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I. تمھید:  
مدى ستة عقود من الزمن شھدت السیاحة توسعا وتنوعا مستمرا لتصبح من أكبر وأسرع القطاعات على 

العالم، وبالرغم من الصدمات السیاسیة واالقتصادیة إال أن الحركة السیاحیة الدولیة عرفت نموا  فياالقتصادیة نموا 
، كما عرفت 2013لتتعدى ملیار سائح سنة  1980ملیون سائح سنة  278 إلى 1950ملیون سائح سنة  25من  :مستمرا

بحوالي ) أوروبا ودول آسیا والباسیفیك(تبعا للقوانین التي تحكمھا توزیعا مكانیا غیر متوازنا إذ اختصت منطقتین فقط 
حیث احتلت الجزائر  ،)1(احیةمن حجم الحركة السیاحیة الدولیة بینما تتوزع النسبة الباقیة على باقي األقالیم السی 75٪

. )2(٪5المرتبة الرابعة إفریقیا من حیث التوافد السیاحي الدولي بعد كل من المغرب جنوب إفریقیا وتونس بنسبة توافد 
وكما تتفاوت الحركة السیاحیة الدولیة مكانیا فإنھا تتفاوت زمنیا حسب األیام، األسابیع واألشھر مشكلة بذلك مواسم 

الوطني  المستوى على آثاًرا سلبیة عدیدة ومواسم ركود ینخفض فیھا الطلب السیاحي على الوجھة،ومولدةسیاحیة نشطة 
والبیئیة، ففي الوقت الذي یؤكد فیھ الجمیع أن معالجة الموسمیة  األبعاد االقتصادیة، االجتماعیة واإلقلیمي وعلى مختلف

استغالل السیاحة كمورد طبیعي غیر ناضب إلنعاش االقتصاد  والتخفیف من آثارھا قد أضحى من األولویات إذا ما أرید
بدا لنا مھمة اإلسھام في معالجة ھذه المشكلة من خالل القیام بدراسة قیاسیة لواقع موسمیة السیاحة  ،بطریقة مستدامة

  :ئیسي التاليمحاولین اإلجابة على التساؤل الر وتحلیلھا حسب الجنسیات من حیث النمط والسعة،الدولیة في الجزائر 
في أن یساھم حسب الجنسیات  وتحلیلھافي الجزائر الطلب السیاحي الدولي قیاس موسمیة ل إلى أي مدى یمكن

  ؟معالجتھاتطویر استراتیجیات 
 أھم القطاعات المعول علیھا في بین تكمن أھمیة الدراسة في كون السیاحة الدولیة من :أھمیة وأھداف الدراسة

التي الموسمیة  من بینھا مشكلوالتي  ي، وھذا إذا ما تم التقلیص من المشاكل التي تعاني منھاالنمو االقتصادمن  عالرف
، لكنھا لم تنل إال القدر الضئیل من اھتمام على المستوى العالمي تبر الیوم من بین القضایا األساسیة المطروحة للنقاشتع

 ،ألولى من نوعھاالموضوع اتبر وفي حدود اطالعنا على تعالتي الباحثین في الجزائر، وھذا ما زاد من أھمیة الدراسة 
 قیاسإلى  التي تھدف، ووبالتالي إضافة جدیدة للبحوث االقتصادیة التي تناولت قضایا السیاحة في االقتصاد الجزائري

ة إلطار المنھجي لقیاس وتحلیل الموسمیا وفق حسب الجنسیات اوتحلیلھواقع موسمیة السیاحة الدولیة في الجزائر 
فوائد عملیة تسمح بتوجیھ الجھات الوصیة إلى األولویات الواجب القیام بھا  اأن تكون لنتائجھالمؤمل السیاحیة حیث من 

  .الدولیة الدور التنموي للسیاحة تفعیل وبالتالي،لتحفیز الطلب السیاحي الدولي بما یخفف من تركزه الموسمي في الجزائر
فرزھا  تم اسات التي تناولت موضوع قیاس وتحلیل موسمیة السیاحة حیثھناك عدد من الدر :الدراسات السابقة

  :وترتیبھا زمنیا حسب زمن إعدادھا، ومن تلك الدراسات نذكر
______________________________________ 
eMail : (*) Safia1881@hotmail.com &  (**)  Mebimo@yahoo.fr  

  
  للسیاحة الدولیة في الجزائر وتحلیلھا حسب الجنسیات وذلك  تھدف ھذه الدراسة إلى قیاس التركز الموسمي

متعلقة بعدد السیاح الوافدین شھریا عبر الحدود إلى انطالقا من بیانات باستخدام أدوات المعالجة اإلحصائیة والریاضیة 
 بما یسمح بالتقدیر الكمي، ومن مختلف الجنسیات 2013إلى دیسمبر  2000 سنة ممتدة من جانفي 14الجزائر لمدة 

للتقلبات الموسمیة من جھة وتقدیر المساھمة النسبیة لمختلف الجنسیات في التركز الموسمي اإلجمالي وآثارھا الھامشیة 
الدولیة في الجزائر، حیث  من جھة أخرى مما یساعد في تطویر استراتیجیات فعالة كفیلة بالتخفیض من موسمیة السیاحة

تتركز ھذه األخیرة خالل الربع الثالث من كل عام مشكلة بذلك نمطا موسمیا أحادي الذروة،كما تتباین نسبة 
إلى السیاح الجزائریین المقیمین  مساھمةمختلف الجنسیات في إجمالي التركز الموسمي، إذ یعزى الجزء األكبر منھا

الذي ظھر بإشارة  ي النسبي بإشارةموجبة على عكس كل من السیاح العرب واألجانببالخارج حیث ظھر تأثیره الھامش
سالبة، وبالتالي ومن وجھة نظر معالجة موسمیة السیاحة الدولیة في الجزائر یجب تركیز مختلف الجھود وتطویر 

مع بذل جھود استراتیجیات تعمل على تعزیز حصص معظم الدول األجنبیة والعربیة المصدرة في موسم الذروة 
  .أكبر،وتطویر استراتیجیات موجھة في المقام األول إلى موسم الركود بالنسبة للسیاح الجزائریین المقیمین بالخارج

  

 ،جزائر، موسمیة السیاحة، مؤشر الموسمیة، معامل جیني سیاحة دولیة.  
  

JEL L83،.C41   
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 Seasonality in Tourism - A Guide to the Analysis of Seasonality andبعنوان:  )BarOn , 1975(دراسة  -
Trends for Policy Making  حدود  عبرللتوافد السیاحي تعتبر من الدراسات الشاملة التي تناولت قیاس النمط الموسمي

سنة، حیث استخدمت الدراسة عدة قیاسات منھا نطاق الموسمیة، نسب  17دولة على مدى إطار زمني مدتھ  16
 ذروة الموسمي ؛الموسمیة، عامل ال

 Changing patterns of seasonality in hotelandالموسومة بـ: (Grainger Judge, 1996) دراسة -
tourismdemand: an analysis of Portsmouth monthlyarrivals data   التي تناولت من الدراسات القطاعیة تعتبر

وتؤكد الدراسة 1994-1987للفترة   Portsmouth فندق في بورتسموثإلى للوافدین  الموسمیةتحلیل تغیر األنماط 
 ؛موسمیة للالعوامل المسببة و على تأثر محاوالت قیاس الموسمیة بالتغیرات في األنماط

ركزت على قیاس الموسمیة  Measuring TourismSeasonality بعنوان: (Svend Lundtorp, 2001)دراسة  -
ادیة للموسمیة خاصة على تصاآلثار االققیاس قیاس الموسمیة التي كان من أھمھا  أسباب تالسیاحیة حیث تناول

 تتناول كما أھم الوحدات األساسیة المستخدمة لقیاس الموسمیة والتي كان من أھمھا عدد السیاحاألسعار،أشارت إلى 
باستخدام  لمتطرفة، لذا أوصت الدراسةمعامل التغیر الذي اعتبره ناقصا لتأثره بالقیم ا منھامقاییس عدة لقیاس الموسمیة 

 ؛ قل تأثرا بالقیم المتطرفةاألاس الموسمیة باعتباره األفضل ومعامل جیني لقی
التي    Disaggregating flows - the example of China visitor بعنوان :(Wall Yan, 2003) دراسة -

في عدد الوافدین الدولیین للصین للفترة  نیةمید ھیكل وخصائص وقوة التقلبات الزسل الزمنیة لتحداستخدمت السال
 ؛ مؤشر الموسمیةالموسمیة باستخدام النسب الشھریة، انحرافاتھا والتغیرات  قیاسوتم  ،1980-1998

 - The economicdeterminants of seasonalpatternsن بعنوا  :)(Rosello, Nadal  Font, 2003دراسة  -
Seasonality in monthly international arrivals to the BalearicIslands موسمیة من المنظور بتحلیل أسباب ال تقام

بین معامل جیني كمقیاس للتغیرات الزمنیة ومجموعة من المؤشرات  وذلك من خالل التحقیق في العالقة الكلي،
لك ألسعار المستھ كالناتج المحلي اإلجمالي، نسبة أسعار، أسعار الصرف الوطنیة والرقم القیاسي الكلیة االقتصادیة

وجدت الدراسة أدلة على و. المملكة المتحدة وألمانیا معظم األسواق الھامة بھا منو BalearicIslandsباستخدام بیانات من 
الحد من تركیز ل عطالتھم خالل العام، وبالتالي نخفاض النسبي لألسعار یمیلون الناس لفصاالأنھ مع زیادة الدخل و

  ؛موسمیة ال الرفع من یسھم في المناسبالموسمیة، في حین معدل الصرف 
التي  من الدراسات العربیة تعتبر الموسمیة السیاحیة في إقلیم البتراء الموسومة بـ: )2006، الجمالیة(دراسة  -

ھا قیاس الموسمیة في منطقة الدراسة باستخدام معامل تومن النقاط التي تناول ء،تناولت موضوع الموسمیة في إقلیم البترا
ترتفع الحركة السیاحیة خالل فصلي الربیع والخریف  إذ ءم البتراوجود موسمیة قویة في إقلی إلى تتوصل،حیث جیني

  ؛وتنخفض في باقي أوقات السنة 
ي تالو تحلیل الموسمیة السیاحیة في المحمیات الطبیعیة في األردن تحت عنوان):2008، بظاظو إبراھیم(دراسة  -

وجد أن الموسمیة ، حیث األردنفي  اختالف الموسمیة السیاحیة في المحمیات الطبیعیة واألثریة والبیئیة ت قیاسولتنا
من  اكبرلمغطس تعاني من موسمیة سیاحیة الدینیة كا أو ءتختلف باختالف نوع المحمیة، فالمحمیة األثریة كالبترا

 ؛ عدد األسواق السیاحیة بھاالمحمیات الطبیعیة كمحمیة ضانا وعجلون مثال وذلك لت
 Measuring the seasonality تناولت ھذه الدراسة  والموسومة بـ: )2010، مصطفى وعالم كارا(دراسة  -

methods  tourism with the comparison of different in 1998للفترة الممتدة بین في تركیا ة قیاس موسمیة السیاح  - 
معامل الموسمیة ومعامل جیني، وتوصل إلى أن  ،نسب الموسمیة، مؤشر الموسمیةوذلك باستخدام عدة طرق ك 2007

 ؛ كل واحدة من ھذه الطرق لھا ایجابیاتھا وسلبیاتھا إال أن أفضلھا كان معامل جیني
  

 حجم تتمیز السیاحة بالتقلبات الزمنیة في القتصادیة األخرىعلى غرار القطاعات ا: مفھوم موسمیة السیاحة. 1
أخرى من ذات  أوقات في وتوقف نسبیأ ركود حالة في یكون السنة بینما من أوقات ذروتھ لیبلغ یتعاظم نشاطھا حیث

را في وأكثرھا تأثی )3(مشاكل صناعة السیاحة  إحدى أھم تعتبر بالموسمیة التي یعرف ما ظھور إلى یؤدي السنة،مما
  .)5( وأقلھا فھما) 4( الطلب السیاحي

تشیر البحوث التي تطرقت لموسمیة السیاحة إلى صعوبة إیجاد تعریف موحد لھا، إذ نجد أن العدید من الباحثین 
ممن اھتموا بالظاھرة اجتھدوا ألجل إعطاء وشرح تصورھم الخاص حولھا وھو ما یفسره تعدد التعریفات الموجودة في 

التأثیرات التي تحدث سنویا في نفس  "بقولھ ھي تلك  أول تعریف لموسمیة السیاحة) BarOn, 1975( قدمث أدبیاتھا، حی
والذي  السیاحة في ظاھرة الزمني المؤقت الخلل ": بـ) Butler, 2001( ، في حین وصفھا)6( "التوقیت بأقل أو أكثر حجما 

التوظیف،جاذبیة المواقع السیاحیة وغیرھا كثافة حركة المرور،  ، إنفاقھم،عدد الزوار مثل بعدة أبعادعنھ  یمكن التعبیر
  .)7( "من األبعاد
السمة السائدة في السفر والسیاحة والتي تتمیز باختالفات حادة في الطلب "فیعتبرھا ) Biederman, 2008( أما

میة تسببھا الحركة المؤقتة ظاھرة عال) " Chung, 2009(عالوة على ذلك اعتبرھا . )8( "خالل أوقات معینة من السنة 
  .)9( "لألفراد 

وبالرغم من تعدد تعاریف موسمیة السیاحة لكنھا تتفق جمیعا على أنھا نظام الحركة السیاحیة في الوجھات خالل 
والتي تكون على أساس یومي أسبوعي وشھري أو تدفقات السیاحیة في الالمتكررة  التقلبات الزمنیةالناتج عن  )10(السنة
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بما یؤدي إلى االستخدام غیر المتكافئ لمختلف أجھزة القطاع في الوجھة السیاحیة والمرتبط بمدى قوة ) 11(سنوي
  . )12(ودینامیكیة ھذه التقلبات 

معظم الوجھات السیاحیة تمر بتجربة دوریة من النشاط السیاحي تقسم إلى موسم  :أنماط موسمیة السیاحة. 2
أو غیر  منتظمة ، مشكلة بذلك أنماطا ناتجة عن تقلبات)13(مي الكتفذروة وموسم ركود وتكون مفصولة بموس

 ھناك أربعة أنماط للموسمیة) Butler, 1997&Mao(وحسب كل من  ،)14(تعود فقط ألوقات محددة من السنة  منتظمة
  :)15( السیاحیة
 أحادیة الذروة )Single peakseasonality:(  الوجھات التي یكون ھو أكثر أنماط الموسمیة تطرفا، یحدث في
السیاحي في أشھر محددة من السنة أكبر من الطلب السیاحي لباقي أشھر نفس السنة، وذلك بسبب تطابق  الطلبفیھا 

كما ھو الحال في  )16(النمط الموسمي للطلب السیاحي في مناطق المصدر مع النمط الموسمي لجاذبیة المقصد السیاحي
 وجھات البحر المتوسط؛

  الذروةثنائیة)Two- peakseasonality :( ینتج عندما یكون ھناك موسمین رئیسي وثانوي، بحیث كل موسم
الصیف والشتاء وتعد دول الكاریبي خیر  موسمیلبي نوع من االحتیاجات مثل المناطق الجبلیة التي تجذب السیاح في 

 مثال على ذلك؛
 عدیمة الذروة)Non-peakseasonality(:لتي تحدث فیھا الحركة السیاحیة على وتیرة واحدة تحدث في المناطق ا
 كما ھو الحال في المناطق الحضریة مثل سنغافورة وھونغ كونغ؛ العامطوال 
 الموسمیة الدینامیكیة)Dynamicseasonality:( الطلب أي ال ترتبط بفترة زمنیة ثابتة متعددةأو . 

ینظر إلیھا موسمیة السیاحة إذ  أسباب وتصنیف ملفھیة ھناك عدة محاوالت أدب: أسباب موسمیة السیاحة. 3
إلى ) BarOn, 1975(أشار ، حیث )17(فضال أنھا تأخذ أشكال مختلفة حسب الوجھة وطبیعتھا الباحثینبشكل مختلف بین 

األسباب الطبیعیة والمؤسسیة وھذا ما أكده غالبیة الباحثین، إذ ترتبط األسباب الطبیعیة بعناصر الطقس والمناخ مثل 
الخ وھذا النوع من الموسمیة یسمى بالموسمیة الطبیعیة، أما األسباب ...درجة الحرارة والثلوج، أشعة الشمس واألمطار

  . )18( المؤسسیة فترتبط أساسا بالتشریعات، اإلجازات والعطل والمؤدیة إلى ما یعرف بالموسمیة المؤسسیة
ھي عوامل مثل التفضیالت، األذواق، الثقافة عیة أن العوامل االجتما )Butler &Mao, 1997(واعتبر كل من 

كما أشار . )20(الضغوط االجتماعیة واألزیاء، المواسم الریاضیة والتقالید) Butler, 2001(لیضیف، )19( مسببة للموسمیة
)BarOn, 1975 (ھم في إلى العوامل االقتصادیة، كأسعار الخدمات السیاحیة خالل المواسم المختلفة والتي یمكن أن تسا

 )22(كسبب إضافي آلثار التقویم) Frechtling, 2001( شاروأ ،)21(زیادة أو انخفاض التركز الموسمي لألنشطة السیاحیة

على نمطیة العرض السیاحي ) Baum &Hagen, 1999(، لیؤكد كل من التقویم الھجري بالنسبة للدول اإلسالمیة مثال
 ث تؤثر الوظائف أحادیة الجانب في الوجھة على انتشار الطلب السیاحيكأحد األسباب الجوھریة المؤدیة للموسمیة، حی

  .)23(الدینیة المواقع في ھو الحال كما معینة زمنیة فترة خالل حركة سیاحیة وجود إلى النھایة في یؤدي الذي األمر
 الموسمي الطابعحیث أن تصنیف بدیل ألسباب الموسمیة ) Lundtorp, Rassing&Wanhill, 1999(وقدم كل من 

ط من عوامل الدفع في دول المصدر كالمناخ، العطل، الضغ تفاعلمجموعةھو محصلة للنشاط السیاحي في الوجھة 
 موسمیةال ، وبالتالي)24(إلخ...في دول المقصد كالمناخ، العرض السیاحي، األحداث إلخ، وعوامل الجذب...االجتماعي

 .ر والمقصد على حد سواءبالمصد متعلقةالبتفاعل مجموعة من األسباب  تحدث
لیس فقط بالمعنى االقتصادي  )28إلى  25من (ظاھرة سلبیة یعتبر غالبیة الباحثین الموسمیة :آثار موسمیة السیاحة. 4

فغالبا ما تتصل اآلثار االقتصادیة بمشاكل االستخدام المفرط أو األدنى  االجتماعي الثقافي والبیئي، بالمعنىوإنما أیضا 
 تعمل أو معطلة تبقى بینما الذروة، موسم خالل طاقتھا االستیعابیة یتجاوز علیھا بما الضغط حیث یزیدحیة للموارد السیا

 ینإلى بالمستثمر یدفعاألمر الذي ، )30(فتصبح بذلك قیمتھا االقتصادیة صفر )29(السنة باقي أوقات خالل متدنیة بمستویات
 الركود موسم خالل المحتملةالخسائر  لتعویض الرواج الموسمي فترات في مرتفعة إیرادات لتحقیق مضاعفة جھود بذل
 رفع األسعار إلى المستوى الذي یضمن تحقیق الحد األدنى من األرباح لتغطیة على األقل التكالیف الثابتة، كما خالل من

ع الخاص یصبح من الصعب وفي ظل ارتفاع درجة المخاطرة وفترة استرداد رأس المال جذب المستثمرین من القطا
تؤثر الطبیعة المؤقتة للعمل السیاحي سلبا على مدى والء والتزام العاملین بما یؤثر وتحفیز المقرضین، إضافة إلى ذلك 

  .)31(على معاییر الجودة  في المنتجات السیاحیة خالل الموسم الرئیسي
في المقاصد  االجتماعیة وفي الجانب االجتماعي تمارس الموسمیة نوعا من الضغط على القدرات االستیعابیة

بمشاكل للمجتمع المضیف ترتبط أساسا بالزیادة الكبیرة في عدد السكان خالل أشھر موسم الذروة  تتسبب، حیث السیاحیة
بما یولد ضغطا على البنیة التحتیة والخدماتیة، فضال عن ارتفاع األسعار الذي یؤثر سلبا على الحالة االقتصادیة للسكان 

مشكل ارتفاع معدل الجریمة بما یولد الحاجة  للمزید من القوات ) Mathieson &Wall, 1982(ف كل من المحلیین، لیضی
وبھذا تسفر  )32(األمنیة والعاملین في المجال الصحي، كما تؤثر الموسمیة سلبا على كل من نوعیة وطریقة الحیاة التقلیدیة

تمتعھ بالتجربة و رضاه على درجةتؤثر المشاكل السابقة الموسمیة عن استیاء كل من المجتمع المحلي والسائح حیث 
السیاحیة بسبب االكتظاظ في مواقع الجذب واالفتقار إلى القدرات خالل موسم الذروة، كما أن غلق المرافق السیاحیة في 
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 یقلل منالصورة السیاحیة للوجھة بما مواسم الركود یؤثر لیس فقط على السیاح المحتملین، ولكن أیضا على 
  .)33(جاذبیتھا

خالل موسم  مناطق الجذب السیاحي الطبیعیة والثقافیةتركز السیاح بما یفوق القدرة االستیعابیة البیئیة في  ویؤدي
ازدحام  الذروة إلى العدید من اآلثار السلبیة التي تھدد البیئة الطبیعیة كاستنفاد الموارد الطبیعیة  بسبب االستخدام الكثیف

خاصة  )34(ومیاه الصرف الصحيفضال عن التلوث ومشاكل التخلص من النفایات  كلھا،آومشاكل تالممرات الطبیعیة 
  .المد السیاحي غیر المخططتلك الناتجة عن 

ومن ھنا یتضح لنا جدیة الوجھات السیاحیة في السعي للتخفیف من الموسمیة وتجنب آثارھا السلبیة، وذلك من 
 نھا العدید من البحوث السیاحیة أھمھا تنویع مزیج المنتجات السیاحیةخالل مجموعة من االستراتیجیات كشفت ع

استخدام األسعار التفاضلیة، تجزئة السوق، تنویع أسواق المصدر والترویج للمنتجات البدیلة لجذب السیاح في مختلف 
  .)35(الترویج لألحداث والمھرجانات خالل مواسم الركودالمواسم إضافة إلى 

ى أنھ قلیلة جدا تلك األبحاث التي تناولت الجوانب اإلیجابیة للموسمیة إذ ھناك من  یعتبر أن اإلشارة إل وتجدر
وبالتالي استراتیجیات إطالة الموسم الطویل ھو الفرصة الوحیدة لتعافي البیئة اإلیكولوجیة واالجتماعیة، ' المیت'الموسم 
لدعم الكامل من المجتمعات المضیفة إذا ما أرید لھا أو جذب المزید من السیاح خارج الموسم بحاجة إلى ا الرئیسي

  . )36(النجاح

II. المستخدمة األدوات و قةیالطر: 
قیاس واقع موسمیة السیاحة ، نھدف من وراء استخدامھ المعتمد في ھذه الدراسة ھو منھج دراسة حالةالمنھج 

الخاصة بالدراسة المیدانیة بیانات والریاضیة انطالقا من الالمعالجة اإلحصائیة  أدواتوذلك باستخدام الدولیة وتحلیلھا، 
سنة ممتدة من  14ھي بیانات متعلقة بعدد السیاح الوافدین عبر الحدود إلى الجزائر شھریا لمدة و على مستوى الجزائر

یانات حیث تتوفر ب)جزائریین مقیمین بالخارج عرب وأجانب(ومن مختلف الجنسیات  2013إلى دیسمبر  2000جانفي 
وللوصول إلى  من وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة تم الحصول علیھا حول العالممصدرة دولة  20عن أكثر من 

  :أھداف الدراسة سیتم معالجتھا باستخدام نوعین من األدوات
كخطوة أولى یتطلب فھم خصائص الموسمیة في الوجھات السیاحیة قیاس كل من نمط وسعة : أدوات القیاس -1

  :، حیث)01(لتركز الموسمي، وذلك باستخدام األدوات المبینة في الجدول رقم ا
 العوامل الموسمیة الخاصة بكل شھر عن متوسط  یعبر أداة مفیدة لتحلیل النمط الموسمي ھو :مؤشر الموسمیة

دید مواسم الذروة لتح من طرف العدید من الباحثین لقیاس نمط االھتزاز الموسمي استخدمعلى مدى سنوات الدراسة، 
من مكون دورة  أدنى أو أعلى انطالقا من تحدید األشھر ذات مؤشرات الموسمیة) 37(والركود السیاحي خالل السنة 

تشیر والقیم التي تكون أكبر أو أصغر من ھذه القیمة  100االتجاه، فھذه المؤشرات عادة ما تتركز عند قیمة المتوسط 
 ؛)38(دورة االتجاه مكونأقل من  أو أعلى لموسمیة عامال إلى وجود
 مؤشرات الموسمیة بقیم معامل التباین الذي یسمح بقیاس تنوع العوامل الموسمیة لشھر ترتبط  :معامل التباین

معین على مدار سنوات الدراسة، فالقیم المنخفضة لھذا المعامل تشیر إلى الثبات أو االستقرار في نمط االھتزاز 
  ؛)39( ة للقیم المرتفعةوالعكس بالنسب الموسمي
 من قبل عالم اإلحصاء االیطالي  1912معامل جیني الذي تم تطویره سنة  یعد :معامل جیني)Corrado Gini()40( 

الذي شاع استخدامھ في صناعة السیاحة  ،التوزیع الالعدالةمن بین المقاییس اإلحصائیة الھامة واألكثر شیوعا في قیاس 
 , Black 2002, Antonio Ferna´ndez-Morales 2003, Rossello, Nadal, Font 2004(ین من طرف العدید من الباحث

MilošBigović 2011 (باعتباره أقل  كمقیاس لسعة االھتزاز الموسمي أو درجة التركز الموسمي للطلب السیاحي
بحساب المساحة المحصورة بین  )01( ویحسب معامل جیني بیانیا حسب الشكل رقم .)41( المقاییس تأثرا بالقیم المتطرفة
مقسوما على المنطقة بأكملھا تحت ) B,A(والنقطة ) 0،0( الواصل بین نقطة األصل ˚45منحنى لورنز وخط المساواة 

األفقیة ألن مساحة المثلث المحصورة بین خط التساوي واإلحداثیتین  2، تضرب ھذه المساحة في العدد )42(˚45
، یكون صفر عندما ینطبق )G≥0≥1(ي ینحصر معامل جیني بین الصفر والواحد ، وبالتال0.5تساوي  والعمودیة

منحنى لورنز على خط التساوي ویكون عندھا التوافد السیاحي نفسھ على مدار أشھر السنة وھو الوضع المثالي، بینما 
توافد السیاحي على یكون مساویا للواحد عندما ینطبق منحنى لورنز على الخط األفقي أو العمودي ویكون توزیع ال

، أي انھ كلما كانت قیم معامل جیني صغیرة كلما كانت ھناك عدالة في توزیع التوافد )43(أشھر السنة في أسوأ أحوالھ
وھناك عدة طرق . السیاحي خالل أشھر السنة  وبالتالي انخفاض سعة التركز الموسمي في الوجھة السیاحیة والعكس

 ، لكن في ھذه الدراسة سیتم حسابھ حسب المعادلة القیاسیة الثالثة),2003Xuانظر(إحصائیة لحساب معامل جیني
  ..)01(رقم الجدول  المبینة في

وتجدر اإلشارة إلى أنھ وفي حدود اطالعنا على الموضوع ال توجد أي نظریة للحد الحرج الذي یفصل بین 
 ,Svend Lundtorp,2001; Antonio Fernandez-Morales(وعدم قوة التركز الموسمي، وحسب دراسة كل من القوة
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2008; Karamustafa& Ulam,2010 ( حول قیاس موسمیة السیاحة، فإن النسبة المقبولة لتباین التوزیع السیاحي على
 إذ تعتبر الحد الحرج لمعامل جیني المعتمد في ھذه الدراسة؛ 0.20مدار أشھر السنة ھي 

 یساعد  السنة، حیث أشھر السیاح خالل نسب تقلب لمدى ومفیًدا بسیًطا مؤشًرا یعد :معامل االختالف الموسمي
الحسابي للتوافد  الوسط قیمة من المعیاري فعندما یأخذ االنحراففي تحدید ثبات من عدم ثبات سعة االھتزاز الموسمي، 

  .)44(موسمیةكبیرة في سعة ال تقلبات یعكس فإن ذلك مرتفعة قیم السیاحي الشھري في سنة معینة

التحلیل أداة مفیدة لتحدید األسواق المساھمة في التركز الموسمي اإلجمالي، وتقدم صیغة  یعتبر: أدوات التحلیل -2
  :في المعادلة التالیة )Lerman&Yitzaki, 1985( من قبلالتحلیل المعتمدة في ھذه الدراسة والتي طورت 

  
      

  :حیث
- m : أسواق 3السوق فمثال، التوافد السیاحي الدولي في الجزائر یمكن أن یحلل حسب الجنسیات إلى:  

 ؛=m  3 إذن في ھذه الحالة؛ )m3(؛ أجانب)m2(؛ عرب)m1(جزائریین مقیمین بالخارج 
- Gm : معامل جیني السنوي للسوقm   ویعكس درجة التركز الموسمي لكل سوق؛  
- Rm: معامل االرتباط بین إجمالیالتوافد السیاحي الشھري والتوافد السیاحي الشھري للسوقm ؛ ویعكس درجة

 االرتباط بین النمط الموسمي لكل سوق والسوق اإلجمالي؛
- Sm: لسنویة للسوق الحصة اm من إجمالي التوافد السیاحي السنوي .  

. عوامل ذات طابع ھیكلي )Rm(و )Gm( سھل التغیر في حین تعتبر كل من )Sm(ما یمیز ھذه العوامل أن العامل
في التركز الموسمي اإلجمالي والمرتبطة حسب ) Cm( تسمح بقیاس مساھمة كل سوق وقد تم اختیار ھذه التقنیة ألنھا

ال یكفي ) Gm(دراسة درجة التركز الموسمي لكل سوق من خالل حساب ، ف)Gm ,Rm ,Sm(بثالث عوامل  أعالهلة المعاد
مرتفع من المحتمل أن یخفض من معامل التركز ) Gm(وذلك ألن السوق ذو  ،)G(لتحلیل معامل جیني اإلجمالي

، لذلك ركز في نفس أشھر الذروة لبقیة األسواقبمعنى أنھ ال یت سالبة، بإشارة) Rm(اإلجمالي إذا ظھر العامل الموسمي
ومن أجل التخفیف من الموسمیة على المخططین ورجال التسویق أن یركزوا جھودھم للرفع من حصص األسواق التي 

أو التي لھا درجة تركز موسمي معتدلة أو مرتفعة شرط أن تكون /و) صغیر Gmأي (لھا أدنى درجة من التركز الموسمي
ویمكن التعبیر عن ھذه المساھمة ).  صغیر أو سالبRm أي ذات ( كسي مع النمط الموسمي العام للوجھة على ارتباط ع

  :نسبیا بالصیغة التالیة
 

اإلجمالي،  الموسمي في التركز(RMEm) سوق لكلالنسبي  ھامشيال تأثیربحساب الأیضا تقنیة التحلیل  تسمحكما 
الناتجة عن نسبة التغیر في التوافد السیاحي لسوق معین مع بقاء والذي یعبر عن نسبة التغیر في معامل جیني اإلجمالي 

موزعة بالتساوي على مدار وال )em( السوق في النسبیة الزیادة حیثالتوزیع الشھري لھذا السوق وبقیة األسواق ثابتا، 
  :السنة سوف تقلل أو تعزز من تركز الموسمیة بالنسبة المساویة لـ

  
 . ).m1........mn( من ھي دالةG و ،emلـ بالنسبة  Gلـ جزئيال مشتقال ھو حیث

معالجة الموسمیة في  ویعتبر تقدیر نسب التأثیرات الھامشیة أداة مفیدة للتخطیط والتسویق وتصمیم استراتیجیات
  .)45(الموسمي تركزال من التي تقلل الوجھات السیاحیة، ذلك ألنھا تسمح بتحدید األسواق

III. ومناقشتھا  النتائج:  
وجھة  لإلقامةبالرغم من امتالك الجزائر وعلى اتساع مجالھا الجغرافي لمقومات سیاحیة متمیزة تعد األساس 

 تدفقات السیاح من ال تزال تصنف ضمن الدول األقل جذبا للسیاحة الدولیة، فنصیبھا ، إال أنھاللسیاح سیاحیة مستقطبة
 تحیث ارتفع، وھذا بالرغم من التطورات التي شھدتھا )46(العالمیة التدفقات إجمالي من ٪0.25یتجاوز لم 2013 نھایة

ملیون زیارة  2أكثر من  2013 مسجلة بذلك سنة ٪9المتوسط  وبمعدالت نمو قدرت في 2013-2000الفترة خالل 
وبالرغم من التطورات التي شھدتھا  سائح أجنبي والباقي ھم جزائریین مقیمین بالخارج، 964153دولیة تتشكل من 

السیاحة  صناعة الذي یمیز الكبیر التأخر على ما یدلالتدفقات السیاحیة الدولیة إال أنھ ال أحد یستطیع إنكار ضعفھا م
المتمیزة خصوصا، لكن تبقى فرص  الجوار ودول عموما، سیاحیا الرائدة األخرى بالدول مقارنة رالجزائ في الدولیة

أبرزھا التقلبات  منوالتي تطورھا مواجھة مختلف التحدیات التي تحول دون  إذا ما تمنموھا موجودة وھذا 
تقلبات وجود الذي یوضح ) 02(مرقمن أجل الحصول على االنطباع األولي حول ھذه التقلبات نعرض الشكل و.الموسمیة

لكنھ ال یفسر بدقة المدى الذي إلى الجزائر وذلك حسب مختلف الجنسیات،  عبر الحدودشھریة في عدد السیاح الوافدین
ال یمكن لكن  من كل عام الربع الثالث في مسجلة وجود قمم تشیر إلىتبلغھ الموسمیة وقوتھا، كما أن معطیات الشكل 

التي تحفز الطلب خالل ذلك  تراكمي للعوامل تأثیرعن وجود فقط فقد تكون ناتجة  موسمیة،أنھا دائما على  تفسیرھا
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یجب التفرقة بین وبالتالي  وغیرھا للموسم التفضیالت الشخصیة؛ توفر اإلجازاتالمالئمة؛  األحوال الجویةمثل الموسم 
عرض نتائج القیاس تلیھا نتائج ستكون البدایة ب، حیث یدعو إلى المزید من القیاس والتحلیل مما والموسمیةالقمم المسجلة 

  .التحلیل
نتائج حساب مؤشرات الموسمیة ومعامالت التباین  حسب: موسمیة السیاحة الدولیة في الجزائر  نتائج قیاس .1

 والمبینة في الجدول 2013-2000الجزائر وتغیره خالل الفترة  فيالسیاحي الدولي  الطلبالتي تسمح بقیاس نمط 
 مسجلةخالل شھري جویلیة وأوت  100السیاحي تأخذ قیم أكبر من  التوافد فإن مؤشرات الموسمیة إلجمالي)02(رقم

التوافد  نرى أن وبالتاليأقصى قیمة لھا في شھر جویلیة حیث كان المكون الموسمي أكبر من ضعف مكون االتجاه، 
شھري جویلیة وأوت من كل عام مشكال بذلك نمطا  یتركز خالل 2013-2000السیاحي الدولي إلى الجزائر للفترة 

موسمیا أحادي الذروة وھو نفس النمط الذي یأخذه توافد كل من السیاح الجزائریین المقیمین بالخارج واألجانب، إذ 
ابتداء من شھر جوان حتى  100تتركز حركتھم خالل أشھر موسم الصیف حیث تأخذ مؤشرات الموسمیة قیم أكبر من 

أقصى  ةسجلمالنسبة للجزائریین المقیمین بالخارج وخالل شھري جویلیة وأوت بالنسبة للسیاح األجانب، شھر أوت ب
نمط موسمي أحاذي الذروة، والناتج أساسا عن أسباب مؤسسیة كالعطل  بذلكقیمة لھا خالل شھر جویلیة محدثة 

أن سلوك السیاح العرب في في المقابل نالحظ  .الجزائریةواإلجازات في البلد المصدر والنمط الموسمي لجاذبیة الوجھة 
اتساع في المدى الموسمي، إذ أخذت مؤشرات الموسمیة قیم أكبر من التوافد إلى الجزائر یأخذ شكال آخر حیث نالحظ 

بدایة من شھر أفریل حتى سبتمبر ومع قمة ثانویة أخرى في شھر نوفمبر، مما یشیر إلى وجود انتشار نسبي على  100
ھر فترة الدراسة، ویمكن إرجاع ذلك إلى القرب الجغرافي حیث تعتبر دول المغرب العربي من أكثر الدول مدار أش

العربي وبالتالي قرب المسافة عامل جذب ومحفز لزیارة من حجم التوافد السیاحي  ٪90المصدرة للسیاح العرب إذ تمثل 
عامل االستقرار األمني التي تتمتع بھ الجزائر إلى  الجزائر حتى في اإلجازات القصیرة وعطل نھایة األسبوع إضافة

بالنسبة . عموما والمغرب العربي على وجھ الخصوص خصوصا مع التحدیات الدولیة التي تعیشھا بعض الدول العربیة
 الستقرار النمط فإن معامالت التباین تشیر إلى وجود اختالفات من متوسطة إلى ضعیفة للعوامل الموسمیة حول

مما یشیر إلى أن النمط الموسمي یمتاز باالستقرار النسبي على طول فترة الدراسة وذلك  بین أشھر السنة متوسطھا
وھذا حسب ما أكدتھ القیم المرتفعة  تقلبات واضحة لمختلف الجنسیات ما عدا النمط الموسمي للسیاح العرب الذي یعرف

  .لمعامالت التباین
من خالل تتبع السلسلة الزمنیة لقیم معامل جیني حة الدولیة في الجزائر وبالنسبة لسعة التقلبات الموسمیة للسیا

تعرف ارتفاعا في  الجزائریین المقیمین بالخارج وعلى طول فترة الدراسة حركةنجد أن )03(رقمالمبینة في الجدول 
مد في ھذه الدراسة المعت 0.20وھو أكبر من الحد الحرج  0.27الموسمي، حیث بلغ متوسط معامل جیني  االھتزازسعة 

سنوات األخیرة عرفت قیمھ انخفاضا ملحوظا لتبلغ  5مما یشیر إلى وجود تركز موسمي قوي نسبیا، لكن وعلى مدار
في المقابل وحسب ما . بما یشیر إلى انخفاض التركز الموسمي لحركة الجزائریین المقیمین بالخارج 2013سنة  0.16

سنة، فإن الطلب السیاحي العربي یعتبر من أقل 14حد الحرج على مدارتؤكده قیم معامل جیني المنخفضة عن ال
الجنسیات تركزا، ویمكن إرجاع ذلك إلى طول المدى الموسمي وبالتالي غیاب تأثیر القیم األكثر انخفاضا لتوافد السیاح 

لتركز الموسمي حیث شھد أما بالنسبة للحركة السیاحیة األجنبیة فھي على درجة من ا. العرب في فترات الركود السیاحي
لیشھد بعد ذلك انخفاضا تدریجیا  0.20بلغ في المتوسط  فقد 2004-2000معامل جیني ارتفاعا ملحوظا خالل الفترة 

  .اقل من الحد الحرج 0.14جعل من متوسط معامل التركز جیني 
حیث أخذ معامل  2008-2000وإجماال شھد الطلب السیاحي الدولي في الجزائر تركزا موسمیا خالل الفترة 

 2013سنة  0.12شھدت قیمھ انخفاضا ملحوظا لتصل إلى  2009جیني قیما أكبر من الحد الحرج، لكن ابتداء من سنة 
ویمكن تفسیر  .0.22لكن رغم ذلك یبقى الطلب السیاحي الدولي یعرف تركزا موسمیا بمعامل جیني قدر في المتوسط 

من إجمالي التوافد ) جویلیة وأوت(نسب أشھر موسم الذروة یة إلى انخفاض عرفتھ سعة الموسماالنخفاض الملحوظ الذي 
، لكنھا ...)أكتوبر، فیفري(أضعاف النسبة المحققة في كل من أشھر الركود  4السیاحي السنوي، حیث كانت تمثل
ر الذي أدى ، األم))03(رقم شكلانظر ال( 2013لتصبح تمثل ضعفین فقط سنة  ٪50انخفضت وبمعدل نمو سالب قدر بـ 

على أن  انخفاضھا، وھذا دلیل فكانت النتیجة أثر انخفاض نسب أشھر الركود على درجة التركز الموسميإلى زوال 
درجة التركز الموسمي على ارتباط بحجم الفرق بین نسب األشھر من التوافد السیاحي والذي یتأثر بمجموعة من 

تزامنھا ع انخفاض حصة أشھر الذروة من التوافد السیاحي الدولي إلى یمكن إرجاالعوامل من بینھا التقویم الھجري، إذ 
 شكلأنظر ال(مع شھر رمضان المبارك حیث من المتوقع أن ترتفع وذلك بعد إزالة أثر رمضان  2009ابتداء من سنة 

  . بقاء العوامل المؤثرة األخرى ثابتة على افتراضسعة الموسمیة طبعا فترتفع معھا  ))04(رقم 
، إلى وجود انحرافات معیاریة عن الوسط )03(المبینة في الجدول رقم قیم معامل االختالف الموسمير وتشی 

إلجمالي الوافدین  الدولي الشھري تختلف نسبتھا باختالف الجنسیات، حیث تتراوح في المتوسط السیاحيالحسابي للطلب 
في سعة التركز  تقلبات من متوسطة إلى قویة عكسی مماعلى الترتیب  ٪64و ٪51والجزائریین المقیمین بالخارج بین 

  . الموسمي، في حین تعتبر أكثر استقرارا لكل من العرب واألجانب حسب ما تؤكده معامالت االختالف المنخفضة
وفرت أدوات القیاس فھما لخصائص موسمیة : التركز الموسمي للسیاحة الدولیة في الجزائر  تحلیلنتائج  .2

ي الجزائر من حیث قوة ودینامیكیة النمط والسعة ولمختلف الجنسیات لكن تحتاج الظاھرة إلى تحلیل السیاحة الدولیة ف
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ونتائج . قدیر المساھمة النسبیة لمختلف الجنسیات في التركز الموسمي اإلجمالي وآثارھا الھامشیةبما یسمح بت أعمق
مفصلة  2013-2000للفترة جزائر حسب الجنسیات تحلیل معامل التركز الموسمي جیني للتوافد السیاحي الدولي في ال

خالل معطیات الجدول نجد أن سوق الجزائریین المقیمین بالخارج كان المسؤول عن غالبیة  منف. )04(في الجدول رقم 
یلیھ سوق السیاح  ٪86بلغت في المتوسط) CARE(التركز الموسمي للطلب السیاحي الدولي في الجزائر بنسبة مساھمة 

 أما مساھمة العرب فقد عرفت انخفاضا خالل فترة الدراسة إذ لم یتعدى متوسط المساھمة CE (9٪(بمساھمةاألجانب 
)CA( 4٪  المساھمة المرتفعة لسوق الجزائریین المقیمین بالخارج یمكن إرجاعھا إلى تركزه الموسمي، حیث وعلى طول

واألجانب  )GA(معامالت جیني لكل من سوق العرب  أكبر منكانت ) GARL(فترة الدراسة قیم معامل جیني لھذا السوق 
)GE( -  كما یمكن إرجاعھا إلى العامل الثاني-إلیھا في الجزء السابق التطرقتم ،)Sm( حیث نالحظ أن نسبة مساھمة سوق

في الطلب السیاحي الدولي مرتفعة أیضا إذ بلغت في المتوسط أكثر من ) SARE(الجزائریین المقیمین بالخارج 
القوي الموجب على طول الفترة فإن النمط الموسمي للسوق على عالقة طردیة مع النمط ) RARL(رتباط جینيوبا69٪

الموسمي اإلجمالي وبارتفاع معامل التركز ینبئ بأنھ لن تكون لھ آثار مھمة في التخفیض من التركز الموسمي اإلجمالي 
حیث ظھر بإشارة  2002و 2001، 2000نوات المنخفض خاصة خالل الس) RA(بعكس سوق العرب وبارتباط جیني

سالبة، یعني أن النمط الموسمي لسوق العرب خالل ھذه السنوات ارتبط بشكل عكسي مع النمط الموسمي اإلجمالي، مما 
فبإمكانھ أن یسھم في التخفیض من التركز الموسمي ) GA(یعني أنھ في حال ارتفاع درجة التركز الموسمي لھذا السوق

ولیة على اعتبار حركة السیاح العرب ال تتركز خالل نفس أشھر الذروة لسوق الجزائریین المقیمین بالخارج للسیاحة الد
  .وسوق األجانب

وبالتالي ومن خالل ما سبق فإن الجزء األكبر من التركز الموسمي للسیاحة الدولیة في الجزائر یعزى إلى سوق 
موجبة في بإشارة ) RMEARL(التأثیر الھامشي النسبي لھذا السوق  بالخارج، وكنتیجة لذلك ظھر المقیمینالجزائریین 

جمیع سنوات الدراسة، مما یعني أن أي زیادة حتى لو كانت منخفضة في حصة الجزائریین المقیمین بالخارج ضمن 
درة بـنسبة إلى زیادة التركز الموسمي للسیاحة الدولیة والمق تؤديالتوافد السیاحي اإلجمالي خالل موسم الذروة سوف 

الذي ظھر ) RMEE(واألجانب) RMEA(، على عكس التأثیر الھامشي النسبي لكل من سوق العرب2013سنة  19٪
بإشارة سالبة على طول الفترة، حیث أن أي زیادة حتى لو كانت منخفضة في حصة العرب واألجانب ضمن التوافد 

 ٪8و  ٪17بـنسبة  2013احة الدولیة والمقدرة سنة الموسمي للسیإلى تخفیض التركز  تؤديالسیاحي اإلجمالي سوف 
لكن ما تجدر اإلشارة إلیھ أنھ أي محاولة عشوائیة لتطویر استراتیجیات جذب المزید من السیاح العرب . على الترتیب

یل واألجانب في موسم الذروة لن تكون فعالة في معالجة موسمیة السیاحة الدولیة والتي تتطلب إجراء المزید من التحل
للتمییز بین الدول المصدرة العربیة واألجنبیة من حیث تركزھا ومساھمتھا في التركز اإلجمالي فضال عن تأثیراتھا 

تعد تونس ) Cm(حیث ومن خالل بیانات ) 05( رقم جدولالھامشیة، ونتائج التحلیل التي تم التوصل إلیھا مبینة في ال
مساھمة في التركز الموسمي اإلجمالي وذلك بالرغم من انخفاض قیم على التوالي أكثر األسواق  ٪3و ٪7وفرنسا بنسب
ارتفاع حصتھما ضمن الطلب على الترتیب حیث تعود ھذه المساھمة إلى  0.12و 0.13والتي بلغت  )Gm(معامل جیني

خرى ھناك دول مصدرة أ في المقابل. على التوالي٪4و ٪20بنسب مقارنة بالجنسیات األخرى) Sm(السیاحي اإلجمالي 
ھامة تسھم بنسب منخفضة في التركز الموسمي اإلجمالي تشمل كل من الدول العربیة المجاورة مثل لیبیا والمغرب 

منخفضة بالرغم من ارتفاع معامالت )Cm(من األسواق ذات مساھماتودول أوروبیة مثل اسبانیا ایطالیا تركیا وغیرھا 
انخفاض مثل السعودیة، فلسطین والیمن، حیث التونسیة والفرنسیة تفوق أحیانا قیم معامل جیني لألسواقبما ) Gm(جیني

ضمن التوافد السیاحي اإلجمالي ھي المسؤولة عن ارتفاع درجة تركزھا الموسمي، ومع ) Sm(حصة ھذه األسواق
خفیض فإنھا تقدم فرصا جیدة لت المصدرة الدول األجنبیة والعربیةلمعظمالسالبة ) RMEm(التأثیرات الھامشیة النسبیة

وھذه نتیجة  ))06(الجدول رقم (التركز الموسمي للسیاحة الدولیة في الجزائر من خالل الترویج لھا في مواسم الذروة 
  .في الجزائر للطلب السیاحي الدولي التركز الموسميمھمة في تطویر استراتیجیات معالجة 

IV.  الخالصة:  
واسع في العدید من الوجھات السیاحیة وفي ھذا الصدد تم  مسلم بھا على نطاقال من بین المشاكلتعتبر الموسمیة 

تقدیم لمحة موجزة عن أنماط موسمیة السیاحة، أسبابھا واآلثار الناتجة عنھا، كما قدمنا األدوات  الدراسةمن خالل ھذه 
ن حیث النمط والسعة مھم سماتھا الرئیسیة التي تسمح بالتقدیر الكمي للتغیرات الموسمیة في السالسل الزمنیة السیاحیة لف

حیث تعتبر تقنیة التحلیل المعتمدة أداة محاكاة مفیدة تساعد المخططین  ،وتحلیل التركز الموسمي من جھة أخرى من جھة
في التركز الموسمي ) Cm(والمؤسسات السیاحیة على حد سواء في التخفیف من الموسمیة وآثارھا، فمساھمة سوق معین 

، الحصة السنویة للسوق من إجمالي التوافد )Gm(بثالث عوامل ھي معامل جیني السنوي للسوقاإلجمالي مرتبط 
، كل منھا یجب أن یكون معروفا من أجل تطویر االستراتیجیات )Rm(ومعامل االرتباط جیني) Sm(السیاحي السنوي

في تحدید التأثیرات الھامشیة تحلیل التركز كما یساعد الكفیلة بالتخفیف من موسمیة السیاحة والتنبؤ بنتائجھا المحتملة، 
سالب في مواسم الذروة واألسواق ) RMEm(النسبیة بما یوفر فرصا الستھداف األسواق ذات التأثیر الھامشي النسبي 

وبالتالي تفعیل موجب في مواسم الركود بما یخفض من التركز الموسمي اإلجمالی) RMEm(ذات التأثیر الھامشي النسبي 
  .لتنموي للسیاحةالدور ا
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 2013-2000في الجزائر حسب الجنسیات للفترة  طلب السیاحي الدوليالتركز الموسمي للوعموما قیاس وتحلیل 
  :بیانھا كالتالي نتائجأسفر على 

ذروة بلغ الكز خالل الربع الثالث من كل عام یتري الجزائر تقلبات زمنیة ملحوظة، یفالدولي الطلب السیاحي  عرفی -
حسب ما وضحتھ  یختلف باختالف الجنسیات ،بذلك نمطا موسمیا أحادي الذروة ري جویلیة وأوت مشكالخالل شھ

 مؤشرات الموسمیة ؛
على مدار سنوات الدراسة تركزا موسمیا قوي نسبیا لكنھ غیر مستقر و الطلب السیاحي الدولي في الجزائر یشھد -

 2013 -2009خالل الفترة التركز جیني انخفاضا ملحوظا  حیث شھد معاملبسبب التأثیر النسبي للتقویم الھجري، 
كبیرة نسبیا  الذي یعكس وجود تقلبات ما أكدتھ قیم معامل االختالف الموسميوعلى مستوى مختلف الجنسیات وھذا 

  ؛ في سعة التركز الموسمي
الموسمي حیث یعزى كشفت نتائج التحلیل على وجود تباینات في مساھمة مختلف الجنسیات في إجمالي التركز  -

 الجزء األكبر من التركز الموسمي للسیاحة الدولیة في الجزائر إلى سوق الجزائریین المقیمین بالخارج؛
ة على معامل التركز جیني حسب الجنسیات، حیث ظھرت النسبی ةالھامشی اتالتأثیرتوجد اختالفات في طبیعة  -

على عكس كل من سوق  ،في جمیع سنوات الدراسة ةموجب بإشارة لسوق الجزائریین المقیمین بالخارج بالنسبة
 بإشارة سالبة ؛ تظھر والتيالعرب واألجانب 

تشیر نتائج ة على معامل التركز جیني حسب دول المصدر، إذالنسبی ةالھامشی اتالتأثیر في طبیعةاختالفات  توجدال  -
، لكنھا ذات تأثیرات ھامشیة سالبة ل الدراسةلدول األجنبیة والعربیة المصدرة محكالإلى أن  2013لسنة  التحلیل

        ؛تختلف من حیث قوة التأثیر
وعلى ضوء ما توصلنا إلیھ من نتائج وألجل معالجة موسمیة السیاحة الدولیة في الجزائر نقترح التوصیات 

  :التالیة
ستراتیجیات خاصة تركیز مختلف الجھود وتطویر امعالجة موسمیة الطلب السیاحي الدولي في الجزائر  تتطلب -

 حصص الدول ، وتعزز منلجذب الجزائریین المقیمین بالخارج في موسم الركودموجھة في المقام األولالتسویقیة 
تقدم فرصا جیدة للتخفیض من التركز الموسمي اإلجمالي  ھاالعربیة واألجنبیة في مواسم ذروتھا على اعتبار أن

  ؛بسبب تأثیراتھا الھامشیة السالبة
إلى تفاعل جھود مختلف الفاعلین السیاحیین لمعالجة العدید من للتعامل مع الموسمیة  تطویر استراتیجیةیحتاج  -

كدراسة سیاسة اإلجازات في الدول المصدرة واتجاھات ودوافع السائحین في السوق السیاحي اتجاه  القضایا الھامة
تسھیالت فضال عن ال، التفاضليتسعیر السیاسة تنویع المنتج السیاحي، تطویر السوق، قضاء إجازاتھم المختلفة، 

  .حكومیةال
من خالل  سمیة السیاحة الدولیة في الجزائرمن الصعب تقدیم إجابة مطلقة حول استراتیجیات معالجة مو وبالتالي

ة من معالجة الموسمیة مسألة معقدة خاصة إذا كان السلوك الموسمي تحكمھ أسباب وعوامل ھیكلیف  ،القیاس والتحلیل فقط
  .الصعب تغییرھا

 
   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -

  
 أدوات قیاس موسمیة السیاحة ):01(الجدول رقم 

  االستخدامات  مالحظات  الصیغة التحلیلیة  االسم

  مؤشر الموسمیة
  t=1,2,3……… ,12حیث   

y :التوافد السیاحي الشھري؛  
I  :عدد سنوات الدراسة.  

  قیاس النمط الموسمي

قیاس التغیر في  النمط   t=1,2,………… ,12حیث     معامل التباین
  الموسمي

  معامل جیني
  i=1,2,3…….……,Iحیث   

n:عدد األشھر في السنة؛  
x :ترتیب األشھر؛y  : النسب

  .الفعلیة للتراكمیة للتوافد السیاحي
  قیاس سعة الموسمیة

معامل االختالف 
    الموسمي

  حیث 
  قیاس التغیر في سعة الموسمیة  i=1,2,………….……,Iو 

Source : Stefano De Cantis, Mauro Ferrante and all, seasonal pattern and amplitude-alogical framework to 
analyse seasonality in tourism,Tourism Economics, volume 17, No 3, 2011, p 659. 
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 مؤشرات الموسمیة ومعامالت التباین للسیاحة الدولیة في الجزائر): 02(الجدول رقم
  2013-2000للفترة  حسب الجنسیات 

 اإلجمالي الجزائریین المقیمین بالخارج العرب األجانب
  معامل 

 باینالت
مؤشر 

 الموسمیة
  معامل
 التباین

مؤشر 
 الموسمیة

  معامل
 التباین

مؤشر 
 الموسمیة

  معامل
 التباین

مؤشر 
 الموسمیة

 جانفي 88,74 49,87 88,13 38,92 98,34 87,30 86,74 34,59
 فیفري 71,43 40,24 84,53 23,15 79,36 64,54 66,50 29,61
 مارس 67,86 50,21 87,04 27,74 84,83 76,07 59,46 32,88
 افریل 87,39 50,05 101,91 37,17 101,34 98,57 80,79 34,29
 ماي 80,12 53,14 91,02 34,49 102,73 92,39 72,46 37,86
 جوان 98,52 46,41 102,44 38,62 110,46 96,48 94,92 42,60
 جویلیة 210,10 26,07 148,87 59,57 118,57 91,40 245,26 42,26
 اوت 169,06 21,22 131,82 40,93 110,84 73,65 191,01 28,04
 سبتمبر 90,38 47,70 87,92 45,12 104,83 77,23 87,74 27,80
 اكتوبر 82,31 52,74 93,98 40,40 93,68 75,96 76,97 38,50
 نوفمبر 83,43 46,89 100,11 32,74 100,99 77,46 75,51 41,75
 دیسمبر 70,66 49,26 82,23 28,74 94,04 80,61 62,65 31,21

  .باالعتماد على إحصائیات رسمیة غیر منشورة صادرة عن وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة محسوبة :المصدر
  

 الجزائر معامالت جیني ومعامالت االختالف الموسمي للسیاحة الدولیة في ): 03(الجدول رقم
  2013-2000حسب الجنسیات للفترة 

  .على إحصائیات رسمیة غیر منشورة صادرة عن وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیةباالعتماد  حسوبةم :المصدر
 

  2013-2000تحلیل التركز الموسمي للسیاحة الدولیة في الجزائر حسب الجنسیات للفترة ): 04(الجدول رقم
  النسبي الھامشي التأثیر
)RMEm%( 

 التركیز في مساھمة
 )Cm(اإلجمالي

  جیني ارتباط
)Rm(  

  قالسو حصة
)Sm( 

  جیني معامل
)Gm( 

 
RMEE RMEA RMEARL CE CA CARL RE RA RARL SE SA SARL GE GA GARL G 

-3 -7 8 0,11 -0,01 0,88 0,95 -0,34 0,99 0,14 0,06 0,80 0,23 0,12 0,32 0,29 2000 
-5 -7 9 0,10 -0,01 0,87 0,91 -0,20 0,99 0,15 0,06 0,78 0,20 0,12 0,30 0,27 2001 
-6 -9 12 0,11 -0,01 0,87 0,95 -0,29 0,999 0,18 0,08 0,74 0,16 0,10 0,28 0,24 2002 
-6 -8 15 0,10 0,02 0,89 0,94 0,67 0,999 0,16 0,10 0,74 0,16 0,08 0,29 0,24 2003 
-9 -8 18 0,10 0,03 0,88 0,95 0,58 0,999 0,19 0,11 0,70 0,15 0,13 0,34 0,27 2004 
-8 -8 20 0,11 0,04 0,90 0,95 0,81 0,999 0,19 0,12 0,69 0,15 0,10 0,31 0,24 2005 

-12 -8 19 0,06 0,03 0,90 0,75 0,76 0,99 0,19 0,11 0,71 0,13 0,10 0,37 0,29 2006 
-10 -7 17 0,09 0,03 0,87 0,89 0,69 0,99 0,19 0,10 0,71 0,13 0,10 0,31 0,25 2007 
-11 -9 21 0,08 0,03 0,89 0,75 0,80 0,99 0,20 0,12 0,69 0,13 0,07 0,30 0,23 2008 
-10 -11 19 0,10 0,04 0,84 0,92 0,87 0,99 0,20 0,14 0,66 0,11 0,06 0,27 0,21 2009 
-8 -11 19 0,08 0,04 0,87 0,87 0,52 0,99 0,16 0,15 0,68 0,10 0,10 0,23 0,18 2010 
-7 -10 11 0,07 0,14 0,74 0,84 0,66 0,98 0,14 0,24 0,62 0,09 0,13 0,18 0,15 2011 
-7 -15 18 0,07 0,09 0,81 0,82 0,69 0,98 0,13 0,24 0,62 0,08 0,07 0,17 0,13 2012 
-8 -17 19 0,04 0,07 0,84 0,54 0,34 0,97 0,12 0,23 0,64 0,07 0,10 0,16 0,12 2013 
 المتوسط 0.22 0.27 0.10 0.13 0.70 0.13 0.17 0.99 0.47 0.85 0.86 0.04 0.09 / / /

  .باالعتماد على إحصائیات رسمیة غیر منشورة صادرة عن وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة محسوبة :المصدر
  :مالحظة
 ARL :ئریین المقیمین بالخارج؛ الجزاA : العرب؛E :األجانب.  

الجزائریین المقیمین  العرب  األجانب
 اإلجمالي بالخارج

معامل االختالف  
 الموسمي

  معامل
 جیني

  معامل االختالف
 الموسمي

  معامل
 جیني

معامل االختالف 
 الموسمي

  معامل
 جیني

معامل االختالف 
 الموسمي

  معامل
 جیني

0,50 0,23 0,22 0,12 0,77 0,32 0.69 0,29 2000 
0,41 0,20 0,22 0,12 0,73 0,30 0.64 0,27 2001 
0,33 0,16 0,19 0,10 0,68 0,28 0.57 0,24 2002 
0,35 0,16 0,16 0,08 0,69 0,29 0.57 0,24 2003 
0,34 0,15 0,24 0,13 0,84 0,34 0.66 0,27 2004 
0,32 0,15 0,19 0,10 0,73 0,31 0.58 0,24 2005 
0,27 0,13 0,18 0,10 0,79 0,37 0.61 0,29 2006 
0,25 0,13 0,19 0,10 0,74 0,31 0.58 0,25 2007 
0,25 0,13 0,14 0,07 0,75 0,30 0.57 0,23 2008 
0,23 0,11 0,11 0,06 0,63 0,27 0.47 0,21 2009 
0,21 0,10 0,21 0,10 0,58 0,23 0.44 0,18 2010 
0,19 0,09 0,26 0,13 0,43 0,18 0.33 0,15 2011 
0,15 0,08 0,13 0,07 0,34 0,17 0.25 0,13 2012 
0,12 0,07 0,19 0,10 0,31 0,16 0.22 0,12 2013 
 المتوسط 0.22 0.51 0.27 0.64 0.10 0.19 0.14 0.28
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  2013تحلیل التركز الموسمي للطلب السیاحي الدولي في الجزائر حسب دول المصدر سنة  ):05(رقم الجدول
التأثیر الھامشي 

 ٪)RMEm( النسبي
  مساھمة التركز

)Cm(٪ 
  معامل جیني اإلجمالي

)G( 
  معامل االرتباط

)Rm( 
حصة 

 )Sm(السوق
ي معامل جین

)Gm(  
المصدرة العربیة الدول 0,10 0,23 0,34 0,12 7 -17  

 تونس 0,13 0,2000 0,31 0,12 6,717 13,28-
 لیبیا 0,12 0,0110 0,05- 0,12 0,069- 1,17-
 المغرب 0,15 0,0100 0,21 0,12 0,210 0,79-
 سوریا 0,15 0,0070 0,005- 0,12 0,005- 0,70-
 مصر 0,20 0,0030 0,49 0,12 0,184 0,12-
 موریطانیا 0,16 0,0020 0,11- 0,12 0,062- 0,26-
 لبنان 0,10 0,0020 0,04- 0,12 0,007- 0,21-
 االردن 0,14 0,0010 0,48- 0,12 0,056- 0,16-
 السعودیة 0,34 0,0007 0,24 0,12 0,034 0,04-
 فلسطین 0,24 0,0005 0,37- 0,12 0,054- 0,10-
 الیمن 0,35 0,0004 0,43- 0,12 0,029- 0,07-
المصدرة األجنبیة الدول 0,07 0,12 0,54 0,12 4 8,2-  
 فرنسا 0,12 0,043 0,68 0,12 2,92 1,38-
 اسبانیا 0,10 0,012 0,15- 0,12 0,15- 1,35-
 ایطالیا 0,13 0,008 0,08- 0,12 0,07- 0,87-
 تركیا 0,10 0,005 0,5- 0,12 0,21- 0,71-
 ألمانیا 0,09 0,004 0,48 0,12 0,14 0,26-
 برتغال 0,14 0,003 0,22 0,12 0,08 0,22-
 بریطانیا 0,06 0,003 0,56 0,12 0,08 0,22-
 بلجیكا 0,10 0,002 0,8 0,12 0,13 0,07-
 سویسرا 0,09 0,001 0,09 0,12 0,01 0,09-
 ھولندا 0,11 0,0005 0,21 0,12 0,01 0,04-
 النرویج 0,17 0,0003 0,46 0,12 0,02 0,01-

  .باالعتماد على إحصائیات رسمیة غیر منشورة صادرة عن وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة محسوبة :المصدر
  

  2013-2000المؤشرات الموسمیة للطلب السیاحي الدولي في الجزائر حسب دول المصدر للفترة ): 06(رقم الجدول
 المصدرة الدول جانفي فیفري مارس ریلأف ماي جوان جویلیة أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر
 تونس 97,57 78,97 86,43 103,85 105,95 111,26 115,5 108,15 104,33 92,73 98,45 96,82
 لیبیا 97,57 78,97 86,43 103,85 105,95 111,26 115,5 108,15 104,33 92,73 98,45 96,82
 المغرب 90,43 71,67 70,99 92,51 91,53 101,91 149,92 149,41 96,63 83,15 112,22 89,63
 سوریا 90,2 87,02 88,75 99,91 91,89 108,59 129,26 111,53 117,77 104,29 96,59 74,21
 مصر 114,77 87,86 78,59 92,17 103,78 112,4 120,97 99,03 93,8 91,16 121,96 83,51
 موریطانیا 97,57 78,97 86,43 103,85 105,95 111,26 115,5 108,15 104,33 92,73 98,45 96,82
 لبنان 95,22 78,63 85,59 97,62 87,91 113,5 134,12 102,48 100,5 90,49 130,85 83,09
 األردن 62,63 72,52 79,55 88,43 96,6 135,5 129,78 102,53 126,75 96,21 130,53 78,98
 السعودیة 229,51 107,23 84,95 54,14 54 80,26 101,97 76,41 82,92 79,07 96,51 153,03
 فلسطین 104,39 64,6 50,52 55,63 59,06 78,33 119,88 116 158,34 155,35 140,03 97,87
 الیمن 170,09 100,2 62,48 39,71 48,39 59,21 65,9 56,36 120,27 177,77 184,32 115,29
 فرنسا 82,05 77,06 75,2 99,37 84,49 101,51 184,58 176,16 77,01 85,07 92,33 65,18
 اسبانیا 89,51 95,27 112,28 135,92 93,21 99,95 99,07 82,01 77,28 86,78 95,46 133,25
 ایطالیا 111,39 105,95 100,84 112,59 96,41 105,4 104,03 85,73 86,27 94,32 111,04 86,02
 تركیا 83,71 92,5 85,97 98,25 95,56 110,58 102,84 95,36 107,46 105,5 108,66 113,6
 ألمانیا 88,37 89,7 130,63 104,08 91,3 97,66 120,62 109,13 87,78 97,86 96,15 86,72
 برتغال 107,52 78,75 81,89 91,47 104,41 119,56 106,77 92,32 105,94 118,83 109,1 83,42
 بریطانیا 82,29 94,4 82,69 102,98 98,58 130,99 123,99 112,29 93,08 86,98 101,01 90,74
 بلجیكا 101,23 89,43 81,52 105,92 94,36 102,02 159,27 106,6 84,32 87,42 106,63 81,28
 سویسرا 105,59 96,77 100,65 119,97 80,58 89,67 133,33 90,72 75,5 115,19 107,93 84,1

 ھولندا 86,29 84,07 89,72 86,89 102,28 117,18 161,65 116,64 77,7 85,45 95,73 96,39
 النرویج 102,13 99,55 87,05 80,53 87,05 118,56 151,83 77 86,51 96,42 121,14 92,21

  .باالعتماد على إحصائیات رسمیة غیر منشورة صادرة عن وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیةمحسوبة  :المصدر
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  عامل جیني                          م): 01(الشكل رقم
 

  

  =ξ I المنطقة  

   =II المنطقة+ I  المنطقة 

 

 

 

 خط المساواة

I  المنطقة 

II المنطقة 

 منحنى لورنز 

A

B 0 

  
Source: MilošBigović, Quantifying seasonality in tourism : a case study of Montenegro, 

AcademicaTuristica, No 2, 2011, p20. 
  

  2013- 2000التوافد السیاحي الدولي الشھري إلى الجزائر للفترة  ):02(الشكل رقم

  
  .+Demetraباستخدام برنامجمعد  :المصدر

  
  2013-2000ي للفترة النسب الشھریة للطلب السیاحي الدولي ومعامالت جین ) :03(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .باالعتماد على إحصائیات رسمیة غیر منشورة صادرة عن وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة معد : المصدر
  

  الدولي اإلجمالي بعد إزالة أثر رمضانالسلسلة الجدیدة للطلب السیاحي ) : 04(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  .+Demetraباستخدام برنامجمعد  :المصدر
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