
 

 صحافة  ) صباحي _ مسائي ( -محاضرة للمرحلة الرابعة /  إذاعة 

 المادة / إدارة المؤسسات اإلعالمية 

 م . ابراهيم صابر                                         

 ( ) رأس المال تنمية القدرات المادية 

يعد رأس المال جزءا أساسا مكماًل للنشاط البشري في أي مؤسسة کانت ، ففي المؤسسات   
االقتصادية ، سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية ، هو أساس لبدء أي نشاط ألن 

  شيء النشاط في طبيعته يترجم إلى أرقام نقدية هي رأس مال يربح أو يخسر ، والمال قبل كل 
القادر على متابعة أهداف المؤسسة ، وهو أساس لشراء احتياجات  أساس لتوظيف الكادر

المؤسسة من أدوات وآالت وشراء مقر أو تأجيره . ومهما كانت طبيعة المؤسسة فإن المال أو 
و مقدار مساهمة عنصر رأس المال في عملية   ميزانية المؤسسة أساس لممارسة نشاطها
المتحققة في هذا العنصر والمعبر عنها بالمعدل   التنمية يتوقف على مقدار الزيادة السنوية

االستثماري السنوي . وباختصار ، فإن عملية التنمية تشترط لنجاحها وجود مساهمة إيجابية  
لكال العنصرين المادي والبشري ، وإن ضعف مستوى الكفاءة اإلنتاجية ألي من هذين 

اإلنتاج وعملية التنمية في  العنصرين أو غياب لدوره سيؤدي بالضرورة إلى دخول عملية 
مرحلة تناقص العوائد أو معدالت النمو السالبة أو الصفرية وحالة من الركود االقتصادي ، 

 .  تكمن أهمية البعد المادي للتنميةوهنا 

  التمويل في اإلعالم

يعد التمويل من الخصائص المميزة لوسائل اإلعالم ، فاالتصال الجماهيري يتم عادة        
لتشغيل العاملين أو لتوفير المعدات  ت كبيرة تحتاج إلى تمويل ، سواء يق مؤسساعن طر 

 .  واآلالت وتوصيل الرسائل اإلعالمية

 



 

 ويأخذ تمويل المؤسسات اإلعالمية عادة أنماطا متعددة هي :    

 التمويل الحكومي :  -

أو جزئي ، والمؤسسات  إذ تمول المؤسسات اإلعالمية من قبل الدولة أو الحكومة بشكل تام    
اإلعالمية المملوكة من قبل الدولة يكون تأثير الدولة مباشرا على إدارتها ، فالحكومة هي التي  

المية ، وهي التي تحدد تقوم بتعيين المديرين ، وهي التي تقوم بوضع سياساتها اإلع
 . فتؤثر الدولة على اإلدارة بالضغط على الموظفين وإمكانية استمرارهم في وظائفهم .ميزانيتها

وهناك تمويل جزئي حكومي أو مساهمات حكومية لمؤسسات إعالمية شبه خاصة ، وهي  
مؤسسات إعالمية حكومية ولكن لها استقالليتها اإلدارية والمالية ، والتي تستطيع تغطية  

طاتها التجارية ، مثل جريدة الرأي األردنية ومؤسسة األهرام بمصر  من نشا  -جزئيا  -نفقاتها 
ومؤسسة البيان للصحافة والنشر ومؤسسة االتحاد باإلمارات العربية المتحدة وجريدة عمان 

 في سلطنة عمان " وجريدة الصباح العراقية . 

 التمويل الخاص لمؤسسات تجارية وصناعية :  -

عديدة ،   مدعومة من قبل مؤسسات تجارية واألمثلة على ذلكاإلعالمية  المؤسساتن وتکو   
من مؤسسات تجارية عسكرية أو غير   فهناك كبريات الصحف في العالم التي تتلقى دعما

وهناك مؤسسات إعالمية وصحفية عربية تدعم من قبل مؤسسات تجارية مثل   عسكرية ، 
هالل في األردن وجريدة الخليج بدولة اإلمارات  جريدة العرب اليوم وأخبار األسبوع وجريدة ال

 . ودار الصياد بلبنان   ودار الرأي العام بالكويت والوطن في عمان والشرق األوسط السعودية

 

 :  الحزبي التمويل  -

  مثل صحيفة اللموند الفرنسية والبرافدا  وتياراتتمول المؤسسات اإلعالمية من قبل أحزاب     
الروسية ، وفي الصحف العربية مثل جريدتي الوفد والشعب في مصر ومجلة النداء في لبنان  



  وجريدة السبيل في األردن وصحف عراقية عديدة مدعومة من قبل األحزاب مثل جريدة بغداد
 وغيرها .  والبيان  والدعوة   ودار السالم

 التمويل المستقل : –

امة بحيث يصعب على أفراد االستثمار في هذا المجال أصبحت صناعة اإلعالم من الضخ     
، ال سيما في ظل التطور التكنولوجي في مجال التقنيات الحديثة . وقد ترتب على ذلك قلة 
عدد المؤسسات اإلعالمية التي تكون مستقلة ماديا . وتكون المؤسسات اإلعالمية أكثر  

ية فأنماط ملكية المؤسسات اإلعالمية  فاعلية عندما تتميز بوجود درجة عالية من االستقالل
وإدارتها وتنظيمها وتمويلها هي مكون أساس من مكونات مضمون وسائل اإلعالم ، فال يمكن  
أن تقوم وسائل اإلعالم بوظائفها وأن تشجع التنوع وااللتزام بالمسؤولية في الوقت الذي يتحكم 

 .فيها حزب أو جهة تحتكرها


