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 المادة / اإلدارة والتخطيط في اإلذاعة والتلفزيون               

 م . ابراهيم صابر                            

   : اتخاذ القرار داخل المؤسسات اإلعالمية
 
بل واإلدارة  األمور في اإلدارة العامةتعتبر عملية اتخاذ وصنع القرار من حتميات         

     الخاصة، وهذه العملية ال تعتبر وظيفة مستقلة من وظائف االدارة وانما تعتبر بمثابة الوسيلة 
    أو األداة األساسية لممارسة جميع وظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق واتصال 

  . ورقابة
اإلدارية دورا محوريا من أدوار ووظائف المدير في أي كما تمثل عملية صنع القرارات      

منظمة حكومية أو أهلية، ففي المؤسسات اإلعالمية يصنع يوميًا العديد من القرارات في شتى  
المجاالت سواء في مجاالت التحرير أو الطباعة أو التوزيع أو اإلعداد والتنسيق أو القرارات 

داخل المؤسسات، كما أن عملية صنع القرارات اإلدارية داخل المالية والقرارات المتعلقة بالتوظيف 
المؤسسات اإلعالمية ال تقتصر على وظيفة دون أخرى من الوظائف اإلدارية، ولكنها تتغلغل في  

  . التخطيط والتنظيم و الرقابة
للمنظمة، وإذا كانت عملية اتخاذ القرارات تعتبر عملية مستمرة ومتغلغلة في كل الجهاز اإلداري 

فإنه يالحظ أن أهمية هذه القرارات تتحدد بطبيعة الحال بحسب مكانة وثقل مصدرها في الجهاز  
اإلداري، فالقرارات التي يصدرها رئيس مجلس اإلدارة تكون أشمل وأهم من تلك التي يصدرها  

دير التحرير المدير العام، والقرارات التي يصدرها المدير العام تكون أقوى من تلك التي يصدرها م
 .أو مدير اإلدارة ورئيس القسم 

عليه فإن القرارات التي تتخذ تختلف أهميتها من اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى واإلدارة      
فاإلدارة العليا تقوم باتخاذ القرارات اإلدارية االستراتيجية او التخطيطية وتستخدم اإلدارة   ،الدنيا

اإلدارة الوسطى فهي تقوم باتخاذ القرارات وذلك عن طريق المهارات العليا المهارة الفكرية ، أما 
اإلنسانية، أما اإلدارة الدنيا فتفرم باستخدام المهارة الفنية، لذلك يمكن القول أن عملية اتخاذ  

 . القرارات في أية منظم أيا كان نوعها إنما هي تحدد فعاليتها وكفاءتها ونجاحها
 



، بل يجب أن تعكس ظروف  الصدفةت يجب أن ال تخضع لعامل إن عملية اتخاذ القرارا     
  .العمل وأن تكون متزنة ومتالئمة معه

 : تعريف عملية اتخاذ القرار

تعددت تعريفات عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات األمر الذي جعل من الصعب جدا      
التعريفات التي ذكرت في هذا تحديد تعريف لعملية اتخاذ القرار، إال أنه يمكننا استعراض أهم 

 البدائلم("هو حصيلة اختيار أفضل  1985فالقرار كما عرفه خليل محمد حسن ) خليل،  .الشأن
كما     ".المتاحة بعد دراسة النتائج المتوقعة من كل بديل وأثرها في تحقيق األهداف المطلوبة

، من بين اثنين أو أكثر من   البدائلعرف القرار اإلداري بانه حصيلة االختيار والتفضيل ألحد 
  Tannin Baun )       1961مجموعة البدائل المتاحة ) 

مستمرة لتقييم البدائل   عمليةإن القرار "مرحلة في (   (Harrion , 1987ويقول الكاتب هاريون 
  إلى أن القرار" عبارة Robbins من أجل إنجاز هدف معين". وبنظرة مماثلة يشير الكاتب روبنز

ولذلك فإن التعريف الذي يمكن أن   (Robbins , 1999 ) "عن اختيار من بين بديلين أو أكثر
م( " بأنه عمل   2008نميل إليه هو التعريف الذي ذهب إليه الدكتور ياسر عربيات ) ياسر، 

فكري وموضوعي يسعى إلى اختيار البديل األنسب من بين بدائل متعددة ومتاحة أمام متخذ  
ك عن طريق المفاضلة بينهما باستخدام معايير تخدم ذلك، وبما يتماشى مع الظروف القرار، وذل

  .الداخلية والخارجية التي تواجه متخذ القرار

علم اإلدارة ركنان أساسيان يجب أن يتوفرا في  في يتضح من التعريفات السابقة أن للقرار    
  :القرار الصادر

فعندما يكون المدير بصدد اتخاذ   .أن يكون هناك أكثر من بديل متاح إزاء موقف معين األول :
قرار يجب أن يكون هناك بديلين كحد أدنى، وأن يكون الشخص ملزما باالختيار بينهما. وذلك 
كالموظف الذي يخل بمقتضيات وظيفته فيخيره المدير بين االستقالة أو إحالته للمحكمة التأديبية،  

كفي أن يكون هناك أكثر من بديل بل يجب أن تكون البدائل المطروحة متاحة وباإلمكان  وال ي
   .تنفيذها

  .أن يختار الشخص وبإدراك ووعي بين البدائل المتاحة لمواجهة الموقف الثاني :



فالقرارات التي تتخذها تكون مقصودة وشعورية، فهي ال يمكن أن تكون عفوية أو نتيجة  
الالشعور، فالتعريفات الالشعورية أو شبه الشعورية ال تصدر عن دراسة أو تفكير وبالتالي ال  

  .يمكن اعتبارها قرارات 

  :أهمية اتخاذ القرار

إن عملية اتخاذ القرارات داخل المؤسسات والمنظمات تعتبر من األشياء المهمة التي          
سومة والمرجو تحقيقها المستقبل، والقرار هو جوهر  يتخذها اإلداري الناجح لتحقيق األهداف المر 

بإنجاز الوظائف اإلدارية الثالثة   يقوموظيفة المدير الذي يجب عليه أن يصنع القرار بعد أن 
، وبدون القرار ال يمكن للوظائف الجوهرية لإلدارة أن   ، الرقابة التوجيه، األخرى وهي التنظيم 

بكاملها ال يمكن أن توجد وعلى هذا فإن عملية اتخاذ القرارات  تأخذ مكانها، كما أن عملية اإلدارة
توجد في المستويات اإلدارية ويقوم بها كل مدير وتوجد في كل جزء من أجزاء المشروع وتتعامل 

  .مع كل موضوع محتمل

ألنها  ارات المتخذة وذلك بالقر ا تكمن أهمية القرار في كونه يمثل التزام حقيقي من العاملين كم    
ان تحكم على فاعلية  ل المنظمة او حتى خارجها وال يمكن األشخاص الموجودين داخ في تؤثر

عملية تحويل   مهمة ألن لديها القوة لتحفيز القرارات  لذا تبقى ، أي قرار حتى تشاهد أثاره 
 .الطموحات واألهداف إلى حقائق ملموسة


