نموذج لنظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ.

أ .شيرزاد سوفي

جامعة – باتنة – الجزائر
مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمة:
يتزايد االٌتهاـ ببحكث اإلعبلـ كاالتصاؿ في اآلكىة األخيرة ىظ ار لتشابؾ األدكار كتعقد الظكاٌر

اإلعبلهية كتقاطعٍا هع العديد هف الظكاٌر األخرل ذات األبعاد الهختمفة اقتصاديا ،اجتهاعيا،

سياسيا ،ثقافيا...الخ ،كلطالها برز هتغير اإلعبلـ كاالتصاؿ بهختمؼ هضاهيىً ككسائمً كعىصر

إها كهسبب أك كىتيجة.
رئيسي في دراسة ٌذي الظكاٌر كتحديدي ٌ
كرغـ التطكر في تحديد ٌذا العمـ كعمـ هستقؿ بذاتً لً ىظرياتً كهىٍجيتً كذلؾ هف بدايات القرف

العشريف( ،)1إالٌ أىً ظؿ يعاىي الكثير هف التبعية في تفسير ظكاٌري إلى باقي العمكـ بىظرياتٍا
كعمـ الىفس ،عمـ االجتهاع ،عمـ السياسة،الفمسفة...كطبعا كاىت هعظـ االجتٍادات الىظرية

غربية بحتة تفسر الظاٌرة اإلعبلهية هف هىطمقات ال تتطابؽ هع تغيراتٍا  -الظاٌرة اإلعبلهية -
زهاىا كهكاىا ،فها يهكف تفسيري في دكؿ الغرب الهتطكرة ال أعتقد أىً يصمح كتفسير في الدكؿ
العربية كاإلسبلهية ،إال أىىا ال يهكف أف ىىكر أك ىتجاٌؿ قكة ٌذي الىظريات في تفسير العديد هف

الظكاٌر كالكصكؿ بٍا إلى ىتائج عمهية هىطقية يهكف تعهيـ بعضٍا عمى الكضع العالهي بأكهمً.

إف الحديث عف عمـ اإلعبلـ كاالتصاؿ "ىظريا كهىٍجيا" يدفعىا إلى التأكيد عمى أىً عمـ لـ يتجسد
إال هف اجتٍاد الغرب في تطكيري كالعهؿ عمى استقبلليتً كعمـ لً هىطمؽ ىظرم هحكـ كهىٍجية

"هىاٌج كأدكات" صالحة لمبحث في هشكبلتً.

كالهؤكد أيضا أف الباحث في هعطيات ٌذا العمـ يجد أف الهساٌهة العربية اإلسبلهية في هجاؿ

البحكث كالدراسات اإلعبلهية قميمة كضئيمة جدا ،كاف كجدت فٍي ليست سكل عهمية إسقاط لها
فرضتً الىظريات الغربية عمى الظكاٌر ذات الخصكصية التي يتهتع بٍا الهجتهع العربي

اإلسبلهي ،كرغـ قمة االجتٍادات إال أىىا ال يهكف أف ىبقى بٍذي الىظرة التشاؤهية لمكضع
األكاديهي الراٌف بؿ يجب أف ىتفاعؿ هع الهبادرات العمهية الحقيقة التي حركت سير البحث في

الظكاٌر اإلعبلهية كاالتصالية كهف ذلؾ ها جاء بً الهفكر الجزائرم عزي عبد الرحمف كالذم في
خضـ ٌذا الرككد كالخهكؿ كالجهكد الذم يعاىيً البحث األكاديهي العربي كاإلسبلهي يتجاكز كؿ
ٌذا كيىطمؽ بهىظكر هتهيز أطمؽ عميً نظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ كالتي هف خبللٍا قفز

عزي عبد الرحمف هف هجرد استٍبلؾ ها أىتجً الغرب إال هرحمة التفاعؿ هعً كاىتاج الهعرفة
ذات الهىطمؽ الذم يصمح لتفسير الظكاٌر االتصالية كاإلعبلهية كفؽ ها يتبلءـ هع خصكصية

هجتهعاتىا العربية اإلسبلهية.
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كهداخمتي ٌذي تؤكد عمى ضركرة أف تدهج ىظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ لصاحبٍا عزي

عبد الرحمف ضهف الىظريات اإلعبلهية كاالتصالية ككىٍا ىظرية تتكفر عمى شركط تجعؿ هىٍا
صالحة لتفسير الظكاٌر كالهشكبلت في هجاؿ البحث اإلعبلهي ،كالتي سأركز ضهىٍا عمى أٌـ
شركط الىظرية هف خبلؿ التعريؼ بٍا ،هىطمقاتٍا ،كتحديد افتراضاتٍا ،هىٍجيتٍا كأدكاتٍا،
هفاٌيهٍا كىهكذج االتصاؿ الخاص بٍا كالذم يعد لب الهداخمة بحيث سأحاكؿ أف أىهذج (هف

الىهكذج) ىظرية عبد الرحهاف عزم كفؽ عىاصر العهمية االتصالية ،كأبيف كيؼ أف القيـ ،التي
هصدرٌا الديف كليس اإلىساف ،بهختمؼ أبعادٌا تتداخؿ في فٍـ كتفسير الظاٌرة اإلعبلهية

كاالتصالية كعهمية تتفاعؿ كافة عىاصرٌا في اتساؽ كتىاغـ هع القيـ ،كٌي في ذات الكقت

هشركطة بالقيـ .كٌذا هف خبلؿ القراءة كالتحميؿ كربط أجزاء الىظرية ببعضٍا البعض لفٍـ تصكر

عزم عبد الرحهف لعىاصر العهمية االتصالية كاإلعبلهية كاظٍار عىاصر قكتٍا عف باقي
ىظريات االتصاؿ .كسكؼ تككف الهداخمة هرفقة بهخطط تفصيمي لمىهكذج.
أوال /التعريؼ بنظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ:

 .1صاحب النظرية " عزي عبد الرحمف "

يعرؼ عزي عبد الرحمف عمى أىً صاحب ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ ،هف هكاليد
 1954ـ ببىي كرتبلف ،كالية سطيؼ ،تحصؿ عمى شٍادة الميساىس في الصحافة بجاهعة الجزائر

سىة 1977ـ ،كشٍادة الهاجستير سىة 1980ـ كالدكتكراي في سكسيكلكجيا اإلعبلـ هف جاهعة
ىكرث تكساس سىة 1985ـ ،كقد عهؿ قبؿ ٌذي الفترة هحر ار في جريدة "الشعب" الجزائرية لهدة

سىتيف ،كتتجاكز خبرتً في اإلشراؼ كالتدريس  24سىة حيث عهؿ" :هدرس لهدة 3سىكات
بجاهعة ىكرث تكساس ،أستاذ هساعد فأستاذ هشارؾ ثـ أستاذ لهدة 11سىة بهعٍد عمكـ اإلعبلـ

كاالتصاؿ بجاهعة الجزائر ،أستاذ لهدة  3سىكات بقسـ االتصاؿ بالجاهعة العالهية اإلسبلهية
بهاليزيا ،أستاذ بقسـ اإلعبلـ بجاهعة الهمؾ سعكد لهدة  4سىكات ،أستاذ بقسـ االتصاؿ

الجهاٌيرم بجاهعة اإلهارات العربية الهتحدة لهدة  4سىكات ،أستاذ بكمية االتصاؿ بجاهعة

الشارقة هىذ 2006ـ إلى يكهىا ٌذا "إضافة إلى أىً شغؿ العديد هف الهىاصب اإلدارية خبلؿ ٌذي

الفترة هىٍا "رئيس الهجمس العمهي لهعٍد عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ بجاهعة الجزائر ،ىائب هدير

جاهعة الجزائر الهكمؼ بالدراسات العميا ،رئيس قسـ االتصاؿ بالجاهعة العالهية اإلسبلهية

بهاليزيا ،رئيس قسـ االتصاؿ الجهاٌيرم بجاهعة اإلهارات العربية الهتحدة ،كىائب عهيد كمية
االتصاؿ جاهعة الشارقة"،كقد ىشر الباحث ها يفكؽ  40دراسة إعبلهية في هجاالت هتخصصة

هصىفة إلى دراسات في هجاؿ الصحافة ،دراسات في هجاؿ كسائؿ اإلعبلـ الجهاٌيرية ،دراسات

في هجاؿ العبلقات العاهة ،دراسات في هجاؿ التكىكلكجيا الحديثة لبلتصاؿ ،دراسات في هجاؿ
التككيف اإلعبلهي ،دراسات في هجاؿ ىظريات االتصاؿ ،دراسات في هجاؿ الهىاٌج اإلعبلهية،
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كالعديد هف الكتب الهىفردة ككتب باالشتراؾ هع آخريف ،كقد برز فيٍا هف خبلؿ أبحاثً كاسٍاهاتً

في هيداف سكسيكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ(.)2

 .2الخمفية المعرفية لنظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ:

يهكف القكؿ أف الهعالـ األكلى لظٍكر نظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ كاىت هع بداية

الثهاىيىيات هف القرف الهاضي( ،)3حيث برزت هع الدراسات األكلى التي قاـ بٍا عزي عبد

الرحمف هىذ عكدتً إلى الج ازئر هف 1985ـ ،فالفترة التي قضاٌا عزي عبد الرحمف في أهريكا ها
بيف  1985 -1977ـ كالىٍؿ هف الهدارس كالهعارؼ الغربية الهتهيزة كاىت حاف از كبي ار لديً في
هيبلد الىظرية.

فالحقيقة أف ها تمقاي عزي عبد الرحمف هف عمـ في أهريكا آىذاؾ كقراءتً الهتأىية الهعهقة

لىظريات االتصاؿ الغربية كالتكغؿ فيٍا كفٍهٍا كاستىطاؽ الظاٌرة االتصالية ضهىٍا ،باإلضافة
إلى الهعايشة الهباشرة كاالحتكاؾ بالدارسيف كالهٍىييف  -أصحاب ٌذي الىظريات -جعمً يكتسب

كتفحص ىقائصٍا
ٌ
خزاىا هعرفيا هتهي از كرؤية كاضحة صريحة حيث أدرؾ ايجابيات ٌذي الىظريات ٌ
كاستجمى هىٍا عدـ قدرتٍا عمى التطابؽ هع الهجتهع الذم يىتهي إليً عزي عبد الرحمف كٌك
الهجتهع اإلسبلهي.

()4

كالهؤكد أيضا أف االىتهاء الحضارم الذم يهيز عزي عبد الرحمف كاف لً تأثير كبير في فٍـ
ىقص الىظريات الغربية كعقهٍا في كثير هف األحياف كعدـ قدرتٍا عمى التعهيـ في التفسير

كالتطبيؽ عمى الهجتهع العربي اإلسبلهي ،حيث يذكر أف عزي عبد الرحمف قد فطـ في بيئة

الهحرؾ الهستقبمي في بصهات
ديىية هفعهة بالتعاليـ الديىية كحفظ القرآف هها كاف لٍا الدكر
ٌ
فكري ،فقد ىٍؿ هف الهىابع الغربية دكف تخميً عف هىبعً التراثي الذم ىشأ هىً ،إذ أىً أعاد قراءة
التراث الهعرفي اإلسبلهي هف جديد كاىها بأدكات جديدة هستمٍهة هف الغرب.

()5

كيؤكد عزي عبد الرحمف ذلؾ بقكلً " الكاقع أف عكدتي الهؤقتة إلى الجزائر كالهحيط الثقافي الذم

يككف أزهتٍا الفكرية كالٍكيتية جعمىي أستقؿ تدريجيا عف تمؾ البيئة الىظرية االجتهاعية
كاف ٌ
الغربية كلكف أدكاتٍا ظمٌت حاضرة في هقاربتي لٍذا الهحيط الهستجد رغها عىي،كقد هكىتىي ٌذي
األدكات هف الىظر إلى الذات كالثقافة هف زاكية خارجية ككأىىي أكتشؼ ٌذي الذات كٌذي الثقافة،

فكاف ذلؾ حاف از أساسيا في الىبش في التراث ،فكتبت " يقكؿ عزم" عف الىظرية االجتهاعية

الغربية كابف خمدكف ،كها استكقفتىي إسٍاهات هالؾ بف ىبي في دراستً لمهشكبلت الحضارية"(.)6

كاف الهتأهؿ في دراسات عزي عبد الرحمف سيجد اىً يعكد فيٍا إلى القرآف الكريـ كالسىة الىبكية
الشريفة ،كفيٍا يؤكد عمى أٌهية اعتهاد الىص القرآىي هصد ار أساسيا هف هصادر الهعرفة
العمهية.

()7

كيرل عزي عبد الرحمف أف القيهة هتغير رئيسي عىد دراسة الظاٌرة االتصالية كاإلعبلهية
كهصدر ٌذي القيهة ٌك الديف اإلسبلهي،كيؤكد عمى أٌهية القيهة بقكلً " إذا كاف هصدر قكة
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ىظريات الغرب الهرجعية االجتهاعية فإف ثقؿ ىظريتىا كتهيزٌا يكهف في الهرجعية القيهية غير

الهباشرة ،فالقيهة تؤسس اإلىساف كال يككف ٌذا األخير هصدر القيهة بؿ أداة لٍا.

.3

()8

تسمية النظرية "الحتمية القيمية في اإلعالـ":

لقد أطمؽ عميٍا عزي عبد الرحمف في بداية األهر هسهى "الحتمية النظرية القيمية" ،ثـ في

كتابً اإلعبلـ كالقيـ أطمؽ عميٍا نصير بوعمي هسهى " الحتمية القيمية في اإلعالـ" .كالهسهى

الهجرد ،في حيف الهسهى
األكؿ يعكس ها يىبغي أف يككف عميً الكاقع أم عمى هستكل الهخياؿ
ٌ
الثاىي الذم أطمقً نصير بوعمي يعكس الكاقع الهجسد ،كيهكف إعطاء الىظرية عدة هسهيات:
 عمى هستكل الىظـ :اإلعبلـ القيهي.

 عمى هستكل التأثير :الحتهية القيهية اإلعبلهية.

 عمى هستكل الىهاذج :ىهكذج عزي عبد الرحمف(.)9

 .4مفاتيح فيـ نظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ:

كقد اقترح نصير بوعمي في هقالتً كالتي بعىكاف " هفاتيح ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ "-

هقاربة بىيكية -قدـ هف خبللٍا ثبلث هفاتيح أساسية لفٍـ الىظرية في إطار ٌذي الهقاربة البىيكية

()10كٌي:

أوال :أسبقية النظرية ككؿ عمى األجزاء :بهعىى الىظرة الكمية لمهكضكع حيث ال يهكف فٍـ

الىظرية إذا لـ يكف ٌىالؾ إلهاـ بهختمؼ دراسات عزي عبد الرحمف.

ثانيا :أسبقية العالقة عمى األجزاء أو القيمة المحددة ليا :بهعىى أىً ال يهكف الىظر لىظرية
الحتهية القيهية في اإلعبلـ كدراسات هستقمة كهىعزلة كهفصكلة عف بعضٍا البعض ،بؿ ال بد
هف التغمغؿ في الدكاخؿ كاستجبلء الخيط الذم يعقد ٌذي الدراسات أال كٌك القيهة التي تهثؿ

الحمقة الرئيسية في أبحاث عزي عبد الرحمف كتككف بذلؾ هركز كىكاة الىظرية.

ثالثا :النظرية مف زاوية سياقية :كالتي تعىي فٍـ الىظرية في إطار سياؽ عاـ يستدعي حضكر
العكاهؿ االجتهاعية كالثقافية كالحضارية كالتاريخية ،إضافة إلى بيئة عزي عبد الرحمف كدراستً

في أهريكا ككؿ العكاهؿ التي ساعدت عمى تشكؿ أساس جيد لمىظرية.

 .5تعريؼ نظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ:

يتككف هسهى الىظرية هف ثبلث ألفاظ أساسية ٌي:

 .1الحتمية :كيقصد بٍا اعتبار هتغير كاحد عمى أىً الهحرؾ األساس في تفسير أك فٍـ
الظاٌرة كالهتغير الرئيس في ٌذي الظاٌرة ٌك القيهة .أها الظاٌرة فتخص اإلعبلـ

كاالتصاؿ.

()11

عرؼ عزي عبد الرحمف القيهة كٌك يتحدث عف الثقافة كاالتصاؿ حيث
 .2القيمية " القيمة"ٌ :
يقكؿ "الثٌقافة سمـ يهثٌؿ هستكاي األعمى القيـ ،كالقيهة ها يرتفع بالفرد إلى الهىزلة الهعىكية،
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تتجسد فيٍا
الديف ،فاإلىساف ال يككف هصدر القيـ كاىها أداة
كيككف هصدر القيـ في األساس ٌ
ٌ
()12
القيـ "

كيكضح ذلؾ عزي عبد الرحمف هف خبلؿ ٌرـ يهثؿ هستكيات الثقافة،حيث يرل ٌأىً كمٌها ارتقت
ٌ
بالديف بالضركرة كيأتي العقؿ في هرتبة هكازية كيهثؿ ىشاطا
الثقافة إلى هستكل القيـ ارتبطت ٌ

هىطقيا يتعاهؿ هع الهسائؿ الىظرية كاإلدراؾ كالفٍـ كالتأكيؿ ...كيككف ٌذا الىشاط الهىطقي
هىطقيا بالضركرة إذا كاف كثيؽ الصمة بالقيـ كهصدر ٌذا الىشاط الذٌىي "العقؿ"كيككف ٌذا

الىشاط العقمي الهستكل الذم ترتقي بً الثقافة إلى الحضارة ،كقد يككف هرتبطا بالقيـ فيككف
ٌ
عزي ٌأىً
الرحمف ّ
ترابطيا كقد يتحرؾ في هجاؿ ال يتٌصؿ بالقيـ فيككف غير هترابط كيقكؿ عبد ّ
"يأتي في أسفؿ الثقافة حركة اإلىساف كفعمً أم "سمككً"ككمٌها ارتبط فعؿ اإلىساف كسمككً بالعقؿ

عقميا كهىطقيا ،ككمٌها ارتبط بالقيـ كاف الفعؿ هىطقيا كقيهيا" كٌك ها يهثٌمً الشكؿ
كاف الفعؿ ٌ
()13
التالي:
مصدرها الدين
مصدرها العقل
مصدرها
السلوك

اٌمُ١
إٌشبط المنطقي وبٌف ٚ ُٙاإلدسان ٚ
اٌخأً٠ٚ

ترابطي
أو

غير ترابطي

اٌفؼً أ ٚحشوت اإلٔضبْ ِغ ٚالؼٗ(اٌٍّّٛس ٚ
اٌّحضٛس)

شكل رقم ( :)1هرم يمثل مستويات الثقافة

إذف فالقيهة عىد عزي عبد الرحمف ٌي"ها يسهك بالفرد كيرفعً هف هعاف"،ك يهكف إدراكٍا
الهرجعية الٌتي أىتجتٍا الحضارة العربية
الىص القرآىي كالسيرة الىبكية كالىصكص
كاستىباطٍا هف ٌ
ٌ
اإلسبلهية ،إضافة إلى الىصكص الىٍضكية الحديثة.

فالقيهة سبقت فعؿ اإلىساف ،إذ ٌاىً في البدء كاىت الكمهة ،ككمهة "اقرأ" في اآلية اتبعت" باسـ
رٌبؾ " أم تككف القراءة في سياؽ تعاليـ إلٍية كليست قراءة دكف هرجعية ك يكضح البروفيسور

الديف كبيف الخالؽ كالهخمكؽ
الرحمف ّ
عزي رؤيتً هف خبلؿ تحديدي لمصمة الكثيقة بيف القيـ ك ٌ
عبد ّ
مؽ
الخ ٍ
إذ يقكؿ " كيهكف فٍـ العبلقة بيف الهعتقد كاإلىساف كلك دقٌقىا في هعىى كاشتقاقات كمهة ى
الطيب كالعهؿ
األكؿ كاآلخر إذ يقكؿ سبحاىً كتعالى":إليً يصعد الكمـ
ٌ
فالخالؽ تعالى ٌك ٌ
الصالح"سكرة فاطر -آية ،10/35 -كهىٍا فاإلىساف هف صىع الخالؽ تعالى كٌذا ها جاء في

الخمي ٍؽ فيشير إلى"القيهة كاألخبلؽ"
أها ي
كتابً"كهىٍا خمقىاكـ ك فيٍا ىعيدكـ "سكرة طًٌ ،55/20
أف يخميؽ الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمٌـ كاف القرآف.
بكصفٍا بابا هف أبكاب القيهة ،كهف الهعمكـ ٌ

الخمي ٍؽ" " القيهة".
الخٍم ٍؽ " اإلىساف" ك" ي
إذف فإف ٌىاؾ ارتباطا كثيقا بيف الخالؽ تعالى ك ى
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 .3اإلعالـ :كيقصد بً رسالة اإلعبلـ بكسائمً التقميدية " الصحؼ ،الهجبلت ،اإلذاعة،
(15

التمفزيكف" كالحديثة " االىترىيت ،اإلعبلـ االجتهاعي"...

 .6افتراضات نظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ:

يحدد عزي عبد الرحمف فرضيات الىظرية كفؽ هىظكر قيهي يكضح هف خبللٍا ضركرة فٍـ
العبلقة بيف اإلعبلـ كالهجتهع قيهيا كيقسهٍا إلى صىفيف ٌها(:)16

أوال :فرضيات خاصة بعادات االتصاؿ وثقافة تعامؿ الجميور " الشباب كأكثر فئة متأثرة في
قيميا" مع وسائؿ اإلعالـ وىي كالتالي:

 .1الشباب أكثر ارتباطا هف غيرٌـ بأم كسيمة إعبلهية أك اتصالية جديدة بحثا عف اإلثارة
كالهغاهرة كهف ثـ فإىٍـ أكلى العىاصر االجتهاعية في تبىي ٌذي التكىكلكجيا كالتأثر بٍا.

 .2إف كثرة استخداـ الشباب لٍذي الكسائؿ يرتبط بالبحث عف الٍكية كالتهرد عمى الهجتهع لمفت
االىتباي كتأكيد الذات.

 .3أف الشباب يىجذبكف إلى اإلعبلـ الجديد أكثر هف كسائؿ اإلعبلـ األخرل" التقميدية" لعىصر
التفاعؿ الهباشر الغائب ىسبيا في الكسائؿ األخرل.

 .4أف كسائؿ اإلعبلـ تهثؿ عالها رهزيا يقترب أك يبتعد هف الكاقع الهعايش كهف ثـ تأثيرٌا يظؿ
في ٌذا الهستكل كال يىتقؿ إلى الكاقع تمقائيا كبىفس الشكؿ كالهضهكف.

 .5أف العبلقة بيف اإلعبلـ الجديد كسمكؾ الشباب في الحياة اليكهية أكضح تمؾ العبلقة هع
كسائؿ اإلعبلـ األخرل رغـ صعكبة ضبطٍا لتدخؿ العكاهؿ االجتهاعية الخارجية.

 .6أف كسائؿ اإلعبلـ عززت الثقافة الفرعية لمشباب عمى حساب حضكر الثقافة العاهة السائدة.
 .7أف ها يبلحظ حاليا في سمككيات الشباب ك" هبالغتً " في استخداـ اإلعبلـ الجديد قد يككف
ظاٌرة هؤقتة ريثها تىتقؿ ٌذي الكسيمة هف هرحمة االىبٍار بٍا إلى هرحمة التعاهؿ هعٍا بصفة

طبيعية.

 .8أف فئة الشباب كاف كاىت تشترؾ في بعض سهات الفريؽ الهرجعي إال أف ٌىاؾ فركؽ فردية
كالتىشئة العائمية كالهجتهعية كطبيعة الشخصية كالتجربة الذاتية كدكافع استخداـ الشبكة

كغيرٌا تجعؿ عهمية التعهيـ صعبة.

 .9أف الشباب يتأثر بثقافة هجتهعية كالتي تحهؿ ىظرة ازدكاجية في التعاهؿ هع اإلعبلـ

ك

التكىكلكجيا عاهة :الرغبة كالتخكؼ ،التبىي كالرفض ،الحب كالكراٌية ،اإلثارة كالتخكؼ ،كذلؾ

ها يجعؿ الشباب يىدفع في اتجاي استخداـ ٌذي الكسائؿ هف جٍة كاإلحساس بالذىب هف جٍة

أخرل.

-10أف دراسة تأثير اإلعبلـ عمى الشباب ال يتـ في هىظكرىا دكف هرجعية تربط كسائؿ
اإلعبلـ بالقيـ ،فإف كاف استخداـ كسائؿ اإلعبلـ ذا صمة قريبة أك غير هتىاقض هع القيـ

كاف التأثير ايجابيا كالعكس.
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ثانيا :فرضيات األثر السالب والموجب انطالقا مف االفتراض األساس لمنظرية " أنو كمما
ارتبطت مضاميف وسائؿ اإلعالـ بالقيمة كاف أثرىا موجبا ،وكمما ابتعدت تمؾ المضاميف عف

القيمة كاف أثرىا سالبا ،وىذه الفرضيات ىي كالتالي:

 فرضيات التأثيرات السمبية:
 -التأثيرات البنيوية:

.10

كثرة استخداـ كسائؿ اإلعبلـ تحدث اإلحساس بالعزلة.

 .11كثرة استخداـ كسائؿ اإلعبلـ في حد ذاتٍا تؤثر سمبا عمى هٍارات االتصاؿ الشخصي كهف
ثـ تضعؼ ىسيج االتصاؿ االجتهاعي.

 .12كثرة استخداـ كسائؿ اإلعبلـ في حد ذاتٍا تجعؿ الفرد يخصص كقتا هحدكدا لمتكاصؿ
العائمي كتككيف األصدقاء كذلؾ يؤثر سمبا عمى العبلقات كالكظائؼ كالهسؤكليات االجتهاعية

أم أىٍا تعهؿ عمى تضييؽ الهحيط.
.13

كثرة استخداـ كسائؿ اإلعبلـ في حد ذاتٍا تؤثر سمبا عمى الصحة الىفسية كالجسدية.

 .14كثرة استخداـ كسائؿ اإلعبلـ (الهضهكف) تؤدم إلى التركيز عمى حاسة البصر عمى حساب
الحكاس األخرل.

 -تأثيرات المضموف:

 .15أف سكء استخداـ كسائؿ اإلعبلـ (الهضهكف) يؤدم إلى إٌدار القيـ أك تحييدٌا.
 .16أف سكء استخداـ كسائؿ اإلعبلـ (الهضهكف) يؤدم إلى إضعاؼ الحساسية القيهية
كاضهحبلؿ االستحياء تجاي الههىكعات الثقافية.

 .17أف سكء استخداـ كسائؿ اإلعبلـ (الهضهكف) يؤدم إلى إضعاؼ دكر قادة الرأم
كالفكر كتقهص أدكار الىجكـ السيىهائية كالرياضية .

 .18أف تدخؿ األكلياء في اإلشراؼ عمى استخداـ أبىائٍـ لكسائؿ اإلعبلـ هحدكد كغير
هؤثر إلى حد كبير.

 .19أف سكء استخداـ كسائؿ اإلعبلـ (الهضهكف) قد يككف كسيمة لمتٍرب كاإلفبلت هف

الكاقع االجتهاعي كيككف تعكيضا رهزيا لعبلقات اجتهاعية هفقكدة كذلؾ ها يبلحظ في كثرة

استخداـ اإلعبلـ الجديد كهشتقاتً ككسائؿ االتصاؿ الشخصية ك"الفايس بكؾ" ك "التكيتر".

 .20أف سكء استخداـ كسائؿ اإلعبلـ في حد ذاتٍا يهىع الفرد هف تغيير ذاتً كهحيطً.

 .21أف سكء استخداـ كسائؿ اإلعبلـ (الهضهكف) يؤدم إلى تقميص الهحمي كتكسيع

العالهي.

 .22أف سكء استخداـ كسائؿ اإلعبلـ (الهضهكف) يؤدم إلى تىهية الىزعة االستٍبلكية كتعزيزٌا.
 .23أف سكء استخداـ كسائؿ اإلعبلـ (الهضهكف) قد يؤدم إلى الهزج بيف الحقيقي كالرهزم.
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 .24أف سكء استخداـ كسائؿ اإلعبلـ (الهضهكف) يؤثر سمبا عمى التحصيؿ الدراسي هف حيث
الزهف الهستقطع عمى حساب الدراسة كالهطالعة.

 التأثيرات الموجبة:

 .25أف حسف استخداـ كسائؿ اإلعبلـ "التقميدية كالجديدة" يساٌـ في تكسيع دائرة االستفادة هف
الثقافة كالعمكـ.

 .26أف حسف استخداـ كسائؿ اإلعبلـ يىهي اإلحساس بأف الفرد جزء هف العالـ أم أف ذلؾ
يحدث الكعي بالعالـ الخارجي كتكسيع الهحيط الضيؽ.

 .27أف حسف استخداـ كسائؿ اإلعبلـ قد يعهؿ عمى تعزيز القيـ كقد يكلد أيضا اإلحساس بالذىب
إذا أساء الفرد استخداـ تمؾ الكسائؿ.

 .28أف حسف استخداـ الشبكة قد يىهي رهزيا بعض الهٍارات االجتهاعية كها قد يؤدم دكر
التىشئة االجتهاعية كيحقؽ الترابط االجتهاعي.

 .29أف حسف استخداـ الشبكة ِّ
يهكف هف الىظر إلى الذات هف زاكية خارجية ىقدية كهعايشة عكالـ
هتعددة تحهؿ اإلىساف إلى آفاؽ كاسعة في الزهاف كالهكاف.

 .30أف حسف استخداـ الشبكة يحقؽ اإلشباع كالترفيً كها أىً يمعب دكر التحكيؿ عىدها يمجأ الفرد
إلى كسائؿ اإلعبلـ لمتىفيس عف قمؽ ىفسي أك ىزعات عدكاىية.

 .31أف ح سف استخداـ كسائؿ اإلعبلـ يكفر كظائؼ اإلعبلـ كالتفسير كالتحميؿ لؤلحداث في شتى
الهجاالت.

 .7منيجية نظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ:

لقد صدر في اآلكىة األخير عف الدار الهتكسطية لمىشر كتاب لمهفكر عزي عبد الرحمف بعىكاف

منيجية الحتمية القيمية في اإلعالـ ،كٌك الهرجع الذم أعتبري شخصيا ردا عمى الكثيريف ههف
كقفكا في كجً الىظرية كاسته ارريتٍا بحكـ افتقارٌا إلى هىٍجية كفرضيات كهفاٌيـ كاضحة ،فقد

جاء ٌذا الجٍد الكبير لصاحب الىظرية في كقت تكاثرت فيً تساؤالت الباحثيف في الهجاؿ عف
العديد هف األهكر التي تحتاج فعبل إلى تكضيح ك طريقة عمهية تابعة لمهىظكر في حد ذاتً كهف
ذلؾ تحديد هقياس لمقيـ يستطيع هف خبللً الباحث أف يستخرج جهمة القيـ الهراد دراستٍا ضهف

الهحتكل اإلعبلهي.

كقد تضهف الهؤلؼ تكضيح كثي ار هف األهكر الهىٍجية كتكجيً الباحث إلى العديد هف األخطاء

التي تحدث في هجاؿ البحث اإلعبلهي.

أها العىاصر التي استكفاٌا الباحث في ٌذا الهؤلؼ كاىت حكؿ:

 تحديد هىٍجية الحتهية القيهية :حيث يرل أف الهىٍجية ٌي الرؤية الىظرية التي يتخذٌا
الباحث في هقاربة هكضكعً إضافة إلى الهفاٌيـ كاألدكات كالهعادالت اإلحصائية ،كيحدد

عزي عبد الرحمف هىٍجية الحتهية القيهية بالهىٍجية أك الرؤية القيهية(.)17
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 كها أكرد في ٌذا الهؤلؼ هقياس جديد أطمؽ عميً هقياس (ع س ف) أك( )A S Nحيث

يعىي (ع = عزم عبد الرحهف  ،س= السعيد بكهعيزة ،ف = ىصير بكعمي ) ٌذا الهقياس
ٌك أداة بحث اىطبلقا هف ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ كتخص دراسة أثر كسائؿ
اإلعبلـ التقميدية كالحديثة عمى قيـ الهجتهع بأبعادٌا اإليهاىية،االتصالية ،الزهىية،

الهكاىية ،المساىية ،الىفسية ،االجتهاعية ،االقتصادية ،التربكية ،السياسية ،الجهالية،
اإلىساىية ،عمى هستكل الهكاقؼ كالسمككيات اعتهادا عمى أساليب دراسة الجهٍكر ،تحميؿ

الهضهكف.

()18

إف ٌذا الهؤلؼ جاء ليغطي أٌـ الفجكات الهىٍجية في الىظرية ،كليزيؿ الكثير هف

الغهكض في أذٌاف الباحثيف في الهجاؿ كليسٍؿ تطبيقٍا  -الىظرية  -لديٍـ كفؽ بىاء هىٍجي
كاضح  ،لٍذا فإف تطبيؽ ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ لـ يعد صعبا أك غاهضا في

الدراسات ا إلعبلهية بعد أف قاـ صاحب الىظرية بتكضيح أكثر كتحديد أكبر لمجاىب الهىٍجي في
الىظرية ،كها بقي عميىا ىحف سكل تطبيقٍا بدراسات اهبريقية تثبت افتراضاتٍا عمى أرض الكاقع

بعدها جٍز لىا عزي عبد الرحمف األرضية الىظرية كالهفاتيح الثابتة في فٍهٍا.

 .8نظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ و البحث في الظاىرة اإلعالمية واالتصالية :

إف ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ ال تقتصر عمى دراسة عىصر هعيف ضهف العهمية
اإلعبلهية كاالتصالية بكؿ ها يرتبط بً هف ظكاٌر فقط ،بؿ إىٍا تشهؿ دراسة كافة هتغيرات ٌذي

العهمية كتداخمٍا هع الظكاٌر االجتهاعية كاإلىساىية األخرل  ،فٍذي الىظرية يهكف تطبيقٍا عمى
القائـ باالتصاؿ ،الرسالة " الهضهكف"  ،الكسيمة ،الجهٍكر " الهتمقي" ،األثر ،عمى أف تككف

القيهة كالتي هصدرٌا الهعتقد ٌي الهتغير األساسي في البحث كالدراسة.

فالدراسات اإلعبلهية كاالتصالية ضهف ٌذا الهىظكر تكاد ال تخرج عف ها حددتً الىظرية طالها
أف القيهة حتهية عىد دراسة أم ظاٌرة "في الهاضي أك الحاضر" فإىٍا بذلؾ حتهية عىد دراسة

القائـ باالتصاؿ ،كٌي هف الحتهيات عىد دراسة الرسالة اإلعبلهية " في الهجتهع اإلسبلهي

خصكصا" ،كحتهية عىد دراسة الهتمقي " الجهٍكر" كهعرفة كيؼ تتجسد هعالـ القيهة فيً ،ككيؼ
أىٍا تؤدم إلى ىكع هف التأثير االيجابي في الهجتهع كمها اقترىت هحتكيات كسائؿ اإلعبلـ
()19

بالقيهة ،كاألثر السمبي كمها ابتعد أك تىاقضت هع القيهة.

فاعتهاد ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ كتطبيقٍا عمى الظاٌرة اإلعبلهية كاالتصالية يجعؿ

الباحث يسير كفؽ بكصمة هضبكطة تهاها عمى التكجً الصحيح ككىٍا هحددة بهىطمقات كاضحة
كٌي ذات اىتهاء حضارم تشكؿ هف خبللً كتمة ثقافية هتهيزة لمهجتهع العربي اإلسبلهي ،حيث
أف الباحث كٌك يىطمؽ هف افتراضات ٌذي الىظرية ال يحس أىً يدرس ها أرادي اآلخر بؿ ها

تجسدي جذكرىا القيهية الحضارية الديىية .كفي ىفس الكقت يدرؾ كـ أف ها تطرحً ٌذي الىظرية
هكضكعي بدرجة كبيرة جدا.
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كالهؤكد أف التقدـ في البحث ضهف الىظرية ككفقٍا ،كتطبيقٍا عمى الدراسات اإلعبلهية

كاالتصالية في تطكر هستهر هقارىة هع البدايات الهحتشهة لمبحث في إطار الىظرية كذلؾ قبؿ
سىكات قميمة ،ها يعىي أىً أصبح االٌتهاـ كبي ار لدل العديد هف الطمبة " ليساىس ،دراسات عميا

"هاجستير ،هاستر ،دكتكراي" كأساتذة كباحثيف ككؿ الهٍتهيف هف باقي التخصصات اإلىساىية

كاالجتهاعية كاإلسبلهية بتطبيؽ ٌذي الىظرية كالتشجيع لمىزكؿ بٍا إلى الهيداف أكثر هف هجرد

طرحٍا كىهكذج ىظرم فقط ،ها يعزز بذلؾ ىشاط صاحب الىظرية كأتباعً هف الباحثيف

الهجتٍديف هعً في ٌذا الهجاؿ كاتساع االىتهاء الهعرفي لٍا.

ثانيا /المفاىيـ الحديثة التي تولدت عف نظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ:

هيز نظرية الحتمية القيمية في اإلعبلـ ٌك الهىظكهة الهفاٌيهية التي جاء بٍا
كاف أكثر ها ٌ
عزي عبد الرحمف كالتي لـ تعطي إال خصكصية فكرية حضارية هتهيزة لمىظرية كصاغتٍا في
درؾ لهيزة الىظرية عف
كه ى
قالب ٌكيتي " هف الٍكية" أكثر اىتهاءا ،ها جعمٍا ذات حضكر قكم ي
باقي الىظريات األخرل ،كتهيز صاحبٍا بفكري ككعيً كىضج طرحً ،كاف ها قدهً عزي عبد

الرحمف هف هفاٌيـ خاصة بالىظرية لـ يكف ٌكذا عشكائيا أك ضربا هف الفكضى بؿ كاف بعد
عديد هف الدراسات كاألبحاث الكثيرة كالهتىكعة كالتي في كؿ هرة يستخمص هىٍا هفٍكها جديدا

يعبر عف الىظرية.

كاف تحديد هفاٌيـ هعيىة تعبر عف إطار يحيط بالىظرية كحدٌا كيجعمٍا أكثر خصكصية ٌك هف
أٌـ شركط بىاءٌا ك قياهٍا حيث يرل عزي عبد الرحمف أف تحديد هفاٌيـ أم ىظرية يهثؿ
الهستكل الثاىي في ههارستٍا فٍي تهثؿ الرؤية الخاصة لها ىسعى لدراستً ،ككها لكؿ ىظرية

هفاٌيهٍا "الهىٍجية الخمدكىية جاءت بهفٍكـ العصبية( ،)20كالبىائية الكظيفية جاءت بهفاٌيـ
كالبىاء كالىسؽ ،الكظيفة ،الخمؿ الكظيفي،

()21

كلمظاٌراتية هفاٌيهٍا كاإلدراؾ القبمي ،التقديـ

الهاكرائي ،الهكقؼ ،التطكيؽ ،األسمكب التأهمي ،الشؾ ،الهقاربة الهاٌيتية ،الفكرة،الهعىى،

التقميص الظاٌراتي ،التجربة الهسىدة...

()22

كذلؾ لنظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ هفاٌيهٍا الخاصة كٌي كليدة كهىسجهة هع بيئة

كحضارة الباحث ،كها أىٍا جهمة رهكز تشير إلى هىظكهة عزم عبد الرحهف االتصالية ك

اإلعبلهية ذات الصبغة اإلىتاجية اإلبداعية الهستقمة عف الهفاٌيـ الغربية ليس هعرفيا فحسب بؿ

قيهيا أيضا ك أٌهٍا " اإلبالغ ،الرحمة ،المخياؿ اإلعالمي ،الزمف االجتماعي والزمف القيمي،
المكاف الرمزي و المكاف القيمي ،الرأسماؿ الرمزي والرأسماؿ القيمي ،عنؼ المساف واإلعالـ،
البنية القيمية المغوية ،السكة القيمية اإلعالمية ،األخالقيات القيمية اإلعالمية ،القابمية

اإلعالمية لالستعمار ،معادلة اإلنساف -التراب – الزمف -اإلعالـ ،المنيجية القيمية مقياس

(ع.س.ف)".
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كحسب ها عرفٍا عزي عبد الرحمف ىكرد بعض ٌذي الهفاٌيـ كالتالي:

 اإلبالغ في مقابؿ اإلعالـ واالتصاؿ:

اإلببلغ ٌك تكصيؿ رسالة قيهية ،كاإلببلغ هف التبميغ أم أقدـ كأبمغ ،كها تشير الكمهة هف

اإلعبلـ كاالتصاؿ أم في اإلببلغ ببلغة ،كقد ارتبط اإلببلغ بالقيـ كليس بالخبر فيقاؿ أعمهتً

الخبر كأبمغتً الرسالة ،كيشتؽ هف اإلببلغ هحتكل القيـ أم الببلغ الهبيف ،كيرل عزي عبد

الرحمف أىً هف األصح القكؿ الدعكة كاإلببلغ كليس الدعكة كاإلعبلـ ،ألف اإلببلغ يخص هحتكل
غير هحدد بالزهاف كالهكاف ،بيىها اإلعبلـ يخص الخبر الذم يتحكؿ إلى تاريخ فكر فقداىً
عىصر اآلىية.

كيهكف أف تستخدـ الصحؼ كالهجبلت كاإلذاعة كالتمفزيكف في إببلغ الجهٍكر بالرسالة شأىٍا

شأف التربكيكف الذم يعتهدكف التكىكلكجيا لمتعميـ.

()23

كها يختمؼ اإلببلغ عف هصطمح اإلعبلـ كاالتصاؿ ككف اإلببلغ يحيؿ إلى القيهة أك الكاقع
اىطبلقا هف القيهة ،بيىها االتصاؿ عهمية تكاصمية إىساىية عادية ،كاإلعبلـ يخص ىقؿ األحداث

كفؽ رؤية الهرسؿ أك الهؤسسة اإلعبلهية.

إذف اإلببلغ يىتهي إلى عالـ القيهة كيستكعب كبل هف االتصاؿ كاإلعبلـ

()24

 الرحمة في مقابؿ نوع مف األنواع الصحفية " الروبورتاج":

تعتبر الرحمة أدبا هف أدبيات التكاصؿ كٌي أشبً بالركبكرتاج ،أم فف يدكف خبرة تىقؿ شخصية
ثقافية عبر الثقافات الهتىكعة في الحياة كالككف كيهكف اعتبار الرحمة هجازيا بداية الفىكف

الصحفية بالهفٍكـ الهعاصر.

()25

 المخياؿ اإلعالمي في مقابؿ الرأي العاـ:
بعد الطرح الهفاٌيهي " لمرأم العاـ" كتقديـ جهمة هف االىتقادات الهكجٍة لهفٍكهً الشائع كذلؾ

في دراستة " الرأم العاـ كالعصبية كالشكرل"

()26

اقترح عزي عبد الرحمف بديبل عف هفٍكـ الرأم

العاـ كٌك "الهخياؿ اإلعبلهي" كالذم يقصد بً حالة تضهف الهشاعر الىفسية كاالجتهاعية التي
تتككف بفعؿ ها يتعرض لً الجهٍكر " العربي اإلسبلهي عاهة " هف هحتكيات كسائؿ االتصاؿ

ٌذا هف جٍة كبفعؿ ها يحهمً ٌذا الجهٍكر هف هخزكف تراثي كأسطكرم هف جٍة أخرل.

كيقصد بالهخياؿ أىً ىهط هف التصكر الذم ٌك في طكر التككيف كهف ثـ ال يهكف تحديد طبيعتً
كهراحؿ تطكري بسٍكلة إذ تتداخؿ فيً الذاكرة التاريخية بصكرة هشكٌة بفعؿ عصكر االىحطاط

كالظاٌرة االستعهارية هع هحاكلة كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ القفز فكؽ التاريخ كالكاقع.

كيحهؿ الهخياؿ طبيعة هتهيزة بحيث ال يرتبط بىسؽ إيديكلكجي هعيف ،ألىً هزيج هف القيـ

األسطكرية الراسخة في شعكر اإلىساف كال شعكري ،كقيـ هصىعة هف كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كلـ

يتحدد بعد شكؿ تكجً ٌذا الهخياؿ فيها إذا كاف الهحافظة عمى الكاقع أك تغييري.
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كـ أضيفت صفة "اإلعبلهي" لتهييزي عف الهخياالت األخرل كالهخياؿ االجتهاعي هثبل ،كها برز

أيضا هفٍكهيف ٌها:

الهجسد :كالذم تتـ دراستً كها يعبر عف ىفسً هف خبلؿ تفاعمً هع األحداث
الهخياؿ اإلعبلهي
ٌ
التي ترد إليً هف كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ.

الهجرد :أم التفكير في دراسة ٌذا الهخياؿ كفؽ األسس الحضارية كالتاريخية
الهخياؿ اإلعبلهي
ٌ
التي أفرزتٍا التراكهات التراثية العربية اإلسبلهية في تفاعمٍا هع الزهاف كالهكاف في هختمؼ
هراحؿ ىهكٌا(.)27

 الزمف اإلعالمي":العالقة بيف الزمف اإلعالمي والزمف القيمي والزمف االجتماعي"

إف الدراسة الهتهيزة لصاحب الىظرية عزي عبد الرحمف " الزهف اإلعبلهي كالزهف

االجتهاعي قراءة في تفكؾ بىية التحكؿ بالهىطقة العربية " كالتي حاكؿ هف خبللٍا تحديد العبلقة

بيف الزهف اإلعبلهي كالزهف القيهي كالزهف االجتهاعي ،حيث ابرز حقيقة الزهف االجتهاعي

الهعاش في عبلقتً هع الزهف اإلعبلهي كاىحصار القيهة بيىٍها لتصبح هحدكدة في هسار كؿ
هىٍها.

كها ابرز هدل قدرة الزهف اإلعبلهي عمى بىاء كاعادة تشكيؿ الزهف االجتهاعي الهعاصر

هف خبلؿ سيطرة الزهف اإلعبلهي عمى الزهف االجتهاعي في اىدهاج ٌذا األخير هع الزهف
اإلعبلهي لفترات زهىية طكيمة بحيث فرض ىفسً بقكة عمى الزهف االجتهاعي فيجسد لً ىهطا

غربيا بعيدا عف كاقعً" خاصة الهجتهعات العربية اإلسبلهية" هها يحدث لً بذلؾ تشكٌا تاريخيا
كحضاريا كايديكلكجيا كٌك يسير بعيدا عف القيهة.

حهؿ الفرد عمى هعايشة
إضافة إلى رهزية الزهف اإلعبلهي كابتعادي عف الحقائؽ بحيث يي ٌ
عكالـ هتعددة تحهمً عبر الزهاف كالهكاف ها يؤدم بذلؾ إلى الهزج بيف الحقيقي كالرهزم ك يشكؿ

بذلؾ حضكر الزهف اإلعبلهي كبديؿ كهمجأ لمفرد في غياب الزهف القيهي في الكاقع الهعاش.

كها أف لمزهف اإلعبلهي تأثير كبير عمى الزهف القيهي شكبل كهضهكىا ،كيعكد ذلؾ إلى

سكء استخداـ الزهف اإلعبلهي بحيث أىً كمها ارتبط ٌذا األخير بالزهف القيهي كمها أحدث آثا ار
ايجابية عمى الزهف االجتهاعي كالذم يجسد الكاقع الهعاش " الهشكي حضاريا" ككمها ابتعد الزهف

اإلعبلهي الرهزم عف الزهف القيهي كمها كاف لً األثر السمبي عمى الزهف االجتهاعي(.)28

فالزهف اإلعبلهي ٌك الزهف الهرتبط بكتيرة كهضهكف كهحتكيات كسائؿ اإلعبلـ كيهثؿ ٌذا

الزهف طرفا أساسيا في تطكر أك تشكؿ الزهف االجتهاعي رغـ أف الزهف اإلعبلهي يبتعد في

عاهتً عف الزهف القيهي ،كقد أطمؽ عميً عزي عبد الرحمف هصطمح الزهف ككىً هرتبط بالقيهة
كالتي بدكرٌا هرتبطة بعبلقة اإلىساف هع اهلل سبحاىً كتعالى كعبلقتً هع البيئة الهحيطة كيكهف

أصؿ ٌذي القيهة في الديف.

()29

 المكاف الرمزي" :المكاف الرمزي والمكاف القيمي"
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كيقصد بالهكاف الرهزم الهكاف الذم تؤسسً كسائؿ اإلعبلـ في الهخياؿ االجتهاعي هف

خبلؿ الصكرة الهصىعة كاإلعبلف كالهضاهيف الهرئية كالهسهكعة األخرل كيعهؿ الهكاف الرهزم
عمى فؾ ارتباط الفرد في الهىطقة العربية كاإلسبلهية بالقيهة في التعاهؿ هع البيئة الفيزيكلكجية

كهع ها تحهمً هف دالئؿ في الهعىى كاإلرث.

()30

كقد تكلد ٌذا الهفٍكـ هف خبلؿ دراسة عزي عبد الرحمف "عكلهة الهكاف الرهزم كتفكؾ

العبلقة القيهية كالتاريخية هع األرض بالهىطقة العربية".

()31

 الرأسماؿ الرمزي " :الرأسماؿ الرمزي والرأسماؿ القيمي"
يهثؿ الرأسهاؿ الهادم رؤكس األهكاؿ بكصفٍا بىية اإلعبلـ االقتصادية.

يهثؿ الرأسهاؿ الرهزم اإلعبلـ الفضائي أم الفضائيات باعتبارٌا بىية فكقية تقترب أك تبتعد عف

الكاقع الهعاش ثقافيا ،اجتهاعيا ،تاريخيا..

يهثؿ الرأسهاؿ القيهي تمؾ الهعاىي التي تشكؿ ىظريا أساس الحراؾ الثقافي كاالجتهاعي كالتي
تستهد أصكلٍا الهرجعية كالهعرفية هف الهعتقد كالههارسات التاريخية الهترتبة عف ذلؾ.

كها جعؿ عزي عبد الرحمف لكؿ رأسهاؿ هجاؿ خاص بً:
الرأسهاؿ الهادم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يىتهي إلى هجاؿ الىفكذ.

الرأسهاؿ الرهزم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يىتهي إلى هجاؿ االستقطاب الذم أصبح هحؿ تىافس كصراع عمى بىاء

الحقائؽ كالصكر الرهزية التي تعكس هصالح كايديكلكجيات هعيىة.

الرأسهاؿ القيهي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يىتهي إلى هجاؿ التدافع بيف الخير كالشر عاهة كفي أم هستكل كاف سكاء

عمى هستكل الفرد أك األهة.

كأضاؼ عزي عبد الرحمف هجاال رابعا يخص الهخياؿ االجتهاعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يىتهي إلى هجاؿ
كيضفي الشرعية في الشكؿ كالهضهكف عمى الرأسهاؿ الرهزم كغير الرهزم السائد في
االستحكاذ ي
()32
الهجتهع.
 عنؼ المساف واإلعالـ:

الهقصكد ب ػ ػ ػ "العىؼ المساىي" ٌك اإلخبلؿ بالبىية القيهية لمغة إلى جاىب البىيات األخرل التي
تحدث عىٍا عمهاء األلسىية كقكاعد الىحك كاالشتقاؽ كضكابط كهخارج الحركؼ كالصكت...الخ،
ٌ
فالمغة تحيا كتؤثر إيجابا في الهستهع إذا كاىت هشحكىة بالقيـ ،في حيف تىحصر أك تصبح غير

فاعمة أك هحايدة إذا خمت كتـ إفراغٍا جزئيا هف ٌذا الهضهكف عمى الىحك الذم يبلحظ حديثا

في لغة الهحادثة اليكـ كاإلعبلـ.

ك يعىي بذلؾ العىؼ المساىي ظاٌرة دخيمة ىسبيا كاف كاىت طرفا في المغة بفعؿ التداخؿ بيف
المغة كفعؿ الكبلـ خاصة هع تراجع هكاىة المغة تاريخيا كاىتشار الحديث كظاٌرة صكتية سادت

هع الثقافة الشفكية كتكسع كسائؿ اإلعبلـ الحديثة.

()33

 البنية القيمية المغوية:
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إف األصؿ في المغة ٌك احتكاءٌا القيهة كىقمٍا كها دلٌت عمى ذلؾ الكتب السهاكية ،فالمغة كعاء

يحكم أسهى ها يهكف أف يتعمؽ بً الفرد هف هعاىي ،كفي البداية كاىت الكمهة كها أدخمً األفراد

تـ إدخالٍا إيجابا أك سمبا
الهتحدثكف هف ألفاظ أك تعابير هستحدثة فذلؾ تعبير عف لغة أخرل ٌ
عمى المغة األصمية تبعا لحاالت فردية أك اجتهاعية أك تاريخية هعيىة.
فالمغة رسالة ككسيمة في ىقؿ القيهة كليست فقط أداة لبلتصاؿ تدرس لذاتٍا كفي حد ذاتٍا،

كترتبط القيهة في حد ذاتٍا بقكاعد الىحك التي تهثؿ البىية القيهية التي تتأسس عميٍا المغة كاف
ضعفت أك اىتفت ٌذي العبلقة التبلزهية اىحصر دكر المغة كأصبحت أصكات تعىي كؿ شيء كال

تعىي أم شيء في ذات الكقت.

()34

 السكة القيمية اإلعالمية:

يعكد هفٍكـ "السكة" إلى إسٍاهات بديع الزهاف الىكرسي ،كتعىي الىظر في أم ظاٌرة إف كاىت

تحهؿ ختها إلٍيا أـ ال.

كتعىي "السكة القيهية اإلعبلهية" الىظر إلى هضاهيف اإلعبلـ هف خبلؿ هعيار إذا ها كاىت

تقترب أك تبتعد عف السكة القيهية أك الختـ القيهي الذم هصدري الديف.

()35

 األخالقيات القيمية اإلعالمية:

ٌي جهمة األخبلقيات الهستهدة هف تعاليـ الديف كالتي تعكس جزئيا صفة هف صفات أسهاء اهلل

الحسىى ،كتهثؿ سيرة الرسكؿ"ص" الهرجع األساس في استىباط أخبلقيات الهرسؿ أك القائـ
باالتصاؿ ،كهف خبلؿ ربط األخبلقيات بجاىب هف جكاىب أسهاء اهلل الحسىى يهكف طرح ٌذي

األخبلق يات في السهات القيهية التالية :اإليهاف ،البحث عف الحقيقة ،االتزاف ،الصدؽ،
االستقبللية ،الهحاسبة.

()36

 القابمية اإلعالمية لالستعمار:
ٌك هفٍكـ هقتبس هف هالؾ بف ىبي " القابمية لبلستعهار" ،كتعىي القابمية اإلعبلهية لبلستعهار أف
اإلعبلـ الخارجي يؤثر سمبا عمى الجهٍكر الداخمي إذا كاف اإلعبلـ الهحمي هٍزك از هف الىاحية
()37

القيهية فيكفر بذلؾ األرضية لمتأثيرات الخارجية الهتكقعة.

 معادلة "اإلنساف -التراب -الزمف -اإلعالـ":

ٌي في األصؿ هعادلة هالؾ بف ىبي " اإلىساف -التراب -الزهف" كأضاؼ إليٍا عزي عبد الرحمف

"اإلعبلـ" بحيث يرل اىً لك عايش هالؾ بف ىبي فترة اىتشار اإلعبلـ كتكىكلكجيا االتصاؿ
ألضاؼ عىصر " اإلعبلـ" إلى ٌذي الهعادلة ،ألىً يرل أف العىاصر الثبلثة غير فاعمة ككىٍا

تفتقد إلى الطاقة الهحركة الهىبثقة هف الهعتقد ،ألىً إذا ها غابت ٌذي الطاقة خرج اإلىساف هف

ٌذي الهعادلة كتحكؿ التراب إلى أرض بكر ،كضاع الزهف دكف إىجاز يذكر ،كها يرل عزي عبد

الرحمف أىً يهكف إضافة عىاصر أخرل بحكـ التحكالت القائهة كالهعرفة كالقكة العسكرية أم "
إىساف  -تراب  -زهف  -إعبلـ  -هعرفة -قكة عسكرية".
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كطبعا ال يحتكم أم هجتهع عمى عىاصر كاهمة هف ٌذي الهعادلة ،كلك حاكلىا " يقكؿ عزي عبد

الرحمف" دراسة تأثير كسائؿ اإلعبلـ بالهىطقة العربية اإلسبلهية عمى اإلىساف كالتراب كالزهف
لكجدىاٌا تكرس لعهمية التعطيؿ الحضارم كتحييد ٌذي العىاصر بكعي أك بدكف كعي كيجعمٍا

غير فاعمة في الهعادلة االجتهاعية.

()38

إذف فهعادلة "إىساف -ت ارب-زهف -إعبلـ" تعىي أف العبلقة التي تربط بيىٍا كبيف الهعتقد الذم
يهثؿ الطاقة الركحية الحضارية الهحركة كالتي بدكىٍا تتحكؿ العىاصر الهذككرة إلى أشبلء

هعطمة كتخرج عف دائرة الحركة التاريخية كالحضارية.

()39

 مقياس (ع س ف) لإلعالـ والقيـ ":أداة منيجية في تطبيؽ نظرية الحتمية القيمية في
اإلعالـ"

هقياس (ع س ف) أك ( )ASNأداة بحث اىطبلقا هف ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ كتخص

دراسة أثر كسائؿ اإلعبلـ التقميدية كالجديدة عمى قيـ الهجتهع بأبعادٌا " اإليهاىية ،الزهىية،

الهكاىية ،المساىية ،الىفسية ،االجتهاعية ،االقتصادية ،التربكية ،السياسية ،الجهالية ،اإلىساىية"
عمى هستكل الهكاقؼ كالسمككيات اعتهادا عمى أساليب دراسة الجهٍكر كتحميؿ الهضهكف...

()40

كبالىظر إلى الهقاييس العديدة لمقيـ يعتبر هقياس القيـ الخاص بنظرية الحتمية القيمية في

اإلعالـ أشهؿ كأكثر عالهية إذ أف أبعاد القيهة الهقدهة تتىاغـ هع فطرة اإلىساف كتسعى إلى
األرقى كال تىحدر إلى الغرائز كاألٌكاء.

()41

كها يهكف اعتهاد هقياس (ع س ف) الخاص بىظرية الحتهية القيهية في دراسة عدة هجاالت هف

البحث اإلعبلهي كدراسة الجهٍكر ،تحميؿ الهحتكل ،الهقابمة الحكارية التأكيمية أك أم عىصر هف

عىاصر السويؿ " مف يقوؿ؟ ماذا؟ لمف؟ بأي وسيمة؟ وبأي تأثير؟".
كيهكف التفصيؿ في تعريؼ الهقياس كالتالي:

 الهقياس:أداة هىٍجية تدرس هدل حضكر هىظكهة قيهية في كسط اجتهاعي هعيف ،كيعىي
في الحتهية القيهية أداة هىٍجية تدرس هدل حضكر أك فعالية (القيـ) في هضهكف كسائؿ

اإلعبلـ أك في الهتمقي " الهكقؼ الهصرح بً أك السمكؾ" آخذا بعيف االعتبار خصكصية كؿ
هجتهع أثىاء التطبيؽ.

( ع س ف) أك ( :)ASNكٌك اختصار ألسهاء الباحثيف الثبلثة الذيف طكركا كحكهكا األداة ع
= عزم عبد الرحهف " جاهعة الشارقة"  /س = السعيد بكهعيزة "جاهعة الجزائر" /

=ىصير بكعمي " جاهعة األهير عبد القادر قسىطيىة".

ف

 القيهي :هف القيهة كٌي ها يسهك كيرقى هف هعاف كهصدرٌا الهعتقد كيهكف أف تتجسد في

سمكؾ اإلىساف بأبعادٌا اإلثىي عشر كفؽ تصىيؼ الحتهية القيهية " اإليهاىية ،الزهىية،

الهكاىية ،المساىية ،الىفسية ،االجتهاعية ،االقتصادية ،التربكية ،السياسية ،الجهالية،
اإلىساىية".

()42
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كقد اقترح عزي عبد الرحمف عيىة هف القيـ كٌي ليست ثابتة بؿ إف القائهة ضهف ٌذي األبعاد
اإلثىي عشر هفتكحة بحيث أف القيـ عديدة كهتعددة كيهكف لمباحث أف يضيؼ إليٍا قيها أك

يختار جزءا هىٍا ك لفٍهٍا كتطبيقٍا ال بد لمباحث أف يعتهد هرجع هىٍجية الحتهية القيهية في
اإلعبلـ لهعرفة كيؼ يهكف تطبيؽ هقياس (ع س ف).

ثالثا /النموذج االتصالي القيمي:

" نموذج الحتمية القيمية" أو " نموذج عزي عبد الرحمف":
 .1النموذج في عموـ اإلعالـ واالتصاؿ:

هف أٌـ األٌداؼ التي يسعى إليٍا أم عمـ ٌك زيادة استيعابىا كفٍهىا لمظكاٌر التي تحيط بىا
كالكصكؿ إلى تعهيهات عف الظركؼ الهحيطة كالتي تدعهٍا األدلة العمهية كالبراٌيف ،كأيضا

هساعدتىا عمى التىبؤ بالىتيجة كعهمية الفٍـ هف الهرحمة األكلى إلى الهرحمة الىظرية الىٍائية ،كال

يتـ ذلؾ إالٌ هف خبلؿ ىهاذج رهزية ىستخدهٍا لتسٍؿ عميىا استيعاب كفٍـ الظكاٌر كهككىاتٍا
األساسية كالعبلقات بيف تمؾ الهككىات بسرعة كسٍكلة ،فالىهكذج ٌك هحاكلة لتقديـ العبلقات

الكاهىة التي يفترض كجكدٌا بيف الهتغيرات التي تصىع حدثا أك ىظاها هعيىا في شكؿ رهزم ،أم

أف الىهاذج ٌي أدكات ثقافية تساعدىا عمى فٍـ أم ظاٌرة أك ىظاـ كادراؾ العبلقات كالصبلت
بيف العىاصر األساسية في تمؾ الظاٌرة أك ذلؾ الىظاـ.

()43

كليس هف الصعب كضع ىهكذج هحدد لعهمية االتصاؿ فقد بدأ االٌتهاـ ببىاء ىهاذج االتصاؿ

تحديدا إلى فترة الخهسيىيات هف القرف الهاضي كخصكصا في الكاليات الهتحدة األهريكية عىدها
تطكر االٌتهاـ بدراسة االتصاؿ كعمـ لً أصكلً كقكاعدي اىطبلقا هف إدراؾ الباحثيف ألٌهية

كسائؿ االتصاؿ في الهجتهع كتأثيراتٍا الهختمفة.

()44

كىهاذج االتصاؿ تشرح كتفسر عهمية االتصاؿ ككيؼ تتـ العهمية حيث تبدأ بالقائـ باالتصاؿ

الذم يضع الهعاىي التي يراد إيصالٍا لآلخريف في قالب رهزم ثـ يضهىٍا الرسالة هستخدها

الكسيمة إليصاؿ الهعاىي الهطمكبة إلى الهستقبؿ ثـ يتمقى بعدٌا رد فعؿ أك رجع صدل لها

تعرض لً هف رسالة.

()45

كهف أٌـ فكائد استخداـ ىهاذج االتصاؿ كالتي يحددٌا "كارؿ ديوتش" كاآلتي

()46

 .1تساعد ىهاذج االتصاؿ في ربط أطراؼ عهمية االتصاؿ بعضٍا ببعض هها يساعد عمى
تقديـ كمية لـ يكف هف الههكف إدراكٍا بدكف ٌذا التركيب أك الربط.

 .2تساعد في تكجيً الدارس إلى عىاصر االتصاؿ األساسية التي يىبغي التركيز عميٍا كفٍـ
تأثيراتٍا هف أجؿ السيطرة عمى هخرجات العهمية.

 .3هساعدة الدارس عمى التىبؤ بعهمية االتصاؿ كبمكرة االفتراضات الهحتهمة لهخرجات ٌذي
العهمية.
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كلتحديد الفرؽ بيف الىهكذج كالىظرية يرل محمد منير حجاب أف الىهكذج يحدد العبلقة بيف
الهفاٌيـ كالظكاٌر هع شرحٍا كالتىبؤ بٍا ،في حيف أف الىظرية ٌي عبارة عف هجهكعة هف

الهفاٌيـ الهترابطة التي تقدـ تعريفات لمظكاٌر بتحديد العبلقة بيف الهتغيرات هع شرح الظكاٌر
كالتىبؤ بٍا.

كرغـ الفرؽ بيىٍها إال أىٍها يتداخبلف فيها بيىٍها حيث أف ٌىاؾ هف اعتبر الىهكذج ىظرية

هصغرة ،كها أف الىهكذج يهثؿ الخطكة األكلى في التكجً ىحك الىظرية بحيث يركز عمى هشاكؿ
أقؿ كأكثر تحديدا ،كها أىً يعد فئة هف الفئات الهىبثقة عف الىظرية ،فيقاؿ ىهاذج االتصاؿ بهعىى
ىظريات االتصاؿ ،فالىظرية ىهكذج بالقدر الذم تتهيز فيً بصفات عف غيرٌا هف الىظريات

األخرل ،كبيىها الىظرية تصمح لبلختبار فبل ىجد ذلؾ ضركريا بالىسبة لمىهكذج ،كها أف الىهكذج

يكلد فركضا قابمة لبلختبار ،أم أف الىهاذج خطكة أكلية في االتجاي ىحك فٍـ أفضؿ لكسائؿ
اإلعبلـ كبدكف ىهاذج االتصاؿ فإف بحكث اإلعبلـ تككف أكثر تعقيدا كها أف الىهكذج يساعد في

تطكير األبحاث العمهية.

()47

كتصىؼ "جيٍاف رشتي" عف "بارىمىد" ىهاذج االتصاؿ إلى:

 نماذج بنائية :تظٍر الخصائص الرسهية لمحدث أك الشيء أم الهككىات كعدد كحجـ
كترتيب األجزاء الهىفصمة لمىظاـ أك الظاٌرة الهكصكفة.

 نماذج وظيفية :تحاكؿ أف تقدـ صكرة طبؽ األصؿ لؤلسمكب الذم يعهؿ بهقتضاي الىظاـ
كٌي ىهاذج تشرح القكل أك الهتغيرات التي تؤثر عمى الىظاـ أك الظاٌرة.

()48

كها أف ٌىاؾ هف يصىؼ ىهاذج االتصاؿ عمى أساس هستكيات االتصاؿ إلى:

 عمى مستوى االتصاؿ الذاتي :ىهكذج برككر ككيزهاف ،ىهكذج ساهكيؿ بكيس ،ىهكذج بكلد
ىج ،ىهكذج بارىمىد ،ىهكذج اإلىساف كهركز لتىسيؽ الهعمكهات.

 عمى مستوى االتصاؿ بيف فرديف :ىهكذج ركس ،ىهكذج شاىكف ككيفر ،ىهكذج ديفيد بيرلك،
ىهكذج بارىتمىدر لبلتصاؿ بيف فرديف ،ىهكذج كيستمي كهاكميف.

 عمى مستوى االتصاؿ الجماىيري :ىهكذج كلبر شراـ  ،ىهكذج تشارلس رايت ،ىهكذج هميفيف
ديفمكر.

 النماذج التفسيرية :ىهكذج التكازف عىد ٌيدز ،ىهكذج ىيككهب ،ىهكذج اسجكد كتاىىباكـ،
ىهكذج فستىجر لمتعارض في الهعرفة.

كها يرل بعض العمهاء أف الىهاذج االتصالية تصىؼ إلى أربع أىكاع رئيسية ٌي ":الىهاذج
المفظية ،الىهاذج الرياضية ،الىهاذج المفظية الهصكرة ،الىهاذج التفسيرية"

()49

إضافة إلى تصىيؼ آخر لىهاذج االتصاؿ كٌك األكثر شيكعا كاىتشا ار ك تصىؼ حسب اتجاي

االتصاؿ إلى "الىهاذج الخطية – أحادية االتجاي" ك " الىهاذج التفاعمية -ثىائية االتجاي"
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()50

كيعتبر ىهكذج العالـ السياسي "ىارولد السويؿ" هف أشٍر ىهاذج االتصاؿ كالذم ىشر عاـ

 1948كتمخص في العبارة الشٍيرة "مف يقوؿ؟ ماذا؟ لمف؟ بأي وسيمة؟ وبأي أثر؟"

ثـ تبلي ىهكذج "شانوف وويفر" سىة  1949كالذم أدخؿ هصطمح الضكضاء أك التشكيش الذم

يتداخؿ هع إرساؿ الرسالة هف هصدرٌا إلى ٌدفٍا.

كهف ثـ ىهكذج " شراـ" سىة  1954كالذم قدـ هفٍكها جديدا ٌك هجاؿ الخبرة الهشتركة بيف

الهرسؿ كالهستقبؿ.

كىهكذج "ويستمي و ماكميف" سىة  1955المذاف اقترحا أف ال يبدأ هف الهصدر بؿ بهجهكعة هف

اإلشارات أك الرسائؿ الهحتهمة في بيئة الهرسؿ.

كأضاؼ "برادوؾ" عمى ىهكذج "السويؿ" الظركؼ الهحيطة التي تتـ فيٍا عهمية االتصاؿ.

كبعدٌا الىهكذج الدائرم لػ ػ ػ "أسجود و شراـ" سىة  1959الذم يبيف أف ٌىاؾ تهاثبل بيف سمكؾ

الهرسؿ كالهستقبؿ أثىاء عهمية االتصاؿ.

ك ىهكذج "بيرلو" سىة  1960كالذم تهيز بطرحً لعكاهؿ ضابطة لكؿ عىصر هف عىاصر

العهمية االتصالية األربعة.

كىهكذج " نيوكمب"سىة  1961كالذم يصؼ عهمية االتصاؿ هف حيث تفسير ها يحدث داخؿ

األفراد بدؿ إرساؿ الهعمكهات.

كفي سىة  1966طكر "ديفمور" ىهكذج "شانوف" بإضافة عىصر األثر الرجعي.

ك في سىة  1967جاء "دانس" بالىهكذج الحمزكىي يعىي إضافة بعد جديد كٌك البعد الزهىي.

كفي سىة  1967صكر كؿ هف " واتز واليؾ ،بيفف وجاكسوف" عهمية االتصاؿ عمى أىٍا أخذ ك
عطاء لمرسائؿ بيف الهرسؿ كالهستقبؿ.

كفي سىة  1981ظٍر ىهكذج "روجرز كنكيد" كٌك يركز عمى أٌهية الكصكؿ إلى فٍـ هشترؾ
()51

ككاؼ عف هكضكع االتصاؿ عف طريؽ الهعمكهات الهتبادلة بيف الهرسؿ كالهستقبؿ.

كبعدٌا "نمػػػػػػػػػػػػػػػوذج الحتمية القيمية" أم "نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج عزي عبد الرحمف" لبلتصاؿ كالذم
يفسر العهمية اإلعبلهية كاالتصالية كفؽ بعد قيهي يهيزي عف باقي الىهاذج االتصالية الهطركحة

سابقا ،رغـ أف عزي عبد الرحمف لـ يمغ العىاصر األساسية لمعهمية االتصالية اعترافا هىً حسب
اعتقادم بأىً ال خركج عف الىهكذج األصمي لمعهمية االتصالية كلكف هع جٍد شخصي لعزي عبد

الرحمف بإضافة عىاصر أخرل لمعهمية االتصالية.

كيتككف "نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج عزي عبد الرحمف" لبلتصاؿ هف سبعة عىاصر أساسية ٌي:
المرسؿ

الرسالة

النظاـ االجتماعي

الجميور

البعد الحضاري.
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الوسيمة

التأثير

كيعتبر " الهرسؿ كالرسالة " هف اجتٍادات "السكيؿ" في ىهكذجً الشٍير "مف يقوؿ؟ ماذا؟ لمف؟

بأي وسيمة؟ وبأي أثر؟" في حيف أف " الكسيمة" ذات ىزعة "هاكمكٌاىية" ،أها " الجهٍكر" فيعكد

الستىتاجات "الزارسفيمد" ،في حيف " الىظاـ االجتهاعي كالبعد الحضارم" هف اجتٍادات عزي عبد

الرحمف.

()52
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أخالل١بث ل١ّ١ت
إػالِ١ت
اإلّ٠بْاٌبحذ ػٓاٌحم١مت
االحزاْاٌظذقاالصخمالٌ١ت-اٌّحبصبت

المرسل

اإلعالم

الرسالة

قي ـ ـ ـ ـ ــمة

الرسالة

اقتران الرسالة بالقيمة

القيمة"مصدرها الدين"

ابتعاد أو تناقض الرسالة مع القيمة

الوسيلة

الجمهور

ايجابي

أثر

األثر

سلبي

أثر

االجتماعي

النظام

اإلعالمي

النظـ ـ ـ ـ ـ ــام

البعد الحضاري
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القيمة

حضارية قيمية

تتجسد فيه

منطلقات

بمختمؼ أبعادىا
اإليهاىية ،التكاصمية ،الزهىية ،الهكاىية،

المساىية ،الىفسية ،االجتهاعية ،االقتصادية،
التربكية ،السياسية ،الجهالية ،اإلىساىية
أوال /المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسؿ:
إف الهرسؿ في أبسط هعاىيً يعىي ذلؾ الشخص الذم يصكغ رسالة هعيىة كيرغب في

إيصالٍا إلى الهستقبؿ لتحقيؽ أٌداؼ هعيىة.

()53

كها يعرؼ عمى أىً الشخص الذم تىطمؽ هىً العهمية اإلعبلهية كاالتصالية بحيث يبدأ

الحكار بصياغة أفكاري في رهكز تعبر عف الهعىى الذم يقصدي ،فإذا ىجح الهرسؿ في اختيار

الره كز الهىاسبة لمتعبير عف فكري تعبي ار صحيحا كدقيقا ككاضحا ،كيككف بذلؾ قد كضع قدهً
عمى الطريؽ الصحيح ،أها إذا عجز عف صياغة أفكاري في رهكز كاضحة تعبر عها يقصدي

اىٍارت عهمية االتصاؿ في هراحمٍا األكلى كتحكلت إلى عبث قد يسبب الضرر بدال هف الىفع.

كيعد الهرسؿ ٌك العىصر األكؿ في عهمية اإلعبلـ كاالتصاؿ كتطمؽ عميً هسهيات عديدة

هىٍا " الهصدر إذا كاف هصدر الرسالة ،القائـ باالتصاؿ ،الهتصؿ ،هىشئ الرسالة".

()54

كلقد أدرج عزي عبد الرحمف جهمة هف األخبلقيات القيهية كالتي كمها عهؿ بٍا القائـ

باالتصاؿ "الهرسؿ" كمها كاف الخط التكاصمي بيىً كبيف الرسالة كالهتمقي قيهيا.
فالههارس اإلعبلهي في الهىطقة العربية بكصفً يحهؿ ضهىيا رسالة حضارية يصعب

عميً أف يخرج أك يقفز عف تمؾ السهات الحقيقية التي هكىت الرسكؿ (ص) هف التكفؿ بدعكة
غيرت كجً البشرية بشكؿ غير هسبكؽ ،كبالتالي تككف ىظرة الههارس اإلعبلهي إلى هٍىتً كأدائً

"ىاقصة" إذا لـ يقتد كلك جزئيا بتمؾ الصفات كاالستيراتيجية اإلعبلهية التي اتبعٍا الرسكؿ (ص).

كاف تهعف الهرسؿ في أسهاء اهلل الحسىى سيدرؾ الهٍاـ التي يتعيف عميً أف يتصؼ بٍا

في عبلقتً هع الهتمقي أك حتى اآلخر ،فيصبح ٌذا الهرسؿ أداة لتجسيد القيـ كالتي في الىٍاية

هصدرٌا الديف( ،)55كهف ٌذي األخبلقيات ها يمي:

 اإليماف" :مف اسـ اهلل عزوجؿ المؤمف"
عمى الهرسؿ أف يككف هؤهىا ألف اإليهاف باهلل سبحاىً كتعالى ٌك أعمى هرتبة
لئلىساىية كأفضؿ هقاـ لمبشرية ٌك هعرفة اهلل تعالى ،فاهلل هىبع القيهة كال بد أف

تتجسد قيهة اإليهاف باهلل في الهرسؿ ليحدث سبيبل قيهيا بيىً كبيف الهتمقي ليصكغ
رسالة قيهية يحقؽ هف خبللٍا أٌداؼ ايجابية.

 البحث عف الحقيقة " :مف اسـ اهلل تعالى الحؽ"
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إف هف أٌـ كظائؼ الهرسؿ ٌي البحث عف الحقيقة كٌي هٍهة ىبيمة كفي الكقت ذاتً

صعبة كشاقة ،حيث تعرؼ الصحافة عمى أىٍا هٍىة الهتاعب ،إذ ال بد هف البحث
عف الحقيقة كايصالٍا إلى الهتمقي دكف تضميؿ أك تشكيً أك ابتعاد عف الحقائؽ ،ألىً
كمها اعتهد الهرسؿ عمى قيهة الحقيقة في إيصاؿ الهعمكهات كمها كاف تكاصمً هع

الهتمقي داال قيهيا.

 الصدؽ " :مف اسـ اهلل تعالى الصادؽ"
إف هف األخبلقيات التي يتكجب عمى الهرسؿ أف يمتزـ بٍا ٌي الصدؽ سكاء كاف

ذلؾ في القكؿ أك اإلخبلص في العهؿ كليس ٌذا ابتغاء لرضا الهؤسسة فقط كاىها
لغاية أبعد هف ذلؾ كٌي هرضاة اهلل سبحاىً كتعالى.

 االستقاللية " :مف اسـ اهلل تعالى الحكـ"

عمى الهرسؿ أف يتصؼ بقيهة االستقبللية كالتي تعىي عدـ الهيؿ إلى سبؿ هتفرقة

كاإليديكلكجيات أك الطائفية أك العشائرية...كال تعىي االستقبللية غياب الرؤية كاىها
عدـ االىسياؽ إلى شيء دكف كعي ذاتي هستقؿ عف تمؾ الهؤثرات الظرفية كالهؤقتة.



المحاسبة" :مف اسـ اهلل تعالى الحسيب"

كتعىي هراقبة الهرسؿ لىفسً في قكلً كفعمً كعهمً ،كاحساسً بالهسؤكلية تجاي اآلخر،

فهراقبة الهرسؿ لها يكتبً أك يذيعً إذعاف لهراقبة اهلل سبحاىً كتعالى.

()56

ثانيا /الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة:

تهثؿ الرسالة الهضهكف أك الهحتكل الذم يىقمً الهرسؿ إلى الهستقبؿ كٌي رهكز لغكية

ة،كتعرؼ عمى أىٍا:
كاىت أـ هصكر ٌ
 الهحتكل الهعرفي الذم يريد الهرسؿ ىقمً لمهستقبؿ.

 هجهكعة هف الرهكز الهرتبة التي ال يتضح هعىاٌا إالٌ هف ىكع السمكؾ الذم
يهارسً الهتمقي.

 هحتكل فكرم يشهؿ عىاصر الهعمكهات باختبلؼ أشكالٍا الهطبكعة ،الهسهكعة،
الهرئية.

()57

كيعتبر عزي عبد الرحمف أف اإلعبلـ رسالة كأٌـ ها تقاس بً ٌذي الرسالة ٌك القيهة التي
هصدرٌا الديف ،فالرسالة تككف ٌادفة ىافعة إذا تهت في إطار أك تصكر أك فكر أك اىتهاء أم

أرضية تشكؿ الهىطمؽ الهعرفي الهتهاسؾ ،ال أف تتكجً ٌذي الرسالة إلى استثارة العكاطؼ أك

الغرائز أك طمب استجابة فكرية كآىية كيتضهف ذلؾ كؿ أىكاع اإلعبلـ بكسائمً الهختمفة.

فاإلعبلـ قيهة كالقيهة ٌي حتهية عىد دراستً ككمها اقترىت القيهة باإلعبلـ كاف التأثير

ايجابيا عمى الفرد كالهجتهع ،ككمها ابتعد اإلعبلـ عف القيهة أك تىاقض هعٍا كاف تأثيري سمبيا.
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()58

كها يعتبر ىصير بكعمي عمى أف أعمى كأسهى قيهة في الرسالة اإلعبلهية ٌي الصدؽ،

كيعىي االلتزاـ بالحقيقة الهجردة بغير زيادة أك ىقصاف بحيث يككف اإلعبلـ هرآة صادقة لمكاقع
الهعاش.

()59

ثالثا /الوسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة:
تهثؿ الكسيمة القىاة أك الكسيط التي يىقؿ هف خبللٍا الهرسؿ رسالتً إلى الهتمقي كقد تككف ٌذي
الكسائؿ سهعية بصرية أك سهعية أك هكتكبة ،كها قد تككف تقميدية "كالتمفزيكف ،اإلذاعة،
الصحؼ "..أك حديثة " كاالىترىيت ،اإلعبلـ االجتهاعي ،"...كيتأثر الهرسؿ كالرسالة كالجهٍكر

بطبيعة الكسيمة ،فالرسالة التي تىقؿ عف طريؽ الٍاتؼ ليست كالتي تىقؿ عف طريؽ التمكس هثبل
كجهٍكر كسيمة التمفزيكف يختمؼ عف جهٍكر السيىها...الخ

()60

كقد طرح "هارشاؿ هاكمكٌاف" فيها يعرؼ اليكـ بىظرية " الحتهية التكىكلكجية" أٌهية كبيرة لمكسائؿ

اإلعبلهية في عهمية االتصاؿ بؿ كحتى في تىظيـ الهجتهع بأكهمً ،حيث رٌكز عمى التكىكلكجيا

الهستعهمة في كسيمة اتصاؿ هعيىة كسيطرتٍا في كؿ هرحمة تاريخية ٌي الهحدد في تغيير
كتىظيـ الهجتهعات أكثر هف هضهكف الرسائؿ االتصالية.

()61

كيعتبر "هارشاؿ هاكمكٌاف" صاحب هقكلة "العالـ قرية ككىية" بفعؿ كسائؿ االتصاؿ ،كها أىً

يىظر لمكسيمة عمى أىٍا رسالة ،فالرسالة األساسية في التمفزيكف ٌي التمفزيكف ذاتً كأف الهٍـ ٌك
الكسيمة التي تىقؿ الهحتكل  ،كها يشير أف لكؿ كسيمة جهٍكرٌا الهىدهج هع قدرتٍا التقىية أكثر

هف الهضهكف.

قسـ الكسائؿ إلى كسائؿ ساخىة ككسائؿ باردة ،حيث اعتبر الهطبكع كالراديك كسائؿ
كها أىً هف ٌ
ساخىة ألىٍا تعتهد عمى حاسة كاحدة ،في حيف أف التمفزيكف كالسيىها هف الكسائؿ الباردة ألىٍا ال
تحتاج إلى جٍد كبير في التخيؿ هف جاىب الهشاٌديف.

كيرل " هارشاؿ هاكمكٌاف" أف كسائؿ االتصاؿ ٌي اهتداد لحكاسىا فالهخترعات التكىكلكجية

الهٍهة ٌي التي تؤثر عمى تككيف الهجتهعات كٌي التي تجعؿ التحكالت الكبرل تحدث ليس فقط
في التىظيـ االجتهاعي بؿ حتى في الحكاس اإلىساىية ،فيرل أف أم كسيمة ٌي اهتداد لئلىساف
كتؤثر عمى طريقة تفكيري كسمككً ،فالكاهي ار التمفزيكىية اهتداد ألعيىىا ،كالهيكرفكف اهتداد

ألسهاعىا ،كاآلالت الحاسبة تكفر الجٍد العقمي كٌي اهتداد لمكعي ،كها أىً قسـ حسب تطكر
كسائؿ االتصاؿ السيركرة االتصالية إلى أربع هراحؿ "الهرحمة الشفكية ،هرحمة الكتابة ،هرحمة

الطباعة ،هرحمة الكسائؿ االلكتركىية".

()62

رابعا /الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػور:

كٌك هستقبؿ الرسالة اإلعبلهية في صكرة رهكز ،فيقكـ بترجهة ٌذي الرهكز التي كصمتً

هف الهرسؿ كيتفٍهٍا كيربط بيف كؿ رهز كهعىاي الستيعاب الرسالة كيستحضر الهتمقي أك
الهستقبؿ عقمً كقدراتً كاستعداداتً الىفسية كالحضارية كاهمة لفٍـ ٌذي الرسالة.
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()63

كيهثؿ الجهٍكر كياىا اجتهاعيا يربط بيف أفرادي التعرض إلى كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ

كيشهؿ فئات هتبايىة في الهعيشة كالثقافة ،كاف ها يضيؼ عميً صفة الجهٍكر ٌك هسألة
االحتكاؾ بالكسيمة االتصالية كاإلعبلهية ،كهع تطكر ٌذي الكسائؿ بهختمؼ هضاهيىٍا كتقىياتٍا

برز الجهٍكر الهختص األفبلـ ،جهٍكر الهكسيقى ،جهٍكر الرياضة...الخ

()64

كيؤكد عزي عبد الرحمف عمى ضركرة أف تتجمى هعالـ القيهة كالتي هصدرٌا الديف

بهختمؼ أبعادٌا في الجهٍكر الهتمقي لتتحكـ في اختياري لهضهكف إعبلهي هعيف دكف آخر
يتىاسب هع قيهً الهجسدة فيً أك ال يتىاسب.

كقد أبرز ذلؾ نصير بوعمي عىدها ربط اإلىساف بااللتزاـ بالديف أك عدـ االلتزاـ بً ،كفي

ال ىٍاية هبرر ٌذا الربط أف الديف ٌك هصدر كؿ القيـ كطالها كاف ٌذا الفرد همتزها ديىيا يككف
بالضركرة هشبعا بالقيـ التي تحدد عبلقتً هع الهضاهيف اإلعبلهية الهختمفة ،كٌذا ها ظٍر في

الشكؿ التالي

()65

الذم حدد هف خبللً نصير بوعمي ٌذي العبلقة بيف الديف كالقيهة ك اإلىساف

ككسائؿ اإلعبلـ.

ممتزـ أو غير ممتزـ
اإلنسان

الدين

تأثير ايجابي

عالقة ترابطية

توازن
اجتماعي

محتويات

القيم

وسائل اإلعالم

تأثير سمبي

عالقة غير ترابطية

شكؿ رقـ ( )2يكضح هحتكيات كسائؿ اإلعبلـ كعبلقتٍا بالقيـ.

اضطراب
اجتماعي

خامسا /األثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:

ً":العهمية التي يقكـ هف خبللٍا األفراد بتبىي فكرة هستحدثة هعيىة في
يعرؼ التٌأثير عمى ٌاى
ٌ
ٌ
()66
يتسف لٍـ بعد اإليهاف بالفكرة".
هعيف بالتٌأثير في غيرٌـ ههف لـ
تىظيـ اجتهاعي ٌ
ٌ
يعرؼ بشكؿ عاـ عمى ٌاىً" بعض التغيير الذم يط أر عمى هستقبؿ الرسالة كفرد ،فقد
كها ٌ
يككف
تمفت الرسالة اىتباًٌ كيدركٍا كقد تضيؼ إلى هعمكهاتً هعمكهات جديدة كقد تجعمً ٌ

يعدؿ سمككً السابؽ فٍىاؾ هستكيات عديدة لمتٌأثير ابتدءا هف االٌتهاـ إلى
اتجاٌات جديدة أك ٌ
ثـ في الىٍاية إقداـ الفرد
حدكث تدعيـ داخمي لبلتجاٌات إلى حدكث تغيير عمى تمؾ االتجاٌات ٌ
عمى سمكؾ عمىي".

()67

"كاألثر ٌك ها يهكف أف يحدث هف تغيير في الهكاقؼ ك السمككيات كاآلراء كالهعمكهات

جراء اىتقاؿ الرسالة اإلعبلهية إلى الهتمقي ،فالرسالة اإلعبلهية قد تمفت اىتباي
كالهعتقدات هف ٌ
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يعدؿ هف اتجاٌاتً السابقة كقد
الهتمقي فيدركٍا كقد تضيؼ إلى هعمكهاتً هعمكهات جديدة ،أك ٌ
()68
السابؽ".
تجعمً يتصرؼ بطريقة جديدة ،أك ٌ
يعدؿ سمككً ٌ

كتصب دراسة عزي عبد الرحمف كالتي بعىكاف الثقافة وحتمية االتصاؿ  -نظرة قيمية –

في دراسة اآلثار االيجابية كالسمبية لكسائؿ اإلعبلـ ،كٌذي الدراسة تخص االرتباط البىيكم بيف

الثقافة ككسائؿ االتصاؿ حيث يرل أكلكية الثقافة عمى كسائؿ االتصاؿ ،فالثقافة تستكعب كسائؿ
االتصاؿ كٌذي األخيرة ٌي جزء هحدد هف الثقافة ،كيحاكؿ هف خبللٍا أف يجيب عمى تساؤؿ هاذا
تفعؿ الثقافة بكسائؿ االتصاؿ؟ كطرح هفٍكها جديدا لمثقافة ففي هىظكري "ٌي عبارة عف سمـ هف

القيـ تسهك أك تدىك كفؽ العبلقة هع القيهة التي في أصمٍا ديىية"(.)69

كفي هىظكر عزي عبد الرحمف فإف التأثير ال يتـ دكف هرجعية تربط هحتكيات ٌذي الكسائؿ

بالقيـ حيث يق كؿ"إف التأثير يككف ايجابيا إذا كاىت هحتكيات كسائؿ االتصاؿ كثيقة الصمة بالقيـ
ككمها كاىت الكثائؽ اشد كاف التأثير ايجابيا كبالهقابؿ يككف التأثير سمبيا إذا كاىت هحتكيات

كسائؿ االتصاؿ ال تتقيد بأم قيهة أك تتىاقض هع القيهة ككمها كاف االبتعاد عف القيهة اكبر كاف

التأثير السمبي أكثر"

()70

كيقسـ بذلؾ عزي عبد الرحمف اآلثار إلى آثار ايجابية كأثار سمبية ،كتتهثؿ اآلثار االيجابية

لهحتكيات كسائؿ االتصاؿ فيها يمي:

 -التىشئة االجتهاعية -تحقيؽ االىسجاـ كتعزيز الترابط االجتهاعي -تكسيع دائرة االستفادة هف

الثقافات األخرل -الكعي بالعالـ الخارجي أك تكسيع الهحيط -الىظر إلى الذات كالهجتهع هف
زاكية خارجية -هعايشة عكالـ هتعددة تحهؿ اإلىساف عبر الزهاف كالهكاف -اإلشباع كالترفيً -ىقد

الذات كتغييرٌا -اإلعبلـ كالتفسير كالتحميؿ.

في حيف تتهثؿ اآلثار السمبية لهحتكيات كسائؿ االتصاؿ فيها يمي:

 -تحييد القيـ -جهٍرة الثقافة " التبسيط كالتشكيً " -تضييؽ الهحيط -تقميص الهحمي كتكسيع

العالهي-

إضعاؼ ىسيج االتصاؿ االجتهاعي -إضعاؼ دكر قادة الرأم كالفكر -تقهص

ادكار الىجكـ -الهعيارية كاالستٍبلكية -الهزج بيف الرهزم كالحقيقي -إضعاؼ الحساسية تجاي

الههىكعات الثقافية -الفجكة اإلعبلهية -اإلدهاف عمى الكسيمة -هىع الفرد هف ىقد ذاتً أك
تغييرٌا -التركيز عمى حاسة البصر عمى حساب الحكاس األخرل.
سادسا /النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ االجتماعي:

يرتبط الىظاـ اإلعبلهي بالىظاـ االجتهاعي ارتباطا كثيقا بحيث يؤثر كيتأثر ،فكسائؿ

اإلعبلـ ال تؤدم دكرٌا بهعزؿ عف ىظاـ اجتهاعي هعيف كفمسفتً السياسية كقد أثبتت األدبيات
الهختمفة أىً باختبلؼ كتعدد األىظهة االجتهاعية كالسياسية تتعدد األىظهة اإلعبلهية كتختمؼ،

فالىظاـ اإلعبلهي يعكس الهحتكل االجتهاعي كالسياسي لمىظاـ القائـ)71(،كقد يككف ذلؾ
االىعكاس إها في عبلقة سيطرة أك كاقع هفركض كها طرحتً العديد هف األىظهة السائدة كالىظاـ
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الميبرالي أك الىظاـ الهاركسي ،الىظاـ السمطكم ،الهسؤكلية االجتهاعية...أك في إطار عبلقة
اعتهادية تبادلية تحدد هسألة أف يفرض أك يؤثر ىظاـ اجتهاعي هعيف حدكد الههارسة اإلعبلهية

السائدة في ظمً ،فها طرحً هثبل كؿ هف "هميفيف ديفمكر كساىد ار بكؿ رككيتش" في ىظريتٍها

"االعتهاد عمى كسائؿ اإلعبلـ"

()72

حكؿ طبيعة تأثير كتأثر األىظهة االجتهاعية الهختمفة هع

الىظاـ اإلعبلهي كفؽ عبلقة اعتهاد هتبادلة حيث أف الىظاـ االجتهاعي يعتهد عمى كسائؿ
اإلعبلـ لمربط بيىً كبيف الجهٍكر الهستٍدؼ كطرح هبادئً كسياستً كيحدد بذلؾ حاجة كسائؿ

اإلعبلـ الهختمفة لمهعمكهات حتى تهارس عهمٍا بكفاءة فٍي تحتاج كتعتهد عمى الكثير هف
األىظهة الهتعددة في الهجتهع بسيطة كاىت أـ هعقدة هف حيث أىٍا تهثؿ هكرد هعمكهاتي ٌاـ

لٍذي الكسائؿ كبطبيعة الحاؿ العبلقة االعتهادية بيف الىظاهيف "االجتهاعي كاإلعبلهي" تبرز هدل
تأثر كؿ هىٍها باآلخر.

فالىظـ االجتهاعية الهختمفة تؤثر عمى األىظهة اإلعبلهية هف خبلؿ ها تفرضً هف سمطة

كسياسة كفمسفة كثقافة ال تستطيع كسائؿ اإلعبلـ الخركج عىٍا كأم هحاكلة لمعهؿ خارج ٌذا
الىظاـ االجتهاعي العاـ كالذم يحتكم كسائؿ اإلعبلـ قد يحدث تصادها بيىٍها يؤدم إلى إخضاع
أحدٌها إلى سياسة اآلخر كفي الىٍاية ال تعهؿ كسائؿ اإلعبلـ خارج ٌذا الىظاـ االجتهاعي

السائد هٍها بمغت هكاىتٍا.

سابعا /البعد الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري:
يقصد بالبعد الحضارم ٌىا الهىطمقات الفمسفية كالركحية التي تهيز الهجتهعات البشرية

كالتي كاىت سببا في العديد هف الحضارات كالحضارة اإلسبلهية هثبل ،فكها أف الىظاـ اإلعبلهي
كثيؽ الصمة بالىظاـ االجتهاعي ٌك كذلؾ هع الىظاـ أك البعد الحضارم بحيث أف ٌذا األخير

يشكؿ بشكؿ أك بآخر اىتهاء كسائؿ اإلعبلـ إلى حضارة هعيىة.

()73

كبالىسبة لمهجتهعات العربية اإلسبلهية فإف هركز حضارتٍا ٌك الديف اإلسبلهي بهختمؼ

تجمياتً عمى كافة األصعدة كالذم ٌك هصدر القيـ الهجسدة في ٌذي الهجتهعات بهختمؼ

أىظهتٍا االجتهاعية ،السياسية ،االقتصادية ،الثقافية ،اإلعبلهية...كاإلىساف ككىً أداة تتجسد فيً
القيـ كطالها أىً هرتبط ببعد حضارم قيهي فٍك هٍيأ الستحضار ٌذي القيـ في أم ىشاط أك

هكقؼ أك رسالة أك اتصاؿ أك إعبلـ كٌىا تبرز قيهة البعد الحضارم ك القيهي في تشابكً ك

تقاطعً كاىدهاجً هع األىظهة الهختمفة كخاصة الىظاـ اإلعبلهي بحيث يحدد ٌذا البعد القيهي
قيهة الهضهكف كمها ارتبط باىتهاء حضارم قيهي يؤكد عمى هدل قدرتً في أف يككف إعبلها

قيهيا بهعىى كمهة القيهة كهصدرٌا.
خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمة:

بعد ٌذا الطرح لىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ ال بد لي في الىٍاية أف أثىي عمى جٍد

صاحب الىظرية عزي عبد الرحمف  -كهف تبعً في بىاءٌا كتطكيرٌا -ككىً قدـ لىا البديؿ األهثؿ
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عف كؿ األدبيات الغربية التي تكاد تككف عقيهة إذا ها أردىا أف ىدهجٍا هع الهجتهعات العربية

اإلسبلهية في إطار البحث كال ىىكر ككىٍا قدهت  -الىظريات الغربية -األرضية الهىٍجية
كالهعرفية لمىظرية كصاحبٍا إال أىٍا تفتقد إلى ركح االىتهاء الحضارم القيهي الذم يهيز

خصكصية كؿ هجتهع عف آخر.

كلٍذا فإف نظرية الحتمية القيمية في اإلعالـ كهبادرة هحمية تىطمؽ هف أسس كهبادئ

قيهية ال يجب الىظر إليٍا كجٍد بحثي كفقط كاىها حاف الكقت بعدها طرح لىا عزي عبد الرحمف

األرض الجاٌزة الصالحة لمبحث فيٍا عف القيهة كتجمياتٍا أصبح ال بد لىا هف االىطبلؽ إلى
الهيداف لتطبيقٍا كادراجٍا ضهف الىظريات الكبرل الهفسرة لمعهمية اإلعبلهية كاالتصالية.

كلها كاىت حجة العديد هف الباحثيف أف الىظرية تفتقد إلى تكضيح افتراضاتٍا كهىٍجيتٍا

لـ يغفؿ عزي عبد الرحمف ذلؾ كطرح لىا االفتراضات التي ىىطمؽ هىٍا في إطار الىظرية إضافة
إلى هىٍجية كاضحة كٌي الرؤية القيهية كأدكات صالحة لمدراسة زهاىا كهكاىا كهقياسا لمقيـ تهثؿ
في هقياس (ع س ف) أيف هف خبللً يهكف لمباحث في الظاٌرة اإلعبلهية استخراج جهمة قيـ

صىفٍا صاحب الىظرية إلى عدة أبعاد.

ككها أىً لكؿ ىظرية هفاٌيهٍا الخاصة طرح عزي عبد الرحمف هفاٌيـ هتعددة تخدـ كتربط

أجزاء الىظرية بعضٍا البعض كتحدد لمباحثيف هىظكهة هفاٌيهية ذات بعد حضارم قيهي.

كألىً يعمـ أف دراسة الظاٌرة اإلعبلهية ال يخرج عف ىطاؽ العىاصر الهحددة لٍا ،اجتٍد

عزي عبد الرحمف ليحدد لىا ىهكذجا كاضحا لعىاصر العهمية اإلعبلهية كاالتصالية كيتككف هف
سبعة عىاصر أساسية اثىاف هىٍا هف جٍد صاحب الىظرية.
كعميً ال يجب أف يبقى الحديث عف الىظرية ىظريا فقط بؿ ال بد هف اعتهادٌا كأساس

لمبحث في الظكاٌر اإلعبلهية كاالتصالية بهختمؼ أبعادٌا كادراجٍا كهحكر أكاديهي ٌاـ لمطرح
كالىقاش كالبحث كالتأصيؿ بعيدا عف كؿ الخمفيات الذاتية ألىٍا بالفعؿ فكر إعبلهي هتهيز.
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