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   :اإلخباريةالوظيفةً
 األحداث بنقل الجماهٌرٌة اإلعالم وسائل قٌام تعنً          

 المجتمع، على وانعكاساتها تطوراتها ومتابعة المهمة، والقضاٌا

 به، المحٌطة البٌئة لمعرفة الطبٌعٌة اإلنسان حاجة لتلبٌة وذلك

 اإلخباري المضمون وٌكاد حوله، من الجارٌة الحوادث ومعرفة

 ٌفترض التً اإلعالم وسائل فً الٌوم السائدة الرئٌسٌة النسبة ٌشكل

 تحظى لكً ومصداقٌة، ودقة بحٌادٌة األحداث تلك بتغطٌة تقوم أن

 .الجمهور باحترام
 



 :وتكوينًالمواقفًواالتجاهاتالتوجيهً
 العائلة، بعد التوجٌه، مهمة تتولى المدرسة أن علٌه المتعارف من

 المجتمع لكن فٌها؛ حٌاته من مهما قسما ٌقضً الطالب أن باعتبار

 والدٌنٌة واالجتماعٌة والعائلٌة األسرٌة مؤسساته بجمٌع

 المواقف وتكوٌن التوجٌه، مجال فً كبٌر دور له واالقتصادٌة

 .فرد بكل الخاصة واالتجاهات
 التوجٌه مهمة فً المدرسة مع المؤسسات تلك تتالقى هنا من

 كله لٌس المجتمع وأن خاصة واالتجاهات، المواقف وتكوٌن

 أو المدارس دخول المجتمع افراد لكل عادة ٌتاح وال طالبا،
 .والتحصٌل الدرس فً االستمرار

 



 :الثقافةًوالمعلوماتزيادةً

 ولٌس اإلعالم، وسائل بواسطة الفرد ثقافة زٌادة هدفه العام التثقٌف

 فً ٌحدث العام والتثقٌف التعلٌمٌة، األكادٌمٌة والوسائل بالطرق

 أم وعارض عفوي بشكل ذلك كأن سواء للفرد االجتماعً اإلطار
 .ومقصود ومبرمج مخطط بشكل

 اإلعالم وسائل جانب من دائمة مواجهة هو العفوي والتثقٌف

 ـ بالذات المقصود هو ٌكون أن بدون ـ له تقدم المواجهة هذه للفرد،

 الطالب ٌتجول عندما ٌحدث وهذا وآراء، وصور وأفكار معلومات

 نادي بتلفزٌون أو حائط بمجلة فٌفاجأ جامعته ملعب ساحة فً

 وكلها الجامعة، من أماكن فً المرفوعة بالالفتات أو الجامعة

 بعض فتعلق متابعتها فً فٌندفع نظره، تلفت عبارات تحمل
 .اآلراء ببعض وٌأخذ ذهنه فً الكلمات

 



 :عنًالجمهورًوتسليتهالترفيهً
 أوقات ملء بمهمة وظائف من به تقوم فٌما اإلعالم وسائل تقوم

 فً المسلٌة األبواب ومرفه؛مثل مسل هو بما الجمهور عند الفراغ

 .التلفزٌون فً الكومٌدٌة البرامج أو الصحف
 

 وهو واضحا مبدأ اعتبارها فً اإلعالم وسائل تأخذ الحالتٌن وفً

 إلٌها، ولجذبه الجمهور لراحة ضرورٌة والتسلٌة الترفٌه برامج أن

 ٌمكن موجه ترفٌه وأبواب برامج هناك الترفٌه مجال فً وحتى

 أو االتجاهات بعض ودعم المواقف بعض إلى الدعوة طرٌقها عن

 من مناسبة أسالٌب بالطبع ٌتطلب وهذا تغٌٌرها، وحتى تحوٌرها

 .اإلعالم وسائل جانب
 



 :اإلعالنًوالدعاية

 تهم التً الجدٌدة السلع عن اإلعالن بوظٌفة اإلعالم وسائل تقوم

 عندما والتجارة العمل حقول فً مهم بدور تقوم كما المواطنٌن،

 موظفٌن وجود أو شاغرة وظائف وجود عن اإلعالن تتولى

 .للعمل مستعدٌن
 

 وتلفزٌون صحافة من تنوعها على اإلعالم وسائل استطاعت ولهذا

 اختراعات من فٌها ما وتعدد الحٌاة تعقٌد أمام وسٌنما، وإذاعة

 جدٌد هو بما التعرٌف بمهمة تقوم أن واكتشافات وصناعات

 بشكل وحسناته وأسعاره فوائده وعرض الجمهور إلى وتقدٌمه

 .عام
 



ًً-:أهمًإيجابياتًاإلعالمًوفوائدهً
 بمختلف التنفٌذٌة واألجهزة الحكومات بأداء والخاص الرقابً الدور بأداء القٌام -: أوالا 

 وجه أكمل على خططها و مشارٌعها بإنجاز الحكومات تلك التزام إلى ٌؤدي مما أنواعها
 . لها ممكنة صورة بأفضل و ،

 
 للتعبٌر الفكرٌة إتجاهتهم و األشخاص أصناف كافة أمام وذلك الفرصة إتاحة -: ثانٌاا 
 . المعنٌة الجهات إلى أصواتهم إٌصال و عنها

 
 ٌواجهه ما كل بخصوص ذلك و ، للمجتمع التوعٌة ثقافة نشر على العمل -: ثالثاا 

 . علٌهم سلبً بتأثٌر تقوم قد أحداث أو مشكالت أو عوائق من فٌه األشخاص
 

 و المعٌشٌة المجاالت ذلك و ، لألشخاص المناسبة الثقافة تقدٌم على العمل – رابعاا 

 مختلف إلى المعلومات بتقدٌم القٌام على العالٌة اإلعالم وسائل لقدرة وذلك ، لهم الحٌاتٌة

 بطرق ذلك و ، باألشخاص الخاصة العمرٌة والمراحل  الفئات أو االجتماعٌة الطبقات
 . لهم جذابة

 



 أن إذ العالمٌة أو المحلٌة سواء األحداث أو األخبار معرفة سرعة -: خامساا 

 قرٌة العالم من جعلت و ، المسافة حاجز على تماماا  قضت قد اإلعالم وسائل
 . بٌنه كبٌر بشكل المعلومات نقل عملٌة وسهلت ، صغٌرة

 
 . لألشخاص الشخصٌة والمواهب المهارات لعرض مساحة إتاحة -: سادساا 
 زٌادة عنه ٌنشأ ما وهو الخدمات أو للمنتجات الدعاٌة بعملٌات القٌام -: سابعاا 

 . األشخاص جانب من الخدمات أو المنتجات تلك على الطلب
 

 والمسلسالت البرامج أو الموسٌقى خالل من الترفٌهً الدور تقدٌم -: ثامناا 
 . بأنواعها

 
 المختلفة الدول و الثقافات على بالتعرف لألشخاص الفرصة إتاحة –: تاسعاا 

 . حٌاتهم وأسلوب بهم الخاصة عاداتهم على اإلطالع و بل
 



 :ًأهمًالسلبياتًواآلثارًالضارةًلإلعالمً

 الطائفٌة للعصبٌات اإلعالم وسائل من البعض إثارة -: أوالا 

 . األشخاص بٌن البغٌضة
 

 ببث اإلعالمٌة القنوات أو اإلعالم وسائل من بعض قٌام -: ثانٌاا 

 أفكار أو العام الذوق انحطاط على تعمل التً البرامج من مجموعة
 . المالٌة األرباح لتحقٌق منهم سعٌاا  وذلك ووعٌهم األفراد

 
 قضاءهم إلى راجعاا  وذلك ، بالعزلة األفراد بعض إصابة -: ثالثاا 

 العنكبوتٌة الشبكة بتصفح القٌام أو التلفاز مشاهدة فً وقتهم لمعظم

 اإلنترنت



 مثل صحٌاا  الضارة السلع أو المنتجات لبعض بالتروٌج القٌام – رابعاا 

   الكحولٌات أو للدخان التروٌج

 

 تعرضه لما طبٌعٌة كنتٌجة األفراد بٌن االستهالك ثقافة بنشر القٌام -: خامساا 

 شرائها على ٌقبلون حٌث ، أشكالها باختالف منتجات من لهم اإلعالم وسائل
 . تفكٌر دون ذلك و ،

 
 عن الشاذة أو الغرٌبة بالثقافات الخاصة المفاهٌم بعض بنشر القٌام -: سادساا 

 . المجتمع
 

 األنظمة جانب من األحٌان من بعض فً سٌئاا  بشكالا  استغاللها ٌتم -: سابعاا 

 السٌئة سٌاستها بتبرٌر القٌام أجل من المستبدة أو الدٌكتاتورٌة الحكومات أو

   المجتمع أمام


