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 املستخلص
ملغاوير، عرف علي دور إلاستثمار الزراعي في التنمية الريفية باملناطق التي يضمها املشروع وهي: )الكمير، الجوير، النوراب، الصوارد، الصفر، اتهدف الدراسة للت

ألاجنبية يؤدي املحلية وأن تدفق إلاستثمارات أفترضت الدراسة  طيبة الخواض، الجبالب(، وتقييم مساهمة إلاستثمارات املحلية وألاجنبية في التنمية املحلية،

إستخدمت الدراسة  ،عت الدراسة منهج املسح إلاجتماعي. إتبسهم  في خلق فرص العمل ونقل التقانة التدريبلألستثمارأن ي يمكنو إلي تحقيق التنمية الريفية، 
 ( 444)ونسبة العينة  ( من مزارعي املشروع،4444)جتمع حيث بلغ حجم امل ،وإلاستبيان لجمع املعلومات البسيطة وفق معادلة ريتشارد جيجر العينة العشوائية 

مجال التدريب ونقل التنمية في  : ضعف مساهمة إلاستثمار الزراعي  في، أظهرت نتائج الدراسة(SPSSبرنامج الحزم إلاحصائية )بوتمت معالجة البيانات مزارع 

العمل خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ، باملشروع من فرص العمالة %09 ريوف علي التوالي، بينما %7-%6التقانة واملسؤلية إلاجتماعية بنسبة 
للمستثمر ألاجنبي  ورعاية ومشجعة من الدوله  زيادة حجم إلاستثمار من خالل توفير فرص استثمارية مدعومةفي املجتمع املحلي،  ي علي نشر الوعي إلاستثمار 

وإمكانية تطويره( يشارك فيها كل املمثلين من املناطق التي يضمها  باملشروع شة عمل عن )الوضع الراهن لإلستثمار إقترحت الدراسة إقامة ور  . ملستثمر املحليا

 املشروع والخبراء واملختصين والباحثين في املجال.

 

مقدمة
تكمن أهمية إلاستثمار في أي بلد علي جوانب عديدة يمكن أن يستفيد منها 

ثمار علي زيادة إلانتاج وإلانتاجية مما البلد املضيف، حيث يعمل إلاست
يؤدي إلي زيادة الدخل القومي وإرتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي 

تحسين مستوي معيشية املواطنين، ومن ثم توفير الخدمات للموطنين 

وللمستثمرين، ويعمل علي توفير فرص عمل والتقليل من نسبة البطالة 
دة معدالت التكوين الرأسمالي، وعلي وعلي مستوي الدولة يعمل علي زيا

مستوي املهارات ونقل التكنولوجيا وخاصة إلاستثمار ألاجنبي علي نقل 

التكنولوجيا للبلد املضيف ويعمل علي توفير التخصصات املختلفة من 
الفنيين وإلاداريين والعمالة املهارة من خالل ألافكار الجديدة أو الغير 

 (.0909)عطاء هللا،  يخلق نقلة نوعية موجودة في البلد املضيفة مما

 القطاعنشاطها في  بالتالي فإن املشروعات الزراعية ماهي إال تلك التي تركز

الزراعي بشقية النباتي والحيواني، أي التي يتم فيها إنفاق املوارد املالية في 
القطاع الزراعي للحصول علي العائد املتمثل في إلانتاج النباتي أوالحيواني 

 (.0000تغالله للحصول علي العوائد النقدية )املالح، وإس

 ما تفضل إلاستثمارات ألاجنبية علي القروض واملعونات، وذلك ألن  
ً
غالبا

 فاعلية القروض واملعونات تعتمد بصورة رئيسية علي شروط
ً
ها والتي غالبا

  (.0900مندور،) صعبة علي املقترضما تكون 

 مشكلة الدراسة
ة في ضعف مساهمة إلاستثمار في التنمية الريفية، تكمن مشكلة الدراس

 عن 
ً
وضعف التنسيق بين مؤسسات إلاستثمار واملجتمع املحلي، فضال

النزاعات حول ألاراض ي الزراعية باملشروع، لذا تظهر مشكلة الدراسة 

 بصورة أوضح من خالل السؤال ألاتي:
مير طيبة ماهو دور إلاستثمار في إحداث التنمية الريفية بمشروع الك

 الزراعي؟

 أهمية الدراسة
 تستمد الدراسة أ

ً
 هاما

ً
 ،في إلاقتصاد السوداني هميتها كونها تتناول قطاعا

فإن أهمية الدراسة ومبرراتها  ، لذاالقطاع الزراعيفي  إلاستثمارأال وهو 

 تبرز في ألاتي:

تطبيق العلمي واملنهجي للنظريات إلاجتماعية  أ/ ألاهمية العلمية:
دية علي موضوع الدراسة، إثراء املكتبات السودانية والبحث وإلاقتصا

العلمي باملعلومات التي يمكن أن تستند عليها املؤسسات وطالب البحث 

ة التنميو  إلاستثمار العلمي ومنظمات املجتمع املدني واملهتمين بقضايا
 .الريفية

ات الخروج برؤي مستقبلية ونتائج وتوصيات ومقترح ب/ ألاهمية العملية:

ومساهمته في التنمية حل مشكلة إلاستثمار الزراعي يمكن أن تساهم في 

 املخططون.مكن أ يستفيد منه ذج يتأسيس نمو  ،الريفية
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 أهداف الدراسة
 الريفية. دور إلاستثمار الزراعي في التنمية/ التعرف علي 0
 وتقييم مساهمة إلاستثمارات املحلية وألاجنبية في التنمية املحلية/ 0

معرفة التحديات إلاجتماعية التي تواجه إلاستثمار الزراعي باملجتمعات / 4 

 .الريفية

 فروض الدراسة
/ تدفق إلاستثمارات املحلية وألاجنبية يؤدي إلي تحقيق التنمية الريفية، 0

 ويخلق فرص العمل ونقل التقانة التدريب

وغياب املسؤلية  ضعف التنسيق بين مؤسسات إلاستثمار املحلي /0 

 .الزراعي ار إلي فشل فرص إلاستثم يؤدي جتماعيةإلا 

 الدراسات السابقة

 (م0252 ،عبدالرحيم)دراسة: 
الهدف ألاساس ي لهذه الدراسة برز من جانبين هما ألاول معرفة أثر التمويل 
املصرفي علي تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة بالسودان ودراسة 

لي املشاكل التي تواجه تمويل مشاكلها وتحليلها والثاني سلطت الضوء ع

املشروعات الصغيرة واملتوسطة بالسودان مع دراسة تطبيقية علي تجربة 
( بمحلية شندي بوالية نهر النيل ومن أجل املساهمة 0(و)0مشروع الزهراء)

من أجل املساهمة في حل مشاكل القطاع، إعتمدت الدراسة علي أهم 

املصرفي املناسب لهذا القطاع الفرضيات التالية وهي عدم توفر التمويل 
 واملخاطر العديدة التي يمتاز بها تقلل 

ً
يؤدي إلي ضعف املساهمة إقتصاديا

 وعدم وجود سياسات مصرفية واضحة لتمويل 
ً
من تمويله مصرفيا

صادراته يضعف من قدرته في التنافسية في ألاسواق العاملية، حيث 

 نات والجداول.إستخدمت الدراسة املنهج الوصفي في تحليل البيا

ثم توصلت الدراسة ألهم النتائج أن التمويل يعمل علي تحقيق فرص   
العمل والتشغيل الكامل وتحسين الظروف املعيشية لعدد كبير من 

املستفيدين من أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة، عدم التنسيق 

لجهود في بين الجهات مانحة التمويل والجهات الرسمية بين بالدولة وتبعثر ا
هذا املجال وذلك حسب طبيعته امليدانية أدي إلي عدم توفر التدريب 

الكافي واملتقدم في إلادارة ألصحاب هذه املشروعات وطالبي التمويل أقعد 

هذا القطاع الحيوي والهام، وبناًء عليه يوص ي البحث بالعمل علي زيادة 
ح لهذا القطاع، رأس مال البنوك املتخصصة لتزيد من حجم التمويل املمنو 

والعمل علي توفير التمويل الكافي من قبل املصارف يساعد في إستخدام 

مشروعات طويلة ألاجل كمشروعات البنية التحتية ومشروعات إلانتاج، 
والبد من وجود سياسات تمويلية فعالة من قبل البنك املركزي تجاه هذا 

النقد ألاجنبي، القطاع وذلك ألجل مساهمته في زيادة موارد الدولة من 

والبد من وضع فرص للتدريب والتنسيق بين مستويات الحكم املختلفة 

 للتمويل وتوفير قاعدة بيانات متينة ملعرفة حجم القطاع وإسهاماته. 

 

 

 النظريات املفسرة للدراسة
دم سميث:

َ
 وضع مجموعة من ألافكار خاصة بكل من:  تحليل ا

مل هو نقطة البداية لعملية أ/ تقسيم العمل: حيث يعتقد أن تقسيم الع

 التنمية ألنها تؤدي إلي زيادة مهارة العمال، وخفض الوقت الالزم لإلنتاج.

 
ً
ب/ تراكم رأس املال: حيث يعتقد سميث أن التراكم الرأسمالي يعد شرطا

 لتحقيق التنمية إلاقتصادية، وعلي ذلك فإن التنمية إلاقتصادية 
ً
أساسيا

 م(.0909)املاحي،  علي إلادخار وإلاستثمار تتوقف علي مدئ قدرة ألافراد 

 فرضيات دافيد ريكاردو
إهتم بمبدأ تناقص الغلة في القطاع الفالحي وركز علي أن إلانسان قادر 
علي تعويض تناقص الغلة، ومن هذا املنطلق بدأ يفكر في إستخدام 

التقنيات الحديثة في عملية إلانتاج، لتحقيق هذا املبدأ وقسم املجتمع إلي 

 .(0904ثالث طبقات: الرأسماليون، العمال، إلاقطاعيون)عبد هللا، 

 نظرية الدفعة القوية
تتمثل الدفعة القوية بوجود دفعة قوية أو برنامج كبير من إلاستثمار بغرض 

التغلب علي عقبات التنمية ووضع إلاقتصاد علي مسار النمو الذاتي، 

ثالثة أنواع من عدم  وصاحب فكرة النظرية )روزنشتين رودان( يفرق بين
قابلية التجزئة: ألاول عدم قابلية دالة إلانتاج علي التجزئة والثاني دالة 

 عرض إلادخار، ويري رودان أن نظريته تبحث في الواقع عن 
ً
الطلب وأخيرا

) املسار بإتجاه التوازن أكثر من الشروط الالزمة عند نقطة التوازن 

 (.0906مصطفي، 

 نظرية النمو املتوازن 
تطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع إلاستهالك وبين صناعات السلع ي

الرأسمالية وإلاستهالكية، كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة، 

 للتنمية طبقتها روسيا وساعدتها على 
ً
 جديدا

ً
قدمت هذه النظرية أسلوبا

أرثر إلاسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة ومن روادها روزنشتين ورانجر و 

 )مصطفي، مصدر سابق(. لويس

 نظرية النمو غير املتوازن 
 لفكرة النمو املتوازن، حيث إن 

ً
تأخذ هذه النظرية إتجاها مغايرا

 من توزيعها بالتزامن على 
ً
إلاستثمارات هنا تخصص لقطاعات معينة بدال

جميع قطاعات إلاقتصاد الوطني، ومن روادها: هيرشمان الذي يعتقد أن 

ت جديدة يعتمد على ما حققته مشاريع أخرى من وفورات إقامة مشروعا

خارجية، إال أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن يستفيد 

 (.0904أوشن، ) منها، وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية

ويري هيرشمان أنه بإمكان تحقيق النمو في مجال واحد من مجالت التنمية  

وتؤكد هذه النظرية بشكل خاص علي  علي حساب املجاالت ألاخري.
العوامل امليكانيكية في عملية التنمية إلاقتصادية، وتدعو إلي ضرورة 

)عبد هللا،  إستثمار نسبة عالية من إلايرادات في مشاريع تنموية معينة

0996).     
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 ستثمار الزراعي بوالية نهر النيللا 
امليزاة النسبية في إلانتاج  تعتبر والية نهر النيل من الواليات الزراعية ذات

من ناحية موقعها الجغرافي وتوفير ألاراض ي الزراعية )حوالي ثالثة مليون 

ووفرة املياه من النيل واملياه الجوفية في حوض النوبي الذي يمثل .فدان(

  4999من مساحة الوالية، بمخزون  49%
ً
مليار متر مكعب تعوض سنويا

 ل وعطبرة.من مياه ألامطار وفيضان نهر الني

ويالئم مناخ الوالية إلنتاج العديد من املحاصيل إلاقتصادية بجانب 

مالئمته لتربية الثروة الحيوانية ألنها تقع في نطاق البيئات الخالية من 

ألامراض، والثروة الحيوانية تمثل النشاط الثاني لسكان الوالية بعد 

 .(0907، والية نهر النيل) الزراعة

 الزراعي يبةمشروع الكمير ط
يقع مشروع الكمير طيبة الزراعي بوالية نهر النيل محلية املتمة ويضم قري 

الريف الشمالي )الكمير، الجوير، الصوارد، النوراب، الصفر، املغاوير، 
 . (0900)أحمد،  طيبة الخواض، الحريراب، الجبالب(

ي فدان، وتقدر املساحة املستقلة بحوال 4469تقدر مساحته الكلية بحوالي 

 (.0900فضل هللا، فدان) 4464

هنالك الكثير من الصعوبات واملشاكل التي تواجه املزارع واملشروع منها 

 الضغط العالي للمياه مما يسبب ضرر للمزارع 
ً
كثافة الحشائش، وأحيانا

وسكن املزارعين، من سلبيات التخطيط السابق للمشاريع الزراعية عدم 

 (.0900أحمد، وقنوات للري )وجود شوارع بين ألاراض ي الزراعية 

 منهجية الدراسة
التي يستطيع من خاللها التعرف املشكلة : الوصفية التحليلية الدراسة/ 0

 .قع وتحليل الظاهرة موضوع الدراسةودراسة الوا

/ منهج املسح إلاجتماعي: الذي يمكن أن يوفر الكثير من املعلومات 0

وإلاستبيان الذي يستخدم والبيانات عن موضوع الدراسة، وذلك من خالل 

 عن طريق املسح بالعينة.

 جمع البيانات مصادر 
/ املصادر ألاولية: وتشمل إلاستبيان الذي يحتوي علي أسئلة الدراسة، 0

 واملقابالت، واملالحظات.

 ة،/ /املصادر الثانوية: تشمل الكتب واملراجع واملجالت وألاوراق العلمي0

 الدراسات السابقة.و 

 الدراسةعينة 
 لصعوبة دراسة 

ً
إستخدمت الدراسة العينة العشوائية البسيطة نظرا

املجتمع ككل، ولحساب العينة إستخدم الباحث معادلة ريتشارد جيجر 
مزارع من املشروع  4449املوضحة أدناه. بحيث يمثل مجتمع الدراسة 

بطريقة عشوائية حتي التكون العينه املختاره  444العينة املستخدمة ،

 متحيزه.

 تمع الدراسةمج
من قري املشروع وهي: الكمير، الجوير،  الدراسة عينةيتكون مجتمع 

النوراب، الصوارد، الصفر، املغاوير، طيبة الخواض )الحريراب، العقاده(، 

 الجبالب.

 يوضح حجم العينة: :(5جدول )

 العينة عدد املزارعين املنطقة الرقم 

 69 749 الكمير 0

 69 749 الجوير 0

 04 499 بالنورا 4

 04 499 الصوارد 4

 40 499 الصفر 4

 00 049 املغاوير 6

 040 0749 طيبة الخواض 7

 4 49 الجبالب 8

 444 4449 املجموع 
 

 طرق التحليل:
إستخدام الباحث التحليل إلاحصائي الوصفي الذي يتمثل في وصف 
 عبارات الدراسة عن طريق التوزيع التكراري والنسبة املئوية إلجابات

املنهج التحليلي من خالل إختبار مربع كاي إلختبار عبارات و  ،املبحوثين

الدراسة ومعرفة الفروق في إجابات املبحوثين هل هي فروق ذات داللة 

 إحصائية أم أنها ناتجة عن الصدفة ال غير.

 الوسائل إلاحصائية:أ/ 

حزم ( الذي يعد من أكثر الSPSSتم إستخدام برنامج التحليل إلاحصائي )  

 إلاحصائية دقة في النتائج.

 تحديد مستوي املوافقة:ب/ 

تم تحديد مستوي املوافقة بناًء علي قيمة الوسط الحسابي من خالل  

مقياس ليكارت الخماس ي، وكذلك تحديد النسبة املئوية ملستوي املوافقة 
علي كل عبارة من عبارات محاور الدراسة بناًء علي قيمة الوسط الحسابي 

 (.0( والجدول )0وضح بالجدول )كما هو م

 :( يوضح: مستوي املوافقة بناًء علي مقياس ليكارت الخماس ي0جدول )

 مستوي املوافقة قيمة الوسط الحسابي

 ال أوافق بشدة 0.70 - 0

 ال أوافق 0.40 - 0.8

 غير متأكد 4.40 - 0.6

 أوافق 4.00 - 4.4

 أوافق بشدة 4 – 4.0

 .حصائية ملقياس ليكرتألاساسية إلا املصدر: الطرق 
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النسبة املئوية لعبارات الدراسة بناًء علي قيمة  يوضح: ( 3جدول )

 :الوسط الحسابي

 نسبة املوافقة النسبة املئوية

89% - 099%  
ً
 عالية جدا

 عالية 70% - 64%

 متوسطة 64% - 49%

 منخفضة 40% - 44%

09% - 44%  
ً
 منخفضة جدا

  .حصائية ملقياس ليكرتاملصدر: الطرق ألاساسية إلا 

 
 تحليل وتفسير الدراسة

 :توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع يوضح: ( 4جدول)

 النسبة املئوية التكرار النوع

 %06.6 440 ذكر

 %4.4 00 أنثي

 %099 444 املجموع

 م.0900املصدر: الدراسة امليدانية 

 نوع الحيازة 
فراد عينة الدراسة نوع الحيازة ( يتضح أن أغلب أ4من خالل الجدول)

. أما ألاخري التي مثلت نسبة %60بنسبة  008لديهم هو ملك حر وعددهم 

 فهي مايعرف في املجتمع املحلي )بالكرج(. 4%

توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الحيازة  يوضح: ( 1جدول)

 باملشروع:

 النسبة املئوية التكرار نوع الحيازة

 %60 008 ملك

 %44 004 ارإيج

 %4 04 أخري 

 %099 444 املجموع

 م.0900املصدر: الدراسة امليدانية 

( يوضح: أن أعلي نسبة من إلاستثمارات املوجودة بمنطقة 6من الجدول)

وهي عبارة عن مشاريع صغيرة  %04.0الدراسة هي إلاستثمار املحلي بنسبة 

املختلط بلغ نسبة يديرها رأسماليون لهم عالقة باملنطقة، أما إلاستثمار 

 إلاستثمارات ألاجنبية بنسبة 4.4
ً
 .%0.6، وأخيرا

 

 

 يوضح نوع املشاريع الزراعية: : ( 6جدول)

 النسبة املئوية التكرار نوع املشاريع

 %0.6 0 إستثمار أجنبي

 %04.0 006 إستثمار محلي

 %4.4 4 إستثمار مختلط

 %099 000 الجملة

 م.0900املصدر: الدراسة امليدانية 

 000( نالحظ ما يلي: أعتبر معظم أفراد العينة وعددهم 7من الجدول)

أن املشاريع الزراعية تساهم في توفير فرص العمالة للمجتمع،  %00بنسبة 

أن املشاريع إلاستثمارية توفر  %6.4من أفراد العينة بنسبة  8بينما يري 

بنسبة من أفراد العينة  4فرص التدريب للمزارعين، ذهب أخرون وعددهم 

أن هذه املشاريع تقوم بدورها تجاه املسؤولية إلاجتماعية في املناطق  0.4%

التي تقع حولها هذه املشاريع. عليه فإن فشل أو نجاح املشاريع الزراعية 

 يقوم علي قدرة املستثمر في القيام باملسؤولية إلاجتماعية.

 فية: ( يوضح: مساهمة املشاريع الزراعية في التنمية الري7جدول)

 النسبة املئوية التكرار نوع املساهمة

 %00 000 توفير فرص العمالة

 %6.4 8 تدريب املزارعين

 %0.4 4 املسؤولية إلاجتماعية

 %9.9 9 أخري تذكر

 %099 000 الجملة

 م.0900املصدر: الدراسة امليدانية 

 ( نالحظ ما يلي: أغلب أفراد عينة الدراسة أعتبر عدم وجود8من الجدول)

بنسبة  66تنسيق بين مؤسسات إلاستثمار واملجتمع املحلي وعددهم 
، أما الذين يروا أن هنالك  تنسيق بين املؤسسات واملجتمع املحلي 44.0%

 .%44.0بنسبة بلغت  46عددهم 

 

 ( يوضح: هل هنالك تنسيق بين مؤسسات إلاستثمار الزراعي: 8جدول)

 النسبة املئوية التكرار العبارة

 %44.0 46 نعم

 %44.0 66 ال

 %099 000 املجموع

 م.0900املصدر: الدراسة امليدانية 
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 ( يوضح: التنسيق بين مؤسسات إلاستثمار: 9جدول)

 النسبة املئوية التكرار طرق التنسيق

 %49 08 إدارة املشاريع الزراعية

 %07.0 09 املجتمع املحلي

 %49.4 07 املحليات

 %0.8 0 أخري تذكر

 %099 46 الجملة

 م.0252املصدر: الدراسة امليدانية 

( نالحظ ما يلي: أعتبر أغلب أفراد العينة أن التنسيق يتم 9) من الجدول 

. بينما يرى %49بنسبة  08عن طريق املستثمرين وإدارة املشاريع وعددهم 

من أفراد العينة أن التنسيق يتم عبر املحليات، أما  %49.4بنسبة  07

بنسبة  09يق يتم عبر املجتمع املحلي عددهم الذين أعتبروا أن التس
 من أفراد عينة الدراسة. 07.0%

 ( يوضح: جذب إلاستثمارات الزراعية: 10جدول)

 النسبة املئوية التكرار طرق جذب إلاستثمار

 %08.0 67 إلاعفاءات الضريبية

 %48.7 047 تسهيل إلاجراءت الحكومية

 %40.8 040 إقناع املجتمع املحلي 

 %0.4 0 تذكرأخري 

 %099 444 الجملة

 م.0252املصدر: الدراسة امليدانية 

(: يري معظم أفراد الدراسة أنه يمكن جذب إلاستثمارات 10من الجدول)

، ويري بعض %40.8بنسبة  040عن طريق إقناع املجتمع املحلي وعددهم 

أفراد عينة الدراسة أنه يمكن جذب إلاستثمارات الزراعية للمنطقة عن 

، بينما %48.7بنسبة  047ق تسهيل إلاجراءات الحكومية وعددهم طري

 .يمكن عن طريق إلاعفاءات الضريبية  %08.0بنسبة  67أعتبر 

 (: يوضح إجابات أفراد عينة بمقياس ليكارت:11جدول)

 النسبة املئوية العدد العبارات الاسئلة م

0 

 علي عدم إملام املواطن بقوانين وتشريعات إلاستثمار ينعكس س
ً
لبا

 إلاستثمار  باملنطقة.

 %48.9 173 أوافق بشدة

 %40.1 142 أوافق

 %4.5 16 غير متاكد

 %6.2 22 ال أوافق

 %0.3 1 ال أوافق بشدة

0 

غياب املسؤلية إلاجتماعية تجاه املجتمعات الريفية يؤدي إلي 

 إنخفاض فرص إلاستثمار الزراعي.

 %41.2 146 أوافق بشدة

 %53.7 190 أوافق

 %4.2 15 غير متاكد

 %0.8 3 ال أوافق

 %0.0 0 ال أوافق بشدة

4 

 %59.9 212 أوافق بشدة النزاع حول ألاراض ي يؤدي إلي إحجام املستثمرين.

 %17.5 62 أوافق

 %11.0 39 غير متاكد

 %11.3 40 ال أوافق

 %0.8 3 ال أوافق بشدة

 .م0900املصدر: الدراسة امليدانية 
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يوافقون بشدة علي أن عدم  %48.0بنسبة  047(: وجد أن 11من الجدول)
 علي إلاستثمار 

ً
إملام املواطن بقوانين وتشريعات إلاستثمار ينعكس سلبا

يوافقون بشدة علي أن غياب املسؤلية  %40.0بنسبة  046باملنطقة، بينما 

ص إلاستثمار إلاجتماعية تجاه املجتمعات الريفية يؤدي إلي إنخفاض فر 
يوافقون بشدة علي أن النزاع حول  %40.0بنسبة  000الزراعي. أما 

 ألاراض ي يؤدي إلي إحجام املستثمرين.

علي أن "ضعف التنسيق بين مؤسسات إلاستثمار واملجتمع  ينص الفرض   
املحلي أدي إلي فشل فرص إلاستثمار الزراعي بمنطقة الدراسة"، وذلك 

الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات املتعلقة ملعرفة إتجاه آراء عينة 

بهذا الفرض، تم ذلك عن طريق حساب املنوال، الوسط الحسابي 
وإلانحراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن كل سؤال من أسئلة 

 (:04)كما في الجدول ض و الفر 

 :الدراسة وفق ألاسئلة أفراد عينة إجابات( يوضح: 12جدول )

 املنوال ةالعبار  م

 ال ؟في تنمية املنطقة ستثمار الزراعي إلا  هل يساهم 0

 استثمار محلي ؟ ماهي أكثر املشاريع مساهمة في التنمية 0

 توفير فرص للعمالة ماهي املساهمة التي يمكن أن تقدمها هذه املشاريع في التنمية الريفية؟ 4

 ال جتمع املحلي؟هل هنالك تنسيق بين مؤسسات إلاستثمار املتخصصة وامل 4

ق املؤسسات اذا كان هنالك تنسيق بين مؤسسات إلاستثمار املتخصصة واملجتمع املحلي، فإنه يتم عن طري 4

 .والوزارات و..

 ادارة املشاريع الزراعية

إقناع املجتمع املحلي  يمكن جذب إلاستثمارات الزراعية للمنطقة عن طريق ........... 6
 باهميته

 م.0900اسة امليدانية، املصدر: الدر 

 ( نالحظ ما يلي:12من الجدول)
 مساهمةبلغت قيمة املنوال للعبارة ألاولي هي )ال( مما يعني أنه ال توجد 

املنطقة، وبلغت قيمة املنوال للعبارة الثانية في تنمية   لإلستثمار الزراعي

لإلستثمار ساهمة بالنسبة هي )إستثماري محلي( مما يعني أن هنالك م
، وقيمة املنوال للعبارة الثالثة هي )توفير فرص حلي في تنمية املنطقةامل

للعمالة( مما يعني أن املساهمة التي يمكن أن تقدمها هذه املشاريع في 

املنوال للعبارة التنمية الريفية هي توفير فرص للعمالة، وبلغت قيمة 

ار هي )ال( مما يعني أن هنالك تنسيق بين مؤسسات إلاستثمالرابعة 
املتخصصة واملجتمع املحلي، بلغت قيمة املنوال للعبارة الخامسة بالنسبة 

هي )إدارة املشاريع الزراعية( مما يعني أنه هنالك تنسيق بين مؤسسات 

إلاستثمار املتخصصة واملجتمع املحلي، فإنه يتم عن طريق املؤسسات 
السادسة  والوزارات و إدارة املشاريع الزراعية، وقيمة املنوال للعبارة

بالنسبة هي )اقناع املجتمع املحلي باهميته( مما يعني أنه يمكن جذب 

 إلاستثمارات الزراعية للمنطقة عن طريق اقناع املجتمع املحلي بأهميته. 
 

 :مقياس ليكرت جابات: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق إ( يوضح13جدول )

الوسط  العبارة

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

نسبة 

 وافقةامل

مستوي 

 املوافقة

 الترتيب

 علي إلاستثمار   0
ً
عدم إملام املواطن بقوانين وتشريعات إلاستثمار ينعكس سلبا

 باملنطقة.
موافقين  9.84 4.40

 %86 بشدة
 
ً
 عالية جدا

غياب املسؤلية إلاجتماعية تجاه املجتمعات الريفية يؤدي إلي إنخفاض فرص  0

 إلاستثمار الزراعي

 نموافقي 9.6 4.44

 %87 بشدة

 
ً
 عالية جدا

موافقين  0.98 4.04 النزاع حول ألاراض ي يؤدي إلي إحجام املستثمرين 4
 %85 بشدة

 
ً
 عالية جدا

 م.0900املصدر: الدراسة امليدانية، 
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 ( نالحظ ما يلي:13من الجدول)

( بانحراف معياري 4.40بلغت قيمة الوسط الحسابي للعبارة ألاولي  )
س ليكارت الخماس ي فإن هنالك نسبة موافقة عالية ( وبناء علي مقيا9.84)

 
ً
 علي أن عدم إملام املواطن بقوانين وتشريعات إلاستثمار ينعكس سلبا

ً
جدا

علي إلاستثمار باملنطقة، كما نجد أن نسبة املوافقة علي هذه العبارة بلغت 
( بانحراف 4.44، وبلغت قيمة الوسط الحسابي للعبارة الثانية  )86%

( وبناء علي مقياس ليكارت الخماس ي فإن هنالك نسبة موافقة 9.6معياري )

 علي أن غياب املسؤلية إلاجتماعية تجاه املجتمعات الريفية 
ً
عالية جدا

يؤدي إلي إنخفاض فرص إلاستثمار الزراعي، كما نجد أن نسبة املوافقة 

، وقيمة الوسط الحسابي للعبارة الثالثة %87علي هذه العبارة بلغت 

( وبناء علي مقياس ليكارت الخماس ي فإن 0.98إنحراف معياري )( ب4.04)
 علي أن النزاع حول ألاراض ي يؤدي إلي 

ً
هنالك نسبة موافقة عالية جدا

إحجام املستثمرين، كما نجد أن نسبة املوافقة علي هذه العبارة بلغت 

84%. 
ات، إن النتائج أعاله ال تعني أن جميع أفراد العينة متفقون علي تلك إلاجاب

لذلك قام الباحث بإستخدام إختبار مربع كاي لتحديد الفروق هل هي 

( يلخص نتائج إختبار 04.0.4فروق ذات داللة إحصائية أم ال؟ والجدول)
 مربع كاي.

 

 :ع كاي لداللة الفروق لإلجابات لكل عبارة( يوضح: نتائج إختبار مرب14جدول )

قيمة مربع  العبارة م

 كاي

القيمة 

 إلاحتمالية
 لصالح لفروقا

هل يساهم إلاستثمار الزراعي  في تنمية  0

 املنطقة؟

 ال ذات داللة إحصائية 9.999 006.0

 استثمار محلي ذات داللة إحصائية 9.999 480.0 ماهي أكثر إلاستثمار مساهمة في التنمية ؟ 0

ماهي املساهمة التي يمكن أن تقدمها هذه  4
 املشاريع في التنمية الريفية؟

 توفير فرص للعمالة ذات داللة إحصائية 9.999 440.4

هل هنالك تنسيق بين مؤسسات إلاستثمار  4

 املتخصصة واملجتمع املحلي؟

 ال ذات داللة إحصائية 9.999 049.0

اذا كان هنالك تنسيق بين مؤسسات  4

إلاستثمار املتخصصة واملجتمع املحلي، فإنه 

 ..يتم عن طريق املؤسسات والوزارات و.........

 ادارة املشاريع الزراعية ذات داللة إحصائية 9.999 770.7

يمكن جذب إلاستثمارات الزراعية للمنطقة  6

 عن طريق ...........

 إقناع املجتمع املحلي باهميته ذات داللة إحصائية 9.999 048.4

 م.0900املصدر: الدراسة امليدانية، 

 الية:( يمكن تفسير النتائج الت14من خالل الجدول )

بلغت القيمة إلاحتمالية إلختبار مربع كاي لداللة الفروق بين إجابات أفراد 
( وهي أقل من مستوي الداللة 9.999عينة الدراسة عن العبارة ألاولي )

( وهذا يعني أن الفروق بين إجابات املبحوثين ذات داللة إحصائية 9.94)

باملنطقة، والقيمة  عالية، مما يعني أن هنالك مشاريع لإلستثمار الزراعي

إلاحتمالية إلختبار مربع كاي لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة 

( وهذا يعني 9.94( وهي أقل من مستوي الداللة )9.999عن العبارة الثانية )

أن الفروق بين إجابات املبحوثين ذات داللة إحصائية عالية، مما يعني أن 
عي باملنطقة، ونوع املشاريع هي إستثمارات هنالك مشاريع لإلستثمار الزرا

أجنبية، وبلغت القيمة إلاحتمالية إلختبار مربع كاي لداللة الفروق بين 

( وهي أقل من 9.999إجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة )
( وهذا يعني أن الفروق بين إجابات املبحوثين ذات 9.94مستوي الداللة )

، مما يعني أن املساهمة التي يمكن أن تقدمها هذه داللة إحصائية عالية

املشاريع في التنمية الريفية هي توفير فرص للعمالة، والقيمة إلاحتمالية 

إلختبار مربع كاي لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة عن 
( وهذا يعني أن 9.94( وهي أقل من مستوي الداللة )9.999العبارة الرابعة )

بين إجابات املبحوثين ذات داللة إحصائية عالية، مما يعني أن الفروق 

هنالك تنسيق بين مؤسسات إلاستثمار املتخصصة واملجتمع املحلي، وبلغت 

القيمة إلاحتمالية إلختبار مربع كاي لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة 

( وهي أقل من مستوي الداللة 9.999الدراسة عن العبارة الخامسة )

( وهذا يعني أن الفروق بين إجابات املبحوثين ذات داللة إحصائية 9.94)
عالية، مما يعني أنه هنالك تنسيق بين مؤسسات إلاستثمار املتخصصة 

واملجتمع املحلي، فإنه يتم عن طريق املؤسسات والوزارات و إدارة املشاريع 

بين إجابات الزراعية، والقيمة إلاحتمالية إلختبار مربع كاي لداللة الفروق 
( وهي اقل من مستوي 9.999أفراد عينة الدراسة عن العبارة السادسة )

( وهذا يعني أن الفروق بين إجابات املبحوثين ذات داللة 9.94الداللة )
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 عن طريق إلاعفاءات الضريبية والجمركية.إحصائية عالية، مما يعني أنه يمكن جذب إلاستثمارات الزراعية للمنطقة 

 
  كاي لداللة الفروق لإلجابات لكل عبارة: يوضح: نتائج إختبار مربع( 15جدول )

 لصالح الفروق القيمة إلاحتمالية قيمة مربع كاي العبارة م

عدم إملام املواطن بقوانين وتشريعات إلاستثمار  0

 علي إلاستثمار  باملنطقة.
ً
 ينعكس سلبا

 موافقين بشدة ذات داللة إحصائية 9.999 464.0

سؤلية إلاجتماعية تجاه املجتمعات غياب امل 0

الريفية يؤدي إلي إنخفاض فرص إلاستثمار 
 الزراعي.

 موافقين بشدة ذات داللة إحصائية 9.999 007.4

النزاع حول ألاراض ي يؤدي إلي إحجام  4

 املستثمرين.

 موافقين بشدة ذات داللة إحصائية 9.999 477.0

 .م0900املصدر: الدراسة امليدانية 

بلغت القيمة ( يمكن تفسير النتائج التالية: 15ل الجدول )من خال

إلاحتمالية إلختبار مربع كاي لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة 
( وهذا يعني 9.94( وهي أقل من مستوي الداللة )9.999عن العبارة ألاولي )

عني أن الفروق بين إجابات املبحوثين ذات داللة إحصائية عالية، مما ي

 علي إلاستثمار 
ً
عدم إملام املواطن بقوانين وتشريعات إلاستثمار ينعكس سلبا

باملنطقة، وبلغت القيمة إلاحتمالية إلختبار مربع كاي لداللة الفروق بين 
( وهي أقل من 9.999إجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثانية )

بات املبحوثين ذات ( وهذا يعني أن الفروق بين إجا9.94مستوي الداللة )

يؤدي إلي داللة إحصائية عالية، مما يعني أن غياب املسؤلية إلاجتماعية 

، والقيمة إلاحتمالية إلختبار مربع كاي لداللة إنخفاض فرص إلاستثمار

( وهي 9.999الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارة الثالثة )

أن الفروق بين إجابات ( وهذا يعني 9.94أقل من مستوي الداللة )
املبحوثين ذات داللة إحصائية عالية، مما يعني أن النزاع حول ألاراض ي 

 يؤدي إلي إحجام املستثمرين.

 النتائج
 توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها:

من جملة إلاستثمارات باملشروع،  %04بلغ حجم إلاستثمار املحلي نسبة / 0

 .%0.6بينما بلغ حجم إلاستثمار املحلي 

ضعف مساهمة إلاستثمار الزراعي  في التنمية في مجال التدريب ونقل / 0

 علي التوالي. %7-%6التقانة واملسؤلية إلاجتماعية بنسبة 

من توفير العمالة بمنطقة  %04 يساهم إلاستثمار الزراعي بنسبة /4

 الدراسة.
لي ضعف مساهمة إلاستثمار تجاه املسؤلية إلاجتماعية للمجتمع املح/ 4

 %0حيث بلغت نسبة 

 / ال يوجد تنسيق بين مؤسسات إلاستثمار الزراعي واملجتمع املحلي.4

/ يعزي فشل إلاستثمار الزراعي إلعتماد التنسيق بين إدارة املشاريع 6
 عن املجتمع املحلي.

ً
 الزراعية واملحليات بدال

/ يمكن جذب إلاستثمارات ألاجنبية عن طريق إقناع املجتمع املحلي، 7

 تسهيل إلاجراءات.و 
من املزارعين يوافقون بشدة علي أن عدم إملام املواطن بقوانين  89%/ 8

 علي إلاستثمار بمنطقة الدراسة.
ً
 وتشريعات إلاستثمار، ينعكس سلبا

يوافقون بشدة علي أن غياب املسؤلية إلاجتماعية تجاه  87%/ 0

 املجتمعات الريفية يؤدي إلي إنخفاض فرص إلاستثمار.
حول ألاراض ي أدي إلي  ععلي أن النزامن املزارعين يوافقون بشدة  84%/ 09

  إحجام املستثمرين.

 التوصيات
 من خالل النتائج توص ي الدراسة باألتي:

 / العمل علي نشر الوعي إلاستثماري في املجتمع املحلي،0

/ جذب إلاستثمارات لتسهم في التنمية الريفية وإلاقتصاد القومي من 0

فرص إستثمارية مدعومة ومشجعة من الدوله للمستثمر خالل توفير 
  ألاجنبي  ورعاية املستثمر املحلي

/ إلاستغالل ألامثل ملوارد املشروع الطبيعية والبشرية وإستغالل مساحات 0

 املشروع وإلاستفاده منها في إلاستثمار.
/ إحكام التنسيق بين مؤسسات إلاستثمار واملستثمرين واملجتمع املحلي 4

 ان نجاح إلاستثمار.لضم

توضيح وتسويق فرص إلاستثمار باملشروع. تفعيل دور املستثمرين تجاه / 4

 املسؤولية إلاجتماعية.

/ تسوية الخالفات إلاجتماعية وفض النزاعات باملشروع وإمتداد املشروع 4

 لإلستفادة من املساحات وإستقالل طاقة املشروع.
 

 املقترحات
ع الراهن للمشروع وإمكانية تطويره( / إقامة ورشة عمل عن )الوض0

يشارك فيها كل املمثلين من املناطق التي يضمها املشروع والخبراء 

 واملختصين والباحثين.
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/ إدخال املحاصيل البستانية وفتح أسواق الصادر )عن طريق شركة زادنا 0

 والشركة السودانية لتعقيم وتنمية الصادرات السودانية(.

 املراجع

(: نظريات التنمية إلاقتصادية، الجزائر، جامعة 0904ة )أوشن، سمي /0

 .0قسططنية، ص

(: تخطيط وتقييم املشروعات الزراعية، دار املريخ 0000املالح، جالل ) /0

 .04للنشر، ص 

 -النماذج -(: تخطيط وتمويل التنمية املناهج0909/ املاحي، محمد محمد)4

وتوزيع الكتب، ألاسكندرية، التطبيق، الطبعة ألاولي، بستان املعرفة لنشر 

 .70ص

(: أساسيات التنمية الريفية، الطبعة 0996/ عبد هللا، التوم عبد هللا )4

 .00الثانية، مطبعة الحرية، أمدرمان، ص 

(: تطور نظريات وإستراتيجيات التنمية 0904/ عبد هللا، خبابة )4

 .49إلاقتصادية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ألاسكندرية، ص

(: أثر التمويل 0908عبدالرحيم، محمد عبيد محمد علي عبدالرحيم )/ 6

املصرفي علي تنمية وتطوير املشروعات الصغيرة و املتوسطة بالسودان 
( بوالية نهر النيل 0( والزهراء )0)دراسة تطبيقية علي مشروعي ) الزهراء )

 م(، جامعة شندي، دكتوره.0904 -0994في الفترة من 

(: إستراتيجية التنمية إلاجتماعية 0906رويش)/ مصطفي، وسام د7

 .40وإلاقتصادية، دار التعليم الجامعي، إلاسكندرية، ص

 .40/ مصطفي، وسام درويش، مصدر سابق، ص 8

(: التنمية إلاقتصادية وإلاجتماعية والتغير 0900مندور، عصام عمر ) /0
امعة الجديدة القياس، دار الج -النظرية -املنهج -الهيكلي في الدول العربية

 .009إلاسكندرية، ص 

(: الخطة العامة لوزارة الزراعة وإلانتاج واملوارد 0907/ والية نهر النيل )09

 .00الاقتصادية، ص

 املقابالت

عي، محلية سنة، مفتش زرا 44، (0900) ملرض ي عمر محمدأحمد،  ا/ 5

 .املتمة، طيبة الخواض

مرشد زراعي، محلية سنة،  47(، 0900/ أحمد، محمد بشري محمد )/ 0

 املتمة، طيبة الخواض، النوراب.

سنة، مهندس زراعي،  48، (0900كم )فاروق عبد الحفضل هللا، / 4

 محلية املتمة، وحدة شمال املتمة. 
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