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 التػشغ الصظاعي                         
 

 تطويج:
األسدداس  0212فددي عددام Alfred Weber (0181-0291 )يبددخ فتعدج الطااللددة التددي قددام روددا ال خ ددج        

يػهدان لصياغة نطخ ة التػشغ الصظاعي على الخغع مغ الطادالتت التدي سده تن مدغ قبدت اتقتصدادا األلطداني 
اج فدي دراسدتن حدػل تػز دت إنتدJohann Heinrich von Thünen (0811-0191 ) هدايظخ ر فدػن ندػنغ

بعددج ان اسددت اد مدددغ مدرعتددن فدددي  الطااصدديت الدراعيددة الطختل دددة علددى الطردداحات الدراعيدددة الطتددػفخ  فددي ألطانيدددا
فدددي دراسدددتن لتاجيدددج أسدددها   يدددام بعدددس  Lounhardt، لكدددحلظ مااللدددة لػنوددداردت تصبيددا ابااندددن اتقتصدددادية

 الصظاعات التاػ لية في الخبت األخيخ مغ ال خن التاست عشخ.
 ودددػم التدددػشغ الصدددظاعي تيخدددتز باتقتصددداد الصدددظاعي ف دددك ل نطدددا كدددحلظ تتظاللدددن كتددد  ان م        

الجغخافيددة الصددظاعية مددغ خددهل دراسددتوا للوييددت اتقتصددادا للطجتطددت مددغ زال ددة تددػفخ الطددػارد الصبي يددة 
لآنارهددا علددى  يددام الصددظاعة، لكددحلظ تتظاللددن كتدد  اتعتطدداا الصددظاعي عظددج دراسددتوا الطجتطددت بعددج ان 

 بن الصظاعة ل رخاز التغيخات اتعتطاعية الظاشئة عغ ذلظ.  تتػشغ
ل اتت التػشغ الصظاعي أهطية كبيخ  بالظرهة لعطػم رلجان العالع ات انن ياتت أهطية خاصة فدي        

التدددي تعتطددج أسدددلػ  التخصدديك الشدددامت كلسدداس لتا يدددا التظطيددة اتقتصدددادية سدددػال تلددظ البلددجان الظاميددة 
ال التدددي تعتطدددج علدددى اقتصددداد  ى مطددداهخ التخلددد  الدددحا ت يشدددن مظدددح ع دددػد شػ لدددةالشددداملة لل ضدددال علددد

 .           الرػق 
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 الطهاث األلل                                 
 م وػم التػشغ الصظاعي لالعػامت الطؤنخ فين              

          
ألدريدددات اتقتصدددادية بطشددديلة التدددػشغ ان م ودددػم التدددػشغ الصدددظاعي أل كطدددا يردددطى فدددي بعدددس ا            

Location Problem :اخح اتجاهيغ هطا 
يبددخ فددي كتابددن نطخ ددة تددػشغ الصددظاعة الددحا يتظددالل م وددػم فهددػ اتتجدداا الددحا سددلدن ال خ ددج  -اتتجدداا األلل:

بدخ علدى ن  دات فييخكدد  إذ ،للطشدخلا الصدظاعي Optimal Locationالتػشغ على انن تاجيج الطدػشغ األملدت 
كدالطػاد الخدام لتدداليل العطدت لالصاقدة، أا تاجيدج الطػقدت  givenعطيت العػامت مدغ الطعصيدات  عجف ج  ،ظ تال

 األملت للطشخلا الصظاعي ييػن في الطػقت الحا يضطغ أدنى حج مطيغ مغ تداليل الظ ت.
دا إلى تػشغ نػا يتظالل م وػم التػشغ الصظاعي على انن تاجيج األسها  التي تايع أل تؤ  -اتتجاا اللاني:

معيغ مغ الصظاعات فدي ميدان دلن غيدخا مدغ الجللدة، لب هدار  أخدخا مداهي األسدها  التدي أدت ال تدؤدا إلدى 
تػشغ الصظاعة بشيلوا ال ائع فعه، لذلظ روجف الػصػل إلى بعس ال ػاعج العامة التي تايدع عطليدة التدػشغ 

للطرددت بت بطددا يردداعج علددى تددػفيخ ا بددخ قددجر مددغ حتددى يطيددغ اتستخشدداد روددا ال اتعتطدداد عليوددا فددي التخصدديك 
 فخص الظجاح أمام الصظاعات الججيج .

 
 ،قددج يبددجل مددغ الػهلددة األللددى ان الط وددػم األلل للتددػشغ الصددظاعي يعددج أ لددخ قبددػت مددغ الط وددػم اللدداني        

لا باإلضدافة الدى انددن لذلدظ ألندن يتظدالل مهاشددخ  مشديلة ال دخار األملدت فيطددا يتعلدا رتاجيدج الطػقدت األملددت للطشدخ 
تيعتطج على ماحجث في الطاضي تن ماتع ال حجث في الطاضي ليذ مبدخرا كافيدا لهعت داد بدان ماحدجث هدػ 

رت كليخا ماتػشظت صظاعات في مػاقت لع تدغ هي الطللى بالظرهة لوا، لان استطخارها في تلظ الطػاقدت  ،األملت
ليخ  يصع  تصديية الطشدخلا ال ن لدن إلدى مػقدت عجيدج. لمدت في حاتت ك اذ ،ليذ دليه على أنوا مػاقت مللى

ذلظ فان الظطخ  الج ي ة لده الط وػميغ تؤكج ارتهاشوطا الػنيا لذلدظ تن تاجيدج الطػقدت األملدت تيطيدغ ان يدتع 
دلن تاجيج دقيا ألهع العػامت التي تايع شبيعة نشاشن. كطا ان دراسة لتاجيدج العػامدت الخئيردة التدي حيطدت 

الصدددظاعة فعدده تددددػن عجيطددة ال ائدددج  مددالع ترددداعج علددى اسدددتخهص بعددس األسدددالي  ال ظيددة ال ال ػاعدددج تددػشغ 
 العلطية التي تراعج على تاجيج الطػقت األملت للطشخلا الصظاعي. 

ان تاجيج الطػقت األملت للطشخلا الصظاعي يضت نص  أعيظظا ترداؤل مودع م دادا: ان تاجيدج الطػقدت          
طددخ مددغم الطجتطددت ام ال ددخدم ف ددي الطجتطعددات الخأسددطالية تاددجد مػاقددت الطشددار ت الصددظاعية مددغ يددتع مددغ لعوددة ن

خددهل لعوددة الظطددخ ال خديددة لالطتطللددة رتا يددا أقصددى ربددع. امددا فددي الطجتطعددات الطخصصددة مخكد ددا فيددتع تاجيددج 



 ة بخيتحيجر نعط.دأ.                               2091-9102                                ةصظاعي سياسات اقتصادية

 

ل ددتع  ،لالاضددار ةالطػقددت علددى أسدداس الطظ عددة اتعتطاعيددة بيددت أبعادهددا اتقتصددادية لاتعتطاعيددة لالرياسددية 
الظطخ الى الطجتطعات الصدظاعية كيدت للديذ الدى الطشدخلا الصدظاعي ف دك، إذ ان الطخصدك اتقتصدادا يؤخدح 
رظطخ اتعتهار عهقات التشابظ لاتعتطاد الطتهادل ريغ الصظاعات الطختل ة كصدظاعة الدظ ك لالبتخلكيطيال دات 

شيغ( للديذ التدػشغ هدػ األقدخ  الدى الطجتطعددات لمصدانت الغددل لمصدانت الظرديع، لعليدن فدان مصددصلع )التدػ 
 ذات التخصيك الطخكدا. 

 
 
 

 *العوامل المؤثرة على التوطن الرناعي                    
ان اختيددار مػقددت الػحددج  الصددظاعية مايددػم بالعجيددج مددغ العػامددت، لهددحا العػامددت قددج تختلدد  مددغ نطددام         

مددج  ألخددخا فددي الجللددة ذاتوددا. لعطػمدداذ يطيددغ حصددخ هددحا  اقتصددادا الددى نطددام آخددخ لمددغ دللددة ألخددخا لمددغ
 العػامت باتتي:

 أوال:الطاقة:
الصاقدددة هدددي ال دددجر  علدددى أدال شدددغت مدددا، ل طيدددغ ان تصدددظ  )الصاقدددة( إلدددى أندددػاا متعدددجد  هدددي الصاقدددة         

 الطييانييية لالصاقة الديطيال ة لالصاقة ال يد ائية لالصاقة الدوخبائية.
الصاقة الخخيصة مغ أهع م ػمات  يام الصظاعة مظح  يام اللػر  الصظاعية في مظتص  ال دخن يعج تػفخ        

اللدامغ عشدخ للاددج لقتظدا الادالي. لتختلدد  حاعدة الصدظاعة إلددى الصاقدة، فوظالدظ صددظاعات تاتداج الدى كطيددات 
تهف انخ تدل ة  بيخ  مغ الصاقة لصظاعات أخخا تتاتاج ات لدطيات ماجلد  مظوا األمخ الحا يؤدا الى اخ

الصاقدة علددى إعطددالي التدداليل، لعطػمددا يطيددغ تصددظيل الصدظاعات مددغ حيددث انددخ الصاقدة فددي اختيددار مػاقعوددا 
 الى نهنة أصظاف هي:

مجطػعددددة الصددددظاعات التددددي تاتدددداج الصاقددددة بيطيددددات كبيددددخ  كالصددددظاعات البتخلكيطيال ددددة لصددددظاعة الاجيددددج -0
عليددن فددان عامددت الصاقددة يلعدد  دلرا كبيددخاذ فددي اختيددار مػقددت . ل لصددظاعة اتسددطظت لالصددل  لالصددظاعات الل يلددة

هددددحا الصددددظاعات بال يدددداس إلددددى العػامددددت األخددددخا كددددالطػاد األلليددددة لاألسددددػاق لغيخهددددا. أا ان هددددحا الظددددػا مددددغ 
الصددظاعات يطيددت الددى التددػشغ قدددخ  الطصددادر الخخيصددة للصاقددة لذلددظ ترت ددداا تدل ددة الصاقددة بالظرددهة للتدل دددة 

 .اإلعطالية للصظاعة
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مجطػعة الصظاعات التي تاتاج الصاقة بيطيات قليلة نربيا كالصظاعات الغحائية. لعلين فان عامدت الصاقدة -9
ي ت دلرا في اختيار مػقت هحا الصظاعات، لذلظ تنخ داض تدل دة الصاقدة بال يداس إلدى تدل دة العػامدت األخدخا 

  الطػاد األللية لالظ ت لغيخها.
هطيددة الظرددبية لتددداليل الصاقددة الددى إعطددالي التددداليل لمددغ نددع فددي اختيددار صددظاعات أخددخا تت ددالت فيوددا األ-1

 لتاجيج مػاقعوا الجغخافية. 
 

 ثانيا:المواد الخام:
تعدددج الطدددػاد الخدددام احدددج الط ػمدددات األساسدددية للصدددظاعة اذ لودددا دلراذ كبيدددخا فدددي تاجيدددج التدل دددة الصدددظاعية        

صظيل الطػاد الخام مغ حيث درعة تلنيخها فدي تاجيدج الطػقدت لبالتالي تاجيج مػقت الػحج  الصظاعية. ل طيغ ت
 -الصظاعي الى األصظاف التالية:

إذا كاندددت الصدددظاعة تعتطدددج علدددى مدددػاد خدددام كبيدددخ  الاجدددع لن يلدددة الدددػزن ي دددت لزنودددا ال حجطودددا كليدددخاذ بعدددج -0
اددج مددغ تددداليل التصدظيت، ف ددي هددحا الاالددة ييددػن اختيدار مػقددت الطصددظت بددال خ  مددغ مصدادر خاماتددن، لذلددظ لل

 في الطائة. 8الى  1019ن ت هحا الطػاد. كصظاعة الظااس الحا تتخالح نرهة ال لد في خاماتن مغ 
اذا كانت الصظاعة تعتطج على مػاد خامات سخ عة التل  تتتاطت الظ ت لطرافات لألقات شػ لة. ف ي هحا -9

 ة التعلي  لمظتجات الالي .الاالة ييػن اختيار مػقت الطصظت بال خ  مغ مػاشغ خاماتن كصظاع
إذا كانت الصظاعة تعتطج على خامات ذات  يطة عالية لغيخ فاقج  للػزن لالاجدع بشديت ا بدخ أنظدال عطليدة -1

 التصظيت فلن عػامت أخخا تلع  دلراذ كبيخاذ في تاجيج مػقت الطصظت كاألسػاق لاأليجا العاملة لغيخها.
الظ ددت ألسددها  عجيددج  ك ارليتوددا للدرددخ، فهنوددا فددي هددحا الاالددة اذا كانددت الصددظاعة تظددتع مظتجددات تتتاطددت -4

 تتتػشغ قخ  مصادر الطػاد الخام ل نطا تتػشغ قخ  األسػاق. 
 

 القوى العاملة: ثالثا:
ان تػفخ ال ػا العاملة كطاذ لنػعاذ لن أنخا كبيدخاذ فدي تاجيدج تدػشغ العجيدج مدغ الطشدار ت الصدظاعية لذلدظ         

تعددج مددغ العػامددت الخئيرددة ل يددام الصددظاعة لتػشظوددا فددي مظص ددة دلن أخددخا. ل تػقدد  اختيددار  تن اليددج العاملددة
   الطشخلا الصظاعي مغ ناحية تلنخا بال ػا العاملة إلى عجيج مغ اتعتهارات أهطوا:

شبيعددة الصددظاعة ذاتوددا لاألسددلػ  التدظػلددػعي الطرددتخجم فيوددا. فالصددظاعات كلي ددة العطددت كصددظاعة الاجيددج -0
تاتاج الى أيجا عاملة كليخ  ل ياموا عيذ الصظاعات كلي ة رأس الطدال كالصدظاعات الوظجسدية التدي  لالصل 

 تتاتاج الى عطالة كبيخ .
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مددجا حاعددة الصددظاعة لظددػا العطالددة حيددث بعددس الصددظاعات تتاتدداج الددى أعددجاد كبيددخ  مددغ العطددال ب ددجر   -9
 غ التعليع الصظاعي لال ظي لاإلدارا.حاعتوا الى العطالة الطاهخ  لالطجربة عظج مرتػا معيغ م

ان تدػفخ بعددس الطوددارات الخاصددة فددي بعدس الطظدداشا قددج ييددػن سددبهاذ فدي تددػشغ بعددس أنددػاا الصددظاعات  -1
  صظاعة الخدف لالرجاد.

ان اللطغ الا ي ي لتدل ة العطت هػ لديذ ف دك األعدخ الظ دجا الطدجفػا للعامدت لن  دات الضدطان اتعتطداعي  -4
  العدددامليغ، ردددت ان هظالدددظ تدددداليل أخدددخا تتطلدددت رتدددػفيخ الطجطعدددات الرددديظية لالطؤسردددات ميغ علدددى حيددداللالتددد

بش يوا اتقتصادا لاتعتطاعي، اذ ان تػفخ هحا الويا ت  Infrastructuresالخجمية لتػفيخ الويا ت األساسية 
عطليدددة  يدددام  فدددي تلدددظ الطظددداشا. أمدددا فدددي حالدددة عدددجم تػفخهدددا ال عدددجم ك ايتودددا فدددانيرددداعج علدددى  يدددام الصدددظاعة 

 الصظاعة فيوا تصهع عطلية ميل ة لص هة ألنوا بااعة الى استلطارات كبيخ .
 
 

 :رابعًا:رأس المال
يعددج رأس الطددال بشدد ين الظ ددجا لالعيظددي مددغ أهددع م ػمددات الصددظاعة الاجيلددة لذلددظ تن الصددظاعة تاتدداج        

لمختهات الطػض يغ لهدػ مايردطى ردخأس الطدال العطت  لاعػرإلى رأس الطال لتاميغ احتياعاتوا مغ الطػاد الخام 
 الطتغيخ لكحلظ الاصػل على اآلتت لالطيائغ ل قامة اإلنشالات لالطهاني لهػ مايرطى رخأس الطال اللارت. 

ان الصددظاعة تاتدداج الدددى رأس الطددال كلطدددا كبددخ حجدددع الطشددخلا لاتجدددن الددى اسدددتخجام الطعددجات الاجيلدددة        
هعس اتقتصددادييغ الددى ال ددػل بددان رأس الطددال هددػ عصدد  الصددظاعة الاجيلددة. بشدديت لاسددت األمددخ الددحا حددجا ردد

لرأس الطدال يتطيددد ب ددجر  ا بددخ نرددبياذ علدى اتنت ددال مددغ مظص ددة ألخددخا لمدغ دللددة ألخددخا م ارنددة ره يددة عػامددت 
 اإلنتاج. 

 
 

 خامدًا:الدوق:
ائي ال لغدددخض اتسدددتخجام ان الغدددخض األساسدددي مدددغ  يدددام الصدددظاعة هدددػ تدددػفيخ الردددلت لهسدددتوهك الظوددد       

اإلنتددداعي، لعليدددن فدددان تدددػفخ الردددػق الػاسدددت لالددددافي تسدددتيعا  اإلنتددداج يعدددج مدددغ أهدددع م ػمدددات  يدددام لتصدددػر 
الصظاعة سػال كان الرػق داخليا ال خارعيا، فاأللل يتػق  حجطوا على مخحلة الظطػ التي يطخ روا اتقتصاد 

ط اتسددتوه ية الرددائج ...الا أمددا الرددػق الخارعيددة فهنوددا الددػشظي لعلددى مرددتػا الددجخػل لحجددع الردديان لاألنطددا
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تتػق  على مجا قجر  الصظاعة الػشظية على الطظافردة فدي األسدػاق األعظبيدة مدغ حيدث درعدة عدػد  مظتجاتودا 
 لأسعارها الظوائية.

لددى تبددخز أهطيددة الرددػق فددي تاجيددج الطػقددت الصددظاعي مددغ خددهل تددلنيخ تددداليل ن ددت الرددلت الجدداهد  إ         
أسػاق تصخ  وا على التدل ة اإلعطالية لوحا الرلت لذلدظ بالط ارندة مدت تدداليل ن دت الطدػاد الخدام مدغ مصدادرها 
الددى مػقددت الطصددظت، لب هددار  أخددخا تلعدد  األسددػاق دلراذ موطددا فددي عددح  الصددظاعة إليوددا إذا كانددت تددداليل ن ددت 

 درها الى مػقت الطشخلا الصظاعي.الرلت الجاهد  إليوا ا بخ مغ تداليل ن ت الطػاد الخام مغ مصا
 لعطػما يطيغ تصظيل الصظاعات التي تتػشغ قخ  األسػاق باتتي:    
 الصظاعات الطظتجة للرلت سخ عة التل  كصظاعة األلهان لصظاعة الللع.-0
 الصظاعات الطظتجة للرلت ال ارلة للدرخ كصظاعة الدعاج.-9
الدػزن لفدي الػقدت ن ردن رخيصدة الدلطغ نردبياذ كصدظاعة مدػاد  الصظاعات الطظتجة للرلت كبيخ  الاجع لن يلدة-1

 البظال لاألناث.
الصدددظاعات الطظتجدددة للردددلت التدددي يددددداد حجطودددا ال لزنودددا ز ددداد  كبيدددخ  بال يددداس إلدددى حجدددع ال لزن الطدددػاد -4

 الطرتخجمة في إنتاعوا كالصظاعات التجطي ية.
ي ت ددػم الصددظاعات كلي ددة العطددت نرددبياذ قددخ  هددحا تدددػن األسددػاق عدداد  قددخ  الطظدداشا كلي ددة الردديان لبالتددال-9

األسػاق لذلظ لخخز مظتجاتوا التي تتتاطت تداليل ن ت لطرافات بعيج  ألتذ للااعتوا لأليدجا العاملدة نانيداذ، 
  صظاعة لع  األش ال لصظاعة األدلات الدوخبائية الخيي ة لالصظاعات الههستييية.

 
 

 سادسًا: البنية التحتية:
 Economic Overheadلعدد  البظيددة التاتيددة ال كطددا ترددطى بالويا ددت األساسددية بشدد يوا اتقتصددادا ت       

Capital  كددالصخق لالجرددػر لشددهيات الطددال لالدوخبددال لالطددػان ، لاتعتطدداعيSocial Economic Capital 
لصددظاعات لتسدديطا  طخا ددد التعلدديع لالصدداة لمخا ددد األبادداث دلراذ كبيددخاذ فددي التددلنيخ علددى تددػشغ الدليددخ مددغ ا

الصدددددظاعات الل يلدددددة، إذ ان تدددددداليل اتسدددددتلطارات الصدددددظاعية تتضدددددطغ التدددددداليل الهزمدددددة لتدددددػفيخ الخدددددجمات 
لالترويهت الهزمة لتػفيخ الويا ت األساسية التي تاتاعوا الصظاعة. لحا فان الطظداشا لالدجلل الطت جمدة تددػن 

لل الطتخل دددة التدددي تددددػن اقدددت قدددجر  علدددى عدددح  مخا دددد عدددح  لطختلددد  أندددػاا الصدددظاعات عيدددذ الطظددداشا لالدددج
 الصظاعات إليوا.
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 تكاليف النقل: سابعا:
الددى  Weberيبددخ فتعددج تددداليل الظ ددت مددغ أهددع العػامددت الطددؤنخ  علددى التددػشغ الصددظاعي لددحا ف ددج ذهدد          

الطتغيخ الػحيج ابعج مغ ذلظ عظج تعخ  ن للتػشغ الصظاعي اذ اعتبخ فين ان عطيت العػامت تعج مغ الطعصيات ل 
 الحا يؤنخ على اختيار مػقت الطشخلا هػ تداليل الظ ت.

ان أهطيددة تددداليل الظ ددت تددلتي مددغ خددهل تشددييلوا نرددهة كبيددخ  مددغ تددداليل اإلنتدداج حيددث تتضددطغ ن ددت         
ت الطػاد األللية مغ مصادرها إلى مػقت الطشخلا لن ت الرلت الجداهد  إلدى األسدػاق لن دت الصاقدة فضده عدغ ن د

األيجا العاملة مغ الطػقت إلى الطجطعات الريظية لبالعيذ. لعليدن فدلن الصدظاعة تختدار الطػقدت الدحا يضدطغ 
هبػط تداليل الظ دت إلدى أدندى حدج مطيدغ، لعداد  الصدظاعات التدي تعتطدج علدى الطدػاد األلليدة الطردتػرد  ال ان 

اد  مغ لسائت الظ ت الهاخا الحا يعج مغ مظتجاتوا معج  لألسػاق األعظبية تتػشغ قخ  مػان  التصجيخ لهست 
 ارخز أنػاا الظ ت.

 
 ثامنًا:الرغبات الذخرية:

تلعدد  الخاهددات الشخصددية دلراذ تي ددت أهطيددة عددغ العػامددت الردداب ة فددي التددلنيخ علددى تددػشغ الصددظاعات         
انودا ت دت قدخ   الطختل ة، فظتيجة ميػل بعس األشخاص ناػ مظاشا معيظة كلن تخبصوع روا ذكخ ات معيظدة ال

مظاشا سيظاهع يتخدحلنوا كطػقدت لطشدار عوع الصدظاعية بغدس الظطدخ عدغ العػامدت األخدخا كطدا هدػ الادال مدت 
 شخكة فػرد للريارات لكحلظ عائلة ريجػ في فخنرا.

 
 

 تاسعًا:المناخ:
عددػ يلعدد  الطظدداخ دلرا لاضددااذ فددي التددلنيخ علددى بعددس الصددظاعات كصددظاعة الظردديع التددي تاتدداج الددى        

رش  للطاافطة على الخيػط مغ ال صت. لمغ عوة نانية ت دام بعدس الصدظاعات فدي أشدخاف الطدجن للطاافطدة 
على البيئة كطا هػ الاال مت مص ى الدجلر  الدحا أ ديع فدي عظدػ  مجيظدة بغدجاد قبدت ان تتػسدت بشديلوا الادالي 

  تن الخ اح الرائج  في البلج هي ر اح شطالية.
يدددخ  أصدددهع تدددلنيخ الطظددداخ علدددى التدددػشغ الصدددظاعي تدددلنيخاذ ضدددئيهذ لذلدددظ ألندددن أصدددهع لفدددي الع دددػد األخ       

باإلميان خلا الطخلف الطظاسهة للصظاعة داخت الطهاني، اذ يطيغ التايع رجرعة حخار  الطبظى لنرهة الخشػبدة 
 .                                     طلػنة للبيئة، كحلظ مغ خهل لضت ال هتخ التي تاج مغ انهعاث الغازات الرامة لالفين باإلضافة الى الضػل
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 الطهاث اللاني                            
 أسالي  التػشغ الصظاعي لمعاييخا في                

 الظطاميغ الخأسطالي لاتشتخا ي                    
 
 

 الطصل  األلل                              
 األسالي  ال ظية للتػشغ                        
         
هظالظ العجيج مغ األسالي  ال ظية للتػشغ الصظاعي بعضوا يعخف باألسالي  الدطية لبعضدوا اآلخدخ  

يعخف باألسالي  غيخ الدطية أل الظػعية، كطا ان بعضوا يعتطج على نطاذج ر اضية مع ج  مغ الصدع  عليظدا 
ات مغ الجراسة، ات ان عطيت هحا األسالي  على الخغع مغ اتختهف في شبيعتودا استيعاروا في هحا الطرتػا 

 :تت ا في هجفوا لالطتطلت رتا يا الطػقت األملت للطشخلا الصظاعي. لاهع هحا األسالي  هي انوا
 التػشغ على أساس خك مرت يع.-0
 التػشغ عظج ن صة ماجد .-9
 ت الطصظعة.تغييخ تداليل الظ ت للطػاد الخام لالرل-1
 تعجد الطػاد الخام لسػق لاحج-4
 تعجد الطػاد الخام الطرتخجمة لاألسػاق-9
 انخ اختهف تداليل اإلنتاج في اختيار الطػقت.-8
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 الطصل  اللاني                                    
 معاييخ التػشغ في الظطاميغ الخأسطالي لاتشتخا ي           
          
طعددداييخ العامدددة للتدددػشغ الصدددظاعي بلنودددا )مجطػعدددة ال ػاعدددج التدددي يرتخشدددج رودددا الطدددظطع فدددي تعدددخف ال 

اتقتصاديات الخأسطالية لالطخصدك فدي اتقتصداديات اتشدتخا ية عظدج اتخداذ ال دخار حدػل اختيدار مػقدت الطشدخلا 
عددام الددحا يايددع الصددظاعي(. لهددحا الطعدداييخ بشدديت عددام تيطيددغ ان تتاددجد ال يظطددخ إليوددا بعيددجا عددغ اإلشددار ال

 حخكة اتقتصاد الػشظي أا شبيعة الظطام اتقتصادا لاتعتطاعي الرائج في الطجتطت. 
يظاصددخ فيوددا دلر الطشددخلا العددام التددي فددي الطجتطعددات الخأسددطالية التددي تختدددد علددى الطشددخلا ال ددخدا ل        

 صديلوا عدغ الطصدلاة الشخصدية تدػن عطلية اتخاذ ال خار بشلن مػقت الػحج  الصظاعية معبدخ  فدي مجطلودا لت
لصدداح  الطشددخلا )الطددظطع( لالطتطللددة رتا يددا أقصددى ربددع مطيددغ. لهددحا مافعلددن ال خ ددج فيبددخ فددي نطخ تددن عددغ 
التدددػشغ الصدددظاعي )حيدددث تعدددج أسددداس الطجرسدددة الت ليجيدددة فدددي التدددػشغ( الدددحا أ دددج علدددى ان الطػقدددت الطظاسددد  

ا مطيغ كي يرتصيت صداح  الطشدخلا الاصدػل علدى للطشخلا هػ الحا ت ت عظجا تداليل الظ ت الى أدنى حج
ا بخ قجر مطيغ مغ األربداح فدي ضدػل سدياد  سدػق الطظافردة التامدة كطدا يعت دج فيبدخ. كدحلظ أ دج ألعردت لدػش 

August Losch  حيث تعج نطخ تن أسداس الطجرسدة الاجيلدة فدي التدػشغ( فدي نطخ تدن عدغ التدػشغ الصدظاعي(
مدغ  ت الظ ت ل هطالن العػامت األخخا حيث ركد لػش على عامدت الصلد الحا عالع فيوا تخكيد فيبخ على عام

ان مظص ددة الترددػ ا هددي الطػقددت الطظاسدد   عددجاذ  خددهل قددػا الرددػق التددي تلعدد  دلر موددع فددي عددح  الصددظاعة
لان الطػقددت اتفضددت هددػ الددحا ييددػن عظددجا الطشددخلا يا ددا اقصددى ربددع مطيددغ لذلددظ ألنددن  للطشددخلا الصددظاعي
 يتص  باتتي:

 ت يعج متجانذ تيػعج فين اختهف مياني للعطالة ال الطػاد الخام ال راس الطال.مػق-
 يتطيد رػعػد كلافة سيانية تعج معتجلة.-
  انعجام التجاخت الطػقعي ريغ الطصانت. -

ان أصاا  الطشار ت الصظاعية في الدجلل الخأسدطالية لودع الاخ دة الطصل دة فدي اختيدار الطػاقدت الطظاسدهة        
ر عوع ل يددػن دلر الجللددة فددي التددلنيخ علددى اختيددار مػاقددت الطشددار ت مددغ خددهل الضددخائ  لاإلعانددات التددي لطشددا

تتعلا بال صاا الصظاعي، لكحلظ مغ خدهل التدلنيخ علدى ز داد  لتخيديس الصلد  عبدخ ز داد  لن صدان اإلن داق 
لرها إلدى ز داد  الصلد  بصدػر  الايػمي، إذ ان ز اد  اإلن اق الايػمي تؤدا الى ز اد  الجخػل لالتي تدؤدا ردج

عامددة لمددغ ريظوددا الصلدد  علددى الطظتجددات الصددظاعية لالتددي تعظددي خلددا فددخص ا بددخ للددخبع. لكددحلظ ييددػن تددلنيخ 



 ة بخيتحيجر نعط.دأ.                               2091-9102                                ةصظاعي سياسات اقتصادية

 

الجللددة مددغ خددهل إنشددال الطصددارف الصددظاعية لتددػفيخ الترددويهت الطصددخفية بلسددعار فػائددج مظخ ضددة لتشددجيت 
 الصظاعات التي تخغبوا الجللة.   

اتقتصاديات اتشتخا ية فان الظطخ  الى التػشغ الصظاعي تختلد  اختهفداذ عػهخ دا عدغ الظطدخ  أما في         
الخأسدددطالية إليدددن، ف دددج تجدددالز ال ددددخ اتشدددتخا ي الظطدددخ  الجدئيدددة للتدددػشغ الصدددظاعي مدددغ خدددهل الظطدددخ  الشدددطػلية 

عليددددن نتددددائع اقتصددددادية  لالطتداملددددة لددددن. فددددال دخ اتشددددتخا ي يددددخا بددددان اختيددددار مػقددددت الطشددددخلا غالهدددداذ مايتختدددد 
لاعتطاعية لسياسية ذات أهطية كبيخ . لعلى هحا األساس يطيغ تاجيج أهع الطعداييخ العامدة للتدػشغ الصدظاعية 

 في الجلل اتشتخا ية مغ خهل الظ اط التالية:
 تا يا الد ال  اتقتصادية على صعيج اتقتصاد الػشظي رخمتن لليذ ف ك على صعيج الطشخلا.-0
صددظاعات إسددتخاتيجية فددي مظدداشا ملمػنددة مددغ الجللددة كطددا هددػ الاددال فددي حالددة الاددخل  لالتوجيددجات إنشددال -9

 األمظية.
 تا يا ا بخ قجر مغ العجالة في تػز ت الجخت ال ػمي لالعطالة في مختلا مظاشا الجللة.-1
 الصبي ية.العطت على تصػ خ الطظاشا الطتخل ة مغ الجللة لتسيطا تلظ التي تتطيد رػفخ  خيخاتوا -4
 الاج مغ التطخكد الصظاعي الشجيج في مظاشا معيظة مغ الجللة على حرا  الطظاشا األخخا.-9
خلا الطخا د الصظاعية في بعس الطظاشا كخصػ  أللدى لتشدجيت اتسدتلطار لتخيديس تدالي دن اتسدتلطار ة -8

 ال تداليل التشغيت. 
 
 
 
 


