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 : الملخص 
ميكننا قياس عالقة جودة  اخالهلالطرق املناسبة اليت من النماذج و  بناء إىلهتدف هذه الدراسة 

ذلك من و  (2002/2012)املغاربية للسنوات وتنافسية اخلدمات السياحية بالقطاع السياحي للدول 
، واليت تتضمنها تقارير التنافسية ات السياحية الدولية ذات العالقةيف املؤشر الدول خالل ترتيب هذه 

اد على عدة أساليب وفيها مت االعتم (.دافوس)عن منتدى االقتصادي العاملي السياحة والسفر الصادرة 
 .التحليلمنها الوصفي و 

حيث توصلت الدراسة أن النموذج املناسب لقياس أثر جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على 
ليت ا ةياملتغريات احلقيقأن  على ومنه مت احلصول  panelمناذج  القطاع السياحي  هلذه الدول هي

، جاهزية تكنولوجيا املوارد البشرية)هي كل مندراسة تفسر جذب وتوافد السياح للدول حمل ال
ومنه حتقيق امليزة التنافسية هلذه الدول يف السوق ( ، واملوارد الطبيعية املعلومات، تنافسية األسعار

 . العاملية
 . .،الدول املغاربيةمناذج بانل مات السياحية، تنافسية السياحية،جودة اخلد: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The objective of this study is to make the appropriate maners and 

methods through which we can check the relationship between the quality 

and competitiveness of tourist services in the tourism sector of the Maghreb 

countries for the years (2007/2017), through the ranking of these countries 

in the relevant international tourist indicators, About the World Economic 

Forum (Davos).several methods were based on, including descriptive and 

analysis, in which competitive indicators were analyzed for the tourism 

countries studied, comparison and statistical methods, The study found that 

the appropriate model for measuring the impact of the quality and 

competitiveness of tourism services on the tourism sector of these countries 

is the panel models,The study found that the real variables that explain the 

attraction and influx of tourists to the countries studied are: human 

resources, IT readiness, price competitiveness, and natural resources. And 

to achieve the competitive advantage of these countries in the global 

market. 

 Keywords: Quality of tourism services,competitivenessTourism, PANEL 

models , Maghreb countries. 

Code JEL :L83, P59,C23, O57 . 
 

 :  مقدمة .1
إدارة مهمة و  يعد القطاع السياحي من القطاعات األكثر حيوية باإلضافة إىل كوهنا ركيزة أساسية

وفاعلة يف  هم مسامهة حقيقةايساملهمة للعديد من الدول إذ و  ،هداف التنمية الشاملة واملستدامةلتحقيق أ
 التحتية ة، وحتفيز استثمارات القطاع اخلاص يف البينتعزيز النمو االقتصادي، وتنويع قاعدة االقتصاد الوطين

 .مرافق اخلدمات السياحية و 
من بينها الدول املغاربية مبزايا تنافسية جعلتهم يتصدرون واليت العديد من الدول السياحية حيث أن 

حة إال أن هذا القطاع يواجه حتديا رئيسيا يتمثل يف كيفية حتسني امليزة التنافسية قوائم الدول اجلاذبة للسيا
حتسني املوقع التنافسي على املستوى العاملي الذي يتم من خالل سعي الدول السياحية إىل و  هلذا القطاع
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ت اليت املعوقاو  تذليل الصعابو  مقومات سياحية إىل أقصى طاقة ممكنةو  استثمار ما متلكه من خصائص
،وكذلك إتباع األساليب احلديثة يف حةحتد من ذلك من خالل حتسني وتطوير مؤشرات التنافسية السيا

استخدام األمثل للموارد وذلك لتحقيق ميزة تنافسية على املستوى احمللي و  مميزةو  اإلدارة لضمان جودة عالية
 .والعاملي 

، جلودة وتنافسية اخلدمات السياحيةالسابقة  توهتدف هذه الدراسة إىل إعطاء قراءات يف الدارسا
للدول  قياس جودة وتنافسية اخلدمات السياحية على القطاع السياحيحتليل و  ىلإويتناول بالتحديد 

يف  ، وكذا استعراض مراتبهامن خالل بناء منوذج دال على ذلك وذلك( اجلزائر تونس، املغرب و )املغاربية 
ض تقدمي بعقبل املنتدى االقتصادي العاملي و سفر الذي يصدر من المؤشر تنافسية قطاع السياحة و 

 .تنافسية يف دول حمل الدراسة ت اخلاصة بتعزيز مسامهة القطاع و التوصياالسياسات و 
 :وعلى ضوء ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية البحث كتايل 

كيف يمكن بناء نموذج دال و موثوق لقياس عالقة جودة وتنافسية الخدمات السياحية بقطاع * 
 السياحة في الدول المغاربية ؟

 :ومن خالل هذه اإلشكالية ميكننا وضع الفرضيات التالية
جودة اخلدمة تعد وسيلة لصنع املكانة التنافسية للدول باملقارنة مع الدول األخرى املنافسة هلا يف  إن -

 ؛السوق السياحي العاملي
ال تزال تنافسية قطاع السياحي للدول املغاربية ضعيفة وخاصة اجلزائر واليت جعلتها غري قادرة على  -

 ؛املنافسة
القطاع السياحي للدول  تنافسية اخلدمات السياحية علىدة و اذج بانل ميكننا قياس اثر جو من خالل من -

 .املغاربية
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 :حدود الدراسة 
انصب البحث مكانيا على إقليم املغرب العريب و اعتبارها متتلك الكثري من القواسم املشرتكة من 
حيث مستوى القطاع السياحي و اإلمكانيات أما من حيث اإلطار الزمين ستكون الدراسة من سنة 

للتنافسية السياحة و ( دافوس)وهذا حسب صدور تقارير املنتدى االقتصادي العاملي  2012إىل  2002
 .السفر 

 :منهج الدراسة 
هبدف اختبار صحة الفرضيات املوضوعة مت ليل ومعاجلة اإلشكالية الدراسة و بتحيف إطار القيام 

ج التحليلي حيث مت فيه حتليل املؤشرات تنافسية املنهج الوصفي مث املنه أوال: االعتماد على املناهج التالية 
املنهج املقارن ، و (دافوس)منتدى االقتصادي العاملي على تقارير الصادرة عن  باالعتماد السفرو  السياحة
 .  املنهج القياسي باالعتماد على األدوات القياسيةاملقارنة بني الدول املغاربية و  وفيه مت

 .لجودة وتنافسية الخدمات السياحية قراءة في الدراسات السابقة  .2
اليت سوف من أجل استكمال املتطلبات العلمية ملنهجية البحث مت الرجوع لبعض الدراسات 

 : ندرجها يف مايلي 
 :(8851عامر، )8851جوان :عيساني عامر /بوراوي ساعد ،د/ دراسة أ -( 5.8

العريب دراسة مقارنة بني تقييم تنافسية قطاع السفر والسياحة يف البلدان املغرب )عنوان الدراسة 
وقد ركزت هذه الدراسة على بيان أمهية هذه املؤشرات الدولية باعتبارها أداة يف ( ،تونس واملغرب اجلزائر

خالل تثمني املؤهالت الطبيعية  ،منة قطاع السياحة والسفرأيدي متحدي القرار من أجل حتسني تنافسي
،ويف لتنافسية قطاع السياحة بوجه خاص، وحتسني بيئة االستثمار بوجه عام البيئية الداعمةوالثقافية و 

األخري توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من بينها أن هناك تفاوتا يف ترتيب دول املغرب العريب يف 
، حتسني تنافسينها يف هذه املؤشراتاملغرب من ت كال من تونس و سفر ففي حني متكنتنافسية السياحة وال

 .، وهذا راجع لتأخرها يف تنفيذ اإلسرتاجتية التنمية السياحيةاجلزائر الزال متأخرة يف الرتتيبأما 
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 : أحمد طارق محمود األغا/دراسة أ -( 8.8
الدول النامية  لعينة مناألداء االقتصادي ياحية والسفر و تطور اخلدمات الس) عنوان الدراسة 

أثرها يف املتغريات االقتصادية لبحث التعرف على مفهوم السياحة وأنواعها و ويهدف ا :(2012االغا، )
مجايل الناتج احمللي فضال حتليل األثر اإلمجايل الذي سترتكه ارتفاع درجة التنافسية يف هذا القطاع على إ

م بالقطاع السياحي يف املتقدمة إن التزايد االهتما: ويف األخري توصلت إىل النتائج التالية ، لدول العينة
، أما التوازن االقتصادي يف تلك الدول النامية ينعكس أثار مباشرة على االقتصاد القومي من خالل تفعيلو 

ايل الناتج احمللي لدول مجمن جانب العملي فتوصلت إىل وجود أثر واضح ملؤشر التنافسية السياحة يف اإل
 .وحدة 22.2يؤدي إىل ارتفاع إمجايل الناتج احمللي مبقدار  %1، إذن أن زيادة درجة التنافسية مبقدار العينة
الوهاب، )مروة عبد الوهاب/ غادة عبد اهلل ،أ/شيماء كمال عبد المعتال سماني ،أ/دراسة أ -( 3.8

8852): 
، (نافسية الشركات السياحية املصريةثر الرضا الوظيفي لتحقيق جودة اخلدمات و تأ)الدراسة عنوان 

اته على إنتاجية العاملني يف شركات السياحة سانعكااسة العالقة بني الرضا الوظيفي واألداء و در  إىلوهتدف 
الشركات السياحية املصرية اخلدمة يف وكذالك يناقش هذا البحث اثر الرضا الوظيفي ودوره يف حتقيق جودة 

 حتقيق ميزة تنافسية؛ا من اجل الوصول إىل أداء فعال و تدعيمهكيفية استغالل املوارد البشرية و و 
تقييم وتحليل التنافسية ) عنوان الدراسة :راتول محمد / زيان بروجة علي ،أ/د.دراسة ط -(4.8

 :(8851محمد، )وفق مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي إفريقياالسياحية لدول شمال 
ية السياحية لدول مشال إفريقيا تنافسحتليل لواقع ال إعطاءكان هدف هذه الدراسة حماولة  
صائية تصدر عن منظمات اقتصادية وسياحية بناءا على تقارير إح( 2012-2002)تقييمها للفرتة مابني و 

السياسات احملفزة املؤشر الكلي لتنافسية السياحة والسفر وأيضا العوامل و ، وذلك بقياس إقليمية ودولية
البنية بينها اإلطار التنظيمي للسياحة ومناخ األعمال و إفريقيا من على تطوير هذا القطاع يف دول مشال 

، ومن خالل هذا التحليل السياحيعوامل جذب سياحة وكذلك املوارد الطبيعية والثقافية و التحتية لل
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توصلت النتائج إيل أن  األداء السياحي لدول مشال إفريقيا ضعيف سواء من حيث استقطاب السياح 
ختتلف من حيث التنافسية وال تزال ضعيفة وهذا ال يعكس فعال املقومات السياحية وعناصر  وإهناالوافدين 

استعماهلا  هلذه املقومات و تسيري تعاين مشكلة ختطيط و  اأهنياحي اليت تتمتع هبا هذه الدول و اجلذب الس
، ية طويلة املدى وواضحة األهداف واملعامل وهذا كان على العمومكنقطة قوة لتصميم اسرتاتيجيات سياح

أما بالنسبة للجزائر وحسب ما توصلت إليه  نتائج التحليل أهنا يف معظم التقارير الصادرة عن املنتدى 
خرة الرتتيب وأهنا تعاين من ختلف كبري يف معظم املعايري املعتمدة يف بناء هذا املؤشر سواء حتتل مراكز يف مؤ 

من ناحية توفر البنية التحتية للسياحة وكذالك اخنفاض جودة خدماهتا السياحية  وهذا يدل على اجلزائر 
ات وما مدى مسامهته عدم إعطاء أولوية هلذا القطاع الذي من ممكن أن يكون كقطاع داعم لقطاع احملروق

 .  يف االقتصاد الوطين 
السياحة  ةتحليل جودة و تنافسية الخدمات السياحية للدول المغاربية ضمن مؤشر التنافسي .3

 .والسفر
اخلدمات السياحية للدول  ةإعطاء حتليل ملوقع جودة وتنافسيب ومن خالل هذا احملور سوف نقوم

و املؤشرات الفرعية سواء من خالل املؤشر الكلي ( دافوس)وفقا ملنهجية املنتدى اقتصادي العاملي  املغاربية
ويف اجلدول املوايل تطور ترتيب هذه الدول  استعملنا الدرجات والرتب املتعلقة هبذه األخرية، ،للدول العينة

 :ضمن مؤشر التنافسية الكلي
المؤشر الكلي للتنافسية السياحة و السفر للدول المغاربية ترتيب و مقارنة (:85)الجدول رقم 

 8852-8882خالل الفترة 
 2012 2012 2012 2011 2002 2002 2002 الدول

رتبة
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

رتبة 
ال

رجة 
الد

 

 2.1 112 2.2 122 2.02 122 2.2 112 2.2 112 2.2 102 2.2 22 اجلزائر
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 2.2 22 2.2 22 4.02 21 2.2 22 2.2 22 2.2 22 4.2 22 تونس

 2.2 22 2.2 22 / / 4.2 42 4.2 44 4.4 22 4.2 24 املغرب

موري
 تانيا

22 2.2 122 2.1 122 2.1 122 2.2 124 2.2 122 2.2 122 2.2 

 / / / / / / 2.2 124 2.4 112 2.2 104 / / ليبيا 

Source : world economic forum, the travel & tourism competitiveness  report (2007; 

2008; 2009; 2011; 2013; 2015 ;2017) 

بني  األوىلأن املغرب احتلت املرتبة  2012يتنب من خالل عرض النتائج للمؤشر الكلي لعام 
املراتب يف السنوات  أفضل، يف حني حققت تونس عامليا( 22)لول املركز رقم الدول املغاربية قاطبة حب

بالرتاجع  بدأتبعد ذلك بني الدول املغاربية و  األوىلعامليا و ( 24) ةاملرتب 2002لعام  اإلصدارمن  األوىل
داقية من الرتتيب لعد توفر معطيات واضحة وذات مص األوىلمت إقصاءها للمرة  2012بالنسبة لسنة و 

ة احتلت ملرتب 2012يف سنة  أما، احلكومة االقتصادية املتبعة من قبل السياساتحول مناخ االستثمار و 
موجودة يف الرتبة الثالثة بني الدول  أهناملالحظ ا، فعن اجلزائر أما، عامليا 22الثانية بني الدول املغاربية و

، وهذا عامليا 112بتصنيفها  2012يف عام  أهنااملغاربية يف كل السنوات منذ بداية صدور التقارير حيث 
، أما عن (تونس و املغرب ) ر مقارنة بدول يعكس فعال مدى ضعف التنافسية القطاع السياحي يف اجلزائ

، وهذا راجع عامليا 122وترتبع على املرتبة  2012بني الدول املغاربية لعام موريتانيا فهي موجودة يف املرتبة 
تقطاب السياح أو توفري خدمات سياحية ذات جودة على ضعف األداء القطاع السياحي هلا سواء يف اس
 .آو بينية التحتية آو الفوقية احملفزة للطلب السياحي 

السفر نقوم بتحليل املؤشرات الفرعية املكونة له خالل وضيح عن مؤشر تنافسية السياحية و وللمزيد من الت
 :و املعطاة كما يلي 2012-2012السنوات 
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 ترتيب الدول المغاربية في المؤشر الرئيسي األول  البيئة التمكينية ( :88)الجدول رقم 
 البيئة التمكينية:  األولالمؤشر  الدول 

نتيجة المؤشر 
 ككل

 بيئة العمل
األمن 
 والسالمة

الصحة 
 والنظافة

الموارد 
البشرية وسوق 

 العمل

جاهزية 
تكنولوجيا 
 المعلومات

 8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 

 22 22 112 102 22 22 20 22 42 42 / 21 املغرب

 22 22 112 22 22 22 102 22 22 21 / 22 تونس

 22 102 112 102 22 24 21 22 110 121 / 22 اجلزائر

 موريتانيا
122 / 121 121 22 112 122 114 141 122 121 122 

 . 2012-2012د الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى االقتصادي العاملي  من إعدا: المصدر 

ة عامليا يف مؤشر البيئة التمكينية وفقا ملعطيات سن 22ينب هذا املؤشر أن اجلزائر جاءت يف املرتبة 
 ،ةعامليا على التوايل لنفس السن 22و21تونس حتصلت على املرتبة كما نالحظ كل من املغرب و   2012

على تونس يف  2012و 2012أما من حيث الرتتيب يف املؤشرات الفرعية فقد تفوقت اجلزائر كال السنتني 
وهو يرجع باألساس إيل ما تعرضت إليه تونس إىل سلسلة من األعمال اإلرهابية مؤشر األمن والسالمة 

 مؤشر الصحة ، وتفوقت على املغرب يف السنتني يفراح ضحيتها عشرات السياح األجانب و امنني 
والسالمة يف قاعدة البيانات املنتدى االقتصادي  األمنوالنظافة ، وبالرجوع إىل املتغريات املكونة ملؤشر 

يف  2012عامليا لسنة  40و  2012عامليا لسنة 2،نالحظ أن اجلزائر حتصلت على املرتبة ( دافوس)العاملي 
 22يف املرتبة  2012ارنة بتونس فكانت يف سنة مق يف مؤشر األمن والسالمة ، قيمة معدل جرائم القتل

عامليا، أما بالنسبة للمتغري مدى انتشار  22فحصلت على املرتبة  2012يف سنة  أمايف نفس املتغري ،
يف مؤشر الفرعي الصحة والنظافة فحصلت كل من تونس واجلزائر واملغرب املراتب  HIV) )فريوس االيدز 
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           املتغري عدد املستشفياتو (  physician density)األوىل أما بالنسبة للمتغري كثافة الطاقم الطيب 
( Hospital beds) ، جاهزية وكذالك تأخرها فياملؤشر الفرعي فكانت يف املرتبة أفضل من املغرب

أما بالنسبة ملوريتانيا فكانت يف  املعلومات واالتصال، نولوجيا تك نولوجيا املعلومات وهذا عدم استعمالتك
  2012فان معدل اجلرائم يف سنة لغياب السالمة واألمن  راجع وهذااملرتبة األخرية من بني الدول املغاربية 

نقص اخلدمات الصحية و زيادة انتشار ، باإلضافة إىل انعدام النظافة و 112كانت يف املرتبة  عامليا 
 .،وزيادة على هذا عدم ايالء هذه الدولة للسياحة أمهية كبرية  (HIV) األمراض

المؤشر الرئيسي الثاني سياسات والظروف المالئمة  ترتيب الدول المغاربية في( : 83)الجدول رقم 
 في قطاع السياحة والسفر

 سياسات السياحة و السفر و الظروف المناسبة: المؤشر الثاني  
نتيجة المؤشر  

 ككل
أولويات تحديد 

 السياحة والسفر
 االستدامة البيئية تنافسية األسعار االنفتاح الدولي

8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 

 22 22 2 2 22 21 42 44 / 20 تونس 

 102 20 42 42 21 24 22 22 / 22 املغرب 

 112 102 4 10 124 122 121 122 / 122 اجلزائر 

 111 22 22 22 22 22 22 124 / 102 موريتانيا 

 . 2012-2012من إعداد الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى االقتصادي العاملي  :المصدر 
السياسات والظروف املالئمة يف قطاع السياحة والسفر أن اجلزائر كانت يف املرتبة وبالنسبة للمؤشر الثاين 

موريتانيا فكانت يف ، وأما بالنسبة لتونس و املغرب و 2012لسنة  دولة 141من جمموع ( 122)األخرية 
 . لنفس السنة توايلالعلى ( 102( )22( )20)الرتتيب كما يلي 
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وعلى العموم فقد حصلت الدول املغاربية مجيعها على ترتيب متقدم يف املؤشر الفرعي اخلاص 
لنفس السنة،  2مث تاليها تونس يف املركز  2012فاجلزائر كانت يف املركز الرابع لسنة  ،األسعاربالتنافسية 

لدان وكان هذا التقدم يف هذا املؤشر بسبب اخنفاض تكاليف املعيشية يف هذه البن مث املغرب وموريتانيا، م
، واخنفاض أسعار الوقود يف اجلزائر واليت تؤثر بشكل مباشر على تكاليف مقارنة بكثري من دول العامل

 .السفر
 البنية التحتيةترتيب الدول المغاربية في المؤشر الثالث ( : 84)الجدول رقم 

 البنية التحتية: المؤشر الثالث  الدول

 نتيجة المؤشر ككل
البنية التحتية للنقل 

 الجوي
البنية التحتية للنقل 
 األرضي و البحري

البنية التحتية 
 للخدمات السياحية

8851 8852 8851 8852 8851 8852 8851 8852 

 20 22 20 22 22 24 / 22 املغرب 

 22 21 22 24 22 22 / 22 تونس

 121 122 121 102 112 100 / 122 اجلزائر 

 120 120 122 141 122 122 / 122 موريتانيا 

 . 2012-2012من إعداد الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى االقتصادي العاملي : المصدر 

مقدمة  ، نالحظ أن كل الدول املغاربية ليست ضمنللسياحة والسفرر البنية التحتية وبالنسبة ملؤش
 .األوىل يف العامل  20، حيث أهنا كلها تعدت املرتبة دول العامل يف هذا املؤشر

عامليا  122وباإلشارة إيل ترتيب  اجلزائر ضمن هذا املؤشر أهنا يف تأخر كبري فهي حتتل املرتبة 
، ونالحظ كذالك بالنسبة للمؤشرات الفرعية هناك 2012عامليا لسنة  22 تل املرتبةمقارنة باملغرب اليت حت

كانت يف ترتيب   2012تراجع يف ترتيب بالنسبة للمؤشر الفرعي  البنية التحتية للنقل اجلوي ففي سنة 
ؤشرات اخلاصة وهنا أهنا تعاين من ضعفا شديدا يف كافة امل 2012لسنة  112مث تراجعت للمرتبة  100
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رتتيب هذا األخرية فيبالنسبة ملوريتانيا فهي  أماعدم توفر وحداثة وسائل النقل بأنواعها التحتية و بالبنية 
 .املؤشر

 ترتيب الدول المغاربية في المؤشر الرابع الموارد الثقافية و الطبيعية( : 81)رقم الجدول 

 الدول
 الموارد الثقافية و الطبيعية: المؤشر الرابع 

 املوارد الثقافية املوارد الطبيعية نتيجة املؤشر ككل
2012 2012 2012 2012 2012 2012 

 41 22 42 22 / 42 املغرب

 22 20 124 122 / 20 اجلزائر

 22 20 24 102 / 22 تونس

 122 122 112 122 / 122 موريتانيا

 . 2012-2012الباحثني اعتمادا على تقارير املنتدى االقتصادي  العاملي  إعدادمن : المصدر 
ملغرب الصدارة الدول املغاربية واإلفريقية أما من حيث املوارد الطبيعية و الثقافية فنجد احتالل ا

يت تعترب ، وهذا من حيث عدد املواقع األثرية ال2012علميا حسب تقرير لسنة ( 42) املركزواألوىل عربيا و 
السياسية اليت مير هبا العامل تزيد من األمنية و  واقع ، وكذالك الوضعيةم 2البالغ عددها تراثا إنسانيا عامليا و 

، يظهر املغرب  واقع األثرية يف العراق وسورياالوقت اليت خترب فيه امل احتالل املغرب هلذااملركز ففي أمهية
 .معروف بطابعه الثقايف املتنوع أن املغربهم يف محاية الذاكرة اإلنسانية واحلضارة العاملية خصوصا و كمسا

، واد ميزاب، تيمقاد) ث العاملي منها مثال مواقع مصنفة يف الرتا 2أما عن اجلزائر فقد مت إحصاء 
 (اخل ...قصبة اجلزائر 

، موقع مدينة تونس القدمية) مواقع ومنها 2تونس بلغ عدد املواقع الطبيعية والثقافية عامليا يف و  
فكانت يف املرتبة األخرية بني الدول املغاربية ومث موريتانيا  ،( اخل...، حممية اشكل الوطنية األثريقرطاج 

املنتزه الوطين بانك دار غورين، )الثقافية فيها موقعني فقط ومها الطبيعية و  األثريةحيث كان عدد املواقع 
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املتحدة للرتبية و  األمموهذا حسب قاعدة بيانات منظمة ، (وشنقيط وتيشيت ووالتة القدمية  قصور ودان
 .(wikipedia.) -اليونسكو –الثقافة لوم و الع

الثقافية يعترب أهم عناصر اجلذب السياحي املتوفر يف هذه الدول إال أن فمؤشر املوارد الطبيعية و 
كز التنافسي عدم تبين اسرتاجتيات سياحية واضحة األهداف الستغالل هذه النقطة القوة للرفع من املر 

 .تونس و خاصة بالنسبة للجزائر السياحي بشكر كبري و 
خالل مؤشر التنافسية السياحية والسفر  وكخالصة عن تنافسية السياحية للدول املغاربية من

سياحية عامليا إال أهنا يف جمملها من حيث التنافسية التتفاوت  أهنا نالحظ، للمنتدى االقتصادي العاملي
 . أو البشرية ةوى اإلمكانيات السياحية سواء الطبيعية أو التارخييحتتل مراتب متأخرة وليست مبست

 :تنافسية الخدمات السياحية بقطاع السياحة لدول المغاربيةقياس وتقييم عالقة جودة و  .4
ستخدمة من قبل الباحثني يف جمال حتليل طبيعة امل التحليل الكمي من األساليب أسلوبيعد 

 .الباحث باملؤشرات اليت تساعد على اختاذ القرارات ومبا يعزز التحليل الوصفي يرفدالعالقة لكونه 
ويف بداية البد من وصف املؤشرات االقتصادية اليت تستخدم يف القياس االقتصادي لكي يصبح 

 :عالقات اقتصادية صحيحة ولذا مت وصف هذه املؤشرات كمتغريات اقتصادية وكما يأيت وضع باإلمكان 
 :الدراسة  متغيرات(  1.4

  Dependent variableالمتغير التابع  -( 5.5.4
 – 2002) املتغري التابع وميثل عدد السياح الوافدين إىل الدول اخلاضعة للدراسة مقدرا باملالين للمدة من 

 .  NTونرمز له بـ ( 2012
  Independent variableالمتغيرات المستقلة أو الخارجية  -( 8.5.4
يت تتضمن كل من متغريات اجلودة املتغريات املستقلة كافة مؤشرات تنافسية السياحية و السفر و ال مشلت

 : يتهي كاآلو 
TTCI :؛السفرينة ضمن تقرير تنافسية السياحة و الرتتيب النهائي الكلي لكل دولة من دول الع 
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BE : ؛والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر بيئة العمل الذي تضمنته تقارير تنافسية السياحة 
SS :؛ه تقارير تنافسية السياحة والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر اآلمن والضمان الذي تضمنت 

HH  :؛ه تقارير تنافسية السياحة والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر الصحة والسالمة الذي تضمنت 
HR: ه تقارير تنافسية السياحة الذي تضمنت العينة يف مؤشر املوارد البشرية وسوق العمل  ترتيب دول

 ؛والسفر
ICT :ه تقارير تنافسية السياحة ترتيب دول العينة يف مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات الذي تضمنت

 ؛والسفر
PT&T :ه تقارير تنافسية الذي تضمنت ترتيب دول العينة يف مؤشر حتديد أولويات للسياحة والسفر

 ؛السياحة والسفر
PC :تقرير تنافسية السياحة ترتيب دول العينة يف مؤشر تنافسية األسعار يف قطاع السياحة كما يف 

 ؛والسفر
ES :؛ ه تقارير تنافسية السياحة والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر االستدامة البيئية الذي تضمنت 

ATI : البنية التحتية للنقل اجلوي الذي تضمنته تقارير تنافسية السياحة ترتيب دول العينة يف مؤشر
 ؛السفرو 

GPI :تقارير تنافسية  ترتيب دول العينة يف مؤشر البنية التحتية للنقل األرضي و البحري الذي تضمنته
 ؛السياحة و السفر

TSI :تقارير تنافسية و السياحة ياحية الذي تضمنته ترتيب دول العينة يف مؤشر البنية التحتية الس
 ؛والسفر

NR : ؛يف تقرير تنافسية السياحة والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر املوارد الطبيعية كما 
NC  : تقرير التنافسية السياحة والسفرترتيب دول العينة يف مؤشر املوارد الثقافية كما يف. 
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 : جمع البيانات -( 8.4
الدولية الصادرة عن  املستخدمة يف الدراسة من البنك العاملي و من تقارير تالبيانامت احلصول على 

السياحة إذ شهد أول تقرير لتنافسية السفر و  الذي 2002املنتدى العاملي الذي صدر يف دافوس منذ عام 
 122والذي مشل  2012صدر عام دولة اشرتكت فيه حىت أخر تقرير الذي ا 124تناول هذا التقرير 

 .اليت مشلت تقريبا كل دول العاملالعاملية اليت مقرها يف مدريد و  ،كما اعتمدت تقارير منظمة السياحةدولة
 : اإلطار الزمني و المكاني للدراسة القياسية  -( 3.4

 :اإلطار الزمني للدراسة  -(  5.3.4
وهذا حسب صدور التقارير  2012- 2002لقد اخرتنا أن يكون البعد الزمين هلذه الدراسة مابني  

 .والسفرالتنافسية السياحة 
 :اإلطار المكاني للدراسة   -( 8.3.4

، وقد مت إقصاء كل من موريتانيا (تونس، املغرب، واجلزائر ) ية يف هذه الدراسة اخرتنا الدول املغارب
 .التقارير التنافسية السياحة والسفر  ليبيا لعدم ظهورها وترتبيها يف إحصائيات لعدد السياح و م توفر لعد

 : عرض نموذج الدراسة  -( 3.4
على  واإلجابةمؤشرات ميكن اعتمادها كدليل سياحي إحصائي  إىلالدراسة و الوصول  أغناءبغية 

 PANELحتليل بيانات السالسل الزمنية املقطعية بأساليبسيتم االستعانة الدراسة إشكالية

DATA بيانات بانل كما قدمها  الحندار األساسيةاحلديث الصيغة  املنهجحيث يقرتح
W.Green ومن هنا تأيت مناذج البيانات الطولية يف ثالث أشكال رئيسية هي مناذج االحندار
 Fixed effects، منوذج التأثريات الثابتة pooled ,régression model (PRM) التجميعي 

model (FEM) ومنوذج التأثريات العشوائية ،Random effects model (REM)  . 
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  pooled Regession model(PRM)نموذج االنحدار التجميعي/ أ
ت ثابتة جلميع يعترب هذا النموذج من أبسط مناذج البيانات الطولية حيث تكون فيه مجيع املعامال

 (2012امني، )للزمن ويظهر منوذج االحندار التجميعي بالصيغة التالية أيتأثرييهمل الفرتات الزمنية و 
          

 
                  ,i=1,2,… …N      t= 1,2 ,3…  …T 

 :حيث 
                                                       

أعاله حبجم تستخدم طريقة املربعات الصغرى العادية بتقدير معلمات النموذج يف املعادلة 
  (N*T)مشاهدات

 fixed effects Model (FEM)نموذج التأثيرات الثابتة/ب
التأثريات الثابتة يكون اهلدف هو معرفة سلوك كل جمموعة بيانات مقطعية على حدى   جمنوذ يف 

ثابتة لكل    تتفاوت من جمموعة إىل أخرى مع بقاء معامالت امليل    من خالل جعل معلمة القطع 
، وعليه فان منوذج التجانس يف التباين بني اجملاميعجمموعة بيانات مقطعية أي سوف نتعامل مع حالة عدم 

 (2014رتيعة، ):يكون بالصيغة اآلتية  ةالتأثريات الثابت
                      

 
           ,i=1,2,… …N      t=1,2,… …T 

 :حيث 
                                                      

ات مقطعية ال تتغري خالل لكل جمموعة بيان   د مبصطلح التأثريات الثابتة أن املعلمة  صويق
مات النموذج يف املعادلة أعاله غنما يكون التغري فقط يف جماميع البيانات املقطعية لغرض تقدير معلالزمن و 

 N-1بالتغري بني اجملاميع املقطعية عادة ما تستخدم متغريات ومهية بقدر     السماح ملعلمة القطع و 
 طلق على منوذج ة املربعات الصغرى االعتيادية ويطريق لكي نتجنب التعديدية اخلطية التامة مث تستخدم
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يف املعادلة  D التأثريات الثابتة اسم منوذج املربعات الصغرى للمتغريات الومهية بعد إضافة املتغريات الومهية 
 : أعاله يصبح الشكل النهائي للنموذج كالتايل

       

 

   

      

 

   

             

      j=1,2,3,… … n             t=1,2,3,… …N 

 Random Effects Model (REM) التاثيرات العشوائيةنموذج / ج
، و غذ مت العثور على األثر يف كون أن الثابت يتغري عشوائيا يتمثل النموذج ذو األثر العشوائي

، تتمثل  μاملركب  اخلطأ، ونسمي هذا النموذج بنموذج ذو يف كل من العامل الفردي ولزمين العشوائي
، حيث (GLS)طريقة التقدير املالئمة يف هذا النوع من النماذج يف طريقة املربعات الصغرى املعممة 

كمتغري عشوائي له        سوف يعمل معامل القطع يأخذ الصيغة التالية منوذج التأثريات الثابتة العشوائية 
 . μمعدل مقداره 

           
 :  بالتعويض جند 

             
 
                    ,i=1,2,3,… …N   

t=1,2,3,… 8.3.4 )-   خطوات تقدير النموذج وعرض النتائج: 
دول  2يعرض هذا اجلزء من الدراسة مراحل عملية التقدير على عينة من بيانات بانل متكونة من 

حبيث تتمثل اخلطوات األوىل يف عرض حتليل  مصفوفة  ،2012إىل  2002بية على الفرتة من مغار 
، ، مث تقدير كل من منوذج التجميعي، ومنوذج التأثريات الثابتة والتأثريات العشوائيةاالرتباط بني املؤشرات 

 :أما منوذج الدراسة فسيكون على النحو التايل
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 :تحليل معامالت االرتباط البسيط بين المؤشرات  -(5.8.3.4
، وترتيب الدول يف مؤشرات التنافسية معامالت االرتباط بني عدد السياحينب ( 02)اجلدول رقم 

 : السياحية املعتمدة مبوجب تقرير التنافسية السياحية الصادر عن املنتدى العاملي 
وترتيب الدول في مؤشرات التنافسية  معامالت االرتباط بين عدد السياح،( : 82)رقم  الجدول

 السياحية
 dza Mra tun Variable الكل

0.2220 -0.5885 0.750 -0.5923 TTCI 

0 .2142-  0.8613 -0.2368 -0.5717 SS 
0.2222 -0.4308 0.5998 -0.0288 HH 

-0.7077 -0.118 0.7078 -0.5989 HR 
-0.5801 0.5220 -0.9350 0.0932 ICT 
-0.4919 0.5313 0.4503 -0.5230 PT&T 
-0.5910 0.5737 -0.2316 0.3384 PC 
-0.5296 0.8130 0.3938 -0.6377 ES 
-0.3731 0.5137 -0.8245 -0.6490 ATI 
-0.4201 0.5827 0.3633 -0.5611 GPI 
-0.6253 0.2972 0.4283 -0.5268 TSI 
-0.1834 0.214 -0.199 -0.0846 NR 

0.4580 0.7214 -0.6227 -0.3894 CR 
 Eviews10اإلحصائيمن إعداد الباحثني باالستعانة بالربنامج  :المصدر 

بالتنافسية السياحية أو  ةعدد املؤشرات املرتبط أن( 02)إذ يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم 
 جلأ( 2012 2002)مؤشر وهو أكرب من عدد السنوات للمدة من  14هي ( عدد املتغريات املستقلة )

الباحثني إىل استعمال التحليل االستقرائي باستبعاد املؤشرات اليت جاءت مبعامالت ارتباط ضعيفة مع 
 ,SS ,PT&T, ATI)، وبذلك مت استبعاد املتغريات (02)مؤشر عدد السياح كما يف اجلدول رقم 
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GPI , NR )  يضم ترتيبات كل املؤشرات فتم استبعاده من الدراسة  ألنهاستبعاد التصنيف الكلي و
TTCI رتباط بسيط مع مؤشر عدد مؤشرات للتنافسية السياحية اليت هلا ا 2ا نمن عملية القياس ليبقى لدي
 .التحليل و  ةالقياسياليت رمبا تكون ذو فائدة يف عملية السياح و 

 : تقدير نماذج وفق معطيات بانل  -( 8.8.3.4
وفقا لتحليل نتائج البانل مت تقدير مناذج البيانات الطولية الثالثة و هي منوذج االحندار التجميعي 

(PME) الثابتة التأثرياتمنوذج و)(FEM  العشوائية  التأثرياتومنوذج(REM)   اجلدول التايل ينب و
 . Eviews10نتائج التقدير باالستعانة بربنامج 

مقترحة في الدراسة وفق تحليل معطيات نماذج الالجدول يوضح مختلف ( :82)الجدول رقم 
 .البانل 

المتغيرات 
 المفسرة

 نتائج التقدير
نموذج االنحدار 

 (PEM)التجميعي 
نموذج التاثيرات الثابتة 

(FEM) 
نموذج التاثيرات 

 (REM)العشوائية 

HH -36.5441 

(-1.65) 

2.5333 

(0.3868) 

-36.5441 

(-1.73) 

HR -24.6940 

(-2.27) 

-10.6225 

(-1.14) 

-24.6940 

(-2.39) 

ICT -144.6692 

(-4.15) 

-2.2049 

(-0.06) 

-144.6692 

(-4.3667) 

PC -39.8046 

(-3.10) 

-5.1953 

(-0.4956) 

-39.8046 

(-3.26) 

ES -12.7463 

(-1.37) 

-0.1553 

(-0.02) 

-12.7463 

(-1.44) 

TSI 12.4359 

(0.8496 

1.6913 

(0.09) 

12.4359 

(0.89) 
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CR 
20.7496 

(5.87) 

-0.6979 

(-0.03) 

20.7496 

(6.17) 

Constant 
12410.32 

(5.58) 

2242.276 

(0.9085) 

12410.32 

(5.86) 

            0.9530 0.9821 0.953 

             
22.54 

(0.0000) 

124.56 

(0.0000) 

22.54 

(0.0000) 

 Eviews10من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات :المصدر 

 .القيم بني قوسني متثل قيم ستودنت لكل متغرية * 
اإلحصائية أن النماذج الثالثة مقبولة من الناحية   Fنالحظ من خالل نتائج اجلدول أن 

 .حسب إحصائية فيشر %2اإلحصائية عند مستوى داللة 
 : اختيار النموذج المالئم للدراسة  -( 3.8.3.4

 :المقيد  F اختبار / أ   
تقدير النماذج الثالثة للنموذج املدروس سوف ننتقل إىل استخدام أساليب االختبار بني هذه النماذج بعد 

 ةمنوذج التأثريات الثابتاالحندار التجميعي و : النموذجني املقيد لالختيار بني   Fالثالثة من خالل اختبار 
 :وفق الصيغة التالية :للنموذجني يف اجلدول أعاله حيث بناءا على نتائج معامل االرتباط الظاهرة 

   
     

      
        

       
           

   F(N-1 ,NT-N-K) 
اجملدولة عند  Fو هي اكرب من قيمة إحصائية  12.121املقيد احملسوبة  Fوقد بلغت قيمة إحصائية 

املقيد جند أن الطريقة األفضل لتقدير منوذج   F، وعلى ضوء هذه النتائج 2.42و اليت بلغت  %2معنوية 
 .البانل الساكن هي طريقة اآلثار الثابتة باملقارنة مع طريقة التقدير بأسلوب االحندار التجميعي 
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 :  Hausman اختبار/ب
االختبار الثاين املتمثل يف اختبار هومسان للتفضيل بني  إجراءاملقيد يتم  F  را اختبابعدما قمن

 :العشوائية حيث ظهرت النتائج كتايل  التأثرياتالثابتة و منوذج  التأثرياتمنوذج 
 Hausmanإختبار(: 80)الجدول رقم 

 Chi-Sq .Statistic p-value نوع االختبار
Hauman test 11.75 0.1090 

 Eviews10من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات :المصدر 

له  اإلحصائيةاخنفاض القيمة Hausman اظهر اختبار أعالهباالعتماد على نتائج اجلدول 
 p-valueاليت تتبع كاي تربيع ومع وجود القيمة االحتمالية  % 22وعند مستوى معنوية 11.22املقدرة

فرضية العدم و رفض الفرضية البديلة فيكون استخدام يتم قبول  %2هي أكرب من و  0.1020اليت بلغت 
 .هو النموذج املالئم  ةالعشوائي التأثرياتمنوذج 

 :تقدير النموذج المالئم للدراسة  -( 4.8.3.4
 : التايل يوضح نتائج التقدير (02)رقم  واجلدول

 (GLS)العشوائية باستخدام نموذج المربعات الصغرى العادية المعممة  تقدير نموذج التاثيرات
NT=15410.32-36.54HH-24.69HR-144.66ICT -39.80PC-

12.74ES+16.43TSI+90.7CN 
(0.0) (0.095)    (0.024)   (0.0002)    (0.003)    (0.160)    (0.380)     (0.000) 

N.obs =33   = 0.953 Prob-F= 0.0000 
 Eviews10من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات:  املصدر

انطالقا من قيم ستودنت و القيم االحتمالية هلا املبينة يف اجلدول أعاله ظهر أهنا معنوية عند 
فهي ليس هلا معنوية بكوهنا ترتبط  TSI , ES,HH) )باستثناء كل من املتغريات  %2مستوى املعنوية 
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فيتم استبعادها ( 0.220)،(0.120)، (0.022)تساوي على الرتتيب  P-Value( α)قيمة لـ بأكرب
 من منوذج 

  ةلمعادلة التالياتقدير نموذج من جديد نحصل على   (:58)الجدول رقم 
 العشوائية الثاين التأثرياتتقدير منوذج 

NT= 130.38-36.62HR-128.47ICT-49.450PC-84.70CN 

(0.0) (0.000)      (0.000)   (0.000)  (0.000) 

 Prob-F=0.0000          

 Eviews10 من إعداد الباحثني اعتمادا على خمرجات: المصدر 

كل قيم االحتمالية للستودنت للمعلمات فهي اقل من مستوى   أنومن نتائج اجلدول نالحظ 
إحصائية ككل حيث قدرت  ةمبعنويفهي معنوية ويظهر من خالل النتائج أن النموذج يتمتع %2املعنوية  

أي يوجد على  %2عند مستوى املعنوية   prob-F= 0.0000: القيمة االحتمالية الختبار فيشر بـ 
 . 0.22األقل معامل خيتلف معنويا عن الصفر كما أن للنموذج قدرة تفسريية جيدة بلغ معامل التحديد 

مؤشر : معة هي ياح هلذه الدول جمتتوافد عدد الس املتغريات احلقيقة اليت تفسر أنمن هذا يتضح 
، ومؤشر تنافسية األسعار، ومؤشر املوارد الطبيعية ومن مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلوماتو املوارد البشرية ،
 :مراجعة املعادلة 

                                              
أساسي هلا أن تقود محلة لالهتمام باملوارد ينبغي على الدول اليت تعمل على السياحة كمورد 

وحفاظ على املوارد الطبيعية  سعار،األ، تعزيز مؤشر تنافسية ية التحتية لتكنولوجيا املعلوماتالبشرية  والبن
 . لتعزيز قدرهتا التنافسية يف السوق السياحية 

ئح جديد وأن تقدم سا 22.22كلما تقدم مؤشر املوارد البشرية مبرتبة واحد سيحقق لنا   أنمعىن 
، سائح جديد 122.42د السياح بنسبة مؤشر جاهزية تكنولوجيا املعلومات مبرتبة واحدة زادة تواف

وبالنسبة ملؤشر تنافسية األسعار وهو الذي يعرب عن مدى توفر جودة اخلدمات القطاع يف دول حمل 
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، ويف مؤشر املوارد سائح جديد 42.42بـ ح هلذه الدول الدراسة انه كلما تقدم برتبة واحد زاد توافد السيا 
 . سائح جديد 24.20الطبيعية كلما تقدم يف رتبة كلما زادة نسبة جذب السياح هلذه الدول بـ  

 : خاتمة .5
مناذج وطرق قياس عالقة جودة وتنافسية اخلدمات  إجيادمن خالل هذا البحث الذي كان حول 

السفر على تقارير التنافسية السياحية و قد اعتمدنا يف ذلك لقطاع السياحي للدول املغاربية و السياحية با
 (.دافوس)وفق ملنهجية املنتدى االقتصادي العاملي  2012-2002للسنوات 

حيث  مبيزة نسبية من حيث جذب السياح السيما مناملغاربية الدول رغم متتع أنفقد توصلنا إيل 
 األداءختتلف من حيث  إالأهنا...( ، احلضارية مواقع السياحية الثقافية ،الثروات الطبيعية)املقومات 

، ففي حني متكنت املغرب من حتسني ت السياحيةالتنافسية السياحية ويف توفري جودة اخلدماالسياحي أو 
، وفيه تراجعت التنافسية السياحية لتونس وهذا بعدما كانت حتتل يف هذه املؤشرات التنافسية تنافسينها

 إالأهناسائدة فيها ،ولكن بالرغم من هذا  األمنية، وهذا راجع لألوضاع إقليمياجد متقدمة عامليا و  راتبامل
ادين بكثري من وهذا  املتأخرةالتزال حتتل املراكز  األخرية، فهذه اجلزائر يف الرتتيب بكثري من أحسن

التنمية السياحية حيث بدا العمل باملخطط التوجيهي  لإلسرتاجتيةيف تبنها  إلىتأخرها، وهذا راجع إمكانياهتا
ياحة مبكرا، مع االهتمام بالس بدأبينما تونس ،(2012عامر، ) 2002بداية من  2020للسياحة أفاق 

ن ، حيث متكنت م2001من  بداءللتنمية السياحية  إسرتاتيجيةاملغرب تبىن رؤية  وأما، بداية التسعينات
ليبيا هبا تونس و بالنسبة ملوريتانيا و ، واستفادة من الظرفية احلالية اليت متر استغالل كامل مؤهالته السياحية

، هلا، البنية التحتية األمنعدم توفر ) متعددة منها  ألسبابالسياحي و هذا  األداءيف  متأخرةفهي جد 
 ( .اخل ...السياحية  تاخلدماجودة 

وكذالك توصلت الدراسة من اجلانب القياسي الن النموذج املناسب لقياس اثر جودة وتنافسية 
حيث مت احلصول على أن املتغريات  لبانللدول املغاربية مناذج القطاع السياحي اخلدمات السياحية على 

جاهزية تكنولوجيا  مؤشرهلذه الدول هي مؤشر املوارد الطبيعية و  حاحلقيقية اليت تفسر توافد وجذب السيا 
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مؤشر املوارد الطبيعية ومنه حتقيق امليزة التنافسية هلذه الدول يف ، وكذلك مؤشر تنافسية األسعار و املعلومات
 .السوق العاملية

 :قائمة المراجع  .6
.wikipedia. (s.d.). https://ar.wikipedia.org/wiki/. Consulté le 08 01, 2018, sur 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
https://www.asjp.cerist.dz/en/ar. (2018, جوان). 

تطور اخلدمات السياحة و السفر الداء االقتصادي لعينة من الدلو النامية ،جملة  .(mars 22 ,2016) .ط .أ ,االغا
 Récupéré sur .الدراسات االقليمية 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=46847:  
 .أثر الرضا الوطيفي لتحقيق جودة اخلدمات و تنافسية الشركات السياحية املصرية/ .(سبتمرب ,2016) .ك .أ ,الوهاب

 .p ,،جملة كلية السياحة و الفنادق ،
http://journals.fayoum.edu.eg/index.php/Tourism/article/view. 

 .https://www.asjp.cerist.dz/en/ar .(2018 ,جوان) .ت ,أمني
-1991)أثر االستثمار االجنيب املباشر على حجم العمالة يف الدول العربية خالل الفرتة r .(جوان ,2018) .ت ,امني

 .p , 5،جملة البحوث االقتصادية و املالية ، اجمللد  ." panelدراسة قياسية باستعمال معطيات بنال – (2016
https://www.asjp.cerist.dz/en/a. 

استخدام مناذج بيانات البانل يف تقدير دالة النمو االقتصادي يف الدول العربية "رتيعة حممد ، .(09 ,2014) .م ,يعةرت
املوقع 156-155ص. 2012،سبتمرب 02، العدد 02،اجمللة اجلزائرية لالقتصاد و املالية ، اجمللد "

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26352. Consulté le 07 05, 2018 
دراسة مقارنةبني اجلزائر –تقييم قطاع السياحة و السفر يف بلدان املغرب العريب 1721/ .(جوان ,2015) .ب ,عامر

-Consulté le 02 28, 2017, sur http://revues.univ .،تونس ،املغرب 
biskra.dz/index.php/sh/article/view: http://revues.univ-

biskra.dz/index.php/sh/article/view/1721 



 محمد رمضاني           نماذج وطرق قياس عالقة جودة وتنافسية الخدمات السياحية بالقطاع السياحي.د حراث حنان،
 (8852-8882) للدول المغاربية                                              

 

33 
 

– 2014-1990أثر أسعار النفط على استهالك الطاقة املتجددة يف دول املغرب العريب للفرتة  .(.s.d) .ع ,فريدة
 .p , 01،العدد  09، جملة االقتصاد و التنمية البشرية ، اجمللد  ." –بانل –دراسة قياسية قياسية باستعمال معطيات 

https://www.asjp.cerist.dz/en/art. 
تقييم و حتليل التنافسية السياحية لدول مشال إفريقيا وفق مؤشر املنتدى االقتصادي العاملي  .(2015) .ب .ط ,حممد

 .p ,جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ، .، " (2015-2005)خالل الفرتة  (دافوس)
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1872. 

 


