
 

 

  :إشكايل متهيد

 االقتصادية :امليادين خمتلف مشلت تكنولوجية ثورة قيام يف سامهت علمية ثورة م20 القرن وبداية م19 القرن أواخر عرفت

 . والفكرية واالجتماعية

 ؟م20يف القرن  والتكنولوجية العلمية الثورة مظاهر يهفما  

  ؟م20 القرن يف والتكنولوجية العلمية الثـورة نتائجوما هي  

I - م20 القرن يف والتكنولوجية العلمية الـثورة مظاهر:  

 :تطور جمال الرياضيات وأمهيته -  1

 وضعه الذي الشكل على اهلندسة ظلت كما اليقينية، املعرفة متثل وكانت اليونان، عهد منذ نظري كعلم الرياضيات قامت

 حيث ،الالإقليدية اهلندسة فظهرت جديدة، هندسية نظرية بناء إىل توصلت أحباث عدة قامت حيث م،19ق  منتصف حدود إىل "إقليدس"

 تطور يف سامهت اليت املعاصرة الرياضيات تأسست وبذلك ،عدمه أو لصدقها اعتبار دون فرضيات على يرتكز الرياضي الفكر بناء أصبح

  .أخرى علوم

 :مظاهر التطور النوعي لعلم الفيزياء -  2

 عن عبارة الكون يعترب الذي ،لصاحبه نيوتن الكونية باجلاذبية املعروف القانونتعتمد على قوانني حتمية منذ تأسيس  الفيزياءكانت 

 نظرية صاحب بالنك طرف ومن ،النسبية نظرية صاحب أينشتاين طرف من انتقادات واجهت حتمية، لقوانني أجزاؤها ختضع كربى آلة

 ليسا واملكان الزمان أن واستخلص ،سرعة أقصى وهي ،)ثانية/كلم ألف 300( ثابتة الضوء سرعة أن إىل األول توصل حيث الكوانطا،

 أن أبرزت اليت م1900 سنة الكوانطا نظرية وظهرت ،)وعام مطلق املكان أو الزمان( نيوتن به جاء ما عكس للسرعة، تابعني ألما مطلقني،

  .كوانطا تسمى منفصلة مقادير شكل على تظهر متتصها، أو األجسام تصدرها اليت الطاقة

  :م20خالل القرن ) علم احلياة(القفزات اهلائلة لعلم البيولوجيا  -  3

 ومساها ،نسليهما إىل الزوجني من صفات انتقال تعين اليت م1865 سنة الوراثة قوانني "منديل" النمساوي النباتات عامل أكتشف

 البيولوجيا فظهرت اجلينات، ألنسجة الداخلي التركيب دراسة إىل م19 ق علماء دفع مما ،باجلينات "يوهانس" الدمناركي النبات عامل

 يسمى ما اإلليكتروين اهر اختراع بفضل م20 ق أواسط يف العلماء وأكتشف ،احلي للكائن األساسية الوحدة هي اخللية تعترب اليت اخللوية،

 الصفات تشكيل عن املسؤول الربوتني تركيب يف ودوره "A.D.N" بنية اكتشفت مث الصبغي، داخل موجود جزيء وهو ،"A.D.N" ب

  .الوراثية

  :مظاهر التطور النوعي يف جمال النقل - 4

 الشاحنات، الطائرات، القطارات، السيارات،(املختلفة  النقل وسائل شهدت واالجتماعية، فقد االقتصادية التنمية يف ألمهيتها نظرا

  .شكلها، وسرعتها، ومحوالا م، يف20 القرن فترة طيلة مهما تطورا ...)السفن 

  :مظاهر التطور النوعي يف جمال االتصال -  5

 ال يعرف اتمع كان حيث :البدائية املرحلة: أساسية مراحل بثالث مر الناس بني والتواصل االتصال أن على املختصون يؤكد

 االلكترونية املرحلة م، مث1453من  ابتداء غوتنربغ مطبعة اختراع مع والكتابة، بالكالم التواصل مرحلة بالكالم، مث التواصل وساد الكتابة،

 التلفاز، الفاكس، األقماراهلاتف،  من االتصال جمال يف املتعددة االبتكارات بسبب صغرية قرية ما يشبه إىل العاملية اتمعات حتولت حيث

  ...واالنترنيت  االصطناعية

  :مظاهر التطور النوعي يف جمال الصحة -  6

 والتكنولوجية العلمية الثورة
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 تقدم الوالدة جمال االصطناعي، ففي التخصيب ذلك، مظاهر أهم م، ومن20ق  خالل انطلق مذهال تطورا الصحة قطاع يشهد

 تقنيات وتعوض كبريا انتشارا تعرف بالليزر اجلراحة أصبحت العقم، كما مشاكل من يعانون الذين لألشخاص دقيقة طبية مساعدات

 أدوية جينات بنقل إنتاجها يتم املستنسخة، اليت األدوية أو وراثيا املعدة األدوية تستعمل أصبحت املعاصر الوقت ويف التقليدية، اجلراحة

 اجلينية للخريطة العلماء اكتشاف يف األخرية السنوات يف الطب ميدان يف حتقق اجناز أكرب املتزايد، ويتجلى للطلب لتستجيب أخرى

  .املعدية األمراض من كثري ملعاجلة االكتشاف هذا على األطباء شخص، ويراهن لكل اجلينية املكونات عن عبارة لإلنسان، وهي

  :مظاهر التطور النوعي يف جمال الفالحة -  7

 تربية(واحليوانية  الزراعية املرودية من للرفع تستعمل متنوعة آالت اختراع يف الفالحي اال يف العلمية التطورات مظاهر تتجلى

 على اعتمادا إنتاجها يتم أغذية وراثيا، وهي املعدلة األغذية إنتاج إىل الزراعية، إضافة للمخصبات كثيف واستعمال البذور املاشية، انتقاء

 التقنيات يستعمل الدول من كثري يف الفالح أصبح ، كما)مرتفعة إنتاجيتها تصبح أخرى، حبيث أغذية من) اجلينات(املورثات  بعض تقنية

 وكذا معها، يتعامل اليت الغذائية بالشركات ويتصل االنترنيت بشبكة املرتبط احلاسوب الفالح يستعمل ضيعته، فمثال تسيري يف احلديثة

 .املؤسسات هذه مقرات إىل يتنقل أن دون الفالحية أموره عن ليستفسر والزراعي التقين بالبحث تم اليت باملعاهد

II - والتكنولوجية العلمية للثورة املفسرة العوامل:  

 :ما يلي يف والتكنولوجية العلمية الثورة وتواصل حدوث يف تساهم اليت العوامل أهم تتجلى

اإلمجايل،  الداخلي ناجتها من %3.18 نسبة العلمي البحث م على 2005 سنة يف صرفت مثال فاليابان :العلمي البحث متويل �

 التنافس دور واالختراعات االبتكارات تشجيع دف ، وذلك%...2.68 نسبة األمريكية املتحدة ، والواليات%3 نسبة وكوريا

 .االقتصادي اإلنتاج جماالت يف املبتكرة اآلالت إدماج وسرعة االختراع، جمال يف العلمي للبحث الراعي الكربى الدول بني

  .ملتطلباا لالستجابة والتكنولوجية العلمية التقنيات تطور إىل العيش يف جديدة أمناط ظهور يساهم �

III  - م20 القرن يف والتكنولوجية العلمية الثورة نتائج:  

 اآللة استعمال ساعد حيث االقتصادية، القطاعات خمتلف منها استفادت اهلامة، بعض النتائج عن الثورة العلمية والتكنولوجية ترتب

 القطاعات أكثر  أصبح الذي اخلدمات، قطاع تطور يف واملواصالت االتصال وسائل سامهت كما والصناعي، الفالحي اإلنتاج تطور يف

 التكنولوجية، الثورة بفضل املتقدمة الدول يف والصناعي الفالحي امليدان يف تراجعا العاملة اليد عرفت حيث الصناعية، الدول يف حيوية

ودول  دول الشمال بني اهلوة واتساع الشامل، الدمار أسلحة وصناعة كالتلوث، للبشرية هامة أخطارا الوقت نفس يف حققت لكنها

  .اجلنوب

  :خامتة

واقتصادية  وفكرية اجتماعية متعددة جماالت يف التقليدية البنيات حتطيم يف الراهن الوقت يف والتكنولوجية العلمية الثورة ساهمت

 .وغريها
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