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Abstract: 
This study aims to identify the social and economic characteristics of the owners of entrepreneurial agricultural 

projects in Madaba Governorate, and to identify the nature of these projects, the analytical descriptive approach is 

used by applying a questionnaire to a sample of (69) owners of a entrepreneurial agricultural project in Madaba 

Governorate. 

The study came out with a number of results regarding the social and economic characteristics of the owners of 

projects, as it was found that most of the owners of agricultural projects have a clear and specific goal for the project 

and have a sense of responsibility. The results also showed regarding the nature of the managed projects that most of 

the projects are projects for planting fruit trees. This study concluded with a number of recommendations, the most 

important of which is the need to form agricultural business incubators for the owners of agricultural projects at the 

level of the Kingdom, and the need to work on training and qualifying project owners in all administrative and financial 

aspects, and to work periodically to conduct field studies and address problems, especially with regard to training 

manpower on modern technology. 

Keywords: Agricultural Projects, Sociological Study, Social Empowerment, Entrepreneurship, Madaba, Jordan. 

https://doi.org//10.12816/0061375



  2022- الثالثالعدد –المجلد الثاني و العشرون -اء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرق

517 

 المشاريع الزراعية الريادية في محافظة مادبا
 دراسة سوسيولوجية 

 الوليدات عريب عبدالرحمن هللا طميم خالد عبد

 داباآلكلية  دابكلية اآل

 األردنيةجامعة ال الجامعة األردنية

o.alwleidat@aum.edu.jo  owleidat_1989@yahoo.com 

 االستالم : 2021/10/07 القبول : 2021/10/21

 :الملخص
طبيعة هذه  لىإصحاب المشاريع الزراعية الريادية في محافظة مادبا، والتعرف االجتماعية واالقتصادية أللخصائص ا إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 

 مشروع زراعي ريادي في محافظة مادبا.ل مالًكا( 69من )مكّونة ستبانة على عينة االوصفي التحليلي من خالل تطبيق  المشاريع، وقد استخدمت المنهج
لمشاريع صحاب اأحاب المشاريع، حيث تبين أن معظم صلخصائص االجتماعية واالقتصادية ألمن النتائج بما يخص اوقد خرجت هذه الدراسة بعدد 

 ظهرت النتائج بما يخص طبيعة المشاريع المدارة أن معظم المشاريعأويتحلون بروح المسؤولية. كما  ،للمشروع اومحددً  اواضحً  االزراعية يمتلكون هدفً 
مشاريع صحاب العمال زراعية ألأ ضرورة تشكيل حاضنات  :شجار المثمرة. وقد خلصت هذه الدراسة بعدد من التوصيات أهمهاهي مشاريع لزراعة اال

لى إجراء دارية والمالية، والعمل بشكل دوري ععلى كافة النواحي اإل هموتأهيلالزراعية على مستوى المملكة، وضرورة العمل على تدريب مالكي المشاريع 
 خاصة ما يتعلق بتدريب األيادي العاملة على التكنولوجيا الحديثة.ومعالجة المشاكل  ،نيةدراسات ميدا

التمكين االجتماعي، ريادة االعمال، مادبا، األردن.  دراسة سوسيولوجية، المشاريع الزراعية، :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة
شهدت السنوات األخيرة أزمات اقتصادية متالحقة أثرت على 

 ،المجتمع األردني، وساهمت في ارتفاع معدالت الفقر والبطالة
ل معدل سجحيث  المجتمع،وانخفاض مستوى معيشة الكثير من شرائح 

  .(4)(%23) 2020البطالة خالل الربع الثاني من عام 
دفعت  وتحديات عديدة ،اقتصادية واجتماعية سلبية ثار  آعنه  تمما نتج

دني ستراتيجيات للتدخل للحد من تإإيجاد سياسات و  إلىبالدولة األردنية 
وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، والعمل على  ،األوضاع االقتصادية

 دمج كافة الفئات االجتماعية في الخطط والبرامج التنموية.
ظهرت الدراسات والبحوث والتقارير المحلية والدولية الدور الفعال أوقد 

وما  ،وال سيما الريادية منها ،نواعهاأرة بكافة اللمشروعات الصغيرة المد
وخلق  ،لبطالة من خالل التوظيف الذاتيلها من دور في مكافحة ا

وم ن مثل هذه المشاريع تقأفرص العمل بتكلفة مادية غير مرهقة، كما 
 ذويه،و وتوفير مصدر دخل مستدام لصاحب المشروع  ،بمكافحة الفقر

 ،أنه من الواضح ما لهذه المشاريع من دور في تدعيم مفهوم الذاتكما 
 . (13)والرفع من المكانة االجتماعية

 ،ن القطاع الزراعي في األردن يعاني بشكل كبير من قلة االهتمامإ
دان البلأن جميع ، على الرغم من يستراتيجاإلا التخطيط وخصوًص 

من الغذائي واالكتفاء الذاتي في للحصول على األتسعى حول العالم 
همية االعتماد على أ ظهرت للدول مدى أوالتي  ،ظل جائحة كورونا

ة ردنين المطلع على حال الزراعة األأال إ الجائحة،الذات في ظل هذه 
ردن راضي الصالحة للزراعة في األ( فقط من األ%4يدرك بأن )

 .(20)مستغلة
محلي الناتج ال موارد وأحد ،مرتكزات االقتصاد أحدالقطاع الزراعي  دّ يع
وج من للخر  خاّصة في الوقت الحالي؛ ،أمثلما تم استغالله بشكل  إذا

روع صاحب المش إلىورونا وتبعاتها، وعليه فيجب النظر زمة كأوطأة 
من الغذائي ألتحقيق ا إلىمهم وفعال للوصول  كشريك الزراعي

 واالكتفاء الذاتي، حيث يجب عدم ترك الزراعة بدون توجيه ودراسة.
قل ال ي ،المشاريع الزراعية الريادية وخاّصة ،ن دعم القطاع الزراعيإ

ن ن لم يكإ ،أهمية عن أي قطاع اقتصادي آخر في االقتصاد األردني
 لع على المشاريع الزراعيةاألهم في هذا الوقت وهذه الظروف، فالمطّ 

، (Hydroponicsومن ضمنها المشاريع المائية ) ،الريادية في العالم
( Aquaponicsسماك )ألوالمشاريع الزراعية المائية المعتمدة على ا

ومدى قدرتها على تعزيز  ،مدى كفاءة مثل هذه المشاريع ف يدركسو 
وهنا ٠منتجات زراعية عضوية صحيةبو  ،نتاج النباتي بجودة عاليةإلا

وعرض قصص النجاح  ،وضع اإلستراتيجيات والخطط بد من ال
 ساسي فيألى النهوض بالقطاع الزراعي كركن والريادة القادرة ع
 مشكلة البطالة.أمثل ل وحلّ  ،االقتصاد األردني
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  :مشكلة الدراسة
 الإالصغيرة دور بارز في التمكين االقتصادي واالجتماعي،  لمشاريعل
ب ولم يتم توجيه الطاقات والتدري ،ذا لم تجد البيئة الحاضنة لهاإنها أ

بتكارية لمالكي هذه المشاريع حتى تكون البداعية واإلفكار األعلى ا
 رجها، األمر الذي يخوتضمن استمراريتها وديمومتها وتطورها ،ريايدية

فسها ثبات نإنها لن تكون قادرة على إا، بل حلبة التنافس سريعً من 
هه معظم المشروعات الصغيرة في وهذا هو التحدي االكبر الذي تواج

 .وجه الخصوصوفي محافظة مادبا على  ،ردن بشكل عاماأل
لخصائص االجتماعية معرفة اوعليه تكمن مشكلة الدراسة في 

ة وطبيعة المشاريع الزراعي ،صحاب المشاريع الزراعيةواالقتصادية أل
 القائمة في محافظة مادبا.

 أهداف الدراسة:
واقع المشاريع الزراعية الرائدة في  إلىالدراسة التعرف هذه تهدف 

لخصائص االجتماعية ا إلىوذلك من خالل التعرف  ،محافظة مادبا
 .وطبيعة هذه المشاريع ،صحاب هذه المشاريعواالقتصادية أل

 همية الدراسة:أ
 همية العلمية:األ

 يجاد حلولإصحاب المشاريع الصغيرة على أعمال تساعد ريادة األ
ات شكال التحديات والعقبأللتمكن من تجاوز كافة  ؛وتنافسية بداعيةإ

 المشاريعو ت آن هذا ما يميز المنشإالموجودة في سوق العمل، حيث 
عمال عن غيرها من دارتها مبدأ ريادة األإالتي تطبق وتستخدم في 

  .(14)المشاريع الموجودة في السوق 
 تؤّدي ،الزراعية منها خاّصةنواعها أالمشاريع الصغيرة على اختالف  إن
م دول ماعية في معظفي التنمية االقتصادية واالجت اومهم   اكبيرً  ادورً 

الجة رتها على معقد ثبتتأنها إ، حيث بنحٍو حاصردن العالم وفي األ
ما مستوى المعيشة، ك في وتدنٍ  ،وبطالة ،ة من فقرالمشكالت الرئيس

و ما ه ،ردنالمشاريع الزراعية الصغيرة في األبموضوع  تالالفوأن 
هتمام من قبل الجهات الرسمية والحكومية ا تحظى به هذه المشاريع من 
 . (24)الدوليةوالخاصة وكذلك المنظمات 

عمال يعمل على مواجهة كافة الصعوبات والعقبات ن علم ريادة األإ
ن تواجه المشروع الزراعي أاالقتصادية واالجتماعية التي من الممكن 

تعمل على حل هذه المشكالت  عالوة على أّنهاالصغير في بدايته، 
بعيدة كل البعد عن الطرق  ،بتكاريةابداعية و إوالصعوبات بطرق 

  .(22)تقليدية الرتيبةال

 همية العملية:األ
مثل ستغالل األيميز المشروع الريادي عن غيره هو اال ن ماإ

ط تسلمية هذه الدراسة، حيث أهومن هنا تأتي  ،ات المشروعإلمكان
ع صحاب المشاريلخصائص االجتماعية واالقتصادية ألالضوء على ا

ك وذل ؛وطبيعة هذه المشاريع ،الزراعية الريادية في محافظة مادبا
 خرى من السير على خطى هذه المشاريع الريادية.لتتمكن المشاريع األ

 تساؤالت الدراسة:
صحاب المشاريع الزراعية في الخصائص االجتماعية أل. ما هي 1

 محافظة مادبا؟
صحاب المشاريع الزراعية في ما هي الخصائص االقتصادية أل .2

 محافظة مادبا؟
 ما طبيعة المشاريع الزراعية القائمة في محافظة مادبا؟ .3

 اإلطار النظري: 
النظريات االجتماعية والتي تفيدنا في فهم  إلىال بد من التطرق 

المشاريع الزراعية الريادية في تحقيق التمكين  تؤّديهالدور الذي 
 صحابها.االقتصادي واالجتماعي أل

 بنائية الوظيفية المتناسقة معالنظرية الوفي هذا اإلطار سيتم طرح 
 أهداف الدراسة.

 :النظرية البنائية الوظيفية
ية تطور التي تنظر في كيف المعرفية هي من النظريات السوسيولوجية

في سياقات اجتماعية. الوعي  أشياء من أو ،الظواهر االجتماعية
تعتبر البنائية االجتماعية أن أنظمة المعرفة ليست إال تركيبات ذهنية و 

 ،فيها مؤثرات وقيود كثيرة كسياسات الحكم تساهم ،إنسانية
حملها والقيم الدينية والخلقية التي ي ،وااليديلوجيات السائدة في المجتمع

ن لهم وانين تصو ق إلىأفراد يصنعون المعارف، وهم بدورهم يخضعون 
على مكانتهم االجتماعية، وهذه القوانين  تحافظو  ،مصالحهم الذاتية

 .(3)بدورها تخضع للبنائية االجتماعية
،  هنفس وقتفي ال اوحديثً  اقديمً  االنظرية البنائية الوظيفية اتجاهً  ُتعدّ 

فالطون أمثال أ همودراساتوائل فكار المفكرين األأذلك أنها متأصلة في 
وابن خلدون، وفي الوقت نفسه نجدها حاضرة في دراسات بارسونز 

 ،نفردةم اوجهودً  مساهماتنه ال يمكن اعتبارها أوغيره، وهذا يدل على 
 تاريخي وفكري واجتماعي. رثٍ إ إلىنها تستند إبل 

 :مثل ،مفهومات يضمّ  ،تصوريّ  إطارٍ  البنائية الوظيفية نمو   شهدت
، م البناءوغيرها ترتبط بمفهو  ،المعاييرو  ،والقيم ،والدور ،النسقو  ،النظام

امنة، والوظيفة الك ،والوظيفة ،الظاهرة :وقد شهدت ظهور مفهومات مثل
الوظيفة،  ترتبط بمفهومالتي ، والمعوقات الوظيفية ،والبدائل الوظيفية

وراد  ،مالينوفسكي :قد أضيفت هذه المفهومات على يد علماء مثلو 
 ماريون ليفي.و  ،ميرتون و  ،بارسونزو  ،كليف براون 

كما أن البنائية االجتماعية تؤكد على أن المعارف هي تراكمات 
ينقض و  ،ايكمل بعضها بعًض  الحقبلجزئيات معرفية تتراكم عبر 

ا. فهي من نتاج خيارات اإلنسان التي ال تعد وال تحصى، بعضها بعًض 
 هام وضعيت فإنه ن كانت البنائية االجتماعية ليست نتيجة حتمية،إو 
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لة، متأص وهرية، التي ترى الظواهر في شروطعادة في معارضة الج
 . (3)خالصات عبر تاريخية مستقلة عن حكم اإلنسان

حول وجود نسق مكون من عدة أنظمة تتمحور فكرة البنائية الوظيفية 
ن هذه العناصر يجب أن تحافظ على التوازن من أو عناصر، حيث إ
وذلك ألن أي تغير يحدث في هذه الوظائف سوف  ،خالل أداء وظائفها

 خلل في التوازن ونشوء مشاكل. إلىيؤدي 
تبدو  هذا التوازن  ولكن أبدية ،حد ما إلىتعتبر فكرة التوازن مقبولة 

ال مظهر مرضي فالتغير مستحيلة، حيث إن التوازن الطويل ما هو إ
 سنة الحياة.

ات ورفض كل ما هو أن المجتمع إذا استمر في حالة توازن وثب يأ
مجتمع  بدائي، وفي وقتنا الحاضر هنالك  إلىنه سيتحول ، فإجديد

قصص واقعية لمجتمعات أقل ما يوصف عنها بأنها بدائية، فهي تعيش 
والحفاظ على العادات والتقاليد ألجيال  ،حالة من النمطية المتوارثة

لو  كنمتعددة، هذا إن كانت نظرتنا لهم من داخل هذا المجتمع، ول
تشف أنها تعيش حالة سوف نك ،ليهم كجزء من هذا العالمنظرنا إ

بات ن التوزان المستمر والثمرضية وهي االنفصال عما حولها، وعليه فإ
حد ّده أعبل يمكن  ،ضمن النسق العالمي اوظيفي   اعنصرً  عّدهال يمكن 

 .(27)المعوقات الوظيفية
ة ن وحدالذي يرى أ، ومن أهم منظري هذه النظرية تالكوت بارسونز

ؤلف ، والتي تالمجتمع تتجلى بوحدة المنظومة الثقافية والحضارية
تحقيق  إلىمصدر تقويم األفعال وتوجيهها، حيث إن هذه الوحدة تؤدي 

التنظيم االجتماعي وتوازنه واستقراره، وليس من السهل أن تتغير معالم 
من خاللها  ديالمنظومة الثقافية في وقت قصير، بل يجب أن يتم التأك

شخصية التنظيم االجتماعي وهويته، ومن خاللها يظهر التباين على 
 بين المجتمعات اإلنسانية والحضارات المتعددة.

هم في اليات والضوابط التي قد تسجملة من اآل إلىويشير بارسونز 
وتحقيق التوازن مع اختالف الزمن والمراحل التي يمر  ،حفظ النظام

عي، ومن ضمنها التنشئة االجتماعية التي يتعلم بها التنظيم االجتما
الفرد من خاللها ومنذ الصغر، القيم والمعايير الثقافية التي يعود الفضل 

 لها في ضبط السلوك واشكال الفعل وتوجيهها.
قدرته  لىإوبحسب بارسونز فأن استقرار التنظيم االجتماعي وبقاؤه يعود 

 كن أن تطرأ على تفاعله مععلى التكيف مع المتغيرات التي من المم
وكيفية تلبية الحاجات التي تدعو إليها عمليات التغيير، المحيط، 

ماعي نظيم االجتن التمكونات التنظيم، وعليه فإ إلىخاصة بالنسبة 
فه مع البيئة المحيطة من جهة، وتكامل ، تكيّ يحقق وظيفتين مًعا

 .(3)مكوناته من جهة اخرى 
ة كيف أن الثقافة المجتمعية تتغير مع ن ما يلزمنا من هذه النظريإ

و أ ،ايعرف على أنه محرم اجتماعي   اورً ظفالذي كان مح ،تغير الزمن
يرى على أنه  اوأمرً  ،امستساغً  االنأصبح  ،اغير مقبول اجتماعي  

صغيرة صحاب المشاريع الأوبالتالي تنعكس هذه النظرية على  ،طبيعي

قف في التي ت قاتو هنالك الكثير من المحددات والمع ففي السابق كان
 ؛إال أن هذه الثقافة قد تخلخلت وبدأت بالتغير ،ي صاحب مشروعأوجه 

البحث عن االستقاللية  إلىمما يدفع صاحب المشروع الصغير 
 واالستقرار المادي واالجتماعي.

 الدراسات السابقة:
ها ومدى تمكين ،موضوع المشروعات الصغيرةدراسات عديدة ناقشت 

في  هم اوما ا أساسي  دورً  تؤّديفالمشروعات الصغيرة  ،ألفراد المجتمع
من خالل تنمية مواردها البشرية  ،تطوير اقتصاديات العديد من الدول

العديد  نأا لخططها التنموية، وبينت اإلحصائيات كيف والمالية وفقً 
 اكانت أفكارً  ،من المشاريع الضخمة القائمة في معظم بلدان العالم

تلك  أهم ما توصلت إليها يأتي، وفيما وبدأت كمشاريع صغيرة ،فردية
 الدراسات:

ريادة  لتحلي“بعنوان: ( Schoorlemner& Smit,2005دراسة ) -
 .في الزراعة دراسة حالة في مدينة ليليساند هولندا" هاوتطوير عمال األ

ي للزراعة فستدامة الستمرارية واالهمية اأ معرفة  إلىهدفت والتي 
ح بتحقيق التوازن بين الجهد المبذول والر  في أثرلما لها من  ،هولندا

 (2005-2002المدر من هذه المشروعات الزراعية في الفترة مابين )
كأداة  واستخدمت االستبانة ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي

 اعفً هنالك ضن أهمها، أ وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج  ،للدراسة
أن ستراتيجي لها، كما و ط اإلدارة المشروعات الزراعية والتخطيإما بين 

فراد وتحفيزهم داخل المجموعات، حيث داء األأفي قياس  اهنالك ضعفً 
ع المبتكر والخالق يعامل بطريقة مماثلة لغيره، كما ار و المز أن العامل إ

حديثة كنولوجية الوأكدت الدراسة على ضرورة االستفادة من الوسائل الت
واالنترنت للتطوير من المشروعات الزراعية، كما وأكدت على ضرورة 

صحاب المشاريع الزراعية والمزارعين بدورات تدريبية للحصول أ إلحاق
 على مهارات ريادية.

تصادية االق ةالرياد“بعنوان: ( 2011)خضيرات، دراسة  -
ادة دراسة ظاهرة الري إلىهدفت  وقد. ردن"والمشروعات الصغيرة في األ

 وذلك من خالل الربط والجمع بين ،المشروعات الصغيرةفي  هاوتحليل
 ،المنهج الوصفي التحليليالباحث وقد استخدم ، هذين المفهومين

جت الدراسة وقد خر ، واستعان باالستبانة كأداة للخروج بالنتائج المطلوبة
لتسهيل  ة الالزمةضرورة سن التشريعات الحكومي أهمهابعدد من النتائج 

، اهوتشجيع التوسع بالمشروعات الريادية والمشروعات الصغيرة
وضرورة التشجيع على الندوات والدورات التي تجمع بين الباحثين 

 والمهتمين في مجال الريادة والمشروعات الصغيرة.
همية الدعم الحكومي في تنمية أ " ( بعنوان:2016دراسة )نعمه،  -

 إلى تهدف وقد .الصغيرة والمتوسطة في العراق"المشروعات الزراعية 
 ،معرفة واقع المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في العراق

همية االقتصادية لتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة كما ومعرفة األ
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تشخيص المشاكل والتحديات التي تعاني منها المشروعات  إلىوهدفت 
 يالدراسة المنهج الوصفي التحليلوقد استخدمت ، الزراعية الصغيرة

وخرجت الدراسة بعدد من  .للخروج بالبيانات الالزمة للدراسة
اق التي اعتمدت بعد االحتالل قد غر ن سياسة اإلإ :مثل ،االستنتاجات

مما نجم عنه تسريح ؛ يقاف المشاريع الزراعية الصغيرةإ إلىدت أ
الزراعية  الف من العمال، وأن توقف دعم الدولة للمشروعاتاآل

ت ار مدخالسعأرتفاع الكبير في الوا ،الصغيرة والمتوسطة من جهة
ارتفاع كبير في تكاليف  إلىدى أخرى أنتاج الزراعي من جهة اإل
ن تكون السلعة المحلية غير قادرة على منافسة أ إلىدى أمما  ،نتاجاإل

تدني  إلىدى أنواعه أالمستورد، وأن توقف الدعم الحكومي وبكل 
ن عن وزيادة العاطلي ،ج الزراعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةنتااإل

 العمل.
ستراتيجية الريادة ودورها إبعنوان: " (2017 ،خرون آدراسة )الهنيني و  -

 أثربيان  إلىهدفت هذه الدراسة حيث في تحقيق التنمية االقتصادية"، 
تحقيق  ردن فيلريادة في المصارف العاملة في األا ستراتيجيةإتبني 

 تية:اآلبعاد الريادة أردن، حيث تناولت التنمية االقتصادية في األ
ة ة، ودرجبتكار، ودرجة التنافسيالوا واإلبداع،الريادية،  )الثقافة

هداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي أ االستقاللية(، ولتحقيق 
 (91)توزيع استبانة على عينة الدراسة والتي بلغت وتم  ،التحليلي

خرجت الدراسة بمجموعة من  االستبانات تحليل وبعد بحوًثا،م
تحسين ر والباع المصارف سياسة التطوياتّ ضرورة  همها:أ التوصيات 

والبرامج المستخدمة في  نظمةجراءات واألالمستمر للسياسات واإل
ضرورة حرص المصارف على رفع  إلى باإلضافةعمال، تسيير األ

 واعدوحثهم على مراعاة ق ،وتطوير مهاراتهم وخبراتهم ،كفاءة موظفيها
 السلوك المهني.

( بعنوان:" دور المشروعات الزراعية 2018، فضل هللادراسة ) -
هدفت  قد. و الصغيرة والمتوسطة في التنمية الزراعية بمحافظة سوهاج"

همية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أ الوقوف على  إلىالدراسة 
 الذيدور وال ،الفقر والبطالة السائدة في المجتمع المصري حل مشكلتي 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية  تؤّديهن أيمكن 
 الخصوص.وفي محافظة سوهاج على وجه  ،في مصر بصفة عامة
سلوب االستقرائي التحليلي الوصفي األ علىوقد اعتمدت الدراسة 

، كما اعتمدت على األهداف إلىل و صللو  ؛والكمي للبيانات المتاحة
قد و  استخدام بعض معايير التقييم المالي للمشروعات االستثمارية.

ضرورة االستفادة من التجارب العالمية والدولية  إلىتوصلت الدراسة 
، هايعوتشج الريادية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رورة وض المصري،السوق  إلىجنبية وتشجيع دخول االستثمارات األ
لك وتشجيع ت ،قيام الجهات القائمة على تنمية المشروعات الصغيرة

ي المستوى التنافس إلىبداع واالبتكار للوصول ت على اإلالمشروعا
 العالمي.

 الزراعية:عمال " ريادة األبعنوان:( 2019خرون، آو  Dies)دراسة  -
ة البرتغال للمشروعات الزراعيساسيات دراسة مقارنة في األ إلىالعودة 

("، هدفت 2017-2013والفترة )( 2012) بين الفترة ما قبل ما
ات دارة المشروعإيل كيفية التغيير الحاصلة على تحل إلىالدراسة 

ط الضوء على وتسلي ،ما بين فترتين مختلفتين ،الزراعية في البرتغال
ستخدام وقد تم ا. هاوتحسين دور الريادة في تطوير المشروعات الزراعية

دد من د خرجت الدراسة بعوق المطلوبة.المنهج المقارن للخروج بالنتائج 
ة ما بين المهارات المطلوبة إلدار  اكبيرً  اهمها، أن هنالك فرقً أ النتائج 

 كما وخرجت، وما بين مشروع زراعي ريادي ،مشروع زراعي تقليدي
ادة عإ ال بد من  ،الدراسة بأنه وللحصول على مشروع مستدام وناجح

ائل والوس باألساليبدارة المشروع بطريقة تدمج الموارد المستخدمة إ
 ادورً  ّديتؤ التكنولوجيا الحديثة، كما وأن المشروعات الزراعية الريادية 

 وزيادة الدخل القومي. ،في تطوير السوق البرتغالي اوكبيرً  امهم  

 التعقيب على الدراسات السابقة: 
ع طبيعة المشاري إلىن الدراسات السابقة تطرقت سبق نالحظ أ مما

 (2018 ،فضل هللا)ففي دارسة  ،وخصائص القائمين عليها ،الزراعية
 ادورً  ؤّديتبأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة  الحالّية اتفقت مع الدراسة

ورة كما واتفقت مع الدراسة بضر  في حل مشكلتي الفقر والبطالة، امهم  
 تشجيعو  ،القائمة على تنمية المشروعات الصغيرةقيام الجهات 

سي المستوى التناف إلىللوصول  ؛بتكارالمشروعات على اإلبداع واال
عمال كيل حاضنات أ موضوع ضرورة تش إلىالعالمي، ولكنها لم تتطرق 

يادة ر تحليل في وأخرى بحثت صحاب المشاريع الزراعية. زراعية أل
 ة حالة مدينة ليليساند هولندافي الزراعة دراس هاوتطوير عمال األ

(Schoorlemner& Smith, 2005)، لخصائص والتي بحثت في ا
ة مع جاءت متفق ،صحاب المشاريع الزراعيةاالجتماعية واالقتصادية أل

صحاب همية تحليل الخصائص االجتماعية ألهذه الدراسة حول أ 
دراسة لاالمشاريع الريادية في مجال الزراعة، ولكنها لم تتفق مع نتائج 

صحاب المشاريع الزراعية، فدراسة حول امتالك الهدف الواضح أل
(Schoorlemner& Smith, 2005 ًأظهرت أن هنالك ضعف )بين  ا

 ستراتيجي لها، كما وأن هنالكالمشروعات الزراعية والتخطيط اإل إدارة
همية ( حول أ 2016وفي دراسة )نعمه،  داء لألفراد.ا في قايس األضعفً 

الحكومي في تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في الدعم 
العراق، اتفقت مع الدراسة حول أهمية المشاريع الصغيرة في تحقيق 

ي ففراد المجتمع ودوره والتمكين االقتصادي واالجتماعي أل ،التنمية
حول  الحالّيةتفقت مع نتائج الدراسة مكافحة الفقر والبطالة، كما وا

الحكومي المقدم للمشاريع الصغيرة ودورها في مكافحة  همية الدعمأ 
عمال الزراعية حول حول ريادة األ Dies, 2019)ما دراسة )أ البطالة.
ساسيات دراسة مقارنة في البرتغال للمشروعات الزراعية األ إلىالعودة 

فقد اتفقت  ،(2017-2013والفترة )(، 2012)مابين الفترة ما قبل 
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 همية تحلي صاحب المشروع بصفاتٍ الحالّية حول أ النتائج مع الدراسة 
حيح، كما واتفقت مع نه من إدارة المشروع بشكل صتمكّ  ومهاراتٍ 

دارة المشروع الزراعي بطريقة تدمج الموارد الدراسة حول أهمية إ
روعات ن المشئل التكنولوجيا الحديثة، وأالمستخدمة باألساليب والوسا

 تطوير السوق المحلي. في امهم   ادورً  تؤّديالزراعية 
لى معرفة ع للدراسات السابقة في تركيزها ستكمااًل الحالّية االدراسة  وُتعدّ 

صحاب المشاريع الزراعية لخصائص االجتماعية واالقتصادية ألا
طبيعة  إلىواقع هذه المشاريع من خالل التعرف  إلىو  الريادية،

 المشروع.

 مصطلحات الدراسة:
  الريادة:التعريف النظري لمصطلح 

( في منتصف القرن Entrepreneurshipمصطلح الريادة ) ظهر
نه إن هذا المصطلح ارتبط بمفهوم الريادي، حيث إذ إ ،الثامن عشر

( في Entrepreneurيقصد بمصطلح )و  .الفرنسية إلىمصطلح يعود 
 امهم   او نشاطً أ االفرنسية ذلك الفرد الذي يتولى مشروعً 

(Undertakes) (Sethi,2005( وفي قاموس .)Webster يمثل )
الذي ينظم ويدير ويتحمل ( ذلك الفرد Entrepreneur)الريادي 

 .(26)و المشروعاتأعمال مخاطر األ
الموارد  ارةصبح الرياديون يتخذون المخاطرة ويصنعون القرار إلدأوقد 

مشاريع الصبحوا قادة أوبذلك  ،ستثمار الفرصبطرائق غير مألوفة ال
 في العالم.

 بعاد:أن مفهوم الريادة له ثالثة أ( Michael Morries) يرى 
بداعية غير (: وتمثل الحلول اإلInnovativenessبتكارية  )الا  -1

المألوفة لحل المشكالت وتلبية الحاجات، والتي تعتمد على التقنيات 
 الحديثة.

 من(: وهي مخاطرة عادة ما تحتسب وتدار، وتتضRiskالمخاطرة )  -2
ل ستثمار فرصة مع تحمل مسؤولية الفشلتوفير موارد اساسية الالرغبة 
 وكلفته.

(: وتتصل بالتنفيذ مع العمل في أن Proactivenessستباقية )الا  -3
  .(19)تكون الريادة مثمرة 

وفي تعريف آخر للريادة بانها مجموعة القيم والمهارات العملية التي 
لسبق كما يعني تحقيق ا و البدء فيه،أستحداث نشاط معين اهم في اتس

د، دو العمل الجديد في ميدان محأدارة النشاط إوعملية  ،في قطاع معين
 .بشكل عملي اا جديدً والريادي هو الذي يبتكر شيئً 

يادة عملية تكوين شيء ما مختلف ن الر أ( Robert Hisrichكما يرى )
خاطر فتراض ماعن طريق تكريس الوقت والجهد الضروري، ب ؛قيمة يذ

ضافة إاحبة، وبالتالي جني عوائد مالية لية وسيكولوجية واجتماعية مصما

عملية خلق القيمة عن طريق " . وبعبارة اخرى:التمكين الذاتي إلى
 . (10)استثمار الفرصة من خالل موارد متفردة"

 :من اآلتين العملية الريادية تتكون إ
 .الفرصة  -
 المخاطرة.  -
 بتكار الذي يخلق الفرصة.الا  -
 الريادي الذي يدرك الفرصة.   -
طور و تأ ،المنظمة الجديدة ئوتنش ،مر الفرصةالموارد التي تستث   -

 القائمة.
بداع واإل ،واتخاذ المخاطرة ،وتمثل الريادة :"السلوك المتوجه للحركية

 . (19)والنمو" 

 :الريادي 
الذي فرد ما الأالريادية، بالعملّية ن المشروع تدعى العملية التي تكوّ 

 جاتن المشروع هو عبارة عن مخر إأ بالمشروع فهو الريادي، وعليه فيبد
 ) الريادية والريادي(. :ااالثنين معً 

ي مشروع هي حصيلة فعل الريادي المؤسس والمغامر أإن الريادية في 
ة مواجه جديدة في عمااًل أ نه فرد يخلق إفي مشروعه الخاص، حيث 

نهم ال أال إ ،بتكارية عظيمةا افكارً أفراد لديهم المخاطرة، فالكثير من األ
 .(Peredo, 2005) يحققونها كما يفعل الريادي

يميز الريادي عن غيره هو السلوك الذي يتمتع به حول كيفية  ن ماإ
استثمار الفرصة. لذا يوصف الريادي بأنه الشخص الذي يستثمر 

 . (25)الفرصة في مواقف خطرة
ن هنالك ثالثة أ( Jerry Boschee& Jim McClurgيرى كل من )

وقات مختلفة من مراحل أمن القادة تحتاجهم المنظمة خالل نواع أ
 التطور الخاصة بالمنظمة:

صلي، نموذج األن األئو المبتكرون: وهم الحالمون الذين ينش  -1
 وال يهتمون بالعوائد المالية. ،بعد منهأويخترعون ما هو 

ركيز ت إلىصلي نموذج األالذين يحولون األالرياديون: وهم البناة   -2
 همية لعملهم.أ كثر ون القابلية المالية هي الوجه األمستمر، وتك

الذين يضمنون  (Trusteesمناء )المهنيون: وهم األ المديرون   -3
من  ةالالزمالبنية التحتية وضمان  ،نظمةنشاء األإالمستقبل من خالل 

 . (22)جل استمرار التركيز المستمرأ
تمد على نما يعإو  ،حيانفي بعض األ اعقالني   ان الريادي ال يصنع قرارً إ 

 داء الريادي عن غيره.أيز جودة ، وهذا ما يمالحدس والبديهة
 التمكين: 

ن التعريف النظري لمصطلح التمكين : هو مصدر   سعى إلى مك 
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د نجليزية ور وفي اإل ،من النجاح اتمكينه من النجاح: جعله متمكنً 
عطاء الشخص إ بمعنى  ،(empowermentكلمة تمكين )تعريف 

 ،راراتالقدرة على اتخاذ الق :يقصد بالتمكينو  أكثر في حياته. اتحكمً 
ما أوتنمية حالة من الرفاهية.  ،الهدف إلىواكتساب مهارة الوصول 

 ،الذاتية والفعالية ،على الصعيد الفردي فيشمل تنمية الثقة بالنفس
وإثبات الذات، والتمكين ال يعطى بل يكتسب، وذلك حين يدرك الفرد 
أو المجموعة أهمية العمل ألجل التقدم، وأهمية تطوير المهارات 

أو ممارسة هذا التحكم دون  ،والقدرات بهدف التحكم بمسار الحياة
 . (23)بل القيام بتمكين اآلخرين في المجتمع ،انتهاك حقوق اآلخرين

  النظري لمصطلح المشروعات الصغيرة:التعريف 
 ا في جماعة أو مجتمعحول تمكين اإلنسان ألن يصير عضوً يتمحور 

 والذي يتم من خالل عمليات: ،دوار معينةأقادر على القيام ب
التفاعــل االجتماعي الذي هــو عالقــة اجتماعية متبادلة بين شخص   -1

منهم في سلوك يؤثر سلوك كل  ، حيثأو مجموعة أشخاص ،وشخــص
 اآلخر ويتأثر به.

 فعاليات التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي.  -2
 فعاليات وسائط التأثير االجتماعي األخرى المختلفة.  -3
  الصغيرة:المشاريع 

تراوح وعدد ي ،هي تلك المؤسسات التي يديرها كل من صاحب المشروع
ي فهي تلك الت ،اوأما المشاريع الصغيرة جد   ،عاماًل  ( 10-5 ) ما بين

من العمال أو  (4-1)وعدد يتراوح ما بين  ،يديرها صاحب المشروع
 .(Laporte, 2013)أفراد األسرة 

( يونيدو)عرفت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وقد 
فل "تلك المشاريع التي يديرها مالك واحد يتك :المشروعات الصغيرة بأنها

 (50 - 10)فيها ما بين  العاملينويتراوح عدد  ،امل المسؤوليةبك
  . (12)عاماًل 

 :المشروع الزراعي 
 ،عيالزرا  اإلنتاجا في و جزئي  أا رض تستغل كلي  هو مساحة من األ

 ،بغض النظر عن المساحة ،و بمساعدة غيرهأويديره شخص بمفرده 
يها وقانونية يتوفر فهو وحدة اقتصادية إنتاجية كما  والمكان. ،والكمية

إلنتاج محاصيل زراعية معينة  ؛ذلك القدر الكافي من عناصر االنتاج
، وذلك و غير المباشرأستهالكه المباشر اليستعملها المزارع 

 خرى.أو خدمات أبسلع  باالستعاضة عنها
دوات الزراعية، واأل ،اآلالتو رض، الزراعي من األ يتكون المشروع

ت حيواناو مكانية،  أمكانت حيوانية أسواء  المحركةالقوى و المباني، و 
 اإلمكانيةو  رأس المال الثابت والمتداول،و عمال المشروع، و  نتاج،اإل

 .اإلدارية
 

 (16)انواع المشاريع الزراعية: 
ويمكن  ،ومنتجاتها ،حجامهاأو  ،نواعهاأتتفاوت المشروعات الزراعية في 

 تي:اآل إلىتقسيمها 

 قسام:أقسم ثالثة وت   ،نتاجإل حسب نوع ا-1
 رأكثمتخصصة: وهي المشروعات التي تحصل على  مشروعات -أ

 من واردها السنوي من محصول زراعي واحد. (%50)من 
 أكثرمتنوعة: وهي المشروعات التي تحصل على  مشروعات -ب

 من محصول. أكثرمن واردها السنوي من ( %50)من 
نواع من المحاصيل أمختلطة: وهي التي تنتج عدة  مشروعات -جـ

 النباتية والحيوانية.

 :أقسام وتقسم ثالثة ،حسب نوع اإلدارة المشاريع-2
ين: وهي المشاريع التي ال يتفرغ صحابها غير متفرغأمشاريع -أ
 تووق ،لإلدارة وقت ،الوقت ن بل يقسمو  ،ا إلدارتهاصحابها كلي  أ

الد لبويكثر هذا النوع من المشاريع في ا ،خرآ في عمل يوّظفونه
 الصناعية والزراعية.

ها بإنتاج صحابأوهي المشاريع التي يقوم  الذاتي:االكتفاء مشاريع -ب
ي ويفضل ف ،ومسكن ،وملبس ،يلزم لمواجهة حاجاتهم من غذاء كل ما
 نتاج المحاصيل النقدية.إمشاريع إنتاج محاصيل الغذاء على هذه ال

 سرة الصغيرة(:العائلي )مشروع األ المشروع-جـ 
مستوى  قتحقيجل أسرة بالعمل من فراد األأفيه وهو المشروع الذي يقوم 

 ،حيوالتأمين الص ،وذلك بتوفير وسائل التعليم بهم؛ معيشي الئق
حجم مناسب يسمح  او العائلي ذأسري ن يكون المشروع األأويفضل 

توجد  عالزراعية الحديثة، وفي هذا النوع من المشاري اآلالتباستعمال 
 سرة.سلوب المعيشة ألفراد األأو  ،ة بين الزراعةرابطة قوي

 وتقسم قسمين رئيسين: ،زراعية حسب الحجمال المشاريع-3
ن ع اإلنتاجّيةكبير: وهو مشروع يمتاز بفصل العملية  مشروع-أ

ن مكانية الدمج بيإق و ن كبر حجم المشروع يعإدارية، حيث العملية اإل
كبر أوقت وجهد  إلىدارية تحتاج وذلك ألن العملية اإل ؛دارةإلنتاج واإلا

 دارية.وغيرها من العمليات اإل ،والتقييم ،والتسويق ،دارةمن حيث اإل
وذلك  ؛تاجندارة واإلصغير: وهنا ال يمكن الفصل بين اإل مشروع-ب

 دارةإلمكانية الدمج بين عمليتي اإو  ،بسبب صغر حجم المشروع
ساحات صغيرة ف من من مثل هذه المشاريع تتألإنتاج، حيث إلوا

 رياف.غلب في األمنتشرة على األ

 لمشاريع الزراعية:لدارية اإل الخصائص
 للمشاريع الزراعية خصائص طبيعية ، و اقتصادية ، و اجتماعية

 قول فيهاتفصيل الوالتي ُيمكن  ،خرى تميزها عن غيرها من المشاريع األ
 :باآلتي
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 الخصائص الطبيعية: -1
 ،والتي يتأثر بها ،صاحب المشروعرادة إوهي خصائص خارجة عن 

 وتشمل:
 أمكانت نباتات أسواء  ،الحية الموجودة في المشروع الكائنات-أ

عاملة خاصة سواء خالل العملية م إلىوالتي تحتاج  ،حيوانات
 و التسويق وغيرها.أخالل عملية التوزيع و أ ،نتاجيةاإل

 العوامل الطبيعية أكثرمن  دّ ن عامل المناخ يعإالمناخ حيث  عامل-ب
مراض ألوا اآلفاتمكانية السيطرة عليه، وكذلك عامل انتشار إا عن بعدً 

النباتية والحيوانية، وبالتالي عدم القدرة على تحديد الحجم النهائي 
 الزراعي. لإلنتاج

من  اساسيّ أ امراض عنصرً األ دّ حيث تع مراض الزراعية،األ -جـ
نصر رض فيها عل األاعة تشكنتاج، حيث تمثل الزراعة صنعناصر اإل

 إذا أحسنوما يكتنف ذلك من مشاكل، وهذا العنصر  ،ولنتاج األاإل
خالل  الشى بل يزيد مني ال يتأ ،نتاجه وزادت خصوبتهإاستخدامه زاد 

 نتاجية.العملية اإل
لى تباين ذلك ع وأثر ،نتاج الزراعي بطبيعته الموسميةاإل يتميز -د

اني نتاج الحيو إلمعدات العمل واالنتاج، وكذلك التباين بين طبيعة ا
 والنباتي مع ارتباطهما العضوي ببعضهما.

 في المشروع الزراعي. الثابتةنسبة التكاليف  ارتفاع - هـ
 حسابات التكاليف في المشروع الزراعي. صعوبة -و
 نتاجية الزراعية.إلالفترات ا طول -ز

نتاج ر بشكل مباشر على عملية زيادة اإلسبق من عوامل تؤث كل ما
في الزراعة، وكذلك يكون لها تأثير حاسم في تقدير المدى الذي تتم 

  .(8)العمليةبه تلك 

 االجتماعية: الخصائص-2
 ،لسائدةنتاج اإلوهي الخصائص المرتبطة بشكل مباشر بنوع عالقات ا

 تي:كاآلن تسود مثل تلك العالقات أفمثال يمكن 
الك ستهالنتاج بهدف اويسود فيها اإل :يرةغخاصة ص ملكية -أ

 ا.و حائزهأرض عتمد على العمل العائلي لصاحب األوهي ت ،الذاتي
نتاج بهدف إلا يكون فيها ايًض أوهي  :متوسطة ملكية-ب

جير تزداد فيها عن النوع ألن نسبة العمل اأال إ ،ستهالك الذاتيالا
جمالي العمل الالزم إ( من %50حوالي ) إلىبحيث تصل  ،السابق

 نتاج.إلإلتمام ا
نحو  إلىجير ألوهذه تزداد فيها نسبة العمل ا :كبيرة ملكية -جـ

 نتاج.إلجمالي العمل الالزم إلتمام اإ( من 86%)
المشاريع بخاصة وهي  ،راضيالدولة لمساحات من األ ملكية -د
 و إلجراء البحوث والتجارب.أ ،ةيالدول

راضي رعين الذين استفادوا من توزيع األة المزاملكي -هـ
 نتاج فيها لنوع من التنظيمية واإلحيث تخضع الملك ،المستصلحة

 . (18)الحكوميوالتدخل 

بدرجة  تؤثر ،و االجتماعيةأتمايز في الخصائص سواء الطبيعية ن الإ
ذلك في وك ،هداف االقتصادية واالجتماعيةكبيرة في عملية تحقيق األ

  .(9)له تخطيطالو  دارة القطاع الزراعيإدور الدولة في 
منها  الريادية خاّصة ،المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة تمثل

بل دول من ق اكبيرً  اهتمامً ا حدى القطاعات االقتصادية التي تستحوذ إ
وال سيما في ظل التغيرات والتحوالت االقتصادية العالمية، حيث  ،العالم

 ،ةالقوة االقتصادية لهذه الدول خاّصة ،الدولة يكمن في قوتها ةمكان نّ إ
االجتماعي والمؤسسي من حيث استخدام العلم والتكنولوجيا  وبناءها

 نتاج.إلورفع كفاءة ا ،لزيادة القيمة المضافة في المنتجات
االقتصادي واالجتماعي ألي نه لن يتحقق التمكين أمن المعروف 

 قدام علىإلوا ،هابداعإو ون نشاط افراده ومؤسساته و دولة دأمجتمع 
وبالتالي في تمكين  ،واًل أراد فقامة مشاريع تصب في مصلحة األإ

 مجتمعه ودولته بشكل عام.
ع، في المشاري ةحديث والتركيز على موضوع الريادوهنا ال بد من ال

نتاجية والسلعية إلن الريادة ال تقتصر على المشاريع اإحيث 
ثم تتحول  ،نما تشمل المشاريع التي تبدأ صغيرة متواضعةإو  ،ةوالخدماتي

 دارة.إلوذلك من خالل الدعم والتمويل وا ؛المشاريع ضخمة إلى
 ،ي مشروع وال سيما المشاريع الزراعية بطريقة رياديةأدارة إن إ

 إلى ،يعمل على تحويل المشاريع من بدايات صغيرة متواضعة
 ساسية في البنيان االقتصاديأتشكل نسبة  ،مؤسسات راسخة وقوية

  .(9)ألي دولة

 الطريقة واالجراءات:
 منهج الدراسة:

اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الكمي، والذي يتناسب 
هداف الدراسة، وهذا المنهج ال يقف عند مجرد وصف الواقع وجمع أ مع 

صل يتضمن التحليل الذي يالمعلومات عنه، بل يتعدى ذلك لالبيانات و 
 . (1)ستنتاجالمستوى مالئم من التفسير وا إلىبنا 

 مجتمع الدراسة: 
 الريادية فيالزراعية المشاريع صحاب أتكون مجتمع الدراسة من 

ستهداف االذين يديرون مشاريع زراعية، وقد تم  ،محافظة مادبا
 المشاريع الزراعية القائمة.

 عينة الدراسة: 
 صحابأمن  ،)الكرة الثلجية المتدحرجة( :صديةتم سحب عينة ق

 مالًكا (69) المشاريع الزراعية الريادية في مادبا، وبلغت عينة الدراسة
 ة،قائمممن لديهم مشاريع  ،مشروع زراعي ريادي في محافظة مادبال

ع ختيارها تنو اوذلك لعدم وجود إطار الختيار العينة، وقد روعي عند 
يوت بين ب حيث توزعت العينة ما ،المدارة طبيعة المشاريع الزراعية

 شجارأراعة ز و سماك، أتربية و ربية مواشي، و زراعة مائية، تو بالستيكية، 
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فراد العينة عن طريق المقابلة من قبل أوتم جمع البيانات من  مثمرة.
 الباحثين.

 أداة الدراسة:
؛ 2017، )الهنيني :األدبيات المختلفة والدراسات السابقة إلىبالرجوع 
( تم تصميم 2011، خضيرات، 2016؛ نعمه، 2018، فضل هللا

 .استبانة لجمع البيانات الكمية

 االستبانة: 
ة في جمع البيانات الكمية، وقد قسمت بانة كأداة رئيسستالاستخدمت ا

 : ساسيةثالثة محاور أ إلى
 المتعلقة بصاحب/ة المشروع. االجتماعيةالخصائص  المحور األول:
 : الخصائص االقتصادية المتعلقة بصاحب/ة المشروع.المحور الثاني

 طبيعة المشروع الزراعي الريادي. :الثالثالمحور 

 داة: ألصدق ا
للتحقق من صدق األداة تم عرض االستبانة على مجموعة من 
المحكمين المختصين في مجال الريادة، وعلم االجتماع، واالقتصاد، 

ياس متها لقءومال ،أيهم في مدى صالحية األداة وذلك إلبداء ر والزراعة، 
 الغرض الذي وضعت من أجله. 
جريت دراسة استطالعية أستبانة، االولمزيد من التحقق من صدق 

(Pilot Study مع خمسة من )ختيارهم من اصحاب المشاريع، تم أ
اتها، سئلة وفقر ألجل التأكد من وضوح صياغة األ ؛خارج مجتمع الدراسة

د و صعوبات عنأي غموض أوالوقت الالزم لتعبئتها، والتقليل من 
 ستبانة.الي تعديل على اأقتراحاتهم حول استفادة من الاإلجابة عنها، وا

 داة:األثبات 
 ا( مشروعً 69والذي تكون من ) ،على مجتمع الدراسة األداة تم تطبيق 

اخ لفا كرونبأن قيمة معامل أفي محافظة مادبا، ووجد  اريادي   ازراعي  
 نأ إلىوهذه القيمة مرتفعة وتشير  ،(0.715للمقياس ككل تساوي )

 عتماداالوبالتالي يمكن  ،داة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثباتأ
مرتفعة  لفا كرونباخألوثوق بها، وكذلك كانت جميع قيم على النتائج وا

(0.681.) 
طريقة االتساق الداخلي )كرونباخ البحث بداة أثبات (1الجدول ذو الرقم )

 )ماكدونالد اوميجا( تهاونسبلفا( وطريقة مربعات البواقي أ

 املحور الرئيس ي
 املحور 

 الفرعي
 عدد

 االسئلة

 قيمة الثبات

 كرو نباخ الفا
ماكدونالد 

 اوميجا

االجتماعية  صالخصائ

واالقتصادية لصاحب 

 املشروع

الكلي 

 للمحور 
8 0.681 0.610 

لفا قد بلغت أن قيمة كرونباخ أ إلى( 1) ذي الرقم تشير نتائج الجدول
 هذا البحث. ألغراضهذه القيمة كافية ومناسبة  دّ وتع ،(0.681)

 حدود الدراسة:
 الحدود المكانية: محافظة مادبا.

 الزراعية الريادية في محافظة مادبا.المشاريع صحاب أالحدود البشرية: 

 العمل الميداني: 
تصميم االستبانة وتحكيمها والتأكد من صدقها، وبالحصول على بعد 

قراض وصندوق اإل ،التعاون من وزارة الزراعة في محافظة مادبا
د  في مادبا،  الزراعيّ  لة ن بعدد معين من البيانات، وبسبب قاالباحث   ُزوِّ

باستخدام   ان يقومأن ااضطر الباحث ،ين بهالعدد الذي تم تزويد الباحث  
والتي تبدأ باختيار صاحب مشروع  ،الكرة الثلجية المتدحرجةطريقة 

هما على ن االستعانة به ليرشداعلى استجابته، قرر الباحث   وبناء ،معين
ستكمال اجل أوذلك من  ؛المشروع التالي الذي تم اختياره صاحب

 ،وهذا هو سبب التسمية بالكرة الثلجية المتدحرجة ،المشاهدات المطلوبة
كتمال الولى التي يبدأ التكثيف حولها ول النقطة األألالفرد ا دّ إذ يع
 كتمال العينة.اي أ ،الكرة

لعينة، وذلك فراد اأا على جميع لكتروني  إستبانات الن بإرسال ااقام الباحث
ا، والتأكيد على حقهم في هدافهأ لهم مشكلة الدراسة و  احن وّض أبعد 

الواردة  توعلى سرية المعلوما، رفضهاو أ ستبانةالاإلجابة عن اقبول ب
ستبانات الرسال اإعادة إ  تن على تعبئتها، وتمّ افيها، وقد أشرف الباحث

عبئتها ستالمها والتأكد من تاين، كما وتم تفقدها بمجرد المعبئة للباحث  
لذلك  ،ي نواقص قد تم إغفالهاأن المبحوث تعبئة والطلب م ،بالكامل
 ستبانة.اي أستبعاد الم يتم 

 حصائية المستخدمة: إلساليب األا
معالجة بيانات الدراسة الكمية وتحليلها بواسطة برنامج التحليل  تتمّ 

حصائية الوصفية إلساليب األ(، وقد استخدمت اSpssاإلحصائي )
المختلفة مثل النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية 

التي ة ائية التحليليحصإلساليب األستخدام اا إلىإضافة  ،للمتوسطات
 مثل: ،هدافهاأ تتناسب مع بيانات الدراسة و 

 (T-test)ختبار )ت( إ
 (One way Analysis of varianceتحليل التباين االحادي )

 :تحليل النتائج
 المشروعات ألصحابج المتعلقة بالخصائص االجتماعية .النتائ1

 الزراعية الريادية في محافظة مادبا.
  ،هذا التساؤل فقد استخدمت المتوسطات الحسابية عنلإلجابة 

 ستخدم اوقد  ،همية النسبية للمتوسط الحسابيواأل ،واالنحرافات المعيارية
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سابية توسطات الحمقياس تصنيفي خماسي المستويات لوصف قيم الم
  اآلتي:ليها وفق إالتي تم التوصل 

 (2.33 –  1.00) منخفض بين -

 (3.67 –2.34)  متوسط بين -

  (5.00–3.68)   مرتفع بين -

 :في استخراج مدى الوصف اآلتيةالمعادلة  نالباحثاوقد استخدم 
 

 وزن لالستجابة( ىأدن–على وزن لالستجابة أ )                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطول الفئة =   ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )عدد الفئات التصنيفية(                          
 1.33= ( 1-5)فئة = طول ال

                3 

 :نتائج هذا التساؤل اآلتيويوضح الجدول 
 ( 2) ذو الرقم جدول ال

افات املعيارية الناملتوسطات الحسابية وا  امرتبة تنازلي  ة في محافظة مادبا صحاب املشروعات الزراعية الرياديمحور الخصائص االجتماعية أل ألسئلةحر

 سئلة املحور أ الرقم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية
 الرتبة املستوى 

a1 1 مرتفع 84.40 0.68 4.22 متالك هدف واضح ومحدد للمشروعا 

a5 1 مرتفع 84.40 0.68 4.22 متالك روح املسؤوليةا 

a3 3 مرتفع 81.80 0.78 4.09 متالك رؤية واضحة للمشروعا 

a6 ل يجابية والتفكير املنظم بك ل التمتع بالطاقة ا

 مايتعلق باملشروع
4.06 0.76 

 مرتفع 81.20

4 

a4 5 مرتفع 80.60 0.69 4.03 توفر الخبرة واملهارة 

  مرتفع 82.48 0.39 4.12 الخصائص االجتماعية لصاحب املشروع 

 مرتفع( 5.00- 3.68متوسط /  3.67- 2.34منخفض /  2.33- 1.00*تصنيف المتوسطات )
أن مستوى الخصائص االجتماعية  ،(2رقم )ذي التشير نتائج الجدول 

ا، إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي لصاحب المشروع كان مرتفعً 
(، وقد %82.48ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية قدرها ) ،(4.12)

سئلة الفرعية في المحور مرتفعة، حيث تراوحت ألجميع ا جاءت أهمّية
(، وقد حل في المرتبة 4.03 – 4.22قيم المتوسطات الحسابية بين )

متالك هدف واضح ومحدد ا" :( وهي1aاألولى الخاصيتان رقم )
ذ إ ،"متالك روح المسؤوليةا( وهي "5aوالخاصية رقم ) ،للمشروع"

ويمثل هذا  ،(4.22تحققت كل منهما بمتوسط حسابي بلغت قيمته )
ن الخاصية أ(، كما بينت النتائج %84.4همية نسبية قدرها )أ المتوسط 

 ،""توفر الخبرة والمهارة :وهي ،( قد جاءت في المرتبة األخيرةa4رقم )
همية نسبية قدرها أ ويمثل هذا المتوسط  ،(4.03) مقاره بمتوسط حسابي

(80.6%). 

صحاب واالقتصادية ألالمتعلقة بالخصائص النتائج . 2
 المشروعات الزراعية الريادية في محافظة مادبا.

 ،لإلجابة على هذا التساؤل فقد استخدمت المتوسطات الحسابية
وقد  ،همية النسبية للمتوسط الحسابيواأل ،واالنحرافات المعيارية

وسطات تاستخدم مقياس تصنيفي خماسي المستويات لوصف قيم الم
  اآلتي:ليها وفق إوصل الحسابية التي تم الت

 (2.33 –  1.00) منخفض بين -

 (3.67 –2.34)  متوسط بين -

  (5.00–3.68) مرتفع بين -

 وقد استخدم الباحث المعادلة التالية في استخراج مدى الوصف
 أدني وزن لالستجابة(–)اعلى وزن لالستجابة                
 طول الفئة =    

 1.33= ( 1-5)طول الفئة =    
                3 
 :نتائج هذا التساؤل اآلتيويوضح الجدول 

 عدد الفئات التصنيفية()                                                        

 (3) ذو الرقم جدول ال

افات املعيارية الناملتوسطات الحسابية وا  اة في محافظة مادبا مرتبة تنازلي  صحاب املشروعات الزراعية الرياديية ألمحور الخصائص االقتصاد ألسئلةحر

 سئلة المحورأ الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية
 الرتبة المستوى

a2 1 مرتفع 77.40 0.77 3.87 متالك افكار ابتكارية وجديدة للمشروع وقدرته على املنافسةا 

a8 2 مرتفع 76.00 0.76 3.80 مكانية توفر الدعم والتمويلإروع بسبب ندرة املش 

a7 3 متوسط 71.80 0.93 3.59 توفر رأس املال لنشاء املشروع 

  مرتفع 74.80 0.82 3.75 الخصائص االقتصادية لصاحب املشروع 

 مرتفع( 5.00 - 3.68متوسط /  3.67 - 2.34منخفض /  2.33- 1.00تصنيف المتوسطات )*
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( أن مستوى الخصائص االقتصادية 3رقم )ذي التشير نتائج الجدول 
ا، إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي لصاحب المشروع كان مرتفعً 

(، وقد %74.8رها )ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية قد ،(3.75)
تفع، بين المتوسط والمر  المحور ما سئلة الفرعية فيتباين مستوى األ

(، وقد 3.87 – 3.59حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين )
فكار أمتالك ا" :( وهيa2حل في المرتبة األولى الخاصية رقم )

وسط ذ تحقق بمتإ ،"يدة للمشروع وقدرته على المنافسةابتكارية وجد
نسبية قدرها  هميةأ ويمثل هذا المتوسط  ،(3.87قيمته ) تحسابي بلغ

( قد جاءت في a7ن الخاصية رقم )أ(، كما بينت النتائج 77.4%)

سط بمتو  ،""توفر رأس المال إلنشاء المشروع :وهي ،المرتبة األخيرة
همية نسبية قدرها أ ويمثل هذا المتوسط  ،(3.59) مقداره حسابي

(71.8%). 
النتائج المتعلقة بطبيعة المشاريع الزراعية الريادية في  .3

 :ظة مادبامحاف

 الزراعية الريادية فيالمشاريع "ما هي طبيعة  سؤال: عنلإلجابة 
محافظة مادبا؟"  تم حساب التكرارات والنسب المئوية كما هو موضح 

 :في الجدول اآلتي

 (4) ذو الرقم الجدول 

 تعمل بهنوع مشروعك الزراعي الذي لالتكرارات والنسب املئوية 

 التسلسل
 النسبة العدد نوع المشروع

 36.2 25 شجار مثمرةأ 1

 31.9 22 بيت بالستيكي 2

 14.4 10 تربية مواش ي او اسماك 3

 4.3 3 زراعة مائية 4

 4.3 3 غنام مهجنهأعالف وتربيه أزراعه  5

 2.9 2 زراعة ورقيات فجل وجرجير وبصل   6

 2.9 2 نباتات طبية 7

 1.4 1 الفراولةزراعة  8

 1.4 1 مشاتل خضراوات 9

 100.0 69 املجموع 10

            (، بينما%14.4(، ثم تربية المواشي واألسماك بنسبة )%31.9)          ( طبيعة المشاريع الزراعية وأنواعها4تبين نتائج الجدول ذي الرقم )
عينة البحث الذين أنشأوا مشاريع زراعية ريادية فراد أالتي يعمل بها 

ا قد تمثل ن اكثرهأوباستعراض هذه المشاريع يتبين  ،في محافظة مادبا
ذ بلغت نسبة هذا النوع من المشاريع إ ،شجار المثمرةبزراعة األ

تاله مشاريع البيوت البالستيكية والتي بلغت نسبتها  ،(36.2%)
ب اعية األخرى المبينة في الجدول بنستكررت زراعة باقي المشاريع الزر 

 (.%1.4تكاد تكون متساوية )

 :هاوتحليل عرض النتائج
النتائج المتعلقة بالخصائص االجتماعية إلصحاب  :أواًل 

 المشاريع الزراعية الريادية في محافظة مادبا:
الجتماعية واالقتصادية يخص الخصائص ا النتائج بما ظهرتأ

معظم  نأ ،الريادية في محافظة مادباصحاب المشاريع الزراعية أل
 ،وعللمشر  اومحددً  اواضحً  اصحاب المشاريع الزراعية يمتلكون هدفً أ

ن إعمال، حيث الخصائص التي يتمتع بها ريادي األهم أ وهي من 
ستثمر وذلك بأنه ي ،ستثمار الفرصةاالريادي قادر على معرفة كيفية 

صرار على إلوا ،هداف واضحة ومحددة لمشروعهأ صة بوضع الفر 
صحاب المشاريع كانوا أن معظم أظهرت النتائج أنجاحه، كما و إ

ن أ هم الصفات التي يجبأ ا من يًض أوهذه  ،يتمتعون بروح المسؤولية

شروع مالنجاح إول عن ألفهو المسؤول ا ،ي صاحب مشروعأيتمتع بها 
او فشله، كما وأنه مسؤول عن العمال الذين يعملون معه في هذا 

ن يتمتع صاحب المشروع الزراعي الريادي ألذا فالبد من  ؛المشروع
 بروح المسؤولية العالية.

ا: النتائج المتعلقة بالخصائص االقتصادية إلصحاب ثانيً 
 المشاريع الريادية في محافظة مادبا:

صحاب يخص الخصائص االقتصادية أل ظهرت النتائج بماأ
ه صحاب هذأمعظم  نّ أ ،المشاريع الزراعية الريادية في محافظة مادبا

روع قادر وأن المش، بتكارية وجديدة للمشروعا افكارً أالمشاريع يمتلكون 
بتكار المتالك الريادي لصفة ااهمية أ على المنافسة، وهذا يعكس مدى 

مال، عي يشهده العالم في مجال ريادة األفي ظل التطور الكبير الذ
هم أ  ىحدإة بتكاريالافكار ألوا ،صبح استخدام التكنولوجيا الحديثةأفقد 

 .ي مشروعأعوامل نجاح 
الخروج بنشاطات وتجارب  إلىبتكار في مجال المشاريع يؤدي الفا

وق واقتحام الس ،وذلك من خالل التميز في المنتجات ،خالقة ومنافسة
 بدرجة عالية من الثقة.
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 شاريع المدارة:ملنتائج المتعلقة بطبيعة الا ا:ثالثً 
حاب صأطبيعة المشاريع المدارة من قبل  ظهرت النتائج بما يخصأ

عظم المشاريع هي مشاريع أن م ،المشاريع الزراعية في محافظة مادبا
تقرار سالرتفاع نسبة الشعور باا علىمما يدل  ؛شجار المثمرةزراعة األ

 ،ن مادبا تعد من المحافظات المستقرةإوالثبات في المسكن، حيث 
ة ماكن سكنهم، كما وأن زراعأن والتي ال يتنقل سكانها بشكل كبير م

بالدخل  كي تعود طوياًل  انها تحتاج وقتً أشجار المثمرة على الرغم من األ
ثمارات ستالفضل اأنها على المدى الطويل تعد من أال إ ،صحابهاأعلى 

ظهرت النتائج المتعلقة بطبيعة المشاريع الزراعية أالمدرة للدخل، كما و 
لما لهذا النوع من  ؛وت بالستيكيةمعظم المشاريع بيبأن  ،المدارة

همية وفائدة في تسريع نمو المحاصيل وحمايتها أ  من المشاريع الزراعية
وغيرها من العوامل البيئة التي تؤثر بشكل  واآلفاتمن الظروف الجوية 

 سلبي على المحاصيل.

ن انتائج هذه الدراسة، يوصي الباحث التوصيات: في ضوء
 :باآلتي
صحاب المشاريع عمال زراعية ألأ ضرورة تشكيل حاضنات  .1

وعلى  ،مادبا بشكل خاصمستوى محافظة الزراعية على 
والتي هي عبارة عن  عام،مستوى محافظات المملكة بشكل 
 ،والخدمات ،والتجهيزات ،إطار متكامل من حيث المكان

والتنظيم،  ،ستشارةالوا، وآليات المساندة ،والتسهيالت
وتشجيعهم  ،صحاب المشاريع الزراعيةأدة مخصصة لمساع

 .اعلى تنميتها وتطويريه للعمل
لى ع هموتأهيلضرورة العمل على تدريب مالكي المشاريع  .2

وكيفية إدارة هذه المشاريع  ،كافة النواحي اإلدارية والمالية
 .بنحٍو كبير ريادية وناجحةحتى تكون 

جة ومعال ،العمل بشكل دوري على إجراء دراسات ميدانية .3
يدي العاملة على ألوخاصة ما يتعلق بتدريب ا ،المشاكل

 ومعالجة مشاكل التمويل والتسويق. ،التكنولوجيا الحديثة
العمل على توفير القروض والدعم الالزم لتمويل رأس المال  .4

أو لتطوير المعدات  ،إلنشاء المشاريع ؛العامل الميسر
و أ ،أو التوسع في المشاريع القائمة ،واألصول الرأسمالية

راعية نمية المشاريع الز تمويل أفكار ريادية جديدة في سبيل ت
 .اا واجتماعي  اقتصادي  

 ،يةالزراعضرورة التشبيك مع المؤسسات الداعمة للمشاريع  .5
ت وتقديم تسهيال ،رياف والمناطق النائيةعلى األ والتركيز

   مدن.التركيز على ال عن عوًضا إليهموالوصول  ،بفائدة قليلة
  لترويج منتجات  ؛تنظيم المعارض المتخصصة والبازارات .6

ية ومات التسويقونشر المعل ها،المشاريع الزراعية وتسويق

على تسويق  ة أصحاب المشاريع الريادّيةالالزمة لمساعد
 .منتجاتهم داخل المحافظة وخارجها
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