
الحتمیة التكنولوجیة 



 حوار حول تطور
 التكنولوجیا عبر الزمن
 وتطور المحتوى



تطور الساعات عبر الزمن 



تتطور التلفاز عبر الزمن



مراحل تطور الھاتف 



 حسب رایك من یقود من ؟ ھل
 التكنولوجیا ھي من تسیطر على
 المحتوى اإلعالمي ام العكس ؟

لنقرا المقال قبل االجابة

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/267
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/267


عرض اإلجابات على موقع بادلیت ومناقشتھا 



كتابة تعریف واضح مستخرج من إجابات الطالب عن 
نظریة الحتمیة التكنولوجیة لمارشال



 لنشاھد معا ثم
 ننقاس

تأثیر التكنولوجیا على وسائل اإلعالم والناس

https://www.youtube.com/watch?v=9GSoRYU9Srw


اذا فالحتمیة التكنلوجیة:
تشدد ھذه النظریة على ان تكنولوجیا االعالم ھي المحور األساسي لتطور التاریخ  وتغییر المجتمع.◦

وسائل االعالم ھي جزء من التطور التكنولوجي ولذلك بمقدورھا التاثیر على بناء الفرد والمجتمع ◦
بشكل عام.

التكنولوجیا اإلعالمیة ھي التي تقرر طابع الرسائل وھي التي تؤثر على العادات والتقالید وعلى ◦
التنظیم البشري وعلى التاریخ

( وفق ھذه النظریة نجد ان في كل فترة ھناك وسیلة اعالم اكثر ھیمنة وعندما تتطور وسیلة ◦
إعالمیة جدیدة وتصبح اكثر ھیمنة تدفع الوسیلة المھیمنة السابقة  الى الوراء. 
- مثال: نحن الیوم ال نتذكر ارقام الھواتف عن ظھر قلب بسبب ذاكرة الھواتف الخلویة . ونجد 
صعوبة في الوصول الى أماكن جدیدة بدون استخدام ال جي بي اس وغیرھا من التطبیقات.



العرض على الطالب صفحة ٩٢ من الدوسیة  بھدف 
قرائتھا قراءة ذاتیة للتعرف على المصطلحات 
األساسیة للحصة  واستنتاج تعریف مختصر 
للمصطلحات . 



المصطلحات المھمة في االعالم حسب مارشیل

ماذا نعني ب : •

الوسیلة ھي الرسالة•

القریة الكونیة•



الوسیلة ھي الرسالة: وسیلة االتصال التكنولوجیة ھامة اكثر من المضامین التي ُتنقل من خاللھا.( ◦
التكنولوجیا نفسھا ھي الرسالة . بمعنى ان نفس الرسالة تأخذ معان مختلفة اذا قمنا بنقلھا من خالل 

تكنولوجیات مختلفة. 
المضامین التي تنقل من خالل نفس الوسیلة االتصال ھي التي تؤثر على االنسان وبیئتھ االجتماعیة.◦
امثلة: المصباح الكھربائي , ووظیفتھ التي تتمثل بانارة األماكن اما خالل عملیة جراحیة لمخ ◦

االنسان او انارة لعبة كرة قدم . ولكن في الحقیقة ان المصباح الكھربائي یمكننا االستغناء عن ضوء 
النھار . ھذه تكون رسالة المصباح الكھربائي ولیس االستخدام الذي یجري بواسطتھ في ھذه الحالة 

او في حالة أخرى.
 القریة الكونیة: أي ان العالم تحول الى قریة بسبب التكنولوجیا . فالیوم وفي العصر التكنولوجي ◦

تحولت الكرة األرضیة الى قریة صغیرة وكل ما یحدث الي شخص یحدث للجمیع. أي ان 
التكنولوجیا الغت الحدود الملموسة



فعالیة (سؤال وجواب) - كاھوت

بحسب نظریة الحتمیة التكنولوجیة من ھو المؤثر على المحتوى االعالمي ؟ التكنولوجیا ام •
الوسیلة اإلعالمیة ؟ 

كیف اثرت التكنولوجیا على عاداتنا ؟•

ماذا نعني بالقریة الكونیة ؟•

من ھو االم الرسالة ام التكنولوجیا؟ •


