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 بالنتيجة نموذج. تهدف الدراسة إلى إبراز محددات الفرص السياحية في عينة من الدول التي تستقبل سنويا عشرات الماليين من السياح:ملخص

) يتحدد في األجل الطويل بالقدرة اإلنتاجية للخدمات والقدرة التنافسية2017-2002( التأثيرات الثابتة بيَّن أن تطور عدد الوافدين في الفترة
 لتنمية الفرص، لذلك من المهم على الجزائر التخطيط لرفع القدرة اإلنتاجية والتنافسية للسلع والخدمات السياحية الصحراوية والرياضية.لالقتصاد
. مليون سائح سنويا2 السياحية التي ال تزيد عن

. عدد الوافدين؛ طلب على السياحة؛ سياحة دولية؛ فرص سياحية؛ بيانات البانل:الكلمات المفتاح
Abstract: The study aims to highlight the determinants of tourism opportunities in a sample of
countries that receive tens of millions of tourists annually. As a result, the model of fixed effects
explained that the growth of the number of arrivals (2002-2017) is determined in the long term by
the productive capacity of services and the competitiveness of the economy. It is therefore
important for Algeria to plan to increase the productive capacity and competitiveness of desert and
sports tourism goods and services, to develop tourism opportunities that do not exceed 2 million
tourists annually.
Keywords: Number of arrivals; Demand for tourism; International tourism; Tourism opportunities;
Panel Data.
Résumé: L’étude vise à mettre en évidence les déterminants des possibilités touristiques dans un
échantillon de pays recevant des dizaines de millions de touristes chaque année. En conséquence, le
modèle des effets fixes a expliqué que la croissance du nombre d'arrivées (2002-2017) est
déterminée à long terme par la capacité de production des services et la compétitivité de l'économie.
Il est donc important pour l’Algérie d’envisager d’accroître la capacité de production et la
compétitivité des biens et services du désert et du tourisme sportif, afin de développer des
opportunités touristiques ne dépassant pas 2 millions de touristes par an.
Mots-clés: Nombre d’arrivées; Demande de tourisme; Tourisme international; Opportunités
touristiques; Données de panel.
: تمهيد-1
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ينتج عن توافد السياح إىل بلد معني لقاء سلع أو خدمات يتم احلصول عليها فرص لزيادة اإليرادات ،وهذه الفرص تكون عرضة
للزيادة والنقصان بسبب التغري يف عوامل كثرية ،من أمهها املتغريات السياسية واالقتصادية ،وهو األمر الذي قد يتيح فرص سياحية للدول،
كما قد تضيع تلك الفرص نتيجة التأثري السليب يف االستقرار السياسي ،مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي والتضخم مثال ،ويف هذا
السياق تأيت هذه الدراسة لتناول الفرص السياحية املتاحة يف األسواق الدولية وأهم العوامل املؤثرة فيها ،وذلك بأخذ عينة من الدول الرائدة
يف السياحة الدولية ،مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر ،لذلك ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية اآلتية:
إلى أي حد تؤثر البيئة السياسية واالقتصادية على فرص توافد السياح إلى عينة من الدول الرائدة في السياحة الدولية في الفترة
2017-2002؟

وعلى أساس هذه اإلشكالية ميكن طرح التساؤلني الفرعيني التاليني:
 ما تأثري البيئة السياسية بداللة مؤشر االستقرار السياسي يف عينة الدراسة من الدول على فرص توافد السياح يف األجل الطويل؟ وما تأثري البيئة االقتصادية بداللة القيمة املضافة يف اخلدمات ،االستثمار األجنيب املباشر ومؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي ومعدلالتضخم يف عينة الدراسة من الدول على فرص توافد السياح يف األجل الطويل؟
الفرضيات :ميكن طرح فرضيتني كما يلي:

 فرص توافد السياح إىل عينة الدراسة من الدول تتأثر باإلجياب باالستقرار السياسي يف األجل الطويل؛ ويوجد ارتباط اجيايب يف األجل الطويل بني فرص توافد السياح إىل عينة الدراسة من الدول ،والتغري يف القيمة املضافة يف اخلدماتواالستثمار األجنيب املباشر ،ويوجد ارتباط سليب بني الفرص السياحية ومؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي والتضخم.
المنهج المتبع :لإلملام مبختلف جوانب الدراسة ميكن إتباع املناهج التالية:

املنهج الوصفي لتوصيف أهم العوامل املؤثرة يف تنشيط الطلب على السياحة ،واملنهج التجرييب لتجريب وإبراز أثر بعض العوامل على
توافد السياح ،وقياس التأثري يف األجل الطويل بواسطة .Panel Data
أهمية الدراسة :تعود أمهية الدراسة إىل:
 املسامهة يف حل مشكلة عجز السياحة اجلزائرية ؛ -تشخيص أهم حمددات الفرص السياحية الدولية.

أهداف الدراسة :الغرض من هذا الدراسة هو الوصول إىل النقاط التالية:

 إبراز السببية بني البيئة السياسية واالقتصادية والفرص السياحة يف دول رائدة سياحيا؛ بناء منوذج إحصائي ألهم حمددات الفرص السياحية الدولية يف عينة من الدول ،وذلك بداللة عدد الوافدين.الدراسات السابقة :ميكن ِذكر دراسات سابقة درست حمددات طلب السياح األجانب على السلع واخلدمات السياحية الدولية:
 دراسة ( Serdar Ongan, et al )2017من أهم نتائج دراسة آثار أسعار الصرف احلقيقية على الطلب الدويل على السياحة يفالواليات املتحدة من بعض دول االحتاد األورويب خالل الفرتة من الربع الثالث من سنة  1996إىل الربع األول من سنة ،2015
وباستخدام  Panel dataأن الزيادات يف سعر الصرف احلقيقي يف هذه الدول تستجيب بشكل إجيايب لعدد السياح من هذه الدول اليت
تسافر إىل الواليات املتحدة األمريكية؛
 دراسة ) Panagiotis Chasapopoulos, et al (2015من أهم نتائج دراسة الطلب على السياحة يف اليونان باستخدام Panel dataومنوذج العزوم املعممة  GMMحول تدفق السياح من  31دولة إىل اليونان خالل الفرتة  ،2010-2001أن االستقرار السياسي
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يؤثر إجيابيا يف تدفق السياح إىل اليونان ،ومن أهم التوصيات أنه يتعني على اليونان أن حتسن عالقاهتا التجارية بشكل حمدد مع الدول اليت
ال يطلب عمالءها املنتج السياحي اليوناين ،وحتديد األسعار التنافسية شرط ضروري لتحسني واحلفاظ على وضع السياحة اليونانية يف
السوق العاملية .كما ينبغي تركيز صانعي السياسات على التخفيف من االضطرابات االجتماعية لتحسني صورة البالد يف اخلارج؛
 دراسة ) Nuno Carlos Leitão (2015من أهم نتائج دراسة حمددات الطلب على السياحة الربتغالية خالل الفرتة 2013-2003باستخدام  Panel dataومنوذج العزوم املعممة  GMMحول تدفق السياح من  26دولة إىل الربتغال أن األسعار النسبية املعرب عنها
بالتضخم أو األسعار اليت يدفعها املستهلكون ترتبط بشكل إجيايب بالطلب على السياحة ،غري أهنا غري معنوية ،ويرتبط الطلب على
السياحة يف الربتغال بشكل إجيايب مع كل من دخل الفرد أو السياح ،اإلنفاق احلكومي ورأس املال البشري.
هيكل الدراسة :ميكن تقسيم الدراسة إىل النقاط التالية:

 أهم العوامل املؤثرة يف تنشيط الطلب على السياحة الدولية؛ دراسة قياسية حملددات الفرص السياحية الدولية يف عينة من الدول يف الفرتة .2017-2002 -2أهم العوامل المؤثرة في تنشيط الطلب على السياحة الدولية:
تتضمن البيئة االقتصادية والسياسية للدول أهم العوامل املؤثرة يف جذب السياح األجانب أو نفرهم ،لذلك فالطلب على اخلدمات
السياحية يكون حتت تأثري التغري يف هذه العوامل ،األمر الذي قد يؤثر على الفرص السياحية ،ومن أهم هذه العوامل ما يلي:
 يوجد من الناحية النظرية عالقة سببية ثنائية االجتاه بني الصادرات واإلنتاجية ،فزيادة اإلنتاجية تزيد الصادرات ،ألن زيادة اإلنتاجيةحتسن القدرة التنافسية الدولية للبلد من حيث السعر واجلودة ،ومن مث تعزيز صادراته .1بالنتيجة القيمة املضافة يف قطاع اخلدمات تساهم
إجيابيا يف زيادة عرض اخلدمات السياحية وغريها ،ومن مث تنشيط الطلب على هذه اخلدمات؛
 وتعترب حمددات الطلب على السياحة عملية ديناميكية ،وتتأثر بعديد العوامل يف األجل الطويل على وجه اخلصوص ،وألسعار الصرفاألثر اإلجيايب على السياحة الوافدة ،واالضطرابات والصراعات العسكرية والسياسية واحلروب سواء كانت بني الدول أو داخل الدولة
نفسها حتد من حركة السياح ،كما أن الرتفاع معدل التضخم االنعكاس على اخنفاض معدل السياحة2؛
 والطلب السياحي ميثل السوق السياحي املرتقب الذي هتدف مجيع الدول السياحية إىل تنشيطه ،لتحقيق أكرب حركة سياحية ،والطلبالسياحي ذو حساسية شديدة لظروف الدول املستقبلة للسياح ،ألنه إذا واجهت هذه الدول مشكالت اقتصادية أو سياسية ،يؤدى ذلك
إىل تقلص املد السياحي هلذه الدول ،واخنفاض الطلب السياحي عليها مهما كان مستوى العرض السياحي فيها3؛
 فالظروف االقتصادية السائدة يف الدول املستقبلة للسائحني واليت ترتبط بتغري أسعار اخلدمات السياحية تؤثر أيضا يف مرونة الطلبالسياحي ،ألنه كلما اخنفضت هذه األسعار اجته الطلب إىل االرتفاع والعكس صحيح1؛

1

A. Jayakumar, et al. (2014). Impact of foreign direct investment, imports and exports,
 International review of research in emerging markets and the global economy (IRREM), ChennaiIndia, 1(1), p 54
 2بوعكريف زهري .)2012( .التسويق السياحي ودوره يف تفعيل قطاع السياحة ،دراسة حالة اجلزائر ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف
العلوم التجارية ختصص تسويق ،جـامعة منتوري  -قسنطينة ،ص  48بتصرف

 3عميش مسرية .(2015) .دور إسرتاتيجية الرتويج يف تكييف وحتسني الطلب السياحي اجلزائري مع مستوى اخلدمات السياحية املتاحة خالل الفرتة -1995
 ، 2015أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس  -سطيف  ،1ص ص  52-51بتصرف
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 وميكن أن تكون من الناحية النظرية آثار مباشرة وغري مباشرة لالستثمار األجنيب املباشر على منو الصادرات يف البلد املضيف ،وتظهراآلثار املباشرة عندما تكون الشركات متعددة اجلنسيات هي الوسيلة الرئيسية لبناء شركات منتجة يف البلد املضيف ،واستخدامها كمنصة
للتصدير ،واآلثار غري املباشرة هي تعزيز إنتاجية وكفاءة الشركات احمللية ونقل التكنولوجيا واملعرفة بنقل العمالة املاهرة ،2لذلك نظريا
االستثمار األجنيب املباشر يعزز القدرة اإلنتاجية للسلع واخلدمات عموما يف البلد املضيف ،والسياحية منها خصوصا؛
 وتعكس حركات مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي تطور القدرة التنافسية لالقتصاد ،فعند ارتفاع املؤشر (ارتفاع عدد وحدات السلعةواخلدمة األجنبية الالزمة الستبداهلا بوحدة واحدة من السلع واخلدمات احمللية) ،يؤدي إىل اخنفاض قدرة السلع احمللية على املنافسة ،مبينا
بذلك عالقة عكسية بني املؤشر والقدرة التنافسية ،وينعكس ارتفاع املؤشر على ارتفاع معدالت التضخم ،مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار
النسبية للصادرات وتقليل القدرة التنافسية للدولة ،3مبعىن أن ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي هو نتيجة الرتفاع سعر الصرف
االمسي ،وهو ما يؤثر سلبا على طلب السياح األجانب على اخلدمات السياحية يف األسواق الدولية؛
 ويؤدي التضخم إىل جعل دور التجارة اخلارجية سلبيا على عملية التنمية االقتصادية يف الدول النامية وخاصة تضخم التكاليف ،حيثأن ارتفاع أسعار السلع واخلدمات احمللية نتيجة الرتفاع تكاليف إنتاجها ،جيعل السلع واخلدمات املنتجة حمليا غري قادرة على منافسة
مثيالهتا من السلع واخلدمات األجنبية يف األسواق اخلارجية ،4وكذلك نفس الشأن بالنسبة للسلع واخلدمات السياحية؛
 وتوجد ثالث طرق لقياس الطلب األجنيب على السياحة الدولية ،إمجايل عدد الوافدين من السياح غري املقيمني ،أو مدة اإلقامة اليتيقضيها السياح ،أو إيرادات السياحة الدولية من النفقات اليت يقوم هبا السياح األجانب كوسيلة لطلب اخلدمات السياحية.5
 والسائحون الدوليون القادمون هم عدد السائحني املسافرين إيل بلد آخر غري البلد الذي به إقامتهم املعتادة ،ولكن خارج بيئتهماملعتادة ،لفرتة ال تزيد على سنة ،وغرضهم الرئيسي من الزيارة ليس اشتغاهلم بنشاط حيصلون مقابله على تعويض من داخل البلد الذي
متت زيارته .بالنسبة لبعض البلدان ،يقتصر عدد الوافدين على األشخاص الذين يصلون جوا ،وبالنسبة آلخرين على الوافدين الذين
يقيمون يف الفنادق .وتدرج بعض البلدان القادمني من مواطنيها الذين يقيمون يف اخلارج ،بينما ال تفعل بلدان أخرى ذلك .وهكذا يتم
حصر الشخص الذي يقوم برحالت متعددة لبلد ما خالل فرتة حمددة باعتباره وافدا جديدا كل مرة.6

 1شرفاوي عائشة .)2015( .السياحة اجلزائرية بني متطلبات االقتصاد الوطين واملتغريات االقتصادية الدولية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علوم
التسيري ختصص تسيري ،جامعة اجلزائر  ،03ص ص  19-18بتصرف
2
Chandrama Goswami, Karuna Kanta Saikia. (2012). FDI and its relation with exports in India,
 status and prospect in north east region, International Conference on Emerging EconomiesProspects and Challenges, Pune - India, p 24
 3عبد احلسني جليل الغاليب ،ليلى بديوي خضري .)2011( .تقلبات سعر الصرف احلقيقي يف ظل حترير التجارة (مصر دراسة حالة للمدة ،)2006-1984
جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة واسط  -العراق ،(5)1 ،ص ص  57-56بتصرف
 4حممود حسني الوادي ،كاظم جاسم العيساوي .)2007( .االقتصاد الكلي – حتليل نظري وتطبيقي ،الطبعة األوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان – األردن ،ص  161بتصرف
5
Chasapopoulos Panagiotis, et al. )2015(. Demand for tourism in Greece: a panel data analysis
using the gravity model, International Journal of Tourism Policy, United Kingdom, 5(3), p p 3–4
6
World bank, World Development Indicators, 03/02/2019
https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.ARVL?view=chart
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ويف هذه الدراسة سيتم االعتماد على عدد الوافدين للتعبري عن الفرص السياحية املتاحة يف عينة من الدول ،ليكون التطور واالرتفاع
السنوي يف توافد السياح يف دولة معينة مقياسا لتوفر الفرص السياحية فيها ومنوها .ويربز اجلدول رقم ( )01تقييم للمتوسط السنوي
حملددات الفرص السياحية الدولية يف عنة الدراسة ،مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر.
الجدول رقم ( :) 01المتوسط السنوي لمحددات الفرص السياحية الدولية في عينة الدراسة
المحدد
مؤشر االستقرار
االستثمار األجنيب
القيمة املضافة يف
مؤشر سعر الصرف
التضخم
عدد الوافدين
السياسي ()%
املباشر )($
قطاع اخلدمات ()$
الفعلي احلقيقي
البلد
)(%
الصين
74
1,73E+11
2,41
2,95E+12
102,66
51629625
فرنسا
66
4,70E+10
1,39
1,72E+12
98,56
79793000
ألمانيا
76
5,68E+10
1,41
2,05E+12
99,93
27080000
ماليزيا
73
8,05E+09
2,43
1,12E+11
95,86
21632688
المكسيك
66
2,78E+10
4,21
6,25E+11
100,55
24947313
روسيا
63
3,47E+10
9,92
7,29E+11
89,31
25112375
إسبانيا
70
3,61E+10
2,03
8,22E+11
97,54
59548563
68
1,11E+11
2,06
1,83E+12
111,54
المملكة المتحدة 29821000
الجزائر
65
1,53E+09
4,24
5,37E+10
101,64
1889313
Source: World bank, World Development Indicators, 03/02/2019
https://databank.albankaldawli.org/data/source/world-development-indicators

من املالحظ أن توافد السياح إىل اجلزائر أقل بكثري من توافد السياح إىل الدول الرائدة يف جمال السياحة الدولية ،حيث أن املتوسط
السنوي لعدد الوافدين الذين يطلبون اخلدمات السياحية اجلزائرية يف الفرتة الزمنية للدراسة أقل من  2مالين سائح ،وأقل ب ـ ـ ـ ،42 ،27
 13 ،11ضعف تقريبا من املتوسط السنوي لعدد الوافدين إىل الصني ،فرنسا ،ماليزيا واملكسيك على التوايل ،والسبب يعود إىل عدة
حمددات ،من أمهها العوامل االقتصادية حيث أن املتوسط السنوي ملؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي للدينار اجلزائري بالنسبة لعمالت
الشركاء واملنافسني التجاريني مرتفع نسبيا ،بالنسبة للمؤشر لعمالت فرنسا ،أملانيا ،ماليزيا ،روسيا وإسبانيا ،وهو ما تسبب يف اخنفاض
تنافسية االقتصاد اجلزائري .واملتوسط السنوي للقيمة املضافة يف قطاع اخلدمات يف اجلزائر منخفضة جدا ،وأقل بـ ـ ـ  33 ،14 ،33ضعف
تقريبا من املتوسط السنوي للقيمة املضافة يف قطاع اخلدمات يف أملانيا ،روسيا واململكة املتحدة على التوايل ،وتعترب القدرة اإلنتاجية
للخدمات حمدد أساسي لتنشيط الطلب على اخلدمات السياحية احمللية ،ألن وفرة اإلنتاج توفر البدائل وختفض التكاليف .فضال عن أن
السياسة التسعريية يف اجلزائر بداللة التضخم ،تعرف الضعف الرتفاع معدالت التضخم وأسعار السلع واخلدمات .إضافة إىل الضعف
الكبري يف مسامهة االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر يف تنمية عرض اخلدمات السياحية .مع اإلشارة إىل أن عامل االستقرار السياسي
حسب جتربة منوذج الدراسة ال تؤثر كثريا على توافد السياح ،ألن عينة الدول تشهد االستقرار يف الفرتة الزمنية للدراسة.
 -3دراسة قياسية لمحددات الفرص السياحية الدولية في عينة من الدول في الفترة :2017-2002
ميمَكن التحليل اإلحصائي من الوصول إىل أثر املتغريات الديناميكية ،وال شك أن لكل منهج إحصائي متطلبات تفرضها عليه طبيعة
البيانات املستخدمة ،ويف ما يلي دراسة قياسية ألثر بعض العوامل على الفرص السياحية املتاحة يف األسواق الدولية يف الفرتة -2002
.2017
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 عينة الدراسة :يشمل جمتمع الدراسة الدول الرائدة يف السياحة الدولية ،واليت يفوق فيها املتوسط السنوي لعدد الوافدين يف الفرتة الزمنيةللدراسة عن  20مليون سائح ،ومت حتديد اإلطار الزماين بني الفرتة  ،2017-2002يف حدود توفر بيانات االستقرار السياسي ،وقد مت أخذ
سوقني من كل قارة ،فكانت عينة األسواق الدولية كما يلي:
1.China, 2.France, 3.Germany, 4.Malaysia, 5.Mexico, 6.Russia, 7.Spain, 8.United kingdom
وعدد املشاهدات 128=16*8 :مشاهدة سنوية.

 -1.3صياغة النموذج:

لدراسة أثر بعض العوامل على الفرص السياحية املتاحة يف عينة من الدول يف الفرتة  ،2017-2002سيتم صياغة منوذج الدراسة وفقا
لـ :Panel Data
)Topp = f(α, Vaser, Rex, Psi, Inf, Fdi)…(1
وبتحويل الدالة ( )1إىل معادلة رياضية (:)2
)Toppit=αi.(Vaserit)β1.(Rex)β2.(Psiit)β3.(Infit)β4.(Fdiit)β5.E…(2
وبكتابة املعادلة ( )2بالصيغة اللوغاريتمية لتفادي عدم ثبات التباين ،ولتوحيد وحدات متغريات الدوالر األمريكي والنسب املئوية،

تكون معادلة الفرص السياحية املتاحة يف األسواق الدولية لعينة الدراسة حسب عالقة خطية بني املتغريات املفسرة واملتغري التابع كما يلي :
)Ltoppit = Lαi +β1Lvaserit +β2Lrexit +β3Lpsiit +β4Linfit +β5Lfdiit +Eit …(3
حيث :أسواق عينة الدراسة ،i = 1,2,..., 8 :الفرتة الزمنية للدراسةt =1,2,3,...,16 :

 :αiتأثري اخلصائص غري املشاهدة بكل دولة مع ثبات الزمن؛
 :Eitالبواقي يف الدولة  iيف الفرتة t؛
 :Ltoppitلوغاريتم الفرص السياحية املتاحة يف الدولة  iيف الفرتة  ،tويعرب عنها بعدد الوافدين؛
 :Lvaseritلوغاريتم القيمة املضافة يف قطاع اخلدمات يف الدولة  iيف الفرتة t؛
 :Lrexitلوغاريتم مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي يف الدولة  iيف الفرتة t؛
 :Lpsiitلوغاريتم مؤشر االستقرار السياسي ( %سنويا) يف الدولة  iيف الفرتة t؛
 :Linfitلوغاريتم التضخم يف الدولة  iيف الفرتة t؛
 :Lfdiitلوغاريتم االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدولة  iيف الفرتة .t

 -2.3اختبار استقرارية السالسل الزمنية للمتغيرات والتكامل المشترك:
اختبارات جذر الوحدة للمتغريات عند مستواها األصلي وفق اختبارات ) (IPS) ،(LLCو) (ADFبينت أن قيم االحتمال أكرب
من مستوى املعنوية  ،%5ومنه فالسالسل الزمنية لكل املتغريات غري مستقرة ،وهذا ما استدعى القيام بالفروقات ،فأصبحت السالسل
الزمنية لكل املتغريات مستقرة عند الدرجة األوىل ) I(1وفقا لالختبارات السابقة.

* اختبار التكامل المشترك:

وحسب امللحق رقم ( )1يف جزئية اختبار  Kaoللتكامل املشرتك فإن القيمة احلرجة أقل من مستوى املعنوية  ،%5وعليه يتم رفض
الفرض الصفري وقبول الفرض البديل .وتوجد عالقة طويلة األجل وتكامل مشرتك بني الفرص السياحية املتاحة يف دول عينة الدراسة
واملتغريات املفسرة.
 -3.3المفاضلة بين نماذج البانل:
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يم َتوقع أن منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم ،وكل دولة هلا ثابت خمتلف عن األخرى  αiألن بيئات الدول متباينة ،والختيار أفضل منوذج
من مناذج البانل سيكون ذلك من خالل أوال اختبار  Hsiaoللمفاضلة بني منوذجي االحندار التجميعي والتأثريات الفردية ،مث ثانيا وفق
اختبار  Hausmanإن مت رفض منوذج االحندار التجميعي للمفاضلة بني منوذجي التأثريات الثابتة والعشوائية.
 -1.3.3اختبار  Hsiaoوإحصائية  Fisherلتجانس معلمات النموذج:

من أجل ضمان منوذج بانل جيد تتم املقارنة بني إحصائية  Fisherاحلسابية واجلدولية حسب اختبار التجانس  Hsiaoكما يلي:

أ .اختبار التجانس الكلي (الثوابت والمعامالت متطابقة) H01

فرضية التجانس الكلي للنموذج هي:1

وذلك وفق االختبار  F1التايل:2
حيث 16) :سنة = 5) ,(Tمتغريات مفسرة = 8) ,(Kدول =(N
 :SCRc1ميثل جمموع مربعات بواقي النموذج املقيد 𝑡𝑖 ،𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + Eوتظهر قيمتها من خالل خمرجات منوذج التجانس
التجميعي ،وحسب امللحق رقم ( )01يف جزئية النموذج التجميعي فإنSCRc1 = 16,54185 :
=  SCRللنموذج غري املقيد 𝑡𝑖 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡 + Eلكل بلد ،وحتسب
 :SCRميثل جمموع جماميع مربعات البواقي
قيمتها من خالل طريقة املربعات الصغرى العادية  OLSلكل دولة على حدا ،وحسب اجلدول رقم ( )02فإنSCR = 0,465761 :
الجدول رقم ( :)02مجموع مربعات البواقي للنموذج غير المقيد لكل بلد

0,099313

SCR Mexico

Sum squared resid

0,064413

SCR Russian

0,040625

SCR China

0,075289

SCR Spain

0,004642

SCR France

0,05271

SCR United
kingdom

0,028398

SCR Germany

0,100371

SCR Malaysia

0,465761

المصدر :خمرجات برنامج EViews 10
F1(42; 80)0.05 ≈ 1,54

Vs

65,74

بالنتيجة  F1احلسابية أكرب من اجلدولية من جدول فيشر ،وبالتايل ترفض فرضية التجانس الكلي للنموذج ،واملرور إىل االختبار الثاين.

ب .اختبار تجانس المعامالت H02, βi

فرضية جتانس املعامالت هي:3

وإحصائية االختبار  F2كما يلي:1
1

Zayati Montassar. (2015). Économétrie des données de Panel, Cours_econometrie_des_donnees_de_panel
(2), Niveau (M1 – MFB) Master Recherche Monnaie, Finance et Banque, Université de Gafsa, Institut
Supérieur d’Administration des Affaires de Gafsa, p 5

Mostefa Belmokaddem, et al. (2013). A macro-econometric study of oil energy: opaep Panel’s
data analysis, journal of social and economic statistics, 2(1), p 37
3
Zayati Montassar. (2015). op cit, p 6
2
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حيث SCRc2 :ميثل جمموع مربعات بواقي النموذج املقيد التأثريات الثابتة 𝑡𝑖 ،𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + Eوحسب امللحق رقم ( )01يف
جزئية منوذج التأثريات الثابتة فإنSCRc2 = 1,270188 :
F2(35; 80)0.05 ≈ 1,57

Vs

≈ 3,95

بالنتيجة  F2احلسابية أكرب من اجلدولية ،لذلك ترفض فرضية جتانس املعامالت  ،βiواملرور إىل االختبار التايل.

ج .اختبار تجانس الثوابت H03, αi

فرضية جتانس الثوابت هي:2

وإحصائية االختبار  F3كما يلي:3
F3(7; 115)0.05 ≈ 2,09

Vs

197,52

وبالتايل مبا أن  F3احلسابية أكرب من اجلدولية من جدول فيشر ،ترفض فرضية جتانس الثوابت  ،αiولذلك منوذج االحندار التجميعي
ليس املالئم ،ويتم اختيار منوذج التأثريات الفردية الناجم عن عدم التجانس يف الثوابت  αiوعدم جتانس املعامالت  ،βiوحتديد طبيعة هذا
التأثري (ثابت أو عشوائي) تكون بواسطة اختبار .Hausman

 -2.3.3اختبار :Hausman

يظهر يف خمرجات اختبار  Hausmanيف امللحق رقم ( )01أن منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم ،ألن القيمة االحتمالية أقل من
مستوى املعنوية .%5

 -4.3تشخيص نموذج التأثيرات الثابتة:

بعد اختيار منوذج التأثريات الثابتة تكون النتائج مبينة يف امللحق رقم ( .)01وجيب تشخيصه لقبوله إحصائيا كما يلي:

 -1.4.3اختبار االرتباط الذاتي بين البواقي :عند مقارنة القيمة احلسابية ) (D-W ≈ 0.74بالقيمة اجلدولية لـ ـ ـ  ،D-Wوفقا ملستوى
معنوية  ،%5حجم العينة ) ،(n = 16وعدد املتغريات املفسرة ) (K = 5والقيمة القصوى ) (du = 2.16والقيمة الدنيا )،(dL = 0.62
تكون القيمة احلسابية لـ ـ  D-Wتقع بني القيمة القصوى والقيمة الدنيا ،وبالتايل يف هذه املنطقة ال ميكن اختاذ قرار إحصائي بشأن وجود
ارتباط ذايت بني البواقي من عدمه.

 -2.4.3المعنوية الجزئية :من املالحظ أن القيمة االحتمالية إلحصائية  Studentبالنسبة للقيمة املضافة يف قطاع اخلدمات ومؤشر سعر
الصرف الفعلي احلقيقي هي أقل من مستوى املعنوية  ،%5وبالتايل فهي ذات داللة إحصائية ،وخبالف ذلك متغريات االستثمار األجنيب
املباشر ،التضخم ومؤشر االستقرار السياسي غري معنوية.
 -3.4.3المعنوية الكلية :من املالحظ أن:

 ،F (K ; n-K-1)0.05 = F (5 ; 10)0.05 ≈ 3.33 < 228.22ومبا أن  Fاحلسابية أكرب من اجلدولية من جدول فيشر ،والقيمة االحتمالية
إلحصائية  Fisherمعدومة أقل من مستوى املعنوية  ،%5وعليه للنموذج معنوية كلية يف تفسري الفرص السياحية.

 -4.4.3القوة التفسيرية للنموذج :قيمة معامل االرتباط املصحح  ،%95.55بالنتيجة متغريات النموذج عالية التفسري ،وتبقى قيمة
ضئيلة جدا  %4.45تفسرها متغريات ،أسباب وبواقي أخرى.
1

Mostefa Belmokaddem, et autres. (2013). op cit, p 37
Zayati Montassar. (2015). op cit, p 6
3
Mostefa Belmokaddem, et autres. (2013). op cit, p 38
2
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 -5.4.3توزيع البواقي :ويتبني أن:
Probjarque-bera ≈ 0,36 > 0,05

Jarque-bera ≈ 2,07 < x20,05(2) ≈ 5,99,

وبالتايل فإن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.
بالنتيجة منوذج التأثريات الثابتة يتوفر على أهم خصائص البواقي ،لذلك يتم قبول النموذج إحصائيا ،ويشري امللحق رقم ( )01يف
جزئية منوذج التأثريات الثابتة إىل عدم جتانس اآلثار الثابتة اخلاصة بكل دولة ،حيث متثل هذه اآلثار قيم املعامل الثابت لكل دولة عندما
تكون قيم املتغريات املستقلة معدومة ،حيث أن الصني ،أملانيا ،املكسيك ،روسيا واململكة املتحدة أكثر تأثرا بتنافسية االقتصاد احمللي
بداللة مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي والقدرة اإلنتاجية بداللة القيمة املضافة يف قطاع اخلدمات ،ذلك أن القيم السالبة تدل على
سلبية الفرص السياحية بداللة عدد الوافدين سنويا دون األخذ بعني االعتبار تأثري هذين املتغريين ،يف حني أن فرنسا ،ماليزيا وإسبانيا أقل
تأثرا بتنافسية االقتصاد احمللي والقدرة اإلنتاجية ،ذلك أن القيم املوجبة تدل على اجيابية الفرص السياحية بداللة عدد الوافدين سنويا دون
األخذ بعني االعتبار تأثري هذين املتغريين.
 -4النتائج ومناقشتها:
مما سبق ميكن حتليل معادلة النموذج والنتائج املتوصل إليها كما يلي:
]Ltopp = 10.83 + 0.46*Lvaser - 1.32*Lrex - 0.01*Lpsi - 0.03*Linf + 0.006*Lfdi + [CX=F

 إذا انعدمت كل املتغريات املستقلة تكون الفرص السياحية الثابتة أو االبتدائية املتاحة يف عينة الدراسة من الدول يف األجل الطويلموجبة اإلشارة ومعنوية ( ،)10,83واإلشارة املوجبة تدل على توفر احلد األدىن من فرص جذب السياح األجانب إىل هذه الدول ،بغض
النظر عن التغري يف املتغريات املفسرة ،إضافة إىل اآلثار اخلاصة بكل دولة أو ثابت كل دولة ] [CX=Fاملختلف عن األخرى والثابت عرب
الزمن ألن بيئة الدول غري متجانسة .وعدم معنوية االستقرار السياسي يف منوذج الدراسة يتناىف مع الفرضية األوىل ،وعكس نتائج دراسة
( ،)Panagiotis Chasapopoulos, et al 2015وذلك ألن الوضع السياسي يف هذه الدول أساسا مستقر وال توجد فيها خماطر
سياسية يف الفرتة الزمنية للدراسة ،كما أن عدم تأثري معدالت التضخم على توافد السياح يتناىف مع الفرضية الثانية ،وذلك يعود باألساس
إىل استقرار االقتصاد السياسة النقدية يف هذه الدول مستقرة ،حبيث ال يزيد متوسط التضخم السنوي عن  %3يف الصني ،فرنسا أملانيا،
ماليزيا ،إسبانيا واململكة املتحدة ،إضافة إىل فعالية اإلسرتاتيجية التسعريية والتسويقية يف تسعري وتنشيط الطلب على اخلدمات السياحية.
وفيما خيص عدم تأثري االستثمار األجنيب املباشر يف جتربة النموذج الذي يتناىف مع الفرضية الثانية يعود إىل اهتمام وجناعة املنظمات
اخلدمية احمللية واالستثمار احمللي يف قطاع السياحة ،وحتقيق التنمية واألهداف السياحية.
 وعلى اعتبار أن معادلة منوذج الدراسة حتوي اللوغاريتم النيبريي يف الطرفني ،أظهرت العالقة السببية بني متغريات الدراسة يف الفرتة 2017-2002على نتائج مفادها أن عينة الدراسة من الدول إذا عرفت زيادة يف القيمة املضافة يف اخلدمات بـ  %01فإن ذلك يؤدي إىل
إتاحة الفرص السياحية وذلك بزيادة عدد الوافدين بـ ـ  ،%0,46وهذه العالقة اإلجيابية تتوافق مع الفرضية الثانية ،وتتوافق مع نتائج دراسة
( )Nuno Carlos Leitão 2015من حيث التأثري اإلجيايب ملتغري اإلنفاق احلكومي على الطلب على اخلدمات السياحية وتعزيز قطاع
السياحة ،باعتبار اإلنفاق احلكومي مكون من مكونات امجايل الناتج احمللي ،ألنه حسب املنطق االقتصادي عند اتساع حجم األسواق
املستقطبة للسياح األجانب ،وتطور قيمة السلع واخلدمات املنتجة حمليا ،تتطور البىن التحتية من طرقات وشبكات النقل واألقطاب
السياحية والفنادق واملطاعم وغريها ،فضال عن حتسني اخلدمات املقدمة وتطوير جودهتا ،هبدف هتيئة البيئة السياحية املالئمة الستقبال
السياح األجانب يف أحسن الظروف ،على اعتبار أن السائح األجنيب من املنطقي أنه يبحث عن الرفاهية ،وعن األفضل وعن ما هو غري
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موجود يف بالده ،وإذا عرفت الدول حمل الدراسة زيادة يف مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي بـ  %01تنخفض الفرص السياحية املتاحة
فيها برتاجع عدد الوافدين سنويا بـ ـ ـ  ،%1,32وبالتايل ميثل مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي أكرب عامل يؤثر يف األجل الطويل على
مدى توفري الفرص السياحية الدولية ،وهذه العالقة السلبية ال تتوافق مع نتائج دراسة ( ،)Serdar Ongan, et al 2017لكنها تتوافق
مع املنطق االقتصادي ،وتتوافق مع الفرضية الثانية ،ألن حركات مؤشر سعر الصرف الفعلي احلقيقي تعكس تطور القدرة التنافسية
لالقتصاد ،فعند ارتفاع املؤشر ،تنخفض قدرة السلع واخلدمات احمللية على املنافسة ،مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار وتقليل القدرة التنافسية
للدولة ،وارتفاع امل ؤشر يف البلد احمللي يقيس مدى اخنفاض القوة الشرائية لعملة املنافسني التجاريني يف فرتة من الزمن ،وبالتايل اخنفاض
تنافسية السلع واخلدمات احمللية مقارنة بالسلع األجنبية ،وحتول الشركاء التجاريني والسياح األجانب إىل شراء السلع واخلدمات األجنبية،
أي أن الزيادة يف املؤشر تؤدي إىل رفع أسعار السلع واخلدمات السياحية يف البلد املضيف نسبة إىل أسعار السلع واخلدمات األجنبية يف
الدول املنافسة يف قطاع السياحة ،مما يؤدي إىل حتويل الطلب على اخلدمات السياحية إىل دول أخرى ،وحتول وجهة السياح إىل دول
منافسة ذات أسعار أقل ،وبالتايل تنخفض الفرص السياحية يف الدول اليت تعرف ارتفاع يف سعر صرفها االمسي على اعتبار أن مؤشر سعر
الصرف الفعلي احلقيقي يرتبط طرديا سعر الصرف االمسي؛
 ويكون تأثري خمتلف احملددات على توافد السياح يف األجل الطويل أكرب من األجل القصري ،ألن الفرص السياحية تأخذ وقتلتستجيب للتغري يف البيئة السياحية بصفة عامة ،والتطورات املستقبلية اليت حتدث يف الفرص السياحية الدولية تمبىن على أساس القدرة
اإلنتاجية للبلد والقدرة التنافسية لالقتصاد .وكإشارة ومقارنة بني اجلزائر وعينة الدراسة من الدول الرائدة يف السياحة الدولية ،فإن املتوسط
السنوي لتوافد السياح إىل الصني ،فرنسا وإسبانيا يفوق  79 ،51و 59مليون سائح تواليا ،ودول أملانيا ،ماليزيا ،املكسيك ،روسيا واململكة
املتحدة تسجل أكثر من  20مليون سائح سنويا ،يف حني أن املتوسط السنوي لتوافد السياح إىل اجلزائر أقل من  2مليون سائح ،وذلك
بسبب العديد من األسباب واحملددات ،أمهها يعود باألساس إىل ضعف البيئة االقتصادية والسياحية يف اجلزائر ،وضعف القدرة اإلنتاجية
والتنافسية للخدمات السياحية احمللية.
 -5الخالصة:
تدل هذه الدراسة على أمهية البيئة االقتصادية بداللة القدرة اإلنتاجية للخدمات والقدرة التنافسية لالقتصاد على زيادة توافد السياح
واستغالل الفرص السياحية ،فأغلب الدول تسعى جلذب السياح األجانب ورفع إيرادات السياحة الدولية ،إال أن سبيل حتقيق هذا يكون
بالزيادة يف عرض اخلدمات وجودهتا .لذلك فالدول الرائدة حققت بيئة سياحية مالئمة وبالتايل استغلت الفرص السياحية املتاحة ،لذلك
فاجلزائر الزالت بعيدة عن هذه الدول ،نتيجة ضعف السياسة السياحية احمللية وضعف االقتصاد واإلنتاج السلعي واخلدمي.
 -6االقتراحات:
وفقا للنتائج املتوصل من الدراسة ،ميكن اقرتاح ما يلي:
 من املهم أن االهتمام جبودة اخلدمات املقدمة كون السياحة خدمة باألساس ،وذلك لرضا السائح الدويل وحىت يكرر الزيارة مرةأخرى ،ف من غري املنطقي أن تكون وجهة السائح إىل بلد يفتقر إىل خدمات متطورة تقنيا وبشريا ،وخاصة بشريا ،وهذه من نقاط ضعف
السياحة يف اجلزائر ،أين يرتفع مقدم اخلدمة على طا لبها ،حمليا كان أو أجنبيا ،لذا فاعتماد إسرتاتيجية لتطوير أسلوب تقدمي السلع
واخلدمات السياحية لدى األفراد يف اجلزائر ،من شأهنا أن تعطي مردودية يف األجل املتوسط أو الطويل ،الستغالل أكفأ للفرص املتاحة.
ومبا أن الدول املختلفة تفتح أسواقها للسياح وتتنافس بشدة يف تسويق السلع واخلدمات واألماكن السياحية ،ولكل دولة ميزة معينة عن
األخرى ،فإن ميزة السياحة اجلزائرية هي الصبغة الصحراوية ،لذلك فمن املهم اعتماد إسرتاتيجية للرتكيز على املنتَج الصحراوي ،دون
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تشتيت اإلمكانيات واملشاريع يف التل والساحل ،ألن الدول املنافسة أفضل بكثري من اجلزائر من حيث االجنازات والتوجهات يف السياحة
الشاطئية وغريها؛
 وجيب تثمني االستقرار السياسي احلايل يف اجلزائر واالهتمام بالتسويق السياحي ،لتنشيط الطلب على اخلدمات احمللية ،ألن فلسفةالتسويق ضعيفة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية احمللية ،ومن اجملاالت الواعدة يف بالدنا أيضا على غرار السياحة الصحراوية ،السياحة
الرياض ية كما هو الشأن يف دول مثل قطر واإلمارات ،حيث توجد مرافق رياضية عاملية حتتضن منافسات قارية ودولية ،ويف املغرب كذلك
حيث اهتمت بإقامة مالعب ومشاريع رياضية ضخمة ،سامهت يف توافد السياح .بالنتيجة السلطات احمللية رغم أهنا باشرت منذ سنوات
يف بناء مالعب يف اجلزائر العاصمة وتيزي وزو ووهران ،إال أن املشكلة يف ضعف وبطء وترية االجناز ،كما أن هذه املرافق يف احلقيقة ال
ترقى إىل املستوى العاملي.
 -7مالحق:
الملحق رقم ( :)1مخرجات نموذج الفرص السياحية الدولية في عينة الدراسة من الدول
النموذج التجميعي
اختبار  Kaoللتكامل المشترك

اختبار Hausman

نموذج التأثيرات الثابتة ونتائج اآلثار الخاصة بكل دولة

اختبار التوزيع البواقي
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Series: Standardized Residuals
Sample 2002 2017
Observations 128

16

Mean
0.000000
Median
-0.010589
Maximum 0.295478
Minimum -0.338896
Std. Dev. 0.100007
Skewness -0.067580
Kurtosis
3.607439
Jarque-Bera 2.065333
Probability 0.356056
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