يرتبط اجتماعي تكوين هي الرياضية املؤسسة" أن إىل  Daft Roppinsوروبينز  ،دافت ويشري

 تلك ألهداف وطبقا املؤسسة تلك متارسها اليت األنشطة بطبيعة أهدافه حتدد وصناعة كمهنة الرياضي

  1".األنشطة

 حمدد بناء ذات علمي أداري بفكر تدار مؤسسة هي الرياضية املؤسسة : "نأ  Daftأيضا دافت ذكر وقد 

 اهليكل ويتفق واملسئوليات االختصاصات حتديد مع اإلدارية واملستويات املختلفة والشعب األقسام بداخلة

  2".املؤسسة تلك وحجم مؤسسة لكل التنظيمي

 :خالل منظورين من هلا هياكل وبناء اتقسيمه ميكن وأيضا الرياضية اهليئات بني منيز أن ونستطيع 

 .ونظريتها اهليئة فلسفة  -

  .التنظيمي السلوك  -

تركيبة اجتماعية يف قلب الصناعة اهليئة الرياضية هي "ن إف ،Parent ترناوب  Slackوحسب سالك 

  3 ".الرياضية

على  اإلدارةمجيع عناصر اجلودة يف تطبيق  مواصفاتتطبيق املعايري العلمية و تعتمد اهليئات الرياضية على 

حىت تتميز و  لإلدارةالنشاطات اليت تؤديها وفقا لفلسفتها ، وذلك بغرض حتقيق عنصر الفاعلية و  هابراجممشروعا�ا 

من جماالت احلياة املرتبطة  جمالاحلادث يف كل تنامي واملتالحق و التطور املعلى التكيف مع التغيري املستمر و بقدر�ا 

  4 .على  وجه اخلصوصبالرياضة العاملية 

  الهيكل التنظيمي الدولي للرياضة: الفرع الثاني 

  5:يشتمل اهليكل التنظيمي الدويل اخلاص باأللعاب الرياضية على أربعة تنظيمات أساسية هي      

: اللجنة األوملبية الدولية: أوال
(I.O.C)                                                                                   

وهي أعلى سلطة رياضية يف العامل، فهي تدير احلركة األوملبية العاملية عن طريق أجهز�ا واللجان األوملبية الوطنية 

 ،املنطوية حتت لوائها، وهي تدير احلركة الرياضية يف العامل عن طريق االحتادات الدولية واملنظمات الرياضية املختلفة

  .م1894 سنة اللجنة األوملبية الدولية مؤسس Pierre De Coubertin رنسي بيري دي كوبرتانيعد البارون الف

املكتب التنفيذي للجنة األوملبية الدولية هو اجلهاز التنفيذي فيها، ويتألف من رئيس وعشرة أعضاء وأمني       

                                                           
1
  .26، مرجع سبق ذكره، ص حممد صبحي اشرف  
  .27املرجع السابق، ص  2

3 Alain Ferrand, Scott  McCarthy, Thererry Zintz, op cit, p 15. 
  .34 ،، ص2009القاهرة،  ،، مركز الكتاب للنشر1سس العلمية لإلدارة الرياضية، طكمال درويش ، حممد احلمامحي ، سهري املهندس،  األ   4

5 http:// www.arab-ency.com/_/details.php?nid=14408, consulté le : 21/02/2016.   
 I.O.C : International olympic committe. 
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والطبية  اإلدارية واملالية والقانونية وتتفرع عن هذا املكتب عدة جلان فرعية ختتص بالنواحي الرياضية و . عام دائم

وهناك . األومسة األوملبية ومكتب احلركة األوملبية العاملية واإلعالمية والتنسيق وغريها، كما يتفرع عنه جملس ملنح 

مستشارون للرئيس يف األمور القضائية والتجارية والشؤون املالية واملنهاج األومليب، ومستشارون يف النواحي الفنية 

واإلعداد للدورات األوملبية وألمور الطوابع الربيدية األوملبية، وهناك كذلك مستشار خاص لقضايا الدول النامية، 

                                                                                                                .وحمكمة خاصة للفصل يف القضايا الرياضية

  االحتادات الدولية لأللعاب الرياضية:  ثانيا

                          :فئات 03 وهيتسمى االحتادات الدولية لأللعاب الرياضية �ذا االسم انطالقاً من صفتها الدولية،  

االحتادات الدولية و   االحتادات الدولية لأللعاب األوملبية الصيفية: إىلاالحتادات الدولية األوملبية  وتنقسم   - 

                                                                                            لأللعاب األوملبية الشتوية 

                                                                                       االحتادات الدولية غري األوملبية - 

.                                                         االحتادات الدولية الرياضية غري املعرتف �ا من اللجنة األوملبية الدولية - 

                                                                                   املنظمات الدولية األخرى: ثالثا

ومن  ،الرياضية دولية خمتلفة تضاف إىل االحتادات وتعد جزءاً من هيكل التنظيم الدويل لأللعابهناك منظمات 

  :بني هذه املنظمات ما يلي

                                                                                   A.I.O                        األكادميية األوملبية الدولية  - 

    A.S.O.I.F    منظمة االحتادات الدولية األوملبية الصيفية - 

                                                                    A.I.W.F      منظمة االحتادات الدولية األوملبية الشتوية - 

  A.G.F.I.S     االحتاد العام لالحتادات الرياضية الدولية  - 

                                                                                 A.C.N.O                  ان األوملبية الوطنيةاحتاد اللج - 

                                                                      F.I.S.U                   االحتاد العاملي للرياضة اجلامعية - 

                                                                     C.I.S.M                 ا�لس الدويل للرياضة العسكرية - 

     C.I.J.M         اللجنة الدولية أللعاب البحر املتوسط  - 

  منظمات رياضية معرتف �ا:  رابعا

  :ومنها ما يلي دولية خمتلفةواحتادات منظمات تضم 

  املنظمة الرياضية ألمريكة الوسطى والبحر الكارييب - 

  املنظمة العاملية للصحافة الرياضية - 

  االحتاد األورويب للصحافة الرياضية - 

                                                                                                              االحتاد الدويل للتوقيت - 

  .يظهر اهليكل التنظيمي الدويل للرياضة بصورة أبسط) 12(من خالل الشكل و 
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  التنظيم الدولي للرياضة): 14(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                         -ency.com/_/details.php?nid=14408 www.arab:  باالعتماد على باحثمن إعداد ال :المصدر 

Consulté le 21/02/2016. 

  

 اللجنة األولمبية الدولية

االتحادات الدولية 

 لأللعاب الرياضة

المنظمات الدولية 

 األخرى

منظمات رياضية 

 معترف بها

االحتادات 

الدولية الرياضية 

غري املعرتف �ا 

من اللجنة 

  األوملبية الدولية

 

االحتادات الدولية 

  االوملبية غري

االحتادات 

 الدولية االوملبية

األكادميية الدولية  -

               االوملبية

االحتادات  منظمة - 

  الدولية األوملبية الصيفية

الحتادات منظمة ا - 

 الدولية األوملبية الصيفية

احتاد االحتادات  -

الرياضية الدولية املعرتف 

                     �ا

احتاد اللجان األوملبية  -

               :الوطنية

االحتاد العاملي للرياضة  -

 اجلامعية

ا�لس الدويل للرياضة  -

  العسكرية

أللعاب  اللجنة الدولية -

  سطالبحر املتو 

  

    االحتادات

 الدولية    

االوملبية 

 الصيفية

االحتادات الدولية 

االوملبية الشتوية   

املنظمة الرياضية  -

ألمريكة الوسطى 

  والبحر الكارييب

املنظمة العاملية  -

  للصحافة الرياضية

االحتاد األورويب  -

  للصحافة الرياضية

االحتاد الدويل  -

  وقيتللت

االحتاد الدويل  -

للطوابع الرياضية 

  األوملبية

ا�لس الدويل  -

للرتبية البدنية وعلوم 

  الرياضة

االحتاد األومليب  -

الدويل للبحوث الطبية 

  الرياضية
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  أشكال الهيئات الرياضية: المطلب الثالث 

 أخرىو  هيئات حكومية على تشتمل الرياضية اهليئات البدين والرياضي جيعل من للنشاط ديداجل التنظيم

  1:أهلية

 الهيئات الرياضية الحكومية: الفرع األول 

     الشبيبة  وزارات منها  الرياضية،  البدنية النشاطات  تسيريو   إلدارة عنها احلكومة تفوضها مؤسسات وهي      

 جانب إىلو   ى،ألخر دولة من التسمية ختتلف حيث مؤسسات أو الرياضةو   بللشبا مةعا هيئات الرياضة،و   

 خمتلف عرب الشبابو   النشء وتعليم تربية برامج عن ولةؤ مس كو�ا التعليمو   الرتبية وزارات جند املؤسسات هاته

  .التعليمو   التكوين مراحل

  )غير الحكومية ( خاصة الهيئات الرياضية ال: لثاني الفرع ا

 ومتثل انتشارهاو   وتعددها الختالفها ا�تمع يف الرياضي البدين النشاط ملمارسة الكربى احلصة صاحبةتعترب 

 اعتباريني أو طبيعيني عدة أشخاص من تتألف مستمر تنظيم ذات مجاعة كل األهلية أواصة اخل الرياضية  اهليئة

 أن كذلك   جيبو   وتروحيي، صحي ثقايف، تماعياج رياضي، طابع حتمل وحدات هي خلاصةا الرياضية تيئافاهل

 تلك نظام الرأمسالية، أصبحت إىل االنتقالو   االقتصادية األنظمة تشهدها اليت املستجدات مع أنهإىل  نشري

 .واملعنوية املادية فيها مبا اإلنتاج عوامل من كثري بني جتمع بصفتها اقتصادية طبيعة ذات اهليئات

 :إىل اصةاخل ضيةالريا اهليئات صنفت قد و

                                                                                                 ؛األوملبية اجلان -

 ؛الرياضية االحتادات -

  ؛الرياضية األندية -

  ؛الرياضة و الشباب مراكز  - 

  .الرياضية األنشطة مجعيات  - 

  

  

 

                                                           
 القسم يف القدم لكرة احرتافية أندية جمموعة يف حالة دراسة: الرياضية  املؤسسة يف لألموال اإلسرتاتيجية اإلدارة و التمويل سلمى، أساسيات شريفي  1

  .48، ص 2012،  3اجلزائر الرياضية، جامعة و البدنية الرتبية ، معهدغري منشورة دكتوراه األول، أطروحة الوطين
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  الرياضية نديةلأل الرياضية واالقتصاديةاألشكال و هداف األ: المطلب الرابع 

 االقتصادية لألندية الرياضيةاألهداف الرياضية و :  األولالفرع  

موذج أساسيني مها النمنوذجني تتلخص يف و  ،اقتصادية أواضية يفقد تكون ر  األهدافهناك اختالف من حيث 

  .النموذج األورويبالرياضي ألمريكا الشمالية و 

  الشمالية ألمريكالنموذج الرياضي ا :أوال  

املنافسة الرياضية بني األندية هي ، اقتصادي حبت ههدف ،مريكا الشماليةأل نوع هو النموذج الرياضيأول 

األندية هو  غايةبين على غرض اقتصادي و ، صورة النموذج الرياضي ألمريكا الشمالية يف خدمة منطق الربح

البطولة اليت  .تعظيم األرباح الثانوية هةوجو يف هف الرياضي اهلدفأما  تعظيم األرباح مع ضمان جودة العرض

ال ا�تلعب يف املنافسة  للفرق، هبوط أوصعود ال يوجد ينظمها دوري احملرتفني هي فريدة من نوعها، حيث 

على  ةإسرتاتيجييتم وضع فوليس على الساحة الرياضية،  يتنافسعن طريق تشكيل لبطوالت الدوري ال االقتصادي

  1 .م1961ضعيفة مسموحة منذ املنافسة االقتصادية  من خالل املنافسة الرياضية حمفزة ،املدى الطويل

وقف هذا امل ،لحقوق التجاريةبصفة مركزية لبيع ل ضمن رابطاتتكتل  أوتنظيم  كونت أنميكن األندية 

 ،املنافسة يبقون يف الذينفزيونية والرعاة أعلى بكثري يف مواجهة القنوات التل يةسوققوة  ي يعطي للرابطاتحتكار اال

 التماسكو  تساقالاو  ،إمكانات الفرق يساوي بنيو تضامن بني األندية م تنظيم حقيقيبجتميع الدخل يسمح إن 

 .املعيار االقتصاديبا يحصر  الدخول واخلروجيقع  أينعمل يف دائرة مغلقة رابطة تأيضا أن كل  ميثلاالقتصادي 

يستمر حنو قد لكن ثالثة أشهر،  ميثلوسم الرياضي يف األصل فامل ؛حمدودة عمداالنموذج  ايف هذادي و عدد الن

حزم لوفقا لهذا على اللقب و اللعب مرحلة النهائيات أو رحلة ملوينقسم هذا املوسم يف املوسم العادي ، ستة أشهر

  2 .الرياضية اخلاصة

فرق لبالنسبة توزيع الهذا يتم و بعة أو مخسة خالل املوسم العادي، يتم تقسيم الفرق إىل جمموعات من أر 

حواجز وجود ينتظم من خالل السوق ب مقارنةرياضي ال العرض ،الدوري على أساس حسابات اقتصادية حبتة

 من نفس أخرىفيها فرق اليت ال توجد حتدد فقط يف ا�االت و  ،بسعر مرتفع كون يو  االمتياز بيعاتمل أودخول لل

 .حرج أييكون هناك  قبل وحىت ال مناليت أنشئت  الرابطة

 

                                                           
1 Claude Legrand, Dynamique stratégique des organisations sportives et modes de régulation,  Thèse pour 
obtenir le grade de  Docteur, Laboratoire d'Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation 
(Lipsor), Conservatoire national des arts et metiers,France ,2010, pp 62-63. 
2
 Idem, p 63 .  
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  النموذج األوروبي للرياضة:  ثانيا

منظمة بصفة  األنديةاملنافسة بني  ،كل بلد  خمتلفة حسب فيه أمناط التشغيلو  النظام األورويب أقل جتانسا 

 نزولية  والاحلركة الرياضية تتحد عرب آلية مستمرة لرتق الدويل؛متداخلة، من املستوى احمللي إىل مستوى هرمية و 

يف حدود  املكاسب هو تعظيم ألنديةلبالنسبة ، فإن اهلدف هذا السياق يف ،ملدينةاق وتنظيم إقليمي يوحد  الفر 

على مستوى  املالية من املنافسات األندية بسبب  احلالةاستبعاد  إىلالرياضية قد تؤدي  النتائج الكثري منو  ،امليزانية

  1.أوروبا يف كثرية  أندية نيب كبري تباعد، هناك اقتصاديا ،عال

، قائمة سوق األوراق ية املتعددةالرقابة اإلدارية، املشاركة الوقت ،الرسوم االجتماعية الضرائب، ،رقم األعمال

 الرياضةب االعرتاف ،عوامل عدم التجانس كلها  متثل ،احلقوق التجارية تقاسمو  بيع ،املرافق الرياضيةملكية املالية، 

  .حرية التنقل وقواعد قانون املنافسةقواعد اخلضوع ل جيربها على أوروبايف مجيع أحناء اقتصادي  كنشاط االحرتافية

 نوع من يمنع نظامف ،قانون االحتاد األورويب تتناقض مع يف أمريكا الشمالية التنظيم االقتصادي وثائق تظهر

ويف  ناديه للبقاء يف العبال يضطر لكولذ ،تارهختالذي  مع النادي حرية التعاقد حيد من ماأو  األجورسقيف ت

 غري وارد  Draf درافنظام نوع  ،املعمول �ا الطبقة سقفيتجاوز  بالتايل أجره من بشكل حاد خيفض ،لنهايةل

أن يكون دون  ناد بالتعاقد مع ملزم الالعبو  ،الرياضي سوق العملدخول  أمام عوائق إدخال منذ غري قانوين ألنه

  .الناديفرضها من و  هذه األخرية يتم حتديدهاو ، الرياضية الظروف أو املالية لى الشروطع التفاوض إمكانيةله 

إن أي  ،غري واقعي أنهظهر ي اقتصاديا رتبطمكل تنظيم بصفته بطولة مفتوحة و   يبو األور على الصعيد  

التجارية والتلفزيون  وباملثل، فإن تقاسم عائدات من بيع احلقوق أوروباالفرق يف كل توحيد إىل تنظيم يؤدي حتما 

     2.يبدو غري واقعي متاما على املستوى األورويب 

األندية هلم  اليت توفرهااإلمكانيات  مبا يف ذلك الالعبني الشباب،تكوين ميكن أن نقول أن عملية ، وأخريا

 �بعملية ك ملكونةا عند األندية تشبه أعمالفهي  من أندية أخرى، الشراء بأفعال بالكامل اتدمريه ميكن، احملرتفة

  .العناصر ألفضل حقيقي

  االقتصادية لألندية الرياضيةاألشكال الرياضية و : فرع الثانيال

احملرتفة  الرياضية األنديةالنادي الرياضي للقطاع اجلمعوي و  لألندية الرياضية عموما شكلني أساسني  ومها

  .اريجلقطاع الت
                                                           

1
 Claude Legrand, op cit, p 64.  

2
 Idem, p 65. 
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 النادي الرياضي للقطاع الجمعوي : أوال 

     الذي ال يرضا بالعرض التجاري  ؛شأ عموما آلجل اإلجابة عن  طلبمجعية ذات طابع خاص تنوهي        

التسيري التسيري التجاري و يوجد يف الوسط  ما بني  فيها منط التسيري إن  .على السواء أو بالعرض لإلدارة العامة

  1.العام

خيار سياسي حتت قيود نسبية للتكاليف وليس مبنطق  ، سعر البيع ينتج منوبالتايل، بالنسبة للهيئة اجلمعوية

هذه الغاية  تحىت لو كان، و رحبيغري عن مجعية  هلدف هنا هلذا نتكلم  ،األرباح تعظيماقتصادي املتمثل يف 

ليست هدف يف حد بالنسبة للجمعية، نتيجة اجيابية ف، بالتايل ،ال حتول دون استمرار النتائج الرحبيةفهي  ،�ائية

عريف القطاع اجلمعوي يتم ت .اجلمعوية ابشكل أحسن أهدافهو  تحقيقلبل وسيلة لتمويل ذايت، تطوره إذن  ذا�ا،

تنظر إىل أربعة أنواع يجب على األندية أن ف ،وإدارة يف ظل قيود معنويةبشكل جيد انطالقا من نظام بأهداف و 

قيد خارجي لالستجابة لطلب  وية،مرتبط بالقيم املعناألهداف خلي مضاعف للرحبية و قيد دا :من القيود

يأيت من املمولني وذلك باإلجابة  ،ودة العرض، قيد خارجي ثاينجباملنخرطني، يف مقابل دفع املستحقات يطالبون 

املنظمات  أواملنافسني سواء الفرق األخرى  يتعلقأخر قيد و عن  تطلعا�م من خالل صورة الداعمني والرعاة، 

 2.ن يستهدفون نفس الطلب ملمارسي الرياضة أو حىت الدعم املايل للشركاء والرعاةة، الذياالقتصادية الرياضي

  األندية الرياضية المحترفة للقطاع التجاري: ثانيا

 ألغراض، األسواقحصتها يف و  أعماهلارقم  جتارية �دف إىل زيادة شركات هي رتفةاحمل األندية الرياضية 

الذي   اجلمعيات أخالقيات ملخلفاتو طهم غالبا ما تكون غري واضحة اليت تنش النفعية أخالقيات ولكن رحبية،

بعض النوادي ميكن  ،هلاوي و احملرتفأ بني النادي اجلمهور دمج من خالل ، أو احرتافه قبل الناديت متثل كان

 مشجع مرتبط أوكمتطوع، ممول عمومي،  ةطوعيبصفة اهلاوي  الذي نعطيه  3.تتمادي باللعب على املستويني أن

              . اليت ال نسمح �ا يف شركة جتارية غري رياضيةو  أخطائهنتجاوز عن  أنالذي ميكن عاطفيا بناديه و 

يف مقابل املشاركة يف  أموالالشركاء يقدمون رؤوس ف، فتح النادي على متويل خارجي مهتماالحرتاف ينتج عنه إن 

 يظهر ذلكو  ،أوروباصورة فرق كرة القدم و خاصة يف  عرض جيد هلذا التطور االقتصادي يوجد يفوال ،األرباح

 .يف آسيا وكاالت جتارية ملنتجا�ا املختلفة خاصةو  أخرىفرق كبرية هناك متلك يف بلدان ب

                                                           
1
 Gary Tribou, Bernard Auge, Management du sport , marketing et gestion des clubs sportifs, Dunod, 2 èm Ed, 

Paris, 2006,p  6. 
2 Ibidem . 
3 Idem, pp  8-9. 
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  الرياضية اإلدارة: المبحث الثاني

ستخدام قادرون على ا أفرادتوي على مكونات رئيسية، ويقوم �ا حتالرياضية هي نشاط مضمون،  اإلدارة        

وحىت  أبعادها، ة اإلدارة الرياضيةطبيعلحتليانا  وانطالقا منحمددة،  أهدافه حنو لتوجلما هو متاح من موارد، 

  .مقبوالواضحا و  أمرا �ااملفاهيم املتعلقة توصيف يصبح ، أشكاهلا

  الرياضية اإلدارة ماهية:  المطلب األول

  تعريف اإلدارة : الفرع األول 

  : ومنها باإلدارةتعاريف اخلاصة توجد جمموعة من ال

اإلدارة هي املعرفة الدقيقة ملا تريد من اآلخرين أن يقوموا بعمله، مث التأكد من أن األفراد "  فردريك تايلور حسب

  .1"يقوموا يقومون بعملهم بأحسن وسيلة ممكنة و اقل تكلفة

  .2"الرقابةألوامر والتنسيق و التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار ا : "كما يعرفها هنري فيول بأ�ا

       مشروع،  بإنشاءتتعلق  أوالوظائف اليت ختتص الواجبات و العملية اليت تشمل مجيع  " :بأ�ايعرفها كمبل و 

تنظيمي  إطاركل ذلك يف  ، وتنسيقمادية وبشرية إمكانياتمن حيث وضع السياسة العامة، وتوفري ما يلزم من 

  .3"األهدافيساعد على حتقيق 

  4."العامة األهدافو  األغراض إىلالتفاعل احليوي لصنع الفعاليات للوصول  " بأ�اهيمفيل قريفتس فريى  ماأ

  تعريف اإلدارة الرياضية: الفرع الثاني 

:                                                          الرياضية و منه ما يلي  لإلدارة  توجد جمموعة من التعاريف

 املوارد  مجيع استخدامو   الرياضية ةيئاهل أفراد جمهودات رقابة ،قيادة ،تنظيم ،ختطيط عملية " :هيرة الرياضية اإلدا

 بصور وإخراجه الرياضية، اهليئات يف الرياضي املنتجو   العمل عناصر تنسيق فن وهي ، احملددة  األهداف لتحقيق

  5 ."اهليئات هذه أهداف حتقيق أجل من منظمة

                                                           
  .04جع سبق ذكره، ص لسطري، مر ا رائد حممد 1
2
  .04 املرجع السابق، ص 

  .نفسه املرجع 3

الوراق للنشر  ،1ط األهداف وخطط العمل املستقبلية لالحتاديات واألندية الرياضية يف الوطن العريب،: مروان عبد احلميد إبراهيم، إسرتاتيجية الرياضة 4

                                                .144ص  ،2010والتوزيع، عمان، 
                             .15-14ص  ، ص2010، وزارة الثقافة و اإلعالم للطباعة والنشر، البحرين، 1ط نعمان عبد الغين ، لطيفة عبد اهللا شرف الدين ، اإلدارة الرياضية، 5
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إخراجه بصورة منظمة من ج الرياضي يف اهليئات الرياضية و املنتفن تنسيق عناصر العمل و " :لك بأ�اوتعرف كذ

  1."هذه اهليئاتأهداف  أجل حتقيق

  2. "توجيه كافة اجلهود داخل اهليئة الرياضية لتحقيق أهدافها" : تعرف بأ�اكما 

  

التقييم داخل تنظيم والتوجيه واملتابعة وامليزانيات و املهارات املرتبطة بالتخطيط وال":  ميكن تعريفها بأ�ا كذلك

  3."مؤسسة ما تعين بشؤون نشاط رياضي معني

يف  تشاركاليت  جلميع الناس لألنشطة، األعمال التجارية، التنظيمات واملمارسة الدراسة" :اإلدارة الرياضية هي

  .4"ياضةتصل بالر املاملنتج  جتاري أو أي عمل تنظيم أو ، تشجيع، تسهيلإنتاج

إلدارة العامة للهيئة من خالل جمموعة من السياسات اإلنتاجية للسلع أو ا" :تعرف بأ�اإدارة اهليئات ميكن أن 

  متسقة مع بعضها البعض  ،اخلدمات، االتصاالت، التسويق، املوارد البشرية، السياسة التمويل ومراقبة امليزانية

  5."يرتجم من خالل الثقافة التنظيميةي الذوتتالقى يف اجتاه املشروع االسرتاتيجي و 

 به يقوم رئيسية، مكونات على وحيتوي مضمون له نشاط هي الرياضية ميكن أن نقول أن اإلدارة ومما سبق

  هي الرياضية  اإلدارة نإ.  حمددة أهداف حنو العاملني  لتوجيه  موارد من متاح ما هو استخدام على قادرون أفراد

  .احملددة األهداف لتحقيق املوارد مجيع واستخدام ،ةالرياضي ةيئاهل أفراد جمهودات قابةور  وقيادة ختطيط عملية

  

    أهمية اإلدارة الرياضيةطبيعة و : المطلب الثاني 

  طبيعة اإلدارة الرياضية:  الفرع األول

 دارةفاإلاملنشودة،  األهدافالرياضية قدرات خاصة ومتميزة لدميومة العمل �دف حتقيق  اإلدارةتتطلب 

  6:أمهها  الناجحة تعتمد على عوامل عدة

  ؛املوظفني ومجيع العاملني يف جماال�ا ،القيادة - 

                                                           
  -قسم املناهج و املقررات  -األندية الرياضية، اجلامعة اهلولندية  -دات االحتا -اجلامعات  -املدارس : مفيت إبراهيم محادة، تطبيقات اإلدارة الرياضية 1

  .17، ص 1999كلية الرتبية البدنية، مطابع آمون ، القاهرة، 

  .17 املرجع السابق ، ص  2

  . 06 رائد حممد السطري، اإلدارة الرياضية، مرجع سبق ذكره، ص  3
4 Elriena Eksteen, sport Management : Manuel for sport management, 1ft Edition, Ventus Publishing ApS, 
Denmark, 2014, p  07. 
5 Emmanuel Bayle, Essai de définition du management des organisations sportives : objet, champ, niveaux    
d'analyse et spécificités des pratiques managériales, Staps, no75, 1 /2007, p 60. 

6
  .33 حسام سامر عبده، مرجع سبق ذكره، ص  



  الھیئات الریاضیة    الفصل الثاني    
 

85 
 

  .األدواتاملعدات و  ،املرافق ،املنشآت - 

  .التنظيم يف ا�ال الرياضي وميادينه املتعددةالكبرية لإلدارة و  املسؤوليةو بذلك يتم حتديد طبيعة العمل و 

   1:أقسامها فتتحدد كما يلي فيما يتعلق بكيفية إدارة و 

إدارة األهداف اخلاصة إىل جانب تنظيم و العمل على حتقيقها، فضال عن حتقيق تعني األهداف الرئيسية و   - 

  ؛األعمال بني العاملني

  ؛طبيعتهوفرة والطاقات البشرية العاملة وظروف العمل و حتديد املوارد املالية املت  - 

  ؛ني وذلك يعد أحد أركان العمل اإلداري الناجحتنمية روح التعاون بني العامل  - 

  ؛لوازم ختدم احلركة الرياضيةتوفري مستلزمات العمل وجتهيزات و   - 

  .االقتصادية والصحية مبا يضمن استمرارهمنواحي االجتماعية و رعاية العاملني يف  اهليئة من مجيع ال  - 

  أهمية اإلدارة الرياضية: الفرع الثاني 

  2:دارة يف ا�ال الرياضي فيما يلي تتلخص أمهية اإل 

النشاط الرياضي على اختالف مستواه يتميز بوجود درجات متفاوتة من التنافسية، وتربز هنا أمهية اإلدارة   - 

  ؛الرياضية من خالل اإلدارة الناجحة للموقف التنافسي يف البيئة الرياضية

املتداخلة اليت تسعى اهليئة الرياضية لتحقيقها، املتعددة و  األهدافاإلدارة الرياضية ضرورية لتحقيق التوازن يف   - 

  ؛ماعيةاجلفردية أو المشرتكة على اختالف مستويا�ا  ألهدافوبالتايل تسعى اإلدارة الرياضية للوصول 

  ؛رجوةاملادية املتاحة مبا يضمن حتقيق األهداف املق التوازن بني املوارد البشرية و تسعى اإلدارة الرياضية إىل حتقي  - 

قدرة اهليئة الرياضية على التكيف مع التغريات املختلفة اليت يتميز �ا العمل إن اإلدارة الرياضية تزيد من   - 

  ؛اإلداري يف ا�ال الراضي

  . مسعة اهليئة الرياضية بني نظريا�ا املختلفة جحة تساعد على االرتقاء مبكانة و إن اإلدارة الرياضية النا  - 

  

  

  

  

                                                           

  . 33 حسام سامر عبده، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .07السطري، مرجع سبق ذكره، ص  رائد حممد 2
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  أبعاد اإلدارة الرياضية: الثالث المطلب

إدارة لبشرية، إدارة املوارد املالية و إدارة املوارد افهو يرتكز على  ،رياضي خيتلف عن تسيري شركة يتسيري ناد

   .املوارد املادية

                                                                                       إدارة الموارد البشرية :  األولالفرع 

تكمن يف املوارد البشرية   ،الكربى إلدارة نادية هي واحدة من اخلصائص املميزة و إدارة املوارد البشري

 ه اإلدارة على سوء الفهم األساسيوتستند هذ ،من املتطوعني ، املسؤولني املنتخبني واملوظفني الدائمني فمعظمهم

  .وخاصة ملسرييهالالختصاص احملدود من املتطوعني يف النادي 

فاملتطوع ضروري لتشغيل أي منظمة ليس هلا املوارد املالية  نوعا ما، تتطلب إدارة املتطوعني اهتماما خاصا

خدمات عالية اجلودة متاشيا مع القضايا الرياضية املعنية ومستوى يتوقع منه ملتطوع فا ،الكافية لتوليد الرواتب

إدارة املوارد البشرية بالنسبة للمتطوعني  .القة تعاقدية تربط بينه وبني النادياالستثمارات املالية رغم انه ال توجد ع

املنجز، فاملتطوع يطلب  هعملب اآلخرالطرف يسعى لالعرتاف املتطوع  من الناحية النفسية ألن صعبة للغاية

  1 .رمزي مقابلمع تطبيق الطوعي الضرورة بنفسه لهو ضروري مع االحتفاظ  والذي  ستماع أكثراال

خيرج  واليت مبوجبها مخسة عشر عاما تجاوزت نادرا مالالعب فمهنة ا ؛نوعا ماخاص  كذلك نيلالعبا تسيري    

 على التحفيز لتكون قادرة ،قصريةال على الفرتات ضغطتسيري ال إلدارةافعلى  ،حىت نفسياو  جسديا الالعب منهك

 التقنية اخلصائل يركز علىالعب موهوب جذب  أو جتنيد، و األقل حتدياملقابالت  مبا يف ذلكمباراة  يف كل

  2.احمليطة به حديث مع األفراد أو فقط املباريات مشاهدة هيتطلبمثلما  نسبيا سهلة هيو  الشخصية التواصليةو 

 إدارة الموارد المالية: الفرع الثاني

ي دات ونفقات، ففي النادفإذا كان يف الشركة إيرا. ايلاملتوازن الإدارة املوارد املالية تتضمن  البحث عن 

. تم يف البحث عن موارد مالية خارجيةتكل الطاقة واجلهد و  ،الكثري من النفقاتيوجد القليل فقط من املداخيل و 

ينفتح على و  ،يتطلب منه توسيع عرض منتجاته حىت يتجاوز املنتج الرياضي فقطت إن تدرج النادي يف املستويا

عند عدم التأكد يف النتائج اليت متثل ثقل مباشر على . املاليةوع من االستدامة اليت ستضمن له نو  املنتجات الفرعية

يف ممارسة املنخرطني و ) التذاكر، االشرتاكات( األداء االقتصادي بالنسبة للمنتجات اليت متثل العرض الرياضي

جمرب على التنويع باالستعانة ايل بالتالنادي و  ،النادي يتوجه لالجتار مبنتجات قد متثل اقل ارتباطا بالنتائجفلنادي، ا

                                                           
1 Claude Legrand, op cit, p 176.  
2 Idem, p 177.   
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 ،من جهة  ت الرياضيةآتجات  تتوجه إلنعاش املنشمبحورين أساسني، فالتنويع يتضمن من جهة  تشكيلة من املن

قواعد احملاسبية اليتوجب ضرورة احرتام فانه ومنه  ،تتوجه إلنعاش توزيع العالمة التجاريةأخرى منتجات  من جهة و 

  1.املطبقة يف الشركات

  إدارة الموارد المادية:  الفرع الثالث

ة للمنخرطني، فلكي تضمن سري املمارسة الرياضي ،التسيري املادي يرتبط فقط باهليئة ذات الطابع التنافسي

هليئات الدينية  االذي تظهر فيه السلطات احمللية و البشري، هذا األخري  ورداالستثمار يف امل النواديعلى  يتوجب

الء األندية ستتوجه بقوة املنطق حنو هؤ فحاب املصاحل احلقيقية لنشاط األندية الرياضية، أصكشركاء حقيقيني، 

متثل  واليت الرياضية يف صميم النوادي الرياضيةاملعدات توجد كذلك  ،تآالشركاء لكي يتحصلوا على منش

  2.العصب األساسي للنادي

يف نفس الوقت من اجل التدريب       ت مادية مطابقة وخاصة للناديآامتالك منش تطور النادي يفرض

املعدات الرياضية ترتبط كليا مبنحى حياة النادي، توجهه ف ،تتماشى مع تطورهاليت ، فتعطيه نوع من احلرية واملنافسة

رياضية متثل قطب عدات مكانتقاهلا وحىت تسميتها  إن  .وجتعل تفكريه منطقي يف نفس الوقت عرب مراحل تطوره

    الالعبني ميارسون الرياضة بالتنسيق مع املسريين، ف ،حنوه مجيع أصحاب املصاحل للنادي تجهيجذاب وقوي أين 

 املنشآت  وفرةف عند املقابالت احلامسة للصعود للمستوى األعلىو مرات بتشجيع من املناصرين  يد منيف عدو 

يصبحون مالك بعد أن ميولوها،  اجلماعات ،أ�ا غري كافية جلميع املناصرينعلى الرياضية يف غالب األحيان تظهر 

لكي يستخلصون ماد�م  ونيأت يوناإلعالم ،األماكن احملجوزةو  اإلشهاريةخالل اللوحات  رون منالرعاة يظه

فإذا كانت . املقر ا�تمعي ميثل من جهته املركز اإلداري للنادي. األساسية اليت يضطلعون �ا مث القيام باألصداء

املعدات الرياضية تظهر فعطي مؤشرات قوية للطموحات الرياضية للنادي ، ياالجتماعي الرياضية واملقر  املنشآت

 .يف آخر موقع كعنصر رئيسي بالنسبة للنادي، مهما كان مستواه ، أمهيته، وطموحاته

  

  

  

  

                                                           
1 Claude Legrand, op cit, p 178.   
2
 Idem, p 179. 
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  في المجال الرياضياالحتراف و الخصخصة :  المطلب الرابع

يعد أحد أهم املواضيع اليت تثري اهتمام العاملني يف القطاع موضوع االحرتاف وخصخصة األندية الرياضية  نإ     

اجتهت األندية تدرجييا حنو اخلصخصة مع فتح باب االستثمار  فإذاالرياضي من أندية واحتادات وجلان أوملبية، 

ية أندلرجال األعمال والشركات الكربى من أجل رعاية هذه األندية، فسيتحول أندية تعاين من خطر اإلفالس إىل 

  .األرباحمؤسسات رياضية جتارية تدر حمرتفة ومنه إىل 

  في المجال الرياضيالخصخصة : الفرع األول 

  في المجال الرياضي الخصخصةتعريف : أوال 

، مبا ن القطاع العام إىل القطاع اخلاصانتقال عمل ما كليا أو جزئيا م" :تعرف اخلصخصة بشكل عام بأ�ا

 األهدافقوى السوق سعيا لتحقيق زايد على فعاليات القطاع اخلاص و ملتينطوي عليه ذلك من االعتماد ا

جهدا واعيا من أجل تقليص اجلهاز احلكومي ومن اجل –متثل اخلصخصة يف مفهومها املتطرف االجتماعية و 

  1."تضييق حدود مسئولية الدولة

 املؤسسات دائرة يف جديد اقتصادي عون ظهر اهليئات الرياضية، على صةخصاخل طابع سلط" ما فإذا

 مبختلف الرياضي امليدان على الدولة نفقات وتقليل الوطين، االقتصاد حتريك يف مهمة تعد اليت اخلاصة

  2."نشاطاته

قطاع العام إىل القطاع اخلاص، عملية حتويل ممتلكات أو أنشطة ال" :اخلصخصة يف اهليئات الرياضية هي

ميكن أن حتقق الربح �دف أوال إىل املصلحة العامة و  تعد كمرافق  عامة فهي اهليئات الرياضيةويف الرتبية الرياضية و 

  3. "يف مرحلة تالية

  دوافع الخصخصة في المجال الرياضي: ثانيا 

  4:يلي من دوافع ربط ا�ال الرياضي بربامج اخلصخصة ما

روفات عن اإليرادات مما ميثل اليت تكون أساسها زيادة املص املالية األزماتاهليئات الرياضية تعاين كثريا من   - 

  ؛عائقا كبريا يف سبيل تقدم املستوى الرياضي

                                                           
  .82، ص 1999، اإلسكندرية، 1النظريات احلديثة وتطبيقها، منشأة املعارف ، ط : ارة اهليئات الرياضية مسري عبد احلميد، إد 1
   .59شريفي سلمى، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .57حسن أمحد الشافعي، عبد الرمحان أمحد سيار، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .81- 79ص  مسري عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص 4
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  ؛املختصة كثرة املشاكل اإلدارية مع اجلهات اإلدارية   - 

  ؛القوانني املنظمة للعمل بتلك اهليئاتو قدم اللوائح والقرارات   - 

لذي أصبح يضم الكثري من رجال االتغري الطبقي يف ا�تمع و  ،اخنفاض مستوى أداء بعض اهليئات الرياضية  - 

  ؛األعمالو  املال

  ؛التنظيمية يف هذا ا�الو  اإلداريةندرة الكفاءات    - 

ذلك نظرا لزيادة أعداد و  فا�ال الرياضي أصح عبء على موارد الدولة ،تقليل استنزاف أموال الدولة ونفقا�ا  - 

  ؛اهليئات الرياضية وزيادة متطلبا�ا

  .القطاع اخلاص لتحقيق أقصى فائدةاحلكومة و  ترتيب أدوار إعادة  - 

  استراتيجيات الخصخصة في المجال الرياضي: اثالث

  1:هناك على األقل ثالث اسرتاتيجيات للخصخصة  وهي

تقدم برامج اخلصخصة مقيدة املدى حلوال مؤقتة ملشكالت طارئة قد تتعرض هلا :  الخصخصة الواقعية -  1

 إىلبراجمها مالية تعرض أنشطتها و  أزمات إىلثال تتعرض اغلب اهليئات الرياضية اهليئات الرياضية وعلى سبيل امل

عاجل حل سريع و  أوحماولة البحث عن طريقة  إىلمما يدفع بتلك اهليئات  األداءا�يار ا واىل اخنفاض مستوى 

لغري من اجل الكسب التنازل عن بعضها ل أو األصولبيع بعض  إىلملواجهة تلك املشكلة فتلجأ على سبيل املثال 

تقوم  أخرىهناك هيئات تة و قما شابه ذلك من اجل حل تلك املشكلة املؤ  أواملادي فتقوم بعمل حمالت 

ل  تساعد �ذا على حل املشاكإىل رسوم استخدام لتلك اخلدمات واليت باإلضافةخبصخصة اخلدمات يف اهليئة 

  .املؤقتة اليت تتعرض هلا اهليئة

، تعتمد على االجتاهات حتقيق أهداف قصرية املدى إىلوهي اخلصخصة اليت �دف  : الخصخصة المؤقتة   - 2

جمموعات معينة من  إرضاء إىل�دف ة بالضرورة و نسياسية مباشرة، وان مل تكن معل ألهدافالسياسية و خاضعة 

ضية جبميع مستويا�ا و اهليئات الريا األجلمكافأة أصدقاء برغم ما قد يتبع ذلك من تأثريات طويلة  أوالناخبني 

عملية املكاسب  تأيت، فمع كل مرحلة انتخابية إدار�اأصبحت لعبة االنتخابات تلعب دورا كبريا و أساسيا يف 

 يأيتلكن و  األغلبيةكان ال ميثل   إنهذا و  األوليف املقام  اإلدارةاحلصول على مقاعد  إىلالشخصية والسعي  

  .اهليئات اليت تساعده على حتقيق أهدافهو  اصلألشخالبعض بتقدمي الكثري من امليزات 

                                                           
  .88-86ص  يد، مرجع سبق ذكره، ، صمسري عبد احلم  1
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تغري دائم يف العالقات بني اهليئات املختلفة أكثر من كو�ا سبيال  إىلهي اليت �دف و : الخصخصة البنائية   - 3

بإعادة هيكلة دائمة  ومن أمناط اخلصخصة النهائية فريتبط تكنوقراطيا حلل عدد كبري من املشاكل احملددة

يئات حبيث تؤدي جمموعة من احلوافز املقدمة لألفراد واجلماعات إىل تشجيع املزيد من االعتماد اهلللتنظيمات و 

ا�تمع حبيث تنتقل عملية وليات بني مؤسسات ؤ ملنشود لذلك هو إعادة توزيع املسا واألثرعلى القطاع اخلاص 

  .ار من دائرة  احلكومة إىل دائرة القطاع اخلاصصنع القر 

  الحتراف في المجال الرياضيا:  الفرع الثاني

    تعريف االحتراف: أوال 

  1:على ما يلي ) 26(نص قانون اللجنة االوملبية الدولية يف املادة 

         الالعب اهلاوي هو من يشرتك و كان دائما يشرتك يف اللعبة �رد التسلية دون كسب مادي من أي نوع 

  :الالعب ال يكسب هذه الصفة و 

  ؛مستقبلهعمل آمن به حاضره و  ذا مل يكن لهإ  - 

  ؛إذا كان يستويل على فائدة مادية نظري اشرتاكه يف الرياضة  - 

  .عن التفسريات الرمسية هلذه املادةنني االحتادات الدولية املختصة و إذا احنرف عن قوا  - 

  2:ما يلي م 1947عام  االوملبية الدولية املنعقدة يف ستوكهومل كما تقرر يف مؤمتر اللجنة

لغرض املتعة البدنية و العقلية واالجتماعية اليت يناهلا اهلاوي هو الشخص الذي تكون صلته الدائمة بالرياضة   - 

الذي تكون الرياضة بالنسبة إليه جمرد ترويح وليس لكسب مادي من أي نوع سواء أكان مباشر أو غري منها و 

  ؛مباشر

هنة أساسية له يعيش من دخلها وتفرض اليت ميارسها م الالعب احملرتف هو الالعب الذي يتخذ من الرياضةو   - 

  .ال يسمح له مبزاولة أي مهنة أخرى جبانبهاعليه قيود يف تأدية واجبه و 

 بعمل القيام إىل ومعتاد رئيسي بشكل نشاطه الشخص توجيه " بأنه االحرتاف القانونيون الفقهاء يعرف

 .3" منها يرتزق له حرفة يصبح معني

                                                           
 ،07جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  مزروع السعيد، الرياضة بني الواقع و االحرتاف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  1

  .14ص ، 2010جامعة بسكرة، اجلزائر، جوان 
  .15-14، ص،ص املرجع السابق  2

3
  .14، ص 2005مصر،  القاهرة، العربية، النهضة دار الرياضية، العقود يف األمحد، الوجيز سليمان حممد  
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ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها الالعب بصفة منتظمة �دف " :الرياضي هواالحرتاف       

  1."حتقيق عائد مادي وفق عقود يتم االتفاق على شروطها مسبقا ، وقد يكون االحرتاف الرياضي كليا أو جزئيا

 ظمةمنت بصفة متخصص رياضي نشاط يف الرياضي الشخص يباشرها مهنة":هو الرياضي االحرتاف

 وااللتزام التام التفرغ مع عليه، يعتمد مادي عائد حتقيق �دف معني رياضي لنشاط ممارسته خالل من ومستمرة

  2"املدة واحملدد عليه املتفق العقد بنود بتنفيذ

  3:بالنوادي الرياضية فانه  من القانون اجلزائري املتعلق 78 حسب املادة   احملرتف  الرياضي  النادي

  التجارية الشركات أشكال أحد يتخذ رياضي ميكن أن هدف ذات جتارية شركة احملرتف الرياضي النادي يعد

  : اآلتية

 ؛احملدودة  املسؤولية ذات  الرياضية  الوحيد الشخص  ذات  املؤسسة - 

  ؛احملدودة  املسؤولية  ذات  الرياضية  الشركة - 

 . األسهم  ذات  الرياضية  الشركة - 

  وكذا ،  القانون  هذا  وأحكام  التجاري  القانون بأحكام ،  أعاله  عليها  املنصوص  الشركات  تسري

 . املسامهات  وطبيعة  تنظيمها كيفيات  سيما ال ، حتدد  أن  جيب  اليت  اخلاصة  األساسية قوانينها

  .التنظيم  طريق  عن أعاله،  املذكورة للشركات  النموذجية  القوانني األساسية  حتدد

االحرتاف الرياضي هو اختاذ الرياضة التنافسية مهنة، يكتسب العامل يف حقلها ا سبق ميكننا القول بان مم

مباشرة النشاط بصفة منتظمة ومستمرة  وأن يكون العائد الذي مع توافر شرط ، مردوداً مادياً يكون مصدر رزق له

  .حيصل عليه من هذا النشاط مصدر الرزق الرئيسي

راف في كرة القدماالحت: ثانيا    

                                                             4: كان ظهور االحرتاف يف كرة القدم كما يلي 

         مل يأيت ذلك إال بعد مرحلة طويلة من التطور و االعرتاض، فاللعبة كانت ترويح بالنسبة للقلة يف اجلامعات

       اسم  لعبة اجلنتلمان، وأصبحت فيما بعد لعبة القاعدة العريضة من الشعب  املدارس ويطلق ليها يف اجنلرتاو 

  .خاصة أعضاء األندية الرياضيةواجلماهري و 

                                                           
  .155 وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص لعلقاميا نبيه  1

  .42، ص  2006 ،القاهرة،1ط للنشر، الكتاب القدم، مركز كرة يف االحرتاف السعدين، خليل ، السعيد كمال درويش 2
 األنشطة  بتنظيم  يتعلق،  2013 سنة  يوليو 23  املوافق 1434 رمضان عام 14 يف مؤرخ 13-05 رقم قانونميقراطية الشعبية، اجلمهورية اجلزائرية الد 3

  .)2013|يوليو|31، الصادرة بتاريخ 39اجلريدة الرمسية رقم (وتطويرها،   والرياضية البدنية 
، القاهرة، 1دار الكتاب احلديث، القاهرة، ط ،)اجلزائر منوذجا( دراسة مقارنة  :اهلادي عيسى، رعاش كمال، االحرتاف الرياضي يف كرة القدم  4

  .12، ص 2012
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االجنليزي  فريق  شفيلد إىلاالسكتلندي الذي انضم  كان أول حمرتف يف تاريخ كرة القدم هو جيمس النج

كانت وكان االحرتاف غري رمسيا من قبل، و  املباريات، كانوا يضعون له أجره يف حذائه سرا بعدو م 1876 عام 

  .طبقة االرستقراطيني يعتربون االحرتاف من األعمال اخلاصة بالطبقات األدىن مستوى

قدم نادي اتبون شكوى الحتاد كرة القدم وفيها أن الفريق املنافس بريستون يضم م 1883 يف فيفري 

ثبت لالحتاد االجنليزي لكرة القدم ان نادي   م1883اجنلرتا، يف نوفمرب مما خيالف بطولة كاس  ،العبني حمرتفني سرا

هو نادي بارك حيث قدم النادي املهزوم شكوى و  ،أس قام بتقدمي اجر ألحد الالعبنياكربنتجتون يف مسابقة الك

�مة بعد ثبوت عن االشرتاك يف بطولة الكأس  بريتلي، بوليتول ،، وبعد ذلك مت توقيف كل من بريستونرود

االحرتاف على العبيهم، ومن هنا بدا العمل  بتقدمي بيانان وافية عن مصدر رزق و وظائف مجيع الالعبني للتأكد 

  .من أ�م هواة 

قد نص ارضة  من أنصار الفرق اهلاوية، و عندما وافق االحتاد االجنليزي على  االحرتاف وجد بعض املعو 

األكثر ملدة عامني قبل على بعد ستة أميال من ناديه على  رتفاف على أن يعيش الالعب  احملعلى شرعية االحرت 

قرار املتعسف من شركات  الغاز  والكهرباء  يف بطولة كاس اجنلرتا، وجاء الرد على ذلك الجيوز له متثيل  ناديه  أن

كانت أول ل و بني لكرة القدم يف احلصول على إجازات مبرتب كامالفحم االجنليزية باالعرتاف حبق العمال  الالعو 

أصبح االحرتاف الرياضي رمسيا و قانونيا منذ عام و  ،إجازة مدفوعة بالكامل يف تاريخ كرة  القدم لالعب حمرتف

  .م1985

مصادر بديلة عن متويل  جيادوإادر التمويل لألندية الرياضية أما يف اجلزائر فقد عملت الدولة على تنويع مص

حتويلها إىل شركات املتعلق بإنشاء أندية حمرتفة و  م2004أوت  14خ يف املؤر  10|04الدولة ، فكان صدور قانون 

   1.تصبح شركات ذات مسؤولية حمدودة أو شركات ذات أسهمتفتح خلواص من اجل االستثمار و  مسامهة

  

  

  

  

                                                           
  .325ص  ،2012أفريل  ، مسيلة، اجلزائر،05العدد  اإلبداع الرياضي،بوصاحل النذير، مصادر متويل األندية الرياضية احملرتفة لكرة القدم باجلزائر، جملة  1
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   البدنية والرياضة القانون المتعلق بالتربية: المبحث الثالث

دة تبعا للتغريات احلاصلة يف النظام االقتصادي والسياسي للبالد، مرت املنظومة الرياضية مبراحل عدي         

م إىل مرحلة االرتقاء بالنشاط الرياضي الرتبوي والرتوحيي إىل النشاط 1976انطالقا من تأميم القطاع الرياضي سنة 

بدأت تتحول م 2004الرياضي ذو املستوى العايل،  ومن خالل القانون املنظم للممارسات الرياضية الصادر سنة 

 .الرياضة ذا�ا إىل مشروع اقتصادي جتاري مربح باإلضافة إىل كو�ا ذات بعد ثقايف، أخالقي وسياسي

  الجزائر في الرياضي التشريع تطورمراحل :  األولالمطلب  

  

 النظام حسب أخرى إلغاء ومت تشريعات عدة صدرت إذ مبراحل، اجلزائر يف الرياضي التشريع تطور مر

  :يلي فيما املراحل هذه نوجز تطرأ، اليت التغريات مواكبة اجلزائري املشرع حياول حبيث مرحلة، كل يف السائد

    )1976- 1962(  األولى المرحلة:   األولالفرع  

 اجلزائر استقالل بعد فرتةيف   ،اجلزائر يف الرياضة ينظم قانون أولالفرنسي ، م1901-07-01كان قانون  

 يف التشريعات بعض سن اجلزائر فحاولت ينعدم، يكاد والتأطري سيء التنظيم وكان قليلة، الرياضية املنشآت كانت

 اجلزائري املشرع جعل ما هذا اجلزائر، يف السياسيةو   االقتصادية التحوالت بسبب صعبا كان ذلك الرياضي، ا�ال

 اجلزائر أن العلم مع التعديالت، بعض عم اّللربالية على القائم الرياضيةو   البدنية للرتبية الفرنسي النموذج يتبع

 الفرنسية، التشريعات من مقتبسة قواعدها معظم اليت القوانني، بعض فصدرت .آنذاك االشرتاكي النظام انتهجت

 1. م1962|12|01يفمؤرخ  62|157  رقم قانون فصدر

 ينظمم 1963/07/10يف  املؤرخ 254|63  مرسوم، طريق عن الرياضية باجلمعيات خاص نص جاء كما

 السالف 157|62 قانون و . م1901|67|01 يف جاء ملا طبقا صدر الذي 2 ،الرياضية اجلمعيات و الرياضة

 .الذكر

 مهنة مبمارسة املتعلقة الفرنسية واملنشورات القوانني من اقتباسها مت رمسية، تعليمات صدرتم 1970 يف

 يف اإلطارات تكوين بدأ كما .والرياضية البدنية الرتبية ساتذةأل الرمسي بالتكوين واملتعلقة والرياضية البدنية الرتبية

                                                           
حيدد عمل التشريعات الفرنسية، ما عدا ما يتعارض مع  1962|12|01مؤرخ يف 62|157  رقم قانونوقراطية الشعبية، اجلمهورية اجلزائرية الدمي  1

  .)1963|01|11، صادرة بتاريخ  02اجلريدة الرمسية، العدد (السيادة الوطنية، 
يف  صادرة ، 47عدد الرمسية جريدة( الرياضة، بتنظيم يتعلق، 163|07|10مؤرخ يف  254|63مرسوم اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،  2

17|07|1963(.  
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 إنشاء فتم للمنشآت بالنسبة أما .والقطاعات املستويات ولكل حرية بكل الرياضة ممارسة وكانت املرحلة، هذه

  .جويلية 05ومركب  الرياضات متعدد مركب

  ) 1989- 1976( المرحلة الثانية : الفرع الثاني 

 مت خالله من الذي 1976 دستورو م 1976 وطنيني ميثاقني صدر كما باإلصالحات لةاملرح هذه متيزت

 ما فحسب الرياضي، با�ال يتعلقم 1976|10|23املؤرخ يف   81|76 باألمر الرياضية و البدنية الرتبية تقنني

 وحسب. الرتبوية يف املنظومة النشاطات يف إجباريا تنظيما فأصبح ،42 ةادوواجب امل حق  الرياضة أن فيه جاء

 برتقية مكلفة مصاحل تنظيمول  الرياضة، أجهزةو   للمنشآت ختطيطية سياسة وضعل الدولة تسعى :3املادة

 البدنية الرتبية برتقية يف محاية صحتهم املواطنني حق م 1976دستور من 67 املادة يف فجاء الرياضية، النشاطات

                                                                                               .عامة منفعة ذات اعتربت حبيث والرياضية،

 خلقو   الثقافية، الثورة مبسعى مكون كعنصر الرياضة إدراج مت و الرياضية، اإلصالحات ، بدأ تطبيقم1976يف 

  .للبالد االشرتاكية التوجيهات مع يتوافق الرياضية، و البدنية للرتبية جديد نظام

 )2004-1989( الثالثة المرحلة: الفرع الثالث

 اليت التغريات من بالرغم الرياضي، ا�ال يف باجلديد يأيت مل لكن ،م 1989دستور املرحلة هذه يف صدر

 استحداثو   أخرى، تشريعات إلغاءو   التشريعات تعديل مت حبيث االقتصادي، النظام علىم  1988يف طرأت

مؤرخ يف  03|89 ، ومن بني هذه التشريعات، قانون رقمفيها التشريعات الرياضية مبا جديدة، تشريعات

الذي نتيجة التحوالت ، و 1متعلق بتنظيم وتطوير املنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية م1989|02|14

ظهور قانون  أسباب الذي هوو  81|79السياسية و االقتصادية يف البالد والفراغ القانوين نتيجة عدم تطبيق األمر 

 النشاطات متويل عن العمومية املؤسسات لتنازل أدى حبيث املتعلق باستقاللية املؤسسات العمومية، 01|88

  .إخل ...النوادي الرابطات، االحتاديات، منها رياضية مجعياتعن  عبارة الرياضية اتاهليئ وأصبحت الرياضية،

 املنظومة بتوجيه املتعلق م1995|02|25املؤرخ يف  09|95رقم  األمرمبوجب  03|89قانون  إلغاءمت 

 يف السريع التطور و التغري منها أسباب لعدة راجع وهذا ، 2تطويرها و تنظيمها و الرياضية و البدنية للرتبية الوطنية

                                                           
اجلريدة (يتعلق بتنظيم و تطوير املنظومة الوطنية الرياضية،  1989|02|14مؤرخ يف  03|89اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، قانون رقم   1

  .)1989|02|15، صادرة يف 07الرمسية ، العدد 
اجلريدة الرمسية، العدد  (الرياضية،و ، متعلق بتوجيه املنظومة الوطنية للرتبية البدنية 1995|02|25زائرية الدميوقراطية الشعبية، األمر رقم اجلمهورية اجل  2

  .)1995|03|29 ، الصادرة يف17
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 يعيةالتشر  القاعدة القانون هذا يعترب حبيث فيه، الدقة نقص مع للواقع القانون ذلك مسايرة وعدم ا�االت، شىت

املؤرخ يف  04|10القانون  مبوجب القانون هلذا تعديل صدر أن إىل الرياضي، ا�ال تنظم األساسية اليت

  .حاليا املفعول الساري القانون هوو   الرياضية، و البدنية بالرتبية متعلق م2004|08|19

  )2013-  2004( الرابعة المرحلة: الفرع الرابع

 وجتاري رياضي طابع ذات نوادي تشكيل وتدعم تساهم جديدة ياسةس ميالد املرحلة هذه مييز ما أهم

 واالرتقاء النخبوية الرياضية املمارسة تفعيل غرضها ،مأسه ذات اقتصادية مؤسسات إىل حتويلها وإمكانية ، مربح

 . العايل املستوى إىل  �ا

 احتواء قصد الوطن، بقاع خمتلف يف عديدة مدارس مبيالد عجلت الرياضي ا�ال يف النوعية القفزة هذه

 وتنشيط تكوين إىل حباجة هو والذي اجلزائري، ا�تمع من الكربى الشرحية يشكل الذي الشباب من اهلائل الكم

 . متغري عامل وسط ووجوده ذاته إثبات قصد

 اضيةالري واالحتاديات النوادي وسري عمل تنظم وقواعد قوانني املرحلة هذه خالل اجلزائرية الدولة سنت وقد

 قصد الرياضية واملنشات املرافق إنشاء يف ضخمة مبالغ وخصصت .نشاطها متابعة غاية إىل تشكيلها بداية من

 . واالحتاديات النوادي هذه طرف من املسطرة األهداف بلوغ يف املسامهة

 ابالشب مؤسسات دواوين إنشاء خالل من للجميع والرياضة الرتوحيية الرياضة تشجيع ثانية ناحية ومن

 واألحياء البلديات مستوى على املنجزة اجلوارية الرياضية املركبات إدارة مهام هلا وأسندت والية كل مستوى على

 .م2009|2004 اخلماسي املخطط يف هاما حيزا الدولة هلا خصصت اليت اجلديدة، واملدن الرتقوية السكنية

 : منها نذكر قوانني صدور املرحلة هذه عرفت

 البدنية  بالرتبية املتعلق ،م2004أوت 14 ل املوافق 1425 الثانية مجادى 27يف املؤرخ 10|04 رقم القانون

 .والرياضية

  )  2015 - 2013 (المرحلة الخامسة : الفرع الخامس 

  يتعلقم  2013سنة  يوليو  23  املوافق  1434  عام  رمضان  14  يف  مؤرخ  13-05  رقم  قانون

  .1وتطويرها  والرياضية البدنية  األنشطة  بتنظيم

  )احملرتف  الرياضي  النادي( الرياضية  النواديبيف اجلريدة الرمسية و املتعلق  الثاين  الفرع، األول  يف الفصل

                                                           
 األنشطة  بتنظيم  يتعلق،  م 2013سنة يوليو 23  املوافق 1434 رمضان عام 14 يف مؤرخ 13-05 رقم قانوناجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،   1

  ).2013|يوليو|31، الصادرة بتاريخ 39اجلريدة الرمسية رقم (وتطويرها،   والرياضية البدنية 
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  أحد  يتخذ  رياضي ميكن أن  هدف  ذات  جتارية شركة  احملرتف  الرياضي  النادي  يعد 78 ادةاملحسب و 

  : اآلتية  التجارية  الشركات أشكال

 ؛احملدودة  املسؤولية ذات  الرياضية  الوحيد الشخص ذات  املؤسسة - 

 ؛احملدودة  املسؤولية  ذات  الرياضية  الشركة - 

 . األسهم ذات  الرياضية  الشركة - 

 األساسية قوانينها وكذا ،نالقانو  هذا وأحكام  التجاري القانون بأحكام أعاله،  عليها املنصوص  الشركات  تسري

 . املسامهات وطبيعة تنظيمها كيفيات سيما ال حتدد، أن جيب  اليت  اصةاخل 

  .التنظيم طريق عن أعاله،  املذكورة للشركات  النموذجية  القوانني األساسية  حتدد

  ) يومنا هذا إلى 2015من (  سادسةالمرحلة ال:  سادسالفرع ال

 م2015  سنة  فرباير  16  املوافق ه1436عام اينالث  ربيع  26  يف  مؤرخ  15-73  رقم  مرسوم تنفيذي      

 للشركات الرياضية  النموذجية  األساسية القوانني  وحيدد احملرتف  الرياضي  النادي على  املطبقة  األحكام يضبط

  1التجارية 

 القوانني وحتديد احملرتف الرياضي  النادي على املطبقة األحكام ضبط إىل املرسوم هذا  يهدف: 1المادة 

  ذات  الرياضية والشركة  احملدودة  واملسؤولية  الوحيد الشخص ذات  الرياضية  للمؤسسة  النموذجية  األساسية

 . األسهم  ذات الرياضية  والشركة  احملدودة  املسؤولية

 املالحق يف هأعال  األوىل  الفقرة  يف  املذكورة  التجارية  الرياضية للشركات  النموذجية  األساسية  القوانني  حتدد

 . ملرسوم ا  �ذا  املرفقة 

 أحكام يف  عليها  املنصوص تلك هي  أعاله األوىل  الفقرة  يف املذكورة التجارية  الرياضية  الشركات أشكال إن

 املسؤولية  ذات والشركات احملدودة  املسؤولية وذات الوحيد الشخص ذات باملؤسساتاملتعلقة   التجاري  القانون 

  .األسهم ذات والشركات  دةاحملدو  

  

  

  

                                                           
، التجارية  لشركات الرياضيةاملتعلق با ، م2015 سنة فرباير  16 املوافق ه1436عام الثاين  ربيع 26  يف  مؤرخ  15-73  رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون  1

  ).2015|02|26، الصادرة بتاريخ 11اجلريدة الرمسية رقم (

  



  الھیئات الریاضیة    الفصل الثاني    
 

97 
 

  أحكام عامة: الفصل األول 

  بتحسني مستواه  �ما  املعمول  والتنظيم  التشريع إطار يف  احملرتف  الرياضي النادي يكلف : 2المادة 

 راألج  املدفوعة الرياضية املنافسات  التظاهرات يف  مشاركته عرب  لرياضييه وكذا والرياضي  االقتصادي  التنافسي

  .مبوضوعه املرتبطة التجارية  األنشطة كل  وكذا ممارسة  أجرة ورياضيني مقابل  مؤطرين  وتوظيف 

  تضبط تصرفات النادي الرياضي احملرتف  : 3المادة 

 التقنية  االلتزاماتو   الشروط سيما ال يضبط شروط دفرت اكتتاب احملرتف الرياضي النادي على جيب:  4المادة 

  االحتادية إشراف حتت الرياضية املنافساتو  التظاهرات  منظومات يف وإدماجه  للمشاركة ؤهااستيفا جيب اليت 

  بالرياضة املكلف  الوزير من بقرار منوذجه حيدد  والذي  املعنية  الوطنية الرياضية

  )8 ،7، 6، 5( ي املادةهاو  رياضي ناد طرف  من جتارية  رياضية ةشرك  تأسيس  شروط يتضمن :الثاني  الفصل

املادة معنوي  أو طبيعي شخص  طرف  من  جتارية  رياضية  شركة  تأسيس  شروط يتضمن : الثالث  الفصل

)9،10،11،12(  

 16، 15، 14، 13(املادة  التجارية  الرياضية  الشركات  بتسيري  ملتعلقة ا  األحكام يتضمن:  الرابع  الفصل

،17 ،18(  

 وذات  الوحيد الشخص ذات  الرياضية    للمؤسسة  النموذجي  اسياألس  القانونيتضمن :   األول  الملحق

  ) م. م. ذ. و. ش. ذ. ر. م(احملدودة   املسؤولية 

  )م. م. ذ. ر. ش(احملدودة  املسؤولية ذات الرياضية للشركة  النموذجي األساسي القانونيتضمن : الثاني  الملحق

  )أ . ذ. ر. ش  ( األسهم ذات الرياضية  للشركة  جيالنموذ  األساسي  القانونيتضمن :  الثالث  الملحق

   لقانون الرياضيا أهدافمبادئ و  : المطلب الثاني

  : هينية و الرياضة و وسائل ترقيتها و حدد هذا القانون املبادئ واألهداف العامة اليت تسري الرتبية البد        

   مبادئ القانون الرياضي: الفرع األول 

 ؛02ادةاملاحملافظة على صحتهم فكري للمواطنني و�يئتهم بدنيا و بدنية والرياضية يف التفتح التساهم الرتبية ال - 

هاما يف ترقية الشباب اجتماعيا عنصر بني أساسني للرتبية، حيث تشكل عامال  تعترب الرتبية البدنية والرياضية - 

  ؛تدعيم قيم التماسك االجتماعيةوثقافيا و 
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  ؛اجلنسل املواطنني دون متييز يف السن و بدنية و الرياضية حقا معرتفا به لكتعترب ممارسة الرتبية ال - 

  ؛تعد ترقية وتطوير الرتبية و البدنية و الرياضية من الصاحل العام - 

  ؛الدولة تقوم بتحديد سياسة تطوير الرتبية البدنية والرياضة ، وتنظيمها ومراقبتها - 

  الوسائل الضروريةذلك  بوضع كل لرياضة وتطويرها، و الرتبية البدنية و ة تقوم برتقية االدولة واجلماعات احمللي - 

    بالتنسيق مع اللجنة الوطنية األوملبية  ذلكو . املنافسات الرياضية الدولية لضمان التمثيل األفضل للوطن يف

  .كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو اخلاصواالحتاديات الرياضية الوطنية و 

  أهداف القانون الرياضي : رع الثاني الف

  : جاء فيه أن 10-04الفصل الثاين من القانون  ،15 املادة إىل 6ادةاملمن 

حيث يدرج تعليمها كمادة إلزامية يف : البدنية و الرياضية يعد إجباري يف كل أطوار الرتبية الوطنية  تعليم الرتبية - 

 و يكون تدريبها على مسؤولية الوزير املكلف بالرياضة  و تتوج بامتحان برامج الرتبية و التكوين و التعليم املهنيني

  ؛الوزير الكلف بالرتبية الوطنية و املكلف بالتكوين املهينو 

النفسي ي �دف النمو احلركي و الفكري و كما ميكن أن ممارسة الرتبية البدنية و الرياضة على مستوى التحضري   - 

 ؛للطفل

 ذوي العاهاتسسات اخلاصة باألشخاص املعوقني و الرياضية إجباري يف املؤ ة البدنية و ما تعد ممارسة الرتبيك  - 

 ؛املؤسسات العقابيةأوساط إعادة الرتبية والوقاية و كذلك يف أوساط إعادة الرتبية والوقاية يف و  - 

رسة الرياضية التعليم العايل إجباريا على حجم ساعي خمصص ملماحتواء برامج الرتبية والتكوين و البد من ا  - 

  ؛املدرسية والرياضة اجلامعية

   كل املنشآت اجلديدة على جتهيزات رياضية من أجل ممارسة الرتبية ا جيب أن تتوفر مؤسسات التعليم و كم   - 

  ؛الرياضة مع أخذ بعني االعتبار خمتلف مراحل التعليمو 

بق حيث أن مصاحل الطب املدرسي وحدها ممارسة الرتبية البدنية و الرياضية إىل ترخيص طيب مسخيضع تعليم و   - 

كذلك و   ،الرياضية لدى املؤسسات التابعة هلاقابلية ممارسة الرتبية البدنية و اليت هلا صالحية القيام باملراقبة الطبية ل

ات يف املؤسس كل من قطاع التعليم العايل ، والتكوين املهين و بالنسبة للمصاحل الطبية التابعة لقطاع الصحة يف

 ؛كذا املؤسسات العقابيةأوسام إعادة الرتبية والوقاية و ، ويف صة باألشخاص املعوقني وذوي العاهاتاخلا

الرياضة لدى املؤسسات الرتبية و التعليم العايل و التكوين يكون عليم أو تنشيط الرتبية البدنية و ممارسة و ت  - 
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 ؛الرتبية الوطنية و التعليم العايلبالرياضة و  بعة للوزارات املكلفةبواسطة متخصصون متكونون لدى املؤسسات الت

األشخاص املوضوعني يف املؤسسات العقابية من بدنية والرياضية لدى املعوقني و يستفيد املكلفون بالرتبية ال  - 

  ؛تكوين متخصص

    تنشيط  ،جلامعية على وجه اخلصوص بتنظيمتكلف كل من احتاديات الرياضة املدرسية و الرياضة اجلامعة ا  - 

  ؛ الرياضة اجلامعيةالرياضية يف األوساط املدرسية و  تطوير الربامجو 

ميكن هلما أن تنظمان و  ،الدويلامعية نظامها التنافسي الوطين و الرياضة اجلسري احتاديات الرياضة املدرسية و ت   - 

  ؛الوزراء املعنينيموافقة الوزير املكلف بالرياضة و إىل االحتاديتني الدوليتني بعد أخذ 

  ؛ جامعيةظيم العاب رياضية وطنية مدرسية و تقوم االحتاديتان دوريا بتنو   - 

  ؛رابطات رياضةتضم احتاديتا الرياضة املدرسية واجلامعية على اجلمعيات و   - 

مكلفة بتنشيط الرياضة إعادة الرتبية مجعيات رياضية مؤسسات الرتبية الوطنية واجلامعية و  تنشأ إجباريا داخل  - 

  .لدى التكوين املهين كذلكاجلامعية و  ،املدرسية

 لهيئات الرياضيةالقانوني لتقسيم ال: المطلب الثالث 

اللجنة الوطنية لرياضية الوطنية و تتشكل اهليئات الرياضية اجلزائرية من النوادي الرياضية، الرابطات، االحتاديات ا

  :األوملبية

                                                                                            النوادي الرياضية: الفرع األول

 1 :فان 10-04 حسب قانون

تشارك يف ترقية الروح الرياضية ب عن طريق تطوير برامج رياضية، و تكوين الشباالنوادي الرياضية مهمتها تربية و   - 

 .و الوقاية من العنف وحماربته

 ؛االحتادية املنضمة إليهقبة الرابطة و وادي الرياضية ملراختضع الن  - 

  ؛النوادي الرياضية تكون إما متعددة الرياضات أو أحادية الرياضة  - 

                                                  ،النوادي الرياضية شبه احملرتفة ،النوادي الرياضية اهلاوية : أصناف) 03(تصنف النوادي الرياضية إىل ثالثة   - 

 ؛النوادي الرياضية احملرتفة

شبه احملرتفة إىل الرأي التقين للمسبق لالحتادية الرياضية الوطنية تماد النوادي الرياضية اهلاوية و حيث خيضع اع  - 

 ؛ 42 ادةاملاملعنية 
                                                           

1
، 52اجلريدة الرمسية رقم (املتعلق بالرتبية البدنية والرياضية،  ،2004|08|14املؤرخ بتاريخ  10|04اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون رقم   

  ).2004|08|18يخ الصادرة بتار 
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 .ويتم منح االعتماد هلا طبقا لقانون اجلمعيات  - 

                                                                                          رياضي الهاويالنادي ال :أوال 

  1:فان 10- 04حسب قانون 

 ؛حن مجعية رياضية ذات نشاط غري مربعبارة ع  - 

 ؛تسري بأحكام قانون اجلمعياتم القانون وكذا لقانونه األساسي و ألحكاختضع   - 

لنادي و تنظيمه عن طريق قانونه األساسي النموذجي الذي تعده االحتادية الرياضية بعد موافقة حتدد مهام ا  - 

وزير ات احمللية و هو املتضمن يف القرار الوزاري املشرتك بني وزير الداخلية و اجلماعو  ،الوزير املكلف بالرياضة 

وحيتوي  ،األساسي للنادي الرياضي للهواةن احملدد لنموذج القانو م 1996يونيو  06يف  الرياضة املؤرخالشباب و 

 . مادة 49هذا القرار على منوذج ملحق به حيتوي على 

   النادي الرياضي شبه المحترف :ثانيا 

  األجرعبارة عن مجعية رياضية جزء من نشاطها ذوي طابع جتاري املتمثل يف تنظيم التظاهرات الرياضية املدفوعة 

                                                                                       .ؤطريهامبعض من رياضييها و لدفع أجرة و 

                                                                                                 2: فان 10-04القانون حسب 

 شروط تعيني أعضاء أجهزته املسرية اسي حيدد تنظيمه و ي إىل قانون أسخيضع هذا النوع من النواد  - 

 ؛44 ادةاملكيفيات مراقبتهم و   مسؤوليا�مو 

 ؛ األرباح اليت جينيها هذا النوع من النوادي ختصص إىل تشكيل صندوق لالحتياطات  - 

م الشخصية و يف حالة النزاعات اليت تؤدي إىل التسوية القضائية ال يكون أعضاء النادي ملزمني بأمواهل  - 

بالنسبة لديون الشركة للنادي الرياضي شبه احملرتف و تكون مسؤولية أعضاء األجهزة املسرية هي املسؤولية احملددة 

تطبق و  ،من القانون التجاري 26 مكرر 715 و 25 مكرر715 ، 23مكرر 715حسب احلالة بالرجوع إىل املواد 

 ؛ لتجاريمن قانون ا 1 – 813 و 811عليهم أحكام املادتني 

نجزة من االمتيازات املمنوحة هلذا النوع من النوادي هو االستفادة من استغالل املنشأة الرياضية العمومية امل  - 

 .88 ادةامل باملسامهة املالية للدولة واجلماعات احمللية و ذلك بالتنازل عنها وذلك وفق دفرت شروط

                                                                                                       النادي الرياضي المحترف :ثالثا 

   3 :النادي الرياضي احملرتف ، 10-04القانون حسب 

، اهلدف منها تنظيم التظاهرات الرياضية  حكل نشاطا�ا ذات طابع جتاري مرب  عبارة على شركة رياضية  - 

                                                           
1
، 52اجلريدة الرمسية رقم (املتعلق بالرتبية البدنية والرياضية،  ،2004|08|14املؤرخ بتاريخ  10|04اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون رقم   

  .).2004|08|18الصادرة بتاريخ 
  .املرجع نفسه  2
3
   .املرجع نفسه  
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يأخذ هذا النوع من النوادي أحد أشكال الشركات و  ،ن رياضيني مقابل أجرتشغيل مؤطري املدفوعة األجر و

  : التجارية التالية

                                                                  ؛ مؤسسة وحيدة للشخص الرياضي ذات املسؤولية احملدودة  - 

 ؛الشركة الرياضية ذات املسؤولية احملدودة  - 

 . ة الرياضية ذات األسهمالشرك  - 

ميكن لكل ، كذا قوانينها اخلاصةن و أحكام هذا القانو خاضعة ألحكام القانون التجاري و  كون هذه الشركات

ختصص  .سس نادي رياضي حمرتف أو يكون شريكا فيهؤ لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يِ نادي رياضي، و 

ياضية ذات املسؤولية احملدودة إىل تشكيل صندوق جممل األرباح احملققة من املؤسسة الوحيدة الشخص الر 

أما الشركة الرياضية ذات املسؤولية احملدودة فإ�ا ، االحتياطات عندما ميتلك النادي الرياضي رأمسال هذه الشركة

ختصص كل األرباح احملق إىل تشكيل صندوق االحتياطات عندما يستهلك النادي الرياضي أكثر من ثلث رأمسال 

                                                                                                   . ةهذه الشرك

10:1-04القانون حسب   : الرابطات الرياضية:الفرع الثاني 
  

كذلك للقوانني ضع ألحكام قانون اجلمعيات، وإلحكام هذا القانون و الرابطة الرياضية عبارة عن مجعية خت - 

                                                                               ؛ألساسية لالحتاديات الرياضية الوطنية املنضمة إليهاا

 ؛والئية أو جهوية: اجلغرايف : الرابطة ميكن أن تكون حسب اختصاصاها   - 

ال ميكن أن تؤسس أكثر و ، ضية املعنيةحتادية الرياتؤسس الرابطة اجلهوية كلما اقتضى األمر ذلك مببادرة من اال - 

 ؛من رابطة واحدة على مستوى الوالية يف رياضة ما

 ؛ميكن أن تكون الرابطة وطنية أو بلدية  - 

 ؛رابطة رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة: ميكن أن تكون الرابطة حسب طبيعة نشاطها  - 

املنضمة إليها طبقا لقوانينها قتضاء الرابطات املؤسسة قانون و و عند االتضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية   - 

 ؛ األساسية

 ؛الرابطات الرياضية املنضمة إليهاالرياضية التنسيق بني النوادي و  مهمة الرابطة  - 

األحكام رقابة االحتادية الرياضية الوطنية اليت تنظم إليها عمال بمهامها حتت سلطة و  متارس الرابطة الرياضية  - 

 ؛املقررة يف القوانني األساسية لالحتادية الرياضية الوطنية

ال ميكن أن تؤسس إال بعد رأي مطابق لالحتادية الرياضية الوطنية، و يتم اعتمادها طبقا للقانون املتعلق   - 

                                                                                                              ؛48 ادةامل باجلمعيات

                                                           
1
، 52اجلريدة الرمسية رقم (املتعلق بالرتبية البدنية والرياضية،  ،2004|08|14املؤرخ بتاريخ  10|04راطية الشعبية، القانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميق  

  ).2004|08|18الصادرة بتاريخ 
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ها االحتادية الرياضية اختصاصا�ا بقوانني أساسية منوذجية تعدعملها و  ،تنظيمها ها،حتدد مهام الرابطات  - 

  .يوافق عليها الوزيرالوطنية و 

                                                                                     االتحاديات الرياضية الوطنية: الفرع الثالث

                                                                                     10:1-04القانون حسب 

 ؛ االحتادية الرياضية الوطنية هي عبارة عن مجعية ذات صبغة وطنية - 

ألحكام أحكام هذا القانون، و اجلمعيات ، و بون املتعلق خاضعة ألحكام القان االحتادية الرياضية الوطنية - 

 ؛قوانينها األساسية اخلاصة �ا املصادق عليها الوزير املكلف بالرياضة

 ؛االحتاديات متارس نشاطا�ا بكل استقاللية  - 

 ؛ية رياضية وطنية واحدة لكل اختصاص رياضين ال ميكن أن تؤسس أكثر من احتادعلى مستوى الوط  - 

 ؛اديات قد تكون متعددة الرياضات أو متخصصةاالحت - 

 ادةاملعلى اهليئة املنشئة هلا ابطات واألندية املنضمة إليها و الوطنية متارس سلطتها على الر  االحتاديات الرياضية - 

   ؛50

االحتاديات تشارك يف تنفيذ مهمة خدمة عمومية و ذلك مبسامهة من خالل أنشطتها و براجمها يف تربية  - 

  .يم التماسك و التضامن االجتماعيتدعياضية ومحاية أخالقها الرياضية و اب و ترقية الروح الر الشب

 :اليت تكون حمددة يف قانو�ا األساسياالحتاديات الصالحيات التالية و  عليه متارسو  

ة و وزير مكافحة تعاطي املنشطات حتت رقابة اللجنة الوطنية األوملبية بالتنسيق مع وزير الشباب و الرياض - 

 ؛الصحة

 ؛حماربته مع السلطات العموميةت الرياضية و الوقاية من العنف و وضع نظام لرتقية األخالقيا - 

حتضري و تسري الفرق الوطنية عن طريق مشاركتها يف املنافسات الدولية بالتنسيق مع وزير الرياضة، من أجل  - 

 ؛التمثيل املشرف للوطن

                                                                                        ؛النوادي املنضمة إليها و على كل اهليئات اليت تنشئهالرابطات و ى اممارسة السلطة التأديبية عل - 

 ؛ حتديد معايري االلتحاق بالفرق الوطنية -

أو كل  ..) مدارس,معاهد( تكوين التابعة لوزارة الشباب و الرياضة تكوين املؤطرين باالتصال مع هياكل ال - 

                                                           
1
، 52اجلريدة الرمسية رقم (دنية والرياضية، املتعلق بالرتبية الب ،2004|08|14املؤرخ بتاريخ  10|04اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون رقم   

  ).2004|08|18الصادرة بتاريخ 
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 ؛ اهلياكل األخرى املختصة يف هذا ا�ال

  ؛التسيري املايل للرابطات و النوادي الرياضية املنضمة إليهاإنشاء هياكل املراقبة و  -

 ؛باخلارج و التكفل �م املقيمني تطوير برامج البحث عن املواهب الرياضية و رياضي النخبة و املستوى العايل - 

 ؛تعيني األعضاء الذين ميثلون اجلزائر ضمن اهليئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير املكلف بالرياضة -

 ؛االنضمام إىل اهليئات الرياضية الدولية بعد موافقة وزير الرياضة -

 ؛هلا منخرطو االحتاديات االكتتاب اإللزامي لعقود التأمني لتغطية املخاطر اليت يتعرض - 

 ؛األومسة وديبلومات االحتادية وفق التنظيم املعمول به ،الرتب ،الشهادات ،حتاديات اإلجياراتتسلم اال  - 

تراقب االختصاص الرياضي املكلفة به طبقا لألهداف العامة احملددة جيوز لالحتاديات الرياضية و تنشط ، تنظم - 

 ؛52 ادةاملكذلك الرابطات والنوادي املنضمة إليها (طتها الوطنية أن حتقق مداخل متصلة بأنش

 .كل اخنراط إىل احتادية أو ناد أو رابطة خيضع إىل دفع اشرتاك سنوي  - 
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  أساسيات التمويل في الهيئات الرياضية الجزائرية :المبحث الرابع

 وهلذالى األنشطة املرتبطة با�ال الرياضي، التمويل الرياضي هو عملية البحث عن موارد مادية لإلنفاق ع         

التمويل دور مهم حلل املشاكل املوجودة على مستوى اهليئات الرياضية مبختلف أنواعها سواء تعلق األمر بالبيع أو 

قد يؤثر سلبا على حتقيق وتنفيذ برامج اهليئة الرياضية، ومن هنا  وهذه املشاكلالشراء أو االنتقاالت والتبادل، 

�دف يف فهي  لتايلابحت مشكلة البحث عن مورد مايل قضية رئيسية تواجه غالبية اهليئات الرياضية، و أصب

إىل إحداث التوازن بني اإليرادات والنفقات مث   ميزانيا�ا مث التوجه فيما بعدمرحلة أوىل إىل التغلب على العجز يف

  .ات الرياضيةهلذه اهليئ ستهدفةومنه حتقيق املكاسب امل ،استهداف الفائض

 التمويل حسب المشرع الجزائري: المطلب األول

 الرياضي التمويل تعريف: األولالفرع 

 :   هو الرياضي التمويل goosens  حسب قوسني ف املصطلح هذا مفهوم اختلف يف تعريفتعدد و  لقد

 أما، الثاين الطرف إىل املعتربة القروض أو املال يقدم ) املمول ( يدعى و األول الطرف،  طرفني بني اتفاق "

 الناتج و املمول يطلبه الذي املقابل أو االتصال إمكانيات يف تتمثل خدمات يقدم ) املمول ( الثاين الطرف

 األهلية اجلمعية عليها حتصل اليت والعينية املالية املوارد هو كذلك جمموعة أو. الرياضة ممارسة من مباشرة بطريقة

  1".حكومية إعانات أو أهلية تربعات ذاتية أو إيرادات كانت سواء

 يلعب حيث الرياضي، با�ال املرتبطة األنشطة على لإلنفاق املالية املوارد عن البحث عملية هو الرياضي التمويل

 عامل إىل الدخول ظل يف خاصة املالية الناحية من األندية مستوى على املوجودة املشاكل حل يف مهما دورا

  .االحرتاف

  التمويل حسب القانون الجزائري: ني الفرع الثا

 جاء وا�تمعات، الشعوب تشهدها اليت األوضاع مع و الكربى االقتصادية واالجتماعية للتحوالت نظرا

 طريق عن املؤسسات وتسيري خمتلف متويل يف طويلة وملدة الدولة، لعبته الذي االحتكار يلغي لكي 09|89  قانون

 الشركات استثناء دون القطاع، هذا يف لالستثمار العامة، والشركات اخلواص طابواستق الرياضية النشاطات متويل

 الدولة،  متويل يرجع الذي 79|81 لقانون بالنسبة معاكس حتول هي السياسة هذه .اخلاصة واألجنبية الوطنية

                                                           
  .327، ص مرجع سبق ذكره النذير، بوصالح  1
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 ساحات املنافسات يف مستواها وضعف لألندية املايل املركز يف اختالل من عنه نتج وما الرياضي للقطاع وتسيريها

  1.الدولية سيما ال الوطنية

 فيه مبا الرياضي القطاع متويل عملية خيص فيما اجلزائري املشرع منها يعاين كربى فجوات هناك أن املالحظ

 مشروع آخر أتى أن إىل .09|95 يف بعده الوارد والقانون 03|89 األمر يف الواردة التشريعات رغم احملرتفة األندية

من  تسىن  .وضوحا أكثر قانوين بنصوص " الرياضي السبونسورينغ " التمويلي العمل يدفع الرياضي الا� يدعم

 قطاع ودعم الدولة دعم تشمل رئيسية، ثالثة موارد من ماهلا رأس إنشاء الرياضية للهيئات 10|04 قانون خالل

 اهليئات فأصبحت الرياضية ألحداثا وخمتلف أعماهلا وراء من العائدات وكذلك اخلاصة االقتصادية املؤسسات

 بغرض ومفاعلتها اإلنتاج عوامل من العديد بني اجلمع على املبين االقتصادي الشكل األخرى هي حتمل الرياضية

  2.املادي العائد حتصيل

  

 الموارد المالية في الهيئات الرياضية : المطلب الثاني

 ميكنو   ،الرياضي النشاط خباصية يتسم عمل عن اإليراد الناتج أو الدخل هي الرياضية املؤسسة موارد

 وموارد مدعمة موارد مباشرة، موارد :أساسية  أنواع ثالثة إىل ذلك ضوء عل اهليئات هاته متويل مصادر تصنيف

 3.مباشرة غري

 اإليراد المباشر: الفرع األول 

 سياسة تتبىن الرياضية اتاهليئ كون املتطورة، التقنيات ذات املؤسسات اإليرادات تعتمده من النوع هذا

 مباشر إيراد يعترب الذي الدخل من النوع هذا حتصل بالتايل و أعماهلا، ضمن تؤديها اليت األحداث نوعية تطوير

 ،األحداث نفس يف اإلشهارو   اإلعالنات مقابلو   الرياضية األحداث بيع مقابل جند املداخيل هذه من و .ةهيئلل

 فإن اإليرادات، قلة ضغط حتت تقع اهليئات بعض ألن نظراو  ،ثالب حقوق أو لتذاكرا تبيع اهليئة أن هنا واملعيار

 زيادة وسائل أمثل األخري هذا يعترب حيث االقتصادية للمؤسسات اإلعالن مقابل هو أمهية ألكثرااإليرادات 

  .وأّمهها الدخل

                                                           
  .50، مرجع سبق ذكره ، ص كمال ، رعاش عيسى ادياهل  1
  .148سلمى، مرجع سبق ذكره، ص  شريفي  2
 .48- 47ص  ، مرجع سبق ذكره، صكمال ، رعاش عيسى ادياهل  3
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 المدعم اإليراد: الفرع الثاني 

 طرف من املعتمدة التأمني شركات من ذلك كان سواء الرياضة، أعمال ارةبإد اإليراد  من النوع هذا يتعلق        

 رمسيني، غري أو رمسيني ممولني باستقطاب األمر يتعلق الرياضي،كما احلدث بوجود ذلك يرتبط و الرياضية، األندية

 النوع هذا يتوفرو  ،غنبالسبونسوري يعرف ما هذا، الرياضية األحداث متويل أو مباشرة الرياضية اهليئة بتمويل يقومون

 الرياضية لألندية ودعمها املمِولة االقتصادية املؤسسات طرف من االستثمار يف املتخذة السياسات على اإليراد من

 .ذلك وغري كالدعاية عدة امتيازات، مقابل املنافسات و

 مصدره رأس مال  حبضور يتجسد األول النوع أن علما املدعم، اإليراد جناح على يتوقف املباشر اإليراد وجناح

 .الرياضية للهيئات االقتصادية املؤسسات دعم

                          غير مباشر اإليراد :  الفرع الثالث

 هذا ضمن واملدعم، املباشر األسلوب إىل إضافة الرياضية اهليئات تعتمده الدخل إلنتاج آخر أسلوب هو

 اإليراد على جلب يتوقف فال ؛كبرية شعبية على اهليئة يف مارسةامل الرياضة تتوفر أن يتطلب اإليراد من النوع

 ميثل هذا عامة، التجهيزاتو  الرياضية املبيعات ذلك يف يعتمد الدخل لتحصيل وإمنا ذاته، حدّ  يف املمارس العمل

  اللعبة ةشعبي على يرتكز العمل جيعل هلذا املنافسات، و الرياضية لألحداث التسويق عمليات عن املضافة القيمة

 .الرياضة صناعة يف مهما يعد أصبح ما لألندية، القومي والربوز

 لتسيري عقالنية سياسات واختاذ املايل، مركزها بتيسري البدء عليها وجب الرياضية اهليئةة مكان لرتقية  

 مناذج على االعتمادب ذلك يتم ،املضافة قيمها من الزيادة بغية مستمرة استثمار يف دورات ورسكلتها املالية مواردها

     القرارات، ترشيدو   املعلومات وتوفري االهتمامات، وحتديد كالتغيري املالية، لقطاع اإلداري العمل يف النجاح

 اإلداري العمل يف للنجاح األساسية املفاتيح وهي ،جدي بشكل مراقبتهاو  تقييمها مث النفقاتو   املصاريف تنظيم

  .خاصة املايل التسيريو   عامة

  )13(كن وضع بشكل مبسط املوارد املاية  يف اهليئات الرياضية يف الشكل املوايل رقم مي
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 الموارد المالية في الهيئات الرياضية) : 15(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

: ، رعاش كمال، االحرتاف الرياضي يف كرة القدم عيسى هلاديا: باالعتماد على  الباحث إعدادمن  : المصدر

  .48- 47ص ، ص2012دار الكتاب احلديث، القاهرة،  ،1ط ،)اجلزائر منوذجا( دراسة مقارنة 

  

  1: فيما يليمصادر التمويل الذايت  أهمميكن حصر من جهة أخرى و 

  ؛للحدث الرياضي اإلعالناستثمار حقوق الرعاية و   - 

  ؛الشعارات على املنتجات ووسائل اخلدماتالرتخيص باستخدام العالمات و   - 

  ؛الرياضية لألحداثحقوق البث التلفزيوين   - 

  ؛الالعبني أدواتوامللصقات على مالبس و  اإلعالنات  - 

  ؛بيع تذاكر املباريات الرياضية   - 

  ؛اللوحات باملالعب إعالنات  - 

  ؛البيع والتسويق  - 

                                                           
ص  ، ص2013، القاهرة، 1الرعاية والتسويق و التمويل، مركز الكتاب للنشر، ط : مد صبحي حسانيني، عمرو أمحد جرب، اقتصاديات الرياضةحم  1

268-269.  

املوارد املالية يف 

ضيةاهليئات الريا  

غري مباشراإليراد  اإليراد املدعم اإليراد املباشر  

             بيع األحداث الرياضية - 

                اإلعالنات، اإلشهار - 

                            بيع التذاكر - 

 التلفزيوين حقوق البث  - 

شركات التأمني  - 

                               املعتمدة

املمولني الرمسيني  - 

 والغري الرمسيني

 

                       املبيعات الرياضية - 

مبيعات التجهيزات  - 

 الرياضية
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  ؛استثمار املنشات الرياضية  - 

  ؛بناء املنشات الرياضية  - 

  ؛اهلدايا التذكارية  - 

   ؛األموالمحالت مجع   - 

  ؛دراسات الصقل والتأهيل  - 

  ؛اجلوائز التشجيعية  - 

  ؛الطوابع والعالمات التذكارية إصدار  - 

  ؛ )االلتماس( النداء التقليدي   - 

  ؛ث الرياضيدصناعة احل  - 

  ؛احلقوق املطلقة للرعاة  - 

  ؛االحرتاف  - 

  ؛إصدار صحف وجمالت رياضية  - 

  ؛تسويق األفالم والشرائط  - 

 .إصدارات وثائقية - 

  لهيئات الرياضيةفي االميزانية المالية : المطلب الثالث

 الرياضية الهيئات في اإليرادات: الفرع األول 

 : 1 التالية العناصر ىعل الرياضية اهليئة إيرادات حتتوي

 ؛نشاطا�ا وراء من اهليئة حتصلها اليت اإليرادات تلك ثلمتو   :سيادية  إيرادات -

 ؛الرسوم و كالضرائب الدخل مستمرة موارد وهي : عادية  تإيرادا -

 اإلعداد مثل العادية غري النفقات لتغطية ختصصو  سنويا تتكرر  :عادية غري إيرادات -

  .الدولية و احمللية األوملبية، الدورات إىل

 10|04القانون نه، و م 26 املادةم  1990ديسمرب 4 يف املؤرخ 11|90النادي  استنادا للقانون  بالنسبة لعائدات

 :هي النادي فعائداتم  2004 أوت 19 يف املؤرخ

                                                           
،         2001، ةاإلسكندري الفنية، اإلشعاع مطبعة اخلامس، الرياضية، اجلزء و البدنية الرتبية فلسفة و إلدارة العلمية املوسوعة :الشافعي أمحد حسن 1

  .221- 220ص ص
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  ؛النادي أعضاء اشرتاكات - 

 ؛أنشطتها من عليها تتحصل اليت العائدات - 

  ؛البلدية أو الوالية أو الدولة تقدمها قد إعانات - 

 بيع حمددة، فرتاتل النادي يف العقارات بعض كراء يناصيب، منها  :أنشطتها من عليها تتحصل قد عائدات - 

 يف جاء ما حدود يف تستعمل أن فيجب اجلمعية على بالربح تعود اليت النشاطات هذه فكل السلع، بعض

 ؛املفعول الساري التنظيم و املختصة القوانني

   �ا مرخص علنية، تربعات مجع مصدرها عائدات تكون أن ميكن أنه القانون نفس من 29 املادة يف جاء كما - 

  .�ما املعمول التنظيمو   للتشريع قاطب وشروط

فانه ال مينع  م1990|12|04املؤرخ يف  31|90من القانون  28بالنسبة للهبات والتربعات و حسب املادة 

 .به املعمول التشريعو  األساسي القانون �ا جاء اليت األهداف تعارض بشروط أتت إذا إال ،الوصاياو   اهلبات قبول

  .العمومية السلطة مبوافقة إال أجنبية، هيئات أو مجعيات من اآلتية اياالوصو   اهلبات قبول مينع

 الرياضية الهيئات نفقات :الفرع الثاني 

 1 :التايل الشكل إىل عامة الرياضية اهليئات إنفاق أبواب صنفت

                                                                                                ؛الطارئة النفقات متثل عادية غري و التقدير سهلة العادية  :عادية غريو   عادية نفقات - 

 األنشطة حاجيات خمتلف وتغطية اإلداري، اجلهاز تسيري نفقات هي فالشكلية  :استثماريةو   شكلية نفقات -

                                                             .مضافة قيمة وخلق  للنادي ياألساس رأس املال لبناء املخصصة املصاريف هي االستثمارية النفقاتو   الرياضية

 الرياضية الفرق وختصّ  املعنية، الوزاراتو   كالفدراليات املركزية اجلهات ختص املركزية  :احمللية و املركزية النفقات - 

 ؛النادي أو

  ،الدعاية على املساعدة غرضها والتحويلية اهليئة يف للتسيري فاإلدارية : الرأمساليةو   التحويلية  ،اإلدارية فقاتالن -

 .اإلعانات وكذا اإلشهار

 تنوعو  تعدد مالحظة ميكننا الرياضي، للنادي املالية امليزانية استخداماتو   إيرادات من لكل العلمي التقسيم فوفق

 بأقل النفقات من ممكن قدر أكرب تلبية يف يكمن املايل للمسري الرشيد فالسلوك لذلك املوارد، قلة مقابل النفقات

  .املستجدة االقتصادية السياسات على بناءً  وهذا  املالية املوارد من ممكنة كمية

  

                                                           
  .137سلمى، مرجع سبق ذكره، ص  شريفي  1
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  خالصة الفصل

لدى حصر نمفهوم اهليئات الرياضية قد يبدو غامض نوعا ما وقد ي تبني لنا من خالل هذا الفصل أن

 أو رابطات ،احتادياتجلان ، عموما تكون أن، فاهليئات الرياضية ميكن األخريف جمال دون الكثري من األشخاص 

نشاط يكون جمرد  أنهومها احلايل تعدى فمفهوم الرياضة، فمحىت عموما وقد يشوب الغموض كذلك  أندية

  .جمال املال واألعمالحىت ودخل  ديةجس مهارات أو/و جمهود بدين تتطلب حتقيق نتيجة قادر على بشري

ومتداخل   ما يسعنا إال أن نقول أنه هيكل ضخم متشابك هيكل التنظيمي الدويل للرياضةالنظر يف وب

، فهذا التنظيم يوفر خاصة ا�ال االقتصادييف باقي ا�االت و  اغلب املنظمات الدولية األخرىهياكل يتعدى و 

أشكال اهليئات ية على اعتباره تنظيم عاملي حمكم وجذاب؛ ومن جهة أخرى فالبيئة اخلصبة للعمليات االقتصاد

األهداف الرياضية أما  ،تعطي طابع التنوع وتتيح كذلك الفرص التسويقية و غري حكوميةكانت أالرياضية حكومية  

األشكال  فقد تكون وبالتايلفقد تكون جتارية حبت أو الغاية منها هو الصاحل العام،  االقتصادية لألندية الرياضيةو 

بق يف أمريكا الشمالية، أو بنموذج ثاين  بنموذج جتاري مثلما هو مط االقتصادية لألندية الرياضيةالرياضية و 

  .واملطبق يف أوروبا وهو ما حتاول تقليده غالبية الدول العربية ومنها اجلزائر) رياضي،جتاري(

تم جبميع جوانب التسيري وتتجه حنو أهداف مسطرة رشيدة � إدارة حىت يتم تسيري هذه اهليئات البد من

االحرتاف يف و  لخصخصةلكما يظهر حاليا التوجه . اديةواملالية امل ،بشريةمسبقا وهذا باستغالل مجيع املوارد ال

     مال وهذا ملواكبة التطور والتغريات العاملية، وغالبا ما ارتبطت اإلدارة الرياضية بالتسويق يف مجيع أع ا�ال الرياضي

  .دراسات الباحثنيو 

فقد مر بعدة مراحل عرب التاريخ حماوال مسايرة التطورات  الرياضةالبدنية و  القانون املتعلق بالرتبيةفيما خيص 

ع حدودها ياجلزائرية مج التقسيم القانوين للهيئات الرياضيةالعاملية وخاصة املرتبطة باألمور االقتصادية، كما يظهر 

 لتمويل يف اهليئات الرياضية اجلزائريةلأساسيات أطرها وحيدد جماال�ا، ومن جهة أخرى هناك   وتفاصيلها، فيضبط

صادر قانونية واليت تفتح هلا  ميل نفسها من و الرياضية جاهدة مت األنديةاول ، وبالتايل حتحسب املشرع اجلزائري

  .الباب على متويل ذايت يف أطر قانونية
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     :تمهيد

ملسريي    موجه استبيان عن عبارة وهي ميدانية، بدراسة للبحث النظري اجلانب ندعم أن ارتأينا لقد

 ةالنظري الدراسة يف إليها مت التوصل اليت االستنتاجات من التحقق �دف وذلك  األندية الرياضية لكرة القدم

  .للبحث

  :أمهها عديدة على أندية كرة القدم دون غريها ألسباب امليدانية الدراسة من النوع هذا اختيار كان وقد

  ؛أ�ا األقرب نظريا ملفاهيم التسويق الرياضي من األندية األخرى - 

  ؛م2010ديسمرب  29على اعتبار أ�ا دخلت عامل االحرتاف بداية من  - 

  ؛تسري يف �ج األندية اهلاويةحلد اآلن ازالت أندية الرياضات األخرى م - 

  .االحتاديات واللجان ،التسويق الرياضي من الرابطات لتوظيفأقرب  األندية - 

  :التالية األهداف حتقيق إىل امليدانية الدراسة هذه هدفت وقد هذا

   اإلداريني؛و  املسرييننظر  ووجهات آراء عند والوقوف التعرف -

  ؛التعريف بواقع التسويق الرياضي والتطلعات املستقبلية يقطر  عن إعالمي، هدف -

  .البحث فرضيات اختبار وحماولة املوضوع، حول املعلومات من قدر أكرب مجع على العمل -
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  واقع وآفاق التسويق الرياضي في األندية الرياضيةدراسة ميدانية ل: الفصل الثالث 

   ثالبح منهجية: المبحث األول

        عند دراسة الوضع احلايل، وخاصةالتحليلية لدراسات املسحية و املناسب ل نهج الوصفيالبحث امليستخدم  

ا يتمتع به من قدرة على وصف الظاهرة وحتديد ملا املنهج ملناسبته هلذا البحث و يرجع سبب اختيار هذ كما

       الوصفي على مجع البياناتال يقتصر البحث على جوانب القوة والضعف فيها ، و وضعها احلايل، والتعرف 

 حتبويبها، بل ميضى إىل ما هو أبعد من ذلك، فهو يفسر البيانات ويوفر املعلومات اليت تساعد على توضيو 

  . الظاهرة وبيان أسبا�ا

  الدراسة وحدودهامجتمع :  األولالمطلب 

، االحتاديات اضية، الرابطاتالنوادي الري واملتمثلة يف الرياضية اهليئات جمموع يف حبثنا جمتمع يتجسد

مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من األندية الرياضية احملرتفة من  اللجنة الوطنية األوملبية،الرياضية الوطنية و 

   .القسم الوطين األول املمتاز

                                                                                                  مجتمع الدراسة :الفرع األول 

حجم ا�تمع األصلي  للدراسة كبريًا جدًا ويشتمل على عدد غري حمدد من املفردات فكان  من الالزم 

  )العمدية( علينا إجراء عملية اختيار مفردات العينة بواسطة االختيار غري العشوائى

                                                                                                                    عينة الدراسة : الفرع الثاني 

جمال استخدام العينة القصدية يف دراستنا االستطالعية كان من خالل االستبيان �دف التعرف على 

القدم، ويف هذه احلالة يقتصر حبثنا  يف  أراء فئة معينة من فئات ا�تمع واملتمثلة يف مسريي أندية كرةو اجتاهات 

مث قمنا  بعد ذلك باختيار عدد  ،من باقي مسريي اهليئات الرياضية ) مسريي أندية كرة القدم( اختيار هيئة معينة 

  دون أي اختيار عشوائي) أندية 06مسريي (هذه األندية  معني من مسريي 
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                                                           : أندية وهي ) 06(  مناختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مت 

                                                                                                                      ؛وفاق سطيف - 

                                                                                                   ؛نصر حسني داي - 

                                                                                                              ؛مولودية وهران - 

                                                                                                        ؛سريع غليزان - 

                                                                                                            ؛دفاع تاجنانت - 

  .مولودية جباية - 

                                                                         :واشتملت عينة البحث يف كل نادي على

                                                                                                         ؛نائب الرئيسأو  رئيس النادي - 

                                                                                                       ؛ماجنري النادي  - 

                                                                                                 .أعضاء مسريين يف النادي 08 - 

                                                                                                           حدود الدراسة: لثالفرع الثا

                                                                                                                         ةالمكاني حدودال : أوال 

 الرياضية لكرة   األندية من جمموعة على املشرفة اإلدارات مستوى على هذا لبحثنا املكاين ا�ال احنصر

 امليداين يف البحث فتم خمتلفة، مناطق إىل باالنتقال ذلك ومت األول احملرتف الوطين القسم يف املصنفة ،القدم

اإلمكانيات املادية يف حدود ما املناطق و  هذه إىل انتقالنا سهولة حسبمناطق من الشرق، الوسط والغرب، 

 مت حيث ورؤسائها املسريين خمتلف مع األندية هلذه اإلدارية الفروع يف خصوصا الدراسة يسمح بذلك وتركزت

  . صاتالعمل، أو يف مراكز الرتب ميدان يف لقاؤهم
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                                                                                                                         ةلزمانيا حدودال :ثانيا 

آخر املوسم أغلب التساؤالت متت يف و  م2016-2015املوسم الرياضي  مت العمل امليداين هلذا البحث يف 

وقد  ،تقييمها املنجزة من طرف اإلدارة الرياضية و حماولة  لتوافق نوعية وكمية األعمال وفقا �ريات البحث و 

 نفس من جولية شهر �اية غاية إىل 2016وان ج شهر من ابتداء شهرينب قدرت الدراسة امليدانية يف فرتة أجريت

  .السنة

  موضوعية                                                                                                   لا حدودال: ثالثا 

ق التسويق لى املوضوع النظري للبحث واملرتبط أساسا مبعرفة  واقع وآفاع باإلجابةاهتمت هده الدراسة 

   .الرياضي يف اهليئات الرياضية اجلزائرية

  الميدانية الدراسة ووسائل أدوات :الثاني المطلب

 من استهدفنا فقد دراسة، أي وإجناز  لنجاح امليداين اجلانب  �ا حيظى اليت والعملية  العلمية لألمهية نظرا

 باجلانب املتعلقة واملعلومات البيانات مجع يف املستخدمة الوسائل ألهم توضيحية فكرة إعطاء املطلب هذا خالل

 وذلك االستبيان، استمارة يف واملتمثلة  الدراسة أداة ملعاجلة اتبعناها  اليت  اإلحصائية األساليب عن فضال ،امليداين

 االستبيانية، حماورها على باإلجابة العينة، فئات ومقرتحات آلراء اإلحصائية االختبارات وحتليل قياس دف�

 :التالية األدوات استخدمنا حتقيقها املراد النتائج إىل وللوصول

 ؛واملعلومات الوثائق  -

 ؛الشخصية املقابالت  -

 ؛املالحظات مجع  -

 .االستبانة  -

  تدارك خالله من  حاولنا الذي االستبيان على الرتكيز مت وقد متكاملة، بصفة األدوات هذه استعملنا وقد

 قبل من استخداما األكثر األخري هذا باعتبار األخرى، امليداين العمل أدوات ميزت اليت احلدود أو القصور أوجه

 تستخدم الذكر السابقة األدوات معظم أن األداة هذه أمهية كذلك يؤكد ومما األولية، البيانات جلمع الباحثني

 خالل من االستبانة على هذه دراستنا يف الرتكيز سيتم ولذلك االستبانة، ألداة مكملة كأدوات عادة

 .النتائج واستخالص التحضري،التحليل،
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 والمعلومات الوثائق جمع  :األول الفرع

 معه، واستمرت البحث انطالق  قبل بدأت فقد دراسة، ألي الرئيسية اخلطوات من اخلطوة هذه تعترب

 بالتسويق الرياضي أساسام �ت واليت املتاحة، والوثائق املعلومات مصادر إىل الوصول الصدد هذا يف منا حماولة

 :من كل لتشمل الوثائق هذه تعددت وهلذا

 ؛الرمسية اجلرائد يف املتضمنة والتشريعات النصوص  - 

  ؛املعنية اهليئات عن الصادرة التقارير  - 

 .ا�ال هذا يف تنشط ودولية وطنية يئاتهو  وخمتصون باحثون�ا  قام ومقاالت علمية حبوث -

 مقدمتها يف يأيت  املعلومات، على احلصول أجل من أخرى قنوات على كذلك  ااعتمدن هذا إىل إضافة

 على خصوصا ،التسويق الرياضي يف املتخصصة املواقع من العديد وتصفح االطالع خالل من اإلنرتنت شبكة

 السعي اللخ من  امليداين، العمل منهجية وتصور دراساتنا توجيه يف كثريا ساعدتنا اليت والعريب الدويل املستوى

 .إليه نصبو كنا ما  لتحقيق

 المقابالت :الثاني الفرع

 حيث املعلومات، على للحصول رئيسي مصدر باعتبارها بالغة أمهية امليدانية الدراسة يف املقابالت تكتسي

 اخلاصة بالتسويق الرياضي املعلومة حول فيها احلوار متحور املقابالت من سلسلة بإجراء الصدد هذا يف قمنا

أساليبه  وكيفية التسيري  املتبعة جمال تطبيق أشكال التسويق الرياضي،  : بينها ومن ،تطبيقه  يف  املؤثرة العواملو 

 هذا يف حاولنا حيث، جانب معرفة القوانني اليت تضبطه، التطلعات والطموحات املستقبلية إىلالرياضي، التسويق 

 :يف عموما يتمثلونو  الرياضي  امليدان يف الفاعلة ألطرافا خمتلف نظر ووجهات آراء واستخالص استقراء الصدد

  ؛الرياضية املختلفة األنديةمسريي   -

 ؛الشبيبة والرياضة  وإطارات موظفي  -

  ؛بالتسويق املهتمني األساتذة  - 

 .أصحاب املقاالت املنشورة حول التسويق الرياضي - 

 بعض الرمسية املقابالت يعرتي ملا وذلك الرمسية، غري املقابالت حنو منصبا تركيزنا كان ا�ال هذا ويف

 مما مقابلته املراد الشخص أمانة لدى يودع مسبق طلب أو اجلامعة، من حبث إفادة كاستصدار الرمسية اإلجراءات

 .املعلومات على احلصول سرعة على يؤثر
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 باالطالع لنا مسح سابقا، املذكورة األطراف مع الرمسية غري املقابالت من لسلسلة إجرائنا أن إىل ونشري

 الذي احلوار أن من بالرغم به، املتعلقة العناصر بعض عن واللبس الغموض وإزالة املوضوع من عديدة جوانب على

 أسئلة إىل يستند ومل األطراف، ملختلف بالنسبة متجانس يكن مل الرمسية غري اللقاءات هذه خالل يدور كان 

 اليت األطراف نظر وجهات وتنوع ثراء نتيجة التحاليل بعض يف عليه عتمدناا مصدر مثل أنه إال ومهيكلة، حمددة

 .حاورناها

 وأفاق التسويق الرياضي بواقع اإلحاطة من مكنتنا كأداة املقابلة، اكتستها اليت البالغة األمهية من الرغم على

 الطريقة هذه أن إال املتدخلة الفئات باختالف اختلفت نظر وجهات من انطالقا اجلزائر،اهليئات الرياضية يف  يف

  .املعلومات وحجمها جودة على سليب أثر عنه ترتب نقائص �ااعرت 

 المالحظات جمع :الثالث الفرع

 :يلي ما أبرزها مهمة تعترب اليت املالحظات بعض تسجيل استطعنا�ا  قمنا اليت امليدانية الزيارات خالل من

 املهمة القضايا لبعض إدراكنا دون حال الذي األمر ،اإلداريني معظم سلوك طبع الذي والسرية التكتم هاجس -

 ؛الدراسة توجيه أجل من

وما   النظري اجلانب البعض إلمهال نظرا واضحة، وغري دقيقة غري تكون اإلجابات فإن التجاوب حالة يف أما - 

 معلومات إىل الوصول أجل من أمامنا عائقا شكل ما وهو،  الدولية على الساحة ستجداتمو  تطوراتمن  شهده

 ؛دقيقة

 لألندية،مثل التقارير الرمسية السنوية  ،يئات املعنية اهل حبوزة اليت واملعلومات الوثائق على االطالع إمكانية عدم -

 ؛وخاصة التقرير  املايل

 املؤهلني باعتبارهم )إليهم قادتنا اليت الزيارات معظم أثناء األقل على( للمسؤولني واملتكرر املستمر الغياب -

 ؛وانشغاالتنا أسئلتنا على لإلجابة واملخولني

 مدة حيدد احملاور الطرف من جيعل ،)التسيري( العمل  إطار وخارج داخل األطراف أغلب التزامات أن كما -

 .قصري وقت يف املقابلة

 يف  لنياملسؤو  بعض  مع لقاءاتب  للقيام  سعينا خالل تسجيلها ميكن  اليت  أيضا املالحظات بني ومن

 ذلك يف السبب مربرين قصري حوار جمرد وحىت معنا مقابلة إجراء عن بعضهم ورفض امتناع هو ،الرياضية اهليئات

  .أو أ�م غري خمولني لذلك املعلومات سرية إىل
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 االستبانة  :الرابع الفرع

 إمكانية وعدم لبحث،ا هذا إعداد أثناء خمتلفة مراحل يف واجهتنا اليت واملصاعب والعراقيل للمشاكل نظرا

 مثال، كاملقابلة الذكر السابقة األدوات حدود وأمام ،الوصول إىل اكرب عدد من األندية على املستوى الوطين

 واسعة أداة باعتبارها وذلك األدوات، هذه اعرتت اليت النقائص لنتجاوز االستبانة، أداة على االعتماد إىل اجتهنا

 هذا هلا املوجهة العينة أفراد مع نظرنا وجهات تطابق قياس جمال يف مزايا من هلا ملا الباحثني، قبل من االستعمال

 النتائج الستخالص متهيدا املطروحة التساؤالت عن رأي وتكوين نتائجه حتليل خالل من وذلك االستبيان،

 التطرق سيتم يثح جوانبها، خمتلف من املقصودة للظاهرة الصحيح والفهم اجليد اإلدراك على والوقوف النهائية،

  .بالتفصيل يأيت فيما األداة هلذه

  

  االستبيان مراحل إعداد :المطلب الثالث 

 مث الدراسة موضوع حول منوذجية أسئلة قائمة توزيع على تقتصر بسيطة، عملية االستبيان أن الكثري يضن

 هذا يف سنقومو  ذلك، عكس لنا ليثبت جاء صعوبات من الدراسة هذه خالل عليه وقفنا ما لكن الردود، تلقي

 إعداد مرحلة من بدءا فيها، صياغته متت اليت والظروف االستبيان إعداد مراحل خمتلف إىل بالتعرض املطلب

 األويل لالختبار املعتمدة والطريقة االستمارات، وتوزيع نشر بكيفية مرورا األسئلة، قائمة تصميم وكيفية االستمارة،

  .شاكل اليت صادفناهاأهم الصعوبات و امل إىل وصوال هلا

  تصميم االستمارة: الفرع األول

 تكون حىت والتعقيد، التصنع عن واالبتعاد بسيطة بصفة األسئلة إعداد اإلمكان قدر حاولنا املرحلة هذه يف      

 متحورت حيث ، هلا أخرى متعددة  تفسريات إعطاء ميكن ال وحىت  املستجوبني  األفراد قبل  من للفهم  قابلة

بآفاقه  يتعلق ما كل وكذا واقع التسويق الرياضي يف اهليئات الرياضية اجلزائرية  موضوع حول األسئلة هذه

 .املستقبلية

 ولقد.االستبيان استمارة إعداد كيفية يف وجهونا الذين والزمالء األساتذة بعض بآراء ذلك يف استعنا وقد

املفاهيم الصعبة للتسويق  حول أسئلة طرح يف عمقالت عن االبتعاد إعدادها فرتة خالل اإلمكان قدر حاولنا

 الفرد وتركيز اهتمام جنلب حىت ومرتابط متسلسل بشكل األسئلة من جمموعة طرح على باملقابل والعمل ،الرياضي

 .واملوضوعية اجلادة اإلجابات من قدر أكرب على احلصول أجل من ذلك وكل املستقصى،
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 مع الدراسة حمل املوضوع عنوان تتضمن واليت ، االستبيان ةمار است تتصدر اليت الديباجة عن فضال هذا

 عناية بكل اإلجابة هلم رجائنا مع االستبانة، �ذه  القيام لتربير وذلك عليها، احلصول املراد للشهادة وجيز تقدمي

 كما ،فقط العلمي البحث ألغراض إال تستخدم لن سوف �ا املدىل املعلومات بأن علما وإحاطتهم .وموضوعية

 العينة أفراد طرف من فيها والثقة قبوهلا لزيادة وذلك الطالب، إليها ينتمي اليت األكادميية اجلهة إىل كذلك أشرنا

  .معنا م�تعاو  على األخري يف تشكرهم مع

  االستبيان استمارة هيكل: الثانيالفرع 

ضافة إىل أسئلة حول معلومات إ رئيسية، حماور ثالثة على موزعة سؤاال ) 40 (أربعون  االستمارة تضمنت

 لألسئلة صياغتنا خالل اعتمدنا فقد للمستجوبني والدقيقة  الواضحة  اإلجابة إىل الوصول أجل ومن شخصية،

  :منها األسئلة من أنواع عدة على

  ؛أسئلة مغلقة - 

  ؛أسئلة تأخذ شكل ليكرت  - 

  .أسئلة  تعدد اخليارات  - 

  :يلي كما ئيسيةر  أقسام أربعة على األسئلة توزعت ولقد

بواقع التسويق الرياضي يف أندية كرة القدم حمل الدراسة، ويظم  املرتبطة األسئلة القسم هذا يتناول :القسم األول

  ) 13- 01(هذا القسم األسئلة 

   بآفاق التسويق الرياضي ألندية كرة القدم يف املدى املتوسط،   املرتبطة األسئلة القسم هذا يتناول: القسم الثاين

  ) 23-14(يظم هذا القسم األسئلة و 

بآفاق التسويق الرياضي  املرتبطة األسئلة القسم هذا يتناول املرتبطة األسئلة القسم هذا يتناول :القسم الثالث 

  ) 36-24(ألندية كرة القدم يف املدى البعيد، و يظم هذا القسم األسئلة 

  )40-37( األسئلة ويضم العينة، ألفراد الشخصية باملعلومات مرتبطة عامة أسئلة يتضمن ::القسم الرابع 

  توزيع االستمارةنشر و : الفرع الثالث 

 توزيعه مرحلة بعدها جاءت ،)01( رقم امللحق يف املوضح النهائي بالشكل االستبيان إعداد مت أن بعد

 قصد قنوات عدة على باالعتماد متت العملية وهذه ،مسريين و إداريني ألندية كرة القدم من املقصودة العينة على

 وبصفة .عليها اإلجابة متت اليت االستمارات من عدد أكرب على احلصول وضمان املقصودة، العينة إىل الوصول

  :االستمارات توزيع يف تني أساسيتنيالطرق على اعتمدنا عامة
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  ؛بأنفسنا االستبيان استمارة وتسليمهم العينة بأفراد املباشر االتصال - 

  .االستمارات توزيع يف زمالءنا ضببع االستعانة - 

 الوقت، وحىت الردود وطرق أساليب كذلك تنوعت اإلجابات، على احلصول يف عليها املعتمد القنوات وبتعدد

   كبري إحلاح بعد وذلك أشهر األحيان بعض ويف أيام، ساعات، بني ما اإلجابة على احلصول مدة تراوحت حيث

 :اآليت يف االستبيان قوائم رتجاعاس عملية حصر ميكن وعموما طرفنا، من

 ؛املستقصي الفرد من مباشر بشكل اإلجابة على احلصول -

  .االستمارات الستالم م� استعنا الذين  بالزمالء االتصال -

 الصعوباتالمشاكل و : الفرع الرابع 

 للطالب، مهيةأ ذات مواضيع حول العينة وأفراد إجابات واستقصاء جلمع كأداة االستبيان أمهية من بالرغم

 اإلحصائية األساليب وفق للدراسة باعتمادها تسمح اإلجابات من معني حلجم واستالمه حصوله من وبالرغم

 إجابات استالم مرحلة خالل اعرتضننا اليت والصعوبات املشاكل بعض وجود من مينع مل ذلك أن إال املالئمة،

 :يلي فيما بإجياز تلخيصها ميكن واليت العينة، أفراد

 اليت االستبيان استمارة مصري عن املستمر واستفسارنا إحلاحنا رغم العينة، أفراد لبعض السليب التجاوب  -

 هلم؛ وجهت

 قيامال دون حال الذي األمر الطالب، تواجد موقع عن بعيدة جغرافية مناطق يف العينة أفراد بعض وجود  -

 إليهم؛ املرسلة االستبيان استمارة يف وضغم أو لبس أي وجدوا إذا ما حالة يف الالزمة بالتوضيحات

 آراءهم على احلصول من حرمنا هلم، املتكررة زياراتنا رغم االستبيان على اإلجابة يف العينة أفراد بعض متاطل - 

 جتاوزها؛ ميكن ال زمنية حدودا للدراسة ألن نظرا م،�وإجابا

 االستبيان استمارات تسليمهم قصد ، هافي ملنيالعا إىل والوصول املرافق الرياضية بعض إىل الدخول صعوبة -

  . لنا بالنسبة بالغة أمهية ذات تعد اليت م�اجتاها على والتعرف م�وإجابا آراءهم على واحلصول
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 مناقشة النتائجعرض وتحليل و : المبحث الثاني 

 اجلاهزة  اإلحصائية احلزم برنامج باستخدام وتبويبها البيانات مجع مت االستبيان، نتائج وحتليل دراسة أجل من     

"Spss" كما ،التحليل عملية يف عليها االعتماد ميكن وجداول بيانات قاعدة وضع بغية وذلك الثامن، اإلصدار 

 دوائر بواسطة بيانيا سابقا عليها احلصول مت اليت اجلداول متثيل أجل من  "Excel"برنامج على االعتماد مت

  .إليها الوصول املراد ائجالنت مع متاشيا وذلك نسبية،

  تحليل الخصائص العامة لعينة الدراسة: المطلب األول

الصفة، املستوى، مدة : فرد مستجوب 60مت حتديد املتغريات التالية لتوصيف عينة الدراسة املكونة من 

  .العمل يف التسيري، طبيعة الوظيفة األصلية

                                                                  : الصفة المشاركين حسبتوزيع  :الفرع األول 

 . الصفةحسب متغري  املشاركنيتوزيع ) 03(يبني اجلدول رقم 

 .حسب الصفةالمشاركين توزيع : ) 03( الجدول رقم

  %النسبة المئوية  التكرار  

  5  3  رئيس النادي

  5  3  نائب الرئيس

  80  48  عضو مسري

  10  6  مناجري

  100 60 ا�موع

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج :المصدر

  

، حيث متثل )طبيعة عمل الفرد املستجوب يف النادي(يبني اجلدول أعاله توزيع أفراد العينة حسب الصفة 

وهي كانت الفئة الغالبة من أفراد العينة، يليها أفراد حاملي صفة " عضو مسري"من أفراد العينة صفة  80%

 . لكل منهما  %5على حيث مشلت العينة ونائب الرئيس ادي الن ئيساجري وأخريا ر من
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  spss برامج ى خمرجات

                                                                  

 

 .التعليمي حسب المستوى

  %النسبة المئوية

20  

63.3  

16.7  

100  

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

  
 spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

توزيع المشاركين حسب الصفة

النادي

توزيع المشاركين حسب المستوى التعليمي

ابتدائي
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ى خمرجاتعل ااعتمادالباحث من إعداد : المصدر

                                                                 حسب المستوى التعليمي المشاركينتوزيع 

 .التعليمي املستوى حسب متغري املشاركنيتوزيع )  04

حسب المستوى المشاركينتوزيع : ) 04( الجدول رقم

النسبة المئوية  التكرار

12  20

38  63.3

10  16.7

60 100

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج :المصدر

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

5% 5%
10%

80%

توزيع المشاركين حسب الصفة) : 16(الشكل رقم 

الناديرئیس الرئیسنائب مسیرعضو

20%

63%

17%

توزيع المشاركين حسب المستوى التعليمي: ) 17(الشكل رقم 

متوسط|ابتدائي ثانوي جامعي

  الفصل الثالث   

توزيع : الفرع الثاني 

04(ل رقم يبني اجلدو 

  

  ابتدائي، متوسط

  ثانوي

  جامعي

 ا�موع
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من جممل  %63.3حسب نتائج اجلدول فإن معظم أفراد العينة من مستوى ثانوي، حيث بلغت نسبتهم 

وأخريا املستوى اجلامعي بنسبة  20%

                                                     

  :مدة العمل يف التسيري

 .حسب مدة العمل في التسيير

  %يةالنسبة المئو 

8,3 

38,3 

53,3 

100  

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

من أفراد العينة  %53.3حسب نتائج اجلدول فإن معظم أفراد العينة من ذوي اخلربة العالية، حيث أن 

وا�االت اخلاصة بالقطاع  ساهم يف فهمهم ملختلف القوانني

  

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

توزيع المشاركين حسب مدة العمل في التسيير

سنةمنأقل
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حسب نتائج اجلدول فإن معظم أفراد العينة من مستوى ثانوي، حيث بلغت نسبتهم 

20أفراد العينة، يليها األفراد ذوي املستوى االبتدائي واملتوسط بنسبة 

                                                     مدة العمل في التسييرحسب  المشاركينتوزيع 

مدة العمل يف التسيريحسب متغري  املشاركنيتوزيع ) 05

حسب مدة العمل في التسيير المشاركينتوزيع : ) 05( الجدول رقم

النسبة المئو   التكرار

5  

  23  من سنة إىل أربع سنوات

  32 أكثر من أربع سنوات

60 100

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج :المصدر

حسب نتائج اجلدول فإن معظم أفراد العينة من ذوي اخلربة العالية، حيث أن 

ساهم يف فهمهم ملختلف القوانني وهذا ماسنوات،  4مل تزيد عن 

  .يف فهم االستمارة واإلجابة على أسئلتهاكذلك الرياضي، مما ساعدهم  

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

8%

38%54%

توزيع المشاركين حسب مدة العمل في التسيير: ) 18(الشكل رقم 

سنواتأربعةالىسنةمن سنواتأربعةمنأكثر

  الفصل الثالث   

حسب نتائج اجلدول فإن معظم أفراد العينة من مستوى ثانوي، حيث بلغت نسبتهم 

أفراد العينة، يليها األفراد ذوي املستوى االبتدائي واملتوسط بنسبة 

16.7%  .  

توزيع  :رع الثالث الف

05( يبني اجلدول رقم 

 

  أقل من سنة

من سنة إىل أربع سنوات

أكثر من أربع سنوات

 ا�موع

 

حسب نتائج اجلدول فإن معظم أفراد العينة من ذوي اخلربة العالية، حيث أن 

مل تزيد عن لديهم خربة ع

الرياضي، مما ساعدهم  
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 : طبيعة الوظيفة األصلية

 .توزيع مفردات العينة حسب طبيعة الوظيفة األصلية

  %النسبة المئوية

38,3 

10,0 

45,0 

6,7 

100  

 spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

منهم  %45يبني اجلدول أعاله توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة األصلية للمستجوبني، حيث تبني أن 

بالتايل فطبيعة العمل و ، %38.3ظفني بنسبة 

الكفاءة إىل يف التسيري اإلداري لألندية الرياضية وهذا راجع للخربة املكتسبة إضافة 

  

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

توزيع المشاركين حسب طبيعة الوظيفة االصلية

موظف

قیوستلا قافآو عقاول ةینادیم ةسارد    
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                                                           صليةطبيعة الوظيفة األحسب  المشاركينتوزيع : 

طبيعة الوظيفة األصلية حسب متغري املشاركنيتوزيع ) 06( يبني اجلدول رقم 

توزيع مفردات العينة حسب طبيعة الوظيفة األصلية: ) 06( الجدول رقم

النسبة المئوية  التكرار

23 

6 

27 

4 

60 100

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج :لمصدرا

يبني اجلدول أعاله توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة األصلية للمستجوبني، حيث تبني أن 

ظفني بنسبة ، تليها فئة املو ....)التجارة، احملاماة، اهلندسة(ميارسون أعمال حرة 

يف التسيري اإلداري لألندية الرياضية وهذا راجع للخربة املكتسبة إضافة خر أو بآتأثر بشكل 

  .املطلوبة للعمل يف ا�ال الرياضي

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

58%23%

10%
9%

توزيع المشاركين حسب طبيعة الوظيفة االصلية: ) 19(الشكل رقم 

موظف عامل حرةمھن عملدون

  الفصل الثالث   

: الفرع الرابع 

يبني اجلدول رقم 

الجدول رقم

  

  موظف

  عامل

 ن حرةمه

  دون عمل

 ا�موع

يبني اجلدول أعاله توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة األصلية للمستجوبني، حيث تبني أن 

ميارسون أعمال حرة 

تأثر بشكل  األصلية

املطلوبة للعمل يف ا�ال الرياضي
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                                                                            عالجة بيانات الفرضية األولىم: المطلب الثاني

                                                                              عرض وتحليل نتائج بيانات الفرضية األولى: الفرع األول 

 مت نوادي كرة القدم حمل الدراسة،مارسات للتسويق الرياضي يف بعض املى أنه توجد تنص الفرضية األوىل عل

      )12، 07،08،09،10،11:ماجلداول رق( مناقشة هذه الفرضية يف ظل نتائج حتليل البيانات املبينة يف اجلداول أدناه

  الرياضية األنديةواقع التسويق في المتغيرات العامة ل): 07( الجدول رقم 

  %المجموع  %ال  %منع  

  100  100  000  يوجد قسم خاص بالتسويق الرياضي على مستوى النوادي الرياضية

  100  68.3  31.7  اهليكل التنظيمي احلايل للنوادي الرياضية يسمح لإلدارة باستخدام التسويق

  100  11.7  88.3  يؤثر غياب خمتص يف التسويق على ربط شراكة األندية مع القطاع اخلاص

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: رالمصد

 

يف اهليكل التسويقي  قصورالنوادي الرياضية تعاين من  كلحسب النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله فإن  

من النوادي املستجوبة ال متلك قسم خاص بالتسويق، كما أن هيكلها التنظيمي % 100 أنالعام هلا حيث 

  "ال"  ـمن اإلجابات ب% 68.3ة باستخدام التسويق وهذا ما تدل عليه نسبة  احلايل ال يسمح لإلدار 

هذا وقد اعرتف املستجوبني بتأثري غياب خمتص يف التسويق على ربط شراكة األندية مع القطاع اخلاص، 

  .من املستجوبني أجابوا بنعم% 88.3حيث 

ات العينة كما هو مبني يف اجلدول وعن املسؤول عن قسم التسويق يف غياب خمتص التسويق، كانت إجاب

  :املوايل

  في النادي الرياضيالمسؤول عن قسم التسويق : )08(  الجدول رقم

  مناجير النادي  عضو مسير  نائب الرئيس  رئيس النادي  

  000  000  000  100  % النسبة

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر 

فقد يهتم بشؤون التسويق يف غياب املختص،  الوحيد الذيلنادي هو حسب هذه النتائج فإن رئيس ا

ومع ذلك فهذا ليس سبب  لنقص الوعي بضرورة وجود خمتص يف التسويق، يكون ذلك راجع لشخصية الرئيس أو 
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كبري لغياب الربامج التسويقية، فقد أرجعت إجابات العينة املدروسة أسباب غياب برامج التسويق الرياضي يف 

  :ية إىل عدة أسباب بنسب متفاوتة أمهها القوانني كما يوضح اجلدول املوايلاألند

  غياب برامج التسويق الرياضي في األندية الرياضيةالمتعلقة بب اسباأل ) :09(  الجدول رقم

           الرتبة           ال  نعم  %النسبة

  )السبب األكثر تأثيرا(

  1  60  40  القوانني

  2  86.7  13.3 الثقافة

  3 93.3  6.7 غياب املسؤول

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

 

 :بالنسبة لطبيعة املنتج الرياضي حسب راي املسريين يف النوادي الرياضية فيظهر كما هو موضح يف اجلدول املوايل

  نالمنتج الرياضي حسب رأي المسيري ):10(لجدول رقم ا

  الرتبة  ال  نعم  % النسبة

  2  30  70  سلع رياضية

  1  23.3  76.7 خدمات رياضية

  3 80  20 أفكار

  5 96.7  3.3  )خدمات،أفكار منتج(  الرتكيبة 

  4 90  10  كل ما سبق

 spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

رياضية خدمات وسلع : هوأفراد العينة ورأي املنتج الرياضي حسب إجابات يتمثل فيه أكثر شيء 

وهذا راجع أساسا لطبيعة ثقافة املسريين، إضافة إىل قلة االطالع على ، على التوايل% 70و % 76بنسبيت 

  .املستجدات العاملية فيما خيص التسويق الرياضي
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أما بالنسبة ألساليب التسويق الرياضي املمارسة من قبل النوادي  فيتمثل أمهها يف تسويق الالعبني   

دعاية واإلعالن والتسويق التلفزيوين بدرجات مهمة أيضا يف حني باقي األساليب ال حتتل درجة  بدرجة أوىل مث ال

  :كما توضح النسب املبينة يف اجلدول املوايل  بالنسبة للمستجوبني  كبرية من األمهية

  الرياضي اديالن فيأساليب التسويق الممارسة ): 11(الجدول رقم 

  الرتبة  %ال  %نعم  

  2  18,3  81.8  عاية واإلعالنتسويق حقوق الد

  6  98.3  01.7  تسويق املنشآت الرياضية واالجتماعية

  1  3.30  96.7  تسويق الالعبني

  5  96.7  03.3  تسويق البطوالت واملباريات

  4  93.3  06.7  تسويق اخلدمات للجمهور الداخلي واخلارجي

  3  28.3  71.7 التسويق التلفزيوين

  spss ا على خمرجات برامجمن إعداد الباحث اعتماد: المصدر

حيث ميثل اجلدول أعاله النتائج املتحصل عليها من إجابات أفراد العينة حول أساليب التسويق املمارسة 

من أفراد العينة صرحوا % 96.7من طرف النوادي الرياضية، حيث جاء يف املرتبة األوىل تسويق الالعبني بنسبة 

أما ، % 81.8 سويق الالعبني، لتليها الدعاية واإلعالن يف املرتبة الثانيةأن أوىل اهتماما�م التسويقية تتعلق بت

بسبب كو�ا حتت الوصاية املباشرة لالحتاديات  % 03.3بنسبة كانت فبالنسبة لتسويق البطوالت واملباريات 

م متلك النادي ، وهذا راجع أساسا لعدليحتل التسويق للمنشآت الرياضية واالجتماعية املرتبة األخريةالرياضية، 

  .هلذه املنشآت
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  لتسويق الرياضيعامة لواقع االمتغيرات ال:)  12( الجدول رقم

االنحراف   المتوسط  العبارات

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  ةـــــــــــــــــــعالي  0.732 4,35  يعجز النادي عن تطبيق براجمه وخمططاته بسبب ضعف التمويل

  ةــــــــــــــــــعالي  1.010 4,12  اسيا لتمويل النوادييعترب االحرتاف مصدرا أس

  منخفضة  0.561 1.70  تقام البطوالت واملباريات يف أماكن مدروسة تسويقيا

  منخفضة  0.671 1.92  توجد يف اجلزائر سوق للمنتجات واخلدمات الرياضية

  منخفضة  0.577 2.35  يوجد اهتمام من القطاع اخلاص والشركات بربامج التسويق الرياضي

  منخفضة  0.823 2.03  يستغل النادي أفضل الالعبني للدعاية واإلعالن

                                                spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

الظروف احمليطة �ا فهي حتليل نتائج اجلدول أعاله تفيد أن النوادي تعجز عن تطبيق براجمها وخمططا�ا بسبب 

،  0.732واحنراف قدره  4.35تعاين من ضعف التمويل وهذا ما أكدته درجة املوافقة العالية مبتوسط حسايب بلغ 

كما أن االحرتاف الذي يعترب مصدرا أساسيا لتمويل النوادي ال تدعمه الظروف احمليطة به فالبطوالت واملباريات 

، كما هناك ضعف يف سوق املنتجات واخلدمات الرياضية يف اجلزائر زاده ضعفا ال تقام يف أماكن مدروسة تسويقيا

منخفض ألفضل بشكل هناك استغالل  كذلكعدم اهتمام القطاع اخلاص والشركات بربامج التسويق الرياضي،  

  .ذه املتغرياتهلالالعبني يف الدعاية واإلعالن حسب ما تبينه درجات املوافقة املنخفضة 

                                                                    التحليل نتائجمناقشة الفرضية األولى حسب :  الفرع الثاني

                                                      "مارسات للتسويق الرياضي يف نوادي كرة القدم حمل الدراسةاملبعض توجد "

صل إليها واليت مت حتليلها سابقا يتبني لنا أن ممارسات التسويق الرياضي يف النوادي حمل من خالل كل النتائج املتو 

 السائدة، الثقافة ،وعجز يف التمويل، القوانني وهذا راجع لعدة أسباب أمهها ضعف اهلياكل  ليست كثريةالدراسة 

فتوجد بعض  ورغم هذا   ،تسويقيا مدروسةغري واملباريات يف أماكن  البطوالت إىل جانب إقامة  غياب املختصني

وبالتايل فالفرضية  الذي حيل حمل املختص يف التسويقبرئيس النادي  األوىلاملمارسات التسويقية واملرتبطة بالدرجة 

                                                                                                             .األوىل حمققة
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                                                                      الفرضية الثانية بياناتمعالجة : المطلب الثالث

  ثانيةنتائج بيانات الفرضية العرض وتحليل  :الفرع األول 

                                                                                                                              "فسهالتطوير نأساليب التسويق الرياضي  أحسنأندية كرة القدم يف املدى القصري واملتوسط  تتبىن"

) 13،14،15،16،17:ماجلداول رق(ظل نتائج حتليل البيانات املبينة يف اجلداول أدناه  مت مناقشة هذه الفرضية يف

  .23إىل السؤال  14يت حتوي أسئلة حمور أفاق التسويق الرياضي يف املدى القصري واملتوسط من السؤال وال

  

  في المدى القصير والمتوسط للناديالتسويقية  فاقاأل:  ) 13(  الجدول رقم

  %النسبة المئوية  التكرار  

 16,7 10  وضع خطة تسويقية

 53,3 32  االستعانة مبختص يف التسويق

 13,3 8 بدراسات وحبوث تسويقية القيام

 16,7 10  االستعانة بوكالة تسويقية

  100 60 المجموع

   spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

  

من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن النوادي تعمل يف املدى القصري واملتوسط أكثر شيء على 

لى أن النوادي أدركت أمهية هذا األخري يف تطوير برامج التسويق االستعانة مبختص يف التسويق ما يدل ع

من أفراد العينة أن النوادي اليت يشاركون يف   %53.3الرياضي لديها، وهذا ما تبينه النتائج حيث صرح 

  .تسيريها تعمل على االستعانة مبختص تسويق للقيام بالنشاطات التسويقية اخلاصة بالنادي

  

  

  

  



  ةیضایرلا ةیدنألا يف يضایرلا ق
 

  

  spss داد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

  أفضل اإليرادات حسب رأي المسيرين

  %النسبة المئوية

10,0 

66,7 

23,3 

100  

  spss جمن إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برام

يوضح اجلدول أعاله من خالل نتائجه أن النوادي تفضل االعتماد على اإليراد املدعم كأحد أهم أنواع 

 غري أو رمسيني ممولني باستقطاب تعلقوامل

.  

  

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

13

االفاق التسويقية للنادي في المدى القصير والمتوسط

تسویقیةخطةوضع

أفضل االيرادات حسب رأي المسيرين

مباشر
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داد الباحث اعتمادا على خمرجات برامجمن إع: المصدر

أفضل اإليرادات حسب رأي المسيرين :) 14(  الجدول رقم

  التكرار

 6  املباشر

 40  املدعم

 14 غري مباشر

 60 المجموع

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برام: المصدر

يوضح اجلدول أعاله من خالل نتائجه أن النوادي تفضل االعتماد على اإليراد املدعم كأحد أهم أنواع 

وامل الرياضي احلدث بوجوداملرتبط أكثر  % 66.7 اإليرادات لديها بنسبة 

.على اإليراد املباشرمث بعد ذلك اإليراد غري املباشر، وبنسبة قليلة 

  

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

  

17%

53%

13%

17%

االفاق التسويقية للنادي في المدى القصير والمتوسط: ) 20(الشكل رقم 

بمختصاالستعانة بدراساتالقیام بوكالةاالستعانة

10%

67%

23%

أفضل االيرادات حسب رأي المسيرين:) 21(الشكل رقم 

ایراد مدعمایراد مباشرغیرایراد

  الفصل الثالث   

  

املباشر اإليراد

املدعم اإليراد

غري مباشر اإليراد

المجموع

يوضح اجلدول أعاله من خالل نتائجه أن النوادي تفضل االعتماد على اإليراد املدعم كأحد أهم أنواع 

اإليرادات لديها بنسبة 

مث بعد ذلك اإليراد غري املباشر، وبنسبة قليلة  ،  رمسيني



  ةیضایرلا ةیدنألا يف يضایرلا ق
 

  أفضل تصنيف للنادي حسب رأي المسيرين

  %النسبة المئوية

00 

7,41 

58,3 

100  

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

من خالل هذا اجلدول يتضح أن تصنيف النوادي الرياضية األفضل بالنسبة إلدارة النوادي حمل الدراسة 

: قدرت بـ أقلبنسبة  النوادي الشبه احملرتفة

  .، كما جند عزوف تام عن تفضيل النوادي اهلاوية أل�ا ال ختدم الرهانات املستقبلية

  

   spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

  طرق تطبيق التسويق الرياضي

  %النسبة المئوية

25 

75 

100  

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

ھاوينادي
0%

أفضل تصنيف للنادي حسب رأي المسيرين
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أفضل تصنيف للنادي حسب رأي المسيرين:  )15(  الجدول رقم

  التكرار

 00  النوادي الرياضية اهلاوية

 25  النوادي الرياضية شبه احملرتفة

 35 ةالنوادي الرياضية   احملرتف

60 

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

من خالل هذا اجلدول يتضح أن تصنيف النوادي الرياضية األفضل بالنسبة إلدارة النوادي حمل الدراسة 

النوادي الشبه احملرتفةجند مث بعد ذلك % 58.3هو النوادي الرياضية احملرتفة وهذا بنسبة 

، كما جند عزوف تام عن تفضيل النوادي اهلاوية أل�ا ال ختدم الرهانات املستقبلية

  

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

طرق تطبيق التسويق الرياضي:  ) 16(الجدول رقم 

  التكرار

 15  تبين أسلوب خاص

 45  قليد مناذج أجنبية ناجحة

 60 ا�موع

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

نادي محترفشبھنادي
27%

محترفنادي
73%

أفضل تصنيف للنادي حسب رأي المسيرين: ) 22(الشكل رقم 

  الفصل الثالث   

  

النوادي الرياضية اهلاوية

النوادي الرياضية شبه احملرتفة

النوادي الرياضية   احملرتف

 المجموع

من خالل هذا اجلدول يتضح أن تصنيف النوادي الرياضية األفضل بالنسبة إلدارة النوادي حمل الدراسة 

هو النوادي الرياضية احملرتفة وهذا بنسبة 

، كما جند عزوف تام عن تفضيل النوادي اهلاوية أل�ا ال ختدم الرهانات املستقبلية41.7%

  

تبين أسلوب خاص

قليد مناذج أجنبية ناجحةت

ا�موع



  ةیضایرلا ةیدنألا يف يضایرلا ق
 

تنوي تقليد مناذج أجنبية كطريقة متبعة  

حماولة  �ذا وهذا ما يدل على واقر النوادي املستجوبة أ

رجع إىل قصور يف املفاهيم يقصور يف التخطيط التسويقي لدى هذه النوادي والذي قد 

التسويقية ويف استعمال أدوات التسويق الرياضي ما جيعل هذه املؤسسات غري قادرة على تبين طرق وأساليب 

  

                                                               spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

  تطلعات النادي المستقبلية

االنحراف   المتوسط

  المعياري

درجة 

  الموافقة

  4.08 0.675  4  

4.47 0.700  1  

  6  0.982 2.05ميكن للنادي الرياضي يف املدى القصري واملتوسط وبنسبة كبرية تغطية نفقاته 

 2  0.704 4.25لى العناصر ذات القدرات واملواهب واخلربات يف إطار تطبيق 

 5  0.792 4.02يعمل النادي على استعمال طرق وأساليب التسويق الرياضي اليت تتناسب مع 

4.17 0.587 3 

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج

أوروبیةنماذجتقلید
75%

طرق تطبيق التسويق الرياضي
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 نوادي الرياضيةجلدول أن معظم اليتضح من خالل نتائج هذا ا

النوادي املستجوبة أمسريي من % 75 أن لتطبيق التسويق الرياضي، حيث

قصور يف التخطيط التسويقي لدى هذه النوادي والذي قد  

التسويقية ويف استعمال أدوات التسويق الرياضي ما جيعل هذه املؤسسات غري قادرة على تبين طرق وأساليب 

  . لعامخاصة �ا تتناسب وظروفها وحميطها ا

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

تطلعات النادي المستقبلية):17(الجدول رقم

  العبارات

  سويقية يف ا�ال الرياضييعمل النادي الرياضي على استغالل الفرص الت

جيب على الوزارة املعنية مستقبال أن تفرض وجود مسؤول على التسويق 

  الرياضي يف األندية الرياضية

ميكن للنادي الرياضي يف املدى القصري واملتوسط وبنسبة كبرية تغطية نفقاته 

لى العناصر ذات القدرات واملواهب واخلربات يف إطار تطبيق 

  إدارة اجلودة الشاملة يف جمال التسويق الرياضي

يعمل النادي على استعمال طرق وأساليب التسويق الرياضي اليت تتناسب مع 

  املستجدات والتطورات العاملية

ظيم اإلداري لتطوير وحتسني التسويق تعمل إدارة النادي على تغيري التن

من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

خاصأسلوبتبني
25%

طرق تطبيق التسويق الرياضي: ) 23(الشكل رقم 

  الفصل الثالث   

يتضح من خالل نتائج هذا ا

لتطبيق التسويق الرياضي، حيث

 جتنب املخاطرة، أو

التسويقية ويف استعمال أدوات التسويق الرياضي ما جيعل هذه املؤسسات غري قادرة على تبين طرق وأساليب 

خاصة �ا تتناسب وظروفها وحميطها ا

يعمل النادي الرياضي على استغالل الفرص الت

جيب على الوزارة املعنية مستقبال أن تفرض وجود مسؤول على التسويق 

الرياضي يف األندية الرياضية

ميكن للنادي الرياضي يف املدى القصري واملتوسط وبنسبة كبرية تغطية نفقاته 

  من دعم الدولة

لى العناصر ذات القدرات واملواهب واخلربات يف إطار تطبيق يبحث النادي ع

إدارة اجلودة الشاملة يف جمال التسويق الرياضي

يعمل النادي على استعمال طرق وأساليب التسويق الرياضي اليت تتناسب مع 

املستجدات والتطورات العاملية

تعمل إدارة النادي على تغيري التن

  الرياضي 
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بقوة القانون " مسؤول التسويق"رغبة مسريي النوادي الرياضية يف فرض الدولة لوظيفة  )17(تظهر نتائج اجلدول 

جيب على الوزارة املعنية مستقبال أن تفرض وجود مسؤول على " وهذا ما يوضحه حصول الفقرة الثانية ومفادها 

واحنراف معياري بلغ ) 4.47( ـعلى املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدر ب" التسويق الرياضي يف األندية الرياضية

النوادي الرياضية حمل الدراسة تسعى إىل البحث عن الكفاءات  أنجند إجابات املبحوثني توضح كما ،  )0.700(

من اجل حتسني مستوى األنشطة عالية كذلك موافقة بدرجات اخلربات يف جمال تطبيق إدارة اجلودة الشاملة و 

" يف املرتبة اخلامسة الفقرة و  ، بعد ذلك باقي املتغريات بدراجات متقاربة من املوافقةالتسويقية هلذه النوادي، وتأيت 

" ضي اليت تتناسب مع املستجدات والتطورات العامليةيعمل النادي على استعمال طرق وأساليب التسويق الريا

النوادي الرياضية يف مواكبة خمتلف  وهي تعرب عن تأخر) 0.792(واحنراف معياري ) 4.02(مبتوسط حسايب بلغ 

املستجدات العاملية واالعتماد على التسيري التقليدي وعدم امتالكها لسياسة وبرامج تسويقية تتناسب وخمتلف 

تغطية نفقاته من ميكنه لنادي الرياضي يف املدى القصري واملتوسط وبنسبة كبرية ، كما أن فكرة اعامليةالتطورات ال

 أساليبهذا ال ينفي سعي هذه النوادي يف حتسني كل لكن   ،ال تالقي اإلمجاع وبنسبة موافقة ضعيفة دعم الدولة

  .اإلدارة والربامج التسويقية

  التحليل نتائجية حسب انمناقشة الفرضية الث: الفرع الثاني 

                                                                                                                              "لتطوير نفسهاأساليب التسويق الرياضي  أحسنأندية كرة القدم يف املدى القصري واملتوسط  تتبىن"

ل كل هذه النتائج يتضح لنا أن النوادي الرياضية املستجوبة تعمل يف املدى القصري واملتوسط على حتسني من خال

أساليب التسويق الرياضي من خالل نية اللجوء إىل خمتص يف التسويق ، االعتماد على اإليراد املدعم والعمل على 

تسويق الرياضي من خالل تقليد مناذج أجنبية أيضا إىل حتسني أساليب ال عمل، كما تالتوجه الكلي لالحرتاف

  .ةوبالتايل فان الفرضية الثانية حمقق .ناجحة

  الفرضية الثالثة بياناتمعالجة : المطلب الرابع

                               ".حتقيق أهدافها ألجلتطبيق فعال للتسويق الرياضي لتسعى أندية كرة القدم يف املدى البعيد "         

) 18،19،20،21 :ماجلداول رق( مناقشة هذه الفرضية يف ظل نتائج حتليل البيانات املبينة يف اجلداول أدناه مت

  .36إىل السؤال  24واليت حتوي أسئلة حمور أفاق التسويق الرياضي يف املدى البعيد من السؤال 
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                                                                    بيانات الفرضية الثالثة نتائجعرض وتحليل  :الفرع األول 

  طموحات النادي المستقبلية:  ) 18(الجدول رقم  

االنحراف   المتوسط  العبارات

  المعياري

درجة 

  الموافقة

توجد يف النادي الرياضي أهداف رياضية فقط من تنظيم البطوالت 

  واملباريات

  منخفضة  1.055  2,15 

  ةــــــــــــعالي  0.871  3.57   يقية على مستوى اإلدارة العليا للناديتسو  إسرتاتيجيةتوجد 

  ةـــــــــــعالي  0.55  4.28   جيب على النوادي الرياضية القيام بتخطيط اسرتاتيجي للتسويق الرياضي

إلدارة النادي هي حتويل النادي من هيئة رياضية إىل  اإلسرتاتيجيةالرؤية 

  شركة رياضية اقتصادية 

 ةــــــــــعالي  0.67  4.02 

التسويق الرياضي هو املصدر األساسي مستقبال لتحقيق برامج وأهداف 

  النادي 

 ةـــــــــعالي  0.659  4.20 

تعمل اإلدارة العليا للنادي على االستعانة مبختصني يف التسويق إلجناح 

  وحتقيق براجمها

 ةـــــــــعالي 0.561  4.08 

ضية مستقبال أن تقوم بالتمويل الذايت دون االعتماد �دف النوادي الريا

  على دعم الدولة

 ةـــــــــعالي  0.691  4.12

  متوسطة  0.825  3.22  تسعى الدولة يف املستقبل للتخلي عن الدعم املايل لألندية الرياضية كليا

يفرض منطق اقتصاد السوق يف العامل على األندية اجلزائرية التوجه إىل 

  ياضيالتسويق الر 

 ةـــــــــــعالي  0.769 3.95

 ةــــــــــعالي  0.406 4.07  البعيد أن ختلق سوق تنافسية للصناعة الرياضية ىميكن للرياضة على املد

 spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

ج تسويقي يف التسيري من يتضح من نتائج هذا اجلدول أن النوادي الرياضية حمل الدراسة تفكرا يف تبين �

 اىل جانب االهداف الرياضية منأخرى  فخالل تبين إسرتاتيجية تسويقية على مستوى اإلدارة العليا وحتديد أهدا

تنظيم البطوالت واملباريات، كل هذا انطالقا من رؤية تسويقية مفادها حتويل النادي من هيئة رياضية إىل شركة 

االستعانة مبختصني يف التسويق الرياضي ملساعد�ا يف حتقيق  برامج وأهداف  كذلكمن خالل  و رياضية اقتصادية 

                                                                                                      .النادي وهذا ما أوضحته درجات املوافقة العالية لكل هذه املتغريات
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دي حمل الدراسة بأن التغريات العاملية حنو منطق اقتصاد السوق تقضي بضرورة التوجه إىل هذا وتؤمن إدارة النوا

اقتصاد السوق كما أن توجه الدولة حنو التخلي عن دعم األندية جعالها تعمل يف املستقبل على االعتماد أكثر 

يف الرياضة على املدى البعيد كل هذا يف ظل إمكانية   ،على التسويق الرياضي من أجل إجياد طرق للتمويل الذايت

                                                                                                         خلق سوق تنافسية للصناعة الرياضية

  .حمل الدراسةالرياضية كل هذه النتائج توحي مبستقبل واعد للتسويق الرياضي يف األندية 

  لتوليد مداخيل جديدة األساسيةالموارد ) :  19(م  الجدول رق

  الرتبة  %ال  %نعم  

  1  11.7  88.3  بناء فندق

  2  20  80  منشآت رياضية للتأجري

  4  60  40  مرافق للرتفيه

  5  71.7  28.3  صناعة أبطال

  3  55  45  استعمال شعار النادي كعالمة جتارية

  spss مجمن إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برا: املصدر

حسب نتائج هذا اجلدول فإن األندية حمل الدراسة تطمح العتماد مصادر متنوعة خللق مداخيل جديدة   

مركزة بدرجة أوىل على بناء الفنادق واملنشآت الرياضية للتأجري وأيضا على استعمال شعار النادي كعالمة جتارية 

  . لق موارد متويلية جديدةخلوهذا ما يدل على أن النوادي ستبذل جهود تسويقية كبرية 

  الرياضي النادي إلدارة  ية مستقبلالهداف األ: )20( الجدول رقم

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

  الرتبة  %ال  %نعم  

  1  05.0  95.0  القيام باستثمارات

  2  70.0  30.0  تلبية رغبات املستهلك الرياضي

  4  86.7  13.3  الوصول إىل اجلودة الشاملة

  3  73.3  26.7  السياحة الرياضية إمناء

  5  93.3  06.7  سبق كل ما



  ةیضایرلا ةیدنألا يف يضایرلا قیوستلا قافآو عقاول ةینادیم ةسارد    الفصل الثالث   
 

136 
 

حسب نتائج اجلدول أعاله تتلخص أهم أهداف إدارة النوادي حمل الدراسة مستقبال يف القيام 

بتقدمي  تلبية رغبات املستهلك الرياضيل ، مع التوجه)خاصة مع شراكة أجنبية(باالستثمارات بدرجة كبرية 

  .من خالل استغالل احلدث الرياضي للرتويج السياحي وإمناء السياحة الرياضية أفضل خدمات

  النادي إطارالفائدة من التسويق الرياضي في : )  21( الجدول رقم

  الرتبة  %ال  %نعم  

  4  71.7  28.3  خلق قيمة مضافة

  1  18.3  81.7  توليد أموال

  2  20  80  التمويل الذايت

  3  63.3  36.7  )الضرائب (متويل اخلزينة الوطنية 

  5  81.7  18.3  كل ما سبق

  spss من إعداد الباحث اعتمادا على خمرجات برامج: المصدر

  

أن الفائدة األساسية من التسويق الرياضي  ونر يالنوادي حمل الدراسة املسريين يف من هذا اجلدول أن  يتضح

مث يف متويل اخلزينة ، حسب رأيهم  املقام األولختدم النادي يف ، فهيتتجسد يف توليد األموال والتمويل الذايت

  .بدرجة قليلة من األمهية نائب وأيضا يف خلق قيمة مضافة ولكالوطنية من خالل الضر 

                                                           التحليل نتائجحسب مناقشة الفرضية الثالثة : الفرع الثاني 

   .حتقيق أهدافها ألجلتطبيق فعال للتسويق الرياضي لقدم يف املدى البعيد تسعى أندية كرة ال" 

من خالل حتليل نتائج اجلداول السابقة يتضح أن هذه الفرضية حمققة بدرجة مقبولة فاألندية تؤمن بأن مستقبلها  

يف ا�ال الرياضي،  االستثمار: وذلك بالقيام بالعمليات الالزمة والضرورية مثل مرهون بتطوير تسويقها الرياضي

  .هذه الفرضية حمققة بدرجة مقبولة ومنه فان التخطيط االسرتاتيجي، التوجه القتصاد السوق،
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  :خالصة الفصل

تخلص جمموعــة مــن النقــاط اهلامــة  والــيت نســ أنميكــن  ،مــن الدراســة امليدانيــة يف الفصــل الثالــث انطالقــا            

احملرتفــة يف اجلزائــر، فظهــرت  األوىللرابطــة كــرة القــدم ا  نديــةأل داريــنياإلو   ســريينراء املو أظهــرت حســب وجهــة نظــر 

غـري  أشـخاصمـن طـرف و  االحرتافية يلقل بشكل تطبق  أ�الو يف التسويق الرياضي و  املتبعة األساليب أو شكالاأل

شــريعات املنظمــة لقلــة الت إمــاخمتصــني  يف التســويق عمومــا والتســويق الرياضــي بصــفة خاصــة، فقــد تكــون املعوقــات 

قـــد  أو األنديــة،ه ذيف هــأقــوال املســريين ا حســب ذاحلركــة الرياضــية بصــفة خاصـــة وهــ أوللشــركات الرياضــية عمومــا 

مــن  اإلرشــادجانــب قلــة الــوعي و  نني الضــابطة واملنظمــة للرياضــة  إىلبــالقوا ينجلهــل املســري  األحيــانيرجــع يف غالــب 

ـــا يف الع اإلدارةالـــوزارة الوصـــية، ورغـــم ذلـــك فنجـــد  ـــادي  أفضـــلو  أحســـنالرياضـــية تصـــبو دائمـــا ملـــا هـــو  األنديـــةلي لن

     املســـتقبلية ملـــا فتطلعا�ـــا  بالبحـــث الـــدائم عـــن مصـــادر التمويـــل  عـــن طريـــق حماولـــة فهـــم آليـــات التســـويق الرياضـــي،

فـوق ن التمـ متكن  أو إسرتاتيجيةرؤية يتوجب واجهات التحديات املستقبلية ملو  وأحسن للنادي الرياضي،  هو أمثل

طمـوح جمـرد فيما خيص التسويق الرياضـي تظهر لنا هذه االسرتاتيجيات املستقبلية  أنعلى الصعوبات املالية  حىت  و 

  . حتمية البد منها إال أ�امشروع منوذجي تسعى له كل األندية أو اهليئات الرياضية  أو
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  :الخاتمة

أموال  من يدره ملا نتيجة املتقدم، العامل صدارة االهتمامات يف حيتل ضةالريا جمال التسويق يف أصبح        

 فالتسيري القومي، الدخل يف مسامهته إىل باإلضافة ، الرياضية أنديتها اهتمامات آخر املايل العجز جتعل ضخمة،

 دول يف للرياضة ليدية التق  النظرة أن  حني يف البلدان،  هذه يف املتبعة  القاعدة  أصبح ا�ال  هذا يف العلمي

 والعمل  حقيقية،  كصناعة الرياضة مع التعامل  الدول هذه على فإنه لذا  ؛السائدة هي زالت  ما الثالث  العامل

 تضم الرياضي القطاع إلصالح شاملة سياسة تسطري خالل من ا�ال هذا يف املعامالت االقتصادية تشجع  على

  العوامل  أهم باعتباره املالئم،  املناخ خللق الظروف  �يئة  أجل من املاليةو   واإلجرائية  التشريعية ا�االت كل

                                                                                                                           .على إحداث طفرة اقتصادية عمالقة املشجعة

عترب التسويق الرياضي أحد الوسائل والطرق اليت جيب أن تساهم يف حل بعض املعوقات وخاصة املادية اليت ي

وإذا أمكن ،تتعرض هلا اهليئات الرياضية والتخفيف من العبء املادي الذي تقدمه السلطات الرمسية لتلك اهليئات

سويق الرياضي للهيئات الرياضية واستخدام إمكانيا�ا فانه ميكن للدولة أن تعيد تنظيم خريطة الدعم إدخال الت

املادي لتلك اهليئات مما يكون له أثر كبري يف إعادة التوازنات بني تلك اهليئات حيقق ذلك املسامهة يف حتقيق تلك 

وبدون استخدام  لتسويقي باهليئات الرياضية عشوائيا،وعليه جيب أن ال يكون املفهوم ا، اهليئات ألهدافها املرجوة

 :لنقاط التاليةبا االلتزامجيب أن  وعليه الوسائل العلمية حىت ال يفقد اهلدف من السعي إلدخاله يف هذا ا�ال،

  حتديد األهداف األساسية للهيئة الرياضية - 

  . حتديد جمال فرص النمو الذي تتجه حنوه  - 

  . بدراسة واضحة خلصائص مفردات السوق من ناحية حاجا�ا ورغبا�اأن يقوم التسويق   - 

  . حتديد شكل وأساليب املنافسة الشريفة يف تقدمي اخلدمات مع بقية اهليئات األخرى -

من هذا املنطلق يتضح لنا أن التسويق الرياضي حيتاج إىل دراسة واعية مبنية على أسس وقواعد علمية سليمة، وهو 

وخاصة منها األندية الرياضية الكبرية، اليت تعتمد على  ملهمة اليت تستند عليها كل مؤسسة ناجحة،أحد العوامل ا

وعليه جيب أن تكون عملية التسويق متكاملة  واقع احلاجة واملوضوعية ومتطلبات النهوض بالشباب بصورة عامة،

أيت أمهية التسويق الرياضي كو�ا وسيلة وت األبعاد من حيث الكفاءات والقدرات واإلمكانيات املادية واملعنوية،

  .للعمل املنظم واحملدد وبواسطتها يكون ممكنا الوصول إىل الغايات املطلوبة
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  نتائج اختبار الفرضيات

يف تقييم بعد استعراضنا ملختلف جوانب املوضوع، من خالل الدراسة النظرية من جهة والدراسة امليدانية       

  :                                     هة أخرى، توصلنا أثناء اختبار الفروض للنتائج التاليةمن جالواقع واالستقصاء 

  :                                                                            واليت جاءت على النحو التايل: الفرضية األوىل - 

"                                                            دي كرة القدم حمل الدراسةللتسويق الرياضي يف نوا مارساتبعض املتوجد  "

هلذه الفرضية حيث بينت الدراسة أنه توجد يف الواقع املعاش بعض املمارسات  ةٌ تَ بِ ثْ جاءت نتائج فرضيتنا مُ 

التسويقية وبنسب خمتلفة بني نوادي كرة القدم، حىت وان كانت متارس من طرف أشخاص غري خمتصني يف 

                                                                               .التسويق ورغم وجود بعض القصور يف التسيري واإلدارة

                                                                                :واليت جاءت على النحو التايل: الفرضية الثانية - 

                      "لتطوير نفسهاأساليب التسويق الرياضي  أحسنأندية كرة القدم يف املدى القصري واملتوسط  تتبىن "

هلذه الفرضية حيث بينت الدراسة أن أندية كرة القدم تعمل يف املدى القصري واملتوسط  ةٌ تَ بِ ثْ جاءت نتائج فرضيتنا مُ 

على تبين أساليب جديدة، اليت تشكل بالنسبة هلا  نقطة ارتقاء لدرجة أعلى، ومن خالل تبين أحسن األساليب 

                                                     .ي تتوجه هذه األندية  لزيادة مواردها املالية ، وبالتايل رفع مستواها وتطوير نفسهاالتسويقية يف ا�ال الرياض

                                                                                 :واليت جاءت على النحو التايل: الفرضية الثالثة - 

"                       حتقيق أهدافها ألجلتطبيق فعال للتسويق الرياضي لتسعى أندية كرة القدم يف املدى البعيد  "

هلذه الفرضية حيث بينت الدراسة أن أندية كرة القدم تسعى يف املدى البعيد لتطبيق  ةٌ تَ بِ ثْ جاءت نتائج فرضيتنا مُ 

ياضي، مبفاهيم عصرية وحديثة يف إطار إسرتاتيجية مدروسة قصد حتقيق أساليب فعالة يف اإلدارة والتسويق الر 

  .األهداف والغايات املسطرة

 التوصيات للدراسة، النهائية النتائج عرض ميكن ،ضياتالفر  من وانطالقا ثالثةال الدراسة فصول خالل ومن    

  :يلي كما البحث وآفاق املقدمة

                                                                                                                   :البحث نتائج

                                                                                      :أهم النتائج املستخلصة من الدراسة امليدانية ما يلي 

  .ف أشخاص غري خمتصني يف التسويق يف األندية الرياضيةمتارس وظيفة التسويق من طر   - 

  .ضية لكرة القدم بطريقة أمثلالريا ال تستغل مجيع أساليب التسويق الرياضي يف األندية - 

                                                         ؛الرياضية األندية يف الرياضي التسويق يف واملختصني التسويق إدارة غياب -
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                                                                                     ؛الرياضي التسويق عملية سري تنظم الوزارة قواننييف  كافية   لوائحو   بنود توجد ال -

                                                                                                                    ؛دخلها زيادةل نشاطها أوقات غري يف �ا اخلاصة والصاالت واملالعب اهليئات الرياضية املرافق تسوق ال -

                                               ؛واإلعالن للدعاية تسويقية بطريقة الالعبني أفضل أغلبية األندية تستغل ال -

 بأفضل اخلدمات ووسائل املنتجات على وشعارا�ا عالما�ا باستخدام الرتخيص على غالبية األندية تعمل ال -

                                                                                                                            ؛الطرق

 التسويقية الربامج تطوير عدم إىل أدى والشركات اخلاص القطاع قبل من الرياضي لتسويقبا وعي وجود عدم -

  ؛                                                                                                                للهيئات الرياضية

                                   ؛اهليئات الرياضية رؤساء قبل من الرياضي التسويق أمهية راكإد يف ضعف واضح بشكلو  يوجد -

                                  ؛اضيةالري اخلدمة بتسويق خاصة بإجراء حبوث ودراسات اهليئات الرياضية �تم ال -

                                         .الرياضي التسويقب اخلاصةالوصية  الوزارة قبل من الواضحة غياب االسرتاتيجيات والسياسات -

ادي؛                      �دف النوادي الرياضية إىل مستقبل أفضل وتتطلع لتحسني أساليبها التسويقية ملا خيدم مصاحل الن - 

                                     .يسعى املسريين من خالل اسرتاتيجيات إىل حتويل النوادي من هيئات رياضية إىل شركات رياضية جتارية - 

    التوصيات 

                                                                        ؛اهليئات الرياضية يف الرياضي للتسويق جلنة أو إدارة إنشاء -

؛                                                                        حديثة علمية أسس على الرياضية األنديةيف  يالتنظيم اإلدار  هيكلة إعادة - 

                                  ؛قيةتسوي خطط وضعالالعبني واحرتافهم و  تسويق يف باملختصني االستعانة ضرورة - 

على مستوى اهليئات الرياضية املختلفة؛                   الرياضي التسويق جمال يف الكوادر واإلطارات املختصة تأهيل -

      ؛                                  للهيئات الرياضية الرياضي التسويق توضح أمهية أنالوصية  الوزارة على جيب - 

؛                                                                                                                            دخلها لزيادة نشاطها أوقات غري يف �ا اخلاصة والصاالت املالعب ،املرافق تسوق أن اهليئات الرياضية على - 

؛                                                                                                                        الرياضية اهليئات نشاط وحتسني املالية اإليرادات زيادة اجل من الرياضي سويقالت استغالل مجيع أساليب -

؛                          بأعماهلا على أحسن وجهتفعيل دور الشركة الرياضية التجارية يف األندية الرياضية لتقوم  - 

 وكذا املؤسسات االقتصادية رؤساء ،الرياضية النوادي رؤساء بني النظر وجهات تبادل و للتواصل تاءافض خلق - 

          ؛                                                                                          الوصية الوزارة

 إقامة خالل من التسويق عن طريق الذايت بالتمويل االهتمام على الرياضي يف ا�ال املختلفة اهليئات تشجيع - 

 التمويل على اعتمادها من تقلل وأن للشركات واإلعالن والدعاية الرتويج يف دور هلا واليت الرياضية البطوالت
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                                                                                                                     ؛ احلكومي

 والبث الرعاية حقوق خالل من األمثل التسويق على يساعد حىت الرياضية للفرق الفين املستوى زيادة -

                                                   ؛                                                                       التلفزيوين

 اخلدمات ووسائل املنتجات على وشعارا�ا عالما�ا باستخدام الرتخيص على تعمل اهليئات الرياضية أن جيب -

                                                                                                    ؛الطرق بأفضل

 على هذا كل وبناء املهام تويل يف حمكم وبتنظيم علمية بطرق اهليئات هذه يف اإلداري العمل ممارسة ضرورة -

                                                                                                  ؛التميز مفاده للتسويق  اسرتاتيجي ختطيط

 املؤثرات هذه معاجلة يف فعالة حلول إجياد وحماولة عام، بشكل الرياضي التسويق على املؤثرة لالعوام دراسة - 

   ؛                                                                                      إجيايب بشكل واستغالهلا

؛                                                          يةتسويق ودراسات حبوث بإجراء اهليئات الرياضية �تم أن جيب -

  .الرياضي بالتسويق اخلاصة قبل الوزارة من الواضحة والسياسات االسرتاتيجيات حتديد - 

                                                                                                        آفاق لبحث -

 تعترب الدراسة هذه فإن ومنه واحدة، دراسة خالل من جوانبه بكل إحاطته ميكن ال فإنه املوضوع التساع نظرا

 امليدان هذا أن الدراسة فصول خالل من لنا تبني فقد القادمة، للدراسات بالنسبة أوىل وخطوة بسيطة مسامهة

:                                                       يلي ما منها نذكر تقبليةمس حبوث أمام الباب فتح خالله من وميكن العلمي للبحث خصب

 آلية تسويق املنتج اخلدمي  يف اهليئات الرياضية؛                                                                                - 

                                                                                  ياضية؛دور تسويق العالمة الرياضية يف تطوير اهليئات الر  - 

دور التسويق الرياضي يف تنشيط سوق املنتجات الرياضية،                                                                    - 

  .يف اجلزائردور التسويق الرياضي يف إمناء السياحة الرياضية  - 
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، الصادرة 39اجلريدة الرمسية رقم (وتطويرها،   والرياضية البدنية  األنشطة  بتنظيم  يتعلق  2013 سنة  يوليو

  ).2013|يوليو|31بتاريخ 

، املتعلق بالرتبية 2004|08|14املؤرخ بتاريخ  10|04الشعبية، القانون رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  - 3

  .)2004|08|18، الصادرة بتاريخ 52اجلريدة الرمسية رقم (البدنية والرياضية، 

نظومة الوطنية للرتبية ، متعلق بتوجيه امل1995|02|25اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، األمر رقم  - 4

  .)1995|03|29، الصادرة يف 17دد اجلريدة الرمسية، الع(الرياضية، البدنية و 

تطوير و  يتعلق بتنظيم 1989|02|14مؤرخ يف  03|89اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون رقم  - 5

  .)1989|02|15، صادرة يف 07اجلريدة الرمسية ، العدد (املنظومة الوطنية الرياضية، 

الرياضة،  بتنظيم يتعلق، 163|07|10مؤرخ يف  254|63مرسوم ائرية الدميقراطية الشعبية، اجلمهورية اجلز  - 6

  .)1963|07|17يف  صادرة ، 47 ،العدد الرمسية اجلريدة(

حيدد عمل التشريعات  1962|12|01مؤرخ يف 62|157  رقم قانوناجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  - 7

  .)1963|01|11، صادرة بتاريخ 02اجلريدة الرمسية، العدد (ض مع السيادة الوطنية، الفرنسية، ما عدا ما يتعار 



 قائمة المراجع
 

148 
 

  الكتب باللغة األجنبية

1 -  Aarcon Smith, Introduction to Sport Marketing, sport management séries, 

Elsevier, 1Ed, USA , 2008 . 

2 -  Alain Ferrand et all, Marketing des organisations sportives, construire les 

réseaux et les relations, de Boeck, 1 er Ed,   Bruxelles, Belgique, 2009. 

3 -  Alain Ferrand, Scott McCarthy, Marketing Sport Organisation :  Building 

networks relationships, 1st Ed, Routledge, New York, USA, 2009 . 

4 -  David Shilbury et all, Strategic Sport Marketing, 3rd Edition,  allin et unwin, 

Ausralia,  2009. 

5 -  Daniel Funk, Consumer Behaviour in Sport and Events: Marketing Action, 

1st Ed, Elsevier,  Burlington,  USA, 2008.  

6 -  Elriena  Eksteen, sport Management Manuel for sport management, 1ft Ed, 

Ventus Publishing ApS, Denmark , 2014.  

7 -  Elriena  Eksteen, Sport Développement, Law and Commercialization, 

Ventus Publishing ApS, Denmark  , 2012. 

8 -  Eric Barget, Management du sport, théories et pratiques, de boeck, 1èr Ed,  

Bruxelles, 2008. 

9 -  Gary Tribou, Bernard Auge, Management du sport , marketing et gestion 

des clubs sportifs, Dunod, 2 èm Ed, Paris, 2006. 

10 -  James Anthony Mangan, The commercialisation of sport, Sport in the 

Global Society, Sélection and éditorial matter: Trevor Slack, individual 

chapters: the contributors, Routledge,1ft  Ed, New York, USA, 2004. 

11-  Jean François Bourg,  Économie du sport, Ed  La Découverte, Paris, 2005. 

12- Matthew Shank, Mark Lyberger, Sports Marketing : a Strategic  Perspective, 

5th Ed, Routledge, New York , USA, 2015. 

13 - Michel Desbordes,  Marketing and Football : An international perspective, 

1 Ed, Elsevier, Burlington,  USA , 2007. 



 قائمة المراجع
 

149 
 

14 - Michel Desbordes et all , Marketing du Sport, 2 èm Ed, Economica, Paris, 

2001. 

15- Rob Wilson ,Mark Piekarz, Sport Management : the basics, 1st Ed 

Routledge, New York, USA,  2015. 

16 - Wladimir Andreff, Mondialisation économique du sport, 1èr Ed,  de boeck, 

Bruxelles, Belgique,  2012. 

  باللغة األجنبية وسوعاتالم

1 -  Commission générale de terminologie et de néologie, Vocabulaire de 

l’économie et des finances, ISNN, Paris,  2012. 

 المذكرات باللغة األجنبية
  

1 - Chloé Martin, Du sponsoring à la création d’événements sportifs :  le cas de 
Danone, Mémoire de recherche, institut d’ étude politique, Toulouse, France 
2013. 
 
2 - Rim Zouaoui, Impact du sponsoring sportif de la marque sur la valeur des 
entreprises Tunisiennes, thèse doctorat, discipline Management du sport,  École 
Doctorale, université Paris sud, 2013.  
 
3 - Claude Legrand, Dynamique stratégique des organisations sportives et 
modes de régulation,  Thèse pour obtenir le grade de  Docteur, Laboratoire 
d'Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation (Lipsor), Conservatoire 
national des arts et metiers, France , 2010. 
 

4 - Kévin Bruneau, Optimiser son action de sponsoring sportif, Master 2  

Management des Evénements et Loisirs Sportifs, UFR Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives, Université  Paris X – Nanterre, France  

2008. 

5 - Julien Hermetet, Marketing relationnel et événementiel sportif :  Le cas des 

Internationaux de Strasbourg, Master de Formation Internationale à la Gestion, 

Université Robert Schuman, Strasbourg, France, 2005. 

  



 قائمة المراجع
 

150 
 

 مقاالت باللغة األجنبيةال

1 - Jean Corneloup, Pour une autre approche en management du sport, Gestion 

2000 : Recherches et Publications en Management A.S.B.L, v 16, no 03,           

20 Avril 2009. 

2 - Emmanuel Bayle, Essai de définition du management des organisations 

sportives : objet, champ, niveaux d'analyse et spécificités des pratiques 

managériales, Staps , no75, 1/2007. 

3 - Robert Siekmann et al, Professional sport in the internal market, Asser 

institut, Hague , Netherlands, Edge Hill College, United Kingdom (Lancaster 

University,Sport 2B), september 2005. 

4  - Bernard  Guerrien, Marchandisation et théorie économique, Actuel Marx,  

n° 34, 2/ 2003. 

 

 والمؤتمرات األجنبية ندواتال
 

1 - Wladimir Andreff, Les enjeux stratégiques du sport, 17èm conférence 
stratégiques annuelles, IRIS, Paris, France, 15 mai 2012. 

2  - Michel desbords , Les spécificités du marketing du sport en France vues 
sous l’angle d’une revue de la littérature Anglo-Saxonne, les troisièmes journées 
normandes de la consommation, colloque ( sociétés et consommations), Roune, 
Université  Paris sud, 11-12 mars 2004. 

    ع االلكترونيةالمواق

 

1  - http:// www.arab-ency.com/_/details.php?nid=14408 

2  - http://www.lesechos.fr/09/12/2011/LesEchos/21076-145-ECH_l-economie-
du-sport-ignore-la-crise-et-continue-de-croitre.htm 

3  - https://www.statista.com/statistics/370560/worldwide-sports-market-
revenue 



  

  

  

  

  
  المالحق

  



  المالحق
 

152 
 

  االستبيان:  )01(الملحق رقم 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -1سطيف  –جامعة فرحات عباس 

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  

: استبيان خاص بـــ  

 رؤساء ومسيري النوادي الرياضية

 

  إطار اجناز رسالة ماجستري يف ختصص دراسات وحبوث تسويقيةيف

  : واليت �دف إىل معرفة

  واقع وآفاق التسويق الرياضي يف اهليئات الرياضية اجلزائرية 

 

 

يف اخلانة املناسبة )  X( وذلك بوضع عالمة  ،وضوح بكل دقة و الواردة نرجو من سيادتكم اإلجابة عن األسئلة

 ات ستحظى بالسرية التامة وسيتمنه ال توجد أسئلة صحيحة وأخرى خاطئة ، وأن هذه املعلوم، ولعلمكم الرأيكم

  .استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط

  ذه الدراسة ولكم منا جزيل الشكر وبإجابتكم هذه تكون قد سامهتم يف إثراء ه
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  واقع التسويق الرياضي في أندية كرة القدم: المحور األول 

  

  نعم                     ال.                     الرياضي على مستوى النادي الرياضيالتسويق قسم خاص بوجد ي -1

  نعم                     ال.    يسمح لإلدارة الرياضية باستخدام التسويق اهليكل التنظيمي احلايل للنادي الرياضي -2

  نعم                     ال   .     مع القطاع اخلاصاألندية شراكة  يؤثر غياب خمتص يف التسويق الرياضي على ربط -3

  :املسؤول عن التسويق الرياضي يف غياب خمتص يف ا�ال هو  -4

      النادي    مناجري           عضو مسري             نائب الرئيس                رئيس النادي           

  .......................................................................................)   ...........حدد ( آخر  

  :سبب غياب برامج التسويق الرياضي يف األندية الرياضية  -5

                    غياب مسؤول                الثقافة                                 القوانني    

) احدده(  أخرى 

.................................................................................................... 

  :يتمثل املنتج الرياضي  حسب رأيك يف  -6

  أفكار                         خدمات رياضية                                             رياضية  سلع

  كل ما سبق                        )منتج، خدمات ، أفكار( الرتكيبة 

  اضي ؟يما هي أساليب التسويق الرياضي املتبعة يف النادي الر  - 7

  املباريات الرياضية تسويق البطوالت و                                      ناإلعال تسويق حقوق الدعاية و

              خلدمات للجمهور الداخلي واخلارجيتسويق ا                           اعيةاالجتم تسويق املنشآت الرياضية و

                                  التسويق التلفزيوين                                                             تسويق الالعبني

 ....................................................................)...............................حددها (   أخرى

     

  



  المالحق
 

154 
 

غري موافق     العبارات  الرقم

  بشدة

غري 

  موافق

موافق   موافق  حمايد

  بشدة

تطبيق براجمه و خمططاته بسبب ضعف  عنيعجز النادي   8  

   .التمويل

          

             .ياضيلتمويل النادي الر  اأساسي ايعترب االحرتاف مصدر   9  

            .باريات يف أماكن مدروسة تسويقياتقام البطوالت و امل  10

             .توجد يف اجلزائر سوق للمنتجات و اخلدمات الرياضية  11

            .يوجد اهتمام من القطاع اخلاص بربامج التسويق الرياضي  12

            .يستغل النادي أفضل الالعبني للدعاية و اإلعالن  13

  

  آفاق التسويق الرياضي في أندية كرة القدم في المدى القصير والمتوسط: الثانيالمحور 

  :املدى القصري على يف الرياضي يعمل النادي -14

  استعانة مبختص يف التسويق                                                             وضع خطة تسويقية

                    استعانة بوكالة تسويقية                                                 حبوث تسويقية القيام بدراسات و

....................................................................................................) حددها(  أخرى

    

  :الرياضي أن تكون اإليرادات على شكل املدى القصري و املتوسط، يفضل املسريين يف النادي يف -15

  اإليراد الغري مباشر                                 اإليراد املدعم                             اإليراد املباشر

  :تصنيف النوادي الرياضية األفضل بالنسبة لإلدارة الرياضية يف السنوات القليلة القادمة  -16

  النوادي الرياضية احملرتفة                  النوادي الرياضية شبه احملرتفة                 ية اهلاويةالنوادي الرياض 

                  

  ما هي أهم الطرق املتبعة لتطبيق التسويق الرياضي ؟  -  17

  تقليد مناذج أجنبية ناجحة    تبين أسلوب خاص                       
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غري موافق     العبارات  الرقم

  بشدة

غري 

  موافق

موافق   موافق  حمايد

  بشدة

تغالل الفرص التسويقية يف ا�ال يعمل  النادي الرياضي على اس    18

  الرياضي

          

 

19  

جيب على الوزارة املعنية مستقبال أن تفرض وجود مسؤول على  

  .التسويق الرياضي يف األندية الرياضية

          

    

20  

ضي يف املدى القصري و املتوسط و بنسبة كبرية ميكن للنادي الريا

  .تغطية نفقاته من دعم الدولة

          

    

21  

املواهب واخلربات يف  النادي على العناصر ذات القدرات و بحثي

   .إطار تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف جمال التسويق الرياضي

          

 

22   

اليت  لرياضيطرق و أساليب التسويق ا يعمل النادي على استعمال

   .مع املستجدات و التطورات العاملية تتناسب

          

تعمل إدارة النادي على تغري التنظيم اإلداري لتطوير و حتسني التسويق    23

  .الرياضي

          

 

  آفاق التسويق الرياضي في أندية كرة القدم في المدى البعيد: لث المحور الثا

غري موافق     العبارات  الرقم

  بشدة

غري 

  افقمو 

موافق   موافق  حمايد

  بشدة

  

24  

 أهداف رياضية فقط من تنظيم البطوالت يف النادي الرياضيتوجد 

   .واملباريات

          

             .توجد إسرتاتيجية تسويقية على مستوى اإلدارة العليا للنادي  25

جيب على النوادي الرياضية القيام بتخطيط اسرتاتيجي للتسويق    26

   .الرياضي

          

   

27   

الرؤية اإلسرتاتيجية إلدارة الناي هي حتويل النادي من هيئة رياضية إىل 

   .شركة رياضية اقتصادية

          

التسويق الرياضي هو املصدر األساسي مستقبال لتحقيق برامج   28

  .وأهداف النادي

          

 

29  

تعمل اإلدارة العليا للنادي على االستعانة مبختصني يف التسويق إلجناح 

   .ق براجمهاوحتقي

          

 

30   

�دف النوادي الرياضية مستقبال أن تقوم بالتمويل الذايت دون 

  .االعتماد على دعم الدولة

          

            .تسعى الدولة يف املستقبل للتخلي عن الدعم املايل لألندية الرياضية كليا  31
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غري موافق   العبارات

  متاما

غري 

  موافق

موافق   موافق  حمايد

  متاما

يفرض منطق اقتصاد السوق يف العامل على األندية اجلزائرية التوجه    32

  .للتسويق الرياضي

          

أن ختلق سوق تنافسية للصناعة  على املدى البعيد ميكن للرياضة   33

  .الرياضية

          

  

                                                     .                          الرياضية لتوليد مداخيل جديدة األنديةتطلعات و طموحات  -34

                                    مرافق للرتفيه                                     منشآت رياضية للتأجري                              بناء فندق

                                                                      ة جتاريةاستعمال شعار النادي كعالم                      صناعة أبطال

         ) ..................................................................................................حددها(أخرى 

  .�دف اإلدارة الرياضية يف النادي مستقبال -35

                              لجودة الشاملةالوصول ل                       الرياضي املستهلك تلبية رغبات                   تثماراتالقيام باس

  كل ما سبق                  السياحة الرياضةإمناء 

  :هي  يف إطار برامج و أهداف النادي   الفائدة من التسويق الرياضي  -36

                                      التمويل الذايترباح                         توليد األ                                       مة مضافة خلق قي

  كل ما سبق )                         الضرائب( ويل اخلزينة الوطنيةمت

معلومات    شخصية

                       الصفة-37                                                                الدراسي املستوى -38

  

  طبيعة الوظيفة األصلية -40                         العمل يف التسيري                   مدة - 39 

  

   

 

 

    رئيس النادي

    نائب الرئيس

  عضو مسري

  مناجري

  

    ائي،متوسطابتد

    ثانوي 

    جامعي 

    أٌقل من سنة

    سنوات 4من سنة إىل 

    سنوات 4أكثر من 

 موظف عامل مهن حرة بدون عمل أخرى
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 SPSSمخرجات برنامج ): 02(الملحق رقم 

Statistics 

 x1 x2 x3 x4 loi Culture 

N Valid 60 60 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 absence 

responsable produit service Idée Mixt 

tout ce que 

précéde 

N Valid 60 60 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 Pub Match Établissements Services les joueurs Telé 

N Valid 60 60 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 

Frequency Table 

 

 

x1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid non 60 100,0 100,0 100,0 

oui 00 000,0 000,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0 
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x2 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Oui 19 31,7 31,7 31,7 

Non 41 68,3 68,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

x3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Oui 53 88,3 88,3 88,3 

Non 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

x4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid président 60 100,0 100,0 100,0 

Administrateur 00 000,0 000,0   100,0 

manager 00 000,0 000,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0 
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Loi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 36 60,0 60,0 60,0 

Oui 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Culture 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 13,3 13,3 13,3 

Oui 52 86,7 86,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Absence de responsable 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 56 93,3 93,3 93,3 

Oui 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Produit 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 18 30,0 30,0 30,0 

Oui 42 70,0 70,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Service 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 23,3 23,3 23,3 

oui 46 76,7 76,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Idée 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 48 80,0 80,0 80,0 

oui 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Mixt 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 58 96,7 96,7 96,7 

Oui 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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tout ce que précède 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 54 90,0 90,0 90,0 

Oui 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Pub 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 11 18,3 18,3 18,3 

Oui 49 81,7 81,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Match 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 58 96,7 96,7 96,7 

Oui 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Établissements 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 59 98,3 98,3 98,3 

oui 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Services 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 56 93,3 93,3 93,3 

oui 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Joueurs 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 3,3 3,3 3,3 

oui 58 96,7 96,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Telé 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 17 28,3 28,3 28,3 

Oui 43 71,7 71,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Statistics 

 x8 x9 x10 x11 x12 x13 

N Valid 60 60 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,35 4,12 1,70 1,92 2,35 2,03 

Std. Deviation ,732 1,010 ,561 ,671 ,577 ,823 
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FREQUENCIES VARIABLES=y14 y15 y16 y17 

  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Statistics 

 y14 y15 y16 y17 

N Valid 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 

 

Frequency Table 

y14 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Plan 10 16,7 16,7 16,7 

espert 32 53,3 53,3 70,0 

etude 8 13,3 13,3 83,3 

agence 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

y15 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid recettes directes 6 10,0 10,0 10,0 

recettes Powered 40 66,7 66,7 76,7 

recettes indirectes 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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y16 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Valid 

Clubs semi- professionnels 25 41,7 41,7 41,7 

clubs professionnels 

 

35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

     

     

 

y17 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid style particulier 15 25,0 25,0 25,0 

des modèles réussis 45 75 73,3 98,3 

     

Total 60 100,0 100,0  

 

Statistics 

 y18 y19 y20 y21 y22 y23 

N Valid 60 60 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,05 4,47 2,05 4,25 4,02 4,17 

Std. Deviation ,675 ,700 ,982 ,704 ,792 ,587 
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FREQUENCIES VARIABLES=z24 z25 z26 z27 z28 z29 z30 z31 z32 z33 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS 

Statistics 

 z24 z25 z26 z27 z28 z29 

N Valid 60 60 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,15 3,57 4,28 4,02 4,20 4,08 

Std. Deviation 1,055 ,871 ,555 ,676 ,659 ,561 

 

Statistics 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 z30 z31 z32 z33 

N Valid 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4,12 3,22 3,95 4,07 

Std. Deviation ,691 ,825 ,769 ,406 
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FREQUENCIES VARIABLES=z34z1 z34z2 z34z3 z34z4 z34z5 z35z1 z35z2 z35z3 z35z4 z35z5 z36z1 z36z2 

z36z3 z36z4 z36z5 

  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Frequencies 

Statistics 

 Construire des 

hôtels 

location les 

etablissements 

les installations 

de loisirs 

Champions 

industrie la marque 

N Valid 60 60 59 60 60 

Missing 0 0 1 0 0 

 

Statistics 

 
investissement les clients la qualité 

la torisme 

sportif 

tout ce que 

precede 

N Valid 60 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 
valeur ajoute l'argent 

autofinancemen

t taxs 

tout ce que 

precede 

N Valid 60 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 0 
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Frequency Table 

Construire des hôtels 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 11,7 11,7 11,7 

Oui 53 88,3 88,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Location des établissements 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 20,0 20,0 20,0 

oui 48 80,0 80,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Infrastructures de loisirs 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 35 58,3 59,3 59,3 

oui 24 40,0 40,7 100,0 

Total 59 98,3 100,0  

Missing System 1 1,7   

Total 60 100,0   
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Champions  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 43 71,7 71,7 71,7 

oui 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Marque 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 33 55,0 55,0 55,0 

oui 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Investissement 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 3 5,0 5,0 5,0 

oui 57 95,0 95,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Clients 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 42 70,0 70,0 70,0 

Oui 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Qualité 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 52 86,7 86,7 86,7 

Oui 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Tourisme sportif 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 44 73,3 73,3 73,3 

Oui 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Tout ce que précède 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 56 93,3 93,3 93,3 

oui 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

valeur ajouté 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 43 71,7 71,7 71,7 

oui 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

l'argent 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 11 18,3 18,3 18,3 

Oui 49 81,7 81,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

L'autofinancement 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 20,0 20,0 20,0 

Oui 48 80,0 80,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Taxs 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 38 63,3 63,3 63,3 

Oui 22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

tout ce que précède 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 49 81,7 81,7 81,7 

oui 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Statistics 

 situation niveau expérience Fonction 

N Valid 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 

Frequency Table 

Situation 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Président 3 5,0 5,0 5,0 

Vice-président 3 5,0 5,0 10,0 

Administrateur 48 80,0 80,0 90,0 

Manager 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Niveau 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid pre+moye 12 20,0 20,0 20,0 

second 38 63,3 63,3 83,3 

univers 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Expérience 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid moins d' annee 5 8,3 8,3 8,3 

1-4 ans 23 38,3 38,3 46,7 

plus 5 ans 32 53,3 53,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Fonction 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Employé 23 38,3 38,3 38,3 

Travailleur 6 10,0 10,0 48,3 

professions libérales 27 45,0 45,0 93,3 

au chomage 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  



  الملخص

حيث أن لكل مؤسسة أهدافا تريد حتقيقها  ا�ا إيل اقتصاديات واضحة وحمددةالرياضية يف إدار يئات حتتاج اهل

حد الوسائل أو الطرق اليت ميكن أن تسهم يف أالتسويق يف ا�ال الرياضي   ؛ولكن يف إطار ما يتاح من إمكانات

فممتلكات النادي هي الرأمسال، ، الرياضية اهليئاتقات، وخاصة املادية اليت تتعرض هلا حل الكثري من املعو 

يكون فيه فالرياضة إذًا هي قطاع إنتاجي،  ،والالعبون هم االستثمار، واملشاهدة هي املنتج، والنتائج هي اجلودة

وعلى صعيد  ،فسه ومن حولهالرياضي على الصعيد الفردي هو مشروع استثماري صغري يؤدي تطوره إىل إعالة ن

    . قد تكون أجنح من الكثري من الشركات األخرى الفرق هي أشبه بالشركات اليت هلا قيمة امسية مادية وقانونية

حاولنا يف هذا السياق و . األندية مؤسسات تضم خمتلف املشاريع ، الالعب مشروع والفريق شركة وبذلك تصبح 

 .وبدراسة ميدانية ألندية رياضية لكرة القدم ي يف اهليئات الرياضية اجلزائريةالتسويق الرياضوآفاق واقع دراسة 

 

Abstract 

        Sports organization need in management a clear and specific economies to 

achieve goals that each organization wants, and that in the context of the feel 

comfortable of possibilities. Sport  Marketing field one means or process that 

can contribute to solve a lot of obstacles, especially physical ones faced by 

sports organization. Club property is the capital, players are investments, 

viewing is the product, and the results are the quality, so sport is productive 

sector, in it athlete at individual level is a small investment project, his evolution 

lead to feed for himself and those around him, in terms of clubs is more like 

companies which have a nominal physical and legal value, it may be more 

successful than a lot of other companies. Thus Clubs become enterprises that 

include various projects, player in it as project and the team as a company. In 

this context, we have tried to study reality and prospects of sport marketing in 

the Algerian sports organizations by field study of football clubs. 

 


