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 : ملخصال
الى تسليط الضوء على الممارسات التسويقية في المجال الرياضي أو ما يعرف هدفت هذه الدراسة           

بالتسويق الرياضي وما تبعه من برامج المسؤولية االجتماعية والتي تبنتها المؤسسات الرياضية في السنوات 
يه التسويق االخيرة خاصة بعد النجاح المتزايد الذي حققته منظمات األعمال في االونة االخيرة والذي لعبه ف

 الدور الهام.
وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليل من خالل العودة الى مختلف المراجع العلمية ذات الصلة           

بالتسويق والمسؤولية االجتماعية ومن ثم تحليل النشاط التسويقي لنادي ريــال مدريد االسباني للفترة 
مام بالنشاط التسويقي صار وثيق الصلة بعالم الرياضة، ، أين خلصت الدراسة الى أن االهت-02522020

والذي من شأنه أن يساهم برفع ايرادات النوادي الرياضية بنسبة كبيرة وهذا ما تم التوصل اليه بالنسبة 
لفريق ريـال مدريد، أين سجل النشاط التسويقي للفرق الحصة االكبر من مجموع ايراداته وذلك طيلة سنوات 

هذا في ظل تعزيز النشاط ببرامج المسؤولية االجتماعية والتي حافظت على الصورة الذهنية  فترة الدراسة،
 للعالمة التجارية للفريق.

   المسؤولية االجتماعية؛ التسويق الرياضي؛ الرياضة. التسويق؛مفتاحية : كلمات 
 .JEL  :M31 ،M14تصنيف 

Abstract: 
              This study aimed to shed light on marketing practices in the sports field or what is known 
as sports marketing and the subsequent social responsibility programs that sports institutions have 
adopted in recent years, especially after the increasing success achieved by business organizations 
in recent years, in which marketing played the important role. 
              The descriptive analysis approach was adopted by going back to the various scientific 
references related to marketing and social responsibility and then analyzing the marketing activity 
of Real Madrid Club for the period 2014-2020,where the study concluded that the interest in 
marketing activity has become closely related to the world of sport, which would contribute By 
increasing the revenues of sports clubs by a large percentage, and this is what was achieved for the 
Real Madrid team, where the marketing activity of the teams recorded the largest share of its total 
revenues throughout the years of the study period, in light of the promotion of activity with social 
responsibility programs that maintained the mental image of the team's brand. 
Keywords: Marketing; Social Responsibility; Sports marketing; Sports. 

 

 

 

 :مقدمة.1

لعل المسلمة التي ال يمكن أن يختلف فيهه اثنهان ههي أن الرياضهة مازالهت لليهوم محهل       

جذب الكثير من االفراد عبر مختلف أنحاء العهالم، وههذه الفرضهية جعلهت المسهوقين يهدركون 

شعبية هذه الممارسة في الحياة اليوميهة ليجعلهوا منهها المهادة الدسهمة لحمالتههم التسهويقية، مهن 

ار شههعبية الرياضههة منههذ القههدم سههيؤدي بالضههرورة ملههى ضههمان اسههتمرار منطلههق أن اسههتمر

 الرسائل التسويقية من خالل هذا المجال. 

 20/0205/ 02: تاريخ النشر /02/20/0205. تاريخ القبول: /25/20/0205تاريخ االستالم: 

mailto:sarazerkout@gmail.com
mailto:s.zerkout@univ-skikda.dz
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ولقد تطور مفهوم التسويق في هذا المجهال بمهرور الهزمن ، ليجهد التسهويق الرياضهي       

رافية مكانته االستراتيجية في شتى أنواع الرياضات المتاحة، سواء ما تعلق بالرياضات االحت

 أو حتى بالبطوالت البديلة وألعاب القوى الجامعية.

ولعل من أبرز الرياضات األكثهر شهعبية فهي العهالم نجهد كهرة القهدم والتهي تتربهع أكبهر      

عدد من المشاهدات عبر العالم، وفي هذا الصدد وجب االشارة الى احهدى أشههر النهوادي فهي 

سباني  أين يحاف  على المراتب األولى طيلهة هذا المجال، حيث استطاع فريق ريال مدريد اال

 السنوات األخيرة، وهنا وجب طرح التساؤل الرئيسي التالي:

 كيف استفاد نادي ريال مدريد االسباني من الحمالت التسويقية؟

 وبغية االجابة على هذا التساؤل الرئيسي تم طرح االسئلة الفرعية التالية:

 ما المقصود بالتسويق الرياضي؟ 

  هي األسس التسويقية المعتمدة من قبل المسوقين لنادي ريال مدريد؟ما 

 ما هي عوامل نجاح الحمالت التسويقية لنادي ريال مدريد؟ 

 فرضيات الدراسة:.1.1

 ويمكن توضيح فرضيات الدراسة في ما يلي:

 ؛نادي ريال مدريد في رفع ايراداتهتساهم الحمالت التسويقية ل 

 برامج المسؤولية االجتماعية لتعزيز النشاط التسويقي  يعتمد نادي ريال مدريد على

 الرياضي له.

 أهمية الدراسة:.1.1

تكمن أهمية الدراسة من أهمية االثر االستراتيجي للتسويق في المجال الرياضي، حيث         

تعتبر االيرادات الناتجة من ههذا النشهاط  بهديال  يمكهن االعتمهاد عليهها فهي حالهة تحقيهق نتهائج 

 سلبية عند البث والتنظيم واألداء.

كما تمكن اهميتها مهن أهميهة التسهويق الرياضهي كنهوع حهديث متبنهى مهن قبهل النهوادي         

العالميههة والههذي يمكههن االسههتفادة مههن تجاربههه ان تههم تطبيقههها علههى االداء الرياضههي للنههوادي 

 العربية.

 أهداف الدراسة:.3.1

 ط التالية:يمكن تلخيص أهداف الدراسة في النقا

 تسليط الضوء على مفهوم التسويق الرياضي كمفهوم جديد نسبيا؛ 

 تحديد أهمية برامج المسؤولية االجتماعية في تعزيز النشاط التسويقي؛ 

  مدريد وانعكاساتها. ريالالتعرف على استراتيجيات التسويقي الرياضي لنادي 

 

 مصطلحات الدراسة:.1

 التسويق:.1.1

الجمعية االمريكية للتسويق، فقد عرف هذا االخير على أنه عملية حسب تعريف         

، التسعير والترويج وتوزيع األفكار والسلع -الخطط والقرارات- تخطيط وتنفيذ المضمون

 .(Kotler, 2000, p. 4)والخدمات لخلق تبادالت ترضي كل من األهداف الفردية والتنظيمية 
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 للمؤسسات:   لمسؤولية االجتماعية.ا1.1

هو مفهوم تقوم بموجبه الشركات بدمج االهتمامات البيئية في عملياتهم التجارية وفي         

 .(Crowther & Culer, 2008, p. 11) تفاعلهم مع أصحاب المصلحة على أساس طوعي قاعدي

 الرياضة:.3.1

مصطلح الرياضة يغطي النشاط الحالي للمنافسة؛ والتحضيرات المرتبة لتحقيق قواعد        

 ,Satula, 2018) هذه األخيرة؛ دون أن ننسى العالقات والسلوكيات الناتجة عن هذه التحضيرات

p. 01). 
 التسويق الرياضي:.2.1

المتعلقة بكيفية ايصال المنتج للمستهلك الرياضي والتي تشمل كل مجموع األنشطة       

العناصر األساسية في التسويق الرياضي من تسعير وتوزيع وترويج والطرق البيعية 

 .(000، صفحة 0255)طهير و زواق، المالئمة والسريعة في السوق الرياضي

 

 واقع تطبيق التسويق لنادي ريــال مدريد االسباني-للدراسةاالطار التطبيقي .3
سنحاول في هذا المحور تسليط الضوء على االستراتيجيات التسويقية لنادي ريال         

 .مدريد بعد تحليل ايراداتها من اجل معرفة مكانة التسويق في االداء العام للفريق

 التعريف بنادي ريـال مدريد:.1.3

 ، مقره العاصمة االسبانية مدريد5520فريق كرة قدم اسباني محترف، اسس عام هو         

 ، ويعتبر من بين افضل فرق كرة القدم في القرن العشرين، حيث:(0202)ويكيبيديا، 

o  مرة؛ 02فاز بالدوري االسباني 

o  مرة؛ 55كأس ملك مسبانيا 

o  مرة؛ 50بطولة دوري أبطال اوروبا 

o  مرة؛ 55كأس السوبر 

o  مرات؛ 2كأس العالم لألندية 

o  مرات؛ 2كأس السوبر األوروبي 

o  مرات؛ 0كأس االنتركونتيننتال 

o كأس االتحاد االوروبي مرتين؛ 

o .(0202، ويكيبيديا) كأس الدوري وكأس ميفا دوراتي مرة. 

الفريق نستنتج أن الفريق يتمتع بأفضل الالعبين من خالل عرض جملة النجاحات التي حققها 

 والمدربين والطاقم الفني الذي من خاللهم تم تحقيق هذه النتائج.

 تحليل اجمالي ايرادات نادي ريـال مدريد:.1.3

ان جملة النجاحات التي حققها نادي ريـال مدريد في االونة االخيرة يستلزم بالضرورة         

مرتفعة، وحسب االحصائيات التي تقديمها من قبل موقع الفريق، فقد تم تحقيق ايرادات 

، والتي يمكن توضيحها في 0202الى  0252استخراج اجمالي ايرادات الفريق للفترة من 

 .(25الجدول )
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 1111الى  1112: اجمالي ايرادات نادي ريـال مدريد من  1ل الجدو

1112-

1111 

1112-

1112 

1113- 

1112 

 

1113-

1113 

1113-

1113 

1112-

1113 

االرقام بالمليون 

 يورو

 

505.001 541.225 500.022 500.405 520.121 520.525 

 
ايرادات التذاكر 

والملعب 

 والعضويات

ايرادات المباريات  10.210 05.024 11.111 01.401 550.150 525.011

 الدولية والودية

ايرادات النقل  514.244 502.041 501.055 540.055 540.555 540.101

 التلفزيوني

االيرادات  512.154 024.215 010.424 010.022 051.002 045.010

 التسويقية

 اجمالي االيرادات 100.004 145.242 042.001 052.052 414.004 100.505

 (Real Madrid, 2020): من اعداد الباحثة باالعتماد على المصدر

 

في المنحنى البياني  0202-0252ويمكن تمثيل بيانات اجمالي االيرادات للفريق من          

 التالي:
 1111-1112: تطور مجموع ايرادات ريـال مدريد للفترة 1ل الشك

 

 
 (25معداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم ): من المصدر

     

( أن اجمالي ايرادات فريق ريـال مدريد في تزايد 25نالح  من خالل الشكل )        

مستمر، وهذا يعكس النجاح المستمر للفريق طيلة السنوات االخيرة، حيث كان اجمالي 

 مليون  024.001مليون يورو؛  145.242مليون يورو؛  100.104االيرادات على التوالي: 
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مليون يورو، وقد كان  100.505مليون يورو؛  414.004 مليون يورو؛ 055.052يورو؛ 

 هذا التزايد بمعدل تغير ايجابي بمعدل تغير ايجابي يمكن حسابه وفق المعادلة التالية:

 

 

 

       

( على االيرادات التسويقية لكل موسم نجد نسب التغير 25المعادلة رقم ) وبتطبيق       

، أين كانت جميع % 1.10 % 5.42؛ % 0.00؛ % 51.22؛ % 4.50التالية على التوالي: 

 النسب موجبة والتي تعني ان التطور كان في االتجاه المتزايد.

ل تحليل مكونات االيرادات وبغية تحديد اجمالي ايرادات فريق ريـال مدريد سنحاو        

 االجمالية لنادي ريـال مدريد حسب كل موسم من فترة الدراسة كالتالي:

 

 1113-1112تحليل مكونات ايرادات ريـال مدريد للموسم .1.1.3

 
 1113-1112: توزيع ايرادات نادي ريـال مدريد للموسم  1الشكل 

 
 

 .5: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول المصدر

 

( نجد أن النادي حقق اجمالي 25( وبيانات الجدول )20من خالل معطيات الشكل )           

، أين حقق االيرادات  0251-0252مليون اورو للموسم  100.040ايرادات مقدر ب

مالي ايرادات النادي، وهي من اج % 02مليون يورو أي بنسبة  512التسويقية ما يقارب 

نسبة مرتفعة مقارنة بباقي االيرادات، االمر الذي يعكس أهمية هذا النشاط ومساهمته في 

 رفع ايرادات الفريق.
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 (nقيمة السنة ) –( n+1التغير= قيمة السنة )

 

 (nقيمة السنة )

(.......25) 
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 1113-1113تحليل مكونات ايرادات ريـال مدريد للموسم .0.0.0

 
 1113-1113: نسب توزيع ايرادات نادي ريـال مدريد للموسم  3الشكل 

 
 

 (25من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم ): المصدر

( نجد أن النادي حقق اجمالي ايرادات 25) ( والجدول20من خالل الشكل )                    

، أين حقق االيرادات التسويقية ما  0250-0251مليون اورو للموسم 145.245مقدر ب

مالي ايرادات النادي، وهي نسبة مرتفعة من اج % 00مليون يورو أي بنسبة   024يزيد عن 

مقارنة بباقي االيرادات، االمر الذي يعكس أهمية هذا النشاط ومساهمته في رفع ايرادات 

 الفريق.

وهي نسبة  % 52.02كما نالح  تطور هذه النسبة مقارنة بالموسم الماضي، بنسبة           

 موجبة ومرتفعة نسبيا ما يعكس اهتمام النادي بهذا النشاط.

 

 1113-1113ريـال مدريد للموسم  تحليل مكونات ايرادات.3.1.3
 1113-1113نسب توزيع ايرادات نادي ريـال مدريد للموسم  : 2الشكل 

 
 (25من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول ) المصدر:
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نجد أن النادي حقق اجمالي ايرادات مقدر  (25)والجدول( 22)من خالل الشكل        

، أين حقق االيرادات التسويقية ما يزيد عن  0254-0250مليون اورو للموسم  042.001ب

من اجمالي ايرادات النادي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة  % 01مليون يورو أي بنسبة  010

 لذي يعكس أهمية هذا النشاط ومساهمته في رفع ايرادات الفريق.بباقي االيرادات، االمر ا

وهي نسبة  % 00.50كما نالح  تطور هذه النسبة مقارنة بالموسم الماضي، بنسبة         

 موجبة ومرتفعة نسبيا ما يعكس اهتمام النادي بهذا النشاط. 

 

 1112-1113ريـال مدريد للموسم  تحليل مكونات ايرادات.2.1.3
 1112-1113ريـال مدريد للموسم  : نسب توزيع ايرادات نادي 3الشكل 

 

 
 (25: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول )المصدر

         

( نجد أن النادي حقق اجمالي ايرادات مقدر 25( والجدول )21من خالل الشكل )          

 010، أين حقق االيرادات التسويقية ما يزيد عن  0251-0254اورو للموسم 052.052ب

من اجمالي ايرادات النادي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بباقي  % 20مليون يورو أي بنسبة 

 ية هذا النشاط ومساهمته في رفع ايرادات الفريق.االيرادات، االمر الذي يعكس أهم

وهي نسبة  % 5.52كما نالح  تطور هذه النسبة مقارنة بالموسم الماضي، بنسبة          

 موجبة، ما يعكس اهتمام النادي بهذا النشاط.
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 .1112-1112ريـال مدريد للموسم  تحليل مكونات ايرادات.3.1.3
 1112-1112ريـال مدريد للموسم  نادي(: نسب توزيع ايرادات 13الشكل )

 
 (25: من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول )المصدر

              

( نجد أن النادي حقق اجمالي ايرادات مقدر 25( والجدول )20من خالل الشكل )            

، أين حقق االيرادات التسويقية ما يزيد عن  0255-0251مليون اورو للموسم 414.004ب

من اجمالي ايرادات النادي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة % 05مليون يورو أي بنسبة  051

 س أهمية هذا النشاط ومساهمته في رفع ايرادات الفريق.بباقي االيرادات، االمر الذي يعك

وهي نسبة %  2.42كما نالح  تطور هذه النسبة مقارنة بالموسم الماضي، بنسبة            

 .موجبة ما يعكس اهتمام النادي بهذا النشاط

 

  1111-1112ريـال مدريد للموسم  تحليل مكونات ايرادات .3.1.3

( نجد أن النادي حقق اجمالي ايرادات مقدر 25( والجدول )24) من خالل الشكل          

، أين حقق االيرادات التسويقية ما يزيد عن  0202-0255مليون يورو للموسم  100.505ب

من اجمالي ايرادات النادي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة % 00مليون يورو أي بنسبة  045

 النشاط ومساهمته في رفع ايرادات الفريق.بباقي االيرادات، االمر الذي يعكس أهمية هذا 

وهي نسبة  % 01.15كما نالح  تطور هذه النسبة مقارنة بالموسم الماضي، بنسبة           

 موجبة ما يعكس اهتمام النادي بهذا النشاط.
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 1111-1112(: نسب توزيع ايرادات نادي ريـال مدريد للموسم 13الشكل )

 
 (25الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول ): من اعداد المصدر

       

تصدرت  0202-0252وعموما ومما سبق ذكره يمكن القول أنه وطيلة الفترة          

ايرادات التسويق المرتبة االولى في تكوين االيرادات االجمالية للفريق بنسب على التوالي 

البث التلفزيوني والتي ( متفوقة بذلك على ايرادات 21%/%20/05%/%01/02%/00%)

( وميرادات 00%/%00/%04/%02/%01/%05حققت النسب التالية على التوالي )

( وكذا %02/%00/%05/%01/01%/%04التذاكر والملعب بنسب على التوالي )

 ايرادات المباريات الدولية والودية والتي حققت هي بدورها النسب التالية:

 (52%/55%/50%/52%/51%/50%.) 

 

 االستراتيجية التسويقية لنادي ريال مدريد:.3.3

اعتبر القائمون بالتسويق في النادي أن النقطة األساسية هي تعزيز العالمة التجارية،          

والتي ساهم في تعظيم ايرادات ريال  0222ولعل أهم ركائز االستراتيجية التسويقية من سنة 

 (Electronic Source, 2011) مدريد التسويقية نذكر:

  توقيع تحالفات استراتيجية مع كل من الشركات المحلية والعالمية مثل محطات

" ما أدى ملى China Mobileالتلفزيون ومقدمي خدمات الهاتف المحمول مثل " 

 استغالل العالمة التجارية للنادي في األسواق الناشئة؛

  بكيفية رفع والء العمالء وذلك من خالل انشاء نادي المشجعين الرسميين، االهتمام

حيث يسمح هذا األخير بالمنضمين اليه بالحصول على التذاكر للموسم بصورة 

 أولوية، وكذا الحصول على تذاكر مجانية؛
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  زيادة كمية منتجات العالمة التجارية للفريق في السوق )أكواب القهوة؛ أغطية

ناطيس الثالجة(، وقد كانت هذه الخطوة فرصة إلبراز اسم الفريق على األلحفة؛ مغ

 المنتجات خارج مجموعات كرة القدم وهذا لتوسيع حقل الجماهير؛

  توقيع رئيس النادي )فلورينتنو بيريز( مع أقوى الالعبين واشهرهم في تلك الفترة

الى ارتفاع مبيعات )فيغو؛ زيدان؛ رونالدو؛ روبرتو كارسول؛ دافيد بيكهام(، ما ادى 

(، 25/0222خالل الموسم ) %01القمصان من متجر ريال مدريد الرسمي الى 

 .وبالتالي اعتماد الصورة الشخصية لالعبين كأداة لرفع االرباح

 

القرن الحادي والعشرين خاصة بعد أن  في حين اختلفت استراتيجيات التسويق في        

لة االنتصارات التي حققها خالل هذه الفترة، أين اصحبت العالمة التجارية للفريق بسلس

 (Electronic Source, 2011) اخذت االستراتيجية التسويقية تأخذ نمطا جديدا من خالل:

  من خالل انشاء العالمة التجارية  0224االعتماد على تقنيات الهاتف المحمول سنة

(Real Madrid Mobile والتي ) ،تغطي جميع أنشطة المحمول الخاصة بالنادي

وقد سمحت هذه الخطوة بـــ : تحقيق ايرادات اضافية لريال مدريد بعد توزيع 

محتوى الجوال الخاص بهم؛ انشاء قسم متنقل لهذه التقنيات الحديثة لزيادة حلقة 

 االتصال بينهم وبين الجماهير بعيدا عن الرسائل والخطابات القابلة للتجاهل؛

  ما يتيح للجماهير التواصل مع 0225انشاء منصة متعددة المجتمعات واللغات سنة ،

 بعضهم البعض ومناقشة القضايا المتعلقة بمباريات الفريق؛

  ساعة من مالعبهم التدريبية، بما في  50توفير تغطية يومية على قناة الفريق لمدة

 ذلك مقابالت الالعبين وأبرز المباريات؛

 التواصل االجتماعي )صفحة رسمية على الفايسبوك واالنستغرام(  اعتمادها صفحات

كوسيلة لجذب األشخاص ملى األخبار والصفحات على موقع الويب الخاص بهم 

(Realmadrid.com). 

 

وقد عزز النادي استراتيجياته التسويقية من خالل برامج المسؤولية االجتماعية، أين         

اني ملى الميثاق العالمي لألمم المتحدة، ليصبح أول ناٍد لكرة انضّم نادي ريال مدريد اإلسب

وهي أكبر مبادرة استدامة ، القدم يسجل بصفته "مشاركاً"، وبأعلى مستوى من االلتزام

)موقع العربي  دولة 501كيان في  50.122مؤسسية في العالم، وتشهد مشاركة أكثر من 

أين أكد نادي ريال مدريد، ووفقا لمدونة قواعد السلوك وسياسة المسؤولية  ،(0202الجديد، 

االجتماعية للشركات، التزامه بالمبادئ العشرة المقبولة عالميا المدرجة في االتفاق العالمي، 

في مشارة ملى مجاالت حقوق اإلنسان ومعايير العمل وحماية البيئة، والتي يمكن ادراجها 

 (0251)الموقع الرسمي لألمم المتحدة،  كاآلتي:

 :حقوق اإلنسان 

 يجب على الشركات دعم واحترام حماية حقوق اإلنسان المعترف بها دولياً؛ أ األول:المبد-

 المبدأ الثاني: التأكد من أن الشركات ليست متواطئة في انتهاكات حقوق اإلنسان.-
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 :العمل 

أن تدعم الشركات حرية تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بالحق في المبدأ الثالث: يجب -

 المفاوضة الجماعية؛

 المبدأ الرابع: القضاء على جميع أشكال العمل القسري واإلجباري؛-

 المبدأ الخامس: اإللغاء الفعلي لعمل األطفال؛-

 المبدأ السادس: القضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن. -

 ئة:البي 

 المبدأ السابع: يجب أن تدعم الشركات نهجاً احترازياً مزاء التحديات البيئية؛-

 المبدأ الثامن: القيام بمبادرات لتعزيز قدر أكبر من المسؤولية البيئية؛-

 المبدأ التاسع: تشجيع تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة. 

 مكافحة الفساد 

على مكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك  المبدأ العاشر: يجب أن تعمل الشركات-

 االبتزاز والرشوة

وبهذا حول نادي الريال جهوده الى السعي نحو االستدامة في االداء كهدف استراتيجي         

ولعل أبرز برامج المسؤولية االجتماعية المتبناة من قبل الفريق كانت من  .طويل المدى

 خالل:

o  المعرفي من خالل تأسيس جامعة مدريد االوروبية سنة االندماج في المجتمع

، والتي تعنى بتقديم أعلى الدورات التعليمية المتخصصة في االدارة 0220

الرياضية، بما في ذلك كل الجوانب المتعلقة بالتواصل والصحة والترفيه، حيث 

 .(Real madrid, 2018-2019, p. 06) تحمل جميعها مؤهالت جامعية رسمية

o  تحديد االستدامة كهدف استراتيجي، وذلك من خالل االمتثال الصارم لمبادئ الحكم

الرشيد والشفافية، وتبني االدارة االقتصادية المسؤولة من خالل تقليل األثر البيئي 

 .(Real madrid, 2018-2019, p. 08) لها

 

 خاتمة:  .2

مما سبق يمكن القول أن التسويق الرياضي قدم للرياضة فرصا عظيمة لتوسيع مجال          

امتداد العالمة التجارية للفرق الرياضية، حيث عوض تكاليف انتقال الالعبين وبناء المالعب 

 متيحا بذلك تلميع الصورة الذهنية للفرق أمام الجمهور.

القول أن هذه الدراسة أكدت أن التسويق الرياضي صنع فرقا عظيمة وعموما يمكن          

 ونادي ريال مدريد أكبر مثال وذلك من خالل:

  مساهمة التسويق في نسب كبيرة من ايرادات الفريق طيلة السنوات االخيرة، حيث

تصدر ايرادات التسويق المرتبة االولى في تكوين  0202-0252شهدت فترة 

االجمالية للفريق بنسب على التوالي االيرادات 

 ؛(21%/%20/05%/%01/02%/00%)
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  الستراتيجيات تسويقية رسخت مكانة الفريق في  0222تبني رؤساء الفريق مند سنة

ادهان الجماهير، سواء من خالل خلق االتصال المباشر بمشجعي الفريق، أو من 

 ؛النظر عن التكلفة الم للفريق بغضخالل اتباع احلب الالعبين االفضل في الع

 جات الرياضية منها توسيع مجال انتشار العالمة التجارية على عدد أكبر من المنت

 ؛وغير الرياضية

  اعتماد التقنيات العصرية وكذا مواقع التواصل االجتماعية لمخاطبة الجماهير من

لعات جهة وميصال الرسائل المراد ايصالها وفي المقابل محاولة فهم رغبات وتط

 ؛المشجعين والمعجبين بالفريق

  تبني برامج المسؤولية االجتماعية كنوع من االلتزام االجتماعي المسئول والذي من

 شأنه أن تلميع صورة الفريق من جهة وتحقيق االستدامة في األداء من جهة أخرى.

 

 توصيات:.3

 التوصيات التالية: وفقا لما توصلت اليه الدراسة من نتائج فقد تم التوصل بالمثل الى       

o  محاولة االستفادة من تجربة ريال مدريد في المجال التسويقي للرفع من األداء

 التسويقي للفرق العربية والوطنية؛

o  ضرورة ادراك ان االداء الجيد في المباراة غير كافي للرفع من قيمة العالمة

واألداء  التجارية للفريق، بل يجب أن يتماشى بالتوازي مع األداء التسويقي

 االجتماعي.

o  محاولة االندماج مع المجتمع المدني من خالل االبتعاد عن الخروقات والتجاوزات

 وتبني مبادئ المسؤولية االجتماعية وبرامجها التي تخدم الصالح العالم.
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