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Abstract:      The innovation of the communication verb of multimedia and its diversity has led to many 

problems at the methodological level, where many researches continue to dominate quantitative analysis at 

the expense of qualitative analysis. This prompted the researchers to call for the need to develop a new 

methodology system that enables us to address these new communication phenomena, where some believe 

that there is a clear deficiency in this research to exclude the methods and research tools created which may 

be effective in the scientific and objective handling of phenomena the new connectivity. This is what this 

intervention aims to achieve by presenting and clarifying the ethnographic approach as a modern vision in 

the methodology of information and communication sciences and as one of the 
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 يف دراسة الظواهر االتصالية اجلديدة.  كاجتاه منهجياملنهج اإلثنوغرايف  
 

 د.حـيـــــــــــــاة قــــــــــزادري / د.نصرية تـــــــــــــامي.
 

 3جامعة اجلزائر
 

 
 امللخص

 
إن التطورات التقنية املتسارعة احلاصلة يف جمال االتصاالت وما أفرزته من جتديد على مستوى الفعل االتصايل من تعدد       

الوسااا و وتنوهع ا وإتهت ا للاما ا العري ااة دد أدت إع العديد من االتااملاالت املتعلقة بنوعية البتوا االتصااالية املواكبة 
التتليل الملمي على هسااا  هليمنة  ال تزال العديد من البتوا خاضااعة  سااتوى املن ايح هي   هلذه الظوا ر خاصااة على امل

التتليل المليفي مع االعتماد على األدوات واملنا ج الملمية املعروفة ابعتبار ا كافية وصااااااااااااااحلة للتعامل مع  وا ر االتصاااااااااااااال 
الدراساااااااااااات   يف ساااااااااااالي  املن اية  األخمتل   انجتة عن دصاااااااااااور يف تو ي   من اية  و و ما أفرز عدة إتاااااااااااملاالت    اجلديدة.

غا أن ح  املن اي  دى الظا رة االتصاااالية على الصاااعيتتناسااا  مع التتاات والتطورات الساااريعة ال  لرأت عل االتصاااالية وال   
كما ديدةحا ر االتصااالية اجل ناك من الباهثني من يرى ضاارورة اسااتتداا منظومة من اية جديدة نملهننا من تناول  ذه الظو 

يرى البعض أن  ناك دصااورا واضااتا يف  ذه البتوا السااتبعاد ا للمنا ج واألدوات البتثية املسااتتدقة وال  دد تملون  ات 
 جناعة يف التناول العلمي واملوضوعي للظوا ر االتصالية اجلديدة.

كرؤية هديثاة يف من اياة علوم االع م   قنوغرايف  و ذا ما هتدف إلياه  ذه املداخلاة و لب بعرضاااااااااااااا اا وتوضاااااااااااااايت اا للمن ج اال
 كأهد املنا ج ال  تعد األنس  لدراسة الظوا ر االتصالية اجلديدة.واالتصال و 
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 املقدمة
 

إمياان  منا ابلدور املنوط ابلعلوم االنسااااااانية واالجتماعية يف تطوير واسااااااني هياة االنسااااااان وردي ا تمعات وتطور اح          
خاصاااة مع بروز االجتا ات احلديثة يف جمال دراساااة االنساااان من خمتل  الزوا  يف ماولة لف ا السااالوك االنساااا  بصااافة عامة 

الجياد احللول املناسااابة للمع ااا ت وامللااامل ت ال  يعا  من ا االنساااان وا تمع يف البي ة والسااالوك االتصاااايل بصااافة خاصاااة  
االتصااالية خاصااة مع التطورات املةتلفة ال  لرأت على جمال االع م واالتصاااالت وما حلق ا من جتديد على مسااتوى الفعل 

د وساا و االتصاال وتنوهع ا وإتهت ا للاما ا تةتل  والسالوك االتصاايلح كمتصالة للتطوهر التقمل املتساارذ الذ  تع بتعد
ف اهتا وألياف ا. ويف  ذا الصااااااااااادد تباينل االجتا ات البتثية بني اجتاه جتديد  يساااااااااااعى الكتلااااااااااااف  فا  من اية جديدة 

لتطبيق   اجلديدةح تنا ج وأدوات جديدة تت ءم مع  ذه الظوا ر. واجتاه مافظ يساااااعى  تساااااا ا يف تفساااااا الظوا ر االتصاااااالية
نفس املفا يا والنما ج واملداخل واألدوات املن اية التقليدية على دراساااااااااااااة الظوا ر االتصاااااااااااااالية اجلديدةح هي  أن عددا ال 
هصااار له من  ذه البتوا الزال خاضاااعا هليمنة املنا ج الملمية على هساااا  املنا ج المليفيةح على اعتبار أن  ذه األدوات 

مع  وا ر االتصااال اجلديدة. إضااافة إع اسااتبعاد الملثا من املنا ج املسااتتدقة وال  ميملن أن واملنا ج كافية وصاااحلة للتعامل  
عناصاااار ا  وعي للظا رة االتصااااالية اجلديدةح هي  تتصااااه  بتعقد وتاااادة تلاااااببتملون  ات جناعة يف التناول العلمي واملوضاااا 

ف م ا تةتل  الساااايادات ال  تتواجد في اح دصااااد تقد    وساااارعة واسااااتمرارية تتاه ا وكثرة االرتبالات بني متتااهتا مع ارتباط
إجاابت هول التساااؤالت ال  تطره ا. ف ي ال تسااتلزم اسااتةداماملنا ج الملمية دا ما عند دراساات ا وإيفا اتاج يف الملثا من 

روساااااااة دصاااااااد ف ا احلاالت الساااااااتةدام املنا ج المليفيةح وال  تقوم أسااااااااساااااااا على معايلاااااااة الباه  وتفاعله مع الظا رة املد
تفاصااايل ا وارتبالاهتا مع ساااياداهتا الفعلية ومن املنا ج المليفية املناسااابة لدراساااة الظا رة االتصاااالية اجلديدة املن ج االقنوغرايفح 

ابعتباره اجتاه من اي مناساااااا  لدراسااااااة الظا رة   هن ج االقنوغرايف وخصااااااا صاااااا ملوعليه هتدف  ذه املداخلة إع عرض مف وم ا
والفوا د واملزا  احملققة من اساتةدامه يف دراساة الظا رة االتصاالية اجلديدة والصاعوابت ال  اول دون  لب ديدة  االتصاالية اجل

 من خ ل االجابة على التساؤل احملور  التايل: و ذا
حتول دعن يف دراســـــة الظواهر االتصـــــالية اجلديدة ل عما هي الصـــــعو   ال   املنهج اإلثنوغرايف    ما هي مزااي اســـــ خدا 

 ل ذلك
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 والذ  مت تفمليملة إع التساؤالت الفرعية التايل:
 ما  ومف وم املن ج االقنوغرايف؟ -1
 ما  ي خصا ص البت  االقنوغرايف؟ -2
 ما  ي الفوا د واملزا  احملققة من استةدام املن ج االقنوغرايف يف دراسة الظا رة االتصالية اجلديدة؟ -3
 استةدام املن ج االقنوغرايف يف دراسة الظا رة االتصالية اجلديدة يف الدول العربية؟الصعوابت احلا لة دون  -4

 ولإلجابة على  ذه االتملالية والتساؤالت ال بد من التعرض إع البنود التالية:
 مف وم املن ج االقنوغرايف. -1
 خصا ص البت  االقنوغرايف. -2
 م البت  االقنوغرايف يف دراسة الظوا ر االتصالية اجلديدة.فوا د ومزا  استةدا -3
 الصعوابت احلا لة دون استةدام املن ج االقنوغرايف يف دراسة الظوا ر االتصالية اجلديدة يف الدول العربية. -4
 :مفهو  املنهج اإلثنوغرايف -1

بعدما د اااااااوا سااااااانوات   من الباهثني ال اااااااالعني يف جمال املنا ج الملمية يف الوال ت املتتدة األمريملية وأوراب  العديدلقد اوهل  
لويلة يف تدريس وممارساااااة البت  الملمي إع املنا ج المليفية وبصااااافة خاصاااااة االقنوغرافية لقناعاهتا أ ا األنسااااا  لتتقيق ما 

تطبيقات متلااااااااامة ودد تملون منعدمة هلذا املن ج  يف الدول العربية عامة عازت عنه البتوا الملمية. إال أننا مل ن هظ إال  
 رغا من أمهيته العلمية.على الواجلزا ر خاصة 

فااالقنوغرافياا يف الادول العربياة ماازالال تعاا  عادم إقباات  ويت اا بوصااااااااااااااف اا من ااا  ثياا من مناا ج البتا  يف علوم االع م  
ويرجع  لب إع ضاااع  اال تمام به بوصااافه أهد املنا ج دريسااا ا يف اجلامعات مدود  واالتصاااال ويهقيت ا ابلتطبيقح ويعد ت

 (.45: 2007البتثية سواء من انهية عرضه نظر  أو تطبيقه ميدانيا )أوراغيح 
احلقيقاة يف : فااملن ج  و الطريق املدد  إع المللاااااااااااااا  عن العلمي املنهج تعريفولتعري  املن ج االقنوغرايف نعرج أوال على 

 (30: 2007العقل وادد عملياته هىت يصل إع نتياة مقبولة ومعلومة. )دنديلايح
و و جمموعة من األسااااااااس والقواعد املن اية ال  يسااااااااتعني ما الباه  يف تنظيا النلاااااااااط االنسااااااااا  الذ  يقوم به من أجل 

 (179: 2014التقصهي عن احلقا ق العلمية أو الفتص الدديق هلا.)أبو املعالى عليح
و و أساالو  يسااا على  اه الباه  لملي اقق اهلدف من  ثه كأن جيد إجابة مناساابة للساادال الذ  يطرههح أو يسااتطيع 
التتقق من الفرض الذ  يبدأ به  ثه ويف دول  خر ادد املن ج ينه عبارة عن جمموعة من األساااااااس والقواعد والطوات ال  
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االنساااااااااا  الذ  يقوم به من أجل التقصاااااااااي عن احلقا ق العلمية أو الفتص الدديق   يساااااااااتعني ما البت  يف تنظيا النلااااااااااط
 (.18: 2012هلا.)جليبح

للمللااااا  عن احلقا ق العلميةمن خ ل ف و إ ن الطريقة أو األسااااالو  الذ  يتبهعه الباه  لدراساااااة  ا رة أو ملااااامللة  ثية  
اؤالت البت  أو التتقق من الفروض املقرتهةح مع عمليات عقلية تسااااااامع ابلوصاااااااول إع نتا ج تسااااااا ا يف االجابة عن تسااااااا 

وتنقساااااااااااااا املنا ج وفق   مراعاة اتفا  املن ج املساااااااااااااتةدم مع متطلبات الطريقة املن اية املعتمدة ومع  روف البت  وأ دافه.
  (43: 2007)دنديلايح  :مت اديد ا بتصرف كما يلي نواذ البتوا إع منا ج كمية ومنا ج كيفية )نوعية(أل

 ي منا ج يعتمد علي ا لدراسااة هقا ق اجتماعية موضااوعية منفردة ومعزولة عن ملاااعر ومعتقدات األفرادح :  الكمية  املناهج
 ليل البياانت.وتعتمد على األسالي  االهصا ية يف التال  عند مجع وا

بنااء اا من خ ل وج اات نظر  عناد دراساااااااااااااااة هقاا ق و وا ر اجتمااعياة يتاو ي املناا ج ال  يععتماد علي اا :  الكيفـية  املـناهج
الباه  عند اعتماده على  ذا النوذ من املنا ج إع اختيار العينة املقصاااااودة   األفراد واجلماعات امللااااااركة يف البت ح ويتوجه

يف مجع البياانت لتتقيق أ داف البت  وعلى امل هظة ابمللااااااااركة واملقاب ت املعمهقةح والوس ق والساااااااا ت األولية املرتبطة 
البتعاد عن التتيهز ددر ابملوضاااوذ. ويملون دور الباه  في ا اجتماعيا متفاع  من خ ل معايلاااته  للمبتوقنيح لملنه ااول ا

املسااااااتطاذ يف مجع البياانت وتفسااااااا ا مع عدم إمملانية تعميا النتا ج. ونملهن األدوات المليفية من اكتلاااااااف الوادع بلااااااملل 
تقره  إع الفاعلني فيه لف ا  واهتا ونقل خرباهتا املعاتاااااااااااااةحوالتفاعل مع الظا رة معمهق وتااااااااااااااملح ألنه يسااااااااااااامع للباهثني ابل

 (.259: 2019املدروسة والتوص يف تفاصيل ا من خ ل ربط ا بسياد ا الذ  تتواجد فيه. )هداد ح 
وكذلب نتياة البت  الن ا يةح ولقد أما أبو ع م فرتى أن كلمة االقنوغرافيا تساتةدم لتلاا إع العمل املتعلق بدراساة الثقافة  

انتقلل االقنوغرافيا من األنثروبولوجيا إع فروذ املعرفة األخرىح تا يف  لب االتصالح هي  أضافل منظورا  ثيا جديدا يدكد 
 (348: 2001على الطريقة المللية يف مجع ومراجعة البياانت واالستقرا ية يف اليل البياانت.)أبو ع مح 

غرافيا مت اساتةدام ا من دبل الباهثني األنثروبولوجينيح بوصافه لريقة للتعرهف على الثقافات األخرىح وابلصاوص فمللمة إقنو 
 الثقافات البدا ية وعليه ميملن القول أن االقنوغرافيا استمدت أسس ا من علا األنثروبولوجيا.

عات من األفراد ابساتةدام التصاميا المليفي تعىن دراساة فاى أن املعىن احلريف لمللمة إقنوغرايف  و الملتابة عن جممو أما زيتون  
جمموعة من األفراد يف منازهلا أو يف أماكن عمل ا ح وم هظة كي  يساالملون ويتصاارفون ويتتدقون ويفملرونح ون ااع تصااوهرا 

ة الفعلية للظا رة لااااااااا دكلهيا هلذه اجلماعة ح فاملن ج االقنوغرايف  و من ج لوصاااااااا  الوادع واسااااااااتنتاج الدال ل والربا ني من امل
 (.306: 2006املدروسةح ويتطل   ذا املن ج من الباه  معايلة فعلية للمبتوقني يف امليدان أو هقل الدراسة.)زيتونح 
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وي اااااااااي  أبو ع م البت  االقنوغرايف يفو ج من يفا ج البتوا المليفية ح يت ااااااااامن مجعا مملثفا للبياانتح أ  مجع البياانت 
ات ات البت  جير    عن العديد من املتتاه على فرتة ممتدة من الزمن ويف وضاااااااااع لبيعيح ويقصاااااااااد ابلوضاااااااااع الطبيعي أن متتاه

اساااااتقصااااااؤ ا يف املوضاااااع الذ  ادا فيه بلاااااملل لبيعي وأقناء هدوق اح وليس يف بي ة وضاااااع ا الباه  يف  روف تاااااديدة 
 (348: 2001ال بو.)أبو ع مح 

يفو  ما ة عام من عمر الزمنح ودد نلااااااأت يف العامل التر  كلااااااملل من   وهساااااا  جيامبيرتو االقنوغرافيا من ج    له تر 
أتااملال املعرفة هول ققافات خمتلفة ومتباعدة )و ي على  و يفو جي ققافات ليساال غربية( ال ينفذ إلي ا التتليل وال ساابيل 

ا يف الودل احلايل يف األ اا لف م ا عرب اتصااااااااال ققايف سااااااااريع أو عرب مادست موجزةح وتملتساااااااا  االقنوغرافيا رواجا متزايد
االجتمااعياة والطبيعياةح وداد تصاااااااااااااابع  اا رة مجااعياة على نطاا  واسااااااااااااااع يف الساااااااااااااانوات القاادماة ألنناا نعي  ا ن يف جمتمع 

الثورة املن ايااةم)مقاادمااة يف  عصاااااااااااااار يف نعي   ن:" Kuhnو ااذا مااا عرب عنااه كو ني ( 27  :2014)جيااامبيرتوحامل هظااة
 البت  النوعي(

مد املن ج االقنوغرايف على الوصا  والتتليلح ابساتةدام المللمة والعبارةح عوضاا عن األردام واجلداول االهصاا يةح وترتكز ويعت
اعتمادا على ملااااااااركة ...أمهيته يف كونه يقدم لنا وصااااااافا مملثهفا للظا رة مل الدراساااااااةح ويساااااااعى إع المللااااااا  عن املساااااااتور  

واليل اح ويعتمد املن ج االقنوغرايف يف األداة الر يسااااية يف مجع املعلومات وتصاااانيف ا  الباه  املتعمقة  تمع الدراسااااةح ولملونه  
مجع بياانته أسااساا على امل هظة خصاوصاا امل هظة ابمللااركةح واملقابلة املفتوهة املتعمقة مع عينة الدراساة ...و و يساعى إع 

ح وعرب الف ا املتعمق للاعور وأهاسايس وأفملار ومعتقدات دراساة السالوك االنساا  من خ ل التفاعل بني الباه  واملبتوقني
 Miles andاملبتوقنيح ومناه ينتج  اذا التتليال المليفي نوعاا من املعرفاة عتل  عن النتاا ج ال  ينتا اا البتا  الملمي.)

Huberman 15: 1999ح) 
ابملرونة يف لريقة التتليلح ف و    غا مقننح ال خي ااااااااااع ل اااااااااابو سااااااااااابق للمتتااتح كما أن له   ويتميهز املن ج االقنوغرايف

القدرة على المللااااااااااااا  عن الظوا ر العفوية ال  تظ ر من خ ل املمارساااااااااااااات والسااااااااااااالوكيات غا املقصاااااااااااااودة خ ل إجراء 
سااتتر  ودتا لوي ...ويركز على (. كما يوصاا  البت   االقنوغرايف ينه تفاعلي يAngrosino, 2008 : 32الدراسااة)

بياانت يف إلار وصااااا  السااااايا  دون ماولة الباه  فرض نظامه ومعتقداته على املواد  البتثية...كما تتا عملية تفساااااا ال
 ( MacMillan and Schumacher, 2001: 420السيا   اتهح وأن تعميا النتا ج ليس  دفا.)

االقنوغرايف يقوم على ركيزتني: األوع  ي التتليل المليفي)النوعي( للظا رة مل الدراسةح والثانية  ي ويدكد ولسون أن املن ج 
لطبيعة أو الوادع...ف و ليس إجراءات صااااارمة يف إلار ا املن ايح وإيفا  ي أساااالو   ثي يرتملز على مباد  اى  االعتماد عل
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وتفساااااااااااااا السااااااااااااالوك الثقايف والبت  عن ما وراء السااااااااااااالوك الظا ر  من جذور ققافيةح كالعادات والتقاليد علمية لوصااااااااااااا   
 (. Wilson, 1978 : 215واملعتقدات والقيا وارتبال ا ييفاط السلوك.)

الدراسااااااااة احلقلية امليدانية تلاااااااااركة الباه  يف الظا رة املدروسااااااااة والذ  ال بد أن للمن ج االقنوغرايف ينه    تعري   ميملنومنه  
يملون أجنبياا عريباا عن احلقال املادروت ي تا بادراساااااااااااااااة العاادات والتقاالياد واألعراف والطقوت واملعتقادات عناد مجااعاة معنيح 

املدروساااااة ومعاينت ا بلاااااملل دديق ومجع لرصاااااد الظا رة   هظة امليدانية ابمللااااااركة وبدون ملااااااركةمعتمدا يف دراساااااته على امل 
البياانت هوهلا وتدوين ا وتسااايل ا ومرادبة الظا رة ووصاا  عاداتوتقاليد تلب اجلماعة املعنية ابلدراسااة وصاافا دديقا تااام من 

 مجيع  اجلوان .
 :خصائص البحث اإلثنوغرايف -2

مف وم املن ج االقنوغرايف أصااااااااابع من اية  ثية تعتمد على الف ا والوصااااااااا  املتعمق للظوا ر االجتماعيةح ال ترتملز مع تطور  
من خ ل سااااادال مفتو    على التاري  والمللااااا  عن األسااااابا  والنتا ج ابالعتماد على املعطيات الردمية وإيفا هتتا ابلعملية

لعدم رضاا العديد من الباهثني عن كرد فعل  اجلديدة االتصاالية  الظا رة   وا  اه جديد يف  ن ج االقنوغرايف اجتالن اية. ويعد امل
ميملن  عموما    االتصااااالية اجلديدةح و و ما أكده الباه  دسااااايسااااية دا  :ماسااااتةدام املنا ج الملمية يف دراسااااة  ذه الظا رة  

قنوغرايفح رغا أنه براغمايت بدرجة أوع)أيخذ بعني التأكيد على ضاااااااااوء ما توصااااااااالل إليه أ اا اجل ور احلديثةح أن املن ج اال
االعتبار فقو املصاااااادر املتوفرة واملعطيات املسااااات دفة من البت (ح يبقى أنسااااا  مقاربة تسااااامع ابلدخول إع عوامل العا  ت 

 دت ا مع وسااااااياداهتا يف إلار تلقى الرسااااااا ل االع مية كفعل فرد  واجتماعي ووصاااااا  أفعال  ذه العا  ت وإتاااااااراهتا يف ع
اساااااتعمال التملنولوجيات اجلديدة لإلع م واالتصاااااال. فاملقرت  االقنوغرايفح يركز على ف ا السااااالوك يف سااااايا  اجتماعي عرب 

خاصااة بعدما ما  (2010)دسااايساايةح  م.ضاامن الفريق موضااوذ الدراسااةملاااركة الباه  يف الوضااعية املدروسااة ملاااركة فاعلة  
 الت من اية تتمثل فيما يلي:من إتملاأفرزه تطبيق املنا ج الملمية 

االتصاااااااااالية اجلديدةح فالرتاكا املعريف الملمي املتوفر هوهلا مل   دادرة على التعالي مع الظا رة  عدم توفر منا ج علمية جديدة •
 يسمع بتطوير بناء نظر  أو لر  منا ج  ثية جديدة م  مة لدراست ا.

االتصااااااااالية اجلديدة ال  اتاج إع تملامل بني البتوا   الملمية يف دراسااااااااة الظا رةالرتكيز على اسااااااااتةدام املنا ج واألدوات  •
 الملمية والمليفية ابعتبار أ ا  ا رة إنسانية واجتماعية اتصاليةح ال ميملننا رصد ا وتفسا ا بطريقة كمية فقو.

مملوانهتا ومتتااهتا يدد  إع التتاه واالخت ف يف خصااااااااااا ص الظا رة االتصااااااااااالية اجلديدة عن سااااااااااابقت ا من هي  تفاعل  •
 صعوبة تفسا ا ابالستناد إع نفس العوامل املدقرة يف الظوا ر االتصالية التقليدية.
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املن اي تراق ا    تصااااالية اجلديدة هي  تسااااتمد الظا رة االتصااااالية املدروسااااةروتينية الدراسااااات والبتوا الاصااااة ابلظا رة اال•
  .اداهتا عن السيا  الذ  تتواجد فيهوهىت النظر  من جمتمعات خمتلفة يف سي

و ذا ما دفع إع تبمله املن ج االقنوغرايف كمن اية جتديدية دادرة على تفساااااااا العملية االتصاااااااالية يف البي ة االتصاااااااالية اجلديدة 
 على  و يتسا ابللمولية والتملامل. في ا واليل ا من وج ة نظر املستفدين وامللاركني

 ما يلي:يف كما  و موضهع فيميملن استة ص خصا ص البت  االقنوغراالسابقة انط دا من كل  ذه التعريفات و 
يتصاااااااا  املن ج االقنوغرايف ابملرونة ف و يتيع للباه  إلارا من ايا عاما المملانه االبتملار واالضااااااااافة له من خ ل رؤيته  -1

املعلومااتح هيا  ال توجاد يف  اذا املن ج  لياة موهادة جلمع املعلوماات االباداعياة ودادرتاه على مجع أكرب دادر من البيااانت و 
  واليل ا.

ويف إلار املرونة ال  يتيت ا املن ج االقنوغرايف للباه  إمملانية تتيا خطة الدراسااااة وتصااااميم ا وهىت تساااااؤالت البت    -2
ميملن أن يملوهن لديه تساؤالت  ثية جديدة خمتلفة   وفقا ملا يراه خ ل عمله امليدا  فأقناء معايلة الباه  للماتمع املدروت

 يعترب ا أكثر أمهية من ال  كانل لديه عند دخوله هقل الدراسة.
يعتمد الباه  يف املن ج االقنوغرايف على معايلااااااة جمتمع الدراسااااااة ويدخل هقل الدراسااااااة بعقلية علمية ومعرفية مفتوهة  -3

 ل تسااي ته للم هظات وا راء واألفملار والرؤى واملقرتهات من داخل ويتوع نقل ووصا  ما يلاا ده وما يسامعه من خ
 هقل الدراسة.

يعتمد الباه  يف املن ج االقنوغرايف على دراساااة السااالوك يف الوضاااع الطبيعي أو كما ادا يف الوادع كأن يدرت سااالوك  -4
دصااد معرفة الساالوك يف ساايلقاته الفعلية الطبيعيةغا املفتعلة تعىن دون املا   موادع التواصاال االجتماعييف مودع من  اجلم ور  

 ار امل هظة وعلى امل هظة ابمللاركة.أوضبو ويعتمد الباه  يف  لب على تملر 
ال يركز الباه  يف املن ج االقنوغرايف أساسا على معيار املوضوعية عملس ما  و معمول به يف املنا ج الملميةح فالباه    -5

هتا ألن يف  ذا املن ج وأقناء اليله ميملنه تقد  رؤيته املعرفية لملن مع الفصااااال بني رؤيته اللاااااةصاااااية ورؤى املبتوقني وتصاااااورا
من دبل  و وصاا  الوادع وتفسااا لبيعة التفاعل االجتماعي والثقايف للماموعة ال   دفه األساااسااي كما ساابقل االتااارة له  

 يقوم بدراست ا.
اقيق أ داف املن ج االقنوغرايف يستلزم ددرة الباه  على إدامة ع دات اجتماعية متميهزة مع الباهثني نملنهه من كس    -6

 ا و لب من خ ل معايلت ا وملاركت ا الفعل والسلوك االتصايل واالندماج مع ا يف هياهتا.ققت ا وتعاو 
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االلار الثقايف واململا  واالجتماعي عملس املن ج االقنوغرايف يعترب التعميا غاية املنا ج الملمية يعد الوصا  والتفساا يف   -7
 ملانية تعميا النتا ج يف هاالت ملامة.مع عدم إمالباه  االقنوغرايف  للظا رة املدروسة  دف وغاية

اتاج الباه  االقنوغرايف إع درجة عالية من االهسااات ابلوادع والتفاع ت احلاصاالة داخل هقل الدراسااة و و ما ميملنهه  -8
ة  ات صاااااااااال   من مجع املعلومات من مصاااااااااااادر ا الطبيعية وربط ا بساااااااااااياداهتا الثقافية واالجتماعية واويل ا إع معان ودالالت

 توضوذ الدراسة.
 يف مجع املعلومات وتصنيف ا واليل ا وتقد  النتا ج.يعد الباه  يف املن ج االقنوغرايف تثابة األداة األساسية  -9

جنا  الباه  يف املن ج االقنوغرايف يسااتلزم منه االدامة ملدة لويلة مع جمتمع الدراسااة أو هقل الدراسااةح ألن  ذا النوذ  -10
 البتوا يتطل  مجع الملثا من املعلومات والبياانت.من 
 يتطل  املن ج االقنوغرايف اختيار دراسة هالة واهدة سواء كانل جمموعة أو مجاعة أو أسرة أو جمتمع صتا ...إخل. -11
ات علمية ال يساااااتلزم املن ج االقنوغرايف من الباه  أن ينطلق يف  ثه ويذ   إع احلقل معتمدا على نظر ت وفرضاااااي -12

مساااااااااااابقة وإيفا املطلو  منه الروج بنظرية من خ ل البياانت واملعلومات ال  يقوم امع ا يف هقل الدراسااااااااااااة وال  تعرب عن 
 أفملار املبتوقني ورؤيت ا للظا رة املدروسة.

على المللمة واملعىن كما ميملنه االسااااتعانة يف تقد  بياانته يرتملز تفسااااا ووصاااا  الباه  للظا رة يف املن ج االقنوغرايف   -13
 على الصور واألتملال مما يسا ا يف تلةيص النتا ج وتس يل وصول املعلومات للقار .

ة كلية مشولية ضااااااااااامن إلار األبعاد االجتماعية ينظر الباه  يف املن ج االقنوغرايف إيل السااااااااااالوكيات واملمارساااااااااااات نظر  -14
والثقافية واالدتصاااااااااااادية والساااااااااااياساااااااااااية والتنظيميةح معتمدا يف  لب على امل هظة ابمللااااااااااااركة واملقابلة املتعمقة واليل الوس ق 

 ( Angrosino, 2008 : 66وا لدات ودراسة ا سر املادية والسا الذاتية.)
إجراء البت  يف الثقافات وا تمعات ال  ال ينتمي إلي ا ألن إجراء البت  ن ج االقنوغرايف  يستلزم على الباه  يف امل  -15

تمل أن ال يرى الباه  األبنية االجتماعية األساااسااية ال  ترتملز  يف ا تمع الذ  ينتمي إليه أمر صااع  ألنه يف  ذه احلالة اع
لي ا ومنه وج  على الباه  أن يساااااااتةدم املن ج االقنوغرايف  ذر علي ا الثقافة أو ا تمع املدروت بساااااااب  تعوهد الباه  ع

 من اي خاصة يف مثل  ذه احلالة.
اهلدف املعريف األساااااااااااسااااااااااي للباه  يف املن ج االقنوغرايف  و التةلهي عن االجتاه الذ  يساااااااااالها ين التقاليد واألعراف  -16

االجتماعية وأيفاط السااالوك اليومي املعتاد أمور لبيعية وواضاااتةح و و ما مينع الباه  من رؤية التقاليد واألعراف االجتماعية 
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أنلاطة مت تنظيم ا و يمللت ا بلاملل مساتمر من الناهية االجتماعية واملرتتبة على مواد  ر ا  وأيفاط السالوك االجتماعي ابعتبا
 معينة.
على الباه  يف املن ج االقنوغرايف احملاغظة على اجتاه اللاةص التري  ألول مدة ممملنة هىت يظل مساتمرا على هالة  -17

 صل على أ ا ملا د غريبة وجديدة.األاالند اشح ورؤية امللا د االجتماعية املعتادة ابلنسبة له يف 
 
 :دراسة الظواهر االتصالية اجلديدةفوائد عمزااي اس خدا  البحث اإلثنوغرايف يف  -3

دبول املن ج االقنوغرايف واسااااااتةدامه يف ا ال االتصااااااايل نتياة لقلة الرضااااااا عن املن ج الملمي وكذا للمزا  والفوا د لقد تنامى  
 الباهثون يف جمال االتصال من خ ل تطبيقات املن ج االقنوغرايفح:ال  اكتلف ا 

 .كونه يقدم لنا ف ما أعمق للظا رة االتصالية املدروسة  -1
 يساعد على ف ا املمارسات والتفاع ت االتصالية. -2
 ي دف إع ف ا الظا رة  االتصالية يف سيادات خمتلفة وديناميملية. -3
وغرايف يف دراساااااة الظا رة االتصاااااالية يسااااااعد يف ف ا أية  ا رة ال يفلب عن ا القدر الملايف من إن اساااااتةدام املن ج االقن -4

 املعلومات.
اساااااااااااتةدام املن ج االقنوغرايف يعد فاع  ومفيدا للتصاااااااااااول على وج ات النظر وا راء املةتلفةح وكذا املعمقة لصاااااااااااعوبة  -5

 احلصول عن ا بطر  كمية أو إهصا ية.
ح على مسااتوى من العمق ن ج االقنوغرايف يف ا ال االتصااايل إع دراسااة الساالوك االتصااايل وف مه و ويلهيدد  تطبيق امل -6

ال ميملن أن يتتقق ابعتماد املنا ج الملمية ال  تركز على دراساااااااااة السااااااااالوك يف مظ ره الارجي دون  المللااااااااا  عن العوامل 
 والقوى الثقافية والسياسية الملامنة خلفه.

ملن ج االقنوغرايف يف دراسته للظا رة االتصالية من خ ل االلار المللي الذ  نلأت فيهح ومن خ ل الربو تملمن أمهية ا  -7
بني جاانبي اا الاداخلي والاارجي للساااااااااااااالوك من خ ل أيفااط التفااعال االجتمااعي داخال األساااااااااااااارة أو داخال اجلمااعاة أو داخل 

 االتصالية ال  يتواجدون في ا .ا موعة يف ع داهتا بوسا و االتصال اجلديدة ضمن البي ة 
يف دراساااة الظوا ر االتصاااالية ودوافع التفاعل االجتماعي داخل األسااارة أو ا موعة أو اجلماعةح   يسااا ا املن ج االقنوغرايف -8

هي  ميملهن  من احلصاااااول على معارف صااااااددة وسبتة عن ا من الداخل من خ ل البت  املتعمق املرتملز على االساااااتبصاااااار 

http://proceedings.sriweb.org/


المنهج

 

Global Proceedings Repository 
American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 

 
Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 

424 

 

واملعايلااة فامللاااركة يف النلاااط االتصااايل  موعة على الفايساابوك  ي الساابيل لف ا املصااا  االجتماعية   ظة ابمللاااركةوامل ه
 والثقافية واأل داف ووج ات النظر والقيا واملعا  ال  ينطو  علي ا  ذا النلالاالتصايل.

امللااااااااكل االتصاااااااالية على تملوين أيفاط التفاع تح وبناء املعا  يسااااااااعد املن ج االقنوغرايف على ف ا كيفية  قا خمتل    -9
داخل ا موعة االتصااالية وكيفية تلاامليل  ذه املعا  وكيفية اسااتاابة كل ملااارك هلاح ومذه الطريقة ميملن للباه  االتصااايل 

أن يبدأ بف ات كمية مفرتضااةح دد ال أن يطور العناصاار التتليلية والتصااورية للتفسااا من خ ل البياانت الوادعية  اهتا بدال من  
 تملون متصلة مباترة ابلطبيعة النوعية للوادع االتصايل الذ  يدرسه.

املن ج االقنوغرايف يف سااياده االتصااايل أكثر ددرة على دراسااة تفاع ت العملية االتصااالية من مسااتةدمني وموادع  يعد   -10
ل  ذه التفاع ت االتصااااااالية على أ ا اسااااااقالات لبىن إجتماعية التواصاااااال أو وسااااااا و االتصااااااال اجلديدة ح هي  يتوع الي

خارجيةح بل ابعتبار ا تفاع ت ديناميملية يساااا ا األفراد يف بناء معاني اح فالعناصااار االتصاااالية وخاصاااة املساااتةدمون ليسااال 
 عناصر خاملة بل  ي عناصر فاعلة وأساسية يف بناءعامل املعا  واألفملار الرتبوية واالجتماعية.

تبلورت األ ااا االقنوغرافياة من خ ل اال تماام بتقييا العملياة االتصاااااااااااااااالياة من منظور اجتمااعي ققاايف. هيا  جنع  -11
لف ا التفاع ت ال  ادا داخل ا وربط ا   بعض الباهثون إع الدخول إع جمموعات فيسااااااابوكية من خ ل أ اا اقنوغرافية

قنوغرافية الباه  من االخنراط يف احلياة االتصااااااااااالية اجلديدة والتعمهق يف التفاع ت ابلثقافة ا تمعيةح هي  نملهن األ اا اال
 ال  ادا بني املستةدمني وبين ا وبني الوسيلة وأقر االستةدام على تلمليل مثل  ذه التفاع ت.

املمارساات ال  ادا يف البي ة نملننا األ اا االقنوغرافية من ف ا أعمق ألقر الثقافة الساا دة يف ا تمع على خمتل    -12
 االتصالية اجلديدة وكي  يتا نقل الثقافة .

يف مقدرة املن ج االقنوغرايف على الوصااااااا  الدديق والوصاااااااول إع التفاصااااااايل العميقة  جتعل من اساااااااتةدام   ذا املن ج   -13
ف م ا وال دراسااات ا إال ابساااتةدام املن ج   امليدان االتصاااايل أمرا ضااارور  للتايةح ف ناك العديد من الق اااا  االتصاااالية ال ميملن

 االقنوغرايف ما يتعلق مث  ابلثقافة وا تمع ووسا و االتصال اجلديدة.
ميدان البت  االقنوغرايف بف ا واضااااع للوادع االتصااااايل وجيعلنا أكثر ددرة على ف ا االتصااااال ووسااااا طه وكيفية إصااا    -14

وادعنا ا طه اجلديدة كما ادا يف  سااااايادية للعمليات األسااااااساااااية ل تصاااااال ووسااااا   الوادعح وجيعلنا أكثر ددرة على تقد  صاااااورة
 .الوادع الفعليفنتا ج البت  االقنوغرايف ملتقهة من  حاالتصايل اليومي

يفيد املن ج االقنوغرايف يف معرفة امللااااامل ت االتصاااااالية بوجه عام واليل ا ومن  لب ملااااامللة االدمان على اساااااتةدام  -15
وأيفاط التفاعل االلملرتو ح ولبيعة الثقافة الساا دة لدى مجاعة  وساا ل التواصال االجتماعي وكيفية الق ااء علي ا يف جمتمعناح  
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وال  ال ميملن إغفاهلا عند دراسااة   قنوغرايف على دراسااة البي ة احمليطة تدقراهتا املةتلفةكما يساااعدان البت  االاجتماعية معينةح
الظا رة االتصااااااليةح فالوادع والدراساااااات تدكد أمهية البي ة يف تلااااامليل تاااااةصاااااية الفرد و و ما ينعملس على لريقة تعامله مع 

 ا خرين وعلى اجتا ات الفرد الفملرية واملعرفية والسلوكية.
سااا ا البت  االقنوغرايف يف معرفة ققافة األفراد واملساااتةدمني والمللااا  عن املفا يا واملقوالت ال  تدور يف أ  ا اح ي -16

والقواعد ال  املا عمليات االساااااااااااتةدام وامللااااااااااااركة على موادع التواصااااااااااال االجتماعي والع دات االجتماعية التفاعلية بني 
وسااااااااااااااا و من انهية سنية واملعايا والقيا ال  املا  ذه الع داتح والطر  املسااااااااااااااتةدمني من انهية وبني املسااااااااااااااتةدمني وال

 واألسالي  واالسرتاتيايات ال  يبدع ا األفراد واملستةدمون للتعامل مع الثقافات واألفملار املسيطرة يف  ذه املوادع.
االتصااااالية ليس من وج ة نظر الرباء وإيفا   يف تقد  اليل لوادع الظوا ر  يسااااا ا املن ج االقنوغرايف يف ا ال االتصااااايل -17

 واملتفاعلني الفعليني يف العملية االتصالية اجلديدة. الي  وادعيا من داخل بي ة االتصال عرب امللاركني واملستةدمني
االقنوغرايف وسايلة إن التباين يف السالوك الثقايف واالجتماعي بني مساتةدمي وساا و االتصاال اجلديدة جيعل من املن ج   -18

 امة يف كلاااا   ذا التباين ومعرفة  سره على العملية االتصاااااليةح من خ ل التأكيد على املعا  واملفا يا والرؤى ال  امل ا 
 امللاركون واملستةدمون املتفاعلون يف البي ة االتصالية ورؤيت ا  و إص   وادع ا االتصايل وتطويره.

 :تصالية اجلديدة يف الدعل العربيةس خدا  املنهج اإلثنوغرايف يف دراسة الظواهر االالصعو   احلائلة دعن ا -4
اته ما تزال ضاااااااااااعيفة يف  وقنا االتصاااااااااااالية على الرغا من أمهيته لدراساااااااااااة الظا رة املن ج االقنوغرايف وتطبيقإن اساااااااااااتةدامات  
ويتمثل التوجه اجلديد يف املن ج االقنوغرايف يف دراسة السلوك   مثلما عرب عن  لب الباه  علي دسايسية:ماالتصالية اجلديدة  

االتصاااايل للام ور والتفاع ت املمملنة مع الرساااا ل االع مية ال  يتلقا ا من خمتل  الوساااا و املتوفرة يف الف ااااء االتصاااايل 
  االنساااااان واحمليو التملنولوجيبني  اجلديد الذ  تلاااااملل األنرتانت أ ا وساااااا طه على االل  ح وأوساااااع جمال الثقافة التفاعلية

سااااااااااااااتلزم اااديااد إقنوغرافيااا اجلم ور وإجراء ار ت علميااة هول أنظمااة التااأوياال والعمليااات ال  يقوم مااا املتلقون. الااذ  يو ...
دات ما واجلماعة والع ه موضااااااوذ اجتماعي و ات فردية  ابعتبار ع خمتل  وهدات التتليل: الفرد  وتسااااااتند خطوات البت  إ

 .(2010م)دسايسيةحيف جتربة احلياة اليومية للاماعةت امللرتكة بني الذا
 تتمثل فيما يلي:هي  يعا  تطبيق املن ج االقنوغرايف صعوابت متعددة 

ي والتطبيقي ويعود  لب السااااتلزام البت  العلمي االتصااااايل اجلاد لتوفر البي ة على املسااااتوى املفا يمي واملن اصااااعوابت   -1
املناسااااابة الهت اااااان االبداذ الفملر  وتبمله الرؤى واملقارابت البتثية املتايرة تعتناول من خ هلا الق اااااا  واالتاااااملاليات العلمية  
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االتصاااااااااالية بطر  وأساااااااااالي  غا تقليدية و لب ابالساااااااااتناد للارأة العلمية ال  ال تتوفر علي ا الظروف العلمية ال  تعمل يف 
 إلار ا اجلامعات العربية.

مدف الساااعي إع احلياد واملوضاااوعية   البتوا االتصااااليةالدراساااات و على  وأقره الواضاااع  تلاااار الملبا للمن ج الملمي  االن -2
 واالبتعاد ددر االمملان عن الذاتية.

 هاجة الباه  إع د اء فرتة زمنية لويلة يف امليدان جلمع البياانت وبنفسه أو ابالعتماد على ابهثني مساعدين أكفاء. -3
بصاااااااااااااافتاه األداة زم املن ج االقنوغرايف من البااها  م اارات عاالياة وامملاانياات داد ال تتوافر يف كثا من البااهثني يسااااااااااااااتل  -4

 األساسية جلمع البياانت من امليدان أو احلقل.
يد من يستلزم املن ج االقنوغرايف من الباه  ضرورة االلتزام بقواعد ومباد  أخ دية ودانونية دد تملون عا قا ابلنسبة للعد  -5

 الباهثني.
 تطر  صعوبة توفا معايا الصد  واملوضوعية عند االعتماد على املن ج االقنوغرايف. -6
 تطر  صعوبة تعميا النتا ج على هاالت أخرى عند االعتماد على املن ج االقنوغرايف. -7
ات من اية وعلمية صااااااااااااااارمة ألن عدم املا وف ا جيد للمن ج االقنوغرايف وف ا البعض له على أنه من ج ال يتبهع خطو  -8

يسااااا لة  ثية مبد ية ميملن  تعديل ا     تصاااااميا البت  وفرضاااااياته يف  ذا املن ج غا مددة مسااااابقا فالباه  يذ   للميدان
يبدأ بتملوين  ثه وعناصاااااره مما يملون صاااااعبا ابلنسااااابة للباهثني املبتد ني ويدفع ا إع اعتماد املنا ج الملميةحو ذا ما يوضاااااته 

ال يعمل أ ااا من دون خطوات ح أو أ ااا غا علميااة أو غا  دااا  :مإن اخت ف املنااا ج المليفيااة عن املنااا ج الملميااة العويف
صااااااارمةح فل ذه املنا ج لرد ا الاصااااااة ال  تسااااااتةدم ا و ي لر   ات صاااااارامة علمية ولملن بلااااااملل خمتل ح ورتا بلااااااملل 

 (.38: 2002)العويفح .معاكس ملا مت التعارف عليه يف األ اا الملميةم
يعد أي اااا التةوهف من صاااتر هاا العينة من الصاااعوابت ال  اول دون اساااتةدام املن ج االقنوغرايف يف دراساااة الظا رة  -9

االتصاالية اجلديدة الذ  يملون يف كثي من األهيان جمموعة أفراد أو جمموعة أسار أو أسارة واهدة والنتا ج تملون خاصاة بتلب 
 العينة فقو.

إع إجراء البتوا االقنوغرافية ما أقر على الدراساات ال  نتال عن  لب   وهل العديد من الباهثني غا املتةصاصانيا -10
وال  تتساااا ابل اااع  ودلة االلتزام العلمي ابألصاااول املعرفية للمن ج االقنوغرايفح و ذا ما ساااو  صاااورة سااالبية عن  ذا املن ج 

 وتطبيقاته العلمية.
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 اخلالصة
اية  ذه الوردة البتثية إع القول أن سااااااايطرة املنا ج الملمية على دراساااااااة الظوا ر االتصاااااااالية جعل اساااااااتةدامات خنلص يف  

يف  وا الظوا ر االتصااااااااالية على الرغا من أمهيته العلمية واملن ج االقنوغرايف يف الدول املن ج االقنوغرايف وتطبيقاته ضااااااااعي   
 من اا  ثيا من منا ج البت  يف العلوم االتصالية ويمهيته وأهقيته  ابلتطبيق  العربية مازال يعا  عدم إقبات نفسه بوصفه

 ويعد تدريسه يف اجلامعات مدود إن مل نقل منعدم و ذا ما يدفعنا إع تقد  التوصيات التالية:
لألسااااتذة والباهثني وللبة الدراساااات العليا الكتساااا  امل ارات دعوة كليات االع م واالتصاااال إع عقد دورات تدريبية   -1

 الملافية الجراء البتوا المليفية بصفة عامة واملن ج االقنوغرايف بصفة خاصة يف جمال البتوا االتصالية.
وللبة الدراسااااااااات العليا  و تطبيق املنا ج المليفية عامة واملن ج   دعوة كليات االع م واالتصااااااااال إع تلااااااااايع الباهثني -2

 االقنوغرايف خاصة يف ا ال االتصايل.
املةتصة إع توفا الظروف املادية واملعنوية ال  نملنه الباهثني وللبة الدكتوراه من اعتماد املن ج االقنوغرايف   دعوة اهلي ات  -3

 ليل الصعا  أمام ا.يف الدراسات والبتوا االتصالية وتذ
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