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Abstract : 

This paper aims to examine the contribution of tourism and environmental variables in 
the composition of Principal Components using the factorial analysis (Principal Components 
analysis) through the theoretical analysis of the relationship of tourism with environment, and 
then to present the variables used in the study consisting of 20 variables (10 environmental 
variables and 10 tourism variables) for a sample of 163 countries and implicating the Principal 
Components in the empirical part. The results of the study found that tourism expenditure as a 
percentage of imports and the nitrous oxide emissions from agriculture and methane emissions 
from energy contributed the Principal Components, as well as the contribution of tourism 
revenues as a share of exports and nitrous oxide emissions in the energy sector and carbon 
dioxide emissions resulting from the consumption of gaseous fuel in the composition of other 
Principal Components. 
Keywords: tourism, environment, factorial analysis, Principal Components 

  : مقدمة
يرتبط منو السياحة وتطورها ارتباطا وثيقا حبماية البيئة ومكونا�ا، ونظرا للتطور الكبري الذي عرفته املواصالت وحركتها أصبحت 
املناطق الطبيعية جتذب عددا كبريا من السياح على مدى العقود القليلة املاضية للتمتع بالطبيعة واالحتكاك بثقافة احلضارات واكتساب 

ب من حياة السكان األصليني، ويف ظل التوافد الكبري للسياح خلقت هذا االجتاه انعكاسات إجيابية وسلبية على البيئة نظرا جتار 
لكثافة السياحة وسوء إدار�ا حبيث تؤدي اآلثار السلبية إىل تدمري البيئة ومكونا�ا كاملكونات الطبيعية والنفايات الصلبة والسائلة 

  .وامللوثات األخرى
قامت العديد من دول العامل بوضع خطط تنموية تستهدف جذب السياح وتنمية اإليرادات السياحية، وهذا من خالل التغلب 
 على املشاكل اليت تواجه التنمية السياحية وبالدرجة األوىل االضطرابات البيئية، وحتسني صورة الدولة أمام ا�تمعات األخرى إضافة إىل

هذا فضال عن حتديث البنية التحتية وفقا للمعايري الدولية،  ،للدولة وأهم املرافق واملتطلبات اليت حتوزها الدولة إبراز املعامل السياحية
  .واستخدام أساليب الدعاية والرتويج وهذا من خالل ما تلعبه وسائل اإلعالم واالتصال من دور يف هذا ا�ال

مسامهة املتغريات السياحية واملتغريات البيئية يف تكوين مركبات أساسية  اختبار مدى�دف هذه الدراسة إىل  :أهداف الدراسة* 
من خالل طرح خلفيات الدراسة والعالقة النظرية بني املتغريين مث تطبيق ) طريقة املركبات األساسية(باستخدام التحليل متعدد العوامل 

  .طريقة املركبات األساسية
سياحة وإيرادا�ا يف دول مشال إفريقيا ونظرا ألمهية االهتمام باجلانب البيئي لتحسني صورة يف ظل بروز مكانة ال :إشكالية الدراسة* 

تربز إشكالية الدراسة من خالل اختبار اجتاه العالقة التبادلية بني السياحة والبيئة من خالل اختبار فيما إذا كان الدولة أمام ا�تمعات 
سياح إىل هذه الدول، أم أن منو عدد السياح هو الذي جيرب صناع القرار على إعطاء مكانة االهتمام بالبيئة يؤدي إىل زيادة توافد ال

  :للبيئة لتنمية اإليرادات السياحة وميكن صياغة إشكالية الدراسة وفق الصيغة التالية
  السياحة والبيئة جمتمعة يف تكوين مركبات أساسية؟ مسامهة املتغرياتما مدى  -
ق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن هناك تداخل بني املتغريات السياحية والبيئية يف تشكيل مركبات تنطل: فرضية الدراسة* 

  .أساسية نظرا ألن االهتمام باملعايري البيئة يؤدي إىل زيادة توافد السياح وبالتايل تنمية اإليرادات السياحية
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سياحية واملتغريات البيئية يف دول العام مت استخدام إحدى طرق التحليل الختبار طبيعة العالقة بني املتغريات ال: منهجية الدراسة* 
ئية العاملي املتمثلة يف حتليل املركبات األساسية، حبيث متكن هذه الطريقة حتديد املركبات األساسية اليت ميكن جمموعة من املتغريات البي

 .ية واملتغريات السياحيةأو جمموعة من املتغريات السياحية أو تفاعل بني املتغريات البيئ
يستند البحث إىل جمموعة من الدراسات استهدفت حتليل سلوك املؤشرات السياحية وعالقتها باملؤشرات البيئية : خلفية الدراسة* 

  :والتأثريات املتبادلة بني هذه املتغريات، وفيما يلي الطرح املختصر ألهم الدراسات التجريبية والنتائج اليت توصلت إليها
  Environmental Impacts Of Tourism :بعنوان Ugur Sunluدراسة  -

وعالقتها بتأثريات ) طبيعية وصناعية(استهدفت الدراسة حتليل اآلثار البيئية للسياحة حيث مت الرتكيز على نوعية البيئة   
يث أن السياحة تتضمن العديد من السياحية اليت أصبحت جد ضرورية، وخلصت الدراسة إىل أن عالقة السياحة بالبيئة جد معقدة حب

النشاطات اليت هلا تأثري إجيايب على البيئة وتتمثل أساسا يف إعادة هيكلة البنية التحتية بالدرجة األوىل من طرقات ومطارات وفنادق 
عية، فضال عن التأثريات ومطاعم وغريها، ومن جانب آخر تؤدي السياحة إىل رفع الوعي لتبين القيم البيئية ومتويل محاية املناطق الطبي

  1.االقتصادية اهلامة
 The Relationship between Tourism:بعنوان Somayyeh Aghajani وAbdoreza Faraji rad  دراسة  -

and Environment  
السياحة استهدفت الدراسة إبراز املفاهيم املتعلقة بالبيئة والسياحة من جهة والسياحة والتنمية من جهة أخرى باإلضافة إىل   

 البيئية والعالقة بينها، �دف خلق وإنشاء اهلياكل الضرورية اليت تؤدي إىل سياحة حمافظة على البيئة، وإبراز أهم التحديات الالزمة يف
ذلك، وخلصت الدراسة إىل أن احلاجة إىل إبقاء األصول لألجيال القادمة أصبح هدف ضروري سواء للسياحة أو للصناعات 

ىل تعدد التأثريات بشقيها االجيايب والسليب للسياحة على البيئة، خاصة التأثريات السلبية اليت تكون بالدرجة األوىل األخرى، إضافة إ
بسبب استخدام السائح للموارد أكثر مما تتحمله البيئة، وهذا ما يقابله ضرورة وعي السائح باملفهوم احلقيقي والفعال للبيئة لضمان 

  2.سياحة مستدامة
 :بعنوان O.S. Chauhan و Kalidas Sawkar   ،Ligia Noronha ،Antonio Mascarenhas   دراسة -

Tourism And The Environment Issues Of Concern In The Coastal Zone Of Goa  
طقة إىل مليون نسمة ورغم صغر املن 1.2اليت يقطنها حوايل " غوا"استهدفت الدراسة تأثريات السياحة على البيئة يف والية   

 %13.7أ�ا جتذب عدد معترب من السائحني نظرا للرتاث التارخيي والثقايف هلا، وخلصت الدراسة إىل أن السياحة يف منطقة غوا تولد 
من عائدات الضريبة الرمسية، ومن أهم تأثريات السياحة على البيئة يف والية  %7يف التوظيف و %7من صايف الناتج احمللي اإلمجايل، 

االحتياجات الكبرية للسياح اليت أدت إىل متركز البىن التحتية واخلدمات السياحية يف مناطق حمددة وهذا ما أدى إىل االزدحام غوا هي 
وكثافة البناء يف مناطق صغرية، إضافة إىل اخنفاض حاد يف أداء القطاع الزراعي بسبب التغيريات الرئيسية يف استعمال األراضي ونقص 

  3. جمموعة من التصرفات اليت أضرت بالبيئة كصيد األمساك واحليوانات بغرض العروض السياحيةاملصادر، إضافة إىل
 Environmental Impact Management In The Tourism Industry Of :بعنوان  Simad Saeed  دراسة -

Maldives 
ليل واستكشاف اإلدارة البيئية والسياحة يف استهدفت الدراسة تأثريات السياحة على البيئة يف دولة املالديف، من خالل حت  

يت املالديف إضافة إىل مناقشة التأثريات البيئية الناجتة عن السياحة وممارسات صناع القرار يف ذلك بأخذ بعني االعتبار الرتكيب املؤسسا
بدأت تسوق لسياحتها منذ سنة  ومعايري التخطيط وآليات السيطرة على اآلثار السلبية، وخلصت الدراسة إىل أن املالديف منذ أن

ال تزال يف موقع ريادي يف ذلك على الرغم من بعض مشاكل التلوث البيئي يف الثمانينات وبعض املخاوف املتعلقة ببعض  1972
ل البيئية املمارسات البيئية اخلاطئة كسبل التعامل مع النفايات الصلبة ومياه ا�اري، ورغم صغر اجلزيرة إال أن اإلدارة شخصت املشاك

الناجتة عن التوافد السياحي اهلائل من خالل تطوير السياسات املالئمة والتشريعات واخلطط وفرض آليات ومعايري وتعليمات مع 
  4.التطبيق الصارم هلا

 : العالقة بين السياحة والبيئةتحليل  -أوال
البيئة وهذا التأثري يتسبب يف مشاكل أن السياحة تؤثر تأثريا كبريا على  1998سنة  Dingwallو Cessfordاستخلص 

  .خطرية على األجيال القادمة، وهلذا السبب دعا إىل ضرورة التخطيط لضمان سياحة مستدامة وبيئة نظيفة
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إىل أن السياحة ميكن أن ترى كنشاط يتضمن تأثريات إجيابية وسلبية، ولضمان  1999 يف حبثه سنة Swarbrookeتوصل 
 .توصل إىل أفضل توازن بني املنافع االقتصادية والتكاليف البيئيةاستدامة سياحية فضرورة ال

أن نوعية البيئية سواء كانت طبيعية أو صناعية هلا تأثري كبري على السياحة بالرغم من  2003سنة  Ugur Sunluاستنتج 
لد جمموعة من التأثريات البيئية املضادة، العالقة املعقدة بني السياحة والبيئة، نظرا ألن السياحة تتضمن العديد من النشاطات اليت تو 

وتتعلق هذه التأثريات بالبنية التحتية ووسائل السياحة من املنظور االجيايب، وجمموعة من التأثريات السلبية للسياحة اليت تؤدي إىل 
  .التدهور البيئي

معتربة، بأنواعها الثقافية  أن السياحة اجلماعية تؤدي إىل آثار سلبية 2003سنة  Muntو Mowforthاستخلص كل من 
  .واالجتماعية والبيئية

أن منط السياحة احلايل يهمش السكان  2008أثبت تقرير قسم البيئة لإلدارة السياحية املستدامة يف املناطق املتضررة بيئيا سنة 
لي على التكاليف البيئية اليت يدفع مثنها احملليني، فبالرغم من املنافع االقتصادية اهلامة اليت ختلقها السياحة إال أن هناك عدم رضا حم

 5.األفراد احملليون، وبالتايل ضرورة تفعيل التخطيط احلكومي مبشاركة وجتاوب األطراف احملليني
باإلضافة إىل نتائج الدراسات التجريبية وطبيعة االستهالك املختلف وتأثرياته على البيئة للمحافظة على نوعية املصادر الطبيعية 

ية تعاين العديد من الدول من جمموعة من التغريات البيئية جتعلها تفقد تنافسيتها السياحية وتتعلق بالدرجة األوىل بالنمو اإلقليم
اكتظاظ املناطق احلضرية، تلوث املياه الساحلية، تلوث وتدهور نوعية اهلواء، ازدحام حركة املرور، : احلضري ومن أهم هذه العوامل

  6.ضوضاء، تعمري الشريط الساحلي، نقص الطاقة ومصادر املياه إضافة إىل النفايات الصلبةالتلوث السمعي بسبب ال
ميكن للسياحة أن تؤثر على نضوب املصادر الطبيعية حبيث أن التطور املتزايد للسياحة ميكن أن يؤدي إىل الضغط الكبري على 

  7: هذه املصادراملصادر الطبيعية من خالل تزايد االستهالك أين تكون هناك ندرة يف
يعترب املاء أحد أهم املصادر اليت تتميز باإلفراط يف االستخدام كالفنادق واملطاعم املسابح ومالعب الغولف فضال : مصادر المياه -

  .عن االستخدام الشخصي للماء
ولية، خاصة يف ظل اختالف ميكن للساحة أن تشكل ضغطا على املصادر احمللية كالطاقة والغذاء واملواد األ: المصادر المحلية -

  . هذه املصادر باختالف توجه السياح من جهة واختالف املواسم من جهة أخرى
وذلك من خالل البناء املتزايد لغرض السياحة حبكم أن هذه األراضي كانت مصادر للطاقة والزراعة والغابات : تدهور األراضي -

  .ة تبىن يف املناطق احلساسة بيئياواملناظر الطبيعية، حبيث أن خمتلف الوسائل السياحي
كما أن هناك دورا كبريا للسياحة على خلق التلوث الذي يعترب أحد أهم التأثريات الناجتة عن السياحة والذي يظهر يف جمموعة 

القرب من خاصة بالنسبة لألفراد الذي يعيشون ب(، والضوضاء )من خالل احرتاق الوقود نظرا لزيادة حركة النقل(من الصور كالنقل 
  8).املطارات احمللية والدولية املشغولة

يف دراسة له أن كمية النفايات الصلبة من  Shanklinومن بني النتائج السلبية للسياحة تراكم النفايات الصلبة، حيث يرى 
   9.ند يف هيلتونباو  220.3باوند يف الشهر للغرفة الواحدة يف فلوريدا و 132.7حيث احلجم والنوع تراوحت  يف املتوسط  بني 

يولد نفاية صلبة ضعف اليت يولدها الفرد احمللي، األجنيب وجمموعة من الباحثني فإن السائح  John Dixon وحسب دراسة
    10.إضافة إىل نفايات سائلة اليت يذهب معظمها يف شكلها غري املعاجل

متغريات سياحية، تتضمن ) 10(ريات بيئية و عشرة متغ) 10(تتضمن الدراسة عشرة  :تقديم المؤشرات السياحية والبيئية: ثانيا
دولة من دول العامل واليت توفرت حوهلا البيانات الضرورية للدراسة ومت استخدام اإلحصائيات الواردة يف قاعدة بيانات  163بيانات لـ 

اصة بكل دولة على حدا، وفيما البنك الدويل للحفاظ على خاصية جتانس مصدر البيانات، حبيث مل يتم االعتماد على التقارير اخل
  :يلي املتغريات املستخدمة يف الدراسة

 :متثل فيما يلي :المتغيرات البيئية -1
تشري انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن : COG انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استهالك الوقود الغازي -

 .النبعاثات الصادرة بسبب استخدام الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقةاستهالك الوقود السائل بشكل رئيسي إىل ا
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تصدر انبعاثات ثاين أكسيد الكربون : COPC )متوسط نصيب الفرد بالطن المتري(انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون  -
تنطلق أثناء استهالك أصناف أساسا من حرق الوقود األحفوري وصناعة األمسنت، وهي تشمل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون اليت 

 .الوقود الصلبة والسائلة والغازية وحرق الغاز
انبعاثات غازات الدفيئة األخرى هي انبعاثات ثانوية للهيدروكربونات واهليدروكربونات : AGAZ انبعاثات غازات دفيئة أخرى -

 فئ ثاين أكسيد الكربوناملشبعة بالفلور وسداسي فلوريد الكربيت، والقيمة مقدرة بألف طن مرتي من مكا
اليت تصدر  اإلنبعاثاتانبعاثات غاز امليثان من األنشطة الزراعية هي : MITHAG انبعاثات غاز الميثان من األنشطة الزراعية -

 ، وحرق السافانا،)ليس ألغراض احلصول على الطاقة(من احليوانات، واملخلفات احليوانية، وإنتاج األرز، وحرق املخلفات الزراعية 
  .والقيمة مقدرة بألف طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

اليت تصدر  اإلنبعاثاتانبعاثات غاز امليثان من عمليات الطاقة هي : MITHENRG انبعاثات غاز الميثان ذات الصلة بالطاقة -
 .عن إنتاج الوقود األحفوري والوقود احليوي ومناولتهما ونقلهما وحرقهما

انبعاثات غاز امليثان هي االنبعاثات اليت تصدر من األنشطة البشرية كالزراعة ومن عمليات إنتاج : MITH يثانانبعاثات غاز الم -
 .امليثان الصناعي، والقيمة مقدرة بالكيلو طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون

الزراعية هي االنبعاثات اليت  انبعاثات أكسيد النيرتوز من األنشطة: NITAG انبعاثات أكسيد النيتروز من األنشطة الزراعية -
ليس ألغراض (، وإدارة املخلفات احليوانية، وحرق املخلفات الزراعية )االصطناعية والطبيعية احليوانية(تنتج من استخدام األمسدة 
 .، وحرق السافانا، والقيمة مقدرة بألف طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)احلصول على الطاقة، وباملوقع

هي انبعاثات أكسيد النيرتوز من األنشطة الزراعية كنسبة من إمجايل : NITAGP اثات أكسيد النيتروز من الزراعة كنسبةانبع -
 .االنبعاثات

انبعاثات أكسيد النيرتوز من عمليات الطاقة هي االنبعاثات الناجتة عن : NITENRG انبعاثات أكسيد النيتروز في قطاع الطاقة -
 .ري والوقود احليوي، والقيمة مقدرة بألف طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربوناحرتاق الوقود األحفو 

انبعاثات أكسيد النيرتوز هي اإلنبعاثات اليت تصدر من عمليات حرق الكتلة احليوية : NITCO انبعاثات أكسيد النيتروز -
 .طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون الزراعية، واألنشطة الصناعية، وإدارة الثروة احليوانية والقيمة مقدرة بألف

 :تتمثل فيما يلي: المتغيرات السياحية -2
هم عدد السائحني املسافرين إيل بلد آخر غري البلد الذي به إقامتهم املعتادة، ولكن خارج بيئتهم املعتادة، : AN عدد الوافدين -

تغاهلم بنشاط حيصلون مقابله على تعويض من داخل البلد الذي متت شهراً وغرضهم الرئيسي من الزيارة ليس اش 12لفرتة ال تزيد على 
   .زيارته

تغطي خدمات السفر السلع واخلدمات اليت مت احلصول عليها من اقتصاد ما   :TSBP الخدمات السياحية كنسبة من الواردات -
واحدة ألغراض أنشطة األعمال أو ألغراض  بواسطة املسافرين يف هذا االقتصاد الستعماهلم اخلاص خالل زيارات ملدة تقل عن سنة

 . تشري اخلدمات إىل الناتج االقتصادي للسلع غري امللموسة اليت ميكن إنتاجها، ونقلها، واستهالكها يف الوقت نفسه. شخصية
لنقل الوطنية تتكون من نفقات الزوار الدوليني القادمني، مبا يف ذلك املدفوعات املوجهة لشركات ا: REV اإليرادات السياحية -

لغرض النقل الدويل، حبيث تشمل هذه اإليرادات أية مبالغ مدفوعة مقدماً نظري سلع أو خدمات يتم احلصول عليها يف البلد الوجهة، 
وهي قد تتضمن أيضًا اإليرادات املتحصل عليها من زوار اليوم الواحد، إال احلاالت اليت تربر أمهيتها وضعها يف تصنيف مستقل، وال 

 .من بالنسبة لبعض البلدان اإليرادات املتعلقة ببنود نقل الركاب، والبيانات معرب عنها بالقيمة احلالية للدوالر األمريكيتتض
هي اإليرادات السياحية املعرفة سابقا كنسبة من إمجايل قيمة : REVEXP اإليرادات السياحية كنسبة من إجمالي الصادرات -

 .الصادرات
هي نفقات الزوار الدوليني القادمني نظري مجيع اخلدمات املتاحة أثناء النقل الدويل : REVTRANS لركابإيرادات بنود نقل ا -

من شركات نقل مقيمة، وتشمل أيضًا خدمات املسافرين اليت تُقدم يف اقتصاد معني بواسطة شركات نقل غري مقيمة، ويستثىن منها 
ات مقيمة، وهي مدرجة ضمن بنود السفر، إضافة إيل يركات نقل مقيمة يف اقتصادخدمات الركاب اليت تُقدم لغري املقيمني بواسطة ش

 .اخلدمات اليت تغطيها تذاكر الركاب، والبيانات معرب عنها بالقيمة احلالية للدوالر األمريكي
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قات الزوار تقييمها يكون بعكس تقييم إيرادات بنود نقل الركاب أل�ا متعلقة بنف: FRTRANS نفقات بنود نقل الركاب -
 .الدوليني املغادرين يف بلدان أخرى، والبيانات معرب عنها بالقيمة احلالية للدوالر األمريكي

هي نفقات الزوار الدوليني القادمني يف االقتصاد القائم باإلبالغ، السلع واخلدمات يتم شراؤها : RENVOY إيرادات بنود السفر -
دم له من دون مقابل ليستخدمها أو يعطيها لآلخرين، وجيب أن تشمل هذه اإليرادات أية من قبل أو حلساب املسافر، أو تلك اليت تق

وهي قد تتضمن أيضاً اإليرادات املتحصل عليها من . مبالغ مدفوعة مقدماً نظري سلع أو خدمات يتم احلصول عليها يف البلد الوجهة
صنيف مستقل، يُستبعد من ذلك النقل الدويل للمسافرين، الذي تغطيه زوار اليوم الواحد، إال احلاالت اليت تربر أمهيتها وضعها يف ت

 .بنود سفر الركاب والبيانات معرب عنها بالقيمة احلالية للدوالر األمريكي
تقييمها بعكس تقييم إيرادات بنود السفر أل�ا متعلقة بالزوار الدوليني املسافرين للخارج، والبيانات : FRVOY نفقات بنود السفر -
 .رب عنها بالقيمة احلالية للدوالر األمريكيمع
تتكون من نفقات الزوار الدوليني املسافرين للخارج يف بلدان أخري، مبا يف ذلك املدفوعات املوجهة : FRAI نفقات سياحية -

ارج كزوار اليوم لشركات النقل األجنبية لغرض النقل الدويل، ورمبا تضمنت هذه النفقات نفقات األشخاص املقيمني املسافرين للخ
الواحد، إال احلاالت اليت تكفي أمهيتها لتربير وضعها يف تصنيف مستقل، وال تتضمن بالنسبة لبعض البلدان النفقات املتعلقة ببنود 

 .نقل الركاب، والبيانات معرب عنها بالقيمة احلالية للدوالر األمريكي
الزوار الدوليني املسافرين للخارج املعرفة سابقا كنسبة من إمجايل نفقات  هي: FRIMP النفقات السياحية كنسبة من الواردات -

  قيمة الواردات
سيتم تطبيق طريقة حتليل املركبات األساسية الختبار العالقة بني املؤشرات السياحية واملؤشرات البيئية يف  :الدراسة التطبيقية: ثالثا

  :قة املركبات األساسية على جمموعة من املراحل كالتايلدولة، حبيث تعتمد طري 163الدول قيد الدارسة واليت متثل 
 Jarque-Berraمت إجراء اختبار التوزيع الطبيعي باستخدام االختبار املعملي : اختبار صالحية البيانات للدراسة اإلحصائية -1

والنتائج  ،0.05 من أكرب Jarque-Berraحيث تبني أن كل بيانات املتغريات تتبع التوزيع الطبيعي نظرا ألن احتمال إحصائية 
 . 01موضحة يف امللحق رقم 

أكرب كان ذلك  KMOيشري هذا إىل مدى مالءمة البيانات للتحليل العاملي وكلما كانت قيمة : KMOمقياس مالءمة البيانات  -2
نات الدراسة مالئمة وبالتايل فإن بيا 0.5وهي أكرب من  0.682أن قيمته تساوي  02أفضل، ويالحظ من خالل نتائج امللحق رقم 

دال إحصائيا، أما مقياس  Bartlett'sإلجراء التحليل العاملي، وبالتايل ال يتم حذف أي متغري من املتغريات املدرجة نظرا ألن اختبار 
 ).03امللحق رقم ( 0.865و 0.299املالءمة لكل متغري فهو يرتاوح بني 

تغري اليت ميكن تفسريها بالعوامل املستخرجة، ويالحظ من خالل امللحق رقم ميثل االشرتاك نسبة تباين امل: تحليل االشتراكات -3
انبعاثات غاز ثاين أكسيد ( COGللمتغري  0.602، فمثال تفسر النسبة 0.866و 0.468أن قيم االشرتاكات ترتاوح بني  04

  .COGمن املتغري % 60.2أن العوامل املستخدمة تفسر ما مقداره ) الكربون الناجتة من استهالك الوقود الغازي
عوامل ) 7(مقدار التباين املفسر، ويالحظ من خالل اجلدول أنه مت استخراج سبعة  05يبني امللحق رقم : تحليل التباين المفسر -4

  :، حبيث تبلغ نسبة التباين املفسر لكل عامل منفردا كالتايل)1(أساسية وهي العوامل اليت تتجاوز قيمها الذاتية قيمة الواحد 
  ).%26.029=5.206/20(وبالتايل يفسر ما نسبته  5.206قيمته الذاتية : العامل األول -
  ).%11.240=2.248/20(وبالتايل يفسر ما نسبته  2.248قيمته الذاتية : العامل الثاين -
  ).%8.011=1.602/20(وبالتايل يفسر ما نسبته  1.602قيمته الذاتية : العامل الثالث -
  ).%6.382=1.276/20(وبالتايل يفسر ما نسبته  1.276مته الذاتية قي: العامل الرابع -
  ).%6.012=1.202/20(وبالتايل يفسر ما نسبته  1.202قيمته الذاتية : العامل اخلامس -
  ).%5.738=1.148/20(وبالتايل يفسر ما نسبته  1.148قيمته الذاتية : العامل السادس -
  ).%5.21=1.042/20(بالتايل يفسر ما نسبته و  1.042قيمته الذاتية : العامل السابع -

  .%68.623أما نسبة التباين الكلي الذي تفسره هذه العوامل السبعة فيقدر بـ 
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املستخرجة ) 7(والذي يوضح تشبعات العوامل السبعة  06باستعراض نتائج امللحق رقم : تحليل تشبعات العوامل قبل التدوير -5
فتعترب مهمة أما إذا كانت أكرب  0.4فتعترب مقبولة، أما إذا كانت أكرب من  0.3تشبعات أكرب من قبل التدوير حبيث أنه إذا كانت ال

  :واستنادا إىل هذا الطرح ميكن مالحظة ما يلي 11)بالقيمة املطلقة(فتعترب أساسية  0.5
  .)AN ،REV ،REVTRANS ،FRTRANS ،RENVOY ،FRVOY ،FRAI(متغريات وهي ) 7(تضمن سبعة : العامل األول -
  ).COPC ،MITH ،NITCO(متغريات وهي ) 3(تضمن ثالثة  : العامل الثاين -
  ).MITHAG ،NITAG ،NITCO(متغريات وهي ) 3(تضمن ثالثة  : العامل الثالث -
  ).NITENRG(تضمن متغري واحد وهو : العامل الرابع -
  ).NITAGP ،REVEXP(تضمن متغريين ومها : العامل اخلامس -
  ).TSBP ،FRIMP(تضمن متغريين ومها وهي : سالعامل الساد -
  ).TSBP(تضمن متغري واحد وهو : العامل السابع -
تتم عملية التدوير على مصفوفة االرتباطات �دف حتسني وضع العوامل املستخرجة من : تحليل تشبعات العوامل بعد التدوير -6

  :ميكن حتليل العوامل كالتايل) 07امللحق رقم (ملية التدوير خالل تكبري التشبعات الكبرية وتقليل التشبعات القليلة وبعد ع
  عوامل تشبع المتغيرات السياحية والمتغيرات البيئية: 01الجدول رقم 
  التشبع  المتغيرات  طبيعة المتغيرات

  المتغيرات البيئية

 COG    6يتشبع بالعامل.  
 COPC  2يتشبع بالعامل.  
 AGAZ  4يتشبع بالعامل.  
 MITHAG  3يتشبع بالعامل.  
 MITHENRG  5يتشبع بالعامل.  
 MITH  2يتشبع بالعامل.  
 NITAG  3يتشبع بالعامل.  
 NITAGP  5يتشبع بالعامل.  
 NITENRG  6يتشبع بالعامل.  
 NITCO  2يتشبع بالعامل.  

  المتغيرات السياحية

 AN  1يتشبع بالعامل.  
 TSBP  7يتشبع بالعامل.  
 REV 1بالعامل  يتشبع.  
 REVEXP  6يتشبع بالعامل.  
 REVTRANS  1يتشبع بالعامل.  
 FRTRANS  1يتشبع بالعامل.  
 RENVOY  1يتشبع بالعامل.  
  .1يتشبع بالعامل  FRVOYمتغري  
  .1يتشبع بالعامل  FRAIمتغري  
  .5يتشبع بالعامل   FRIMPمتغري  

تبار تداخل وتفاعل املتغريات السياحية والبيئية اليت تتضمنها العوامل مت حتديد من خالل اجلدول السابق وبأخذ بعني االع
  :عامالن جيمعان متغريات بيئية وسياحية كالتايل

  تداخل المتغيرات البيئية مع المتغيرات السياحية في تشكيل العوامل: 02الجدول رقم 
تداخل المتغيرات البيئية مع   العوامل

  المتغيرات السياحية
  تغيرات المتداخلةالم

  سياحية  بيئية
  /  /  ال يوجد  1العامل 
  /  /  ال يوجد  2العامل 
  /  /  ال يوجد  3العامل 
  /  /  ال يوجد  4العامل 
 MITHENRG  ،NITAGP  FRIMP  يوجد  5العامل 
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 COG  ،NITENRG  REVEXP  يوجد  6العامل 
  /  /  ال يوجد  7العامل 

  :يتبني أن )02(رقم  استنادا إىل اجلدول
مسامهة كل من النفقات السياحية كنسبة من الواردات وانبعاثات أكسيد النيرتوز من الزراعة كنسبة من إمجايل اإلنبعاثات وانبعاثات  -

  .5غاز امليثان ذات الصلة بالطاقة كنسبة من إمجايل اإلنبعاثات يف تشكيل العامل رقم 
وانبعاثات أكسيد النيرتوز يف قطاع الطاقة بألف طن مرتي من مكافئ مسامهة كل من اإليرادات السياحية كنسبة من الصادرات  -

ثاين أكسيد الكربون وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجتة من استهالك الوقود الغازي كنسبة من إمجايل اإلنبعاثات يف تشكيل 
  .6العامل رقم 
فإ�ا ترتبط بعالقة موجبة مع   5لدراسة، فالنسبة للعامل معادالت املركبات السبع بداللة متغريات ا 08يوضح امللحق رقم   

كل من النفقات السياحية كنسبة من الواردات وانبعاثات غاز امليثان ذات الصلة بالطاقة كنسبة من إمجايل اإلنبعاثات يف حني أ�ا 
يرتبط بعالقة موجبة  6كما أن العامل ترتبط بعالقة سلبية بانبعاثات أكسيد النيرتوز من الزراعة كنسبة من إمجايل اإلنبعاثات،  

اإليرادات السياحية كنسبة من الصادرات وانبعاثات أكسيد النيرتوز يف قطاع الطاقة بألف طن مرتي من مكافئ (باملتغريات الثالث 
 ).نبعاثاتثاين أكسيد الكربون وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجتة من استهالك الوقود الغازي كنسبة من إمجايل اإل

  :استنادا إىل مراحل الدراسة التطبيقية ميكن استخالص أهم النتائج التالية: نتائج الدراسة -
  .مجيع بيانات املتغريات املدروسة تتبع التوزيع الطبيعي -
  .0.5وهي أكرب من  0.682قدرت بـ  KMOمالءمة البيانات للتحليل العاملي نظرا ألن قيمة  -
، حبيث تبلغ نسبة التباين املفسر الكلي هلا )1(ل أساسية وهي العوامل اليت تتجاوز قيمها الذاتية قيمة الواحد عوام) 7(وجود سبعة  -

68.623%.  
  .واليت متثل نسبة تباين املتغري اليت ميكن تفسريها بالعوامل املستخرجة 0.866و 0.468تراوحت قيم االشرتاكات بني  -
  .6و 5متغريات بيئية يف تكوين العاملني ) 4(ريات السياحية وأربعة وجود تداخل بني متغريتني من املتغ -
مع كل من النفقات السياحية كنسبة من الواردات وانبعاثات غاز امليثان ذات الصلة بالطاقة كنسبة  5وجود عالقة إجيابية بني املركبة  -

  .من إمجايل اإلنبعاثات
  .كسيد النيرتوز من الزراعة كنسبة من إمجايل اإلنبعاثاتوانبعاثات أ 5وجود عالقة إجيابية بني املركبة  -
وكل من اإليرادات السياحية كنسبة من الصادرات وانبعاثات أكسيد النيرتوز يف قطاع الطاقة بألف  6وجود عالقة إجيابية بني املركبة  -

استهالك الوقود الغازي كنسبة من إمجايل  طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجتة من
  .اإلنبعاثات
  الهوامش

                                                  
1 Ugur Sunlu, Environmental Impacts Of Tourism, Local resources and global trades: Environments and 
agriculture in the Mediterranean region, Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 57, 
2003, PP:263-264. 
2 Abdoreza Faraji rad, Somayyeh Aghajani, The Relationship between Tourism and Environment, Iranian 
Journal of Tourism & Hospitality Islamic Azad University,Garmsar Branch Vol 1, No 1, Summer 2010, PP:39-40. 
3 Kalidas Sawkar, Ligia Noronha, Antonio Mascarenhas,O.S. Chauhan, Tourism And The Environment Issues Of 
Concern In The Coastal Zone Of Goa, The International Bank for Reconstruction and Development/The World 
Bank, Washington, 1998, PP:1-15. 
4 Simad Saeed, Environmental Impact Management In The Tourism Industry Of Maldives, The International 
Bank for Reconstruction and Development,The World Bank, Washington, 1998, PP:20-28 
5 Md. GhulamRabbany, Sharmin Afrin, Airin Rahman, Faijul Islam, Fazlul Hoque,  Environmental Effects Of 
Tourism, American Journal of Environment, Energy and Power Research Vol. 1, No. 7, September 2013, PP:118-
119. 
6Josep Boyra Amposta, Tourism-Environment Analysis: The Case Study Of Glyfada, Sant Ignasi Tourism 
School, University Ramon Llull, P:7. 
7 Ugur Sunlu, Environmental Impacts Of Tourism, op.cit, PP:263-264. 
8 Abdoreza Faraji rad, Somayyeh Aghajani, The Relationship between Tourism and Environment, op.cit, PP:39-
40. 



                 ) PCA(السياحية والبيئية باستخدام طريقة املركبات األساسية التحليل متعدد األبعاد للمتغريات 
 دـحمـمترقو . د                             

 254 - 245 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا                ISSN  6132-1112                             تصاديات مشال إفريقيا           جملة اق
252 

                                                                                                                                                              
9 Terry Davies, Sarah Cahill, Environmental Implications of the Tourism Industry, Discussion Paper 00-14, 
Resources for the Future, Washington, March 2000, P:12 
10 John Dixon,Kirk Hamilton, Stefano Pagiola, Lisa Segnestam, Tourism and the Environment in the Caribbean 
An Economic Framework, The World Bank Environment Department, March 2001, P:6. 

  .198: ، ص2010، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط ،SPSSالمتقدم للبيانات باستخدام  اإلحصائيالتحليل محزة حممد دودين،  11
  :في الدراسة مراجع أخرى معتمدة

- Manu Carricano, Fanny Poujol, Analyse de données avec SPSS, Pearson Education France, 2009. 
  .2012دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  تحليل المعطيات،صواليلي صدر الدين،  -

  :مالحق الدراسة
 01الملحق رقم 

C
O

G
 C

O
PC

 A
G

A
Z

 M
IT

H
A

G
 M

IT
H

E
N

R
G

 

M
IT

H
 N

IT
A

G
 N

IT
A

G
P

 N
IT

E
N

R
G

 

N
IT

C
O

 

A
N

 TS
B

P
 

R
EV

 R
EV

EX
P

 R
EV

TR
A

N
S

 

F
R

TR
A

N
S

 

R
E

N
V

O
Y

 

F
RV

O
Y

 

F
RA

I
 F

R
IM

P
 

غير
لمت

ا
 

0.
48

8
 0.

43
2

 

0.
66

 0.
74

7
 0.

81
8

 0.
48

9
 0.

44
6

 

0.
66

 0.
58

9
 0.

95
3

 0.
83

9
 

0.
92

 0.
79

7
 0.

85
3

 1.
13

4
 

1.
27

 0.
87

8
 1.

12
2

 1.
02

5
 0.

51
5

ائية 
حص

اإل
 

0.
97

1
 0.

99
2

 0.
77

6
 0.

63
2

 0.
51

5
 0.

97
0

 0.
98

9
 0.

77
6

 0.
87

9
 0.

32
4

 0.
48

2
 0.

36
6

 0.
54

8
 

0.
46

 0.
15

3
 0.

07
9

 0.
42

4
 0.

16
1

 0.
24

5
 0.

95
4

مال 
الحت

ا
 

  02الملحق رقم 

  
  03الملحق رقم 



                 ) PCA(السياحية والبيئية باستخدام طريقة املركبات األساسية التحليل متعدد األبعاد للمتغريات 
 دـحمـمترقو . د                             

 254 - 245 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا                ISSN  6132-1112                             تصاديات مشال إفريقيا           جملة اق
253 

                                                                                                                                                              

  
  04الملحق رقم 

  
  05الملحق رقم 

  



                 ) PCA(السياحية والبيئية باستخدام طريقة املركبات األساسية التحليل متعدد األبعاد للمتغريات 
 دـحمـمترقو . د                             

 254 - 245 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا                ISSN  6132-1112                             تصاديات مشال إفريقيا           جملة اق
254 

                                                                                                                                                              

  06الملحق رقم 

  
  07الملحق رقم 

                             
  08الملحق رقم 

                             


