
 
 

 إدارة المؤسسات اإلعالمیة
 

                                                                              إذا كان وراء كل انجاز حضاري جھود علماء كرسوا حیـاتھم مـن اجـل المخترعـات فـان وراء 
                                                                             ھذه المخترعات وتسھیل مھمة العلماء تكمن دوما اإلدارة الناجحة التي تسـتطیع توظیـف 

                                                       انات المتاحة بأفضل السبل وبأقـل التكـالیف الممكنـة مـن اجـل                         الكفاءات العلمیة مع اإلمك
                                              خیر المجتمع وضبط حسن سیر العمل وكفاءة األداء .

  
                                                                            وال يختلف اثنان لما ألھمیة اإلدارة في نجاح أي منظمة سواء كانت شركة أو مؤسسـة أو 

  .                         مدرسة أو مستشفى أو مزرعة 

                                                                        ولكن اختالف طبیعة نشاط ھذه المنظمات قد ينعكس على شكل اإلدارة ال جوھرھا ومـن 
                                                               ثم فأي نشاط يحتاج إلى إدارة ناجحة تتواءم مع طبیعة ھذا النشاط .

 
 

 وتتفرع المؤسسات اإلعالمیة لتشمل:
 
ــ                                              ة ، فضــائیات ، وكــاالت أنبــاء ،دور نشــر ، شــركات                               مؤسســات صــحفیة ، إذاعیــة تلفزيونی

         إعالنات .
 
 

                                                                      ولكنھا تتفق مع أي منظمة أخـرى فـي أنھـا جمیعـا لھـا نفـس أوجـه نشـاط المؤسسـات 
ــة  ــراد واألعمــال المكتبی ــاج والمشــتريات والتســويق واألف ــل اإلنت ــة مث                                                                            والمنظمــات التجاري

           ف المؤسسة.                                                   والتمويل وان كانت تختلف طبیعة أوجه ھذا النشاط باختال
 

                                                                     وطبیعة اإلعالم بصفة عامة تفرض عالقة خاصـة بـین مؤسسـات اإلعـالم وبـین حكوماتھـا 
                                                                       وھــذا يــنعكس بالتــالي علــى طريقــة إدارة ھــذه المؤسســات وتحديــد أھــدافھا وأســالیب 

         تحقیھا .
 

                                                                      ونظرا لطبیعـة المھنـة اإلعالمیـة فـان ھـذه األھـداف متحركـة ومـن ثـم فـان المؤسسـات 
                                                              إلى أكثر من مھارة فالتسلح بالعلم اإلداري ال يستطیع ان يحل مشـكالت               اإلعالمیة تحتاج 

                                                                           مؤسسة صحفیة تحتاج إلى مرونة في إصدار القرارات وسرعة اتخاذھا والقدرة علـى حـل 
                                                                              المشكالت السريعة والمتالحقة والمتداخلة بین األقسام اإلدارية والفنیـة والتحريريـة فـي 

                 مؤسسة صحفیة ما .
 
 

                                                         ت التي تواجه مدير (اذاعـة أو تلفزيـون )لیسـت مثـل مشـكالت مصـنع                كذلك فان المشكال
                                                                           إطارات أو مزرعة إذ أنھا مشكالت من نوع خاص .تحتـاج إلـى المرونـة والسـرعة مـن قبـل 

                    مدير مؤسسة إعالمیة .
 

                                                                           ومن ثم فان العملیة اإلدارية في المؤسسات اإلعالمیة لیست مجرد تسلح بقواعد العلـم 
                                                 عــالوة علــى ذلــك تحتــاج إلــى مھــارة خاصــة فــي إدراك طبیعــة                     اإلداري فحســب بــل إنھــا 

                                   الرسالة اإلعالمیة ونشرھا و تسويقھا .
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                                                                        ان أي مؤسسة تھدف إلى تحقیق أھداف معینة ..ومھما اختلفت طبیعة المؤسسـة فـان 
                                                                         إنشاءھا من المفترض ان تسعى إلى تحقیق ھدف يتالءم مع ھذه الطبیعة ومـن ثـم فـان 

                                                  ى اإلخبـار والتوجیـه والترفیـه ...الـخ سـتختلف عـن مؤسسـة                     مؤسسة إعالمیة تھـدف إلـ
                                                                   أخرى تھدف إلى التعلیم مثل الجامعة أو إنتاج الخضروات مثل المزرعة ..

                                                                       ان كل واحدة من ھذه المؤسسات يمكن اعتبارھا مؤسسـة ذات طبیعـة معینـة ومـن ثـم 
                                           فان شكل إدارتھا يختلف باختالف ھذه الطبیعة .

 
 

                                                 مؤسســات أو المنظمــات فإنھــا تتفــق باشــتراكھا فــي عناصــر                      ومھمــا اختلفــت أشــكال ال
             أساسیة وھي :

                                                                          أھداف المؤسسة ،  كادر المؤسسة من موظفین وعمال ، التمويل ، المقر ومشتمال تـه     
                                                   من آالت ومعدات ،  نشاط المؤسسة ، االتصال ،  اإلدارة .

 
 

 أوال /  األھداف :
 

                             طمـح المؤسسـة إلـى تحقیقھـا بجھـد                                           والمقصود بأھداف المؤسسـة تلـك النتـائج التـي ت
                                                                              أفرادھا وإمكانیاتھا المتاحة وعلى سبیل المثال فان محطـة إذاعیـة فـي بلـد نـام تسـیطر 
                                                                              علیھا الحكومة وتوجھھا وتھدف في العادة إلـى ربـط االذاعـة بالتنمیـة الشـاملة للمجتمـع 

                                          يمكن ان يكون لھا جملة من األھداف التالیة :
 
                                                    لبلد سیاسـیا تجـاه وحـدة وطنیـة أو لتثیـر الجمھـور ضـد عـدو                          . لتحفیز الجمھور لتحريك ا ۱

                                              خارجي أو لتحفز جماعة من اجل نشاط تنموي ذاتي .
 
                                                                       . لترشـید الجمھـور حـول الخــدمات االجتماعیـة المتاحـة وتعلـن عــن أحـداث ھامـة تھــم  ۲

          الجمھور .
 
   ول                                                                         . لتعلیم الجمھور حیث يمكن ان تقدم بـرامج تعلیمیـة غیـر رسـمیة فیمـا يتعلـق بحقـ ۳

                                      مھارات المعرفة أو حقول مھارات العمل .
 
                                                                 . لتغییر السلوك وخاصة بالنسبة لالماكن السكنیة والريفیة المعزولة . ٤
 
                     . الترفیة والتسلیة . ٥
 

                                                                        كانت تلك خمسة أھداف يمكن ان تطالب بھا االذاعة كمؤسسـة إعالمیـة تحقیقـا لصـالح 
          المجتمع .

 
                    ھا إلــــى قســــمین (أھــــداف                                     وھــــذه األھــــداف فــــي حقیقــــة األمــــر يمكــــن تقســــیم

                            إستراتیجیة)و(أھداف تكتیكیة)
 
 

                              أھداف إستراتیجیة طويلة األجل :
 

                                                                        وھي أھداف اليمكن تحقیقھا بشكل فوري وعلى سبیل المثال فان ھدف تغییـر السـلوك 
                                                                                   أو ھدف التعلیم ال يمكن ان يتما من خالل اذاعة برنامج أو اثنین في االذاعة أو التلیفزيـون 

                   اثنتین في صحیفة ..               أو نشر حلقة أو 
                                                                       فھو ھدف استراتیجي ألنه من أھداف اإلعالم طويلـة األجـل والتـي تتحقـق مـع تراكمـات 

                           الرسائل اإلعالمیة وتكرارھا .



 
 

                              أھداف تكتیكیة أو قصیرة األجل :
 

                                                                             ولتحقیق األھداف اإلستراتیجیة يتم في العادة التخطیط لتحقیق تلك األھداف عبر أھـداف 
                                                     توالیھا واستمراريتھا يمكن ان تحقق الھدف االستراتیجي .                  قصیرة األجل والتي ب

 
                                                                            وفي مجال االذاعة مـثال يمكـن ان تحقـق بعـض البـرامج الغنائیـة والمنوعـات أھـدافا آنیـة 

                             قصیرة األجل وھو ھدف الترفیة .
 
ــداف    ــق أھ ــة إال ان تحقی ــة آنی ــدافا إعالمی ــار أھ ــرات األخب ــل نش ــرامج مث ــق ب ــد تحق                                                                      وق

                                                             ر السلوك أو التعلیم أحوج ما تكون إلى برمجة لخطـط قصـیرة تتكامـل                    إستراتیجیة مثل تغیی
                                                                       محصلتھا النھائیة في تحقیـق الھـدف االسـتراتیجي الـذي تھـدف إلیـه تلـك المؤسسـات 

          اإلعالمیة .
 
 

 ثانیا / كادر المؤسسة من موظفین وعمال :
 
 

    ءات                                                                     ان أي مؤسسة تقوم عادة على جھـد إنسـاني واسـتثمار ھـذا الجھـد بتوظیـف الكفـا
                                                                       الالزمة فـي المواقـع المناسـبة وھكـذا فـان عصـب أي مؤسسـة يتمثـل بأفرادھـا وھـؤالء 
                                                                        األفراد يختلفون حسب طبیعة المؤسسـة وأھـدافھا واألفـراد عبـارة عـن مـوظفین وعمـال 

                                                            مھرة وعمال عاديین ويؤدي كل منھم دورا لتحقیق أھداف المؤسسة .
 

                             از كبیـر مـن البشـر الـذين تختلـف                                           فمؤسسة صحفیة _مثال _ ال يمكن ان تقـوم بـدون جھـ
                                                                         مسئولیاتھم ومؤھالتھم فنجـد الكاتـب والصـحفي والمخـرج والمحاسـب واإلداري والطـابع 
                                                                            والفني والرسام والموظف المكتبي والسكرتیر ...الـخ وكـل ھـؤالء يقومـون بعمـل متكامـل 
                                                                           لیقدموا في النھاية ثمرة عمل جماعي ھـو جريـدة يومیـة أو مجلـة أسـبوعیة وبـدون ھـذا 

                                                  الفريق المتكامل ال يمكن لعمل ان يخرج ناجحا مكتمال .
 
 

 ثالثا / رأس المال (التمويل ):
 

                                                                ان رأس المــال جــزء أساســي مكمــل للنشــاط البشــري فــي أي مؤسســة كانــت .ففــي 
                                                                             المؤسسات االقتصادية سواء كانت تجارية أو صناعیة أو زراعیة ھو أساس لبـدء أي نشـاط 

                                                  ى أرقام نقدية  ھي رأس مال يربح أو يخسر والمال قبـل                             الن النشاط في طبیعته يترجم إل
                                                                        كل شي أساس لتوظیف الكادر القادر على متابعة أھداف المؤسسة وھو أسـاس لشـراء 

                                                     احتیاجات المؤسسة من أدوات وآالت وشراء مقر أو تأجیره .
                                                                   ومھمــا كانــت طبیعــة المؤسســة فــان المــال أو میزانیــة المؤسســة أســاس لممارســة   

        نشاطھا.
 
 
 
 

                                                                        وفي الوطن العربي بصفة عامة نقف أمام نماذج عـدة مـن تمويـل المؤسسـات اإلعالمیـة 
              ومنھا ما يلي:

 
 
                                                                            . اإلذاعات المسموعة والمرئیـة يـتم تمويلھـا كـامال مـن قبـل أغلبیـة الحكومـات العربیـة  ۱



                                                                      والبعض منھـا يسـتخدم اإلعالنـات وتسـويق المـواد اإلعالمیـة كوسـیلة لتغطیـة جـزء مـن 
          النفقات .

 
                                                                        المؤسسات الصحفیة ودور النشر الخاصة والتي ھي في حقیقتھا ذات أھـداف تجاريـة    . ۲

                                                                                 وتستطیع تغطیة تكالیفھا باإلعالنات أو بالدعم المباشر وغیر المباشر من الحكومات مثلما 
                    تراه في دول الخلیج 

 
                                                                   . المؤسسات الصحفیة شبة الخاصـة وھـي مؤسسـات ذات طبیعـة حكومیـة ولكـن لھـا  ۳

                                                                 إلداري والمالي والتي تستطیع ان تغطي نفقاتھـا مـن نشـاطھا التجـاري مثـل           استقاللھا ا
                                  مؤسسة األھرام وأخبار الیوم في مصر 

 
                                                                   . المؤسســات الصــحفیة ودور النشــر الحكومیــة وھــي التــي تصــدر صــحفا ومجــالت عــن  ٤

                                                                      مؤسســات لھــا عالقاتھــا المباشــرة بــوزارة اإلعــالم و التــي تقــوم بتغطیــة أي عجــز فــي 
            المیزانیات.

 
 

 رابعا /المقر ومشتمالته من آالت ومعدات :
 
 

                                                                           اليمكن تخیل وجود مؤسسة أو منظمة ما بدون مقر فھو المكان الذي يمارس فیه موظفـو 
                                      المؤسسة نشاطھم من اجل تحقیق أھدافھا .

 
                                                                      وھذا المقر يجب ان يتالءم مع طبیعة عمـل المؤسسـة ونشـاطھا وان يشـتمل علـى كـل 

                           لالزمة النجاز نشاط المؤسسة .                       األدوات واآلالت والمعدات ا
 

ــزة اإلرســال وآالت  ــى االســتوديوھات وأجھ ــر يشــتمل عل ــى مق ــاج إل ــثال تحت                                                                    فاإلذاعــة م
                                             التسجیل واألرشیف ومكاتب الموظفین..إلى الخ....

                                                                           والجريدة تحتاج إلى مقر يتسـع للمحـررين وأجھـزة االسـتقبال والبـرق والوكـاالت وشـبكة 
                                               ة للمعلومـات وآالت التصـوير ومعامـل الطبـع والتحمـیض                               االتصال الھاتفي والشـبكة العالمیـ

                 الطباعة وغیرھا .      وآالت
 
 

 خامسا /نشاط المؤسسة :
 
 

                                                                           ان نشاط أي مؤسسة ھو ثمرة الجھد اإلنساني سواء كان عقلیا أو عضـلیا ويـرتبط نشـاط 
                                                                              أي مؤسسة بأھدافھا ولذا فان محصلة النشاط من المنتظر ان تكـون ثمرتـه النتـائج التـي 

                                       إلیھا المؤسسة من خالل أھدافھا المعلنة .     تطمح 
 

                                                                       وفي المجال اإلعالمي فان نشاط المؤسسة اإلعالمیـة يختلـف بالوسـائل وان كـان يتفـق 
                                                                         باألھداف ذلك ان الطبیعة التقنیة لكل وسیلة إعالمیـة تفـرض شـكال مختلفـة بعضـھا عـن 

             البعض اآلخر .
 

                           ....ومـن ثـم فـان ھـذه الوسـائل                                                    فطبیعة الجريدة الیومیة تختلف عن المجلة وعـن الكتـاب
                                                                           اإلعالمیة تختلف فیما بینھا اختالفات في الدرجة وان اتفقت في الھـدف كـذلك فـان ھـذه 
                                                                                  الرسائل المطبوعة تختلف عن البرامج اإلذاعیة او التلیفزيونیة وان كانت تلتقي في الھدف 

.  
 

     فیھـا                                                               والنشاط في أي مؤسسة لیس شكال واحدا من األعمـال بحیـث يـؤدي كـل موظـف 



                                                                       واجبة حسب تخصصـه مھمـا نظـر إلـى ھـذه الوظیفـة مـن منظـار األھمیـة او االحتـرام او 
                                                                          عدمھما وان رؤية نشاط المؤسسة على اعتبار انه عمـل تكـاملي يتـیح فرصـة تأديـة كـل 
                                                    عامـــــــل لـــــــدورة بكفـــــــاءة مـــــــع إحســـــــاس بالمســـــــؤولیة والتقـــــــدير لـــــــه .

 
 سادسا /  االتصال :

 
 

                                           لممكنة بـین مختلـف المسـتويات فـي إطـار المؤسسـة                              المقصود ھنا ھو أشكال االتصال ا
                موظفین عاديین .    أو     وسطى     أو                 سواء كانت قیادات 

 
                                                                                    واالتصال ھنا يعني انتقال المعلومات واألفكار والعواطف والمھارات ...الخ باستخدام الرمـوز 

                                       مثل الكلمات والصور واألشكال والرسوم ...
                             يوجـه المـديرون مـوظفیھم مـن خـالل                                         وغیرھا فمن خـالل عملیـة االتصـال ھـذه يمكـن ان 

                         بواسطة مديرين اقل رتبة .    أو        بالھاتف     أو             شفوية مواجھة     أو                       توجیھات قد تكون مكتوبة 
 

                                                                               فاالتصال ھو العملیة الحیوية التي من خاللھا يتم أي نشاط إنسـاني وبدونـه يتعـذر انجـاز 
                                            أي عمل واالتصال بالنسبة ألي مؤسسة ذو جانبین :

 
                                                   خالله يمكن معرفة طريقة سیر عمل المؤسسـة مـن خـالل قنـوات                   .اتصال داخلي :ومن  ۱

                                االتصال بین الرؤساء والمرؤوسین .
   
                                                                           . اتصال خارجي :ويتمثل باتصال المؤسسة بما ھو خارجھا من مؤسسات أخرى او زبائن  ۲
.  
 

                                                                    وبالنسبة للمؤسسات اإلعالمیـة فـان نشـاطھا األساسـي ھـو نشـاط اتصـالي ولـذا فـان 
                                                          تبر أساس عملھا إذ ان سلعھا وھي وسـائل إعالمیـة اتصـالیة تتوجـه                  االتصال الخارجي يع

                                                                            أساسا لمخاطبة جمھورھا ( الزبـائن ) وقـدرة اإلدارة علـى االتصـال الـداخلي النـاجح فـي 
                                                                      المؤسسة ھي أولى خطوات نجاح إدارة المؤسسة اإلعالمیة في اتصالھا الخارجي .

 
 
 
 

 سابعا / اإلدارة :
 
 

                                                      لى مختلف أوجه نشاط المؤسسة وذلك بتوجیه كوادرھـا لتأديـة                       باإلدارة يمكن السیطرة ع
                                                                 واجباتھا بما يضمن تحقیق أھداف المؤسسة بأفضل السبل وبأقل التكالیف

   
                                                                         ومــن ثــم فــان اإلدارة مســئولیة مباشــرة عــن العناصــر الســتة الســابقة الــذكر .... فھــي 

                 نھم أكفـاء لتأديـة                                                              المسئولة عن وضع أھداف المؤسسة ...وعن اختیار كوادرھا ممن ترى أ
                        العمل المطلوب منھم ....

 
                                                                 وھي المسئولة عن تمويل المؤسسة ومواردھا والحفاظ علیھا وتنمیتھا ..

                                                                         وھي التي تحدد أشكال االتصال داخل المؤسسة وخارجھا وتقوم بضبطه والتنسیق بـین   
                                          أفراد المؤسسة بما يضمن حسن سیر العمل ... 

                                        ضابطھا الذي ينظم وينسـق ويتـابع ويشـرف علـى                                فاإلدارة ھكذا تكون عصب المؤسسة و
                                                    حسن سیر العمل بالمؤسسة وتشتمل العملیة اإلدارية على :

 
 



                                                                                    .فن القیادة ، التخطیط ، الرقابة ، التنظیم ،التوظیف ، االتصـال ، صـنع القـرار فـن التعامـل  ۱
            مع اآلخرين .

 
                                                          وكلھا معا إذا تم تأديتھا بنجاح تتكاتف لتصنع إدارة ناجحة .

 
                                                                             دارة المؤسسات اإلعالمیة الناجحة ال تستطیع تحقیق أھدافھا بمعزل عن تأثیرات البیئة   وإ

                                                السیاسیة و االقتصادية و االجتماعیة و  القانونیة .
 

                                                                              وھــذه العوامــل تــؤثر ســلبا أو إيجابــا علــى العملیــة اإلداريــة وبمقــدار مــا تســتطیع اإلدارة 
                                   عھا لصالح المؤسسة فإنھـا تھیـئ ظروفـا                                              الناجحة من إدراك أبعاد ھذه العوامل والتعامل م

                            أفضل لتحقیق أھداف المؤسسة .
 

                                                                          ان طبیعة إدارة المؤسسات اإلعالمیة نـابع مـن الطبیعـة الخاصـة إلدارة تلـك المؤسسـات 
                                                                          والتي تختلف عن غیرھا من إدارات الشركات والمصانع وذلك من عـدة جھـات تتمثـل فـي 

       اآلتي :
 
                                                  ائل اإلعالمیة ) ذات طبیعة ممیزة وذات تأثیرات متعـددة                                . ان طبیعة المواد المنتجة (الرس ۱

                                                                             على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع وھذا مما يجعل لتأثیرات البیئة على المؤسسات 
                     اإلعالمیة أھمیة خاصة .

 
                                                                            . ان طبیعة المواد اإلعالمیة تمتاز من حیث الزمن بضرورة مواكبـة الحـدث والسـرعة فـي  ۲

                                                  يـؤثر علـى طبیعـة العمـل اإلداري وسـرعة اتخـاذ القـرار فـي                           تغطیته والتعامـل معـه وھـذا
          المؤسسة .

 
                                                                              . ان التشريعات الوقائیة التي تسنھا المجتمعات وقنوات السیطرة والضـبط علـى المھنـة  ۳

                                                                             اإلعالمیة تتنوع على أنماط متعددة مما يجعل إدارة المؤسسة اإلعالمیة بحاجة إلـى أكثـر 
                          من رؤيا للعملیة اإلدارية .

 
                                                                  طبیعة التنافس في المؤسسات اإلعالمیة ال يرتبط فحسب بأسلوب عرض الرسـالة       . ان ٤

                                                                              اإلعالمیة ( كمواد ) وإنما ايضا يرتبط بمضمون ھذه الرسالة اإلعالمیة (معلومات وفكر )
                                                                           ومن ثم فان التنافس يكمن في الحصول على أفضل الكفاءات التي تستطیع تقديم أفضل   

                                              ال ومضـمونا وھـذا يتطلـب فـي اغلـب األحیـان مـن اإلدارة                           الرسائل اإلعالمیة للجمھور شك
                                                           الحرص على العاملین فیھا بما لديھم من كفاءات وخبرات نادرة .

 
                                                                          . ان إدارة المؤسسة اإلعالمیة تحتاج إلى وعـي كامـل بأھمیـة اإلنسـان واآللـة والزمـان  ٥

        ل تحقیـق                                                                    والمكان في إطار التخطیط والتنفیذ حیث تحقق متكاملة أفضـل األداء فـي سـبی
         األھداف .

 
                                                                     . ان طبیعة العمل اإلعالمـي عمـل متكامـل يكـون لكـل فـرد فیـه دورة األساسـي مھمـا  ٦

                                                                          تضاءل مركزة الوظیفي ومـن ثـم فـان ھـذا اإلدراك ألھمیـة األفـراد يسـتلزم إدراكـا اشـمل 
                                                                            بطبیعة العالقة بین جماعات العمل وسلوكھا وأنماط اتصالھا وأسلوب القیادة فیھا .

 
 

 لى إدارة المؤسسات اإلعالمیة:مؤثرات ع
 

                                                                    تشتمل إدارة المؤسسات اإلعالمیة على جانبیین متكاملین للعملیة اإلدارية :
 

ـــرھا  ـــة ونش ـــالة اإلعالمی ـــداد الرس ـــب إع ـــتم بجوان ـــي تھ ـــر الت ـــا : إدارة التحري                                                                       أولھم



                                                                              ثانیھما : إدارة المؤسسة باعتبارھا تنظیم ذو نشاط إنسـاني واقتصـادي والتـي يمكـن ان 
                   ھا بإدارة األعمال .    نسمی

 
                                                                            وفي األغلب ما يطغي لدى الناس مفھـوم اإلدارة بجانبھـا الثـاني وال يلقـى الجانـب األول 
                                                                         عناية مناسبة على الرغم من ان النشاط األساسي إلدارة المؤسسات ھو نشر الرسـالة 

                                    اإلعالمیة سواء كانت مكتوبة أو مرئیة .
                                 ج سلع تتخصص فیھا كـذلك فـان اإلنتـاج                                          فكما تمارس المؤسسات الصناعیة نشاطھا بإنتا  

                                                  الرئیسي للمؤسسات اإلعالمیة يكمن في رسائلھا اإلعالمیة.
 

                                                                         وھكذا فان المؤسسات اإلعالمیة تخضع _ في أحوال كثیـرة _ إلـى قیـود وضـوابط وضـغوط 
                                                                      تمارســھا علیھــا مؤسســات أخــرى سیاســیة كالدولــة واجتماعیــة كــالمجتمع واقتصــادية 

                                             ي وضــع ھــذه الضــغوط علــى إدارة المؤسســات اإلعالمیــة                        كالشــركات ويكمــن الســبب فــ
                                                                             إلدراك الجھات الضاغطة ألھمیة الدور الذي تمارسه وسائل اإلعالم وتأثیرھا الخطیر علـى 

          المجتمع .
 

                                                                           ولذا فان ھناك محاولة مستمرة للسیطرة على المعلومات ونشرھا في جمیع المجتمعات 
                               أنھـا تلتقـي جمیعـا علـى ضـرورة وضـع                                            وقد تختلف درجة السیطرة وشـكلھا وأسـلوبھا إال

                                                          بعض القیود والضوابط وممارسة الضغوط على المؤسسات اإلعالمیة .
 
 

                                                                            وتكاد نلتقي معظم الدول في وضع قوانین للعمل مـن خـالل قـوانین المطبوعـات واللـوائح 
                                                                             المنظمة للعمل اإلعالمي ومثل ھذه القوانین تؤثر علـى إدارة المؤسسـات تـأثیرا مباشـرا 

                                                                  باشر فھي تؤثر علـى طبیعـة الرسـالة اإلعالمیـة كمـا تـؤثر علـى التوظیـف وعلـى       وغیر م
                                      عملیة النشر ذاتھا وعلى اتخاذ القرار .

 
 

                                                                           و فیما يلي ابرز أشكال السیطرة والضغط التي تمارس على المؤسسات اإلعالمیة والتـي 
        كـان ھـذا                                                                         تؤثر بالتالي على اتخاذ القرار _ وھو عملیـة إداريـة مـن الدرجـة األولـى _سـواء

  .                                                      القرار إداريا بحتا او تحريريا يتعلق بالرسالة اإلعالمیة
 

                                                                              وبصفة عامة فانه ابرز أشكال السیطرة على المؤسسات اإلعالمیة تتنوع من قیود قانونیة 
                                                                      مفروضة على المؤسسات إلى ضغوط سیاسیة واقتصادية واجتماعیـة إلـى عوامـل ضـغط 

       األنمـاط                                   ث بنیتھا التنظیمیـة وكوادرھـا وھـذه                                       داخلیة ترتبط بطبیعة المؤسسة ذاتھا من حی
  :                      سیتم مناقشتھا كما يلي 

 
 

                                                       أوال : حق الدولة في منح الترخیص وسحبة واإلشراف المباشر :
 

                                                                       تمتلك الدولة في جمیع األقطـار العربیـة حقھـا فـي مـنح التـرخیص وسـحبة للمؤسسـات 
              صـدار صـحیفة أو                                                         اإلعالمیة وتشترط ضرورة الحصول على تـرخیص مـن الجھـة المختصـة إل

                                    إنشاء محطة فضائیة أو مؤسسة إعالمیة .
 

                                                                       وعلى سبیل المثال ففي بعض الدول ينص القانون بشـان سـلطة الصـحافة علـى ضـرورة 
                                                                 الحصول على ترخیص إلصدار الصحف يتم الحصول علیه من الجھات الرسمیة .

 
           ة وخاصـة مـا                                                                ومن ثم فان كثیرا مـن القـرارات التـي تتخـذھا إدارات المؤسسـات اإلعالمیـ  

                                                                    يتعلــق بالنشــر تتخــذ فــي أعــین أصــحابھا قــوة ســحب التــرخیص التــي يمكــن ان تھــدد 
          المؤسسة .



 
                                                                                  والوجه اآلخر لتأثیر الدولة يكمن في إشرافھا المباشر وملكیتھا لوسائل النشر واإلعالم . 

 
   عـض                                                                              وتكاد تلتقي جمیع الدول العربیة في ملكیتھا لإلذاعـة والتلیفزيـون ووكـاالت األنبـاء وب

                                 وزيـع ومثـل ھـذا النـوع مـن الملكیـة ال                                              الدول تمتلك ايضا الصحف ودور النشر واإلعـالن والت
                                                                       يخفــي تــأثیره المباشــر علــى إدارة تلــك المؤسســات فالدولــة ھــي التــي تقــوم بتعیــین 
                                                                           المديرين وھي التي تقوم بوضع سیاسـتھا اإلعالمیـة وھـي التـي تحـدد میزانیاتھـا وتـؤثر 

                                                                      الدولة على اإلدارة بالضغط على الموظفین وإمكانیة استمرارھم في وظائفھم .
 
 
                                                            انیا : السیطرة االقتصادية من خالل اإلعالن وامتالك وسائل اإلعالم :  ث
 

                                                                             ان مالكي وسائل اإلعالم سواء كان المالك حكومیا أو قطاعا خاصا لھم تـأثیرھم علـى مـا 
                                                                        يقرأه الناس وما يسمعوه أو يشاھدوه باإلضـافة إلـى سـیطرتھم علـى مضـمون الوسـائل 

                                       ؤسسة اإلعالمیة وإدارتھا مـن خـالل عـدة أشـكال                                   اإلعالمیة وينعكس ھذا التأثیر على الم
               أھمھا ما يلي :

 
                                                                        . يقرر مالك المؤسسـة اإلعالمیـة سیاسـتھا وأھـدافھا ويقـوم بتوجیھھـا سـواء كـان ھـو  ۱

             مديرھا أم ال.
 
                                                                         . يقوم مالك المؤسسة اإلعالمیة باإلشراف على تعیین الموظفین وتحديـد مسـئولیاتھم  ۲

                                        ئولیة أم ال والمقیاس ھو الوالء ال الكفاءة.                               بغض النظر عن أھلیتھم لتحمل المس
 
                                                                           . يتدخل مالك المؤسسة اإلعالمیة _ حتى لو لم يكن ھو المدير التنفیذي _ فـي إصـدار  ۳

                                                                   القرارات التي قد تتعارض مع قرارات المدير التنفیذي للمؤسسة اإلعالمیة.
 
             الیـة إدارتھــا                                                              . يحـدد مالـك المؤسســة اإلعالمیـة میزانیتھــا ممـا يــؤثر علـى نشــاطھا وفع ٤

                                                                           بوجھیھــا التحريــري واإلداري ... والمیزانیــة والعوامــل األخــرى فــي المؤسســة تــؤثر علــى 
                                                                          المؤسسة تأثیرا مباشرا من خـالل عـدة أوجـه ومنھـا : فصـغر حجـم المیزانیـة يـؤثر علـى 
                                                                                نوعیة اختیار الكوادر المؤھلة لقیادة المؤسسة من بـین ذوي الكفـاءة األقـل الن مرتبـاتھم 

                                                                     نوعیة المادة الصحفیة وتقلیل ساعات البث واإلرسال في االذاعـة والتلیفزيـون            اقل وكذلك
                                              وصفحات اقل في الجرائد والمجالت والعكس بالعكس .

 
ــر واإلداري                                                                           ويــؤثر اإلعــالن بــدورة علــى العملیــة اإلداريــة فــي المؤسســة بوجھیھــا التحري

                    عام يمثل عائدا قلـیال                                                         واإلعالن في االذاعة المرئیة والمسموعة في الوطن العربي بشكل 
                                                                                    من البنیة المالیة للمؤسسة اإلذاعیة ومن ثم فان تأثیر المعلن علیھا يكاد ال يذكر ولكن لو 
                                                                             انتقلنا إلى الصحافة فان اإلعالن الذي يشكل جزءا أساسیا من عوائـد الصـحیفة يمكـن ان 

                ورھا على اإلدارة                                                                       يؤثر تأثیرا مباشرا على إدارة التحرير وعلى میزانیة الصحیفة التي تؤثر بد
            التنظیمیة .

 
 
 

                                         ثالثا : القوانین واللوائح المنظمة لإلعالم 
 

                                                                                 تختلف أشكال القوانین واللوائح المنظمة لإلعالم من بلد عربي إلى آخر وبینما تكاد تجمع 
                                                                            الدول العربیة على تشريع قـوانین خاصـة بالصـحافة وان مفھومھـا يشـمل أحیانـا االذاعـة 

                                                         میع أشكال النشر من مسموع ومطبوع إال ان ھذه اللوائح ال تكـاد                     المسموعة والمرئیة وج
ــة  ــك للســیطرة الحكومی ــاء المحلیــة وذل ــون ووكــاالت األنب                                                                          تنطبــق علــى االذاعــة والتلیفزي

                 المباشرة علیھا .



 
                                                                             فــالقوانین المنظمــة لإلعــالم وبخاصــة قــوانین الصــحافة والمطبوعــات تــؤثر تــأثیرا مباشــرا 

                                                     اإلدارية في المؤسسة اإلعالمیة وتلك القـوانین تقـدم أنماطـا                         من عدة أوجه على العملیة 
                             من التحكم في اإلدارة من خالل :

 
                                                                             . وضع شروط معینة فیما يتعلق بمالك الصحیفة أو مالك القنـاة الفضـائیة وشـروط خاصـة  ۱

                                                                                  فیما يتعلق برئیس التحرير أو مدير التنفیذي للقنـاة أو شـروط التـرخیص للمحـرر أو الكاتـب 
    فة.        في الصحی

 
                                                                           . تحديد محظورات النشر والتي تطالب الصحیفة والصحفیین بااللتزام فـي عـدم التعـرض  ۲

                                   لھا وإال فان ذلك سیعرضھا للعقوبات .
 
                                                                       . تحديد بعض أشكال التنظیم اإلداري في المؤسسات اإلعالمیة بشان سلطة الصـحافة  ۳

ــات العموم ــة للجمعی ــة واإلداري ــة والھیاكــل التنظیمی ــه التنفیذي ــة ومجــالس اإلدارة                                                             والئحت                  ی
                 ومجالس التحرير .

 
                                                                               وھناك ايضا أشكال أخرى من القوانین التي تنظم نقابات الصحفیین ومواثیق الشرف التي 
                                                        تــــــنظم شــــــروط مزاولــــــة مھنــــــة الصــــــحافة وآدابھــــــا ومحظوراتھــــــا ..الــــــخ 

 
                          رابعا : الضغوط االجتماعیة 

 
                            المـؤثرة فـي اإلدارة مراوغـة إذ                                                        ان تأثیر العوامل االجتماعیة على العملیة ھو أكثر العوامـل 

                                                                               انه يتراوح بین قیم اجتماعیة تكمن في أذھان اإلعالمیین يلتزمـون بھـا حتـى وان كـانوا ال 
                                                                                   يؤمنون بھا إلى أنواع من الضغوط االجتماعیة المباشرة المرتبطة بطبیعة النظام ذاته الـذي 

         ومثـل ھـذا                                                               يقبل على سبیل المثال منطق المجامالت والمحسوبیة على حسـاب العمـل
                                                          يكون واضحا في عملیات التوظیف وكذلك في عملیات النشر ايضا .

 
                                                                          ومن الضوابط االجتماعیة ايضا ما يمكن ان نسمیه بالذوق االجتمـاعي الـذي يفـرض علـى 
                                                                           الصحفیین التزاما بھـذا الـذوق .. كـذلك ھنـاك مـا نسـمیه بالتـذوق االجتمـاعي للرسـائل 

                                           وق أنماطا من الرسائل اإلعالمیة _بغض النظر عـن                                  اإلعالمیة فقطاعات من الجمھور قد تتذ
                                                                              قیمتھا _ بینما ال تقبل نمطا آخر وتذوق الجمھور ھو جزء من كیـانھم االجتمـاعي وھـو مـا 

                                                                    يسمى بالثقافة الجماھیرية واإلعالمي يواجه ضغطا من قبل مثل ھذا التذوق .
 

                 بیئـة اجتماعیـة وال                                                           ومن ثم فان أنماطا من الرسائل اإلعالمیـة قـد تكـون ذات أھمیـة فـي 
                       تكون كذلك في مكان آخر.

 
 
 
 
 

                                 خامسا : الضغوط السیاسیة الخارجیة
   

                                                                     عــالوة علــى الضــغوط السیاســیة التــي يمكــن ان تمــارس مــن داخــل الدولــة علــى إدارة 
                                                                      المؤسسات اإلعالمیة إال انه يمكن ان تمارس ايضـا علـى المؤسسـات اإلعالمیـة ضـغوطا 

                                             لغالـب تكـون ھـذه الضـغوط غیـر مباشـرة وعبـر وزارات                               متنوعة من قبل دول أجنبیة وفـي ا
                                                                        الخارجیة من خالل احتجاجات رسمیة أو مـن خـالل رسـائل توجـه إلـى رئـیس التحريـر أو 
                                                                              المدير التنفیذي للقناة وتنعكس الضغوط مـن خـالل التنبیـه واللـوم وأحیانـا تصـل إلـى حـد 

                                                 إيقاف الصحفیة أو القناة أو غلقھا من قبل دولتھا .
 



 
 

                       : جماعات الضغط المحلیة      سادسا 
   

                                              تأخذ جماعات الضغط المحلیة أشكاال متعددة منھا :
                                              منتديات فكرية ، تنظیمات سیاسیة ، جماعات دينیة

   
                                                                     وتمارس ضغطھا من خالل عدة قنوات واحـدة منھـا وسـائل اإلعـالم المنافسـة مـن خـالل 

                                                طرح وجھات نظرھا أو من خالل ملكیتھا لوسائل اإلعالم.
   

                                                                            یانا عبر الصحف ( بريد القراء والصفحات المفتوحة آلراء القراء ) أو عبر القنوات           وتستخدم أح
                                                                         الفضائیة مـن خـالل (البـرامج المباشـرة التـي تبـث أو مـن خـالل األقـراص المسـجلة ) أو 

                                         لة عــن المؤسســات اإلعالمیــة وإبــالغ شــكاويھا إلــى  و                            االتصــال بالجھــات المعنیــة المســؤ
ــذه ال ــى مــالكي ھ ــئولین أو إل ــر أو المــدراء                              المس ــاء التحري ــات اإلعالمیــة ورؤس                                          مؤسس

                              التنفیذيین للقنوات الفضائیة .
 

ــان  ــرة ف ــة كبی ــدرة إعالنی ــادية ذات ق ــوة اقتص ــة ق ــغط المحلی ــات الض ــت جماع                                                                          وإذا امتلك
                                                  ضــــــغطھا الفكــــــري والسیاســـــــي يمكــــــن ان يمــــــر عبـــــــر اإلعــــــالن ذاتـــــــه 
ـــــــــة ذاتھـــــــــا                                              ســـــــــابعا : ضـــــــــغوط مـــــــــن داخـــــــــل المؤسســـــــــة اإلعالمی

 
                                                                     وط التي تمارس على عملیة اإلدارة والتي يكون لھـا تأثیرھـا علـى طبیعـة أداء          تكمن الضغ

                                                              العمل وعلى نوعیة الرسائل اإلعالمیة من خالل عنصريین رئیسیین ھما :
 
 . بنیة المؤسسة :۱
 

                                                                    يــؤثر تركیــب المنظمــة مــن حیــث نوعیــة كادرھــا البشــري وكفاءتــه ومــن حیــث تجــانس 
                                       السیاسي وكـذلك أسـلوب تنظـیم المؤسسـة ذاتـه                                 الموظفین أو عدمه ومن حیث االتجاه 

                                                                              وطبیعة العالقات التي تحكم أفراد المؤسسة وتنظیم العالقة بین الرؤساء والمرؤوسین .
 

                                                                             فعلى سبیل المثال فان الصراع داخل المؤسسة يؤثر تأثیرا مباشـرا علـى كفاءتھـا وعلـى 
                  في غنى عنھـا وكـذلك                                                            إدارتھا ،، إذ ان مثل ھذه المشكالت تفرض على اإلدارة أعباء ھي

                                                                                   فان كفاءة الكادر توفر على اإلدارة جھدا كبیرا في تنفیذ المسئولیات الملقاة علـى عاتقھـا 
.  
 

                                                                          ويؤثر الشكل التنظیمي وتحديد المسئولیات على نمط اإلدارة في المؤسسـات اإلعالمیـة 
    انـت                                                                          وكلما تحددت المسئولیات وكان التنظیم مراعیا انسیاب العمل في المؤسسة كلما ك

                    نتائج اإلدارة أفضل .
 
 
 . طبیعة العمل اإلعالمي :۲
 

                                       يمكن الحديث ھنا عن عنصريین ھامین ھما :
 
 

                                حارس البوابة ( مدير التحرير ) :
 
 

                                                                       حارس البوابة مصطلح إعالمي يطلق على الشخص الذي تمـر مـن بـین يديـه المعلومـات 
                            لحارس البوابة تؤثران تأثیرا                                                        ويقرر ما يجب نشرة وما يجب ان يستبعد وان ھاتین المھمتین 



                                                                            كبیرا على طبیعة الرسـائل اإلعالمیـة ويتضـح دور حـارس البوابـة فـي التـأثیر علـى اتخـاذ 
                                                                      القرار في الصحافة وفي أقسام األخبار في االذاعة والتلیفزيون والفضائیات .

 
                                                                          وعلى سبیل المثال فان رؤساء األقسام في الصحیفة يقومـون بـدور حـارس البوابـة حیـث 

                                                                           ررون ما يمكن ان ينشر أو ما ال ينشر بحیـث يقـدمون لـرئیس التحريـر المـواد المرشـحة   يق
                                                                             للنشر بعد ان تعبر مصـفاتھم الخاصـة وھنـا يكمـن دور ھـام لحـراس البوابـة للتـأثیر علـى 
                                                                                قرارات إدارة التحرير بشان الرسائل اإلعالمیة التي تصل إلى الناس وھـذا يمكـن ان يـزداد 

                                                        لبوابة ذا اتجـاه سیاسـي أو عقائـدي معـین إذ انـه سـیھمل كـل مـا                      تأثیره إذا كان حارس ا
                                                                         يخالفه أو على األقل سیعمل على التقلیل من شانه بحیث ينشر في اسطر قلیلـة وفـي 

                              زوايا مھملة في صفحات داخلیة .
 
 

                             سابعا / االعتبارات المھنیة  :
 

              ة مـن النــاحتین                                                             فـي العمـل اإلعالمــي ھنـاك اعتبــارات مھنیـة تـؤثر علــى القـرارات اإلداريــ
                                                                        (اإلدارية _ والتنظیمیة ) وإدارة التحرير ھذه االعتبارات يمكن ان تتمثل في :

 
                                                              وھي بالنسبة للعمل اإلعالمي تعني الفراغ المتاح لنشـر رسـالة إعالمیـة             . المساحة :  ۱

                                                                             ما ، حیث انه لیس باإلمكان توفیر كل المساحات التي تحتاجھـا الرسـائل اإلعالمیـة نظـرا 
                                                                    یتھا وتنوع أھمیتھا وذلك يستدعي أحیانا اختیار األھـم وتجاھـل األقـل أھمیـة          لضخامة كم

                                                                    وأحیانا أخرى يستدعي اختصار الرسالة اإلعالمیة لتناسب المساحة المتاحة .
 

                                                                                 وھذا ھو الجانب التحريري من اإلدارة .. أمـا الجانـب اإلداري فھـو يـرتبط بقـرار إداري حـول 
                                                إذا كانت المادة اإلعالمیة ذات مردود مادي أو معنـوي                                 زيادة عدد الصفحات أو ساعات البث 

                       على المؤسسة اإلعالمیة . 
 
                                                    ونعني بـذلك نشـر الرسـالة اإلعالمیـة فـي الوقـت المناسـب لھـا                      . التوقیت المناسب : ۲

                                                                                   وإدارة التحرير تتخذ قراراته وأمام أعینھا التوقیت المناسب للرسائل اإلعالمیة سـواء كانـت 
        سموعة .                    مقروءة أو مرئیة أو م

   
                                                                وھو ھنـا يعنـي الـزمن المتـاح إلذاعـة رسـالة إعالمیـة مـا . وھـو فـي االذاعـة            . الوقت : ۳

                                                                            والتلیفزيون والفضائیات مثل المساحة بالنسـبة للصـحافة فتخصـیص الوقـت الـالزم يعتمـد 
                                                                         على قرارات إدارة المؤسسة من حیث أھمیة الرسالة اإلعالمیـة وحجمھـا .. ومـن جانـب 

                                                                 میة قد تؤثر على قرارات مسبقة لإلدارة بشان البرامج المحـددة المثبتـة                آخر فان تلك األھ
                         على خريطة العمل من قبل .

 
 
 
                       . خدمات وكاالت األنباء : ٤
   

                                                                               تتعدد خدمات وكاالت األنباء من خدمات إخبارية إلى خدمات مصورة وخدمات فیلمیة ...الخ 
                        ل اإلعالمیـة التـي تسـتقبلھا                                                  ويكون عامل الضغط على اإلدارة اإلعالمیة من خـالل الرسـائ

                                                                         المؤسسات اإلعالمیة وحیث ان ھذه الخدمات ھي التي تقرر مـا ھـو متـاح مـن اختیـارات 
                                                                             أمام إدارة المؤسسة اإلعالمیة فیما يتعلق باألخبـار والصـور ..الـخ إذن فھـي إلـى حـد مـا 

         ن المـواد                                                                         تقدم قیودا لما ينشر أو ال ينشر من خالل قراراتھا األولیة _ كحارس بوابـة _ بشـا
  .                       التي ترسل إلى مشتركیھا 

 
 

 وظائف اإلدارة في المؤسسات اإلعالمیة :



 
                                                                        ان المدير فـي مؤسسـة إعالمیـة تتنـوع وظائفـه لتشـمل أحیانـا علـى مسـئولیات إداريـة 
                                                                               وتحريرية .ولذا فان تنوع الوظائف وطبیعتھـا المتمیـزة بالسـرعة تحتـاج إلـى االختصـار فـي 

                                         العمــل وكــذلك فاالتصــال الشــفوي فــي ظــروف العمــل                             معالجتھــا والتوجــه الشــديد نحــو 
                                                                         اإلعالمي تمتاز بخاصیة السرعة والخفة والحصول على رجع الصدى وھـو أفضـل الوسـائل 

                               االتصالیة في المؤسسات اإلعالمیة .
   

                                                                           والحديث عن الوظائف التـي تمارسـھا العناصـر القیاديـة فـي إدارة المؤسسـات اإلعالمیـة 
                                عمل المديرين في تلك المؤسسات .                           سوف تعطي صورة أوضح لطبیعة 

 
                                                                       لذلك يعتمد نجـاح المؤسسـة اإلعالمیـة علـى حسـن تنظـیم إدارتھـا ودقـة ھـذا التنظـیم 
                                                                                وتوزيع الصالحیات بین أقسامھا اإلدارية والفنیة بشكل يساعد على دفع العملیة اإلنتاجیة 

     تبعـا                                                                    في المؤسسة بأسلوب أفضل وھذه الصالحیات تختلف بین مؤسسة إعالمیة وأخرى
                                                                    إلمكانیاتھا المالیة والتقنیة وطبیعة النظام اإلعالمي الذي تعمل في إطاره

 
 وقد أصبحت المؤسسة اإلعالمیة تمارس نشاطات متعددة منھا :

 
                                                            نشاط صحفي: ويقوم به الكتاب والصحفیون والمراسلون والرسامون .

 
              كینـات التصـوير                                                              نشاط صناعي : ويتمثل في تشغیل ماكینـات الطباعـة وأجھـزة الجمـع وما

                                             والتجلید ويتواله المھندسون والفنیون والعمال .
 

                                                                        نشاط تسويقي: ويتمثل في بیع المساحات اإلعالنیـة وتوزيـع الصـحف والمجـالت ويتـواله 
                                   خبراء في التسويق والعالقات العامة .

 
                                                نشاط مالي وأداري : ويتواله المحاسبون واإلداريون .

 
                                        میة قـد تنوعـت وتشـعبت وأصـبح مـن الضـروري ان                               وھكذا نجد ان نشاط المؤسسة اإلعال

                                                   تنظم بشكل يمكنھا من انجاز مھمتھا على الوجه األكمل .
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   وتعتمد المؤسسات اإلعالمیة ومنھا الصـحفیة بشـكل خـاص فـي عملھـا علـى عـدد مـن 
              اإلدارات وھي :

   
                 . إدارة التحرير  ۱
 
              . إدارة اإلعالن ۲
   
                 . إدارة المطابع  ۳
 
    زيع            . إدارة التو ٤
   
 

                                               مسئولیات رئیس مجلس اإلدارة في المؤسسة اإلعالمیة :



 
                                                                          تقوم مجالس إدارات المؤسسات اإلعالمیة باإلشراف علـى الجوانـب اإلداريـة والتنظیمیـة 
                                                                   ووضــع سیاســاتھا وتصــريف أمورھــا وأنشــطتھا ويخــتص رئــیس مجلــس إدارة المؤسســة 

                  اإلعالمیة بما يلي :
 
                             نشاط التي تقوم بھا المؤسسة .                              . سلطة اإلشراف على جمیع أوجه ال ۱
 
                                                                        . يكون له حق التفاوض باسم المؤسسة ويوكل من يـراه لینـوب عنـه فـي رفـع الـدعوى  ۲

                                            والحضور أمام الجھات القضائیة وأية جھة أخرى 
 
                                                                              . يختص باألمور العاجلة التي تعرض علیة من رئیس التحرير أو مجلس التحريـر وان يصـدر  ۳

                                                ي يراھا الزمة لحسن سیر العمـل علـى ان تعـرض بعـد ذلـك                             كافة القرارات والتنظیمات الت
                                 على مجلس اإلدارة في أول اجتماع له

 
                                                                         . يكون لرئیس مجلس اإلدارة الحق في تعیین أي عدد من المستشارين لمعاونته علـى  ٤

                                                 ان يحـــــــدد األعمـــــــال التـــــــي تعـــــــرض علـــــــیھم إلبـــــــداء الـــــــرأي فیھـــــــا 
                              سـتعانة بمعلومـاتھم أو بخبـراتھم                                              . لرئیس المجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى اال ٥

                             دون ان يكون لھم حق التصويت .
 
                                                                        . له الحق في دعوة مجلس إدارة أي شركة من الشركات التابعة للمؤسسة أو مجلـس  ٦

                                                                         تحرير أي صحیفة من صحف المؤسسة لالجتماع كلما وجد ضـرورة تـدعو لـذلك وإدراج أي 
                                 مسالة في جدول تدخل في اختصاصھا .

 
                                                              سنوي عن نشاط المؤسسة وأعمالھا وأعمال الوحـدات والشـركات التابعـة                . إعداد تقرير ۷

                                  لھا مرفقة بتقرير مراقب الحسابات .
 
 
 
 
 

                        مسئولیات رئیس التحرير :
 

                                                                                 يقف على رأس إدارة التحرير ويتولى قیادة الصحفیة عبر التوجیھات الیومیـة التـي يقـدمھا 
                                 یفة الذين يتطلب نجاحھم تـوافر روح                                                للعاملین معه في كافة فروع العمل واإلنتاج في الصح

                                                                        الفريق المنسجم الذي يسھم في وصول الصحیفة إلى القارئ فـي الوقـت المحـدد وفـي 
                                                                               جعلھا ترضي اھتمامات قرائھا واحتیاجاتھم وتطلعاتھم والثبات في وجه الصحف المنافسة 

               ي عالم الیوم .                                                                      والنجاح في العملیة اإلعالمیة التي تعتبر الصحافة المكتوبة ابرز دعاماتھا ف
 

                                                                             ويعتبر رئیس التحرير الدينامو الذي يحرك العمل الصحفي في الصـحیفة والـى جانـب ذلـك 
                                                                          فھو مسئول عـن جمیـع المـواد التـي تنشـرھا صـحیفته سـواء كانـت أنبـاء أم تعلیقـات أم 
                                                                        موضوعات فكرية أم تحقیقـات وكثیـرا مـا ينـوب رئـیس التحريـر عـن صـاحب الصـحیفة فـي 

                    لتبعات الخاصة بھا .                 تحمل المسئولیة وا
 

                                                                                ويقوم رئیس التحرير بتزويد معاونیه باألفكار ووضعھا موضع التنفیـذ وعلـى مسـئولیته تقـع 
                                                                      مھمة تحديد سیاسة الصحیفة بعد ان يكون قـد سـبق وتنـاقش فیھـا مـع أعضـاء مجلـس 
                                                                                اإلدارة أو مع اللجنة التي تتوالى اإلشراف علیھا وعلیة ان يشرح لمعاونیه خطوط ومبـادئ 

                                           ه السیاسة بحیث يستطیع الكل فھمھا وقبولھا .  ھذ



 
                                                                                  كما تتمثل مھمته في الربط بین األقسام الفرعیة التي يتكون منھا جھـاز التحريـر باعتبـاره 

                                                   العقل المفكر والمدبر وراء ھذا الجھاز الصحفي الضخم.
 
 

                        مسئولیات مدير التحرير :
 

                       میـة وھـو يشـرف علـى تنفیـذ                                                    يعتبر مدير التحريـر المسـئول التنفیـذي فـي الصـحیفة الیو
                                                                                 التوجیھات الصادرة الیة من رئیس التحرير باإلضافة إلـى ذلـك يقـوم مـدير التحريـر بمتابعـة 
                                                                           سیر العمل فیما نسمیه بالمطبخ الصحفي أو (الديسك ) وھـو المكـان الـذي يجتمـع فیـه 

                                                                 إنتاج كل المحررين حیث تتم مراجعته وإعداده بالشكل المالئم للنشر . 
 

                                                                   مدير التحرير ھنا ھي إقرار عملیـة النشـر وفقـا لسیاسـة الصـحیفة وتوجیھـات          ومسئولیة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیس التحري                 رئ
                                                                               ومن مسئولیات مدير التحرير ايضا التنسـیق بـین جھـاز التحريـر وجھـاز سـكرتارية التحريـر 
                                                                                والمطبعة كما يتولى مدير التحرير متابعة كل ھذه األعمـال باتخـاذ قـرارات سـريعة وفوريـة 

        العمل .            حتى ال يتعطل 
 
 

          الخاتمة :
 

ــك  ــة وذل ــة إدارة علمی ــات ان إدارة المؤسســات اإلعالمی                                                                       مــن الواضــح ضــمن ھــذه المعطی
                                                                           ألھمیتھا كوسیلة لتوجیه وضبط حسن سیر األعمال وكفـاءة األداء بأقـل التكـالیف وأفضـل 

                        السبل بما يحقق األھداف .
 

              ف المحــددة لھــا                                                         وأصــبح مــن الضــروري إذا أريــد للمؤسســات اإلعالمیــة ان تحقــق األھــدا
                                                                       بالمستوى المطلوب ان يدرك ھذا اإلعالمـي المشـكالت األساسـیة لكافـة نـواحي اإلدارة 
                                                                                اإلعالمیة .كذلك يجب ان يلم اإلداريون الذين يعملون في النـواحي اإلداريـة البحتـة المامـا 

                                            كبیرا بما يدور في إدارات التحرير والبرامج .
 

                                     قرارات التــي تصــدرھا اإلدارة فــي المؤسســة                                   فــال ينكــر مــدى تــأثر القطــاع اإلعالمــي بــال
                                                                               اإلعالمیة تأثیرا بالغا ولذلك يجب تدريب اإلعالمیین الذين تـؤھلھم وظـائفھم لتـولي مراكـز 
                                                                              قیادية في المستقبل على األعمال اإلدارية البحتة والفنیة والھندسـیة وكـذلك الحـال مـع 

                     ي المسـتقبل علـى أعمـال                                                       رجال اإلدارة والذين تؤھلھم وظائفھم لتـولي مراكـز قیاديـة فـ
                                                                          التحرير والبرامج تدريبا عملیا عـن طريـق ممارسـة العمـل اإلعالمـي نفسـه الـذي يتعلـق 

                   بالرسالة اإلعالمیة .
 

                                                                                 ولذلك ينبغي على الطرفین ان يدرك كل منھما ان معرفته بمھام الطرف اآلخر وإتقانھا جزء 
                      المیة تحتم ضـرورة تطويـع                                                      ضروري من ثقافته المھنیة الن الخصائص الحسیة للوسیلة اإلع

                                                                       األسلوب لیالءم الوسیلة حتى يسیر العمل في سھولة ويسـر ويحقـق األھـداف المرجـوة 
                   منة من اقصر طريق .
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