
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي                                                                                                                        
 8102 يىَيى / أبريم  - عشر انتاسعانعدد  - انسادستانسُت    - دوريت عهًيت يحكًت تصدرها انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 

 
  

  ٍحتهُم َقذٌ نظبهرح اإلقصبء انريزٌ -انسُبسٍ نهًرأح يف انتهفزَىٌ انعًىيٍ اجلزائرٌ احلضىر اإلعالي 

 

 9ص  ... (3الجزائر جامعة ) رضوان بو جمعة /د.أ                                                                         
 (3الجزائر جامعة )راجعً عٌشوش                                                                                

 

 ٌاألخجبر انسهجُخ عهً شجكبد انتىاصم االجتًبعٍ وعالقتهب مبستىي انقهق انسُبسٍ نذي انشجبة انسعىد 
 دراسخ يُذاَُخ عهً عُُخ يٍ انشجبة اجلبيعٍ        

 
 
 

 33ص   ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) سعود آلسعد بن سعود بن محمد  /دم.أ.                                   
                                                        

 

 ىطٍ انعريبأثر اإلعالو املقروء عهً يُظىيخ انقُى يف ان 
     

 73ص   ... (البحرين -الجامعة الخليجية ) أ.م.د/ صابر حارص محمد                                                               
 

 ُىَخ نهًُتج عتأثري استخذاو يفهىو انعالقبد انعبيخ انتسىَقُخ عهً انقًُخ امل 
                                                                  دراسخ عهً عًالء شركبد األنجبٌ انعبيهخ يف انسعىدَخ

 93ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) حمد بن ناصر الموسى /د                                             
 

 
 

  ثبنقُىاد انفضبئُخ املتخصصخ نطفماملعبجلخ اإلعاليُخ نهقضبَب انصحُخ وانجُئُخ ثبحلًالد اإلعاليُخ املقذيخ                   
 يب قجم املذرسخ

 323ص( ...  أم القرىجامعة ) إٌمان فتحً عبد المحسند/                                                                       

 ( بور سعيدجامعة ) سلوى علً الجٌارد/                                                                             
 

 

 دراسخ يُذاَُخ -نغتهى انعرثُخ عهً  واَعكبسهثبنهغخ اإلجنهُزَخ  تقُُى انشجبة نذراسخ ختصص اإلعالو  

 367ص...   (اإلمارات - للعلوم والتكنولوجيا العينجامعة ) د/ مٌرهان محسن طنطاوي                                       
 

 شرعُخ شرعُخ وسبئم اإلعالو                                                                                

 203ص( ...  المغرب - عبد المالك السعديجامعة ) د/ عبد السالم أندولسً                                                        

 دراسخ تطجُقُخ عهً اجلًهىر - انعبيخ انعالقبد يطجىعبد فبعهُخ 
 233ص( ...  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) صقر علً الرحمن عبد رلى                                                        

 :رسبئم عهًُخيهخصبد 
 

 فبعهُخ استخذاو أسبنُت االتصبل انتسىَقٍ املتكبيم يف يصر 

 وحتهُهُخ عهٍ عُُخ يٍ انشركبد انىطُُخ ويتعذدح اجلُسُبددراسخ يُذاَُخ  

 237ص   ( ...األزهرجامعة ) محمد حسنً حسٌن محروس                                                               

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمل السابقعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 هللابركات عبد العزٌز محمد عبد  /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -علوم اإلعالم واالتصال أستاذ اإلعالم بقسم 

 

 

 

 يجهت بحىث انعالقاث انعايت انشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت عهًيت يحكًت

 

 2018 ٌونٌو/  أبرٌل - السادسةالسنة  - عشر التاسعالعدد 
 

 

 يؤسسها 

 رئيس يجهس اإلدارةو
   

 حاتى يحًد عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس انتحرير

 انسيد عجىةأ.د/ عهي 

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 انتحرير ايديـر

 / يحًد يعىض إبراهيىأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRAاال تشب  خ ثـ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 يحًىد يىسف يصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 يساعدو انتحرير                   

 د/ رزق سعد عبد انًعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا يحًد انسُىسيأ.و.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل يحًد
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اٌد/ َصر انديٍ عبد انقادر عثً  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 عهي حسيٍ انًيهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعهي حًد أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 انًراسالث

 انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf


1028انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت © حقىق انطبع   

 جّيع حمىق اٌطجع ِحفىظخ.

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.

 

 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕسوخ اٌّطجى خ                                                                      
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثمانيأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثاني - عشر من المجمة التاسعوفي العدد     
والمساعدين كذلك  المشاركينألساتذة لو  لألساتذة اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو  ،الباحثين
 .والماجستير الباحثين لمناقشة الدكتوراه

من  –رضوان بو جمعةد/ أ.: لكل من 2جامعة الجزائر من امقدمً  مشترًكا ثًانجد بحففي البداية       
الحضور اإلعالمي السياسي لممرأة "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  راجعي عيشوش، (الجزائر)

 ".في التمفزيون العمومي الجزائري تحميل نقدي لظاىرة اإلقصاء الرمزي
 من -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  –سعود بن محمد آل سعودسعد بن  /دأ.م.: أما      

األخبار " ميدانية عمى عينة من الشباب الجامعي  بعنوان: فقدم دراسة( المممكة العربية السعودية)
  ".  السمبية عمى شبكات التواصل االجتماعي وعالقتيا بمستوى القمق السياسي لدى الشباب السعودي

أثر دراسة عن: " ،(مصر)من  - الجامعة الخميجية بالبحرين –صابر حارص محمدد/ أ.م. وقدم:     
 ".اإلعالم المقروء عمى منظومة القيم في الوطن العربي

المممكة )من  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  – حمد بن ناصر الموسىد/  قدمبينما      
تأثير استخدام مفيوم  عن: " األلبان العاممة في السعودية عمى عمالء شركات دراسة ،(العربية السعودية

 ."العالقات العامة التسويقية عمى القيمة المعنوية لممنتج



دراسة مشتركة  تقدم( مصر)من  - أم القرىجامعة  – إيمان فتحي عبد المحسن حسيند/ أما       
المعالجة اإلعالمية لمقضايا  " عن: )مصر( من –جامعة بور سعيد  –د/ سموى عمي إبراهيم الجيار مع 

 ".الصحية والبيئية بالحمالت اإلعالمية المقدمة بالقنوات الفضائية المتخصصة لطفل ما قبل المدرسة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - العينجامعة  – ميرهان محسن محمد السيد طنطاويد/  تبينما قدم     
 ". دراسة ميدانية –تقييم الشباب لدراسة تخصص اإلعالم بالمغة اإلنجميزية وانعكاسو عمى لغتيم العربية "

       

 ورقة عممية، (المغرب)من  –عبد السالم أندلوسي د/ قدم – عبد المالك السعديجامعة ومن       
 ."شرعية شرعنة وسائل اإلعالم" بعنوان:

 من –/ رلى عبد الرحمن عمي صقر  قدمت الباحثة الدكتوراهعمى درجة  اضمن متطمبات حصوليو      
 –من رسالتيا لنيل درجة الماجستير بعنوان: " فاعمية مطبوعات العالقات العامة  الً بحثًا مست)مصر(، 

 دراسة تطبيقية عمى الجميور".
عرًضا لرسالة )مصر( من  –جامعة األزىر  –محروس  حسين محمد حسني وأخيًرا يقدم الباحث/     
دراسة ميدانية وتحميمية  -فاعمية استخدام أساليب االتصال التسويقي المتكامل في مصر ": بعنوان هدكتورا

 عمى عينة من الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات".
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعي ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي  وأخيرًا وليس آخًرا ندعو      

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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 وطن العريبأثر اإلعالم املقروء على هنظوهة القين يف ال
 

 حارص محمدصابر  /دم..أ                                                           
                                                           dr.saber.harish@gulfuniversity.edu.bh 

 بالبحرين الخليجيةجامعة ال                                                                                               
 

    :خصلمال
الدراسة إلى بناء أساس نظري لموضوع قياس أثر اإلعالـ المقروء عمى القيـ بالوطف  تسعى ىذه        

العربي، مما يسيـ في فتح المجاؿ لدراسات تطبيقية عديدة مرتبطة بالتغيرات القيمية التي ىزت أركاف 
قياس  ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ناقشت الدراسة أربعة محاور رئيسية تتعمؽ بكيفيةـ3122الوطف العربي بعد

األثر، ومعالـ خريطة القيـ التقميدية والحديثة، ومظاىر تأثر القيـ باإلعالـ المقروء، ورصد القيـ األكثر 
 تأثرًا في المرحمة الراىنة.

 ، ـ3122واعتمدت الدراسة بشكؿ أساسي عمى مسح الدراسات والمقاالت المتصمة بالموضوع قبؿ وبعد 
في منظومة القيـ مف خالؿ ثمانية مداخؿ ىي: الدوافع،  وتوصمت إلى إمكانية قياس أثر اإلعالـ

االحتياجات، االتجاىات، العادات والتقاليد، األعراؼ، المعتقدات، السموؾ، الثقافة، ورصدت الدراسة عدة 
كسابيا ضمف عممية التنشئة  مظاىر تتأثر بيا القيـ بدءًا مف عممية تشكيؿ القيـ ونقميا وترتيبيا وا 

رًا بإحداث الصراع القيمي عمى مستوى األفراد والمجتمعات، وانتياًء بعممية تغيير القيـ، االجتماعية، ومرو 
 .ونشر القيـ الجديدة

 يا البالدتبروز قيـ بعينيا تأثرت بفعؿ السيولة الصحفية واإلعالمية التي شيدوأبرزت الدراسة  
الحياة االجتماعية وتركت آثارىا التربوية  ولكنيا انعكست عمى سياسية عمى أنيابدت و  ،3122بعد

قيمة االعتداؿ في مقابؿ قيمة ، قيمة التسامح في مقابؿ قيمة التعصب، ومف أىميا: والنفسية بشكؿ عاـ
قيمة المشاركة في مقابؿ ، الكبت قيمة الحرية في مقابؿ، قيمة الحوار في مقابؿ قيمة المناورة، التطرؼ

، قيمة الفوضى في مقابؿ قيمة االلتزاـ، يمة المواطنة في مقابؿ قيمة التمييزق، الالمباالة والسمبية قيمة
 .االنتماء الوطنيإعالء في مقابؿ  واأليدولوجي السياسي تفضيؿ االنتماءقيمة 

 مقدمة:
تسػػػعى ىػػػذه الدراسػػػة بعػػػد ضػػػبط مفاىيميػػػا وتحديػػػد العوامػػػؿ المتداخمػػػة مػػػع متغيراتيػػػا واإلشػػػارة إلػػػى        
 اإلجابة عمى أربعة تساؤالت رئيسية:  إلى المنيجيةطبيعتيا 

 عمى منظومة القيـ بالوطف العربي في ضوء خفوت األثر ءكيؼ يمكف قياس أثر اإلعالـ المقرو   -
 المباشر لذلؾ، واعتماد الدراسة مداخؿ تأثير غير مباشرة يمكف لمصحافة التعامؿ معيا باعتبارىا مف   
 )الدوافع، االحتياجات، االتجاىات، العادات والتقاليد، األعراؼ، :مظاىر ومكونات القيـ وىي    
 .المعتقدات، السموؾ، الثقافة(    

http://www.epra.org.eg/
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 ؟ما معالـ خريطة القيـ التقميدية والحديثة في الوطف العربي -
كسابيا ضمف -  ما مظاىر تأُثر القيـ باإلعالـ المقروء في الوطف العربي، بدءًا مف عممية تشكيؿ القيـ وا 
 ممية التنشئة االجتماعية، ومرورًا بإحداث الصراع القيمي عمى مستوى األفراد والمجتمعات، وانتياءً ع   
 ؟بعممية تغيير القيـ ونشر القيـ الجديدة   
 ؟إلى أي مدى يمكف رصد القيـ األكثر تأُثرًا بوسائؿ اإلعالـ في الوطف العربي بالمرحمة الراىنة -
 

 :والمنهجي لمورقةاإلطار المفاهيمي أواًل: 
 

عمػػى نحػػو عممػػي، ُتحػػدد ىػػذه المتغيػػرات أواًل  الدراسػػة خمسػػة متغيػػرات يجػػب ضػػبطيا أواًل لكػػي تسػػير     
المفاىيـ الواردة بيا، وتوضح المتغيػرات المتداخمػة مػع منظومػة القػيـ مػف جانػب ومػع اإلعػالـ المقػروء مػف 

بػرز القػيـ جانب آخر، وتفصؿ في شبية التأثير مف عدمو بالنسبة لإلعالـ المقروء عمى منظومة القػيـ، وتُ 
 .الراىنة تأُثرًا في المرحمةاألكثر 

فالمفاىيـ الجديدة التي ربما لـ تنتشر بعد عمى نطاؽ واسػع فػي أدبيػات وسػائؿ اإلعػالـ المقػروء يجػب  -2
لػػػى المنػػػتظـ منػػػو فػػػي إلأف تراعػػػي امتػػػداد مفيومػػػو إلػػػى المضػػػموف ا لكترونػػػي أيضػػػًا ولػػػيس الػػػورقي فقػػػط، وا 

حقِّػػؽ إلػػى حػػد مػػا شػػمولية الصػػدور بشػػكؿ دوري وبشػػكؿ مؤقػػت أيضػػًا، خاصػػة أف مراعػػاة ىػػذه الضػػوابط تُ 
مجموعػػة )، ووفقػػًا لػػذلؾ فػػإف اإلعػػالـ المقػػروء يعنػػي لوطف العربػػيالمفيػػـو وتتناسػػب مػػع منظومػػة القػػيـ بػػا

الجرائػػػػػد والمجػػػػػالت، والسالسػػػػػؿ الصػػػػػحفية مػػػػػف الكتػػػػػب والكتبيبػػػػػات، والنشػػػػػرات والممصػػػػػقات والمطويػػػػػات 
يػة وغيػر منتظمػة سػواء كانػت عامػة أو والمنشورات التي تصدر بصفة دورية ومنتظمػة أو بصػفة غيػر دور 

( الواحػد أو معظػـ األقطػار العربيػة ُمتخصصة في مضمونيا وجميورىا، وسواء كانػت عمػى مسػتوى القطػر
نترنػػت ومػػا يتناقمػػو أفػػراد ومواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي مػػف إلباإلضػػافة إلػػى مواقػػع الصػػحؼ الورقيػػة عمػػى ا

 أخبار منشورة بيذه الصحؼ.
 وطف العربػيتعمػؿ فػي الػ يفتعنػي: مجموعػة المبػادئ والمعػايير التػ وطف العربػيفي ال أما منظومة القيـ -

أو أغمبو سواء صراحة أو ضمنيًا وتعطي لإلنجازات معنى، ويتميز المجتمػع  عربيويتمسؾ بيا المجتمع ال
بطراز مف الثقافة يالئمو، كما تنطوى كؿ ثقافة عمى عدد مف القيـ التى ترسـ لمناس حػدود التفكيػر  عربيال

ـ  فػإف القػيـوالسموؾ والعمؿ،  معػايير اجتماعيػة لمػا يجػب أف تكػوف عميػو حيػاة المجتمػع أو الفػرد أو  ومف ثػ
وبصػيغة المفػرد فػإف (  2) قيػاسالجماعة، ومقاييس ُيقػدر بيػا مػدى بعػد الفعػؿ اإلنسػانى أو قربػو مػف ىػذا الم

بمجموعػػة المبػػادئ والمعػػايير التػػي وضػػعيا  ميتػػدياً القيمػػة ىػػي الحكػػـ الػػذي يصػػدره اإلنسػػاف عمػػى شػػيء مػػا 
  (3)والذي يحدد المرغوب فيو والمرغوب عنو مف السموؾ المجتمع الذي يعيش فيو،

جغرافيػػة ذات تػاريل ولغػػة وثقافػػة مصػطمح سياسػػي عمػى منطقػػة ك: أو العػػالـ العربػػي وطف العربػيالػػ يطمػؽو 
وديف مشترؾ تمتػد مػف المحػيط األطمسػي غربػًا إلػى بحػر العػرب والخمػيش العربػي شػرقًا، شػاماًل الػدوؿ التػي 

ومػع بدايػة الثمانينػات شػيد الػوطف ، (4) جامعة الدوؿ العربية في غرب آسيا وشماؿ أفريقيػا وشػرقيا ضميات
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سػت دوؿ وىػي السػعودية والكويػت وعمػاف  يضػـانذز٘  لخميجػيالعربي ظيور تكتالت مثؿ مجمس التعػاوف ا
الثقافيػػة بػػيف سػػكاف عيػػة و االجتماؽ الػػروابط التاريخيػػة والدينيػػة و اإلمػػارات، تتشػػابو فػػي عمػػوقطػػر والبحػػريف و 

جػػػؿ الوحػػػدة أالمنطقػػػة والرقعػػػة الجغرافيػػػة المنبسػػػطة ذات البيئػػػة الصػػػحراوية، وتطمعػػػات أبنػػػاء المنطقػػػة مػػػف 
 ـ:2:9مواجية دوؿ المنطقة لتحديات األمف و التنميػة، كمػا ظيػر اتحػاد المغػرب العربػي فػي ، و اإلقميمية

موريتانيػا لعوامػؿ تاريخيػة وثقافيػة وحضػارية ودينيػة ائػر وتػونس وليبيػا و الجز مف خمػس دوؿ ىػي: المغػرب و 
مكويػػػت يضػػػًا بػػػنفس العػػػاـ مجمػػػس التعػػػاوف العربػػػي الػػػذي ظيػػػر قبػػػؿ الغػػػزو العراقػػػي لأة، كمػػػا ظيػػػر متشػػػابي

فقسػػـ الػػوطف العربػػي إلػػى  ـ3122وانتيػػى معػػو وكػػاف يضػػـ العػػراؽ ومصػػر والػػيمف واألردف، ثػػـ جػػاء عػػاـ 
 (5) تيارات سياسية وأيدولوجية ومذىبية ال تزاؿ األمة تعاني مف تداعياتيا

 اً متغيػػر  وطف العربػػي، وقػػيـ الػػمسػػتقالً  اً متغيػػر  دراسػػةمتغيػػرات الدراسػػة: ُيمثػػؿ اإلعػػالـ المقػػروء فػػي ىػػذه ال -3
، غيػػػر أف الضػػػبط المنيجػػػي والعممػػػي يتطمػػػب اإلشػػػارة إلػػػى أف اإلعػػػالـ المقػػػروء ال يعمػػػؿ بمفػػػرده فػػػي اً تابعػػ

، ولكنو يعمػؿ جنبػًا إلػى جنػب مػع عوامػؿ أخػرى إعالميػة وغيػر إعالميػة يـ العربيةالتأثير عمى منظومة الق
دي واالتصػػػاؿ المباشػػػر، والمؤسسػػػػات منيػػػا: اإلعػػػالـ المسػػػموع والمرئػػػي واإلعػػػالـ الجديػػػػد واإلعػػػالـ التقميػػػ

األسرية والدينية والتعميمية والسياسية واالقتصادية والثقافية إضػافة إلػى الواقػع والمنػاخ العػاـ وخاصػة درجػة 
، واألىػػـ مػف ذلػؾ ىػو اإلشػارة إلػػى وجػود عوامػؿ أخػرى تتػداخؿ مػػع (6)أو معػدؿ االسػتقرار السػائد بػالمجتمع

ت والتقاليد واألعراؼ والمعتقػدات واالتجاىػات وأنمػاط السػموؾ والمعمومػات منظومة القيـ، مف أىميا: العادا
والمعارؼ، وىي عوامؿ تتأثر جميعيا بالقيـ وتؤثر فييا، فالقيـ ىػي التػي ُتحػدد االتجاىػات وأنمػاط السػموؾ 

تػػأثير والتفكيػػر، كمػػا أف القػػيـ تتػػأثر بالمعمومػػات والمعػػارؼ والعػػادات والتقاليػػد واألعػػراؼ، وىػػذا ىػػو مػػدخؿ 
اإلعالـ عمييا، ألف اإلعالـ يمارس تأثيره عمى القػيـ بطريػؽ غيػر مباشػر عبػر نشػر المعمومػات والمعػارؼ 
والمسػػتحدثات التػػي تييػػا المنػػػاخ لتغييػػر القػػيـ أو ينػػػاقش العػػادات والتقاليػػد ويحوليػػػا إلػػى قضػػايا رأي عػػػاـ 

 يختمؼ الناس حوليا. 
متخصػػص مػػف الوىمػػة األولػػى عػػدـ وضػػوح العالقػػة يشػػتبو عمػػى الباحػػث غيػػر المتخصػػص أو حتػػى الو  -4

نتيجػػة لعوامػػؿ عديػػدة مػػف أىميػػا: تزايػػد نسػػب األميػػة،  عامػػة بػػيف اإلعػػالـ المقػػروء والقػػيـ فػػي الػػدوؿ الناميػػة
وانخفػػاض المسػػتوى االقتصػػادي الػػذي ال يسػػمح بشػػراء الجرائػػد والمجػػالت، وصػػعوبة وصػػوؿ الصػػحؼ إلػػى 

لصػػػالح ثقافػػػة  ، وتراجػػػع عػػػادات القػػػراءة بشػػػكؿ عػػػاـ(7)وشػػػرائيا مػػػف المدينػػػة معظػػػـ منػػػاطؽ الباديػػػة والريػػػؼ
وطف العربػػي ووصػػوليا إلػػى فػػي الػػنترنػػت إلوا، وانتشػػار األطبػػاؽ الفضػػائية الصػػورة والتواصػػؿ االجتمػػاعي

، غيػػر أف الدراسػػات القديمػػة التػػي أجريػػت قبػػؿ ظيػػور الفضػػائيات وانتشػػارىا أظيػػرت وجػػود الباديػػة والريػػؼ
كمػا تبػي ف مػف المقػابالت  - إضػافة إلػى (8)شبو حضرية اطؽحافة في تغير القيـ االجتماعية بمنتأثير لمص

لقػػيـ الحريػػة والديموقراطيػػة والمشػػاركة السياسػػية بمختمػػؼ صػػورىا  اقوًيػػ اأف ىنػػاؾ بػػروزً  -الجماعيػػة أيضػػًا 
السياسػػية واالقتصػػادية  وقيمػػة  الحػػوار والمحػػاورة والمنػػاظرة والجػػدؿ فػػي الشػػأف العػػاـ  والقضػػايا واألحػػداث

 واالجتماعية والدينية الجارية. 
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بفعػػؿ السػػيولة أصػػبحت محػػؿ اىتمػػاـ اإلعػػالـ والػػرأي العػػاـ  ـ3122عربيػػة بعػػد عػػاـ بػػروز لقػػيـ  ثمػػة -5
كالحريػػػة والحػػػوار   كمػػػو عمػػػى مسػػػتوى الكػػػالـ والفعػػػؿ لعربػػػيالسياسػػػية واإلعالميػػػة التػػػي أغرقػػػت المجتمػػػع ا

، وقػػػيـ بمسػػػتوياتو المتعػػػددة والعدالػػػة االجتماعيػػػة والمسػػػاواة وسػػػيادة القػػػانوفنتمػػػاء واال والمواطنػػػة والمشػػػاركة
 تطرؼ.كالتحيز والصراع والتعصب وال خرى أ
واألىـ مف ذلؾ ىو نظرية انتقاؿ المعمومات عمى مرحمتيف والتي خمصت إلى أف المعمومات واألفكػار  -6

ثػػـ ظيػػور نمػػاذج أخػػرى عديػػدة تتعمػػؽ  (9)الجمػػاىيرتنتقػػؿ مػػف الوسػػائؿ إلػػى قػػادة الػػرأي ومػػنيـ إلػػى عامػػة 
بتأثيرات وسػائؿ اإلعػالـ عمػى السػموؾ والثقافػة والمجتمػع والقػيـ  والػرأي العػاـ  أثبتػت أف التػأثير اإلعالمػي 

ـ  فػإف  (:)يمكف أف يتـ عمى مراحؿ متعددة وليس مرحمتيف فقػط، ووفقػًا لنمػاذج دائريػة وليسػت خطيػة ومػف ثػ
سواء كاف تأثير اإلعالـ  العربيةتجاه البحث في أثر اإلعالـ المقروء عمى منظومة القيـ ىذه الورقة تدفع با

بطبيعػػة الػػدور الػػذي يقػػوـ بػو، وسػػواء كػػاف تػػأثيرًا مباشػػرًا مػػف  اً المقػروء قائمػػًا بالفعػػؿ أو تػػأثيرًا محػػتماًل مرىونػ
المعمومػػات مػػف الصػػحافة إلػػى عامػػة  أو تػػأثيرًا غيػػر مباشػػر تنتقػػؿ فيػػو  والمثقفػػيف الصػػحافة إلػػى المتعممػػيف

عمػػػى مراحػػػؿ متعػػػددة ودائريػػػة، وسػػػواء كػػػاف ذلػػػؾ تػػػأثيرًا باتجػػػاه القػػػيـ  األميػػػيفالفئػػػات المتعممػػػة ومنيػػػا إلػػػى 
 اإليجابية أو القيـ السمبية. 

  

 :: مداخل تأثير اإلعالم المقروء في القيمثانياً 
لمجتمػع بشػكؿ مباشػر نتيجػة ارتبػاط ا عربيػةالقيـ ال عمى منظومةاإلعالـ المقروء  ال تتـ عممية تأثير      
جديػػػد أو تتقبمػػػو تأكثػػػر بعػػػادات وتقاليػػػد وأعػػػراؼ وثقافػػػة واتجاىػػػات تميػػػؿ إلػػػى المحافظػػػة وتػػػرفض ال العربػػػي

بصعوبة، ولذلؾ يجب عمى الباحث اإلعالمػي أف يتحػرى مػداخؿ عديػدة لتػأثير اإلعػالـ فػي منظومػة القػيـ 
اتيػػا كالثقافػػة والواقػػع والمجتمػػع الػػذي يتػػأثر مباشػػرة بوسػػائؿ اإلعػػالـ، منيػػا مػػا ىػػو يػػؤثر فػػي القػػيـ ذ العربيػػة

وتوجد العديد مف الدراسات التي تؤكد التأثير المتعاظـ لوسائؿ اإلعالـ في الثقافػة إلػى الحػد الػذي توصػؼ 
فيػو بو ثقافة المجتمعات بأنيا ثقافػة إعالميػة، إضػافة إلػى تػداخؿ الواقػع مػع اإلعػالـ إلػى الحػد الػذي يعتقػد 

البعض أف خطاب اإلعالـ ىو خطاب الواقع رغـ ما بينيما مف تبايف يصؿ إلى حد اتياـ اإلعالـ بتزييؼ 
 خطاب الواقع.

كمػػا يمكػػف أف تتػػأثر القػػيـ بوسػػائؿ اإلعػػالـ مػػف جانػػب آخػػر يشػػمؿ مكونػػات ىػػذه القػػيـ ومظاىرىػػا،       
ع والحاجػػات ىػػي مظػػاىر أو مكونػػات لمقػػيـ، فالعػػادات والتقاليػػد واألعػػراؼ واالتجاىػػات واالىتمامػػات والػػدواف

رىػػػا بوسػػػائؿ اإلعػػػالـ يػػػنعكس بالضػػػرورة عمػػػى منظومػػػة القػػػيـ، وفيمػػػا يمػػػي: عرضػػػًا ليػػػذه ثُ وبالتػػػالي فػػػإف تأُ 
 فػي الػوطف العربػيالمداخؿ حتى يتسنى لمباحث اإلعالمي قياس أثر اإلعػالـ المقػروء عمػى منظومػة القػيـ 

 عبر مداخؿ واضحة ومتعددة.    
: يسػػػتعيف الفػػػرد فػػػي عمميػػػة تحقيػػػؽ أو إشػػػباع احتياجاتػػػو بػػػالقيـ لُتحػػػدد لػػػو نسػػػؽ القػػػيـ والحاجػػػات مػػػدخؿ -

 .(21)اختياراتو والمفاضمة بيف اختيار نوعية االحتياجات وأساليب إشباعيا أو تحققيا
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: الػػدافع حالػػة شػػعورية تػػدفع االنسػػاف أو الكػػائف الحػػي عامػػة نحػػو ىػػدؼ أو سػػموؾ مػػدخؿ القػػيـ والػػدوافع -
لتبريػر  اأو غير مناسب(، ولكنو لػـ يحمػؿ رؤيػة أو تصػورً  امعيف )ضغوط لتوجيو السموؾ سواء كاف مناسبً 

كػـ عميػو كمػا ىػو الحػاؿ فػي القػيـ التػي تمػدنا بالمعيػار الػذى ُيقػيلـ أو يحكػـ عمػى سػػموؾ حىػذا السػموؾ أو ال
  (22)الناس أو األشياء أو األحداث 

ـ االىتمامات بالتفضيالت واالختيارات التي قد تترتب عمى اتجاىات : يرتبط مفيو مدخؿ القيـ واالىتمامات
أو قػػيـ بعينيػػا، وليسػػت بالضػػرورة أف تكػػوف االىتمامػػات مثاليػػة أو معياريػػة أو تتفػػؽ مػػع معػػايير ُتحػػدد مػػا 

 .(23)ينبغي أو ما ال ينبغي، ألنيا )االىتمامات( تأتي كمظاىر وليست كمعايير
لمعتقدات أفكارًا وعالقات يؤمف بيا الفرد إيمانػًا راسػخًا، أفكػارًا كميػة بالعػالـ : تحمؿ امدخؿ القيـ والمعتقدات

الطبيعي واإلنساني واالجتماعي، أفكارًا إما صحيحة أو مزيفػة، إمػا موجػودة أو غيػر موجػودة، بينمػا تحمػؿ 
القػػػيـ طبيعػػػة معػػػارؼ تقويميػػػة ُتمكػػػف الشػػػخص أف يختػػػار مػػػا ىػػػو حسػػػف وسػػػيا أو مػػػا ىػػػو مرغػػػوب وغيػػػر 

القيـ  فرع  أو نوع مف المعتقدات التصاليا باألحكاـ التى يصدرىا اإلنسػاف عمػى  وبالتالي فإف (24)غوبمر 
        (25)أما المعتقد فيو حكـ يتناوؿ الواقع ويركز إلى حد ما عمى اإليماف موضوع أو موقؼ معيف

أمػػا القػػيـ فيػػى مقػػاييس االتجاىػػات ىػػى ميػػوؿ لمشػػعور والفعػػؿ والسػػموؾ بطػػرؽ مختمفػػة،  القػػيـ واالتجاىػػات:
ومػػف المسػػتحيؿ أف يكػػوف ىنػػاؾ إنسػػاف بغيػػر اتجاىػػات  (26)لكػػؿ مػػا ىػػو حسػػف أو مفضػػؿ أو مرغػػوب فيػػو

معينػػة يػػؤمف بيػػا ويػػتحمس ليػػا ويػػدافع عنيػػا، واتجاىػػات أخػػرى قػػد يرفضػػيا بضػػراوة وعػػدواف، وثالثػػة قػػد ال 
تجاىات مما يحيط بالفرد مػف أشػخاص يتحمس ليا وال يؤمف بيا وال تحتؿ عنده أى اىتماـ، وتتخذ ىذه اال

 . (27)أو طبقات اجتماعية أو عقائد دينية أو نظـ سياسية واقتصادية موضوعًا ليا
والقػيـ أعػػـ وأشػمؿ مػػف االتجاىػات، وُتشػػكؿ مجموعػة االتجاىػػات فيمػا بينيػػا عالقػة قويػػة لتكػوف قيمػػة 

موضػػوع االتجػػاه أو مضػػمونو،  معينػػة، أي أف القػػيـ ىػػي االتجاىػػات فػػى صػػورتيا العامػػة وىػػي التػػي تقػػدـ
، واالتجػاه ُيحػدد السػموؾ بينمػا ُتحػدد القيمػة االتجػاه والسػموؾ  (28) واالتجاىػات ىػى قػيـ بموضػوعات محػددة

معػػًا، والقيمػػة تتضػػمف معيػػارًا لمػػا ينبغػػي أف يكػػوف بينمػػا ال يتضػػمف االتجػػاه ذلػػؾ، واالتجاىػػات تعتمػػد عمػػى 
القيـ وتعتبر وظائؼ ليا، كما أف االتجاىات أكثر قابمية لمتغيير مف القيـ وتختمؼ مف جماعة ألخرى ومف 

  (29)خر داخؿ الثقافة الواحدة، ويحمؿ الشخص مف القيـ أقؿ بكثير مما يحممو مف االتجاىات شخص آل
ذا كاف االتجاه ذو طبيعة معرفية ووجدانية وسموكية فػإف المعتقػد ذو طبيعػة معرفيػة ومعموماتيػة وال  وا 

لمعتقػػد لػػو القػػوة يتصػػؼ بالصػػفة االنفعاليػػة التػػى تعػػد مكونػػًا جوىريػػًا فػػى االتجػػاه، وفػػى نفػػس الوقػػت فػػإف ا
 (:2)اإللزامية الموجودة فى القيـ

: تتعمؽ العادة بالسموؾ الخاص، بينما يتعمؽ التقميد بسموؾ المجتمع ككؿ، القيـ والعادات والتقاليدمدخؿ  -
والعػػػادات والتقاليػػػد ىػػػى عبػػػارة عػػػف إطػػػارات لمسػػػموؾ وقوالػػػب لمتفكيػػػر والعمػػػؿ ارتضػػػاىا المجتمػػػع بعػػػد عػػػدة 

ت الكػػافى عمييػػا أصػػبحت ميابػػة، ومػػف يخػػرج عنيػػا يمقػػى المػػـو أو العقػػاب، وتعتبػػر تجػػارب، وبمػػرور الوقػػ
        (31)الجماعة قدسية العادات والتقاليد مف قدسيتيا
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وتعػػػد العػػػادات االجتماعيػػػة بمثابػػػة قاعػػػدة أو معيػػػار لمسػػػموؾ الجمعػػػى تشػػػير إلػػػى األنمػػػاط السػػػموكية 
عض األحياف وخاصة في الريؼ والبدو تقػـو العػادة مقػاـ المشتركة وأفعاؿ الناس التى تعودوا عمييا، وفى ب

 (32)القانوف فى الجماعة
ومػػػف العػػػادات الجماعيػػػة مػػػا ىػػػو إيجػػػابى ونػػػافع لمحيػػػاة االجتماعيػػػة حيػػػث يػػػؤدى إلػػػى تعزيػػػز وحػػػدة 
المجتمع وتقوية الروابط بيف أفراده والتجانس فى تصرفاتيـ، ومنيا ما ىو سمبى وضػار يعمػؿ عمػى إشػاعة 

ومػف ىنػا فقػد تكمػف أىميػة العػادات االجتماعيػة ودورىػا ،  (33)ف أعضائو ويعوؽ استقرارىـ وتقدميـالفرقة بي
مف دسػتور المجتمػع غيػر المكتػوب، ودعامػة جوىريػة مػف دعػائـ تراثػو الثقػافى،  ميـالوظيفى فى أنيا جزء 

 .(34)وتماسكومًا مف عوامؿ االستقرار االجتماعى والمحافظة عمى كياف المجتمع ُميوعاماًل 
وعنػػدما تقػػوى العػػادات وتشػػتد نتيجػػة تكػػرار الممارسػػة وشػػدة الشػػيوع فإنيػػا تتحػػوؿ إلػػى تقاليػػد، والتقاليػػد 
ىى مجموعة مف األنماط السموكية الجمعية الموروثة والتى تنتقؿ مف السمؼ إلى الخمؼ، وبذلؾ فيى ذات 

سيًا مػف المتغيػرات التػى توجػو عالقػة األفػراد أثر كبير فى نشاط الجماعة وتفاعؿ أفرادىا وتعتبر متغيرًا أسا
وبيػذا تعػد التقاليػد بجانػب القػيـ مصػدرًا أساسػيًا مػف مصػادر اإللػزاـ والتشػريع ،  (35)بعضيـ بػالبعض اآلخػر

 . (36)لمقاعدة والقانوف والحكـ عمى السموؾ وتربطيا بالقيـ عالقة تبادلية افى الجماعة باعتبارىا أساسً 
العػػػرؼ ىػػػو مػػػا درج النػػػاس عمػػػى إتباعػػػو مػػػف قواعػػػد معينػػػو فػػػى شػػػئوف حيػػػاتيـ : مػػػدخؿ القػػػيـ واألعػػػراؼ -

وبالتػالي   (37)وشعورىـ بضرورة احتراميا، وىي معايير جامدة حازمة تتحكـ فى السػموؾ األخالقػى والػدينى
فيي أقرب لمقيـ مف العادات والتقاليد، ووسيمة ميمة وأساسية فى الضبط االجتماعى ورعاية القػيـ الروحيػة 
والخمقيػػة، ويػػرتبط العػػرؼ بالناحيػػة العقائديػػة والعقميػػة، بينمػػا تػػرتبط العػػادات فػػى معظميػػا بأفعػػاؿ وأعمػػاؿ، 

ىء وفػػى حػػدود ضػػيقة، وتختمػػؼ األعػػراؼ ويخضػػع العػػرؼ لمتطػػور شػػأنو شػػأف العػػادات غيػػر أف تطػػوره بطػػ
عف القيـ فػى أنيػا قػد ال تكػوف معػايير مثاليػة وتختمػؼ مػف منطقػة ألخػرى وسػريعة التشػكيؿ بخػالؼ القػيـ، 
والقػػيـ تػػرتبط بػػاألعراؼ ألف األعػػراؼ ىػػي عػػادات وتقاليػػد وأفكػػار وقػػوانيف ومػػا شػػابو ذلػػؾ وخاصػػة عنػػدما 

كمػػًا، وينحصػػر نطػػاؽ العػػرؼ فػػى طبقػػات  كمػػا ىػػو  العربػػي أو مجموعػػات معينػػة داخػػؿ المجتمػػعتحػػوى حم
 . (38)الحاؿ ببعض القرى ومناطؽ البدو

وبػػذلؾ فػػالعرؼ ىػػو اتفػػاؽ النػػاس عمػػى أتبػػاع خطػػة معينػػة فػػى مختمػػؼ ألػػواف النشػػاط االجتمػػاعى مػػع 
إحساسػػيـ بضػػرورة ىػػػذه الخطػػة كقاعػػػدة قانونيػػة تسػػتخمص مػػػف واقػػع حيػػػاة المجتمػػع، ومػػا مػػػف شػػأنو خمػػػؽ 

 .(39)التفكير واآلداب والمعتقدات وأنماط السموؾ بيف األفرادتجانس فى 
 (:3)يرى البعض أف القيـ الحقيقيػة تظيػر فيمػا يقولػو النػاس ويفعمونػو فػي آف واحػد مدخؿ القيـ والسموؾ: -

وأف دراسػة وتحميػػؿ القػػيـ يمكػػف مػػف خػػالؿ األنشػػطة السػػموكية التػػي يصػػدرىا الفػػرد فػػي المواقػػؼ االجتماعيػػة 
استنادًا إلى تعريؼ محمود عودة بأنيا "تمؾ األحكاـ المعيارية التي توجو السموؾ االنساني االنتقػائي والتػي 

وعمػى الػرغـ  (42)لمتوجيػات القيميػة ألف االتجاىات والسموؾ محصػمة (41)تحسـ االختيار في مواقؼ بعينيا"
مف أف القيـ ُتعد مف أىػـ دوافػع ومحػددات وموجيػات االتجػاه والسػموؾ معػًا إال  أنػو ال يمكػف اعتبػار سػموؾ 
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في كػؿ المواقػؼ االجتماعيػة، وكثيػرًا مػا يػأتي سػموؾ الفػرد انعكاسػًا  والفرد أو اتجاىو مؤشرًا أو عاكسًا لقيم
غيػػر متسػػؽ مػػع القػػيـ التػػي يػػؤمف  اعػػة الػػدور الػػذي يقػػوـ بػػو وتجعمػػو سػػموكً لظػػروؼ محيطػػة بػػالفرد أو لطبي

 (43)بيا
ينبغػي فيػـ القػيـ  الثقافػة ىػي مصػدر القػيـ، والقػيـ ىػي لػب الثقافػة ومفتػاح فيميػا، وال مدخؿ القػيـ والثقافػة:

بيػا يختمػؼ عػف  امػف القػيـ خاًصػ األف لكػؿ ثقافػة نسػقً  (44)ودراستيا إال  مف خالؿ اإلطػار الثقػافي لممجتمػع
نسػػؽ القػػيـ السػػائد فػػي الثقافػػات األخػػرى، وبالتػػالي فػػإف األحكػػاـ عمػػى األنسػػاؽ القيميػػة تتوقػػؼ عمػػى بقيػػة 
العناصػػر والمكونػػات الثقافيػػة األخػػرى فػػي ضػػوء األوضػػاع والظػػروؼ السػػائدة ولػػيس بمعػػزؿ عنيػػا، وىػػو مػػا 

ـ البػارزة قػياليجعػؿ ىػذه الورقػة تراعػي  ، وىػو مػا(45)ُيشير إلػى الػدور الػذي يمعبػو المجتمػع فػي تشػكيؿ القػيـ
 .والراىنة والمشتركة في الوطف العربي

  

 :وطن العربيمقيم في الل التقميدية والحديثة خريطةالًا: لثثا
 

الحيػػاة العربيػػة نتيجػػة ارتبػػاط  المجتمعػػات الغربيػػةأكثػػر مػػف  عربػػيمجتمػػع الالتبػػرز القػػيـ اإللزاميػػة فػػي      
ىذه النوعية مف القيـ  بتنظيـ سموؾ الفرد مف الناحية االجتماعيػة والخمقيػة  وترتبطبالعرؼ بجوار القانوف، 

والدينية وتسعى إلى االستقرار والتكافؿ االجتماعي، ويرعى المجتمع تنفيذىا بقوة وحـز وُيعاقب مف يتخم ػى 
 .(46)الؽ وغيرىاعنيا مثؿ القيـ التي تنظـ العالقة بيف الجنسيف وتتصؿ بقوانيف وتقاليد الزواج والط

مػػف إلػػى التجػػانس والتوافػػؽ أكثػػر  ونتيجػػة ميمػػ فػػي المجتمػػع العربػػي كمػػا تبػػرز القػػيـ التفضػػيمية أيضػػاً      
، باإلضافة إلى أنيا قيمًا ذاتية يتوقؼ تنفيذىا حسب إرادة الفرد وثقافػة المجتمػع، فصػمة المجتمعات الغربية

كػػراـ الضػػيؼ والػػزواج المبكػػر  والترقػػي فػػي الحيػػاة العمميػػة والمجػػامالت فػػي العالقػػات الػرحـ ورعايػػة الجػػار وا 
نمػػا يفضػؿ التمسػػؾ بيػػا  الرسػمية كميػػا قػيـ رغػػـ أىميتيػا الكبيػػرة إال  أف التخمػػي عنيػا ال يسػػتوجب العقػاب، وا 

، وتتأثر بالتكنولوجيا عامة وتكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات ثقافة العربيةوالتشجيع عمييا وتحظى باىتماـ ال
 . (47)ليذه التكنولوجيا بشكؿ مضطرد العربي تعرضالجة تزايد خاصة نتي

غائبػػػة وتحقيقيػػػا بصػػػورة كاممػػػة أمػػػر مسػػػتحيؿ  قػػػيـٌ ، ألنيػػػا فػػػي الػػػوطف العربػػػي قػػػيـ المثاليػػػةال تتراجػػػعو      
كالمسػػاواة والعػػدؿ واإلحسػػاف والتسػػامح وغيرىػػا، وىػػي قػػيـ يعجػػز الفػػرد عػػف التمسػػؾ بيػػا ولكػػف تأثيرىػػا بػػال  

 (48)القوة عمى توجيو سموؾ األفراد واستقرار المجتمعات
وخاصػة بفعػؿ وسػائؿ اإلعػالـ ىػي القػيـ  يتأثر بيا الوطف العربيومف القيـ الحديثة أو الجديدة التي       

العابرة التي تظير في فترة معينة وتزوؿ أو تتبدؿ وتتصؿ بالشكميات ويتفاوت التأثر بيا مف فرد إلى آخػر 
، (49)مثؿ القيـ المرتبطة بالموضة والمالبس والموديالت واألزياء وأنواع الموسيقى والغناء التي يستمع إلييا

 ب مف الجنسيف وخاصة فترة المراىقة.ويتأثر بيذه القيـ الشبا
فػي: التػديف،  عاـبشكؿ  ة العربيةوقد رصدت مجموعة مف الدراسات الحديثة القيـ األساسية لمشخصي     

المحافظػػػػة )احتػػػػراـ العػػػػادات والتقاليػػػػد والقػػػػديـ والػػػػديف(، االعتػػػػداؿ، الوسػػػػطية، الواقعيػػػػة، السػػػػمبية، الطاعػػػػة 
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األعداء، الترابط العائمي، االستقرار، السمبية والالمباالة واالنسحاب، والخضوع لمسمطة، العنؼ في مواجية 
االزدواجيػػػة بػػػيف الػػػرأي والسػػػموؾ، القدريػػػة، المػػػرح والفكاىػػػة، السػػػخرية، الصػػػبر، العمػػػؿ، التوكػػػؿ عمػػػى ا ، 

 (:4)التضخيـ والتيويؿ، 
والنجػػػاح والتفػػػوؽ الطمػػػوح )قػػػيـ اإلنجػػػاز  :ا مثػػػؿيجابيػػػة وسػػػمبية مًعػػػإخػػػرى حديثػػػة أإضػػػافة إلػػػى قػػػيـ 
النزوع نحػػػو الػػػربح والممكيػػػة واالسػػػتيالؾ، التمسػػػؾ بالمؤسسػػػات كػػػ، وقػػػيـ االقتصػػػاد (واالعتمػػػاد عمػػػى الػػػذات
، والقػػيـ العموديػػة فػػي التسػػمط والتعػػالي والمكانػػة والوجاىػػة بػػداًل مػػف القػػيـ األفقيػػة فػػي (والنصػػوص الرسػػمية

بػػة فػػي فػػرض النفػػوذ، وقػػيـ المػػذة والمتعػػة والرفاىيػػة، الزمالػػة والصػػداقة واألخػػوة، والنػػزوع نحػػو التنػػافس والرغ
 .  (51)االقتباس، واستحداث طرؽ االقتناء

 وىناؾ قيـ مشتركة مف ثقافات مختمفػة كالصػيف وأوربػا وكنػدا وأمريكػا وغيرىػا ليػا جػذورىا فػي الثقافػة      
، واحتػراـ الحػوار اواة والرحمػةالعػدؿ والمسػ اإلسالمية وأعيد إنتاجيا حػديثًا بالػدوؿ المتقدمػة وتشػمؿو  العربية

الػػوالء واإلخػػالص، اسػػتقاللية  احتػػراـ السػػمطة الصػػالحة أو المناسػػبة، كػػبح الػػذات وكػػبح األنانيػػة، العقالنػػي،
الفكػػر، االسػػتعداد لحػػؿ النزاعػػات دوف المجػػوء لمعنػػؼ، األمػػف، الراحػػة، الػػذكاء، البيجػػة، الكفػػاءة، الفاعميػػة، 

كػػذلؾ القػػيـ الوطنيػػة لمشػػاركة، النصػػيحة، المواطنػػة، التعػػاوف والتكػػاتؼ، و الدقػػة، المحاسػػبة، الديموقراطيػػة، ا
 .(52)التي تبدو في اىتمامات حب الوطف واإلخالص لو والتضحية في سبيمو

الوالء، الوسطية، العدالة، وكذلؾ قيـ اإلحساف كاإلحساس بالغير والتسامح والصداقة الحقيقية، وقيـ 
وطنية، االنتماء، الرومانسية، تقدير الػذات، المكانػة االجتماعيػة، الحريػة، السالـ، الحكمة، حماية البيئة، ال

كػػػاحتراـ آدميػػػة اإلنسػػػاف وحقوقػػػو، وقػػػيـ الفرديػػػة، الخصوصػػػية،  اإلبػػػداع، السػػػالـ الػػػداخمي، القػػػيـ اإلنسػػػانية
  (53)المساواة بيف المرأة والرجؿ، القبوؿ االجتماعي، التقدـ. 

 

 :وطن العربيالفي اإلعالم المقروء ب القيم رث  أ  مظاهر ت: رابعاً 
 :أحد عوامل تغير القيم اإلعالم المقروء -1

عمى بعض التغيرات فى العادات والتقاليد أو التغيػرات المتتابعػة لمتغير القيمي مفيوـ ضيؽ  يقتصر 
كػػؿ التحػػوالت السػػريعة فػػى القػػيـ  شػػمؿالػػبعض لي يتسػػع المفيػػـو لػػدىوالسػػريعة فػػى الطرائػػؽ الشػػعبية، وقػػد 

، ومف المعروؼ أف بعض أجزاء النسؽ القيمى سرعاف ما يمحقيا الفتور نتيجة ظػروؼ (54)الثقافية لممجتمع
وتتميز وسائؿ اإلعالـ المقروء بأنيا   (55)د المجتمع تجديدىا وتحديثياواقتصادية متجددة ما لـ يعاجتماعية 

ثارة  التي لـ تعد مناسبة لمعصر مما يؤدي إلػى مناقشػة ىػذه العادات والتقاليد تأخذ زماـ المبادرة في طرح وا 
العادات في وسائؿ اإلعالـ األخػرى، وبػذلؾ تتحػوؿ موضػوعات العػادات والتقاليػد إلػى قضػايا خالفيػة يثػور 
حوليا الجدؿ والنقاش وتصبح محؿ اىتماـ الرأي العاـ ويمقى تغييرىا قبػواًل لػدى اتجاىػات عديػدة مػف فئػات 
المجتمع..، أما فيما يتعمؽ بالفتور الذي يمحػؽ بػأجزاء مػف النسػؽ القيمػي فػإف وسػائؿ اإلعػالـ المقػروء ىػي 

أواًل كسجؿ لرصد التغيرات االقتصادية واالجتماعية ونقميا إلى النخب والمثقفيف واإلعالمييف ثـ  عمؿالتي ت
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التػػػي ُتشػػػير إلػػػى وجػػػود مؤشػػػرات تصػػػبح منتػػػدى يعػػػرض أراء النخػػػب والكتػػػاب وتقػػػارير البحػػػوث والدراسػػػات 
ومظػػاىر فتػػور فػػي بعػػض أجػػزاء النسػػؽ القيمػػي لممجتمػػع، كمػػا أف تغيػػر القػػيـ ال يعنػػي تالشػػييا مػػف حيػػز 
الوجود بؿ قد يعنػي فقػط انخفػاض أىميتيػا فػي البنػاء القيمػي عنػد أفػراد المجتمػع أو عػدـ احتكػاـ فئػات مػف 

 (56) .المجتمع إلييا
نتيجػػة بػػطء التغيػػر الحضػػاري والصػػناعي نفسػػو   العربػػي مجتمػػعالوقابميػػة القػػيـ لمتغيػػر تػػتـ بػػبطء فػػي 

ـ  فػػإف دور وسػػائؿ اإلعػػالـ (57)فيميػػؿ الفػػرد إلػػى االلتػػزاـ بقػػيـ الجماعػػة والتقيػػد بقواعػػدىا السػػموكية ، ومػػف ثػػ
مسػتقمة أو األوليػة فػي التغييػر بشكؿ عاـ يتزايػد أىميتػو فػي عمميػة التغييػر القيمػي نتيجػة غيػاب المػؤثرات ال

التػػػي دخمتيػػػا  مجتمعػػػاتوالتػػػي تتعمػػػؽ بػػػالمتغير الصػػػناعي وىػػػو مػػػا أكدتػػػو الدراسػػػات التػػػي ُأجريػػػت عمػػػى ال
وبالتػالي فػإف إمكانيػة التغيػر فػي بنػاء القػيـ يقػـو عمػى التفاعػؿ بػيف المػرء بإمكاناتػو  (58)الصناعة والمصانع

وىػػو مػػا يسػػمح لإلعػػالـ  أو البيئيػػة داخػػؿ البنػػاء االجتمػػاعيوسػػماتو الشخصػػية وبعػػض المتغيػػرات الخارجيػػة 
المقروء باعتباره أحد مكونات الثقافة والتعبير عنيا وعف الواقع االجتماعي أف يؤثر في البناء القيمػي لمفػرد 

الثقافػات وبػاختالؼ األزمػاف والجماعة معػًا خاصػة فػي ضػوء نسػبية القػيـ وعػدـ ثباتيػا الختالفيػا بػاختالؼ 
تمػع الواحػد ووفقػًا لثقافاتػو الفرعيػة، وحتػى اختالفيػا مػف شػخص إلػى شػخص آخػر ومػف مكػاف إلػى فى المج

مكػػاف، فضػػاًل عػػف أنيػػا مكتسػػبة مػػف الجماعػػة المرجعيػػة فػػى سػػياؽ عمميػػة التنشػػئة االجتماعيػػة التػػي يعتبػػر 
ولػػذلؾ تػػرتبط عمميػػة سػػرعة التغيػػر القيمػػي  (59)اإلعػػالـ بشػػكؿ عػػاـ أحػػد أىػػـ مكوناتيػػا فػػي عالمنػػا المعاصػػر

 لتضػػػاؤؿ البسػػػيطة نظػػػرًا  مجتمعػػػات العربيػػػةبالالقيمػػػي أقػػػؿ بمػػػدى تعقػػػد المجتمعػػػات ذاتيػػػا، فيكػػػوف التغيػػػر 
فػػي مػػف ضػػمنيا وسػػائؿ اإلعػػالـ، ويقػػؿ التػػأثير والتػػأثر والتػػي بيئيػػة المتغيػػرات مػػع المجػػاالت التػػأثير والتػػأثر 

ع اإلعػالـ المقػروء نتيجػة لمػا أشػارت إليػو دراسػات عديػدة مػف انخفػاض بشكؿ واضح مػالمجتمعات العربية 
، بينما يتسارع التغير القيمػي بالمجتمعػات المركبػة التسػاع مجػاالت التػأثير والتػأثر فييػا بيامعدالت القراءة 

 . (:5) وخاصة مع وسائؿ اإلعالـ
تػػـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ الفػػرض وىػػو  ويعتبػػر اإلعػػالـ قاسػػمًا مشػػتركًا فػػي أسػػاليب التغيػػر القيمػػي سػػواء      

األسػػموب الػػذي ُتمميػػو الدولػػة بوسػػائميا التشػػريعية واإلداريػػة وتعتمػػد فػػي ذلػػؾ عمػػى وسػػائؿ اإلعػػالـ لتييئػػة 
المػػػواطنيف لتقبػػػؿ ذلػػػؾ، أو أسػػػموب اإلقنػػػاع الػػػذي يعتمػػػد بشػػػكؿ مباشػػػر عمػػػى وسػػػائؿ اإلعػػػالـ ومؤسسػػػات 

 . (61)التنشئة االجتماعية
و المقروء قاسمًا ُمشتركًا أيضًا مع كػؿ العوامػؿ المػؤثرة عمػى منظومػة القػيـ: كما يعتبر اإلعالـ ومف ضمن

 مرحمػػػة الػػػنفط فػػػي الخمػػػيش العربػػػي أو بفعػػػؿ وطف العربػػػيفػػػالتغيرات القيميػػػة واالجتماعيػػػة التػػػي حػػػدثت بػػػال
 بيػػا مػػرتوانتشػػار ظػػواىر التقميػػد لشػػكميات الثقافػػة الغربيػػة والتبػػاىي  توجيػػات االقتصػػادية "الخصخصػػية"ال

، كمػػا أف التػػأثيرات (62) ومػػف ضػػمنيا الجرائػػد والمجػػالتوانعكسػػت عمييػػا  وسػػائؿ اإلعػػالـ  جميعيػػا عبػػر
التي يحدثيا نظاـ سياسي جديد أو مختمؼ عما قبمػو عمػى القػيـ السػائدة وخاصػة فػي التوجيػات السياسػية 

انت مدنية أو بوليسية أو المتصمة بالحريات أو قمعيا وكبتيا، أوبطبيعة ونوعية األفكار السياسية ما إذا ك
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أمػا التغيػرات القيميػة التػي   (63)دينية ما كاف ليا أف تسػود إالل عبػر وسػائؿ إعػالـ تتبنػى ذلػؾ وتركػز عميػو
تنشأ بفعؿ العوامؿ الثقافية باعتبارىا المنشأ لكؿ القيـ االجتماعية واالقتصادية فإنيا تعتمد بالدرجة األولى 

بينيا الكتب والمجالت الثقافيػة واالحتكػاؾ بػاآلخر واالنفتػاح عميػو، عمى وسائؿ االتصاؿ بشكؿ عاـ ومف 
فضاًل عف الدور السمبي لوسائؿ اإلعالـ كآليات لمغزو الفكري واالختراؽ الثقػافي الػذي يسػاىـ فػي إحػالؿ 
قػػيـ غريبػػة أو حديثػػة بػػداًل مػػف القػػيـ األصػػيمة والقديمػػة ويخمػػؽ مػػا يسػػمى بالصػػراع القيمػػي لػػدى الػػبعض 

 .(64)ليوية لدى البعض اآلخر فيما تعرض الورقة لو بالتفصيؿ الحقاً وتغيير ا
 

  :اإلعالم المقروء ي شكل القيم وينقمها ويرتبها -2
يرتبط الفرد بعممية تعمـ وتحصيؿ القػيـ االجتماعيػة مػف وسػائؿ اإلعػالـ  منػذ مرحمػة الطفولػة وطػواؿ 

المتخصصػػػة لمشػػػباب واألطفػػػاؿ باإلضػػػافة إلػػػى عمميػػػة التنشػػػئة االجتماعيػػػة  وتمعػػػب  القصػػػص والمجػػػالت 
كسػػابيا  البػػرامش والقنػػوات المتخصصػػة  دورًا مػػف خػػالؿ المضػػاميف المتعػػددة التػػي تنشػػرىا فػػي نقػػؿ القػػيـ وا 

لصػػحافة الطفػػؿ أو  ا، وقػػد أبػػرزت دراسػػات عديػػدة حديثػػة وقديمػػة أدوارً (65)لفئػػات الشػػباب واألطفػػاؿ خاصػػة
قصصػػو فػػي عمميػػة تشػػكيؿ القػػيـ لػػدى األطفػػاؿ، كمػػا أظيػػرت الدراسػػات أيضػػًا اىتمامػػًا خاصػػًا مػػف جانػػب 

ألبناء عمى قراءة ىذه ااألباء واألميات بشراء واقتناء قصص األطفاؿ سواء االجتماعية او الدينية وتشجيع 
ابيػػة لفطفػػاؿ أفضػػؿ مػػف القػػيـ التػػي تزرعيػػا النوعيػػة مػػف القصػػص مػػف منطمػػؽ عالقتيػػا الوثيقػػة بػػالقيـ اإليج

 (66)برامش األطفاؿ بالتمفزيوف
كمػػا تسػػػاىـ وسػػػائؿ اإلعػػالـ المقػػػروء فػػػي نقػػػؿ القػػيـ مػػػف جماعػػػة إلػػػى أخػػرى داخػػػؿ المجتمػػػع، ومػػػف  

مجتمػػع أو ثقافػػة إلػػى مجتمػػع وثقافػػة أخػػرى، ومػػف جيػػؿ إلػػى جيػػؿ داخػػؿ المجتمػػع الواحػػد، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ 
نتشار التي تقوـ بيػا عبػر الكتػب والصػحؼ والقصػص التاريخيػة خاصػة فػي المكتبػات عمميات التثقيؼ واال

 (67) العامة أو المدرسية وما توفره مف صحؼ وقصص ومسابقات تنافسية بيف التالميذ
وتُبرز الدراسػات أف ترتيػب القػيـ يختمػؼ بػيف األفػراد وفقػًا لفولويػات التػى يعطونيػا لكػؿ قيمػة، كمػا تتغيػر  

تػػى يعطييػػا الفػػرد لمقػػيـ وفقػػًا لمظػػروؼ التػػى يتعػػرض ليػػا، ونفػػس األمػػر بالنسػػبة لنظػػاـ القػػيـ فػػى األولويػػة ال
الجماعات والمجتمع، حيث يختمؼ ترتيب القػيـ مػف مجتمػع آلخػر ومػف فتػرة زمنيػة ألخػرى داخػؿ المجتمػع 

ة ترتيػػػب الواحػػػد، وأف لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ المقػػػروء دور فػػػي ذلػػػؾ، حسػػػبما أشػػػارت إليػػػو دراسػػػات عديػػػدة لنظريػػػ
األولويات "األجندة" أظيرت أف وسائؿ اإلعالـ ومف بينيا الصحافة تقـو بوضع األجندة، وأف ىذا الترتيػب 
يشػػػػمؿ االىتمػػػػاـ بالموضػػػػوعات والقضػػػػايا التػػػػي تركػػػػز عمييػػػػا الصػػػػحافة وطريقػػػػة إدراكيػػػػا وفيميػػػػا واإللمػػػػاـ 

ـ   يمكػػػف قياميػػػا بترتيػػػب القػػػيـ التػػػي  بمعمومػػػات عنيػػػا، كمػػػا يشػػػمؿ أحيانػػػًا االتجاىػػػات التػػػي يتبنوىػػػا، ومػػػف ثػػػ
تتضػػػػمنيا ىػػػػذه الموضػػػػوعات ذاتيػػػػا باعتبػػػػار أف إدراؾ موضػػػػوع القيمػػػػة أو مضػػػػمونيا واالقتنػػػػاع بػػػػو يمثػػػػؿ 

 . (68) مكونات القيـ التي تحمميا باستثاء المكوف السموكي
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اىؿ بعػض القػيـ ووسائؿ اإلعالـ ومف بينيا المقروء بإمكانيا إعادة الترتيب القيمي لمجماىير عبر تج     
برازىا ووضعيا في مكاف الصدارة، إضافة إلى نشر قيـ جديدة تحؿ محؿ  وتكثيؼ النشر حوؿ قيـ معينة وا 

 .(69)قيـ قديمة مقابمة ليا في السمـ القيمي
مػػػع كػػػؿ آليػػػات ومؤسسػػػات التنشػػػئة  وتػػػدخؿ وسػػػائؿ اإلعػػػالـ ومػػػف ضػػػمنيا المقػػػروء وسػػػيطًا مشػػػتركاً       

القيمية: حيث ال تمعب األسرة دورىػا فػي غػرس قػيـ محػددة فػي نفػوس األبنػاء مػف فػراغ ولكػف ذلػؾ يػتـ فػي 
إطار حضاري وثقافي واجتماعي تساىـ وسائؿ اإلعالـ في صنعو بشػكؿ أساسػي، إضػافة إلػى مػا يكتسػبو 

إلعالـ مباشرة خاصة في ضوء قضاء األطفاؿ األطفاؿ والمراىقيف بدوف وعي وبشكؿ ضمني مف وسائؿ ا
مساحة كبيرة مف الوقت مػع وسػائؿ اإلعػالـ ومػف ضػمنيا قصػص األطفػاؿ، ومػا يعتقػده عممػاء الػنفس مػف 

كمػا أف التفاعػؿ بػيف جماعػات األصػدقاء  (:6)وصوؿ األطفاؿ إلى نسؽ قيمي ثابت مػع بمػوغ سػف العاشػرة 
سرة أو رس ل قيمًا سائدة، فإف وسائؿ اإلعالـ ُتعتبر مصدرًا أساسيًا سواء نقؿ قيمًا ُمتميزة أو مخالفة لقيـ األ

مف مصادر جماعات األصدقاء أو الرفاؽ فػي تبػادؿ األفكػار والمعمومػات والسػموكيات التػي تػنعكس بشػكؿ 
، وغالبػًا مػا ُينسػب إلػى الكتػب والقصػص قيمػًا متميػزة (71)مباشر عمػى منظومػة القػيـ لػدى الطفػؿ أو الشػاب

نترنػػت، فيمػػا أشػػارت البحػػوث إلػػى إلتخػػوؼ األسػػرة مػػف القػػيـ التػػي يحمميػػا األبنػػاء مػػف الفضػػائيات وابينمػػا ت
أىميػػة الخبػػرات الدراسػػػية بالمدرسػػة أو الجامعػػة فػػػي نضػػوج القػػػيـ كمرجعيػػة حاكمػػة لمسػػػموؾ واالتجػػاه عبػػػر 

بشػػكؿ مباشػػر التعبيػػر الصػػريح لممعممػػيف واألسػػاتذة عػػف قػػيميـ داخػػؿ وخػػارج حجػػرات الػػدرس والػػذي يتػػأثر 
 (72)بالمضاميف والمعمومات واآلراء والمعالجات التي يطالعونيا بالصحؼ والكتب ووسػائؿ اإلعػالـ األخػرى

كما أشارت بحوث اإلعالـ اإلسالمي إلى أىمية وسائؿ اإلعالـ ومف ضمنيا الصػفحات الدينيػة فػي تزويػد 
مماء ومؤسسات دور العبادة التػي تػنعكس أئمة المساجد ورجاؿ الديف بالكنيسة بالمعمومات وفتاوى كبار الع

 (73)بدورىا عمى مستمعي الخطب والدروس الدينية
كسػػابيـ        وبشػػكؿ عػػاـ يتبػػايف دور وسػػائؿ اإلعػػالـ وخاصػػة المقػػروء فػػي تشػػكيؿ قػػيـ األفػػراد وترتيبيػػا وا 

ات ، حيػػػث تتجػػػو القػػػيـ فػػػي مجتمعػػػآخػػػرقيمػػًا جديػػػدة أو التخمػػػي عػػػف قػػػيـ قديمػػػة مػػػف مجتمػػػع  إلػػػى مجتمػػػع 
ألف تكوف أكثر استقرارًا وأقؿ احتمااًل لمتاثر والتغيير نتيجة اعتمادىا أكثر عمى مؤسسػات التنشػئة  محافظة

عادة الترتيب بسرعة في مجتمعات  التقميدية )األسرة والمدرسة ودور العبادة(، بينما تتجو القيـ إلى التغير وا 
 .(74)تعتمد عمى مؤسسات التنشئة المعاصرة كوسائؿ اإلعالـ

 

 :اإلعالم المقروء أحد عوامل الصراع القيمي -3
دراؾ بما بينيا مف  ايعني الصراع عامة موقفً        يتضمف نوعًا مف المنافسة تكوف أطرافو عمى وعي وا 

تغير وتضاد، ورغبة كؿ طرؼ في الييمنة عمى اآلخر، أما الصراع القيمي فُيراد بو وجود عدـ اتساؽ 
وانسجاـ داخؿ النسؽ القيمي لممجتمع ينتش عنو تضارب القيـ مع بعضيا، وتضاربيا عمى مستوى االتجاه 

حيث يقوـ اإلعالـ بوسائمو المختمفة بنشر أفكار وقيـ مف الخارج ال تتالءـ  (75)دى الفرد الواحدوالسموؾ ل
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مضاميف خيالية ومريضة تصطدـ بالواقع  وسائؿ اإلعالـ مع نظائرىا في منظومة القيـ المحمية، وتُقدِّـ
والحقيقة مما يؤدي إلى تعارض القيـ مع بعضيا ومع الثقافة مف جانب آخر،  وىو األمر الذي أدى إلى 

ر عمى يتزايد تأثير اإلعالـ في القيـ الصريحة الُمعمنة أكثر مف القيـ الضمنية، حيث يكوف مف السيؿ التأث
ما ينطؽ شخص أو جماعة  اً وكثير  لسموؾ مغايرًا أثناء األزمات والمواقؼ،مستوى الكالـ فقط بينما يأتي ا

ولكف ما يبدو عمميًا في سموؾ ىذا الشخص أو ىذه الجماعة يتنافى مع ىذه القيـ، ولذلؾ  بقيـ معينة،
ُينصح باتباع المرونة في عممية تغيير القيـ حتى ال يحدث نوع مف الضغوط األخالقية والنفسية التي قد 

 (76)عرض ليا األفراد في مرحمة االنتقاؿ مف النمط القديـ إلى نمط آخر مف موجيات السموؾ الجديد يت
نترنت وتنامي قيـ التعصب بعد إلوىي تناقضات واضحة في سموؾ الشباب خاصة بعد استخدامو ل       

ة، صراع بيف التقميد الثورات واألزمات، وتعكس صراعًا بيف ثقافة وقيـ أصيمة وثقافة وقيـ مستحدثة ووافد
التراث والحداثة يظير مضمونو بوضوح عمى القيـ الدينية والقيـ بيف صالة والمعاصرة، ألابيف والتجديد، 

عالء قيـ الشكؿ عمى المضموف  ،الترفيو عمى الجديةقيـ و  ،المرتبطة باليوية والتفريط في المغة العربية وا 
والماديات عمى  ،األنا عمى الوطفوتفضيؿ  ة،عمى العام ةالخاصالمعايير و  ،السطحية عمى العمؽقيـ و 

األدبيات والمعنويات، وتشير الدراسات إلى أف الثقافة العربية عامة تعاني مف جمود في بنيتيا وتوجياتيا 
عالئيا لتقاليد غير عقالنية رسختيا رواسب الزمف في العقؿ  وآليات اشتغاليا بتمجيدىا لمماضي وا 

  (77)والثقافة
 

  ـ:2111ًا: نماذج لقيم تأثرت باإلعالم المقروء بعد خامس
 دافالبمبعض ، شيدت معيا وتداعياتيا مف مجتمع آلخر ـ3122ومع تفاوت قوة األحداث عاـ       

عالمية غير مسبوقة في التاريل، واحتجاجات ومظاىرات، وحالة شديدة مف االستقطاب  سيولة سياسية وا 
 وأحداث اأمنيً  اانفالتً أيضًا في التخفيؼ مف حدتيا، و  وصناديؽ االقتراع تنتخابااالالسياسي التي لـ تفمح 

رىاب مستمرة حتى اآلف ذكاء الصراع عنؼ وا  ، وصاحب ذلؾ كمو إعالـ تجاوز الحرية إلى الفوضى وا 
، وكاف نتيجة لذلؾ بروز وانتقمت مف مجتمع آلخرالسياسي واالجتماعي والديني، وقد امتدت ىذه األجواء 

بعينيا تأثرت بفعؿ السيولة الصحفية واإلعالمية التي تشيدىا البالد سواء في اتجاه واحد أو اتجاىات قيـ 
متعددة، بدت ىذه القيـ سياسية مف الدرجة األولى غير أنيا انتقمت إلى الحياة االجتماعية وتركت آثارىا 

 -، ويمكف رصدىا عمى النحو التالي:التربوية والنفسية بشكؿ عاـ
بطبيعتيا قيـ التعصب والميؿ إلى  مجتمعات العربيةقيمة التسامح في مقابؿ قيمة التعصب: تحمؿ ال      

والمناسبات  الخالفاتفي  ذلؾيظير و  ،التفاخر القبمي والعائمي حتى بيف أجزاء العائمة الواحدة
في  ة والمذىبيةأثناء الصراعات الحزبية واأليدولوجيالتعصب السياسي  عمى قد انعكس ىذااالجتماعية، و 

ضوء بيئة إعالمية تشجع عمى ذلؾ، ولعبت الصحؼ بعناوينيا و"مانشيتاتيا" دورًا في تغذية ىذا التعصب 
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بيف قادة الرأي أصبحت المادة الصحفية بعناوينيا المثيرة موضع جداؿ ونقاش و  ثقفةعبر الفئات الم
 .  والمثقفيف واإلعالمييف وشبكات التواصؿ االجتماعي

مة الوسطية والموضوعية والتوازف واالعتداؿ في مقابؿ قيمة التطرؼ والغمو والمبالغة: واستكمااًل قي      
لقيـ التعصب والتفاخر والتباىي االجتماعي وتداعياتو السياسية برزت قيـ أخرى كالتطرؼ والغمو والمبالغة 

وتراجعت قيـ  مذىبيةال تيارات والطوائؼفي تأييد أو معارضة األفكار والشخصيات والجماعات وال
ولكف لوجود المناخ  ،االعتداؿ والوسطية، ليس فقط نتيجة وجود التربة المناسبة لزراعة ىذه القيـ

مف ذوي  تيارات متعددةتضـ  أف المجتمعات العربيةاإلعالمي والصحفي المناسب لنموىا أيضًا، خاصة و 
 . الدينية والعسكرية مذىبية وخاصة المدنية والعممانية في مقابؿاالنتماءات ال

 حيث تمقت الشعوب العربية وال تزاؿقيمة الحوار والمناقشة في مقابؿ قيمة الجدؿ والمناورة:        
برامش  مف الجدؿ والمناورة وخاصةمسار االنحراؼ بمسار الحوار إلى  جرعات إعالمية زائدة مف

 .بيف القوى السياسية ومقاالت وتقارير الصحؼ التي تحولت إلى أدوات صراع ياتالحوار 
وتعتبر قيمة الحرية  قيمة الحرية السياسية والتعبير عف الرأي في مقابؿ الخوؼ والكبت: ،       

التي وفرت الثقة ـ 3122خاصة بعد  مجتمع العربيالسياسية مف أكثر القيـ تحقيقًا ووضوحًا في ال
التي كاف محظورًا وممنوعًا، وذلؾ  لممواطنيف لتناوؿ كؿ الموضوعات واألشخاص والمؤسسات بما فييا

عبر التنوع والتعدد الصحفي واإلعالمي وحرية التعبير التي توافرت لصغار الصحفييف واإلعالمييف قبؿ 
 االنتخاب طريؽ عف الحكـ شئوف إدارة في المشاركة الفرد تخوؿ التي تمؾ والحريات السياسية ىي ،كبارىـ

 ويمنع اآلخريف اعتداء مف يحمييا تنظيـ ممارستيا بغير يمكف وال والترشيح، واالستفتاء والتصويت
نساني ليست مطمقة، غير أف إلالفرد باعتبار أف الحريات في الفكر ا حرية عمى االعتداء مف اآلخريف

 والعقيدة الرأي وحرية الممكية وحرية الشخصية كالحرية قيمة الحرية بشكؿ عاـ تشمؿ أنواعًا أخرى
، ونظرًا لتحوؿ ىذه القيمة مف الحرية إلى الفوضى فقد تعرضت لمضبط والتنظيـ في واإلبداع واالجتماع

لى الكبت والقير في مجتمعات أخرى، بؿ وتحولت إلى انفالت أمني وحروب طائفية  بعض المجتمعات وا 
 في مجتمعات ثالثة. 

وتظير المشاركة السياسية  قيمة المشاركة في مقابؿ قيمة االنسحاب والمقاطعة والالمباالة والسمبية:      
دراؾ أىميتو والتفاعؿ  في المجتمعات العربية بكؿ صورىا بدءًا مف متابعة الشأف السياسي واالىتماـ بو وا 

مع اآلخريف والبيئة المحيطو، ومرورًا بحضور الندوات والمشاركة بالفعاليات السياسية وممارسة التصويت 
بما تممكو مف مخاطبة الشخصيات  والكتب عمى أف الصحافة أو الترشح في االنتخابات، ويتفؽ العمماء

المؤثرة ووسائؿ اإلعالـ األخرى ىي التي يمكنيا خمؽ وبمورة ىذه القيمة )المشاركة( وأف االحتكاؾ بوسائؿ 
ممعمومات والمعارؼ والرؤى السياسية مف لاإلعالـ والمعمومات وقراءة الصحؼ باعتبارىا مصدرًا رئيسيًا 

لمشاركة السياسية، كما أف وسائؿ اإلعالـ وخاصة الصحافة تساعد األفراد عمى الحراؾ أىـ عوامؿ ا
والتفاعؿ عبر مستويات أفقية ورأسية ودائرية بيف بعضيـ البعض وبيف النخب والنظاـ السياسي، وىناؾ 
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مراحؿ  في وسائؿ اإلعالـ ومف بينيا الصحافة الكثير مف الدراسات القديمة والحديثة التي أظيرت دور 
 عممية المشاركة السياسية واالنتخابية.

 نتيجةقيمة المواطنة والعدؿ والمساواة في مقابؿ قيمة التمييز والظمـ: وقد تزايدت ىذه القيـ نسبيًا       
وجمعيات مجتمع  تركيز الصحافة ووسائؿ اإلعالـ وكثير مف الندوات والمحاضرات التي تنظميا مراكزل

ف ليذه القيمة وأىميتيا في الحياة يمدرك العربتركت أثرًا إيجابيًا وأصبح ومجمعات إعالمية  مدني
، وظير ذلؾ في صور عديدة مف التسامح الديني أكثر مف أي وقت مضى  االجتماعية بشكؿ عاـ

 والعالقة مع جياز الشرطة والمرور والمحميات وغيرىا مف مؤسسات الدولة،  وتؤكد الكتابات المتخصصة
 أي مف ممارستيا وتحمي الحريات تصوف ألنيا والحريات، الحقوؽ لحماية ضماف أقوى ىي العدالة أف
 في القيمة العميا لتكوف العدالة قيمة إعالء مف اإلسالـ بو جاء ما مع يتفؽ وىو ما شطط، أو زلؿ

 .(78)واإلنساني اإلسالمي المجتمع
  ةبحالة الالمعياري المجتمعات العربيةتباينت قيمة الفوضى في مقابؿ قيمة االلتزاـ والمحاسبة:       

يعكس ذلؾ فيما  الذي كافممناخ اإلعالمي والصحفي ل نتيجةوالخروج عمى القانوف والتعديات في الشارع 
 تـ تسميتو بحالة الفوضى واالنفالت اإلعالمي. 

ى حساب قيـ قيمة االنتماء السياسي في مقابؿ االنتماء الوطني: تراجعت قيـ االنتماء لموطف عم      
 كانت أفضؿ بالمجتمع العربي، خاصة وأف قيـ االنتماء الوطني والطائفي يواأليدولوجاالنتماء السياسي 

مواجية المعارضيف ، بؿ كانت الدولة تعتمد بشكؿ أساسي عمى ىذه القيـ المستقرة في ـ3122نسبيًا قبؿ 
عمى حساب االنتماء السياسي واحدة مف نتائش ، وال شؾ أف تراجع قيـ االنتماء الوطني لسياساتيا وقراراتيا

عالمية قامت عمى االستقطاب والصراع السياسي بشكؿ مكثؼ طاؿ الم  ثقفيفمعالجات صحفية وا 
يرددوف مقوالت سياسية  ترتبط باتوا الذيف  الشباب واألطفاؿوالميتميف بالشأف السياسي، وطاؿ أيضًا 

 ي ذات الوقت.  بجماعات أو شخصيات وتعبر عف مواقؼ سياسية ف
 وقد انعكست ىذه القيـ عمى سموكيات واتجاىات المواطف العربي والتزاؿ، منيا عمى سبيؿ المثاؿ:      

الصراع في مقابؿ االستقرار، التماسؾ والعصبية في مقابؿ التفكؾ والفردية، الثقة والوالء السياسي في 
د والديكتاتورية، الثورية في مقابؿ القانونية مقابؿ الكفاءة والخبرة، الديمقراطية في مقابؿ االستبدا

والدستورية، االزدواجية في مقابؿ االتساؽ، التسمط والتعالي في مقابؿ األخوة والزمالة، كبح الذات في 
الفضيحة، اإلبداع في مقابؿ التقيد والحجر الفكري،  ؿمقابؿ التحيز واليوى والغرضية، النصيحة في مقاب

الخضوع احتراميا أو ابؿ التحمؿ والتحرر، التجرؤ عمى السمطة وانتقادىا في مقابؿ االلتزاـ والضبط في مق
والخنوع ليا، التضميؿ والتزييؼ في مقابؿ التنوير والمصداقية، الطموح والتفاؤؿ في مقابؿ اليأس واإلحباط 

، الحفاظ عمى الخصوصية في مقابؿ التشيير والتجريح، األمف واألماف في مقابؿ ا لخوؼ والتشاـؤ
واالضطراب، اإلقصاء في مقابؿ قبوؿ اآلخر، التقدير واالحتراـ في مقابؿ السخرية واالستيزاء، التنافر 

 التقارب والترابط.  ؿوالتباعد في مقاب
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 :الخاتمة )النتائج والتوصيات(
سواء  العربيةندرة البحوث والدراسات الحديثة التي تتصدى ألثر اإلعالـ المقروء في منظومة القيـ       

عمى المستوى النظري أو المستوى التطبيقي، وغياب شبو كامؿ ألي مؤشرات عممية تظير األوزاف 
النسبية لدور الصحافة أو اإلعالـ المقروء في تشكيؿ عممية القيـ أو تغييرىا في مقابؿ توفر العديد مف 

نترنت، األمر الذي يجعؿ ىذه الورقة إلاالدراسات النظرية والتطبيقية المتصمة بالفضائيات والبث المباشر و 
، العربيةأساسًا ألبحاث تطبيقية ونظرية لقياس دور الصحافة وسبؿ تفعيمو وتنميتو إزاء منظومة القيـ 

المؤسسات  انعكاس الدراسة عمىوتحمؿ في الوقت ذاتو رؤية لمداخؿ التأثير ومظاىره فيما يمكف 
 ب وقصص األطفاؿ. الثقافية المتصمة بالكت والييئاتالصحفية 

نتيجة فاعمية  القيـ العربيةتزايد أىمية الدور الذي يمكف أف يقوـ بو اإلعالـ المقروء في التأثير عمى      
واإلعالـ الجديد،  الصحافة ونشاط وسائؿ اإلعالـ األخرى وخاصة في ضوء ظاىرة التزاوج الواضح بيف

حؿ تكامؿ ومشاركة، كما أف الدور الذي تمعبو بحيث أصبحت معالجة الموضوعات والقضايا السياسية م
مواقع يدور في الصحافة في نقد الفضائيات والتعميؽ عمى موضوعاتيا وبرامجيا، وتناوؿ الصحافة ما 

عادة تداولو والتعميؽ عميو بمواقع ال ا إلى تزايد أثر أدى أيضً  لكترونيةإلصحافة االتواصؿ االجتماعي وا 
، وأصبحت الصحافة اآلف جامعة ألىـ ما ُيثار في وسائؿ اإلعالـ ربيةالع الصحافة في منظومة القيـ

 األخرى.
، مكانة القيـ وخطورتيا في المجتمع العربييجب التفكير جديًا في البحث عف صيغة صحفية تالئـ      

ومعالجة مشكالتو والتركيز عمى  الرأي العاـ العربيوحجـ ونوع الرسالة الصحفية التي يتـ بيا مخاطبة 
قيـ اإليجابية التزويد الفئات المتعممة والمثقفة وصاحبة التأثير بشكؿ عاـ بالمعارؼ واألفكار التي تدعـ 

السمبية خاصة بعدما أكدت الدراسات أف الرسائؿ اإلعالمية تنتقؿ مف الصحافة إلى ىذه  محاصرة القيـو 
ف سواء عمى مرحمتيف أو في شكؿ خطوط دائرية، وفي ىذا اإلطار ومنيا إلى اآلخري الشخصيات المؤثرة 

يمكف لمصحافة أف ترعى ممؼ منظومة القيـ رعاية شاممة  تتصؿ بمناقشة كؿ مكونات القيـ ومظاىرىا 
وثقافتيـ واتجاىاتيـ باعتبارىا المداخؿ  الشرائح االجتماعية كالعادات والتقاليد واألعراؼ واىتمامات

ر في منظومة القيـ، وفي ىذا اإلطار تقترح الدراسة تبني أسموب الحمالت اإلعالمية التي األساسية لمتأثي
تثيرىا الصحافة بشكؿ ُمخطط وُتحفز وسائؿ اإلعالـ األخرى عمى المشاركة فييا باستخداـ أسموب إثارة 

 .العربيالجدؿ حوؿ قيـ وتقاليد وأعراؼ بعينيا تتصؿ بمقومات أو معوقات النيوض بالمجتمع 
 النقد ىا فيممارسة دور لوخاصة دور العبادة  مجتمعات العربيةدعوة المؤسسات االجتماعية األخرى بال

قيـ عابرة ليا تداعياتيا عمى اليوية ل اترويجي في والتصدي لمفضائيات وشبكات التواصؿ االجتماعي
 .بشكؿ مباشرواستقرار المجتمع  والثقافة 
الصحؼ والكتب وقصص األطفاؿ في  عممية التأثير عمى منظومة يساىـ اإلعالـ المقروء وخاصة      

القيـ عبر أكثر مف آلية أو مظير مف أىميا: عممية تغيير القيـ بشقييا اإليجابي والسمبي، إحداث صراع 
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قيمي داخؿ األفراد والمجتمعات بحيث ينتش عنو تضارب القيـ مع بعضيا البعض وتضاربيا لدى الفرد 
وسموكو، تشكيؿ قيـ جديدة أو المساىمة في  إكساب النشء قيـ المجتمع، نقؿ القيـ  الواحد بيف اتجاىو

مف جيؿ إلى جيؿ ومف جماعة إلى جماعة ومف مجتمع إلى مجتمع، وضع أجندة القيـ عبر التركيز عمى 
قيـ معينة وتيميش قيـ أخرى فيما يفضي إلى إعادة ترتيب القيـ بالشكؿ الذي تستيدفو وسائؿ اإلعالـ 
بقصد أو بدوف قصد، واألىـ مف ذلؾ كمو ىو دور الوسيط الذي تقوـ بو الصحافة مع كافة المؤسسات 
األخرى المعنية بعممية تشكيؿ القيـ والتأثير فييا سواء كانت األسرة أو المدرسة أو دور العبادة أو 

سائؿ اإلعالـ وتؤثر المؤسسات االقتصادية والسياسية والثقافية السائدة، حيث تتأثر ىذه المؤسسات بو 
فييا، كما أنيا في الغالب تعمؿ كأداة لتحقيؽ أغراضيا أو تدخؿ كطرؼ في الصراع الدائر بينيا،  إضافة 
إلى ما تقوـ بو مف تييئة المناخ لمقوانيف والقرارات السياسية واالقتصادية التي تحمؿ قيمًا جديدة في 

 الجديدة ومحاولة إقناع المواطنيف بيا.المجتمع، ودورىا كمعبر لنقؿ األفكار واالتجاىات 
تقدير الوزف النسبي ألثر الصحافة واإلعالـ المقروء عامة في منظومة القيـ، وتبايف ىذه عممية أف       

األوزاف مف مجموعة قيـ لمجموعة قيـ أخرى، وكذلؾ تفاوت مظاىر التأثر بيا مف تشكيؿ القيـ إلى  
ة كاألسرة والمؤسسة التعميمية ودور العبادة وعوامؿ مستقمة أيضًا تغييرىا يتوقؼ عمى عوامؿ أخرى وسيط

كالثقافة والواقع المجتمعي، وعمى الباحث اإلعالمي عند دراستو لذلؾ مراعاة تداخؿ ىذه العوامؿ 
كمتغيرات وسيطة، ولذا تقترح الدراسة تناوؿ الموضوع عمى المستوى التطبيقي في إطار االتصاؿ التقميدي 

 ًا.والجديد مع
وتتماشى مع دراسة عالقة القيـ بوسائؿ االتصاؿ التقميدي والجديد مجموعة نظريات بحثية في       

مقدمتيا نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ، نظرية وضع األجندة "ترتيب األولويات"، نظرية الغرس 
التأثير الثقافي الدولي،  الثقافي، نظريات ونماذج التحديث واإلقناع، نظرية التييئة المعرفية، نظريات

نظرية تأثيرية الشخص الثالث، نظريات الثنائية االجتماعية واإلزدواجية الثقافية، نظرية الصراع، 
باإلضافة إلى المداخؿ األيدولوجية نتيجة نسبية القيـ وتغيرىا باختالؼ العامؿ الحضاري والديني 

 واالجتماعي.
بر دراسة القيـ وخاصة في إطارىا التطبيقي الذي يتطمب قياس تأثرىا بوسائؿ اإلعالـ، وسبؿ توتع      

تأثير وسائؿ اإلعالـ فييا أقرب إلى دراسة االتجاىات خاصة وأف كثيرًا مف الدراسات ترى أف القيـ تحتوى 
التفضيؿ عمى ثالثة عناصر مثميا مثؿ االتجاىات:  فيى معرفية مف حيث الوعى بما ىو جدير ب

واإلدراؾ لموضوع القيمة وتميزه وتذكره وتصوره، ووجدانية مف حيث شعور الفرد حياليا شعورًا عاطفيًا أو 
انفعاليًا أو وجدانيًا بالميؿ إلى موضوع القيمة أو النفور منو بدرجة ما، وىى سموكية مف حيث كونيا 

محدد لمسموؾ، وترتبط في الوقت تظير في سموؾ أو مجيود حركي ظاىري لبموغ ىدؼ معيف أو معيار 
ذاتو بمتغيرات الفروؽ الفردية وظاىرة انتقاؿ المعمومات عمى مراحؿ، خاصة بعدما تأكد عمميًا مف أف  
األفراد أعضاء في جماعات يتفاعموف مع بقية أفرادىا وليسو معزوليف، وأف التفاعؿ مع الرسائؿ 
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ئط ويتأثر بالمجتمع والثقافة، كما أف األفراد ليسو اإلعالمية ليس مباشرًا وآنيًا ولكنو مف خالؿ وسا
متساوييف في تعامميـ مع الرسائؿ اإلعالمية وتتبايف أداورىـ في عممية االتصاؿ فمنيـ النشط الذي 

 يستقبؿ وينقؿ لغيره ومنيـ الذي يعتمد عمى آخريف. 
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 .32( ص1999يصشٚخ)انقبْشح: انًشلض انقٕيٙ نهجحٕس االجزًبػٛخ ٔانجُبئٛخ،
 .،61ص عًبح يحًذ يحًذ٘، يشجغ عبثق،    
(

34
 .61ص عًبح يحًذ يحًذ٘، يشجغ عبثق، أَظش: (
 .135-134( ص2009يحًذ ػجزظ اثشاْٛى، انضقبفخ ٔانشخصٛخ )االعكُذسٚخ: داس انًؼشح انجبيؼٛخ،   -
(

35
 .201ػصبو انذٍٚ ْالل، يشجغ عبثق، صأَظش:  (

 .149( ص 1999حغٍ ػهٗ حغٍ، عٛكٕنٕجٛخ انًجبساح، انعغٕغ االجزًبػٛخ رغٛش انقٛى )انقبْشح: داس بشٚت نهطجبػخ ٔانُشش، 
(

36
 .149، يشجغ عبثق، صحغٍ ػهٗ حغ14ٍػجذ انٓبد٘ انجْٕش٘:دساعبد فٙ ػهى االجزًبع، صأَظش:  (
(

31
فٕصٚخ دٚبة، انقٛى ٔانؼبداد االجزًبػٛخ يغ ثحش يٛذاَٙ نجؼط انؼبداد االجزًبػٛخ )انقبْشح: انٓٛئخ انًصشٚخ انؼبيخ أَظش:  (

 .  95( ص2003نهكزبة،
            .149، يشجغ عبثق، صحغٍ ػهٗ حغٍ   
(

39
-1992 -ٔانقعذبٚب، انقذبْشح، داس انًؼذبس ػهٙ نٛهخ: انجُبئٛذخ انٕيٛفٛذخ فذٙ ػهذى االجزًذبع ٔالَضشٔثٕنٕجٛذب، انًفذبْٛى أَظش:  (

 .134ص
 .95فٕصٚخ دٚبة، يشجغ عبثق، ص   
(

39
 أَظش:  (

( 1995يحًٕد ػٕدح، انزكٛف ٔانًقبٔيخ: انجزٔس االجزًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ نهشخصٛخ انًصشٚخ)انقبْشح: انًجهظ الػهٗ نهضقبفخ،  - 
 .144-143ص
 .523( ص1990انًكبٌ)انقبْشح: ػبنى انكزت، جًبل حًذاٌ، ،خصٛخ يصش: دساعخ فٙ ػجقشٚخ  -
أحًذذذ صاٚذذذ، انًصذذش٘ انًؼبصذذش: يقبسثذذخ َظشٚذذخ ٔأيجشٚقٛذذخ نذذجؼط أثؼذذبد انشخصذذٛخ انًصذذشٚخ)انقبْشح: انًشلذذض انقذذٕيٙ نهجحذذٕس  -

 .56-55( ص1990االجزًبػٛخ ٔانجُبئٛخ،
(

40
 .136-135يحًذ ػجبط اثشاْٛى، يشجغ عبثق، صأَظش: :  (
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(

41
 .293، 191يكشٔو، يشجغ عبثق، ػجذانٕدٔد أَظش:  (

Janes W.Neulier, Intereultural Communication- Contextual Approach, New York, Houghton 
Mifflin Company, 2000, pp.50-57. 

(
42
نٕاقغ انضقبفٙ ػهٗ ثُبي انقٛى ػجذانشحٛى ػهٗ، رأصٛش اأعبيخ                                                                         أَظش: (

انزشثٕٚخ فٙ صحبفخ الغفبل: دساعخ رحهٛهٛخ يقبسَخ نؼُٛخ يٍ يجالد الغفبل فٙ يصش ٔانغؼٕدٚخ، سعبنخ يبجغزٛش بٛش 
    .14-13، 1991يُشٕسح، جبيؼخ الصْش: لهٛخ انهغخ انؼشثٛخ، 

 -  Janes W.Neulier,Op-Cit, pp, 47-97. 
 
(

43
ذهللا َصٛش، انؼالقخ ثٍٛ انزؼهٛى ٔانزغٛش انقًٛٙ، دساعخ يٛذاَٛخ فٙ يُطقخ انجذذاس٘، سعذبنخ يبجغذزٛش بٛذش ػجذانُبصش ػجأَظش:  (

 .12،ص1996،يُشٕسح، جبيؼخ أعٕٛغ: لهٛخ انزشثٛخ
(

44
 .20، ص 2002يحًذ أحًذ ثٕٛيٗ: يبْشح انزطش  اإلعكُذسٚخ: داس انًؼشفخ انجبيؼٛخ، أَظش:  (
(

45
 .199عبثق، ص، يشجغ حغٍ ػهٗ حغٍأَظش:  (
(

46
 .31-30سَذح يحًذ س،ذٖ حغٍ: دٔس انزهٛفضٌٕٚ فٗ رشكٛم انقٛى االجزًبػٛخ نذٖ انشجبة، يشجغ عبثق، ص ص أَظش:  (

 (
41
أَظش: َغشٍٚ صالح يصطفٗ، رغٛش انقٛى فٙ انشٚف انًصش٘: دساعخ يٛذاَٛخ ثقشٚخ يصشٚخ ػهٗ رغٛش انقٛى فٙ ظٕي رصذُٛغ  (

 . 2005ٛخ اٜداة،انشٚف، جبيؼخ جُٕة انٕاد٘: له
(

49
انقٛى االجزًبػٛخ: دساعخ يٛذاَٛخ ػهٗ يغزخذيٙ ،جكخ االَزشَذ ثًذُٚخ  أحًذ ػجذانشحٛى حغٍٛ، االَزشَذ ٔاصشِ فٙ رغٛشأَظش:  (

  .96-95، ص2011أعٕٛغ، سعبنخ يبجغزٛش بٛش يُشٕسح، جبيؼخ أعٕٛغ: لهٛخ اٜداة،
 .  33 -32سَذح يحًذ س،ذٖ حغٍ، يشجغ عبثق، ص ص    
(

49
 ، 16ػجذانُبصش ػجذهللا َصٛش، يشجغ عبثق، أَظش:  (

 .95أحًذ ػجذانشحٛى حغٍٛ، يشجغ عبثق، ص           
(

50
يحًذذذ أحًذذذ ثٛذذٕيٙ ٔاعذذًبػٛم ػهذذٗ عذذؼذ، انقذذٛى ٔيٕجٓذذبد انغذذهٕ  االجزًذذبػٙ: دساعذذبد رطجٛقٛذذخ )االعذذكُذسٚخ: داس أَظذذش:  (

 .91انًؼشفخ انجبيؼٛخ، د.د( ص
 .94ػجذانُبصش ػجذهللا َصٛش، يشجغ عبثق،  
(

51
يحًذ ػهٗ عاليخ، االَفزبح االقزصبد٘ ٔآصبسِ االجزًبػٛخ ػهٗ العشح )االعكُذسٚخ: داس انٕفذبي نذذَٛب انطجبػذخ ٔانُشذش، أَظش:  (

2003 ) 
Ronald Inglehart, et al, "Human Behiefs and Values A cross-cultural sourcebook based on the 
1999-2002 va;ues surveys" Mexico, Siglo Vientiuno editors, 2002,p.7. 

(
52
 أَظش:  (

Gheorghe Fuiga, "Social change And Political Culture" Belgeque, Editulg, 2005, p.19. 
(

53
االجزًبع)االعكُذسٚخ: داس انٕفبي نذذَٛب انطجبػذخ يحًذ ػهٗ عاليخ، انجُبي انطجقٙ فٙ انشٚف انًصش٘ ثٍٛ انزبسٚخ ٔػهى أَظش:  (

 .143(ص2000ٔانُشش، 
عٛذ جبة هللا انغٛذ، ئ،كبنٛخ انقٛى نذٖ انشجبة انجبيؼٙ ثٍٛ صقبفخ انؼٕنًذخ ٔانضقبفذخ انزقهٛذٚذخ، يجهذخ لهٛذخ اٜداة، جبيؼذخ غُطذب،    

 .493، ص2003(، ُٚبٚش16انؼذد )
 ( ص1993نهُشش ٔانزٕصسٚغ، يصش)انقبْشح: داس يصش انؼشثٛخأحًذ إَٔس، االَفزبح ٔرغٛش انقٛى فٙ    
(

54
ٔػالقزٓب ثبنٕٓٚخ انؼشثٛخ  Space Toonصبثش عهًٛبٌ ػغشاٌ، انقٛى انزٙ رؼكغٓب أفالو ٔيغهغالد انكبسرٌٕ فٙ قُبح أَظش:  (

-4انٕٓٚذذذخ انؼشثٛذذذخ ، اإلعذذذاليٛخ، انًذذذإرًش انؼهًذذذٙ انغذذذُٕ٘ انؼب،ذذذش، نجبيؼذذذخ انقذذذبْشح: لهٛذذذخ اإلػذذذالو  اإلػذذذالو انًؼبصذذذش ٔ
 .269، ص2004يب6ٕٚ

(
55
ػبدل فًٓٙ انجٕٛيٙ، ػالقخ يعًٌٕ انقٛى نذٖ انشجبة انجبيؼٙ ثبنزؼشض نإلراػخ ٔانزهفضٌٕٚ، انًجهخ انًصشٚخ نجحٕس أَظش:  (

 .2000(، ألزٕثش4، انؼذد)انشأ٘ انؼبو
(

56
 .269صبثش عهًٛبٌ ػغشاٌ، يشجغ عبثق، أَظش:  (

 دساعخ يٛذاَٛخ -يحًذ يصطفٗ حجشٗ: انقٛى االجزًبػٛخ ٔآصبسْب فٗ انزًُٛخ انشٚفٛخ        
 فٗ قشٚخ لشداعخ ثًحبفظخ انجٛضح، سعبنخ دلزٕساِ، جبيؼخ أعٕٛغ، لهٛخ اٜداة، قغى          
 .30، ص 1992االجزًبع،         

(
51
ح، انًجهخ انًصشٚخ نجحٕس اإلػالو، لهٛخ اإلػالو ، جبيؼخ انقذبْشح ، ثغَٕٛٗ حًبدح ، االرجبْبد انحذٚضخ فٙ ٔظغ الجُذ أَظش: (

 .323،ص 1999دٚغًجش 
(

59
 .13عًبح يحًذ يحًذ٘، يشجغ عبثق، ص أَظش:  (
(

59
( 2002صلشٚذب ػجذذانؼضٚض، انزهفضٚذٌٕ ٔانقذٛى االجزًبػٛذخ نهشذجبة ٔانًشاْقٍٛ)االعذكُذسٚخ: يشلذض االعذكُذسٚخ نهكزذبة، أَظش:  (

 .39ص
(

60
 .13-12ص عًبح يحًذ يحًذ٘، يشجغ عبثق،أَظش:  (
(

61
 .13صانًشجغ انغبثق،أَظش:  (
(

62
 .112( ص2009يُٛش حجبة، َظشٚبد اإلػالو اإلعاليٙ )انقبْشح: داس انفجش، أَظش:  (
(

63
 .19ػبدل فًٓٙ انجٕٛيٙ، يشجغ عبثق، أَظش:  (
(

64
زذّ يذٍ يُظذٕس انزشثٛذخ اإلعذاليٛخ )انقذبْشح: داس انفكذش انغٛذ انشحبد أحًذ حغٍ، انصشاع انقًٙ نذذٖ انشذجبة ٔيٕاجٓأَظش:  (

 .92-91انؼشثٙ، د.د( ص
(

65
 .90، 92يحًذ أحًذ ثٕٛيٙ ٔاعًبػٛم ػهٗ عؼذ، يشجغ عبثق، صأَظش:  (
(

66
 أَظش:  (
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Martin J Gunnel, " Global Cultural Values Change and the Relationship with 
Telecommunication Change: a Longitudinal Analysis" (Ph.D) Capella University, United 
Ststes, 2007, P.2, http\\proquest.umi.com\ 

(
61
، صـ 1996(، 529) انؼذد، اقشأ، عهغهخ انًؼبس ، داس انقبْشح، حصٍ انحشٚبد، انقعبي انحًٛذ، ػجذ دسٔٚش أَظش: حغُٙ (

26 ،21. 
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Abstract 

            This study seeks to formation a theoretical basis for the subject of measuring 

the impact of print media on values in the Arab world, thus contributing to opening 

the way for many applied studies related to the value changes that shook the pillars of 

the Arab world after 2011. To achieve this objective, the study discussed four main 

axes on how to measure the impact, Traditional and modern values, the effects of 

values on print media, and the monitoring of the most vulnerable values at the current 

stage. 

 The study was based mainly on the survey of studies and related articles before and 

after 2011,The study examined several aspects that are affected by values starting with 

the process of forming, transferring, arranging and conveying values within the 

process of formation. Social conflict, through the creation of value conflict at the 

individual and community level, the process of changing values, and the 

dissemination of new values 

 

      The study highlighted the emergence of certain values affected by the press and 

media liquidity experienced in the country after 2011, and appeared to be political, but 

reflected on social life and left its morally and psychological effects in general, 

      The value of tolerance versus the value of intolerance, the value of moderation 

versus the value of extremism, the value of dialogue versus the value of maneuver, the 

value of freedom versus repression, the value of participation versus the value of 

indifference and negativity, the value of citizenship versus the value of discrimination 

A preference for political and ideological patronage in exchange for National 

affiliation. 
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