
 الفصل األول: مفهوم الصناعة والقطاع الصناعي              
 

 تطور الصناعة والرأسمالية الصناعية المبحث األول:         
  

  المطمب األول:مدخل تأريخي لتطور الصناعة
كماا واو  إذ بنشاو  وتطاور الصاناعة Industrial economy  القتصااد الصاناعييرتبط مفهوم ا       

 و  وتطااور الصااناعة إلاات تتاارات تاريخيااة طويمااةي أت منااذ بدايااة تكااوين المجتمعاااتيرجاان نشاامعاارو  
الصااناعات تي ماااوي عمياان ا ن إلاات لتصاال تااي العصاار الحااديثتدريجيااة  بصااورة ي ثاام تطااورتالبشاارية

الحرتياااة أخاااذت تساااتقل كفاااروع إنتاجياااة متخصصاااة ومتميااازة عااان الزراعاااة تاااي المراحااال األولااات لمتقسااايم 
 .العالقات التبادليةو  االجتماعي لمعمل

 والصاااناعة الزراعاااةكااال مااان  ومنضاااوج وتكامااال مفهااا إلااات العممياااة أد وتطاااور واااذ   ان اساااتمرار      
ظااال  الصاااناعةغيااار ان تطاااور  يا خااار الااابعض عااان بعضاااها متميااازةو  مساااتقمة كقطاعاااات اقتصاااادية

ان  إذ يقطااااعياإلمااان المجتمااان  المتقدماااةحتااات المراحااال  واالقتصاااادية التقنياااةمحااادودا مااان النااااحيتين 
متمثماة  ثابتاة نسابيا إنتاجياةضامن قاعادة وياتم  اكماا ونوعا محادوداكان  الفترةالصناعي تي تمك  اإلنتاج
الصاناع والحارتيين ي تمسابقاالمساتهمكين المعماومين  رغبات إشباع أساسعمت و  الحرتي البسيط باإلنتاج

طموباة مان قبال المشاترين مان خاالل المواصافات والكمياات الم أسااسعمت  إنتاجهمتي تمك المرحمة يتم 
وتميازت الصاناعة كاذلك بقماة تروعهاا  االتفاق بين طرتي العمميةي كما يتم تحديد السعر ووقت التساميم.

كما وي عمين  الذت لم يجعل منها قطاعا متميزا ومتكامال ومؤثرا تي الحياة االقتصادية األمروتباعدوا 
    .تي يومنا وذا

بنشاااو  وتطاااور  التاريخياااة الناحياااةعمااات القطااااع العاااالمي مااارتبط مااان  صاااناعةاللقاااد كاااان تطاااور        
 :iوي مراحل خمسةب بمراحل عديدة يمكن توضيحها وقد مر وذا التطور يالرأسماليةالعالقات 

 
 مرحمة الصناعة المنزلية:-1

مارساان كشااكل ماان أشااكال النشاااط المنزلاايي الااذت كاناات تاألولاات عااافرتت الصااناعة تااي بااداياتها         
وبعاض األواناي واألدوات  الطاب  أدواتحياكاة المالباس وصاناعة الغزل و  من قبيل داخل المنزل العائمة



ي دون ان األساساااية تمبياااة احتياجاااات األسااارة مهاااارة كبيااارة وغيرواااا لغااارض إلاااتالبسااايطة التاااي التحتااااج 
الاذت  اإلنتااج لمحدودياةويعاود السابب تاي ذلاك  .يخصص منن شايئا  لمتجاارة أو الحصاول عمات ربا  ماا

اليكاد يكفي لمتطمبات األسرة. إال أن وذا النوع من اإلنتاج استمر ومن ثم تطور حتت تحول إلت مورد 
 مرحمة جديدة تتمثل بمرحمة اإلنتاج الحرتي. إلتأساسي لتمك العوائل وذلك لكونن انتقل 

 
 مرحمة الصناعة الحرتية:-2

خاالل الساياق التااريخي  مانصاناعي بصاورة تدريجياة تي وذ  المرحمة حصل تطور لمنشاط ال         
تحول العديد من المنتجين المنزليين الت صناعيين متخصصين بنشاط محدد كالحدادة  إذلتطور العمل 

مخصااص لغارض البيان تااي الساوق ولايس لالسااتهالك منان  جاز  اوكاان إنتاااجهم  اذوالنجاارة والخياطاةي 
مااة. وبشااكل مبسااط يتمحااور عماال الحاارتيين حااول إنتاااج ساامن المتمثاال ببشااباع رغبااات العائ تقااط المنزلااي

اذ ياااتم االتفااااق عمااات مواصااافات السااامعة وتكمفتهاااا ووقااات صاااناعية معيناااة بتوصاااية مااان قبااال المساااتهمك 
بعاادوا تطاور وااذا األمار ليصاال إلات صاانن المنتجاات وعرضااها لمبيان تااي الساوق دون الحاجااة تساميمهاي 

 إلت توصية مسبقة. 
رتة حتت العهد اإلقطاعي تي القرون الوسطت وي الانمط اإلنتااجي الساائد لتصال لقد بقيت الح        

أعماات مسااتوياتها تااي تتاارة البنااا  الورشااي تااي البماادان األوربيااةي لااذا تهااي تعااد مرحمااة مهمااة تااي تطااور 
الصااناعة نتيجااة التحساان الااذت حصاال تااي وسااائل اإلنتاااج لتمهااد الاات المرحمااة الالحقااة المتمثمااة بمرحمااة 

 .البسيطالتعاون 
وتاي الوقات الحاالي تاان واذ  الحاار  التازال قائماة الات يومناا وااذا تاي الكثيار مان بمادان العااالم  

والساايما تيمااا يتعمااق تااي صااناعات الغاازل والحياكااة وصااناعة األدوات النحاسااية والفخاريااة كونهااا تعطااي 
ياارا  وتركيااا ن والهناادصاابغة تمكموريااة وتنيااة لثقاتااة البمااد كمااا وااو الحااال تااي العااراق ومصاار والمغاارب وا 

الصناعات وتروج لها لغرض االساتفادة  وذ  تدعم ةيالسياح البمدان من الكثير ان إذ يوباكستان وغيروا
 .عميهامن طمب السائحين 

   
 مرحمة التعاون البسيط : -3



ان وذ  المرحمة كما تسمت أيضا بمرحمة المشغل الصغير )التي وي عبارة عن جمن مجموعاة         
يين تاااي مؤسسااة واحاااد أ تهاااتم باااأدنت شااكل مااان أشاااكال تنظاايم اإلنتااااج الصاااناعي الرأسااامالي ماان الحااارت

وتتمياااز بااابعض المميااازات عااان اإلنتااااج الحرتاااي منهاااا إمكانياااة التاااوتير تاااي وساااائل اإلنتااااج والنماااو تاااي 
هائياة. اإلنتاجية وكذلك تقميل النفقات التي تتطمبها األدوات والمخازن ونقل الماواد األولياة والمنتجاات الن

وتجهيزواااا بالخااادمات األساساااية عمااات ساابيل المثاااال ورشاااة تتساان لثالثاااون عاااامال  أوتتكمفااة بناااا  معمااال 
كالطاقة ووسائل التدتئة والتبريد وو اقل بكثير من بنا  عدة ورش لهؤال  العاممون وتجهيزواا بالخادمات 

سبيا مان العماال والباد ان ياؤدت ذاتها. ومن الناحية االقتصادية تتميز وذ  المرحمة بوجود أعداد كبيرة ن
ذلااااك إلاااات زيااااادة حجاااام رأس المااااال المسااااتثمر وكممااااا ازداد حجاااام العماااال كممااااا ازدادت وسااااائل اإلنتاااااج 

 . ATCالمستخدمة )رأس المال الثابتأ وكذلك رتن إنتاجية العمل وتخفيض نفقات اإلنتاج المتوسطة 
        

 المشاغل أو المشغل )المانفكتور أ:-4
 سامت أيضاا بمرحماة المشاغل الرأساامالي وساادت واذ  الطريقاة اإلنتاجيااة تاي أورباا الغربياة تاايت         

القارن الساادس عشار وحتات الثماث األخيار مان القارن الثاامن عشار. والمشاغل واو التعااون القاائم  أواسط
مااال التاااجر  لاارأسيعااد بمثابااة اخضاااع الحرتااة  إذ عماات أساااس تقساايم العماال وعماات التكنيااك الحرتاايي

عباارة Manufacture  المشاغلي ت )المعمام والصااننأالمرابي بما تيها ب كما يسمت أيضا لمركنتميأ او)ا
من المنتجات الصاناعية  أكثرة يجتمن تيها عدد من الحرتيين إلنتاج نوع او صغير  يةعاصنمنشاة عن 

االنتقااال إلاات وقااد حاادث  ذو الفاان البساايط. ا لااياو العماال  )كمااا ياار  الكثياارأ ماان خااالل العماال الياادوت
 المشغل بطريقتين وما:

جمن حارتيين ذوت اختصاصاات واحادة تاي ورشاة واحادة. تهناا يمكان جمان جميان مراحال صاناعة  -أ
 منتج معين تي ورشة واحدة بدال من إنتاج كل قسم من وذا المنتج تي ورشة مستقمة.

خاالل تقسايم جمن حرتيين ذوت اختصاصات مختمفة تي ورشة واحدة. ووناا ياتم التخصاص مان  -ب
العمااال تبااادال مااان ان يقاااوم حرتاااي معاااين بجميااان العممياااات الضااارورية إلنتااااج السااامعة بنفساااني يمكااان 

 لممشغل من تقسيم سمسمة العمميات ويعهد لكل قسم منها حرتي مختص. 
 ان النتائج المترتبة عمت االنتقال لمرحمة المشغل وي:   
 محل العمل اليدوت. أد  ذلك إلت زيادة اإلنتاجية بسبب إحالل ا لة-أ



 تكوين المهارة وتعميق عممية التخصص بشكل كبير.-ب
 اوجد المشغل لممرحمة الالحقة )الصناعة ا لية الكبيرةأ مالكات ماورة من العمال.-ج
     

ان االستكشاااتات العمميااة واسااتخدام ا الت تااي الصااناعة عماات نطاااق واساان )الثااورة الصااناعيةأ        
 نكمتراي تأصب  البمد الرأسمالي األول لألسباب التالية:كانت قد بدأت تي ا

 تعد انكمترا أقدم بمد أوربي تخمص من السيطرة اإلقطاعية.-أ
طاارد الماازارعين ماان أراضاايهم اإلجاارا  الااذت وتاار لمصااناعة أياادت عاممااة كاتيااة وبااأجور منخفضااة -ب

 نسبيا.
ماااة لشااارا  المكاااائن وا الت وانتشاااار تطاااور وتوسااان التجاااارة االنكميزياااة وتاااراكم رؤوس األماااوال الالز -ج

 المشارين الكبيرة.
 
 
 الصناعة ا لية )إنتاج ا لة أو ا لي الكبيرأ-5

لقد أد  ظهور وانتشاار المشااغل إلات إيجااد المقادمات األساساية لقياام الصاناعة ا لياة حياث إن       
د أد  إلاات توساان السااوق الااذت زيااادة اإلنتاااج والااذت تاازامن معاان زيااادة تااي الطمااب عماات المااواد األوليااة قاا

يعني تزايد تي الطمبي ووذ  جميعا تؤدت إلت بنا  مؤسسات إنتاجية وتوساين المؤسساات القائماة وبهاذا 
 أصب  االنتقال إلت الصناعة ا لية ضرورة اقتصادية. 

 :ارتبطت بتوسن السوق وي وقد لعبت عوامل أخر     
 ر وحتت القرن الثامن عشر.االستكشاتات الجغراتية من القرن السادس عش-أ

 اتساع نطاق المخترعات وتحسن وسائل اإلنتاج وتطور العموم بوتائر متصاعدة.-ب
 التراكم الواسن لرأس المال.-ج
 اتساع نطاق التجارة وطرق المواصالت بعد انهيار النظام اإلقطاعي تي معظم الدول األوربية.-د
  

طااار القديماااة لمصاااناعات اليدوياااة وتهيئاااة المقااادمات إن واااذ  التطاااورات عممااات عمااات تحطااايم األ       
رباا الضرورية والالزمة لنشو  الصناعات القائمة عمت التقنية العالية أبان الثورة الصناعية الكبر  تي أو 



القرن التاسان عشار ومان ثام تطورواا السارين تاي المراحال الالحقاةي  تي أواخر القرن الثامن عشر وبداية
  السمة الرئيسة لمصناعة الحديثة.تأصبحت وذ  الصناعات وي 

تاااي الوقااات الحاضااار تمعاااب الصاااناعة دورا كبيااارا تاااي االقتصااااد الاااوطني وذلاااك بسااابب القااادرة           
حااداث التااراكم الرأساامالي وأوميتاان تااي  الالمحاادودة لمقطاااع الصااناعي تااي إشااباع الحاجااات األساسااية وا 

 ع نفسن. توتير وسائل اإلنتاج الالزمة لمقطاعات األخر  والقطا
أض  إلت ذلك التشعب والتشابك الذت يمتاز بن وذا القطاع والقدرة عمت التخصص تي إنتاج        

السمن تضال عن المرونة التي يتسم بها تي الظرو  االستثنائية كالحروب والكوارث ناويك عن 
حجم منجزات العمم االحتياجات اإلنسانية المختمفةي إضاتة إلت إمكانية القطاع الصناعي تي استيعاب 

 والتكنولوجيا.
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