
1 
 

 محاضرات مقياس: نظريات اإلعالم واالتصال

 السنة األولى ماستير دعوة وإعالم واتصال

Uالمحاضرة األولى 

 فروض نظريات االستخدامات واإلشباعات:

 تعتمد هذه النظرية على مخسة فروض أساسية هي:

أّن أعضاء اجلمهور مشاركون فعالون يف عملية االتصال اجلماهريي، ويستخدمون وسائل االتصال  •
 لتحقيق أهداف مقصودة.

يعرب استخدام وسائل االتصال عن احلاجات اليت يدركها أعضاء اجلمهور وحيكم ذلك الفروق الفردية  •
 وعوامل التفاعل االجتماعي، وتتنوع احلاجات باختالف األفراد.

التأكيد على أّن اجلمهور هو الذي خيتار الوسائل  واملضمون الذي يشبع حاجاته، فاألفراد هم الذين  •
 يستخدمون وسائل االتصال وليست هي اليت تستخدم األفراد.

يستييع أفراد اجلمهور دائما دديد حاجاتم ودوافعهم، وبالتايل خيتارون الوسائل اليت تشبع تلك  •
 احلاجات.

االستدالل على املعايري الثقافية السائدة من خالل استخدامات اجلمهور لوسائل االتصال، وليس من 
 .خالل حمتوى الرسائل

 نقد نظرية االستخدامات واإلشباعات: 

سامهت نظرية االستخدام واإلشباع يف تقدمي إسرتاتيجية جديدة لدراسة وتفسري استخدام اجلمهور 
لوسائل اإلعالم وإشباعاته، على أساس اعتبار اجلمهور عنصر فعّال وإجيايب، وعلى الرغم من تيور أساليب 

 البحو واالستقصاءات يف هذا الال، إالّ أّن صوراً من االنتقادات ُوجهت إليها، ميكن توضيحها كااليت:
يرى عدد من الباحثني بأن نظرية االستخدام واإلشباع ال تزيد عن كو�ا إسرتاتيجية جلمع  -

املعلومات، من خالل التقارير الذاتية للحالة العقلية اليت يكون عليها الفرد أثناء تعامله مع االستقصاءات، 
 فهي تعتمد بإفراط على دفاتر ذاتية للحاالت النفسية للمستعملني.
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يتبىن مدخل االستخدام واإلشباع مفاهيم تتسم بشيء من املرونة مثل الدافع، اإلشباع، حيو ال يوجد 

تعريفات حمددة هله املفاهيم وهو ما يؤدي إىل اختالف النتائج اليت يتحصل عليها الباحو أثناء تيبيقه هلذه 
 .النظرية

مدخل االستخدام واإلشباع، استخدام أفراد اجلمهور لوسائل اإلعالم هادف ومقصود لكن هناك  -
من يرى أّن استخدام وسائل اإلعالم حيكمه السلوك االعتيادي أي حبكم العادة والتعود، فمثال مشاهدة 

 برامج معينة قد تعود إىل العادة أو إىل شعبيتها.
 " أن نتائج نظرية االستخدام واإلشباع ميكن أن تتخذ D. Macquil يرى "دينيس ماكويل -

كذريعة إلنتاج حمتوى إعالمي هابط خاصة عندما يرى البعض بأن ذلك املنتوج يليب حاجات املتلقني يف 
جماالت التسلية والرتفيه. 

 اإليجابيات المتحققة للنظرية: -
أّن النظرية ثثل مرحلة حبثية متيورة لفهم العالقة بني املرسل واجلمهور يف إاار اجتماعي، وهي تتم  -

أيضا بتحديد العوامل اليت تؤثر يف اختالف السلوك االتصايل للجمهور، حيو أّن دوافع مشاهدة 

 اجلمهور للمادة اإلعالمية ختتلف وفقا خلصوصية كل جمتمع وظروفه املختلفة.

إّن استخدام نظرية االستخدامات واإلشباعات هلا أمهية واضحة يف دراسة اجلمهور الذي يتعامل مع  -
البو املباشر والقنوات الفضائية، حيو يتيح هذا التعامل فرص مشاهدة أوسع، وبالتايل دفز هذه 
املشاهدة على إجيابية االنتقاء للمضامني اإلعالمية املختلفة، كما أّن التناقض بني اإلشباعات اليت 

يبحو عنها اجلمهور، واإلشباعات اليت تتحقق بالفعل عند التعرض للوسيلة االتصالية، ميكن أن يؤدي 
 إىل تغيري يف اختيارات اجلمهور للوسيلة القادرة على توفري مضمون اتصايل يوفر إشباعا الحتياجاته.

إّن اختالف نتائج الدراسات يف هذا الال جيب أن دسب نقية إجيابية للنظرية، وليس نقية سلبية  -
عليها، حيو إن التمعات ختتلف نظرا خلصوصية كل جمتمع، واختالف ظروف أفراده النفسية 

واالجتماعية واملادية والثقافية، وهلذا فإنه ميكن تقييم نتائج الدراسات اليت ابقت على التمع نفسه 
 .وليس على جمتمعات خمتلفة

يرى بعض الباحثني أن أي حماولة لدراسة االجتاهات البحثية والنظرية يف التأثريات االجتماعية لوسائل 
االتصال اجلماهريي يف املستقبل، يصعب عليها أن تتجاهل نظرية االستخدامات واإلشباعات، فقد 

أدى ظهور وانتشار وسائل االتصال اجلماهريي اجلديدة كاألنرتنيت، إىل بعو احلياة من جديد يف هذه 
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النظرية، وتتسم النظرية بيبيعة نفسية واجتماعية، وتتخذ من اجلمهور حمورا هلا، كما حيدث يف التأثريات 

االجتماعية غري املباشرة، وتفرتض أن اجلمهور نشيط وإجيايب يف تعامله مع وسائل االتصال، بدف 
.إشباع االحتياجات النفسية واالجتماعية له  

 
 

**************************************** 
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Uالمحاضرة الثانية 

 نظرية ترتيب األولويات:
أستعري اسم هذه النظرية من فكرة جدول األعمال الذي يبحو يف اللقاءات واالجتماعات، والذي ييلق 

عليه أجندة، وإّن فكرة هذه النظرية تقول أنه مثلما حيدد جدول األعمال يف أي لقاء ترتتب املواضيع اليت 
سوف تناقش بناءا على أمهيتها، أي أن تقوم وسائل اإلعالم بالوظيفة نفسها أي هلا جدول أعماهلا اخلاص 

 وأجندتا.

حاول بعض الباحثني صياغة تعريف األجندة كما فعل كل من "إينجار" مفهوم نظرية ترتيب األولويات: 
" بقوهلما:" إّن وضع األجندة ميكن تعريفها بأ�ا قدرة املواد اإلخبارية اليت Iyengar& Simonو"سيمون 

تبثها وسائل اإلعالم املختلفة على معرفة ودديد القضايا املهمة خالل فرتة زمنية معينة، وهو ما فعله أيضا 
"، لكنه نظر إىل املردود التأثريي لوضع األجندة يف اجلمهور من خالل تعريفه أن وضع Mcquail"ماكويل 

األجندة "عبارة عن تلك العملية اليت تؤثر من خالل وسائل اإلعالم (سواء بصورة مقصودة أو غري 
مقصودة) يف مجهورها من خالل ما تعرضه له من قضايا أو أحداث إخبارية وبروزها ضمن مضامينها 

املختلفة، وهو ما يفرتض أّن تزايد اهتمام هذه الوسائل بتلك القضايا واألحداث جيعلها مهمة وبالتايل 
 تتزايد أمهيتها  لدى هذا اجلمهور.

وضع األجندة عبارة عن عملية اتصال مجاهريية وتفاعلية تتأثر خالل حدوثها ما بني الوسيلة 
 اإلعالمية واجلمهور باملؤثرات االجتماعية، الثقافية، السياقية، اليت يتم يف إاارها هذا االتصال.

وقد شهد هذا املفهوم حماوالت مثمرة لبعض الباحثني هدفها إبراز توسيع صياغته وكونه عبارة عن 
 عملية تفاعلية، حيو يؤكدون أن عملية وضع األجندة تتضمن ثالثة اجتاهات حبثية متميزة هي: 

االجتاه األول: وضع أجندة اجلمهور وتتخذ من أولويات اهتمام اجلمهور متغريا تابعا، وقد بدأ هذا  •
 .1972" عام Mccombs & Shawاالجتاه البحثي على يد "ماكومبس وشو 

االجتاه الثاين: وضع أجندة السياسة العامة وتتخذ من أولويات اهتمام صانعي القرار متغريا تابعا بيمنا  •
 ثثل أولويات اهتمام وسائل اإلعالم.
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 االجتاه الثالو: وضع أجندة وسائل اإلعالم، وتتخذ من أولويات قضايا وسائل اإلعالم متغريا تابعا. •
اليغالي" جتسيدا واعيا بأبعاد توسيع مفهوم وعملية وضع األجندة والذي يربز Laighley وميثل منوذج "

ثالثة أنواع لوضع األجندة هي: أجندة وسائل اإلعالم، ووضع األجندة التنظيمية أو املؤسسية، وأجندة 

 اجلمهور العام.

 نشأة النظرية وتطورها: 

، 1972" عام Mccombs & Shawتنسب نظرية وضع األجندة لكل من "ماكومبس" و"شو" "
عندما حاوال تفسري كيفية وأسباب تفكري الناس يف بعض القضايا االجتماعية واختالف معدل االهتمام 

با، فقد توصال إىل وجود ارتباط دال بني حجم تغيية وسائل اإلعالم هلذه القضايا، ومعدالت هذه 
التغيية وبني األمهية اليت يوليها مجهور هذه الوسائل لتلك القضايا، وهذه النتيجة تؤكد أّن بروز القضايا 

 لدى هذا اجلمهور يتأثر بشدة بتعرضه للوسائل نفسها اليت تتناول هذه القضايا.

 إىل 1994" وآخرين أشاروا عام Lazarsfild" أّن "الزارسفيلد" "Mcquailيؤكد "ماكويل" "
 مفهوم وضع األجندة باعتبار القوة اليت يتم من خالهلا هيكلة القضايا.

" مراحل تيور حبوث وضع Thompson "&" Bryantويلخص كل من "بريو" و"ثومسون" "
 األجندة يف أربع مراحل هي:

Mccombs & Shaw- املرحلة األوىل: وثثلها دراسة "ماكومبس" و"شو" "  واليت أثبتت 1972" عام 
 نتائجها أّن اهتمام اجلمهور العام بالقضايا يتأثر باهتمام اتتوى اإلخباري لوسائل اإلعالم بالقضايا ذاتا.

 تيبيق افرتاضات نظرية وضع األجندة 1977- املرحلة الثانية (التكرار): عندما كرر هذان الباحثان عام 

من خالل دراسة تناولت القضايا البارزة لدى الناخبني، وقد أكدت نتائجها على أّن هؤالء الناخبني الذين 
يتعرضون بصورة كبرية لوسائل اإلعالم تتأثر أجندة اهتماماتم بالقضايا املختلفة امليروحة ضمن أجندة هذه 

 الوسائل.

- املرحلة الثالثة (دراسة املتغريات الوسيية): بالرغم من أن الدراسات األوىل واملبتكرة يف جمال وضع 
األجندة، تناولت بالرصد والتحليل االرتباط املباشر بني أجندة وسائل اإلعالم ومثيلتها لدى اجلمهور، فإّن 

دراسات أخرى تالية أكدت نتائجها على جمموع من املتغريات الوسيية املؤثرة يف عملية وضع األجندة، 
" Eyal" ،"Mccombs" ،"Graber"،"Weaverوتعد دراسة "ويفر"، "جرابر"، "ماكومبس"، و"إيال"، "
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 دراسة رائدة يف هذا 1976اليت أجروها على الناخبني أثناء محالت االنتخابات الرئاسية األمريكية عام 
الال، فقد كشفت نتائجها عن وجود تأثريات ملتغريات أخرى وسيية، كاملهنة، واملستوى التعليمي، وحمل 

اإلقامة، وكلها متغريات تلعب دورا مؤثرا يف دديد أولويات اهتمام هؤالء الناخبني إضافة لتأثري األجندة 
 اإلعالمية.
- املرحلة الرابعة (التساؤل عمن يضع أجندة وسائل اإلعالم): وميكن أن نيلق عليها أيضا مرحلة االنتقال 

 Kurt Longلدراسات بناء األجندة، فقد درس كل من "كريت النج" و"جالدي أجنل النج" "

&Glady Engel Long العالقة بني الصحافة والرأي العام خالل أزمة أو فضيحة 1983" عام ،

وترغايت الشهرية، وأثبتا أّن الفرضية األصلية لنظرية وضع األجندة دتاج إىل توسيع مداها، واقرتحا توسيع 
" اليت Shoemaker&Reeseاملفهوم ليشمل مفهوم بناء األجندة، وثثل دراسة "شوماكار" و"ريز" "

 مثاال جيدا لدراسات هذه املرحلة فقد تناولت هذه الدراسة دور املصادر املختلفة يف 1991أجريت عام 
 عملية وضع أجندة وسائل اإلعالم.

 

**************************************** 
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Uالمحاضرة الثالثة 

 ييرح "ماكويل" افرتاضات نظرية وضع األجندة كاآليت:افتراضات نظرية ترتيب األولويات: 

 .(أجندة ما حيدث) يثور اجلدل العام حول بروز القضايا 

 .تتولد هذه األجندة من الرأي العام واقرتاحات الصفوة السياسية 

 .تؤدي هذه االهتمامات املتنافسة إىل بروز قضاياها 

  تنتقي أخبار وسائل اإلعالم قضايا لرتكز عليها أو العكس وفقا لموعة من الضغوط خاصة
 املتعلقة منها باهتمامات الصفوة والرأي العام، واألحداث اليت تقع يف العامل احلقيقي.

  يؤدي ذلك إىل أّن خمرجات هذه الوسائل تتسبب يف شهرة وبروز االهتمام بذه القضايا، مما يؤثر
يف إدراك مجهورها لألجندة احلالية، إضافة إىل وجود تأثريات أخرى تتعلق بإبداء اآلراء وتقومي ما حيدث يف 

 املشهد السياسي.
تتصف هذه التأثريات اخلاصة بعملية وضع األجندة بأ�ا قصرية املدى، ونالحظ على هذا التوجه األكادميي 

حنو صياغة مفهوم أكثر اتساعا من سابقه لوضع األجندة، إالّ أنّه ظّل أسري النظر تل عملية وضع 
 األجندة يف القضايا فقط.

 االنتقادات التي وجهت إلى النظرية: 

على الرغم من تعدد البحوث اليت أجريت الختبار فروض نظريات ترتيب األولويات، إالّ أ�ا مازالت 
 تتعرض إىل العديد من صور النقد منها: 

أغفلت دراسات ترتيب األولويات التأثري الرتاكمي ملضامني وسائل اإلعالم، وركزت على اآلثار  •
 قصرية األمد.

يرى البعض أّن االرتباط ال يعين السببية، حيو إنه من اتتمل أن تكون التغيية اإلخبارية  •
بالصحف والتلفزيون قد عكست االهتمام الفعلي لدى اجلمهور بذه القضايا وليس العكس ويتأكد ذلك 

اجلدل بشكل خاص فيما يتعلق بالقضايا امللموسة اليت لدى اجلمهور خربة شخصية با، وال يدخل يف 
ذلك اجلدل القضايا الردة، اليت تعد وسائل اإلعالم هي املصدر الوحيد بالنسبة للجمهور لالستقصاء 

املعلومات حوهلا، باإلضافة إىل صعوبة دديد مصدر التأثري نظرا لوجود عدة أجندات مركبة يف التمع، مع 
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 مراعاة تأثري االتصال الشخصي وتأثري صانعي القرار.

ال يوجد دديد قااع من األسبق أجندة اجلمهور أو أجندة وسائل اإلعالم؟ وملا ال يكون الفرض  •
 باملعكوس هو الصحيح بأن اجلمهور هو الذي يصنع أجندة وسائل اإلعالم.

، إىل أّن نظرية ترتيب األولويات يف حاجة إىل تيوير جمموعة أكثر دقة من مؤشرات 1981أشار "وينرت" 

 املضمون كي تستخدم يف حبوثها وتصل إىل نتائج أكثر موضوعية ودقة.

إّن اليابع األمريكي املهيمن على فرضيات ترتيب األولويات أدى إىل اتامها باتلية، ويبقى  •
التحدي الذي يواجه النظرية هو إمكانية تيبيقها بشكل سليم خارج التمع األمريكي، حيو أنّه ال يوجد 

 نظام سياسي متساو ثاما مع النموذج األمريكي.

إّن نظرية ترتيب األولويات أقرب إىل نظريات اإلعالم السياسي منها إىل اإلعالم العام، الرتباط  •
 نشأتا باحلمالت االنتخابية.

 دراسات األجندة أل�ا تركز على معرفة تأثري األجندة يف 1986انتقد "ديفيس" و"روبنسون"  •
جعل اجلمهور يفكر يف قضايا معينة لإلجابة على سؤال (ماذا؟) مع إمهال واضح إلعياء إجابات عن 

العديد من األسئلة األخرى، ومنها: كيف تعد هذه القضايا هامة؟ وأين ددث هذه األشياء؟ وملاذا تعد 
 هذه القضايا بالذات هامة؟

ومن اجلدير بالذكر أنّه على الرغم من تلك االنتقادات إالّ أّن هناك إمجاع لدى الباحثني على أّن حبوث 
ترتيب األولويات سامهت يف زيادة فهم دور وسائل االتصال يف التمع، وعززت من استخدام مفهوم اآلثار 

 بعيدة املدى للتأثري االجتماعي لوسائل اإلعالم.

 نظرية الغرس الثقافي:
اإلعالم بشكل عام له وظائف متعددة ومنها الوظيفة الثقافية، ولذلك تنيلق هذه النظرية من أن اجلمهور 

يتأثر اا تبثه وسائل اإلعالم للرأي العام حيو تساهم يف زيادة ثقافتهم ومعارفهم ومعلوماتم، خاصة 

اجلمهور الذي يعتمد كليا على ما يتدفق من معلومات وأخبار عن العامل اخلارجي والداخلي من وسائل 
 اإلعالم.

 



9 
 

 المفاهيم األساسية لنظرية الغرس الثقافي: 
، "هو ما تفعله الثقافة بنا، والثقافة هي الوسيط أو الال الذي تعيش فيه اإلنسانية وتتعلم"مفهوم الغرس: 

 بأ�ا: العملية اليت تتم باكتساب املعرفة أو الغرس الثقافيمن خالل هذا التعريف ميكن تعريف عملية 

السلوك من خالل الوسط الثقايف الذي يعيش فيه اإلنسان، فكأن البيئة الثقافية بأدواتا هي اليت تقوم 
بعملية اإلكساب والتشكيل والبناء للمفاهيم أو الرموز الثقافية يف التمع، ومن هذه األدوات وسائل 

 اإلعالم اليت احتلت مكانا بارزا يف عاملنا الثقايف املعاصر بأدوارها وتأثرياتا.

ويعد املكون األول من مكونات عملية الغرس اليت أشار إليها "جريبنر" وزمالؤه ونتيجة االتجاه السائد: 

للتعرض للتلفزيون باستمرار تتالشى االختالفات التقليدية بني األفراد (ذوي الكثافة الواحدة يف املشاهدة)، 

وحيدث االنسجام والتوافق بني صورة الواقع لديهم، وصورة الواقع كما يقدمها التلفزيون، ومن مث يتحول 
 االجتاه السائد ليعرب عن مصاحل املؤسسات اإلعالمية يف النهاية.

 يقصد به التأثريات املضافة للمشاهدة جبانب اخلربات األصلية املوجودة فعال لدى الصدى أو الرنين:

املشاهدين، وبذلك فإن املشاهدة ميكن أن تؤكد هذه اخلربات من خالل استدعائها بواسية األعمال 

التلفزيونية اليت يتعرض هلا األفراد أصحاب هذه اخلربات بكثافة أعلى، ورّكز "جريبنر" يف هذا الال على 
زيادة إدراك العنف يف األعمال التلفزيونية، ووصف العامل اخلارجي به لدى املشاهدين الذين يعيشون يف 

 ظروف عنف غري عادية ويتعرضون للتلفزيون بكثافة أعلى.

 

 
 

***************************************** 
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Uالمحاضرة الرابعة 

 نشأة نظرية الغرس الثقافي: 
" يف فرتة السبعينات  George Gerbnerيعود الفضل يف ظهور هذه النظرية إىل جهود "جورج جريبنر

عندما قال: إّن التلفزيون يعترب قوة مسييرة يف تشكيل التمع احلديو، وكانت هذه األفكار نتيجة للجهود 
اليت قام با وجمموعة من الباحثني يف حبو تأثريات التلفزيون على التمع األمريكي عندما اجتاحت 

الواليات املتحدة األمريكية موجة من العنف واالضيرابات واجلرائم واالغتياالت يف �اية الستينات، وربط 
الناس بني ارتفاع معدالت اجلرمية والعنف والتغري يف القيم، وبني انتشار التلفزيون يف اخلمسينات والستينات 

وضغط االهتمام الشعيب على الكونغرس األمريكي ليفعل شيئا، وفعال مت اعتماد التمويل الالزم من بعض 
املؤسسات واملعاهد القومية األمريكية لبحوث حول تأثريات التلفزيون يف جماالت الصحة والتعليم، ومت 

، دت عنوان: "التلفزيون والسلوك االجتماعي. 1971 دراسة يف مخسة جملدات عام 60اباعة حوايل 

وكانت نتائج هذه الدراسات هي اليت صاغت الفكرة اخلاصة بالغرس، كنتيجة للتعرض املكثف 
واملستمر للتلفزيون، وقيام العالقة بني كثافة املشاهدة وإدراك الواقع االجتماعي بالصور اليت يعرضها 

التلفزيون، ووضع "جريبنر" من خالل هذه الدراسات مشروعه اخلاص باملؤشرات أو املعامل الثقافية، الذي 
يهدف إىل قيام هذه العالقة من خالل دراسة ثالث عناصر أساسية هي:  

 .العمليات املؤسسية الكامنة وراء إنتاج حمتوى اإلعالم 

 .الصور الذهنية اليت ترمسها وسائل اإلعالم 
مث العالقة بني التعرض إىل الرسائل التلفزيونية ومعتقدات اجلمهور، وأمناط سلوكه. 

 فروض نظرية الغرس الثقافي: 

تقوم نظرية الغرس على الفرض الرئيسي والذي يشري إىل أّن األفراد الذين يتعرضون ملشاهدة التلفزيون 
بدرجة كثيفة يكونون أكثر إدراكا لتبين معتقدات عن الواقع االجتماعي تتيابق مع الصور الذهنية والنماذج 

 واألفكار اليت يقدمها التلفزيون عن الواقع الواقعي، أكثر من ذوي املشاهدة املنخفضة.

 وتقوم نظرية الغرس على جمموعة من الفروض الفرعية هي:

  يتعرض األفراد كثيفو املشاهدة للتلفزيون أكثر، بيمنا يتعرض األفراد قليلو املشاهدة على مصادر
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 متنوعة مثل التلفزيون ومصادر شخصية.

  خيتلف التلفزيون عن غريه من الوسائل األخرى، بأن الغرس حيدث نتيجة التعرض واالستخدام
 غري االنتقائي من قبل اجلمهور.

  يقدم التلفزيون عاملا متماثال من الرسائل املوحدة والصور الرمزية عن التمع بشكل موحد او
 متشابه عن الواقع احلقيقي.

 يزيد حدوث الغرس عند اعتقاد املشاهدين بأّن الدراما واقعية وتسعى لتقدمي حقائق بدال من اخليال.

على الرغم من أّن نظرية الغرس حظيت بتأييد كثري من الباحثني، إالّ االنتقادات التي وجهت إلى النظرية: 
 أّ�ا واجهت العديد من االنتقادات منذ �اية السبعينات وحىت �اية التسعينيات، واليت تتمثل فيما يلي:

يرى أنصار االستخدامات واإلشباعات أن نظرية الغرس الثقايف جتاهلت متغري الدوافع، حيو  •
يرون أّن "جرنرب" مل يبذل جهدا للتفرقة بني الذين يشاهدون التلفزيون بيريقة روتينية والذين يشاهدون 
 التلفزيون بيريقة انتقائية نشية، وهنا يصبح الغرس متغريا تابعا ملتغري الدوافع وليس التعرض للتلفزيون.

انتقد "هريش" نظرية الغرس لعدم التحكم الدقيق والكايف للمتغريات األخرى، وذلك الختالف  •
نتائج البحو عندما مت دليلها مرة أخرى اعامل االرتباط املتعدد خاصة بعد أن مت إدخال متغريات 

 دميوغرافية، فتأثرت العالقة بني التعرض للتلفزيون وتأثريات الغرس.

أخذ بعض الباحثني على نظرية الغرس أّ�ا تنظر إىل التأثري التلفزيوين بشكل عام، من خالل  •
ساعات املشاهدة الكلية دون النظر إىل نوعية الربامج اليت يتعرض هلا املشاهد، حيو أّن التعرض لنوعية 

 معينة من الربامج الرتفيهية الدرامية يكون أكثر تأثريا يف حدوث الغرس وليس املشاهدة الكلية. 
تساءل عدد من الباحثني عن مدى مصداقية حبوث الغرس، إذا أظهرت معظم الدراسات معامالت ارتباط 

) وهو ما يدل على ضعف العالقة بني املشاهدة وتأثريات الغرس، أو 0.20) إىل (0.12ترتاوح ما بني (
 عدم وجودها أصال.

يأخذ بعض الباحثني على حبوث الغرس الثقايف أن معظمها تركز على التأثري أكثر من تركيزها  •
على عملية التأثري نفسها، أي أّن هذه البحوث تتم بنتائج الغرس أكثر من اهتمامها بالعملية امليكانيكية 

اليت تتم من خالل الغرس. وبالتايل البد عند صياغة االستمارة يتم وضع أسئلة ملاذا وكيف بصورة أكرب من 
 الرتكيز على أسئلة ماذا ومن.
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تركز إحدى االنتقادات احلديثة اليت وجهت للنظرية على تأثري مشاهدة التلفزيون على إدراكات  •
الواقع االجتماعي، حيو بعض الباحثني بالتأثريات الكامنة اليت تؤثر على الصلة القائمة بني مشاهدة 

 التلفزيون وأحكام الواقع االجتماعي.
يشكك كثريون يف إمكانية حدوث الغرس يف أي مكان آخر غري الواليات املتحدة األمريكية وذلك ألّن 

 استخدام التلفزيون وحمتواه يكون خمتلفا عادة.

 

******************************************* 


