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 الوحدة األولى :مفهوم اإلدارة وتعريفاتها 

لسؤؤؤؤاال التيليؤؤؤؤدي الؤؤؤؤذي يطرحؤؤؤؤف معذؤؤؤؤم البؤؤؤؤاحلي  فؤؤؤؤي مؤؤؤؤذا المجؤؤؤؤال عؤؤؤؤادة علؤؤؤؤ  ان سؤؤؤؤ م  مؤؤؤؤا مؤؤؤؤي ا
اإلدارة منؤؤؤؤؤار تعؤؤؤؤؤاريم  ليؤؤؤؤؤة قديمؤؤؤؤؤة و حديلؤؤؤؤؤة تناولؤؤؤؤؤا اإلدارة و منطؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤامين ا و لسؤؤؤؤؤنا منؤؤؤؤؤا 
معنيؤؤؤؤؤؤي  بمناقشؤؤؤؤؤؤة التعؤؤؤؤؤؤاريم المؤؤؤؤؤؤذ ورة أو امخؤؤؤؤؤؤذ ببحؤؤؤؤؤؤدما دو  امخؤؤؤؤؤؤر و أنمؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤوم نتجنؤؤؤؤؤؤ  

أ  نبخؤؤؤؤؤؤذ التعريؤؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤؤذي يتناسؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤر  مؤؤؤؤؤؤذا البحؤؤؤؤؤؤث   أ  الؤؤؤؤؤؤن ك المؤؤؤؤؤؤذ ور و نحؤؤؤؤؤؤاول 
منطؤؤؤؤؤ  و مؤؤؤؤؤدم مؤؤؤؤؤذا المحا ؤؤؤؤؤراا مؤؤؤؤؤو اإلدارة اإلعالميؤؤؤؤؤة تلؤؤؤؤؤر التؤؤؤؤؤي تتعامؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤ  المعلومؤؤؤؤؤة و 
 ي يؤؤؤؤؤؤة ت عيؤؤؤؤؤؤل دورمؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤي اقنؤؤؤؤؤؤاع النؤؤؤؤؤؤاو او فؤؤؤؤؤؤي ت ييؤؤؤؤؤؤر اتجامؤؤؤؤؤؤات م نحؤؤؤؤؤؤو مو ؤؤؤؤؤؤوع  او ق ؤؤؤؤؤؤية 

لؤؤؤؤؤؤؤذلر يملؤؤؤؤؤؤؤل التعريؤؤؤؤؤؤؤم  معينؤؤؤؤؤؤؤة ت ؤؤؤؤؤؤؤم تح ؤؤؤؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤؤؤؤ  و تخؤؤؤؤؤؤؤدم م ؤؤؤؤؤؤؤالحف االنيؤؤؤؤؤؤؤة و المسؤؤؤؤؤؤؤتيبلية
السوسؤؤؤؤؤؤيولوجي فؤؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤوا دراسؤؤؤؤؤؤتف التحليلؤؤؤؤؤؤف ا لؤؤؤؤؤؤر التعؤؤؤؤؤؤاريم اسؤؤؤؤؤؤتجابة مؤؤؤؤؤؤ   يؤؤؤؤؤؤرا لمنطؤؤؤؤؤؤ  و 
م ؤؤؤؤؤؤمو  و اسؤؤؤؤؤؤتجابة الدراسؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤي نحؤؤؤؤؤؤ  ب ؤؤؤؤؤؤددما  و مؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤم اشؤؤؤؤؤؤتيا  م  ؤؤؤؤؤؤوم االدارة مؤؤؤؤؤؤ  
خؤؤؤؤؤالل االمميؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤي ت تسؤؤؤؤؤب ا و الؤؤؤؤؤدور الؤؤؤؤؤذي تيؤؤؤؤؤوم بؤؤؤؤؤف ل ؤؤؤؤؤر  تحييؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤبط االجتمؤؤؤؤؤاعي 

م  ؤؤؤؤؤوم االدارة علؤؤؤؤؤ  النحؤؤؤؤؤو التؤؤؤؤؤالي اي اخ ؤؤؤؤؤاع التطؤؤؤؤؤور الطبيعؤؤؤؤؤي و عمؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤواعي . و تحديؤؤؤؤؤد 
الذؤؤؤؤؤؤوامر و العمليؤؤؤؤؤؤاا االجتماعيؤؤؤؤؤؤة لم ؤؤؤؤؤؤام المجتمؤؤؤؤؤؤ  الم ؤؤؤؤؤؤو ة بشؤؤؤؤؤؤ ل واع و الجؤؤؤؤؤؤاري اداامؤؤؤؤؤؤا 
و علؤؤؤؤؤ  وفؤؤؤؤؤ  منطؤؤؤؤؤ  التعريؤؤؤؤؤم المؤؤؤؤؤذ ور فؤؤؤؤؤا  االدارة تؤؤؤؤؤرتبط مباشؤؤؤؤؤرة بؤؤؤؤؤالتخطيط و بالتؤؤؤؤؤالي  ؤؤؤؤؤي 

امؤؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤؤ  بنيؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤدم المر ؤؤؤؤؤؤزي لعمل ؤؤؤؤؤؤا و تؤؤؤؤؤؤادي االدارة م ام ؤؤؤؤؤؤا البؤؤؤؤؤؤد ا  تمتلؤؤؤؤؤؤر ت ؤؤؤؤؤؤور  
بنؤؤؤؤؤؤؤاا نمؤؤؤؤؤؤؤوذه للبنيؤؤؤؤؤؤؤة المسؤؤؤؤؤؤؤت دفة مؤؤؤؤؤؤؤ  مراعؤؤؤؤؤؤؤاة جميؤؤؤؤؤؤؤ  الت يؤؤؤؤؤؤؤراا ال ؤؤؤؤؤؤؤرورية التؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤالر فؤؤؤؤؤؤؤي 

 عالقاا ال دم و روابطف 

وتعبؤؤؤؤر اإلدارة مؤؤؤؤ  اقؤؤؤؤدم العلؤؤؤؤوم فؤؤؤؤي العؤؤؤؤالم وقؤؤؤؤد ذ ؤؤؤؤرا فؤؤؤؤي وقؤؤؤؤا مب ؤؤؤؤر مؤؤؤؤ  تؤؤؤؤاري  البشؤؤؤؤرية   
شؤؤؤؤؤاون م . و علؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤاو ا  يتعلمؤؤؤؤؤوا  ي يؤؤؤؤؤة فالنؤؤؤؤؤاو لؤؤؤؤؤدي م المعرفؤؤؤؤؤة و الؤؤؤؤؤتعلم إلدارة أن سؤؤؤؤؤ م و 

إدارة عالقؤؤؤؤؤت م الخا ؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤ  اعخؤؤؤؤؤري  فؤؤؤؤؤي المجتمؤؤؤؤؤ  فاالبؤؤؤؤؤاا يجؤؤؤؤؤ  ا  يتعلمؤؤؤؤؤوا  ي يؤؤؤؤؤة التعامؤؤؤؤؤل 
مؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤااالت م و مؤؤؤؤؤواردمم   المؤؤؤؤؤدير الممؤؤؤؤؤت   عليؤؤؤؤؤف ا  يعمؤؤؤؤؤل جنبؤؤؤؤؤا  إلؤؤؤؤؤ  جنؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤديري  

 اعخري  إلدارة امعمال ... ال  

 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  للت يؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا وتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤدياا  بيؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة تواج  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ف  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة أنجؤؤؤؤؤؤؤؤؤاز وم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاميم و ممارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا اإلدارة تخ
الم مؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤالل اليؤؤؤؤؤوة و الليؤؤؤؤؤل او السؤؤؤؤلطة الرسؤؤؤؤؤمية لؤؤؤؤم تعؤؤؤؤؤد فعالؤؤؤؤؤة   ف ليؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤرفي  
يؤؤؤؤؤؤؤؤدر و  بشؤؤؤؤؤؤؤؤ ل اساسؤؤؤؤؤؤؤؤي ا  الممارسؤؤؤؤؤؤؤؤة االداريؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤالل سؤؤؤؤؤؤؤؤلطوية التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤف و الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤة 
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تعييؤؤؤؤؤؤؤدا  و  ؤؤؤؤؤؤؤعوبة و  الل ؤؤؤؤؤؤؤيية لؤؤؤؤؤؤؤ  تولؤؤؤؤؤؤؤد النتؤؤؤؤؤؤؤااك المرجؤؤؤؤؤؤؤوة   فالعمؤؤؤؤؤؤؤل الرقؤؤؤؤؤؤؤابي ا ؤؤؤؤؤؤؤب  ا لؤؤؤؤؤؤؤر
يتطلؤؤؤؤؤؤؤ  تنميؤؤؤؤؤؤؤة الم ؤؤؤؤؤؤؤاراا اإلداريؤؤؤؤؤؤؤة و الدرايؤؤؤؤؤؤؤة المحؤؤؤؤؤؤؤدودة فؤؤؤؤؤؤؤي مجؤؤؤؤؤؤؤاالا او ميؤؤؤؤؤؤؤادي  معينؤؤؤؤؤؤؤة و 
تعتبؤؤؤؤؤؤؤرال المؤؤؤؤؤؤؤواد و المؤؤؤؤؤؤؤوارد الماليؤؤؤؤؤؤؤة و البشؤؤؤؤؤؤؤرية بملابؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤداف  لتح ؤؤؤؤؤؤؤيل ال ؤؤؤؤؤؤؤدم  مخؤؤؤؤؤؤؤره الي 
نشؤؤؤؤاط فؤؤؤؤالموارد نؤؤؤؤادرة حيؤؤؤؤث البؤؤؤؤد مؤؤؤؤ  االسؤؤؤؤت ادة مؤؤؤؤ  المؤؤؤؤوارد المتاحؤؤؤؤة ب ؤؤؤؤورة مللؤؤؤؤ  و بشؤؤؤؤؤ ل 

 عال لتحيي  ذلر ال دم .ف

إ  التحؤؤؤؤؤدي ال بيؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤذي تواج ؤؤؤؤؤف دول العؤؤؤؤؤالم اللالؤؤؤؤؤث اليؤؤؤؤؤوم فؤؤؤؤؤي ذؤؤؤؤؤل نذؤؤؤؤؤام دولؤؤؤؤؤي جديؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤ  
ج ؤؤؤؤؤة   وت ؤؤؤؤؤتالا اقت ؤؤؤؤؤادية علؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤتوث الؤؤؤؤؤدولي واإلقليمؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤ  ج ؤؤؤؤؤة لانيؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤذا التحؤؤؤؤؤدي 
يتطلؤؤؤؤ  إعؤؤؤؤادة بنؤؤؤؤاا الدولؤؤؤؤة وتطؤؤؤؤوير ماسسؤؤؤؤات ا مؤؤؤؤ  تح ؤؤؤؤي  مؤؤؤؤذا البنؤؤؤؤاا لت ؤؤؤؤو  قؤؤؤؤادرة بالدرجؤؤؤؤة 
امولؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤ  االرتيؤؤؤؤؤاا ببداا ؤؤؤؤؤا العؤؤؤؤؤام بحيؤؤؤؤؤث يشؤؤؤؤؤ ل مؤؤؤؤؤذا امداا المؤؤؤؤؤدخل أو اممؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤي تعذؤؤؤؤؤيم 
اسؤؤؤؤؤؤؤتخدام مواردمؤؤؤؤؤؤؤا االقت ؤؤؤؤؤؤؤادية والبشؤؤؤؤؤؤؤرية المتاحؤؤؤؤؤؤؤة ل ؤؤؤؤؤؤؤي تلعؤؤؤؤؤؤؤ  دورا أساسؤؤؤؤؤؤؤيا علؤؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤؤتوث 

 االقت ادي الداخلي والخارجي .

اع ولمؤؤؤؤؤؤؤؤة حيييؤؤؤؤؤؤؤؤة ال تيبؤؤؤؤؤؤؤؤل النيؤؤؤؤؤؤؤؤات والجؤؤؤؤؤؤؤؤدال مؤؤؤؤؤؤؤؤي أ    ؤؤؤؤؤؤؤؤااة أداا ماسسؤؤؤؤؤؤؤؤاا الدولؤؤؤؤؤؤؤؤة واليطؤؤؤؤؤؤؤؤ
الخؤؤؤؤؤؤؤاه لمواج ؤؤؤؤؤؤؤة التحؤؤؤؤؤؤؤدي المؤؤؤؤؤؤؤذ ور يتوقؤؤؤؤؤؤؤم علؤؤؤؤؤؤؤ    ؤؤؤؤؤؤؤااة إدارة واسؤؤؤؤؤؤؤت الل المؤؤؤؤؤؤؤوارد البشؤؤؤؤؤؤؤرية 
والماديؤؤؤؤة وعلؤؤؤؤ  رفؤؤؤؤ    ؤؤؤؤااة مؤؤؤؤذا امداا وفؤؤؤؤ  تخطؤؤؤؤيط وتنذؤؤؤؤيم وتوذيؤؤؤؤم وتوجيؤؤؤؤف سؤؤؤؤليم ومؤؤؤؤادم 
يعتبؤؤؤؤر نيطؤؤؤؤة التحؤؤؤؤول نحؤؤؤؤو مجتمؤؤؤؤ  الرفاميؤؤؤؤة .  مؤؤؤؤا ي تؤؤؤؤر  أي ؤؤؤؤا أ  يلعؤؤؤؤ  اليطؤؤؤؤاع الخؤؤؤؤاه 

 ية االقت ادية واالجتماعية .دورا مميزا في عملية التنم

 بعد ذلر نجي  عل  التسااالا : مل اإلدارة علم أم ف  أم مي م نة ؟ 

 مامية اإلدارة 

إ  اإلدارة نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروري لحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة .. البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر و مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم لج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودمم ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  
تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبو  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام ... و اإلدارة ذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامرة قديمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  

خل مرحلؤؤؤؤؤؤؤؤة الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤة و اإلمتمؤؤؤؤؤؤؤؤام إال فؤؤؤؤؤؤؤؤي وقؤؤؤؤؤؤؤؤا متؤؤؤؤؤؤؤؤاخر مؤؤؤؤؤؤؤؤ  حيؤؤؤؤؤؤؤؤاة ن سؤؤؤؤؤؤؤؤف ول ن ؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤم تؤؤؤؤؤؤؤؤد
 البشرية
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م  ال عوبة تحديد م  وم واحد لالدارة يت   عليف الجمي   ول   منار عدد م  التعري اا (1) و

 التي و ع ا عدد م  الباحلي  ومن ا:

) ان ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا المعرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيحة لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد أ  ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم بؤؤؤؤؤؤؤؤؤف العؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملو   لؤؤؤؤؤؤؤؤؤم التب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ان ؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
 ي علو  ذلر باحس  طريية وارخ  ا(

 او ان ا
)مجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواني  واالنذمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والممارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا والعالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا والمبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاديا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
جميعؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لتن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ السياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤي و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ا ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤحاب ا ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اجؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤول 

 ال  االمدام التي رسموما(
العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام للعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ويي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد بالنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام االداري ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ال يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  المت امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار 

االداري فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مجتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  والنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام االداري يملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل تر يبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا معيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا يت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزاا 
متعاونؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ومت اعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤث تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ال ليؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤام فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا الت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعالا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  

 اجزااا وتختلم باختالم مستوياا ال  ااة ل ل من ا.
لعنا ؤؤؤؤؤؤؤؤر التؤؤؤؤؤؤؤؤي ويعؤؤؤؤؤؤؤؤرم ريتشؤؤؤؤؤؤؤؤارد جونسؤؤؤؤؤؤؤؤو  النذؤؤؤؤؤؤؤؤام بيولؤؤؤؤؤؤؤؤف) انؤؤؤؤؤؤؤؤف النسؤؤؤؤؤؤؤؤ  لمجموعؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا

  مما لتحيي  امدام محددة وفيا لخطة(.
امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا االدارة العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي )تخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط وتنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم وتنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط ومراقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد الماديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
والبشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية اللابتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواني  واللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواا  الياامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام السياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااد 

 لتحيي  امدام الدولة الخا ة باشباع حاجاا المجتم .
وعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوث تعريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم االدارة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوث الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الخا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي )عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
منذمؤؤؤؤؤؤؤؤة تتسؤؤؤؤؤؤؤؤم بدرجؤؤؤؤؤؤؤؤة عاليؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤ  الدقؤؤؤؤؤؤؤؤة وتعمؤؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤؤؤت الل المؤؤؤؤؤؤؤؤوارد المتاحؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 طري  التخطيط والتنذيم والييادة والرقابة للو ول ال  االمدام المرسومة(. 
البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وبشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل عؤؤؤؤؤؤؤؤؤام تعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفير نؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع عؤؤؤؤؤؤؤؤؤال مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  وتنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  الج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤود 

اجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  او تنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم وتوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف وتنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   ورقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
االفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد  داخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  بي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 االمدام.
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وم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اختل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا او المنذمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ونشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاطات ا ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
 اشترا  ا بمجموعة عنا ر اساسية مي؛ 

 امدام الماسسة.  -1
 مالر الماسسة م  موذ ي  ومستخدمي  واداريي  ومدراا. -2
 تمويل الماسسة. -3
 الياعدة اللوجستية. -4
 نشاط الماسسة. -5
 االت ال. -6
 اإلدارة. -7

 خصائص االدارة 

مؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤالل الم ؤؤؤؤؤؤؤؤاميم المختل ؤؤؤؤؤؤؤؤة اإلدارة يم ننؤؤؤؤؤؤؤؤا ا  نتو ؤؤؤؤؤؤؤؤل للخ ؤؤؤؤؤؤؤؤااه او السؤؤؤؤؤؤؤؤماا التؤؤؤؤؤؤؤؤي 
 تتميز ب ا اإلدارة 

االدارة عمليؤؤؤؤؤؤة : اي تعبيؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤؤؤ  ت اعؤؤؤؤؤؤؤل النذؤؤؤؤؤؤام االداري   و يعنؤؤؤؤؤؤؤي البياؤؤؤؤؤؤؤة الخارجيؤؤؤؤؤؤؤة  -
 و الداخلية و الموارد البشرية و المادية اال ومي التخطيط  التنذيم   التوجيف و الرقابة 

االدارة عمليؤؤؤؤؤؤؤؤة مسؤؤؤؤؤؤؤؤتمرة : تؤؤؤؤؤؤؤؤؤبتي  ؤؤؤؤؤؤؤؤ ة االسؤؤؤؤؤؤؤؤتمرار ال  االدارة تعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤؤ  اشؤؤؤؤؤؤؤؤؤباع  -
دماا و ال  مؤؤؤؤؤؤذا الحاجؤؤؤؤؤؤاا فؤؤؤؤؤؤي ت يؤؤؤؤؤؤر مسؤؤؤؤؤؤتمر  فلؤؤؤؤؤؤذلر حاجؤؤؤؤؤؤاا االفؤؤؤؤؤؤراد مؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤل  و الخؤؤؤؤؤؤ

ي ؤؤؤؤب  عمؤؤؤؤل االدارة مسؤؤؤؤتمرا فؤؤؤؤال ييؤؤؤؤوم المؤؤؤؤدير بؤؤؤؤالتخطيط فؤؤؤؤي بدايؤؤؤؤة حيؤؤؤؤاة المنذمؤؤؤؤة لؤؤؤؤم يتوقؤؤؤؤم 
 بعد ذلر  و ل   ييوم ب ل اعمال االدارة مدث حياة المنذمة 

االدارة عمليؤؤؤؤؤؤؤة اجتماعيؤؤؤؤؤؤؤة : اي مجموعؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤؤؤاو يعملؤؤؤؤؤؤؤو  معؤؤؤؤؤؤؤا لتحييؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤدم  -
  واحد مشترر

المؤؤؤؤؤوارد التؤؤؤؤؤي تتعامؤؤؤؤؤل مع ؤؤؤؤؤا االدارة: المؤؤؤؤؤوارد البشؤؤؤؤؤرية و الماديؤؤؤؤؤة ملؤؤؤؤؤل المؤؤؤؤؤواد الخؤؤؤؤؤام و  -
 اعالا و االموال.
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 الوحدة الثانية :عرض نظريات االدارة 

ا  نشؤؤؤؤؤؤوا المؤؤؤؤؤؤدارو االداريؤؤؤؤؤؤة وتطورمؤؤؤؤؤؤا ومؤؤؤؤؤؤا يم ؤؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤؤميتف باالتجامؤؤؤؤؤؤاا والنذريؤؤؤؤؤؤاا الحديلؤؤؤؤؤؤة 
 حت  وقتنا الحا ر ومي  االتي : في االدارة والتي ذ را منذمطل  الير  الما ي

ا  نشوا المدارو االدارية وتطورما   وما يم   تسميتف باالتجاماا والنذرياا  (2)اإلدارةنذرياا 
الحديلة في االدارة  ييودنا ال  دراسة االنماط الييادية التي تبنت ا اش ر المدارو و ذلر العوامل 

 واالدارية. ومن ا؛ والذروم التي ادا ال  ذ ور النماذه الييادية

 
 النظرية الكالسيكية 

 
النذريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ية التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ذ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا مطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  العشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري    نتيجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة طبيعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورة 
ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤناعية  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا افرزتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا اربؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤناعي  والمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الا 
التؤؤؤؤؤؤؤؤؤي نجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث العاملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان   و ي يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

 العمال واربا  العمل.المتبادلة بي  
و انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بدايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مرحلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة النذريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ية مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف حر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االدارة 
العلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا فريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرير تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايلور  ونشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايلور  تابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف االول ادارة الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  
ولحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ب تابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاني مبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاديا االدارة العلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وتذ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر في ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاداا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 تلخي  ا بما يبتي:
يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ك العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ل االداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المالحذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تطب -1

 واليياو والتجربة.
 حافز االجور العالية يادي ال  رف  ال  ااة االنتخاجية. -2
 و   معايير قياسية لذروم العمل وفتراا الراحة واجراااا العمل. -3
 تاه.و   ما يسم  بالخطة الت ا لية للعمل بمعن  ربط االجور باالن -4
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 النظرية السلوكية
 

بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدأ مؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا االتجؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا يذ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي خمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤينياا اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  الما ؤؤؤؤؤؤؤؤؤي واسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤتينياا 
منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث انتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االمتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام والتر يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم  
والعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي   الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلور البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري وم ونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الشخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية واالعتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاراا 

السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو وبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدأ يذ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  بيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية  ودوافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلور بحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبحا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ا
فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تطبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااك الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا واالبحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاث فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي العلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلو ية والن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية 

 واالجتماعية.
 

 ؛أما الخ ااه العامة للمدرسة السلو ية ف ي
ا  االفتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  مبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراع بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي  والمنذمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -1

وير وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراع ال يم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تجنبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف اال مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراع الناشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا وتطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
 وطر  االستجابة للحاجاا المشتر ة بي  التنذيم والعاملي .

النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المنذمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة اجتماعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تتؤؤؤؤؤؤؤؤؤبلر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليوث والبياؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الخارجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  -2
 ال بد م  االستجابة ل ا والت اعل مع ا م  قبل المنذمة.

التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم نذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام م تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   يتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبلر بعمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الت ذيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الع سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدخالا  -3
 خرجاا.وم
االيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  بامميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االبعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد الن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية  واالجتماعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلو ية  وتحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلور  -4

 االفراد م  خالل مذا االبعاد.
تؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا المدرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤنمط قيؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤار ة واقتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤام السؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطة او مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  بنذريؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

   (y  .في الييادة ) 
 

نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط ا  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي باخت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار..... ا  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اختلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
يعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروم اجتماعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلو ا ينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتك عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ت اعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
االخؤؤؤؤؤؤؤؤري  فؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤة  ومؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤؤؤا  الييؤؤؤؤؤؤؤؤادة فؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤة ت ؤؤؤؤؤؤؤؤر  نمطؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤلو يا 
علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي م االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتجابة لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  و لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطاعا االدارة ار ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد  

اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتطاعا وتلبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة احتياجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات م وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوافزمم و لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروم عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل من
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ا  تحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نجاحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل انمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلور الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  ينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتك عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حاجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 
 ال رد وت اعلف م  التنذيم الرسمي و ير الرسمي في الماسسة.

 نذرية المدرسة الحديلة في االدارة
 

بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدأا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا المدرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بدايؤؤؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤبعينياا اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  الما ؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وحتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وقتنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الحا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ان ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ال تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  بوحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلور  اي ان ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ليسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  واالفتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف

 منار طريية ملل  للش ل الذي يج  ا  ت و  عليف التنذيماا.
ف ؤؤؤؤؤؤؤؤي الوقؤؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤؤذي نجؤؤؤؤؤؤؤؤد فيؤؤؤؤؤؤؤؤف تنذيمؤؤؤؤؤؤؤؤاا رسؤؤؤؤؤؤؤؤمية  منؤؤؤؤؤؤؤؤار تنذيمؤؤؤؤؤؤؤؤاا  يؤؤؤؤؤؤؤؤر رسؤؤؤؤؤؤؤؤمية ميابلؤؤؤؤؤؤؤؤة 
ومنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار تنذيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا تحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل المعنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال ي  بمعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداخل متعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة 

والواجبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواا للتنذيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا او لليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث العاملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لتا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  والمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاولياا
 قدم المساواة.

وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا ذ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور التنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافو ال مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي والنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوعي واجتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا  راوو االمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوال واالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا   انتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 
ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراع بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  التنذيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا المتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة ذاا الحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االنتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاجي المتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابف ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزز 

الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذي ي امميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد المامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل وادث ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع دااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة احساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالم  
 وال ما  االجتماعي.

 
 وليد ا دا مذا النذرية لاللة ابعاد م مة عند دراسة التنذيم ومي؛

 الت اعل داخل الماسسة. -1
 مدخل االنذمة. -2
 شب ة العمل في التنذيم. -3

وشب ة العمل مي عبارة ع   ورة م  رة للتنذيم  تو   مساراا االجراااا والمساولياا 
ا التنذيم لم التسلسل الييادي واالداري واالخت اه الوذي ي  وليد دخلا واالرتباطاا بي  اجزا

انذمة العمل في ميدا  التحليل لالنذمة وتحليل العملية االنتاجية وعل  اسو علمية وم  خالل 
انذمة تحليل الت ل ة وال اادة والتحليل الشب ي والبرمجة الخطية  ف ال ع  تبادل المعلوماا ع  

واالقمار ال ناعية واالنترنا ونذم االت االا الدولية  بحيث ا ب  اليرار في  طري  ال مبيوتر
 . ل اتجاماتف يخ   السو ومعايير
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 الوحدة الثالثة : اهمية االدارة ووظائف االعالم 

امميؤؤؤؤؤؤة دراسؤؤؤؤؤؤة االدارة االعالميؤؤؤؤؤؤة : بؤؤؤؤؤؤالنذر ل ؤؤؤؤؤؤو  العمؤؤؤؤؤؤل االعالمؤؤؤؤؤؤي ذا طؤؤؤؤؤؤاب  خؤؤؤؤؤؤاه ي ؤؤؤؤؤؤ  
للمجتمؤؤؤؤؤؤ  ويمتلؤؤؤؤؤؤر خ و ؤؤؤؤؤؤياا الم نؤؤؤؤؤؤة ذاا الخ ؤؤؤؤؤؤااه ال نيؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي اتجؤؤؤؤؤؤاا الخدمؤؤؤؤؤؤة العامؤؤؤؤؤؤة 

العليؤؤؤؤؤؤا والتؤؤؤؤؤؤي تحتؤؤؤؤؤؤاه الؤؤؤؤؤؤ  معرفؤؤؤؤؤؤة متخ  ؤؤؤؤؤؤة وم ؤؤؤؤؤؤاراا معينؤؤؤؤؤؤة يم ؤؤؤؤؤؤ  ا تسؤؤؤؤؤؤاب ا عؤؤؤؤؤؤ  طريؤؤؤؤؤؤ  
الدراسؤؤؤؤؤة النذريؤؤؤؤؤؤة الميرونؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤالتطبي  العملؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤؤي ا  واحؤؤؤؤؤؤد .لؤؤؤؤؤذا فان ؤؤؤؤؤؤا تحتؤؤؤؤؤاه الؤؤؤؤؤؤ  معؤؤؤؤؤؤارم 

 -قي الم ؤؤؤؤؤ  ال نيؤؤؤؤؤة العليؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤا–وخبؤؤؤؤؤراا وم ؤؤؤؤؤاراا متعؤؤؤؤؤددة يتطلب ؤؤؤؤؤا ذلؤؤؤؤؤر العمؤؤؤؤؤل ومؤؤؤؤؤي بالتؤؤؤؤؤالي 
نجؤؤؤؤؤد ممارسؤؤؤؤؤؤي ا يميلؤؤؤؤؤؤو  الؤؤؤؤؤؤ  االحسؤؤؤؤؤؤاو واالعتيؤؤؤؤؤؤاد بؤؤؤؤؤؤا  م نؤؤؤؤؤؤت م بح ؤؤؤؤؤؤم طبيعت ؤؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤؤادرة علؤؤؤؤؤؤ  
ت ؤؤؤؤوي  و ؤؤؤؤيا ة اخالقيات ؤؤؤؤا وعلؤؤؤؤ   ؤؤؤؤبط جؤؤؤؤودة عمل ؤؤؤؤا والؤؤؤؤتح م فيؤؤؤؤف مؤؤؤؤ  دو  تؤؤؤؤدخل خؤؤؤؤارجي 
اليؤؤؤؤؤة ج ؤؤؤؤؤة اخؤؤؤؤؤذي  بنذؤؤؤؤؤر االعتبؤؤؤؤؤار الحاجؤؤؤؤؤة الماسؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤ  مي ليؤؤؤؤؤة و ؤؤؤؤؤي ة تنذيميؤؤؤؤؤة متناسؤؤؤؤؤية 

داامؤؤؤؤا الؤؤؤؤداخلي الؤؤؤؤ  ادارة مت اعلؤؤؤؤة وحازمؤؤؤؤة ت ؤؤؤؤو  موفيؤؤؤؤة نوعؤؤؤؤا مؤؤؤؤا فؤؤؤؤي تؤؤؤؤوفير متطلبؤؤؤؤاا تح ؤؤؤؤم ا
العمؤؤؤؤؤؤؤل االعالمؤؤؤؤؤؤؤي بمؤؤؤؤؤؤؤا يتنؤؤؤؤؤؤؤا م وجؤؤؤؤؤؤؤو العمؤؤؤؤؤؤؤل ومؤؤؤؤؤؤؤا ي ؤؤؤؤؤؤؤرزا مؤؤؤؤؤؤؤ  مخرجؤؤؤؤؤؤؤاا انتاجيؤؤؤؤؤؤؤة تسؤؤؤؤؤؤؤتجي  

 لحاجاا جماعاا الم ال  االخرث .

 (3)؛لإلدارة أمميٌة و 

بال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٌة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي توجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف وتنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم ج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود امفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد والجماعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتالم مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتويات م  
حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث إننؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  لنمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود متوا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبع   ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
اممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل  والنجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  أ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم    مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أ ن ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتم الج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود وات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال ا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدلن علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

نجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  امنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة أمميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اإلدارة ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدث نجاح ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا. تعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد اإلدارة الداعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية ل
المختل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل: امنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة السياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤينة  واالقت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادينة  والعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ رينة  والتعليميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 
ل للتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي جميؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المجؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالا  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤي البنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة امساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤينة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  أن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤدن ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  امون

 تحيي  الرفامية االنسانية. 
اإلدارة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الموجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف االول واالساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الح ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا المختل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  

لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام اليوميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والوطنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المختل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذلر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامي االول ع
للؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرواا المجتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المختل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امطمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع الخارجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدن الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلة ام لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة 
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واسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخداما مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  قمبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحلي   والمعلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاله مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ل المجتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المختل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  
 والناجمة ع  تطوراا الع ر السريعة. 

 
 وذاام اإلدارة

 تيوم اإلدارة بش ٍل عام عل  أرب  وذاام رايسينة  ومي: 
 
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو الجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤربط بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  نيطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة البدايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ونيطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم   التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط: 

وذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر باالعتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ٍل دقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٍ  ووا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٍ   وتحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد 
الموجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي البدايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  والمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد الواجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  توفيرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لتحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم  و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذلر تحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 
جميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مراحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة تتطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اإلداري اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرة 
علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التنبؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بالمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيبل  واستشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرافف  و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤذلر خلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤاٍا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  اممؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام والمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد 
المتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفرة  باإل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافة إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٍط بديلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا إلي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد فشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الخطنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
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رتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر اإلدارينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  : ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا الوذي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ٍل أساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تالتنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم
والم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤام وامنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة المختل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤمن العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  إيجؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد عالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤروابط الت اعليؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
للعنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المختل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  وذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر إلنجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا الوذي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ال ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

 التنذيمي  لم توزي  الم ام عل  امع اا وتوفير الموارد المطلوبة.
تيؤؤؤؤؤؤؤؤوم علؤؤؤؤؤؤؤؤ  تتبؤؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤؤير النذؤؤؤؤؤؤؤؤام بؤؤؤؤؤؤؤؤالطري  المرسؤؤؤؤؤؤؤؤوم  : ومؤؤؤؤؤؤؤؤذا الوذي ؤؤؤؤؤؤؤؤةالمتابعؤؤؤؤؤؤؤؤة والتوجيؤؤؤؤؤؤؤؤف 

ؤؤؤؤؤؤؤؤف  والمعؤؤؤؤؤؤؤؤدن فؤؤؤؤؤؤؤؤي مرحلؤؤؤؤؤؤؤؤة التخطؤؤؤؤؤؤؤؤيط  وفؤؤؤؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤؤؤؤؤال  ؤؤؤؤؤؤؤؤا  منؤؤؤؤؤؤؤؤار انحؤؤؤؤؤؤؤؤراٌم عؤؤؤؤؤؤؤؤ  المخطؤؤؤؤؤؤؤؤط توجن
العنا ؤؤؤؤؤؤؤؤر المنحرفؤؤؤؤؤؤؤؤة إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤطن السؤؤؤؤؤؤؤؤير  باإل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤافة إلؤؤؤؤؤؤؤؤ  توجيؤؤؤؤؤؤؤؤف العؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي  والمؤؤؤؤؤؤؤؤوارد إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار المطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   وتعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا الوذي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجي  وتح يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

  م ومراقبت م بش ٍل دوري. إنجاز م ام
: ويي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا الوذي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اإلدارة مراقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التحينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال المنجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزة الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

والنتؤؤؤؤؤؤؤؤااك ال علينؤؤؤؤؤؤؤؤة ل ؤؤؤؤؤؤؤؤذا امعمؤؤؤؤؤؤؤؤال  ومالحذؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤدث توافي ؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤ  التخطؤؤؤؤؤؤؤؤيط  وفؤؤؤؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤؤؤؤؤال 
 ؤؤؤؤؤؤؤؤا  منؤؤؤؤؤؤؤؤار أين خلؤؤؤؤؤؤؤؤٍل فؤؤؤؤؤؤؤؤي النتؤؤؤؤؤؤؤؤااك يعؤؤؤؤؤؤؤؤاد النذؤؤؤؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤؤؤؤي الخطنؤؤؤؤؤؤؤؤة أو بطرييؤؤؤؤؤؤؤؤة امداا لمعرفؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 ل عل  ت حيحفالخلل والعم



 

11 
 

 
 ؛أما بالنسبة لوذاام االعالم ف ي

 
 الوذي ة اإلخبارية. -1
 التوجيف  وت وي  المواقم واالتجاماا.  -2
 رفد الليافة. -3
 تنمية العالقاا اإلنسانية  وزيادة التماسر االجتماعي  -4
 الترفيف وتوفير سبل التسلية وق اا أوقاا ال راغ.  -5
 اإلعال  والدعاية. -6

 يما بعد اربعة وذاام رايسي عل  النحو االتي وحدد )مارولد السويل( ف

وذي ؤؤؤؤؤؤة المراقبؤؤؤؤؤؤة او االشؤؤؤؤؤؤرام  ومؤؤؤؤؤؤ  ا  مؤؤؤؤؤؤذا الوذي ؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤي ذمؤؤؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤؤؤاولية أي فؤؤؤؤؤؤرد ول ؤؤؤؤؤؤ  -
ل ؤؤؤؤؤر  التا ؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤ  ادوار  ؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤن م فؤؤؤؤؤي تطؤؤؤؤؤور المجتمؤؤؤؤؤ  للييؤؤؤؤؤام بملؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤذا العمليؤؤؤؤؤة بمؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤي 

 التي ييومو  ب ا ذلر الدبلوماسيو  وال ح ييو  والباحلو  والمخططو  لتادية االدوار 

وذي ؤؤؤؤؤؤؤة تنميؤؤؤؤؤؤؤة العالقؤؤؤؤؤؤؤاا المتبادلؤؤؤؤؤؤؤة أي الؤؤؤؤؤؤؤدارة االجتماعيؤؤؤؤؤؤؤة  وتعنؤؤؤؤؤؤؤي امقنؤؤؤؤؤؤؤاع ب ؤؤؤؤؤؤؤدم جمؤؤؤؤؤؤؤ   -
قنؤؤؤؤاع م ب ؤؤؤؤرورة الت ييؤؤؤؤر المعنؤؤؤؤ  اللؤؤؤؤاني الي ؤؤؤؤد منؤؤؤؤف التعؤؤؤؤاو   ر بؤؤؤؤاا النؤؤؤؤاو أو الماسسؤؤؤؤاا وار
أي االسؤؤؤؤؤؤتخدام انذمؤؤؤؤؤؤؤة االت ؤؤؤؤؤؤؤال للتنذؤؤؤؤؤؤؤيم أو السؤؤؤؤؤؤؤيطرة علؤؤؤؤؤؤؤ  إنجؤؤؤؤؤؤؤازاا االفؤؤؤؤؤؤؤراد او الجماعؤؤؤؤؤؤؤاا 

 او المنذماا 

نيؤؤؤؤل التؤؤؤؤراث االجتمؤؤؤؤاعي ويي ؤؤؤؤد ب ؤؤؤؤا بؤؤؤؤث او نيؤؤؤؤل المعرفؤؤؤؤة او الليافؤؤؤؤة مؤؤؤؤ  جيؤؤؤؤل الؤؤؤؤ  وذي ؤؤؤؤة -
 جيل وم  م ا  ال  اخر بمعن  التعلم والتنشاة االجتماعية 

وذي ؤؤؤؤؤؤؤة الترفيؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤي الوذي ؤؤؤؤؤؤؤة االجتماعيؤؤؤؤؤؤؤة الم مؤؤؤؤؤؤؤة الرابعؤؤؤؤؤؤؤة ربمؤؤؤؤؤؤؤا تحتؤؤؤؤؤؤؤوي جميؤؤؤؤؤؤؤ  وذؤؤؤؤؤؤؤاام -
والمختل ؤؤؤؤؤة وقؤؤؤؤؤد ا ؤؤؤؤؤي ا فيمؤؤؤؤؤا االعؤؤؤؤؤالم وفنونؤؤؤؤؤف مم ؤؤؤؤؤ  ا  تيؤؤؤؤؤود الؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤتعلم بانواعؤؤؤؤؤف المتعؤؤؤؤؤددة 

بعؤؤؤؤد وذي تؤؤؤؤا االقنؤؤؤؤاع والحؤؤؤؤوار ومؤؤؤؤ  لؤؤؤؤم اعتمؤؤؤؤدا  مؤؤؤؤذا الوذؤؤؤؤاام مؤؤؤؤ  قبؤؤؤؤل خبؤؤؤؤراا االعؤؤؤؤالم فؤؤؤؤي 
 الينس و وا بحا محور معذم االدبياا االعالمية في ن اية الير  الما ي 
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 2000-1980اال ا  الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام المؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ ورة والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بييؤؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤاادة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي العيؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي  الما ؤؤؤؤؤؤؤؤؤيي  
بحاجؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤ  اعؤؤؤؤؤؤادة تيؤؤؤؤؤؤويم فؤؤؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤوا تطؤؤؤؤؤؤوراا التينيؤؤؤؤؤؤة االعالميؤؤؤؤؤؤؤة  ا ؤؤؤؤؤؤبحا مؤؤؤؤؤؤي االخؤؤؤؤؤؤرث

وتنوع ؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤذي ت ؤؤؤؤؤؤؤو  الخيؤؤؤؤؤؤؤال الؤؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤؤد بعيؤؤؤؤؤؤؤد فيؤؤؤؤؤؤؤد اتاحؤؤؤؤؤؤؤا التينيؤؤؤؤؤؤؤة الجديؤؤؤؤؤؤؤدة ام انيؤؤؤؤؤؤؤةالحوار 
المنيؤؤؤؤول عبؤؤؤؤؤر وسؤؤؤؤاال االعؤؤؤؤؤالم  مؤؤؤؤا اتاحؤؤؤؤؤا ام انيؤؤؤؤؤة اشؤؤؤؤرام المتليؤؤؤؤؤي علؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤمو  الرسؤؤؤؤؤاال 

ود بؤؤؤؤؤؤدورا الؤؤؤؤؤؤ  ت ييؤؤؤؤؤؤر طبيعؤؤؤؤؤؤة الموج ؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤف بواسؤؤؤؤؤؤطة تينيؤؤؤؤؤؤاا عؤؤؤؤؤؤدة شؤؤؤؤؤؤب ا مختل ؤؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤؤذا ييؤؤؤؤؤؤ
الرسؤؤؤؤؤؤؤاال والعمليؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤة ب ؤؤؤؤؤؤؤورة اساسؤؤؤؤؤؤؤية  مؤؤؤؤؤؤؤا اتاحؤؤؤؤؤؤؤا التينيؤؤؤؤؤؤؤة الجديؤؤؤؤؤؤؤدة الؤؤؤؤؤؤؤ  ت ييؤؤؤؤؤؤؤر 
الوذؤؤؤؤؤؤاام االجتماعيؤؤؤؤؤؤة لالعؤؤؤؤؤؤالم ووسؤؤؤؤؤؤاالف اي ؤؤؤؤؤؤا وا ؤؤؤؤؤؤب  بام ؤؤؤؤؤؤا  االعؤؤؤؤؤؤالم خدمؤؤؤؤؤؤة الوذؤؤؤؤؤؤاام 
الجديؤؤؤؤؤؤؤدة الموسؤؤؤؤؤؤؤعة لالت ؤؤؤؤؤؤؤال ملؤؤؤؤؤؤؤل مسؤؤؤؤؤؤؤاعدة االفؤؤؤؤؤؤؤراد والمنذمؤؤؤؤؤؤؤاا والماسسؤؤؤؤؤؤؤاا ف ؤؤؤؤؤؤؤال عؤؤؤؤؤؤؤ  

لمتعليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بالعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل والسياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراعاا والت امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل بينالجماعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام ا
وتالمجتمعؤؤؤؤؤاا وتنشؤؤؤؤؤيط العمليؤؤؤؤؤاا المعرفيؤؤؤؤؤة والتوا ؤؤؤؤؤل الح ؤؤؤؤؤاري والليؤؤؤؤؤافي واالسؤؤؤؤؤ ام فؤؤؤؤؤي نيؤؤؤؤؤل 
الت ؤؤؤؤؤؤؤؤوراا الجديؤؤؤؤؤؤؤؤدة عؤؤؤؤؤؤؤؤ  التينيؤؤؤؤؤؤؤؤاا المسؤؤؤؤؤؤؤؤتحدلة الؤؤؤؤؤؤؤؤ  جانؤؤؤؤؤؤؤؤ  الوذؤؤؤؤؤؤؤؤاام المتعليؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤالبرامك 

عاليؤؤؤؤؤؤاا االت ؤؤؤؤؤؤالية خا ؤؤؤؤؤؤة بعؤؤؤؤؤؤد ذ ؤؤؤؤؤؤور التعليميؤؤؤؤؤؤة والتدريبيؤؤؤؤؤؤة و يؤؤؤؤؤؤر ذلؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤ  االنشؤؤؤؤؤؤطة وال 
تينيؤؤؤؤؤؤؤة وسؤؤؤؤؤؤؤااط االعؤؤؤؤؤؤؤالم الشؤؤؤؤؤؤؤامل و يرمؤؤؤؤؤؤؤا ومؤؤؤؤؤؤؤذا يسؤؤؤؤؤؤؤتدعي اعؤؤؤؤؤؤؤادة النذؤؤؤؤؤؤؤر ووذؤؤؤؤؤؤؤاام االعؤؤؤؤؤؤؤالم 
وم ؤؤؤؤامين ا بطرييؤؤؤؤة نيديؤؤؤؤة ورايؤؤؤؤة معا ؤؤؤؤرة تاخؤؤؤؤذ بنذؤؤؤؤر االعتبؤؤؤؤار اليؤؤؤؤدراا ال االؤؤؤؤة التؤؤؤؤي تتمتؤؤؤؤ  

ملؤؤؤؤؤؤة ب ؤؤؤؤؤؤا تينيؤؤؤؤؤؤاا االعؤؤؤؤؤؤالم وت طيت ؤؤؤؤؤؤا لمجؤؤؤؤؤؤاالا  ليؤؤؤؤؤؤرة فاقؤؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤؤدود الت ؤؤؤؤؤؤور الؤؤؤؤؤؤ  درجؤؤؤؤؤؤة مذ
 ومليرة

 العملية االدارية في الماسساا ال ح ية
 

عنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام االداري فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ية  اذ يت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام االداري 
 أساسا م  عدة عنا ر مي؛ 

 فلس ة النذام. -1
 مي ل النذام. -2
 النذم واليواعد. -3
 االجراااا والعملياا. -4
 االفراد.  -5
 المستوث ال ني للنذام. -6
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فلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام: وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاميم واالف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار  والمعتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداا  -1

االساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية  التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تح ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام االداري  وتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاراتف  وتوجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االداري  
ول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل نذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم ال رعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراااا  ويم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واالقت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادية اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول ا  ال لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة االداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمد عنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرما مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم االجتماع
 الساادة في المجتم .

مي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام:  يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير مي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  البنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا التنذيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام واسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلو   -2
تيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيمف ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوياا تيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيمف رأسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا  ا  ال ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التنذيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي للماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ية مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 
ال يؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  المت امؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اجؤؤؤؤؤؤؤؤؤزاا وعنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر متداخلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم بين ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

ز النشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط وتبديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الن ايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة انتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه تبادليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ب يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة انجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا
 الماسسة.

وتختؤؤؤؤؤؤؤؤار  ؤؤؤؤؤؤؤؤل ماسسؤؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤؤح ية ال ي ؤؤؤؤؤؤؤؤل التنذيمؤؤؤؤؤؤؤؤي ل ؤؤؤؤؤؤؤؤا بمؤؤؤؤؤؤؤؤا يت ؤؤؤؤؤؤؤؤ  وطبيعت ؤؤؤؤؤؤؤؤا وذروف ؤؤؤؤؤؤؤؤا 
الخا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  فشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  لجريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة يوميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ال ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  لمجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبوعية  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل احيانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار اداراا رايسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية موجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

 ل ح ية ال برث وال توجد ل ا اداراا مناذرة في ماسساا  ح ية اخرث.ا
 واالداراا الرايسية في الماسساا ال ح ية  البا ما يشمل؛

 ادارة التحرير. -1
 ادارة االعالناا.  -2
 ادارة المطاب  او اج زة البث  -3
 ادارة التوزي  في ال حم.  -4
 الشاو  االدارية . -5
 .االدارة المالية  -6
 ادارة شاو  العاملي . -7
 االح اا والمتابعة. -8

 الوحدة الرابعة :العملية االدارية في المؤسسات الصحفية 

و م مؤؤؤؤؤؤؤؤا اختل ؤؤؤؤؤؤؤؤا اشؤؤؤؤؤؤؤؤ ال الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤاا او المنذمؤؤؤؤؤؤؤؤا  فان ؤؤؤؤؤؤؤؤا تت ؤؤؤؤؤؤؤؤ  باشؤؤؤؤؤؤؤؤترا  ا فؤؤؤؤؤؤؤؤي عنا ؤؤؤؤؤؤؤؤر 
 اساسية و مي 
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 _امدام الماسسة 1

  ادر الماسسة م  موذ ي  و عال -2

 التمويل -3

 المير و مشتمالتف م  االا ومعداا  -4
 نشاط  الماسسة   -5
 االت ا ل -6
 االدارة  -7

 اوال: االمدام :

المي ؤؤؤؤؤود بامؤؤؤؤؤدام الماسسؤؤؤؤؤة تلؤؤؤؤؤر النتؤؤؤؤؤااك التؤؤؤؤؤي تطمؤؤؤؤؤ  الماسسؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤ  تحييي ؤؤؤؤؤا بج ؤؤؤؤؤد افرادمؤؤؤؤؤا 
و ا انيات ؤؤؤؤؤا المتاحؤؤؤؤؤة و علؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤبيل الملؤؤؤؤؤال فؤؤؤؤؤا  محطؤؤؤؤؤة اذاعيؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤي بلؤؤؤؤؤد نؤؤؤؤؤام تسؤؤؤؤؤيطر علي ؤؤؤؤؤا 

ت ؤؤؤؤدم فؤؤؤؤي العؤؤؤؤادة الؤؤؤؤ  ربؤؤؤؤط االذاعؤؤؤؤة بالتنميؤؤؤؤة الشؤؤؤؤاملة للمجتمؤؤؤؤ  يم ؤؤؤؤ   الح ومؤؤؤؤة و توج  ؤؤؤؤا و
 ا  ي و  ل ا جملة م  االمدام التالية :

لتح يؤؤؤؤز الجم ؤؤؤؤور لتحريؤؤؤؤر البلؤؤؤؤد سياسؤؤؤؤيا تجؤؤؤؤاا وحؤؤؤؤدة وطنيؤؤؤؤة او لتليؤؤؤؤر الجم ؤؤؤؤور  ؤؤؤؤد عؤؤؤؤدو -1
 خارجي او لتح يز جماعة م  اجل نشاط تنموي ذاتي 

تماعيؤؤؤؤؤة المتاحؤؤؤؤؤؤة و تعلؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤ  احؤؤؤؤؤداث مامؤؤؤؤؤؤة ت ؤؤؤؤؤؤم لترشؤؤؤؤؤيد الجم ؤؤؤؤؤؤور حؤؤؤؤؤول الخؤؤؤؤؤؤدماا االج-2
 الجم ور

لتعلؤؤؤؤؤؤيم الجم ؤؤؤؤؤؤور حيؤؤؤؤؤؤث يم ؤؤؤؤؤؤ  ا  تيؤؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤؤرامك تعليميؤؤؤؤؤؤة  يؤؤؤؤؤؤر رسؤؤؤؤؤؤمية فيمؤؤؤؤؤؤا يتعلؤؤؤؤؤؤ  بحيؤؤؤؤؤؤول -3
 م اراا المعرفة او حيول م اراا العمل 

 لت يير السلور و خا ة بالنسبة لالما   الس نية و الري ية المعزولة -4

 الترفيف و التسلية -5

 انؤؤؤؤا تلؤؤؤؤر خمسؤؤؤؤة امؤؤؤؤدام يم ؤؤؤؤ  ا  تطالؤؤؤؤ  ب ؤؤؤؤا االذاعؤؤؤؤة  ماسسؤؤؤؤة اعالميؤؤؤؤة تحيييؤؤؤؤا ل ؤؤؤؤال  
 المجتم  
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و مؤؤؤؤؤؤذا االمؤؤؤؤؤؤدام فؤؤؤؤؤؤي الحيييؤؤؤؤؤؤة االمؤؤؤؤؤؤر يم ؤؤؤؤؤؤ  تيسؤؤؤؤؤؤيم ا الؤؤؤؤؤؤ  قسؤؤؤؤؤؤمي  )امؤؤؤؤؤؤدام اسؤؤؤؤؤؤتراتيجية (و 
 )امدام ت تي ية(

 امدام استرتيجية طويلة االجل : 

فؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤدم ت ييؤؤؤؤؤر السؤؤؤؤؤلور  ومؤؤؤؤؤي امؤؤؤؤؤدام اليم ؤؤؤؤؤ  تحييي ؤؤؤؤؤا بشؤؤؤؤؤ ل فؤؤؤؤؤوري وعلؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤبيل الملؤؤؤؤؤال
او مؤؤؤؤؤؤؤؤدم التعلؤؤؤؤؤؤؤؤيم اليم ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  يؤؤؤؤؤؤؤؤتم مؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤالل اذاعؤؤؤؤؤؤؤؤة برنؤؤؤؤؤؤؤؤامك او النؤؤؤؤؤؤؤؤي  فؤؤؤؤؤؤؤؤي االذاعؤؤؤؤؤؤؤؤة او 
التل زيؤؤؤؤؤؤو  اونشؤؤؤؤؤؤر حليؤؤؤؤؤؤة او النتؤؤؤؤؤؤي  فؤؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤحي ة .ف ؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤدم سؤؤؤؤؤؤتراتيجي النؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤؤدام 

 االعالم طويلة اال جل والتي تحي  م  ترا ماا الرساال االعالمية وت رارما 

 ة االجل امدام ت تي ية ق ير 

ولتحييؤؤؤؤؤؤؤ  االمؤؤؤؤؤؤؤدام االسؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية يؤؤؤؤؤؤؤتم فؤؤؤؤؤؤؤي العؤؤؤؤؤؤؤادة التخطؤؤؤؤؤؤؤيط لتحييؤؤؤؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤؤؤؤر االمؤؤؤؤؤؤؤدام عبؤؤؤؤؤؤؤر 
 امدام ق يرة االجل والتي بتوالي ا واستمراريت ا يم   ا  تحي  ال دم االستراتيجي 

وفؤؤؤؤؤي مجؤؤؤؤؤال االذاعؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤلال يم ؤؤؤؤؤ  ا  تحيؤؤؤؤؤ  بعؤؤؤؤؤ  البؤؤؤؤؤرامك ال ناايؤؤؤؤؤة والمنوعؤؤؤؤؤاا امؤؤؤؤؤدام انيؤؤؤؤؤة 
م الترفيؤؤؤؤف نوقؤؤؤؤد تحيؤؤؤؤ  بؤؤؤؤرامك ملؤؤؤؤل نشؤؤؤؤراا االخبؤؤؤؤار امؤؤؤؤدام اعالميؤؤؤؤة ق ؤؤؤؤيرة االجؤؤؤؤل ومؤؤؤؤو مؤؤؤؤد

انيؤؤؤؤؤة اال ا  تحيؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤدام اسؤؤؤؤؤتراتيجية ملؤؤؤؤؤل ت ييؤؤؤؤؤر السؤؤؤؤؤلور او التعلؤؤؤؤؤيم احؤؤؤؤؤوه مؤؤؤؤؤا ت ؤؤؤؤؤو  الؤؤؤؤؤ  
برمجؤؤؤؤؤؤة لخطؤؤؤؤؤؤط ق ؤؤؤؤؤؤيرة تت امؤؤؤؤؤؤل مح ؤؤؤؤؤؤلت ا الن اايؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي تحييؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤدم السؤؤؤؤؤؤتراتيجي ت ؤؤؤؤؤؤدم 

 اليف تلر الماسساا االعالمية 

 سة م  موذ ي  وعمال :لانيا :  ادر الماس

ا يؤؤؤؤا  ماسسؤؤؤؤة تيؤؤؤؤوم عؤؤؤؤادة علؤؤؤؤ  ج ؤؤؤؤد انسؤؤؤؤاني واسؤؤؤؤتلمار ذا الج ؤؤؤؤد بتوذيؤؤؤؤم ال  ؤؤؤؤاااا االزمؤؤؤؤة 
فؤؤؤؤؤؤؤي المواق ؤؤؤؤؤؤؤ  المناسؤؤؤؤؤؤؤبة وم ؤؤؤؤؤؤؤذا فؤؤؤؤؤؤؤا  ع ؤؤؤؤؤؤؤ  اي ماسسؤؤؤؤؤؤؤة يتملؤؤؤؤؤؤؤل بافرادمؤؤؤؤؤؤؤا ومؤؤؤؤؤؤؤاالا االفؤؤؤؤؤؤؤراد 
يختل ؤؤؤؤؤؤؤو  حسؤؤؤؤؤؤؤ  طبيعؤؤؤؤؤؤؤة الماسسؤؤؤؤؤؤؤة وامؤؤؤؤؤؤؤداف ا واالفؤؤؤؤؤؤؤراد عبؤؤؤؤؤؤؤارة عؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤوذ ي  وعمؤؤؤؤؤؤؤال م ؤؤؤؤؤؤؤرة 

 ويادي  ل من م امدام الماسسة  وعمال عاديي 

فماسسؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤح ية مؤؤؤؤؤؤؤلال اليم ؤؤؤؤؤؤؤ  ا  تيؤؤؤؤؤؤؤوم بؤؤؤؤؤؤؤدو  ج ؤؤؤؤؤؤؤاز  بيؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤؤؤذي  تختلؤؤؤؤؤؤؤم 
مسؤؤؤؤؤؤؤؤاوليات م ومؤؤؤؤؤؤؤؤامالت م فنجؤؤؤؤؤؤؤؤد ال اتؤؤؤؤؤؤؤؤ  وال ؤؤؤؤؤؤؤؤح ي والمخؤؤؤؤؤؤؤؤره والمحاسؤؤؤؤؤؤؤؤ  واالداري والطؤؤؤؤؤؤؤؤاب  
وال نؤؤؤؤؤي والرسؤؤؤؤؤام والموذؤؤؤؤؤم الم تبؤؤؤؤؤي والسؤؤؤؤؤ رتير ...الؤؤؤؤؤ  .و ؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤاالا ييومؤؤؤؤؤو  بعمؤؤؤؤؤل مت امؤؤؤؤؤل 
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وا فؤؤؤؤؤي الن ايؤؤؤؤؤة لمؤؤؤؤؤرة عمؤؤؤؤؤل جمؤؤؤؤؤاعي مؤؤؤؤؤو جريؤؤؤؤؤدة يوميؤؤؤؤؤة او مجلؤؤؤؤؤة اسؤؤؤؤؤبوعية وبؤؤؤؤؤدو  مؤؤؤؤؤذا لييؤؤؤؤؤدم
 ال ري  المت امل اليم   لعمل ا  يخره ناجحا م تمال .

 لاللا : راو المال )التمويل (:

ا  راو المؤؤؤؤؤال جؤؤؤؤؤؤزا اسؤؤؤؤؤاو م مؤؤؤؤؤؤل للنشؤؤؤؤؤاط البشؤؤؤؤؤؤري فؤؤؤؤؤي اي ماسسؤؤؤؤؤؤة  انؤؤؤؤؤا ف ؤؤؤؤؤؤي الاسسؤؤؤؤؤؤاا 
االقت ؤؤؤؤؤؤادية سؤؤؤؤؤؤواا  انؤؤؤؤؤؤا تجاريؤؤؤؤؤؤة او  ؤؤؤؤؤؤناعية او زراعيؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤو اسؤؤؤؤؤؤاو لبؤؤؤؤؤؤدا اي نشؤؤؤؤؤؤاط ال  
النشؤؤؤاط فؤؤؤؤي طبيعتؤؤؤؤف يتؤؤؤؤرجم الؤؤؤؤ  ارقؤؤؤؤام نيديؤؤؤؤة مؤؤؤؤي راو مؤؤؤؤال يؤؤؤؤرب  او يخسؤؤؤؤر و المؤؤؤؤال قبؤؤؤؤل  ؤؤؤؤل 

ابعؤؤؤؤؤؤة امؤؤؤؤؤؤدام الماسسؤؤؤؤؤؤة و مؤؤؤؤؤؤو اسؤؤؤؤؤؤاو لشؤؤؤؤؤؤراا شؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤاو لتوذيؤؤؤؤؤؤم ال ؤؤؤؤؤؤادر اليؤؤؤؤؤؤادر علؤؤؤؤؤؤ  مت
احتياجؤؤؤؤؤؤؤاا الماسسؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤ  ادواا و االا  و شؤؤؤؤؤؤؤراا ميؤؤؤؤؤؤؤر او تؤؤؤؤؤؤؤاجيرا و م مؤؤؤؤؤؤؤا  انؤؤؤؤؤؤؤا طبيعؤؤؤؤؤؤؤة 

 الماسسة فا  المال او ميزانية الماسسة اساو لممارسة نشاطف 

و فؤؤؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤؤؤوط  العربؤؤؤؤؤؤؤؤي ب ؤؤؤؤؤؤؤؤة عامؤؤؤؤؤؤؤؤة نيؤؤؤؤؤؤؤؤم  امؤؤؤؤؤؤؤؤام نمؤؤؤؤؤؤؤؤاذه عؤؤؤؤؤؤؤؤدة مؤؤؤؤؤؤؤؤ  التمويؤؤؤؤؤؤؤؤل الاسسؤؤؤؤؤؤؤؤاا  
 :االعالمية و من ا ما يلي 

االذاعؤؤؤؤؤاا المسؤؤؤؤؤموعة و المرايؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤتم  تمويل ؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤامال مؤؤؤؤؤ  قبؤؤؤؤؤل ا لبيؤؤؤؤؤة الح ومؤؤؤؤؤاا العربيؤؤؤؤؤة -1
و الؤؤؤؤؤبع  من ؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤتخدم االعالنؤؤؤؤؤاا و تسؤؤؤؤؤوي  المؤؤؤؤؤواد االعالميؤؤؤؤؤة  وسؤؤؤؤؤيلة لت طيؤؤؤؤؤة جؤؤؤؤؤزا مؤؤؤؤؤ  

 الن ياا 

الماسسؤؤؤؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤؤؤؤح ية و دور النشؤؤؤؤؤؤؤر الخا ؤؤؤؤؤؤؤة و التؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤؤؤي حيييت ؤؤؤؤؤؤؤا ذاا امؤؤؤؤؤؤؤدام -2
ة ت الي  ؤؤؤؤؤؤا باالعالنؤؤؤؤؤؤاا او بالؤؤؤؤؤؤدعم المباشؤؤؤؤؤؤر و  يؤؤؤؤؤؤر المباشؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤ  تجاريؤؤؤؤؤؤة و تسؤؤؤؤؤؤتطي  ت طيؤؤؤؤؤؤ

 الح وماا مللما نراا في دول الخليك 

الماسسؤؤؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤؤؤؤح ية شؤؤؤؤؤؤبف الخا ؤؤؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤؤي ماسسؤؤؤؤؤؤؤاا ذاا طبيعؤؤؤؤؤؤة ح وميؤؤؤؤؤؤؤة ول ؤؤؤؤؤؤ  ل ؤؤؤؤؤؤؤا -3
اسؤؤؤؤؤؤؤتيالل ا االداري والمؤؤؤؤؤؤؤالي والتؤؤؤؤؤؤؤي تسؤؤؤؤؤؤؤتطي  ا  ت طؤؤؤؤؤؤؤي ن يات ؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤ  نشؤؤؤؤؤؤؤط ا التجؤؤؤؤؤؤؤاري ملؤؤؤؤؤؤؤل 

 اليوم في م ر ماسسة االمرام واخبار 

الماسسؤؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤؤؤح ية ودور النشؤؤؤؤؤؤر الح وميؤؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤؤي التؤؤؤؤؤؤي ت ؤؤؤؤؤؤدر  ؤؤؤؤؤؤحم ومجؤؤؤؤؤؤالا  -4
عؤؤؤؤؤؤ  ماسسؤؤؤؤؤؤاا ل ؤؤؤؤؤؤا عالقات ؤؤؤؤؤؤا المباشؤؤؤؤؤؤرة بؤؤؤؤؤؤوزارة االعؤؤؤؤؤؤالم التؤؤؤؤؤؤي تيؤؤؤؤؤؤوم بت طيؤؤؤؤؤؤة اي عجؤؤؤؤؤؤز فؤؤؤؤؤؤي 

 الميزانياا 
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 رابعا : مير الماسسة االعالمية ومشتمالت ا : 
م ؤؤؤؤؤؤا  الؤؤؤؤؤؤذي يمؤؤؤؤؤؤارو فيؤؤؤؤؤؤف اليم ؤؤؤؤؤؤ  تخيؤؤؤؤؤؤل وجؤؤؤؤؤؤود ماسسؤؤؤؤؤؤة او منذمؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤدو  ميؤؤؤؤؤؤر ف ؤؤؤؤؤؤو ال

 موذ و الماسسة نشاط م  م  اجل تحيي  امداف ا 
ومؤؤؤؤؤؤذا الميؤؤؤؤؤؤر يجؤؤؤؤؤؤ  ا  يؤؤؤؤؤؤتالام مؤؤؤؤؤؤ  طبيعؤؤؤؤؤؤة عمؤؤؤؤؤؤل الماسسؤؤؤؤؤؤة ونشؤؤؤؤؤؤاط ا وا  يشؤؤؤؤؤؤتمل علؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤل 

 االدواا واالالا والمعداا االزمة النجاز نشاط الماسسة .
 ؤؤؤؤؤؤا  خامسؤؤؤؤؤؤا : نشؤؤؤؤؤؤاط الماسسؤؤؤؤؤؤة :ا  نشؤؤؤؤؤؤاط اي ماسسؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤو لمؤؤؤؤؤؤرة الج ؤؤؤؤؤؤد االنسؤؤؤؤؤؤاني سؤؤؤؤؤؤواا 

عيليؤؤؤؤؤؤؤا او ع ؤؤؤؤؤؤؤليا ويؤؤؤؤؤؤؤرتبط نشؤؤؤؤؤؤؤاط اي ماسسؤؤؤؤؤؤؤة بامؤؤؤؤؤؤؤداف ا ولؤؤؤؤؤؤؤذا فؤؤؤؤؤؤؤا  مح ؤؤؤؤؤؤؤلة النشؤؤؤؤؤؤؤاط مؤؤؤؤؤؤؤ  
 المنتذر ا  ت و  لمرتف النتااك التي تطم  الي ا الماسسة م  خالل امداف ا المعلنة 

وفؤؤؤؤؤي المجؤؤؤؤؤال االعالمؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤا  نشؤؤؤؤؤاط الماسسؤؤؤؤؤة االعالميؤؤؤؤؤة يختلؤؤؤؤؤم بالوسؤؤؤؤؤاال وا   ؤؤؤؤؤا  يت ؤؤؤؤؤ  
نيؤؤؤؤة ل ؤؤؤؤل وسؤؤؤؤيلة اعالميؤؤؤؤة ت ؤؤؤؤر  شؤؤؤؤ ال مختل ؤؤؤؤة بع ؤؤؤؤ ا عؤؤؤؤ  باالمؤؤؤؤدام ذلؤؤؤؤر ا  الطبيعؤؤؤؤة التي

الؤؤؤبع  االخؤؤؤؤر فطبيعؤؤؤؤة الجريؤؤؤؤدة اليوميؤؤؤؤة تختلؤؤؤؤم عؤؤؤؤ  المجلؤؤؤة وعؤؤؤؤ  ال تؤؤؤؤا  ومؤؤؤؤ  لؤؤؤؤم فؤؤؤؤا  مؤؤؤؤذا 
الوسؤؤؤؤاال االعالميؤؤؤؤة تختلؤؤؤؤم فيمؤؤؤؤا بين مؤؤؤؤا اختالفؤؤؤؤاا فؤؤؤؤي الدرجؤؤؤؤة وا  ات يؤؤؤؤا فؤؤؤؤي ال ؤؤؤؤدم  ؤؤؤؤذلر 

 و التل زيونية .فان ذا الرساال المطبوعة تختلم ع  البر امك االذاعية ا
 سادسا االت ال : 

المي ؤؤؤؤؤود منؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤو اشؤؤؤؤؤ ال االت ؤؤؤؤؤال المم نؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤي  مختلؤؤؤؤؤم المسؤؤؤؤؤتوياا فؤؤؤؤؤي اطؤؤؤؤؤار الماسسؤؤؤؤؤة 
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواا  انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا قيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاداا او وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط  او مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذ ي  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاديي  واالت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي انتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال 
المعلومؤؤؤؤؤؤؤاا واالف ؤؤؤؤؤؤؤار والعواطؤؤؤؤؤؤؤم والم ؤؤؤؤؤؤؤاراا ....باسؤؤؤؤؤؤؤتخدام الرمؤؤؤؤؤؤؤوز ملؤؤؤؤؤؤؤل ال لمؤؤؤؤؤؤؤاا وال ؤؤؤؤؤؤؤور 

ال والرسؤؤؤؤؤوم ....و يرمؤؤؤؤؤا فمؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤالل عمليؤؤؤؤؤة االت ؤؤؤؤؤال مؤؤؤؤؤذا يم ؤؤؤؤؤ  ا  يوجؤؤؤؤؤف المؤؤؤؤؤديرو  واالشؤؤؤؤؤ 
 موذ ي م م  خالل توجي اا قد ت و  م توبة او ش وية مواج ة او بال اتم او بواو

 طة مديري  اقل رتبة 
فاالت ؤؤؤؤؤال مؤؤؤؤؤو العمليؤؤؤؤؤة الحيويؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤ  خالل ؤؤؤؤؤا ا  يؤؤؤؤؤتم اي نشؤؤؤؤؤاط انسؤؤؤؤؤاني وبدونؤؤؤؤؤف يتعؤؤؤؤؤذر 

 واالت ال بالنسبة ال  اي ماسسة ذو جانبي  :انجاز اي عمل 
ات ؤؤؤؤال داخلؤؤؤؤي :ومؤؤؤؤ  خاللؤؤؤؤف يم ؤؤؤؤ  معرفؤؤؤؤة طرييؤؤؤؤة سؤؤؤؤير عمؤؤؤؤل الماسسؤؤؤؤة  مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤالل  -1

 قنواا االت ال بي  الراساا والمراوسي   
ات ؤؤؤؤؤؤؤال خؤؤؤؤؤؤؤارجي : ويتملؤؤؤؤؤؤؤل بات ؤؤؤؤؤؤؤال الماسسؤؤؤؤؤؤؤة بمؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤو خارج ؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤ  ماسسؤؤؤؤؤؤؤاا  -2

 ا االساسؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤو نشؤؤؤؤاط ات ؤؤؤؤؤالي اخؤؤؤؤرث او زبؤؤؤؤاا  وبالنسؤؤؤؤؤبة للماسسؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤا  نشؤؤؤؤؤاط
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ولؤؤؤؤؤؤؤذا فؤؤؤؤؤؤؤا  االت ؤؤؤؤؤؤؤال الخؤؤؤؤؤؤؤارجي يعتبؤؤؤؤؤؤؤر اسؤؤؤؤؤؤؤاو عمل ؤؤؤؤؤؤؤا اذ ا  سؤؤؤؤؤؤؤلع ا ومؤؤؤؤؤؤؤي وسؤؤؤؤؤؤؤاال اعالميؤؤؤؤؤؤؤة 
ات ؤؤؤؤؤالية تتوجؤؤؤؤؤف اساسؤؤؤؤؤا لمخاطبؤؤؤؤؤة جم ورمؤؤؤؤؤا )الزبؤؤؤؤؤاا  ( وقؤؤؤؤؤدرة االدارة علؤؤؤؤؤ  االت ؤؤؤؤؤال الؤؤؤؤؤداخلي 
النؤؤؤؤؤؤاج  فؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤي اولؤؤؤؤؤؤ  خطؤؤؤؤؤؤواا نجؤؤؤؤؤؤا  ادارة الماسسؤؤؤؤؤؤة االعالميؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي ات ؤؤؤؤؤؤال ا 

 جي الخار 
 

سؤؤؤؤؤؤابعا : االدارة : يم ؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤيطرة علؤؤؤؤؤؤ  مختلؤؤؤؤؤؤم اوجؤؤؤؤؤؤف نشؤؤؤؤؤؤاط الماسسؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤالل االدارة 
وذلؤؤؤؤؤر بتوجيؤؤؤؤؤف  وادرمؤؤؤؤؤا لتاديؤؤؤؤؤة واجبات ؤؤؤؤؤا بمؤؤؤؤؤا يذمؤؤؤؤؤ  تحييؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤدام الماسسؤؤؤؤؤة الف ؤؤؤؤؤل السؤؤؤؤؤبل 
واقؤؤؤؤؤل الت ؤؤؤؤؤاليم ومؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤم االدارة مسؤؤؤؤؤاولية مباشؤؤؤؤؤرة عؤؤؤؤؤ  العنا ؤؤؤؤؤر السؤؤؤؤؤتة السؤؤؤؤؤابية الؤؤؤؤؤذ ر ف ؤؤؤؤؤي 

م الماسسؤؤؤؤة وعؤؤؤؤؤ  اختيؤؤؤؤار  وادرمؤؤؤؤؤا ممؤؤؤؤ  تؤؤؤؤرث ان ؤؤؤؤؤم ا  ؤؤؤؤاا لتاديؤؤؤؤؤة المسؤؤؤؤاولة عؤؤؤؤ  و ؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤدا
 العمل المطلو  من م ومي المساولة ع  تمويل ومواردما والح اذ علي ا وتنميت ا 

 

نشطة االبداعية  نشطة االعالمية واال  الوحدة الخامسة :اال

 ليد ا بحا الماسسة االعالمية تمارو نشاطاا متعددة من ا :

 بف ال تا  وال ح يو  والمراسلو  والرسامو  . نشاط  ح ي : وييوم -
نشؤؤؤؤؤاط  ؤؤؤؤؤناعي : ويتملؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤي تشؤؤؤؤؤ يل ما ينؤؤؤؤؤاا الطباعؤؤؤؤؤة واج ؤؤؤؤؤزة الجمؤؤؤؤؤ  وما ينؤؤؤؤؤاا  -

 الت وير والتجليد ويتوالا الم ندسو  وال نيو  والعمال 
نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوييي : ويتملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحاا االعالنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وتوزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحم  -

   والعالقاا العامة .والمجالا ويتوالا خبراا في التسوي
 نشاط مالي واداري : ويتوالا المحاسبو  واالداريو   -

وم ؤؤؤؤؤذا نجؤؤؤؤؤد ا  نشؤؤؤؤؤاط الماسسؤؤؤؤؤة االعالميؤؤؤؤؤة قؤؤؤؤؤد تنوعؤؤؤؤؤا وتشؤؤؤؤؤعبا وا ؤؤؤؤؤب  مؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤروري ا  
 تنذم بش ل يم ن ا م  انجاز م مت ا عل  الوجف اال مل .

 االبداع االداري 

االبؤؤؤؤؤداع الحؤؤؤؤؤديث لحؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤا حيؤؤؤؤؤث لؤؤؤؤؤم ي ؤؤؤؤؤتم يعتبؤؤؤؤؤر االبؤؤؤؤؤداع ذؤؤؤؤؤامرة انسؤؤؤؤؤانية واالمتمؤؤؤؤؤام بدراسؤؤؤؤؤة 
م عنؤؤؤؤؤدما اشؤؤؤؤؤار العؤؤؤؤؤالم الن سؤؤؤؤؤي  1950البؤؤؤؤؤاحلو  بدراسؤؤؤؤؤة االبؤؤؤؤؤداع ب ؤؤؤؤؤ ة من جيؤؤؤؤؤة االبعؤؤؤؤؤد عؤؤؤؤؤام 
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جيل ؤؤؤؤورد الؤؤؤؤ  قؤؤؤؤاة االمتمؤؤؤؤام ب ؤؤؤؤذا النؤؤؤؤوع مؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤاا   فيؤؤؤؤد اشؤؤؤؤارا  ليؤؤؤؤر مؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤاا علؤؤؤؤ  
مؤؤؤؤؤؤؤور واالشؤؤؤؤؤؤؤياا ا   لمؤؤؤؤؤؤؤاا االبؤؤؤؤؤؤؤداع والخلؤؤؤؤؤؤؤ  واالبت ؤؤؤؤؤؤؤار تعنؤؤؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤؤؤي م  وم ؤؤؤؤؤؤؤا النذؤؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤؤؤ  اال

بشؤؤؤؤ ل جديؤؤؤؤد ومختلؤؤؤؤم واتيؤؤؤؤا  ال ؤؤؤؤرد باشؤؤؤؤياا  يؤؤؤؤر مسؤؤؤؤبوقة ومالوفؤؤؤؤة وقؤؤؤؤد عؤؤؤؤرم العؤؤؤؤالم تؤؤؤؤورنو 
االبؤؤؤؤؤؤداع بانؤؤؤؤؤؤف عمليؤؤؤؤؤؤة االحسؤؤؤؤؤؤاو بالمشؤؤؤؤؤؤ الا او الل ؤؤؤؤؤؤراا فؤؤؤؤؤؤي المعلومؤؤؤؤؤؤاا و ؤؤؤؤؤؤيا ة االف ؤؤؤؤؤؤار 
او ال ؤؤؤؤرو  واختيؤؤؤؤار وتعؤؤؤؤديل مؤؤؤؤذا ال ؤؤؤؤرو  واي ؤؤؤؤال النتؤؤؤؤااك ومؤؤؤؤذا العمليؤؤؤؤة تيؤؤؤؤود الؤؤؤؤ  العديؤؤؤؤد 

جؤؤؤؤؤؤؤاا المتنوعؤؤؤؤؤؤؤة الل ذيؤؤؤؤؤؤة و يؤؤؤؤؤؤؤر الل ذيؤؤؤؤؤؤؤة الحسؤؤؤؤؤؤية المجؤؤؤؤؤؤؤردة . االبؤؤؤؤؤؤؤداع االداري مؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤ  االنتا
الخؤؤؤؤؤروه عؤؤؤؤؤ  الت  يؤؤؤؤؤر والمعرفؤؤؤؤؤة التيليديؤؤؤؤؤة ممؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤد ينؤؤؤؤؤتك عنؤؤؤؤؤف ا تشؤؤؤؤؤام اف ؤؤؤؤؤار او نذريؤؤؤؤؤاا او 
اسؤؤؤؤؤؤؤؤالي  عمؤؤؤؤؤؤؤؤل جديؤؤؤؤؤؤؤؤدة ومتطؤؤؤؤؤؤؤؤورة وميبولؤؤؤؤؤؤؤؤة ومناسؤؤؤؤؤؤؤؤبة لذؤؤؤؤؤؤؤؤروم وام انيؤؤؤؤؤؤؤؤاا المنذمؤؤؤؤؤؤؤؤة وبمؤؤؤؤؤؤؤؤا 

لمت يؤؤؤؤؤراا وتحسؤؤؤؤؤي  انتاجيات ؤؤؤؤؤا وتطؤؤؤؤؤوير مسؤؤؤؤؤتوث يسؤؤؤؤؤاعدما علؤؤؤؤؤ  الت يؤؤؤؤؤم والت اعؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤ   افؤؤؤؤؤة ا
 ادااما واداا العاملي  ب ا 

انؤؤؤؤؤؤؤواع االبؤؤؤؤؤؤؤداع ويم ؤؤؤؤؤؤؤ  ت ؤؤؤؤؤؤؤنيم انؤؤؤؤؤؤؤواع االبؤؤؤؤؤؤؤداع وبخا ؤؤؤؤؤؤؤة االبؤؤؤؤؤؤؤداع التنذيمؤؤؤؤؤؤؤي وفيؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤلالث 
 محاور مي : 

االبؤؤؤؤؤؤداع المبؤؤؤؤؤؤرمك واالبؤؤؤؤؤؤداع  يؤؤؤؤؤؤر المبؤؤؤؤؤؤرمك : حيؤؤؤؤؤؤث نجؤؤؤؤؤؤد ا  االبؤؤؤؤؤؤداع المبؤؤؤؤؤؤرمك يشؤؤؤؤؤؤير  -1
 ا ملؤؤؤؤؤؤل احؤؤؤؤؤؤالل المؤؤؤؤؤؤوذ ي  المحليؤؤؤؤؤؤي  محؤؤؤؤؤؤل الخبؤؤؤؤؤؤراا الؤؤؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤؤؤر االبؤؤؤؤؤؤداعاا المخطؤؤؤؤؤؤط ل ؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤل

االجانؤؤؤؤؤ  او توسؤؤؤؤؤؤي  خطؤؤؤؤؤؤة االنتؤؤؤؤؤؤاه او تحسؤؤؤؤؤؤي  االجؤؤؤؤؤؤراااا او تطؤؤؤؤؤؤوير الخؤؤؤؤؤؤدماا فؤؤؤؤؤؤي منذمؤؤؤؤؤؤة 
مؤؤؤؤا امؤؤؤؤا االبؤؤؤؤداع  يؤؤؤؤر المبؤؤؤؤرمك ف ؤؤؤؤو يت ؤؤؤؤم  تلؤؤؤؤر االبؤؤؤؤداعاا التؤؤؤؤي لؤؤؤؤم يخطؤؤؤؤط ل ؤؤؤؤا سؤؤؤؤل ا والتؤؤؤؤي 

اجؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤ  ت ييؤؤؤؤؤر يت ؤؤؤؤم  ج ؤؤؤؤؤود ال ؤؤؤؤرد او الجماعؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤي جؤؤؤؤؤذ  امتمؤؤؤؤام المنذمؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤي بح
فؤؤؤي بعؤؤؤ  جوانؤؤؤ  نشؤؤؤاط ا والتؤؤؤي لؤؤؤم يؤؤؤتم االنتبؤؤؤاا لي ؤؤؤا او االمتمؤؤؤام ب ؤؤؤا سؤؤؤل ال ومؤؤؤذا النؤؤؤوع مؤؤؤ  
االبؤؤؤؤؤؤؤداع يطلؤؤؤؤؤؤؤ  عليؤؤؤؤؤؤؤف م ؤؤؤؤؤؤؤطل  االبؤؤؤؤؤؤؤداع االسؤؤؤؤؤؤؤتجابي والؤؤؤؤؤؤؤذي يت ؤؤؤؤؤؤؤم  ل ؤؤؤؤؤؤؤا انتبؤؤؤؤؤؤؤاا وامتمؤؤؤؤؤؤؤام 
المنذمؤؤؤؤة التؤؤؤؤي بحاجؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤ  ت ييؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤي بعؤؤؤؤؤ  اوجؤؤؤؤف نشؤؤؤؤاط ا والتؤؤؤؤؤي لؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤتم االنتبؤؤؤؤاا الي ؤؤؤؤؤا او 

 م ب ا ويتم ذلر م  خالل المج ود المبذول م  قبل ال رد او الجماعة االمتما
االبؤؤؤؤؤؤؤؤداع اليؤؤؤؤؤؤؤؤاام علؤؤؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤؤؤاو الوسؤؤؤؤؤؤؤؤاال وال ايؤؤؤؤؤؤؤؤاا حيؤؤؤؤؤؤؤؤث يتميؤؤؤؤؤؤؤؤز االبؤؤؤؤؤؤؤؤداع المتعلؤؤؤؤؤؤؤؤ   -2

بال ايؤؤؤؤاا بانؤؤؤؤؤف االبؤؤؤؤؤداع الن ؤؤؤؤؤااي الؤؤؤؤذي يعتبؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤدفا فؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤد ذاتؤؤؤؤؤف واالبؤؤؤؤؤداع المتعلؤؤؤؤؤ  بالوسؤؤؤؤؤاال 
يل وتيسسؤؤؤؤؤؤير والو ؤؤؤؤؤول الؤؤؤؤؤؤ  االبؤؤؤؤؤؤداع يشؤؤؤؤؤير الؤؤؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤؤر االبؤؤؤؤؤؤداعاا التؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤتم مؤؤؤؤؤؤ  اجؤؤؤؤؤل تسؤؤؤؤؤؤ 

المر ؤؤؤؤؤو  ومؤؤؤؤؤذا النؤؤؤؤؤوع مؤؤؤؤؤ  االبؤؤؤؤؤداع يا ؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤرورة تؤؤؤؤؤوفر الوسؤؤؤؤؤاال المالامؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤي تم ؤؤؤؤؤ  
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المبؤؤؤؤؤدعي  مؤؤؤؤؤ  تحييؤؤؤؤؤ  االمؤؤؤؤؤدام االبداعيؤؤؤؤؤة المعينؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤ   يؤؤؤؤؤر توفرمؤؤؤؤؤا اليم ؤؤؤؤؤ  تحييؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤذا 
االمؤؤؤؤؤؤؤؤدام ومؤؤؤؤؤؤؤؤذا الوسؤؤؤؤؤؤؤؤاال تت ؤؤؤؤؤؤؤؤم  قؤؤؤؤؤؤؤؤدراا االشؤؤؤؤؤؤؤؤخاه المبؤؤؤؤؤؤؤؤدعي  وتؤؤؤؤؤؤؤؤوفر الوسؤؤؤؤؤؤؤؤاال البيايؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 والتينية التي تس ل عملية االبداع وتوفر الدعم االجتماعي والتنذيمي 
االبؤؤؤؤؤؤؤداع المتعلؤؤؤؤؤؤؤؤ  بدرجؤؤؤؤؤؤؤؤة الجؤؤؤؤؤؤؤؤدة او التطؤؤؤؤؤؤؤؤرم فؤؤؤؤؤؤؤي االبؤؤؤؤؤؤؤؤداع ويطلؤؤؤؤؤؤؤؤ  عليؤؤؤؤؤؤؤؤف االبؤؤؤؤؤؤؤؤداع  -3

الجؤؤؤؤؤذري حيؤؤؤؤؤث تو ؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤل االبؤؤؤؤؤداعاا التؤؤؤؤؤي تت ؤؤؤؤؤم  الجؤؤؤؤؤدة والخطؤؤؤؤؤورة باالبؤؤؤؤؤداعاا الجذريؤؤؤؤؤة 
لييؤؤؤؤؤا امتمامؤؤؤؤؤا ملحوذؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤي ادبيؤؤؤؤؤاا ويعتبؤؤؤؤؤر االبؤؤؤؤؤداع الجؤؤؤؤؤذري ا لؤؤؤؤؤر انؤؤؤؤؤواع االبؤؤؤؤؤداعاا التؤؤؤؤؤي 

االبؤؤؤؤداع ذلؤؤؤؤر ال  االبؤؤؤؤداع الجؤؤؤؤذري يؤؤؤؤرتبط بؤؤؤؤالت يير   وعلؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤر ف ؤؤؤؤو  البؤؤؤؤا مؤؤؤؤا يليؤؤؤؤ  مياومؤؤؤؤة 
مؤؤؤؤؤ  اطؤؤؤؤؤرام عديؤؤؤؤؤدة فؤؤؤؤؤي المجتمؤؤؤؤؤ  او المنذمؤؤؤؤؤة بالميارنؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤ  االبؤؤؤؤؤداع االقؤؤؤؤؤل جؤؤؤؤؤدة واال ؤؤؤؤؤالة 

 يير . وللحد م  مياومة مذا النوع م  االبداع فانف يج  توفير مناخ مالام للت 
 الوحدة السادسة :التحدياا التي تجابف الماسساا ال ح ية 

التحدياا التي تواجف اإلدارة ال ح ية اليوم :تواجف اإلدارة ال ح ية اع  م  منت م العيد 
امخير م  مذا الير    مجموعة م  امو اع ال ح ية واإلعالمية والمجتمعية والم نية التي 

 ية وجومرما   ش لا مجموعة م  التحدياا أمام إدارة ال حي ة  يرا م  مش لة العلمية ال ح
   ومي  االتي :

أوال  : التطوراا الرامنة في ت نولوجيا المعلوماا واالت االا التي ألرا عل  عملية إنتاه 
ال حي ة بش ل ايجابي وحولت ا إل  خلية ال ترونية ملل : الجم  الت ويري المستعي  

وأشعة الليزر   واالتجاا إل  طباعة اموفو واملوا    والتح م االل تروني بالحاسباا االل ترونية 
في عملياا تج يز ال حي ة خا ة في ف ل املوا  وتج يز املوا  الطباعية وعملية الطباعة 

  واالستعانة بامقمار ال ناعية وشب اا المي روويم في نيل   حاا  املة م  ال حم 
  وبطباعة ال حم في أ لر م  م ا  في الوقا ن سف   وقد بواسطة أج زة ال ا و ميلي 

 طورا تلر المستحدلاا الت نولوجية م  عملية إنتاه ال حي ة وجعلت ا أ لر سرعة وس ولة
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لانيا  : ارت اع ن ياا إ دار ال حي ة  بعد أ  تحولا إل   ناعة  خمة   وأ ب  إ دار 
بامذة وم ل ة تحتاه إل  ماليي  ال حي ة  مشروع ف ري إعالمي  ناعي جاري عملية 

 الدوالراا .

لاللا : منافسة الوساال االت الية امخرث لل حي ة   بعد التطوراا الرامنة التي حدلا في 
 ناعاا الراديو والتل زيو  وال يديو  اسيا باالستعانة بالتيدم في مجال االت االا السل ية 
والالسل ية وتوذي  ا لألقمار ال ناعية وامليام الب رية ال واية   وآخرما إم انية البث 

مباشر التل زيوني م  امقمار ال ناعية   والت طية اإلخبارية الحية م  مواق  امحداث مباشرة ال
  مما افيد ال حم السب  اإلخباري وجعل ا تتجف إل  الت سير والشر  والتحليل وتيديم المواد 
 خراه ال ح ية المتخ  ة   واالمتمام بخدمة اليارئ م  الناحية التحريرية   وتطوير أسالي  اإل

 

رابعا  : ت ير أذوا  اليراا وطبااع م واحتياجات م اإلعالمية   نتيجة للمت يراا المجتمعية المختل ة 
  ولذ ور وساال إعالمية منافسة جديدة   ولألو اع االقت ادية والسياسية الجديدة واالتجاا إل  

 التعددية ورف  النذم الشمولية .

 

يدة م  المحرري  واإلداريي  ل حافة الحاسباا خامسا : أ بحا منار حاجة لنوعية جد
االل ترونية وامقمار ال ناعية ول حافة الت سير والتحليل وال حافة المتخ  ة و حافة 

 التعددية .

 

سادسا  : إ   حم العالم شرقف و ربف   وشمالف وجنوبف   خا ة في العالم اللالث تعاني م  
 جزا م  …رام او اللية والتيدير ل ا  ماسسة اجتماعية أزمة لية او فيدا  للم داقية   او االحت

اختالل العالقة بي  أ الع مللث الم داقية اللاللة : ومي الح ومة واليراا وال حافة   فاليراا 
ال يليو  في  ح  م ويش و  في  استيالليت ا اقت اديا  وسياسيا    والح ومة ال تل  في 
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تعامل مع ا بعدااية   واليراا معتيدو  أ  الح ومة تحاول ال حافة م  حيث الوالا وتعتيد أن ا ت
 ت بيل ال حافة واستمالت ا نحوما   والنتيجة إ  ال حافة مي المتبلر امول ب ل ذلر .

 

سابعا  : بروز االمتمام المحلي واإلقليمي والدولي ببخالقياا الممارسة ال ح ية ومساولياا 
 ورة ال حافة وال ح يي    والدعوة لمزيد م   ال حي ة المجتمعية   في محاولة لتحسي 

عطاا الجم ور حيف في المعرفة وفي االت ال وتبلور ذلر في  استيالل ا ع  السلطاا   وار
 مجموعة م  إعالناا المبادئ وموالي  الشرم اإلعالمي وال حم الم نية .

 

واالست ادة بنتااج ا في لامنا  : االمتمام بالبحوث  بساو لتيويم العملية اإلدارية وال ح ية   
تحديد مسار العملية اإلدارية وال ح ية وتطوير العملية ال ح ية م مونا  وتج يزا  و إخراجا  
نشاا أقسام  للبحوث  وتسوييا    وتملل ذلر في قياساا الرأي العام   وبحوث الجم ور   وار

البحوث والتسوي  والتطوير في معذم الماسساا ال ح ية ال برث   او االستعانة بماسساا 
 التجاري   او الماسساا ام اديمية إلجراا تلر البحوث.

 
ومنؤؤؤؤؤؤؤؤار مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤة  بيؤؤؤؤؤؤؤؤرة مؤؤؤؤؤؤؤؤ  التحؤؤؤؤؤؤؤؤدياا التؤؤؤؤؤؤؤؤي تواجؤؤؤؤؤؤؤؤف الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤؤؤؤؤح ية والتؤؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤؤتم 

 مواج ت ا بطر  عدة من ا؛
تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير الموقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم والدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المبدايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير الموقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد  -1

  والم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وم ونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرفاا اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببة لالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤلا اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نتؤؤؤؤؤؤؤؤؤااك  وردود افعؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  ويحلؤؤؤؤؤؤؤؤؤل م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤمو  العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا وم ونؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة 

 ل ال م  طرفي االزمة.
تحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الموقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم والدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التحليليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: ويسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت دم تحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   -2

م ونات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنتاه الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  ال امنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة في ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداف ا  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المعلنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوال الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  تيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم ا بالتو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  معلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا جديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الموقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  والعوامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

 المساعدة عل  ف م االزمة.



 

23 
 

التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المت امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل للتعامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: وتعتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا المرحلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   -3
المراحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابية  اذ يتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  التحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ال امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل للبيانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا المتح ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة  افؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  اعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد 

زمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لمواج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  وتتطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المواج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط والبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرامك الال
اجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراااا  من ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمور وترتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االولويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
التؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمور وتحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد حجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعداا المطلوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  واعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة مي لؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 خالل ا دار التعليماا الالزمة ال  المشار ي  في مواج ة االزمة 
لمعالجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: تت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  معالجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام اساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية  التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدخل العيالنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي -4

واخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرث لانويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ت ميليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وتتملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المواج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريعة واالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيعا  
وتحويؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤار اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤانعة لالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  بينمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تتملؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤام اللانويؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

واا ت ياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاراا  وتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديم التاييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد المطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الم لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم بالمواج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
 ؤؤؤؤؤؤؤؤا  تاييؤؤؤؤؤؤؤؤدا علنيؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤالرا او خ يؤؤؤؤؤؤؤؤا  ووفيؤؤؤؤؤؤؤؤا لمؤؤؤؤؤؤؤؤا تمليؤؤؤؤؤؤؤؤف االزمؤؤؤؤؤؤؤؤة وتيت ؤؤؤؤؤؤؤؤيف المعالجؤؤؤؤؤؤؤؤة  امؤؤؤؤؤؤؤؤا 
الم ؤؤؤؤؤؤؤؤام الت ميليؤؤؤؤؤؤؤؤة  فتتملؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤؤي ازالؤؤؤؤؤؤؤؤة االلؤؤؤؤؤؤؤؤار الناتجؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤ  عمليؤؤؤؤؤؤؤؤة المواج ؤؤؤؤؤؤؤؤة  ومحاولؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 اعادة االو اع ال  ما  انا عليف قبل االزمة.
ح ية فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذلر تعتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجياا التحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدياا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تجابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

 يلي؛
التعامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الحاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: اذ  البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجياا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   -1

 االزماا المج ولة  التي ال تتوافر معلوماا  افية عن ا.
الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة : فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية يجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمور  -2

 المتشعبة.الموقم ومذا استراتيجية تالام مواج ة اليوث المسببة لالزماا 
تيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: وفي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤم االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة ازمؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤعي ة بال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ط  ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  -3

يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل التعامؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وتر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤز مؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤؤؤؤؤروابط الم ونؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 وتحويل ا ال  عوامل وم وناا متعار ة ولذلر تتب  عدة ت تي اا ابرزما؛ 

 االزمةايجاد نوع م  تعار  الم ال  بي  م وناا  -أ
عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الم اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤببة لالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد  - 

 عل  ان يار التحال اا الياامة.
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التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالير السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلبي فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر لالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر لالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -4
مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم واتجامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ذاا تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالير شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة االزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاول مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا 

 ط الذي تسب  بذ ورما.االستراتيجية ا عاف ا  تخ ي ا لل  
ت يير اتجاا االزمة: ت دم مذا االستراتيجية ال  دف  اليوث المحر ة لالزمة  ال  الدخول في  -5

مرحلة متيدمة   يذ ر خالل ا ال راع الداخلي  بي  الت تالا  ير المتجانسة لليوث المسببة 
 (4)ل ا.؛

 
 الوحدة السابعة :وظائف االدارة في المؤسسات الصحفية 

تمؤؤؤؤؤؤؤارو االدارة عؤؤؤؤؤؤؤدة وذؤؤؤؤؤؤؤاام تشؤؤؤؤؤؤؤ ل عؤؤؤؤؤؤؤ  طريي ؤؤؤؤؤؤؤا مواردمؤؤؤؤؤؤؤا و تحيؤؤؤؤؤؤؤ  ب ؤؤؤؤؤؤؤا امؤؤؤؤؤؤؤداف ا و مؤؤؤؤؤؤؤذا 
الوذؤؤؤؤؤؤؤؤاام مؤؤؤؤؤؤؤؤؤي التخطؤؤؤؤؤؤؤؤيط و التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم و الييؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة و الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤة و مؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا مؤؤؤؤؤؤؤؤو ا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤر التيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيماا 
اسؤؤؤؤؤتخداما بواسؤؤؤؤؤطة  تؤؤؤؤؤا  االدارة و سؤؤؤؤؤوم نتبؤؤؤؤؤ  ن ؤؤؤؤؤو التيسؤؤؤؤؤيم فؤؤؤؤؤي ال  ؤؤؤؤؤول اليادمؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤاداي  

اراا يعؤؤؤؤؤؤد لؤؤؤؤؤؤ  العمليؤؤؤؤؤؤة  االداريؤؤؤؤؤؤة و يسؤؤؤؤؤؤتخدمف سؤؤؤؤؤؤيمو  باتخؤؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤؤراراا ذلؤؤؤؤؤؤر ال  اتخؤؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤؤر 
مرادفؤؤؤؤؤا ل لمؤؤؤؤؤة االداة علؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤاو ا  عمؤؤؤؤؤؤل االدارة فؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤل خطوات ؤؤؤؤؤا و مراحل ؤؤؤؤؤؤا عبؤؤؤؤؤارة عؤؤؤؤؤؤ  

 سلسلة م  اتخاذ اليراراا و نوجز فيما يلي و  ا ل ذا الوذاام 
 )ا(اتخؤؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤؤراراا :و يعنيؤؤؤؤؤؤث عمليؤؤؤؤؤؤة منذمؤؤؤؤؤؤة للت  يؤؤؤؤؤؤر  فؤؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤؤؤل مشؤؤؤؤؤؤ للة او الو ؤؤؤؤؤؤول الؤؤؤؤؤؤ 
مؤؤؤؤؤدم تنت ؤؤؤؤؤي باختيؤؤؤؤؤار احؤؤؤؤؤد البؤؤؤؤؤداال المتاحؤؤؤؤؤة لحؤؤؤؤؤل المشؤؤؤؤؤ لة و بلؤؤؤؤؤوغ ال ؤؤؤؤؤدم و تمؤؤؤؤؤارو االدارة 
اتخؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤراراا فؤؤؤؤؤي مرحلؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤ  التخطؤؤؤؤؤيط و التنذؤؤؤؤؤيم و النؤؤؤؤؤاا التن يؤؤؤؤؤذ و بعؤؤؤؤؤدا و يشؤؤؤؤؤمل اتخؤؤؤؤؤاذ 
اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا  افؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة و المجؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالا ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التمويؤؤؤؤؤؤؤؤؤل و الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا و ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤيانة و الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد و 

لتخؤؤؤؤؤزي  و العالقؤؤؤؤؤاا لعامؤؤؤؤؤة و منؤؤؤؤؤار خطؤؤؤؤؤواا يجؤؤؤؤؤ  ا  يتبع ؤؤؤؤؤا متخؤؤؤؤؤذ البحؤؤؤؤؤوث و التطؤؤؤؤؤوير و ا
اليؤؤؤؤرار حتؤؤؤؤؤ  ي ؤؤؤؤؤو  قؤؤؤؤؤرارا سؤؤؤؤؤلميا و مؤؤؤؤؤذا الخطؤؤؤؤؤواا ميؤؤؤؤؤث تحديؤؤؤؤؤد ال ؤؤؤؤؤدم و تعريؤؤؤؤؤم المشؤؤؤؤؤ لة و 

 جم  البياناا و تحليل ا و تحديد البداال و ميارنت ا لم االختيار و االعداد للتطبي  
سؤؤؤؤؤؤاا و ت ؤؤؤؤؤؤميم البؤؤؤؤؤؤرامك و ت  ؤؤؤؤؤؤيل ) (التخطؤؤؤؤؤؤيط :و يشؤؤؤؤؤؤمل تحديؤؤؤؤؤؤد االمؤؤؤؤؤؤدام وو ؤؤؤؤؤؤ  السيا

الخطؤؤؤؤؤواا و االجؤؤؤؤؤراااا و اليواعؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤي اطؤؤؤؤؤار زمخنؤؤؤؤؤي و بياؤؤؤؤؤي عؤؤؤؤؤي  و ذلؤؤؤؤؤر حتؤؤؤؤؤ  
تسؤؤؤؤؤؤير االداراا و االقسؤؤؤؤؤؤام علؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤاو وا ؤؤؤؤؤؤ   و يسؤؤؤؤؤؤ ل االت ؤؤؤؤؤؤال بين ؤؤؤؤؤؤا و التنسؤؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤؤؤي  
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انشؤؤؤؤؤؤطت ا و تسؤؤؤؤؤؤتطي  ا  تجؤؤؤؤؤؤد الوسؤؤؤؤؤؤاال العلميؤؤؤؤؤؤة المالامؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤت الل مواردمؤؤؤؤؤؤا و الت يؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤ  
  ا و مواج ة الت يراا التي قد تحدث م  حول ا و التواف  مع ا بيات

)ه(التنذؤؤؤؤؤيم:و يشؤؤؤؤؤمل تيسؤؤؤؤؤيم االعمؤؤؤؤؤال الؤؤؤؤؤ  مجموعؤؤؤؤؤاا تن ؤؤؤؤؤوث  ؤؤؤؤؤل مجموعؤؤؤؤؤة من ؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤي ادارة 
او قسؤؤؤؤم او شؤؤؤؤعبة و توزيؤؤؤؤ  االعمؤؤؤؤال فؤؤؤؤي  ؤؤؤؤل ادارة و قسؤؤؤؤم علؤؤؤؤ  االفؤؤؤؤراد العؤؤؤؤاملي  بؤؤؤؤف و تحديؤؤؤؤد 

المسؤؤؤؤؤؤاولية و نطؤؤؤؤؤؤا  االشؤؤؤؤؤؤرام و تو ؤؤؤؤؤؤي   واجبؤؤؤؤؤؤات م و تنسؤؤؤؤؤؤي  مج ؤؤؤؤؤؤودات م و تحديؤؤؤؤؤؤد السؤؤؤؤؤؤلطة 
خطؤؤؤؤؤؤوط االت ؤؤؤؤؤؤال بؤؤؤؤؤؤي  االداراا و االقسؤؤؤؤؤؤام و ذلؤؤؤؤؤؤر حتؤؤؤؤؤؤ  ينسؤؤؤؤؤؤا  العمؤؤؤؤؤؤل ب  ؤؤؤؤؤؤااة و تسلسؤؤؤؤؤؤل 

 خطواتف و تتناس  جزاياتف حت  ادااا بالدرجة الواجبة م  االتيا  
)د(الييؤؤؤؤؤادة :و يخؤؤؤؤؤته مؤؤؤؤؤذا الجؤؤؤؤؤزا مؤؤؤؤؤ  العمليؤؤؤؤؤة االداريؤؤؤؤؤة بتوجيؤؤؤؤؤف العؤؤؤؤؤاملي  و االشؤؤؤؤؤرام علؤؤؤؤؤي م 

يتطلؤؤؤؤؤؤ  ت  ؤؤؤؤؤؤم واقع ؤؤؤؤؤؤم و دراسؤؤؤؤؤؤة حاجؤؤؤؤؤؤات م و تحسؤؤؤؤؤؤي  عالقؤؤؤؤؤؤات م و زيؤؤؤؤؤؤادة ت ؤؤؤؤؤؤامم م و  و الؤؤؤؤؤؤذي
انسؤؤؤؤؤؤؤؤؤجام م و تح يؤؤؤؤؤؤؤؤؤزمم بمختلؤؤؤؤؤؤؤؤؤم المح ؤؤؤؤؤؤؤؤؤزاا و تؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي  فريؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مت امؤؤؤؤؤؤؤؤؤل م جماعؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي  

 تتناس  مج وداتف و تت   ميولف و ر باتف لتحيي  االمدام المشتر ة 
تا ؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤ  مطابيت ؤؤؤؤؤا للمعؤؤؤؤؤايير التؤؤؤؤؤي )ه( الرقابؤؤؤؤؤة :و يي ؤؤؤؤؤد بالرقابؤؤؤؤؤة قيؤؤؤؤؤاو النتؤؤؤؤؤااك المح ؤؤؤؤؤلة لل

تت ؤؤؤؤؤمن ا الخطؤؤؤؤؤة المو ؤؤؤؤؤوعة و اذا  انؤؤؤؤؤا منؤؤؤؤؤار  منؤؤؤؤؤار انحرافؤؤؤؤؤاا عؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤذا المعؤؤؤؤؤايير فؤؤؤؤؤا  
م مؤؤؤؤؤة الرقابؤؤؤؤؤة ا  تتعؤؤؤؤؤرم علؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤذا االنحرافؤؤؤؤؤاا او ال ؤؤؤؤؤرو  و تبحؤؤؤؤؤث عؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤباب ا و ت ؤؤؤؤؤمم  
ل ل ؤؤؤؤا العؤؤؤؤاله المناسؤؤؤؤ  و ت ؤؤؤؤعف مو ؤؤؤؤ  التن يؤؤؤؤذ و تتا ؤؤؤؤد انؤؤؤؤف  ؤؤؤؤح  االخطؤؤؤؤاا و اعؤؤؤؤاد العمؤؤؤؤ

 ال  المسار السليم

 
 (5)يم   ت نيم النذم االدارية ال  عدة مجموعاا عل  النحو التالي؛

 النذم الم لية والنذم الم توحة. -1

 النذم المحددة والنذم المستيرة والمحتملة.  -2
 النذم المت ي ة والنذم  ير المت ي ة. -3
 النذم البسيطة والنذم المتشاب ة. -4
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والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم الم توحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: والنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام الم لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتح م الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم الم ليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -1
 ويعدل في عملياتف اوتوماتي يا نتيجة للبياناا الناتجة ع  النذام ن سف.

أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام الم تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي ال يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتح م او التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عملياتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف 
ليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  اوتوماتي يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يتطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤردا او عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد باالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرام ع

 بمعن  حدوث تدخل في جانب م م  النذام.
 
الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم المحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيرة والمحتملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم المحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  -2

ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  جميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  م ونات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا واحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدال ا متوقعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بدقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ويم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام وعملياتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف 
وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يلف فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي فتؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة زمنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة محؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة  واي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التنبؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيتم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤواا 

 التالية.
أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم المحتملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ال يم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  توقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اعمال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بدقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

 بع  ا ال يم   ا  نتوق  بدقة جمي  العملياا المستيبلة بالنذام.
وبالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة للؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيرة  ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  جميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عالقات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وارتباطات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   محؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة بدقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. ول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اذا حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدث اي ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطرا  او تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدخل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا
ذلؤؤؤؤؤؤؤؤر ي ؤؤؤؤؤؤؤؤو  ل تؤؤؤؤؤؤؤؤرة محؤؤؤؤؤؤؤؤددة فيؤؤؤؤؤؤؤؤط. وسؤؤؤؤؤؤؤؤرعا  مؤؤؤؤؤؤؤؤا تعؤؤؤؤؤؤؤؤود االو ؤؤؤؤؤؤؤؤاع الؤؤؤؤؤؤؤؤ  حالت ؤؤؤؤؤؤؤؤا الطبيعيؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 مرة اخرث.
 
الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم المت ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المت ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام المت يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يم نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ا   -3

يعؤؤؤؤؤؤؤؤؤدل ن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤف او بياتؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ذاتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يتطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االمؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المت يؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 
 عندما ي و  منار ت يير في بياتف او حالتف.ف و الذي ال يستجي  او يت اعل 

 
الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم البسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيطة والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم المتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب ة: النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام البسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو احؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم ذاا  -4

الم ونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا اليليلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد قليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا المتبادلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بين ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا. امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا النذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام 
المتشؤؤؤؤؤؤؤؤابر ف ؤؤؤؤؤؤؤؤو النذؤؤؤؤؤؤؤؤام الؤؤؤؤؤؤؤؤذي ت ؤؤؤؤؤؤؤؤو  مر باتؤؤؤؤؤؤؤؤف  ليؤؤؤؤؤؤؤؤرة نسؤؤؤؤؤؤؤؤبيا وبؤؤؤؤؤؤؤؤف العديؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤ  العالقؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

 تبادلة التي يم   و ع ا  املة.الم
 

 اما موق  الماسسة ال ح ية  منذمة ادارية تت و  م  اربعة ابعاد رايسية؛
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الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤام : ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤام التؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ينؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط بالماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة انجازمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي انتؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤمو  او  -1

 تيديم خدماا اعالمية.
 الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل : ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو االطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم االنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة والعمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي لبلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوغ -2

 ال دم. 
 االفراد : ومم االيدي العاملة في الماسسة االعالمية. -3
االدواا: ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي االج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزة والمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداا والخبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة ال نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ادارة  -4

 االنشطة في اطار تحيي  امدام الماسسة االعالمية.
وتملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ية نذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام اداري م تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المجتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي توجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  

بعنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا ومت يراتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  ويم ننؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤماا التاليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز  تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر وتتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبلر
 الماسسة ال ح ية باعتبارما نذام اداري م تو :

اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيراد الطاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ا  الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ية تعتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  البياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المحيطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -1
للح ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الطاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لممارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط ا والممللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواد الخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام 

 مال وتعد مذا العنا ر بملابة مدخالا النذام.واليوث البشرية ورأو ال
اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام بعمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا التحويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل: فاالنذمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الم توحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم بعمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  -2

تحويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الطاقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوردة او المتاحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  تتخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا التحويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 ال ح ية عدة اوجف من ا؛

 ال تابة ال ح ية  وال يا ة  واعداد المادة للنشر. -أ
 االخراه ال ح ي  واعداد العملياا الخا ة بالنشر او البث. - 
 انتاه االعالناا و يا ت ا واخراج ا فنيا. -ه
النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتك او المخرجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ية باعتبارمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا نذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام م تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   -3

 بت دير مخرجات ا للبياة المحيطة ب ا.
 
 

 الوحدة الثامنة :التخطيط في المؤسسات الصحفية 
تعتبؤؤؤؤؤر  لمؤؤؤؤؤة التخطؤؤؤؤؤيط مؤؤؤؤؤ  ال لمؤؤؤؤؤاا ذاا المعنؤؤؤؤؤ  الواسؤؤؤؤؤ  حيؤؤؤؤؤث ف التخط     يط :تعري      -1

يعتبؤؤؤؤؤرا الؤؤؤؤؤبع  م ؤؤؤؤؤطلحا شؤؤؤؤؤامال لؤؤؤؤؤف من عتؤؤؤؤؤف الما ؤؤؤؤؤدة ويمتؤؤؤؤؤد م ؤؤؤؤؤمونف العؤؤؤؤؤام مؤؤؤؤؤ  االعتبؤؤؤؤؤاراا 
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ال لسؤؤؤؤ ية الواسؤؤؤؤعة الؤؤؤؤ  الت ا ؤؤؤؤيل الدقييؤؤؤؤة المحؤؤؤؤددة ومنؤؤؤؤار مؤؤؤؤ  ي  ؤؤؤؤر بؤؤؤؤالتخطيط  نشؤؤؤؤاط محؤؤؤؤدد 
ل شؤؤؤؤ ا تيريبؤؤؤؤا ييؤؤؤؤوم بؤؤؤؤف ال ؤؤؤؤرد ي ؤؤؤؤام الؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤر بينمؤؤؤؤا الؤؤؤؤبع  االخؤؤؤؤر يعتيؤؤؤؤد انؤؤؤؤف جؤؤؤؤزا مؤؤؤؤ   ؤؤؤؤ

ا  التوسؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤي اسؤؤؤؤؤؤتخدام التخطؤؤؤؤؤؤيط  ادث الؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤ ور ال ليؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤ  االنؤؤؤؤؤؤواع المختل ؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤ  
 التخطيط .

توجؤؤؤؤؤؤد العديؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤ  التعؤؤؤؤؤؤاريم اال اديميؤؤؤؤؤؤة ول لمؤؤؤؤؤؤة التخطؤؤؤؤؤؤيط فؤؤؤؤؤؤي  تؤؤؤؤؤؤ  وبؤؤؤؤؤؤرامك االدارة ودوااؤؤؤؤؤؤر 
 يم المعارم واليواميو ونستعر  فيما يلي نماذه م  مذا التعار 

 التخطيط مو التيرير سل ا بما يج  عملف ؟ و يم يتم ؟وم  الذي ييوم بف ؟ -
التخطؤؤؤؤؤيط مؤؤؤؤؤو االختيؤؤؤؤؤار بؤؤؤؤؤي  البؤؤؤؤؤدال مؤؤؤؤؤ  االمؤؤؤؤؤدام والسياسؤؤؤؤؤاا واالجؤؤؤؤؤراااا واليواعؤؤؤؤؤد  -

 م  تحديد الوساال لبلو  ا
التخطؤؤؤؤيط يشؤؤؤؤمل التنبؤؤؤؤا بمؤؤؤؤا سؤؤؤؤي و  عليؤؤؤؤف الو ؤؤؤؤ  فؤؤؤؤي المسؤؤؤؤتيبل مؤؤؤؤ  االسؤؤؤؤتعداد ل ؤؤؤؤذا  -

 المستيبل 

 
االقبال المتسارع عل  است الر المعلوماا  والتطور ال اال في تينية انتاج ا ا بحنا  في ذل

 (6)اال  ا لر م  اي وقا م   بحاجة الستخدام التخطيط في الماسساا االعالمي  م  جانبي 

التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بالجوانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الماليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واالداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والت نولوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -أ
 ساا االعالمية.والبن  االساسية في الماس

التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط االعالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي والؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بالرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال )منتجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا - 
 االعالمية(.

 ؛وتمر عملية التخطيط بمراحل عدة ومي
 و   الم ماا واالمدام. -1
 الخل ية )جم  المعلوماا(. -2
 االستراتيجية. -3
 خطة العمل. -4
 

                                                           
 (ملزمة جامعة بغداد 6
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وامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداف ا  و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا واالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام: و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة -1
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤو الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة االولؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط وبؤؤؤؤؤؤؤؤؤدون ا ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر ود  وبؤؤؤؤؤؤؤؤؤدال مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
ا  ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادرة فان ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعمل علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رد ال عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل نحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو المواقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم. وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيوم 
االحؤؤؤؤؤؤؤؤداث بتحريؤؤؤؤؤؤؤؤر الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤة  بؤؤؤؤؤؤؤؤدال مؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  تيؤؤؤؤؤؤؤؤوم مؤؤؤؤؤؤؤؤي بتحريؤؤؤؤؤؤؤؤر االحؤؤؤؤؤؤؤؤداث  وقؤؤؤؤؤؤؤؤد ي ؤؤؤؤؤؤؤؤو  

االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي خدمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة محؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددا بعبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ) م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 الجم ور ومستخدمي ا ومساممي ا(. 

جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا: وتت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة جمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   -2
قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لتحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداف ا  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا يعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي قبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول جميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

 والحياا  واالتجاماا واالف ار الجدلية والمنافسة.
الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤث العنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية والماديؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  بمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا يتطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تييؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم ام انؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

في ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مرا ز ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعم او قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة  وا  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم تحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت دم ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا او 
المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامدي  او المعلنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   وتحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  المنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافو الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالي او المحتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل   وتحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

 مرا ز اليوة وال عم.
اخلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي واللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاني االول دويجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مالحذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ا  المعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم جمع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدري  

 .خارجي
وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمل الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر الداخليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المتعليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بالمبيعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا والن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  
وشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  االفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد واالنتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه  والبحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تجري ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والمعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

 ييدم ا راوساا االقسام والعاملي  في الماسسة.
الخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدماا وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمل الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر الخارجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة؛ الولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  الح وميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واالرشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ي و 

المعلوماتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم ا مرا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث والمعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ومرا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز االستشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاراا ودور 
 الخبرة ومدراا الماسساا االعالمية في االسوا   ير المنافسة.

 
و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجياا: االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يعرف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيمو سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتونر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي برنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامك  -3

 واس  لتحيي  امدام الماسسة وتحيي  م مت ا.
الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة اللاللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم تطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوير اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجياا لتحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ويتطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تطويرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اختيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال عري ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة او 
 اقسام ا م  خالل ا.
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وتر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجياا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد االنتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا والمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيو ج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد منسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 ل للتن يذ.ومر ز  ف ي تيوم بتحويل االمور المر وبة ال  شيا قاب

 
تطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوير خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل؛ تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل بتحويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجياا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  واقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   -4

 م  خالل؛
 و م الخطواا المحددة والتي يج  ا  تتم ونحديد م  سييوم بتن يذما. -أ
تحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد المطلوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو والمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال والمعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا والخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدماا والوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  - 

 والت نولوجيا.
 ذيمية ال رورية للتنسي  والرقابة ال عالة.تو ي  البنية التن -ه
و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدول زمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي لتن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجيا  وو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ت  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيالا لتن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذما وبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   -د

طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  وا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحة لمراقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذما. وت تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ا  الذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروم 
سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتت ير بطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مرايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  الم تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  االساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

 تشجيع ا لالبت ار.
لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاخ مالاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم للتخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط ال عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلزم مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االعتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاراا ال امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ا  خ

 والتي تتملل بما يلي؛
 ا  ال تترر عملية التخطيط للحذ: -1

ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلزم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  قيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ا  تزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل العوااؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط  
ومحاولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ت ياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاخ لمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوني م لييومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذلر  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا يتطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  جميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

االداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ا  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام وو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ونشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر االف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار الرايسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوياا 
للخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  اليابلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للتطبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ودمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك جميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدراا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط  ومراجعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوني  وأداا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم والتا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود الج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاز البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري المالاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم والمعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

 المناسبة  وب ذا الطريية ل  يتا  المجال للحذ في عملية التن يذ.
 ا  يبدأ التخطيط عل  مستوث االدارة العليا: -2

ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االدارة العليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. ويبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدأ التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االدارة العليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
تتليؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  معاوني ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤرامج م وميترحؤؤؤؤؤؤؤؤؤات م والمعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا المناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا علي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

ميبولؤؤؤؤؤؤؤؤة منطييؤؤؤؤؤؤؤؤا تتخؤؤؤؤؤؤؤؤذ قرارات ؤؤؤؤؤؤؤؤا. وفؤؤؤؤؤؤؤؤي العؤؤؤؤؤؤؤؤادة تتيبؤؤؤؤؤؤؤؤل االدارة العليؤؤؤؤؤؤؤؤا أيؤؤؤؤؤؤؤؤة اف ؤؤؤؤؤؤؤؤار او بؤؤؤؤؤؤؤؤرامك 
 ويتم دمج ا في الخطة.



 

31 
 

ا  ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط منذمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفر البنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا التنذيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد للماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -3
مناخؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مالامؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤالداا الجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  وذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤنيم انشؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وتوزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاولياا والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطاا بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل وا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   بحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير بتحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاولياتف 

  ويجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم اممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط بحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدود سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطتف
 للمدراا.

ا  ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط محؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددا: ا  تحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام  وحينمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  -4
تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم االدارة بو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات ا يجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  محؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالخطط يجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  
ذاا ن ايؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مرجؤؤؤؤؤؤؤؤؤوة  واال فؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤر سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادي الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤر منسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  و يؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

 عل  اسو لابتة.
ا  ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل االمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام واالف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجياا  -5

والسياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا: ا  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبا  فشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرة المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدراا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل 
االمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام واالف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجياا والسياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع م بطرييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة جيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

 يادي ال  سوا ف م  ار بعملية التخطيط والتن يذ.
 
: و ؤؤؤؤؤؤ  ال ليؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤ  البؤؤؤؤؤؤاحلي  المتخ  ؤؤؤؤؤؤي  أمؤؤؤؤؤؤدافا العالم      يأه      داف التخط      يط ا -2

 عدة لعملية التخطيط االعالمي أبرزما ما يلي:
 و   سياسية اعالمية تيوم عل  اساس ا خطط تن يذ برامك مرحلية. – 1
 حشد الطاقاا االعالمية البشرية والمادية في الماسساا االعالمية. – 2
 تنمية المجتم  وتطويرا. – 3
 الت دي لالزماا والتحدياا الداخلية والخارجية. -4
 و   أمدام استراتجية مت املة. -5
 الح ول عل  اج زة ادارية وتنذيمية قادرة عل  التن يذ ال اعل للخطط. -6
 تيديم راية مستيبلية م  أجل تحيي  أجندة معينة. -7
 

 نؤؤؤؤؤؤ  عن ؤؤؤؤؤؤا :للتخطؤؤؤؤؤؤيط وذي ؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤرورية ال اهمي      ة التخط      يط ف      ي المؤسس      ات االعالمي      ة
 للماسساا االعالمية العامة او الخا ة لألسبا  االتية :
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يو ؤؤؤؤؤ  التخطؤؤؤؤؤيط االمؤؤؤؤؤدام التؤؤؤؤؤي تسؤؤؤؤؤع  الماسسؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤ  تحييي ؤؤؤؤؤا وبالتؤؤؤؤؤالي يسؤؤؤؤؤع   ؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤرد  -
مؤؤؤؤ  افؤؤؤؤراد الماسسؤؤؤؤة الؤؤؤؤ  ا  يؤؤؤؤادي عملؤؤؤؤف ممؤؤؤؤا يسؤؤؤؤاعد علؤؤؤؤ  تحييؤؤؤؤ  مؤؤؤؤذا االمؤؤؤؤدام باال ؤؤؤؤافة 

 توحيد الج ود لتحيي  االمدام ال  انف يساعد عل  توفير االطار الذي يساعد عل 
يسؤؤؤؤاعد التخطؤؤؤؤيط علؤؤؤؤ  التنسؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤي  ج ؤؤؤؤود العؤؤؤؤاملي  الؤؤؤؤؤذي  يشؤؤؤؤتر و  فؤؤؤؤي التن يؤؤؤؤذ  مؤؤؤؤؤا ا   -

التنسؤؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤؤؤي  الخطؤؤؤؤؤؤط ال رعيؤؤؤؤؤؤة ي ؤؤؤؤؤؤم  التنسؤؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤؤؤي  االعمؤؤؤؤؤؤال واالداراا التؤؤؤؤؤؤي تت ؤؤؤؤؤؤو  من ؤؤؤؤؤؤا 
 الماسسة ويعتبر اساو لتنذيم

لمؤؤؤؤؤؤؤوارد المتاحؤؤؤؤؤؤؤة ماديؤؤؤؤؤؤؤة او بشؤؤؤؤؤؤؤرية يسؤؤؤؤؤؤؤاعد التخطؤؤؤؤؤؤؤيط علؤؤؤؤؤؤؤ  االسؤؤؤؤؤؤؤتخدام الؤؤؤؤؤؤؤدقي  االف ؤؤؤؤؤؤؤل ل -
 وتحيي  االمدام ببقل ت ل ة مم نة.

يسؤؤؤؤاعد التخطؤؤؤؤؤيط علؤؤؤؤ  التحديؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤدقي  للمؤؤؤؤؤداخالا مؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤوارد المطلوبؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤ  حيؤؤؤؤث ال ؤؤؤؤؤم  -
والنؤؤؤؤؤؤؤوع سؤؤؤؤؤؤؤواا  انؤؤؤؤؤؤؤا المؤؤؤؤؤؤؤوارد ماديؤؤؤؤؤؤؤة ملؤؤؤؤؤؤؤل االمؤؤؤؤؤؤؤوال والخامؤؤؤؤؤؤؤاا والمعؤؤؤؤؤؤؤداا....ال  او البشؤؤؤؤؤؤؤرية 

 حتماالا والذروم المتوقعة.حت  يم   اعدادما واالستعداد ل افة اال
 
يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤامم التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بمجؤؤؤؤؤؤؤؤؤال العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤالتخطيط والرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وذي تؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   -

متالزمتؤؤؤؤؤؤا  والتخطؤؤؤؤؤؤؤيط يحؤؤؤؤؤؤؤدد مسؤؤؤؤؤؤؤتوياا االعمؤؤؤؤؤؤؤال امؤؤؤؤؤؤؤا الرقابؤؤؤؤؤؤؤة فتعمؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤ  التب ؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤ  ا  
المراحؤؤؤؤؤل التن يذيؤؤؤؤؤة االعمؤؤؤؤؤال متطابيؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤ  التخطؤؤؤؤؤيط الؤؤؤؤؤذي تؤؤؤؤؤم و ؤؤؤؤؤعف وا تشؤؤؤؤؤام االنحرافؤؤؤؤؤاا 

ا واالسؤؤؤؤت ادة مؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤر فؤؤؤؤي اجؤؤؤؤراا التعؤؤؤؤديالا فؤؤؤؤي الخطؤؤؤؤط الحاليؤؤؤؤة لت ؤؤؤؤب  ا لؤؤؤؤر مؤؤؤؤ  إ  وجؤؤؤؤد
 مناسبة.

يسؤؤؤؤؤامم التخطؤؤؤؤؤيط فؤؤؤؤؤي تحييؤؤؤؤؤ  االمؤؤؤؤؤ  الن سؤؤؤؤؤي للعؤؤؤؤؤاملي  والجماعؤؤؤؤؤاا حيؤؤؤؤؤث يطمؤؤؤؤؤا  الجميؤؤؤؤؤ   -
 ال  االمور التي ت م م.

 
 الوحدة التاسعة : التنظيم في المؤسسات الصحفية 

 تعريم التنذيم -1
السؤؤؤؤؤؤو العلميؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي ادارة الماسسؤؤؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤؤؤح ية اذ  ا   ؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤدير يعؤؤؤؤؤؤد التنذؤؤؤؤؤؤيم مؤؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤؤم ا

بحاجؤؤؤؤؤة  الؤؤؤؤؤ  تنذؤؤؤؤؤيم مراوسؤؤؤؤؤيف بشؤؤؤؤؤ ل ينجؤؤؤؤؤز الواجبؤؤؤؤؤاا المليؤؤؤؤؤاة علؤؤؤؤؤ  المجمؤؤؤؤؤوعال بمؤؤؤؤؤا يحيؤؤؤؤؤ  
فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الملاسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ية واالعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 1 امدام الماسسة  ما يعني التنذيم 
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ا ال ؤؤؤؤؤح ية فؤؤؤؤؤي ادارت ؤؤؤؤؤا العالقؤؤؤؤؤاا والواجبؤؤؤؤؤاا المطلوبؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤ  مال ات ؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤا ت  ؤؤؤؤؤل الماسسؤؤؤؤؤا
 بي  جانبي  م مي  مما : 

 االدارة التي ت تم بشاو  الرسالة االعالمية ومي ادارة التحرير  -1
االدارة التؤؤؤؤؤؤي ت ؤؤؤؤؤؤتم بشؤؤؤؤؤؤاو  االعمؤؤؤؤؤؤال وتشؤؤؤؤؤؤمل )ادارة شؤؤؤؤؤؤاو  االفؤؤؤؤؤؤراد   االدارة الماليؤؤؤؤؤؤة    -2

 االبداعي (والخدماا الساادة االخرث التي تس ل عمل ادارة التحرير والعمل ال ني 
وبميؤؤؤؤؤدار مؤؤؤؤؤا تؤؤؤؤؤوفر الماسسؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤح ية واالعالميؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤ  تنذؤؤؤؤؤيم جيؤؤؤؤؤد لبنيت ؤؤؤؤؤا بميؤؤؤؤؤدار  -3

مؤؤؤؤؤا تؤؤؤؤؤادي الماسسؤؤؤؤؤة عمل ؤؤؤؤؤا ب  ؤؤؤؤؤااة واذا مؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤدث اخؤؤؤؤؤتالل فؤؤؤؤؤي البنيؤؤؤؤؤة التنذيميؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤا  اعؤؤؤؤؤادة 
 التنذيم ت ب  حالة  رورية 

 
  ويي ؤؤؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤؤؤالتنذيم )تحديؤؤؤؤؤؤؤؤد السؤؤؤؤؤؤؤؤلطاا والمسؤؤؤؤؤؤؤؤاولياا بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤبة ل ؤؤؤؤؤؤؤؤل شؤؤؤؤؤؤؤؤخه والتنسؤؤؤؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤؤؤؤؤي

واجبؤؤؤؤؤؤاا االفؤؤؤؤؤؤراد و ؤؤؤؤؤؤذلر بؤؤؤؤؤؤي  االداراا واالقسؤؤؤؤؤؤام المختل ؤؤؤؤؤؤة بحيؤؤؤؤؤؤث يتحيؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤدم المي ؤؤؤؤؤؤود 
 في الن اية (

 (7)التنذيم ؛

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو العلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ادارة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اذ ا   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير او 
مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاول بحاجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم مراوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيف بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل ينجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز الواجبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا المليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
المجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع  بمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. و مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرث ارنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالتنذيم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر المرا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا رة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمال   والواجبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

لمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاولياا المتعليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بتلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا ر  وي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي ينجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا اع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا وا
الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة ذا عالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤة متداخلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  اشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ اال مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  الج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤود 
يجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  تبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذل وم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم يعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تنذيميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  تنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  الج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود. 

معيؤؤؤؤؤؤؤؤدة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي نذؤؤؤؤؤؤؤؤؤام فؤؤؤؤؤؤؤؤالتنذيم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ترتيؤؤؤؤؤؤؤؤ  الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام المتداخلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والمطلوبؤؤؤؤؤؤؤؤة لتبديؤؤؤؤؤؤؤؤؤة م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 موحد لمجموعة م  االنشطة ذاا العالقاا المتداخلة. 

وحينمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا نتطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم في ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 
العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا والمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاولياا والواجبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا المطلوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   وادرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ودراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال 
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يؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم االعالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلزم دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال متعؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالم
 االذاعة والتل زيو  وال حافة وو االا االنباا ودور النشر.
 ومنار لاللة انماط م  التنذيم في الماسساا االعالمية؛

نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤط يعتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المر زيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤث تتجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطاا واتخؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي قمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -1
 ال رم التنذيمي  وم  لم فا  اش ال االت ال تتب  مذا النمط.

الالمر زيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  بحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤث يعطؤؤؤؤؤؤؤؤؤي لالقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤام مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاولياا محؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة تتؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   نمؤؤؤؤؤؤؤؤؤط يعتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  -2
 لالقسام ال رعية نوعا م  المرونة في استخدام المساولياا واتخاذ اليرار.

الؤؤؤؤؤؤؤؤنمط الؤؤؤؤؤؤؤؤذي يؤؤؤؤؤؤؤؤزاوه بؤؤؤؤؤؤؤؤي  االسؤؤؤؤؤؤؤؤلوبي  ومؤؤؤؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤؤؤؤم  بالالمر زيؤؤؤؤؤؤؤؤة ال يدراليؤؤؤؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤؤؤؤي  -3
فرة تتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ادارة ا  تعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيلة  واذا احتاجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اي خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدماا  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر متؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

 لدي ا فان ا تامن ا ل ا االدارة العليا.
وال يخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  منؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار لاللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواع مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاولياا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تت امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل لتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي 
م ام ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  وتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرتبط الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  بيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنمط االدارة 

 المتب   ومي وحدة االوامر ونطا  االشرام والتنسي .
يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالمور االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتراتيجية  وال يخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لوحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة االوامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امم

والخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤط بعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة االجؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. ول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤر قؤؤؤؤؤؤؤؤؤد تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤل امميتؤؤؤؤؤؤؤؤؤف اذا 
انتيلنؤؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤؤ  االمؤؤؤؤؤؤؤؤور التن يذيؤؤؤؤؤؤؤؤة اليوميؤؤؤؤؤؤؤؤة. لؤؤؤؤؤؤؤؤذا فؤؤؤؤؤؤؤؤا  وحؤؤؤؤؤؤؤؤدة االوامؤؤؤؤؤؤؤؤر قؤؤؤؤؤؤؤؤد تتسؤؤؤؤؤؤؤؤ  او ت ؤؤؤؤؤؤؤؤي  

 ال  الحد الذي فيف تتمر ز او تيل مر زية السلطة واتخاذ اليرار.
فيمؤؤؤؤؤؤؤا يتعلؤؤؤؤؤؤؤ  بنطؤؤؤؤؤؤؤا  االشؤؤؤؤؤؤؤرام الؤؤؤؤؤؤؤذي قؤؤؤؤؤؤؤد يتسؤؤؤؤؤؤؤ  او ييؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤدث   ؤؤؤؤؤؤؤذلر يم ؤؤؤؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤؤؤؤول

 الذي تتمر ز فيف السلطة او ال تتمر ز.
وفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي جميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  التنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  يذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية النمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم اللاللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  

 المر زية والالمر زية والالمر زية ال درالية.
يم فؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤاا ول ؤؤؤؤؤؤؤؤي نتعؤؤؤؤؤؤؤؤرم علؤؤؤؤؤؤؤؤ  انمؤؤؤؤؤؤؤؤاط الوذؤؤؤؤؤؤؤؤاام وتو ؤؤؤؤؤؤؤؤي  ا فؤؤؤؤؤؤؤؤي اطؤؤؤؤؤؤؤؤار التنذؤؤؤؤؤؤؤؤ

االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فاننؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدث الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لاللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة انمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط رايسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية 
 م  الوذاام:

اوال: الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام اليياديؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام التؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تخؤؤؤؤؤؤؤؤؤه المؤؤؤؤؤؤؤؤؤدراا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي  يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرفو  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
اداا العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ويخططؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف وي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرو  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا  ويسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيطرو  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اقنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال 

 داخل الماسسة وخارج ا.
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لانيؤؤؤؤؤؤؤؤؤا: الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام التن يذيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة : ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤي التؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تباشؤؤؤؤؤؤؤؤؤر التن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤومي للم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اطؤؤؤؤؤؤؤؤؤار 
 الماسسة ومي عدة انواع:

 م تبية. –وذاام ادارية  -أ
 وذاام حسابية. - 
 وذاام فنية.  -ه
 وذاام ابداعية. -د
 وذاام خدمية.  -ه
 

داراا الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام االستشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارية : ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اال -لاللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا
 العليا  اذ تعتمد االدارة عل    اااا م  خاره  وادرما التنذيمية.

 
تصال االداري في المؤسسات الصحفية   الوحدة العاشرة :اال

حيييؤؤؤؤؤؤؤة ا  الع ؤؤؤؤؤؤؤر الت ؤؤؤؤؤؤؤنيعي الؤؤؤؤؤؤؤذي نعايشؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤو فؤؤؤؤؤؤؤي واقعؤؤؤؤؤؤؤف اال ع ؤؤؤؤؤؤؤر المعلومؤؤؤؤؤؤؤاا 
(Informationفؤؤؤؤؤؤؤؤال مبيوتر والتل ؤؤؤؤؤؤؤؤو  واج ؤؤؤؤؤؤؤؤزة معالجؤؤؤؤؤؤؤؤة المعلومؤؤؤؤؤؤؤؤاا واالقمؤؤؤؤؤؤؤؤ ) ار اال ؤؤؤؤؤؤؤؤطناعية

ليسؤؤؤؤا لؤؤؤؤورة  ؤؤؤؤناعية فحسؤؤؤؤ  قؤؤؤؤدر مؤؤؤؤا مؤؤؤؤي لؤؤؤؤورة معلوماتيؤؤؤؤة سؤؤؤؤامما فؤؤؤؤي ا ؤؤؤؤرا  انسؤؤؤؤا  مؤؤؤؤذا 
الع ؤؤؤؤر فؤؤؤؤي عمؤؤؤؤ  الدمشؤؤؤؤة مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤالل ال لافؤؤؤؤة المعرفيؤؤؤؤة التؤؤؤؤي تحا ؤؤؤؤرا ليؤؤؤؤل ن ؤؤؤؤار فالمعلومؤؤؤؤة 
ا ؤؤؤؤؤؤحا بملابؤؤؤؤؤؤة الوقؤؤؤؤؤؤود االزم لعمليؤؤؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤؤؤناعة ولحر ؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤو  ولحيؤؤؤؤؤؤاة االفؤؤؤؤؤؤراد والمنذمؤؤؤؤؤؤاا 

بطبيعؤؤؤؤة الحؤؤؤؤال فؤؤؤؤا   ؤؤؤؤل مؤؤؤؤ  يؤؤؤؤود المنافسؤؤؤؤة واالسؤؤؤؤتمرار فؤؤؤؤي مؤؤؤؤذا الع ؤؤؤؤر  فؤؤؤؤالمجتم  المعا ؤؤؤؤر
ي تؤؤؤؤر  فيؤؤؤؤف ا  يسؤؤؤؤتلمر فؤؤؤؤي عؤؤؤؤالم االت ؤؤؤؤال والمعلومؤؤؤؤاا  فاالت ؤؤؤؤال يعؤؤؤؤد بملابؤؤؤؤة قلؤؤؤؤ  الحيؤؤؤؤاة 
النؤؤؤؤؤؤاب  فؤؤؤؤؤؤي جسؤؤؤؤؤؤم المنذمؤؤؤؤؤؤة فاالت ؤؤؤؤؤؤال  ؤؤؤؤؤؤروري للمنشؤؤؤؤؤؤااة الع ؤؤؤؤؤؤرية والمعلومؤؤؤؤؤؤة ذات ؤؤؤؤؤؤا تعؤؤؤؤؤؤد 

د مؤؤؤؤؤ  الم  ؤؤؤؤؤري  والمخت ؤؤؤؤؤي  فؤؤؤؤؤي علؤؤؤؤؤم حاسؤؤؤؤؤمة الي ات ؤؤؤؤؤال فاعؤؤؤؤؤل ومؤؤؤؤؤالر وليؤؤؤؤؤد حؤؤؤؤؤاول العديؤؤؤؤؤ
االت ؤؤؤؤؤؤال وخارجؤؤؤؤؤؤف تيؤؤؤؤؤؤديم ت ؤؤؤؤؤؤوراا اوليؤؤؤؤؤؤة لمؤؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤؤم  باالت ؤؤؤؤؤؤال التنذيمؤؤؤؤؤؤي  شؤؤؤؤؤؤ ل معرفؤؤؤؤؤؤي 

( وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانبور  Reddingجديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد فحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوراا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  )
(Sanborn()1964  يعؤؤؤؤؤؤد االت ؤؤؤؤؤؤؤال التنذيمؤؤؤؤؤؤؤي بملابؤؤؤؤؤؤؤة ترحيؤؤؤؤؤؤل واسؤؤؤؤؤؤؤتيبال المعلومؤؤؤؤؤؤؤاا  ؤؤؤؤؤؤؤم)

 –تنذؤؤؤؤيم معيؤؤؤؤد  وياخؤؤؤؤذ مؤؤؤؤذا التعريؤؤؤؤم فؤؤؤؤي االعتبؤؤؤؤار مت يؤؤؤؤراا عديؤؤؤؤدة ملؤؤؤؤل )االت ؤؤؤؤال الؤؤؤؤداخلي 
والم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاراا الخطابيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  –االت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد واالت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابط  –العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانية 
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 Kahn( و ؤؤؤؤؤؤؤؤام  )(KaTZ ؤؤؤؤؤؤؤؤاتز  وال تابيؤؤؤؤؤؤؤؤة االت ؤؤؤؤؤؤؤؤالية ....الؤؤؤؤؤؤؤؤ  ويعتبؤؤؤؤؤؤؤؤر  ؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤ 
(االت ؤؤؤؤؤؤال التنذيمؤؤؤؤؤؤي اليتجؤؤؤؤؤؤاوز تؤؤؤؤؤؤدف  المعلومؤؤؤؤؤؤاا وتبؤؤؤؤؤؤادل مؤؤؤؤؤؤذا المعلومؤؤؤؤؤؤاا وترحيؤؤؤؤؤؤل 1966()

للمعنؤؤؤؤ   ؤؤؤؤم  نطؤؤؤؤا  التنذؤؤؤؤيم ومؤؤؤؤذا الرايؤؤؤؤة الت ؤؤؤؤورية للبؤؤؤؤاحلي   ؤؤؤؤاتز و ؤؤؤؤام  تنذؤؤؤؤر للتنذؤؤؤؤيم 
ييؤؤؤؤوم باسؤؤؤؤتيراد الطاقؤؤؤؤة ال ؤؤؤؤرورية مؤؤؤؤ    open systemعلؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤاو انؤؤؤؤف نذؤؤؤؤام م تؤؤؤؤو  

المحيطؤؤؤؤة وتحويؤؤؤؤل مؤؤؤؤذا الطاقؤؤؤؤة الؤؤؤؤ  منؤؤؤؤتك او خؤؤؤؤدماا بحسؤؤؤؤ  طبيعؤؤؤؤة النذؤؤؤؤام ومؤؤؤؤ  لؤؤؤؤم البياؤؤؤؤة 
ت ؤؤؤؤدير مؤؤؤؤذا المنتجؤؤؤؤاا والخؤؤؤؤدماا الؤؤؤؤ  البياؤؤؤؤة مؤؤؤؤرة اخؤؤؤؤرث واعؤؤؤؤادة شؤؤؤؤح  النذؤؤؤؤام بالطاقؤؤؤؤة مؤؤؤؤ  

 م ادر البياة المتوافرة مرة اخرث  وم ذا .

تصال -  مفهوم اال
بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ( علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تناقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل المعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاني Communicationييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم االت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال )

امطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرام. ويعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد االت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد العنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الرايسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية للليافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو منبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ت وين ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 
وعامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عوامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل تطورمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وانتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارما فاالت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ليافيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  دينامي يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا ال يتجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزأ مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الجوانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  السياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية واالجتماعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واالقت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادية والليافيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

الجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤاميري فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤار للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤعو  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أ  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال االت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤال 
وحر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة امفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد والمجتمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الليافية.فالعالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  اإلعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم واالت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال وفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا 
المنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤور مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ت تن  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا العديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العوامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الرايسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية واليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالرة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

 تجعل ا تتناس  في أحيا  وتشابر في أحيا  أخرث
تصال داخل التنظيم -  :طبيعة اال

ت ؤؤؤؤؤؤؤاليا داخؤؤؤؤؤؤؤؤل التنذؤؤؤؤؤؤؤيم سؤؤؤؤؤؤؤواا  انؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤذا الرسؤؤؤؤؤؤؤاال تتعلؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤؤالنواحي ا  تؤؤؤؤؤؤؤدف  الرسؤؤؤؤؤؤؤاال ا
االجراايؤؤؤؤؤة والوذي يؤؤؤؤؤة او السياسؤؤؤؤؤاا العامؤؤؤؤؤة والتعلييؤؤؤؤؤاا الرسؤؤؤؤؤمية  البؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤتم بشؤؤؤؤؤ ل تسلسؤؤؤؤؤلي 

Serial    فالرسؤؤؤالة ترسؤؤؤل عبؤؤؤر العديؤؤؤد مؤؤؤ  االشؤؤؤخاه ممؤؤؤ  يسؤؤؤتيبلون ا ويعؤؤؤدو  ارسؤؤؤال ا
لالخؤؤؤؤؤؤؤؤؤري  وم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا عبؤؤؤؤؤؤؤؤؤر معذؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوياا التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم ونجؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ا  الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤالة تتؤؤؤؤؤؤؤؤؤالر بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
االشؤؤؤؤؤؤؤخاه المسؤؤؤؤؤؤؤاممي  فؤؤؤؤؤؤؤي ترحيل ؤؤؤؤؤؤؤا واالتجامؤؤؤؤؤؤؤاا التؤؤؤؤؤؤؤي تسؤؤؤؤؤؤؤير في ؤؤؤؤؤؤؤا عبؤؤؤؤؤؤؤر مرميؤؤؤؤؤؤؤة التنذؤؤؤؤؤؤؤيم 

لر علؤؤؤؤؤؤؤ  اداا التنذؤؤؤؤؤؤؤيم فؤؤؤؤؤؤؤي التؤؤؤؤؤؤؤي تحمل ؤؤؤؤؤؤؤا االمؤؤؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤؤؤذي يؤؤؤؤؤؤؤا  NET-WORKوبنيؤؤؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤؤؤؤب ة 
ن ايؤؤؤؤة المطؤؤؤؤؤام اي ؤؤؤؤؤا وسؤؤؤؤنحاول التعؤؤؤؤؤر  منؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤذا المت يؤؤؤؤؤراا الم مؤؤؤؤة وذاا االلؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤي 

 تدف  الرسالة االت الية داخل التنذيم 
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تص      الية -أ تجاه      ات اال : منؤؤؤؤؤؤار ات ؤؤؤؤؤؤال  ؤؤؤؤؤؤاعد وات ؤؤؤؤؤؤال مؤؤؤؤؤؤابط وات ؤؤؤؤؤؤال متسلسؤؤؤؤؤؤل  اال
 واخر ار ي بي  االداراا واالقسام التي تي  في مستوث واحد 

تصال الصاعد   Upward Communication اوال :اال

ويي ؤؤؤؤد بؤؤؤؤف الرسؤؤؤؤاال اليادمؤؤؤؤة مؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤتوياا التنذؤؤؤؤيم الؤؤؤؤدنيا الؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤتوياا العليؤؤؤؤا في ؤؤؤؤا وحسؤؤؤؤ  
  اتز فا  مذا االت ال ياخذ اش اال اربعة مي : katzراية 

 ما ييولف الشخه ع  ن سف وع  ارااف ومش التف  -1
 ما ينيلف ع  االخري  ومش الت م  -2
 بر بف ع  سياساا وممارساا التنذيم ما يع -3
 ما يت ورا حول ما يم   فعلف و ي ية انجازا  -4

ويعؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤذا اال ت ؤؤؤؤؤال حاسؤؤؤؤؤما وم مؤؤؤؤؤا لنمؤؤؤؤؤو وتطؤؤؤؤؤوير التنذؤؤؤؤؤيم واالت ؤؤؤؤؤال ال ؤؤؤؤؤاعد يؤؤؤؤؤوفر مزايؤؤؤؤؤا 
وذي يؤؤؤؤة عؤؤؤؤدة لؤؤؤؤالدارة العليؤؤؤؤا والعؤؤؤؤاملي  فؤؤؤؤي المسؤؤؤؤتوياا الؤؤؤؤدنيا مؤؤؤؤ  التنذؤؤؤؤيم ف ؤؤؤؤو يؤؤؤؤوفر للعؤؤؤؤاملي  

م الذاتيؤؤؤؤؤة وفر ؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤتخله مؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤ وط والتازمؤؤؤؤؤاا الن سؤؤؤؤؤية ا ؤؤؤؤؤافة فر ؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤؤعور بييمؤؤؤؤؤت 
الؤؤؤؤؤؤ  تنميؤؤؤؤؤؤة الحؤؤؤؤؤؤو االنتمؤؤؤؤؤؤااي اتجؤؤؤؤؤؤاا التنذؤؤؤؤؤؤيم ويؤؤؤؤؤؤوفر لؤؤؤؤؤؤالدارة العليؤؤؤؤؤؤا ام انيؤؤؤؤؤؤة الح ؤؤؤؤؤؤول علؤؤؤؤؤؤ  

تجؤؤؤؤؤاا ن سؤؤؤؤؤياا العؤؤؤؤؤاملي  وردود فعل ؤؤؤؤؤم حؤؤؤؤؤول اليؤؤؤؤؤراراا   Feed backت ذيؤؤؤؤؤة راجعؤؤؤؤؤة 
االرتيؤؤؤؤا  لؤؤؤؤدي م  عؤؤؤؤاملي  وامؤؤؤؤم  والسياسؤؤؤؤاا التن يذيؤؤؤؤة للتنذؤؤؤؤيم ا ؤؤؤؤافة الؤؤؤؤ  ر ؤؤؤؤد م ؤؤؤؤادر عؤؤؤؤدم

مؤؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤؤر  لؤؤؤؤؤف المشؤؤؤؤؤ الا الياامؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤي  العؤؤؤؤؤاملي  والمتعليؤؤؤؤؤة بالعمؤؤؤؤؤل لمحاولؤؤؤؤؤة ت  م ؤؤؤؤؤا والت لؤؤؤؤؤ  
 علي ا .

وقؤؤؤؤد ي ؤؤؤؤو  منؤؤؤؤار عيبؤؤؤؤاا تعتر ؤؤؤؤ ا االت ؤؤؤؤال ال ؤؤؤؤاعد خا ؤؤؤؤة فيمؤؤؤؤا اذا  ؤؤؤؤا  يتعلؤؤؤؤ  بشؤؤؤؤ اوي 
سؤؤؤؤؤؤام والمشؤؤؤؤؤؤرفو  واعترا ؤؤؤؤؤؤاا االفؤؤؤؤؤؤراد فؤؤؤؤؤؤي المسؤؤؤؤؤؤتوياا الؤؤؤؤؤؤدنيا ومؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤذا العيبؤؤؤؤؤؤاا راسؤؤؤؤؤؤاا االق

علؤؤؤؤؤ  خطؤؤؤؤؤوط االنتؤؤؤؤؤاه او مؤؤؤؤؤديروا االداراا ف ؤؤؤؤؤاالا يعؤؤؤؤؤدو  بملابؤؤؤؤؤة حؤؤؤؤؤراو البوبؤؤؤؤؤاا حيؤؤؤؤؤث ان ؤؤؤؤؤم 
يلجؤؤؤؤؤؤاو  الؤؤؤؤؤؤ  تعطيؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤرور مؤؤؤؤؤؤذا الرسؤؤؤؤؤؤاابل االت ؤؤؤؤؤؤالية وقؤؤؤؤؤؤد ي ؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤروري للتنذؤؤؤؤؤؤيم 
تيلؤؤؤؤؤؤؤيه الينؤؤؤؤؤؤؤواا التؤؤؤؤؤؤؤي تمؤؤؤؤؤؤؤرر عبرمؤؤؤؤؤؤؤا الرسؤؤؤؤؤؤؤالة مؤؤؤؤؤؤؤ  االسؤؤؤؤؤؤؤ ل الؤؤؤؤؤؤؤ  االعلؤؤؤؤؤؤؤ  وتسؤؤؤؤؤؤؤ يل عمليؤؤؤؤؤؤؤة 

 دارة العليا التو يل المباشر لال
تصال الهابط   Downward Communication ثانيا : اال
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يي ؤؤؤؤؤد باالت ؤؤؤؤؤال ال ؤؤؤؤؤابط الرسؤؤؤؤؤاال المرحلؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤ  االدارة العليؤؤؤؤؤا باتجؤؤؤؤؤاا المسؤؤؤؤؤتوياا االقؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤي 
فؤؤؤا  مؤؤؤذا االت ؤؤؤال ينح ؤؤؤر فؤؤؤي خمسؤؤؤة   kahnو ؤؤؤام   , katzالتنذؤؤؤيم و مؤؤؤا يشؤؤؤير  ؤؤؤاتز 

 مناحي مي : 
 تعليماا خا ة باداا العمل وطبيعتف  -1
معلومؤؤؤؤؤاا تخؤؤؤؤؤته بؤؤؤؤؤاطالع العؤؤؤؤؤؤاملي  علؤؤؤؤؤ  امميؤؤؤؤؤة عمل ؤؤؤؤؤؤم ومؤؤؤؤؤدث عالقتؤؤؤؤؤف باالعمؤؤؤؤؤؤال  -2

 اال خرث في التنذيم
 معلوماا ع  العملياا االساسية واليواني  والسياساا التنذيمية للتنذيم  -3
 ردود ال عل اتجاا عطاا العاملي  شخ يا  -4
 االنتماا والوالا لدث العاملي  اتجاا التنذيم رساال دعااية تخته بخل  الحوافز  -5

واي  ؤؤؤؤؤؤؤا  الحؤؤؤؤؤؤؤال فؤؤؤؤؤؤؤا  االت ؤؤؤؤؤؤؤال ال ؤؤؤؤؤؤؤابط  البؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤا ي شؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤي الو ؤؤؤؤؤؤؤول الؤؤؤؤؤؤؤ  االشؤؤؤؤؤؤؤخاه 
المسؤؤؤؤؤت دفي  فؤؤؤؤؤي التنذؤؤؤؤؤيم واسؤؤؤؤؤبا  فشؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤذا النؤؤؤؤؤوع مؤؤؤؤؤ  االت ؤؤؤؤؤال حسؤؤؤؤؤ  رايؤؤؤؤؤة قولؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤابر 

Gokldhaber : ترج  ال  اسبا  عدة من ا 
يعتمؤؤؤؤؤد علؤؤؤؤؤ  وسؤؤؤؤؤاال ات ؤؤؤؤؤال مي اني يؤؤؤؤؤة و تابيؤؤؤؤؤة ا  العديؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤ  التنذيمؤؤؤؤؤاا  البؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤا  -1

 ويتحاش  الرساال الش امية والمواج ية وج ا لوجف 
ومؤؤؤؤؤو مؤؤؤؤؤؤا يحؤؤؤؤؤدث فؤؤؤؤؤؤي ال الؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤ  ناحيؤؤؤؤؤة تشؤؤؤؤؤؤب  العؤؤؤؤؤاملي  للرسؤؤؤؤؤؤاال ال ابطؤؤؤؤؤة ل لرت ؤؤؤؤؤؤا  -2

 مما يجعل م عر ة للتجامل معذم الرساال 
 عدم مناسبة توقيا الرسالة االت الية  -3
ولي  مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤالل حجؤؤؤؤؤؤب م لؤؤؤؤؤؤبع  المعلومؤؤؤؤؤؤاا عؤؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤلو  ال لتؤؤؤؤؤؤرة مؤؤؤؤؤؤ  قبؤؤؤؤؤؤل المسؤؤؤؤؤؤا  -4

 المستوياا الدنيا 
تصال العرضي بين المستويات المتماثلة  Lateral Communication   ثالثا : اال

ونعنؤؤؤؤؤؤي ب ؤؤؤؤؤؤذا االت ؤؤؤؤؤؤال الرسؤؤؤؤؤؤاال التؤؤؤؤؤؤي يؤؤؤؤؤؤتم تبادل ؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤي  االفؤؤؤؤؤؤراد يحملؤؤؤؤؤؤو  ن ؤؤؤؤؤؤو الم انؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي 
ات ؤؤؤؤؤؤؤؤاالا االقسؤؤؤؤؤؤؤؤام  التنذؤؤؤؤؤؤؤؤيم ومؤؤؤؤؤؤؤؤذا يعنؤؤؤؤؤؤؤؤي ات ؤؤؤؤؤؤؤؤال راوسؤؤؤؤؤؤؤؤاا االقسؤؤؤؤؤؤؤؤام بع ؤؤؤؤؤؤؤؤ م بؤؤؤؤؤؤؤؤبع  او

المتسؤؤؤاوية فؤؤؤي مرميؤؤؤة التنذؤؤؤيم فيمؤؤؤؤا بين مؤؤؤا ف ؤؤؤي رسؤؤؤاال ترحؤؤؤل عبؤؤؤؤر االقسؤؤؤام ويؤؤؤتم تبادل ؤؤؤا بؤؤؤؤي  
المسؤؤؤؤؤؤؤؤاولي  الؤؤؤؤؤؤؤؤذي  يحملؤؤؤؤؤؤؤؤو  ن ؤؤؤؤؤؤؤؤو الدرجؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤ  الم انؤؤؤؤؤؤؤؤة والسؤؤؤؤؤؤؤؤلطة للتنذؤؤؤؤؤؤؤؤيم ويسؤؤؤؤؤؤؤؤاعد مؤؤؤؤؤؤؤؤذا 
االت ؤؤؤؤؤال علؤؤؤؤؤ  توليؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤره التنسؤؤؤؤؤي  بؤؤؤؤؤي  االقسؤؤؤؤؤام المختل ؤؤؤؤؤة وراسؤؤؤؤؤاا ا وبشؤؤؤؤؤ ل يحيؤؤؤؤؤ  اداا ا 

ا يخؤؤؤؤدم امؤؤؤؤدام التنذؤؤؤؤيم بعيؤؤؤؤدا عؤؤؤؤ  الت ؤؤؤؤار  وت ياؤؤؤؤة المنؤؤؤؤاخ للت لؤؤؤؤ  علؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤ الا متنا مؤؤؤؤ
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الياامؤؤؤؤؤة بعيؤؤؤؤؤدا عؤؤؤؤؤ  تؤؤؤؤؤدخل االدارة العليؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤال لير مؤؤؤؤؤ  المع ؤؤؤؤؤالا يم ؤؤؤؤؤ  تجاوزمؤؤؤؤؤا بعيؤؤؤؤؤد عؤؤؤؤؤ  
تؤؤؤؤوريط المسؤؤؤؤاولي  التن يؤؤؤؤذيي  للنذؤؤؤؤر في ؤؤؤؤا ومؤؤؤؤذا االت ؤؤؤؤال يؤؤؤؤوفر فر ؤؤؤؤا لتبؤؤؤؤادل وج ؤؤؤؤاا النذؤؤؤؤر 

مؤؤؤؤؤؤا يمؤؤؤؤؤؤو اسؤؤؤؤؤؤالي  االداا الو ؤؤؤؤؤؤي ي واالجرااؤؤؤؤؤؤي للتنذؤؤؤؤؤؤيم ا ؤؤؤؤؤؤافة بؤؤؤؤؤؤي  االقسؤؤؤؤؤؤام ذاا العالقؤؤؤؤؤؤة في
الؤؤؤؤؤؤؤ  تبؤؤؤؤؤؤؤادل الخبؤؤؤؤؤؤؤراا اتجؤؤؤؤؤؤؤاا االو ؤؤؤؤؤؤؤاع الياامؤؤؤؤؤؤؤة لالسؤؤؤؤؤؤؤت ادة مؤؤؤؤؤؤؤ  راث وت ؤؤؤؤؤؤؤوراا المخت ؤؤؤؤؤؤؤي  

 المختل ي  
تصال المتسلسل   Seraill Communicationرابعا : اال

ويي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا االت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال معذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال الشخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية المتبادلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  السلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
د وتعتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ميومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا االت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال المواج يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ امية التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي االفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا

تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدث بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  االفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعالت م اليوميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة داخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم  االخبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
التنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالي او الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوافز المتوقعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  زيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة المرتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا او تيلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيه عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي  

بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل متسلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي خطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوط االنتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه وم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا نجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ا  معذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال ترحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 
 بي  االفراد حت  ت اد تنتشر في ارجاا التنذيم  لف

 االت ال االداري في الماسساا ال ح ية
 

تتملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال االت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم ا الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة باالت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال 
المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواج ي واالت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  طريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتم واالت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال البرقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  وال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتم وال مبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوتر 

 واستخدام اي وسيلة م  مذا الوساال يرتبط بعدة عوامل؛والرساال االل ترونية 
طبيعؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤالة: التؤؤؤؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم تنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير االذاعؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤلال ا  يبلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   -1

احؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد موذ يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف شخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا نبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ترقيتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  وحينمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرم عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالواا 
لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذ ي محطتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف فيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبل  م ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  طريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  اداري)رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالة( فطبيعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 الوسيلة المناسبة.الرسالة تحدد 
موقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم المرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيبل: ال شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ا  المواقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الشخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتح م فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  -2

اختيارنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا للوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلة االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  وتا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الطبيعؤؤؤؤؤؤؤؤؤة البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤنا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مخاطبؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  او نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلطم مباشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة  ويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنع و مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدراا 

مات يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  احؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد راسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا والمراوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  اذ قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ني راؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيو التحريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر بالحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديث 
اقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامف بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدال مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديث المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواج ي ل ونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ال يستسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديث معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  وي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 
المؤؤؤؤؤؤؤؤؤراوو الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤديث المباشؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رايسؤؤؤؤؤؤؤؤؤف بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  اجازتؤؤؤؤؤؤؤؤؤف او ترقيتؤؤؤؤؤؤؤؤؤف اذا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤعر ا  
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عالقت مؤؤؤؤؤؤؤؤا تتسؤؤؤؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤؤؤؤالود  ممؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤالر علؤؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤؤرار الؤؤؤؤؤؤؤؤرايو ا لؤؤؤؤؤؤؤؤر ممؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤو قؤؤؤؤؤؤؤؤدم المؤؤؤؤؤؤؤؤراوو 
 داري.ذلر  تابيا يمر عليف بالطري  اال

مر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز المت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل: مر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز المت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اختيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار اقنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  -3
يريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما  فالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير او الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرايو فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي االذاعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة او التل زيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  او ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحي ة ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلة 
المناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يريؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مخاطبؤؤؤؤؤؤؤؤؤة موذ يؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  اذ انؤؤؤؤؤؤؤؤؤف قؤؤؤؤؤؤؤؤؤد يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتدعي الموذؤؤؤؤؤؤؤؤؤم لينؤؤؤؤؤؤؤؤؤاقت 

قؤؤؤؤؤؤؤؤد ي ل ؤؤؤؤؤؤؤؤف برسؤؤؤؤؤؤؤؤالة بدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة معؤؤؤؤؤؤؤؤف شخ ؤؤؤؤؤؤؤؤيا مو ؤؤؤؤؤؤؤؤوعا مؤؤؤؤؤؤؤؤا  او يناقشؤؤؤؤؤؤؤؤف معؤؤؤؤؤؤؤؤؤف بال ؤؤؤؤؤؤؤؤاتم او 
 مذا المو وع او الرد عليف.

 الوحدة الحادية عشر :التوجيه في المؤسسات الصحفية

التوجيؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤو الوذي ؤؤؤؤؤؤة االداريؤؤؤؤؤؤة الخا ؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤادارة المنذمؤؤؤؤؤؤة )او اي جؤؤؤؤؤؤزا من ؤؤؤؤؤؤا (النؤؤؤؤؤؤاا قيام ؤؤؤؤؤؤا 
عمليؤؤؤؤؤؤا بتن يؤؤؤؤؤؤذ الخطؤؤؤؤؤؤط و مؤؤؤؤؤؤذا الناحيؤؤؤؤؤؤة النشؤؤؤؤؤؤطة لؤؤؤؤؤؤالدارة توجؤؤؤؤؤؤف المجموعؤؤؤؤؤؤة نحؤؤؤؤؤؤو امؤؤؤؤؤؤدام تؤؤؤؤؤؤم 
تحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مرحلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤي السؤؤؤؤؤؤؤؤؤابية و ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر المؤؤؤؤؤؤؤؤؤدبر االوامؤؤؤؤؤؤؤؤؤر و التتعليمؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

االتجؤؤؤؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤؤؤحي  او لت ؤؤؤؤؤؤؤحي  المسؤؤؤؤؤؤؤار الخؤؤؤؤؤؤؤاط  و المراسؤؤؤؤؤؤي  حنتؤؤؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤؤؤير المنذمؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤي 
يتخؤؤؤؤؤؤذ االجؤؤؤؤؤؤراا المطلؤؤؤؤؤؤو  للحؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤ  االداا  يؤؤؤؤؤؤر السؤؤؤؤؤؤوث او م افؤؤؤؤؤؤاة المج ؤؤؤؤؤؤود الممتؤؤؤؤؤؤاز و مؤؤؤؤؤؤو 
يح ؤؤؤؤز مراسؤؤؤؤيف لتشؤؤؤؤجي  العمؤؤؤؤل الجيؤؤؤؤد و يحؤؤؤؤت ذ بسؤؤؤؤجالا مناسؤؤؤؤبة حتؤؤؤؤ  يسؤؤؤؤتطي  اجؤؤؤؤراا تييؤؤؤؤيم 

 سبة مستيبل لعملف الحالي و عمل المنذمة عل   وا معلوماا و بياناا منا

 (8)التوجيف في الماسساا ال ح ية

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو أحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاطاا العمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اإلداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو يعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي االختيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   
مجؤؤؤؤؤؤؤؤاالا  ليؤؤؤؤؤؤؤؤرة فؤؤؤؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤؤؤوا مؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤدث الشؤؤؤؤؤؤؤؤخه المؤؤؤؤؤؤؤؤراد توجي ؤؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤؤؤتعداداا  وفؤؤؤؤؤؤؤؤي 
 ؤؤؤؤؤؤؤؤوا الذؤؤؤؤؤؤؤؤروم الخارجيؤؤؤؤؤؤؤؤة الياامؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤي المجتمؤؤؤؤؤؤؤؤ   وفؤؤؤؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤؤؤوا الت يؤؤؤؤؤؤؤؤراا التؤؤؤؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤؤؤؤؤدلا 

جيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدث فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالا العلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والم نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المتباينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. إ  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمة التو 
أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤم م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاراا إدارة الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا للو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤول لتحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اممؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام. وفؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ذاتؤؤؤؤؤؤؤؤؤف فؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   إدارة 
الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤثن علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تطؤؤؤؤؤؤؤؤؤوير نذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤف فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا لي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  أ لؤؤؤؤؤؤؤؤؤر اعتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادا  
علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذاتي لل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي إطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار المنذومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الجماعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة معتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

ذا  انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا إدار  ة الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي إدارة للمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد المعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيو علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطة   وار
البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية فؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم بؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمورد البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤري مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل االرتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا بموامبؤؤؤؤؤؤؤؤؤف وقدراتؤؤؤؤؤؤؤؤؤف. 
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ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمة التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف أي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  إرشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام امملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل للوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
ذروة نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط م فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبا  البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ر  وتبجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل امعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال الروتينيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الذ يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة. 

الحديلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي إدارة امعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  دورمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا خلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل البنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  فالتوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الوذي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
والمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروع   ويعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرم التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة دفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي  للعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 

: تعتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام اإلداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تعريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفبر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو. 
 التؤؤؤؤؤؤؤؤي ييؤؤؤؤؤؤؤؤوم ب ؤؤؤؤؤؤؤؤا المؤؤؤؤؤؤؤؤدير فؤؤؤؤؤؤؤؤي المنذمؤؤؤؤؤؤؤؤة. ويم ؤؤؤؤؤؤؤؤ  تعريؤؤؤؤؤؤؤؤم التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤف ببنؤؤؤؤؤؤؤؤف عمليؤؤؤؤؤؤؤؤة تنطؤؤؤؤؤؤؤؤوي
علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل امنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمما لتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجي  المراوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ب  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااة 
وفاعليؤؤؤؤؤؤؤة  علؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤدث اليريؤؤؤؤؤؤؤؤ  والبعيؤؤؤؤؤؤؤد.  مؤؤؤؤؤؤؤؤا ينذؤؤؤؤؤؤؤؤر إلي ؤؤؤؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤؤؤؤ  أن ؤؤؤؤؤؤؤؤا م مؤؤؤؤؤؤؤؤة 
مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمرة ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا  وتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل ا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي أوامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر وتعليمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواا  انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا 

اام اموامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر وتلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر التعليمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا عامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو خا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. وتعتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا العمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعبة  ويرجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوبت ا إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير يتعامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث 
مر بؤؤؤؤؤؤؤؤة  يختل ؤؤؤؤؤؤؤؤو  فؤؤؤؤؤؤؤؤي شخ ؤؤؤؤؤؤؤؤيات م ول ؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤن م أمدافؤؤؤؤؤؤؤؤف ودوافعؤؤؤؤؤؤؤؤف التؤؤؤؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤؤؤؤد تت ؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤ  
أمؤؤؤؤؤؤؤؤدام المنذمؤؤؤؤؤؤؤؤة أو قؤؤؤؤؤؤؤؤد تتعؤؤؤؤؤؤؤؤار  أحيانؤؤؤؤؤؤؤؤا  مع ؤؤؤؤؤؤؤؤا. ومؤؤؤؤؤؤؤؤذا يتطلؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤدير أ  يؤؤؤؤؤؤؤؤت  م 

نحؤؤؤؤؤؤؤؤؤو تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أمؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  توجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤف تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤود اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤانية
المنذمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. والتوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا رايسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة  والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تتطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرايو أ  يي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  امفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتماع واإلن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 
والمالحذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديم الن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  واإلرشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد والتعليمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

ويؤؤؤؤؤؤؤؤادي ذلؤؤؤؤؤؤؤؤر إلؤؤؤؤؤؤؤؤ  ذ ؤؤؤؤؤؤؤؤور  ؤؤؤؤؤؤؤؤورة مواج ؤؤؤؤؤؤؤؤة المواقؤؤؤؤؤؤؤؤم ال ؤؤؤؤؤؤؤؤعبة ألنؤؤؤؤؤؤؤؤاا أداا ؤؤؤؤؤؤؤؤم معمؤؤؤؤؤؤؤؤال م  
جادتؤؤؤؤؤؤؤؤؤف فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا. مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤداعي لوجؤؤؤؤؤؤؤؤؤود توجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤل وار
فؤؤؤؤؤؤؤؤي ذؤؤؤؤؤؤؤؤؤل وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤود تخطؤؤؤؤؤؤؤؤيط وتنذؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم ورقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤة؟ مؤؤؤؤؤؤؤؤ  الخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤب االعتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد أ  مؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم االت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  

خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل ال ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل التنذيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  -عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم ينتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل تلياايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  
  العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ين ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذوا بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن و ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ -واموامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر واليواعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد المنذمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل

وال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااة المطلوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذلر فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم بترجمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وتبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط وتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا 
المخططؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  إلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المن نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي  بمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يجعل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادري  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أداا العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل المطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن م 

 بال ورة التي توقع ا المخططي . 
ؤؤؤؤؤؤؤؤف فؤؤؤؤؤؤؤؤي العمؤؤؤؤؤؤؤؤل بم أسؤؤؤؤؤؤؤؤبا  التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤف وفوااؤؤؤؤؤؤؤؤدا راقبؤؤؤؤؤؤؤؤة أع ؤؤؤؤؤؤؤؤاا ال ريؤؤؤؤؤؤؤؤ   : عنؤؤؤؤؤؤؤؤدما ييؤؤؤؤؤؤؤؤوم الموجن

فانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف يعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدت م حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث:  يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة المراوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
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اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلمار وتوذيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  إم انيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا شخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية وفنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة.  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفر 
التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال  مباشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا  بوذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاام المراوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   ويسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تلبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة احتياجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات م 

سؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوث المطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  للجؤؤؤؤؤؤؤؤؤودة. يتؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  بالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤعور بالر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا عؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤال م عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤدما يحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الم
التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ال ر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للمراوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  للت لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  م فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي امداا  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 
يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواج  م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداام الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف 
المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير ألنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا متابعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة امداا  ممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدمم علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أداا وذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  م علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلة للن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريعا بالمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمي  أف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل.  يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف واإلرشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد  ليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا   
الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ق ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير  وذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر لإللمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام بالمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارم والم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاراا واالتجامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
يعلم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  الم ونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديلا   وي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع مالزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحبا 
للتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدري  الم نؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي. يرشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد المراوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ألنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا تن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذمم لألعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمانا  لعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم 

لمنذمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. إ  التوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ذاتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمل االنحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرام عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدام ل
التؤؤؤؤؤؤؤؤدري  بطرييؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  يؤؤؤؤؤؤؤؤر مباشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة  فنجؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤلال  أ  المؤؤؤؤؤؤؤؤدير أو راؤؤؤؤؤؤؤؤؤيو اليسؤؤؤؤؤؤؤؤم حينمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم 
بتوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف العؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملي  معؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف لت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحي  امداا  ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذلر يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرب م ويسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تنميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 م ارات م.
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الرقابؤؤؤؤة مؤؤؤؤي احؤؤؤؤدث م ونؤؤؤؤاا العمليؤؤؤؤة االداريؤؤؤؤة و مؤؤؤؤي وذي ؤؤؤؤة مؤؤؤؤ  وذؤؤؤؤاام االدارة تؤؤؤؤرتبط باجؤؤؤؤف 
النشؤؤؤؤؤؤاط االداري المختل ؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤ  تخطؤؤؤؤؤؤيط و تنذؤؤؤؤؤؤيم و توجيؤؤؤؤؤؤف و اتخؤؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤؤراراا و تن يؤؤؤؤؤؤذما الؤؤؤؤؤؤ  
و مؤؤؤؤؤي عمليؤؤؤؤؤة متابعؤؤؤؤؤة داامؤؤؤؤؤة اسؤؤؤؤؤاو لؤؤؤؤؤ  التا ؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤ  ا  االعمؤؤؤؤؤال االداريؤؤؤؤؤة تسؤؤؤؤؤير فؤؤؤؤؤي اتجؤؤؤؤؤاا 

ب ؤؤؤؤؤورة مر ؤؤؤؤؤية و مؤؤؤؤؤ  اتمؤؤؤؤؤام تن يؤؤؤؤؤذ المشؤؤؤؤؤروعا حسؤؤؤؤؤبما اعؤؤؤؤؤد ل ؤؤؤؤؤا  تحييؤؤؤؤؤ  االمؤؤؤؤؤدام المخططؤؤؤؤؤة
مؤؤؤؤؤؤ  تخطؤؤؤؤؤؤيط و تنذؤؤؤؤؤؤيم و توجيؤؤؤؤؤؤف شؤؤؤؤؤؤخه بعمؤؤؤؤؤؤل الشؤؤؤؤؤؤ   المناسؤؤؤؤؤؤ  فؤؤؤؤؤؤي الوقؤؤؤؤؤؤا المناسؤؤؤؤؤؤ  و 
الم ؤؤؤؤؤؤؤا  المناسؤؤؤؤؤؤؤ  باسؤؤؤؤؤؤؤتخدام المؤؤؤؤؤؤؤوارد المناسؤؤؤؤؤؤؤبة و ال شؤؤؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤؤؤ  االخطؤؤؤؤؤؤؤاا و االنحرافؤؤؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤؤؤم 

حاسؤؤؤؤؤؤببة اليانونيؤؤؤؤؤؤة ت ؤؤؤؤؤؤحي  تلؤؤؤؤؤؤر االخطؤؤؤؤؤؤاا و االنحرافاتؤؤؤؤؤؤا بعؤؤؤؤؤؤد تحديؤؤؤؤؤؤد المسؤؤؤؤؤؤاول عن ؤؤؤؤؤؤا و الم
 العادلة 
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 (9)الرقابة االدارية في الماسساا ال ح ية

 منار عدة انواع م  الرقابة التي تمارس ا الماسساا ومن ا؛ 
الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  النشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط االنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاني؛ للتا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  االفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد المعنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ييومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو   -1

 باداا واجبات م المناطة ب م. 
ة العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فبينمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ي لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم المحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤررو  ويختلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلو  التييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتالم نوعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

وال تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  بانجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاز مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاولياا محؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  تابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤومي او اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبوعي او 
 متابعة نشاط ج ة ما.

 ويشمل مدم الرقابة نوعي   ميا ونوعيا:
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الناحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ميؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤل قؤؤؤؤؤؤؤؤؤام المحؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤاداا واجبؤؤؤؤؤؤؤؤؤف باعؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد الميؤؤؤؤؤؤؤؤؤاالا المطلوبؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -أ

 منف ملال .
قؤؤؤؤؤؤؤؤؤام المحؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر باعؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل جيؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الناحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة النوعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤل - 

 والا  للنشر.
وال  العن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤر االنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاني يم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ترجمتؤؤؤؤؤؤؤؤؤف الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ارقؤؤؤؤؤؤؤؤؤام انتاجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 
تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال  ايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االنتاجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث ا  ت ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاني تملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة عن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا 

 ماما في الت ل ة االجمالية للسل  المنتجة.
 لعن ر االنساني تشمل جانبي  وم ذا فا  الرقابة عل  ا

الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤما  ا  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ينالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمو  من ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوازي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  -أ
 ييدمونف م  عمل.

الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلو  العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ذاتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل تعامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدمي  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواد 
 واالالا التي يستخدمون ا عالوة عل  تعامل م م  الوقا.

 
 الرقابة عل  المواد: -2

 الرقابة عل  المواد عل  جانبي  مامي  مما:وتشمل 
 الرقابة عل  الشراا واالستالم والتخزي . -أ
 الرقابة عل   رم وارجاع وتحويل المواد. - 

                                                           
 (ملزمة جامعة بغداد 9
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ومنؤؤؤؤؤؤؤؤار مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤ  الميومؤؤؤؤؤؤؤؤاا االساسؤؤؤؤؤؤؤؤية للرقابؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤ  عن ؤؤؤؤؤؤؤؤر المؤؤؤؤؤؤؤؤواد ومؤؤؤؤؤؤؤؤي تتملؤؤؤؤؤؤؤؤل 
 بما يلي

والمحاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا واالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتالم وال حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه والتخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزي   -1
 المواد و رم ال واتير.

 تخ يه ادارة خا ة بالمشترياا ت و  ذاا طبيعة مر زية. -2
 استخدام مستنداا خا ة بما يتعل  بعملياا الشراا. -3
 تخزي  المواد باف ل الطر . -4
 الجرد المستمر للموجوداا ومعرفة الر يد بعد  ل عملية. -5
واد الموجؤؤؤؤؤؤؤؤؤودة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المخؤؤؤؤؤؤؤؤؤاز  حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال تتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  تحديؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الحؤؤؤؤؤؤؤؤؤد االدنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  واالعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  للمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ -6

 الماسسة لعجز في المواد 
اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام نذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام المراقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الماليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخراه ملخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  -7

 الجمالياا المواد وت ا يل ا في  ل مرحلة م  مراحل االستالم وال رم.
اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  خا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبط الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداخلي فيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بالعمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا وذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر لمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   -8

 طاا وال ت.االخ
 اعداد تيارير دورية منتذمة عل  المشترياا والمواد التال ة و يرما. -9
 و   نذام سليم لتسعير مواد االنتاه والمخزو  السلعي. -10

 وتشمل عملية شراا المواد خمو خطواا مي؛
 طلباا الشراا الميدمة م  االقسام والمخاز . -أ
 تج يز اوامر الشراا. - 
 وفح  ا.استالم المواد  -ه
 تخزي  المواد اذا  انا مطابية للموا  اا. -د
  رم فواتير الشراا. -ه

 الرقابة على مضمون الرسالة االعالمية 

 ت تس  الرقابة عل  م مو  الرسالة االعالمية امميت ا لعدة اعتباراا من ا ما ياتي : 
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االعتبؤؤؤؤؤؤار االول ا  ت ؤؤؤؤؤؤؤو  الرسؤؤؤؤؤؤؤالة االعالميؤؤؤؤؤؤؤة منسؤؤؤؤؤؤؤجمة مؤؤؤؤؤؤؤ  امؤؤؤؤؤؤؤدام الماسسؤؤؤؤؤؤؤة ذاا  -1
ااالعتبؤؤؤؤؤؤؤؤار اللؤؤؤؤؤؤؤؤاني ا  تحيؤؤؤؤؤؤؤؤ  الرسؤؤؤؤؤؤؤؤالة االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤة  -2مسؤؤؤؤؤؤؤؤتوث ادبؤؤؤؤؤؤؤؤي وعلمؤؤؤؤؤؤؤؤي وفنؤؤؤؤؤؤؤؤي الاؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 مساليات ا االجتماعية بانسجام ا م  ال ال  العام 
التشؤؤؤؤؤؤؤؤريعاا االعتبؤؤؤؤؤؤؤؤار اللالؤؤؤؤؤؤؤؤث االلتؤؤؤؤؤؤؤؤزام بؤؤؤؤؤؤؤؤاليواني  المطبوعؤؤؤؤؤؤؤؤاا التؤؤؤؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤؤؤؤنذم النشؤؤؤؤؤؤؤؤر  -2

االعالميؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤي تحؤؤؤؤؤؤدد موجؤؤؤؤؤؤاا البؤؤؤؤؤؤث االذاعؤؤؤؤؤؤي وحمايؤؤؤؤؤؤة المسؤؤؤؤؤؤتيبلي  مؤؤؤؤؤؤ  محتويؤؤؤؤؤؤاا البؤؤؤؤؤؤرامك 
ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة وح ؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  االنتؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ي او االذاعؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وعؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي عليؤؤؤؤؤؤؤؤؤف وتت اعؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 
االعتبؤؤؤؤاراا الؤؤؤؤلالث لتسؤؤؤؤ م فؤؤؤؤي تحييؤؤؤؤ  نؤؤؤؤوع مؤؤؤؤ  الرقابؤؤؤؤة الذاتيؤؤؤؤة علؤؤؤؤ  الرسؤؤؤؤالة االعالميؤؤؤؤة ومؤؤؤؤذا 

ان ؤؤؤؤؤا نؤؤؤؤؤوع مؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤ ط علؤؤؤؤؤ  حريؤؤؤؤؤة االعؤؤؤؤؤالم وتيييؤؤؤؤؤد ل ؤؤؤؤؤا والشؤؤؤؤؤر ا   الرقابؤؤؤؤؤة قؤؤؤؤؤد ت سؤؤؤؤؤر علؤؤؤؤؤ 
الرقابؤؤؤؤؤة الداخليؤؤؤؤؤة ت ؤؤؤؤؤؤر  نوعؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤ  الييؤؤؤؤؤؤود علؤؤؤؤؤ  حريؤؤؤؤؤؤة االعؤؤؤؤؤالم ول ؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤؤيو مؤؤؤؤؤ  المطلؤؤؤؤؤؤو  
الحريؤؤؤؤؤؤة المطليؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤي الرسؤؤؤؤؤؤالة االعالميؤؤؤؤؤؤة ذلؤؤؤؤؤؤر ا  الحريؤؤؤؤؤؤة الملتزمؤؤؤؤؤؤة بم ؤؤؤؤؤؤال  الجم ؤؤؤؤؤؤور مؤؤؤؤؤؤي 

 نااة .تلر الحرية المطلوبة التي تجعل الرسالة االعالمية ب
ا   اي نذؤؤؤؤؤؤؤؤام اعالمؤؤؤؤؤؤؤؤي عر ؤؤؤؤؤؤؤؤة للخ ؤؤؤؤؤؤؤؤوع لؤؤؤؤؤؤؤؤبع  انمؤؤؤؤؤؤؤؤاط الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤة التشؤؤؤؤؤؤؤؤريعية مؤؤؤؤؤؤؤؤ   -3

 ؤؤؤؤؤؤمن ا قؤؤؤؤؤؤواني  المطبوعؤؤؤؤؤؤاا او التشؤؤؤؤؤؤريعاا االعالميؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤي تحؤؤؤؤؤؤدد موجؤؤؤؤؤؤاا البؤؤؤؤؤؤث االذاعؤؤؤؤؤؤي 
والتؤؤؤؤي تحمؤؤؤؤي اال فؤؤؤؤراد والجماعؤؤؤؤاا  ؤؤؤؤد التشؤؤؤؤ ير وقؤؤؤؤانو  حيؤؤؤؤو  المل يؤؤؤؤة ال  ريؤؤؤؤة الؤؤؤؤذي يحمؤؤؤؤي 

نتؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه االذاعؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ي وعؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم التعؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي علي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا المؤؤؤؤؤؤؤؤؤال ي  والناشؤؤؤؤؤؤؤؤؤري  وح ؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ حيؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  اال
والتشؤؤؤؤؤؤري  االساسؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤذي يحؤؤؤؤؤؤافذ علؤؤؤؤؤؤ  معيؤؤؤؤؤؤار عؤؤؤؤؤؤام علؤؤؤؤؤؤ  االخؤؤؤؤؤؤال  وقؤؤؤؤؤؤانو  حمايؤؤؤؤؤؤة الدولؤؤؤؤؤؤة 
 ؤؤؤؤؤد الخيانؤؤؤؤؤة والعبؤؤؤؤؤاراا التحري ؤؤؤؤؤية ......ومؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤم فؤؤؤؤؤا  الرقابؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤرورية الؤؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤذي 

سسؤؤؤؤؤؤؤة تتحيؤؤؤؤؤؤؤ  فيؤؤؤؤؤؤؤف م ؤؤؤؤؤؤؤلحة المجتمؤؤؤؤؤؤؤ  ولؤؤؤؤؤؤؤذلر فؤؤؤؤؤؤؤا  الرسؤؤؤؤؤؤؤالة االعالميؤؤؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤؤؤي نتؤؤؤؤؤؤؤاه اي ما 
 اعالمية البد ا  ت و  علي ا رقابة ذاتية تشتمل عل  الجوان  التاليية :

الرقابؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤتوث ال نؤؤؤؤؤؤي للرسؤؤؤؤؤؤالة االعالميؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤواا  انؤؤؤؤؤؤا جريؤؤؤؤؤؤدة او مجلؤؤؤؤؤؤة او  -1
 برنامك اذاعي مسموع او مراي .....

ارقابؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤمو  الرسؤؤؤؤؤالة االعالميؤؤؤؤؤة بحيؤؤؤؤؤث ت ؤؤؤؤؤو  ذاا مؤؤؤؤؤدم يخؤؤؤؤؤدم المحتمؤؤؤؤؤ   -2
 لتحيي  ال ال  العام  وينسجم م  قيمف

الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤمو  الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤالة االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤث ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي خدمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤع   -3
والتسؤؤؤؤؤؤتدعي السؤؤؤؤؤؤلطة بحيؤؤؤؤؤؤث تؤؤؤؤؤؤامر بؤؤؤؤؤؤا ال  الماسسؤؤؤؤؤؤة االعالميؤؤؤؤؤؤة او توقؤؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤؤدورما ول ؤؤؤؤؤؤ  
ذلؤؤؤؤؤر يجؤؤؤؤؤ  ا  الي ؤؤؤؤؤو  علؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤا   ؤؤؤؤؤوا الشؤؤؤؤؤع  والمؤؤؤؤؤداف  عؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤالحف وقؤؤؤؤؤد يبؤؤؤؤؤدو ا  
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التعؤؤؤؤار  حينمؤؤؤؤا تتنؤؤؤؤاق   ؤؤؤؤال  السؤؤؤؤلطة مؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤال  الجؤؤؤؤانبي  اللؤؤؤؤاني واللالؤؤؤؤث في مؤؤؤؤا بعؤؤؤؤ  
الشؤؤؤؤؤع  وت ؤؤؤؤؤو  م مؤؤؤؤؤة االعالمؤؤؤؤؤي منؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤعبة لتحييؤؤؤؤؤ  التؤؤؤؤؤواز  قؤؤؤؤؤد الييؤؤؤؤؤدر عليؤؤؤؤؤف  لؤؤؤؤؤذلر تلجؤؤؤؤؤا 
بعؤؤؤؤؤؤ  الماسسؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤ  تعمؤؤؤؤؤؤؤيم منشؤؤؤؤؤؤوراا اداريؤؤؤؤؤؤؤة ت ؤؤؤؤؤؤؤدم الؤؤؤؤؤؤ  تب ؤؤؤؤؤؤؤير عاملي ؤؤؤؤؤؤؤا 

 الذاتية .باالسو التي تح م الرسالة االعالمية لتحي  م  خالل ا نوعا م  الرقابة 
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تعؤؤؤؤؤؤرم عمليؤؤؤؤؤؤة اتخؤؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤؤرار بان ؤؤؤؤؤؤا )الم ا ؤؤؤؤؤؤلة بؤؤؤؤؤؤي  البؤؤؤؤؤؤداال المم نؤؤؤؤؤؤة واختيؤؤؤؤؤؤار االف ؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤ  
بين ؤؤؤؤؤا لمواج ؤؤؤؤؤة موقؤؤؤؤؤم معؤؤؤؤؤي  فؤؤؤؤؤي فتؤؤؤؤؤرة زمنيؤؤؤؤؤة محؤؤؤؤؤددة ( وتعؤؤؤؤؤد عمليؤؤؤؤؤة اتخؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤراراا جؤؤؤؤؤومر 

 عؤؤؤؤؤال في ؤؤؤؤؤؤا وتعؤؤؤؤؤد اليؤؤؤؤؤراراا التؤؤؤؤؤؤي تتخؤؤؤؤؤذ فؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤة العمليؤؤؤؤؤة االداريؤؤؤؤؤة والمحؤؤؤؤؤؤور االساسؤؤؤؤؤي ال
ال ؤؤؤؤؤؤؤح ية مؤؤؤؤؤؤؤؤي االداة والوسؤؤؤؤؤؤؤيلة المعبؤؤؤؤؤؤؤؤرة عؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤدث نجؤؤؤؤؤؤؤا  االدارة او فشؤؤؤؤؤؤؤؤل ا فؤؤؤؤؤؤؤي اسؤؤؤؤؤؤؤؤتلمار 
المؤؤؤؤؤؤوارد الماديؤؤؤؤؤؤة والبشؤؤؤؤؤؤرية المتاحؤؤؤؤؤؤة وفؤؤؤؤؤؤي اسؤؤؤؤؤؤت الل الوقؤؤؤؤؤؤا وو ؤؤؤؤؤؤوال الؤؤؤؤؤؤ  االمؤؤؤؤؤؤدام المحؤؤؤؤؤؤددة 

عؤؤؤؤؤؤ  نؤؤؤؤؤؤوع مي ؤؤؤؤؤؤل  ومؤؤؤؤؤؤذا العمليؤؤؤؤؤؤة تتطلؤؤؤؤؤؤ  مج ؤؤؤؤؤؤوداا مشؤؤؤؤؤؤتر ة مؤؤؤؤؤؤ  اليااؤؤؤؤؤؤد ومراوسؤؤؤؤؤؤيف وتعبؤؤؤؤؤؤر
 التنذيم ونوع العالقاا بي  االداراا العليا )متخذة اليرار(وبي  المراوسي  .
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اتخؤؤؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤؤؤرار مؤؤؤؤؤؤؤو العمليؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤي يؤؤؤؤؤؤؤتم ب ؤؤؤؤؤؤؤا اختيؤؤؤؤؤؤؤار عمؤؤؤؤؤؤؤل محؤؤؤؤؤؤؤدد او الموافيؤؤؤؤؤؤؤة عليؤؤؤؤؤؤؤف  مؤؤؤؤؤؤؤ  
النشؤؤؤؤؤؤؤؤاط االداري بؤؤؤؤؤؤؤؤي  مجموعؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤ  البؤؤؤؤؤؤؤؤداال المتاحؤؤؤؤؤؤؤؤة. ويعؤؤؤؤؤؤؤؤد اتخؤؤؤؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤؤؤؤرار مؤؤؤؤؤؤؤؤو محؤؤؤؤؤؤؤؤور 

اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيير الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط ا. وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد يخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلط م  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار 
لؤؤؤؤؤؤؤؤؤدث الؤؤؤؤؤؤؤؤؤبع  انؤؤؤؤؤؤؤؤؤف يجؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر مرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم او تعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم م تؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  ول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حيييؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االمؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 

 ا  اليرار مو ذلر النشاط الذي يتم باختيار بديل م  بي  بديلي  او ا لر.
معيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة. وفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  ويم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيطة ويم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة نجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ا  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا البسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيطة تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلال باجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤازاا 
المؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذ ي  وترقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤات م  او ت ليؤؤؤؤؤؤؤؤؤم محؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بت طيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اخباريؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  او نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤل موذؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 م ا  ال  اخر او اختيار االخبار اليومية.
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خاذمؤؤؤؤؤؤؤؤا ملؤؤؤؤؤؤؤؤل امؤؤؤؤؤؤؤؤا اليؤؤؤؤؤؤؤؤراراا المعيؤؤؤؤؤؤؤؤدة ف ؤؤؤؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤؤؤؤراراا تحتؤؤؤؤؤؤؤؤاه الؤؤؤؤؤؤؤؤ  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤاا وابحؤؤؤؤؤؤؤؤاث قبؤؤؤؤؤؤؤؤل ات
توسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ام انيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث التل زيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوني  او افتتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  قنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة جديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة  او ت ييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ما يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 
الجريؤؤؤؤؤؤؤؤدة  او مؤؤؤؤؤؤؤؤا شؤؤؤؤؤؤؤؤابف ذلؤؤؤؤؤؤؤؤر. وملؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤذا النؤؤؤؤؤؤؤؤوع مؤؤؤؤؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤؤؤؤؤراراا يحتؤؤؤؤؤؤؤؤاه الؤؤؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤؤؤدد مؤؤؤؤؤؤؤؤ  
النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو ذوي المعرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واالخت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي  يعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدو  البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداال والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمن ا يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم 

 لية عملية  ناعة اليرار.اختيار اليرار المناس  ولذلر تسم  مذا العم
 وييدم ارسا ديل انماط اليرار عل  ان ا؛ 

قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا تتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بسياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة. وتتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   -1
ولوااح ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الداخليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  وع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويت ا زمجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ادارت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وطبيعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تمويل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا وانتاج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  

  االفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراد والمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تحتاج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وسياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي   وسياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعليال بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو 
 والعمل  و ذلر تتعل  ببنية الماسسة التنذيمية.

قؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا اداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بالطرييؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تحييؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤر. فمؤؤؤؤؤؤؤؤؤلال لؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  -2
حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددا السياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لجريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة جديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة االعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا ور ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذلر 
ميزانيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة محؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا االداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اي الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيتم 

 العال  وما مو مو وعف وما مو اسلو  االعال .ا
اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا التن يذيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تتخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد النيطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرع في ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تن يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ  -3

 العمل.
 

 ؛اما مستوياا اليرار ف ي
اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار االوتومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتي ي: ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم ادواا  -1

ال مبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوتر فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرز االلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مي اني يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذ اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار  ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام 
 ال حافة  او اليرار ببث مواد موجودة عل  ذا رة اج زة البث التل زيوني.

قؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار الؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا رة: ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤو اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار الؤؤؤؤؤؤؤؤؤذي يؤؤؤؤؤؤؤؤؤرتبط بؤؤؤؤؤؤؤؤؤاجراااا مدروسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤزود ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  -2
الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدليل للعمؤؤؤؤؤؤؤؤل يجؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  يتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  او تلتؤؤؤؤؤؤؤؤزم ذا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة االنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ب ؤؤؤؤؤؤؤؤا  وملل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

 ما المحررو  او المخرجو .اليراراا التي يتخذ
قؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار المعرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤة : ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤو نؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع يتملؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة وجؤؤؤؤؤؤؤؤؤود خل يؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الخبؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة والمعرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -3

 اسؤؤؤؤؤؤؤؤاو التخؤؤؤؤؤؤؤؤاذ مؤؤؤؤؤؤؤؤذا النؤؤؤؤؤؤؤؤوع مؤؤؤؤؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤؤؤؤؤراراا  ويعتمؤؤؤؤؤؤؤؤد اليؤؤؤؤؤؤؤؤرار ال عؤؤؤؤؤؤؤؤال مؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤذا المسؤؤؤؤؤؤؤؤتوث 
علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل العملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنتاجي   اذ ا  المنطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنتاجي ينبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرة 
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ل االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ادة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارم العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وعبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر التجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال
 الحيييية.

 
 اليراراا التن يذية 

ا  طبيعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا التن يذيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ترت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ادرار ا  
 منار نوعي  م  اليراراا 

اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا ال وريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراراا تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتلزم مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاول ابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداا رأيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورا فيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  -اوال
المطروحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة لديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواا  انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تحريريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل اختيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوي  او يتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بالمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال 

اخبؤؤؤؤؤؤؤؤؤار او  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤور او  يرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا. او سؤؤؤؤؤؤؤؤؤواا ا انؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤل اتخؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذ قؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  عطؤؤؤؤؤؤؤؤؤل 
 ما.

اليؤؤؤؤؤؤؤؤراراا المدروسؤؤؤؤؤؤؤؤة: ومؤؤؤؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤؤؤؤراراا تحتؤؤؤؤؤؤؤؤاه الؤؤؤؤؤؤؤؤ  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤواا مؤؤؤؤؤؤؤؤ  قبؤؤؤؤؤؤؤؤل لجؤؤؤؤؤؤؤؤا   -لانيؤؤؤؤؤؤؤؤا
لمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير متخ  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة او اقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام ذاا عالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ترفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدورما اختيارات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا

 ليتخذ اليرار المناس  م  جملة الخياراا البديلة الميترحة
 
 

 (11)الوحدة الرابعة عشر :التيويم في الماسساا ال ح ية

امؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤدث اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال االعؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم للبؤؤؤؤؤؤؤؤؤرامك والؤؤؤؤؤؤؤؤؤنذم االل ترونيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
 عمليتي ال بط والتيويم فا  مذا الوساال تنيسم ال  انواع

االنذمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ول ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ال تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم ا االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام االملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي ا بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   -1
او ال تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم ا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا لعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم الدرايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يل ا واالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ادة 
من ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  او لر بت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي انجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاز العمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرع وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ودو  اي 

 تعديالا.
وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال اعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدم ا فعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال وتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت يد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   افؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مزايامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اذا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ال  -2

 دة عمل ا بديال.تر   ع  جو 
 

                                                           
 (ملزمة جامعة بغداد 11
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مؤؤؤؤؤؤؤؤو قيؤؤؤؤؤؤؤؤاو اقتؤؤؤؤؤؤؤؤرا  او ابتعؤؤؤؤؤؤؤؤاد ماسسؤؤؤؤؤؤؤؤة اعالميؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤ  ق ؤؤؤؤؤؤؤؤية معينؤؤؤؤؤؤؤؤة ب ؤؤؤؤؤؤؤؤر  تعؤؤؤؤؤؤؤؤديل 
او  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤبط مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤارما االعالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا السؤؤؤؤؤؤؤؤؤلور الؤؤؤؤؤؤؤؤؤوذي ي ييتؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  بيؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
وذي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي لوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال االعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم  فالبحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوامر 

 اا ) وابط او تح م (.االعالمية وي سر وجودما وم  لم ي   ل ا اقتراح
ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا االجؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا قؤؤؤؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤؤؤؤدأ منؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤحافة المطبوعؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ل نؤؤؤؤؤؤؤؤؤف تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاذم وتبلؤؤؤؤؤؤؤؤؤورعل  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 
جملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  البؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحلي  لل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحافة االمري يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وتطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورحت  ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  ميياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  دوليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  لييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو 
وت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنيم م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمو  أي وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلة ات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالية والتعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرم علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر التر يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز او 

( وقؤؤؤؤؤؤؤؤد Anlysis Contentو المحتؤؤؤؤؤؤؤؤوث االخ ؤؤؤؤؤؤؤؤاا في ؤؤؤؤؤؤؤؤا ويؤؤؤؤؤؤؤؤدع ) تحليؤؤؤؤؤؤؤؤل الم ؤؤؤؤؤؤؤؤمو  ا
بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف من جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيال  وب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوابط  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارمة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان ا ا  ترفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار الليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
والتعويؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  نتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااك تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر الطرييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  وبالتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالي بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االقتراحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا للتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤديل  وفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدول المتيدمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ذوامرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الليافيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واالعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  التيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويم 

بنؤؤؤؤؤؤؤؤاا  عؤؤؤؤؤؤؤؤ  حاجت ؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤي اعؤؤؤؤؤؤؤؤادة ال  ؤؤؤؤؤؤؤؤم لمؤؤؤؤؤؤؤؤا تيؤؤؤؤؤؤؤؤوم بؤؤؤؤؤؤؤؤف والؤؤؤؤؤؤؤؤذي يسؤؤؤؤؤؤؤؤم   والمراقبؤؤؤؤؤؤؤؤة والبحؤؤؤؤؤؤؤؤث 
فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ا لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االحيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  تحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا عنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوا  )تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويم االداا( والماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرث 
ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  بحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم بتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويم ومراقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اداا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا االداري او االعالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

 الجديد والمالر لدث الجم ور.
طرقؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  شؤؤؤؤؤؤؤؤت  من ؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يتعلؤؤؤؤؤؤؤؤ  بطؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  انسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا  وتبخؤؤؤؤؤؤؤؤذ الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة او البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤث ب ؤؤؤؤؤؤؤؤذا النؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع 

الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وانع اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ا علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الجم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور )بواسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة اداة االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتبيا  او 
المالحذؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة او الميابلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ( او مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بالرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالة ) المحتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث الرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزي ( او 
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يتعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بالتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالير )رجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدث( ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا طرقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  للييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو االعالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ول ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

 ح م عل  الوسيلة االعالمية واتجاماا م مون ا.معطياا في ال
وعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعم الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوعي بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدور اج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزة تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويم االداا او المراقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
اال اننؤؤؤؤؤؤؤؤؤا نؤؤؤؤؤؤؤؤؤرث مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤروري ا  نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤل تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤر التياليؤؤؤؤؤؤؤؤؤد التؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤي بالنتيجؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 
 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االعالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  وعلينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ت ياؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا والمجتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل تلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 

التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي م ليافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروراا التيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويم  فالعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  االجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراااا
 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوبف االخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا والمزالؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  والي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوراا  وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلو  البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي 

 وادواتف تستطي   شم واقترا  البديل االيجابي لمسيرة الماسسة.
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وتعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  االجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراااا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويم او مراقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االداا االعالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اعتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
  االجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراااا البحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ال  العمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ومتداخلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع

مت يؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا متعؤؤؤؤؤؤؤؤؤددة  ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  عؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تنؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع االشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال والوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال  وبالتؤؤؤؤؤؤؤؤؤالي ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ا 
مختبريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  وقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمون ا اال و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  فرييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامرا  ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدربا  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالي  االنتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا 

 والتحليل والية المراقبة.
لتؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تجؤؤؤؤؤؤؤؤؤري علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال االعؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وعنا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤرما المختل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وحيييؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤول ا  البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث ا

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اال عن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر مو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوعي للمراقبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة العلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   ذلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ا  الباحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث يراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 ويتحسو بالذوامر  وم  لم ييوم بمعالجت ا من جيا  .

وفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ذاا الوقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تاخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدأ تيويميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ) ايجابيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ( اذا  انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تنطلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  
 الميوماا االتية :

 ج ة ح ومية الزامية التو ية .ال تملل  .1
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ياخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ جانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويمي ولؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  االنتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه او خلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط  .2

 االورا  .
مو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  ذا ابعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد م مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ووا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحة وقابلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للييؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  .3

والت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنيم  وذا ابعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد ن عيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة قيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   وللدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ذاا 
 الميدا .

ل  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة الحياديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاولية العلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة فريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ .4
 الج وية او التسلطية .

ا  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلو  المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ك العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  وا  تخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اجراات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   .5
 ال د  واللباا في التحليل واليياو .

ا  ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  مو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوع الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يحمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل حاجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وطنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة او اجتماعيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   .6
يجؤؤؤؤؤؤؤؤؤري اختيارمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا  علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة قبليؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  امتمامؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا المجتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  واولوياتؤؤؤؤؤؤؤؤؤف  وا  

 ) قبل دراسة التيويم ( عل  وف  اسلو  المس  الشامل .
ا  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم اختيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاال االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوابط معينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة)مجتم   .7

البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث وعينتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف ( وي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ا  ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  م ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمون ا متؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  )للبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحلي ( حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتم 
 اخ اعف للتحليل والدراسف.



 

51 
 

افية عاليؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدم سؤؤؤؤؤؤؤؤؤام الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤل افؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة او تعزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤز تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  نتؤؤؤؤؤؤؤؤؤااك الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  .8
او ل ؤؤؤؤؤؤؤؤا النذؤؤؤؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤؤؤؤ  ق ؤؤؤؤؤؤؤؤية او طرييؤؤؤؤؤؤؤؤة  ربمؤؤؤؤؤؤؤؤا ت ؤؤؤؤؤؤؤؤو  الوسؤؤؤؤؤؤؤؤيلة االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤة  يؤؤؤؤؤؤؤؤر مدر ؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 ل ا.
االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعانة بخبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي المجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال االعالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي وطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي للتا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  .9

 م   حة االجراااا وبالتالي تعميم ا .
  ان ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  االنتيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه او ا  ال تاخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذ نتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااك الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التيويميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ .10

التؤؤؤؤؤؤؤؤؤربه او ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤعم  بؤؤؤؤؤؤؤؤؤل العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤل علؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤجي  الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا التؤؤؤؤؤؤؤؤؤي تعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بملؤؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا 
الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا ال  العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل االعالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ال يم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا  يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير بالشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحي  اال مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 خالل  شم مناط  الخطب وال وا .
إشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعار الينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدور االج ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزة الرقابيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التيويميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة وبطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   .11
ات ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا و ادرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا حتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يراقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بالمعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا او تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفير عينؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التحليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل اجراا

او ايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدة اخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرث  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا دامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ايجابيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلة 
 االعالمية.
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محمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد فريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤزا  ادارة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا اال عالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة )اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامرة :العربؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي للنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  -1
 1994والتوزي (

الجيلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيد محمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد   م  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم وخ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤااه االدارة   علؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الموقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  االل ترونؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  -2
(-http://www.tawtheegonline.com/vb/archive/index.php/t

htm.42856 
محمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاح  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلطا   ادارة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة )عمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا : االرد  :دار  -3

  2011الميسرة(
  2008حميد جاعد محس  الدليمي  االدارة االعالمية )العرا  :ب داد( -4
عطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ار احمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ر  ادارة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة )االرد  :دار اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامة (  -5

2011  
ادارة الماسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا االعالميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -6
 

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1431595561_.pd
f 
بتؤؤؤؤؤول عبؤؤؤؤؤد العزيؤؤؤؤؤز   اسؤؤؤؤؤتخدام وسؤؤؤؤؤاال وأسؤؤؤؤؤالي  االت ؤؤؤؤؤال الجمؤؤؤؤؤاميري فؤؤؤؤؤي تؤؤؤؤؤدعيم  ؤؤؤؤؤورة  -7

ماسسؤؤؤؤاا التعلؤؤؤؤيم العؤؤؤؤالي فؤؤؤؤي العؤؤؤؤرا ) دراسؤؤؤؤة اسؤؤؤؤتطالعية فؤؤؤؤي تشؤؤؤؤ يالا مياؤؤؤؤة التعلؤؤؤؤيم التينؤؤؤؤي 
ب ؤؤؤؤؤؤداد –ا(مجلؤؤؤؤؤؤة علميؤؤؤؤؤة مح مؤؤؤؤؤؤة ( بحؤؤؤؤؤث علمؤؤؤؤؤؤي منشؤؤؤؤؤور فؤؤؤؤؤؤي مجلؤؤؤؤؤؤة الجامعؤؤؤؤؤة االسؤؤؤؤؤؤالمية )مبد

 السنة اللامنة عشر26/2العدد  2011

8- 1 /2017/11/24https://abdanabi.wordpress.com/الماسساا االعالمية/ ادارة 
جامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بالتعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ.م.د. نبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل جاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم   اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتاذ ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحافة واالعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  -9

ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد )ملزمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرو للمرحلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الرابعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم / جامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد 
)2019-2020 
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