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 : مخصالم
أصبحت المؤسسات اإلعالمية مقياسًا لتطور المجتمعات المعرفية . عبر طرؽ إدارية منظمة ذات 

تستوعبيا المؤسسات اإلعالمية اجتماعيا واقتصاديا تؤكد عمى أىمية اإلدارة الجيدة سياقات يمكف اف 
.وعمى   عالميةاإلالتي تأخذ في االعتبار المبادئ األساسية والتي يمكف دمجيا مع المؤسسات  

القيادات االىتماـ بخصوصيات االدارة وطبيعة الموارد البشرية والحاجة إلى اإلدارة الحقيقية . حيث 
الدور الميني والرقابي داخؿ  وباألخصعمى المفيـو والمبادئ االساسية في عمـ االدارة  الباحثةركزت 

عات ا لحضارية والثقافية واالعالمية في المؤسسات االعالمية التي تعد ركيزة اساسية في بناء المجتم
او الرقمية في سرعة انتشار  االلكترونيةساىمت في تطور تكنولوجيا المعمومات  ناجحةظؿ ادارة 
 .مختمؼوتداوليا عبر رسائؿ في اشكاؿ  المعرفةاو  المعمومةالخبر او 

 .الكممات المفتاحية : )اإلدارة، المؤسسة اإلعالمية، اإلدارة اإلعالمية(
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Abstracts: 

Media institutions have become a measure of the development of knowledge 

societies. Through organized administrative methods with contexts that 

media organizations can absorb socially and economically, stressing the 

importance of good management that takes into account the basic principles 

that can be combined with media organizations. Where the researcher 

focused on the concept and basic principles in management science, 

especially the professional and supervisory role within the media institutions, 

which is a basic pillar in building civilized, cultural and media societies in 

light of a successful management that contributed to the development of 

electronic or digital information technology in the rapid spread of news, 

information or knowledge and its circulation through Messages in different 

forms. 
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 المقدمة: 
( .   2005اإلدارة عمـ وفف يساىـ بنجاح اي مؤسسو او شركة او منظمو )نور الديف, 

لكف الطبيعة المختمفة لمنشاط قد تنعكس عمى االدارة وانواعيا واشكاليا . )محمد, 
 (  ، وينعكس ذلؾ في طريقة2020

ـ ، وبالتالي إدارة ىذه المؤسسات وأىدافيا وطرؽ تحقيقيا نظًرا لطبيعة مينة اإلعال 
تحتاج المؤسسات اإلعالمية لموارد بشرية ذات ميارة بالعمـو اإلدارية )عمى سبيؿ 
المثاؿ( ال يمكف أف يحؿ مشاكؿ المؤسسة الصحفية التي تحتاج إلى المرونة في 
إصدار القرارات وسرعة اتخاذىا والقدرة عمى حؿ المشكالت السريعة والمتتالية 

إلدارية والفنية والتحرير في مؤسسة صحفية كما أف المشاكؿ والمتداخمة بيف األقساـ ا
التي تواجو المخرج )راديو أو تمفزيوف( ليست مثؿ مشاكؿ مصنع اإلطارات او شركات 
النقؿ فيي مشاكؿ مف نوع خاص. تتطمب إلى المرونة والسرعة مف جانب مدير 

وافؽ مع ىذه مؤسسة إعالمية. فمف المفترض أف يسعى إنشائيا إلى تحقيؽ ىدؼ يت
الطبيعة لذلؾ  فإف المؤسسة اإلعالمية التي تيدؼ إلى اإلعالـ والتوجيو والترفيو ... 

( ، ستختمؼ عف مؤسسة أخرى تيدؼ إلى التعميـ ، مثؿ Holyfield 2015إلخ ) 
الجامعة أو إنتاج الخضار ، مثؿ المزرعة .. يمكف اعتبار كؿ مف ىذه المؤسسات 

 عينة ، وبالتالي يختمؼ شكؿ إدارتيا وفًقا ليذه الطبيعة.بمثابة مؤسسة ذات طبيعة م
حيث تناولت الباحثة في الفصؿ االوؿ االطار العاـ بالدراسة وتضمف مشكمة البحث 

. اـ  السابقةواىميتو واىدافو ومنيجيتو وادوات جمع البيانات اضافة الى الدراسات 
ىا في عمؿ المؤسسات االعالمية الفصؿ الثاني فتناوؿ مفيـو االدارة وتعريفاتيا وفوائد

وكذلؾ الدور الميني لمموارد البشرية ومياراتيـ االعالمية ودورىـ الرقابي في انجاح 
 والسريعة الصحيحةالعمؿ االداري وتحقيؽ االىداؼ التي ينتظرىا الجميور بالطريقة 

 معية آوالساو  والمرئية المقروءةالتي تساعدىـ عمى فيـ والتحميؿ عبر وسائؿ االعالـ 
البصرية او االلكترونية او الرقمية واخيرا توصمت الباحثة الى جممو مف االستنتاجات 

 تضمنت اىداؼ مبادئ وقواعد االدارة داخؿ المؤسسة االعالمية .
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  .أوال :مشكمة البحث
تكمف اىمية االدارة في المؤسسات المعموماتية واإلعالمية عف غيرىا مف المنظمات 

ة او الرياضية الخ ... لما تمعبو مف دور بارز وأساسي في تنظيـ والشركات التجاري
ا ورسالتيا داخؿ المؤسسة االعالمية اىدافالعمؿ االداري والتي تسعى جاىدة لتحقيؽ 

والتي تبرز الدور الميني والرقابي وطبيعة  المتبعةعبر القوانيف والتعميمات واإلجراءات 
والمؤسسات االعالمية حيث تسعى جاىدة لتقديـ سمبيا وايجابيا عمى النشاطات  تأثيرىا

 خدماتيا عبر رسالتيا االعالمية .
 .أهمية البحث  : ثانيا

تأتي أىمية البحث في اظيار الدور  اإلداري  في المؤسسات اإلعالمية والنشاطات 
المختمفة التي تعكس شكؿ تمؾ اإلدارة والميارات التي تحتاجيا المؤسسات اإلعالمية 

الى اكثر مف ميارة كالتسميح بقواعد  العموـ  اإلدارية اضافتا الى المرونة  فيي تحتاج
والسرعة  في اتخاذ القرارات  ،والميارة في نشر وتسويؽ الرسالة اإلعالمية . مع 
اختالؼ دور وأىداؼ ونشاطات المؤسسات التعميمية او االعالمية عف غيرىا مف 

 ية المؤسسات او المنظمات الرياضية او التجار 
 ثالثا : اهداف البحث 

 ييدؼ البحث الحالي  الى  التعرؼ عمى:
 مفيـو المؤسسة اإلعالمية وخصائصيا وانواعيا .-1
 الدور الميني والرقابي في المؤسسات اإلعالمية .-2
 الموارد البشرية االدارية والفنية التي يجب اف تعمؿ داخؿ المؤسسة االعالمية.-3
 االعالـ واالتصاالت . الجانب الميني لعمؿ ىيئة-4
 الدور الرقابي لييئة االعالـ واالتصاالت .   -5

 رابعا : تساؤالت البحث 
 جؿ تحقيؽ اىداؼ البحث تـ وضع التساؤؿ التالي :أل
 ىو مفيـو المؤسسة اإلعالمية  وماىي خصائصيا وانواعيا ؟. ما -1
 ؽ  ؟ما الدور الميني والرقابي في المؤسسات اإلعالمية في العرا -2
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ماىي الموارد البشرية االدارية والفنية التي يفترض  اف تعمؿ في  المؤسسة  -3
 االعالمية.؟

ما الجانب الميني لعمؿ ىيئة االعالـ واالتصاالت  في المنطقة الجنوبية بجميورية  -4
 العراؽ؟.

الدور الرقابي لييئة االعالـ واالتصاالت في المنطقة الجنوبية بجميورية  ام  -5
 راؽ؟الع

 خامسا:  حدود البحث :
الحدود الموضوعية :تقتصر الحدود الموضوعية عمى اإلدارة في المؤسسات -1

 اإلعالمية 
الحدود المكانية : تقتصر الدراسة عمى ىيئة االعالـ واالتصاالت في المحافظات -2

 الجنوبية مف جنوب العراؽ .
 .2022-2021الحدود الزمانية : تشمؿ الدراسة العاميف  -3

 سادسا :منهج البحث :
اتبع المنيج الوصفي الوثائقي لجمع المعمومات بكافة اشكاليا األولية والثانوية التقميدية 

 وااللكترونية وذلؾ مف خالؿ جمع المعمومات وتنظيميا بشكؿ منطقي . 
 أداة جمع البيانات  –سابعا 

 رونية والتقميدية .استخدمت في الدراسة مصادر المعمومات بكافة اشكاليا االلكت- -1
( أسئمة وجية 5المقابمة : تـ اعداد أسئمة مقابمة تتعمؽ بعمؿ الييئة بمغ عددىا  ) -2

 الى مدير ىيئة االعالـ واالتصاالت  في المنطقة الجنوبية مباشرتا . 
كما أجريت مقابالت أخرى مع السيد مدير الييئة تتعمؽ بالكوادر الوظيفية والمستمزمات 

الييئة فضال عف األبنية والتجييزات والتطبيقات البرمجية المستخدمة مف المتوفرة في 
 اإلدارة في أداء اعماليا 

 كذلؾ تمت مقابمة عدد مف موظفي الييئة لمتعرؼ عمى مياـ أعماليـ وواجباتيـ
 االستبانة :-3

 لغرض تحقيؽ اىداؼ البحث تـ اعداد استبانة   خاصة بييئة االعالـ واالتصاالت .
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( موظفا وموظفة مف ىيئة 67العينة  :  اما عينة الدراسة فقد بمغ عدد افرادىا )– 1-8

االعالـ واالتصاالت في المنطقة الجنوبية . موزعيف عمى المحافظات الجنوبية بشكؿ 
 ( 1الذي يظيره الجدوؿ ) 

 (1الجدول )
 عينة  البحث من موظفي  هيئة  االعالم واالتصاالت موزعين حسب  المحافظة

 العدد                  وظفو الييئة م ت
موظفو  ىيئة االعالـ واالتصاالت في محافظتي  البصرة  -1

 38 وميساف 
موظفو ىيئة االعالـ واالتصاالت في محافظة ذي قار  -2

 29 
 67 المجموع 

 اإلدارة اإلعالمية : التعريؼ والمفيـو  والفوائد .-1
 أوال :   تعريؼ اإلدارة اإلعالمية :

تعريؼ اإلدارة اإلعالمية بانيا "مجموعة األساليب واألنشطة الرقمية الجديدة التي  يمكف
تمكننا مف انتاج المحتوى اإلعالمي بمختمؼ اشكالو ونشره واستيالكو بواسطة األجيزة 

 االلكترونية المتصمة باألنترنت وغير متصمة "
ترونية اإلعالمية ( اإلدارة االلك2017كما ورد في تعريؼ لدى وزاع محمد )محمد، 

"تعني ىي اإلدارة االلكترونية الشاممة التي توظؼ جميع الطاقات المتاحة مف موارد 
بشرية ومادية وتقنيات وبرمجيات حديثة مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا وتقديـ خدماتيا لزبائنيا 
بفعالية اكثر وجيود وتكمفة اقؿ بما يعزز قدراتيا التنافسية في مواجية المؤسسات 

ثمة ويوفر ليا إمكانية السبؽ في اتخاذ القرار مما يفتح ليا افاؽ التطور والنمو المما
 (Ameri ،2018وتحقيؽ التميز ".  )
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 ثانيا :  معنى اإلدارة:
عمى انيا " ىو القدرة عمى اتخاذ القرارات اإلدارية وتسيير العامميف  اإلدارةيمكف تعريؼ 

األجيزة وما يتضمنيا مف ىياكؿ تنظيمية  بكفاءة " والقدرة عمى "استخداـ الجياز او
وتشريعات او أنظمة ضابطة ومواد وعدد وامواؿ ميزانية او موارد مالية، وأخيرا الكادر 
الوظيفي الذي يشكؿ العنصر البشري في االدارة، بإدارة، فنية ، وتنفيذية أي يشتمؿ 

 (2017عمى عناصر )تشريعية ،مادية ومالية ،وبشرية(.  )الطيب، 
ضا يمكف تعريؼ االعالـ  حيث توجد تعريفات كثيرة وىناؾ مف يعرفو حسب وأي

الغرض منو  فيعرؼ "بأنو اىـ وابرز أدوات المعرفة التي استخدميا االنساف ليعبر بيا 
عف حرياتو ويصوف بيا حقوقو وبذلؾ يكوف االعالـ ىو العبير الصادؽ عف 

 (2020الديمقراطية ") حساف ،
 ة اإلعالمية :ثالثا : مفهوم المؤسس

تعتبر المؤسسات اإلعالمية ىي كياف اجتماعي ييدؼ الى  تحقِّيؽ مجموعة  مف 
األنشطة او االىداؼ المميزة  مف قبؿ االفراد  الذيف يؤدوف أدوارىـ وفؽ قواعد  منسقة 
ومعروفة إدارًيا وضمف حدود منضبطة و واضحة ، وىي بمثابة   حمقة وصؿ توفر 

مع مجتمعيـ، و كذلؾ تدعـ بدورىا المؤسسات المدنية  و توفر قنوات لربط األفراد  
خدمة لممجتمع وأفراده كؿ حسب  امكانياتو واحتياجاتو ,اف الذيف  يستخدموف وسائؿ 

(  2021االعالـ ليسوا سمبييف لكنيـ يقوموف بعمميات التفسير واالدراؾ  )الصوالحة، 
عممية دائرية وليس خطية وثـ العمؿ  وانتقاؿ الرسالة اإلعالمية فأف عممية االتصاؿ ىي

عمى المعرفة المسبقة بخصائص المتمقيف مف خالؿ االىتماـ بيـ حيث اىتمت 
الدراسات في ىذه الفترة بالجميور باعتبار اف عممية االتصاؿ الجماىيري  تكوف اكثر 
تعقيدا فأف المصدر مؤسسة كاممة وليس فردا ليا قواعدىا وعالقاتيا وتنظيميا ، واف 
المتمقي أيضا مؤسسة كاممة وليس فردا ليا عالقاتيا وتنظيماتيا وقواميا  في المجتمع  
بؿ المتمقي جماىير غفيرة ومتباينة ،كذلؾ القنوات اإلعالمية  كثيرة ومتباينة ومتنافسة 
أيضا حيث بدأ  االىتماـ بالمتمقي والمعرفة المسبقة بيـ بؿ أيضا قد تتجاوز السعي 

ر لوسائؿ االعالـ المباشر ودور المؤسسات اإلعالمية واجراء لموقوؼ عمى التأثي
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تحميالت شاممة لمضاميف وسائؿ االعالـ وعمميات التأثير المتبادؿ بيف وسائؿ االعالـ 
والمؤسسات األخرى وىذا يعني اف التركيز عمى القائميف باالتصاؿ في المؤسسات 

عوامؿ  دريبيـ وبعض اإلعالمية مف حيث خصائصيـ االجتماعية وخمفياتيـ  وت
األخرى التي قد تؤثر في ادوارىـ وأسموب أدائيـ  وذلؾ الف اإلنتاج  السيسيولوجيا 

اإلعالمي ىو نشاط جماعي وليس جيد فردي   وىذا يعني اف اف التحميؿ 
لمقائميف باالتصاؿ يجب اف يكوف في االعتبار البنية االجتماعية التي   السوسيولوجي

 (Abdelli ،2022عالمية .  )تعمؿ بيا المؤسسة اإل
 رابعا : فوائد وسائل االعالم:

اف وسائؿ االعالـ تتيح حرية التعبير اذ تعطي الحؽ لمصحفييف في إيضاح الحقائؽ 
لمجميور ويسمح بتداوؿ المعمومات، لكف المعمومات المعروضة في الوسائؿ اإلعالمية 

دـ مياراتو واف يكوف حكيما منيا الصحيحة ومنيا المضمؿ لذا فعمى الجميور اف يستخ
 في التحميؿ لموصوؿ الى الحقائؽ، ومف مزايؿ وسائؿ االعالـ نذكر ادناه بعض منيا:

 االطالع عمى أحدث األخبار: -1
اف وسائؿ اإلعالـ تتيح أحدث المعمومات ألي شخص يسعى لمعرفة ما يدور حولو، 

دـ اختيار الطريقة المفضمة كما تتعّدد وتتنوع وسائؿ واشكاؿ اإلعالـ إذ ُيمكف لممستخ
لديو لمحصوؿ عمى المعمومات واألخبار سواء كاف ذلؾ باستخداـ تطبيقات اليواتؼ 
الذكية او الراديو او القنوات التمفزيونية حيث إّف وسائؿ اإلعالـ متوفرة لتزويد الفرد بما 

 يحدث في العالـ بطريقة مناسبة.
 تشكيل رأي عام: -2

اإلعالـ في التأثير بالرأي العاـ حوؿ قضية محددة، ومثاؿ حيث تنوعت أشكاؿ وسائؿ 
عمى ذلؾ تشكيؿ الموقؼ السياسي تجاه قضايا ما، ومف خالؿ الوقوؼ عمى محتويات 

 المنشورات عبر الوسائؿ اإلعالمية   وتحميميا والتفكير فييا لحيف.
 الوصوؿ الى تفسير مقنع لمفرد.
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 التنوع في مصادر االتصال واالعالم: -3
ىذا يحقؽ أكبر قدر ممكف مف المواد اإلعالمية واالخبار وبأشكاؿ متنوعة ففي السابؽ 
كاف الكتاب الوسيمة الوحيدة المسيطرة عمى الساحة اإلعالمية وأيضا الثقافية في تحقيؽ 
االتصاؿ بالجميور عف بعد، في حيف ظيرت الوسائؿ المتنوعة األخرى وفرضت حالة 

 (2019يما  )احمد، التنافس الشديدة فيما بين
 لكسب واستحواذ ثقة الجميور.

 الخطاب اإلعالمي وسرعة ايصاله الى الجمهور:-4
بعد اف كاف الكتاب المطبوع والصحيفة يمراف بمراحؿ اإلنتاج المتعددة قبيؿ اف يصال 
لمجميور، ظيرت اإلذاعة والتمفاز إليصاؿ االخبار واالحداث مف موقع حدوثيا بفوارؽ 

د تذكر، وىو ما اخذ صفة االنية في تشر االخبار التي ليا بعد كبير في زمنية ال تكا
 التأثير في ردود أفعاؿ الجميور وسرعة االحداث وتالحقيا.

جميور الصدفة: حيث ظير جميور الصدفة الذي يتمقى   الخبر او المعمومة عف  -5
تكوف طريؽ الصدفة، فحيف ما يبحث المشاىد او المستمع لمحطة او برنامج ما 

الفرصة مؤاتيو ليكوف واحدا مف جميورىا الدائميف في وقت الحؽ، وىذا االمر يؤثر 
 كثيرا في طرائؽ عرض الخبر وصياغتو بما يحقؽ الغاية المرجوة.

اقتساـ المياـ بيف وسائؿ االتصاؿ واالعالـ: حيث تؤدي كؿ منيا دورا لمتأثير في  -6
ئؿ السائدة التقميدية عف الساحة اإلعالمية، المتمقيف فأف الوسيمة الجديدة ستمغي الوسا

لكف واقع الحاؿ يؤكد عدـ صحة ىذه التوقعات، وعمى سبيؿ المثاؿ نذكر توقع الكثير 
اف الصحافة المطبوعة بطريقيا الى االنقراض بسبب توجو الجميور لمصحافة 

 ( 2015االلكترونية وازدياد اعداد قرائيا الى المالييف.  )العاني، 
 ائؼ االتصالية لممؤسسات اإلعالمية   وأىدافياالوظ -2

 أوال :الوظائؼ االتصالية  لممؤسسات اإلعالمية: 
اف عمؿ المؤسسات اإلعالمية في عالمنا اليوـ في اقتصاد ديناميكي، فأف التغيير ىو 

 القاعدة وليس االستثناء واف ىذا:
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السياسية او التغيير في كؿ الجوانب يحدث سواء في الجوانب االقتصادية او 
االجتماعية او التكنولوجية، والتغيير قد يحدث بصورة شاممة او فجائيا او قد يحدث 

 تغييرا تدريجيا.
وعميو فأف اإلدارة الناجحة في المؤسسات اإلعالمية ىي التي تستطيع اف تتعامؿ مع 
 التغييرات التي تطرا بصورة مفاجئة وتضع ليا استراتيجية مالئمة لتحقيؽ أىدافيا،
ويمكف ىنا التعريؼ بالوظائؼ األساسية لممؤسسات اإلعالمية وىي تتحدد بأربعة 

 جوانب ىي:
االعالـ: حيث يعمؿ االعالـ عمى تزويد الجميور بالحقائؽ الثابتة والمعمومات  -أوال

 الصحيحة، وذلؾ بيدؼ نشر الوعي السياسي والثقافي واالجتماعي واالقتصادي.
ثير في الجميور ومحاولة اجتذابو نحو خدمات وسمع اإلعالف: يسعى لمتأ –ثانيا 

معينة، فأف العنصر الميـ الذي يستخدمو اإلعالمي لتأثير ىو" اإليحاء" حيث انو 
 يخاطب العواطؼ والغرائز واالنفعاالت وليس عقؿ االنساف وفكره.

الدعاية: اف التأثير في عقيدة الجماىير ىي ىدؼ الدعاية حيث تستخدـ  -ثالثا 
فة مف اجؿ اف تؤمف الجماىير بفكرة او عقيدة او مبدأ معيف، وقد تأخذ الدعاية العاط

 الطابع الديني او السياسي او االجتماعي.
العالقات العامة: اف الوظيفة اإلدارية التي مف خالليا يتـ االتصاؿ اإلعالمي -رابعا

الى التفاىـ  التي تعكس مجموعة الجيود القائمة والمستمرة والمقصودة مف اجؿ الوصوؿ
 (2008المتبادؿ بيف الجميور والمؤسسة.  )اسعد، 

 ثانيا :اىداؼ المؤسسات اإلعالمية:
،مرئية، مسموعة ( بغض النظر  مقروءةالمؤسسات اإلعالمية بأنواعيا سواء كانت ) 

عف االختالؼ في المجاالت الخاصة او العامة التي تقدـ لمجميور اإلعالمي ، تيدؼ 
ألىداؼ والغايات التي تساىـ التي تكوف ضرورية  في وضعيا لتحقيؽ مجموعة  ا

ضمف الخطة والسياسة اإلعالمية التي تكوف ضرورية ألجؿ التأثير بالجميور 
 اإلعالمي ، اف اىـ ىذه األىداؼ ىي :
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النمو: السعي لتطوير المؤسسة اإلعالمية فيو اليدؼ المرجو تحقيقو بغض  –أوال 
اإلعالمية، كما تيدؼ الى تحقيؽ األرباح المادية  النظر عف حجـ ونشاط المؤسسة

المتخصصة، اضافتا الى السعي لمقياـ بالدور االجتماعي بالنسبة "لمجميور اإلعالمي 
 "سواء كاف الجميور داخمي او خارجي.

المسؤولية االجتماعية: يقصد بو مدى قدرة المؤسسات اإلعالمية عمى تحمؿ –ثانيا 
مع بكافة انماطو، اضافتا لسعييا بشكؿ مستمر لالرتقاء المسؤولية كامال في المجت

بالمجتمع والمجاالت التي تؤثر فيو ،، حيث اف المؤسسات اإلعالمية ال تسعى فقط 
 لتحقيؽ المجاالت المادية والربحية بؿ تسعى أيضا الى تحمؿ المسؤولية االجتماعية.

دية التي ممكف الحصوؿ عمييا الربحية: ويقصد بو ىنا السعي لتحقيؽ العوائد الما–ثالثا 
مف خالؿ األداء الصحفي او األنشطة اإلعالمية والتي تقوـ بيا المؤسسة اإلعالمية 
بكؿ أنواعيا. حيث تحصؿ عمى األرباح مف الممارسات الفعمية والعممية لمحتوى 
الصحافة، اضافتا لقدرتيا عمى إقامة األنشطة المعاصرة لموسائؿ اإلعالمية، كؿ ذلؾ 

 حفاظ عمى انجاز المؤسسة اإلعالمية ونشاطاتيا ومياميا بشكؿ سيؿ.مف ال
االستمرارية: اف اليدؼ األساسي ىو التركيز عمى المنافسة فيما بيف المؤسسات  -رابعا

 اإلعالمية المتنوعة حيث يرتبط ىذا اليدؼ بتحقيؽ األرباح المادية. 
تحقيؽ األنشطة والوظائؼ تحقيؽ الوظائؼ واألنشطة المنظمة: اف السعي الى  -خامسا

التي تؤكد عمييا المؤسسات االعالمية والمنظمات اإلخبارية بشكؿ عاـ، حيث يتـ 
انجاز المياـ المطموبة مف المؤسسات اإلعالمية والتركيز عمى استعماؿ الوظائؼ 
اإلدارية وتحقيؽ االستفادة منيا في كافة المراحؿ سواء كانت في مرحمة )االعداد او 

العمؿ عمى -و التوزيع او التحرير او اإلعالف او الطباعة او النشر( سادسااإلنتاج ا
اخبار المجتمع بما يحصؿ مف احداث ىامة لالطالع عمييا، والتعريؼ بما موجود مف 

 (2021خدمات اجتماعية وارشادىـ الى استخداميا.  )ميدي، 
 تقديـ برامج لمتسمية والترفيو  -سابعا
 تمع وتحفيزىـ في تحقيؽ النشطات التنموية الذاتية تشجيع افراد المج -ثامنا
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تعميـ افراد المجتمع الميارات المعرفية مف خالؿ تقديـ البرامج التعميمة لينو  –تاسعا 
 بأنفسيـ ومجتمعيـ.

تيدؼ البرامج اإلذاعية الى تحسيف وتغيير السموؾ في المناطؽ المعزولة  -عاشرا
 (2021والريفية. )الصوالحة، 

 المهني والرقابي في المؤسسات اإلعالمية  الدور -3
 أوال : الدور المهني في المؤسسات اإلعالمية:

العمؿ االعالمي يتطمب توفر وجود ميارات مينية باإلضافة  الى مقدرة عمى التنفيذ 
،ليستطيع القائـ عمى عممية االتصاؿ مف ايصاؿ الرسالة اإلعالمية  لمجميور بميارة  

ف مجرد فيـ لممعمومات  و فيـ المبادئ، حيث اف المكمؼ انجاز عالية تختمؼ ع
باالتصاؿ قد يكوف عمى معرفة بالمعمومات والمبادئ  ولكف يصعب عميو تطبيقيا وفي 
ىذه الحالة ال يكوف ماىرا  فالميارة ىنا يمكف تعريفيا "ىي القدرة عمى التطبيؽ وىي 

ي أيضا القدرة لمعمؿ مع أعضاء معرفة التنفيذ واألداء وخبرة بيما ومقدرة عمييما " وى
المؤسسات اإلعالمية ، والغاية ىو  تحقيؽ ىدؼ معيف ويمكف عف طريؽ الممارسة 

 (.Van Leuven, 1991والتطبيقات الميدانية والتدريب يتحقؽ الوصوؿ الى الميارة ) 
ة وىنالؾ ميارات احترافية تمكف القائميف باالتصاؿ مف إنجاز ميماتيـ المينية واإلعالمي

 مف خالؿ:
 حب االستطالع:-1

اف حب االستطالع يعد مف المصادر الميمة لمقائميف باالتصاؿ حيث انيـ يربطونيا 
باألحداث المتمثمة بحاجاتيـ بدافع حب الظيور والمغامرة وبدافع الشيرة، وألجؿ خمؽ 

از حالة التنافس والتحدي لدى القائميف باالتصاؿ ال بد مف وجود احداث تدفعيـ الى ابر 
مياراتيـ فاذا كانت الميارات سيمة فأنيا تؤدي الى حالة مف الممؿ   في حيف تؤدي الى 

 اإلحباط اذا كانت صعبة.
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 : التغذية الراجعة: 2
تسعى التغذية الراجعة الى زيادة التنافس عند القائميف باالتصاؿ حيث انيا تقوـ عمميـ 

د المبذوؿ لتحقيؽ األىداؼ، وذلؾ مف وانجازاتيـ اإلعالمية والسعي لممحافظة عمى الجي
 خالؿ ردود أفعاؿ الجميور تعمؿ عمى تعديؿ رسائميا اإلعالمية.

 الدافعية الداخمية: -3
تكوف مصدرىا نفسو القائـ باالتصاؿ، حيث يسعى القائـ باالتصاؿ عمى انجاز  

 الموضوعات اإلعالمية إلرضاء ذاتو.
قد تؤثر عمى القرارات اإلدارية مف الجانبيف وىناؾ في العمؿ اإلعالمي اعتبارات مينية 

 (2012) التنظيمي  واإلداري(   )غنتاب، 
أوال المساحة: بالنسبة لمعمؿ اإلعالمي ىو يعني الفراغ المتاح لنشر الرسالة اإلعالمية 
مف حيث انو ال يمكف توفير كافة المساحات التي تحتاجيا الرسالة اإلعالمية وذلؾ 

مة كميتيا بحيث يستدعي في بعض األحياف اختيار األىـ لتنوع أىميتيا ولضخا
وتجاىؿ األقؿ أىمية وفي أحيانا أخري يستوجب اختصار الرسائؿ اإلعالمية لتتناسب 

 مع المساحة المتاحة.
 وىو الجانب التحريري مف اإلدارة. 
في حيف الجانب اإلداري فيو مرتبط بقرار إداري حوؿ زيادة ساعات البث او عدد  

ات إذا كانت المادة اإلعالمية ذات مرود معنوي او مادي عمى المؤسسة الصفح
 اإلعالمية.

التوقيت المناسب: وىذا يعني نشر الرسائؿ اإلعالمية بالوقت المناسب ليا فأف  -ثانيا
اإلدارة التحرير الناجحة تتخذ القرارات وىي تضع أماـ أعينيا التوقيت المناسب لبث 

 انت مرئية أو مقروءة أو مسموعة.الرسائؿ اإلعالمية سواء ك
الوقت: كاف الزمف المتاح إلذاعة الرسالة اإلعالمية.  سواء كاف في )التمفزيوف، -ثالثا

اإلذاعة، الفضائيات( فيي تشابو المساحة بالنسبة الى الصحافة فتعيف الوقت الالـز 
مية. اما يعتمد عمى القرارات اإلدارية لممؤسسة مف حيث أىمية وحجـ الرسالة اإلعال
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الجانب األخر فاف تمؾ األىمية قد تؤثر عمى القرارات المتخذة مف قبؿ بشاف البرامج 
 المثبتة و المحددة عمى خارطة العمؿ.

رابعا _خدمات وكاالت االنباء: اف خدمات وكاالت األنباء مف )خدمات فممية و  
وذلؾ مف خالؿ  مصورة .. الخ ( يكوف عامؿ الضغط عمي اإلدارة اإلعالمية, أخبارية

الرسائؿ اإلعالمية حيث  تستقبميا المؤسسات اإلعالمية فأف  ىذه الخدمات ىي مف  
تقرر ما ىو متاح   إلدارة المؤسسة اإلعالمية  مف اختبارات  وذلؾ فيما يتعمؽ  
بالصور واالخبار .. الخ فيي لحد ما تقدـ قيودا لما ينشر أو لما ال ينشر مف خالؿ 

 (2017ف المواد التي ترسؿ إلى مشتركييا.  )الطيب، قرارات اولية بشأ
 ثانيا: المؤسسات اإلعالمية ودورىا الرقابي:

انيما صنواف ال يفترقاف " الرقابة وحرية اإلعالـ "اف ظيور وسائؿ االعالـ وحرية 
التعبير غالبا ما تصطدـ بأغالؿ السمطة، حيث اف الكممة طالما اوقدت ثورات وغيرت 

لكف مع التطور لوسائؿ االعالـ الحديثة مف النواحي التقنية واتجاه العالـ مسارات كثيرة، 
نحو التطور الديمقراطي حيث بدأت اغالؿ الرقابة تتكسر ولـ تعد عائقا اماـ انتشار 

( وبطبيعة الحاؿ اف تقدـ الزمف ومرور الرقابة بعدت تحوالت 2018األفكار,  )محمد، 
رقابة  وانواعيا حيث ظيرت اشكاال جديدة تعطي عبر الحقب المختمفة فقد تراجعت ال

حرية اكبر لمتعبير عف الرؤى    اماـ الوسائؿ اإلعالمية المختمفة حيث تسعى الكثير 
مف الدوؿ الى تحسيف العالقة  مع الوسائؿ اإلعالمية الى تطوير اشكاؿ جديدة مف 

 .   (         Lineman, 2011العالقة االفقية يوسع العمؿ المؤسسي   )
فبظيور شبكات التواصؿ االجتماعي قد انيت جميع المعوقات بؿ أصبح باستطاعة أي 
شخص وفي أي مكاف مف التواصؿ واالتصاؿ، فقد ظيرت العولمة حقيقية واقعة وقد 
تظؿ المغة ىي المصدات األخيرة التي تقؼ خمفيا الثقافة الوطنية واليوية لشعوب 

 العالـ.
ابع بدوف كمؿ في بعض البمداف كؿ المنشورات بدوافع منيا لكف ال زالت عيف الرقيب تت

لحماية االمف الوطني وبعضيا االخر لحماية مجتمعيا مف الرؤى اليدامة واألفكار 
 الشاذة التي قد تؤدي الى انييار المجتمع.
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فكممة الرقابة قد تكف منفرة أحيانا ومفيدة في أحيانا أخرى لمراقبة المجتمع والوقوؼ 
انتشار األفكار السيئة والضارة والسعي لتنبيو الجيات المعنية بشأف بالضد مف 

احتياجات ورغبات المواطنيف عمى جميع األصعدة سواء كانت اقتصادية او خدمية او 
 سياسية.

 وىناؾ أنواع واشكاؿ مختمفة لمرقابة ومف أىميا :
الدائمة وال تزاؿ الرقابة التي تكوف مف قبؿ الرأي العاـ وتعتبر مف اشكاؿ الرقابة  -1

 ميما تغيرت األحواؿ وتطورت الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية او البيئية.
الرقابة الحكومية وتكوف ىذه الرقابة بخصوص الموضوعات ذات الحاالت الحرجة -2

 او الموضوعات اإلخبارية الطارئة.
لراي العاـ تساعد عمى واف ىذه الرقابة سواء كانت رقابة حكومية او رقابة مف قبؿ ا

التقميؿ مف الدعايات المحرضة او بث اخبار التي ال تمت لمواقع بصمة، لذا تعتمد 
المؤسسات اإلعالمية بشكؿ عاـ عمى المبادئ وبعض العناصر التي تساعد عمى الغاء 

 الشائعة او الصحافة الصفراء.
مية تشمؿ عمى أنواع ثالثا :  أنواع المؤسسات اإلعالمية: اف أنواع المؤسسات اإلعال

مختمفة والتي بدورىا تأكد عمى الدور الميـ لممؤسسات اإلعالمية، حيث تسعى جميع 
أنواع المؤسسات اإلعالمية عمى ارساؿ المادة اإلعالمية لمجميور سواء كاف مشاىد اـ 
مستمع اـ قارئ باستخداـ أنواع وىنا تتركز ميمة المؤسسات عمى تحديد جميور التي 

تحقؽ األىداؼ التي تسعى المؤسسات اإلعالمية بمختمؼ أنواعيا في  مف خاللو
 (2022الحصوؿ عمية. )ميدي، 

 ( بياف أنواع المؤسسات اإلعالمية : 1ويمكف مف خالؿ الشكؿ  )
 (                      )اعداد الباحثة (1أنواع المؤسسات اإلعالمية  شكؿ  )

 أوال: وسائؿ االعالـ المطبوعة:
تعد الصحؼ مف اقدـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري وتتميز بأنيا تخاطب  الصحؼ:-1

المتمقي بطريقة غير مباشرة وأيضا انيا تتميز بانيا دورية الصدور ومتاحة لمجميع 
تصدر بشكؿ يومي او اسبوعي فيي متنوعة األبواب والمواضيع واالشكاؿ الف جميورىا 
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المطبوعة ليا األثر الكبير في انتشار متنوع الرغبات واالىتمامات، اف ظيور الصحافة 
 االخبار بشكؿ سريع والقدرة عمى الخطاب اإلعالمي لمجميور بشكؿ اوسع.

اما الجرائد او الصحؼ االلكترونية فيي المستحدثة مف الصحؼ حيث ظيرت مع 
انتشار االنترنت مما أدى الى استحداث طرؽ لنشر المقاالت واالخبار والعمؿ حيث 

اللكترونية مف االنتشار بشكؿ أوسع وأكبر مف الصحؼ الورقية التي تمكنت الصحؼ ا
اخذت تتراجع، ويعد السبب في تقدـ الجريدة االلكترونية لوجود مميزات.  )عبود، 

2015  ) 
المجالت: اف المجالت تختمؼ في محتواىا وشكميا والنقاشات التي تعرضيا عف  -2

ئتيا تحتوي عمى صفحة لممحتويات الجرائد والصحؼ حيث انيا تشبو الكتاب في ىي
والمواضيع بعرىا تبدأ صفحة بعرض المحتويات كاألخبار وفييا صفحات متخصصة 

 (.2017لكؿ المواضيع، كاألزياء والفف والموضة والطعاـ والتكنولوجيات. )العبادي، 
 ثانيا: وسائؿ االعالـ المسموعة:

اإلعالمية ىي الراديو حيث  إذاعة )راديو(: اف مف الوسائؿ الميمة في المؤسسة -1
يمتمؾ قدرة كبيرة وميمة في جذب الجميور وأيضا السيطرة عمى اىتماماتو لغرض 
متابعة برامجو حيث انو يستخدـ ثالثة عناصر أساسية وميمة تضفي الجاذبية عمى 
مادتو اإلعالمية وىي الموسيقى والمؤثرات الصوتية والحوار. فتستطيع اف تخمؽ جوا 

 وتوقظ االنفعاالت لدى المتمقي وخمؽ عالقة إنسانية.مف الصداقة 
كانت اإلذاعات عمى إدراؾ بأف الصورة اإلعالمية تصؿ الى الجميور بدالالتيا الخفية 
والمعمنة ايسر مف النص المكتوب الف الصورة لدى المتمقي تصؿ كما يقصدىا منتجيا 

 (  .2020او صانع الصورة وال يحتاج مف امتمقي سوى التأمؿ  )حسف، 
 ثالثا: وسائؿ االعالـ المرئي 

قناة فضائية: ىي أحد اشكاؿ المنصات اإلعالمية التي ظيرت    خالؿ الفترة -1
األخيرة لمقرف الماضي، اف اليدؼ مف ىذا القنوات الفضائية تقدـ محتوى بطبيعة 

عالمية ويعرؼ ىذا باسـ المحطات التمفازية وسميت بيذا االسـ ألنيا مرت بطة متنوعة وا 
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بشكؿ مباشر باألقمار الفضائية وتصؿ الى جميع انحاء العالـ ووفؽ منطقة البث لمقمر 
 الصناعي الفضائي.

تعمؿ القنوات الفضائية مف خالؿ المختصيف في ىذه المجاؿ ومف وذوي الخبرة مف 
اعالمييف ومنتجيف ومنسقيف ومخرجيف وأيضا تتسـ ىذه القنوات الفضائية بصفة 

ص أي تختص بجانب واحد مف القطاعات كالقاطع الثقافي والسياسي الشمولية التخصي
والرياضي والفني واالقتصادي والشؤوف المحمية واإلقميمية والعالمية وييدؼ القائميف 

 عمى القنوات الفضائية إنجاح وتطوير القناة مف خالؿ مواكبة                               
  (  االحداث.2018جميع    )العقمة، 

 مواقع التواصؿ االجتماعي: باعتبار اف مواقع التواصؿ االجتماعي   -2
ىي تطبيقات او مواقع يقوـ الشخص المستخدـ بأنشاء حساب عمى مواقع التواصؿ 

تويتر او فيسبوؾ او انستاجراـ .....(  وضمف نطاؽ شبكة  االجتماعي سواء كاف )
Web   د الكتروني وأيضا شخصية يسمح لو ببناء قاعدة  بياناتو الشخصية ووجو

لنشر الوثائؽ والبيانات والصور والرسائؿ والفيديو وبعد ذلؾ تبدأ  Profileافتراضية 
مرحمة التشارؾ مع االخريف عف طريؽ تكويف مجموعة مف األصدقاء حث تبدأ 
مجموعة األصدقاء وطالب المدارس او طالب الجامعات او زمالء المينة او أبناء 

عائمة الواحدة وتبادؿ اآلراء والتعميقات والمواد اإلعالمية حيث تتـ عممية الحي او افراد ال
التواصؿ االلكتروني بيف المرسؿ والمتمقي بشكؿ فوري لحظة بمحظة. )زغالمي، 

2020.) 
حيث تمثؿ المواقع االلكترونية مجموعة مف الصفحات المرتبطة مع بعضيا  ، مف 

صيص موقع او مكاف عمى االنترنت  الذي خالؿ موقع مركزي  والتي  مف الممكف  تخ
تتوفر فيو الخدمة التفاعمية   والمعمومات التي تساعد  المستفيد  في الحصوؿ عمى ما 

 (2020يرغب مف معمومات  .)عمي، 
 تحميؿ أسئمة االستبانة الموجة لموظفي ىيئة االعالـ واالتصاالت-4
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موظفيف في ىيئة االعالـ في ىذا المبحث تـ تحميؿ االستبانة التي وجيت الى ال
واالتصاالت في المحافظات الجنوبية مف العراؽ )البصرة  ، وميساف ،و ذي قار ( 

 ( وكما يمي :67والبالغ عددىـ  )
 الجانب الميني لعمؿ ىيئة االعالـ واالتصاالت  

لغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ تـ تفريغ إجابات افراد العينة مف الموظفيف العامميف في 
العالـ واالتصاالت في المنطقة الجنوبية ، تـ استخراج الوزف المئوي ألجاباتيـ ، ىيئة ا

 (2فكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ)
 (2الجدول )

 الجانب المهني لعمل هيئة االعالم واالتصاالت في المنطقة الجنوبية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الوزف المئوي  غير موافؽ  محايد موافؽ  الفقرة ت
 الترتيب    

تعمؿ إدارة الييئة عمى تقديـ أفكار جديدة ومتطورة لمعمؿ  -1
     4 95 1 7 54 الميني مف خالؿ تطبيقات تكنولوجيا المعمومات 

دؿ والخالؼ المتعمؽ تبتعد الييئة عف األفكار المثيرة لمج -2
 5 94.33 - 10 52 بالعمؿ الميني 

ساليب تكنولوجية متطورة أليقدـ الموظفوف أفكار جديدة  -3
  7 93.33 - 12 50 لممعمومات 

تسعى ىيئة االعالـ واالتصاالت الستخداـ تطبيقات حديثة  -4
 1 97.66 - 4 58 لتكنولوجيا المعمومات 

ى تكنولوجية المعمومات تستخدـ أساليب حديثة معتمدة عم -5
 10 91.33 - 16 64 لتحديد حاجات المستفيديف 

تسعى األدارة  لتطوير الخدمات باالعتماد عمى تكنولوجيا  -6
 2 97 - 5 57 المعمومات 
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تحث الييئة العامميف عمى التجديد واالبتكار مف خالؿ  -7
- 10 52 استقباؿ المقترحات التي ترفعيا الى مجمس األمناء لممصادقة 

 94.33 5 
تدعـ إدارة الييئة العامميف فييا عمى استحداث طرائؽ جديدة  -8

1 6 55 لتوفير الخدمات مف خالؿ تطبيقات تكنولوجيا المعمومات 
 95.66 3 

توفر اإلدارة الظروؼ المناسبة لمعمؿ عمى تكويف األفكار  -9
 8 93 1 11 50 اإلبداعية لدى العامميف 

لية وجية الرأي  لمعامميف لمقياـ تتيح اإلدارة االستقال -10
 10 91.33 2 12 48 فييـ  المناطةباألعماؿ 

تسعى الييئة لتطوير البرامج االلكترونية لمواكبة التطور  -11
 6 94 - 11 51 التقني المستمر في دور العالـ 

تقدـ اإلدارة الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية لمموظفيف  -12
 11 87 4 16 42 المبدعيف 

تحرص إدارة ىيئة االعالـ واالتصاالت عمى استخداـ  -13
 9 91.66 1 13 48 الطرؽ المناسبة في تطوير ميارات العامميف 

( ىناؾ فقرات حصمت عمى المرتبة األولى ومضموف ىذه الفقرة 2مف خالؿ الجدوؿ )
 وماتىي تسعى  ىيئة االعالـ واالتصاالت الستخداـ تطبيقات حديثة لتكنولوجيا المعم

 (.97.66والحاصمة عمى الوزف المئوي )
(  مضموف ىذه الفقرة ىي تسعى األدارة  97اما الفقرة الثانية والتي وزنيا المئوي )

 لتطوير الخدمات باالعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات .
(تدعـ إدارة الييئة العامميف 95.66في حيف الفقرة الثالثة وحازت عمى الوزف المئوي )

استحداث طرائؽ جديدة لتوفير الخدمات مف خالؿ تطبيقات تكنولوجيا  فييا عمى
 المعمومات .



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

360 

 الدور الرقابي لييئة االعالـ واالتصاالت :  
( الدور الرقابي الذي تقـو بو ىيئة االعالـ واالتصاالت في المنطقة 3يبيف الجدوؿ ) 

ائؼ واألعمار الجنوبية مف وجية نظر  الموظفيف المنتسبيف الييا في مختمؼ الوظ
 والتحصيؿ الدراسي والمناصب الوظيفية المختمفة .

 (3الجدول )
 الدور الرقابي لهيئة االعالم واالتصاالت في المنطقة الجنوبية

الوزف المئوي  غير موافؽ  محايد موافؽ  الفقرة ت
 الترتيب    

اف مبدأ حرية التعبير ليس مطمقا فيخضع لمعايير دولية  -1
  7 92.33 2  10  50 الييئة  ومحمية تراقبيا

تتابع الييئة البث اإلعالمي لمنع التحريض عمى العنؼ  -2
 2 98.33 - 3 59 والكراىية  

ىناؾ ضوابط تستخدميا الييئة ضد القنوات اإلعالمية  -3
 2 98.33 - 3 59 المخالفة لمذوؽ العاـ 

الدور الرقابي لييئتنا ىو متابعة مقدمي البرامج ومحرري  -4
1 2 59 رات األخبارية لضماف التزاميـ والحياد والموضوعية واألتزاف .النش

 97.66 3 
تستخدـ ألييئة التطبيقات التكنولوجيا في تثقيؼ المجتمع  -5

 8 90 1 16 45 ضد الجرائـ االلكترونية 
إيقاؼ البث واالرساؿ بحؽ القنوات التمفزيونية الغير  -6

 4 96.66 1 4 57 مرخصة 
عمى التأكد مف مصداقية الوثائؽ التي تبثيا  تعمؿ الييئة -7

 4 96.66 - 6 56 وسائؿ األعالـ . 
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تشكؿ الييئة لجاف رقابيو لمتابعة المؤسسات التي تشرؼ  -8
 1 98.66 - 2 60 عمييا .

تأخذ الشكاوي المطروحة عمى الييئة عمى محمؿ الجد  -9
 4 96.66 - 6 56 بتشكيؿ لجاف تحقيقية مينية فنية وقانونية .

تحتـر أدارة الييئة وموظفييا اراء المواطنيف في البرامج  -10
50 . اإلعالميةاالذاعية والتمفزيونية ،وتتابع مالحظاتيـ لتقويـ عمؿ المؤسسات 

 12 - 93.33 6 
توجد قنوات اتصاؿ فعالو بيف ىيئة االعالـ واالتصاالت  -11

- 7 55 ؿ .والمواطنيف لتمقي شكاواىـ حوؿ خدمات شركات الياتؼ النقا
 96 5 

 
 ( تبيف ظيور اربع  فقرات حصمت عمى المراتب األولى وىي 3الجدوؿ ) 

لمتابعة المؤسسات التي تشرؼ عمييا .والحاصمة  رقابيةالفقرة األولى تشكؿ الييئة لجاف 
 (.98.66عمى الوزف المئوي )

الييئة ( وىما)  تتابع 98.33المرتبة الثانية  حصمت  عمييا فقرتيف  بوزف مئوي  )
البث اإلعالمي لمنع التحريض عمى العنؼ والكراىية ( . اما الفقرة األخرى )ىناؾ 

 ضوابط تستخدميا الييئة ضد القنوات اإلعالمية المخالفة لمذوؽ العاـ(.
( الدور الرقابي لييئتنا ىو متابعة 97.66الفقرة الثالثة حازت عمى الوزف المئوي )

خبارية لضماف التزاميـ والحياد والموضوعية االمقدمي البرامج ومحرري النشرات 
 تزاف .واال

 النتائج  : 
 المرسومةتطبؽ الييئة  القواعد والقوانيف والمبادئ االساسية التي تحقؽ االىداؼ  -1 

 في النظاـ الداخمي لممؤسسات االعالمية .
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نزاىة تتوفر في المؤسسات اإلعالمية  الموارد البشرية ذات الميارة والكفاءة وال -2
إلنجاح االدارة الواقعية في صنع القرار وتحسيف منظومة العمؿ الميني والرقابي في 

 المؤسسات االعالمية مراعيا التخصصات العممية الدقيقة .
ينطمؽ  الدور الميني  لممؤسسات اإلعالمية  مف الوعي بأىمية االدارة ودورىا في  -3

شكاليا االعالمية  خمؽ التطورات وتحفيز العامميف فييا لكافة اق ساميا وأنواعيا وا 
والتكنولوجية والموجستية عبر نقؿ الحقائؽ الى الجميور مف خالؿ وسائؿ وأدوات 

 وأجيزة ذات اشكاؿ وأنواع مختمفة .
 تسعى ىيئة االعالـ واالتصاالت الستخداـ تطبيقات حديثة لتكنولوجيا المعمومات. -4
 ؤسسات التي تشرؼ عمييا .لمتابعة الم رقابيةتشكؿ الييئة لجاف - 5

 التوصيــــــــات :
االعالـ وسيمة لمحرية والعمـ واالبداع والتفكير واالختالؼ في الرأي  ، فيجب اف -1

تتوفر الحرية لممؤسسات اإلعالمية فيي أساس كؿ الحريات وىي الحجر األساسي ألي 
 بناء ديمقراطي في المجتمع .

 إعالمية حره. دعـ المؤسسات االعالمية فيي منابر-2
اف لمدور اإلعالمي مسؤولية ال يقتصر عمى االخبار بؿ البد مف تحديد المشكالت -3

 التي يعاني منيا المجتمع ووضع الحموؿ المناسبة .
اف يضع االعالميوف ألنفسيـ مدونات أخالقية  وقوانيف خاصة بيـ وبما ينسجـ مع -4

ـ مع التطور المتسارع لطيور الءيتمجتمعيـ عمى اف تتـ تحديث ىذه المدونة مع ما 
 االعالـ االلكتروني  .

تدريب العاممييف في المؤسسات اإلعالمية بشكؿ مستمر لتطوير قدراتيـ اإلعالمية   -5
وخاصتا اإلعالمييف المؤىميف الى تولي مناصب قيادية في المستقبؿ خاصتا في 

 االعماؿ اإلدارية واليندسية والفنية 
 سة اعماؿ التحرير والمبرمجيف . وكذلؾ المؤىميف لممار 

 تقدـ اإلدارة الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية لمموظفيف المبدعيف-6
 اف مبدأ حرية التعبير ليس مطمقا فيخضع لمعايير دولية ومحمية تراقبيا الييئة -7
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