المحاضرة الثامنة  :اإلنـتاج الصنـاعي .
أهداف المحاضرة
 خصائص الصنـاعة . -نشأة الصنـاعة وتطـورها .

 أنـواع الصـناعـة . التـوزيع الجغـرافي الحالي لمصناعة . جغـرافـية الصـناعـة . -عـوامل تـوطن الصــناعـة .

وتعد الصناعة من األنشطة االقتصادية المهمة فى جميع دول العالم ،فمن خالل هذا النشاط يستطيع اإلنسان أن
يوفر احتياجاته من المـواد المصـنعة .وتعـر الصـناعة عمـى أنهـا مجموعـة مـن العمميـات التـى تـحدي لـى تحويـل المـادة
الخام من حالتهـا األولـى لـى هيئـة أخـري تمبـى رنبـة اإلنسـان .وتمـر هـذا المـادة الخـام بعـدة عمميـات تصـنيعية يـتم مـن
خاللها تحويمها لى مادة أو حالة جديدة نير الحالة التى كانت عميها.
والصـــناعة تعنـــي دخـــال عمميـــات تحويميـــة بالوســـائل الميكانيكيـــة والكيميائيـــة والطبيعيـــة ،عمـــى الخامـــات النباتيـــة
والحيوانية والمعدنية لتغيير طبيعتها وشكمها ولجعمها صـالحة لالسـتخدام  ،وتعـر األمـم المتحـدة الصـناعة بأنهـا تحويـل
مواد نيـر عوـوية أو مـواد عوـوية بعمميـات ميكانيكيـة أو بعمميـات كيميائيـة لـى منتجـات أخـري  ،سـوا أنجـزت بـ الت
ميكانيكية تحركها قدرة أو أنجزت باأليدي  ،وسـوا أحـدث نتاجهـا فـي مصـنع أم فـي ورشـة أم فـي بيـت  ،وسـوا أبيعـت
لتاجر جممة أم بيعت لتاجر تجزئة .

التصنيع فى القـرن العشرين (التوجه نحو السوق) :

لقد تطورت عمميات التصنيع كماً ونوعاً فـي القـرن العشـرين نتيجـة لتطـور أسـالين التصـنيع وتـوفر وسـائل
النقل التي سهمت نقل الطاقة من مصادر نتاجها كنفط دول مجمس التعاون لى مناطق التصنيع في العـالم ملـل
اليابان وأمريكا .وبذلك أصـب التـوطن الصـناعي لممصـانع مرتبطـاً باألسـواق المسـتهمكة لممنتجـات المصـنعة أكبـر
من التوطن بالقرن من مناطق المواد الخام والطاقة .
فالتصنيع فى هذا القرن مرتبط بمكونات كليرة متعمقة بعممية التصنيع ملل تعدد نوعية المواد الخام التى تجمن
من جميع بقاع العالم واألجهزة والمعدات والعمالة .كما أن التصنيع فى هذا القرن يتميز بكلرة الوحدات
التصنيعية التى تصنع كلي ار من المنتجات الخفيفة واالستهالكية.
وهناك عدة عوامل أدت لى ازدهار ملل هذا النوعية من الصناعات من أهمها:
أ -نظ ارً لى أن هذا المنتجات خفيفة الوزن واستهالكية فإن نالبية هذا المصانع توطنت بجوار األسواق.
ن -معظم هـذا الصـناعات مرتبطـة بالطاقـة الكهربائيـة أو الـنفط والغـاز الطبيعـى وهـذا المـواد يمكـن نقمهـا بسـهولة لـى
المصانع.
ت -التشــجيع الــذي تمقــاا هــذا الصــناعات مــن الحكومــات ،ألن ملــل هــذا الصــناعات يمكــن عــادة توطنهــا بســهولة أو
توجيهها لممناطق التى تكتظ بالسكان.
ث -تزايـــد الطمبـــات عمـــى هـــذا النوعيـــة مـــن المنتجـــات الرتفـــاع مســـتوي المعيشـــة وزيـــادة القـــوة الشـــرائية لـــدي بعـــ
المجتمعات ملل واليات الشمال الشرقي األمريكية ودول مجمس التعاون الخميجي.

