
 :الرياضي للمنتج الشامل املفهوم

 .هةفهها التسةوييي   أو حجمهةا  كةان  مهمةا  التسةوييي  النشةا   تتجنة   أن منظمة   ألي ميكن ال     

 تطةر   اخلةفما  ومناةا   أو هية   املادية   السةل   علة   قاصةرا   يعةف  ومل املنتجةا   مفهةوم  اتسة   وقةف 

 جمةرد  مةن  اتس  وحتول قف املنتج مفهوم أن جنف آخر جان  ومن واألماكن واألشخاص لألهكار

 وراء  مةن  تتحية   أن ميكةن  الة   واإلشةبا   املناه  منىل املادي  اخلصائص من جمموع  املنتج اعتبار

 املنتج. هذا واقتناء

 :يلي كما الشامل للمفهوم طبيا الرياضي  املنتجا  من خمتلف  أنوا  يوجف 

 :الرياضي  واملباريا  بالبطوال  البشري املنتج  .1

أهةراد   املةفر،  اإلداري   الالعة    ليشةمل  الرياضةي   واملباريةا   بةالبطوال   البشري املنتج مفهوم اتس 

 .واحلكام الرياضي  احلفث منظمي الطيب  اجلهاز

 :اخلفما   .2

 :هما قسمني عل  الرياضي للمستهلك امليفم  اخلفما  حتتوي أن ميكن

 .الرئيسي  اخلفم  1-

 .املضاه  اخلفم  2-

 يف سةبيل املاةال   هعلة   بةاخخر  ويتةثثر  منهمةا  كةل  يةثثر  حبية   النةوعني  بةني  وثية   ارتبا  وهناك

 :هما هناك خفمتني هان الرياضي  املباراة عل  احلصول يف الرياضي العميل تفكري حال 

 .الرياضي  املباراة مشاهفة وهي  :الرئيسي  اخلفم   1-

 املباراة مال: منقام  وبعف وأثناء قبل تتواهر ال  اخلفما  جمموعا  وهي  :املضاه  اخلفم  2- 

  والسالم  األمن خفم. 

  هني  خفما. 

  تكنولوجي  خفما. 

  تروحيي  خفما. 



 قةف  سةبيل املاةال   هعلة   الرئيسةي   اخلةفما   عن املضاه  اخلفما  هصل الصع  من انه ويالحظ    

 تةواهر  عنةف  كةبريين ولكةن   هرييني بني الساب  املاال يف املباراة( )مشاهفة الرئيسي  اخلفم  تكون

 .العميل أو املستهلك قرار يغري قف جيف بشكل املضاه  اخلفما 

 :السل   3-

 مةن  مةن املنةاه    جمموعة   عل  وحيصل للعميل تيفميه يتم مادي شيء أي هي الرياضي  السلع 

 .استخفامها

 :منىل الرياضي  السل  تيسيم وميكن

 :البضائ   1-

 الة   مةن املالبة    ذلةك  وغةري  التةفري   بفلةه  و والشةور    احلةذاء  ماةل  الرياضةي    املالبة   وتشةمل 

 .الرياض  يف تستخفم

 :األدوا  2- 

 .الفراجا  سباقا  يف والفراجا  السيارا   سبا  يف السيارا  مال

 :واملباراة( )البطول  الرياضي احلفث 3-

 الرتويح أو التسلي  أشكال من كشكل عادة يظهر والذي للرياض  اجلوهري املنتج ميال وهو

 :األهكار 4- 

 .الرياض  جمال يف العلمي  واألحباث التفري  وبرامج , اللع  خط  وهي

 :الرياضي  اهليئ  5- 

 ومةن  يتعامةل معهةا   الةذي  الرياضةي  العميةل  نظةر  يف وضةعها  حتسةني  منىل الرياضةي   اهليئا  تسع 

 لألنةوا   السةاب   العةر   خةالل  الشةبا، مةن   ومراكة   الرياضةي   واالحتةادا   األنفية   ذلةك  أمالة  

 :منىل املنتج الرياضي تيسيم ميكن الرياضي  املنتجا  من املختلف 

 



 .الرياضي( املباراة  أو البطول  ( الرياضي احلفث يف يتمال :األساسي املنتج 1-

 واألدوا  واملالب  السل  مال األساسي املنتج منىل املضاف أو املصاح  املنتج وهو :اإلضايف املنتج 2-

 وبعةف املنةتج   وأثنةاء  قبةل  الرياضةي  للعميةل  تبةا   أو تيةفم  الة   الرياضةي   واخلةفما   واألعةالم 

 .الرياضي

 خفمة  معينة    أو معني منتج يفضل منهم كال العمالء من خمتلف  أنوا  له الرياضي واملنتج      

 بيية   منهةا عةن   امليفم  اخلفم  أو الشكل حي  من ختتلف الرياضي  الفر  هان ذلك عل  عالوة

 نعمة   تكةون  وهةذ  قةف   احمللةي   اليطا  من مشرتين منها جتف قف وال  التجاري  األخرى املنتجا 

 .التسوي  صع  الرياضي املنتج هان كذلك الرياضي السو  عل  نيمه أو

 هةذا للة    هةان  الفائ  هو الفري  هذا يكون وعنفما العمالء لفى مفضل هري  وجود حال  ويف     

 صةو   ال ميلةك  الرياضةي  السةو   هةان  هلةذا  باإلضةاه   الفخل مننتاج من وي يف العمالء عنف السعادة

 متاةل  األسةبا،  وكل هذ  الالعبني ومنمكانيا  بالطي  تتثثر ما غالبا ألنها الفري  نتائج يف قوي

 عليه ينبغي الرياضي هان املسو  األسبا، وهلذ  .العمالء رغبا  يف يتحكم أن يف للمسو  صعوب 

 اإلضايف واملنتج  .الرياضي ( )البطوال  األساسي املنتج من كال يسو  أن

 :الرياضي املنتج . خط  3

 لعبه سواء كان تيفميه قبل الرياضي املنتج تسوي  يتم كيف الرياضي املسو  يفرك أن جي     

 ثةم  ومةن  .اهليئة  الرياضةي    قبةل  مةن  املوضةوع   األهفاف هي وما معروف رياضي حفث أو جفيفة

 :هي مراحل مخ  من الرياضي املنتج تنمي  عملي  وتتكون  .األهضل وجعله املنتج هذا تنمي 

 :الرياضي املنتج لتسوي  اجلفيفة األهكار عل  التعرف 1- 

 التجارية  والرياضة    باألعمةال  املتعلية   اجملةاال   يف كةاريا  ييةرا   أن الرياضةي  املسةو   علة   جية  

 مة  الكليةا    يتعةاون  وان العمةالء  منليةه  يتطلة   الةذي  ومةا  جفيةفة   تسةوييي   أهكةار  ليكتشةف  وذلةك 

 هذ  يف هكر  يفضل أي ال أن عليه وجي  الرياضي بالبح  املتعلي  االجتاها  لتنشي  املختص 

 .املرحل 



 :املنتج هذا وحتليل اجلفيف املنتج هذا أهكار تيييم 2- 

 ومنمكانياتةه املنةتج   هةذا  تنمية   وكةذلك  ألتجاريةه  قيمته حي  من املنتج الرياضي املسو  تيييم منن

 .الرياضي للحفث اإلخراجي الربنامج تنمي  وكذلك ضروريا كان منذا له املناس  السعر ووض 

 :املنتج تنمي   3-

 ملواجهة   صةالحيته الكاملة    حية   مةن  كامةل  بشكل تطوير  يتم املنتج هكرة هان املرحل  هذ  ويف

 .األخرى املنتجا 

 :باملنتج املتعلي  األهكار حتليل 4- 

 .للعمالء مالئم  ملفى املنتج هذا حتليل يتم

 :املنتج اختبار 5-

 مةفى  يةتم اكتشةاف   أساسةها  علة   والة   التسةوييي   األهةفاف  احةف  هةو  الرياضةي  املنةتج  اختبةار  منن

 للمنتج. التسوييي  احلمال  وتطوير العمالء إلمكانيا  املنتج سعر مناسب 

 :الرياضي للمنتج التسوييي  السياسا 

 املضةاه    أو املنتجةا   الرياضةي   منتجاتهةا  تسةوي   يف سةواء  جادة مناهسه الرياضي  اهليئا  تواجه    

 :التالي  السياسا  منتبا  جي  املناهس  تلك وملواجه 

 .واملضاف األساسي الرياضي املنتج جودة حتسني 1- 

 .واإلضايف األساسي للمنتج الرياضيني العمالء استخفام يف التوس   2-

 األساسي. للمنتج املضاه  املنتجا  من جفيفة أصناف مننتاج 3- 

 .املباريا  لتذاكر لبيعيا اجلهاز أداء مستوى ره  4 

 .اخلفم  وحتسني للمنتجا  تروحيي برنامج خالل من الرتوحيي  السياس  تطوير 5- 

 .املباريا  تذاكر توزي  ك امبر اخلي احلاس  نظام مندخال 6- 

 .واملضاه  األساسي  املنتجا  لتسوي  متخصص  مندارا  مننشاء 7- 


