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أصبح التسويق المستدام مفهومًا مهمًا لترويج السياحة في جميع أنحاء العالم، بينما 
شهدت مصر انخفاضًا حادًا في تدفق السياح بعد موجة الربيع العربي الثورية وأيضا  

الوقت   ففي  العالم،  في  كورونا  لتنويع جائحة  خطوات  عدة  مصر  تتخذ  الحاضر 
األ األماكن  سياحة  )خاصة  السياحية  السياحية منتجاتها  منتجاتها  جانب  إلى  ثرية(، 

السياحة في مصر في  ب  الخاصةالتقليدية، لذلك، فإن استراتيجيات الحكومة المصرية  
إل األماكن   ىحاجة  سياحة  )خاصة  السياحة  صناعة  إلثراء  جديدة  منتجات  تطوير 

ثرية من خالل حدى الطرق الفعالة للترويج للمنتجات السياحية األإرية(، وتتمثل  ثاأل
األ للمناطق  المستدام  التسويق  استراتيجيات  مصر تبنى  تحتضن  الواقع  ففي  ثرية، 

ثرية التي لم يتم استغاللها بعد، على الرغم من أنها تمتلك كل العديد من المناطق األ
ج سياحية  منطقة  لتكون  األقصر  اإلمكانات  محافظة  هو  األماكن  هذه  أحد  ذابة، 

التي  الهائلة  اإلمكانات  فإن  ذلك  ومع  واألثري،  والثقافي  الطبيعي  بالتراث  الغنية 
هذا   من  والغرض  مستدامة،  وسياحية  اقتصادية  قيمة  إلى  بعد  تتحول  لم  تمتلكها 

األ للمناطق  المستدام  التسويق  على  الضوء  تسليط  هو  محافظة  البحث  في  ثرية 
قصر وفهم كيفية تطبيقه، وكيف يمكن إدارة هذه الموارد بكفاءة وفعالية، وما هي  األ

 .المشاكل التي تعيق تطورها بشكل مستدام
 المقدمة 

للمؤسسات   التميز  أدوات  المستدام باعتباره أحد  التسويق  ظهر في اآلونة األخيرة توجه متزايد نحو تبني مفهوم 
والخدمية   السياحية    –الصناعية  المؤسسات  ورغبات    –ومنها  حاجات  تلبي  وخدمات  منتجات  تقديم  أجل  من 

التسويق المستدام، إال أنه لم  من أهمية    عمالئها في ظل الحفاظ على البيئة وحفظ حق األجيال القادمة، وبالرغم
بمحافظة    ة ثرية في مصر وخاصيتم تطبيقه بشكل فعال داخل قطاع السياحة المصري عمومًا، وفي المناطق األ

 األقصر حتى وقتنا الحاضر.  

التنميةالسياحف  أشكال  رئيسي من  العالمأ، وواحدة من  ة هي شكل  في  الصناعات  الرغمكبر  أنها   ، وعلى  من 
، إال أن عالقتها بالتراث وأنشطة الحفظ فريدة من السياحية  يحدث في المدن التاريخية  الذيليست النشاط الوحيد  

للنقد األجنبي  إنها صناعة  ،نوعها الماليين، وتضم ماليين األتصدير كبيرة ومدر  الذين ينفقون  ، وهي شخاص 
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الت في  منفرد  عنصر  العالمأكبر  في  الخارجية  ُتعاً وغالب،  جارة  ما  اقتصادياً قطاع  د   واقعية  بإمكانياتيتمتع    اً  
 المدى القصير. كما أنه يمثل مساهمة كبيرة في االقتصادات الوطنية.   علىللنمو  وملموسه

ا وتعزيزها بشكل صحيح. في  للتنمية االقتصادية ويجب تشجيعه  امهم  وتعتبر السياحة في مصر بال شك مجاال
٪ من النشاط السياحي في مصر موجه للترفيه والثقافة ويتركز في الغالب على القاهرة  95، ما يقرب من  الواقع

، فإن  ما سيعتمد إلى حد ما على السياحةوصعيد مصر وسيناء والبحر األحمر، إذا كان التطور االقتصادي لبلد  
سياحة المستدامة هي قوة  ، فالاسبة للغايةتنويع المنتج السياحي عبر أشكال بديلة من السياحة هو استراتيجية من

االقتصا التنمية  تشكيل  في  الحاضركبيرة  الوقت  في  والمجتمعية  فرص  و ،  دية  وإدارة  تطوير  للغاية  المهم  من 
ل  وإدخا  والتاريخية  السياحة المستدامة، وال ينبغي التخطيط لذلك إال من خالل استغالل المناطق السياحية الجديدة

هم االستراتيجيات الحديثة أ   يعتبرالتسويق المستدام    ومن خالل،  السياحي  ذبستراتيجيات الجأشكال جديدة من ا
 ثرية. السياحة وخاصة سياحة األماكن األ في عملية ترويج وتنشيط صناعة 

 الدراسة  تساؤلت -ولا أ
 (؟ مصر )األقصرثرية في المناطق األ علىتطبيق التسويق المستدام  أثرما  .1

 ؟ األقصر في محافظة ثرية المناطق األ  علىما استراتيجيات التسويق المستدام  .2

لما تصور  .3 المستدام  التسويق  األألات ومقترحات  التحديات والصعوبات من و ،  األقصر  ثرية فيماكن  أهم 
 حيث التنفيذ؟ 

   الدراسةأهداف  -ثانياا 
التسويق   .1 لتحقيق  الفرصة  تتيح  التي  المتغيرات  في تحديد  األثرية  المواقع  في  وجه  أفضل  على  المستدام 

 قصر. األ

 قصر. المواقع األثرية في األ علىالطلب  زيادة ىتؤدي إل مستدامة جديدةإنشاء طرق تسويقية  .2

وتوصيات لواضعي السياسات  األقصر، قع التراث العالمي المصري في محافظة "اوضع خطة تسويقية لمو  .3
 قصر توضح بعض القضايا المتعلقة بالسياسة العامة لتنشيط السياحة.  في المواقع األثرية في األ

 الدراسة أهمية  -ثالثاا 
 قطاع السياحة في مصر )األقصر(. لالتطور المستدام  تساهم فيتقديم استراتيجيات تسويقية جديدة  .1
ضرار بالبيئة وذلك عن  اإل  القومي دون تقديم الحلول المقترحة لتشيط السياحة التي هي مصدر للدخل   .2

 للسياحة.  ةطريق التنمية المستدام
، بجانب االهتمام طويلة األمد وتحقيق استدامةطها االهتمام بتطوير نشا على الجهات السياحيةمساعدة  .3

 وما حولهم مباشرة.  المحيطةيرهم على البيئة وتأث موظفيها،والعالقة مع  ،مؤسساتهابصورة 
المحلية   .4 المجتمعات  حياتهم   ،المتزايداالزدهار    علىمساعدة  بنوعية  اإلضرار  أو  استغالل  دون    ولكن 

 المستدامة.  عبر التنمية السياحية
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 الدراسة متغيرات   -رابعاا 
 : التسويق المستدام متغير مستقل

 األقصر( محافظة االثرية في مصر ) السياحي للمناطقالمنتج تنويع  متغير تابع:

 الدراسات السابقة  -خامساا 
موضوع أصبح  ما  سرعان  المستدام  التسويق  رئيسياً   اً التسويق  دراسة  العمالء يسهم  و ،  الحديث  العصري   في 

استهالكهم،  ن و والسائح أسلوب  في شكل  مباشر،  بشكل  واالجتماعية سواء  البيئية  المشاكل  في  كبير  أو    بشكل 
ن اهتمام إ فومع ذلك    جانبية على البيئة  بشكل غير مباشر من خالل المطالبة ودفع ثمن السلع التي تسبب آثاراً 

المست بالتسويق  السنوات األخيرة و العلماء  في  تزايد  قد  تأثير دام  في اآلراء حول  توافق  ال يزال هناك عدم وجود 
المستدامة،   المنتجات  المستهلك على مبيعات  المستهلكين   العديد من أشارت  وقد  سلوك شراء  إلى أن  الدراسات 

اجتماعياً  قبولها  ليتم  مستدامة  نظر  وجهات  وبيئياً يتبنون  المستدامة     السلوكيات  يتابعون  ال  قد  ولكنهم 
(Schrader, 2011, Carlson, 1995 ،) العميل  مهما في خيارات  تعتبر القضايا الخضراء واألخالقية عامالً و

من هذه المنتجات الخضراء والعمل على كيفية    مما يؤثر على مكان تسوقهم وما يشترونهو ،  الحضاري األخضر
المنتجات بشكل مستدام ال  تنويع تلك  المعايير االقتصادية المعاصرة والبيئية   ,Münnich)  مستدامةبما يضمن 

   .(Boulstridge, 2000سيطرة لقرارات الشراء ) المعايير األكثر، فإن هذه ليست دائما ومع ذلك( 2009

أن    م ضمني بأنه من الخطأ أخالقياً و فهكمالتسويق المستدام    (Crane and  Matten, 2004دراسة )  تناولت
تهديداً  تشكل  بطريقة  يستخدمونها  أو  ويدمروها  الطبيعية  البيئة  والشركات  األفراد  اإليكولوجي   يلوث  لالستقرار 

األرض اجتماعية  ،لكوكب  أهداف  تحقيق  يمكن  ال  أنه  به  المسلم  إيكولوجي  ومن  نظام  بدون  اقتصادية  ،  أو 
، وبالتالي فإن  راد والشركات هي االمتناع عن تدميره وبالتالي فقد توصلت الدراسة الى أن المسؤولية األخالقية لألف

يرها من منظور  ثبوضوح على محاولة لتحديد أهداف األنشطة التجارية وتأ  للتسويق المستدام يركز  النظري التطور  
 أخالقي. 

هدفت   )بينما  المختلفة من    (Daud, Asha’ari, 2018دراسة  بممارساته  المستدام  التسويق  تأثير  الى معرفة 
( على استدامة أداء الشركات من خالل عينة  اإلبداعيالتوجه باالبتكار    للبيئة،خالل )التوجه بالمنتجات المالئمة  

للتسو 130من ) الماليزية، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي  الكيميائية  المواد  يق ( من منظمات تصنيع 
 قطاع الصناعات الكيماوية.  فيالمستدام على استدامة أداء الشركات 

)ركزت   ودعم    ( Peterson, Minton, Liu and Bartholomew, 2020دراسة  المستدام  التسويق  على 
أشارت النتائج باستخدام أخذ العينات على نطاق واسع في الواليات المتحدة حيث    ،األعمال التجارية المستدامة

أن   للشركات إلى  المستهلكين  دعم  على  إيجابية  األكثر  التأثير  لها  للمستهلكين  الطبيعة  على  القائمة  القيم 
وقد ظهرت في    ،القلق بشأن أخالقيات الشركات يتبع في قوة العالقة للتنبؤ بدعم الشركات المستدامة  ،المستدامة

خير  ات المستدامة الشركات في أدوار تقديم العلى دعم الشرك  إحصائياً   مهماً   التوقعات الثالثة التي سجلت تأثيراً 
الطبيعة وحماية  المجتمع،  اإلنتاج    ،في  بين  التطابق  تحسين  الى  والممارسين  للباحثين  الدراسة  هذه  وتوصلت 
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المستدامين دعم   ،واالستهالك  لتشجيع  السياسات  لصانعي  نهج  وضع  على  قادرين  اآلن  الباحثون  أصبح  كما 
 بتقدير المستهلكين. ارسات التجارية المستدامة التي ال تحظى حالياً المستهلكين لجوانب من المم

 فروض البحث  -سادساا 
السياحي في .1 المنتج  المستدام وأبعاد تنويع  التسويق  أبعاد  المناطق    توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 . األثرية بمحافظة األقصر
التسويق   .2 ألبعاد  إحصائية  داللة  ذو  أثر  األثرييوجد  المناطق  في  السياحي  المنتج  تنويع  على  ة المستدام 

 . بمحافظة األقصر
التكنولوجي .3 والتنظيمي والتكامل   يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار 

 . المناطق األثرية بمحافظة األقصر في بين األنشطة

  نمـوذج متغـيرات البحـث -سابعاا 

   تم صياغـته من فروض فقد تم صياغة نموذج البحث كما يوضحه الشكل التالي: وفى ضوء ما

 
 نموذج متغـيرات البحـث( 1شكل )

 . الدراسات السابقة  على، باالعتماد الباحثةمن إعـداد  المصدر:
   النظري  اإلطار -ثامناا 

البعد   هي  أبعاد  ثالثة  من  يتكون  المستدام  التسويق  نموذج  أن  األدبيات  تجميع  والبعد  االجتماعييوضح   ،
البيئة(   )حماية  البيئي  والبعد  االقتصادي  اليرتبط  فاالقتصادي،  المستدامُبعد  البيئة   بالتسويق  بحماية  يهتم  حيث 

مس الغير  االقتصادي  النموذج  ظل  في  التقليدي  التسويق  عكس  الربح  علي  على  فقط  بطبيعته  يركز  ألنه  تدام 
يتبع النموذج االقتصادي الذي يركز على عملية    المستدامعلي الرغم من انه ال يزال التسويق    ،االقتصادي فقط
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نهائي والربح كهدف  التقليدي  االقتصادي  التسويق    ،التبادل  استراتيجيات  تركز  المستهلكين    المستدامولكن  على 
للبيئة   الصديقة  للمنتجات  أعلى  أسعار  دفع  يسعدهم  التسويق  و الذين  مفهوم  افتراض  على  الحفاظ   المستدام يتم 

 . (Meadowcroft, 2020)  المستدامللمنتجين من خالل طلب السوق  

والمناظير ،  العالقاتلمفهوم الجديد للتسويق بالتسويق المستدام هو تطوير التسويق الذي يدمج جوانب االقتصاد وا 
للتسويق   اً تنمية المستدامة التي تمثل تحسينالتوقعات بين فترة ال اً كما يتضمن أيض ،والبيئية واألخالقيةاالجتماعية 

من خالل الفهم المكثف وقوة اآلفاق المتنوعة، ويهدف إلى إنشاء التسويق من أجل االستدامة. التسويق المستدام 
ستؤخذ   بينما  ورغباتهم.  العمالء  احتياجات  لتلبية  التسويق  وبرنامج  الموارد  ومراقبة  وتنفيذ  وتنظيم  تخطيط  هو 

، تحتاج المنظمات إلى دمج  لتحقيق هدف المنظمة. في المستقبلالمنظمات في االعتبار معايير المجتمع والبيئة  
الم التسويق  التسويقمفهوم  استراتيجية  لتحديد  أصحاب  ستدام  ورغبات  احتياجات  ستلبي  والتي  في  ،  المصلحة 

 (.  (IDB Group, 2018 ، وتسمح بحياة تجارية طويلة األجلالمستقبلالحاضر أو 

يق تتوقع المنظمات  لتصميم استراتيجيات التسو   كأدواتية بالتسويق المجتمعي  تماع، يتعلق ُبعد العدالة االجثانياً و 
  بل ونظر التسويق المجتمعي في الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد دور اإلعالن ووسائل اإلعالم   بيع منتجاتها

ئل  حيث يتم استخدام اإلعالنات اإلعالمية وتوزيع المواد المطبوعة لنقل رسا  لتوصيل رسالة التسويق االجتماعي
للمستهلكين  االجتماعي  لتصميم   التسويق  التسويق  وأدوات  والمفاهيم  المبادئ  بتنفيذ  االجتماعي  التسويق  يقوم 

التس برامج  وتقييم  ومراقبة  الفرديوتخطيط  السلوك  على  تؤثر  التي  االجو   ويق  التسويق  من  هو الهدف  تماعي 
ا رفاهية  والمجتمعتطوير  ذلك  لناس  إلى  ا  باإلضافة  إدارة  أنه  على  االجتماعي  التسويق  تصنيف  لتغيير يمكن 

 .   (ISC, 2018) لتغيير السلوك غير الصحي أو غير االجتماعي لآلخرين اً االجتماعي التي توفر إطار 

بيئة  ة للهيكل المستدام الذي يشمل االقتصاد وال، يجب تقييم عمليات األعمال من خالل هذه األبعاد الثالثلذلك   
االجتماعي،   ذلك والعنصر  العديد    ومع  خالل  من  المستقبلي  التسويق  تحديد  إدارة سيتم  مثل  التأثيرات  من 

إلى ذلك وايضاً   واالتصاالت،  العالقات، وزيادة تكنولوجيا اإلنتاج التوسع في االهتمامات االجتموما  اعية ، فإن 
، ال بد أن يدفع األعمال والمسوقين للبحث عن  ال سيما التأثير على تغير المناخ، و والبيئية في نمو االقتصادات

 . (Peattie, 2011) العمالءحلول مستدامة للحفاظ على عالقات العمالء واالستثمار في قيمة  

 مفهوم وأهمية التسويق المستدام 
نتيجة زيادة   المستدام  التسويق  فلسفة  ظهر  أنه  على  المستويات ويمكن تعريفه  للمجتمع على كل  البيئي  الوعي 

بيئياً  مسؤولة  منتجات  تقديم  هدفها  استخدام    تسويقية  وإعادة  المنتجات،  في  األمان  معدالت  تحسين  خالل  من 
التلوث، وتطوير استغالل الطاقة واستخدام هذه المداخل لتدعيم م زاياها المخلفات، وتحسين أنظمة الرقابة على 

)ياسين،   وأرباحها  مبيعاتها  زيادة  ثم  ينظم 2011التنافسية، ومن  الذي  التسويقي  المفهوم  ذلك  بأنه  يري  كما   ،)
 ، شركاء  ،القيمة ألصحاب المصلحة )مالكين  بشكل نموذجي العملية التنظيمية الداخلية وينظم الموارد التي تخلق

 (.Thompson, 2010) الطبيعية عن طريق أنشطة المنظمة( والذي من خالله تثرى البيئة ...  ،موظفين
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إن تبني مفهوم التسويق المستدام يحقق لمنظمات األعمال فوائد جمة، ويمكن أن يضع المنظمة على قمة الهرم  
التنافسي ويمنحها القيادة في السوق، فضال عن المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ليس هذا  

جديدة وفرص  فحسب   آفاق  فتح  المالكين من خالل  إرضاء حاجات  في  يساهم  المستدام  التسويق  تبني  إن  بل 
سوقية أمام المنظمات التي تتبناه، وتحقيق األمان في تقديم المنتجات وإدارة العمليات من خالل إنتاج سلع آمنة 

مع أهداف المجتمع بخصوص االلتزام    وصديقة للبيئة، وتحقيق القبول االجتماعي للمنظمة بسبب انسجام أهدافها
)ياسين،  القانونية  للمالحقات  وتجنبها  المستدامة  أو  الخضراء  المنظمة  ألنشطة  ديمومة  يحقق  مما  البيئي، 

2011 .) 

 أبعاد التسويق المستدام 
أبعاد وهي المستدام ثالثة  لتلك    ،للتسويق  يلي توضيح  االقتصادي. وفيما  البيئي والبعد  االجتماعي والبعد  البعد 

 (:Peattie, 2009, Ottman, 2011, Reutlinger, 2012األبعاد بالتفصيل )

الجتماعي:  -أ بالمجتم  البعد  المستدام  التسويق  العاملينيهتم  بين  والمساواة  المحلي  الجوانب   ع  أخذ  إن 
جعل ظروف العمل في المؤسسات جيدة ويضمن سالمة وصحة العاملين خالل تأدية  االجتماعية في االعتبار ي

التأثيرات السلبية التي يمكن أن تجلبها الشركات للمجتمعات المحلية في شكل   عملهم، كما يعمل على تضاؤل 
الذي  تلوث صوتي أو هوائي أو أية مظاهر أخرى، ويحفز الشركات على جلب تأثيرات إيجابية بالمثل، األمر  

هبات شكل  في  ذلك  يكون  ما  المجتمعات  غالبا  منها  تستفيد  برامج  مع   أو  وتجاوبا  سبق،  ما  إلى  وباإلضافة 
التطور المستدام فان تخفيف معدل الفقر هو واحد من أهم الجوانب الرئيسية للتسويق المستدام عن طريق دفع  

 لهم.أسعار عادلة والتأكيد على حسن معاملة العاملين وكذلك تحسين حا

البيئي:  -ب على    البعد  السلبية  التأثيرات  بالحد من  الخاصة  القرارات  التي تضع  باألعمال  البيئي  البعد  يعتني 
البيئة، ومحور التركيز هنا يتبلور حول دور الحياة الخاصة بالمنتج ككل، فالتأثير األكبر على البيئة يمكن أن  

حلة طرح المنتج في السوق، ويتم األخذ في االعتبار كل من  يكون إما أثناء مرحلة اإلنتاج أو االستهالك أو مر 
الموارد، واستخدام الطاقة والمادة، واالنبعاثات خالل عملية اإلنتاج، والنفايات، والتعبئة والتغليف وكذلك التوزيع، 

مة ال بهدف الحصول على أقل تأثير ممكن على البيئة في كل المراحل. وعلى الرغم من ذلك فان مسئولية المنظ
البيئة خالل فترة استخدامه وكذلك في نهاية  المنتج على  تأثير  المنتج، فمن المهم أن نقيس  تنتهي عقب شراء 

 دورة حياته وإذا ما كان يمكن إعادة تصنيعه أم ينتهي الحال به في سلة المهمالت. 

ثم فالبد للعمل المستدام  مما ال شك فيه أن تحقيق األرباح هدف رئيسي للمؤسسات، ومن    البعد القتصادي:  -ج
تسمح   بطريقة  الموارد  يستخدم  أن  ربحاً   للعملة اقتصاديا  ويجلب  الطويل  المدى  وعلى  باستمرارية  يدار  في    بأن 

الوقت ذاته. وتكمن مهمة المنظمة ورؤيتها المستدامة في تدعيم التسويق المستدام األمر الذي يظهر في لب قيم  
ولكن األمر يتطلب   ،فحسبصيل منتج مستدام ليس مسئولية قطاع التسويق  المنظمة، فعملية تصميم وإنتاج وتو 

يأمل   ذلك  على  وعالوة  حقا،  مستدامة  تكون  ال  المنظمة  فان  وال  المنظمة  قطاعات  كل  بين  والتعاون  التكامل 
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بل يأملون أن يشمل األمر كل سلسلة    ،فقطالمستهلكون بشكل متزيد أال تكون المنظمة مستدامة في جانب وحد  
 (Bridges & Wilhelm, 2008; Belz & Peattie, 2009العرض )

 التسويق المستدام استراتيجيات
التي من والبيئية  القانونية  المشاكل  من  العديد  لتجنب  تسعى  المستدامة  المؤسسة  التوجه   إن  يثيرها  أن  الممكن 

اهتماما   أن يعطوا  المسوقين  البيئة كان على  المجتمع وحماية  فنتيجة لظهور حركات حماية  للتسويق،  التقليدي 
وبالتالي  الحركات،  تلك  تثيرها  التي  للمطالب  يستجيبوا  وأن  لتصرفاتهم  والبيئية  االجتماعية  التأثيرات  تجاه  أكبر 

 ة عند صياغة وضعها ضمن األجندة المستقبلي

التسويق  فيها. وتعرف استراتيجية  التي تعمل  التسويقية وتقييم مارستها داخل األسواق والمجتمعات  استراتيجيتها 
المستدام بأنها استراتيجية التسويق التي تأخذ بعين االعتبار ضوابط ومعايير التنمية المستدامة. فهي تعبر بدقة  

مها التقليدي الذي همها الوحيد تحقيق عائد اقتصادي إلى استراتيجية  عن تطوير الستراتيجية التسويق من مفهو 
 (. 2011تسويق تأخذ بعين االعتبار الجانب االجتماعي والبيئي إلى جانب الجانب االقتصادي )ياسين، 

 وتعتمد صياغة استراتيجية التسويق المستدام على خمسة مراحل وهي:
التي يرجى الوصول لها مع مراعاة مبدأ حماية كل من المستهلك والبيئة  :المستدامةتحديد األهداف التسويقية  -1

 (.Reutlinger, 2012)والمجتمع 

والذي يقوم على تحليل البيئة الداخلية من   SWOTمن خالل تحليل : عوامل البيئة الداخلية والخارجيةتحليل  -2
مقارنة بما يتمتع به المنافسون، ونقاط الضعف وتعني حيث نقاط القوة وهي المزايا التي تتمتع بها المؤسسة  
البيئة الخارجية من حيث الفرص  ن المنافسة بفعالية، و قصور اإلمكانيات والمشكالت التي تعوق المؤسسة ع

والتي تتمثل في مجال تسويقي جذاب تتمتع فيه المؤسسة بميزة تفضيلية، والتهديدات والتي تتمثل في تحديات 
ت معينة  )ياسين، ومشاكل  للمؤسسة  التنافسية  القدرة  على  سلبا  وتؤثر  فيها  مرغوب  غير  عوامل  نتيجة  نشأ 

2011 .) 

في الدخول    تحديد سوق االستهالك المستدام: وهنا يتضح أهمية قيام المؤسسة بدراسة األسواق التي ترغب  -3
لمستهلكين الذين يؤمنون إليها من أجل تحديد االختالفات في شرائح المستهلكين. ويشمل السوق المستهدف ا 

بمبادئ التسويق المستدام وهم من يطلق عليهم "المستهلكين الخضر". وقد عرف المستهلك األخضر بأنه أي 
(. وسلوك المستهلك المستدام هو ذلك  Mainieri,  1997شخص يتأثر سلوكه الشرائي باالهتمامات البيئية )
ف لتقليل استخدام الموارد الطبيعية الخام وزيادة استخدام  السلوك الذي يعكس ويتمم سلوك العمل الدائم، ويهد

الموارد المعاد تصنيعها واستخدامها والتي تعيد الغرض من استخدامها ويكافئ سالسل القيمة المنظمة حول  
المستدام   التسويق  منظمات  مع  قيمة  إلنتاج  مبدعة  بعملية  وارتباط  دائم  تبادل  خالل  من  مستمرة  مبادئ 

((Deirdre,2007   ألربعة  وتخضع المستدامة  المنتجات  اقتناء  نحو  األخضر  المستهلك  مراحل   تصرفات 
 ( 2011)ياسين،  واالهتمام وجمع المعلومات والتطبيق الفعلي  التوعية  ،أساسية وهي
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المستدام  -4 التسويقي  المزيج  االستراتيجية  :  إعداد  أدوات  أهم  من  خاصة  دمج  يعتبر  المستدام  التسويق  مزيج 
التعهيد، المشروعات    وهي  لألعمالالريادية    األنشطةخمسة أنواع من    ، كونها تغطيالمنظومة البيئية  عناصر

  اجتماعيلتحقيق توازن    سعياً بالقطاعات االقتصادية، وذلك    المتعلقة  األنشطةمتناهية الصغر، إعادة التدوير، 
علي  مستدام،    وتسويقي وذلك  وبالتركيز  البيئية  التوجهالمنظومة  مؤشرات  بمشاركة    كأحد  القيمة  خلق  نحو 
 .العميل

منعا لالنحرافات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة وإعادة فحص ودراسة    :قياس وتقييم ومراجعة النتائج   -5
التسويقي  مدخلها  فعالية  مدى  من  للتأكد  وذلك  والبيئية  االجتماعية  المسؤولية  مع  وتواصلها  التزامها  مدى 

 (. 2011)ياسين،  المستدام

ان عدم مراعات المنظمات في نشاطها لالعتبارات البيئية واالجتماعية خالل عملياتها اإلنتاجية، يؤدي الى 
إيجاد   في  يبحث  التسويق  علم  أن  وبما  وتنوعها.  البيئية  المشاكل  في  تعدد  عنه  يترتب  مما  للموارد  الهدر 

مراح عبر  التسويقي  الفكر  وبانتقال  للعمالء  عن الحلول  عبرت  وتوجهات  ممارسات  إلى  مختلفة،  زمنية  ل 
طبيعة الفلسفة التي تؤمن بها إدارات المنظمات باتساقها مع البيئة التي تعمل بها، وكتعبير عن هذا التطور  
ظهرت عدة مفاهيم للتسويق بعد سلسلة من الجهود الفكرية التي تمازجت ما بين النظرية والتطبيق الميداني  

من أحدث مفاهيم التسويق مصطلح "التسويق المستدام" وهو عبارة عن وصف دقيق للرسالة  المبدع، ليتكون  
التسويقية للمنظمة للتعبير عن خصوصية منتجاتها وخدماتها والعمليات التي تقوم بها بما يتماشى والمسؤولية  

 االجتماعية والبيئية، فضال عن تحقيقها للربح.

 احية في ضوء تبني أنشطة التسويق المستدام:دور استراتيجية تنويع المنتجات السي
من األوائل الذين استخدموا عبارة ويعتبر  لقد أخذت استراتيجية التنويع اهتمامات المفكرين في إدارة االستراتيجية،  

( غورت  من  كل  مع   " التنويع  )Gort, 1962"استراتيجية  وشاندلر   )1962,Chandler)،   آراء تعددت  ولقد 
الباحثين في تحديد مفهوم استراتيجية التنويع، إال أن هذه اآلراء كانت متشابهة في تعريفها حيث اجمعوا على أن  

التنويع   أو   هي:استراتيجية  جديدة  خدمات  أو  جديدة  منتجات  تقديم  خالل  من  جديدة،  سوقية  حصص  كسب 
 لية. إضافة بعض العمليات اإلنتاجية إلى عملياتها الحا

تقديم منتجات جديدة إلى أسواق جديدة    بأنها: "عمليةستراتيجية التنويع  ال  Ansoffتعريف    ات التعريف  أبرزومن  
بشكل كامل، فإذا امتلكت مؤسسة األعمال إمكانيات من ناحية الموارد والتكنولوجيا فبإمكانها تقديم منتجات جديدة 
يعرف  حين  في  الكبيرة.،  الرائدة  للمؤسسات  المفضلة  االستراتيجية  هذه  وتعتبر  معها،  التعامل  يتم  لم  ألسواق 

أمثال   أي دخول  أنها  التنويع على    استراتيجية  Rumeltو  Pittsآخرون من  االستراتيجي،  النشاط  تنويع مجال 
 المؤسسة في مجاالت نشاط جديدة أو منتج لسوق جديد".

واستنادا من التعريفين السابقين نستنج أن مفهوم استراتيجية التنويع هي أن تقوم المؤسسة بالتوسع من خالل تقديم 
المنتجات ال  عدد من  أو    خدماتأو  للمؤسسة،  الحالية  األسواق  إلى  الجديدة  األسواق  أو إضافة بعض  الجديدة، 

 إضافة بعض عمليات اإلنتاج الجديدة إلى عملياتها الحالية. 

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


   .284-256(، ص 2022 يونيو، )1، العدد 22المجلد  (JAAUTH)                                     ساره وهبه 
 

264 | P a g e  

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

موقع الحسن مقارنة بمنافسيها من خالل المحافظة على مركزها التنويع في كونه يضمن للمؤسسة التتجلى أهمية  
السوقية، و  فهو التنافسي وحصتها  ذلك  أيضا فضال على  أسواق جديدة  نتيجة إضافة منتجات جديدة وفتح  هذا 

 يضمن للمؤسسة: 

 . التكاليف الثابتة كبيراً  ءاالستخدام األفضل للموارد المتاحة، وخاصة عندما يكون عب -
ففي حالة التكامل الرأسي إذا كانت كل المراحل اإلنتاجية مجمعة في منطقة واحدة    النقل،انخفاض تكاليف   -

 فهذا من شأنه ان يخفض من تكاليف النقل الداخلي للمنتجات والمواد. 
تقليل المخاطر ومنها تلك المخاطر المتوقعة من انخفاض الطلب عن طريق إنتاج سلعة اخرى ذات طلب  -

 ناتجة عن تأخير او تدهور نوعية المواد األولية. كبير. وكذلك تقليل المخاطر ال
منتجاتها   - مع  المؤسسة  لها  تتعرض  التي  الجوانب  بعض  تغطية  مع  للمؤسسة،  االقتصادي  التوازن  تحقيق 

 الحالية. 

تستخدم استراتيجية التنويع من اجل زيادة اتساع فرص المنظمة وذلك عن طريق إضافة ميادين عمل جديدة مثل  
ال وإن  في  األندية،  عليه  هي  عما  انتشارها  وزيادة  أعمالها  في  بالتوسع  للمنظمة  السماح  هو  التنويع  من  غرض 

تتبع  بذلك  فهي  الحالية  عملياتها  مع خطوط  يتماشى  بشكل  وعملياتها  المنظمة  تتوسع  وعندما  الحالي،  الوضع 
وم الجديدة  عملياتها  بين  عالقة  هناك  تكن  لم  إذا  أما  المرتبط،  التنويع  تتبع استراتيجية  فإنها  القديمة  ثيلتها 

استراتيجية التنويع غير المرتبط كما أن المنظمة قد تختار التنويع الداخلي، وذلك عندما تتصل الجهود الخاصة  
انتهجت   قد  أخرى وحينئذ تكون  للمنظمة مع  اندماج  للمنظمة، وقد يحدث  الداخلي  بالمجال  باإلضافة والتطوير 

التنويع الخارجي االستراتيجية ما هي إال خطة موحدة شاملة ومتكاملة تربط بين حيث مفهوم    ومن،  استراتيجية 
األهداف  تحقيق  على  المؤسسة  قدرة  يؤكد  شكل  معدة  وهي  البيئية  التحديات  مع  للمنظمة  االستراتيجية  المنافع 

التنويع: هي، ومن خالل  الرئيسية إلى أسواق جديدة بشكل كا  استراتيجية  تقديم منتجات جديدة  فاذا  عملية  مل، 
امتلكت مؤسسة األعمال إمكانيات من ناحية الموارد والتكنولوجيا فبإمكانها تقديم منتجات جديدة ألسواق لم يتم 

 التعامل معها، وتعتبر هذه االستراتيجية المفضلة للمؤسسات الرائدة الكبيرة. 

 في مصر  الثريةسياحة الماكن 
يجب أن تعود مساهماتها    ،بية للحفاظ على الطبيعة والثقافةقوة إيجاُينظر إلى السياحة بشكل متزايد على أنها  

يشير التحالف  ، و بفوائد على المجتمع المضيف وتزود أعضائها بموارد وحوافز كبيرة لرعاية تراثهم والحفاظ عليه
القائمة على    االستراتيجي بين الثقافة والسياحة إلى استخدام مفهوم السياحة القائمة على التراث أصبحت السياحة

باعتبارها إحدى استراتيجيات التنمية   ،في صناعة السياحة العالمية  اً لقطاعات نمو التراث واحدة من أكبر وأسرع ا
فإنها توفر الدعم االقتصادي وتحسن نوعية حياة المجتمعات من    النامية،الممكنة للمجتمعات المحلية في البلدان  

، حيث يعتبر التراث  ،لتحتية األفضل، بما في ذلك البنية ا ية األخرى العمل والفرص االقتصاد  خالل توفير فرص
 اً ة وغير الملموسة( للمجتمع، موردالذي ُينظر إليه على أنه مجموعة تحديد األصول الطبيعية والثقافية )الملموس

 .ذا إمكانات كبيرة لتنمية السياحة المحلية
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من   العديد  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  مع  السياحة  تطوير  فرص  من  االستفادة  باإلضافةدفع  إلى    الباحثين 
لليونسكو   العالمي  التراث  الدولية )مثل مركز  التراثية    (WHC)المنظمات  السياحة  إليالء أهمية قصوى لتطوير 

المواقع  ، كان تطوير ا( وفي الوقت نفسهSHTالمستدامة ) الدراسات التي    اً التراثية محور لسياحة في  للعديد من 
، يتيح التسويق المستدام الفرصة  واإلدارة الفعالة. في هذا الصدد  تستكشف ما يجب مراعاته في عملية التخطيط

جديدةالحتضا توقعات  وخلق  جديدة  أسواق  تحسين  إلى  المطاف  نهاية  في  تؤدي  والتي  في  ،  الزوار  تجارب  ن 
الحاضر شعبيالوقت  تزداد  ا،  التسويق  تحسين  ة  وتقنيات  العمارة،  وجماليات  االفتراضية،  الزيارات  مثل  لمستدام 

 .(Ragheb, 2015) أخرى ، من بين أمور صورة الموقع

 التسويق المستدام في مجال السياحة القائمة على التراث
، هذا يعني أنه يمكن تطوير التراثيةء في الموارد السياحية  أشار العديد من الباحثين إلى الحاجة إلى توجيه العمال

استراتيجيات تسويق مستدام حسب الوظائف العامة للموقع األثري والسوق المستهدف لذلك يجب تقييم إمكانات 
 الموارد التراثية أوال قبل عملية التسويق المستدام ال يزال تبني توجهات السوق في منظمات التراث الثقافي نادراً 

، تجاري يعتمد على الجودة البيئية  تدام في مجال السياحة القائمة على التراث علي انه نشاطيعتبر التسويق المس 
وهو   الفردية  البيئية  بصمتهم  تقليل  خالل  من  ككل  للمجتمع  مشتركة  قيمة  خلق  على  المشاركين  تشجيع  يمكن 

سياحة وخدمات الترفيه "نشاط تجاري رئيسي يقوم على بيع السلع والخدمات مع عنصر تراثي" ومن الواضح أن ال
الصناعة دورًا مهمًا في هذه  القدر من تلعب  اعتبارهما على نفس  التراثية يمكن  المنتجات  ، ولكن تصنيع وبيع 

 األهمية يمكن استخدام جوانب من التراث إلنشاء صور لألماكن ولألغراض الترويجية.  

ال التنظيم  أنها  التراث على  لمواقع  المستدام  التسويق  التجاري تم تعريف  للنشاط  الترويج لالماكن   فعال  من اجل 
الحفاظ  االثرية مع  الحديثة.    على ،  المستدام  التقنيات  بعض  ادخال  من خالل  التراثية  المواقع  وصيانة  تطوير، 

ك فهي  لذل  اً ا للتصنيف العالمي لليونسكو مؤخر وتصنف األقصر من بين المدن التاريخية كمدينة تراث عالمي طبق
سياحي جذب  لذلك   نقطة  دائما  قوية.  مصر  تسعي  حددتها   على ،  التي  بالمعايير  الوفاء  لالستمرارية  تطويرها 

مثل   المماثلة  المنظمات  من  وغيرها  السياسات   واعتبر  OWHCو  ICOMOSاليونسكو  صانعي  من  العديد 
وصول السياح ، وقد تم التفكير في   إلرضاء المستهلكين المعاصريناً ارد التراثية كمنتجات مصممة خصيصالمو 

التغييرك لهذا  نتيجة  لألعمال  األثرية فرص  المواقع  في  المستدام  التسويق  استراتيجيات  تعزيز  مصر  حاولت   ،
 .(Schalkwyk, 2013) العام لجذب الزوار اليها لتلقي تدفقات سياحية عالية في فترات معينة من 

ا بالنسبة ألي منظمة. حيث اعتمدت المواقع  في المواقع األثرية هي نفسهنجاح التسويق المستدام  تعتبر أهداف  
في  واإلجراءات  تحسينات  تقديم  خالل  من  واالجتماعية  االقتصادية  األهداف  لتحقيق  المستدام  التسويق  األثرية 

ومفيدة تتوافق مع احتياجات  هيكل المواقع األثرية، واعتماد تطوير خدمات ومنتجات وعمليات تقنية رائدة وجديدة  
إلى زيادة االستدامة االقتصادية واالجتماعية، مع مراعالسوق  التنافسية مما يؤدي  البدائل  ارتبطت االستدامة   اة 

أساسي التراث بشكل  لموارد  الموقع   المتولدة،باإليرادات    االقتصادية  الزوار ورضاهم، وسمعة  والمزايا، ووصول 
 .   (OECD, 2016) السكان، وتحسين مستوى معيشة ومكانته
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، وهو شرط مسبق ضروري استجابة استباقية لتغيرات السوق   التسويق المستدام في المؤسسات  الصدد،في هذا  
، فإن المواقع األثرية عبارة عن وجيه السوق. كما في حالة المتاحفلضمان استدامة المنظمة باإلضافة إلى نهج ت

،  لذلك  اً هداف االقتصادية أيض، بل األحسبمنظمات ذات خصائص محددة ال تسود فيها األهداف االجتماعية ف
المالية )وليس التمويل العام فقط(   الدائم لها يعكس حاجتهم إلى زيادة اإليرادات  فإن االلتزام باالبتكار والتطوير 

تزداد   حيث  التنافسية  البيئة  هذه  في  االجتماعية.  االحتياجات  مع  التكيف  ديناميكية وكذلك  الزوار  تفضيالت 
ويق المستدام في المواقع األثرية هو أحد الجهود الرئيسية التي يتعين على هذه المنظمات  ، يبدو أن التساً وتعقيد

 (. (Tinnish, Mangal, 2012بذلها لتحقيق تنمية سياحية مستدامة

يوجد  حيث  وبالمثل،  واالجتماعي.  االقتصادي  األداء  تحسين  علي  االثرية  لالماكن  المستدام  التسويق  يساعد 
، وتحقيق عائد االستثمار في تسويق المستدام وتحقيق هدف الربح، وتحقيق أهداف المبيعاتالعالقة إيجابية بين  
عالوة   ،بين توجه السوق واألداء في قطاع المتاحف  اً  وسيطاً يث يعتبر التسويق المستدام متغير األماكن االثرية. ح

فمن المعقول    لذلك،ألماكن االثرية  على ذلك، فأن التسويق المستدام يعزز أداء السوق واألداء االقتصادي في ا
االقتصادية   الناحية  من  األثرية  المواقع  سياحة  يعزز  األثرية  المواقع  في  المستدام  التسويق  واالجتماعية أن 

(Safareya, 2019)  . 

التنفيذيةدور   والمبيعات  في  الجهات  خالل  السياحية  التسويق  المستدام    من  في    تراثيةال  اطقلمن لالتسويق 
 محافظة القصر 

تياجات وحساسية المضيفين والضيوف، فضاًل عن  من اح  في عملهم في االعتبار كال  ن و المسوقيجب أن يأخذ   
المنطقة عن صناعةموارد  فضاًل  واسع  ،  نطاق  على  المفهومة  منهاالسياحة  عنصر  هم  والتي  آخر  ،  ، بمعنى 

أهداف   في  مهمة  مساهمة  تقدم  أن  لألدلة  السياحية  يمكن  للخبرات  الفعالة  اإلدارة  خالل  من  المستدامة  التنمية 
والمساعدة في إدارة الموارد التراثية وحمايتها وتعزيز االقتصاد المحلي وهناك عدة مزايا )إمكانات( للمرشد كمترجم 

واال  ،تراث الظروف  مع  التكيف  على  )القدرة  للزوار  المقدمة  والمعلومات  السرعة  إمكانية  هذه  حتياجات وتشمل 
وذات مصداقية   ،، وإمكانية تكييف المواد لضمان تحديثهاعلى عكس التقنيات غير اللفظية(  -المختلفة للضيوف  

ان وإرضاء فضول  )بفضل التحديث المستمر للمعلومات المقدمة والبيانات العلمية الجديدة( أو إمكانية إحياء المك
، وإيقاظ الحاجة  زوار، وفهم التراث بعمق، خلق الوعي بين الةالزوار من المهم خاصة بالنسبة للتنمية المستدام

 (BBC News, 2019) . إلى حمايته

يلعب المحليةو السياحي  ن و المرشد  كذلك  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في  الوسطاء  دور  االقتصاد    ،ن  أداء  يعتمد 
السياحي في العديد من المجاالت إلى حد كبير على نشاط المرشدين السياحيين الذين يصنعون صورة وكاالت  

على مستوى رضا السائحين واستعدادهم للعودة إلى األماكن التي   اً اكن التي يزورونها، ويؤثرون أيضالسفر واألم
باإلضافة إلى المساهمة بشكل مباشر في اقتصاد السياحة في المناطق تمت زيارتها وإجراء عمليات شراء جديدة.  

والخدمات المحلية خالل الجوالت،   التراثية، يعمل المرشدون السياحيون أيًضا على تحفيز الطلب على المنتجات
حين حيث يقومون المرشدين بتعريف عمالئهم بالبيئة المحلية والتخصصات المحلية وأيضا يقومون بإبالغ السائ
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الزيار  تستحق  التي  باألماكن  الشراءوالتوصية  تستحق  التي  والمنتجات   ، و ة  اإلقامة  فترات  يقترحون  كما  بهذه ، 
للسائحين الطريقة منتجاتهم  لتقديم  المحليين  للسكان  فرصة  خلق  خالل  من  المحلي  االقتصاد  يدعمون  فإنهم   ،

طة المتنوعة للمرشد السياحي  في ثالثة أبعاد:  يمكن التقاط األنش  ،وتشجيع السائحين على شراء هذه المنتجات
 . ( (Irandu, and Shah, 2016إدارة تجربة الزائر ، وإدارة موارد المنطقة، وتعزيز االقتصاد المحلي 

ال   مجاالت  في  التراث  تفسير  ألدلة  التوصيات  من  مجموعة  للتوصياتويوجد  وفقًا  المستدامة،  فإن  تنمية   ،
دمها المرشد تتمثل في التعامل مع كل جولة على أنها التزام جاد، وعدم تغيير المسار احترافية الخدمات التي يق

، وجوهرها الحماس والدعم والمساعدة  كين ووكالة السفر )منظم الرحالت(، وإجراء الجولة بأدبدون موافقة المشار 
ورضا الزائرين من خالل يجب أن يتحمل المرشد المسؤولية عن إجراء الجولة بشكل سلس وآمن وراحة    ،للعمالء

 .   (Njoya & Seetaram, 2018)تزويدهم بمعلومات موثوقة وشرح وتفسير تراث المنطقة 

الم  قواعد وعادات  ، ومعرفة ومراعاة  اللوائح  أيًضا  الدليل  يراعي  أن  أو عرفية(يجب  )مقننة  المحلية  ،  جتمعات 
جميع   في  بها  المعمول  واللوائح  القواعد  ومراعاة  التراومعرفة  والمواقع  إليهااألماكن  الزوار  توجيه  يتم  التي  ، ثية 

السياحي أن ينفذ مبادئ   المدرجة ويجب علي المرشد  الزوار ومساعدتهم فهم واالمتثال  الحد  وإبالغ  وممارسات 
، وقدم للسائحين معلومات واقعية، وتميز بوضوح بين ما  اً األدنى من التأثير ال تضلل السياح ، وكن موضوعي

البيئة   ، ونقل قيماالحترام للمجتمع المحلي وثقافتهيجب أن يظهر التفهم و و   ،، أو الرأيحقيقة، أو األسطورةهي ال
، وشرح قواعد السلوك في األماكن التي تمت  تراف بالتقاليد والبيئات المحلية، وتعزيز االعوالثقافة المحلية للزوار

يجابي واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند الضرورة إلجبار زيارتها يجب أن تكون قدوة من خالل تطبيق التمكين اإل
أن   يجب  القواعد  هذه  على  أيضالزوار  و   اً تعمل  الطاقة  استهالك  تقليل  النفاياتعلى  وكمية  الطبيعية  ،  الموارد 

 . (UNDP,2019 ) اً وتطبيق الممارسات المستدامة بيئيوبالتالي المساهمة في الحد من التلوث 

 المستدامة  السياحية مدينة القصر
اآلثار  ا من  المذهلة  لثروتها  لمصر  "الثقافي"  للسائح  إلزامية  محطة  هي  طيبة  و ألقصر  لجبال  الطبيعي  الجمال 

التي توفر النيل  السياح،  ونهر  أنواع  المدينة وفي جميع   مناظر خالبة لجميع  المحلية الموجودة في  القرية  حياة 
كانت العاصمة   (طيبة)األقصر  أنحاء وادي النهر وطقسها المعتدل والجاف المشمس ، خاصة في فصل الشتاء

، حيث كانت الضفة الشرقية )شروق الشمس( مخصصة ألنشطة الحياة ديمة لمصر، تأسست عند نهر النيلالق
إلى أوائل السالالت    ر بهاتعود اآلثا  غروب الشمس( مخصصة لمهام الجنازةالغربية )اليومية ، وكانت الضفة  

( الروما  3000الفرعونية  العصور  إلى  باإلضافة  الميالد(  الالحقة قبل  واإلسالمية  والقبطية  معالم    نية  بين  من 
وك ووادي  في وادي المل  التراث العالمي مثل المقابر الملكية  األقصر “مواقعأخرى ، تشمل المعالم الرئيسية في  

روائع مثل تمثال ممنون ومعبد الكرنك )أكثر المعابد الفرعونية فرًضا في كل  كما تضم    الملكات ومقابر النبالء
فضل األمثلة على الحضارة البشرية المبكرة ويحتل المرتبة األولى  أل  نموذجاً إنهم يمثلون    ( ومعبد األقصرمصر

اإلنجاز  أعظم  لبين  الثقافية  دائمات  فتنت  فقد  العالم    اً ذلك  أنحاء  جميع  من   ,Zaki, & Kortam)المسافرين 
2019) . 
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األقصر نمو  من  كبير  جزء  يستمر  السياحة  تدعم صناعة  التي  التاريخية  المواقع  العمراني  االمتداد  على    يهدد 
النمو (  يف في الغربوالتر مثل طيبة الجديدة في الشرق  )  م يحول تطوير المستوطنات الجديدةل  األراضي الزراعية

جذبت صناعة السياحة المزدهرة المهاجرين من جميع   ع التاريخية أو األراضي الزراعيةعن المواق  اً الحضري بعيد
المواقع   وعلى  المجاورة  لألقصر  الغربية  الضفة  على  العشوائية  المستوطنات  من  العديد  نمت  األقصر.  أنحاء 

 . (Green Star Hotel, 2019) التاريخية

زيادة في البنية   يتطلب النمو في صناعة السياحة االثرية في األقصر من اجل نحاج التسويق المستدام بها الي
اهتزازات تهدد سالمة المعابد  يولد  أسوان    -مسار سكة حديد القاهرة  ، على جانب آخر نجد أن  التحتية لدعمها

ال عدد  نما  مماثال.  تهديدا  الجوفية  المياه  منسوب  رفع  من  ويشكل  العاملة  السياحية  على    119إلى    47سفن 
التوالي. وتسارع هذا االتجاه إلى الحد الذي فرضت فيه الحكومة تجميدا مؤقتا على التراخيص. يوجد اليوم أكثر 

 ,LIVE, ON)سفينة في الخدمة    276، سيكون هناك حوالي  2022بحلول عام    سفينة سياحية تعمل  200من  
2017) . 

 قصرثرية في الال  للمناطقالتسويق المستدام 
تهدف إدارة التراث بشكل أساسي إلى توصيل أهميته والحاجة إلى الحفاظ عليه للمجتمع المضيف وللزوار. لذلك  

، شرعت مصر  األثرية والتاريخ واستجابة لذلكوسيلة رئيسية لتسويق المستدام المواقع    االثرية هي كانت السياحة  
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمجلس األعلى لمدينة األقصر بالتعاون مع برنامج األمم   ممثلة بوزارة

( اإلنمائي  المساعدة UNDPالمتحدة  تقديم  الرئيسي هو  الهدف  األقصر  لمدينة  تنمية شاملة  في وضع خطة   )
للتنمية المستدامة لألقصر ولحشد  الفنية للمجلس األعلى لمدينة األقصر لصياغة وتنفيذ خطة تنمية استراتيجية  

الدعم العالمي لتنفيذ المشاريع ذات األولوية. يجب أن يخلق المشروع إطاًرا فعااًل لتوجيه التنمية وجذب االستثمار 
األولوية   ذات  للمشاريع  الدولية  الخاص والمؤسسات  القطاع  باالعتماد على    ،من  استراتيجية  تنمية  إعداد خطة 

صياغة برنامج رئيسي إلشراك الموارد البشرية المحلية في    ية،الخبرة العالمية والبدء في تنفيذ المشاريع ذات األولو 
المؤ  في  جديدة  وظائف  وخلق  التنمية  بالسياحة، عملية  الصلة  ذات  الصغيرة  بيئية   سسات  إدارة  برنامج  وضع 

وإنجاز تدريب متكامل وبرنامج تنمية الموارد البشرية لموظفي اإلدارة المحلية    لتلوث والتدهور البيئي،تعامل مع الل
 .   (Wortley, 2019) وقادة المجتمع والمنظمات غير الحكومية

قامت    الجارية.  التراخيص  ومتابعة  والتنمية  واالستثمار  بالسياحة  معنية  عمل  مجموعات  أربع  تشكيل  تم  وقد 
الحاليمجموعا الوضع  بتقييم  هذه  العمل  وتت  والمشاكل،  الرئيسية،  القضايا  على  الضوء  واالحتياجاتسليط   ، 
المدينة ومجموعات العمل  ، وأوجه القصور من خالل النهج التشاركية المستخدمة بما في ذلك مشاورات  التنموية

 ,Egypt Energyالشاملة  ة  ، تمكن المشروع من ضمان مشاركة األطراف في عملية تخطيط التنميالموضعية
2018) .) 

الستيعاب    اً تم إنتاجها كمكونات للمشروع طرق  تتناول الخطة الهيكلية وخطة التراث والمشاريع االستثمارية التي   
المتوقع في السكان والسياحة والزراعة مع الحفاظ عل لمزج أفضل    اً  كبير اً ى اآلثار وتعزيزها إنه يمثل جهدالنمو 
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التخطيط اإلقليمي الشامل مع الحاجة إلى إدارة صناعة السياحة سريعة النمو التي لديها القدرة على التأثير ميزات 
المحلي  المستويين  على  العاملة  الحكومية  الوكاالت  المشروع  عزز  العالم  في  األثرية  الكنوز  بعض  على  سلًبا 

السياحة والسياح   اقتصادية بين صناعة  المشاكل واإلقليمي مع خلق روابط  أنفسهم والسكان األصليين تضمنت 
للسياح التحتية  البنية  لتطوير  المحلةالخاصة االفتقار طويل األمد  ية،  ، والتي يمكن أن تزيد من خلق الوظائف 

أنواع وتخلق  األعمال،  لريادة  فرصًا  النمو    اً وتوفر  تعزيز  شأنها  من  التي  األراضي  واستخدامات  المرافق  من 
 (. (Hussein,2019  السياحي المنظم

 قصرفي ال المستدامةالتحديات التي تواجه السياحة 
، يبدو أن البلدان  تحقيق الحفاظ الفعال على الماضي  على الرغم من أن البلدان المتقدمة والنامية تكافح من أجل

بطبي  اقتصادية  التحديات  هذه  من  العديد  فريدة  تحديات  تواجه  بنقص  النامية  وترتبط  الكافيعتها  مما التمويل   ،
لمستدامة  يؤدي بشكل عام إلى خلق مشاكل من حيث التدريب والحفاظ على التراث ومن بين تحديات السياحة ا

عالوة    عدم وجود تشريعات استباقية والسياسات التي تأخذ في االعتبار قضايا االستدامة  اً في البلدان النامية أيض
وا تثير مشاكل فيما يتعلق بتمكين الناس في عملية التنمية التعاونية التي ، فإن غالبية البلدان األقل نمعلى ذلك

 (.  (Gfeller, 2013  إقامة حوار فعال بينهمو تأخذ في االعتبار احتياجات أصحاب المصلحة 

في المائة من القوى العاملة في األقصر الزراعة هي صاحب    42توظف السياحة والخدمات المتعلقة بها حوالي  
ا )العمل  )  29لثاني  ضئيل  الصناعي  اإلنتاج  المائة(  الصلة    6.3في  ذات  المنتجات  على  ويركز  المائة(  في 

وبالرغم من أهمية السياحة الثقافية في األقصر    .، وما شابه ذلكإنتاج السجاد، والبردي، والمرمر  مثل  حة،بالسيا
وجودة نوعان من اآلثار الم  حيث نجدالتسويق المستدام    خاصة فيما يخصلتحديات  اال أنها تواجه العديد من ا
المغلقة اآلثار  األقصر  اإلنسانفي  لتهديدات من صنع  تتعرض  التي  المقابر،  مثل  والرطوبة  ،  الزوار،  ،  يجلبها 

،  معالم األثرية في الفضاء المفتوح، مثل معبد أو مسلة، والغبار أما ال(، والضوضاءCO2وثاني أكسيد الكربون )
األبخرة    ،ي النوع اآلخر. تتعرض هذه اآلثار لتهديدات من صنع اإلنسان ناجمة عن التلوث البيئي الحضر فهي  

المركبات من  اهتزا والعوادم  تجلب  التي  المسرحية  الفنون  عروض  إلى  باإلضافة  الصاخبة،  ،  الموسيقى  زات 
 . (Mbogo, 2018) اآلثار، وآالف الزوار هي التهديدات التي تسهم في اضمحالل  واألضواء

والملكات  الملوك  )وادي  للمقابر  الجدارية  اللوحات  هو  لألقصر  الثقافي  التراث  في  هشاشة  األكثر  العنصر 
عن   تنتج  التي  األخرى  والعناصر  الكربون  أكسيد  وثاني  الرطوبة  عن  الجدارية  اللوحات  تسوس  ينتج  والنبالء( 

المناخية الخارجية وعدد السياح  و الزيارات غير المدارة   ومدة الجولة نسبة الرطوبة النسبية وثاني  تغير الظروف 
المقبرة داخل  الحرارة  ودرجات  الكربون  ذلك   أكسيد  على  العالوة  تؤثر  سلب،  والغبار  اللوحات    اً ضوضاء  على 

الطويل في وجود كلوريد   المدى  اللوحات الجدارية على  الرئيسي في تدهور  السبب  الجدارية أكدت األبحاث أن 
في الطعام(  )ملح  داخل    الصوديوم  النسبية  الرطوبة  زيادة  الناتجة عن  الرطوبة  األمالح  تمتص  الجيري  الحجر 

ا تتبخر  عندما  ملون لرطوبةالمقبرة  غبار  إلى  الجدارية  اللوحات  وتحول  األمالح  تتبلور  المناطق  ،  بعض  ،  في 
بلور  والجبستكونت  الجيري  الحجر  بين  بعيد  ،ات صلبة  الجبس  دفع سطح  إلى  أدى  و   اً مما  الصخر  دمر  عن 
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يدخله   الذي  الجوي  الغالف  الماء من  وبخار  المطر  الفيضانات وتسرب  القبر من خالل  الماء  يخترق  تماسكه 
 (.     (UNESCO-WHC ,2019الزوار بشكل أساسي 

المرور والبيئة. مرافق   إلى مشاكل خطيرة في حركة  البحرية  الرحالت  لسفر  المنضبط  السريع وغير  النمو  أدى 
ك غير  الحالية  الخاضعالرسو  غير  المرور  حركة  أدت  خطيرةافية  بيئية  مشاكل  إلى  للرقابة  الصرف  ة  مثل   ،

السفن التصريفات من  الكربون   الصحي وغيرها من  أكسيد  النسبية وثاني  الرطوبة  تقلبات  الناتجة عن  األضرار 
الطلق فعلي الرغم من    ودرجة حرارة الهواء للمعابد أقل مقارنًة بالضرر الذي لحق بالمقابر ألن المعابد في الهواء 

قصر لكن المرشدين السياحيين يختارون مقابر يسهل الوصول إليها  مقبرة مفتوحة في األ  12-11وجود حوالي  
علي الرغم من استمرار هذا التراث الثقافي الفريد في جذب الزوار من جميع أنحاء    ألنهم يريدون تجنب الحرارة

ز أصبح يشكل تهديدًا في فإن تفانيهم في مشاهدة هذه الكنو   متسق،ر  العالم بأعداد متزايدة باستمرار. بشكل غي
، فإن عددها المتزايد وعدم   بجودة اللوحات والحفاظ عليها، وفي المعابداً جودهم في حد ذاته ضار ، أصبح و المدافن

، لوقت نفسهالتجربة الثقافية في اوهي عناصر تنتقص من    والصراع،وجود أي إدارة فعالة للحشود يعني االنتظار  
د التي تعود  ، مما يقلل الفوائ في المنطقةاً جد  يعني الغياب الفعلي لمرافق األنشطة السياحية األخرى فترات قصيرة

 (. (Raven, 2017، ويقلل من المرونة في تحديد مواعيد الزيارات إلى المواقع الثقافية على االقتصاد المحلي 

ج مما سبق ان التحدي األكبر الذي يواجه السياحة في األقصر بمصر هو التأكد من أن  ا وبالتالي يمكن استنت
السياحة نفسها هي صناعة  ،  باإلضافة إلى ذلك  السياحة ال تدمر التراث ذاته الذي يجذب الزوار في المقام األول 

جد  صناعة نظيفة )ال تو   اً بينما تعتبر السياحة عموم  ،ة ذلكتنافسية ومتطورة وسريعة التغير تتطلب التفاني لمواكب
أو مواد كيميائية خطرة( أن تفرض مطالبمداخن  أنها يمكن  إال  المجتمعية  ،  التحتية  البنى  الطرق  على  ، مثل 
مات العامة مثل الشرطة والحماية من الحرائق والتي بدورها لها آثار سلبية على  والمطارات وإمدادات المياه والخد 

قوة دافعة للنمو    اً الذين يزورون األقصر قد وفر أيض  ، فإن العدد المتزايد من السياحعالوة على ذلك  مواقع التراث
، مما لى المقابر واآلثارلى التعديات عالمتسارع في األقصر والمناطق المحيطة بها أدت ضغوط النمو بدورها إ

 أدى إلى تعريض التراث الثقافي للخطر وإضعاف قيمته كمنطقة جذب سياحي.

 التسويقية المستدامة   مقترحات مواجهة هذه التحديات
ت أن  التكلفة  يمكن  إلى  المصلحة  أصحاب  تعاون  بتطوير  المتعلقة  التحديات  التخطيط عزى  لعملية  المضافة 

بالروالتطوي القرار  صنع  عملية  في  المشاركة  على  هؤالء  وقدرة  الشرعيين،  المصلحة  أصحاب  وتحديد  نسبة  ، 
الحقيقية في عملية تنمية   ، ال سيما في البلدان النامية ، مشاركة المجتمع المحليلتحديات المشاركة المجتمعية

والمعلومات(، الهيكلية )مثل نقص الخبرة، وعدم    السياحة قد تعاني من العديد من العمليات )مثل نقص التنسيق
، ونقص الموارد البشرية المدربة( والتحديات الثقافية )مثل انخفاض مستوى الوعي في  وجود نظام قانوني مناسب

، يجب اتخاذ المجتمعاقترح أنه لمواجهة هذه التحديات وتمكين مشاركة  و ،  (MHC ,2014)المجتمع المحلي(   
   -بعض الخطوات:
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لف عن المباني األخرى وتختلف خذ في االعتبار العديد من سياسات التعامل مع المبنى التاريخي تختاأل  -أولا 
عن كيفية التعامل مع الفضاء العمراني للمبنى التاريخي كما تبين أن تكامل أكثر من سياسة يتالءم مع    اً أيض

 طبيعة المنطقة التاريخية ويعتبر خطة ناجحة في إحياء المناطق التاريخية والمحافظة عليها.

ي يجب تطوير هذه باإلضافة  تغيير شامل في الهيكل االجتماعي والسياسي والقانوني واإلداري واالقتصاد  -ثانياا 
 إلى استراتيجيات محددة على المستويات المحلية والوطنية والدولية للتعامل بنجاح مع التحديات المحددة.

العامة الحقيقية إلى إبقا  -ثالثاا  ، بل يجب ء المجتمع المحلي على اطالع فحسبال ينبغي أن تهدف المشاركة 
باإلضافة إلى مساهمتهم في تحسين البيئة وأنشطة السياحة القائمة على    أيًضا التماس وتقييم آرائهم ومشاركتهم

 التراث

اليونسكو    -رابعاا  منظمة  أضافت  إليها  WHC)  ،2012كما  ينظر  أن  إلى  بحاجة  المحلية  المجتمعات  أن   )
يجب أن يتكامل عمل السلطات المحلية مع المجتمعات المحلية إلنجاح   في إدارة السياحة لمواقع التراث،  كشركاء

 التنمية المستدامة للمواقع التراثية.

بتطوير   -خامساا  تهتم  أن  التي يجب  للمنظمات واالستراتيجيات  االهتمام  المزيد من  إيالء  إلى  الحكومة  تحتاج 
التر  مواقع  دور وصيانة  تلعب  أن  يجب  كما  المصري،  قوياً اث  للقطاع    في  اً   خاصة  العملية  بهذه  الوعي  زيادة 

 الخاص الذي يمكنه المشاركة ويكون جزًءا من هذه العملية. 

 البحث  منهجية -تاسعاا 
في البداية تم إجراء بحث نوعي  ف، والذي جمع بين األساليب النوعية والكمية  تم اعتماد نهج مختلط لهذا البحث

يعزز    على تنويع المنتج السياحي الذي  وأثره اعتماد نهج التسويق المستداممن اجل تقديم أساس نظري لتحديد أن  
األثرية للمواقع  هناك    ،السياحة  كانت  إذا  ما  تأكيد  هو  النوعية  الدراسة  من  الرئيسي  الغرض   للتسويق  أثركان 

 . باألقصرفي المناطق االثرية  على تنويع المنتجات المستدام وتنشيط السياحة

في مجال السياحة لديهم خبرة   -النوعية من خالل مقابالت شبه منظمة مع خبراء وأكاديميين    يتم جمع البيانات
و  والتخطيط  السياحي  التسويق  مصر،في  في  االستراتيجيات  محافظة    صياغة  في  السياحة  بشركات  والعاملين 

ستراتيجية المقترحة وهي ، فقد تم اختيار هذه الطريقة كتقييم لال ألن أحد أهداف البحث استكشافيةاً نظر   االقصر
المنتج السياحيفالتسويق المستدام    أثر ، مفردة  193تتكون عينة البحث من  األقصر،  بالتطبيق علي    ي تنويع 

 .اماً ع 30معظم األشخاص الذين تمت مقابلتهم هم فوق من العاملين بشركات السياحة بمحافظة االقصر 

، تم إجراء فحص بيانات  قبل تحليل البيانات  باستخدام طرق البحث الكميتمت معالجة البيانات التي تم جمعها  
البيانات باستخدام   تم تحليل   ،التحليل المسبق لضمان دقة البيانات والتعامل مع البيانات المفقودة وغير المكتملة

 (.SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية ) برنامج الحزم
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 البحثالساليب اإلحصائية المستخدمة في 
(، لتحليل بيانات الدراسة الميدانية، وذلك من خـالل اسـتخدام (SPSS, Ver. 26تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

 األساليب اإلحصائية التالية:

 الختبار مدى صحة الفرض األول. معامل ارتباط بيرسون: .أ

 الختبار مدى صحة الفرض الثاني وفروضه الفرعية. نحدار المتعدد:تحليل ال  .ب

 لداة الدراسة الميدانية ةالسيكو متريالخصائص  
ــتبيان:  .1 ــدس الســ ــث صــ ــه، حيــ ــعت لقياســ ــا وضــ ــتبيان مــ ــارات االســ ــيس عبــ ــتبيان أن تقــ ــد بصــــدق االســ يقصــ

ا تــــم حســــاب صــــدق االتســــاق الــــداخلي بــــين درجــــة كــــل عبــــارة والُبعــــد الــــذي تنتمــــي اليــــه تلــــك العبــــارة، كمــــ
 يوضحه الجدول اآلتي:

 اليه تلك العبارة  تنتميمعامالت االرتباط بين العبارة والُبعد الذي  (1جدول )
معامل   م األبعاد  المتغيرات 

 االرتباط 
معامل   م

 االرتباط 
معامل   م

 االرتباط 
معامل   م

 االرتباط 
التسويق 
 المستدام

 ** 0.788 4 ** 0.634 3 ** 0.741 2 ** 0.790 1 االجتماعي
 ** 0.776 4 ** 0.604 3 ** 0.784 2 ** 0.809 1 البيئي

 ** 0.795 4 ** 0.550 3 ** 0.751 2 ** 0.811 1 االقتصادي
تنويع  
المنتج 
 السياحي

 ** 0.893 4 ** 0.797 3 ** 0.877 2 ** 0.900 1 االبتكار التكنولوجي
 ** 0.729 4 ** 0.756 3 ** 0.726 2 ** 0.772 1 االبتكار التنظيمي 
التكامل بين 

 األنشطة المختلفة
1 0.894 ** 2 0.845 ** 3 0.906 ** 4 0.896 ** 

 (0.01** دالة عند مستوى ) 

 ( رقم  الجدول  من  العبارة 1يتضح  تلك  اليه  تنتمي  الذي  والُبعد  عبارة  كل  درجة  بين  االرتباط  معامل  قيم  أن   )
االرتباط موجبة، كما أن جميع هذه القيم مقبولة (، وجاءت جميع قيم معامالت  0.906،  0.550تراوحت بين )

( داللة  عند مستوى  التحقق من 0.01إحصائيًا  تم  وبذلك  لالستبيان،  الداخلي  االتساق  إلى صدق  يشير  مما   ،)
 صدق االتساق الداخلي لالستبيان.

الستبيان: .2 اال  ثبات  بثبات  نفس يقصد  باستخدام  القياس  تكرار  عند  النتائج  نفس  على  "الحصول  ستبيان 
األداة وفي نفس الظروف"، ولتقدير ثبات اإلستبيان تم استخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، كما 

 : يوضحه الجدول اآلتي
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 والتجزئة النصفية لكل ُبعد من أبعاد االستبيان  قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ (2جدول )
معامالت ثبات ألفا   األبعاد  المتغيرات 

 كرونباخ 
 معامالت ثبات التجزئة النصفية

 سبيرمان براون  معادلة جتمان
التسويق 
 المستدام

 0.792 0.791 0.818 االجتماعي
 0.789 0.788 0.824 البيئي

 0.711 0.710 0.795 االقتصادي
تنويع المنتج 

 السياحي
 0.817 0.817 0.887 االبتكار التكنولوجي
 0.700 0.700 0.732 االبتكار التنظيمي 

 0.854 0.848 0.897 التكامل بين األنشطة المختلفة
(، وأن قيم  0.897،  0.732جاءت في المدى )  ( أن قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ2يتضح من الجدول رقم ) 

(، وبعد 0.848،  0.700معامالت ثبات التجزئة النصفية قبل التصحيح وفقًا لمعادلة جتمان جاءت في المدى )
 ( المدى  في  جاءت  براون  سبيرمان  لمعادلة  وفقًا  مرتفعة  0.854،  0.700التصحيح  معامالت  قيم  وجميعها   ،)

 حية استخدام االستبيان ومالءمته ألغراض الدراسة. إحصائيًا، مما يؤكد ثبات وصال

االستبيان أن  التي    يتضح مما سبق  النتائج  والثبات، تعزز  الصدق  عالية من  يتسم بدرجة  الدراسة  موضوع 
 سيتم الحصول عليها من البيانات للوصول للنتائج النهائية للدراسة. 

 اإلحصاء الوصفي لبعاد الدراسة الميدانية 

 كاآلتي:  االستبيانعاد ُقدرت المتوسطات واالنحرافات المعيارية، وكذلك االلتواء للتحقق من اعتدالية البيانات ألب 

 االستبيانالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والتفرطح وااللتواء ألبعاد  (2جدول )
االنحراف  المتوسط  األبعاد  المتغيرات 

 المعياري 
 االلتواء التفرطح

 الُبعد المفردة
التسويق 
 المستدام

 0.666 0.298- 2.718 15.13 3.78 االجتماعي
 0.167- 0.396- 2.367 14.89 3.72 البيئي

 0.015- 0.072 2.423 15.16 3.79 االقتصادي
تنويع  
المنتج 
 السياحي

 0.121- 0.655- 3.274 15.67 3.91 االبتكار التكنولوجي
 0.069 0.700- 2.603 16.74 4.18 االبتكار التنظيمي 

 0.703- 0.375- 3.261 16.11 4.02 التكامل بين األنشطة المختلفة

ــن جــــدول ) ــح مــ ــن )2يتضــ ــواء لمعظــــم األبعـــــاد ال تزيــــد عــ ــيم االلتــ ــوافر االعتداليـــــة 1( أن قــ ــير إلــــى تــ ــا يشــ (، ممــ
ــى  ــة األقصــــر علــ ــة بمحافظــ ــاطق األثريــ ــاملين فــــي المنــ ــتجابات العــ ــل اســ ــيم المتوســــط لكــ ــا أن قــ ــرة، كمــ ــة كبيــ بدرجــ
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ــتدام علــــــى تن ــويق المســــ ــل التســــ ــالي يعمــــ ــة، وبالتــــ ــة مرتفعــــ ــت بدرجــــ ــة تحققــــ ــاد الدراســــ ــياحي أبعــــ ــتج الســــ ــع المنــــ ويــــ
 بالمناطق األثرية بمحافظة األقصر بدرجة مرتفعة لدى عينة الدراسة.

 اختبارات فروض الدراسة وتحليل النتائج
 نتائج التحقق من الفرض الول (1)

على:   الول  الفرض  المنتج  ينص  تنويع  وأبعاد  المستدام  التسويق  أبعاد  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  "توجد 
 المناطق األثرية بمحافظة األقصر".السياحي في  

للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد التسويق المستدام وأبعاد تنويع المنتج  
 السياحي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر، كما يوضحه الجدول اآلتي:

ام وأبعاد تنويع المنتج السياحي في المناطق مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد التسويق المستد (3جدول )
 األثرية بمحافظة األقصر

االبتكار   االقتصادي البيئي االجتماعي األبعاد 
 التكنولوجي

االبتكار  
 التنظيمي 

التكامل بين  
 األنشطة المختلفة 

 ** 0.427 ** 0.353 ** 0.539 ** 0.713 ** 0.739 1.00 االجتماعي
 ** 0.466 ** 0.319 ** 0.489 ** 0.814 1.00 ** 0.739 البيئي

 ** 0.608 ** 0.355 ** 0.652 1.00 ** 0.814 ** 0.713 االقتصادي
 ** 0.481 ** 0.456 1.00 ** 0.652 ** 0.489 ** 0.539 االبتكار التكنولوجي
 ** 0.417 1.00 ** 0.456 ** 0.355 ** 0.319 ** 0.353 االبتكار التنظيمي 

التكامل بين األنشطة 
 المختلفة

0.427 ** 0.466 ** 0.608 ** 0.481 ** 0.417 ** 1.00 

 (0.01دالة عند مستوى داللة )  **

( بين أبعاد التسويق المستدام 0.01( وجود عالقات إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى )3يتضح من الجدول رقم )
 وأبعاد تنويع المنتج السياحي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر كاآلتي: 

1. ( مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  موجبة  عالقة  المنتج 0.01وجود  تنويع  وأبعاد  )االجتماعي(  الُبعد  بين   )
بين السياحي   التكامل  التنظيمي،  االبتكار  التكنولوجي،  )االبتكار  األقصر  بمحافظة  األثرية  المناطق  في 

 لتوالي. ( على ا0.427، 0.353،  0.539بقيم معامالت ارتباط بلغت )األنشطة المختلفة( 

في  ( بين الُبعد )البيئي( وأبعاد تنويع المنتج السياحي  0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى )  .2
األنشطة  بين  التكامل  التنظيمي،  االبتكار  التكنولوجي،  )االبتكار  األقصر  بمحافظة  األثرية  المناطق 

 على التوالي. ( 0.466، 0.319، 0.489بقيم معامالت ارتباط بلغت )المختلفة( 

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


   .284-256(، ص 2022 يونيو، )1، العدد 22المجلد  (JAAUTH)                                     ساره وهبه 
 

275 | P a g e  

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

3. ( مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  موجبة  عالقة  المنتج 0.01وجود  تنويع  وأبعاد  )االقتصادي(  الُبعد  بين   )
بين السياحي   التكامل  التنظيمي،  االبتكار  التكنولوجي،  )االبتكار  األقصر  بمحافظة  األثرية  المناطق  في 

 ( على التوالي. 0.608 ،0.355،  0.652بقيم معامالت ارتباط بلغت )األنشطة المختلفة( 

بمحافظة  األثرية  المناطق  في  السياحي  المنتج  تنويع  وأبعاد  المستدام  التسويق  أبعاد  ارتباط  سبق  مما  يتضح 
األقصر، وترجع الباحثة ذلك إلى الدور اإليجابي الذي يؤديه التسويق المستدام في تحسين وتطوير وتنويع المنتج 

 األقصر.  السياحي في المناطق األثرية بمحافظة

 نتائج التحقق من الفرض الثاني: (2)
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التسويق المستدام على تنويع المنتج السياحي في  ينص الفرض الثاني على:  

 المناطق األثرية بمحافظة األقصر".

ق المستدام على تنويع قامت الباحثة باستخدام اختبار تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على مدى أثر أبعاد التسوي
 المنتج السياحي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر، كما يوضحه الجدول اآلتي: 

نتائج معامالت االرتباط المتعدد ألثر أبعاد التسويق المستدام على تنويع المنتج السياحي في المناطق  (4جدول )
 األثرية بمحافظة األقصر

 قيمة 
(R) 

قيمة 
(2R) 

قيمة 
Adjusted 

(2R) 

الخطأ  
 المعياري 

مجموع   النموذج
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

مستوى  (F)قيمة 
 الداللة 

 0.01 61.048 1677.185 3 5031.56 اإلنحدار 5.242 0.484 0.492 0.702
 27.473 189 5192.48 البواقي 
 - 192 10224.03 المجموع

( أن القدرة التنبؤية ألبعاد التسويق المستدام على تنويع المنتج السياحي في المناطق 4)يتضح من الجدول رقم  
( بلغت  األقصر  بمحافظة  )48.4األثرية  قيمة  وأن   ،)%F( بلغت  عند  61.048(  إحصائيًا  دالة  قيمة  وهي   ،)

تنويع المنتج السياحي (، مما يشير إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التسويق المستدام على 0.01مستوى )
بمحافظة  األثرية  المناطق  في  السياحي  المنتج  بتنويع  التنبؤ  يمكن  لذا  األقصر،  بمحافظة  األثرية  المناطق  في 

%( من تباين تنويع 49.2سهمت أبعاد التسويق المستدام في تفسير )ااألقصر من أبعاد التسويق المستدام، حيث  
( نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد  5المنتج السياحي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر، ويوضح الجدول رقم )

 ألثر أبعاد التسويق المستدام على تنويع المنتج السياحي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر كاآلتي:

 
 
 

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


   .284-256(، ص 2022 يونيو، )1، العدد 22المجلد  (JAAUTH)                                     ساره وهبه 
 

276 | P a g e  

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

نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد ألثر أبعاد التسويق المستدام على تنويع المنتج السياحي في المناطق  (5جدول )
 األثرية بمحافظة األقصر

أبعاد التسويق 
 المستدام

معامالت اإلنحدار 
 (Bغير المعيارية )

الخطأ المعياري 
 لمعامالت النموذج 

معامالت اإلنحدار 
 (Betaالمعيارية )

( T)قيمة 
 لمعامالت النموذج 

مستوى 
 الداللة 

 0.05 2.244 0.180 0.216 0.484 االجتماعي
 0.13 1.489- 0.144- 0.298 0.445- البيئي

 0.01 7.307 0.680 0.280 2.046 االقتصادي

 ( ما يلي:5يتضح من الجدول رقم )
إيجابي دال إحصائيًا عند مستوى ) .1 أثر  السياحي في  0.01وجود  المنتج  للُبعد )االقتصادي( على تنويع   )

المناطق األثرية لدى العاملين بشركات السياحة بمحافظة األقصر محل الدراسة والتطبيق، حيث بلغت قيمة  
الُبعد االقتصادي (، كما  7.307" )Tوبلغت قيمة "(،  0.680معامل اإلنحدار المحسوبة ) بلغت قيمة أثر 

 (.  2.046على تنويع المنتج السياحي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر )

2. ( دال إحصائيًا عند مستوى  إيجابي  أثر  السياحي في  0.05وجود  المنتج  تنويع  )االجتماعي( على  للُبعد   )
فظة األقصر محل الدراسة والتطبيق، حيث بلغت قيمة  المناطق األثرية لدى العاملين بشركات السياحة بمحا

الُبعد االجتماعي (، كما  2.244" )Tوبلغت قيمة "(،  0.180معامل اإلنحدار المحسوبة ) بلغت قيمة أثر 
 (.  0.484على تنويع المنتج السياحي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر )

للُبعد )البيئي( على تن .3 العاملين  عدم وجود أثر دال إحصائيًا  المنتج السياحي في المناطق األثرية لدى  ويع 
البيئي بدرجة منخفضة على   الُبعد  بشركات السياحة بمحافظة األقصر محل الدراسة والتطبيق، حيث يؤثر 

 تنويع المنتج السياحي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر. 

 :الثالثنتائج التحقق من الفرض (  3)
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار التكنولوجي  "على:    الثالثينص الفرض  

 ".  المناطق األثرية بمحافظة األقصر في والتنظيمي والتكامل بين األنشطة

استخدام اختبار تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على مدى أثر أبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار  تم 
 التكنولوجي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر، كما يوضحه الجدول اآلتي: 
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نتائج معامالت االرتباط المتعدد ألثر أبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار التكنولوجي في   (6جدول )
 المناطق األثرية بمحافظة األقصر

 قيمة 
(R) 

قيمة 
(2R) 

قيمة 
Adjusted 

(2R) 

الخطأ  
 المعياري 

مجموع   النموذج
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

مستوى  (F)قيمة 
 الداللة 

 0.01 51.816 309.656 3 928.97 اإلنحدار 2.445 0.443 0.451 0.672
 5.976 189 1129.47 البواقي 
 - 192 2058.44 المجموع

التنبؤية ألبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار التكنولوجي في المناطق ( أن القدرة  6يتضح من الجدول رقم )
( بلغت  األقصر  بمحافظة  )44.3األثرية  قيمة  وأن   ،)%F( بلغت  عند  51.816(  إحصائيًا  دالة  قيمة  وهي   ،)

( االبت0.01مستوى  ُبعد  على  المستدام  التسويق  ألبعاد  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود  إلى  يشير  مما  كار (، 
األثرية   المناطق  في  التكنولوجي  باالبتكار  التنبؤ  يمكن  لذا  األقصر،  بمحافظة  األثرية  المناطق  في  التكنولوجي 

%( من  45.1بمحافظة األقصر من أبعاد التسويق المستدام، حيث إسهمت أبعاد التسويق المستدام في تفسير )
المناطق األثرية بمحافظة األ التكنولوجي في    االنحدار نتائج تحليل    التاليقصر، ويوضح الجدول  تباين االبتكار 

 المتعدد ألثر أبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار التكنولوجي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر كاآلتي:

المتعدد ألثر أبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار التكنولوجي في المناطق  االنحدار نتائج تحليل  (7جدول )
 األثرية بمحافظة األقصر

أبعاد التسويق 
 المستدام

نحدار معامالت اال
 (Bغير المعيارية )

الخطأ المعياري 
 لمعامالت النموذج 

معامالت 
اإلنحدار 

 (Betaالمعيارية )

( Tقيمة )
لمعامالت  
 النموذج

مستوى 
 الداللة 

 0.01 2.667 0.223 0.101 0.268 االجتماعي
 0.05 2.253 0.227 0.139 0.314 البيئي

 0.01 7.012 0.678 0.131 0.916 االقتصادي
 ( ما يلي:7يتضح من الجدول رقم )

االبتكار ( لُبعدي )االجتماعي، االقتصادي( على ُبعد  0.01وجود أثر إيجابي دال إحصائيًا عند مستوى ) .1
  التكنولوجي في المناطق األثرية لدى العاملين بشركات السياحة بمحافظة األقصر محل الدراسة والتطبيق، 

)و  مستوى  عند  إحصائيًا  دال  إيجابي  أثر  في  0.05وجود  التكنولوجي  االبتكار  ُبعد  على  )البيئي(  للُبعد   )
المناطق األثرية لدى العاملين بشركات السياحة بمحافظة األقصر محل الدراسة والتطبيق، حيث بلغت قيمة 

يمة أثر الُبعد البيئي على  بلغت ق(، كما  2.253" )Tوبلغت قيمة "(،  0.227معامل اإلنحدار المحسوبة )
 (.  0.314ُبعد االبتكار التكنولوجي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر )
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ُبعد  تم    ثم على  المستدام  التسويق  أبعاد  أثر  مدى  على  للتعرف  المتعدد  االنحدار  تحليل  اختبار  استخدام 
 دول اآلتي:االبتكار التنظيمي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر، كما يوضحه الج

نتائج معامالت االرتباط المتعدد ألثر أبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار التنظيمي في المناطق  (8جدول )
 األثرية بمحافظة األقصر

 قيمة 
(R) 

قيمة 
(2R) 

قيمة 
Adjusted 

(2R) 

الخطأ  
 المعياري 

مجموع   النموذج
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

مستوى  (F)قيمة 
 الداللة 

 0.01 10.803 63.482 3 190.45 نحداراال 2.424 0.133 0.146 0.383
 5.876 189 1110.60 البواقي 
 - 192 1301.05 المجموع

( أن القدرة التنبؤية ألبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار التنظيمي في المناطق 8يتضح من الجدول رقم ) 
( بلغت  األقصر  بمحافظة  )13.3األثرية  قيمة  وأن   ،)%F( بلغت  عند  10.803(  إحصائيًا  دالة  قيمة  وهي   ،)

( االبتكار 0.01مستوى  ُبعد  على  المستدام  التسويق  ألبعاد  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود  إلى  يشير  مما   ،)
التنظيمي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر، لذا يمكن التنبؤ باالبتكار التنظيمي في المناطق األثرية بمحافظة 

أ من  حيث  األقصر  المستدام،  التسويق  )أبعاد  تفسير  في  المستدام  التسويق  أبعاد  تباين 14.6سهمت  من   )%
نحدار المتعدد ( نتائج تحليل اال9االبتكار التنظيمي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر، ويوضح الجدول رقم )

 ية بمحافظة األقصر كاآلتي: ألثر أبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار التنظيمي في المناطق األثر 

نحدار المتعدد ألثر أبعاد التسويق المستدام على ُبعد االبتكار التنظيمي في المناطق نتائج تحليل اال (9جدول )
 األثرية بمحافظة األقصر

أبعاد التسويق 
 المستدام

معامالت 
نحدار غير  اال

 (Bالمعيارية )

الخطأ المعياري 
لمعامالت  
 النموذج

نحدار معامالت اال
 (Betaالمعيارية )

( Tقيمة )
لمعامالت  
 النموذج

مستوى 
 الداللة 

 0.05 1.980 0.206 0.100 0.197 االجتماعي
 0.95 0.051 0.006 0.138 0.007 البيئي

 0.07 1.770 0.213 0.130 0.229 االقتصادي
 ( ما يلي:9يتضح من الجدول رقم )

( للُبعد )االجتماعي( على ُبعد االبتكار التنظيمي في 0.05إحصائيًا عند مستوى )وجود أثر إيجابي دال   .1
المناطق األثرية لدى العاملين بشركات السياحة بمحافظة األقصر محل الدراسة والتطبيق، حيث بلغت قيمة 

تماعي بلغت قيمة أثر الُبعد االج(، كما  1.980" )Tوبلغت قيمة "(،  0.206نحدار المحسوبة )معامل اال
 (. 0.197على ُبعد االبتكار التنظيمي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر )
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عدم وجود أثر دال إحصائيًا لُبعدي )البيئي، االقتصادي( على ُبعد االبتكار التنظيمي في المناطق األثرية  .2
الُبعد   يؤثر  الدراسة والتطبيق، حيث  األقصر محل  السياحة بمحافظة  العاملين بشركات  والُبعد لدى  البيئي 
 االقتصادي بدرجة منخفضة على ُبعد االبتكار التنظيمي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر. 

قامت الباحثة باستخدام اختبار تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على مدى أثر أبعاد التسويق المستدام  ثم  
 حافظة األقصر، كما يوضحه الجدول اآلتي:على ُبعد التكامل بين األنشطة المختلفة في المناطق األثرية بم

نتائج معامالت االرتباط المتعدد ألثر أبعاد التسويق المستدام على ُبعد التكامل بين األنشطة المختلفة  (10جدول )
 في المناطق األثرية بمحافظة األقصر

 قيمة 
(R) 

قيمة 
(2R) 

قيمة 
Adjuste

d (2R) 

الخطأ  
 المعياري 

مجموع   النموذج
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

مستوى  (F)قيمة 
 الداللة 

0.61
0 

0.37
2 

253.00 3 759.02 نحداراال 2.606 0.362
8 

37.26
4 

0.01 

 6.790 189 1283.24 البواقي 
 - 192 2042.26 المجموع

المستدام على ُبعد التكامل بين األنشطة المختلفة  ( أن القدرة التنبؤية ألبعاد التسويق  10يتضح من الجدول رقم ) 
( بلغت  األقصر  بمحافظة  األثرية  المناطق  )36.2في  قيمة  وأن   ،)%F ( بلغت  دالة  37.264(  قيمة  وهي   ،)

ُبعد 0.01إحصائيًا عند مستوى )  المستدام على  التسويق  إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد  (، مما يشير 
األنشطة   بين  األنشطة التكامل  بين  بالتكامل  التنبؤ  يمكن  لذا  األقصر،  بمحافظة  األثرية  المناطق  في  المختلفة 

سهمت أبعاد التسويق المستدام أالمختلفة في المناطق األثرية بمحافظة األقصر من أبعاد التسويق المستدام، حيث  
ة بمحافظة األقصر، ويوضح  %( من تباين التكامل بين األنشطة المختلفة في المناطق األثري37.2في تفسير )

 ( رقم  اال11الجدول  تحليل  نتائج  األنشطة (  بين  التكامل  ُبعد  على  المستدام  التسويق  أبعاد  ألثر  المتعدد  نحدار 
 المختلفة في المناطق األثرية بمحافظة األقصر كاآلتي:

التكامل بين األنشطة المختلفة  نحدار المتعدد ألثر أبعاد التسويق المستدام على ُبعد النتائج تحليل ا (11جدول )
 في المناطق األثرية بمحافظة األقصر

أبعاد التسويق 
 المستدام

نحدار معامالت اال
 (Bغير المعيارية )

الخطأ المعياري 
 لمعامالت النموذج 

نحدار معامالت اال
 (Betaالمعيارية )

(  Tقيمة )
لمعامالت  

 النموذج

مستوى 
 الداللة 

 0.86 0.175 0.016 0.107 0.019 االجتماعي
 0.40 0.835 0.090 0.148 0.124 البيئي

 0.01 6.473 0.670 0.139 0.901 االقتصادي

 ( ما يلي:11يتضح من الجدول رقم )
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إيجابي دال إحصائيًا عند مستوى )  .1 أثر  التكامل بين األنشطة 0.01وجود  ُبعد  للُبعد )االقتصادي( على   )
لدى   األثرية  المناطق  في  والتطبيق،  المختلفة  الدراسة  محل  األقصر  بمحافظة  السياحة  بشركات  العاملين 

بلغت قيمة أثر (، كما  6.473" )Tوبلغت قيمة "(،  0.670نحدار المحسوبة )حيث بلغت قيمة معامل اال
األقصر   بمحافظة  األثرية  المناطق  في  المختلفة  األنشطة  بين  التكامل  ُبعد  على  االقتصادي  الُبعد 

(0.901 .) 

في  عدم   .2 المختلفة  األنشطة  بين  التكامل  ُبعد  على  البيئي(  )االجتماعي،  لُبعدي  إحصائيًا  دال  أثر  وجود 
المناطق األثرية لدى العاملين بشركات السياحة بمحافظة األقصر محل الدراسة والتطبيق، حيث يؤثر الُبعد 

ال األنشطة  بين  التكامل  ُبعد  على  منخفضة  بدرجة  البيئي  والُبعد  األثرية االجتماعي  المناطق  في  مختلفة 
 بمحافظة األقصر. 

 نتائج الدراسة الميدانية  -عاشراا 
 يمكن عرض أهم نتائج الدراسة الميدانية في ضوء النتائج اإلحصائية إلجابات عينة الدراسة على النحو اآلتي:

1. ( مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  إيجابية  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  بين  0.01توصلت  التسويق أبعا(  د 
بمحافظة  األثرية  المناطق  في  السياحي  المنتج  تنويع  وأبعاد  االقتصادي(  البيئي،  )االجتماعي،  المستدام 

 األقصر )االبتكار التكنولوجي، االبتكار التنظيمي، التكامل بين األنشطة المختلفة(.

تنويع  على   )االقتصادي(   للُبعد(  0.01أوضحت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي دال إحصائيًا عند مستوى ) .2
، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي دال  المنتج السياحي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر

تنويع المنتج السياحي في المناطق األثرية بمحافظة على  للُبعد )االجتماعي(( 0.05إحصائيًا عند مستوى )
 تنويع المنتج السياحي في المناطق األثرية بمحافظة األقصر. على  )البيئي(للُبعد ، وعدم وجود أثر  األقصر

3. ( مستوى  عند  إحصائيًا  دال  إيجابي  أثر  وجود  الدراسة  نتائج  )االجتماعي، لب(  0.01أظهرت  عدي 
التكنولوجي  االقتصادي( االبتكار  ُبعد  األقصر  على  بمحافظة  األثرية  المناطق  نتائج في  أوضحت  كما   ،

  على ُبعد االبتكار التكنولوجي  للُبعد )البيئي((  0.05أثر إيجابي دال إحصائيًا عند مستوى )  الدراسة وجود
 . في المناطق األثرية بمحافظة األقصر

إيجابي دال إحصائيًا عند مستوى ) .4 أثر  الدراسة عن وجود  نتائج  على    عد )االجتماعي(لب( ل 0.05أسفرت 
للبعد ، وعدم وجود أثر إيجابي دال إحصائيًا  محافظة األقصرفي المناطق األثرية ب  ُبعد االبتكار التنظيمي

 . في المناطق األثرية بمحافظة األقصر  االبتكار التنظيمي على بعد البيئي واالقتصادي

عد  على ب  عد )االقتصادي(لب( ل 0.01أوضحت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي دال إحصائيًا عند مستوى ) .5
، وعدم وجود أثر إيجابي دال إحصائيًا  ي المناطق األثرية بمحافظة األقصرف   التكامل بين األنشطة المختلفة
البيئي( )االجتماعي،  المختلفة    لُبعدي  األنشطة  بين  التكامل  ُبعد  بمحافظة على  األثرية  المناطق  في 

 . األقصر
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 التوصيات   -حادي عشرال  
معظم تأثيرات السياحة نتيجة اإلجراءات تأتي  و   ؤولية جميع المشاركين في السياحةالتسويق المستدام هو مس (1

القطا شركات  تتخذها  أنفسهمالتي  والسياح  الخاص  ذلك،  ع  واضحة  هنا  ومع  حاجة  الحكومية  ك  للجهات 
 تحقيق تقدم كبير حًقا في جعل السياحة أكثر استدامة. ل اً قيادي اً لتلعب دور  والمجتمعيةوالخاصة  

الحكوم (2 توفر  أن  تمك  ةيجب  على  ن وتشجع  بيئة  اآلخرين  المصلحة  والسائحين وأصحاب  الخاص  القطاع 
ا من  مجموعة  وتنفيذ  هي وضع  ذلك  لتحقيق  وأفضل طريقة  االستدامة  لقضايا  لتنمية االستجابة  لسياسات 

 ها.أولويات  على رأس، والتي تضع االستدامة ي يتم وضعها بالتنسيق مع اآلخرين، والتالسياحة وإدارتها
إطار   (3 في  واإلجراءات  السياسات  وتنفيذ  المحلي  التصميم  على  المستدامة  التنمية  مبادئ  يوضع  أن  يجب 

 سياسة وطنية داعمة.  
والدور واالستراتيجيات التي طرحتها الحكومة والشركات المصرية  مة  حول االستدا  المحليةتثقيف المجتمعات   (4

 لتحقيق ذلك.
بتكارية التسويق المستدام لزيادة خلق المبادرات اال  نظمودمجها مع    ،الحديثةاستثمار التطبيقات التكنولوجية   (5

 للسائح. منتج سياحي متفرد ومتنوعوتقديم  الجديدة،
بهدف تنويع المنتج   السياحية  وضع استراتيجيات خاصة للبحث والتطوير لمشاريع تنمية وتحسين الخدمات (6

 . السياحي المقدم بالمحافظة
التسويقي ومجال   (7 المجال  الباحثين واألكاديميين في  التعاون بين  السياحيةدعم  خراج دورات إفي    الدراسات 

 .للتسويق السياحي المستدامتدريبية 

 المراجع  
 المراجع العربية 

المستدامة، مجلة دراسات  2014لحول، سامية ) - التنمية  أبعاد  المستدام كآلية لتحقيق  التسويق  اقتصادية،  (، 
 (. 1العدد )

- ( شراد  للمؤسسة  2011ياسين،  التنافسية  الميزة  على  وأثرها  المستدام  التسويق  وظيفة  تطوير  استراتيجية   ،)
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Sustainable marketing has become an important concept for 

promoting tourism all over the world, while Egypt witnessed a 

sharp decline in the flow of tourists after the revolutionary 

Arab Spring wave, also the spread of the Corona virus in the 

world, besides its traditional tourism products, therefore, the 

strategies of those responsible for tourism in Egypt are required 

to develop new products to enrich the tourism industry 

(especially archaeological sites tourism). Many archaeological 

areas that have not yet been exploited, although they have all 

the potential to be an attractive tourist area, one of these places 

is Luxor Governorate, Luxor is a beautiful city rich in natural 

and cultural heritage, However, the huge potential that it 

possesses has not yet turned into a sustainable economic and 

tourism value, and the purpose of this research is to shed light 

on the sustainable marketing of archaeological areas in Luxor 

Governorate. 
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