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  المستخلص:
ناقش هذا البحث إنعكاس توظیف اإلعالم الجدید في األخبار على القیم األخالقیة 

في المجتمع في المجتمع وما یتوافر فیه من تقنیات جعلت كل من یمتلك هاتفا ذكیا یستطیع 

ها، دون التقید أن یكون مخبرا وناشرا للمحتوى اإلخباري، بل وناقال لألحداث لحظة وقوع

إبراز أهم إنعكاسات توظیف بالمواصفات المهنیة والقیم األخالقیة في المجتمع، وهدف إلى 

التحدیات التي في المجتمع، و  اإلعالم الجدید في األخبار على القیم واألخالق في المجتمع

طریق المنهج ، وعن تصالیة الجدیدةتواجه القیم األخالقیة في المجتمع اإلخباریة في البیئة اال

الوصفي، وأدوات المقابلة واإلستبانة اإللكترونیة والتي صممت للخبراء والمختصین في 

 االجتماعیة للعلوم اإلحصائیة الحزمة برنامج باستخدام إحصائیاً  البیانات وتحلیلاإلعالم، 

)SPSSعلى توفر اإلعالم الجدید على بیئة  )، خلص البحث إلى نتائج أهمها التأكید 

على القیم في األخبار  اإلعالم الجدید توظیف إنعكاس
 األخالقیة في المجتمع

 )في اإلعالم من وجهة نظر الخبراء والمختصین (دراسة
 م)2022 – 2017من( 

 The reflection of the employment of new media in the 
news on ethical values in society      

(A study from the standpoint of media experts and specialists) 

From (2017 to 2022) 

 استاذ مشارك كلیة علوم االتصال جامعة السودان   محمد  د. عبد المولى موسى

 جامعة أفریقیا العالمیة-كلیة اإلعالم          حاتم بابكر أحمد عليأ. 
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راضیة تتشكل حول ثقافة جدیدة جامعة یتوحد العالم علیها، ینعكس سلبا على الثقافات إفت

أن القنوات األخباریة ، و األخرى، وبالتالي على القیم واألخالق في المجتمع الحاكمة للمجتمع

تنتهك حقوق اإلنسان في ما یلي النشر المضر كالمحاكمات اإلعالمیة لألفراد أو المنظمات 

على تأثیر اإلعالم  ، والتأكیدل القضاء كلمته ونشر صور ضحایا اإلغتصابقبل أن یقو 

الجدید على القیم اإلخباریة، بتعزیز صعود األخبار السلبیة وٕاعالء قیمة الصراع عبر 

 اإلعتماد على قیمة الفوریة واآلنیة، ودخول قیم جدیدة مثل كثافة التداول، والترند، والهاشتاق.

 س، إعالم جدید ، قیم أخالقیةكلمات مفتاحیة: إنعكا

Abstract: 

 This research discussed the reflection of the new media 
employment in news on the moral values in society and the 
technologies it has made everyone who has a smartphone can be an 
informant and publisher of news content and even convey events at 
the moment of occurrence, without adhering to professional 
specifications and ethical values and aimed at highlighting the main 
implications of new media employment in news on values and ethics 
in society, Challenges to Ethical News Values in the New 
Communication Environment and through the descriptive curriculum, 
electronic interview and identification tools designed for experts and 
media professionals, statistically analyzing data using the Social 
Science Statistical Package Program (SPSS), the research concluded 
with results, the most important of which was to emphasize the 
availability of new media on a virtual environment formed around a 
new, inclusive culture on which the world unites. reflects negatively 
on other cultures, and thus on the values and ethics governing society, 
and that news channels violate human rights in the following 
damaging publications, such as media trials of individuals or 
organizations, before the judiciary says its word and publishes images 
of rape victims. and emphasizing the impact of the new media on  
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news values, by promoting the rise of negative news and uplifting the 
value of conflict by relying on immediate and real value, and entering 
new values such as trading intensity, trending, and hashtag.  

Keywords: New media, ethical values, reflection 

 مقدمة:

تعمــل وســائل اإلعــالم التقلیدیــة فــي مجــال األخبــار وفــق أطــر تنظیمیــة مهنیــة محــددة، 

تحكمهــا سیاســات المؤسســة، وتــؤثر علیهــا أهــدافها العامــة، وكــذلك عبــر قــیم إخباریــة وأخــالق 

مهنیــة یتفــق علیهــا الصــحفیون، بیــد أن دخــول اإلعــالم الجدیــد أحــدث خلــال فــي هــذه المنظومــة 

ابــة نوعـــا مــن المرونـــة تجـــاري الســبق الصـــحفي، وتتجــاوز البعـــدین الزمـــاني أكســب حراســـة البو 

والمكــاني قربــا وبعــدا، فكــل مــا هــو ترنــد فــي المنصــات ویمتــاز بكثافــة فــي التــداول لــه األولویــة 

اإلخباریــة، وبــات جــزء مــن ترتیــب األولویــات فــي النشــرات والبــرامج اإلخباریــة، ممــا أثــر علــى 

یمهــا اإلخباریــة واألخالقیــة علــى وجــه الخصــوص، یتنــاول هــذا إنتــاج األخبــار عمومــا وعلــى ق

 البحث هذا األثر وانعكاسه على القیم األخالقیة في المجتمع.  

 مشكلة البحث:

وفــــق تطــــور تكنولوجیــــا المعلومــــات، وٕانــــدماج الكمبیــــوتر والوســــائط المتعــــددة، وظهــــور 

قــادرا علــى اإلخبــار  ، فضــال عــن الهــاتف الــذكي، صــار كــل مــن یمتلــك هــذه التقنیــات2الویــب

حتــى دون إتقانهــا، ولــم تعــد وســائل اإلعــالم التقلیدیــة هــي وحــدها ولــم تعــد العملیــة االتصــالیة 

ذات اإلتجــاه الواحـــد فقــد أصـــبح المســتقبل مرســـال ونــاقال لألحـــداث حــال حـــدوثها، دون النظـــر 

خبــار التــي لقیــود وتقالیــد العمــل المهنیــة فــي اإلعــالم التقلیــدي، ممــا أحــدث ربكــة فــي غــرف األ

تجتهـــد إلســـتیعاب القـــادم الجدیـــد، وظهـــر ذلـــك جلیـــا فـــي تـــأثر القـــیم اإلخباریـــة األخالقیـــة التـــي 

 تؤطر عملها، یناقش هذا البحث تأثیر اإلعالم الجدید على هذه القیم من خالل توظیفه في 
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غــرف األخبــار، ویحــاول اإلجابــة علــى الســؤال مــا مــدى إنعكــاس توظیــف اإلعــالم الجدیــد فــي 

 خبار على القیم األخالقیة في المجتمع؟   األ

 أسئلة البحث:

 ما اإلعالم الجدید ومفهومه وخصائصه وسماته؟ .1

 ماذا نعني بالقیم األخالقیة في المجتمع؟ .2

 في البیئة اإلتصالیة الجدیدة؟ ما التحدیات القیمیة واألخالقیة التي تواجه األخبار .3

 على القیم واألخالق في المجتمع؟ما إنعكاس توظیف اإلعالم الجدید في األخبار  .4

ــــي المجتمــــع دون اإلخــــالل بالمعــــاییر  .5 ــــة ف ــــالقیم األخالقی ــــد ب ــــى أي مــــدى یمكــــن التقی إل

 المهنیة؟
 

 یهدف هذا البحث لتحقیق التالي: أهداف البحث:

 الوقوف على مفهوم اإلعالم الجدید وخصائصه وسماته .1

 االتعرف على القیم واألخالق في المجتمع وصفاتها وخصائصه .2

ـــار علـــى القـــیم  .3 ـــد فـــي األخب ـــراز أهـــم إنعكاســـات توظیـــف اإلعـــالم الجدی العمـــل علـــى إب

   واألخالق في المجتمع

إستكشـــاف التحـــدیات التـــي تواجـــه القـــیم األخالقیـــة فـــي اإلخباریـــة فـــي البیئـــة اآلتصـــالیة  .4

 الجدیدة

 وتأثیرها في المجتمع الكشف عن األبعاد األخالقیة للمعاییر المهنیة .5

 أهمیة البحث:

تكمـــن أهمیـــة هـــذا البحـــث فـــي قـــراءة تـــأثیرات اإلعـــالم الجدیـــد علـــى المشـــهد اإلخبـــاري،  

ومدى إنعكاس ذلك على القیم األخالقیة في المجتمع، للوصول إلى نتائج تسـهم فـي إیجـاد 

 حلول لتحدیات الراهن.
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 منهج البحث :

ذي یقــوم إن المــنهج الــذي یســتخدمه الباحــث فــي هــذه الدراســة هــو المــنهج الوصــفي الــ   

 على وصف الظاهرة وصفا دقیقا وتحلیلها وتفسیرها. 

 وقد إعتبر الباحث إن المنهج الوصفي التحلیلي هو األنسب لألسباب التالیة :

 حداثة الموضوع وما یتطلبه من توفیر أكبر قدر من المعلومات والبیانات •

 دراسة الظاهرة البحثیة في وضعها الراهن •

 البحث: مجتمع

بحـــث مجموعــة كبیـــرة مــن الخبــراء والمختصـــین مــن الـــذین لهــم عالقـــة یشــمل مجتمــع ال

بعنـــوان البحـــث، وهـــم مـــن األكـــادیمین والعـــاملین فـــي القنـــوات اإلخباریـــة الحكومیـــة والخاصـــة، 

 جمیعهم من المختصین في مجال اإلعالم الجدید، وٕانتاج األخبار.  

 عینة البحث:

راســة بطریقــة العینــة (القصــدیة)، قــام تــمَّ اختیــار مفــردات عینــة البحــث مــن مجتمــع الد   

 ) إستبانة على المبحوثین إلكترونیا.100الباحث بتوزیع (

 :البیانات جمع أدوات

   :التالیة األدوات استخدام تم فإنه الدراسة، موضوع المشكلة لطبیعة وفقاً 

 .  وقد إستفاد منها الباحث بحكم طبیعة عمله في األخبار التلفزیونیة المالحظة: : أوالً 

تعـــد واحـــدة مـــن المصـــادر الحیـــة، وقـــد أجـــرى الباحـــث مقـــابالت مـــع الخبـــراء  :ثانیـــاً: المقابلـــة

 والمختصین في المجال.
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وقــد قــام الباحــث باســتخدام اإلســتبانة كــأداة رئیســة لجمــع المعلومــات األولیــة  ثالثــا: اإلســتبانة:

 إلكترونیا من مجتمع البحث.

رة التــي شــهدت تطــورات تقنیــة كبیــرة وٕازداد فیهــا م، وهــي الفتــ2022-2017 االطــار الزمــاني:

عـدد المسـتخدمین وأیضـا حصــلت كثیـر مـن النزاعـات والثــورات كـان لإلعـالم الجدیـد فیهــا دور 

 حسب وجهة نظر الباحث. 

 الدراسات السابقة:

 ):2019/ دراسة طلعت وسائد (1

هاتف هدفت الدراسة إلى التعرف على إعتماد الشباب الفلسطیني على صحافة ال

المحمول في تلقي أخبار إنتفاضة القدس، والتأثیرات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة المترتبة 

على ذلك، تم إستخدام المنهج الوصفي واألسلوب المسحي، وأدوات المقابلة المقننة واإلستبانة 

لنتائج التي تم توزیعها إلكترونیا على عینة بسیطة عشوائیة من الشباب الفلسطیني، وأظهرت ا

إعتمادهم على صحافة المحمول وثقتهم فیها أوقات األزمات، وخاصة عبر تطبیقات 

 التواصل اإلجتماعي والتطبیقات اإلخباریة.

  ):2018/ دراسة بشار عبد الرحمن (2

جزیرة والعربیة لا يلقنات يمهور العربلجمعرفة عادات استخدامات اهدفت الدراسة إلى 

جتماعي شبكات التواصل اال ررفة متابعة مقاطع الفیدیو عبومع ،ماهحدث ومدى ثقته بلا

جمهور لاهات اجوأشكال التعامل معها والكشف عن ات ي،أحداث بلدان الربیع العرب خاصة

قیة عند نشر مقاطع الخحدث العربیة بالضوابط األلجزیرة والا يحو التزام قناتن يالعرب

، وكانت العینة عمدیة قصدیة، ةنابستاال وأداة الوصفيمنهج لواستخدمت الدراسة ا، الفیدیو

على  يجمهور العربلحرص ای يرامج التبمقدمة ال يخباریة فالنشرات اإلالنتائج أن ومن أهم 

 ارتفاع نسبة عدم ، خباریة العربیةبالقنوات اإل يجاریة ببلدان الربیع العربلحداث امتابعة األ
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ریة ببلدان اجلحداث األها للحدث عند تناو لیة اجزیرة وقناة العربلبقناة ا يجمهور العربلثقة ا

 ي.الربیع العرب

  ):2017/ دراسة رابح عمار(3

هدفت الدراسة لمعرفة اإلعالم الجدید وبعض المفاهیم المرتبطة به كالتفاعلیة 

وصحافة المواطن، ومفهوم الصحافة اإللكترونیة، وأهم التحوالت التي شهدتها الصحافة 

وأهم التحدیات التي تواجه الصحفي، إستخدم الباحث المنهج الوصفي  بدخول اإلعالم الجدید

موقعا صحفیا،  50عبر أداتي تحلیل المحتوى واإلستبانة فضال عن المقابلة، شملت الدراسة 

وتوصل إلى نتائج عدیدة أهمها أن اإلنترنت منظومة تواصلیة أكثر تعقیدا وتشعبا تحتاج من 

كة والتفاعل، تقدم الصحف اإللكترونیة محتوا ثریا یقوم على المستخدم درجة عالیة من المشار 

السرعة واآلنیة، بعض القوالب التقلیدیة غیر قادرة على المواكبة مما یشیر إلى الحاجة إلى 

 قوالب مستحدثة لتحریر األخبار.

  ):2013/ دراسة فوزي شریطي (4

الجزیرة في الفیس  هدفت الدراسة إلى الوصول إلى أبرز القیم اإلخباریة في صفحة

بوك، وطریقة ترتیب األخبار والمعاییر المعتمدة في ذلك، وٕاعتمادا على المنهج الوصفي 

وأداة تحلیل المضمون خلصت الدراسة إلى أن قناة الجزیرة تركز على قیمتي الجدة واإلهتمام 

اإلنساني فضال عن قیمتي الصراع والقرب، وتعتمد على مصادرها الخاصة في تقدیم 

 ألخبار وتحصیلها.ا

 أوجه االتفاق واإلختالف بین الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسات السابقة على هدف مشترك وهو معرفة رأي الجمهور وتأثیره على   

العملیة اإلنتاجیة لألخبار وٕان اختلفت طریقة صیاغة الهدف، واتفقت كذلك في المنهج 

یل المحتوى، وأختلفت في عیناتها بین وتنوعت األدوات بین اإلستبانة والمقابلة وتحل

 العشوائیة البسیطة والقصدیة العمدیة.
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  الفجوة العلمیة التي تعالجها الدراسة الحالیة:

وفقا لما تم استعراضه من أوجه اتفاق واختالف بین الدراسات السابقة، فان الدراسة   

لعام، بید أنها تختلف معها الحالیة تتفق مع الدراسات السابقة في الموضوع الرئیس والهدف ا

أن هذه الدراسة ربطت المشكلة بمتغیر حي ومعاصر  في بعض الجوانب التي تتمثل في :

وهو القیم اإلخباریة األخالقیة في بیئة تواصلیة جدیدة ومتجددة، واعتمدت على عینة متعددة 

 .من الخبراء والمختصین في المجال

 جوانب اإلستفادة من الدراسات السابقة:

استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة وتوصیاتها في الوصول لصیاغة محكمة     

للعنوان، وللوصول لتشخیص دقیق لمشكلة البحث، وكذلك في الوصول للمنهج المالئم لهذه 

 الدراسة، وفي إثراء اإلطار النظري وصیاغة أدوات الدراسة.

 اإلطار النظري:

 اإلعالم الجدید:
من مظاهر تطور التقنیة المتنامي في قطاع االتصال عالم الجدید مظهرًا یمثل اإل  

والمعلومات، والذي إنعكس على مفاهیم وخصائص وسمات خاصة جعلت منه مكانا للبحث 

 عالموسائل اال إال أن ،التطور الذي شهدته تكنولوجیا اإلعالم هذا وبرغمواإلستكشاف، 

مما ، بشكل متسارع ودخلت ضمن المنظومة الجدیدة تقلیدیة لم تغادر الساحة إنما تطورتال

، بعیدا عن إستقاللیتها عن بعضها وباتت جمیعها إلى اندماج وسائل اإلعالم المختلفة ىأد

تعمل وفق إطار واحد في عالم إفتراضي یتسم بالعالمیة ویتفاعل وفق ثقافة موحدة رغم 

  إختالف ثقافاته.

ي اإلعالم الجدید بوصفه بدیًال لإلعالم التقلیدي، ، األولى هلإلعالم الجدید نارؤیت   

(نیكوالس نیغروبونتي)  ددحقد و ، والثانیة هي اإلعالم الجدید بوصفه تطورًا لنظیره التقلیدي

 مؤسس معمل اإلعالم الجدید في (ماساشوستس) الفرق بین اإلعالم الجدید والتقلیدي، في 
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مزایا  جمعأن اإلعالم الجدید یفي فین كروسبي) وأیده ( ،استبدال الوحدات المادیة بالرقمیة

(ریتشارد دیفیز) و (دیانا  بینما تجاوز سلبیاتهما،االتصالین الشخصي والجماهیري، ویتجاوز 

التماهي بین اإلعالم الجدید  شارة إلى عدمأوبن) مدخلي (نیغروبونتي) و (كروسبي)، باإل

من ثالثة أنماط، النمط األول یمارس عبر توزیع صیغ اإلعالم الجدید ض وذلكوالتقلیدي، 

)، والفقرات Talk Showالحیة ( الحوارفیه اإلعالم الجدید بتقنیة تقلیدیة، مثل برامج 

) على القنوات التلفزیونیة، والتأثیر اإلعالمي Good Morning Americaالصباحیة من (

ى النقال، والثالث الجدید بتقنیة جدیدة مثل الصحف االلكترونیة، والخدمات اإلعالمیة عل

اإلعالم الجدید  ینتطبیق اإلعالم الجدید بتقنیة مختلطة، بما یذیب الفارق المفترض ب

 والتقلیدي، مثل النسخ االلكترونیة للصحف الورقیة.

تعددت أسماءه وفق الزاویة التي ینظر إلیه  اإلعالم الجدید، مداخل تعددت بمثل ما  

    منها:

بعض تطبیقاته التي تقوم على التكنولوجیا الرقمیة مثل ل نظره التقنیةیمثل ال  الرقمي: اإلعالم

التلفزیون الرقمي، الرادیو الرقمي، وغیرهما، أو لإلشارة إلى أي نظام أو وسیلة إعالمیة 

 تندمج مع الكمبیوتر.

العطاء  توفرحالة  ویمثل النظر من زاویة الخصائص والسمات وهي  التفاعلي: اإلعالم

بین المستخدمین لشبكة االنترنت والتلفزیون والرادیو التفاعلیین وغیرهم من النظم واالستجابة 

 اإلعالمیة التفاعلیة.

یمثل النظرة من زاویة اإلنتشار الشبكي من خالل التطبیقات المختلفة   الشبكي: اإلعالم

 على خطوط االتصال في االنترنت وغیرها من الشبكات.وٕارتباطها ببعضها البعض 

تعبیر أطلقه كاتب  وهو النظر من جانب الفضاء اإلفتراضي وهو السیبرونیة: طالوسائ

 .م1984روایات الخیال العلمي ویلیام جبسون في روایته التي أصدرها عام 
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للداللة على التزاوج بین الكمبیوتر واالتصال وعلى زاویة النظر هاهنا  المعلومات: إعالم

 ور تكنولوجیا المعلوماتیة ویندمج فیها.ظهور نظام إعالمي جدید یستفید من تط

حالة االندماج التي تحدث داخله بین النص والصورة هنا النظر ل الوسائط المتعددة: إعالم

 والفیدیو.

 :اإلعالم الجدید خصائص

 التي تتصف بها وسائل اإلعالم الجدید الراهنة ما یلي: خصائصمن أبرز ال 

 :INREACTIVITY التفاعلیة

و قدرة وسیلة االتصال الجدیدة على االستجابة لحدیث المستخدم تمامًا كما ه التفاعل  

، وكذلك قدرة المستخدم لإلستجابة، لتكتمل الدائرة یحدث في عملیة المحادثة بین شخصین

هذه الخاصیة أضافت بعدًا  االتصالیة وحینها یصیر المرسل مستقبال ومرسال في اآلن،

الم الجماهیري الحالیة والتي تتكون في العادة من منتجات جدیدًا هامًا ألنماط وسائل اإلع

   وال رد فعل آني. ركزيذات اتجاه واحد یتم إرسالها من مصدر م

 :DEMASSIFICATION الالجماهیریة

أن الرسالة االتصالیة من الممكن أن تتوجه إلى فرد أو إلى جماعة معینة،  وتعني  

ي، وتعني أیضًا درجة تحكم في نظام ولیس إلى جماهیر ضخمة كما كان في الماض

 االتصال بحیث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلكها.

 :Varietyالتنوع  

أكبر  اراتیالتي وفرت للمتلقي اخت ة،یاالتصال ةیالتنوع في عناصر العمل وتعني  

 .مع حاجاته ودافعه لالتصال تفقیاالتصال بما  ةیعمل فیلتوظ
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 :  Integrationالتكامل 

 نیالعرض واإلتاحة ووسائل التخز  بیأسال وفریأن النظام الرقمي بمستحدثاته  تعني  

 في أسلوب متكامل خالل وقت التعرض إلى شبكة اإلنترنت ومواقعها المتعددة.

 :MOBILITYالتحریك أو الحركیة  قابلیة

التصال في أي وسائل اتصالیة كثیرة یمكن لمستخدمها االستفادة منها في ا هناك  

مكان إلى آخر أثناء حركته مثل التلیفون المحمول، تلیفون السیارة، التلیفون المدمج في 

ساعة الید، وهناك آلة تصویر المستندات وزنها عدة أوقیات، وجهاز فیدیو صغیر، وجهاز 

                     فاكسمیل، وحاسب آلي نقال مزود بطابعة.

 تجاوز الحدود  الثقافیة: 

االتصال  ةیأطراف عمل نیب ةیوسقوط الحواجز الثقاف زیوتم ةیتجاوز الحدود الجغراف   

على المستوى الثنائي أو الجمعي الذي  ةیأو الكون ةیاالتصال بالعالم Globalizationسواء 

والثقافي من خالل مواقع القنوات  ريیجماهأهداف هذه األطراف، أو على المستوى ال حققی

من سكان القارات الست على  نییلها المال تعرضیحف الشبكات التي أصبح وص ةیونیالتلفز 

 الرغم من اختالف لغات البث واإلذاعة.

 االستغراق في عملیة االتصال:

بتكلفة زهیدة شجع المستخدمین ألجهزة و تطور برامج المعلومات ونظم االتصال    

م ألوقات طویلة في اطار التعل دفالحاسب وبرامجه على االستغراق في هذه البرامج به

فردي، كما ساعد تطور برامج النصوص الفائقة والوسائل الفائقة على طول فترة التجول بین 

 .المعلومات واألفكار التي تتضمنها ألغراض اكتساب المعلومات أو التسلیة
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 القیم األخالقیة في المجتمع في األخبار:

ثم أنها جوهر يء عدله وهو قویم ومستقیم، م الشالقیمة من اإلستقامة واالعتدال، وقو   

تعرف القیم في اإلسالم بأنها : "مجموٌعة من المعاییر واألحكام النابعة من األشیاء وكنهها،  

تصورات أساسیة عن الكون والحیاة واإلنسان واإلله ، كما صورها اإلسالم، تتكون لدى الفرد 

الحیاتیة المختلفة بحیث تمكِّنه من والمجتمع من خالل التفاعل عن المواقف والخبرات 

اختیار أهداف وتوجهات لحیاته تتفق مع إمكانیاته، وتتجسد من خالل االهتمامات أو 

 السلوك العملي بطریقة مباشرة وغیر مباشرة" 

كما أنها تعرف بأنها: "عبارة عن مجموعة من ُالُمثل العلیا والغایات والمعتَقدات والتشریعات 

 .ط والمعاییر لسلوك الفرد والجماعة مصدرها اهللا عز وجل"والوسائل والضواب

 )17-1996(القیسي،

القیم عند الفالسفة تتضمن ثالثة مباحث؛ هي: الجمال والخیر والحق، بوصفها أما     

تتضمن كل معاني الخیر المرغوب فیه؛ لذلك نجد الفالسفة یدرسونها مع اختالف المذاهب 

لقیم صفات عقلیًة، وعلى هذا الرأي تكون القیُم مجرَد معاٍن والمقاییس. فهناك من یرى أن ل

قائمة بالعقل، یصف بها بعض الناس األشیاء إذا كانت لها في نظرهم قیمة، ولهم فیها 

إنه َمْهما "ولكن طائفة أخرى تقول:  ،غرٌض أو غایة، وال توجد إال حیث توجد هذه الغایة

العقل؛ بل إن بعضهم یعّدون القیم جوهر األشیاء، یكن األمر؛ فإن للقیم وجودًا مستقًال عن 

 وهكذا یستقر االتجاه الفلسفي الحدیث إلى عد القیم العلیا عینیة أكثر منها معانَي نفسیًة أو

 )53-2002-(األسد ".عقلیة

إن المسؤولیات الملقاة على عاتق اإلعالم واإلعالمیین كبیرة، فهي تقتضي منهم   

صلحة العامة وكشف مكامن الفساد وتحلیل الظواهر السیاسیة العمل على بث الوعي بالم

واإلجتماعیة واإلقتصادیة وتقدیم الحلول فضال عن الدفاع عن الحقوق وٕابقاء الجماهیر على 

 صلة بما یدور حولهم وتشكیل رأي عام تجاه القضایا الوطنیة الكبرى التي توحد األمة وتقوي 
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كل محاوالت النیل من معتقداتها وقیمها، كل هذا  أواصرها المجتمعیة لتقف صفا إلفساد

یتطلب قواعد ومباديء هادیة وحاكمة للممارسة والفعل اإلعالمي منطلقة من منصة 

 األخالق.

واألخالق اإلعالمیة أو أخالقیات اإلعالم تعتبر من األساسیات للعمل الصحفي   

وتحقق  ،ب العملیة اإلعالمیةاإلعالمي، وبذلك فهي التي تهذ العملواإلعالمي ألنها تضبط 

أهداف اإلعالم في خدمة المصالح العامة ونشر الحقائق والمعارف " وأن معظم الدول 

وضعت مواثیق شرف لمهنة الصحافة " لتأكید حریة الصحافة أوال في الوصول للحقیقة 

سي, بوسیلة شریفة وعادلة في معظمها وتقدیم هذه الحقیقة للشعب وهو واجبها األول واألسا

 -( المشاقبة وهدفت في الوقت ذاته إلى ربط هذه الحریة بالمسؤولیة المهنیة للصحافیین".

2012-71( 

إن عملیة إنتقاء ونشر األخبار تأتي وفق معاییر محددة تعرف بالقیم اإلخباریة وهي   

هي اإلطار اإلدراكي والداللي الصریح أو الضمني و  التي تعطي صالحیة نشر األخبار،

قادر على إدراك وانتقاء األخبار األكثر أهمیة من بین عدد  جعل القائم باالتصالالذي ی

المكونات الجوهریة التي تتشكل منها األخبار وتتمیز  كبیر من الوقائع أو المعلومات وهي

 بتمیزها وتغیب بغیاب إبرازها.

 إختلفت المدارس في تناول عناصر الخبر وتحدیدها، وخلط بعضها بین العناصر  

والقیم، هناك من جعلها، ( الجدة، اإلثارة، الشهرة، القرب، الصراع، الطرافة، اإلهتمام 

اإلنساني، الضخامة)، ومدرسة أخرى جعلتها( الصدقیة، الحیاد، الدقة، األمانة، 

 الموضوعیة).

یرى الباحث أن المؤسسات اإلعالمیة هي أوعیة تحمل مضامین مختلفة، فإن كان   

لمضامین مسلما ومؤمنا برسالته فبالضرورة یظهر هذا اإلیمان فیما یقوم به القائم على هذه ا

والدین اإلسالمي دین عمل ویرتكز على نحو  -واإلیمان ما وقر في القلب وصدقه العمل–

 كبیر على القدوة، والقائم باالتصال هو قدوة بما یحتمه عمله علیه، فبالتالي كل ما یصدر 
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ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 

قیم واألخالق في المجتمع اإلسالمیة، وأن یظهر ذلك في منه یجب أن ال یخرج عن ال

سلوكه الشخصي وفي تعامله مع مصادر المعلومات وما ینتجه من محتوى، والراجح لدى 

الباحث أن ما تحتاجه األمة اإلسالمیة هو تأهیل اإلعالمي على نحو یجعل منه قدوة منفعل 

 بتدینه وراسخ في سلوكه وعمله. 

 :اإلجراءات المنهجیة

یشتمل هذا الجزء على الخطوات واإلجراءات المتبعة فى تنفیذ الدراسة المیدانیة،  

وٕاجراء اختبارات الثبات والصدق لهذه األداة، للتأكد من صالحیتها  واألداة وطریقة اعدادها،

كما یتم والمعالجات اإلحصائیة التي تم بموجبها تحلیل البیانات، واستخراج النتائج،  للدراسة،

 البیانات.ح المقاییس واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل توضی

 : /  أداة  الدراسة1

د هذا البحث اإلستبانة وتم تقسیمها الى قسمین، األول یشمل البیانات الشخصیة مأعت 

) 25لعینة البحث، والثاني البیانات الموضوعیة للبحث والدي إشتمل على أربعة محاور و(

 سؤال.

 یوضح عبارات اإلستبانة: )1(رقم جدول 

 م
عـــــــــــــــدد  الدراسة محاور

 الفقرات
 5 تأثیر اإلعالم الجدید على عناصر أو معاییر الخبر 1
 10 تأثیر اإلعالم الجدید في األخبار على القیم األخالقیة في المجتمع  2
 5 تأثیر اإلعالم الجدید على القیم اإلخباریة  3
 5 ظهور قیم جدیدة في األخبار 4
 25 جمالي العباراتإ 5
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ٔ
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) Likert Scaleوقــد اعتمــدت الدراســة فــى إعــداد هــذا القســم علــى مقیــاس لیكــرت ( 

والــذى یتــراوح بــین ( أوافــق بشــدة ــــــــ وال أوافــق بشــدة ) ، وقــد تــم تصــحیح المقیــاس  الخماســي،

 راسة كالتالي:المستخدم فى الد

إعطـاء كـل درجـة مـن درجـات مقیـاس لیكـرت الخماسـي وزن ترجیحـى كالتـالي: موافـق  

)، وبنـــاًء علیـــه 1)، غیـــر موافـــق بشـــدة (2)، غیـــر موافـــق (3)، محایـــد (4)، موافـــق (5بشـــدة (

) 3) كانـــت هنالـــك موافقـــة وكلمـــا قـــلَّ الـــوزن المـــرجح عـــن (3كلمـــا ارتفـــع الـــوزن المـــرجح عـــن (

 م موافقة.كانت هنالك عد

 / تقییم أداة الدراسة:2
 ویتم تقییم واختبار أدوات القیاس من خالل المقاییس التالیة:

 (أ) اختبار ثبات أداة الدراسة :
 تم التأكـد مـن ثبـات المقیـاس بـإجراء االختبـار علـى عبـارات كـل فرضـیة مـن فرضـیات 

 الدراسة على حدا  وحساب معامل الثبات، كما یبین الجدول التالي:

 ) یوضح معامالت الثبات لعبارات المقیاس بطریقة ألفا كرونباخ2جدول رقم (

معامل الفا 

 كرونباخ(الثبات)
 الصدق

 (جذرالتربیعي  الثبات)

عدد 

 العبارات
 م اسم المحور

 5 المحور األول 5 0.97 942.

 7 المحور الثاني 10 0.99 973.

 8 المحور الثالث 5 0.92 826.

 9 الرابع المحور 5 0.94 894.

 11 االجمالي  25 0.95 908.
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ٔ
ا  

  

معامل الصدق الذي یسـاوي الجـذر التربیعـي لمعامـل الفـا .وتتـراوح قـیم معامـل الفـا بـین 

الصــفر ) وكلمــا اقتربــت مــن الواحــد دلــت علــى وجــود ثبــات عــالي وكلمــا اقتربــت مــن 1) و(0(

ـــت علـــى ضـــعف الثبـــات .ویبـــین الجـــدول رقـــم ( )  الصـــدق ومعامـــل الثبـــات لمحـــاور اداة 2دل

) وتراوحـت قـیم الثبـات 0.99 -0.94البحث، تراوحت قیم الصدق للمحاور االستبانة مـابین ( 

بلـــغ معامـــل الثبـــات الكلـــي لـــالداة ) وهـــي معـــامالت جیـــدة احصـــائیًا و 973. -826. مـــابین (

كن القول بأن االداة المستخدمة تتمتع بدرجة صدق وثبات جیدتین وتخـدم ) وبالتالي یم908.(

 .الهدف الذي صممت من أجله

 (ب)  صدق المحكمین:

قام الباحث بعرض االستبیان على عدد مـن المحكمـین األكـادیمیین والمتخصصـین فـى 

دیــد ) محكمــین*، لتحلیــل مضــامین عبــارات المقــاییس ولتح8مجــال الحاســبة والبــالغ عــددهم ( 

مــــدى التوافــــق بــــین عبــــارات كــــل مقیــــاس ثــــم قبــــول وتعــــدیل بعــــض العبــــارات ، وبعــــد اســــتعادة 

االستبیان من المحكمـین ثـم إجـراء التعـدیالت التـي اقترحـت علیـه، وبـذلك تـمَّ تصـمیم االسـتبانة 

 في صورتها النهائیة. 

 عرض وتحلیل وتفسیر البیانات:

 اصر أو معاییر الخبر:المحور األول : تأثیر اإلعالم الجدید على عن

 اإلحصاءات الوصفیة لعبارات محور تأثیر اإلعالم الجدید على عناصر أو معاییر الخبر: 
 األهمیة النسبیة لعبارات المقیاسفیما یلي جدول یوضح المتوسط واالنحراف المعیاري و      

 وترتیبها وفقا" إلجابات المستقصي منهم.
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خالقية في المجتمع  د.عبد المولى موسى
ٔ
خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

  
وصفیة لعبارات محور تأثیر اإلعالم الجدید على عناصر أو ) اإلحصاءات ال3جدول رقم (
 معاییر الخبر

 
االنحــــــــــــراف  المتوسط العبارات

 المعیاري

 الترتیب الداللة

  انتقاء صور تبرز جانب واحد من الحدث

 (ماذا)
 5 موافق 0.895 3.87

تداول  –استخدام عبارات مثل (مصادر 

 ناشطون ) للمصادر المجهولة ( من)
 2 موافق 0.810 4.10

نشر صور وفیدیوهات قدیمة على أساس 

 انها تحدث اآلن (متى)
 4 موافق 1.127 4.04

استخدام صور وفیدیوهات قدیمة ومشابهة 

 للحدث من مكان آخر (أین)
 1 موافق 0.879 4.12

اعتماد رأي قوي في مقابل رأي ضعیف في 

 الحدث (لماذا)
 3 موافق 0.971 4.08

 م2022 ،تحلیل بیانات االستبیان ىباالستناد الی المصدر: إعداد الباحث
 ) ما یلى:3یتضح من الجدول رقم ( 

محور تأثیر اإلعالم الجدید على عناصر أو معاییر الخبر ) العبارات التي تعبر عن (ن إ/ 1
) وهذه  النتیجة تدل على موافقة أفراد العینة على 3كلها یزید متوسطها عن الوسط الفرضى (

 المحور  جمیع عبارات
) من محور تأثیر اإلعالم الجدید على عناصر أو معاییر الخبر/ أهم عبارة  من عبارات (2

تأثیر اإلعالم الجدید على عناصر أو معاییر الخبر من خالل وجهة نظر العینة هى(

حیث بلغ متوسط استخدام صور وفیدیوهات قدیمة ومشابهة للحدث من مكان آخر (أین) ) 

 تأثیر ( ) ثم العبارة0.879) بأنحراف معیاري (4.12ینة على العبارة (إجابات أفراد الع
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خالقية في المجتمع  د.عبد المولى موسى
ٔ
خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 

 –اإلعالم الجدید على عناصر أو معاییر الخبر من خالل استخدام عبارات مثل (مصادر 

) بإنحراف 4.10حیث بلغ متوسط العبارة ( تداول ناشطون ) للمصادر المجهولة ( من))

 ).0.810معیاري(

ر اإلعالم الجدید على عناصر الخبر) بالتزییف أو التزییف (تأثی یرتبط هذا المحور
)، وذلك بإحداث خلل مقصود في عنصر أو أكثر Deep fake News( العمیق لألخبار

من عناصر الخبر بطریقة یبدو فیها الخبر وكأنه حقیقیا، وقابال للتصدیق، وآفة األخبار 
یعني أن ما تواجهه األخبارمن رواتها، وموافقة المبحوثین على جمیع مفردات المحور، 

تحدیات كبیرة، فلم تعد الشاعة سهلة اإلكتشاف كما في السابق، فقد وفرت البیئة الرقمیة 
فبحكم أن شبكات ( ،الجدیدة أدوات ومنصات تساعد في بناء الشائعة وصناعتها وترویجها

ر الشائعة التواصل االجتماعي تتمدد في فضاءات اإلنترت والویب الرحیبة، یصبح انتشا
رهینا بترمیزها وٕالقائها في أحد خالیا الشبكة أو إرسالها ألحد األصدقاء، فتبدأ رحلتها في 

للمحترفین  -مقال)، ویتم ذلك عبر برامج متخصصة-2016-كافة االتجاهات)، (موسى
متوفرة على الوسائط یمكنها تغییر الوجوه وتركیبها وكذلك األصوات، لیبدو الشخص  -والهواة
أمامك في الصورة كأنه الشخص المعني وقد تجربة هذه الخاصیة على الرئیس  الذي

األمریكي األسبق باراك أوباما، وتم تجربتها أیضا من بعض الهواة على شخصیة رئیس 
الوزراء السابق عبداهللا حمدوك حیث بان وكأنه یغني روك، وفي الحرب األوكرانیة تم 

جیر مبنى على أنه تفجیر قاعدة جویة في أوكرانیا وقد إستخدام جزء من لعبة كمبیوتر تبین تف
وقعت كثیر من القنوات في الفخ خاصة الغربیة منها غیر أنها لم تعتذر عن ذلك بإعتباره 

الكیان الصهیوني للمبنى الذي كان یقیم فیه  یخدم مصالحها، وكذلك تم إستخدام فیدیو تفجیر
الصحفیون إبان حرب غزة على أنه تفجیر الروس لوزارة الدفاع األوكرانیة، وٕاعتماد األراء 
حسب كثافة تداولها في الوسائط وجعلها هي الرأي السائد وهي قد تمثل نسبة ضئیلة بینما 

 المي ویعبر عن توجه غیر حقیقي. الغالبیة بعیدة عن هذا الرأي فیه نوع من الخداع اإلع
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خالقية في المجتمع  د.عبد المولى موسى
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خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 
المحـــور ثـــاني : تـــأثیر انعكـــاس توظیـــف اإلعـــالم الجدیـــد فـــي األخبـــارعلى القـــیم 

   األخالقیة في المجتمع:
) اإلحصــاءات الوصـــفیة لعبــارات تـــأثیر انعكــاس توظیـــف اإلعــالم الجدیـــد فـــي 4جــدول رقـــم ( 

 األخبارعلى القیم األخالقیة في المجتمع
 

 الترتیب الداللة االنحراف المعیاري وسطالمت العبارات

 -نشـــر صـــور الحـــوادث الصـــادمة (جثـــث
جـــــــروح) دون مراعـــــــاة لكرامـــــــة  -حـــــــروق
 اإلنسان

 1 موافق 0.973 4.23

التركیز على األخبار السـلبیة وتضـخیمها 
 مما یخل باألمن والسالم االجتماعي

 4 موافق 1.149 4.15

 10 موافق 1.266 3.85 نشر صور أو أسماء ضحایا االغتصاب
محاكمــة بعـــض المتهمـــین إعالمیـــا بنشـــر 

 االتهامات على أنها حقائق  
 3 موافق 1.051 4.16

 2 موافق 1.042 4.16 أسهم في التحیز   
تشـــــــویه الحقیقـــــــة بشـــــــكل مقصـــــــود فـــــــي  

الصـــــــورة الخبریـــــــة مــــــــن حیـــــــث المعنــــــــى 
 والمضمون  

 7 موافق 1.104 4.05

 9 موافق 1.130 3.93 نشر بعض العبارات الخادشة للحیاء
نشــر صــور وفیــدیوهات قدیمــة علــى أنهــا 
تحـــــدث اآلن ثـــــم االعتـــــذار عنهـــــا بشـــــكل 

 عرضي

 6 موافق 1.100 4.11

اســتخدام كلمــات وعبــارات فــي النصــوص 
 ذات مدلوالت عنصریة وجهویة

 8 موافق 1.048 3.95

التنمــــــــیط الســـــــــلبي لـــــــــبعض االتجاهـــــــــات 
الفكریـــــة وذلـــــك بترســـــیخ ســـــمات الـــــبطش 

 فساد والعنف وال

 5 موافق 1.064 4.14
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ٔ
ا  

 

 ) ما یلى:4یتضح من الجدول رقم ( 
تأثیر انعكاس توظیف اإلعالم الجدید في األخبارعلى  محور( عن العبارات التي تعبرن إ/ 1

) وهذه  3متوسطها عن الوسط الفرضى ( كلها یزید)  في المجتمع القیم األخالقیة في المجتمع
  .النتیجة تدل على موافقة أفراد العینة على جمیع عبارات المحور

على القیم  تأثیر انعكاس توظیف اإلعالم الجدید في األخبارمن عبارات ( / أهم عبارة2

 تأثیر انعكاس توظیف اإلعالم الجدید في( ) من وجهة نظر العینة هىاألخالقیة في المجتمع

 -على القیم األخالقیة في المجتمع عبر نشر صور الحوادث الصادمة (جثث األخبار

حیث بلغ متوسط إجابات أفراد العینة على جروح) دون مراعاة لكرامة اإلنسان)  -حروق

تأثیر انعكاس توظیف اإلعالم  ( ) ثم العبارة0.973) بأنحراف معیاري (4.23العبارة (

حیث بلغ األخالقیة في المجتمع عبر االسهام في التحیز)  على القیم الجدید في األخبار

 ).1.042( ) بإنحراف معیاري4.16متوسط العبارة (

لعل من أبرز وظائف اإلعالم، نقل الثقافة، من جیل إلى جیل، ذلك أن محتوى  

ومضامین الرسالة اإلعالمیة، هي عبارة عن لغة ذات دالالت ومحموالت ثقافیة، تعبر عن 

جتمع الذي تنشط فیه وسائل ووسائط اإلعالم المعنیة، وبالتالي فإن قیم وأخالق هذا ثقافة الم

تؤكد المدرسة و (المجتمع هي التي تسود، لتدعم تماسك المجتمع وممسكات وحدته، 

المدیولوجیة في مجال التواصل على دور العوامل الثقافیة واألیدولوجیة واإلجتماعیة 

وجیا االتصال في عملیة التواصل وتوصیل المعلومات واألنثربولوجیة في توظیف تكنول

)، ذلك أن عملیة توصیل Transmission Communication( والمعارف واألخبار

المعارف تقنیا تتأثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بالمكونات المرجعیة والقیمیة للمجتمع من 

 صالیة من جهة أخرى)جهة، وتتم وفق حاجات ورغبات وقناعات القائم بالعملیة االت

 ).290-مصدر سابق-(زعموم
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خالقية في المجتمع  د.عبد المولى موسى
ٔ
خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 

إن ما تقوم به وسائط اإلعالم الجدید، من توفیر بیئة إفتراضیة تتشكل حول ثقافة جدیدة 

جامعة یتوحد العالم علیها، وذلك عبر ضخ كمیة كبیرة من المنشورات ومقاطع الفیدیو 

یث الحریة والرفاهیة الالمحدودة، والصور التي تمجد الثقافة الغربیة، وتجعل منها المنقذ ح

الشيء الذي یولد شعور لدى الجمهور بال هویة ثقافیة إنما ینزع للثقافة الغربیة أو 

، مما یسبب كثیر من األذى النفسي هنا یقع الخصام والفصام والتنازع(النیولبرالیة)، و 

 .كاإلكتئاب والجنوح للوحدة، وبالتالي العیش داخل العالم اإلفتراضي

تحلیل   عطي هذا الواقع مساحات كبیرة للتحكم والسیطرة على المستخدمین عبری 

) لتحدید اإلتجاهات والحاجات بغرض Big data analysis( ــــبیاناتهم في ما یسمى ب

إشباعها وفقا لما هو مخطط  ( تجربة الشباب وثورات الربیع العربي) هذا فضال عن تجربة 

الضخمة هي مجموعة من البیانات والمعلومات التي یمكن  الثورة السودانیة، (والبیانات

جمعها وتحلیلها من مصادر مختلفة لنفس الشخص أو المنتج أو العملیة واإلستفادة منها في 

میقابایت في الثانیة  1.7القرارات والمعلومات وتحسین التجربة وحفظها، یتم إستنتاج 

اإلیمیل وفیس بوك وتویتر وسناب  معلومات جدیدة لكل شخص، تجمع هذه المعلومات من

-تغریدة -)(الذكیرGPSساعة فیدیو وال  300شات وانستقرام وأكثر من ترلیون صورة و

2020.( 

في المحور أعاله (تأثیر انعكاس توظیف اإلعالم الجدید في األخبارعلى القیم  

ى كافة مفردات ) جاءت نتائج التحلیل بوافقة المبحوثین علفي المجتمع األخالقیة في المجتمع

المحور، مما یؤكد ما ذهبنا إلیه آنفا من التأثیر الثقافي الواسع المتدفق عبر وسائط اإلعالم 

الجدید على صناعة اإلعالم مجمال، وعلى األخبار على وجه التحدید، حیث أنها تحتشد 

التشتت  بالفعل الثقافي على مدار الساعة لنقل ما یحیط بالعالم من تفاعالت وأحداث، كما أن

 البائن لتسع مفردات من عشرة یشیر إلى عدم اإلعتراف الضمني من القائمین باالتصال من 
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خالقية في المجتمع  د.عبد المولى موسى
ٔ
خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 

المبحوثین (حسب خبرة الباحث) بإنتهاكهم لبعض القیم األخالقیة في المجتمع التي من 

واجبهم الحفاظ علیها وترسیخها، لكن وسط تلك الضغوط التي یواجهونها من مستخدمي 

 هم أنهم على حق، مثال ذلك الحملةلهم أكثر تعقیدا، وأحیانا كثیرة یخیل إلیالوسائط تجعل عم

اإلسفیریة ضد جماعة األخوان المسلمین التي قادها مدیر شرطة دبي السابق (ضاحي 

خلفان) ثم أصبحت ترندا ومن بعد تبنتها قناة العربیة، والتي تقوم على إقصاء الجماعة 

أو دعوي في الوطن العربي أو العالم، مما یعد تنمیطا  ومنعها من ممارسة أي عمل سیاسي

والفساد بها، وفي ذات السیاق ما وقعت فیه قناة  شبیا لها وترسیخ سمات العنف والبطسل

الجزیرة عبر تقریر فوزي بشرى ووصفه إلعتصام القصر في السودان بإعتصام الموز دون 

تشارها في األسافیر في إطار الصراع اإلنتباه لمدلول الكلمة العنصري، وقد وقع في فخ إن

بین المكونات السیاسیة السودانیة، وفي ذات التقریر فقد أضطر لإلعتذار عن نشر فیدیو ال 

عالقة له باإلعتصام، ربما كان هذا التقریر األوضح للداللة على تأثیر إنعكاس توظیف 

ثال آخر إعتذار مراسل اإلعالم الجدید على األخبار على القیم األخالقیة في المجتمع، م

العربیة الحدث سعد الدین حسن عن فیدیو من الفاشر بث على أنه یحدث اآلن في الخرطوم 

 أثناء الثورة السودانیة.

إن ظهور ضحایا اإلغتصاب في اإلعالم بصورهن وأسماءهن، یعد خرقا لحقوقهن،  

اسي على الحكومة غیر أن بعض النشطاء في الثورة السودانیة جعلنه جزء من الضغط السی

حینها، فقد تم تجمیع بعض الفتیات للقاء الخبیر المستغل لحقوق اإلنسان لیسمع منهن كیف 

تم إغتصابهن من جنود الجیش السوداني، وتم تصویر ذلك وبث في الوسائط، وتقریر على 

 عربیة، وهنا یظهر ما أشرنا إلیه سابقا من تباین ثقافي. CNN ــال

ألخالقیة في المجتمع یرتكز باألساس على القائم باالتصال، فإن إن موضوع القیم ا   

سار على قیم الحق والخیر والفضیلة فقد ساهم في ترسیخ قیم مجتمعه النابعة أصال من 

 الدین الحنیف، وٕاال فقد وقع في الزلل، وبات جزء من فساد أمته، وقائد الرأي الواعي والمدرك 
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خالقية في المجتمع  د.عبد المولى موسى
ٔ
خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 

األشیاء، سیجد أكثر من سبیل للمحافظة على قیمه  لما یحیط به والعمیق في فهمه لكنه

وأخالقه والسعي لترسیخها في مجتمعه، بل والعمل على صد كل وتعریة كل دخیل ثقافي 

 بحكمة وحنكة ودون ضرر أو ضرار.

 : تأثیر اإلعالم الجدید على القیم اإلخباریة:المحور الثالث  

 الجدید على القیم اإلخباریة اإلحصاءات الوصفیة لعبارات محور تأثیر اإلعالم

فیما یلي جدول یوضح المتوسط واالنحراف المعیاري واألهمیة النسبیة لعبارات  

  المقیاس وترتیبها وفقا" إلجابات المستقصي منهم .

 ) اإلحصاءات الوصفیة لعبارات تأثیر اإلعالم الجدید على القیم اإلخباریة5جدول رقم ( 

 الترتیب الداللة المعیارياالنحراف  المتوسط العبارات

 5 موافق 0.783 4.25 اعتماد اإلعالم الجدید في السبق والفوریة

ـــا  أصـــبحت قیمـــة الصـــراع هـــي القیمـــة العلی

 في األخبار
 2 موافق 0.785 4.30

صــــــــعدت األخبــــــــار الســــــــلبیة إلــــــــى مقدمــــــــة 

 األخبار
 1 موافق 0.831 4.34

ــــــــــــــــــروز شخصــــــــــــــــــیات جدیــــــــــــــــــدة فــــــــــــــــــي  ب

 المؤثرون) -ونالمدون –األخبار(النشطاء 
 3 موافق 0.799 4.26

زیادة االهتمام بالجوانب اإلنسانیة في كتابة 

 النصوص الخبریة وانتقاء الصور
 4 موافق 0.757 4.25

 

 م2022 ،تحلیل بیانات االستبیان ىمصدر: إعداد الباحث باالستناد الال

              99                               
 



 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبر العدد الثاني -السنة الثانیة  مةحكم -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة   

خالقية في المجتمع  د.عبد المولى موسى
ٔ
خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 

 ) ما یلى:5یتضح من الجدول رقم ( 

ر تأثیر اإلعالم الجدید على القیم اإلخباریة ) كلها یزید ن العبارات التي تعبر عن(محو إ/ 1

) وهذه  النتیجة تدل على موافقة أفراد العینة على جمیع 3متوسطها عن الوسط الفرضى (

  .عبارات المحور

/ أهم عبارة  من عبارات (محور تأثیر اإلعالم الجدید على القیم اإلخباریة) من وجهة نظر 2

إلعالم الجدید على القیم اإلخباریة عبر صعود األخبار السلبیة إلى العینة هى(محور تأثیر ا

) بأنحراف معیاري 4.34مقدمة األخبار) حیث بلغ متوسط إجابات أفراد العینة على العبارة (

) ثم العبارة(محور تأثیر اإلعالم الجدید على القیم اإلخباریة عبر اعتبار قیمة 0.831(

) بإنحراف 4.30حیث بلغ متوسط العبارة () خبارالصراع هي القیمة العلیا في األ

 ). 0.785معیاري(

المحور أعاله ناقش تأثیر اإلعالم الجدید على القیم اإلخباریة، بإعتبار أنها من  

ثوابت صناعة األخبار، ذلك أنها دوافع إنتقاء األخبار، حسب قربها وبعدها من أهداف 

األحداث الجاریة في العالم، سابقا كان  وسیاسة القناة، تجاه الموضوعات المطروحة أو

اإلعتماد على المصادر التقلیدیة كوكاالت األنباء والمراسلین والرسمین بید أن دخول اإلعالم 

الجدید جعل المصادر مفتوحة والوسائط تغرق المیدیا بالمعلومات، في ذات الوقت تحتاج 

 القنوات للسرعة والمتابعة حتى ال تفقد جمهورها.

إجابات المبحوثین على مفردات المحور بالموافقة، مما یؤكد على تأثیر جاءت  

اإلعالم الجدید على القیم اإلخباریة، ولعل صعود األخبار السلبیة یؤشر على تأثیر قیم 

الفوریة واآلنیة التي یمتاز بها اإلعالم الجدید، على غرف األخبار بإعتبار أن الوسائط تهتم 

اث الغریبة، ونسج القصص حولها، كما ذكرنا آنفا في نقاشنا للمحور باإلثارة، ومتابعة األحد

 السابق، یضاف إلى ذلك التركیز على قیمة الصراع كتب الصحفي بشبكة الجزیرة عثمان 
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خالقية في المجتمع  د.عبد المولى موسى
ٔ
خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 

كباشي في صفحته بالفیس بوك نقال عن عمود توم جونز بموقع معهد بوینتر، أن الحرب 

م في الكونقرس وهو جلسات اإلستماع لقاضیة األوكرانیة شغلت اإلعالم عن متابعة حدث مه

المحكمة العلیا كیتانجي براون، وكذلك في أحداث السودان أیهما أولى باإلبراز حدیث األمم 

، أم تتریس الشوارع في في السودان ملیون نسمة 18المتحدة عن تهدید المجاعة لحوالي 

 لوسائط.الخرطوم، وقد صعد خبر التتریس للقمة لكثافة التداول في ا

لم تعد الشخصیات الكبیرة ونجوم المجتع وحدها من تحتل صدارة األخبار فقد فتح  

اإلعالم الجدید المجال واسعا لدخول شخصیات جدیدة أصبحت تحركاتها وفعلها هو ما 

یصنع األخبار وهؤالء ما یعرفون بالنشطاء والمدونیین والمؤثرین، مما یجعل بعض القنوات 

رامجیة مثل سباق األخبار في قناة الجزیرة اإلخباریة وبرنامج ترند في تفرد لهم مساحات ب

BBC  كما أن اإلهتمام بالجوانب اإلنسانیة ذات كثافته، كقصص جاذبة، والتي ال تخلو ،

من التهویل، خاصة في مناطق الحروب واإلزمات ویعتمد علیها النشطاء كثیرا في توصیل 

 –أثیر على الرأي العام، مثل اإلصابات في التظاهرات رسائل بعینها، ألدانة جهة ما، والت

 وقصص اإلغتصاب.      -بركة بعضهارغم ف

 

 : ظهور قیم جدیدة في األخبار:المحور الرابع

 :اإلحصاءات الوصفیة لعبارات محور ظهور قیم جدیدة في األخبار

ــــار  ــــي جــــدول یوضــــح المتوســــط واالنحــــراف المعیــــاري واألهمیــــة النســــبیة لعب ات فیمــــا یل

 المقیاس وترتیبها وفقا" إلجابات المستقصي منهم . 
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خالقية في المجتمع  د.عبد المولى موسى
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خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 

 ) اإلحصاءات الوصفیة لعبارات ظهور قیم جدیدة في األخبار6جدول رقم ( 

 الترتیب الداللة االنحراف المعیاري المتوسط العبارات

 1 موافق  0.715 4.44 التداول (تداول نشطاء كذا )

 3 موافق  Trend 4.35 0.821الترند 

 4 موافق  Hash tag 4.23 0.897وسم (الهاشتاق)ال

 2 موافق  Followers 4.42 0.741أكثریة المتابعین ال 

 5 موافق Influencers 4.08 0.825المؤثرون 

 م2022 ،تحلیل بیانات االستبیان ىمصدر: إعداد الباحث باالستناد الال

 ) ما یلى:6یتضح من الجدول رقم ( 

عن(محور ظهور قیم جدیدة في األخبار ) كلها یزید متوسطها عن / أن العبارات التي تعبر 1

  .) وهذه  النتیجة تدل على موافقة أفراد العینة على جمیع عبارات المحور3الوسط الفرضى (

/ أهم عبارة  من عبارات (محور ظهور قیم جدیدة في األخبار) من وجهة نظر العینة هى 2

ول (تداول نشطاء كذا )) حیث بلغ متوسط إجابات (ظهور قیم جدیدة في األخبار مثل التدا

) ثم العبارة (ظهور قیم جدیدة في 0.715) بأنحراف معیاري (4.44أفراد العینة على العبارة (

) بإنحراف 4.42) حیث بلغ متوسط العبارة (Followersاألخبار مثل أكثریة المتابعین ال 

 ).0.741معیاري(

األخبار، قیم إخباریة جدیدة، مرتبطة بإستخدام  أفرز دخول اإلعالم الجدید على غرف

 سبه أهمیة وقیمة إلنتقاءه ضمن ماالوسائط، حیث أصبحت كثافة التداول حول حدث ما تك

یذاع من أخبار في القناة ودائما ما یبتدر الخبر بعبارة (تداول ناشطون)، ال یعني هذا أن 

 اة، ذلك أن األمر متبط بالسیاسة كثافة التداول في كل حدث تجعلة من األحداث المنتق
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التحریریة وأجندة الممول وأهداف المؤسسة، ویبین هذا مدى التحییز الذي تمارسه القنوات، 

لترتیب أجندة الجمهور، ویظهر ذلك في إختالف اإلنتقاء بین القنوات، فأعلى تداول في قناة 

ذلك أعلى ترند أو الهاشتاق الجزیرة لیس هو نفسه في قناة العربیة، مع أن المصدر واحد، وك

(الوسم) فجمیعها مربوطة بأجندة المؤسسة، ومن المهم أن نذكر أنه لم یعد للقرب المكاني 

أسبقیة في ترتیب النشرة، إنما القرب الوجداني ومدى اإلهتمام وكثافته، فحدث مثل سقوط 

خمسة أیام،  الطفل المغربي في البئر وجد حظه من التغطیة اإلخباریة المستمرة لحوالي

بفضل كثافة التداول، والهاشتاق، والترند، وأكثریة المتابعیین، وتدخل المؤثریین، بینما لم یجد 

نفس اإلهتمام والتغطیة  -الذي سقط في البئر بعد حادثة الطفل المغربي-الطفل األفغاني 

 المستمرة لقلة ضغط الوسائط على القنوات وعدم توفر كثافة تفرضه على القنوات.

تكمن خطورة األمر في اإلستفادة من هذه القیم الجدیدة في توجیه القنوات اإلخباریة  

تجاه حدث ما وٕاغفال آخر، عن قصد وبترتیب مسبق، لخدمة أجندة محددة، ولصالح جهة 

ما، دون أن تشعر تلك القنوات بذلك، وتصبح الوسائط حاملة ألجندة وموجهة كما هي 

ر إغراق الوسائط بالمعلومات عبر التزییف، وحسابات النشطاء وكاالت األنباء، ویتم ذلك عب

المزیفة من مختلف دول العالم، بحیث یصعب كشفها، وبالتالي ال نجاة من الهیمنة 

 والسیطرة. 

 :مناقشة النتائج   

إن توظیف اإلعالم الجدید في األخبار، جعلها ضمن دائرة التمریر الذي یمتاز به    

 ) shareحیث یأتي الخبر، ثم یتم الدفع به عبر أداة المشاركة ()، forwardاإلعالم (

 تداول والترند، التي تصعد بالخبر)، وهنا تظهر كثافة الhyper linksوالروابط الفائقة (

للمقدمة في عملیات اإلنتقاء، داخل غرف األخبار، وبالتالي یصبح نص الخبر متحركا ولیس 

ة عبر هذه المسیرة، حیث تضاف له كثیر من الخلفیات ثابتا بل هو في حالة تنمیة متواصل

 والتوجهات، التي قد تضخمه أو تحرفه عن مساره، كما أنه لم تعد هنالك أخبارا محلیة أو 
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إقلیمیة فطبیعة اإلعالم الجدید المرتبطة بالشبكة العنكبوتیة جعلت كل ما یطلق عبرها متاحا 

ین بالذكاء اإلصطناعي في غرف األخبار عالمیا، الشيء الذي جعل قنوات األخبار تستع

لمكافحة األخبار الزائفة، لكن یستخدم ذات الذكاء اإلصطناعي في حمالت المروجین 

لألخبار الزائفة، وذلك بالدخول على حسابات المستخدمین أو الحسابات المفبركة لتوجیه 

في اإلنتخابات  األخبار لصالح تلك الجهة التي تدفع لهم (تعین أوباما لهكر ضمن فریقه

 األمریكیة، وكذلك إستخدام دونالت ترامب لشركة تقوم بذات المهمة ضد بایدن).

ربما عاد اإلعالم إلى المربع األول في الحروب الدعائیة وفكرة السیطرة على الرأي  

ألف خبر كاذب یتم تداوله كل یوم في الوسائط ومن ثم في الوسائل)  5العام، (هناك حوالي 

) ظهر ذلك بجالء في ثورات الربیع العربي، وٕانفصال جنوب السودان،  2021مد،(الجدي أح

وضد حزب النهضة في تونس، وحكومة مرسي في مصر، وحزب المؤتمر الوطني في 

السودان، وحصار قطر، والثورة السودانیة، وبالتالي یبرز سؤال هل نحن إزاء نهایة الحقیقة 

مستخدمین وخاصة الصحفیین منهم بإنتقال عدوى  اإلعالمیة؟، فقد أثرت الوسائط على ال

 األفكار الهدامة والروح السلبیة،(حادثة الصحفیة صفاء الفحل والتوم هجو).

إن اإلعالم الجدید أصبح ساحة واسعة تختل فیها الموازین، فالمصالح هي السائدة    

اإلنقطاع عن الجزور،  والمنفعة هي القائدة، والفردانیة هي السبیل، ثم أن الثقافة العامة هي

ووالدة مجتمع جدید هجین الثقافة، بعیدا عن اإلیمان قریبا من اإللحاد، بال هویة محددة، 

في  عن دوره اإلجتماعي، عالقاً  عن واقعه، عاطالً  عن عاداته وتقالیده، منفصالً  متمرداً 

فقدها بال أخالق، ویشیر الباحث هنا أن إنعكاس هذا الواقع على صناعة األخبار، أ فضاءٍ 

تحیزاتها، في إنتقاءها  من القیم األخالقیة في المجتمع، بین بصورة أكثر وضوحاً  كثیراً 

لألخبار وربط ذلك بأهدافها الكلیة،( العربیة الحدث مثاال في تغطیتها العاجلة ألحداث الثورة 

 السودانیة)، حیث اإلستفادة من الحدث وتجریم الحركة اإلسالمیة خدمة لهدفها في محاربة

 حركة األخوان المسلمین في العالم، مما یخل بمیزان اآلنیة والمصداقیة، فضال عن إقصاء 
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تیار فكري وتشویه صورته، وهنا ال عاصم إال بعودة القائم باالتصال، لربط حیاته بما خلق 

من أجله، وهو إعمار األرض، وهذا یعني إستلهام السنن الكونیة في التفكر والتثبت، وتقویة 

النفس بالشعائر المفروضة ثم المهمة الكبرى (الدین المعاملة) الفعل والعمل وتزكیة 

(بمقتضیات التكلیف منهجا أخالقیا ربانیا لضبط عالقة اإلنسان بأخیة اإلنسان، وعالقة 

اإلنسان بالطبیعة أي البیئة التي حوله، وربط كل ذلك بعالقته بخالقه) (موسى،عبد 

تضمین األخالق في مناهج التعلیم العالي وفصلها عن )، إن األمر یتطلب 2022المولى،

 التشریعات اإلعالمیة لتدرس كمنهج منفصل، وكذلك التربیة اإلعالمیة.

 :نتائج الدراسة

على ما تقدم من تحلیل للظاهرة المبحوثة وتفسیرها فقد خلص البحث لمجموعة   وبناءاً  

 من النتائج تمثلت في التالي:

تماد القنوات في إنتقاء األخبار على كثافة التداول أو أعلى ترند، / أوضحت الدراسة أن إع1

 قد یوقعها في فخ التسویق اإلجتماعي أو الخداع اإلعالمي.

/ أوضحت الدراسة أن اإلعالم الجدید فرض على القنوات اإلخباریة تخصیص نشرات 2

 خاصة تبرز بعض إسهامات المستخدمین، ونجوم الوسائط.

على تأثیر اإلعالم الجدید على عناصر الخبر، بإحداث خلل مقصود في / برهنت الدراسة 3

للتصدیق،  ، وقابالً عنصر أو أكثر من عناصر الخبر بطریقة یبدو فیها الخبر وكأنه حقیقیاً 

وذلك من خالل تزییف المعلومات أو الصور والفیدیوهات أو التالعب فیها عبر بعض 

 .التطبیقات المخصصة لذلك

راسة أن توظیف اإلعالم الجدید في األخبار إنعكس سلبا على القیم األخالقیة / أثبتت الد4

 في المجتمع.
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/ برهنت الدراسة على توفر اإلعالم الجدید على بیئة إفتراضیة تتشكل حول ثقافة جدیدة 5

جامعة یتوحد العالم علیها، ینعكس سلبا على الثقافات األخرى، وبالتالي على القیم واألخالق 

 جتمع الحاكمة للمجتمع.في الم

/ أكدت الدراسة أن توظیف اإلعالم الجدید في األخبار ساهم في إنتهاك الكرامة اإلنسانیة 6

 عبر نشر صور وفیدیوهات، فضال عن قیم مثل األمانة والصدق.

أبرز المناطقیة والقبلیة  / أوضحت الدراسة أن توظیف اإلعالم الجدید في األخبار7

 .مما أفضى إلى ظهور سمات العنصریةوالتكتالت الجهویة، 

أبانت الدراسة أن توظیف اإلعالم الجدید في األخبارعمل على ترسیخ إقصاء بعض / 8

 التیارات الفكریة بتنمیطها ودمغها بالفساد والبطش والعنف.

/ كشفت الدراسة أن القنوات األخباریة تنتهك حقوق اإلنسان في ما یلي النشر المضر 9

عالمیة لألفراد أو المنظمات قبل أن یقول القضاء كلمته ونشر صور ضحایا كالمحاكمات اإل

 اإلغتصاب.

أظهرت الدراسة أن القنوات اإلخباریة تعتمد على األراء الموجهة ضد الحكومات في / 10

 الوسائط دون مراعاة األمن القومي والسلم المجتمعي.  

لقیم اإلخباریة، بتعزیز صعود األخبار / أكدت الدراسة على تأثیر اإلعالم الجدید على ا11

السلبیة وٕاعالء قیمة الصراع عبر اإلعتماد على قیمة الفوریة واآلنیة، ودخول قیم جدیدة مثل 

 كثافة التداول، والترند، والهاشتاق.

 توصیات:

 یوصي الباحث بالتالي:

 .والجامعیة/ إدراج مادة التربیة اإلعالمیة ضمن مناهج التدریس في المرحلة الثانویة 1
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  ./ تدریس األخالق ضمن كل مقرر من المقررات اإلعالمیة المختلفة بصورة وافیة2

 ./ التوافق على میثاق أخالقي یحكم المؤسسات المنتجة لتطبیقات اإلعالم الجدید3

 ./ إشاعة األخالق عبر الوسائط المختلفة من المختصین والخبراء4

ل وٕاجراء البحوث حول تأثیر اإلعالم الجدید على / عقد المزید من المؤتمرات وورش العم5

 .قیم المجتمع والبحث عن حلول موضوعیة لذلك

 *المحكمون:

 ./ بروفسیر بدرالدین أحمد إبراهیم، أستاذ، كلیة اإلعالم، جامعة أمدرمان اإلسالمیة1

/ بروفســیر مجــذوب بخیــت محمــد تــوم، أســتاذ، كلیــة علــوم االتصــال، جامعــة الســودان 2

 .والتكنولوجیاللعلوم 

 ./ دكتورة لیلى الضو سلیمان، أستاذ مساعد، كلیة اإلعالم، جامعة أفریقیا العالمیة3

 ./ دكتورة حبیبة عثمان ، أستاذ مساعد، كلیة اإلعالم، جامعة أمدرمان اإلسالمیة4

 ./ دكتورة لمیاء صالح محمد، أستاذ مساعد، كلیة اإلعالم، جامعة الرباط الوطني5

ســر بــابكر، أســتاذ مســاعد، كلیــة علــوم االتصــال، جامعــة الســودان للعلــوم / دكتــور یا6

 .والتكنولوجیا

/ دكتــــور بــــدر الــــدین إدریــــس یــــونس، أســــتاذ مســــاعد، كلیــــة اإلعــــالم، جامعــــة أفریقیــــا 7

 .العالمیة

ــــور خالــــد محمــــد محمــــداني، أســــتاذ مســــاعد، كلیــــة اإلعــــالم، جامعــــة أمــــدرمان 8 / دكت

 .اإلسالمیة
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 المراجع:

یورات، ثقافـــة األخبـــار، ترجمـــة هـــدى فـــؤاد، مجموعـــة النیـــل العربیـــة، القـــاهرة، آالن، ســـت -

 .م2008طبعة أولى، 

)، توظیـــف اإلعـــالم الجدیـــد فـــي صـــناعة الســـیناریو 2020بلعبـــاس، حســـیبة ناریمـــان، ( -

اإلخبــاري وأثـــره علــى الـــرأي العــام، دكتـــوراة، منشــورة، جامعـــة عبــد الحمیـــد بــن بـــادیس، 

 .مستغانم، الجزائر

)، القــیم األخالقیــة فــي المجتمــع فــي العمــل اإلعالمــي، 2015ف، أمیــرة عبــداهللا، (الجــا -

http://www.rozhnamawany.com/?p=1623 

)، توظیــف الــذكاء اإلصــطناعي للتصــدي لألخبــار الزائفــة فــي 2022الجــدي، أحمــد، ( -

غرف األخبار: قناة الجزیـرة دراسـة حالـة. محاضـرة، مخبـر بحـوث ودراسـات فـي المـدیا 

یـــدة، كلیـــة العلـــوم اإلنســـانیة واإلجتماعیـــة، قســـم علـــوم االتصـــال، جامعـــة المســـیلة، الجد

 الجزائر. 

)،الصــــحفیون وأخالقهــــم فــــي زمــــن المیــــدیا اإلجتماعیــــة، 2013الحمــــامي، الصــــادق، ( -

http://journaliste.blogspot.com  

الخبــــر » أدلجـــة«)، البعــــد األخالقـــي فـــي اإلعــــالم المعاصـــر 2008حیـــدر، محمـــود، ( -

،  64لصـــــــــــــــورة، مجلـــــــــــــــة الـــــــــــــــدفاع الـــــــــــــــوطني اللبنـــــــــــــــاني اإللكترونیـــــــــــــــة، العـــــــــــــــدد وا

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content   

عمـان، األردن،  الدلیمي، عبـد الـرزاق محمـد، الخبـر فـي وسـائل اإلعـالم، دار المسـیرة، -

 .م2012طبعة أولى، 

، الســــاعة یولیــــو 26)، البیانــــات الضــــخمة، تغریــــدة، تــــویتر، 2020الــــذكیر، عصــــام، ( -

 .مساء 4:41
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خالقية في المجتمع  د.عبد المولى موسى
ٔ
خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 

المدیولوجیة وحمالت التسویق اإلجتمـاعي فـي الـوطن العربـي )، 2010، خالد، (زعموم -
 .مقاربة منهجیة

الســـید، ســـعید، ســـامي شـــریف، األخبـــار اإلذاعیـــة والتلفزیونیـــة، مركـــز جامعـــة القـــاهرة،  -

 .م2005القاهرة، طبعة أولى، 

ات موقـع الفایسـبوك: صـفحة قنـاة .(القـیم االخباریـة فـي إدراجـ 2013شریطي، فوزي. ( -

 .211 ،186 - 27الجزیرة أنموذجا.مجلة الحكمة، ع

)، األخـالق اإلعالمیــة بـین المبــادئ والواقـع. مؤسســة مهــارات، 2008صـدقة، جــورج، ( -

     .بیروت

 )، نظریـــة الواجـــب األخالقـــي فـــي الممارســـة اإلعالمیـــة،2016عـــزي، عبـــد الـــرحمن، ( -

   .1الدار المتوسطیة للنشر، ط

دراســة  -)، الصــحافة اإللكترونیــة وتحــدیات الفضــاء اإللكترونــي2017مــار، رابــح، (ع -

میدانیــة للصــحافة اإللكترونیــة الجزائریــة، دكتــوراة منشــورة، جامعــة وهــران، كلیــة العلــوم 

 اإلنسانیة والعلوم اإلسالمیة، قسم علوم اإلعالم واالتصال، الجزائر.

)، اعتمــاد 2019د ســعید محمــد، (عیســى، طلعــت عبــد الحمیــد حســین، ورضــوان، ســائ -

الشــباب الفلســطیني علــى صــحافة الهــاتف المحمــول مصــدرا ألخبــار إنتفاضــة القــدس: 

-347، 4، ع27دراســـة میدانیـــة، مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمیة للبحـــوث اإلنســـانیة، مـــج

375. 

، بیـروت، 1)، اإلعالم الرقمي في عصر التـدفق اإلخبـاري، ط2017فاضل، بدراني، ( -

 ارف.منتدى المع

فاضل، عبـد الصـبور، األخبـارفي عصـر تكنولوجیـا االتصـال، جامعـة األزهـر، القـاهرة،  -

 .م2004

)، الســــلطة الخامســــة والتحــــدِّي األخالقــــي لإلعــــالم الجدیــــد،  2020الفقیــــه، الصــــادق، ( -

https://altanweeri.net/?p=3999 
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ٔ
خبارعلى القيم اال

ٔ
. حاتم بابكر-إنعكاس توظيف اإلعالم الجديد في اال

ٔ
ا  

 

، ل فـي صـاالتالقیم المهنیة واألخالقیة الحاكمة للعم)، 2016قندیل، أسماء حمدي، ( -

 .المكتب العربي للمعارف، القاهرة، 1ط

)، خالقیــــــــــات الصــــــــــحافة الرقمیــــــــــة.. تحــــــــــوالت دائمــــــــــة، 2021مســــــــــكین، یــــــــــونس، ( -

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1410 

، عمان ، دار أسامة للنشر والتوزیـع، 1المشاقبة، بسام، أخالقیات العمل اإلعالمي ،ط -

 . 72-71، ص2012

)، إتجاهــــات الجمهــــور العربــــي نحــــو أخالقیــــات 2018هــــر، بشــــار عبــــد الــــرحمن، (مط -

توظیف مقاطع الفیدیو المنشورة بمواقع التواصل اإلجتماعي بالنشرات اإلخباریة بقنـاتي 

الجزیـــــرة والعربیـــــة الحـــــدث، حولیـــــات اآلداب والعلـــــوم اإلجتماعیـــــة، جامعـــــة الكویـــــت ، 

 .492، ص 38الحولیة 

)، ســیادة الظــالمین ألنفســهم، مقــال منشــور 2022ى محمــد، (موســى، عبــدالمولى موســ -

 صباحا. 5:03مارس، الساعة  27في الواتس 

)، البیئة االتصالیة الرقمیة وتأثیرها على القـیم 2021نعیمي، إیمان، وزواقة، بدرالدین،( -

-661، ص28، ع21مجلـــة اإلحیـــاء، مـــج  -مـــن منظـــور اإلعـــالم القیمـــي -الخبریـــة

672. 
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