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 التصدير السلعي لألسواق األوروبية:  تمشكال
 األزهار األردنية كحالة خاصة: )دراسة ميدانية(

 
 هاين حامد الضمور

 استاذ مشارك ، قسم التسويق ، اجلامعة اإلردنية
  هـ(30/3/1424هـ ؛وقبل للنشر يف 18/2/1423)قدم البحث يف 

 تمشدلاللتعدر  للدأ مهدم ال استهدفت هذه الدراسة القيام بالتحليل الميدداي  امللخص 

األسددوا  إلددأ  همتصدددير ميتجددات  األردييدديع ليددداألزهددار   تعتددرض  ميتجدد التدد  
بيدا  للدأ اصدا ص  توالتعر  للأ مدد  إملاييدة تصديي  هدذه المشدلا األوروبية

 المؤسسات الميتجدة والمصددرل لهزهدار   )حجدم المبيعدات المصددرل و خدول الابدرل
 س المال(.ف  مجال التصدير وحجم را

لقد تم جمع المعلومات المخلوبة مع اال استباية صممت وخورت ووزلت 
 مؤسسة ومزرلة مرديية  ميتجة لهزهار. وتم تحليل 30للأ ليية مؤلفة مع 

حليل البيايات باستادام الجداول اإلحصا ية وااتبار مربع لاي اإلحصا   والت

 .التمايزي
 :ليه نتائج الدراسةإومن أهم ما توصلت 

إلأ  الت  تعترض تصدير ميتجات األزهار األرديية تمهم المشلاع إ م(
ق تلالي  التسوي تاليقل والتازيع ومشلا تموروبا لايت تتعلق بمشلا

 والميافسة الاارجية .
با موروإلأ  الت  تعترض تصدير ميتجات األزهار األرديية تميواع المشلاع إ ب(

ية مبيعات المصدرل وخول الابرل التصدير تاتل  شدتها ومهميتها بااتا  حجم
 وحجم راس المال  لد  ميتج  هذه األزهار.
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وف  ضو  ما توصلت مليه الدراسة مع يتا ج تم تقديم لدد مع التوصيات  
 يية.ألرداالت  قد تلوع مفيدل للميتجيع والمسؤوليع المهتميع ف  تيشيخ الصادرات 
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 قدمة ملا
م  ليددة دوراك لبيددراك فدد  رفددد اليدداتج القددوتلعددب الصددادرات األردييددة الزرا

اإلجمال  األردي  وشهدت صادرات األزهار مع تلك الميتجات الزراليدة 
ك بعددد قددرار الحلومددة بميددع اسددتيراد األزهددار لددام  تخددوراك لبيددراك اصوصددا

 م1987وقد تم إيشا  مول مرلز تسويق مشترك لهزهار لام .   م1985
تلددك  ت، وقددد سدداهمم1988 لددام فدد  خبربددور ، تدداه إيشددا  مرلددز  اددر

ك  إيتداد ،وشدهد السدو  حالدة ك ويولدا  المرالز ف  تخدور هدذه الصديالة لمدا
 .  ] 7ص ،  1 [ تسويقية ملثر استقراراك 

ك ما يزيد لع م     ك مع األز يع ة وامساييتج األردع حاليا هدار صيفا
والعقدل ، موزلدة للدأ مدزارع فد  البقعدة ،  ،صدالبمع مصدول بذريدة ، م

وتمتلدك . السدلخ ، وييرهدا  مدع ميداخق الممللدةوجرش ، ويصير ،  مبوو
 تزويدبوتقوم  ،تلك المزارع  مؤسسات تسويقية زرالية مرديية ااصة بها
مسدوا  إلأ  %25السو  المحل  مليوع زهرل مسبوليا ، يتم تصدير يسبة

 .  ]2  [ مسوا  موروبيةإلأ  %25لربية و 
  يددد مددع المزايددا والفوا ددد، فهددع زرالددة األزهددار وقخفهددا  لهددا العدإ

ميهددا مصدددر داددل للمددزارليع  ومددع السددهل يسددبيا إلددأ  تعتبددر باإلضددافة
ا يها تستادم أليدراض ومياسدبات ماتلفدة ممدمقل . لما مزرالتها وبتللفة 

مع  يجعلها الثر خلبا فد  بعدض األسدوا   لاليابداع وفريسدا وييرهدا. لمدا
اليحدل والحشدرات األادر  زرالة األزهار لهدا فوا دد وبالدذات فد  جدذب 

 الصحية واليفسية لد  الياس.   تاليافعة ومعالجة بعض المشلا

 الت  تواجه تالمحددات والمشلا وف  هذه الدراسة تم الترليز  للأ

 وذلدك األسوا  األوروبية إلأ  لملية تصدير ميتجات األزهار ف  األردع

و األسددوا  بسددبب التوجدده الحلددوم  فدد  تيشدديخ الصددادرات األردييددة يحدد

أ إلد افةاألوروبية بحلم توقيع  اتفاقية الشرالة األرديية األوروبية  باإلضد

 . لدم وجود دراسات سابقة ف  األردع تياولت هذه الدراسة بالشلل الحال

 أمهية الدراسة 
مددع اليدداتج  %20تشددلل الصددادرات األردييددة الزراليددة ملثددر مددع 

ات األردييددة الزراليددة مددع القددوم  اإلجمددال  وقددد بدددم ااهتمددام بالصددادر
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ميتجات األزهار مجدداك حيث رافق التخور العلم  الذي حدث فد  وسدا ل 
األزهددار فدد  األردع وقددرار الحلومددة بميددع اسددتيراد األزهددار لددام  إيتدداد
وداول األردع ف  اتفاقية تجاريدة مدع األسدوا  األوروبيدة حيدث  م1985

 ] 3[     األوروبيةاألسواإلأ  مع ميتجات األزهار %25يصدر األردع 
ردع مع تخبيقها ف  بي دة اقتصدادية مثدل األ وتيبع مهمية هذه الدراسة

 رات التعر  للأ المتغيد إلأ  الت  تحتاد ملتباتها ومتاذي القرارات فيها
األسددوا  إلدأ  األردييدةالمدؤثرل للددأ تصددير ميتجدات األزهددار والعوامدل 
ب لليهددا ومواجهتهددا  وذلددك بهددد  مسددالدتهم فدد  ليفيددة التغلدداألوروبيددة 
 حيث . 

 
 أهداف الدراسة

التد  تعتدرض مؤسسدات  –محدددات ال – تالمشلا تحديد مهم   -1

 .يةاألسوا  األوروبإلأ  هاتصدير ميتجات  ليدميتجات األزهار األرديية 

بيددا  للددأ  تالتعددر  للددأ مددد  إملاييددة تصدديي  هددذه المشددلا -2

مصدددرل  ) حجددم اصددا ص   المؤسسددات  والمددزارع الميتجددة لهزهددار ال

 المبيعات وخول الابرل ف  مجال التصدير وحجم راس المال(.

تصددير  تتقديم التوصديات المياسدبة للمسدالدل فد  حدل مشدلا  -3

 األسوا  األوروبية .إلأ  ميتجات األزهار األرديية

 
 واقع إنتاج أزهار القطف يف األردن

ك يامسدو ةالما دييتج ف  األردع وللأ مددار العدام مدا يقدارب         ع صديفا
تقددددر ، لمدددا مددع مزهدددار القخددد  موزلددده للدددأ مواسددم اإليتددداد األربعدددة 

هلتارات تشلل المساحة  110المساحة المزرولة بأزهار القخ  بحوال  
موزلده للدأ ميداخق اإليتداد الغوريدة  %80إلأ  المحمية ميها ما يقارب

والشددفايورية والشددفوية لددل حسددب موسددمية إيتاجدده والةددرو  المياايددة 
 ا دل .الس
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مددع الصددعوبة بملدداع فدد  حالددة ييدداب مرلددز معلومددات موحددد الددتلهع و
ك حسدد ب باللميددات الميتجددة إا ميهددا تقدددر بحددوال  امسدديع مليددوع زهددرل سدديويا

ميهدا لهسدوا  العربيدة  %50يصدر ما يقدارب  حيث  م1996لام تقديرات 
 ذلرلدومدع الجددير با ،] 2 [واألجيبية ويبقأ البداق  متدال لاسدتهاك المحلد 

رد ومدع ثدم الدو ،ومدع ثدم الجبربيدرا ،إيتاد القريفل يحةدأ بدالمرلز األولمع 
 الجوري .

 مع علأ الريم معمياخق اإليتاد  حسب الةرو  الميااية، ف تاتل       
مربعددة ميدداخق مياايددة مددع حيددث إملاييددة إيتدداد مزهددار إلددأ  األردع يقسددم

 ياخق الشفايوريةالم و: األيوار ووادي لربه  ه  القخ  وهذه المياخق
 بهجيوإلأ  األردع ة السهول المحاذية للمرتفعات الممتدل مع شماللسلس و
زرالدددة األزهدددار تترلدددز فددد  الميددداخق مع  الميددداخق الصدددحراوية .إا و

 .ردع ومياخق األيوار المرتفعة المحاذية للسلسة الشرقية مع جبال اا

ة حتياجات الااصشليله واسعة مع مزهار القخ  ذات االما يوجد ت      

اتلد   التد  توييرها وتلدك الموسدمية وتلدك التد  تدزرع للدأ مددار العدام 

ك بااتا  مصول هذه األزهار فتاتل  ذات الميشدأ البدذري لدع تلدك  ميضا

ع فباليسددبة لهيددواع التدد  تبدددم مدد ،صددالممددع اامو  ذات الميشددأ مددع العقددل

لتد  تعخد  قخفدة مصول بذرية هياك الصيفية ميها والشتوية وهيداك تلدك ا

لأ لالعوامل المؤثرل . اما مهم واحدل فقخ وتلك الت  تعخ  ملثر مع قخفة

تها يوليتها باليسدبة اسدتجاب ومصول األزهار  فتتلوع معموسمية اإليتاد 

 والةدددرو  المياايدددة لميددداخق اإليتددداد  وشدددتوي موصددديف   -المياايدددة 

لااصددة لددبعض ااحتياجددات ا ولدددد مددرات القخددا   و تليولوجيددا اإليتدداد

 األصيا  .

يدداك فه أسدداليب إيتدداد مزهددار القخدد  فدد  األردعمددا فيمددا يتعلددق بم      
مصددادر محليددة ألصددول األزهددار تيددتج للددأ مسددتويات متعددددل تبدددم مددع 
مستو  المزرلة وتيته  بمستو  تجاري واسع ويعتمد ذلك للدأ سدهولة 

إلدأ  در اإلشدارلفرل ف  موقع إيتاد األشتال وتجدااإللثار واإلملايات المتو
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هيددداك مشددداتل محليدددة متاصصدددة فددد  تشدددتيل بدددذور مزهدددار القخددد  مع 
تجذير العقل بعد معاملتها بالهرمويات ودرجات مو  المستوردل مع الاارد
 الحرارل المياسبة .

  يعتمددد إيتدداد مزهددار القخدد  التمددادا مباشددراك للددأ تددوفير الةددروو      
لك لدذ ، لتصددير والسدو  المحلد البي ية المياسبة إليتاد يوليدات ميافسدة ل

اسددتادام تليولوجيددا إلددأ  المسددتثمريع فدد  هددذا القخدداع توجهددوامع  وجددد
ام هد  اسدتاد األزهار المتخورل ومهم هذه المداات التليولوجيا الجديددل 

: حيددث يملددع إيتدداد مزهددار قخدد   (Multispan)البيددوت متعددددل الصددوب 
 مع : بلميات مللأ وجودل مفضل وذلك بسبب ما تؤميه

 ملبددر فدد  درجددات الحددرارل وتقليددل الفددار  بدديع درجتدد  ثبددات -1
 حرارل الليل واليهار . 

يدب البيدت تهوية مفضل وذلك بسبب التهوية الجايبية الممتدل للدأ جوا -2
إلدأ  ولذلك التهوية العلوية المتوفرل ف  تصاميم معيية والتد  تصدل بمجملهدا

 مع المساحة الللية . %40حوال  
ييددر  ل مللددأ لددهرض الزراليددة وتقليددل المسدداحات الجايبيددةاسددتغا -3 

 %78إلدأ  المستغلة ف  البيوت التقليدية حيث تصل لفدا ل واسدتغال األرض
  .مع البيوت التقليدية %60بداك مع 

خلددب تمع  سدهولة إحلامهددا والددتحلم بددالةرو  الجويددة الدااليددة -4 
 األمر .

 . يباتات المزرولةتؤمع تهوية مفضل ف  ميخقة الجذور لل -5

 باسددتادام م1994هددذا وبدددمت بعددض التجددارب المحدددودل ميددذ لددام  
لقددرل البي ات الزرالية الصيالية بدا مع التربة وذلدك ألسدباب مهمهدا : ا

للدددأ الدددتحلم بتغذيدددة اليباتدددات حسدددب احتياجاتهدددا وتقليدددل للفدددة الميددداه 
 المستادمة وزيادل اإليتاجية ف  وحدل المساحة لما ويولا.

ك بددـ هددذا وقددد قدددرت اللميددات ال مليددوع زهددرل مي مددا  50ميتجددة محليددا
مليدوع زهدرل  25وتقدر اللميات المصددر بدـ  لام  للخع  1600يعادل 

ك مي ما يعادل   .خع  800سيويا
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 لدراسات السابقة ا
لقد رلزت معةم الدراسات السابقة  ف  بحث محددات التصدير 

، ] 5، 4 [للأ ااتا  ميوالها ومعوقاته ف  مجال  الميتجات الصيالية 
اما الدراسات ف  هذا الموضوع ف  مجال تصدير الميتجات الزرالية 
دا بشلل لام و ميتجات تصدير األزهار  بشلل ااص  تلاد تلوع قليلة ج

معةم ما هو متوفر ميها  لاع لبارل لع مورا  مع  ف  األردع، حيث
لأ ميها الذي رلز ل الميهجية العلمية باستثيا  بعضاإلأ  لمل تفتقر

،  6،  3 [جوايب مار  ف  تسويق  محاصيل وميتجات زرالية مار  
 . وفيما يل  استعراض ألهم ما هو متوافر ميها: ]  7

 البيئة اإلنتاجية لألزهار يف األردن

بة وه  لبارل لع ورقة لمل قدمت ف  المؤتمر الوخي  األول ليقا 

ع مزهار البي ة اإليتاجية له يهاوع فالباحث تياول المهيدسيع الزرالييع

تاد : معوقات اإليإلأ  مساليب اإليتاد ، إضافة ومستادمة  تقيية ومياخ 

تاخيخ الوالفيية ،  تالمشلاومسعار مستلزمات اإليتاد، والبحث العلم ، 

ك التروحول مهمية التسويق   وعورلز الباحث رمس المال . و يج واصوصا

 8 [ يةاليشرات الترويجية اإلرشاد ولدولية مع اال المشارلة بالمعارض ا

[    . 

  (م1996)خطة عمل لقطاع األزهار يف األردن 

وه  مع إلداد مؤسسة التسويق الزرال  األردي  بالتعاوع مع 
لدل إلأ  تعرضت الدراسةقد و الملتب األمريل  للتخوير الدول  .

تاد ي   إليالمياخ الب و  معايير اليولية المخلوبة مع مثل :مواضيع 
 يسييعالميافسيع الر   و التلالي  التسويقية  مع يقل وشحع واألزهار 

الت  تلالي  إيتاد األزهار  و لمؤسسات ميتجات األزهار األرديية
 .   ]9  [ التبريدوالتعب ة والتفريغ  والعمالة  و هايالم تتضمع تلالي 
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  هاكر والفو دور املؤسسات التسويقية لتجارة اجلملة يف تسويق اخلضا

دراسة اليشاخات الت  تقوم بها إلأ  لقد هدفت هذه الدراسة
  مؤسسات الجملة لتسويق الميتجات الزرالية مع الاضار والفواله ف

رت الر يسية الت  تعاي  ميها مةه تاألردع والاارد وتحديد المشلا
هذه المؤسسات ليس لها دور فعال ف  تسويق الميتجات مع  اليتا ج

هذه مع  يةرا لضع  الادمات الت  تقدمها، لما بييت الزرالية
 . ] 10  [المؤسسات تعد ميضا  ضعيفة لمصدر للمعلومات 

 
  اق األوروبيةاألسو  ىلإ تقييم الفرص املتاحة لتصدير حماصيل خمتارة من اخلضار والفواكه

التوزيع الجغراف  والموسم  لصادرات الاضار  تياولت الدراسة
يل، األسوا  األوروبية،لمليات تجهيز المحاصإلأ  والفواله األرديية

 تشلاالم لذلكو األوروب ، ااتحادالمواصفات القياسية المعتمدل لد  و
 مثل ميةمة التصدير،مع الصعيد المحل   لأالت  تواجه المصدر ل

مشللة ادمات ما بعد القخ ،معوقات ف  و العبوات اللرتويية،و
لمعوقات الت  تواجه المصدر للأ ولع ا ،ااستثماراليقل،صغر حجم 

ر مسعاوالجمرلية  ةالتعريفالصعيد الاارج  مثل:مشللة الميافسة الاارجية، 
 .  ]3  [ داول البضا ع

سويق ت وضوعم يف اما الدراسات األجنبية هبذا الشأن فقد تناولت جوانب خمتلفة 
 منتجات أزهار القطف واليت من أمهها:

اليابداع إلدأ  جدات مزهدار القخد دراسة رلزت للدأ تسدويق ميت -1

وهويدددغ لويدددغ، حيدددث مةهدددرت هدددذه الدراسدددة ةدددرو  هدددذيع السدددوقيع 
توضددي  إلددأ  والفددرص السددوقية المحتملددة للمصدددريع فيهمددا ، باإلضددافة

مددد  إلددأ  متخلبددات ااسددتيراد وقضددايا الميافسددة. لمددا مشددارت الدراسددة
ياميددة ، جاذبيددة هددذيع السددوقيع  لأسددوا  مسدديوية للمصدددريع مددع الدددول ال

فالسدو  اليابدداي  يددأت  بالمرتبددة السادسددة مددع حيددث حجددم مسددتورداته مددع 
األزهار الخبيعة فد  العدالم وذلدك بعدد لدل مدع ملماييدا والوايدات المتحددل 
وبريخاييددا وفريسددا وييوزليدددا والسددويد. لمددا مةهددرت الدراسددة اصددا ص 
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  ميتجات مزهار القخ  المستوردل والشروخ المخلوبة مع حيث التصيي
 ]11  [والتغلي  والتصميم مقارية باألسوا  األوروبية  

الم لثدر دول العدمودراسة مار  تياولت لملية اإلبداع واابتلار لدد     -2

أ إل ةهرت الدراسةمشهرل ف   تصدير مزهار القخ  الخبيعة وه  هوليدا، فقد 

مع الصدادرات العالميدة فد  مجدال مزهدار القخد  تدأت  مدع  %65ما يسبته مع 

لدددل إلددأ  هوليدددا .  وقددد لددز  مسددباب قيددادل هوليدددا فدد  صدديالة مزهددار القخدد 

ية( مسباب مع مهمها : اإلبداع ف  لل اخول مع اخوات سلسلة القيمة  )لوجيسدت

تاد ، الحديثة ف  اإليتاد والقخ  والتاصص ف  مداات اإلي  التقييةواستادام 

،  والتوزيدع فيمدا يتعلدق بدالبيع ما تتمتع به هوليدا مع مياخ ومياه. اماإلأ  إضافة 

هوليدددا يوجددد فيهددا امسددة بيددوت متاصصددة فدد  إلددأ مع  فقددد ذلددرت الدراسددة

أ مزدادت  قخد  األزهدار، وتتميدز هدذه البيدوت باللفدا ل والسدرلة والقددرل للد

 . ]   13،  12[ تسويق الميتجات    

 
 أهم مميزات الدراسة احلالية   
حسددب حدددود للددم الباحددث هددذا لقددد تياولددت الدراسددة  الحاليددة و -1

الموضددوع ألول مددرل فدد  األردع مددع حيددث اسددتادام الميهجيددة العلميددة 
المنتجةة  التدد  تواجههددا المددزارع األردييددة   توتخبيقهددا  للددأ المشددلا

معةدم مدا لتدب حدول هدذا الموضدوع لداع لبدارل لدع مع  ، حيدثلألزهار
لهدم دوع مع خبيعة وواقع لم تمورا  لمل تياول مصحابها هذه المشلا

 دراسة للمية وتحليل موضول .

معةم  مدا لتدب  فد  هدذه المجدال فد  الدراسدات األجيبيدة  أن    -2

لايت لبارل لع تقارير و مورا  لمل  توصد  الددول الميتجدة لهزهدار 



 154 هاي  حامد الضمور 

 لمددا   ] 13،    12  [ *وحجددم صددادرتها ومسدداهماتها فدد  اقتصددادياتها

 .]14 [اصخيالية  البعض ميها للأ تسويق ميتجات اازهار ا رلز

 الدراسةفرضيات 
 يتبىن هذه الدراسة على الفرضيات التالية واملصوغة بشكلها العدم

    الفرضية األوىل
الت  تعترض مؤسسات ميتجات  تبيع يوع المشلالاقة ا يوجد 

موروبددا  ويسددبة حجددم مبيعاتهددا إلددأ  األزهددار  األردييددة  ليددد التصدددير

 بصورل للية. تيع هذه المشلااذ  جممالتصديرية وذلك ليد 

   الفرضية الثانية
التددد  تعتدددرض مؤسسدددات  تلاقدددة  بددديع يدددوع المشددلاا يوجددد  

 موروبددا   وخددول الابددرل إلددأ  ميتجددات األزهددار  األردييددة ليددد التصدددير

 تلهذه المؤسسات ف  مجال التصدير وذلك ليد  ااذ جميع هدذه المشدلا

 بصورل للية.

   الفرضية الثانية
التددد  تعتدددرض مؤسسدددات  تبددديع يدددوع المشدددلا لاقدددة يوجددددا  

رمسددمالها حجددم  موروبددا وإلددأ  التصدددير األزهددار األردييددة ليدددميتجددات 
 بصورل للية. تهذه المشلا ليد ماذ جميع وذلك

  ملتغريات الدراسة التعريف اإلجرائي 
  )خصائ  املؤسسات( التابع املتغريأ( 

ات المصدددرل و خددول الابددرل ويتلددوع هددذا المتغيددر مع:حجددم المبيعدد 
 (1) الشلل رقم التصديرية، وحجم راس المال.

 (1) الشكل رقم املتغريات املستقلة 

                                                           

م يتم لاإليتريت وللع لقد تم مجرا  مس   للدراسات السابقة للأ لدل مواقع ف   *

 الحصول للأ دراسة للمية ف  مجال تسويق األزهار.
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ية مدع وه  الدول الت  تيافس الصادرات األردي :املنافسة اخلارجية -1

لبيدع ااألزهار ف  األسوا  األوروبية .وتعتمد شدل الميافسة للأ : مسعار 
ة التسدويق ، ومدع الددول الميافسدوتداد ، للفدة اإليوالمحصدول ،  لجودو، 

ا وفيزوي المغرب ،وف  هذا المجال ف  األسوا  األوروبية : الملسيك ، 
سد لة مع اال األ اس هذا المتغيريقتم  و. لولومبيا ، موييدا ، وييرها و

 ( ف  ااستباية.3، 2، 1الثاي  ) الجز   الواردل ف 

ا ليولوجيدددتلعدددب الت :األزهصصصار التكنولوجيصصصا املسصصصتخدمة يف عمليصصصة إنتصصصاج  -2

 يوليات المستادمة دوراك فالاك ف  إلداد الةرو  البي ية المياسبة إليتاد
ددل بيوت متع ومع تلك المداات التليولوجية الجديدل : ميافسة للتصدير.

وهدد  بيددوت زراليددة تددؤمع ةددرو  مياايددة ما مددة  multispan –الصددوب 
بي يدة الصيالية ، الدتحلم بدالةرو  الالبي ات الزرالية وأليتاد األزهار، 

سد لة مع اال األاس هذا المتغير يق .  لقد تم ، تليولوجيا ما بعد الحصاد
 ( ف  ااستباية.6، 5، 4ي  )الجز  الثا الواردل ف 

لددأ ليددؤثر يةددام المعلومددات التسددويق   :نظصصام املعلومصصات التسصصويقي  -3

ال اسويق اإليتاد مع لفا ل العملية التسويقية ، حيث يسالد ف  تسهيل ت
بيدددا  القدددرارات الرشددديدل اسدددتياداك للمعلومدددات  فهددد  تدددوفر المعلومدددات 
الضددرورية والازمددة للددل مددع الميددتج والتدداجر حددول حاجددة  األسددوا  

ك ، وتسالد المؤسسة الميتجة ف  تيةيم لملية  ك ويولا إليتاد ااألوروبية لما
ميةمدة المعلومدات والشحع مع حيدث اللدم واليدوع والتوقيدت ، لمدا تدوفر 

واسددتياداك لبحددوث التسددويق حاجددات وريبددات المسددتهلليع فدد   األسددوا  
وتددم قيدداس هددذا المتغيددر مددع اددال  .األوروبيددة ولددذلك حالددة الميافسدديع

  (.9، 8، 7ي ) الجز  الثا األس لة الواردل ف 

األردييدددة ومدددد   –القدددواييع المحليدددة  تشةةةم   القصصوانو واألنظمصصصة : -4

مع  –األوروبية  - االمصدر له دولاللبر  و قواييع التدال مماية لماع 
حيدددث شدددروخ التعب دددة والتغليددد  واليوليدددة ورسدددوم الدددداول والادددرود 

 الجدز  مدع ادال األسد لة الدواردل فد تغيدر ماس هدذا اليدقتم  وييرها . و
 (.11،  10 ) ي الثا
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التكنولوجيا المستخدمة في 
 عملية إنتاج األزهار

 التسويقي نظام المعلومات
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 التمــويل

 والتغليف التعبئة

 التسويق تكاليف

 النقل والتخــزين
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لمشاريع إيتاد األزهدار  وتلمدع  الللفة الرمسمالية وتتضمع : التمويصل  -5

مدد   تدوفر مصددر التمويدل مدع ياحيدة ، وتعددد التلدالي   عوبة فد ــالص

  تلدداليوباإليتدداد مددع معدددات إيتاجيددة ،  الااصددةوارتفالهددا  الرمسددمالية 

 لة مع ادال األسدالمتغير  اس هذايـقوتم  مياه .وتبريد حرارل ، ولمل ، 

  . ( 14،  13 ،12 ) ي الجز  الثا  الواردل ف 

وع األرديد  وهيا يجدب معرفدة مدد  ما مدة بدا يدة اللرتد: التعبئة والتغليف  -6

ة المستادم فد  تعب دة األزهدار للتصددير حيدث يعتقدد الباحدث ميده يشدلل مشدلل

ك تسويقية ، ومد    ا المتغيدر. وتم قياس هدذما مة مواد التغلي  المتوفرل محليا

 .( 16، 15 ي  )الجز  الثامع اال األس لة الواردل ف  

لتالوجدددات وال  ات التجاريدددةتشدددمل تلدددالي  اإللايددد التسصصصويقية: التكصصصاليف -7 

 فد  مدع ادال األسد لة الدواردلتغيدر ماس هدذا اليدقتدم  والتجارية.  والمعارض

 (.18، 17) ي االجز  الث

اة حميل الازمدة للحفدمد  توفر تقييات التبريد والت : والتخصزين  وسائل النقل -8 

زهدار مثيا  اليقل ، وتؤثر توفر وسا ل اليقل للدأ تصددير األف  للأ األزهار 

 سددا ل التوزيددعومددع اددال تأثيرهددا للددأ موقددع السددو  والتلددالي  التسددويقية و

ك مددا يعتمدد  البحدري .ولبددري ، اووتشدمل وسدا ل اليقددل : الجدوي ،  لددأ لويالبدا

روبيدة األسدوا  األوإلدأ  وسيلة اليقل الجوي ف  يقل ميتجات األزهار األرديية

 20، 19ي  )الجدز  الثداوتم قياس هذا المتغير مع اال األس لة الواردل فد   .

). 
 

 منهجية الدراسة 
 جمتمع الدراسة 

والمدددزارع يشدددمل يخدددا  الدراسدددة ومجتمعهدددا جميدددع المؤسسدددات 

األسددوا  إلددأ  األردييددة التدد  تقددوم بتصدددير  ميتجددات األزهددار األردييددة

 وبالتعدداوع مددع مؤسسددة التسددويق الزرالدد  تددم ااتيددار لييددة . الاارجيددة
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وذلدك بيدا  للدأ القدرب الجغرافد   مؤسسة ومزرلة 35حجمها  ما مة 

وقدد بلدغ لددد  ولشهرل هذه المزارع ف  زرالة وتسويق اازهار للادارد

 . ااردع مؤسسدددة ومزرلدددة 30مؤسسدددات والمدددزارع التددد  تجاوبدددت ال

(  يوضدد  اصددا ص المؤسسددات الزراليددة المشددارلة فدد  1والجدددول )

 الدراسة.

 أسلوب مجع البياانت
تددددم توزيددددع اسددددتباية الدراسددددة للددددأ مصددددحاب  املصصصصصادر األوليصصصصة : -1

 المؤسسات والمزارع األرديية محل الدراسة .

المتعلقددددة  المتمثلددددة فدددد  الدراسددددات اليةريددددةو املصصصصصادر الثانويصصصصة :  -2

لموضوع الدراسة ولذلك ما لتب ف  هذا الموضوع مع اللتب والمراجع 

 .العلمية
 

 .( خصائ  جمتمع الدراسة1) رقم جدول
 النسبة املئوية الفئات خصائ  جمتمع الدراسة

 %28 د. فأقل  50000 حجم راس املال -1

  50001  36 د 70000 -د% 

  70001 20 د100000 -د% 

  10000116 د فأكثر% 

 %100  اجملموع

 %40 زهرة فأقل 100000 حجم املبيعات )الكمية( -2

  100001-200000 28 زهرة% 

  200001 - 300000 16 زهرة% 

  300001  16 فأكثر% 

 %100  اجملموع

 %48 زهرة فأقل  3000 الكميات املصدرة -3

  30001 - 70000 32 زهرة% 
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  70001 - 100000 12 زهرة% 

  100001 8 زهرة فأكثر% 

 %100  اجملموع

 %60 مجعية حملية تسويقية  وسيلة التصدير -4

  20 شعبة تصديرية اتبعة للمؤسسة% 

   20 كيل املنتجو  –وكيل للمؤسسة% 

 أساليب التحليل اإلحصائية واختبار صدق األداة 
م اسدددتادام حيدددث تددد : (Descriptive statistics)اإلحصدددا  الوصدددف   -1

وحجددم رمسددمال  حجددم المبيعددات  لالتلددرارات لمعالجددة البيايددات الوصددفية 
 . وخول الابرل التصديرية

 .ااتبار مربع لاي اإلحصا   ااتبار فرضيات الدراسة  -2

تمدع مسلوب التحليل التمايزي: إليجاد مهم الفروقات بيع مفراد مج -3

 د تصددير ميتجداتهمالتد  تعترضدهم ليدالمشدلات  الدراسة مع حيث يدوع

 موروبا.إلأ 

: واستادم فد  قيداس مدد   (Clonbach Alpha)ااتبار لرويباخ ملفا  -4

 االتمادية للأ يتا ج الدراسة .

 حتليل االعتمادية وصدق األداة وثباهتا 

تدددم احتسددداب معامدددل المصدددداقية )ملفدددا لرويبددداخ( لمعرفدددة مدددد  

هددذه القيمددة ت وجددد مصددداقية اإلجابددة لددع اسددتبايات محددل الدراسددة وقددد 

أليهدا مللدأ  جيددلل( وه  يسدبة %79.66لجميع مس لة ااستباية تساوي )

 .%60مع اليسب المقبولة وقدرها 

 
 حتليل النتائج

 يملع ميراد يتا ج الدراسة للأ اليحو  اآلت :

  أوال: نتائج التوزيع التكراري ملتوسط إجاابت جمتمع الدراسة
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الدراسددة حددول مددد  صددعوبة يةهددر متوسددخ إجابددات مفددراد مجتمددع 

األسدوا  إلدأ  المشلات الت  تعترض تصدير ميتجدات األزهدار األردييدة

"الشةةة ن  تلامدددل  مشدددلاإلدددأ مع  (2األوروبيدددة )ايةدددر الجددددول رقدددم 

يحتددل المرتبددة األولددأ مددع حيددث درجددة صددعوبته )مهميتدده(   "والتخةةز ن

ة متوسدخ مقارية بأهمية صعوبة العوا ق األار  للتصدير، وقد بلغت يسب

،. 6114وبدايحرا  معيداري مقدداره  4,150اإلجابات للدأ هدذا العامدل 

د موروبدا  فقدإلأ  لمعيق للتصدير  تكال ف التسو ق"" تاما لامل مشلا

جددا  بالترتيددب الثدداي  مددع حيددث درجددة صددعوبته ومهميتدده  بدديع مشددلات 

 .3,9556التصدير ، حيث بلغت متوسخ اإلجابات لليه 

"  تولامددل مشددلا"  المنافسةة  الخارج ةة "  تمددا لامددل مشددلام
حيدث  لمعيقيع للتصدير  فقد جا ا بالترتيب الثالث والرابدع  مدع التمو  "

و  4.0111درجددددة صددددعوبتهما حيددددث بلددددغ متوسددددخ اإلجابددددة لليهمددددا 
  "القةوان ن واننممة " تللأ التوال . هذا وقد جا  لامدل مشدلا3,883

توسددخ إجابددات مجتمددع لمعيددق للتصدددير بالترتيددب الاددامس حيددث بلددغ م
.  اما متوسخ اإلجابات للأ بقية لوامل مشلات 3,8783الدراسة لليه 

 التصدير حسب مهميتها فقد جا ت للأ اليحو اآلت :

 (3,6888لامل التليولوجيا  ) -1

 (3,4776لامل المعلومات التسويقية ) -2

 ( 3,3877لامل التعب ة والتغلي  )  -3

 ولامددل "الشةة ن والتخةةز ن"  ت مشددلا لامددلمع  وممددا سددبق تبدديع
همدا المعيقداع األلثدر صدعوبة فد  تصددير   "تكةال ف التسةو ق"مشكالت 

 . ةاألسوا  األوروبيإلأ  ميتجات األزهار األرديية
 
 ألزهارات تصدير التوزيع التكراري ملتوسط اإلجاابت ملدى صعوبة مشكال .(2) رقم اجلدول

 املتوسط عوائق التصدير 
 احلسايب

ف االحنرا
 املعياري

ترتيب 
 األمهية
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 الثالث 0.6799 4.0111 عامل املنافسة أ(

 –المنافسووو    –منتجوواا الوووألخر ا  وو   تنوو    -1
 م  ا زهار في ا س اق ا خرخبية .

3.7333 0.9444  

الجووووو عا ال اليوووووة لمنتجووووواا ا زهوووووار لوووووأل   -2
 ا س اق ا خرخبية. في المنافس   

3.9667 0.8503   

افسووة السوو  ية فووي ا سوو اق ا خرخبيووة المنشووألا  -3
 منتجاا ا زهار   ب  

4.2333 0.6789  

 
 (.1اتبع اجلدول رقم )

عوائق 
 التصدير

االحنراف  املتوسط احلسايب
 املعياري

ترتيب 
 األمهية

عوائق 
 التصدير

 الساعس 0.5518 3.6888 عامل التكنولوجيا (ب

لب  ا مت ألعا الص ب  فوي ض ف  استخألام ا -4
 .في ا رعن ج ا زهار إنتا

3.7333 0.9229  

اسوووتخألام الب  ووواا ال راصيوووة الصوووناصية  ضووو ف  -5
 في إنتاج ا زهار.

3.9000 0.9072  

اسووووووووووووتخألام الكيووووووووووووا  الب سووووووووووووتي ي ضوووووووووووو ف  -6
 المضاعف في إنتاج ا زهار.

3.4333 0.8976  

 السابع 0.6165 3.5333 عامل املعلومات التسويقية (ج

 ل مووواا التسووو يحية ال اليوووة أنظموووة الم  ضووو ف -7
فووووي م  فووووة  فووووي مسوووواعألا المصووووألر ا رعنووووي 

إلووو   ال قووو  ل ال وووول النووو   ل ال ا ووو  تصوووأل   
 الس ق ا خرخبي.

3.6667 0.8442  

 ال اليوووة أنظموووة الم ل مووواا التسووو يحيةضووو ف  -8
المصوووألر ا رعنوووي فوووي م ا  وووة  فوووي مسووواعألا 

 المنافس   في الس ق ا خرخبي.

3.5000 1.0748  
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ال اليووة  أنظمووة الم ل موواا التسوو يحيةضوو ف   -9
المصوووووألر ا رعنوووووي فوووووي م  فوووووة  فووووي مسووووواعألا

 احتيا اا الس ق ا خرخبي.

3.2667 1.1427  

 الخامس 0.7311 3.8783 عامل القوانو واألنظمة (د

تووأل أ أمانووة عمووان ال بوو   فووي عمليووة تسوو ي   -10
عمليووة تصووأل   منتجوواا ا زهووار  فوويا زهووار 

 ا س اق ا خرخبية. إل  في ا رعن
 

3.7333 0.8277  

11- 

 

المت لقووووووة  القوووووو ان   ا خرخبيووووووةصوووووو  بة تلبيووووووة 
 علوووووووووو   الميبقووووووووووة لم اصووووووووووياا خالمقووووووووووا يسبا

  المست رعا. منتجاا ا زهار 

4.0333 0.7184  

 (.1اتبع اجلدول رقم )
عوائق 
 التصدير

االحنراف  املتوسط احلسايب
 املعياري

ترتيب 
 األمهية

عوائق 
 التصدير

 ال ابع 0.4168 3.8830 عامل التمويل (هص

  0.9322 3.4000 ف  مصألر التم يأ إلنتاج ا زهار ات   قلة  -12

  0.7974 4.1250  لية تم يأ تصأل   منتجاا ا زهار.ارتيا  ت -13

ضوو ف القوو خت التووي تقووألم ا مإلسسووة ا اإلقوو ات ا  -14
 ل راعي 

4.1250 1.0347  

 الثام  0.6863 3.3877 عامل التعبئة والتغليف (و

فووووي السووووو ق  ةضوووو ف خسووووواةأ الت ب ووووة ال اليووووو -15
بألاةيوووة ال  تووو ن ا رعنوووي المسوووتخألم ا رعنوووي   

 .(في ت ب ة ا زهار

3.0417 0.9999  

  0.8683 3.7333 منتجاا ا زهار .ل م اع التكليف الم لي -16

 الثاني 0.6609 4.0783 عامل تكاليف التسويق (ز

المشووواربة بالم وووارت التجاريوووة  ة  ليوووارتيوووا  ت -17
  .ا س اق ا خرخبية في

3.9333 0.7849  
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ا سو اق  فيا زهار عن  لية  اإلع نارتيا  ت -18
 ا خرخبية.

 

4.2333 0.7279  

 ا خر 0.6114 4.15007 عامل الشحن والتخزين  (ح

حاليوا   ف ااتقنياا التب يأل خالت م أ المتو  ض ف  -19
 .لكاياا التصأل  

4.2000 0.8052  

لكايوواا  ف ااالمتوو   سوو    ووألماا الشوو   الجوو    -20
 ا س اق ا خرخبية.إل   التصأل  

4.1000 0.6618  

   3.8193 املتوسط احلسايب الكلي 

 
 نتائج اختبار فرضيات الدراسة:

فيما يل  استعراض ليتا ج ااتبار فرضيات الدراسة ومياقشة 
 يتا جها:

 التدد  تعتددرضالمشددلات  لاقددة بدديع يددوع ا يوجددد  الفرضصصية األوىل: 

 موروبدا  ويسدبةإلدأ  مؤسسات ميتجات األزهار  األردييدة  ليدد التصددير
بصدورل المشدلات  حجم مبيعاتهدا التصدديرية وذلدك ليدد اادذ جميدع هدذه

 للية.
 ااتبددار هددذه  الفرضددية، فقددد تددم اسددتادام ااتبددار مربددع لدداي اليدداتج

ع ليدل التمدايزي وقدد وجددت قيمدة مربدسلوب التحملع استادام  امتوماتيلي
قيمدة مربدع مع  . وبمدا7,605(  هد  1لاي المحسوية مع درجة حرية ) 

لدداي التدد  تددم الحصددول لليهددا تفددو  القيمددة الحرجددة للددأ مسددتو  ثقددة 

الفرضدية  (هو رفدض α ≥ 0,000قل مع صفر، فإع القرار)ممو  يساوي

تعترض مؤسسات الت   المشلات وااستيتاد للأ وجود لاقة بيع يوع
موروبددا  ويسددبة حجددم إلددأ  ميتجددات األزهددار  األردييددة  ليددد التصدددير

بصدورل المشدلات  اذ جميع ميدواع هدذهممبيعاتها التصديرية، وذلك ليد 
 للية.  
 
 نتائج اختبار مربع كاي ابستخدام التحليل التمايزي .(3) رقم اجلدول
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Sig. 
 

Wilks' 
Lambda 

Chi-square df Eigenvalue Cumulative % Canonical 
Correlation 

.006 .758 7.605 1 .319 100.0 .492 

 
هدددذا وقدددد  دلدددت يتدددا ج اسدددلوب التحليدددل التمدددايزي ليدددد اادددذ      

للددأ وجددود لامددل    Wilks Lambdaالمتغيددرات جمعيددا وباسددتادام خريقددة 
الثماييددة )العوامددل التدد  تددم المشددلات  واحددد  فقددخ مددع  جميددع لوامددل

ت ( له لاقة ذات دالدة فد  التمييدز بديع المؤسسدا2الجدول  تصييفها ف 
المبحوثددة للددأ اسدداس حجددم مبيعاتهددا التصددديرية، وهددذا العامددل  يتعلددق 

 التليولوجيا.مشلات  بعامل 
تدم  وبالمقارية بيع يتا ج المتوسخ الحساب  اجابدة المجمدولتيع التد 

هدد   وروبددا لمددامإلددأ  سدداس حجددم مبيعدداتهم التصددديريةمتصددييفهما للددأ 
ع المتوسددخ الحسدداب  إلجابددة المجمولددة أ( ، تبدديع بدد4ملاصددة بالجدددول )
التليولوجيددا  مللددأ مددع المتوسددخ الحسدداب  مشددلات  األولددأ للددأ لامددل

المؤسسددات التدد  يقددل حجددم مع  إلجابددات المجمولددة الثاييددة. وهددذا يعيدد 
موربددا تعدداي  إلددأ  مددع ميتجددات األزهددار %10مبيعاتهددا التصددديرية لددع 

ة التليولوجيدا فد  إيتداد وتسدويق ميتجاتهدا مقاريد ةشدل مع لامدل  مشدللب
يسدداوي حجددم مبيعاتهددا التصددديرية لددع مو  بتلددك المؤسسددات التدد  يزيددد

10% . 
  فيثة ع استادام التليولوجيا الحدأوبيا  لليه يملع ااستيتاد ب  

أثير مسوا  موروبا تلعب دورا مهما ف  التإلأ  إيتاد وتسويق األزهار
ع م المعييةلأ حجم المبيعات المصدرل. وبالتال  فاع للأ المؤسسات ل

ق تسويتول  مهمية لبيرل لعامل إداال التليولوجيا الحديثة ف  إيتاد و
إلأ  ميتجات األزهار إذا ما مردت زيادل حجم مبيعاتها التصديرية

 موروبا. 

 



 ، ... األوروبيةالتصدير السلع  لهسوا   تمشلا

 

165 

املصصصصصنفة حسصصصصب حجصصصصم  مقارنصصصصة بصصصصو املتوسصصصصط احلسصصصصايب إلجصصصصاابت املؤسسصصصصات .(4) رقصصصصم اجلصصصصدول
1)مبيعات )  

 اجملموعة األوىل  تأنواع املشكال
المؤسسات الت  يقل  
حجم صادراتها لع  

10% 

 اجملموعة الثانية 
 المؤسسات الت  تزيد

تساوي صادراتها مو 
10% 

 3.3643 4.010 التكنولوجيا لةمشك عامل  -1

 
رض   تعتدالتدالمشدلات  بديع يدوع عالقة   ا يوجدد   :الفرضية الثانيصة

موروبددا  ولدددد إلددأ  مؤسسددات ميتجددات األزهددار األردييددة ليددد التصدددير
 اددذ  جميددع هددذهمسدديوات العمددل  )الابددرل( لهددذه المؤسسددات وذلددك ليددد 

 بصورل للية.المشلات 
 ااتبددار هددذه  الفرضددية، فقددد تددم اسددتادام ااتبددار مربددع لدداي وقددد     

. 10,879ه   ( 2وجدت قيمة مربع لاي المحسوية مع درجة حرية ) 
 قيمة مربع لداي التد  تدم الحصدول لليهدا تفدو  القيمدة الحرجدةمع  وبما

 α ≥ 0,000 قدل مدع صدفر، فدإع القدرار)ممو  للأ مسدتو  ثقدة يسداوي

 الفرضدية العدميدة وااسدتيتاد للدأ  وجدود لاقدة بديع يدوع(هو رفض 
التدد  تعتددرض مؤسسددات ميتجددات األزهددار  األردييددة  ليددد  المشددلات 
 اذ جميدعمموروبا  والابرل ف  مجال التصدير، وذلك ليد إلأ  التصدير
 بصورل للية.    المشلات  ميواع هذه
ادذ المتغيدرات مهذا وقد  دلت يتا ج مسلوب التحليل التمايزي ليدد    

للدأ وجدود لدامليع فقدخ  مددع    Wilks Lambdaجمعيدا وباسدتادام خريقدة 
تدم تصدييفها فد  الجددول الثماييدة )العوامدل التد  المشدلات  صل لواملم

( لده لاقدة ذات دالدة فد  التمييدز بديع المؤسسدات المبحوثدة للدأ  2رقم

                                                           

األسوا  إلأ  تم تصيي  المؤسسات المبحوثة للأ مساس حجم المبيعات  المصدرل مع ميتجات األزهار)1( 
لع  صديريةمجمولتيع : المجمولة األول وتتلوع مع المؤسسات  الت  يقل حجم مبيعاتها التإلأ  األوربية

 (.%10ي يساومو  والمجمولة الثايية  وتتلوع مع المؤسسات الت  يزيد حجم مبيعاتها التصديرية لع 10%
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( لامدل التعب دة 1مساس ابرتها ف  مجال التصدير وهذاع العاميع هما: )
 ( لامل تلالي  التسويق.2والتغلي  و )

 
 نتائج اختبار مربع كاي ابستخدام التحليل التمايزي .(5) رقم اجلدول

Sig. 
 

Wilks' 
Lambda 

Chi-square df Eigenvalue Cumulative % 77
Canonical 

Correlation 

.004 .668 10.879 2 .496 100.0 .576 

 
  تم وبالمقارية بيع يتا ج المتوسخ الحساب  إلجابة المجمولتيع الت

موروبدا لمدا إلدأ  تصييفهما للأ مساس خول  الابرل فد  مجدال التصددير

ع المتوسددددخ الحسدددداب  إلجابددددة أ( ، تبدددديع بدددد6هدددد  ملاصددددة بالجدددددول )

   المجمولة  األولأ للأ لامل  التعب ة والتغليد  ولامدل تلدالي  التسدو

مع  مللددأ مددع المتوسددخ الحسدداب  إلجابددة المجمولددة الثاييددة . وهددذا يعيدد 

سيوات ف   ميتجات  5المؤسسات الت  تقل خول ابرتها التصديرية لع 

ة التعب دمشدلات  العامدل  الدذي يمثدل موربا تعداي  بشددل مدعإلأ  األزهار

 تلددالي  التسددويق  مقاريددة بتلددكمشددلات  والتغليدد  والعامددل  الددذي يمثددل

 سيوات. 5تساوي خول ابرتها التصديرية  مو  المؤسسات الت  تزيد

وقد تفسر هذه اليتيجة باع المؤسسات الت  تلتسب  الابرل 

تلالي  ات مشل لثر قدرل مع ييرها ف  معالجةمالتصديرية تلوع 

ع للأ إف التسويق والمشالل المتعلقة بالتعب ة والتغلي  وبالتال 

المؤسسات ذات الابرات المحدودل ااستفادل مع تجارب وابرات هذه 

 .ومواجهتهاالمشلات  المؤسسات ف  معالجة هذه
2) ربة التصديريةمقارنة بو املتوسط احلسايب إلجاابت املؤسسات املصنفة على أساس اخل .(6) رقم اجلدول  ) 

 اجملموعة الثانية  اجملموعة األوىل  أنواع املشاكل

                                                           
 مــــوعتف مــــدأ معرفــــة  هــــم الفروقــــات فيمــــا يتعلــــق إىل  مت تصــــنيؤ املؤسســــات املبحوعــــة بنــــا  علــــى يــــو  ا ــــ ة يف  ــــا  التصــــدير )2(

 اورواب.إىل  ابملشكالت اليت تواجهها يف تصدير االزهار
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 سنوات 5تزيد عن أو  تساوي سنوات 5اقل من 

 3.0458 3.7187 التعبئة والتغليؤ مشكالت  عامل  -1

 3.9000 4.2666 التسوقمشكالت  عامل -2

  
 التدد  تعتددرضالمشددلات  بدديع يددوع عالقةة  ا يوجددد   :الفرضصصية الثالثصصة

موروبدا  وحجدم إلدأ  مؤسسات ميتجات األزهار  األردييدة  ليدد التصددير
 هاذ  جميع  هذمهذه المؤسسات ممثا بحجم راس المال  فيها وذلك  ليد 

 بصورل للية.المشلات 

قد وااتبار هذه  الفرضية، فقد تم استادام ااتبار مربع لاي    
. 24,946ه  (  2وجدت قيمة مربع لاي المحسوية مع درجة حرية ) 

 ة للأقيمة مربع لاي الت  تم الحصول لليها تفو  القيمة الحرجمع  وبما

(هو  α ≥ 0,000 )   قل مع صفر، فإع القرارممو  مستو  ثقة يساوي

 ت المشلا وجود لاقة بيع يوع الفرضية العدمية وااستيتاد للأرفض 
إلأ  الت  تعترض مؤسسات ميتجات األزهار  األرديية  ليد التصدير

 المشلات اذ جميع ميواع هذهمموروبا  وحجم راس المال ، وذلك ليد 
 بصورل للية.

ات اذ المتغيرمهذا وقد  دلت يتا ج مسلوب التحليل التمايزي ليد 
صل مللأ وجود لامليع فقخ مع    Wilks Lambdaجمعيا وباستادام خريقة 

 (2م لجدول رقالثمايية )العوامل الت  تم تصييفها ف  االمشلات  لوامل
 حجم له لاقة ذات دالة ف  التمييز بيع المؤسسات المبحوثة للأ مساس

ع ( لامل  تلالي  الشحع والتازي1راس المال وهذيع العامليع هما: )
 تلالي  التسويق.   مشلات  ( لامل 2و)

 
 نتائج اختبار مربع كاي ابستخدام التحليل التمايزي .(7) رقم اجلدول
Sig. 

 

Wilks' 
Lambda 

Chi-square df Eigenvalue Cumulative % Canonical 
Correlation 

.000 .397 24.946 2 1.519 100.0 .777 
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تم  لت وبالمقارية بيع يتا ج المتوسخ الحساب  إلجابة المجمولتيع ا
ع أ( ، تبيع ب8تصييفهما للأ حجم راس المال لما ه  ملاصة بالجدول )

 الشحعمشلات  مجمولة األولأ للأ لامل المتوسخ الحساب  إلجابة ال
 تلالي  التسويق مللأ مع المتوسخ الحساب مشلات  والتازيع ولامل

 م  معالمؤسسات الصغيرل الحجمع  إلجابة المجمولة الثايية . وهذا يعي 
 مثليحيث راس المال )محدودل اإلملايات( تعاي  بشدل مع العامل  الذي 

ق  تلالي  التسويمشلات  مل الذي يمثلالشحع والتازيع والعامشلات 
 مقارية بتلك المؤسسات المتوسخة واللبيرل الحجم.

المؤسسات الصغيرل الحجم تعاي  مع ضع  ف  مع  وهذه يعي 
مجال اللوجستية )الشحع والتازيع( ولدم القدرل للأ تحمل تلالي  

م حجموروبا مقارية بالمؤسسات الت  تتمتع بإلأ  التسويق ليد التصدير
 وإملاييات مالية البر. 

حسب راس  ( مقارنة بو املتوسط احلسايب إلجاابت املؤسسات املصنفة8)رقم اجلدول 
3) املال )  

 اجملموعة األوىل  أنواع املشاكل
 الصغرية احلجم

 اجملموعة الثانية 
 املتوسطة والكبرية احلجم

 4.050 4.250 التخزين   و الشحن مشكالت عامل -1

 3.944 4.222 التسوقالت مشك عامل -2

 
 جصصصصصالنتائ

 فيما يل  استعراض اهم ما توصلت مليه الدراسة مع يتا ج:

                                                           

مجمدولتيع بهدد  معرفدة مهدم الفروقدات إلأ  تم تصيي  المؤسسات المبحوثة بيا  للأ حجم راس المال  )3( 

سدمالها لدع موروبدا )الصدغيرل الحجدم التد  يقدل رمإلأ  الت  تواجهها ف  تصدير األزهار اتفيما يتعلق بالمشل
 ال  دييار(. 50ال  دييار  والمتوسخة واللبيرل الحجم الت  يزيد رمسمالها لع  50
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شرلات ميتجات األزهدار تعداي  مدع إلأ مع  دلت يتا ج الدراسة -1

ع ماألسدوا  األوروبيدة وإلدأ  ليدد تصدديرهاالمشلات  ميواع ماتلفة مع
 مهم هذه األيواع حسب مهميتها : 

 الشحع والتازيع.مشلات  م(  
 تلالي  التسويق.مشلات  ب(
 الميافسة الاارجية.مشلات  د(
 التمويل.مشلات  (د
 القواييع واأليةمة .مشلات  (هـ
 التليولوجيا.مشلات  (ز
 المعلومات.مشلات  (ل
 التعب ة والتغلي .مشلات  (خ

التددد  تعتدددرض المشدددلات  ميدددواعإلدددأ مع  دلدددت يتدددا ج الدراسدددة -2

موروبددا تاتلدد  بددااتا  حجددم مبيعددات إلددأ  جددات األزهددارتصدددير ميت
 المؤسسات المصدرل وابرتها التصديرية وحجم رمس المال.

 الت  تعتدرض تصدديرالمشلات  مهمإلأ مع  لقد لشفت الدراسة  -3

يدا المتعلقدة بعامدل التليولوجالمشدلات  موروبدا هد إلدأ  ميتجات األزهار
يعاتهددا التصددديرية، حيددث وذلددك ليددد تصدديي  المؤسسددات حسددب حجددم مب

  %10المؤسسدددات التددد  تقدددل حجدددم مبيعاتهدددا التصدددديرية  لدددع مع  وجدددد
ا التليولوجيدا فد  إيتداد وتسدويق ميتجاتهدمشلات  تعاي  بشدل مع لامل 

 يسداوي حجدم مبيعاتهدا التصدديريةمو  مقارية بتلدك المؤسسدات التد  يزيدد
 . %10لع 

يها الت  تعاي  مشلات الم هممإلأ مع  لما لشفت يتا ج الدراسة  -4

موروبدا وذلدك إذا صديفت إلدأ  المؤسسات  ليد تصددير ميتجدات األزهدار
ي  التعب ة والتغلمشلات  بيا  للأ خول ابرتها التصديرية تتضمع: )م(

ع المؤسسدات ذات الابدرل أتلالي  التسويق، حيث تبيع ب مشلات  (2و)
بصددورل  لات المشدد سدديوات تعدداي  مددع تلددك 5التصددديرية التدد  تقددل لددع 

 10تسدداوي مو  لبددر مددع المؤسسددات التدد  تزيددد ابرتهددا التصددديرية لددعم
 سيوات.
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التددد  تعتدددرض المشدددلات  بعدددض إلدددأ مع  لقدددد بييدددت الدراسدددة -5

المؤسسددات الصددغيرل الحجددم مددع حيددث اإلملاييددات الماليددة  ليددد تصدددير 

خة متوسلثر مهمية مقارية بالمؤسسات المموروبا  تبدو بأيها إلأ  ميتجاتها

تتعلدددق بلدددل مدددع لامدددل الشدددحع المشدددلات  ع هدددذهمواللبيدددرل الحجدددم و

 والتازيع ولامل تلالي  التسويق.

 اتصصالتوصي
فددد  ضدددو  مدددا  توصدددلت مليددده الدراسدددة مدددع يتدددا ج ، يملدددع اقتدددرال 

 التوصيات التالية:

للأ المؤسسات الميتجة لهزهدار والتد  تريدب فد  تصددير مع  -1

ا ل مدع تجدارب المؤسسدات الياجحدة فد  هدذموروبا  ااسدتفادإلأ  ميتجاتها

 فة ف  الماتل تالمجال وبالذات ااستفادل ميها ف  ليفية مواجهتها للمشلا

 التسويق والتصدير.

 مع للأ الجهات الرسمية المهتمة ف  تيشيخ الصادرات األردييةإع  -2

التد  تعتدرض المؤسسدات األردييدة ليدد تصددير المشدلات  ع يدوعأتدرك بد

ذه ذا مدا صديفت هدإموروبا تاتل  شددتها ومهميتهدا إلأ  مع األزهارميتجاتها 

 خول ابرتهدا التصدديريةمو  المؤسسات للأ مساس حجم المبيعات المصدرل

 البدرامج والاخدخ التد  تضدعها الحلومدةمع  حجم راس المال. وهذا يعي مو 

تؤاددذ باالتبددار هددذه مع  المؤسسددات ذات العاقددة فدد  تيميددة الصددادراتمو 

افات الياتجة لدع اصدا ص هدذه المؤسسدات وإلخدا  مهميدة وحلدو ل ااات

 مياسبة للل ف ة حسب مهدافها. 

تتعاوع مع بعضدها بعضدا مع  يملع للمؤسسات الميتجة لهزهار  -3

 ف  مجمولات حسب يوع األزهار ف  تبادل المعلومات .

قد تحاول  هذه المؤسسات تشليل اتحاد لتدرويج مفهدوم الزهدور   -4

ر ية ف  العدالم ، وقدد تضدع لهدا موقعدا للدأ اإليتريدت لمدا قدد تخدواألردي

 لتالوجا باللغتيع العربية واإليجليزية . 
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ول  ؤيسددتفيد ميهددا  مسدد مع  امددا التوصدديات العمليددة التدد  يملددع  -5

 المؤسسدددات وذوي العاقدددة فددد  تيميدددة وتشدددجيع التصددددير لمواجهدددة هدددذه

 ه : المشلات 

  والتخزين نقلوسائل ال تفيما يتعلق مبشكال
ااهتمددام بتددوفير وسدددا ل اليقددل الما مددة والمجهدددزل  ضددرورل   -1

 مددعالتاددزيع وإلددأ  بددالتليي  والتبريددد المياسددب ليددد اليقددل مددع المزرلددة
 الاارد .إلأ  المخار ثم

التيةدديم المسددتمر للاخددوخ الجويددة الملليددة  فدد  يقددل ميتجددات   -2
م زرالية بشلل لدااألسوا  األوروبية وإلخا  المؤسسات الإلأ  األزهار

 والميتجة والمصدرل لهزهار بشلل ااص مسعار تشجيعية .
يدة ااهتمام بتأميع قيوات اليقدل والتوزيدع فد  األسدوا  األوروب  -3

سدبيع بالشلل الذي يلفل تأميع احتياجات العما  ف  الوقت والملداع الميا
. 

 التعبئة والتغليف تفيما يتعلق مبشكال
وتيفيدذ يةدام وخيد  للمواصدفات اإلسراع ف  تخدوير ضرورل    -1

والمقدددداييس فدددد  مجددددال التعب ددددة والتغليدددد  لميتجددددات األزهددددار ووضددددع 
 اإلجرا ات اللفيلة بإلزام الميتجيع بتخبيقه .

ة الحزم ف  مراقبة تخبيدق وتيفيدذ المعدايير والمواصدفات القياسدي -2
 الت  تدم وضدعها واتاداذ القدرارات الصدارمة بهدذا الشدأع إليهدا  لمليدات

 الغش .
االتدددزام التدددام بالمعدددايير والمواصدددفات األوروبيدددة  الااصدددة   -3

 ميتجات األزهار. باستيراد
مثددل اسددم الميددتج والعامددة  لافددة لتابددة  المعلومددات المخلوبددة  -4

ات التجارية للميتج ، شهادل اليولية حيث تسدهل تلدك المعلومدات اإلجدرا 
 اإلدارية والرقابية .

ال دور فع تعب ة والتغلي  لما له معااهتمام بالياحية الجمالية لشلل ال  -5
 ف  الترويج .
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مدددع قبدددل الجهدددات  لافدددة  ورا  الرسدددمية المخلوبدددةإلدددداد  اا -6
 .األوروبية

  التمويل تفيما يتعلق مبشكال
العمل للدأ مسدالدل المؤسسدات الزراليدة الميتجدة لهزهدار للدأ   -1

 ليددلتقمو  تافدديض بعددض التلددالي  الرمسددمالية إليتدداد األزهددار ، مثددل إزالددة
 دلأيةمة التبري :الضرا ب المفروضة للأ استيراد بعض المعدات الزرالية

 األزهار . إيتادالري المستادمة ف  مو 
ت المضاربة بديع المؤسسدامو  القيام بعمليات ااستثمار المشترك -2

 المالية والمؤسسات الزرالية المصدرل لهزهار .
جدددددو  إع المضدددداربة تشددددجع المؤسسددددات الماليددددة للددددأ دراسددددة ال
 ااقتصادية للمشاريع المخروحة مع قبل المؤسسات الزرالية .

ك ملبدددر   -3 لجددددو  لإلخدددا  مؤسسدددة اإلقدددراض الزرالددد  اهتمامدددا

 التمويدلااقتصادية للمشروع ملثر مع الضمايات المقدمدة ، ورفدع سدق  

لثدر األزهدار المريوبدة م إيتداد ف  مثال ذلك : دلم المشاريع الت  تساهم

 ألوروبية .مع قبل األسوا  ا

 إنتاج األزهارتكنولوجيا  تفيما يتعلق مبشكال
العمل للأ تعييع مهيدسيع زرالييع مردييديع مدع ذوي الابدرل   -1

 وذوي الفية تسويقية ومالية .

 إيتدادااستفادل مع ابرات المؤسسات الزرالية األوروبية فد    -2
 األزهار .

يدددد اسدددتادام البي دددات الزراليدددة الصددديالية بدددداك مدددع التربدددة ل  -3
 اهدااحتياجلما لها مع فوا د مثل التحلم بتغذية اليباتدات حسدب  ،الضرورل

ك ولمدا ميهدا تدؤمع ته ك ويولدا ويددة وزيدادل اإليتاجيدة فد  وحددل المسداحة لمددا
 مفضل ف  ميخقة الجذور .

لمدددا لددده مدددع فوا دددد جمدددة  (Multispan)اسدددتادام متعددددد الصدددوب   -4
 لتوفير المياه .
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لأع تلوع قريبة مع مصادر المياه اااتيار بحرص موقع المزرلة   -5
لددأ مع إ إضددافة ،ومرالددز الخاقددة والتجمعددات العماليددة والبييددة التحتيددة الما مددة

 تلوع بعيدل لع المرالز الصيالية .

  املعلومات التسويقية تفما يتعلق مبشكال
جهدداز مسددتقل يتددولأ تيةدديم اإلجددرا ات  ضددرورل العمددل للددأ ميجدداد

يددأ إليشددا  يةددام وخيدد  للمعلومددات التسددويقية يع وتاخيخهددا وتيفيددذها الازمددة

ليدة بميتجات األزهار ليوفر قالدل معلوماتية تسدالد ماتلد  األخدرا  فد  العم

قدوم ي، حيدث …التسويقية ف  رسم السياسات المياسبة واتااذ القرارات الرشيدل

 بالمهام التالية بالتيسيق مع األخرا  المعيية وذوي اااتصاص :

ت الازمددة حددول األراضدد  الزراليددة المرويددة تددوفير المعلومددا  -1
ويير المروية ف  ماتل  المياخق لع خريق الحصر الددقيق للمسداحات 

األزهددار مددع حيددث المددوارد المتاحددة لالميدداخ  إليتدداد ما متهددا، ومددد  
ومواسددم اإليتدداد وتددوفر الميدداه والاصددوبة وييرهددا وذلددك بالتعدداوع مددع 

 الجهات الماتصة .
ك والقدادرل للدأ إجدرااستادام اللدوادر   -2   البشدرية المؤهلدة للميدا

 الدراسات والبحوث التسويقية الازمة .
توفير المعلومدات الازمدة لدع المسدتهلليع سدوا  فد  األسدوا    -3
، وذلددك مددع اددال …المسددتهدفة مو  مسددوا  التصدددير المتاحددةمو  المحليددة

   .بحوث التسويق للتعر  للأ ميواع األزهار المريوبة ف  تلك األسوا
تددددوفير المعلومددددات الازمددددة لددددع مسددددوا  التصدددددير المتاحددددة   -4

مع حيث األصيا  مو  والمستهدفة سوا  مع حيث المواصفات والمقاييس
يةمدة المخلوبة ويولياتها ، ولع موضاع الميافسيع فيها ، والقدواييع واأل

 . المعمول بها ، وييرها لأوقات حاجاتها وميافذ التسويق فيها
واإلحصا ات الت  تسدالد فد  تقددير حجدم الخلدب إجرا  الدراسات   -5

التصدددييع ، مو  والتيبدددؤ باللميدددات المتوقدددع خلبهدددا سدددوا  لاسدددتهاك المحلددد 
، ويشر هذه المعلومات المستقبلية لع ةدرو  السدو  المتوقعدة …والتصدير 

ع وفرص التسويق المتاحة للأ المستو  الداال  والاارج  لتسالد ذوي الشأ
 ياسات اإليتاجية والتسويقية المياسبة .ف  رسم وتيفيذ الس
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إع وجددود األيةمددة المعلوماتيددة التدد  تددوفر المعلومددة الدقيقددة فدد  
ية الوقت المياسب يسهم بشلل فالل ف  رفع مستو  مدا  العمليات التسويق

  يسالد ماتلد  مخدرا  العمليدة التسدويقية فد  تاخديخمما بلفا ل وفاللية 
مدددع رسدددم السياسدددات واتاددداذ القدددرارات ، وتملددديهم  وتيفيدددذها  لمليددداتهم

 . الرشيدل بدم بالميتج وايتها  بالمستهلك
 

 القوانو واألنظمة: تفيما يتعلق مبشكال (و
العمل للأ إزالة مةاهر اازدواجيدة والتدداال فد  الصداحيات  -1

والمسددددؤوليات لماتلدددد  المؤسسددددات الحلوميددددة ذات العاقددددة بالقخدددداع 

ادي تضدارب القدرارات واإلجدرا ات الزرال  لضماع توحيد الجهود وتف

 وتشتت المسؤولية .

ك ضدمع إخدار   -2 ك مدروسدا ك زراليدا العمل للأ وضع وتخبيق يمخدا

لمليددة اإلصددال الشددامل لليةددام التسددويق  لهددذا القخدداع ، بحيددث يضددمع 

ر تدفق مستمر ومتوازع لإليتداد لماتلد  ميافدذ التوزيدع ويحقدق ااسدتقرا

 اليسب  لهسعار.

القددواييع التدد  تقدددم الدددلم الددازم للمصدددر  العمددل للددأ وضددع  -3

األرديدد  ، وتحفددزه للددأ اسددتقخاب األسددوا  الاارجيددة سددوا  مددع اددال 

دلم مجور الشدحع الجدوي ومدي  التسدهيات مو  الدلم المباشر للصادرات

اا تماييددة ، وييرهددا مددع الخددر  األاددر  المياسددبة التدد  تحقددق الهددد  

 الميشود .

تجداه التصددير، وتاخد  مرحلددة سياسدة ثابتدة   وضدع ضدرورل  -4
مرحلة التصددير الميدتةم مدع ادال إيتداد األصديا  إلأ  تصدير الفا ض

ة واليوليددات المخلوبددة فدد  مسددوا  التصدددير المسددتهدفة ،  وإحلددام الرقابدد
 للأ مخابقة الشحيات لمصدرل للمواصفات والمقاييس .

ة التد  يتمتدع بهدا يدور األردع يضرورل اسدتغال الميدزل اليسدب  -5
  فصدل الشددتا  فد  التاخدديخ لدداول األسدوا  األوروبيددة ، حيدث يشدد  فد



 ، ... األوروبيةالتصدير السلع  لهسوا   تمشلا

 

175 

فيها اإليتاد وتضع  قدرل المصدريع الميافسيع للأ تلبية احتياجاتها ف  
 فصل الشتا  .

التعددر  للددأ سياسددات دلددم الصددادرات التدد  تتبعهددا البلددداع   -6
، ة ..الميافسة وتخبيق السياسات المماثلة لهدا فد  حددود اإلملايدات المتاحد

،  والعمل للأ إزالة المعوقات الت  تق  دوع زيدادل الصدادرات األردييدة
ديم القادرل للأ التصدير بلفا ل وتقودلمها  وتشجيع التجمعات المؤسسية
 الحوافز المياسبة لتشليلها .

 
  سويق والرتويجالت تفيما يتعلق مبشكال

إلداد برامج التدريب واإلرشاد ف  مجال التسويق الزرال  لع  -1

ريددق لقددد اليدددوات والدددورات التدريبيددة بهددد  توليددة مخددرا  العمليددة خ

لل لام لارتقا  بالمستو  العام للتسويق الزرال   بش وتأهيلها التسويقية

 وف  مجال ميتجات األزهار بشلل ااص

ع مدااهتمام  بشلل التعب ة الاارجية لميتجدات األزهدار لمدا لده   -2

 مثر ترويج .

ك تفعيددددل دور مديريددددة المرا  -3 لددددز التجاريددددة فدددد  التددددرويج دوليددددا

ولية للميتجات الزرالية األرديية ، والمشارلة ف  المعارض الزرالية الد

. 

ك القدادرل للدأ التا  -4 خديخ استادام اللوادر البشرية المؤهلة للميدا

 والتيفيذ للبرامج الترويجية المستهدفة .

 املنافسة اخلارجية تفيما يتعلق مبشكال
فسدة ، لددد وميدواع الميافسديع ، سدلوك هيلدل المياللأ  التعر  -1

سددلعة ، الميافسدديع واألدوات التيافسددية المتددوفرل فدد  القددرارات المتعلقددة بال
 الترويج ، ف  األسوا  األوروبية.والسعر ، والتوزيع ، و

المزايددا التيافسددية ويقدداخ القددول والضددع  لددد   التعددر  للددأ  -2
 مع األزهار. الت  يقل فيها إيتاجهماألوقات ه   الميافسيع  وما
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 ميواع األزهار المريوبة ف  األسوا  األوروبية . التعر  للأ -3
ك .  -4  ااتيار األسوا  األوروبية األقل تيافسا
س فر رماااهتمدام بجميدع المتغيدرات السدابقة )التليولوجيدا ، تدو  -5

ها مع الخ( الت  تم الحديث ليها لما ل…المال ، يةام معلومات التسويقية 
ف   وية الوضع التيافس  للمؤسسات والمزارع األردييةتأثير مباشر ف  تق

 األسوا  األوروبية .
تحدداول الحلومددة التفدداوض مددع الدددول األوروبيددة فدد  زيددادل مع   -6

إلدأ  لهردع فد  مجدال ميتجدات األزهدار المصددرل Quotaالحصة السوقية 
 األسوا  األوروبية .
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لى إ يةالتي تعترض تصدير منتجات األزهار األردن تالمشكال
 األسواق األوروبية: دراسة ميدانية 

 
 :اجلزء األول

 
لم(  لمؤسسدتلم )لمدزرلتبيعدات السديوية م إجمال با،  لم بلغت تقري  (م   

 :ف  يهاية السية المالية )باللمية(؟
 ل فأقل.  زهر 1-100000                     

 زهرل. 200000إلأ  لزهر 2-100001               
 زهرل.  300000زهرل إلأ 3-200001               

  .رفألث  4-300001              
األسددوا  إلددأ  لميددة ميتجددات األزهددار المصدددرل  تقريبددا ، لددم بلغددت (ب 

                               األوروبية ف  السية المالية األايرل؟
 زهرل فأقل. 1-30000
 زهرل. 70000زهرل إلأ 2-30001
 زهرل 100000إلأ  زهرل 3-70001
 زهرل فألثر. 4-100001

 …………  م( ف  مجال التصدير؟لم سية لمؤسستلم )مزرلتل (د   
تقريبددا، لددم تقدددر يسددبة حجددم مبيعدداتلم التصددديرية مقاريددة بحجددم  (هددـ  

 ......المبيعات الللية ف  السية المالية األايرل؟ ....................
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 مقابل اإلجابة الت  قمت بااتيارها× وضع إشارل  يرجأ  ين:اجلزء الثا
م و   

  ألا
غ    م ا أل  وم

 م و
غ   

 و م
  ألا

مددع  –ع ولميافسددا –ميتجددات الدددول األاددر  تيددوع  -1
 األزهار ف  األسوا  األوروبية .

     

 فدد  الجددودل العاليددة لميتجددات األزهددار لددد  الميافسدديع  -2
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لبيددوت متعددددل الصددوب  فدد  إيتدداد ضددع   اسددتادام ا -4
 .ف  ااردع األزهار 
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السدددددو  إلدددددأ  اللدددددم، اليدددددوع ، الواجدددددب تصدددددديره
 األوروب .

     

فددد   الحاليدددة ميةمدددة المعلومدددات التسدددويقيةضدددع   -8
المصدددر األرديدد  فدد  مواجهددة الميافسدديع  مسددالدل 

 ف  السو  األوروب .

     

الحاليدددة فددد   ميةمدددة المعلومدددات التسدددويقيةضدددع    -9
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Abstract. This study aims to identify the most important problems encountered by Jordanian exporters of 

cut-flowers to European markets. The data was collected from 30 farms by using self-administrated 

questionnaire and it was analyzed by using chi-square test and discriminant analysis. 
The main findings of the study were: 

 

1. Transportation, warehousing, cost of marketing activities and foreign competition found to be the most 
important problems encountered by cut-flowers exporting to European markets. 

2. The types of the relative important of the problems encountered by Jordanian exporters of cut-flowers 

to European markets were differed based on their sales volume of exporting and length of experience in 
exporting. 

 

On the basis of these results, the study includes various applications for the exporters of cut-
flowers. 
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