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Abstract:
This research aims to shed light on small projects and their economic effects on the
Jordanian economy and to clarify the relationship between the effectiveness of small
projects and economic development. Madaba Governorate, with an area of 2,008 Km2, is
located in the mid-southern region of Jordan. The Qasabat Madaba District forms around
42% of the whole Governorate and its population is currently around 130 thousand
persons. In Madaba city, almost all establishments are small; around one third of the
businesses are solely owned and half employs two or less employees. Manufacturing
establishments have the biggest dimension and trade the smallest. Their products are
almost entirely marketed among neighbors and proximate community.
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دور المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر في تحقيق النمو اإلقتصادي المستدام في
األردن :دراسة حالة مادبا
ابراھيم خليل بظاظو
أستاذ مشارك ،عميد كلية السياحة والفندقة–الجامعة األردنية – األردن

الملخص:

تھدف الدراسة الحالية إلى بيان أھمية المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر في المملكة األردنية الھاشمية،
كأحد الوسائل الھامة في تحقيق النمو االقتصادي ،وزيادة حجم الوفورات االقتصادية؛ مما يؤدي إلى الحد من مشكلة
البطالة والقضاء على الفقر ،وقد استندت الدراسة على عدد من الفرضيات التي تناولت المشروعات الصغيرة
والمتناھية الصغر ،وقد تبين أھمية تبني مفاھيم ومؤشرات االقتصاد الجزئي على مستوى ميكروي في تطوير االقتصاد
السياحي األردني ،وقد تناولت الدراسة مدينة مادبا كنموذج تنموي يمكن من خالله التعميم على بقية محافظات المملكة.
الكلمات المفتاحية:
المشاريع الصغيرة ،المشاريع المتناھية الصغر ،السياحة المستدامة ،نظام التشبيك ،التنمية المتوازنة ،االردن .
مقدمة :
تحتل المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر أھمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات كافة ،بغض النظر
عن درجة تطورھا واختالف أنظمتھا ومفاھيمھا االقتصادية ،وتباين مراحل تحوالتھا االجتماعية ،وتلعب المشاريع
السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر دوراً مھما ً في عملية التنمية السياحية بشقيھا االقتصادي واالجتماعي في معظم
دول العالم ،وذلك لدورھا الفعال في تشغيل العمالة ،حيث توفر المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر فرص
عمل واسعة نظراً لصغر رأس المال المستثمر للعامل ،ومن ثم المساھمة بفعالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج،
وكذلك إسھامھا في والدة مشاريع جديدة تدعم النمو االقتصادي.عرفت منظمة األمم المتحدة للتنمية  -يونيدو-
المشروعات الصغيرة بأنھا تلك المشروعات التي يديرھا مالك واحد ،ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادھا الطويلة األجل )
اإلستراتيجية ( والقصيرة األجل )التكتيكية( ،كما يتراوح عدد العاملين فيھا ما بين  50 – 10عامالً (Kelliher and
) .Rein, 2013; O`Dwyer and Ryan, 2013وعادة ما تناط مسؤولية إقامة المشاريع السياحية الكبيرة
بالحكومات نظراً لحجم االحتياجات المالية والبشرية الكبيرة ،إضافة إلى المستلزمات والمتطلبات األخرى ،والتي
يصعب على المستثمر الفرد تأمينھا ،تاركة للقطاع الخاص مھمة إنشاء المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر.
وانطالقا ً من الدور المھم الذي يمكن لھذه المشاريع أن تلعبه في المساھمة في تحقيق األھداف االقتصادية واالجتماعية
لتلك الدول ،فقد قامت العديد من الدول المتقدمة بدعم وتشجيع ھذا النوع من المشاريع ،وھذا ما ساعد في تحقيق طفرة
نوعية مھمة وكبيرة على المستويين االقتصادي واالجتماعي في ھذه الدول ) ;Islam, 2009; Gebru, 2014
.(Greenbank, 2014; Gallina, 2015
تتميز الدراسات العلمية التي تناولت المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر في القطاع السياحي بندرتھا على
مستوى األردن بشكل خاص ،والوطن العربي بشكل عام ،ومن أھم الدراسات دراسة ) ، (Alam, 2016والتي تناولت
األثر التنموي للمشروعات السياحية الصغيرة من خالل تقييم األثر التنموي للمشروعات السياحية الصغيرة التي تعمل
في ظل إستراتيجية سياحية تنموية داعمة ،ومدى نجاح ھذه المشروعات في أداء دورھا في عملية التنمية السياحية ،وقد
أظھرت النتائج لھذه الدراسة أن المشروعات السياحية الصغيرة قادرة بشكل أكيد على توفير فرص عمل دائمة
باإلضافة إلى فرص العمل الموسمية ،وتحسين مستوى الدخل ،أما دراسة )Alattar, Kouly, and Innes (2015
ركزت على المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر ودورھا في عملية التنمية ،وھدفت ھذه الدراسة إلى توضيح دور
المشروعات السياحية الصغيرة وأھميتھا في تحقيق التنمية السياحية المستدامة ،والتعرف على أھم العقبات التي تقف
في طريق ھذه المشروعات وتمنعھا من أداء دورھا في عملية التنمية ،مع اقتراح الحلول الناجعة والمناسبة النطالق
المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر والمشاركة في تحقيق األمن االقتصادي واالجتماعي .كما تتميز دراسة ) Chen,
 (2015بأنھا تناولت تفعيل دور الصناعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر في عملية التنمية السياحية ،وأجريت
الدراسة على المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر ،وبحثت في أھمية تفعيل دور ھذه الصناعات في عملية
التنمية السياحية وتحقيق نمو مستدام ،وقد توﺻلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا :أن الفائض االقتصادي
المتحقق في الصناعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر يشكل دعامة أساسية في نمو وتطور القطاع السياحي،
وتوﺻلت الدراسة فيما يخص الكفاءة االقتصادية للصناعات الصغيرة والمتناھية الصغر تبين مدى مالءمتھا وأھميتھا،
وتفوقھا على المشروعات الكبيرة.
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وتhhاتي ھhhذه الدراسhhة اسhhتكماالً للدراسhhات السhhابقة فhhي محاولhhة بنhhاء اطhhار نظhhري وعملhhي للتطhhوير القطhhاع السhhياحي فhhي
األردن من خالل التركيز على المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر فhي محافظhة مادبhا ،ودورھhا فhي خلhق
منتج سياحي متنامي ومستدام.
أھمية الدراسة
تعد الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت مفاھيم المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر في المجال
السياحي في األردن .
إن تبنّي نھج المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر مھ ﱞم جداً خاﺻة إذا كنا نأمل أو نھدف لخلق مجتمع
ناضج متكامل يتسم بالتشغيل الكامل لكل قواه العاملة ،خا ٍل من العيوب والمشاكل االقتصادية وما يرافقھا من مشكالت
اجتماعية أو بيئية أو غيره ،بھدف تحقيق تنمية سياحية مستدامة.
لقد تزايد مفھوم التشبيك في اآلونة األخيرة ،وأﺻبح استراتيجية تنموية تتخذھا العديد من الشركات السياحية الصغيرة
والمتناھية الصغر؛ بھدف التسويق المشترك ،وزيادة نقل المعرفة من خالل العمل التعاوني ،مما يؤدي إلى زيادة القدرة
على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي ،ويمكن لمجموعة من الشركات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر في
األردن إنشاء الشبكات التي تحقق العديد من الفوائد مثل :المرونة ،والقدرة على التسويق واالبتكار ،والدخول إلى
أسواق جديدة مما يزيد من قدرتھا التنافسية ،وزيادة القدرة على التأثير على ﺻناع القرار ،وتطوير األداء من خالل
تبادل الخبرات ،والدور المحوري في تدفق المعلومات السياحية.
مشكلة الدراسة
يعد العمل ضمن المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر ،وسيلة اقتصادية حديثة تتناسب مع الدول
النامية التي تحتوي العديد من المواد الخام التي الزالت على طبيعتھا دون استخدام ،والتي ھي بحاجة إلى ﺻقل
وتصنيع ،مع توسع المنافسة السياحية من النطاق المحلي إلى النطاق اإلقليمي ثم إلى العالمي غالبا ً ما تتغير قواعد
المنافسة في القطاع السياحي ،مما يستلزم بناء شراكات وتحالفات وأنظمة شبكية للوﺻول إلى األسواق السياحية ،ويقوم
إطار التشبيك  Networkingفي القطاع السياحي على مبدأ الشراكة لزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف األطراف
القائمة على ﺻناعة السياحة على المستوى المحلي والعالمي ،خاﺻة في ظل التطور المتزايد في التكنولوجيا ،والتراجع
المستمر في الحواجز الجغرافية بين الدول .
يعد التشبيك إحدى االستراتيجيات الناجحة في تطوير القطاع السياحي األردني؛ ألنه يعمل على تعظيم وتوسيع
نطاق فرص الوﺻول إلى أكبر شريحة من السياح في العالم ،إضافة إلى زيادة القدرة على تبادل المعلومات والخبرات
بين األعضاء ،مما يتطلب العمل على االنتقال من ﺻياغة استراتيجيات تطوير وتسويق القطاع السياحي األردني من
العمل الفردي إلى التعاون والعمل الجماعي مع دول اإلقليم والعالم ،والعمل على توزيع اإلدوار ،وتحديد الوسائل
المناسبة لتحقيق األھداف ،واإلنفاق على الجوانب المادية ودراسة قدرات وإمكانات كل طرف ،مما يعود بالخير والفائدة
على كافة أعضاء الشبكة ،لذلك تتمحور مشكلة الدراسة حول اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
ما دور المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر في تحقيق النمو االقتصادي المستدام في محافظة مادبا.
ما الصعوبات والمعيقات التي تواجه إقامة المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر في محافظة مادبا .
أھداف الدراسة

-1
-2
-3
-4

-

ايجاد حل لمشكلة البطالة المتزايدة في األردن بشكل عام ،ومحافظة مادبا بشكل خاص ،من خالل خلق فرص عمل
جديدة .
البحث عن العوائق القانونية التي تحد من إقامة المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر.
التعرف على أنواع المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر في محافظة مادبا.
التعرف على تجارب الدول المختلفة في مجال المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر ،وتحديد الدعم المحلي
والدولي الذي من الممكن أن تحصل عليه المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر في األردن.
فرضيات الدراسة
الفرضية األولى :المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر وسيلة فعالة للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب وتحقيق
النمو السياحي المستدام.
الفرضية الثانية :إن وضع نظام قانوني موحد ومبسط للمشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر يساھم في
استقطاب وتوجيه االقتصاد الوطني.
الفرضية الثالثة :ھنالك الكثير من المحددات القانونية والمالية التي تعيق نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتناھية
الصغر في منطقة الدراسة.
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حدود الدراسة
الحدود الموضوعية :
اقتصرت الدراسة على بحث ودراسة المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر في األردن بشكل
عام  ،ومحافظة مادبا بشكل خاص ،من أجل التعرف عليھا ووﺻفھا وﺻفا ً دقيقاً ،وبحث المشكالت التي تعيقھا
وأساليب دعمھا لعالج مشكلة البطالة وتحقيق التنمية السياحية المستدامة .
الحدود البشرية :
الھيئات الوطنية والدولية والمراكز الحكومية التي تدعم وتنظم عمل المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر ،وتحدد
أسسھا القانونية وتوفر لھا الدعم المالي.
الحدود المكانية :
المملكة األردنية الھاشمية  ،دراسة حالة محافظة مادبا .
الحدود الزمنية :
يقتصر ھذا البحث على دراسة المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر خالل الفترة . 2016-2000
منھجية الدراسة
تعتمد الدراسة نوعين من المناھج إليجاد اإلطار الشمولي للمشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية
الصغر ،وتعكس مكونات ھذا البحث بمدخله المنھجي واإلستراتيجي ،مبدأ الشمولية  Comprehensiveوالتكاملية
 Integratedلعملية تشخيص واقع المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر ،والكشف عن مكامن الضعف
والقوة للوﺻول إلى استثمار أمثل للقطاع السياحي األردني ،وقد جمع ھذا البحث بين النظرية والتطبيق ،لما يشمله من
إطار نظري يتناول المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر ،وتطبيق عملي يسھم بوضع إجراءات تنفيذية للنھوض
بمختلف مكونات ﺻناعة السياحة في األردن  ،مع التأكيد على عوامل االستدامة  ، Sustainabilityفالمنھجية المتبعة
في ھذا البحث تتمثل في التركيز على دراسة القضايا والمواضيع االقتصادية الجوھرية في نظام التشبيك في المنشآت
السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر ،التي تفضي بدورھا إلى بلورة إطار تنظيمي للبحث ،لذلك المحور األساسي لھذا
البحث ھو استقصاء التغيرات المؤثرة على نمو المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر  .كما تعتمد المنھجية التي
استخدمھا الباحث بتحديد كل من تصميم الدراسة ،وتحديد مجتمع الدراسة وعينتھا وأداة البحث وطريقة اإلعداد،
ودالالت الصدق والثبات ،إلى جانب عملية جمع البيانات وتحليلھا ،والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في التحليل.
تصميم الدراسة
اعتمد الباحث المنھج الوﺻفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية؛ باعتباره األكثر انسجاما في انجاز الدراسة
الحالية ،واستعان الباحث بالمراجع والمصادر المتاحة إلعداد اإلطار النظري للدراسة ،وفي الجانب الميداني استخدم
الباحث االستبيان كوسيلة أساسية لجمع البيانات وتحليلھا إحصائيا للوﺻول إلى تحليل الفرضيات الخاﺻة بالدراسة،
وقد تمت عملية بناء االستبانة من خالل مراجعة األدبيات المتعلقة بعلم اإلدارة السياحية  ،وكذلك مراجعة الدراسات
والبحوث السابقة  ،ومن خالل المناقشات مع عدد كبير من األكاديميين والخبراء المختصين بالمجال السياحي ،وتم
إخضاع األداة الختبارات الصدق والثبات  .وتم اعتماد مقياس ليكرت ) (Likert Scaleالخماسي لألسئلة المغلقة ) من
 5إلى  (1والتي عبرت عن درجة موافقة المستجيب  ،حيث أعطيت القيمة ) (5للموافقة بشدة  ،والقيمة ) (4للموافقة
و) (3للمحايد و) (2لغير الموافق  ،و) (1لغير الموافق نھائياً ،وبإعادة توزيع المقياس حسب طول الفئة من خالل
تطبيق معادلة طول الفئة) :الحد األكبر – الحد األﺻغر( مقسوم على عدد الفئات ) 0.8 = 5/4 = 5 / (1-5والجدول
اآلتي يبين درجات المقياس حسب طول الفئة لدرجة موافقة المستجيب ،ولدرجة تقييم مستوى أثر المشرعات الصغيرة
والمتناھية الصغر في تحقيق التنمية السياحية المستدامة في محافظة مادبا .
القيمة في المقياس
1
2
3
4
5

طول الفئة
1 - 1.8
2.6 – 1.81
3.4 – 2.61
4.2 – 3.41
5 – 4.21

درجة الموافقة
غير موافق نھائياً
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة

تقييم األداء
مستوى أداء منخفض جداً
مستوى أداء منخفض
مستوى أداء متوسط
مستوى أداء مرتفع
مستوى أداء مرتفع جداً

أما األسئلة المفتوحة فقد اعتمد الباحث على أسلوب التكرارات في حصر إجابة الفئات الفرعية لمجتمع الدراسة .
اختبار الصدق والثبات
قبل اعتماد أداة البحث االستبانة من قبل الباحث  ،وما تضمنت من أسئلة وجھت إلى جھات مختلفة ،كان البد من
اختبار جودة المقياس من خالل ما يطلق عليه اختبارات الصدق والثبات ) ، (Validity & Reliabilityفاألداة
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الصادقة ھي األداة التي تقيس ما ﺻممت من أجل قياسه والمقصود بصدق األداة ھو ﺻدق النتائج التي يتم جمعھا ،أو
التوﺻل إليھا باستخدام تلك األداة ،ويمكن التميز بين الصدق الخارجي ) (External Validityوالصدق الداخلي
) (Internal Validityفالصدق الخارجي لألداة يرتبط بمدى ﺻالحية النتائج التي يتم التوﺻل إليھا باستخدام تلك
األداة للتعميم ) (Generalizableويرتبط في الدقة في تطبيق األداة وتشمل الدقة في تصميم الدراسة ،والدقة في أخذ
القياسات أو جمع البيانات ،وبتقديم تفسير رئيس للعالقات اإلرتباطية  .لقياس معامل الثبات تم استخدام معامل كرونباخ
ألفا ) ،(Cronbach s Alphaوتم إجراء االختبار لكل متغير من متغيرات الدراسة على حدة ،وتنص القاعدة
اإلحصائية لھذا االختبار أن النسبة المقبولة ھي ) (60%أو ما يزيد ) ،(Sekearanوقد جاءت نتيجة االختبارات كما
يأتي في الجدول ):(1

1
2
3

الجدول ) (1نتائج اختبار كرونباخ ألفا الستبانة الدراسة
المتغيرات
عدد
المتغيرات الرئيسة
الفرعية
اشكاليات إنشاء المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية 5
الصغر
3
تمكين العاملين في المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر
المشروعات الصغيرة وسيلة فعالة للقضاء على البطالة 5
وتشغيل الشباب

قيمة المعامل
0.804
0.821
0.832

نالحظ من الجدول ) (1أن قيمة المعامل الختبار كرونباخ ألفا للجزء األول من االستبانة والذي وجه نحو اشكاليات
إنشاء المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر واحتوى  10عبارة فرعية جاء مرتفعا ً ومقبوالً إحصائياً وبلغت
قيمته ) ، (0.804أما قيمة الشق الثاني من االستبانة والذي احتوى  13عبارة فرعية وجھت نحو تمكين العاملين في
المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر  ،فقد بلغت ) ،(0.821وكذلك الحال فھو مقبول إحصائياً ،أما قيمة الشق الثالث
من االستبانة ،والذي احتوى ستة عبارات فرعية وجھت نحو المشروعات الصغيرة وسيلة فعالة للقضاء على البطالة
وتشغيل الشباب  ،فقد بلغت ) (0.832وكذلك الحال فھو مقبول إحصائيا ً  ،مما يعني بشكل عام أن االستبانة امتازت
بدرجة ﺻدق وثبات عالية .
أساليب التحليل اإلحصائي
تمت عملية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية ) (SPSSوتم استخدام أدوات اإلحصاء الوﺻفي
التي تمثلت بمقاييس النزعة المركزية كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتم استخدام الجداول التكرارية
إضافة إلى :
 .1تحليل التباين األحادي ).(ANOVA
 .2معامل االرتباط بيرسون والذي يتراوح قيمته بين )  (-1 – 1لقياس قوة العالقة واتجاھھا بين المتغيرات .
 .3اختبار ) (Scheffeلتحديد الفروقات في المتغيرات المستقلة لصالح أي العينات .
 .4تحليل االنحدار .
 .5معامل كرونباخ ألفا ) ،(Cronbach s Alphaلقياس ثبات وﺻدق أداة القياس .
منطقة الدراسة
تبلغ مساحة محافظة مأدبا  940كم ، 2أي ما يعادل ) (%1.05من مساحة المملكة األردنية الھاشمية ،وھذا يتضح
بالشكل ) ،(1-2يغلب على مناخ المحافظة ،مناخ حوض البحر األبيض المتوسط ،ويتراوح معدل سقوط األمطار من
) (300-250ملم ،كما تتراوح درجات الحرارة في فصل الشتاء من ) (14-1درجه مئوية ،وفي فصل الصيف من
) (32-18درجه مئوية ،ويبلغ ارتفاع محافظـة مأدبا عن مستوى سطح البحر ) (840-740م .وھذا يتضح بالشكل ):(1
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المصدر :اعداد الباحث باستخدام برمجية ARC GIS 10.3
نظام التشبيك في المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر
لقد تزايد مفھوم التشبيك في اآلونة األخيرة ،وأﺻبح استراتيجية تنموية تتخذھا العديد من الشركات الصغيرة
والمتناھية الصغر؛ بھدف التسويق المشترك وزيادة نقل المعرفة من خالل العمل التعاوني ،مما يؤدي إلى زيادة القدرة
على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي ،ويمكن لمجموعة من الشركات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر في
األردن إنشاء الشبكات التي تحقق العديد من الفوائد مثل :المرونة ،والقدرة على التسويق واالبتكار ،والدخول إلى
أسواق جديدة مما يزيد من قدرتھا التنافسية ،وزيادة القدرة على التأثير على ﺻناع القرار ،وتطوير األداء من خالل
تبادل الخبرات ،والدور المحوري في تدفق المعلومات السياحية ،ويصنف التشبيك في القطاع السياحي إلى نمطين :
 .1النمط الرسمي والذي يتضمن قيام مؤسسات القطاع العام بعقد االتفاقيات والتحالفات الدولية الخاﺻة بتنظيم القطاع
السياحي ،والشبكة ھنا تأخذ شكالً رسمياً من خالل وجود الئحة للنظام األساسي تحدد بوضوح الحقوق والمسؤوليات .
 .2النمط غير الرسمي في الشبكات السياحية ،والذي يتم بين مؤسسات القطاع الخاص على مستوى محلي أو اقليمي أو
عالمي ،وھذا النمط تركز عليه العديد من المنظمات الدولية ،ال سيما منظمة السياحة العالمية ،خاﺻة في المنشآت
الصغيرة والمتناھية الصغر لما يعود بالخير والفائدة على تطوير القطاع السياحي .
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يمثل ظھور نظام التشبيك الصورة الجديدة لتنظيم النشاط السياحي في المنشآت الصغيرة والمتناھية الصغر ،لذا
أﺻبحت المنشآت السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر مطالبة بالقيام بالدور الرئيسي في االستثمار والتخطيط
والتسويق السياحي ،ولذلك أخذت الدول بالعمل في إطار اإلستراتيجية الجديدة على تطبيق السياسات التي من شأنھا أن
تفسح المجال أمامھا للقيام بھذا الدور ،ومن أھمھا تلك المرتبطة باإلعفاءات الجمركية .....الخ  ،بناءاً على ما سبق فإن
على المنشآت الصغيرة والمتناھية الصغر األردنية أن تھيئ نفسھا؛ ألنه ليس ھنالك خيار ألي منھا ،إال إذا أرادت أن
تصبح خارج المنافسة السياحية الدولية.
فوائد تبني مفھوم التشبيك في المنشآت الصغيرة والمتناھية الصغر في القطاع السياحي األردني
 .1حماية العالقات التكافلية بين المنشآت السياحية التي تتألف منھا الشبكة  .2 Symbiotic Relationshipsتطوير
ﺻورة ذھنية متكاملة تصف اإلقليم السياحي على أكمل وجه  Image Developmentفالمواقع السياحية منفردة لن
تستطيع في األغلب العمل على خلق ﺻورة ذھنية فريدة عن معالمھا السياحية كما الحال عند اندماج عدة مواقع سياحية
مع بعضھا؛ لالستفادة من اإلمكانيات والموارد البشرية والمالية الكبيرة التي توفرھا عملية التكامل واالندماج داخل إقليم
سياحي واحد.
.3تعزيز مبدأ الشراكة  Partnershipبين المنشآت والمؤسسات السياحية داخل المواقع السياحية التي تشملھا الشبكة،
وعلى الرغم من أن الشراكة ال تتطلب بالضرورة انتھاج مبدأ اإلقليمية ،إال أن الشراكة تُسھل عملية التعاون الذي يؤدي
بالمحصلة النھائية إلى عملية التطوير السياحي.
 .4تعزيز التعاون بين ك ٍل من القطاع الخاص والعام ،فعندما يكون التنظيم اإلقليمي فعال ومؤثر ،فإنه يصبح من السھل
ضمان درجة عالية من التعاون بين المنظمات السياحية في القطاعين الخاص والعام لبلوغ األھداف المشتركة.
وبالتالي فإن المواقع السياحية األقل تطوراً والمشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر التطور،ھي أحوج من غيرھا
إلى انتھاج اإلقليمية كتنظيم لتحقيق أھداف مشتركة ،فاالندماج اإلقليمي ضرورة من ضرورات تطوير المواقع السياحية
والنھوض بھا ،وتحقيق أعلى مردود ممكن منھا ،لذا فإن مفھوم الريادية  Entrepreneurshipواإلقليمية
 Regionalizationيلتقيان معا ً في حالة اندماج المؤسسات السياحية ،والعمل بشكل متكامل بين ھذه المؤسسات تمھيداً
لالنتشار والتوسع في ﺻناعة السياحة.
المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر ودورھا في تحقيق التنمية السياحية المستدامة في محافظة مادبا
يعتبر التمويل من أھم المتطلبات لتنمية المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر ،شأنه في ذلك شأن بقية
المتطلبات مثل :اإلطار القانوني والتسويقي والبحث والتطوير ،ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسة التي تواجه ھذه
المشروعات ،وال يمكن أن ننكر أنه في كل من الدول النامية والمتقدمة ،فإن المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر
قد واجھت ﺻعوبات في الحصول على التمويل من المصادر الرسمية ،وبصفة خاﺻة التمويل طويل األجل ،ويرجع
السبب في ذلك إلى أن ھذه المشروعات تعتبر من أوجه االستثمار عالية المخاطرة ،لعدم كفاية األﺻول أو ﺻغر حجم
رأس المال ،أو نقص الضمانات ،أو التعرض لمخاطر السوق .وتؤدي المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر
في محافظة مادبا دوراً مھما في تحقيق مستھدفات التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وبالتالي فھي تسھم في امتصاص
إعدادا كبيرة من األيدي العاملة ،والتخفيف من مشكلة البطالة ،كما تؤدي دورا مھما في اكتساب المھارات الفنية
والتقنية ،وھي كذلك ﺻاحبة الدور األكبر في تلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات ،يوجد في محافظة مادبا )(4
فروع لمؤسسات التمويل الميكروي من أﺻل ) (83فرع لمؤسسات القطاع في األردن  ،ويتضح من خالل الجدول )(2
أبرز مؤشراتھا .
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الجدول )(2

المصدر  :اعداد الباحث اعتماداً على بيانات وزارة التخطيط لعام 2016
التمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي في محافظة مادبا
يظھر دور البنوك في تمويل المشروعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر واضحًا ،خاﺻة البنوك
التجارية والمتخصصة ،ويتراوح ھذا الدور ما بين تأسيس الصناديق التي تقوم بتمويل ھذه المشروعات واالستثمار
فيھا ،أو إنشاء وحدات خاﺻة داخل البنوك لتمويل ھذه المشروعات ،وتأخذ الخدمات التمويلية التي تقدمھا البنوك لھذه
المشروعات أشكاال عديدة مثل:
 (١القروض قصيرة األجل ،والتي تتفق مع معدالت نشاط ودخل بعض المشروعات.
 (٢القروض المتكررة؛ حيث يتم فتح حساب ائتماني جديد عند انتھاء مدة القرض وسداد التزامات العميل ،وفى ھذه
الحالة يعتمد حجم القرض على التدفقات االئتمانية للعميل.
 (٣القروض متناھية الصغر أو التسھيالت االئتمانية للسحب على المكشوف )بدون ضمان( التي تالءم متطلبات تمويل
التعامالت اليومية للمشروعات الصغيرة.
يالحظ إقبال نحو ) (10%من سكان محافظة مادبا على النشاط اإلقراضي ،حيث تم تسجيل ) (15.492ألف معاملة
إقراض لالستفادة من خدمات دعم التمويل الميكروي والصغير من الجھات الحكومية بنحو ) (2.716ألف مستفيد بقيمة
تمويل وﺻلت إلى ما يزيد عن ) (4.429967مليون دينار ،مقابل نحو ) (12.776ألف مستفيد من مؤسسات التمويل
الميكروي المتخصصة بقيمة تمويل وﺻلت إلى ) (5.923254مليون دينار من خالل فروع لھذه المؤسسات في
المحافظة )وزارة المالية  ، 2012 ،النشرة اإلحصائية السنوية(.
خصائص المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر
مالك المشروع ھو مديره ،إذ يتولي العمليات اإلدارية والفنية ،كونھا ذات طابع اسري في أغلب األحيان.
.1
انخفاض الحجم المطلق لرأس المال الالزم إلنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة.
.2
االعتماد علي الموارد المحلية األولية ،مما يساھم في خفض الكلفة اإلنتاجية ،وبالتالي يؤدي إلي انخفاض
.3
مستويات معامل رأس المال/العمل.
تدني قدراتھا الذاتية علي التطور والتوسع؛ نظرا إلھمال جوانب البحث والتطوير ،وعدم االقتناع بأھميتھا
.4
وضرورتھا.
المرونة والمقدرة على االنتشار نظرا لقدراتھا على التكيف مع مختلف الظروف ،مما يؤدي إلي تحقيق التوازن
.5
في العملية اإلنتاجية.
ﺻعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية ،نظرا الرتفاع كلفة ھذه العمليات /وعدم قدرتھا على تحمل مثل ھذه
.6
التكاليف.
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 .10االفتقار إلى ھيكل إداري ،كونھا تدار من قبل شخص واحد مسئول إداريا وماليا وفنيا.
فالمشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر تعد األكثر عددا واألكثر اعتمادا على الخامات والكفاءات المحلية ،واألكثر
استخداما للتقنية المتوفرة محليا كذلك ،وبالنظر لھذا الدور وھذه األھمية حظيت المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر
باھتمام ملموس في استراتيجيات تنمية المحافظات األردنية ،ومن خالل تحليل البرنامج التنموي لمحافظة مادبا خالل
األعوام ) (2016-2014والذي يتضح بالجدول ) (3أھمية تركيز الحكومة األردنية على المشاريع الصغيرة والمتناھية
الصغر في دعم اقتصاد محافظة مادبا .
الجدول )(3

المصدر  :اعداد الباحث اعتماداً على بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي2016 ،

المصدر  :اعداد الباحث اعتماداً على بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي2016 ،
وإلقامة المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر أھمية كبيرة في محافظة مادبا ،وباألخص في مجال التنمية السياحية ،
ويمكن تحديد أھمية إقامة مثل ھذه المشاريع في اآلتي :
 تشكل نواة للمشروعات السياحية الكبيرة .
توفر فرص عمل متنوعة وبتكاليف رأسمالية منخفضة.

 عامل مھم لتنمية المناطق الريفية  ،وتقليل الھجرة من األرياف إلى المدن .
 تستخدم الموارد المحلية بدرجة كبيرة.
 تتميز بالمرونة في مواجھة التقلبات االقتصادية.
 دعم سياسات االكتفاء الذاتي على األقل في بعض السلع والخدمات والتقليل من االستيراد وتحسين الصادرات
والمساھمة الفعلية في دعم الناتج القومي.
تحتل المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر الجانب األكبر من مساحة مشاريع النشاط االقتصادي داخل االقتصاد
األردني ،وتمارس ھذه المشاريع أنشطتھا داخل جميع قطاعات النشاط االقتصادي ،ويمكن توضيح المجاالت التي
يمكن أن تعمل فيھا المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر في محافظة مادبا على النحو اآلتي  :النشاط التجاري
والسياحي ،والتي تعتبر من أھم أنشطة مشاريع األعمال الصغيرة والمتناھية الصغر  ،أھمھا مجال التجزئة وتتضح كما
يأتي :
أ .متاجر عامة :التي تبيع سلعا كثيرة متنوعة وھي ﺻغيرة الحجم .
ب .متاجر األقسام :متاجر كبيرة تقع غالبا في األحياء التجارية والمواقع السياحية في المحافظة ،وتخصص بمجموعة من
مجموعات السلع.
ت .المتاجر المتخصصة :تتخصص في نوع معين من السلع مثل األثاث ،األدوات المكتبية ،األطعمة ،الحقائب.
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نتيجة للمشاكل و المعوقات التي تعاني منھا المؤسسات الصغيرة و المتناھية الصغر في محافظة مادبا ،قامت وزارة
التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع عدد من الجھات الحكومية بوضع مجموعة من اآلليات التنظيمية التي من شأنھا
دعم و ترقية ھذه المؤسسات ،بھدف تحسين محيط االستثمار الداخلي واألجنبي المباشر مثل :تأھيل المؤسسات
الصغيرة والمتناھية الصغر،و تعزيز فرص التعاون بين القطاع العام والخاص ،وتطوير المنظومة المعلوماتية
االقتصادية واإلحصائية ،وتأھيل المؤسسات الصغيرة والمتناھية الصغر في محافظة مادبا في ظل التعاون الدولي .كما
تواجه المشاريع الصغيرة المتوسطة في محافظة مادبا إلى العديد من المشاكل ،والتي تتمثل في عدم قدرة أﺻحابھا في
التوجه إلى جھات متخصصة في تقديم االستشارات الفنية والتسويقية واإلنتاجية ،وغيرھا من االستشارات ،وھذا يشكل
عائقا أمام سير عملھا التنموي ،ويمكن اإلشارة إلى أھم ھذه المشاكل والمتمثلة بأن الكثير من المشاريع الصغيرة تفشل
في مھدھا الفتقار ﺻاحب المشروع لالستشارات الكافية والصحيحة ،والتي ھو عادة يحتاجھا للتأكد من ﺻحة
الخطوات والقرارات التي يتخذھا سوا ًء تلك الخاﺻة بتأسيس المشروع أو إدارته أو تسويق منتجاته ،والكثير من
المشاريع الصغيرة بحاجة إلى استشارات فنية ،وذلك لقلة خبرتھا ،وعدم تمكنھا من االستعانة بمتخصصين في جميع
المجاالت الفنية التي تحتاجھا ،إضافة إلى افتقار ﺻاحب المشروع الصغير لبعض البيانات المھمة ،التي قد تساعده على
إنشاء المشروع بالشكل الصحيح وفي الموقع المناسب ،حيث أن المستثمرون بحاجة إلى بيانات عن األسواق
والمنافسين والتصدير...الخ ،وكل ذلك ال يأتي إلى من خالل وجود من يستشيرھم باستمرار.

.1

.2

اختبار الفرضيات
الفرضية األولى
 : HOال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لمدى توفر المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية
الصغر في محافظة مادبا وقدرتھا على امتصاص البطالة وتشغيل األيدي العاملة تعزى لخصائص المنشأة السياحية
)الحجم  ،نوع الخدمة( عند مستوى داللة ) . (0.05, ≥a
أظھرت نتائج الدراسة من خالل اختبار تحليل التباين ما يلي :
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لمدة توفر المشروعات السياحية الصغيرة
والمتناھية الصغر تعزى لخصائص الحجم عند مستوى داللة )  ، (0.05, ≥aحيث بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة )(2.397
وقيمة ) (Sigالتي تشير إلى مستوى الداللة ) (0.107وھي أكبر من مستوى الداللة المعتمد للدراسة  ،وبالتالي نقبل
فرضية العدم ) (HO1التي تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لمستوى توفر المشروعات الصغيرة
والمتناھية الصغر تعزى لخصائص نوع الخدمة عند مستوى داللة )  ، (0.05, ≥aحيث بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة
) (0.067وقيمة ) (Sigالتي تشير إلى مستوى الداللة ) (0.789وھي أكبر من مستوى الداللة المعتمد للدراسة ،
وبالتالي نقبل فرضية العدم ) (HO1التي تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
والجدول ) (4يوضح نتائج تحليل التباين بين المتغيرات المستقلة )الحجم ،نوع الخدمة  ،إدارة العمليات( والمتغير
التابع ) المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر ( .
الجدول )(4
المتغير
الحجم

نوع
الخدمة
التخطيط

إدارة
العمليات

بين المجموعات
ضمن المجموعات
المجموع
بين المجموعات
ضمن المجموعات
المجموع
بين المجموعات
ضمن المجموعات
المجموع
بين المجموعات
ضمن المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
2.747
18.582
21.338
.041
20.186
20.227
3.890
16.337
20.227
2.599
17.628
20.227
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درجات الحرية
2
32
34
1
33
34
1
33
34
1
33
34

F
2.487

Sig
0.107

0.067

0,797

7.858

0.008

4.865

0.034
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الجدول ) (5نتائج اخبار شافييه لعامل التشغيل في المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر في مادبا
)Scheffe (a,b

المتغير
اإلنتاجية
القيادة
التخطيط
إدارة العمليات

.1

Subset for alpha = .05
1
2
7.98
3.876
6.94
8.654
6.32
3.654
5.76
2.451

N
1
89
76
90
54

الفرضية الرئيسة الثانية
 : HOال توجد فروق ذات داللة إحصائيا ً في المتوسطات الحسابية للمحددات القانونية الخاﺻة بإنشاء المشروعات
الصغيرة والمتناھية الصغر تعزى لخصائص )ثقافة المجتمع األردني ،التعليم  ،العمر ،الموقع الجغرافي( عند مستوى
داللة ) . (0.05, ≥a
أظھرت نتائج الدراسة من خالل اختبار تحليل التباين ما يلي :
وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية للمحددات القانونية الخاﺻة بإنشاء المشروعات
الصغيرة والمتناھية الصغر تعزى لخصائص )ثقافة المجتمع األردني ،التعليم  ،العمر ،الموقع الجغرافي( تعزى
لخصائص ثقافة المجتمع عند مستوى داللة )  ، (0.05, ≥aحيث بلغت قيمة ) (Fالمحسوبة ) (4.207وقيمة )(Sig
التي تشير إلى مستوى الداللة ) (0.042وھي أقل من مستوى الداللة المعتمد للدراسة  ،وبالتالي نرفض فرضية العدم
) (HO1ونقبل الفرضية البديلة التي تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية بين
متغير المحددات القانونية والمشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر.والجدول اآلتي يوضح نتائج تحليل التباين بين
المتغيرات المستقلة )ثقافة المجتمع األردني ،التعليم  ،العمر ،الموقع الجغرافي  (،والمتغير التابع ) المشاريع الصغيرة
والمتناھية الصغر والمحددات القانونية (
الجدول )(6
المتغير
القوانين

التعليم

قوانين
االستثمار
البنوك

بين المجموعات
ضمن المجموعات
المجموع
بين المجموعات
ضمن المجموعات
المجموع
بين المجموعات
ضمن المجموعات
المجموع
بين المجموعات
ضمن المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
1.339
63.028
64.367
19.713
44.654
64.367
1.314
63.054
64.367
3.266
61.101
64.367

درجات الحرية
1
198
199
7
192
199
3
196
199
4
195
199

F
4.207

Sig
0.042

12.109

0.000

1.361

0.256

2.606

0.037

النتائج
 -1تواجه المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر مشكلة التشدد في طلب الضمانات من قبل الجھات المانحة ،
كما أن فوائد تمويل المشروعات السياحية الصغيرة تعتبر مرتفعة .
ارتفاع نسبة المشاريع في القطاعات التجارية  % 44والخدمية  % 33.5بينما تمثل مشاريع الصناعات
.2
الحرفية السياحية  % 10.5وذلك راجع ألن أغلب المشاريع عبارة عن مشاريع فردية وتمول بمدخرات شخصية وھي
التحتاج إلى رأس مال قوي.
 .3وفيما يخص الشكل القانوني لھذه المشاريع السياحية فقد تبين أن نسبة  % 20من ھذه المشاريع تعمل بدون ترخيص
رسمي؛ ويرجع السبب في ذلك إلى التھرب من دفع الرسوم الضريبية  ،أوالً ثم لتعقيد إجراءات التأسيس والحصول
على التراخيص .
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 .4تصنف المشاريع السياحية في محافظة مادبا بأنھا  % 70منھا مصنفة رسميا ً على أنھا مشاريع ﺻغيرة بينما كانت
 % 30منھا مصنفة رسميا ً كمشاريع متوسطة.
 .5يتميز الشكل العام للمشاريع السياحية في محافظة مادبا بأن  %65من المشروعات السياحية الصغيرة أخذ شكل
الشركات الفردية و %15شكل مشاريع عائلية و % 10شراكة مع آخرين .
 .6عدد العاملين في المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر فكانت النتائج أن الغالبية تقع في الفئة األولى )-1
 (5عامل بما في ذلك العنصر اإلداري ،مما يعني أن معظم المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر )  ( % 93تشغل
من )  ( 5 – 1عاملين فقط .
 .7مصدر التمويل األساسي للمشاريع تعتمد على األموال والمدخرات الشخصية ،بنسبة  45وأن أﺻحاب ھذه
المشاريع اليرغبون في المشاركة مع الغير تجنبا ً للكثير من المشاكل التي عادةً ما تحدث بين الشركاء ،بينما كانت نسبة
المشاريع التي تقدمت إلى البنوك وتحصلت على قروض  % 43ويرجع ذلك إلى تعقيد اجراءات الحصول على تمويل
من المصرف وإلى ﺻغر قيمة القرض.
التوصيات
 -1ضرورة قيام البنوك التجارية ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر بتوفير الدعم الكافي للمشاريع
الصغيرة ،وذلك بھدف تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على حل مشكالت البطالة.
 -2لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض ،ال بد من قيام مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة على تخفيض معدالت
الفائدة التي تعتبر أحد أھم معوقات التمويل التي تواجه أﺻحاب ھذه المشاريع وھنا يمكن االستفادة من ميزة زيادة عدد
المقترضين في ھذه الحالة وتحقيق ربح أفضل.
 -4أھمية قيام الحكومة بتأسيس مؤسسة لضمان القروض المقدمة لتمويل المشاريع السياحية الصغيرة والمتناھية
الصغر ،والعمل على تأسيس ﺻندوق استثماري لدعم المشاريع الصغيرة  ،إذ تشكل المشاريع الصغيرة فيھا  %90من
إجمالي المشاريع االقتصادية.
 -2انشاء ھيئة تدعيم الصناعات السياحية الصغيرة والمتناھية الصغر لمساعدة الحكومة في وضع السياسات
االقتصادية المرتبطة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر ،والتى تقوم مھمتھا على تحديث وسائل اإلنتاج
وتقوية األنشطة التعاونية بين المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر .
 -3إنشاء ھيئة متابعة ومراقبة خاﺻة بالمشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر على المستوى اإلقليمي على غرار ھيئة
مراقبة المشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر األوروبية  ،يكون لديھا قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن كل مايتعلق
بالمشاريع الصغيرة والمتناھية الصغر وتأخذ على عاتقھا مسؤلية المراقبة لھذه المشاريع وإجراء األبحاث والدراسات
والمسوحات ،التي تھدف إلى فھم تركيبة ھذه المشاريع ومشاكل تمويلھا والصعوبات التي تواجھھا والتحديات التي
ينبغي أن تتغلب عليھا.
 -4وحيث أن بعض الباحثين ) Altamony et al., 2012; Masa'deh and Shannak, 2012; Masa'deh,
2012, 2013; Shannak et al., 2010; Masa'deh et al., 2008, 2013, 2014, 2015, 2017; Hajir et
 (al., 2015; Kateb et al., 2015; Obeidat et al., 2016; Vratskikh et al., 2016أكدوا على ضرورة
قيام الشركات والمؤسسات المختلفة في القطاع العام والخاص بدمج نظم تكنولوجيا المعلومات الخاﺻة بھا مع
استراتيجيات إدارة المعرفة وعملياتھا من أجل االستفادة من المعرفة في اتخاذ القرارات االستراتيجية وكذلك االستمرار
في المنافسة والحصول على الميز التنافسية المختلفة ،فيمكن دراسة كيفية االستفادة من نظم المعلومات المختلفة في
التنبؤ من مخاطر التطرف واالرھاب واالحداث االمنية والسياسية على القطاعات السياحية المختلفة.
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