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  عنوان الدراسة 
  ))دراسة تحلیلیة للمشاكل والصعوبات التي تواجھ المنشأت الصناعیة الزراعیة  ((

  ھدف الدراسة 
یة الزراعیة من نتائج مسح عام تھدف الدراسة الى التعرف الى اھم المشاكل والصعوبات التي واجھت المنشأت الصناع

منشأة ) 117(والتي بلغ عددھا ) ذي قار  نینوى ، بغداد ، ،القادسیة ، بابل ( مل خمس محافظات ھي شوالذي  2010
  .منشأة ) 129(لنفس المحافظات المذكورة اعاله والتي بلغ عددھا  2007ومقارنة نتائجھا مع مسح عام 

  .الدراسة الى تبویب ھذه المشاكل بطریقة تسھل فھمھا وتشخیصھا باستخدام التحلیل االحصائي كما تھدف 
  منھجیة الدراسة

تم االعتماد على اسلوب التحلیل الوصفي لدراسة المشاكل والصعوبات التي واجھت المنشأت الصناعیة الزراعیة  .1
 Factor التحلیل العاملي اسلوب كما وجرى استخدام  2007وكذلك مسح عام  2010من نتائج مسح عام 

analysis) (  لھذا الغرض. 
على الصناعات الزراعیة الصناعیة بمعنى االعتماد على ارائھم ان الدراسة قد اعتمدت على وجھة نظر القائمین  .2

 .ووجھة نظرھم فیما یتعلق بالصعوبات والمشاكل التى واجھت ھذه المنشأت 
  ة ــــــــمقدم .1

الصناعیة التابعة لالمم  بالتعاون مع منظمة التنمیة 2010جرى تنفیذ مسح الصناعات الزراعیة في عام    
 القادسیة ،(وتم تنفیذه على خمس محافظات فقط ھي  . ضمن برنامج رفع القدرات والكفاءات المحلیة  (UNIDO)المتحدة

.  دت استمارة خاصة لتنفیذ ھذا المسح، وقد اعمنشأة ) 117(وبلغ عدد المنشأت فیھا  )ذي قار  بغداد ، نینوى ، بابل ،
جوانب عدیدة عن ھذا النشاط منھا مایتعلق بوصف المنشأةواخر بالعمال وكلفة العمل والمشتریات والمستلزمات  *تضمنت

  .والخدمات واالنتاج واالیرادات والمخزون والموجودات الثابتة 
 )31(الى وقد فصلت . 2010اما الجزء الثالث واالخیر فقد تضمن المشاكل والصعوبات التى واجھت المنشأة خالل سنة 

  محافظة) 18(فكان شامالَ  2007م اما في مسح عا .مشكلة ، وباالمكان التأشیر على اكثر من مشكلة 
حیث بلغ عدد المنشأت الصناعیة  2010والغراض ھذه الدراسة فقد اخترنا نفس المحافظات المشار الیھا في مسح عام 

ذاتھا من حیث  المشاكل المعروضة في ھذا المسح فھيمنشأة ، وبخصوص عدد  )129( 2007الزراعیة في مسح عام 
  . 2010ومسح عام  2007العدد والتفاصیل الواردة في مسح عام 
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   2010تحلیل نتائج المشاكل والصعوبات للمنشآت الصناعیة الزراعیة من نتائج مسح  .2

  

  لصناعیة الزراعیة في مسح عامبأستعراض المشاكل والصعوبات التي واجھت المنشأت اي البدء سنقوم ف          
  : ھي 2010
                                   .قلة الطلب على منتجات المنشأة  .1
 .نقص المواد االولیة  .2
 .الوضع االمني  .3
 .نقص الطاقة االنتاجیة  .4
 .ضعف المھارات  االداریة  .5
 . ضعف مھارات التشغیل  .6
 .نقص المعدات  .7
 .مشاكل النقل  .8
 .االولیة نوعیة المواد  .9

  . طع الغیار وخدمات مابعد البیعق. 10
 .االجراءات البیروقراطیة الحكومیة . 11
  .ارتفاع تكالیف  االنتاج . 12
  .صعوبات التحویل والتحویل الخارجي . 13
  .االستیرادات غیر القانونیة . 14
  .عدم انتظام تجھیز القوة الكھربائیة . 15
  .مشاكل االتصاالت والمعلومات . 16
  .عدم انتظام تجھیز الماء . 17
  .نقص امكانیات الخزن . 18
  .عدم توفر الوقود والزیوت . 19
  .اعباء نظام ضرائب الدخل . 20
  .االمدادات المحلیة للمواد االولیة غیر كافیة . 21
  .الطلب الخارجي غیر كاف .  22
  .اسعار بیع منخفضة . 23
  . عدم توفر المعلومات عن االسواق الخارجیة. 24
  .وجود منافسة بین المصدرین العراقین . 25
  .منافسة مصدري الشرق االوسط . 26
  .منافسة المنتجات الصینیة . 27
  .منافسة مصدرین اخرین . 28
  .بیئة اقتصادیة مضطربة . 29
  .قوانین وتشریعات معرقلة . 30
  ......صعوبات اخرى یجري بیانھا . 31

الیھا في الجداول لالشارة  سیستخدم ارقام ھذه المشاكل والصعوباتوالبد من االشارة الى ان الباحث 
لم نالحظ من اشار الیھا وذكر تفاصیل اخرى لھا وعلیھ فقد ) 31(یر الى ان المشكلة رقم الالحقة ، كما نش

  . فقط في الجداول الالحقة ) 30(اكتفینا  بعرض المشاكل ال 
)  Factor analysis(اخترنا اسلوب التحلیل العاملي ولغرض تحلیل ھذه المشاكل والصعوبات فقد 

  :لالسباب التالیة 
كمنظومة واحدة ویجزئھا الى عامل او ) المشاكل(ان اسلوب التحلیل العاملي یأخذ بمجموعة المتغیرات  .1

 .اكثر 
 .یةودرجة تفسیرھا من المتغیرات الكل ان اسلوب التحلیل العاملي یعطي اھمیة كل عامل .2
داخل العامل ، وحسب درجة تشبعھا داخل ) مشكلة(حلیل العاملي یعطي اھمیة كل متغیر ان اسلوب الت .3

 .العامل الواحد 
الداخلة فیھ كمنظومة واحدة ) المشاكل(ان اسلوب التحلیل العاملي یأخذ بنظر االعتبار كل المتغیرات  .4

 .ویفككھا الى عوامل ، ممایسھل علینا تفسیرھا وتحلیلھا 
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) %5(التي بلغت نسبة حدوثھا ) المشاكل(التحلیل العاملي فقد ارتئینا حذف المتغیرات  ولغرض تطبیق اسلوب
  مشكلة فقط ، ) 18(، حیث تبقى منھا فأقل ، لقلة اھمیتھا 

  %5المتبقیة بعد استبعاد المشاكل التي تقل نسبتھا عن  2010قائمة بالمشاكل والصعوبات لمسح عام 
 . قلة الطلب على منتجات المنشأة  )1(
 .نقص المواد االولیة   )2(
 . الوضع االمني  )3(
 . نقص الطاقة االنتاجیة  )4(
  .نقص المعدات ) 7(
  . مشاكل النقل) 8(
  .نوعیة المواد االولیة ) 9(
  . قطع الغیار وخدمات بعد البیع) 10(
  . االجراءات البیروقراطیة الحكومیة) 11(
  . ارتفاع كلف االنتاج) 12(
  .االستیرادات غیر القانونیة ) 14(
  .القوة الكھربائیة  عدم انتظام تجھیز) 15(
  .مشاكل االتصاالت ) 16(
  .عدم انتظام تجھیز الماء ) 17(
  .نقص امكانیة الخزن ) 18(
  .عدم توفر الوقود والزیوت ) 19(
  .اعباء نظام ضرائب الدخل )20(
  .االمدادات المحلیة للمواد االولیة غیر كاف ) 21(

 ھیز القوة الكھربائیة ھي االعلى فیھا مشكلة عدم انتظام تج المتبقیة بعد الحذف انوقد اظھرت  المشاكل  
مني ومشكلة النقل بنفس تلیھا من حیث االھمیة مشكلة عدم توفر الوقود والزیوت ، ثم مشكلتي الوضع اال

  .االھمیة 
    2010لتحلیل المشاكل والصعوبات لمسح   Factor analysisاستخدام اسلوب التحلیل العاملي  1-2      

والتي یبلغ  2010لغرض دراسة المشاكل والصعوبات التي واجھت المنشأت الصناعیة الزراعیة عام            
مشكلة كمنظومة واحدة فقد استخدمنا اسلوب التحلیل العاملي لھذا الغرض ، وقد اخترنا طریقة تحلیل ) 18(عددھا

    with rotation methodالعوامل  مع تدویر  principal component analysisالمكونات االساسیة
لیة من مجمل التغیرات الك*% )72.25( امل ، العامل االول فسر ما مجموعھوقد افرزت نتائج التحلیل ظھور ثالثة عو

%) 10.35( ما مجموعھ سریة والعامل الثالث فمن مجمل التغیرات الكل%) 13.22( والعامل الثاني فسر ما مجموعھ
 .ة لیمن مجمل التغیرات الك

   -: العامل االول 
  

المشاكل ( كل من المتغیرات %80حیث بلغت التشبعات التي زادت عن ) العامل الخارجي (اطلقنا علیھ تسمیة  
نوعیة  المواد ) 9(نقص الطاقة االنتاجیة ، ) 4(نقص المواد االولیة ،  )2(ارتفاع كلف االنتاج ،) 12) :( والصعوبات 

  االجراءات  البیروقراطیة الحكومیة ، ) 11(اعباء نظام الضرائب ، ) 20(عدم توفر الوقود والزیوت ، ) 19(االولیة 
وقد اطلقنا  .ص امكانیة الخزن نق ) 18(عدم انتظام تجھیز القوة الكھربائیة ،) 15(قلة لطلب على منتجات المنشأة ، ) 1(

 منشأة الصناعیة الزراعیة یقع نطاقھالبمعنى ان معظم المشاكل والصعوبات التي  واجھت ا) العامل الخارجي (تسمیة 
  .خارج حدود ذات المنشأة وامكانیتھا 

  -:لعامل الثاني ا      
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اكل ـــــــالمش(رات ـــــــكل من المتغی%) 85(حیث بلغت التشبعات التي زادت عن ) بیئة العمل (اطلقنا علیھ تسمیة 
قطع الغیار وخدمات بعد البیع ) 10(مشاكل االتصاالت ، )16(مشاكل النقل ،  ) 8(الوضع االمني ) 3) :(عوبات صوال

والبنى  وقد اطلقنا تسمیة بیئة العمل على العامل الثاني بمعنى الظروف واالمكانیات . عدم انتظام تجھیزالماء ) 17(،
  . بصورة غیر مباشرة علیھا المحیطة بالمنشاة صناعیة الزراعیة والتي تؤثرالتحتیة 

  -:لعامل الثالث ا     

) 21(كل من المتغیرین % ) 74(  حیث بلغت نسبة التشبعات التي زادت عن)العامل التجاري (اطلقناعلیھ تسمیة 
وقد اطلقنا تسمیة العامل التجاري الن . االستیرادات غیر القانونیة )14( االمدادات المحلیة للمواد االولیة غیر كاف ،

  .   متعلقة بالتجارة الخارجیة ) 14(رقم  الداخلیة والمشكلة الثانیةتتعلق بالتجارة ) 21(المشكلة االولى رقم 

   



5 
 

  2007تحلیل المشاكل والصعوبات التي واجھت المنشأت الصناعیة الزراعیة لعام . 3
محافظةولغرض ) 18(حاً للمنشات الصناعیة الزراعیة شمل نفذ الجھاز المركزي لالحصاء مس 2007عامفي 

 بغداد ، بابل ، القادسیة ،(وھي 2010فقد اخترنا نفس المحافظات التي شملھا مسح  2010المقارنة مع نتائج مسح عام 
بلغ عدد المنشأت التي  .اعاله المحافظات  علىیوضح توزیع المشاكل والصعوبات ) 3(والجدول رقم ) نینوى ، ذي قار 
  .منشأة )129(للمحافظات الخمسة والبالغ عددھا  2007شملھا مسح عام 

من %) 5( اختیار وقد اخترنا المشاكل والصعوبات التي تزید نسبتھا عن) 30(توزعت المشاكل والصعوبات على 
  .مشكلة ) 22(ى المجموع الكلي  لالستجابة ، وعلیھ فقد اختصرنا العدد ال

 تبقى منھا ــــــثبة المئویة لھا ،حیـــــــیوضح المتغیرات والمشاكل المتبقیة بعد الحذف وتكرارھا والنس) 4(والجدول 
  .كلة فقط وھيمش )2(0

  %5المتبقیة بعد استبعاد المشاكل التي تقل نسبتھا عن  2007قائمة المشاكل والصعوبات لمسح عام 
  .قلة الطلب على منتجات المنشأت  )1(
 . نقص المواد االولیة )2(
 . الوضع االمني )3(
 .نقص الطاقة االنتاجیة  )4(
  .نقص المعدات ) 7(
  . مشاكل النقل)8(
  .نوعیة المواد االولیة ) 9(
  . قطع الغیار وخدمات مابعد البیع) 10(
  . االجراءات البیروقراطیة الحكومیة) 11(
  . ارتفاع كلف االنتاج) 12(
  . االستیرادات غیر القانونیة) 14(
  . عدم انتظام تجھیز القوة الكھربائیة) 15(
  .مشاكل االتصاالت والمعلومات ) 16(
  . عدم انتظام تجھیز الماء) 17(
  . نقص امكانیات الخزن) 18(
  .عدم توفر الوقود والزیوت ) 19(
  .اعباء نظام ضرائب الدخل ) 20(
  . ولیة غیر كافیةاالمدادات المحلیة للمواد اال)21(
  . عدم توفر المعلومات عن االسواق الخارجیة) 24(
  . منافسة المنتجات الصینیة) 27(
  .منافسة مصدرین اخرین ) 28(
  . بیئة اقتصادیة مضطربة) 29(

أن مشكلة عدم انتظام تجھیز القوة الكھربائیة ھي االعلى تلیھا مشكلة الوضع االمني ثم مشكلة وقد اظھرت النتائج 
  .عدم توفر الوقود والزیوت 

  2007لتحلیل المشاكل والصعوبات لمسح عام   Factor analysisاستخدام اسلوب التحلیل العاملي  3- 1
والتي بلغ عددھا  2007عام لغرض دراسة المشاكل والصعوبات التي واجھت المنشأت الصناعیة الزراعیة         

مشكلة كمنظومة واحدة  فقد استخدامنا اسلوب التحلیل العاملي لھذا الغرض ،وقد اخترنا طریقة تحلیل المكونات ) 20(
  . with rotation methodمع تدویر العوامل principal component analysisاالساسیة 

من مجمل التغیرات الكلیة *%) 78.61(وقد افرزت نتائج التحلیل ظھور ثالثة عوامل ، العامل االول فسر ما مجموعھ 
%) 5.47(من مجمل التغیرات الكلیة والعامل الثالث فسر ما مجموعھ %) 13.52(والعامل الثاني فسر ما مجموعھ 

  .من مجمل التغیرات الكلیة 
  



6 
 

                                 االستنتاجات والتوصیات .4
سیتم استعراض اھم النتائج الخاصة باالستنتاجات والتوصیات التي توصل الیھا الباحث من خالل نتائج مسحي عام 

  :  للمشاكل والصعوبات التي واجھت المنشأت الصناعیة الزراعیة وھي ) 2010,2007(
  

         االستنتاجات 1-4     
 تبین ان ) 2010,2007(من خالل المعطیات التي حصلنا علیھا من نتائج المسح الصناعي الزراعي لعامي  .1

                                                                                                .مشكلة عدم انتظام تجھیز القوة الكھربائیة ھي االكبر في المسحین اعاله 
وعدم توفر , الوضع االمني ( تقدم مشكلتي ) 2010,2007(كما اظھرت نتائج المسح الصناعي الزراعي لعامي  .2

 .عن بقیة المشاكل اعاله ) الوقود والزیوت
ً في المشاكل والصعوبات المشتركة ) 2010,2007(مسحي عام نالحظ من خالل نتائج  .3 ً وتقاربا ان ھناك اتساقا

 .المسحین المشار الیھا في 
: ظھور ثالثة عوامل بأستخدام اسلوب التحلیل العاملي  وھي  2010افرزت نتائج المسح الصناعي  الزراعي لعام  .4

من مجمل التباینات الكلیة والعامل %) 72.25(وفسر ما مجموعھ ) العامل الخارجي (العامل  االول اطلقنا علیھ تسمیة 
من مجمل البیانات الكلیة والعامل الثالث اطلقنا %) 13.22(وفسر ما مجموعھ ) بیئة العمل (الثاني اطلقنا علیھ تسمیة 

 .من مجمل التباینات الكلیة %) 10.35( وفسر ما مجموعھ) العامل التجاري (علیھ تسمیة 
قة نقص الطا) 4(نقص المواد االولیة ، ) 2(كلفة االنتاج  ) 12: (المتغیرات ) العامل الخارجي (م العامل االول وقد ض

االجراءات ) 11(اعباء نظام ضریبي ، ) 20(عدم توفر الوقود والزیوت ، ) 19( نوعیة المواد االولیة ،) 9(االنتاجیة ، 
) 18( عدم انتظام تجھیز القوة الكھربائیة ،) 15(قلة الطلب على المنتجات الحكومیة ، ) 1( البیروقراطیة الحكومیة ،

) 16( مشاكل النقل ،) 8( الوضع االمني ،) 3:( المتغیرات ) بیئة العمل (نقص امكانیة الخزن وضم العامل الثاني 
العامل (عدم انتظام تجھیز الماء وضم العامل الثالث ) 17(قطع الغیار وخدمات مابعد البیع ) 10( مشاكل االتصاالت ،

  .نونیة غیر القااالستیرادات ) 14(االمدادات المحلیة للمواد االولیة ، ) 21: (المتغیرات ) التجاري 
  :ظھور ثالثة عوامل بأستخدام اسلوب التحلیل العاملي  وھي  2007افرزت نتائج المسح الصناعي الزراعي لعام  .5

من مجمل التباینات الكلیة والعامل %) 78.61(وفسر مامجموعھ ) العامل الخارجي ( العامل االول اطلقنا علیھ تسمیة 
من مجمل التباینات الكلیة والعامل %) 13.52(وفسر ما مجموعھ ) مل التجاري العا( الثاني  اطلقنا علیھ تسمیة 
من مجمل التغیرات الكلیة  %) 5.47(وفسر ما مجموعھ ) عامل االتصاالت والمعلومات (الثالث اطلقنا علیھ تسمیة 

) 3(نقص المواد االولیة ، ) 2(قلة الطلب على المنتجات ، ) 1: (المتغیرات ) العامل الخارجي ( وقد ضم العامل االول 
،  نوعیة المواد االولیة) 9(مشاكل النقل ، ) 8(نقص المعدات ، ) 7(نقص الطاقة االنتاجیة ،) 4(الوضع االمني  ، 

) 17(عدم انتظام  تجھیز القوة الكھربائیة ، ) 15(ارتفاع كلف االنتاج  ) 12(قطع الغیار وخدمات مابعد البیع ، ) 10(
عدم توفر المعلومات عن االسواق الخارجیة وضم ) 24(عدم توفر الوقود والزیوت ، ) 19(الماء ، عدم انتظام تجھیز 

االمدادات ) 21(اعباء نظام الدخل ، ) 20(االستیرادات غیر القانونیة ، ) 14) : (العامل التجاري ( العامل الثاني  
مشاكل االتصاالت ) 14(متغیر ) الت والمعلومات عامل االتصا(المحلیة للمواد االولیة غیر كاف وضم العامل الثالث 

  . والمعلومات
حظ الباحث ان اھم المشاكل والصعوبات التي واجھت المنشات الصناعیة الزراعیة من خالل مسحي عام ال. 6
  .بمحیط المنشاة الصناعیة  وانما)بداخل المنشأة  (ا على امور تتعلق بذات المنشاة التقع مسؤلیاتھ) 2010،2007(
  
  التوصیات 2-4

                 
توصي الدراسة باالھتمام بموضوع تجھیز القوة الكھربائیة وایجاد الحلول لھا بأعتبار ان ھذا الموضوع ھو  .1

) 2010,2007(المسح لعامي  تقدم الصناعة ، وحسب ماجاء في معطیات المشكلة والعائق الرئیسي الذي یعیق
منظومة الشبكة الرئسیة على المدى البعید او اعطاء اولویة للمناطق ویكون ھذا االھتمام من خالل  تحسین 
 .الصناعیة في التجھیز على المدى القریب 
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توصي الدراسة باالھتمام بتحسین الوضع االمني وكذلك مسألة تجھیز الوقود والزیوت بأعتبارھا من المشاكل  .2
 ) .2010,2007(سح عامي الرئسیة التي واجھت المشاریع الصناعیة الزراعیة حسب نتائج م

ومشاكلھا ) بیئة العمل ( االنفة الذكر وكذلك) مشاكلھ (بمتغیرات ) بالعامل الخارجي (توصي الدراسة باالھتمام  .3
 .ومشاكلھ كل حسب اھمیتھ وحسب ما جاء في التحلیل االنف الذكر ) العامل التجاري ( واخیرا 

ً والصناعات الزراعیة الصناعیة ا .4  ن مؤسسات الدولة تقع على عاتقھا مسؤؤلیة النھوض بالقطاع الصناعي عموما
 ً  .من خالل توفیر البیئة المالئمة للنھوض بھذه الصناعة ,خصوصا

  .توصي الدراسة باالسراع بسن القوانین والتشریعات التي تحمي المنتوج الوطني  .5
  
  
  

  
  

                                                                
  

  اسم الباحث        

  اإلحصاء الصناعي/محمود شاكر محمود                                                                                       
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