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امللخص
تعــد زراعــة النخيــل يف األردن مــن الزراعــات احلديثــة، وقــد شــهدت انتشــاًرا واســًعا؛ وذلــك لتوافــر الظــروف املناخيــة واالســتثامرية 
هلــا. وتكريًســا ملبــدأ تنويــع مصــادر الدخــل لــدى املزارعــن، أتــت هــذه الدراســة هبــدف البحــث يف املشــكالت اإلنتاجيــة والتســويقية 
ــن درجــة التوجــه وبعــض  ــة ب ــل العالق ــة إىل حتلي ــاس درجــة توجههــم نحوهــا، إضاف ــل يف األردن، وقي ــي تواجــه مزارعــي النخي الت
ــا  ــا. وقــد تضمنــت االســتبانة مقياًس ــة للمزارعــن مــن خــالل اســتبانة وزعــت عــى )57( مزارًع ــة واالجتامعي اخلصائــص االقتصادي
مــن )27( فقــرة اشــتمل اجلــزء األول منهــا عــى معلومــات عامــة تتصــل بخصائــص عينــة الدراســة تناولــت: العمــر، املؤهــل العلمــي، 

اخلــرة، مســاحة احليــازة. وقــد اســتخدم مقيــاس ليكــرت مخــايس التدريــج لقيــاس اجتاهــات املبحوثــن نحــو املشــكالت. 
ــتخدم  ــة، واس ــن يف الزراع ــاتذة املتخصص ــن األس ــة م ــى جمموع ــتبانة ع ــرض االس ــم ع ــة، ت ــات أداة الدراس ــدق وثب ــق بص ــام بتعل في

ــا )0.79(.  ــل ألف ــة معام ــت قيم ــث بلغ ــات Reliability Test ؛ حي ــار الثب اختب
أظهــرت النتائــج أن مشــكلة أســعار الفائــدة املطبقــة عــى القــروض الزراعيــة هــي األكثــر أمهيــة، يليهــا احلصــول عــى قــرض زراعــي، 
وكانــت آخــر مشــكلة مــن حيــث األمهيــة مشــكلة كفــاءة أماكــن التســويق، كــام أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة معنويــة بــن اخلصائــص 

 .P < 0.05 الشــخصية وأمهيــة ودرجــة تأثــر املشــكالت التــي تواجــه مزارعــي النخيــل يف األردن عنــد مســتوى معنويــة
تويص الدراسة برضورة تسهيل حصول املزارعن عى القروض. 

الكلامت املفتاحية: ليكرت، مشكالت النخيل.

املقدمة
تقــع اململكــة األردنيــة اهلاشــمية رشق البحــر األبيــض 
املتوســط بــن خطــي عــرض )29-32( شــامل خــط 
االســتواء وخطي طــول )29-35( رشق خط غرينتش 
عــى مفــرق الطرق املؤديــة إىل قــارات أوروبا، وآســيا، 
وأفريقيــا. وحتدهــا ســوريا شــامالً والســعودية وخليــج 
العقبــة جنوًبــا، والعــراق والســعودية رشًقا، وفلســطن 
املحتلــة غرًبــا. وتتســم بمنــاخ حــوض البحــر األبيــض 
املتوســط مــن حيــث إنــه حــار صيًفــا، وبــارد ممطــر 

 .)Al-Tahat, 2015) ــتاء ش
ــم  ــن أه ــي يف األردن م ــاع الزراع ــار القط ــن اعتب يمك
مســامهته  مــن  الرغــم  عــى  اإلنتاجيــة  القطاعــات 
املتواضعــة يف الناتــج املحــي اإلمجــايل؛ فهــو يتصــل 
ــامهة  ــا مس ــة هل ــة حملي ــطة اقتصادي ــا بأنش ــاال وثيق اتص
بحــوايل )27 %( مــن الناتــج املحــي، ويبلــغ االســتثامر 
أردين،  دينــار  مليــار  قرابــة  الزراعــي  القطــاع  يف 
ــار )وزارة  ــون دين ــغ )324( ملي ــنوية تبل ــة س وبإنتاجي

 .)2009 األردنيــة،  الزراعــة 
الزراعــات  مــن  األردن  يف  النخيــل  زراعــة  وتعتــر 
ــنوات  ــًعا يف الس ــاًرا واس ــهدت انتش ــي ش ــة الت احلديث
زراعتهــا  لســهولة  وذلــك  األخــرة  عــر  اخلمســة 

)العوايــده  املرتفعــة  احلــرارة  درجــات  وحتملهــا 
وآخــرون، 2008(، فعــى الرغــم مــن النــدرة يف املــوارد 
وخصوًصــا امليــاه فــإن املســاحة املزروعــة مــن أشــجار 
النخيــل يف ازديــاد )Al-Tahat, 2015(. وحيــث إن 
الظــروف املناخيــة والبيئيــة واالســتثامرية متوفــرة يف 
جمــال زراعــة النخيــل يف األردن فقــد حظيــت هــذه 
ــاج  ــادة اإلنت ــر، وذلــك هبــدف زي ــامم كب الزراعــة باهت
ــة، 2012(.  ــة األردني ــة )وزارة الزراع ــن النوعي وحتس
اقتصاديــة  مكانــة  ذات  النخيــل  أشــجار  وظلــت 
واجتامعيــة كبــرة عــى امتــداد تاريــخ وجودهــا يف 
أي بقعــة يف الوطــن العــريب؛ وذلــك بــام تــدره مــن 
النخــل،  عائــدات للمزارعــن والعاملــن يف قطــاع 
اإلســالمي،  العــريب  بالــراث  الرتباطهــا  وكذلــك 
فالتمــور تعــد ســلعة غذائيــة اســراتيجية تؤمــن األمــن 
الغذائــي عــى نطــاق الوطــن العــريب )محــود، 2014(، 
وذلــك لفوائــده ومنافعــه الكثــرة؛ حيــث إن كل جــزء 
مــن أجــزاء شــجرة النخيــل لــه اســتخدام يف حيــاة 
اإلنســان، ومــن ثــامر النخــل خيــرج البلــح والتمــر، 
الــذي يمــد اإلنســان بالطاقــة مــن خــالل احتوائــه عــى 
الكثــر مــن الروتينــات واألليــاف واملعــادن املهمــة 
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مثــل الكالســيوم، واحلديــد، والكريــت، والصوديــوم 
واملــاء والســكريات املفيــدة وغرهــا. وتدخــل التمــور 
ــول  ــائل، والكح ــكر الس ــس، والس ــات الدب يف صناع
دافًعــا  للتمــور  الغذائيــة  القيمــة  وتشــكل  واخلــل. 
ــا عــى  أساســيًّا لزراعــة النخيــل؛ حيــث يصنــف علميًّ
أنــه غــذاء كامــل حيتوي عــى 65 % ســكريات و2.5 % 
دهــون و2.5 % بروتــن و15 % مــاء و15 % أليــاف، 
التمــور كمــواد علفيــة  كــام يمكــن االســتفادة مــن 
للثــروة احليوانيــة واســتخدام أليافــه يف صناعــة احلبــال 
واألثــاث، واســتخدام ســعف النخيــل يف الصناعــات 
اخلشــبية واليدويــة الريفيــة وإقامــة األكــواخ واحلواجــز 

وكذلــك اســتخدامه كوقــود )الروابــده، 2010(. 
وقــد ذكــره اهلل تعــاىل يف القــرآن الكريــم: َوالنَّْخــَل 
َباِســَقاٍت هَلَــا َطْلــٌع َنِضيــٌد ِرْزًقــا لِْلِعَبــاِد َوَأْحَيْينَــا بِــِه 
ــن  ــان :10-11 م ــُروُج )اآليت ــَك اخْلُ ــا َكَذلِ ــَدًة َمْيًت َبْل

ســورة ق(. 
وال تتوقــف أمهيــة شــجرة النخيل عند األمهيــة الغذائية 
فحســب، بــل تتعداهــا إىل األمهيــة االقتصاديــة، ودور 
إنتــاج شــجرة النخيــل يف الناتــج املحــي اإلمجــايل، بعــد 
ــن )1082.9(  ــة يف األردن م ــاحة املزروع ــاع املس ارتف
دونــم )1 دونــم يســاوي 1000مــر مربــع( عــام 1994 
إىل )22219.7( دونــم عــام 2014، ومــا رافقــه مــن 
ارتفــاع يف عــدد األشــجار املزروعــة واملثمــرة منهــا 
)14857( شــجرة عــام 1994 إىل )184798( شــجرة 
عــام 2014، وانعكــس ذلــك عــى زيــادة كميــة اإلنتــاج 
مــن )892.5( طــن إىل )9763.6( طــن عــام 2014 

ــة، 2015(.  ــاءات العام ــرة اإلحص )دائ
تعــد منطقــة وادي األردن مــن املناطــق املثاليــة لزراعــة 
النخيــل، وتنتــر زراعة النخيــل فيها لغايــات إنتاجية؛ 
كوهنــا تتمتــع بفصــل نمــو طويــل حــار مشــمس صيًفــا 
درجــات  متوســط  ويكــون  شــتاًء،  دافــئ  ومعتــدل 
احلــرارة يف هــذه املناطــق مــن )8( إىل )35(، تقســم 
ــا لزراعــة  عــى فصــول الســنة؛ ممــا جيعــل مناخهــا مثاليًّ

ــل.  النخي
وليســت  جتميليــة  لغايــات  النخيــل  زراعــة  أمــا 
ــي  ــل يف املناطــق الت ــواع النخي ــة أن ــزرع كاف ــة فت إنتاجي
تقــل فيهــا درجــات احلــرارة يف فصــل الشــتاء دون 
الصفــر، ويكــون فيهــا فصــل النمــو قصــًرا، ويكــون 
فصــل الصيــف معتــدالً نســبيًّا؛ حيــث بلغــت املســاحة 
عــام  دونــم   )15160.9( األردن  وادي  يف  املزروعــة 

2014 شــكلت 68 % مــن إمجــايل املســاحة املزروعــة يف 
األردن، بكميــة إنتــاج بلغــت )5504.5( طــن مشــكلة 
ــة اإلنتــاج عــى مســتوى األردن  نســبة 56 % مــن كمي

)دائــرة اإلحصــاءات العامــة، 2015(. 
إن املســاحات املزروعــة بالنخيــل عــى مســتوى األردن 
ال متثــل ســوى 0.2 % مــن مســاحات األشــجار املثمرة 
بشــكل عــام، هلــذا ونظــًرا لقــدرة النخيــل عــى حتمــل 
ظــروف اجلفــاف والعطــش وارتفــاع عائــده للمــر 
املكعــب مــن امليــاه مقارنــة مــع املــوز واحلمضيــات 
واخلضــار )وزارة الزراعــة واملركــز الوطنــي للبحــوث 
امليــاه  مــوارد  ظــل حمدوديــة  2003( ويف  الزراعيــة، 
بعــض  تواجههــا  التــي  التســويقية  واالختناقــات 
النخيــل،  لزراعــة  القابلــة  املناطــق  يف  املزروعــات 
وتكريًســا ملبــدأ تنويــع مصــادر الدخــل لــدى املزارعــن 
مــا أمكــن، أتــت هــذه الدراســة للبحــث يف املشــكالت 
اإلنتاجيــة والتســويقية التــي تواجــه مزارعــي النخيــل 

األردن.  يف 

هدف الدراسة
أهــم  بتحديــد  الرئيــس  الدراســة  هــدف  يتمثــل 
تواجــه  التــي  والتســويقية  اإلنتاجيــة  املشــكالت 
مزارعــي النخيــل يف األردن، ويتحقــق هــذا اهلــدف 

خــالل: مــن 
دراســة اإلجتــاه العــام لإلنتــاج واملســاحة واإلنتاجية . 1

للنخيــل عى مســتوى األردن.
ــل يف األردن . 2 ــي النخي ــه مزارع ــة توج ــاس درج قي

التــي  والتســويقية  اإلنتاجيــة  املشــكالت  نحــو 
تواجههــم.

وبعــض . 3 التوجــه  درجــة  بــن  العالقــة  حتليــل 
للمزارعــن. واالجتامعيــة  االقتصاديــة  اخلصائــص 

منهجية الدراسة
ــل يف  ــي النخي ــع مزارع ــة بجمي ــع الدراس ــل جمتم يتمث
وادي األردن البالــغ عددهــم )66(، وتــم توزيــع (66( 
اســتبانة كان منهــا )57( اســتبانة صاحلــة للتحليــل مــن 

االســتبانات املوزعــة. 
بطريقــة  البيانــات  جلمــع  اســتبانة  إعــداد  تــم  وقــد 
املقابلــة الشــخصية لتعــرف خصائصهــم، ولقيــاس 
اإلنتاجيــة  املشــكالت  نحــو  املبحوثــن  اجتاهــات 
والتســويقية التــي تواجههــم. وقــد تضمنــت االســتبانة 



3

املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل )العلوم األساسية والتطبيقية(                                                     املجلد 19 - العدد 1 - يونيو  2018م - )1439هــ)

مقياًســا مــن )27( فقــرة، اشــتمل اجلــزء األول مــن 
ــص  ــل بخصائ ــة تتص ــات عام ــى معلوم ــتبانة ع االس
عينــة الدراســة تناولــت: العمــر، املؤهــل العلمــي، 
مقيــاس  واســتخدم  احليــازة.  مســاحة  اخلــرة، 
التدريــج  مخــايس   )Dominick,1982) ليكــرت
لقيــاس اجتاهــات املبحوثــن نحــو املشــكالت )كبــرة 
ا(  ــدًّ ــة ج ــة، قليل ــر، قليل ــطة التأث ــرة، متوس ا، كب ــدًّ ج
وتراوحــت اإلجابــة بــن كبــرة جــدا وأعطيــت مخــس 
ا وأعطيــت درجــة واحــدة.  درجــات، وقليلــة جــدًّ
فيــام بتعلــق بصــدق أداة الدراســة تــم عــرض االســتبانة 
مــن  املحكمــن  مــن  بشــكلها األويل عــى جمموعــة 
قامــوا  الذيــن  الزراعــة،  يف  املتخصصــن  األســاتذة 
مشــكورين بوضــع مالحظاهتــم فيــام يتعلــق ببعــض 
املفاهيــم، وإعــادة صياغــة بعــض األســئلة والفقــرات، 
بالتعديــالت  والقيــام  بآرائهــم  األخــذ  تــم  حيــث 
املقرحــة يف ســياق الدراســة بــام يتناســب مــع العالقــة 

ــث. ــل البح ــرات حم ــن املتغ ب
ــرف  ــات Reliability Test لتع ــار الثب ــتخدم اختب اس
مــدى االتســاق الداخــي ملقيــاس الدراســة. وبلــغ قيمة 
املعامــل ألفــا )0.79(، األمــر الــذي يشــر إىل االتســاق 
الداخــي لفقــرات املقيــاس، حيــث تعتــر قيمــة معامــل 
ألفــا التــي تزيــد عــن )0.60( مقبولــة وتســمح بقيــاس 

 .)Cronbach,1951( اجتاهــات املبحوثــن
واســتخدم أســاليب اإلحصــاء الوصفــي لتلخيــص 
لتحليــل  التحليــي  البيانــات، واإلحصــاء  ووصــف 
برنامــج  باســتخدام  طبيعتهــا  حســب  البيانــات 
االنحــدار  أســلوب  اســتخدم  فقــد   ،SPSS.20
واإلنتاجيــة  واإلنتــاج  املســاحة  التطــور يف  لدراســة 
 ANOVA للتمــور، واســتخدم اختبــار حتليــل التبايــن
ملقارنــة متوســطات االجتاهــات بــن ثــالث جمموعــات 
بــن  املتوســطات  ملقارنــة   t-test واختبــار  أكثــر،  أو 

جمموعتــن. 

النتائج ومناقشتها
دراســة االجتــاه العــام للمســاحة واإلنتــاج واإلنتاجيــة 
ــرة 1994- ــالل الف ــتوى األردن خ ــى مس ــور ع للتم

:2014
تظهــر نتائــج حتليــل اجلــدول رقــم )1( اخلــاص بتطــور 
األردن  يف  للتمــور  واإلنتاجيــة  واإلنتــاج  املســاحة 

خــالل الفــرة الزمنيــة 1994-2014، مــا يــي:

1. تطور مساحة النخيل خالل فرتة 2014-1994
يف  زيــادة  هنــاك  أن   )1( رقــم  اجلــدول  يوضــح 
املســاحة املزروعــة مــن حمصــول التمــور يف األردن؛ 
حيــث كانــت املســاحة املزروعــة للتمــور يف بدايــة 
تزايــدت  ثــم   1994 عــام  دونــم   )1082.9( الفــرة 
 2014 عــام  دونــم   )22219.7( إىل  وصلــت  أن  إىل 
ــدل  ــم، وبمع ــغ )9010.46( دون ــنوي بل ــط س بمتوس
تغــر ســنوي 13 %، وتبــن املعادلــة رقــم )1( االجتــاه 
النخيــل يف األردن خــالل  لتطــور مســاحة  الزمنــي 

 .2014-1994 الفــرة 
Y = - 3874.65 + 1171.37T …………  … )1)
S.E:   1174.04   93.500
t   : -3.300                   12.528
Sig: 0.004             0.000
R2 = 0.88, F = )156.951)*, P<0.05

ــة  ــة طردي ــاك عالق ــة رقــم )1( أن هن يتبــن مــن املعادل
للمســاحة مــع الزمــن )T( حيــث ُيالحــظ أن املســاحة 
ويتضــح  دونــم ســنويا   )1171.37( بمعــدل  تــزداد 
معنويــة املتغــر املســتقل عنــد مســتوى )0.05( وتبــن 
املعادلــة رقــم )1( معنويــة النمــوذج مــن خــالل اختبــار 
 %  88 النمــوذج  وفــر   ،)0.05( مســتوى  عنــد   F
ــاحة(  ــع )املس ــر التاب ــة يف املتغ ــرات احلاصل ــن التغ م
وذلــك مــن خــالل قيمــة معامــل التحديــد املعــدل 
ــة مل  ــرى خارج ــل أخ ــود إىل عوام ــا 12 % فتع R-2، أم

ــوذج.  ــا النم يتضمنه

2. تطور إنتاج النخيل خالل فرتة 2014-1994 
ــادة يف  ــاك زي ــة أن هن ــرة الدراس ــالل ف ــن خ ــن م يتب
اإلنتــاج مــن التمــور؛ حيــث كان إنتــاج التمــور يف 
ــد إىل  ــم تزاي ــة الفــرة )892.5( طــن عــام 1994 ث بداي
ــط  ــام 2014 بمتوس ــن ع ــل إىل )9763.60( ط أن وص
ــنوي  ــر س ــدل تغ ــن وبمع ــغ )4867.16( ط ــاج بل إنت
12.9 %. واملعادلــة رقــم )2( تبــن االجتــاه الزمنــي 

لتطــور إنتــاج النخيــل خــالل فــرة 2014-1994:
Y = - 2050.09 + 628.84 T ………..…… )2)
S.E:  729.58  58.104
t   :  -2.810                  10.823
Sig:  0.011  0.000
R2 = 0.85, F = )117.132)*, P<0.05 
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حيــث تبــن أن هنــاك عالقــة طرديــة لإلنتــاج مــع 
بمعــدل  يــزداد  اإلنتــاج  أن  يتضــح  حيــث  الزمــن؛ 
املتغــر  معنويــة  وتتضــح  ســنويا،  طــن   )628.84(
املســتقل عنــد )0.05(، ومعنويــة النمــوذج مــن خــالل 
ــار F عنــد مســتوى )0.05(، واســتطاع النمــوذج  اختب
أن يفــر 85 % مــن التغــرات احلاصلــة يف املتغــر 
التابــع )اإلنتــاج( وذلــك مــن خــالل قيمــة معامــل 
التحديــد املعــدل R-2، بينــام تعــود 15 % مــن التغــرات 
إىل عوامــل أخــرى خارجــة مل يتضمنهــا النمــوذج. 

3. تطور إنتاجية النخيل خالل فرتة 2014-1994
يتضــح مــن اجلــدول رقــم )1( أن هنــاك زيــادة يف 
الدونــم يف  إنتاجيــة  بلغــت  التمــور حيــث  إنتاجيــة 
ثــم   1994 عــام  طن/دونــم   )0.82( الفــرة  بدايــة 
بــدأت يف التناقــص إىل أن وصلــت إىل )0.45( طــن/
دونــم عــام 2014، ومتوســط إنتاجيــة بلــغ )0.56( 
طــن/ دونــم وبمعــدل انخفــاض بلــغ )0.55(، أي 
بمتوســط إنتاجيــة 56 كغــم/ نخلــة )كل واحــد دونــم 
يــزرع بعــر أشــجار نخيــل( وهــو متوســط بعيــد عــن 
املتوســط العلمــي الــذي يصــل إىل 100 كغــم/ نخلــة 
ــة واألرايض  ــق اجلاف ــات املناط )املركــز العــريب لدراس
القاحلــة، 1996(، واملعادلــة رقــم )3( تبــن االجتــاه 
ــة النخيــل خــالل فــرة 1994- الزمنــي لتطــور إنتاجي

:2014
Y = 0.903 - 0.116 T + 0.010T2 - 0.001T3 ...)3)
S.E     0.106    0.041      0.004       0.001
t         8.533    -2.846     2.428      -2.144
Sig      0.000     0.047      0.027      0.011
R-2 = 0.30,   F = )3.701)*  

يتبــن مــن املعادلــة رقــم )3( وهــي مــن الدرجــة الثالثــة 
أن اإلنتاجيــة متذبذبــة خــالل فــرة الدراســة، كــام تبــن 
ــد  ــار F عن ــة النمــوذج مــن خــالل اختب ــة معنوي املعادل
أن  النمــوذج  واســتطاع   ،)0.05( معنويــة  مســتوى 
يفــر 30 % مــن التغــرات احلاصلــة يف املتغــر التابــع 
)اإلنتــاج( وذلــك مــن خــالل قيمــة معامــل التحديــد 
إىل  التغــرات  مــن   %  70 تعــود  بينــام   ،R-2 املعــدل 

ــوذج.  ــا النم ــة مل يتضمنه ــرى خارج ــل أخ عوام

جدول )1(: تطور املساحة واإلنتاج واإلنتاجية للتمور يف 
األردن خالل فرة 2014-1994
 )املساحة /دونم، اإلنتاج/ طن(

اإلنتاجية اإلنتاج املساحة السنوات
0.82 892.5 1.082.9 1994

0.59 640.9 1.082.9 1995

0.82 910.1 1.106.4 1996

0.52 1.107.40 2.120.5 1997

0.56 1.406.70 2.498.0 1998

0.44 1.103.60 2.511.4 1999

0.50 1.320.50 2.641.0 2000

0.54 1.413.80 2.641.0 2001

0.61 2.105.90 3.456.3 2002

0.34 1.897.30 5.535.5 2003

0.66 4.067.70 6.148.0 2004

0.51 3.114.90 6.148.0 2005

0.60 3.964.80 6.560.0 2006

0.42 6.531.80 15.727.2 2007

0.45 7.436.50 16.373.2 2008

0.58 9.680.90 16.681.2 2009

0.66 11.240.60 17.079.2 2010

0.63 11.213.40 17.690.2 2011

0.56 10416.70 18397.20 2012

0.55 11980.70 21519.80 2013

0.45 9763.60 22219.70 2014

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 2015.  

اخلصائص االقتصادية واالجتامعية للمبحوثني:
ــن  ــّن اجلــدول رقــم )2( أن متوســط أعــامر املبحوث ُيب
 ،)9.71( معيــاري  بانحــراف  ســنة   )37.73( كان 
 )17.54( اخلــرة  متوســط  أن  النتائــج  وأظهــرت 
ــط  ــغ متوس ــام بل ــاري )5.11(، ك ــراف معي ــنة بانح س
مســاحة احليــازات )59.67( دونــم بانحــراف معيــاري 
)16.93(. وتشــر النتائــج إىل أن 75 % مــن املبحوثــن 
هــم جامعيــون، ومــا يقــارب 25 % هــم مــن محلــة 

الثانــوي ومــن الذيــن ال يقــرؤون وال يكتبــون.



5

املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل )العلوم األساسية والتطبيقية(                                                     املجلد 19 - العدد 1 - يونيو  2018م - )1439هــ)

اجلدول رقم )2(: توزيع املبحوثن حسب اخلصائص 
)n=57( االقتصادية واالجتامعية

الوسط املتغر
احلسايب

ري
عيا

ف امل
حرا

الن
املجموعا

رار
تك

ال

سبة
الن

37.739.7157100العمر

17.545.1157100اخلرة

59.6716.9357100املساحة

مي
لعل

ل ا
ؤه

1119.3أميامل

35.3ثانوي

4375.4جامعي

املصدر: املعاجلة اإلحصائية. 

ــي  ــة والتســويقية الت ــد درجــة املشــكالت اإلنتاجي حتدي
تواجــه مزارعــي النخيــل:

هنــاك معوقــات ذات تأثــر واضــح عــى إنتــاج النخيــل 
مــن الناحيــة االقتصاديــة منهــا مــا هــو فنــي مثــل الــري 
وانتشــار اآلفــات والكثافــة اإلنتاجيــة وعــدم اســتخدام 
امليكنــة يف األعــامل املزرعيــة، ومنهــا مــا هــو اقتصــادي 
مثــل ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج حيــث يشــكو كثــر مــن 
)املــالح  املتغــرة  التكاليــف  ارتفــاع  مــن  املزارعــن 
ــة  ــاض إنتاجي ــن انخف ــا م ــيني، 2003(، وغره واحلس
ــة يف  ــورة واضح ــعار بص ــات األس ــع تقلب ــجرة م الش
ــة  ــي، باإلضاف ــج النهائ ــاج واملنت ــارص اإلنت كل مــن عن
إىل نقــص املعلومــات الرضوريــة ملزارعــي النخيــل 

ــن أمحــد، 2003(.  )ب
ُيبــن اجلــدول رقــم )3( متوســطات درجــات فقــرات 

ــي تواجــه  ــة والتســويقية الت ــاس املشــاكل اإلنتاجي مقي
مزارعــي النخيــل يف األردن؛ فقــد بلــغ املتوســط العــام 
للمقيــاس )3.27( درجــة بانحــراف معيــاري )0.43( 
وهــي تعــادل 65 % مــن الدرجــة الكليــة )5 درجات(. 
وكانــت أعــى الفقــرات درجــة فقــرة رقــم )6( أســعار 
الفائــدة املطبقــة عــى القــروض الزراعيــة بمتوســط 
ــاري 0.50 %، تالهــا  )4.88( درجــة وبانحــراف معي
مــن حيــث األمهيــة احلصــول عــى قــرض زراعــي مــن 
مؤسســة اإلقــراض الزراعيــة بمتوســط )4.84( درجــة 
ــع  ــق م ــا تواف ــذا م ــاري 0.62 %، وه ــراف معي وبانح
دراســة )بــن عيــي، 2002( بــأن القــروض وتكاليــف 
احلصــول عليهــا مــن أهــم املعوقــات التــي تواجــه 
قــرض  عــى  احلصــول  فعمليــة  النخيــل،  مزارعــي 
تتطلــب ضامنــات - كــام هــو يف البنــوك التجاريــة - 
وال يســتطيع معظــم املزارعــن تأمــن هــذه الضامنــات 
وبالتــايل عــدم حصوهلــم عــى قــروض زراعيــة لتنميــة 
القطــاع وتطويــره وبالتــايل تؤثــر مشــكلة احلصــول 
عــى القــرض الزراعــي وارتفــاع أســعار الفائــدة عــى 
الوضــع اإلنتاجــي للتمــور. وكان أدنــى متوســط يف 
ــويق  ــن التس ــاءة أماك ــم )12( كف ــرة رق ــاس للفق املقي
مــن حيــث املــكان واملســاحة بمتوســط )1.87( درجــة 

وبانحــراف معيــاري )1.19(.
أثــره  لــه  يكــون  املناســبة  توفــر األســواق  إن عــدم 
ــور  ــي للتم ــع اإلنتاج ــور الوض ــدم تط ــى ع ــغ ع البال
املجزيــة  األســعار  عــى  املــزارع  حصــول  وعــدم 
العائــدات  وانخفــاض  اإلنتــاج  تكاليــف  وارتفــاع 
للمنتــج. وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق معنويــة بــن 
املتوســط العــام ملقيــاس االجتاهــات نحــو املعيقــات 
املقيــاس مل  15 % مــن فقــرات  )P=0.000(، إال أن 
تكــن ذات فــرق معنــوي جوهــري يف متوســط الدرجــة 

الكليــة للمقيــاس. 

اجلدول رقم )3(: املشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه مزارعي النخيل يف األردن

رقم 
االنحراف املتوسطفقرات املقياسالفقرة

P<0.05dfقيمة tاملعياري
مستوى 

التأثر

منخفض7.060.00055-1.881.19كفاءة أماكن التسويق من حيث املكان واملساحة12

منخفض4.900.00050-2.041.40انخفاض الصادرات من التمور9

منخفض4.420.00055-2.181.39الوسطاء يف البيع17
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تابع جدول )3(:
رقم 
االنحراف املتوسطفقرات املقياسالفقرة

P<0.05dfقيمة tاملعياري
مستوى 

التأثر
منخفض3.640.00053-2.261.49بعد مراكز اإلنتاج عن التسويق18

منخفض4.630.00055-2.271.18كثرة جتار التمور16

منخفض4.310.00056-2.321.20انخفاض الطلب املحي عى التمور8

منخفض3.210.00056-2.371.48توفر اإلمكانات املالية لتوفر أعامل التوسع7

منخفض2.680.01052-2.451.49أصناف النخيل املستخدمة يف الزراعة23

4
ــن  ــا م ــوىص هب ــل وامل ــة النخي ــة لزراع ــاليب احلديث ــاع األس اتب

ــي ــاد الزراع منخفض2.770.00856-2.511.34اإلرش

منخفض2.600.01255-2.521.39انخفاض أسعار التمور املحلية13

25
التــي تســتخدم يف عمليــات خدمــة  توفــر اآلالت احلديثــة 

النخيــل منخفض2.500.01556-2.561.32أشــجار 

منخفض1.830.07452-2.641.43توفر خمازن مناسبة للتخزين15

منخفض1.740.08756-2.741.14مدى االهتامم بمزارع النخيل2

متوسط3.071.000.530.59756دعم اإلرشاد الزراعي للنواحي الفنية يف زراعة النخيل3

26
ــراض  ــن األم ــة م ــال الوقاي ــي يف جم ــاد الزراع ــات اإلرش خدم

ــات متوسط3.191.171.240.22056واآلف

27
ــاج بمراكــز  ــز اإلنت ــط مراك ــي ترب ــر طــرق املواصــالت الت توف

ــويق متوسط3.260.426.960.00055التس

متوسط3.581.622.670.01054انخفاض الطلب عى خملفات النخيل14

مرتفع3.741.364.000.00053جتاوز أشجار النخيل السن املحددة لإلنتاج24

مرتفع3.790.827.290.00056توفر العاملة الفنية املدربة1

مرتفع3.861.235.270.00056ملوحة املياه املستخدمة يف الري21

مرتفع4.111.137.390.00056توفر مياه الري عى مدار العام22

مرتفع4.470.7814.230.00056ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج20

مرتفع4.490.9112.390.00056العبوات املستعملة جلمع املحصول11

مرتفع4.500.9511.770.00055مالءمة العبوات املستعملة يف تعبئة التمور10

مرتفع4.550.8314.020.00055ارتفاع أجور العاملة19

مرتفع4.840.6222.400.00056احلصول عى قرض زراعي من مؤسسة اإلقراض الزراعية5

مرتفع4.880.5028.200.00056أسعار الفائدة املطبقة عى القروض الزراعية6

3.270.434.720.00056متوسط املقياس

املصدر: املعاجلة اإلحصائية. 
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املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل )العلوم األساسية والتطبيقية(                                                     املجلد 19 - العدد 1 - يونيو  2018م - )1439هــ)

املشــكالت  تأثــر  درجــة  بــني  العالقــة  حتليــل 
ــل  ــي النخي ــه مزارع ــي تواج ــويقية الت ــة والتس اإلنتاجي

واالجتامعيــة: االقتصاديــة  وخصائصهــم 
تعــد اخلصائــص االقتصاديــة واالجتامعيــة ذات دور 
ــد درجــة اجتــاه املبحوثــن نحــو العمــل؛  مهــم يف حتدي
ــاحة  ــرة ومس ــي، اخل ــتوى التعليم ــر، املس ــل العم ؛ مث
احليــازة. وقــد تــم اســتخدام االختبــارات املعمليــة 
االقتصاديــة  اخلصائــص  بــن  العالقــة  لتحليــل 
واالجتامعيــة وفًقــا لنتائــج اختبــار كوملوغــوروف- 
توزيــع  مقاربــة  أظهــرت  التــي   )KS( ســمرنوف 
 ،Z=0.826( الطبيعــي  للتوزيــع  الدراســة  مقيــاس 

 .)P-value = 0.502
ويبــن اجلــدول رقــم )4( اخلــاص بتحليــل العالقــة 
ــويقية  ــة والتس ــكالت اإلنتاجي ــر املش ــة تأث ــن درج ب
ــم  ــض خصائصه ــل وبع ــي النخي ــه مزارع ــي تواج الت

االقتصاديــة واالجتامعيــة. 
تظهــر نتائج اجلــدول رقــم )4( املتعلق بتحليــل العالقة 
ــويقية  ــة والتس ــكالت اإلنتاجي ــر املش ــة تأث ــن درج ب
ــم  ــض خصائصه ــل وبع ــي النخي ــه مزارع ــي تواج الت
ــاحة  ــرة ومس ــر واخل ــة كالعم ــة واالجتامعي االقتصادي
ــة  ــروق معنوي ــود ف ــي، وج ــتوى التعليم ــازة واملس احلي
بــن املتغــرات املدروســة ومتوســط املقيــاس العــام 

 .P<0.05 ــة ــتوى معنوي ــد مس عن

اجلدول رقم )4(: نتائج حتليل العالقة بن درجة تأثر 
املشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه مزارعي 
النخيل وبعض خصائصهم االقتصادية واالجتامعية

غر
املت

بار
خت

اال
وع 

ن

ايب
حلس

ط ا
سو

ال

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

امل

بار
خت

اال
مة 

قي

الة
الد

ى 
ستو

م

العمر 
)سنة(

T
R37.739.713.628

-0.351
0.001
0.007

اخلرة 
)دونم(

T
R17.545.12.096

-0.291
0.041
0.028

املساحة 
احليازة

T
R59.6716.932.419

-0.361
0.019
0.007

املستوى 
التعلمي

F
S.C

2.770
0.425

0.037
0.001

املصدر: املعاجلة اإلحصائية. 

االستنتاجات
بلــغ متوســط أمهيــة املشــكالت اإلنتاجيــة والتســويقية 
التــي تواجــه مزارعــي النخيــل )3.27( درجــة، حيــث 
ــة  ــدة املطبق ــعار الفائ ــي أس ــكالت ه ــم املش ــت أه كان
عــى القــروض الزراعيــة وآخرهــا أمهيــة كفــاءة أماكــن 

التســويق مــن حيــث املــكان واملســاحة. 
ــن  ــلبية ب ــة س ــة معنوي ــود عالق ــج وج ــرت النتائ أظه
اخلصائــص االقتصاديــة واالجتامعيــة وأمهيــة ودرجــة 
تأثــر املشــكالت التــي تواجــه مزارعــي النخيــل يف 

 .P < 0.05 األردن عنــد مســتوى معنويــة

التوصيات
تســهيل اإلجــراءات والعقبــات التــي حتــد مــن حصول 
املزارعــن عــى القــروض وتوجيههــم التوجيــه الســليم 

استثامرها.  يف 
تقديــم اخلدمــات اإلرشــادية ملزارعــي النخيــل بشــكل 
دوري وتعريفهــم إىل أفضــل طــرق اخلدمــة وأســاليب 
وتوعيتهــم  للمحصــول،  واحلفــظ  والتعبئــة  اجلنــي 
الســتخدام األســاليب احلديثــة يف الزراعــة، للعمــل 
ــو  ــا مزارع ــي يواجهه ــكالت الت ــر املش ــل أث ــى تقلي ع

النخيــل يف األردن. 

املراجع
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اجلزائريــة  باجلمهوريــة  والــوادي  بســكرة  حمافظتــي 
العلمــي  اللقــاء  إصــدارات  الشــعبية.  الديمقراطيــة 
الــدويل لنخيــل التمــر، كليــة الزراعــة والطــب البيطــري 
بالقصيــم، القســم العــريب )اجلــزء الثــاين(، 697 - 724.
بــن عيــي، بشــر. 2002. املعوقات اإلنتاجيــة والتصديرية 
ــوم  ــة العل ــر. جمل ــا يف اجلزائ ــة مواجهته ــور وكيفي للتم
ــر،   ــكرة، اجلزائ ــث، جامعــة بس اإلنســانية، العــدد الثال

ص ص 85-69. 
االقتصاديــة  األمهيــة   .2014 رحيــم.  رعــد  محــود، 
جملــة  التمــور.  وإنتــاج  النخيــل  لزراعــة 
العــراق، والســتون،  الثالــث  العــدد   ديــاىل، 

ص ص 409-385. 
الزراعيــة  املســوح   .2015 العامــة.  اإلحصــاءات  دائــرة 

األردن.  الســنوية. 
الروابــده، فــداء. 2010. واقــع زراعــة النخيــل يف األردن.

وزارة الزراعــة، عــامن، األردن. 



املشكالت اإلنتاجية والتسويقية التي تواجه مزارعي النخيل في األردن                                                       إبراهيم سليمان الطاهات و محمد سالم الطراونه

8

العوايــده، حممــد عقيــل، والروابــده، فــداء، ومصاحلــه، 
نجــاح، والدراويــش، ســمر، والقاســم، مصطفــى، 
وغنيــم، هــاين، والعيســى، آمنــة. 2008. واقــع زراعــة 
الزراعــي،  اإلقــراض  مؤسســة  األردن.  يف  النخيــل 

األردن.  عــامن، 
واألرايض  اجلافــة  املناطــق  لدراســات  العــريب  املركــز 
القاحلــة. 1996. دراســة حتليليــة لألنظمــة الزراعيــة 
وتقييــم املنعكســات االقتصاديــة للمعوقــات الفنيــة 
التــي جتابــه قطــاع النخيــل يف اجلمهوريــة التونســية. 

 .73 ص 
 .2003 عبد العزيــز.  واحلســيني،  جــالل،  املــالح، 
تكاليــف اإلنتــاج لتمــر اخلــالص بواحــة األحســاء 
اللقــاء  إصــدارات  الســعودية.  العربيــة  باململكــة 
العلمــي الــدويل لنخيــل التمــر، كليــة الزراعــة والطــب 
 البيطــري بالقصيــم، القســم العــريب، اجلــزء الثــاين،

ص ص 843 - 853. 

وزارة الزراعة األردنية. 2009. التقرير السنوي. 
وزارة الزراعة األردنية. 2012. التقرير السنوي.  

الزراعيــة.  للبحــوث  الوطنــي  واملركــز  الزراعــة  وزارة 
واآلفــاق  األردن  يف  النخيــل  زراعــة  واقــع   .2003

األردن.  عــامن،  اقتصاديــة.  دراســة  املســتقبلية 
Al-Tahat, E.2015. Analysis of agricultural 

policies affecting medjool date palm 
cultivation in Jordan. Journal of 
Agricultural Science.7)4): 129-134

Cronbach, Lee J. 1951. Coefficient Alpha 
and the internal structure of   tests, 
16)3):297-334.

Dominick, S. 1982. Schaum’s Outline of 
Theory and Problems of Statistics and 
Econometrics, McGraw – Hall Book 
Company, USA.



9

املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل )العلوم األساسية والتطبيقية(                                                     املجلد 19 - العدد 1 - يونيو  2018م - )1439هــ)

Production and Marketing Problems Encountering 
Palm Trees Farmers in Jordan 

Ebraheem Suliman Al- Tahat and Mohammad Salem Al-Tarawneh
Department of Agricultural Economics and Extension, Faculty of Agriculture

Jerash University, Jerash, Jordan
 Received 5 January 2017 - Accepted 28 March 2017

ABSTRACT
Palm cultivation in Jordan is relatively new and have seen significant expansion. This is due to suitab climate, 
investment conditions, and the application of income diversification policies in Jordan. The purpose of this work 
is to explore the problems confronting palm trees farmers in Jordan and measure the degree of their concern with 
these problems. In addition, it aimed to analyze the economic and social characteristics of the farmers throughout 
a questionnaire distributed to 57 farmers. The questionnaire included a scale of 27 sections with its first section 
covering general information including age, qualification, experience, and the farmland area. Five points Likert 
Scale was used to measure the response of the farmers to the problems. Reliability and consistency of the study 
tool was evaluated by a group of expert doctors in agriculture. Reliability test alpha coefficient was 0.79. 
The results showed that interest rate on agricultural loans is the most important problem followed by obtaining 
agricultural loan. The least important problem was the inadequacy of market places. The results also showed the 
existence of a significant relation between personal characteristic with the importance and degree of problems 
affecting farmers of palm trees in Jordan at a significant level P<0.05. The study thus recommends facilitating 
measures and overcoming the procedural obstacles of obtaining agricultural loans for farmers. 

Key Words: Likert, Palm trees problems. 


