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 الملخص 
اس��تھدف ھ��ذا البح��ث التع��رف عل��ي المعوق��ات الت��ي تواج��ھ مص��دري محص��ول الم��انجو ف��ي 

حی�ث ت�م ، مصر من خالل عمل استبیان اعد خصیصا للقائمین بتصدیر محصول المانجو المصریة
اس��تمارة اس��تبیان لمجموع��ة متنوع��ة م��ن الش��ركات الت��ي تعم��ل ف��ي مج��ال تص��دیر  15جم��ع ع��دد 

حیث اوضحت الدراسة االس�تطالعیة ان ھن�اك العدی�د م�ن المش�اكل الت�ي تواج�ھ  ،محصول المانجو
حی�ث أوض�حت  ، الصادرات المص�ریة م�ن محص�ول الم�انجو والمتعلق�ة ب�الفرز والت�دریج والتعبئ�ة

% م�ن اھتمام�ات المص�درین، تلیھ�ا ف�ى 18.05الس�تطالعیة أن تل�ك المش�اكل تمث�ل نح�و الدراسة ا
% م�ن 17.81المرتبة الثانیة المشاكل المتعلقة بالتمویل والتأمین على الصادرات بنسبة بلغ�ت نح�و 

اھتمامات المصدرین، ثم تأتى فى المرتبة الثالثة المشاكل المتعلقة بجمع المحصول للتص�دیر والت�ي 
% م�ن اھتمام�ات المص�درین ، وت�أتى 17.58على كفاءة العملیة التصدیریة حی�ث تمث�ل نح�و  تؤثر

في المرتبة الرابعة المشاكل المتعلقة باإلجراءات التى تتخذھا الحكومة تجاه المصدرین بنسبة بلغت 
% م��ن اھتمام��ات المص��درین، تلیھ��ا المش��اكل المتعلق��ة بالنق��ل ال��داخلى ف��ى المرتب��ة 11.16نح��و 
% من اھتمامات المصدرین، تلیھا فى المرتب�ة السادس�ة المش�اكل 10.69مسة بنسبة بلغت نحو الخا

%، تلیھ�ا ف�ى المرتب�ة الس�ابعة المش�اكل المتعلق�ة 9.03المتعلقة بالتخزین والتبرید بنسبة بلغ�ت نح�و 
 %، وت��أتى ف��ى المرتب��ة الثامن��ة واألخی��رة المش��اكل8.31بالمعلوم��ات التس��ویقیة بنس��بة بلغ��ت نح��و 

 % من اھتمامات المصدرین.7.36المتعلقة بالدول المستوردة بنسبة بلغت نحو 

 ., محصول المانجومشكالت متعلقة بكفاءة التصدیر, المعوقات التصدیریة  الكلمات المفتاحیة:

 :مقدمة
تعتبر محاصیل الفاكھة من المحاص�یل التص�دیریة الھام�ة والواع�دة والت�ي یمك�ن تنمیتھ�ا ف�ي 

) 2019(محم�د وآخ�رون، ة ووضعھا عل�ى رأس خط�ة األولوی�ات التص�دیریة العالمی�ة الفترة المقبل
واإلكتفاء الذاتي منھا أوالً وذلك نظراً لزیادة الطلب العالمي علیھا في الفترة األخیرة وبالتالي یج�ب 
دراسة األسواق المستوردة ومتطلباتھا. وكذلك إعادة تخطیط الص�ادرات بم�ا یتناس�ب م�ع التغی�رات 

، والعم���ل عل���ى زی���ادة اإلنت���اج س���واء م���ن خ���الل التوس���ع ف���ي )2008(محم���د وآخ���رون،  ولی���ةالد
ص�ادرات كمیة . حیث بل�غ متوس�ط )2018(فایزة،  المساحات المزروعة أو زیادة اإلنتاجیة الفدانیة

ألف ط�ن، بینم�ا بل�غ متوس�ط قیم�ة  24.60)، حوالي 2019-2000المانجو في مصر خالل الفترة (
ملی�ون دوالر، بمتوس�ط س�عر تص�دیر  20.96في مصر خالل تلك الفترة حوالي  صادرات المانجو

جو المص��ري ندوالر/ ط��ن، وك��ان م��ن أھ��م ال��دول المس��توردة لمحص��ول الم��ا 705.2بل��غ ح��والي 
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، 19.81 ، لیبیا بكمیة ص�ادرات بلغ�ت ح�واليالسعودیة، اإلمارات، لبنان، الكویت، عمان، البحرین
 ألف طن على الترتیب. 1.63و 1.70،  2.41،  4.19،  5.09،  5.32

 :مشكلة البحث

تواجھ الصادرات المصریة من محصول المانجو، العدید من المشاكل والمعوقات التي تؤدى 
إلى انخفاض الكمیات المصدرة منھا إلى األسواق العالمیة، وتقلل من إمكانیة المنافسة ف�ي األس�واق 

 صادرات ذلك المحصول الواعد. الخارجیة، وبالتالي تضعف القدرة على تنمیة
 البحث: الھدف من 

تل��ك المعوق��ات الت��ي تواج��ھ مص��دري اساس��یة ال��ي التع��رف عل��ي  ھ��ذا البح��ث بص��فة یھ��دف
 محصول المانجو في مصر.

 الطریقة البحثیة ومصادر البیانات:
 2Xاعتمد البحث في تحقیق اھداف�ھ عل�ي اس�لوب التحلی�ل الوص�في والكم�ي مث�ل تق�دیر قیم�ة 

م�ا اذا كان�ت المش�كلة موج�ودة او غی�ر موج�ودة ، كم�ا ت�م االس�تعانة باس�لوب تحلی�ل التب�این  الثبات
 لتوضیح معنویة الفروق بین تلك المشاكل.

 مصادر البیانات:
اعتمدت الدراسة في تحقیق اھدافھا علي بیانات فعلیة من خالل عمل اس�تبیان اع�د خصیص�ا 

اس�تمارة اس�تبیان لمجموع�ة  15ت�م جم�ع ع�دد  للقائمین بتص�دیر محص�ول الم�انجو المص�ریة حی�ث
 متنوعة من الشركات التي تعمل في مجال تصدیر محصول المانجو.

 نتائج البحث ومناقشتھا:
 محصول المانجو في مصر كما یلي:تم تصنیف المشاكل التي یتعرض لھا مصدري 

ى عم�ال ع�دم ت�وفر الخب�رة ل�دوتتض�من ( المعوقات المتعلقة بجمع المحصول للتص�دیر: -1
الجمع، ارتفاع نسبة الت�الف أثن�اء الجم�ع، س�یطرة تج�ار الجمل�ة عل�ى األس�عار، ع�دم ت�وفر الكمی�ات 
المناس��بة للتص��دیر، ع��دم ت��وفر األص��ناف المناس��بة للتص��دیر، ارتف��اع س��عر المحص��ول ف��ي الس��وق 

 المحلى، إصابة المحصول باألمراض، عدم مالئمة أوقات الحصاد مع فترات التصدیر)
تتضمن (ارتفاع نس�بة الفاق�د أثن�اء وقات المتعلقة بمحطات الفرز والتدریج والتعبئة: المع -2

عملی��ة الف��رز والت��دریج، ارتف��اع تك��الیف عملیت��ي الف��رز والت��دریج، ع��دم وج��ود عمال��ة مدرب��ة عل��ى 
عملیت��ي الف��رز والت��دریج، ع��دم ت��وفر العب��وات المناس��بة لتعبئ��ة المحص��ول، ارتف��اع أس��عار عب��وات 

غلی��ف، ارتف��اع نس��بة الفاق��د أثن��اء التعبئ��ة والتغلی��ف، ص��غر حج��م الكمی��ات المنتج��ة م��ن وأدوات الت
 العبوات وأدوات التغلیف).

تتضمن (عدم توفر وسائل النقل المجھ�زة والمناس�بة، المعوقات المتعلقة بالنقل الداخلي:  -3
وفر الطرق الممھدة م�ن ارتفاع أسعار النقل الداخلي، ارتفاع نسبة الفاقد أثناء نقل المحصول، عدم ت

 المزارع إلى الُمصدر).
تتض��من (ع��دم ت��وفر الثالج��ات، ُبع��د وح��دات  المعوق��ات المتعلق��ة ب��التخزین والتبری��د : -4

 التخزین). فالتخزین والتبرید عن المزارع، ارتفاع تكالی
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تتض��من (ع��دم كفای��ة التموی��ل  المعوق��ات المتعلق��ة بالتموی��ل والت��أمین عل��ى الص��ادرات: -5
زم للص���ادرات، ارتف���اع أس���عار فائ���دة الق���روض، ال���روتین والتعقی���د اإلداري عل���ى الق���روض ال���ال

الممنوحة، كثرة المخاطر التي تواجھ تصدیر السلع الزراعی�ة، ص�عوبة ت�وفیر الض�مانات المطلوب�ة 
 للحصول على القرض، عدم كفایة القرض االئتماني للصادرات).

: تتض�من (ال�روتین المعق�د تج�اه  جاه المصدرینالمعوقات المتعلقة بإجراءات الحكومة ت -6
إج����راءات التص����دیر، ارتف����اع رس����وم الرقاب����ة عل����ى ص����ادرات الم����انجو، تواج����د المحس����وبیات 

 واإلكرامیات، عدم وعى المسئولین بكیفیة التعامل مع المصدرین).
تتض���من (ع���دم ت���وفر النش���رات الخاص���ة المعوق���ات المتعلق���ة بالمعلوم���ات التس���ویقیة:  -7

ار وطلبات الدول المستوردة، نق�ص المعلوم�ات المتحص�ل علیھ�ا م�ن وس�ائل اإلع�الن، ع�دم باألسع
 توفر المعلومات الكافیة عن األسواق المستوردة).

تتض��من (مبالغ��ة بع��ض ال��دول ف��ي مواص��فات  المعوق��ات المتعلق��ة بال��دول المس��توردة: -8
قھا، قی�ام الس�لطات بحظ�ر دخ�ول الجودة المطلوبة، دعم الدول لمنتجاتھا بھدف المحافظة على أس�وا

 المانجو بحجة وجود إصابة).
ویتن���اول ھ���ذا الج���زء م���ن البح���ث نت���ائج الدراس���ة المیدانی���ة للمعوق���ات الت���ي تواج���ھ النش���اط 

أن ھناك العدید من المش�اكل  )1المصریة حیث یوضح الجدول رقم (التصدیري لمحصول المانجو 
جو والمتعلق��ة الف��رز والت��دریج والتعبئ��ة حی��ث الت��ي تواج��ھ الص��ادرات المص��ریة م��ن محص��ول الم��ان

% م�ن اھتمام�ات المص�درین، 18.05أوضحت الدراسة االس�تطالعیة أن تل�ك المش�اكل تمث�ل نح�و 
تلیھ��ا ف��ى المرتب��ة الثانی��ة المش��اكل المتعلق��ة بالتموی��ل والت��أمین عل��ى الص��ادرات بنس��بة بلغ��ت نح��و 

الثالثة المشاكل المتعلق�ة بجم�ع المحص�ول % من اھتمامات المصدرین، ثم تأتى فى المرتبة 17.81
% م��ن اھتمام��ات 17.58للتص��دیر والت��ي ت��ؤثر عل��ى كف��اءة العملی��ة التص��دیریة حی��ث تمث��ل نح��و 

المصدرین، وت�أتى ف�ي المرتب�ة الرابع�ة المش�اكل المتعلق�ة ب�اإلجراءات الت�ى تتخ�ذھا الحكوم�ة تج�اه 
، تلیھ��ا المش��اكل المتعلق��ة بالنق��ل % م��ن اھتمام��ات المص��درین11.16المص��درین بنس��بة بلغ��ت نح��و 

% م��ن اھتمام��ات المص��درین، تلیھ��ا ف��ى 10.69ال��داخلى ف��ى المرتب��ة الخامس��ة بنس��بة بلغ��ت نح��و 
%، تلیھ�ا ف�ى المرتب�ة 9.03المرتبة السادسة المشاكل المتعلقة بالتخزین والتبری�د بنس�بة بلغ�ت نح�و 

%، وت��أتى ف��ى المرتب��ة 8.31غ��ت نح��و الس��ابعة المش��اكل المتعلق��ة بالمعلوم��ات التس��ویقیة بنس��بة بل
% م��ن اھتمام��ات 7.36الثامن��ة واألخی��رة المش��اكل المتعلق��ة بال��دول المس��توردة بنس��بة بلغ��ت نح��و 

 المصدرین.
 أھم المشاكل التي تواجھ مصدري محصول المانجو في مصر .1جدول 
 % التكرار المجموعات م
 17.58 74 جمع المحصول للتصدیر 1
 18.05 76 التعبئةالفرز والتدریج و 2
 10.69 45 النقل الداخلي  3
 9.03 38 التخزین والتبرید 4
 17.81 75 التمویل والتامین على الصادرات 5
 11.16 47 إجراءات الحكومة تجاه المصدرین 6
 8.31 35 المعلومات التسویقیة 7
 7.36 31 المشاكل المتعلقة بالدول المستوردة 8

 100 421 المجموع
 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من المصدر
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 المشاكل المتعلقة بجمع المحصول للتصدیر:  -1

)، یتض�ح أن مش�كلة ارتف�اع س�عر المحص�ول ف�ى 2من خالل النتائج ال�واردة بالج�دول رق�م (
تى % من اھتمامات المصدرین، بینما تأ86.67السوق المحلى تأتى في المرتبة األولى بنسبة بلغت 

%، 80مش��كلة ع��دم مالئم��ة أوق��ات الحص��اد م��ع فت��رات التص��دیر ف��ي المرتب��ة الثانی��ة بنس��بة بلغ��ت 
%، وتأتى مش�كلة 73.33بنسبة بلغت نحو  ارتفاع نسبة التالف أثناء الجمعوتأتى في المرتبة الثالثة 

ات % م�ن اھتمام�66.67عدم توفر األص�ناف المناس�بة للتص�دیر ف�ي المرتب�ة الرابع�ة بنس�بة بلغ�ت 
المصدرین، وتأتى ف�ي المرتب�ة الخامس�ة ع�دم ت�وفر الخب�رة ل�دى عمال�ة جم�ع وقط�ف الثم�ار بنس�ب 

%، بینما ت�أتى ف�ى المرتب�ة السادس�ة مش�كلة س�یطرة تج�ار الجمل�ة عل�ى األس�عار 56.25بلغت نحو 
%، ث�م تلیھ�ا مش�كلة إص�ابة المحص�ول باآلف�ات واألم�راض ف�ى 53.33بالمنطقة بنس�بة بلغ�ت نح�و 

%، وتأتى فى المرتبة الثامن�ة واألخی�رة مش�كلة ع�دم ت�وفر 46.67السابعة بنسبة بلغت نحو  المرتبة
 %.26.67الكمیات المناسبة للتصدیر بنسبة بلغت نحو 

لتوزیع آراء المصدرین بالعینة وفقاً لمدى وجود المشاكل المتعلقة بجمع  2Xوبإجراء اختبار 
یتضح أن المعوق�ات الموج�ودة والمتعلق�ة بجم�ع )، 2المحصول للتصدیر والموضحة بالجدول رقم (

المحصول للتصدیر ھي: ارتفاع سعر المحصول ف�ى الس�وق المحل�ى، ع�دم مالئم�ة أوق�ات الحص�اد 
 مع فترات التصدیر.

ھذا وقد تم إجراء تحلیل التباین في اتجاه واحد بین متوسطات ترتیب تل�ك المعوق�ات لمعرف�ة 
) المحسوبة F)، أن قیمة (3عدمھا، حیث یوضح الجدول رقم (ما إذا كانت ھناك فروقاً معنویة من 

وعلیھ یمكن القول أن المعوقات المش�ار إلیھ�ا والمتعلق�ة  0.05معنویة إحصائیاً عند مستوى معنویة 
 بجمع المحصول للتصدیر بینھا فروقاً معنویة مؤكدة إحصائیاً.

ً   2Xاختب��ار .2ج��دول  ى وج��ود المش��اكل المتعلق��ة بجم��ع المحص��ول لم��د لتوزی��ع أراء المص��درین بالعین��ة وفق��ا
 للتصدیر واألھمیة النسبیة لھا

لوجود  % ال توجد توجد المشكلة م
 2X الترتیب المشكلة

 0.60 5 56.25 6 9 عدم توفر الخبرة لدى عمال الجمع 1س
 3.27 3 73.33 4 11 ارتفاع نسبة التالف أثناء الجمع 2س
 0.067 6 53.33 7 8 سیطرة تجار الجملة على األسعار 3س
 1.67 4 66.67 5 10 عدم توفر الكمیات المناسبة للتصدیر 4س
 3.27 8 26.67 11 4 عدم توفر األصناف المناسبة للتصدیر 5س
 **8.07 1 86.67 2 13 ارتفاع سعر المحصول في السوق المحلى 6س
 0.067 7 46.67 8 7 إصابة المحصول باألمراض 7س
 *5.40 2 80 3 12 حصاد مع فترات التصدیرعدم مالئمة أوقات ال 8س

 .3.84 الجدولیة تساوى 2X، 05.0* معنویة عند .      6.06الجدولیة تساوى  2X، 01,0** معنویة عند 
 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من المصدر
 قة بجمع المحصول للتصدیرتحلیل التباین بین ترتیب المشاكل التي تواجھ المصدرین والمتعل .3جدول 

متوسط مجموع مربعات  درجات الحریة مجموع مربعات االنحرافات مصدر االختالف
 ف المحسوبة االنحرافات

  0.567 7 3.967 بین المشاكل
 0.218 112 24.400 داخل المشاكل *2.601

   119 28.367 المجموع
 .0.05معنوي عند مستوى معنویة *

 .2019/2020استمارة االستبیان ن بیانات : جمعت وحسبت مالمصدر
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) معنویة النموذج بالكامل وھذا ال یعنى بالضرورة وج�ود ف�روق معنوی�ة Fویوضح اختبار (
بین كل المعوقات فقد تكون ھن�اك ف�روق معنوی�ة ب�ین بع�ض المعوق�ات وغی�ر معنوی�ة ب�ین ال�بعض 

 األخر.
لتوض���یح الف���روق ب���ین تل���ك ) L.S.Dل���ذلك فق���د ت���م االس���تعانة بطریق���ة أق���ل ف���رق معن���وي (

 المعوقات وترتیبھا وفقا ألھمیتھا من وجھة نظر المصدر.

)، 5)، أن ع��دم ت��وفر األص��ناف المناس��بة للتص��دیر (س4حی��ث یتض��ح م��ن الج��دول رق��م (
) یحتالن المرتبة األولى ولھما نف�س األھمی�ة وال توج�د 7ومشكلة اصابة المحصول باألمراض (س

أتى مش��كلة س��یطرة تج��ار الجمل��ة عل��ى األس��عار ف��ى الس��وق المحل��ي ف��روق معنوی��ة بینھم��ا، بینم��ا ت��
) في المرتب�ة الثانی�ة ولھم�ا نف�س األھمی�ة 1)، ومشكلة عدم توفر الخبرة لدى عمال الجمع (س3(س

حی��ث ال توج��د ف��روق معنوی��ة بینھم��ا، ، بینم��ا تق��ع مش��كلتي ع��دم ت��وفر الكمی��ات المناس��بة للتص��دیر 
) ف�ي المرتب�ة الثالث�ة ولھم�ا نف�س األھمی�ة وال توج�د 2سء الجم�ع ()، ارتفاع نس�بة الت�الف أثن�ا4س(

بینھم��ا ف��روق معنوی��ة، وتحت��ل ك��ل م��ن مش��كلتي ع��دم مالئم��ة أوق��ات الحص��اد م��ع فت��رات التص��دیر 
) المرتبة الرابعة ولھما نفس األھمیة حیث 6س)، ارتفاع سعر المحصول فى السوق المحلي (8س(

 ال توجد فروق معنویة.
 )L.S.D( ب المشاكل التي تتعلق بجمع المحصول تنازلیاً باستخدام طریقة أقل فرق معنويترتی .4جدول 

 6س 8س 2س 4س 1س 3س 7س 5س المشاكل
 0.87 0.80 0.73 0.67 0.56 0.53 0.47 0.27 المتوسط م
        0.00 0.27 5س
       0.00 0.20 0.47 7س
      0.00 0.06 0.26 0.53 3س
     0.00 0.03 0.09 0.29 0.56 1س
    0.00 0.11 0.14 0.20 *0.40 0.67 4س
   0.00 0.06 0.17 0.20 0.26 *0.46 0.73 2س
  0.00 0.07 0.13 0.24 0.27 *0.33 *0.53 0.80 8س
 0.00 0.07 0.14 0.20 *0.31 *0.34 *0.40 *0.60 0.87 6س

 0.05معنویة عند  *         . 0.01معنویة عند  **
 .2019/2020استمارة االستبیان وحسبت من بیانات : جمعت المصدر

 المشاكل المتعلقة بمحطات الفرز والتدریج والتعبئة: -2
)، أن مشكلة عدم وجود عمال�ة مدرب�ة عل�ى عملیت�ي الف�رز والت�دریج 5یوضح الجدول رقم (

% ، وت�أتى ف�ي 93.33) جاءت فى المرتبة األولى من اھتمامات المصدرین حیث تمثل نح�و 3(س
% 86.67) بنس�بة بلغ�ت نح�و 5مرتبة الثانی�ة مش�كلة ارتف�اع أس�عار عب�وات وأدوات التغلی�ف (سال

من اھتمامات المصدرین، وت�أتى ف�ي المرتب�ة الثالث�ة مش�كلة ارتف�اع نس�بة الفاق�د أثن�اء عملی�ة الف�رز 
% من اھتمامات المصدرین، بینما ج�اءت مش�كلة ع�دم ت�وفر 80) بنسبة بلغت نحو 1والتدریج (س

%، ف��ى 73.33) ف��ى المرتب��ة الرابع��ة بنس��بة بلغ��ت نح��و 4وات المناس��بة لتعبئ��ة المحص��ول (سالعب��
) المرتب�ة الخامس�ة بنس�بة بلغ��ت 2ح�ین احتل�ت مش�كلة ارتف�اع تك�الیف عملیت�ى الف�رز والت�دریج (س

% من اھتمامات المصدرین، وجاءت فى المرتب�ة السادس�ة مش�كلة ارتف�اع نس�بة الفاق�د 66.67نحو 
% من اھتمامات المصدرین، تلیھ�ا ف�ى المرتب�ة الس�ابعة 60ئة والتغلیف بنسبة بلغت نحو أثناء التعب

واألخی��رة مش��كلة ص��غر حج��م الكمی��ات المنتج��ة م��ن العب��وات وأدوات التغلی��ف بنس��بة بلغ��ت نح��و 
 % من اھتمامات المصدرین.46.67
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ً  2Xاختبار .5جدول  المتعلقة بمحط�ات الف�رز والت�دریج  لمدى وجود المشاكل لتوزیع أراء المصدرین بالعینة وفقا
  لھا والتعبئة للمحصول واألھمیة النسبیة

لوجود  % ال توجد توجد المشاكل م
 2X الترتیب المشكلة

 *5.40 3 80 3 12 ارتفاع نسبة الفاقد أثناء عملیة الفرز والتدریج 1س
 1.67 5 66.67 5 10 ارتفاع تكالیف عملیتي الفرز والتدریج 2س
 **11.27 1 93.33 1 14 د عمالة مدربة على عملیتي الفرز والتدریجعدم وجو 3س
 3.27 4 73.33 4 11 عدم توفر العبوات المناسبة لتعبئة المحصول 4س
 **8.07 2 86.67 2 13 ارتفاع أسعار عبوات وأدوات التغلیف 5س
 0.60 6 60 6 9 ارتفاع نسبة الفاقد أثناء التعبئة والتغلیف 6س
 0.067 7 46.67 8 7 كمیات المنتجة من العبوات وأدوات التغلیفصغر حجم ال 7س

 .3.84 الجدولیة تساوى 2X، 05.0* معنویة عند .      6.06الجدولیة تساوى  2X، 01,0** معنویة عند 
 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من المصدر

 دى وج�ود المش�اكل المتعلق�ة بمحط�اتوفق�ا لم�لتوزیع آراء المص�درین بالعین�ة  2Xوبإجراء اختبار 

)، یتض�ح أن المعوق�ات الموج�ودة 5الفرز والتدریج والتعبئة للمحصول والموض�حة بالج�دول رق�م (
والمتعلقة بمحطات الفرز والت�دریج والتعبئ�ة ھ�ي ارتف�اع نس�بة الفاق�د أثن�اء عملی�ة الف�رز والت�دریج، 

  .ارتفاع أسعار عبوات وأدوات التغلیف و دریجعدم وجود عمالة مدربة على عملیتي الفرز والت
ھذا وقد تم إجراء تحلیل التباین في اتجاه واحد بین متوسطات ترتیب تل�ك المعوق�ات لمعرف�ة 
ما إذا كانت المعوقات المختلفة لھا نفس األھمیة أم أنھا تختل�ف ف�ي أھمیتھ�ا النس�بیة لبعض�ھا، حی�ث 

 0.01ة غیر معنوی�ة إحص�ائیاً عن�د مس�توى معنوی�ة ) المحسوبF) أن قیمة (6یوضح الجدول رقم (
وعلیھ یمكن القول ب�أن المعوق�ات المتعلق�ة بمحط�ات الف�رز والت�دریج والتعبئ�ة للمحص�ول لھ�ا نف�س 

 األھمیة.
 تحلیل التباین بین ترتیب المشاكل التي تواج�ھ المص�درین والمتعلق�ة بمحط�ات الف�رز والت�دریج .6جدول 

 والتعبئة للمحصول
متوسط مجموع مربعات  درجات الحریة مجموع مربعات االنحرافات ختالفمصدر اال

 ف المحسوبة االنحرافات
  0.387 6 2.324 بین المشاكل

 0.190 98 18.667 داخل المشاكل 2.03
   104 20.990 المجموع

 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من المصدر
 

 الداخلي: المشاكل المتعلقة بالنقل -3
ت�وفر الط�رق الممھ�دة م�ن الم�زارع إل�ى المص�در  م)، أن مش�كلة ع�د7یوضح الج�دول رق�م (

% من اھتمامات المص�درین، بینم�ا ت�أتى ف�ي 100) تحتل المرتبة األولى بنسبة بلغت حوالي 1(س
) بنس���بة بلغ���ت ح���والي 3المرتب���ة الثانی���ة مش���كلة ارتف���اع نس���بة الفاق���د أثن���اء نق���ل المحص���ول (س

) بنس�بة بلغ�ت 2بینما تأتى ف�ي المرتب�ة الثالث�ة مش�كلة ارتف�اع أس�عار النق�ل ال�داخلي (س %،86.67
% م��ن اھتمام��ات المص��درین، بینم��ا ج��اءت مش��كلة ع��دم ت��وفر وس��ائل النق��ل المجھ��زة 80ح��والي 

 % من اھتمامات المصدرین.33.33) في المرتبة األخیرة بنسبة بلغت حوالي 1والمناسبة (س
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لتوزیع آراء المصدرین بالعینة وفقاً لمدى وجود المشاكل المتعلقة بالنقل  2Xوبإجراء اختبار 
)، یتض�ح أن المعوق�ات الموج�ودة والمتعلق�ة بالنق�ل 7الداخلي للمحصول والموضحة بالجدول رق�م (

الداخلي للمحصول تتمثل في ارتفاع أسعار النقل الداخلى، ارتفاع نسبة الفاقد أثن�اء نق�ل المحص�ول، 
  لطرق الممھدة من المزارع إلى المصدر.وعدم توفر ا

ً   2Xاختبار .7جدول  لمدى وجود المشاكل المتعلقة بالنقل الداخلي للمحصول  لتوزیع أراء المصدرین بالعینة وفقا
 لھا واألھمیة النسبیة

ال  توجد المشاكل م
 توجد

لوجود  %
 2X الترتیب المشكلة

 1.67 4 33.33 10 5 عدم توفر وسائل النقل المجھزة والمناسبة 1س
 *5.40 3 80 3 12 ارتفاع أسعار النقل الداخلي  2س
 **8.07 2 86.67 2 13 ارتفاع نسبة الفاقد أثناء نقل المحصول 3س
 **12.250 1 100 0 15 عدم توفر الطرق الممھدة من المزارع إلى المصدر 4س

 .3.84 الجدولیة تساوى 2X، 05.0 * معنویة عند.      6.06الجدولیة تساوى  2X، 01,0** معنویة عند 
 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان جمعت وحسبت من  :المصدر

ھذا وقد تم إجراء تحلیل التباین في اتجاه واحد بین متوسطات ترتیب تل�ك المعوق�ات لمعرف�ة 
) المحس�وبة F) أن قیم�ة (8ما إذا كانت ھناك فروق معنویة من عدمھا، حیث یوضح الجدول رقم (

وعلیھ یمكن القول أن المعوقات المش�ار إلیھ�ا والمتعلق�ة  0.01معنویة إحصائیاً عند مستوى معنویة 
 بالنقل الداخلي للمحصول بینھا فروق معنویة مؤكدة إحصائیاً.

 تحلیل التباین بین ترتیب المشاكل التي تواجھ المصدرین والمتعلقة بالنقل الداخلي للمحصول .8جدول 
موع مربعات مج مصدر االختالف

متوسط مجموع مربعات  درجات الحریة االنحرافات
 ف المحسوبة االنحرافات

 **9.458 1.261 3 3.783 بین المشاكل
 0.133 56 7.467 داخل المشاكل

   59 11.250 المجموع
 0.05معنویة عند  *         . 0.01معنویة عند  **

 .2019/2020 بیانات استمارة االستبیان: جمعت وحسبت من المصدر

) لتوضیح الف�روق ب�ین تل�ك المعوق�ات وترتیبھ�ا L.S.Dوباستخدام طریقة أقل فرق معنوي (
)، حی�ث یتض�ح أن مش�كلتي 9وفقاً ألھمیتھا من وجھة نظر المص�در كم�ا ھ�و مب�ین بالج�دول رق�م (

)، وارتف��اع نس��بة الفاق��د أثن��اء نق��ل 4سع��دم ت��وفر الط��رق الممھ��دة م��ن الم��زارع إل��ى المص��در (
) تأتیان في المرتبة األولى ولھما نفس األھمیة من وجھة نظر المصدرین حی�ث ال 3سحصول (الم

)، 3ستوجد فروق معنوی�ة بینھم�ا، بینم�ا تحت�ل مش�كلتي ارتف�اع نس�بة الفاق�د أثن�اء نق�ل المحص�ول (
) المرتبة الثانی�ة واألخی�رة ولھم�ا نف�س األھمی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر 2سوارتفاع أسعار النقل الداخلى (

 لمصدرین حیث ال توجد فروق معنویة بینھما.ا
 ترتی��ب المش��اكل الت��ي تتعل��ق بالنق��ل ال��داخلي للمحص��ول  تنازلی��اً باس��تخدام طریق��ة أق��ل ف��رق معن��وي .9ج��دول 

)L.S.D( 
 1س 2س 3س 4س المشاكل

 0.33 0.80 0.87 1.00 المتوسط م
    0.00 1.00 4س
   0.00 0.13 0.87 3س
  0.00 0.07 0.20 0.80 2س
 0.00 *0.47 *0.54 *0.67 0.33 1س

 .0,05معنویة عند  *     .0,01معنویة عند  **
 .2019/2020استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من بیانات المصدر
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 المشاكل المتعلقة بالتخزین والتبرید: -4
)، أن مشكلة ارتفاع تكالیف التخزین تأتى ف�ي المرتب�ة األول�ى 10حیث یوضح الجدول رقم (

% م�ن اھتمام�ات المص�درین، بینم�ا ت�أتى ف�ي المرتب�ة الثانی�ة مش�كلة بع�د 100نسبة بلغ�ت ح�والي ب
% م�ن اھتمام�ات المص�درین، 86.67وحدات التخزین والتبرید عن المزارع بنس�بة بلغ�ت ح�والي 

% م��ن 66.67بینم��ا ت��أتى ف��ي المرتب��ة الثالث��ة واألخی��رة مش��كلة ع��دم ت��وفر الثالج��ات بنس��بة بلغ��ت 
 المصدرین.اھتمامات 

لتوزی��ع آراء المص��درین بالعین��ة وفق��اً لم��دى وج��ود المش��اكل المتعلق��ة  2Xوب��إجراء اختب��ار 
)، یتض��ح أن المعوق��ات تتمث��ل ف��ي 10ب��التخزین والتبری��د للمحص��ول والموض��حة بالج��دول رق��م (

 ارتفاع تكالیف التخزین، وبعد وحدات التخزین والتبرید عن المزارع.
ً  لتوزی��ع 2Xاختب��ار .10ج��دول  لم��دى وج��ود المش��اكل المتعلق��ة ب��التخزین والتبری��د  أراء المص��درین بالعین��ة وفق��ا

 لھا للمحصول واألھمیة النسبیة

لوجود  % ال توجد توجد المشاكل م
 2X الترتیب المشكلة

 1.67 3 66.67 5 10 عدم توفر الثالجات 1س
 **8.07 2 86.67 2 13 بعد وحدات التخزین والتبرید عن المزارع 2س
 **12.250 1 100 0 15 ارتفاع تكالیف التخزین 3س

 .3.84 الجدولیة تساوى 2X، 05.0* معنویة عند .      6.06الجدولیة تساوى  2X، 01,0** معنویة عند 

 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من المصدر

یب تل�ك المعوق�ات لمعرف�ة ھذا وقد تم إجراء تحلیل التباین في اتجاه واحد بین متوسطات ترت
ما إذا كانت المعوقات المختلفة لھا نفس األھمیة أم أنھا تختل�ف ف�ي أھمیتھ�ا النس�بیة لبعض�ھا، حی�ث 

 0.05) المحس��وبة معنوی��ة إحص��ائیا عن��د مس��توى معنوی��ة F)، أن قیم��ة (11یوض��ح الج��دول رق��م (
ول بینھ�ا ف�روق معنوی�ة مؤك�دة وعلیھ یمكن القول بأن المعوقات المتعلقة بالتخزین والتبرید للمحص�

 إحصائیاً.
تحلی��ل التب��این ب��ین ترتی��ب المش��اكل الت��ي تواج��ھ المص��درین والمتعلق��ة والمتعلق��ة ب��التخزین والتبری��د  .11ج��دول 

 للمحصول
متوسط مجموع مربعات  درجات الحریة مجموع مربعات االنحرافات مصدر االختالف

 ف المحسوبة االنحرافات
  0.422 2 0.844 بین المشاكل

 0.121 42 5.067 داخل المشاكل *3.50
   44 5.911 المجموع

 0.05معنویة عند  *         . 0.01معنویة عند  **
 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من المصدر
 تنازلی��اً باس��تخدام طریق��ة أق��ل ف��رق معن��ويترتی��ب المش��اكل الت��ي تتعل��ق بالنق��ل ال��داخلي للمحص��ول   .12ج��دول 

)L.S.D( 
 1س 2س 3س المشاكل

 0.67 0.87 1.00 المتوسط م
   0.00 1.00 3س
  0.00 0.13 0.87 2س
 0.00 0.20 **0.57 0.67 1س

 .2019/2020استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من بیانات المصدر .0,05معنویة عند  *     .0,01معنویة عند  **
 



 
 2022وآخرون،  سلیمان مصطفى آیات

Assiut J. Agric. Sci., 53 (1) 2022 (113-126)  121 

لتوضیح الف�روق ب�ین تل�ك المعوق�ات وترتیبھ�ا  )L.S.D(وباستخدام طریقة أقل فرق معنوي 
)، حی�ث یتض�ح أن مش�كلتي 12ھمیتھا من وجھة نظر المصدر كما ھو مبین بالج�دول رق�م (وفقاً أل

) لھم�ا نف�س األھمی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر 3)، وارتف�اع تك�الیف التخ�زین (س1عدم توافر الثالجات (س
 المصدرین حیث ال توجد فروق معنویة بینھما.

 المشاكل المتعلقة بالتمویل والتأمین على الصادرات: -5
)، أن مش�كلة ال�روتین والتعقی�د اإلداري عل�ى الق�روض 13یتضح م�ن بیان�ات الج�دول رق�م (

% م�ن اھتمام�ات المص�درین، ت�أتى ف�ي المرتب�ة 100الممنوحة احتلت المرتبة األولى بنسبة بلغ�ت 
% م�ن 93.33لس�لع الزراعی�ة بنس�بة بلغ�ت نح�و الثانیة مشكلة كثرة المخاطر التي تواجھ تص�دیر ا

اھتمام�ات المص��درین، وحل�ت ف��ي المرتب�ة الثالث��ة مش�كلة ع��دم كفای�ة الق��رض االئتم�اني للص��ادرات 
% م��ن اھتمام��ات المص��درین، بینم��ا تحت��ل مش��كلة ارتف��اع أس��عار فائ��دة 86.67بنس��بة بلغ��ت نح��و 

%، وج�اءت مش�كلة ع�دم 80بلغ�ت  القروض المرتبة الرابعة من حیث اھتمامات المصدرین بنس�بة
% م��ن اھتمام���ات 73.33كفای��ة التموی��ل ال���الزم للص��ادرات ف���ي المرتب��ة الخامس���ة بنس��بة بلغ���ت 

المص��درین، بینم��ا احتل��ت المرتب��ة السادس��ة واألخی��رة مش��كلة ص��عوبة ت��وفیر الض��مانات المطلوب��ة 
 %.66.67للحصول على القرض بنسبة بلغت نحو 

اء المص��درین بالعین��ة وفق��اً لم��دى وج��ود المش��اكل المتعلق��ة لتوزی��ع آر 2Xوب��إجراء اختب��ار 
)، یتض��ح أن ھ��ذه 13بالتموی��ل والت��أمین عل��ى الص��ادرات للمحص��ول والموض��حة بالج��دول رق��م (

المعوقات تتمثل في الروتین والتعقید اإلداري على القروض الممنوحة، كثرة المخ�اطر الت�ي تواج�ھ 
 االئتماني للصادرات، ارتفاع أسعار فائدة القروض. تصدیر السلع الزراعیة، عدم كفایة القرض

ً  2Xاختبار .13جدول  لمدى وجود المشاكل المتعلقة بالتمویل والت�أمین عل�ى  لتوزیع أراء المصدرین بالعینة وفقا
 لھا الصادرات واألھمیة النسبیة

وجود ل % ال توجد توجد المشاكل م
 2X الترتیب المشكلة

 **8.07 3 86.67 2 13 عدم كفایة التمویل الالزم للصادرات 1س
 *5.40 4 80 3 12 ارتفاع أسعار فائدة القروض 2س
 **12.250 1 100 0 15 الروتین والتعقید اإلداري على القروض الممنوحة 3س
 **11.27 2 93.33 1 14 كثرة المخاطر التي تواجھ تصدیر السلع الزراعیة 4س
 1.67 6 66.67 5 10 صعوبة توفیر الضمانات المطلوبة للحصول على القرض 5س
 3.27 5 73.33 4 11 عدم كفایة القرض االئتماني للصادرات 6س

 .3.84 الجدولیة تساوى 2X، 05.0* معنویة عند .      6.06الجدولیة تساوى  2X، 01,0** معنویة عند 

 .2019/2020ات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من بیانالمصدر

 تحلیل التباین بین ترتیب المشاكل التي تواجھ المصدرین والمتعلقة بالتمویل والتأمین على الصادرات .14جدول 
متوسط مجموع  درجات الحریة مجموع مربعات االنحرافات مصدر االختالف

 ف المحسوبة مربعات االنحرافات
 0.135 84 11.333 داخل المشاكل 1.729 0.233 5 1.167 بین المشاكل
   89 12.500 المجموع

 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من المصدر
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ھذا وقد تم إجراء تحلیل التباین في اتجاه واحد بین متوسطات ترتیب تل�ك المعوق�ات لمعرف�ة 
 )F)، أن قیم��ة (14م��ا إذا كان��ت ھن��اك ف��روق معنوی��ة م��ن ع��دمھا، حی��ث یوض��ح الج��دول رق��م (

وعلی��ھ یمك��ن الق��ول ب��أن المعوق��ات  0.01المحس��وبة غی��ر معنوی��ة إحص��ائیاً عن��د مس��توى معنوی��ة 
 للمحصول لھا نفس األھمیة. بالتمویل والتأمین على الصادراتالمتعلقة 

 المشاكل المتعلقة بإجراءات الحكومة تجاه المصدرین: -6
)، األھمیة النسبیة لتلك المشاكل، حیث یتبین من الج�دول أن مش�كلة 15یوضح الجدول رقم (

سوم الرقابة على صادرات المانجو احتلت المرتبة األولى من اھتمامات المص�درین حی�ث ارتفاع ر
% من اھتمامات المصدرین، تلیھ�ا ف�ي المرتب�ة الثانی�ة مش�كلة ال�روتین المعق�د 93.33بلغت حوالي 

%، تأتى في المرتبة الثالثة مشكلة المحس�وبیات 86.67تجاه إجراءات التصدیر بنسبة بلغت حوالي 
بع�ة واألخی�رة ت�أتى مش�كلة ع�دم وع�ى %، ثم ف�ي المرتب�ة الرا80امیات بنسبة بلغت حوالي واإلكر

 %. 70المسئولین بكیفیة التعامل مع المصدرین بنسبة بلغت حوالي 

لتوزی��ع آراء المص��درین بالعین��ة وفق��اً لم��دى وج��ود المش��اكل المتعلق��ة  2Xوب��إجراء اختب��ار 
)، یتض��ح أن ھ��ذه المعوق��ات 15ة بالج��دول رق��م (ب��إجراءات الحكوم��ة تج��اه المص��درین والموض��ح

تتمثل في ارتفاع رس�وم الرقاب�ة عل�ى ص�ادرات الم�انجو، ال�روتین المعق�د تج�اه إج�راءات التص�دیر 
 وتواجد المحسوبیات واإلكرامیات.

ً   2Xاختبار .15جدول  لم�دى وج�ود المش�اكل المتعلق�ة ب�إجراءات الحكوم�ة  لتوزی�ع أراء المص�درین بالعین�ة وفق�ا
 لھا تجاه المصدرین واألھمیة النسبیة

% لوجود  ال توجد توجد المشاكل م
 2X الترتیب المشكلة

 **8.07 2 86.67 2 13 الروتین المعقد تجاه إجراءات التصدیر 1س
 **11.27 1 93.33 1 14 ارتفاع رسوم الرقابة على صادرات المانجو 2س
 *5.40 3 80 3 12 تواجد المحسوبیات واإلكرامیات 3س
 0.067 4 53.33 7 8 عدم وعى المسئولین بكیفیة التعامل مع المصدرین 4س

 .3.84 الجدولیة تساوى 2X، 05.0* معنویة عند .      6.06الجدولیة تساوى  2X، 01,0** معنویة عند 

 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من المصدر
جاه واحد بین متوسطات ترتیب تل�ك المعوق�ات لمعرف�ة ھذا وقد تم إجراء تحلیل التباین في ات

ما إذا كانت المعوقات المختلفة لھا نفس األھمیة أم أنھا تختلف في أھمیتھا النسبیة لبعضھا ال�بعض، 
) المحس��وبة معنوی��ة إحص��ائیا عن��د مس��توى معنوی��ة F)، أن قیم��ة (16حی��ث یوض��ح الج��دول رق��م (

بینھ�ا ف�روق ب�إجراءات الحكوم�ة تج�اه المص�درین متعلقة وعلیھ یمكن القول بأن المعوقات ال 0.05
 معنویة مؤكدة إحصائیاً.

تحلی��ل التب��این ب��ین ترتی��ب المش��اكل الت��ي تواج��ھ المص��درین والمتعلق��ة ب��إجراءات الحكوم��ة تج��اه  .16ج��دول 
 المصدرین 
مجموع مربعات  مصدر االختالف

متوسط مجموع مربعات  درجات الحریة االنحرافات
 ف المحسوبة االنحرافات

 0.157 56 8.800 داخل المشاكل *2.934 0.461 3 1.383 بین المشاكل
   59 10.183 المجموع

 .2019/2020استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من بیانات المصدر 0.05معنویة عند  *         . 0.01معنویة عند  **
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ن تل�ك المعوق�ات وترتیبھ�ا لتوضیح الف�روق ب�ی) L.S.Dوباستخدام طریقة أقل فرق معنوي (
)، حی�ث یتض�ح أن مش�كلتي 17وفقاً ألھمیتھا من وجھة نظر المصدر كما ھو مبین بالج�دول رق�م (

)، ارتف�اع رس�وم الرقاب�ة عل�ى ص�ادرات 4عدم وعى المسئولین بكیفیة التعام�ل م�ع المص�درین (س
ألھمیة من وجھة نظر ) تحتالن المرتبة األولى من اھتمامات المصدرین ولھما نفس ا2المانجو (س

المص���درین حی���ث ال توج���د ف���روق معنوی���ة بینھم���ا، بینم���ا تحت���ل مش���كلتي تواج���د المحس���وبیات 
) المرتب��ة الثانی��ة 4)، ع��دم وع��ى المس��ئولین بكیفی��ة التعام��ل م��ع المص��درین (س3واإلكرامی��ات (س

 ولھما نفس األھمیة من وجھة نظر المصدرین حیث ال توجد فروق معنویة بینھما.
 ترتی��ب المش��اكل الت��ي تتعل��ق بالنق��ل ال��داخلي للمحص��ول  تنازلی��اً باس��تخدام طریق��ة أق��ل ف��رق معن��وي .17ج��دول 

)L.S.D( 
 1س 2س 3س 4س المشاكل

 0.53 0.80 0.87 0.93 المتوسط م
    0.00 0.93 2س
   0.00 0.06 0.87 1س
  0.00 0.07 0.13 0.80 3س
 0.00 0.27 *0.34 *0.40 0.53 4س

 .0,05معنویة عند  *     .0,01د معنویة عن **
 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من المصدر

 المشاكل المتعلقة بالمعلومات التسویقیة: -7
)، أن مشكلة ع�دم ت�وفر المعلوم�ات الكافی�ة ع�ن األس�واق 18یتضح من بیانات الجدول رقم (

% م�ن آراء 86.67ص�درین بنس�بة بلغ�ت نح�و المستوردة احتلت المرتبة األولى م�ن اھتمام�ات الم
المصدرین، بینما جاءت في المرتبة الثانیة مش�كلة ع�دم ت�وفر النش�رات الخاص�ة باألس�عار وطلب�ات 

% من اھتمام�ات المص�درین، بینم�ا ت�أتى ف�ي المرتب�ة الثالث�ة 80الدول المستوردة بنسبة بلغت نحو 
% 66.67سائل اإلعالم بنسبة بلغ�ت نح�و واألخیرة مشكلة نقص المعلومات المتحصل علیھا من و

 من اھتمامات المصدرین.
لتوزی��ع آراء المص��درین بالعین��ة وفق��اً لم��دى وج��ود المش��اكل المتعلق��ة  2Xوب��إجراء اختب��ار 

)، یتض��ح أن ھ��ذه المعوق��ات تتمث��ل ف��ي ع��دم 18بالمعلوم��ات التس��ویقیة والموض��حة بالج��دول رق��م (
ستوردة، وعدم ت�وفر النش�رات الخاص�ة باألس�عار وطلب�ات توفر المعلومات الكافیة عن األسواق الم

 الدول المستوردة. 
لتوزیع أراء المصدرین بالعینة وفقا لمدى وج�ود المش�اكل المتعلق�ة بالمعلوم�ات التس�ویقیة  2Xاختبار .18جدول 

 لھا واألھمیة النسبیة

 .3.84 الجدولیة تساوى 2X، 05.0عند * معنویة .      6.06الجدولیة تساوى  2X، 01,0** معنویة عند 

 .2019/2020بیانات استمارة االستبیان : جمعت وحسبت من المصدر
ھذا وقد تم إجراء تحلیل التباین في اتجاه واحد بین متوسطات ترتیب تل�ك المعوق�ات لمعرف�ة 

عضھا ال�بعض، ما إذا كانت المعوقات المختلفة لھا نفس األھمیة أم أنھا تختلف في أھمیتھا النسبیة لب

ال  توجد المشاكل م
 توجد

لوجود  %
 2X الترتیب المشكلة

 *5.40 2 80 3 12 عدم توفر النشرات الخاصة باألسعار وطلبات الدول المستوردة 1س
 1.67 3 66.67 5 10 نقص المعلومات المتحصل علیھا من وسائل اإلعالن 2س
 **8.07 1 86.67 2 13 عدم توفر المعلومات الكافیة عن األسواق المستوردة 3س
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) المحسوبة غیر معنویة إحصائیاً عند مستوى معنوی�ة F)، أن قیمة (19حیث یوضح الجدول رقم (
وعلیھ یمكن القول بأن المعوقات المتعلقة بالمعلومات التسویقیة لھ�ا نف�س األھمی�ة م�ن وجھ�ة  0.01

 نظر المصدرین.
 رین والمتعلقة بالمعلومات التسویقیة تحلیل التباین بین ترتیب المشاكل التي تواجھ المصد .19جدول 

متوسط مجموع مربعات  درجات الحریة مجموع مربعات االنحرافات مصدر االختالف
 ف المحسوبة االنحرافات

 0.178 42 7.467 داخل المشاكل 0.875 0.156 2 0.311 بین المشاكل
   44 7.778 المجموع

 .2019/2020ان بیانات استمارة االستبی: جمعت وحسبت من المصدر

 المشاكل المتعلقة بالدول المستوردة لمحصول المانجو المصریة: -8
اتض��ح م��ن دراس��ة المش��اكل والمعوق��ات الت��ي تواج��ھ الص��ادرات المص��ریة م��ن الم��انجو إل��ى 
الدول العربیة واألجنبیة، أن ھناك مشاكل ومعوقات خارجیة تتعلق أساساً بالدول المستوردة، حی�ث 

)، أن مشكلة دعم ال�دول لمنتجاتھ�ا بھ�دف الحف�اظ عل�ى أس�واقھا 20جدول رقم (یتضح من بیانات ال
% م��ن اھتمام��ات المص��درین، تلیھ��ا مش��كلة قی��ام 80احتل��ت المرتب��ة األول��ى بنس��بة بلغ��ت ح��والي 

%، ت��أتى ف��ي 66.67الس��لطات بحظ��ر دخ��ول الم��انجو بحج��ة وج��ود إص��ابة بھ��ا بنس��بة بلغ��ت نح��و 
مبالغ�ة بع�ض ال�دول ف�ي مواص�فات الج�ودة المطلوب�ة بنس�بة بلغ�ت  المرتبة الثالث�ة واألخی�رة مش�كلة

 % من اھتمامات المصدرین.60حوالي 
لتوزی��ع آراء المص��درین بالعین��ة وفق��اً لم��دى وج��ود المش��اكل المتعلق��ة  2Xوب��إجراء اختب��ار 

)، یتض��ح أن ھ��ذه المعوق��ات تتمث��ل ف��ي دع��م 20بالمعلوم��ات التس��ویقیة والموض��حة بالج��دول رق��م (
 لمنتجاتھا بھدف المحافظة على أسواقھا.الدول 
ً  2Xاختب��ار .20ج��دول  لم��دى وج��ود المش��اكل المتعلق��ة بال��دول المس��توردة  لتوزی��ع أراء المص��درین بالعین��ة وفق��ا

 لھا للمحصول واألھمیة النسبیة

 .3.84 الجدولیة تساوى 2X، 05.0* معنویة عند .     6.06الجدولیة تساوى  2X، 01,0** معنویة عند 

 .2019/2020استمارة االستبیان عت وحسبت من بیانات : جمالمصدر

 ستوردة للمحصول بالدول المتحلیل التباین بین ترتیب المشاكل التي تواجھ المصدرین والمتعلقة  .21جدول 
مجموع مربعات  مصدر االختالف

متوسط مجموع مربعات  درجات الحریة االنحرافات
 ف المحسوبة االنحرافات

 0.222 42 9.333 داخل المشاكل 0.700 0.156 2 0.311 بین المشاكل
   44 9.644 المجموع

 .2019/2020وحسبت من بیانات استمارة االستبیان : جمعت المصدر

ھذا وقد تم إجراء تحلیل التباین في اتجاه واحد بین متوسطات ترتیب تل�ك المعوق�ات لمعرف�ة 
ما إذا كانت المعوقات المختلفة لھا نفس األھمیة أم أنھا تختلف في أھمیتھا النسبیة لبعضھا ال�بعض، 

لوجود  % ال توجد توجد المشاكل م
 2X الترتیب المشكلة

 0.60 3 60 6 9 مبالغة بعض الدول في مواصفات الجودة المطلوبة 1س
 *5.40 1 80 3 12 دعم الدول لمنتجاتھا بھدف المحافظة على أسواقھا 2س
 1.67 2 66.67 5 10 جود إصابةقیام السلطات بحظر دخول المانجو بحجة و 3س
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) المحسوبة غیر معنویة إحصائیاً عن�د مس�توى معنوی�ة F( ) أن قیمة21حیث یوضح الجدول رقم (
لمحص��ول الم��انجو لھ��ا نف��س  بال��دول المس��توردةوعلی��ھ یمك��ن الق��ول ب��أن المعوق��ات المتعلق��ة  0.01

 األھمیة من وجھة نظر المصدرین.
 المقترحة للتغلب على معوقات تصدیر محصول المانجو المصریة: الحلول

فیما یلي بعض الحلول المقترح�ة الت�ي یمك�ن م�ن خاللھ�ا التغل�ب عل�ى المعوق�ات الت�ي تتع�رض لھ�ا 
 صادرات محصول المانجو من أھمھا ما یلي:

 التوسع في زراعة محصول المانجو وإنتاج األصناف التي یفضلھا المستھلك الخارجي. -1

ض��رورة ال��ربط ب��ین األجھ��زة البحثی��ة واإلنتاجی��ة والتص��دیریة م��ن أج��ل ت��وفیر المعلوم��ات الكافی��ة ع��ن  -2
 األسواق الخارجیة.

 اھتمام الدولة بتوفیر مستلزمات اإلنتاج بحیث یمكن إنتاج األصناف المطلوبة عالمیاً. -3

ن الخ�ارج ع�ن طری�ق إنش�اء المص�انع العمل على إنتاج وسائل التعبئة محلیاً دون الحاجة الستیرادھا م -4
المحلیة وتشغیل العمالة المصریة، مما یؤدى إلى خفض تكالیف ھذه الوسائل ومن ثم خفض تك�الیف 

 التصدیر.
تشجیع االقتراض من البنوك من خالل خفض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة وتسھیل إجراءات  -5

 الحصول على القرض.
ی��ة الالزم��ة للمص��درین، وتفعی��ل دور بن��ك التنمی��ة واالئتم��ان الزراع��ي باعتب��اره ت��وفیر الض��مانات المال -6

 شریك في العملیة التصدیریة.
 زیادة الدعم المادي المقدم من الحكومة للمصدرین دون التقید بالكمیات المصدرة. -7

 ة التصدیریة.زیادة الدعم المادي المقدم إلى المنتجین أكثر من المصدرین باعتبارھم أساس العملی -8

عمل دعایة وإعالن للشركات التصدیریة حت�ى یمك�ن معرفتھ�ا ف�ي األس�واق الخارجی�ة م�ن أج�ل زی�ادة  -9
 صادرات المانجو عن طریق الترویج للمحصول في األسواق الخارجیة.

خفض الجمارك على الخ�دمات ومس�تلزمات اإلنت�اج، وتس�ھیل اإلج�راءات الجمركی�ة ب�الموانئ ومن�ع  -10
 ات واالستثناءات.اإلكرامی

 منع االحتكار، وتوحید تعریفة التكالیف التصدیریة.  -11

تفعیل دور مكاتب التمثیل التجاري بالدول األجنبیة حتى تستطیع القیام بالدور المن�وط بھ�ا ف�ى تنش�یط  -12
 وزیادة الصادرات الزراعیة المصریة.

 المراجع:
، المجل�ة ص�ادیة النتاجی�ة محص�ول الم�انجو ف�ى مص�ر)، دراسة تحلیلیة اقت2018فایزة أحمد محمد احمد (

 ).2(، العدد )96(، المجلد للبحوث الزراعیةالمصریة 
محمد السید عراقى محمد، ریاض إسماعیل مصطفى رضوان، مروان مصطفى حسن، حن�ان عب�د المجی�د 

 ). دراسة اقتص�ادیة ل�دوال إنت�اج وتك�الیف محص�ول الم�انجو داخ�ل محافظ�ة2019محمود األمیر (
 ).1(، العدد )8(، المجلد مجلة سیناء للعلوم التطبیقیة، اإلسماعیلیة

WWW. ITC calculations based on UN COMTRADE. 
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Abstract 
This research aimed to identify the obstacles facing mango exporters in 

Egypt through the work of a questionnaire prepared specifically for the exporters 
of the Egyptian mango crop, where the number of 15 questionnaire forms was 
collected for a variety of companies working in the field of exporting mango 
crops, where the survey showed that there are many problems facing Egyptian 
exports of mango crop related to sorting, staging and mobilization, where the 
survey showed that these problems represent about 18.05% of the concerns of 
exporters, Followed in second place by problems related to finance and export 
insurance with about 17.81% of exporters' interests The problems related to crop 
collection for export, which affect the efficiency of the export process, 
accounting for about 17.58 percent of exporters' concerns, are in third place, and 
the fourth is the problems related to the government's actions toward exporters, 
with about 11.58 percent. 16% of exporters' interests, followed by problems 
related to internal transport in fifth place with about 10.69% of exporters' 
interests, followed by storage and refrigeration problems in sixth place with 
about 9.03%, followed by in the sixth place problems related to storage and 
refrigeration with about 9.03%, followed by in the rank The seventh problems 
related to marketing information by about 8.31%, and comes in the eighth and 
final place problems related to importing countries with a percentage of about 
7.36% of the interests of exporters. 

Keywords: Export constraints, export efficiency problems, Mango Crop. 

 


