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 دوز  الصىاعاث الصغيرة  في الحد مً مشكلت البطالت في العساق 
 

 مدمد طازق خامد  ,مدازب خلف كىج        

ت , الجغسافيتنظم  ت الترُب  املوصلحامػت , للعلوم الاوساهيتًُل

 ملخص البدث

للػاػلين ًغ الػمل إلاا ًىقسه مً اغمُا في مسخلل اليشاػاث ومنها لليشاغ الصىاعي الازس الٌبير في جىقير الٌثير ًم الكسص 

_  7997الصىاغُت , اذ تهدف الدزاطت حظلُؽ الظىء الى دوز الصىاغاث الصؿيرة في الخد ًم مشٍلت البؼالت في الػسام للكترة 

ُا بين غدد  , واغخمدث الدزاطت غلى اإلاىهج الخدلُلي الاخصاثي لخدلُل البُاهاث وجصيُكها ونُاض 3172 اججاه الػالنت مٍاه

اإلايشاث الصىاغُت الصؿيرة والػاػلين غً الػمل , اذ جىاولذ الدزاطت مدىزًٍ زتِظين اهخم اإلادىز الاوُ : وانؼ اإلايشاث 

ؿيرة , بِىما يسض اإلادىز الثاوي : الخباًً اإلاٍاوي لػدد اإلايشاث الصىاغُت الص 3172_  7997الصىاغُت الصؿيرة في الػسام للكترة 

والػاػلين غً الػمل ) ذًىز , اهار ( , يما ان الدزاطت جىصلذ الى غدة اطخيخاحاث وجم وطؼ الخىصُاث اإلاىاطبت للخد ًم 

 جكانم وظبت البؼالت .

 

 امللدمت 

ت شاملت وذلَ إلاا له مً أزس واضح لخدهُو الهُمت اإلا       ت ألخدار أي نهظت جىمٍى ظاقت أن اليشاغ الصىاعي ًمثل حجس الصاٍو

لٌثير ًم اإلاىخجاث الخام التي جيخج ًم الهؼاغاث ألازسي اطاقت الى ما ًىقسه هرا الهؼاع مً قسص الػمل لٌثير ًم ألاًدي 

اث مما ًٍصد مً الهدزاث الخىاقظُت للمىخجاث الىػىُت في ألاطىام الدازلُت وألانلُمُت  الػاملت بمسخلل الخسصصاث واإلاظخٍى

غت دوز هام في جدكيز اإلاجخمؼ لإلهخاج وجىقير طبل ألاطخهساز وألامان ومظاهس الخدظس, قؤًىما جىػىذ والػاإلاُت. وال شَ أن للصىا

ت . وأن لليشاغ الصىاعي ألازس الٌبير في  اث اإلاػِشت وظهسث مالمذ الخُاة الػصٍس الصىاغت ظهسث مالمذ الخؼىز وازجكػذ مظخٍى

     مً أغماُ في مسخلل اليشاػاث الصىاغُت اإلاسخلكت . جىقير الٌثير مً الكسص للػاػلين غً الػمل إلاا ًىقسه

 

   -مشكلت الدزاست :

 جتريص مشٍلت البدث غلى حظلُؽ  الظىء غلى وانؼ البؼالت في الػسام مً زالُ الاطئلت الخالُت :

 هل هىاى جباًً في ظاهسة البؼالت في الػسام ؟ -7

 ت ؟هل هىاى دوز للمشسوغاث الصؿيرة في الخد مً مشٍلت البؼال -3

 هل ازسث الاوشؼت الصىاغُت في جباًً مػدالث البؼالت في الػسام ؟ -2

 

 فسضيت الدزاست 

  -ًهىم البدث غلى غدة  قسطُاث زتِظت :       

 .ازرث ظاهسة البؼالت جخكانم وجصل مػدالث نُاطُت بػد الخسب الازيرة غلى الػسام  .1

 لخسكُع مً وظبت البؼالت في الػسام .حظاهم اإلاشسوغاث الصؿيرة في زلو قسص غمل حدًدة وبالخالي ا .3

هىاى غالنت بين جىنل اإلاشسوغاث الصىاغُت الصؿيرة واشدًاد وظبت البؼالت في الػسام , وبُان دوز اإلاشسوغاث الصىاغُت  .2

 للخد مً وظبت البؼالت .
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  -أهميت الدزاست :

الف دزحاث جؼىزها وجهدمها الخظازي إلاا لها ًم جدخل اإلاشاَزؼ الصؿيرة مٍاهت زاصت في انخصادًاث مػظم الدُو غلى ازخ     

س الانخصاد الػساقي , لرا ان وطؼ أي بسامج وزؼؽ مظخهبلُت إلاىاحهت البؼالت ًٍىن غدًم الجدوي  اهمُت يبيرة في جىمُت وجؼٍى

ػها وجؤزيرها في اذا لم ًًٌ هىاى جبلىز غلمي دنُو إلاكهىم البؼالت ومدي حجمها . وجؤحي اهمُت دزاطت اإلاىطىع مً خُث ازجبا

 -البىاء الاحخماعي للمجخمؼ واإلاخمثل بالجىاهب آلاجُت:

 ازجكاع وظبت البؼالت في اإلاجخمؼ الػساقي في الاوهت الازيرة .  -7

 ان ازجكاع وظبت البؼالت ٌػني ازجكاع وظبت الاغالت في اإلاجخمؼ وبالخالي جئدي الى جدوي اإلاظخىي اإلاػِش ي . -3

 ازد الخىمُت البشٍست .البؼالت حػني حػؼل حصء مً  مى  -2

 

  -هدف الدزاست : 

 ًخمثل هدف الدزاطت غلى :     

 وانؼ اإلاشسوغاث الصىاغُت الصؿيرة في اإلاداقظاث الػسانُت . -

 جددًد وظبت البؼالت خظب اإلاداقظاث الػسانُت . -

 جدلُل دوز اإلاشسوغاث الصىاغُت في الخد مً مػدالث الػاػلين غً الػمل . -

 

 -ست :املىهج البدثي للدزا

جهىم الدزاطت غلى اإلاىهج الخدلُلي الػلمي في جدلُل البُاهاث الاخصاتُت واظهاز الػالناث و مػامل الازجباغ باطخسدام بسهامج       

(SPSS   ). باالطاقت الى اطخسدام بسهامج هظم اإلاػلىماث الجؿساقُت في جمثُل البُاهاث زساتؼُا  , 

 

  -هيكليت الدزاست :

الظسوزة غلى أن جخظمً الدزاطت مبدثين لخؿؼُت حىاهب اإلاشٍلت ًلها , اذ يسض اإلابدث الاوُ : وانؼ اإلايشآث انخظذ          

الصىاغُت الصؿيرة في حمهىزٍت الػسام , يما جىاوُ اإلابدث الثاوي : غالنت الخباًً اإلاٍاوي لػدد اإلايشؤث و الػاملين بالػاػلين غً 

 طخيخاحاث وجىصُاث . الػمل , يما جىصلذ الدزاطت الى غدة ا

 

       -موكع مىطلت الدزاست :  

ــسِض              ــسام بين داتسحي غـ ـ دّد (7) شسنا  28َْ   25 –َْ  28َ   23شماال وبين زؼي ػىُ   َْ  27 َ   33 – َْ  39 َ   5ًهؼ الػـ , ٍو

ذ , والظػىدًت , وطىزٍا , واًسان , وألازدن , ي  ( . 7ما ًخضح مً الخٍسؼت ) الػسام طخت دوُ وهي : جسيُا , والٍٍى
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 ( موكع مىطلت الدزاست 1خسيطت ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبدث الاول : الاطاز املفاهيمي و الىظسي :_ 

 

ٌشمل مصؼلح اإلاشسوغاث الصؿيرة الاوشؼت التي جتراوح بين مً ٌػمل لخظابُه الخاص او في املشسوعاث الصغيرة :  .1

خىلى الادازة صاخب  9 – 7ين بػدد مػين ًم الػماُ , والري ًٍىن غدد الػاملين قُه ) ميشؤة صؿيرة حظخػ ( ٍو

 .  (3)اإلاشسوع

انها ازخالُ الخىاشن في طىم الػمل ًدُث ال ًخمًٌ حصء ًم نىة الػمل في اإلاجخمؼ ًم الخصُى غلى غمل البطالت :  .2

 . (2)غلى السؾم مً زؾبخه وندزجه غلى الهُام برلَ الػمل 

 قظال العاملت : لوى ال .3
ً
 الػاػلين ألاشخاص غً هم ذلَ الجصء مً الظٍان في طً الػمل الري ًخظمً الػاملين قػال

 بجهدهم الریً ؤلاقساد حمیؼ هم أو
ً
 ویظم والخدماث للظلؼ ببهخاج یخصل غمل أي في الػهلي أو الجظدي یظاهمىن قػال

 . (2)واإلاخػؼلين  اإلاشخؿلين



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 870 

 
  

ػد مػدُ معدل البطالت : .4 البؼالت أو الخػؼُل ًم أهم اإلاهاًِع اإلاظخػملت في هرا اإلاجاُ , وهى وظبت ؤلاقساد  َو

الػاػلين الى الهىة الػاملت الٍلُت وهى مػدُ ًخؼلب مػسقت حجم الهىي الػاملت في البلد أو الدولت , واحمالي الػاػلين 

الجيع والظً ومظخىي الخػلُم  غً الػمل . وجسخلل وظبت الػاػلين بدظب الىطؽ البُئي والاحخماعي وبدظب

 . (5)واإلاظخىي الدزاس ي 

حػد اليشاػاث الصىاغیت اإلاىحىدة في أي مىؼهت أو انلیم زمسة ًم زماز اطدثماز اإلاسجٌصاث اليشاط الصىاعي :  .5

ي الؼبیػیت والبشسیت التي جكػل قػلها في جىشیؼ اليشاػاث الصىاغیت جبػا لهىة جلَ اإلاسجٌصاث , یهدف اليشاغ الصىاع

 . (6)غلى اإلاظخىي اإلادلي وؤلانلیمي الى جدهیو الخىمیت الانخصادیت والاحخماغیت

جبرش اهمُت نؼاع اإلايشآث الصؿيرة بشٍل اطخثىاثي ًىهه ًمثل الهؼاع الايثر دًىامٌُُت وقاغلُت في امليشآث الصغيرة :  .6

ت وجسابؽ اليظُج الصىاعي   مً غىاصس جهٍى
ً
بصكت زاصت واليظُج الانخصادي  غملُت الخىمُت, ولرا اصبدذ غىصسا

 . (7)بصكت غامت

, وجسخلل وظبت الػاػلين  (8)وظبت غدد الػاػلين الهادٍزً غلى الػمل الى احمالي نىة الػمل كياس معدل البطالت : .7

 بدظب الىطؽ البُئي والاحخماعي وبدظب الجيع والظً ومظخىي الخػلُم واإلاظخىي الدزاس ي .

 

 
 

 -يشآث الصىاعيت الصغيرة في ممووزيت العساق :املبدث الثاوي : واكع امل

لٍي هخمًٌ مً مػسقت هرا الىانؼ البد ًم مػسقت اغداد اإلايشآث الصىاغُت واهمُتها اليظبُت خظب اإلاداقظاث واغداد       

آث الصؿيرة اإلاشخؿلين قيها وؾيرها ًم اإلائشساث يمػسقت ػبُػت الاوشؼت لهره الصىاغاث اذ هجد ان اليشاغ الانخصادي للميش

في الػسام جدظم بظماث الصىاغت الخسقُت الخهلُدًت والتي حشمل حمُؼ الهؼاغاث الصىاغُت, ولرلَ طىدىاوُ هره اإلائشساث التي 

 -ًمًٌ مً زاللها الخػسف غلى وانؼ الصىاغاث الصؿيرة في الػسام بش يء مً الخكصُل :

 (3172-7997اغداد الصىاغاث الصؿيرة والػاملين قيها زالُ اإلادة ) - أ

ُذ دوز الصىاغاث الصؿيرة بدل حصء ًم مشٍلت البؼالت في الػسام ًمًٌ مالخظت الجدُو ) ُه غدد 7الحل جىط ( ًبين ق

( جمثل مئشس اًجابي غلى امخصاص حصء ًم اغداد الػاػلين ًغ الػمل , وان غدد 3172-7997اإلاشخؿلين زالُ الظىىاث )

( قاغلى مػدُ للمشاَزؼ الصىاغُت قٍان في 3172-7997بربا ملخىظا زالُ اإلادة )اإلاشاَزؼ الصىاغُت والػاملين قيها ند شهد جر

ػىد طبب هرا الازجكاع الى جؼبُو بسامج الاغكاءاث الظٍسبُت في هره الظىت , والتي 77767( والبالؿت )3111الػام ) ( مصىػا َو

ً الخدظً اليظبي للىطؼ الانخصادي هدُجت شجػذ الٌثير مً اإلاظدثمٍسً غلى الدسجُل لالطخكادة مً جلَ اإلاصاًا قظال غ

وجم حشؿُل ايبر غدد مً الػاملين والبالـ هدى  7997لخؼبُو اجكانُت الىكؽ مهابل الؿراء التي بدأث ازازها بالظهىز غام 

 ( بدأث الصىاغاث الصؿيرة بالخىانص قالبػع مً هره اإلاصاوؼ ند دمسث هدُجت الخسب )3112( غامال , وبػد غام )762579)

ٌُت _ الػسانُت ( وازسي طسنذ هدُجت الكساؽ الامني الامس الري دقؼ الٌثير مً اصخاب هره اإلاصاوؼ اما الى الهجسة الى زازج  الامٍس

بانل غدد ميشؤث والبالـ  3115البالد وجسى الػمل او غدم مجاشقتهم في مشاَزؼ حدًدة ًسظسون بها امىالهم . وند حاءث طىت 

بدو ان طبب هرا الخىانص في اغداد اإلاشاَزؼ الصؿيرة 26279مً اإلاشخؿلين والبالـ هدى ) ( ميشاة وانل غدد71188) ( غامال , ٍو

( ٌػىد الى الظسوف الامىُت الصػبت وغدم اطخدباب الامً في مدًىت بؿداد التي ماشالذ حػاوي مىه والري ادي 3115في غام )

جاشقت اصخاب اإلاشاَزؼ الصؿيرة في امىالهم وهجسة اؾلبهم الى زازج بالظسوزة الى غدم الاطخهساز الانخصادي الري ًدىُ دون م

يُت  الىػً , باالطاقت الى اجساذ الخٍىمت الػسانُت لبػع الاحساءاث الهادقت الى مىؼ اطخسدام الظلؼ الدازلت في البؼانت الخمٍى

اث , وجىنل الدغم الخٍىمي , ومً الجد ًاهذ الاطىء  3119ًس بالريس ان طىت في الاؾساض الصىاغُت , قؤؾالم مػامل الخلٍى
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ادة الاطخيراد 71713خظا في غدد اإلاصاوؼ البالـ ) ػىد هرا الػدد اإلاخىاطؼ الى جسدي الاوطاع في الػسام اطاقت الى ٍش ( مصىػا َو

ير ًم للظلؼ والتي اصبدذ جىاقع الظلؼ اإلاصىػت مدلُا في الجىدة والاهخاج والظػس مما ادي وبشٍل مىؼهي الى اؾالم الٌث

اإلاصاوؼ الامس الري ًجػلها غاحصة غلى جدهُو ازباح مهىػت في ظل اإلاىاقظت الاحىبُت للظلؼ اإلاظخىزدة مً حاهب وًم حاهب ازس 

غدم وحىد طُاطت انخصادًت صٍسدت لخماًت الظلػت اإلادلُت هدُجت لػدم وحىد حػٍسكت يمسيُت غلى اإلاظخىزد الري ًصل الظىم 

مؼ ما ًيخجه اإلاػمل الػساقي وبالخالي حظٍسذ غدد البؤض به مً الػاملين في هره الصىاغت وًم زمت  الػسانُت بظػس اززص مهازهت

 هجسة اؾلب اإلاظدثمٍسً واصخاب اإلاػامل الى الدوُ اإلاجاوزة . 

 ( في العساق  2113-1997ًبين عدد امليشآث الصىاعيت الصغيرة لالعوام ) (1مدول )
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ت  اإلاصدز : حمهىزٍت الػسام, وشازة الخسؼُؽ والخػاون الاهماثي, الجهاش اإلاسيصي لألخصاء وجٌىىلىحُا اإلاػلىماث ,الخهاٍزس الظىٍى

 . (9)(3172-7997الخصاء اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة لالغىام اإلارًىزة )

 ( .3118( و) 3113ة لػامي )لم ًصدز جهٍسس اإلايشآث الصىاغُت الصؿير  -

( غامال غام 27982( ان مجمىع الػاملين في الصىاغاث الصؿيرة غلى مظخىي الػسام وند بلـ )7يما هالخظ مً الجدُو )        

( غامال , وهرا ٌػىد 25627( والبالـ )3117( ان هرا اإلاجمىع مً الػاملين مىسكع حدا مهازهت مؼ مجمىع الػاملين لػام )3172)

( وما صاخبها مً جؤشم الىطؼ الامني طىت بػد أزسي وخالت غدم 3172مخؿيراث التي ػسأث غلى اغداد هره الصىاغاث في الػام )لل

 الاطخهساز الامني في البالد ازس وبشٍل مباشس في الانخصاد الػساقي يٍل .

 .  2113التوشيع اليسبي للصىاعاث الصغيرة وعدد املشتغلين فيها خسب املدافظاث للعام  - ب

ادة مظخمسة 3ٌػٌع هرا اإلائشس مدي ػانت اإلاشسوغاث الصىاغُت الصؿيرة في اطخسدام غىصس الػمل , ًالخظ ًم الجدُو ) ( ٍش

في غدد الهىي الػاملت زالُ مدة الدزاطت , وهرا ًدُ غلى ان مػدالث البؼالت بدأث حظخجُب إلاػدالث الىمى في اإلاشسوغاث 

ػىد طبب اهسكاض الػمالت في بػع  3172 – 7997%( زالُ الكترة )5.9ب مهدازه )الصؿيرة وخههذ مػدُ لىمى طىىي مسي ( َو

 اإلاداقظاث الػسانُت الى اهسكاض غدد اإلاشسوغاث الصىاغُت الصؿيرة زالُ جلَ قترة الدزاطت .

 2113جوشيع عدد امليشآث الصىاعيت الصغيرة واملشتغلين فيها خسب املدافظاث لسىت  (2مدول )

 مجموع عدد املشتغلين الاهميت اليسبيت% * عدد امليشآث املدافظاث

 5788 8.81 2213 دهوك

 21534 15.22 5799 سليماهيت

 7539 6.23 2375 ازبيل

 6547 5.15 1926 هيىوى 

 4611 3.69 1417 التؤميم

 3717 2.78 1161 دًالى
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 11279 7.33 2794 الاهباز

 14717 12.32 4693 بغداد

 11793 9.18 3498 بابل

 11256 8.81 3352 كسبالء

 5911 4.38 1669 واسط

 2455 1.75 669 صالح الدًً

 6719 4.95 1886 الىجف

 2291 2.38 911 اللادسيت

 1446 1.41 541 املثنى

 3373 2.97 1134 ذي كاز

 1252 1.11 424 ميسان

 6692 4.54 1731 البصسة

 125921 111 38181 املجموع

ػسام, وشازة الخسؼُؽ والخػاون الاهماثي, الجهاش اإلاسيصي لالخصاء وجٌىىلىحُا اإلاػلىماث, جهٍسس اإلايشآث اإلاصدز : حمهىزٍت ال

 . (71)3172الصىاغُت الصؿيرة لػام 

( ان أيثر الصىاغاث الصؿيرة مخمسيصة في مداقظت الظلُماهُت اذ جدخل اإلاسجبت الاولى بيظبت 3هالخظ مً الجدوُ )             

( غامل, 72777%( جىظل هدى )73.23( غامل, وجؤحي مداقظت بؿداد باإلاسجبت الثاهُت بيظبت )31522وجىظل )%( 75.33)

ل منهما )8.81%( ويسبالء بيظبت )9.78ومداقظت بابل باإلاسجبت الثالثت وبيظبت ) ( و دهىى 71356( و )71792%( جىقس قسص غمل ٍل

( 3878%( وجىظل هدى )7.22الخىالي, بِىما حاءث مداقظت الاهباز بيظبت )( غامل غلى 5789%( وجىقس قسص غمل ـل )5.87بيظبت )

ًا, غً وحىد غالنت ػسدًت بين مظخىي اإلاػِشت والٌثاقت الظٍاهُت وغدد الصىاغاث  ػد هرا الترجِب ؾير مىؼهي انخصاد غامل, َو

اإلاداقظاث مً خُث الٌثاقت الظٍاهُت  الصؿيرة, اذ مً اإلاػسوف ان اإلاداقظاث الثالر )هِىىي, بؿداد والظلُماهُت( هي ايبر 

وأقظلها مً خُث ازجكاع مظخىي دزُى الاقساد ومظخىي اإلاػِشت قظال غً جسيص اليشاغ الانخصادي قيها, لًٌ هجد ان وانؼ 

ًان في الػام ) ( قػلى طبُل اإلاثُا هجد مداقظت الظلُماهُت وبؿداد جدخل ايثر مً زبؼ 3117هره الصىاغاث ًسخلل غما 

%(وهى جىشَؼ مىؼهي لػدد هره اإلاشاَزؼ وظبت لظٍان مدًىت بؿداد الى بهُت 73.23%( , )75.33ث الصؿيرة وبيظبت )الصىاغا

 اإلاداقظاث الػسانُت .

  

 -ث _ طبيعت اليشاط الصىاعي وعدد العاملين بها :

( 2ؿيرة التي جصاولها , الجدوُ )بهدف الخػسف غلى وانؼ الصىاغاث الصؿيرة البد ًم مػسقت ػبُػت الاوشؼت الصىاغُت الص       

ًبين غدد الصىاغاث الصؿيرة واغداد اإلاشخؿلين قيها يال خظب ػبُػت اليشاغ الانخصادي. اذ طىدىاُو اؾلب هره الاوشؼت 

ت ومىخجاث  لُت )مىاد ؾراتُت واإلايظىحاث وصىاغت اإلاالبع وصىاغت الجلىد ومىخىحاتها ومىخجاث يُمُاٍو للصىاغاث الخدٍى

( ان اؾلب اوشؼت اإلاىخجاث الصىاغُت الصؿيرة جسيصث في بػع الصىاغاث يصىاغت 2اذ هالخظ ًم بُاهاث الجدوُ ) مػدهُت( ,

%( مً مجمىع اإلايشآث اإلارًىزة وجىطل 23,65( مصىػا شٍلذ بيظبت مظاهمت مهدازها )7969اإلاىاد الؿراتُت التي بلـ غددها )

%( 36,62( مصىػا بيظبت مظاهمت ندزها )6299دهُت التي بلـ غددها )( غامال, زم جؤحي بػد ذلَ صىاغت اإلاػ38218هدى )

 ( غامال .6211%( وجىظل هدى )35,87( غامال, بِىما جؤحي باإلاسجبت الثالثت صىاغت الازار بيظبت )32939وجىطل هدى )
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 لعساقفي ا 2113(جوشيع امليشآث الصىاعيت الصغيرة واملشتغلين فيها خسب فسوع الصىاعت لعام 3مدول )

 الاهميت اليسبيت لليشاط %  مجموع عدد املشتغلين عدد امليشآث هوع الصىاعت

 32,65 28318 7969 الصىاعاث الغرائيت

 1,33 543 324 امليسوماث

 13,21 5921 3223 املالبس

 1,13 98 32 ملود ومىتجاتها

 1,24 237 58 مىتجاث كيمياويت

 26,63 24929 6499 مىتجاث معدهيت

 25,81 18359 6311 اثالاث

 %111 78494 24415 املجموع

اإلاصدز : حمهىزٍت الػسام, وشازة الخسؼُؽ والخػاون الاهماثي, الجهاش اإلاسيصي لالخصاء وجٌىىلىحُا اإلاػلىماث, جهٍسس اإلايشآث 

 . 76-77, ص3172الصىاغُت الصؿيرة لػام 

( غامال, وًم هىا ًخضح لىا ان 5931%( وجىظل هدى )72,37بِىما جاحي باإلاسجبت السابػت صىاغت اإلاالبع وبيظبت )   

الػاملين في الصىاغاث الصؿيرة ًئدوا وظُكت انخصادًت مً زالُ الاوشؼت الانخصادًت اإلاخاخت لهره الصىاغاث وامخصاص غدد 

 البؤض به مً الػاػلين غً الػمل في الػسام .

 

 عدد العاملين بالعاطلين عً العمل املبدث الثالث : عالكت التباًً املكاوي لعدد امليشؤث و 

اث             جمثل مشٍلت البؼالت في الىنذ الساهً اخدي اإلاشٌالث الاطاطُت التي جىاحه مػظم دُو الػالم بازخالف مظخٍى

حخماغُت والاطُاطُت , قلم حػد البؼالت مشٍلت الػالم الثالث قدظب بل اصبدذ واخدة مً جهدمها واهظمتها الانخصادًت والا 

ازؼس اإلاشٌالث الدُو اإلاخهدمت , وهي قىم ذالَ ًله جدمل بين ػُاتها بروز اهكجازاث طُاطُت وانخصادًت واحخماغُت ان البؼالت 

( ًبين غالنت الخباًً اإلاٍاوي لػدد اإلايشآث 2ً اهمالها ,  الجدوُ )لها ًم الازاز الاحخماغُت والظُاطُت والانخصادًت التي ال ًمٌ

وغدد اإلاشخؿلين في اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة وغالناتها اإلاٍاهُت بالػاػلين غً الػمل الرًىز وؤلاهار في مىؼهت الدزاطت لػام 

3172  . 

ووسب العاطلين عً العمل  خسب املدافظاث اعداد املشسوعاث الصىاعيت الصغيرة واعداد العاملين وجوشيعوا (4مدول )

 ( 2113للسكان اليشطين اكتصادًا لسىت )

وسبت العاطلين عً  املشسوعاث الصغيرة املدافظاث

 العمل )%(

عدد 

 امليشآث

عدد 

 العاملين

 اهاث ذكوز

 14.31 7.45 5789 2213 دهوك

 12.34 4.17 21534 5799 سليماهيت

 29.51 3.49 7539 2375 ازبيل

 23.99 7.18 6547 1926 يىوى ه

 2.19 3.18 4611 1417 كسكوك

 46.9 3.21 3717 1161 دًالى

 31.19 17.17 11279 2794 الاهباز
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 24.37 11.91 14717 4693 بغداد

 9.11 9.64 11793 3498 بابل

 19.91 4.13 11256 3352 كسبالء

 7.99 7.13 5911 1669 واسط

 31.51 5.38 2455 669 صالح الدًً

 28.84 4.52 6719 1886 الىجف

 24.85 9.16 2291 911 اللادسيت

 14.17 7.37 1446 541 املثنى

 35.17 14.63 3373 1134 ذي كاز

 46.68 11.71 1252 424 ميسان

 14.48 12.11 6692 1731 البصسة

 21.92 8.44 125921 38181 املجموع

الاهماثي, الجهاش اإلاسيصي لإلخصاء وجٌىىلىحُا اإلاػلىماث, جهٍسس اإلايشآث  اإلاصدز : حمهىزٍت الػسام, وشازة الخسؼُؽ والخػاون 

 . 3172الصىاغُت الٌبيرة  لػام 

( ًخم دزاطت الخباًً اإلاٍاوي لػدد اإلايشآث وغدد اإلاشخؿلين في اإلايشآث الصىاغُت وغالناتهما اإلاٍاهُت 2ومً زالُ الجدُو )    

ًاهذ مداقظت هِ ىىي جمثل اغلى مداقظاث مىؼهت الدزاطت مً خُث غدد اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة بالػاػلين غً الػمل , اذ 

( ميشؤة في مداقظت مِظان يؤنل غدد 232( ميشؤة في مداقظت الظلُماهُت , في خين بلؿذ الى )5799خُث بلؿذ ) 3172لظىت 

 لهره اإلايشآث في مىؼهت الدزاطت . 

ًاه2ومً حدُو )  ذ اغلى مداقظاث مىؼهت الدزاطت مً خُث اغداد اإلاشخؿلين في ( ًظهس ان مداقظت الظلُماهُت 

ًاهذ مداقظت مِظان جمثل انل غدد بلـ )31522اإلايشآث الصؿيرة خُث بلؿذ ) ( ًظهس 2( غامل . وًم زٍسؼت )7353( في خين 

يبر في غدد اإلايشآث ( ند طمذ مداقظت الظلُماهُت وبرلَ هسي ان اإلاداقظت الا31522-72778ان الكئت الاغلى في نُمتها وهي )

( قهد طمذ اإلاداقظت التي جمثل انل غدد اإلاشخؿلين 72777-7251ند طمذ اإلاداقظت الايبر في غدد اإلاشخؿلين أما الكئت الثاهُت )

( يما جظهس بهُت مداقظاث مىؼهت الدزاطت طمً الكئخين 3في نؼاع الصىاغاث الصؿيرة وهي مداقظت الاهباز يما في الخٍسؼت )

( التي جخىشع في مىاػو مخكسنت مً 2777-7353( )7529-2778السابػت اللىاحي جمثل الهُمت  لهُاض هرا اإلاخؿير وهما )الثالثت و 

 مىؼهت الدزاطت . 
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 3172( الخباًً اإلاٍاوي لػدد اإلايشاث الصىاغُت الصؿيرة لظىت 3زٍسؼت )

 

 
 

 (3اإلاصدز: مً غمل الباخث باالغخماد غلى حدوُ )
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 3172( الخباًً اإلاٍاوي لػدد اإلاشخؿلين في الصىاغاث الصؿيرة لظىت 2زٍسؼت )

 
 (3اإلاصدز: مً غمل الباخث باالغخماد غلى حدوُ )

ؼت ) ظهس مً مهازهت زٍس ( غدد الػاػلين ًغ الػمل الرًىز هجد ان الهُمت 2( ان غدد اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة وزٍسؼت )3ٍو

ًاهذ 77.77-9.65ن غً الػمل الرًىز وهي    )الاغلى في نُم غدد الػاػلي ظان وذي ناز والبصسة  ( قهد طمذ مداقظاث الاهباز وِم

ت بين وحىد اإلايشآث الصىاغُت  اؾلبها جهؼ طمً الكئاث التي جمثل انل غدد اإلايشآث الصىاغاث الصؿيرة وهى ماًمثل غالنت نٍى

ه اإلايشآث الصىاغُت, في خين ان الكئت الثاهُت في وظبت البؼالت للرًىز الصؿيرة والهظاء غلى البؼالت في هرا اإلاجاُ ان جىقسث هر

ا 2( يما ًظهس في زٍسؼت )25.77-79.97وهي ) ( قهد طمذ مداقظاث دهىى , هِىىي , واطؽ , بابل , نادطُت , مثنى , ومهازهته

مً غدد اإلايشآث الصىاغُت اهلها ان  ( وغدد اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة هجد مداقظت واطؽ جخمخؼ بػدد البؤض به3مؼ زٍسؼت )
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( غلى 2.72-2.18( و )5.28-2.72جٍىن طمً الكئت الىطؽ , في خين ان الكئت الثالثت والسابػت في وظبت البؼالت للرًىز وهي )

ت الخىالي  التي  طمذ الكئت الثالثت مداقظاث مسخلكت مً مىؼهت الدزاطت جمثلذ بـ)صالح الدًً , الىجل ( يما جمثلذ الكئ

ىى , الظلُماهُت , دًالى , يسبالء ( , وبػد اظهاز الخباًً اإلاٍاوي لهرًً اإلاخؿيًرً ًمًٌ  السابػت اإلاداقظاث الخالُت ) ازبُل , يًس

 غً ػٍسو مهازهت 
ً
ا نُاض الػالنت اإلاٍاهُت لها مؼ اغداد الػاػلين ًغ الػمل الرًىز والاهار قبداًت ًمًٌ نُاض هره الػالنت بصٍس

( ان 2( مؼ زٍسؼت )3لين بسساتؽ اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة وغدد اإلاشخؿلين قيها خُث ًظهس ًم مهازهت زٍسؼت )زساتؽ الػاػ

( لم جظم اي ًم اإلاداقظاث اللىاحي ظهسث طًم الكئت الاغلى في 77.77-9.65الكئت الاغلى في نُمتها لػدد الػاػلين الرًىز وهي )

 هباز, مِظان , ذي ناز , البصسة ( . غدد اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة وهي ) الا 

 3172( الخباًً اإلاٍاوي لػدد الػاػلين غً الػمل الرًىز لظىت 2زٍسؼت )
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 (3اإلاصدز: مً غمل الباخث باالغخماد غلى حدوُ )

أما مً زالُ مهازهت غدد الػاػالث غً الػمل الاهار مً مداقظاث بؿداد وذي ناز والىجل قهد اخخلذ الكئت الاغلى  

( قهد طمذ مداقظاث دًالى ومِظان جهؼ طًم 26.91-25.78( وهي )5دد الػاػالث غً الػمل يما ًظهس ًم زٍسؼت )في غ

ت بين وحىد اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة والهظاء  الكئاث التي جمثل انل غدد اإلايشآث الصىاغاث الصؿيرة وهى ماًمثل غالنت نٍى

-79.97آث الصىاغُت, في خين ان الكئت الثاهُت في وظبت البؼالت لالهار وهي )غلى البؼالت في هرا اإلاجاُ ان جىقسث هره اإلايش

( التي طمذ مداقظاث ازبُل , هِىىي , صالح الدًً , الاهباز , الىجل , الهادطُت , ذي ناز , في خين ان الكئت الثالثت 25.77

ىالي  , اذ  طمذ الكئت الثالثت مداقظاث مسخلكت مً ( غلى الخ9.71-3.79( و )79.91-9.77والسابػت في وظبت البؼالت لالهار وهي )

ىى ,  مىؼهت الدزاطت جمثلذ بـ ) دهىى , الظلُماهُت , يسبالء , اإلاثنى البصسة ( يما جمثلذ الكئت السابػت اإلاداقظاث الخالُت ) يًس

لػاملين قيها قخظهس مً مهازهت زٍسؼت واطؽ , بابل ( . اما الػالنت اإلاٍاهُت بين اغداد الػاػالث الاهار وغدد اإلايشآث الصؿيرة وا

ًالى , مِظان ( جمثل اغلى مداقظاث وظبت البؼالت في مىؼهت الدزاطت وهرا زاحؼ الى 5( وزٍسؼت )3) ًاهذ مداقظاث ) د ( , خُث 

الهُىد غلى اهسكاض اغداد اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة وازخكائها , يما ان للػاداث والخهالُد الاحخماغُت جلػب دوز يبير في وطؼ 

 اليظاء مً ممازطت الػمل في اإلاصاوؼ الصؿيرة .

 3172اػلين غً الػمل الاهار لظىت ( الخباًً اإلاٍاوي لػدد الػ5زٍسؼت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3اإلاصدز: مً غمل الباخث باالغخماد غلى حدوُ )
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وعدد امليشآث الصىاعيت الصغيرة وعدد  معامل الازجباط بين اعداد العاطلين عً العمل الركوز والاهاث (5مدول )

 ( في العساق .2113املشتغلين فيها لعام )

 عدد املشتغلين عدد امليشآث ميس العاملين امليشؤث الصىاعيت

 امليشآث الصغيرة
 1.53 1.23 ذكوز

 1.41 1.17 اهاث

 ( الاخصاثيspss( وبسهامج )2اإلاصدز : مً غمل الباخث باالغخماد غلى حداوُ ) 

ل وغدد اإلايشآث وغدد ( جظهس مػامالث الازجباغ البظُؽ بين غدد الػاػلين والػاػالث غً الػم5ً حدُو )وم 

هجد الػالنت بين غدد الػاػلين غً الػمل الرًىز ويال مً غدد اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة وغدد اإلاشخؿلين قيها  اإلاشخؿلين .

( وهي 1.52( وباليظبت لػدد اإلاشخؿلين جبلـ )1.32يظبت لػدد اإلايشآث جبلـ )ًاهذ الػالنت ػسدًت لًٌ ازخلل في نىتها قٍاهذ بال

 ( .1.65برلَ غالنت ػسدًت مخىطؼت الهىة قُما بلـ مػامل الازجباغ الٌلي اإلاخػدد )

ًاهذ الػالنت بُنهما وبين غدد اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة والػاملين قيها ػسدًت   اما الػاػالث غً الػمل الاهار قهد 

( اما مػامل الازجباغ اإلاخػدد قهد بلـ 1.27( وباليظبت لػدد اإلاشخؿلين جبلـ )1.77اًظا خُث ًاهذ باليظبت لػدد اإلايشآث بلـ )

ا ٌشير الى غالنت مخىطؼت ( الري ًهِع الػالنت بؤيثر جددًد مً مػامل الازجباغ مم1.23( في خين بلـ مػامل الخددًد )1.58)

ًاآلحي :ولهُاض اججاه الػال الهىة . ًاهذ مػادلتها   -نت مٍاهُا جم اطخسدام جهىُت الاهدداز التي 

 +ب ض 7ص= 

 خُث  ص= اإلاخؿير الخابؼ )البؼالت غىد الرًىز والاهار( .

 ض= اإلاخؿير اإلاظخهل )غدد اإلايشآث واإلاشخؿلين( .      

 أ = نُمت جصىز جؤزير )زابذ( غلى نُمت )ص( باإلطاقت الى جؤزير )ض( .       

 ب= مػامل زؼي ٌػؼُىا نُمت )ص( ألي نُمت مً نُم )ض( .     

ًاآلحي : ًاهذ اهمىذج الػالنت بين البؼالت غىد الرًىز إلاخؿير جابؼ وغدد اإلايشآث وغدد اإلاشخؿلين إلاخؿيراث مظخهلت   -ولرلَ 

 .  3ض 1.112+  7ض 1.18 – 7966ص = 

 خُث ص = اإلاخؿير الخابؼ )البؼالت غىد الرًىز( .

 اإلاخؿير اإلاظخهل )غدد اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة( .=  7ض    

 = اإلاخؿير اإلاظخهل )غدد اإلاشخؿلين في اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة( .   3ض   

ع بهُمت ض  هجد نُمت اإلاخؿير الخابؼ والتي هي البؼالت غىد الرًىز خُث ًمًٌ زالُ هرا الاهمىذج  3و ض 7وبالخػٍى

 حؿُير غدد اإلايشآث او غدد اإلاشخؿلين قيها ألي طىت هسؾب بها .جهدًس والخيبئ بالبؼالت في خالت 

اما اهمىذج الػالنت بين غدد الػاػالث ًغ الػمل الاهار واإلاخؿيراث اإلاظخهلت وغدد اإلايشآث واإلاشخؿلين قيها للصىاغاث الصؿيرة 

ًاآلحي :  -قٍاهذ 

 . 3ض 1.115+7ض  1.1157 – 77.182ص= 

 لت غىد الاهار( .خُث ص = اإلاخؿير الخابؼ )البؼا

 = اإلاخؿير اإلاظخهل )غدد اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة( 7ض    

 = اإلاخؿير اإلاظخهل )غدد اإلاشخؿلين في اإلايشآث الصىاغُت الصؿيرة(  3ض   

 

 الاستيتاماث 

نخصادًت بين غدم الاجكام غلى حػٍسل مىخد للمشاَزؼ الصؿيرة هظسا الزخالف اإلاػاًير اإلاظخسدمت والخباًً في الامٍاهاث الا .7

 بلدان الػالم اإلاسخلكت  .
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بظبب الخىحهاث الجدًدة للظُاطت الانخصادًت اإلاظدىدة  3112جساحؼ دوز اإلاشاَزؼ الصؿيرة في الانخصاد الػساقي بػد غام  .3

غلى جبني الُت الظىم والاهكخاح غلى الانخصاد الػالمي اطاقت الى الػملُاث الػظٌٍست وهجسة اصخاب زإوض الامىاُ الى 

الخازج , واًظا الى طُاطت الاطخيراد الػمُاء اإلاىاقظت للصىاغت       ) طُاطت الاؾسام الػٌس ي ( اإلادلُت , الا اهه ظهس 

مً احل جدٍسَ عجلت الصىاغت وخل مشٍلت البؼالت , اذ وطػذ  3117اهخمام حدًد بدوز اإلاشاَزؼ الصؿيرة مىر غام 

ل وانساض اإلاشاَزؼ الصؿيرة .الجهاث الخٍىمُت واإلاصازف اإلاخسصصت بسامج ال  خمٍى

ر  .2 مً دزاطت وانؼ الصىاغاث بالػسام هجد ان الصىاغاث الصؿيرة ايثر غددا واهدشازا مً الصىاغاث الازسي , اذ بلؿذ ايث

ػىد ذلَ لصؿس زاض اإلااُ وطهىلت الاطالُب الاهخاحُت 77776بلؿذ ) 3111غددا لها في طىت  ( مصىػا صؿيرا , َو

 سغت السبدُت .اإلاظخسدمت قيها وط

ػىد هرا الاهسكاض الى الاوطاع اإلاتردًت الري ًىػٌع طلبا غلى  3112اهسكاض اغداد الصىاغاث الصؿيرة بػد طىت  .2 , َو

مًٌ نُام هره الصىاغاث في ظل الخماًت الٌمسيُت والدغم الخٍىمي للمىخج مً زالُ  الىانؼ الانخصادي الػساقي , يما اًل

 لتي ًمًٌ اهخاحها مدلُا .اطخيراد قهؽ اإلاىاد الاولُت ا

ًان غلُه في طىت  3172اهسكاض غدد اإلاشخؿلين في الصىاغاث الصؿيرة اذ ازر ًدىانص في طىت  .5 , خُث بلـ  3111غما 

ػىد طبب ذلَ الى طىء الظسوف الامىُت وغدم  3111( غامال في طىت 762579, وبلـ ) 3172(غامال لظىت 26279) , َو

 اطخهساز البلد .

( في احمالي الدشؿُل في الهؼاع  3172_  3111اهمت الصىاغاث الصؿيرة باغلى وظبت لها زالُ الظىىاث )وصلذ وظبت مظ .6

 . 3111%( في طىت 98.62الصىاعي الخاص بيظبت )

 

 التوصياث 

ت بالش7 ل وانساض اإلاظدثمٍسً الصىاغين بشسوغ مِظسة للدظدًد مً نبل اإلاصازف الصىاغُت والخجاٍز ٍل .  اغخماد بسهامج لخمٍى

 الري ًئدي الى الخصىُ غلى اقظل اهخاحُت وحىدة .

س جلَ الصىاغاث واغكاء هره الصىاغاث مً الظساتب والسطىم بهدف حصجُؼ 3 . وطؼ نىاهين هدقها خماًت وجىحُه وجؼٍى

 اإلاظدثمٍسً .

ؼ هظام للخىاقص ٌظهم في . جدظين اإلاىار الاطدثمازي لدصجُؼ الاطدثمازاث اإلادلُت والاحىبُت لخلو قسص الػمل للػاػلين ووط2

 حرب اإلاظدثمٍسً .

ٍاقت اوشؼخه , والػمل غلى اشالت مساوقه واغؼاءه الظماهاث لخىطُؼ وشاػه بهدف زلو قسص 2 س الهؼاع الخاص ب . دغم وجؼٍى

 الػمل الطدُػاب الاغداد الكاتظت غً خاحت طىم الػمل .

ًاهذ جج5 هص الهؼاع الخاص بالػدًد ًم اإلاىاد الخام الى الصىاغين وبُػها . جكػُل دوز الهُئت الػامت للخىمُت الصىاغُت التي 

 باطػاز جىاقظُت .

ًاث بما ًيسجم مؼ 6 سها وحػدًل ناهىن طٍسبت الشس ًاهل اإلاشاَزؼ الصىاغُت لؿسض النهىض بها وجؼٍى . زقؼ الظساتب غً 

 الخؿيراث الانخصادًت التي ًمس بها الانخصاد الػساقي .
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