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 انًحاضرة انعاشرة

 َظرٌة االعتًاد عهى وسائم اإلعالو

ذعّد ىذه النظزّح من النظزّاخ الرِ ذيتر  تالرتيشْز البرثتاّن  مُ متزج وتٌُ ًمعتزٍ لتعْئل لٌطتا   

طزغ مفكارىا ك  من الثتاؼصْن  مفيتْن وام ت، ًود خ فِ الظثعْنْاخ من القزن البالًِظيزاٗعالم 

دًففْتتز ًطتتا درا تتتٌت رًكْتترغل ، ًوتتد عبتتدا التتَ متت ق اليتتزا) التتذُ عفقتتو  بتتٌ ض  ا طتتر داماخ 

 .ًا ػثاعاخل الذُ مىب  ذيشْز ًطا   اٗعالم ًركش عفَ البرفقِ ًمطثاب اطر دامو ليذه الٌطا  

 ياَظرتها نىسائم االتصال ؟ 

م ظبح اظرباعْح  اخ طثْعتح  تاعرثارىاالنظزّح ًطا   ا ذصات  ىذه دذناًلفِ العا ة إًت منيا ً

ً عتتدىا فتتِ ذياعفْتتح متتن إ ظبتتح إعتتزٍ البٌظتتٌدج فتتِ البعربتتن كالنظتتام ا ورصتتادُ ًالظْاطتتِ، 

عتدا ظدّتدا ًميبتا لت  ت   ًمعطريتافتزاد طثْعتح العالوتح تتْن ًطتا   ا ذصتات ًإ ذٌّلػ العا ة الصا ِ

 .ّفريد الْو الثاؼصٌن طاتقا 

فيْبتتا ّرصتت  تعالوتتح النظتتام الظْاطتتِ تالبيطظتتح اٗعالمْتتح ، فيتتٌ ّفعتتي الْيتتا لرظتتاعده فتتِ  ؼتتز  ل1

طتتفطرو ًفتتزم ىْبنرتتو ًالرتتزًّط ٕفكتتاره ًمثاد تتو فتتِ البعربتتن ، فتتِ ؼتتْن  عتتد من النظتتام 

ذكبن فِ ودرذيا عفَ الرزًّط لبؼارّعو الض بح ًاٗعالن  ا ورصادُ ّفعي الْيا لدًافن معزٍ

عنيا ، ً  ذٌظد ميطظح معزٍ تبقدًرىا القْام تيذا الدًر تياعفْتح  كالبيطظتح ا ذصتالْح الرتِ 

  ذظتترينِ ىتتِ إعتتزٍ عتتن دعتت  ىتتذّن النظتتامْن ليتتا ًؼباّريبتتا الظْاطتتْح ًالبادّتتح ليتتا فتتِ 

 زفِ .ذزًّعيا ً ؼزىا لبنرعيا الصقافِ ًالبع

ًمّمتتا فْبتتا ّرعفتتت تا عربتتاد البرثتتادت تتتْن البيطظتتح ا ذصتتالْح ًالعبيتتٌر، فْتتزٍ الثاؼصتتان من  ل2

ا طريناق عن ىذه البيطظح مّضاً ، فيِ الرتِ ذتشًده تالبعفٌمتاخ ًإعثتار  العبيٌر  ّظرطْن

تكافح مػكاليا ًم ٌاعيا مؽفْا ً ًعارظْا ً، ًذعب  عفَ ذٌظْو طفٌكو ًذياعفو ًطزّقح ذعامفو من 

البٌاوئ الطار ح عن طزّت ما ذقدمو لو من معفٌماخ ، ًىِ مّضا ً ذعب  عفَ ذزفْيو ًذظتفْرو 

غ عن  يظو ًّ عناق الرعة ً طْبا فِ معربن الْتٌم ، فيتذه البيطظتح ىتِ الرتِ ذظتْطز عفتَ  لْز



مصادر البعفٌماخ الرِ ّؽراظيا اليزد فتِ ؼْاذتو الٌْمْتح مكصتز متن ،ْزىتا، إمتز التذُ ّععت  

 مرياًذح . عرباد ا فزاد عفْيا ممزا  لزًرّا    ّبكن ا طريناق عنو ًان كان تدرظاخ ا

 

 ياأفكارها ؟ 

الثاؼصْن دًففْز ًرًكْرغ ٕفكارىبا مػارا الَ من من إىداف الز ْظح ليذه النظزّح ىٌ ًفِ طزغ 

ذيظْز لبا ا ّكٌن لٌطا   اٗعالم العباىْزُ ذيشْزاخ وٌّح ًمثاػزج مؼْا ا ، ً،ْز مثاػزج ًلعْيح 

ذتيشْزاخ   ظثْاً  مؼْا ا معزٍ ، ًذعربد فكزذيبا عفَ ان اطر دامنا لٌطا   اٗعتالم  ّتر  تبعتشت عتن

النظتام ا ظربتاعِ التذُ  عتتْغ تداعفتو  ؽتن ًًطتتا   اٗعتالم ، ًان الطزّقتح الرتتِ  ظتر دم تيتا ىتتذه 

الٌطا   ً رياع  معيا ترفك الطزّقح ذريشز تبا  رعفبو من البعربن ، كبا ا نا  رتيشز كتذلك تبتا طتْؽدز 

لتذلك فت ن مّتح رطتالح  رفقاىتا فِ الفؽظح الرِ  رعام  فْيا من ًطا   اٗعالم ًىذا ىٌ الؼِق البيت  ، 

منيتتا وتتد ذكتتٌن ليتتا  رتتا ط م رفيتتح اعربتتادا عفتتَ عثزاذنتتا الظتتاتقح عتتن البٌلتتٌ  ، ًكتتذلك ذتتيشْزاخ 

 الظزًف ا ظرباعْح البؽْطح .

ان مى  ما فِ ىذه النظزّح ، ىٌ ما ذؼْز الْتو فتِ ظا تة منيتا ، ًىتٌ م تو فتِ ؼتا خ الرتٌذز ًًظتٌد 

اص التَ ا عربتاد تدرظتو اكثتز عفتَ ًطتا   اٗعتالم لفؽصتٌت عفتَ اليبٌم ً،ْاب الْقْن ّبْ  الن

البعفٌماخ ًالؼزغ ًالريظْز ، تبا ّعْني  عفَ ان ّعدًا طزّقي  ًّرثصزًا تيمٌرى  ، ًىذا ماّؼْز 

الْتتو الثاؼصتتان رًكْتترغ ً دًففْتتز ا  ّيكتتدان عفتتَ ان ًورنتتا الؽالتتز ّبرتتاس تٌظتتٌد ؼالتتح متتن الفتتثض 

 بزج ، كبا ّربّْش تالريْـّز الظزّن فِ البْادّن ًالبعا خ كافو .ًاليبٌم ًالريدّداخ البظر

 

 يرتكزات انُظرٌة 

فتِ معتتات اعربتتاد إفتتزاد عفتتَ ًطتتا   اٗعتتالم عفتَ ًفتتت ىتتذه النظزّتتح ، فيتتٌ ّقتتٌم عفتتَ ركْتتشذْن 

 مطاطْرْن ًىبا: 

ف ن عفتْي  من ّعربتدًا  ًذعنِ ا و لكِ ّؽقت إفزاد مىدافي  الؼ صْح ًا ظرباعْح ، األهذاف: -1

 عفَ معفٌماخ ذٌفزىا لي  ًطا   اٗعالم مً عفَ او  ذقدّز اؼدٍ ىذه الٌطا   . 

ًذعنِ من إفزاد ّظعٌن الَ البصادر الب رفيح الرتِ ذؽقتت مىتدافي  ، ًمنيتا ًطتا    انًصادر: -2

 اف البثرياج .اٗعالم الرِ ذعد  ظام معفٌماخ ّظعَ الْو إفزاد ًالبنظباخ من مظ  تفٌ) إىد

 

 يتى ٌزداد االعتًاد عهى وسائم االعالو ؟ 

فتتِ سمتتن إسمتتاخ ًالكتتٌارز ذقتتزر ىتتذه الٌطتتا    بتتٌ ض ذياعتت  تْنيتتا ًتتتْن العبيتتٌر فتتِ مٌاظيتتح 

  عفَ الٌطا   ذقدّ  البعفٌماخ ًلتبان الريْزاخ الرِ ذؽدشيا إسمح مً إًلا  الطار ح ، ما ّؽرّ 



مقاتت   ْس ذعثّز عن طبٌؼاذو ًر،ثاذو ًذؽقّت مثتدم ا ىربتام  تتو فتًِصٌليا الَ ىذا العبيٌر ، تؽ

 .تؼك  كثْز تْن الٌطْفح ًالعبيٌر ، ًلذلك  ذكٌن العالوح مرثادلح ًاعربادّحاىربامو تيا

عن اٗرادج الثؼزّح  س ست ، معاصْزل مً ،ْتز الطثْعْتح الرتِ  ال ارظحفيِ ىذه إسماخ الطثْعْح 

ّكٌن لفعنصز الثؼزُ ذدع  تيا  صزاعاخ ، ؼزًب ، عنئل فيِ ىذه الؽالتح ذصتثػ ىنالتك عالوتح 

اّعاتْح تْن الرعتزم لفٌطتا   ا عالمْتو ًاكرظتاب البعفٌمتاخ عتن ذفتك إؼتداز ، ً طتْبا  ارذثاط

ح الرتتِ ذعتتزم ليتتذا العبيتتٌر ماّزّتتد معزفرتتو ًذٌلتتْػ اليبتتٌم ا عربتتاد عفتتَ الثتتزامط اٗعثارّتت

 . البٌظٌد ًاسالرو

 

 تأثٍرات االعتًاد عهى وسائم اإلعالو 

طنقّدم ىنا ٕى  الريشْزاخ الرِ ذؽدز  رْعح اعربتاد إفتزاد عفتَ الٌطتا   اٗعالمْتح، ًالرتِ   كزىتا 

ِ الرتتيشْزاخ البعزفْتتح ًالٌظدا ْتتح ًالتتعا النظزّتتح ، ًؼتتّدداىا  تصالشتتح م تتٌا  متتن الرتتيشْزاخ، ًىتت

 ًالظفٌكْح، ًفْبا ّفِ ػزغ مٌظش ليا:

 

 :Cognitive effectsأوال ً: انتأثٍرات انًعرفٍة  

ًىِ ذعنِ اؼداز ذيْْز فِ معارف ًمعفٌماخ إفزاد ، ًذؼترب  عفتَ : كؼتئ اليبتٌم، ًذكتٌّن 

 ا ذعاىاخ. 

 : كشف انغًىض -1

فاليبٌم ّنرط اما عن  قص فِ البعفٌمتاخ مً ًظتٌد معفٌمتاخ مرضتارتح ًمؼْا تاً  مرناوضتح  لييت   

ؼدز معْن مً لريظْزه ، فاليبٌم ّعع  اليزد مؽراظاً  لفعدّد متن اّٗضتاؼاخ ؼتٌت البٌلتٌ  مً 

س عفَ  الؽدز ، ٕ و ّؼعز تثظاطو ا و ود ّصْثو طٌق من  ظّزاق  لك ، ًعفْو فيٌ ّرٌون  را ط  ذثع

الظزًر ، ت  عفَ العكض فيٌ ّرٌون الضزر من  لك ، ًليذا ود ّ اف اليزد من ؼالح اليبٌم الرتِ 

ذكرنئ إمٌر ًّؽض تالرٌذز، ًلذلك ّفعي الَ ًطا   اٗعالم  لفرعتزف عفتَ ماّزّتد، ًعنتدما ذكتٌن 

  اليبتٌم متزج البعفٌماخ الرِ ّؽص  عفْيا إفزاد عن الؽادز البعنِ ،ْز كافْتح ، فؽْنذتذ ّرؼتك

معتتزٍ ، ا  ّصتتثػ ىنتتاع ععتتش عتتن ذيظتتْز ػتتام  لفؽتتدز تؼتتك  طتتفْ  ، ًلتتذلك ّثقتتَ اليتتزد ّؽرتتاض 

لفبعفٌماخ إعزٍ لريّظز لو ًذؽدد لو ماّزّد من متعاد الؽتدز ًمظتثثاذو ًذداعْاذتو لكتِ ّتربكن متن 

ّثقَ مظربزا ً فِ ذكٌّن رؤّح ػ صْح عنو ًعن آشاره ملبؽربفح عفَ البدٍ الثعْد مً القزّة ، لذلك 

البراتعو لبا ذقدمتو ىتذه الٌطتا   ًا عربتاد عفتَ متا شثرتو متن معفٌمتاخ ًالرتِ ذكؼتئ ىتذا اليبتٌم 

 ً طْبا عندما ّكٌن مصؽٌتا تريدّد ًالػ  الطزاتاخ، كٌارز ، ؼزًبل . 

 



 : تكىٌٍ االتجاهات -2

ًطتتا   اٗعتتالم لفؽصتتٌت عفتتَ البعفٌمتتاخ  ًىتتذا ّرؽقتتت عتتن طزّتتت اعربتتاد إفتتزاد عفتتَ ماذثصتتو

ًاطتتربزار ذعزلتتي  ليتتا ، ًتتتذلك ّتتر  ذؼتتكْ  اذعاىتتاخ ظدّتتدج لٖفتتزاد  ؽتتٌ وضتتاّا ًمؼتتداز تصتتيح 

مظربزج ، ا   ان إفزاد ّظر دمٌن ذفك البعفٌماخ ٕظ  ذكٌّن اذعاىاذي   ؽٌ تعض القضاّا ًمنيا 

ْزىا متن البؼتكالخ ، ًىنتا  ّبكتن من  ييت  عفَ طثْ  البصات الٌلن الظْاطِ ًمػكات اليظاد ، ً،

الدًر الذُ ذفعثو العٌام  ا  رقا ْح فِ ذكتٌّن اذعاىتاخ إفتزاد ، ًكتذلك التدًر التذُ ذفعثتو إعثتار 

عاصح فِ ذؼكْفيا لي  ، فالرعزم ٕعثار ًطا   اٗعالم ترراتن ّعّد اؼد مطثاب ًظٌد معزفح ًاعْتح 

   ذرثفٌر الزؤٍ ًا ذعاىاخ .لفعبيٌر عن إؼداز العارّح  ًمن ش

  

 : Affective  effectsثاٍَا ً: انتأثٍرات انىجذاٍَة 

ًذؼْز الَ مظرٌّاخ م رفيح من العٌاطئ ًالبؼاعز ًالبكٌ اخ اٗ ظا ْح ، ًمن آشار ىذه : اليرٌر 

 العاطيِ  الالمثا جل ، ًالقفت ًال ٌف ، ًالدع  البعنٌُ ًا ،رزاب . 

     : انفتىر انعاطفً -1

ا  ّ يرزم من كصزج الرعزم لبؽرٌٍ معْن فِ ًطتا   اٗعتالم ّتيدُ التَ اليرتٌر العتاطيِ ، ًلتذلك 

 عد ان كصزج الرعزم لفعنئ البرفيش ود ٌّلّد ػعٌرا ً لفيزد تالرثفّد ًالتذُ ّعبت  عفتَ ا  يتام درظتح 

ٌن لٔعتتزّن الرؽظتتض لتتدٍ العبيتتٌر ، ا  من  لتتك ّتتيدُ التتَ الالمثتتا ج ًعتتدم الز،ثتتح فتتِ ذقتتدّ  العتت

عندما ذقن مؼداز عنْيح فِ الٌاون البعاع ، فا طرصارج الناذعح عن مؼاىدج معبات العنئ فتِ ًطتا   

 اٗعالم ذرعزم لفنقص الردرّعِ ًلذلك ّؽص  اليرٌر العاطيِ . 

 :  انقهق وانخىف -2

من كال من القفت ًال ٌف ىبا اؼدٍ الريشْزاخ العاطيْح الرِ ذقن عفَ العبيٌر  رْعح ذعزلو الببرد 

ر البتدن فْيتا عفتَ م يتا  ٌّ لفزطا   اٗعالمْح ، طٌاق مكا د درامْح مم اعثارّح ،  طْبا ذفك الرتِ ذصت

مً ؼرَ الظيز الْيتا ،  ،اتاخ ذزذكة فْيا العزا   ًالعنئ ، ما ّشّد الناص وفقا ًعٌفا من العْغ فْيا

فعفَ طثْ  البصات عندما ذعتزم ًطتا   اٗعتالم مؼتداز العنتئ ًالزعتة ًالكتٌارز ًا ،رْتا خ ، 

 ف  يا ذصْز مؼاعز ال ٌف لدٍ البرفقْن ًالقفت من الٌوٌ  لؽاّا ٕعبات العنئ فِ الٌاون . 

 :  انذعى انًعُىي واالغتراب -3

   رْعح ا عرباد عفَ ًطا   اٗعالم ىٌ رفن الزًغ البعنٌّح من تْن الريشْزاخ الٌظدا ْح الرِ ذؽص

لتتدٍ البتتٌاطنْن مً تتتالعكض وتتد ّرشاّتتد ػتتعٌرى  تتتا ،رزاب، فالبعربعتتاخ الرتتِ ذقتتٌم  فْيتتا ًطتتا   

اٗعالم تيدًار اذصات ر ْظح ًاّعاتْح ذزفن الزًغ البعنٌّح ،  رْعح سّادج الؼعٌر العبعِ ًالرٌؼتد 

 طْبا ا ا كا د الٌطا   تبا ذقدمو ذعكض اليذاخ ا ظرباعْح الرِ ّنربِ ليا  ًا  دماض لدٍ العبيٌر،



إفزاد، ًىِ ذعكض صٌرا اّعاتْح ًتصتيح منرظبتح عتني  ، ًعفتَ العكتض متن  لتك عنتدما ذرعاىت  

الرعثْز عن شقافري  ًا رباقاذي  الدّنْح ًالظْاطتْح ًذريافت  عتني  تؼتك  ًالتػ فظتٌف ّؼتعز ىتي ق 

 رزاب  .  إفزاد تا ،

 

 :  Behavioral  Effectsثانثا ً: انتأثٍرات انسهىكٍة 

، ًىتِ ىذه الريشْزاخ ذربص  فِ الؽزكح مً اليع  الذُ ّظيز فِ الظفٌع العفنِ الذُ ّقٌم تو اٗ ظتان

 عن الريشْزاخ البعزفْح ًالٌظدا ْح الظاتقح الذكز ًمرزذثح عفْيا ًمنيا: الرنؼْظ، ال بٌت.  ذنرط

 : انتُشٍط -1

ًّنرط عن ا عرباد عفَ ًطا   اٗعالم، ًّعنِ وْام اليزد تعب  ما،  رْعتح ذعزلتو لٌطتْفح اعالمْتح 

ًاعرباده عفَ ما ّ قدم من معفٌماخ، فيٌ ّر ذ مٌاوئ ميّتدج مً معارلتح ذعتاه ؼتدز مً وضتْح متا، 

زمج تؽقٌويتا مً ًالرنؼْظ  ود ّكٌن ميْدا اظرباعْا عنتدما ّربصت  فتِ اذ تا  مٌاوتئ ميّتده لبطالثتح البت

اٗوال  عن الرتدعْن مً الرثتز  البتادُ... التو،  ًوتد ّكتٌن لتارا اظرباعْتا مصت  الرتٌرط فتِ معبتات 

 عنئ لد البعربن اً الب دراخ ًتعض إ ؼطح الضارج إعزٍ. 

 : انخًىل -2

ركح ًّعنِ عدم النؼاط ًعدم القْام تاليع ، ًىٌ عفَ عكض الرنؼْظ ، فقد ّربص  تالعشًف عن البؼتا

الظْاطْح ًعدم اٗد ق تالرصٌّد ا  ر اتِ ًعدم البؼاركح فِ إ ؼطح الرتِ ذنيتن البعربتن، ً لتك 

ود ّؽدز  رْعح ذيطْتح اعالمْتح مثتالي فْيتا ، ذتدفن اليتزد التَ عتدم البؼتاركح ًالرعنتة،  رْعتح البفت  

صال، ًىتذا ّنترط متن ًسّادج اٗؼظاص تعدم اليزق تْن مّيبا ّكظة ًمّيبا ّ ظز فِ ىذه ا  ر اتاخ م

 ؼا خ ذركٌن داع  اليزد ًذيدُ تو الَ ال بٌت ًذدفعو الَ عدم البؼاركح فْيا. 

 


