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, .الجغرافیا والذي یتشعب بدوره الى فروع ثانویة من الجغرافیا االقتصادیة  كفرع رئیسي من فروع 

لتحقیق جملة من  من خالل ھذه المطبوعة نسعي و. وتأثیر ھذه األخیرة على اقتصادیات الدول الناشئة

  :األھداف 

  .بالعلوم المختلفة لب تعریف الطا-1

  .للموارد االقتصادیةالتعریف بالتوزیع الجغرافي -2

العالم وأثر ذلك على العالقة مع البیئة التي یعیش فیھا  قي فھم طبیعة األنشطة االقتصادیة المختلفة-3

  .اإلنسان

ارطة تنمیة مھارات الطلبة في التعرف على مواقع الدول والمعالم البارزة األخرى من خالل خ-4

 .العالم

  .األطوار السابقةدعم المفاھیم العلمیة المكتسبة في   -5

 القضایا مواقف علمیة إزاء بعض اتخاذمعارف جدیدة تمكنھ من  اكتسابمساعدة الطالب على   -6

فى ذھنھ من تساؤالت،وتطورات  یدور لجید عما ،وبالتالي الوصول إلى التعبیرواالجتماعیة االقتصادیة

  یحیط بھ،  الذي القتصادياحول الواقع 

 للمحافظة على كیانھ ورفع مستوى الجغرافیة االقتصادیة علم  تحسیس الطالب بأھمیة   -7

  .معیشتھ،عن طریق تبادل المنافع

 .االقتصاديواآللیات البسیطة للنشاط  معرفة العوامل ا لرئیسیة  -8

یر  ھذه اآلخبرة على اقتصادیات الدول االقتصادیة والعولمة  ومدى تأث الجغرافیةبیان العالقة بین -9

 .الناشئة

 .االقتصادیةتعریف القارئ المبتدئ بالمفاھیم    -10

دراسة الموارد الطبیعیة . و تعریفھا, تدریب الطالب على تعیین موقع الجغرافیا االقتصادیة بالنسبة لعلم الجغرافیا- 11     

  .   و تقسیماتھا ذات العالقة باألنشطة االقتصادیة

  ودراسة نماذج من األنشطة االقتصادیة. تصنیف األنشطة االقتصادیة-12    

یتوقع بعد إنھاء دراسة ھذا المقرر أن تتمكن الطالب من فھم المتغی�رات الجغرافی�ة الم�ؤثرة ف�ي قی�ام -  13   

  .النشاط االقتصادي

  .و تتطور قدراتھا على الفھم و اإلدراك المتعلق باألنشطة االقتصادیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقـــدمة عامة
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 للتعقیدات ما أستطاع إلیھ سبیال،ولكي یكون ھذا اإلمكان تجنبا حث   إلى تبسیط العرض قدراعمد الب لقد

  :مجموعة من الفصول  على النحو اآلتيالمؤلف وحدة علمیة متكاملة قسم 

  

  . االقتصادیةالفصل األول  مفھوم الجغرافیة 

  .العلم والمعرفة -1

 محتوى الجغرافیة االقتصادیة  -2

 .افیة االقتصادیةتعریف الجغر -3

 .الجغرافیة االقتصادیة ومیادین  مضمون -4

 .أنواع الجغرافیة االقتصادیة  -5

  .الموارد االقتصادیة:  الفصل الثاني  

  . االقتصادیةماھیة الموارد  -1

 .لماذا ندرس الموارد االقتصادیة -2

 .أنواع الموارد االقتصادیة  -3

   .عالقة الموارد االقتصادیة بعلمي االقتصاد والجغرافیة -4

 اإلنتاج : الفصل الثالث
:مفھوم اإلنتاج-1  
:عالقات اإلنتاج-2  
  الدورة اإلنتاجیة-3

  :عملیات إعادة اإلنتاج-4

  .اإلنتاج عناصر-5

  النظریات السكانیة-6

  النقل والتجارة:الفصل السادس
 ).أنماط النقل , أھمیة النقل والعوامل المؤثرة فیھ(النقل -1
  ).تھا والعوامل المؤثرة   في قیام التجارة الدولیةتطور التجارة وأھمی( التجارة -2

  مفھوم االقتصاد السیاحي: السابع الفصل
 تعریف السیاحة -1
 أنواع السیاحــة -2
 فـوائد وعیوب السیاحة -  3

  االقتصاد الصناعي: الفصل الثامن 
 :تعریف االقتصاد الصناعي -1

 الصناعة، أھمیتھا ودورھا في التنمیة االقتصادیة -2
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 االنتاج الصناعي وبنیة القطاع الصناعي-3

  
  
  
  
  
 

  العلم والمعرفة: البحث األول

مجموع�ة المب�ادئ والقواع�د "إن كلمة العلم لغة تعن�ي إدراك الش�ئ بحقیقت�ھ، وبعب�ارة أخ�رى  :تعریف العلم

الت�ي  ذلك الفرع من الدراس�ة"والبعض اآلخر یعرفھ ".  التي تشرح بعض الظواھر والعالقات القائمة بینھا

تتعلق بجسـد مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة والتي تحكمھا قوانین عامة، وتحتوي على طرق ومن�اھج 

  ".موثوق بھا الكتشاف الحقائق الجدیدة

  :تنقسم الى ثالثة أقسام :أقسام العلوم

مجموع���ة النظری���ات والق���وانین الت���ي ال ت���دخل بع���ین االعتب���ار االحاس���یس  :العل���وم المج���ردة -1

  .لعواطف وتتعامل بلغة االعداد واالرقام مثل الریاضیات واالحصاءوا

مجموع النظریات والق�وانین الت�ي ت�درس العالق�ة ب�ین الم�واد ف�ي الطبیع�ة مث�ل  :العلوم الطبیعیة -2

  .الفیزیاء، الكیمیاء، البیولوجیا

م��ن جھ��ة  مجم��وع النظری��ات الت��ي ت��درس العالق��ة ب��ین االنس��ان واالنس��ان :العل��وم االنس��انیة -3

عل���م االجتم���اع، عل���م الت���اریخ، عل���م : واالنس���ان والم���ادة م���ن جھ���ة اخ���رى، م���ن ب���ین ھ���ذه العل���وم

  .الخ...االقتصاد

أشمل وأوسع من العلم، ذلك ألنھا تشمل كل الرصید الواسع والضخم من المعارف والمعلومات  :المعرفة -

أن یجمعھ خالل وعب�ر الت�اریخ االنس�اني  التي استطاع االنسان باعتباره كائن ومخلوق مفكر یتمتع بالعقل،

  :والمعرفة ثالثة أنواع. الطویل بواسطة فكره

وھ��ي مجموع�ة المع�ارف الت��ي تع�رف علیھ�ا االنس��ان حس�یا بواس�طة الس��مع،  :المعرف�ة الحس�یة -1

  .ومن أمثلتھا تعاقب اللیل والنھار، تكاثف السحب، تھاطل األمطار. البصر، اللمس، الذوق والشم

مجموعة من المعارف والمعلومات التي یتحصل علیھا االنسان بواسطة فك�ره  :فة التأملیةالمعر -2

  .الخ...ال حواسھ مثل التأمل في اسباب الحیاة والموت، خلق الكون 

  .تتحقق على أساس المعرفة والمالحظة العلمیة المنظمة والتجارب المختلفة :المعرفة التجریبیة -3

 الفصل األول  

  مفھوم الجغرافیة االقتصادیة
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ادات وتقالی��د وس��لوك ومع��ارف وق��یم واتجاھ��ات اجتماعی��ة ومعتق��دات واس��الیب انم��اط وع�� :الثقــافـــ��ـة -

تفكیر، ومعاییر یشترك فیھا افراد جیل معین ثم تتناقلھا االجی�ال، جی�ل بع�د آخ�ر بواس�طة وس�ائل االتص�ال 

   .والتواصل الحضاري

  تعریف الجغرافیا االقتصادیة:البحث الثاني  

  تعریف الجغرافیة االقتصادیة: أوال

ترجع صعوبة الوصول إلي تعریف جامع للجغرافي إلي كونھا علم مزدوج الشخصیة فیھ جانب طبیعي 

فروع  یستمد ھذا الفرع تسمیتھ كفرع منوفیھ جانب بشري ویشتمل علي نشاط اإلنسان في المكان ، كما 

یة على ھذا التسم ولعل أول من أطلق ھذه, الجغرافیة من كل من علم الجغرافیة والصفة من االقتصاد 

 وھناك العدید من التعاریف للجغرافیة  ,م1882عام   (w.coyz )غوتز. و  الفرع ھو الجغرافي األلماني

  االقتصادیة

  .وتوزعھا ھي العلم الذي یدرس إنتاج السلع  :مكندر

ف العوامل الطبیعیة والظروف االقتصادیة ودراسة إنتاج الحر ھي العلم الذي یدرس العالقة بین  :جونز

 . والنشاط االقتصادي

یقوم بھا اإلنسان في العالم وینتج عن  إن الجغرافیة االقتصادیة تشمل كل أنواع األنشطة التي : الكسندر

وإن أي شيء یدفع اإلنسان ثمناً لھ أو یسعى للحصول , وفائدة  ذلك إنتاج وتبادل واستھالك سلع ذات قیمة

 . دیةیعد سلعة اقتصا, ینتجھ  أو یعمل لكي, علیھ 

 تعني الدراسة ألنواع نشاط اإلنسان على سطح األرض إلنتاج وتوزیع موارد: االقتصادیة  فالجغرافیة

  . الثروة االقتصادیة واستھالكھا

تلك الفروع  وھي أكثر, المعنى فإن الجغرافیة االقتصادیة تعد فرعاً من فروع الجغرافیة البشریة  ولھذا

تتناول بالبحث والدراسة موارد  ألنھا, وأغناھا مادة وأكثرھا مراجع  وضوحاً وتحدیداً وأوسعھا میداناً 

كما تدرس المشكالت , اإلنتاج والتسویق واالستھالك  الثروة االقتصادیة في أقالیم العالم المختلفة من حیث

وھي تعنى , االقتصادي على سطح األرض وعالقاتھا ببیئاتھا الطبیعیة  المتعلقة بتوزیع مظاھر النشاط

 كما أنھا تتناول موارد الثروة االقتصادیة والطبیعیة والبشریة كما تھدف إلى حصر , بدراسة الحرف

   . استثمارا عقالنیا وتوضیح طرق االستفادة منھا واستثمارھا, موارد الثروة االقتصادیة في بیئات العالم 

  : عریف علم الجغرافیا ومنھایمكن االستدالل علي خمسة مفاھیم فیما یتعلق بتإضافة إلى ما سبق ذكره 

وھذا تعریف مستمد من كلمة )  مدرسة الالنسكیب(مفھوم الجغرافیة كعلم وصف األرض  :أوال

Geography  التي تتكون من مقطعینGeo  بمعني األرض وGraphas  وبناء علي ذلك ,بمعني وصف

  .علي سطح األرض الجغرافیا االقتصادیة ھي علم وصف الظاھرات االقتصادیة الموجودة تصبح 
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والتي تقول أن الجغرافیا ھي دراسة البیئة ) المدرسة اإلیكولوجیة( مفھوم الجغرافیة كعلم عالقات  :ثانیا 

الجغرافیا االقتصادیة ھي دراسة البیئة الطبیعیة علي الطبیعة علي اإلنسان وعلي ذلك یصبح تعریف 

اإلمكانیة لترفض ھذا الرأي وتقرر أن اإلنسان  وجاءت المدرسة. النشاط االقتصادي الذي یمارسھ اإلنسان

إمكانات قد یستغلھا اإلنسان وقد ال یستغلھا   ھو الذي یؤثر في البیئة الطبیعیة وان البیئة تتیح لإلنسان 

الجغرافیا االقتصادیة ھي دراسة استغالل اإلنسان للبیئة الطبیعیة وإنتاجیة وبناء علي ذلك الرأي فان ,

ثم ظھرت حدیثا المدرسة االحتمالیة التي تري أن التأثیر بین اإلنسان ,  نافعة منھاالسلع والخدمات ال

الجغرافیا االقتصادیة ھو دراسة العالقات المتبادلة والبیئة متبادل وبناء علي ھذا الرأي األخیر فیكون علم 

  .بین الظاھرة االقتصادیة من ناحیة والبیئة من ناحیة أخري 

فیا كعلم تباین الظاھرات المھمة التي تؤثر في حیاة اإلنسان علي سطح األرض مفھوم الجغرا :   ثالثا

الجغرافیا االقتصادیة بأنھا دراسة تباین وتشابھ الظاھرات ومن ھنا یكون تعریف ) مدرسة التباین المكاني(

المختلفة الجغرافیا االقتصادیة من مكان آلخر علي سطح األرض ثم تفسیر ھذا التباین والتشابھ بالعوامل 

   .التي تؤثر فیھ وتعلیلھ 

أي أن الجغرافیة ھي محاولة تقسیم سطح ) المدرسة الكورولوجیة( مفھوم الجغرافیة كعلم األقالیم  :رابعا 

وبالتالي ,األرض إلي أقالیم متمایزة علي أساس أن كل إقلیم لھ خصائص طبیعیة وبشریة تمیزه عما سواه 

و محاولة تقسیم سطح األرض إلي أقالیم اقتصادیة وتحلیل كل من ھذه الجغرافیا االقتصادیة ھیكون علم 

   .االقتصادیة  األقالیم 

أي توزیعھا الجغرافي ,ھذا المفھوم یري أن الجغرافیا تدرس التنظیم المكاني للظاھرات الجغرافیة  :خامسا

) التوزیع الجغرافي(ني الجغرافیا االقتصادیة تدرس التنظیم المكاوتنظیمھا في المكان وتبعا لذلك فان 

لألنشطة االقتصادیة ومعني التنظیم المكاني محاولة فھم كیف یقوم اإلنسان والمجتمع بتنظیم أنشطتھ 

  .االقتصادیة في المكان 

  

  التعریف الشامل

الظاھرات االقتصادیة المختلفة علي سطح األرض ثم ) وصف(أن الجغرافیا االقتصادیة ھي دراسة 

ئصھا والوقوف علي التوزیع الجغرافي لھا وإدراك العالقات المتبادلة بین الظواھر تحلیلھا لمعرفة خصا

  . االقتصادیة وعناصر البیئتین الطبیعیة والبشریة مع ربط كل ھذا ببعض

   :االقتصادیة ماھیة الجغرافیة  :ثانیاً 

الوجود حیث عدت  نظرتھا المثالیة المیتافیزیقیة إلى انطلقت من) الرأسمالیة(المدرسة البرجوازیة 

 . فروع الجغرافیة البشریة الجغرافیة االقتصادیة فرعاً من

من  الماركسیة فقد انطلقت في تسمیتھا للشق الثاني من الجغرافیة بالجغرافیة االقتصادیة أما المدرسة -
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, نسان تنكر دور اإل وفي الوقت ذاتھ فإنھا ال, نظرتھا إلى االقتصاد ودوره المھم في تطویر المجتمعات 

وللعامل البشري , وعالقات اإلنتاج  ألن العملیة االقتصادیة تقوم على عالقة ترابطیة بین قوى اإلنتاج

  . الدور الحاسم في عملیة التطور االجتماعي

إلى طبیعیة واقتصادیة حسب أراء المدرسة األوربیة البرجوازیة أو  تجدر اإلشارة إلى أن تقسیم الجغرافیة

الواقع  الیعني أبدا إقامة الحواجز بینھما ألن, حسب مؤیدي المدرسة الماركسیة  دیةطبیعیة أو اقتصا

واالقتصادیة عالقة جدلیة  وإن العالقة بین الجغرافیة البشریة, الحیاتي للمجتمعات البشریة یفترض العكس 

   . وھما وجھان لعملة واحدة, دیالیتكیة 

  

  : تطور الجغرافیا االقتصادیة: البحث الثالث  

تعتبر الجغرافیا االقتصادیة من أھم الفروع الرئیسیة للجغرافیا، وتختص بسلوك اإلنسان االقتصادي في 

البیئة أو المكان بمعظم مكوناتھ ولم یظھر ھذا الفرع بصورة مستقلة نسبیا عن بعض فروع الجغرافیا إال 

صبح للجغرافیین اھتمام متمیز في نھایة القرن التاسع عشر حیث عرف الفكر الجغرافي تحوالت عمیقة وأ

بالظاھرة االقتصادیة ضمن المجال وتمخضت عن ذلك ظھور الجغرافیا االقتصادیة كفرع مستقل من 

في تاریخ الجغرافیا االقتصادیة وجود العدید من التأثیرات القادمة أساسا من االقتصاد  .فروع الجغرافیا

   :عدة مراحل تطوریة واضحةمرت الجغرافیا االقتصادیة ب  .والعلوم الجغرافیة

   :المرحلة النفعیة للدراسة الجغرافیة-1

في البدایة كان اھتمام الجغرافیین ینصب على الفائدة العلمیة لعلم الجغرافیا وقد اقتضى ھذا االتجاه      

 االھتمام بدراسة اإلنتاج والتجارة والنقل وغیرھا من الموضوعات التي تھتم بھا الجغرافیا االقتصادیة

الحالیة وقد ساد ھذا االھتمام طوال القرنیین السابع والثامن عشر وكان ھذا االتجاه مجرد اھتمام فكري 

   .للجغرافیین ولم یدرس في إطار فرع مستقل

  

   :مرحلة الجغرافیا التجاریة-2

متنوعة كانت تتناول موضوعات إنتاج وتجارة السلع الرئیسیة في العالم علي ضوء أسسھا  الجغرافیة ال     

وتتخللھا اإلحصائیات المعاصرة والمجددة باستمرار وتدعمھا بعض الحقائق الجغرافیا العالمة التي تؤكد 

دراسة اإلنتاج والتجارة وكانت العوامل الجغرافیة ضمن الظروف السیاسیة واالقتصادیة المؤثرة في 

انت أول تسمیة للجغرافیا وك  .اإلنتاج والتجارة وھذه المرحلة استغرقت معظم القرن التاسع عشر

االقتصادیة في بدایة الثمانینات في القرن التاسع عشر  بعد ظھور كتاب الجغرافیا االقتصادیة للجغرافي 

والذي حاول فیھ تتبع تأثیر اختالف الظروف الطبیعیة والبشریة على اإلنتاج في ) gotz جوتز(األلماني 
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فیا اقتصادیة مغایرة للجغرافیا التجاریة التي سادت في أقالیم مختلفة من العالم وذلك بھدف خلق جغرا

   القرن التاسع عشر

  مرحلة تطور الجغرافیا االقتصادیة كفرع مستقل-3

وھي مرحلة حدیثة مقارنة بمرحلة تطور الجغرافیا عامة وقد تعاظم تأثیر اإلنسان في البیئة وأصبح لھ    

والشرقیة لتأثیر البیئة في اإلنسان وتعددت مجاالت وجوانب  الید العلیا إلى درجة إنكار المدرسة السوفییتیة

التأثیر البشري إلى حد استحال فیھ على الجغرافیین حصر كل مظاھر تأثیر اإلنسان بمكوناتھ البیئیة 

لتعاظم المعرفة الجغرافیة مما أدى إلى ظھور عدة فروع مستقلة في الجغرافیا االقتصادیة أیضا كجغرافیة 

رافیة المعادن والطاقة، وجغرافیة النقل والمواصالت ،وأخیرا جغرافیة  السیاحة، بعد الصناعة، وجغ

تعاظم اثر السیاحة كمورد اقتصادي،  وأصبحت الجغرافیا تنقسم إلى ثالثة أقسام رئیسیة شبھ متوازنة ھي 

لثنائي التقلیدي القدیم الجغرافیا الطبیعیة، والجغرافیا االقتصادیة، والجغرافیا االجتماعیة،بدال من التقسیم ا

جغرافیا طبیعیة وجغرافیا بشریة، وأصبحت الجغرافیا االقتصادیة تھتم بالسلوك والتأثیر البشري : إلى

واالقتصادي في البیئة والمكان ھذا التقسیم والتفرع اصبح ضرورة ملحة لتنظیم المعرفة الجغرافیة 

وع مجال ھذا التأثیر بما یتماشى ومناھج الجغرافیا المتنامیة لتعاظم تأثیر اإلنسان بمكوناتھ البیئة وتن

   .المعاصرة  وخاصة شمولیة الواقع المجالي

  عالقة الجغرافیة االقتصادیة بالعلوم األخرى :البحث الرابع 

إن اإلحاطة بالعلوم األخرى شيء ھام لالستیعاب الناتج الموضوعیة التي ینتھي إلیھا البحث في تلك العلوم 

أن یستعین بھا الجغرافي في فھم وتفھم الظاھرة الجغرافیة وفي الوصول إلى تحلیل  وھي حصیلة یجب

فمثال إذا . منطقي لھا وبالتالي نستطیع ابتكار نتائج تتصل بالظواھر الطبیعیة التي ھي موضوع دراستھ 

قلھ ھي أردنا دراسة زیت البترول نجد أن عملیة اكتشافھ من اختصاص ھندسة البترول وعملیة تكریره ون

عملیة صناعیة أما عملیة التسویق والتوزیع فتدخل في علم االقتصاد أما دور الجغرافیا االقتصادیة فھو 

دراسة مشاكل الموقع وھل الموقع مناسب لإلنتاج وأین ستقوم مناطق وأین یمكن أن تقام عملیة التكریر 

ج ودراسة السلع المنافسة ومناطق ودراسة وسائل المواصالت والبحث عن أصلح ا ثار البیئة على اإلنتا

إنتاجھا ومن ھنا كانت اإلحاطة بنتائج العلوم الطبیعیة واإلنسانیة الھامة جدا للجغرافي نظرا الن میدان 

دراسة الجغرافیة یتضمن المید نین معا ولقد أدى دالك إلى أن وصف الباحثین الجغرافیا بأنھا علم تركیبي 

لكن األمر لیس كذلك وإنما الھدف األساسي ھو .عة من نتائج العلوم بمعنى انھ یتركب من مجموعة متنو

أن یكون لدى الجغرافي القدرة على التوفیق بین ھذه النتائج والتنسیق بینھما لتكون معبرة في مجال 

موضوع دراستھ لبعض الظواھر سواء كانت طبیعیة أو بشریة والجغرافیا االقتصادیة تاخد اسمھا من 

كما تاخد صفاتھا من .یعني أنھا تؤكد على دراسة المكان بخصائصھ الطبیعیة والبشریة  الجغرافیا وذلك

غیر أن الجغرافیا . االقتصاد وكلمة االقتصاد ھنا تعني تلك األجزاء من العلوم التي تتعلق بالتطبیقات
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   . االقتصادیة التھتم بالجوانب التطبیقیة لعلم الجغرافیة وإنما تھتم بالجوانب االقتصادیة

  :الجغرافیا االقتصادیة وعلم االقتصاد

  

وللجغرافیة االقتصادیة عالقة وطیدة بعلم االقتصاد إذ تعالج بعض النظریات والموضوعات التي           

فعلى دارس الجغرافیا االقتصادیة أن یھتم بمبدأ . یدرسھا علم االقتصاد فان العالقة وثیقة بین العلمین 

تصاد حتى یستطیع تفسیر العوامل االقتصادیة المؤثرة في إنتاج وتبادل وقواعد ونظریات علم االق

وعلى دارس االقتصاد أن یدرس الجغرافیة االقتصادیة التي تعالج موارد  واستھالك السلع والخدمات

الثروة االقتصادیة التي تھدف إلى تحقیق غایات اإلنسان فاالقتصادیون في حاجة إلى فھم األسس 

األقالیم الجغرافیة المختلفة وعلیھم البحث في المشكالت التي تنتج عن ندرة الموارد وھذه  االقتصادیة داخل

. الندرة نتیجة لكثرة الحاجیات ولذلك نشأة النظم االقتصادیة لعالج المشكلة االقتصادیة كمشكلة اإلنتاج 

المتعددة وطرق إشباعھا  فعلم االقتصاد ال یدرس الجھد الذي یبدلھ اإلنسان حتى یتمكن من إشباع حاجیاتھ

بأقل جھد واقل تكلفة فالحاجیات ھي المحرك والجھد الذي یبدلھ اإلنسان ھو الوسیلة بینما إشباع الحاجة 

فاالقتصادیون في دراستھم لغلة یتناولون الموضوع من الجوانب التي تتحكم في أسعاره . ھو الغایة 

تمویل مشروعات اإلنتاج والتخزین والتسویق دون والعرض والطلب وتقلبات األسعار وتكالیف اإلنتاج و

لكن الجغرافیة االقتصادیة تعالج . الربط والتوزیع والوصف والتعلیل الذي تھتم بھ الجغرافیة االقتصادیة

ھذه المادة والعوامل .الموضوع بطریقة تختلف عن ذلك فھي تتناول دراسة القطن في ناحیة طبیعیة

الجغرافي وتحلیل ھذا التوزیع وكمیة اإلنتاج أي أنھا تھتم باإلنتاج في حین  المتحكمة في إنتاجھا وتوزیعھا

فھناك ارتباط بین اإلنتاج .یھتم علم االقتصاد بالتوزیع واالستھالك ومن ھنا تتضح العاتقة بین العلمین

في  والتوزیع واالستھالك كما تتناول العلوم الزراعیة نفس الموضوع حیث یھتم دارس العلوم الزراعیة

بحیث یركز على ظروف الزراعة والتركیز على غلة ما في فصل معین " القطن "دراسة منتوج معین 

كما توجد عالقة بین الجغرافیة االقتصادیة واإلحصاء .والعوامل المؤثرة في زیادة اإلنتاج والتھجین 

لك دقیقا إال باستخدام فالجغرافیة االقتصادیة تدرس السلع والخدمات وتقیس العالقات بینھما وال یكون ذ

وھذا ما یقوم بھ رجل اإلحصاء حیث یقوم بوضع القوانین الریاضیة الصالحة   المقیاس الریاضي 

  .باإلحصاء إق -الستخدامھا في الجغرافیة االقتصادیة ولذلك كان من الضروري أن یلم دارس ج 

لتجاري المكاني لسطح األرض فیما تعرف الجغرافیا االقتصادیة بأنھا تدرس التغایر اإلقلیمي الصناعي وا

یختص بنواحي نشاط اإلنسان المتصلة بإنتاج وتبادل واستھالك الثروة وتفسیر ھذا التباین وحجم تأثیر 

العوامل الطبیعیة واالجتماعیة بمكوناتھا على دراسة الظاھرة االقتصادیة بینما یعالج علم االقتصاد إنتاج 

السلع وبما أن اإلنتاج یرتبط بأنواع الموارد وخصائصھا المتباینة التي السلع االقتصادیة وحركة تبادل ھذه 

تتأثر بالظروف الطبیعیة لبیئة الموارد فإن دراسة الجغرافیا یمكن إن تفید في دراسة االقتصاد فیظھر ما 
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  یعرف بالجغرافیا االقتصادیة تأخذ على عاتقھا توزیع الموارد وظروف البیئة الطبیعیة التي تؤثر على

فمثال ال یفسر االقتصادي تذبذب إنتاج االتحاد السوفیتي من القمح كما ال . خصائص واستخدام ھذه الموارد

یستطیع إن یعرف أسباب الثبات النسبي إلنتاج الوالیات المتحدة من القمح ولكن دارس الجغرافیا 

فرغم عظم مساحة .الموجوداالقتصادیة یمكنھ ذلك ألنھ یقف على العوامل الطبیعیة التي تفسر التباین 

نطاق القمح لكنھ یقع على مجموعة دوائر عرضیة محدودة وإذن فإن أي تغییر مناخي في ھذا اإلقلیم 

یحدث خسائر فادحة علي طول عرض النطاق الذي یرتبط توزیعھ بخط العرض بینما نطاق القمح 

لمناخیة ھنا ال تتسبب إال في تأثیر األمریكي ھو نطاق طولي من الشمال إلى الجنوب وعلیھ فإن التغیرات ا

   .محدود على إنتاج القمح، وھذا المثال یؤكد أھمیة الجغرافیا االقتصادیة لعالم االقتصاد

اإلنتاج والتبادل التجاري (ورغم أن الجغرافیا االقتصادیة وعلم االقتصاد یعالجان موضوعات مشتركة 

   .اصة والتي تحقق أھدافھافان لكل منھما منھاجھ وأسالیبھ الخ) واالستھالكي

  

  نظم التحلیل في الجغرافیا االقتصادیة: البحث الخامس

إن كلمة منھج تعني الصفة العامة للدراسة أو البحث فالشك أن ھناك أوجھ اتفاق بین الجغرافیین وخاصة 

 إال أن ھناك أیضا أوجھ تفاوت تتركز حول تابعیة بعض. في الخطوط العریضة لموضوعات الجغرافیة

كما أن ھناك أوجھ التفاوت في اختیار أنسب المناھج .الموضوعات أو الدراسة التفصیلیة جدا للجغرافیة 

وطرق ووسائل البحث أو الدراسة باإلضافة الى التفاوت في تفصیالت تحلیل وعرض المعلومات سواء 

جاھات واھتمامات معینة أن كانت مقدمات أم نتائج ورغم أن أوجھ التفاوت في الرأي التي تتعلق غالبا بات

  .قد تكون كثیرة أو قلیلة بقدر ال یناسب موضوع الدراسة

للجغرافیا االقتصادیة مناھج بحث متعددة ،كل منھا یحقق أھدافا معینة ومتغایرة ،وھذا ال یلغي المناھج     

مكاني یھدف إلى األخرى لعلم الجغرافیا واألسس النظریة التي یرتكز علیھا ھذا العلم ، فمنھج التحلیل ال

إبراز االختالفات المكانیة لتوزیع الظاھرات الجغرافیة أو المشكالت، ومنھج الدراسات السببیة والتأثیریة 

یھدف إلى الوقوف على أسباب تباین وتغایر ھذه الظاھرات ومنھج شمولیة الواقع الجغرافي یؤكد ضرورة 

ھا مع مكونات البیئة الطبیعیة واالقتصادیة دراسة الظاھرة الجغرافیة في بیئتھا أي في حالة تفاعل

   .واالجتماعیة 

ففضال عن ھذه المناھج الخاصة بعلم الجغرافیا عموما توجد أربعة مناھج للتحلیل في الجغرافیا 

منھج التحلیل الحرفي، ومنھج التحلیل :  االقتصادیة، تنظم عرض وتحلیل الظاھرات االقتصادیة وھى

  .اإلقلیمي، وأخیرا منھج التحلیل الموضوعي، ولكل من ھذه المناھج مزایاه المحصولي، ومنھج التحلیل 

ویتعرض بالدراسة لحرفیة اإلنسان ومزاولتھ لحرفة معینة في مكان ما من     :منھج التحلیل الحرفي- 1

   .یةاألرض وما ھي االستجابة الطبیعیة لإلنسان مع ما تقدمھ لھ البیئة  من موارد وإمكانیات الحیاة الیوم
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ویمارس اإلنسان كثیرا من الحرف بعضھا في طریقھا إلى االنقراض كالجمع وااللتقاط والصید البري 

وحرف قائمة ومزدھرة كالرعي والزراعة والصناعة والتجارة وان اختلفت عبر األزمنة واألمكنة عبر ا 

قارن لعناصر وخصائص العالم كوحدة توزیعیة بمكوناتھ تطبیق ھذا المنھج حتى یمكن إبراز البعد الم

الحرف المختلفة وعلیھ یراعى االھتمام بتوزیع الحرفة والعوامل الجغرافیة الطبیعیة والبشریة المؤثرة في 

   .تباین توزیع الحرف في كل  أنحاء العالم 

   :منھج التحلیل المحصول - 2 

انت أم معدنیة ویبدأ بتعریف یؤكد ھذا المنھج دراسة الجغرافیا االقتصادیة للغالة المختلفة زراعیة ك    

طبیعة الغلة وتلیھا معرفة الشروط الطبیعیة والبشریة الالزمة إلنتاج الغلة ومدى توافر ھذه الشروط في 

أنحاء العالم وبالتالي درجة صالحیة األماكن لتوطن الغلة وانسب ظروف اإلنتاج ثم یدرس التباین اإلقلیمي 

   .تاج والنقل والتسویق واالستھالك وتباینھ اإلقلیمي وتفسیر ھذا التباین والمكاني إلنتاج الغلة ثم مراحل اإلن

   :منھج التحلیل اإلقلیمي-3  

یؤكد ھذا النھج دراسة الجغرافیا االقتصادیة لألقالیم الطبیعیة في العالم فیقسم الجغرافي العالم إلى      

في تحدید موارد وثروة اإلقلیم ومدى إمكانیة مجموعة من األقالیم الطبیعیة التي ال شك أن لھا تأثیر واضح 

استغاللھا، ومن ھذا المنھج یتفرع أیضا منھج التحلیل اإلقلیمي النوعي الذي یقتصر على دراسة الجغرافیا 

االقتصادیة لوحدات مكانیة اصغر من الكرة األرضیة كالقارات والدول وذلك للوقوف على اإلمكانیات 

   .كانیةاالقتصادیة لھذه الوحدات الم

ویستخدم ھذا المنھج عندما یكون الھدف ھو معرفة مراكز الثقل االقتصادي في العالم الوحدات االقتصادیة  

   اإلقلیمیة الرئیسیة فیھ

   :التحلیل الموضوعي   -4

طبقا لھذا التحلیل یقوم الجغرافي بدراسة الظاھرة االقتصادیة مثل الزراعة والصناعة  والتعدین     

لسیاحة والعوامل المؤثرة فیھا وتأثیرھا على الظاھرات اآلخرى ویمكن أن نمیز أربعة جوانب والطاقة وا

   :بحث ھذه  الظاھرة االقتصادیة

بقائھا  ومقومات قیامھا ومدى مساھمة ھذه األعمال في تكوین ھذه الظاھرة ومدى دوامھا أو الظاھرة أ*

  مع الظاھرات األخرى في البیئة تداخلھا مركبة  أو

 االقتصادیة كقطاع إنتاجي یعرض فیھا اإلنتاج وتطوره وإنتاجیة العامل واآللة والوحدة الظاھرة ب*

وتركیبھا في الظاھرة االقتصادیة والوزن النسبي للظاھرة المبحوثة بین  وحجم العمالة المساحیة

  .االقتصادیة األخرى الظاھرات

 راضي ویھتم الجغرافي من خالل ھذه الزاویةاالقتصادیة كنمط من أنماط استغالل األ الظاھرة ج*

الستغالل األراضي والحجم النسبي لمركبات االستغالل وكثافة االستخدام ووصف  النوعي بالتركیب
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والتركیب  كما یھدف إلى تخطیط استغالل األراضي. الخ...االستغالل ومدى تركیزه وانتشاره  ھذا

  .صادیةاألمثل الستغالل األرض في نمط الظاھرة االقت

 ال یوجد استثمار خالص للموارد الطبیعیة دون تأثیرات جانبیة: االقتصادیة في البیئة تأثیر الظاھرة د*

الھواء والماء والصوت والتربة والغذاء ،ویرتبط بكل ظاھرة اقتصادیة نوع  مثل تلوث علي البیئة

 وتلوث المنظر العام كما أنالدمار لمكونات البیئة ففي مجال الزراعة نرى فساد التربة  معین من

ومع ذلك فإن للظاھرة    .الخ……والصوت  الصناعة تحدث أیضا تلوثا معتبرا في الھواء والماء

  .المحیط االقتصادیة تأثیر إیجابي كبیر على

 :محتوي الجغرافیا االقتصادیة   :البحث السادس

وإنتاج السلع المختلفة , طبیعیة لألرضتختص الجغرافیا االقتصادیة بدراسة استغالل اإلنسان للموارد ال

  : فضال الخدمات وتنحصر الجغرافیا االقتصادیة في ثالثة موضوعات ھي

  :Productionاإلنتاج : أوال

اإلنتاج ھو عملیة تحویل الثروة الطبیعة إلي ثروة اقتصادیة لھا قیمة حقیقة وفعلیة وھو ینقسم إلي ثالثة 

  .أنماط

وھو یسعي إلعادة المواد الغذائیة والخامات بصورة أولیة من البیئة  Primaryاإلنتاج األولي ) 1(

  .ویتأثر اإلنتاج األولي كثیرا بالعوامل الطبیعیة ,

ھو الذي یقوم بتحویل الخامات النباتیة والحیوانیة والمعدنیة بالطرق  Secondaryاإلنتاج الثانوي ) 2(

ویشمل ھذا اإلنتاج علي الصناعات .ستخدامات جدیدةالطبیعیة والمیكانیكیة والكیماویة وجعلھا صالحة ال

المواد الغذائیة بما فیھا المشروبات والتبغ والغزل والنسیج والصناعات الكیماویة :التحویلیة التي تتضمن

  .ویتأثر اإلنتاج الثانوي بالعوامل البشریة واالقتصادیة, والھندسة الكھربائیة

ا القطاع ما نسمیھ بالخدمات بم في ذلك الصیانة واإلصالح ویتضمن ھذ Tertiaryاإلنتاج العالي ) 3( 

وھو , واإلعمال المصرفیة واالئتمانیة والتعلیم والصحة التي تسھل عمل كل من اإلنتاج األولي والثانوي

  .نوع من أنواع اإلنتاج إال أن عائده اعلي اقتصادیا أكثر من اإلنتاج األولي والثانوي

وھو یتضمن كل أنواع الخدمات التي تقدم للقطاعات اإلنتاجیة  ryQuaternaالقطاع الرابع ) 4(

خدمت :وكذلك الخدمات التي تقدم إلي قطاع االستھالك وینقسم إلي قسمین ) األولیة والثانویة والعالیة(

وخدمات تقدم ,مرتبطة باالستخراج وبالتحویل وبتسویق السلع مثل الخدمات المالیة والتامین والعقاریة 

  مثل الخدمات المالیة والتامین والخدمات الشخصیة  للمستھلك

وعرف فریق آخر مصطلح القطاع الرابع علي أنھ الخدمات المكتبیة والحكومیة والصحیة والتعلیمیة 

  .وأطلق علي العاملین بھا اسم أصحاب الیاقات البیضاء تمییزا عن أصحاب الیاقات الزرقاء

  التبادل : ثانیا



في الجغرافیة االقتصادیة محاضرات   

 

13 
 

المساعدة في سد حاجة ) ب.(أي نقل السلع –علي زیادة قیمة السلعة بتغییر موقعھا العمل ) أ( :الموقع) 1(

  .أي نقل األشخاص  –السكان بتغییر مواقعھم 

  العمل علي زیادة قیمة السلعة بتغییر ملكیتھا :الملكیة) 2(

  :االستھالك: ثالثا

ھالك ھو سبب اإلنتاج بجمیع أشكالھ كما أن االست. یمثل االستھالك المرحلة التالیة في التتابع االقتصادي 

فاالستھالك ھو الذي یولد الطلب علي جمیع السلع والخدمات ,أي أن االستھالك ھو ھدف اقتصادي ,

  الموجودة علي األرض 

ویري البعض عدم تناول الجغرافیا االقتصادیة للتجارة واالستھالك ألن لھما مجاالت دراسة بعیدا عن 

  راسة التجارة والنقل واالستھالك ان دراسة الجغرافیا االقتصادیة ال تكتمل إال بدومع ذلك ف,حیز الجغرافیا 

  

  .مضمون الجغرافیا االقتصادیة ونظریتھا :  البحث السابع    

تدرس الجغرافیا االقتصادیة تباین األنشطة االقتصادیة وتشابھھا من مكان آلخر علي سطح األرض سعیا 

ویتضمن ذلك وصف التشابھ والتباین المكاني ,  ت القیمة والنفع لإلنسان إلنتاج السلع وإیجاد الخدمات ذا

في األنشطة االقتصادیة وتوزیعھا الجغرافي وتحلیلھا وتعلیلھا وتفسیرھا مع ربط الظاھرات بعضھا 

وأصبحت نظریة الجغرافیا االقتصادیة واضحة المعالم ویمكن إیجازھا في نقطتین ھما تحدید ,البعض 

  .تحلیلھا مكانیا  ثم, المشكلة 

  :المشكلة) 1(

االقتصادیة المراد بحثھا وذلك بإعطاء تعریف دقیق  یستدعي األمر في البدایة تحدید المشكلة أو الظاھرة 

ویأتي بعد ذلك قیاس الظاھرة االقتصادیة قید البحث وھناك أسالیب ,لھا وتوصیفھا ویلي ذلك تصنیفھا 

ثم ,ات أو الكمیات أو العمالة أو القیم النقدیة أو السعرات الحراریة مختلفة في القیاس منھا القیاس بالمساح

  . بعد ذلك تحدید سنة القیاس 

  :مرحلة تحلیل الظاھرة االقتصادیة) 2(

التحلیل عملیة عقلیة في جوھرھا ویھدف التحلیل إلي عزل الصفات والخصائص المكانیة واالقتصادیة 

ویحدد ,ان یتم وصف الظاھرة االقتصادیة وصفا دقیقا قبل تحلیلھا والبد و,للظاھرة االقتصادیة قید البحث 

وماذا , )الشكل والعامل والعملیة(    لماذا, الجغرافي االقتصادي طریقة التحلیل بأربعة أسئلة ھي أین 

  وكیف ؟ 

  أین یتوطن النشاط االقتصادي ؟ ) أ(
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ویمكن الوقوف علي التوزیع , سیةیعتبر الموقع أو الموطن الجغرافي احد الحقائق الجغرافیة األسا

, فھذه الخرائط تف النمط وتشخصھ, الجغرافي للظاھرة االقتصادیة من الجداول اإلحصائیة الخاصة بھا

  .وتجیب عن السؤال األول الھام في الجغرافیا االقتصادیة وھو أین التوزیع الجغرافي

  :ما ھي خصائص النشاط االقتصادي ) ب(

ن تحدید موطن السلعة وموقعھا الجغرافي ینتقل إلي البحث عن خصائصھا فبعد أن ینتھي الدارس م

  .فما ھي خصائصھا ومقدار اإلنتاج وكفایتھ الذاتیة وتجارتھ وإنتاجیة الوحدة المساحیة, االقتصادیة

  لماذا یقوم ھذا النشاط االقتصادي ھناك ؟) ج(

یعیة والتاریخیة واالقتصادیة والبشریة في الجغرافیة الطب) العوامل( یتعلق ھذا السؤال بمعرفة األسباب 

التوزیع الجغرافي للظاھرة االقتصادیة أي التعلیل ویمكن االستدالل علي أربعة أسالیب یستعین بھا 

العالقات الداخلیة  العالقات الطبیعیة والحضاریة وأسلوب  السبب والنتیجة وأسلوب  أسلوب :الدارس 

  .ي والكمي االرتباط الریاض والخارجیة وأسلوب 

   أھداف الجغرافیا االقتصادیة:البحث الثامن                                   

تتمثل الناحیة .إن الجغرافیا االقتصادیة لھا نواحي نفعیة مفیدة وتطبیقیھ للمجتمع بالمعنیین الضیق والواسع

أین یأتون بفائض السلع المطلوبة  النفعیة الضیقة للجغرافیا االقتصادیة فھي تفید المصدرین والمستوردین من

أما الناحیة االقتصادیة فھي المساھمة في حل . وإلي أین یبعثون بھا ؟ فھذه ھي الوظیفة الثقافیة لھذا العلم 

  ). توزیعھا(مشاكل إنتاج الثروة االقتصادیة وتأدیة الخدمات في أماكنھا وتبادلھا واستھالكھا 

وھدف , ھدف علمي أكادیمي فلسفي تربوي: یة في ھدفین ھماویمكن حصر أھداف الجغرافیا االقتصاد

  .تطبیقي نفعي للمجتمع مباشرة بالمعني الواسع

معرفة التوزیع الجغرافي لألنشطة االقتصادیة علي األرض  :الھدف األكادیمي للجغرافیا االقتصادیة-1

ودراسة ,لتخصص اإلنتاجي وتحدید مناطق ا, وتنظیمھا وتباینھا المكان وأسباب ذلك وتفسیره وتعلیلھ ,

وتصنیف أنشطة االقتصادیة التي , اقتصادیات األقالیم وتحلیلھا للوقوف علي خصائصھا االقتصادیة للمكان 

اإللمام بالمفاھیم العلمیة ذات الصلة ,واثر األنشطة االقتصادیة علي بقیة ظاھرت المكان ,یمارسھا اإلنسان 

  .بھذا الفرع

ویتلخص دور الجغرافي االقتصادي لتحقیق الھدف  :طبیقي للجغرافیا االقتصادیةالھدف النفعي العملي الت-2

العلمي النفعي التطبیقي لھذا العلم في القیام بعمل مسح شامل للموارد الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة المتاحة 

ة االقتصادیة فیھا ومع وصف الحال,في الدول وأقالیمھا المختلفة إلعداد قاعدة البیانات الضروریة للتخطیط 

وعمل التحلیالت العلمیة النوعیة وتحدید المواقع األفضل لتوطین المشاریع ووضع أفضل نموذج 

وتقییم السیاسات الحكومیة والحلول المقترحة لمعالجة المشاكل المرتبط بالثروات ,الستخدامات األرض 

غرافیا االقتصادیة لوضح حلول لھا وتجدر اإلشارة إلي أن بعض المشاكل إلي تدرسھا الج. االقتصادیة 
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  .كیفیة صیانتھا, ھدر الموارد, مشكلة الطاقة, أصبحت عالمیة الطابع مثال مشكلة الغذاء

ویركز الجغرافیون ,ویعمل الجغرافي االقتصادي في المجال التطبیقي العملي عند القطاع الخاص 

قي علي التحلیل المكاني لتسویق السلع االقتصادیون الذین یعملون مع رجال األعمال في المجال التطبی

كما یحددون األماكن التي یمكن أن األفواج السیاحیة ,وفرص استخدام الموارد , ومنتجات المصانع وأسواقھا ,

  .یذھبون إلیھا 

ونتیجة لمساھمة الجغرافي االقتصادي في المجال التطبیقي اصطبغت الجغرافیا االقتصادیة بالطابع 

  . أكثر اجتماعیة االجتماعي أي صارت

  مشكالت الجغرافیا االقتصادیة:  البحث التاسع                      

  :تتنوع مشكالت الجغرافیا االقتصادیة وعلى العموم ھناك مشكلتان رئیسیتان 

أول ھذه المشاكل ھي اصطدام بین الجغرافیین االقتصادیین وبین كوادر التخطیط االقتصادي  )1(

ن جھة أخري لكن أثبتت الجغرافیا االقتصادیة فاعلیتھا في عملیة التخطیط وكوادر المسح البیاني م

االقتصادي واإلقلیمي ومن ثم غیر البعض رأیھ بخصوص قدرة ھذا العلم علي المساھمة في المجال 

  . التطبیقي 

ن نقص البیانات اإلحصائیة ومحدودیة البیانات الرسمیة عن الظاھرات االقتصادیة المختلفة كان م) 2(

العوامل التي عرقلت مساھمة رجل الجغرافیا االقتصادیة في المجال التطبیقي ویبدو ھذا األمر واضحا في 

وحاولت الجغرافیا االقتصادیة أن تتغلب علي مشكلة نقص البیانات بتجمیعھا عن طریق . العالم الثالث 

لمیداني فقط یثیر تساؤالت حول الدراسة المیدانیة إال أن اعتماد الجغرافیا االقتصادیة علي األسلوب ا

وذلك الن ,قدرتھا علي عمل إسھامات في مجال التخطیط لتحقیق التنظیم المكاني لألنشطة االقتصادیة 

  .الدراسة المكانیة تكون مقصورة علي مساحة صغیرة 

  االقتصادیة موضوعات الجغرافیة: البحث العاشر

شقیقھا  ل الركیزة األساسیة الثانیة للعلوم الجغرافیة معبأن الجغرافیة االقتصادیة تشك إذا صح بنا القول

فإن ھذا الفرع الھام ) االقتصادیة  التي یّعدھا كثیر من العلماء األم الحقیقیة للجغرافیة( الجغرافیة البشریة 

مجموعة من األغصان التي أصبحت علوماً  من الجغرافیة قد تعرض للتطور والتبدل وخرجت عنھ

  : ا وھي كاآلتيتفردت بموضوعاتھ

  :جغرافیة الزراعة 1- 

والبشریة التي تؤثر في اإلنتاج الزراعي والتي تجعلھ متبایناً من منطقة  تتناول دراسة العوامل الطبیعیة

وتبین  وتبحث كذلك في زراعة المحاصیل الزراعیة وتوزعھا الجغرافي والظروف المناسبة لھا , ألخرى

والتطورات , والحیواني  المؤثرة في النشاطات الزراعیة بشقیھا النباتي العالقات المتبادلة بین العوامل
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التي , جاھدة لصیاغة مفاھیمھا الداخلیة  وھي تسعى, التي أصابت الزراعة على الصعیدین التقني والعلمي 

ھا الزراعیة وتباینات االستفادة منھا عند دراسة الظواھر في قوانین یمكن, تعبر عن عالقاتھا الداخلیة 

 . بعملیات نقل المنتجات الزراعیة وتسویقھا واستھالكھا, وتھتم جغرافیة الزراعة  , اإلقلیمیة و المكانیة

   :لموضوعاتھا المتباینة على المستویات األربعة التالیة وتتطرق جغرافیة الزراعة

  . متنوعةفي دراسة النشاطات الزراعیة ال كوحدة أولیة وأساسیة الحقل الزراعي على مستوى -أ 

األساسیة لما تلتقي فیھا مجموعة العوامل المؤثرة في  التي تعد وحدة الدراسة المزرعة على مستوى -ب 

  . جغرافیة مكونة من عدد من الحقول الزراعیة النشاطات الزراعیة لمنطقة

زراعي متشابھة من العوامل المؤثرة في النشاط ال الذي تتجمع فیھ منظومات اإلقلیم على مستوى -ج 

 . الزراعي وعملیات النقل والتسویق لمجمل المزارع المكونة لإلقلیم

بمنظومات متباینة من  التي تتكون من األقالیم الزراعیة التي ترتبط مع بعضھا الدولة على مستوى - د

. الزراعیة وعملیات التسویق واالستھالك  وفي تنوع المحاصیل, العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي 

تبدل وتطور موضوعات الجغرافیة الزراعیة ضمن الدولة  لعب سیاسة الدولة الزراعیة دوراً ھاماً فيوت

  . والقطاعي ذاتھا على المستویین اإلقلیمي

   :جغرافیة الصناعة - 2-

 والتركیب الصناعي للمدن والعالقات المتبادلة بین المناطق الصناعیة, الصناعیة  تتناول بالدراسة المناطق

العمل والخدمات  لمدن الصناعیة والمواقع الصناعیة وكذلك توزع الخامات األولیة ومصادر الطاقة قوةوا

  : ونؤكد على نقطتین ھامتین  ,وطرق النقل

 . على عوامل الطبیعة وعلى االختالف في درجات التطور االقتصادي التباین اإلقلیمي الصناعي القائم -أ 

االقتصادي واثر ذلك على الصناعة واإلنتاج  تبادلة بین عناصر النشاطالتفاعالت والتأثیرات الم -ب 

  . الصناعي

   :جغرافیة النقل والتجارة 3- 

االقتصادیة التي كانت تعتمد على الزراعة والصناعة  تعد جغرافیة النقل والتجارة أحد مكونات الجغرافیة

ونتیجة للنمو السكاني وتزاید عدد المدن , كمیات االقتصاد العالمي  وقد نشأ نتیجة للتطور الكبیر في,

وعالمیة  وبالتالي تكونت ضرورات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ومحلیة و إقلیمیة, ) الملیونیة  ) الكبیرة

النقل داخل المدن  أدت إلى التوسع الكبیر في شق الطرقات وتحسین شبكاتھا وتعقدھا وتنوع وسائل

  . من االستعمار األوربي نیة وبعد تحرر دول العالم الناميوبخاصة بعد الحرب العالمیة الثا

   :الضرورات اآلتي وأھم ھذه

  . الكبیرة للمواد األولیة ومصادر الطاقة الحاجة – 1

واالنتقال من مرحلة االكتفاء الذاتي , وعالمیاً  ضرورة تسویق كمیات اإلنتاج الضخمة وتوزیعھا محلیاً  -2
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  . والتقسیم العالمي للعمل , لميإلى مرحلة االستھالك العا

واألریاف  الكبیر في وظائف المدن وتطور العالقة وتشابكھا بین المدن المركزیة واإلقلیمیة التوسع -3

  . المحیطة بھا

 . أصاب صناعات وسائل النقل بكافة أنواعھا التطور الذي -4

  ظھور النقل الجوي -5

  . السكك الحدیدیة والمطارات والموانئ دستھا وبناءاالھتمام الشدید بتقنیات شق الطرق وھن -6

  .وسنعود لھذه المواضیع بشئ من التفصیل والتحلیل في الفصول القادمة            

  

  

  

  

 
  

  مفھوم الموارد االقتصادیة: البحث األول ماھیة الموارد:المبحث األول 

نس�ان بفائ�دة اوبمعن�ى آخ�ر ك�ل الس�لع الت�ي ت�ؤدي وھي كل الس�لع والخ�دمات الت�ي تع�ود عل�ى اال تعریف الموارد

  .الماء، الھواء: الشباع رغبات معینة لالنسان مثل المواد الغذائیة

  :الشرطان االساسیان العتبار كل المواد خیرا :شروط االموارد 

  .تؤدي الشباع رغبة معینة لصالح البشریة -أ

  .یستطیع االنسان الحصول علیھا -ب

  :تمتاز بعدة خصائص الموارد  ان:خصائص الموارد 

أي ان��ھ یمك��ن اس��تبدال خی��ر مع��ین بخی��ر آخ��ر یع��ود ب��نفس الفائ��دة : تبدیلی��ة-1

  .واشباع نفس الرغبة كاستخدام السیارة اوالحافلة في عملیة التنقل

أي ان خیر ال تؤدي دورھا اال بتكامل مع خیر آخر  :مكملة لبعضھا البعض -2

  .رةكاحتراق الزیوت والشحوم في السیا

توج��د كمی��ات مح��دودة م��ن الخی��رات ف��ي الطبیع��ة، فاالنس��ان بعمل��ھ : الم��وارد  مح��دودة ف��ي الطبیع��ة-3           

یس��تطیع تحویلھ��ا لتلبی��ة حاجیات��ھ، ان االنس��ان اثن��اء عمل��ھ یس��تطیع تحوی��ل خی��رات ویص��ل ال��ى مرحل��ة بحی��ث ال 

ففي ھذه الحالة ینتج خیرات معینة یستھلكھا  یستطیع العمل ویتطلب ذلك كمیة معینة من الراحة لتجدید قوة عملھ،

لفترة زمنیة معینة فقط، فال یستطیع انتاج كلما یحتاجھ دفعة واحدة الن جھده محدود، فھو یحصل علیھ�ا بكمی�ات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الموارد االقتصادیة:  الثانيالفصل 



في الجغرافیة االقتصادیة محاضرات   

 

18 
 

  .محدودة تبعا لـنشاطھ

  :یرتب االقتصادیون الخیرات الى ما یلي :ترتیب الموارد 

نراھا بالعین المجردة وتقابلھ�ا حاج�ة معین�ة تلبیھ�ا وت�دخر  وھي كل الخیرات التي :المادیة الموارد -1

  .لمدة زمنیة معینة مثل المواد الغذائیة

وھ�ي تل�ك الخی�رات المعنوی�ة غی�ر الملموس�ة والنراھ�ا ب�العین المج�ردة وتقابلھ�ا  :الخدمی�ةالموارد  -2

لط�ب والتعل�یم والس�یاحة تلبیة رغبة معینة وال یستطیع االنسان اختزانھ�ا وتتمث�ل ف�ي الحالق�ة والنق�ل، ا

  .والسكن والتجارة

  :وتنقسم الى ثالثة اقسام :حسب االستھالك -3

وھ��ي تل��ك الخی��رات الت��ي ال تس��تھلك اال بع��د فت��رة  :ذات اس��تھالك متوس��ط الم��وارد -أ

  .زمنیة متوسطة كااللبسة والسیارات واآلالت والتجھیزات

ن اس�تعمالھا لفت�رة زمنی�ة وھ�ي الخی�رات الت�ي یك�و :ذات اس�تھالك طوی�ل الموارد -ب

  .المباني، الجسور والكتب: طویلة نسبیا مثل

وھ��ي تل��ك الخی��رات الت��ي تلب��ي الرغب��ات بص��فة  :ذات اس��تھالك نھ��ائي الم��وارد -ج

  .مباشرة وتنتھي دفعة واحدة مثل المواد الغذائیة

وھي عبارة عن خیرات تكون مدة استعمالھا محددة لفت�رة  :محدودة الزمن الموارد -د

  .منیة معینة فاذا استعملت بعد ھذه الفترة تعتبر نقمة ومن امثلتھا االدویةز

وھ��ي الس��لع الموج��ودة ف��ي الطبیع��ة وض��روریة لحی��اة االنس��ان  :الخی��رات الح��رة -ھ��ـ

  ).الماء والھواء(بحیث ان فقدانھا یجعل حیاتھ في خطر

 لماذا ندرس الموارد االقتصادیة:البحث الثاني 

الدول في الوقت الحاضر بدراسة الموارد االقتصادیة، حیث أنھ بقدر ما ) أن لم یكن جمیع(م یتزاید اھتمام معظ

یتاح من موارد لمجتمع ما، یتجدد مستوى الرفاھیة االقتصادیة، ناھیك عن أن غنى وفقرالدول في الوقت 

 .فاءةالحاضر یقاس لیس فقط بما في حوزتھا من موارد، ولكن أیضا بمقدرتھا على استغاللھا بك

  :وعموماً فھناك العدید من األسباب التي تدعو إلى دراسة الموارد االقتصادیة لعل من أھمھا

  :ندرة الموارد وتعدد الحاجات. أ

تواجھ كافة المجتمعات مشكلة اقتصادیة تتمثل في ندرة المتاح لدیھا من الموارد، في الوقت الذي تتعدد حاجات 
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خطورة ھذه المشكلة عندما نعرف أن ھذه الموارد، حتى في حالة زیادتھا سكانھا وتتزاید بصفة مستمرة وتبدو 

) مالتس(وھذه الحقیقة معروفة منذ القدم، فقد نبھ إلیھا . تنمو بمعدل یقل كثیراً عن معدل زیادة السكان وحاجاتھم

ل المتوالیة منذ القرن الثامن عشر حیث قدر ما معناه أنھ في الوقت الذي تتخذ فیھ الزیادة في السكان شك

  .الھندسیة، فإن الزیادة في الموارد تتخذ شكل المتوالیة العددیة

وعلى ذلك فان لم تقم ھذه المجتمعات بالتصدي لمشكلة ندرة مواردھا وقصورھا عن تلبیة حاجاتھا فقد یأتي وقت 

مفر أمام ھذه الدول بل وقد یكف بعضھا عن العطاء، ولذلك ال . تتدھور فیھ القدرة اإلنتاجیة لبعض ھذه الموارد

من بذل قصارى جھدھا في محاولة البحث عن موارد جدیدة تستطیع أن تسھم في االرتفاع بمستویات اشباعھا أو 

لیس ھذا فحسب، وإنما یتعین علیھا اوالً وقبل كل شيء أن تحاول استخدام المتاح لدیھا . على األقل تحافظ علیھا

یة االقتصادیة بمعنى وصولھا إلى التخصیص األمثل لمواردھا یعني من الموارد بأكثر الطرق كفاءة من الناح

تخصیص الموارد، عموماً، تلك الطریقة التي یتم بھا توزیعھا على استخداماتھا البدیلة المختلفة بحیث یتحقق في 

  .النھایة قدر معین من اإلنتاج

ارد یؤدي إلى تحقیق حجم معین من اإلنتاج، معیناً للمو) تخصیصاً (إذا افترضنا مبدئیاً أن ھناك نمطاً توزیعیاً 

وأمكن مع ذلك اعادة تخصیص نفس ھذا القدر من الموارد بطریقة مختلفة تولد عنھا قدر اكبر من اإلنتاج فمعنى 

ذلك أن ھذا التخصیص المبدئي لم یكن یمثل أفضل طریقة الستخدام ھذه الموارد ومن ھنا یتضح انھ من الممكن 

فإذا ما وجد ثمة . الموارد بطرق مختلفة یحقق كل منھا حجماً مختلفاً من اإلنتاج تخصیص نفس القدر من

تخصیص معین یحقق اكبر قدر ممكن من اإلنتاج، فإن أي تخصیص آخر غیره البد وأن یؤدي إلى انخفاض 

الموارد  ومن ثم یمكن تعریف التخصیص األمثل للموارد بأنھ تلك الطریقة التي یتم بھا استخدام. حجم اإلنتاج

وبتعبیر اكثر دقة، فإن التخصیص األمثل . المتاحة بحیث یتولد عن ھذا االستخدام اكبر قدر ممكن من اإلنتاج

  .للموارد ھو ذلك االستخدام الذي یترتب على أي تغیر فیھ انخفاض حجم اإلنتاج

  :التنمیة االقتصادیة. ب

دیة حیث تحاول جمیع الدول قاطبة، المتخلف منھا یعیش العالم الیوم عصراً یطلق علیھ عصر التنمیة االقتصا
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لعل من شواھد ذلك أن اطلقت ھیئة األمم المتحدة على العقد الماضي (والمتقدم، أن تقوم بتنمیة اقتصاداتھا 

  ).الثمانینیات العقد األول للتنمیة(

أن زیادة المتاح في ھذه  حیث. بحجم المتاح من الموارد وطریقة استخدامھا(وترتبط عملیة التنمیة، في الواقع 

الموارد وحسن استخدامھ یعجل بال شك بعملیة التنمیة وتختلف الدول المتقدمة عن المتخلفة من حیث حجم 

الموارد المتاحة في كل منھا، وذلك في حد ذاتھ یفرض على الدول المتخلفة ضرورة التعرف على مواردھا 

ریقة كفء حتى تتمكن من وضع وتنفیذ برامجھا وحصرھا والشروع في وضعھا في دائرة االستغالل بط

  .التنمویة الطموحة التي تساعدھا على األخذ بأسباب التقدم وتسرع بھا قدماً عن طریق الرخاء

ومن الجدیر بالذكر أن ھناك عامالً اضافیاً یعرقل مسار التنمیة االقتصادیة في الدول المتخلفة ویضع عبئاً 

أو ثورة التوقعات العالیة، ویتمثل ھذا العامل ) أثر المحاكاة(ا وھو ما یطلق علیھ اضافیاً على استخدامھا لمواردھ

بصرف  -في أن سكان الدول المتخلفة، نتیجة تقدم وسائل االتصال والمواصالت، تتعرف بسرعة وتحاول 

والخدمات ویتطلب ذلك ضرورة توفیر المزید من السلع . تقلید ھذه االنماط ومحاكاتھا -النظر عن جدوى ذلك 

المستخدمة التي لم تكن الموارد المتاحة مطالبة أصالً بتوفیرھا لو لم یمارس أثر المحاكاة ضغوطھ، وھذا في حد 

    .ذاتھ یزید من حدة مشاكل الموارد في ھذه الدول ویستدعي معالجتھا بمزید من الحكمیة والرشادة

  :حمایة الموارد والمحافظة علیھا. ج

وحیث أن الموارد االقتصادیة في أي مجتمع كما عرفنا . بأنھ مجتمع حركي ولیس ساكناً  یتمیز أي مجتمع انساني

سلفاً، ھي اصالً نادرة ومحدودة، فضالً عن أنھا لیست حكراً على جیل واحد بل ھي ملك لكافة األجیال 

وزیادتھا كلما امكن  المتعاقبة، لذلك یلزم استخدام المتاح منھا بطریقة ال تؤدي إلى تبدیدھا بل وتضمن حمایتھا

  .ذلك حتى یستمر عطاؤھا من جیل إلى جیل

وحمایة الموارد والمحافظة علیھا یتطلب حصرھا حصراً كامالً وشامالً لتحدید امكانات استغاللھا حالیاً 

  .ومستقبالً ووضع الخطط والبرامج التي تتضمن عدم االسراف في استخداماتھا

المجتمعات التي تتمثل مواردھا الطبیعیة في غابات واشجار كثیراً ما  وھناك أمثلة كثیرة على ذلك، ففي بعض
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وكذلك . تسن الدولة تشریعات تحرم قطع األشجار في مناطق معینة ولفترات معینة خوفاً من تبدید ھذه الموارد

فان ھناك بعض الدول التي قد تحرم صید بعض الحیوانات أو االسماك في سن معینة وفي مناطق معینة 

وقد تحرم دول أخرى أو تحد من استخراج معادن معینة من مناجم معینة في أوقات معینة وكل . صول محددةولف

  .ذلك ھو بھدف المحافظة على الموارد وضمان عدم استنفاد قدراتھا اإلنتاجیة

یة بالعدید من االجراءات التي تھدف إلى حما -منفردة أو مجتمعة  - ومن ناحیة اخرى، قد تقوم بعض الدول 

وكان غرضھ الرئیسي جذب االنتباه إلى  1972البیئة من التلوث منھا مؤتمر ستوكھولم الذي عقد في یونیو 

   .المخاطر المتولدة عن التلوث

  :آثار الحروب. د

أو من ) الحروب العربیة االسرائیلیة(تمثل الحروب عامة سواء كانت دوافعھا الحصول على األرض مباشرة 

عبئاً على الموارد االقتصادیة المتاحة البشریة منھا وغیر ) الحروب االستعماریة(وارد أجل السیطرة على الم

  .البشریة

فبالنسبة للموارد البشریة، یتمثل ھذا العبء في فقدان كامل لجزء من القوى البشریة متمثالً في شھداء الحروب 

المجتمع أن یضمن لھم حیاة كریمة أو في ظھور قوة عاملة غیر منتجة مثل مشوھي الحروب الذین یتعین على 

وبالنسبة للموارد غیر البشریة، تؤدي الحروب إلى استخدام جزء منھا في اإلنتاج . نظیر ما قدموه لھ من خدمات

الحربي، مما یعني تحول ھذه الموارد بعیداً عن اإلنتاج المدني، باإلضافة إلى تخصیص جزء من اإلنتاج المدني 

وھذا یعني انخفاضاً في مستوى الرفاھة االقتصادیة للمجتمع متمثالً في . وات المسلحةوتوجیھھ لخدمة مطالب الق

انخفاض حجم السلع المدنیة الذي كان یمكن أن یتحقق لو أن ھذا الجزء من الموارد لم یخصص لخدمة 

المنشآت  باإلضافة إلى ذلك فللحرب أثر مباشر یتمثل في الدمار الذي یلحق بالكثیر من. األغراض العسكریة

القائمة وتوقف بعض أوجھ النشاط االقتصادي كلیاً أو جزئیاً وھي أمور تمثل بال شك ضیاعاً لجزء كبیر من 

  .موارد المجتمع واستنزافاً لھا

وبسبب توقف، أو التھدید بتوقف، طرق المواصالت نتیجة الحروب فقد تضطر بعض الدول إلى استغالل جزء 
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مثال . صادي، وذلك بتوجیھھا إلى انتاج سلع لم تكن لتنتجھا في الظروف العادیةمن مواردھا استغالالً غیر اقت

ذلك ما فعلتھ انجلترا خالل فترة الحربین العالمیتین، حیث اقتضتھا ظروف الحرب إلى التوسع في اإلنتاج 

  .الزراعي فاستغلت أراضي لم تكن مھیئأة لالستغالل الزراعي من قبل

توزیع الموارد بین دول العالم ادى إلى تسابق بعض الدول الكبرى في محاولة  باإلضافة إلى ذلك، فإن سوء

لفرض سیطرتھا على المصادر األولیة في بعض الدول االخرى، األمر الذي أدى إلى انقسام العالم إلى كتل 

 .واحالف یسعى كل منھا إلى تحقیق اكتفاء ذاتي فیما بینھا

 أنواع الموارد:البحث الثالث 

   :معظم الكتابات التقلیدیة اتجاھاً مؤداه تقسیم الموارد استناداً إلى ثالثة معاییر، وھيتتبنى 

 

  :معیار التوزیع الجغرافي. أ

وعلى اساسھ یكون المورد إما متوافراً في جمیع األماكن كاألوكسجین في الھواء، أو في اماكن متعددة 

ادن التي في جوف األرض، أو متمركزاً في مكان كاألراضي الصالحة للزراعة، أو في أماكن محدودة كالمع

  .واحد مثل النیكل في كندا

  :معیار القدرة على التجرد. ب

وتبعاً لھ یكون المورد إما متجدداً، كاألشجار والغابات والثروة الحیوانیة، أو فانیاً مثل زیت البترول والفحم 

  .والغاز الطبیعي

  :معیار األصل. ج

  .ما طبیعیاً أو بشریاً، أو مصنعاً ووفقاً لھ یكون المورد إ

وفي الواقع فإن ھذه المعاییر الثالثة لیست مانعة بالتبادل، بمعنى أن األخذ ببعضھا ال یتعارض مع األخذ بغیره، 

، فانیاً )من حیث أصلھ(فقد یكون مورد ما، طبیعیاً . فضالً عن أنھا تتكامل معاً في توصیف المورد محل البحث

كما ھو الحال بالنسبة ) من حیث توزیعھ الجغرافي(، ومتوافراً في أماكن محدودة )التجدد من حیث قدرتھ على(
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ھو الذي یمیز بینھا من حیث  - للموارد  -عریض  -ومن ھنا یوجد، في رأینا، ثمة تقسیم واحد . للبترول مثالً 

اخل كل فرع من فروع األصل، أما التقسیمات األخرى فال تعدو أن تكون مجرد تقسیمات جزئیة مشتركة في د

  .ھذا التقسیم األساسي

نتناول فیما یلي أنواع الموارد من حیث أصلھا، موضحین بالنسبة لكل نوع طبیعة توزیعھ الجغرافي (وعلى ھذا 

   :كلما كان ذلك ممكناً  -وقدرتھ على التجدد 

  :الموارد الطبیعیة -أوالً 

ولذلك ركزوا على أنھا اصیلة ال ) سطح األرض(لقدامى كانت الموارد الطبیعیة تعني عند معظم االقتصادیین ا

تھلك، غیر أن الفكر االقتصادي المعاصر ینظر إلى الموارد الطبیعیة نظرة اكثر عمومیة وشموالً، فیعرفھا بأنھا 

فمثالً، المخزون الطبیعي من . في ایجادھا -مباشر  -أیة أشیاء مادیة لھا قیمة اقتصادیة لیس لإلنسان دخل 

دن، ومدى توافر المصاید والغابات، وكذلك المناخ والتضاریس والمساقط المائیة والموقع الجغرافي، كلھا المعا

أشیاء لھا تأثیر على الثروة القومیة، وذلك دون أن یكون لإلنسان دخل مباشر في ایجادھا، وعلى ذلك یمكن 

فسطح األرض . ه بالموارد الطبیعیةالقول بأن سطح األرض وما علیھ وما حولھ، وما في داخلھ، ھو ما نقصد

من یابس وماء، وما یتمیز بھ من تضاریس ومناطق مناخیة متباینة یؤثر بطریقة مباشرة على نوعیة النشاط 

االقتصادي الذي یمارسھ سكان كل منطقة فعلى سبیل المثال، نجد أن سكان المناطق الساحلیة والمناطق المشتملة 

والصید كما أن المناخ ) النقل البحري(ز نشاطھم االقتصادي اساساً بالتجارة على مسطحات مائیة كبیرة، یتمی

یؤثر بطریقھ مباشرة في تحدید نوعیة  -باإلضافة إلى نوعیة التربة الموجودة  -الذي تتمیز بھ المناطق المختلفة 

  .فسھالنشاط الزراعي الذي یمارسھ سكان كل منطقة، باإلضافة إلى تحدید طول الموسم الزراعي ن

... من ثروات معدنیة كالحدید والفحم والنحاس والبترول) القشرة االرضیة(كذلك، فیما یحتویھ باطن األرض 

یعتبر من الموارد الطبیعیة التي یحدد مدى توافرھا، طبیعة النشاط االقتصادي الرئیسي لسكان المناطق التي . الخ

. فتتمثل في الغالف الجوي الذي یحیط بالكرة األرضیةأما ما یحیط باألرض من موارد طبیعیة، .  یتوافر فیھا

بالرغم  -وإذا كان الغالف الجوي یعتبر من الموارد الطبیعیة التي ال تزال بكراً لم تستغل كما یجب حتى اآلن 
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ا في المجاالت المختلفة كثیراً م) والتقني(فان اضطراد التقدم االقتصادي  -من أنھا تعد بامكانات كبیرة مستقبالً 

ومن ھنا ظھرت مشكلة تلوث البیئة، ولھذا السبب بدأ حدیثاً االھتمام بالمحافظة . یترتب علیھ تلوث ھذا الغالف

  .على الموارد من خالل المحافظة على البیئة المحیطة باإلنسان، حتى تظل خالیة من التلوث بقدر اإلمكان

یكون متوفراً في جمیع األماكن بحیث ال یواجھ  وبالنسبة للتوزیع الجغرافي للموارد الطبیعیة، فإن بعضھا قد

. اإلنسان أیة صعوبات في سبیل الحصول علیھ، ومن ثم ال یصاحب عملیة إنتاجھ أو توزیعھ أیة مشكلة اقتصادیة

ومن أمثلة ذلك غاز األوكسجین الموجود في الھواء حیث یحصل كل كائن حي على احتیاجاتھ من دون مقابل 

ھنا، إلى أن ذلك لیس صحیحاً على إطالقھ فإن في بعض األحیان یطلب األوكسجین معبأً على انھ یجب اإلشارة 

في صورة خاصة لمواجھة احتیاجات طبیة أو صناعیة مختلفة، وعندئذ یكون لھ مقابل مباشر، وحدیثاً، أصبح 

ابالً غیر لكي یحصل على األوكسجین الذي یكون مصدره الھواء، أن یدفع في سبیل ذلك مق -على اإلنسان 

مباشر، یتمثل في تكالیف تنقیة الھواء الجوي من التلوث المصاحب للتقدم الصناعي، كذلك قد تكون بعض 

الموارد الطبیعیة متوافرة في أماكن متعددة، وھذه الموارد تتفاوت درجة توافرھا أو ندرتھا من أقلیم آلخر 

ویتحدد ھذا السعر كما ھو الحال بالنسبة ألي سلعة . اوبالتالي یكون لھا سعر یتعین أداؤه في مقابل الحصول علیھ

ومثال ذلك األراضي الصالحة لمختلف أغراض االستغالل االقتصادي . من السلع بتفاعل قوى العرض والطلب

الخ أیضا قد تتوافر بعض الموارد الطبیعیة في أماكن ... كالزراعة والرعي واقامة المصانع والمساكن والطرق

لموارد تتوافر في أماكن دون أخرى، األمر الذي تنجم عنھ مشاكل اقتصادیة تتعلق بتسعیرھا وھذه ا. محدودة

. نظراً الختالف ظروف الطلب علیھا والعرض منھا، ومثال ذلك المعادن التي یتركز وجودھا في أماكن محدودة

دیر في مالیزیا وبولیفیا فالبیترول، مثالً، یتركز معظم انتاجھ في منطقة الشرق األوسط، ویتركز انتاج التص

من اإلنتاج العالمي %) 90(كما تقوم المانیا وفرنسا والوالیات المتحدة بانتاج ما یزید على . واندونیسیا وتایالند

ومن الجدیر بالذكر ھنا، أنھ إلى جانب المشاكل االقتصادیة التي تثیرھا ندرة ھذه الموار فھناك العدید . للبوتاس

تتعلق بالمنطق القلیلة التي توجد فیھا ھذه الموارد الطبیعیة التي تتركز  - بل والعسكریة  - من المشاكل السیاسیة 

التي تستخدم في ) الكربولیت(في مكان واحد مثل النیكل الذي تنفرد كندا بانتاج معظمھ، كما تتركز مادة 
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  ).جرینالند(استخالص األلومنیوم، في الساحل الغربي لجزیرة 

الموارد الطبیعیة على التجدد فنجد أن بعضھا یعتبر موارد متجددة حین یمكن أن تستمر في  أما بالنسبة لمقدرة

فالتربة الزراعیة إذا امكن الحفاظ على . العطاء، بشرط أن یستمر اإلنسان في الحفاظ علیھا وعدم اجھادھا

یترتب على ذلك انخفاظ خصائصھا وعدم اجھادھا، فإنھا تظل مستمرة في العطاء أما إذا أسيء استغاللھا فقد 

ومثال األرض الزراعیة في مصر غیر بعید، فقد انتشرت ظاھرة تجریفھا . انتاجیتھا وضعف معدالت عطائھا

وال یخفى ما في ذلك من خطورة تؤثر على اإلنتاجیة الزراعیة . للحصول على الطین الالزم لعمل طوب البناء

لي والذي ترتب علیھ احتجاز كمیات الطمي التي كانت لألرض فتضعفھا، خاصة بعد إقامة مشروع السد العا

ترد سنویاً لتضیف قوة إنتاجیة جدیدة لألرض الزراعیة على ضفاف وادي النیل الدائم دون إقامة مشروعات 

للصرف، ارتفاع نسبة منسوب المیاه فیھا مما أدى إلى اضمحالل انتاجیتھا ومن ناحیة أخرى تعتبر بعض 

ومثال ذلك الموارد المعدنیة والنفط وحیث أن ھذه الموارد قد تفنى في . ة أو غیر متجددةالموارد الطبیعیة فانی

  .یوم ما، فعلى اإلنسان أن ینظم استغاللھا ویحافظ على الرصید المتاح منھا مراعاة لمصالح األجیال القادمة

  :الموارد البشریة: ثانیاً 

وفي دراستنا للموارد البشریة، . لمتاحة، عاملة وغیر عاملةتتمثل ھذه الموارد في حجم ونوعیة القوى البشریة ا

أو ما یعرف براس المال البشري، ال ینحصر اھتمامنا في دراسة مشاكل السكان، واعدادھم ومعدل تزایدھم 

وفیما یتعلق بنوعیة العنصر . فقط، بل نھتم إلى جانب ذلك بدراسة العوامل التي تؤثر في نوعیة العنصر البشري

والنوعیة المكتسبة تتمثل في ) أو الذاتیة(یمكن أن نمیز اساساً، بین النوعیة المكتسبة وغیر المكتسبة . البشري

مجموعة من الصفات والخبرات والمھارات والكفاءة، التي ال یولد اإلنسان بھا بل یكتسبھا عن طریق التعلیم 

اھب الخاصة الفنیة أو االبتكاریة التي یخص بھ أما النوعیة الذاتیة فنقصد بھا المو. والتدریب والرعایة الصحیة

وھذه النعم ال یستطیع اإلنسان أن یكتسبھا بأي ثمن أو تحت أي . هللا سبحانھ فئة قلیلة من البشر یولدون بھا

. ظروف ، وإن كان من الممكن تنمیة المواھب وصقلھا وتھیئة الظروف الالزمة الستمراریتھا وإثرائھا

 - الماضیین وبالتحدید مع بدایة الستینیات  -ة المورد البشري، بدأ حدیثاً خالل العقدین وعموماً، نظراً ألھمی
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وفي الواقع، فإن . كفرع مستقل من فروع علم االقتصاد) اقتصادیات الموارد البشریة(االھتمام جدیاً بدراسة 

وتوزیع القوى البشریة، دراسة اقتصادیات الموارد البشریة تركز اساساً على ثالثة عوامل تؤثر في نوعیة 

فاقتصادیات التعلیم واقتصادیات الصحة تؤثر في نوعیة المورد البشري، بینما تؤثر اقتصادیات الھجرة في 

أما من ناحیة الكمیة، فیلزم دراسة حجم السكان ومعدل تزایدھم والمشاكل التي قد تنجم . توزیع الموارد البشریة

وترتبط ھذه المشاكل كلھا بالحجم المتاح من . النقل والمواصالتعن ذلك مثل مشكالت الغذاء واإلسكان و

كمستھلك لإلنتاج من ) السكان(الموارد الطبیعیة والمصنعة والقوى العاملة من ناحیة، وحجم الموارد البشریة 

  .ناحیة أخرى

وافراً في كل أن العنصر البشري لیس مورداً مت أساساومن ناحیة التوزیع الجغرافي للموارد البشریة، نذكر 

وجود حد أدنى من الظروف التي  -ككائن حي  -حیث یلزم نظراً لطبیعتھ الخاصة ) أي لیس سلعة حرة(مكان 

تسمح لھ بالكینونة، فاإلنسان ال یعیش إال على سطح الیابسة، لیس ھذا فحسب بل أن كثیراً من المناطق على 

البشر مثال ذلك ثالجات المناطق القطبیة المتحدة لظروفھا غیر المالئمة بحیاة  -ال تسمح  -سطح الیابسة 

كذلك نجد ھناك . الشمالیة والجنوبیة، بعض أحراش أفریقیا االستوائیة، بل وفي بعض بقاع األقالیم المداریة ذاتھا

فالھند والصین ومصر من الدول التي . مناطق تتمتع بالكثافة السكانیة ومناطق أخرى تتمیز بالخفة السكانیة

بینما استرالیا وكندا . ن مشاكل التزاید السكاني الرھیب واضطراد زیادة معدل النمو السكاني أیضاتعاني م

شمال أوربا ال تزال تمر بمرحلة الخفة السكانیة، ومن الجدیر (وبعض دول أوروبا خصوصاً الدول االسكندنافیة 

حتى لیختلط األمر على المرء فیما إذا أن الدول التي تكتظ بالسكان، معظمھا من الدول المتخلفة، . بالمالحظة

كان التزاید السكاني بھذه الدول سبباً في التخلف أم نتیجة لھ ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى إذا جاز لنا أن 

نتكلم عن فئات نوعیة للمورد البشري كمصدر لعنصري العمل والتنظیم ألمكن أن نقول أن العمل غیر الماھر 

أما العمل نصف الماھر والماھر وعنصر . ن عدیدة بل في كل مكان مأھول بالبشرھو عنصر متوفر في أماك

ومن المھم أن نذكر أن ھذا ال یعني . التنظیم، فھي من قبیل الموارد النادرة التي ال تتوافر إال في أماكن محدودة

ألن عامل الھجرة یمارس أن األماكن التي ال یتوافر فیھا العمل الماھر أو التنظیم ستظل محرومة منھا دائماً 
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تأثیره الملحوظ في اعادة تشكیل نمط التوزیع الجغرافي لھذین العنصرین بین الدول المختلفة، وبذلك یعمل على 

  .تحقیق قدر من التوازن النسبي بین العمل وعوامل اإلنتاج األخرى

ما یتم المحافظة علیھا ورعایتھا أما من حیث قدرة الموارد البشریة على التجدد، فإنھا تنقسم باالستمراریة طال

فالعمل غیر الماھر یمكن أن یتحول إلى عمل ما ھر عن طریق تھیئة الظروف المناسبة مثل . وعدم اجھادھا

تصمیم البرامج التعلیمیة وإعداد مراكز التدریب ومنح الفرص للمواھب الشابة لتبّوء المراكز القیادیة في 

م للحوافز والدوافع التي تعمل على خلق مثل ھذه الموارد النادرة في فضالً عن ضرورة تبني نظ. المشروعات

المناطق التي تفتقر إلیھا، ناھیك عن عدم ھجرة الموجود منھا إلى مناطق أخرى، ولیس یخفى أن كثیراً من دول 

من مشكلة  تعاني) العمل الماھر والتنظیم(التي تفتقر إلى ھذین العنصرین  -ومن بینھا مصر  -العالم المتخلفة 

إلى الخارج، سواء كان الدافع إلى ذلك ھو الحصول على فرص حیاة أفضل أو سعیاً إلى ما قد ) ھجرة العقول(

باإلضافة إلى ذلك یجب االھتمام . یوفر لھم إمكانیات التقدم أو ھرباً من مشاكل اجتماعیة أو سیاسیة أو غیرھا

دة كمیة في حجم العنصر البشري عن طریق تخفیض بالبرامج الصحیة، فبجانب أنھا تؤدي إلى تحقیق زیا

معدالت الصرفیات، إال أنھا من الناحیة النوعیة ثبت وجودھا بالنسبة إلى قدرة العنصر البشري على التجدد، 

   .حیث أن التحسینات في المستویات الصحیة تؤدي إلى تحسین نوعیة العنصر البشري بزیادة قدرتھ اإلنتاجیة

  :لمصنعةالموارد ا: ثالثاً 

ویضم رأس المال المادي . وھذه الموارد ھي نتاج تفاعل اإلنسان مع الطبیعة وتعرف اساساً برأس المال المادي

مكونات عدیدة مثل الموارد الطبیعیة المستخرجة من األرض بعد معالجتھا صناعیاً وتحویلھا إلى معدات وآالت 

ساسیة من مباني وخالفھ والتي تسبق النشاط الصناعي، وجمیع التجھیزات األ) كالحدید واأللومنیوم(إنتاجیة 

ھي شكل من ) كالقمح والقطن والصوف(كذلك فالمنتجات الزراعیة التي تدخل كمواد أولیة في بعض الصناعات 

والموارد المصنعة ال تنصب فقط على رأس المال المادي بأشكالھ المختلفة، بل . أشكال رأس المال المادي

البنیة (أو ما یعرف باسم ) رأس المال االجتماعي(ع آخر من رأس المال یطلق علیھ البعض تنسحب أیضا إلى نو

والذي یتمثل في مجموعة الطرق واالنشاءات والجسور وخطوط السكك الحدیدیة وبعض ) االقتصادیة األساسیة
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ناصر ونفق أحمد حمدي المجاري والمحطات المائیة التي استحدثھا اإلنسان مثل قناة السویس وقناة بنما وبحیرة 

  .الذي یمر من تحت قناة السویس رابطاً صحراء سیناء بمصر األم

ویمثل رأس المال االجتماعي ضرورة اساسیة لمزاولة النشاط الصناعي لما لوجوده من أھمیة قصوى فیما 

ھناك بعداً جدیداً وحدیثاً، فإن . یتعلق بربط مواطن وجود المواد األولیة بأماكن اإلنتاج ثم بأماكن االستھالك

لما لذلك من آثار مباشرة وملموسة على مستوى ) المعرفة التقنیة(یضاف إلى تعریف رأس المال وھو مستوى 

اإلنتاج خصوصاً مع استمرار التقدم والتغیر التقني وفي رأینا أن ھناك شكال آخر من أشكال الموارد المصنعة 

ویمكن أن نعتبر . وھو ما یمكن أن نسمیھ بالمعالم األثریة -تزال  وال -زادت أھمیتھ النسبیة في اآلونة األخیرة 

المعالم األثریة أحد مكونات رأس المال المادي حیث أنھا تساھم في خلق وتنشیط صناعة جدیدة ھي صناعة 

في وھذه الصناعة لھا العدید من اآلثار المباشرة وغیر المباشرة على مستوى العمالة واالنتاج والدخل . السیاحة

ومن ناحیة التوزیع الجغرافي، فإن الموارد المصنعة بعضھا موجود في أماكن . المجتمعات التي ال توجد بھا

عدیدة مثل المنتجات الزراعیة التي تدخل كمواد أولیة في بعض الصناعات كالقمح والقطن والصوف وبعضھا 

  .یوجد في أماكن محدودة كالحدید واأللومونیوم والمعالم األثریة

ا من حیث القدرة على التجدد فإن بعض الموارد المصنعة یمكن أن یستمر اإلنسان في الحفاظ علیھا مثل راس أم

بینما بعض الموارد المصنعة یعتبر من قبیل الموارد الفانیة مثل المنتجات . المال االجتماعي والمعالم األثریة

 .أو الموارد الطبیعیة المعالجة صناعیاً  -الزراعیة األولیة 

 عالقة الموارد االقتصادیة بعلمي االقتصاد والجغرافیا:البحث الرابع 

تكون لھ حدود  - المعرفة العلمیة بناء متماسك متصل الحلقات فما علم من العلوم خصوصاً العلوم االجتماعیة 

أو ) تواھامح(ببعض العلوم القریبة منھ سواء في مادتھا  -بشكل أو بآخر  -قاطعة فاصلة، بل عادة ما یرتبط 

ویقف علماء االقتصاد . والموارد االقتصادیة كعلم، یتصف أیضا بھذه السمة) أدواتھا التحلیلیة(منھجھا 

والجغرافیا على راس العلوم التي تربطھا بعلم الموارد االقتصادیة وشائج صلة قویة ومرجع ھذه الصلة أن 

یة تمثل أصل المشاكل العدیدة التي یواجھھا اإلنسان فاالحتیاجات اإلنسان. اإلنسان یواجھ مشكلة ثنائیة األبعاد
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ویحاول التغلب علیھا منذ بدء الخلیفة وإلى یومنا ھذا وفي محاولتھ الشباع ھذه االحتیاجات، كان على اإلنسان 

 ومن ھنا بدأ. أن ینتج العدید من السلع والخدمات المختلفة، وھو أمر ال یتحقق لھ بدون توافر الموارد االقتصادیة

 .اإلنسان االھتمام بالبحث عن مصادر تلك الموارد

وخالل رحلة عمره عبر حقب عدیدة من الزمان، تأكد لھ أن ھذه الموارد نادرة، فضالً عن أن حاجاتھ متزایدة 

وھكذا تظھر ثنائیة المشكلة حیث یتمثل بعدھا األول في البحث عن الموارد، وبعدھا الثاني في كیفیة . وال تنتھي

وھو البحث عن الموارد، نذكر انھ كان على  -وفیما یتعلق بالبعد األول من المشكلة . ھذه الموارداستخدام 

اإلنسان أن یحدد أنسب المناطق التي تتوافر فیھا الظروف المالئمة لتحقیق منتجات معینة یستھدفھا إلشباع 

  .حاجاتھ

تھتم بتحلیل المتغیرات المكانیة بداللة المناطق وھنا تظھر أھمیة علم الجغرافیا وصلتھ بعلم الموارد فالجغرافیة 

واألقالیم الموجودة فیھا، فضالً عن تحلیل العالقات التي تنشأ بین ھذه المتغیرات المكانیة وبین الظواھر الطبیعیة 

لسطح األرض من ناحیة وبین الظواھر البشریة وحیاة اإلنسان من ناحیة أخرى وھكذا تتضح عالقة علم 

لم الموارد االقتصادیة فكثیر من المنتجات ال یمكن تحقیقھا إال بتوافر صفات جغرافیة معینة الجغرافیا بع

من  -وبالطبع، فإن علم الجغرافیا، باھتمامھ بالتوزیع الطبیعي للحیاة النباتیة ) كالتضاریس ونوع التربة والمناخ(

لة اإلنسان حل مشكلة تحدید أنسب األماكن حیث مالئمة المناطق المختلفة لكل نوع منھا، یقدم ید العون في محاو

ولعل ھذا ھو السبب الذي من أجلھ جرى العرف التقلیدي عند دراسة . لممارسة النشاط اإلنتاجي المالئم لھا

وفي الواقع ال تعدو ... الخ... الموارد االقتصادیة أن یقوم بدراسة المنتجات الزراعیة كالقمح والرز والسكر والبن

سة أن تكون مجرد دراسة لجغرافیا المنتجات من حیث تحدید انسب أماكن إنتاجھا، وھو أمر مثل ھذه الدرا

إلى  -كان یعتبر  -ومن الجدیر بالذكر أن العرف التقلیدي : یحصرھا في مجال ما یسمى بالجغرافیا االقتصادیة

ذي یختلف معھ كثیراً، والذي أن الجغرافیا االقتصادیة والموارد االقتصادیة مترادفان، األمر ال -فترة قریبة 

تتضح مبرراتھ من مناقشتنا التالیة للبعد الثاني من المشكلة والخاص بكیفیة استخدام الموارد االقتصادیة أن 

دراسة كیفیة استخدام الموارد االقتصادیة والحفاظ علیھا وتنمیتھا ھو الذي یضعنا في قلب الدراسة االقتصادیة 

على مستوى المعیشة لسكان ھذه  -كما سبق أن ذكرنا  -ارد المتاحة لدولة ما یؤثر فحجم المو. للموارد المتاحة



في الجغرافیة االقتصادیة محاضرات   

 

30 
 

ھي تلك ) دول العالم الثالث(فالدول الفقیرة والمتخلفة . الدولة، وعلى درجة التقدم االقتصادي التي وصلت إلیھا

المتقدمة اقتصادیاً، فھي التي  أما الدول الغنیة. التي تعاني من نقص الموارد االقتصادیة المتاحة وسوء استخدامھا

. حباھا هللا سبحانھ وتعالى بقدر اكبر من الموارد االقتصادیة والتي نجحت في استغاللھا بأفضل الطرق الممكنة

فمستوى . ھذا یوضح، باقصر الطرق، العالقة المباشرة بین مستوى الرفاھة االقتصادیة وحجم الموارد المتاحة

باشرة على حجم المنتجات الممكن تحقیقھا وھذه بدورھا تعتمد على حجم الموارد الرفاھة االقتصادیة یعتمد م

ولما كان علم االقتصاد . ولذلك یمكن القول بأن مستوى الرفاھة ھو دالة في حجم الموارد المتاحة. المتاحة

م بالقدر المتاح یحاول، في نھایة األمر، العمل على زیادة مستوى الرفاھة االقتصادیة، لإلنسان، وھو أمر محكو

. من الموارد، فقد اصبح من المحتم االھتمام بطریقة استخدام ھذه الموارد بأكبر قدر ممكن من الرشد والكفاءة

 .ومن ھنا تظھر بوضوح أھمیة الربط عند دراستنا للموارد بین البعدین الجغرافي واالقتصادي

                     

 
 
 
 

  

إن اإلنسان منذ الخلیقة یسعى لتلبیة رغباتھ دائما باذال م�ن أجلھ�ا جھ�ودا مختلف�ة معتم�دا  :مفھوم اإلنتاج-1

عل�ى الطبیع�ة المحیط��ة ب�ھ، واإلنس�ان نفس��ھ بم�ا یق�وم ب��ھ م�ن عم�ل وم��ا یس�تعمل م�ن وس��ائل، وف�ي النھای��ة 

تمث�ل ف�ي فھ�ذه العملی�ة المعق�دة ت. یحصل على خی�رات مختلف�ة تش�بع رغبات�ھ وحاجات�ھ لفت�رة زمنی�ة مح�ددة

مجم�وع الس�لع "إذن فاإلنت�اج . اإلنتاج، فھي ج�وھر المجتم�ع والعالق�ات المختلف�ة ب�ین عناص�ره ومتعاملی�ھ

وعناصر اإلنت�اج "  والخدمات التي نحصل علیھا بتظافر عناصر اإلنتاج المختلفة في مكان وزمان معینین

عل�ى الطبیع�ة لیس�تخرج منھ�ا  ثالث الطبیعة وھي موضوع العمل والعمل وھ�و جھ�د اإلنس�ان ال�ذي نجری�ھ

من��افع، وس��یلة العم��ل وھ��ي رأس الم��ال المؤل��ف م��ن زم��رة خاص��ة م��ن األم��وال تس��اعد عل��ى جع��ل العم��ل 

إن ھ�ذه العناص�ر . البشري أكثر مردودا وبالتالي على عملیة اإلنتاج أكثر سھولة واإلنتاج نفس�ھ أكث�ر كمی�ة

الفعال والمبدع فیھا، فھو أكثر اھمیة أما العوام�ل  لیست متساویة في أھمیتھا ألن عمل اإلنسان ھو العنصر

إن عملی�ة اإلنت�اج ھ�ي م�زج العناص�ر . الطبیعیة فإنھا تتلقى العم�ل وال تق�وم ب�ھ فھ�ي منفعل�ة ولیس�ت فاعل�ة

 .المختلفة بطریقة مثلى

  اإلنتاج : لفصل الثالثا
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إن ال�ذي ی��دفع المنتج��ین إل�ى ع��رض منتج��اتھم ف��ي الس�وق ھ��و جان��ب الطل�ب م��ن قب��ل المس��تھلكین 

  .ض السلع والخدمات القیام بعملیات اإلنتاج المختلفةوبمقتضى عر

وقد تطورت نظریة اإلنتاج كغیرھا من النظریات االقتصادیة األخ�رى تط�ورا كبی�را من�ذ عھ�د الطبیعی�ین، 

فقد نظر الطبیعی�ون إل�ى اإلنت�اج عل�ى أن�ھ خل�ق الم�ادة، ولھ�ذا اعتب�روا الزراع�ة ھ�ي العم�ل المن�تج الوحی�د 

ي الكثیر من الطیبات من بذور قلیل�ة ولھ�ذا فھ�ي منتج�ة، بینم�ا نظ�روا إل�ى التج�ارة فاألرض في رأیھم تعط

  .والخدمات األخرى على أنھا أعمال غیر منتجة

ولكن بعد أن قام النظام االقتصادي الحدیث على التخصص ل�م یع�د ھن�اك احتم�ال لتقس�یم األنش�طة 

  .المختلفة إلى منتجة وغیر منتجة

عتبار اإلنتاج لیس خلق المادة كما ظن األولون، وإنما ھو خلق المنفع�ة، وذھب الفكر الحدیث إلى ا

فالخ�الق ل�یس م�ن . بمعنى آخر إیجاد اس�تعماالت جدی�دة ل�م تك�ن موج�ودة مك�ن قب�ل. أو إضافة منفعة جدیدة

ص�نع اإلنس�ان، وإنم�ا ھ�و م�ن عم�ل ینف�رد ب�ھ الخ��الق المب�دع س�بحانھ وتع�الى، وك�ل م�ا ف�ي طاق�ة اإلنس��ان 

  .  إنما ھو تغییر شكل المادة بما یتناسب وطرق إشباعھا للحاجات ومقدوره

  

بما أن اإلنتاج ھو مجموع السلع والخدمات الت�ي نحص�ل علیھ�ا بتض�افر عناص�ر اإلنت�اج المختلف�ة 

ولتوفیر تلك السلع والخدمات كثیرا م�ا یحت�ار اإلنس�ان ح�ین یح�اول العث�ور عل�ى إجاب�ة ش�افیة عل�ى س�ؤال 

ألیس�ت ھ�ذه مس�ألة شخص�یة تختل�ف م�ن ف�رد آلخ�ر ). حیاة أفضل التي یس�عى إلیھ�ا دائم�ا( ماذا نعني : مثل

وم�ع ھ�ذا ف�نحن . بل ألیست ھي مسألة نسبیة تختلف من وقت آلخر ومن طرف آلخر . ومن مجتمع آلخر؟

نتفق م�ع ھ�ؤالء االقتص�ادیین ال�ذین رؤوا ف�ي عملی�ة التنمی�ة ف�ي ھ�ذا الوق�ت م�ن الق�رن العش�رین إنھ�ا تل�ك 

جھود الت�ي تس�عى لتحقی�ق ث�الث إنج�ازات أو ث�الث ق�یم أساس�یة تش�كل ج�وھر التنمی�ة وھ�دفھا النھ�ائي ال ال

وفي فترة زمنیة معینة وھ�ذه األھ�داف . یختلف كثیرا عن الشكل الذي تتخذه عملیة اإلنتاج في مجتمع معین

  :نذكر منھا

والت��ي ب��دونھا تص��عب الحی��اة كالمأك��ل  احتیاجات��ھ األساس��یة(للف��رد  :إش��باع الحاج��ات األساس��یة لألف��راد -أ

وإذا ح�دث ). والمسكن والملبس والعالج والحمایة من الشرور واألعداء واألمن الداخلي وال�دفاع الخ�ارجي

غی��اب أو نق��ص ش��دید ف��ي ع��رض واح��دة م��ن ھ��ذه االحتیاج��ات أمكنن��ا الق��ول أن أح��د مس��ببات التخل��ف ق��د 

  ). اإلنتاج(إال بالعملیة اإلنتاجیة  تواجدت وال تتوفر ھذه االحتیاجات سالفة الذكر

  :تحقیق الذات وتأكید الشعور باإلنسانیة لدى الجمیع -ب

لخدم�ة اآلخ�رین أو مج�رد آل�ة ض�خمة ت�دیرھا ). أداة(أن یشعر اإلنسان أنھ إنسان وأنھ لیس مجرد 

ند التعامل معھ وأن یشعر أنھ لھ كیان یحترم كرامة تؤخذ في الحسبان ع. وتحركھا أو توقفھا قوى أكبر منھ
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واعت�راف بإنس�انیتھ ف�ي مواجھ�ة . من جانب الدول�ة أو المجتم�ع ش�رف تح�رص الق�یم الس�ائدة عل�ى حمایت�ھ

  .الجمیع ھذا كلھ جانب آخر لمعنى الحیاة الطیبة

ونعني ھنا الحریة ب�المفھوم االقتص�ادي ف�ي التح�رر م�ن اس�تعباد  :إتاحة الحریة والقدرة على االختیار -ج

ی��ة والحاج��ة والع��وز، والتح��رر م��ن قھ��ر الظ��روف البیئی��ة والثقافی��ة لإلنس��ان والتح��رر م��ن الظ��روف الماد

لإلنس��ان ف��ي مج��ال ). ام��رأة أو طف��ل أو رج��ل(العبودی��ة ف��ي مج��ال العم��ل والتح��رر م��ن عبودی��ة اإلنس��ان 

  .العبادات والمعتقدات والتي تعیق انطالق اإلنسان من أجل تحقیق حیاة أفضل لنفسھ ولمجتمعھ

ة فرص لحصول األفراد على احتیاجاتھم األساس�یة م�ن مأك�ل ومل�بس ومس�كن وحمای�ة دون وإتاح

  .وبالتالي تنویع رغباتھم مما یخلق المنافسة في اإلنتاج. قیود

وبالتالي فاإلنتاج ھو المادة األولیة التي تستخدمھا دولة من ال�دول للحص�ول عل�ى تنمی�ة اقتص�ادیة تتماش�ى 

  .الجدید مع نظام االقتصادي العالمي

  

إن ھذه العملیة اإلجتماعی�ة تمث�ل ج�وھر المجتم�ع، والعالق�ات اإلجتماعی�ة ب�ین مختل�ف  :عالقات اإلنتاج-2

  :المتعاملین اإلقتصادیین تنشأ أثناء عملیة اإلنتاج، فمن خاللھا نبین المذھب اإلقتصادي السائد وھي

صاد الزراعي ھو السائد في المجتمع، ففي ھذا المذھب یكون اإلقت :العالقات اإلنتاجیة اإلقطاعیة -1

والعملی�ة اإلنتاجی��ة ی��دیرھا األس�یاد والفالح��ین، إذ أن الفالح��ین یقوم��ون بك�ل األعم��ال اتج��اه األس��یاد 

  .باستثناء أن لھم قیمة اجتماعیة، فھي عالقات قائمة على اإلستغالل األبشع

ب علیھ الطابع الصناعي، والمجتم�ع تظھر في اإلقتصاد الذي یغل :العالقات اإلنتاجیة الرأسمالیة -2

وأرب�اب العم��ل، فھ�ذا األخی��ر یمل�ك ك��ل ادوات اإلنت�اج، أم��ا "  یش�كلون األغلبی��ة"مك�ون م�ن العم��ال 

العمال فال یملكون سوى قوة عملھم التي یبیعونھا مقابل الحصول على أج�ر فھ�ذه العالق�ات یس�ودھا 

  .الصراع، ألن كل طرف یسعى لتحقیق المصلحة الخاصة

تظھ��ر ف��ي اإلقتص��اد الص��ناعي والزراع��ي، ف��المجتمع یتك��ون م��ن  :عالق��ات اإلنت��اج اإلش��تراكیة -3

  .العمال والفالحین یعملون فیما بینھم بتنسیق تام خدمة للمصلحة العامة

  :یأخذ عدة أشكال :أشكال اإلنتاج

مح�دد بفت�رة عبارة عن كمیة السلع الت�ي نس�تھلكھا وینتھ�ي أثرھ�ا، وبعض�ھا  :السلع اإلستھالكیة -1

  .زمنیة

عبارة عن السلع التي تعمر طویال في حیاة المجتمع، وتستعمل في الحصول  :السلع األستثماریة -2

  .» اآلالت والتجھیزات «على منتجات جدیدة 

  

   :مالحظــــة
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إن بعض اإلقتصادیین یعتبرون الخدمات قطاعا انتاجیا ألنھا تؤثر عل�ى العملی�ة اإلنتاجی�ة بص�فة 

  .غیر مباشرة، ویعبرون عن كمیة اإلنتاج بكتلة األجور التي یتحصل علیھا العمال

 3تختل��ف ھ��ذه القطاع��ات م��ن اقتص��اد آلخ��ر، وعموم��ا ف��إن اإلقتص��ادیین یقس��مونھا إل��ى  :قطاع��ات اإلنت��اج

  :رئیسیة قطاعات

أي أن ھذا القطاع مھمتھ الحصول على  "إنتاج وسائل اإلنتاج"قطاع إنتاج السلع الرأسمالیة  -1

الس��لع اإلس��تثماریة الت��ي تس��تخدم ف��ي العملی��ة اإلنتاجی��ة ك��رؤوس األم��وال، والتجھی��زات بمختل��ف 

  .أنواعھا

ي تن�تج س�لعا تس�تھلك تتجل�ى ف�ي القطاع�ات اإلنتاجی�ة الت� :قطاع إنتاج سلع اإلستھالك الوسیط -2

  .أثناء العملیة اإلنتاجیة مثل البترول، الطاقة

عبارة عن القطاعات التي تن�تج س�لعا ت�ؤدي إل�ى اإلش�باع  :قطاع إنتاج سلع اإلستھالك النھائي -3

  .المباشر لمختلف الرغبات مثل المواد الغذائیة وغیرھا

  

  

  

  الدورة اإلنتاجیة-3

لنقدیة التي یستعملھا القطاع اإلنتاجي من بدای�ة العملی�ة اإلنتاجی�ة حت�ى وھي عبارة عن التیارات السلعیة وا

عم�ال، م�واد أولی�ة، رؤوس  "عملیة إعادة اإلنتاج مرة أخرى، فالمشروعات توظف عناصر إنتاج مختلفة 

  تنسقھا بطریقة علمیة محكمة لتحصل على العائد المالي، " أموال 

قس�م لتغطی�ة التك�الیف وآخ�ر ف�ي ش�كل أرب�اح لیعی�د : ن مختلف�ینوھذا العائد المحصل علیھ ینقسم إلى قس�می

  : عملیة اإلنتاج مرة اخرى، وھكذا تتم الدورة اإلنتاجیة كما یوضحھا الشكل اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األرباح

  :عناصر اإلنتاج
  العمال -
  التكنولوجیا -
  المواد األولیة -

المشروع 
  اإلقتصادي

  السلع اإلستثماریة  السلع اإلستھالكیة
  تغطیة نفقات

  اإلنتاج

  سوق السلع      سوق السلع  
  اإلستثماریة            اإلستھالكیة

  
  الدخل

  عملیة إعادة اإلنتاج

  التوزیع

دورة اا  
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وتأخذ الدورة االنتاجیة شكال آخر حسب المفھوم الماركسي لعملیة اإلنتاج، فالمشروع اإلقتص�ادي یس�تعمل 

  :لمالنوعین من رأس ا

  .رأس المال ثابت في شكل آالت ومعدات وتجھیزات، ورأس مال متغیر في شكل أجور ومواد أولیة

ینسق بینھما بخلق قیمة جدیدة یعرف بالناتج اإلجتماعي، لیوزعھ فیحصل على م�وارد مالی�ة ج�زء   

نت�اج لیوج�ھ إل�ى رأس لزیادة الطاقة اإلنتاجیة وتغطیة رأس المال الثابت، والجزء الثاني لتغطیة تك�الیف اإل

  .المال المتغیر، وھكذا تعاد عملیة اإلنتاج مرة اخرى

نعني بھا اإلستمرار في تجدید العملیة اإلنتاجیة ونمیز نوعین من عملی�ات إع�ادة  :عملیات إعادة اإلنتاج-4

  .اإلنتاج

لمحافظ�ة عل�ى تتس�م ھ�ذه العملی�ة بتع�ویض رأس الم�ال المتغی�ر م�ع ا :عملیات إع�ادة اإلنت�اج البس�یط -1  

  .الطاقة اإلنتاجیة

تتمثل في تعویض وسائل اإلنتاج المختلفة وتحقیق ت�راكم موج�ھ نح�و  :عملیات إعادة اإلنتاج الموسع -2  

  .اإلستثمارات أي العمل على زیادة الطاقة اإلنتاجیة

تط�ور ال�ذي أم�ا ال. في الواقع العملي ف�إن الن�وع األول غی�ر موج�ود إطالق�ا أو یك�ون عل�ى الم�دى القص�یر 

وصلت إلیھ البشریة، فیعود األساس إل�ى عملی�ات إع�ادة اإلنت�اج الموس�عة، ألنن�ا نس�عى دائم�ا إل�ى األحس�ن 

  .ورفع المستوى اإلنتاجي وذلك بتوظیف مختلف الوسائل اإلنتاجیة واألرباح المحصل علیھا

  :یمكن حسابھ بطریقتین مختلفتین :حساب اإلنتاج

إنتاج القطاعات اإلقتصادیة، غیر أن ھذه الطریقة توصلنا إلى نتائج خاطئة  تقتضي جمع :الطریقة األولى  

  .ألن اإلنتاج ینتج مرة واحدة ویتداول عدة مرات وبالتالي یحسب عدة مرات

القیم��ة المض��افة ھ��ي عب��ارة ع��ن القیم��ة الزائ��دة الت��ي ت��م خلقھ��ا ف��ي ): القیم��ة المض��افة( الطریق��ة الثانی��ة   

ي الفرق ب�ین قیم�ة المنتج�ات والتك�الیف الت�ي انفق�ت م�ن أج�ل ص�نع ھ�ذا اإلنت�اج المجتمع وبعبارة أخرى ھ

  :وتحسب من العالقات التالیة

  تكالیف اإلنتاج  -قیمة اإلنتاج = القیمة المضافة 

  أو    

  .اإلستھالك الوسیطي -المبیعات = القیمة المضافة 

 

  اإلنتاج عناصر-5
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  :یجمع اإلقتصادیون أن عناصر اإلنتاج أربعة ھي

الكی��ان ال��ذي یح��یط بن��ا م��ن أرض وم�ا تحتوی��ھ ف��ي باطنھ��ا وج��و مح��یط بھ��ا بحرارت��ھ  :العام�ل الطبیع��ي -1

ورطوبتھ وضغطھ، وثروتھ النباتیة والحیوانیة باإلضافة إلى موقع الخیرات وتوزیعھا ومالھ من أثر عمیق 

  :على مختلف النتائج المرجوة تتجسد عناصر الطبیعة فیما یلي

رة األرضیة الرقیقة المكسوة بالتربة التي تعطي الكرة األرضیة، تقوم بدور ھام ف�ي القش :األرض) أ

الحیاة النباتیة والحیوانیة وتمد البشریة بكل الخیرات الضروریة لبقائنا على قید الحیاة وتلع�ب أھمی�ة 

  :بالغة

  ".األرض أم الثروات والعمل عنصرھا الفعال"تمد اإلنسان بجمیع الخیرات  -  

  .روات النباتیة دائمة أي انھا ال تنتھي وال تزولالث -  

  .تعتبر أول عامل إنتاجي إستعملھ اإلنسان في صراعھ مع الطبیعة -  

یتمثل في األحوال الجویة الموجودة على الكرة األرضیة، ول�ھ ت�أثیر كبی�ر عل�ى النش�اط  :المناخ) ب

مواردھ�ا وخیراتھ�ا، أم�ا المن�اطق  اإلقتصادي، فالمناطق المتجمدة نج�د فیھ�ا الطبیع�ة بخیل�ة ج�دا ف�ي

اإلس��توائیة فخی��رة وكریم��ة كم��ا نج��د بع��ض المن��اطق الح��ارة ت��ؤدي إل��ى اإلس��اءة بص��حة اإلنس��ان 

كما أثبتت التجارب أن بعض الصناعات ال یمكن توظیفھا في المناطق الجاف�ة كالص�ناعة . باستمرار

  .الخ...النسیجیة

لة عل�ى الك�رة األرض�یة، فالبش�ر یحت�اج إل�ى مس�احات الحیز الذي تشغلھ الدو :الموقع الجغرافي) ج

لتأمین حیاتھ، ھذه المساحات تختل�ف حس�ب درج�ة التق�دم اإلقتص�ادي ولھ�ا أھمی�ة بالغ�ة تتجس�د فیم�ا 

  :یلي

  .تساعد على المواصالت والحصول على المواد األولیة بأسعار زھیدة -

  .تساعد على التطور واإلزدھار -

  .ض مع إنشاء مناطق تجاریة فیما بینھاربط الدول مع بعضھا البع -

تتمثل في مختلف الم�وارد المائی�ة، الت�ي تعطیھ�ا الطبیع�ة ف�ي ش�كل أنھ�ار ومج�اري مائی�ة  :المیاه) د

  :وبحار وبحیرات ولھا أھمیة بالغة نوجزھا فیما یلي

  .مادة أولیة في مختلف المصانع -  

  .تؤدي إلى كثافة اإلنتاج الزراعي -  

  .الكائنات الحیةعنصر مھم لكل  -  

  .تولید الطاقة الكھربائیة التي تعتبر عنصرا أساسیا لمختلف المصانع والسكان -  

  .ربط المناطق الجغرافیة ببعضھا البعض داخل الدولة الواحدة أو بین الدول -  
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تتمثل في الموارد اإلستھالكیة الوسیطیة وت�ؤدي إل�ى س�یر كاف�ة المص�انع مث�ل البت�رول،  :الطاقة)ھـ

  .رباء، الطاقة الشمسیة والنوویةالكھ

تتمثل في المواد التي تعطیھا الطبیعة في ش�كل خ�ام، تت�دخل ی�د اإلنس�ان لتحویلھ�ا  :المادة األولیة) و

  .الخ...إلى خیرات مثل الحدید، الزنك، الفوسفات 

ص�ف النشاط االنس�اني ال�واعي والھ�ادف یق�وم بتحوی�ل الم�وادالي خی�رات مص�نعة أون :العامل البشري -2

لقد ك�ان مح�ل . مصنعة لتلبیة حاجات مختلفة فھو ضروري لتأمین حیاة البشریة، وحل المشكلة اإلقتصادیة

وق�ل اعمل�وا فس�یرى هللا عملك�م ورس�ولھ { : تقدیس كل الدیانات، وم�ن بینھ�ا ال�دین االس�المي لقول�ھ تع�الى

  .، ومحل اھتمام جمیع االقتصادیین على اختالف مذاھبھم}والمؤمنون 

  .یمكن تقییمھ كما وكیفا: م العملتقیی

أي معرفة عدد السكان وتركیبھم وتطورھم من فترة ألخرى، لھذا یرى االقتصادیون : التقییم الكمي -1    

  :أنھ البد من دراستھ من عدة جوانب

دراسة مختلف النسب المتعلق�ة بتط�ور الس�كان، مث�ل مع�دل الموالی�د، مع�دل : المعدالت السكانیة -أ  

  .الخ...معدل النمو الطبیعي  الوفیات،

  :إعتاد االقتصادیون تقسیم المجموعة السكانیة إلى ثالث فئات :حسب السن -ب  

  .سنة19-0عمرھا بین ): غیر منتجة(طبقة الشباب  -    

  .سنة 60-19عمرھا بین ): المنتجة(طبقة القوة العاملة النشیطة  -    

  .سنة 60أكبر من عمرھا ): إنتھى عمرھا االنتاجي(طبقة العجزة  -    

یؤثر تقسیم السكان إلى ذكور وإناث في الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة لل�بالد،  :حسب الجنس) ج  

ألن العادات والتقالید اإلجتماعیة في بعض البلدان تحد من فعالیة العنص�ر النس�وي لك�ي یلع�ب دوره ك�امال 

سبة تشغیل النرأة بینھا ت�نخفض ف�ي البل�دان النامی�ة في الحیاة اإلقتصادیة، فمثال في البلدان المتقدمة ترتفع ن

  .% 10ال تتعدى 

یختلف تقس�یم الس�كان ف�ي ال�بالد م�ن حی�ث ممارس�تھم لنش�اطاتھم  :حسب القطاعات اإلقتصادیة) د  

المھنیة وتوجیھھم إل�ى القطاع�ات اإلقتص�ادیة ب�اختالف مس�تواھم اإلجتم�اعي والثق�افي ف�إذا ك�ان المس�توى 

ھ��ذا ین��تج عن��ھ تمرك��ز أكب��ر ع��دد م��ن الق��وى العامل��ة ف��ي القط��اع الزراع��ي وبارتف��اع الثق��افي م��نخفض، ف

التحصیل العلمي تتجھ ھذه القوة إلى المجاالت الصناعیة والخدمة ویص�بح القط�اع الزراع�ي ح�دیث یعتم�د 

  .على التكنولوجیا

  :أي أننا ندرس القوة العاملة من حیث نوعیتھا وطبیعتھا :التقییم النوعي -2

  .یأخذ العمل عدة أشكال تختلف طبیعتھ وشروطھ وأسلوب تنفیذه :أشكال العمل) أ    

  :یأخذ أربعة أشكال :أشكال العمل من حیث طبیعتھ-1   
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یھدف إلى تحقی�ق تحس�ینات ف�ي اإلنت�اج وإدخ�ال أس�الیب انتاجی�ة جدی�دة، ل�ذا فھ�و  :اإلختراع-  

و مكات�ب لدراس�ات تض�م فریق�ا م�ن یتطلب تفكیرا وذكاء كبیرین، إن ھذا الشكل یكون عل�ى نح�

اإلختصاصیین والفنیین وفائدة المخترع تمتد إلى شعوب وتستمر ف�ي إعط�اء ثمراتھ�ا عل�ى م�ر 

  .السنین

یحتل عمل اإلدارة مركزا خاصا في المؤسسات ال سیما المشاریع الضخمة لما تقوم بھ  :اإلدارة

  ".الرقابة -ة القیاد -التنظیم  -التنسیق  -التقدیر "من وظائف متمثلة 

یكون غالبا ممتزجا مع عمل اإلدارة نفسھا، یقومون بتقسیم العم�ل وتنظیم�ھ بش�كل  :التنظیم -  

  .علمي، فالیوم بعد تطور طویل في ھذا النوع من األعمال یقوم بھ مھندسون إختصاصیون

  .إن ھذا النوع یؤدي بصورة مباشرة إلى إنتاج السلع ویكون في حقل اإلنتاج :التنفیذ -

  :ینقسم إلى قسمین :أشكال العمل من حیث شروطھ-2  

یق��وم ب��ھ اإلنس��ان وھ��و متمت��ع بكام��ل حریت��ھ ف��ي تنفی��ذه وإنج��ازه، إن أعم��ال  :العم��ل المس��تقل       

اإلدارة والتنظیم واإلختراع كلھا تختار اإلستقالل الشخص�ي لكون�ھ س�یدا عل�ى نفس�ھ یتخ�ذ الق�رارات 

  .على نفسھ

عق��د "إن العام��ل م��رتبط بالمؤسس��ة الت��ي یعم��ل بھ��ا برابط��ة اقتص��ادیة وقانونی��ة  :العم��ل الت��ابع       

واإلرتباط من الناحیة اإلقتصادیة یشتري رب العمل م�ن العام�ل، فیص�بح ل�ھ ح�ق التص�رف " العمل

  .في العمل ویوجھھ ویستخدمھ، أما من القانونیة فتحدد وقت العمل واألجر المناسب وظروف العمل

إن العم�ل ی�تم تنفی�ذه بص�ورة فردی�ة كالص�ناعات الیدوی�ة  :العمل م�ن حی�ث أس�لوب تنفی�ذهأشكال -3        

  .والفنیة، أما العمل الجماعي فیظھر في المشروعات الكبرى

  :تقسیم العمل-ب

یتوافق مع مرحلة اإلنتاج الطبیعي حی�ث تق�وم األنث�ى بالش�ؤون الداخلی�ة للعائل�ة كتربی�ة  :حسب الجنس -1

  .الخ... الذكر یعمل خارجیا عن طریق الفالحة، الصید، الدفاع األوالد وغیرھا و

یتماشى مع مرحلة اإلنتاج من أجل المبادلة إذ أن زی�ادة اإلنت�اج أدت إل�ى تخص�ص  :التخصص المھني -2

  .المجموعات في مھن مختلفة كالحرفیین والصناعیین والزراعیین

  :ي ویوجد نوعان من أشكال التقسیمیتوافق مع اإلنتاج الرأسمال: التقسیم الحدیث للعمل-3

أي أن ك�ل مؤسس�ة تخ�تص ف�ي عم�ل مع�ین مث�ل المؤسس�ات  :اختص�اص المؤسس�ات اإلنتاجی�ة -أ

  .الصناعیة، الزراعیة، الخدمیة

ی��تم داخ��ل المؤسس��ة الواح��دة حی��ث یق��وم ك��ل عام��ل بج��زء م��ن العملی��ة  :التقس��یم الفن��ي للعم��ل -ب

د إلى آدم سمیث الذي بحث في مصنع الدبابیس، وأن عملیة اإلنتاجیة، إن ھذا النوع من التقسیم یعو

  .عامال یتخصص كل واحد في مرحلة معینة واحدة 18صنع إبرة واحدة تقسم بین 
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  .إن اآلثار الناتجة عن تقسیم العمل الفني للعمل اجتماعیة وإقتصادیة :آثار التقسیم الفني للعمل

الوقت فالعامل الذي یتخصص في عمل واحد بص�ورة یساعد على اإلقتصاد في  -: آثار إقتصادیة     

  . دائمة ومستمرة ال یضیع الوقت في اإلنتقال من مكان إلى آخر

  .یساعد على اإلقتصاد في رأس المال -

  .یزید من مردودیة وإنتاجیة العامل الواحد -

  .یزید في الروابط اإلقتصادیة بین األمم -

  :آثار اجتماعیة     

روابط التضامنیة بین أف�راد المجتم�ع الواح�د، إذ یج�د الف�رد نفس�ھ مس�اھم ف�ي إنت�اج یزید في تمتین ال -

  .سلعة بصورة مشتركة

فالعام��ل ف��ي ھ��ذه الحال��ة یص��بح كاآلل��ة یقتص��د عل��ى حرك��ات بس��یطة : ی��ؤدي إل��ى نف��ور ل��دى العم��ال -

  .یرددھا طوال حیاتھ

  .زیادة في مواھبھیفقد روح اإلبداع والشعور بالمسؤولیة فال یشعر بأي تطور أو  -

إدخال أسالیب جدیدة في العملیة اإلنتاجیة واستخدام العم�ل بطریق�ة علمی�ة وعقالنی�ة، م�ن  :تنظیم العمل -ج

  :بین ھذه النظریات على سبیل المثال

الحظ أن مردود العامل ضعیف ویقوم بحركات بعضھا غیر مفید، وبعضھا بطیئ، وأن�ھ ال  :نظریة تایلور

ألكمل من األدوات الموجودة تحت تصرفھ، والسبب في ذلك ھو إعطاء الحریة للعام�ل یستفید على الوجھ ا

  :یتعلم بنفسھ وبعد دراسات وصل إلى األسلوب اآلتي

  .تحلیل الحركات التي یقوم بھا العامل ویتم تحسینھا وفق خطة معینة -

  .تحلیل العمل -

  . الفحص الدقیق لكل جزء من العمل -

  ضبط الوقت وتسجیلھ -

  إخضاع العمال للفترات التكوینیة -

  .إدخال نظام الحوافز المادیة والمعنویة -

إن النظریة قابلة للتطبیق في جمی�ع المؤسس�ات وف�ي جمی�ع مراح�ل اإلنت�اج، إال  :نتائج النظریة التایلوریة

ھ�دا أنھا تزید من إرھاق العامل ألنھ مكلف بتنفیذ حركات�ھ بش�كل س�ریع، مم�ا یجعل�ھ مت�وتر األعص�اب، جا

إال أنھ�ا تفی�ده م�ن . وراء بلوغ السرعة القص�وى المفروض�ة علی�ھ مم�ا یفق�ده ل�ذة العم�ل ویص�بح مج�رد آل�ة

  .من األجرة األصلیة % 100إلى     % 30الناحیة المادیة بارتفاع أجرتھ من 

علیھ�ا  لقیت ھذه النظریة معارضة كبیرة م�ن قب�ل النقاب�ات العمالی�ة فأدخل�ت :معالجة التنظیم العلمي للعمل

  :تعدیالت منھا
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أعید تحلیل الحركات وتركیبھا مع إدخال فترات التوقف لإلستراحة عل�ى أس�اس  :الناحیة الجسمیة) أ

  .العامل المتوسط

إجراء محاوالت كثی�رة لتقوی�ة ال�روابط ب�ین العام�ل والمؤسس�ة الت�ي یعم�ل فیھ�ا  :الناحیة النفسیة) ب

  :منھا

  .تجفكرة التعاون بین المستھلك والمن -  

نش��ر فك��رة المص��لحة الوطنی��ة أي أن العام��ل یعم��ل لزی��ادة الث��روة الوطنی��ة م��ع رف��ع األج��ور  -  

   .والتعویضات

  

أصبح الحدیث عن تراكم رأس المال وسیاسة اإلس�تثمارمتداولة داخ�ل األوس�اط الت�ي تھ�تم  : المالرأس -3

راكم رأس الم�ال ھ�و أس�اس التق�دم من بعید أو قریب بمشكلة التنمی�ة اإلقتص�ادیة، واتف�ق الجمی�ع عل�ى أن ت�

اإلقتصادي النھ یساعد على رفع انتاجیة العمل ویزید ال�وفرة اإلقتص�ادیة وق�د رك�زت ك�ل النظری�ات عل�ى 

مصادر تكوین رأس المال في المجتمعات العصریة أي الدور الذي یلعبھ ك�ال م�ن اإلدخ�ار واإلس�تثمار ف�ي 

   .تمویل اإلقتصاد الوطني

و مجموع المواد التي یستعملھا اإلنسان ف�ي عملی�ة اإلنت�اج أي الم�واد الت�ي ال تص�لح ھ :مفھوم رأس المال

لإلستجابة الفوریة للرغبات بل تساعد على الحصول عل�ى م�واد أخ�رى، وبعب�ارة أخ�رى مجم�وع األم�وال 

  .الوسیطیة التي تستخدم في تدابیر وسیطة لزیادة إنتاجیة العمل

  :رئیسیة خصائص 3یتسم بـ  :خصائص رأس المال

فھو یضم مواد مختلف�ة بعض�ھا نھ�ائي وآخ�ر : رأس المال مجموعة من األموال غیر المتجانسة -1  

  .وسیط وآخر خام

  .أي أنھا مواد تجھیز تعمر طویال في حیاة المجتمع: مجموعة من األموال غیر المباشرة -2  

أي ال تنع�دم اث�ر االس�تعمال إن رأس الم�ال مجموع�ة م�ن الم�واد القابل�ة للتوال�د : خاصیة التوالد -3  

األول فھي تستعمل عدة مرات وتدخل ف�ي ع�دة دورات انتاجی�ة مم�ا ی�ؤدي إل�ى م�یالد م�داخیل جدی�دة وق�یم 

  .مضافة

  : تكمن االھمیتھ اإلقتصادیة لرأس المال في :أھمیتھ  

  .  رفع اإلنتاج -1

    .رفع اإلنتاجیة -2

        .رفع أو زیادة فعالیة العمل البشري-3

  .فیض التكالیفتخ -4

  .اإلستغالل الجید للوقت -5
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  :ینقسم إلى عدة أقسام  :أنواع رأس المال

مجموعة الحقوق التي یملكھا األفراد على بع�ض الق�یم ق�د تك�ون حق�وق ملكی�ة أو  :رأس المال القانوني -1

  .حقوق دین األسھم، السندات، العقارات، األموال المودعة في البنوك

  .مجموعة القیم النقدیة التي یخصصھا التاجر المباشر أعمالھ التجاریة :رأس المال المحاسبي -2

  ).سبق تعریفھ( :رأس المال اإلقتصادي -3

  تكوین رأس المال

اإلدخ�ار م�ن جھ�ة وتخص�یص ھ�ذه : إن رأس المال عنصر مشتق من اإلنس�ان یتش�كل م�ن عنص�رین ھم�ا 

  .اإلدخارات إلنتاج الخیرات وبعبارة أخرى اإلستثمار

المبلغ المالي الذي یودعھ الشخص في مؤسسة مالیة لیساھم في تكوین رأس المال معین مقابل : إلدخارا -1

  .الحصول على فوائد

  

  :العوامل المؤثرة على اإلدخارات

ال�وعي  -5السیاس�ة اإلقتص�ادیة المنتھج�ة،  -4، )العمل�ة(س�عر الص�رف  -3الدخل،  -2السعر،  -1

  المستوى الثقافي -6اإلجتماعي، 

  :ھناك نوعان من اإلدخارات: نواع اإلدخارأ

أي ینب��ع م��ن شخص��یة الف��رد نتیج��ة الموازن��ة ب��ین وض��عیتین ادخ��ار أم ع��دم  ):ارادي(ادخ��ار اختی��اري ) أ

  .اإلدخار

تفرض��ھ الدول��ة عل��ى ك��ل ش��خص یق��وم بنش��اط مع��ین داخ��ل ح��دودھا مث��ل  ): اإلرادي(إدخ��ار إجب��اري ) ب

  .الضرائب والرسوم

عملیة القاضیة والمتمثلة في شراء المع�دات واألدوات وبن�اء المص�انع الت�ي تعم�ر ط�ویال ال :اإلستثمــار -2

  .ف حیاة المجتمع

  :انواع اإلستثمارات

شراء اآلالت والتجھیزات وبن�اء : تساھم بصورة مباشرة في رفع اإلنتاج مثل :استثمارات إنتاجیة) أ 

  .الخ... المصانع 

ر مباش��رة ف��ي رف��ع المس��توى اإلجتم��اعي واإلقتص��ادي تس��اھم بص��ورة غی�� :اس��تثمارات خدمی��ة) ب

  .الخ... الصحة، التعلیم، الطرقات : وتسھل القیام بجمیع النشاطات مثل

  تمویل اإلستثمارات
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إن تك��وین رأس الم��ال یش��كل الحج��ر الزاوی��ة لك��ل سیاس��ة إقتص��ادیة ألن عملی��ة اس��تخدام الف��ائض   

أم��وال جدی��دة وزی��ادة التراكم��ات ف��ي اإلقتص��اد  اإلقتص��ادي بطریق��ة عقالنی��ة، تس��اعد عل��ى خل��ق رؤوس

  .التمویل الذاتي والتمویل الخارجي: نمیز نوعان من المصادرلتمویل رأس المال ھما. الوطني

I- عبارة عن المبالغ المالی�ة الت�ي تخلقھ�ا المؤسس�ة أثن�اء قیامھ�ا بالعملی�ة اإلنتاجی�ة، یلع�ب  :التمویل الذاتي

  :وتطویر اإلقتصاد الوطني برمتھ ویتجلى ذلك فیما یلي دورا بارزا على مستوى المؤسسة

  .یعتبر تمویل داخلي متاح لإلستثمارات للمحافظة على رأس المال -  

  .ضمان لتسدید الدیون فھو عنصر أساسي إلمكانیة استدانة المؤسسة واإلقتصاد الوطني برمتھ -  

  .دور ایجابي على المستویین الكلي والجزئيإن ھذا المصدر من التمویل لھ   :ایجابیات التمویل الذاتي   

  :یسمح التمویل الذاتي بما یلي ):المؤسسة اإلقتصادیة(على المستوى الجزئي  -1        

  .الحصول على القروض بمبالغ كبیرة -

وخل�ق مص�ادر ) ش�راء أس�ھم ف�ي ش�ركات أخ�رى(یسمح للمؤسسة للدخول إلى السوق المالیة  -

  .أساسیة للتنمیة

  یع اإلحتیاطاتأخذ جم -

  .تعدیل جمیع التدفقات والصعوبات التي تعترض وتحدث أثناء دورة اإلستغالل -

  ):اإلقتصاد الوطني(على المستوى الكلي  -2

  .یسمح بحركة رؤوس االموال وتوسیعھا انطالقا من معدالت مرتفعة لإلدخار -

اإلقتص�ادیین إذ یلع�ب  إحداث تغیرات كبیرة في شروط توزیع الدخل الوطني ب�ین المتع�املین -

م�ن تك�وین رأس الم�ال  % 80إل�ى  % 10دورا ھاما في الشركات الصناعیة فمثال یغط�ي م�ن 

  .في اقتصادیات الدول الغربیة

II- إرادات غی�ر (إذا لم تكن المصادر الذاتیة غی�ر كافی�ة، ف�إن الدول�ة تلج�أ إل�ى مص�ادر أخ�رى  :القروض

لدول بعد الحرب العالمی�ة األول�ى فھ�ي وس�یلة اس�تثنائیة للحص�ول وتعتبر ھذه الظاھرة میزة جمیع ا) عادیة

  .على األموال الالزمة لتكوین رأس المال

مورد مالي تحص�ل علی�ھ الدول�ة م�ن الجمھ�ور أو البن�وك أو غیرھ�ا م�ن المؤسس�ات  :مفھوم القرض       

  .المالیة تتعاھد برد المبلغ مع الفوائد وفقا لشروط متفق علیھا

  :تتعدد صور وأشكال القروض ویمكن أن ننظر إلیھا من عدة زوایا :القروض أنواع      

  :وتنقسم إلى ثالث أقسام :من حیث فترة السداد) أ      

  .ال تتعدى فترة سدادھا سنة واحدة :قروض قصیرة المدى -1  

  سنوات 7 - 2تنحصر فترة سدادھا بین  :قروض متوسطة المدى -2  

  .سنة 100سنوات إلى  7فترة تسدیدھا من  تكون :قروض طویلة المدى -3  
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  :تنقسم إلى قسمین :من حیث استعمالھا) ب     

  .توجھ لتغطیة اإلستھالك من المواد الغذائیة وغیرھا : قروض استھالكیة -1  

  .توجھ لتكوین رأس المال وخلق استثمارات جدیدة :قروض استثماریة -2  

  :ى قسمینتنقسم إل :من حیث مصدر الحصول علیھا) ج    

تحص��ل علی��ھ الدول��ة م��ن األش��خاص الطبیعی��ین أو المعن��ویین الموج��ودین عل��ى  :ق��رض داخل��ي -1

إقلیمھا بغض النظر ع�ن جنس�یتھم، وال تزی�د م�ن مجم�وع الق�وة الش�رائیة ف�ي الدول�ة ألن كمی�ة النق�د 

  .تبقى ثابتة وكلما یتم ھو تحویل قوة شرائیة من جھة إلى جھة أخرى

علیھ الدولة من حكومة أجنبیة أو من شخص طبیعي مق�یم بالخ�ارج تلج�أ  تحصل :قرض خارجي -2

إلى ھذا النوع في حالة عدم كفایة المدخرات الوطنیة وحاجتھ�ا إل�ى العم�الت األجنبی�ة وذل�ك لتغطی�ة 

عجز في المیزانیة أو لدعم عملتھا وقد زادت القروض الخارجیة في الس�نوات األخی�رة وذل�ك لتنم�ي 

وترف�ع مس�توى معیش�ة س�كانھا إذ ھ�ذا الن�وع ی�ؤدي إل�ى رف�ع الق�درة الش�رائیة ع�ن ھذه الدول دخلھا 

طری��ق إض��افة كمی��ة نق��د جدی��دة إل��ى الكتل��ة المتداول��ة ویالح��ظ أن س��لطة الدول��ة ف��ي حال��ة اإلقت��راض 

  .الخارجي أقل منھا في حالة اإلقتراض الداخلي

  :اآلثار اإلقتصادیة للقروض

   :اآلثار السلبیة-

ال تمثل الزیادة الحقیقیة في القدرة الشرائیة داخل البالد ألن كمیة النق�ود  :قروض الداخلیةبالنسبة لل -1

  .ال تتغیر

  :بالنسبة للقروض الخارجیة -2   

تمثل زیادة حقیقیة في كمیة النقود، وفي حالة سدادھا تشكل عبئا على اإلقتصاد الوطني خاصة إذا ) أ

  .استعملت كقروض استھالكیة

  .سداد القروض تؤدي إلى تقلصاالنفاق العامفي حالة  )ب

  .یؤثر مباشرة على اإلستھالك واإلدخار بالنقصان )ج

  .تلجأ الدولة إلى اصدار النقود لسداد القروض وبالتالي حدوث التضخم )د

  .فقدان الثقة بین الحكومة والمقترضین في حالة عجز في السداد )ھـ

  ).إعادة الجدولة(أو فرض شروط اقتصادیة  تعرض الدولة إلى االستعمار أو الوصایة )و

  :اآلثار اإلیجابیة -

  .القروض اإلستثماریة تؤدي ثمارھا إلى األجیال القادمة) أ

  .في حالة الحروب فإن القروض تغطي مصاریف الحرب) ب

  .في حالة الكوارث والزلزال فإن القروض ھي المنقذ الوحید لسـد الخطر) ج
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الكس�اد (تبر القروض وسیلة استراتیجیة لمعالجة آث�ار ال�دورة اإلقتص�ادیة في الدولة الرأسمالیة تع) د

  )والتضخم

القروض األجنبیة ضروریة لتمویل اإلستثمارات وخاصة عند الدول التي تعاني م�ن ن�درة رأس ) ھـ

  .المال

  التقدم التكنولوجي والمعرفة-4

لالزمة لتصنیع منت�وج مع�ین وإقام�ة ھي مجموع المعارف والخبرات والمھارات ا :مفھوم التكنولوجیا -1

اآللیة المالئمة لإلنتاجی�ة وبعب�ارة أخ�رى تطبی�ق النظری�ة العلمی�ة ف�ي الواق�ع العمل�ي للحص�ول عل�ى نتیج�ة 

  .معینة في مكان وزمان معینین

فاإلیجابی�ات تتجس�د ف�ي تط�ور البش�ریة . للتكنولوجیا اھداف إیجابیة وأخرى سلبیة :أھداف التكنولوجیا -2

  .امة، أما السلبیات فتتمل ف�تلوث البیئة ،وانتشارالبطالة ،والقضاءعل�البشریة ف�الحروببصفة ع

  :لھا آثار عدیدة :آثار التكنولوجیا -3

  تحسین اإلنتاج واإلنتاجیة -

  تحسین الھیاكل اإلقتصادیة واإلجتماعیة -

   .تحسین نوعیة القوة العاملة -

  

  النظریات السكانیة-6

إن كل الدیانات تشجع على زیادة التناس�ل، ألن اإلنس�ان خلیف�ة هللا  ":تشجع التناسل"النظریات التفاؤلیة  -1

الحیاة الدنیا لعب ولھو وزینة وتفاخر بینكم وتكاثر إنما "في األرض ومن بینھا الدین اإلسالمي لقولھ تعالى 

ص�دق هللا " ال تقتل�وا أوالدك�م خش�یة إم�الق نح�ن ن�رزقھم وإی�اكم"ویق�ول هللا تع�الى " ف�ي األم�وال واألوالد

ی��ا معش��ر الش��باب م��ن اس��تطاع م��نكم الب��اءة فلیت��زوج إن��ھ أغ��ض للبص��ر ) "ص(العظ��یم، ویق��ول الرس��ول 

  ".علیھ بالصوم فإنھ لھ وجاءوأحصن للفرج ومن لم یستطع ف

فالم��ذھب . واجتماعی��ة اقتص��ادیةأم��ا الم��ذاھب اإلقتص��ادیة فتش��جع عل��ى زی��ادة التناس��ل العتب��ارات   

بالنس��بة للم��ذھب  الش��يءالرأس��مالي یعتبراإلنس��ان ھ��و الركی��زة األساس��یة ف��ي العملی��ة اإلنتاجی��ة، ونف��س 

  .فھو وسیلة وھدف لتحقیق العملیة التنمویة االشتراكي إذ یعتبر اإلنسان ھو القوة الحیة في المجتمع

ی��رى أص��حاب ھ��ذه النظری��ة أن��ھ ال ب��د م��ن التواف��ق ب��ین  ":الت��ي تح��د م��ن النس��ل"النظری��ات التش��اؤمیة  -2

إذ كان العرب في الجاھلیة یتكاثرون بسرعة، فأدت بھم الطبیعة إلى . الموارد اإلقتصادیة وحاجات اإلنسان

  .وأد البنات
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أن المتاع�ب اإلقتص�ادیة الفق�ر والح�روب  1798لخص ھذه النظریة الت�ي ظھ�رت س�نة تت :نظریة مالتوس

والمجاعات سببھا الزیادة السكانیة وعدم تناسب معدل الموالید مع الم�وارد الغذائی�ة الالزم�ة لحی�اة اإلنس�ان 

  :وقد بنى ھذه النظریة على جملة من الفرضیات

  .الطعام ضروري لكل فرد -  

  .ضروریة لبقاء اإلنسان الغریزة الجنسیة -  

إن قدرة اإلنسان على التناسل أكبر من ق�درة الطبیع�ة عل�ى إعط�اء الم�وارد اإلقتص�ادیة، ف�المواد  -  

 16، 8، 4، 2(وع�دد الس�كان یتزای�د بمتوالی�ة ھندس�یة ...) ، 4، 3، 2، 1(الغذائیة تتزای�د بمتوالی�ة حس�ابیة 

ن السكان س�یواجھون مش�كلة الغ�ذاء آج�ال أو ع�اجال، سنة، ومن ھنا فإ 25وأن كل جیل یتضاعف بعد ...) 

  :إقترح جملة من الحلول

  .إن اإلنسان یختص بقوة فكریة وعقلیة فعلیة بحفظ النفس والعفة -1

  ".تأخیر سن الزواج"سن التشریعات التي تحد من الزواج المبكر  -2

  .إلخ... عوامل طبیعیة مثل الحروب والجفاف  -3

فالكنیسة اعتبرتھ زندیقا ألنھ . ة كبیرة في األوساط السیاسیة واإلقتصادیة والدینیةأحدثت ضج :نقد النظریة

خرج عن تعلیمات المسیحیة والرأس�مالیون یعتب�رون أن العم�ل ھ�و األس�اس لبن�اء المجتم�ع الرأس�مالي أم�ا 

   .اإلشتراكیون یرجعون الفقر إلى العالقة اإلنتاجیة الرأسمالیة ولیس الزیادة السكانیة

  
  
  
  
  
  
  
  

 )أنماط النقل , أھمیة النقل والعوامل المؤثرة فیھ(النقل -1
  

    :مفھوم النقل  -1

النشاط االقتصادي الذي یتعلق بحركة األفراد أو السلع من مكان إلى آخر متجاوزا " یعرف النقل بأنھ 

  )5("المسافة المكانیة و البعد الزمني بھدف خلق المنافع أو زیادتھا أو تطویرھا

  (" نظام حركة الناس و السلع و المرافق و الوسائل الالزمة للقیام بذلك"یعرف بأنھ كما 

یعد النقل الدعامة األساسیة لالقتصاد ووسیلة للتقدم، مما یعني االھتمام بھ و بتطویره :أھمیة النقل  -2

 مجموعة من الطرق و الوسائل و التكنولوجیا و" و تخطیطھ كما یحدد مفھوم النقل أیضا بأنھ 

  " اإلجراءات التنظیمیة و االقتصادیة التي تھدف إلى نقل اإلنسان و إنتاجھ من مكان إلى آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والتجارة النقل:الفصل السادس
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الطریقة العلمیة لخدمة اإلنسان و النظام االجتماعي الذي یساعد " و الن النقل خدمة فھذه األخیرة تعد     

اء یمكن لطرف ان یقدمھ اي نشاط او اد" ، كما یعرفھا كوتلر بانھا"على حل مشكالتھ و تنمیة قدراتھ

  "لطرف آخر

  :و النقل یعد ضمن الخدمات المتعددة في االقتصاد و ھي

 الخدمات المھنیة كالمحاماة و المحاسبة  -

 الخدمات الصحیة  -

 الخدمات المالیة و منھا خدمات المصارف -

 الخ... خدمات التعلیم و النقل  -

  :و تعرف اقتصادیات خدمات النقل من خالل اھتمامھا باآلتي

 الطلب على خدمات النقل -

 .مدى ارتباط الشبكة المرغوبة بمناطق التوطن الصناعي و مناطق استخراج المواد االولیة -

 .خصائص عرض خدمات النقل التي تتیحھا وسائل النقل البدیلة و المنافسة -

 .دراسة التكالیف المتغیرة و الثابتة و اھمیة كل منھا في وسیلة النقل المعینة -

 لنقل و التعرف على درجة المنافسة السائدةسوق خدمات ا -

امكانیة خلق منافع جدیدة للسلع و الخدمات و تتمثل خدمات النقل في توزیع السلع من اماكن  -

توفرھا الى اماكن اتخدامھا و الطلب علیھا، و یعد منتجي الخدمات ھم من یوصل خدمة النقل الى 

 .ل مؤسسة تحتاج الداء خدمة النقلالمستھلك و ذلك وفق اقل تكلفة ممكنة و ھو ھدف ك

ارخص وسیلة نقل للنفط و الغاز الطبیعي ھي خطوط االنابیب، و ارخص وسیلة " فمن المعروف ان 

و ) حیث النقل بالسكك الحدیدیة یكلف ثالثة اضعاف تكلفة النقل المائي(نقل للبضائع ھي النقل المائي 

الحدیدیة، و یعتبر النقل الجوي اغلى انواع النقل  النقل بالشاحنات یتكلف عشرة اضعاف النقل بالسكك

  "  على االطالق

) مخازن البائع(كانت المادة المتوفرة في المصدر " و قد تكون خدمة النقل فیھا توازن، او عدم توازن فاذا 

) نالنموذج المتواز(ففي ھذه الحالة یسمى نموذج النقل ) مخازن المشترین(مساویة لكمیة المادة المطلوبة 

اما اذا اختلفت الكمیة المطلوبة بالزیادة او النقصان عن الكمیة المتوفرة في المصنع او مخازن البائع 

و بالتالي تعد مشكلة نقل المنتجات او القیام بخدمة النقل " فیسمى عندھا نموذج النقل غیر متوازن

تسعى ادارات منظمات "  للمنتجات من مخازن لتوزیعھا في االسواق المتعددة من اھم المشاكل التي

  " االعمال لحلھا و  جعل كلفة النقل الكلیة ادنى   ما یمكنھ 
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و تعد اقتصادیات خدمات النقل مرتبطة بعناصر عدیدة من الخدمات كخدمة السفر، خدمة نقل البضائع، و 

و مدى  بالتالي البد من ان تتسم ھذه الخدمات بخصائص معینة فیما یتعلق بعرض ھذه الخدمات و سوقھا

تدخل الحكومة في عملھا، و كل تعاون داخل ادارة مؤسسة ما بین رؤسائھا و مرؤوسیھا ھو لتحسین 

و بالتالي تربط خدمات النقل بطرق و وسائل متعددة، . نوعیة خدمات النقل و تحقیق العائد المناسب منھا

و حیث تتعدد " لع الدولیة من تجارة الس 4/5بریة، جویة، و بحریة حیث ینفرد النقل البحري مثال بـ 

وسائل النقل المختلفة التي تعمل داخل خدمات النقل سواء كانت شركات السلك الحدیدیة او شركات النقل 

على الطرق البریة، وكذلك شركات النقل البحري و شركات النقل الجوي و شركات النقل باالنابیب كما 

  .أسمعنا لذلك مسبقا

حدیدیة من اھم وسائل النقل المذكورة الھمیتھا في تحقیق االھداف االقتصادیة و تعد وسائل النقل بالسكك ال

  .و االجتماعیة و السیاسیة و العسكریة باعتبار مقدرتھا على نقل كمیات وفیرة من السلع و االشخاص

و عموما یعد سعر و نوعیة الخدمة المقدمة في اي وسیلة كانت من وسائل النقل من العوامل المھمة 

  :مراریة تواجدھا و تغلبھا على عامل المنافسة حیث تتمیز نوعیة الخدمة مثال باآلتيالست

 السرعة. سالمة الوصول -

 االمان -

 خدمة الباب للباب -

 تكرار الوسیلة و استمراریتھا -

 سھولة الشحن و التفریغ -

 الثقة بوسیلة النقل -

 درجة الراحة -

 السالمة من الخسائر -

ملیة التنظیم و التخطیط اي التنسیق بین وسائل النقل المتعددة، كما تھتم اقتصادیات خدمات النقل بع

  :ھذه العملیة التي یراعي فیھا اآلتي

 سرعة نمو السكان -

 زیادة حجم النقل  -

 زیادة سرعة وسائط النقل  -

 مدى استخدام التقنیة الحدیثة -

 مدى تطور الصناعة الموجودة في البلد  -

 شبكة النقل المتوفرة -

 صائیة في عملیة تخطیط النقلادخال اسالیب فنیة اح -
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 :خدمات النقل و العلوم األخرى -3

المسائل الفنیة بمیل ( تتدخل علوم عدیدة في تحدید مفھوم و دور النقل كعلم الھندسة المدنیة و المیكانیكیة 

، و علوم التكنولوجیا و )تحدید مسارات شبكات النقل (و علم تخطیط المدن ) االنحدارات لشبكات النقل 

، و علم )الحلول الفنیة للمشاكل المطروحة(سبة في تبویب كل المیزانیات و التكالیف المرتبطة بتقدیم المحا

توفیر البیانات (و علم الجغرافیا ) الصناعة بالدراسات التي تبرز تطور وسائل النقل ( تاریخ الحضارة 

صیاغة اھداف وسائل نقل معینة و علم االدارة في ... ) الخاصة بالمناخ، استغالل مناطق جغرافیة جدیدة 

  : و االقتصاد بصورة عامة یركز على عناصر ھي

الطلب على خدمات النقل و مدى ارتباط الشبكة المرغوبة بمناطق التوطن الصناعي و مناطق  -

 استخراج المواد األولیة

 مدى اعتماد القطاعات االنتاجیة على شبكات النقل في مرحلتي االنتاج و التوزیع -

 االقتصاد بدراسة التكالیف المتغیرة و الثابتة  تعلق علم -

 دراسة سوق خدمات النقل و التعرف على درجة المنافسة السائدة -

 امكانیة احداث منافع جدیدة للسلع و الخدمات  -

 أنواع خدمات النقل -4

  :یمكن التمییز بین نوعین من خدمات النقل

 یسمى بخدمات السفر الطلب عل خدمات النقل المتعلقة باالفراد او ما           - أ

 الطلب على خدمات النقل الخاصة بنقل السلع او البضائع  - ب

  :و االثنین یتطلبان من المؤسسة القیام باآلتي

تحدید و وضع خطط التشغیل خاصة في المدى القصیر مما یعنى معرفة مثال اوقات الذروة و  -

 :الركود مما یعین على تنفیذ

 لنقل و الھیاكل الثابتةجداول الصیانة لوحدات المستخدمة في ا 

 تقریر خدمات النقل المطلوبة 

 تحدید االسعار و تعدیلھا 

 التنبؤ باالیراد المتوقع 

 تبني سیاسات توظیف االفراد، و القیام باالستثمارات على المدى الطویل  
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و ترتبط مسألة الطلب على خدمات النقل المتعلقة باالفراد او ما أسمیناه بخدمات السفر باالغراض 

العمل، شراء و بیع السلع، تلقي التعلیم، الزیارة، العالج، عقد الصفقات التجاریة و " مطلوبة و ھي ال

  . "اخیرا االستجمام و السیاحة 

و ھي أمور تتطلب من المؤسسة دراسة أغراض السفر، خصائص المسافرین و التقلبات في الطلب على 

رتبط خدمات النقل المتعلقة بالبضائع بمواقع المنتجین السفر سواء كانت یومیة، اسبوعیة او موسمیة، كما ت

  :في ثالثة عناصر ھي w.Hayو المستھلكین و المستھلكین و بما یعد عوامل اساسیة یحددھا 

 المنشأ  -

 )المقصد(منطقة الوصول  -

 الحجم -

  :كما نصنف انواع النقل طبقا لمختصین آخرین كاآلتي

  تصنیف أنواع النقل

  النوع  التصنیف 

 )ضمن نطاق الدولة(نقل داخلي  -  مجال التشغیلوفقا ل

  )دولي(نقل خارجي  -

 )نھري، بحري(نقل مائي  -  وفقا للمسار

 )طرق، سكة حدیدیة، خطوط انفاق،حافالت، مركبات، انابیب(نقل بري  -

  )طائرات جویة و مائیة(نقل جوي  -

 )دراجة، عربة(عضلي بشري  -  وفقا للقوة المحركة

 )تعربات تجرھا الحیوانا(حیواني  -

 )سفن شراعیة(قوة طبیعیة كالریاح  -

  )وقود، كھرباء(الطاقة  -

 )نقل الركاب فقط(متخصصة  -  وفقا لنوعیة الخدمة 

  ) ركاب و بضائع، جوي و بحري معا(مشتركة  -

 )عادي و سریع(سرعة  -  وفقا لمستوى الخدمة

  )  دائمة، تحت الطلب(انتظام الخدمة  -

 نقل عام  -  وفقا لطبیعة وسیلة النقل

  نقل خاص -
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و لتنوع وسائل النقل، و تعدد حیاة السكان في المدن لتعدد متطلبات الحیاة الحضریة و رغبتھم في التنقل 

بسھولة و امان فالبد ان یھتم في ھذا االطار بتخطیط خدمات النقل بما یقلل من االختناقات و عملیة التلوث 

  : یط التي تتصف باآلتيالبیئي بكافة أشكالھ، ذلك ان مفھوم النقل یرتبط بعملیة التخط

 تعددیة جوانبھا و مراحلھا القصد منھا ضمان االستقرار لنظم النقل -

ھیئات حكومیة، مجالس محلیة، منظمات بیئیة، الركاب، (عملیة تعاونیة بین مستخدمي النقل  -

 )شركات الشحن

یجیات دورھا أساسي في تحقیق رؤیا مستقبلیة لنظام النقل مما یتضمن دراسة شاملة لالسترات -

 .الممكنة في ھذا المجال

كما انھ تجدر االشارة اثناء تعریف النقل و انواعھ الى انتشار مصطلح النقل المستدام او ما یعرف بوسائل 

اي وسیلة نقل ذات تأثیر منخفض على البیئة و تشمل النقل المیكانیكي و " النقل الخضراء و ھي تشیر الى 

و المركبات الخضراء ) transit oriented development (بور المشي و ركوب الدراجات و تنمیة الع

و بناء أو حمایة انظمة النقل في المناطق الحضریة ذات الكفاءة في ) car sharing(و مشاركة السیارات 

تجارب في دول مثل تنزانیا و اوغندا و سیریلنكا على " و من امثلة النقل المستدام "استھالك الوقود 

مي الدراجات الھوائیة و التي أظھرت ان الدراجة الواحدة من شأنھا زیادة مدخول عینات من مستخد

  "من العائد السابق و خاصة في الوسط الریفي% 35العائلة الفقیرة بـ 

  

 :خصائص خدمات النقل -4

  :لخدمات النقل خصائص عامة عدیدة مثلھا مثل الخدمات االخرى، و تتمثل ھذه الخصائص في اآلتي

 صي التفاعل الشخ -

 توجھ الناس -

 )الوقت المطلوب لتقدیم الخدمة(الوقت  -

 التدریب المطلوب -

 )مكان عمل او آخر(الموقع  -

 )قابلیة تكیف الخدمة(التكیف  -

 التقنیة العالیة -

 )الحجم المطلوب لتقدیم الخدمة(االشراف  -

  :كما تتمیز خدمات النقل بخصائص مشتركة بینھا و بین الخدمات األخرى و ھي

  عمد الملموسیة -
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 تقلب الطلب -

 مساھمة العمیل او المستھلك في انتاج الخدمة -

 سرعة التلف او تحمل الخسارة -

 )اي الیمكن تقدیمھا بجودة نمطیة واحدة دائما( التباین  -

  :كما لھا خصائص خاصة او متعلقة بھا و منھا

 عدم تخزین الخدمة المنتجة  -

 )صعوبة تتبع المستفیدین من خدمات النقل(السرعة  -

 )قدرة وسیلة النقل عبر الزمن( یة او االستقاللیة االعتماد -

 تمام انجاز الخدمة من بدایتھا لنھایتھا -

 تكرار الخدمة -

ترتب خدمات النقل وفق ھذا العامل الى النقلبالسكك الحدیدیة و النقل المائي عكس النقل (المقدرة  -

 ) الجوي

خطوط االنابیب و النقل و قد أشرنا الى ان تكالیف النقل عن طریق (تكالیف عرض الخدمة  -

 ) المائي تعد االقل تكلفة بالنسبة لوسائل النقل األخرى

 :مفھوم خدمات النقل و ارتباطھا بالطرق -5

ال یمكن الحدیث عن مفھوم النقل و خدماتھ دون ربطھ بمفھوم شبكات الطرق، ففي ھذا المجال یعد 

اول ) اھل بابل(م كما یعد العراقیون  سنة ق 2000الصینیون اول من أن أنشأ شبكة للطرق و ذلك حوالي 

 2500سنة ق م لتعبید الطرقات، كما شید الفرس اطول طریق آنذاك في  700من استخدم االسفلت و ذلك 

كم لربط الدولة  90000سنة ق م، و بعد العھد الروماني اشھر عھد بنیت فیھ الطرقات و التي بلغ طولھا 

 .لفترة قرون، كما قام الرومان ببناء الجسور الرومانیة بمستعمراتھا المختلفة و ذلك

  .و حالیا تطور انشاء الطرق على ید الفرنسیین و االنجلیز بالدرجة االولى

  :و یتم تصنیف شبكات الطرقات وفقا للمختصین كاآلتي

  :طرق حرة -

لمناطق سعاتھا كبیرة و السرعة فیھا عالیة و كذا طاقتھا االستعابیة للربط بین المدن و االقالیم و ا

  .الحضریة

 :طرق سریعة  -
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/ مركبة  1400و ھي تصمم للرحالت بین المناطق االقلیمیة و الحضریة و طاقاتھا االستعابیة تصل الى 

  .ساعة

 :طرق شریانیة رئیسة -

-800ساعة و طاقة استعابھا /كم60و غرضھا استیعاب حجم من الرحالت الحضریة و بسرعة تصل الى 

  .بین المدینة و ضواحیھا ساعة و ھي ترتبط/مركبة 1200

 :طرق شریانیة ثانویة -

  .و مھمتھا نقل حركة المرور المتولد عبر مناطق ضمن المناطق الحضریة دون المرور فیھا

 :طرق تجمیعیة -

و وظیفتھا كجمیع الحركة المروریة المتولدة عن منطقة من مناطق التجمعات السكنیة و التجاریة و ربطھا 

  .ساعة/كم  40ساعة و سرعتھا /مركبة 800- 600تھا االستعابیة بالطرق الشریانیة حیث طاق

 :الطرق المحلیة -

و ھي طرق قصیرة تعمل على تنسیق الحركة المروریة بین الطرق التجمعیة و االبنیة السكنیة، طاقتھا 

ساعة، و تعد ھذه الطرق في ادنى / كم  30الى  20مركبة و سرعاتھا من  600و  500االستعابیة بین 

  .من حیث التصنیف و لكنھا االولى بالنسبة لمعیار العدد و مجموع االطوال داخل المدینة مرتبة

و یتضح مدى االرتباط بین خدمة النقل و تطور شبكة الطرق و تعلق ذلك بالسكان حیث كلما زاد عدد 

سریعة السكان و اتسعت مساحة المناطق الحضریة، زادت الحاجة الى خدمة النقل خاصة بوسائل النقل ال

و ذات المسار الحر كالمترو و السكك الحدیدیة و الترام، و كلھا وسائل قلیلة الضوضاء سریعة مما یجعلھا 

الحل االمثل في نقل الركاب و السلع، خاصة عندما یتعاون على ذلك كل من القطاعین الخاص و العام، 

ك القطاعیین في اداء المھمة، سوى فمفھوم خدمة النقل ال یقتصر على قطاع دون آخر و انما یستوي في ذل

فیما یتعدى حدود القطاع الخاص او یعد من المھام االستراتیجیة للقطاع العام كالنقل عن طریق المترو او 

  .السكك الحدیدیة او االساطیل البحریة الضخمة

   :)في قیام التجارة الدولیة تطور التجارة وأھمیتھا والعوامل المؤثرة( التجارة -2

فحس��ب علم��اء المحاس��بة الوطنی��ة فالمتع��املون . اد ال��وطني یتك��ون م��ن مجموع��ة م��ن القطاع��اتاإلقتص��

وال�بعض اآلخ�ر یقس�م اإلقتص�اد . المشروعات، اإلدارات، العائالت والع�الم الخ�ارجي: االقتصادیون أربعة

  :رعیةھذا األخیر یقسم إلى ثالث قطاعات ف. الزراعة، الصناعة والخدمات: الوطني إلى ثالث قطاعات

  .تتمثل في مجموع اإلدارات التي تقدم خدماتھا العمومیة للمواطنین :الخدمات اإلداریة -أ
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تساھم في تمویل اإلقتص�اد ال�وطني مث�ل البن�وك، وص�نادیق الت�وفیر واالدخ�ار  : الخدمات المالیة -ب

  .وشركات التأمین

س�نبین . ین وھ�و مح�ل دراس�تنایتمثل في إیصال السلع م�ن المنتج�ین إل�ى المس�تھلك :قطاع التجارة -ج

  :مفھوم التجارة وأنواعھا

  ).أھمیتھا وقنواتھا، التجارة الداخلیة في الجزائر( التجارة الداخلیة  -

التج��ارة الخارجی��ة تعریفھ��ا، أھمیتھ��ا، الف��رق ب��ین التج��ارة الداخلی��ة والخارجی��ة، أس��باب قی��ام  -

  .ة للتجارة الخارجیة في الجزائرالتجارة الخارجیة، میزان المدفوعات واإلتجاھات الحالی

قطاع ینتمي إلى الخدمات یتمثل في استعمال الس�لع والخ�دمات وإیص�الھا إل�ى المس�تھلكین  :مفھوم التجارة

  .إلشباع رغباتھم وحاجاتھم المختلفة سواء داخلیا أو خارجیا

  التجارة الداخلیة

رى توزی�ع جمی�ع الس�لع عل�ى المتع�املین تمثل في استعمال السلع والخ�دمات داخ�ل البل�د الواح�د بعب�ارة أخ�

  .اإلقتصادیین واالجتماعیین

  :تساھم في تحقیق جملة من المزایا وھي :أھمیة التجــــارة الداخلــیــة - 1

تتمث��ل ف��ي معرف��ة حاجیات��ھ والعم�ل عل��ى تلبیتھ��ا ورف��ع مع��دالت اإلس��تھالك  :بالنس�بة للمس��تھلك -1

  ).و إقتصادیة نفسیة، اجتماعیة(بإجراء دراسات إحصائیة 

  :تلعب دور المعدل بین الطالبین والعارضین فھي :بالنسبة للــمـنـتــــج -2

  .عبارة عن وسیلة ربط بین المنتج والمستھلك وھي في خدمتھما -

  .تعتبر الوسیلة األساسیة للحصول على المداخیل بالنسبة للعمال وأرباب العمل -

  .ولة ضروریة لتنشیط الدورة اإلقتصادیة -

تساھم بص�ورة فعال�ة ف�ي خل�ف الث�روات ف�ي اإلقتص�اد ال�وطني خاص�ة إذا ك�ان التوزی�ع یس�یر  -

  .بصورة منتظمة

  تساھم في حركة وتحویل رؤوس األموال بین مختلف المتعاملین اإلقتصادیین  -

  :تنقسم إلى ثالث مراحل أساسیة ):مراحلھا(قنوات التجارة الداخلیة  -2

ع��ن بی��ع الس��لع م��ن ط��رف المنتج��ین إل��ى مؤسس��ات متوس��طة أوص��غیرة عب��ارة  :تجــ��ـارة الجمل��ة -1

  .الحجم

مجموع�ة المؤسس�ات الص�غیرة نس�بیا تتحص�ل عل�ى المنتج�ات والس�لع م�ن  :تجارة نص�ف الجمل�ة -2

  .تجار الجملة

  . أصحاب المحالت الصغیرة التي تبیع المنتجات إلى المستھلك :تجارة التجزئة -3

  :لیة تتماشى والدورة البیانیة اآلتیةإذن فھیاكل التجارة الداخ   



في الجغرافیة االقتصادیة محاضرات   

 

53 
 

  

    

  

   :مالحظة

فم�ثال یس�تطیع أن یك�ون ت�اجر . إن ھذه الدورة تختلف من قطاع إقتصادي آلخ�ر وم�ن نظ�ام آلخ�ر  

الجملة ھو نفسھ المنتج، وفي القطاعات ذات المنتوجات صغیرة الحجم تص�بح العالق�ة مباش�رة ب�ین المن�تج 

  .والمستھلك

  التجارة الخارجیة

  

عب��ارة ع��ن حرك��ة الس��لع والخ��دمات ب��ین دول��ة ودول��ة أخ��رى، وبعب��ارة أخ��رى تحوی��ل الس��لع إل��ى   

  ).التصدیر واإلستیراد(الخارج والحصول علیھا من الخارج 

  :إن ھذا القطاع یلعب دورا حیویا في اإلقتصاد الوطني :أھمیة التجارة الخارجیة - 1     

  .ع األموال للدولة وذلك لتغطیة مختلف النفقاتیساھم في زیادة الثروات وبالتالي إرتفا -  

  .یساھم في زیادة اإلستثمارات داخلیا وخارجیا -  

  .یساعد في حركة رؤوس األموال عالمیا -  

  .یساھم في تقدم الدولة نظرا لما توفره من عملة صعبة -  

ور وازدھ�ر فالنظ�ام الرأس�مالي تط�. إن التجارة الخارجیة ساھمت بقس�ط كبی�ر ف�ي تق�دم البش�ریة -

التجارة مع المستعمرات والحصول على القوة العاملة والمعادن من ھ�ذه (بفضل التجارة الخارجیة 

  ).المستعمرات بأسعار زھیدة

إن النظریة اإلقتصادیة أعطت أھمی�ة كبی�رة للتج�ارة الخارجی�ة وم�ن ب�ین ھ�ذه النظری�ات نظری�ة  -

  ).سندرسھا فیما بعد(التكالیف النسبیة 

ر المتزاید للتجارة الخارجیة، وبھدف تنظیم إقتصاد عالمي تسوده العدالة في المبادالت نظرا للدو -

  .1994سنة  OMCأنشئت المنظمة العالمیة للتجارة 

  :نرجع أسباب قیام التجارة الخارجیة إلى جملة من األسباب :أسباب قیام التجارة الخارجیة -2

ك�ل دول�ة ف�ي إنت�اج س�لع معین�ة، ف�ي الع�الم حی�ث تتخص�ص  ):التخص�ص(التقسیم ال�دولي للعم�ل  -1

توجد كتلتین، كتلة الدول المنتجة للمواد األولیة تتمثل مھمتھا في تصدیر ھذه المواد بش�كل خ�ام وكتل�ة 

  .الدول الصناعیة التي تصنع المواد األولیة وتبیعھا بأسعار باھضة

ب إفریقی�ا كلھ��ا عوام�ل أدت إل��ى إن إكتش��اف الق�ارة الجدی��دة والھن�د وجن��و :اإلكتش�افات الجغرافی�ة -2

  .إزدھار التجارة الخارجیة وحركة رؤوس األموال عالمیا

  المستھلك
تاجر نصف 

  الجملة
  المنتج  تاجر التجزئة  تاجر الجملة
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إن إختالف مواقع الدول ع�ن بعض�ھا ال�بعض جعلھ�ا ال  :عدم قدرة الدولة على إنتاج جمیع السلع -3

تستطیع إنتاج جمیع الخیرات التي تحتاجھا مما یفرض علیھ�ا إس�تیرادھا م�ن الخ�ارج، وعن�دما تع�اني 

  .ن فائض في بعض السلع یتوجب علیھا التصدیر إلى الخارجم

أنھ إذا سادت حریة التجارة فإن . تتلخص ھذه النظریة حسب ریكاردو :نظریة التكالیف النسبیة -5

لتوضیح ذلك إلیك المثال . كل دولة تتخصص في إنتاج السلع التي تستطیع إنتاجھا بتكلفة منخفضة نسبیا

  :اآلتي

  لالــــــــدو       

  الســـــلع 

  تونس  الجزائر

  80  60  البترول

  50  90  الزیتون

  :الجزائر -1    

  0.66=  60/90= التكلفة النسبیة إلنتاج البترول       

  1.5=  90/80= التكلفة النسبیة إلنتاج الزیتون       

  :تونس -2    

  0.625=50/80= التكلفة النسبیة إلنتاج الزیتون        

  1.6=80/50= لبترول التكلفة النسبیة إلنتاج ا      

من خالل المثال یج�ب أن تتخص�ص الجزائ�ر ف�ي إنت�اج البت�رول نظ�را إلنخف�اض تكلفت�ھ النس�بیة،   

  وتونس 

  .تتخصص في إنتاج الزیتون نظرا إلنخفاض تكلفتھ النسبیة  

إن ھذه النظریة بالرغم من أنھا ساھمت في إزدھ�ار التج�ارة الدولی�ة إال أنھ�ا ف�ي عالمن�ا المعاص�ر    

  حت أصب

  :غیر قابلة للتطبیق وذلك لألسباب اآلتیة  

  .عدم وجود المنافسة التامة -     

  .عدم تجانس أذواق المستھلكین نظرا إلختالف المعتقدات والعادات والتقالید -    

إن تخص��ص ك��ل دول��ة ف��ي إنت��اج س��لعة واح��دة ی��ؤدي إل��ى التبعی��ة م��ن جھ��ة وإزدواجی��ة  -    

  اإلقتصاد 

  .الوطني من جھة أخرى    

إن اإلقتصادیین یؤكدون على وج�ود ف�وارق جوھری�ة ب�ین   :الفرق بین التجارتین الداخلیة والخارجیة -3

  :التجارتین الداخلیة والخارجیة استنادا إلى جملة من العوامل وھي
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ب�الرغم م�ن إش�تراك التج�ارة  :إختالف طبیعة المشاكل اإلقتصادیة في الداخل عنھ�ا ف�ي الخ�ارج -1

ف��ي األس��س والقواع��د، إال أنھم��ا یختلف��ان فالمش��اكل النقدی��ة الدولی��ة تختل��ف ف��ي  الدولی��ة والداخلی��ة

فم�ثال تج�ار مدین�ة الب�رج ال یج�دون أی�ة ص�عوبة ف�ي ش�راء . جوھرھا عن المشكالت النقدیة المحلی�ة

األقمشة في محالت سطیف في حین أنھم یواجھون صعوبات نقدی�ة كبی�رة إذا أرادوا ش�راء األقمش�ة 

ومش�اكل تحدی�د أس�عار المنتج�ات لھ�ا . یطالیا، وذلك في صعوبة تحدید س�عر الص�رفمن فرنسا أو ا

طابع داخلي وطابع خارجي فقد تستطیع دولة ف�رض نظ�ام للرقاب�ة عل�ى األس�عار الداخلی�ة ف�ي ح�ین 

  .تجد صعوبة كبیرة في تحدید أسعار المنتجات األجنبیة

ج تنتق�ل بس�ھولة داخ�ل الدول�ة الواح�دة، ف�ي إن عوام�ل اإلنت�ا: قدرة عوامل اإلنتاج على اإلنتق�ال -2

فم�ثال إذا اختلف�ت أج�ور العم�ال ف�ي منطقت�ین أو . حین یصعب انتقالھا عبر الحدود السیاس�یة الدولی�ة

نشاطین داخل دولة واحدة عملت المنافسة عل�ى إنتق�ال العم�ال بس�ھولة م�ن منطق�ة األج�ر الم�نخفض 

لدولي فالعامل ال ینتقل بس�ھولة عب�ر الح�دود السیاس�یة أما على المستوى ا. إلى منطقة األجر المرتفع

نفس . بسبب اختالف اللغة والعادات والتقالید واإلجراءات اإلداریة التي تقید الھجرة إلى دولة أجنبیة

الش��یئ ینط��ق عل��ى رأس الم��ال والم��واد الغذائی��ة إذ یعم��د أص��حاب رؤوس األم��وال ال��ى اإلحتف��اظ 

  .ات السیاسیة أو الخوف من التأمیمبأموالھم داخلیا خشیة اإلضطراب

إن التجار في دولة واحدة یستطیعون إستخدام عملة واحدة حی�ث ال توج�د : إختالف النظم النقدیة -3

رقابة أو قیود عل�ى إنتق�ال النق�ود ب�ین أق�الیم الدول�ة الواح�دة، أم�ا خارجی�ا فلك�ل دول�ة نظامھ�ا النق�دي 

زیادة على ذل�ك فھن�اك بع�ض ال�دول . الخ... رنك، الدوالرالدینار، الف: وعملتھا الوطنیة الخاصة مثل

،  وم�ن ثم�ة أموالھ�ا تتمت�ع بقب�ول ...أمریكا، ألمانیا، الیاب�ان: تتمتع بمركز إقتصادي كبیر وقوي مثل

  .عام لدى البنوك والمؤسسات المالیة العالمیة عند التحویل

الض�ریبیة واإلجتماعی�ة تختل�ف م�ن ال�نظم القانونی�ة واإلقتص�ادیة و :إختالف السیاسات الوطنی�ة -4

: دولة ألخرى فلكل دولة نظام خاص بالتعامل مع الخارج یختلف عن النظام المتب�ع ف�ي ال�داخل مث�ل

  .الرسوم الجمركیة ونظام الحصص والرقابة على النقد األجنبي

ھ��ا إذا كان��ت األن��واع المختلف��ة م��ن القی��ود الت��ي تض��عھا ك��ل دول��ة عل��ى تجارت :إنفص��ال األس��واق -5

ف��إن التحس��ن ف��ي وس��ائل اإلتص��ال . الخارجی��ة تتس��بب ف��ي انفص��ال األس��واق ع��ن بعض��ھا ال��بعض

والدعایة واإلعالن على مستوى الدولي قد أدى إلى التخفیف من حدة إنفصال األسواق وھناك العدید 

  .من األمثلة تبین إختالف األذواق بین الدول

اح�دة یخض�عون لس�لطة واح�دة كم�ا یجمعھ�م ت�راث أبناء الدول�ة الو  :إختالف السلطات السیاسیة -6

واحد ویوجد بینھم شعورخاص بال�ةالء والتض�امن ق�د ال یتحق�ق ف�ي عالق�اتھم م�ع غی�رھم م�ن أبن�اء 

   .الدول األخرى
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  : تمھید

سیة إن مفھوم السیاحة ھو مفھوم شاسع وذلك الى كل مختص وھو یعالج ویقدم المفاھیم  االسا        

  .والمتعارف علیھا لدى المختصین في السیاحة ، وھذا المفھوم یختلف من عالم الى آخـر

  تعریف السیاحة -1

  

خ�ارج مك�ان الس�كن األص�لي ، ف�ي السفر واإلقام�ة  المؤقت�ة تعني كلمة السیاحة  في معناھا األول          

راسة اللغات  األجنبیةالماضي سافر الناس ألھداف مختلفة  منھا التعرف على العالم  ود
.  

  

أما السیاحة  بالمفھوم الحدیث  ھي ظاھـــرة طبیعیة من ظواھـر العصر الحدیث واألساس منھ�ا  -           

الحصول على االستجمام وتغییر الجو  والمحیط  الذي یعیش فیھ اإلنسان  والوعي الثقافي  المنبث�ق لت�ذوق 

ج�وبییر ف�ولر  " وھذا التعریف یعود لأللماني  " ع بجمال الطبیعةاالستمتا" جمال المشاھد الطبیعیة ونشوة 

  .1905بتاریخ " 

    1910ع��ام  "ش��ـولیرن شـ��ـراتنھوس" كم��ا عرف��ت الس��یاحة م��ن قب��ل الع��الم االقتص��ادي النمس��اوي      

االص��طالح  ال��ذي یطل��ق عل��ى أي  عملی��ات خصوص��ا العملی��ات االقتص��ادیة  الت��ي تتعل��ق بوج��ود " بأنھ��ا  

مة وانتشار األجانب داخل وخارج منطقة معینة أو أیة  بلدة ترتبط بھم ارتباطا مباشــرا وإقا
  

أنھ�ا مجموع�ة م�ن "     KRAPTE HUNSIKER "في ھذا الصدد یـ�ـرى مؤس�س األبح�اث  الس�یاحي 

ا  العالقات  واألعمال  التي تكونت  بسبب التنقل  واقامة االفراد خ�ارج مق�ر س�كناھم  الی�ومي  حی�ث ان ھ�ذ

  .الخ .. التنقل الیدخل في إطار  النشاط  اإلنـسانـي  المربح 

رغم صحة ھذه التعاریف فإنھا غیر كاملة وغیر شاملة للظاھرة السیاحیة  كما نراھا في عص�رنا  الح�الي  

، ألن ھ��ذه  التع��اریف  التش��مل  س��وى  جوان��ب معین��ة ف��ي الظ��اھرة  كالس��فر ، والتنق��ل ، واالقام��ة  خ��ارج  

  .الیومي  المعتاد  واشباع  حاجات  معینة داخل  البیئةالسكن  

وحتى  یمكن  الوصول  الى تعریف  عام  وش�امل  للظ�اھرة  س�نورد  تع�اریف  علمی�ة  اخ�رى  یعرفھ�ا     

عل�ى أنھ�ا مجم�وع األنش�طة  المتعلق�ة بتنق�ل  الس�یاح  واق�امتھم خ�ارج س�كناھم  Petit Robert) (ق�اموس  

ا  التعریف  ، تتمثل في االعم�ال  واألدوات  الت�ي تتعل�ق  باقام�ات الس�واح وت�نقلھم الیــومیة  وھي وفق ھذ

  :ونشاطاتھم الترفیھیة فالسیاحة  إذ  تشمل على عدة عناصر 

  

  

  

  

  

  

  

  مفھوم االقتصاد السیاحي: السابع الفصل
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وس�ائل النق��ل  المختلف�ة ، ھیاك��ل  اإلقام��ة ، المط�اعم  والمالھ��ي ، والمق�اھي  ،والح��دائق وغیرھ��ا    -        

كون  صناعة  تختلف ع�ن الص�ناعات  األخ�رى نظ�را  لت�داخل  ع�دة  قطاع�ات  والوقت الحر  فھي بذلك  ت

  .ونشاطات  في تكوینھا 

" بأنھ�ا  1972أما المجلس اإلقتصادي  واإلجتماعي  الفرنسي  فقد عرفھا في قراره الص�ادر س�نة  -        

   " إ لخ .. ل  خارج مجالھ الیومي فن تلبیة  وإشباع  الرغبات  الشدیدة  والتنوع  التي تدفع االنسان  إلى التنق

ھذا التعریف  یضیف شــیئا  جدیدا  إلى التعاریف الس�ابقة  وھ�و إعتب�ار  الس�یاحة  ف�ن یعن�ي ذل�ك  أنھ�ا     

قط��اع  ممی��ز  ع��ن قطاع��ات  النش��اطات  االقتص��ادیة  األخـ��ـرى  بس��بب طبیعتھ��ا ووظیفـ��ـتھا  وأس��لوب  

  . لخــدمات  األخرى  التي تقدمھا  الدولة للمواطن وأدوات تطویرھا  وإختـالفـھا  عن ا

  

  أنواع السیاحــة -2

  

  :تنقسم السیاحة  الى نوعین  رئیســیـیـن ھما: حسب جنسیات السیاح  - 1         

وتكون من قبل  مواطنین اجانب داخل  حدود  دولة اخــرى وف�ي جمی�ع )  دولیة( سیاحة خارجیة   -) أ    

والسیاحة الخارجیة .ختیار  الحدود الدولیة  وصرف عملة أجنبیة  صعبة  خالل فترة السیاحةالحاالت  یتم إ

  :تنقسم إلى نوعین  سالبة وموجبــــة

تحصل عندما یذھب مواطنون البالد للسیاحة في الخارج  وینفقون عملة صعبة وفروھ�ا داخ�ل  فالسالبة - 

  .البالد 

جانب  إلى دولة معینة وینفقون عملة صعبة تساعد في زیادة والموجبة تحصل عندما یحضر مواطنون أ - 

  .الدخل  الوطني

  تتم من قبل مواطني دولة معینة داخل حدود  دولتھم  وتنفق فیھا  عملة محلیة: سیاحة داخلیة  -)  ب

  :وتقسم السیاحة  حسب ھدفھا  إلى عدة ّأقسام ھـــي -2

  :السیاحة العالجیة -)  أ  

وع من السیاحة الحاجة إلى العالج  الجسمي والنفسي وأمراض أخـــرى عند المواطنین تكمن في ھذا الن   

وتمارس بھدف الشفاء التام أو التخفیف من اآلالم واألوج�اع وھ�ي تنقس�م إل�ى ع�دة انـ�ـواع حس�ب الوس�ائل 

  :الطبیعیة المستخدمة في العالج وھي 

  : السیاحة العالجیة المناخیة -1       

ع�ن طری�ق المن�اخ وذل�ك مث�ل بع��ض األم�راض الت�ي تع�الج ف�ي الجب�ال وال�بعض اآلح�ر ف��ي وی�تم الع�الج  

  .البحار وغیــرھا
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   :السیاحة العالجیة المعدنیة - 2       

تشمل السیاحة المعدنیة  شكل السیاحة الصحیة  االكثــر إنتشارا لكن التقالید المنتشرة  في ھذا المیدان    

ماما حیث أنھا تعتبر كاحدى وسائل التسلیة  والراحة  وتملك الجزائر إمكانیات تجعلھا تتجاوز ھذا اإلطار ت

ھامة من الحمامات المعدنیة  التزال غیر مستغلة ، وفي إطار حصیلة الحمامات المعدنیة التي أنجزت عبر 

م 1986كل التراب الوطني  سنة 
)1(

اللھـا منبع للمیاه  المعدنیة  یمكن أن یسمح إستغـ 202، تم إحصاء  

  .بتوسیع المنـتجات السیاحـیة

  :السیاحـــة الترفیھیة -ب

  

تكمن فیھا الحاجة  للراحة الضروریة الستعادة القوى النفسیة والفیزیائیة للف�رد علم�ا ب�أن ك�ل إنس�ان         

وتمث�ل الراح�ة  الفعال�ة أحیان�ا )  العم�ل الی�ومي(یبحث عن التنوع في حیاتھ  ویھرب  ویتح�رر م�ن روت�ین 

  .بتغییر مكان السكن وھدف ھذا النوع من السیاحة ھو المحافظة على صحة الفرد

  :السیاحـة الریاضیة -ج 

  

وتقسم الى نوعین  سالبة وموجبة ، والسیاحة الریاض�یة  الموجب�ة تتمث�ل بالس�فر واإلقام�ة للمش�اركة         

یاض�ات المعروف�ة  وتمث�ل الس��یاحة  الفعلی�ة ف�ي المباری�ات  الریاض�یة  ویض�م ھ�ذا  الن��وع جمی�ع أن�واع  الر

الریاضیة  السالبة بالسفر واالقامة من أجل مشاھدة المباریات واإلحتفاالت الریاضیة 
)1(

 .  

والسیاحة الریاضیة  بشكل عام تشكل  وسیلة لتطویر التبادل السیاحي بالنسبة  للشباب  ، ویستحس�ن  أن    

  .تشجع الجزائر  تنظیم ھذه التظاھرات  عبرالوطن

  

    : السیاحة الثــقــافــیــة -د

  

وتھدف ھذه السیاحة إلى زیادة المعرف�ة ل�دى الش�خص  م�ن خ�الل تش�جیع حاجات�ھ الثقافی�ة  للتع�رف         

على المناطق والدول غیر المعروفة لھ وھي مرتبطة  بالتعرف على الت�اریخ  والمواق�ع االثری�ة والش�عوب 

مشھور ومعروف في مصر والیون�ان وایطالی�ا ، وھ�ي س�یاحة نخبوی�ة  وعاداتھا  وھذا النوع  من السیاحة  

حت��ى م��ن البل��دان المتقدم��ة النھ��ا تك��اد تنع��دم ف��ي الجزائ��ر إذا التج��د  اقب��اال لح��د  االن م��ن ط��رف الس��كان 

المحلیین  وتبق�ى حك�را عل�ى الس�واح االجان�ب ومھم�ا یك�ن ینبغ�ي  أن یش�كل تعم�یم الس�یاحة  الثقافی�ة ھ�دفا 

من زاویة  تجاریة محضة  وفي نفس الوق�ت  )  علم االثریات والمتاحف والمسارح ( راث الثقافي لتقویم الت

  .وسیلة لتشجیع  الشباب على االھتمام  بالثقافة بكل أشكالھا 

  :تنقسم  إلى نوعیــن : السیاحة الرسمیة -ھـ 
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  :   السیاحة  الرسمیة -1   

اشخاص  معینین من أجل المشاركة في محادثات  رسمیة أو  وتكون عندما یسافر  أعضاء الوفود أو        

  .من أجل المشاركة  في إحتفاالت  دولیة معینة 

وتكون عندما یسافر الشخص من أجل مشاھدة  المع�ارض التجاری�ة :  السیاحة الرسمیة  االقتصادیة -2   

  .والصناعیة 

یارات  الشخصیة  أو في اطار التظاھرات  سیسمح تطویر شبكات االتصال وتحریر االقتصاد بزیادة الز    

  .الخ .. المختلفة ، كالمؤتمرات واألسواق والمعارض 

فیم��ا یخ��ص امكانی��ات اإلس��تقبال ( كم��ا ینبغ��ي أن ترك��ز جھ��ود الترقی��ة م��ن خ��الل ت��وفیر ع��رض خ��اص  

ھنی�ة  الت�ي على تنمیة ھذه الس�وق ف�ي مج�ال االجتماع�ات  الم) الخ .. وتقنیات االتصال وتھیئة المساحات  

  .تعرف  إنتشارا واسعا وذات النتائج المعروفة  على الصعید االقتصادي

   : السیاحة الدینیة -و 

وتعتبر من أقدم  أنواع السیاحة  وتتـــمثل  في زیارة المواقع الدینیة ومن أش�ھر المواق�ع  الدینی�ة  ف�ي        

المكرم�ة  والمدین�ة المن�ورة  ف�ي المملك�ة العربی�ة العالم  التي شھدت  زیارات دینیة  منقطعة النظیر  كمكة 

  .السعودیة  وكذلك دولة الفاتیكان في روما بالنسبة للمؤمنین بالعقیدة  المسیحیة

السیاحة ذات الطابع الدیني  التي الیمكن  إعتبارھا شكال من أشكال السیاحة ف�ي الجزائ�ر  وحس�ب الع�رف 

لمعروفة نوعا ما ، وقد أدى تطور  المجتم�ع إل�ى تراج�ع تتم على شكل طقوس حول االضرحة  المصلیة  ا

ھذه التظاھرات التي تشكل تــراثا  ثقافیا كفیال بتطویر المنتجات  السیاحیة  من ناحیة أخرى  ، یمكن إعادة 

االعتب�ار للمواق��ع الدینی��ة  الت��ي أعت��ادت عل��ى زیارتھ��ا  مختل��ف  الطوائ��ف  الدینی��ة  قص��د  تش��جیع  النش��اط 

  .السیاحي

  :السیاحة حسب الشكل التنظیمي  وھي -ي 

  : السیاحة الجماعیة -1

وتك��ون عن��دما یس��افر  الس��یاح م��ع بعض��ھم  جماعی��ا  وض��من  برن��امج  یش��مل  االم��اكن  المن��وي             

زیارتھا  ومكان  المنام  والطعام  وغیرھا ، وھي تنظم عن طریق  وكاالت  السیاحة والسفر  وتنقس�م ال�ى 

  :قسمین 

تنظم المجموعة الواحدة برن�امج  الرحل�ة لوح�دھا م�ن حی�ث  م�دة االقام�ة  ف�ي المن�اطق الس�یاحیة   -)  أ     

واالقلیمیة  المنوي زیارتھا  وتحدد طرق  المبیت  والطعام  المنوي  استحدامھا  في االماكن  السیاحیة  أي 

  .انھ  یكون  غیر مخطط لھا مسبقا حسب  برنامج 
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یكون برمامج الرحلة  معد مسبقا  من قبل شركات السیاحة  او وكاالت  : جماعیة منظمة  سیاحة -)  ب     

الس��یاحة  والس��فر  ومح��دودة  ظ��روف المن��ام  والطع��ام  وع��دد اللی��الي  الت��ي یقض��یھا  الس��یاح  واالمكن��ة  

  .المنوي زیارتھا 

   : سیاحـــــة فردیـــة -2

  :ج  مكان  سكنھم االصلي تنقسم  الى نوعینوھي سیاحة من افراد لوحدھم  لالقامة  خار 

  .سیاحة فردیة غیـر منظمـة  -)   أ    

  .ســیاحة فــردیة منظــمة -)  ب   

  :فـوائد وعیوب السیاحة - 3

  :فــوائدھا:  أوال

تحقق السیاحة فوائد كثیرة  للمجتمع  إذا وضعت  في إطار  إستراتیجیة  التنمی�ة  الوطنی�ة  ووف�رت لھ�ا     

  :روط  الالزمة  لتنمیتھا  من ھذه الفوائد مایليالش

تساھم في توفیر العملة الصعبة  للدولة  الن التجارب  القائمة  تشیر  الى ارتفاع  النسبة الت�ي تش�ارك  -1  

  بھا في تكوین  إیـرادات  الـدول  مــن العملة الصعبة

فم�ثال . مساعدا  على محارب�ة  البطال�ة  تساھم في انشاء مناصب عمل جدیدة فھي بذلك  تعتبر  قطاعا -2  

  .انشاء مركب سیاحي او فنــدق یــؤدي الى خلــق  مناصب عمـل 

ت  وذل�ك ل�یس فق�ط بمق�دار  ماینفق�ھ  تساھم في زیادة الدخل  الوطني  ، وف�ي تحس�ین می�زان الم�دفوعا -3  

بالمض��اعف "الس��واح والمس��افرون اثن��اء  رحالتھ��م ،ب��ل ع��ن طری��ق م��ایطلق علی��ھ  ف��ي عل��م االقتص��اد 

الن االستثمارات  السیاحیة  تؤدي الى سلسلة  اخـــرى من االستثمارات  التي ت�ؤدي ب�دورھا "االقتصادي 

  .الى زیادة  الدخول وھكذا

  :ولي فانھا تحقق الفوائد التالیـة على المستوى الد -4 

  .  تساعد على تحقیق التقارب والتفاھم بین الشعوب -  

في العالم مما یؤدي الى تكوین راي عام دولي للسالم واالمن  الدولیین  كما تساھم في التقارب  الحضاري  

  .والثقافي والریاضي بین شعوب العالم 

قیق عملیة  التكام�ل الثق�افي واالجتم�اعي والحض�اري داخ�ل المجتم�ع  الواح�د ، النھ�ا ع�ن طری�ق  تح - 5  

الخ��دمات  الت��ي ت��ؤدي  تلع��ب دورا ھام��ا  ف��ي التنش��ئة  االجتماعی��ة  والثقافی��ة  والسیاس��یة  للس��كان  خاص��ة  

  .الشباب منھم 

وفرنا  لھا كل المستلزمات  الت�ي تق�وم  علیھ�ا  فللسیاحة آثارا إیجابیة  وفوائد تعود على المجتمع  إذا ما      

  :ویمكن  إدراج ھذه االثار فیما یلي

  .إحداث مناصب شغل عدیدة وبالتالي تقلیص من حدة البطالة  -  
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المساھمة في زیادة الدخل الوطني وتحسین وضعیة میــزان المدفوعات  وذلك بما ینفق�ھ  الس�واح أثن�اء  -  

  .ذلك تضاعف  االستثمارات  التي تؤدي بدورھا  الى زیادة نسبة  المداخیلإقامتھم وك

  .إسترجاع طاقات العمل  لقوتھا  نتیجة لما توفره لھا السیاحة من راحة واستجمام  - 

  .تدعیم العالقات مع الشعوب  عن التعارف  واالطالع على الثقافات  والحضارات  - 

  .رقیتھا الحفاظ على االثار التاریخیة وت - 

  .ترقیة الصناعات التقلیدیة  والتراث الثقافي - 

الملتق��ى الع��المي للش��باب   2001ع��ن طری��ق التب��ادالت  وال��رحالت كم��ا ح��دث ب��الجزائر شـ��ـھر اوت س��نة 

والذي أدى بدوره إلى عدة مزایا  وخاصة منھا  السیاحة والتقارب  الثقافي  وكذلك ال�رحالت  ب�ین مختل�ف  

  .دومناطق  البال

  :العیوب : ثـانیا 

في دراستھ للسیاحة التونسیة  ، حی�ث )  أحمد ادریس( في تحدیدنا لعیوب  السیاحة  سنعتمد على تقسیم     

  :حدد االثار  السلبیة  للسیاحة  في ثالثة أنواع 

تؤدي الحركة السیاحیة  وخاصة منھا  الخارجیة  الى إتص�ال مجتم�ع إس�تھالكي  م�ع مجتم�ع نص�ف  -1   

الى نشأة عادات  إستھالكیة  في الدول المتخلفة  خاص�ة ، )  الدول النامیة ( ستھالكي  أو تحت استھالكي ا

بحیث تكون  ھذه العادات  غیر مرتبطة  بمستوى  المعیشة  في البلد  المستقبل  للسواح  األجانب ، كما أن 

  .زائـــرإرتفاع  األسعار یؤدي الى إحداث التضخم مثل تونس ، المغرب ، الج

إن عدم التوازن  في األجور  والحظوظ بین موظفي  القطاع السیاحي ، والقطاعات االقتصادیة   -2  

األخــرى  وكذلك االمتیازات  فھذا القطاع یؤدي إلى ھروب اإلطارات  من القطاعات األخرى  إلى 

لقطاعات االقتصادیة األخرى القطاع السیاحي  الذي یتوفر فیھ  العامل على حظوظ اكثــر  من العامل في ا

كما أن تركیز الخدمات  والمرافق  السیاحیة  في المدن  الكبرى یؤدي إلى ) التجربة التونسیة  تثبت ذلك ( 

  .خلق  النزوح الریفي كما ھو الحال في إسبانیا 

عة  لالقتصاد قد یخلق  مشاكل غیر متوق) السیاحة الخارجیة ( كثرة اإلعتماد على االقتصاد السیاحي   -3  

الوطني  الذي یعتمد كثیرا على االیــرادات  السیاحیة  بسبب االزمات االقتصادیة  والس�یاحیة  والنزاع�ات 

او حرب الخلیج والتي تأثر ) حرب لبنان مثال على ذلك ( الدولیة التي قد توقف الحركة السیاحیة نحو البلد 

نتج عنھ من تاثیرات  سلبیة على قطاع السیاحة ثم ت�أتي وما   1991بھا  العالم االسالمي والعربي كلھ سنة

وم��ا وق��ع ف��ي الوالی��ات المتح��دة االمریكی��ة  ث��م رد فعلھ��ا وإعالنھ��ا  2001س��بتمبر  11أي ف��ي  2001س��نة 

الحرب على دولة افغانستان فتأثرت بھا السیاحة الدولیة  وخاصة منھ�ا العربی�ة  واالس�المیة ، وھ�ذا ی�ؤدي 

ى اقتص��ادیات الع��الم  االس��المي  والعرب��ي  وحت��ى الع��الم الغرب��ي والت��أثیر األكب��ر ھ��و ال��ى الت��أثیر س��لبا عل��

  .بالنسبة  للدول التي تعتمد على السیاحة  في اقتصادیاتھا



في الجغرافیة االقتصادیة محاضرات   

 

62 
 

  . ونذكر البناءات الفوضویة  بحیث یمكن  إنشاء ھیاكل  سیاحیة في مناطق غیر متجانسة عمرانیا 

  .ي إنشاء ھیاكل  سیاحیة  في مناطق زراعیة إتالف الطبیعة واالراضي الفالحیة  أ -

التدھور  المحتمل للمواقع السیاحیة  نتیجة إھمالھا  وعدم صیانتھا  تؤدي الحركة  السیاحیة  خاصة منھ�ا   -

ال�دول ( الى إتصال المجتمع االستھالكي  مع المجتمع نصف االستھالكي  أو تح�ت المجتم�ع االس�تھالكي  

  .ھ نشوء  عادات  إستھالكیة في الدول النامیة غیر مناسبة مع مستوى معیشتھا مما ینتج  عن)  الفقیرة 

تفرق السیاحة ب�ین ذوي الم�داخیل المرتفع�ة والم�داخیل المنخفض�ة وھن�ا  یظھ�ر : تقسیم طبقي إجتماعي  - 

ی�ة  نوعان من السیاحة الرفیعة خـــاصة بالنوع األول وس�یاحة دنی�ا خاص�ة ب�النوع الث�اني م�ن اف�ات إجتماع

  . منھا السرقة واألمراض المعدیة 

  

  

  

تعتبر مسألة التصنیع، قضیة مركزیة وأساسیة لدفع عجلة التنمیة االقتصادیة والقضاء على التخلف  :تمھید

  .االقتصادي وتحقیق التقدم الحضاري

والھیكل المشوه لالقتصاد  إن تخلف االقتصاد في البلدان النامیة یكمن في تخلف القطاعات االقتصادیة

الوطني، وعلیھ فإن ھذه البلدان النامیة تسعى لتصنیع اقتصادیاتھا بھدف تطویر وتغییر نظام قسمة العمل 

االجتماعي الدولي وتنویع الھیكل االنتاجي وإرساء القاعدة المادیة والتكنیكیة للتطور االقتصادي وتغییر 

  . ميدور االقتصاد الوطني في االقتصاد العال

إن أھمیة دراسة االقتصاد الصناعي تأتي بسبب ماتولیھ مختلف الدول ومنھا النامیة من أھمیة كبیرة لك 

  . من الصناعة والتصنیع، لكونھما من الوسائال لمھمة لتحقیق التنمیة االقتصادیة والتقدم الحضاري

اكل االقتصادیة للمشاریع إن االقتصاد الصناعي، ھو فرع متمیز من فروع االقتصاد التي تعالج المش

  . والصناعات وعالقتھا مع المجتمع

  :تعریف االقتصاد الصناعي  -1

وھنالك تعریفات عدیدة ومختلفة لألقتصاد الصناعي، ومنھا أنھ یمثل تطبیقاً للنظریة االقتصادیة الجزئیة 

  . لتحلیل المشاریع الصناعیة واألسواق والصناعات

، اقتصادیات الصناعة والتنظیم الصناعي والتجارة واقتصاد ولألقتصاد الصناعي عدة اسماء منھا

  .االعمال

أما تسمیة االقتصاد الصناعي فقد تم تبنیھا في بدایة الخمسینات من خالل كتابات عدد من االقتصادیین، و 

في الستیانات أیضاً ، إال ان االقتصاد الصناعي كمفھوم یرتبط بنشوء وتطور الصناعة كقطاع متمیز من 

 . عات االنتاج خالل مرحلة تاریخیة طویلة نسبیاً قطا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 االقتصاد الصناعي: الفصل الثامن 
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یتكون االقتصاد من عنصرین رئیسیین، یختص األول منھما بالجانب الوصفي والذي یتضمن المعلومات 

بخصوص المنشآت الصناعیة والبیئة الصناعیة التي تتواجد بھا ھذه المنشآت وعرض عوامل االنتاج 

  .لسائدةوالسیاسات التجاریة ودرجة المنافسة ا

وال بد من ذكر أن المصادر التي تغطي االقتصاد الصناعي، نادرة وقلیلة جداً، كما ال یوجد اتفاق بین 

  .االقتصادیین حول المواضیع التي تدخل في دائرة االقتصاد الصناعي

 

  الصناعة، أھمیتھا ودورھا في التنمیة االقتصادیة -2

  : عةنبذة تاریخیة موجزة عن نشوء وتطور الصنا 

یرجع نشوء وتطور الصناعة إلى فترات تاریخیة طویلة، أي منذ بدایة تكوین المجتمعات، ثم تطورت 

  :إلى ما ھي علیھ ، ومن ھذه المراحل - لتصل في العصور الحدیثة

  : مرحلة الصناعة المنزلیة: أوالً 

ھ العائلة، من قبیل حیاكة عـُرفت الصناعة في بدایاتھا كشكل من أشكال النشاط المنزلي، الذي كانت تمارس

وكل ذلك كان یھدف إلى تلبیة احتیاجات األسرة، دون ان . المالبس والغزل، وصناعة ادوات الطبخ وألخ

ویعود السبب في ذلك لقلة االنتاج الذي بالكاد یكفي . یخصص منھ شیئاً للتجارة أو الحصول على ربح ما

  . مر حتى تحول إلى مورد أساسي لتلك العوائلإال أن ھذا النوع من االنتاج است. أفراد األسرة

  :مرحلة الحرفیة: ثانیاً 

تأتي ھذه المرحلة مكملة لمرحلة الصناعة المنزلیة، إذ تحول بعض المنتجین المنزلیین إلى تجار وحرفیین 

  . في مدنھم وقراھم، مثل الحدادین والنجارین والنساجین وغیرھم

وسطى، إذ وصلت الحرفیة، كنمط صناعي سائد في تلك، إلى وظلت ھذه المرحلة قائمة حتى القرون ال

  . أعلى المستویات  خاصة في فترة البناء الورشي في أوروبا

  :مرحلة التعاونیة الرأسمالیة البسیطة: ثالثاً 

خالل ھذه المرحلة تم االنتقال إلى العمل في الورش او المحال، التي تجمع عدداً من العمال الحرفیین لقاء 

ن یتم االتفاق علیھ، إال أن ھذا النوع من التعاون االنتاجي،  ظل محدود الفائدة؛ وذلك بسبب غیاب أجر معی

تقسیم العمل؛ لما لھ من أھمیة كبیرة في رفع انتاجیة العمل وزیادة االنتاج وتخفیض نفقاتھ وبالتالي زیادة 

  . احباالر

. یل الشكل التنظیمي األساسي لالنتاج الرأسماليفي ھذه المرحلة تم تمث :مرحلة المشغل الرأسمالي: رابعاً 

وأنتشرت ھذه المشاغل في . عندما یقوم رب العمل باستخدام عدد كبیر من العمال في عدد من المشاغل

وحتى قیام الثورة الصناعیة في إنكلترا لتستمر إلى دول  16عدد من الدول األوروبیة، منذ اواسط القرن

  . أخرى
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  :ناعة اآللیةمرحلة الص: خامساً 

شھدت ھذه المرحلة دخول انواع جدیدة من اآلالت والمكائن بعد الثورة الصناعیة، والتي جاءت على 

وفي ھذه المرحلة أیضاً تم االنتقال من الصناعات . خلفیة التطور الھائل والتقدم العلمي والتكنلوجي

  . الخفیفیة إلى الصناعات الثقیلة

 ھمفھوم المشروع الصناعي وأھداف

ویمكن أن یطلق علیھ أیضاً المنشأة الصناعیة أو   )Industrial Firm( ینظر إلى المشروع الصناعي

وھنالك أختالف في وتعدد في المفاھیم المعطاة . الوحدة االنتاجیة، على أنھ النواة األساسیة للصناعة

ھ وبشكل عام على أنھ تنظیم للمشروع الصناعي؛ بسبب تعدد الزوایا التي ینظر إلیھ منھا، ولكنھ ینظر إلی

مملوك من قبل شخص واحد أو بالمشاركة مع عدد قلیل او كثیر من األفراد والذي یمارس او یمارسون 

  .نشاطاً انتاجیا من نوع ما من أجل الحصول على ربح ما او تحقیق ھدف ما

  : وھنالك العدید من األھداف التي تدفع أصحاب المشاریع لممارسة نشاطھا ومنھا

 .تعظیم الربح.أ

 .تعظیم المبیعات.ب

  .تعظیم نمو المشروع. ج

  .تعظیم قیمة المشروع. د

  . أھداف إداریة. ھــ

 دور الصناعة في التنمیة االقتصادیة

یمثل احد الجوانب ) التصنیع(وھو. تعتبر عملیة التصنیع، عملیة ناتجة عن او مصاحبة للتنمیة االقتصادیة

میة، إذ أنھا تمثل زیادة مساھمة القطاع الصناعي التحویلي في تكوین الناتج المھمة التي تدفع عملیة التن

  . الوقمي االجمالي

وعلیھ ال یمكن تحقیق تنمیة دون تطویر عملیة التصنیع او القطاع الصناعي، وعلیھا فأنھما عملیتان 

تي من الممكن من خاللھا وھنا ال بد من االنتباه إلى الشروط التي تتوفر في البلد الصناعي، وال.متالزمتان

ان نطلق على بلد ما بانھ بلد صناعي، ومنھا ، یكون ربع الناتج المحلي االجمالي ھو من القطاع 

من انتاج القطاع الصناعي، یأتي من الصناعة التحویلیة وأن نحو % 60الصناعي، وكذلك أن حوالي 

  . من السكان یعملون بالصناعة% 10
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  القطاع الصناعياالنتاج الصناعي وبنیة -3

  مفھوم االنتاج الصناعي وانواعھ .1

إن أي عملیة صناعیة یكون ھدفھا النھائي االنتاج، وھنالك الكثیر من الطرق الفنیة لتغییر وتكییف 

  . الموارد الطبیعیة إلنتاج انواع مختلفة من السلع والخدمات الصناعیة

  . يإذن فاالنتاج الصناعي ھو اساس النشاط للمشروع الصناع

  : ویقسم االنتاج الصناعي إلى عدة اقسام منھا، وذلك تبعاً لدرجة إنجازه في إطار الوحدة االنتاجیة

 .االنتاج المكتمل -

 . االنتاج غیر المكتمل -

 .المواد نصف المصنعة -

 .االعمال ذات الصفة الصناعیة -

وطني، أو كما یمكن تقسیم االنتاج الصناعي، وفقاً لدوره وسماھمتھ في إطار االقتصاد ال

  .القطاع الصناعي

 .االنتاج النھائي -

  . االنتاج الوسیط -

  : ویتم تقسیمھ كذلك تبعاً لدرجة األھمیة في النشاط االنتاجي للمنشأة االنتاجیة 

 .االنتاج الرئیسي -

 .االنتاج المساعد -

  .االنتاج العرضي -

  مؤشرات االنتاج الصناعي. 2

  :ھا قیاس االنتاج الصناعي، وھيھنالك مجموعة من المؤشرات التي یمكن من خالل

  المؤشرات الكمیة: اوالً 

  : تھتم بالجانب الكمي او القیمي من االنتاج، وھنالك انواع من ھذه المؤشرات

 . المؤشرات العینیة -

القماش یقاس بالمتر الطولي : مثال. وتھتم بحجم االنتاج من الناحیة المادیة او الفیزیاویة

 .والوالذ واالسمنت یقاس بالطن

 . المؤشرات العینیة التقدیریة -

وتقیس كمیات متجانسة ال یمكن جمعھا كوحدات عیثنیة مطلقة للفوارق الموجودة بینھا، مثل 

تحویل الوقود إلى وحدات حراریة نمطیة، كوحدة حراریة بریطانیة النتاج الفحم والنفط 

 . والغاز
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 . المؤشرات النقدیة -

تجة المختلفة من حیث وحدات القیاس، عن طریق وتسمح ھذه المؤشرات بجمع الوحدات المن

  . جمع القیم النقدیة لتلك المواد

  المؤشرات النوعیة:ثانیاً 

وتكون ھذه المؤشرات مختصة بوصف المنتجات الصناعیة كقیم استھالكیة ومنافع سلعیة، یتم 

  . تحدیدھا على اساس الجودة والنوعیة لتلك المنتجات

  : انواع من مجموعة مؤشرات االنتاج القیمیةویمكن ھنا التمییز بین ثالثة 

 ).التجاري(االنتاج السلعي  . أ

ویضم ھذا المؤشر كل االنتاج الصناعي الذي یسوق للغیر خارج المنشأة االنتاجیة مضافاً إلیھ 

االنتاج المستخدم داخل المنشاة نفسھا ألغراضھا الخصة مضافاً إلیھ التغیر في المخزون للسلع 

  . المعدة للبیع

  المخزون+       المبیعات = النتاج السلعيا

  مخزون أول المدة –مخزون نھایة المدة + المبیعات =                  

 . االنتاج الصناعي العام  . ب

ویتضمن ھذا المؤشر كل أوجھ نشاط المشروع المتعلق باالنتاج الصناعي بغض النظر عن درجة 

والتغیر في رصید نصف المواد المصنعة من انتاج ویدخل في ھذا المؤشر االنتاج السلعي . انجازه

المشروع وكذلك التغیر في االنتاج غیر المكتمل فضالً عن التغیر في رصید العدد واالدوات 

  . االحتیاطیة والقوالب من صنع المشروع

  : وتمثلھ المعادلة التالي

+      المصنعة المنتجة رصید المواد نصف +         االنتاج السلعي = االنتاج الصناعي العام

  رصید العدد واالدوات المنتجة+         االنتاج غیر المكتمل 

  الناتج الصناعي أو القیمة المضافة.ج   

وھو من أفضل المؤشرات لقیاس الناتج الصناعي، النھ یعكس االنتاج الصافي ومساھمة المشروع في 

زمات االنتاج المشتراة من الخارج من ویتم استخراجھ عن طریق طرح مستل. خلق القیمة المضافة

  : قیمة االنتاج االجمالیة

  مستلزمات االنتاج –قیمة االنتاج االجمالیة )= القیمة المضافة االجمالیة(الناتج الصناعي

إن القیمة المضافة في ھذه الحالة تسمى األجمالي ؛ ألنھا تتضمن قیمة االھالك، وباستبعاد االھالك من 

  : جمالیة نحصل على القیمة  المضافة الصافیةقیمة المضافة االلا

 الك تاالھ –القیمة المضافة االجمالیة =  القیمة المضافة الصافیة


