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 :لخصامل
  كمورد اقتصادي هام يضاهيملا أصبحت متثله   عاظمت أمهية النشاط السياحي يف العامل خالل العقود األخرية بالنظرت

ل األنشطة السياحية أصبحت متثل مورد رئيسي للعديد من الدو  سمداخيل إنالنشاطات االقتصادية التقليدية األخرى، بل  إيرادات
احي بني االستثمار السي  وعلى سبيل املثال :مصر تونس املغرب، سنغافورة ..اخل، وهتدف الدراسة إيل إجياد اجتاه العالقة السببية

اليت تعتمد على منوذج متجه   toda and yamamoto والنمو السياحي ( الناتج احمللي اخلام السياحي ) باستخدام منهجية
نهجية ال تأخذ بعني االعتبار استقرارية السالسل الزمنية، أي تتفادى إشكالية االحندار الزائف، ذه املوه، VAR  االحندار الذايت

االجتاه من االستثمار السياحي إىل اإلنتاج الداخلي اخلام  أحاديةسببية ذات  هناك أنذه املنهجية هل وخلصت هذه الدراسة وفقا
السياحي وهذا داللة على تأثري النمو السياحي باالستثمار السياحي وكذالك له تأثري يف زيادة العائدات السياحية اليت تساهم يف 

 .يلق فرص العمل اليت تساهم يف دعم الدخل السياحزيادة الدخل القومي وحتسني ميزان املدفوعات وخ
 Toda and ، منهجيةVAR الذايت االستثمار السياحي، النمو السياحي، منوذج متجه االحندار الكلمات املفتاحية:

Yamamoto ،.االقتصاد اجلزائري 
Abstract: 
The importance of tourism activity in the world has increased in recent decades due to the 
fact that it has become an important economic resource comparable to the income of other 
traditional economic activities. The revenues of tourist activities have become a major 
resource for many countries, for example: Egypt, Tunisia, Morocco, Singapore, To find 
the direction of the causal relationship between tourism investment and tourism growth 
(tourism GDP) using the methodology of toda and yamamoto, which is based on the VAR 
model, which does not take into account the stability of time series, The study concluded 
that there is a one-way causality from tourism investment to domestic tourism raw 
production. This is an indication of the impact of tourism growth on tourism investment. 
It also has an impact on increasing tourism revenues which contribute to increasing 
national income, improving the balance of payments and creating opportunities. Which 
contribute to supporting tourism income. 
Key Words: Tourism Investment, Tourism Growth, VAR model, Toda and Yamamoto 
Methodology, Algerian Economy. 
JEL Classification: E22 , E01, C25 ,C59 ,O55.  
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 مقدمة:

مارية عالية وأكثر األنشطة االستث، أصبحت السياحة أحد أهم القطاعات الغري التحويلية على املستوى العاملي     
 القطاع السياحي فاالستثمار يف، فهي تساعد على قيام التوازن االقتصادي بني خمتلف مناطق البلد الواحد، الرحبية

خاصة إذا أخذنا يف  ،االجتماعيةو  لتحقيق عملية التنمية االقتصاديةالفعال و  كونه ميثل العنصر احليوي،  يعد أمرا هاما
ؤدي إىل زيادة يف سوف ت، احلسبان حقيقة أن أي زيادة أولية يف االستثمارات املباشرة يف أصول املشروعات السياحية

البد ، لالدخكما أن أي زيادة يف   االستثمارالوطين من خالل مضاعف و  الدخل السياحي من مث يف الدخل الفردي
رة ويضاف على ذالك أن قد، من أن يذهب جزء منها إىل زيادة االستثمارات األخرى مرتبطة بالتنمية السياحية

االقتصادية على مناطق و  وتوزيع التنمية االجتماعية، احلد من البطالةو  املشروعات االستثمارية على توفري مناصب شغل
  . املناطق الرئيسية للدولةالدولة لشكل متوازن للحد من اهلجرة إىل 

واجلزائر واحد من دول العامل اليت تزخر مبقومات سياحية هائلة فصحراء اجلزائر ال يكاد يوجد هلا مثيل يف صحاري 
، ناطق الطبيعيةأما يف الشرق أو غرب البالد فأن امل، احتوائها على مناطق حمميةو  حيث تعترب مسرحا اثريا متنوعا، العامل

 اآلثار هي اجلاذب الرئيسي للعديد من السياح يف تلبية حاجاهتمو  احلمامات املعدنية، السهول، بالاجل، الشواطئ
ر ودعم لكن لنجاح هؤالء املستثمرين يف اجلزائ، جلب أكرب قدر ممكن من العملة الصعبة،وحيز جللب املستثمرينو 

 يزات اجلبائيةالتحفيزات لتشجيعه منها التحفو  قد قامت اجلزائر مبنح العديد من االمتيازات ،  االستثمار يف القطاع
لتهيئة كما أن اجلزائر وضعت إسرتاتيجية اليت جاء هبا املخطط التوجيهي ل،  منح التسهيالت يف جمال العقار السياحيو 

 البعيد  .و  املتوسط، الذي ميتد على عدة مراحل على املدى القريبو  2025السياحية ألفاق 
 : ومن هنا إرتاينا إىل طرح اإلشكالية اآلتية

 النمو السياحي يف اجلزائر ؟و  ما هو اجتاه العالقة السببية بني االستثمار السياحي
 ولإلجابة اإلشكالية اقرتاحنا الفرضيات اآلتية :

أن االستثمار السياحي هو الذي يؤدي للنمو السياحي (يسببه) وفيها ينبغي أن تكون العالقة السببية أحادية  -
  .االجتاه من االستثمار السياحي إىل النمو السياحي  (النمو السياحي الذي يقوده االستثمار السياحي)

جتاه ب أن تكون هناك عالقة سببية أحادية االفيها جيو  تؤكد أن النمو السياحي يدعم زيادة االستثمار السياحيو  -
 . تنتقل من النمو السياحي لالستثمار السياحي

 .ة التبادل السببيباالستثمار السياحي أي فهي فرضيو  تتنبأ بوجود تأثري سبيب ثنائي االجتاه بني النمو السياحي -
قييم ت، إبراز أهم نتائجهاو  املوضوعكما هتدف الدراسة إىل عرض أهم الدراسات السابقة يف  أهداف  الدراسة:

وقد  ،وقياس إىل أي  مدى إسهام االستثمار السياحي يف الناتج الداخلي اخلام السياحي كمؤشر للنمو السياحي
 أهم النتائج .و  منه استخراج أحسنو  2016إىل سنة  1983غطت الفرتة الزمنية من سنة 
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 الوصفي يف وصف بعض أدبيات الدراسة ووصف ملعطيات الدراسةعلى املنهج  اعتمدت الدراسة: منهجية الدراسة

ى املنهج التحليلي يف حتليلها باستخدام أدوات التحليل اإلحصائي اليت تساعد الباحثني يف حتليل النتائج وكذلك  علو 
، السياحية بعض مؤشرات السياحة ( عدد الليايلو  لدراسة العالقة بني االستثمار السياحي، املنهج القياسي( الكمي )

 Toda andالعمالة ) يف املتغري الناتج الداخلي اخلام السياحي ( النمو السياحي ) باستخدام منهجية ، عدد السياح

Yamamoto . 
 
 أدبيات الدراسة  .1

اعتمدنا يف الدراسات السابقة على بعض املقاالت العلمية دولية نشرت يف السنوات األخرية واليت تعدد وجهت      
بيات النظرية اجلانب النظري من خالل األد، التطبيقيو  حيث استفدنا من هذه الدراسات يف اجلانبية النظري، دراساهتا

أما ،  السياحةاحملددات املؤثرة يفو  االستثمار السياحي بصفة خاصةو  النمو السياحي، املتعلقة بالسياحة بصفة عامة
إىل معرفة الطرق  باإلضافة، كيفية حساهبا وصياغة النماذجو  ؤثرةبالنسبة للجانب التطبيقي من خالل احملددات امل

     :تفسري النتائج املتوصل إليها واليت نعرضها اآلن كما يليو  طريقة قراءةو  املعتمدة يف التحليل
مي يف يف الدخل القو واعتمدت الدراسة على فرضية وجود اثر اجيايب للسياحة  )2017(حسن ر.، دراسة  .1.1

ومن فوائد هذا النموذج بيان األثر koyck model ) على وفق منوذج كويك  2015-2000العراق للسنوات (
تابع هو  إمجايل الناتج املتغري ال: وبالنسبة للمتغريات املستعملة يف الدراسة هي، البعيد بسهولة و  يف املدى القريب

تم التقدير على وفق وي، واإليرادات السياحية، حمللي غري النفطي لسنة السابقةإمجايل الناتج او  ،احمللي غري النفطي
 : طريقة املربعات الصغرى االعتيادية وتكتب بالصيغة التالية

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝜇𝜇𝑡𝑡                      (1) 
ب القانون تتناقص كمتوالية هندسية حسمنوذج كويك للمتباطئات املوزعة يفرتض إن معامالت املتغري املتباطئ 

     : التايل
0 <  𝛿𝛿 < 1       𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑥𝑥𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛿𝛿𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝛿𝛿2𝑥𝑥𝑡𝑡−2 + 𝛽𝛽𝛿𝛿3𝑥𝑥𝑡𝑡−3 + 𝜇𝜇𝑡𝑡        (2) 

1معدل التناقص للمتباطئات املوزعة حيث متثل  δحيث متثل       − δ .سرعة التكييف 
ئة أي انه كلما رجعنا إيل اخللف تأثري القيمة املتباط، أي أن كل قيمة للمعامل ستكون اقل من القيمة اليت بعدها

 : يكون اقل وميكن إعادة كتابة املعادلة كما يلي
𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛼𝛼∗ + 𝛽𝛽𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝑣𝑣𝑡𝑡                  (3) 

𝛼𝛼∗ = 𝛼𝛼(1 − 𝛿𝛿) 
  :وتوصلت الدراسة إيل النتائج التالية، واعتمدت الدراسة على طريقة املربعات الصغرى االعتيادية     
 أمهية إىل يدفع وهذا النفطي غري اإلمجايل احمللي والناتج اإليراد السياحي بني االجيابية العالقة صحة الدارسة أثبتت •

 القطاعات. باقي حيرك أن ميكن قائد كقطاع السياحة

 
 



 

       137              حراث حنان ورمضاني حممد                                                                              )2لد الرابع، العدد (ا جملة البشائر االقتصادية

 
 من إيرادات%1من التغريات احلاصلة يف املتغري التابع وان تغري  %97استطاعت املتغريات التوضيحية تفسري  •

أعطت األوزان املتباطئة فاعلية مقبولة لسنتني األوىل يف حتول و  )6.26السياحة تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي مبقدار (
 من تغريات الناتج تعزي اإليرادات . %6مابني 
أن استعمال متغريات اإلبطاء الزمين اخلارجية ويف حتليل االحندار يوسع نطاق التحليل   وجيعله أكثر واقعية ويسهم  •

 يف اختاذ قرارات صائبة من قبل املسئولني يف ختصيص املوارد االقتصادية  .
 عددها وصل فقد ازةاملمت الدرجة من السياحية الفنادق عدد يف وواضح كبري نقص وكذلك توصلت إىل أن  هناك

 األخرى السياحية املنشآت عن ،فضالً %1 تتجاوز مل أي بغداد العاصمة يف مرتكزة وهي فقط فنادق (5 ) إىل
 املاء طرائق وشبكات من التحتية البنية خدمات من املوجود إن ف،كما السياح حيتاجها اليت املهمة واملرافق اخلدمية

 .بالغرض ال يكفي الكهربائية الطاقة نقل وخطوط الصايف
 بالرتويج االهتمام وعدم واآلثار وزارة السياحة دور ضعف العراق وكذلك يف سياحة شركات وجود وكذلك عدم 

 للسياحية يف العراق .
ــاتج االقتصــادية املمثلــة بالنواعتمـدت علـى منــوذج االحنــدار املتعــدد للمتغيــرات  )20014(عليوة، دراسة   . 2.1

ــدر قاحمللــي اإلمجايل متغيــر تــابع وإيرادات الســياحة والنــاتج احمللــي اإلمجايل املتبـاطئ لســنة واحــدة متغيــرات مســتقلة و 
 لتالية :توصلت الدراسة إىل النتائج او  اللوغارمتيــة واللوغارمتيــة املزدوجة، اخلطية: النمــوذج بالصـيغة الرياضية

والنمـوذج املقــدر معنــوي ) % 8.83هنـاك ارتبـاط موجـب بـني النـاتج احمللـي اإلمجايل وإيرادات السـياحة يبلـغ ( •
وهـذا يـدل علـى جـودة النمـوذج كمـا  001.0( عنـد مسـتوى معنويـة  5.59بلغـت ( F على وفـق اختبـار احصـاءة

  .اظهر خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذايت Watson-Durbin ار دربن واتسونأن اختب
مما يـدل علـى عـدم وجـود تـداخل خطـي بـني املتغيـرات املسـتقلة وقـد أضافت  10معامل تضخم التباين اقل من  •

قتصــادي القــوى العاملــة واالنفتــاح االضــمن مصــفوفة االرتبــاط متغيــرات مســتقلة أخرى منهــا االســتثمار الســياحي و 
 واملتغري الومهي الذي ميثل االستقرار االقتصادي والسياسي واألمين يف مصر

اعتمــد علــى بيانــات اإليرادات الســياحية للتنبــؤ هبــا ملــدة مخــس ســنوات قادمــة علــى وفــق صــيغة الدالــة اآلســية  •
 2010-2014.من 

لت الدراسة إىل التأثري يف العوامل املؤثرة يف اإليرادات السياحية مـن خـالل حتقيـق االسـتقرار وزيـادة املشـتغلني توصو  
الرتكيـز علـى  ،يف جمال الفنادق ومتوسط تكلفة اإلقامة يف الغرفة السياحية من خالل زيـادة تقـدمي اخلـدمات الفندقيـة

 بأمهية النشاط السياحي وزيادة تطوير يف سلوكيات التعامل مع السياح . زيادة الوعي الثقايف بني املواطنني
تقييم ألثر النشاط  السياحي يف اجلزائر يف النمو و  إىل حتليل هدفت الدراسة)2015(محيداتو م.، . دراسة 3.1

القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر للنمو ومدى إسهام ، 2013إىل  1997االقتصادي للفرتة الزمنية من سنة 
واستخدمت املنهج التحليلي املستند إىل القياس الكمي لدراسة اثر النشاط السياحي يف بعض املتغريات ، االقتصادي
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ليت رضية الدراسة اليتم اختبار ف، امليزان التجاري وحجم االستثمارات، االقتصادية الكلية مثل الناتج احمللي اإلمجايل

متثل النموذج  :تتمثل بوجود اثر اجيايب للنشاط السياحي يف النمو االقتصادي وحتقيقا هلذا اهلدف مت صياغة ثالثة مناذج
ومتثل  ،الناتج احمللي اإلمجايل لفرتة إبطاء عام واحد يف الناتج احمللي(متغري تابع )و  األول بأثر اإليرادات السياحية

باإلضافة إىل  ،اط بني الناتج احمللي اإلمجايل (متغري تابع) واملتغريات االقتصادية السابقةالنموذج الثاين مبصفوفة االرتب
الناتج احمللي اإلمجايل بفرتة إبطاء عام واحد (متغري مستقل ) ومتثل النموذج الثالث بتقدير القيم املستقبلية لإليرادات 

مادا على اعت، تخدام أسلوب  االحندار املتعددمت اس، ويف طريقة تقدير النموذج، السياحية خالل مخس سنوات
 (log) واللوغاريتمية ، (linear)اخلطية : ومت جتريب مناذج من الصيغ الرياضية، (OSL) املربعات الصغرى العادية 

على وجود تأثري إجيايب لكل من إمجايل  -) 1وحيث توصلت النتائج :، ومعتمدين على دالة كوب دوغالس
، 0.05بينما عدم معنوية اإليرادات السياحية يف حدود ، امليزان التجاري على الناتج اإلمجايل االستثمارات وصايف

وهذا يفسر بصغر نسبة مسامهة اإليراد السياحي يف الناتج احمللي ، 0.10اليت ميكن قبوهلا يف حدود درجة معنوية 
كداعمة   إعادة النظر يف سياسة السياحية :وكانت فيها بعض االقرتاحات وهي. اإلمجايل مقارنة باملتغريات األخرى

رك رئيسي واعتبار السياحة صناعة تنافسية وحم، األجنبيةو  وتشجيع االستثمارات السياحية احمللية منها، اقتصادية
  . القطاعات األخرىو  لألنشطة

 ،املتحدة لالستثمار السياحي منوذج حضارييعترب منوذج اإلمارات العربية : س)2017(سليمان،  دراسة. 4.1
 إذا انه يف إطار اجلهود املبذولة يف، ساعد يف جعلها دولة مرشحة لالنتماء إىل الدول ذات االقتصاديات الصاعدة

ودعم القطاعات  ،يعترب تطوير قطاع السياحة احلل االسرتاتيجي لتحقيق التنمية املستدامة، االستثمار السياحي
فإن هذه الدراسة هتدف إىل التعرف على مكانة قطاع السياحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،  لذلك، األخرى

ولية العربية الوقوف على مكانتها السياحية الدو  احمللي )، وحتديد طبيعة مناخ االستثمار السياحي فيها (سواء الدويل
وذلك نظرا ، وما بعدها، 2008املالية العاملية سنة خاصة يف الفرتة ما قبل األزمة ، من خالل املؤشرات املختلفة

 لتداعيات اليت ولدهتا على خمتلف قطاعات االقتصاد اإلمارايت ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
مما ، املياعاالهتمام الكبري لإلمارات العربية املتحدة بالقطاعات الداعمة لقطاع السياحة واحتالهلا املراتب املتقدمة  -

 طاع اإلنشاءاتق، يف التكنولوجيا، قطاع النقل، ساهم يف منو االستثمارات السياحية الضخمة ( البنية التحتية
 العقارات) كلها عوامل ساعدت يف حتسني بيئة األعمال يف اإلمارات العربية املتحدة .و 
اهم املزيد من االستثمارات السياحية س من خالل ضخ، أن تقوية القطاع السياحي يف اإلمارات العربية املتحدة -

وهو ما يؤكد على أن االستثمار السياحي يعترب من أهم اآلليات ، 2008يف تقليل من حدة األزمة املالية العاملية سنة 
 تماد عليهاإذ يعترب لقطاع السياحي من أهم البدائل اليت ميكن االع، اليت تتميز مبرونة عالية جتاه األزمات االقتصادية

 بدل القطاعات النفطية.
لتوصيات التالية ميكن اقرتاح ا ألسياحيوعليه من خالل جتربة اإلمارات العربية املتحدة يف جمال يف جمال االستثمار 

 : واليت هتيئة البيئة االستثمارية للقطاع السياحي اجلزائرعلى دول مثل 
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توفري كتقوية البين التحتية األساسية وإقامة و ،  الرتكيز على االستثمار يف القطاعات الداعمة لقطاع السياحة -

 املؤسسات اخلدمية املرتبطة بقطاع لسياحة .
ويف بعض احلاالت إقامة  ،مما يسمح  بتحقيق التنمية املتوازنة، تنمية وتثمني املقومات السياحية يف املناطق املختلفة -

 مدن وقرى جديدة مبواصفات خاصة .
 من خالل توفري اآلليات الضرورية املساعدة على ذلك كاآلليات التشريعية، السياحيخلق مناخ مالئم لالستثمار  -
 عرتاف حبق امللكية .االو  ،التمويلو  مثل صناديق اإلقراض، واليت حتمي املستثمرين يف اجملال السياحي، التنظيميةو 
كاحلوافز ،  فةري أو املزايا املختلمن خالل توف، إثارة رغبة املستثمرين األجانب من اجل االستثمار اجملال السياحي -

 اإلعفاءات اجلمركية .و  ،وحق حتويل األموال إىل اخلارج، الضريبية
وهتدف هذه الدراسة ملعرفة واقع وأمهية االستثمار السياحي يف التنمية االقتصادية ، )2017(سعيداين،  دراسة. 5.1

، زائراملنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف وحتليل واقع االستثمار السياحي يف اجل مستخدمني يف ذلك، يف اجلزائر
رة باإلضافة ملدى مسامهة السياحة يف توفري فرص العمل بصفة مباش، ومدى مسامهة السياحة يف الدخل اإلمجايل اخلام

ن اإلمكانيات فإ،  متلكها اجلزائرأو بصفة إمجالية .وتوصلت الدراسة إال أنه على الرغم من املقومات اهلائلة اليت
غيل واملسامهة يف فرص التشو  السياحية املتوفرة مل حتقق الكفاءة املتوقعة هلذا القطاع من حيث العائدات السياحية

ويعود اىل ضعف االستثمار يف القطاع نتيجة تركيز املخططات التنموية السابقة على إعطاء األولوية لقطاع ، الناتج
 إجناز باإلضافة إىل تأخر يف، السياحة بصفة خاصةو  قيلة على حساب قطاع اخلدمات بصفة عامةالصناعات الث

 املشاريع املقرر خالل املخططات الوطنية وتراكمها بسبب سوء التسيري زادت من ضعف هذا القطاع.
الضوء على الربامج والسياسات اليت اعتمدهتا وقد جاءت الدراسة لتسليط  )2017(منصور م.،  دراسة . 6.1

يدة إذ سارعت إىل بعث سياسة سياحية جد، اجلزائر هبدف االرتقاء بالسياحة وجعلها من القطاعات املدرة للثروة
واآلثار ، عامليةإدماجه يف السوق السياحية الو  ترقية املنتج السياحي اجلزائريو  هتدف إىل تنمية االستثمار السياحي

 السياسات على متغريات التنمية االقتصادية .و  النامجة عن هذه الربامج
صادي  النمو االقتو  قد أبرزت هذه الورقة من اجلانب النظري أن العالقة بني السياحة )2016(ساطور،  دراسة .7.1

ائج املتحصل عليها النتالتجريبية الكثرية إال أن تنوع و  ورغم األعمال النظرية، نقاش معمقو  كانت موضوع دراسة كبرية
، بدال من ذلك ،اليت ميكن أن تكون الفرضية البديهية انطالقاو  اثبت أن ليس هناك فرضية قابلة للتطبيق بشكل عام

وجهة سياحية  السياسة املتبعة يف كلو  النمو االقتصادي نابعة من السياق االقتصاديو  يبدو أن العالقة بني السياحة
 النمو االقتصاديو  قمنا بتحليل العالقة بني السياحة، ا من اجلانب التطبيقي هلذه الورقةأم، حسب الفرتات املدروسة

قد قادنا البحث من خالل بنائنا لنموذج اقتصادي قياسي باستخدام منهجية التكامل املشرتك لتأكيد فرضية النمو و 
باستعمال اختبارات السببية كما توصلت الدراسة التطبيقية ،  2014-1995الذي تقوده السياحة خالل الفرتة 

  .ألجنل قراجنر بإثبات االجتاه األحادي للعالقة اليت متر من االقتصاد السياحي إىل النمو االقتصادي
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أما الدراسة احلالية سوف تعتمد أسلوب القياس االقتصادي لبيان إىل أي مدى ميكن أن يؤثر االستثمار السياحي    

 . Toda and Yamamotoباستخدام منهجية  2016-1983دة على النمو السياحي يف اجلزائر مل

لسياحي النمو او  بني االستثمار السياحي السببيةلتقدير عالقة   Toda- Yamamotoتطبيقات منهجية  .2
 يف اجلزائر .

 : . متغريات النموذج القياسي1.2
على ما سبق فإن الدراسة هتدف إىل تفسري العالقة بني االستثمار السياحي والنمو االقتصادي يف اجلزائر وقد  وبناءا

املوضحة   2016إىل غاية  1983من سنة  (ONS)مت االعتماد على البيانات من الديوان الوطين لإلحصائيات 
 )  التايل :01رقم ( يف اجلدول

 "ج القياسيمتغريات النموذ " ):01اجلدول رقم(
 املتغري الرمز

PibT ( النمو السياحي) متغري تابع -الناتج الداخلي اخلام السياحي 

Nuit عدد الليايل السياحية 

NT عدد السياح الوافدين 

Fonct العمالة 

Invt االستثمار السياحي 

 .(ONS)من إعداد الباحثني باعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر
 منهجية الدراسة : .2.1
  Sims  1969املنهجيات املستعملة لدراسة السببية جند ثالثة اختبارات شهرية هي كل من و  من أشهر الطرق      

Gwekes1983, Granger 1972,  ،وتعد منهجية  ،)2017(عيادGranger لكن ، انتشاراو  األكثر استعماال
اقرتح كل  وهلذا، خاصة عند املستوىو  السالسل الزمنية من نفس الدرجة أهم الشروط الستعماهلا هو استقراريةمن 
منهجية جديدة اليت تعد من أحد االختبارات السببية البديلة اليت تعتمد على معادلة  Toda and Yamamotoمن 

Granger 2017(منصوري،  للمعادلةومت تطويرها بإضافة الفرتات املتباطئة ، السببية(. 
أو  I(0) ,I(1)بني السالسل الزمنية ذات درجات خمتلفة للتكامل   Toda-Yamamoto testويستخدم اختبار 

 Waldالختبار  MWALDوهي طريقة مطورة ، maxVAR(k+d(وذلك من خالل تقدير منوذج ،  I(2)حىت 

test  ،متثل : حيث K و ،طول املتباطئاتmaxd  ويعرب عن النموذج ، أعلى مستوى من درجة التكامل للمتغريات
 :)2017(عياد،  ملتغريين بالصيغة التالية
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Xt  = β0  + ∑ BK 

m
K=1 Xt−k + ∑ aen

e=1 Yt−1 + ut……..(1) 
Yt  = Y0 + ∑ YK 

m
K=1 Yt−k + ∑ ∂en

e=1 Xt−1 + Vt……....(2) 
واليت ميكن  yإىل  x ويقوم هذا األسلوب املقرتح باختبار فرضية العدم القائلة بأنه ال توجد عالقة سببية تتجه من 

 : صياغتها رياضيا كما يلي
𝐻𝐻0: ae = ∂e = 0 

عبارة عن اخلطأ األبيض لكال املعادلتني ومها غري  𝑉𝑉tو  ut، ميثالن املتغريين قيد الدراسة  𝑌𝑌tو  𝑋𝑋tإذا إن كل من 
 .Schwarzو Akaike عدد التأخريات حمددة بواسطة معياري eو Kيعرب عن الزمن  t، مرتابطني خطيا

      وفق الشكل البياين األيت:  toda-yamamoto وحتصل منهجية   
 ) :01الشكل رقم (

 :  Grangerلسببية   toda-yamamotoمنهجية 

 
الالمساواة والنمو االقتصادي باستعمال منهجية  العالقة السببية بني الفقر،، )2017(يناير  هشام .عياد: املصدر

" Toda-yamamoto " ،7( ثايناجمللد ال ،االقتصاديةو  الدراسات اإلداريةو  جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث (
 .268ص
 حتليل ومناقشة نتائج الدراسة القياسية   .3

ملعرفة ما مدى استقرار السالسل  ( Unit Roots test)سوف نستعمل اختبار جذر الوحدة : املرحلة األوىل .1.3
 اختبار، Augmanted Dickey-Fuller(ADF) من خالل استعمال اختبار، الزمنية املستعملة يف البحث
(pp) Phillips-perron ، 

وبالتايل سوف نعتمد على اختبار جذر الوحدة   Shin (KPSS)   Kwiatkowski,phillips,Schmidt,اختبار
(Unit Root test)   لتحديد اخلصائص الغري الساكنة(non-stationary)  للمتغريات السالسل الزمنية على حد
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 ولكن، أو بدونه  (Time trend)يستعمل باجتاه الزمن   (ADF)وبالنسبة الختبار ، الثالثة تسواء يف املستويا
 االستعمال الواسع إال أنه يعاين مشكلة عدم أخذه بعني االعتبار عدم وجود مشكلة اختالف التباينبالرغم من هذا 

ولذالك سوف نستعمل اختبار أخر إضايف ، يف السالسل الزمنية، (Test de normalité) اختبار توزيع الطبيعيو 
وأما يف حالة تضارب النتائج يف ، (Phillips-Perron(pp))اختبار فليبس وبريسون  وهو، الختبار جذر الوحدة

وهذا يعاجل بعض أوجه الضعف يف فعالية  (KPSS)نستعمل اختبار االستقرار ، (pp)و(ADF) االختبارين
 kwiatkowskiوكما يعترب من قبل كل من ، يف حالة وجود ارتباط ذايت للتباين (PP)و (ADF)االختبارين 

بني السلسلة  وفيه ميكننا التمييز، بأنه يهدف إىل تكملة اختبارات جذر الوحدة مثل اختبارات ديكي فولر) 1992(
افية ما سلسلة من أجلها البيانات ليست مبعلومات كو  وسلسلة يبدو أ�ا حتتوي على جذر وحدة، اليت تكون ثابتة

كما   كانت النتائجو  ،تكمل بعضها ت،ونقول أن نتائج هلذه االختبارا(santos, 2013) إذا كانت ثابتة أو مستقرة
 هي مبينة يف اجلدول التايل :

 :دراسة االستقرارية للسالسل الزمنية قيد الدراسة02) (اجلدول رقم
املتغريا levelعند املستوى   عند الفروق األوىل عند الفروق الثانية

KPSS P ت
P 

ADF KPSS PP ADF KPSS PP ADF 

0.100
* 

/ 0.047
* 

0.148 0.005
* 

0.86
9 

0.192 1.000 1.000 PIBT 

/ / / / / / 0.139
* 

0.001
* 

0.001
* 

Nuit 

/ / / 0.127
* 

0.000
* 

/ 0.181 0.837 0.002
* 

NT 

/ / / 0.124
* 

0.985 0.98
5 

0.146 0.999 0.998 Fonct 

/ / / 0.143
* 

0.170 0.00
5 

0.146 0.942 0.540 Invt 

 %5:مستقرة عند احتمال  *
 .Eviews10 من إعداد الباحثني باستعمال برنامج :املصدر

يتضح أن السلسلة الزمنية للمتغري عدد  (KPSS)و (PP)و (ADF)على ضوء نتائج االختبارات كل من        
بالنسبة لباقي السالسل أما و  ، %5عند املستوى املعنوية   levelمستقرة عند املستوى   (nuit)الليايل السياحية 

، pibtوبعد اخذ الفروقات للسالسل الزمنية للسلسلة الزمنية ، الزمنية غري مستقرة أي أ�ا حتتوي على جذر الوحدوي
يف حني باقي السالسل الزمنية لكل من ، I(2)يعين أ�ا متكاملة من الدرجة الثانية ، أ�ا تستقر عند الفروقات الثانية

أي متكاملة ، استقرت عند اخذ الفروقات األوىل invtاالستثمار السياحي ، Fonctاليد العاملة و   NTعدد السياح 
يعين أن السالسل الزمنية  I(2)و I(1)و I(0)مستقرة عند ومن هنا لدينا خليط من متغريات ، I(1)من الدرجة األوىل 
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 Granger أو استخدام سببية غراجنراملشرتك هذا ال ميكنا استعمال التكامل و  ليست متكاملة من درجة واحدة

الذي ميكن أن يطبق على  ةلدراسة السببي  Toda and Yamamotoومن الالزم االعتماد على منهجية ،  العادي
 .وفقا لتكامل أعلى درجة تكامل للسالسل اخلمسة 2maxd = مستوى السالسل الغري املستقرة مع اعتبار

  VAR. هي عدد التأخرات األمثل للنموذجو  K قيمة ويف املرحلة الثانية نقوم بتحديد      
 .selection the lag lengthاملرحلة الثانية :حتديد عدد فرتات التباطؤ الزمين :. 2.3
 var lag orderوذلك باستخدام اختبار ، var للنموذج kيف هذه املرحلة نقوم بتحديد درجة تأخر     

selection criteria    املعايري التاليةالذي يعتمد على و FPE ,AKaike,Schwarz : 

 

Hannan Quinn اجلدول األيت يوضح عدد الفجوات األمثلو : 
 "مثلاختبار عدد الفجوات األ": )03اجلدول رقم (

HQ SC AIC FPE LR Log l Lag 
117.9925 118.1648 117.9228 +45e1.12 NA -1527.99 0 
110.6463 11.6799* 110.2282 +41e5.34 192.353 -1402.96 1 

*110.0163 *11.9113 *109.2499 *+41e2.56 *43.5205 -1365.24 2 
 . Eviews10:من إعداد الباحثني حسب نتائج املستخرجة من برنامج  املصدر                 

النتائج من املستخرجة نالحظ أن كل املعايري تشري إىل ضرورة أخذ فجوتني زمنيتني زمنه درجة و  ومن خالل اجلدول
 .  k=2التأخري 

 :  Toda and Yamamotoاملطورة  Granger سببية اختبار. 3.3
لكن أوال جيب ، MWALD بني املتغريات الذي يعتمد أساسا على Grangerالختبار طبيعة العالقة السببية      
 : ) األيت يلخص النتائج04رقم( اجلدولو d)k)=4maxvar+أي   2maxd=و k=2 حيث var(4) تقدير

 "Toda and yamamotoاملطورة  Grangerإختبار سببية " ):04اجلدول رقم (
Dependent varaible: PIBT 

Prob df Chi-sq Excluded 
0.0000 3 257.0684 Nuit  
0.0000 3 154.9127 nt 
0.0000 3 36.01642 FONC 
0.0000 3 89.59891 INVT 
0.0000 12 717.4214 All 

Dependent varaible :Nuit 
Prob df Chi-sq Excluded 

0.0042 3 13.19728 PIBT 
0.0585 3 7.465052 NT 
0.4306 3 2.757319 FONC 
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 . Eviews10من إعداد الباحثني باستخدام برنامج اإلحصائي : املصدر
 نظرا لتجاوز معظم االحتماالتة من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن هناك يف بعض احلاالت عدم وجود سببي      

 حالة وهي : 12واألخرى هلا عالقة سببية وهي ، 5%
 الناتج الداخلي اخلام  .وجود عالقة سببية يف االجتاهني من عدد الليايل السياحي إىل  -
الن عنصر  ،وجود عالقة سببية يف االجتاهني من العاملة إىل الناتج الداخلي اخلام السياحي ومن العكس كذلك -

دور يف املشاط ويتعاظم هذا ال، العمل يعترب من أهم العناصر اليت تساهم يف العملية اإلنتاجية ألي نشاط اقتصادي
 ،تقدمي اخلدمات السياحية تعتمد بشكل أساسي يف معظم مراحلها على القوى البشريةحيث أن إجراءات ، السياحي

 ومنه نقول أن السياحة قد سامهت وبشكل مباشر يف التوظيف وبالتايل احلد من معدالت البطالة يف اجلزائر .
ن كلما زادت ي أي أوجود عالقة سببية يف اجتاه واحد من االستثمار السياحي إىل الناتج الداخلي اخلام السياح -

نسبة االستثمار السياحي ارتفع الناتج الداخلي اخلام السياحي يف عالقة طويلة األجل ومنه نقول أن االستثمار 
   .السياحي يساهم يف دعم اقتصاد الوطين من خالل ما توفره من فرص عمل جديدة تساهم يف الدخل السياحي

0.1111 3 6.010662 INVT 
0.0003 12 35.80134 All 

Dependent varaible :NT 
Prob df Chi-sq Excluded 

0.0002 3 20.15809 PIBT 
0.0001 3 21.30928 Nuit 
0.0009 3 16.54080 FONC 
0.1848 3 4.827904 INVT 
0.0000 12 70.63102 All 

Dependent varaible :Fonc 
Prob df Chi-sq Excluded 

0.0004 3 18.30912 PIBT 
0.0000 3 26.50527 Nuit 
0.0005 3 17.55950 NT 
0.0000 3 40.26475 INVT 
0.0000 12 65.77193 All 

Dependent varaible :Invt 
Prob df Chi-sq Excluded 

0.6564 3 1.613007 PIBT 
0.8181 3 0.930323 Nuit 
0.5757 3 1.984322 NT 
0.8270 3 0.893550 Fonc 
0.2109 12 15.58588 All 

 
 



 

       145              حراث حنان ورمضاني حممد                                                                              )2لد الرابع، العدد (ا جملة البشائر االقتصادية

 
ار السياحي إىل العاملة ما يدل أن االستثمار السياحي له تأثري وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد من االستثم -

سواء كان متويل املشاريع برأمسال أجنيب أو وطين مما يؤدي إىل التخفيف من مشكلة ، حمسوس  يف زيادة فرص العمل
 . البطالة وكذلك يعمل ولو ببطء على حتسني مستوى الرفاهية االقتصادية

يف دراستنا هذه أكدت على عالقة سببية من اجتاه واحد من االستثمار السياحي إىل  ،من خالل هذه النتائج       
اإلنتاج الداخلي اخلام السياحي وهذا داللة على تأثري النمو السياحي باالستثمار السياحي وكذالك له تأثري يف زيادة 

 تساهم يف ات وخلق فرص العمل اليتالعائدات السياحية اليت تساهم يف زيادة الدخل القومي وحتسني ميزان املدفوع
 . دعم الدخل السياحي

 
 :اخلامتة
يعترب قطاع السياحة من القطاعات احليوية اليت تؤدي دورا رياديا يف الكثري من الدول العامل مبا حيققه من تدفقات       

، ذا القطاعإال أن األمر يتطلب توفري البيئة السياحية املالئمة للنهوض هب ، مالية لفرص عمل وبديل لالستثمار األجنيب
وحترير االكتساب أو فتح االستثمار السياحي أمام األجانب لدعم االستقبال من خالل حزمة من اإلعفاءات الضريبية 

إلعفاء من الضريبة ا اكذو  وذلك عرب تطبيق نسب منخفضة على احلقوق اجلمركية، حلملهم على االستثمار يف اجملال
امهة يف الناتج املسو  فرص التشغيلو  ومنه حتقيق ودعم القطاع من حيث العائدات السياحية، على القيمة املضافة

الوطين وقد قمنا بتسليط الضوء على دراسة العالقة السببية لالستثمار السياحي على الناتج الداخلي اخلام ( النمو 
 -toda ويف سبيل حتقيق ذالك مت استخدام منهجية السببية غراجنر املطورة ، 2016-1983السياحي) خالل الفرتة 

yamamoto  . 
وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد من االستثمار السياحي إىل الناتج الداخلي اخلام  ىحيث أكدت النتائج عل      

السياحي أي أن كلما زادت نسبة االستثمار السياحي ارتفع الناتج الداخلي اخلام السياحي يف عالقة طويلة األجل 
ساهم من فرص عمل جديدة تومنه نقول أن االستثمار السياحي يساهم يف دعم اقتصاد الوطين من خالل ما توفره 

أي أن ميكن تقوية القطاع السياحي يف اجلزائر وذالك من خالل ضخ املزيد من االستثمارات ، يف الدخل السياحي
 ميكن االعتماد على القطاع السياحي كبديل لقطاع احملروقات .و  ،السياحية

وى تكــــــون هلــــــا مكانـــــــة علـــــــى املســـــــتو  ــــــة ســــــياحية بالدرجــــة األوىلأخــــــريا نأمــــــل أن تتحــــــول اجلزائــــــر إىل وجه      
نــــــه أجيــــــال متكـــــــون الســـــــياحة البــــــديل االقتصــــــادي الــــــذي تســــــتفيد ، العامليـــــــةو  الـــــــدويل تنـــــــافس الســـــــياحة العربيـــــــة

الرغبـــــة السياســـــية و  يكــــــون هـــــذا بتضافر مجيـــــع اجلهـــــود مـــــع تـــــوفر اإلرادة احلقيقيـــــةو  ،األجيــــــال املســــــتقبليةو  احلاضــــــر
، لســــــياحيةشـــــــاريع املســـــطرة يف إطار املخطـــــــط التـــــــوجيهي للتهيئـــــــة االصـــــــرامة يف تنفيـــــــذ املو  يف تطـــــوير هـــــذا القطـــــــاع

  ــــــال الفنــــــدقي لتــــــوفريالتكــــــوين يف جمو  باإلضــــــافة إىل ختصــــــيص إيرادات ماليــــــة معتــــــربة لتــــــدعيم املشــــــاريع واالستثمارية
 ة.الفندقية وصوال إىل األهداف املرجو و  كـــــــوادر ســــــياحية مؤهلــــــة قــــــادرة علــــــى تســــــيري وإدارة املؤسسات السياحية
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