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 م . ابراهيم صابر                                         

 تنمية قدرات المؤسسات اإلعالمية
 

يالحظ اليوم أن هناك تنافسا كبيرا بين المؤسسات في تطوير قدراتها وإمكاناتها، األمر       
الذي تتعامل به المؤسسات. فهناك العديد من  إلى حدوث تغيرات جذرية في األسلوبالذي أدى 

أن تعيد تنظيم هيكلها وتقليص حجم عملها في حين لجأ بعضها إلى  اخذت المؤسسات التي
 .هيکلها بما يحقق لها زيادة في حجم عملها  تنظيم إعادة 
إن إحداث تغير في أسلوب أو عمل المؤسسات ال يعد من األمور السهلة ال سيما لدى     

المؤسسات العامة الكبيرة المقيدة بالتقاليد الحكومية، ولكن يوجد في المؤسسات التي تعمل في 
يحتذى به من أجل تقديم أفضل الخدمات القطاع الخاص ما يمكن اإلفادة منه واعتباره نموذجا 

عن طريق إحداث تغيرات فعالة لتلبية حاجات األفراد والجماعات في مجتمعاتنا النامية ومنها 
العراق. فاإلدارة الناجحة هي التي تستطيع التخطيط لهذه التغيرات بصورة ناجحة، وفي الوقت 

واإلشكالية التي تثار هنا هي في كيفية  نفسه تبقى مستمرة في تقديم خدماتها أثناء مدة التغيير
نجاح إدارة المؤسسة في إحداث هذه التغيرات بطريقة تؤدي إلى نمو وتطور هذه المؤسسة 
وباالتجاه الصحيح الذي يتوافق مع التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده وعولمة االقتصاد 

 . والتغير في طريقة العمل
 

 تنمية القدرات 
زيادة محسوسة في اإلنتاج الخدمات شاملة ومتكاملة »محمد سيد محمد التنمية بأنها:  يعرف

مرتبطة بحركة المجتمع تأثيرا، مستخدمة األساليب العملية الحديثة في التكنولوجيا والتنظيم 
 واإلدارة".

ي، والبعد وتتعدد أبعاد التنمية في جوانب مختلفة ومن أهمها: البعد االقتصادي، والبعد االجتماع 
السياسي، والبعد التكنولوجي، والبعد الثقافي والبعد اإلعالمي، والبعد البيئي، وتتعاظم أهمية بعدي 
التنمية واإلعالم، فغاية التنمية هي إحداث تغيرات جوهرية في المؤسسات والمنظمات، وتقع على 

وإلنجاح ذلك ال بد  عاتق اإلدارة في أي مؤسسة مهمة التخطيط للتنمية بشكل مدروس ومتكامل،



مجملها التنمية التي تحقق  اتقتاضيهمن أن تتوافر في اإلدارة الوسائل واألساليب كافة التي 
 .أهداف المؤسسة العامة

 
 : أي مؤسسةويمكن التمييز بين ثالثة مستويات للتعبئة داخل العملية التنموية في      

 

   ويقصد به تنمية العاملين وتأهليهم وتدريبهم  المستوى األول وهو المستوى البشري : -1   
 .ألداء أفضل

وأكثر كفاءة في  إنتاجيةيتمثل في التوصل إلى طرق أكثر  : المستوى االقتصادي  2- 
 .وإيجاد منافذ لزيادة رأس المال ولتقوية المؤسسة اقتصاديامجاالت التنظيم والتخطيط 

يتمثل في اعتماد األساليب المتطورة تكنولوجيا واستخدام األجهزة  : المستوى التكنولوجي -3 
  .والتقنيات الحديثة

 

 

إلى قدرة المنظمة أو المؤسسة على العمل على تحويل نفسها بما (  بناء القدرات )ويشير مفهوم 
أهدافها وأولوياتها التنموية، ومن ثم تتفق مع متطلبات تفق مع يتفق ورسالتها ورؤياها، وكذلك ما ي

وبناء القدرات هو عملية تعليم مستمرة، كما هو . البيئة ذات الصلة الذاتية واحتياجاتاالستدامة 
القدرة على االبتكار في الموارد البشرية، ما يمکن العاملين في المنظمة من بناء قدراتهم الذاتية 

 .سهم وفي دورهموالتفكير الناقد في أنف
إلى أن هناك خمسة أبعاد لتطوير القدرات المؤسسية في  نادي دبي لإلعالم"ويشير تقرير    

القطاع اإلعالمي العربي الذي اعتمد على إطار اعمل معهد )هارفارد( للتطوير الدولي من أجل 
عمل المذكور تصميم استراتيجية بناء قدرة مؤسسية مستدامة، وتشمل األبعاد الخمسة اإلطار ال

 : المستخدم ما يلي
  :بيئة اتخاذ اإلجراء   -1

ينظر إلى هذا البعد الذي يتألف من البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تؤثر على 
القطاع اإلعالمي. فالنمو االقتصادي المستمر في المنطقة العربية يوفر فرصا لمزيد من 

 .في تطوير قدراتهااالستثمارات من قبل المؤسسات اإلعالمية 
 

 :السياق المؤسسي -2
واألنظمة التي تساعد في تفعيل  يشمل هذا البعد السياق الذي تعمل فيه المؤسسة مثل القوانين 

 المختلفة للمؤسسة ويتم ذلك عن طريق: والعمليات  الوظائف    او تقييد
 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


 .ةاإلعالمية الحديثتعزيز تطور إطارات العمل التشريعية للتمكن من التعامل مع المسائل   -  
 .إحداث المزيد من التحرر للتسويق اإلعالمي  - 
 .التركيز على مسائل حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية  -

 

 : شبكة المهام -3
المؤسسة ولكنها مطلوبة من  عملياتوهي شبكة المؤسسات الخارجية التي قد تساعد أو تقيد  

 .أجل إنجاز العمليات أو الوظائف
  

 : المؤسسات تطوير 4 -
يركز هذا البعد على البني الداخلية، والبيئة، والعمليات، واإلدارة ، إذ تؤثر هذه العوامل على  

كفاءة وقدرة المؤسسة على إنجاز وظائفها. كما يعد تأثير التكنولوجيا على تعزيز العمليات جزءا 
 .من هذا البعد ايضا

 بشكل أكثر كفاءة يتعين على هذه وبناء على ازدياد الوعي بالحاجة إلدارة المؤسسات اإلعالمية 
 .المؤسسات معالجة أدائها المالي بهدف تحسينه

 
 :الموارد البشرية -5

يرتبط هذا البعد األخير ارتباطا وثيقا بالبعد الرابع، وهو يركز على كل من الموارد البشرية ضمن 
ل واالحتفاظ بالموظفين، ويشمالمؤسسة والمهارات التي تتمتع بها، وعمليات التوظيف، والتدريب 

 .جودة اإلفادة من العاملين ووضعهم ىأيضا مد
  

 


