
  

  

  :تقدمي إشكايل

 القرن منذ بوادرها بدأت وتقنية علمية تطورات عن عبارة كانت صناعية ثورة م18 القرن من األخري الثلث خالل إجنلترا شهدت

  م،18 القرن  اية خالل معاملها وتوضحت أوربا، يف م16

  الثورة؟ هذه انطالق عوامل فما 

  األوريب؟ اتمع على وانعكاساا مظاهرها وما 

I  - اية يف إجنلترا يف الصناعية الثورة عوامل م18 القرن: 

 : الصناعية الثورة انطالق يف السياسي العامل ساهم -  1

 وأبعدت ،للبالد السياسي االستقرار عودة يف كبري بشكل سامهت اليت اجلليلة بالثورة عرِف ما اندالع م1688 سنة إجنلترا عرفت

 توحيد بعد خاصة إصالحات بعدة للقيام الربجوازية الطبقة أمام اال وفتحت ،ااورة الدول عرفتها اليت السياسية التقلبات عن بريطانيا

  .الربيطانية االقتصادية للسوق توحيدا يعد الذي الربيطانية اجلزر

  :الصناعية الثورة انطالق يف االقتصادي العامل ساهم  -  2

 عن والتخلي اجلديدة، االبتكارات بفضل وذلك اإلنتاج، أساليب يف كبريا حتوال بإجنلترا الفالحي القطاع شهد: الفالحي امليدان يف �

  .املالكني كبار يد يف وتركزها امللكيات جتميع إىل وأدى ،املردود ارتفاع يف ساهم الذي الشيء األرض، إراحة نظام

 السكان عدد ارتفع إذ ،هاما دميغرافيا منوا والعالج الوقاية أساليب وتقدم التغذية حتسن نتيجة إجنلترا عرفت: الدميغرايف امليدان يف �

 100000 مبانشستر وجتاوزت املدن ساكنة ارتفعت كما ،م1800 سنة نسمة مليون 15 إىل م1750 سنة نسمة مليون 7,4 من

  .أخرى جهة من استهالكية وسوقا ،جهة من للصناعة عاملة يد الدميغرايف النمو هذا فهيأ ،م1800 سنة سمةن

 اليد ووفرة ،الداخلي السوق وتوسع ،األموال تراكم بفضل وذلك ،كبرية حتوالت بدورها الصناعة شهدت: الصناعي امليدان يف �

 ،"متنقلة عائلية ملعامل جتاري جتمع جمرد وهي: املانيفاكتورة" ب عرِف ما خلق بفضل الصناعي العمل تنظيم إىل إضافة ،العاملة

  .املواصالت شبكة وتقوية اجلديدة واآلالت التقنيات إدخال عن ناهيك

 .إجنلترا من انطالقا م18 القرن منتصف منذ الصناعية الثورة لقيام املالئمة الظروف التطورات تلك كل شكلت

  :الصناعية الثورة انطالق يف االختراعات تشجيع ساهم -  3

 األدوات حمل حتل لكي اإلنتاج ووسائل اآلالت من جمموعة ابتكار فهي الصناعية، للثورة األساسي الرافد التقنية االختراعات تعد

 استعمال حق للمخترع حيفظ الذي الرباءة قانون أصدرت حيث الظاهرة، هذه عرفت اليت الدول أول بريطانيا وكانت القدمية، والوسائل

 إجنلترا، يف االختراع براءات عدد تطور التشجيع هذا نتائج من كان عاما، ولقد 14 ملدة شخصيا منه واالستفادة لوحده، واشتغاله اختراعه

 .م18 القرن من األخري الثلث يف خاصة

II - اية يف الصناعية الثورة انطالق مظاهر م18 القرن:  

  :النسيج ميدان يف االختراعات أهم -  1

 املادة بغزل يقضي العمل أصبح التقنيات تطور مع أن إال األثواب، إنتاج إىل مث أولوية، كمادة تعاجل القطن صناعة عمليات كانت

 حمل يف تقوم الصناعية العمليات أصبحت حيث النضج، مرحلة الصناعة هذه وصلت م18 القرن منتصف ويف املرتل، يف ونسجها املعمل يف

 عرفها اليت التقنية االختراعات يف النسيج ميدان يف الصناعية الثورة مظاهر جتلتللنسيج، وقد  مصغرا معمال يكون الناسج واحد، وأصبح

 الذي هاركرايفر وجيمس اإلنتاج، مضاعفة على ساعد الذي الطائر املكوك صنع إىل م1733 سنة منذ كاي جون توصل ومنها اال، هذا

 توالت مث الوقت، نفس يف قبل من ينتج كان ما مرة 120 إنتاج من مكن الذي “جيين الغزل آلة” جهاز صنع من م1765 سنة متكن

 )الاجتماعية البنية على الانعكاسات التقني، التطور( الصناعية الثورة انطلاق

https://moutamadris.ma


 صنع إىل سنودغراس وتوصل ،العاملة اليد كلفة من التخفيف يف ساهم الذي اآليل املنساج صنع إىل كارثرايت بتوصل ذلك بعد االختراعات

 .االختراعات من وغريها القطن لتنظيف آلة

  :والطاقة والنقل التعدين جمال يف االختراعات أهم -  2

 سنة ففي اإلنتاج، تكاليف من والتخفيف التعدينية الصناعة تطوير يف اال هذا يف التقنية االختراعات سامهت: التعدين ميدان �

 حيث القطاع، هذا تطوير إىل دفع الذي األمر الصالبة قليل جعله مما الكوك، بفحم احلديد صهر إىل داريب أبراهام توصل م1709

 احلديد بني يفصل أن كورت هنري استطاع م1784 سنة ويف الشوائب، من نقي صلب إنتاج من م1750 سنة هونتمان متكن

  .صالبة أكثر حديدية قضبان صنع من متكن كما الصهر، عملية أثناء والفحم

 املصنعة املنتجات لتصريف جديدة أسواق عن البحث إىل احلاجة تزايد والنسيج، وكذا التعدين صناعة تطور ساهم: النقل ميدان �

  .البخارية التوصل لصنع اآللة مت ، حيثواملواصالت النقل وسائل تطور على كبري أثر األولية املواد وجلب

 بواسطة تشتغل مضخة وضع من نيوكمن طوماس بتوصل م18 القرن بداية مع الطاقة ميدان يف حقيقية ثورة حدثت: الطاقة ميدان �

 سنة فتوصل اآللة تلك تطوير يف واط جيمس أخذ م1763 سنة من وابتداء م،1712 سنة وذلك" النارية اآللة"بـ  مسيت البخار

 هائلة طاقة لإلنسان وفرت اليت البخارية اآللة اختراع من متكن وبذلك دائرية حركة إىل اخلطية احلركة حتويل إىل م1784

 .القطاعات خمتلف يف عميقة حتوالت وأحدثت

III  - تمع بنية على الصناعية الثورة انطالقة انعكستاية يف ا م18 القرن:  

  :الصناعية الثورة انطالقة من املستفيدة الطبقة وضعية -  1

 من استفادوا الذين الصناعيني الرأمسال رجال من غنية طبقة فيه برزت صناعي رأمسايل جمتمع نشأة يف الصناعية الثورة أسهمت

 عدد تزايد يف الصناعية الثورة سامهت كما ،البنكي والنشاط الصناعة حنو اهتمامهم ليوجهوا ،اإلنتاج ووفرة املعيشة مستوى ارتفاع

  .الكربى املعامل لصاحل املنافكتورات دور تراجع إىل باإلضافة ،املدن وتوسع الصناعية املراكز حنو املهاجرين

  :الصناعية الثورة انطالق من املتضررة الفئات وضعية -  2

 كاستخدامهم سيئة، ومعيشية مهنية ظروف يف الربجوازية الستغالل تعرضت اليت العاملة الطبقة ميالد يف الصناعية الثورة سامهت

 مبظاهرات القيام إىل بالعمال الوضع هذا دفع وقد األمراض، وتفشي والسكن التغذية وسوء هزيلة، أجور مقابل وشاقة طويلة لساعات يوميا

 .أوضاعهم بتحسني للمطالبة اآلالت وحتطيم اإلضراب إىل األمر وتطور م1779 سنة من ابتداء

  :ةخامت

 يف ثانية صناعية قوة ظهور على سيساعد وذلك األوىل، الصناعية بالثورة مسيت صناعية انطالقة م18 القرن اية يف إجنلترا عرفت

  .م19 القرن
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