
 :الرياضية املؤسسات يف الرياضي التسويق اسرتاتيجية

 عر  تببيرق   عبراة   أنهرا  نرر   الرياضري  للتسرويق  اسررتاتيجيات  وضر   لكيفيرة  حتليليرة  بنظرر       

 وإقرراة  املاديرة والبرررية   اإلمكانرات  وحتديرد  السياسرات  وةسر   األهداف حتديد م  اخلبة عناصر

 حتقيرق  التسرويق ويسرتلز    عمليرة  أهداف لتحقيق والزمنية التنفيذية الربامج ووض  اإلجراءات 

 الرياضرية  واخلاةجية للمؤسسرة  الداخلية املعلومات بتجمي  يقو  مستقل إداةي جهاز وجود ذلك

 األهداف . املالئمة لتحقيق القراةات اختاذ يف واستخدامها واملستفيد باملستثمر واملتعلقة

 تسرويقي جيرد   تنراس   لتحقيق التوجهات أه  م  يعد الرياضي للتسويق اسرتاتيجية وض  إن     

 وةس  مبستو  الرياضي االةتقاء أةدنا إذا الرياضية ، املؤسسات قباع يف متبوة  تسويقية وتنمية

 الةتقراء  متبروة   ترب  إجرراءات   ذلرك  والعاملية ويتبلر   والدولية احمللية الرياضية الفرق مستو 

 املؤسسرات  أهرداف  وتغري   املماةسرة الرياضرية،   أهميرة  توضري   طريرق  ع  الرياضي الوعي مستو 

 تروس   بالضرروة   يفرر   األهرداف  حتقيرق هرذ    أن إىل هنرا  وننرو   اقتصاديًا ، وتدعيمها الرياضية

 املختلفرة ،  الرياضرية  املؤسسرات  املناسسرة بر    وحتقيرق  التبوعيرة  جبانر   حمرتسرة  مهنيرة  إداة 

 ثر   ومر   واجلرود   املسرتو   عاليرة  خردمات ةياضرية   تروس   جانر   إىل الذاتيرة  بالتنميرة  واالهتمرا  

 املقدمرة  األنرربة  عر   الرذات  ةضراء  احملسروبة وحتقيرق   االجتماعيرة  املررالل  علر   القضراء  ميكر  

 .وزيادتها

 قباعات السوق تقيي  إىل يسع  األول اجلان  جانب  ، تتناول الرياضي التسويق واسرتاتيجية    

 الثراني  أمرا اجلانر    )ترروي   أخصرائي  معلر ،  مردة،،  إداةي، العر ، ( باملسرتفيدي   املعر   الرياضري 

 لسروق  الكرب   السوق الرياضي م  يتعامل الذي املتمايز غ  ومنها االسرتاتيجية بالبدائل سيهت 

 تنراس   حتقيرق  إىل قباعرات ويهردف   عرد   إىل الرياضري  السروق  بتقسري   ويهرت   واملتمرايز  واحرد، 

 أمرا  والرتوير ،  واإلداة  التعلي  والتدةي  جماالت يف املختلفة األنربة يف القباعات ب  تسويقي

 .القبراع  هلرذا  التسرويقية  التنميرة  إىل تفعيرل  يسرع   صرغ   ةياضري  قباع ع  عباة  سهو املتمرلز

 حير  يوجرد   الرياضرية  املؤسسرات  يف التسرويقية  اخلبر   إعرداد  طررق  لتفس  التعر  امله  وم 

 اخلب  للمستويات وض  لاملة العليا اإلداة  سيه وتتوىل أسفل إىل أعل  م  تسويقي ختبي 

 وإةسراهلا  بإعرداد أهرداسها   سيره  إداة  لرل  وتقرو   اعل  إىل أسفل م  التسويقي والتخبي  األدن ،



 مر   التنفيذيرة  ووض  اخلبر   أعل  م  األهداف واعتمادها وختبي  للمواسقة العليا اإلداة  إىل

 .واستخدامًا شيوعًا األلثر هي اخلب  وهذ  أسفل،

 توضر  وسقرا   الر   اخلبر   منهرا  عرد   تصرنيفات  الرياضرية  املؤسسرات  يف االسررتاتيجية  وللخبر  

 سهو يتأسر   الثاني التصنيف أما وترغيلية، وسرعية، اسرتاتيجية تسويقية خب  وهي لألهمية،

 جانر  التسرع    إىل والنررا   واخلدمرة  والسرلعة  براملنتج  ويهرت   الرياضري  القبراع  أو للمجال وسقا

 أو لران طويرل   سرواء  الرزم   املرد   علر   يتأسر   اخلبر   مر   نروع  وهنرا   والتوزير ،  والرتويرج 

 بالتسويق األسواق وتهت  دةاسة أساس عل  توض  أخر  خب  وتوجد األجل، قص  أو متوس 

 بصرفه  الرياضرية  باملؤسسات الرياضي التسويق واق  دةاسة املفيد وم  .احمللي والداخلي اخلاةجي

 يهت  حي  عامة،

أساسرية   وظيفرة  التسرويق  اعتبراة  أولوياتره  ومر   االقتصرادي  باجلانر   عامرة  الرياضري  التسرويق 

 القدةات التسويقية لرس  اجلهود وبذل اجملال، يف املتخصص  تأهيل إىل ويسع  للدخل، ومصدة

 لرجرال  جمرال الرياضرة   يف التسرويق  بأهميرة  الروعي  وتردعي   الرياضري،  التسرويق  برإداة   للعرامل  

 واملستثمري  . األعمال

 التسويق: إداة 

 وميكر  تفسر    لتسرويقه،  جيرد   إداة  يسرتلز   اجليرد  الرياضري  التسرويق  أن عليره  املتعراةف  مر      

 ختبري  وتنظري    مر   اإلداة  عمليرات  تببيرق  عر   عبراة   بأنهرا  الرياضري  التسرويق  إداة  مفهرو  

 مر   اجيابيره لكرل   متبادلرة  عالقرة  لتحقيق والرتويج والتوزي  والتسع  املنتج عل  وةقابه وتوجيه

 ومرالرز  الرياضرية واألنديرة   االحترادات  يف واملتمثلرة  املختلفرة  الرياضرية  املؤسسات يف املستثمري 

 هرذ   يف املتخصصرة واملسرتفيدي    األلادمييرة  باملؤسسرات  اخلرا   البراب   ذات والوحردات  الرربا، 

 املؤسسات.

 :الرياضية باملؤسسات الرياضي التسويق إداة 

 املنرتج  الرياضرية وهرو   للخدمرة  للتخبي  البرري العنصر بواسبة تت  ال  اإلداةية العملية هي

 يقرو   أن التسرويقي وجير    املرزيج  عناصرر  طريرق  عر   اخلردمات  هذ  وتنظي  الرياضي النرا  أو



 املؤسسرة  بتحقيرق أهرداف   تقرو   حتر   الررأن  هرذا  يف متخصصرة  جلران  الرياضري  التسرويق  برإداة  

 املبلو،. االقتصادي والعائد

 :الرياضية باملؤسسات الرياضي التسويق لعملية الراملة اجلود  إداة 

 الر   واملهاةات املتخصصة واجلهود الفنية والوسائل واألسالي  املبادئ م  جمموعة أو سلسفة هي

 والبررية املادية لاسة املواةد باستخدا  – املستويات لاسة عل  لألداء املستمر التحس  إىل تؤدي

 العميرل  أو املسرتفيد  احتياجرات وتوقعرات   ملواجهرة  واالسرتمراةية  واالنضربا   االلترزا   مر   املتاحرة 

 التسرويق  عمليرة  يف الرراملة  اجلرود   إلداة  تببيقهرا  ميك  ال  واملبادئ .وسعادته ةضائه وحتقيق
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