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 نظريػة الحتمية القيميػة في اإلعػالـ مف التخصيػص إلى التعميػـ
 مف عمـو اإلعالـ واالتصاؿ إلى العمـو اإلنسانية واالجتماعية

  أ.  ساعد ىماش
 الجزائر - جامعة باتنة

 مقدمة : 
االتجاي ىحك دراسة القيـ  غمب عمى الدراسات الحديثة في العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية 

ا كهفٍكهٍا بيف ٌذي  كهعيار كهتغير في هختمؼ الظكاٌر، كعمى الرغـ هف اختبلؼ كتبايف تفسيٌر
التخصصات إال أىٍا تفرض ىفسٍا كهتغير ثابت كهستقؿ في األبحاث كالدراسات اإلىساىية 

إلى القيـ كقياس كاالجتهاعية خاصة في ظؿ هىاداة الكثير هف الباحثيف كالهختصيف بالعكدة 
 الظكاٌر عمى أساسٍا، كتفرد كؿ هجتهع بقيـ خاصة هها أدل إلى تخصص الدراسات كدقتٍا.

كيىظر إلى القيـ في هختمؼ تخصصات العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية بىظرة هتبايىة  
كهختمفة هف تخصص إلى آخر، استىادا إلى اختبلؼ هكاضيعٍا كطريقة هعالجتٍا كدراستٍا، 

، حيث يبقى كليس ا ىها في التفسير ككيفية القياس كاستخداـ الهفٍـك الختبلؼ في الهصطمح كا 
 هتغير القيهة في األصؿ هتغيرا تتجاذبً شتى التخصصات كتتشارؾ في دراستً.

كاألستاذ عبد الرحهف عزم اىطبلقا هف ىظريتً الحتهية القيهية في اإلعبلـ، كبالضبط هف  
القيهية حدد عدة أبعاد لمقيهة، ىذكر هىٍا عمى سبيؿ الهثاؿ ال هؤلفً األخير هىٍجية الحتهية 

الحصر : البعد االقتصادم، البعد التاريخي، البعد الديىي، البعد الىفسي، البعد االجتهاعي 
 ...الخ.

كفي دراستىا ٌذي كاىطبلقا هف أبعاد القيهة التي حددٌا األستاذ عزم، كبحكـ االرتباط  
ـ كاالتصاؿ كتخصص، كتخصصات العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، كالعبلقة بيف عمكـ اإلعبل

كتأسيسا عمى قكاسـ هشتركة هف ىاحية هىٍجية الدراسة كهكضكعاتٍا بيف ٌذي التخصصات، 
سىحاكؿ تبييف إهكاىيات ككيفية تكسيع ىطاؽ الىظرية كىقمٍا هف عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ إلى 

ٌذا الٍدؼ كباإلضافة إلى هقدهة كخاتهة تـ تقسيـ الدراسة  العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية، كلتحقيؽ
 إلى ثبلثة هحاكر أساسية فحكاٌا كاآلتي : 

كفيً إشكالية الدراسة، أٌهية الدراسة   التعريؼ بهكضكع الدراسة كهىٍجيتٍا :المحور األوؿ: 
 كأٌدافٍا، ضبط هفاٌيـ الدراسة، ىكعية الدراسة، الهىٍج الهتبع.

هاٌية القيهة في العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية كهفٍكهٍا هف خبلؿ ىظرية الحتهية المحور الثاني: 
القيهية، كتـ تقسيهً إلى عىصريف، األكؿ هاٌية القيهية في العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، كالثاىي 

 : هفٍـك القيهية هف خبلؿ ىظرية الحتهية القيهية.
ىظرية في العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، حيث تـ في هىطمقات ىقؿ كتطبيؽ ال المحور الثالث :

التطرؽ إلى العبلقة بيف عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالعمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، ثـ أبعاد القيهة 
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هف خبلؿ ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ كاالتصاؿ، كتصىيفات القيـ كالعكدة إلى دراسة القيـ 
 كالهىاداة بٍا.
 ؼ بموضوع الدراسة ومنيجيتيا : أوال / التعري

  إشكالية الدراسة : -1
لبىاء إشكالية تتفؽ هع هكضكع الدراسة، تـ تحديد هتغيريف يهكف القكؿ عف األكؿ أىً  

ك التخصيص، أها  شكؿ بالىسبة لمهكضكع طرفا أساسيا لتحديد هعالـ الدراسة كأركاىٍا، أال ٌك
ك التعهيـ فىستطيع القكؿ  أىً هثؿ المب األساس لتحقيؽ هبتغى الدراسة، كيهكف الهتغير الثاىي ٌك

 صياغة تساؤالت الدراسة عمى الىحك التالي : 
 ها عبلقة عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ بالعمـك اإلىساىية كاالجتهاعية ؟  -
اىطبلقا هف أبعاد القيهية التي حددٌا األستاذ عزم، ٌؿ يهكف تعهيـ الىظرية عمى العمـك  -

 ة كتطبيقٍا لدراسة هكضكعاتٍا؟اإلىساىية كاالجتهاعي
ها ٌي إهكاىيات كهىطمقات ىقؿ ىظرية الحتهية القيهية هف عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ إلى  -

 تخصصات العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية ؟
 أىمية الدراسة وأىدافيا : -2
تىبع أٌهية الدراسة هف أٌهية ىظرية الحتهية القيهية في عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ،  

ضافة إلى حداثتٍا تعتبر أٌـ ىظرية لدراسة هتغير القيهة، خاصة الظكاٌر كالهكضكعات فباإل
الهتعمقة بالهجتهعات العربية كأصالتٍا، لذلؾ تعتبر ٌذي الدراسة هع هختمؼ الدراسات التي 
أىجزت حكؿ ىظرية الحتهية القيهية، كإضافة عمهية خاصة كهٍهة لمدراسات القيهية، ذلؾ أىٍا 

دة لتعهيـ ىظرية الحتهية القيهية كتطبيقٍا في هكضكعات كهجاالت العمكـ اإلىساىية هحاكلة فري
 كاالجتهاعية بحكـ اشتراكٍا في هتغير القيهة كتجاذبٍا لهختمؼ أبعادٌا. 

 كترىك الدراسة إلى تحقيؽ هجهكعة هف األٌداؼ هف أٌهٍا :  
رفة أحدث ها كتب حكلٍا خاصة اإلطبلع أكثر عمى ىظرية الحتهية القيهية لمفٍـ الجيد كهع -

 الهؤلؼ األخير الهعىكف بػ : هىٍجية الحتهية القيهية في اإلعبلـ.
اكتشاؼ العبلقة القائهة بيف عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالعمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية بهختمؼ  -

 تخصصاتٍا، اىطبلقا هف الىظرية كهىٍجيتٍا كاألبعاد القيهية.
تمفة لمقيـ في العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، كتحديد أبعاد القيهة هعرفة التصىيفات الهخ -

ا كهىطمؽ أساس لتعهيـ  كهحاكلة فٍهٍا هف خبلؿ تقسيـ األستاذ عبد الرحهف عزم، كاعتباٌر
 الىظرية.

تحديد هىطمقات لتعهيـ الىظرية كتطبيقٍا في الدراسات اإلىساىية كاالجتهاعية بشتى  -
 تخصصاتٍا.

 الدراسة : ضبط مفاىيـ -3
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 نظرية الحتمية القيمية في عمـو اإلعالـ واالتصاؿ : -أ
قبؿ التطرؽ إلى الهفٍكـ تجدر اإلشارة إلى أف الىظرية حديثة االستخداـ، ظٍرت ىتيجة 
الشرخ الهكجكد بيف التىظير الغربي كبيف ثقافة كأصالة الهجتهعات العربية اإلسبلهية، خاصة في 

أك إضفاء صبغة اإلسبلهية عمى الهعرفة الغربية، حيث هع هركر ظؿ ها يسهى بأسمهة الهعرفة 
 الكقت اتضح أف ٌذا االتجاي ال يهكف أف يمبي هتطمبات ٌذي الهجتهعات هعرفيا كفكريا كثقافيا.

كالهتأهؿ لتسهية ٌذي الىظرية يجد أىٍا هككىة هف ثبلث كمهات ٌي : الحتهية، القيهية، 
تغير كاحد أىً الهحرؾ األساس في تفسير أك فٍـ أم ظاٌرة، اإلعبلـ، كيقصد بالحتهية اعتبار ه

كالهتغير الرئيس في ٌذي الىظرية ٌك القيهة، أها الظاٌرة فتخص اإلعبلـ كاالتصاؿ، كيعىي ذلؾ 
أف أم عىصر أك ظاٌرة إعبلهية يفسر أك يفٍـ هف حيث قربً أك بعدي هف القيهة، أها القيهية 

في الهعىى، كالقيهة هعىكية كقد يسعى اإلىساف إلى تجسيدٌا فيقصد بٍا االرتقاء، أم ها يسهك 
عهميا كمها ارتفع بفعمً كعقمً إلى هىزلة أعمى، كالقيهة ها يعمك عف الشيء كيرتبط بالهعاىي 
الكاهىة في الديف، كأخيرا اإلعبلـ كالهراد بً رسالة اإلعبلـ بكسائمً التقميدية )الصحؼ، الهجبلت، 

 .(1)لجديدة )االىترىت، اإلعبلـ االجتهاعي، ...الخ(اإلذاعة، التمفزيكف( كا
 التخصيص :  -ب

ك الهقصكد بالذكر ، فٍك لغة : اإلفراد كهىً الخاصة.  ٌك
تهييز بعض الجهمة بالحكـ ، كتخصيص العاـ بياف ها لـ يرد  : ابف السهعاىي كاصطبلحا قاؿ
قصر العاـ عمى بعض هسهياتً ، كرد بأف لفظ القصر يحتهؿ  : ابف الحاجب بمفظ العاـ، كقاؿ

يطمؽ  أف التخصيص ابف الحاجب القصر في التىاكؿ أك الداللة أك الحهؿ أك االستعهاؿ، كذكر
ف لـ يكف عاها، كها يطمؽ العاـ عمى المفظ بهجرد  عمى قصر المفظ عمى بعض هسهياتً ، كا 

  . (2)تعدد هسهياتً
كالهقصكد بً في ٌذي الدراسة تخصيص ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ لؤلستاذ عبد 

كاالتصاؿ  الرحهف عزم في الدراسة كالتطبيؽ عمى الهكضكعات القيهية كهجاالت عمكـ اإلعبلـ
ا هف العمكـ.  دكف غيٌر

 التعميـ : -ج
ٌك أخذ الصفات الهشتركة بيف األشياء الهفردة لجهعٍا في تصكر كاحد، كهف الىاحية 
الهىطقية ٌك اىتقاؿ هف الجزئي إلى الكمى، أك هف الخاص إلى العاـ، كتعد صياغة القكاعد 

التعهيـ بالتعهيهات االستقرائية، باعتبار كالقكاىيف العمهية ضربا هف التعهيـ، كيسهى ٌذا الىكع هف 

                                                 

 
 .30ص ،1033تونس، للنشر، المتوسط دار ،3ط ،اإلعالم فً القٌمٌة الحتمٌة نظرٌة فهم إلى دعوة: عزي الرحمن عبد (1

 :  التالً االلكترونً الرابط على متوفر اإلسالمٌة، المكتبة ،المحٌط البحر: الزركشً بهادر محمد بن الدٌن بدر (2

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.    27/10/2013. 

http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12671
http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12671
http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12671
http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=12671
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=705&idto=705&bk_no=35&ID=544
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=705&idto=705&bk_no=35&ID=544
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=705&idto=705&bk_no=35&ID=544
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أىٍا القكاىيف الهستخمصة هف التجارب، أك ٌي القكاىيف التجريبية. كالتعهيـ الكمى ٌك الصكرة 
الرهزية لجهمة عاهة هثؿ )كؿ األشياء هادية( التي يهكف استخبلصٍا هف جهمة هفتكحة هثؿ 

 .(1))شيء هادم(
خراج ىظ رية الحتهية القيهية في اإلعبلـ لؤلستاذ عبد كيقصد بً في الدراسة ىقؿ كا 

الرحهف، هف تخصصٍا في دراسة هكضكعات عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ إلى تطبيقٍا كاعتهادٌا 
سقاطٍا عمى هكضكعاتٍا كتخصص عمـ  في هختمؼ تخصصات العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، كا 

 ..الخ.االجتهاع، كعمـ الىفس، كالفمسفة كالتاريخ كعمـ الهكتبات .
 العمـو اإلنسانية واالجتماعية : -د
تشهؿ العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية حسب التصىيفات العالهية كالهعتهدة في هختمؼ  

الجاهعات عدة تخصصات هف أٌهٍا : عمـ االجتهاع، عمـ الىفس، التاريخ، الجغرافيا، 
حث اإلىساىي كاالجتهاعي الديهغرافيا، اإلعبلـ كاالتصاؿ...الخ، كالتي تستخدـ ها يسهى بالب

 لدراسة كهعالجة هختمؼ الظكاٌر االجتهاعية.
كالبحث في العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية ٌك الهبلحظة الهىظهة كالتسجيؿ الهىظـ  

لمسمكؾ اإلىساىي الذم يهارس داخؿ األىساؽ االجتهاعية، هف أجؿ تطكير ىظريات اجتهاعية 
ىساىية جديدة تفسر ٌذا السمكؾ، أك  ك الىشاط كا  اختبار كتهحيص ىظريات قائهة فعبل، ٌك

 . (2)األساسي كالشغؿ الشاغؿ لمباحث في العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية
كالهقصكد بالعمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية في ٌذي الدراسة هجهكعة هف   

س، التخصصات العمهية الهتعمقة باإلىساف كالهجتهع كالتي أٌهٍا : عمـ االجتهاع، عمـ الىف
التاريخ، الجغرافيا، عمكـ التربية، عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ، االقتصاد، السياسة، الفمسفة، عمـ 

 الهكتبات كالتكثيؽ ...الخ.   
 منيجية الدراسة :  -4
 نوعية الدراسة:  -أ 

هف الىاحية الهىٍجية يهكف اعتبار ٌذي الدراسة هف حيث ىكعيتٍا أك ىهطٍا ضهف 
ا ضهف الدراسات األساسية في هدلكلٍا العاـ الدراسات كالبحكث الىظر  ية التحميمية، كتىدرج بدكٌر

كحقمٍا الشاهؿ، لككىٍا بحثا كصفيا كتحميميا إلهكاىية تطبيؽ ىظرية الحتهية القيهية في العمـك 
اإلىساىية كاالجتهاعية، هف خبلؿ تبييف كتكضيح هفٍـك القيـ هف خبلؿ الىظرية، كهف كجٍة ىظر 

                                                 

 
  : التالً االلكترونً الرابط على متوفر اإلسالمٌة، للشؤون األعلى المجلس ،إسالمٌة مفاهٌم:  زٌد أبو منى (1

http://www.elazhar.com/mafaheemux/4/42.asp   27/10/2013. 
 .6 ص ،1006  مصر، القاهرة ،9ط ،االجتماعً البحث طرق:  الخرٌجً هللا عبد الجوهري، محمد (2

http://www.elazhar.com/mafaheemux/4/42.asp
http://www.elazhar.com/mafaheemux/4/42.asp
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ية كاالجتهاعية، كتحديد هعالـ االتفاؽ بيف عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ كبيف هختمؼ العمكـ اإلىساى
 العمـك االجتهاعية األخرل. 

باإلضافة إلى هحاكلة استكىاي كاستخبلص هشتركات كقكاسـ بيف عمكـ االتصاؿ كالعمـك 
فة إهكاىية اإلىساىية كاالجتهاعية الهختمفة، فيها يخص دراسة القيـ ككيفية هعالجتٍا، لغرض هعر 

تعهيـ ىظرية الحتهية القيهية كاستخداهٍا في العمكـ االجتهاعية، كبطبيعة الحاؿ ال يتحقؽ ٌذا 
هكاىيات كهىطمقات التعهيـ.  الٍدؼ إال بتبياف القكاسـ الهشتركة كا 

 المنيج المتبع في الدراسة:  -ب 
قع، كتحميمٍا الهؤسس عمى كصؼ الظاٌرة كها ٌي في الكاالمنيج الوصفي )المسحي(:  -أ

تحميبل كهيا ككيفيا، كبها أف ٌذي الدراسة ضهف الدراسات الىظرية األساسية فقد استعيف بٍذا 
الهىٍج بطريقة كيفية لئلطبلع عمى هفٍكـ كؿ هف ىظرية الحتهية القيهية، كالقيـ كهصطمح عاـ 

يف عمكـ اإلعبلـ هشترؾ بيف هختمؼ العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية كاستخبلص الهعالـ الهشتركة ب
 كاالتصاؿ كالعمـك االجتهاعية إلهكاىية تكضيح كيفية تعهيـ الىظرية. 

ثانيا / ماىية القيمة في العمـو اإلنسانية واالجتماعية ومفيوميا مف خالؿ نظرية الحتمية 
 القيمية: 

 ماىية القيمة في العمـو اإلنسانية واالجتماعية :  -1
طكيؿ ككاسع طكؿ كاتساع الهفٍكـ في حد ذاتً،  الحديث عف القيـ بصفة عاهة حديث

كعبلقتً بهختمؼ التخصصات، حيث شكؿ هكضكع القيـ حقبل خصبا لمدراسات اإلىساىية 
كاالجتهاعية، خاصة القيهية هىٍا لها لمقيـ هف عبلقة كطيدة بهكضكعات العمكـ كالظكاٌر  

 اإلىساىية كاالجتهاعية الهتىكعة.
لتي اٌتـ بٍا الكثير هف الباحثيف كالهفكريف في هجاالت كالقيـ هف ضهف الهفاٌيـ ا 

هختمفة كالفمسفة، التربية، االقتصاد، عمـ االجتهاع ...الخ، كقد ترتب عمى ذلؾ ىكع هف الخمط 
، (1)كالغهكض في استخداـ الهفٍـك هف تخصص آلخر، بؿ يستخدـ بتعدد داخؿ تخصص كاحد

كاألفكار الهٍهة في حياة الىاس،  اـ ٌك :"تمؾ الركائزكعمى العهـك فإف هفٍـك القيـ في هعىاٌا الع
كالهفاٌيـ الهركزية التي تعطي هعىى لحياتٍـ، كهجهكعة هف الهبادئ التكجيٍية التي تساعدٌـ 

 .(2)عمى اتخاذ القرارات كالتكجٍات"
 كالتصكرات الهعرفية الهعتقدات هف كهف أٌـ تعريفات القيـ أيضا أىٍا :" هجهكعة 

ا الراسخة،  كالسمككية كالكجداىية  جازها، اعتقادا بٍا كتأهؿ كيعتقد تفكر بعد بحرية اإلىساف يختاٌر
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 الرد، أك كبالقبكؿ بالقبح، أك األشياء بالحسف عمى بٍا يحكـ الهعايير هف هىظكهة لديً تشكؿ
 . (1)كاالعتزاز" بالثبات كالتكرار يتهيز هىتظـ سمكؾ عىٍا كيصدر

عة هف الهعتقدات التي تتسـ بقدر هف االستهرار الىسبي، كاجتهاعيا تعتبر القيـ هجهك 
ا  كالتي تهثؿ هكجٍات لؤلشخاص ىحك غايات أك كسائؿ لتحقيقٍا أك أىهاط سمككية يختاٌر

ا  .(2)كيفضمٍا ٌؤالء األشخاص بديبل لغيٌر
 خصائص القيـ:  -أ
ىخمص إلى هف خبلؿ التعاريؼ الهختمفة الخاصة بالقيـ كالتي أكردىا بعضٍا فيها سبؽ،  

أف خصائص القيـ كثيرة كهتعددة، تختمؼ هف باحث إلى آخر، كهف تخصص إلى تخصص 
آخر، كسىحاكؿ فيها يمي تحديد خصائص القيـ اىطبلقا هف هحاكلة الباحثة فكزية دياب هف 

، حيث سعت إلى إبراز خصائص القيـ اىطبلقا هف (3)خبلؿ هؤلفٍا القيـ كالعادات االجتهاعية
د في قاهكس عمـ االجتهاع، حيث تعتبر القيـ حسب ٌذا التعريؼ:"االعتقاد بأف التعريؼ الكار 

ي صفة الشيء الذم ذا أٌهية لفرد أك جهاعة"،  شيئا ها ذا قدرة عمى إشباع رغبة إىساىية، ٌك
 :  (4)كأكضحت أٌـ خصائص القيـ االجتهاعية فيها يمي

سيمة هف كسائؿ القياس التي تكصؿ القيهة حقيقة هجردة كسيككلكجية ال تقبؿ القياس بأم ك  -
 إليٍا العمهاء حتى اآلف.

القيهة تتهيز عف الهىفعة ألف حقيقتٍا تكهف في العقؿ البشرم، ال في الشيء الخارجي ىفسً،  -
كالقيهة بالتحديد هسألة اعتقاد، فالشيء ذك الهىفعة الزائفة تككف لً قيهة ىفسٍا كها لك كاف حقيقيا 

 اع.إلى أف يكتشؼ ٌذا الخد
القيـ ىسبية، بهعىى تختمؼ هف شخص آلخر حسب حاجاتً كرغباتً كتربيتً كظركفً، كهف  -

 هجتهع إلى هجتهع، كهف ثقافة إلى ثقافة أخرل.
ىاؾ خصائص أخرل لمقيـ ، ىكردٌا في الىقاط التالية   : (5)ٌك
يـ أٌدافا ذات القيـ هعرفة أخبلقية تعبر عف فكرة هثالية ألف الثقافة السياسية تضع لٍذي الق -

 طابع هثالي.
 أىٍا هعرفة فمسفية كتتبع الطبيعة الفمسفية لظاٌرة القيـ هف طبيعتٍا عمى أىٍا تصكر. -
القيـ تعبر عف خصائص حضارية ففي كؿ فترة زهىية ٌىاؾ تصكر كاهؿ لمقيـ كلها ٌك هقبكؿ  -

ي تتضهف خصائص حضارية تىبع هف الحضارة التي تعيش فيٍا  .كها ٌك هرفكض ٌك
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 القيـ هعرفة هصبكغة بصبغة العهكهية، فٍي عاهة شاهمة، تشهؿ فئات كثيرة هف الهجتهع. -
 وظائؼ القيـ :  -ب
لمقيـ عدة كظائؼ، تىعكس أساسا عمى الفرد كاألسرة ثـ الهجتهع بصفة عاهة باعتباري  

ىذكر  كحدة هتكاهمة هككىة هف هجهكعة كحدات، كهف أٌـ كظائؼ القيـ االجتهاعية في الهجتهع
 :  (1)ها يمي

ي تكجً السمكؾ بطرؽ  - تكجيً السمكؾ، فالقيـ رهكز أك صكر الهجتهع في عقكؿ األفراد، ٌك
 هختمفة، حيث تكجٍىا إلى أخذ هكاقؼ هعيىة هف القضايا االجتهاعية.

ا، خاصة السياسية. -  تساعدىا القيـ عمى اختيار كتفضيؿ أيديكلكجيات هعيىة عف غيٌر
أفعالىا، فالقيـ تساعدىا في الحكـ عمى أفعالىا قياسا بأخبلؽ كأدبيات  تقديـ الحكـ عمى -

الهجتهع، كالحكـ عمى أفعاؿ اآلخريف، كها أىٍا عهمية كسيطة لمهقارىة فٍي تستخدـ كهستكيات 
 لمتقييـ، فيها إذا كىا عمى حؽ كذك كفاية هثؿ اآلخريف.

الهدعهة لؤلىظهة االجتهاعية، هف الهحافظة عمى البىاء االجتهاعي، حيث تعتبر القيـ ٌي  -
 خبلؿ ها تحث عميً هف تهاسؾ كاىتظاـ داخؿ اإلطار االجتهاعي.

الهحافظة عمى ٌكية الهجتهع، القيـ السائدة في هختمؼ الهجتهعات، ٌي ليست كليدة  -
ىها استهرار لحقب زهىية هاضية، كالهحافظة عمى ٌذي القيـ خبلؿ هراحؿ تطكر  الحاضر، كا 

 يري ٌي هحافظة عمى ٌكيتً كأصكلً.الهجتهع كتغ
 القيـ والمجتمعات :  -ج
القيـ هف خصائص الجىس البشرم، يتهسؾ بٍا األفراد في الهجتهع الكاحد ألىٍا تعطي  

لكجكدٌـ اإلىساىي هعاىيً التي تهيزي عف كجكد الكائىات األخرل، فاإلىساف هٍها كاف هستكاي ال 
ث عها ٌك أسهى في ىظري هف القيـ الحاصمة لً، ألف يستطيع أف يعيش هف دكف قيـ كيترؾ البح

القيهة في الىٍاية ٌي كؿ شيء بالىسبة لً، كلذلؾ أدركت الهجتهعات الخصائص اإلىساىية التي 
ا عف سائر الكائىات الحية   .(2)تهيٌز

ر أم شخص أك جهاعة أك أم   كفي ىفس السياؽ يقكؿ شيمر :"إىىي إذا بحثت في جٌك
أسرة أك أهة أك شعب أك أم جهاعة تاريخية، فإىىي سأعرفٍا كأفٍهٍا جيدا هرحمة تاريخية أك 

عىدها أدرؾ ىسقٍا الخاص لتحديد القيـ كهفاضبلتٍا أيا كاىت طبيعة الىظاـ الذم يتهثمً ٌذا 
، كفي ىظرىا فإف الىسؽ (3)الىسؽ، ألف ٌذا الىسؽ ٌك ها أسهيً ركح الهكضكع الذم أدرسً"

هة السائدة في أم هجتهع هف الهجتهعات، كفي أم فترة هف الفترات القيهي أك الهىظكهة القي
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ذا يدؿ عمى الدكر البالغ كالبارز  الزهىية تعكس في تاريخ ذلؾ الهجتهع كحضارتً كسهاتً، ٌك
ا كالهحافظة عمى ٌكيتٍا.  لمقيـ في الهجتهعات، كفي تطكٌر

فاٌيـ الديىاهية كالىسؽ القيهي عبارة عف ىهكذج هىظـ كهتكاهؿ هف التصكرات كاله 
الصريحة كالضهىية يحدد ها ٌك هرغكب فيً اجتهاعيا، كيؤثر في اختيار األٌداؼ كالطرؽ 
كاألساليب كالكسائؿ الخاصة بالفعؿ في جهاعة أك هجتهع ها، كال يعكس الىسؽ القيهي قيـ فرد 

ىها عبارة عف إطار تجهيعي يضـ هجهكعة قيـ هتكاهمة هعا كهككىة لىسؽ قيه ي كاحد، بعيىً، كا 
كيهثؿ أيضا ٌذا الىسؽ هقياسا هف الهقاييس التي يتـ هف خبللٍا الحكـ عمى سمكؾ األفراد 

 .(1)كالجهاعات، كتحديد الجزاءات الهىاسبة عمى ذلؾ السمكؾ
 مفيـو القيمة مف خالؿ نظرية الحتمية القيمية :  -2

رتقاء، أم ها يسهك القيهة عىد األستاذ عبد الرحهف عزم هف خبلؿ ىظريتً، يقصد بٍا اال
في الهعىى، كالقيهة هعىكية كقد يسعى اإلىساف إلى تجسيدٌا عهميا كمها ارتفع بفعمً كعقمً إلى 

 .(2)هىزلة أعمى، كالقيهة ها يعمك عف الشيء كيرتبط بالهعاىي الكاهىة في الديف
يات يعمؽ األستاذ عبد الرحهف عزم عمى ىظريتً كهفٍكهً لمثقافة قائبل :" يتضح أف أدب 

االتصاؿ الحديثة تركز عمى الكسيمة، كأف كسائؿ االتصاؿ أساس الثقافة الهعاصرة، كيتردد القكؿ 
أىىا في عصر الكسيمة، إال أف هقاربتىا ٌذي تقـك عمى أكلكية الثقافة عمى كسائؿ اإلعبلـ، فالثقافة 

قافة، أم ذلؾ تستكعب كسائؿ اإلعبلـ بيىها تشهؿ كسائؿ اإلعبلـ جزءا هحددا كهحدكدا هف الث
الجزء الذم يىتقؿ إلى كسائؿ اإلعبلـ، كفي هىظكرىا ، فإف األكلى التساؤؿ : هاذا تفعؿ الثقافة 
ف كاف األخير يهيؿ إلى بعض  بكسائؿ اإلعبلـ، كليس هاذا تفعؿ كسائؿ اإلعبلـ بالثقافة، كا 

ي طبيعة الرسالة الهشركعية الظرفية، فإف الرسالة أساس عهمية االتصاؿ رغـ أف الكسيمة تؤثر ف
شكبل كهضهكىا، فالرسالة تهثؿ الهرجع في ضبط العبلقة بيف الثقافة ككسائؿ اإلعبلـ، فالثقافة 
هرجعية ثابتة في التاريخ كتتجدد بالفعؿ كالههارسة، أها الكسيمة فقد تكلدت في فضاء الثقافة 

ذا كاىت كسائؿ االتصاؿ قد أىتجت ها  كسعت إلى التعبير عف بعض هظاٌر ٌذي األخيرة، كا 
يسهى بالثقافة الجهاٌيرية فإىٍا لـ تصبح الثقافة في حد ذاتٍا، كها أف الثقافة الجهاٌيرية كليدة 

 .(3)الهجتهع الجهاٌيرم كليس العكس"
 مفيـو الثقافة وعالقتو بالقيـ مف خالؿ النظرية: 

الثقافة هف الهبلحظ هف خبلؿ كبلـ األستاذ عبد الرحهف عزم أىً ركزا كثيرا عمى هفٍكـ  
 ؛ غهكضان  أشٌدٌا ك تداكالن  الكمهاتً  أكثر هف خبلؿ تفاعمٍا هع كسائؿ اإلعبلـ كالقيهة، "كالثٌقافةً 
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 كالقاىكف كالفف كاالعتقاد الهعرفة يشهؿي  الذم الهعٌقدي  الكيؿٌ  ذلؾ االجتهاع بأٌىٍا عمهاءي  ييعرٌفٍا
 هعيف، هجتهع في الٌسائدة كالقيـ اٌاتً كاالتج اإلىسافي  يكتسبيٍا كالعادات التي كالعرؼى  كاألخبلؽ

ا كالسٌمكؾ كالذكؽ صقؿي الٌذٌف بأىٍا تيعرؼ كذلؾ ًي  ها أك ، كتٍذيبٍا كتىهيتٍي  الخياؿي  أك العقؿي  ييىتجي
 كاإلعداد، كالصٌقؿ التٍذيب هعىى )ثًقؼى   (الفعؿ يحهؿ العربية ٌذا الٍدؼ، كفي لتحقيؽ البشرمٌ 
 سياسٌيان  هعىى العقميٌ  الهعىى جاىب إلى الرٌكسٌية في كتحهؿ ، ههاثبلن  هعىى اإلىجميزٌية يحهؿ كفي
أٌم  إلى لكف لمهجتهع؛ سًهةه  الثٌقافةى  أفٌ  ىيدرؾي  الهعاىي ٌذي بيف الهقارىة )االىتمجىتسيا(، كحيف ثكٌريان 
دٌ  فيً  يزاؿي  ال استعهالٍا كأفٌ  ، هحدكدان  زاؿى  ها الثٌقافة تأثيرى  أفٌ  ىراٌا التي الصكرةي  ؟ فيً تؤٌثري  حى

  .(1)شعبٌية" ثقافيتٍـي  تزاؿ ال كالعهكـي  ، القٌمة عمى تقتصري  الرفيعةي  فالثٌقافةي  ؛ ازدكاجٌية
كاألستاذ عبد الرحهف عزم في هراجعتً لهختمؼ هفاٌيـ الثقافة لـ يجد هفٍكها يتهاشى 

هستكاي  كىظريتً، ها استكجب عميً استحداث هفٍكـ جديد لمثقافة، فٍي في هىظكري "سمـ يهثؿ
األعمى القيـ، كالقيهة ها يرتفع بالفرد إلى الهىزلة الهعىكية كيككف هصدر القيـ في األساس الديف، 

ىها أداة يهكف أف تتجسد فيً القيـ.  فاإلىساف ال يككف هصدر لمقيـ كا 
يستتبع ذلؾ أىً كمها ارتقت الثقافة إلى هستكل القيـ ارتبطت بالديف بالضركرة، يأتي 

بة هكالية كيهثؿ ىشاطا هىطقيا يتعاهؿ هع الهسائؿ الهرتبطة كاإلدراؾ كالفٍـ العقؿ في هرت
كالتأكيؿ، كيككف ٌذا الىشاط الهىطقي هىطقيا بالضركرة إذا كاف كثيؽ الصمة بالقيـ، كهصدر 
الىشاط الذٌىي العقؿ، كيككف ٌذا الىشاط العقمي الهستكل الذم ترتقي بً الثقافة إلى الحضارة، 

يكلد اآلداب كالفىكف كالفكر كالهعرفة، أم أف الثقافة تتحكؿ إلى حضارة بالىشاط فٍذا الىشاط 
العقمي الهتفاعؿ هع الهجاؿ الهعىكم كالهادم في الهجتهع، كقد يككف ٌذا الىشاط هرتبطا بالقيـ 
فيككف ترابطيا كقد يتحرؾ في هجاؿ ال يتصؿ بالقيـ فيككف غير هترابط، ككمها كاف الىشاط 

هجاؿ الىهك الهتكازف كاسعا كالعكس، كيأتي في أسفؿ الثقافة حركة اإلىساف كفعمً ،  هترابطا كاف
أم سمككً، كيككف هصدر ٌذي الحركة كاقع اإلىساف الهحدكد في الزهاف كالهكاف، كأيضا فإف 
فعؿ اإلىساف قد يككف هرتبطا بأم أك بكؿ هف الىشاط الذٌىي كالقيـ كقد ال يككف، فإف كاف الفعؿ 

ف كاف هرتبطا بالقيـ كاف هىطقيا كقيهيا، كالقيهة هرتبطا  بالىشاط الهىطقي كاف الفعؿ هىطقيا كا 
 . (2)أعمى هف الهىطؽ، إذف فإف الثقافة سمـ يتضهف أبعاد ثبلثة : القيـ كالهىطؽ كالفعؿ"

كيضيؼ قائبل :" كيككف تعريفىا لمثقافة في ٌذي الحالة أف الثقافة ٌي هعايشة الكاقع  
القيـ كيككف الىشاط الهىطقي كسيمة في تحقيؽ الترابط بيف القيهة كالسمكؾ، كيعتبر اىطبلقا هف 

ٌذا التعريؼ هعياريا أم أىً يبيف الكيفية التي يىبغي أف تىبىي عميٍا الثقافة، كها أف ٌذا التعريؼ 
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 يحدد الهرجعية التي يهكف أف تدرس بٍا الثقافة كهستكاٌا، كقد عرفىا الثقافة في سياؽ هشابً
بأىٍا :" كؿ ها يحهمً الهجتهع الهاضي كها يىتجً الحاضر كالهستقبؿ هف قيـ كرهكز هعىكية 
كهادية كذلؾ في تفاعمً هع الزهاف )التاريخ( كالهكاف اىطبلقا هف بعض األسس )القيـ( التي 

 .(1)تشكؿ ثكابت األهة كأصكلٍا )البعد الحضارم(
 لشكؿ اآلتي :كيهكف تمخيص هفٍـك الثقافة في ىظري هف خبلؿ ا

 
 
 

                   

 

 
 
 
 

الحتمية القيمية في اإلعالـ، مرجع سابؽ ص  المصدر : عبد  الرحمف عزي، دعوة إلى فيـ نظرية 
25. 

 ثالثا / في منطمقات نقؿ وتطبيؽ نظرية الحتمية القيمية في العمـو اإلنسانية واالجتماعية : 
 االتصاؿ والعمـو اإلنسانية واالجتماعية :مف منطمؽ العالقة بيف عمـو اإلعالـ و  -1
العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية ٌي األصؿ كهختمؼ تخصصاتٍا في الفركع، كعمـك  

اإلعبلـ كاالتصاؿ فرع هىٍا، كأصؿ ألىٍا ترتكز عمى دراسة اإلىساف كالهجتهع، أها الفركع 
بالتالي فكؿ تخصصات فترتكز عمى دراسة هختمؼ الهجاالت كالظكاٌر الهتعمقة باإلىساف، ك 

العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية ال تخرج عف ٌذا اإلطار كتتشارؾ في عدة ركابط كقكاسـ، 
 كهكضكعاتٍا تتداخؿ بيف شتى التخصصات.

فعمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ تدرس ىهاذج كأشكاؿ االتصاؿ ككظائفً كتبيف هختمؼ الهفاٌيـ 
 يتأتى إال عف طريؽ العىصر األساس اإلىساف اإلعبلهية كاستخداهاتٍا، كبطبيعة الحاؿ ٌذا ال

 كالهجاؿ الكمي الهجتهع
ىا تتشارؾ هختمؼ تخصصات العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، كتتجاذب فيها بيىٍا   ، ٌك

 كباالعتهاد عمى طرقٍا كهىاٌجٍا كهفاٌيهٍا لمكصكؿ إلى ىتيجة أدؽ كأشهؿ.
                                                 

 
 .ن ص:   نفسه مرجعال (2
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ىساىية، فاف ىظرياتً كها ٌك هعرؼ " كلها كاف االتصاؿ يىتهي إلى هجهكعة العمكـ اإل 
ليست بالحدة أك الصراهة الهكجكدة في ىظريات العمـك البحتة أك الطبيعية شأىً شأف العمـك 

 اإلىساىية عهكها، كعمى الرغـ
في –فشمت بصكرة أك بأخرل -هف كثرة األبحاث الخاصة بعهمية االتصاؿ، فاف ٌذي األبحاث  

لبحثية، كتحدد الطريؽ إلى الجٍكد البحثية الهستقبمية، بؿ ٌىاؾ بىاء الىظريات إلى تىظـ الجٍكد ا
اتفاقا بيف الباحثيف عمى أف الهشكمة الرئيسة في هجاؿ االتصاؿ الجهاٌيرم تتهثؿ في ىقص 

 .(1)الىظريات الجيدة"
فهثبل عبلقة عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ بعمـ االجتهاع تتهثؿ فيها يسهى في عمـ االجتهاع  

جتهاع االتصاؿ أك بعمـ االجتهاع اإلعبلهي، حيث خصص في ٌذا الهجاؿ بتخصص عمـ اال
دراسة الظكاٌر االجتهاعية اإلعبلهية كاالتصالية ألف الظاٌرة االتصالية كاإلعبلهية ٌي في حد 

 ذاتٍا ظاٌرة اجتهاعية قبؿ كؿ شيء.
اسة كىفس الشيء بالىسبة لعبلقة عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ بعمـ الىفس، حيث يتـ در  

التأثيرات الىفسية لهختمؼ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ خاصة الحديثة، كقد كثرت هثؿ ٌذي 
 الدراسات في اآلكىة األخيرة بسبب ظٍكر ٌذي التأثيرات بشكؿ همفت لبلىتباي.

ذا أتيىا إلى العمكـ االقتصادية ىجد العبلقة بيىٍا كبيف عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ تتهثؿ   كا 
اإلعبلـ كاإلعبلف كتأثيراتٍا عمى االقتصاد كها يمعبً هف دكر أساسي في  فيها يسهى باقتصاد

 التسكيؽ كتحقيؽ األرباح ...الخ.
ٌذي بعض ىهاذج العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية التي لٍا عبلقة كطيدة بعمـك اإلعبلـ  

ي كبحكـ ٌذي العبلقة كهف هىطمؽ التداخؿ بيف ٌذ -عمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر -كاالتصاؿ
العمكـ تسٍؿ عهمية تطبيؽ ىظرية الحتهية القيهية في تخصصات العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية 
ك هتغير هشترؾ بيف ٌذي التخصصات رغـ  كخاصة أف ركيزة ٌذي الىظرية ٌك هتغير القيهية ٌك

 اختبلؼ الهعىى كالتفسير.
 ية:مف منطمؽ العودة إلى دراسة القيـ في العمـو اإلنسانية واالجتماع -3
تعد القيـ هف هحددات كههيزات الهجتهعات بؿ أكثر هف ذلؾ، حيث تعتبر هف هقاييس  

الظكاٌر عمى اختبلفٍا سكاء اجتهاعية أك ىفسية أك اقتصادية ...الخ، كقد عمت الهىاداة بالعكدة 
إلى القيـ كدراسة هحدداتٍا في اآلكىة األخيرة بشكؿ همفت لبلىتباي، كذلؾ في هختمؼ 

 كلعؿ ذلؾ راجع أساسا لها لمقيـ هف دكر ككظيفة بالىسبة لمفرد كالهجتهع.التخصصات، 

                                                 

 
 الرحمان عبد جهود القٌمٌة الحتمٌة نظرٌة و اإلسالمٌة النظرٌة بٌن االتصال و اإلعالم علوم:  زواقة بدرالدٌن (1

 : التالً االلكترونً الرابط على متوفر أنموذجا، عزي
 http://diae.net/9443      13/30/1031 
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كلعؿ هف أٌـ ها كتب في ٌذا الشأف كتب كهقاالت األستاذ عبد الرحهف عزم، أك ها  
يعرؼ باإلعبلـ القيهي، كىظريتً الهعركفة بىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ الهرتكزة أساسا 

 .عمى هتغير القيهة كأبعادٌا
ٌذا في الجاىب اإلعبلهي أها جاىب العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية بصفة عاهة فٍىاؾ 

 عدة كتب كهقاالت كهذكرات تخرج تىاكلت هكضكع القيـ هف أٌهٍا : 
، حيث ركز (1)كتاب األستاذ : عبد المطيؼ هحهد خميفة الهعىكف بػ : ارتقاء القيـ دراسة ىفسية -

ا، قياس القيـ، اكتساب ىسؽ القيـ كهحدداتً، اإلطارات الىظرية فيً عمى: القيـ كأٌهية دراستٍ
 الهفسرة الرتقاء القيـ، دكر القيـ في عهميات التربية كاإلرشاد...الخ.   

 كهف أٌـ الهذكرات الهىجزة حكؿ القيـ ىذكر : 
(: دكر القيـ االجتهاعية في الكقاية هف الجريهة، 2005هذكرة الطالب سعيد عمي الحسيىة ) -

 رسالة هاجستير، جاهعة ىايؼ العربية، الههمكة العربية السعكدية.
( : القيـ الديىية كالسمكؾ الهىضبط، رسالة هاجستير، 2008هذكرة الطالبة : صميحة رحالي ) -

 جاهعة الحاج لخضر، باتىة، الجزائر.
هاعية، ( : دكر القيـ الديىية في التىهية االجت2010هذكرة الطالب : بف هىصكر اليهيف ) -

 هذكرة هاجستير تخصص عمـ االجتهاع الديىي، جاهعة الحاج لخضر باتىة، الجزائر.
ك أستاذ في عمـ   أها عالهيا فأحدث ها كتب عف القيـ هقاؿ األستاذ : بيكتر زكهبكا، ٌك

االجتهاع بجاهعة جاغيمكىياف ببكلىدا بعىكاف : العكدة إلى القيـ في الىظرية السكسيكلكجية الحديثة 
، كقاـ بترجهتً هحهد هصباح باحث في عمـ االجتهاع بجاهعة هحهد (2)ىشكرة بهجمة إضافاتاله

ا  الخاهس بالرباط، حيث استٍؿ الهقاؿ بتساؤؿ : لهاذا العكدة إلى القيـ ؟، ثـ تىاكؿ القيـ باعتباٌر
ا هف  ا أيديكلكجيا، كبعض الخطكات هف أجؿ هىظكر جديد لمقيـ كغيٌر تحيزا، كالقيـ باعتباٌر

 الهحاكر الهتطرقة لمقيـ. 
ثارة هكاضيعٍا   فها كتب في ٌذا الجاىب حكؿ القيـ كالهىاداة الهمحة بالعكدة إلى دراستٍا كا 

كهحدداتٍا، شيء يدعك إلى البحث الهستهر في ٌذا الهكضكع، كالبحث عف ىظريات قيهية 
ـ كتصىيفاتٍا، فهف تتكافؽ كاتجاٌات الهجتهعات اإلىساىية كتتىاسب هع أصالتٍا كهفٍكهٍا لمقي

ٌذا الهىطمؽ يهكف التحجج لتعهيـ ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ عمى العمكـ اإلىساىية 
 كاالجتهاعية.   

 مف منطمؽ تصنيفات القيـ في العمـو اإلنسانية واالجتماعية. -4

                                                 

 
 .03 ص سابق، مرجع:  خلٌفة محمد اللطٌف عبد (1
 إضافات مجلة مصباح، محمد ترجمة ،الحدٌثة السوسٌولوجٌة النظرٌة فً القٌم إلى العودة:  زومبكا بٌوتر (2
 .39 ص ،1031 ،1031 العربٌة،لبنان، الوحدة دراسات مركز ، 13و 10 العدد ،(االجتماع لعلم العربٌة المجلة)
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تصىيفات كهقاربات دراسة القيـ كثيرة كهتعددة، تتحدد حسب الرؤية الفمسفية لٍذا  
، كحسب التخصص كالبعد، كقد اىعكس الهفٍـك الشائؾ كالهعقد لمقيـ عمى تصىيفٍا،حيث ال هفٍـك

 يصعب تحديد تصىيؼ كاحد كهشترؾ لمقيـ.
كفي ٌذا السياؽ يقكؿ "سكرلي" :"هف الهستحيؿ أف تككف ٌىاؾ قاعدة يهكف عمى أساسٍا  

فا لمقيـ هستىدا إلى خصائصٍا تحديد كؿ أىكاع القيـ"، كرغـ ذلؾ فٍىاؾ هف العمهاء هف قدـ تصىي
كتصىيؼ جكليتمي الذم هيز بيف القيـ األساسية كالقيـ الفرعية، كتصىيؼ كيرت لكريس حيف 
رية كطارئة، أها كبلكٍكف فقدـ تصىيؼ يشير إلى كجكد قيـ عاهة في  صىؼ القيـ إلى جٌك

ذا التصىيؼ يستىد إلى هعيار درجة  الهجتهع ككؿ، كقيـ خاصة بجهاعات اجتهاعية هعيىة، ٌك
 .(1)اىتشار القيـ في الهجتهع...الخ

كقد حدد الهٍتهكف بدراسة القيـ هجهكعة هف األبعاد يهكف أف يتـ في ضكئٍا تقديـ  
تصىيفات هعيىة لمقيـ، كها ٌك الشأف عىد سبريىجر في كتابً أىهاط الرجاؿ، حيث تكمـ عف 

القيـ االقتصادية، القيـ الجهالية، القيـ  أىهاط ستة هف القيـ ٌي : القيـ الديىية، القيـ الىظرية،
 :  (2)االجتهاعية، القيـ السياسية، كيهكف إعطاء شرح هبسط لكؿ تصىيؼ في الىقاط فيها يمي

كتتهثؿ في اٌتهاـ الفرد كهيمً لمكشؼ عف الحقائؽ، هتخذا في ذلؾ اتجاٌا  القيـ النظرية : -
ياء عمى أساس هاٌيتٍا، كها أىً يسعى كراء هعرفيا في العالـ الهحيط بً، حيث يكازف بيف األش

 القكاىيف التي تحكـ ٌذي األشياء بعيدا عف قيهتٍا العهمية أك إلى الصكرة الجهالية لٍا.
كتتهثؿ في تكجيً الفرد اٌتهاهً كهيمً إلى هعرفة ها كراء العالـ الظاٌرم،  القيـ الدينية : -

ك يحاكؿ ربط ىفسً بٍذي القيهة.حيث يعتقد أف ٌىاؾ قكة تسيطر عمى العالـ الذم ي  عيش فيً، ٌك
كتتهثؿ في هيؿ الفرد كاٌتهاهً إلى ها ٌك ىافع، كيتخذ هف العالـ الهحيط  القيـ االقتصادية : -

 بً كسيمة لمحصكؿ عمى الثركة عف طريؽ االىتاج كاستثهار األهكاؿ كاستٍبلؾ البضائع.
إلى غيري هف الىاس كبالتالي التفاعؿ هع  يقصد بٍا اٌتهاـ الفرد كهيمً القيـ االجتماعية : -

هحيطً االجتهاعي، لذلؾ يتكجً اٌتهاـ األفراد ىحك خدهة غيري كهساعدتٍـ، كهف ثـ الىظر إليٍـ 
 عمى أساس أىٍـ غايات كليسكا كسائؿ لغايات أخرل.

ٍدؼ كتتهثؿ في اٌتهاـ الفرد كهيمً لمحصكؿ عمى القكة، كهف ثـ فإف الفرد ي القيـ السياسية : -
 إلى السيطرة كالتحكـ في األشخاص أك األشياء كتكجيً هصائر غيري هف الىاس.

تمؾ القيـ التي تتهثؿ فيها ٌك جهيؿ هف ىاحية الشكؿ، ككذلؾ يىظر الفرد إلى  القيـ الجمالية : -
 العالـ الهحيط بً ىظرة تقدير هف ىاحية التككيف كالتىسيؽ كالتكافؽ.

                                                 

 
 .16 ص سابق، رجعم:  الٌمٌن منصور بن (1

 .15 ص :نفسه لمرجعا (2
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هكاىيات ىقؿ ىظرية هف خبلؿ ٌذا التصىيؼ يعتبر ٌ  ذا الهىطمؽ هف أٌـ هىطمقات كا 
الحتهية القيهية لؤلستاذ عبد الرحهف عزم هف عمكـ اإلعبلـ إلى العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، 

كالتي سىفصمٍا في العىصر  –خاصة إذا دققىا في أبعاد القيهة كالتي حددٌا األستاذ عزم 
 قيـ بصفة عاهة، كأبعادٌا هف خبلؿ الىظرية.  سىجد تكافقا كبيرا بيف تصىيفات ال -التالي

 مف منطمؽ أبعاد القيمة المحددة مف خالؿ نظرية الحتمية القيمية. -5
إف القارئ كالهتهعف في دراسات كأبحاث الهفكر عبد الرحهف عزم يجد ٌذا الٍاجس  

كالركحية التي الهركزم )الرسالة ٌي القيهة(، أم أف يككف االتصاؿ دائها حاهبل لمقيـ الثقافية 
ك ها يىعكس إيجابيا عمى هحيط اإلىساف  تدفع باإلىساف كالهجتهع إلى االرتقاء كالسهة، ٌك
اف في هقكلتً الكسيمة  ذا كاف هاؾ لٌك الهعىكم كالهادم سكاء عمى الهستكل الهحمي أك الدكلي، كا 

ٌذي  ٌي الرسالة يعىي كاقع هجتهعً اآلىي )أم الحاضر( فإف عبد الرحهف عزم هف خبلؿ
الهقكلة )الرسالة ٌي القيـ( التي اقتبسىاٌا خبلؿ قراءتىا في أبحاثً يرىك بٍا الهستقبؿ، أم ها 
يىبغي أف يككف عميً اإلعبلـ في كتمة الهجتهع اإلسبلهي كغير اإلسبلهي، يقكؿ عبد الرحهف 

تجسد فيً عزم، إف القيهة تؤسس اإلىساف كال يككف ٌذا األخير هصدر القيهة بؿ أداة لٍا ) أم ت
 .(1)القيهة(

كضع األستاذ عبد الرحهف عزم دليبل لؤلبعاد الهختمفة لمقيهة، كأشار إلى أف ٌذا الدليؿ  
ي هصىفة حسب  يشهؿ عددا هعتبرا هف أبعاد القيهة األساسية كلكىً ال يحصيٍا بالضركرة، ٌك

 .(2)األبعاد الهختمفة لمقيهة كفؽ أسس ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ
كيهكف لمباحث أف يختار لىفسً هف الدليؿ القيـ التي تتىاسب هع هكضكعً، كالعبرة ليس  

ىها بالفعؿ الذم يعكس القيهة، فمك عهؿ الفرد بقيهة كاحدة عمى أحسف كجً استقاـ  بعدد القيـ كا 
حالً، كيهكف لمباحث إضافة قيـ أخرل هع الهحافظة عمى تصىيؼ األبعاد الهختمفة اىسجاها هع 

جرائيا، أها هفاٌي ا ىظريا كا  ـ الىظرية في الهجاؿ، كيتعيف عمى الباحث تعريؼ القيـ التي يختاٌر
ىظريا فيتطمب األهر العكدة إلى هصادر التراث الهتعددة بدءا بتفاسير القرآف الكريـ كالسىة الىبكية 

سٍاهات العمهاء الهسمهيف الهتجددة)في جاىب الهعىى(، كهصادر ىظرية الحتهية القيه ية في كا 
اإلعبلـ )في جاىب األبعاد(، يقكـ الباحث بتخصيص الهفٍكـ لها يخدـ هكضكعً، كقد يتبىى 

 . (3)التعريؼ الىظرم إذا كجد أف القيهة الهعىية ال تحتاج إلى تخصيص
 كفيها يمي جدكؿ األبعاد الهختمفة لمقيهة كفؽ أسس ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ. 
 

                                                 

 
 -.75 ص ،سابق مرجع، اإلعالم فً القٌمٌة الحتمٌة نظرٌة فهم إلى دعوة:  عزي الرحمن عبد-1
 .66 ص ،1031 تونس، للنشر، المتوسطٌة الدار ،3ط ،اإلعالم فً القٌمٌة الحتمٌة نهجٌةم:  عزي الرحمن عبد -2
 .65 ص:  نفسه لمرجعا 3
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 القيمػة المجاؿ
لبعد اإليماني ( ا1 

 لمقيمة
 اإليهاف باهلل، أداء العبادات، العهؿ الصالح، اإلخبلص في العهؿ، التفقً في الديف، ...الخ

 ( البعد التواصمي2 
حسف التكاصؿ هع اآلخر، إتباع أسمكب الحكار هع اآلخر، ههارسة اإلقىاع بدؿ التسمط 

لتي ٌي أحسف، التبسـ عمى اآلخر، تكظيؼ فف التفاكض كالحمكؿ الكسطى، الجدؿ با
 لآلخر، ...الخ.

 احتراـ الكقت، أداء العبادات في أكقاتٍا، أداء العهؿ في كقتً، إعادة الديف في كقتً، ...الخ. ( البعد الزمني3 

 ( البعد المكاني 4 
العىاية بالهكاف الداخمي )البيت(، العىاية بالفضاء العاـ)الخارجي(، حب الهكاف، الكعي 

 ة، ...الخ.بأٌهية البيئ
 استخداـ الكمهات اإليجابية)القيهية( في الحديث، حفظ المساف، ستر اآلخر، ...الخ. ( البعد المساني5 

 ( البعد النفسي 6 
الرضا، ضبط الىفس، الرجاء، الصدؽ، األهاىة، الحمـ، ترشيد االستٍبلؾ، الكقار، االعتداؿ، 

د، الصبر، القىاعة، تقدير الذات، االستقاهة، الحياء ، االحتشاـ، الكفاء، التكاضع، الحمـ، الٌز
 الثقة بالىفس، كتـ السر، ...الخ

 ( البعد االجتماعي7 

حسف الجكار، التعاكف، الصداقة، العهؿ التطكعي، هساعدة الهحتاج، هحبة الىاس، التكافؿ 
الديف، االجتهاعي، احتراـ اآلخريف، اإليثار، الىصيحة، تكقير الكبير، الرفؽ بالصغير، بر الك 

احتراـ الهرأة، التساهح، حسف الظف باآلخريف، صمة الرحـ، حسف الجكار، التراحـ، الصداقة، 
 رعاية األبىاء، ...الخ. 

 ( البعد االقتصادي8 
حب العهؿ، إتقاف العهؿ، االستثهار الحبلؿ، الكسب الحبلؿ، االعتداؿ في اإلىفاؽ، االدخار، 

 ، القىاعة، احتراـ همكية اآلخر، ...الخ. الكفاء بالديف، اإلىفاؽ في سبيؿ اهلل
 حب العمـ، طمب العمـ، تقدير العمهاء، األهاىة العمهية، ...الخ. ( البعد التربوي9 
 العدؿ، الشكرل، الحرية، األهر بالهعركؼ، الىٍي عف الهىكر، ...الخ. ( البعد السياسي10 
 الذكؽ، الجهاؿ، ...الخ. ( البعد الجمالي11 

 عد اإلنساني( الب12 
احتراـ اإلىساف كاإلىساف، احتراـ التىكع الثقافي كالمساىي كالسياسي كالعرقي، احتراـ األدياف 

 األخرل، ...الخ.
 .89المصدر : عبد الرحمف عزي، منيجية الحتمية القيمية في اإلعالـ، مرجع سابؽ، ص 

أسس ىظرية الحتهية القيهية في كالرسـ البياىي التالي يكضح أيضا األبعاد الهختمفة لمقيهة كفؽ 
 اإلعبلـ.

 
 
 
 

                                                                                                      

 

 اٌبؼذ اإل٠ّبٟٔ

االحظبٌٟاٌبؼذ   

اٌزِٕٟاٌبؼذ   

اٌّىبٟٔاٌبؼذ   

اٌٍضبٟٔاٌبؼذ   

إٌفضٟاٌبؼذ  االجخّبػٟاٌبؼذ    

 اٌبؼذ االلخظبدٞ

اٌخشبٛٞاٌبؼذ   

اٌض١بصٟاٌبؼذ   

اٌجّبٌٟاٌبؼذ   

اإلٔضبٟٔؼذ اٌب  
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 .90اٌّظذس : ػبذ اٌشحّٓ ػزٞ، ِٕٙج١ت اٌحخ١ّت اٌم١ّ١ت فٟ اإلػالَ، ِشجغ صببك، ص 
ىي، ىبلحظ عدة أبعاد لمقيهة حددٌا األستاذ عبد هف خبلؿ الجدكؿ أعبلي كالشكؿ البيا

الرحهف عزم، كلك دققىا الهبلحظة سىستىتج أف كؿ بعد هف األبعاد الهذككرة يهثؿ تخصصا هف 
 تخصصات العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية.

فإذا أديىا إلى أبعاد القيهة الهحددة في الهجاؿ الىفسي، ىجدٌا هجاالت يرتكز عميٍا  
 ىفس كعمـك التربية، كتعالج كهكاضيع أساسية.تخصص عمـ ال

كىفس الشيء بالىسبة لمبعد االجتهاعي، فأبعاد القيهة الهحددة أيضا تشكؿ لب عمـ  
 االجتهاع كهكاضيعً األساسية لدراسة الظكاٌر االجتهاعية.

كىفس الهبلحظة بالىسبة لمهجاؿ االقتصادم كالتربكم كالسياسي، كالمساىي كالتكاصمي  
 اىي، كؿ هجاالت القيهة فيٍا تشكؿ هكاضيع أساسية كلبىات لدراستٍا تبعا لتخصصاتٍا.كاإليه

فهف هىطمؽ ٌذي األبعاد يهكف ىقؿ كتطبيؽ ىظرية الحتهية القيهية تبعا لهجاالت القيهة  
الهحددة هف طرؼ األستاذ عزم، كأخذ هفٍكـ القيهية كأبعادي كتطكيعً هع التخصص الهتهاشي 

 دٌا.  هع القيهة كأبعا
 خاتمة : 

 هف خبلؿ ها تـ تىاكلً في هحاكر الدراسة تكصمىا إلى ها يمي :  
* هاٌية القيهة في العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية، كهفٍكهٍا هف خبلؿ ىظرية الحتهية القيهة 
هتقارب بدرجة كبيرة، خاصة هف ىاحية األصؿ، كتبقى الفركؽ طفيفة هف ىاحية الفركع كهف حيث 

 ص لهتغير القيهة حسب الهجاؿ كاألبعاد.رؤية التخص
هكاىيات تطبيؽ ىظرية الحتهية القيهية في تخصصات العمكـ اإلىساىية األخرل  * هىطمقات كا 

 كثيرة كهتعددة ذكرىا هىٍا عمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر : 
ـ هىطمؽ الترابط كالعبلقة بيف عمكـ اإلعبلـ كالعمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، حيث تعتبر عمك  -

 اإلعبلـ ضهف العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية قبؿ أف تككف تخصصا هستقبل.
هف هىطمؽ العكدة إلى دراسة القيـ في العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، حيث تعالت الهىاداة بالعكدة  -

ا هحددات لتصىيؼ كقياس الظكاٌر سكاء في عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ  إلى دراسة القيـ كاعتباٌر
 ك في العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية بصفة عاهة.بصفة خاصة أ

هف هىطمؽ تصىيفات القيـ، كهىطمؽ أبعاد القيهة هف خبلؿ الىظرية، حيث تبيف أف ٌىاؾ تشابً  -
كبير كهتداخؿ بيف تصىيفات القيـ في العمكـ اإلىساىية كاالجتهاعية، كبيف هجاالت كأبعاد القيـ 

ذا التشارؾ كالتجاذب يسٍؿ عهمية تعهيـ التي حددٌا األستاذ عزم اىطبلقا هف ىظري تً، ٌك
 الىظرية كتطبيقٍا كىقمٍا إلى هختمؼ تخصصات العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية.
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* هها سبؽ ذكري تتبيف لىا أٌـ هىطمقات كأساسيات ىقؿ الىظرية كتطبيقٍا في العمكـ اإلىساىية 
صصات إلى البحث الدقيؽ في كاالجتهاعية، كها بقي عمى الهختصيف كالباحثيف في ٌذي التخ

ا األساسية، كهحاكلة تطكيعٍا كتكييفٍا هع تخصصات العمـك  هفاٌيـ الىظرية كافتراضاتٍا كركائٌز
اإلىساىية كاالجتهاعية، دكف أف ىىسى البحث في هىٍجػية الحتهية القيهية ككيفيػة تطبيقٍا في ٌذي 
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