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د. قدور بن نافلةد.فاطمة بودية

تحليل محددات الطلب الدولي على الخدمات ال�صياحية

في تون�س
با�صتخدام نموذج الجاذبية خالل الفترة )2000-2015(

البحث الثاني

ملخ�س
هدفت هذه الدرا�صة اإلى حتليل وقيا�ص حمددات الطلب الدويل على اخلدمات ال�شياحية يف 
تون�ض ب��شتخدام من�ذج اجلاذبية خالل الفرتة )2015-2000(. ولتحقيق ذلك مت اإ�شتعمال 
اأوروبا،  منطقة  يف  تتمثل  ال�شياح،  منها  يتوافد  اأ�شا�شية  مناطق  اأربعة  من  دولة   31 عن  بي�ن�ت 
املنطقة العربية، منطقة اأمريكا، منطقة اآ�شيا واأقيانو�شيا. واأ�شارت نتائج تقدير من�ذج اجلاذبية 
للطلب على خدمات ال�شياحية يف تون�ص، اأن كل املتغريات كان لها اأثر يتوافق من الإ�شارات املتوقعة، 
حيث اأن الدخل الفردي وحجم ال�شك�ن الدول امل�شدرة لل�شي�ح، عدد م�شتخدمي الأنرتنت والبنية 
التحتية لل�شياحة يف تون�ص، اللغة، التاريخ الإ�شتعماري واحلدود امل�شرتكة ظهر لها اأثر اإيجابي يف 
زي�دة الأفواج ال�شي�حية اإلى تون�ض، يف حني اأّن للم�ش�فة والأ�شع�ر الن�شبية لل�شي�حة و�شعر ال�شرف 
احلقيقي للدينار التون�شي مقابل عمالت دول الدرا�شة، الأزمات الداخلية واخلارجية، كان لها اأثر 

معنوي �شلبي على التدفق�ت ال�شي�حية اإلى تون�ض. 
الكلمات املفتاحية: ال�شياحة الوافدة، الطلب ال�شياحي، الأ�شواق ال�شياحية، منوذج اجلاذبية. 
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مقدمة:

كخيار  ال�شياحي  بالقطاع  النامية  الدول  اهتم�م  زاد  بال�صياحة،  العاملي  االإهتمام  �ص�ء  يف 
التنمية الإقت�شادية والإجتماعية ل�شعوبها، خا�شة يف ظل املزايا واملوؤهالت  اإ�شرتاتيجي لتحقيق 
هذا  اإلى  التوجه  على  اأجربت  التي  الدول  هذه  بني  من  ت�ن�ض  وتعترب  التي حتت�شنه�.  ال�شي�حية 
القطاع واإعطاءه اأهمية كبرية ب�شبب �شح املوارد الطبيعية فيها. وقد كانت اأول مبادرة لذلك بعد 
الإ�شتقالل من خالل اإن�شاء �شركة النزل وال�شياحة التون�شية، وبعدها فتح املجال للقطاع اخلا�ص، 

بتقدمي الدولة حتفيزات وت�شجيعات جللب الإ�شتثمار.
اأ- اإ�صكالية البحث

التون�شي،  ال�شياحي  للقطاع  التناف�شية  القدرة  تعزيز  على  القادرة  ال�شيا�شات  تبني  اأجل  من 
يتطلب التعرف على العوامل املوؤئرة يف الطلب الدويل على اخلدمات ال�شياحية التون�شية. و�شوف 
اأن  اإفرتا�ض  على  يقوم  الذي   ،(Gravity Model( اجلاذبية  بنم�ذج  الدرا�شة  هذه  ن�شتعني يف 

Abstract
This study aimed at analyzing and measuring the determinants 

of the international demand for tourism services in Tunisia using 
the gravity model during the period (2000-2015). To achieve this, 
data have been used for 31 countries from four major regions, in-
cluding Europe, the Arab region, the Americas, Asia and Oceania.

The results of the estimation of the gravity model for the demand 
for tourist services in Tunisia indicate that all the variables had a 
corresponding effect from the expected signs, as the per capita in-
come and the size of the population countries exporting tourists, the 
number of Internet users and tourism infrastructure in Tunisia, lan-
guage, colonial history and common borders. Have a positive impact 
on the increase in tourist groups to Tunisia, while the distance and 
relative prices of tourism and the real exchange rate of the Tuni-
sian dinar against the currencies of the study countries, internal and 
external crises, have a negative impact on tourist flows to Tunisia.

key words: Inbound tourism, tourist demand, Tourist markets, 
gravity model.
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وزيادة  قيام  على  ت�شجع  قوى  القوى،  من  نوعني  على  يتوقف  دولتني  بني  ال�شياحي  الطلب  حجم 
امل�شتوردة  للدولة  الطلب  لل�شياحة وقوى  امل�شدرة  الدولة  العر�ص يف  ال�شياحية مثل قوى  احلركة 
لل�شياحة. وقوى الطرد التي حتول اأو تعيق احلركة ال�شياحة كنفقات النقل، اإختالف اللغة، وجود 
توترات اأمنية يف البلد امل�شيف. وعليه ف�إن اإ�شك�لية البحث تتمحور حول ال�شوؤال الرئي�شي الت�يل:ما 
هي حمددات الطلب الدويل على اخلدمات ال�صياحية يف ت�ن�ض خالل الفرتة )2000-2015(؟  

ب- فر�صيات البحث

يح�ول هذا البحث اإختب�ر جمموعة من الفر�شي�ت التي تتعلق ب�ملتغريات التي يت�شمنه� منوذج 
اجل�ذبية تتمثل يف:

•��يوجد اأثر اإيجابي للدخل الفردي في الدول الم�شدرة لل�شياح على الطلب الدولي للخدمات 
ال�شي�حية في تون�ض.

•��يوجد اأثر اإيجابي لحجم ال�شكان في الدول الم�شدرة لل�شياح على الطلب الدولي للخدمات 
ال�شي�حية في تون�ض.

الدولي  الطلب  على  الحقيقي  ال�شرف  و�شعر  لل�شياحة  الن�شبي  لل�شعر  �شلبي  اأثر  •��يوجد 
للخدم�ت ال�شي�حية في تون�ض. 

الدولي  الطلب  على  لالإت�شالت  التحية  والبنية  لل�شياحة  التحتية  للبنية  اإيجابي  اأثر  •��يوجد 
للخدم�ت ال�شي�حية في تون�ض.

الدولي  الطلب  على  الم�شتركة  للحدود  اإيجابي  واأثر  الجغرافية  للم�شافة  �شلبي  اأثر  •��يوجد 
للخدم�ت ال�شي�حية في تون�ض.

على  الدولي  والطلب  الإ�شتعماري  الما�شي  وعامل  اللغة  عامل  بين  طردية  عالقة  •��يوجد 
الخدم�ت ال�شي�حية في تون�ض. 

•��توؤثر الأزمات الداخلية والخارجية على الطلب الدولي للخدمات ال�شياحية في تون�ص تاأثيرًا �شلبيًا.
جـ- اأهمية البحث وهدفه

فيها،  ال�شياحة  �شناعة  لتطوير  ت�ن�ض  توليه  الذي  الكبري  الإهتم�م  من  البحث  اأهمية  ت�أتي 
وذلك لتنويع ق�عدة الإقت�ش�د الوطني، زي�دة الن�جت املحلي الإجم�يل وزي�دة الإيرادات ال�شي�حية 
لت�شبح م�شدرًا من م�ش�در العمالت الأجنبية. ولهذا ف�إن البحث يهدف اإلى حتديد وزن العوامل 
التي توؤثر يف حجم الطلب ال�شياحي الدويل الوافد اإليها، والتي ميكن اأن ت�شاعد اأ�شحاب القرار يف 

تبني ال�شيا�شات القادرة على تعزيز القدرة التناف�شية لهذا القطاع يف تون�ص. 
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د- منهج البحث

الطلب  لكل من  املفاهيمي  اإلى الطار  للتطرق  ال��صفي وذلك  االأ�صل�ب  البحث على  يعتمد 
�شلوك  لتحليل  التحليلي  والأ�شلوب  القيا�ص،  عملية  يف  امل�شتخدم  اجلاذبية  ومنوذج  ال�شياحي 
اإ�شتخدام  عن  ف�شاًل  هذا  الدرا�شة.  فرتة  خالل  تون�ض  اإلى  الوافدة  الدولية  ال�شي�حة  واإجته�ت 
اأ�شلوب القيا�ص لتقدير منوذج اجلاذبية للطلب الدويل على اخلدمات ال�شياحية يف تون�ض خالل 

الفرتة )2015-2000).  

هـ- تق�صيمات البحث

الطلب  مفهوم  االأول  اجلزء  يتن�ول  املقدمة.  اإلى  اإ�ش�فة  اأجزاء  خم�صة  اإلى  البحث  ينق�شم 
احلركة  م�شادر  اإ�شتعرا�ص  حماولة  الثاين  اجلزء  يف  يليه  وخ�ش�ئ�شه،  اأنواعه  ال�شي�حي، 
تخ�شي�شه  مت  الثالث  اجلزء  اأم�  الدرا�شة،  الفرتة  خالل  تون�ض  اإلى  الوافدة  الدولية  ال�شي�حية 
لتحديد مفهوم منوذج اجل�ذبية يف جم�ل ال�شي�حة، مع حتديد متغريات النموذج املقرتح للدرا�شة، 
للجزء الرابع الذي يتن�ول تقدير وحتليل  البيانات، وذلك متهيدًا  وكذا عينة الدرا�شة وم�شادر 
منوذج اجلاذبية للطلب الدويل على اخلدمات ال�شياحية يف تون�ص، حيث يتم عر�ص اخل�شائ�ص 
وحتليل  تقديره  مع  للقي��ض  املالئم  النموذج  حتديد  ج�نب  اإلى  النموذج،  للمتغريات  الإح�ش�ئية 

نت�ئجه. اأم� اجلزء اخلام�ض في�شتمل على نتائج وتو�شيات.

2-1 الطلب ال�سياحي – مفاهيم اأ�سا�سية 

العامل  دول  خمتلف  اهتمام  حمل  كانت  التي  املهّمة  املو�شوعات  اأحد  ال�شياحي  الطلب  ميثل 
باعتباره الهدف الرئي�شي الذي ت�شعى اإلى اخرتاقه والتاأثري فيه جلذب اأكرب حركة �شياحية منه 

لدول املق�شد ال�شي�حي.

2-1-1 تعريف الطلب ال�صياحي

•��يعرف الطلب ب�شكل عام على اأنه » كمية ال�شلعة اأو اخلدمة التي يرغب امل�شرتون يف احل�شول 
عليها نظري ثمن معني يف �شوق معينة ووقت معني »، وهذا يعني ب�شكل عام اأن الطلب ميثل 

الرغبة والقدرة على ال�شراء حتت ظروف معينة(1).

موؤّقتة  وب�شفة  دوريً�  ينتقلون  اّلذين  الأ�شخ��ض  »طلب  ب�أنه  فيعرف  ال�صياحي  الطلب  •��اأم� 

)1)  اإبراهيم اإ�شماعيل احلديد، اإدارة الت�ص�يق ال�صياحي، الطبعة الأولى، دار الإع�شار العلمي للن�شر والتوزيع، عمان، الأردن، 
2010، �ض 138.
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خ�رج مك�ن اإق�متهم العتي�دي لأغرا�ض ال�شفر املختلفة غري الإق�مة والعمل امل�أجور«(2).
•��كم� عرفته منظمة ال�صياحة العاملية على اأنه »اإجمايل الإنفاق ال�شتهالكي بوا�شطة الزائر 

من اأجل وخالل رحلته وبق�ئه يف مك�ن مق�شود«(3).
•��عرف اأي�شًا على اأنه » املجموع الإجمايل لأعداد ال�شائحني الذين ي�شتخدمون العر�ص اأو املن�شاآت 

ال�شي�حية �شواًء ك�نوا مواطنني اأم زوار ق�دمني من البلدان املج�ورة اأو البعيدة«(4). 
الدول  وتن�شيطه جميع  اإثارته  اإلى  تهدف  التي  املرتقب  ال�صياحي«  ال�ص�ق   « ب�أنه  •��كم� عرف 

ال�شي�حية من خمتلف دول الع�مل لتحقيق اأكرب حركة �شي�حية وافدة منه«(5). 
ويق��ض الطلب ال�صياحي داخل اأي بلد باأعداد ال�شائحني الوافدين اإلى املنطقة ال�شياحية، اأو باأعداد 

الليايل ال�شياحية التي يق�شونها يف املنطقة، اأو مبا ينفقه هوؤلء ال�شائحون خالل فرتة اإقامتهم. 
2-1-2 اأن�اع الطلب ال�صياحي: 

ميكن التمييز بني اأنواع الطلب ال�شياحي وفقًا ملعايري خمتلفة كما يلي:
2-1-2-1 طبقاً للعامل اجلغرايف: ينق�شم اإلى(6):

•��طلب ال�صياحي حملي: يتمثل يف عدد ال�ش�ئحني املواطنني من حملة جن�شية البلد، والذين 
ينفذون رحالت �شي�حية داخل حدود البلد املقيمني فيه.

•��طلب �صياحي دويل: يتمثل يف عدد ال�ش�ئحني الأج�نب من حملة جن�شي�ت اأجنبية خمتلفة، 
والذين ينتقلون عرب احلدود الدولية للبلدان املختلفة.

2-1-2-2 طبقاً ملدى حتقق الطلب ال�صياحي: ينق�شم اإلى(7):

(2(  Lanquar Robert, L’économie du Tourisme, Série que sais – je ? N° 2065, PUF, Paris , France, 
1994, P 20.

(3(  Abla Abdul Hameed Bokhari, The Economic Impacts of Religious Tourism In The Kingdom of 
Saudi Arabia, Doctoral Thesis, University of Bradford, Bradford Centre for International Devel-
opment,2008, P 22.

)4)  �شعد اإبراهيم حمد، تخطيط وتنمية خدمات ال�صياحة الدينية واأثرها يف من� الطلب ال�صياحي يف حمافظة نين�ى: جامع 

النبي ي�ن�ض عليه ال�صالم، اأطروحة دكتوراه يف ال�شي�حة، ج�معة بغداد، العراق، 2008 - 2009، �ض 45.
)5)  �شربي عبد ال�شميع، الت�شويق ال�شي�حي والفندقي: اأ�ش�ض علمية وجت�رب عربية، املنظمة العربية للتنمية الإدارية، الق�هرة، 

2007، �ض 103.
)6)  اأحمد اأديب اأحمد، حتليل االأن�صطة ال�صياحية يف �ص�ريا با�صتخدام النماذج القيا�صية: درا�شة ميدانية، بحث مقدم لنيل درجة 

املاج�شتري يف الإح�شاء والربجمة، جامعة ت�شرين، �شوريا، 2005 - 2006، �ض 29.
)7) غ�دة �ش�لح ح�شن،  اإقت�صاديات ال�صياحة، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الن�شر، الإ�شكندرية، 2008، �ض 74.
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عال: هو الطلب املوؤّيد باملقدرة على ال�شراء، وهو ي�شري اإلى هوؤلء الذين  •��الطلب ال�صياحي الفنّ
ي�ش�فرون فعاًل خالل الفرتة الزمنية اجل�رية اإلى اأم�كن ال�شي�حة وي�شتعملون خدم�ته�.

•��الطلب ال�صياحي الكامن: ي�شمل الأ�شخا�ص الذين ميلكون الدافع لل�شفر من اأجل ال�شياحة 
ولكنهم غري ق�درين على ذلك ب�شبب قيود م�لية اأو وقتية.

الدافع  لديهم  يوجد  ل  ولكن  ال�ّشفر  ي�شتطيعون  الذين  الأ�شخا�ص  ي�شمل  امل�ؤجل:  •��الطلب 
لذلك ب�شبب نق�ض يف املعلوم�ت اأو الفر�ض اأو الت�شهيالت اأو كل ذلك.

2-1-2-3 طبقاً ل�صم�لية الطلب ومك�ناته: ينق�شم اإلى(8):

•��طلب �صياحي عام: هو الطلب على اإجمايل اخلدمات والربامج ال�شياحية ب�شكل عام ب�شرف 
النظر عن اأنواعها اأو م�شامينها اأو اأوقاتها. تتميز بهذا النوع من الطلب الدول املتقدمة ملا 

لديه� من خدم�ت �شي�حية متنوعة ومتعددة. 
•��طلب �صياحي خا�ض: هو الطلب على برنامج �شياحي خا�ص اأو حمدد يجده ال�شائح م�شبعا 
ب�ل�شي�ح  ولي�ض  ال�شي�ح  اأو جمموعة من  ب�ش�ئح  يكون خ��ض  وب�لت�يل  ورغب�ته،  لحتي�ج�ته 

ككل كما هو يف الطلب العام. 
يتعلق هذا النوع بالطلب على اخلدمات ال�شياحية املكملة للربنامج  •��طلب �صياحي م�صتق: 
ال�شياحي، املاأكولت  ال�شياحي مثل الّطلب على الفنادق، �شركات الطريان، �شركات النقل 

والأطعمة...الخ.
2-1-2-4  خ�صائ�ض الطلب ال�صياحي

يتميز الطلب ال�صياحي بخ�شائ�ص متيزه عن اأنواع الطلب يف الأ�شواق الأخرى تتمثل يف(9): 
فالطلب  وال�شيا�شية،  الجتماعية  للظروف  الطلب  ا�شتجابة  مدى  بها  يق�شد  •��احل�صا�صية: 
ال�شياحي عايل احل�شا�شية اإجتاه التغريات الجتماعية وال�شيا�شية والأمنية والتغري يف اأمناط 
ال�شفر، فالبلدان غري امل�شتقرة �شيا�شيًا واأمنيًا ل ت�شتطيع جذب ال�شياح اإليها حتى وان كانت 

اأ�شع�ره� منخف�شة اأو اأقل من البلدان املن�ف�شة. 
من  كثري  يف  القلة  احتك�ر  اأو  ال�ش�فية  املن�ف�شة  �شي�دة  بعدم  ال�شي�حة  تتميز  •��املناف�صة: 

)8)  �ش�مل اأحمد �ش�لح الرحيمي، دور املكاتب ال�صياحة وال�صفر يف ترويج اخلدمة ال�صياحية يف االأردن، بحث مقدم لنيل درجة 
م�ج�شتري يف اإدارة الأعم�ل، ج�معة اآل بيت، الأردن، 1997، �ض 28.

)9)  باللطة مبارك و كوا�ص خالد، �ص�ق اخلدمات ال�صياحية، جملة العلوم القت�ش�دية وعلوم الت�شيري، العدد 04، جامعة �شطيف، 
اجلزائر، 2005، �ض �ض 162- 163.
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احلالت، وخا�شة الدول التي متلك اأثار قدمية اأو مقومات �شياحية من �شنع اخلالق ي�شّعب 
على الدول ال�شي�حية الأخرى من�ف�شته� يف هذا املج�ل، ب�شبب عدم القدرة على انت�ج مثل 

هذه اخلدم�ت مم� ي�شّعب من عملية املن�ف�شة فيم� بينه�. 
•��عدم التكرار: ل يت�شف الطلب ال�شياحي عادة ب�شفة التكرار، اأي اأن حتقق درجة عالية من 
ال�شباع والر�شا لدى ال�شياح ل يعني قيامهم بتكرار نف�ص الزيارة الى نف�ص املنطقة، فعند 
توفر الوقت واملال يف مرحلة قادمة فانه �شوف يف�شل زيارة منطقة مل ي�شاهدها من قبل، 

اأو اأنه لن يح�شل على نف�ص درجة ال�شباع والر�شا عند زيارته نف�ص املنطقة مرة اأخرى.
الطلب  عن  متميزًا  منه  جتعل  والتي  ال�شياحي،  للطلب  الرئي�شية  ال�شمات  من  •��امل��صمية: 
اأنه طلب مو�شمي، فم�شتوى الطلب على املنتج  اأ�شناف ال�شلع واخلدمات  القائم على بقية 
ال�شياحي لي�ص بنف�ص الوترية على مدار اأ�شهر ال�شنة بل هو طلب متذبذب يرتفع ب�شكل كبري 
جدًا يف مو�شم ال�شيف وي�شكل ما يعرف مبو�شم الذروة ال�شياحي، ثم ينخف�ص ب�شكل كبري 

جدًا يف بقية ف�شول ال�شنة وهذا م� يعرف مبو�شم الك�ش�د ال�شي�حي(10).
•��الت��صع: املتتبع حلركة ال�شياحة يف عاملنا املعا�شر يالحظ اأنها ظاهرة يف تو�شع م�شتمر نتيجة 
لظروف �شيا�شية واإقت�شادية واإجتماعية وثقافية خمتلفة. واإذا اإ�شتثنين� تلك الفرتات التي 
ت�شهد توترات و م�شاكل اأو كوارث طبيعية يف البلدان امل�شت�شيفة لل�شي�حة، ف�إن الطلب 
ال�شي�حي يف منو و زي�دة م�شتمرة �شنويً�، واإن اختلفت معدلته. فقد اأ�شبحت ال�شي�حة 

من حقوق املواطنني ب�شطاء كانوا اأم اأثرياء يف املجتمع�ت املتقدمة(11).
•��املرونة: يق�شد مبرونة الطلب ال�شياحي قابليته للتغري وابداء رد فعل نحو الظروف واملوؤثرات 
ال�ش�ئدة يف ال�شوق ال�شي�حي الداخلي واخل�رجي، ف�لظروف والعوامل القت�ش�دية ال�ش�ئدة 
يف الدول امل�شتقبلة لل�شياحة لها الأثر البليغ يف م�شتويات ال�شياح الوافدة اإليها، حيث يعترب 
الطلب ال�شياحي عايل املرونة اإجتاه التغري يف الأ�شعار ودخل الأفراد  الباحثني عن جتارب 

�شي�حية(12). 

2-2 تحليل م�سادر الحركة ال�سياحية في تون�س خالل الفترة )2015-2000(

اإلى  تق�شيمها  تون�ص، مت  ال�شياحية يف  املتعلقة مب�شادر احلركة  الإح�شاءات  لدرا�شة وحتليل 

)10)  مثنى طه احلوري وا�شماعيل حممد علي الدباغ، اقت�صاديات ال�صفر وال�صياحة، الطبعة الأولى، موؤ�ش�شة وراق للن�شر والتوزيع، 

الأردن، 2013، �ض 81.
)11) اإلي��ض �شراب و اخرون، ت�ص�يق اخلدمات ال�صياحية، الطبعة الأولى، دار امل�شرية للن�شر والتوزيع، عمان، 2002، �ض 16.

)12) المرجع نفسه، ص 16.  
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�شت اأ�شواق رئي�شية ح�شب ما ت�شتدعي اإليه احلاجة، وذلك من اأجل معرفة طبيعة وحجم وظروف 
كل جمموعة على حدى، والتي تتمثل يف:

على  تعتمد  اإذ  تون�ض،  يف  لل�شي�حة  الأول  امل�شدر  اأوروب�  تعترب  االأوروبية:  ال�ص�ق    1-2-2
ال�شياحة الكثيفة التي ت�شتقطب غالبية الأوروبيني، وقد اإ�شتحوذت على 53.5 % كمتو�شط ن�شبي 
اإجمايل حركة  اأوروبا من  دول  ن�شيب عينة من  يو�شح  التايل  وال�شكل  للفرتة )2015-2000(. 

ال�شي�حة الأوروبية الوافدة اإلى تون�ض للفرتة املذكورة �ش�بقً�.
ال�صكل رقم )1(

الت�زيع الن�صبي مل�صادر احلركة ال�صياحية ال�افدة من اأوروبا اإلى ت�ن�ض للفرتة )2000- 2015(

امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على معطيات امللحق رقم )1(.

من معطيات ال�شكل وامللحق رقم )1) يت�شح لن� اأن ال�صياحة االأوروبية �شكلت الق�عدة الوا�شعة 
�شمن اأكرث من خم�شة ماليني �شائح اإ�شتقبلتهم تون�ص �شنة 2000 بن�شبة 71.5%، لترتاجع �شنة 
ر ذلك بالقرب من ال�شوق  2015 اإلى ن�شبة 24.3 % وذلك لأ�شباب قد اأ�شرنا اإليها �شابقًا. وُيف�شَّ
الأوروبية، حيث ل تف�شل بينه� وبني الع��شمة التون�شية �شوى �شويع�ت قليلة، وهذه ميزة وفرته� 
العوا�شم  جل  �شوب  اإجت�ه�ته�  تنويع  على  ب�إ�شتمرار  تعمل  التي  التون�شية  اجلوية  النقل  و�شيلة 
الأوروبية، اإلى جانب وجود �شبكة طريان مكثفة بينهما، مما يتيح الإ�شتجابة للطلب على �شياحة 
باأ�شعار  �شياحي  بعر�ص  متيزها  اإلى  بالإ�شافة  املدى،  الق�شرية  العائلية  والرحالت  املوؤمترات 

تف�شيلية يوؤدي اإلى اإ�شتقطاب الطبقات املتو�شطة الأوروبية.
فقدت ال�ص�ق االأوروبية مك�نته� الرائدة منذ �شنة 2013 ب�شفته� اأول مزّود لل�شي�ح ب�لن�شبة 

ايطاليا %10,2
األم�ني� %16,9

اإنجلترا %9,8
بلجيك� %4,6

�شوي�شرا %2,5
اأ�شب�ني� %2٫3

هولندا %1٫9 النم�ش� %1,9
البرتغ�ل %0٫8

تركي� %0٫4
اليون�ن %0,2

فرن�ش� %31.6
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%، بينم� عرف  للوجهة التون�شية. وقد تراجع عدد الوافدين من ه�ته ال�شوق �شنة 2014 بن�شبة 3 
�شنة  2 850 809 وافد  وافد مق�بل   304 253 1 بت�شجيله   %53.6 بلغ   2015 �شنة  تراجع ح�د 
ب�إعتب�ر  تون�ض  به  مرت  الذي  ال�شعب  الأمني  الظرف  اإلى  امللحوظ  الرتاجع  هذا  ويعود   .2014
تون�ص  وا�شلت  املذكورة،  لالأحداث  ال�شلبية  التداعيات  من  احلد  وق�شد   .2015 �شنة  هجم�ت 
الأوروبية وذلك  الأ�شواق  اأورو على م�شتوى   16  139 752 بـ  برن�جمه� الرتويجي مبيزانية قدرت 

بـ(13):
•��تنظيم 128 رحلة اإ�شتطالعية لفائدة 956 �شحفي ميثلون خمتلف و�ش�ئل الإعالم املرئية 

وامل�شموعة واملكتوبة.
•��تنظيم 43 رحلة اإ�شتطالعية لفائدة 1123 �شحفي من وكالء الأ�شف�ر ومتعهدي الرحالت.

•�امل�شاركة يف 109 معر�ض و�ش�لون �شي�حي دويل وجهوي.
•�امل�شاركة يف متويل 51 حملة اإ�شهارية م�شرتكة مع اأبرز متعهدي الرحالت الأوروبية.

خمت�شة  بيع  �شبك�ت  مع  ولق�ءات  تون�شية  �شي�حية  و�شهرات  خ��شة  عملي�ت   133 •��تنظيم 
وور�ش�ت عمل.

بلغ  ن�شبي  بوزن  تون�ص  اإلى  املتدفقة  ال�شياحية  الأ�شواق  �شدارة  يف  الفرن�صية  ال�ص�ق  ت�أتي 
31.6% خالل الفرتة )2000-2015(. اإل اأن مردوديتها قد تراجعت ب�شفة ملحوظة مطلع �شنة 
الو�شع  لإ�شتقرار  ونظرًا  و2013.   2012 �شنوات  ال�شلبية خالل  نت�ئجه�  �شل�شلة  وتوا�شلت   2011
ال�شيا�شي وامل�شادقة على الد�شتور واإن�شاء حكومة جديدة �شنة 2014، ك�ن من املنتظر واملتوقع اأن 
ت�شهد هاته ال�شوق اإنتعا�شة واأن ت�شاهم هاته املوؤ�شرات الإيجابية يف اإ�شتعادة ثقة متعهدي الرحالت 
واأ�شبح   %  50 تناهز  بن�شبة  الوافدين  عدد  يف  تراجع  ت�شجيل  مت  اأنه  اإل  التون�شية،  الوجهة  يف 
عدد الفرن�شيني ل يتج�وز 175 720 وافدًا مق�بل 1 293 385 وافدًا يف ال�شنة املرجعية 2010، 
ليزيد عمق التدهور اإلى 665 464 وافدًا �شنة 2015. ويبقى عدم ثقة الفرن�شيني يف اجلو العام 
زي�رة  عن  عزوفهم  اأ�شب�ب  اأهم  من  البيئي  الو�شع  وتدهور  الأمنية  الن�حية  من  وخ��شة  بتون�ض 
الوجهة التون�شية، ب�لإ�ش�فة اإلى الظرف الإقت�ش�دي ال�شعب الذي عرفته فرن�ش�، وحتذير وزارة 
التون�شية  اإلى عديد اجله�ت  ال�شفر  اخل�رجية الفرن�شية عرب موقعه� على الأنرتنت رع�ي�ه� من 

وخ��شة منه� من�طق اجلنوب التون�شي املح�ذية للحدود الليبية(14).

)13) الديوان الوطني التون�شي لل�شي�حة، التقرير ال�صن�ي 2015، ، �ض 35.
)14)  الديوان الوطني التون�شي لل�شي�حة، التقرير ال�صن�ي 2014، �ض 24- 25.
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تعترب اأملانيا هي الأخرى من بني الأ�شواق الأوروبية الكربى الوافدة على الوجهة التون�شية بوزن 
ن�شبي بلغ 16.9% يف املتو�شط، تليها اإيطاليا بـ %10.2، ثم اإجنليرتا بـ 9.8%. وجتدر املالحظة 
هنا، اأن ال�شوق الربيطانية هي الوحيدة من بني الأ�شواق الأوروبية الكربى التي تعدت اإجنازاتها 
اإلى  ذلك  ويف�شر   .2014 �شنة  بلغت%20.2   ه�مة  بن�شبة   2010 �شنة  امل�شجلة  الإجنازات  عتبة 
املجهودات املبذولة واملتوا�شلة من قبل وزارة ال�شياحة بالتعاون مع املهنيني لت�شجيع الربيطانيني 
على ق�شاء عطلهم يف تون�ص، اإلى جانب اإرتفاع قيمة اجلنية الإ�شرتليني مقابل الدينار التون�شي 
على  راهن�  و)Tui)اللذان   (Thomas Cook( الرحالت  متعهدي  كربى  من  اإثنني  دعم  الذي 
التي  بالأحداث  التاأثر  اإيجابي بعيدًا عن  ل�شلوك  ال�شائح الربيطاين  اإظهار  التون�شية، مع  الوجهة 

جّدت بتون�ض(15). 
مل ت�شكل باقي الدول االأوروبية املدرجة يف الدرا�شة �شوى ن�شب مل تتج�وز 4.6% ك�أبعد تقدير 

واملتمثلة يف كل من اإ�شب�ني�، تركي�، �شوي�شرا، بلجيك�، هولندا، النم�ش�، الربتغ�ل واليون�ن. 
2-2-2 ال�ص�ق املغاربية: تندرج ال�شوق املغ�ربية �شمن الأ�شواق ال�شي�حية اله�مة لهذا البلد، 
وت�أتي يف الرتتيب الث�ين بعد ال�شوق الأوروبية بن�شبة بلغت 41% يف املتو�شط. وال�شكل التايل يو�شح 

لن� التوزيع الن�شبي للوافدين املغ�ربة ح�شب اجلن�شية للفرتة )2015-2000).

ال�صكل رقم )2( 
الت�زيع الن�صبي مل�صادر احلركة ال�صياحية ال�افدة من املنطقة املغاربية اإلى ت�ن�ض

للفرتة )2000- 2015(

امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على معطيات امللحق رقم )2(.

)15) املرجع نف�شه، �ض 25.

الجزائر 
%34٫7

ليبي�
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�ش�ئح   1340075 من  اإرتفع  املغاربة  ال�صياح  عدد  اأن   (2( وامللحق رقم  ال�شكل  بيانات  ت�شري 
ال�ص�ق  2015. ومتكنت  �شنة   %51.6 بن�شبة  �ش�ئح   2765896 اإلى   2000 �شنة   %26.5 بن�شبة 
التون�شية  الوجهة  اإلى  للوافدين  الإجم�يل  الأولى من جمموع  املرتبة  على  املغاربية من ح�شوله� 
لل�شنوات 2013 و2014 و2015 بعد تراجع ال�شي�حة الأوروبية، وذلك رغم التذبذب�ت التي عرفته� 
خالل هذه ال�شنوات بت�شجيله� تراجع قدر بـ  4.2 %�شنة 2014 و10.9  %�شنة 2015. وقد ق�مت 
تون�ض خالل هذه الأخرية ب�لعديد من العملي�ت الرتويجية على هذه ال�شوق وذلك لتعزيز �شورته� 
كوجهة �شياحية. ومن اأبرز هذه العمليات م�شاركتها يف 6 مع�ر�ض و�ش�لون�ت �شي�حية واإ�شت�ش�فة 

13 �شحفي و58 وكيل اأ�شف�ر(16).

املتو�شط  يف  بلغ  ن�شبي  بـوزن  املغاربية  ال�شياحة  اإجمايل  من  الأكرب  الن�شيب  ليبيا  اإحتلت 
60.7%  رغم تراجع مردوديته� يف ال�شنوات الأخرية من الفرتة )2000-2015). ويتوافد معظم 
ال�شياح الليبيني اإلى تون�ص بغر�ص ال�شياحة العالجية و�شياحة الإ�شتجمام. ويعترب عامل احلدود 
املغربيون  ي�شكل  بينما مل  الن�شبة.  لإ�شتحواذها على هذه  الرئي�شي  املف�شر  البلدين  امل�شرتكة بني 
واملوريطانيني اإل ن�شبة �شئيلة من هذه احلركة تقدر بـ 1.5% و0.4% على التوايل. ويرجع هذا 
لعدم وجود و�شائل موا�شالت رخي�شة، هذا بالإ�شافة اإلى العامل الإقت�شادي حيث يتطلب ال�شفر 

اإلى تون�ص مبالغ مالية قد ل تتي�شر للعديد من املوريتانيني.
هذا  يف  عطلهم  ق�شاء  يف�شلون  الذين  اجلزائريني  من  للكثري  املف�شلة  الوجهة  ت�ن�ض  متثل 
البلد املج�ور لعدة اأ�شب�ب، منه� اأنه يعد من البلدان القليلة التي م� يزال اجلزائري يدخله� دون 
ت�أ�شرية، وكذا قرب امل�ش�فة التي توجود بني البلدين، دون اأن نن�شى اخلدم�ت ال�شي�حية التي توجد 
هناك مقارنة بتلك التي توفرها ال�شياحة الداخلية، وقد �شجلت تون�ص رقم قيا�شي لعدد الوافدين 
15.8 % مق�رنة ب�شنة  2015 اأي بزي�دة قدره�  1481312 �ش�ئح �شنة  بـ  من ال�شوق اجلزائرية 
2014. ومن اأجل رفع ن�شبة م�ش�همة ال�شوق اجلزائرية يف حركة ال�شي�حة الدولية الوافدة اإليه�، 
والتي متيزت بالنمو الإيجابي رغم الأو�شاع ال�شلبية التي مرت بها. تعاقدت تون�ص املمثَّلة بالديوان 
الوطني لل�شي�حة مع وك�لة )Memac Ogilvy Label Tunisie) لإجناز حملة اإ�شهارية بال�شوق 
2015 مببلغ يف  ب�شنة  امليزانية اخل��شة  وقد حددت  و2017.  و2016   2015 ل�شنوات  اجلزائرية 

دين�ر تون�شي(17) )حوايل 471 344 دولر).   حدود 700000 
ال�شي�ح  اأعداد متوا�شعة من  الأخرى  ت�ن�ض هي  ت�شتقبل  اأو�صطية:   ال�صرق  ال�ص�ق    3-2-2
الوافدين من هذه املنطقة، بن�شبةمل يتجاوز  0.7 % من اإجم�يل ال�شي�حة الدولية للفرتة الواقعة 
م� بني 2000 و2015، وهذا م� يعك�ض لن� �شعف ال�شي�حة العربية البينية اإذا م� اإ�شتثنين� ال�شي�حة 

)16) الديوان الوطني التون�شي لل�شي�حة، التقرير ال�صن�ي 2015، �ض 35.
)17) املرجع نف�شه، �ض 37.
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املغاربية. وال�شكل التايل يو�شح لنا ن�شيب الدول العربية من اإجمايل ال�شياحة الوافدة من منطقة 
ال�شرق الأو�شط للفرتة املذكورة �شابقًا.

ال�صكل رقم )3(
الت�زيع الن�صبي مل�صادر احلركة ال�صياحية  ال�افدة من منطقة ال�صرق االأو�صط اإلى ت�ن�ض

 للفرتة )2015 -2000(

امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على معطيات امللحق رقم )3(.

يت�شح من معاينة ال�شكل وامللحق رقم )3( اأن م�شاركة االأف�اج ال�صياحية الوافدة من منطقة 
ال�شرق الأو�شط �شهد اإرتفاع من 337 27 �ش�ئح �شنة 2000 اإلى 720 47 �ش�ئح �شنة 2015، بزي�دة 
�شابقًا  اإليها  امل�شار  بالأحداث  الأو�شط  ال�شرق  دول  معظم  تاأثرت  وقد  �شائح.   20  383 بـ  قدرت 
مم� نتج عنه تراجع يف اإجم�يل ال�شي�حة الوافدة منه� بـ 8.6 % و5.0 %�شنة 2013 و2015 على 
التوايل. وتتزايد اخلربات التون�شية فيم� يخ�ض ال�شي�حة الأوروبية، يف حني مل ت�شل اإلى مرحلة 
متقدمة فيم� يخ�ض ال�شي�حة العربية من حيث اجله�ز الفني والإداري والأ�شع�ر وو�ش�ئل الدع�ية 

والرتويج واإعداد الربامج.
 ويف اإطار تعزيز ح�ص�ر ال�جهة الت�ن�صية والعمل على رفع ح�شته� من هذه ال�شوق، �ش�ركت 
3 مع�ر�ض و�ش�لون�ت �شي�حية ب�ململكة العربية ال�شعودية والإم�رات ق�شد  2015 يف  ت�ن�ض �شنة 
مزيد التعريف باملنتج ال�شياحي التون�شي يف دول اخلليج. كما متت امل�شاركة يف 3 عملي�ت خ��شة 

حلث امل�شتثمرين اخلليجني على الإ�شتثمار يف الوجهة ال�شياحية التون�شية(18).

من  الوافدة  ال�شي�حية  التدفق�ت  حيث  من  الدول  �شدارة  ولبنان  ال�صع�دية  م�صر,  حتتل 
واالأردن  �ص�ريا  تليه�   .(2015-2000( للفرتة   %  7.60 بلغ  اإجمايل  ن�شبي  بتوزيع  املنطقة  هذه 

)18) املرجع نف�شه، �ض 36.

ال�شعودية
%17٫5

م�شر
%32٫8

لبن�ن %14
�شوري� %7٫9
الأردن %6٫9

فل�شطين %5٫3
العراق %3٫9

الكويت %3٫5
الأم�رات %3٫2

عم�ن %2٫5 قطر %2٫4
اليمن %2٫1

البحرين %1٫6



جملة بـحـوث اقتـ�سـاديـة عربـيـة

32

وفل�صطني والعراق واليمن بـ 26.1 %. بينم� دول اخلليج ذات الدخول الفردية املرتفعة �شكلت 
جمتمعة ن�شبة 13.2 % واملوزعة على كل من الك�يت بـ 3.5 %، االإمارات 3.2 %، عمان 2.5 %، 

قطر 2.4 %، البحرين  1.6 %.

ويرمي الت�ن�صي�ن لإ�شتقطاب ال�شياح اخلليجيني بالنظر اإلى اإمكاناتهم التي تتجاوز ما ينفقه 
ال�شياح الأوروبيون. ويقدر متو�شط اإنفاق ال�شائح العربي بـ 250 دولرًا يف اليوم عدا الإق�مة والنقل، 
وعلى هذا الأ�شا�ص و�شع التون�شيون خططًا لتو�شعة حمالت الرتويج يف البلدان اخلليجية وحت�شني 
الربط اجلوي بني بلدهم ومنطقة اخلليج. اإذ متكنت اخلطوط  التون�شية منذ �شنة 2007 من فتح 
رحالت مبا�شرة اإلى كل من الكويت واملنامة وقطر والإمارات العربية املتحدة(19)بوا�شطة خطوط 

مبا�شرة تعترب ج�شرًا للرحالت بني منطقة املغرب العربي وتون�ص(20).
مل ت�ش�هم هذه ال�شوق )الوم.اأ، كندا، الربازيل)(21)يف ال�شي�حة  ال�ص�ق االأمريكية:   4-2-2
0.5% يف املتو�شط، وهذا اأقل بكثري مما حتققه فرن�شا  مل تتج�وز  التون�شية اإل بن�شبة متوا�شعة 
وحده�. وال�شكل التايل يو�شح الن�شيب الن�شبي للوافدين من هذه الدول للفرتة )2015-2000).

ال�صكل رقم )4(
الت�زيع الن�صبي مل�صادر احلركة ال�صياحية ال�افدة من منطقة اأمريكا اإلى ت�ن�ض

 لـ )2015 -2000(

امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على معطيات امللحق رقم )4(.

)19)  اإفتتحت »القطرية« خطًا مبا�شرًا اإلى تون�ص ي�شمل اأربع رحالت يف الأ�شبوع، بينما د�شنت »الإماراتية« خطًا مبا�شرًا بني تون�ص 
ودبي وهي ت�شري اأربع رحالت يف الأ�شبوع. كذلك اإقرتبت »اخلطوط الكويتية« من التو�شل اإلى اإتفاق مع ال�شلطات التون�شية 
ملعاودة الرحالت اجلوية املبا�شرة بني تون�ص والكويت بعد توقف اإ�شتمر خم�شة ع�شر عامًا. ويف ال�شياق نف�شه اأعلنت :»طريان 

ال�شرق الأو�شط« اأنها تتهياأ ملعاودة ت�شيري رحالتها الأ�شبوعية على خط تون�ص - بريوت ما اأن تت�شلم طائراتها اجلديدة.
)20)  �شمرية ال�شديف، »اخلطوط التون�شية« تعزز �شبكتها اخلليجية برحالت مبا�شرة اإلى الكويت واملنامة، يومية احلياة، العدد 
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2007/7/2.html  :16159، 2 جويلية 2007، املوقع
الت�شنيف املعتمد من  اإح�شائيات وفق  اأتيح لدينا من  ال�شوق الدول الثالث فقط وذلك ح�شب ما  اإح�شاءات هذه  )21)  تخ�ص 

طرف وزارة ال�شي�حة وال�شن�ع�ت التقليدية التون�شية.

البرازيل %6

كندا
%43٫2

الو.م.اأ
%50٫8



33

ال�سنة 27، العدد 81 - يونيو /حزيران 2020

ال�صياحة  اأرقام  ت�ا�صع  لن�  تبني   (4( رقم  وامللحق  ال�شكل  يف  الواردة  املعلومات  حتليل  اإن 
ال�افدة من هذه ال�ص�ق، فهي مل تتج�وز 369 39 �ش�ئح ووزن ن�شبي 0.6 % خالل فرتة املذكورة 
�شابقا، على الرغم من حركة الدعاية والتن�شيط الوا�شعة التي �شهدتها والتي كان من املتوقع اأن 
توؤتي ثمارها يف ال�شياحة التون�شية. وقد عرفت هذه ال�شوق �شل�شلة من الإنخفا�ص نتيجة الظروف 
% تليه �شنة 2013 بـ 15.5 % وك�ن اآخره�  التي مرت به� تون�ض، ك�ن اأ�شده� �شنة 2011 بـ 38.5 
%. ومن �شمن اأبرز العملي�ت التي ق�مت به� تون�ض على م�شتوى �شوق اأمريك�  �شنة 2015 بـ 8.6 

)الو.م.اأ وكندا) ل�شنة 2015 تنظيم 11 معر�شً� و�ش�لونً� �شي�حي و3 عملي�ت اإ�شه�رية(22).
ال�.م.اأ وكندا من اأهم الدول امل�شدرة لل�شي�ح اإلى الع�مل، كم� اأن ال�صائح االأمريكي يتميز  تعترب 
بدخله واإنف�قه املرتفعني، اإل اأن ال�صياحة الت�ن�صية ل حتظى اإل بن�شيب �شعيف من حركة ال�شي�حة 
املغ�درة منهم�. وقد عرفت حركة ال�شي�حة الوافدة من ال�.م.اأ من �شنة 2000 اإلى �شنة 2015 اإنخف��ض 
قدر بـ 675 1 �شائح، وهذا ما ينطبق على كندا التي �شهدت هي الأخرى اإنخف��ض قدر بـ 306 6 �ش�ئح 
يف نف�ض الفرتة. وعلى م�شتوى الوزن الن�شبي لعدد ال�شي�ح الوافدين من اإجم�يل هذه ال�شوق ت�شدرت 

ال�.م.اأ الق�ئمة بـ 50.8 %، تليه� كندا بـ 43.2 %، واأخريا الربازيل بن�شة مل تتج�وز 6 %.

ال�شني،  )الي�ب�ن،  ال�شوق  هذه  يف  الأمر  يختلف  واالأقيان��صية:مل  االآ�صي�ية  ال�ص�ق   -5-2
اأ�شرتالي�)(23)عن ال�شوق الأمريكية، حيث بلغ ن�شيبها الن�شبي 0.2 % للفرتة الواقعة م� بني 2000 

و2015. وال�شكل املوايل يو�شح التوزيع الن�شبي للوافدين من هذه الدول للفرتة ال�شابقة.

ال�صكل رقم )5(
 الت�زيع الن�صبي مل�صادر احلركة ال�صياحية ال�افدة من منطقة اآ�صيا واأوقيان��صيا اإلى ت�ن�ض

 للفرتة )2015 -2000(

 امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على معطيات امللحق رقم )5(.

)22) الديوان الوطني التون�شي لل�شي�حة، التقرير ال�صن�ي 2015، �ض 35.
الت�شنيف املعتمد من  اإح�شائيات وفق  اأتيح لدينا من  ال�شوق الدول الثالث فقط وذلك ح�شب ما  اإح�شاءات هذه  )23)  تخ�ص 

طرف وزارة ال�شي�حة وال�شن�ع�ت التقليدية التون�شية.

الي�ب�ن
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ت�شري بيانات ال�شكل وامللحق رقم )5) اإلى اإرتفاع عدد ال�افدين من هذه ال�ص�ق من 011 11 
 .% 1.4 2014 مبعدل زيادة بطيء بلغ يف املتو�شط  482 13 �ش�ئح �شنة  اإلى   2000 �ش�ئح �شنة 
بينم� �شهدت �شنة 2015 اإنخفا�ص حاد زاد يف تعميق الهوة بني دول هذه املنطقة كم�شدرة لل�شياح 
وتون�ض كم�شتقبلة لهم، وقد قدر بـ 46.4 %. وهذا م� يوؤكد على اأهمية اجل�نب الأمني يف حتديد 
ال�شوق  يف  جمهوداته�  ركزت  التون�شية  ال�شي�حية  الوجهة  �شورة  ولتح�شني  ال�شي�حية.  املق��شد 
9 مع�ر�ض و�ش�لون�ت  2015 على ال�شني واليابان، وذلك من خالل م�شاركتها يف  الآ�شيوية �شنة 
عملي�ت   5 تنظيم  اإلى  ب�لإ�ش�فة  ب�لي�ب�ن،  �شي�حية  و�ش�لون�ت  مع�ر�ض  و3  ال�شني  يف  �شي�حية 

اإ�شه�رية خ��شة ودعوة 17 وكيل اأ�شف�ر و27 �شحفي �شيني(24).
تعد ال�ص�ق اليابانية(25)من اأهم الأ�شواق يف هذه املنطقة اإذ اإ�شتاأثرت يف املتو�شط بـ %60.3 
والتي  الدرا�شة،  فرتة  خالل  امل�شجلة  ال�شعيفة  الأرق�م  رغم  منه�  الوافدة  ال�شي�حة  حركة  من 
بوزن  �ش�ئح   2 071 2000 مق�بل  �شنة   %75.8 بـ  ن�شبي قدر  بوزن  �ش�ئح   8 343 اإنخف�شت من 
ن�شبي قدر بـ 28.7% �شنة 2015. وذلك ل�صالح ال�صني التي اإ�شتحوذت على ن�شبة 24.9% وزي�دة 

بلغت 698 2 �ش�ئح لنف�ض الفرتة . وتبقى الن�شبة الأقل لدولة اأ�شرتالي� التي حظيت بـ %14.8. 

2-3 الطار النظري لنموذج الجاذبية للطلب ال�سياحي

ال�صياحي،  للطلب  اجلاذبية  لنم�ذج  الريا�صية  ال�صيغة  على  التعرف  اجلزء  هذا  يح�ول 
الدرا�شة  اإلى ج�نب حتديد عينة  الدرا�شة،  التي �شتكون حمل  اإ�شتعرا�ض املتغريات اجل�ذبية  مع 

وم�ش�در البي�ن�ت.
2-3-1 بناء من�ذج اجلاذبية للطلب ال�صياحي

قوى  حول  اجل�ذبية  لنظرته  الأ�ش��شية  املع�دلة   (1687(  )Newton( ني�تن  اإكت�شاف  بعد 
اجلذب بني ج�شمني. مل يقت�شر هذا النموذج على الفيزياء فقط، بل اأ�شتخدم بكرثة يف خمتلف 
العلوم خا�شة الإقت�شادية منها. ويعود تطبيق مبداأ فيزياء ني�تن على درا�ش�ت العلوم الجتم�عية 
التف�عالت  جمموعة  لتو�شيح   1860 �شنة   (H.Carey( كاري  االقت�صادي  طرف  من  مرة  لأول 
للن�شاطات الإن�شانية(26). ويف �شنة 1885 ق�م رافن�صتني )Ravenstien) بتطبيق مفهوم اجلاذبية 

)24) الديوان الوطني التون�شي لل�شي�حة، التقرير ال�صن�ي 2015، �ض 35.
)25)  تعترب اليابان اأقل الدول ال�شناعية من حيث الإجازات ال�شنوية والعطالت مدفوعة الأجر، والتي يبلغ عددها خالل ال�شنة 55 يوم. 

وهذا يلعب دور يف احلد من م�شاهمتها يف حركة ال�شياحة الدولية لي�ص على م�شتوى دولة تون�ص واإمنا على م�شتوى العامل ككل.
(26(  Fred Bonhomme, un modèle de gravité pour le commerce Canada- Etats-Unis et les effets fron-

tières : Une approche dynamique appliquées de panel sur la période 1990-1999, Rapport de re-
cherche présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de maîtrise ès 
sciences économiques, Université de Montréal Canada, Février 2004, P10. 
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يف درا�شة الهجرات ال�شك�نية. بينم� اإ�شتخدمه رايل �صنة Reilly’s( 1931) ليف�شر قوة اجلذب يف 
.(27)(Reailling model) التج�رة يف املن�طق الكبرية يف منوذجه امل�شمى

وترجع اأول حم�ولة يف اإ�شتخدم من�ذج اجلاذبية )Gravity models( قي��شيً� لدرا�شة تدفق�ت 
 .(28))Pöyhönen(1963 وفيه�نني )Timbergen(1962 التج�رة الدولية اإلى كل من تنربجن
الثنائية بني دولتني يرتبط  التجارة  فاإن حجم  بقان�ن اجلاذبية لني�تن،  اأ�شوة  اأنه  اأو�شح�  فقد 
امل�شافة  ومع  لهما(،  الإجمايل  املحلي  الناجت  اأنه  على  )مقا�شًا  للدولتني  الإقت�شادي  احلجم  مع 
بينهما )كتعبري عن العوائق الطبيعية بينهما(. وبذلك ميثل منوذج اجلاذبية يف التج�رة الدولية 
بالتنا�شب طرديًا مع  ال�شلعي بني قطرين  التدفق  اإقت�شادية قيا�شية تف�شر  العامة دالة  يف حالته 
البلدين(29).  امل�ش�فة بني  تفر�شه�  التي  النقل  تك�ليف  الوطني، وعك�شيً� مع  اأي دخلهم�  كتلتيهم� 
وك�نت ال�شورة الأ�ش��شية للنموذج )Basic Gravity Model) كم� ظهرت يف درا�شة تنربجن 

على النحو الت�يل(30): 
3/.. 21 aaa DYYaT jiij =

ijT : حجم التج�رة من الدولة i نحو الدولة j )�ش�درات اأو وردات).

a : ثابت اجلاذبية.  

: احلجم القت�شادي للدولة i و j مق��ض ب�لن�جت املحلي الإجم�يل لهم�. ji YY ,

: امل�ش�فة اجلغرافية )ب�لكيلومرتات اأو الأمي�ل) بني الدولتني  iوj، وهي موؤ�شر عن تكلفة  ijD
النقل والوقت. 

من�ذج اجلاذبية للطلب ال�صياحي فاإن بناءه مت من خالل تنقيح منوذج اجلاذبية  وب�لن�شبة 
للتجارة، عن طريق حتويل املتغريات بحيث تتنا�شب مع املتغريات املرتبطة بال�شياحة. فال�شياحة 
اأي بلدين ل تعتمد على ظروف العر�ص والطلب فقط، ولكن هناك عوامل  كمنتج ت�شديري بني 
اأخرى توؤثر على م�شتوى ال�شياحة بني البلدين، فهناك عوامل اإيجابية ت�شاعد على تن�شيط حركة 
النقل  تكاليف  العوامل  هذه  بني  ومن  الدول.  بني  ال�شياحية  احلركة  تثبط  �شلبية  اأو  ال�شياحة، 

2013)، بحث مقدم   - )27)  علي حممد علي العب�دلة، حمددات تدفق التجارة اخلارجية لفل�صطني )منوذج اجل�ذبية 1995 
لنيل درجة م�ج�شتري يف برن�مج اقت�ش�دي�ت التنمية، اجل�معة الإ�شالمية – غزة، فل�شطني، 2015، �ض 44.

(28)  Bernard Guillochon et Annie Kawecki, Economie international –Commerce et Macroéconomie–, 
éme5  édition, Dunod, Paris, 2006, P 92.

(29(  Jean- Louis Muécheilli et Thierry Mayer، Economie internationale، Edition Dalloz، 2005، P 236.
(30(  Ozan Saray، Kadir Karagoz، Determinants of  Tourist Inflows In Turkey in turkey: Evidence from 

Panel Gravity Model،  ZKU Journal of Social Sciences، Volume 6، Number 11، 2010، P 38.
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والعوائق غري الكمية التي لها دور يف التاأثري على حجم ال�شياحة بني الدول، كعائق اللغة اأو اجلوار 
مثاًل. وبذلك مت حتديد ال�شيغة العامة لنموذج اجلاذبية يف جمال ال�شياحة على النحو التايل(31):

. j وامل�شدر i حجم الطلب ال�شياحي بني املق�شد :

: ثابت اجلذب. K

.i عامل جذب حلركة ال�شياحة يف املق�شد : iM

. j عامل توليد حلركة ال�شياحة من امل�شدر : jM

. j وامل�شدر i امل�ش�فة بني املق�شد : ijD

من�ذج اجلاذبية للطلب ال�صياحي يف�شر تدفق ال�شي�حة بني  من هذه العالقة، يت�شح لن� اأن 
اأي بلدين على اأنه دالة يف خمتلف العوامل التي توؤثر على حجم ال�شياحة بينهما، بغ�ص النظر عن 

طبيعة هذه العوامل، اأك�نت اإيج�بية اأم �شلبية.
2-3-2  من�ذج اجلاذبية للطلب ال�صياحي املقرتح

•��حتديد متغريات النم�ذج: من اأجل تقدير الأثر الكمي للمتغريات الداخلة يف دالة الطلب 
على اخلدم�ت ال�شي�حية يف تون�ض )الدولة حمل الدرا�شة) خالل الفرتة )2015-2000)، 

نتخذ ال�شيغة الأ�ش��شية للنموذج على النحو الت�يل:

ال�شكل  على  املعادلة  ت�شبح  والتحليل  القيا�ص  بغر�ص  متغري  لكل  الطبيعي  اللوغاريتم  وباأخذ 
اخلطي كالآتي:

ijtjtitijijijijit

itijtijtjtjtijt

ExtcIntcHistBordLangLnDistLnNU
LnHBLnREXLnRPLnPOPLnGNIpcLnTA

ebbbbbaa

aaaaaa

++++++++

+++++=

5432176

543210

(31(  Rajeeshwaran Moorthy، An Empirical Analysis of Demand Factors For Malaysian Tourism Sector 
Using Stochastic Methods، review of Integrative Business and Economics Research، Hong Kong 
Polytechnic University، vol 3, 2014, P 261.
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(33 وفيم� يلي تو�شيف متغريات هذا النموذج، مع حتديد الإ�ش�رة املتوقعة لكل متغري:)32)
:
 .t يف ال�شنة i اإلى دولة املق�شد  j حجم الطلب ال�شياحي مقا�ص بعدد ال�شياح الوافدين من دولة امل�شدر

: jtGNIpc
اأثر  له  يكون  اأن  املتوقع  ومن   .t ال�شنة  j  يف  امل�شدر  دولة  الإجم�يل يف  الوطني  الدخل  الفرد من  ن�شيب 

.a
1
اأيج�بي، اأي �0≺�

:
.a2

عدد �شك�ن دولة امل�شدر  j يف ال�شنة t. ومن املتوقع اأن يكون له اأثر اأيجابي، اأي �0≺�

:
ال�شعر الن�شبي لل�شي�حة بني دولة امل�شدر j  ودولة املق�شد i يف ال�شنة t. وهو عب�رة عن الن�شبة بني الرقم 
القيا�شي لإ�شعار الإ�شتهالك يف الدولة امل�شدرة لل�شياح وامل�شتقبلة لهم، ومن  املتوقع اأن يكون له اأثر �شلبي، 

.a
3
اأي �0≻�

:
�شعر ال�شرف احلقيقي لعملة دولة املق�شد i مق�بل عملة دولة امل�شدر j  يف ال�شنة t. ومن املتوقع اأن يكون 

.a
4
له اأثر �شلبي، اأي �0≻�

:
عدد الأ�شرة الفندقية مبختلف اأنواعه� يف دولة املق�شد i يف ال�شنة t. ومن املتوقع اأن يكون له اأثر اأيجابي، 

.a
5
اأي �0≺�

:.a
6
عدد م�شتخدمي الأنرتنت يف دولة املق�شد i يف ال�شنة t. ومن املتوقع اأن يكون له اأثر اأيجابي، اأي �0≺�

:
امل�ش�فة اجلعرافية بني ع��شمة دولة املق�شد i وع��شمة دولة امل�شدر j  ب�لكيلومرتات. ومن املتوقع اأن يكون 

.a
7
لها اأثر �شلبي، اأي �0≻�

:
متغري وهمي ي�أخذ القيمة 1 لوجود لغة ر�شمية م�شرتكة بني الدولتني i و j  و0 بخالف ذلك. ومن املتوقع اأن 

.β
1
يكون له اأثر اأيجابي، اأي �0≺�

:
متغري وهمي ي�أخذ القيمة 1 لوجود حدود م�شرتكة بني الدولتني i و j  و0 بخالف ذلك. ومن املتوقع اأن يكون 

.β
2
له اأثر اأيجابي، اأي �0≺�

:
متغري وهمي ي�أخذ القيمة 1 لوجود ت�ريخ اإ�شتعم�ري بني الدولتني i و j  و0 بخالف ذلك. ومن املتوقع اأن 

.β
3
يكون له اأثر اأيجابي، اأي �0≻�

:
متغري وهمي ي�أخذ القيمة 1 يف ال�شنة التي �شهدت فيه� دولة املق�شد i توتر اأمني و0 بخالف ذلك)32). ومن 

.β
4
املتوقع اأن يكون له اأثر �شلبي، اأي �0≻�

: jtExtc
متغري وهمي ي�أخذ القيمة 1 يف ال�شنة التي �شهدت فيه� دولة امل�شدر j  اأزمة )اأمنية،  اإقت�ش�دية، طبيعية)32)  

.β
5
وبخالف ذلك. ومن املتوقع اأن يكون له اأثر �شلبي، اأي �0≻�

)32)   تتمثل هذه ال�شنوات يف: 2002 تفجري جربة، 2007 حادثة �شليمان، 2011 الثورة التون�شية، 2012 اأحداث جبل ال�شعابني، 
2013 تفجري �شو�شة، 2014 عملية رواد، 2015 هجوم متحف ب�ردو وهجوم �شو�شة.

)33)   نظرًا ل�شعوبة ح�شر جميع هذه الأزم�ت يف عينة الدرا�شة املمثلة يف 31 دولة خالل الفرتة الواقعة م� بني 2000 و2015، 
مت الإقت�شار على ثالث اأزمات خارجية كان لها تداعياتها على حركة ال�شياحة على امل�شتوى العاملي. تتمثلت يف اأحداث 11 

�شبتمرب �شنة 2001، اأحداث �شنة 2003، الأزمة امل�لية الع�ملية 2009-2008.

ijtRP

ijtREX

ijDist

ijLang

ijBord

ijColony

itIntc
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:a
1�
,a

2�
,....a

7

اأن املعادلة يف �شكل لوغاريتمي مزدوج  متثل معلمات النموذج بالن�شبة للمتغريات التف�شريية الكمية، ومبا 
β متثل معلمات النموذج بالن�شبة للمتغريات التف�شريية 

1�
,�β

2�
,....�β

3
ميكن تف�شريه� كمرون�ت. بينم�: 

.Ln ولي�ض يف �شورة Level الكيفية التي مت التعبري عنها يف �شورة

:εijt
حد اخلطاأ الع�شوائي. Ln: تعرب على اللوغاريتم الطبيعي.

:  i.i = Tun دولة مق�شد ال�شي�ح املمثلة يف تون�ض

: j.j = Fra, Ger, Spa…..….,Aus دولة م�شدر ال�شي�ح املمثلة يف عينة الدرا�شة

: t.t = 2000, 2001……., 2015 متثل �شنوات الدرا�شة

• عينة الدرا�صة وم�صادر البيانات: تغطي الدرا�شة تدفقات الأفواج ال�شياحية اإلى تون�ص خالل 
تتمثل  اأ�ش��شية،  اأربعة من�طق  31 دولة من  لـ  ب�لن�شبة  2000 و2015  �شنة  الواقعة م� بني  الفرتة 
اأمريكا  منطقة  اأو�شطية،  وال�شرق  املغاربية  الدول  ت�شم  التي  العربية  املنطقة  اأوروبا،  منطقة  يف 

ومنطقة اآ�شيا واأقيانو�شيا. واجلدول التايل يظهر لنا قائمة الدول ح�شب كل �شوق.

جدول رقم )1(

 دول عينة الدرا�صة

عينة الدول ورمزهااالأ�ص�اق امل�صدرة لل�صياح

تركي�  ال�ص�ق االأوروبية  ،(Ita( اإيطاليا   ،)Eng( اإجنليرتا   ،)Spa( ،اإ�شب�ني�   (Ger( اأمل�ني�   ،(Fra( فرن�ش� 
 ،(Por( الربتغ�ل ،(Ast( �النم�ش ،(Hol( هولندا ،(Bel( �بلجيك ،(Swi( شوي�شرا�  (Tur(

(Grc( اليون�ن
)Mau) )، م�شر )Egy)، لبن�ن ال�ص�ق العربية )Lib)، موريت�ني�  )Mor)، ليبي�  اجلزائر )Alg)، املغرب 

 ،(Emi( الإم�رات ، (Qat( قطر )Yem( اليمن ،(Sau( ال�شعودية ،(Jor( الأردن ،(Leb(
(Bah( البحرين ،(Kuw( الكويت ،(Oma( عم�ن

الو.م.اأ )USA)، كندا )Can)، الربازيل )Bra)ال�ص�ق االأمريكية

ال�ص�ق االآ�صي�ية 
واالأقيان��صية

(Aus( �اأ�شرتالي ،(Jap( الي�ب�ن

امل�صدر: من اإعداد الباحثني.
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وبالن�صبة مل�صادر البيانات املتعلقة مبتغريات من�ذج اجلاذبية املعتمد عليه يف عملية  التقدير، 
فقد مت احل�شول على ن�شيب الفرد من الدخل الوطني، عدد ال�شكان، عدد م�شتخدمي الأنرتنت، 
الدولر  مقابل  الدرا�شة  عينة  لعمالت  الإ�شمي  ال�شرف  و�شعر  الإ�شتهالك  لأ�شعار  العام  املوؤ�شر 
الأمريكي )املعطيات الأولية حل�شاب ال�شعر الن�شبي لل�شياحة و�شعر ال�شرف احلقيقي( من قاعدة 
بي�ن�ت البنك الدويل (http://data.worldbank.org/indicator). بينم� عدد ال�شي�ح الوافدين 
وعدد الأ�شرة م�شدرهم� وزارة ال�شي�حة التون�شية. وفيم� يتعلق مبتغريات املمثلة يف امل�ش�فة اللغة 
امل�شرتكة، احلدود امل�شرتكة، التاريخ الإ�شتعماري، مت احل�شول عليها من قاعدة معطيات مركز 
الدرا�ش�ت امل�شتقبلية واملعلوم�ت الدولية CEII الذي و�شعه Mayer and Zignago �شنة 2005. 

يف حني متغريي الأزمات الداخلية واخلارجية مت حتديدها من مواقع خمتلفة. 
ولتقدير هذا النموذج ي�شتخدم يف ذلك اأ�شلوب الدمج بني ال�شال�شل الزمنية واملّكونة من 16 
�شنة والناجتة عن تغطية الفرتة ال�شنوية من 2000 اإلى 2015 والبيانات املقطعية التي تعرب عن 
عدد دول الدرا�شة والب�لغة 31 دولة، وبذلك يكون عدد امل�شاهدات املعتمد عليها يف التحليل  496 

م�شاهدة.

2-4 تقدير وتحليل نموذج الجاذبية للطلب الدولي على الخدمات ال�سياحية في 
تون�س خالل )2015-2000(

املتغريات مع حتديد  لبي�ن�ت  الإح�ش�ئية  بدرا�شة اخل�ش�ئ�ض  نح�ول من خالل هذا اجلزء 
النموذج املالئم لها للتقدير، ثم حتليل النتائج املح�شل عليها وذلك على النحو التايل:

2-4-1 اخل�صائ�ض االإح�صائية ملتغريات اجلاذبية الإجمايل عينة الدرا�صة

يو�شح اجلدول رقم )2( اخل�شائ�ص الإح�شائية للمتغريات منوذج اجلاذبية اخلا�ص بالطلب 
ال�شي�حي يف تون�ض للفرتة )2000-2015(، حيث يظهر املتو�شط والو�شيط، اأكرب قيمة واأقل قيمة 

والإنحراف املعي�ري.
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جدول رقم )2(

اخل�صائ�ض االإح�صائية ملتغريات الدرا�صة خالل الفرتة )2015-2000(

UN it HB it REX itt R itt POP jt GNIPC jt POP ijt المقاييس

2579455 230718.3 51.91268 1.022200 43599222 25538.24 169810.8 Mean

2313056 238495.0 0.851362 0.999980 19956234 23225.00 12546.00 Median

5469980 242146.0 1291.056 3.720315 3.21E+08 88480.00 2236135 Maximum

266727.9 197453.0 0.122607 0.618645 19153000 420.0000 223.0000 Minimum

1857401 13653.87 203.9736 0.204756 1.05E+08 19730.19 369152.5  Std.Dev

496 496 496 496 496 496 496 Observations

31 31 31 31 31 31 31 Cross section

Extc jt Intc it Colony ij Bord ij Lang ij Dist ij
المقاييس

/ 0.187500 0.437500 0.064516 0.064516 0.580645 3509.882 Mean

/ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 2088.653 Median

/ 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 16362.34 Maximum

/ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 527.6650 Minimum

/ 0.390706 0.496579 0.245918 0.245918 0.493952 3334.593  Std.Dev

/ 496 496 496 496 496 496 Observations

/ 31 31 31 31 31 31 Cross section

.Eviews 9 امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على خمرجات الربنامج االإح�صائي 

للمتغريات  الإح�ش�ئية  ب�ملق�يي�ض  واملتعلقة  اأعاله،  الواردة  االإح�صاءات  خالل  من  لن�  يظهر 
عدد  اأن  م�شاهدة،   469 م�شاهدات  بعدد  دولة   31 يف  واملمثلة  الدرا�شة  عينة  لإجم�يل  اجل�ذبية 
ال�شياح الوافدين اإلى تون�ص خالل فرتة الدرا�شة بلغ اأق�شاها �شنة 2013 مبقدار 2236135 �ش�ئح 
من دولة ليبي�، بينم� اأقل عدد لل�شي�ح الوافدين ك�ن �شنة 2000 بـ 223 �ش�ئح من دولة البحرين. 
وقد بلغ متو�شط عدد الوافدين اإلى تون�ص ما يعادل 810.8 169 �ش�ئح يف الفرتة الواقعة م� بني 
�شنة 2000 و�شنة 2015، وذلك ب�إنحراف معي�ري كبري قدر بـ 152.5 369 �ش�ئح وهو يدل على 

اإختالف عدد الوافدين بني املقاطع العر�شية ب�شكل كبري. 
اأم� بالن�صبة للمتغريات امل�صتقلة واملتعلقة بدول الطلب ال�صياحي واملمثلة يف كل من الدخل 
و3.21E+08ن�شمة  88 دولر   480 بلغت  لهما  قيمة  اأق�شى  اأن  ال�شكان، نالحظ  الفردي وحجم 
ل�شنتي 2013 و2015 يف كل �شوي�شرا والو.م.اأ على التوايل. بينم� متغريي الأ�شع�ر الن�شبية و�شعر 
ال�شرف احلقيقي لعملة الدينار التون�شي مقابل عمالت الدول امل�شدرة لل�شياح اللذان يعك�شان 
م�شتوى الأ�شعار وتكاليف املعي�شة بني البلد امل�شدر وتون�ص، قد بلغا اأق�شى قيمة لهما �شنتي 2003 
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و2004 بقيمة قدرت لكل منهم� 3.72 و1291.05 لرية لكل 1 دين�ر تون�شي، وذلك ب�لن�شبة لرتكي� 
ولبن�ن على التوايل. وفيم� يخ�ض املتغريات املتعلقة  ب�لعر�ض ال�شي�حي يف تون�ض املعرب عنه� بعدد 
الأ�شرة واإ�شتخدام الأنرتنت، بلغت قيمتهم� العظمى 242146 �شرير، 5469980 م�شتخدم يف �شنة 
2011 و2015 على التوايل. اأما متغري امل�شافة اجلغرافية بلغ اأق�شاه 362.34 16 كم وهي امل�ش�فة 

التي تف�شل بني ع��شمة تون�ض وع��شمة اأ�شرتالي�. 
وفيما يتعلق بالقيم الدنيا، فقد قدرت ب�لن�شبة ملتغريي الدخل الفردي وحجم ال�شك�ن م� مقدارة 
420 دولر و592267 ن�شمة �شنة 2000، وهما تخ�شان كل من دولة اليمن وقطر على التوايل. يف 
حني بلغت القيمة الدنيا لالأ�شعار الن�شبية و�شعر ال�شرف احلقيقي ما يعادل 0.61 و0.12 لرية لكل 
1 دين�ر تون�شي، لكل من اليمن وتركي� وذلك �شنتي 2015 و2000 على التوايل. بينم� قدرت قيمة كل 
من عدد الأ�شرة واإ�شتخدام الأنرتنت  453 197 �شرير و266728 م�شتخدم ل�شنة 2000 لكل منهم�. 

اأم� اأق�شر م�ش�فة ك�نت بني ع��شمة تون�ض وع��شمة ليبي� بـ 527.6650 كلم.
الإ�شتعماري،  املا�شي  امل�شرتكة،  واحلدود  اللغة  يف  املمثلة  ال�همية  املتغريات  يخ�ض  فيما 
الأزمات الداخلية واخلارجية، نالحظ اأنها تاأخذ القيمة 0 كقيمة دني� له� والقيمة 1 كقيمة ق�شوى 
% من التدفق�ت  له� خالل الفرتة )2000-2015(، ويتبني لنا اأي�شًا من خالل املتو�شط اأن 58 
له�  التي  البلدان  % بني  و6.4  تون�ص،  لغة م�شرتكة مع  تتقا�شم  التي  البلدان  الثنائية حتدث بني 
% بني البلدان التي لها تاريخ اإ�شتعماري م�شرتك مع تون�ص، يف  حدود م�شرتكة مع تون�ص، و 6.4 
% من �شنوات فرتة الدرا�شة حدثت فيها اأزمات داخلية يف تون�ص، بينما  حني اأن م� ن�شبته 43.7 

% من هذه ال�شنوات اأ�شرن� فيه� اإلى حدوث اأزم�ت خ�رجية.  18.7
2-4-2  اإختبارات حتديد النم�ذج املالئم

اأ- اإختبارات التجان�ض: تتمثل مراحل هذا الإختب�ر يف:
•�اإختبار التجان�ض الكلي: نقوم بح�شاب قيمة اإح�شائية في�شر ثم نقارنها بالقيمة املجدولة 

وذلك على النحو الت�يل:

: جمموع مربع�ت البواقي لنموذج الإنحدار التجميعي واملو�شحة يف امللحق رقم )7).  PooledSCR

SCR       : جمموع جمموع مربع�ت البواقي لنم�ذج جميع الدول كل على حدى واملو�شحة 
يف امللحق رقم )6).
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ومب� اأن اإح�صائية في�صر املجدولة عند م�شتوى معنوية 5 % والتي تقدر بـ  
اأقل من قيمة في�شر املح�شوبة  ف�إنه يتم رف�ض فر�شية العدم التي م�شمونه� ت�ش�وي 
فر�شية  رف�ص  اأي  الدول،  جلميع  بالن�شبة  املف�شرة  املتغريات  معامالت  وت�شاوي  الثابتة  احلدود 
الثانية  املرحلة  اإلى  بالإنتقال  لنا  ي�شمح  ما  وهذا  الدرا�شة.  ملعطيات  التجميعي  النموذج  مالئمة 

املتمثلة يف اإختب�ر جت�ن�ض مع�مالت املتغريات املف�شرة ب�لن�شبة جلميع الدول.
اإختبار جتان�ض معامالت املتغريات املف�صرة بالن�صبة جلميع الدول: نقوم بح�ش�ب قيمة  �•

اإح�شائية في�شر ثم نقارنها بالقيمة املجدولة وذلك كما يلي:

: جمموع مربعات البواقي لنموذج الآثار الفردية الثابتة واملو�شحة يف امللحق رقم )7). FEMSCR

SCR     : جمموع جمموع مربع�ت البواقي لنم�ذج جميع الدول كل على حدى واملو�شحة 
يف امللحق رقم )6).

ومب� اأن اإح�صائية في�صر املجدولة عند م�شتوى معنوية 5 % والتي تقدر بـ  
اأكرب من قيمة في�شر املح�شوبة  ف�إنه يتم قبول فر�شية العدم التي م�شمونه� ت�ش�وي 
مع�مالت املتغريات املف�شرة ب�لن�شبة جلميع الدول. وهذا م� ي�شمح لن� ب�لإنتق�ل اإلى املرحلة الث�لثة 

املتمثلة يف اإختبار جتان�ص احلدود الثابتة.
بالقيمة  نقارنها  ثم  في�شر  اإح�شائية  قيمة  بح�شاب  نقوم  الثابتة:  احلدود  جتان�ص  اإختبار  �•

املجدولة وذلك على النحو الت�يل:

: جمموع مربع�ت البواقي لنموذج الإنحدار التجميعي واملو�شحة يف امللحق رقم )7). PooledSCR

: جمموع مربعات البواقي لنموذج الآثار الفردية الثابتة واملو�شحة يف امللحق رقم )6). FEMSCR

ومب� اأن اإح�صائية في�صر املجدولة عند م�شتوى معنوية 5 % والتي تقدر بـ  
calF=7.154 ف�إنه يتم رف�ض فر�شية العدم التي م�شمونه� جت�ن�ض  اأقل من قيمة في�شر املح�شوبة 
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احلدود الثابتة مبعنى وجود الآثار الفردية للدول، ومنه فاإن النموذج املالئم ملعطيات الدرا�شة هو 
منوذج الآثار الفردية. 

ب- اإختبار ه��صمان: بعد التاأكد من وجود تاأثريات فردية من خالل اإختبار التجان�ص، ل بد 
من فح�ص طبيعة هذا الأثر، بحيث يجب معرفة ما اإذا كانت من نوع الآثار الثابتة اأو الع�شوائية من 

خالل هذا الإختب�ر الذي تظهر نت�ئجه يف اجلدول الت�يل:
جدول رقم )3(

نتائج اإختبار ه��صمان

.Eviews 9 امل�صدر: خمرجات الربنامج االإح�صائي

يت�شح لن� من خالل نتائج اإختبار ه��صمان اأن الإحتم�ل املق�بل له اأقل من م�شـــتوى املعنوية 
، وهذا معن�ه قبول الفر�شية البديلة التي م�شمونه� اأن منوذج  5 % اأي 
الآثار الثابتة هو املنا�شب لإختبار اأثر متغريات منوذج اجلاذبية على حجم الطلب ال�شياحي يف 

تون�ض.
2-4-3 حتليل نتائج من�ذج االآثار الثابتة

اإن نتائج عملية تقدير من�ذج اجلاذبية للطلب على خدمات ال�صياحية يف ت�ن�ض من عينة 
الدرا�شة املمثلة يف 31 دولة من خمتلف الأ�شواق امل�شدرة لل�شي�ح اإلى تون�ض خالل الفرتة )2000-

للتقدير، يلخ�شها اجلدول  اأ�شلوب  اأف�شل  باإعتباره  الثابتة  اأ�شلوب الآثار  2015(، بالإعتماد على 
الت�يل:
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جدول رقم )4(

خمرجات من�ذج اجلاذبية املتعلق باالآثار الثابتة خالل الفرتة )2015-2000(
VariableCoefficientt-statisticVariableCoefficientt-statistic

C-23.9901*-3.4444HBit1.5956**2.7513

jtGNIpc0.4302*7.1730NUit0.3174*2.5983

jtPOP0.8035*8.2339Intcit-0.1870*-6.3256

ijtRP-0.1585*-2.8015Extcji-0.0603***-1.8333

ijtREX-0.1233*-2.5144statF −1161.010

2R0.9897Pr ob (F - sta)0.0000
2

R0.9888D- Watson1.2080

اآلثار الثابتة للدول
SauJorLebEgpMauLibMorAlg

-1.4581-0.1025-3.7694-1.6424-1.32965.9108-0.16101.7823
GerFraBahKuwOmaEmiQatYem

2.74663.58080.02080.0857-0.3995-2.0947-1.1704-5.2912
AstHolBelSwiTurItaEngSpa

2.35041.8203.07272.4834-0.95552.51692.57650.9127
/AusJapBraCanUSAGrcPor
--2.0322-4.5994-3.8652-0.4337-1.96890.01331.4274

امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على امللحق 41.         * معن�ي عند %1, ** معن�ي عند 5 %, *** معن�ي عند 10 %.

تتغري  التي  امل�شتقلة  املتغريات  بع�ض  اإدراج  ميكن  ل  الثابتة  االآثار  من�ذج  اإ�شتخدام  ظل  يف 
مقطعيًا فقط ول تتغري زمنيًا )time invariant). فمتغري امل�ش�فة اجلغرافية واملتغريات الوهمية 
اخلا�شة مبدى وجود حدود ولغة وما�شي اإ�شتعماري م�شرتكة تتغري ح�شب الوحدات املقطعية فقط. 
وبالتايل تكون مثل هذه املتغريات �شمن الآثار الثابتة املدرجة يف احلد املطلق. ويوؤدي ت�شمينها يف 
النموذج اإلى اإ�شتحالة التقدير يف ظل الإرتباط اخلطي بينهما وبني احلد املطلق. ولذلك مت حذف 
هذه املتغريات من النموذج، على اأن يتم اإدراجه� �شمن منوذج اآخر للتعرف على الوزن الن�شبي 

لكل من هذه املتغريات داخل احلد املطلق. وفقًا للعالقة التالية(34):

(34(  Mohammad ALAWIN، Ziad ABU-LILA, Uncertainty and Gravity Model For International Tour-
ism Demand in Evidence From Panel-Garch Model، Applied Econometrics and International De-
velopment، Vol. 16-1 (2016(، P 139.
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حيث FE ij تعرب عن الآثار الثابتة، واجلدول التايل يو�شح لنا نتائج التقدير:
جدول رقم )5(

نتائج تقدير املتغريات التي تتغري على م�صت�ى ال�حدات املقطعية فقط

VariableCoeffi-
cient

t-statisticVariableCoeffi-
cient

t-statistic

C17.0772*4.6346
ijColony

1.3967*5.2081

ijDist-2.1677*-4.69642R0.6663

ijLang
0.3581*2.79652

R0.6595

ijBord1.887***7.0050statF −8.4878

WatsonD −1.6191Pr ob (F - sta)0.0001
امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على خمرجات الربنامج االإح�صائي Eviews 9.   * معن�ي عند %1, *** معن�ي عند 10 %.  

 31 تون�ص من  ال�شياحية يف  الطلب على اخلدمات  �صياغة من�ذج اجلاذبية لإجمايل  وميكن 
دولة على ال�شكل اللوغارمتي كالتايل:

اأ- حتليل النتائج: على �شوء نتائج التقدير املو�شحة يف اجلدولني اأعاله، جند اأن متغريات 
الفرتة  التون�شية خالل  ال�شياحية  الطلب على اخلدمات  اأثر معنوي يف حجم  لها  كان  اجلاذبية  
)2000-2015(، وبالتايل فاإن هذه املتغريات متثل حمددات رئي�شية للطلب ال�شياحي يف تون�ص. 
اإلى تون�ص،  % من التغريات احلا�شلة يف حركة ال�شياحة الوافدة   98 وتف�شر هذه املتغريات نحو 
، والأمر ل يختلف كذلك ب�لن�شبة للمتغريات التي ل تتغري 

2
R وهذا وفقً� ملع�مل التحديد امل�شحح

 ،% عرب الزمن والتي مت اإعتبارها �شمن الآثار الثابتة املدرجة يف احلد املطلق مبعامل حتديد 65 
للنموذج،  الكلية  اإلى جانب ثبوت املعنوية  اأن النموذج يتمع بقوة تف�شريية جيدة. هذا  مما يعني 
 % 5 املعنوية   اأقل من حد   000.0=calF املح�شوبة في�شر  لإح�شائية  الإحتمالية  القيمة  اأن  اإذ 

وب�لت�يل ف�إن مع�مالت النموذج تختلف عن ال�شفر.
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اإتخذت متغريات النم�ذج �صل�كاً يت�افق مع النظرية االإقت�صادية واالإ�صارات املت�قعة، حيث 
ب�لن�شبة لـ:

•��الدخل الفردي وحجم ال�صكان: اإن الدخل الفردي الذي يعك�ص لنا القدرة ال�شرائية لل�شائح 
%. مم�  % اإلى الزي�دة يف عدد ال�شي�ح الوافدين بـ 0.43  الوافد اإلى تون�ض توؤدي زي�دته بـ 1 
يعني اإ�شتجابة الطلب ال�شياحي يف تون�ص للتغري يف الدخل الفردي بالن�شبة للدول امل�شدرة 
ن�شبيًا  اأكرب  تاأثري  لها  كان  الذي  ال�شكان  حجم  متغري  على  ينطبق  ما  وهذا  اإليها.  لل�شياح 
اإلى  % يف دول العينة يوؤدي   1 اأن الزي�دة يف حجم ال�شك�ن بـ  اإذ  مق�رنة ب�لدخل الفردي، 

 .% زي�دة عدد ال�شي�ح الوافدين بـ 0.80 
لل�شي�حة  الن�شبي  ال�شعر  متغري  اإتخذ  احلقيقي:  ال�صرف  و�صعر  لل�صاحة  الن�صبي  •��ال�صعر 
ومتغري �شعر ال�شرف احلقيقي اللذان يعك�شان م�شتوى الأ�شعار وتكاليف املعي�شة يف تون�ص 
% وهذا م� يتفق  مقارنة بالدول امل�شدرة لل�شياح اإليها، الأثر ال�شلبي املعنوي عند م�شتوى 1 
تون�ص ودول  الن�شبية بني  املعي�شة  تكاليف  اإرتفاع  اأن  لكل منهما، حيث  املتوقعة  العالمة  مع 
%، والأمر ل يختلف  % ينجم عنه اإنخف��ض يف عدد ال�شي�ح الوافدين بـ 0.15  العينة بـ 1 
القيمة  الزيادة يف  اأن  اإذ  القيمة،  اأو  الإ�شارة  عن نظريه �شعر ال�شرف احلقيقي من حيث 
%  يرتتب عنه الرتاجع يف حركة  احلقيقية للدينار التون�شي مقابل عمالت دول الدرا�شة بـ 1 
%. وذلك نتيجة لتوجه ال�شي�ح اإلى مق��شد �شي�حية بديلة  اأخرى  ال�شي�حة الوافدة بـ 0.12 

من�ف�شة لل�شي�حة التون�شية ك�ملغرب اأو م�شر. 
•��عدد االأ�صرة وعدد م�صتخدمي االأنرتنت: فيم� يخ�ض املوؤ�شرات املتعلقة ب�لعر�ض ال�شي�حي 
يف تون�ض ك�ن له� هي الأخرى الإ�ش�رات املتوقعة. اإذ اأن متغري عدد الأ�شرة الذي ميثل البنية 
%، ويعترب هذا املحدد ع�مل جذب  التحتية لل�شياحة كان له اأثر اأيجابي مرن عند م�شتوى 5 
% ينجم عنه الزي�دة بن�شبة اأكرب يف عدد  مهم للحركة ال�شي�حية اإلى تون�ض، فزي�دته� بـ 1 
ال�شي�ح الوافدين بـ 1.59 %. كم� اأن عدد م�شتخدمي الأنرتنت يف تون�ض الذي يعك�ض م�شتوى 
%، وي�ش�هم يف جذب الأفواج  البنية التحتية لالإت�ش�لت له دللة اإح�ش�ئية عند م�شتوى 1 

.% ال�شي�حية بـ 0.31% يف ح�لة اإرتف�ع م�شتوى البنية التحتية لالإت�ش�لت بـ 1 
•��امل�صافة اجلغرافية: ل ميكن اإهم�ل الدور القوي الذي تلعبه نفق�ت النقل يف تقلي�ض حجم 
التدفق�ت ال�شي�حية اإلى تون�ض. ف�ملتغري اخل��ض ب�مل�ش�فة اجلغرافية الذي اأ�شتخدم كموؤ�شر 
%، حيث اأن الزي�دة يف  تقريبي لنفقات النقل كان له اأثر �شلبي معنوي مرن عند م�شتوى 1 
 ،%  2.16 بـ  اإنخف��ض يف حركة ال�شي�حة الوافدة  امل�ش�فة بني تون�ض وكل دولة يرتتب عنه 
وهو ما يوؤكد الإثبات النظري التي تطرقنا اإليه يف اجلانب التحليلي من الف�شل الثالث، اإذ 
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لحظن� اأنه كلم� ك�نت امل�ش�فة كبرية بني تون�ض ودول العينة ينخف�ض حجم الأفواج ال�شي�حية 
اإلى  لل�شياح  ت�شدير  الأ�شواق  اأكرث  والأوروبية من  املغاربية  ال�شوق  كانت  لذا  منها،  املتاأتية 
تون�ض ب�شبب القرب اجلغرايف الذي يرتتب عنه اإنخف��ض يف تك�ليف الرحلة ال�شي�حية اإلى 
الأ�شيوية  والأمريكية،  الأو�شطية  ال�شرق  لل�شوق  بالن�شبة  الأمر  بخالف  عام،  ب�شكل  تون�ص 

والأقي�نو�شية.
•��اللغة والتاريخ االإ�صتعماري واحلدود امل�صرتكة: ميثل ال�شتنتاج الأهم يف الأثر الإيجابي 
% للمتغريات الوهمية  املتمثلة يف اللغة والت�ريخ الإ�شتعم�ري وم�شتوى  املعنوي عند م�شتوى 1 
% ملتغري احلدود امل�شرتكة، كمحفزات لتنمية حركة ال�شياحة الوافدة اإلى تون�ص. وتقدر   10
م�ش�همة اللغة التي تعرب على �شهولة التخ�طب بني بلد امل�شدر وبلد الوجهة ال�شي�حية يف 
جذب التدفق�ت ال�شي�حية بـ 0.35 ولكنها تعترب اأقل اأهمية مقارنة بـعامل احلدود والتاريخ 
الإ�شتعم�ري حيث بلغت م�ش�همتهم� على التوايل 1.39 و1.88، وعلى الرغم من اأن الدول 
لكل منهم�،  العينة  اإجم�يل  % من   0.06 الع�ملني ل ميثالن �شوى  له� عالقة بهذين  التي 
وهذا يدل على اأهمية الربط التاريخى وتنوع و�شائل النقل  يف تدفق الأفواج ال�شياحية فيما 

بني الدول.
ت�شنف  والتي  تون�ص  اإلى  الوافدة  احلركة  لطبيعة  نطرًا  واخلارجية:  الداخلية  •��االأزمات 
ك�شي�حة ترفيه واإ�شتجم�م، فهي ذات ح�ش��شية للظروف الأمنية الداخلية، وب�إعتب�ر تون�ض 
ال�شياحة  قطاع  ل�شرب  موّجه  كان  منها   البع�ص  اآخر  اإلى  من حني  اأمنية  توترات  �شهدت 
خ��شة اأحداث �شنة 2015 التي جنم عنها �شحايا �شياح اأدت اإلى تراجع احلركة الوافدة 
بن�شبة 30.7 %، وما يثبت ذلك هي معلمة هذا املتغري التي كان لها الأثر ال�شلبي املعنوي 
%، اإذ اأن الأحداث الأمنية التي مرت به� تون�ض �ش�همت يف تخفي�ض عدد  عند م�شتوى 1 
التي  ب�لظروف  املتعلق  اخل�رجية  الأزم�ت  متغري  بينم�   .0.18 بـ  اإليه�  الوافدين  ال�شي�ح 
تتعر�ض له� الدول امل�شدرة لل�شي�ح اإلى تون�ض فهي الأخرى �ش�همت يف التخفي�ض بقيمة اأقل 
عن �ش�بقته� اإذ مل تتعدى 0.06. وهذا يعني اأن احلركة الوافدة اإلى تون�ص �شديدة احل�شا�شية 

اإجت�ه الظروف الأمنية الداخلية عن هذه الأخرية.
•��االآثار الفردية للدول: ت�شري نتائج التقدير اأي�شًا اإلى وجود اآثار فردية لدول الدرا�شة على 
نفاذية ال�شياح اإلى تون�ص، اإذ اأن التاأثري الثابت على حركة ال�شياحة الوافدة يختلف من دولة 
اإلى اأخرى، حيث يت�شح اأن الدول امل�شوؤولة عن زيادة تلك احلركة من ال�شوق العربية تاأتي 
ليبي� اأوًل بن�شبة 5.78 %، تليه� اجلزائر بـ 1.78 %، ثم تاأتي كل من الكويت والبحرين بن�شب 
% على التوايل.  بينم� الدول العربية الأخرى م�شوؤولة عن  % و 0.02  �شغيفة قدرت بـ 0.08 
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 ،% %، الإم�رات 2.09  %، لبن�ن 3.79  تراجع ال�شياح والتي متثل الغالبية هي اليمن بـ  5.29 
 ،% %، عم�ن 0.39  %، قطر 1.17  %، موريطانيا 1.32  %، ال�شعودية 1.45  م�شر 1.64 
املغرب 0.16 %. والأثر ال�شلبي لهذه الدول يرجع اإما لإنخفا�ص الدخل الفردي فيها مثل 
�شكان منطقة  اأخرى خا�شة  �شياحية  البع�ص منها وجهات  لتف�شيل  اأو  واليمن،  موريطانيا 
اخلليج، وهنا نذكر اأن ال�شوق ال�شرق الأو�شطية كانت من اأقل الأ�شواق ت�شديرًا لل�شياح اإلى 
تون�ص، اإذ بلغ املتو�شط الن�شبي لالأفواج ال�شياحية من هذه ال�شوق خالل الفرتة الواقعة ما 

% من اإجمايل احلركة ال�شياحية الوافدة اإلى تون�ص.  بني 2000 و2015 م� مقداره 0.7 
اأم� بالن�صبة لل�ص�ق االأوروبية التي تعترب امل�شدر الأول لل�شي�ح اإلى تون�ض خالل الفرتة )2000-

%. نالحظ اأن معظم الدول الأوروبية كان لها الأثر الإيجابي يف  2015( مبتو�شط ن�شبي بلغ 53.5 
%، اأمل�ني�  %، بلجيك� بـ 3.07  زي�دة عدد ال�شي�ح الوافدين، اإذ ت�أتي يف املقدمة فرن�ش� بن�شبة 3.58 
 ،%  2.53 بـ  النم�ش�   ،%  2.48 بـ  %، �شوي�شرا   2.51 بـ  اإيطاليا   ،%  2.57 بـ  اإجنليرتا   ،%  2.74 بـ 
تركي�  وتبقى   ،%  0.01 بـ  اليون�ن   ،%  0.91 بـ  اإ�شب�ني�   ،%  1.42 بـ  الربتغ�ل   ،%  1.82 بـ  هولندا 
 .%  0.95 اإلى تون�ص بن�شبة  الوافدين منها  ال�شياح  اأثر تخفي�ص عدد  لها  التي كان  الوحيدة  الدولة 
ويعود تف�شري هذا الأثر الإيجابي لعينة الدول الأوروبية اإلى عامل القرب اجلغرايف بني اأوروبا وتون�ص 
والذي ينعك�ض يف اإنخف��ض تك�ليف النقل ب�شفة خ��شة وتك�ليف الرحلة ال�شي�حية ب�شفة ع�مة. وهذا 
�ش�همت  اإذ  والأقي�نو�شية،  الآ�شيوية  الأمريكية،  لل�شوق  املمثلة  الدول  لعينة  ب�لن�شبة  الو�شع  بخالف 
 ،% %، تليه� الربازيل بـ 3.86  اليابان يف تخفي�ص احلركة ال�شياحية الوافدة اإلى تون�ص بن�شبة 4.59 
%. ونذكر هن� اأن هذين ال�شوقني من  %، واأخريًا كندا بـ 0.43  %، الو.م.اأ 1.96  اأ�شرتالي� بـ 2.03 
% على التوايل خالل الفرتة  % و0.2  اأقل الأ�شواق ت�شديرًا لل�شياح اإلى تون�ص مبتو�شط ن�شبي بلغ 0.5 

الواقعة م� بني �شنة  2000 و�شنة 2015.

والتو�سيات  الفر�سيات  اإختبار  النتائج   5-2
2-5-1  النتائج: وميكن اإجمال اأهم النتائج النظرية والتجريبية التي مت التو�شل اإليها يف هذا 

البحث فيم� يلي:
ت�شتقطب  التي  الكثيفة  ال�شياحة  اإذ تعتمد على  تون�ص،  لل�شياحة يف  الأول  اأوروبا امل�شدر  •  تعترب 
غ�لبية الأوروبيني، وقد اإ�شتحوذت على 53.5 % كمتو�شط ن�شبي للفرتة )2015-2000)، وت�أتي 

ال�شوق الفرن�شية يف �شدارة الأ�شواق ال�شياحية املتدفقة اإلى تون�ص بوزن ن�شبي بلغ  31.6 %.
•  ت�أتي ال�ص�ق املغاربية يف الرتتيب الث�ين بعد ال�شوق الأوروبية بن�شبة بلغت 41 %  يف املتو�شط 
بـوزن  املغ�ربية  ال�شي�حة  اإجم�يل  الأكرب من  الن�شيب  ليبي�  للفرتة )2000-2015). حتتل 
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الفرتة  من  الأخرية  ال�شنوات  يف  مردوديته�  تراجع  رغم   % 60.7 املتو�شط  يف  بلغ  ن�شبي 
امل�شار اإليها �شابقًا.

اأو�شطية،  ال�شرق  املنطقة  هذه  من  الوافدين  ال�شياح  من  متوا�شعة  اأعداد  ت�ن�ض  •  ت�شتقبل 
بن�شبةمل يتج�وز 0.7 % من اإجم�يل ال�شي�حة الدولية للفرتة الواقعة م� بني 2000 و2015. 
حتتل م�شر، ال�شعودية ولبن�ن �شدارة الدول من حيث التدفق�ت ال�شي�حية الوافدة من هذه 

املنطقة بتوزيع ن�شبي اإجمايل بلغ 60.7 %.

•  مل ت�ش�هم ال�ص�ق االأمريكية يف ال�صياحة الت�ن�صية اإل بن�شبة متوا�شعة مل تتج�وز0.5 % 
امل�شدرة  الدول  اأهم  وكندا من  الو.م.اأ  تعترب  الفرتة )2015-2000).  املتو�شط خالل  يف 

لل�شياح اإلى تون�ص من هذه ال�شوق وذلك بوزن ن�شبي بلغ 50.8 %، 43.2 % على التوايل.

•  مل يختلف الأمر يف ال�ص�ق االآ�صي�ية واالأقيان��صية عن ال�ص�ق االأمريكية، حيث بلغ ن�شيبها 
الن�شبي 0.2 % للفرتة الواقعة م� بني 2000 و2015. وتعد ال�شوق الي�ب�نية من اأهم الأ�شواق 
يف هذه املنطقة اإذ اإ�شتاأثرت يف املتو�شط بـ 60.3 % من حركة ال�شي�حة الوافدة منه�، رغم 

الأرق�م ال�شعيفة امل�شجلة خالل فرتة الدرا�شة.

•  يعترب من�ذج اجلاذبية من اأ�شهر النماذج الذي اأ�شتخدم يف قيا�ص حمددات الطلب ال�شياحي 
الدويل، يقوم على اإفرتا�ص اأن حجم الطلب ال�شياحي بني دولتني يتوقف على قوى ت�شجع على 
قيام وزيادة احلركة ال�شياحية مثل قوى العر�ص يف الدولة امل�شدرة لل�شياحة وقوى الطلب 
اإختالف  اأو تعيق احلركة ال�شياحة كنفقات النقل،  للدولة امل�شتوردة لل�شياحة. وقوى حتول 

اللغة، وجود توترات اأمنية يف البلد امل�شيف.

•  اإن النم�ذج املنا�شب لبيانات الدرا�شة من اأجل تقدير دالة الطلب على اخلدمات ال�شياحية 
يف تون�ض خالل الفرتة )2000-2015) من 31 دولة يتمثل يف النموذج الث�بت.

2-5-2 اإختبار الفر�صيات: من نتائج البحث التي تدور حول معرفة حمددات الطلب الدويل 
ب�إ�شتخدام  و2015   2000 �شنة  بني  م�  الواقعة  الفرتة  خالل  تون�ض  يف  ال�شي�حية  اخلدم�ت  على 

منوذج اجلاذبية، ميكن اإتخاذ القرار ب�شاأن نفيها اأو اإثباتها كما يلي:

اإيجابي للدخل الفردي الذي  اأثر  •  الفر�صية االأولى: ثبوت الفر�شية التي تن�ص على وجود 
يعك�ص لنا القدرة ال�شرائية لل�شائح يف الدول امل�شدرة لل�شياح على الطلب الدويل للخدمات 

ال�شي�حية يف تون�ض.



جملة بـحـوث اقتـ�سـاديـة عربـيـة

50

•  الفر�صية الثانية: ثبوت الفر�شية التي تن�ص على وجود اأثر اإيجابي حلجم ال�شكان يف الدول 
امل�شدرة لل�شياح على الطلب الدويل للخدمات ال�شياحية يف تون�ص.

•  الفر�صية الثالثة: ثبوت الفر�شية التي تن�ص على وجود اأثر �شلبي لل�شعر الن�شبي لل�شياحة 
و�شعر ال�شرف احلقيقي على الطلب الدويل للخدمات ال�شياحية يف تون�ص.

العر�ص  ملوؤ�شرات  اإيجابي  اأثر  وجود  على  تن�ص  التي  الفر�شية  ثبوت  الرابعة:  •  الفر�صية 
ال�شياحي املمثلة يف البنية التحتية لل�شياحة والبنية التحية لالإت�شالت على الطلب الدويل 

للخدم�ت ال�شي�حية يف تون�ض.
•  الفر�صية اخلام�صة: ثبوت الفر�شية التي تن�ص على وجود عالقة عك�شية وطردية للم�شافة 
اجلغرافية واحلدود امل�شرتكة على التوايل والطلب الدويل على اخلدمات ال�شياحية يف تون�ص.

•  الفر�صية ال�صاد�صة:ثبوت الفر�شية التي تن�ص على وجود عالقة طردية بني العوامل الثقافية 
والتاريخية املمثلة يف اللغة واملا�شي الإ�شتعماري والطلب الدويل على اخلدمات ال�شياحية يف 

تون�ض. 
الداخلية  لالأزمات  �شلبي  اأثر  وجود  على  تن�ص  التي  الفر�شية  ثبوت  ال�صابعة:  •  الفر�صية 

واخلارجية على الطلب الدويل للخدمات ال�شياحية يف تون�ص.
2-5-3 الت��صيات: يف �شوء نت�ئج البحث ولأن طبيعة بع�ض متغريات البحث ل ميكن للدولة اأن 
ت�شيطر عليها، ولكن ميكن اأن توؤثر على املتغريات الأخرى، ميكن تقدمي تو�شيات عامة والتي ميكن 

لأ�شح�ب القرار الإ�شتئن��ض به� ومن اأهمه�:
التي  الأ�ش�ض  مقدمة  يف  ال�شي�ح  اأمن  ي�أتي  حيث  لل�صائح،  واالأمان  االأمن  عن�صري  •  ت�فري 
الأهداف  اأهم  ك�أحد  اإدراجه  خالل  من  وذلك  ن�جحة،  �شي�حية  �شن�عة  اأي  عليه�  ترتكز 

الأ�شا�شية لتخطيط والإدارة لل�شياحيني، مع تكثيف التواجد الأمني باملناطق ال�شياحية.
ال�شلبي  الأثر  له  الأوروبية كان  ال�شوق  الرتكيز على  االأخرى لأن  باالأ�ص�اق  االإهتمام  •  زيادة 
ال�شي�حي  2015، وذلك بتفعيل املنتج  التوتر الأمني خ��شة �شنة  الوا�شح يف تون�ض �شنوات 
يف هذه الأ�شواق والقيام بحمالت دعائية حترتم خ�شو�شية كل �شوق، وهذه احلمالت تتم 
بعد درا�شة كل الأ�شواق وت�شتهدف احلمالت الدعائية والت�شويقية اإقامة عالقات مهنية بني 
الفعاليات  يف  املكثف  واحل�شور  ال�شياحة،  جمال  يف  ال�شحفيني  من  واملخت�شني  املهنيني، 

ال�شي�حية واملع�ر�ض الدولية.
يف  احلديثة  والتقنيات  الأ�شا�شية  والتجهيزات  التحتية  البنى  يف  االإ�صتثمار  وتعزيز  •  دعم 
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الإت�ش�لت ونظم املعلوم�ت، اإذ يعد �شعفه� اأهم حتد يواجه كف�ءة الت�شويق ال�شي�حي خ��شة 
يف تون�ص، وهذا ي�شمح بـتطوير العر�ص ال�شياحي كمًا وكيفًا. 

حتتية  بنية  وجود  �شم�ن  خالل  من  وال�صفر  ال�صياحة  قطاع  تناف�صية  تعزيز  على  •  العمل 
متطورة، وهذا يتطلب اإعادة النظر بواقع تلك البني بال�شكل الذي يتنا�شب ومرحلة التطور 

التي مير بها القطاع ال�شياحي يف تون�ص.
•  العمل على ت�فري اخلدمات ال�صياحية باالأ�صعار املعق�لة عن طريق حتديد جهة �شي�حية 
اإلى ج�نب  م�شوؤلة عن مراقبة الأ�شع�ر، وفتح ب�ب املن�ف�شة يف تقدمي اخلدم�ت ال�شي�حية، 
الرق�بة على نوع اخلدمة التي تقدم لل�ش�ئح يف الفن�دق املختلفة والأم�كن ال�شي�حية، ومت�بعة 

التطورات العاملية التي ُت�شتحدث يف جمال اأداء ونوعية اخلدمات ال�شياحية.
•  تن�صيط ال�صياحة ال�صحراوية من خالل فتح خطوط جوية مبا�شرة بني املدن ال�شحراوية 
البحر،  تون�ص  يف  ال�شاحلية  ال�شياحة  ثالوث  من  للتخل�ص  وذلك  الأجنبية  املدن  وبع�ص 
ال�شم�ص، ال�شواطئ وتهياأتها �شياحيًا من خالل توفري املرافق والهياكل ال�شياحية ال�شرورية، 
هذا اإلى ج�نب اإنع��ض ال�شي�حة الداخلية ملواجهة نق�ض ال�شي�حية الدولية يف ح�لة الأزم�ت، 

من خالل توفري وحت�شن م�شتوى النقل الربي واجلوي بني املن�طق الداخلية. 
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املالحق
امللحق 01: اأ�ص�اق ت�صدير ال�صياح االأجانب اإلى ت�ن�ض من منطقة اأوروبا للفرتة )2015 -2000(

السنوات
إيطالياإنجليتراإسبانياألمانيافرنسا

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
2000997 88227.6101129828.0102 8282.8299 3768.3393 89110.9
2001104742629.0934 74725.987 4412.4314 7418.7398 34911.0
2002885 16730.3613 66621.074 3252.5257 7998.8375 16012.9
2003833 98929.4488 48117.278 2232.8223 1897.9379 77313.4
20041 020 810 29.3569 47516.4114 8713.3300 7848.6448 29212.9
20051 170 10030.2571 93414.8146 4043.8327 5428.5472 76812.2
20061 234 73531.2547 40313.8140 2553.5350 6938.9464 32311.7
20071 335 40933.0514 04012.7127 3353.1312 7737.7444 47411.0
20081 395 25534.0521 51312.7104 7822.6254 9226.2444 54110.8
20091 344 69735.9484 15412.990 2302.4275 6527.4383 85110.3
20101 385 29336.3458 63112.083 8712.2353 2829.3354 1279.3
2011808 54837.9270 66812.718 5670.9227 49710.7120 9335.7
2012985 21733.2411 82813.930 8051.0329 61911.1216 6337.3
2013767 13826.5424 45514.724 6010.8408 65514.1231 8318.0
2014720 17525.6425 64815.123 6470.8424 70715.1252 6259.0
2015464 66535.6218 40316.714 8391.1207 93615.983 4086.4

31.6/16.9/2.3/9.8/10.2/المتوسط 

السنوات
النمساهولندابلجيكاسويسراتركيا

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
200012 4770.3118 7793.3139 8463.967 5871.9110 1603.0
20018 4900.2114 2283.2150 6744.262 4321.7114 8183.2
20028 5090.393 9373.2122 1114.248 8851.777 1682.6
200311 5200.485 7673.0132 5964.744 4901.670 0652.5
200411 9310.399 1172.8140 7904.053 6831.584 3832.4
20059 6240.292 7662.4155 0824.066 0961.786 4122.2
200611 5420.3103 1242.6164 3014.278 5422.092 0342.3
2007 10 3730.3106 1562.6167 4434.186 4992.189 2132.2
200813 8740.3105 7282.6169 0614.195 3072.372 8661.8
200914 4380.499 8222.7168 1084.582 9042.260 6541.6
201018 2520.596 3192.5163 1244.375 2442.053 5581.4
201110 7160.542 4802.0138 4266.528 5711.323 9461.1
201214 5250.559 5782.0168 5325.761 1782.135 1321.2
201315 9670.653 7591.9156 1345.464 6022.236 4651.3
201414 5960.550 2371.8143 4955.160 5852.232 7671.2
201510 7480.827 0392.155 9464.320 3981.611 4170.9

0.4/2.5/4.6/1.9/1.9/المتوسط 
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امللحق 01: تابع

السنوات
إجمالي أوروباأخرىاليونانالبرتغال

%العدد%العدد%العدد%العدد
200017 6680.511 3320.3332 9899.23 616 11371.5
200122 5910.69 4100.3344 1799.53 609 52667.0
200224 9120.98 0860.3328 80111.32 918 52657.6
200328 1971.08 3810.3455 63616.02 840 30755.5
200435 7951.012 1620.3589 95916.93 482 05258.1
200538 9011.012 6150.3718 79118.63 869 03560.7
200637 9131.013 5120.3717 89718.13 956 27460.4
200735 6300.912 6410.3806 44319.94 048 42959.9
200841 6971.012 0850.3875 04421.34 106 67558.3
200936 5671.07 8870.2694 54518.63 743 50954.2
201040 0971.15 4360.1727 16819.13 814 40255.3
20119 7860.51 9660.1431 81220.22 133 91644.6
201215 9900.52 7710.1633 30321.42 965 11149.8
201316 5130.61 9900.1694 63324.02 896 74339.4
201422 8050.81 9270.1636 63622.72 809 85039.2
20158 2770.61 4900.1179 68713.81 304 25324.3

0.8/0.2/16.9/53.5/المتوسط  

امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على بيانات الدي�ان ال�طني الت�ن�صي لل�صياحة, التقرير ال�صن�ي 2001, 2004, 2007, 2010, 2012,  2015.

امللحق 02: اأ�ص�اق ت�صدير ال�صياح االأجانب اإلى ت�ن�ض من املنطقة املغاربية للفرتة )2015 -2000(

السنوات
إجمالي المغاربةموريتانياليبياالمغربالجزائر

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
2000611 62045.637 6892.8685 20851.15 5580.41 340 07526.5
2001623 33737.135 5252.11 016 56960.55 3940.31 680 82531.2
2002728 30935.538 8651.91 280 73362.45 7880.32 053 69540.6
2003811 46337.235 0031.61 325 66060.86 9620.32 179 08842.6
2004914 06438.235 8971.51 435 78560.08 1110.32 393 85739.9
2005930 71539.229 9121.31 404 00759.27 8710.32 372 50537.2
2006945 32438.532 3861.31 472 41159.98 2580.32 458 37937.5
2007980 58738.229 1891.11 544 83960.29 6270.42 564 24237.9
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2008968 49934.832 4301.21 766 88163.612 0490.42 779 85939.4
2009961 34332.129 4581.01 995 23666.513 0630.42 999 10043.5
20101 060 04336.229 1041.01 825 54262.313 2790.52 927 96842.4
2011693 73229.134 7481.51 642 62068.913 1000.52 384 20049.8
2012901 67731.734 8751.21 887 74066.418 9770.72 843 26947.8
2013954 90829.531 9361.02 236 13569.017 0850.53 240 06444.1
20141 284 27841.441 8741.31 758 79956.718 8130.63 103 76443.3
20151 481 31253.653 8661.91 215 83244.014 8860.52 765 89651.6

37.4/1.5/60.7/0.4/41.0/المتوسط  

.2015  ,2012 ,2010 ,2007 ,2004 امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على بيانات الدي�ان ال�طني الت�ن�صي لل�صياحة, التقرير ال�صن�ي 2001, 

امللحق 03: اأ�ص�اق ت�صدير ال�صياح االأجانب اإلى ت�ن�ض من املنطقة ال�صرق اأو�صطية

 للفرتة )2015 -2000(

السنوات

السعوديةاألردنلبنانسوريامصر

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
20007 14026.12 91210.72 5209.21 8126.65 74521.0
20018 16627.62 7659.32 8059.52 0016.86 33321.4
20028 57528.72 7299.12 5898.71 8466.26 50621.8
20038 27727.43 35211.13 00710.02 2087.35 65718.7
20049 64226.83 63810.14 28911.92 7457.66 89019.2
200510 03727.63 0838.54 37912.02 6377.27 17919.7
20068 89525.63 75910.83 87711.22 5287.37 20720.7
20079 79826.73 2378.84 64612.72 4556.77 49520.4
200810 24025.13 9609.74 95012.12 7656.87 19317.6
200911 15128.43 8199.75 09713.02 5716.56 63316.9
20109 13524.63 5979.74 53912.22 5466.96 55017.7
201167 28276.33 4483.93 3993.92 2262.53 0683.5
201210 99928.92 3236.14 34211.43 1908.46 25916.5
201310 72329.51 5884.43 96910.92 6837.46 01516.5
201424 80647.51 3292.54 6148.83 0975.96 65912.8
201523 46647.11 3282.73 6617.33 9577.96 71813.5

32.8/7.9/10.4/6.9/17.5/المتوسط 
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السنوات

اإلماراتالعراققطراليمنفلسطين

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
20001 8006.67642.84311.61 9057.05061.9
20012 0006.86052.04341.51 8756.36212.1
20021 7786.06962.37682.61 4344.85431.8
20032 3527.85651.95431.89393.18572.8
20042 5937.28712.47732.11 1133.18632.4
20052 4776.87512.11 0132.81 1753.29632.6
20062 0595.97552.29112.61 1003.21 1613.3
20071 6344.56801.99372.67652.11 5704.3
20081 9224.71 0702.61 2123.01 3193.21 9664.8
20091 6244.17261.81 0512.71 1803.01 9805.0
20101 6914.61 1233.08972.41 5984.31 6924.6
20111 5911.84000.59921.12 0222.32 0932.4
20122 2355.99112.41 2553.31 8334.81 3193.5
20132 0195.66571.89832.71 9605.41 1003.0
20141 5002.99311.81 0262.02 0163.91 2012.3
20151 6163.24680.97531.51 5953.21 1402.3

5.3/2.1/2.4/3.9/3.2/المتوسط 

الملحق 03: تابع

السنوات

 إجمالي الشرقالبحرينالكويتعمان
األوسط

%العدد%العدد%العدد%العدد
20005402.01 0393.82230.827 3370.5
20014431.51 0713.64961.729 6150.5
20024481.51 0933.78692.929 8740.6
20038622.91 0953.65041.730 2180.6
20047402.11 1993.36111.735 9670.6
20057502.11 2923.66441.836 3800.6
20068752.51 1283.24891.434 7440.5
20071 3733.71 4003.86831.936 6730.5
20081 3753.41 8594.69442.340 7750.6
20091 0742.71 6894.36631.739 2580.6
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20101 0722.91 8254.98232.237 0880.5
20115140.68010.93760.488 2121.8
20121 0952.91 6024.26571.738 0200.6
20131 1453.21 2793.55331.534 6540.6
20141 0872.11 3392.66191.250 2240.8
20151 0792.21 2852.66541.347 7201.1

2.5/3.5/1.6/0.7/  المتوسط

.2015   ,2012  ,2010  ,2007  ,2004 امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على بيانات الدي�ان ال�طني الت�ن�صي لل�صياحة, التقرير ال�صن�ي 2001, 

امللحق 04: اأ�ص�اق ت�صدير ال�صياح االأجانب اإلى ت�ن�ض من منطقة اأمريكا
للفرتة )2015 -2000(

السنوات

 اإلجماليالبرازيلكنداالو.م.أ

%العدد%العدد%العدد%العدد

200016 37352.414 90247.6//31 2750.6
200114 10849.514 37850.5//28 4860.5
200211 58149.410 33944.11 5006.423 4200.5
200310 27944.311 91351.31 0254.423 2170.5
200413 20543.515 80352.11 3394.430 3470.5
200515 73744.717 03948.42 4266.935 2020.6
200616 28448.015 27845.02 3857.033 9470.5
200717 86249.015 88443.62 7047.436 4500.5
200819 16649.317 10944.02 6026.738 8770.6
200919 30649.016 96943.13 0947.939 3690.6
201019 29349.216 91043.12 9927.639 1950.6
201114 33759.58 38534.81 3765.724 0980.5
201217 30356.311 23736.62 1717.130 7110.5
201313 89653.59 70537.42 3549.125 9550.4
201415 55756.99 77035.72 0277.427 3540.5
201514 69858.88 59634.41 6946.824 9880.6

50.8/43.2/6.0/0.5/  المتوسط

.2015  ,2012  ,2010  ,2007  ,2004    امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على بيانات الدي�ان ال�طني الت�ن�صي لل�صياحة, التقرير ال�صن�ي 2001, 
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امللحق 05: اأ�ص�اق ت�صدير ال�صياح االأجانب اإلى ت�ن�ض من منطقة اآ�صيا/اأوقيان��صيا واأفريقيا عدا العربية 
للفرتة )2015 -2000(

السنوات

إجمالي أفريقيااإلجماليأستراليااليابانالصين

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

20001 12210.28 34375.81 54614.011 0110.211 3320.2
20011 30012.17 80472.71 62815.210 7320.211 9800.2
20021 50614.57 16769.01 71416.510 3870.213 0910.3
20031 06611.46 83372.81 49015.99 3890.218 8230.4
20041 76316.37 10965.9 1 91217.710 7840.226 4660.4
20051 87413.79 43368.82 40317.513 7100.224 8800.4
20062 13813.810 84770.22 45715.915 4420.224 2270.4
20072 80116.811 41468.32 48714.916 7020.226 2340.4
20082 74816.711 20668.02 51815.316 4720.230 1430.4
20093 50920.611 07365.12 43414.317 0160.232 2060.5
20104 61222.013 38563.73 00014.320 9970.333 6400.5
20111187272.63 12019.11 3528.316 3440.387 6741.8
20123 77128.18 00259.61 64212.213 4150.240 5150.7
20134 30834.46 46051.61 75514.012 5230.238 9390.6
20145 60141.56 15845.71 72312.813 4820.239 5150.7
20153 82052.92 07128.71 33418.57 2250.235 4400.8

24.9/60.3/14.8/0.2/0.5/ المتوسط

.2015  ,2012  ,2010  ,2007  ,2004 امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على بيانات الدي�ان ال�طني الت�ن�صي لل�صياحة, التقرير ال�صن�ي 2001, 

امللحق 06: جمم�ع مربعات الب�اقي لنم�ذج الطلب ال�صياحي الدويل يف ت�ن�ض لكل دولة 

مجموع مربعات البواقيالدولة مجموع مربعات البواقيالدولة مجموع مربعات البواقي الدولة 
Alg0.110586Oma0.343686Hol0.554411
Mor0.072269Kuw0.375090Ast0.619749
Lib0.134104Bah0.146367Por1.162557

Mau0.078582Fra0.164980Grc0.383775
Egp1.080618Ger0.178163USA0.121545
Leb0.112505Spa0.670729Can0.121001
Jor0.103129Eng0.391921Bra0.549752
Sau0.218712Ita0.620065Jap1.213144
Yem0.290722Tur0.121035Aus0.228822
Qat0.211073Swi0.177160 10.803841المجموع
Emi0.101910Bel0.145679

.Eviews 9 امل�صدر: من اإعداد الباحثني باالإعتماد على خمرجات الربنامج االإح�صائي
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