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 المرونة في اإلدارة اإلعالمية :

إن الالمركزية في العمل تتيح إنشاء تنظيم إداري مؤقت لكل مشروع تقوم به الهيئة 
وهذه التنظيمات تكون هي األخرى نشاطها ال مركزيُا فنالحظ ازدياد أو المؤسسة ، 

المرونة داخل المؤسسة ازديادًا كبيًرا ، وهذه المرونة هي االَلية المثالية التي على 
اإلدارة اإلعالمية اعتمادها داخل المؤسسة ، إذ تتيح هذه المرونة توزيع المسؤوليات 

 ستقاللية ، وهذه تنش  في إطار الهياكل الرأسية على نطاق واسع فتزداد تبعًا لتلك اال

فالمرونة والقدرة المستمرة على التطوير وتقديم ابتكارات جديدة هي من سمات 
اإلدارة الحديثة أو العصرية لما تقدمه من إنتاج وخدمات تحفظ للمؤسسة قدرتها 

 التنافسية في السوق  

 اَلية المشاركة في القيادة :  

الدراسات أثبتت أهمية )المشاركة( في أتخاذ القرارات من جانب  هناك العديد من
المرؤوسين ومدى ارتباطها بفاعلية المؤسسة ولكن هذا ال يعني عدم وجود سلطة 
مركزية التخاذه ، بل إن المشاركة قد تعني تغير الموقف إلى درجة دنيوية من 

 المركزية بل من درجة قصوى عالية من المركزية 

اإلعالمية تجلت المشاركة في الطلب المتزايد الذي أعرب عنه  في المؤسسات
الصحفيون في بعض البلدان بالمشاركة في عملية  اإلدارة وانهاء احتكار اتخاذ 
ً لحريتهم وفرصة  القرارات من قبل السلطة العليا، الذي يرى فيه الصحفيون انتهاكا

وفي كيفية ذلك وتقديم وجهة لتقديم المبادرات والبت في المسائل التي تتم تغطيتها 
نظرهم الخاصة، والمشاركة بصفة عامة الى جانب رؤساء التحرير في اتخاذ 
القرارات بصورة جماعية، فقد أدى إقامة نظام اإلدارة الذاتية في مشروعات اإلنتاج 
في بعض البلدان إلى امتداد نطاق هذه النظام إلى وسائل اإلعالم، وتعد يوغسالفيا في 

ً مشاركة فئات  الستينات وبيرو في أوائل السبعينات مثالين على ذلك يوضحان ايضا
اجتماعية مختلفة في عملية اتخاذ القرارات، وفي بلدان اخرى نذكر منها فرنسا 
وايطاليا والبرتغال وغيرها، عكست إقامة رابطات المحررين ومجالس أو لجان 

الب غير المطالب المادية التحرير اهتمام العاملين في مجال االتصال بتقديم مط



الصرفة، وتتمثل هذه التحركات في ضمان حق المشاركة الجماعية في إدارة وتوجيه 
 المشروع، وفي تحديد نوعية ما ينتجه من معلومات 

 أن يلم المدير اإلعالمي بمهارة اتخاذ القرار 

ي والتي يعد القرار يكل المراحل التي يمر بها من المسائل المهمة في العمل اإلدار
يتوقف عليها اختيار بديل من البدائل المتاحة، وتعد مهارة اتخاذ القرار من أهم 
المهارات المهمة في حياة اإلنسان على مستواه الشخصي والعائلي وعلى مستوى 
مؤسسته، إذ يتخذ اإلنسان قرارات عديدة تختلف اهميتها وت ثيرها عليه وعلى من 

على المستوى الشخصي والعائلي قرارات ذات  حوله، اذ تعد القرارات المذكورة
ت ثير محدود الرتباطها ب شخاص معينين، أما القرارات التي تخص عمله أو مؤسسته 
فهي قرارات لها عالقة  بمجموعة أكبر من األشخاص أو العاملين أو المستفيدين من 

 خدمة المؤسسة 

ليات المهمة التي يتوقف لذلك نجد أن عملية اتخاذ القرارات داخل المؤسسة من العم
عليها نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها، وبما أن إصدار القرارات إحدى وظائف 
اإلدارة، نجد أن نجاح هذه اإلدارة هو في قدرتها على اتخاذ القرار المناسب وفي 
الوقت المناسب، والمؤسسات اإلعالمية كغيرها من المؤسسات يكمن أحد جوانب 

ارة هذه اإلدارة في اتخاذ القرارات المناسبة، ولكن المس لة التي نجاح إدارتها في مه
تثار هنا هي أن مهمة اتخاذ القرار في المؤسسات اإلعالمية لها حساباتها الخاصة 
التي تتعلق بوجود هذه المؤسسات وتنميتها وتطورها  األكاديمية ومدة الخبرة الالزم 

لبعد اإلداري تكمن في أنه يوفر لنا توافرها للممارسين في هذا المجال  وأهمية ا
استخداماً أمثل للموارد البشرية والموارد الطبيعية فيصبح لرأس المال البشري القدرة 
على االبتكار واالنطالق والكفاءة والحماس إلحراز التقدم والتغلب على المشاكل كلها 

 المتعلقة بالتنمية 

 األنشطة اإلعالمية واألنشطة اإلبداعية 

ملكة اإلبداع عند اإلنسان منذ القدم وقد ظهرت عبر األساليب التي عبر فيها عرفت 
اإلنسان عن أحالمه واَماله وأفكاره وفي تواصله مع االَخرين  وحين اهتدى اإلنسان 

إلى اللغة والخط والرسم واإليقاع اهتدى إلى سبيل يحقق معه وجوده المتفاعل مع 
بداع يمثل دوًما القدرة الخالقة على ابتكار الجميل االَخرين ومع البيئة ، لهذا كان اإل

والممتع والمفيد الذي يعبر عن تفاعل اإلنسان مع بيئته ليقدم رؤيا جديدة سواء كانت 
كلمة أم رسًما أم ايقاًعا أم نحتًا أم غير ذلك من أشكال التعبير الحديث كالسينما 

وطموحاته أو باحثًا عن والتلفزيون ، معبًرا فيها عن مجتمعه وهمومه وأمانيه 



المطلق، وهو يحمل معه دوًما صورة للحاضر وتعبيًرا عن الحياة باستمرار 
واستشرافًا للمستقبل، ولذلك كانت األعمال اإلبداعية الخالدة تحمل معها سمات 

مشتركة ذات طابع إنساني تطرح قضايا إنسانية ال تموت لتكون تعبيًرا عن واقع 
لذلك يمكن أن نقول إن اإلبداع يعتمد على جهد اإلنسان  اإلنسان وحامه واَماله،

 ومهارته الشخصية


