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  :ملخص
حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية استخدام أسلوب العمليات العشوائية  إلظهار دور التنمية السياحية املستدامة يف القضاء على      

دية يف اجلزائر ، حيث مت مجع البيانات اخلاصة مبسامهة السياحة اإلمجالية البطالة مبا يوفره القطاع من فرص عمل و منه حتقيق التنمية االقتصا
ة و كذا املباشرة يف الناتج احمللي اخلام، و البيانات اخلاصة مبسامهة السياحة اإلمجالية و كذا املباشرة يف التشغيل و إخضاعها للمعاجل

  . EVIEWS 07اإلحصائية باستخدام الربنامج اإلحصائي 
أظهرت الدراسة وجود منوذج للتنبؤ على مدى السنوات القادمة إلمكانية توقع مسامهات التنمية السياحية املستدامة يف القضاء  و قد     

مما سيثري هذه الدراسة ويساعد رامسي السياسات ومتخذي القرار داخل الدولة على التنبؤ و التخطيط، و إزالة على البطالة باجلزائر 
  .ستقبلية للسياسات االقتصاديةالغموض عن النظرة امل
  .التنمية السياحية املستدامة، البطالة، العمليات العشوائية: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

     Through this paper, we tried to use the method of random processes to show the role 
of sustainable tourism development in the elimination of unemployment by providing 
the sector with job opportunities and there by achieving economic development in 
Algeria, where data were collected on the contribution of tourism as a whole and direct 
in the gross domestic product, data on the total contribution of tourism, as well as the 
direct operation and subject to statistical processing the statistical program " EVIEWS 07. 

     The study showed that there is a model for predicting over the coming years the 
possibility of predicting the contribution of sustainable tourism development to 
elimination of unemployment in Algeria, which will enrich this study. 

Key words: Sustainable tourism development, the unemployment, Random 
operations.  
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 :تمهيد
 لتنمية دةهجا تسعى لتاماز  و العامل دول سعت معظمحيث  ، األخرية اآلونة يف واضحة السياحة قطاع يةمهأ أصبحت      

 قتصاديةاال تنميةال حتقيق يف واضح دور من اهل ملا ذلك و ، سياحةلل احلقيقية بالصناعة يعرف ما حتقيق و تطويره و القطاع ذاه
ا وحيد كمصدر النفط على بناء اقتصادها تعتمد يف  ة  اليتالنامي الدول يف ،السيما  حيققها ونظرا للمزايا اليت . لتغطية نفقا
 القطاع، ذا النهوض إىل اجلزائر سعت للدول السياحية، الناتج احمللي اخلام و توفري فرص العمل من مسامهة يف السياحي النشاط
  .ض باقتصادهاللنهو  االسرتاتيجية اخليارات أحد منه  وجعلت

  :إشكالية
و بالتحديد توفري فرص الشغل و القضاء على  اقتصادية تنمية حتقيق يف السياحة دور إبراز إىل الدراسة هذه خالل من نسعى

                   القضاء على البطالة بالجزائر؟                  المستدامة في التنمية السياحية تساهم كيف: التايل الرئيسي التساؤل عرب البطالة ،

  :تندرج حتت هذه اإلشكالية الرئيسية جمموعة من األسئلة الفرعية

 ما مفهوم التنمية السياحية املستدامة؟ -
 كيف تساهم التنمية السياحية املستدامة يف القضاء على البطالة؟ -
ستخدام أسلوب العمليات إىل أي مدى ميكن الوصول إىل بناء منوذج للتنبؤ مبسامهة السياحة للسنوات القادمة با -

  العشوائية املستقرة؟
  :أهمية الدراسة

  :تظهر أمهية هذه الدراسة فيما يلي

للتنمية السياحية املستدامة دور فاعل يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل مسامهتها يف بناء مؤشرات اقتصادية   -
 كالناتج احمللي اخلام و توفري فرص العمل؛

 ائر للفرتة حمل الدراسة؛ت عن اجلز تقدمي معلوما -
  .تساعد هذه الدراسة على الوصول إىل منوذج تنبؤي من خالل الدراسات السابقة على السالسل الزمنية  -

   :مجتمع و عينة الدراسة

  .من دولة اجلزائر حيث مت مجع خمتلف البيانات اخلاصة باملؤشرات االقتصادية للفرتة حمل الدراسة جمتمع و عينة الدراسةيتكون 

  :  أدوات و متغيرات الدراسة

اإلمجالية و املباشرة للسياحة يف مجع البيانات اخلاصة باملسامهة  من خالل EVIEWS 7الربنامج اإلحصائي مت االعتماد على  
  .كل من الناتج احمللي اخلام و كذا التشغيل
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  :حدود الدراسة

  .2027إىل سنة  2011حيث مت حتديد فرتة الدراسة زمنيا من سنة  :الحدود الزمانية

  .مت اختيار دولة اجلزائر كعينة هلذه الدراسة :الحدود المكانية

  :أهداف الدراسة
لتحقيق تنمية سياحية مستدامة على مستوى اجلزائر من  ناجحنموذج ميكن اعتباره كجيد دف هذه الدراسة إىل إجياد أسلوب 

  ية لسنوات قادمة من خالل مؤشرات اقتصادية هامةخالل التنبؤ مبسامهة السياحة يف حتقيق التنمية االقتصاد
  :الدراسات السابقة

د ور السياحة الداخلية يف حتقيق التنمية االقتصادية باجلزائر يف   :تنمية السياحية املستدامةالمن الدراسات املتعلقة مبوضوع        
ديسمرب (ليلى  بوحديد و عقون شرافللباحثني  دراسة وصفية حتليلية  ،2030ظل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية افاق 

دف هذه الدراسة إىل  ، )2017 باالعتماد على  ، السياحة الداخلية يف حتقيق التنمية االقتصادية باجلزائرإبراز مسامهة حيث 
 االقتصادية، ميةالتن ، اجلزائر يف الداخلية السياحة هي واليت الدراسة متغريات صفو  و،  )2017-2007 (سالسل زمنية للفرتة

لتحقيق هذا اهلدف ، حيث تبني وجود عالقة سببية متبادلة بني كال من  املتوفرة والدراسات البيانات واقع على باالعتماد وذلك
 السياحة مسامهة لنسبة ومتذبذب ضعيف تطور، وقد دلت النتائج على وجود  االقتصادية التنمية وبني  الداخلية السياحة
  .اجلزائريلنمو االقتصاد  يف التشغيل ملحوظ  تطورو كذا  اإلمجايل احمللي تجالنا يف الداخلية

دور التشريعات الوطنية يف ترقية و دمج  فيها  أظهرت،  )2017سنة  (دواودي منصورية  ةويف دراسة قياسية للباحث      
خالل  متغريات الدراسةمن خالل بيانات  ياملنهج الوصفي التحليليف ذلك  ة، مستخدماالقتصاد السياحي يف االقتصاد العاملي 

، ووجد أن هناك  دمج التشريعات الوطنية االقتصاد السياحي يف االقتصاد العاملي،للتعرف على إمكانية ) 2012-1999(الفرتة 
  . االقتصاد العامليو  االقتصاد السياحي الوطين ة بني تكامليعالقة 

  الجانب النظري: المحور األول

 :يمي للتنمية السياحية المستدامةاإلطار المفاه -1
تمع، هلذا سنتطرق ملفهومها       ، تعد التنمية السياحية املستدامة هي احملور األساسي يف إعادة التقومي لدور السياحة يف ا

 :مهيتها، مبادئها و عالقتها بالتنمية االقتصاديةأ، أهدافها
  :تعريف التنمية السياحية المستدامة 1-1

ا تنمية يبدأ تنفيذها بعد دراسة علمية كاملة يف إطار التخطيط املتكامل تع         رف التنمية السياحية املستدامة واملتوازنة بأ
للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل أو داخل أي إقليم تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من عناصر 

   .جذب طبيعية وحضارية
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 السائحني رغبات باعش ال بينهم التالقي والطلب،  لتحقيق العرض من كال ليشمل املستدامة السياحية التنمية معىن دميتو  
 ا لدور هذا يرتبط كما. لسياحية ا التنمية درجات لقياس معيار لتكوين اقليمية، وقطاعية و قومية حمددة أهداف اىل والوصول

 بؤرة هي السياحية التنمية.1عامة مستدامة تنمية اطار يف السياحة الستدامة يؤهلها مبا واردامل استدامة املستقبلية لضمان بالنظرة
 املنظم العمل هي أو السياحي، املنتج وتطوير خلق هي السياحية، و العامل دول كافة مستوى على السياحة صناعة يف االهتمام
ا ماعاتواجل األفراد بسلوك ترتبط وهي. السياحة النعاش صناعة املستمر تمع حراك هي أل   .التغيري يف ا

  :السياحية التنمية أهمية 1-2

 لفرص وتوليدا للدخل اخلدمية ادرارا نشطةاأل أكثر من السياحي النشاط أصبح الدويل االقتصادي النشاط صعيد على         
  :يف السياحية التنمية تساهم االقتصادي، ضمن اجلانب نشطةاأل من كبري عدد يف و تأثريه الرتباطه وذلك العمل،

 تغطية يف يساهم مما ألجنبية العمالت ا حصيلة، تنمية طريق عن السياحي املقصد لدولة االقتصادي االنتعاش حتقيق 
  .احلديث إلنتاجي ا الالزمة للنشاط إلنتاجية ا املكونات من للبلد االقتصادية التنمية احتياجات

 به املرتبطة السياحي والقطاعات القطاع يف للعمل جديدة فرص خلق خالل من التوظيف، فرص توليد.  
 خمتلفة، حمليات يف السياحي للجذب جديدة مناطق تنمية طريق عن وذلك العمرانية، و حمللية ا التنمية يف املسامهة  
 ألقاليم ا بني القومي الدخل توزيع يف حتقيق العدالة ويف الكلي االقتصاد مستوى على متوازن منو حتقيق يف تساهم 

 ومشروعات جديدة عمرانية جمتمعات اقامة حتفيز اىل تأثريها ميتد أساسية بنية بال شك وهي األخرى، السياحية
ا تضاف صناعية، وزراعية،  .القومي الناتج اىل منتجا

 بني قايفوالث الرتابط االجتماعي درجة زيادة اىل السياحية التنمية تؤدي والثقايف،  االجتماعي اجلانب حيث من أما 
 حبيث الشعوب، بني واحلضاري الثقايف تشجيع التبادل على الدولية السياحية التنمية تعمل بينما,2املعرفة وزيادة السكان
 ما وهذا بينهم، االجتماعية املسافات تتقارب ولذلك الزائرين، عادات وسلوكيات على املضيفة الشعوب أبناء يتعرف
  .العامل مستوى على احلضارية احللقة تساعوا  إلنساينالرتاث ا دعم على يعمل

  :عالقة التنمية السياحية بالتنمية االقتصادية 1-3

  3:مها أين مبد خالل من االقتصادية التنمية يف أكثر تساهم السياحية التنمية ان

 ؛ السياحية التنمية اطار يف املستدامة التنمية مبادئ تكييف  
 للمناطق خمصص منظم اعداد منوذج و اجلوي، النقل توفري طريق عن واسع، اطار يف لسياحية ا اخلدمات قطاع تنظيم 

  .السياحية قسامأل ا أساسي ملختلف انشاء دور و ارسال يف يساهم دويل تعاون خالل من وهذا النائية،

  4:فيما يلي أخرى تتمثل مبادئ إضافة إىل
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 فيها املوظفة البشرية البشرية وغري املوارد انتاجية برفع وذلك للدولة السياحية املواد يف و املتوازنة املستمرة الزيادة حتقيق 
 .الكفء اخلارجية التسويقية وبالسياسات

 تمعات املضيفة  .حتسني البىن التحتية واخلدمات العامة يف ا
 مبستوى تسهيالت الرتفيه وإتاحتها للسياح والسكان احملليني على حد سواء االرتقاء. 
 تمعات احملليةبالوعي البيئي  االرتقاء  .5والقضايا البيئية لدى السياح والعاملني وا
  تمعات احمللية يف تمع اختاذمشاركة ا  .قرارات التنمية السياحية وبالتايل خلق تنمية سياحية مبنية على ا
  التشجيع على االهتمام بتأثريات السياحة على البيئة واملنظومة الثقافية للمقاصد السياحية. 
 عايري للمحاسبة البيئية والرقابة على التأثريات السلبية على السياحةإجياد م. 
 6الفعال لألرض وختطيط املساحات األرضية مبا يتناسب مع البيئة احمليطة االستخدام.  
 ألخرى ا والقطاعات السياحي القطاع بني إلنتاجيا االرتباط تدعيم.  
 واألماكن املدن يف ا و ما حييط السياحي اجلذب مبناطق االهتمام خالل من عليها واحملافظة البيئة تنمية يف املسامهة 

  .املختلفة
 هلذه السلبية اآلثار ملكان من ا قدر التخلص مع والثقافية االجتماعية، النواحي يف للسياحة إلجيابية ا باآلثار التوعية 

 زمنية فرتة خالل السياحية التنمية أهداف أن تتحقق مبعىن زمين اطار ظل يف هلداف ا هذه توضع أن ولبد النواحي،
 .سابقا حمددة معينة،

 :التنمية السياحية في الجزائر -2
 للشغل مناصب خلق اخلام، الداخلي الناتج يف املسامهة خالل من7باجلزائر االقتصادية التنمية حتقيق يف السياحة تساهم      
  :كاآليت الداخلية السياحة إيرادات وزيادة

 :في الناتج المحلي اإلجمالي مساهمة السياحة 1- 2 

نفقات احلكومة : خمرجات  جندها يف احملاسبة الوطنية تتمثل يف اإلمجايل  يف  احمللي الناتج يف للسياحة تتمثل املسامهة املباشرة      
ال السياحي  قة مباشرة بالسياح ، القطاعات اليت هلا عال)ال املقيمني و غري املقيمني نفقات رجال األعم(   على األفراد يف ا

مداخيل : اإلمجايل انطالقا من  احمللي الناتج يف للسياحة املسامهة املباشرةو حتسب  ".احلظائر الوطنية" ، " املتاحف" مثل الثقافة  
  . اليت هلا عالقة مباشرة بالسياحةو املشرتيات  مداخيل اخلدمات ، املطارات، الفنادق، اخلطوط اجلوية

يف سنة  %3.2بنسبة قدرت ب  جزائري دينار مليون 599.7اخلام  احمللي الناتجة السياحة املباشرة يف بلغت مسامه و      
 1230.7اخلام فقد قدرت ب  احمللي الناتجسامهة السياحة اإلمجالية يف ملأما بالنسبة . 2017يف سنة  %0.4و بزيادة  2016

  8 .2017لسنة %0.2، و بزيادة قدرت ب 2016سنة  اماخل احمللي الناتجمن  %7.4ما قيمته  جزائري دينار مليون
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-2011(  الفرتة خالل للجزائر اخلام احمللي الناتج يفاملباشرة و اإلمجالية  السياحة مسامهة تطور املوايل اجلدول يوضح     
  :يلي كما ) 2017

ر):01(جدول رقم  ّ   2017-2011 الفترة خالل للجزائر اإلجمالي المحلي في الناتج السياحة مساهمة نسبة تطو

  جزائري دينار مليون :الوحدة
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  الجزائر

المساهمة المباشرة للسياحة و السفر 
  في الناتج المحلي الخام

458.9 479.2 527.1 513.3 563.1 458.9 602.4 

المساهمة اإلجمالية للسياحة و السفر 
  في الناتج المحلي الخام

900.7  993.7  1,071.9  1,058.0  1,149.7  1,230.7  1,227.8  

Source :David scowsill, travel and tourism economic impact 2017 algeria, world travel 
and tourism council, p12. Trouvé sur le site : www.wttc.org, consulter le :10/07/2018 à 14.27 

GMT.   

ّ  نالحظ ،سابقمن خالل اجلدول ال         ما عدا  تزايد يف العموم على اخلام الداخلي الناتج يفاملباشرة  السياحة مسامهة نسبة أن
فعرفت تزايدا للفرتة  أما بالنسبة للمسامهة اإلمجالية، جزائري دينار مليون 13.8اليت عرفت تراجعا طفيفا ب  2014سنة 

و  2017إىل غاية  2014و بعدها بدأت يف الرتاجع من سنة بسبب الرحالت السياحية، مداخيل الفنادق،   2011-2013
  9.السياحي القطاع لتنمية واضحة السرتاتيجية اجلزائر انتهاج عدمإضافة إىل  ، 2014ذلك بسبب تراجع الظروف األمنية لسنة 

 عرض خالل من 2017 إىل2011 من  لفرتةل اإلمجايل احمللي الناتج يفو املباشرة   اإلمجالية السياحة مسامهة حتليل وميكن
 :املوايل الشكل

  )2017 -2011( للفترة بالجزائر اإلجمالي المحلي الناتج اإلجمالية و المباشرة في السياحة مساهمة )01(:شكل رقم
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  من إعداد الباحثة باالعتماد على المعلومات السابقة: المصدر

 عموما، اإلمجايل احمللي الناتج يف املباشرة السياحة مسامهة لنسبة ومتذبذب ضعيف تطور نالحظ السابق، الشكل خالل من      
و بعدها ،2013 سنة % 10.0و 2012 سنة %  4.4حوايل إىل لتنتقل 2011 سنة  %0.7نسبةعرفت تراجعا ب حيث

 أنّ  ا كم  %9.7بنسبة  2015لتبلغ أقصى قيمة هلا يف سنة  2014سنة  %2.6عرفت أدىن قيمة هلا للفرتة برتاجع قدر ب 
بنسب قدرت  2017، 2014، 2011عرفت تراجعا خالل السنوات  اإلمجايل احمللي الناتج يف يةاإلمجال السياحة مسامهة نسبة
ر 2016 لسنة العاملي باملعدل مقارنة جدا، ضئيلة نسبة وهي ،10على التوايل  %0.2، %1.3، %4ب   19.1 ب واملقدّ

 مبا األخرى القطاعات باقي وإمهال النفطي القطاع على الرتكيز إىل اإلمجايل حملليا الناتج يف السياحة مسامهة ضعف ويرجع .%
 كالفنادق، الداخلية، السياحة تولده الذي االقتصادي النشاط تعكس املسامهة هذه أن إىل باإلضافة .السياحي القطاع فيها

 الصناعات املطاعم، أيضا تضم املسامهة هذه أن من الرغم على األخرى، الركاب نقل ووسائل اجلوية اخلطوط السياحية، الوكاالت
 .11السياحة من مدعمة هي واليت الرتفيهية

  :استراتيجيات التنمية السياحية في توفير التشغيل و القضاء على البطالة 2-2

 مناصب جمال خلق يف خاصة االقتصادية، للتنمية الفوائد من العديد حتقيق إىل تؤدي الداخلية السياحة أن فيه الشك ممّا     
د قطاع الداخلية السياحة باعتبار للشغل،  االقتصادية مع القطاعات عديدة عالقات وله ،12والفروع النشاطات ومتشعب متعدّ

 فيها تنشأ اليت باملنطقة الشغل خلق مناصب يف مباشرة غري أو مباشرة بطريقة إذا يساهم فهو األخرى، والثقافية واالجتماعية
 الرفاهية مستوى حتسني على ببطء ولو ويعمل األحيان، من كثري يف البطالة مشكلة من التخفيف و، السياحية ركباتامل أو املرافق

 :13يلي ما إىل إضافة االقتصادية

 الفردية؛ املداخيل زيادة وبالتايل جديدة، عمل فرص توفري -

 .للنساء خاصة كثرية عمل فرص ريوتوف املختلفة، السياحية املهن جمال يف والتدريب التعليم قطاعات تنشيط -

من    %3.1أي بنسبة ( منصب شغل  346500، بلغ عدد مناصب الشغل املباشرة يف قطاع السياحة 2016يف سنة  
أما بالنسبة للمناصب اإلمجالية للسياحة فقد قدر . 2017يف سنة %0.1، و بزيادة تقدر ب )إمجايل عدد مناصب الشغل

(  2017يف سنة  %0.9مع تراجع سجل بنسبة  2016يف سنة  )منصب شغل  731.500( من العدد اإلمجايل  %6.5ب
   14.)منصب شغل  725.000

و على أساس  2017-2010الفرتة خالل اجلزائر يف السياحية واملطاعم الفندقة جمال يف العمالة تطور يوضح املوايل واجلدول
  :يلي اكم2027هذه الفرتة يتم توقع إحصائيات  لعشر سنوات قادمة 
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ر):02(جدول رقم  ّ   2017- 2011 الفترة خالل في خلق فرص العمل للجزائر السياحة مساهمة تطو

  جزائري دينار مليون :الوحدة

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  الجزائر
المساهمة المباشرة للسياحة و السفر 

  في التشغيل
266.6 
    

292.2  321.9  302.4  326.4  346.7  346.9  

اهمة اإلجمالية للسياحة و السفر المس
  في التشغيل

545.6   628.1 679.0  649.4 686.7  731.4  725.1  

Source : David scowsill, travel and tourism economic impact 2017 Alegria, world travel 
and tourism council, p12. Trouvé sur le site : www.wttc.org, consulter le :10/07/2018 à 14.27 
GMT 

على التوايل، ما  %1.3، %4بنسبة 2014، 2011عرفت تراجعا يف سنيت نالحظ أن نسبة العمالة من خالل اجلدول السابق 
 حتليل وميكن املصنفة،  واملطاعم السياحية والوكاالت الفنادق عدد زيادة إىل ذلك إرجاع وميكنعدا ذلك عرفت الفرتة تزايدا،  

 العاملية املنظمة لتقديرات وطبقا ، 2017-2011لفرتة اجلزائر يف السياحية واملطاعم الفندقة جمال يف العمالة تطور
 متعلقة مباشرة غري مناصب وثالثة مباشر واحد شغل املتعلقة بالشغل، فإن إجناز سريرين يؤدي إىل خلق منصب OMTللسياحة

 .15منصب 254052 هو 2014 لسنة املشاريع ا اليت تساهم باشرةامل غري العمل مناصب عدد فإن امللحقة؛ بالنشاطات

 .العمالة يف قطاع السياحة باجلزائرتطور  يبني املوايل الشكلو 

  2017- 2011 الفترة خالل في خلق فرص العمل للجزائر السياحة مساهمة :)02(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 االعتماد على المعلومات السابقةمن إعداد الباحثة ب: المصدر

 



   
 

 المركز الجامعي الونشریسي، تیسمسیلت، الجزائر.....................التجاریة وعلوم التسییرمعھد العلوم االقتصادیة، 

لمجلة قتصاديةشعاع الثالث، –لدراسات يالعدداملجلد تم/الثا  2019س

51 51 51 51 

-2011 الفرتة خالل ملحوظا منوا يشهد السياحي القطاع يف العاملني عدد أنّ  نالحظ السابق، الشكل خالل من  
 ومن عامل، ألف  346.9إىل2017 سنة لريتفع عامل ألف 266.6 حبوايل 2011 سنة العاملني عدد قدر حيث2017
قع ّ ّ  إال عامل، 3550 إىل ليصل 2027 سنة يرتفع أن املتو جل الرقم أن ّ  للجزائر الكبرية السياحية اإلمكانيات عن بعيدا يبقى املس
ّ  حيث اجلزائر، يف اإليواء طاقات من األكرب النسبة تشكل واليت املصنفة، غري اإليواء هياكل بسبب  فيها التشغيل مناصب أن
  .أكرب لتشغي بقابلية متتاز اليت جنوم، 4 و جنوم 5 فنادق عكس ضعيفة

  :العشوائية المستقرةات نماذج العملي 2-3
النماذج اإلحندارية؛ مناذج املتوسطات : جانكينز واملتمثلة يف- ويف هذا السياق؛ سنركز بإجياز على جمموعة مناذج بوكس

  .16املتحركة؛ والنماذج املختلطة
  AR(p) :17الذاتي  االنحدارنماذج  2-3-1

عرب عن القيمة احلالية للسلسلة ُ ا جتميع خطي منتهي لكافة القيم املاضية للسلسلة  ي الزمنية وفق هذه النماذج على أ

  :  على النحو التايل tεباإلضافة للمقدار العشوائي
(01).................tεptYpα..............2tY2α1tY1αtY 

 

:حيث
p........,,1i,iα R

متثل درجة النموذج؛ و : P؛ و
2
ε

σ
  .tεهو تباين عملية الضجة البيضاء 

  :MA(q)نموذج الوسط المتحرك   2-3-2

  :  حيث tεمن القيم العشوائية املاضية»   q «خطيا بعدد حمدود  (Yt)يف هذا النوع من النماذج ترتبط قيم السلسلة 
(03)...............qtεq

θ.............
2t

ε
2

θ
1t

ε
1
θ

t
εtY 







 
:  حيث 

q........,,1j,jθ R
  .متثل درجة النموذج: qو    

:   مع         
2
ε

σ
  .tεهو تباين عملية الضجة البيضاء 

     
 :ARMA(p,q)النموذج المختلط  2-3-3

، حيث يشمل هذا 18يستخدم هذا النموذج من أجل الوصول ملرونة أكرب يف مالئمة النماذج للسالسل الزمنية الفعلية
، وصيغته على النحو » q «وقسم الوسط املتحرك ذي الدرجة»   p «قسم االحنداري ذي الدرجة النوع من النماذج على ال

           :التايل

qtεqθ....2tε2θ1tε1θtεptYpα.........2tY2α1tY1αtY   
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  الجانب التطبيقي:المحور الثاني
وفق ما تقتضيه منهجية أسلوب العمليات العشوائية فقد مت إتباع اخلطوات التالية لتحليل سلسلة مسامهة السياحة 

  : القضاء على البطالة و منه حتقيق التنمية االقتصادية،  ومن مث بناء منوذج تنبؤ هلايف

 نقوم كخطوة أوىل بالكشف عن مركبات السلسلة الزمنية اخلاصة بالسياحة؛ -
  يتم التحقق من استقرارية السلسلة الزمنية ملسامهة السياحة يف الناتج احمللي اخلام و كذا التشغيل؛ -
  سلة السياحة وتقدير معامله؛حتديد منوذج سل -
  .»فوالر املطور-ديكي «تشخيص النموذج عن طريق اختبار  -

  :المعالجة اإلحصائية -1
الناتج احمللي اخلام كمؤشر ( قمنا باملعاجلة  اإلحصائية لبيانات السلسلة الزمنية اخلاصة مبسامهة السياحة يف التنمية االقتصادية 

، باستخدام )  2017-2011( للفرتة )  فرص الشغل يف القطاع السياحي( لى البطالة ، وكذا مسامهتها يف القضاء ع)اقتصادي
  .كمايلي  eviewsالربنامج اإلحصائي 

  :السياحة في الناتج المحلي الخاملمساهمة مركبات السلسلة الكشف عن  1-1

قمم واخنفاضات يف  يف كثري من احلاالت ميكن كشف هذه املركبة من خالل الرسم البياين يف حالة تسجيل     
 ورغم ذلك، ونظرا لكثرة التذبذب املوجود يف السلسلة الزمنية قيد الدراسة كما هو مبني يف الشكل. فرتات منتظمة

  .التايل

  المعالجة اإلحصائية للسلسلة الزمنية :)03(شكل رقم
  
  
  
  
  
  

   
    

   EVIEWSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
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،   1090.35، الوسط احلسايب ب1071.90مشاهدات، مبتوسط قدر ب  07اإلمجالية   بلغ عدد مشاهدات السلسلة
مما يدل على عدم  900.7و أدىن قيمة للسلسلة  1230.7، و بلغت أقصى قيمة  121.66و إحنراف معياري قدر ب 

  .ة عن طريق اختبار ديكي فوالر املطورثبات السلسلة، مما يدعونا إىل إجراء اختبار استقرارية السلسل

  :دراسة استقرارية السلسلة 1-2
بعد أن قمنا بتحليل لشكل ومركبات سلسلة الزمنية ملسامهة السياحة يف التنمية االقتصادية باجلزائر خالل 

لدراسة  Dikey-Fuller«1«سنتطرق يف هذه املرحلة من الدراسة إىل اختبار  )2017 –2011(الفرتة 
  . ARMA(p,q)حيث نفرتض وجود منوذج خمتلط  19سلسلة السياحة،استقراريه 
  

  اختبار ديكي فوالر لمساهمة السياحة في الناتج المحلي الخام: )04(شكل رقم

  
  EVIEWSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر

 استقراريهمما يدل على عدم  1.96من  أقل 3.51-القيمة  %5من الشكل السابق جند عند مستوى معنوية 
، مث عملية الفرق من »d=1«وهو ما يدعو إىل تطبيق عملية الفرق من الدرجة األوىل . ARMA(p,q)النموذج 

الحظنا زوال حالة عدم االستقرارية وهذا  حيث، للسلسلةدون أخذ حتويل لوغاريتمي  »d=2« الدرجة الثانية
  .ARIMA(p,2,q)وذج خمتلط مركب من النوع  سلسلة هو مناليدل على أن منوذج 

  :لسلسلة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الخام ARIMA(p,2,q)تحديد نموذج  3- 1

مت تقدير قيم معامالت االرتباط  eviewsبصفة متزامنة باستخدام برنامج  » q «و  » p «لتحديد قيميت 
وذلك بعد تطبيق عملية  )2017-2011(ام خالل الفرتة اخل احمللي الناتج يف السياحة الذايت لسلسلة مسامهة
  .الفرق من الدرجة الثانية

  
                                                             

  .من أجنع االختبارات يف دراسة االستقرارية» Dikey Fuller«يعترب اختبار    1
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  )إجمالية و مباشرة ( مساهمة السياحة في الناتج المحلي الخام : االرتباط الذاتي للسلسلتين: )05(شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  EVIEWSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر

وهو ما يدعو إىل تطبيق عملية الفرق من . ARMA(p,q)على عدم استقرارية النموذج  السابقل اجلدول يد
 سامهةدون أخذ حتويل لوغاريتمي مل »d=2« ، مث عملية الفرق من الدرجة الثانية»d=1«الدرجة األوىل 

ة هو منوذج خمتلط سلسلالالحظنا زوال حالة عدم االستقرارية وهذا يدل على أن منوذج  حيث، سياحةال
  .  ARIMA(p,2,q)مركب من النوع  

لسلسلة مساهمة السياحة في التنمية  ARIMA(p,2,q)تحديد نموذج : )06(شكل رقم
  :االقتصادية

  

  

  :شكل رقم
  

  

  

  
  EVIEWSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
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  :نتبع اخلطوات التالية التشغيل يف السياحة مسامهة وذج تنبؤي لسلسلةللوصول إىل من :مساهمة السياحة في التشغيل -2
  :التشغيل في السياحة لمساهمة السلسلة مركبات عن الكشف 2-1

عدم ثبات السلسلة، مما يدعونا إىل إجراء اختبار العامة و اجلزئية توصلنا إىل عدم  إجراء االختبار على املركبة من خالل
  .طريق اختبار ديكي فوالر املطوراستقرارية السلسلة عن 

لدراسة استقراريه سلسلة السياحة، حيث نفرتض وجود منوذج خمتلط  :السلسلة استقرارية دراسة  2-2
ARMA(p,q) .  

  التشغيلاختبار ديكي فوالر لمساهمة السياحة في : )07(شكل رقم

  

  EVIEWSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر

مما يدل على عدم استقرارية  1.96أقل من  3.51-القيمة  %5من الشكل السابق جند عند مستوى معنوية 
، مث عملية الفرق من »d=1«وهو ما يدعو إىل تطبيق عملية الفرق من الدرجة األوىل . ARMA(p,q)النموذج 

الحظنا زوال حالة عدم االستقرارية  ثحي، دون أخذ حتويل لوغاريتمي لكميات املبيعات »d=2« الدرجة الثانية
  ARIMA(p,2,q)وهذا يدل على أن منوذج سلسلة املبيعات هو منوذج خمتلط مركب من النوع  

  :التشغيل في مساهمة السياحة لسلسلة ARIMA(p,2,q)تحديد نموذج  3- 2

امالت االرتباط مت تقدير قيم مع eviewsبصفة متزامنة باستخدام برنامج  » q «و  »  p «لتحديد قيميت 
وذلك بعد تطبيق   )2017-2011(اخلام خالل الفرتة  احمللي الناتج يف السياحة الذايت لسلسلة مسامهة

  .عملية الفرق من الدرجة الثانية
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  مساهمة السياحة في التشغيل: االرتباط الذاتي المتولد للسلسلتين: )08(شكل رقم  

  

  

  

  

  

  

 
  EVIEWSاالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي من إعداد الباحثة ب: المصدر: المصدر

  :ARIMA(p,2,q) النموذج المعدل من الدرجة): 09(شكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  EVIEWSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر

  :التشغيل مساهمة السياحة فيتشخيص نموذج التنبؤ ب 2-4

د وتقدير النموذج، نود التطرق إىل املرحلة الثالثة من عملية النمذجة، وهي بعد االنتهاء من مرحليت حتدي 
تقدير قيم االرتباط الذايت للسلسة األصلية مع تلك املتولدة عن ب 20اختبار قوة النموذج اإلحصائية مث التنبؤية،

يف التشغيل  و كذا مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اخلام املعتمد يف وصف  ARIMA(2,2,1)النموذج 
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، ومبقارنة داليت االرتباط الذايت للسلسلتني الحظنا عدم وجود اختالف )2017-2011(خالل الفرتة 
  :كما هو مبني يف الشكل التايل.جوهري بينهما، وهو دليل قاطع على جناح عملية حتديد النموذج

  النموذجتمثيل بياني للسلسلتين األصلية و المتولدة عن  ): 10(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  EVIEWSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر

واملالحظ أن معامل داليت االرتباط الذايت اخلاصة مبسامهة السياحة يف كل من التنمية االقتصادية و توفري فرص التشغيل و 
د النموذج املتولد عن السالسل الزمنية املدروسة خالل القضاء على البطالة بشقيها اإلمجايل و املباشر، و من خالل اعتما

،  فقد أظهر مالئمة جيدة من خالل مجيع االختبارات اليت أجريت عليه وهذا ما يدعونا إىل ) 2017-2011( الفرتة 
  :كما يلي) 2027توقع تدفقات السياحة لسنة ( اعتماده يف التنبؤ على مدى عشر سنوات قادمة 

  2027ات مساهمات السياحة في الناتج المحلي الخام و التشغيل لسنة توقع): 03(جدول رقم

  القيمة  السياحةمساهمة 
  1,454.7  في الناتج المحلي الخام  اإلجمالية

  775.9  في التشغيل
  671.4  في الناتج المحلي الخام  المباشرة

  354.9  في التشغيل
  لسابقةمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج التحليل ا: المصدر

قد أظهر مالئمة جيدة من خالل مجيع  أسلوب العمليات العشوائيةمن استقراء هذا التحليل فإن النموذج احملصل عليه وفق     
 ساعدوي مما سيثري هذه الدراسةالتنبؤ مبسامهات السياحة املستقبلية  االختبارات اليت أجريت عليه وهذا ما يدعو إىل اعتماده يف 

  

/        السلسلة األصلیة اإلجمالیة سیاحة      
  خ.م.ن

  السلسلة المتولدة عن النموذج         

/    السلسلة  األصلیة اإلجمالیة سیاحة         
  تشغیل

 السلسلة المتولدة عن النموذج           
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للسياسات الغموض عن النظرة املستقبلية  و إزالة، و التخطيط التنبؤ على الدولةمتخذي القرار داخل و  رامسي السياسات
  .االقتصادية

  :خاتمة

،  ملا لعبته من دور هام يف اقتصاديات الدول حيث لقد أصبحت التنمية السياحية املستدامة ضرورة ملحة ال بد منها      
ا حققت قفز  ة نوعية يف السنوات األخرية مبسامهتها يف حتقيق التنمية االقتصادية و ذلك من خالل نسبة اعتربت كصناعة بديلة كو

ا يف الناتج احمللي اإلمجايل، إضافة إىل توفري العديد من مناصب الشغل و بالتايل التخفيف من حدة  املداخيل اليت سامهت 
إىل منوذج تنبؤي ملسامهات السياحة يف سنوات قادمة ملساعدة لذلك سعينا من خالل هذه الدراسة إىل حماولة الوصول . البطالة

  .متخذي القرار و رامسي السياسات على تقدير التدفقات املستقبلية

  :النتائج والتوصيات
  :يلي و قد متكنا من الوصول إىل جمموعة من النتائج ميكن ذكرها فيما

) 2017-2011( الفرتة خالل اإلمجايل احمللي جالنات يف الداخلية السياحة مسامهة لنسبة ومتذبذب ضعيف تطور -
  .السياحي القطاع فيها مبا األخرى القطاعات باقي وإمهال النفطي القطاع على اجلزائر تركيز نتيجة

 الفنادق عدد زيادة نتيجة ،) 2017-2011( الفرتة خالل التشغيل يف الداخلية السياحة مسامهة لنسبة ملحوظ تطور -
  .املصنفة ملطاعموا السياحية والوكاالت

 واسرتجاع األمن لعودة نتيجة ،) 2017-2011( الفرتة خالل اجلزائر إىل الوافدين السياح عدد لنسبة ملحوظ تطور -
ا اجلزائر   .العربية الدول بعض تعيشها اليت السياسية واألوضاع الزمن، من لعشرية غائبة كانت اليت السياحية لصور

 ذلك ويرجع ،)2017-2011( الفرتة خالل الداخلية السياحة يف االستثمارات محج لنسبة العموم على متزايد تطور -
طرة الربامج إىل ّ  آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط بينها ومن الداخلية بالسياحة للنهوض احلكومة طرف من املس

2030.  
  :و من خالل ما سبق، ميكن تقدمي التوصيات التالية

م؛ إجراءات وتسهيل السياح توافد يكفل مبا الزمنيال واالستقرار األمن توفري -  تنقال

ال يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات دور تفعيل -  التقليدية؛ بالصناعات واالهتمام والفندقي السياحي ا

ال يف متخصصة بنوك إنشاء على العمل -  السياحية؛ للمؤسسات الالزمني والتمويل الدعم توفري أجل من السياحي ا

 واحملميات طرق وشبكات ومطاعم فنادق من السياحية للصناعة الداعمة واملتطلبات املقومات توفري على العمل -
 الطبيعية؛

تمع أفراد لدى السياحية الثقافة ونشر إرساء ضرورة -   .ا
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