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 التذكارية اليدويةالعاملين في الصناعات والحرف  أداءأثر عناصر المزيج التسويقي في 
 بالمملكة العربية السعودية" اإلحساءمنطقة  ىعل ةدراسة تطبيقي"

 

  4الء محمد شاكر أ       3يوسف مصطفى  محمد علي       2الحميد الشاعر إبراهيم عبد      1الرحمن الدوغان محمد بن عبد
 

 امللخص            ومات املقالة   ل مع   
 

 تضمن تصال ا طرق  إيجاد هي وم يلاالمشكلة ف، إنتاج ما يمكن تسويقه على المفهوم الحديث للتسويق  يركز
 ، حيث المواصفات  في المنتجات من ورغباته  المحتمل وتلبية احتياجاتهالتعرف على المستهلك  للمؤسسات 

  للتسويق التقليديلمفهوم ا محل حله فيه. وهذا المفهوم يإل يفضل أن تصل يوالزمان الذ ،المكان  ،السعر
  . إنتاجهما يمكن  تسويق في يحصر المشكلة التســــويقية و  الصناعية  قبل الثورة في مرحلة ما سائدا  الذي كان 

 اليدويةلمنتجات والحرف ازيادة الطلب بشكل كبير من جانب كثير من المستهلكين على  ن م علي الرغمو 
بصناعة الحرف   بالمملكة العربية السعودية تاريخيا   اإلحساءعتبار تميز منطقة خذ في االومع األ عالميا  
 لتحديات والمخاطر على االعاملين في تلك الصناعة يواجهه العديد من    أداءإال أن    ،المختلفة  التذكارية  اليدوية

ما يمكن  ءت فكره البحث بإنتاج. جاخرى أسها تحديات تسويقية بسبب شدة المنافسة وعوامل اجتماعية أر 
ستقصاء  ا. تم في تلك الصناعة العاملين  أداءكمدخل لتحسين  اليدويةتسويق الحرف خر آ. بمعني تسويقه

في   واألقفاص()صناعة البشوت، الفخار  اليدويةلعاملين في مجال صناعة الحرف عينة عشوائية من ا
 Smart PLS3وذج المعادلة البنائية من خالل برنامج  ستخدم نما، و ا  ( فرد250بلغ عددهم )  اإلحساءمنطقة  

على تحسن شكل العالقة   ا  قوي ا  مؤشر  نتائج تحليل البياناتأظهرت  .فروض البحث  كأداة رئيسية الختبار
كان  إذ ؛اليدويةالحرف  العاملين في صناعة أداءلمنتج والتسعير )كبعدين من أبعاد التسويق( و االمباشرة بين 
وبالمثل كان مقدار تأثير التسعير )كبعد من أبعاد التسويق( في  ، ا  بيإيجا العاملين  أداءلمنتج في مقدار تأثير ا

 ا  لترويج والمكان )كبعدين من أبعاد التسويق( تأثير لأن  ظهرت نتائج الدراسةأكما  ،ا  إيجابيالعاملين  أداء
أبعاد التسويق( لم يحقق زيادة معنوية في   ن المكان )كبعد من أ، و ين لمالعا أداءفي  ا  ولكن ليس معنوي ا  إيجابي

 .ا  ولكنه قليل جد  ،ا  كان مقدار التأثير إيجابيإذ  ؛  العاملين   أداء
 

 مقدمة  
نسان تتجلي  د الحية لإليلاتعبير حقيقي عن التق نهابأوية ديلا لحرف والصناعات ل شامال   ا  بتقديم تعريف ونسكواليمنظمة  قامت

  ى عل  اليدويةالحرف والصناعات  تعملو . بداعنسانية وهي التكيف والتجديد واإللمستديمة والقيم اإلسس الثالثة للتنمية افيها األ
قتصاد وتنشيط الحركة  تسهم في تنمية االو  ،ناثا  إالدخل الوطني وتوفر فرص عمل لفئات المجتمع ذكورا  و  إلى قيمة  ضافة إ

وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص  ،ملكة بشكل عاممفي ال وية اليدستمرار الحرف والصناعات ا ويرجعنتاجية والتسويقية. اإل
لة الحرف والصناعات التي اكتسبوها بالوراثة  و امز  ىعل هاوحرص سكان ،لية بمواقع عديدة في المنطقةو توفر الخامات األ إلى

م االقتصادي واالجتماعي في التقد اليدويةالحرف  هي تؤديذن الدور الأ" ونسكوالي"الرغم من ذلك تري  ىعلو بعد جيل.  جيال  
حياء وحماية  إن تقوم برعاية و أفترض والثقافي للمجتمع لم يحظ باالهتمام الكافي من الجهات الحكومية ذات العالقة التي ي  

 ى مستو  إلىقي توال تر  ،نشطة الحرفية بصفة عامة ال تزال تعتبر هامشيةن األأيالحظ إذ  ، ة والترويج لهاالمنتجات الحرفي
لمعرفة   مسبوقة غيراستكشافية  لة و اكمح ي لات فكرة البحث الحءجاو  .منافع اجتماعية كبيرة قتصادي له اقطاع ك األهمية

تحقيق ؛ تلك المعوقات ىاح استراتيجية تسويقية للتغلب علقتر او  ،اليدويةالمعوقات التسويقية التي تواجه الصناعات والحرف 
  .اليدوي من ناحية الشكل بالمقارنة بالمنتج  ا  جيد ا  عطي منتجت   ت حديثة مميكنةستخدام معدااو نتاجية العاملين إو   أداءزيادة في 
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 االستعراض المرجعي: 
 في المنطقة الشرقية اليدويةالحرف 

يمكن توظيفها بشكل ا و التي ال تزال تتميز بهر من الصناعات واألعمال الحرفية تزخر المملكة العربية السعودية بوجود الكثي
  % من الصناعات الحرفية 12بالمنطقة الشرقية التي تمثل السيما تنمية السياحية المستدامة، و يق أهداف الجيد من أجل تحق

وتشتهر المملكة  ، من االهتمام ا  وعلى الرغم من ذلك يحتاج هذا القطاع مزيد. (2015، يالتي تتميز بها المملكة )العمود
الحدادة،   صناعة الفخار، :لمث اليدويةلعديد من صناعة الحرف اب ة  خاص اإلحساءمنطقة و  ،ل عامكالعربية السعودية بش

واقع    ىة علاليركزت الدراسات الحو  ،لية لتلك الصناعات بالمنطقةو لتوافر معظم المواد األ، القوارب والخوص لبشوت، ااألخشاب
 : يلاكالت بهذه المنطقة وهم كثر شهرةاأل حرف ثالث

 صناعة البشوت
  المشالح  أو البشت رفع   وقد الثوب، فوق  ترتدي القماش التي لقطعة اللغة الفارسية وهي مرادف إلىلبشت اترجع أصل كلمة 

 الرسمية المناسبات في والوجهاء واألعيان نيولئالمس يرتديهو  والوقار، مصدرا  للوجاهة يعتبرإذ  ،منذ قديم الزمن اإلحساءفي 
 جهة من البشت أصبح كما الناس، بين معروفة شخصيات على تدائهار  مقتصرا  في ويكون  والعامة، المتنوعة الخاصة واألعياد

 يرتديه كما المواطنين، لكل الوجاهة  زي  ليصبح الرسمية وغير الرسمية البروتوكوالت في الناس من كثير رسميا ، يتقلده زيا   ثانية
 ، التي تتميز بها المملكة العربية السعودية اليدويةأحد أهم الصناعات  "خليجيةة الءالعبا" عد البشوتي  و  .الزواج حفل في العريس

منها األنواع الفاخرة التي تمتاز بارتفاع الطلب عليها من  ف، ويوجد الكثير من أنواع البشوت اإلحساءوبالتحديد تشتهر بها منطقة 
 فقط.  هل المملكة العربية السعوديةأ وليس من قبل  ، قبل الوزراء واألمراء من كل دول الخليج

 صصناعة الخو 
يقبل   إذ واحدة من الحرف المربحة جدا ،و  ، ا المملكة العربية السعوديةعد صناعة الخوص من الصناعات القوية التي تشتهر بهت  

وتشتهر المنطقة الشرقية بصناعة الخوص من ليف النخيل   .من مختلف دول العالم السياحالكثير من ها على شراء منتجات
ما تجدها  ا  ودائم ،ح تهوية وغيرها من األشكال الحديثةو امكانس وقبعات ومزهريات ومر صالة و ال الطعام وسجاد  ساللوصناعة 

 .ا  كبير  ا  عد من الصناعات التي القت رواج لذلك ت   ؛ملحوظفي تطور 
 صناعة الفخار

برونقهـــا  عـــد صـــناعة الفخـــار واحـــدة مـــن أقـــوى وأشـــهر الصـــناعات التـــي تتميـــز بهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وال تـــزال تتميـــزت  
 وعيــة الفخاريــة بشــكل خــاص، أمــا عــن مــوطن صــناعة الفخــار الرئيســي فهــ و بصــناعة األ المملكــةوتشــتهر  .وبجمالهــا التقليــدي

، البلبلــة، الجـرة :الكثيـر مــن أنـواع الفخـار المميـزة مثـل عـد صـناعة الفخــار هـي اقتصـادها الرسـمي، ويوجـدالمنطقـة الشـرقية التـي ت  
 .مزهريات وأطباق الزينةال، اني الطهيأو ، المجسمات

     Marketing Strategies ستراتيجيات التسويقا
لتحقيق  منهج العمل أواالتجاه  أوهي الخطة  Mintzberg and Lambel (1999)بشكل عام كما عرفها  ستراتيجيةاال

من حيث  ة للمنظمةلألهداف التسويقيي لاالتسويقية بأنها كشف إجم ستراتيجيةاال Bennet (1999) عرف، كما أهداف ما
سترتيجيات التسويقية كانت تعبر عن منهج اإلدارة التعريفات التي وردت عن اإل بصفة عامة و ، تحديد المستهلك والمنتج

يمكن ممارستها في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. التي ال ذات الموارد العالمية الخاص بالمؤسسات الكبرى  ستراتيجيةاال
إن غياب منهج و الريادية الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  ستراتيجيةاالكر أية إشارة لمنهج ومن جانب آخر لم تذ

ادية،  الري ستراتيجيةاالالريادية الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أدبيات التسويق يعود إلى حداثة منهج  اإلستراتيجية
ها تومد ستراتيجيةااليتركز في كيفية صياغة هما وإن كان الخالف بين ،ستراتيجيةاالتناقض بين المنهجين في مفهوم ال عدم و 

 والمراحل التي سيتم تنفيذها فيها. ةالزمني
 ستراتيجيات التسويقانماذج 

من ستراتيجيات يمكن للمنظمة أن تحقق اهناك ثالث  Porterلـ  وفقا   لو النموذج األستراتيجيات التسويق: ال انهناك نموذج
  أقل التي تجعل المؤسسة  ستراتيجيةاالتمثل : الكلفة خفضستراتيجية ا( 1) ستراتيجيات هي:فسية، وهذه االخاللها ميزة تنا

المنتجين كلفة بين مؤسسات قطاع الصناعة المحددة، وتتحقق من خالل االستثمار األمثل لموارد المؤسسة ورفع الكفاءة 
ستراتيجية التمييز: ا (2)و بيع باألسعار الرائدة في األسواقسة من الاإلنتاجية بتطبيق معايير إنتاج نموذجية لكي تتمكن المؤس

جودة  :االنفراد بخصائص استثنائية ال توجد عند منافسيها مثل أوعن التمييز  ستراتيجيةاالتبحث المؤسسة من خالل هذه 
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محدود في داخل قطاع  مجال تنافسي تقوم على أساس اختيار  :ستراتيجية التركيزا( 3)و ج واألسعار وخدمات ما بعد البيعالمنت
صة  ح  فيبعاد اآلخرين ومنعهم من التأثير إز على جزء معين من السوق، وتكثيف العمل على هذا الجزء مع ركتيإذ  الصناعة؛

قيام شركة سيارات بالتركيز على إنتاج السيارات الصغيرة لتغطية احتياجات  :على سبيل المثال، المؤسسة في هذا الجزء المحدد
إلى   Borden (1964) أشارفقد  "،نموذج المزيج التسويقيالنموذج الثاني "أما  قطاع المستهلكين ذوي الدخول المحدودة.

من  هو  McCarthy (1960)، غير أن ا  تسويقي ا  عنـصر  12اشتمل علـى و ، "Marketing Mix" خليط سماه المزيج التسويقي
ة عناصر، تبدأ حصر التسويق فـي أربعـو  "Ps"4 تسويق، سماه األحرف األربعةلل ا  عام ا  ضع أسس هذا المزيج حين قدم تعريفو 

 .المكان والترويج؛ السعر؛ ، وهي: المنتج(P)رف كلها بح
فيهتم  Pricingأما التسعير ، ا يرغب فيه المستهلكون / العمالءحول صنع / إنتاج / تقـديم مـ  Productويدور مفهوم المنتج 
إعالم   ى عل Promotionويركز التــــرويج والدعاية  ، هـم مستعدون لدفعه المقابل المادي الذي ـه بالسعر/بتوفير مـا يرغبـون في

يهتم بتقديم ما يرغبون فيه من خالل الطرق التي يريدها  Placementالتوزيع والبيع  لئك المستهلكين بتوفر ما يرغبون فيه.أو 
والمراحل المطلوبة   ة: اإلنساناليوتضاف في حالة تسويق الخدمة العناصر الت .يهلئـك المـستهلكون فـي المكان الذي يريدونه فأو 

يخدم أهداف المستهلك ستراتيجيات وفق ما ويتم اختيار هذه اال "، 7Ps"فتصبح سبعة عناصر  ؛ لتنفيذ الخدمة والمؤثرات المادية
من عناصر المزيج التسويقي، ومن ثم  ا  ا عنصر يرون أن األفراد ليسو  Negi (2002) ( و2001إال أن مرسي )  ،ا  والمؤسسة مع
صت بكفاية أو ( آراء بعض الدراسات السابقة التي 2002ويوضح حامد ). العناصر األربعة للمزيج التسويقياكتفوا فقط ب

 وإمكانية تطبيقهم على القطاعات الخدمية دون الحاجة إلضافة عناصر أخرى.  ،عناصر المزيج التسويقي التقليدية
 اإلحساء في  اليدويةفي صناعة الحرف  ن والعامل

الذي جعلها من أشهر مدن العالم   ؛ األمروالفنون الشعبية اليدويةببراعة العاملين في صناعة الحرف قدم المنذ  اإلحساءتميزت 
بعد ) عربيةل مدينة خليجية وثاني مدينة أو نضمت إلى شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو لتصبح افي هذا المجال، ومؤخرا  

ة  ك لبالمم اليدويةالصناعات والحرف  ي لاجمإ% من  12 ىعل اإلحساءتستحوذ  بدعة.تنضم للشبكة الم   مدينة أسوان المصرية(
 إلى عدد الحرفيين السعوديين المنضمين  وصل "،بارع" اليدويةللبرنامج الوطني للحرف والصناعات  العربية السعودية. ووفقا  

  اليدوية ن صناعة الحرف ألجدير بالذكر ا .لف في مختلف المناطقأ  21صل أ يا  وسعودية من سعود 9240 إلى البرنامج 
صحاب الحرف  ألجأ معظم  اليدويةمتهان صناعة الحرف اومع قلة عدد الراغبين في  .جيال وتعتبر صناعة عائليةتتوارثها األ

در مستثمرون في مجال  القائم. وقد ق   اليدويةرف مما يهدد وضع صناعة الح ، جنبية وتعليمهم الصناعةأستقدام عمالة ا إلى
ستيراد ا إلى كثرها أ، تذهب سنويا  ال ري ي مليار بحجم واردات هذا المجال في المملكة العربية السعودية  اليدويةصناعة الحرف 

ن  أ المملكة معتبرين  ى لبما ال يعود بأي فائدة ع (ستيراد الباقيا% فقط من المنتجات السعودية بينما يتم 20المنتجات الجاهزة )
فيه نسبة الربحية من ضعفين  ىكة بهذا القطاع الواعد الذي تتخطضرورة استثمار الممل ىعل اوأكدو  .فقط عبور منطقةالمملكة 

  .بليون دوالر سنويا   100صلية، مقدرين حجم التجارة بين الدولية في هذا القطاع بـ إلى ثالثة أضعاف كلفة المنتج األ
 يا  عال اليا  م ا  أداءتحقيق  نه يمكنإفBarney  (1991)  الموارد الداخلية التي قدمها ىية الميزة التنافسية المبينة علر لنظ وفقا  و 

هم تلك  أ ومن  ،ملموسة للشركات لخلق ميزة تنافسيةالالموارد الداخلية غير  ى عتماد علوالحصول علي ميزة تنافسية من خالل اال
المورد البشري يصبح ميزة تنافسية في حالة توافر اإلبداع األدائي   أداءأن  إلى  شارة هنان اإلالمورد البشري. ويمكهو  المورد

من خالل فهم العميل  ، مع تنمية مهارات العاملينلقائمة والمحتملةة والمستقبلية لألسواق المستهدفة ايلاالمالئم للمتطلبات الح
، مع فهم ين للتطورات والمتغيرات الخارجيةالعامل أداءورة مواكبة ، ولن يتم ذلك إال بتوجيهات التسويق بضر قبل المنافس

من اعتبار  ا  انطالق)( مدير المشروع الوطني "بارع" 2012كد القحطاني )أتهم. في نفس السياق احتياجاتجاهات العاملين و ا
لتنمية الموارد االقتصادية   ا  مستدام ا  فرص العمل، ومصدر  واعدا  لتوفير العديد من إرث ا وطني ا، ومجاال   اليدوي النشاط الحرفي 

نمية مستديمة تتنمية هذا القطاع  ىملت المملكة العربية السعودية علع (نعاش الحركة السياحية والتجاريةامن عوامل  وعامال  
ستطيع توفير فرص ، يالعمل على تنظيم هذا القطاع كرافد من روافد االقتصاد الوطنيف .وثراء  ونموا  اقتصاديا   ا  ثقافي ا  تخلق تنوع

ويمكن للتسويق لتلك  ،على المنافسةمنتجات حرفية قادرة  توفيرو  إبراز التراث الحضاري ؛ هملو دخزيادة و  عمل للمواطنين
مع االستفادة من  ،بالمملكة اليدوية تحسين الصورة الذهنية لممارسة الحرف  ى عل المنتجات داخل المملكة وخارجها. والعمل

توجيه قطاع  إلى ة من خالل التدريب والسعي الي، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الحةجيال قادمأ إلىنقل خبراتهم الحرفيين المهرة و 
من الخريجين والخريجات من كليات اإلدارة واالقتصاد والفنون التشكيلية والتطبيقية للعمل في قطاع الحرف كمطورين ومدربين 

محليا  وتنميتها  ةستفادة القصوى من الخامات المنتجلة االو امح إلى "بارع"ويهدف برنامج  .لين وممولين ومستثمرينو اومق
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الطرق  وتطوير ب إنتاجهايل ابداع في أسوتطوير المنتجات المصنعة محليا  واإل، ع المحافظة على البيئة الطبيعيةوحمايتها م
لمحلي بأهمية قطاع الحرف توعية المجتمع اى وكذلك العمل علة، الحرفية، ووسائل التسويق الحديث ة للمنتجاتاليالتسويقية الح

 .نفسهمأتسويق منتجاتهم ب ى وتنمية وتدريب الحرفيين عل ،ا  وثقافي ا  واجتماعي ا  اقتصادي
   اليدويةنتاجية العاملين في صناعة الحرف إالتسويق و 

بيع المنتجات التي  ىالتسويق يعمل عل في أنتتركز إذ , عالقات الوثيقة الصلةتعتبر العالقة بين التسويق وإدارة اإلنتاج من ال
ت بمواصفات وخدما ا  الوقت يقوم العاملون بتلبية متطلبات السوق فيما يتعلق بتوفير سلع نفس وفي ،ون العامل نتاجهاإيقوم ب

, وبذلك يمتد نشاط التسويق قبل وبعد اإلنتاج لتحقيق هدف التسويق في إدارة  ةتلبي احتياجات السوق المستهدف وخصائص
وفي الوقت والمكان   ،والسعر المناسب المنتج إلى المستهلك بالمواصفات األنشطة المتعلقة بتقديم السلع والخدمات من

نتاج تعتمد على إدارة التسويق في الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة لها عن  أن إدارة اإلإذن يتضح و . المناسبين
, وتتوقع إدارة التسويق من إدارة االنتاج أن تقوم بإنتاج ونظم المعلومات التسويقيةلتسويق احتياجات األسواق عن طريق بحوث ا

المخطط  قترحيما سبق  ىعل ء  األسعار. بنا أقلوبأعلى جودة وب ،السلع المطلوبة وفق المواصفات والخصائص المطلوبة
 : يلاكما هو موضح في الشكل الت بحثالمفاهيمي وفروض ال
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 التذكارية اليدويةالعاملين في صناعة الحرف  أداءين التسويق و العالقة ب :(1)شكل 

 

 اليدوية؛في صناعة الحرف    العاملين  أداءبعاد التسويق( و أ  وجد عالقة إيجابية معنوية مباشرة بين المنتج )كبعد من ت ل:والفرض األ
 اليدوية؛في صناعة الحرف    العاملين   أداءو   تسويق(الأبعاد  عالقة إيجابية معنوية مباشرة بين التسعير )كبعد من  توجد   :الثانيالفرض 
في صناعة  العاملين  أداءالتسويق( و أبعاد عالقة إيجابية معنوية مباشرة بين الترويج والدعاية )كبعد من توجد  :الثالثالفرض 

 اليدوية،الحرف 
في صناعة   العاملين أداءو  التسويق(د أبعاعالقة إيجابية معنوية مباشرة بين التوزيع والبيع )كبعد من توجد  :الرابعالفرض 

   اليدوية.الحرف 

 بحثمنهج ال
تسعير ال)ر السع تصميم المنتج(، -تغليف المنتج - )جودة المنتج المنتج :ربعة المعروفة للمزيج التسويقيبعاد األستخدام األاتم 

)توزيع  ، والمكانخاصة(العروض ال - هداياال – عالناتاإل) ، الترويجالختراق السوق( تسعيرال -تسعير بالتميزال - بالكلفة
العاملين  أداء في ا  مجتمع أو ثر كل منهم منفردا  أ( لمعرفة توزيع عن طريق االنترنت - تجزئةالتوزيع لتجار  - جملةاللتجار 

نتاجية إس خدام مقاييس كمية لقيااستتم ف ،العاملين أداء ما بالنسبة لمتغيرأ .اإلحساءبمنطقة  اليدويةالحرف  في صناعة
 .ة بالمنافسنين بالمقار لنتاجية العامإو  بالمقارنة بالمنافس الكلفة اليجمإبالمقارنة بالمنافس،  المبيعات اليجمإ: . وهيالعاملين

 تعني "موافق بشدة". 5تعني "غير موافق بشدة" و 1حيث  بحثالخماسي لإلجابة عن أسئلة الوقد استخدم مقياس ليكرت 
 مجتمع وعينة البحث

العاملين في   ، والسيمااإلحساء في منطقة اليدويةالعاملين في مجال صناعة الحرف   لكلشامال   ا  مل مجتمع الدراسة حصر يش
تم ارسال  و . ين في تلك المهنملالعاستهداف عينة عشوائية من اتم . قفاصواأل الخوصات، رالبشوت، الفخا ، صناعة المشالح

استمارات لم  10تم استبعاد عدد ، و استمارة 260الحصول على  لبيانات عناأسفرت عملية جمع  .ستقصاءااستمارة  270
حجم العينة   كما أن%. 88 تتخطيمثل نسبة استجابة استمارة ت 250الصالحة للتحليل  االستمارتأصبحت  ذلكوب، تستكمل

 البيانات إحصائيا .لتحليل  وكاف   ا  مناسبي عد ( 250)
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 ب تحليل البيانات لىاأس
  المرحلة الثانية ، (لي للبياناتأو  جراء تحليلإتم ) ليو المرحلة األ ة:يلامراحل متت أربعمن خالل  اليةانات الدراسة الحتم تحليل بي

التحليل متعدد المتغيرات ) الرابعةوالمرحلة  ،(صدقالتحليل الثبات و ) المرحلة الثالثة  ،(الوصفي للبيانات هتمت بالتحليلا )
 (. Smart-PLS 3ببرنامج   Structural Equation Modellingئيةاستخدام نموذج المعادلة البناب

 النتائج والمناقشة 
 لي للبيانات و األالتحليل 

، ستخدام التحليل متعدد المتغيراتاجودة البيانات ومدي جاهزيتها للتحليل ب فيبعض القضايا التي تؤثر هذا الجانب ل و اتنسي
تم و  وحجم العينة المناسب. Multicollinearityو Linearity ، العالقة الخطية طرفةوالقيم المت التعامل مع القيم المفقودةمثل: 

 تنازليا   أو  بترتيب البيانات تصاعديا    SPSSمتطرفة باستخدام حزمة البيانات اإلحصائية أوالتأكد من عدم وجود بيانات شاذة 
 ىهي مد Multicollinearityية بين مفردات الدراسة و بالنسبة للعالقة الخطو  .(Pallant, 2007)ها لقيمة  ىوأقص دنىألمعرفة 

توضح تم التأكد منهما عن طريق مصفوفة االرتباط التي  ،% 90قة بين المفردات التي تزيد عن تشابه البيانات وقوة العال
نه ال يوجد  أ كما، 0.9نه ال توجد عالقة أكبر من أيتبين منها ، 0.853 إلى  0.422 حت بيناو تر  يالتالمفردات العالقة بين 

ما بالنسبة لحجم أ .(Field, 2017)خطية مستقيمة  ةن هناك عالقأ ىعل عطي دليال  مما ي  ، سلبي ارتباط  أو 0.3من  أقل ارتباط
 Hair etنه كلما كان حجم العينة كبيرا  كان أفضل )أولكنهم اتفقوا على ها، مناسب لفقد اختلف العلماء على الحجم ال ،لعينةا

al., 2018 .) لت التسويق و االدراسات التي تن ىلأو من و  ،استكشافي بطبيعة الحال بحث وه اليالح بحثن الأ لجدير بالذكر ا
 بل  ،للعينة الينه ليس المهم العدد اإلجمن أبعض الباحثيأوضح . اإلحساءبمنطقة  اليدويةفي صناعة الحرف  العاملين أداءو 

 ، لالستقصاءئلة سأ 10يقابله  بحثالاستمارة ن كل سؤال بأأي ، 1:10عدد االستمارات وحدد نسبة  إلى بحثنسبة أسئلة ال
.  ( (Nunnally and Bernstein, 1994 150يكون العدد المناسب هو ، سؤاال   15 ى ستمارة تحتوي علاالذا كانت إفمثال  

  8 فى ا  بو ضر مالمستقلة عدد المتغيرات  وبالنسبة لتحليل االنحدار متعدد المتغيرات فهناك معادلة توضح الحجم المناسب وه
  146 = 50+8* 12و يكون العدد المناسب ه 12 بحثدد المتغيرات المستقلة في الع إذا كان فمثال  ، 50ها يإلمضاف 

Tabachnick and Fidell, 2012) ) . 
 

 البحث رتباط بين متغيرات مصفوفة اال :(1جدول )

 
ن  أ ظهرت نتائج تلك المعادلة أ و  ،مثل لعينة البحثحجم األلمعرفة ال  Pass 13وبرنامجCohen  (1988)ستخدام معادلة اتم 

ة مقداره   عينالمثال  حجم ف ،(R2)الكلي أثير حجم  الت ى ويتوقف ذلك عل، 140إلى 128 ح ما بينو احجم العينة المناسب يتر 
جم عينة مقداره بينما ح، 0.05معنوية  ى عند مستو  %80نتائج بنسبة الحصائية تثبت صحة إ قوة  ى استمارة يحقق مستو  128
  . (NCSS, 2015) 0.05عند مستوي معنوية % 90بنسبة  النتائجتثبت صحة  ،حصائيةإقوة  ى استمارة يحقق مستو  140

 وفقا  لكل القواعد السابقة لتحليل البيانات.، وهذا دليال  على أنه حجما  مناسبا  250 بحث بلغحجم عينة النجد أن 
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 Descriptive Analysisالتحليل الوصفي 
األجانب غير السعوديين، % من 60بينما  المواطنين % من40، ا  % نساء15 مقابل ا  ذكور أفراد العينة % من 85نجد أن 

وكان متوسط ، عال تعليم ى مستو % تمكنوا من الحصول على 15بينما  ا  متوسط أو ا  منخفض ا  يتعليم ى مستو  ايحملو  85%
النتائج عطي ت  كما  %(.10 )عاما   25من  أقل%( و 20)عاما   39-25 %( ومن70)عاما   70-40من  أفراد العينةاالعمار 
عرض الصناعة  ن مما ي  يعداد غير السعوديأ وزيادة  اليدويةعداد النساء في صناعة الحرف أ انخفاض  ىمؤشرا  علالسابقة 

البيانات تدني ح توض صالة المنطقة الشرقية. كماأد و قاليعبر عن تي   ،رث ثقافيإصل هي في األ  اليدويةفالحرف  ؛لخطرل
العاملين في تلك الصناعة   تستوعب ؛نصح بفتح مسارات تعليمية مهنيةولذلك ي   ،تعليم معظم العاملين في الصناعة ى مستو 

ن المؤسسة العامة للتدريب أالجدير بالذكر جنبية البديلة. تلك المنتجات من مخاطر المنتجات األ ىتهم للحفاظ علاوتصقل مهار 
تمنح فني يتبعها مائة كلية تقنية ومعهد و ، ة العربية السعوديةكلالمم التي تتوزع في جميع مناطق ومحافظات يالمهني والتقن

الحرف   ىتلك التخصصات ال تشمل التدريب علن أغير  ،شهادات جامعية ودبلومات نظامية في تخصصات مختلفة
صناعة الحرف   ىعمار القائمين علأ را  تم مالحظة ارتفاع خيأ و  .(2010ثار، الهيئة العامة للسياحة واآل) اليدوية والصناعات 

 القادمة. جيالوعدم توريثها لآل ،ةالخطر من انقراض تلك الصناع  سمما يدق ناقو  ،يةو دالي
 المتوسط الحسابي حو اتر بحث، إذ يردات الوصف العينة من حيث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمف( 2يوضح جدول )
الترويج بين  متغيرقيم متوسط ح و اتر  بينما 6.51و 5.47 بين ج والمكانماعدا المفردات التي تقيس التروي، حثبلكل مفردات ال

 إلى تميل  البحث ن عينةأيدل على  وهذا، 3.78 إلى 3.69 متغير المكان منمتوسط قيم  حو اتر كما  3.06 إلى 2.18
ن  أ ىمنخفضة وهو مايدل عل ذ كانتإ ،والمكان عدا قيم الترويجاالمتغيرات م كافةل على ما ورد في االستبيان بشدة الموافقة

  1.156االنحراف المعياري بين متوسط ح قيم و ا، كما تر متغيرات التسويق ما ورد بخصوص ىالمستجيبين غير موافقين عل 
 . (Field, 2017)حول متوسطها ة بشد ةا غير متمركز وأنه ،ن البيانات تتبع التوزيع الطبيعيأ مما يدل على  1.281و

 

 البحث البيانات الوصفية لمتغيرات  :(2دول )ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Scale Reliability and Validityالبحث تحليل الثبات وصدق مقاييس
 Internalتساق الداخلي  اال  ختبارال  Cronbach's Alpha  كرونباخألفا  باستخدام معامل ثبات  بحث  تم اختبار ثبات مقاييس ال

Consistency ( ونستنتج منه 3كما يتضح من جدول ،) بين  حو اتر البحث الحالي بعاد أمعامل ثبات ألفا كرونباخ لجميع أن
عد مؤشرا  على ثبات المقاييس المستخدمة مما ي   ،0.6تزيد عن الحد األدنى المقبول إحصائيا  وهو ، أي 0.948و 0.869

 Convergentالصدق التقاربي  : وهما ،ين تم قياس نوعقد ف بحث،الومتغيرات ما صدق مقاييس أ. Field, 2017))للمتغيرات 
Validity المفترض أنها مرتبطة نظريا ،  تغيراتظري والميداني، بمعنى أن المالمتغيرات على المستويين النأكد من ارتباط لتل

للتأكد   Discriminant Validity ي الصدق التمييز و  .(,.Hair et al (2017 يجب أن تكون أيضا  مرتبطة في الواقع التطبيقي

 Mean متغيرات البحث
 المتوسط الحسابي

Median 
 الوسيط

Mode 
 المنوال

 االنحراف المعياري 
Standard Deivation 

1منتح   6.11 6 7 1.188 
2منتج   5.75 6 6 1.187 
3منتج   5.73 6 6 1.177 
1مكان   3.77 4 4 1.186 
2مكان   3.78 4 4 1.188 
3مكان   3.69 4 4 1.180 
1ترويج   3.06 4 4 1.164 
3ترويج   2.99 3 3 1.277 
2ترويج   2.18 3 3 1.281 
1تسعير   5.59 6 6 1.234 
2تسعير   5.62 6 6 1.156 
3تسعير   5.78 6 6 1.194 

1 أداء  5.73 6 6 1.262 
2 أداء  5.47 6 6 1.179 
3 أداء  6.51 6 7 1.162 
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المفترض أنها غير مرتبطة نظريا ، يجب أن  تغيراتي والميداني، بمعنى أن المظر المتغيرات على المستويين النمن عدم ارتباط 
 (. Schumacker and Lomax 2010تكون أيضا  غير مرتبطة في الواقع التطبيقي )

    Structural Equation Modellingالتحليل متعدد المتغيرات باستخدام نموذج المعادلة البنائية 
سلوب نموذج المعادلة البنائية أتحليل وتفسير البيانات الواردة في استمارة االستقصاء على ث على هذا البحاعتمد الباحثون في 

"SEM باستخدام برنامج "Smart PLS-3 ب اإلحصائية إلىأحدث األسمن نموذج هذا العد ي  ، إذ كأداة رئيسية لتحليل البيانات
عد األسلوب الوحيد الذي يمكن استخدامه في تحليل  كما أنه ي   . لعالمالتي يمكن استخدامها لتحليل النماذج النظرية على مستوى ا 

المستقلة "منة بين عدد كبير من العوامل الكا انحدار مباشر وغير مباشر أوقات السببية ليست مجرد ارتباط وتفسير طبيعة العال
كما أنه يتضمن كل من المتغيرات  . (Hair et al., 2017) وليس بمعزل عن بعضها البعض، في آن واحد "والوسيطة والتابعة

ب اإلحصائية  اليعلى خالف األس في التحليل  Observed Variablesوالمتغيرات المشاهدة  Latent Variablesالكامنة 
 Smart PLS 3 تم استخدام برنامج؛ لذا SPSS (Byrne, 2010 ) :مثلفقط على المتغيرات المشاهدة د تعتم ي األخرى الت

 ، وهما:(Hair et al., 2017) مرحلتين ىويتم تقييم النموذج عل ،ةاليفي الدراسة الح كأداة تحليل أساسية
 Measurement Modelقياس اللي: نموذج و المرحلة األ

 الفقرات التي تتشبع عليها. أودراسة العالقات بين المتغيرات الكامنة والمؤشرات الخاصة بها ب يعنوي
 Structural Modelالمرحلة الثانية: نموذج البناء 

 الضوء على ذلك: نلقي وفيما يلي ، بدراسة العالقات بين المتغيرات الكامنة ذاتها ييعنو 
 :Composite Reliabilityالثبات التركيبي 

. ونالحظ في  (Byrne, 2010) 0.7الكامنة، ويجب أن تكون قيمته أكبر من  أوظاهرة اليستخدم لقياس ثبات العوامل غير 
(،  المكان) 0.923(، التسعير) 0.920(، الترويج) 0.966 ياللكل العوامل الكامنة هي كالت CR( أن كل قيم 3) دولج

بعاد ن األأ مما يدل على  0.7(. وكما هو مبين فكل القيم في هذا التحليل أكبر من العاملين أداء) 0.951(، المنتج) 0.928
 .  ةالوثوق بها وتكراراها في دراسات مستقبلي ويمكن ،من الثباتة ة لها درجة كبير اليالمستخدمة في الدراسة الح

  Convergent Validityالصدق التقاربي 
التأكد من ارتباط المتغيرات على المستويين النظري والميداني، بمعنى أن المقاييس المفترض أنها مرتبطة نظريا ،  إلىيهدف 

الظاهرة على المتغير  لك من خالل قيمة تشبع المتغيراتويتم التحقق من ذ ،ا  مرتبطة فى الميدان التطبيقييجب أن تكون أيض
مقدار   أن ( 3)  ويوضح شكل . (Hair et al., 2017) 0.7 أن تزيد عن. ويفضل 0.5تكون أكبر من  أنيجب ؛ إذ الكامن

  وقيمة "ت" أكبر من  0.001من  أقل ةمعنوي ى عند مستو  0.5من تشبع كل المتغيرات الظاهرة علي متغيرها الكامن أكبر 
.  ( (Byrne, 2010 0.5ن تكون أكبر من أيجب  ؛)متوسط التباين المستخرج( AVE قيمة  لكل المتغيرات. وأيضا   1.96
)المكان(،   0.801)التسعير(،  0.793)الترويج(،  0.904 كالتاليهي لكل العوامل الكامنة  AVE قيم (3)جدول  ويبين

  ؛ على تحقق الصدق التقاربي لمقاييس الدراسةمما يدل  0.5بر من أكفجميعها (. العاملين أداء) 0.865)المنتج(،  0.811
  ، داءالمبادرة، األ االبتكار، لثقافة التنظيمية،اة )اليالكامنة في الدراسة الح األبعادالمستخدمة لقياس المتغيرات المشاهدة  آخربمعني 

   الدراسة.    أبعادمترابطة في الواقع التطبيقي وهي األفضل لقياس    المخاطرة(
  البحث: الصدق التقاربي وثبات مقاييس (3جدول )

 Average Variance Extracted (AVE) المتغيرات
 متوسط التباين المستخرج

Composite Reliability 
 الثبات التركيبي 

Cronbach's Alpha 
 كرونباخ ألفا

 0.922 0.951 0.865 العاملين أداء
 0.948 0.966 0.904 الترويج
 0.869 0.920 0.793 التسعير
 0.876 0.923 0.801 المكان
   0.883 0.928 0.811 المنتج

 Discriminant Validity ي معامل الصدق التميز 
التأكد من عدم ارتباط المقاييس على المستويين الميداني والنظري، بمعنى أن المتغيرات التي يفترض أنها غير   إلى يهدف  

أكبر من قيمة  Outer Loadingكون قيمة التشبع الخارجي تالصدق التميزي يجب أن  ، وللتأكد منوتطبيقيا   مترابطة نظريا  
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  . ( Schumacker and Lomax 2010كداللة على وجود صدق تميزي ) Cross Loadingالتشبع المتداخل كدليل 
كل قيم التشبع  من  ىوبخط أسفلها( أعل سميكالمميزة بحجم خط القيم هي ن كل قيم التشبع الخارجي )أ ( 4جدول )ويوضح 
ن المتغيرات المشاهدة )الفرعية( لكل بعد كامن تختلف وتتميز عن المتغيرات المشاهدة )الفرعية( أ ويدل ذلك على  ؛المتداخل

)كبعد من  الترويجالمشاهدة )الفرعية( التي تقيس  أوالمتغيرات الظاهرة  فمثال   ،رى الكامنة المستخدمة في النموذجلألبعاد األخ
(. ويتضح ذلك في بعاد التسويقأمن كبعد  التسعير( تختلف وتتميز عن المتغيرات المشاهدة )الفرعية التي تقيس سويقبعاد التأ

بعاد األخرى )التشبع األ ىتشبعها عل منكبر بكثير أن كل المتغيرات تتشبع علي البعد الخاص بها بصوره أ ، إذ 4جدول 
،  0.968بمقدار   المنتجالبعد المخصص لها )  ىتتشبع عل (3 وترويج 2 رويج ت، 1ترويج) الترويجمتغيرات  فمثال   ، المتداخل(

األبعاد  ىمن كل قيم تشبعها عل أعلى وهي قيم وبخط أسفلها( سميكالمميزة بحجم خط القيم هي ( بالترتيب )0.941، 0.943
      األخرى )التشبع المتداخل( في نموذج الدراسة.  

 مييزي تحليل معامل الصدق الت :(4جدول )
 المنتج المكان التسعير الترويج العاملين أداء المتغيرات

 0.684 0.656 0.662 0.548 0.911 1أداء
 0.717 0.730 0.747 0.589 0.935 2أداء
 0.797 0.769 0.786 0.662 0.945 3أداء

 0.578 0.575 0.611 0.968 0.576 1ترويج
 0.596 0.593 0.626 0.943 0.512 2ترويج
 0.730 0.730 0.774 0.941 0.720 3ترويج
 0.752 0.745 0.883 0.580 0.689 1تسعير
 0.812 0.806 0.910 0.738 0.727 2تسعير
 0.822 0.868 0.877 0.588 0.692 3تسعير
 0.726 0.884 0.756 0.583 0.640 1مكان
 0.806 0.895 0.808 0.549 0.688 2مكان
 0.861 0.906 0.861 0.675 0.745 3مكان

 0.905 0.804 0.812 0.652 0.725 2نتجم
 0.903 0.781 0.762 0.607 0.689 3منتج
 0.893 0.832 0.838 0.571 0.721 1منتج

 

 Structural modelبناء اللمرحلة الثانية: نموذج ا
لتحقق من بعض ولصحة النتائج البد من ا ؛التي تمثل فروض الدراسةها بدراسة العالقات بين المتغيرات الكامنة ذات ييعنو 

 . (5مبين فى جدول )هو كما  يه Hair  (2017)و Cohen (1988) لما أثبته كل من االشتراطات وفقا  
 لبحث معايير مطابقة نموذج ا :(5جدول )

 2R NFI SRMR المعيار

 ى قيمتها مقبولة عند مستو  كان أفضل 1كلما اقتربت من  القيمة المعيارية
 0.90أكبر من 

 أقل ى ستو قيمتها مقبولة عند م
 .0.08من 

 . 0.052 0.931 0.672 العاملين أداء القيمة المتحققة في نموذج الدراسة
R2: R   Square               NFI: Normed fit index          SRMR: Standardized Root Mean Square Residual 

ن كل القيم المتحصل عليها من نتائج برنامج أإذ  ،حصائي قد تحققتللتحليل اإل نموذجمة الءن معايير مالأ( 5يوضح جدول ) 
 Smart PLS 3 مثل: R2 ; Q2; NFI; SRMR) .كانت قيمة ف( تخطت القيم المعيارية لهاR2   0.672 العاملين داءأل  

 ( من التغير0.672) ةن تفسر نسبة كبير أ( استطاعت بعاد التسويقأ)مجتمعة  ن متغيرات الدراسة المستقلة أمما يدل على 
وهو الذي يقارن    Normed Fit Index (NFI)ن مؤشر أ. كما اليدويةفي صناعة الحرف العاملين  أداءالذي يحدث في 

الحد المعياري   NFIوتخطت قيمة Null Modelبين كل من النموذج المقترح والنموذج الصفري  Chi Square مربع كا
ن النموذج المقترح يمكن استخدامه لتفسير العالقات بين متغيرات أ ى علمما يدل  0.931كانت قيمتها  إذ ،5المبين في جدول 

كلما كانت ف  Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)قيمة . وأخيرا  (Hair et al., 2017)الدراسة 
هي   اليالنموذج الحدقة النموذج المقترح وإمكانية استخدامه لتحليل البيانات والقيمة المتحققة في  ىدل ذلك عل 0.08من  أقل

 ة وهي اختبار فروض الدراسة.  الي( تأتي الخطوة الت5كما هو موضح في جدول ) النموذجمة ءبعد التأكد من مال .0.052
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 رات التسويق في أداء العاملين التأثير المباشر لمتغي :(6جدول )
 T Statistics مقدار التأثير العالقات

 Tقيمة  
P Values 

 للمعنوية P قيمة 
 0.076 1.832 0.135 < أداء العاملين-لترويج ا

 0.007 2.707 0.258 < أداء العاملين-التسعير 
 0.083 1.735 0.154 < أداء العاملين-المكان 
 0.000 4.709 0.331 < أداء العاملين-المنتج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 النموذج الخارجي )القياس( والداخلي )البناء( للبحث   :(2شكل )

  ( أن الترويج والمكان 6)جدول   Smart PLS 3المتحصل عليها من نموذج المعادلة البنائية باستخدام برنامج ائجأوضحت النت
حيث كان مقدار   كبعدين من أبعاد التسويق( لهما تأثيرا  إيجابيا  ولكن ليس معنوي في أداء العاملين في صناعة الحرف اليدوية)

( وهي  0.076) تساوى للمعنوية  pوهي ليست معنوية وكانت قيمة  1.832مة ت هي وقي 0.135بالنسبة لبعد الترويج  التأثير
وأداء   الترويجتعطي داللة على أن الفرض الثالث )العالقة اإليجابية والمعنوية بين  وتلك النتيجة .0.05بذلك أكبر من 

لسابقة العملية التي  ات النظرية والدراسات اهذه النتيجة السابقة كانت مفاجئة وتغاير الكثير من األدبي، ف( لم يتحققالعاملين
المنظمات صغيرة ومتوسطة و  ،المنظمات بشكل عام العاملين فيأن للترويج تأثيرا  قويا  ومباشرا  في تحسين أداء وإنتاجية توضح 

يتم ة منطقية بعد معرفة أن المختصين في صناعة التسويق ينصحون بأن الي. قد تكون النتيجة الحبشكل خاص الحجم
من قيمة أي مشروع للدعاية لضمان تحسين األداء واإلنتاجية، ولكن الوضع القائم يشير إلى أن جهود   % 30تخصيص نسبة 

تمويل الحمالت الترويجية الفردية ألصحاب الحرف اليدوية ضعيفة جدا  أو قد تكون معدومة وأيضا  اإلعالم السعودي ال يهتم 
وبصفة عامة ال يحظي الحرفي السعودي بالمكانة الالئقة في وسائل االعالم وال يوجد له   بالقدر الكافي بالدعاية لهذه الحرف

التأثير الضعيف مر ). إن استدراك هذا األ(2010ثار، الهيئة العامة للسياحة واآل)مكان إال نادرا  وفي المناسبات، ثم ينسي 
حيويا ، فاألمر يحتاج إلى جهود كبيرة ومنظمة وواسعة  عد ( ي  ةاليدويفي صناعة الحرف  العاملينللترويج في تحسين أداء 

النطاق وإن لم تستطع األجهزة الحكومية أن تقوم بدور الترويج للحرف اليدوية فالدعوة موجهه للمهتمين، والمتعاطفين للبحث 
الصناعات اليدوية  عن وسائل لتمويل مقاطع دعائية منظمة يتم بثها بشكل واسع للدعاية وتوعية المشترين بأهمية الحرف و 

 السعودية وضرورة استهالكها والبعد عن المقلد منها. 
حيث  العاملينعلي نفس النسق أظهرت النتائج أن المكان ) كبعد من أبعاد التسويق( لم يستطع أن يحقق زيادة معنوية في أداء 

ذه النتيجة تعطي داللة على أن الفرض  ( وهP=0.083( وغير معنوي )0.154كان مقدار التأثير إيجابيا  ولكن قليال  جدا  ) 
وتنافي الكثير من ، ( لم يتحقق. هذه النتيجة بالمثل غير متوقعةالعاملينوأداء اإليجابية والمعنوية بين المكان الرابع )العالقة 

وإنتاجية العاملين في   األدبيات والدراسات السابقة التي أثبتت التأثير القوي والمباشر بين المكان وقنوات التوزيع في تحسين أداء
عدم كفاية مجهودات التوزيع التي تبذل سواء بشكل منفرد أو بشكل منتظم   ىيضا  علالمنظمات الصغيرة، مما يعطي مؤشرا  أ

ال تمكنهم من فتح منافذ ويرجع ذلك إلى اإلمكانات القليلة والمحدودة للحرفيين التي ، العاملينمن جانب الحكومة لتحسين أداء 
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أن   بالذكر ا  انحصرت منافذ بيعهم في المهرجانات الوطنية واألسواق الشعبية ومحالت التراث الشعبي. وجدير قد و  يةبيع قو 
المنتجات الحرفية تمثل الثقافة السعودية وهي تستحق أن تعرض بطريقة الئقة بمكانتها وأن ال تباع علي قارعة الطريق حتي ال 

بعض الممارسات التي قد تسهم  معطيات من دراسات سابقة( ىاء  عل)بنلتوزيع قد يقترح ولتحسين جهود ا نتها.تفقد رونقها ومكا
إبرام اتفاقات مع المتاجر الكبري لتخصيص مواقع مجانية لعرض منتجات الحرف   :مثل في تحسين أداء وإنتاجية العاملين

، فتح نقاط بيع في  المعارض الدولية  المشاركة في  ،اليدوية، تنظيم معارض محلية دائمة لعرض منتجات الحرف اليدوية
وفتح منافذ بيع في محطات التزود بالوقود ومحطات ومنافذ بيع في الفنادق  دخول والخروج من المملكةالمطارات ومنافذ ال
 واألماكن السياحية.  

مباشرة بين المنتج  ال على النقيض من النتائج السابقة، أظهرت نتائج تحليل البيانات مؤشر قويا  علي تحسن شكل العالقة 
( ومعنويا  0.331يجابيا  )إ العاملين. حيث كان مقدار تأثير المنتج في أداء العاملينأداء بعاد التسويق( و كبعدين من أوالتسعير )

((P<0.0001 وكانت قيمةT   وهذه النتيجة تعطي داللة على أن الفرض األول )العالقة اإليجابية والمعنوية 4.709 تساوى .
( قد تحقق. النتيجة هذه تعطي مؤشرا  علي أن صانعي الحرف اليدوية ما زالوا يستطيعون أن ينتجوا العاملينتج  وأداء بين المن

نسبة إلى مدينة اإلحساء( األصيل ما زال هو الذي يبحث عنه المشترون ولكن  )المنتج كما توارثتة األجيال وأن المنتج الحسأوي 
تغير احتياجات ورغبات أن ت جانبفي ظل دخول منافسين أنه من المتوقع حالها ألال يمكن لتلك المنتجات أن تظل علي 

( ومعانة الحرفي السعودي من عدم  )نتيجة سابقة . ومع تدني مستوي تعليم القائمين علي صناعة الحرف اليدوية المستهلكين
يجب  ( 2010ثار، ئة العامة للسياحة واآلالهيتزايد عليها الطلب في السوق )معرفتة لجوانب تطوير المنتجات الحرفية التي ي

مستقبال  بشكل كلي في طرق اإلنتاج والنماذج المتبعة واألخذ بالطرق الحديثة للتعرف علي احتياجات ورغبات ر عادة النظإ 
نصح بتوفير ورش ومراكز تتخصص في تطوير المنتجات الحرفية ألن الحرفي السعودي ال يزال  العمالء في المستقبل. كما ي  

المثل عن أي دراسة أو تصميم.  وب يعتمد علي نفسة وخبرتة من تجارب سابقة في إحداث تغيرات طفيفة علي ما يصنع بعيدا  
  Tوكانت قيمة  ) P <.001( ومعنويا  )0.258إيجابيا  ) العاملين( في أداء بعاد التسويقكبعد من أكان مقدار تأثير التسعير )

هذه النتيجة تعطي داللة على أن الفرض الثاني )العالقة اإليجابية والمعنوية بين  )6(كما هو موضح في جدول 2.707 تساوى 
صالة وجودة المنتج وهذه النتيجة غير مفاجئة ألن السعر في معظم األحيان يرتفع بارتفاع أ .( قد تحققالعاملينالمنتج  وأداء 

مقبول لدي معظم المستهلكين أن أسعار المنتجات اليدوية (. وأصبح من الالعاملينكانت العالقة ايجابية بين المنتج وأداء )
ويتضح ذلك من خالل معرفة بعض أسعار منتجات البشت المصنع يدويا  ا . مرتفع بالمقارنة بالمنتجات التقليدية المصنعة آلي

عا  في السعر وشهره ريال وهو من أكثر المنتجات ارتفا 5000والمعروف بالبشت الحسأوي التي قد تصل سعرة القطعة منه إلى 
ليس فقط داخل الممكلة بل وخارجها أيضا . لذلك ينصح بوضع عالمة تجارية " صنع في السعودية" لمساعدة المستهلكين علي  

 التمييز بين المنتجات االصلية ) ذات السعر المرتفع( من التقليدية.   
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   ARTICLE INFO        English Abstract 
 

The aim of the current study is to determine the impact of the marketing mix 
(product, price, promotion, place) on the performance of the handicraft workers in 
Saudi Arabia, more specifc in Al Ahsa Governorate in the Eastern Region. In most 
cases, these workers are the owners of the project who inherited the craft from 
generations to generations. The workers in this field exceeds 21 thousand craftsmen 
and Alhasa governorate possesses 12% of the this industry. Questionnaires (250) 
were obtained from handicraft workers and structural Equation Modelling (SEM) 
with Smart-PLS 3 was the main data analysis method. The results of the study 
indicated a small number of women (15%) in the handicraft industry and an increase 
in the number of non-Saudi (foreigners) (40%), this means that the whole industry is 
exposed to danger. The data also show the low level of workers’ education and 
therefore it is advisable to open professional education courses to improve their skills 
and preserve their products from the risks of alternative foreign competitiors. The 
results obtained from the structural equation modeling using Smart PLS 3 show also 
that promotion and place (as two dimensions of marketing) have a positive but not 
significant impact on the performance of the handicraft workers, while the product 
and pricing impact on the worker performance was positive and significant. These 
results give a strong indication that there are no efforts (or very weak) to finance 
individual promotions for handicraft owners, and also the Saudi media are not 
interested enough in this field. Additionally, craftsmen generally do not trust in 
media and have no place to offer their product to customers, beside limited financial 
cababilities of the craftsement to open powerful and effective outlets. In a different 
context, the results show that handicrafts workers can still produce the product as 
inherited and that the original concrete artisan product is still being sought by buyers. 
Finally, it is still accepted by most consumers that craft products have a higher price 
compared to auto-manufactured ones. 
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