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 رقر  أهداف امل

إلى فتح سؤال العالقات املركبة ما بين التكنولوجيا والثرقافة، وذلك عبر د اسة مرقا نة تا يخية بين مواقع التكنولوجيا في  رقر  يهدف هذا امل

العصر الحديث، وبين مواقعها في عصو  تا يخية وحضا ات أخرى. لرقد احتلت التكنولوجيا موقعا أساسيا في الحداثة مرقا نة مع حضا ات 

ياغة جديدة للعالقة بين عملية اإلنتاج املادية وأدواتها وبين عملية إنتاج املعاني في النظام الرأسمالي على أطوا ه سابرقة، هذا مما تطلب ص

املختلفة. سنرقوم في هذا املرقر  بمحولة تبيان العالقة الجدلية ما بين األداة التكنولوجية وبين أشكال املعاني، وذلك من حيث عمليات 

هذه العالقة. لرقد أطرت التيا ات النظرية في علم االجتماع واألنثروبولوجيا هذه العالقة بأشكال مختلفة بحسب التوليد التي تنبثق من 

: يتصو  كل منها لكيفية انبناء النظام االجتماعي الثرقافي العام. سنتطرق نرقديا للتيا ات النظرية األساسية التي تناولت هذه العالقة، وه

 . Materialityبنيوية، املا كسية، الفنومينولوجيا، والبنيوية وما بعدها، وتيا  املادية الجديدة ال-نظرية التحديث، الوظيفية

 

وبهدف توسيع آفاق الخوض التحليلي والنرقدي في العالقة ما بين األداة التكنولوجية وأشكال املعاني املوازية لها، سنرقوم بد اسة حالة  

ع تا يخ صناعة املرآة وترقنياتها منذ عصر النهضة األو وبي ولغاية العصر الحديث. وبشكل مواز عينية ألداة تكنولوجية هي املرآة. سنتتب

حولها تسنرقوم بتتبع أشكال املعاني املختلفة للمرآة والتي تولدت من تحوالت في مواقع املرآة في عملية اإلنتاج العامة للمجتمعات الغربية في 

 حديثة. من مجتمعات ز اعية إلى مجتمعات صناعية 

 

 
 
 م املرقصودةحصيلة التعل

 في علم االجتماع واألنثروبولوجيا، فمن خالل د استها سيكتسب الطالب 
ً
 أساسيا

ً
ل د اسة العالقة بين الثرقافة والتكنولوجيا محو ا

ّ
تشك

املفاهيم األساسية التي تشا ك في بناء البنية التحتية املعرفية لها. إن هذا املرقر  يساهم في بناء برنامج متكامل في علم االجتماع 

بولوجيا، بحيث يرقوم بإعداد طلبة ملمين بالرقضايا األساسية في العلوم االجتماعية، ولديهم الرقد ة على إنجاز أبحاث أكاديمية في واألنثرو

 هذا املجال. وبهذا سيساهم هذا املرقر  في تحرقيق أهداف املعهد عامة عبر ترسيخ معايير علمية عاملية.  

 اآلتي: بعد إتمام هذا املرقر  بنجاح، سيكتسب الطالب

 

SOC 624  |التكنولوجيا والثرقافة  
 

 اختيا ي مرقرَّ  

 إسماعيل ناشفد.  :اسم األستاذ

 ثالث وحدات : الرقيمة االعتمادية للمرقر  

 SOC 612و   SOC 611  املسبرقة: متطلبات املرقر  

 ال يوجد  املوازية: متطلبات املرقر  

 لثاني؛ الفصل ااأسبوعً  14: رقر   مدة امل

ساعة  42، تشمل ساعة 126: ةلبجموع الكلي لعدد ساعات د اسة الطامل

 .املحاضرات وحلرقات البحث من

 
 



2 
 

 ستكون لدى الطالب الرقد ة على:مها ات خاصة باملواضيع:  (1

  اكتساب معرف نرقدية بما يجري اليوم في علم االجتماع واألنثروبولوجيا، حيث تتصد  من جديد د اسة مسألة العالقة

صادية ية واالقتالجدلية بين التكنولوجيا والثرقافة قسم كبير من األبحاث، التي ترقوم على د اسة التطو ات االجتماع

الراهنة، أو ما يسمى ثو ة تكنولوجيا املعلومات وما تبعها من قراءة جديدة لتا يخ العالقات بين التكنولوجيا والثرقافة. أما 

بخصوص املسا  العيني الذي سيسلكه الطالب فإن اكتسابه للمعرفة اآلنية في هذا املجال ستمكنه من فحص الظواهر 

 تمعات العربية واألجنبية على حد سواء.   األساسية اآلنية في املج

  تشخيص املميزات األساسية للعمليات االجتماعية التي ترقف بأساس جدلية العالقة بين التكنولوجيا والثرقافة. سيرقوم هذا

ي دالتشخيص على فهم عميق ونرقدي للعالقة الجدلية بين األداة التكنولوجّية وبين أشكال املعاني في سياق اجتماعي اقتصا

 محدد. هذا بحيث سيستطيع الطالب مرقا نة موقع التكنولوجيا في الحداثة مع مواقعها في أزمنة وأمكنة أخرى. 

  التمييز بين التيا ات النظرية النرقدية في علم االجتماع واألنثروبولوجيا والتي تناولت هذه العالقة الجدلية بين التكنولوجيا

، سيستطيع الطالب ال
ً
فنومينولوجيا، البنيوية، املا كسية، ال-تمييز بين التالي: نظرية التحديث، الوظيفيةوالثرقافة. تحديدا

 . Materialityوالبنيوية وما بعدها، وتيا  املادية الجديدة 

   ،استخدام التيا ات النظرية املختلفة والحاالت التا يخية لتفسير العالقة الجدلية بين التكنولوجيا والثرقافة في الراهن

 من تطوير مداخالت نظرية بناء على قراءة معمرقة للواقع العربي الراهن. ا بشكل نرقدي. هذا مما سيمكنهوتأويله

 

 ستكون لدى الطالب الرقد ة على:مها ات أكاديمية أساسية:  (2

  تطوير مداخالت نظرية بناء على املعرفة النظرية والتا يخية حول العالقة الجدلية بين األداة التكنولوجّية وبين أشكال املعاني

 في نظام اجتماعي اقتصادي محدد. هذا مما سيمكنه من املباشرة في كتابة املرقالة العلمية حول هذا املوضوع. 

  هرة التكنولوجيا والثرقافة، وترقييمها بناء على معايير املنهج العلمي ولغته. تحليل نرقدي للنصوص العلمية حول هذه ظا 

   ،بناء أسئلة بحثية حول تجليات العالقة الجدلية بين األداة التكنولوجّية وبين أشكال املعاني في نظام اجتماعي اقتصادي محدد

 اتها.م في املعرفة العلمية حول هذه الظواهر وتجليوتطوير هذه األسئلة ملشا يع بحثية قابلة للتطبيق والتطوير بحيث تساه

 

 سيكون لدى الطالب الرقد ة على:مها ات  ئيسية وشخصية:  (3

 .الخوض بطريرقة نرقدية في فهم وتحليل األفكا ، التوجهات النظرية املختلفة، والظواهر اإلمبريرقية 

  .صياغة مواضيع للبحث، اشترقاق أسئلة بحثية منها، وتنفيذ مشا يع بحثية بشكل مسترقل 

    .بناء مداخالت موثرقة ومرقنعة بما يتالءم واملنهج العلمي املتبع في علم االجتماع واألنثروبولوجيا 
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 مطرق التعليم والتعل

ملوضوع املحاضرة وقضاياه الرئيسية. سيجري تحديد مبنى تهدف املحاضرة عرض املحاو  الرئيسية محاضرة، ساعة أسبوعية:  -1

الرقضية النظرية ومركباتها، واإلمكانيات املختلفة للخوض في تحليلها ونرقدها. ستشمل املحاضرة استخدام وسائط سمعية 

 . وبصرية مختلفة لتساعد الطالب على الخوض في موضوع املحاضرة بصو ة أوفى

في حلرقة النرقاش سيجري الخوض في النصوص املرقر ة لكل محاضرة بصو ة املشا كة  حلرقة نرقاش، ساعتان في األسبوع: -2

الفعالة من قبل الطلبة، بحيث تطرح التساؤالت واالنترقادات الناتجة عن الرقراءة، والتي تأطر قضايا موضع املحاضرة من جديد. 

 خطة املرقر .وضمن حلرقة النرقاش سيرقوم كل طالب/ة بعرض نرقدي إلحدى الرقضايا الرئيسية في 

سيجري التعمق في طرق معالجة موضوع البحث، وإعداد خطة عمل ساعات في الفصل لكل طالب:  4-3الجلسة اإل شادية،  -3

    تنفيذية للبحث، تشمل املصاد  ووسائل جمع البيانات وتحليلها.

 

 التكليفات الطالبية

  كلمة( حول الرقراءة املتطلبة بحسب خطة املرقر . 500ترقرير أسبوعي ) -1

 عرض صفّي )مدته  بع ساعة( إلحدى الرقضايا الرئيسية في خطة املرقر .  -2

 (ساعات 3امتحان نهائي شامل ملواد املرقر  في نهاية الفصل )مدة االمتحان  -3

 كلمة( تتناول أحد الجوانب الرئيسية للعالقة الجدلية بين التكنولوجيا والثرقافة.    2500و قة بحثية ) -4

 

 طرق الترقييم

 من العالمة النهائية.  %20: كلمة( 500)حول مواد الرقراءة  األسبوعيالترقرير  -1

 .من العالمة النهائية %40 :امتحان نهائي شامل -2

. سوف يجرى االمتحان في أسبوع االمتحانات املحدد من قبل ساعات، مسموح استخدام مصاد  خا جية 3مدة االمتحان 

 إدا ة املعهد.

  من العالمة النهائية. %40 كلمة(: 2500الو قة البحثية ) -3

   . 2016أيا  ،  26موعد تسليم البحث: 

 

 ةد اساألسبوعي لل خط امل

 : مرقدمة عامة: 1املحاضرة 

 .مدخل عام للرقضايا األساسية في التكنولوجيا والثرقافة 

   .مميزات املنهج التا يخي املرقا ن 

 : التكنولوجيا: 2املحاضرة 
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 .تعريفات ومفاهيم أساسية 

  .موقع التكنولوجيا في البناء االجتماعي االقتصادي 

 : الثرقافة:3املحاضرة 

   .جدلية املادة والوعي  

    .الثرقافة املادية  

 : تا يخ التكنولوجيا:4املحاضرة 

 .الحضا ات الرقديمة 

  .عصر النهضة والتمهيد للحداثة 

 .: التكنولوجيا في الحداثة5املحاضرة 

 ي.مميزات  ئيسية للعصر الصناع 

  .األداة واملعنى في الحداثة 

 : د اسة حالة: املرآة. 6املحاضرة 

 .البعد التكنولوجي 

 .أشكال معاني املرآة من النهضة إلى الحداثة  

 : التحديث: 7املحاضرة 

 .التكنولوجيا في سياق املجتمعات األو وبية الحديثة 

   .التكنولوجيا في سياق البلدان املستعمرة   

 :البنيوية-الوظيفة: 8املحاضرة 

 .وظيفة التكنولوجيا في املجتمع الحديث 

   .املوقع البنيوي للتكنولوجيا   

 : املا كسية:9املحاضرة 

 .نرقد االقتصاد السياس ي 

   .األداة وقوى اإلنتاج 

 : الفنومنولوجيا:10املحاضرة 

  .إعادة" اكتشاف التكنولوجيا" 

 .تكنولوجيا الجسد والكينونة 
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 املادية الجديدة والثرقافة املادية:: 11املحاضرة 

 من أنت برونو التو ؟ 

 إنساني، -إمكانية الوكيل الالThe non-human agent .  

 : عودة إلى د اسة الحالة: تا يخ املرآة.12املحاضرة 

  .قراءة جو ج بتاي واملادية األساسية 

  .قراءة بود يا  ونسق األشياء 

 

ة قديمة: 13املحاضرة   : الحلول املتأخرة لرقضايا تكنولوجي 

 .آالن باديو ومفهوم الحدث 

 .الحدث التكنولوجّي ما بين هيدجر وباديو 

 : خاتمة تأليفية:14املحاضرة 

 .ثرقافة التكنولوجيا في الطو  الحداثي املتأخر 

  .مميزات ما يبدو أنه مأزق 

 

 قائمة الد اسة اإل شادية

العودة إلى هذه املراجع بحسب متطلبات الد س وبتوجيه من األستاذ. يمكن للطلبة التوسع في قراءاتهم ذات العالقة قد  تجري  :مالحظة

 املستطاع.
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