
تكوين العالمة التجارية لألندية واالتحادات " 

 " الرياضية

 األفندى  فتحى حسين أحمدد /  *

 البحث :ومشكلة مقدمة ال

( العالمة التجارية الرياضية 6006) Adjouri, & Stastnyيعرف أدجورى و ستاستنى 
بؤنها العالمة التجارية المميزة لفريق رياضى أو اتحااد رياضاى أو بلولاة رياضاية بعينهاا ويم ا  
استغاللها تجارياً للترويج التجارى ألنشلة هذا الفريق أو االتحاد أو البلولة . وتتوقف قوة العالمة 

 ما تتوقف على عوامل أخرى منهاا ارتباال العالماة  التجارية على حجم الداعمي  لها )المشجعي (
 ( 6التجارية بعالمات تجارية أخرى لمنتجات استهال ية ذات سمعة عالية فى السوك االستهال ى )

( إلاى أ  العالمااة التجارياة ليساات 6022) Ratten & Ratten ماا يشاير راتاا  وراتا  
للمنتج ، حيث أ  العالمات التجارية  مجرد شارة توضع على منتج بقدر ما هى صورة ذهنية  املة

باتت فى أعلى قيمة لها خالل القر  العشري  وبدايات القر  الحادى والعشري  مع نموهاا الملارد 
فااى المجااال التجااارى . ويإ ااد الباحلااا  أ  العالمااات التجاريااة لاام تعااد مقصااورة علااى المنتجااات 

جارياة لنندياة والمإسساات الرياضاية حياث الصناعية فقل بل أنها تمتد لتشامل اسسام ذو القيماة الت
تنبع هذه القيماة التجارياة ما  قادرة تلاك األندياة والمإسساات علاى التساويق والتارويج لمنتجاات ال 

 ( 22تنتجها ول نها ترتبل بصورة أو بؤخرى بعالمتها التجارية الخاصة )

 Frank( و فرتنااك بااونز 6002) O'Reilly & Séguinويتفااق أورايلااى و ساايجوي  

Pons (6002 على أ  التسويق فى مجال الرياضة لم يعد قاصراً على الترويج المباشر ألنشالة )
وخدمات األندية والمنشآت الرياضية وما يملله ذلاك ما  عا اد اساتلمارى لتلاك المإسساات ، وإنماا 

المة يمتد ليشمل الترويج والدعاية لمنتجات غير رياضية فى األساس ترتبل بااسسم التجارى أو الع
التجارية للنادى أو المنشؤة أو المإسسة الرياضية م  خالل اعتمادهاا ما  قبال تلاك الجهاات  مناتج 
رسمى يستخدمه أفراد الفرق الرياضية التابعة للنادى أو المنشؤة أو المإسسة وهاو ماا يعارف باسام 

 co-branding (20( )4)تزاوج العالمة التجارية أو 

لتساويق ورفاع العالماة التجارياة لفارق دورى أبلاال أوروباا وفى متابعته لفعالية عمليات ا
( أ  م  أ لر العمليات نجاحاً فى هذا الصدد هو المزاوجة باي  العالماة 6002) Holtوجد هولت 

التجارية للفريق والعالمة التجارية ألحد المنتجات التجارية النشلة سوقياً حيث يساتفيد الفرياق ما  
منتجى ملل تلك المنتجات للصرف على أنشلته وتحقيق عا د ربحاى  اتفاقيات الرعاية المبرمة مع

عالى  ما يستفيد مالك العالمة التجارياة للمناتج التجاارى ما  تنشايل مبيعاتاه وتحقياق عا اد ربحاى 
 ماااا يااارى هولااات أ  هاااذه  أعلاااى وحصاااة ساااوق أ بااار لمنتجاتاااه المرتبلاااة باااالفريق الرياضاااى .

لاام تعااد غريبااة علااى السااوق  Co-Brandingاالساتراتيجية المسااماة مزاوجااة العالمااة التجاريااة أو 
العالميااة حيااث أنهااا ال تااتم فقاال فااى إلااار الفاارق الرياضااية والشاار ات ال باارى باال أنهااا تااتم بااي  

ماا  ناحيااة الشاار ات وبعضااها الاابعت  مااا تااتم بااي  االتحااادات الرياضااية والبلااوالت ال باارى 
والشر ات الصناعية ال برى م  ناحية أخارى نراراً لفا ادتها العالياة  اساتلمار غيار مباشار وقليال 

 (2المخالر فى مجال الرياضة )

                                                           

 –أسددتاز ئا دد    .بنهدداجامعددة  -للبنددين كليددة الت بيددة ال ياضددية  - والتدد وي  اإلدا ة ال ياضددية مددد ب بقسدد  *    
 كندا  –جامعة أوتاوا 
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( إلى أ  التعاو  فاى مجاال رفاع 6022) Rodrigues et alويشير رودريجيز وآخرو  
لرفاً رياضياً  ما حادث فاى مستوى العالمة التجارية فى مجال الرياضة قد ال يتضم  بالضرورة 

حالة قيام شر تى ناي ى و أبل بتلوير منتج مشترك يحمل العالمة التجارية للشر تي  ويستخدم فى 
مجال الرياضة وهاو نااي ى أى باود حياث اساتفاد الشار تا  ما  هاذا التعااو  فاى اساتعادة الحصاة 

اضية وسوق البرمجيات مماا السوقية المفقودة لصالح منافسي  آخري  فى مجال سوق األدوات الري
 (25حقق استفادة عالية ل ال اللرفي  )

( أ  أهاام االسااتراتيجيات التااى 6006) Hill & Vincent مااا يااذ ر هياال و فينساانت 
لرفع مستوى عالمته التجارية على المستوى  6005مالك نادى مانشستر يونايتد بعد عام  اعتمدها

للناادى بالعالماة التجارياة بابعت المنتجاات األخارى  الدولى هى العمل على ربل العالمة التجارية
األ لاار مبيعاااً سااواال ماا  خااالل التصااريح لالعبااي  ماا  نجااوم الفريااق بعماال عقااود إعااال  لاابعت 

 (6المنتجات أو استخدام المنتجات مباشرة  منتج رسمى خاص بالفريق )

للوصول  ( وجود أربعة استراتيجيات6002) Richelieu et alويإ د ريتشيللو وآخرو  
بالعالمة التجارياة للناادى الرياضاى إلاى المساتوى الادولى هاى ا سامعة العالماة التجارياة ، الاوالال 
للعالمة التجارية ، قدرة العالمة التجارية على تحدى عالمات أخرى ، قدرة العالمة التجارية علاى 

 (24اختراق السوق )

جارية وربل العالمة التجارية فاى وقد تعرت ال لير م  الباحلي  لعملية ت وي  العالمة الت
( بفحااص تااالير استضااافة 6006) Xing & Chalipمجااال الرياضااة حيااث قااام زياانج وشااالي  

الحدث الرياضى علاى العالماة التجارياة للمديناة المستضايفة ومادى انتقاال تاؤلير العالماة التجارياة 
إعالنااات األحااداث  للحاادث إلااى العالمااة التجاريااة للمدينااة . قااام الباحلااا  بعاارت مجموعااة ماا 

فرد ولل  م  أفراد العينة تقييم المدينة وفقاً ألهمياة  625الرياضية ال برى على عينة م ونة م  
الحدث المستضاف . أشارت النتا ج إلى انتقال واضح وقوى للعالمة التجارية للحادث إلاى العالماة 

ينة  نتيجة مباشرة لقوة العالمة التجارية للمدينة مما يإدى إلى تحسي  صورة العالمة التجارية للمد
 ( 22التجارية للحدث . )

( بتلوير مقياس لقياس ارتبالاات العالماات 6006) Ross et al ما قام روس وآخرو  
التجارية ألندية المحترفي  حيث أشارت نتاا ج الدراساة إلاى ارتباال العالماة التجارياة للفرياق بعادة 

عاا  الفريااق والعالمااة التجاريااة نفسااها وماادى والال عواماال منهااا نجاااي الفريااق وتاريخااه وساامات ل
الجمهور للعالمة التجارية للنادى والسمات المإسسية للنادى / الفرياق والتفااعالت االجتماعياة ماع 
الجمهور . وقد أرهرت النتا ج  ذلك أ  الفرق األ لر نجاحاً ربلت بي  عالمتها التجارية الخاصة 

 ( 26السوق االستهال ية م  خالل اتفاقات الرعاية )والعالمة التجارية لمنتجات را دة ب

(  بفحص حاالتى ناادى تورنتاو مابال 6006) Richelieu & Ponsقام ريتشيللو و بونز 
ليفز ال ندى للهو ى وناادى برشالونة اسسابانى ل ارة القادم  نااديي  يتمتعاا  بجماهيرياة  بارى فاى 

الباحلاا  المانهج الوصافى ما  خاالل دراساة  محاوالتهما لبناال اسسم التجارى للنادى حيث اساتخدم
حالة الناديي  سرهار الفروق بي  الناديي  فى اسجاراالات المتخاذة لبنااال اسسام التجاارى . أرهارت 
نتااا ج التحلياال اعتماااد نااادى تورنتااو ماباال ليفااز علااى الدعايااة الداخليااة واجتااذا  الرعاااة التمااويليي  

جماهيرياة الناادى باي  الماوالني  ال ناديي  بينماا ر از  لتوسيع قواعد المشار ة فاى اللعباة وتوسايع
نادى برشلونة اسسبانى على رفع مستوى والال الجماهير وتسويق نجوم النادى إعالميااً ما  خاالل 
التعاقدات على إعالنات المنتجات التجارية . أرهر التحليل  ذلك وجود تناقت  بير بي  حالة  رة 
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يااة األولااى فااى العاالم وحالااة الهااو ى التاى ال ترقااى فااى مسااتوى القادم التااى تعااد الرياضاة الجماهير
جماهيريتها إلى  رة القدم حيث يسهل على أندية  رة القدم استغالل األرضاية الجماهيرياة ال بارى 
للعبة فى رفع مستوى جماهيرية النادى وبناال إسمه التجارى بينما قد ي و  ذلاك صاعباً إلاى حاد ماا 

 ( 23مع رياضة ملل الهو ى )

( تااؤلير العالمااة التجاريااة للمصاانع علااى 6002) Kwon et alوفحااص  ااو  وآخاارو  
مبيعات المالبس الرياضية التى تحمل العالمة التجارياة لنندياة الرياضاية حياث اساتخدم البااحلو  

فرد لمعرفة آرا هام نحاو تفضايل شاراال مار اات مالباس معيناة  622استمارة استبيا  ملبقة على 
مالباس الرسامية لفارقهم الرياضاية المفضالة . )عالمات تجارية لمصنعي  مختلفاي ( رغام  ونهاا ال

وقد أسفرت النتا ج ع  أ  العالمة التجارية للمصنع ينخفت تؤليرها مع ارتفاع تفضيل المستهل ي  
 ( 2للعالمة التجارية لفريق بعينه )

( بفحااص إدرا ااات 6002) Chanavat, N., & Bodetوقااد قااام تشااانافات و بودياات 
للعالمة التجارية للنادى الرياضى فاى مجاال  ارة القادم للمحتارفي  ما  العمالال األجان  المحتملي  

( فرد فرنسى بخصوص رإيتهم لنندياة اسنجليزياة األربعاة 26خالل عمل مقابالت شخصية مع )
ال برى فى مجال  رة القدم وهى اآلرسينال ، تشيلسى ، ليفربول ، مانشستر يونايتد . أعر  أفراد 

رإيتهم لهذه األندية على أساس لبيعة لع   ل نادى ونتا جه وتاريخه  العينة ع  وجود تفاوت فى
وأسلو  لعبه وما يضمه م  نجوم  بار حيث رأى أفراد العينة أ  تلك العوامال هاى ماا يحادد قاوة 

 ( 3العالمة التجارية للنادى )

( بفحاص تااؤليرات المزاوجاة بااي  العالمااة 6003) Motion et alقاام موشاا  وآخارو  
لشر ة أديداس واالتحاد النيوزيلندى للرجباى  ؤحاد حااالت محاولاة رفاع مساتوى العالماة  التجارية

التجارية لالتحادات الرياضية م  خالل ربلها بعالمة تجارية عالمية ذات قيمة سوقية عالية . وقد 
يتي  ألبتت نتا ج الدراسة استفاد  ال اللرفي  بنفس القدر م  عملية المزاوجة بي  العالمتي  التجاار

حيث حققت أدياداس مبعاات  بيارة فاى نيوزيلنادا  نتيجاة الرتباال عالمتهاا التجارياة  اراع التحااد 
الرجبى النيوزيلندى  ما استلاع االتحاد جذ  العدياد ما  المشاجعي  لحضاور مبارياتاه ما  خاالل 

 ( 2الحمالت الدعا ية التى روجت م  خاللها أديداس لمنتجاتها )

م  خالل خبارة الباحاث  عضاو مجلاس إدارة آراال و ذلك  وم  خالل ما سبق عرضه م 
إلى جان   وناه أ اديميااً مختصااً   6002إلى  6006خالل الفترة م   باستاد المنصورة الرياضى

 برى األندية الرياضاية واالتحاادات الرياضاية المصارية  أ  معرمفى اسدارة الرياضية فقد الحر 
لعالمتهاا التجارياة وال تعمال علاى تلويرهاا بالقادر المناسا  لت تسا  ال تلتفت إلى القيمة الحقيقياة 

ميزة تنافسية عالية فى السوق المصرى . إلى جان  ذلك فقد الحر أ  ال لير م  الرعاة الرساميي  
ألنشلة األندية واالتحادات الرياضية ي تفو  بجرد اسجراالات المعتادة للرعاية دو  محاولاة ربال 

العالمااة التجاريااة للنااادى / االتحاااد الرياضااى المسااتقبل للرعايااة وهاام بااذلك عالمااتهم التجاريااة ب
يخسرو  فرصاً تسويقية سهلة ومربحة للغاية . أدى ذلك بالباحث إلى إجراال هذه الدراسة لمحاولاة 
العرف على واقع ت وي  العالمة التجارية لنندية واالتحاادات الرياضاية فاى مصار واآللياات التاى 

ا لرفع مستوى هذه العالمة التجارية لتصبح أحد أهم مصادر العا د الماالى لنندياة يفضل استخدامه
واالتحادات الرياضية . إلى جان  ذلك التعرف على أهم الضوابل المنرمة لت وي  وحماية العالمة 
التجارية لنندية واالتحادات الرياضية فى مصر و اذلك أهمياة ت اوي  العالماة التجارياة للناادى أو 

 . تحاد الرياضى و يفية استغاللها بالش ل األمللاال
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 أهمية البحث :

ت اوي  العالماة واقاع للتعارف علاى راسة الحالية إلى  ونها محاولاة علمياة ترجع أهمية الد
التجارية لنندية واالتحادات الرياضية فى مصر واآلليات التى يفضل استخدامها لرفع مستوى هذه 

أهم مصادر العا د المالى لنندياة واالتحاادات الرياضاية . إلاى جانا  العالمة التجارية لتصبح أحد 
ذلااك التعاارف علااى أهاام الضااوابل المنرمااة لت ااوي  وحمايااة العالمااة التجاريااة لننديااة واالتحااادات 
الرياضااية فااى مصاار و ااذلك أهميااة ت ااوي  العالمااة التجاريااة للنااادى أو االتحاااد الرياضااى و يفيااة 

 .  استغاللها بالش ل األملل

 ف البحث :هد

ضوابل ت وي  العالمة التجارية لنندية واالتحادات التعرف على يهدف البحث الحالى إلى 
الرياضية فى مصار و اذلك أهمياة الاربل بينهاا وباي  العالماة التجارياة للرعااة الرساميي  ألنشالة 

 : األندية واالتحادات الرياضية فى مصر وذلك م  خالل 

 .ت وي  العالمة التجارية لنندية واالتحادات الرياضية فى مصرضوابل التعرف على  -2

أهميااة الااربل بينهااا وبااي  العالمااة التجاريااة للرعاااة الرسااميي  ألنشاالة األنديااة التعاارف علااى  -6
 .واالتحادات الرياضية فى مصر

 :  انبحث ثتسبؤال

 ؟ضوابل ت وي  العالمة التجارية لنندية واالتحادات الرياضية فى مصر هى ما  -2

أهمية الربل بينها وبي  العالمة التجارية للرعااة الرساميي  ألنشالة األندياة واالتحاادات هى ما  -6
 ؟الرياضية فى مصر 

 إج اءات البحث : 

 منهج البحث :  -

 نرراً لمال مته للبيعة البحث بإستخدام الدراسات المسحية  وصفىالمنهج ال استخدم الباحث

 عينة البحث :مجتمع و -

اسدارة والماادراال التنفيااذيي  وماادراال النشااال  مجلااسوأعضاااال شاامل مجتمااع البحااث ر اايس 
المنصااورة( واالتحااادات  –الزمالااك  –باابعت األنديااة الرياضااية )األهلااى الرياضااى واسداريااي  

و ااذلك االتحاااد المصاارى لتاانس اللاولااة(  –الرياضااية المصاارية )االتحاااد المصاارى ل اارة الساالة 
( 30. تم اختيار العينة عمدياً وقوامها ) هذه األندية واالتحاداتمجموعة المعلني  والرعاة ألنشلة 

 ارة السالة واالتحااد المصارى الزمالاك المنصاورة( واالتحااد المصارى ل –أندية )األهلى فرداً م  
 –ممللاى الشار ات القا ماة علاى الرعاياة )فودافاو  مصار ( م  20باسضافة إلى ) لتنس اللاولة 

وباذلك يصابح  اساتمارة االساتبيا  علايهم بيبساى( لتلبياق –سيرامي ا  ليبواترا  –اتصاالت مصر 
آخري  م  نفس مجتمع البحاث  فرد( 60 ما تم اختيار ) ( فرداً .40إجمالى عدد أفراد العينة هو )

 وم  خارج العينة األساسية ليش لوا العينة االستلالعية لتقني  استمارة االستبيا  . 
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 : جمع البيانات أدوات  -

 . (3الباحث )مرفق رقم إستبيا  م  تصميم  ةفى جمع بيانات إستمار الباحثإستخدم 

 المعامالت العلمية إلستما ة اإلستبيان :

 ةبحساا  معامال صادق إساتمار اسساتبيا  ةالمعاامالت العلمياة سساتماربإيجاد  الباحثقام 
يونيااو  2الساابت  ماا فااى الفتاارة  تساااق الااداخلىوصاادق اس صاادق المح مااي اسسااتبيا  عاا  لريااق 

عا  لرياق اسساتبيا   ةإساتمارلباات حساا  معامال ، وتام  6023يونياو  23إلى الخميس  6023
إلااى  6023يونيااو  25الساابت  ماا فااى الفتاارة إعااادة التلبيااق وعاا  لريااق معاماال ألفااا ) رونبااا ( 

وذلااك بتلبيااق   بفاصاال أساابوع واحااد بااي  التلبيااق وإعااادة التلبيااق 6023يونيااو  62الخماايس 
إلى أ  اسستمارة قد أصبحت صالحة  الباحثوبذلك توصل ،  فرد 51اسستمارة على عينة قوامها 

اسساتبيا   ةساتمارسلتقادير ا ىبإستخدام مقياس لاللا الباحثقد قام للتلبيق فى صورتها النها ية ، و
ياتم مانح بؤ  وافق الخبراال على أسلو  تصحيح عبارات اسستبيا  حيث (  ال –إلى حد ما  -)نعم 

، ) ال (  درجتاا ، ) إلى حاد ماا ( وتقادر لهاا  درجاتلالث ) نعم ( وتقدر لها ا العبارات  ما يلى 
  درجة . 63لت و  الدرجة ال لية لإلستبيا   درجة واحدةوتقدر لها 

 صدق االستما ة : 

 أوالً صدق المحكمين : 

قام الباحث بعرت محاور االستمار على سابعة ما  الساادة الخباراال ما  أسااتذة الجامعاات 
وذلاك للتعارف علاى آرا هام تجااه ( 2)مرفاق رقام  براال القانونيي والخ فى مجال اسدارة الرياضية 

الم وية واألهمياة النسابية آلراال ( الت رار والنسبة 2مدى صالحية تلك المحاور . ويوضح جدول )
اسااتبيا  ماادى تااوافر خاادمات التسااويق األل ترونااى داخاال  السااادة الخبااراال حااول محاااور اسااتمارة

 .  المنشآت الرياضية لح ومية

 ( 1جذول   )  

 انتكرار وانىسبت انمئىيت واألهميت انىسبيت آلراء انسبدة انخبراء حىل محبور استمبرة

                                                                                                                            تكىيه انعالمت انتجبريت نألوذيت واالتحبداث انريبضيتضىابظ وأهميت استبيبن 
 9ن=  

 م
 المحاور

الوزن  الاوافق أوافق
 النسبى

 األهمية
 % ك % ك  النسبية

 111011 9 1011 1 111011 9 ضوابط تكوين العالمة التجارية 1

2 
أهمية الربط بين العالمة التجارية للرعاة )شركات( 

 والمستفيدين )أندية / اتحادات(
9 111011 1 1011 9 111011 

3 
أسباب الربط بين العالمة التجارية للرعاة )شركات( 

 والمستفيدين )أندية / اتحادات(
1 11011 8 88089 1 11011 

النسبي واألهمية النسبية ألراال السادة الخباراال ( الت رار والنسبة الم وية والوز   2يوضح جدول )
حول محاور استبيا  ضوابل وأهمياة ت اوي  العالماة التجارياة لنندياة واالتحاادات الرياضاية وقاد 

% ( وقاد ارتضاى الباحاث بالمحااور التاي 200.00 -22.22تراوحت اراال السادة الخبراال مابي )
وهاو ماا ترتا  علياه حاذف المحاور اللالاث واسبقااال  %200.00حصلت على اهمية نسبية قدرها 

 على محوري  فقل . 
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على السادة ( 6)مرفق رقم بعد ذلك قام الباحث بعرت الصورة األولية لعبارات االستبيا   
( النساابة الم ويااة لموافقااة السااادة الخبااراال علااى 6الخبااراال سبااداال آرا هاام حولهااا ويوضااح جاادول )

 عبارات االستمارة . 

 (  2)   جذول  

ضىابظ وأهميت انىسبت انمئىيت ألراء انسبدة انخبراء حىل عببراث محبور استمبرة استبيبن 

 تكىيه انعالمت انتجبريت نألوذيت واالتحبداث انريبضيت
 9ن=                                                                                      

 انمحىر انثبوً   انمحىر  االول

 وسبت انمىافمت % و وسبت انمىافمت  % و

1 111011 8 111011 

2 88089 9 88089 

3 88089 11 88089 

4 11011 11 111011 

5 111011 12 11011 

6 88089 13 111011 

7 111011 14 88089 

ضاوابل وأهمياة (النسبة الم وياة ألراال الساادة الخباراال حاول عباارات اساتبيا  6يوضح جدول )   
ت اوي  العالمااة التجارياة لننديااة واالتحااادات الرياضاية  ويتضااح تااراوي النسابة الم ويااة للعبااارات 

%( وقد ارتضى الباحث بالعبارات التي حصلت علاى اهمياة نسابية  200.00-% 22.22مابي  )
رات ( عبارة ليصبح عادد عباا24م  أصل ) عبارتي استبعاد مما أدى إلى % فا لر22.22قدرها 

 ( . 3( عبارة حس  ما هو موضح بجدول رقم )26الصورة النها ية م  استمارة االستبيا  هو )

 (    3جذول   )   

تكىيه ضىابظ وأهميت استبيبن انعذد انمبذئي وانىهبئي وأرلبو انعببراث انمستبعذة الستمبرة 

 انعالمت انتجبريت نألوذيت واالتحبداث انريبضيت
 م    

انمبذئي انعذد  المحاور

 نهعببراث

عذد انعببراث 

 انمستبعذة

أرلبو انعببراث 

 انمستبعذة

عذد انعببراث 

 انمعذنت
 أرلبو انعببراث انمعذنت

انعذد انىهبئي 

 نهعببراث

 6 0 0 4 1 7 انمحىر االول 1
 6 0 0 12 1 7 انمحىر انثبوً 2

 12 0 0 2 2 14 االجمالى 
ضوابل الستمارة استبيان ( العدد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات المستبعدة   3يوضح جدول )

  ت وي  العالمة التجارية لنندية واالتحادات الرياضيةوأهمية 

 ثانياً صدق االتساق الداخلى :  
( فاارد ماا  داخاال 25االسااتمارى علااى عينااة اسااتلالعية م ونااة ماا  )قااام الباحااث بتلبيااق  

مجتمع البحث وم  خارج العينة األساساية وذلاك لحساا  صادق االتسااق الاداخلى بحساا  معامال 
االرتبال بي  العبارة والمحور وبي  العبارة والمجموع ال لى للمحاور حس  ما هو موضح بجدول 

 ( . 4رقم )
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 (   4جذول )  

 تسبق انذاخهً بيه انعببرة وانمحىر وبيه انعببرة وانمجمىع انكهً نمحبورصذق اال

 تكىيه انعالمت انتجبريت نألوذيت واالتحبداث انريبضيتضىابظ وأهميت  ناستمبرة استبيب

 15ن =                                                                                       

 المحو  الثانى المحو  األول

العبا ة مع   
 المحو 

 العبا ة
 مع المجموع

العبا ة مع   
 المحو 

 العبا ة
 مع المجموع

1 1091 1086 7 1087 1091 
2 1088 1084 8 1089 1084 
3 1085 1092 9 1091 1084 
4 1092 1087 11 1085 1082 
5 1086 1091 11 1088 1092 
6 1084 1089 12 1091 1086 

 1051=1015قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية      

( وجود ارتباال ذو داللاة إحصاا ية باي  العباارة والمحاور وباي  العباارة 4يوضح جدول  )
" ت وي  العالماة    والمجموع ال لى للمحاور مما يشيرالى صدق االتساق الداخلي الستمارة استبيا

 0.05التجارية لنندية واالتحادات الرياضية " وذلك عند مستوى معنوية 

والدرجاة  المحاوري ( قيم معامالت االرتبال بي   ل محور ما  5 ما يوضح جدول رقم ) 
 ال لية لالستمارة 

 (5جذول  ) 

 صذق االتسبق انذاخهً بيه انمحىر وانمجمىع انكهً نهمحبور

                                                                                                                                 "تكىيه انعالمت انتجبريت نألوذيت واالتحبداث انريبضيتضىابظ وأهميت "   ناستبيبالستمبرة 

 15ن=                                                                                                      
 معامل االرتباط المحاور م

 1089 المحور األول 4

 1086 المحور الثاني 5

 1051= 1015قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية

إحصاا ية باي  مجماوع المحاور وباي  المجماوع (وجود ارتباال ذو داللاة 5يوضح جدول )
ت اوي  العالماة التجارياة لنندياة واالتحاادات ضاوابل وأهمياة "    ال لى للمحاور الستمارة اساتبيا

                                                                                                                                    0.05الرياضية  "  وذلك عند مستوى معنوية 

 ثبات االستما ة : 

اعتمااد الباحااث علااى ( 3فااى صااورتها النها يااة )مرفااق رقاام  للتحقااق ماا  لبااات االسااتمارة 
( فاارد ماا  نفااس مجتمااع 25إجااراالات االختبااار / إعااادة االختبااار علااى عينااة اسااتلالعية قوامهااا )

البحث وم  خاارج عينتاه األساساية وذلاك فاى الفتارة ما   إلاى بفاصال أسابوع واحاد باي  التلبياق 
الرتبال بي  التلبيق األول والتلبيق اللانى ألفراد ( قيم معامل ا6األول واللانى . ويوضح جدول )

 العينة االستلالعية . 
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 ( 6جذول  ) 

 نمعبمم االرتببط  بيه انتطبيك االول وانتطبيك انثبوً نبيبن  معبمم انثببث الستمبرة استبيب

 "تكىيه انعالمت انتجبريت نألوذيت واالتحبداث انريبضيتضىابظ وأهميت " 

 15ن=                                                                                                                      

 المحو 
 األول

 المحو 
الثانى   

  
 معامل
 اال تباط

  
 معامل
 اال تباط

1 1085 1 1089 

2 1091 2 1087 

3 1084 3 1092 

4 1088 4 1082 

5 1091 5 1091 

6 1084 6 1088 

 1051= 1015قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية

( وجود ارتبال ذو داللة إحصا ية بي  التلبيق األول والتلبيق اللانى   الستمارة 6يوضح جدول )
" ت ااوي  العالمااة التجاريااة لننديااة واالتحااادات الرياضااية حيااث تااراوي معاماال االرتبااال     اسااتبيا
( وهى معامالت ارتبال ذو داللة عالية مما يشير الى لبات استمارة االستبيا 0.26-0.26مابي  )
بعااد ذلااك قااام الباحااث بحسااا  معااامالت "ألفااا  رونبااا " لبيااا  لبااات المحاااور اللاللااة  

 ( 2( و )2 ل حس  ما هو موضح بالجداول رقم )واالستمارة  

 (7جذول  )

 معبمم انفب )كرووببخ( نبيبن معبمم انثببث نمحبوري انبحث الستمبرة

 تكىيه انعالمت انتجبريت نألوذيت واالتحبداث انريبضيتضىابظ وأهميت   ناستبيب

 15ن=                                                                                               

 معامل الفا
1084 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted المحاور م

 1079 االولالمحور  4

 1081 الثانىالمحور  5

   اللبات لمحاورى البحث الستمارة استبيا( معامل الفا ) رونبا ( لبيا  معامل  2يوضح جدول  ) 
ت وي  العالمة التجارياة لنندياة واالتحاادات الرياضاية "  ويتضاح داللاة معامال ضوابل وأهمية " 

 الفا لمحاورى البحث 

 (8جذول  )

 نمعبمم انفب )كرووببخ( نبيبن معبمم انثببث انكهً الستمبرة استبيب

 تكىيه انعالمت انتجبريت نألوذيت واالتحبداث انريبضيت " ضىابظ وأهميت" 

 15ن=                                                                                                     

 معامل االرتباط االستبيان م

 1085 تكوين العالمة التجارية لألندية واالتحادات الرياضية 1



 -2- 

  ( معاماال الفااا ) رونبااا ( لبيااا  معاماال اللبااات ال لااى السااتمارة اسااتبيا2) يوضااح جاادول
ت وي  العالمة التجارية لنندية واالتحاادات الرياضاية "  ويتضاح ا  معامال الفاا  ضوابل وأهمية"

 (وهو معامل لبات مرتفع0.25ال لى للمقياس يساوى)

 :  ةستطالعيالد اسة اإل

 ما  فاى الفتارة ، وذلاك  فرد( 25قوامها ) عينةبإجراال دراسة إستلالعية على  الباحثقام 
سااة و ااا  الهاادف ماا  إجااراال الدرا ،  6023يونيااو  62إلااى الخماايس  6023يونيااو  25الساابت 

 ا  اسستلالعية التعرف على اآلتى

 .  مدى فهم عينة البحث للعبارات التى يتضمنها اسستبيا  -
 .  اسستبيا  التعرف على زم  تلبيق -
 التعرف على الصعوبات المحتمل رهورها ألناال التلبيق للعمل على تالفيها .  -

 وقد أسفرت نتا ج الدراسة اسستلالعية عما يلى ا 

 يبدر م  أى منهم اسستفساار عا  أىحيث لم  فهم عينة البحث للعبارات التى يتضمنها اسستبيا  -
 عبارة م  عبارات اسستبيا  . 

  . دقيقة 25ا  26  بيتراوي قد و اسستبيا تلبيق تم التعرف على زم   -

 : اإلستبيان  ةتطبيق إستما  -

فارد فاى  40قوامهاا عينة فى صورتها النها ية على إستمارة اسستبيا  بتلبيق  الباحثقام  
بجماااع  الباحااثقااام لاام ،  6023أغساالس  20إلااى الساابت  6023يوليااو  62األحااد  ماا الفتاارة 

اسسااتمارات مت املااة اسسااتجابات وتفريااا البيانااات فااى  شااوف التفريااا المعاادة لااذلك وتصااحيح 
دها سجااراال اسسااتبيا  وفقاااً لمفتاااي التصااحيح المعااد لااذلك ورصااد وجدولااة الاادرجات الخااام وإعاادا

 المعالجة اسحصا ية 

 المعالجات اإلحصا ية المستخدمة :  -

مااة للبيعااة بيانااات البحااث وذلااك ماا  خااالل الالمعالجااات اسحصااا ية المال الباحااثإسااتخدم 
 و انت  التالى ا SPSS البرنامج اسحصا ى 

 المتوسل الحسابى . -
 اسنحراف المعيارى . -

 معامل اسرتبال . -

 معامل الصدق ) صدق استساق الداخلى ( . -

 ( . Test Retestمعامل اللبات ) إعادة التلبيق  -

 النسبة الم وية . -

 الوز  النسبى . -

 األهمية النسبية . -

 . 2كاإختبار  -
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 :النتا ج ومناقشة ع ض 

وذلاك فاى ضاوال إليهاا  وابعرت ومناقشاة النتاا ج التاى توصال الباحثفيما يلى سوف يقوم 
 ع  لريق عرت ومناقشة  ل محور على حدة ا تساإالت البحث

 
 أوالً : ع ض النتا ج :

  ضوابط تكوين العالمة التجا ية نتا ج المحو  األول : 

 ( 9جذول ) 

 ألراء عيىت انبحث 2انتكرار وانىسبت انمئىيت وانىزن انىسبي واألهميت انىسبيت وليمت كب

 :بضىابظ تكىيه انعالمت انتجبريت في انمحىر االول انخبص

 41ن=                                                                                            
 

 م
 

 انعببرة
انىزن  ال  إلى حد ما  نع  

 انىسبي

 األهميت 

 انىسبيت

 

 2كب   
 % ن % ن % ن

1 1 31 75.11 11 25.11 1 1.11 111 91.67 35011 
2 2 35 87.51 5 12.51 1 1.11 115 95.83 53076 
3 3 28 71.11 9 22.51 3 7.51 115 87.51 25056 
4 4 41 111.11 1 1.11 1 1.11 121 111.11 81012 
5 5 1 2.51 3 7.51 36 91.11 45 37.51 57096 
6 6 41 111.11 1 1.11 1 1.11 121 111.11 81012 

 0055= 0.0.الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا 

 6( الت رار والنسبة الم وية والوز  النسبى واألهمية النسبية وقيم  ا2يوضح جدول رقم )
حياث جااالت قيماة   ل ت اوي  العالماة التجارياةضوابآلراال عينة البحث فى المحور األول الخاص 

 . المحبوسة أعلى م  قيمها الجدولية لجميع العبارات  6 ا

وجود ضوابل قانونية محاددة لتساجيل العالماات التجارياة )عباارة ( 2ويتضح م  جدول )
(  ما أ  هناك تشريعات وقواني  واضحة تجرم االعتداال على العالمة التجارياة فاى مصار 4رقم )
 (20.06الخاصاة بهاا ) 6%( و ا200( حيث  انت األهمية النسبية للعبارتي  هى )6ارة رقم )عب
 ذلك أ دت االستجابات أ  العالمة التجارية تملل الصورة الذهنية للمنتج الماراد تساويقه )عباارة . 

ر ( .  ذلك فإ  العالمة التجارية تعتب53.26) 6%( وقيمة  ا25.23( بؤهمية نسبية قدرها )6رقم 
 6%( وقيماة  اا22.5( بؤهمية نسابية قادرها )3م  أهم آليات الجذ  التسويقى للمنتج )عبارة رقم 

( . إال أ  آراال العينااة أ اادت أ  الجمهااور ال يميااز بااي  العالمااة التجاريااة للمنااتج واسساام 65.56)
 ( . 52.26) 6%( وقيمة  ا32.5( بؤهمية نسبية بلغت )5التجارى له )عبارة رقم 
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أهمية ال بط بين العالمة التجا ية لل عاة )ش كات( والمستفيدين )أنديدة / نتا ج المحو  الثانى : 
 اتحادات( 

 ( 11جذول ) 

 ألراء عيىت انبحث 2انتكرار وانىسبت انمئىيت وانىزن انىسبي واألهميت انىسبيت وليمت كب

 بة بأهميت انربظ بيه انعالمت انتجبريت نهرع في انمحىر انثبوً انخبص

 ()شركبث( وانمستفيذيه )أوذيت / اتحبداث  

 41ن=                                                                                            
 

 م
 

 انعببرة
انىزن  ال  إلى حد ما  نع  

 انىسبي

 األهميت 

 انىسبيت

 

 2كب   
 % ن % ن % ن

1 7 33 82.51 7 17.51 1 1.11 113 94.17 45036 
2 8 41 111.11 1 1.11 1 1.11 121 111.11 81012 
3 9 31 77.51 8 21.11 1 2.51 111 91.67 36096 
4 11 31 77.51 6 15.11 3 7.51 118 91.11 35046 
5 11 29 72.51 11 25.11 1 2.51 118 91.11 31066 
6 12 24 61.11 12 31.11 4 11.11 111 83.33 15021 

 0055= 0.0.الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا 

( الت رار والنسابة الم وياة والاوز  النسابى واألهمياة النسابية وقايم 20يوضح جدول رقم )
بؤهميااة الااربل بااي  العالمااة التجاريااة للرعاااة آلراال عينااة البحااث فااى المحااور اللااانى الخاااص  6 ااا

المحبوسة أعلى م  قيمها الجدولية  6حيث جاالت قيمة  ا )شر ات( والمستفيدي  )أندية / اتحادات(
 . لجميع العبارات 

استفادة  ال اللرفي  ما  العا اد االساتلمارى النااتج عا  أشارت استجابات أفراد العينة إلى 
الراعيااة بالعالمااة التجاريااة لمقاادمى الخاادمات )األنديااة / االتحااادات(  رباال العالمااة التجاريااة للجهااة

( رغام أ  الاربل باي  العالماة 20.06) 6%( وقيماة  اا200( بؤهمية نسبية بلغات )2)عبارة رقم 
التجارية للجهة الراعية بالعالمة التجارية لمقدمى الخدمات )األندية / االتحاادات(  يعاد أماراً حاديلاً 

( 45.36) 6%( وقيمة  ا24.22( بؤهمية نسبية بلغت )2وق المصرى )عبارة رقم نسبياً على الس
.  اذلك تشااير اسااتجابات العينااة إلاى أ  هااذا الااربل يعماال علاى تقويااة العالمااة التجاريااة لالتحااادات 

( . وقاد 36.26) 6%( وقيماة  اا22.62( بؤهمياة نسابية بلغات )2واألندية الرياضية )عبارة رقام 
(  ماا 20إلى أ  تلك العملية تادخل تحات مصاللح الادمج التجاارى )عباارة رقام  أشار أفراد العينة

( بؤهمياة نسابية ل اال 22أنها مفيادة جاداً لالرتقااال بالعالماة التجارياة للجهاات الراعياة )عباارة رقام 
( على التوالى 22( و )20( للعبارتي  )30.66( و )35.46) 6%( وقيمة  ا20العبارتي  بلغت )
عملية الاربل باي  العالماة التجارياة لنندياة / االتحاادات والعالماة التجارياة للجهاات . وأخيراً فإ  

( بؤهمياة نسابية قادرها 26الراعية يفيد فى االرتقاال بالعالمات التجارية ل ال اللارفي  )عباارة رقام 
 .  ( 25.60) 6%( وقيمة  ا23.33)
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 ثانياً : مناقشة النتا ج :

 : "ضوابط تكوين العالمة التجا ية   " :مناقشة نتا ج المحو  األول  -

وجاود ضاوابل قانونياة محاددة لتساجيل العالماات التجارياة )عباارة ( 2يتضح م  جادول )
(  ما أ  هناك تشريعات وقواني  واضحة تجرم االعتداال على العالمة التجارياة فاى مصار 4رقم )

( 20.06الخاصاة بهاا ) 6و ا%( 200( حيث  انت األهمية النسبية للعبارتي  هى )6)عبارة رقم 
.  ذلك أ دت االستجابات أ  العالمة التجارية تملل الصورة الذهنية للمنتج الماراد تساويقه )عباارة 

( .  ذلك فإ  العالمة التجارية تعتبر 53.26) 6%( وقيمة  ا25.23( بؤهمية نسبية قدرها )6رقم 
 6%( وقيماة  اا22.5ة نسابية قادرها )( بؤهمي3م  أهم آليات الجذ  التسويقى للمنتج )عبارة رقم 

( . إال أ  آراال العينااة أ اادت أ  الجمهااور ال يميااز بااي  العالمااة التجاريااة للمنااتج واسساام 65.56)
 (52.26) 6%( وقيمة  ا32.5( بؤهمية نسبية بلغت )5التجارى له )عبارة رقم 

شاؤتها فاى ( أ  العالمات التجارية على مدار تاريخها ومنذ ن6026) Hardyيرى هاردى 
قلاااع االسااتلمار التجااارى وحتااى دخولهااا عااالم الرياضااة تخضااع لضااوابل محااددة لت وينهااا منهااا 

 ( 5الضوابل القانونية والضوابل األخالقية والضوابل السوقية )

( أ  ت اوي  العالماة التجارياة 6000) Washburn et al ماا يشاير ووشابير  وآخارو  
لاة التؤسايس للعالماة ما  خاالل إلباات نجااي المناتج لام الناجحة يمر بعدة مراحل علاى رأساها مرح

مرحلة انتشار العالمة م  خالل العمل علاى توسايع القاعادة البيعياة للمناتج وأخياراً مرحلاة ترساي  
 ( 22العالمة للحفار على م انتها السوقية )

أ  التوساع فاى العالماة التجارياة فاى Abosag et al (6026 )ويارى أبوسااج وآخارو  
رياضااة مرهااو  بماادى قااوة العالمااة نفسااها والتااى تاارتبل باادورها بماادى ارتبااال الجمهااور مجااال ال

 ( 2بالعالمة التجارية للنادى )

( إلى أ  العالمة التجارية ليست مجرد 6022) Ratten & Rattenيشير رات  ورات   و
شارة توضع على منتج بقدر ما هى صورة ذهنية  املة للمنتج ، حيث أ  العالمات التجارية باتات 
فى أعلى قيمة لها خالل القر  العشري  وبدايات القار  الحاادى والعشاري  ماع نموهاا الملارد فاى 

التجارية لم تعد مقصورة على المنتجات الصاناعية  المجال التجارى . ويإ د الباحلا  أ  العالمات
فقل بل أنها تمتد لتشامل اسسام ذو القيماة التجارياة لنندياة والمإسساات الرياضاية حياث تنباع هاذه 
القيمة التجارية م  قدرة تلك األندية والمإسسات على التسويق والترويج لمنتجات ال تنتجها ول نها 

 (22التجارية الخاصة )ترتبل بصورة أو بؤخرى بعالمتها 

( على أهمية إدرا ات 6002) Chanavat, N., & Bodetيإ د تشانافات و بوديت  ما 
الجمهور لمدى قوة العالمة التجارية للنادى لضما  اساتقلا  جمااهير جديادة داعماة لهاذه العالماة 

وإرهاار م  خالل تحقيق تللعات الجمهور التى تمللت فى ضم نجوم  بار وتحقيق نتا ج مرضاية 
 ( 3مهارات لع  تلير جماسة الجمهور )
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مدى وعى أفراد العينة بالضاوابل آراال العينة فى هذا المحور قد ع ست ويرى الباحث أ  
الالزمة لت وي  العالمة التجارية و ذا أهمية العالمة التجارية نفساها  ؤحاد ر اا ز التساويق النااجح 

 .  حد سواال لننشلة الرياضية والمنتجات االستهال ية على

أهميدددة الددد بط بدددين العالمدددة التجا يدددة لل عددداة )شددد كات(  مناقشدددة نتدددا ج المحدددو  الثدددانى : -
 : والمستفيدين )أندية / اتحادات(

( استجابات أفراد العينة فيما يتعلق بالمحور اللانى الخااص بؤهمياة 20يوضح جدول رقم )
أشااارت الااربل بااي  العالمااة التجاريااة للرعاااة )شاار ات( والمسااتفيدي  )أنديااة / اتحااادات( حيااث 

اساتفادة  اال اللارفي  ما  العا اد االساتلمارى النااتج عا  ربال العالماة استجابات أفراد العيناة إلاى 
( 2رية للجهة الراعية بالعالمة التجارية لمقدمى الخادمات )األندياة / االتحاادات( )عباارة رقام التجا

( رغام أ  الاربل باي  العالماة التجارياة للجهاة 20.06) 6%( وقيماة  اا200بؤهمية نسبية بلغت )
علااى  الراعيااة بالعالمااة التجاريااة لمقاادمى الخاادمات )األنديااة / االتحااادات(  يعااد أمااراً حااديلاً نساابياً 

( .  اذلك 45.36) 6%( وقيماة  اا24.22( بؤهمياة نسابية بلغات )2السوق المصرى )عبارة رقام 
تشير استجابات العيناة إلاى أ  هاذا الاربل يعمال علاى تقوياة العالماة التجارياة لالتحاادات واألندياة 

اد ( . وقد أشار أفر36.26) 6%( وقيمة  ا22.62( بؤهمية نسبية بلغت )2الرياضية )عبارة رقم 
(  ما أنها مفيدة جداً 20العينة إلى أ  تلك العملية تدخل تحت مصللح الدمج التجارى )عبارة رقم 

( بؤهمياة نسابية ل اال العباارتي  بلغات 22لالرتقاال بالعالمة التجارية للجهاات الراعياة )عباارة رقام 
ياراً فاإ  ( علاى التاوالى . وأخ22( و )20( للعباارتي  )30.66( و )35.46) 6%( وقيمة  ا20)

عملية الربل بي  العالمة التجارية لنندية / االتحادات والعالمة التجارية للجهات الراعياة يفياد فاى 
%( 23.33( بؤهميااة نساابية قاادرها )26االرتقاااال بالعالمااات التجاريااة ل ااال اللاارفي  )عبااارة رقاام 

 .  (  25.60) 6وقيمة  ا

( إلاى وجاود تاؤلير متباادل باي  العالماات 6006) Xing & Chalipيشير زينج وشالي  
التجارية التى تتجاور معاً فاى ذات الساياق  ماا هاو الحاال فاى العالماات التجارياة الساياحية للماد  
ال برى والعالمات التجارية لما تستضيفه هذه المد  م  أحداث رياضية مهماة  ماا يشاير الباحلاا  

الح العالمتي  التجااريتي  حياث يقاوى ما  موقفهماا الساوقى إلى أ  هذا التؤلير المتبادل يؤتى فى ص
 ( 22ويإدى إلى رفع مستوى التعرف عليهما بي  جمهور المستهل ي  . )

( أ  الفرق األ لر نجاحاً ربلت بي  عالمتهاا 6006) Ross et alويرى روس وآخرو  
م  خالل اتفاقات الرعاياة التجارية الخاصة والعالمة التجارية لمنتجات را دة بالسوق االستهال ية 

وأ  هذا الربل بي  العالمتي  التجاريتي  يص  فى مصلحة لرفاى االتفااق حياث يعمال علاى رفاع 
مستوى العالمة التجارية ل ال اللرفي  فى أعي  الجمهور مع استغالل االرتبال الشعورى الاوال ى 

احلو  ضارورة أ  ت او  لجمهور الفريق للتارويج لمناتج اساتهال ى عاالى الجاودة وقاد اشاترل البا
المنتجات المروج لها م  خالل هذا الربل عالية الجودة بما يحقق قيمة مضافة لعملية ربل العالمة 

 ( 26التجارية )

( أ  العالماة التجارياة للفرياق المفضال 6002) Kwon et alوقد استنتج  او  وآخارو  
تعمل على خفت تؤلير العالمة التجارية للمصنع فى مجال المالبس الرياضية حياث ألبتات النتاا ج 
التى توصلوا إليها إلى أ  تفضيل المستهلك للفريق الرياضى ياؤتى فاى البداياة قبال تفضايله لعالماة 

فرياق عملات علاى رفاع مساتوى العالماة التجارياة للجهاة تجارية بعينهاا أى أ  العالماة التجارياة لل
المصنعة أو على األقل التقليل م  تؤليرها . ويرى الباحلو  فى هذا الصدد أنه رغم أهمياة ارتباال 
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العالمة التجارية للفريق بعالمة تجارية ذات قيمة عالية للمنتج إال أ  هذة األهمية ترل هامشية فى 
المساتفيد األ بار ما  عملياة ربال العالمتاي  التجااريتي  هاو الجهاة  رل والال الجمهور وبذلك ي و 

 ( 2المصنعة وليس الفريق )

( إلاى الفا ادة العا ادة علاى اللارفي  ما  6003) Motion et alويشاير موشا  وآخارو  
عمليات اقترا  العالمة التجارياة ألحاد المنتجاات العالمياة بنشاال رياضاى ذو مساتوى عاالى حياث 

لى حد سواال م اس  على مستوى االستلمار المباشر والمتملال فاى حجام مبيعاات يحقق اللرفا  ع
 ( 2 ل م  المنتج وتذا ر حضور المباريات )

( أ  نجاي الفارق 6002) Richelieu & Desbordes ما يرى ريتشيللو وديسبورديس 

فااع الرياضاية فاى دخااول الساوق العالمياة  عالمااات تجارياة قوياة يتوقااف علاى مادى نجاحهااا فاى ر
 ( 26مستوى عالمتها التجارية وتقويتها )

الربل بي  العالمة التجارية للجهة الراعية والجهة المستفيدة بالرعاية فى ويرى الباحث أ  
مجال الرياضة يفياد  اال اللارفي  حياث يحفاز العا اد االساتلمارى لللارفي   ماا يعمال علاى تقوياة 

الباحااث أهميااة قصااوى فاى تشااجيع ملاال هااذه العالماة التجاريااة ل اال منهماا علااى حاادة ، لااذلك يارى 
العمليات نرراً لما لها م  فا دة على العا د االستلمارى فى مجال الرياضاة ساواال للجهاات الراعياة 

 .  أو الجهات المستفيدة بالرعاية

 إستخالصات البحث :  -

  سستخالصات التالية ااأهم إلى  الباحثفى ضوال نتا ج البحث توصل 
 هناك ضوابل قانونية محددة لتسجيل العالمات التجارية فى مصر  .2
 هناك تشريعات وقواني  واضحة تجرم االعتداال على العالمة التجارية فى مصر  .6
 تملل العالمة التجارية الصورة الذهنية للمنتج المراد  .3
 تعتبر العالمة التجارية تعتبر م  أهم آليات الجذ  التسويقى للمنتج  .4
 مهور بي  العالمة التجارية للمنتج واسسم التجارى له ال يميز الج .5
يستفيد  ال اللرفي  م  العا د االستلمارى الناتج ع  ربل العالمة التجارية للجهة الراعياة  .6

 بالعالمة التجارية لمقدمى الخدمات )األندية / االتحادات( 
ة لمقاادمى الخاادمات يعتباار الااربل بااي  العالمااة التجاريااة للجهااة الراعيااة بالعالمااة التجارياا .2

 )األندية / االتحادات(  أمراً حديلاً نسبياً على السوق المصرى 
يعماال الااربل بااي  العالمااة التجاريااة للجهااة الراعيااة بالعالمااة التجاريااة لمقاادمى الخاادمات  .2

 )األندية / االتحادات(  على تقوية العالمة التجارية لالتحادات واألندية الرياضية 
التجارية للجهة الراعية بالعالمة التجارية لمقدمى الخدمات )األندياة / تعتبر عملية العالمة  .2

 االتحادات(   مفيدة جداً لالرتقاال بالعالمة التجارية للجهات الراعية 
عملية الربل بي  العالمة التجارية لنندية / االتحادات والعالماة التجارياة للجهاات  .20

 ل ال اللرفي  الراعية تفيد فى االرتقاال بالعالمات التجارية 
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 توصيات البحث : -
 بما يلى ا الباحثيوصى فى ضوال إستخالصات البحث 

لااربل العالمااة التجاريااة للجهااات الراعيااة بالعالمااة توضاايح األهميااة االسااتلمارية ضاارورة  .2
  التجارية للجهات المستفيدة بالرعاية ل ال اللرفي  . 

وضااع اسااتراتيجية واضااحة لالرتقاااال بالعالمااة التجاريااة لننديااة الرياضااية لرفااع ضاارورة  .6
  .  مستوى قدراتها التنافسية فى سوق االستلمار الرياضى 

توضيح الضوابل القانونية لت وي  العالمة التجارية لنندية الرياضية بما يضام  قياام تلاك  .3
    رية صالحة قانوناً . األندية باتخاذ ما يلزم نحو ت وي  وإشهار عالمة تجا

توضاايح الم اساا  االسااتلمارية المترتبااة علااى رعايااة األنشاالة الرياضااية ورباال المنااتج  .4
التجارى بعالمة تجارية رياضية للمستلمري  والمعلني  وذلك الجتاذابهم نحاو توقياع عقاود 

  الرعاية مع األندية واالتحادات الرياضية المصرية . 
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 ملخص البحث 
العالمة التجارية لألندية واالتحادات  تكوين" 

 " الرياضية

 أحمد فتحى حسين األفندىد /  *
يهدف البحث الحالى إلى التعرف على ضوابل ت وي  العالمة التجارية لنندية واالتحادات 
الرياضية فى مصار و اذلك أهمياة الاربل بينهاا وباي  العالماة التجارياة للرعااة الرساميي  ألنشالة 

بإسااتخدام الدراسااات  وصاافىالماانهج ال واالتحااادات الرياضااية فااى مصاار . اسااتخدم الباحااثاألنديااة 
المسااحية نرااراً لمال متااه للبيعااة البحااث . شاامل مجتمااع البحااث ر اايس وأعضاااال مجلااس اسدارة 
 –والماادراال التنفيااذيي  وماادراال النشااال الرياضااى واسداريااي  باابعت األنديااة الرياضااية )األهلااى 

االتحااد  –ة( واالتحاادات الرياضاية المصارية )االتحااد المصارى ل ارة السالة المنصور –الزمالك 
المصرى لتنس اللاولة( و ذلك مجموعة المعلناي  والرعااة ألنشالة هاذه األندياة واالتحاادات . تام 

الزمالااك المنصااورة( واالتحاااد  –( فاارداً ماا  أنديااة )األهلااى 30اختيااار العينااة عماادياً وقوامهااا )
( ما  ممللاى الشار ات 20ة واالتحاد المصرى لتنس اللاولاة  باسضاافة إلاى )المصرى ل رة السل

بيبساى( لتلبياق  –سايرامي ا  ليباواترا  –اتصاالت مصار  –القا مة على الرعاية )فودافو  مصر 
( فارداً .  ماا تام اختياار 40استمارة االستبيا  عليهم وبذلك يصبح إجماالى عادد أفاراد العيناة هاو )

  نفس مجتمع البحث وم  خارج العينة األساسية ليش لوا العيناة االساتلالعية ( فرد آخري  م60)
الباحاث . إساتبيا  ما  تصاميم  ةفى جمع بيانات إساتمار الباحثإستخدم لتقني  استمارة االستبيا  . 

 وقد جاالت أهم استخالصات البحث على النحو التالى ا 

 ة فى مصر هناك ضوابل قانونية محددة لتسجيل العالمات التجاري .2
 هناك تشريعات وقواني  واضحة تجرم االعتداال على العالمة التجارية فى مصر  .6
 تملل العالمة التجارية الصورة الذهنية للمنتج المراد  .3
 تعتبر العالمة التجارية تعتبر م  أهم آليات الجذ  التسويقى للمنتج  .4
 ال يميز الجمهور بي  العالمة التجارية للمنتج واسسم التجارى له  .5
يستفيد  ال اللرفي  م  العا د االستلمارى الناتج ع  ربل العالمة التجارية للجهة الراعياة  .6

 بالعالمة التجارية لمقدمى الخدمات )األندية / االتحادات( 
مااة التجاريااة لمقاادمى الخاادمات يعتباار الااربل بااي  العالمااة التجاريااة للجهااة الراعيااة بالعال .2

 )األندية / االتحادات(  أمراً حديلاً نسبياً على السوق المصرى 
يعماال الااربل بااي  العالمااة التجاريااة للجهااة الراعيااة بالعالمااة التجاريااة لمقاادمى الخاادمات  .2

 )األندية / االتحادات(  على تقوية العالمة التجارية لالتحادات واألندية الرياضية 
ية العالمة التجارية للجهة الراعية بالعالمة التجارية لمقدمى الخدمات )األندياة / تعتبر عمل .2

 االتحادات(   مفيدة جداً لالرتقاال بالعالمة التجارية للجهات الراعية 
عملية الربل بي  العالمة التجارية لنندية / االتحادات والعالماة التجارياة للجهاات  .20

 الراعية تفيد فى االرتقاال بالعالمات التجارية ل ال اللرفي  

 

                                                           

 –أسددتاز ئا دد    .بنهدداجامعددة  -للبنددين كليددة الت بيددة ال ياضددية  - والتدد وي  اإلدا ة ال ياضددية مددد ب بقسدد  *    
 كندا  –جامعة أوتاوا 


