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:مقدمة 

م 16ثورة صناعیة ، كانت عبارة عن تطورات علمیة وتقنیة بدأت بوادرھا منذ ق 18شھدت إنجلترا خالل الثلث األخیر من القرن 
الق ھذه الثورة؟ و ما مظاھرھا و انعكاساتھا على المجتمع م، فما عوامل انط18في أوربا ، و توضحت معالمھا خالل نھایة ق 

األوربي ؟

:م18عوامل الثورة الصناعیة في إنجلترا في نھایة القرن 
:ساھم العامل السیاسي في انطالق الثورة الصناعیة

ن و الكنیسة مما ساعد على الى استقرار الملكیة و البرلما1688في بریطانیا خاصة الثورة الجلیلة سنة 17أدت ثورات القرن 
ابتعاد بریطانیا عن التقلبات وفتح الباب أمام البورجوازیة البریطانیة في تسییر شؤون السلطة خاصة بعد توحید الجزر البریطانیة 

.الذي یعد توحیدا للسوق االقتصادیة البریطانیة

:ساھم العامل االقتصادي في انطالق الثورة الصناعیة

شھدت الفالحة تقدما وتجدیدا في االبتكارات مما أدى إلى توفیر إمكانیات غذائیة وتزاید المردودیة مما حرك : لفالحي في المجال ا-
كما أدى تطور اإلنتاج الفالحي . الثورة الدیمغرافیة ووضع الید العاملة تحت تصرف الصناعة وتراكم االموال وظفت في إنتاج جدید 

.الصناعیة و ارتفاع المداخیل وبموازاة ذلك زادت الثورة الدیمغرافیة الطلب على وسائل اإلنتاجإلى ارتفاع الطلب على المواد 

كان سكان باسیني بیربغورد ونا سجي یوركستیر خاضعین للنظام العائلي في اإلنتاج وھم ما یسموا :في المجال الصناعي -
بدأت االعمال تتباین حیث اصبح التاجر یعزل 18ال أنھ خالل القرن بالمانیغاكتورة وھي مجرد تجمع تجاري لمعامل عائلیة متنقلة إ

.عن الصانع و أصبحت المانیفاكتورة بنایة موجودة قرب منطقة المادة الخام

ملیون نسمة وقد ساھم 1800و1750عرفت معظم الدول األوروبیة نموا دیمغرافیا قویا یتراوح ما بین : في المجال الدیمغرافي -
.دالع الثورة الصناعیةذلك في ان

:ارتبط تشجیع االختراعات في انطالق الثورة الصناعیة

تعد االختراعات التقنیة الرافد األساسي للثورة الصناعیة ، فھي ابتكار مجموعة من اآلالت ووسائل اإلنتاج لكي تحل محل األدوات و 
ظاھرة حیث أصدرت قانون البراءة الذي یحفظ للمخترع حق استعمال الوسائل القدیمة ، وكانت بریطانیا أول الدول التي عرفت ھذه ال

.عاما14اختراعھ و اشتغالھ لوحده و االستفاذة منھ شخصیا لمدة 

.م18ولقد كان من نتائج ھذا التشجیع تطور عدد براءات االختراع في إنجلترا خاصة في الثلث األخیر من القرن 

م18نھایة القرن مظاھر انطالق الثورة الصناعیة في
:معرفة أھم االختراعات في میدان النسیج

كانت عملیات صناعة القطن تعالج كمادة أولویة ثم إلى إنتاج األثواب تتم تحت نفس دار نفس الصانع إال أن مع تطور التقنیات أصبح 
الصناعة مرحلة النضج حیث أصبحت وصلت ھذه 18العمل یقضي بغزل المادة في المعمل ونسجھا في المنزل ومع منتصف القرن 

وقد ظھرت في ھذه الفترة أھم االختراعات في .و أصبح الناسج یكون معمال مصغرا للنسیج .العملیات الصناعیة تقوم في محل واحد 
.1765آلة الغزل جبتي ھماركریفز سنة 1733میدان النسیج أھمھا المكوك الطائر جون كي سنة 
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:المخترعات المخترعة في مجال التعدین و النقل

حیث عمل .حیث استقر بكوالبروكدال وذلك بھذف التعاون مع بعض مشاركیھ "1709"18یعد أبراھام داربي من مخترعي القرن 
عة من الحدید على تطور صناعة التعدین یكراء محالت إلقامة أفران عالیة ومعامل لصھر الحدید ووضع قوالب من رماد مواد متنو

وقد ساھم تطور صناعة التعدین و الغزل في .القادم من الفرن العالي الذي یعمل بالفحم الخشبي الذي بدل باستعمال الفحم الحجري 
.تطور وسائل النقل و المواصالت ألن أرباب المناجم كانوا بحاجة إلى وسیلة أسرع لنقل منتوجاتھم وبضائعھم إلى األسواق

:م18اآللة البخاریة في انطالق الثورة الصناعیة في أواخر القرن ساھم اكتشاف 

فقد كانت القوة البخاریة معروفة إال أن اإلنسان لم یستخدمھا في .ارتبطت عملیة تطویر اآلالت باستخدام القوة البخاریة بشكل آلي 
خاریة لرفع المیاه من المناجم وعرفت ھذه اآللة تمكن طوماس نیوكمن من بناء آلة ب1712وفي .17اإلنتاج االقتصادي إال في ق 

لتنتھي مرحلتھا بظھور جیمس واط الذي طور اآللة الناریة باختراع آلة 18باآللة الناریة التي استخدمت إلى غایة أواخر القرن 
.1785بخاریة سنة 

:م18انعكست انطالقة الثورة الصناعیة على بنیة المجتمع في نھایة القرن 
:الطبقة المستفیدة من انطالقة الثورة الصناعیةوضعیة 

نتج عن الثورة الصناعیة بروز طبقة الرأسمالیین الصناعیین و ارتفاع مستوى المعیشة ووفرة اإلنتاج وتكاثر السكان وظھور مدن 
أرباح الطبقة البورجوازیة جدیدة قائمةعلى أساس المعمل ، وتوسیع التجارة وتشجیع المكننة في اإلنتاج مما أدى إلى الزیادة في 

."جیمس واط" الحالق و" أركرایت" كما برزوا رجال معدمون كأثریاء ورأسمالیین منھم من لھم عالقة باالختراع مثل.

:وضعیة الفئات المتضررة من انطالق الثورة الصناعیة

وا یسكنون في أحیاء صغیرة ورفض أصحاب لم تستفید الطبقة العاملة من الثورة الصناعیة إذ لم یرتفع مستوى معیشتھم فكان
كما واجھ العمال االختراعات بالرغبة في تحطیم المیكانیك الملعونة .المعامل اإلصالح بدعوى اعتباره یتدخل في حقوقھم الخاصة 

لتي انتشرت في ألنھا ستؤدي بھم إلى الجوع وقد كانت ردود فعل العمال تجاه ھذه االختراعات بتكوین جماعات في نوادي التجارة ا
.م وتضم عمال المدن حیث یتم الدفاع عن مستویات األجور باإلضراب أو بالضغط على أصحاب األعمال18القرن 

:خاتمة

م انطالقة صناعیة سمیت بالثورة الصناعیة األولى وذلك سیساعده على ظھور قوة صناعیة ثانیة 18عرفت إنجلترا في نھایة القرن 
م19في القرن 
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