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 مقدمة:

ح نشاط استثمارى وتجارى، ومنصة إعالنية لم يعد المجال الرياضى نشاطًا رياضيًا فحسب، بل أصب
وترويجية فعالة فى الترويج والتسويق لمعالمة التجارية، ومع تزايد االىتمام اإلعالمى بالنشاط الرياضى، 
حدثت طفرة فى مجال التسويق والرعاية الرياضية، وأصبحت الشركات الراعية تتنافس وتتسابق لمحصول 

ة، وخاصة األندية الجماىيرية التى تحظى بشعبية كبيرة، الستقطاب عمى عقود رعاية األندية الرياضي
واستمالة جماىيرىا، بيدف التأثير عمى اتجاىاتيم نحو عالمتيا التجارية، لتحقيق أىدافيا االتصالية 

 والتسويقية.
كما أنيا  فقد أصبحت الرعاية الرياضية من أبرز األدوات التسويقية فى الترويج والتسويق لمعالمة التجارية،

تمعب دورًا أساسيًا فى تقديم الدعم والرعاية لألندية الرياضية، حيث أصبح نجاح األندية الرياضية يعتمد 
 بشكل كبير عمى وضعيا اإلقتصادى مما يضفى المزيد من األىمية لمرعاية الرياضية لدى األندية الرياضية.

حوذ عمى اىتمام وسائل اإلعالم، وليذا تتجو وتعد رياضة كرة القدم من أكثر الرياضات جماىيرية، وتست
غالبية الشركات إلى رعاية األحداث واألندية الرياضية، لموصول إلى أكبر عدد من المشاىدين والمتابعين 
بشكل سريع وفعال، حيث أن الرعاية الرياضية تعد من أكثر الوسائل فعالية فى الوصول إلى الجميور 

 مة التجارية بشكل فعال. المستيدف، ومن ثم الترويج لمعال
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وتمعب العالقات العامة بالشركات الراعية دورًا ىامًا فى الترويج لمعالمة التجارية من خالل استخداميا لكافة 
الوسائل واألساليب االتصالية والتسويقية لموصول إلى الجميور المستيدف لكسب ثقتو ووالءه لمعالمة 

 التجارية.
 أواًل : الدراسات السابقة :

ىناك العديد من الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت الرعاية الرياضية وتأثيرىا عمى العالمة التجارية 
لمشركات، كما تناولت العديد من الدراسات اتجاىات الجميور نحو العالمة التجارية، وقد تنوعت ىذه 

(، وقد قامت الباحثة بمراجعة 5052إلى  5002الدراسات ما بين دراسات عربية وأجنبية، في الفترة ما بين )
لقاء الضوء عمى أبرز األفكار واالتجاىات  عينة من البحوث والدراسات السابقة، التي تم االستفادة منيا، وا 
البحثية التي تناولتيا تمك الدراسات، وأبرز النتائج التى توصمت إلييا، وقد تم مراجعة وتصنيف البحوث 

 نب االستفادة من الدراسات السابقة والتعميق عمييا.والدراسات السابقة وأخيرًا جوا
سوف يتناول المحور األول البحوث والدراسات السابقة الخاصة بالرعاية الرياضية وتأثيرىا عمى العالمة 

  التجارية لمشركات، من خالل ثالثة نقاط رئيسية ىم:
 .رعاية األحداث واألنشطة الرياضية 
 .رعاية األندية الرياضية 
  مشاىير الرياضة.رعاية 

ثم يتناول المحور الثاني الخاص باألدبيات والدراسات السابقة الخاصة بالعالمة التجارية والترويج ليا في 
 نقطتين رئيسيتين ىما: 

  .قيمة العالمة التجارية 
 .اتجاىات الجميور نحو العالمة التجارية 

 المحور األول: دراسات خاصة بالرعاية الرياضية:
 برعاية األحداث واألنشطة الرياضية: دراسات تتعمق -
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بدراسة تأثير الرعاية الرياضية عمى الترويج لألحداث الرياضية.  Nuseir, M. T. (2020(2قام  -2
مدير ومنظم لألحداث الرياضية. أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن الشركات التي  000طبقت ىذه الدراسة عمي 

متيا التجارية، وتزيد من تعر  العمالء وتزيد من ترعى األحداث الرياضية تكتسب صورة محسنة عال
كما أشارت النتائج إلى أن الرعاة يقدمون الدعم الفني والمالي مقابل تحسين الوعي بالعالمة  المبيعات،

 التجارية وصورة العالمة التجارية، مما يؤدي في النياية إلى زيادة عائداتيم. 
التي قامت بتحميل العالقة بين  O. (2020Park, J. Y., & Sihombing, S .(5أكدت دراسة  -5

توافق راعي الحدث عمى صورة العالمة التجارية، والموقف تجاه العالمة التجارية ونية الشراء في سياق 
مستجيب شاركوا في ىذا الحدث. أظيرت  500رعاية األحداث الرياضية في إندونيسيا. طبقت الدراسة عمى

بين تطابق راعي الحدث  والمواقف تجاه العالمة التجارية؛ ىناك عالقة النتائج أن ىناك عالقة إيجابية 
 إيجابية بين المواقف تجاه العالمة التجارية ونية الشراء، وىناك عالقة إيجابية بينيما. 

فقد قامت بتحميل أوجو االختالف والتشابو بين عمميات رعاية  Celczynska, D. (2020) 3 دراسة -3
ياضة المحمية والوطنية والدولية في بولندا. يتضمن استكشاف أنشطة وأىداف الشركات التي ترعى الر 

ترويجية لمرعاية، ومعايير االختيار، وكذلك إجراءات اتخاذ القرارات التي تتبعيا الشركات في عممية تبادل 
عمميات  مقابمة مع ممثمين يرعون األحداث الرياضية في بولندا. أظيرت النتائج أن 29الرعاية. تم إجراء 

الرعاية تختمف باختالف مستوى الحدث الرياضي الذي يتم رعايتو. مع زيادة المستوى من المحمي إلى 
الوطني أو الدولي، تتبنى الشركات أىدافًا وقرارات أكثر توجيًا نحو الربح. في حين أن الشركات التي ترعى 

العواطف والتعاطف مع التخصصات الرياضية األحداث الرياضية المحمية غالبًا ما تستند في اختياراتيا عمى 
 أو منظمي األحداث. 
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التى ىدفت إلي استكشاف إذا ما  4(9109ميسون قطب، لينا عاطف، عال سميمان)دراسة كاًل من   -0
كان لرعاية األحداث والمسابقات الرياضية دورًا في بناء وتعزيز الوعي بالبراند وصورتو الذىنية. أظيرت 

ألحداث الرياضية تساىم في زيادة الوعي بالبراند )الراعي( كما أشارت أن برنامج رعاية نتائجيا أن رعاية ا
األحداث الرياضية اليقتصر عمي إظيار العالمة التجارية لممتمقي وعناصر ىويتو فقط، بل دمج فمسفتو 

المتاحة في  وطبيعة منتجاتو وخدماتو مع طبيعة الحدث الرياضي المدعوم، من خالل كافة الفرص التسويقية
 البيئة المقام فييا الحدث.

مشجعًا رياضيًا لمقارنة مواقفيم  260 لتى أجريت عمىاLee, J. Y., & Jin, C (2019)   5دراسة  -2
، توصمت إلى أن تأثير الوعي بالعالمة FIFA 5028حدث كأس العالم  تجاه راعي الشركة قبل وبعد

ما كان عميو قبل الرعاية، وأن االلتزام بالعالمة التجارية التجارية لمجية الراعية كان أقوى بعد الرعاية م
 وعالقة الرضا بين المستيمك والعالمة التجارية كان وثيق الصمة ببناء الوالء لمعالمة التجارية. 

 دراسات تتعمق برعاية األندية الرياضية: -
جبين أن المع 6Pradhan, D., Malhotra, R., & Moharana, T. R. (2020)تؤكد دراسة  -6

العالمة التجارية الراعية وتنوي شراء العالمة التجارية التي تتناسب مع شخصيتيم.  لدييم موقف إيجابي تجاه
مديري العالمات التجارية  وأوضحت الدراسة التأثير المباشر لممشاركة الخارجية عمى نية الشراء، والتي توجو

جيعيم عمى ارتداء المالبس ذات الصمة بالنادي. إلشراك المعجبين من خالل األنشطة المتعمقة بالحدث وتش
 تكوين موقف المعجبين لو آثار عمى جيات التسويق. فى حيث أن أثر ىذا االنخراط لو دور

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة لماذا تقرر  فقد 7(9106دراسة دفرور عبد النعيم، شاىد إلياس ) -7
حقيقيا ألىدافيا االتصالية والتسويقية من خالل رعاية المؤسسات رعاية أحداث أو أندية رياضية؟ وما مدى ت
مؤسسة من المؤسسات الممولة ألندية كرة القدم  50األندية واألحداث الرياضية؟، تم تطبيق الدراسة عمى 
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 –العدد الرابع عشر  –مارس  " " أثر رعاٌة األحداث الرٌاضٌة على صورة البراند الراعً( 9109مٌسون قطب، لٌنا عاطف، عال سلٌمان) - 

 مجلة العمارة والفنون اإلنسانٌة )الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون اإلسالمٌة(.
5

 - Lee, J. Y., & Jin, C. (2019). The effect of sponsor's brand on consumer-brand relationship in sport 
sponsorship. Global Business & Finance Review (GBFR), 24(1), 27-43.  
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 - Pradhan, D., Malhotra, R., & Moharana, T. R. (2020). When fan engagement with sports club brands matters 
in sponsorship: influence of fan–brand personality congruence. Journal of Brand Management, 27(1), 77-92. 

7
دراسة عٌنة من المؤسسات الممولة للنوادى  " دور الرعاٌة الرٌاضٌة فى تحقٌق األهداف اإلتصالٌة للمؤسسة "م، شاهد إلٌاس دفرور عبد النعٌ - 

 ( ، العدد العاشر ) الجزائر، جامعة الوادى، كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر(.9106الرٌاضٌة ، مجلة رؤى اإلقتصادٌة، ٌونٌه )
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فى الجزائر، وتم استخدام أداة االستبيان فى جمع البيانات، وتوصمت الدراسة إلى تصدر ىدف إظيار 
لممؤسسة فى الدرجة األولى من حيث درجة األىمية لدى المؤسسات الممولة وىذا  المسئولية اإلجتماعية

 يوضح مدى أىمية المسئولية اإلجتماعية فى نشاط الرعاية الرياضية.
ىدفت إلى التعرف عمى مدى تأثير الرعاية الرياضية عمى  التي 8( 9106دراسة خالدى نعيمة ) -8

مفردة من مستيمكى  336مؤسسة موبيميس، وبمغت عينة الدراسة اتجاىات المستيمك نحو العالمة التجارية ل
مؤسسة موبيميس، وتوصمت الدراسة إلى أن الرعاية الرياضية التى تقوم بيا مؤسسة موبيميس ساىمت إلى 

 حد كبير فى الرفع من حالة اإلرتباط العاطفى ما بين المستيمك وعالمتيا التجارية.
ىدفت إلى دراسة العالقات بين كل من الوالء السموكي  Biscaia, Rui, et al (9102) 9دراسة  -9

والوعي بالرعاية، والموقف تجاه اثنين من الرعاة الفعميين، ونوايا الشراء. وجمعت البيانات من المشجعين من 
فريق كره القدم المينية، وتوصمت الدراسة إلى أن والء المواقف يؤثر عمي الموقف تجاه كل من الرعاة ونوايا 

راء. ويؤثر الوالء السموكي عمي الوعي بالرعاية، ويؤثر الوعي بالرعاية تاثيرًا كبيرًا عمي الموقف تجاه كال الش
 الراعيين ، في حين أن الموقف تجاه الراعي كان أقوي مؤشر لتوقع نوايا الشراء.

دراسة لمتحقق من  بإجراء Wang, M. C. H., Cheng,et al(9100 )01 وقد قام كاًل من -20
ت العالمة التجارية لرعاية العالمات التجارية لمفريق الرياضي وما إذا كانت العالقات الييكمية محددا

المقترحة تختمف من بمد آلخر. حيث تم جمع تطبيق الدراسة عمى عينة من مشجعى الفرق الرياضية في 
ندونيسيا. وتوصمت الدراسة  إلى أن تحديد الفرق اثنين من االقتصادات / البمدان اآلسيوية،ىما تايوان وا 

والتطابق الممموس بين الكفيل والفريق الرياضي المدعوم يؤثر عمى مصداقية الكفيل، األمر الذي يؤثر بدوره 
عمى حقوق العالمة التجارية لمراعي ومع ذلك، فإن تأثيرات تحديد الفرق والتطابق الممحوظ عمى مصداقية 

ندون  يسيا عمى التوالي.الكفيل ال تتمقى أدلة داعمة في تايوان وا 

                                                           
8
دراسة حالة  لمؤسسة موبٌلٌس، مجلة دراسة  " دراسة تأثٌر الرعاٌة الرٌاضٌة على إتجاهات المستهلك نحو العالمة التجارٌة "نعٌمة   خالدى - 

 (، العدد الرابع واألربعون، )الجزائر، جامعة عمار ثلٌجى (.9106لجامعة عمار ثلٌجى، ٌولٌو )
9
 - Biscaia, R., Correia, A., Rosado, A. F., Ross, S. D., & Maroco, J. (2013). Sport sponsorship: The relationship 

between team loyalty, sponsorship awareness, attitude toward the sponsor, and purchase intentions. Journal 
of Sport Management, 27(4).  
10

 - Wang, M. C. H., Cheng, J. M. S., Purwanto, B. M., & Erimurti, K. (2011). The determinants of the sports team 
sponsor's brand equity: a cross-country comparison in Asia. International Journal of Market Research, 53(6).  
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 دراسات تناولت رعاية مشاىير الرياضة -
إلى توضيح أىمية العالمات التجارية لممالبس Escalada, S. M( .9190 )دراسة   تيدف -22

الرياضية الكبرى من حيث الرعاية داخل النخبة األوروبية لكرة القدم المحترفة. كما تم تحديد ما إذا كان لدى 
Adidas  وNike   من حيث قدرتيما عمى تنشيط الرعاية في ىذا القطاع، وىو أمر أساسي في  دور متساو

معركتيما العالمية ليكونا رائدين في السوق التي يتنافسان فيو. من أجل الحصول عمى المعمومات ذات 
الصمة في ىذا الصدد، قام الباحث بتحميل المحتوى لتسجيل الالعبين الرئيسيين في قطاع النخبة األوروبية 

كرة القدم، والذين ىم رعاة مالبسيم الرياضية الرسمية. تشير النتائج إلى أن أديداس ونايكي تسيطران بشكل ل
ىي العالمة التجارية المييمنة عمى تفعيل الرعاية الفردية،  Nikeواضح عمى تفعيل ىذا النوع من الرعاية. 

تاج أنو ال يوجد وزن متوازن تمامًا بين بشكل خفي. يمكن االستن Adidasبينما في الرعاية الجماعية تبرز 
 تفعيل الرعاية التي حققتيا كمتا العالمتين التجاريتين.

 .22Rai, J. S., Yousaf, A., Itani, M. N., & Singh, Aتناولت دراسة كاًل من  -25
ة نموذجًا متعدد األبعاد يعتمد عمى سمات المشاىير الرياضيين وتفحص توافق المؤيدين مع العالم (2021)

" كعالمة تجارية معتمدة American Touristerالتجارية المعتمدة. تستخدم عالمة تجارية غير رياضية "
" بغر  استنتاج أىمية سمات المشاىير الرياضيين Virat Kohliوتطابقيا مع أحد المشاىير الرياضيين "

مكن بسيولة توجيو نظرة كما يراىا المستيمكون نظًرا ألن مطابقتيا مع العالمة التجارية المعتمدة ي
ووجدت الدراسة أيًضا أنو حتى في المواقف غير المتوافقة  المستيمكين نحو العالمة التجارية المعتمدة.

)المشاىير الرياضيين والعالمة التجارية المعتمدة(، فإن جاذبية الرياضي المشيور ليا تأثير إيجابي عمى 
 المستيمكين.
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 - Rai, J. S., Yousaf, A., Itani, M. N., & Singh, A. (2021). Sports celebrity personality and purchase intention: the 
role of endorser-brand congruence, brand credibility and brand image transfer. Sport, Business and 
Management: An International Journal.  
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 & ,.25El-Bassiouny, N., Hamed, S., Hammad, H., Adib, Hتيدف دراسة  -23
Ammar,N. (2020)  إلى استكشاف المواقف المعرفية والعاطفية والمرتبطة بمشجعي كرة القدم المنتسبين
واستقراء صورة العالمة التجارية من خالل الرياضة. ُتوصمت النتائج أن  Mo Salahإلى العالمة التجارية 

مع  Mo Salahلمتسويق ىما أبرز مكونات صورة العالمة التجارية # األداء الرياضي ونمط الحياة القابل
اكتساب عنصر المواقف العاطفي األسبقية. وتعد تمك الدراسة مفيدة لممسوقين الرياضيين الميتمين باستخدام 

التجارية أو استخداميا كأداة تسويقية. يجب التركيز  Mo Salahالنداءات الفعالة في تسويق عالمة 
ت، في ىذه الحالة، عمى األداء الرياضي لمحمد صالح وكذلك أسموب حياتو. كما تظير النتائج اإلعالنا

 بشكل خاص أن محمد صالح يعتبر نموذجًا يحتذى بو لشريحة الشباب.
إلى تحديد واختبار التأثير التجريبي  Yoon, S. W., & Shin, S. (2017)02تيدف دراسة  -20

خالقية وعدم الكفاءة( حول النجم الرياضي لدي نظرة المستيمكين لمنجم لنوعين من المعمومات السمبية )الالأ
الرياضي والراعي. الدور الوسيط ألىمية المعبة )المتعمقة بالمعبة وغير متعمق بالمعبة( وتحديد ىوية المعجبين 
 بنجم رياضي )تحديد عالي وتحديد ىوية منخفضة(. طبقت الدراسة عمى عينة من المستيمكين الكوريين

(، وجدت الدراسة أن نوع المعمومات السمبية يؤثر عمى مواقف المشاركين تجاه 509الجنوبيين )العدد = 
النجم الرياضي والراعي. تشير ىذه النتيجة إلى أن مشاركة النجم الرياضي في األحداث السمبية ال تمحق 

 الضرر بسمعة النجم فحسب، بل تنتقص أيضًا من قيمة الشركة الراعية

 ر الثاني: دراسات خاصة بالترويج لمعالمة التجارية: المحو 
 دراسات تناولت قيمة العالمة التجارية: -
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين التزام العميل  04(9106طمعت أسعد وآخرون)دراسة  -2

مفردة  596ة وقيمة العالمة، وذلك بالتطبيق عمى عمالء البنوك التجارية في مصر. وقد بمغت عينة الدراس
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 - El-Bassiouny, N., Hamed, S., Hammad, H., Adib, H., & Ammar, N. (2020). Online C2C Interactions with Sports 
Brands: Insights from the# Mo Salah Brand. In Sport Entrepreneurship and Public Policy (pp. 117-133). Springer, 
Cham.  
13

 - Yoon, S. W., & Shin, S. (2017). The role of negative publicity in consumer evaluations of sports stars and 
their sponsors. Journal of Consumer Behaviour, 16(4), 332-342.  

04
" العالقة بٌن التزام العمٌل وقٌمة العالمة: دراسة تطبٌقٌة على عمالء البنوك التجارٌة فى ( 9106طلعت أسعد،عبد العزٌز على، سارة السٌد ) - 

 جامعة المنصورة(. -كلٌة التجارة -، محكمة، )المجلة المصرٌة للدراسات التجارٌة0، ع41مج مصر " 
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من عمالء البنوك التجارية، وأظيرت نتائج الدراسة وجود ارتباط معنوي ايجابي بين التزام العميل وقيمة 
 العالمة. كما أوضحت وجود تأثير معنوي ايجابي اللتزام العميل عمى قيمة العالمة.

أن تكون  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى ما يمكن 05(9106ىند محمد عبد العظيم)دراسة  -5
عميو طبيعة العالقة بين قيمة العالمة التجارية األم وأبعادىا متمثمة في )الوعى بالعالمة التجارية، والصورة 
الذىنية لمعالمة التجارية، والجودة المدركة لمعالمة التجارية، والوالء لمعالمة التجارية( من جانب والتالئم 

جانب آخر وبين نجاح إستراتيجية امتداد العالمة التجارية وقبول المدرك بين العالمة التجارية وامتدادىا من 
العميل لمنتج االمتداد، وذلك من خالل مراجعة الدراسات السابقة و األدبيات ومناقشة أىم نتائجيا وتحديد 
دالالت ومضامين تمك النتائج. وتوصمت الدراسة إلى وجود العديد من العوامل التى تؤثر عمى اتجاه العميل 

حو االمتداد، ومن أىم ىذه العوامل قيمة العالمة التجارية األم وأبعادىا متمثمة في)الوعى بالعالمة التجارية ن
األم، والصورة الذىنية لمعالمة التجارية األم، والجودة المدركة لمعالمة التجارية األم، والوالء لمعالمة التجارية 

 ألم ومنتج االمتداد.األم( والتالئم المدرك بين العالمة التجارية ا
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة عمى  06(9102عجايب سالمة، فؤاد الشيخ )دراسة  -3

بناء قيمة العالمات التجارية فى قطاع الخدمات بالتطبيق عمى سالسل مطاعم الوجبات السريعة المصنفة 
إلى أن ىناك عالقة إيجابية وقوة بين  سياحيًا، وذلك باالستناد إلى المستيمك، وتوصمت نتائج الدراسة

عوامل بناء قيمة العالمة التجارية وىي )عناصر العالمة التجارية المتمثمة لممطعم، والبرامج التسويقية، 
والمنافع المتعمقة بالخدمة، والمنافع غير المتعمقة بالخدمة( وبين قيمة عالمات مطاعم الوجبات السريعة 

معالمة التجارية، وتوصية اآلخرين بيا، واستعدادىم لدفع سعر أعمى لمحصول المتمثمة بوالء العممالء ل
 عمييا.
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 " دور قٌمة العالمة التجارٌة والتالئم المدرك فً اتجاه العمٌل نحو إستراتٌجٌة االمتداد: دراسة مرجعٌة "( 9106هند محمد عبد العظٌم) - 

 جامعة أسٌوط(. -كلٌة التجارة -، محكمة، ٌولٌو)مجلة كلٌة التجارة للبحوث العلمٌة61ع
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" عوامل بناء قٌمة العالمة التجارٌة باالستناد إلى المستهلك فى قطاع الخدمات: دراسة تطبٌقٌة على (9102مة، فؤاد الشٌخ )عجاٌب سال - 

 جامعة المنصورة(.  –كلٌة التجارة  -، محكمة )المجلة المصرٌة للدراسات التجارٌة4، ع27مج سالسل الوجبات السرٌعة فى األردن " 
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التى ىدفت إلى حث المسوقين عمى إدراك األثر الميم لمجودة  07(9102جودت عيطة )دراسة  -0
مفردة طبقت  300والقيمة المدركة من قبل العميل لتعزيز الوالء لمعالمة التجارية، وقد بمغت عينة الدراسة 

ى بع  الكميات التابعة لجامعة دمشق، وتوصمت الدراسة إلى أن القيمة المدركة لمعالمة التجارية تعد عم
 أكثر تأثيرًا فى الوالء لمعالمة التجارية من الجودة المدركة ليا.

إلى اختبار نموذج عممية خمق قيمة العالمة ل يوو  08(9101محمد عبد العظيم )كما ىدفت دراسة   -2
دى األسواق التى تمثل ثقافة مختمفة وىي السوق المصرية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن وزمالئو عمى أح

 بعد الوالء لمعالمة يمثل العامل األساسي والفارق في خمق قيمة العالمة.
 دراسات تناولت اتجاىات الجميور نحو العالمة التجارية: -
 إلى تحديد Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2020)09تيدف الدراسة التى أجراىا كاًل من  -6

تأثير مزيج المنتجات والمزيج الترويجي وصورة العالمة التجارية عمى قرارات شراء المستيمك لمنتجات 
مستيمكًا. أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن مزيج  96في جنوب تانجيرانج. بمغت عينة الدراسة  ساري روتي

وضحت النتائج أن صورة العالمة التجارية ليا تأثير المنتجات يؤثر بشكل كبير عمى شراء المستيمك، كما أ
كبير عمى قرارات الشراء لدى المستيمك مزيج المنتجات والمزيج الترويجي وصورة العالمة التجارية في 

 نفس الوقت ليما تأثير كبير عمى قرارات الشراء لدى المستيمك.
ع العالمة التجارية عن طريق مقياسًا متعدد التخصصات لبناء توقي Foroudi, P. (2019)91طور  -7

( تأييد 2مراجعة األدبيات وتحميل البيانات األولية. توضح ىذه الدراسة أن توقيع العالمة التجارية يتضمن )
موقف المستيمك المتسق تجاه نشر اسم العالمة التجارية وشعار العالمة التجارية )يتكون من الخط 

ميزة والسعي وراءىا وجودة المنظمة لممستيمكين وكذلك االتساق ( التعبير عن رسالة م5والتصميم والمون(؛ )
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، محكمة، تشرٌن األول )مجلة 00ع  أثر الجودة والقٌمة المدركة من قبل العمٌل فً تعزٌز الوالء للعالمة التجارٌة"" ( 9102جودة عٌطة ) - 

 جامعة القدس المفتوحة(. -جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلنسانٌة 
08

، محكمة،)مجلة التجارة 9ع المصرى " " عملٌة خلق قٌمة العالمة: اختبار نموذج ٌوو وزمالئه على السوق (9101محمد عبد العظٌم ) - 

 جامعة طنطا(. -كلٌة التجارة -والتموٌل
19

 - Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2020). The Influence of Product Mix, Promotion Mix and Brand Image on 
Consumer Purchasing Decisions of Sari Roti Products in South Tangerang. PINISI Discretion Review, 1(1), 165-
174. 
20

 - Foroudi, P. (2019). Influence of brand signature, brand awareness, brand attitude, brand reputation on 
hotel industry’s brand performance. International journal of hospitality management, 76, 271-285.  
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( تنفيذ ودعم وصيانة أنظمة توقيع العالمة التجارية لمفنادق عمى أساس استخدام 3في االتصال؛ و )
الوسائط عبر اإلنترنت / دون اتصال باإلنترنت. تشير النتائج إلى أن توقيع العالمة التجارية يتضمن نشر 

يمان العالمة التجارية(؛ يتكون أبعادىا؛ مو  قف العالمة التجارية مع مكونين )ارتباط العالمة التجارية وا 
الوعي بالعالمة التجارية من اإللمام بالعالمة التجارية والتعرف عمى العالمة التجارية؛ واالتساق في سمعة 

يوصى بتوقيع العالمة التجارية كأداة العالمة التجارية المقدمة من خالل تنفيذ أداء العالمة التجارية لمفندق. 
 مفيدة لصناعة الخدمات إلدارة سمعة العالمة التجارية العالمية لمفنادق وأدائيا.

إلى التعرف عمى أثر مكونات العالمة التجارية في  90(9108لؤي محمد المساعفة )ىدفت دراسة  -8
مصرفَا أردنيًا  22يق الدراسة عمى تشكيل الصورة الذىنية لدى عمالء قطاع المصارف في األردن، وتم تطب

مصارف غير أردنية، وتوصمت الدراسة إلى وجود تأثير لمكونات العالمة التجارية المتمثمة في )االسم،  8و
والشعار( في تشكيل الصورة الذىنية المتمثمة في)الشيرة، والتفضيل، والموثوقية، والجودة، والتميز عن 

 وجو الشركة نحو عمالئيا( لدى عمالء قطاع البنوك في األردن. المنافسين، والحداثة، والتطور، وت
إلى دراسة تأثيرات ثالثة طرق اتصال،  Grace, D., & O'cass, A. (2005)99سعى كاًل من  -9

وىي االتصال الخاضع لمرقابة )مثل اإلعالن / الترويج( ، واالتصاالت غير الخاضعة لمرقابة )الكممات 
واسم العالمة التجارية ، عمى تقييم العالمة التجارية لخدمة المستيمك.  ( / الدعاية( ،WOMالشفوية )

أظيرت النتائج أن االتصاالت الخاضعة لمرقابة واسم العالمة التجارية ليا تأثير كبير عمى رضا العمالء، 
قط عمى ليا تأثير كبير ف WOMومواقف العالمة التجارية، ونوايا إعادة استخدام العالمة التجارية. ثبت أن 

كما أشارت النتائج إلى أن االتصاالت الخاضعة لمرقابة واسم العالمة  نوايا إعادة استخدام العالمة التجارية.
التجارية أمران محوريان في تحديد توقعات المستيمك، وبالتالي التأثير عمى الرضا ومواقف العالمة 

 التجارية.
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، 00ع " أثر مكونات العالمة التجارٌة فً تشكٌل الصورة الذهنٌة لدي عمالء قطاع المصارف فً األردن" ( 9108ة )لؤي محمد المساعف - 

 محكمة )جامعة الجنان، مركز البحث العلمً(.
22

 - Grace, D., & O'cass, A. (2005). Examining the effects of service brand communications on brand 
evaluation. Journal of Product & Brand Management. 
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 منيا:التعميق عمى الدراسات السابقة وأوجو االستفادة 
من خالل عر  البحوث والدراسات السابقة، ورصد ما توصمت إليو من نتائج، أمكن تحديد نقاط االتفاق 
واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الراىنة، حيث تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في 

وتتفق معيا أيضًا في رصد اتجاىات  التعرف عمى تأثير الرعاية الرياضية في الترويج لمعالمة التجارية،
الجميور نحو الرعاية الرياضية بشكل عام، إال أنيا تختمف عنيا في عدة جوانب ىامة تمثل النقاط األساسية 

 التي انطمقت منيا تمك الدراسة الراىنة وىي:
والقميل منيا  اتجيت العديد من الدراسات السابقة إلى دراسة الترويج لمعالمة التجارية من منظور تجاري، -

 تعر  لدراسة دور العالقات العامة في الترويج لمعالمة التجارية من خالل الرعاية الرياضية.
كما أن معظم الدراسات السابقة الخاصة بالرعاية الرياضية تناولت الرعاية من اتجاه واحد وىو إما  -

الرياضية عمى األندية الرياضية، أو اتجيت إلي دراسة أثر الرعاية الرياضية عمى الشركات، أو أثر الرعاية 
أثر الرعاية الرياضية عمى اتجاىات الجميور، وأحيانًا كانت تجمع بع  الدراسات بين جانبيين ىما 
الشركة الراعية والجميور، أو الشركة الراعية والنادي المرعي، بينما اىتمت تمك الدراسة بدراسة األضمع 

ا )الشركة الراعية، والنادي المرعي، والجميور(، حيث أن عممية الرعاية الثالثة لعممية الرعاية الرياضية وىم
الرياضية ىي عممية متكاممة، وتحتاج إلى دراسة األبعاد الثالث لعممية الراعية، حتي تخرج الدراسة بالنتائج 
ن المرجوة، لجميع األطراف، وليس طرف دون أخري، حيث أنو لتستمر عممية الرعاية الرياضية، البد م

ال تفشل عممية الرعاية الرياضية، أو ال تحقق أىدافيا  انعكاسيا بشكل إيجابي عمى جميع األطراف، وا 
 المرجوة.

استخدمت ىذه الدراسة منيجيين بحثيين ىما )منيج المسح، والمنيج المقارن( وذلك لمخروج بأفضل  -
 وأدق النتائج وأوجو االختالف واالتفاق بين عينات الدراسة.

ت تمك الدراسة مدخميين بحثيين ىما )المدخل الكمي، والمدخل الكيفي( لتحقيق أكبر استفادة كما استخدم -
 عممية وعدم االقتصار عمى جانب واحد لمدراسة.
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لم تقتصر الدراسة الراىنة عمى عينة واحدة فقط، إنما تضمنت مجموعة من العينات لضمان تشخيص  -
ميور المستيدف، عينة من األندية الرياضية المرعية، الواقع بدقة، حيث تضمنت العينات )عينة من الج

 عينة من الشركات الراعية(.
لم تقتصر تمك الدراسة عمى أداة واحدة، بل تنوعت في أستخدام أدوات الدراسة، حيث استخدمت أداة  -

انات تحميل المضمون، وأداة المقابمة المتعمقة، باإلضافة إلى استمارة االستبيان، وذلك من أجل جمع البي
 بدقة وعمق، وبأساليب متنوعة.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
 التحديد الدقيق لمشكمة الدراسة، واإلجراءات المنيجية المالئمة لموضوع الدراسة. -2
صياغة التساؤالت، وفرو  الدراسة بناًء عن نتائج الدراسات السابقة، والتى ساعدت عمى تحديد  -5

 ة الخاصة بموضوع الدراسة.التساؤالت، والفرو  البحثي
االستفادة من نتائج الدراسات السابقة، وربطيا بنتائج الدراسة الراىنة، لتحقيق التكامل واإلضافة لمنتائج  - أ

 السابقة بما يسيم فى تطوير النتائج السابقة، واالستمرارية فى تطوير النتائج البحثية فى مجال الدراسة.
 ثانيًا : مشكمة الدراسة :

الدراسة إلى التعرف عمى الدور االتصالى لمعالقات العامة بالشركات الراعية لألندية الرياضية  تسعى ىذه
فى الترويج لمعالمة التجارية ومدي إنعكاسيا عمى اتجاىات الجميور نحوىا، من خالل دراسة كافة الوسائل 

لرياضية لموصول إلى الجميور واالستراتيجيات واألساليب االتصالية والترويجية لمشركات الراعية لألندية ا
المستيدف لكسب ثقتو ووالءه لمعالمة التجارية، والكشف عن مدى استفادة تمك الشركات من الرعاية 
الرياضية في التدعيم والترويج لعالمتيا التجارية، باإلضافة إلى التعرف عمى الصعوبات والعقبات التى 

خالل الرعاية الرياضية. كما تيدف الدراسة الراىنة إلى واجيت الشركات فى الترويج لمعالمة التجارية من 
التعرف عمى مدي استفادة األندية الرياضية من الرعاية، والكشف عن الصعوبات التي واجيتيا في التعامل 
مع الرعاة، والرؤي والمقترحات التي من شأنيا أن تحقق رعاية ناجحة لكل من الشركة الراعية والنادي 

 المرعي. 
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 : أىمية الدراسة : ثالثاً 
تواكب ىذه الدراسة االتجاىات الحديثة فى مجال الرعاية الرياضية والتسويق الرياضى، باإلضافة إلى   -0

اإلقبال الكبير من قبل الشركات لمرعاية الرياضية، مما يضفى المزيد من األىمية لمتعرف عمى الوسائل 
ة فى الترويج لعالمتيا التجارية بالمجال الرياضى، واالسترايجيات الترويجية التى تتبعيا الشركات الراعي

 ومدى انعكاسيا عمى اتجاىات الجميور نحو عالمتيا التجارية.
غالبية الدراسات السابقة اىتمت بدراسة الرعاية الرياضية لألحداث والبطوالت الرياضية سواء كانت   -9

 رعاية الرياضية لألندية الرياضية.بطوالت محمية أو قارية أو عالمية، والقميل منيا تعر  لدراسة ال
تنبع أىمية الدراسة فى تسميط الضوء عمى أىمية الرعاية الرياضية فى الترويج لمعالمة التجارية،   -2

والكشف عن األسس والمعايير التي تجعل الرعاية الرياضية ناجحة لكل من الشركة الراعية والنادي 
 المرعي، بما يحقق أىدافيم المرجوة.

اسة إسيامًا عمميًا عن الدور االتصالي العالقات العامة بالشركات الراعية لألندية الرياضية تقدم الدر  -4
فى الترويج لمعالمة التجارية من خالل نتائج الدراسة وتحميالتيا، لالستفادة منيا فى تطوير ذلك الدور 

 وتفعيمو بشكل ينعكس عمى كل من الشركات الراعية واألندية الرياضية باإليجاب.
المساىمة في االىتمام باالستثمار الرياضي فى مصر، من خالل دراسة دراسة الرعاية الرياضية  -5

والعمل عمى تطويرىا وتنميتيا من خالل رصد اإليجابيات والعمل عمى تنميتيا، وأيضًا من خالل رصد 
ل الرياضي، السمبيات والعمل عمى تالفييا، مما ينعكس فى النياية باإليجاب عمى االستثمار فى المجا

 وبذلك تحقيق اليدف المنشود من ىذه الدراسة. 
 رابعًا: أىداف الدراسة الميدانية:

 رصد العناصر المؤثرة عمى اتخاذ  الجميور قرار الشراء لمنتجات الشركة الراعية. -2
 التعرف عمى أىداف  ودوافع الجميور من شراء منتجات الشركات الراعية لفريقو.  -5
 ة األكثر تأثيرًا عمى السموك الشرائي لدى الجميور.رصد الوسائل الترويجي  -3
قياس مدى تأثير المكونات المعرفية والوجدانية والسموكية عمى اتجاىات الجميور نحوع عالمة الشركات  -0

 الراعية لفريقو.
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 مدى والء الجميور وثقتو فى العالمة التجارية لمشركات الراعية لفريقو. -2
 ية:خامسًا: تساؤالت الدراسة الميدان

 ما العناصر المؤثرة عمى اتخاذ  الجميور قرار الشراء لمنتجات الشركة الراعية؟ -2
 ما أىداف ودوافع الجميور من شراء منتجات الشركات الراعية لفريقو؟ -5
 ما ىي الوسائل الترويجية األكثر تأثيرًا عمى السموك الشرائي لدى الجميور؟ -3
السموكية عمى اتجاىات الجميور نحو عالمة الشركات ما مدى تأثير المكونات المعرفية والوجدانية و   -0

 الراعية لفريقو؟
 ما مدى والء الجميور وثقتو فى العالمة التجارية لمشركات الراعية لفريقو؟ -2

 سادسًا: فروض الدراسة:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين رأي المبحوثين في قدرة الرعاية الرياضية عمى الفرض األول: 

صول إلى الجماىير بشكل أسرع من أشكال الرعاية األخرى ومدى تأثير المكونات المعرفية والسموكية الو 
 والعاطفية عمى قرارىم الشرائي.

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى متابعة المبحوثين لفريقيم المفضل لكرة الفرض  الثاني: 
 ثر تأثيرًا عمى قراراتيم أو سموكيم الشرائي.القدم ورأييم في الوسيمة الترويجية األك

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة متابعة المبحوثين لمفريق الرياضي الفرض الثالث: 
المفضل ورأييم في قدرة الرعاية الرياضية عمى الوصول إلى الجماىير بشكل أسرع من أشكال الرعاية 

 األخرى.
قة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين رأي المبحوثين في الوسيمة الترويجية األكثر توجد عالالفرض الرابع: 

تأثيرًا عمى قراراتيم أو سموكيم الشرائي ومدى تأثير المكونات المعرفية والوجدانية والسموكية عمى قرارىم 
 الشرائي.

جات رعاة الفريق المفضل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين دافع اقتناء منتالفرض الخامس: 
 وجودتيا.
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توجد فروق ذات داللة احصائية درجة متابعة عينة الدراسة لمفريق المفضل لدييم الفرض السادس: 
 المؤىل الدراسي(. -الفريق المتابع -السن -والمتغيرات الديموجرافية المتمثمو في )النوع

 سابعًا : اإلجراءات المنيجية لمدراسة :
تمى ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، وتستيدف ىذه الدراسة وصف، وتحميل الدور تننوع الدراسة :  -

االتصالى الذى تقوم بو إدارة العالقات العامة بالشركات الراعية لألندية الرياضية فى الترويج لمعالمة 
نعكاس ذلك الدور ع مى التجارية، ورصد وسائميا، وأساليبيا االتصالية فى التواصل مع الجميور وا 

اتجاىات الجميور نحو العالمة التجارية لمشركات الراعية، وتحديد الصعوبات التى اعترضت الممارسة، 
 والتعرف عمى الرؤى، والمقترحات التى من شأنيا مواجية تمك الصعوبات.

 منيج الدراسة : -
المناىج تعتمد ىذه الدراسة عمى منيج المسح، حيث يعد منيج المسح من أنسب منيج المسح بالعينة:  - أ

العممية المالئمة لمدراسات الوصفية، حيث تم المسح بالعينة عمى عينة من جميور األندية الرياضية 
الجماىيرية لكرة القدم من أندية الدورى المصرى الممتاز )أ( المتمثمة في جميور النادي األىمي وجميور 

 نادي الزمالك.
لمقارن وذلك بيدف رصد أوجو االتفاق واالختالف تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج االمنيج المقارن:   - ب

 تجاه الشركات الراعية لنادييم المفضل. -عينة الدراسة  -في اتجاىات جميور األندية الرياضية 
 يتمثل في جميور األندية الرياضية عينة الدراسة.مجتمع الدراسة :  -
الرياضية الجماىيرية لكرة القدم  تطبق الدراسة عمى عينة من جميور األنديةالميدانية:  عينة الدراسة -

فى الدورى المصرى الممتاز )أ( عينة الدراسة، المتمثمة في جماىير النادى األىمى ونادي الزمالك، حيث 
 ( مفردة .000تبمغ مفردات عينة الدراسة )

 أدوات جمع البيانات : -
المستخدمة فى جمع بيانات  يعتبر االستبيان أحد األساليب األساسية  استمارة االستبيان )االستقصاء(:

أولية، أو أساسية، أو مباشرة من العينة المختارة، أو من جميع مفردات المجتمع، حيث قامت الباحثة 
( سؤال، باإلضافة إلى أسئمة المتغيرات الديموغرافية، حرصت من 26بتصميم استمارة استبيان تضمنت )
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تساؤالتيا، والتحقق من فروضيا، وقد قامت الباحثة  خالليا عمى تحقيق كافة أىداف الدراسة، واإلجابة عن
( 000استمارة غير صالحة، لتبمغ عدد االستمارات الصالحة ) 30( استمارة، تم استبعاد 030بتوزيع )
 استمارة.

 ( يوضح عينة الدراسة الميدانية0جدول رقم  )

 البيانات الشخصية
 اإلجمالي

 % ك

 النوع
 59.3 237 ذكور
 40.8 163 اناث

 100.0 400 اإلجمالي

 العمر
 

 12.8 51 28أقل من 
 28.3 113 52إلى أقل من  28من 
 26.3 105 32إلى أقل من  52
 17.8 71 02إلى أقل من  32
 11.5 46 60إلى أقل من  02

 3.5 14 فأكثر 60من 
 100.0 400 االجمالي

 
 المستوى التعميمي

 40.5 162 متوسط
 47.3 189 جامعي

 12.3 49 دراسات عميا
 100.0 400 االجمالي

 المينة

 26.5 106 طالب
 14.5 58 بدون عمل

 33.0 132 موظف قطاع عام
 14.3 57 موظف قطاع خاص
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 البيانات الشخصية
 اإلجمالي

 % ك
 5.8 23 مين حره
 3.0 12 مين حرفية
 3.0 12 متقاعد
 100.0 400 اإلجمالي

تمارة االستبيان فى جمع البيانات من خالل إجراء تم اختبار صالحية اسثامنًا: اختباري الصدق والثبات: 
 اختباري الصدق والثبات ليا، وذلك عمى النحو التالى: 

  اختبار الصدق(Validity) : ويعنى الصدق الظاىري صدق المقياس المستخدم ودقتو فى قياس المتغير
ث, تم القيام بعر  النظري أو المفيوم المراد قياسو, ولمتحقق من صدق المقياس المستخدم فى البح

البيانات )صحيفة االستبيان( عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى مناىج البحث واإلعالم 
 واإلحصاء. 

  اختبار الثبات(Reliability):  ويقصد بو الوصول إلى اتفاق متوازن فى النتائج بين الباحثين عند
ة اإلعالمية، أى محاولة الباحثة تخفي  استخداميم لنفس األسس واألساليب بالتطبيق عمى نفس الماد

نسب التباين ألقل حد ممكن من خالل السيطرة عمى العوامل التى تؤدى لظيوره فى كل مرحمة من مراحل 
% من 20قامت الباحثة بتطبيق اختبار الثبات عمى عينة تمثل  البحث، وىو ما تم عمى النحو التالى:

% من 2ان, ثم أعادت تطبيق االختبار مرة ثانية عمى عينة العينة األصمية بعد تحكيم صحيفة االستبي
%, مما يؤكد ثبات االستمارة  95.8المبحوثين بعد إسبوعين من االختبار األول، والذى وصل إلى 

 وصالحياتيا لمتطبيق وتعميم النتائج.
 تاسعًا: التحميل اإلحصائي لمبيانات:

، وذلك لتحميل بيانات الدراسة الميدانية، (SPSS)ائي قامت الباحثة باالستعانة ببرنامج التحميل اإلحص 
ويتمثل مستوى الداللة المعتمدة فى الدراسة الحالية فى كافة اختبارات الفرو  والعالقات االرتباطية ومعامل 
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 0.02% فأكثر، أى عند مستوى معنوية 92االنحدار فى قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة 
 فأقل. 
 ليب االحصائية المستخدمة:االسا

 أواًل: المقاييس الوصفية:
 .التكرارات البسيطة والنسب المئوية 
  .المتوسط الحسابي 
 .االنحراف المعياري, وىو الذي يحدد مدى تباعد أو تقارب القراءات عن وسطيا الحسابي 

 الوزن النسبى الذي يحسب من المعادلة:
 ى لمعبارة.الدرجة العظم( ÷ x 100)المتوسط الحسابي  

 ثانيًا: االختبارات اإلحصائية:
 ( لممجموعات المستقمة )ت( اختبارIndependent-Samples T-Test. ) 
 5كا (Chi square اختبار استقاللية العبارة ويستخدم لدراسة معنوية الفروق بين مجموعات المتغيرات )

 االسمية.
 Pearson Correlationبيرسون ) معامل ارتباط:   Correlationثالثًا: معامالت االرتباط 

Coefficient) 
 عاشرًا: اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة:

 مدي مشاىدتك لكرة القدم: -
 (9جدول رقم )

 مدي مشاىدة عينة الدراسة لكرة القدم
 % ك مدي مشاىدة عينة الدراسة لكره القدم

 90 360 نعم
 20 00 ال

 200 000 اإلجمالي
 دال 0.000 مستوي المعنوية:     1درجة الحرية:                        10.519:    5كا
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؛ فذكر المبحوثون "نعم" بنسبة مدي مشاىدة عينة الدراسة لكره القدمتوضح بيانات الجدول السابق عرضو 
 %(.20%(، ثم "ال" بنسبة )90)

، عند درجة حرية (10.519) 5تتسق ىذه النتيجة مع المؤشرات المبينة أسفل الجدول, حيث بمغت قيمة كا
(؛ مما يعني وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثين في مدى مشاىدتيم 0.000(، ومستوى معنوية )2)

 لكرة القدم.

 
 ( يوضح النسبة المئوية لمدي مشاىدة عينة الدراسة لكرة القدم0شكل رقم )

 
 ة لفريقك:العناصر التي تؤثر بدرجة كبيرة في إختيارك شراء منتجات الشركة الراعي -
 

 (2جدول رقم )
 العناصر التي تؤثر بدرجة كبيرة في إختيار عينة الدراسة لشراء منتجات الشركة الراعية لفريقيم

العناصر التي تؤثر بدرجة كبيرة في إختيارعينة 
 الدراسة لشراء منتجات الشركة الراعية لفريقيم

 اإلجمالي الزمالك االىمي
 % ك % ك % ك

 37.8 236 30.6 22 02 82 الجودة

90, نعم  

10, ال  
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العناصر التي تؤثر بدرجة كبيرة في إختيارعينة 
 الدراسة لشراء منتجات الشركة الراعية لفريقيم

 اإلجمالي الزمالك االىمي
 % ك % ك % ك

 33.2 229 36.7 66 59.0 23 إسم العالمة التجارية
 50.6 70 52.6 06 22.6 58 السعر
 50.3 73 50 36 50.6 37 الشكل

 2.7 6 5.8 2 0.6 2 بمد المنتج
 360 280 280 اإلجمالي

ختيار عينة العناصر التي تؤثر بدرجة كبيرة في إتشير البيانات السابق عرضيا إلى رأي المحبوثين في 
%(، ثم "إسم العالمة التجارية" 37.8؛ جاءت "الجودة" بنسبة )الدراسة لشراء منتجات الشركة الراعية لفريقيم

%(، وأخيرًا "بمد 50.3%(، ثم جاء " الشكل " بنسبة )50.0%(، وجاء " السعر " بنسبة )33.2بنسبة )
 %(، وجاءت النتائج كما يمي:2.7المنتج" بنسبة )

 دي األىمي:جميور النا
%(، ثم جاء " 59.0%(، تالىا "إسم العالمة التجارية" بنسبة)02جاءت "الجودة" في المرتبة األولى بنسبة)

%(، ثم جاء في المرتبة األخيرة "بمد المنتج" بنسبة 50.6%(، ثم جاء " الشكل " بنسبة)22.6السعر " بنسبة)
(0.6.)% 

 جميور نادي الزمالك:
%(، ثم 36.7%(، تالىا "إسم العالمة التجارية" بنسبة )30.6ة األولى بنسبة)جاءت "الجودة" في المرتب
%(، ثم جاء في المرتبة األخيرة "بمد المنتج" 50%(، ثم جاء " الشكل " بنسبة)52.6وجاء " السعر " بنسبة )

 %(.5.8بنسبة )
في إختيارىم لشراء اتفاق جميور كال الناديين عمى العناصر التي تؤثر بدرجة كبيرة  نستخمص مما سبق

 منتجات الشركة الراعية لفريقيم، بنفس ترتيب اختيار العناصر، مع اختالف النسب فيما بينيم.
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( يوضح النسبة المئوية العناصر التي تؤثر بدرجة كبيرة في إختيار عينة الدراسة لشراء 9شكل رقم )

 منتجات الشركة الراعية لفريقيم

 يقك المفضل ىو الدافع إلقتنائك لمنتجاتيا:ما إذا كانت رعاية الشركة لفر  -
 (2جدول رقم )

 ما إذا كانت رعاية الشركة لفريقك المفضل ىو الدافع إلقتنائك لمنتجاتيا
ىل تعد رعاية الشركة لفريقك المفضل ىو الدافع 

 إقتنائك لمنتجاتيا؟
 اإلجمالي الزمالك االىمي

 % ك % ك % ك
 20 280 06.2 83 23.9 97 نعم
حد ماالي   00 55.5 05 53.3 85 55.8 
 57.5 98 30.6 22 53.9 03 ال

 200 360 200 280 200 280 اإلجمالي
 غير دال 0.575 مستوي المعنوية:        5درجة الحرية:                         5.607:    5كا

فضل ومدى اعتبار ذلك رعاية الشركة لفريقيم المتشير البيانات السابق عرضيا إلى موقف المبحوثين من 
%(، 57.5%(، ثم جاءت "ال" بنسبة )20؛ جاءت "نعم" في المقدمة بنسبة )الدافع وراء إقتنائيم لمنتجاتيا
 %(.55.8وأخيرًا "إلى حد ما" بنسبة )

45 

29.4 

15.6 

20.6 
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 بلد المنتج الشكل السعر إسم العالمة التجارٌة الجودة

 الزمالك االهلً
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%(، وأخيرًا 53.9(%(، تالىا "ال" بنسبة 23.9جاءت "نعم" في المقدمة بنسبة )جميور النادي األىمي: 
 %(. 55.5سبة)"إلى حد ما" بن

%(، وأخيرًا "إلى 30.6%(، تالىا "ال" بنسبة )06.2جاءت "نعم" في المقدمة بنسبة)جميور نادي الزمالك: 
 %(.53.3حد ما" بنسبة )

(، عند درجة 9.617) 9تتسق ىذه النتيجة مع المؤشرات المبينة أسفل الجدول، حيث بمغت قيمة كا
ي عدم وجود فروق دالة إحصائيُا بين مشجعي النادي (؛ مما يعن0.272(، ومستوى معنوية )9حرية )

رعاية الشركة لفريقيم المفضل ومدى اعتبار ذلك الدافع وراء األىمي والزمالك من حيث موقفيم من 
 .إقتنائيم لمنتجاتيا

 
 ( يوضح النسبة المئوية ىل تعد رعاية الشركة لمفريق ىو الدافع إلقتناء منتجاتيا2شكل رقم )

 عاية الرياضية إليك بشكل أسرع من أشكال الرعاية األخري:مدي وصول الر  -
 (4جدول رقم )

 مدى وصول الرعاية الرياضية لعينة الدراسة بشكل أسرع من أشكال الرعاية األخري
ىل ترى أن الرعاية الرياضية تصل إليك بشكل 

 أسرع من أشكال الرعاية األخري؟
 اإلجمالي الزمالك االىمي

 % ك % ك % ك

53.9 
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ىل ترى أن الرعاية الرياضية تصل إليك بشكل 
 أسرع من أشكال الرعاية األخري؟

 اإلجمالي الزمالك االىمي
 % ك % ك % ك

 68.9 248 67.8 122 70 126 نعم
 31.1 112 32.2 58 30 54 ال

 100 360 100 180 100 180 اإلجمالي
 غير دال 0.649 مستوي المعنوية:           2درجة الحرية:                      0.207:    5كا

عاية ( يوضح النسبة المئوية لمدى وصول لرعاية الرياضية بشكل أسرع من أشكال الر 9شكل رقم )
 األخري

الرعاية الرياضية إلييم بشكل أسرع توضح بيانات الجدول السابق عرضو رأي المبحوثين في مدى وصول 
 %(.32.2%(، ثم جاءت "ال" بنسبة )68.9؛ فذكر المبحوثون "نعم" بنسبة )من أشكال الرعاية األخري
 %(.30%(، ثم جاءت " ال " بنسبة )70جاءت " نعم " بنسبة )جميور النادي األىمي: 
 %(.35.5%(، ثم جاءت " ال " بنسبة )67.8جاءت " نعم " بنسبة )جميور نادي الزمالك: 

(، عند درجة 0.207) 9تتسق ىذه النتيجة مع المؤشرات المبينة أسفل الجدول، حيث بمغت قيمة كا
عني عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين رأي مشجي (؛ مما ي0.649(، ومستوى معنوية )0حرية )

الرعاية الرياضية إلييم بشكل أسرع من أشكال الرعاية النادي األىمي ونادي الزمالك في مدى وصول 
 .األخري

التي توصمت إلى أن تأثير الوعي بالعالمة  Lee, J. Y., & Jin, C. (2019)92وىذا يتفق مع دراسة 
ن أقوى بعد الرعاية مما كان عميو قبل الرعاية، وأن االلتزام بالعالمة التجارية التجارية لمجية الراعية كا

 وعالقة الرضا بين المستيمك والعالمة التجارية كان وثيق الصمة ببناء الوالء لمعالمة التجارية.

                                                           
23

 - Lee, J. Y., & Jin, C. (2019). The effect of sponsor's brand on consumer-brand relationship in sport 
sponsorship. Global Business & Finance Review (GBFR), 24(1), 27-43.  
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( يوضح النسبة المئوية لمدى وصول لرعاية الرياضية بشكل أسرع من أشكال الرعاية 4شكل رقم )
 خرياأل

 درجة موافقتك أو معارضتك لمعبارات التالية:  -
 (5جدول رقم )

 التأثيرات المعرفية والسموكية والوجدانية لعينة الدراسة

 التأثيرات
ال اوافق  ال اوافق الي حد ما اوافق اوافق بشدة

 المتوسط بشدة
الوزن                

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

 لمعرفيةالتأثيرات ا

اتخاذ قرار 
تكرار 
شراء 
السمعة 

167 46.4 128 35.6 52 14.4 11 3.1 2 .6 4.24 84.8 2 
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 التأثيرات
 ال اوافق الي حد ما اوافق اوافق بشدة

ال اوافق 
 المتوسط بشدة

الوزن                
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
يتوقف 

عمى جودة 
الخدمة أو 
 المنتج
سمعة 
الشركة 
تؤثر 
بشكل 

كبير عمى 
قرار 
شرائي 
 لمنتجاتيا

170 47.2 130 36.1 41 11.4 13 3.6 6 1.7 4.24 84.8 2 

جودة 
المنتج ىى 
األساس 
في اتخاذ 
قرار 
شرائي 
 لممنتج

167 46.4 131 36.4 44 12.2 15 4.2 3 .8 4.23 84.6 5 

جمع 
المعمومات 
المتعمقة 
بشراء 

131 36.4 134 37.2 73 20.3 19 5.3 3 .8 4.03 80.6 3 
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 التأثيرات
 ال اوافق الي حد ما اوافق اوافق بشدة

ال اوافق 
 المتوسط بشدة

الوزن                
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
السمع أمر 
ميم قبل 
اتخاذ قرار 
 الشراء

يتأثر قرار 
شرائي 
لمنتجات 
رعاة 
فريقي 
بحسب 
 سعرىا

134 37.2 125 34.7 68 18.9 23 6.4 10 2.8 3.97 79.4 0 

متابعتي 
لفريقي 
تعرفني 

عمى السمع 
والخدمات 
المفضمة 
 بالنسبة لي

206 59.2 144 40.0 54 15.0 39 10.8 17 4.7 3.78 75.6 2 

 التأثيرات االوجدانية

اشعر 
بالثقة فى 
المنتجات 

102 28.3 132 36.7 84 23.3 40 11.1 2 .6 3.81 76.2 2 
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 التأثيرات
 ال اوافق الي حد ما اوافق اوافق بشدة

ال اوافق 
 المتوسط بشدة

الوزن                
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
الراعية 
 لفريقي
اشعر 
بالرضا 
عن شراء 
منتجات 
رعاة 
 فريقي

102 28.3 128 35.6 96 26.7 23 6.4 11 3.1 3.80 76.0 5 

اشعر 
بالوالء 
واالنتماء 
لمنتجات 
رعاة 
 فريقي

95 26.4 134 37.2 99 27.5 27 7.5 5 1.4 3.80 76.0 5 

سأجعل 
منتجات 
رعاة 
فريقي 
خياري 

األول عند 
 الشراء

101 28.1 123 34.2 98 27.2 29 8.1 9 2.5 3.77 75.4 3 

اىتم 
 0 74.4 3.72 4.7 17 10.8 39 21.7 78 33.1 119 29.7 107بمتابعة 
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 التأثيرات
 ال اوافق الي حد ما اوافق اوافق بشدة

ال اوافق 
 المتوسط بشدة

الوزن                
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
المنتجات 
الراعية 
 لفريقي
استمر 
بشراء 
منتجات 
رعاة 
 فريقي

67 18.6 146 40.6 103 28.6 40 11.1 4 1.1 3.64 72.8 2 

 التأثيرات السموكية

شرائي 
لمنتجات 
الشركات 
الراعية 
ي لفريق

يشعرني 
بالنجاح 
فى مساندة 

 فريقي

149 41.4 117 32.5 53 14.7 31 8.6 10 2.8 4.01 80.2 2 

سأتحدث 
بشكل جيد 
عن 

منتجات 

97 26.9 145 40.3 91 25.3 23 6.4 4 1.1 3.86 77.2 5 
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 التأثيرات
 ال اوافق الي حد ما اوافق اوافق بشدة

ال اوافق 
 المتوسط بشدة

الوزن                
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
الشركات 
الراعية 
 لفريقي
سأكتب 
تعميقات 
إيجابية 

عن المنتج 
عمى مواقع 
التواصل 
 اإلجتماعي

104 28.9 135 37.5 72 20.0 35 9.7 14 3.9 3.78 75.6 3 

أرشح 
دائمًا 
منتجات 
الشركات 
الراعية 
لفريقي 

ألصدقائي 
وأنصحيم 
 بشرائيا

92 25.6 125 34.7 102 28.3 32 8.9 9 2.5 3.72 74.4 0 

اتمنى أن 
اقتني كل 
السمع 

والخدمات 

100 27.8 108 30.0 85 23.6 50 13.9 17 4.7 3.62 72.4 2 
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 التأثيرات
 ال اوافق الي حد ما اوافق اوافق بشدة

ال اوافق 
 المتوسط بشدة

الوزن                
 الترتيب النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
التى ترعى 

 فريقي
اتمسك 
بشراء 
منتجات 
العالمة 
التجارية 
الراعية 
لفريقي 
دون عن 
 غيرىا

92 25.6 114 31.7 77 21.4 59 16.4 18 5.0 3.56 71.2 6 

أنا عمى 
استعداد 
لشراء 
منتجات 
الشركات 
الراعية 
لفريقي 
ميما كان 
 ثمنيا

78 21.7 102 28.3 92 25.6 65 18.1 23 6.4 3.41 68.2 7 

التأثيرات التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية لعينة الدراسة، نجد في ت الجدول السابق يوضح بيانا
المعرفية عمى الجميور، نجد تصدر " اتخاذ قرار تكرار شراء السمعة يتوقف عمى جودة الخدمة أو المنتج "  

%(،  ونظرًا 80.8وافقة)و " سمعة الشركة تؤثر بشكل كبير عمى قرار شرائي لمنتجاتيا " بوزن نسبي لمم



الدور االتصالى لمعالقات العامة بالشركات الراعية لألندية الرياضية فى الترويج لمعالمة 
 اتجاىات الجميور نحوىاالتجارية ومدى إنعكاسيا عمى 

 
 022                             0202دٌسمبر   -  لٌوٌو   العاشرالعدد        اإلعالم وتكنولوجٌا اإلتصال     المجلة العلمٌة لبحوث 

 

الىتمام الجميور بسمعة الشركة، وليذا السبب تعمل الشركات من خالل الرعاية الرياضية عمى تحسين 
التى  50 (9102سيد أحمد حاج عيسى )سمعتيا وصورتيا لدى الجماىير. وىذا ما توصمت إليو دراسة 

ين تستفيد من تحسين صورتيا وصورة أكدت أن المؤسسات الراعية لألندية واألحداث الرياضية والالعب
 عالمتيا التجارية لدى الجماىير من خالل الرعاية. 

%(، تالىا " 80.6تالىما " جودة المنتج ىى األساس في اتخاذ قرار شرائي لممنتج " بوزن نسبى لمموافقة ) 
%(، 80.6موافقة )جمع المعمومات المتعمقة بشراء السمع أمر ميم قبل اتخاذ قرار الشراء " بوزن نسبي لم

وجاء فى المرتبة األخيرة لمتأثيرات المعرفية عمى سموك المستيمك " متابعتي لفريقي تعرفني عمى السمع 
 %(.72.6والخدمات المفضمة بالنسبة لي " بوزن نسبى لمموافقة )

منتجات يوضح بيانات الجدول السابق التأثيرات الوجدانية عمى الجميور، نجد تصدر " اشعر بالثقة فى ال
%(، تالىا كل من " اشعر بالرضا عن شراء منتجات رعاة 76.5الراعية لفريقي " بوزن نسبي لمموافقة )

%(، وجاء فى المرتبة 76.0فريقي " و " اشعر بالوالء واالنتماء لمنتجات رعاة فريقي " بوزن نسبي لمموافقة )
%(. وىذا يتفق مع دراسة إسالم 75.8قة )األخيرة " استمر بشراء منتجات رعاة فريقي " بوزن نسبي لممواف

التى توصمت إلى أن جميور النادى يرغب بشراء منتجات العالمة التجارية الراعية  52(5027رأفت عبده )
لفريقو مستقباًل، وأرجع ذلك إلى أنو كمما قوي الرابط مع الفريق كمما كان من الممكن أن يشعر المشجعين أن 

ات الرعاة كطريقة لمتسديد لمعالمات التجارية الراعية مقابل دعم الفريق. وىذا واجبيم يحتم عمييم شراء منتج
التى أكدت   Pradhan, D., Malhotra, R., & Moharana, T. R. (2020)96يتفق مع دراسة 

العالمة التجارية الراعية وتنوي شراء العالمة التجارية التي تتناسب  أن المعجبين لدييم موقف إيجابي تجاه
 خصيتيم.مع ش
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 .941، مرجع سابق، ص " الرٌاضٌة
95
محكمة )جامعة  –ٌولٌو  -99ع  " تأثٌر رعاة النادى األهلى المصري على أعضاء النادى فى اتخاذ قرار الشراء "( 9107إسالم رأفت عبده ) - 
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 - Pradhan, D., Malhotra, R., & Moharana, T. R. (2020). When fan engagement with sports club brands matters 
in sponsorship: influence of fan–brand personality congruence. Journal of Brand Management, 27(1), 77-92. 
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يوضح بيانات الجدول السابق التأثيرات السموكية عمى الجميور، نجد تصدر " شرائي لمنتجات الشركات 
%(، تالىا " سأتحدث بشكل 80.5الراعية لفريقي يشعرني بالنجاح فى مساندة فريقي " بوزن نسبي لمموافقة )
%(، تالىا " سأكتب تعميقات 77.5جيد عن منتجات الشركات الراعية لفريقي " بوزن نسبي لمموافقة )

%(، تالىا " أرشح دائمًا 72.6إيجابية عن المنتج عمى مواقع التواصل اإلجتماعي " بوزن نسبي لمموافقة )
%(، وجاء في 70.0منتجات الشركات الراعية لفريقي ألصدقائي وأنصحيم بشرائيا " بوزن نسبي لمموافقة )

ا عمى استعداد لشراء منتجات الشركات الراعية لفريقي ميما كان ثمنيا المرتبة األخيرة لمتأثيرات السموكية " أن
 %(.68.5" بوزن نسبي لمموافقة )

 Biscaia, R., Trail, G., Ross, S., & Yoshida, M. (2017) وىذا يتفق مع دراسة  
تجارية في أوضحت أن الوالء السموكي تجاه العالمة التجارية غالبًا ما يترجم إلى نية شراء العالمة ال

التى توصمت إلى أن والء  Biscaia, Rui, et al (9102)98.  وىذا ما أكدتو دراسة 97المستقبل
المواقف يؤثر عمي الموقف تجاه كل من الرعاة ونوايا الشراء. ويؤثر الوالء السموكي عمي الوعي بالرعاية، 

الوعي بالرعاية تاثيرًا كبيرًا عمي كما يؤثر بشكل مختمف عمي الموقف ونوايا الشراء تجاه كل كفيل. ويؤثر 
 الموقف تجاه كال الراعيين، في حين أن الموقف تجاه الراعي كان أقوي مؤشر لتوقع نوايا الشراء.
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 - Biscaia, R., Trail, G., Ross, S., & Yoshida, M. (2017). A model bridging team brand experience and sponsorship 
brand experience. Op.cit,  pp 286. 
28

 -  Biscaia, R., Correia, A., Rosado, A. F., Ross, S. D., & Maroco, J. (2013). Sport sponsorship: The relationship 
between team loyalty, sponsorship awareness, attitude toward the sponsor, and purchase intentions. Journal 
of Sport Management, 27(4).  
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 ( يوضح النسبة المئوية لمتأثيرات المعرفية لعينة الدراسة5شكل رقم )

 

 
 سة( يوضح النسبة المئوية لمتأثيرات السموكية لعينة الدرا6شكل رقم )
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 ( يوضح النسبة المئوية لمتأثيرات الوجدانية لعينة الدراسة7شكل رقم )

 أشكال اإلعالن التالية التى تمفت إنتباه عينة الدراسة خالل مشاىدة مباراة لفريقيا: -
 (6جدول رقم )

 أشكال اإلعالن التالية التى تمفت إنتباه عينة الدراسة خالل مشاىدة مباراة لفريقيا

 نأشكال اإلعال
 الوزن المرجح الترتيب

 الترتيب
 النسبة الوزن الرابع الثالث الثاني األول

اسم العالمة التجارية عمى 
 قميص الفريق

 12 24 30 114 االىمي
 18 16 42 104 الزمالك 1 23.6 1218

 30 20 75 528 اإلجمالي

اسم العالمة التجارية عمى 
 شورت الفريق

 57 50 58 15 االىمي
 42 46 65 27 الزمالك 3 22.9 828

 99 96 253 05 اإلجمالي

اسم العالمة التجارية الراعية 
 حول الممعب

 45 55 56 24 االىمي
 39 69 46 26 الزمالك 2 23.2 838

 80 250 205 20 اإلجمالي
 4 20.3 735 66 51 37 26 االىمياسم العالمة التجارية الراعية 
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 نأشكال اإلعال
 الوزن المرجح الترتيب

 الترتيب
 النسبة الوزن الرابع الثالث الثاني األول

التى تضع فى منتصف 
 راةالممعب قبل بداية المبا

 81 49 27 23 الزمالك
 207 200 60 09 اإلجمالي

 - 100 3619 جممة األوزان المرجحة
أشكال اإلعالن التالية التى تمفت نتباه المبحوثين خالل مشاىدة مباراة تكشف البيانات السابق عرضيا عن 

%(، 53.6لعالمة التجارية عمى قميص الفريق" في المقدمة بنسبة )؛ جاء في المرتبة األولي " اسم الفريقيم
وىذا يدل عمى مدى أىمية وجود اإلعالن عمى قميص الفريق حيث أنو من أكثر وسائل اإلعالن وصواًل 
لمجماىير، وىذا يجيب عمى التساؤل اليام لماذا تدفع الشركات مبالغ كبيرة نظير رعاية قميص الفريق؟ وفقًا 

مميون جنيو من إحدى الشركات العقارية نظير  5الرياضي أن النادى األىمي حصد 59 ال كورة "" يلموقع 
رعاية قميص الفريق األول فى مباراة السوبر اإلفريقي التى جمعت بين فريق النادى األىمى وفريق نيضة 

 البركان المغربي والتى انتيت بفوز النادى األىمي وحصده لمقب السوبر اإلفريقي.
%(، ثم جاء في المرتبة 55.9"اسم العالمة التجارية عمى شورت الفريق" بنسبة ) اء في المرتبة الثانيةثم ج

"اسم  %(، ثم جاء في المرتبة األخيرة 53.5الثالثة " اسم العالمة التجارية الراعية حول الممعب " بنسبة )
 %(.50.3باراة" بنسبة )العالمة التجارية الراعية التى تضع فى منتصف الممعب قبل بداية الم

أشكال اإلعالن التى تمفت وىذا يدل عمى اتفاق كل من جميور النادي األىمي وجميور نادي الزمالك، حول 
 انتباىيم خالل مشاىدة مباراة لفريقيم.

 نتائج فروض الدراسة:
ى توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين رأي المبحوثين في قدرة الرعاية الرياضية عم -0

الوصول إلى الجماىير بشكل أسرع من أشكال الرعاية األخرى ومدى تأثير المكونات المعرفية والسموكية 
 والعاطفية عمى قرارىم الشرائي.
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  الجماىير  قدرة الرعاية الرياضية عمى الوصول إلى        
 شكل أسرع من أشكال الرعاية األخرى                       

 
 

 المعرفية والسموكية والعاطفية تأثير المكونات
 عمى قرارىم الشرائي 

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

مستوي 
 الداللة المعنوية

 دال 0.000 **0.244 التأثيرات المعرفية
 دال 1.111 **1.422 التأثيرات الوجدانية
 دال 1.111 **1.470 التأثيرات السموكية
 360 إجمالي العينة )ن(

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين رأي المبحوثين في قدرة تكشف البيانات السابق عرضيا عن وجود 
الرعاية الرياضية عمى الوصول إلى الجماىير بشكل أسرع من أشكال الرعاية األخرى ومدى تأثير المكونات 

المعرفية، بمغت قيمة معامل ارتباط ؛ حول التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية عمى قرارىم الشرائي
(، وفيما يتعمق بالتأثيرات الوجدانية، بمغت قيمة معامل 0.000(، عند مستوى معنوية )**0.244بيرسون )

(، وحول التأثيرات السموكية، بمغت قيمة معامل 0.000(، عند مستوى معنوية )**0.033ارتباط بيرسون )
كمما ارتفع رأي المبحوثين في (؛ مما يعني أنو 0.000نوية )(، عند مستوى مع**0.072ارتباط بيرسون )

رأي المبحوثين في قدرة الرعاية الرياضية عمى الوصول إلى الجماىير بشكل أسرع من أشكال الرعاية 
 األخرى، ارتفع تأثير المكونات المعرفية والوجدانية والسموكية عمى قرارىم الشرائي.

صائية بين مدى متابعة المبحوثين لفريقيم المفضل لكرة القدم توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إح -9
 ورأييم في الوسيمة الترويجية األكثر تأثيرًا عمى قراراتيم أو سموكيم الشرائي

   المبحوثين لفريقيم المفضل لكرة القدممتابعة             
 
 
 

 ورأييم في الوسيمة الترويجية األكثر 
 تأثيراً عمى قراراتيم أو سموكيم الشرائي

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

مستوي 
 الداللة المعنوية

 دال 1.111 **1.458
 360 إجمالي العينة )ن(
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عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى متابعة المبحوثين تكشف البيانات السابق عرضيا عن وجود 
، حيث م أو سموكيم الشرائيلفريقيم المفضل لكرة القدم ورأييم في الوسيمة الترويجية األكثر تأثيرًا عمى قراراتي

مما يعني أنو كمما ارتفعت  (؛0.000(، عند مستوى معنوية )**1.458بمغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )
متابعة المبحوثين لفريقيم المفضل لكرة القدم، ارتفع رأييم في الوسيمة الترويجية األكثر تأثيرًا عمى قراراتيم أو 

 .سموكيم الشرائي
اطية ذات داللة إحصائية بين درجة متابعة المبحوثين لمفريق الرياضي المفضل توجد عالقة ارتب -2

 ورأييم في قدرة الرعاية الرياضية عمى الوصول إلى الجماىير بشكل أسرع من أشكال الرعاية األخرى
   المبحوثين لفريقيم المفضل لكرة القدممتابعة             
 
 
 

 رقدرة الرعاية الرياضية عمى الوصول إلى الجماىي
 كل أسرع من أشكال الرعاية األخرىبش 

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

مستوي 
 الداللة المعنوية

 دال 1.111 **0.226
 360 إجمالي العينة )ن(

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة متابعة المبحوثين لبيانات السابق عرضيا عن وجود تكشف ا
ة الرياضية عمى الوصول إلى الجماىير بشكل أسرع من لمفريق الرياضي المفضل ورأييم في قدرة الرعاي

(، عند مستوى معنوية **0.226، حيث بمغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )أشكال الرعاية األخرى
مما يعني أنو كمما ارتفعت درجة متابعة المبحوثين لمفريق الرياضي المفضل، ارتفع رأييم في  (؛0.000)

 .ول إلى الجماىير بشكل أسرع من أشكال الرعاية األخرىقدرة الرعاية الرياضية عمى الوص
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين رأي المبحوثين في الوسيمة الترويجية األكثر تأثيرًا عمى -0

قراراتيم أو سموكيم الشرائي ومدى تأثير المكونات المعرفية والوجدانية والسموكية عمى قرارىم 
 الشرائي.
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 ن في الوسيمة الترويجية األكثررأي المبحوثي          
  تأثيراً عمى قراراتيم أو سموكيم الشرائي                  

 
 

 تأثير المكونات المعرفية والوجدانية والسموكية
 عمى قرارىم الشرائي 

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

مستوي 
 الداللة المعنوية

 دال 0.000 **0.475 التأثيرات المعرفية
 دال 1.111 **0.435 التأثيرات الوجدانية
 دال 1.111 **0.364 التأثيرات السموكية
 360 إجمالي العينة )ن(

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين رأي المبحوثين في تكشف البيانات السابق عرضيا عن وجود 
الوسيمة الترويجية األكثر تأثيرًا عمى قراراتيم أو سموكيم الشرائي ومدى تأثير المكونات المعرفية والوجدانية 

(، **0.475؛ حول التأثيرات المعرفية, بمغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )والسموكية عمى قرارىم الشرائي
(، وفيما يتعمق بالتأثيرات الوجدانية, بمغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 0.000عند مستوى معنوية )

معامل ارتباط بيرسون  (، وحول التأثيرات السموكية, بمغت قيمة0.000(، عند مستوى معنوية )**0.435)
كمما ارتفع رأي المبحوثين في الوسيمة (؛ مما يعني أنو 0.000(، عند مستوى معنوية )**0.364)

الترويجية األكثر تأثيرًا عمى قراراتيم أو سموكيم الشرائي، ارتفع تأثير المكونات المعرفية والوجدانية والسموكية 
 .عمى قرارىم الشرائي

 ات داللة احصائية بين دافع اقتناء منتجات رعاة الفريق المفضل وجودتياتوجد عالقة ارتباطية ذ -5
 دافع اقتناء منتجات رعاة الفريق المفضل            
 
 
 
 

 الجودة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

مستوي 
 الداللة المعنوية

 دال 1.111 **0.489
 360 إجمالي العينة )ن(
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داللة إحصائية بين دافع اقتناء منتجات رعاة عالقة ارتباطية ذات تكشف البيانات السابق عرضيا عن وجود 
(، عند مستوى معنوية **0.489، حيث بمغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )الفريق المفضل وجودتيا

كمما ارتفع دافع اقتناء منتجات رعاة الفريق المفضل، دل ذلك عمى ارتفاع درجة (؛ مما يعني أنو 0.000)
 .جودتيا

ة درجة متابعة عينة الدراسة لمفريق المفضل لدييم والمتغيرات توجد فروق ذات داللة احصائي -6
 المؤىل الدراسي( -الفريق المتابع -السن -الديموجرافية المتمثمو في )النوع

                    متابعة عينة الدراسة    
 لمفريق المفضل لدييم          

 
 
 

 المتغيرات الديموجرافية

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

 مؤشرات إحصائية

درجة  االختبار
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

 النوع
ت=  740. 1.57 220 ذكور

0.558 
دال 0.000 328  

 719. 1.91 140 اناث

 العمر
 

 925. 1.93 44      28أقل من 

ف= 
0.078 

2 
320 

دال 0.002  

إلى أقل  28من 
          52من 

105 1.63 .669 

إلى أقل من  52
32              

94 1.72 .694 

إلى أقل من  32
02                                   

67 1.49 .704 

إلى أقل من  02
60                                   

40 2.03 .800 
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                    متابعة عينة الدراسة    
 لمفريق المفضل لدييم          

 
 
 

 المتغيرات الديموجرافية

 المتوسط العدد
االنحراف 
 المعياري

 مؤشرات إحصائية

 االختبار
درجة 
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

 699. 1.40 10           فأكثر                               60من 
 749. 1.70 360 اإلجمالي

 
 المؤىل

 772. 1.59 148 متوسط
ف= 
9.326 

5 
327 

دال 0.000  
 683. 1.69 169 جامعي

 774. 2.14 43 دراسات عميا
 749. 1.70 360 اإلجمالي

الفريق 
 المفضل

ت=  713. 1.68 180 األىمي
0.653 

358 
غير  0.623
 784. 1.72 180 الزمالك دال

مدى وجود فروق ذات داللة احصائية درجة متابعة عينة الدراسة لمفريق تكشف البيانات السابق عرضيا عن 
المؤىل الدراسي(؛ حول  -الفريق المتابع -السن -المفضل لدييم والمتغيرات الديموجرافية المتمثمو في )النوع

(، وكانت الفروق لصالح اإلناث ثم الذكور. 0.000وى معنوية )(، عند مست0.558النوع, بمغت قيمة ت )
(, وكانت الفروق لصالح من تقل 0,002(، عند مستوى معنوية )0.078وحول السن، بمغت قيمة ف )

". 52-28"، وأخيرًا بين "02-32"، ثم بين "60-02عامًا", ثم تتراواح أعمارىم بين " 28أعمارىم عن "
(، وكانت الفروق لصالح 0.000(، عند مستوى معنوية )9.326ت قيمة ف )وفيما يتعمق بالمؤىل، بمغ

الحاصمين عمى "دراسات عميا"، ثم " مؤىل جامعي"، وأخيرًا "تعميم متوسط". وحول الفريق المفضل، بمغت 
(. وبذلك يتضح فروق ذات داللة احصائية درجة متابعة 0.623(، عند مستوى معنوية )0.653قيمة ت )
المؤىل الدراسي(،  -السن -ة لمفريق المفضل لدييم والمتغيرات الديموجرافية المتمثمو في )النوععينة الدراس
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في حين ال  توجد فروق ذات داللة احصائية درجة متابعة عينة الدراسة لمفريق المفضل لدييم وفق الفريق 
 المتابع.

 النتائج العامة لمدراسة: -
 أواًل: نتائج تساؤالت الدراسة:

%(، مقابل نسبة 90.0ئج الدراسة، أن غالبية عينة الدراسة تشاىد لعبة كرة القدم بنسبة)أظيرت نتا -2
 %( من عينة الدراسة ال تشاىد لعبة كرة القدم.20.0)

عينة الدراسة لشراء منتجات الشركة  العناصر التي تؤثر بدرجة كبيرة في إختيارأظيرت النتائج أن  -5
%(، وأخيرًا 33,2%(، ثم "إسم العالمة التجارية" بنسبة )37,8) "الجودة" بنسبةالراعية لفريقيم، جاءت 

 %(.2,7"بمد المنتج" بنسبة )

أظيرت النتائج أن موقف المبحوثين إيجابي تجاه رعاية الشركة لفريقيم المفضل واعتبار ذلك الدافع وراء  -3
 %(.57,5%(، وجاءت "ال" بنسبة )20إقتنائيم لمنتجاتيا؛ حيث جاءت "نعم" بنسبة )

أظيرت النتائج أن معظم عينة الدراسة ترى أن الرعاية الرياضية تصل إلييا بشكل أسرع من أشكال  -0
 %(.32,2%(، ثم جاءت "ال" بنسبة )68,9جاءت "نعم" بنسبة )الرعاية األخري، 

أظيرت نتائج التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية لعينة الدراسة، حول التأثيرات المعرفية عمى  -2
يور، تصدر " اتخاذ قرار تكرار شراء السمعة يتوقف عمى جودة الخدمة أو المنتج "  و " سمعة الجم

%(. أما عن التأثيرات 80.8الشركة تؤثر بشكل كبير عمى قرار شرائي لمنتجاتيا " بوزن نسبي لمموافقة)
ن نسبي لمموافقة الوجدانية عمى الجميور، نجد تصدر " اشعر بالثقة فى المنتجات الراعية لفريقي " بوز 

%(، أما عن التأثيرات السموكية عمى الجميور، نجد تصدر " شرائي لمنتجات الشركات الراعية 76.5)
 %(.80.5لفريقي يشعرني بالنجاح فى مساندة فريقي " بوزن نسبي لمموافقة )

ذكر المبحوثون ؛ فأشكال اإلعالن التى تمفت نتباه المبحوثين خالل مشاىدة مباراة لفريقيم أظيرت النتائج -6
"اسم العالمة التجارية  %(، ثم 53,6" اسم العالمة التجارية عمى قميص الفريق" في المقدمة بنسبة )

%(، تالىا " اسم العالمة التجارية الراعية حول الممعب " بنسبة 55,9عمى شورت الفريق" بنسبة )
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تصف الممعب قبل بداية المباراة" "اسم العالمة التجارية الراعية التى تضع فى من %(، واخيرًا 53,5)
 %(.50,3بنسبة )

ترى غالبية مفردات عينة الدراسة أن "الدعم المالي" أبرز ما تقدمو الشركة الراعية لمنادى حتى تصبح  -7
%(، 23.2%(، ثم "المساىمة في شراء صفقات جديدة" بنسبة )67.2راعي لو، حيث جاء بنسبة )

 %(.35,5نقدية" بنسبة ) وأخيرًا " تقديمات مساعدات وىبات غير
 ثانيًا: نتائج فروض الدراسة:

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين رأي المبحوثين في قدرة الرعاية الرياضية عمى الوصول  -2
إلى الجماىير بشكل أسرع من أشكال الرعاية األخرى ومدى تأثير المكونات المعرفية والسموكية 

 ائي.والعاطفية عمى قرارىم الشر 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى متابعة المبحوثين لفريقيم المفضل لكرة القدم ورأييم  -5

 في الوسيمة الترويجية األكثر تأثيرًا عمى قراراتيم أو سموكيم الشرائي.
رأييم توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة متابعة المبحوثين لمفريق الرياضي المفضل و  -3

 في قدرة الرعاية الرياضية عمى الوصول إلى الجماىير بشكل أسرع من أشكال الرعاية األخرى.
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين رأي المبحوثين في الوسيمة الترويجية األكثر تأثيرًا عمى  -0

 سموكية عمى قرارىم الشرائي.قراراتيم أو سموكيم الشرائي ومدى تأثير المكونات المعرفية والوجدانية وال
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين دافع اقتناء منتجات رعاة الفريق المفضل وجودتيا. -2
توجد فروق ذات داللة احصائية درجة متابعة عينة الدراسة لمفريق المفضل لدييم والمتغيرات  -6

 لمؤىل الدراسي(.ا -الفريق المتابع -السن -الديموجرافية المتمثمو في )النوع
 توصيات الدراسة: -
ضرورة االعتماد عمى جميع أنشطة المزيج الترويجي، في الترويج لمنتجات الشركات وعالمتيا  -7

 التجارية، وعدم إىمال دور التسويق المباشر في الترويج لمنتجات الشركة من خالل الرعاية الرياضية.
ا التجارية وعالمة النادي المرعي، وأن تكون ضرورة اىتمام الشركات بخمق ىوية مشتركة بين عالمتي -8

 رعاية قائمة عمى المصالح المتبادلة، وأن تشمل الرعاية جميع الجوانب وليس الجانب المادي فقط.
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ضرورة اىتمام الشركات بالترويج لعالمتيا التجارية من خالل وسائل التواصل اإلجتماعي، واعتبارىا  -9
تيدف، بشكل أسرع وبأقل تكمفة من اإلعالن من خالل منصة رئيسية في الوصول لمجميور المس

 الوسائل التقميدية.
ضرورة اىتمام الشركات بتحقيق أقصى استفادة من رعاية األندية الرياضية، وخاصًة األندية  -20

 الجماىيرية بما تممكو من قاعدة جماىيرية كبيرة.
 ور ونية الشراء.إجراء المزيد من البحوث لدراسة تأثير الرعاية عمى اتجاىات الجمي -22
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