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 اإلدارة اإلعالمية  مفيوم

يشيد العالم في األلفية الثالثة طائفة من التحوالت اإلعالمية المرافقة لمتقدم 
التكنولوجي في مجال االتصال والمعمومات، تمك التي أصبحت تأخذ شكاًل من 

أشكال الثورة المعرفية واالتصالية الجماىيرية التي تعزز مفيوم العولمة وتجعل من 
ديات مستقبمية محميًا ودوليًا واتصالية االتصال أداة من أدواتيا ، ما يفرض تح

جديدة تواجو المؤسسات اإلعالمية ممثمة في مجموعة من المؤثرات والضغوط عمى 
إدارات ىذه المؤسسات لغرض االستجابة لمتغيرات والتطورات السياسية 

والتكنولوجية واإلدارية والمعرفية. لذلك وجب عمى ىذه اإلدارات ان تؤدي دورًا مؤثرًا 
اسب مع ىذه التغيرات التي تحصل في العالم وىو دورا يحمل الكثير من يتن

المسؤولية ويتوقف عميو نجاح أو فشل المؤسسة اإلعالمية ومدى قدرتيا عمى 
الصمود أمام المنافسة القوية التي تشيدىا الساحة اإلعالمية ولكي نستطيع فيم 

ظيم الييكمي ليا ال بد ان واستيعاب الدور الذي تقوم بو اإلدارة اإلعالمية والتن
نتعرف اواًل عمى مفيوم اإلدارة وعناصرىا، وتحديد مضامينيا. وقد قدم د.حميد 
جاعد في كتابو )اإلدارة اإلعالمية( تعريفًا ليذا المفيوم وىو تعريف اشتمل في 
مضمونو عمى منطق ومضمون العممية اإلعالمية أواًل، ووظائف اإلعالم ثانيًا، 

فرازاتيا رابعًا،  ومتطمبات وشروط البنية اإلدارية ثالثًا، ومعطيات الثورة المعموماتية وا 



د. حميد جاعد ىي: ))ىيئة لتخطيط وتنظيم   فاإلدارة اإلعالمية حسب ما قدمو
عادة توزيع المعمومات عمى األفراد والجماعات  دارة عمميات: جمع ومعالجة وا  وا 
االجتماعية، بيدف إنجاز وظائف اإلعالم لغرض ضمان عالقات التواصل مع 

 الجميور، عبر وسائل اإلعالم الحديثة أو المتوفرة لدى الييئة المعنية((

 الييئة:-1

كيان ىيكمي يتكون من مجموعة أفراد ذوي اختصاصات متنوعة وينتمون إلى  ىي
مرجعيات مختمفة تشمل قطاعات عدة، وتتمتع ىذه الييئة بشرعية قانونية 

دارة عمميات إعالمية، فاليدف األساس  ومعنوية وتشرف عمى تخطيط وتنظيم وا 
نظمة وبما يحقق من التنبؤ والتخطيط ىو التحكيم في صنع المستقبل اإلداري لمم

أفل النتائج، في حين يمثل التنظيم حاجة ماسة في ما يخص اإلعالم عن طريق 
وجود تنظيم إعالمي أقل ترىاًل وأكثر اتساقًا ويتمتع بقدرة الوصل إلى جماىير أوسع 

 مساحة وأكبر حجمًا وأكثر استجابة مما ىو قائم.

 العمميات اإلعالمية:-2

تي تعرف في جمع المعمومات، معالجة المعمومات ويقصد بيا المراحل الثالث ال
عادة توزيع المعمومات وإلخبار عنيا.  وا 

 ىدف اإلدارة: إنجاز وظائف اإلعالم:-3

 ( أربع عشرة وظيفة رئيسية وفرعية لإلعالم ،فيما حدد  شرام حدد)

) السويل ( أربع وظائف رئيسة تتمثل في : وظيفة المراقبة أو اإلشراف ، ووظيفة 
 العالقات المتبادلة  ، ووظيفة نقل التراث االجتماعي ،ووظيفة الترفيو . تنمية

 



 غرض اإلدارة اإلعالمية : -4

ينصب غرض اإلدارة اإلعالمية عمى ضمان عالقات التواصل مع الجميور بواسطة 
إعالميو عن األحداث والوقائع والفعاليات ، ومن ثم دفعو إلى تبني المعطيات 

الجديدة ، فاالتصال الحديث استطاع التأثير عمى الفرد سموَكا  اإلنسانية والثقافية
ومعتقٌدا و ثقافة عن طريق البرامج واألنواع اإلعالمية التي تقدميا وسائل اإلعالم 
يوميًا ، وبذلك يتطابق غرض اإلدارة اإلعالمية مع أىدافيا التي يتضمنيا التعريف 

 المعني .

 وسائل اإلعالم: -5

ئل اإلعالم الحديثة والمقروءة والمسموعة والمرئية ووكاالت والمقصود بيا وسا
 األنباء.

نجد في كل ما سبق ذكرة أن ىذه التعريف اقترب نوعًا ما من منطق البحث ىذا، 
فاإلدارة أإلعالمية بمفيوميا العام تقتضي ان تحيط بكل ما يخص العممية 

ذ أفضل السبل اإلعالمية، وان تستوعب في عمميا وظائف اإلعالم، وأن تتخ
 والوسائل لتصل إلى اليدف الذي جاءت من أجمو الرسالة اإلعالمية.

ويمكن تعريف اإلدارة اإلعالمية بأنيا : عممية ُتعنى بتحقيق أىداف وسائل اإلعالم 
وتنميتيا عن طريق ىيئة تمتمك القدرة عمى ذلك وفق أساليب إدارية حديثة تتالءم 

 مع طبيعة العمل اإلعالمي.

 

 

 



 إلمكان تحديد عناصر تعريف اإلدارة اإلعالمية وىي: وبا

 عممية تستند إلى جمع ومعالجة وتوزيع المعمومات.-1

ثل أىداف اإلعالم التي تعنى اإلدارة اإلعالمية بأىداف وسائل اإلعالم والتي تم-2
( وآخرون فضاًل عن تنميتيا عن طريق ثالثة اتجاىات  سويلال ام( )حددىا) شر 

 تكنولوجية.مادية وبرية و 

ويقصد بالييئة وجود تنظيم إداري يتناسب مع الييكميات المناسبة لممؤسسات -3
اإلعالمية، وىذه الييئة تتولى ميمة إدارة عمميات اإلعالم عن طريق التخطيط 
والتنظيم والتوجيو والرقابة والقدرة عمى اصدار القرارات المناسبة، وتتكون ىذه 

ين يمتمكون القدرة عمى إدارة المؤسسة الييئة من مجموعة األشخاص الذ
 اإلعالمية باالتجاه الصحيح.

اعتماد اإلدارة اإلعالمية أساليب إدارية حديثة تتمثل في المرونة والالمركزية -4
والمشاركة التي تتالءم مع طبيعة العمل اإلعالمي التي تحتم وجود مساحة من 

اإلعالمية، ىذه الحرية التي تتيح الحرية يتحرك ضمنيا العاممون في المؤسسة 
مرونة في العمل بعيدة عن البيروقراطية ومشاركة المستويات اإلدارية في القرار 

 في األمور التي تخص العمل داخل المؤسسة.

 
 


