
 

 مسائي (  –صحافة ) صباحي   –محاضرة للمرحلة الرابعة / إذاعة 

 المادة / إدارة المؤسسات اإلعالمية 

 م. ابراهيم صابر

 خصائص المشروع الصحفي :

 المخاطرة : رابعا

تميز صناعة الصحافة بالمخاطرة وشدة المنافسة في مجاالتها المختلفة بين ت  
لطباعة أو التوزيع، مجال التحرير أو اإلعالنات أو االمؤسسات المتنافسة، سواء في 

سعى كل مؤسسة صحفية إلى تطوير أنشطتها في المجاالت المختلفة ت ونتيجة لذلك 
المشار إليها لتواكب التطوير والتحديث الذي يرضي القارئ والمعلن في ضوء 
مستحدثات العصر وفضال عن أن الصحافة صناعة تتقبل الخسارة والربح فإن 

لعاملين في هذه المهنة يتعرضون للمخاطرة في عملهم.. ففي كولومبيا أطلق النار ا
هم فيه الحكومة تبنشر مقال ت  صحيفهعلى أحد الصحفيين لخمس مرات بعد قيام 

بالتفريط في األموال العامة، وقد أدى مقتله إلى توقف عمل العديد من المؤسسات 
كانت كولومبيا أكثر األماكن خطورة  (م۲۰۰۰الصحفية خوفا من االنتقام. وفي عام 

وما بعده كان العراق تحت االحتالل األمريكي   م۲۰۰۳لممارسة الصحافة وفي عام 
والذي عد فيه العراق أخطر منطقة في العالم على حياة الصحفيين إذ تعرض العديد 
من الصحفيين العراقيين إلى القتل والتهديد بسبب مواصلتهم العمل في تغطية 

 .األحداث التي تقع في العراق

 



 :ة: أهمية تحقيق الربح للمؤسسة الصحفي خامسا

خسارة لذلك تحاول للة ضالتي تقوم بالعمل الصحفي فقط معر إن المؤسسة الصحفية 
مساعدة تستطيع عن طريقها أن تغطي  هذه المؤسسات أن تخلق لها أنشطة أخرى 

نفقاتها وتحقيق أرباح للمؤسسة ككل، وأول هذه النشاطات هو اإلعالن، إذ يؤدي 
الصحف وفي تحقيق أرباح ال بأس بها، اإلعالن دورا مهما في تغطية تكاليف 

فتصل الصحيفة إلى القارئ بسعر يقل عن تكلفتها نحو أربعة أو خمسة أمثال الثمن 
الذي تباع به، ونظرا لتنوع مستويات الصحف فإن اإلعالنات المنشورة في كل من 
هذه الصحف تختلف من صحف إلى أخرى تبعا لنوع قرائها ومقدار التوزيع 

الم في القرن الحالي باتت تشكل أهم مصادر دخل المؤسسات  فمضامين اإلع
الصحفية وأهم مجاالت المنافسة االقتصادية فقد تتفوق إيرادات اإلعالنات على 
إيرادات التوزيع، أو تتفوق إيرادات بعض األنشطة التجارية أو االستثمارية األخرى 

ع هو المصدر الثاني أو على کال الجانبين، اإلعالنات والتوزيع، وهنا يكون التوزي 
الثالث في نسبة مساهمة إيراداته في حصيلة موارد المؤسسة الصحفية ، وفي جانب 
آخر قد يكون في الصحف غير القوية إعالنيا يشغل التوزيع المصدر الرئيسي 
إليراداتها كما يعد التوزيع مقياس نجاح الصحيفة، فالصحيفة يفترض أنها سلعة تباع 

مجان، ولكي تحصل الصحيفة على توزيع كبير ينبغي أن تعتمد ال سلعة توزع بال
على المواهب الصحفية والمهارة التجارية معا في عرض األفكار المناسبة واآلراء 
الجذابة، وكلما كانت المنافسة قائمة على أشدها كان االبتكار هو الوسيلة الوحيدة 

الحياة اإلنسانية في للتفوق، وتكون أبواب الصحيفة تغطي كل ناحية من نواحي 
 .الداخل والخارج، وفي تناول الشؤون السياسية واألخبار المحلية والفنية

 



صدر طبعات مختلفة من العدد الواحد ويكون التغيير عادة في ت وبعض الصحف 
الصفحة األولى فتبرز األخبار المهمة فيها بالنسبة لكل منطقة تصدر فيها ، كما أن 

ن أهم العوامل التي تساعد في زيادة توزيع الصحيفة، اإلخراج الجيد للصحيفة م
وأيضا إن إصدار مالحق يساعد كثيرا علی رواج الصحيفة وزيادة مبيعاتها فمثال 

و)المصري( تتنافسان في إصدار األعداد الممتازة في  (كانت صحيفتا )األهرام
المناسبات العامة، فضال عن إصدار الدوريات المختلفة بجانب الصحيفة اليومية، 
وهي طريقة جرت عليها الصحف الكبرى في الغرب مثل التايمز اللندنية التي تصدر 

 Al bum du)وصحيفة أخرى تظهر كل شهرين عن األزياء اسمهاعددا أسبوعيا 
Figaro)  

األهرام االقتصادي( الذي كان شهريا، ثم أصبح )وكذلك أصدرت صحيفة األهرام 
 مجلة نصف شهرية

 

 

 

 

 

 

 

 


