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  عنوان الدراسة 
  ))دراسة تحليلية للمشاآل والصعوبات التي تواجه المنشأت الصناعية الزراعية  ((

  هدف الدراسة 
ية الزراعية من نتائج مسح عام تهدف الدراسة الى التعرف الى اهم المشاآل والصعوبات التي واجهت المنشأت الصناع

منشأة ) 117(والتي بلغ عددها ) ذي قار  نينوى ، بغداد ، ،القادسية ، بابل ( مل خمس محافظات هي شوالذي  2010
  .منشأة ) 129(لنفس المحافظات المذآورة اعاله والتي بلغ عددها  2007ومقارنة نتائجها مع مسح عام 

  .الدراسة الى تبويب هذه المشاآل بطريقة تسهل فهمها وتشخيصها باستخدام التحليل االحصائي آما تهدف 
  منهجية الدراسة

تم االعتماد على اسلوب التحليل الوصفي لدراسة المشاآل والصعوبات التي واجهت المنشأت الصناعية الزراعية  .1
 Factor التحليل العاملي اسلوب آما وجرى استخدام  2007وآذلك مسح عام  2010من نتائج مسح عام 

analysis) (  لهذا الغرض. 
على الصناعات الزراعية الصناعية بمعنى االعتماد على ارائهم ان الدراسة قد اعتمدت على وجهة نظر القائمين  .2

 .ووجهة نظرهم فيما يتعلق بالصعوبات والمشاآل التى واجهت هذه المنشأت 
  ة ــــــــمقدم .1

الصناعية التابعة لالمم  بالتعاون مع منظمة التنمية 2010جرى تنفيذ مسح الصناعات الزراعية في عام    
 القادسية ،(وتم تنفيذه على خمس محافظات فقط هي  . ضمن برنامج رفع القدرات والكفاءات المحلية  (UNIDO)المتحدة
.  دت استمارة خاصة لتنفيذ هذا المسح، وقد اعمنشأة ) 117(وبلغ عدد المنشأت فيها  )ذي قار  بغداد ، نينوى ، بابل ،
جوانب عديدة عن هذا النشاط منها مايتعلق بوصف المنشأةواخر بالعمال وآلفة العمل والمشتريات والمستلزمات  *تضمنت

  .والخدمات واالنتاج وااليرادات والمخزون والموجودات الثابتة 
 )31(الى وقد فصلت . 2010اما الجزء الثالث واالخير فقد تضمن المشاآل والصعوبات التى واجهت المنشأة خالل سنة 

  محافظة) 18(فكان شامَال  2007م اما في مسح عا .مشكلة ، وباالمكان التأشير على اآثر من مشكلة 
حيث بلغ عدد المنشأت الصناعية  2010والغراض هذه الدراسة فقد اخترنا نفس المحافظات المشار اليها في مسح عام 

ذاتها من حيث  المشاآل المعروضة في هذا المسح فهيمنشأة ، وبخصوص عدد  )129( 2007الزراعية في مسح عام 
  . 2010ومسح عام  2007العدد والتفاصيل الواردة في مسح عام 
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   2010تحليل نتائج المشاآل والصعوبات للمنشآت الصناعية الزراعية من نتائج مسح  .2

  

  لصناعية الزراعية في مسح عامبأستعراض المشاآل والصعوبات التي واجهت المنشأت اي البدء سنقوم ف          
  : هي 2010
                                   .قلة الطلب على منتجات المنشأة  .1
 .نقص المواد االولية  .2
 .الوضع االمني  .3
 .نقص الطاقة االنتاجية  .4
 .ضعف المهارات  االدارية  .5
 . ضعف مهارات التشغيل  .6
 .نقص المعدات  .7
 .مشاآل النقل  .8
 .االولية نوعية المواد  .9

  . طع الغيار وخدمات مابعد البيعق. 10
 .االجراءات البيروقراطية الحكومية . 11
  .ارتفاع تكاليف  االنتاج . 12
  .صعوبات التحويل والتحويل الخارجي . 13
  .االستيرادات غير القانونية . 14
  .عدم انتظام تجهيز القوة الكهربائية . 15
  .مشاآل االتصاالت والمعلومات . 16
  .عدم انتظام تجهيز الماء . 17
  .نقص امكانيات الخزن . 18
  .عدم توفر الوقود والزيوت . 19
  .اعباء نظام ضرائب الدخل . 20
  .االمدادات المحلية للمواد االولية غير آافية . 21
  .الطلب الخارجي غير آاف .  22
  .اسعار بيع منخفضة . 23
  . عدم توفر المعلومات عن االسواق الخارجية. 24
  .وجود منافسة بين المصدرين العراقين . 25
  .منافسة مصدري الشرق االوسط . 26
  .منافسة المنتجات الصينية . 27
  .منافسة مصدرين اخرين . 28
  .بيئة اقتصادية مضطربة . 29
  .قوانين وتشريعات معرقلة . 30
  ......صعوبات اخرى يجري بيانها . 31

اليها في الجداول لالشارة  سيستخدم ارقام هذه المشاآل والصعوباتوالبد من االشارة الى ان الباحث 
لم نالحظ من اشار اليها وذآر تفاصيل اخرى لها وعليه فقد ) 31(ير الى ان المشكلة رقم الالحقة ، آما نش

  . فقط في الجداول الالحقة ) 30(اآتفينا  بعرض المشاآل ال 
)  Factor analysis(اخترنا اسلوب التحليل العاملي ولغرض تحليل هذه المشاآل والصعوبات فقد 

  :لالسباب التالية 
آمنظومة واحدة ويجزئها الى عامل او ) المشاآل(ان اسلوب التحليل العاملي يأخذ بمجموعة المتغيرات  .1

 .اآثر 
 .يةودرجة تفسيرها من المتغيرات الكل ان اسلوب التحليل العاملي يعطي اهمية آل عامل .2
داخل العامل ، وحسب درجة تشبعها داخل ) مشكلة(حليل العاملي يعطي اهمية آل متغير ان اسلوب الت .3

 .العامل الواحد 
الداخلة فيه آمنظومة واحدة ) المشاآل(ان اسلوب التحليل العاملي يأخذ بنظر االعتبار آل المتغيرات  .4

 .ويفككها الى عوامل ، ممايسهل علينا تفسيرها وتحليلها 
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) %5(التي بلغت نسبة حدوثها ) المشاآل(التحليل العاملي فقد ارتئينا حذف المتغيرات  ولغرض تطبيق اسلوب
  مشكلة فقط ، ) 18(، حيث تبقى منها فأقل ، لقلة اهميتها 

  %5المتبقية بعد استبعاد المشاآل التي تقل نسبتها عن  2010قائمة بالمشاآل والصعوبات لمسح عام 
 . قلة الطلب على منتجات المنشأة  )1(
 .نقص المواد االولية   )2(
 . الوضع االمني  )3(
 . نقص الطاقة االنتاجية  )4(
  .نقص المعدات ) 7(
  . مشاآل النقل) 8(
  .نوعية المواد االولية ) 9(
  . قطع الغيار وخدمات بعد البيع) 10(
  . االجراءات البيروقراطية الحكومية) 11(
  . ارتفاع آلف االنتاج) 12(
  .االستيرادات غير القانونية ) 14(
  .القوة الكهربائية  عدم انتظام تجهيز) 15(
  .مشاآل االتصاالت ) 16(
  .عدم انتظام تجهيز الماء ) 17(
  .نقص امكانية الخزن ) 18(
  .عدم توفر الوقود والزيوت ) 19(
  .اعباء نظام ضرائب الدخل )20(
  .االمدادات المحلية للمواد االولية غير آاف ) 21(

 هيز القوة الكهربائية هي االعلى فيها مشكلة عدم انتظام تج المتبقية بعد الحذف انوقد اظهرت  المشاآل  
مني ومشكلة النقل بنفس تليها من حيث االهمية مشكلة عدم توفر الوقود والزيوت ، ثم مشكلتي الوضع اال

  .االهمية 
    2010لتحليل المشاآل والصعوبات لمسح   Factor analysisاستخدام اسلوب التحليل العاملي  2- 1      

والتي يبلغ  2010لغرض دراسة المشاآل والصعوبات التي واجهت المنشأت الصناعية الزراعية عام            
مشكلة آمنظومة واحدة فقد استخدمنا اسلوب التحليل العاملي لهذا الغرض ، وقد اخترنا طريقة تحليل ) 18(عددها

    with rotation methodالعوامل  مع تدوير  principal component analysisالمكونات االساسية
لية من مجمل التغيرات الك*% )72.25( امل ، العامل االول فسر ما مجموعهوقد افرزت نتائج التحليل ظهور ثالثة عو

%) 10.35( ما مجموعه سرية والعامل الثالث فمن مجمل التغيرات الكل%) 13.22( والعامل الثاني فسر ما مجموعه
 .ة ليمن مجمل التغيرات الك

   -: العامل االول 
  

المشاآل ( آل من المتغيرات %80حيث بلغت التشبعات التي زادت عن ) العامل الخارجي (اطلقنا عليه تسمية  
نوعية  المواد ) 9(نقص الطاقة االنتاجية ، ) 4(نقص المواد االولية ،  )2(ارتفاع آلف االنتاج ،) 12) :( والصعوبات 

  االجراءات  البيروقراطية الحكومية ، ) 11(اعباء نظام الضرائب ، ) 20(عدم توفر الوقود والزيوت ، ) 19(االولية 
وقد اطلقنا  .ص امكانية الخزن نق ) 18(عدم انتظام تجهيز القوة الكهربائية ،) 15(قلة لطلب على منتجات المنشأة ، ) 1(

 منشأة الصناعية الزراعية يقع نطاقهالبمعنى ان معظم المشاآل والصعوبات التي  واجهت ا) العامل الخارجي (تسمية 
  .خارج حدود ذات المنشأة وامكانيتها 

  -:لعامل الثاني ا      
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اآل ـــــــالمش(رات ـــــــآل من المتغي%) 85(حيث بلغت التشبعات التي زادت عن ) بيئة العمل (اطلقنا عليه تسمية 
قطع الغيار وخدمات بعد البيع ) 10(مشاآل االتصاالت ، )16(مشاآل النقل ،  ) 8(الوضع االمني ) 3) :(عوبات صوال
والبنى  وقد اطلقنا تسمية بيئة العمل على العامل الثاني بمعنى الظروف واالمكانيات . عدم انتظام تجهيزالماء ) 17(،

  . بصورة غير مباشرة عليها المحيطة بالمنشاة صناعية الزراعية والتي تؤثرالتحتية 

  -:لعامل الثالث ا     

) 21(آل من المتغيرين % ) 74(  حيث بلغت نسبة التشبعات التي زادت عن)العامل التجاري (اطلقناعليه تسمية 
وقد اطلقنا تسمية العامل التجاري الن . االستيرادات غير القانونية )14( االمدادات المحلية للمواد االولية غير آاف ،

  .   متعلقة بالتجارة الخارجية ) 14(رقم  الداخلية والمشكلة الثانيةتتعلق بالتجارة ) 21(المشكلة االولى رقم 
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  2007تحليل المشاآل والصعوبات التي واجهت المنشأت الصناعية الزراعية لعام . 3
محافظةولغرض ) 18(حًا للمنشات الصناعية الزراعية شمل نفذ الجهاز المرآزي لالحصاء مس 2007عامفي 

 بغداد ، بابل ، القادسية ،(وهي 2010فقد اخترنا نفس المحافظات التي شملها مسح  2010المقارنة مع نتائج مسح عام 
بلغ عدد المنشأت التي  .اعاله المحافظات  علىيوضح توزيع المشاآل والصعوبات ) 3(والجدول رقم ) نينوى ، ذي قار 
  .منشأة )129(للمحافظات الخمسة والبالغ عددها  2007شملها مسح عام 

من %) 5( اختيار وقد اخترنا المشاآل والصعوبات التي تزيد نسبتها عن) 30(توزعت المشاآل والصعوبات على 
  .مشكلة ) 22(ى المجموع الكلي  لالستجابة ، وعليه فقد اختصرنا العدد ال

 تبقى منها ــــــثبة المئوية لها ،حيـــــــيوضح المتغيرات والمشاآل المتبقية بعد الحذف وتكرارها والنس) 4(والجدول 
  .كلة فقط وهيمش )2(0

  %5المتبقية بعد استبعاد المشاآل التي تقل نسبتها عن  2007قائمة المشاآل والصعوبات لمسح عام 
  .قلة الطلب على منتجات المنشأت  )1(
 . نقص المواد االولية )2(
 . الوضع االمني )3(
 .نقص الطاقة االنتاجية  )4(
  .نقص المعدات ) 7(
  . مشاآل النقل)8(
  .نوعية المواد االولية ) 9(
  . قطع الغيار وخدمات مابعد البيع) 10(
  . االجراءات البيروقراطية الحكومية) 11(
  . ارتفاع آلف االنتاج) 12(
  . االستيرادات غير القانونية) 14(
  . عدم انتظام تجهيز القوة الكهربائية) 15(
  .مشاآل االتصاالت والمعلومات ) 16(
  . عدم انتظام تجهيز الماء) 17(
  . نقص امكانيات الخزن) 18(
  .عدم توفر الوقود والزيوت ) 19(
  .اعباء نظام ضرائب الدخل ) 20(
  . ولية غير آافيةاالمدادات المحلية للمواد اال)21(
  . عدم توفر المعلومات عن االسواق الخارجية) 24(
  . منافسة المنتجات الصينية) 27(
  .منافسة مصدرين اخرين ) 28(
  . بيئة اقتصادية مضطربة) 29(

أن مشكلة عدم انتظام تجهيز القوة الكهربائية هي االعلى تليها مشكلة الوضع االمني ثم مشكلة وقد اظهرت النتائج 
  .عدم توفر الوقود والزيوت 

  2007لتحليل المشاآل والصعوبات لمسح عام   Factor analysisاستخدام اسلوب التحليل العاملي  3- 1
والتي بلغ عددها  2007عام لغرض دراسة المشاآل والصعوبات التي واجهت المنشأت الصناعية الزراعية         

مشكلة آمنظومة واحدة  فقد استخدامنا اسلوب التحليل العاملي لهذا الغرض ،وقد اخترنا طريقة تحليل المكونات ) 20(
  . with rotation methodمع تدوير العوامل principal component analysisاالساسية 

من مجمل التغيرات الكلية *%) 78.61(وقد افرزت نتائج التحليل ظهور ثالثة عوامل ، العامل االول فسر ما مجموعه 
%) 5.47(من مجمل التغيرات الكلية والعامل الثالث فسر ما مجموعه %) 13.52(والعامل الثاني فسر ما مجموعه 

  .من مجمل التغيرات الكلية 
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                                 االستنتاجات والتوصيات .4
سيتم استعراض اهم النتائج الخاصة باالستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحث من خالل نتائج مسحي عام 

  :  للمشاآل والصعوبات التي واجهت المنشأت الصناعية الزراعية وهي ) 2010,2007(
  

         االستنتاجات 1-4     
 تبين ان ) 2010,2007(من خالل المعطيات التي حصلنا عليها من نتائج المسح الصناعي الزراعي لعامي  .1

                                                                   .مشكلة عدم انتظام تجهيز القوة الكهربائية هي االآبر في المسحين اعاله 
وعدم توفر , الوضع االمني ( تقدم مشكلتي ) 2010,2007(آما اظهرت نتائج المسح الصناعي الزراعي لعامي  .2

 .عن بقية المشاآل اعاله ) الوقود والزيوت
ان هناك اتساقًا وتقاربًا في المشاآل والصعوبات المشترآة ) 2010,2007(مسحي عام نالحظ من خالل نتائج  .3

 .المسحين المشار اليها في 
: ظهور ثالثة عوامل بأستخدام اسلوب التحليل العاملي  وهي  2010افرزت نتائج المسح الصناعي  الزراعي لعام  .4

من مجمل التباينات الكلية والعامل %) 72.25(وفسر ما مجموعه ) العامل الخارجي (العامل  االول اطلقنا عليه تسمية 
من مجمل البيانات الكلية والعامل الثالث اطلقنا %) 13.22(وفسر ما مجموعه ) بيئة العمل (الثاني اطلقنا عليه تسمية 

 .من مجمل التباينات الكلية %) 10.35( وفسر ما مجموعه) العامل التجاري (عليه تسمية 
قة نقص الطا) 4(نقص المواد االولية ، ) 2(آلفة االنتاج  ) 12: (المتغيرات ) العامل الخارجي (م العامل االول وقد ض

االجراءات ) 11(اعباء نظام ضريبي ، ) 20(عدم توفر الوقود والزيوت ، ) 19( نوعية المواد االولية ،) 9(االنتاجية ، 
) 18( عدم انتظام تجهيز القوة الكهربائية ،) 15(قلة الطلب على المنتجات الحكومية ، ) 1( البيروقراطية الحكومية ،

) 16( مشاآل النقل ،) 8( الوضع االمني ،) 3:( المتغيرات ) بيئة العمل (نقص امكانية الخزن وضم العامل الثاني 
العامل (عدم انتظام تجهيز الماء وضم العامل الثالث ) 17(قطع الغيار وخدمات مابعد البيع ) 10( مشاآل االتصاالت ،

  .نونية غير القااالستيرادات ) 14(االمدادات المحلية للمواد االولية ، ) 21: (المتغيرات ) التجاري 
  :ظهور ثالثة عوامل بأستخدام اسلوب التحليل العاملي  وهي  2007افرزت نتائج المسح الصناعي الزراعي لعام  .5

من مجمل التباينات الكلية والعامل %) 78.61(وفسر مامجموعه ) العامل الخارجي ( العامل االول اطلقنا عليه تسمية 
من مجمل التباينات الكلية والعامل %) 13.52(وفسر ما مجموعه ) مل التجاري العا( الثاني  اطلقنا عليه تسمية 
من مجمل التغيرات الكلية  %) 5.47(وفسر ما مجموعه ) عامل االتصاالت والمعلومات (الثالث اطلقنا عليه تسمية 

) 3(نقص المواد االولية ، ) 2(قلة الطلب على المنتجات ، ) 1: (المتغيرات ) العامل الخارجي ( وقد ضم العامل االول 
،  نوعية المواد االولية) 9(مشاآل النقل ، ) 8(نقص المعدات ، ) 7(نقص الطاقة االنتاجية ،) 4(الوضع االمني  ، 

) 17(عدم انتظام  تجهيز القوة الكهربائية ، ) 15(ارتفاع آلف االنتاج  ) 12(قطع الغيار وخدمات مابعد البيع ، ) 10(
عدم توفر المعلومات عن االسواق الخارجية وضم ) 24(عدم توفر الوقود والزيوت ، ) 19(الماء ، عدم انتظام تجهيز 

االمدادات ) 21(اعباء نظام الدخل ، ) 20(االستيرادات غير القانونية ، ) 14) : (العامل التجاري ( العامل الثاني  
مشاآل االتصاالت ) 14(متغير ) الت والمعلومات عامل االتصا(المحلية للمواد االولية غير آاف وضم العامل الثالث 

  . والمعلومات
حظ الباحث ان اهم المشاآل والصعوبات التي واجهت المنشات الصناعية الزراعية من خالل مسحي عام ال. 6
  .بمحيط المنشاة الصناعية  وانما)بداخل المنشأة  (ا على امور تتعلق بذات المنشاة التقع مسؤلياته) 2010،2007(
  
  التوصيات 2-4

                 
توصي الدراسة باالهتمام بموضوع تجهيز القوة الكهربائية وايجاد الحلول لها بأعتبار ان هذا الموضوع هو  .1

) 2010,2007(المسح لعامي  تقدم الصناعة ، وحسب ماجاء في معطيات المشكلة والعائق الرئيسي الذي يعيق
منظومة الشبكة الرئسية على المدى البعيد او اعطاء اولوية للمناطق ويكون هذا االهتمام من خالل  تحسين 
 .الصناعية في التجهيز على المدى القريب 
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توصي الدراسة باالهتمام بتحسين الوضع االمني وآذلك مسألة تجهيز الوقود والزيوت بأعتبارها من المشاآل  .2
 ) .2010,2007(سح عامي الرئسية التي واجهت المشاريع الصناعية الزراعية حسب نتائج م

ومشاآلها ) بيئة العمل ( االنفة الذآر وآذلك) مشاآله (بمتغيرات ) بالعامل الخارجي (توصي الدراسة باالهتمام  .3
 .ومشاآله آل حسب اهميته وحسب ما جاء في التحليل االنف الذآر ) العامل التجاري ( واخيرا 

 ن مؤسسات الدولة تقع على عاتقها مسؤؤلية النهوض بالقطاع الصناعي عمومًا والصناعات الزراعية الصناعية ا .4
 .من خالل توفير البيئة المالئمة للنهوض بهذه الصناعة ,خصوصًا

  .توصي الدراسة باالسراع بسن القوانين والتشريعات التي تحمي المنتوج الوطني  .5
  
  
  

  
  

                                                                


