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 الوحدة األولى : عناصر اإلدارة الحديثة واهميتها 

 أهمية اإلدارة الحديثة : -أ

يعود تقدم األمم إلى اإلدارة المتبعة فيها فاإلدارة هي المسؤولة عن نجاح المنظمات داخل 
فهناك العديد من المجتمع ألنها قادرة على استغالل الموارد البشرية والمادية بكفاءة عالية وفعالية 

الدول التي تمتلك الموارد المالية والبشرية ولكن لنقص الخبرة اإلدارية بقيت في موقع متخلف 
.كما يمكن أن يقال : أن نجاح خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيقها ألهدافها في أي 

رية وكذلك نجاح المشروعات بلد ال يمكن أن يتم أال بتحسن استخدام الموارد المتاحة المادية والبش
المختلفة في جميع األنشطة االقتصادية الزراعية والصناعية الخدماتية .والشك بان استخدام 
الموارد المتاحة دون إسراف او تقصير يتوقف أساسا على كفاية اإلدارة في مجاالت النشاط 

ملها يتوقف على المختلفة كما ان نجاح المشروعات وتحقيقها ألهدافها الموضحة في خطة ع
كفاءة اإلدارة . وتأتي أهمية اإلدارة من كونها تنفذ األعمال بواسطة اآلخرين عن طريق تخطيط 

 وتنظيم وتوجيه ورقابة مجهوداتهم .

وتزايدت في السنوات االخيرة اهمية االدارة الحديثة والتخطيط لها في المنظمات المعاصرة 
طار العام لنشاط واعمال المنظمة الذي يقود الى تحسين واالجهزة االدارية الحكومية فهي توفر اال

 وتطوير االداء التنظيمي .

 معاني عدة :Administrationيرى الدكتور سليمان الطماوي ان لكلمة اإلدارة و

المعنى العضوي : ومعناه ان اإلدارة هي مجموعة منظمات تقوم لتحقيقي تدخل الدولة الحديثة -1
 ة وذلك تحت اشراف السلطة السياسية .في حياة االفراد اليومي

التي تبذلها المؤسسة لتجعل االفراد يستفيدون  Activityالمعنى الوظيفي : ويقصد به االنشطة -2
من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة .ويرى لندول الى انه ليس هناك فرق بين الدارة بمعناها 

 عمال التجاريةالعام واالدارة بمعناها الوظيفي بمعنى ادارة اال

 العناصر االساسية التي يتضمنها عمل اإلدارة 
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تتعامل اإلدارة مع تجمع بشري وترتبط باالفراد وتتصدى لتنسيق جهودهم الجماعية مما  -1
 يؤكد الطبيعة االنسانية لإلدارة .

وجود الهدف أو الغاية المحددة والواضحة ضروري والزم لقيام االدارة أو تواجدها ماذا  -2
 نريد تحقيقه؟ وما النتائج التي تود الوصول اليها ؟ مما يؤكد ان االدارة نشاط هادف 

 ضرورة ممارسة عدة وظائف إدارية كوسيلة لتحقيق هذا الهدف والغاية . -3
رية والمادية المتاحة وتحديد الطرق المتعددة الستخدام تختص االدارة بتحديد الموارد البش -4

هذه الموارد بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية أي التأكيد على الطبيعة االقتصادية في االستخدام 
 لهذه الموارد 

تضمين البعد المستقبلي في العمل االداري باالدارة أي ال تكون في الماضي انما تركز  -5
  على الرؤية المستقبلية

االدارة ال تعمل في الفراغ وانما تعيش في بيئة يجب ان تتفاعل االدارة مع بيئتها وعدم  -6
 اغفال تاثيرها 

 االجتماعية  يجب ان تمارس االدارة في ظل منظومة قيمية واخالقية تؤكد مسؤليتها 

وحسب التعريف فاإلدارة هي إنجاز األهداف من خالل القيام بالوظائف اإلدارية الخمسة 
 (1)األساسية: 

التخطيط: من خالل توقع المستقبل وتحديد أفضل السبل إلنجاز األهداف التنظيمية ووضع   -1
 الخطط االستراتيجيه )التى تمتد لخمس سنوات فأكثر( والخطط التفصيليه لكل سنة. 
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التنظيم: تصميم هيكل أساسي للمهام والصالحيات بحيث يعرف كل موظف في اإلداره  -
 واجباته ومهامه الوظيفيه وايضا السياسات واللوائح التى تحكم الموارد البشرية.

التوظيف: اختيار وتعيين وتدريب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا  -3
ين يجب وضع المهام والمهارات المطلوب توفرها في من يشغر مرتبط بالنقطة السابقة فقبل التعي

 0الوظائف 

التوجيه: إرشاد وتحفيز الموظفين باتجاه أهداف المؤسسة بحيث تكون توجهات واعمال  -4
اإلدارة تصب في تحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة وفي نفس االتجاه واال فسوف يؤثر على التقدم 

 العام للمؤسسة. 

ب يجب اطالع الموظفين على االهداف الرئيسية حتى يكونوا جزءا من النجاح الذي ومن هذا البا
 سوف يتحقق ويساهم الجميع في الوصول إليه. 

الرقابة: مراقبة أداء المنظمة وتحديد ما إذا كانت حققت أهدافها أم ال، فمعرفة الهدف ال  -5
ت التصحيحه الالزمة إلبقاء تكفي بل يجب ان يكون هناك تقييم مستمر لألداء ووضع الخطوا

 مسار العمل نحو الهدف الرئيسي.

 

 (2)الوحدة الثانية :مفهوم واليات االدارة االعالمية

 
ان طبيعةةةةةةةةةةةةةة ادارة المؤسسةةةةةةةةةةةةةات االعالميةةةةةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةةةةةابع مةةةةةةةةةةةةةن الطبيعةةةةةةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةةةةةةة الدارة تلةةةةةةةةةةةةةك 
المؤسسةةةةةةةةةةةات والتةةةةةةةةةةةي تختلةةةةةةةةةةةف عةةةةةةةةةةةن غيرهةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن ادارة الشةةةةةةةةةةةركات والمصةةةةةةةةةةةانع مةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةدة 

 اوجه ومنها 
المةةةةةةةةةةةةةواد المنتجةةةةةةةةةةةةةة) الرسةةةةةةةةةةةةةائل االعالميةةةةةةةةةةةةةة( ذات طبيعةةةةةةةةةةةةةة مميةةةةةةةةةةةةةزة وذات تةةةةةةةةةةةةةاثيرات  طبيعةةةةةةةةةةةةةة -1

متعةةةةةةةةةددة علةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةتوى الفةةةةةةةةةرد والجماعةةةةةةةةةة والمجتمةةةةةةةةةع، وهةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةا يجعةةةةةةةةةل لتةةةةةةةةةاثيرات البيةةةةةةةةةة 
 على المؤسسات االعالمية اهمية خاصة.
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ان طبيعةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةواد االعالميةةةةةةةةةةةة تمتةةةةةةةةةةةاز مةةةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةةةث الةةةةةةةةةةةزمن بضةةةةةةةةةةةرورة مواكبةةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةةدث  -2
لتعامةةةةةةةةةةةل معهةةةةةةةةةةةم وهةةةةةةةةةةةذا يةةةةةةةةةةةؤثر علةةةةةةةةةةةى طبيعةةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةةل االداري والسةةةةةةةةةةةرعة فةةةةةةةةةةةي التغطيةةةةةةةةةةةة وا

 وسرعة اتخاذ القرار في الؤسسة.
ان التشةةةةةةةةةةةريعات الوقائيةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةةةنها المجتمعةةةةةةةةةةةات وقةةةةةةةةةةةوانين السةةةةةةةةةةةيطرة والضةةةةةةةةةةةبط علةةةةةةةةةةةى  -3

المهنةةةةةةةةةةةةةةةة االعالميةةةةةةةةةةةةةةةة تتنةةةةةةةةةةةةةةةوع علةةةةةةةةةةةةةةةى انمةةةةةةةةةةةةةةةاط متعةةةةةةةةةةةةةةةددة ممةةةةةةةةةةةةةةةا يجعةةةةةةةةةةةةةةةل ادارة المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ية.االعالمية بحاجة الى اكثر من رؤية للعملية االدار 

ان طبيعةةةةةةةةةةة التنةةةةةةةةةةافس فةةةةةةةةةةي المؤسسةةةةةةةةةةات االعالميةةةةةةةةةةة ال يةةةةةةةةةةرتبط بحسةةةةةةةةةةب باسةةةةةةةةةةلوب الرسةةةةةةةةةةالة  -4
االعالميةةةةةةةةةة كمةةةةةةةةةواد وانمةةةةةةةةةا ايضةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةرتبط بمضةةةةةةةةةمون هةةةةةةةةةذه الرسةةةةةةةةةالة االعالميةةةةةةةةةة، ومةةةةةةةةةن ثةةةةةةةةةم 
فةةةةةةةةةةان التنةةةةةةةةةةافس يكمةةةةةةةةةةن فةةةةةةةةةةي الحصةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةى افضةةةةةةةةةةل الكفةةةةةةةةةةاءات التةةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةةتطيع تقةةةةةةةةةةديم 

يتطلةةةةةةةةةةب فةةةةةةةةةةي اغلةةةةةةةةةةب  افضةةةةةةةةةةل الرسةةةةةةةةةةائل االعالميةةةةةةةةةةة للجمهةةةةةةةةةةور شةةةةةةةةةةكال  ومضةةةةةةةةةةمونا ، وهةةةةةةةةةةذا
االحيةةةةةةةةان مةةةةةةةةةن االدارة الحةةةةةةةةرص علةةةةةةةةةى العةةةةةةةةةاملين فيهةةةةةةةةا بمةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةديهم مةةةةةةةةن كفةةةةةةةةةاءات وخبةةةةةةةةةرات 

 نادرة.
’ ان ادارة المؤسسةةةةةةةةةةةةةة االعالميةةةةةةةةةةةةةة تحتةةةةةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةةةةةى وعةةةةةةةةةةةةةي كامةةةةةةةةةةةةةل باهميةةةةةةةةةةةةةة االنسةةةةةةةةةةةةةان واآلل -5

والزمةةةةةةةةةةةان والمكةةةةةةةةةةةان فةةةةةةةةةةةي اطةةةةةةةةةةةار التخطةةةةةةةةةةةيط والتنفيةةةةةةةةةةةذ، حيةةةةةةةةةةةث تحقةةةةةةةةةةةق افضةةةةةةةةةةةل االداء فةةةةةةةةةةةي 
 سبيل تحقيق اهدافها.

لعمةةةةةةةةةل االعالمةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةو كةةةةةةةةةل متكامةةةةةةةةةل يكةةةةةةةةةون كةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةرد فيةةةةةةةةةه دوره االساسةةةةةةةةةي ان طبيعةةةةةةةةةة ا -6
مهمةةةةةةةةةةةةا تضةةةةةةةةةةةةائل مركةةةةةةةةةةةةزه الةةةةةةةةةةةةوظيفي ومةةةةةةةةةةةةن ثةةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةةان هةةةةةةةةةةةةذا االدراك الهميةةةةةةةةةةةةة االفةةةةةةةةةةةةراد ان 
يسةةةةةةةةةةةةتلزم ادراكةةةةةةةةةةةةا  اشةةةةةةةةةةةةمل بطبيعةةةةةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةين جماعةةةةةةةةةةةةات العمةةةةةةةةةةةةل وسةةةةةةةةةةةةلوكها وانمةةةةةةةةةةةةاط 

 اتصالها واسلوب القيادة فيها.
 
 

 االعالميةالوحدة الثالثة : المرونة في اإلدارة 

تعتبر المرونة التنظيمية أحد المعايير التي إن تواجدت في أي مؤسسة تساعد كثيرا على نهوضها 
إداريا واقتصاديا وتطورها بدرجة كبيرة، وفيما يلي نوضح المقصود بالمرونة التنظيمية والمزايا 

 الناتجة عنها، وكذا توضيح لعناصر تلك المرونة.
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 يةالمقصود بالمرونة التنظيم -
مصطلح المرونة التنظيمية يشير في الغالب إلى قدرة المؤسسة على التوقع والتنبؤ بأي تغيير 
متنامي قد يظهر على أداء المؤسسة، وكذلك التنبؤ بحاالت التعطيل المفاجئة واالستعداد لها 

 واالستجابة إليها والتكيف معها من أجل بقائها وازدهارها.

نة التنظيمية ال تقتصر فقط على التنبؤ بالمخاطر، بل إنها تتضمن ويقول خبراء اإلدارة أن المرو 
ا نظرة أكثر شمولية لمدى صحة األعمال ونجاحها، وهو ما يؤكد على أن المؤسسة المرنة  أيض 

ليست مجرد مؤسسة تحافظ على بقائها على المدى الطويل، بل وتزدهر كذلك باجتيازها الختبار 
 الزمن.

 بيق المرونة التنظيمية داخل المؤسسةالمزايا الناتجة عن تط -

إذا توافرت المرونة التنظيمية في أي مؤسسة ما، فإنها توفر للمؤسسة بعض الصفات  -1
والخصائص التي تتميز بها عن منافسيها، ومن تلك السمات انها تبدو قادرة على العمل واإلنتا  

 المعامل بكل خفة ودقة.في ضوء تعاون وتنسيق مرن بين العمال واإلدارة وتتم تلك 

 

تتسم المؤسسات المرنة تنظيميا بقابليتها على التكيف االستراتيجي مع مختلف الظروف  -2
 المحيطة والمتغيرة والتي قد تطرأ على المنظمة في أي وقت ممكن.

تساهم المرونة التنظيمية في إيجاد مدير مرن حكيم يلجأ التخاذ كافة المخاطر المدروسة  -3
واالستجابة السريعة لها، والتصرف بكل أريحية وثقة مع اٍي من الفرص أو التهديدات بكل ثقة 

 التي تواجه الشركة على حد سواء.

يترتب على انتها  المؤسسة لمرونة تنظيمية أن إدارتها تصبح ذات حوكمة قوية، وتلك  -4
، ويكون ذلك استنادا الحوكمة تعني قدرتها على تحمل المسؤولية في سائر أقسام الهيكل التنظيمي

إلى ثقافة المؤسسة القائمة على الثقة والشفافية واالبتكار، وتضمن بذلك أن تظل مخلصة لرؤيتها 
 وقيمها.
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ان طبيعة وسائل االعالم تختلف من حيث االدارة عن باقي المؤسسات، فطبيعة االدارة مختلفة 
 (3)لمرونة.؛وطبيعة التعامل مع العاملين واالحداث يفرض نمطا خاصا من ا

 
 وللمرونة في ادارة المؤسسات االعالمية مزايا كثيرة منها 

توظيةةةةةةةةةف واالحتفةةةةةةةةةةاظ بفريةةةةةةةةةةق العمةةةةةةةةةةل ذي الكفةةةةةةةةةةاءة، والةةةةةةةةةةذي قةةةةةةةةةةد ال يةةةةةةةةةةتمكن مةةةةةةةةةةن العمةةةةةةةةةةل  -
 في األوقات التقليدية.

تكةةةةةةةةةةةةةافؤ الفةةةةةةةةةةةةةرص: سةةةةةةةةةةةةةاعات العمةةةةةةةةةةةةةل المعتةةةةةةةةةةةةةادة. غالبةةةةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةةةةا تحةةةةةةةةةةةةةرم السةةةةةةةةةةةةةيدات ذوات  -
برعايةةةةةةةةةةةة أطفةةةةةةةةةةالهن والمعةةةةةةةةةةةاقين مةةةةةةةةةةةن أيةةةةةةةةةةةة فرصةةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةؤوليات األسةةةةةةةةةةةرية والالتةةةةةةةةةةةي يقمةةةةةةةةةةةن 

 للعمل.
مرونةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي تكييةةةةةةةةةةةةف بعةةةةةةةةةةةةض نمةةةةةةةةةةةةاذ  العمةةةةةةةةةةةةل وفقةةةةةةةةةةةةا  للظةةةةةةةةةةةةروف التةةةةةةةةةةةةي يمةةةةةةةةةةةةر بهةةةةةةةةةةةةا  -

الموظفةةةةةةةةةةةةةةةةةون خاصةةةةةةةةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةةةةةةةةدما يواجهةةةةةةةةةةةةةةةةةون بعةةةةةةةةةةةةةةةةةض الفتةةةةةةةةةةةةةةةةةرات العصةةةةةةةةةةةةةةةةةيبة أو بعةةةةةةةةةةةةةةةةةض 
 المصاعب.

 قدرة أكبر على معالجة العجز في المهارات. -
فتةةةةةةةةةرات اإلجةةةةةةةةةازة للحصةةةةةةةةةةول عةةةةةةةةةودة عةةةةةةةةةدد كبيةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةوظفين بعةةةةةةةةةةد انقطةةةةةةةةةاعهم فةةةةةةةةةي  -

 على التدريب االستثماري.
 

 هناك طريقتان للقيام بهذه االستراتيجية؛
طريقةةةةةةةةةة العقةةةةةةةةةاب و طريقةةةةةةةةةة الثةةةةةةةةةواب، و يميةةةةةةةةةل معظةةةةةةةةةم المةةةةةةةةةديرين إلةةةةةةةةةى الطريقةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةى و 
ذلةةةةةةةةةةك لشةةةةةةةةةةعورهم بةةةةةةةةةةنقص الثقةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي أنفسةةةةةةةةةةهم، و االضةةةةةةةةةةطراب و عةةةةةةةةةةدم التأكةةةةةةةةةةد. و هةةةةةةةةةةم ال 

سةةةةةةةةةةلوكهم المليةةةةةةةةةةع بالتهديةةةةةةةةةةد و التنمةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةى يشةةةةةةةةةةعرون بالطمأنينةةةةةةةةةةة و يةةةةةةةةةةنعكس ذلةةةةةةةةةةك فةةةةةةةةةةي 
 الموظفين لديهم، ومثل هؤالء المدراء يحتاجون الى تدريب جيد

إن العمةةةةةةةةةةةل بطريقةةةةةةةةةةةة المرونةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي العمةةةةةةةةةةةل يجعةةةةةةةةةةةل االنجةةةةةةةةةةةاز أكثةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةهولة و بإنتاجيةةةةةةةةةةةة 
 أكبر.

علةةةةةةةةةى ان هةةةةةةةةةذه المرونةةةةةةةةةة ال تعنةةةةةةةةةي التهةةةةةةةةةاون فةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةا يخةةةةةةةةةص المحتةةةةةةةةةوى، اذ ان الصةةةةةةةةةرامة 
لمحتةةةةةةةةةوى مهةةةةةةةةةم للغايةةةةةةةةةة حتةةةةةةةةةى ال تقةةةةةةةةةع المؤسسةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي دوامةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي التعامةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةع اخطةةةةةةةةةاء ا

                                                           
 (ملزمة جامعة بغداد 3
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اخطةةةةةةةةاء النقةةةةةةةةل ممةةةةةةةةا قةةةةةةةةد يفقةةةةةةةةدها جمهورهةةةةةةةةا وتهتةةةةةةةةز ثقةةةةةةةةة الجمهةةةةةةةةور بهةةةةةةةةا وبالتةةةةةةةةالي العةةةةةةةةزوف 
 عنها.

 
 الوحدة الرابعة :المشاركة في اإلدارة اإلعالمية

مفهوم المشاركة : ] توسيع الدور الذي يقوم به المرؤوسين في عملية إتخاذ القرار ، حيث 
األخذ باإلقتراحات والتوصيات واآلراء الفردية والجماعية التي يبديها المرؤوسين ، مما  يتم

 يمكن الوصول للقرارات األكثر فعالية وضمان سهولة تنفيذها [ .

 (4)تعني المشاركة و 

داخةةةةةةةةةةةةةل مؤسسةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةا، أن يكةةةةةةةةةةةةةون لألعضةةةةةةةةةةةةةاء المتةةةةةةةةةةةةةأثرين أو المةةةةةةةةةةةةةرتبطين بقراررهةةةةةةةةةةةةةا رأي 
القةةةةةةةةةرارات قةةةةةةةةةد تشةةةةةةةةةتمل علةةةةةةةةةى حةةةةةةةةةل المشةةةةةةةةةكالت أو فةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةنع هةةةةةةةةةذا القةةةةةةةةةرار. ومثةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةذه 

وضةةةةةةةةةةةةةةةةةع جةةةةةةةةةةةةةةةةةداول األعمةةةةةةةةةةةةةةةةةال أو توزيةةةةةةةةةةةةةةةةةع المهةةةةةةةةةةةةةةةةةام أو التةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب، أو أي عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
الموضةةةةةةةةةوعات التةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةرتبط بأعمةةةةةةةةةالهم. يشةةةةةةةةةترك األعضةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةي تحديةةةةةةةةةد األهةةةةةةةةةداف، وفةةةةةةةةةي 
تقيةةةةةةةةةيم أداء بعضةةةةةةةةةةهم الةةةةةةةةةةبعض، وقةةةةةةةةةد يقةةةةةةةةةةررون أيضةةةةةةةةةةا  كيفيةةةةةةةةةة توزيةةةةةةةةةةع المكافةةةةةةةةةة ت. وتتحقةةةةةةةةةةق 

فةةةةةةةةةةةةي االجتماعةةةةةةةةةةةةات واللجةةةةةةةةةةةةان ومشةةةةةةةةةةةةاركتهم فةةةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةةةنع عةةةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةةةق تمثيةةةةةةةةةةةةل العةةةةةةةةةةةةاملين 
 القرارات.

 
 مبادىء اإلدارة بالمشاركة واإلتفاق 

مفهةةةةةةةةةةةوم المشةةةةةةةةةةةاركة: فةةةةةةةةةةةالقرار الرشةةةةةةةةةةةيد يةةةةةةةةةةةتم الوصةةةةةةةةةةةول إليةةةةةةةةةةةه عةةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةةق القةةةةةةةةةةةرار  -أوال :
القةةةةةةةةةائم علةةةةةةةةةى اإلتفةةةةةةةةةاق التفاوضةةةةةةةةةي وارتبةةةةةةةةةاط والتةةةةةةةةةزام قةةةةةةةةةوي بتنفيةةةةةةةةةذ ذلةةةةةةةةةك القةةةةةةةةةرار الجمةةةةةةةةةاعي 

 باإلضافة إلى:الذى يتم الوصول إليه 
اإلدارة باالتفةةةةةةةةةةةةاق هةةةةةةةةةةةةى وسةةةةةةةةةةةةيلة التكيةةةةةةةةةةةةف ومواجهةةةةةةةةةةةةة الضةةةةةةةةةةةةغوط والتحةةةةةةةةةةةةديات المتزايةةةةةةةةةةةةدة  -1

 من داخل المؤسسة وخارجها.
أنهةةةةةةةةا تقةةةةةةةةةدم وسةةةةةةةةةيلة فعالةةةةةةةةةة نحةةةةةةةةةو االسةةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةن القةةةةةةةةةدارت الكافيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةى أفةةةةةةةةةراد القةةةةةةةةةوى  -2

 البشرية داخل المؤسسة.
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لتغييةةةةةةةةةةةرات التةةةةةةةةةةةى يمكةةةةةةةةةةةن أن أنهةةةةةةةةةةةا تقةةةةةةةةةةةدم إطةةةةةةةةةةةارا  مقبةةةةةةةةةةةوال  للجميةةةةةةةةةةةع إلدخةةةةةةةةةةةال وتطبيةةةةةةةةةةةق ل -3
 تحدثها اإلدارة استجابة للتغيرات الخارجية.

 
والمفهةةةةةةةةةةةةةةةةوم الرئيسةةةةةةةةةةةةةةةةى للمشةةةةةةةةةةةةةةةةاركة: اشةةةةةةةةةةةةةةةةتراك ذهنةةةةةةةةةةةةةةةةى ووجةةةةةةةةةةةةةةةةدانى يحفةةةةةةةةةةةةةةةةز العةةةةةةةةةةةةةةةةاملين  -

ويشةةةةةةةةةةةةجعهم علةةةةةةةةةةةةى إبةةةةةةةةةةةةداء الةةةةةةةةةةةةرأى والتعةةةةةةةةةةةةاون ويشةةةةةةةةةةةةجعهم علةةةةةةةةةةةةى أبةةةةةةةةةةةةداء الةةةةةةةةةةةةرأي والتعةةةةةةةةةةةةاون 
 والتفكير المبتكر وعلى تحمل المسؤولية فى إنجاز أعمال معينة.

 
 

 ثانيا: المستويات اإلدارية فى المشاركة:
 
 . المستوى اإلداري المناسب التخاذ القرار:1
 

مةةةةةةةةةةةةن أنسةةةةةةةةةةةةب المعةةةةةةةةةةةةايير التةةةةةةةةةةةةى يمكةةةةةةةةةةةةن االسةةةةةةةةةةةةتعانة بهةةةةةةةةةةةةا لتلةةةةةةةةةةةةك المعةةةةةةةةةةةةايير التةةةةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةةةةدمها 
 "دروكر" وتشمل:

 
درجةةةةةةةةة تةةةةةةةةأثير القةةةةةةةةرار فةةةةةةةةةى المسةةةةةةةةتقبل إلةةةةةةةةى أى مةةةةةةةةدى سةةةةةةةةةيلزم المنظمةةةةةةةةة مسةةةةةةةةتقبل؟ كةةةةةةةةةان  -أ

 ى مستوى فى التنظيم.ذلك مراعاة التخاذ أعل
  

إذا كةةةةةةةةةةةان القةةةةةةةةةةةرار سةةةةةةةةةةةيمتد تةةةةةةةةةةةأثيره ليشةةةةةةةةةةةمل مجةةةةةةةةةةةاالت متعةةةةةةةةةةةددة اسةةةةةةةةةةةتراتيجية يجةةةةةةةةةةةب أن  -ب
يتخةةةةةةةةةةةةةذ علةةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةةتوى اإلدارة العليةةةةةةةةةةةةةا أمةةةةةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةةةةةرار التكتيكةةةةةةةةةةةةةى يمكةةةةةةةةةةةةةن اتخةةةةةةةةةةةةةاذه علةةةةةةةةةةةةةى 

 مستويات إدارية أدنى.
 
كلمةةةةةةةةةةةةةا زادة أهميةةةةةةةةةةةةةة العوامةةةةةةةةةةةةةل النوعيةةةةةةةةةةةةةة أو اإلنسةةةةةةةةةةةةةانية المةةةةةةةةةةةةةؤثرة فةةةةةةةةةةةةةى القةةةةةةةةةةةةةرار انتقةةةةةةةةةةةةةل  - 

 ر إلى مرتبة أعلى.القرا
 

 وهذا يساعد على تحقيق عدد من المزايا أهمها:
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أن القةةةةةةةةةةةرار سةةةةةةةةةةةيتم اتخةةةةةةةةةةةاذه بدقةةةةةةةةةةةة أكثةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةرعة ألن مشةةةةةةةةةةةاكل االتصةةةةةةةةةةةال سةةةةةةةةةةةتقل إلةةةةةةةةةةةى  -أ
 أكبر حد.

 
أن القةةةةةةةةةةةةرار سةةةةةةةةةةةةةيكون أكثةةةةةةةةةةةةةر واقعيةةةةةةةةةةةةة ومنطقيةةةةةةةةةةةةةا  ألن مةةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةيتخذه سةةةةةةةةةةةةةيكون أكثةةةةةةةةةةةةةر  -ب

 الناس ارتباطا  بالمشكلة.
 

خةةةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةةةرارات تةةةةةةةةةةةؤدى إلةةةةةةةةةةةى خلةةةةةةةةةةةق جةةةةةةةةةةةو مةةةةةةةةةةةن المنافسةةةةةةةةةةةة إن الالمركزيةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةى ات -جةةةةةةةةةةةة
 المنتجة داخل التنظيم.

 
 ( السماح الشتراك المنفذين فى صنع القرار:2
 

فةةةةةةةةةةةاإلدارة بالمشةةةةةةةةةةةاركة تتحقةةةةةةةةةةةق عةةةةةةةةةةةدم مزايةةةةةةةةةةةا هامةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةواء بالنسةةةةةةةةةةةبة للعةةةةةةةةةةةاملين أنفسةةةةةةةةةةةهم أو 
 بالنسبة للمنظمة وأهم المزايا:

 
 التالحم بالمنظمة وأهدافها.تؤدى إلى زيادة شعور الفرد بدرجة كبيرة من  -1
 
تجعةةةةةةةةةةل المشةةةةةةةةةةاركين لةةةةةةةةةةديهم صةةةةةةةةةةورة شةةةةةةةةةةاملة عةةةةةةةةةةن المنظمةةةةةةةةةةة ككةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةدال  مةةةةةةةةةةن جعةةةةةةةةةةل  -2

 نظرة كل منهم محصورة.
 
تقلةةةةةةةةل مةةةةةةةةن مقةةةةةةةةدار النةةةةةةةةزاع والصةةةةةةةةراع بةةةةةةةةين المشةةةةةةةةاركين بمةةةةةةةةا يةةةةةةةةؤدى إلةةةةةةةةى زيةةةةةةةةادة الفهةةةةةةةةم  -3

 المتبادل والترابط فيما بينهم.
 

 ثالثا: نظم وموضوعات المشاركة: 
 

 لرئيسية الشتراك العاملين فى اتخاذ القرارات داخل المشروعات:األشكال ا
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اإلدارة العماليةةةةةةةةةةة: حةةةةةةةةةةث تسةةةةةةةةةةتند إدارة مشةةةةةةةةةةروعات القطةةةةةةةةةةاع العةةةةةةةةةةام إلةةةةةةةةةةى أجهةةةةةةةةةةزة تيقنهةةةةةةةةةةا  -أ
 العاملون بالمشروع.

  
المشةةةةةةةةةةةةةةاركة عةةةةةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةةةةةق العضةةةةةةةةةةةةةةوية فةةةةةةةةةةةةةةى مجةةةةةةةةةةةةةةالس اإلدارة أو اإلشةةةةةةةةةةةةةةراف بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة -ب

 للشركات العامة والخاصة.
 
 ة من خالل أجهزة قانونية مثل اللجان والمجالس.المشارك -جة
 
المشةةةةةةةةةةةةةاركة االختياريةةةةةةةةةةةةةةة: بواسةةةةةةةةةةةةةطة لجةةةةةةةةةةةةةةان تضةةةةةةةةةةةةةم أعضةةةةةةةةةةةةةةاء ينتخةةةةةةةةةةةةةبهم العةةةةةةةةةةةةةةاملون أو  -د

 تعينهم النقابة.
 

المشةةةةةةةةةاركة عةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةق العمةةةةةةةةةل النقةةةةةةةةةابى: وذلةةةةةةةةةك فةةةةةةةةةى مشةةةةةةةةةروعات القطةةةةةةةةةاع الخةةةةةةةةةاص  -هةةةةةةةةةة
 ومعظم الدلو ذات االقتصاد المخطط.

 
 موضوعات المشاركة:

 
كة فةةةةةةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةةةةةةرارات السياسةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةة وقةةةةةةةةةةةةةةرارات التنميةةةةةةةةةةةةةةة طويلةةةةةةةةةةةةةةة األجةةةةةةةةةةةةةةل المشةةةةةةةةةةةةةةار  -1

 والقرارات العامة المتعلقة بسياسة المنشأة فى القرارات الفعلية.
 
 المشاركة فى القرارات االقتصادية لإلدارة. -2
المشةةةةةةةةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةةةةةةةةى مجةةةةةةةةةةةةةةةةةال سياسةةةةةةةةةةةةةةةةةات االسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام وشةةةةةةةةةةةةةةةةةئون األفةةةةةةةةةةةةةةةةةراد الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -3

 بالمشروع.
 األجور وشروط العمل.المشاركة فى مجال  -4
 المشاركة فى مجال النشاط االجتماعى والثقافى للمنظمة. -5
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 تطبيق مبدأ المشاركة 
 

 أوال: اللجان والمجالس المشتركة
 

ولقةةةةةةةةةةةةةد تضةةةةةةةةةةةةةمن قةةةةةةةةةةةةةانون العمةةةةةةةةةةةةةل مبةةةةةةةةةةةةةدأ التشةةةةةةةةةةةةةاور والتعةةةةةةةةةةةةةاون بةةةةةةةةةةةةةين العمةةةةةةةةةةةةةال وأصةةةةةةةةةةةةةحاب 
 األعمال أى مبدأ الديمقراطية الصناعية.

خةةةةةةةةةةتص هةةةةةةةةةةذه اللجنةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةالنظر فةةةةةةةةةةى إصةةةةةةةةةةدار التوجيهةةةةةةةةةةات فعلةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةتوى المنظمةةةةةةةةةةة: ت -
 الالزمة فى المسائل اآلتية: 

 
 االقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاية اإلنتاجية. -1
 تحسين ظروف العمل، وتقدير المبالغ الالزمة إلصالح ما أتلفه العامل. -2
عامةةةةةةةةةةةةةةة اإلشةةةةةةةةةةةةةةراف علةةةةةةةةةةةةةةى خطةةةةةةةةةةةةةةط التةةةةةةةةةةةةةةدريب المهنةةةةةةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةةةةةةى حةةةةةةةةةةةةةةدود المسةةةةةةةةةةةةةةتويات ال -3

 الموضوعة.
فعلةةةةةةةةةةةى المسةةةةةةةةةةةتوى المحلةةةةةةةةةةةى: المجلةةةةةةةةةةةس االستشةةةةةةةةةةةارى المشةةةةةةةةةةةترك فةةةةةةةةةةةى مجةةةةةةةةةةةال الصةةةةةةةةةةةناعة  -

الواحةةةةةةةةةةةةةدة لرعايةةةةةةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةةةةةالح المشةةةةةةةةةةةةةتركة للمشةةةةةةةةةةةةةتغلين فةةةةةةةةةةةةةى الصةةةةةةةةةةةةةناعة ووضةةةةةةةةةةةةةع سياسةةةةةةةةةةةةةة 
 التدريب المهنى والكفاية اإلنتاجية ووضع سياسة لإلجور.

العاملةةةةةةةةةةةةةةة  اللجةةةةةةةةةةةةةةان االستشةةةةةةةةةةةةةةارية لالسةةةةةةةةةةةةةةتخدام: لمعاونةةةةةةةةةةةةةةة مكاتةةةةةةةةةةةةةةب االسةةةةةةةةةةةةةةتخدام والقةةةةةةةةةةةةةةوى-
 والتوجيه المهنى.

علةةةةةةةةةةةى المسةةةةةةةةةةةتوى اإلقليمةةةةةةةةةةةى: اللجةةةةةةةةةةةان االستشةةةةةةةةةةةارية للتةةةةةةةةةةةدر  بةةةةةةةةةةةاقتراح المهةةةةةةةةةةةن الخاصةةةةةةةةةةةة  -
 ومدته ونسب األجور.

 على المستوى القومى: المجلس االستشارى األعلى للعمل. -
 

 ثانيا: المساومة واالتفاقات الجماعية:
 

وذجين يمةةةةةةةةةةثالن نقيضةةةةةةةةةةين ثةةةةةةةةةةم إذا اتجهنةةةةةةةةةةا لدراسةةةةةةةةةةة االتفاقةةةةةةةةةةات الجماعيةةةةةةةةةةة فإننةةةةةةةةةةا نجةةةةةةةةةةد نمةةةةةةةةةة
 نموذ  ثالث يمثل الوسط.
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النمةةةةةةةةةةةةةةةوذ  الكالسةةةةةةةةةةةةةةةيكى: االتفاقةةةةةةةةةةةةةةةات هةةةةةةةةةةةةةةةى محصةةةةةةةةةةةةةةةلة مفاوضةةةةةةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةةةةةةين نقابةةةةةةةةةةةةةةةات  -1
 مستقلة بذاته لكل أو بعض العمال.

النمةةةةةةةةةةةةةةةةوذ  اإلدارى أو التشةةةةةةةةةةةةةةةةريعى: االتفاقةةةةةةةةةةةةةةةةات ليسةةةةةةةةةةةةةةةةت محصةةةةةةةةةةةةةةةةلة مسةةةةةةةةةةةةةةةةاوية بةةةةةةةةةةةةةةةةين  -2
لح الجماهيريةةةةةةةةةةةة طةةةةةةةةةةرفين ولكنهةةةةةةةةةةةا تتجةةةةةةةةةةه عمةةةةةةةةةةةل إدارى مةةةةةةةةةةةن شةةةةةةةةةةأنه التوفيةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةين المصةةةةةةةةةةةا

 العاملة وبين متطلبات الخطة العامة للدولة.
النمةةةةةةةةةةةوذ  الوسةةةةةةةةةةةط: أن االتفاقةةةةةةةةةةةات تةةةةةةةةةةةتم بةةةةةةةةةةةين نقابةةةةةةةةةةةات العمةةةةةةةةةةةال وأصةةةةةةةةةةةحاب األعمةةةةةةةةةةةال  -3

 مستقليين بذاتهم للتوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين.
االتفةةةةةةةةةاق الجمةةةةةةةةةاعى: هةةةةةةةةةو الوسةةةةةةةةةيلة األساسةةةةةةةةةية التةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةن خاللهةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةتم االتفةةةةةةةةةاق بةةةةةةةةةين  -

األعمةةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةةى معظةةةةةةةةةةم دول العةةةةةةةةةةالم الصةةةةةةةةةةناعية علةةةةةةةةةةى بنةةةةةةةةةةود وشةةةةةةةةةةروط العمةةةةةةةةةةال وأصةةةةةةةةةةحاب 
 العمالة.

 
 موضوعات االتفاقيات: تتلخص فيما يلى:

 
 االعتراف بالنقابة: وذلك لتمثيل العمال فى االتفاقات الجماعية. -1
نصةةةةةةةةةةةةةةوص تةةةةةةةةةةةةةةأمين النقابةةةةةةةةةةةةةةة: تتعلةةةةةةةةةةةةةةق أساسةةةةةةةةةةةةةةا  بحقةةةةةةةةةةةةةةوق النقابةةةةةةةةةةةةةةة وحريتهةةةةةةةةةةةةةةا وطةةةةةةةةةةةةةةرق  -2

 اتصاالتها بإدارة صاحب العمل.
شةةةةةةةةةةةةةروط العمةةةةةةةةةةةةةل: نظةةةةةةةةةةةةةام األقدميةةةةةةةةةةةةةة والترقيةةةةةةةةةةةةةة باالختيةةةةةةةةةةةةةار والنقةةةةةةةةةةةةةل وتةةةةةةةةةةةةةوفير العمةةةةةةةةةةةةةال  -3

 والفصل ونظام التأديب.
 األجور : األجور ومعدالت األجور بالقطعة والمكاف ت والعمل اإلضافى. -4
 مدة االتفاق. -7شروط األمن. -6ساعات العمل. -5
 

 الوحدة الخامسة : التدريب في اإلدارة اإلعالمية 

التدريب عنصرا هاما في رفع كفاءة الموظفين وهو مكمل في الوقت نفسه لعملية التوظيف يعتبر 
فال يكفي ان يتم اختيار أكفأ المتقدمين لشغل الوظائف بل يجب ان يهيأ لمن يشغل الوظيفة 
المران الكافي الذي يصل بالموظف الى اعلى درجة من الكفاية ف اقصر وقت ممكن حيث ان 

والمهارات الخاصة تحتا  الى صقل وتدعيم وال تضمن بمفردها اجادة القيام استعداد الشخصي 
 بالعمل .
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: بصفة عامة يمكن القول ان هناك محاور رئيسية تدور حولها االهداف  اهداف التدريب
 -من اهمها ما يلي :  -التفصيلية للتدريب وهي :

طة المتعلقة بعمله يهدف التدريب الى احداث تغيير على الموظف يجعله يمارس االنش -1
ووظيفته بطريقة معينة او باسلوب معين عن اقتناع وباعث تلقائي من نفسه ويؤدي ذلك الى 

 احداث تنفيذ على مستوى المؤسسة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ البرنامج 
قد يكون هدف التدريب رفع كفاءة الموظف في ادائه لعمله بما يحقق الفائدة التي تعود  -2

 سسة وعلى المستفيدين من الخدمة التي قدمها عليه وعلى المؤ 
يستهدف التدريب زيادة المعرفة عنج الموظف فيما يتعلق باهداف المؤسسة وواجبات  -3

ومسئوليات وظيفته وعالقتها بالوظائف االخرى كما قد يستهدف زيادة المعرفة عند الموظف فيما 
 ظروف العمل بالمؤسسة  يتعلق باساليب العمل الجديدة واي تغييرات التي تطرا على 

يهدف التدربيب الى تنمية المهارات الخاصة للتعامل مع االخرين او بمعنى اخر التدريب  -4
 على فعالية العمل 

يهدف التدريب الى تحقيق اهداف اقتصادية فيما يتعلق بتقليل اداء الوظيفة من حيث  -5
 لك من عناصر تؤثر على تكلفة االدوات واالمكانيات المستخدمة والوقت وكيفية تقليله وما الى ذ

قد يركز التدريب على اعداد اموظفين الجدد لشغل الوظائف وايضا اعداد الموظفين  -6
 لشغل وظائف اعلى عند ترقيتهم 

 
 (5)التدريب

علةةةةةةةةةةةةى االدارة كعنصةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةى تعبئةةةةةةةةةةةةة المجتمةةةةةةةةةةةةع موجةةةةةةةةةةةةه للحةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةن الفقةةةةةةةةةةةةر، و تقويةةةةةةةةةةةةة  
المجتمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةات المنخفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدخل فةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت التخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةيط و ادارة التجمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 االنسانية و المرافق و الخدمات المجتمعية و انشائها و تشغيلها و صيانتها.
ت ال يمكةةةةةةةةةةةةةةن التشةةةةةةةةةةةةةةديد بقةةةةةةةةةةةةةةدر كةةةةةةةةةةةةةةاف علةةةةةةةةةةةةةةى ان التةةةةةةةةةةةةةةدريب كمةةةةةةةةةةةةةةنهج لتقويةةةةةةةةةةةةةةة المجتمعةةةةةةةةةةةةةةا

المنخفضةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةدخل ، الحةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةن الفقةةةةةةةةةةةةر، تشةةةةةةةةةةةةةجيع المشةةةةةةةةةةةةةاركة المجتمعيةةةةةةةةةةةةةة ، والةةةةةةةةةةةةةدعم 
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العملةةةةةةةةةةى لالمركزيةةةةةةةةةةة و الديموقراطيةةةةةةةةةةة، او بمعنةةةةةةةةةةى اخةةةةةةةةةةر التعبئةةةةةةةةةةة، بعيةةةةةةةةةةد كةةةةةةةةةةل البعةةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةةن 
 كونه مجرد نقل للمعلومات و المهارات الى المتدربين.

 
رة العليةةةةةةةةةةا و بهةةةةةةةةةةذا المعنةةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةةان التةةةةةةةةةةدريب علةةةةةةةةةةى االدارة تةةةةةةةةةةم تطةةةةةةةةةةويره لتقويةةةةةةةةةةة فاعليةةةةةةةةةةة االدا

 المتوسطة فى هيئات توليد الربح.
 

 االربع اسئلة الجوهرية:
 

اذا نظرنةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةى حةةةةةةةةةةاالت اتخةةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةةرار التةةةةةةةةةةى تختلةةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةياق الةةةةةةةةةةى اخةةةةةةةةةةر يمكننةةةةةةةةةةا 
ارجاعهةةةةةةةةا الةةةةةةةةى اربةةةةةةةةع اسةةةةةةةةئلة جوهريةةةةةةةةة، االجابةةةةةةةةة عةةةةةةةةن هةةةةةةةةذه االسةةةةةةةةئلة هةةةةةةةةو عمليةةةةةةةةة تخطةةةةةةةةيط 

 االدارة االساسية.
 

.كيةةةةةةةةةةةةف يمكةةةةةةةةةةةةن ان 3.مةةةةةةةةةةةةاذا نملةةةةةةةةةةةةك؟ 2يةةةةةةةةةةةةد؟ .مةةةةةةةةةةةةاذا نر 1هةةةةةةةةةةةةذه االسةةةةةةةةةةةةئلة االربةةةةةةةةةةةةع هةةةةةةةةةةةةى : 
.مةةةةةةةةاذا سةةةةةةةةيحدث عنةةةةةةةةدما نحصةةةةةةةةل عليةةةةةةةةه؟ 4نسةةةةةةةةتخدم مةةةةةةةةا نملةةةةةةةةك لنحصةةةةةةةةل علةةةةةةةةى مةةةةةةةةا نريةةةةةةةةد؟ 

اذا نظةةةةةةةةةرت بةةةةةةةةةتمعن فهةةةةةةةةةذه االسةةةةةةةةةئلة متضةةةةةةةةةةمنة و ربمةةةةةةةةةا متخفيةةةةةةةةةة بفعةةةةةةةةةل التفصةةةةةةةةةيل فةةةةةةةةةةى اى 
 وثيقة لتخطيط المشاريع و توليد االفكار.

 
حديةةةةةةةةةةةد الهةةةةةةةةةةةدف ان السةةةةةةةةةةةؤال عمةةةةةةةةةةةا نريةةةةةةةةةةةد يغطةةةةةةةةةةةى توصةةةةةةةةةةةيف المشةةةةةةةةةةةكلة ، فهةةةةةةةةةةةو انعكةةةةةةةةةةةاس لت

العةةةةةةةةةةةام و تنقيحةةةةةةةةةةةه يحولةةةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةةةى اهةةةةةةةةةةةداف قصةةةةةةةةةةةيرة المةةةةةةةةةةةدى محةةةةةةةةةةةددة و نتةةةةةةةةةةةائج و تعريفةةةةةةةةةةةات 
اخةةةةةةةةةةرى افضةةةةةةةةةةل لهةةةةةةةةةةذا الهةةةةةةةةةةدف. فةةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةةدريب علةةةةةةةةةةى ادارة المجتمةةةةةةةةةةع السةةةةةةةةةةؤال عمةةةةةةةةةةا نريةةةةةةةةةةد 
يجةةةةةةةةةةةةب ان يجيةةةةةةةةةةةةب عنةةةةةةةةةةةةه المجتمةةةةةةةةةةةةع باكملةةةةةةةةةةةةه، لةةةةةةةةةةةةيس الرجةةةةةةةةةةةةال او المتعلمةةةةةةةةةةةةين او مةةةةةةةةةةةةوظفى 

 ماع.الحكومة او اصدقاء الوكالة فقط بل المجتمع باالج
 

ان السةةةةةةةةةةؤال عمةةةةةةةةةةا نملةةةةةةةةةةك هةةةةةةةةةةو تعريةةةةةةةةةةف المةةةةةةةةةةوارد او المةةةةةةةةةةدخالت الممكنةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةى يمكةةةةةةةةةةن ان 
ان تسةةةةةةةةةتخدم للوصةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةي الهةةةةةةةةةدف المنشةةةةةةةةةود. فةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةدريب علةةةةةةةةةى ادارة المجتمةةةةةةةةةع يةةةةةةةةةتم 
هةةةةةةةةةةذا التعريةةةةةةةةةةف بشةةةةةةةةةةكل امثةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةى االجتماعةةةةةةةةةةات حيةةةةةةةةةةث يةةةةةةةةةةتم تشةةةةةةةةةةجيع االفةةةةةةةةةةراد الهةةةةةةةةةةادئين 
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بةةةةةةةةاة او غيةةةةةةةةر الظةةةةةةةةاهرة فةةةةةةةةى كةةةةةةةةل علةةةةةةةةى المشةةةةةةةةاركة بسةةةةةةةةبب وجةةةةةةةةود العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن المةةةةةةةةوارد المخ
 المجتمعات حتى الفقير منها.

ان السةةةةةةةةةةؤال عةةةةةةةةةةن كيفيةةةةةةةةةةة الحصةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةا نريةةةةةةةةةةد باسةةةةةةةةةةتخدام مةةةةةةةةةةا نملةةةةةةةةةةك هةةةةةةةةةةو الجةةةةةةةةةةزء 
المتعلةةةةةةةةةةةةق باالسةةةةةةةةةةةةتراتيجية فةةةةةةةةةةةةى حرفةةةةةةةةةةةةة االدارة. دائمةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةا يوجةةةةةةةةةةةةد العديةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةن الطةةةةةةةةةةةةرق 

يةةةةةةةةةةةة المختلفةةةةةةةةةةةة لجمةةةةةةةةةةةع المةةةةةةةةةةةوارد المتةةةةةةةةةةةوفرة و ينبغةةةةةةةةةةةى ان تسةةةةةةةةةةةتخدم المةةةةةةةةةةةوارد العقليةةةةةةةةةةةة الجماع
 للمجتمع ، فى تحديد استراتيجيات عديدة واختيار االنسب .

السةةةةةةةةؤال عمةةةةةةةةا سةةةةةةةةيحدث عنةةةةةةةةدما نحصةةةةةةةةل عليةةةةةةةةه يغطةةةةةةةةى التوقةةةةةةةةع بتةةةةةةةةاثير النشةةةةةةةةاط، و يمكةةةةةةةةن 
توسةةةةةةةةةةيعه للسةةةةةةةةةةؤال عةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةاثير النشةةةةةةةةةةاط المتوقةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةى المجتمةةةةةةةةةةع وضةةةةةةةةةةواحيه االجتماعيةةةةةةةةةةة 

 و المادية و كيف يؤدي الى خطط للمراقبة والتقييم.
بعةةةةةةةةةة ينبغةةةةةةةةةى ان تسةةةةةةةةةتخدم بواسةةةةةةةةةطة العمةةةةةةةةةال الميةةةةةةةةةدانيين كاطةةةةةةةةةار عمةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةذه االسةةةةةةةةةئلة االر 

لتنظةةةةةةةةةةيم او اعةةةةةةةةةةادة تنظةةةةةةةةةةيم مجموعةةةةةةةةةةة، بالمثةةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةةى تسةةةةةةةةةةتخدم بواسةةةةةةةةةةطة المةةةةةةةةةةدربين علةةةةةةةةةةى 
االدارة لتنظةةةةةةةةةةةيم او اعةةةةةةةةةةةادة تنظةةةةةةةةةةةيم فريةةةةةةةةةةةق االدارة، يمكةةةةةةةةةةةن للمةةةةةةةةةةةنظم ان يسةةةةةةةةةةةتخدمها لتنظةةةةةةةةةةةيم 

 فريق من العمال الميدانيين. هذه االسئلة تشكل 
 

ى ادارة المجتمةةةةةةةةةةةةع تحتةةةةةةةةةةةةا  هةةةةةةةةةةةةذه االسةةةةةةةةةةةةئلة الةةةةةةةةةةةةى ان تطةةةةةةةةةةةةرح عنةةةةةةةةةةةةدما فةةةةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةةةةدريب علةةةةةةةةةةةة
 يجتمع المجتمع ككل لتحديد االولويات.

 
 مبادئ اخرى فى التدريب على االدارة:

 
بمجةةةةةةةةةةةةةةرد ادراك االربةةةةةةةةةةةةةةع اسةةةةةةةةةةةةةةئلة الجوهريةةةةةةةةةةةةةةة كمركةةةةةةةةةةةةةةز للتةةةةةةةةةةةةةةدريب علةةةةةةةةةةةةةةى ادارة المجتمةةةةةةةةةةةةةةع ، 

ئلة يمكةةةةةةةةةةن تحديةةةةةةةةةةد العديةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةن مبةةةةةةةةةةادئ االدارة االخةةةةةةةةةةرى. ان مةةةةةةةةةةدى تضةةةةةةةةةةمن هةةةةةةةةةةذه االسةةةةةةةةةة
فةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةدريب علةةةةةةةةةى ادارة المجتمةةةةةةةةةع يختلةةةةةةةةةف وفقةةةةةةةةةا لالحتيةةةةةةةةةا : مةةةةةةةةةا كميةةةةةةةةةة ونةةةةةةةةةوع التةةةةةةةةةدريب 
المناسةةةةةةةةةةةةب لكةةةةةةةةةةةةل جلسةةةةةةةةةةةةة، التةةةةةةةةةةةةالى الئحةةةةةةةةةةةةة مفتوحةةةةةةةةةةةةة و لةةةةةةةةةةةةيس مةةةةةةةةةةةةن الضةةةةةةةةةةةةرورى تقةةةةةةةةةةةةديمها 

 بالترتيب التالى.
بمجةةةةةةةةةةرد ان يةةةةةةةةةةتم اختيةةةةةةةةةةار الهةةةةةةةةةةدف و االتجةةةةةةةةةةاه مةةةةةةةةةةن الضةةةةةةةةةةرورى اتخةةةةةةةةةةاذ بةةةةةةةةةةبعض القةةةةةةةةةةرارات 

صةةةةةةةةول الةةةةةةةةى تلةةةةةةةةك الغايةةةةةةةةة او االقتةةةةةةةةراب منهةةةةةةةةا. المتعلقةةةةةةةةة بةةةةةةةةالتخطيط مثةةةةةةةةل كيةةةةةةةةف يمكةةةةةةةةن الو 
هةةةةةةةةةةةذا يمكةةةةةةةةةةةن توضةةةةةةةةةةةيحه اثنةةةةةةةةةةةاء التةةةةةةةةةةةدريب بواسةةةةةةةةةةةطة عبةةةةةةةةةةةارة مثيةةةةةةةةةةةرة لالهتمةةةةةةةةةةةام : "اذا فشةةةةةةةةةةةلنا 
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فةةةةةةةةةةةةى التخطةةةةةةةةةةةةيط، فقةةةةةةةةةةةةد خططنةةةةةةةةةةةةا للفشةةةةةةةةةةةةل" اذا امكةةةةةةةةةةةةن تعريةةةةةةةةةةةةف النجةةةةةةةةةةةةاح او الفةةةةةةةةةةةةوز بانةةةةةةةةةةةةه 
الوصةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةى الهةةةةةةةةةدف، اذا فةةةةةةةةةالتخطيط ضةةةةةةةةةروري للوصةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةذا الهةةةةةةةةةدف. )طبعةةةةةةةةةا 

 يتغير اثناء و بعد عملية تحقيقه( يمكن لهذا الهدف ان
 

يمكةةةةةةةةةةةةن للمةةةةةةةةةةةةدرب ان يةةةةةةةةةةةةذكر المؤسسةةةةةةةةةةةةة ان التخطةةةةةةةةةةةةيط يعنةةةةةةةةةةةةى سلسةةةةةةةةةةةةلة عمليةةةةةةةةةةةةات التفكيةةةةةةةةةةةةر 
التةةةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةةتقود الجماعةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةن مكانهةةةةةةةةةةةا او وضةةةةةةةةةةةعها الحةةةةةةةةةةةالى الةةةةةةةةةةةى مكانهةةةةةةةةةةةا عنةةةةةةةةةةةد 
تحقيةةةةةةةةةق الهةةةةةةةةةدف، هةةةةةةةةةذه العمليةةةةةةةةةات يجةةةةةةةةةب ان تكةةةةةةةةةون منطقيةةةةةةةةةة ومتسةةةةةةةةةقة وتقةةةةةةةةةود مةةةةةةةةةن الواقةةةةةةةةةع 

المسةةةةةةةةةةةتقبلية المرغةةةةةةةةةةةوب فيهةةةةةةةةةةةا. يمكةةةةةةةةةةةن للمةةةةةةةةةةةدرب ان يشةةةةةةةةةةةير الةةةةةةةةةةةى الحةةةةةةةةةةةالى الةةةةةةةةةةةى النتيجةةةةةةةةةةةة 
:"نحةةةةةةةةةةةةن نخطةةةةةةةةةةةةط بالعكس)نبةةةةةةةةةةةةدا بالنهايةةةةةةةةةةةةة وننتهةةةةةةةةةةةةى بالبدايةةةةةةةةةةةةة( ."ابةةةةةةةةةةةةدا التخطةةةةةةةةةةةةيط بتحديةةةةةةةةةةةةد 
المكةةةةةةةةةان الةةةةةةةةةذى تريةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةذهاب اليةةةةةةةةةه ثةةةةةةةةةم السةةةةةةةةةؤال اى الخطةةةةةةةةةوات ضةةةةةةةةةرورية للوصةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةى 
هنةةةةةةةةةةاك، كةةةةةةةةةةل خطةةةةةةةةةةوة مةةةةةةةةةةن الموقةةةةةةةةةةف الحةةةةةةةةةةالى يجةةةةةةةةةةب ان تكةةةةةةةةةةون مرتبطةةةةةةةةةةة منطقيةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةالتى 

 حتى الوصول الى الهدف المنشود. تليها
خةةةةةةةةةةةةةةالل عمليةةةةةةةةةةةةةةة تحديةةةةةةةةةةةةةةد واختيةةةةةةةةةةةةةةار االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيات يةةةةةةةةةةةةةةتم تشةةةةةةةةةةةةةةجيع المجموعةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةى 
اسةةةةةةةةةةتخدام مةةةةةةةةةةا يملكةةةةةةةةةةون للحصةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةا يريةةةةةةةةةةدون االسةةةةةةةةةةتخدام االمثةةةةةةةةةةل، ال يجةةةةةةةةةةب ان 
تةةةةةةةةةرفض الكفةةةةةةةةةاءة و علةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةرغم مةةةةةةةةةن تفسةةةةةةةةةيرات عديةةةةةةةةةدة للكفةةةةةةةةةةاءة فانهةةةةةةةةةا يمكةةةةةةةةةن تعريفهةةةةةةةةةةا 

علةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةاتج اكثةةةةةةةةةر بمةةةةةةةةةدخالت اقةةةةةةةةةل )رفةةةةةةةةةع الكفةةةةةةةةةاءة  علةةةةةةةةةى انهةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةدرة علةةةةةةةةةى "الحصةةةةةةةةةول
 الى اعلى مستوى(" 

عمليةةةةةةةةة صةةةةةةةةنع القةةةةةةةةرار التةةةةةةةةى تتسةةةةةةةةم بالمشةةةةةةةةاركة والشةةةةةةةةمول يمكةةةةةةةةن ان تةةةةةةةةؤدي الةةةةةةةةى اكتشةةةةةةةةاف 
مةةةةةةةةةةةةةةوارد غيةةةةةةةةةةةةةةر ظةةةةةةةةةةةةةةاهرة كةةةةةةةةةةةةةةان يمكةةةةةةةةةةةةةةن ان تضةةةةةةةةةةةةةةيع باسةةةةةةةةةةةةةةتخدام اسةةةةةةةةةةةةةةلوب صةةةةةةةةةةةةةةنع قةةةةةةةةةةةةةةرار 

 دكتاتورى. ال بد ان تعلم المؤسسة ان اشراك الجميع فى القرارات. 
 

 سادسة :التمويل في المؤسسات الصحفية الوحدة ال

تسعى كل مؤسسة صحفية لزيادة دخلها والعمل على موازنة الدخل على منصرف وتحقيق 
األرباح وكل مؤسسة تحاول أن تزيد مواردها لتزيد استثماراتها ومصروفاتها وتتقدم خطوة إلى 
األمام وهذا هو مقياس لنجاح اإلدارة في المؤسسة الصحفية وفيما يلي نتحدث عن كل من 

 واردها مصروفات الصحيفة وم
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 أوال : فيما يتعلق بمصروفات المؤسسة الصحفية فأنها تكاد تنحصر في ثالثة أنواع رئيسية هي : 

المصروفات الثابتة : وتشمل أجور ومرتبات المحررين والفنيين والكتاب وكافة العاملين  -1
داراتها والموظفين وأقساط التامين وقيمة ايجارات المباني واذا كانت المؤسسة تستاجر مبان لال

 ومطابعها ومخازنها  ...الخ 
المصروفات المتغيرة : وتشمل ثمن الورق واألحبار والموارد الطباعية المختلفة ونفقات  -2

 توزيع الصحف وقيمة الضرائب وما شابه ذلك 
االستثمارات الجديدة الخاصة بالتوسع في إنشاءات جديدة واحالل الجديد محل القديم  -3

 حفية وغير ذلك وتطوير خدمات المؤسسة الص
ثانيا : أما موارد الصحيفة فتكاد تنحصر في خمسة مصادر رئيسية مشروعة ومصدر سادس 

 غير مشروع وهي على النحو التالي :
التوزيع واالشتراكات :  يعتبر التوزيع من المصادر االساسية اليرادات الصحيفة  -1

نقدا سواء عن طريق االشتراكات  فالصحف تطبع اوال قبل كل شىء ليشتريها القراء ويدفعوا ثمنها
التي تدفع مقدما لمدة زمنية معينة على العنوان الذي يحدده المشترك او عن طريق البيع بالنسخة 

بواسطة الباعة في الشوارع واكشاك بيع الصحف واستالم الثمن في الحال ومن الصعب ان تامل  
توزيع في الواقع هو الدعامة الصحيفة في ان تبقى في السوق دون ان يكون لها توزيع فال

االساسية ألية صحيفة تريد البقاء والنمو  وال يعد التوزيع مؤشرا لنفوذ الصحيفة فحسب ولكنه 
 يعتبر اهم قياس لقيمتها كمشروع يراد له البقاء .

وتوزيع الصحيفة اذا اريد لها ان تكون ناجحة اليعدو ان يكون عملية تخطية يتبع فيها االسلوب 
لذي يهدف الى الحصول على اكبر عدد من المشترين يتناسب حدها االدنى مع مستوى العلمي ا

الصحيفة مقارنة بمستوى منافسيها ثم االستثمار باعلى قدر من الزيادة في مجموع المشترين وفيما 
يتعلق بايرادات التوزيع فانه التوجد سلعة ارخص من الصحيفة اليومية في اي بلد من بالد العالم 

غيف الخبز ومع هذا فان الصحيفة تعتمد في مراحلها االولى على ايرادات التوزيع بصورة سوى ر 
اكثر من اعتمادها على ايرادات االعالنات وكلما توغلت الصحيفة بالقدم تبرز اهمية العالقة 
السببية بين ايرادات التوزيع وايرادات االعالنات وضرورة ايجاد التوازن بينهما وتختلف نسبة 

 دات التوزيع على االيراد الكلي للصحيفة ايرا
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االعالنات : يعتبر الدخل من االعالنات من المصادر االساسية مو موارد المؤسسة  -2

الصحفية ومن المسلم به في اقتصاديات صناعة الصحافة انه البالد المتقدمة ،تصبح حصيلة 
عتمد في ميزانيتها اعتمادا االعالنات هي االساس المالي الذي تستند اليه المؤسسة الصحفية وت

جوهريا علية حيث تبلغ نسبة الدخل من االعالن اكثر من نصف االيراد الكلي للصحيفة وليس 
من شك فان الوظيفة االساسية للصحافة هي االعالم باوسع معانيه ومع هذا منذ ايامها االولى 

رة والتحرير حول تؤدي الصحافة بجانب ذلك وظيفة االعالن وقد ثار جدل طويل بين االدا
االعالنات واعتبرها البعض العمود الفقري للصحيفة الذي الغنى عنه لوجودها المالي لمواصلة 
الصدور ومواجهة المنافسة مع الصحف االخرى واعتبرها البعض االخر دخيلة على الصحيفة 

مؤيدي ويجب افساح المجال للمادوة التحريرية والرسالة الصحفية وكان النصر لهذا الجدل ل
االعالنات حيث لمس اصحاب الصحف والمعلنون فوائد االعالنات وشجعها ذلك على افساح 
الصحف صدرها لالعالنات حتى ذهب بعضها تخصيص الجزء االكبر من مساحتها لالعالنات 
ويتذرع رجال االدارة في بعض الصحف بانه اذا كانت الصحيفة تصدر لخدمة القراء فان 

القراء كما ان االعتماد على رصيد ودخل كبير للصحيفة يفيدها في  االعالنات تنشر لخدمة
اجتذاب كبار الكتاب والمحررين الممتازين والمحافظة على حياتها وذلك خدمة غير مباشرة للقراء 

 الذين يحرصون على حياة الصحيفة التي يفضلونها ودوام رسالتها 
فة مطابعها في غير اوقات الطباعة التجارية ونشر الكتب تستغل المؤسسات الصحي -3

طباعة صحفها في عمليات الطباعة التجارية لحساب االخرين لطبع بعض الكتب والمجالت 
والمنشورات والمطبوعات الدعائية وغيرها وهذه العمليات التجارية تدر على الدار الصحيفة ارباحا 

سات الصحفية كبيرة  فضال على انها التترك مطابعها معطلة دون جدوى وبالنسبة للمؤس
المصرية فقد استطاعت ان تجعل من عمليات الطباعة التجارية موردا يسد جانبا من العجز 
المالي اذا كانت التحقق ربحا كما استطاعت هذه المؤسسات ان تتوسع فيعمليات الطباعة 

 التجارية وان تضها في خطتها كمورد هامتحرص عليه وتزيده بعدا عاما بعد عام .
الموارد المالية من الطباعة التجارية لحساب االخرين ونشر الكتب تمثل نسبة من والشك ان 

الدخل تساعد على انعاش المؤسسات الصحفة ماليا واقتصاديا وتزيد بالتالي من قدرة الدار 
 الصحفية وتجعلها اقدر على االنفاق في تحسين التحرير واالخرا  والطباعة ...الخ
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ض اجهزة الصحيفة لحساب االخرين وتمثل هذه العمليات العمليات الخاصة بتشغيل بع -4
موردا جديدا من الموارد المالية للصحف اتاح استخدام الدور الصحفية الجهزة ومعدات عصرية 
التتوافر االللمؤسسات الصحفية الكبرى مثل الحاسب االلي الكمبيوتر والميكروفيلم وما شابه ذلك 

الوقت الفائض عن حاجة المؤسسة الصحفية الى جانب واساس االستفادة من هذه االجهزة هو 
 الخبرات التي اكتسبها العاملون في هذا الميدان 

بيع المرتجعات من نسخ الصحيفة ومخلفات الطباعة ومن الموارد المادية للمؤسسات  -5
الصحفية كذلك الخاصة في دول العالم النامي وااليرادات الناشئة عن بيع المرتجعات من نسخ 

ة وكذلك االيرادات الناشئة من بيع الدشت المتخلف عن طباعة  الصحيفة  ولهذين الصحيف
العنصرين وضع خاص في صحافة الدول النامية ومنها مصر نظرا لالرتفاع سعر الورق في 
السوق المحلية وبالنسبة للدشت المتخلف عن عمليات الطباعة يتم بيعه بين الحين واالخر حتى 

في المخازن اكثر من ثمنه ويتم بيع المرتجعات من الصحف في معظم ال يتكلف االحتفاظ به 
البلدان النامية بالمزاد الستخدام اوراقها في لف السلع والبضائع وغير ذلك وفي البلدان المتقدمة 

 صناعيا يتم اعادة تصنيع المرتجعات ورقا جديد 
حيث توجد موارد غير مشروعة : كانت المصادر السابق عرضا هي موارد مشروعة  -6

موارد اخرى غير مشروعة تستطيع بعض الصحف الهابطة الحصول عليها وتتمثل في الرشوة 
من االفراد او الهيئات او الحكومات  ومصادر اخرى ...فهو رشوة وان اختلفت المسميات فقد 
تقوم سفارة دولة اجنبية لطباعة نشرة اسبوعية من عدة صفحات او طباعة كتيب انيق بين الحين 

الخر في مطبعة صحيفة معينة ثم تجمع ثمنا لهذه العملية البسيطة اضعاف تكاليفها وقد تكون وا
المساعدة بصورة نقدية مباشرة او رشوة مكشوفة ولكن ينبغي التفرقة بين المساعدات والرشاوي 
التي تقدم للصحف بطرق غي شرعية وغير علنية  وبين النوع المشروع لسد العجز المالي لبعض 

ف او امداد الحكومة للصحف بمعونة تاسيس او مساعدة سنوية او تعويض خسائر الصح
الصحيفة باعطائها االعالنات الحكومية او توقيع عقود االشتراك في عدد كبير ن النسخ الى 

 غير ذلك من المعونات التي تقدم بطريقة علنية شرعية 
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ل المؤسسات االعالمية ومنها ما وفي الدول العربية بصفة عامة نقف امام نماذ  عدة من تموي
 (6)يلي؛

 
االذاعات المسموعة والمرئية والتي يتم تمويلها كامال من قبل اغلبية الحكومات العربية  -1

 والبعض منها يستخدم االعالن وتسويق المواد االعالمية كوسيلة لتغطية جزء من النفقات.
حقيقتها ذات اهداف تجارية المؤسسات الصحفية ودور النشر الخاصة والتي هي في  -2

 وتستطيع تغطية تكاليفها من االعالن، او بالدعم المباشر وغير المباشر من الحكومات.
المؤسسات الصحفية شبه الخاصة هي مؤسسات ذات طبيعة حكومية ولكن لها استقاللها  -3

 االداري والمالي والتي تستطيع ان تغطي نفقاتها من نشاطها التجاري.
الصحفية ودور النشر الحكومية وهي التي تصدر صحفا ومجالت عن  المؤسسات -4

 مؤسسات لها عالقاتها المباشرة بوزارات االعالم التي تقوم بتغطية اي عجز في الميزانيات.
 

 الوحدة السابعة :تنمية القدرات في المؤسسات الصحفية 

لماضية واليزال عددا من :شهد العالم خالل السنوات ا العنصر البشري في المؤسسات االعالمية
المتغيرات االساسية والتي طالت مختلف جوانب الحياة المعاصرة ، ومست كافة المؤسسات 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية في دول العالم على اختالف درجتها في التقدم والنمو وكذلك 

من دول العالم الى اثرت تلك المتغيرات على هيكل القيم ونسق العالقات المجتمعية في كثير 
الحد الذي برر القول بانه نعيش االن عالم جديد مختلف كل االختالف عن سابقه والذي سار 
عبر القرون وفي بداية الثمانينات من هذا القرن .وفي خضم هذه التغيرات بدا االهتمام بالموارد 

ذي تقوم به تلك الموارد البشرية بتزايد في المنظمات المعاصرة حيث تبنت اإلدارة الدور المهم ال
في المساعدة على تحقيق اهداف المنظمات من جانب اخر فقد شاع استخدام مفاهيم اإلدارة 
االستراتيجية في منظمات االعمال غيرها من المنظمات الهادفة الى تحقيق نتائج واهداف محددة 

نطقي بين ادارة الموارد باستخدام الموارد البشرية والمادية والتقنية ومن ثم التزاو  وهو امر م
البشرية وبين اإلدارة االستراتيجية وترجع استجابة الحكومات في الدول عامة للتدخل في حماية 
العامل ومدى اهمية هذا العنصر في االنتا  او العملية االنتاجية وضرورة العمل على حمايته 
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ت تطورا في امكانياتها وقدرتها ورعايته هو وافرا داسرته اذ انه مما الشك فيه ان االلة مهما بلغ
في العملية االنتاجية اال انها اليمكن ان تحل محل العنصر البشري الذي يعود له الفضل في 
تصنيعها واختراعها )ابتكارها( وسيظل هذا العنصر عامال هاما واساسيا في عوامل االنتا  ما 

علماء والكتاب في الدول عامة .اذن بقيت الحياة وهذا ما يؤكده الواقع وتزكيه النتائج ويدعمه ال
يمكننا القول ان ظهور الموارد البشرية يعود الى عهد الثورة الصناعية التي بدورها خلفت عدة 
اسباب اظهرت مدى اهمية هذا العنصر في كل الحركات سواء اكانت عمالية )انتاجية ( ام غير 

 ذلك 

وذلك لعدة ة كبيرة في المستويات التدريب لعال  نقاط الضعف يكون له تأثير كبير وحاج
 (7)أسباب؛

 
أوال : كثيةةةةةةةةةةةةرا مةةةةةةةةةةةةا تكةةةةةةةةةةةةون هنةةةةةةةةةةةةاك مهةةةةةةةةةةةةارات ومعةةةةةةةةةةةةارف أساسةةةةةةةةةةةةية للعمةةةةةةةةةةةةل ومفقةةةةةةةةةةةةودة لةةةةةةةةةةةةدى 

 الموظف.
ثانيةةةةةةةةا : عةةةةةةةةدم تةةةةةةةةدريب المسةةةةةةةةتويات األدنةةةةةةةةى فةةةةةةةةي الهةةةةةةةةرم الةةةةةةةةوظيفي يعنةةةةةةةةي قيةةةةةةةةام المسةةةةةةةةتويات 
األعلةةةةةةةةةةى باإلشةةةةةةةةةةةراف الةةةةةةةةةةةدقيق علةةةةةةةةةةى عمةةةةةةةةةةةل المسةةةةةةةةةةةتويات األدنةةةةةةةةةةى، وربمةةةةةةةةةةةا القيةةةةةةةةةةةام بةةةةةةةةةةةبعض 

 أعمالهم وذلك يترتب عليه إهمال المستويات األعلى ألعمالهم األصلية.
قةةةةةةةد يكةةةةةةةون الموظةةةةةةةف قةةةةةةةادرا علةةةةةةةى القيةةةةةةةام بعملةةةةةةةه ولكننةةةةةةةا ندربةةةةةةةه علةةةةةةةى القيةةةةةةةام بأعمةةةةةةةال يقةةةةةةةوم 
بهةةةةةةةا غيةةةةةةةره وذلةةةةةةةك لكةةةةةةةي نةةةةةةةتمكن مةةةةةةةن تةةةةةةةدوير المةةةةةةةوظفين مةةةةةةةن عمةةةةةةةل آلخةةةةةةةر. هةةةةةةةذا أسةةةةةةةلوب   

 متبع في كثير من سياسات اإلدارة الحديثة .
ير المةةةةةةةةةةوظفين بةةةةةةةةةةين أعمةةةةةةةةةةال مختلفةةةةةةةةةةة يكةةةةةةةةةةون لةةةةةةةةةةه جوانةةةةةةةةةةب إيجابيةةةةةةةةةةة عديةةةةةةةةةةدة عمليةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةدو 

منهةةةةةةةةةا: عةةةةةةةةةدم شةةةةةةةةةعور الموظةةةةةةةةةف بالملةةةةةةةةةل نتيجةةةةةةةةةة قيامةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةنفس العمةةةةةةةةةل لسةةةةةةةةةنوات وسةةةةةةةةةنوات، 
وتنميةةةةةةةةة خبةةةةةةةةرات مختلفةةةةةةةةة لةةةةةةةةدى العةةةةةةةةاملين بمةةةةةةةةا يمكةةةةةةةةنهم مةةةةةةةةن ت قلةةةةةةةةد مناصةةةةةةةةب إداريةةةةةةةةة عليةةةةةةةةا، 

فةةةةةةةةي وكةةةةةةةةذلك عةةةةةةةةدم تمركةةةةةةةةز الخبةةةةةةةةرة فةةةةةةةةي شةةةةةةةةخص واحةةةةةةةةد والقةةةةةةةةدرة علةةةةةةةةى تغطيةةةةةةةةة أي نقةةةةةةةةص 
العةةةةةةةاملين. هنةةةةةةةاك نةةةةةةةوع  خةةةةةةةر مةةةةةةةن التةةةةةةةدريب وهةةةةةةةو مةةةةةةةا يطلةةةةةةةق عليةةةةةةةه التطةةةةةةةوير وهةةةةةةةو تةةةةةةةدريب 
العةةةةةةةةةةاملين علةةةةةةةةةةى المهةةةةةةةةةةارات واألعمةةةةةةةةةةال التةةةةةةةةةةي تمكةةةةةةةةةةنهم فةةةةةةةةةةي المسةةةةةةةةةةتقبل مةةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةةدرة علةةةةةةةةةةى 
تقلةةةةةةةةةد مناصةةةةةةةةةب أعلةةةةةةةةةى والنجةةةةةةةةةاح فيهةةةةةةةةةا. فةةةةةةةةةالكثير مةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةركات تةةةةةةةةةدرب المةةةةةةةةةوظفين علةةةةةةةةةى 
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قلةةةةةةةةةةد مناصةةةةةةةةةةب إداريةةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةةين المهةةةةةةةةةةارات اإلداريةةةةةةةةةةة للمةةةةةةةةةةدير لكةةةةةةةةةةي يكونةةةةةةةةةةوا قةةةةةةةةةةادرين علةةةةةةةةةةى ت
تحتةةةةةةةةةةةا  المؤسسةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةدريب هةةةةةةةةةةةو وسةةةةةةةةةةةيلة لزيةةةةةةةةةةةادة انتمةةةةةةةةةةةاء المةةةةةةةةةةةوظفين وتحفيةةةةةةةةةةةزهم علةةةةةةةةةةةى 
العمةةةةةةةةةةةل ومسةةةةةةةةةةةاعدتهم فةةةةةةةةةةةي تنميةةةةةةةةةةةة انفسةةةةةةةةةةةهم داخةةةةةةةةةةةل وخةةةةةةةةةةةار  العمةةةةةةةةةةةل. هةةةةةةةةةةةذا النةةةةةةةةةةةوع مةةةةةةةةةةةن 
التةةةةةةةةةةدريب قليةةةةةةةةةةل جةةةةةةةةةةدا ونةةةةةةةةةةادر. مثةةةةةةةةةةل قيةةةةةةةةةةام المؤسسةةةةةةةةةةة بتةةةةةةةةةةدريب المةةةةةةةةةةوظفين علةةةةةةةةةةى بعةةةةةةةةةةض 

ارة أمةةةةةةةةةةةوالهم بمةةةةةةةةةةةا يحقةةةةةةةةةةةق لهةةةةةةةةةةةم اسةةةةةةةةةةةتقرار اللغةةةةةةةةةةةات األجنبيةةةةةةةةةةةة، أو تقةةةةةةةةةةةوم بتةةةةةةةةةةةدريبهم علةةةةةةةةةةةى إد
مةةةةةةةةةةةادي بعةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةدخول فةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةن التقاعةةةةةةةةةةةد، أو تةةةةةةةةةةةأهيلهم لمرحلةةةةةةةةةةةة التقاعةةةةةةةةةةةد عنةةةةةةةةةةةد قربهةةةةةةةةةةةا 
بتعةةةةةةةةريفهم بمةةةةةةةةا يمكةةةةةةةةنهم مةةةةةةةةن االسةةةةةةةةتمتاع بتلةةةةةةةةك الفتةةةةةةةةرة. باإلضةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةى التةةةةةةةةأثير التحفيةةةةةةةةزي 
الهائةةةةةةةةةل لقيةةةةةةةةةام المؤسسةةةةةةةةةة بهةةةةةةةةةذا التةةةةةةةةةدريب فةةةةةةةةةإن نمةةةةةةةةةو الموظةةةةةةةةةف فكريةةةةةةةةةا واسةةةةةةةةةتقراره العةةةةةةةةةائلي 

بنةةةةةةةةةةةةاءه يجعلةةةةةةةةةةةةه أكثةةةةةةةةةةةةر قةةةةةةةةةةةةدرة علةةةةةةةةةةةةى العطةةةةةةةةةةةةاء والنجةةةةةةةةةةةةاح فةةةةةةةةةةةةي العمةةةةةةةةةةةةل. بعةةةةةةةةةةةةض ونجةةةةةةةةةةةةاح أ
المؤسسةةةةةةةةات قةةةةةةةةةد تسةةةةةةةةةاعد موظفيهةةةةةةةةا علةةةةةةةةةى دراسةةةةةةةةةة أي شةةةةةةةةيء حتةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةو كةةةةةةةةان بعيةةةةةةةةةدا عةةةةةةةةةن 
مجةةةةةةةال العمةةةةةةةل ألن هةةةةةةةذا   ين مةةةةةةةي فكةةةةةةةره ويجعلةةةةةةةه يسةةةةةةةتغل وقتةةةةةةةه فةةةةةةةي شةةةةةةةيء جيةةةةةةةد بةةةةةةةدال مةةةةةةةن 

ا اسةةةةةةةةةةتغالله بصةةةةةةةةةةورة سةةةةةةةةةةيئة. هةةةةةةةةةةذه الةةةةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي األمةةةةةةةةةةور التةةةةةةةةةةي ال عالقةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةة
بالعمةةةةةةةةةةل بصةةةةةةةةةةورة مباشةةةةةةةةةةرة قةةةةةةةةةةد يةةةةةةةةةةتم عقةةةةةةةةةةدها بعةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةاعات العمةةةةةةةةةةل وقةةةةةةةةةةد تسةةةةةةةةةةاهم فيهةةةةةةةةةةا 
المؤسسةةةةةةةةةةة جزئيةةةةةةةةةةا مثةةةةةةةةةةل أن تتحمةةةةةةةةةةل نصةةةةةةةةةةف التكلفةةةةةةةةةةة ويتحمةةةةةةةةةةل الموظةةةةةةةةةةف البةةةةةةةةةةاقي وذلةةةةةةةةةةك 

 لضمان الجدية في التدريب.
 

 أهمية التدريب لألفراد
التةةةةةةةةةةدريب هةةةةةةةةةةام لنةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةأفراد وهنةةةةةةةةةةاك الكثيةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةي تفيةةةةةةةةةةدنا فةةةةةةةةةةي 

مهارتنةةةةةةةةا فةةةةةةةةي العمةةةةةةةةل وفةةةةةةةةي الحيةةةةةةةةاة. فةةةةةةةةالكثير منةةةةةةةةا يحتةةةةةةةةا  لتنميةةةةةةةةة مهاراتةةةةةةةةه وتطةةةةةةةةوير  تنميةةةةةةةةة
ذاتةةةةةةةةه فةةةةةةةةي كافةةةةةةةةة المجةةةةةةةةاالت اإلداريةةةةةةةةة او الفنيةةةةةةةةة أو تعلةةةةةةةةم تقنيةةةةةةةةات حديثةةةةةةةةة مةةةةةةةةا أو اكتسةةةةةةةةاب 

 المعارف إلى  خر الموضوعات المرتبطة بمهارات العمل.
 نجاح وفشل التدريب

يخفةةةةةةةةةةةى العةةةةةةةةةةةدد الهائةةةةةةةةةةةل للةةةةةةةةةةةدورات  نجةةةةةةةةةةةاح التةةةةةةةةةةةدريب لةةةةةةةةةةةيس بمجةةةةةةةةةةةرد عقةةةةةةةةةةةد دورة تدريبيةةةةةةةةةةةة وال
التدريبيةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةي تفشةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةةةةق أهةةةةةةةةةةدافها. إن هةةةةةةةةةةدف الةةةةةةةةةةدورة التدريبيةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةو تنميةةةةةةةةةةة 
مهةةةةةةةةةةارات المتةةةةةةةةةةدربين أو زيةةةةةةةةةةادة معةةةةةةةةةةرفتهم بمةةةةةةةةةةا يقيةةةةةةةةةةدهم فةةةةةةةةةةي عملهةةةةةةةةةةم أو حيةةةةةةةةةةاتهم وبالتةةةةةةةةةةالي 
فةةةةةةةةإن عةةةةةةةةدم قةةةةةةةةدرة المتةةةةةةةةدربين علةةةةةةةةى االسةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةن الةةةةةةةةدورة التدريبيةةةةةةةةة يعتبةةةةةةةةر فشةةةةةةةةال للةةةةةةةةدورة 

إذا قامةةةةةةةةةةةةت المؤسسةةةةةةةةةةةةة بعقةةةةةةةةةةةةد دورات تدريبيةةةةةةةةةةةةة لالرتقةةةةةةةةةةةةاء بالجانةةةةةةةةةةةةب اإلداري ثةةةةةةةةةةةةم  التدريبيةةةةةةةةةةةةة.
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لةةةةةةةةةم يسةةةةةةةةةتخدم المتةةةةةةةةةدربين مةةةةةةةةةا تعلمةةةةةةةةةوه مةةةةةةةةةن مهةةةةةةةةةارات فةةةةةةةةةي عملهةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةإن الةةةةةةةةةدورة التدريبيةةةةةةةةةة 
 تكون قد فشلت. هناك الكثير من األسباب لفشل الدورة التدريبية كلها

يعقةةةةةةةةةةةةةد لمجةةةةةةةةةةةةةرد الةةةةةةةةةةةةةدورة التدريبيةةةةةةةةةةةةةة ال عالقةةةةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةةةةةا بالعمةةةةةةةةةةةةةل: كثيةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةةدورات  -أ
اسةةةةةةةةةةةةةةتهالك ميزانيةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةدريب دون االهتمةةةةةةةةةةةةةةام باختيةةةةةةةةةةةةةةار الةةةةةةةةةةةةةةدورات المناسةةةةةةةةةةةةةةبة ودراسةةةةةةةةةةةةةةة 

 االحتياجات التدريبية
الةةةةةةةةةدورة التدريبيةةةةةةةةةة نظريةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةدا: قةةةةةةةةةد يكةةةةةةةةةون المةةةةةةةةةدرب علةةةةةةةةةى درايةةةةةةةةةة بالخلفيةةةةةةةةةة النظريةةةةةةةةةة  -ب

 لموضوع التدريب ولكنه ليس له خبرة عملية في الموضوع.
الةةةةةةةةتعلم: البةةةةةةةةد مةةةةةةةةن التأكةةةةةةةةد مةةةةةةةةن قابليةةةةةةةةة المتةةةةةةةةدربين المتةةةةةةةةدربون لةةةةةةةةيس لةةةةةةةةديهم رغبةةةةةةةةة فةةةةةةةةي  -ث

للتةةةةةةةةةدريب فةةةةةةةةةبعض المةةةةةةةةةديرين لةةةةةةةةةن يغيةةةةةةةةةر أسةةةةةةةةةاليبه اإلداريةةةةةةةةةة ولةةةةةةةةةو حضةةةةةةةةةر مئةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةدورات 
 اإلدارية ألنه ال يظن أن نظريات اإلدارة يمكن تطبيقها في عالمه.

المةةةةةةةةةةادة التدريبيةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةيئة: كثيةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةةدربين يحةةةةةةةةةةاول اسةةةةةةةةةةتغالل المةةةةةةةةةةادة التدريبيةةةةةةةةةةة  - 
هةةةةةةةةةةا وال يحةةةةةةةةةةاول تغييرهةةةةةةةةةةا حسةةةةةةةةةةب نوعيةةةةةةةةةةة المتةةةةةةةةةةدربين. هةةةةةةةةةةذا يكةةةةةةةةةةون لةةةةةةةةةةه تةةةةةةةةةةأثير التةةةةةةةةةةي يملك

سةةةةةةةةيء فالمتةةةةةةةةدرب يريةةةةةةةةد مثةةةةةةةةاال قريبةةةةةةةةا لواقعةةةةةةةةه. بةةةةةةةةل الكثيةةةةةةةةر مةةةةةةةةن المةةةةةةةةدربين يسةةةةةةةةتخدم مةةةةةةةةادة 
تدريبيةةةةةةةةةة منقولةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةبكة الدوليةةةةةةةةةة وبالتةةةةةةةةةالي تكةةةةةةةةةون األمثلةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن واقةةةةةةةةةع  خةةةةةةةةةر وبيئةةةةةةةةةة 

 وال للمتدربمختلفة وتكون المادة التدريبية غير مناسبة ال للمدرب 
المةةةةةةةةةةدرب غيةةةةةةةةةةر قةةةةةةةةةةادر علةةةةةةةةةةى توصةةةةةةةةةةيل المعلومةةةةةةةةةةات أو تنميةةةةةةةةةةة المهةةةةةةةةةةارات: قةةةةةةةةةةد يكةةةةةةةةةةون  -ح

سةةةةةةةةةةةبب الفشةةةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةةةو عةةةةةةةةةةةدم قةةةةةةةةةةةدرة المةةةةةةةةةةةدرب علةةةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةةةرح الموضةةةةةةةةةةةوع واسةةةةةةةةةةةتخدام أسةةةةةةةةةةةاليب 
 التدريب.

المةةةةةةةةةةةةدرب لةةةةةةةةةةةةيس مهتمةةةةةةةةةةةةا بتةةةةةةةةةةةةدريب المتةةةةةةةةةةةةدربين: يجةةةةةةةةةةةةب أن يكةةةةةةةةةةةةون المةةةةةةةةةةةةدرب حريصةةةةةةةةةةةةا  -خ
 يحتاجونها.على خرو  المتدربين وقد اكتسبوا المهارات التي 

بيئةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةل ال تسةةةةةةةةةاعد المتةةةةةةةةةدربين علةةةةةةةةةى تطبيةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةا تعلمةةةةةةةةةوه: هةةةةةةةةةذه  فةةةةةةةةةة وأي  فةةةةةةةةةة  -د
حيةةةةةةةةةةةث يكتسةةةةةةةةةةةب المتةةةةةةةةةةةدرب مهةةةةةةةةةةةارات ومعةةةةةةةةةةةارف جيةةةةةةةةةةةدة ثةةةةةةةةةةةم عنةةةةةةةةةةةد عودتةةةةةةةةةةةه لعملةةةةةةةةةةةه يجةةةةةةةةةةةد 

 الجميع يرفض أن يسمح له باستخدام هذه المهارات
 التدريب الداخلي والتدريب الخارجي

بةةةةةةةةه العةةةةةةةةاملون فةةةةةةةةةي المؤسسةةةةةةةةة لةةةةةةةةةزمالئهم او التةةةةةةةةدريب الةةةةةةةةداخلي هةةةةةةةةةو التةةةةةةةةدريب الةةةةةةةةذي يقةةةةةةةةةوم 
مرؤوسةةةةةةةيهم. هةةةةةةةذا النةةةةةةةةوع مةةةةةةةن التةةةةةةةةدريب قةةةةةةةد ال نهةةةةةةةةتم بةةةةةةةه بينمةةةةةةةةا لةةةةةةةه فوائةةةةةةةةد كثيةةةةةةةرة. التةةةةةةةةدريب 
الةةةةةةةةةةداخلي   ينمةةةةةةةةةةي مهةةةةةةةةةةارات المةةةةةةةةةةدرب والمتةةةةةةةةةةدرب ويقةةةةةةةةةةوي العالقةةةةةةةةةةة بينهمةةةةةةةةةةا إذا تةةةةةةةةةةم بطريقةةةةةةةةةةة 



 

25 
 

سةةةةةةةةةةةةليمة. فةةةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةةةدريب الةةةةةةةةةةةةداخلي يكةةةةةةةةةةةةون التركيةةةةةةةةةةةةز علةةةةةةةةةةةةى تطبيقةةةةةةةةةةةةات الموضةةةةةةةةةةةةوع فةةةةةةةةةةةةي 
اكلها. المةةةةةةةةةةةدرب فةةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةةدريب الةةةةةةةةةةةداخلي يكةةةةةةةةةةةون أكثةةةةةةةةةةةر حرصةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةى المؤسسةةةةةةةةةةةة ومشةةةةةةةةةةة

 تنمية مهارات
لمتةةةةةةةةةةدربين.   يعيةةةةةةةةةةب التةةةةةةةةةةدريب الةةةةةةةةةةداخلي عةةةةةةةةةةدم خبةةةةةةةةةةرة المةةةةةةةةةةدرب الكافيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةدريب أو  

عةةةةةةةدم تقبةةةةةةةل المتةةةةةةةدربين لفكةةةةةةةرة أن يكةةةةةةةون زمةةةةةةةيال لهةةةةةةةم هةةةةةةةو المةةةةةةةدرب. لةةةةةةةذلك فقةةةةةةةد يكةةةةةةةون مةةةةةةةن 
وكةةةةةةةةةذلك يمكةةةةةةةةةةن أن يراعةةةةةةةةةةى المناسةةةةةةةةةب تةةةةةةةةةةدريب هةةةةةةةةةؤالء المةةةةةةةةةةدربين علةةةةةةةةةةى مبةةةةةةةةةادئ التةةةةةةةةةةدريب. 

أن يكةةةةةةةةون المةةةةةةةةدرب دائمةةةةةةةةا فةةةةةةةةي موقةةةةةةةةع وظيفةةةةةةةةي أعلةةةةةةةةى مةةةةةةةةن المتةةةةةةةةدربين أو أن نةةةةةةةةتمكن مةةةةةةةةن 
خلةةةةةةةةةةةق البيئةةةةةةةةةةةةة والثقافةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةي تتقبةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةتعلم مةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةزمالء. مةةةةةةةةةةةةن مخةةةةةةةةةةةةاطر التةةةةةةةةةةةةدريب 
الةةةةةةةةةةةةداخلي أال يقةةةةةةةةةةةةوم المةةةةةةةةةةةةدرب بالتحضةةةةةةةةةةةةير الجيةةةةةةةةةةةةد للتةةةةةةةةةةةةدريب مةةةةةةةةةةةةن المراجةةةةةةةةةةةةع والمصةةةةةةةةةةةةادر 

ذا قةةةةةةةةةد يةةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةةى نقةةةةةةةةةل عةةةةةةةةةادات العمةةةةةةةةةل المختلفةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةل يعتمةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةى خبرتةةةةةةةةةه فقةةةةةةةةةط وهةةةةةةةةة
الخاطئةةةةةةةةةةةةة للمتةةةةةةةةةةةةدربين. هةةةةةةةةةةةةذه المشةةةةةةةةةةةةكلة يمكةةةةةةةةةةةةن تالفيهةةةةةةةةةةةةا بتةةةةةةةةةةةةدريب المةةةةةةةةةةةةدربين واإلشةةةةةةةةةةةةراف 
علةةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةةدريب للتأكةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةن أن البةةةةةةةةةةرامج معةةةةةةةةةةدة بشةةةةةةةةةةكل جيةةةةةةةةةةد. علةةةةةةةةةةى الجانةةةةةةةةةةب اآلخةةةةةةةةةةر 
يتميةةةةةةةةةز التةةةةةةةةةدريب الخةةةةةةةةةارجي بةةةةةةةةةأن المةةةةةةةةةدربين قةةةةةةةةةد يكةةةةةةةةةون لةةةةةةةةةديهم خبةةةةةةةةةرة أوسةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةال 

يةةةةةةةةةةةةة )أو عمليةةةةةةةةةةةةة( أعمةةةةةةةةةةةةق. التةةةةةةةةةةةةدريب الخةةةةةةةةةةةةارجي يضةةةةةةةةةةةةيف التةةةةةةةةةةةةدريب ولةةةةةةةةةةةةديهم خلفيةةةةةةةةةةةةة نظر 
أفكةةةةةةةةةارا مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةار  المؤسسةةةةةةةةةة ويسةةةةةةةةةمح للعةةةةةةةةةاملين برؤيةةةةةةةةةة وجهةةةةةةةةةة نظةةةةةةةةةر أخةةةةةةةةةرى واالطةةةةةةةةةالع 
علةةةةةةةةةى الجديةةةةةةةةةد. التةةةةةةةةةدريب الخةةةةةةةةةارجي قةةةةةةةةةد يتةةةةةةةةةوفر بةةةةةةةةةه وسةةةةةةةةةائل تدريبيةةةةةةةةةة غيةةةةةةةةةر متةةةةةةةةةوفرة فةةةةةةةةةي 
المؤسسةةةةةةةةةةة نفسةةةةةةةةةةها. الةةةةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةي يشةةةةةةةةةةارك فيهةةةةةةةةةةا أكثةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةن مؤسسةةةةةةةةةةة تتةةةةةةةةةةيح 

نةةةةةةةةةةةاقش والتحةةةةةةةةةةةاور وتبةةةةةةةةةةةادل الخبةةةةةةةةةةةرات واالطةةةةةةةةةةةالع علةةةةةةةةةةةى تجةةةةةةةةةةةارب مؤسسةةةةةةةةةةةات للمتةةةةةةةةةةةدربين لت
أخةةةةةةةةةةرى باإلضةةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةةى بنةةةةةةةةةةاء عالقةةةةةةةةةةات عمةةةةةةةةةةل جيةةةةةةةةةةدة. التةةةةةةةةةةدريب الخةةةةةةةةةةارجي قةةةةةةةةةةد يعيبةةةةةةةةةةه 
الناحيةةةةةةةةةةةة التجاريةةةةةةةةةةةة بمعنةةةةةةةةةةةى أن الجهةةةةةةةةةةةة القائمةةةةةةةةةةةة بالتةةةةةةةةةةةدريب قةةةةةةةةةةةد ال تهةةةةةةةةةةةتم كثيةةةةةةةةةةةرا بنتةةةةةةةةةةةائج 

نمةةةةةةةةةةا تهةةةةةةةةةةتم بمجةةةةةةةةةةرد عقةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةدورة والحصةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةى المقابةةةةةةةةةةل المةةةةةةةةةةادي. مةةةةةةةةةةن  التةةةةةةةةةةدريب واب
عيةةةةةةةةةةةةوب التةةةةةةةةةةةةدريب الخةةةةةةةةةةةةارجي اتبةةةةةةةةةةةةاع جهةةةةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةةةةدريب أحيانةةةةةةةةةةةةا ألسةةةةةةةةةةةةلوب خلةةةةةةةةةةةةق دورات 
تدريبيةةةةةةةةةةةةة بمسةةةةةةةةةةةةميات جذابةةةةةةةةةةةةة وجديةةةةةةةةةةةةدة فةةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةةين أن المحتةةةةةةةةةةةةوى التةةةةةةةةةةةةدريبي هةةةةةةةةةةةةو نفةةةةةةةةةةةةس 
المحتةةةةةةةةةةةةوى لةةةةةةةةةةةةدورات تدريبيةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةبق وأن قةةةةةةةةةةةةدمت مةةةةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةةةةل وشةةةةةةةةةةةةارك فيهةةةةةةةةةةةةا العةةةةةةةةةةةةاملون. 

حتةةةةةةةةةةةوى التةةةةةةةةةةةدريب الخةةةةةةةةةةةارجي قةةةةةةةةةةةد يعيبةةةةةةةةةةةه بعةةةةةةةةةةةد األمثلةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةن واقةةةةةةةةةةةع المؤسسةةةةةةةةةةةة وبعةةةةةةةةةةةد الم
التةةةةةةةةةةةةةةدريبي عةةةةةةةةةةةةةةن احتياجةةةةةةةةةةةةةةات المتةةةةةةةةةةةةةةدربين. لكةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةن التةةةةةةةةةةةةةةدريب الةةةةةةةةةةةةةةداخلي والخةةةةةةةةةةةةةةارجي 
مميةةةةةةةةةةةزات وعيةةةةةةةةةةةوب ولةةةةةةةةةةةذلك فإنةةةةةةةةةةةه ينبغةةةةةةةةةةةي وجةةةةةةةةةةةود كالهمةةةةةةةةةةةا بشةةةةةةةةةةةكل متكامةةةةةةةةةةةل. فالتةةةةةةةةةةةدريب 
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الةةةةةةةةةداخلي يفضةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةي األمةةةةةةةةةور التةةةةةةةةةي يسةةةةةةةةةتطيع الخبيةةةةةةةةةر بهةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي المؤسسةةةةةةةةةة نقلهةةةةةةةةةا لمةةةةةةةةةن 
و أن يقةةةةةةةةةةةةوم هةةةةةةةةةةةةم أقةةةةةةةةةةةةل خبةةةةةةةةةةةةرة مثةةةةةةةةةةةةل أن ينقةةةةةةةةةةةةل المشةةةةةةةةةةةةرف أو المهنةةةةةةةةةةةةدس خبةةةةةةةةةةةةرة للفنيةةةةةةةةةةةةين أ

المةةةةةةةةةةةةدير اإلداري بتةةةةةةةةةةةةدريب العةةةةةةةةةةةةاملين فةةةةةةةةةةةةي القطاعةةةةةةةةةةةةات الفنيةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى الجوانةةةةةةةةةةةةب اإلداريةةةةةةةةةةةةة 
وهكةةةةةةةةةةذا. أمةةةةةةةةةةا التةةةةةةةةةةدريب الخةةةةةةةةةةارجي فتظهةةةةةةةةةةر قيمتةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةةةةة المتخصصةةةةةةةةةةة 

 والدورات المتعلقة بعلوم او تطبيقات حديثة.
 
 لوحدة الثامنة :خصائص المشروع الصحفي ا

: يقصد بالمؤسسة الصحفية المنشأة او الهيئة التي تتولى اصدار الصحف المؤسسة الصحفية 
او الصحيفة وتتخذ هذه الوحدة االقتصادية الشكل القانوني وتختار الكيان االداري الذي يتالئم مع 
اعتبارات كثيرة وتقوم المؤسسة الصحفية بالعمل على تحقيق مجموعة من الوظائف االبداعية 

وبالتحرير  الصحفي واالعالن والتوزيع ويتصل االفراد ببعضهم من اجل المرتبطة بالمضمون 
تقديم خدمة صحفية تبرز في شكل جريدة او مجلة او اعالن او خدمات صحفية خاصة تحقق 

 اهدافهم الخاصة والعامة في ظل ترتيب منظم لالفراد والتقنيات المستخدمة 

 والهداف المؤسسة الصحفية بعدان :

تعلق بمضمون الرسالة االعالمية ويتضمن عددا من االهداف الفرعية يمكن البعد االول :ي
 حصرها في االتي :

 دعم المبادىء واالسس التي يقوم عليها المجتمع 

 رفع المستوى الفكري والثقافي ونشر الوعي السياسي لتكوين راي عام مستنير 

 
 (8)يتميز المشروع الصحفي

عةةةةةةةةةةن المشةةةةةةةةةةاريع االخةةةةةةةةةةرى فةةةةةةةةةةي مفاصةةةةةةةةةةل عةةةةةةةةةةدة، فضةةةةةةةةةةرورات العمةةةةةةةةةةل الصةةةةةةةةةةحفي تقةةةةةةةةةةةتضي  
معرفةةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةةةذه المفاصةةةةةةةةةةةةل او الخصةةةةةةةةةةةةائص فالةةةةةةةةةةةةذي يبنةةةةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةةةةنعا  لالجهةةةةةةةةةةةةزة الكهربائيةةةةةةةةةةةةة 
لةةةةةةةةةيس كالةةةةةةةةةذي يؤسةةةةةةةةةس لصحةةةةةةةةةةيفة. والةةةةةةةةةذي يسةةةةةةةةةعى الةةةةةةةةةى تأسةةةةةةةةةيس قنةةةةةةةةةاة مرئيةةةةةةةةةة أو محطةةةةةةةةةة 

                                                           
 (ملزمة جامعة بغداد 8
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اذاعيةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةيس كالةةةةةةةةةةةةةذي يسةةةةةةةةةةةةةعى الةةةةةةةةةةةةةى تأسةةةةةةةةةةةةةيس صةةةةةةةةةةةةةحيفة مقةةةةةةةةةةةةةةروءة. وفةةةةةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةةةةةةروع 
في يجةةةةةةةةةةةةب االخةةةةةةةةةةةةذ باالعتبةةةةةةةةةةةةةار الكثيةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةن الجوانةةةةةةةةةةةةب عنةةةةةةةةةةةةد تكةةةةةةةةةةةةوين المشةةةةةةةةةةةةةروع الصةةةةةةةةةةةةح

المعنةةةةةةةةةةي والتةةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةةةتند الةةةةةةةةةةى مقةةةةةةةةةةةومات وخصةةةةةةةةةةائص تميزهةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةن الصةةةةةةةةةةناعات االخةةةةةةةةةةرى 
فضةةةةةةةةةةةال عةةةةةةةةةةةن عالقةةةةةةةةةةةة المشةةةةةةةةةةةروع بالنظةةةةةةةةةةةام االجتمةةةةةةةةةةةاعي والسياسةةةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةةةائم. ولكةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةتم 
معرفةةةةةةةةةةةة خصةةةةةةةةةةةائص المشةةةةةةةةةةةروع الصةةةةةةةةةةةحفي تقتضةةةةةةةةةةةي الضةةةةةةةةةةةرورة معرفةةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةةل الصحةةةةةةةةةةةةيفة 

النظةةةةةةةةةةةةام المؤسسةةةةةةةةةةةةاتي وعالقةةةةةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةةةةك المؤسسةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةالمحيط الةةةةةةةةةةةةذي توجةةةةةةةةةةةةد فيةةةةةةةةةةةةه، ضةةةةةةةةةةةةمن 
فالمؤسسةةةةةةةةة الصةةةةةةةةحفية هةةةةةةةةي جةةةةةةةةزء صةةةةةةةةغير مةةةةةةةةن محةةةةةةةةيط كبةةةةةةةةةير متمةةةةةةةةثال  بالبيئةةةةةةةةة االعالميةةةةةةةةة 

 وهي جزء يجب أن يتكامل ويتفاعل مع المتغيرات المحيطة.
 

ان الوصةةةةةةةةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةةةةةةةةى نمةةةةةةةةةةةةةةةةوذ  مؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةاتي واحةةةةةةةةةةةةةةةةةٍد علةةةةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةةةةرغم مةةةةةةةةةةةةةةةةن معرفتنةةةةةةةةةةةةةةةةا أن 
هةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن الميةةةةةةةةةةةزات المشةةةةةةةةةةةتركة مةةةةةةةةةةةا يمكةةةةةةةةةةةن تصةةةةةةةةةةةنيفها ذات لةةةةةةةةةةةون أو المؤسسةةةةةةةةةةةةات كلهةةةةةةةةةةةا ل

نمةةةةةةةةةوذ  واحةةةةةةةةةةد صةةةةةةةةةعب الن مةةةةةةةةةع هةةةةةةةةةذه الميةةةةةةةةةزات المشةةةةةةةةةةتركة توجةةةةةةةةةد العديةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن الميةةةةةةةةةزات 
المختلفةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةال يمكةةةةةةةةةن ايجةةةةةةةةةاد تصةةةةةةةةةنيف مؤسسةةةةةةةةةاتي كةةةةةةةةةاٍف للتمييةةةةةةةةةز بةةةةةةةةةةين المؤسسةةةةةةةةةةات الن 
رمةةةةةةةةةةوز التصةةةةةةةةةةنيف تختلةةةةةةةةةةف بةةةةةةةةةةاختالف المؤسسةةةةةةةةةةات كمةةةةةةةةةةا تختلةةةةةةةةةةف فيمةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةينها المعةةةةةةةةةةايير 

المسةةةةةةةةةةةةةتلزمات والمتغيةةةةةةةةةةةةرات التصةةةةةةةةةةةةنيفية فبةةةةةةةةةةةةةدءا  مةةةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةةةةيرو الةةةةةةةةةةةةذي اعتمةةةةةةةةةةةةد التكنولوجيةةةةةةةةةةةةا و 
كمتغيةةةةةةةةةةةر ممكةةةةةةةةةةةن لتصةةةةةةةةةةةنيف المؤسسةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةرورا  بةةةةةةةةةةةةموديل بارسةةةةةةةةةةةةونز الةةةةةةةةةةةذي ركةةةةةةةةةةةز فيةةةةةةةةةةةه 
علةةةةةةةةةةةةةةى المهةةةةةةةةةةةةةةام واالهةةةةةةةةةةةةةةداف االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةي تصةةةةةةةةةةةةةةنيفه للمؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات وصةةةةةةةةةةةةةةوال  الةةةةةةةةةةةةةةى 

)مؤسسةةةةةةةةةةةةةةات مربحةةةةةةةةةةةةةةة وارنرالةةةةةةةةةةةةةةذي اعتمةةةةةةةةةةةةةةد تصةةةةةةةةةةةةةةنيفا  ثنائيةةةةةةةةةةةةةةا  مثةةةةةةةةةةةةةةل تنةةةةةةةةةةةةةةاقض االهةةةةةةةةةةةةةةداف 
ومؤسسةةةةةةةةةات غيةةةةةةةةةر مربحةةةةةةةةةةة( ويةةةةةةةةةتم التركيةةةةةةةةةز هنةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةى التصةةةةةةةةةنيفات التةةةةةةةةةي يحتةةةةةةةةةا  اليهةةةةةةةةةا 
مةةةةةةةةةةدراء المؤسسةةةةةةةةةةةات المهتمةةةةةةةةةةةين ببنةةةةةةةةةةاء هيكليةةةةةةةةةةةة اجتماعيةةةةةةةةةةةة ذات اهةةةةةةةةةةداف محةةةةةةةةةةةددة يشةةةةةةةةةةةةارك 
فيهةةةةةةةةةةةا االفةةةةةةةةةةةراد والمجموعةةةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةةةى السةةةةةةةةةةةةواء ويسةةةةةةةةةةةةتخدمون فةةةةةةةةةةةي تطةةةةةةةةةةةوير بةةةةةةةةةةةةنائها علةةةةةةةةةةةى 

الةةةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةةةدم تمكةةةةةةةةةةةةن ايةةةةةةةةةةةةة مؤسسةةةةةةةةةةةةةة ان  المسةةةةةةةةةةةةةتلزمات التكنولوجيةةةةةةةةةةةةا ويعةةةةةةةةةةةةود سةةةةةةةةةةةةبب ذلةةةةةةةةةةةةك
تتجاهةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةي تصةةةةةةةةةةةةةنيفها العناصةةةةةةةةةةةةةر الداخليةةةةةةةةةةةةةة االربةةةةةةةةةةةةةةعة التاليةةةةةةةةةةةةةة البنيةةةةةةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةةةةةةة 
واالهةةةةةةةةةةةةةةةةداف واالفةةةةةةةةةةةةةةةةراد والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةا، والشةةةةةةةةةةةةةةةةةكل االتةةةةةةةةةةةةةةةةي يبةةةةةةةةةةةةةةةةةين العناصةةةةةةةةةةةةةةةةر األربةةةةةةةةةةةةةةةةةةعة 
المةةةةةةةةةةةةذكورة: وفضةةةةةةةةةةةةال  عةةةةةةةةةةةةن العناصةةةةةةةةةةةةر المةةةةةةةةةةةةذكورة الداخليةةةةةةةةةةةةة األربعةةةةةةةةةةةةة وهياكةةةةةةةةةةةةل المؤسسةةةةةةةةةةةةة 

ر ملموسةةةةةةةةةةةة ونظةةةةةةةةةام تيسةةةةةةةةةةيرها المنشةةةةةةةةةط لهةةةةةةةةةةذه الهياكةةةةةةةةةل هنةةةةةةةةةةاك وطاقمهةةةةةةةةةا البشةةةةةةةةةةري كعناصةةةةةةةةة
 ثالثة عناصر ضرورية لبناء الهوية؛
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األهةةةةةةةةةةةةةةةداف: ضةةةةةةةةةةةةةةةرورة االعتمةةةةةةةةةةةةةةةاد علةةةةةةةةةةةةةةةى المهمةةةةةةةةةةةةةةةة أو المشةةةةةةةةةةةةةةةةروع لتكةةةةةةةةةةةةةةةوين الهويةةةةةةةةةةةةةةةة - 1
 المؤسسةية وذلك الرتبةاط الماهية بالفعل )أي من اجل ماذا ؟(.

ا وهةةةةةةةةةةي المبةةةةةةةةةةادئ القةةةةةةةةةةيم: هةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةي تحةةةةةةةةةةدد دوافةةةةةةةةةةع عمةةةةةةةةةةل المؤسسةةةةةةةةةةة وشةةةةةةةةةةكل ادائهةةةةةةةةةة- 2
 واالعتقادات والتصورات )أي لماذا وكيف؟(.

السةةةةةةةةةةةلوكيات: وهةةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةةةةكل البعةةةةةةةةةةةد العملةةةةةةةةةةةي للهويةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةةكل العةةةةةةةةةةةرف أو - 3
التقةةةةةةةةةةةةةةةةةةاليد والعةةةةةةةةةةةةةةةةةادات المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةخصةالرادة كينونتهةةةةةةةةةةةةةةةةةا. والمشةةةةةةةةةةةةةةةةةروع االعالمةةةةةةةةةةةةةةةةةي والسةةةةةةةةةةةةةةةةةيما 
المشةةةةةةةةةةةروع الصحةةةةةةةةةةةفي يتكامةةةةةةةةةةل أساسةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةع النظةةةةةةةةةةام االجتمةةةةةةةةةةاعي اكثةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةن أي مشةةةةةةةةةةروع 
اخةةةةةةةةةةةر وعنةةةةةةةةةةةد البنةةةةةةةةةةةاء التنظيمةةةةةةةةةةةي للمؤسسةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةحفية يجةةةةةةةةةةةب ان نضةةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةةي اعتبةةةةةةةةةةةةارنا 
فضةةةةةةةةةةةال عةةةةةةةةةةةن العناصةةةةةةةةةةةر الداخليةةةةةةةةةةةة االربعةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةي ذكةةةةةةةةةةةرت سةةةةةةةةةةةابقا، الخصةةةةةةةةةةةائص العامةةةةةةةةةةةة 

 للمؤسسة الصحفية المعنية، وقد حةدد )دينيس ماكويل( هذه المعالم
 فيما يلي

ي شةةةةةةةةةةةةةةكل إن المؤسسةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةحفية تهةةةةةةةةةةةةةةتم اساسةةةةةةةةةةةةةةا بانتةةةةةةةةةةةةةةا  وتوزيةةةةةةةةةةةةةةع المعرفةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةة -1
معلومةةةةةةةةةةةةات وافكةةةةةةةةةةةةار، وثقةةةةةةةةةةةةةافة، وذلةةةةةةةةةةةةك لتلبيةةةةةةةةةةةةة الحاجةةةةةةةةةةةةات االجتماعيةةةةةةةةةةةةةالتي تشةةةةةةةةةةةةكل فةةةةةةةةةةةةي 

 مجموعها حاجات االفراد.
تقةةةةةةةةةةدم القنةةةةةةةةةةوات االتصةةةةةةةةةةالية بةةةةةةةةةةين النةةةةةةةةةةاس بعضةةةةةةةةةةها البةةةةةةةةةةةعض، مرسةةةةةةةةةةةال  الةةةةةةةةةةى مستقبةةةةةةةةةةةل،  -2

فةةةةةةةةةردا  الةةةةةةةةةى المجتمةةةةةةةةةع والةةةةةةةةةى المؤسسةةةةةةةةةات الموجةةةةةةةةةودة وهةةةةةةةةةي قنةةةةةةةةةوات للفهةةةةةةةةةم وتحةةةةةةةةةددما يجةةةةةةةةةب 
 ن؟.وما يفضل تقديمه ولم

تعمةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةي المجةةةةةةةةةال العةةةةةةةةةام إذ يرتبةةةةةةةةةةط مضةةةةةةةةةمون رسةةةةةةةةةةائلها باالحةةةةةةةةةةداث التةةةةةةةةةي يعيشةةةةةةةةةةها  -3
 الرأي العام الداخلي والخارجي.

مشةةةةةةةةةةةةاركة الجمهةةةةةةةةةةةةور فةةةةةةةةةةةةي المؤسسةةةةةةةةةةةةةات الصحةةةةةةةةةةةةةفية كأعضةةةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةةةي النظةةةةةةةةةةةةام ليسةةةةةةةةةةةةةت  -4
الزاميةةةةةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةةةةةالف غيرهةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةن المؤسسةةةةةةةةةةةةةات االخةةةةةةةةةةةةةرى مثةةةةةةةةةةةةةل التعليميةةةةةةةةةةةةةة أو الدينيةةةةةةةةةةةةةة أو 

مثةةةةةةةةةةةل ممارسةةةةةةةةةةةة للقةةةةةةةةةةةوة أو النفةةةةةةةةةةةوذ. وباالمكةةةةةةةةةةةان تعريةةةةةةةةةةةف المؤسسةةةةةةةةةةةة السياسةةةةةةةةةةةية والعالقةةةةةةةةةةةة الت
الصةةةةةةةةةةةحفية "بانهةةةةةةةةةةةا المنشةةةةةةةةةةةأة أو الهيئةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةي تتةةةةةةةةةةةولى اصةةةةةةةةةةةدار الصةةةةةةةةةةةحف أو الصحةةةةةةةةةةةةيفة، 
وتتخةةةةةةةةةةةةذ هةةةةةةةةةةةةذه الوحةةةةةةةةةةةةدة االقتصةةةةةةةةةةةةادية الشةةةةةةةةةةةةكل القةةةةةةةةةةةةانوني وتختةةةةةةةةةةةةار الكيةةةةةةةةةةةةان االداري الةةةةةةةةةةةةذي 
يةةةةةةةةةةةتالئم مةةةةةةةةةةةةع اعتبةةةةةةةةةةةةارات عديةةةةةةةةةةةةدة" وتقةةةةةةةةةةةةوم المؤسسةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةحفية بالعمةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةى تحقيةةةةةةةةةةةةق 
مجموعةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةن الوظةةةةةةةةةةةةةةائف المرتبطةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةالمضمون والتحةةةةةةةةةةةةةةةرير الصةةةةةةةةةةةةةةحفي واالعةةةةةةةةةةةةةةالن 
والتوزيةةةةةةةةةع ويتصةةةةةةةةةل االفةةةةةةةةةراد عةةةةةةةةةن طريقهةةةةةةةةةا ببعضةةةةةةةةةهم لتقةةةةةةةةةديم خدمةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةحفية تبةةةةةةةةةرز فةةةةةةةةةي 
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شةةةةةةةةةةةةةةكل جريةةةةةةةةةةةةةةدة أو مجلةةةةةةةةةةةةةةة أو اعةةةةةةةةةةةةةةالن أو خةةةةةةةةةةةةةةدمات صحفيةمختصةةةةةةةةةةةةةةة تحقةةةةةةةةةةةةةةق أهةةةةةةةةةةةةةةدافهم 
تلةةةةةةةةةف الخاصةةةةةةةةةة والعامةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي ظةةةةةةةةةل ترتيةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةنظم لالفةةةةةةةةةراد والتقنيةةةةةةةةةات المسةةةةةةةةةتخدمة، وال تخ

المؤسسةةةةةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةةةةةحفية كثيةةةةةةةةةةةةةرا  عةةةةةةةةةةةةةن أيةةةةةةةةةةةةةة مؤسسةةةةةةةةةةةةةةة أخةةةةةةةةةةةةةرى باسةةةةةةةةةةةةةةتثناء وجةةةةةةةةةةةةةود إدارات 
مضةةةةةةةةةةةةافة الةةةةةةةةةةةةى هيكلهةةةةةةةةةةةةا التنظيمةةةةةةةةةةةةي الداء االعمةةةةةةةةةةةةال الصةةةةةةةةةةةةحفية والمهةةةةةةةةةةةةام المجةةةةةةةةةةةةاورة لهةةةةةةةةةةةةا 
ذات الطبيعةةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةةة بهةةةةةةةةةذه المهنةةةةةةةةةة وبصةةةةةةةةةرف النظةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةن أحجةةةةةةةةةام الصةةةةةةةةةحف ينبغةةةةةةةةةي 

ة هةةةةةةةةةي: التحريةةةةةةةةةر، ان يكةةةةةةةةةون لهةةةةةةةةةا ادارات وغالبةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةا تتشةةةةةةةةةابه فةةةةةةةةةي خمسةةةةةةةةةة اقسةةةةةةةةةام رئيسةةةةةةةةة
 واالعالنات، واالنتا ، والتوزيع، والتسويق وادارة االعمال.

والمؤسسةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةحفية تختلةةةةةةةةةةةةف عةةةةةةةةةةةةن غيرهةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةن المؤسسةةةةةةةةةةةةات االخةةةةةةةةةةةةرى فةةةةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةةةةدة 
 جوانب منها

انهةةةةةةةةةةا تقةةةةةةةةةةدم منتجةةةةةةةةةةا  مختلفةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةةواد الصةةةةةةةةةةحفية المطبوعةةةةةةةةةةة يوميةةةةةةةةةةا  أو اسةةةةةةةةةةبوعيا  - 1
 صحفية.ويؤدي عنصر الوقةت دورا  مهما  في العمليةال

ان العةةةةةةةةةةةةةاملين فةةةةةةةةةةةةةي المؤسسةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةحفية يجةةةةةةةةةةةةةب ان يتسةةةةةةةةةةةةةموا بصةةةةةةةةةةةةةفات معينةةةةةةةةةةةةةةمن - 2
 حيث الثقافة والقدرات المهنية،

فالبةةةةةةةةةةةةد ان يجمعةةةةةةةةةةةةوا بةةةةةةةةةةةةةين المعةةةةةةةةةةةةارف العامةةةةةةةةةةةةة والمتخصصةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي المجةةةةةةةةةةةةال االعالمةةةةةةةةةةةةةي 
 والصحفي والمهارة الحركية كالكتابةة

 والتصوير واالخرا .
نةةةةةةةةةةةةةةةةةاء التنظيمةةةةةةةةةةةةةةةةي للمؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة طبيعةةةةةةةةةةةةةةةةة المنةةةةةةةةةةةةةةةةتج الصةةةةةةةةةةةةةةةةةحفي تحةةةةةةةةةةةةةةةةتم ان يكةةةةةةةةةةةةةةةةون الب- 3

الصحةةةةةةةةةةةةةفية بقةةةةةةةةةةةةةطاعاتها كلهةةةةةةةةةةةةا مرنةةةةةةةةةةةةا  وغيرجامةةةةةةةةةةةةد وافقيةةةةةةةةةةةةا ، بعكةةةةةةةةةةةةس المؤسسةةةةةةةةةةةةات االخةةةةةةةةةةةةرى 
 التي ينبغي ان يكون بناؤها شكليا او رسميا وصارما  ورأسيا .

ان المؤسسةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةحفية ايةةةةةةةةةةا  كةةةةةةةةةةان االطةةةةةةةةةةار السياسةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةذي تصةةةةةةةةةةدر فيةةةةةةةةةةه البةةةةةةةةةةد ان - 4
 يكون لها أدوار ومسؤوليات

 اجتماعية .
 وحدة التاسعة :الهيكل التنظيمي في المؤسسات الصحفية ال

 الهيكل التنظيمي

organization structure هو عبارة عن مخطط لتوزيع المهام واألنشطة على العاملين في ،
المنظمة، وتوكيل المهام لهم وفق التخصص تحت اإلشراف والتنسيق سعيا  لتحقيق أهداف 
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المؤسسي، أي أّنه يمكن اعتباره خريطة توّضح خطة عمل المنظمة، ويسمى أيضا  بالنظام 
المنظمة و لية توزيع العمل والمهام على األفراد للوصول إلى األهداف المنشودة، وتعتمد هيكلة 

 المنظمة على أهدافها التي تتطلع لتحقيقه

ظمة إلى فروع ويؤدي الهيكل التنظيمي دورا  هاما  في توزيع المسؤولّيات على األفراد، وتقسيم المن
ودوائر أو مجموعات عمل، وكما أّنها تترك أثرا  واضحا  على العمل التنظيمّي؛ كونها تتوّلى 
مسؤولية السيطرة على إجراءات التشغيل القياسّية والروتين والتحّكم بها، وكما أّنها تحدد على من 

 تقع عاتق مسؤولية عمليتي صنع واتخاذ القرار.

 يمكّونات الهيكل التنظيم -
 العامل البشري: ويلعب هذا العامل دورا  مهما  في تحديد العالقات بين أفراد المنظمة الواحدة.

العامل المادي: يهتم هذا العامل بوحدات المنظمة، وتحديد التجهيزات التي تطلبها كل وحدة من 
 وحدات المنظمة.

ي تحديد الشكل القانوني العامل القانوني: ويعتبر هذا العامل من أهم العوامل نظرا  لدوره ف
 للمنظمة، حيث قد تكون شركة أسهم، أو شركات قابضة، أو غيرها.

العامل المالي: وي عنى هذا العامل بالكشف عن مصادر رأس المال التي تّمد المؤسسة وتوّزعها 
 حسب الحاجة.

 خطوات بناء الهيكل التنظيمي -
جب أن تتسلسل بها عملّية إنجاز تحديد األهداف: وتشمل هذه الخطوة رسم الخطوات التي ي

 األهداف وتحديد هذه األهداف وعدد األنشطة الواجب توافرها في تحقيق هذه األهداف المنشودة.

 إعداد القوائم التفصيلّية الخاصة بأنشطة المنظمة الواجب إنجازها لتحقيق األهداف المنشودة.

تقسيم المنظمة إلى وحدات إدارّية،  تقسيم المنظمة إلى وحدات إدارّية، تعتمد هذه الخطوة على
وتجميع كل مجموعة من األنشطة المتشابهة تحت نطاق وحدة إدارية واحدة، وتعتمد تقسيم هذه 
الوحدات على مجموعة من األسس ومن بينها التقسيم حسب الوظائف، وحسب المنتج، وحسب 

 العمالء، وحسب المناطق الجغرافّية، وحسب مرحلة اإلنتا .
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عالقات التنظيمية، وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد تقسيم المنظمة إلى وحدات إدارية تحديد ال
ّما  وتلعب دورا  في تحديد ووصف طبيعة العالقات بين األفراد في الوحدات وتكون إما رأسيا  واب
أفقّيا ، وترتبط هذه العالقات فيما بينها باالعتماد على مجموعة من المفاهيم األساسية وهي 

 والمسؤولّية والتفويض والمركزية والالمركزية ونطاق اإلشراف واللجان. السلطة

 رسم العالقات بين الوحدات اإلدارّية.

 اختيار العناصر البشرّية، وتنميتها لغايات إنجاز مهام الوحدات اإلدارّية.

 البدء برسم الهيكل التنظيمي، وي طلق على هذه الرسوم مسمى "الخريطة التنظيمّية".

الدليل التنظيمّي، وي عرف الدليل التنظيمي بأّنه على هيئة كتّيب يشمل في محتواه على  إعداد
تفاصيل خاصة في المنظمة وهي اسمها، وعنوانها، وأهدافها، وسياستها، وهيكلها التنظيمّي وكافة 

 وحداته وتقسيماته.

 
 الوحدة العاشرة : انواع الهياكل التنظيمية في المؤسسات الصحفية 

 نماذ  وقوالب جاهزة الختيار الهيكل التنظيمي للمؤسسات الصحفية ، إذ يختلفيوجد 
هذا الهيكل من مؤسسة إلى أخرى تبعا  لطبيعة المؤسسة وحجمها وظروفها فليس شرطا  أن  

يتطابق الهيكل التنظيمي لصحيفة مع الهيكل لمجلة أو لصحيفة أخرى أو بين الصحف اليومية 
  الرسمية والصحف الحزبية أو المستقلة . أو األسبوعية وبين الصحف

ومن المعروف أن أي صحيفة تتكون من قطاعين رئيسيين هما قطاع اإلدارة وقطاع التحرير 
 يندر  تحتهما إدارات عدة تختلف من صحيفة ألخرى حسب الطبيعة والحاجة .

وعناصر  والهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحفية هو الكيان المتكامل الذي يتكون من اجزاء
متداخلة تقوم بينهما عالقات تبادلية بنية انجاز النشاط وتادية الوظائف التي تحقق في النهاية 

 انتا  المؤسسة وعملها وهدفها 
 وبشىء من التبسيط يمكننا ان نقسم انواع الهياكل التنظيمية:

النوع االول المركزي أو الهرمي أو التنفيذي أو الخطي اليمكن ان ينجح في المؤسسات 
 الصحفية 

اما النوع الثاني فهو الوظيفي اليصلح ايضا ذلك ان االدارات المختلفة بدال ان تتعاون مع 
 بعضها البعض لتجتاز المصاعب التي تتعرض لها فانها تتقوقع واليبقى اذا اال التنظيم الهرمي
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الوظيفي الذي يمكن ان يطبق بنجاح في المؤسسات الصحفية النه كما يتيح الرقابة على 
 االقسام واالدارات المختلفة فانه يسمح بحرية العمل داخل هذه االقسام واالدارات في الوقت نفسه

ويراس االقسام مديرون يكونون مسؤولين بدورهم امام مدير اعلى ولكن لكل مدير من هؤالء 
ين ولكل رئيس منهم مسؤلية وسلطة داخل قسمه ان هذا النوع من التنظيمات هو بال شك المدير 

 االنسب للصحف فانه يتيح الرقبة على االقسام وفي نفس الوقت يسمح بحرية العمل داخل القسم 
 (9)في كثير من المؤسسات يوجد نوعان من الهياكل التنظيمية وهي :

 
ي الهياكةةةةةةةةةةةةةةةل التنظيميةةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةةي تعكةةةةةةةةةةةةةةةس الهياكةةةةةةةةةةةةةةةل التنظيميةةةةةةةةةةةةةةةة الرسةةةةةةةةةةةةةةةمية: وهةةةةةةةةةةةةةةة -1

الهيكةةةةةةةةةةةةةةل التنظيمةةةةةةةةةةةةةةي الرسةةةةةةةةةةةةةةمي للمنظمةةةةةةةةةةةةةةة، والتةةةةةةةةةةةةةةي فيةةةةةةةةةةةةةةه تحةةةةةةةةةةةةةةدد االعمةةةةةةةةةةةةةةال واالنشةةةةةةةةةةةةةةطة 
 وتقسيمها والعالقات الوظيفية والسلطة والمسؤولية.

الهياكةةةةةةةةةل التنظيميةةةةةةةةةة الغيةةةةةةةةةر رسةةةةةةةةةمية: هةةةةةةةةةي عبةةةةةةةةةارة عةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةرائط تنظيميةةةةةةةةةة وهميةةةةةةةةةة  -2
راد العةةةةةةةةةةةاملين بالمنظمةةةةةةةةةةةة، تنشةةةةةةةةةةةأ بطريقةةةةةةةةةةةة عفويةةةةةةةةةةةة نتيجةةةةةةةةةةةة التفاعةةةةةةةةةةةل الطبيعةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةين االفةةةةةةةةةةة

حيةةةةةةةةث اثبةةةةةةةةت )التةةةةةةةةون مةةةةةةةةايو( فةةةةةةةةي دراسةةةةةةةةته ان االفةةةةةةةةراد العةةةةةةةةاملين ينفقةةةةةةةةون جةةةةةةةةزء مةةةةةةةةن وقةةةةةةةةتهم 
فةةةةةةةةةي اداء انشةةةةةةةةةطة اجتماعيةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةيس لهةةةةةةةةةا عالقةةةةةةةةةة بالعمةةةةةةةةةل الرسةةةةةةةةةمي، وتوصةةةةةةةةةل ايضةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةى 

 وجود مبادئ ومعايير وقواعد تحكم هذا النوع من الهياكل التنظيمية.
 

 لتنظيمية الرسمية وهي :يوجد اربعة انواع من الهياكل ا
الهيكةةةةةةةةةةةةةةةل التنفيةةةةةةةةةةةةةةةذي : هةةةةةةةةةةةةةةةو مسةةةةةةةةةةةةةةةتنبط مةةةةةةةةةةةةةةةن االدارة الحديثةةةةةةةةةةةةةةةة، ومبنةةةةةةةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةةةةةةةى  -1

السةةةةةةةةةةلطة المركزيةةةةةةةةةةة الموجةةةةةةةةةةودة فةةةةةةةةةةي اعلةةةةةةةةةةى قمةةةةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةةةةة، وفةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةذه الحالةةةةةةةةةةة يكةةةةةةةةةةون 
هنةةةةةةةةةاك رئةةةةةةةةةيس اعلةةةةةةةةةى واحةةةةةةةةةد يتةةةةةةةةةولى اتخةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةرارات واصةةةةةةةةةدار االوامةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةى المرؤوسةةةةةةةةةين 

منظمةةةةةةةةة مةةةةةةةةن مسةةةةةةةةتوى الةةةةةةةةى اخةةةةةةةةر، ويمتةةةةةةةةاز هةةةةةةةةذا المباشةةةةةةةةرين ثةةةةةةةةم تتةةةةةةةةدر  السةةةةةةةةلطة بطريقةةةةةةةةة 
النمةةةةةةةةةةوذ  بالوضةةةةةةةةةةوح والبسةةةةةةةةةةاطة وتسةةةةةةةةةةير السةةةةةةةةةةلطة فيةةةةةةةةةةه بخطةةةةةةةةةةوط مسةةةةةةةةةةتقيمة مةةةةةةةةةةن االعلةةةةةةةةةةى 
الةةةةةةةةةةى االسةةةةةةةةةةفل، وتكةةةةةةةةةةون المسةةةةةةةةةةؤولية محةةةةةةةةةةددة واعتمةةةةةةةةةةاده علةةةةةةةةةةى النظةةةةةةةةةةام واطاعةةةةةةةةةةة االوامةةةةةةةةةةر 

 والتعليمات الصادرة من الرؤساء الى المرؤوسين، اما ما يؤخذ عليه هو:
 )أي عدم الفصل بين الوظائف االدارية والفنية( يهمل مبدأ التخصص -أ

                                                           
 (ملزمة جامعة بغداد 9
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يبةةةةةةةةةةالغ فةةةةةةةةةةي اهميةةةةةةةةةةة الرؤسةةةةةةةةةةاء االداريةةةةةةةةةةين بمةةةةةةةةةةنحهم سةةةةةةةةةةلطة كاملةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي التصةةةةةةةةةةرف  -ب
 في المسائل الداخلة في نطاق اختصاصهم.

يحمةةةةةةةةةل كبةةةةةةةةةار االداريةةةةةةةةةين مسةةةةةةةةةؤوليات تزيةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةن طةةةةةةةةةاقتهم النهةةةةةةةةةم يتولةةةةةةةةةون البةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةي  - 
 المسائل االدارية والفنية

 الدارات واالقسام اال اذا فرضها اداري قوي.يتعذر تحديد ا -د
 يتعذر فيه تحقيق التعاون والتنسيق بين االدارات المختلفة. -ه
الهيكةةةةةةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةةةةةةوظيفي : اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتنبطه فريةةةةةةةةةةةةةةةةةدريك تةةةةةةةةةةةةةةةةةايلور حينمةةةةةةةةةةةةةةةةةا وضةةةةةةةةةةةةةةةةةع االدارة  -2

العلميةةةةةةةةةةة وبةةةةةةةةةةين ان االعمةةةةةةةةةةال يجةةةةةةةةةةب ان تخضةةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةةى التخصةةةةةةةةةةص وتقسةةةةةةةةةةيم العمةةةةةةةةةةل، وان 
مةةةةةةةةةال اليدويةةةةةةةةةة واالعمةةةةةةةةةال الذهنيةةةةةةةةةة واعمةةةةةةةةةال تنفيذيةةةةةةةةةة االعمةةةةةةةةةال يمكةةةةةةةةةن تصةةةةةةةةةنيفها الةةةةةةةةةى االع

واعمةةةةةةةةةةةال فنيةةةةةةةةةةةة واعمةةةةةةةةةةةال استشةةةةةةةةةةةارية واعمةةةةةةةةةةةال منصةةةةةةةةةةةبية، ومعنةةةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةةةذا ان العمةةةةةةةةةةةل 
يجةةةةةةةةةةةةب ان يؤديةةةةةةةةةةةةه المتخصةةةةةةةةةةةةص فيةةةةةةةةةةةةه، وان التخصةةةةةةةةةةةةص هةةةةةةةةةةةةو القاعةةةةةةةةةةةةدة االساسةةةةةةةةةةةةية فةةةةةةةةةةةةي 

 تأدية االعمال، ويتميز هذا النوع من التنظيم بما يلي :
قسةةةةةةةةةةةةةام واالدارات الوظيفيةةةةةةةةةةةةةة بأسةةةةةةةةةةةةةتخدام االفةةةةةةةةةةةةةادة مةةةةةةةةةةةةةن مبةةةةةةةةةةةةةدئ التخصةةةةةةةةةةةةةص داخةةةةةةةةةةةةةل اال -ا

 الخبراء والمختصين.
 امكان ايجاد طبقة من العمال المدربين على تأدية المهام واالعمال –ب 

امكةةةةةةةةةةةةةان تكةةةةةةةةةةةةةوين طبقةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةن المالحظةةةةةةةةةةةةةين تسةةةةةةةةةةةةةتطيع ان تقةةةةةةةةةةةةةوم باالشةةةةةةةةةةةةةراف علةةةةةةةةةةةةةى  - 
 االعمال.

تحقيةةةةةةةةةةةةةةق التعةةةةةةةةةةةةةةاون والتنسةةةةةةةةةةةةةةيق بةةةةةةةةةةةةةةين االفةةةةةةةةةةةةةةراد والرؤسةةةةةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةةةةةي االقسةةةةةةةةةةةةةةام المختلفةةةةةةةةةةةةةةة  -د
 والحصول على المعلومات من مصادرها المتخصصة 

 سهولة الرقابة واالشراف على االعمال  -ه
تمكةةةةةةةةةين الةةةةةةةةةرئيس االداري مةةةةةةةةةن الحصةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةاعدة اداريةةةةةةةةةة وفنيةةةةةةةةةة تمكنةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةن  -و

 معالجة قضايا المنظمة 
 على هذا التنظيم ما يلي :ومن جهة اخرى يعاب 

صةةةةةةةةةةةعوبة فةةةةةةةةةةةرض النظةةةةةةةةةةةام فةةةةةةةةةةةي مسةةةةةةةةةةةتويات الةةةةةةةةةةةدنيا مةةةةةةةةةةةن التنظةةةةةةةةةةةيم ممةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةؤدي الةةةةةةةةةةةى  -ا
 الفوضى االدارية.
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الميةةةةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةةةةى التهةةةةةةةةةةةةةةةرب مةةةةةةةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةةةةةةةؤولية حيةةةةةةةةةةةةةةةث ان السةةةةةةةةةةةةةةةلطة مشةةةةةةةةةةةةةةةاعية بةةةةةةةةةةةةةةةين  –ب 
الرؤسةةةةةةةةةةاء، بمعنةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةدم وضةةةةةةةةةةوح السةةةةةةةةةةلطة والمسةةةةةةةةةةؤولية نتيجةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةداخل نطةةةةةةةةةةاق اشةةةةةةةةةةراف 

 الفنيين والتنفيذيين.
كةةةةةةةةةةةل االستشةةةةةةةةةةةاري: هةةةةةةةةةةةذا النةةةةةةةةةةةوع مةةةةةةةةةةةن التنظةةةةةةةةةةةيم يجمةةةةةةةةةةةع بةةةةةةةةةةةين مزايةةةةةةةةةةةا التنطةةةةةةةةةةةيم الهي -3

التنفيةةةةةةةةةذي مةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةث اسةةةةةةةةةتقامة سةةةةةةةةةبل المسةةةةةةةةةؤولية، ومةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةث السةةةةةةةةةلطة الموحةةةةةةةةةدة التةةةةةةةةةي 
تسةةةةةةةةتخدم فةةةةةةةةي توجيةةةةةةةةه االعمةةةةةةةةال، وبةةةةةةةةين مزايةةةةةةةةا التنظةةةةةةةةيم الةةةةةةةةوظيفي مةةةةةةةةن حيةةةةةةةةث االفةةةةةةةةادة مةةةةةةةةن 

ؤسةةةةةةةةةةةةاء التخصةةةةةةةةةةةةص واسةةةةةةةةةةةةتخدام طبقةةةةةةةةةةةةة الخبةةةةةةةةةةةةراء الفنيةةةةةةةةةةةةين الةةةةةةةةةةةةذين يقومةةةةةةةةةةةةون بمسةةةةةةةةةةةةاعدة الر 
االداريةةةةةةةين فةةةةةةةي المسةةةةةةةائل التةةةةةةةي لهةةةةةةةا طبيعةةةةةةةة فنيةةةةةةةة والتةةةةةةةي تحتةةةةةةةا  الةةةةةةةى استشةةةةةةةارة مةةةةةةةن حيةةةةةةةث 

 تأديتها 
 ومزايا هذا النوع من التنظيم :

 السلطة محددة. -ا
 االفادة من مبدأ التخصص.  –ب 

تقويةةةةةةةةة مركةةةةةةةةز الرؤسةةةةةةةةاء االداريةةةةةةةةين بوجةةةةةةةةود مسةةةةةةةةاعدين فنيةةةةةةةةين فةةةةةةةةي مسةةةةةةةةائل التةةةةةةةةي لهةةةةةةةةا  - 
 طبيعة متخصصة

لومةةةةةةةةةات فنيةةةةةةةةةةة لمراكةةةةةةةةةز اتخةةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةرارات ممةةةةةةةةةةا يجعلهةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةادرة علةةةةةةةةةى اتخةةةةةةةةةةاذ تةةةةةةةةةوفير مع -د
 قرارات اكثر فاعلية.

زيةةةةةةةةةادة خبةةةةةةةةةرة وتجةةةةةةةةةارب طبقةةةةةةةةةة االداريةةةةةةةةةين نتيجةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةالراء الفنيةةةةةةةةةة ممةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةؤدي الةةةةةةةةةى  -هةةةةةةةةةة 
 تنمية طبقة الرؤساء االداريين الذين يتميزون بالسلطة االدارية والخبرة الفنية

 التنظيم :ولكن ما يعاب على هذا النوع من 
االحتكةةةةةةةةةةةةةاك بةةةةةةةةةةةةةين طبقةةةةةةةةةةةةةة االداريةةةةةةةةةةةةةين والفنيةةةةةةةةةةةةةين، اذا ان مهمةةةةةةةةةةةةةة الفنيةةةةةةةةةةةةةين تقتصةةةةةةةةةةةةةر  -أ

علةةةةةةةةةى تقةةةةةةةةةديم النصةةةةةةةةةح والتوجيةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةى التنفيةةةةةةةةةذيين الةةةةةةةةةذين يملكةةةةةةةةةون السةةةةةةةةةلطة التنفيذيةةةةةةةةةة ممةةةةةةةةةا 
 يؤدي الى الصراع في المنظمة.

ميةةةةةةةةةةةةل الفنيةةةةةةةةةةةةين الةةةةةةةةةةةةى ممارسةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةلطة التنفيذيةةةةةةةةةةةةة وهةةةةةةةةةةةةذا يةةةةةةةةةةةةؤدي الةةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةةداخل  -ب
 اب في تتابعها. السلطة واضطر 

صةةةةةةةةةةةةةةةعوبة تحديةةةةةةةةةةةةةةةد مجةةةةةةةةةةةةةةةال ومةةةةةةةةةةةةةةةدى السةةةةةةةةةةةةةةةلطة فةةةةةةةةةةةةةةةي االسةةةةةةةةةةةةةةةتعانة بخبةةةةةةةةةةةةةةةرة الفنيةةةةةةةةةةةةةةةين  –  
 االستشاريين من قبل التنفيذيين.
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هيكةةةةةةةةةةةةل التنظةةةةةةةةةةةةيم الشةةةةةةةةةةةةبكي: بموجةةةةةةةةةةةةب هةةةةةةةةةةةةذا النمةةةةةةةةةةةةوذ  يتواجةةةةةةةةةةةةد تنظةةةةةةةةةةةةيم مركةةةةةةةةةةةةزي  -4
صةةةةةةةةةغير يعتمةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةى منظمةةةةةةةةةات اخةةةةةةةةةرى غيةةةةةةةةةره للقيةةةةةةةةةام بةةةةةةةةةبعض االنشةةةةةةةةةطة مثةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةات 
والبحةةةةةةةةةةةةوث واالنتةةةةةةةةةةةةا  والتوزيةةةةةةةةةةةةع والتسةةةةةةةةةةةةويق والنقةةةةةةةةةةةةل واي اعمةةةةةةةةةةةةال اخةةةةةةةةةةةةرى رئيسةةةةةةةةةةةةية وذلةةةةةةةةةةةةك 

رة علةةةةةةةةى اسةةةةةةةةاس التعاقةةةةةةةةد، وجةةةةةةةةوهر هةةةةةةةةذا النةةةةةةةةوع مةةةةةةةةن التنظةةةةةةةةيم يتمثةةةةةةةةل فةةةةةةةةي مجموعةةةةةةةةة صةةةةةةةةغي
مةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةديرين التنفيةةةةةةةةةذيين يتركةةةةةةةةةز عملهةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةي االشةةةةةةةةةراف علةةةةةةةةةى االعمةةةةةةةةةال التةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةؤدى 
داخةةةةةةةةةةل المنظمةةةةةةةةةةة، وتنسةةةةةةةةةةيق العالقةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةع المنظمةةةةةةةةةةات االخةةةةةةةةةةرى التةةةةةةةةةةي تقةةةةةةةةةةوم باالنتةةةةةةةةةةا  
والمبيعةةةةةةةةةةةةةةةات والتسةةةةةةةةةةةةةةةويق والنقةةةةةةةةةةةةةةةل او أي اعمةةةةةةةةةةةةةةةال اخةةةةةةةةةةةةةةةرى للشةةةةةةةةةةةةةةةبكة التنظيميةةةةةةةةةةةةةةةة، ومةةةةةةةةةةةةةةةن 

أي مةةةةةةةةةةوارد خارجيةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةد مميةةةةةةةةةةزات هةةةةةةةةةةذا النمةةةةةةةةةةوذ  انةةةةةةةةةةه يتةةةةةةةةةةيح لةةةةةةةةةةالدارة امكانيةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةتخدام 
تحتةةةةةةةةةةا  اليهةةةةةةةةةةا المنظمةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةوارد خةةةةةةةةةةام وعمالةةةةةةةةةةة رخيصةةةةةةةةةةة، او قةةةةةةةةةةد تلجةةةةةةةةةةأ المنظمةةةةةةةةةةة 
الةةةةةةةةةى تحسةةةةةةةةةين الجةةةةةةةةةودة مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل اسةةةةةةةةةتخدام خبةةةةةةةةةراء فنيةةةةةةةةةين متخصصةةةةةةةةةين فةةةةةةةةةي تحسةةةةةةةةةين 

 الجودة. 
ومةةةةةةةةةةن الماخةةةةةةةةةةذ الرئيسةةةةةةةةةةية علةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةذا النةةةةةةةةةةوع مةةةةةةةةةةن التنظةةةةةةةةةةيم عةةةةةةةةةةدم وجةةةةةةةةةةود رقابةةةةةةةةةةة مباشةةةةةةةةةةرة 

المباشةةةةةةةةةرة علةةةةةةةةةى جميةةةةةةةةةع العمليةةةةةةةةةات داخةةةةةةةةةل المنظمةةةةةةةةةة،  فةةةةةةةةةاالدارة العليةةةةةةةةةا ال تمتلةةةةةةةةةك السةةةةةةةةةيطرة
فهةةةةةةةةي تلجةةةةةةةةأ الةةةةةةةةى العقةةةةةةةةود الخارجيةةةةةةةةة مةةةةةةةةن اجةةةةةةةةل الةةةةةةةةزام المنظمةةةةةةةةات االخةةةةةةةةرى تنفيةةةةةةةةذ مةةةةةةةةا تةةةةةةةةم 
التعاقةةةةةةةةد عليةةةةةةةةه كةةةةةةةةذلك هةةةةةةةةذا الهيكةةةةةةةةل التنظيمةةةةةةةةي يزيةةةةةةةةد مةةةةةةةةن درجةةةةةةةةة المخةةةةةةةةاطرة علةةةةةةةةى اعمةةةةةةةةال 

 المنظمة من خالل عدم التزام المتعاقدين المنظمة بتنفيذ ما تم االتفاق عليه.
 

 رابعا: خصائص الهيكل الجيد
ان الهةةةةةةةةةةةدف االساسةةةةةةةةةةةي للوظيفةةةةةةةةةةةة التنظيميةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي المنظمةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةةو تسةةةةةةةةةةةهيل مهمةةةةةةةةةةةه االدارة 
فةةةةةةةةةةةةي القيةةةةةةةةةةةةام بتحقيةةةةةةةةةةةةق االهةةةةةةةةةةةةداف المحةةةةةةةةةةةةددة، ويمكةةةةةةةةةةةةن تحديةةةةةةةةةةةةد ان الخصةةةةةةةةةةةةائص الواجةةةةةةةةةةةةب 

 توافرها في أي هيكل تنظيمي فيما يلي:
االسةةةةةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةةةةةن التخصةةةةةةةةةةةةةص : يقتضةةةةةةةةةةةةي مبةةةةةةةةةةةةةدأ التخصةةةةةةةةةةةةص عمةةةةةةةةةةةةةل كةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةرد  -1

ام بأعبةةةةةةةةةةاء وظيفةةةةةةةةةةة واحةةةةةةةةةةدة او يةةةةةةةةةةتم انشةةةةةةةةةةاء وحةةةةةةةةةةدة تنظيميةةةةةةةةةةة مختصةةةةةةةةةةة بكةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةى القيةةةةةةةةةة
عمةةةةةةةةةةةةل، وان يكةةةةةةةةةةةةون باالمكةةةةةةةةةةةةان تشةةةةةةةةةةةةغيل هةةةةةةةةةةةةذا الفةةةةةةةةةةةةرد والوحةةةةةةةةةةةةدة التنظيميةةةةةةةةةةةةة لكةةةةةةةةةةةةل وقةةةةةةةةةةةةت 
العمةةةةةةةةةةةل، هةةةةةةةةةةةذا المبةةةةةةةةةةةدأ يحقةةةةةةةةةةةق بعةةةةةةةةةةةض المزايةةةةةةةةةةةا منهةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةرعة االنجةةةةةةةةةةةاز واتفةةةةةةةةةةةاق العمةةةةةةةةةةةل 

 وخفض في التكلفة.
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االدارات التنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةيق بةةةةةةةةةةةةةةةةةةين اعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةال المنظمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: ان التنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةيق بةةةةةةةةةةةةةةةةةةين جهةةةةةةةةةةةةةةةةةةود  -2
واالقسةةةةةةةةةام المختلفةةةةةةةةةة يمكةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةن القضةةةةةةةةةاء علةةةةةةةةةى التكةةةةةةةةةرار واالزدواجيةةةةةةةةةة، ويجةةةةةةةةةب مالحظةةةةةةةةةة 
ان تعمةةةةةةةةل جميةةةةةةةةع الوحةةةةةةةةدات التنظيميةةةةةةةةة بةةةةةةةةأكبر كفةةةةةةةةاءة ممكنةةةةةةةةة وفةةةةةةةةي وقةةةةةةةةت واحةةةةةةةةد وبشةةةةةةةةكل 
مسةةةةةةةةةتمر ، ذلةةةةةةةةةك الن عمةةةةةةةةةل كةةةةةةةةةل جةةةةةةةةةزئ منهةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةتم عمةةةةةةةةةل الجةةةةةةةةةزء االخةةةةةةةةةر ويعتةةةةةةةةةد عليةةةةةةةةةه، 

لقسةةةةةةةةةةةم المبيعةةةةةةةةةةةات ان يلبةةةةةةةةةةةي  مثةةةةةةةةةةةل ذلةةةةةةةةةةةك قسةةةةةةةةةةةم المبيعةةةةةةةةةةةات وقسةةةةةةةةةةةم االنتةةةةةةةةةةةا ، اذ ال يمكةةةةةةةةةةةن
طلبةةةةةةةةةات المسةةةةةةةةةتهلكين اذ لةةةةةةةةةم يخةةةةةةةةةدم قسةةةةةةةةةم االنتةةةةةةةةةا  هةةةةةةةةةذه الطلبةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةي الوقةةةةةةةةةت المناسةةةةةةةةةب 

 وبالمواصفات المطلوبة.
االهتمةةةةةةةةةةةةةةةةام بالنشةةةةةةةةةةةةةةةةاطات المهمةةةةةةةةةةةةةةةةة للمؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةة: تختلةةةةةةةةةةةةةةةةف نشةةةةةةةةةةةةةةةةاطات المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةة  -3

حسةةةةةةةةةةةةب االولويةةةةةةةةةةةةات ، فهنةةةةةةةةةةةةاك انشةةةةةةةةةةةةطة رئيسةةةةةةةةةةةةية وانشةةةةةةةةةةةةطة ثانويةةةةةةةةةةةةة، فالهيكةةةةةةةةةةةةل التنظيمةةةةةةةةةةةةي 
م خةةةةةةةةةةاص لالنشةةةةةةةةةةطة الرئيسةةةةةةةةةةية مةةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةةث وضةةةةةةةةةةعها فةةةةةةةةةةي مسةةةةةةةةةةتوى الجيةةةةةةةةةةد يعطةةةةةةةةةةي اهتمةةةةةةةةةةا
 اداري مناسب الهميتها.

تحقيةةةةةةةةةةةةةةةق الرقابةةةةةةةةةةةةةةةة التلقائيةةةةةةةةةةةةةةةة: يقضةةةةةةةةةةةةةةةي مبةةةةةةةةةةةةةةةدأ التلقائيةةةةةةةةةةةةةةةة ان ال يتةةةةةةةةةةةةةةةولى المةةةةةةةةةةةةةةةرء  -4
مسةةةةةةةةةؤوليتين ذات تمةةةةةةةةةاس مباشةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةي ان واحةةةةةةةةةد، احةةةةةةةةةدهما تفقةةةةةةةةةد العمةةةةةةةةةل الصةةةةةةةةةفة الرقابيةةةةةةةةةة 

المنظمةةةةةةةةةة هةةةةةةةةو نفسةةةةةةةةةه والمتابعةةةةةةةةة ، مثةةةةةةةةال ذلةةةةةةةةةك: ال يحةةةةةةةةق ان يكةةةةةةةةةون مسةةةةةةةةؤول الشةةةةةةةةةراء فةةةةةةةةي 
الةةةةةةةةةذي يسةةةةةةةةةتلم البضةةةةةةةةةاعة عنةةةةةةةةةد وصةةةةةةةةةولها الةةةةةةةةةى المشةةةةةةةةةروعات، واال قةةةةةةةةةد تتعةةةةةةةةةرض المؤسسةةةةةةةةةة 
الةةةةةةةةةةةةةى الضةةةةةةةةةةةةةرر بسةةةةةةةةةةةةةبب عةةةةةةةةةةةةةدم وجةةةةةةةةةةةةةود رقابةةةةةةةةةةةةةة فعالةةةةةةةةةةةةةة او بسةةةةةةةةةةةةةبب التالعةةةةةةةةةةةةةب او اسةةةةةةةةةةةةةاءة 

 استعمال السلطة.
عةةةةةةةةةةدم االسةةةةةةةةةةراف: ان التوسةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةي التخصةةةةةةةةةةص والرغبةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي التنسةةةةةةةةةةيق والرقابةةةةةةةةةةة  -5

التةةةةةةةةةةوفير يجةةةةةةةةةةب ان ال ينظةةةةةةةةةةر اليةةةةةةةةةةه كهةةةةةةةةةةدف،  لةةةةةةةةةه تكلفتةةةةةةةةةةه، وعلةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةرغم مةةةةةةةةةةن ان مجةةةةةةةةةةرد
اال انةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةن الضةةةةةةةةةةةروري االهتمةةةةةةةةةةةام بةةةةةةةةةةةه، ويعتبةةةةةةةةةةةر الهيكةةةةةةةةةةةل التنظيمةةةةةةةةةةةي جيةةةةةةةةةةةد اذا تمكةةةةةةةةةةةن 
المةةةةةةةةةةةةنظم مةةةةةةةةةةةةن تقةةةةةةةةةةةةدير التكةةةةةةةةةةةةاليف وااليةةةةةةةةةةةةرادات المتوقعةةةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةةاء الوحةةةةةةةةةةةةدات التنظيميةةةةةةةةةةةةةة 
ومةةةةةةةةةن ثةةةةةةةةةم يقةةةةةةةةةرر التقسةةةةةةةةةيمات التنظيميةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي يتوقةةةةةةةةةع ان تكةةةةةةةةةون فوائةةةةةةةةةدها طويلةةةةةةةةةة الجةةةةةةةةةل 

 فه من جهود ونفقات.اكبر مما ستكل
مراعةةةةةةةةةةات الظةةةةةةةةةةروف البيئيةةةةةةةةةةة: تةةةةةةةةةةؤثر الظةةةةةةةةةةروف البيئيةةةةةةةةةةة للمؤسسةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى هيكلهةةةةةةةةةةا  -6

التنظيمةةةةةةةةةةةةي  وبالتةةةةةةةةةةةةالي فةةةةةةةةةةةةةأن الهيكةةةةةةةةةةةةل التنظيمةةةةةةةةةةةةةي الجيةةةةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةةةةو الةةةةةةةةةةةةةذي يةةةةةةةةةةةةتم بةةةةةةةةةةةةةالظروف 
المحليةةةةةةةةةةةةة والتغيةةةةةةةةةةةةرات التةةةةةةةةةةةةي تطةةةةةةةةةةةةرأ عليةةةةةةةةةةةةه، بحيةةةةةةةةةةةةث يتكيةةةةةةةةةةةةف ويسةةةةةةةةةةةةتجيب التنظةةةةةةةةةةةةيم لهةةةةةةةةةةةةذه 
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او القةةةةةةةةةوة العاملةةةةةةةةةة او نةةةةةةةةةوع التكنولوجيةةةةةةةةةا  التغيةةةةةةةةةرات، كةةةةةةةةةالتغيرات التةةةةةةةةةي تطةةةةةةةةةرأ علةةةةةةةةةى االنتةةةةةةةةةا 
 المستخدمة وغيراها من العناصر البيئية المحيطة بالمؤسسة.

 
 ) لالطالع( نموذ  لهيكل تنظيمي لمؤسسة إعالمية

 ** الهيكل التنظيمي لمؤسسة " األهرام " المصرية :
: األهرام المسائي ، نظرا  للمطبوعات المتعددة التي تصدرها مؤسسة " األهرام " المصرية وأهمها 

األهرام ويكلي اإلنجليزية ، األهرام االقتصادي والسياسة الدولية سنحاول تطبيق الهيكل التنظيمي 
 للمؤسسات الصحفية عليها.

 
وتضم الخريطة التنظيمية لها أقساما  فنية وأخرى إدارية ، أما األقسام الفنية فتشمل : التحرير، 

والزنكوغراف، اإلعالنات، التوزيع، الكمبيوتر، الميكروفيلم  التصوير والرسم والخط، المطبعة
المطابع التجارية، تسويق الكتب، مراكز األبحاث ، األرشيف الصحفي واالستماع.أما األقسام 
اإلدارية فتشمل : شئون العاملين ، الحسابات والمخازن .ويضم كل قسم من األقسام السابقة 

مختلفة ، فمثال  جهاز " التحرير " بجريدة األهرام اليومية يشمل عددا  من الوظائف واألقسةةةةام ال
 األقسةةةام التاليةةةة :

 قسم المراجعة )سكرتارية التحرير( -2قسم الدسك المركةةز -1
 قسةةةم التصحيةةةح -4قسم اإلخرا  الصحفي )السكرتارية الفنية -3
 قسم األخبةةار المحليةة -6قسم الدراسات الصحفية -5
 قسم التحقيقات الصحفيةة - 8م األخبار الخارجيةة قس -7
 القسةم األدبةةةةةي -10قسم الحوادث والقضايةا -9

 قسةةةةم الفنةةةون -12القسةم العلمةةةةي -11
 القسةةم الدينةةةةي -14القسم الرياضةةةةي -13
 قسةةةم المحافظةةات -16القسةم الثقافةةةةي -15
 الشئون العربيةةةةقسم  -18قسةةةةم المةةرأة -17
 القسم االقتصةةةةةادي - 20القسةةةم الديبلوماسةةي   -19
   قسم الصفحات المتخصصة -22قسم المكاتةةب الخارجي -21
 قسةةةةم التصويةةةر -24قسةةةم المعلومةةةات -23
 قسم التنظيمةةةات الشعبيةةةة )مجلس الشعب والشورى(. -51
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 داري في المؤسسة الصحفية الوحدة الحادية عشر : الجهاز اال
يضم الجهاز االداري في المؤسسة الصحفية اقساما عدة تختص بشؤون الموظفين والعاملين في 
المؤسسة وتنظم االمور المالية وغيرها وهي التختلف كثيرا عن باقي المؤسسات ويضم هذا 

 الجهاز اقساما عدة منها 
 قسم الشؤون االدارية أو االفراد 

 قسم الشؤون المالية 
 ادارة المشتريات 

 ادارة المخازن 
 االدارة القانونية 

 
 اوال : قسم الشؤون االدارية أو االفراد 

تحتا  المؤسسة الصحفية كاي مؤسسة تجارية أو حكومية الى قسم يدير شؤون االفراد العاملين 
في المؤسسة ، تجري فيه معامالت تعيين الموظفين والعمال واالجازات واالجور والمكافات 
والتامينات والعال  والعقود واعداد الملفات للعاملين فضال عن ضبط الدوام الرسمي فهو يختص 

 ز االعمال كافة التي تتصل بشؤون العاملين في المؤسسة بانجا
 ثانيا : قسم الشؤون المالية والحسابات 

يضم هذا القسم االمور المالية للمؤسسة كلها كالمحاسبة والميزانية والرواتب والمصروفات 
 وشؤون االعالن وحسابات الكلفة والضرائب وغيرها 

 ثالثا: ادارة المشتريات 
دارة القيام باالعمال الخاصة من احتياجات المؤسسة من المشتريات الخاصة تتولى هذه اال

بالمواد الخام ومستلزمات الطباعة مثل الورق واالحبار وااللواح الطباعية واالفالم الحساسة 
 واجهزة الحواسيب الى جانب اعمال المبيعات 

 رابعا ادارة المخازن 
ين المواد الالزمة لتيسير العمل في المؤسسة تختص هذه الدارة في المؤسسات الصحفية بتخز 

مثل الورق واالحبار والمستلزمات كافة التي تختص بالكتابة والطباعة واالدوات المكتبية وقطع 
 الغيار التي تعود الى االجهزة التي تحتويها المؤسسة 

 خامسا : الدارة القانونية 
تي تخص المؤسسة الصحفية فضال عن تختص هذه االدارة  بكل ما يتعلق باشؤون القانونية ال

 القضايا الالمرفوعة من أو ضد المؤسسة الصحفية 
 فضال عن االدارات االخرى في المؤسسة الصحفية وابرزها 



 

39 
 

 
 ادارة العالقات العامة

وتتولى هذه االدارة مهمة تطوير صورة المؤسسة وتحسينها امام الراي العام ذلك عن طريق 
ت العامة والمهنية والمؤتمرات العامة وكذلك المشاركة في اللجان المساهمة في اوجه النشاطا

 والجمعيات أو االتحادات 
 

 إدارة المطبعة  
وتعد عملية الطباعة الركن المادي في المؤسسة الصحفية وهي الناحية الصناعية للصحيفة 

لكي تخر   وعليها يتوقف صدورها وهي المكان الذي تتجمع فيه العناصر كافة التي تتكون منها
 للقارىء في شكلها المعتاد 

وتشتمل ادارة المطبعة االقسام االنتاجية التي لها عالقة بعمل المطبعة كاالقسام الفنية واقسام 
 الطبع 

 
: يعد التوزيع المرحلة التالية لعمليات انتهاء المراحل االنتاجية للصحفية وهو من  ادارة التوزيع

ناشر نفسه أو اخرون ولكنه في المفهوم الخاص وظيفة اعالمية الوظائف االدارية قد يتوالها ال
تحتا  الى تضافر جهود طاقم المؤسسة الناشرة بافرادها مع جهود مسوقين وموزعين محترفين 
وما يرتبط بذلك من متغيرات منها ما هو صحفي بشقيه المهني واالنتاجي وبكفاءة البنية التحتية 

 الالزمة لتوزيع المطبوع 
 

 جهاز التحرير في المؤسسات الصحفية الوحدة الثانية عشر :
 (10)خطوات تنظيم الجهاز التحريري للصحيفة:

وتتضةةةةةةةةةةةةةمن عمليةةةةةةةةةةةةةة تنظةةةةةةةةةةةةةيم الجهةةةةةةةةةةةةةاز التحريةةةةةةةةةةةةةري للصةةةةةةةةةةةةةحيفة خمةةةةةةةةةةةةةس خطةةةةةةةةةةةةةوات رئيسةةةةةةةةةةةةةية 
 -هي:

 تحديد المهم المكلف بها كل فرد من افراد الجهاز التحريري. -1
 ترتيب تلك المهم بشكل متتابع. -2
 اد المهام الى وظائف محددة.اسن -3
 تحديد كيفية تنسيق العمل والتحكم في تدفقه. -4

                                                           
 (ملزمة جامعة بغداد 10
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 وضع كل االجزاء معا في بناء كلي شامل او هيكل تنظيمي. -5
 

  -ويشمل المهام المكلف بها افراد الجهاز التحريري االعمال الصحفية التالية:
 اقتراح االفكار الخاصة باالخبار والموضوعات الصحفية. -
 تحديد زوايا معالجة االخبار والموضوعات. -
 تجهيز الخلفيات او المعلومات السابقة عن االخبار والموضوعات. -
 جمع البيانات والمعلومات من المصادر الحية) االشخاص(. -
جمةةةةةةةةةةةةةةةةع البيانةةةةةةةةةةةةةةةةات والمعلومةةةةةةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةةةةةةن المصةةةةةةةةةةةةةةةةادر غيةةةةةةةةةةةةةةةةر الحيةةةةةةةةةةةةةةةةة ) الوثةةةةةةةةةةةةةةةةائق  -

 والتقارير(.
المصةةةةةةةةةةةةةةاحبة لالخبةةةةةةةةةةةةةةار والموضةةةةةةةةةةةةةةوعات واعةةةةةةةةةةةةةةداد التقةةةةةةةةةةةةةةاط الصةةةةةةةةةةةةةةور الفوتوغرافيةةةةةةةةةةةةةةة  -

 الساخرة(. -التوضيحية -الرسوم اليدوية ) التعبيرية
 تقويم البيانات والمعلومات المجموعة والصور الفوتوغرافية والرسوم. -
 استكمال البيانات والمعلومات. -
 تحرير النصوص الصحفية ) االخبار والموضوعات(. -
 رافية والرسوم اليدوية.تحرير تعليقات الصور الفوتوغ -
 المراجعة واعادة الصياغة. -
 اتخاذ قرار النشر بالنسبة الخبار وموضوعات وصور ورسوم معينة. -
توزيةةةةةةةةةةةةع االخبةةةةةةةةةةةةار والموضةةةةةةةةةةةةوعات والصةةةةةةةةةةةةور والرسةةةةةةةةةةةةوم اليدويةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةةفحات  -

 الجريدة المختلفة.
 اخرا  الصحيفة. -
 تجهيز االلواح(. -تنفيذ الصحيفة) المونتا  -
 الطباعة. -
 تقويم اداء الجهاز التحريري. -
ويمكةةةةةةةةةن ترتيةةةةةةةةةب هةةةةةةةةةذه المراحةةةةةةةةةل بشةةةةةةةةةكل متتةةةةةةةةةابع فةةةةةةةةةي مجموعةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن المراحةةةةةةةةةل او  -

االنشةةةةةةةةةةةةةطة التةةةةةةةةةةةةةي يتضةةةةةةةةةةةةةمن كةةةةةةةةةةةةةل منهةةةةةةةةةةةةةا مجموعةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةن االنشةةةةةةةةةةةةةطة والخطةةةةةةةةةةةةةوات وهةةةةةةةةةةةةةي 
  -المراحل التالية:

 التخطيط الصدار العدد. -
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 جمع المعلومات )التغطية الصحفية( -
 التحرير الصحفي. -
 االخرا  الصحفي. -
 التنفيذ االنتاجي للعدد. -
 
 

 وظائف الجهاز التحريري بالصحيفة:
وتسةةةةةةةةةةند المهةةةةةةةةةةام السةةةةةةةةةةابقة الةةةةةةةةةةى وظةةةةةةةةةةائف محةةةةةةةةةةددة فةةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةةحيفة ويمكةةةةةةةةةةن تجميعهةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي 

 ثالث فئات رئيسية هي:
الفئةةةةةةةةةة االولةةةةةةةةةى: فئةةةةةةةةةة الوظةةةةةةةةةائف التخطيطيةةةةةةةةةة االشةةةةةةةةةرافية العليةةةةةةةةةا تتضةةةةةةةةةمن: رئةةةةةةةةةيس التحريةةةةةةةةةر 

يس التحريةةةةةةةةةةةةةةةر، مةةةةةةةةةةةةةةةديري التحريةةةةةةةةةةةةةةةر، مسةةةةةةةةةةةةةةةاعدي رئةةةةةةةةةةةةةةةيس وكبةةةةةةةةةةةةةةةار معاونيةةةةةةةةةةةةةةةه نةةةةةةةةةةةةةةةواب رئةةةةةةةةةةةةةةة
التحريةةةةةةةةةةةةةةر، سةةةةةةةةةةةةةةكرتير عةةةةةةةةةةةةةةام التحريةةةةةةةةةةةةةةر، ويتسةةةةةةةةةةةةةةم عملهةةةةةةةةةةةةةةا بالطةةةةةةةةةةةةةةابع االداري التخطيطةةةةةةةةةةةةةةي 

 واالشرافي والرقابي.
 

الفئةةةةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةةةةة: فئةةةةةةةةةةةة الوظةةةةةةةةةةةائف التخطيطيةةةةةةةةةةةة االشةةةةةةةةةةةرافية الوسةةةةةةةةةةةطى ولهةةةةةةةةةةةا مهةةةةةةةةةةةام تنفيذيةةةةةةةةةةةة 
م عملهةةةةةةةةةةةا ايضةةةةةةةةةةةا وتشةةةةةةةةةةةمل نةةةةةةةةةةةواب مةةةةةةةةةةةدير التحريةةةةةةةةةةةر، رؤسةةةةةةةةةةةاء االقسةةةةةةةةةةةام المختلفةةةةةةةةةةةة، ويتسةةةةةةةةةةة

 بالطابع التخطيطي واالشرافي والتنفيذي والرقابي.
 

الفئةةةةةةةةةةةةة الثالثةةةةةةةةةةةةة: فئةةةةةةةةةةةةة الوظةةةةةةةةةةةةائف االنتاجيةةةةةةةةةةةةة الفنيةةةةةةةةةةةةة وتتضةةةةةةةةةةةةمن: المحةةةةةةةةةةةةررين، المنةةةةةةةةةةةةدوبين، 
المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراجعين، الرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامين، المصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورين، اخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائي المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات، المخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرجين 
الصةةةةةةةةةةةةةحفيين، المنفةةةةةةةةةةةةةذين للصةةةةةةةةةةةةةفحات، المراسةةةةةةةةةةةةةلين المحليةةةةةةةةةةةةةين والةةةةةةةةةةةةةدوليين ويتسةةةةةةةةةةةةةم عملهةةةةةةةةةةةةةا 

 بالطابع االبداعي التنفيذي.
وبالنسةةةةةةةةبة لكيفيةةةةةةةةة او اسةةةةةةةةلوب تنفيةةةةةةةةذ العمةةةةةةةةل والةةةةةةةةتحكم فةةةةةةةةي تدفقةةةةةةةةه فيتةةةةةةةةولى اتخةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةرارات 
الخاصةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةه الفئةةةةةةةةةةة االولةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةن الوظةةةةةةةةةةائف الصةةةةةةةةةةحفية وهةةةةةةةةةةي رئةةةةةةةةةةيس التحريةةةةةةةةةةر وكبةةةةةةةةةةار 

 معاونيه.
وتنتهةةةةةةةةي عمليةةةةةةةةة تنظةةةةةةةةيم الجهةةةةةةةةاز التحريةةةةةةةةري للصةةةةةةةةحيفة بوضةةةةةةةةع كةةةةةةةةل مةةةةةةةةا سةةةةةةةةبق فةةةةةةةةي بنةةةةةةةةاء 

لهيكةةةةةةةةةةل التنظيمةةةةةةةةةةي للصةةةةةةةةةةحيفة الةةةةةةةةةةذي يقسةةةةةةةةةةم المهةةةةةةةةةةام اى قطاعةةةةةةةةةةات او كلةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةامل هةةةةةةةةةةو ا
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اقسةةةةةةةةةةةةةةام ويحةةةةةةةةةةةةةةدد المشةةةةةةةةةةةةةةرفين او المسةةةةةةةةةةةةةةؤولين عةةةةةةةةةةةةةةن كةةةةةةةةةةةةةةل قسةةةةةةةةةةةةةةم او قطةةةةةةةةةةةةةةاع والسةةةةةةةةةةةةةةلطات 
والمسةةةةةةةةةةةئوليات وحجةةةةةةةةةةةةم الهةةةةةةةةةةةرم الةةةةةةةةةةةةوظيفي وتتةةةةةةةةةةةابع دورات العمةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةةةةحيفة وتةةةةةةةةةةةةدفق 
الةةةةةةةةةةةةةةنص الصةةةةةةةةةةةةةةحفي مةةةةةةةةةةةةةةن المحةةةةةةةةةةةةةةرر حتةةةةةةةةةةةةةةى رئةةةةةةةةةةةةةةيس التحريةةةةةةةةةةةةةةر واالتصةةةةةةةةةةةةةةال بالمراسةةةةةةةةةةةةةةلين 

ين ومكاتةةةةةةةةةةةةةةةب الصةةةةةةةةةةةةةةةحافة والعالقةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةع االدرات االخةةةةةةةةةةةةةةةرى فةةةةةةةةةةةةةةةي المحليةةةةةةةةةةةةةةةين والخةةةةةةةةةةةةةةةارج
الصةةةةةةةةةةةةةةحيفة وفةةةةةةةةةةةةةةي المؤسسةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةي تصةةةةةةةةةةةةةةدر هةةةةةةةةةةةةةةذه الصةةةةةةةةةةةةةةحيفة، كقسةةةةةةةةةةةةةةم المعلومةةةةةةةةةةةةةةات، 
ادارات، االعالنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات والتوزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع والمطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابع واالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتماع والشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئوون الماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
واالدرايةةةةةةةةةةةوغيرها مةةةةةةةةةةن االدرات والقطاعةةةةةةةةةةات واالقسةةةةةةةةةةام المختلفةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةةد تزيةةةةةةةةةةد او تقةةةةةةةةةةل 

 جدبعضها حسب حجم الصحيفة وحجم المؤسسة الصحفية.او قد ال تو 
 
 

 معايير نجاح الجهاز التحرير للصحيفة:
ان االختيةةةةةةةةةةةةةةةةةار االساسةةةةةةةةةةةةةةةةةي لفاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةاز التحريةةةةةةةةةةةةةةةةةري كمنظمةةةةةةةةةةةةةةةةةة او كمؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةة او 
كنظةةةةةةةةام فرعةةةةةةةةي داخةةةةةةةةل نظةةةةةةةةام المؤسسةةةةةةةةة يكمةةةةةةةةن فةةةةةةةةي قةةةةةةةةدرتها النجةةةةةةةةاح فةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةةق اهةةةةةةةةدافها 
فةةةةةةةةةةةةي اطةةةةةةةةةةةةار بيئتهةةةةةةةةةةةةا الداخليةةةةةةةةةةةةة) المؤسسةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةحفية( وبيئتهةةةةةةةةةةةةا الخارجيةةةةةةةةةةةةة ) صةةةةةةةةةةةةةناعة 

ا فةةةةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةةةةحافة والسةةةةةةةةةةةةوق الصةةةةةةةةةةةةحفي، وهنةةةةةةةةةةةةاك عةةةةةةةةةةةةدة معةةةةةةةةةةةةايير يمكةةةةةةةةةةةةن االسترشةةةةةةةةةةةةاد بهةةةةةةةةةةةة
 تحديد مدى قدرة الجهاز التحريري على النجاح في تحقيق اهدافه وهي: 

قةةةةةةةةةةةةةةةدرة الجهةةةةةةةةةةةةةةةاز التحريةةةةةةةةةةةةةةةري علةةةةةةةةةةةةةةةى االنتةةةةةةةةةةةةةةةا  او اسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام المةةةةةةةةةةةةةةةوارد المتاحةةةةةةةةةةةةةةةة  -1
)البشةةةةةةةةةةرية والماديةةةةةةةةةةة( فةةةةةةةةةةي اصةةةةةةةةةةدار صةةةةةةةةةةحيفة ذات نوعيةةةةةةةةةةة تتفةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةع متطلبةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةوق 

 الصحفي واحتياجات الجمهور.
التحريةةةةةةةةةةةةري وتقةةةةةةةةةةةةاس عةةةةةةةةةةةةادة بمعيةةةةةةةةةةةةار كمةةةةةةةةةةةةي مثةةةةةةةةةةةةةل الكفايةةةةةةةةةةةةة االنتاجيةةةةةةةةةةةةة للجهةةةةةةةةةةةةاز  -2

ارتفةةةةةةةةةةاع ارقةةةةةةةةةةام التوزيةةةةةةةةةةع وزيةةةةةةةةةةادة المسةةةةةةةةةةاحة االعالنيةةةةةةةةةةة بمةةةةةةةةةةا يحقةةةةةةةةةةق عائةةةةةةةةةةد مجةةةةةةةةةةزي وربةةةةةةةةةةح 
 للمؤسسة االعالمية.

 درجة الرضا عند العاملين في الجهاز التحريري. -3
تكيةةةةةةةةةةف الجهةةةةةةةةةةاز التحريةةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةع المتغيةةةةةةةةةةرات المحيطةةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةةه داخليةةةةةةةةةةا وخارجيةةةةةةةةةةةا او  -4

 االستجابة للمتغيرات التي قد تحدث خارجه او داخله. مدى قدرته على تحقيق
التطةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير التنظيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةي المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمر للجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز التحريةةةةةةةةةةةةةةةةةةري او مةةةةةةةةةةةةةةةةةةدى اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتجابة  -5

التنظةةةةةةةةةةيم للتغييةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةذي يجةةةةةةةةةةب ان يحةةةةةةةةةةدث فةةةةةةةةةةي مسةةةةةةةةةةتوى معرفةةةةةةةةةةة ومهةةةةةةةةةةارات واتجاهةةةةةةةةةةات 
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وانمةةةةةةةةةاط السةةةةةةةةةلوك الخةةةةةةةةةاص بةةةةةةةةةةاالفراد وكةةةةةةةةةذلك الكيكةةةةةةةةةل التنظيمةةةةةةةةةةي بحيةةةةةةةةةث يةةةةةةةةةتمكن الجهةةةةةةةةةةاز 
التكيةةةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةةةع التحةةةةةةةةةةةديات البيئيةةةةةةةةةةةة المختلفةةةةةةةةةةةة ويتكامةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةع التطةةةةةةةةةةةوير التحريسةةةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةةن 

التنظيمةةةةةةةةةةةي لجهةةةةةةةةةةةاز التحريةةةةةةةةةةةر ومةةةةةةةةةةةع تطةةةةةةةةةةةوير الصةةةةةةةةةةةحيفة ككةةةةةةةةةةةل كمخةةةةةةةةةةةر  نهةةةةةةةةةةةائي بحيةةةةةةةةةةةث 
تتضةةةةةةةةةةةمن التطةةةةةةةةةةةوير الشةةةةةةةةةةةامل للصةةةةةةةةةةةحيفة والةةةةةةةةةةةذي ينفةةةةةةةةةةةذه الجهةةةةةةةةةةةاز التحريةةةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةالل 

 الجوانب التالية:
 الفني.التغير في الصحيفة نفسها او في مضمونها واسلوبها وشكلها  -1
التغييةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةي التوجةةةةةةةةةةةه نحةةةةةةةةةةةوة قارئيةةةةةةةةةةةه معينةةةةةةةةةةةة اي نوعيةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةراء الةةةةةةةةةةةذين توجةةةةةةةةةةةه  -2

الةةةةةةةةةيهم الصةةةةةةةةةحيفة بمعنةةةةةةةةةى انهةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةد تركةةةةةةةةةز علةةةةةةةةةى قطاعةةةةةةةةةات معينةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةراء وتغفةةةةةةةةةل 
 قطاعات اخرى او تتوجه الى نوعيات جديدة.

التغييةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةي بنيةةةةةةةةةةةةة جهةةةةةةةةةةةةاز التحريةةةةةةةةةةةةةر البشةةةةةةةةةةةةرية واسةةةةةةةةةةةةاليب التاهيةةةةةةةةةةةةل والتةةةةةةةةةةةةةدريب  -3
 ذوي مهارات وتخصصات معينة جديدة.وادخال افراد 

التخطةةةةةةةةةةةةةةةةةيط لتةةةةةةةةةةةةةةةةةوفير التجهيةةةةةةةةةةةةةةةةةزات الماديةةةةةةةةةةةةةةةةةة والتكنلوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةة الالزمةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةدار  -4
 الجريدة بشكلها الجديد والمتطور للوفاء باحتياجات المحررين.

 
 الوحدة الثالثة عشر : التقنية الحديثة في المؤسسات الصحفية 

 مؤسسات الصحفية :اثر التطورات التكنلوجية الراهنة على ادارة ال

 اثر تكنلوجيا االتصال والمعلومات على تطور االدارة الصحفية : -1
الشك ان تكنلوجيا االتصال والمعلومات بما شهدته من تطورات هائلة قد ادت دورا مهما في 
تطوير اساليب ادارة المؤسسات الصحفية واساليب صناعة واتخاذ القرارات بها فلم تعد صناعة 
القرارات االدارية في المؤسسات الصحفية اليوم فقط مرهونة بخبرات المديرين ومستوى كفاءتهم 

دارة العمل بقدر ما اصبحت مرهونة بمدى توافر المعلومات ونظم المعلومات االدارية التي في ا
تتيح للمديرين القدرة على اتخاذ قراراتهم وفق بيانات ومعلومات دقيقة تساعدهم على اتخاذ القرار 

يب الصائب ومن بين البدائل المتاحة الن شروط سوق المنافسة اليوم لم تعد تحتمل عملية التجر 
االنساني التي ظلت ملمحا رئيسا في صناعة القرارات االدارية لسنوات طويلة قبل بداية توظيف 
الحاسب االلي في مختلف مراحل االنتا  بالصحف فقد اتاح توظيف الحاسب االلي في ادارات 

هذه ادارة المطابع ... للقائمين على شؤون  –ادارة االعالنات –الصحف المختلفة : ادارة التحرير 
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المؤسسات امكانية مراقبة سير العمل بدقة متناهية وتوجيه االفراد من خالل الدوائر التلفزيونية 
المغلقة لتنفيذ المهام المطلوبة منهم اضافة الى التدخل السريع والفوري في حل المشكالت التي 

 تصادفهم وتحد من تدفق العملية االنتاجية 
مات لمديري توزيع الصحف امكانات هائلة في مراقبة كما اتاحت تكنلوجيا االتصال والمعلو 

اسواق التوزيع ونقاط البيع من خالل خرائط التوزيع التي يصممها خبراء نظم المعلومات في 
المؤسسات الصحفية الصدارات المؤسسة والتي تتيح للمديرين التعرف على مواطن الضعف 

بيرا يمكن اختصاصه بمزايا نسبية مثل زيادة والقوة في نقاط البيع وايها يمثل مجمعا استهالكيا ك
نسبة النسخ المجانية او تقديم الهدايا التي تسهم في تنشيط الطلب على الصحف وايها االخر 
بحتا  الى دراسة لتالفي معوقات التوزيع والتعرف على االسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة 

في المؤسسات الصحفية الكبرى تساعد يضاف الى ذلك ان نظم المعلومات االدارية المتاحة 
المديرين على تحليل سوق المنافسة والتعرف على مواطن الضعف والقوة لدى المنافسين 
لالستفادة منها في وضع وتصميم االستراتيجيات الخاصة بادارة المشروع واالستثمارات المحتملة 

 والمشروعات التي يجب اعادة النظر فيها .
ات توظيف الحاسب االلي في الصحف الصادرة بوالية ايوا االمريكية وفي دراسة حول "مستوي

ان المبحوثين من عينة المديرين والقيادات  walter nibauer"اكد الباحث االعالمي الشهير 
الصحفية بالصحف الكبرى الصادرة في الوالية قد اكدوا في اجاباتهم حول مستويات توظيف 

مل الصحفي ان ادارات المؤسسات الصحفية التي يعملون الحاسب االلي في مختلف مجاالت الع
 بها توظف الحاسب االلي في ثالثة مستويات رئيسية هي :

 ادارة تدفق االخبار  -
 ادارة عمليات االنتا  الصحفي  -
ادارة الموارد االقتصادية للمؤسسة وبالنسبة للمستوى االول ، كرت القيادات الصحفية  -

الصحفية قد بدات في توظيف الحاسب االلي في )عينة الدراسة (ان مؤسساتهم 
مراقبة بعض الخدمات االخبارية وفي تقييم اداء المحررين وفي التنسيق بين عمل 
االقسام الصحفية المختلفة وفي ادارة عمل المراسلين الخارجيين وربطهم بغرف 

 االخبار في المؤسسة الرئيسية .
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ساتهم الصحفية بدات تعتمد على الحاسب االلي وعلى المستوى الثاني ،ذكر المبحوثون ان مؤس
بشكل كامل في ادارة مختلف عمليات االنتا  الصحفي سواء فيما يتعلق بالتجهيزات الطباعية او 

 عملية الطباعة او الطباعة عن بعد وصوال لتوصيل النسخ الى ادارة التسويق بالمؤسسة 
ات تعتمد على الحاسب االلي بشكل وعلى المستوى الثالث ،ذكر المبحوثون ان مؤسساتهم بد

كبير في تسويق المساحات االعالنية وفي استقبال االعالنات التي ترسلها الوكاالت المحلية وفي 
 جدولة نشرها .

في دراسته حول "انتشار الرقمية في غرف االخبار " ان االدارة الصحفية  scott maierوقد اكد 
شروط سوق المنافسة ومتطلبات الثورة التكنولوجية  الناجحة البد ان تاخذ في اعتبارها شروط

الراهنة من خالل زيادة التوجه نحو توظيف الحاسب االلي في مختلف مراحل العمل الصحفي 
لضمان القدرة على التغلب على تعيقدات العمل والروتين اليومي وضمان تحقيق كفاءة االداء 

االدارة تؤكد ان اعادةهيكلية صناعة ان االتجاهات الحديثة في  maierوسرعته حيث يقول 
الصحافة وتحديثها وتطويرها مرهونة بقدرة االدارة الصحفية على استيعاب المتغيرات الراهنة 
المحيطة بها وفي مقدمتها المتغير التكنلوجي الن الحديث عن اعادة الهيكلية دون االلتفات الى 

معطياته سيكون تطويرا الى الخلف يجعل  اهمية هذا المتغير والتوسع في تطبيقه واالستفادة من
صناعة الصحافة خار  الزمن او المستقبل ،والحقيقة ان كثيرا من المؤسسات الصحفية خاصة 
الكبرى منها قد بدات تاخذ مثل هذه التهديدات على محمل الجد فبدات تعيد النظر في اساليب 

سائل االلكترونية المستحدثة من ذلك ادارتها وفي تسويق خدماتها في ظل المنافسة الشرسة مع الو 
مثال قيام الكثير من المؤسسات الصحفية الكبرى في الدول المتقدمة باصدار طبعات الكترونية 
الصداراتها الورقية وتسويق المساحات االعالنية بها على االنترنت وكذلك تطوير ادارات االعالن 

الهيمنة على اعالنات االسواق المحلية  بها من خالل وضع استراتيجيات جديدة تقوم على فلسفة
الصغرى من خالل توظيف تكنلوجيا االتصال والمعلومات في استقبال االعالنات من الوكاالت 
المحلية عن طريق خدمات القمر الصناعي :لضمان رضاء المعلنين وعدم تحملهم لمزيد من 

حف قومية كبرى بدال من النفقات بهدف توسيع نطاق العمالء ومغازلة مشاعرهم بالنشر في ص
الصحف المحلية التي توزع على نطاق ضيق .ومن التجارب المتميزة في هذا الصدد والتي 
استفادت من توظيف تكنلوجيا االتصال والمعلومات في استقبال االعالنات المحلية تجارب 

 1993-1991( والتي بدات متزامنة في الفترة من daily news –boston globeصحف )
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خالل توظيف تكنلوجيا التوصيل الرقمي لالعالنات باستخدام تقنية "الماكنتوش"وبرامج من 
quark x press  النتا  االعالنات في مكاتب محلية تابعة للمؤسسات ثم توصيلها الكترونيا

للصحف دون الخوف من جودة االنتا  ومستوى دقة الصورة وااللوان ،كما بدات المؤسسات 
وظيف الحاسب االلي في مختلف مراحل التوزيع او التسويق الصحفي اذا الصحفية تتوسع في ت

شئنا الدقة وبدات تستفيد من االمكانات التي اتاحتها ثورة االتصاالت في الوصول الى الجمهور 
المستهدف من عملية التسويق الصحفي فبدات كثير من الصحف توزيع نسخها عن طريق 

الضافة الى توصيلها للقراء عن طريق البريد االلكتروني ارسالها باجهزة الفاكس المتطورة با
وخدمات النصوص المتلفزة حيث يتم نقل محتويات الصحيفة كاملة من مادة تحريرية واعالنية او 
من الصحيفة او قوائم معلومات او غيرها من اشكال االصطفاء لنشر المحتوى الكترونيا عبر 

الصحفية الكبرى بدات في تزويد سيارات النقل  الشبكات .يضاف الى ذلك ان بعض المؤسسات
التي تستخدم في توزيع صحفها باجهزة حاسبات صغيرة والقط ضوئي يسمح للسائق بالتحدث الى 

 الحاسب االلي 

 الوحدة الرابعة عشر : اإلدارة  عن بعد 

ة في نتيجة األوضاع األمنية الصعب 1990بدأ استخدام مفهوم اإلدارة عن بعد مع بدايات عام 
مجموعة من البلدان التي احتاجت لتقديم مساعدات لها، وتمت اإلشارة له بالتعريف التالي :

اإلجراءات المطلوب تطبيقها؛ نتيجة محدودية الوصول إلى المكاتب الميدانية و/أو المواقع 
الميدانية؛ وذلك ألسباب أمنية، عملية أو لوجستية. ويشمل هذا المصطلح إجراءات ضبط 

المالية، والموارد والجودة، فضال عن تقديم الدعم من خالل بناء القدرات والتدريب، الشؤون 
 وتمكين الموظفين والشركاء الميدانيين.

 مميزات اإلدارة عن بعد 
تحتا  االدارة عن بعد الى فريق عمل موجود في دولة او منطقة اخرى وبعيدة عن مقر الشركة، 

 الى تركيز وانتباه شديد من قبل مديري الشركة، 
تعمل على كسر الحواجز الثقافية وبناء الثقة اثناء قيادتها ومتابعتها لفريق عمل قسم تكنولوجيا 

تفي وعقد االجتماعات عن طريق الوسائل التكنولوجية المعلومات لديها، من خالل التواصل الها
 الحديثة وهما في بلدين منفصلين، مثل اميركا والهند مثال.
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تعمل الفرق العاملة على طرح االسئلة التي تدور في اذهانهم ومساعدتهم في ان يشعروا بالراحة 
تاجه الشركة  للوصول واليسر حتى يبدأوا في التحدث بطالقة العطاء االنطباع الواقعي الذي تح

 الى مرحلة النجاح والتعاون سويا 
واصبحت القاعدة لمديري العصر الجديد، اكثر احتياجا لفريق عمل موزع على مختلف المواقع 
والوقت والثقافة، وعليهم من المشاركة في التفكير االبداعي والتواصل وخلق افكار جديدة للنهوض 

 العمل للشركة او المؤسسة التابع لها.بالعمل والمشاركة ايضا في وضع خطة 
وان التدريب عن بعد له اهمية متزايدة مع مرور الوقت، باالضافة الى خلق الدوافع والمزايا  -5

لتحفيز الموظفين، خاصة ان كانوا بعيدين عن مقر العمل، فهذه الطريقة اهم من ان يروا بعضهم 
 البعض يوميا.

ضح الجيد للموظفين، سواء كانوا افرادا او فريق عمل، كما ان المديرين بحاجة الى التو  -6
وبقدر ما يساهمون في انجاح العمل ومدى مساهتمهم ايضا في نتائج العمل وتوسيع النطاق 
عالميا، ومن لم يفعل ذلك فانه يساعد على افشال العمل. وانهيار منظومة العمل وعزل 

من وقتهم لقضائها مع موظفيهم، كل الموظفين.ومن الضرورة ان يقتطع المديرون ساعة زمن 
 موظف على حدة، ليستمع اليه ويتناقش معه في كل اموره بشكل حر.

على مديري فرق العمل الخارجية، تقييم اداء موظفيه وفقا لنتائج العمل وليس وفقا للوقت   -7
 الذي يجلسون فيه على مكاتبهم داخل المؤسسة، لذا، البد من توضيح األهداف. منذ بداية

العمل، ومن المهم ايضا التوصل الى اتفاق بين جميع االطراف اي بين الموظفين والمديرين، 
حول نهج العمل المتبع في النطاق الخارجي، ففريق العمل بحاجة الى الوضوح دائما لمعرفة اي 
اتجاه سيسلكه في عمله، ان اداء الموظفين يعكس القيمة التي تصلهم من مكان عملهم. كما 

ستخدام التكنولوجيا الحديثة في زيادة كفاءة التواصل مع الموظفين كاستخدام الكاميرات في يمكن ا
 الهواتف والحواسيب.

 انواع فرق العمل 
لقد تغير مفهوم ادارة المشاريع واالدارة بشكل عام بعد ظهور تكنلوجيا المعلومات وتطور المفهوم 

االليات والطرق المعتمدة والتقليدية تغييرا جذريا العام لالدارة بتطور تكنلوجيا المعلومات وتغيرت 
فقد كانت ادارة المشاريع محصورة في مكان محدود التتجاوزه حيث يتواجد فريق العمل واالدوات 
والموارد التي يتكون منها المشروع وتطورت المفاهيم واالساليب تدريجيا حتى اصبح تاالن غير 

مل ان يتواجد كل منهم في مكان مختلف جغرافيا وعدم محدودة واصبح بامكان المدير وفريق الع
التقييد بمكان العمل أو المكتب ونتيجة لهذه التغييرات والتطورات اصبح )العالم قرية صغيرة ( 

 كما يطلق عليه االن واصبح ارتباط الدارة بتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت ارتباطا وثيقا 
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واع االدارة علينا ان نتعرف على انواع فرق العمل وللتعرف على هذا النوع المختلف من ان
 المختلفة .

فرق العمل : قد تختلف فرق العمل من مشروع الخر تبعا لطبيعة االعمال التي تقوم بها 
المؤسسة وتبعا للمهام المطلوب تنفيذها خالل المشروع ويمكن تصنيف فريق العمل حسب نوع 

 االدارة الى ثالثة انواع كما يلي :
عمل مكتبي :وهو مجموعة من االشخاص متواجدين في نفس المكان جغرافيا ويختلفون في  فريق

 مهام العمل التي يقومون بها بشكل يؤدي الى التكامل لتنفيذ المشروع بالشكل المطلوب 
فريق عمل افتراضي : وهو محور هذه المحاضرة ويتكون من مجموعة من االشخاص موجودين 

وليس جغرافيا حيث يمكن لكل شخص منهم ان يؤدي مهام عمله من  في نفس المكان افتراضيا
خار  المكتب ويواجه الدارة دائما الكثير من التحديات والمخاطر في التعامل مع هذا النوع من 
الفرق ولكن المدير النجح يستطيع السيطرة على االمر رغم ان العمل من خالل األنترنت يفقد 

 العمل بعض سماته الرسمية .
يق العمل المختلط : ويتكون هذا الفريق من مجموعة اساسية تعمل بشكل مكتبي بحيث فر 

تستطيع تسيير االمور االساسية والتي يستحيل العمل بدونها والتي تكون مرتبطة بشكل مباشر 
بالتواجد على ارض المشروع باالضافة الى مجموعة اشخاص تعمل بشكل افتراضي وغير 

ويصلح هنا العمل مع الخبراء في مجال العمل من اماكن تواجدهم  متواجدة على ارض المشروع
فمن غير المعقول ان يتكلف المشروع نفقات توظيف كل الخبراء للعمل بشكل مكتبي وتأتي 

وهو االكثر شيوعا في العالم  بسبب توسع  –الحاجة الى النوع الثالث من انواع فرق العمل 
الي زيادة االعباء المالية والتي يسعى الى توفيرها وهو امر المؤسسات وزيادة اعداد موظفيها وبالت

 يشكل تحديات جمة امام االدارات على اختالف انواعها . 
 كيفية ادارة الفريق عن بعد بنجاح 

 لكي تتمكن من ادارة الفريق بنجاح عليك االلتزام بالنقاط االتية 
شاركهم ب لية إتخاذ القرار وكن على تواصل مع اعضاء الفريق:ويتم ذلك من خالل اإلجتماع  

عالمهم بالمشاكل ووضع الحلول لها سوية وينصح بالتواصل اليومي لمدة ربع  الدوري معهم واب
ساعة يوميا. حيث أنه أحيان ا يتسبب العمل عن ب عد بالشعور بالعزلة؛ لذلك ال تجعل أعضاء 

شعرون بغيابك، وكن على اتصال دائم بهم، وال تتحدث معهم عن الواجبات اليومية فقط؛ فريقك ي
 بل استطرد في السؤال عن أحوالهم وأمزجتهم وحياتهم االجتماعية.

احرص دوما أن تتواصل معهم هاتفيا ومن ثم أرسل البريد اإلبكتروني، وال تضع مالحظات نقدية 
ال تستخدم إشارات التعجب إال إذا كان الوضع عالي لفريق العمل عن طريق اإليميل.كذلك 

حرص على إختيار عنوان جيد للبريد اإللكتروني المرسل.  األهمية، واب
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. العمل على عقد جلسات تواصل فردية وجماعية بشكل منتظم:يجب فعل هذا األمر بشكل 2
ية والجماعية، منتظم عن طريق استخدام وسائل االتصال الحديثة؛ مثل مكالمات الفيديو الفرد

ا اللقاء وجه ا « سكايب»ويمكن استخدام مواقع التواصل االجتماعي، أو حتى من خالل  وأيض 
لوجه مرة أو مرتين سنوي ا على األقل، حتى إن كانت المؤسسة تعمل على تخفيف األعباء 

 لالمالية، فهذه اللقاءات تستحق ما ي نف ق عليها في سبيل بناء العالقات القوية في العم
ع األحاديث غير الرسمية:اعلم أن اإلنسان اجتماعي بطبعه، والناس يميلون إلى إساءة 3 . ش جِّ

الظن بغيرهم إن لم يكشفوا عن نواياهم، وللمساعدة في بناء عالقات قوية قائمة على الثقة بين 
ع أعضاء فريقك على البوح بمشاعرهم، والتخلي قدر المستطاع عن الطاب ع أعضاء الفريق ش جِّ

 الرسمي أثناء الحديث.
. انقل الموظفين من موقع آلخر:لكي تتمكن من كسر الحاجز بين أعضاء الفريق حاِول أن 4

تجعل كل واحد منهم يمضي فترة وجيزة من الوقت في مواقع المؤسسة المختلفة، وخصوصا إن 
 ك.كان الموظف لديه مهارات العمل في أكثر من موقع بالمؤسسة، ولديه ما يؤهله لذل

. حاِفظ على الروابط الوثيقة بين الموظفين:وخير مثال على ذلك ن ظِّم حفال  تكريمي ا لفريقك ب عد 5
أن ينجز مهامه، ويحقق أهدافه المنشودة، وباِدر بإرسال هدية صغيرة إلى أعضاء فريقك، واجع ل 

 كل واحد منهم يفتحها في الوقت ذاته خالل مكالمة فيديو جماعية.
ْذه على محمل الجد:حين تنتشر الِفر ق في أرجاء العالم كافة ال « فارق التوقيت». انتبه لة6 وخ 

ا إمكانية لقاء بعض األعضاء أو الفريق كله؛ لذلك ق ْم بتغيير مواعيد  تتوافر لديك دائم 
االجتماعات في كل أسبوع كي تضمن أن يكون الموعد المحدد مناسب ا لبعض الموظفين، بحيث 

الستيقاظ مبكر ا طوال الوقت، أو الرجوع إلى بيوتهم متأخرين، فهذا األمر يؤثر ال يضطرون إلى ا
 بشكل إيجابي على الموظفين، ويشعرهم أنك تعيش معهم، وتراعي طبيعة بيئتهم

. كن حذر ا من االختالفات الثقافية: من المهم جد ا أن يكون المرء واعي ا بتنوع الثقافات من 7
مع فريق عمل ينتشر أعضاؤه في مشارق األرض ومغاربها؛ لذا  حوله، ال سيما حين يتعامل

ينبغي عليك االنتباه إلى االختالفات الثقافية في فريقك، وأن تشجعهم على التعرف إلى ثقافات 
ا، ومثال ذلك إذا أرسل أحد الموظفين رسائل مقتضبة ومباشرة إلى أعضاء الفريق  بعضهم بعض 

إذا لم يكونوا مطلعين على طبيعة ثقافته، وربما يتعاملون معه  اآلخرين فقد يرون ذلك مسيئ ا لهم
ا، وهنا يكون دورك للتوضيح أو إيقاف هذا األمر والمساعدة في تحسينه بشكل  بالمثل أيض 

 يناسب كل الثقافات.
. حافظ على العالقات بين أعضاء الفريق القدامى والجدد:إذا قدر اهلل أن تكون مسؤال  عن 8

أي قائم منذ فترة طويلة وأعضاؤه منسجمون ومتناغمون -ه ق بل تسلمك مهام العمل فريق تم تكوين
ا لديك أن مثل هذه الِفر ق يمكن أن تخلق حواجز أكبر أثناء العمل عن ب عد مع - فليكن معلوم 
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األعضاء الجدد وغير المألوفين، فاألفراد في الفريق القائم منذ زمن يترددون في تقاسم المعلومات 
رهم؛ لذا يجب تعزيز العالقات ضمن الفريق الواحد، وتعيين موظف جديد في كل موقع مع غي
 عمل.

. أعلمهم بسياسات العمل واحرص على وجود فهم أساسي وواضح لمهام العمل عند التعيين 9
والطلب منهم أي تعديل قبل البدء:حين تنوي التوظيف ابح ث دائم ا عن األشخاص الذين عملوا 

ولديهم خبرات سابقة ومتشابهة، وليس ضروري ا أن يكون هناك تشابه في طبيعة  في نطاق دولي،
 الثقافة لديهم، ولكن على األقل يكون هناك تشابه في الخبرات والمؤهالت األكاديمية.

 . ت ع ام ل بحكمة مع توقعات الموظفين ،و اشعرهم بأنهم هم من يصنعون القرار:10
مستقبل أفضل داخل المؤسسة؛ كالحصول على فرصة معينة، دائم ا يكون لدى الموظف توقعات ل

مثل االنتقال لمقر العمل الرئيسي، وِمن ث مَّ الحصول على دخل أعلى، فكيف ستحفزهم؟ وماذا 
ستفعل إن أحسن أحدهم عمله؟ عليك أن تتعامل مع هذه الجوانب مستعين ا بقسم الموارد البشرية، 

قدمه لموظفيك دائم ا، وحاِول أال ترفع سقف التوقعات، وأال وأن تعلم منذ البداية ما بوسعك أن ت
ت ِعد الموظفين بما ليس في وسعك تنفيذه، فعواقب هذا األمر وخيمة على نفسية الموظفين، 

 وبالتبعية على مستوى أدائهم. 
 
 
 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع 
موسى طه تاي اهلل ، االدارة الحديثة في المؤسسات االعالمية ، على الموقع  -1

االلكتروني 
http://publications.iua.edu.sd/iua_magazines/communication_

magazin 

http://publications.iua.edu.sd/iua_magazines/communication_magazin
http://publications.iua.edu.sd/iua_magazines/communication_magazin
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، ادارة المؤسسات الصحفية )اموا  للنشر والتوزيع ،عمان عبد النبي عبد اهلل الطيب  -2
  2016:االردن(

3- https://www.almrsal.com/post/5524HGLV KM المرونة لتنظيمية
 وفوائدها ، مقال علمي منشور على الموقع االلكتروني

مفهوم المشاركة في اتخاذ القرارات ، مقال علمي على الموقع االلكتروني  -4
https://hrdiscussion.com/hr13576.html  المنتدى العربي الدارة الموارد

 البشرية
محمد فريد عزت ،ادارة المؤسسات اال عالمية )القاهرة :العربي للنشر والتوزيع(بال  -5

 سنة نشر
فرهاد حسن عبد اللطيف ،ادارة المؤسسات االعالمية )الجنادرية للنشر والتوزيع  -6

)2017 
ات الحديثة في ادارة المؤسسات االعالمية عبد عبجد المؤمن التميمي ،االتجاه -7

 2011)االفاق المشرقة ناشرون : االمارات العربية المتحدة (
عبد النبي عبد اهلل الطيب  -8

ttps://abdanabi.wordpress.com/2017/11/24/المؤسسات-ادارة-
 االعالمية

9- https://mawdoo3.com ايمان الحياري /أنواع_الهياكل_التنظيمي 
طان ،ادارة المؤسسات االعالمية )عمان: االردن :دار محمد صاحب سل -10

 2011الميسرة(
الهيكل التنظيمي للصحيفة )جهاز التحرير(  -11

topic-http://communication.akbarmontada.com/t167 
القاهرة : دار العالم العربي محرز حسين غالي ،صناعة الصحافة في العالم ) -12

  2009للنشر والتوزيع(

بالتعاون مع أ.م.د. نبيل جاسم ، استاذ الصحافة واالعالم في جامعة بغداد )ملزمة  -13
 2020-2019تدرس للمرحلة الرابعة في كلية االعالم / جامعة بغداد (

http://communication.akbarmontada.com/t167-topic
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