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Abstract
The developed world is moving at a fast pace towards the so-called green economy, which is
to achieve sustainable development through environmentally friendly projects that do not
harm it and rely on modern technology. The concept of the green economy emerged with the
emergence of the global financial crisis, as the United Nations Environment Program (UNEP)
launched its initiative on the green economy on October 22, 2008 entitled the Global Green
Project and the fight against climate change. The concept of the green economy views the
environment as an opportunity to confront the current multiple crises it faces, such as the
energy, food, water and climate crises, rather than considering it as a burden.
Investment in sectors related to the environment can contribute to creating job
opportunities, protecting the environment, preserving natural resources, maximizing the use
of them and increasing the level of income. Among the most important are tourism,
agriculture, transportation and coastal city design.
The green economy, although it is very expensive, in the long run achieves positive results
in terms of combating climate changes, providing green jobs and reviving the global
economy, which is now going through many global crises such as a financial crisis and a
water crisis, and therefore the interest in green eco-tourism It will contribute to combating
climate change and lead to sustainable tourism development.
The research depends on the quantitative economic approach, as it presents a model for
sustainable tourism development by identifying the factors affecting it (expenditure on
information and communication technology (e-education, the savings ratio to the gross
national product, the inflation rate, the degree of trade openness, the ratio of government
spending to the gross national product) For selected Arab countries, these variables were
crystallized in quantitative formulas in order to be measured from the available data in the
official publications and bulletins of the International Monetary Fund and the World Bank
for the period (2000-2019), and then measured using a model for one of the econometric
methods using the ordinary least squares (O.L.S) method and an attempt to reach Important
quantitative conclusions for the impact of each of the economic variables on sustainable
tourism development in the Arab countries. The Panel Data method was used.
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دور االقتصاد األضخر في التنمية السياحية المستدامة بالتطبيق على دول ع بية مختارة للمدة
()2019-2000
دينا أحمد عم
أ .د ،.الجامعة التقنية الشمالية ،العراق

شاك محمود عواد
د ،.الجامعة التقنية الشمالية ،العراق

الملخص
يتجه العالم المتقدم بخطى سريعة نحو مايسمى باالقتصاد األضخرر وهو تحقيق تنمية مستدامة عبر مشروعات صديقة للبيئة
التررها وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة .وقد ظهر مفهوم االقتصاد األضخرر مع بروز األزمة المالية العالمية حيث أطلق
برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) مبادرته بشأن االقتصاد األضخرر فى  22أكتوبر  2008بعنوان المشروع
األضخررالعالمى ومكافحةالتغيرات المناضخية.
إن مفهوم االقتصاد األضخرر ينظر للبيئة كفرصة لمواجهة األزمات الحالية المتعددة التى يواجهها مثل أزمة الطاقة والغذاء
والمياه والمناخ بدالً من اعتبارها عبئاً ،حيث أن االستثمار فى القطاعات ذات العالقة بالبيئة يمكن أن يساهم فى ضخلق فرص
عمل وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم االستفادة منها وزيادة مستوى الدضخل ،ويمكن فى هذا اإلطار
تطبيق مفهوم االقتصاد األضخرر فى مختلف القطاعات االقتصادية بشكل عام والقطاعات التى يمكن أن تحقق عوائد سريعة
بشكل ضخاص والتى من أهمها السياحة والزراعة والنقل وتصميم المدن الساحلية.
أن االقتصاد األضخرر على الرغم من أنه مكلف جدا ً إال أنه على المدى الطويل يحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بمكافحة
التغيرات المناضخية وتوفير فرص عمل ضخرراء وإنعاش االقتصاد العالمي،والذى يمر اآلن بالعديد من األزمات العالمية من
أزمة مالية وأزمة مياه ،ومن ثم فإن االهتمام بالسياحة البيئية الخرراء سوف يساهم فى مكافحة التغيرات المناضخية ويؤدى
إلى تحقيق التنمية السياحة المستدامة.
يعتمد البحث على المنهج االقتصادي الكمي حيث يطرح أنموذج للتنمية السياحية المستدامة من ضخالل تحديد العوامل المؤثرة
فيه (اإلنفاق على تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت (التعليم اإللكتروني،نسبة االدضخار إلى الناتج القومي اإلجمالي ،معدل
الترخم،درجة االنفتاح التجاري ،نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج القومي اإلجمالي) لدول عربية مختارة وتمت بلورة هذه
الم تغيرات في صيغ كمية لكي يمكن قياسها من البيانات المتوفرة في النشرات الرسمية ونشرات صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي للفترة ( ،)2019-2000ثم قياسها باستخدام أنموذج ألحد أساليب االقتصاد القياسي بطريقة المربعات الصغرى
االعتيادية ( )O.L.Sومحاولة التوصل إلى استنتاجات كمية هامة لتأثير كل من المتغيرات االقتصادية على التنمية السياحية
المستدامة في الدول العربية .لقد تم استخدام طريقة بيانات البانل (.)Panel Data
الكلمات المفتاحية :االقتصاد األضخرر ،التنمية السياحية.
المقدمة:
يعد االقتصاد األضخرر اقتصادا ً نظيفاً ،يعتمد على التنمية الخرراء ،فهويستخدم الموارد والطاقات االستخدام
االمثل ،مع تجنب التلوث والتدهور البيئى ونروب الموارد الطبيعية ومشكلة التغيرات المناضخية (االحتباس الحرارى) مما
يحقق نموا اقتصاديا ً مستداما بالفعل .ويروج لالقتصاد األضخرر بقدرته على إنقاذ االقتصاد العالمى من مرحلة طويلة من
الركود ،وفقدان الوظائف ،وتفاقم الفقر .إن االنتقال إلى االقتصاد األضخرر له مبرراته االجتماعية واالقتصادية ،وهناك
حجج قوية تنشأ لمساندة الجهود التى تبذلها الحكومات والقطاع الخاص للمشاركة في مثل هذا التحول االقتصادي ،وذلك من
ضخالل استثمار%2من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي فى تخرير القطاعات االقتصادية األساسية لتحريك التنمية
االقتصادية.
ً
ً
إن السياحة من منظور اقتصادى هى قطاع انتاجى يلعب دورا مهما فى زيادة الدضخل القومى وتحسين ميزان المدفوعات
ومصدرا ً للعمالت الصعبة وفرص لتشغيل األيدي العاملة وهدف لتحقيق برامج التنمية .ومن الموضوعات التى أثارت
ومازالت تثير جدال فى مجاالتها المتعددة العالقة بين السياحة والبيئة ،فكلما كانت هناك بيئة نظفية وصحية كلما أزدهرت
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السياحة وانتعشت ،وألهمية العالقة المتبادلةبين صناعة السياحة والبيئة كان البد من تحقيق التوازن بينهما لتحقيق المصالح
االقتصادية واالجتماعية.
وتعد الفنادق الخرراء أحد أشكال العالقة المتبادلة بين السياحة والبيئة ،فهي طراز مبتكر يقام بالمناطق الطبيعية
الجاذبة للسياحة وتتميز بطابعها الودي واالسترضخائي واإلحساس بخصوصية المكان ويعد ذلك النوع من الفنادق هو االتجاه
السائد عالميا ً على الطلب السياحى.
وتسعى التنمية المستدامة منخال آللياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من األهداف تراعى فيها حاجات األجيال
المقبلة من منظور طويل األجل فى برامج التنمية االقتصادية المستدامة.
إن السياحة البيئية (السياحة الخرراء) منهجا يجب األضخذ به ال شعارات تطرح وتردد ،وال بد أن يعى المستثمرون
السياحيون والحكومات جدوى تطبيق منهج السياحة البيئية وفهم مرتكزاتها ،ووضع القوانين واألنظمة التى تنظم تلك العملية
السياحي.
 مشكلة البحث :تكمن المشكلة األساسية للبحث فى أن التغيرات المناضخية والمتمثلة فى ظاهرة االحتباس الحرارى سوفيكون لها تأثيرات سلبية مختلفة األبعاد على كافة المجاالت والقطاعات فى اآلجل الطويل،مما يتطلب ضرورة القيام بوضع
ضخطط واستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة،ويمكن أن يتم ذلك من ضخالل إتباع استراتيجية طويلة اآلجل للتحول إلى
االقتصاداألضخرر ،حيث أن االقتصاد األضخرر يقوم على االستثمار فى المشروعات صديقة البيئة مثل الطاقة المتجددة
والنقل المستدام والزراعة المستدامة والسياحة البيئية والبنية التحتية اإليكولوجية وإدارة النفايات وإدارة المياه..
 أهمية البحث:تأتى أهمية البحث فى التأكيد على أن أفرل استثمار فى المستقبل يتلخص فى التركيز على االقتصاد األضخرر
الصديق للبيئة والقائم على إطالق قدر أقل من االنبعاثات الكربونية وتحقيق تنمية سياحية مستدامة وتوفير فرص عمل
ضخرراء.
 هدف البحث :يهدف البحث إلى التعرف على توجهات المختصين أزاء أهمية االقتصاد األضخرر في تحقيق التنميةالسياحية المستدامة في الدول العربية.
 ف ضية البحث :يقوم البحث على فرضية أساسية مفادها عدم توفر الوعي الثقافي الخاص بأهمية االقتصاد األضخرر فيالدول العربية وأن هناك عالقة ايجابية بين االقتصاد األضخرر والتنمية السياحية المستدامة في هذه الدول.
 منهجية البحث :تعتمد هذه الدراسة على المنهج الكمي،حيث وضعت أنموذجا للتنمية السياحية المستدامة وتحديد العواملالمؤثرة فيها والتي تفترضها النظرية االاقتصادية أو التي وردت في األدبيات االقتصادية عن التنمية السياحية المستدامة في
دول عربية مختارة توافرت عنها البيانات (االردن،الجزائر،تونس،جمهورية مصر العربية,المملكة العربية
السعودية،العراق،قطر،االمارات) وتمت بلورة هذه المتغيرات في صيغ كمية لكي يمكن قياسها من البيانات المتوفرة في
النشرات الرسمية ونشرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للفترة ( ،)2019-2000ثم قياسها باستخدام أنموذج ألحد
أساليب االقتصد القياسي بطريقة المربعات الصغرى االعتيادية ( )O.L.Sومحاولة التوصل إلى استنتاجات كمية هامة
لتأثير كل من المتغيرات االقتصادية على التنمية السياحية المستدامة في الدول العربية .لقد تم استخدام طريقة بيانات البانل
).)Panel Data
 ضخطة البحث :وفقا ألهداف البحث تم تقسيم البحث على النحو االتي:أوال :تعريف االقتصاد األضخرر والتنمية السياحية المستدامة.
ثانيا:دور االقتصاد األضخرر في التنمية السياحية المستدامة
ثالثا :أنموذج التحليل القياسي
رابعا :نتائج التقدير القياسي لالنموذج
ضخامسا :االستنتاجات والتوصي
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أوال :تع يف االقتصاد األضخر والتنمية السياحية المستدامة
إن لالقتصاد األضخرر أثرا في تخفيض كلف التشغيل والمحافظة على البيئة ،عدا عن المحافظة على البيئة من ضخالل
التركيز على تكنولوجيات صديقة للبيئة.
كما له تأثير مباشر على تخفيض كلف اإلنتاج والتشغيل لكافة القطاعات االقتصادية بشكل عام ،والقطاع السياحي
بشكل ضخاص ،حيث يخفض كلف المطاعم والفنادق ويوفر بالتالي عنصر المنافسة.
إن استخدام االقتصاد األضخرر على ارض الواقع وبجدية يترك لدى السائح انطباعا عن توافق تطور القطاع
السياحي ،ومتابعة أي جديد وحديث يطبق في الدول المتقدمة والمتطورة ،ويرع الدولة في مقدمة الدول التي تواكب كافة
تطورات العالم بمختلف المجاالت.
وأن تطبيق االقتصاد األضخرر يعد اداة حقيقية وفعالة في عملية الترويج السياحي للدول ويزيد من أعداد السياح وبما
ينعكس على ارتفاع الدضخل من هذا القطاع الذي يؤدي إلى تنشيط االقتصاد المحلي.
ان العمل باالقتصاد األضخرر يؤدي إلى تخفيض واضح في كلف االنتاج ،مؤكدا ان االقتصاد األضخرر يساهم في
المحافظة على البيئة ونظافتها ،وتصبح بيئة صحية لممارسة النشاطات السياحية المختلفة.
إن أثر االقتصاد األضخرر واضح في زيادة نسب النمو في القطاعات ،وضخاصة القطاع السياحي الذي يعاني من
ارتفاع كلف التشغيل ،ال سيما فاتورة الكهرباء ،عدا عن محافظته على البيئة ما يجعل البلد جاذبا للسياح ،نظرا الهتمام
السائح األجنبي بالجانب البيئي والصحي عند التفكير في أي الدول أحق أن يزورها.وستزداد فرص العمل ومحاربة البطالة
والفقر في حال تم استخدام االقتصاد األضخررفي مجال السياحة وكافة المجاالت.)2013,18,Bina( .
ويتطلب التقدم نحو االقتصاد األضخرر توفير الحوافز المالية وتحسين اإلدارة الحكومية ،وإشراك كافة الجهات
المعنية.
ويعد االقتصاد األضخرر نموذجا للتنمية االقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة االقتصاد البيئي ،ويشكل
أحدى الطرق المنظمة إلنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى االقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفرل
.ويعرف االقتصاد األضخرر انه ناتج تحسن الوضع االقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية ،وندرة الحياة البيئية،
والذي يؤدي إلى المساواة بين اإلنسان ورفاهه االجتماعي( .السعدي،مهيب.)24 ،2016،
السياحة الخر اء
يرتبط مفهوم السياحة الخرراء أو السياحة المستدامة بالبرامج السياحية التى تأضخذ فى االعتبار احتياجات البيئة
وتراعي الثقافات المحلية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث واستدامة المشاريع السياحية .ويمكن للسياحة الخرراء أن
تساهم فى الحفاظ على المناخ والبيئة المحيطة عن طريق مايلى:
 -1المساهمة فى تخفيض كمية الغاز العادم المستخدم وذلك باضختيار مناطق قريبة لقراء اإلجارة والسياحة مما يساعد على
عدم استخدام السيارات بشكل كثيف.
 -2التركيز على استخدام بعض وسائل االنتقال الصديقة للبيئة إلى األماكن السياحية المقصودة مثل القطارات والدراجات
غير المررة بالبيئة.
 -3بدأت بعض الشركات والفنادق العاملة فى المجال السياحى بناء فنادق ومنتجعات حيادية نحو المناخ فى أماكن مختلفة
من العالم ،تهتم اإلدارة فيها باالستخدام الرشيد للطاقة والمياه حيث يتم تجهيز الفندق بكامله بأجهزة منخفرة االستهالك
للطاقة مع استبدال أجهزة التدفئة القديمة بمحطات التدفئة الحديثة واستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه
(.)2016,19,Andari

الفنادق الخر اء
241

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

تعتبر الفنادق الخرراء أحد التوجهات العالمية نحو مايسمى بالسياحة الخرراء التى تهتم بالحفاظ على البيئة.
حيث أن هناك تزايد كبير فى الطلب على الفنادق البيئية الخرراء من قبل السياح حول العالم.
وتتميز الفنادق الخرراء بالبساطة فى التصميم واالعتماد على الموارد البيئية بداية من التصميم الخارجى وحتى
الديكور الداضخلى ،فرالً عن قيام تلك الفنادق بترشيد استهالك الطاقة والمياه وكل ماهو ملوث للبيئة ودون المساومة على
جودة الخدمة ،كما أنها تساهم فى حفظ وصون الطبيعة والموارد باستخدام التكنولوجيا المصممة لذلك مع استخدام الخاليا
الشمسية لتسخين المياه فى الشتاء.
إن التوجه نحو الفنادق الخرراء من قبل قطاع السياحة سوف يحقق نموا ً فى االقتصاد ويساعد على الحفاظ على
البيئة .فتشجيع الفنادق نحو تطبيق شعار الفنادق الخرراء لن يكون على حساب أرباحها أو مكاسبها االقتصادية ،بل يستطيع
الفندق الذ ى يراعى كافة االشتراطات والمعايير البيئية والصحية فى اإلقامة والطعام والشراب أن يمنح شهادة األيزو
 14000لرمان جودة البيئة ،مما يكسبها العديد من المنافع االقتصادية واالجتماعية والحرارية .ومن ثم يجب العمل على
زيادة عدد الفنادق البيئية والتى تعد أحد التوجهات العالمية نحو السياحة الخرراء التى تهتم بالمحافظة على البيئة.
(.)2014,15,Shah
 متطلبات تحول قطاع السياحة إلى االقتصاد األضخر :هناك عدد من المتطلبات العامة التي يجب توفيرها في اي قطاع للتحول إلى االقتصاد األضخرر ،ومن بين هذه
المتطلبات.)2016,403,Premovic,Pejanovic( :
 -1دعم اإلدارة البيئية في مختلف مؤسسات الدولة.
-2استيفاء المنتج السياحي لمبادئ التنمية المستدامة،والتقييم المستمر للموارد الطبيعية ،وفرض المزيد من الررائب على
االنشطة السياحية المررة بالبيئة.
 -3وضع سياسة تشجع على انتاج واستخدام منتجات صديقة للبيئة،وتتوافق مع مبادئ وأساليب االنتاج المستدام.
 -4نمو االستثمارات الحكومية الخرراء مثل االستثمار في النقل العام ومصادر الطاقة المتجددة ،والفنادق الخرراء.
 -5الدعم الحكومي لبحوث التطوير بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة.
-6التركيز على السياحة الثقافية والسياحة البيئية التي تعتمد على المجتمعات المحلية وضرورة دعمها من الحكومات.
 -7االهتمام بتنمية المحميات الطبيعية ،والعمل على زيادة عدد السائحين البيئين.
ثانيا :دور االقتصاد األضخر في التنمية السياحية المستدامة
يعد االقتصاد األضخرر اقتصادا نظيفا،يعتمد على التنمية الخرراء ،فهو يستخدم الموارد والطاقات واالستخدام
األمثل ،مع تجنب التلوث والتدهور البيئي ونروب الموارد الطبيعية ومشكلة التغيرات المناضخية (االحتباس الحراري) مما
يحقق نموا اقتصاديا مستداما بالفعل .ويروج لالقتصاد األضخرر العالمي من مرحلة طويلة من الركود ،وفقدان الوظائف،
وتفاقم الفقر.
ان االنتقال إلى االقتصاد األضخرر له مبرراته االجتماعية واالقتصادية ،وهناك حجج قوية تنشأ لمساندة الجهود
التي تبذلها الحكومات والقطاع الخاص للمشاركة في مثل هذا التحول االقتصادي ،وذلك من ضخالل استثمار %2من الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي في تحفيز القطاعات االقتصادية األساسية لتحريك التنمية االقتصادية.
ان السياحة من منظور اقتصادي هي قطاع انتاجي يلعب دورا مهما في زيادة الدضخل القومي وتحسين ميزان
المدفوعات ومصدرا للعمالت الصعبة وفرص لتشغيل االيدي العاملة وهدف لتحقيق برامج التنمية.ومن الموضوعات التي
أ ثارت ومازالت تثير جدال في مجاالتها المتعددة العالقة بين السياحة والبيئة ،فكلما كانت هناك بيئة نظيفة وصحية كلما
أزدهرت السياحة وأنتعشت ،وألهمية العالقة المتبادلة بين صناعة السياحة والبيئة البد من تحقيق التوازن بينهما لتحقيق
المصالح االقتصادية واالجتماعيةGiulio, Salvo,2003,12).( .
وتعد الفنادق الخرراء أحد أشكال العالقة المتبادلة بين السياحة والبيئة،فهي طراز مبتكر يقام بالمناطق الطبيعية
الجاذبة للسياحة وتتميو بطابعها الودي واالسترضخائي واالحساس بخصوصية المكان ،ويعد ذلك النوع من الفنادق هو األتجاه
السائد عالميا على الطلب السياحي.
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وتسعى التنمية المستدامة من ضخالل الياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من األهداف تراعي فيها حاجات األجيال
المقبلة من منظور طويل االجل في برامج التنمية االقتصادية المستدامة.
ان السياحة البيئية (السياحة الخرراء) منهجا يجب األضخذ به الشعارات تطرح وتردد ،والبد أن يعي المستثمرون
السياحيون والحكومات جدوى تطبيق نهج السياحة البيئية وفهم مرتكزاتها،ووضع القوانين واألنظمة التي تنظم تلك العملية
السياحية( .محمد.)2010،3،
ثالثا :انموذج التحليل القياسي
 مصادر البيانات والمدة الزمنيةتم االعتماد على منشورات البنك الدولي للحصول على البيانات المالئمة للمتغيرات المستخدمة في البحث والتي
ترم العديد من الدول العربية المتوفرة بياناتها في إصدار المنظمات والهيئات الدولية ،حيث تم الحصول على بيانات
منسجمة لسبعة عشر دولة (االردن،الجزائر،تونس،جمهورية مصر العربية,المملكة العربية السعودية،العراق،قطر) للمدة
( .)2019-2000لقد تم استخدام طريقة بيانات البانل (.)Panel Data
رابعا :توصيف النموذج المستخدم
تم اعتماد نموذج لقياس:
 -1محددات التنمية السياحية المستدامة
)YG=a +b1ITC+ b2S/Y+b3INF/Y+b4Open+b5GY/Y+MR-------- (1
التنمية السياحية المستدامة
اإلنفاق على تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت (التعليم اإللكتروني)
معدل االدضخار إلى الناتج القومي اإلجمالي
معدل الترخم
األنفتاح االقتصادي
نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج القومي اإلجمالي
قوة العمل

YG
ICT/G
S/Y
INF
Open
GE/Y
MR

وقد اعتمد في بناء النموذج ونوع االضختبارات والمنهجية المتبعة لتحديد العالقات بين متغيرات النموذج على
النظرية االقتصادية،فرال عن الدراسات المرجعية السابقة الخاصة بموضوع بحثنا.
 سلوك متغي ات النموذج: -1التعليم اإللكتروني (االفتراضي) :تم قياس التعليم اإللكتروني (االفتراضي) من ضخالل استخدام متغير اإلنفاق على تقنية
المعلومات واالتصاالت كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ونتوقع عالقة طردية بين تقنية المعلومات واالتصاالت (التعليم
اإللكتروني )والتنمية السياحية المستدامة فزيادة تقنية المعلومات واالتصاالت تؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج القومي
اإلجمالي (التنمية السياحية المستدامة).
 -2معدل االدضخار األصيل إلى الناتج القومي اإلجمالي( :معدل استهالك راس المال الثابت +معدل استنفاذ الطاقة +
الخسائر من أنبعاث غازثاني أوكسيد الكاربون +معدل استنفاذ الموارد المعدنية +نسبة اإلنفاق على التعليم (بعد بيئي
واقتصادي وبشري).
نتوقع أن يكون تأثير االدضخار المحلي على مؤشر التنمية السياحية المستدامة تأثير عكسي .
 -3معدل الترخم المحلي ( :)INFمعدل التغيير السنوي في المخفض الرمني للناتج المحلي اإلجماليGDP Implicit
الذي يوضح معدل تغيير االسعار المحلية في االقتصاد ككل ويتم الحصول على هذا المتغير بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي
للدولة باالسعار الثابتة مقاسا بالعملة المحلية على الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة مقاسا بالعملة المحلية ايرا ،مع
ضرب ناتج القسمة في  .100نتوقع ان يكون للترخم تأثيرا سلبيا ً على مؤشر التنمية السياحية المستدامة التي يرتفع فيها
مستوى األسعار وذلك بسبب عدم استقرارية السياسة االقتصادية .
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 -4درجة االنفتاح االقتصادي ( )Openمجموع الصادرات والواردات للدولة من السلع والخدمات باالسعار الثابتة مقاسا
بالدوالر األمريكي مقسوما على  GDPمع ضرب ناتج القسمة في  .100ونتوقع ان يكون تأثره ايجابيا على مؤشر التنمية
السياحية المستدامة.
 -5اإلنفاق الحكومي ( )GEحجم اإلنفاق الحكومي للدولة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.
ونتوقع أن يكون هناك تاثيران لإلنفاق الحكومي على معدل نمو الناتج القومي اإلجمالي فاالول تأثير طردي على مؤشر
التنمية السياحية المستدامة في الدول النامية التي يكون فيها اإلنفاق الحكومي موجها نحو الصحة والتعليم وتاثير سلبي في
الدول التي يكون فيها اإلنفاق الحكومي موجها نحو اغراض اضخرى .
 -6معدل السكان وهو عدد السكان على قوة العمل وهو متغير ذات بعد بشري ويتوقع أن يكون تأثيره طرديا على التنمية
السياحية المستدامة
ضخامسا :اضختبار جذر الوحدة
يهدف هذا االضختبار إلى تحديد مدى سكون متغيرات البحث ،وفي حالة احتواء هذه المتغيرات على جذر الوحدة
يتحتم اضخذ الفروق لها لجعلها ساكنة.تم إجراء االضختبار مرتين ،األولى بتقدير انحدار فيشر الذي يحتوي على قاطع واتجاه
عام وهذا هو النموذج االشمل،الثانية إجراء االنحدار بوجود قاطع فقط.وتتلخص هذه الطريقة بإجراء االضختبار أوال باستخدام
النموذج األول الذي يحتوي على قاطع واتجاه عام،فإذا لم نتمكن من رفض فرضية العدم،فيجب النظر فيما أذا كان وجود
االتجاه العام قد اثر عل ى االضختبار،وذلك باضختبار ما أذا كانت معلمة االتجاه العام مساوية للصفر.فإذا كانت مساوية للصفر
ننتقل إلى إجراء االضختبار قاطع فقط.
 اضختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل:هناك عدة طرق الضختبار جذر الوحدة ،من أهمها وأكثرها دقة هو اضختبار ( )Fisherالمطور من قبل (،)Maddala
إذ يعتمد على دمج مستويات معنوية مختلفة الضختبار استقرارية متغيرات السالسل الزمنية المكونة للبيانات المزدوجة ( (P-
 Panelفهو يعتمد على القيم المحسوبة من اضختبار ( )ADFأو ( )PPلكل مقطع عرضي على حدة ,ثم أضخذ المستويات
المعنوية ( )P-valuesلهذه االضختبارات ومن ثم الحساب اإلحصائي لـ ( )Fisherعلى وفق الصيغة اآلتية:
)(4-9

إذ إن :
 :اضختبار ()Fisher
 :مستوى المعنوية للمقطع العرضي i
لها توزيع  ÷2مع درجتين حرية ،لذلك

إن

درجات حرية  .)1999,636,n (Maddala & Wu2ويكون اضختبار

لها توزيع  ÷2مع

مستندا ً على مجموع لوغاريتم قيم (.)p

يمكن استخدام اضختبار ( )Fisherعندما ترتبط األضخطاء العشوائية عبر المقاطع العرضية لكنه ال يعالج المشكلة
بشكل تام .إذ يبقى جزء من األضخطاء مرتبطا ً بعرها مع البعض اآلضخر لكن بمعدالت متناقصة كلما زاد عدد السنوات ()T
وانخفض عدد المقاطع العرضية (.)N
لذلك طور ( )Maddalaو ( )Wuاضختبار ( )Fisherمن ضخالل استخدام طريقة ( )Bootstrapللخروج من مشكلة
االضخطاء العشوائية المترابطة مقطعيا وللحصول على توزيعات تجريبية افرل الضختبار ( )Fisherوبالنتيجة الحصول على
نتائج تقديرية ادق واقل تحيزا (..)645-1999,644,Maddala & Wu
ان فرضية العدم والفرضية البديلة لهذا االضختبار كاالتي:
لكل ))i
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على األقل ( )iواحدة

0

:

تعني فرضية العدم ان جميع المقاطع العرضية المكونة للبيانات المزدوجة لها سالسل زمنية غير مستقرة (تعاني من
جذر الوحدة) ،في حين ان الفرضية البديلة تعني ان هنالك على االقل بعض المقاطع العرضية لها سالسل زمنية مستقرة.
سادسا :نتائج اضختبار ( )Fisher-PPلجذر الوحدة لبيانات البانل
تم االعتماد على اضختبار ( )Fisherالمستند على اضختبار ( )PPللسالسل الزمنية النه ادق اضختبارات االستقرارية
وتوضح الجداول االتية نتائج التقدير:
جدول ( )1نتائج اضختبار ( )Fisher-PPلمعادلة التنمية السياحية المستدامة للمدة 2000-2019
الفرق األصلي
المتغيرات
ICT
SY
INF
Open
GY
MR

ثابت
114.231
)(0.000
86.672
)(0.018
75.232
)(0.230
231.1
)(0.32
987.2
)(0.52
285.2
)(0.01

())(I0

ثابت مع اتجاه
120.853
)(0.000
50.744
)(0.656
3.178
()0.230
224.885
)(0.923
956.411
)(0.78
975.21
)(0.228

الفرق األول

())(I1

ثابت

ثابت مع اتجاه

----------------

----------------

---------------

----------------

89.622
)(0.240

48.511
)(0.050

الفرق األول )))(I1

المتغيرات
ICT
SY
INF
Open
GY
MR

الفرق األصلي ( ())I0
ثابت مع اتجاه
ثابت
ثابت مع اتجاه
ثابت
120.853
114.231
------------------------------()0.000
()0.000
50.744
86.672
-----------------------------()0.656
()0.018
48.511
89.622 3.178 )0.230
75.232
()0.050
()0.240
(
()0.230
224.885
231.1
()0.923
()0.32
956.411
987.2
()0.78
()0.52
975.21
285.2
()0.228
()0.01
المصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج ب نامج .10Eviews

● األرقام بين األقواس تمثل القيم االحتمالية ( )P-Valuesالضختبار ( )Fisher-PPوإن مستوى المعنوية المقبول هو
( )%5أو أقل.
● المتغيرات المعنوية عند المستوى () )I (0ال يحسب لها جذر الوحدة عند الفروق األولى (I (1)).
∙∙

المالحظات المثبتة تحت هذا الجدول هي نفسها للجدول ( )2لذا سوف ال يتم اإلشارة لها الحقاً.
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من الجدول ( )1أن بيانات معدل االدضخار االصيل (,،)SYومعدل الترخم ( )INFمستقر في الفرق األصلي ())I (0
عند مستوى معنوية ( )%5سواء بالثابت أم الثابت واالتجاه ،إذ بلغت قيم االحتمالية لها أقل من ( ،)0.05أما معدل الترخم
فإنه يستقر بعد اضخذ الفروق األولى له وعند الثابت أو الثابت واالتجاه.
 التحليل والمناقشةللوصول إلى هدف البحث سنوفق معادلة انحدار االقتصاد األضخرر على مؤشرات التنمية السياحية المستدامة.
الجدول ()3و ( )4يوضح نتائج االنحدار .لقد تم تقدير النموذج الذي تم توصيفه باستخدام بيانات ( ( PANAL
 DATAللمدة ( )2019-2000وشمل التحليل سبعة عشر دولة وهي التي توافرت منها البيانات الالزمة ألجراء التحليل.
جدول ( )2نتائج تقدير معادلة التنمية السياحية المستدامة للمدة 2000-2019
Responnse Variable:YG
Prob

t_stat

Std.Error

Coff.

Variables

0.00000

11.86438

0.040629

0.482036

ICT

0.00003

3.606512-

0.033222

0.119817

SY

0.00000

-2.14849

0.002121

0.223333

INF

0.00002

3.11112

0.001554

0.113515

Open

0.00002

1.02022

0.000212

0.212485

GE

0.00000

2.21111

0.885545

0.752143

MR

0.00000

19.59951

0.205888

4.035309

C

N=17
R2=33%
R2.adj=34%
F_stat=11%

المصدر:من أعداد الباحث باالعتماد على نتائج ب نامج .10Eviews

من الجدول ( )2تشير معادلة محددات التنمية السياحية المستدامة بتطبيق طريقةالمربعات الصغرى االعتيادية
( )OLSللمدة  2017-2000إلى أن تأثير تقنية المعلومات واالتصاالت معنويا موجبا على التنمية السياحية المستدامة عند
مستوى معنوية  %5في هذه المجموعة من الدول.
كما تشير التقديرات الواردة في الجدول ( )2أن معدل الترخم ومعدل االدضخار االصيل ظهر سالب معنوي عند
مستوى معنوية  %5في هذه المجموعة من الدول وهذا يتفق مع منطوق النظرية االقتصادية أي كلما ارتفع معدل الترخم
أدى إلى انخفاض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر.
االستنتاجات:
ترمن البحث بيان تأثير االقتصاد األضخرر في التنمية السياحية المستدامة للدول عينة البحث ،ومن ضخالل الدراسة
التحليلية الوصفية والقياسية توصل البحث إلى أهم االستنتاجات التي تتلخص فيما يأتي:
 -1بينت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة وطردية مبين التعليم اإللكتروني (االفتراضي) التنمية السياحية المستدامة.
 -2إن طبيعة االقتصاد األضخرر ،تجعله يلعب دورا هاما في التنمية السياحية المستدامة من ضخالل الفنادق الخرراء.
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 -3أصبح االقتصاد األضخرر أمرا واقعا في عصر العولمة ،فهو يساهم في عولمة الفنادق الخرراء والسياحة الخرراء
 -4يواجه االقتصاد األضخرر صعوبات في مجال تطبيقه ضخاصة في الـدول الناميـة ،ويواجـه تحديات في مصداقيته
واعتماده .كما أن عدم وضوح مفهومه لـدى كثيـر مـن النـاس وجهلهم بطبيعته يجعلهم يرخمون سلبياته وال يثقون بنتائجه،
ويرون أنه أقل كفاءة من التعلـيم التقليدي.
التوصيات:
 -1ينبغي على الدول النامية أن ترع الخطط والسياسـات الالزمـة السـتغالل وتوظيف االقتصاد األضخرر من أجل تحقيـق
التنميـة السياحية المسـتدامة ،ومسايرة ركب التقدم ،وبناء مجتمع المعرفة ،وتطوير البنية االقتصادية نحو اقتصـاد معرفـي
واقتصاد قائم على المعرفة ،وترييق الفجوة الرقمية التي يزداد اتساعها باستمرار بـين الـدول النامية وبين الدول المتقدمة.
وحتى يحقق النهوض بقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت أهدافـه المتوضخاة ،البد من تفعيل مبدأ مشاركة كافة القطاعات
المجتمعية فـي ذلـك ،مثـل :مؤسسـات المجتمع المدني ،والمنظمات غير الحكومية ،ومؤسسات القطـاع الخـاص ،وجميـع
أصـحاب المصلحة.
 -2السياحة الخرراء صناعة مستديمة ال ترر بالبيئة الطبيعية ،وهى منتجة وفعالة
ذات تأثير إيجابي كبيرعلى جميع جوانب االقتصادالبيئي ،وأداة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستديمة ،كما ان للسياحة
اإللكترونية تأثيرا فى زيادة معدالت السياحة.
 -3تتميزالفنادق الخرراء بطابعها الودى واالسترضخائىوالمرونة واإلحساس بخصوصية المكان ،باإلضافة إلى التمتع بجمال
ونقاء وبساط ة الطبيعة وكائناتها البرية ،وما يرتبط بها من ثقافات محلية مختلفة .وتعتبر أحدى التوجهات العالمية نحو
السياحة الخرراء نظرا ً لزيادة الطلب عليها من قبل السياح فى العالم.
 -4تتطلب التنمية السياحية المستدامة التناسق والتكامل بين اإلستفادة من الموارد البيئية والتطور التكنولوجى وتدفق
االستثمارات حتى يتحقق هدف ربط الحاضر بالمستقبل لتلبية الرغبات المختلفة ،ولو توافرت البنية االساسية التى يعتمد
عليها االستثمار األجنبي ،ورأس المال البشرى ،والمناخ العام المالئم لنتج عنه انعكاس واضح ومباشر بالتنمية االقتصادية
البيئية وبالتالى التنمية المستدامة  ,لما لالستثمارات األجنبية الرخمة من أثر كبير على االقتصاد .
 -5تعمل إدارة الجودة الشاملة على ضخفض التكلفة وزيادة ربحية المنشآت السياحية وتحقيق الميزة التنافسية فى السوق
السياحى ،كما تساعد على سرعة اتخاذ القرارات لمواجهة المشكالت وحلها بسهولة ،وزيادة ارتباط العاملين بالمنشآت
وأهدافها وتحقيق أعلى معدالت من الكفاءة والتطوير فى الخدمات.
 -6إنعدام الوعى البيئى يساهم في تعميق المشاكل البيئية مما يؤكد ضرورة تطبيق الررائب الخرراء ،والتي تؤدى لنشر
ثقافة األلتزام الوقائى لتالفى التلوث قبل حدوثه ،تطبيق المبدأ الوقاية ضخيرا ً من العالج ،فهناك موارد طبيعية تساعد علي
زيادة نموالموارد السياحية يصعب أعادتها لحالتها األولى.
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