
الجوانب االقتصادية واألخالقية والقانونية " 

 " لرعاية األنشطة الرياضية فى مصر

 األفندى  فتحى حسين أحمدد /  *

 البحث :ومشكلة مقدمة ال

تمثل رعاية األنشطة الرياضية أحد المصادر الجاذبة للمستثمرين لالستتثمار ييتر المباشتر 
عوائد ربحية عالية إذا ما قورنت بغيرها متن فى مجال الرياضة حيث تحقق لهم مثل تلك األنشطة 

( . وتعتمتد فرترر رعايتة النشتاط الرياضتى علتى 5أنشطة االستثمار المباشتر فتى مجتال الرياضتة  
تقديم الدعم المالى الالزم للفرق أو األندية أو الالعبين أو حتى البطوالت فى مقابل الحصتول علتى 

 ( 31الجهة الرعاية   حقوق حصرية أو يير حصرية لإلعالن عن منتجات

وال تقتصر أنشطة الرعاية فى مجال الرياضة على األندية الرياضية فقتط بتل تمتتد لتشتمل 
الرياضتتتية رتتتالبطوالت القوميتتتة وااقليميتتتة والقاريتتتة والدوليتتتة  واألحتتتداثاالتحتتتادات الرياضتتتية 

لية والقارية والدولية واألولمبية ورذلك االتحادات الرياضية واللجان األولمبية على المستويات المح
 35 ) 

التذى يقتدم لهتا متن قبتل وتستفيد الجهات المستقبلة ألنشطة الرعاية من الدعم المالى القوى 
الجهات الراعية والتذى يستتمدم فتى تن تيم وإقامتة البطتوالت واانفتاق علتى الفترق والالعبتين متن 

بتتغ وييرهتتا متتن مستتتلزمات حيتتث االنتقتتاالت والستتفر وااقامتتة وااعاشتتة ونفقتتات التتتدري  والمال
الفريق حيث تعتبر اتفاقات الرعاية إحدى أهم مصادر الدمل المالى للفترق والالعبتين لتغطيتة مثتل 

 ( 22هذه النفقات  

رمتتا تستتتفيد الجهتتات الراعيتتة متتن تقتتديم الرعايتتة للفتترق الرياضتتية والالعبتتين الرياضتتيين 
مستتوياتها حيتث تمتلتك بموجت  اتفتاق الرعايتة واالتحادات الرياضية والبطتوالت الرياضتية برافتة 

الحق بشرل حصرى أو بشرل مشترك مع جهات أمرى فى ااعتالن عتن منتجاتهتا ستواى علتى متا 
يرتديتتا الالعبتتون متتن مالبتتغ أو متتن متتالل الالفتتتات ااعالنيتتة المعلقتتة بمرتتان الحتتدث أو البتترام  

وستائط التواصتل االجتمتاعى عبتر اانترنتت أو  ااعالنية التى يتم بثها إذاعياً أو تليفزيونياً أو عبر
حتى بشرل مطبوع فى المجالت والجرائد المغطية للحدث وهو ما يمنحها ميتزر إعالنيتة مهمتة فتى 

 ( 39التروي  لمنتجاتها دعائياً  

وتضتتع بعتتج الجهتتات المستتتقبلة للرعايتتة راللجنتتة ألولمبيتتة الدوليتتة واالتحتتادات الدوليتتة 
دات القارية والمحلية اشتراطات محددر لقبول طلبات الرعاية ، حيث تتعلق الرياضية ورذلك االتحا

مع م هذه االشتراطات بنوعية السلع المروج لها مالل البطتوالت التتى تقيمهتا تلتك الجهتات حيتث 
تمتنع تلك الجهات عن التروي  لبعج المنتجات الصادر بشؤنها تحذيرات صتحية رتالتبو والرحتول 

 ( 4الضارر بصحة اانسان  وييرها من المنتجات 

رذلك تشترط الجهات المستقبلة للرعاية أن ترون ااعالنات الدعائية المستمدمة مالية متن 
الشعارات السياسية والعنصرية وداعمتة لقتيم التستاما واامتاى اانستانى وعتدم التمييتز بتين البشتر 

 ( 9مبى العالمى  على أساغ الدين أو العرق أو الجنغ وهو ما يتفق مع الميثاق األول
                                                           

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



 -2- 

ومن ناحية أمرى تتمثل اشتتراطات الجهتات الراعيتة فتى ضتمان حقوقهتا الماليتة المترتبتة 
على عقود الرعاية من مالل أحجام ونوعية وتوزيع ااعالنات فى المالع  والصتاالت التتى تقتام 
ونى عليهتتا البطتتوالت أو متتا يرتديتتا الالعبتتون متتن مالبتتغ رياضتتية ورتتذلك حقتتوق البتتث التليفزيتت

 ( 7وااذاعى لإلعالنات الترويجية  

ورغيرها من األنشطة فإن أنشطة الرعاية تمثل عالقتة تعاقديتة بتين طترفين يجت  ضتبطها 
من الناحية القانونية فى ورر بنود تعاقدية محرمة تحرمها نصوص قانونية واضحة المعتالم وتتحتدد 

المصتتالا المشتتتررة للطتترفين ومنتتع علتتى أساستتها المرارتتز القانونيتتة لطرفتتى التعاقتتد بهتتد  حمايتتة 
العبث بهذه المصالا سواى باامالل من أحد الطرفين أو من مالل تدمل طتر  ثالتث ييتر أصتيل 

 ( 8فى العالقة التعاقدية القائمة  

مع األمور المتعلقة بعملية رعاية األنشطة الرياضية علتى وقد تعاملت عدر دراسات سابقة 
ان  االستثمارى والجان  األمالقتى والجانت  القتانونى فتى عمليتات المستويات الثالثة لها وهى الج
 رعاية األنشطة الرياضية . 

( بفحص مدى انتشار ثقافة رعاية األنشطة Itconen et al  2009قام إيترونين وآمرون 
شتررة فنلنديتة بشترل  563الرياضية بين الشررات الفنلندية وأسبا  ذلك من مالل استتطالع آراى 

مالل استبيان مرسل بالبريد . ا هرت النتائ  أن اثنين من رل ثالثتة شتررات فنلنديتة  عشوائى من
تقوم بعملية رعاية ألنشطة رياضية حيث تلقت اللعبات الجماعية أعلى نسبة من اتفاقات الرعايتة . 
وقد تبين أن الشررات تسعى من مالل تلك االتفاقات إلى تحسين مبيعات منتجاتهتا لزيتادر عائتداتها 
الربحيتتة إال أنهتتا لتتم تبتتد أى موقتت  تجتتاه المنشتتطات ومتتا تتترتبط بتتا متتن صتتورر ستتلبية فتتى مجتتال 

 ( 30الرياضة .  

( بفحتص م تاهر المستئولية االجتماعيتة Sheth & Babiak  2030قتام شتيث وبابيتاك 
المشتررة فى مجال رياضات المحترفين من مالل تطبيق استطالع رأى ومقتابالت شمصتية علتى 

مدراى التنفيذيين فى األندية الرياضية وبعج الشررات القائمة على رعاية هذه األندية . عينة من ال
وقد أ هرت النتائ  أن هناك عدداً من العوامل تإثر فتى مفهتوم المستئولية االجتماعيتة فتى المجتال 
الرياضتتتى يتتتؤتى علتتتى رأستتتها العطتتتاى دون مقابتتتل والترريتتتز علتتتى المجتمتتتع المحلتتتى والشتتترارة 

األمالقية . رما  هترت مجموعتة أمترى متن العوامتل تتإثر بشترل قتوى فتى الجوانت   والمشرالت
األمالقية للمسئولية االجتماعيتة منهتا عوامتل الفتوز واألربتاا الماديتة وقتيم الفريتق . وقتد أ هترت 
استجابات المشاررين فى الدراسة وجود تعارج فى بعج األحيان بين الجوانت  األمالقيتة للعمتل 

 ( 20ل مثل جنى األرباا من وراى رعاية مثل تلك األنشطة  الرياضى وعوام

( بفحتص حتاالت التستويق باالحتيتال لتحقيتق إثتراى Pitt et al  2030قام بيتت وآمترون 
دون سب  والتى حدثت مالل دورر برين لألعتا  األولمبيتة ورتان أشتهرها متا تعرضتت لتا شتررر 
أديداغ العالمية من رمين تسويقى من شررة مالبغ رياضية صينية أقل حجماً . ومن مالل تحليل 

جود نصوص قانونية صريحة فى القانون الصينى محتوى القضية تمرن الباحثون من إثبات عدم و
تحرتتم حقتتوق الرعايتتة وترفتتل عتتدم حتتدوث مثتتل هتتذه الوقتتائع رمتتا أرتتدت البيانتتات علتتى أن األرمنتتة 
التسويقية أو جرائم االحتيال التسويقى ين ر لها فى رثير من األحيتان علتى أنهتا أحتد مصتادر رفتع 

 ( 38مشرالت أمالقية وقانونية .   مستويات األرباا دون الن ر إلى ما يرتبط بها من

( بفحص ردود أفعال حملة األسهم على إعالنات الرعاية Tsiotsou  2033قام تسيوتسو 
و  2004لألنشتتطة الرياضتتية لشتترراتهم متتن متتالل عينتتة مرونتتة متتن الجهتتات الراعيتتة ألولمبيتتاد 
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طرا استتبيان علتى مجموعة من االتحادات الرياضية . استمدم الباحث المنه  الوصفى من مالل 
عينة البحث . وقد أسفرت النتائ  عن عدم وجود تاثيرات دالة اعالنات الرعاية على ستعر الستلع 
الماصة بالمإسسة الراعية وهتو متا يقتترا محدوديتة ردود أفعتال حملتة أستهم تلتك الشتررات علتى 

 ( 23اتفاقات الرعاية التى تبرمها شرراتهم .  

حتتتاالت النتتتزاع التعاقتتتدى بتتتين الجهتتتات الراعيتتتة ( بفحتتتص Cobbs  2033قتتتام رتتتوبز 
والمستقبلة للرعاية  ماستر رارد مقابل االتحاد الدولى لرترر القتدم( والشتررات وبعضتها متن متالل 
فحص الجوان  القانونية واألمالقية لهذه النزاعات . وقد تبين من فحص آراى المحارم التى ن رت 

قتتدات الرعايتتة علتتى رأستتها افتتتراج حستتن النيتتة هتتذه التتدعاوى أن هنتتاك جوانتت  ال تغطيهتتا تعا
واالتصال المشترك والثقة وااللتزام ورلها تعد من الجوان  األمالقية المهمة الواج  تضمينها فتى 
عقود الرعاية . رما وجدت تلك المحارم أن تعامل الجهات المستقبلة للرعايتة متع تعاقتدات الرعايتة 

غتتج الن تر عتتن متدى أمالقيتتة استتبعاد عتترج علتى أنهتتا حتق حصتترى للحصتول علتتى األربتاا ب
وقبول آمر هو من الجوان  المهددر ألمالقيات العمل الرياضى والتى تإدى فى بعج األحيان إلى 

 ( 1إلحاق ضرر جسيم باألطرا  المتقدمة بطلبات الرعاية .  

( بدراسة األوضاع القانونية لحمايتة James & Osborn  2033قام جيمغ و أوزبورن 
لرعاية التجارية لألحداث الرياضية فى المملرة المتحدر متن متالل فحتص البيئتة التشتريعية حقوق ا

اانجليزيتتة الماصتتة بتتالحقوق التجاريتتة لرعتتار األنشتتطة الرياضتتية . ومتتن متتالل الفحتتص تبتتين أن 
 3995حقوق الرعاية لألحداث الرياضية فى إنجلترا محمية بموج  قانون حماية الرمز األولمبى 

والى وضع مصيصاً لحماية حقوق رعار  2006دورر لندن لأللعا  األولمبية والبارالمبية  و قانون
وهو ما يحقق اشتراطات اللجنتة األولمبيتة الدوليتة متن ضترورر حمايتة  2032دورر أولمبياد لندن 

 ( 33حقوق الرعار تجارياً وأمالقياً من مالل إنفاذ أحرام هذين القانونين  

( بفحتتص تتتؤثير البنيتتة القانونيتتة للمإسستتة Wicker et al  2032قتتام فيرتتر وآمتترون 
الرياضية على العائد من الرعاية من مالل دراسة حالة لرياضة الفروسية فى المانيتا حيتث شتملت 

متن أعضتتائها متن متتالل توزيتع استتتمارر استتتبيان  3365مإسستتة رياضتية ماصتتة و  574العينتة 
ة للمإسسات الرياضتية ذات البنيتة القانونيتة القويتة عليهم . أوضحت النتائ  تفضيل الجهات الراعي

حيث أن ذلك يمثل حماية لحقوق الرعار من جهة وحماية رذلك لحقوق الجهات المستقبلة للرعاية . 
رما تبين من تحليل استجابات أفراد العينتة أن أهتم متا يميتز الجهتات المستتقبلة للرعايتة هتو قتدرتها 

ر حقوقهم دون تالع  وتحميهم من الممارسات يير القانونيتة على إبرام عقود رعاية تضمن للرعا
 ( 21المنتهرة لحقوق الرعار .  

من مالل مبترر الباحتث رعضتو مجلتغ إدارر ومن مالل ما سبق عرضا من آراى ورذلك 
إلى جان  رونتا أراديميتاً ممتصتاً   2007إلى  2002مالل الفترر من  باستاد المنصورر الرياضى

أن بعج هذه الجوان  المتعلقة بعمليات رعاية األنشتطة الرياضتية ضية فقد الح  فى اادارر الريا
فى مصر يير واضحة لطرفى العملية وهمتا الجهتة الراعيتة والجهتة المستتقبلة للرعايتة ، وهتو متا 
حدى بالباحث إلى إجراى هذه الدراسة للتعر  على أهم الجوان  االستثمارية واألمالقية والقانونية 

 .  عاية األنشطة الرياضية فى مصر من مالل آراى ممثلين لطرفى عملية الرعايةلعمليات ر
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 أهمية البحث :

عمليتة رعايتة واقتع للتعتر  علتى راسة الحاليتة إلتى رونهتا محاولتة علميتة ترجع أهمية الد
األنشطة الرياضية فى مصر من مالل التعر  على آراى أطرا  هذه العملية أنفسهم فى عتدد متن 
الجوان  المتعلقة بالعملية وهى بالتحديد الجان  االستثمارى والجانت  األمالقتى والجانت  القتانونى 

  علتى النحتو ورلها جوان  تن م عملية الرعايتة لألنشتطة الرياضتية لضتمان حقتوق رافتة األطترا
التتذى ين متتا القتتانون ودون ااضتترار بمصتتالا طتتر  لحستتا  طتتر  آمتتر متتع ضتتمان االلتتتزام 

إلتى جانت   .بالطبيعة الماصة لألنشطة الرياضية التى نص عليهتا ميثتاق اللجنتة األولمبيتة الدوليتة 
ذلك فإن التعر  على هذه الجوان  يتيا إعادر التقييم للعمليتة برمتهتا واقتتراا التعتديالت القانونيتة 
الالزمة للتحقق من فعالية العالقة التعاقدية بين األطرا  المعنية بالرعاية سواى لضمان حقوقها أو 

علتى عتدم طغيتان الجانت  ضمان التزامها بمتا عليهتا متن واجبتات إلتى جانت  تتوفير ضتمانة قويتة 
 الربحى على الجان  األمالقى أثناى إبرام عقود الرعاية . 

 ف البحث :هد

الجوان  االقتصتادية واألمالقيتة والقانونيتة لرعايتة التعر  على يهد  البحث الحالى إلى 
 : من خاللفى مصر  األنشطة الرياضية

أهتتم الجوانتت  االقتصتتادية لرعايتتة األنشتتطة فتتى مصتتر متتن وجهتتة ن تتر الجهتتات التعتتر  علتتى  -3
 . والجهات المستقبلة للرعايةالراعية 

ية عان وجهة ن ر الجهات الرأهم الجوان  األمالقية لرعاية األنشطة فى مصر مالتعر  على  -2
 .والجهات المستقبلة للرعاية

يتة فى مصر من وجهة ن ر الجهات الراع األنشطةأهم الجوان  القانونية لرعاية التعر  على  -1
 .والجهات المستقبلة للرعاية 

 :  انبحث ثتسبؤال

الراعيتتة هتتى الجوانتت  االقتصتتادية لرعايتتة األنشتتطة فتتى مصتتر متتن وجهتتة ن تتر الجهتتات متتا  -3
 ؟ والجهات المستقبلة للرعاية

والجهتات الراعية هى الجوان  األمالقية لرعاية األنشطة فى مصر من وجهة ن ر الجهات ما  -2
 ؟ المستقبلة للرعاية

الراعيتتة هتتى الجوانتت  االقتصتتادية لرعايتتة األنشتتطة فتتى مصتتر متتن وجهتتة ن تتر الجهتتات متتا  -1
 ؟  والجهات المستقبلة للرعاية

 إج اءات البحث : 

 منهج البحث :  -

 ن راً لمالئمتا لطبيعة البحث بإستمدام الدراسات المسحية  وصفىالمنه  ال استمدم الباحث
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 عينة البحث :مجتمع و -

اادارر والمتتدراى التنفيتتذيين ومتتدراى النشتتاط  مجلتتغوأعضتتاى شتتمل مجتمتتع البحتتث رئتتيغ 
المنصتتورر( واالتحتتادات  –الزمالتتك  –بتتبعج األنديتتة الرياضتتية  األهلتتى الرياضتتى وااداريتتين 

ورتتذلك االتحتتاد المصتترى لتتتنغ الطاولتتة(  –الرياضتتية المصتترية  االتحتتاد المصتترى لرتترر الستتلة 
( 10. تم امتيار العينة عمدياً وقوامها   هذه األندية واالتحاداتمجموعة المعلنين والرعار ألنشطة 

رترر الستلة واالتحتاد المصترى الزمالتك المنصتورر( واالتحتاد المصترى ل –أندية  األهلى فرداً من 
 –ممثلتى الشتررات القائمتة علتى الرعايتة  فودافتون مصتر ( من 30بااضافة إلى   لتنغ الطاولة 
وبتذلك يصتبا  استتمارر االستتبيان علتيهم بيبستى( لتطبيتق –سيراميرا رليبواترا  –اتصاالت مصر 

آمرين من نفغ مجتمع البحتث  فرد( 20رما تم امتيار   ( فرداً .40إجمالى عدد أفراد العينة هو  
 ومن مارج العينة األساسية ليشرلوا العينة االستطالعية لتقنين استمارر االستبيان . 

 : جمع البيانات أدوات  -

 . (1الباحث  مرفق رقم إستبيان من تصميم  رفى جمع بيانات إستمار الباحثإستمدم 

 المعامالت العلمية إلستما ة اإلستبيان :

 ربحستا  معامتل صتدق إستتمار ااستتبيان رالمعتامالت العلميتة استتماربإيجاد  الباحثقام 
ينتتاير  8الثالثتتاى  متتنفتتى الفتتترر  تستتاق التتداملىوصتتدق اا صتتدق المحرمتتينااستتتبيان عتتن طريتتق 

عتن طريتتق ااستتتبيان  رإستتمارثبتتات حستتا  معامتل ، وتتم  2031ينتتاير  22ااثنتين  إلتى  2031
إلتتى  2031ينتاير  21الثالثتاى  متنفتى الفتتترر إعتادر التطبيتق وعتن طريتق معامتتل ألفتا  ررونبتا ( 

وبتتذلك توصتتل ،  فتترد 02وذلتتك بتطبيتتق ااستتتمارر علتتى عينتتة قوامهتتا   2031ينتتاير  28ااثنتتين 
 الباحتتثقتتد قتتام إلتتى أن ااستتتمارر قتتد أصتتبحت صتتالحة للتطبيتتق فتتى صتتورتها النهائيتتة ، و الباحتتث
وافتق المبتراى حيتث (  ال –إلتى حتد متا  -نعم  ااستبيان   رستمارالتقدير ا ىمقياغ ثالث بإستمدام

 درجتان  نعم ( وتقدر لها : يتم منا العبارات رما يلى بؤن على أسلو  تصحيا عبارات ااستبيان 
لترتون الدرجتة الرليتة لإلستتبيان  صتفر،   ال ( وتقتدر لهتا  درجة واحدر،   إلى حد ما ( وتقدر لها 

  درجة . 20

 صدق االستما ة : 

 أوالً صدق المحكمين : 

قام الباحث بعرج محاور االستمار على ستبعة متن الستادر المبتراى متن أستاتذر الجامعتات 
وذلتك للتعتر  علتى آرائهتم تجتاه ( 3 مرفق رقتم والمبتراى القتانونيين فى مجال اادارر الرياضتية 

المئوية واألهميتة النستبية اراى ( التررار والنسبة 3مدى صالحية تلك المحاور . ويوضا جدول  
استتتبيان متتدى تتتوافر متتدمات التستتويق األلرترونتتى دامتتل  الستتادر المبتتراى حتتول محتتاور استتتمارر

 .  المنشآت الرياضية لحرومية
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 ( 1جذول   )  

 نمئىيت واألهميت انىسبيت آلراء انسبدة انخبراء حىل محبور استمبرةانتكرار وانىسبت ا

                                                                                                                           انجىاوب االستثمبريت واألخالليت وانمبوىويت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت استبيبن 

 7ن=                                                                                                                  

 انمحبور و
انىزن  الاوافك أوافك

 انىسبً

 األهمية
 % ك % ك النسبية

 111011 7 1011 1 111011 7 انجىاوب االستثمبريت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت  1

 111011 7 1011 1 111011 7 انجىاوب األخالليت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت  2

 111011 7 1011 1 111011 7 انجىاوب انمبوىويت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت  3

( التررار والنسبة المئوية والوزن النسبي واألهمية النسبية ألراى السادر المبتراى  3يوضا جدول  
استمارر استبيان مدى توافر متدمات التستويق األلرترونتى دامتل المنشتآت الرياضتية  حول محاور 
جتتاىت آراى الستتادر المبتتراى موافقتتة بااجمتتاع علتتى المحتتاور الثالثتتة الستتتمارر حيتتث الحروميتتة 
 االستبيان 

على السادر ( 2 مرفق رقم بعد ذلك قام الباحث بعرج الصورر األولية لعبارات االستبيان  
( النستتبة المئويتتة لموافقتتة الستتادر المبتتراى علتتى 2المبتتراى ابتتداى آرائهتتم حولهتتا ويوضتتا جتتدول  

 عبارات االستمارر . 

 (  2جذول  )   

انجىاوب االستثمبريت انىسبت انمئىيت ألراء انسبدة انخبراء حىل عببراث محبور استمبرة استبيبن 

 األوشطت انريبضيتواألخالليت وانمبوىويت نعمهيبث رعبيت 
 11ن=                                                                                      

 انمحىر انثبنث  انمحىر انثبوً   انمحىر  االول

 وسبت انمىافمت % و وسبت انمىافمت % و وسبت انمىافمت  % و

1 111011 7 111011 17 111011 
2 15071 1 14021 11 111011 
3 21057 1 111011 11 111011 
4 111011 11 111011 21 111011 
5 15071 11 111011 21 15071 
6 111011 12 15071 22 15071 
  13 15071 23 15071 
  14 21057 24 71043 
  15 15071   

  16 111011   

استتبيان متدى تتوافر متدمات  (النسبة المئوية ألراى السادر المبراى حول عبارات2يوضا جدول   
دامل المنشتآت الرياضتية الحروميتة ويتضتا تتراوا النستبة المئويتة للعبتارات  التسويق األلرترونى

%( وقد ارتضى الباحث بالعبارات التي حصلت على اهمية نستبية  300.00 -% 34.29مابين  
ارر ليصتبا عتدد ( عبت24مما أدى إلى استتبعاد ثالثتة عبتارات متن أصتل   % فارثر73.41قدرها 

( عبارر حس  ما هو موضا بجدول رقتم 23عبارات الصورر النهائية من استمارر االستبيان هو  
 1 . ) 
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 (    3جذول   )   

انجىاوب االستثمبريت انعذد انمبذئي وانىهبئي وأرلبو انعببراث انمستبعذة الستمبرة استبيبن 

 انريبضيتواألخالليت وانمبوىويت نعمهيبث رعبيت األوشطت 
    

 م
انعذد انمبذئي  المحاور

 نهعببراث

عذد انعببراث 

 انمستبعذة

أرلبو انعببراث 

 انمستبعذة

عذد انعببراث 

 انمعذنت

أرلبو انعببراث 

 انمعذنت

انعذد انىهبئي 

 نهعببراث

 5 0 0 3 1 6 انمحىر االول 1
 8 0 0 14 - 8 2 10 محىر انثبوًان 2
 8 0 0 0 0 8 انمحىر انثبنث 3
 21 0 0 3 3 24 االجمالى 

استتتبيان متتدى ( العتتدد المبتتدئي والنهتتائي وأرقتتام العبتتارات المستتتبعدر  الستتتمارر  1يوضتا جتتدول  
  توافر مدمات التسويق األلرترونى دامل المنشآت الرياضية الحرومية

 ثانياً صدق االتساق الداخلى : 

( فتترد متتن دامتتل 20قتتام الباحتتث بتطبيتتق االستتتمارى علتتى عينتتة استتتطالعية مرونتتة متتن   
مجتمع البحث ومن مارج العينة األساستية وذلتك لحستا  صتدق االتستاق التداملى بحستا  معامتل 

هو موضا بجدول االرتباط بين العبارر والمحور وبين العبارر والمجموع الرلى للمحاور حس  ما 
 ( . 4رقم  

 (   4جذول )  

صذق االتسبق انذاخهً بيه انعببرة وانمحىر وبيه انعببرة وانمجمىع انكهً نمحبور استمبرة 

                                                                                                                       انجىاوب االستثمبريت واألخالليت وانمبوىويت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيتاستبيبن 

 21ن =                                                                   

 انمحىر انثبنث انمحىر انثبوً انمحىر األول
انعببرة مع  و

 انمحىر

انعببرة مع 

 انمجمىع

انعببرة مع  و

 انمحىر

 انعببرة

 انمجمىعمع 

انعببرة مع  و

 انمحىر

 انعببرة

 مع انمجمىع

1 10.2 107. 6 10.3 10.. 14 10.. 10.4 

2 10.3 10.1 7 10.6 10.1 15 10.2 10.. 

3 1075 10.2 . 10.1 10.4 16 1067 1074 

4 10.2 10.. . 10.5 10.1 17 10.6 10.1 

5 1077 10.2 
1

1 
1076 10.3 1. 10.1 10.5 

   
1

1 
10.. 10.2 1. 10.2 10.6 

   
1

2 
10.1 10.6 21 10.. 10.3 

   
1

3 
10.. 10.2 21 10.6 10.1 

 1044=1015ليمت ر انجذ ونيت عىذ مستىي معىىيت      

( وجود ارتبتاط ذو داللتة إحصتائية بتين العبتارر والمحتور وبتين العبتارر 4يوضا جدول   
وذلتك عنتتد   االستتبيانوالمجمتوع الرلتى للمحتتاور ممتا يشتيرالى صتتدق االتستاق التداملي الستتتمارر 

 0.05مستوى معنوية 
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( قتيم معتامالت االرتبتتاط بتين رتل محتتور متن المحتاور الثالثتتة 5رمتا يوضتا جتدول رقتتم   
 والدرجة الرلية لالستمارر 
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 (5جذول  ) 

 صذق االتسبق انذاخهً بيه انمحىر وانمجمىع انكهً نهمحبورالستمبرة استبيبن 

                                                                                                          انجىاوب االستثمبريت واألخالليت وانمبوىويت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت

 21ن=                                                                       

 معامل االرتباط المحاور م
 1071 انجىاوب االستثمبريت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت  1

 1071 انجىاوب األخالليت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت  2

 1012 انجىاوب انمبوىويت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت  3

 1044= 1015قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية      

(وجود ارتبتاط ذو داللتة إحصتائية بتين مجمتوع المحتور وبتين المجمتوع 5يوضا جدول  
. وبذلك أمرن للباحث التحقق من صدق  0.05وذلك عند مستوى معنوية  االستبيانالرلى الستمارر 

 استمارر االستبيان من مالل إثبات صدق المحرمين وصدق االتساق الداملى لالستمارر . 

 ثبات االستما ة : 

اعتمتتد الباحتتث علتتى ( 1فتتى صتتورتها النهائيتتة  مرفتتق رقتتم للتحقتتق متتن ثبتتات االستتتمارر  
( فتترد متتن نفتتغ مجتمتتع 20إجتتراىات االمتبتتار / إعتتادر االمتبتتار علتتى عينتتة استتتطالعية قوامهتتا  

البحث ومن متارج عينتتا األساستية وذلتك فتى الفتترر متن  إلتى بفاصتل أستبوع واحتد بتين التطبيتق 
( قيم معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثانى ألفراد 6وضا جدول  األول والثانى . وي

 العينة االستطالعية . 

 ( 6جذول  ) 

 معبمم االرتببط  بيه انتطبيك االول وانتطبيك انثبوً نبيبن  معبمم انثببث الستمبرة 

                                                                                                                          طت انريبضيتانجىاوب االستثمبريت واألخالليت وانمبوىويت نعمهيبث رعبيت األوشاستبيبن 

 21ن=                                                                               
الخامبالمحو   المحو  الثانى المحو  األول  

  
 معامل
 اال تباط

  
 معامل
 اال تباط

  
 معامل
 اال تباط

1 10.1 1 10.. 1 10.4 

2 10.7 2 10.5 2 1077 

3 10.6 3 10.1 3 10.. 

4 10.1 4 10.7 4 10.6 

5 10.7 5 10.6 5 1075 

  6 1074 6 10.2 

  7 10.5 7 10.1 

  . 10.7 . 10.4 

 1044= 1015معنويةقيمة ر الجد ولية عند مستوى 

( وجتود ارتبتاط ذو داللتة إحصتائية بتين التطبيتق األول والتطبيتق الثتانى 6يوضا جدول  
( وهى معامالت ارتباط ذو 0.93-0.74حيث تراوا معامل االرتباط  مابين    االستبيانالستمارر 

 .  داللة عالية مما يشير الى ثبات استمارر االستبيان

بعتتد ذلتتك قتتام الباحتتث بحستتا  معتتامالت خألفتتا ررونبتتا خ لبيتتان ثبتتات المحتتاور الثالثتتة  
 ( 8( و  7واالستمارر ررل حس  ما هو موضا بالجداول رقم  
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 (7جذول  )

انجىاوب معبمم انفب )كرووببخ( نبيبن معبمم انثببث نمحبور انبحث انثالثت الستمبرة استبيبن 

 يت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيتاالستثمبريت واألخالليت وانمبوىو

 21ن=      

 معبمم انفب

10.6 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted انمحبور م

 1013 انجىاوب االستثمبريت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت  1

 1011 انجىاوب األخالليت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت  2

 1077 انجىاوب انمبوىويت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت  3

( معامتل الفتا  ررونبتا ( لبيتان معامتل الثبتات لمحتاور البحتث الثالثتة   7يوضا جتدول    
 ويتضا داللة معامل الفا لمحاور البحث الثالثة  نالستمارر استبيا

 (.جذول  )

   نالستمبرة استبيبمعبمم انفب )كرووببخ( نبيبن معبمم انثببث انكهً 

 انجىاوب االستثمبريت واألخالليت وانمبوىويت نعمهيبث رعبيت األوشطت انريبضيت

 21ن=                                                                                               

 معبمم االرتببط االستبيبن م

1 
وانمبوىويت نعمهيبث رعبيت انجىاوب االستثمبريت واألخالليت 

 األوشطت انريبضيت
10.7 

( معامتتل الفتتا  ررونبتتا ( لبيتتان معامتتل الثبتتات الرلتتى الستتتمارر 8يوضتتا جتتدول        
 (وهو معامل ثبات مرتفع0.87ويتضا ان معامل الفا الرلى للمقياغ يساوى االستبيان  

 :  ةستطالعيالد اسة اإل

 متن فتى الفتترر ، وذلتك  فرد( 20قوامها   عينةبإجراى دراسة إستطالعية على  الباحثقام 
ستتتة ورتتتان الهتتتد  متتتن إجتتتراى الدرا ، 2031ينتتتاير  28إلتتتى ااثنتتتين  2031ينتتتاير  21الثالثتتتاى 

 :  ااستطالعية التعر  على ااتى

 .  مدى فهم عينة البحث للعبارات التى يتضمنها ااستبيان -
 .  تطبيق ااستبيانالتعر  على زمن  -
 التعر  على الصعوبات المحتمل  هورها أثناى التطبيق للعمل على تالفيها .  -

 وقد أسفرت نتائ  الدراسة ااستطالعية عما يلى : 

 يبدر من أى منهم ااستفستار عتن أىحيث لم  فهم عينة البحث للعبارات التى يتضمنها ااستبيان -
 عبارر من عبارات ااستبيان . 

  . دقيقة 35:  32ن بيتراوا قد و ااستبيانتطبيق تم التعر  على زمن  -
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 : اإلستبيان  ةتطبيق إستما  -

فترد فتى  40قوامهتا عينة فى صورتها النهائية على إستمارر ااستبيان بتطبيق  الباحثقام  
بجمتتتع  الباحتتتثقتتتام ثتتتم ،  2031فبرايتتتر  21إلتتتى الستتتبت  2031فبرايتتتر  9الستتتبت  متتتنالفتتتترر 

ااستتتمارات متراملتتة ااستتتجابات وتفريتتو البيانتتات فتتى رشتتو  التفريتتو المعتتدر لتتذلك وتصتتحيا 
دها اجتتراى ااستتتبيان وفقتتاً لمفتتتاا التصتتحيا المعتتد لتتذلك ورصتتد وجدولتتة التتدرجات المتتام وإعتتدا

 المعالجة ااحصائية 

 المعالجات اإلحصا ية المستخدمة :  -

متتة لطبيعتتة بيانتتات البحتتث وذلتتك متتن متتالل ىمالالمعالجتتات ااحصتتائية ال الباحتتثإستتتمدم 
 ورانت رالتالى : SPSS البرنام  ااحصائى 

 المتوسط الحسابى . -
 اانحرا  المعيارى . -

 معامل اارتباط . -

 معامل الصدق   صدق ااتساق الداملى ( . -

 ( . Test Retestمعامل الثبات   إعادر التطبيق  -

 النسبة المئوية . -

 النسبى .الوزن  -

 األهمية النسبية . -

 . 0كاإمتبار  -

 :النتا ج ومناقشة ع ض 

وذلتك فتى ضتوى إليهتا  وابعرج ومناقشتة النتتائ  التتى توصتل الباحثفيما يلى سو  يقوم 
 عن طريق عرج ومناقشة رل محور على حدر : تساإالت البحث

 
 أوالً : ع ض النتا ج :

 الجوانب االستثما ية لعمليات  عاية األنشطة ال ياضية نتا ج المحو  األول : 

 ( .جذول ) 

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

 االستثما ية لعمليات  عاية األنشطة ال ياضية ببنجىاوب في انمحىر االول انخبص

 41ن=  
 

 م
 

 انعببرة
انىزن  ال  إلى حد ما  نع  

 انىسبي

 األهميت 

 انىسبيت

 

 2كب   
 % ن % ن % ن

1 1 1. 45011 12 31011 11 25011 4.011 61011 2061 

2 2 2. 71011 . 21011 4 11011 64011 .1011 240.1 

3 3 22 55011 6 15011 12 31011 51011 62051 .0.1 

4 4 23 57051 7 17051 11 25011 53011 66025 110.5 

5 5 2. 71011 . 21011 4 11011 64011 .1011 240.1 

 0055= 0.0.الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا 
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 2( التررار والنسبة المئوية والوزن النسبى واألهمية النسبية وقيم را9يوضا جدول رقم  
بالجوانتت  االستتتثمارية لعمليتتات رعايتتة األنشتتطة اراى عينتتة البحتتث فتتى المحتتور األول المتتاص 

 .  الرياضية 

اتفاقتتات الرعايتتة تعتتد متتن أهتتم متتوارد التتدمل للجهتتات المستتتقبلة ( 9ويتضتتا متتن جتتدول  
 2للرعاية رما أنها تقتع تحتت بنتد االستتثمار ييتر المباشتر فتى مجتال الرياضتة حيتث رانتت قتيم رتا

رما توفر عمليتات الرعايتة مزايتا  .%( 80بلغت  بؤهمية نسبية  (24.80( هى  5،  2للعبارتين  
( وتمتتنا هتتذه االتفاقتتات للجهتتات الراعيتتة فرصتتة ااعتتالن 4ماليتتة لطرفتتى العمليتتة  العبتتارر رقتتم 

 9.80و  30.85للعبتتارتين  2( حيتتث جتتاىت قتتيم رتتا1بصتتورر أقتتوى عتتن منتجاتهتتا  العبتتارر رقتتم 
اميراً مثلتت اتفاقتات الرعايتة جانبتاً  % على التوالى .62.50% و 66.25واهميتهما النسبية هى 

( 3للعبتتارر رقتتم   2% وقيمتتة رتتا60استتتثمارياً مهمتتاً لطرفتتى عمليتتة الرعايتتة بؤهميتتة نستتبية قتتدرها 
2.60  . 

 الجوانب األخالقية لعمليات  عاية األنشطة ال ياضيةنتا ج المحو  الثانى : 

 ( 11جذول ) 

 ألراء عيىت انبحث 2واألهميت انىسبيت وليمت كبانتكرار وانىسبت انمئىيت وانىزن انىسبي 

 بالجوانب األخالقية لعمليات  عاية األنشطة ال ياضية في انمحىر انثبوً انخبص

 41ن=  
 

 م
 

 انعببرة
انىزن  ال  إلى حد ما  نع  

 انىسبي

 األهميت 

 انىسبيت

 

 2كب   
 % ن % ن % ن

1 6 41 111011 1 1011 1 1011 .1011 111011 .1011 

2 7 1. 45011 22 55011 1 1011 5.011 72051 21061 

3 . 1. 45011 22 55011 1 1011 5.011 72051 21061 

4 . 11 25011 2. 71011 2 5011 4.011 61011 26061 

5 11 6 15011 31 75011 4 11011 42011 52051 31041 

6 11 41 111011 1 1011 1 1011 .1011 111011 .1011 

7 12 41 111011 1 1011 1 1011 .1011 111011 .1011 

. 13 41 111011 1 1011 1 1011 .1011 111011 .1011 

 0055= 0.0.الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا 

( التررار والنستبة المئويتة والتوزن النستبى واألهميتة النستبية وقتيم 30يوضا جدول رقم  
انت  األمالقيتة لعمليتات رعايتة األنشتطة بالجواراى عينة البحتث فتى المحتور الثتانى المتاص  2را

 .  الرياضية

وجو  مراعتار الجوانت  األمالقيتة عنتد إبترام تعاقتدات أشارت استجابات أفراد العينة إلى 
الرعاية حيث تمثلت هتذه الجوانت  فتى عتدم ااعتالن عتن بضتائع ضتارر بصتحة اانستان ، وعتدم 

جهتتة الراعيتة وعتتدم إ هتتار رستتوم أو إ هتار شتتعارات ذات طتتابع دينتتى أو سياستى فتتى إعالنتتات ال
،  32،  33،  6صتور مستيئة دينيتاً أو سياستياً أو أمالقيتاً فتى إعالنتات الجهتة الراعيتة  العبتارات 

لهتتذه  2%( لهتتا جميعتتاً رمتتا ان قيمتتة رتتا300( حيتتث جتتاىت األهميتتة النستتبية لهتتذه العبتتارات  31
اق عمليتات الرعايتة متع االشتتراطات رما أشارت استجابات العينة إلتى اتفت. ( 80العبارات بلغت  

( حيث بلغت األهمية 8،  7األمالقية للجنة األولمبية الدولية وأمالقيات العمل الرياضى  العبارات 
( . رذلك تبين وجود انتهارات للجوان  20.60لهما   2% وقيمة را72.50النسبية لرال العبارتين 

%( 60( بؤهميتة نستبية قتدرها  9 عبتارر رقتم  األمالقية لعقود الرعايتة متن طرفتى العمليتة نفستها
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طرا  مارج عملية تعاقد الرعاية للجوان  أ( . رما أن هناك انتهارات من قبل 26.63  2وقيمة را
 ( . 13.43  2%( وقيمة را52.50( بؤهمية نسبية  30األمالقية للتعاقد  عبارر رقم 

 األنشطة ال ياضية الجوانب القانونية لعمليات  عايةالثالث :  نتا ج المحو 

 ( 11جذول ) 

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

 لعمليات  عاية األنشطة ال ياضية القانونيةبالجوانب  في انمحىر انثبنث انخبص

 41ن=  
 

 م
 

 انعببرة
انىزن  ال  إلى حد ما  نع  

 انىسبي

 األهميت 

 انىسبيت

 

 2كب   
 % ن % ن % ن

1 14 1. 45011 22 55011 1 1011 5.011 72051 21061 

2 15 3. .5011 2 5011 1 1011 7.011 .7051 6.061 

3 16 1 1011 . 21011 32 .1011 .011 11011 41061 

4 17 1 1011 . 21011 32 .1011 .011 11011 41061 

5 11 1 1011 1 1011 41 111011 1011 1011 .1012 

6 11 31 75011 1 1011 11 25011 61011 75011 35011 

7 21 36 .1011 4 11011 1 1011 76011 .5011 5.041 

. 21 4 11011 . 21011 2. 71011 16011 21011 240.1 

 0055= 0.0.الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا 
 

( التررار والنستبة المئويتة والتوزن النستبى واألهميتة النستبية وقتيم 33يوضا جدول رقم  
بالجوانت  القانونيتتة لعمليتات رعايتتة األنشتتطة  المتتاصالثالتتث  فتتى المحتوراراى عينتتة البحتث  2رتا

  الرياضية 

البنود القانونية ابرام تعاقدات الرعايتة واضتحة إلتى حتد ( أن 33ويتضا من جدول رقم  
( . رتتذلك أشتتارت 20.60  2%( وقيمتتة رتتا72.50( بؤهميتتة نستتبية قتتدرها  34عبتتارر رقتتم 0متتا 

( 35اتفاقات الرعاية لنصوص القانون المدنى المصرى  عبارر رقتم استجابات العينة إلى مضوع 
( . وريم ذلك ال توجد الئحة عقوبات معلنة 68.60  2%( وقيمة را97.50بؤهمية نسبية قدرها  

لمتترق اتفاقتتات الرعايتتة ستتواى متتن االتحتتادات الرياضتتية أو اللجنتتة األولمبيتتة أو وزارر الشتتبا  
( و 37،  36%( للعبتتارتين  30( بؤهميتتة نستتبية قتتدرها  38،  37،  36والرياضتتة  العبتتارات 
( 80.02( و  37،  36( للعبتارتين  43.63هتى   2( حيث رانت قيم را38 صفر( للعبارر رقم  

( . إال أن هناك نصوص دامل هذه التعاقدات تحدد المحارم الممتصة والئياً بن ر 38للعبارر رقم  
( ورتذلك 15  2%( وقيمة را75( بؤهمية نسبية  39ارر فج المنازعات الماصة بهذه العقود  عب

%( 95( بؤهميتة نستبية  20تحديد شتروط جزائيتة فتى حالتة مترق أحتد األطترا  للتعاقتد  عبتارر 
( . إال أن قانون الرياضة المصرى يملو من أى بنود تنص على عقوبتات فتى 58.40  2وقيمة را

 ( . 24.83  2%( وقيمة را20بؤهمية نسبية  ( 23حالة مرق أحد الطرفين لبنود االتفاق  عبارر 

 ثانياً : مناقشة النتا ج :

 : "الجوانب االستثما ية لعمليات  عاية األنشطة ال ياضية  " :مناقشة نتا ج المحو  األول  -

اتفاقتات الرعايتتة تعتتد متن أهتتم متتوارد التدمل للجهتتات المستتتقبلة أن ( 9يتضتا متتن جتتدول  
 2للرعاية رما أنها تقتع تحتت بنتد االستتثمار ييتر المباشتر فتى مجتال الرياضتة حيتث رانتت قتيم رتا
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%( . رما توفر عمليتات الرعايتة مزايتا 80( بؤهمية نسبية بلغت  24.80( هى  5،  2للعبارتين  
( وتمتتنا هتتذه االتفاقتتات للجهتتات الراعيتتة فرصتتة ااعتتالن 4م ماليتتة لطرفتتى العمليتتة  العبتتارر رقتت

 9.80و  30.85للعبتتارتين  2( حيتتث جتتاىت قتتيم رتتا1بصتتورر أقتتوى عتتن منتجاتهتتا  العبتتارر رقتتم 
% على التوالى . اميراً مثلتت اتفاقتات الرعايتة جانبتاً 62.50% و 66.25واهميتهما النسبية هى 

( 3للعبتتارر رقتتم   2% وقيمتتة رتتا60ؤهميتتة نستتبية قتتدرها استتتثمارياً مهمتتاً لطرفتتى عمليتتة الرعايتتة ب
2.60  . 

( إلى Cunnigham et al  2009( و رنينجهام وآمرون Babiak  2030ويشير بابيك 
أهمية اتفاقات الرعاية رموارد دمل تعتزز القتدرات الماليتة لألنديتة واالتحتادات الرياضتية واللجتان 

ة لتمويل إقامة البطوالت الدولية واألولمبية الربرى إلى األولمبية حيث أنها تعد من المصادر المهم
( 3جان  أهميتها فى رعاية الفرق المتنافستة فتى البطتوالت المحليتة ورعايتة األبطتال األولمبيتين  

 6 ) 

ت الرعايتتة متتن علتتى أن اتفاقتتا( McKelvey et al  2030ويإرتتد متتاريلفى وآمتترون 
درجتة إدراجهتا ضتمن التشتريعات المن متة اقامتة تلتك األهمية بمران لتمويل التدورات األولمبيتة ل

الدورات من قبل اللجنة األولمبية الدولية وهى الجهة المن مة لدورات األولمبيتاد متن متالل وضتع 
وقيمتها المالية ، حيث تعتبر من أهم مصادر التدمل بنود واضحة تن م اتفاقات الرعاية وشروطها 

 ( 36لإلنفاق على إقامة مثل هذه الدورات  

آراى العينتتة فتتى هتتذا المحتتور قتتد عرستتت األهميتتة االستتتثمارية التفاقتتات ويتترى الباحتتث أن 
الرعاية سواى للجهات المستقبلة للرعاية حيتث تتتمرن متن متالل هتذه االتفاقتات أن تقتوم بالصتر  
على رافة أوجا النشاط الرياضتى المتفتق علتى رعايتتا ، أو للجهتات الراعيتة حيتث تقتدم مثتل هتذه 

 . فاقات فرصاً مهمة للتروي  لمنتجات الجهات الراعية االت

 :" الجوانب األخالقية لعمليات  عاية األنشطة ال ياضية"  مناقشة نتا ج المحو  الثانى : -

عينة البحث فى المحور الثانى الماص بالجوانت  األمالقيتة  آراى( 30يوضا جدول رقم  
أشتتارت استتتجابات أفتتراد العينتتة إلتتى وجتتو  مراعتتار وقتتد لعمليتتات رعايتتة األنشتتطة الرياضتتية . 

الجوان  األمالقية عنتد إبترام تعاقتدات الرعايتة حيتث تمثلتت هتذه الجوانت  فتى عتدم ااعتالن عتن 
بضائع ضتارر بصتحة اانستان ، وعتدم إ هتار شتعارات ذات طتابع دينتى أو سياستى فتى إعالنتات 

أو سياستياً أو أمالقيتاً فتى إعالنتات الجهتة الجهة الراعية وعدم إ هار رسوم أو صور مسيئة دينيتاً 
%( لها 300( حيث جاىت األهمية النسبية لهذه العبارات  31،  32،  33،  6الراعية  العبارات 

( . رمتتا أشتتارت استتتجابات العينتتة إلتتى اتفتتاق 80لهتتذه العبتتارات بلغتتت   2جميعتتاً رمتتا ان قيمتتة رتتا
األولمبيتتة الدوليتتة وأمالقيتتات العمتتل الرياضتتى عمليتتات الرعايتتة متتع االشتتتراطات األمالقيتتة للجنتتة 

( 20.60لهما   2% وقيمة را72.50( حيث بلغت األهمية النسبية لرال العبارتين 8،  7 العبارات 
. رذلك تبين وجود انتهارات للجوان  األمالقية لعقود الرعاية من طرفى العملية نفسها  عبارر رقم 

طترا  أ( . رمتا أن هنتاك انتهارتات متن قبتل 26.63  2%( وقيمة را60( بؤهمية نسبية قدرها  9
%( 52.50( بؤهمية نستبية  30مارج عملية تعاقد الرعاية للجوان  األمالقية للتعاقد  عبارر رقم 

 ( . 13.43  2وقيمة را

( أن االتحاد الدولى لررر القدم Collin & MacKenzie  2006ويإرد رولين ومارنزى 
FIFA  يح ر قبول الرعاية من شررات تروج لمنتجات مضترر بالصتحة مثتل التبتو والمشتروبات
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الرحولية أو الشررات المنتجتة للمنشتطات المح تورر حيتث أن التتروي  لمثتل هتذه الستلع يعتد أمتراً 
 ( 4يير أمالقى  

( علتى أن Henry & Lee  2009( و هنترى و لتى Babiak  2030رمتا يتفتق بابيتك 
أمالقية رثيرر يجت  مراعاتهتا عنتد إبترام شتروط الرعايتة متن بينهتا عتدم التتروي   هناك اعتبارات

لمعتقتد سياستتى أو دينتى بعينتتا وإ هتار االحتتترام الرامتل لرافتتة المعتقتدات الدينيتتة والسياستية وعتتدم 
استمدام الشعارات المسيئة لفئة معينة على أستاغ اللتون أو العترق أو الجتنغ أو التدين أو االنتمتاى 

 ( 9(  3سى  السيا

 Sheth & Babiak( شتيث وبابيتك Kelly et al  2030رتذلك يترى ريلتى وآمترون 

( ان احترام هذه الجوان  األمالقية عند إبرام عقود الرعاية هو من األهميتة بمرتان بحيتث 2030 
 ( 20(  32أنها تجعل من هذه االتفاقات أرثر اتساقاً مع روا الرياضة  

الرعاية وفق إطار أمالقى من م لها هو بالفعل نشتر لمبتاد   إبرام عقودويرى الباحث أن 
الرياضة والروا الرياضية والتزام بؤهمية المسئولية المجتمعة للمإسسات الرياضية ورذلك إشراك 

رما يرى الباحث رتذلك أن  . للمإسسات الراعية فى هذه المسئولية بحيث تصبا أرثر نفعاً للمجتمع
تحمى صناعة الرياضتة متن االنتزالق وراى تحولهتا إلتى نشتاط ربحتى  مثل هذه الجوان  األمالقية

بحت دون أدنى تحمل للمسئولية االجتماعية المنوطة بهذه المإسسات متن حيتث رونهتا داعمتاً قويتاً 
 لنشر ثقافة الصحة وممارسة الرياضة فى المجتمع . 

 :" األنشطة ال ياضية الجوانب القانونية لعمليات  عاية " مناقشة نتا ج المحو  الثالث : -

البنود القانونية ابرام تعاقدات الرعاية واضحة إلى حد ما ( أن 33يتضا من جدول رقم  
( . رتتتذلك أشتتتارت 20.60  2%( وقيمتتتة رتتتا72.50( بؤهميتتتة نستتتبية قتتتدرها  34عبتتتارر رقتتتم 0

( 35استجابات العينة إلى مضوع اتفاقات الرعاية لنصوص القانون المدنى المصرى  عبارر رقتم 
( . وريم ذلك ال توجد الئحة عقوبات معلنة 68.60  2%( وقيمة را97.50بؤهمية نسبية قدرها  

لمتترق اتفاقتتات الرعايتتة ستتواى متتن االتحتتادات الرياضتتية أو اللجنتتة األولمبيتتة أو وزارر الشتتبا  
( و 37،  36%( للعبتتارتين  30( بؤهميتتة نستتبية قتتدرها  38،  37،  36والرياضتتة  العبتتارات 
( 80.02( و  37،  36للعبتارتين   (43.63هتى   2( حيث رانت قيم را38 صفر( للعبارر رقم  

( . إال أن هناك نصوص دامل هذه التعاقدات تحدد المحارم الممتصة والئياً بن ر 38للعبارر رقم  
( ورتذلك 15  2%( وقيمة را75( بؤهمية نسبية  39فج المنازعات الماصة بهذه العقود  عبارر 

%( 95( بؤهميتة نستبية  20ارر تحديد شتروط جزائيتة فتى حالتة مترق أحتد األطترا  للتعاقتد  عبت
( . إال أن قانون الرياضة المصرى يملو من أى بنود تنص على عقوبتات فتى 58.40  2وقيمة را

 ( . 24.83  2%( وقيمة را20( بؤهمية نسبية  23حالة مرق أحد الطرفين لبنود االتفاق  عبارر 

وجتتود ( إلتتى أهميتتة Crompton  2004( و ررومبتتتون Cobbs  2033ويشتتير رتتوبز 
إطار قانونى ين م تعاقدات الرعايتة بتين الجهتات الراعيتة والجهتات المستتقبلة للرعايتة بمتا يضتمن 
حقوق الطرفين بشرل مرضى مع تحديد المحارم الممتصة قضائياً بن تر دعتاوى فتج المنازعتات 

هتا العقتد المتعلقة بهذه التعاقدات ورذلك تحديد بنود جزائية ال تتعارج مع قتوانين الدولتة المبترم في
 1  )5 . ) 

( إلى أن عدم وجود نصوص قانونية قاطعتة Ellis et al  2033رما يشير إليز وآمرون 
قد يإدى إلى الرثير من عمليات االفتئات على حقوق الجهات الراعية من قبل أطرا  أمرى ليست 
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ستويقيةخ أو طرفاً فى عملية الرعاية حيث ترثر فى هذه الصدد جترائم متا يعتر  باستم خالرمتائن الت
 ( 7خالتسويق االحتيالى لتحقيق إثراى دون سب خ  

وجتود ( أن Mitten & Opie  2030( و ميتتن وأوبتى lefever  2032ويترى ليفيفتر 
إطتتار قتتانونى واضتتا يحتتدد مستتئولية رتتل طتتر  متتن طرفتتى التعاقتتد فتتى مجتتال الرعايتتة يقلتتل متتن 

بقصد أو دون قصد حيث أن رل طتر   التؤثيرات السلبية لمرق بنود االتفاق من أحد طرفية سواى
 ( . 37(  34على دراية مسبقة برافة حقوقا والتزاماتا القانونية تجاه الطر  اامر  

( على ضرورر مراعتار Wong  2030( و وون  Sheridan  2030رما يإرد شريدان 
ن متن عمليتة وجود إطار تعاقدى محدد قانوناً عند إبراهم اتفاقات الرعاية بما يحقق مصالا الطرفي

الرعاية ويلزمهما بما يتوج  عليهما فعلا تجاه بعضهما البعج بصتيغة يقبلهتا الطرفتان وال ترتون 
 ( . 24(  39محل نزاع مستقبالً  

ويرى الباحث أن أمطر ما يهدد اتفاقتات رعايتة األنشتطة الرياضتية فتى مصتر هتو ييتا  
النصتتوص القانونيتتة المحتتددر والملزمتتة للطتترفين حيتتث أن االتحتتادات الرياضتتية واللجنتتة األولمبيتتة 
المصرية ورذلك وزارر الشبا  والرياضة ال تملك لتوائا عقابيتة تطبتق مباشترر فتى حالتة اامتالل 

ات الرعاية على الطر  الممل بهذه البنود . رما أن نصوص قانون الرياضة المصرى ببنود تعاقد
متتن أى إشتارر لتن تتيم العمليتة التعاقديتتة لرعايتة األنشتتطة  –حستت  متا أوردتتتا آراى العينتة  –تملتو 

 الرياضية فى مصر . 
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 ملخص البحث 
الجوانب االقتصادية واألخالقية والقانونية " 

 " لرعاية األنشطة الرياضية فى مصر

 حسين األفندىأحمد فتحى د /  *
يهد  البحث الحالى إلى التعر  على الجوان  االقتصادية واألمالقية والقانونيتة لرعايتة األنشتطة 

شتتمل مجتمتتع البحتتث رئتتيغ وأعضتتاى مجلتتغ اادارر والمتتدراى التنفيتتذيين .  الرياضتتية فتتى مصتتر
المنصتورر(  –الزمالتك  –ومدراى النشاط الرياضى وااداريين بتبعج األنديتة الرياضتية  األهلتى 

االتحاد المصترى لتتنغ الطاولتة(  –واالتحادات الرياضية المصرية  االتحاد المصرى لررر السلة 
ورذلك مجموعة المعلنين والرعار ألنشطة هذه األندية واالتحادات . تم امتيار العينة عمدياً وقوامها 

رر الستتلة واالتحتتاد الزمالتتك المنصتتورر( واالتحتتاد المصتترى لرتت –( فتترداً متتن أنديتتة  األهلتتى 10 
( من ممثلى الشتررات القائمتة علتى الرعايتة  فودافتون 30المصرى لتنغ الطاولة  بااضافة إلى  

بيبسى( لتطبيق استمارر االستبيان علتيهم وبتذلك  –سيراميرا رليبواترا  –اتصاالت مصر  –مصر 
آمرين من نفتغ مجتمتع ( فرد 20( فرداً . رما تم امتيار  40يصبا إجمالى عدد أفراد العينة هو  

إستتمدم .  البحث ومن مارج العينة األساسية ليشرلوا العينة االستطالعية لتقنين استمارر االستتبيان
قتتام الباحتتث بتطبيتتق إستتتمارر .  الباحتتث فتتى جمتتع بيانتتات إستتتمارر إستتتبيان متتن تصتتميم الباحتتث

إلى الستبت  2031فبراير  9فى الفترر من السبت  البحثااستبيان فى صورتها النهائية على عينة 
 . جاىت أهم نتائ  البحث على النحو التالى :  2031فبراير  21
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