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اإلدارة احلديثي ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي
(دراؾمي طموًمي اإلقمالم اًمرؾمؿي ذم اًمسودان )
د.مود ـمه شموي اهلل
قمؿقد يمؾقي اإلقمالم
ضمومعي إومريؼقو اًمعوعمقي
اعمؼدمي:
شمعدّ اإلدارة احلديثي ذات امهقي يمبػمة ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي ظمالل هذه اًمسـوات،
اًمتي اصبحً شمستخدم ذم يمثػم من دول اًمعومل وظموصه اًمبؾدان اعمتؼدمي ،وقمرومً اإلدارة مـذ
أن وضمدت اعمجتؿعوت اإلكسوكقي ،وًمؼد أصبحً مورد ًا من موارد اعمجتؿع ،سمل أصبحً اهم
هذه اعموارد مجقعو ،وذًمك عمو هلو من شملصمػم مبوذ ومؾؿوس ذم حتؼقق األهداف اًمشخصقي،
واعممؾمسوشمقي ،واًموـمـقي واًمؼومقي واًمدوًمقي ،إن اًمؼدرة واعموهبي قمغم اؾمتغالل اعموارد اؾمتغالالً
شموم ًو من ظمالل اًمعؾوم واًمػـون اإلداريي صور طمؾم اًمشعوب واالمم اعمختؾػي ،ألن اجلؿقع
يرهمى سمجـي صمامر اإلدارة اًمػعوًمي وسمصػه مبوذه ذم األضمفزة اإلقمالمقي.
وًمؼد ورصمً احلضورة اًمغرسمقي ،ضؿن مو ورصمً قمن احلضورات اًمؼديؿي ،ومـفو
اإلؾمالمقي ومن ظمالل احلضورة اًمعرسمقي اإلؾمالمقي اًمراىمقي ذم األكدًمس ،اعمعرومي سملصول اإلدارة
وقمؿؾقوهتو ،وًمؽـفو مل شمؼف قمـد هذا احلد ،سمل اضمتفدت ذم سمؾورة األومؽور اإلداريي اًمؼديؿي
وصؼؾتفو ،وقمؿؾً قمغم ضم اًمبعض مـفو ،وصقوهمتفو ذم كظريوت ضمديدة ،يمون هلو أصمر يمبػم ذم
دومع اًمػؽر اإلداري وؿمحذه ،ومل يؽن اًمػؽر اإلداري اًمغريب ذم سمدايوشمه ،مفتام سمـػس اًمؼقم
واألظمالىمقوت اإلؾمالمقي ،اًمتي ؿمغؾً اًمػؽر اإلداري ذم اًمعصور اًمسوسمؼي ،سمؼدر اهتاممه
سموًمؼقم اعموديي اًمتي ؾمقطرت قمغم اًمػؽر واحلضورة اًمغرسمقي سموضمه قموم.
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وهتدف اًمدراؾمي إزم شموضقح دور اإلدارة احلديثي ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي وظموصي
ذم اًمسودان وحتديد ًا اإلقمالم اًمرؾمؿي ،ومعرومي شموصمػم اًمعؿؾقي اإلداريي احلديثي قمكم أداء اًمعؿل
ذم اعممؾمسي اإلقمالمقي .ودمقى اًمدراؾمي قمكم ؾممال :ازم أي مدي شمطبق اعممؾمسوت اإلقمالمقي
اًمسوداكقي اإلدارة احلديثي ذم قمؿؾفو؟
وشمـووًمً هذه اًمدراؾمي مػفوم اإلدارة احلديثي وسمدايي كشلهتو ،وأمهقتفو ذم اعممؾمسوت
اإلقمالمقي ،وأيض ًو كشلة وؾموئل اإلقمالم اًمسوداكقي ،و ـمريؼي صـع واختوذ اًمؼرار ذم األضمفزة
اإلقمالمقي  ،وشمؼف قمكم اهلقؽل اإلداري ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي وشمؼققم اجلوكى
اإلداري ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي ومدى مطوسمؼه عمعويػم اإلدارة احلديثي قموعمق ًو.
مػفوم اإلدارة احلديثي:
فمفرت اإلدارة ،يمعؾم ًمه أصوًمه وىمواكقـه ومبودئه وكظريوشمه ،ذم هنويي اًمؼرن اًمتوؾمع
قمنم وأوائل اًمؼرن اًمعنمين ،طمقٌ وضع اًمعومل مويمس ومقؼم كظريته " اًمبػموىمراـمقي ذم صورهتو
اعمثوًمقي ،صمم شمال ذًمك دراؾموت اًمعومل األمريؽي ومردريك شمويؾور قمن اإلدارة اًمعؾؿقي ،وذم أصمـوء
شمؾك اًمػؽمة اًمزمـقي فمفرت دراؾموت اًمعومل اًمػركيس هـري ومويول ،ومن صمم فمفرت دراؾموت
قمرومً طمقـذاك سموعمدرؾمي اًمسؾويمقي ،ومن أسمرز روادهو ضمورج اًمتون مويو  ،ويموكً شمؾك اًمػؽمة
طموومؾي سموًمدراؾموت قمغم مستوى اإلدارة سموضمه قموم  ،واإلدارة اًمعومي قمغم وضمه اخلصوص ،
طمقٌ فمفر االهتامم سمعؾم اًمـػس اإلداري ،ويبدو ذًمك واضحو ذم دراؾموت موؾمؾو وادموهوت
هػمزسمرج  ،ويموكً هذه اًمدراؾموت مو يسؿى سمؿدارس اًمػؽر اإلداري .
اإلدارة هي كوع من اكواع اجلفود اًمبنميي اًمتي شمتسم سمدرضمي قموًمقي من اًمرؿمد
إلكجوز األهداف اًمتي ضموء من أضمؾفو ذًمك اًمعؿل اًمتعووين .
()1

ويمذًمك اإلدارة هي اًمـشوط اًمذي هيتم سمتخطقط وشمـظقم وشموضمقه وشمـسقق أقمامل
اآلظمرين ًمتحؼقق هدف معلم يمام شمعرف أيض ًو سملهنو شموومر كوقم ًو من اًمتعوون واًمتـسقق سملم
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اجلفود اًمبنميي اعمختؾػي من أضمل حتؼقق هدف معلم)يمام شمعرف قمغم أهنو (شمـظقم وشموضمقه اعموارد
اإلكسوكقي واعموديي ًمتحؼقق األهداف اعمرهموسمي).وشمعرف اإلدارة أيض ًو قمغم أهنو (إكجوز األقمامل
أو اًمؽمشمقى اعمـوؾمى ًمؾـشوـموت اجلامقمقي ًمؾبنم)يمام شمعرف اإلدارة أيض ًو قمغم أهنو (قمؿؾقي يؿؽن
هبو حتديد أهداف اعمـظؿي ورؾمم اخلطط اًمؽػقؾي ،سمتحؼقق شمؾك األهداف واًمعؿل قمغم شمـػقذ
شمؾك اخلطط).وممو شمؼدم كستطقع اًمؼول سملن اإلدارة هي جمؿوقمي من اًمـظم واعمبودئ ًمتحؼقق
أهداف مرؾمومي ضؿن ظمطه مستؼبؾقي سمجفود وـموىموت سمنميي.
من اعمـظور اًمتـظقؿي اإلدارة هي إكجوز أهداف شمـظقؿقي من ظمالل األومراد وموارد
اظمري ،وسمتعريف ايمثر شمػصقالً ًمالدارة يتضح أهنو إكجوز األهداف من ظمالل اًمؼقوم سموًموفموئف
اإلداريي اخلؿسي( اًمتخطقط ،اًمتـظقم ،اًمتوفمقف ،اًمتوضمقه واًمتـسقق ،اًمرىموسمي) .
()2

أمهقي اإلدارة احلديثي:
يعود شمؼدم األمم إمم اإلدارة اعمتبعي ومقفو ،وموإلدارة هي اعمسموًمي قمن كجوح اعمـظامت
داظمل اعمجتؿع ،ألهنو ىمودرة قمغم اؾمتغالل اعموارد اًمبنميي واعموديي سمؽػوءة قموًمقي ووموقمؾقي .ومفـوك
اًمعديد من اًمدول اًمتي متؾك اعموارد اعموًمقي واًمبنميي وًمؽن ًمـؼص اخلؼمة اإلداريي سمؼقً ذم
موىمع متخؾف.
يمام يؿؽن أن يؼول :إن كجوح ظمطي اًمتـؿقي االىمتصوديي واالضمتامقمقي وحتؼقؼفو
ألهداف هو ذم أى سمؾد ال يؿؽن أن يتم إال سمحسن اؾمتخدام اعموارد اعمتوطمي اعموديي واًمبنميي.
ويمذًمك كجوح اعمنموقموت اعمختؾػي ذم مجقع األكشطي االىمتصوديي اًمزراقمقي واًمصـوقمقي
اخلدموشمقي .وال ؿمك سملن اؾمتخدام اعموارد اعمتوطمي دون إرساف أو شمؼصػم يتوىمف أؾموس ا قمغم
يمػويي اإلدارة ذم جموالت اًمـشوط اعمخؾػي ،يمام أن كجوح اعمنموقموت و حتؼقؼفو ألهداف هو
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اعموضحي ذم ظمطي قمؿؾفو يتوىمف قمغم يمػوءة اإلدارة .وشمويت امهقي اإلدارة من يموهنو شمـػذ األقمامل
سمواؾمطي االظمرين قمن ـمريق ختطقط وشمـظقم وشموضمقه ورىموسمي جمفوداهتم .
()3

شمزايدت ذم اًمسـوات األظمػمة أمهقي اإلدارة احلديثي واًمتخطقط هلو ذم اعمـظامت
اعمعورصة واألضمفزة اإلداريي احلؽومقي .ومفي شموومر اإلـمور اًمعوم ًمـشوط وأقمامل اعمـظؿي اًمذي
يؼود إزم حتسلم وشمطوير األداء اًمتـظقؿي .
اإلدارة احلديثي ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي:
ختتؾف اعممؾمسوت اإلقمالمقي ًمتشؿل ممؾمسوت صحػقي وإذاقمقي وشمؾػزيوكقي
وويموالت أكبوء ودور كنم وذيموت إقمالكوت ومجقعفو هلو كػس أوضمه كشوط اعممؾمسوت
واعمـظامت اًمتجوريي مثل اإلكتوج واعمشؽميوت واًمتسويق واألومراد واألقمامل اعمؽتبقي واًمتحويل
وإن يموكً ختتؾف أوضمه هذا اًمـشوط سموظمتالف اعممؾمسي.
اإلدارة ذم جمول اإلقمالم الخترج ذم مػفومفو ووفموئػفو قمن يموهنو قمؿؾقي ختطقط
وشمـظقم ورىموسمي وشموضمقه وشمـسقق واختوذ ىمرار .وأهنو قمؿؾقي اضمتامقمقي متجددة ومتؽومؾي
ومستؿرة  ،شمستخدم اعموارد اعمتوطمه سمرؿمد وذم اـمور مـظومي معقـي ًمؾوصول ازم أهداف حمددة
ذم زمن حمدد .وإذا ضمرت قمؿؾقي اإلدارة ذم إـمور مـظومي ومفي حتؼق أهداف معقـي وومؼو
ًمسقوؾمي اًمدوًمي ودؾمتورهو خلدمي اًمصوًمح اًمعوم ًمؾؿجتؿع .إن اًمدراؾموت اًمتي أضمريً ذم جمول
اعممؾمسوت اإلقمالمقي شمرسمط دائ ًام سملم كجوح اإلدارة واالؾمتؼالًمقي ،طمتي وإن يموكً اعممؾمسي
اإلقمالمقي شمؼع حتً ؾمقطرة اًمدوًمي .
()4

وشمؼول سمعض هذه اًمدراؾموت اًمتي ـمبؼً ذم سمعض اًمدول إن احلؽومي شمستطقع أن
شمؼؾل من شمدظمؾفو ذم ؿممون هذه اعممؾمسوت سموظمتقور قمـورص ىمقوديي قمكم درضمي قموًمقي من اًمؽػوءة
واجلراة وقمكم وقمي يمبػم سموعمصؾحي اًمؼومقي يستؾزم اًمتعومل مع أهداف متحريمي ومتغػمات
متواشمرة ممو يتطؾى ايؼوقم ًو أرسع ذم اإلكتوج ومروكي ذم األداء اإلداري  ،مثل إصدار اًمؼرارات
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ومعوجلي اعمشويمل اًمقومقي .وهذا يػؽمض أن شمتؿتع اعممؾمسي سمؼدر يمبػم من االؾمتؼالل اعموزم
واإلداري مع حتررهو من قموامل شمضخم اجلفوز اإلداري .مع اًمتلملم قمكم ضامكوت اًمعؿؾقي
اإلداريي اعمتؽومؾي(اًمتخطقط ،اًمتـظقم ،اًمتوضمقه ،اًمتـسقق ،اًمرىموسمي) ،ذم جمول اعممؾمسوت
اإلقمالمقي مثؾفو مثل أي ممؾمسي حتؽؿفو اًمـظم اإلداريي اًمعؾؿقي ،ومنن اًمبعض يضقف قمـرص ًا
ضمديد ًا هلذه اًمعؿؾقي اإلداري ة سمليمؿؾفو هو قمـرص اًمؼقودة اإلداريي اًمتي هتتم سمتـظقم اعمرؤؾملم
وطمسن شموضمقففم سمام حيؼق أهداف اعممؾمسي ،اًمتي السمد أن هذا اعمدير(اًمؼوئد) ىمد أذيمفم ذم
اًمتخطقط هلذه األهداف مسبؼ ًو .
()5

كظر ًا ًمطبقعي اعمفـي اإلقمالمقي ومنن هذه األهداف متحريمي ومن صمم ومنن إدارة
اعممؾمسوت اإلقمالمقي حتتوج إمم أيمثر من مفورة ،وموًمتسؾح سموًمعؾم اإلداري مث ً
ال ال يستطقع أن
حيل مشؽالت ممؾمسي صحػقي حتتوج إمم مروكي ذم إصدار اًمؼرارات ورسقمي اختوذهو واًمؼدرة
قمغم طمل اعمشؽالت اًمرسيعي واعمتالطمؼي واعمتداظمؾي سملم األىمسوم اإلداري ة واًمػـقي واًمتحريريي
ذم ممؾمسي صحػقي مو.
يمذًمك ومنن اعمشؽالت اًمتي شمواضمه مدير إذاقمي أو شمؾػزيون ًمقسً مثل مشؽالت
مصـع أو مزرقمي إذ أهنو مشؽالت من كوع ظموص حتتوج إمم اعمروكي واًمرسقمي من ىمبل مدير
اعممؾمسي اإلقمالمقي ،ومن صمم ومنن اًمعؿؾقي اإلداريي ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي ًمقسً جمرد شمسؾح
سمؼواقمد اًمعؾم اإلداري ومحسى سمل إهنو قمالوة قمغم ذًمك حتتوج إمم مفورة ظموصي ذم إدراك
ـمبقعي اًمرؾموًمي اإلقمالمقي وكنمهو "شمسويؼفو" .
()6

إن أي ممؾمسي شمرمى إمم حتؼقق أهداف معقـي ،ومفام اظمتؾػً ـمبقعي اعممؾمسي ومنن
إكشوءهو من اعمػؽمض أن يسعى إمم حتؼقق هدف يتالءم مع هذه اًمطبقعي ومن صمم ومنن ممؾمسي
إقمالمقي هتدف إمم اإلظمبور واًمتوضمقه واًمؽمومقه ،ؾمتختؾف قمن ممؾمسي أظمرى هتدف إمم اًمتعؾقم
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مثل اجلومعي أو إكتوج اخلرضوات مثل اعمزرقمي ،إن يمل واطمدة من هذه اعممؾمسوت يؿؽن
اقمتبورهو ممؾمسي ذات ـمبقعي معقـي ومن صمم ومنن ؿمؽل إدارهتو خيتؾف سموظمتالف هذه اًمطبقعي.
مفام اظمتؾػً أؿمؽول اعممؾمسوت أو اعمـظامت ومنهنو شمتػق سموؿمؽمايمفو ذم قمـورص
أؾموس يي هي -:
()7

 )1أهداف اعممؾمسي.
 )2يمودر اعممؾمسي من موفمػلم وقمامل.
 )3اًمتؿويل.
 )4مؼر حمتويوهتو من آالت وأدوات.
 )5كشوط اعممؾمسي.
 )6االشمصول.
 )7اإلدارة.
ومن صمم ومنن اإلدارة مسموًمي مبوذة قمن وضع أهداف اعممؾمسي وقمن اظمتقور
يموادرهو ممن شمري أهنم أيمػوء ًمتلديي اًمعؿل اعمطؾوب مـفم وهي اعمسمول قمن متويل اعممؾمسي
ومواردهو واحلػوظ قمؾقفو وشمـؿقتفو وهي اًمتي حتدد أؿمؽول االشمصول داظمل اعممؾمسي
وظمورضمفو ،وشمؼوم سمضبطه واًمتـسقق سملم أومراد اعممؾمسي سمام يضؿن ؾمػم اًمعؿل .واإلدارة إذا هي
قمصى اعممؾمسي اًمذي يـظم ويـسق ويتوسمع وينمف قمكم ؾمػم اًمعؿل سموعممؾمسي .إن ـمبقعي إدارة
اعممؾمسوت اإلقمالمقي كوسمعي من اًمطبقعي اخلوصي إلدارة شمؾك اعممؾمسوت اًمتي ختتؾف قمن همػمهو
من إدارات اًمنميموت واعمصوكع وذًمك من قمدة كؼوط شمتؿثل ذم األيت :
() 8

.1إن ـمبقعي اعمواد اعمـتجي واًمرؾموئل اإلقمالمقي ذات ـمبقعي متؿقزة وذات شملصمػمات
متعددة قمكم مستوي اًمػرد واجلامقمي واعمجتؿع وهذا مو جيعل ًمتلصمػمات اًمبقئي قمكم اعممؾمسوت
اإلقمالمقي أمهقي ظموصي.
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.2إن ـمبقعي اعمواد اإلقمالمقي متتوز من طمقٌ اًمزمن سمرضورة موايمبه احلدث واًمرسقمي
ذم شمغطقته واًمتعومل معه وهذا يمصمر قمكم ـمبقعي اًمعؿل اإلداري ورسقمي اختوذ اًمؼرار ذم
اعممؾمسي.
.3إن اًمتنميعوت اًموىموئقي اًمتي شمسـفو اعمجتؿعوت وىمـوات اًمسقطرة واًمضبط قمكم اعمفـي
اإلقمالمقي شمتـوع قمكم أكامط متعددة ممو جيعل إدارة اعممؾمسي اإلقمالمقي سمحوضمي إزم أيمثر من رؤيو
ًمؾعؿؾقي اإلداريي.
.4إن ـمبقعي اًمتـوومس ذم اعممؾمسي اإلقمالمقي ال يرشمبط ومحسى سملؾمؾوب قمرض اًمرؾموًمي
اإلقمالمقي يمؿواد وإن مو أيضو يرشمبط سمؿضؿون هذه اًمرؾموًمي اإلقمالمقي (معؾوموت وومؽر)،
ومن صمم ومنن اًمتـوومس يؽؿن ذم احلصول قمكم أومضل اًمؽػوءات اًمتي شمستطقع أن شمؼدم أومضل
اًمرؾموئل اإلقمالمقي ًمؾجؿفور ؿمؽ ً
ال ومضؿوك ًو وهذا يتطؾى ذم اهمؾى األطمقون من اإلدارة
احلرص قمكم اًمعومؾلم ومقفو سمام ًمدهيم من يمػوءات وظمؼمات كودرة.
.5إن إدارة اعممؾمسي اإلقمالمقي حتتوج إزم وقمي يمومل سملمهقي اإلكسون واآلًمي واًمزمون
واعمؽون ذم إـمور اًمتخطقط واًمتـػقذ طمقٌ حتؼق متؽومؾي أومضل اًمـتوئٍ ذم ؾمبقل حتؼقق
األهداف .
.6إن ـمبقعي اًمعؿل اإلقمالمي قمؿل شمؽومكم يؽون ًمؽل ومرد ومقه دوره األؾموس ي مفام
يتضوءل مريمزه اًموفمقػي ومن صمم ومنن هذا اإلدراك ألمهقي األومراد يستؾزم إدرايمو أؿمؿل سمطبقعي
اًمعالىمي سملم مجوقموت اًمعؿل وؾمؾويمفو وأكامط اشمصوهلو وأؾمؾوب اًمؼقودة ومقفو .
.7ـمبقعي اعممؾمسوت اإلقمالمقي أهنو ظمدمقي سمخالف ممؾمسوت أظمرى ذم اعمجتؿع هتدف
سمشؽل أؾموس ي إمم حتؼقق األرسموح.
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وممو شمؼدم يتضح أكه وًمؽي شمـجح اعممؾمسي اإلقمالمقي ذم ادا مفومفو ،وىمد أيمدت
قمكم ذًمك يمثػم من اًمتجورب ذم جمول ادارة اعممؾمسوت اإلقمالمقي ،السمد أن شمؽون األهداف
واضحي واًمتخصص اًمذي حيؼق اجلودة واإلشمؼون وحتديد اًمسؾطوت اإلداريي سموعممؾمسي سمام
جيعؾفو ىموسمؾي ًمؾتـػقذ ،وحتديد اجلفوت اعمنمومي قمكم األداء واختوذ اًمؼرار ذم يمل مستوي سمام يؿـع
االزدواضمقي رم اعمامرؾمي ،وأيضو حتديد اًمعالىموت داظمل اعممؾمسي سموضوح ،يمقف يعرف يمل
مرؤوس رئقسه ويمل رئقس مرؤوؾمقه ،مع حتديد كطوق االذاف اعمـوؾمى ًمؽل رئقس سمام
يؿؽـه من ادارة اًمعدد اعمـوؾمى من اًمعومؾلم ًمسؾطوشمه وىمدراشمه ،وسمام جيعل اًمػرد مسموالً ًمدي
رئقس واطمد .ويعتؿد كجوح اعممؾمسي ذم اًمـفويي قمكم يمقػقي شمؾؼي االوامر واًمتوضمقفوت ،ويمقػقي
شمـػقذهو ،ممو يميمد قمكم أمهقي ـموقمي اًمعومؾلم ًمألوامر يملؾموس ًمـجوح اًمـظوم اإلداري اًمسوري
وذم طمدود اًمؼوكون.
ومع ؾمالمي اهلقؽل اًموفمقػي ًمؾؿمؾمسي يملؾموس ًمػوقمؾقي اإلدارة احلديثي ،السمد من
قمـرص أؾمود آظمر هلذه اًمػوقمؾقي وهو (اًمؼقودة) اإلداريي اًمذي سمدوكه الحتؼق وموقمؾقي اهلقؽل
اًموفمقػي كػسه .إن مستؼبل اًمتؼدم ذم أي ممؾمسي اقمالمقي يستؾزم وضمود اًمؼوئد اًمذي
يستطقع اعمواءمي سملم أهداف اعممؾمسي وأهداف اعمجتؿع .يمؾام روقمي قمـرص اًمتجرد واًمؽػوءة
وطمسن اًمترصف ذم اظمتقور ىمقودة اعممؾمسي اإلقمالمقي يمؾام ىمؾل ذًمك من شمدظمل احلؽومي ذم أداء
اعممؾمسي ،وامؽن ًمؼقودة اعممؾمسي اطمداث اًمتوازن سملم طموضمي اًمدوًمي وطموضمي اعمجتؿع ذم إـمور
ظمطي واطمدة متؽومؾي .
()9

إن اعمدير ذم اعممؾمسي اإلقمالمقي شمتـوع وفموئػه ًمتشؿل اطمقوك ًو قمكم مسئوًمقوت اداريي
وحتريريي ،وًمذا ومنن شمـوع اعمفوم وـمبقعتفو اعمتؿقزة سموًمرسقمي حتتوج امم االظمتصور رم معوجلتفو
واًمتوضمه اًمشديد كحو اًمعؿل ويمذًمك وموالشمصول اًمشػوي ذم فمروف اًمعؿل اإلقمالمي متتوز
سمخوصقي اًمرسقمي واخلػي واحلصول قمغم رضمع اًمصدى وهو أومضل اًموؾموئل االشمصوًمقي ذم
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اعممؾمسوت اإلقمالمقيً .مذًمك يعتؿد كجوح اعممؾمسي اإلقمالمقي قمغم طمسن شمـظقم ادارهتو ودىمي
هذا اًمتـظقم وشموزيع اًمصالطمقوت سملم اىمسومفو اإلداريي واًمػـقي سمشؽل يسوقمد قمغم دومع اًمعؿؾقي
اإلكتوضمقي ذم اعممؾمسي سملؾمؾوب أومضل وهذه اًمصالطمقوت ختتؾف سملم ممؾمسي اقمالمقي واظمرى
شمبعو المؽوكقوهتو اعموًمقي واًمتؼـقي وـمبقعي اًمـظوم اإلقمالمي اًمذي شمعؿل رم إـموره.
وىمد أصبحً اعممؾمسي اإلقمالمقي متورس كشوـموت متعددة مـفو (:كشوط صحػي،
كشوط صـوقمي ،كشوط شمسويؼي ،كشوط مومم وإداري) ،وهؽذا كشوـموت اعممؾمسي اإلقمالمقي ىمد
شمـوقمً وشمشعبً واصبح من اًمرضوري أن شمـظم سمشؽل يؿؽـفو من إكجوز مفؿتفو قمغم
واًموضمه االيمؿل.
وشمعتؿد اعممؾمسوت اإلقمالمقي ومـفو اًمصحػقي سمشؽل ظموص رم قمؿؾفو قمغم قمدد من
االدارات وهى ( :إدارة اًمتحرير ،اإلقمالن  ،اعمطوسمع ،اًمتوزيع) ،وشمؼوم جموًمس إدارت
اعممؾمسوت اإلقمالمقي سموالذاف قمغم اجلواكى اإلداريي واًمتـظقؿقي ووضع ؾمقوؾموهتو وشمرصيف
أمورهو وأكشطتفو.
كشلة وشمطور اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي:
شمتؿثل اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي ذم اًمصحوومي سمؿمؾمسوهتو اعمختؾػي وحمطوت
اإلذاقمي واًمتؾػزيون ودور اًمـنم اخلوصي واًمعومي ،وؾمتتعرض هذه اًمدراؾمي إزم كشلة هذه
اعممؾمسوت وشمؼدم حتؾقال ًمؾجواكى اإلداريي واًمتـظقؿقي ومقفو.
يموكً سمدايي اًمعؿل اإلقمالمي اعمـظم ذم اًمسودان مع صدور ىموكون ًمؾصحوومي
واعمطبوقموت قمكم قمفد االؾمتعامر اًمؼميطوين طمقـام سمدأ مؽتى االشمصول اًمعوم مبوذة مفومه حتً
أذاف مؽتى اًمسؽرشمػم اإلداري اإلكجؾقزي ،وذم اسمريل من اًمعوم 1940م أكشئً
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اإلذاقمي(هـو امدرمون) ويمذًمك ىمسم اًمتصوير اًمػوشموهمراذم واًمسقـام اعمتجوًمي وومقام سمعد أكشئً
اًموزارة اعمختصي سموإلقمالم .
()10

وًمؽن كالطمظ أن كشلة اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي يموكً ذم ومؽمات شمورخيقي
خمتؾػي طمقٌ ؾمبؼً اًمصحوومي يمل اًموؾموئل اإلقمالمقي األظمرى صمم ضموءت اإلذاقمي وسمعدهو
اًمتؾػزيون صمم ويموًمي اًمسودان ًمألكبوء وسمعض اعممؾمسوت اإلقمالمقي االظمرى ،وهي قمغم اًمـحو
اًمتوزم:
اًمصحوومي:
ختتؾف كشلة اًمصحوومي ذم اًمسودان قمن همػمهو من اًمدول األومريؼقي واًمعرسمقي ،ومنذا
يموكً اًمصحوومي ىمد كشلت قمغم يد االوروسمقلم ذم أومريؼقو وقمغم يد اًموـمـقلم اعمتعؾؿقلم ذم اًمدول
اًمعرسمقي وملهنو ذم اًمسودان كشلت قمغم يد االضموكى اعمواًملم ًمإلكجؾقز ،ذًمك إذا اقمتؼمكو إن
صحقػي اًمسودان هى أول صحقػي شمصدر ذم اًمسودان وملصحوهبو هم أصحوب ضمريدة اعمؼطم
اًمتي يموكً شمصدر ذم مرص.
وصدر سمعد ذًمك ىموكون اًمصحوومي االول ذم 1930م يموول ىموكون ًمؾصحوومي
واعمطبوقموتً ،مقضع رىموسمي صورظمي قمكم اًمصحوومي اًمسقوؾمقي اًمتي شمـتؼد وشمعورض ؾمقوؾمي
اعمستعؿر اإلكجؾقزي ،وأصبح هذا اًمؼوكون مرشمؽزا ًمتـظقم مفـي اًمصحوومي وأضمريً قمؾقه
شمعديالت من احلؽوموت اعمختؾػي آظمرهو ىموكون ىموكون اًمصحوومي ًمسـي  2009وىمد ضموء متامؿمق ًو
مع اًمدؾمتور اًمعوم ًمؾبالد ذم مـح اعمزيد من هومش احلريي يمام مـح االحتود اًمعوم ًمؾصحوومقلم
طمؼه ذم مـح اًمسجل اًمصحػي قمكم إن يامرس اعمجؾس ؾمؾطته ذم وضع اعمعويػم اعمفـقي
واًمنموط اًمالزمي ًمتسجقل اًمصحػقلم سموًمتـسقق مع االحتود اًمعوم ًمؾصحػقلم اًمسوداكقلم .
()11

وىمد ؾمبق إكشوء صحقػي اًمسودان أؿمؽول ال يؿؽن اقمتبورهو صحػ ًو سموعمعـي اًمعؾؿي
ًمؾصحقػي ،ومنذا يمون مػفوم اًمصحقػي يعـي اًمورق واًمطبوقمي ومجفور اًمؼراء ،ومنن االؿمؽول
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اًمصحػقي اًمتي فمفرت ىمبل فمفور(اًمسودان ) ال يـطبق قمؾقفو هذا اعمػفوم .ومؼد مفدت ضمريدة
اًمسودان اًمتي صدرت ذم 1903/9/28م ازم فمفور اًمصحوومي اًموـمـقي قمغم يد اًمسودان يلم
اعمتعؾؿلم اًمذين خترضموا من يمؾقي همردون واعمدارس االسمتدائقيـ ،وفمفرت صحقػي (رائد
اًمسودان ) اًمتي يموكً مؾحؼ ًو سموًمؾغي اًمعرسمقي ًمصحقػي سموإلكجؾقزيي .
()11

يموكً اًمـظم اإلداريي اعمطبؼي ذم ذًمك اًموىمً كظ ًام سمسقطي اقمتؿدت قمكم األؾموًمقى
اًمبػموىمراـمقي اًمتي وضعفو يمتشـر ،ويموكً مفؿي اإلدارة ذم ذًمك اًموىمً هي احلصول قمكم صمؼي
اجلؿفور .وأؾمـدت صالطمقوت واؾمعي ًمؾحؽوم واعمػتشلم وإداريي اعمـوـمق اإلكجؾقز اًمذين
وضمدوا أكػسفم مسموًملم قمن مـوـمق واؾمعي سمدون أن يؽون هـوًمك ضمفوز إداري ويمتويب
مدرب  .واعمالطمظ ذم هذه اًمسـوات شموؾمع صدور اًمصحف ذم اًمسودان  ،وفمفر اإلقمالم
()12

اجلديد قمؼم االكؽمكً واًمذي حيتوج إزم كظوم إداري ضمديد وأصبحً اًمصحوومي اإلًمؽؽموكقي
ايمثر اكتشور ًا وشمطور ًا ويعتؿد قمؾقفو يمثػم من اجلؿفور ممو أدي إمم شمراضمع اًمصحف اًمورىمقي وأصمر
ذًمك قمكم اًمـنم واًمتوزيع.
ويتوىمف كجوح اًمصحقػي قمغم اًمطريؼي اًمتي يدار هبو قمؿل اجلفوز اًمتحريري .وؾمقوؾمي
اًمتحرير اعمتػق قمؾقفو هي اًمتي شموضمه اًمعؿل اًمصحػي واًمتحريري ذم اًمصحقػي اعمعـقي وهـوًمك
جمؿوقمي من اًمعوامل شممصمر سمشؽل أو سمآظمر ذم اًمسقوؾمي اًمتحريريي مـفو:
 .1اعمعويػم اًمتي حتؽم اظمتقور اجلفوز اًمتـػقذي هل يتم اظمتقورهم سمـوء ًا قمغم اًمثؼي
اًمسقوؾمقي ؟ أم يشؽمط اكتامئفم احلزيب؟ أم يشؽمط اكتامئفم اعمفـي.
 .2فمروف شمـشئتفم االضمتامقمقي واًمسقوؾمقي وصمؼووموهتم.
 .3شملهقؾفم وشمدريبفم ومو يتؿتعون سمي من مفورات اشمصوًمقي.
 .4فمروومفم االىمتصوديي واالضمتامقمقي.
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أي ًو يموكً اعمعويػم الظمتقور اجلفوز اإلداري ًمؾصحقػي ومقالطمظ أهنو ذم هقؽؾفو ال
خترج قمن كؿط معلم ذم شمؼسقم اًمعؿل وشموزيع اعمفوم وموًمشؽل اإلداري ذم معظم اعممؾمسوت
اًمصحػقي يتؽون من اآليت-:
 .1رئقس جمؾس اإلدارة واعمدير اًمعوم :وهو اًمذي يؿثل اًمسؾطي اًمعؾقو ذم اعممؾمسي
اًمصحػقي ويعؿل قمغم إضموزة اًمسقوؾموت اًمتحريريي ًمؾصحقػي ويعؿل اعمدير اًمعوم مدير ًا موًمق ًو
وإداريو ومؼط مع مشوريمته ذم وضع احلسوسموت وىمبول شمرؿمقحوت اًمعومؾلم من ىمبل رئقس
اًمتحرير.
 .2رئقس اًمتحرير :وًمه اعمسموًمقوت اًمتوًمقي:
أ .هو اعمسمول ىموكوكق ًو قمن يمل اإلصدارة أو اإلصدارات اًمتي يرأس حتريرهو.
ب .يرأس اضمتامقموت جمؾس اًمتحرير أو هقئي اًمتحرير.
ج .اإلدارة اعمبوذة ًمؾصحقػي مع مدير اًمتحرير وؾمؽرشموريي اًمتحرير.
د .ذيك أصقل ذم اإلدارة اعموًمقي وًمه طمق اًمتصديق.
هـ .اًمـوـمق اًمرؾمؿي سموؾمم اإلصدارة.
 .3مستشور اًمتحرير :يؼوم سمبعض مفوم رئقس اًمتحرير ورأيه همػم مؾزم إلدارة اًمتحرير.
 .4مدير اًمتحرير:
أ .مسمول قمن مؼؽمح اًمـنم اًمقومي ومراضمعي مواد اًمصحقػي يمومؾي.
ب .يعؿل يمؿخطط وكوئى ًمرئقس اًمتحرير.
 .5ؾمؽرشمػم اًمتحرير :يشؽل طمؾؼي وصل سملم رئوؾمي اًمتحرير واعمطبعي يمام يؼوم
سموألذاف اًمؽومل قمغم اعمؽتى اًمػـي اًمذي يضم ؾمؽرشموريي اًمتحرير واجلؿع اإلًمؽؽموين
واًمتصحقح.
 .6ؾمؽرشمػم اًمتحرير اًمتـػقذي :يؼوم سمؿتوسمعي اجلؿع وإدارة ومـي اًمؽؿبقوشمر واعمصؿؿلم.
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 .7رؤؾموء األىمسوم :يعؿؾون قمغم اإلدارة اعمبوذة ًمألىمسوم اعمتخصصي(اًمسقوؾمقي –
اًمريوضقي –اًمتحؼقؼوت -اعمـوقموت).
 .8اعمحررون :همالء مفؿتفم شمـػقذ اًمعؿل اًمصحػي كػسي.
اإلذاقمي:
أكشئً اإلذاقمي اًمسوداكقي ذم أول أسمريل 1940م إسمون احلرب اًمعوعمقي اًمثوكقي من اعمول
اعمخصص ًمؾدقمويي ًمؾحؾػوء ذم طمرهبم مع دول اعمحور واظمتػمت هلو همرومي صغػمة سمؿبوين
اًمبوؾمتي اًمؼديؿي سملم درمون سموًمؼرب من سمقً سمقؽو وىمد وزقمً مؽؼمات اًمصوت ذم سمعض
ؾموطموت ام درمون اًمؽبػمة ًمتؿؽن أيمؼم قمدد من اعمواـمـلم سمؿديـي ام درمون من االؾمتامع إمم
اإلذاقمي اًمتي يموكً شمبٌ كصف ؾموقمي يومق ًو.
وهؽذا أظمذت اإلذاقمي شمؼدم ظمطوة طمسى مو أشمقح هلو من إمؽوكوت طمتى يمون ؿمفر
مورس  1954م طملم شمرسمعً قمغم يمرؾمى احلؽم أول طمؽومي وـمـقي ومبدأت شمعؿل من أضمل
اًمسودان وطمده مجؾي وشمػصقالً وأظمذت شممدى رؾموًمتفو اعمفؿي ذم ذًمك احللم من أضمل شمثبقً
أريمون االؾمتؼالل واًمصؿود سمؼوة أموم اًمعواصف اًمتي يموكً شمثور طموًمه ويمون موىمف اإلذاقمي
من أسمرز اًمعوامل اًمتي أدت إمم صقوكي طمق اًمسودان ذم طمريته وقمزشمه ويمرامته.
فمؾً اإلذاقمي مـذ كشلهتو ختضع ًمؾسقطرة احلؽومقي وقمـدمو اؾمتؼل اًمسودان وشمم
إكشوء وزارة اًمشمون االضمتامقمقي أصبحً اًموزارة اجلديدة مسموًمي قمن وضع اًمسقوؾموت
ويموكً ختضع مبوذة ًموزير اإلقمالم ومدير أو ويمقل أول اًموزارة ذم اًمػؽمة االظمػمة اؾمتغؾً
اإلذاقمي يمفقئي واصبحً شمدار من ىمبل رئوؾمي اجلؿفوريي واًموزاره شمؼوم سمدور إذاذم وشمـسقؼي
ومؼط.

551

جملة دراسات إعالمية { } 5

اًمتؾػزيون:
أول سمٌ شمؾػزيوين رم اًمسودان يمون ذم اًمقوم اًمثوًمٌ واًمعنمين من ؿمفر ديسؿؼم
قموم 1962م ويمون سمث ًو دمرسمق ًو .وحمصور رم حمقط اخلرـموم اًمعوصؿي .أي اعمدن اًمؽؼمى
اًمثالث :اخلرـموم ،أم درمون ،واخلرـموم سمحري اكطؾق هذا اإلرؾمول اًمتجريبي من اؾمتديو
اإلذاقمي سملم درمون ،من ضمفوز صغػم حمدود اًمؼوة (100واط) وومرشمه ذيمي ـمومسون قمغم
ؾمبقل اًمتجرسمي عمدة قموم صمم طمدث شمطور ًمؾتؾػزيون وأدظمل اًمتؾوين قموم 1975م.
ويتؽون اهلقؽل اًمتـظقؿي ًمؼطوع اًمتؾػزيون من رئقس ىمطوع قمغم ىمؿي اهلرم شمسوقمده
ؾمً إدارات قمومي رئقسي متػرع مـفو قمنم إدارات ومرقمقي متخصصي يسوكدهو ذم إيمامل قمؿؾه
اعمتخصص هذا ؾمتي أىمسوم رئقسي يموعمؽتبي واًمديؽور .شمتضوومر جمفودات يمل هذه اإلدارات
اًمعومي واًمػرقمقي واألىمسوم ذم ضمفد متسق ًمتـػقذ ظمطي اًمؼطوع واعمتؿثؾي ذم اًمدورة اًمؼمكوجمقي
اعمؼررة .
()13

سمصػي قمومي ومنن يمال من اإلذاقمي واًمتؾػزيون حيتوضمون مث ً
ال إزم إدارة مريمزيي ًمؾشمون
اإلداريي واعموًمقي وأظمري ًمؾشمون اًمػـقي واهلـدؾمقي وصموًمثي ًمؾؼمامٍ وراسمعي ًمألظمبور وظمومسي
ًمؾشبؽوت اإلذاقمقي أو اًمؼـوات اًمتؾػزيوكقي وهمػمهو ،ختتؾف اًمتسؿقوت هلذه اإلدارات اعمريمزيي
وومروقمفو من اإلدارات اًمعومي ذم اإلذاقموت وحمطوت اًمتؾػزيون ذم اًمبالد اعمختؾػي وشمتػق
وشمدمٍ أيمثر من إداريت مع ًو وختتػي األىمسوم .إال أن األؾموس ذم شمـظقم يمل من اإلذاقمي
واًمتؾػزيون ذم أي دوًمي هي رضورة وضمود إدارة أو ىمسم ًمؾشمون اإلداريي واعموًمقي وآظمر
ًمؾشمون اًمػـقي وصموًمٌ ًمؾؼمامٍ واألظمبور .وىمد شمـؼل اًمـظوم اإلداري ذم اًمتؾػزيون من اًمدمٍ
ازم اإلؾمتؼالل أيمثر من مرة األمر اًمذي أصمر قمكم االؾمتؼرار اإلداري ومقه.
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ويموًمي اًمسودان ًمألكبوء:
ويموًمي اًمسودان ًمألكبوء (ؾموكو) هي ويموًمي األكبوء اًمرؾمؿقي اًمسوداكقي وهي هقئي
قمومي مستؼؾي .مؼرهو اًمرئقس سمواليي اخلرـموم ،وهلو مؽوشمى ومرقمقي ذم اًمواليوت .شمم شمـظقؿفو
سمؿوضمى ىموكون ويموًمي اًمسودان ًمألكبوء ًمسـي  ."1991واًمويموًمي قمضو ذم احتود ويموالت األكبوء
اًمعرسمقي .وأهداومفو مجع األظمبور من داظمل اًمسودان وظمورضمه وكنمهو قمغم أضمفزة اإلقمالم
اعمختؾػي ،و شمغطقي األظمبور اًمعوعمقي واًمعؿل قمغم كنمهو داظمل اًمسودان  ،و احلصول قمغم
األظمبور اًمعوعمقي من مؽوشمبفو اخلورضمقي أو من اًمويموالت .
()14

مرت ويموًمه اًمسودان ًمألكبوء مـذ إكشوئفو سملـموار متعددة طمقٌ شمغػم اهلقؽل
اًمتـظقؿي واإلداري ومقفو وشموؾمعً إدارهتو وأصبحً هبو إدارات متخصصي فمفرت معوعمفو
سموؾمتحداث هقؽؾفو واًمذي سمدوره كؼل اًمويموًمي من اعمحؾقي إزم اإلىمؾقؿقي وعموايمبي اًمتطور اًمذي
طمدث ذم اعمجول اإلقمالمي ويضم اهلقؽل اعمستحدث ؾمبع إدارات رئقسي شمـظم قمؿل اًمويموًمي.
اًمتجرسمه اإلداريي ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي:
فمؾً هموًمى اًمؽمؿمقحوت الدارة اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي شمتم من سملم
اًمعومؾلم سموزارة اإلقمالم ومؽوشمى األىموًمقم ،وشملصمر سمذًمك موىمع مدير اًمتؾػزيون اًمذي أصبح
ومقام سمعد قمرضي ًمؾؽمؿمقح من ظمورضمه ومن ظمورج اًموزارة .وهذا اًمتػووت واًمتبوقمد ذم مصودر
اظمتقور اعمديرين واًمذي شملصمر سموًمتغقػمات اعمتالطمؼي اًمتي ؿمفدهتو اًموزارة ذم مـصى اًموزير اًمؼي
سمظالًمه ؾمؾبو قمغم يمومل اًمـظوم اإلداري سموألضمفزة اإلقمالمقي  ،ممو مل يتسن معه إرؾموء مـوهٍ
وشمؼوًمقد إداريي مستؼرة شمعلم قمغم االكطالق واًمتطور ،مدير ًا إصمر مدير .ومؼد يمون اعمدير يبدأ
متلصمر ًا سمخؼماشمه وىمدراشمه اإلداريي اًمتي اؾمتؿدهو من موىمعه اًمسوسمق (اإلذاقمي ،اًمصحوومي،
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اجلومعي ،اعممؾمسي اًمعسؽريي ،اخلدمي اًمعومي) ،واكعؽس ذًمك قمغم األداء داظمل هذه
اعممؾمسوت .
()15

يتؿقز اًمعرص احلديٌ سمتعدد أكامط اهلقؽؾي اإلداريي وكؿو سمعضفو سمشؽل مؾحوظ سمعد
أن اطمتػظ سموضموده قمكم مدى ىمرن من اًمزمون ،يمام هو احلول سموًمـسبي ًمـؿط اعممؾمسوت اًمعومي
اًمتي متتؾؽفو اًمدوًمي وختضع ًمـظوم اإلدارة اًمبػموىمراـمقي اًمذي ىموم قمؾقه شموؾمع اًمدول وسمـوء
االمؼماـموريوت مـذ ىمديم اًمزمون ،طمتي أكه ذم آواظمر اًمؼرن اًمتوؾمع قمنم وسمدايي اًمؼرن
اًمعنمين يمون مصطؾح اًمبػموىمراـمقي يستخدم ًمالؿمورة إزم كؿط معلم من اًمسؾطي احلويمؿي
ًمؾدوًمي اعمفقؿـي قمكم اًمشلن اًمعوم واعمسموًمي قمن اًمعداًمي االضمتامقمقي واالؾمتؼرار واًمروموهقي.
وفمل هذا اًمـظوم اإلداري حمتػظ ًو سملؾمبوب سمؼوئه وصؿوده ذم موضمفي اًمتغػمات اًمسقوؾمقي مـذ
كشلشمه وامم اًمعرص احلديٌ طمقٌ اقمتؼم من معقـوت االصالح اإلداري وإىمومي مو قمرف سموؾمم
(دوًمي اعممؾمسوت) سمام يعقـه من رهمبي ذم االؾمتؼرار اإلداري واالىمتصودي واًمسقود مع ًو ،ذم
مواضمفي اًمتؼؾبوت اًمسقوؾمقي اًمتي ىمد شمليت سمـظوم طمؽم (يعتؿد اًمتخؾص من اًمؼقودات اإلداريي
اعمعورضي ،وشمعقلم ىمقودات ضمديدة ايمثر والء وقمـدئذ يػتؼد اجلوكى اًمبػموىمراـمي ظموصقته
األؾموؾمقي شمؾك وهي االؾمتؼرار) .
()16

ًمؼد ضموء إكشوء اعممؾمسوت اًمعومي واهلقئوت اًمؼومقي ذم اًمسودان مـطؾؼ ًو من هذا
اًمتطور اًمتورخيي ًمػؽرة اًمدوًمي اًمؼوئدة ًمؾخدمي اًمعومي ،ومؾبقو ًمدواقمي اإلصالح اإلداري،
وًمطؾى اًمعومؾلم وعمتطؾبوت اًمـفضي اًمتي فمؾً مـشودة مـذ إقمالن االؾمتؼالل ذم اًمبؾد،
وشمليمد إن قمـرصهو احلوؾمم هو اإلدارة اًمػوقمؾي.
وذم  19ؾمبتؿؼم 1981م صدر ىموكون إكشوء اهلقئي اًمؼومقي ًمإلذاقمي واًمتؾػزيون،
وسمؿوضمبه أصبحً اإلذاقمي واًمتؾػزيون شمضؿـفو معو ألول مرة مـظومي إداريي واطمدة شمتؿتع
سمشخصقي اقمتبوريي ىموكوكقي .وشمبع صدور هذا اًمؼوكون ،ووومؼو ًمه أصدار ًمؾوائح اعمـظؿي ًمؾعؿل
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داظمل اهلقئي وىمه اًمتـظقم اإلداري اجلديد سمدمٍ اًمعديد من اًموطمدات اإلقمالمقي اًمتوسمعي
ًمؾوزارة ضؿن وطمدات اهلقئي إزم ضموكى اإلذاقمي واًمتؾػزيون ،مثل وطمدة أومالم اًمسودان ،
ومعفد اًمتدريى اإلذاقمي ،ووطمدة اإلقمالم اإلكامئي ،واعمؽتى اًمتجوري وحمطوت اًمتؾػزيون
اًمريػي ،وهمػمهو وذًمك ًمضامن اًمتـسقق ودقمم ظمطي اهلقئي اًموًمقدة .وسمؿوضمى ىموكون اهلقئي شمم
شمؽوين جمؾس اإلدارة.
ويمػل ىموكون اهلقئي صالطمقوت يمبػمة عمجؾس اإلدارة سمام يؿؽـه من اًمـفوض سمواضمبوشمه
ومسموًمقوشمه دموه شملؾمقس اهلقئي اجلديدة وطمسن إدارهتو ًمتحؼقق األهداف اًمتي أكشئً من
أضمؾفو ومن هذه اًمصالطمقوت :امتالك األضمفزة واعمعدات واًموؾموئل اًمتي متؽـفو من األداء
اجلقد .واحلصول قمغم اًمتسفقالت اعمرصومقي من اًمبـوك واهلقئوت اعمامصمؾي ًمتؿويل اعمنموقموت ،
وإضموزة اعمقزاكقي اًمسـويي .واعمواومؼي قمغم طمريمي اًمعومؾلم داظمل وظمورج اًمؼطر ،وأيض ًو اقمتامد
ىمواقمد االؾمتعوكي سموخلؼمات األضمـبقي ذم جمول اإلذاقمي واًمتؾػزيون.
ويتؽون اهلقؽل اإلداري ًمؾفقئي من مؽوكوت أؾموؾمقي هي:
 اعمدير اًمعوم ًمؾفقئي. مدير اًمتؾػزيون. مدير اإلذاقمي. اًمشمون اهلـدؾمقي واًمػـقي. اإلدارة اًمعومي ًمألظمبور واًمشمون اًمسقوؾمقي.ويتضؿن اهلقؽل اًمتـظقؿي ًمؾفقئي إدارات ومرقمقي هي:
 اًمشمون اإلداريي واعموًمقي. إدارة اإلكتوج اًمتجوري واًمتسويق.515
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 إدارة اًمتخطقط واًمتدريى. جمؾي اإلذاقمي واًمتؾػزيون. األموكي اًمعومي ًمؾفقئي.يالطمظ أن ىموكون اهلقئي أقمطى صالطمقوت واؾمعي ًمرئقس جمؾس اإلدارة سمام يؿؽِّـه من
اًمـفوض سمواضمبوشمه ومسموًمقوشمه دموه شملؾمقس اهلقئي اجلديدة وطمسن إدارهتو ًمتحؼقق األهداف
اًمتي أكشئً من أضمؾفو.
وممو شمؼدم يتضح أن دمرسمي اهلقئي اًمؼومقي متثل ومؽمة حتول ذم شموريخ شمطور اعممؾمسوت
اإلقمالمقي ذم اًمسودان  .وهي دمرسمي ضمديرة سموًمدراؾمي واًمتؼويم من طمقٌ أهنو ؿمؽؾً كؿط ًو
اداري ًو ضمديد ًا أريد ًمه أن يؽون مؾبق ًو ًمطؿوطموت اًمعومؾلم وًمرضورات شمطوير األداء اإلقمالمي
سمام يوايمى مو جيري ذم اًمعومل قمغم اقمتوب صمورة اًمػضوء -اًمتؽـوًموضمقو واعمعؾوموشمقي ،صمم أهنو دمرسمي
ضمديدة طمؾً مرطمب ًو هبو قمغم ؾمبقل اًمتحديٌ واًمتطوير اإلداري واعمزيد من االؾمتؼالل
اعمـشودة عمثل هذه األضمفزة اإلقمالمقي ،اًمتي قموكً يمثػم من قمدم اؾمتؼرار اًمتجورب اإلداريي.
هـوًمك كؼوط كجوح أؿمور إًمقفو اًمػوشمح اًمتقجوين سموصػه أول مدير قموم ًمؾفقئي(:ىمبول
ؾمقوؾمي اجلؿع ،إشموطمي مـوخ أومضل ًمؾعؿل ،االدموه كحو اًمواليوت ،حتسلم اًمعالىموت اخلورضمقي)
وشمليمقد ًا هلذه اًمـجوطموت يؼول (صوًمح حمؿد صوًمح) اًمذي وايمى دمرسمي كشلة اهلقئي سموصػه
مدير ًا ًمألظمبور واًمؼمامٍ اًمسقوؾمقي ومقفو إن ىمقوم اهلقئي طمؼق سموًمػعل مجؾي من االجيوسمقوت ،و
اًمسؾبقوت يؿؽن أن كجؿؾفو ذم اآليت:
أ -اًمـجوطموت:
.1حتؼقق اؾمتؼالًمقي ذم اًمؼواكلم اعموًمقي ممو ضمعل اهلقئي ىمودرة قمكم اًمترصف ذم مواردهو
ومقزاكقتفو اًمسـويي دون اًمرضموع ًموزارة اعموًمقي يمام يمون األمر ؾموئد ًا ىمبل إكشوئفو .
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ُ .2أشمقح ًمػرق اإلكتوج اًمؼماجمي واًمتغطقوت اإلظمبوريي االكتؼول الكجوز مفومفو داظمل
اًمبالد وظمورضمفو سمؿروكي ويرس سمعقد ًا قمن شمعؼقدات اإلضمراءات اًمبػموىمراـمقي ،طمقٌ يؼرر
جمؾس إدارة اهلقئي واعمدير اًمعوم ؿملن شمداسمػم اًمسػر واالكتؼول دون اًمرضموع إزم ضمفي ُقمؾقو .
.3إن إضموزة ذوط ظمدمي ظموصي سموًمعومؾلم سموهلقئي أشموطمً قمدة معوجلوت إداريي وموًمقي
ًمصوًمح اًمعومؾلم وشمطوير األداء .
.4االرشمؼوء سمخدموت األظمبور و اًمؼمامٍ اًمسقوؾمقي سمنكشوء إدارة قمومي موطمدة سموهلقئي
سمدرضمي ىمقوديي ًمتـسقق إكتوج األظمبور اًمتي شمبٌ ذم اجلفوزين وشموطمقد اًمرؤيي دموه اًمؼمامٍ
اًمسقوؾمقي ذم يمل من اإلذاقمي واًمتؾػزيون  ،و ُأضقػً اًمؼمامٍ اًمريوضقي هلذه اإلدارة اًمؽبػمة
اًمتي ؿمؽؾً كؼؾي ذم جمول شمطور األظمبور
.5شمبعقي اهلقئي عمجؾس إدارة سمنذاف جمؾس اًموزراء مؽـفو من حتؼقق قمدة مؽوؾمى
إداريي وموًمقي ممو ؾموقمد قمكم شمبسقط اإلضمراءات سمام ُيوايمى طموضمي األداء اإلقمالمي ًمالكطالق
سمعقد ًا قمن اًمتعؼقدات اًمتي يؿر هبو اًمعؿل احلؽومي اًمروشمقـي .
.6سمروز إمؽوكقي إهنوء اًموضع اًمسوسمق ًمإلذاقمي واًمتؾػزيون يمجزر معزوًمي قمن سمعضفو
ب -اًمسؾبقوت :
يتسن هلو إن شمؽون هقئي سموعمعـي احلؼقؼي
.1أول مو اقمؽمض شمطور دمرسمي هذه اهلقئي إهنو مل
َّ
عمصطؾح اهلقئي اعمستؼؾي ،ومفي هقئي وًمؽـفو سمال موارد ذاشمقي ،وشموسمعي ًمؾحؽومي اًمتي شمؼوم
سمتؿويؾفو ،ومؾم يتقرس ًمؾفقئي اًموًمقدة ىموكوك ًو وومع ً
ال إن حتوز قمكم موارد ظموصي هبو شمغـقفو قمن
اًمتبعقي احلؽومقي.
ً.2مسبى إًمغوء إدارة األظمبور واًمؼمامٍ اًمسقوؾمي واألظمبور مل حتظ اهلقئي سمتجووب
مديري اإلذاقمي واًمتؾػزيون ،ومرسمام سمدت هلام سمصالطمقوهتو ظمص ًام قمكم صالطمقوهتام ،يمام فمفر
511

جملة دراسات إعالمية { } 5

ذًمك ضمؾق ًو ذم كطوق األظمبور واًمؼمامٍ اًمسقوؾمقي اًمتي آًمً سمؽومؾفو إلدارة متخصصي سموهلقئي
مديرهو وفمقػته سمصالطمقوت شمعودل وفمقػي مدير ًمإلذاقمي ومدير اًمتؾػزيون .
.3وسموًمـسبي ًمؾعومؾلم اًمذين يموكوا من أيمثر اعمتحؿسلم ًمػؽرة إكشوء اهلقئي أظمذ محوؾمفم
يؽماضمع مع شمراضمع مواصػوت إكشوء اهلقئي يمفقئي مستؼؾي وذات ؿمخصقي اقمتبوريي  .إن شمبعقي
اهلقئي ًمؾحؽومي ىموكوك ًو وًموزارة اعموًمقي يمؿؿول اومؼدهو مزايو االؾمتؼالًمقي اًمتي يمون يـشدهو
اًمعومؾون ذم مطوًمبفم اًمسوسمؼي .
.4إقمودة شمبعقي اهلقئي ًمؾوزارة ( وزارة واإلقمالم ) سمدالً من شمبعقتفو عمجؾس اًموزراء( سمعد
مرور صمالصمي أقموام ) أقمطي اإلطمسوس سمبدايي اًمؽماضمع قمن ومؽرة ( اهلقئي اًمؼومقي ) سمدالً من
اعميض ذم دقمؿفو وشمرؾمقخ أىمدامفو ومتؽقـفو أيمثر من قموامل ( االؾمتؼالل احلؼقؼي ) اعمطؾوب
أليي هقئي ذات ؿمخصقي اقمتبوريي  ..ظموصي وىمد شمرشمى قمكم شمبعقي اهلقئي ًمؾوزارة قمدة ىمرارات
يموكً هلو آصمورهو اًمسؾبقي .
()17

ـمريؼي اختوذ اًمؼرار ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي:
إن اعممؾمسوت اإلقمالمقي ذم اًمدول اًمـومقي يموكً أومم ضحويو األوضوع اإلداريي
قمؼى ظمروج اعمستعؿر ،وشمعرض اًمسودان إمم مو شمعرضً ًمه اًمدول اًمـومقي األظمري
واكسحى ذًمك قمكم ممؾمسوشمه اإلقمالمقي .وأرضمعً سمعض اًمدراؾموت مشويمل اختوذ اًمؼرار ذم
اعممؾمسوت اإلقمالمقي ازم مو طموهلو من سملم اعمشويمل اًمتي يعنين مـفو اعمجتؿع .
( )18

إن اًمعؿل اإلقمالمي ذم اًمسودان يػتؼد ًمؾتـظقم واًمتخطقط اعمدروس اًمذي يمهؾه
ألن يؽون أداة ًمؾتغقػم واًمتـؿقي  ،وال يوضمد شمؼويم ًمألداء اإلقمالمي ،ومو اطمرزه من كجوح أو
إظمػوق  .ومفي أذن مشؽؾي اختوذ ىمرار شمؾك اًمتي شمواضمه اعممؾمسوت اإلقمالمقي ذم اًمسودان  ،وهي
مشؽؾي يؿؽن طمؾفو ذم اًمتـظقم واًمتخطقط اعمدروس اًمذي يمهؾه ًمؾريودة وىمقودة اعمجتؿع
واًمدوًمي .
()19
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شمؼققم اجلوكى اإلداري ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي ومطوسمؼتفو عمعويػم اإلدارة احلديثي:
ال زاًمً اعممؾمسوت اإلقمالمقي ذم اًمسودان شمسعي ًمتطبقق معويػم اإلدارة احلديثي
اعمتبعي قموعمق ًو رهمم اًمصعوسموت اًمتي شموضمففو ،وًمتحؼقق ذًمك يتطؾى شمغقػم اًمـظوم اعموزم
واإلداري اعمتبع ذم اًموؾموئل اإلقمالمقي اًمسوداكقي ،وجيى أن خيتؾف قمام موهو قمؾقه ذم
اعممؾمسوت احلؽومقي ،سموقمتبور ـمبقعي اًمعؿل ومقفو واعمروكي ورسقمي اإلضمراء ذم اـمور ًموائح
شمراقمي هذه اًمطبقعي .فمل اًموضع اإلداري ذم األضمفزة اإلقمالمقي اًمسوداكقي يتعرض ًمعوامل
قمدم االؾمتؼرار سمسبى ىمرص ومؽمة واليي اًموزراء اعمختصلم واعمديرين ،وضعف اًمتؿويل
واظمتالل مؼويقس اًمتوفمقف وشمػووت ـمرق اختوذ اًمؼرار.
وإن حمووالت اًمتلؾمقس واهلقؽؾي واالؾمتؼرار فمؾً مستؿرة ً ،مؽـفو مل شمسؾم من
األقمراض اًمتي أىمعدت اخلدمي اعمدكقي ،مع شمواضع اإلطمسوس سملمهقي دور اإلقمالم قمـد شمرشمقى
األوًمويوت اًمؽؼمي ًمؾدوًمي ،إن دواقمي اعمفـقي واًمتخصص واعممؾمسقي فمؾً شمسقطر قمكم
إدارات اعممؾمسوت اإلقمالمقي اعمتعوىمبي  ،إال أهنو الزاًمً ذم ـمور األموين اعمؾحي ،مع اًمؼـوقمي
سملهنو أؾموس اًمتوضمه كحو اًمتؿقز واًمتـوومس .
()20

قمـد اًمـظر ألوضوع إدارة اعممؾمسوت ،ذم اًمدول اًمـومقي قمؿومو كجد أهنو شمعوين من
مشؽالت كؼصون اًمتدريى وإقمودة اًمتلهقل وهمػمهوً .مؽن هذا ال يؿـع من اًمـظر إزم
ظمصوصقي اعمشؽالت ذم يمل ممؾمسي أو ىمطوع قمكم طمدة طمقٌ ختتؾف ذم شمؽويـفو ووؾموئؾفو
وىمد ذهى إزم هذا اًمرأي اًمسوسمق مممتر احلوار طمول ىمضويو اإلقمالم ذم اًمسودان واًمذي اكعؼد
سموخلرـموم قموم  1990قمـد سمدايوت صمورة االكؼوذ اًموـمـي آكذاك  ،ويمذًمك مممتر ىمضويو
اإلقمالم اًمثوين سموًمسودان قموم 2014م .وىمد يموكً هـوًمك دراؾموت متخصصي ومتضؿـي
ًمؾتوصقف واًمتنميح طمول األوضوع اًمعومي ًموزارة اإلقمالم و اًمشلن اإلقمالمي ذم اًمسودان .
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وذم قموم  1994وذم ظمطوب وزير اإلقمالم ًمؾؼمعمون ( اعمجؾس اًموـمـي االكتؼوزم
آكذاك) يمشف اًموزير اعمختص قمدم االؾمتؼرار اإلداري اًمذي قموؿمً ومقه اًموزارة وورصمته
سمطبقعي احلول ًمؾؿمؾمسوت اًمتوسمعي هلو ومـفو اًمتؾػزيون و اإلذاقمي وهمػمهو.
وسموًمعودة إزم أهم أزموت اإلدارة ذم اًمدول اًمـومقي يالطمظ إن قمؾامء اإلدارة واعمفتؿلم
أمجؾوهو ذم ؾمبع كؼوط أؾموس يي وىمد قموكى اًمسودان ؿملكه ؿملن اًمدول األظمرى مـفو وأمهفو :
.1ىمقوم اًمػؽر اإلداري قمكم اًمتؼؾقد واًمبعد قمن األصوًمي .
.2اًمتضخم اًمتـظقؿي واًموفمقػي.
.3اعمريمزيي.
.4همقوب اعمسموًمقي واًمرىموسمي اًمذاشمقي .
.5اًمغؿوض ذم مػفوم اإلدارة ومـػذهيو .
.6شمرسب اًمؽػوءات .
.7ضعف اعمعؾوموت واًمدراؾموت طمول اإلدارة .
وضمدير سموًمذيمر أكه سموًمـسبي ًمؾـؼطي األظمػمة ( ضعف اعمعؾوموت واًمدراؾموت طمول
اإلدارة ) ومؼد شمـوول اًمديمتور ومقصل قمبد اًمؽريم سموسمؽر ذم رؾموًمته ًمؾديمتوراه ذم اإلدارة اًمعومي
سموًمواليوت اعمتحدة األمريؽقي قموم 1986م شملصمػم سمعض هذه اًمعوامل شمورخيقو مـذ قمفد
االؾمتعامر اًمؼميطوين ومن صمم امتدت سمآصمورهو ذم ؾموئر احلؽوموت اًموـمـقي سمعد االؾمتؼالل
مـعؽسي قمغم إدارة اإلقمالم وأي ًو يموكً اعمسببوت واألطموال ومنن اعمحصؾي شمشػم إزم وضمود
أزموت ذم اإلدارة وسمخوصي ذم اًمسودان وواطمدة من مسببوت اؾمتؿرار هذه األزموت ذم
شمؼديري هو همقوب اًمتوضمه كحو اإلدارة احلديثي (اإلؾمؽماشمقجقي ) واالؾمتػودة من ممقزاهتو .
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أمو قمن مشويمل اإلدارة ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي ظمصوص ًو ومفي شمتسووي
ذم يمثػم من ضمواكبفو مع مو ذيمر  .وىمد ومصل وزير اإلقمالم ذم ظمطوسمه اعمذيمور آكػو أهم هذه
اعمشويمل طمقٌ شمتؿثل ذم :
.1قمدم االؾمتؼرار اإلداري ذم ضمفوزي اإلذاقمي واًمتؾػزيون وشمبلم ذًمك من شمعوىمى
اعمدراء اعمتوازم ذم ومؽمات حمدودة يمام شمشػم ًمذًمك اإلطمصوءات .
.2هجرة اًمؽوادر اًمػـقي اعمؼتدرة واعممهؾي.
 .3قمدم اؾمتؼرار اًمرؤيي اهلقؽؾقي سملم اًمدمٍ واًمتػريق .
.4قموامل اًمتؼؾبوت ذم اًمسقوؾمي واعمفـي وآصمورهو اإلداريي .
.5اظمتالف اًمتوازن سملم احلؼوق اًمواضمبوت ومتطؾبوت اًموفمقػي وشمداظمل اًمعؿل اًمػـي
مع اًمعؿل اًمسقود واًمـؼويب  .إزم همػم ذًمك من اعمشويمل واًمعؼبوت اًمتي يالطمظ اشمػوىمفو مع مو
ؾمبق ذيمره وسمؽل شمليمقد ومنن أي ادموه قمالضمي من أضمل عمؾؿي هذه اعمشويمل ال يستؼقم دون
اًمتوضمه كحو اإلدارة اإلؾمؽماشمقجقي ذات اًمرؾموًمي سمعقدة اعمدى واألهداف اعموضوقمقي اًمتي
شمشؽل أيمؼم ىمدر من االشمػوق اًمتخطقطي واًمرؤيي اعمستؼبؾقي اًمػـقي ذم اًمتطوير اإلداري اًمالزم
إلطمداث كؼؾي كوقمقي ومعقوريي شمضع األضمفزة اإلقمالمقي ذم هذا اعمجول .
يمام شمؼدم ومنن من يمؼميوت اعمشؽالت اًمتي شمواضمه اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي هي
اًمتلرضمح ذم االدموه االؾمؽماشمقجي من طمقٌ اًمدمٍ أو اًمػصل وكسبي ًمتطورهو ذم شمؼويم آصمور
وشمؽقف هذا االدموه ذم إدارة اإلقمالم .
إن اًمـظوم اعمتبع ذم يمل اكحوء اًمعومل هو إن اإلذاقمي سمشؼقفو اًمراديو واًمتؾػزيون يتؽوكو
من إدارة قمؾقو واطمدة ( هقئي واطمدة ) .وشمتوزم اهلقئي اعمشؽميمي اعمسوئل اعمشؽميمي سملم اإلذاقمي
واًمتؾػزيون .ويشجع احتود إذاقموت اًمدول اًمعرسمقي اهلقئوت اعمـضويي حتً ًموائه قمكم االكضامم
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ذم هقئي واطمدة واهلدف من ذًمك هو شموطمقد اجلفود وشمضوومرهو  .شمـبع ومؾسػي دمٍ اهلقئتلم من
واىمع اًمرؾموًمي اًمتي ختدمفو وهي رؾموًمي واطمدة يمام إن اًمرؾموئل اعمستخدمي ذم ظمدمتفو متشوهبي،
هذا سموإلضوومي إزم وطمدة اهلدف يمام إن اًمتؼـقوت اًمتي حتتوضمفو اهلقئتون متشوهبي ومتؽومؾي
وظموصي سمعد اًمطػرة اًمتؼـقي احلديثي .
يؿؽن اًمؼول إن اًمتخطقط ًمؾرؤى اعمستؼبؾقي ًمدور اإلدارة احلديثي ذم اعممؾمسوت
اإلقمالمقي يتطؾى أوال حتديد االدموهوت اًمرئقسي اًمتي شمعؿل وشمتؽومل ومقفو وفموئف اإلدارة
احلديثي ذم اعممؾمسوت  .أهم هذه االدموهوت ًمؾرؤيي اعمستؼبؾقي شمتؿثل ذم األيت:
أ /االدموه اإلداري:
ب /االدموه اًمػـي واًمؼماجمي .
ج /االدموه اًمتخطقطي واًمتـؿوي .
وقمـد اًموىموف وىمػه قمومي ذم يمل ادموه قمكم طمده كجد ممذات قمومي شمصؾح ًمتؽوين
رؤيي مستؼبؾقي ًمإلدارة احلديثي ذم اعممؾمسوت .
مو من ؿمك ومقه إن هـوًمك شمداظمل واضح سملم اإلدارة اًمتشغقؾقي واإلدارة احلديثي ذم
اعممؾمسوت اإلقمالمقي األمر اًمذي يؼتيض مستؼبال مراقموة أمهقي اًمبـوء اًمراد اعمتواومق موسملم
اإلدارشملم طمقٌ شمشؽل األوزم إدارة ( شمؽتقؽقي ) مرطمؾقي وشمشؽل اًمثوكقي إدارة ( إؾمؽماشمقجقي )
مستؼبؾقي .والسمد من وضمود إدارة شمـسقؼقي وؾمقطي سمحقٌ شمسؿح سمؿتوسمعي وضع ظمطط األداء
اإلداري اعمرطمؾقي سمام يؼود سموًمرضورة خلدمي أهداف اإلدارة احلديثي وًمقس اًمعؽس.
ومن أهم اعممذات هذا االدموه إقمالء ضموكى اعمفـقي ووضمود وطمدة ًمؾجودة واًمتؼويم
واالؾمتػودة من سمقوت اخلؼمة اًمعوعمقي ذم اعمجول اإلداري اًمتشغقكم وظمصوص ًو كسبي ألن جمول
اعمـوومسي ذم هذا اًمؼطوع يمبػم وضمود ًمؾغويي .
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قمـد متوسمعي ظمطوط شمطوير األداء ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي واخلطي
اإلؾمؽماشمقجقي كجد إن هـوًمك ادموه ضمقد كحو اًمؽميمقز اًمػـي وشمطوير مؼدرات ًمؾؿمؾمسوت ،
واعمتوسمعي ًمؾواىمع اًمعؿكم ذم يمل من اإلذاقمي واًمتؾػزيون وظمصوصو كجد معومل ـمػرات ومـقي
وسمراجمقي واضحي مـذ سمدايي اًمعوم 2000م  ،طمقٌ ؿمؿؾً اًمطػرات اًمػـقي إكشوء اعمحطوت
األرضقي ًمألىمامر اًمصـوقمقي وإقمودة شملهقل االؾمتوديوهوت واًمتؿويل اًمرىمؿي ًمؾؿعدات
واؾمتخدام ؿمبؽوت األًمقوف مع مـظامت اًمطوىمي احلديثي وهمػمهو .
أمو ذم اجلوكى اًمؼماجمي ومعغم اًمرهمم من طمدوث ـمػرة كوقمقي ال سملس هبو من طمقٌ
اعمشوريمي ذم اًمتوقمقي اًمثؼوومقي واًمسقوؾمقي واالضمتامقمقي وظمدمي مؼوصد اًمدوًمي وؾمقوؾموهتو إال أن
اًمرؤيي اعمستؼبؾقي شمستؾزم مراقموة اآليت ذم اعمستجدات اًمؽؼمى ذم اًمسوطمي اًمسقوؾمقي واًمثؼوومي
اًمسوداكقي:
.1موايمبي خمرضموت احلوار اًموـمـي ومتطؾبوشمه ذم هذا اًمؼطوع األيمثر أمهقي.
وقمؾقه ومنن اًمطػرة اعمرضموة ذم اعمرطمؾي اًمؼودمي شمتعوفمم ذم طمجؿفو وموضوقمفو،
ًمتؽوين رؤيي مستؼبؾقي شمؾبي ـمؿوطموت اًمبالد وشموايمى متغػمات ؾموطموهتو اعمختؾػي.
إن اًمتخطقط من ضموكى يعد من أهم معوىموت قمؾم اإلدارة سمصػي قمومي ،وسمؿؼدار مو
يصؾح ويصح اًمتخطقط سمؿؼدار مو شمصؾح اًمرؤيي اإلداريي وشمـزيؾفو قمكم ارض اًمواىمع مرطمؾقو
واؾمؽماشمقجقو .وذم كػس اًموىمً ومنن ىمقوس صحي اًمتخطقط وخمرضموشمه اًمـفوئقي شمتم سمنضوومي اًمبعد
اًمتـؿوي ذم أي ىمطوع من اًمؼطوقموت .
()21

وقمـد اًمـظر ًمؾرؤيي اعمستؼبؾقي ذم هذا االدموه ومال ؾمبقل من مراقموة اًمبعدين وارشمبوـمفو
معو ًمتحؼقق أهداف اإلدارة احلديثي ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي ويتبؼى أن شمشؿل اًمتـؿقي سمعدهيو:
اًمذايت واًمغػمي إذ ال ؾمبقل ًمتـؿقي اًمغػم دون شمـؿقي اًمذات  .وقمؾقه ومنن شمـؿقي اعممؾمسوت ًمذاهتو:
511

جملة دراسات إعالمية { } 5

يموادر – ظمطط – أداء –معقـوت وهمػمهو  ،وهي اًمسبقل األوطمد الؾمقام ذم شمـؿقي اًمغػم  .وعمو
يموكً ( اًمتـؿقي اًمبنميي ) وهي مػتوح اًمتـؿقي سملسمعودهو اعمختؾػي ؾمقوؾمقي واىمتصوديي و
اضمتامقمقيو صمؼوومقي وهمػمهو ،ومنن أهم مو يؿقز اإلدارة احلديثي ذم رؤيتفو اعمستؼبؾقي ذم اعممؾمسوت
هو قمؿؾفو ذم مقدان اًمتـؿقي اًمبنميي اًمواؾمع وذم هذا اجلوكى السمد من االؾمتػودة من اعمعويػم
اًمعوعمقي ًمؾفقئوت اعمؿثؾي ذم اًمعومل يمام السمد من إشمبوع أؾموًمقى اًمؼقوس واالؾمتطالع واالؾمتؼرار
ذم شمؼويم اعمصؾحي اعمتوىمعي سموًمرسمط موسملم اًمتطور اًمػـي واًمؼمامٍ وإؾمفومفو مؼوركه ذم االدموه
اًمتخطقطي اًمتـؿوي .وسمذا شمضح اًمرؤيي اعمستؼبؾقي ًمؾدور اعمتوىمع ًمإلدارة احلديثي داظمل اهلقئي
اًمسوداكقي ًمإلذاقمي واًمتؾػزيون وأسمعود هذا اًمدور ومتطؾبوشمه اإلكسوكقي.
واًمتوضمه كحو شمطبقق اإلدارة احلديثي ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي ًمقؿؽن
شمطبقؼه إال سمعد مراضمعي أهداف وظمطط هذه اعممؾمسوت وومق مو حيؼق االكتؼول من اإلدارة
اًمتشغقؾقي اعمتبعي ًمالدارة احلديثي واًمتخطقط االؾمؽماشمقجي .ويمذًمك شمؽوين ادارة متخصصي
ًمؾتخطقط واالقمتامد واجلودة واًمتؼويم ذم يمل األضمفزة ووؾموئل اإلقمالم ذم اًمبالد ممو يمدي
سمدوره ازم حتؼقق اًمتؿقز اإلداري اعمطؾوب.
اخلــومتي
وذم اخلتوم أن اإلدارة احلديثي ًمؾؿمؾمسوت اإلقمالمقي شمتطؾى اًمعؾؿقي ذم اعمامرؾمي
وذًمك ألمهقتفو يموؾمقؾي ًمتوضمقه وضبط طمسن ؾمػم االقمامل ويمػوءة األداء سموىمل اًمتؽوًمقف
وأومضل اًمسبل سمام حيؼق األهداف  .وأضحى من اًمرضوري إذا ارادت اعممؾمسي اإلقمالمقي إن
حتؼق كجوطموت هلو سموعمستوي اعمطؾوب ،أن يدرك هذا اعمدير اعمشؽالت األؾموؾمقي ًمؽوومي كواطمي
اإلدارة اإلقمالمقي ،يمذًمك جيى إن يعرف اإلقمالمقون اًمذين يعؿؾون ذم اًمـواطمي اإلداريي
واألىمسوم اعمختؾػي داظمل اعممؾمسي سمام يدور رم إدارت اًمتحرير واًمؼمامٍ.
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الؿمك إن ىمطوع اإلقمالم ذم اًمسودان يتلصمر سموًمؼرارات اًمتي شمصدرهو اإلدارة ذم
اعممؾمسوت اإلقمالمقي سمصوره يمبػمة ًمذًمك جيى شمدريى اإلقمالمقلم اًمذين شممهؾفم وفموئػفم
ًمتوزم مرايمز ىمقوديي ذم اعمستؼبل قمغم االقمامل اإلداريي اًمبحتي واًمػـقي واهلـدؾمقي ويمذًمك احلول
مع رضمول اإلدارة ًمتوزم أقمامل اًمتحرير واًمؼمامٍ شمدريب ًو قمؿؾق ًو قمن ـمريق ممورؾمي اًمعؿل
اإلقمالمي كػسه اًمذي يتعؾق سموًمرؾموًمي اإلقمالمقي .
وأصبح اًمسودان ظمالل هذا اًمؼرن يتجه كحو شمطبقق اإلدارة احلديثي ذم اعممؾمسوت
اإلقمالمقي ؾمواء يمون ممؾمسوت صحػقي ،إذاقمي أم شمؾػزيون ،ومضوئقوت ،ويموالت أكبوء ،دور
كنم ،ذيموت إقمالكوت ،رهمم وضمود سمعض اًمصعوسموت واًمتحديوت اًمتي شمواضمه إدارة اإلقمالم
ذم اًمسودان  ،وؿمفدت هذه اعممؾمسوت اًمؽثػم من اًمتطور ذم قمؿؾفو مستػقدة من دمورب سمعض
اعممؾمسوت اخلورضمقي .وظمؾصً اًمدراؾمي إمم قمدة كتوئٍ وشموصقوت شمتؿثل ذم اآليت:
أوال :اًمـتوئٍ:
 -1شمتؿقز ادارة اعممؾمسوت اإلقمالمقي ذم اًمسودان سموعمريمزيي اًمؼوسمضي األمر اًمذي أؾمفم
ذم ضعف اًمتخطقط واختوذ اًمؼرار.
 -2إن اعمشويمل اًمتي يموكً شمعوين مـفو اإلذاقمي واًمتؾػزيون سموقمتبورمهو اجلفوزين
اًمرؾمؿقلم ،شمعدّ قمـد اًمؽثػمين كتقجي ـمبقعقي ًمؾفقؽل اإلداري اًمذي ال يتـوؾمى مع ـمبقعي
اًمعؿل اإلقمالمي اًمذي شممدهيو هذه األضمفزة  .وفمل اجلؿقع يـودي هبقؽل إداري يستوقمى
متطؾبوت اًمشعى اًمسوداين ذم اًمعؿؾقي اإلقمالمقي .
أدي اًمتغقػم اإلداري ذم اًمؼقودة اًمعؾقو اعمستؿر داظمل اعممؾمسوت اإلقمالمقي ذم اًمسودان،
ازم وضمود طموًمي قمدم اؾمتؼرار ذم اًمـظوم اداري واًمبـوء اعممؾميس.
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 -3شمعوين اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسودان يي من اًمتدظمل احلؽومي اًمواضح ذم قمؿؾفو،
ممو اكعؽس ؾمؾبو قمكم ادائفو اإلداري.
 -4شمعوين اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسودان يي من ضعف شمدريى وإؾمتؿراره وشملهقل
اًمعومؾلم هبو ،ممو ادي سمدوره إمم قمدم شمطوير األداء اإلداري.
صموكقو :اًمتوصقوت:
 -1جيى إكشوء ضمسم إداري يعـي سموًمتخطقط واعمراىمبي جلودة اعمـتٍ اإلقمالمي ويصبح
مصودر اًمعؿؾقي اإلداريي.
 -2السمد من إقمطوء هذه اعممؾمسوت مزيد ًا من االؾمتؼالًمقي ًمتحؼقق اًمتؿقز واعمـوومسي.
 -3جيى شموؾمقع دائرة اًمشورى داظمل اعممؾمسوت اإلقمالمقي اًمسوداكقي واالؾمتعوكي
سموخلؼمات اًمسوسمؼي ذم اعمجول اإلداري .وأن شمؽون هـوًمك مروكي ذم إختوذ اًمؼرار اإلداري
سموعمشوريمي.
 -4السمد من معوجلي ىمضقي االكتامء هلذه اعممؾمسوت ألن ذًمك قمومل ممصمر ضمد ًا ذم األداء
واًمؽػوءة اإلداريي وحتؼقق اًمرىض اًموفمقػي.
 -5جيى إقمالء ىمقؿي اعمراضمعي واعمحوؾمبي وومق ًموائح اًمعؿل ذم هذه اعممؾمسوت عمزيد من
اًمتجويد.
 -6السمد من اظمتقور إدارة قمؾقو هلذه اعممؾمسوت من داظمؾفو ،طمتي يطؿئن يمل صوطمى
يمػوءة أن دوره ىمودم ًمتوزم اعمسموًمقي اإلداريي.
 -7جيى إومراد مسوطمي ظموصي ًمدراؾمي اإلدارة ذم ممؾمسوت اًمؼطوع اخلوص طمقٌ
يؿؽن شمؼققم ذًمك واالؾمتػودة مـه ذم شمطوير اإلدارة ذم اعممؾمسوت اًمرؾمؿقي.
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اعمصودر واعمراضمع:
 -1أملم ؾمعقد قمبداًمغـي ،إدارة اعممؾمسوت اإلقمالمقي ذم قمرص اىمتصود اعمعرومي ،اًمؼوهرة
(ايؽماك ًمؾـنم واًمتوزيع 2006م).
 -2قمطوء امحد ؿمويمر ،ادارة اعممؾمسوت اإلقمالمقي ،االردن  ،ط(1دار اؾمومي ًمؾـنم
واًمتوزيع2010 ،م) ،ص.16
 -3مصدر كػسه ،ص.17-16
 -4قمبداًمسالم حمؿد ظمػم ،شمؼويم أصمر اًمـظم اإلداريي قمكم أداء اعممؾمسوت اإلقمالمقي ،
رؾموًمي موضمستػم ذم اإلدارة همػم مـشورة من ضمومعي اًمؼران اًمؽريم واًمعؾوم اإلؾمالمقي يمؾقي
االىمتصود واًمعؾوم اإلداريي 2005م ،ص.65-64
 -5قمدزم رضو ،ادارة اعممؾمسوت اإلقمالمقي:األؾمس اًمـظريي واًمـامذج
اًمتطبقؼقي،اًمؼوهرة ط( 1دار اًمػؽر اًمعريب، )2002،ص.69
 -6موؾمى ـمه شموي اهلل ،دور اإلدارة االؾمؽماشمقجقي ذم اعممؾمسوت اإلقمالمقي،رؾموًمي
موضمستػم همػم مـشورة ضمومعي اخلرـموم 2012م.
 -7حمؿد ومريد قمزت  ،إدارة اعممؾمسوت اإلقمالمقي ،اًمعريب ًمؾـنم واًمتوزيع
،اًمؼوهرة 1994،م ،ص . 13
 -8ضمقفون أمحد رؿمتي ،األؾمس اًمعؾؿقي ًمـظريوت اإلقمالم  ،دار اًمػؽر اًمعريب ،
اًمؼوهرة  ، 1975 ،ص ص . 281 -273
 -9قمبداًمسالم حمؿد ظمػم  ،مرضمع ؾموسمق ،ص .69
 -10ؾمقد امحد مصطػى  ،اًمسقوؾمي اإلقمالمقي ذم اًمسودان  ،رؾموًمي موضمستػم همػم
مـشورة  ،يمؾقي اإلقمالم  ،ضمومعي اًمؼوهرة  ،اًمؼوهرة  ،1978 ،ص30
511

جملة دراسات إعالمية { } 5

 -11وزارة اإلقمالم واالشمصوالت ،األموكي اًمعومي ،وؾموئل اإلقمالم واالشمصوالت ذم
اًمسودان( ،اخلرـموم :وزارة اإلقمالم واالشمصوالت2003 ،م) ،ص.1
 -12صالح قمبداًمؾطقف  ،اًمصحوومي اًمسوداكقي شموريخ وشموصمقق ،اًمؼوهرة(مطوسمع
االوىموف سمنميمي اإلقمالكوت اًمنمىمي) ،1992 ،ص.21-19
 -13مصدر كػسه ،ص .30
 -14قمبداًمسالم حمؿد ظمػم ،مرضمع ؾموسمق ،ص .87-85
 -15صالح قمبداًمؾطقف ،مرضمع ؾموسمق ،ص .154
 -16من مذيمرة ًمؾؿفـدس قمبوس صديق ،مدير اًمشئون اهلـدؾمقي واًمػـقي(1989م).
 -17اعمذيمرة اًمتػسػميي اعمصوطمبي ًمؼوكون اهلقئي اًمسوداكقي ًمإلذاقمي و اًمتؾػزيون ًمؾعوم
2001م
 -18قمغم ذيف،اإلدارة اًمعومي اعمعورصة( ،سمػموت:ضمومعي سمػموت اًمعرسمقي).421 ،
 -19اعمممتر اًمؼومي ًمؾخدمي اًمعومي ،اخلرـموم 2001م ،اوراق قمؿل ،اعمجؾد االول،
مطوسمع اًمسودان ًمؾعؿؾي 2001م.
 -20صالح اًمدين حمؿد اسمراهقم ،ادارة اعممؾمسوت اإلقمالمقي ذم اًمسودان  :دراؾمي
شمطبقؼقي قمكم ويموًمي اًمسودان ًمألكبوء 1975-1970م ،رؾموًمي ديمتوره همػم مـشورة  ،ضمومعي
امدرمون اإلؾمالمقي 2000م ،ص.11
 -21قمبداًمسالم حمؿد ظمػم ،مرضمع ؾموسمق ،ص .273
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