
 

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

 المادة / إدارة المؤسسات اإلعالمية  

 م . ابراهيم صابر 

 

 خصائص المشروع الصحفي 

الصناعات، وباإلمكان إيجاز  من تمتاز صناعة الصحف بخصائص عدة تميزها عن غيرها 

 بعض هذه الخصائص بالنقاط اآلتية : 

  عناصر اإلنتاج -1  

 أهمية الوقت للصحيفة  -2  

 المخاطرة -3  

 خاصية المنتج المشترك  -4 

 أهمية تحقيق الربح للمؤسسة  -5 

 

 أوال: عناصر اإلنتاج  

تحتاج صناعة الصحافة كأي مشروع أو كأي صناعة أخرى إلى )رأس المال، والعاملين،       

واإلدارة( وهذه تأخذ في صناعة الصحافة شكال مختلفا أو  ومعدات اإلنتاج، وعمليات اإلنتاج، 

 يًزا.شكال مم

يعد رأس المال أو التمويل من أهم المسائل التي تحدد استقاللية الصحيفة أو تبعيتها لجهة        

معينة، فال بد من توفير رؤوس أموال ضخمة ال سيما بعد أن أصبحت الصحف کيانات اقتصادية 

تصاديا أو إنتاجيا واضحا، وينبغي أن تكون المؤسسة الصحفية مشيدة  ضخمة تمارس نشاطا اق

 .  ومنظمة بطريقة تتفق مع طبيعة العمل الصحفي

ورأس المال يتيح للمؤسسة الصحفية توفير اإلمكانيات الالزمة اإلنشائها من ناحية األبنية     

 .والمطابع وغيرها

   

 

   :منهاوهناك مصادر أخرى تساعد في تمويل الصحف 



 طريق االشتراكات أو البيع لألشخاص (.عن )عائدات التوزيع  -

المبوبة وغير المبوبة الرسمية والتجارية وتدخل فيها إعالنات الوفيات  )عائدات اإلعالنات -

 . (وغيرها

 .بيع المرتجعات من النسخ ومخلفات الطباعة  - 

 .وغيرها النشرات الكتب أوالطباعة التجارية والنشر، ويشمل ذلك طباعة   - 

 . إعداد البحوث والدراسات وبيعها لحساب المؤسسة الصحفية -

الدعم والتسهيالت من الدولة والمؤسسات واألحزاب والهيئات األخرى المعلنة والخفية،  -

 .المشروعة الطبيعية وغير الطبيعية الخارجية والداخلية 

 

کادر بشري كبير ألداء األعمال التي تؤديها المؤسسة، كما تحتاج صناعة الصحافة إلى        

وال سيما الطاقم التحريري الذي ينتج نوعية عالية وجيدة من اإلنتاج الفكري. ويحتاج العمل  

الصحفي إلى معرفة متخصصة ومهارات معينة يمكن اكتسابها عن طريق الدراسات النظرية  

 . والممارسات التطبيقية في الوقت ذاته

الهياكل مع تكنولوجيا المعلومات وتفيد  جب أن تتكيف عمليات تدريب العاملين وبناءوي      

منها، فالتكنولوجيا الجديدة المستخدمة في مجال العمل الصحفي اإلداري تحتم أشكاال جديدة من 

تنظيم الموارد البشرية في شكل فرق عمل يتم تدريبهم على أداء العمل بشكل متكامل، وضرورة  

ادة تصميم المهام اإلدارية في المؤسسات الصحفية في ضوء انعكاسات تكنولوجيا أن تتم إع

 المعلومات.

ويحتاج المشروع الصحفي إلى معدات وعمليات إنتاج، وتقتضي الضرورة هنا البحث عن        

التكاليف المنخفضة ألداء العمل وتحقيق أهداف المؤسسة وذلك عن طريق خفض دورة إنتاج 

طلبات القطع األولية مدخالت اإلنتاج( وخروج المنتج النهائي   الجاري بين  السلع )الوقت

  .مخرجات اإلنتاج( وهذه انخفضت بفعل التطور التقني

 

وفي ما يخص اإلدارة، فإن نجاح أي مؤسسة صحفية يرتبط بنجاح إدارتها ورؤية هذه         

بالمؤسسة التي تتحدد بها مسؤوليتها األخالقية  الرسالة اإلعالمية التي تختص اإلدارة لوظائف

نحو المجتمع وأفراده وحقوقهم االتصالية، وترتبط بوعيها بقيم مجتمعها ومسؤوليتها نحوها، 

وفي األساس بأسلوبها أو بالمدرسة اإلدارية التي تتبعها في إدارة الصحيفة، والمقدرة على 

 التكيف مع المستجدات التكنولوجية. 

  



على رأس المشروع أو   إنشاء المشروع المتمثل بالمؤسسة قد يكون المؤسس فبعد     

المؤسسة أو قد يستعين في اتمام بعض العمليات بأشخاص آخرين، وقد يقوم بإدارة الصحيفة  

مديرون يتمتعون باستقاللية كبيرة ويحملون الكفاءة والخبرة لذلك، فضال عن تمتعهم بحرية  

  صاحب الصحيفة، والتي قد تحقق نتائج مرضية في العمل. أكبر من تلك التي يتمتع بها

نيويورك تايمز( التي توزع   )فإذا استعرضنا تاريخ إحدى كبريات الصحف في العالم وهي        

ألف نسخة يوما في أنحاء الواليات المتحدة األمريكية فسوف نجد  ( ۲۰۰ما يقارب )مليون و

م تم إبعاد رئيس التحرير ۱۹۵۲الصحيفة من والده عام  رسالزبرج(ارث)أنه عندما تسلم 

العالم ألنه كان يقدم الجريدة  كتاب فيماکس فرانکل( على الرغم من أنه يعد واحدا من أفضل ال)

وبتسلم الجريدة هيئة تحرير جديدة استطاعت عن ، ويرهابمضمون جامد ولم يسهم في تط

فئة  تقديم جريدة ذات مضمون يعبر عن كل والدراسات واألبحاث والتخطيط  جتماعاتطريق اال

من فئات المجتمع ابتداء من قضايا المرأة وحتي زنوج امريکا والجنسيات المتعددة المقيمة  

ون معبرا أكثر عن الجمهور الذي على أرض أمريكا، أي بتغيير مضمون الجريدة بأن يك

 . تخاطبه

  

 


