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  ملخص
ي  ى المشكالت الت رف عل دف التع ة بھ ذه الدراس ت ھ ي أجري م ف اج اللح ي دج ه مرب تواج

ة من  ى عين تبيان وزع عل ان، من خالل اس ي 149محافظة عم تبيان خاص . مرب م تصميم اس ت
ة بالخصائص الشخصية ات المتعق دورات  لجمع البيان رغ  وال رة والتف كالمستوى التعليمي والخب

اء ة ككف زارع التربي تبيان خصائص َم اول االس روض وتن ال والق ة ورأس الم غيل التدريبي ة التش
ويج ام التف ة ونظ عة اإلنتاجي غيل والس ائر والتش دد الحظ ة وع رق التربي روع وط ر المش .  وعم

ة  ة والمالي ة واإلداري كالت اإلنتاجي ق بالمش ئلة تتعل ن أس تبيان م ن االس اني م زء الث ون الج وتك
ويقية ة ت. والتس ر أھمي ي األكث ة ھ ة والمالي كالت اإلداري ة أن المش ائج الدراس رت نت ا أظھ ليھ

اء  عار الكھرب اع أس كالت ارتف ين أن مش ث تب ويقية، حي َم التس ن ث ة وم كالت اإلنتاجي المش
در  ة، وأن مص ة والمالي كالت اإلداري م المش ن أھ الف م اليف األع اع تك ات وارتف والمحروق
ع  ومنافسة  ذب سعر البي الصوص وإنتشار األمراض من أھم المشاكل اإلنتاجية أما مشكالت تذب

دجاج المس ائج وجود ال ا أظھرت النت م المشكالت التسويقية، كم ي من أھ تورد في السوق المحل
ي دجاج  ي تواجه مرب عالقة معنوية بين الخصائص الشخصية وأھمية درجة تاثير المشكالت الت

ربين . P<0.05اللحم عند مستوى معنوية  توصي الدراسة بتنظيم وعقد ورش ارشادية دورية للم
رار حول الحد من إلرشادھم حول األسس الف نية السليمة في التربية، وتوجيه إھتمام أصحاب الق

د من سالمة التخزين  ة للتأك ة البيطري إستيراد الدجاج المجمد وتشديد الرقابة على مخازن األدوي
  .واللقاحات حسب االسس والمواصفات المطلوبة للحد من انتشار األمراض

 .يقية، مالية وإدارية ، دجاج اللحمالمشكالت، إنتاجية، تسو: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The aim of the study was analyzing the problems faced by producers 

of broiler in Amman Governorate, through a questionnaire distributed to 
a sample of 149 breeders. The results showed that administrative and 
financial problems were the most important, followed by productivity 
and then marketing problems, moreover, the results showed that the 
source of chicks and the spread of diseases were the most important 
problems related to productivity. While, the problem of high price of 
electricity and fuel, and high feed costs were related to administrative 
and financial problems. The fluctuations in the selling prices of broilers, 
and chicken imported competition with local products in the domestic 
market were related to marketing problems. The average degree of 
influence of the problems for producers was 2.36 degrees and it was 
located within the average impact problems. The results showed a 
significant negative correlation between personal characteristics and the 
importance and the degree of the impact of the problems faced by 
producers of broiler chickens at the level of significance P <0.05. The 
study recommends the organization and training workshops held by the 
Department of Agricultural Extension in the management of poultry 
farms and draw the attention of producers to follow one regiment system 
that reduces the spread of disease. And follow the closed barns system in 
raising chickens. 

Keywords: problems, broiler, agricultural extension,amman. 
  
  لمقدمةا

ا يعتبر قطاع الثرو ه فيم ة في األردن، وتتشكل أھميت ة الحيوانية من أھم القطاعات الزراعي
ة الصغيرة أو  يقدمه ھذا القطاع من ة المشاريع الفردي ق إقام دخل عن طري ع في مصادر ال تنوي

ة، ات التعاوني ة بالشركات الخاصة أو الجمعي وفير في حيث يساھم االستثمارية المتمثل ذاء ت  الغ
دد العمل وفرص ر لع اطق في خاصة السكان من كبي ة، الريف من ى إضافة والبادي اطق إل  المن

ذه المشاريع  أنشطة ضمن األسر إحتياجات من جانبًا يغطي أنه كما الحضرية، ة، فتسھم ھ ثانوي
ي بتقليل نسبة البطالة في المجتمع ورفد السوق المحلي بالمنتجات الحيوانية دجاج الت ، كمنتجات ال

  ).Al-karablieh, 2009, p44( عية للثروة الحيوانيةالفر األنشطة أھم منتعد 
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بة  الي نس ي اإلجم اتج المحل ي الن ي ف اع الزراع اھمة القط كلت مس ل %2.9وش  ، واحت
ادية  ات االقتص ى القطاع ين أعل ن ب رون م ة والعش ة السادس ة المرتب روة الحيواني اع الث  قط

اھم بة مس الي بنس ي اإلجم اتج المحل ي الن ددھا % 0.85ة ف الغ ع اً  81والب قطاع
اج دجاج اللحم في األردن    (Department of Statistics, 2013)فرعيا غ إنت  256616وبل
ن  ن ط درھا  1722م ة ق عة إجمالي م بس اج اللح ة دج دورة  28.135مزرع ي ال ر ف ون طي ملي

دجاج ألف طن س 143.03الواحدة، وبطاقة إنتاجية  الي اإلستھالك من لحوم ال غ إجم نوياً، كما بل
سنه، وبالنسبة إلنتاج دجاج اللحم في منطقة /فرد/كغم 28.7ألف طن، بمعدل استھالك  172.650
ة  ان(الدراس عة  29.293) عم وم، وبس ن اللح نوياً م ن س ف ط ر 5569.48ال ف طي  ال

)Ministry of Agriculture, 2012.(  

ة وبالرغم من التوسع في إن دم من الحكوم دعم والتشجيع المق اج دجاج اللحم مصحوباً بال ت
م يحقق  ة؛ إال أن األردن ل د رمزي المتمثل في منح القروض من مؤسسة اإلقراض الزراعي بفوائ

دواجن % 84سوى  ذاتي من لحوم ال اء ال ،  (Department of Statistics, 2013)من اإلكتف
ة ويعود ذلك إلى أن مشاريع تربية وإنتاج د ة ومالي ة واداري اني من مشكالت إنتاجي جاج اللحم تع

  ). p84) Khreisat ,2010 ,وتسويقية ساھمت في خفض كمية إنتاج لحوم الدواجن

اب  دف حس دواجن بھ اديات ال ال اقتص ي مج ة ف ادية وفني ات اقتص ت دراس د أجري  وق
دجاج ناعة ال ى ص وثرة عل ل الم ة العوام اليف، ودراس تقاق دوال التك  & Al-Qadi) وإش

Abdulrahim,1996) )Altarawneh & et al. 2013( ،)Al-Sharafat & Torki 
,2013(، )Altahat & et al. 2012( ،Shakib and Qadi,1997),(،  درة وحظ ن إال أن ل

د صنف . الدراسات العلمية المتعلقة بدراسة ماھية المشكالت المؤثرة على صناعة دجاج اللحم فق
Khreisat )2010 (كال كالت المش ى مش ي األردن إل دواجن ف ناعة ال اع ص ه قط ي تواج ت الت

دات،  زة والمع حية واألدوات واألجھ ات الص دجاج، االحتياج وت ال الموقع، بي ة ب ة متعلق إنتاجي
الي . األعالف والمفرخات دجاج وبالت ة لمشاريع ال اءة االنتاجي ى الكف ؤثر عل ومشكالت تنظيمية ت

اج المح ة اإلنت اع تكلف يتؤدي إلى إرتف دم . ل ة التسويقية كع ق بالعملي ى مشكالت تتعل باإلضافة إل
د  دجاج المجم ذلك سيطرة الوسطاء، منافسة ال ة، وك توفر مسالخ حديثة في مختلف إنحاء المملك

  . المستورد للدجاج المحلي

رزت  دة المستھلك، ب ى مائ اق الرئيسة عل د من األطب ي تع دواجن الت ونظراً ألھمية لحوم ال
ى ضرو ة إل ان الحاج ق ك ن العوائ ة م ور مجموع ي ظھ دأت ف ي ب ك المشكالت الت ة تل رة دراس

  .أبرزھا خروج العديد من المربين من السوق بسبب المشكالت المالية والتسويقية

  مشكلة الدراسة

، وقد يسبب )خدمات آلية(أو حديثة ) خدمات يدوية(يتم تربية دجاج اللحم في مزارع تقليدية 
اءة اإل ي الكف اين ف ك تب ذ ذل ة المناف ة، وقل تج المالي درات المن ك ضعف ق ى ذل ة، يضاف إل نتاجي

اج  زارع عن اإلنت ى توقف الم ؤدي إل ا ي ة دجاج اللحم مم التسويقية وھذه أيضاً تؤثر على إنتاجي
  .كلياً أو اإلنتاج جزئياً بأقل من طاقتھا التصميمية
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ي من موسم آلخر، أدت ھذه المشكالت إلى تباين في كميات دجاج اللحم في السوق الم حل
ي  ونظراًً  لعدم تناول الدراسات السابقة على المستوى المحلي إلى تلك المشكالت التي تواجه مرب
ك المشكالت  ى تل ة لتسليط الضوء عل ذه الدراسة كمحاول دجاج اللحم في محافظة عمان، أتت ھ

يط وت ة لتخط يات الالزم م التوص د أھ ربين، وتحدي اج والم اً لخصائص االنت ات وفق ذ السياس نفي
  .الزراعية المختلفة للنھوض بتلك المشروعات

  ةھدف الدراس
  :تھدف الدراسة إلى تحليل المشكالت التي تواجه مربي دجاج اللحم، وذلك من خالل

  . دراسة الخصائص المستقلة لمربي دجاج اللحم في منطقة الدراسة .1

و .2 ة والتس ة والمالي ة، االداري كالت اإلنتاجي ة عناصر المش ربين، دراس ه الم ي تواج يقية الت
 .ومعرفة نسبة تأثير عناصر تلك المشكالت في انتاج دجاج اللحم وفقاً لخصائص المربين

 .تحديد العالقة بين مربي دجاج اللحم ومتوسط أھمية وتأثير المشكالت التي تواجھھم .3

 نھجية الدراسةم
الغ عددھم  يمثل بمربي دجاج اللحم في مدينة عمان : مجتمع وعينة الدراسة. 1 مجتمع الدراسة الب

ع  244 ة الدراسة بواق د عين م تحدي ي  149مربي، وبإستخدام أسلوب العينة العشوائية ت مرب
  :وذلك حسب المعادلة اآلتيه

n = { ( p×q×z2 )/e2} / {(N× e2 )+( z2 × p×q)/( (N× e2 ) } 

Where: 

n = Sample Size. 

P = The proportion that the sample will occur = (0.5). 

q = The proportion that the sample will not occur = (1- p) = (0.5). 

z = The standardized score = (1.96). 

e = Error term = (0.05). 

N = Population = (244) 

  جمع البيانات  .2
لومات عامة تم تصميم استبيان لجمع بيانات الدراسة، اشتمل الجزء األول من األداة على مع

كالمستوى الجامعي، الخبرة،  الخصائص الشخصية: تتصل بخصائص عينة الدراسة، وتتناول
التفرغ، المشاركة في الدورات التدريبية، رأس المال المستثمر، القروض، وكذلك تناول 
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خصائص الَمزارع ككفاءة التشغيل، عمر المشروع، طرق التربية، عدد الحظائر، التشغيل، 
وتكون الجزء الثاني من األداة من مجموعة من االسئلة .  تاجية وكذلك نظام التفويجالسعة اإلن

تتصل بالمشكالت اإلنتاجية، اإلدارية، المالية والتسويقية التي تواجه مربي دجاج اللحم في 
  .محافظة عمان

  التحليل اإلحصائي .3
بعاد وفقا للدرجات تم تقدير أھمية المشكالت من خالل استخدام مقياس ليكرت خماسي األ

درجة غير مھم، درجة قليل األھمية، درجة متوسط األھمية، : للبدائل التالية) 4.3.2.1.0: (التالية
درجة مھم، درجة مھم جدا على التوالي، بعدھا تم تفريغ االستمارات وتحليل البيانات باستخدم 

سابية والخطأ المعياري، أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي كالنسب المئوية والمتوسطات الح
ً أو  وإختبار معامل إرتباط سبيرمان الرتبي، وللحكم على متوسط الدرجة من حيث كونه عاليا

من : إلى ثالث فترات فترات كاآلتي) 4- 0(متوسطاً أو منخفضاَ قسمت الفترة الكلية لالستجابات 
ً ، و من  2.67 – 1.34منخفضاً، من  1.33 -  0 ً  4 – 2.68متوسطا تم تحليل بيانات . عاليا

  .SPSSالدراسة الميدانية باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

تم تحديد تقسيم الفئات بناء على تحديد كل من الربيع األول والوسيط والربيع األعلى لبعض 
  :الخصائص المستخدمة في التحليل،حيث حدد طول الفئة كما يلي

 .أقل من الربيع األول: الفئة األولى .1

 .الوسيط –أعلى من الربيع األول : الثانيةالفئة  .2

 .الربيع األعلى –أعلى من الوسيط : الفئة الثالثة .3

  (Al-Kahtani, et al, 1996). أعلى من الربيع األعلى: الفئة الرابعة .4

  )تم إستخدام ھذا األسلوب لتفادي التحيز من قبل الباحث في عملية التقدير(

  النتائج والمناقشة

  صائص المستقلةتوزيع الخ :أوالً 
م : المستوى التعليمي .1 دول رق م حاصلون % 50أن ) 1(يوضح الج اج اللح ي دج ن مرب م

يم األساسي و% 23على مؤھل جامعي و ون مؤھل التعل م % 17يحمل ة الدراسة ھُ من عين
  .من حملة الشھادات الثانوية% 10أميون و

يعملون في مجال تربية دجاج من مربين دجاج اللحم % 44تشير نتائج الدراسة أن : الخبرة .2
سنوات،  10 – 5من المربين تراوحت خبرتھم بين % 37سنوات، وأن  10اللحم ألكثر من 

ل من % 19وأن غ  5من المربين خبرتھم كانت أق ربين بل رة للُم سنوات،  وأن متوسط الخب
  ).1(سنه كما ھو مبين في الجدول رقم  13
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دورات التدريبي .3 ائج الدراسة أن : ةالتفرغ والمشاركة في ال ين نت ي دجاج % 92تب من مرب
ة  ي دورات تدريبي اركة ف ة المش ن ناحي ا م ة، أم ي المزرع اً ف ل كلي ون للعم م متفرغ اللح

ين أن  ر مشتركون في % 69متخصصة في مجال تربية دجاج اللحم فقد تب ربين غي من الم
  . دورات تدريبية متخصصة في مجال إنتاج دجاج اللحم

ت .4 مال المس ةرأس روض الممنوح ة أن : ثمر والق ت الدراس راوح % 36بين ربين ت ن الم م
ي و 20000-5000رأسمال المستثمر في المزرعة بين  ان % 20دينار أردن ربين ك من الم

ي 40000رأسمالھم أكثر من  ار أردن ربين بينت . دين القروض الممنوحة للم ق ب ا يتعل وفيم
ائج أن  روض % 83النت ى الق دون عل ربين يعتم ون من الم اً تك وك وغالب ن البن الممنوحة م

  .مؤسسة اإلقراض الزراعي ھي الجھة المانحة للقروض بفائدة ميسرة

ل أن ): الحظائر(طريقة التربية، وعدد البركسات  .5 ربين % 92أوضحت نتائج التحلي من الم
ليمة من حيث  ا ألسس الس م، وافتقارھ ة دجاج اللح وح في تربي ى النظام المفت دون عل يعتم

ا يتسبب في التصم يم والبـناء، وعدم مراعاة وجود فتحات التھوية الضرورية في مبانيھا؛ م
ـاز  ذي يصيب الجھ ي ال ورو الفيروس رض الجمب ا م راض، ومنھ ن األم ر م دوث الكثي ح
واج  ه في األف رة ألخرى يتكرر حدوث ال المرض من حظي اللـيمفاوي للطـيور، كما أن انتق

ربين يمتلكون % 64كما ياُلحظ ). نيةنتائج الدراسة الميدا(المتالحقة  حضيرة  4 -2من الم
م (مما يدل على كبر المزرعة وحاجتھا إلى إدارة متفرغة   1كما ھو موضح في الجدول رق

  ).من المربين متفرغون للعمل%  92حيث بيّن أن

ا% 57تشير نتائج الدراسة أن : طاقة التشغيل، والسعة االنتاجية .6  من المزارع تعمل بطاقتھ
ين  ل من (القصوى، وتراوحت السعة اإلنتاجية لمزارع تربية دجاج اللحم ب ر 5000اق / طي

ن  –دورة  ر م ر 18000أكث ف طي ة أن ) دورة/ أل ن الدراس ين م د تب زارع % 38وق ن م م
ين  ة ب عتھا اإلنتاجي ت س م تراوح اج اللح ة دج ر 12 - 5تربي ف طي ن % 31دورة و/ أل م

ين % 17ورة ود/ طير 5000المزارع تعمل بأقل من   – 12000من المزارع تعمل بسعة ب
ر 18000 ن % 14دورة، و/ طي أكثر م ل ب ر18000تعم عة / طي ط الس غ متوس دورة، وبل

  .دورة/طير 10000اإلنتاجية للعينة الدراسة 

ل من :  كفاءة التشغيل .7 ين اق ة دجاج اللحم ب زارع تربي اءة التشغيل لم  -% 74تراوحت كف
ر من من % 44أكبر، ويالحظ أن  ديھا أكب اءة التشغيل ل مزارع تربية دجاج اللحم بلغت كف

اج و% 85 زارع اإلنت ة لم دى اإلدارة الفاعل ذا يعكس م اءة % 9وھ ت كف زراع كان ن الم م
  %. 74التشغيل لديھا أقل من 

د .8 وج الواح ام الف روع، ونظ ر المش ة أن : عم ائج الدراس ربين % 37أوضحت نت ن الم م
ة دج ر مشروع تربي راوح عم ين ت م ب نة، وياُلحظ أن  12 – 7اج اللح ي % 84س ن مرب م

ار  ادة إنتش ي زي اھم ف ا يس د مم وج الواح ام الف ون نظ م ال يتبع اج اللح  دج
  ) (Al-Rwis. 1994األمراض
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  .توزيع الخصائص عنية الدراسة): 1(جدول 

النسبة   التكرار  الخصائص الرقم
  المتوسط  المئوية

  الخصائص الشخصية: أوال 
  أمي  التعليمي المستوى  1

  أساسي
  ثانوي
  جامعي

26  
34  
14  
75  

17%  
23%  
10%  
50%  

  سنوات 5أقل من   الخبرة  2
  سنوات 10 – 5 

  سنوات 10أكثر من 

29  
55  
65  

19%  
37%  
44%  

  سنة 13 

  متفرغ   التفرغ  3
  غير متفرغ

137  
12  

92%  
8%  

المشاركة في   4
دورات متخصصة 

  في الدواجن

  مشارك
  غير مشارك

46  
103  31%  

69%  

  دينار 5000أقل من   رأسمال المستثمر  5
  دينار 20000 – 5000

20000 – 40000 
  دينار

  دينار 40000أكثر من 

28  
54  
37  
30  

19%  
36%  
25%  
20%  

  يأخذ قروض  القروض  6
  ال يأخذ قروض

123  
26  

83%  
17%  

  خصائص المزارع: ثانياً 
  مفتوح  طريقة التربية  7

  مغلق
137  
12  

92%  
8%  

  عدد البركسات   8
  )الحظائر( 

  2أقل من 
2 – 3   
3- 4  

   4أكثر من 

32  
51  
45  
21  

22%  
34%  
30%  
14%  

  يعمل  التشغيل  9
  ال يعمل

85  
64  

57%  
43%  
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 )1(تابع جدول رقم ... 

النسبة   التكرار  الخصائص الرقم
  المتوسط  المئوية

  السعة اإلنتاجية  10
  )دورة/ طير(  

   5000أقل من 
5000 – 12000   

12000 – 18000  
  فأكثر 18000 

46  
57  
26  
20  

31%  
38%  
17%  
14%  

  طير10000

  %74أقل من   %كفاءة التشغيل   11
74 %- 81%  
81 %-  85%  
  فأكثر%  85

14  
23  
48  
64  

9%  
15%  
32%  
44%  

عمر المشروع   12
  )سنة(

   5أقل من 
5 – 7   
7 -  12   

  فاكثر 12

37  
46  
56  
10  

25%  
31%  
37%  
7%  

  سنوات 10

اتباع نظام الفوج   13
  الواحد

  يتبع
  ال يتبع

23  
125  

16%  
84%  

  .2013نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر

  كالت التي تواجه مربي دجاج اللحمالمش  :ثانياً 
اج  ى إنت واجن في األردن، والتوصل إل ه صناعة ال على الرغم من التطور الذي وصلت إلي

دة  يض المائ اج ب زارع دج اج م غ إنت د بل يض فق ن الب ائض م بة  51733ف ن وبنس اء ط إكتف
ي ي  256616، و%105ذات اء ذات بة إكتف م وبنس اج الح ن دج ض %84ط اك بع ، إال أن ھن

م  داول رق ي الج ل ف ائج التحلي ر نت ث تُظھ ناعة، حي ذه الص ه ھ ي تواج كالت الت ) 4،3،2(المش
ة والتسويقية(الخاصه بالمشكالت التي تواجه مربي دجاج اللحم  ة والمالي د )اإلنتاجية، اإلداري ، فق

  :وفيما يلي تفصيل المشكالت. درجة 2.25توسط العام للمشكالت بلغ الم

  المشكالت اإلنتاجية  .1
درجة وھي متوسطة  2.20أن المتوسط العام للمشكالت اإلنتاجية بلغ ) 2(يبين الجدول رقم 

  :التأثير بشكل عام، حيث تمثلت أھم المشكالت اإلنتاجية التي تواجه مربي دجاج اللحم فيما يلي

 عية الصوصمصدر ونو -
ين  ذا  0.45 -0.20يترواح سعر شراء الصوص الواحد من دجاج اللحم ب ي، ل ار اردن دين

ة،  اً من األمراض المعدي كان من المھم البحث عن مصدر آمن لشراء الصوص وأن يكون خالي
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ة في  اءة االنتاجي ى الكف ؤثر عل كما تعتبر نوعية الصوص عمر يوم واحد أحد أھم العوامل التي ت
م اج اللح زارع دج اً م ى محلي ات ترب ن أمھ اً م تج محلي ان تن ع الصيص وم أن جمي ن المعل ، وم

أثير ). 1997 عبدالرحيم والقاضي،(مصدرھا شركات أجنبية  اع ت ائج الدراسة إرتف د بينت نت وق
أثير  زارع  3.30مشكلة مصدر ونوعية الصوص، فقد بلغ متوسط درجة الت درجة، وأن نسبة الم

  %.16، وغير الجيدة %21، والمتوسطة %63 التي إعتبرت نوعية الصيصان جيدة

 إنتشار األمراض -
أثير  ة بدرجة ت ه الثاني ا في المرتب  3.22تأتي مشكلة إنتشار األمراض ومدى السيطرة عليھ

د  كن الجي أمين الس ن ت ة م روط الصحية للتربي ون بالش ربين اليھتم ة الم ة، يالحظ أن غالبي درج
ة للطيور والتقيد بشروط التربية والوقاية ا رة الفني ى نقص الخب ود إل ذا يع لعامة من األمراض وھ

لباً  لدى بعضھم ولرغبتھم في الحصول على الربح بأسرع وقت وبأقل تكلفة، ولكن ذلك انعكس س
ن  ين م رة الفني ة وخب ى خدم دون عل ار والصغار اليعتم ربين الكب دواجن ألن الم ى صناعة ال عل

يطريين مما أدى إلى انتشار العديد من أمراض مھندسين زراعيين مختصين بالتربية ومن أطباء ب
دواجن ناعة ال رة لص ادية كبي ارة اقتص بب خس ي تس ك الت اص تل كل خ دواجن وبش    ال

2003) (Shaykhli,.  

 دم تشغيل المزارع بطاقتھا القصوىع -
وھي  3.08أتت مشكلة تشغيل مزارع تربية دجاج اللحم بالمرتبة الثالثة بدرجة تأثير قدرھا 

ا . يرعالية التأث ولھم بكامل طاقتھ ة تشغيل حق ويتضح من ذلك أن المربين يعانون من عدم إمكاني
ربين الي للم أو  ،الستيعابية ألسباب منھا ما يرتبط بمستلزمات اإلنتاج أو األمراض أو الوضع الم

ات اء والمحروق اليف أسعار الكھرب اع تك رتبط  ،ما ھو مرتبط بالمشكلة الثانية المتعلقة بإرتق أو م
ى با رتفاع تكاليف األعالف والتي تشھد ارتفاعا عاليا ال يمكن معه تحقيق األرباح التي تساعد عل

  .اإلستمرار في اإلنتاج أو تشغيل الحقول بكامل طاقاتھا التشغيلية

  .المشكالت اإلنتاجية التي تواجه مربي دجاج اللحم :)2(جدول 

الوسط   المشكلة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  بةالرت المعياري

  4  0.68 2.98 ارتفع نسبة النفوق  1
  12 0.99 0.98 الظروف البيئية خارج الحظائر  2
  9  1.08 2.26 صعوبة التحكم في الظروف البيئية داخل الحظائر  3
  13 0.85 0.96 االحتياجات الغذائية لمراحل االنتاج المختلفة  4
  7  0.90 2.68 توازن العليقة  5
  6 0.92 2.86 الفاقد من العلف  6
  2  0.84 3.22 انتشار األمراض  7
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 )2(تابع جدول رقم ... 

الوسط   المشكلة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  الرتبة المعياري

  5 0.54 2.90 برامج الوقاية من االمراض  8
  1  0.61 3.30 مصدر الصوص  9

  11 0.79 1.06 مشكالت التيار الكھرباء  10
  14 0.67 0.54 مشكالت المياه  11
  8 0.61 2.30 ن المثاليالوز   12
  10 0.92 1.72الدجاج اللحم) طول فترة التسمين عن الحد الطبيعي(   13
  3 0.75 3.08 عدم تشغيل المزارع بطاقتھا القصوى  14

  0.96  2.20  المتوسط العام

  .2013نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر

، غير  1=، قليل األھمية 2= ، متوسط األھمية  3=، مھم  4= مھم جدا : درجة األھمية 
  0= مھم  

  المشكالت اإلدارية والمالية  .2
غ ) 3(يوضح الجدول رقم  د بل ة ق ة والمالي درجة  3.18أن المتوسط العام للمشكالت اإلداري

  :وھي عالية التأثير، وتشمل المشكالت اإلدارية والمالية ما يلي

 تفاع أسعار الكھرباء والمحروقاتإر -
اع  أتي مشكلة إرتف ى ت ى حيث حصلت عل ه األول ات في المرتب اء والمحروق أسعار الكھرب

أثير 3.64متوسط  ة الت ي عالي ة وھ ي . درج ات ف اء والمحروق عار الكھرب اع أس ي ضوء إرتف ف
اج  اليف التشغيلية إلنت األردن بشكل مضطرب ويكاد يكون شھريا األمر الذي رتب زيادة في التك

  . ل أعباء مالية إضافيةدجاج اللحم مما إنعكس على المربين بشك

 تكاليف األعالف -
اج في . درجة، وھي عالية التأثير 3.61بلغ متوسط تأثير تكاليف األعالف  حيث يتميز اإلنت

ة، وخاصة األعالف حيث تشكل حوالي  دخالت اإلنتاجي ى الم اليف عل اد التك ذا القطاع باعتم ھ
ر يطر% 70 إن أي تغيي الي ف ة، وبالت ينعكس من تكاليف اإلنتاج الكلي ى أسعار واألعالف س أ عل

دواجن  وم ال يض ولح ة للب عار النھائي ى األس الي عل اج، وبالت ة اإلنت ى تكلف   عل
)Altarawneh et al .2013,p511(  
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  أجور العمالة -
ة  3.56أتت مشكلة إرتفاع تكاليف العمالة في المرتبة الثالثة بمتوسط قدره  درجة وھي عالي

أثير ور ال. الت اع أج د ارتف ث يع ي حي ودة والت ر موج ا غي ي غالب ا والت ة منھ ة خاصة المدرب عمال
لبية  300دينار إلى  190يتراوح أجرھا الشھري من  د تكون س دينار والذي شكل أعباء اضافية ق

  ).NAIS,2013( على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والتي ستطال المستھلكين

  .ي دجاج اللحمالمشكالت اإلدارية والمالية التي تواجه مرب :)3(جدول 

الوسط   المشكلة الرقم
الحسابي

االنحراف 
  الرتبة المعياري

  1  0.98 3.64 ارتفاع اسعار الكھرباء والمحروقات   1
  10 0.67 2.90 تغير العمالة بصفة مستمرة وعدم ثباتھا  2
  12  1.26 2.06 )عدم التوثيق( استخدام السجالت المزرعية   3
  5 0.47 3.34 القروض البنكية  4
  7  0.71 3.16 العمالة غير المدربة  5
  3 0.51 3.56 ارتفاع اجور العمالة  6
  11 0.67 2.90 ارتفاع تكاليف الصيانة  7

عدم توفر السيولة المالية على مدار الدورات   8
  4 0.70  3.48  اإلنتاجية

  2 0.93 3.61  ارتفاع تكاليف األعالف  9
  6 0.78 3.21  لدجاجعدم اإللمام بالطرق الحديثة إلدارة مزارع ا  10

   0.48 3.18  المتوسط العام

  .2013نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر

، غير  1=، قليل األھمية 2= ، متوسط األھمية  3=، مھم  4= مھم جدا : درجة األھمية 
  0= مھم  

  مشكالت التسويقيةال  .3
غ  ويقية بل كالت التس أثير المش ط ت ة أن متوس ائج الدراس ير نت ل  1.76تش ة، وتتمث درج

  :المشكالت التسويقية فيما يلي

 تذبذب سعر البيع -

د  3.26بلغ متوسط مشكلة تذبذب سعر بيع دجاج اللحم  أثير، حيث يع ة الت درجة وھي عالي
اع كلف شحن  اليف التشغيلية، فضال عن ارتف سبب إرتفاع سعر بيع دجاج اللحم غلى زيادة التك

  .فاع أسعار البترول عالمياتربيتھا نتيجة ارت المواد المستخدمة في
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 منافسة الدجاج المستورد -
ي النخفاض  أسعاره برزت مشكلة المنافسة الشديدة للدجاج المجمد المستورد للدجاج المحل

ام تحديا يشكل مما النسبي اج أم ى اإلنت ة  دجاج من المحل ق المواصفة األردني اللحم، وعدم تطبي
ن في ھذا القطاع لخسائر فادحة بسبب المنافسة على الدجاج المجمد المستورد، ويتعرض المربو

وم  اض الرس ل انخف ي ظ ة ف رى، خاص ل ودول أخ ن البرازي توردة م دواجن المس ن ال ادة م الح
، األمر الذي تسبب في تعثر %20بعد أن كانت % 5الجمركية على الدجاج الالحم المستورد إلى 

  .بعض االستثمارات
بية ا نس نح  ويعد منح الدجاج المستورد مزاي م المشاكل في مجال المنافسة، حيث تم من أھ

تج  ع المن ة م ر متطابق ة غي ل التكلف ا يجع م مم دجاج الالح ن ال اً لصادراتھا م ة دعم دول المنتج ال
ض  ر بع ي تعث الغ ف ر ب ه أث ان ل رك ك وم الجم اض رس ى أن انخف افة إل ي، باإلض المحل

دجاج المستورد وقد بلغ متوسط تاثير مش). ,Al-Jazirahm  (2013،االستثمارات كلة منافسة ال
  .درجة 3.19

 منافسة المزارع األخرى -
درجة وھي درجة عالية التأثير من  3.01بلغ متوسط تاثير مشكلة منافسة المزارع األخرى 

ى  ع الراجع إل ذب اسعار البي ى تذب بين المشكالت التسويقية، وترجع منافسة المزارع فيما بينھا إل
  .مزارع تربية دجاج اللحمإختالف التكاليف التشغيليى ل

  .المشكالت التسويقية التي تواجه مربي دجاج اللحم :)4(جدول 

الوسط   المشكلة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  الرتبة المعياري

  1  0.52 3.26 تذبذب سعر البيع  1
  2 0.73 3.19 منافسة الدجاج المستورد  2
  7  0.76 1.16 قلة المنافذ التسويقية  3
  10 0.50 1.44 شروط التسويق الصحيحعدم االلمام ب  4
  6  0.68 0.76 عدم وجود تنسيق بين المزارع  5
  9  0.60 0.96 عدم توفر وسائل نقل  6
  8 0.37 1.16 استغالل الوسطاء  7

عدم وجود تنسيق بين المزارع المختلفة في مجال   8
  4 0.47 1.34 االنتاج والتسويق

  5 1.30  1.38 ارتفاع تكاليف الدعاية واالعالن   9
  3  0.83 3.01  منافسة المزارع األخرى  10

    0.97 1.76  المتوسط العام
  .2013نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر
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  الت المؤثرة من وجھة نظر المربينالمشك  .4
ا، ) 5(يوضح الجدول رقم  نتائج تصنيف المشكالت التي تواجه المربين حسب درجة تأثيرھ

كال أثير المش ة ت د بلغت درج ربين فق ر الم ة نظ ن وجھ طة  2.36ت م ي ضمن متوس ة وھ درج
ة أن  ائج الدراس ن نت ظ م أثير، ويالح أثير و% 56الت ة الت كالت عالي ن المش ن % 20.5م م

  .من المشكالت ھي عالية التأثير% 56المشكالت كانت متوسطة التأثير 

  .تصنيف المشكالت التي تواجه المربين حسب درجة تأثيرھا :)5(جدول 

عدد   الفئة  كالتفئة المش
  المشاكل

النسبة 
  المئوية

الوسط 
  الحسابي

  %23.5  8  درجة 1.33 – 0  مشكالت منخفضة التأثير

2.36  
  %20.5  7  درجة 2.67 – 1.34  مشكالت متوسطة التأثير
  %56  19  درجة 4 – 2.68  مشكالت عالية التأثير

  %100  34  مجموع المشاكل

  .2013نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر

ي  ائج ف د أوضحت النت كالت، فق أثير المش ة ت ربين حسب درج ع الم ق بتوزي ا يتعل ا فيم أم
م  دول رق الي، وأن % 52أن ) 6(الج أثير ع كالت ذات ت ون مش ربين يواجھ ن الم ن % 30م م

ع  92.29المربين يواجھون مشكالت ذات تأثير ضعيف، وبلغ متوسط تأثير المشكالت  درجة وتق
  .ة التأثيرضمن فئة المشكالت عالي

  .توزيع المربين حسب درجة تأثير المشكالت :)6(جدول 

عدد   الفئة  فئة المشكالت
  المربين

النسبة 
  المئوية

الوسط 
 الحسابي

مربين يواجھون مشكالت 
  ضعيفة التأثير

  %18 27  درجة 45.22أقل من 

92.29  
مربين يواجھون مشكالت 

  متوسطة التأثير
  %30  44  درجة 90.78 -45.56

يواجھون مشكالت  مربين
  عالية التأثير

  %52  78  درجة 136.00 – 91.12

  %100  149  مجموع المربين

  .2013نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر
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م  دول رق ين الج أثير ) 7(يُب تقلة وت ائص المس ين الخص بيرمان ب اط س ل إرتب يم معام ق
تقلة ومتو ائص المس ين الخص البة ب ة س ة معنوي ود عالق كالت، وج كالت المش ة المش ط أھمي س

  .التي تواجه المربين) اإلنتاجية، اإلدارية والمالية، التسويقية(

ذلك في حال  ة المشكالت، وك ع المستوى التعليمي ستنخفض أھمي ا إرتف حيث تبين أن كلم
ان  ا ك ربين، وكلم ي تواجه الم ة المشكالت الت زيادة خبرة مربي دجاج اللحم في العمل قلت أھمي

رغ المنتج متفرغاً  ة التف للعمل في المزرعة قلت أھمية المشكالت التي تواجھه، وھذا يوضح أھمي
إذ أنه عامل مھم حيث يكرس المربي أغلب وقته في إدارة مزرعته وحل مشكالتھا، والبحث عن 
كل  ه بش ى المزرع راف عل ال واإلش ة العم ويق ومراقب ه والتس ي إدارة مزرعت رق ف أفضل الط

  .اإلنتاج ويعود بالربح على المنتجمباشر، مما يحقق زيادة في 

ة  ة متخصصة في مجال تربي ربين في دورات تدريبي ا شارك الم ائج أن كلم ا تشير النت كم
ي  دورات الت ربين حل مشكالتھم من خالل ال تطيع الم ة المشكالت إذ يس م قلت أھمي دجاج اللح

  . يحضرونھا لرفع كفائتھم اإلدارية واإلنتاجية والتسويقية

ائج م  وتوضح نت دول رق ية ) 7(الج ائص الشخص ين الخص لبية ب ة س ة معنوي ود عالق وج
تج  ان المن رة، وك ي، الخب توى التعليم ا زاد المس ظ أن كلم ث ياُلح كالت، حي اثير المش ة ت ودرج
أثير  ة متخصصة قلت حدة أودرجة ت تج في دورات تدريبي متفرغاً للعمل المزرعي وشارك المن

  .المشكالت التي تواجه المربين

  .و تأثير المشكالت) الشخصية(قيم معامل ارتباط سبيرمان بين الخصائص المستقلة  :)7( جدول

  الخصائص
  )الرتبي( قيمة معامل االرتباط  سبيرمان 

أھمية 
  المشكالت

مستوى 
  المعنوية

درجة 
  التأثير

مستوى 
  المعنوية

 P<0.05 0.64-  P<0.05  -0.43  المستوى التعليمي
  P<0.05  0.83-  P<0.05  -0.54  الخبرة
  P<0.05  0.78-  P<0.05  -0.62  التفرغ

المشاركة في دورات متخصصة في 
  P<0.05  0.58-  P<0.05  -0.75  الدواجن

  .2013نتائج الدراسة الميدانية، : المصدر

  اإلستنتاجات
درجة، حيث كانت  2.25بلغ متوسط أھمية المشكالت التي تواجه مربي دجاج اللحم  بلغت   .1

ة ة  المشكالت اإلداري واء اإلنتاجي ا المشكالت األخرى س ة يليھ ر أھمي ة كانت األكث والمالي
 . ومن ثَم التسويقية
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ربين   .2 ى الم أثير المشكالت عل ع ضمن المشكالت  2.36بلغ متوسط درجة ت درجة وھو يق
غ . متوسطه التأثير أثير المشكالت حيث بل د درجة ت كما وجد اختالف بين المربين في تحدي

  .درجة 75.29ثير وفقاً للمربين متوسط درجة التأ

اثير   .3 ة ودرجة ت تقلة وأھمي ين الخصائص المس لبية ب ة س ة معنوي أظھرت النتائج وجود عالق
  .P<0.05المشكالت التي تواجه مربي دجاج اللحم عند مستوى معنوية 

  التوصيات
ليمة  .1 ة الس ول األسس الفني ادھم ح ربين إلرش ة للم ادية دوري د دورات ارش يم وعق ي  تنظ ف

  .التربية

توجيه إھتمام أصحاب القرار حول الحد من إستيراد الدجاج المجمد من خالل زيادة الرسوم   .2
  .الجمركية

تشديد الرقابة على وكاالت ومخازن األدوية البيطرية للتأكد من سالمة التخزين واللقاحات   .3
  .حسب االسس والمواصفات المطلوبة للحد من انتشار األمراض
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