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هي كل األنشطة التي يعمل اإلنسان بواسطتها على تحويل مادة أولية أو مواد من شكل  الصناعة

ويتم هذا التحويل أو التغير بالطرق  إلى شكل آخر يترتب علية تغير في استخدامها وفي قيمتها ,

 الكيميائية أو الطبيعية أو باستعمال كلتا الطريقتين . 

تحويل مواد عضوية أو غير عضوية بعمليات ميكانيكية أو  وتعرف األمم المتحدة الصناعة بأنها

اء كيميائية إلى منتجات أخرى , سواء أنجزت بآالت ميكانيكية تحركها قدرة أو باأليدي ,  وسو

 إنتاجها في مصنع أم في ورشة أم في بيت وسواء بيعت لتاجر جملة أم تاجر مفرد .

بأنها عملية يتم بها تحويل مادة من المواد من حالتها األصلية  ويعرف بعض الباحثين الصناعة

إلى حالة أو صورة جديدة تصبح معها أكثر نفعا وإشباعا لحاجات اإلنسان ورغباته , كتحويل 

 حديدية .  وآالتم إلى منسوجات قطنية وتحويل الحديد الخام إلى مكائن القطن الخا

  خصائص الصناعة 

 تتميز الصناعة عن الحرف االنتاجية االخرى بعدد من الخصائص منها :

انها ال تتضمن استخراجا للسلعة كاستخراج خامات الحديد والفحم , وانما هي نشاط الحق  -1

 الفحم والحديد . يقوم على منتجات تلك الحرف كصناعة

انها ظاهرة مدنية اكثر منها ريفية , كما انها نشاط كثيف بالمقارنة بالزراعة أو الرعي أو  -2

الصيد أو استغالل الغابات , حيث يوجد مقدار كبير من راس المال والعمل في مساحة 

 صغيرة من االرض 

عها وتركزها بعوامل ال ترتبط باماكن وجود المواد الخام التي تستخدمها , ويرتبط توزي  -3

 الخ ….اخرى كالسوق وطرق المواصالت والمواد االولية 

مكان  أيتوجد حيث يوجد الناس في  ألنهاأوسع جميع الحرف البشرية انتشارا وذلك  أنها -4

 . األرضعلى سطح 

تكون عادة  التي تشغلها المصانع األرضيةبالرغم من االنتشار الكبير للصناعة فان المساحة  -5

 قارنتها بالحرف اإلنتاجية األخرى .صغيرة بم

تكون مناطق التركزات الصناعية مناطق ذات الكثافات البشرية العالية ,وهي بذلك أكثف  -6

 سكانا من مناطق تركز أي حرفة من الحرف األخرى .

تعتبر األساس لنمو وتطور الحضارة الحديثة , الن جميع الوسائل التي يستخدمها اإلنسان في  -7

 لخدمات هي وسائل مصنوعة .جميع الحرف وا

تعتبر الوسيلة الرئيسية لالرتفاع بمستوى معيشة السكان ولتشغيل األيدي العاملة , لذلك   -8

 نالحظ االرتفاع في مستوى الدخل في الدول الصناعية عكس الدول النامية الزراعية . 

  -مرت الصناعة بأربع مراحل رئيسية هي :

 المرحلة االولى : الصناعات العائلية 
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هذه الصناعات تمارس في محيط العائلة , حيث كان على كل عائلة ان تصنع بنفسها ما تحتاج من 

لم تكن تمارس كنشاط مستقل , وانما كنشاط مساعد لنشاط اخر اساس كالجمع االت وادوات , و

 والصيد والزراعة . 

 الصناعات الفردية  المرحلة الثانية :

ذات البعد االقتصادي التسويقي , اتقل االنسان الى هذه المرحلة عندما طرأت زيادات واضحة في 

اعداد السكان بحيث اصبحوا يعيشون في مجتمعات واصبح لديهم فائض انتاجي يزيد عن حاجتهم 

لحجرية أو واتجهت النشاطات االنتاجية شيئا فشيئا نحو التخصص سواء في صنع االالت ا

االواني الفخارية أو في صناعة االساور والعقود , وتتميز هذه المرحلة بان العامل هو من يقوم 

بتوفير كافة المواد االولية التي يستخدمها ويصنع بيديه السلع ذات العالقة بتخصصه بالشكل 

ل وهي والحجم الذي يرغب به ثم يعرضه للبيع مثل صناعة الفخار والحلي والسجاد والسال

 موجودة الى اآلن . 

 المرحلة الثالثة : الصناعات المنزلية 

, دخلت مع التزايد المستمر لعدد السكان ونمو طرق النقل والمواصالت واتساع االسواق 

الصناعة مرحلة جديدة برز فيها التجار متعاونين مع الصناع في حدود معينة , كانت مهمة التاجر 

مثال , بينما تحددت مهمة الصناع بغزلها لتحاك االنسجة المختلفة ,  توفير المادة االولية كالصوف

وال تزال هذه المرحلة من الصناعة موجودة على نطاق ضيق في بعض الدول كاليلبان حيث 

 صناعة الحرير . 

 المرحلة الرابعة : مرحلة التصنيع 

اواخر القرن تي بدات مرحلة جديدة متغيرة منذ الكشوفات الجغرافية الواسعة الدخلت الصناعة 

الخمس عشر واتساع افق التبادل التجاري , ونتيجة للثورة الصناعية التي بدات بوادرها منذ 

القرن الثامن عشر وتطلبت اسواق كثيرة للمواد االولية وتصريف المنتجات المصنوعة , وكان 

غيرة الى المصانع ابرز معالم هذه المرحلة هو التحول من العمل اليدوي في البيوت والورش الص

العمالقة التي تعمل باالالت والمكائن والتقنيات الحديثة , وجاء هذا التحول الكبير في النشاط 

الصناعي عندما لم يعد انتاج البيوت والورش كافيا لمقابلة الطلب المتزايد للسوق , وكان نموه في 

نينات القرن الثامن عشر في مراحله االولى تدريجيا ولكنه شهد نموا كبيرا في سبعينيات وثما

بريطانيا واوربا الغربية من جهة وفي االقليم الشمالي الشرقي من الواليات المتحدة االمريكية من 

 جهة اخرى ثم انتقل الى دول اخرى كثيرة في العالم . 

 ,ومن خالل هذا النشاط المتزايد للصناعة أخذت الدول الصناعية والشركات تتنافس فيما بينهما 

 وسار هذا التنافس في خمس اتجاهات هي : 

السيطرة على مصادر خارجية للمواد االولية وعلى اسواق لسلعها المنتجة , االمر الذي  -1

 ادى الى قيام االستعمار وطغيانه في كثير من الول الصناعية .

اندماج بعض الشركات الصغيرة مع بعضهما البعض ووالدة شركات كبيرة , او  -2

 شركات اخرى كبيرة حتى تستطيع البقاء والمنافسة في االسواق .انضمامها الى 
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تكوين منظمات اقليمية على اساس من التعاون والتقابل بالمصالح في مواجهة قوى او  -3

 منظمات صناعية اخرى مثل منظمة السوق االوربية المشتركة 

الداخلية  العمل على تخفيف تكاليف االنتاج لزيادة القدرة على المنافسة في االسواق -4

والخارجية وذلك عن طريق التوسع في المكننة وفي االنتاج الكمي وفي التكامل 

الصناعي وفي اختيار االماكن المالئمة للصناعة بمراعات كافة االعتبارات الجغرافية 

 واالقتصادية .

 العمل على تنويع المنتجات بالتوصل الى انواع جديدة من العمليات االنتاجية. -5

لم دول صناعية رئيسية , وخارج هذه الدول توجد اليوم اربع مناطق ال تسيطر اال توجد في الع

 على نصيب محدود ومتواضع من الصناعات الحديثة والمناطق هي : 

المناطق المدارية الرطبة : تقوم صناعاتها على تجفيف البن والكاكاو ومعظمها للتصدير  -1

مار واجزاء النباتات وانتاج واستخالص الزيوت من ثواستخالص الياف النباتات 

االخشاب وتكرير السكر والمواد االولية للمعادن من قصدير وخام الحديد وتكرير 

 البترول . 

المناطق الصحراوية : ال يوجد فيها إال القليل من الصناعات وفي الغالب تقوم حياة  -2

 سكانها على البداوة .

وهي ال تمارس إال نشاطا صناعيا المناطق الرعوية البدوية ومناطق الرعي التجاري :  -3

 محددا .

المناطق الباردة :صناعاتها محدودة وأقل مما هو معروف من صناعات في المناطق  -4

 المدارية الرطبة .

 وظائف جغرافية الصناعة 

دراسة المواقع الصناعية وتحليل العوامل التي ساعدت على قيامها وكذلك دراسة بنية  -1

اثرها على كل قطاع من قطاعات النشاط االقتصادي في هذه المواقع ووظيفتها ومدى 

 المنطقة .

 دراسة التركيب الصناعي للمدن والمناطق االقتصادية وانماط التوزيع الجغرافي فيها . -2

دراسة العالقات المتبادلة بين المناطق الصناعية والمدن الصناعية والموقع الصناعي من  -3

ناحية اخرى , وذلك من حيث تجهيز المواد ناحية والمناطق االخرى المجاورة لها من 

االولية والوقود والطاقة وااليدي العاملة والخدمات وطرق النقل والمواصالت ومن ثم 

 تسويق المنتجات المصنوعة 

 دراسة التركيب الصناعي على المستوى العالمي من ناحية : -4

حيث درجة التطور التباين االقليمي الصناعي القائم عوامل طبيعية وعلى االختالف من  -أ

 االقتصادي واالجتماعي 

التفاعالت والتاثيرات المتبادلة بين عناصر النشاط االقتصادي واثر ذلك على الصناعة  -ب

 واالنتاج الصناعي .

 طرق البحث في جغرافية الصناعة 
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 تتباين طرق البحث والدراسة في جغرافية الصناعة وكما يلي:

القائمة في منطقة ما أو دولة ما استعراضا  الطريقة المبنية على استعراض الصناعة -1

جغرافيا , وفيها يركز الباحث على التوزيع الجغرافي للصناعة والعوامل الطبيعية 

والبشرية التي ساعدت على هذا التوزيع واثر ذلك في النشاط االقتصادي واالجتماعي 

 والثقافي في تلك المنطقة .

ريخية التي مرت بها الصناعة والخصائص التي الطريقة المبنية على دراسة االدوار التا -2

امتاز بها كل دور من االدوار والتغير الذي طرأ على التوزيع الجغرافي للصناعات 

 خاللها , واثر ذلك على الدولة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافية .

ار وتحليلها لغرض هناك بيانات معتمدة في معظم االحصاءات الدولية ويمكن أخذها باالعتنب

 االستفادة منها في اظهار جوانب عديدة منها :

عدد المؤسسات الصناعية وتوزيع هذه المؤسسات في كل منطقة واحجامها من حيث  -1

 تصنيفها الى مجموعات على اساس عدد العاملين فيها 

في مختلف انحاء البالد بغية معرفة الفروع التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية  -2

 ناعية السائدة أو المتركزة في كل منطقة .الص

عدد العاملين في الصناعة في كل منطقة وعدد العاملين في كل فرع من فروع الصناعة  -3

 أو بالنسبة لمجموع القوى العاملة فيها .

 كمية المواد الخام والوقود المستخدمة في الصناعة وقيمتها . -4

 منطقة .رؤوس االموال المستثمرة في كل صناعة وفي كل  -5

 كمية االنتاج وقيمته . -6

 ملكية وسائل االنتاج )قطاع عام , خاص , مختلط (  -7

 عالقة جغرافية الصناعة مع بقية العلوم 

ترتبط جغرافية الصناعة في جزء مهم من مادتها في البحث والدراسة من الحقل العام  -1

لعلم الجغرافية من خالل نشاطات االنسان المختلفة كالزراعة وقطع االخشاب والتعدين 

 والرعي وكذلك بفروع علم الجغرافيا كجغرافية االستيطان وجغرافية النقل والمواصالت 

قتصاد مرجعا مهما لجغرافية الصناعة وخاصة فيما يتعلق االقتصاد : يعتبر علم اال -2

ظريات الموقع الصناعي والتي سيتم تناولها في الفصل الثالث , ومنها أقدم النظريات بن

 وأهمها نظرية االقتصادي االلماني الفرد فيبر .

التاريخ االقتصادي : وذلك من خالل دراسة وتتبع التطور االقتصادي لكل بلد والتي من  -3

 خاللها يتم التوصل الى حقائق مهمة عن كيفية تطور الصناعة .

علم الجيولوجيا : يمكن االستعانة بعلم الجولوجيا في تفهم ومعالجة المشكالت المتعلقة  -4

بالفعالية التعدينية , أي بصناعة التعدين والتي تمثل فرعا رئيسيا من فروع الصناعة 

 الحديثة .

االحصاءات المختلفة وهي على جانب كبير من الخبرة في طرق استعمال وتحليل  -5

االهمية للباحث في جغرافية الصناعة وهذا يتطلب ان تكون للباحث معرفة جيدة في علة 

 االحصاء والحاسوب . 
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ومن خالل كل ما تقدم نستطيع ان نتوصل الى تعريف شامل لجغرافية الصناعة ومن هذه 

 التعريفات الشاملة : 

ي يهتم بتوزيع الصناعات الموجودة على سطح االرض بصفة عامة أو لقسم هي العلم الذ -اوالً :

,أو بتوزيع أنماط صناعية معينة كصناعة المواد منه ) قارة أو دولة أو أقاليم أو مدينة أو حي ( 

 الغذائية .

 هي العلم الذي يهتم بالكشف عن االدوار التي تلعبها حقائق كل من اليابس والماء والهواء -ثانياً:

واالنسان ) الموارد الطبيعية والبشرية ( في جعل الصناعة بصفة عامة أو صناعة معينة تتشابه 

 في الصورة أو كماً أو نوعاً باختالف االماكن التي توجد فيها .

 ويتفق الباحثين على وجود مدخلين رئيسيين لدراسة جغرافية الصناعة هما :

ف من الصناعات أو كل صناعة على حدة في المدخل االول : يتجه الى توزيع انماط كل صن

 االماكن التي توجد فيها مثل )الصناعات الهندسية ( 

المدخل الثاني  : يتجه الى االقاليم الصناعية وانماط الصناعات القائمة في كل اقليم مثل دراسة 

 االقليم الصناعي االمريكي الشمالي الشرقي . 

 مالحظة :

وينبغي للباحث في جغرافية الصناعة ان يكون ملما بمصادر المواد االولية وبمصارد الطاقة 

وبالنواحي وباالسواق , كما ينبغي ان يكون ملما بالنواحي االقتصادية لعمليات االنتاج والتوزيع 

لباتها االساسية لتكنولوجيا الصناعة المعنية والصناعات التي يقوم بدراستها حتى يستطيع فهم متط

,وكذلك لتطورها من وجهة نظر الجغرافيا التاريخية حتى يستطيع الوصول الى تفسير سليم 

 لتوزيعها .
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