
 

عرضض كتابب  
االتنظيیم ااإلدداارريي للقنوااتت االفضائيیة  

 
االدكتورر/ عبداالرحيیم أأحمد سليیمانن ددرروويیش عرضض  

ررئيیس قسم ااإلعالمم  
جامعة ددميیاطط  مصر -  

 

االدكتوررةة يیمني عاططفتأليیف: من ٬، 2013يیقع االكتابب٬، االصاددرر عن دداارر أأططلس للنشر ووااإلنتاجج ااإلعالمي بالقاهھھھرةة   

صفحة 256في   

م يیتناوولل ضرووررةة ثيیتناوولل االكتابب في مقدمتهھ أأسبابب إإططالقق االقنوااتت االفضائيیة االمصريیة عبر ااألقمارر االصناعيیة٬، 
ووتطوررهھھھا ددااخل االقنوااتت من أأجل ووضع خطط شاملة لتطويیر نظم ددررااسة ااألنظمة ااإلدداارريیة االتي تحكم نظم االعمل 

االعمل ووتبسيیط ااإلجرااءااتت وواالتنسيیق بيین االوحدااتت ااإلدداارريیة االمختلفة٬، ووووضع معايیيیر موضوعيیة للتوظظيیف 
وواالتدرريیب وواالتقويیم حتى يیمكن االتجديید ووااالستمراارر ووااالستفاددةة من االطاقاتت االبشريیة وواالمادديیة من خاللل قوااعد 

بما يیتواافق مع االمستجدااتت االمتالحقة لعمل هھھھذهه  كما يیضمن ااستمراارريیة االتقيیيیم وواالتغيیيیر وواالتطويیروومحدددااتت مرنة 
االقنوااتت لضمانن جوددةة ااألددااء ااإلعالمي في االوقت االرااهھھھن ووفي االمستقبل.  

يیتناوولل االفصل ااألوولل أأسس ااإلددااررةة في االمؤسساتت ااإلعالميیة وويیناقش تعريیفاتت . يیقع االكتابب في خمسة فصولل
ااإلددااررةة االمختلفة وويیبيین لكيیفيیة نشأتهھا وويیحددد عناصرهھھھا ددااخل إإططارر االعمل ااإلدداارريي ثم يیبيین لوظظائف ااإلددااررةة االمختلفة 

ااألهھھھداافف االخاصة بهھذهه  بشكل عامم ٬، ثم يیتم االتطرقق بعد هھھھذاا إإلي االتفصيیل لإلددااررةة في االمؤسساتت ااإلعالميیة من حيیث
االمؤسساتت ووعناصرهھھھا االمختلفة من كاددرر االموظظفيین وواالعمالل وواالفقر ووررأأسس االمالل ووكيیفيیة ااالتصالل بيین ااإلددااررااتت 
االمختلفة في االمؤسسة ثم يیختتم االفصل بشرحح للعواامل االمؤثرةة على إإددااررةة االمؤسساتت ااإلعالميیة االمختلفة وواالتي 

رةة ااإلعالنن وواالقواانيین ووااللواائح االمنظمة لإلعالنن وواالضغوطط تشمل : حق االدوولة في منح االترااخيیص ووسيیط
ووجماعاتت االضغط االمحليیة ووااالعتباررااتت االمهھنيیة . ااالجتماعيیة وواالسيیاسيیة االخاررجيیة  

ووحددد أأشكالهھ سوااء كانت هھھھرميیة  أأما االفصل االثاني فتناوولل مفاهھھھيیم ووقضايیا االتنظيیم ااإلدداارريي ووعرضض لمقوماتهھ
٬، ووبحث االفصل االتي تعتمد على ااالثنيین االسابقيینمركزيیة أأوو ووظظيیفيیة تقومم علي االالمركزيیة وواالهھرميیة االوظظيیفيیة 

أأيیضا مباددئئ االتنظيیم ااإلدداارريي من حيیث مركزيیة االقيیاددةة االعليیا في االمؤسسة ووووحدةة االقيیاددةة وواالتخصص ووتقسيیم االعمل 
سيیم ااإلدداارريي ووكيیف يیتم علي أأسس جغراافيیة أأوو ووظظيیفيیة أأوو علي أأساسس ااإلنتاجج أأوو ثم تناوولل االفصل بعد ذذلك االتق

االعمليیة ووتناوولل كذلك ااألنوااعع االرئيیسيیة االهھيیأكل االتنظيیميیة ووااختتم االفصل بالحديیث عن معوقاتت إإعاددةة االتنظيیم 
 االمدااررسس االنظريیة االمتنوعة في ددررااسة االتنظيیم ااإلدداارريي كالنظريیة ووتطويیرهه ووعرضض االفصل أأيیضا بعض

ااإلددااررةة االعلميیة وونظريیة االتقسيیم ااإلدداارريي . االبيیرووقرااططيیة وونظريیة  

تناوولل االفصل االثالث ووااقع االقنوااتت االفضائيیة االمصريیة االخاصة ووتم عرضض ظظرووفف االنشأةة االتارريیخيیة وواالتطورر 
االخاصص بهھا مثل قناةة االمحورر   ووقنوااتت ددرريیم ووقناةة مصر االسيیاحيیة ووقناةة تميیمة للتسوقق ووقنوااتت مزيیكا االفضائيیة 

ووقنوااتت موددررنن ووقناةة شرمم ووقناةة االحيیاةة االرسميیة ثم تناوولل االقنوااتت االفضائيیة   On TVووقنوااتت ميیلودديي ووقناةة  
االمصريیة االتي أأنشئت بعد ثوررةة االخامس وواالعشريین من يینايیر وواالتي تمثلت في قنوااتت سي بي سي وواالنهھارر وومصر  

ااررةة االقنوااتت االفضائيیة: االعامل االتكنولوجي ااعيین وواالقاهھھھرةة وواالناسس٬، ثم تم عرضض االعواامل االمؤثرةة في إإددوواالفر 25
وواالعامل ااالقتصادديي وواالعامل االسيیاسي ووفي نهھايیة االفصل تم االخرووجج بمالحظاتت علميیة بعد متابعة أأددااء هھھھذهه االقنوااتت 
االفضائيیة االمصريیة االخاصة مثل ضرووررةة االتحررر من قيیودد االملكيیة لضمانن عدمم تركز ووإإددااررةة االقنوااتت االخاصة في 

االمستثمريین ووررجالل ااألعمالل ووضرووررةة إإحدااثث تطورر حقيیقي في مجالل إإنتاجج االمواادد ااإلعالميیة ال  يید حفنة قليیلة من
أأنن يیكونن معظم ما يیقدمم براامج لمجردد ملء ووقت ااإلررسالل٬، ووضرووررةة عدمم االتروويیج للثقافة ااالستهھالكيیة وواالتوسع في 

اتت أأيیضا االقصورر االشديید في إإنتاجج أأغاني االفيیديیو كليیب بما ال يیعبر عن االبيیئة االمصريیة٬، كما شملت االمالحظ
ااالهھھھتمامم بتدرريیب ووتأهھھھيیل االكوااددرر االبشريیة على مماررسة االعمل ااإلعالمي بشكل ااحتراافي ووتطرقت للحديیث عن 
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االفجوةة بيین ااإلنفاقق على هھھھذهه االقنوااتت االذيي يیفوقق مرددووددهھھھا االمادديي ووعدمم االقدررةة على االتعرفف على حجم االجماهھھھيیر 
االمستهھدفة ووسماتهھم االديیموغراافيیة.  

االفصل االراابع فقد تناوولل ووااقع االقنوااتت االفضائيیة االمصريیة االحكوميیة بعد االعرضض لظرووفف نشأتهھا تارريیخيیا بعد أأما 
إإططالقق ااألقمارر االصناعيیة االمصريیة نايیل ساتت ااألوولل وواالثاني وواالثالث ثم تمت مناقشة ملكيیة ووسائل ااإلعالمم في 

ألوولي ووقناةة االنيیل االدووليیة ووقنوااتت االنيیل عصر ااألقمارر االصناعيیة ووتناوولل االحديیث االقناةة االمصريیة االفضائيیة اا
االمتخصصة وواالتي تشمل قناةة نايیل ددررااما ووقناةة نايیل سبوررتت ووقناةة نايیل اليیف ووقناةة نايیل سيینما ووقناةة نايیل كوميیديي 
ووقناةة االنيیل االثقافيیة ووقناةة ااألسرةة وواالطفل حيیث تم االعرضض ألهھھھداافف كل قناةة ووأأهھھھم االتطوررااتت االتي حدثت بهھا منذ 

ذاا االفصل تم االتركيیز على ضرووررةة عدمم ااالستسالمم لرغباتت االمالك ووتوجهھاتهھ وواالبعد عن محاووالتت االنشأةة ووفي هھھھ
االسيیطرةة االتي تماررسهھا االحكوماتت االعربيیة في مجالل توجيیهھ أأنشطة ااإلعالمم ووضرووررةة عرضض االرأأيي ااآلخر لضمانن 

مزيید من االديیموقرااططيیة.  

في االقنوااتت االفضائيیة االمصريیة ووحاوولت توضيیح هھھھذهه ووفي االفصل االخامس تناوولت االمؤلفة مالمح االتنظيیم ااإلدداارريي 
االمالمح من خاللل مدخل تحليیل االنظم بعد عرضهھا لدررااساتت سابقة تتناوولل االنظم ااإلدداارريیة ووتأثيیرهھھھا على االمضمونن 
في االمؤسساتت االتلفزيیونيیة ووددررااساتت أأخريي تتناوولل االتنظيیم ااإلدداارريي في ووسائل إإعالمم أأخريي االصحف وواالمجالتت 

ووتأثيیرااتهھا ااستخداامم ووسائل ااالتصالل االحديیثة على االمماررساتت االصحفيیة هھھھذاا علي االتحريیر وواالعمل ووووكاالتت ااألنباء 
االصحفي ووااختتم االفصل بالحديیث عن مرااحل تطورر االتنظيیم ااإلدداارريي للتلفزيیونن في مصر وواالتنظيیم ااإلدداارريي سوااء 

جانب إإددااررةة االبراامج ووجانب في االقنوااتت االحكوميیة أأوو االقنوااتت االخاصة٬، ووتبيین أأنن معظم االقنوااتت ال تفصل بيین 
إإددااررةة ااألعمالل كما رركز على ضرووررةة أأنن تلتزمم كل قناةة بنوعيیة من االمهھاررااتت: ااألوولي االمهھاررااتت االمتخصصة 
وواالثاني االمهھاررااتت ااإلدداارريیة ووتحديید االسلطاتت وومرااعاةة جميیع شكاوويي ووااقترااحاتت االعامليین في االقنوااتت االمصريیة 

االعالقة بيین االعامليین ووااإلددااررةة ووبعضهھم االبعض ووعدمم ااالهھھھتمامم  االخاصة وواالحكوميیة ووووضع آآليیاتت أأفضل لتنظيیم
بالجواانب االشكليیة عند االتطويیر ووااالستعانة بالخبرااتت ووااالهھھھتمامم بالتدرريیب ووااإلددااررااتت االفنيیة ووضرووررةة أأنن تقومم 
ي عناصر االقيیاددةة االعليیا جزء من سلطتهھا لعناصر ااإلددااررةة االوسطي لضمانن حسن سيیر االعمل ووهھھھذاا ما يیتوفر قليیال ف

االقنوااتت االمصريیة.  
 

االكثيیر من االقضايیا ااإلعالميیة االهھامة حولل االتنظيیم ااإلدداارريي بالقنوااتت االفضائيیة االمصريیة االكتابب يیتناوولل  ووهھھھكذاا
االحكوميیة وواالخاصة وويیثيیر االعديید من االتساؤؤالتت االخاصة بانعكاسس هھھھذاا االتنظيیم علي االمضمونن ااإلعالمي االمقدمم من 

طط االقوةة بهھذاا االكتابب تتمثل فيیما يیلي : خاللهھا٬، وونرىى أأنن هھھھناكك االعديید من نقا  

من كتب ااإلددااررةة  بخالفف عدددأأووال االخلفيیة االنظريیة ااإلعالميیة االتي تتميیز بهھا االباحثة في تناوولهھا لموضوعع االكتابب 
 بحتة نظريیة بصيیغة أأصبغ االترااثث االعلميأأساتذةة متخصصونن في ااإلددااررةة بكليیاتت االتجاررةة أأوو ااإلددااررةة مما  االتي أألفهھا

مؤسساتت ااإلعالمم االمختلفة .إإلى االتطبيیق االعملي في ال تتطرقق إإلي   

 ثانيیا عرضض موضوعاتت االكتابب بطريیقة سلسة وومبسطة ووحسن ااالنتقالل من نقطة إإلي أأخريي بدوونن تفصيیل
ووإإسهھابب.  

ووددلف بمهھاررةة إإلي االجواانب  تخطي االكتابب االجانب االنظرييثالثا لم يیكن عرضض موضوعع االكتابب نظريیا فحسب بل 
قيیة ووأأعطي أأمثلة ووااضحةاالتطبيی  

رراابعا عكس االكتابب بشكل ووااضح أأهھھھميیة موضوعهھ ووخصوصا بعد االزيیاددةة االمضطرددةة االوااضحة في أأعداادد االقنوااتت 
االمصريیة االخاصة كما بحسب للكتابب توااجدهه في ووسط ندررةة ال تخفي عن عيین االباحث االمتخصص في ااإلعالمم فيیما 

كتبة ااإلعالميیة االعربيیة وولذاا نريي أأنن االكتابب يیعد إإضافة علميیة جيیدةة يیتعلق بكتب ااإلددااررةة مما يیسد فرااغا كبيیراا في االم
للمكتبة ااإلعالميیة االعربيیة كما أأنهھ يیعد كتابا ال غنى عنهھ للمهھتميین بدررااسة أأسس ااإلددااررةة االعلميیة للمؤسساتت 

ااإلعالميیة ووللمماررسيین أأيیضا .    


