
 المحاضرة االولى

هي فرع من فروع الجغرافية االقتصادية تعني بدراسة الظواهر الصناعية  جغرافية الصناعة:

 على سطح االرض .

هي كل االنشطة التي يعمل االنسان بواسطتها على تحويل مادة اولية من شكل الى  الصناعة:

شكل اخر يترتب عليه تغيير في استخدامها وفي قيمتها وقد يتم هذا التحويل بطريقة كيميائية او 

بمدى معرفة االنسان وتقدمه الحضاري  الصناعةفيزيائية او باستعمال كلتا الطريقتين , وترتبط 

 ارتباطا قويا بمختلف المهن االخرى سواء كانت انتاجية او خدمات .وترتبط 

بانها تحويل مواد عضويه او غير عضويه بعمليات ميكانيكيه او  الصناعة المتحدةوتعرف االمم 

كيميائية الى منتجات اخرى سواء انجزت باآلالت او انجزت باأليدي وسواء حدث انتاجها في 

 يعت لتاجر جمله او تاجر مفرد .مصنع ام ورشه ام بيت وسواء ب

الى حاله جديده  األصليةوقد عرفها بعض الباحثين بانها عملية تحويل مادة من المواد من حالتها 

 تصبح معها اكثر نفعا او اشباعا لحاجات االنسان ورغباته.

 :الصناعةخصائص 

 عن الحرف االخرى بعدد من الخصائص منها : الصناعةتتميز 

استخراجا مباشرا للسلعة كاستخراج خامات الفحم والحديد مثال وانما هي  انها ال تتضمن-1

 نشاط الحق يقوم على منتجات تلك الحرف كصناعة الفحم والحديد.

انها ظاهره مدنيه اكثر منها ريفية كما انها نشاط كثيف مقارنه باألنشطة االخرى حيث يوجه  -2

 ة من االرض.مقدار كبير من راس المال والعمل في مساحه صغير

ال ترتبط بوجود المواد الخام التي تستخدمها في معظم االحيان ويرتبط تركزها بعوامل  -3

 اخرى كالسوق وطرق النقل .

 انها اوسع الحرف البشرية انتشارا. -4

بالرغم من االنتشار الكبير للصناعة فان المساحة التي تشغلها المصانع تكون صغيرة مقارنة  -5

 فهي تميل نحو التركز بينما تميل الحرف االخرى نحو االنتشار كالزراعة.بالحرف االخرى 

 تكون مناطق التركزات الصناعية مناطق ذي الكثافات البشرية العالية . -6

 يختلف المظهر الحضاري لمناطق الصناعه وهيأة المصنع عنه في الحرف االخرى . -7

 تعتبر االساس لنمو وتطور الحضارة الحديثة. -8

تكون قيمة المساحات االرضيه التي تشغلها المصانع عادة اكثر ارتفاعا من قيمتها في مناطق  -9

 الغابات والمزارع .



 يسيطر على جانب كبير من الصناعه الحديثه احتكارات وشركات صناعية دولية . -10

 . تعتبر الوسيلة الرئيسية لالرتفاع بمستوى معيشة السكان ولتشغيل االيدي العامله -11

تتسم منتجات الصناعة الحديثه بالتطور الكبير والتغير المطرد المصاحب للتطور  -12

 التكنولوجي المستمر.

 تطور الصناعة:

الصناعة قديمه قدم االنسان نفسه منذ بدا يشضف الحجارة لعمل االدوات واالسلحه التي كان 

اواه اذ كان يطورها الحجرية في تجهيز ماكله وملبسه وميستخدمها االنسان في العصور 

باستمرار باكتشافاته وتراكم خبراته وبعد ان تم اكتشاف المعادن االولى اخذ االنسان في التنقيب 

عن صخور او خامات معدنيه , فحتى العصر الروماني كانت قائمة المعادن تشمل باالضافه الى 

 الذهب والنحاس والقصدير الحديد والرصاص والفضة.

 ربعة مراحل:وقد مرت الصناعة با

 المرحلة االولى: الصناعات العائلية 

وفي هذه المرحله كانت تمارس الصناعة في محيط العائلة اذ كانت كل عائلة تصنع بنفسها كل 

ماتحتاج اليه من االالت واالدوات ولم تكن تمارس كنشاط مستقل وانما كنشاط مساعد لبقية 

 االنشطة.

 المرحلة الثانيه: الصناعات الفردية

ات البعد االقتصادي التسويقي اذ انتقل االنسان الى هذه المرحله بعد الزيادات في اعداد السكان ذ

حيث اصبحو يعيشون في مجتمعات واصبح لديهم فائض انتاجي يزيد عن حاجتهم, واتجهت 

النشاطات االنتاجيه شيئا فشيئا نحو التخصص سواء في صنع االالت او االواني الفخارية او 

انو بذلك اول صناع مهنيين عرفهم التاريخ وابرز ماتميزت به هذه المرحله هو ان الحلي فك

 العامل كان يقوم بتوفير كاقة المواد االولية التي يستخدمها.

 المرحلة الثالثة : الصناعات المنزلية

مع التزايد المستمر في عدد السكان ونمو طرق النقل واتساع االسواق واالتصاالت ......... 

الصناعة كمرحلة جديده برز فيها التجار متعاونين مع الصناع في حدود معينه وكانت مهمة 

التاجر توفير مادة اوليه كالصوف مثال , بينما تحددت مهمة الصناع بغزلها لتحاك منها االنسجة 

ختلفه وال تزال مثل هذه الصناعة موجوده على نطاق ضيق في بعض الدول كاليابان حيث الم

 صناعة الحديد .

 المرحلة الرابعة : مرحلة المصنع

بدات هذه المرحله من الكشوف الجغرافية الواسعه في اواخر القرن الخامس عشر حيث اتسع 

بدات بوادرها في اواخر القرن الثامن افق التبادل التجاري وكذلك نتيجة للثوره الصناعية التي 



عشر , اذ تطلبت كثيرا من االسواق للتزود بالمواد االولية ولتصريف المنتجات المصنعه وابرز 

مايميز هذه المرحله هو التحول من العمل اليدوي في المنازل او الورش الصغيرة او االبنيه 

خر من اشكال الطاقة ويشتغل فيها الكبيرة التي تضم االت بسيطة ومعقده تتحرك بشكل او با

عدد من العمال الماهرين وغير الماهرين وفق تنظيم معين للعمل وقد جاء هذا التحول عندما لم 

 يعد بامكان انتاج المنازل والورش كافيا لمقابلة الطلب المتزايد للسوق.

ينها وصار وفي اطار هذا النشاط المتزايد اخذت الدول الصناعية والشركات تتنافس فيما ب

 التنافس في خمسة اتجاهات وهي :

السيطره على مصادر خارجية للمواد االولية وعلى اسواق لسلعها المنتجه االمر الذي ادى -1

 الى ضهور االستعمار.

اندماج بعض الشركات الصغيرة ووالدة شركات كبيره او انضمامها الى شركات كبيرة  -2

 االسواق.اخرى حتى تستطيع البقاء والمنافسه في 

تكوين منظمات اقليمية على اساس من التعاون والتقابل بالمصالح في مواجهة قوى او  -3

 منظمات صناعية اخرى مثل السوق االوربية المشتركة.

العمل على تخفيض تكاليف االنتاج لزيادة القدرة على المنافسه في االسواق الداخليه  -4

 والخارجية.

 لتوصل الى انواع جديده من العمليات االنتاجيه.العمل على تنويع منتجات با -5

 

 المحاظرة الثانية

  انماط الصناعة :

 تنقسم الصناعة بالعالم الى ثالثة انماط  رئيسية تبعا لمراحل التطور التاريخي وهي:

 الصناعة البدائية او المنزلية -1

 الصناعة البسيطة او الحرفية -2

 الصناعة الحديثة -3

 

 الصناعة البدائية او المنزلية: -1

يمثل هذا النمط المرحلة االولى من مراحل التطور الصناعي ورغم ذلك فال زال هذا النمط 

موجود حتى االن حيث يوجد الناس والمواد الخام ويتميز بالتصنيع اليدوي لخامات محليه في 

اع بالنقد او المقايضه في االسواق البيوت ويتم استهالك منتجاتها النهائية في نفس البيت او قد تب



المحلية وليس للنقل او راس المال تاثير على هذا النوع من الصناعة كما انه ال تحظى اال 

باهمية تجارية بسيطة وال يزال هذا النمط يسود في العالم وان اخذت اهميته في ........ النسبية 

الى حد كبير في غرب اوربا وامريكا لتقدم االنسان وقد اختفت الصناعة المنزلية الحقيقية 

الشمالية اال انها ال زالت موجوده بين الجماعات البدائية واالفراد ذوي القدرة الشرائية 

يستخدمها افراد المنخفضة واهم خصائصه هو االنتاج اليدوي او باستخدام ادوات يدوية بسيطة 

 العائلة باستخدام الخامات المحلية .

 :الصناعات البسيطة  -2

يعد هذا النمط الصناعي نوعا متطورا من النمط السابق اذ تطور عنه وساد العالم بكثرة بسبب 

تقدم مهارات الصناع واستخدام نوع من القوة المحركة التي يتم توليدها من قوة الحيوان او 

المياه او الرياح وقد ضهر هذا النمط في مناطق البحر المتوسط وغرب اوربا وشرق الواليات 

متحدة اال انه بظهور الصناعة الحديثة اضمحل انتاجه بشكل ملحوظ بالرغم من تعليق هذا ال

النمط مع نمط الصناعات الحديثة اذ اختص كل منهما باختصاص معين ويختلف عن النمط 

الصناعي الحديث في قلة حاجتة لراس المال وهو يستخدم العامل لبعض الوقت في اليوم وتؤدي 

ستخدام عدد اكبر من العمال وكما انها تساهم في رفع قدراتهم الشرائية ومن هذه الصناعة الى ا

ابرز مميزاتها انها تستعمل الخامات المحلية وتخفض نفقات النقل وتحافظ على المهارات 

الموروثة كما انها تهأ التدريب على العمليات الصناعية لذلك يمثل هذا النمط اساسا هاما في 

لمناطق كثيرة من العالم في امريكا الالتينيه وجنوب شرق اسيا واليابان  البناء الصناعي العام

 والهند.

 الصناعة الحديثة : -3

ظهرت الصناعة الحديثة نتيجة للتوسع باستخدام ....... في ادارة االالت وبخاصة االالت 

 الصناعية النسيجية منذ القرن الثامن عشر فضال عن صناعة الحديد والصناعات المعدنية

االخرى ثم الهندسية فضال عن التطور في وسائل النقل او القوى المحركة لها مما ساعد على 

سهولة االرتباط بين مناطق انتاج الخامات ومناطق الصناعات واالسواق التي اصبحت موزعه 

في كل انحاء العالم تقريبا وكان لغرب اوربا االسبقية كاقدم منطقة صناعية حديثة في العالم 

انتقلت الصناعة الى الواليات المتحده وكندا وزادت الصناعة الحديثة التي بدأت مالمحها  ومنها

ورؤوس اموال كبيرة بشكل واضح منذ الحرب العالميه االولى من استخدام المواد الخام والطاقة 

 واعداد متزايدة من العمال الماهره مما ادى الى انتاج كميات هائلة من السلع

ة االستقالل السياسي للمستعمرات القديمة اخذت الصناعة التحويلية الحديثة ومع انتشار ظاهر

مكانه هامه في امال ومخططات هذه المناطق اذ اصبحت عنصرا ......... هاما في قوة الدولة 

السياسية ومكانتها وقد ساهمت الصناعة في تقسيم المجتمعات البشرية طبقا المكاناتها الصناعية 

% من سكان هذا الكوكب يملكون اعلى دخل ومستوى 10قة اذ عرفنا ان نحو وتبرز هذه الحقي

 3/5معيشة يتركزون في امريكا الشمالية وشمال غرب اوربا واستراليا ونيوزلندا يملكون 

 1/4الطاقة الصناعية في العالم واذا اضفنا الى هذه بلدان مثل روسيا واليابات وايطاليا فان 

ن الطاقة الصناعية في العالم  وخارج الدول الصناعية الرئيسية % م90سكان العالم يملكون 



يوجد اليوم اربع مناطق التسيطر اال على نصيب ضئيل ومحدود من الصناعات الحديثة وهذه 

 المناطق هي :

ظمها للتصدير وتقوم صناعتها على تجفيف البن والكاكاو ومع :المناطق المدارية الرطبة-1

والزيتون من ثمار واجزاء النباتات وانتاج االخشاب وصناعة الفحم  واستخالص الياف النباتات

 النباتي وتكرير السكر والتحضيرات االولية للمعادن من القصدير وخام الحديد وتكرير البترول .

المناطق الصحراوية : اليوجد فيها اال القليل من الصناعات وفي الغالب تقوم حياة سكانها  -2

 على البداوة .

ناطق الرعوية والبدوية ومناطق الرعي التجاري وهي ال تمارس اال نشاطا صناعيا الم -3

 محددا.

المناطق البارده وصناعاتها محدوده واقل مما هو معروف من صناعات في المناطق  -4

 المدارية الرطبة.


