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 المستخمص
تعد دراسة التنبؤ بالطمب السياحي واحدة من اىم موضوعات النشاط السياحي لما لو من دور في معرفة حجم االيرادات السياحية      

االطار المنيجي لمدراسة مجموعة من المتحققة التي بدورىا تعمل عمى صياغة القرارات المناسبة  لتحقيق التنمية السياحية ، ولذلك تضمن 
الى جانبين االول  انبثقت من طبيعة المشكمة واىميتيا وعمى ضوءىا قسم البحث تم صياغتيا  وفق تساؤالت خاصة  اضاتالتساؤالت واالفتر 

لموضوع الدراسة وكان اليدف منيا استجالء الفمسفة النظرية والمرامي الفكرية النيا تمثل انعطافة جديدة عمى النظري والفمسفي الجانب ليشكل 
واتبعت افضل واسيل صعيد الدراسات السياحية في العراق وعمى الرغم من ذلك فقد استمت االفكار النظرية وابتعدت عن التكرار والتعقيد 

جاءت االطر النظرية والفمسفية ليا لتحاكي الجانب التطبيقي وتتناغم من حيث الطرح واالستنتاج ، وىذا  المناىج في تناول ثنايا البحث حتى
   .ادى بنتائج البحث الن تكون تعبيرًا صادقًا لما اراد الباحث ان يصل اليو  ما

من عدم توفر المقاييس االحصائية المناسبة ان القطاع السياحي في العراق يعاني وبذلك فقد تناول البحث جممة من المشاكل اىميا ،     
 ان  االجيزة المسؤولة عن تنظيم السياحة تعاني من ضعف وتخبط عشوائي اضافة الى،  لقياس الطمب السياحي الفعمي والمتوقع مستقبالً 

ن اىمية البحث تتبمور من خالل . لذا فا عدم توفر بيانات دقيقة عن الوافدين الى االراضي العراقيةو  ، في كافة مجاالت صناعة السياحة
معرفة اىم النماذج االحصائية التي وبناءًا عميو فان البحث ييدف الى حل المشكالت التي ذكرت ومحاولة معالجتيا بالطرق الرياضية . 

معرفة نقاط القوة ، وايضًا  تصمح لقياس متغيرات الطمب السياحي وااليرادات والتي تتمثل باعداد السائحين الداخميين والخارجيين في العراق
 .رصد حركة السفر والسياحة الداخمية والخارجية ومحاولة توفير بيانات لمتخذي القراربرامج التنمية السياحية و والضعف في 

ختصت اقد حدود البحث المكانية  ، في حين كانت 2102ولغاية  0791حدود البحث الزمانية تبدأ بالفترة عام  كانت، وتاسيسًا عمى ذلك 
التحميل االحصائي واستخدام النماذج الرياضية كونيا تتماشى مع طبيعة اما منيج البحث فقد اعتمد .والجوي  يبمنافذ الدخول البري والبحر 

انموذج  و انموذج التمييد األسي في السالسل الزمنية :وىي اكثر الطرائق العممية قدرة من حيث التفسير والدقة  وتمثل، موضوع البحث
 . انموذج االنظمة الرمادية و (ARMAجينكنز ) –س بوك

كما وضع الباحث جممة من الفرضيات بعضيا يتعمق بالقدوم السياحي متمثمة ببطىء تطور السياحة في العراق وتفوق السياحة الدينية          
متمثمة بتمبية السياحة في العراق  بااليرادات السياحيةفيو وتأثر السياحة بالحالة السياسية واالمنية في البمد ، فيما يتعمق البعض اآلخر 

مطالب السائحين العرب بشكل اكبر مما تمبي مطالب السائحين االجانب ، وان االيرادات السياحية تتزايد بمرور الزمن بشكل يتناسب مع 
ة وباالخص ان السياحة الدينية عامل جذب تزايد عدد السائحين .كما ان ىذه الفرضيات تتعمق ايضا بنوعية السياحة والخدمات السياحي

 واىتمام السائحين القادمين لمعراق باالسواق التجارية والمعارض .  قوي لمسياحة في العراق

ان الطمب السياحي الوافد الى ففي الجانب النظري تبين  وقد تمخضت الدراسة عن مجموعة من االستنتاجات النظرية والتطبيقية ،       
وان الطمب السياحي خالل العقود الثالثة  السابقة عانى من تذبذب شديد وعدم استقرار تمثل السياحة الدينية  ننسبة كبيرة م العراق يمثل

خرىا حرب الخميج الثالثة آحرب الخميج االولى )حرب الثمان سنوات ( وحرب الخميج الثانية وما تبعيا من حصار اقتصادي وعزلة دولية و ب
 القرارات ضعف الى ادى ما وىذا السياحة بقطاع التخصص ذات والوسطى العميا االدارة كوادر الى يفتقر العراق في السياحة قطاع ، وان

 لدى بو معمول ما غرار عمى القطاع ىذا عن المسؤولة الجيات تنتيجيا استراتيجية ورؤية سياحية سياسة وجود المتخذة ، اضافة الى عدم
االنموذج المالئم  اما في الجانب التطبيقي ، تبين ان  . القطاع ليذا المالزمة الصفة ىي والعشوائية التخبط صفة وان ، السياحية البمدان

، بينما تبين ان االنموذج المالئم لمتنبؤ لسمسمة   GM(1,1)احي ىو األنموذج الرمادي من الرتبة االولى يلمتنبؤ لسمسمة الطمب الس
 . ARMA(1,0)دار الذاتي من الرتبة االولى االيرادات السياحية ىو انموذج االنح

 

 
 

 


