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   عشر الثامنالدرس 

  التنمية يف الدول احلديثة التصنيعج منوذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .على طريق التصنيعحدد المقياس الذي اعتمده البنك الدولي في تصنيفه الدول السائرة  -١

 .دراتها من السلع والخدماتمن مجموع صا% ٣٠الصادرات الصناعية فيها تزداد عن نسبة قيمة  •

 .والبرازيل في أمريكاالمكسيك  ووتونس في أفريقيا وتايوان وكوريا الجنوبية في آسيا غكون سنغافورة هونغمثل  •

  .النهضة الصناعية في هذه الدول بالرساميل الخارجية والشركات المتعددة الجنسياتارتبطت  •

  .عدد المميزات العامة للدول الحديثة الصنيع -٢

  .الدولةدور  •  .المؤسساتبنية  •  .البشريالعامل  •

  .مزدوجةتبعية  •  .الخارجيةالمساعدات  •  .المكثفالتصدير  •

  .لدول الحديثة التصنيع العاملة باتميز اليد: علل -٣

  .مهارتها •  .اليد العاملةكثافة  •

  .بشروط عمل قاسيةقبولها  •  .بأجور منخفضةاكتفائها  •

  .الدولة عامل أساسي في تحقيق االنطالقة االقتصادية:  علل-٤

  .خطط التنميةتضع  •  .مبادئ االقتصاد الحرتبنّى ت •

  .الصناعات التصديريةإقامة  •  .الصناعات الهادفة إلى استبدال المستورداتتنمية  •

  .النظام المصرفيمراقبة  •  .البناء التحتي لالقتصادإدارة  •

  :قارن بين -٥

  من التنمية في الدول الحديثة التصنيعالثانية المرحلة   األولى من التنمية في الدول الحديثة التصنيعالمرحلة 

 .التحتيةوتجهيز البنى االنطالقة الصناعية مرحلة هي  •

 .البسيطة كالنسيجالفروع الصناعية تطوير يتم  •

 .واالآلتبعض األجهزة أجزاء معينة تصنيع  •

  .المحلية تلبي الحاجات والصناعة من االستيرادالحد  •

طلبات السوق واإلنتاج لتلبية االنفتاح على الخارج حلة مرهي  •
 .الخارجي

األسـواق  لتلبية حاجـات    إلى االقتصاد الذي يهدف     االنتقال   •
 .الخارجية

  .على الصادراتالسلع االستهالكية تغطى  •

  من التنمية في الدول الحديثة التصنيعالحالية حلة المر  من التنمية في الدول الحديثة التصنيعالثالثة المرحلة 

 .ات من الخارجاالستثمارجذب  •

 .الشركات المتعددة الجنسياتتمركز  •

 .التكنلوجيا الغربيةشراء  •

 .المناطق الحرةإنشاء  •

 .التحتية األكثر تطوراً وتحديثاًالبنى  •

  .الصناعات الثقيلةتنوعت  •

اليـد العاملـة اكتـسبت      ألن   المتطـورة    اللتكنولوجيالتوجه   •
 . المتقدمةلتقنيات واستوعبت المهارات العليا

قادرة على إنتاج المركبـات اإللكترونيـة والمـواد       أصبحت   •
 .ةالطبي

الدول الصغيرة تحول األنشطة المرفئية وأنشطة التخزين       في   •
  .إلى نشاطات تصديرية مكثفة





 
٢

  .ية في الدول الحديثة التصنيع سريع ومتميزمسار التنمية في مسار التنم:  علل-٦

  .جذب الرساميل واستثمارها في الصناعة •

  .رخص اليد العاملة ومهارتها •

  .الضريبيةالتسهيالت  •

  . اإلنتاج والربحيسهل بناء تحتيتأمين  •

  . بين نقاط الضعف في نموذج التنمية في الدول الحديثة التصنيع-٧

 .االجتماعيالتضامن  •

 .االقتصادية الجديدةالحماية  •

 .والتقنياتاألذواق تبادل  •

  .يعتبر التضامن االجتماعي نقطة ضعف في مسيرة التنمية بالدول الحديثة التصنيع: علل -٨

 .العمال بأجور متدنيةقبول  •

 .أدنى من الضمانات االجتماعيةحد  •

 .، جعل األسر تواقة إلى بلوغ مستوى حياتي أفضلالعلمي لأليدي العاملةالمستوى التقني وارتفاع  •

 .هذه الدول نزاعات عنيفة حول األجورتشهد  •

 ويخفـض  ي األسواق الخارجيـة ا التنافسية فمما يفقد السلع قدرتهرفع كلفة اإلنتاج    زيادة األجور إلى    تؤدي   •

 .من أرباح الشركة

  .تؤثر الحماية االقتصادية الجديدة في مسيرة التنمية في الدول الحديثة التصنيع:  علل-٩

 .االقتصاد الذي تموله التجارة الخارجية بقدرة األسواق األمريكية واألوروبية على االستهالكيتأثر  •

 .الدول الصناعية سياسة الحماية االقتصادية ألسواقهاتطبق  •

 .ضغوطا على هذه الدول لكي تفتح أسواقها الداخلية أمام المنتجات المستوردةتمارس  •

 .إلى رفع األجور مما يؤدي إلى زيادة االستهالكضطر ت •

 .المتراكم حالياالفائض التجاري يخفف  •
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انطالقاً ن األسئلة التي تليه ثم أجب ع ))تطور االقتصاد في الدول الحديثة التصنيع(( أقرأ المستند الذي يبين      -١٠

  :وفي ضوء ما درستهمنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في هذا النموذج؟للتنمية الصناعية األساسية المحركة ما المكاسب الوطنية  -١

 .عاملةيد  •

 .موجهاقتصاد  •

  .التصنيع الثالثسم مراحل  -٢

 ).نسيج وتركيب الكتروني(تعتمد على اليد العاملةناعة ص •

 ).صناعة الصلب(ثقيلة صناعة  •

  .ذات تقنية متقدمةناعة ص •

   المصنع؟المنتوجاتإلى أين تتجه  -٣

  الخارج •

  هذه الدول؟الخارجية اقتصاد الدول بماذا تزود الدول  -٤

  .تكنلوجيا •  .رساميل •

  .أوليةمواد  •  .طاقة •

   .في الدول الحديثة التصنيععدد مميزات اليد العاملة  -٥

 .اليد العاملةثافة ك •

 .مهارتها •

 .بأجور منخفضةكتفائها ا •

  .بشروط عمل قاسيةبولها ق •

  


