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أداء العاملين    يف دراسة تأثير تطبيق ممارسات التسويق المستدام للحرف التراثية بواحة سيوه 
 الدور المعدل للتأصيل الحرفي والثقافي : بها

 عبد السالم عزة محمد
 للسياحة والفنادق العالي المصري المعهد 

 الملخص معلومات المقالة          
 الكلمات المفتاحية 

الحرف   ؛التسويق المستدام
التراثية؛ التسويق التقليدي؛ 

سيوه؛ أبعاد التنمية 
 .ةالمستدام
 (JAAUTH) 

،  4، العدد 21المجلد 
 (، 2021ديسمبر )

 . 317-288ص 

بواحة سيوه   التراثية  الحرفية  المنتجات  أهم  على  الضوء  إلقاء  إلى  الدراسة  تهدف 
حاولة  مآخر  وإبراز أهم المعوقات التى تعترض هذه الحرف التراثية، ومن جانب  

بالواحة.   التراثية  للحرف  المستدام  التسويق  تطبيق  إمكانية  على  الضوء  إلقاء 
اال إدارة  ذلك  فى  بواحة  مستخدمًا  الحرفية  الورش  أصحاب  إلى  الموجهة  ستبانة 

سيوه. وبناء على الدراسة النظرية والميدانية وآراء أصحاب الورش تم اقتراح عدد  
حرفيين حفاظًا على الموروث الحضاري  ليب امن التوصيات كضرورة إعداد وتدر 

المستدام  التسويق  أهمية  السياحي إلبراز  اإلعالم  دور  تفعيل  و  المتميز  والثقافي 
للحرف التراثية، العمل على إقامة المعارض الخارجية والداخلية لعرض المنتجات  

 . اليدوية بالواحة

 مقدمة:

مددل مددن أجددل تبنددى منتجددات تسددهم فددي الحفددا  علددى البي ددة عتددي تالحديثددة ال تيعددد التسددويق المسددتدام أحددد التطددورا
دائمدددا إلددددى إال أنهدددم يميلدددو   المسدددتهل ين علدددى الدددرام مدددن اخدددتالف أذواق واتجاهددداتفوالمجتمدددل علدددى حدددد سدددواء 

  (.2017 محصر، )عبد الحكيم،لمساعدة المجتمل وت امله وذلك المنتجات التي ال تضر بهم أو بمن حولهم 

 البحثيةالمشكلة 
ر الحرف التراثية تركة ف رية وروحية ونفسدية واجتماييدة يتوارثهدا الخلد  عدن السدل ، كمدا أنهدا تعدد حلقدة مدن بتعت

، كمددا أنهددا نهددا تعمددل علددى إيجدداد فددري عمددل لل ثيددر مددن الف دداتإبددر ايجيدداث حيدد  ع الحضدداري حلقددات التواصددل 
لددك يواجدده هددذا القطددار العديددد مددن ذكددل  اسددتقطاب ال ثيددر مددن السددياح وتعزيددز القطددار السددياحي، وراددم فدديتسددهم 

ويعد تبندي تهدد مستقبل الحرف التراثية وضع  القاعدة اإلنتاجية وتف ك قطاعات الحرف التراثية،   التيالمعوقات  
تحقيددق العديددد مددن المزايددا، مثددل الحفددا  علددى المددوارد  يعمددل علددى، حيدد   ملحددةضددرورة  المسددتدامالتسددويق  ةف ددر 

 ددة وتحقيددق الرضددا والرفاعيددة للعمددالء مددن خددالث  تقددديم منتجددات آمنددة وايددر مضددرة يبالبضددرار الطبيعيددة وعدددم اإل
فدي البحد   ةتبدرز مكدكلومن هنا  ( 2010)الصمادي،  اإلنتاجايمثل للموارد المستخدمة في  واالستخدامبالبي ة،  

مددن خددالث ين بهددا للعددامدراسددة تدد ثير تطبيددق ممارسددات التسددويق المسددتدام للحددرف التراثيددة بواحددة سدديوه علددى أداء ا
 -التساؤالت التالية :
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 ؟ما مبررات ظهور التسويق المستدام .1
 ؟تعود على الحرف التراثية بالواحة عند تطبيق التسويق المستدام بها التيما الفوائد  .2
 ؟تتبنى ف رة التسويق المستدام التي السياحية المؤسساتتواجه   التيما أهم المعوقات  .3
 ؟ ق التسويق المستدام للحرف التراثية بالواحة يتطب ما النتائج المترتبة على .4

 فرضيات الدراسة
الكفاءة( تأثيرا   –الفعالية  –)التكيف  األداءمتغيرات  تأثيرا إيجابيا علىتؤثر ممارسات التسويق المستدام  .أ

   ايجابيا
 إيجابيا تؤثر ممارسات التسويق المستدام على الت يف ت ثيرا 

 إيجابيا ى الفعالية ت ثيرا لام عتؤثر ممارسات التسويق المستد
   إيجابياتؤثر ممارسات التسويق المستدام على ال فاءة ت ثيرا 

 األداءيجابية ما بين ممارسات التسويق المستدام ومتغيرات إليعدل العالقة ا والثقافي الحرفيالتأصيل  .ب
 الكفاءة(.  –الفعالية  –)التكيف 
 والت يف ما بين ممارسات التسويق المستدام  ةابيجيإليعدث العالقة ا والثقافي الحرفيالت صيل 
 يجابية ما بين ممارسات التسويق المستدام والفعاليةإليعدث العالقة ا والثقافي الحرفيالت صيل 

 يجابية ما بين ممارسات التسويق المستدام وال فاءةإلالعالقة ا والثقافي يعدثالت صيل الحرفي 
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 نموذج فرضيات الدراسة (1شكل )
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 البحث هميةأ
التراثية بالواحة والتعرف على المككالت   فى أهمية البح     تتضح التسويق المستدام للحرف  التعرف على كيفية 

اإلجراءات لتبسيط  مقترحات  وتقديم  التطبيق  هذا  تعوق  وتويية   التى  التسويق  من  النور  هذا  لتطبيق  المطلوبة 
بالواحة حي    التراثية  اليدوية  الورش والحرف  للواحة وللحرفيين  ب  تطإأصحاب  إلى منفعة  النور يؤدى  يق هذا 

وأصحاب الورش الحرفية، وهذا بالطبل سوف يؤدى إلى النهوض بقطار الحرف التراثية بالواحة خاصة فى ظل  
 الوضل الراهن للواحة.  

 أهداف البحث

 التعرف على ممارسات التسويق المستدام للحرف التراثية التى تطبق فى واحة سيوة.  -1
 ال فاءة(. ،الفعالية ،تكمل )الت يف والتيداء ثير ممارسات التسويق المستدام على متغيرات اي تسة درا -2
داء ما بين ممارسات التسويق المستدام ومتغيرات اي والثقافي الحرفيدراسة الدور المعدث للت صيل  -3

 ال فاءة(. –الفعالية  –)الت يف 
 سويق المستدام للحرف التراثية بواحة سيوة. تت المعرفة المعوقات التى تق  أمام تطبيق ممارسا -4

 الدراسة النظرية أواًل:
 تعريف التسويق المستدام 

المستدام  ال يوجد تعريف متفق عليه عالميًا   سميات مرادفة لمعنى ومحي  أ  هناك عدة مصطلحات  للتسويق 
يمكن تعريف التسويق    وأنه(  ثمس و التسويق ال  ؛ التسويق ايخضر  ؛اييكولوجيالتسويق المستدام مثل: )التسويق  

 (.2012،)لحوثالمستدام على أنه "عملية تطوير وتسعير وترويج منتجات ال تلحق أى ضرر بالبي ة الطبيعية" 

 عوامل ظهور التسويق المستدام
حدي  فى مجاث تطور الف ر التسويقي حي   التطور  التعكس    التييعتبر التسويق المستدام من أحدث المفاعيم  

 (. 2017، وآخرو  )عبد الظاهر   :يليمنها ما  العوامله إلى مجموعة من ر ظهو  يعود

 ة وتلبية حاجات ورغبات المستهلك العمل على تحقيق التواز  بين مصلحة المجتمل والبي  -1

 ايرباح.الرغبة فى تحقيق المزيد من  -2

 يةزيادة وعى المستهلك بك   البي ة وذلك يدفعها للقيام بممارسات مستدامة أو بي  -3

والنتائج او  إليه  اللجوء  ومبررات  المستدام  والتسويق  التقليدي  التسويق  بين  االختالف  أوجه  يوضح  التالي  لجدوث 
 المتوقعة عند تطبيق التسويق المستدام  
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 المستدام  بين التسويق التقليدي والتسويق  االختالف (1جدول )
 التسويق المستدام التسويق التقليدي  الخصائص 
 االستدامة أعماث مربحة أ دالمبايساس أو 

 لتلبية أهداف العمل العميلرضا  ايهداف 
من أجل   العميلأهداف اجتمايية وبي ية وتلبية رضا  
 واالجتمايية.تحقيق موازنة بين ايهداف البي ية 

 الكراء وما بعد الكراء فقط السلوك الكرائي   سلوك المستهلك
 تصاالتن لالتجاهياوب –مفتوح   اتجاه واحد  االتصاالت 

 المنتج
 -تلبيددددة احتياجددددات المسددددتهل ين 

مددددددددن خددددددددالث بحدددددددد  أو تجربددددددددة 
 المنتجات.

الجدددوهر هدددو لتلبيدددة متطلبدددات االسدددتدامة واحتياجدددات 
 .المستهل ين ومصداقية المنتجات

 ( 2015، الصيفي المصدر:) الفقهاء،

 فيما يلى لتتمثالمستدام على تطبيق التسويق  المترتبةن النتائج أمن الجدول السابق   يتضح
 إرضاء حاجات المالكين -

ممدا  ،تمارسه التيسوقية مغرية أمام المنكآت  اجديدة وفرص االمستدام آفاقمن المتوقل أ  يفتح منهج التسويق 
عنددما يتوجده  السدوق، وخاصدةيتيح أمامها المجاث لتجندب المنافسدة التقليديدة وبالتدالي تحقدق زيدادة تنافسدية فدي 

وتستهدف ذوى التوجهات البي ية في السوق وسيساعد هدذا الوضدل التنافسدي علدى   ديقةإلى السوق بمنتجات ص
تحسددين )عددن استسدداب سددمعه جيدددة فددي المجتمددل وتلبيددة حاجددات المددال ين  أعلددى، فضددالتحقيدق مكاسددب وأربدداح 

 .(2017عبد اياا ،

 تحقيق األمان فى تقديم المنتجات وإدارة العمليات  -
يخفدددن مدددن  اإلنتاجيدددة، حيددد يددددفل بالمنكددد ة لرفدددل كفددداءة صدددديقة للبي دددة و مندددة إ  التركيدددز علدددى إنتددداج سدددلل آ

 (.2108،بن شيخ مستويات التل  والتلوث البي ي الناجم عن تلك العمليات )

 القبول االجتماعي للمنشأة  -
 طة:إ  المنكآت التي تتبنى فلسفة التسويق المستدام تحظى بت ييد قوي من المجتمل بكتى ف اته، ديمومة اينك

تقددديم منتجاتهددا الصددديقة للبي ددة  فددي  ت ييددد المجتمددل لهددا بسددبب القبددوث العددام يهدددافها يمكنهددا مددن االسددتمرار أ
 .(2011ودعم عملياتها وأنكطتها التسويقية )ياسين، 

 التسويق المستداممعوقات  -
 :يلي يمكن أ  تواجه المؤسسات عند تبنى مبادئ التسويق المستدام فيما التيتتمثل المعوقات 

    (. 2017  محصر، عبد الحكيم،)

 يقدمها للعمالء مقابل السعر. التيارتفار سعر المنتج المستدام ويرجل ذلك إلى أ  المنتج يعكس القيمة  -1
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 . ويرجل ذلك إلى نقص وعى المستهل ين بالقضايا البي ية عدم تطور السوق  -2
 محدودية المعلومات عن التسويق المستدام.  -3
 ز المنتجات المستدامة عن ايرها من المنتجات التقليدية. يتمي عدم قدرة المستهلك على -4
 العكسي. عدم تفهم المستهلك ب همية إعادة التدوير أو التوزيل  -5

حرف التراثية من خالث توضيح نقاط للوأهميته سياحيا  بالتسويق المستدامف من خالث هذه الدراسة يتم التعري 
  اجهه كمحاولة للتغلب عليها و تي تالقوة ونقاط الضع  له والفري والتحديات ال

 المستدام  للتسويقوالفري والتهديدات نقاط القوة والضع   التحليل الرباعي  (2) جدول
 نقاط الضع  نقاط القوة

 ت اليف اإلنتاج منخفضة. -
 القدرة على إنتاج سلعة بجودة عالية. -
 على درجة عالية من المهارة. ةتوفر قوة بيعي -
  .يلوجود خدمات ما بعد الب -
 ايسواق. فيسمعة جيدة للمؤسسة  -
شددددددتى  فددددددي  و ل بهددددددا الحرفيدددددديتمتدددددد التدددددديالخبددددددرة  -

  .الصناعات
 تككيلة منتجات واسعة تلبى كافة االحتياجات.  -

 .عدم وجود قسم متخصص للبح  والتطوير -
 ضع  نظام الحوافز. -
 عدم وجود برامج لتخفيف الت اليف. -
  .عدم استغالث الطاقات اإلنتاجية المتاحة -
 اليف النقل والتوزيل. ار تارتف -
ارتفدددار ت ددداليف اإلنتددداج وهدددذا راجدددل الرتفدددار  -

  .ت لفة الكراء

 التهديدات الفري
 زيادة منافسة المنتجات ايجنبية. - صعوبة دخوث المنافسين إلى السوق. -
 ظهور بدائل جديدة من المواد ايولية. -
 زيادة عدد المستهل ين  -

 بي ددددددةتزايددددددد الجمعيددددددات والقددددددوانين لحمايددددددة ال -
 والمستهلك

 إلغاء الدعم الحكومي عن المؤسسة. - توافر مصادر التمويل وتسهيالت نقدية. -
 تغير وتطور الت نولوجيا الصنايية. - ايسواق. فيتوفير شبكة توزيل واسعة  -

تقلبددددددات أسددددددعار المددددددواد ايوليددددددة الخاضددددددعة  - 
 يسعار ايسواق الدولية.

 المنافسة المحلية وايجنبية. - 
 (. 2015الفقهاء،؛ 2002  ،لصحنالمصدر:) ا

 واحة سيوه 
كم من مدينة مرسى   300تقل واحة سيوه فى الطرف الجنوبي الغربي من محافظة مرسى مطروح وعلى مسافة  

سم مربل 1738.4وتمثل واحة سيوه إحدى المنخفضات الطبيعية فى الصحراء الغربية وتبلغ مساحتها    ،مطروح
وتتباعد باتجاه الكرق، ومن الجنوب سلسلة من    رب باتجاه الغرباتتق  ويحدها من الكماث هضبة صخرية متصلة

  وتعتبر واحة   ،سم، ومن الكرق الواحات البحرية65التالث وال ثبا  الرملية، ومن الغرب الحدود الليبية على بعد  
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ة متميزة،  يأثر   سيوه من المناطق الغنية بالمقومات السياحية المتميزة نظرًا لما تتمتل به الواحة من وجود مناطق
مثل   المختلفة  السياحية  المقومات  من  بالعديد  الواحة  وسياحة  وتزخر  والطبيعية  ايثرية،  ، السفاري السياحة 

 (. 2012،  الخضراوي ) والسياحة الترفيهية 

 الصناعات البيئية الحرفية تعريف
  التي دية الذهنية واليدوية  ر الف  يقوم بمزاولتها الحرفي معتمدًا فى عمله على مهاراته  التي تعرف ب نها الصناعات  

البي ة الطبيعية المحلية   المتوفرة فى  أستسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي وذلك باستخدام الخامات ايولية 
(،  2018اإلنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعن العدد وايدوات البسيطة )السيد،    فيبحي  يتم التعامل معها  

اليدوية الصناعات  هذه  و بال   وتعتبر  وأهم  سيوه،  لواحة  والثقافي  الحضاري  التراث  عناصر  من  هامًا  عنصرًا  احة 
إناء   ،اإلبريق  ،المبخرة  ،صناعة السالث  ،صناعة الفخار  ،الصناعات المنتجة بواحة سيوه صناعة تطريز المالبس

والزير الطهي  وأواني  منتجات    ، العجين  إلى  باإلضافة  ال ليم  وزيصناعة  والزيتو   الالتمور  و يتو  ز ت  صناعة  ، 
يستخدم   ال ريمة.  في الفضة  وايحجار  الفضة  من  مختلفة  مواد  ،وفيق)تصنيعها    الخضراوي ،  ،2016،  سالم 

،2012 .) 

 سيوه بواحة  أهم الصناعات الحرفية
أهتم أهل سيوه منذ القدم بفن التطريز اليدوي وال زاث هذا الفن يتوارث حتى اليوم إال انه :  صناعة التطريز السيوى 

ول نه ظل يحتفظ بالمالمح الخاصة به وال يحتاج هدذا  ،جيلحسب أذواق كل أ عليه بعن التغير والتطوير ر قد ط
الندور مددن التطريدز إلددى خامدات كثيددرة سددوى بعدن ايقمكددة الحريريدة الملونددة واإلبددر والقمداش مددل قليدل مددن المهددارة 

 (.2012، الخضراوي )والتدريب 

بهدا نسداء واحدة سديوه قدديمًا معظدم  تاريدة مدن الحدرف المهمدة التدى عملدخالف  تعد صدناعة ايواندي:  صناعة الفخار
مدن ايعمداث اليدويدة التدى  وهدي، بصدنعهاالتدى تقدوم  هدي ويةيالسدايواندي التدى كاندت تسدتخدم مدن الفخدار، والمدرأة 

 لمساتها الجمالية معبرة من خاللها عن بي تها معتزة بتراثها. ويةيالستص  من خاللها المرأة 

صناعة السالث أو الخوي والجريد هى من الصناعات البسيطة حي  يتم االسدتفادة مدن النخيدل :  السالل  اعةنص
وتعتبددر هددذه الصددناعة مددن الصددناعات التددى يجددب  ،صددناعة ايددر مكلفدده مددن ناحيددة المددادة الخددام وهدديوجددذوعها 

 اللبدةالخدوي، وتتميدز  بدهل هدو :الحفا  عليها ينها مدن الصدناعات صدديقة البي دة، والخدوي نوعدا ، الندور ايوث
 (.2012، الخضراوي )وسهولة تككيلها، وتستخدم لنويية معينة من اإلنتاج.   وصغر حجمها  ببياضها

أوراق أسثر خكونة وطواًل ويتم امرها بالماء لتطريتها حتى  وهي: فهو من بقية أوراق النخيل العادية، الثانيالنور  
 وأهم أشغاث الخوي: السالث، المجبة، المكب، الجراب  ،مختلفة   لوا  بيسهل تككيلها، كما يتم تلوين الخوي  

 (. 2012،  الخضراوي )
تطورت صناعة ال ليم تطورًا ملحوظًا فى اآلونة ايخيرة حي  تصنل أنواعًا مختلفة من ال ليم مثدل :  صناعة الكليم

السدتغالث هدذه الصدناعة يدتم و  ،يدةوهذه الصناعة تحظى بقبوث فى ايسدواق الخارج  ،العاديالجيال  والدبل وال ليم  
 تكجيعها للمكاركة فى المعارض الخارجية لعرض تلك المنتجات. 
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تعدد صدناعة الحلدي والفضدة أحدد أهدم هدذه الصدناعات والتدى بدرر فيهدا أهدل سديوه والتدى تعبدر عدن : صناعة الفضة
إلحيائهددا، وا  هددذه  دراتعدددة مبددا إطددالقوخلددق أسددواق لهددا مددن خددالث حقبددة تاريخيددة بالواحددة لددذلك يددتم تطويرهددا 

لخامدات الفضدة داخدل إنداء يسدمى برشدفه وبعددها يدتم تحويلهدا إلدى قطدل  المعددنيالصناعة تبدأ من عملية الصهر 
 .(2018 البرى،أحمد  عثما ،)محمود يمكن ثنيها وتككيلها بالكاسوش وايزميل حتى استخراج المنتج 

 السياسة الحالية للتسويق بواحة سيوه

ف اليدويددة بواحددة سدديوه مددن خددالث عمددل معددارض لبيددل وتسددويق المنتجددات داخددل مجمددل الحددرف ر للحدد يددتم التسددويق
المنتجددات داخددل منددازلهن علددى حددد  ،ومنتجددات السدديدات ،البي يددة بواحددة سدديوه لمنتجددات وحدددة الصددناعات الحرفيددة

اح وأصدبحت ذات يالسد وهذه المنتجات تلقى رواجدًا بدين ،وهذه المعارض ت و  داخل واحة سيوه أو خارجها  ،سواء
محددداث وبدددازارات بيعهدددا فدددى العديدددد مدددن ايمددداسن خدددارج واحدددة سددديوه مثدددل مرسدددى مطدددروح  واسدددعة وانتكدددرتشدددهرة 

 .(2014، الصمد، واخرو  عبد )والقاهرة وايرها من ايماسن ايخرى واإلسكندرية 

 يدة والتراثيدة وتددريب يوالبالحرفيدة  مركز الصناعات الحرفيدة بسديوه بكدكل كبيدر فدى الحفدا  علدى الصدناعاتيسهم  
 للواحة.التراثي والسياحي  لمل الطاب أعداد كبيرة من الفنيات بالواحة على الحرف المختلفة بها التى تتماشى

 لنقاط القوة والضع  والفري والتهديدات الخاصة بالواحة  الرباعيالجدوث التالى يوضح التحليل 

 ه سيو واحة بدات والفري والتهدينقاط القوة والضع    (3) جدول
 نقاط الضع  نقاط القوة

 للواحة.الموقل الجغرافي المتميز  -
 لإلقامة.أماسن  -
 واالستقرار.ايما   -
تدوفر مقومددات السددياحة الفريددة ايثريددة والعالجيددة  -

 والسفاري والبي ية والعادات والتقاليد 
 التفرد بطابل معماري متميز لواحة سيوه -
 المعتدث.المناخ  -
محليددددة تراثيددددة تبددددار  تجدددداتوجددددود صددددناعات ومن -

 السيوي ...( الزي للسائحين )الحلى 
 فدددي بتندددور السدددياحةتسدددمح  التددديتندددور المغريدددات  -

 واحة سيوه لممارسة اينكطة المختلفة 
المندددداخ المعتدددددث وتناسددددب ايسددددعار والتسددددهيالت  -

الماديدددددة الملموسدددددة بايمددددداسن السدددددياحية وأمددددداسن 
 اإلقامة.

 قصور شبكة البنية التحتية. -
 غياب التخطيط السليم. -
 عدم وجود جهات رقابية وإشرافية. -
 قصور فى أساليب التسويق والدعاية. -
 ات خبرة وكفاءة.ذرية عدم توفر كفاءات بك -
 للواحة.عدم وجود خدمات على الطرق الرئيسية المؤدية  -
 انخفاض مستوى النظافة العامة بالواحة والتلوث البي ي. -
تكدددددددويه الطدددددددابل المعمددددددداري المميدددددددز للواحدددددددة )الخرسدددددددانة  -

سددددتراتيجية للحفددددا  علددددى الطددددابل االمسددددلحة( وعدددددم وجددددود 
 المعماري.

 هسيو  غياب الخدمات على طريق القاهرة -
بددل يددتم حرقهددا  ،واسددتغاللهاعدددم تدددوير المخلفددات الصددلبة  -

 والعمل على تلوث البي ة.
ال يوجددددد أى اسددددتغالث للطاقددددة المتجددددددة بالواحددددة )الطاقددددة  -

 يتبل 
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 ية.البحر الواحات  -وجود طريق سيوه  -
وافر الميددداه الجوفيدددة بالواحدددة ذات جدددودة عاليدددة تددد -

لتددوفير احتياجددات ميدداه الكددرب والددري تفددرد وتنددور 
 والتراثية.المنتجات والحرف اليدوية 

 (.طاقة الرياح -الكمسية 
 للواحة.صعوبة الوصوث  -
مكاسل الصرف الصدحي نتيجدة ل ثدرة الفضدالت والنفايدات  -

 بالواحة.المتراسمة 
يتجداوز  البناء حي ارم خاي بعملية  صنو   عدم توافر قا -

العديد من الفنادق السدياحية الحددود المقبولدة لمددى ارتفدار 
 المباني الحديثة

 قصور فى النقل الجوي ال يوجد مطار دولي  -
 الحديدية.ال توجد خدمات السكك  -
طدددوث الطريدددق البدددري بدددين القددداهرة وسددديوه وعددددم صدددالحيته  -

 للخدمات.وافتقاده 
ثريدددددة بالمنددددداطق العكدددددوائية الخاصدددددة ق ايتدددددداخل المنددددداط -

 بالواحة.
 التهديدات والتحديات الفري المتاحة 

 مطروح.تفعيل العمل بمطار مرسى  -
وجود مقاصد سياحية بالقرب من سديوه )العلمدين  -

 (.مطروح -
 الهامة.ايحداث والمهرجانات السياحية  -
 بالمنطقة.التمويل الممنوح للمستثمرين   -
المنددداطق  فددديرار قالسدددتاضدددطراب ايمدددن وعددددم ا -

 المجاورة.
 ،السدددددياحةقطاعدددددات  فددددديتدددددوافر فدددددري العمدددددل  -

 والحرف. ،والبناء ،والتعليم
نسددددددبة سددددددطور الكددددددمس أعلددددددى مددددددن المعدددددددالت  -

 % شتاءًا 86% صيفًا و99العالمية حي  ت و  
 أنكاء مكرور مت امل لتغذية مدينة سيوه بالمياه   -
 دعم الحرف والمنتجات المحلية. -
 اقل التراث العالمي و من مُتعد واحة سيوه  -
إتاحة فري لتنويل وتعدد المنتجات المتاحة مدن  -

 الجمايية.منتجات السياحة 

 للمنطقة.اندثار الطابل المعماري المتميز  -
 الطبيعية.العيو   فيزيادة نسبة التلوث  -
  .عدم وجود شبكة صرف صحي -
 للسائحين.عدم توافر الرعاية الصحية  -
كددداط السدددياحي فدددى الواحدددة نة للنددددرة البنيدددة التحتيدددة الالزمددد -

 وتلوث مياه الكرب. 
فقددددددا  العدددددادات والتقاليدددددد المحليدددددة نظدددددرًا لتعددددددد المفددددداعيم  -

 المتعددة.واختالف الثقافات 
 المحلي.قلة وعي المجتمل  -
 الواحة.قلة وعي المس ولين عن  -
 عدم مراعاة أوضار السكا  بالواحة.  -

 

 . (2014واخرو  ، وفيق، ؛2011 المصدر :)الزالقى،
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 الدراسة الميدانية انيًا: ث
لوصدد  موضددور البحدد  وصددفا دقيقددا مددن خددالث جمددل المعلومددات  التحليلددي علددى المددنهج الوصددفيعتمددد البحدد  ا 

وتوزيعهددا علددى عينددة مددن  االسددتبيا  اسددتمارةتحليلهددا وكددذلك إجددراء الدراسددة الميدانيددة مددن خددالث عمددل و والبيانددات 
ولقدد  هالسياحية بواحدة سديو  والبازاراتاليدوية ومدراء المحالت  لحرفأصحاب الورش وا  فيمجتمل البح  المتمثل  

وقدد  هاستبيا  لقياس مددى إمكانيدة تطبيدق التسدويق المسدتدام بالواحدة ومددى معدرفتهم بدستمارة ا130توزيل عدد تم  
ات مالسد ايوث( أسد لة  السدؤاث 4احتدوت  اسدتمارة االسدتبيا  علدى )و ~صالحة للتحليل  استمارة    100تم استرجار  
السدددؤاث  ( نقددداط 3شدددتمل علدددى )اأبعددداد التسدددويق المسدددتدام السدددؤاث الثددداني ( نقددداط ، 6شدددتمل علدددى )ا الديموارافيدددة 

شتمل على عدد من النقاط االت صيل الحرفي والثقافي السؤاث الربل ( نقاط  3)شتمل على  اأبعاد أداء العمل  الثال  
    الفريية.

 السمات الديموغرافية  -1

 ديموارافية لعينة الدراسة ل ات ا( السم4جدوث )
 السمات 100العدد= النسبة المئوية 

 النوع 
 ذكر 53 % 53
 أنثى 47 % 47

 العمر
 25الى أقل من   18من  13 % 13
 40الى أقل من   25من  37 % 37
 50الى أقل من   40من  34 % 34
 عاما  50فوق اث 16 % 16

 التعليميالمستوى 
 ابتدائي تعليم  17 % 17
 أعداديتعليم  53 % 53
 ثانوي تعليم  27 % 27
 جامعي تعليم  3 % 3
 حرفيتعليم مهنى أو  0 % 0
 أمي 0 % 0

 سنوات الخبرة 
 أقل من عام  5 % 5
 من عام يقل من خمسة أعوام  13 % 13

 يتبع 
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 اعوام  10أعوام يقل من 5من  21 % 21
 عام   15حتى   10من  29 % 29
 عام   15أسثر من  32 % 32

 هري شالل الدخ
 جنيها مصريا 5000أقل من   17 % 17
 جنيها  10000الى أقل من  5000من  53 % 53
 20000الى أقل من  10000من  27 % 27
 20000أسثر من  3 % 3

 االجتماعيةالحالة 
  عزبأ  20 % 20
 متزوج   52 % 52
 أرمل 19 % 19
 مطلق 9 % 9

ة للذكور الذين يعملو  بالحرف والصناعات التقليدية بالواحة  يلم و يتضح من الجدوث السابق أنه تتراوح النسبة ا
استمارة واستحوذت أعداد    47الصناعات بعدد    هذه   في % مما يدث على االعتماد على النساء  47% واإلناث  53

  استمارة. 53الذكور على 

  لهم هو السائد    التعليمي ى و لمستعاما، وا37إلى    34ما بين  فالحر   بهذهأعمار العاملين    فتتراوحأما بالنسبة للعمر  
مجاث الصناعات والحرف التقليدية فيتضح أنها قديمة مل   فيالخبرة    الثانوية، أماعن والمرحلة    اإلعدادية المرحلة  

مما يدث على الخبرة والمهنية    استمارة  29بواقل  أعوام    10استمارة و  32واقل  بعاما    15سكا  الواحة يسثر من  
 استمارة.  53 بواقل  10000إلى 5000 ما بينما عن الدخل فيتراوح أ ،تصنيل تلك المنتجات في

المتزوجو    العزاب بواقل    52سما يمثل  ف ة  تليهم  العينة    19استمارة ثم ايرامل بواقل    20استمارة من إجمالي 
 استمارات.    9بواقل استمارة واخيرا المطلقو  
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 م ستدا( نتائج المستجيبين عن ممارسات التسويق الم5جدوث )
غير موافق  أبعاد التسويق المستدام 

 تماما
غير 
 موافق

االنحراف   المتوسط موافق جدا موافق محايد 
 المعياري 

 السلوك 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 االستراتيجي التكامل  .1

 قمواف 0.85 4.07 35 35 41 41 21 21 2 2 1 1 .يقاس نجاحي بمجموعة من المؤشرات المالية والبي ية واالجتمايية  1
 موافق 0.78 4.15 37 37 43 43 18 18 2 2 0 0 .هبواحة سيو  اثقافتنإ  التنمية المستدامة جزء ال يتجزأ من  2
يتم تحفيز العاملين من أجل تحقيق ايهداف البي ية واالجتمايية  3

 .باإلضافة إلى ايهداف المالية
 موافق جدا  0.73 4.22 40 40 42 42 18 18 0 0 0 0

 موافق جدا  0.62 4.50 57 57 36 36 7 7 0 0 0 0 .الى تحقيق رضاء العمالء ائمانهدف د 4
 موافق جدا  0.67 4.31 42 42 48 48 9 9 1 1 0 0 بالواحة  البي ةنحن نراقب ت ثير منتجاتنا / خدماتنا على  5
 موافق 0.79 4.18 39 39 43 43 15 15 3 3 0 0 .نحن نراقب ت ثير منتجاتنا / خدماتنا على المجتمل 6

 موافق جدا  0.55 4.23 
 المشاركة المجتمعية  .2

نحن نعمل مل مختل  أفراد المجتمل من أجل معرفة آرائهم ومدى تحقيق   7
 توقعاتهم 

 موافق 0.68 4.12 29 29 55 55 15 15 1 1 0 0

نختار الموردين بناًء على مجموعة المعايير البي ية واالجتمايية  8
 .واالقتصادية

 موافق 0.65 4.01 19 19 66 66 12 12 3 3 0 0

يتم تكجل التطوير الكخصي والمهني بالواحة من خالث التدريب   9
 .وما إلى ذلك المهنيوالتخطيط 

 موافق 0.64 4.11 24 24 65 65 10 10 0 0 1 1

20.4 32 32 56 56 12 12 0 0 0 0 .هنكارك في التطوير والحفا  على التراث الثقافي والتاريخي لواحة سيو  10  موافق جدا  0.63 
 موافق جدا  0.77 4.28 44 44 43 43 11 11 1 1 1 1 .نحن نفضل شراء واستخدام المنتجات والخدمات الصديقة للبي ة 11

 موافق 0.52 4.14 
 يتبع 
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 األخالقيات .3
 جدا  افقو م 0.82 4.30 51 51 30 30 17 17 2 2 0 0 .نتصرف بمسؤولية وأخالقية عند تسعير منتجاتنا / خدماتنا 12
 موافق 0.84 4.12 40 40 34 34 24 24 2 2 0 0 .ومنتجاتنايمتلك العمالء دائًما معلومات كاملة عن عروضنا  13
عطاء كل المعلومات عن منتجاتنا وعروضنا بوضوح ودقة وصدق  إ يتم  14

 .للمستهل ين
 موافق جدا  0.76 4.28 45 45 40 40 13 13 2 2 0 0

أنكطة المبيعات لدينا من أجل بناء  ق في نتحلى بايخالق والصد 15
 .عالقات طويلة ايمد مل عمالئنا

 موافق جدا  0.65 4.36 44 44 50 50 4 4 2 2 0 0

 موافق جدا  0.63 4.26 
موافق  0.47 4.21 اإلجمالي

 جدا

 العمل   أداءنتائج المستجيبين عن أبعاد  (6جدول )
االنحراف   المتوسط ئمااد متكررا  أحيانا  نادرا أبدا العمل  أداءأبعاد 

 المعياري 
 السلوك 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 التكيف  .4

 مت ررا  0.90 3.89 30 30 35 35 29 29 6 6 0 0 ستراتيجيتك التسويقية بككل مناسب للتغيرات في بي ة ايعماثات ييف  16
ستراتيجيتك التسويقية بككل مناسب مل التغييرات في استراتيجيات  ات ييف  17

 لمنافسين ايق بو تس
 مت ررا  0.80 4.09 34 34 44 44 19 19 3 3 0 0

 مت ررا  0.69 4.16 32 32 52 52 14 14 1 1 0 0 ت ييف منتجاتك بسرعة مل االحتياجات المتغيرة للعمالء  18
 مت ررا  0.72 3.95 23 23 50 50 26 26 1 1 0 0 مخاطر السوق الجديدة؟  \الرد السريل على تهديدات  19

 موافق 0.58 4.02 
 الفعالية .5

 دائما 0.67 4.53 63 63 27 27 10 10 0 0 0 0 تحقيق رضا العمالء  20
 يتبع 
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 دائما 0.61 4.52 58 58 36 36 6 6 0 0 0 0 تقديم قيمة ومنفعة كبيرة للعمالء  21
 دائما 0.62 4.47 54 54 39 39 7 7 0 0 0 0 تحقيق النمو المطلوب  22
 دائما 0.61 4.30 38 38 54 54 8 8 0 0 0 0 انتقاصها موعد المحافظة على حصتنا السوقية 23
 مت ررا  0.68 4.15 32 32 51 51 17 17 0 0 0 0 الحفا  على العمالء الحاليين  24
 دائما 0.58 4.37 42 42 53 53 5 5 0 0 0 0 جلب وجذب عمالء جدد  25
88.3 29 29 38 38 25 25 8 8 0 0 ستراتيجيتك التسويقية الحاليةاتنفيذ  26  دائما 0.98 
 دائما 0.72 4.35 48 48 41 41 9 9 2 2 0 0 المت امل  التسويقي ايداء 27
 دائما 0.92 3.76 25 25 37 37 29 29 9 9 0 0 التف ير التسويقي من ايعلى إلى ايسفل 28

 دائما 0.50 4.23 الكفاءة -6                
 دائما 0.64 4.43 51 51 40 40 8 8 0 0 0 0 جني وتحقيق ايرباح  29
 دائما 0.72 4.20 38 38 44 44 18 18 0 0 0 0 تحقيق نتائج تسويقية أفضل بت اليف أقل 30
 دائما 0.66 4.42 52 52 38 38 10 10 0 0 0 0 والجهات بالواحة  ايفرادالعمل بككل متناسق مل جميل  31
 دائما 0.73 4.36 50 50 37 37 12 12 1 1 0 0 تحقيق ال فاءة في جميل اينكطة التسويقية 32
 مت ررا  0.77 3.76 15 15 53 53 25 25 7 7 0 0 أداء اينكطة التسويقية بككل صحيح من المرة ايولى 33

 دائما 0.39 4.26 
 دائما 0.36 4.20 

 دائما 0.36 4.20 اإلجمالي
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 والثقافي   الحرفينتائج المستجيبين عن الت صيل  (7جدول )
االنحراف   المتوسط دائما متكررا  أحيانا  نادرا أبدا والثقافي  يف الحر التأصيل 

 المعياري 
 السلوك 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 دائما 0.57 4.42 46 46 50 50 4 4 0 0 0 0 تعزيز الهوية الثقافية والتاريخية للواحة  34
 مادائ 0.64 4.38 47 47 44 44 9 9 0 0 0 0 مميزة  وخدماتتقديم منتجات  35
 دائما 0.60 4.41 47 47 47 47 6 6 0 0 0 0 الحفا  على التقاليد الحرفية واالرتقاء بها  36
استساب سمعة إيجابية في المجتمل لدى العمالء وداخل الصناعة الحرفية  37

 .والتراثية بالواحة
 دائما 0.71 4.48 57 57 32 32 7 7 2 2 0 0

 دائما 0.50 4.42 اإلجمالي
ا لدد  هدو أداة تسدتخدم لتقيديم الخصدائص السديكومترية للعناصدر المحدددة فدي كدل بعدد فدي الدراسدة. فيمدا يتعلدق بالنسدبة لدد  التوكيددي العداملي، فدا  التحليدل Liu et al. (2020)وفقدً

Jung and Yoon (2020)،  مدن أجدل  وهكدذا،العناصدر المقاسدة.  ةم صدحهو نور من اإلحصاء والحسداب التحليدل الدذي يمكدن البداحثين مدن تقيدي التوكيدي العامليفإ  تحليل
ت )الت يددف(، ف )الفعاليددة( ، ك )ال فدداءة( ، ح )الت صدديل  (،أظهددرت الباحثددة أواًل عامددل ت سيددد تحليددل علددى ثمانيددة أبعدداد: م )التسددويق المسددتدام المقاسددة،تقيدديم صددحة العناصددر 

 الحرفي والثقافي(. 

م تتفدق مدل الواضدل الدراهن بالواحدة حيد  أنده تبدين أ  هنداك تعزيدز للمؤشدرات الماليدة والبي يدة واالجتماييدة بالواحدة بواقدل امسدتد( يتضح أ  أبعاد  التسويق ال5من خالث الجدوث )
اسددتمارة  43ل ثقافددة الواحددة بواقدد يتجددزأ مددن ،سمددا تبددين مددن خددالث آراء عينددة الدراسددة أ  التنميددة المسددتدامة جددزء ال  0.85وانحددراف معيدداري  4,07اسددتمارة بمتوسددط حسددابي  41

يدتم تحفيدز العداملين مدن أجدل تحقيدق  أهدداف بي يدة واجتماييدة  أندهوكذلك يتضح من خالث االستمارات الموزعدة علدى المبحدوثين  0,78معياري وانحراف  4.15ومتوسط حسابي 
 الموزعدة االسدتماراتتلك ايهداف ،وكذلك يتضح من خالث  قتحقيوهذا يدث على الموافقة وبكدة على  0,73 معياري وانحراف 4.22 حسابياستمارة ومتوسط  42ومالية بواقل  

 وهذا يدث على الموافقة وبكدة على ذلك  0,62 معياري وانحراف 4,05 حسابياستمارة ومتوسط  57أ  الهدف الدائم هو العمل على تحقيق رضا العمالء بواقل 

وانحدراف  4,18و 4,31 حسدابياسدتمارة ومتوسدط  43اسدتمارة وعلدى المجتمدل بواقدل  48بواقدل البي دة  نال مدالمنتجدات علدى كد ت ثيرسما تبين من خالث آراء عينة الدراسة معرفة 
لمعرفة آرائهم مختل  أفراد المجتمل مل تبين أيضا من خالث االستمارات الموزعة ا  هناك مكاركة اجتمايية  ذلك، كماوهذا يدث على الموافقة بكدة على 0,79و  0,67  معياري 
  0.68 معياري وانحراف  4.12 حسابيرة ومتوسط ااستم 55بواقل 

 0,65وانحدددراف معيددداري  4.01اسدددتمارة ومتوسدددط حسدددابي  66سمدددا جددداءت يبدددارة اختيدددار المدددوردين بنددداء علدددى مجموعددده مدددن المعدددايير البي يدددة واالجتماييدددة واالقتصدددادية بواقدددل 
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اسدتمارة  65بواقدل  المهنديالتخطديط و  دريببالواحة من خالث الت والمهني الكخصيتكجيل التطوير يبارة  وجاءت  
التطددوير والحفددا  علددى التددراث  فدديجدداءت يبددارة المكدداركة  ، كمددا0,64 معيدداري وانحددراف 4,11 حسددابيومتوسددط 

وهدذا يددث علدى  0,63 معيداري وانحدراف  4,20 حسدابياسدتمارة بمتوسدط  56لواحة سديوة بواقدل   والتاريخي  الثقافي
اسدددتمارة  44ل شدددراء واسدددتخدام منتجدددات وخددددمات صدددديقة للبي دددة بواقدددل ضدددية تفكمدددا جددداءت يبدددار  ،الموافقددة وبكددددة

 وهذا يدث على الموافقة وبكدة  0,77 معياري وانحراف  4,28 حسابيبمتوسط  

وانحددراف  4,3اسددتمارة بمتوسددط حسددابي  51عنددد تسددعير المنتجددات بواقددل سمددا جدداءت يبددارة التصددرف بمسدد ولية 
وانحددراف  4.12اسدتمارة ومتوسددط حسدابي  40ة عدن المنتجدات بواقددل فيددت كاويبدارة امتلددك معلومدا 0,82معيداري 
عدن المنتجدات والعدروض بمنتهدى الصددق والكدفافية المطلوبة وجاءت يبارة اعطاء كل المعلومات   0,84معياري  

ويبدارة التحلدي بالصددق فدي عدرض 0,76وانحراف معياري   4.28استمارة بمتوسط حسابي    45للمستهل ين بواقل  
 4,36اسدددتمارة بمتوسدددط حسدددابي  50لدددك مدددن أجدددل بنددداء عالقدددات طويلدددة المددددى مدددل العمدددالء بواقدددل وذ عددداتالمبي

  0,65وانحراف معياري  

التسددويقية بكددكل  االسددتراتيجيةآراء العينددة حددوث أبعدداد العمددل جدداءت يبددارة ت ييددف  (6خددالث جدددوث )تضددح مددن ي
بينمدددا  0,90 معيددداري وانحدددراف  3,89 يابحسدددط اسدددتمارة بمتوسددد 35بي دددة ايعمددداث بواقدددل  فددديمناسدددب للتغييدددرات 

بواقدل تسدويق المنافسدين  اسدتراتيجيات فديالتسويقية بكدكل مناسدب مدل التغييدرات   االستراتيجيةجاءت يبارة ت ييف  
حددددين جدددداءت يبددددارة ت ييددددف المنتجددددات سددددريعا مددددل  فددددي 0,80 معيدددداري  وانحددددراف 4,09اسددددتمارة بمتوسددددط  44

وجدداءت يبدارة الددرد السددريل علددى  0,69وانحددراف  4,16اسدتمارة بمتوسددط  52قددل المتغيددرة للعمددالء بوا االحتياجدات
وهدددذا يددددث علدددى  0,75 معيددداري وانحدددراف  3,95اسدددتمارة بمتوسدددط  50تهديددددات ومخددداطر السدددوق الجديددددة بواقدددل 

 63قدل أبعداد أداء العمدل فجداءت يبدارة تحقيدق رضدا العمدالء بوا في،أما بالنسبة للفعالية  الت ييف مل أبعاد العمل  
اسددتمارة بمتوسددط  58ويبددارة تقددديم قيمددة ومنفعددة للعمددالء بواقددل  0.67 معيدداري وانحددراف  4,53اسددتمارة بمتوسددط 

اسدتمارة  54بواقدل  انتقاصدهاحين جاءت يبارة المحافظة على الحصة السوقية وعددم   في،  0,61وانحراف    4,52
 حسدابياستمارة وبمتوسط  51ين بواقل ليالحاويبارة الحفا  على العمالء  0,61 معياري   وانحراف  4,30بمتوسط  

 معيدداري وانحددراف  4,37اسددتمارة ومتوسددط  53بواقددل  ويبددارة جددذب عمددالء جدددد 0,68 معيدداري وانحددراف  4,15
 معيددداري وانحدددراف  3,88 حسدددابياسدددتمارة ومتوسدددط  38الحاليدددة بواقدددل التسدددويقية  اسدددتراتيجيةويبدددارة تنفيدددذ  0,85
 0,72 معياري وانحراف  4,35استمارة بمتوسط  48المت امل بواقل  قيالتسوي حين جاءت يبارة ايداء  في  0,98

 0,92 معيداري  وانحدراف 3,76اسدتمارة بمتوسدط  37مدن أعلدى إلدى أسدفل بواقدل  التسدويقيحين يبارة التف يدر   في
 ويبددارة 0,64 معيدداري  وانحددراف 4,43اسددتمارة بمتوسددط حسددابي  51،وجدداءت يبددارة جنددى وتحقيددق ايربدداح بواقددل 

بينمدا جداءت  0,72 معيداري وانحدراف  4,20استمارة بمتوسط  44تحقيق نتائج تسويقية أفضل بت اليف أقل بواقل 
 معيداري  انحدراف 4,42اسدتمارة بمتوسدط  52يبارة العمل بككل متناسق مل جميل ايفراد والجهات بالواحدة بواقدل 

 معيدداري  وانحددراف 4,36اسددتمارة بمتوسددط  50قية بواقددل جميددل اينكددطة التسددوي فدديويبددارة تحقيددق ال فدداءة 0,66
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اسددتمارة بمتوسددط  53مددن المددرة ايولددى بواقددل  صددحيحبينمددا جدداءت يبددارة أداء اينكددطة التسددويقية بكددكل  4,36
 0.77 معياري  وانحراف 3,76 حسابي

للهوية هناك تعزيز  ( يتضح أ  أبعاد الدراسة تتفق مل الوضل الراهن بالواحة حي  يتبين أ 7من خالث الجدوث )
وهذا يدث    0,75  معياري   وانحراف  4,42  حسابياستمارة بمتوسط    46استمارة وكذلك    50الثقافية بالواحة بواقل  

يتم    أنهعلى الموافقة بكدة على قوة تعزيز الهوية الثقافية والتاريخية للواحة ،سما تبين من خالث آراء عينة الدراسة 
  4,38  حسابية بمتوسط  ر استمارة مت ر   44استمارة دائمة و  47اقل  خل الواحة بو تقديم منتجات وخدمات متميزة دا

الصناعات وجودتها العالية بالواحة ،وكذلك يتضح من خالث    هذهوهذا يدث على ت صل    0,64  معياري   وانحراف
الحرفية ومحاوالت مستمرة    الموزعة  االستمارات التقاليد  المبحوثين ا  هناك حفا  على  بها بواقل   لالرتقاءعلى 

دائما و  47 تبين من خالث    0,60  معياري وانحراف    4,41حسابىط  ومتوس استمارة مت ررة    47استمارة  ، كما 
الت صيل    الموزعةاالستمارات   عن  المجتمل  لدى  إيجابية  سمعه  هناك  ا   المبحوثين    والثقافي   الحرفيعلى 

بواقل   اليدوية  والحرف  و  57للصناعات  دائمة  م   32استمارة  ومتوسطاستمارة  وانحراف    4,48  حسابي  ت ررة 
 . ةوهذا يدث على ت صل هذه الصناعات والحرف اليدوية والثقافة المختلفة للواح  0,71 معياري 

 لنموذج قياس أبعاد الدراسة  التوكيدي العامليالتحليل  -2

 يبعاد الدراسة )الصدق والثبات( التوكيدي العاملي ( نتائج التحليل 8جدوث )
 األبعاد التشبعات  α كرونباخ بلثبات المركا التباين المستخلص 

 التسويق المستدام .1
 1م 0.65 0.886 0.906 0.733

 2م 0.69
 3م 0.66
 5م 0.65
 6م 0.75
 8م 0.61
 11م 0.61
 12م 0.80
 13م 0.68
 14م 0.75
 15م 0.66

 التكيف  .2
 1ت 0.89 0.814 0.889 0.728

 2ت 0.85
 3ت 0.80

 الفعالية .3
 1ف 0.77 0.738 0.830 0.551

 يتبع 
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 2ف 0.85
 3ف 0.71
 4ف 0.62

 الكفاءة  .4
 1ك 0.77 0.821 0.879 0.647

 2ك 0.78
 3ك 0.87
 4ك 0.81

 التأصيل الحرفي والثقافي  .5
 1ح 0.78 0.808 0.875 0.638

 2ح 0.86
 3ح 0.84
 4ح 0.70

ب   أبعاد الدراسة تتوافق مدل المحكدات الالزمدة للت سدد مدن دقدة القيداس حيد  كدا  مقيداس ( 8)  رقمدوث  جوأظهر ال
 الدراسدة،ل دل بعدد مدن أبعداد  0.7وذلك أيضا كا  الثبات المركدب أسبدر مدن  0.7المصداقية )سرونباخ( أسبر من 

, وأخيرا كا  التباين 0.6أو تساوى  نى أ  تكبعات أو عناصر كل بعد من أبعاد الدراسة كا  أسبر مة إلباإلضاف
(. وعليده بمدا Anderson and Gerbing, 1988) 0.5المستخلص لمتغيرات الدراسة كا  أسبر من أو تساوى 

ال كد   وهديمتحققة فى نمدوذج القيداس فقدد قامدت الباحثدة بدالخطوة التاليدة  اإلحصائيةأ  كل المعايير والمحكات 
( وكدددذلك أحاديدددة وتغددداير متغيدددرات الدراسدددة الموضدددح 9جددددوث )ب اسدددة المبدددينر عدددن الصددددق التمدددايزى لمتغيدددرات الد

( من أجل االنتقاث إلى الخطوة الرئيسية وهى تطبيق نمذجة المعادلة البنائية باستخدام برنامج سمارت 10بجدوث )
 الفرضيات التى قامت عليها الدراسة اختباربلس )اإلصدار الثال ( من أجل 

 يل ليركر(رن)محك فو  زي يالتما( الصدق 9دوث )ج
  الحرفيالتأصيل  التسويق المستدام التكيف  الفعالية الكفاءة 

 والثقافي 
 

والثقافي  الحرفيالت صيل  0.799      
 التسويق المستدام 0.408 0.685   
 الت يف  0.274 0.489 0.853  
 الفعالية 0.448 0.359 0.265 0.747 

ة ءال فا 0.540 0.413 0.302 0.532 0.807  
فحص الصدق التمايزى بطريقتين. تمت مقارنة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخلص ل ل بنية م  سذلك، ت

النحو الذي اقترحه   البينية على  . في الواقل، يكير الجدوث Fornell and Larcker (1981)مل االرتباطات 
 ه ب ي ُبعد آخر.اطبر من ارتبس( إلى أ  الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج ل ل ُبعد أ9)
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 ( نسبة أحادية وتغاير أبعاد الدراسة 10جدوث )
التأصيل الحرفى   التسويق المستدام التكيف  الفعالية الكفاءة 

 والثقافى 
 

 الت صيل الحرفى والثقافى  0.799    
 التسويق المستدام 0.486    
 الت يف  0.329 0.557   
 الفعالية 0.551 0.416 0.354  
 .6620  0.343 .4670  ال فاءة  0.652 

، والتي توفر مزيًدا  HTMT( نسبة أحادية وتغاير متغيرات وأبعاد الدراسة  10يعرض الجدوث )  ذلك، الوة على  ع
أقل من    HTMT٪ لد   95، حي  كا  الحد ايعلى لفاصل الثقة (9من الدعم للصدق التمايزى بالجدوث السابق )

0.85  (Henseler et al. 20152019  ؛  Hair et al..)  ( 1وهو أيضا من يظهره شكل رقم  )يوضح    الذي
 ( يبعاد الدراسة. Bar-Chartالرسم البياني )

 ( لنسبة أحادية وتغاير السمةBar-Chart) بياني: رسم ( 1شكل رقم )

 
 ( مؤشرات جودة مطابقة نموذج القياس يبعاد الدراسة11جدوث )

RMSTheta NFI SRMR  أبعاد الدراسة 
 التسويق المستدام 0.054 0.962 0.12

 الت يف 
 الفعالية
 ال فاءة 

 الت صيل الحرفي والثقافي 
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 التحليل العاملى التوكيدى لمتغيرات الدراسة  ( 2كل )ش                      

 ذه ستخدم هت  (. حي 8وهنا قامت الباحثة بالتحقق من نتيجة تعديل المؤشرات كما هو موضح في الجدوث رقم )
الدراسة أيًضا بعن المعايير للت سد من مالءمة النموذج ال لي: مؤشر التوافق المعياري القياسي المتبقي لمتوسط  

( التربيعي  من    (SRMRالجذر  أقل  أو  من  NFI)  ،0.08يساوي  أعلى  ثيتا   ، 0.90(  مربل  متوسط  جذر 
(RMSTheta  من أقل   )0.12  (Hu and Bentler, 1999)  .،للسابق النموذج    براعت  لذلك مناسًبا  قياس 

الفرضيات   )  باستخدام،باختبارات  الجزئية  الصغرى  للمربعات  الهيكلية  المعادالت  مل   (،PLS-SEMنمذجة 
 )اإلصدار الثال (.  Smart PLSبرنامج 

 نموذج اختبار فرضيات الدراسة -3
لمعادلة البنائية ا ر نمذجةظهي والذي(  3( والككل )12وقد خرجت نتائج الدراسة كما هو موضح بالجدوث رقم ) 

 : كالتاليفرضيات الدراسة. حي  كانت الفرضية ايولى والتى ثالثة فروض فريية نتائجها  اختبارمن أجل 

  إيجابياالكفاءة( تأثيرا  –الفعالية  –)التكيف   األداءتؤثر ممارسات التسويق المستدام على متغيرات   . أ

 إيجابيا ا ير  يف ت ثلتتؤثر ممارسات التسويق المستدام على ا 1أ.

 إيجابيا تؤثر ممارسات التسويق المستدام على الفعالية ت ثيرا  2أ.

  ايجابياتؤثر ممارسات التسويق المستدام على ال فاءة ت ثيرا  3أ.

تكددير النتددائج إلددى أ   ايولدى،بفحدص معددامالت مسددار متغيددرات البحد . فيمددا يتعلددق بالفرضددية  الباحثددة تهندا قامدد
 - β= 0.493 - p Value= 0.000)تؤثر بككل معنوى وإيجدابي علدى الت يدف  امالمستد يقممارسات التسو 

= 0.245) 2R ( يوضدح ذلدك التد ثير مدن خدالث التوزيدل 3، والكدكل رقدم )(12) الجددوث رقدم كمدا هدو مبدين فدي
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ث مدا يحددينالهيستوجرامى لممارسات التسويق المستدام على متغيدر الت يدف. ومدن تلدك النتدائج يتضدح أيضدا أنده ح
غيددر بزيددادة فددى ممارسددات التسددويق المسددتدام بمقدددار وحدددة واحدددة يقابلدده تغيددر بزيددادة فددى متغيددر الت يددف بمعدددث ت

34.% 

 وذلك طبقا لنتائج الدراسة.  1وبالتالى فا  النتائج أظهرت أنه تم قبوث أ. 

 
 ( التوزيل الهيستوجرامى لممارسات التسويق المستدام على متغير الت يف 3شكل )

ب اآلخر فقد أشارت النتائج الى أ  ممارسات التسويق المستدام ال تؤثر بككل معنوى على الفعالية  جانعلى الو 
(β= 0.188 - p Value= 0.068)  ( وبالتالى فا  النتائج أظهرت أنه تم  12)   الجدوث رقم  كما هو مبين في

أ. المستدام ت2رفن  التسويق  أ  ممارسات  إلى  النتائج  أشارت  بينما  ال فاءة مع   ر بككلؤث.  نوى وإيجابي على 
0.336) =2R -= 0.009  p Value -= 0.209 β(  (. والككل رقم  12)   الجدوث رقم كما هو مبين في

( يوضح ذلك الت ثير من خالث التوزيل الهيستوجرامى لممارسات التسويق المستدام على متغير الت يف. ومن 4)
ى ممارسات التسويق المستدام بمقدار وحدة واحدة يقابله ة فبزياد  ير تلك النتائج يتضح أيضا أنه حينما يحدث تغ

ال فاءة بمعدث   فى متغير  بزيادة  أ.33تغير  قبوث  تم  أنه  النتائج أظهرت  فا   لنتائج   3%. وبالتالى  وذلك طبقا 
ياتها رضوليس تام حي  لم يتم قبوث ف جزئيالدراسة. وبككل عام فقد أظهرت النتائج قبوث الفرضية ايولى بككل 

 ريية الثالثة )فقد تم قبوث أثنين وتم رفضت ايخرى(. الف

 
 التوزيل الهيستوجرامى لممارسات التسويق المستدام على متغير ال فاءة  (4شكل )

لد   وجود  Vandenberg et al. (2013)وفًقا  حالة عدم  في  يتنب  ال،  أ   المتوقل  من  المستقل  المعدث  متغير 
( ستختل  فيما يتعلق XY( يكير إلى أ  قوة العالقة )Wالمتغير المعدث )ثم  (.  Y)  بل( بالمتغير التاXالمتغير )
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(  Xنظرًيا أو يمنل أو يعكس ت ثير المتغير المستقل ) W، يمكن أ  يزيد المتغير المعتدث (. ومل ذلكWبمستوى )
 ( 5( كما هو موضح في الككل رقم )Yعلى المتغير التابل )

 
 لمعدث على معادلة االنحدار ما بين المتغير المستقل والتابل ير االمتغر شكل توضيحي لت ثي (5شكل )

لمتغير   المعدث  الت ثير  تقوم شكل أساسى بدراسة  الثالثة والتى  الفرضية  الى دراسة  يقودنا    والثقافي   الحرفيوهذا 
 أ : على  سةللدرا الثانيةعلى العالقة ما بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة. حي  تنص الفرضية  

  األداءيتوسط العالقة االيجابية ما بين ممارسات التسويق المستدام ومتغيرات   والثقافي الحرفيالتأصيل  .ب
 الكفاءة(.  –الفعالية  –)التكيف 

 والت يفيعدث العالقة االيجابية ما بين ممارسات التسويق المستدام  والثقافي   الحرفيالت صيل   1ب.

 قة االيجابية ما بين ممارسات التسويق المستدام والفعالية لعالعدث اي والثقافي   الحرفيالت صيل   2ب.

 يعدث العالقة االيجابية ما بين ممارسات التسويق المستدام وال فاءة والثقافي   الحرفيالت صيل   3ب.

  تكير النتائج إلى أ    ايولى، بفحص معامالت مسار متغيرات البح . فيما يتعلق بالفرضية    ة الباحث  توهنا قام
 - β= 0.160)يعدث العالقة االيجابية ما بين ممارسات التسويق المستدام و الت يف    والثقافي لحرفيايل  لت صا

= 0.432) 2R -= 0.017 p Value   

 
 التوزيل الهيستوجرامى لممارسات التسويق المستدام على متغير ال فاءة  (6شكل )
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 ستدام والت يف الم سويقلتت ثر المتغير المعدث على العالقة ما بين ا (7شكل )

 المعادلة البنائية واختبار فرضيات الدراسة  نموذج( 12)جدول 
 ف نمذجة المعادلة البنائية لفرضيات الدراسة  p Value R2 β القرار
1أ. الت يف  ممارسات التسويق المستدام  0.493 0.245 0.000 قبوث  
2أ. ةعاليلفا ممارسات التسويق المستدام  0.188 0.238 0.068 رفن  
3أ. ال فاءة  ممارسات التسويق المستدام  0.209 0.336 0.009 قبوث  
الت صيل  ممارسات التسويق المستدام  0.160 0.432 0.017 قبوث

 الت يف   الحرفي والثقافي 
1ب.  

0.091- 0.212 0.309 رفن الت صيل  ممارسات التسويق المستدام  
 الفعالية   الحرفي والثقافي 

2ب.  

نرف  00.16  1250.  -0.087 الت صيل  ممارسات التسويق المستدام  
 ال فاءة  الحرفي والثقافي 

3ب.  

***p < 0.001    

رقم  )12)  الجدوث  رقم  والككل  التسويق 4(.  لممارسات  الهيستوجرامى  التوزيل  من خالث  الت ثير  ذلك  يوضح   )
ممارسات التسويق    فيتغير بزيادة  حدث  ما يينالمستدام على متغير الت يف. ومن تلك النتائج يتضح أيضا أنه ح

فا  النتائج أظهرت أنه    وبالتالي %.  33متغير ال فاءة بمعدث    فيالمستدام بمقدار وحدة واحدة يقابله تغير بزيادة  
وذلك طبقا لنتائج الدراسة. وبككل عام فقد أظهرت النتائج قبوث الفرضية ايولى بككل جزئي وليس   3تم قبوث أ.
 فرضياتها الفريية الثالثة )فقد تم قبوث أثنين وتم رفضت ايخرى(. قبوثيتم م تام حي  ل
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   الدراسةنموذج اختبار فرضيات  (8شكل )

 -يلى: توصلت الدراسة الميدانية إلى عدد من النتائج منهاما 
 وإيجابي على الت يف  معنوي تكير النتائج إلى أ  ممارسات التسويق المستدام تؤثر بككل  -
ممارسات التسويق المستدام بمقدار وحدة  فيتضح أيضا أنه حينما يحدث تغير بزيادة ئج يلنتاا ومن تلك -

 %. 34متغير الت يف بمعدث  فيواحدة يقابله تغير بزيادة 

 على الفعالية معنوي أشارت النتائج الى أ  ممارسات التسويق المستدام ال تؤثر بككل   -
ممارسات التسويق المستدام بمقدار وحدة  فيدة بزياغير ت  ومن تلك النتائج يتضح أيضا أنه حينما يحدث -

 %. 33متغير ال فاءة بمعدث  فيواحدة يقابله تغير بزيادة 
 النتائج العامة 

  :من خالث الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي 
تسويق   - على  يقوم  المستدام  الالتسويق  شرائ  منتجات  وجذب  والمجتمل  بالبي ة  جدسوقيح  تضر  تهتم ة  يدة 

 بالحفا  على البي ة 
من الصعوبات فى تطبيقه على الحرف التراثية اليدوية منها ضع  المعلومات    ايواجه التسويق المستدام عدد -

   .ضع  النكاط الترويجي الموجه لهو ضع  الوعي لدى المستهلك  -المتاحة عنه  

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .317-288(، ص 2021، )ديسمبر 4، العدد 21المجلد  (JAAUTH)                           عزة عبد السالم 
 

311 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

تواجه  و   وارثها ايجياث من جيل إلى جيلوتت  اسرةلذ الحرف اليدوية أحد الثوابت التى ال يمكن أ  ترحل عن ا -
تلك الحرف رونقها ومنها ما يتعلق بطرق    يدع لتستالحرف اليدوية صعوبات عديدة منها ما يتعلق بتطويرها  

الخاصة بها التى    ،التسويق  العديد من المككالت  إلى جانب ذلك هناك  أنفسهم  ومنها ما يتعلق بالحرفيين 
   .تواجه هذا القطار

من جانب الدولة بقطار الحرف والصناعات اليدوية والمساهمة فى معالجة بعن المكاسل التى    تمامك اهناه -
تعتبر واحة    ايسرتواجه هذا القطار من خالث تنفيذ مكروعات تعمل على خلق فري عمل وزيادة دخل  

جود مناطق أثرية من و احة  لو بالمقومات السياحية المتميزة نظرًا لما تتمتل به ا  الغنيةسيوه من أهم المناطق  
  .وسياحية ومقومات الصناعات البي ية الحرفية بها

المبخرة   -صناعة السالث    -صناعة الفخار    -أهم الصناعات المنتجة بواحة سيوه صناعة تطريز المالبس   -
  ناعة ص  -ور والزيتو  وزيت الزيتو   مالت  - صناعة ال ليم  -واني الطهي والزير  إناء العجين وأ  -اإلبريق    -
   . ضةالف

 يتم التسويق للحرف اليدوية بالواحة من خالث معارض المنتجات الحرفية داخل مجمل الحرف البي ية بالواحة   -
ات منها قصور فى شبكة البنية التحتية وأساليب التسويق والدعاية وعدم  قو عتواجه واحة سيوه العديد من الم -

   .ى النظافة العامة بالواحةمستو فاض نختوافر العمالة المدربة بككل جيد باإلضافة إلى ا

 التوصيات 
  :من خالث الدراسة النظرية الميدانية وما توصل إليه البح  من نتائج أخلصت الدراسة إلى ما يلي

 المميز.ضرورة إعداد وتدريب الحرفيين حفاظًا على الموروث الحضاري الثقافي  -
  .ثقافيةت الروثامو ضرورة تكجيل وتمويل الدراسات وايبحاث المتعلقة بال -
  .براز أهمية العمل اليدوي المهنيضرورة تويية ايفراد بدور وأهمية الصناعات اليدوية وإ -
  .العمل على دعم الحرفيين لتحسين منتجاتهم وذلك عن طريق التجديد واإلبدار -
   .ضرورة سن التكريعات وتطوير اينظمة واإلجراءات ال فيلة بحماية البي ة -
السياحية والعمل على تكييد ودعم البنية ايساسية والخدمات المساندة بما يتفق   ماسناي  يدالعمل على تحد -

  .مل كافة االعتبارات البي ية
  .وضل الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ المكاريل السياحية التى تتوافق مل البي ة والتراث الثقافي والحضاري  -
  .ناعة اليدويةللص ازاتتيتكجيل االستثمار المحلي وتقديم تسهيالت وام -
العمل على إصدار دليل خاي بتلك الحرف اليدوية التراثية بالواحة يتضمن شرحًا مفصاًل للحرف التراثية  -

 بها. 
   .العمل على إقامة المعارض الخارجية لعرض منتجات اليدوية بالواحة -
   .وضل برامج تدريبية للعاملين بالحرف التراثية بالواحة  -
  .نمية الحرف اليدوية وتبني ف رة التسويق المستدامة لتبت ر م وضل خطط تسويقية -
   .إيجاد إعالم سياحي فعاث إلبراز أهمية التسويق المستدام للحرف التراثية -
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  .العمل على االستفادة بتجارب التى تبنت ف رة التسويق المستدام -

   التراثيةتطبيق التسويق المستدام للحرف  اإلستراتيجيةالنموذج المقترح 

 للواحة.خالث وضل رؤية ورسالة وأهداف التسويق المستدام من  وذلك

 :الرؤية
 تحسين الوضل التنافسي للواحة ووضعها فى مقدمة المقاصد السياحية للتسويق المستدام للحرف التراثية بها.

 ت و  من خالث ما يلي:  الرسالة:
 ت ثيف جهود للتعرف على ف رة التسويق المستدامة. -
 والبي ي بالقضايا البي ية.احي  السيي زيادة الوع -
 تنويل المنتج السياحي المستدام.   -
 فتح أسواق سياحية جديدة.   -
 استخدام الت نولوجيا واالتجاهات الحديثة فى التسويق التى ال تضر بالبي ة.  -

   :األهداف
دف الرئيسددي الهدد وأ  م،تحديددد أهددداف التسددويق المسددتدام للواحددة يعتبددر بمثابددة دليددل إلسددتراتيجية التسددويق المسددتدا

للتسدددويق لمسدددتدام يكدددو  مدددن خدددالث إيجددداد التدددواز  بدددين ايهدددداف االقتصدددادية المتمثلدددة فدددى ايربددداح، وايهدددداف 
 ,3P (Profitsاالجتماييددة الممثلدددة فدددى ايشدددخاي وأهددداف بي يدددة ممثلدددة فدددى ال دددرة ايرضددية وهدددذا يسدددمي بدددد  

People, Planet). 

 لمنكددددد ة مدددددن خدددددالث عددددددد مدددددن الممارسدددددات اإليجابيدددددة والمتمثلدددددة لدددددى ادة عائدددددوتتمثدددددل ايهدددددداف التدددددى تعدددددود بالف
 فيما يلي:

المصداقية وعدم خدار المستهلك من خالث وسائل اإلعال  أو فى الغالف الخاي بالسلعة المقدمة   -
 للمستهلك.

  رض عدم تقديم منتجات يترتب عن استخدامها اإلضرار بصحة أفراد المجتمل أو تعرضهم لإلصابة أو الم -
 استخدام المنتج. وراءمن 

ما   - بالندرة وهذا  تتص   إنتاجها موارد طبيعية  فى  يدخل  التى  المنتجات  واستخدام  ترشيد  إلى  ايفراد  دفل 
 يسمي بترشيد االستهالك.

منل التلوث واستخدام الطرق وايساليب التى تعمل على التخلص من النفايات دو  أ  تصيب البي ة وما   -
 حولها بالتلوث.

 فى هذه ايهداف مجموعة من الخصائص والمتمثلة فى اآلتي: وافر  تتأ  ويجب

 االهتمام بالربح وأهداف المستهل ين فى ظل الحفا  على البي ة. -
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 الحفا  على الموارد الطبيعية مما يضمن تحقيق االستدامة البي ية.  -
والبي ة من - المستهلك  الحفا  على  بهدف  المنك ة  فى منتجات  ايما   استخدام  إعادالث  خ  تحقيق معدث  ة 

 المخلفات.
 الموازنة بين حماية البي ة وحماية المستهلك ومن تحقيق الربحية من جهة أخرى.   -

 تقييم األوضاع 
يددتم تقيدديم ايوضددار بالنسددبة للحددرف التراثيددة بالواحددة مددن خددالث تحليددل البي ددة الخارجيددة وتكددمل البي ددة االقتصددادية 

كذلك تحليل البي دة الداخليدة وهدي العوامدل التدى تدؤثر فدى قددرة الواحدة ة، و لواحباوالثقافية واالجتمايية والت نولوجية  
(، وكدددذلك يمكدددن تحديدددد نقددداط القدددوة والضدددع  2012علدددى االسدددتمرار فدددى المنافسدددة. )منظمدددة السدددياحة العالميدددة، 

 ة.ناسبالم ئلوالفري والتهديدات الموجودة بالواحة بالنسبة للحرف اليدوية التراثية بها ومن ثم توفير البدا

  لتسويق المستدام للحرف التراثية بالواحة  Swotتحليل ( 13جدوث )
 عناصر البيئة الداخلية

 نقاط الضعف  نقاط القوة 
 وضل تنافسي متدهور. - موارد مالية متاحة. -
 مدربة.موارد بكرية اير  - مهارات تنافسية عالية. -
 سية.لتنافا عدم القدرة على مواجهة الضغوط - السوق. فيمكانة معروفة  -
 منتجات نمطية واير متنوعة. - مزايا تنافسية. -
 مكاسل سياسية داخلية. - .موارد بكرية -

 عناصر البيئة الخارجية
 التهديدات  الفرص

 جدد.سهولة دخوث منافسين  - ظهور أسواق جديدة.  -
 وقور أزمات سياسية واقتصادية.  - تنافس السوق بدرجة سريعة  -

 . (2014، وفيق ، المصدر: )سالم

 مزيج التسويقي المستدام د الإعدا

إ  عناصر المزيج التسويقي المستدام تدعم وت مدل إحدداهما ايخدرى ومدن الضدروري إيجداد مدزيج تسدويقي مسدتدام 
 مختل  ل ل قطار من ايسواق أو المستهل ين المستهدفين.

يج فددى تحديددد أسددواق المددز هددذا ن وأهددداف المددزيج التسددويقي المسددتدام تسدداعد اإلدارة الختيددار المتغيددرات المناسددبة مدد
 االستهالك المستدام ويمكن اإلشارة إلى شكل المزيج التسويقي المستدام وفقًا لما يلي:
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طرح منتج جديد ضمن إطار رؤية االستدامة والعمل على تصميم منتجات  فييتمثل  المنتج المستدام: -
د سليمة من الناحية البي ية موا ة أيي تحمي البي ة من التلوث دو  أي نفايات واستعماث مواد صديقة للب

 والتقليل فى استعماث المواد ايولية والطاقة التى يحتاجها المنتج عند االستعماث  

هو تسعير المنتجات التى تتوافق مل رغبات وحاجات العميل فى المنتجات التى تحافظ   التسعير المستدام: -
المستدا المنتجات  ف سعار  بي ته،  حياته وسالمة  ما عاد  مةعلى  المنك ة   ة  التزام  نتيجة  وذلك  مرتفعة  ت و  

 (. 2017)مولحسا ،بالعمل على حماية البي ة والمحافظة على صحة المستهلك 

إدخالهدا وإعدادة  االسدتهالكأو  االسدتعماثمخلفدات المندتج بعدد  اسدترجارتتمثل فدى إمكانيدة  التوزيع المستدام: -
يعتمد القنوات التوزيل المستدامة أو الخضراء و  هعى هذية تدوعلا  فى العملية اإلنتاجية من أجل  إعادة تدويره

مدخل التسويق المستدام على نظام التوزيل ذو االتجداهين بدداًل مدن النظدام التقليددي ذو االتجداه الواحدد، حيد  
أ  نظدددام التوزيدددل ذو االتجددداهين أو مدددا يعدددرف بالمنفدددذ االرتجددداعي يسددداعد فدددى تحقيدددق المنفعدددة لتجدددار الجملدددة 

تقويددة صددالتهم مددل كدداًل مددن المنتجددين والعمددالء بسددبب اعتمدداد القنددوات التوزيعيددة  كددذلكئددة، وذلددك التجز ار تجدو 
 (. 2017، محصرالتدوير )سعيج ، للتسويق المستدام على عملية 

يجب أ  ت و  الرسالة واضحة وصحيحة مل عدم استخدام معلومات مضللة وذلك ي     الترويج المستدام:  -
جديدة على ايسواق، فمجاث المعرفة بها ضيق إلى حد ما لذلك فهي تحتاج إلى    كونهامة  داالمنتجات المست

التعريف بها وبذث جهودًا كبيرة من أجل ح  وإقنار المستهلك على اقتناء منتجات مستدامة والتركيز على  
لعمالء فقط  يست اة لدفالتزام المنك ة نحو حماية البي ة والقضايا االجتمايية ايخرى وأ  ت و  الف ة المسته

مثل اآلخرين  المصالح  أصحاب  تكمل  البي ة،    بل  مجاث  فى  للعاملين  اإلعالمية  المؤسسات  )الموردين، 
الترويج   عملية  فإ   لذلك  الحكومية(  الوكاالت  التوزيل،  قنوات  أعضاء  المنافسين،  المنك ة،  فى  العاملين 

المنتج   محصر    )عبد الحكيم ،  للمستهل ينرحها  يط  أ  المستدام تعمل على طرح الحلوث التى ينبغي على 
،2017) . 

 المراجع 
 مراجع العربية :  أوالً 
  (، دراسة عن المقومات السياحية والفندقية بواحة سيوه، 2011)  ، اادة، بسيوني، ليلى محمد صابر،  الزالقى -

والضيافة، جامعه   للسياحة  العربية  الجامعات  اتحاد  والف  السويس،  قناةمجلة  السياحة    ، 8د  المجلدق  ناكلية 
   .12ديسمبر، ي  عدد خاي،

   3.-22ي   .ر، ج.م اإلسكندرية،إدارة التسويق، الدار الجامعية  في(، قرارات 2002فريد، )الصحن، محمد  -
 في القر  الحادي والعكرين، الملتقى  ايخضر توجه العالم  ( التسويق2010)سامي الصمادي،  -

 . 11 ي، لبنا بيروت،  ايخضر،الثامن للتسويق     
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تحسين سلوك المؤسسة االقتصادية وفق مبادئ وأهداف  فيالتسويق المستدام  (، دور2018) شيخ، مريم بن -
كلية العلوم االقتصادية    رسالة دكتوراه،  دراسة حالة لمجموعة من المؤسسات االقتصادية،  التنمية المستدامة،

 . 42ي  الجزائر، جامعة سطيف، والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
أثر التسويق ايخضر على سلوك المستهلك نحو المنتج ايخضر في  (  2017)   حنا ،   بد اياا،سين عتح -

بالجامعة اإلسالمية، إدارة    قطار ازة من وجهه نظر ايساديميين واإلداريين  ايعماث،  رسالة ماجستير في 
 . 29، 28ي ،  فلسطينازة، اإلسالمية،  التجارة، الجامعة سلية

م - محمود  )  وفيق،ض،  عو سالم،  محمد،  ك حد  2016اادة  التقليدية  والصناعات  اليدوية  الحرف  تنمية   ،)
العدد   العاشر،  المجلد  الفيوم،  جامعة  والفنادق،  السياحة  كلية  مجلة  المصري،  السياحي  الجذب  مقومات 

 . 4 (، ي1/2)
مريم  ،سعيج  ،الحكيمعبد   - والم2017)  ،محصر،  الصغيرة  المؤسسات  وترفيه  ت هيل  مساعي  فى    سطةتو ( 

  30-29الوطني حوث إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الجزائر، يومي    لجزائر، الملتقىا
 . 13-11 الجزائر، يجامعه بومرداس  ،التيسيرديسمبر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  

الفقهاء، سام، إياد الصيفي، مي، )  - القادر  المؤثرة2015عبد  العوامل  الغذائية  بني شى تف  (،  الصناعات  ركات 
 . 409-381ي ي  ،2، العدد  11للتسويق المستدام فى فلسطين، المجلة ايردنية فى إدارة ايعماث، المجلد 

وحدو  ،وفرشيمحمد    فالق، - سميرةإسحاق  الصغيرة 2018)  أحالم،  ،  للمؤسسات  االجتمايية  المس ولية   )
التسويق الممارسات  لتعزيز  ك داة  الصغيرة مستداال  يةوالمتوسطة  المؤسسات  من  لعينة  ميدانية  دراسة  مة، 

 ،الكل ، الجزائر  بوعليوالمتوسطة العاملة بوالية الكل ، مجلة الريادة القتصاديات ايعماث، جامعه حسيبة  
 . 96-81ي ي  ،، العدد ايوث4المجلد 

- ( ريهام،  الخضراوي،  التنمي2012سامل  لتحقيق  العمراني  التراث  على  الحفا   خالث  ستدامالمة  (،  من  ة 
القاهرة، ،  مؤسسات المجتمل المدني، كلية التخطيط العمراني، جامعة القاهرة، رسالة ماجستير اير منكورة

      .171-152ي.م.ر ج
المستدامة مجلة دراسات  2012لحوث، سامية، )  - التنمية  أبعاد  المستدام كآلية لتحقيق  التسويق  اقتصادية  (، 

العدد   عبد الحميد  علوم  ال  ية كل  1/2014الحميد  عبد  جامعه  التفسير،  وعلوم  والتجارية  ،  ميري االقتصادية 
 .142-115ي ي   ،2قسطينة

(، تنمية السياحة العالجية فى  2014محمد عبد الصمد، محمد نادي، سعد ييسى سند، حسن وآخرو ، )  -
ا  جامعة  والفنادق،  السياحة  كلية  المنيا،  جامعة  والفنادق،  السياحة  كلية  سيوه،  اإليوملفواحة   ،( (،  8صدار 

    .9  ،8(، ي  1العدد )
التسويق المستدام  2017محمد عبد الظاهر، منار، بكري حسن، سوزا ، سليما  عبد الحميد، محمد، ) -  ،)

  -للمحميات الطبيعية فى مصر الفري والتحديات، المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة جامعة الفيوم
 . 183-158، ي ارسم (1/1المجلد الحادي عكر العدد )

التراثية بسيوه فى 2018، عزة، )البري محمود عثما ، مروة، أحمد   - للرموز  القيم الجمالية  (، االستفادة من 
العدد   العمارة والفنو  والعلوم اإلنسانية،  السياحية، مجلة  التنمية  لتحقيق  المطبوعة  المعلقات  أقمكة  تصميم 

 . 7، ي الرابل عكر
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البحوث   الحميد، مجلةليل العلمي إلدارة السياحة ترجمة نسرين عبد  ( الد2012)العالمية،  منظمة السياحة   -
 يونيو. عدد  السياحة، والتدريب، وزارةالبحوث  السياحية، قطار

آيات   - إسرام،  مولحسا ،  مرعوش،  التنمية    (،2017)هللا،  لتحقيق  للمؤسسات  حتمي  توجه  البي ي  السلوك 
 .92-74ي الثاني، ديسمبر، يارية، العدد واإلد ية ادايصيل للبحوث االقتص  مجلة ،المستدامة

العزيز،   - للمناطق    (،2013)سارة،  وفيق عبد  المستدامة  السياحية  التنمية  تطوير   الصحراوية، رؤيةمداخل 
الهندسة،    كليةب  ،مقدمة كجزء متطلبات الحصوث على الماجستير فى الهندسة المعمارية  سيوه، رسالةواحة  
 .عين شمس جامعة

)شرا،  ياسين - للمؤسسة    ،(2011د،  التنافسية  الميزة  على  وأثرها  المستدام  التسويق  تطور وظيفة  إستراتيجية 
  عين ال بيرة، رسالة ماجستير  SANIAKق الصنايية والصحية حاالقتصادية: دراسة حالة شركة تصنيل اللوا

التفسير  منكورة،اير   وعلوم  التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  يبارحاف  جامعة  ،كلية    ، سطيف  ، ست 
   .65ي ،.الجزائر
 مراجع اإلنجليزية ثانيا: 

- Anderson, J., and Gerbing, D., (1988). Structural equation modeling in practice: a 

review and recommended two-step approach, Psychological Bulletin, 103(3), 411-
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The study aims to shed light on the most important cultural 

heritage handicrafts in Siwa Oasis and highlights the most 

important obstacles encountered. In addition to, shedding 

light on the justifications for the emergence of sustainable 

marketing, its objectives and the difference between it and 

traditional marketing. The questionnaire tool in the study 

addressed to owners of craft workshops in the Siwa Oasis. 

Thus, based on the theoretical and field study, the 

recommendations were proposed:-The importance of the 

capacity building of the crafters by providing them with the 

technical and soft skills trainings the matter which will 

result in the preservation of such distinguished cultural 

heritage, Create an effective tourism media to highlight the 

importance of sustainable marketing of cultural heritage 

crafts in the oasis and Organization of local and 

international exhibitions which aim at showing case the 

handmade products of Siwa Oasis.  
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