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  المؤسسات الصحفية واقتصادياتها: رؤية تحليلية نقدية إدارةفي حقل دراسات 

   اليمحرز حسين غ
  :تمهيد

 -لى الباحث أنه ليس أشق ع ،قصد منهم دون ،ضمنيا الباحثونالتي ربما اتفق عليها  هياتالبد من  
قدمها في مجال تخصصه  لتيحجم ومستوى الجهد واإلسهامات العلمية ا كانأيا  –في مسيرته العلمية 

تطوره  عناصرورصد  ،غيره أومن مسألة تقويم التراث العلمي السابق في هذا التخصص  ،الرئيس
 ،تخصص وحدوده المعرفيةال هذاالحديثة والمعاصرة التي انتهى عندها  واالتجاهاتوتحليلها،  وتوصيفها

وعمق  إحاطة مننتيجة لما يتطلبه  إنما ،ليس لصعوبة هذا النمط من البحوث والدراسات  مقارنة بغيره
في  دورهمرؤية أمينة ودقيقة إلسهامات اآلخرين و جانب إلى آلياته،وإلمام بكافة جوانب التخصص وإشك

را من االنفتاح على التراث العلمي في كافة وهي مسألة تتطلب قدرا كبي ،إثراء هذا المجال من عدمه
تمثل  التي المختلفةمع الباحثين والمؤسسات األكاديمية  التواصلعلى  القدرةوكذلك من  ،المدارس

  المجتمعات ونظم اإلعالم المقارنة.
البحوث  وعةالمتمثلة في مجم ،إسهاماته المتواضعة إطارفي  ،الباحث نأ ،ولعل من نافلة القول  
من ضمن ما  قدمقد  قتصادياتها،المؤسسات الصحفية وا إدارةفي مجال  نشرهاسات التي سبق أن والدرا

 ةمن خالل دراس ،القضية هذه إلىوقد تطرقت تحديدا  ،٢٠١٢عام  قام باجرائها خالل حديثة دراسة ،قدم
 المعرفة حقول من ،والحيوي واتجاهاته المهمفي دراسات هذا الحقل  التطورتحليلية نقدية لعناصر 

 إلى اسةهذه الدر توقد توصل ،مقارن بين المدرسيتن األكاديميتين العربية والغربية إطارفي  ،اإلنسانية
منها في تطوير هذا التخصص ومساراته  ستفادةالتي يمكن اال ،من النتائج المهمة والمتعمقة كثير

  المستقبلية.
من خالل تتبع  -ن ضمن ما يدرك م - دركي ،الباحث المتخصص في هذا المجال نوالحقيقة أ  

مدى ما  ،واإلسهامات التي قدمها لحقل الدراسات اإلعالمية وتطورهالمختلفة  اتهومسار ،تراثه وتاريخه
الكثيرون أن آفة وسائل  فيهفي وقت يدرك  وتجاهل،في عالمنا العربي من تهميش  ،يعانيه هذا التخصص

وأن  ،في األساس إدارةهي أزمة  ،بينها المجتمع المصريومن  ،مجتمعاتنا العربية في وأزمتهااإلعالم 
 ،ومحدودية الكفاءة التي يتسم بها معظم أداء وسائل اإلعالم ،حالة القصور والضعف والتراجع والتردي

وأن األزمات االقتصادية التي تعاني  ،في األساس إدارةهي أزمة  ،وفي مقدمتها وسائل اإلعالم المصرية
                                                   

  ،الصحافة المشارك بقسم اإلعالم بجامعة الملك سعود أستاذ - الصحافة المساعد بكلية اإلعالم جامعة القاهرة أستاذد.محرز حسين غالى.  
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واقتراب  الكثير من هذه المؤسسات من  ،المجتمع المصري فيفية واإلعالمية منها المؤسسات الصح
التي  ،فإن هذه الحقائق وغيرها ،إال أنه بالرغم من كل ذلك ،في األساس إدارةهي أزمة  ،إعالن إفالسها

عن شئون  سئولةسواء المؤسسات الم ،لم تدفع الهيئات المختلفة ،باتت واضحة وجلية وضوح الشمس
 ،وبحوثه اإلعالمالمعنية بدراسات  ألكاديميةا المؤسساتأو  إدارتها،و وتنظيمهاالصحافة صناعة 

بهذا  هتماماال ضرورةنحو  دفعهاو ماتها،النظر في أجندة أولوياتها واهتما إعادة إلى ،بتخصصاته المختلفة
مساهمة في تطوره ال كيفيةمنها في الواقع العملي و االستفادة إمكانيةالحيوي ودراساته ومدى  لالحق

  والنهوض به.
سيجد  ،أن المتأمل إلسهامات وانتاج المدارس األكاديمية الحديثة في المجتمعات المعاصرة والحقيقة  

في  ،في توجهات الباحثين والمؤسسات األكاديمية والصحفية اوملموس اواضح ادون أدنى صعوبة ثمة تقارب
مثل الصين  ،ثين في الدول الناهضة واآلخذة في النهوضمع نظرائهم من الباح ،معظم دول العالم الثالث

 تخصصال يامن حيث أولويات اهتمامهم بقضا ،وغيرها اليزياوالهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتركيا وم
دراسات  بحقل - لدينا سائدكما هو  - بينهم   االهتمام تراجعحيث توضح البيانات والمؤشرات  ؛ومجاالته

العتبارات مهمة  ،مقارنة بالتخصصات والحقول المعرفية األخرى ،ية واقتصادياتهاالمؤسسات الصحف إدارة
ملكية وسائل اإلعالم  على وغيرها،النظم السياسية في هذه الدول  سيطرةتتصل في األساس ب ،ومعروفة

 مساراتاألخذ ب ونح هاقبل توجه ،وبدرجات متباينة ،وعقود طويلة لسنواتواقتصادياتها  ويلهاوتم
الصحافة   صناعة أسواقوتطبيق نماذج متطورة في إعادة هيكلة  ،صالح السياسي والديمقراطياإل

 إطاراألكاديمي في هذا التخصص في  والتراكماإلنتاج محدودية إلىاألمر الذي أدى  بها؛واإلعالم 
ومعلومات وفق ما أتيح لنا من مصادر  ،واألفريقية على وجه التحديد اآلسيوية األكاديميتينالمدرستين 

  وبيانات.
 ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها إدارةتخصصا مثل تخصص  أن إلىنتيجة تشير في ذاتها  وهي  
يتأثر  ،بحثية حداثية في األساس آلياتالبحثية التي ينصب اهتمامها على قضايا وإشك ولأحد الحق هبوصف

 ،ومؤسساتها على وسائل اإلعالم اتهاوأدوالحكم  ونظمبشكل مضطرد بحالة سيطرة السلطة السياسية  ا،سلب
أشبه بالنقش على  ،إذ تصبح البحوث والدراسات في مثل هذا الواقع وهذه التجارب ؛ومن بينها الصحافة

ونتيجة لعدم القدرة على مناقشة قضايا وأفكار  ،نتيجة لصعوبة الحصول على البيانات من مصادرها ؛الماء
وحالة من  لباحيثن،حالة من الشك والعداء للعلماء وا عليهيسيطر بحثية متجددة في واقع يغشاه الجمود و

  .التطبيقيةو النظريةوأهميته  العلميغياب التقدير وعدم اإليمان بقيمة ومردود البحث 
 ،الغربيتين المدرستين األكاديميتن أن إلىتشير نتائج المسوح والدراسات  ،وعلى الجانب اآلخر  

اهتماما  ها،مرحلة مبكرة من تاريخي ذمن اقد شهدت - المدرسة األمريكية خاصة  -األمريكية واألوروبية 
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هذا الصدد  فيوأنها قد قدمت  ،الصحفية واقتصادياتها ساتالمؤس إدارةواضحا وملحوظا بحقل دراسات 
 رهومن حيث أط ،ومن حيث مداخله واقتراباته البحثية آلياته،متنوعا من حيث قضاياه وإشك ،تراثا هائال

تخصصا  الحيويوأن هذه المدرسة وروادها قد استطاعت أن تبلور من هذا المجال  ،ة والمنهجيةالنظري
أنشئت له أقسام مستقلة في كليات ومعاهد اإلعالم في الواليات المتحدة األمريكية وكندا وفرنسا  ،مستقال

تمرات دولية ومؤ صداراتوخصصت له دوريات وإ ،المستقلة يةكما أنشئت له المراكز البحث ،وغيرها
الكثير من البحوث  جنتائ يلواألهم أن هذه المدرسة الغربية عموما قد استطاعت تفع ظمة،سنوية منت

بين الباحثين أو المراكز  ،من خالل مشروعات بحثية مشتركة والتطبيقي، العملي الواقعوالدراسات في 
بيق نتائج الكثير من الدراسات وتط ختبارتم من خاللها ا ،وبين المؤسسات الصحفية الكبرى ،البحثية

التطور والنهوض التي شهدها  حالةحدود  ،وهي حقائق تؤكد بما ال يدع مجاال للشك ،واألطروحات العلمية
والمدى الذي أسهمت به المدرسة األكاديمية  ،هذا الحقل من الدراسات اإلعالمية في المجتمعات الغربية

 ،منذ بدايات الخمسينيات من القرن الماضي ،أقدامه سيخوترالغربية في بلورة هذا التخصص وتعضيده 
  اآلن. تىوح

الشك فيه أن طبيعة التحوالت الكبرى التي شهدتها صناعة الصحافة واالعالم في المجتمعات  ومما  
وتوجه المؤسسات الصحفية نحو األخذ بنمط ملكية  ،منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اآلن ،الغربية

ومؤسسات تتولى عمليات  اتوتحول هذه المؤسسات من مجرد مشروع ،ات الكبرىالسالسل واالحتكار
اقتصادية ترتبط بمصالح واستثمارات اقتصادية عابرة للقوميات  مشروعات إلى ،الصحف صدارالنشر وإ

Multinational Conglomerates،  وتأثر  ،الهائل لهذه المؤسسات التنظيميوزيادة الثقل  والنمو
 ،الجديدة داريةبتوجهاتها االقتصادية واإل ،ا وتوجهاتها المهنية والسياسية والفكريةسياسات تحريره

من أن وسائل اإلعالم في المجتمعات  ،وتصاعد الشكوى من النقاد ومؤسسات المجتمع المدني والجماهير
 ،تماماتهاوبدأت تبدل في قائمة أولوياتها واه ،الرئيسية االغربية قد بدأت تنحرف عن رسالتها ووظائفه

األزمة  تصاعد إلىإضافة  ،Market-Driven Newspaperلتصبح موجهة باحتياجات السوق 
 سيادة إلىوصوال  ،االقتصادية التي بدأت تعاني منها صناعة الصحافة منذ نهايات الخمسينيات وحتى اآلن

وظهور  ،المعلوماتوتفجر ثورتي االتصاالت وتكنولوجيا  ،االحتكارات وهيمنتها على األسواق العالمية
 ،االنترنت والتطورات التكنولوجية الراهنة كمتغيرات حاسمة في مدى بقاء هذه الصناعة أو انقراضها

خاصة في  ،اهتمام الباحثين تزايد إلىقد أدى  ،كل هذا وغيره ،الرقمي محلها ليكترونيوحلول البديل اال
األكاديمية في النظم السياسية واإلعالمية الباحثين في المدارس   وكذلك ،الغرب األمريكي واألوروبي

من خالل التركيز على  ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها إدارة بدراسات ،أقل بدرجات كاناألخرى وإن 
 دياتوطبيعة التح دارية،التي يفرضها واقع الممارسة اإل آلياتوالمجاالت واإلشك القضايا أهموطرح  إثارة
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 ،وأسواق المنافسة اديةوالجوانب التكنولوجية والجوانب االقتص اإلدارةوالملكية  عالتي تفرضها أوضا
وهو ما  ،في ساحة النقاش العلمي واألكاديمي آليات،وغيرها من قضايا وإشك لطةوحتى العالقة مع الس

 سساتالمؤ إدارةالحديثة في بحوث  االتجاهاتلنرصد من خاللها أهم  ،هذه الدراسة في إليهسوف نتطرق 
 ،مختلفة وبأسلوب مغاير قةوإن كان بطري ،واقتصادياتها في هذه المدارس األكاديمية المختلفة الصحفية

من خالل دراسة  ،قدمناه من جهد في هذا المنحى أنتمايزا عن ما سبق  ،توخينا فيه أن يمثل بقدر اإلمكان
  عاما. ينمقارن على مدار خمس إطارتناولت تحليل هذا التراث في 

  العلمي السابق:التراث  مراجعة
في مجال دراسات تحليل المستوى الثاني التي اهتمت بمعالجة  لميقام الباحث بمسح التراث الع  
وقد أسفر المسح عن وجود  تها،المؤسسات الصحفية واقتصاديا إدارةبحقل  الصلةذات  اإلشكآلياتو القضايا

واألخريان منشورتان باللغة  ،ربيةمنشورة باللغة الع اثالث منه ،أساسية في هذا المجال اتخمس دراس
 العولمة بحوث في الحديثة االتجاهاتحول  يوسفأبو  يناسالدراسة األولى قدمتها الباحثة إ نجليزية،اإل

 ،الباحثة الدكتورة أميرة العباسي قدمتهاوالدراسة الثانية  ،)٢٠٠٣(وإدارتها الصحف ملكية على وأثرها
 قدمهاوالدراسة الثالثة  ،)٢٠٠٧الصحفية واقتصادياتها ( دراةاإل وثبح فيالعالمية الحديثة  االتجاهاتحول 

المؤسسات الصحفية  إدارة" عناصر واتجاهات التطور في دراسات  حول الىالباحث محرز حسين غ
":  ٢٠١١وحتى  ١٩٦٠المدرستين األكاديميتين العربية والغربية خالل الفترة من  إطارواقتصاديتها في 

  .٢٠١٢ام وقد نشرت خالل ع
حول تراث  ،Holli Field (2010)الباحث أعدهافتعد الدراسة التي  ،الدراسات األجنبية إطارأما في       
 ةهي الدراسة األولى والرئيس ،٢٠٠٠حتى  ١٩٧٤خالل الفترة من  األمريكيالصحفية في الغرب  اإلدارة

لنا وحسبما أشارت الدراسات، ثم  وافرتحسبما  ،في هذا المجال وهذا الحقل من حقول الدراسات اإلعالمية
) حول التطورات Mania Strub )2013في هذا المجال وأعدتها الباحثة  األحدثتأتي من بعده الدراسة 

  . 2012وحتي  ١٩٧٤خالل الفترة من  ةالصحفي اإلدارةالراهنة في بحوث 
ثمة  نفإ ،حدودها المعرفيةأنه بالرغم من تشابه هذه الدراسات في موضوعاتها ومجاالتها و والحقيقة  

الذي يسعى  ،التطوري الطابعيأتي في مقدمتها أن الدراسات األجنبية قد غلب عليها  ،جوهرية بينها افروق
تطورها التاريخي  إطارالموضوع والظاهرة المدروسة وتوصيفها في  عناصرالباحث من خالله لرصد 

أميرة  دراستي" األوليينى الدراستين العربيتين في الوقت الذي كان يغلب فيه عل ،كافة المستويات على
أو بعض المجاالت  ،نفس إطارفي  ،المعاصرة فقط االتجاهاتب االهتمامالعباسي وإيناس أبو يوسف" 
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دراسته األحدث في هذا  في إلىوهو األمر الذي تالفاه محرز غ ،الفرعية ذات الصلة بالتخصص
  التخصص. 

مجاالت التطور وعناصره  صدبر اهتمتا قد ،عربيتين األوليينال تينالدراس نأ ذلك إلىيضاف    
دون أي جهد لرصد مجاالت  ،هذا الحقل في إطار دراسات المدرسة الغربية لدراساتومؤشراته 

األمر الذي  ؛على صعيد المدرسة العربية ومؤشراتهالتخصص وتوصيفها وتحليلها وعناصر التطور بها 
عنيت  التيكونها أولى الدراسات العربية واألجنبية  وتفردها؛ اليهاارة دراستنا السابق اإلش أهميةيؤكد 

  الصعيدين العربي والغربي.  علىبتطورات دراسات هذا الحقل موضوعيا ونظريا ومنهجيا 
نتائج يدرك للوهلة األولى أن هذه  من إليهلواقع هذه الدراسات وما توصلت  لالمتأم نأ والحقيقة  

التوصيف الببليوجرافي للتراث  طابعيغلب عليها  ،المستويين الغربي والعربي لىعالدراسات التي أجريت 
في الوقت الذي تسعي فيه  ،ونتائجه شكآلياتهمن حيث التوقف فقط عند تحديد وتصنيف مجاالته وإ ،العلمي

شرات ومؤ تههذا التراث وأجندة قضاياه وأولويا شكآلياترؤية تحليلية نقدية إل تقديم إلىهذه الدراسة 
  .سةتطورها خالل الفترات المدرو

 ةاستفاد الباحث كثيرا من نتائج هذه الدراسات السابقة في بلورة المجاالت والمحاور الرئيس وقد    
كما استفاد مما قدمته من جهد في رصد أهم الدراسات والبحوث التي قدمها الباحثون المعنيون  ،لدراسته

  ئج. نتا من إليهوما توصلت  ،بهذا المجال
 إدارةحقل  إطارأن ثمة مجاالت رئيسية فرعية تنضوي في  علىاتفقت هذه الدراسات  وقد       

واالقتصادية  داريةالملكية الصحفية وتأثيراتها اإل عتتمثل في أوضا ،الصحفية واقتصادياتها المؤسسات
الصحفية  سساتالمؤتنظيم  اليبواقتصاديات المؤسسات الصحفية ومصادر تمويلها، وأس ،والمهنية

وتكنولوجيا االتصال والمعلومات  ،واالقتصادية للمؤسسات الصحفية داريةاإل اتوالسياس إدارتها،و
  الصحفية ومستقبل صناعة الصحافة.  اإلدارة علىوتأثيراتها 

المدرسة  إطارخاصة في  –الصحفية واقتصادياتها  اإلدارةبحوث  أن إلىتوصلت هذه الدراسات  وقد
وأن ثمة عوامل  ،مستوى أجندتها البحثية وأطرها المعرفية والنظرية على ائلةهد تطورات هتش –الغربية 

أهمها تعقد ظروف صناعة الصحافة وتعرضها لمخاطر اقتصادية وتنظيمية تهدد  ،ومتغيرات كثيرة
ثل ومسئوليتها عن مجابهة م اإلدارةشئون صناعة الصحافة ألهمية  علىالقائمين  دراكوتزايد إ ،وجودها

كانت من أهم  ،البيئي الذي تعمل في ظله صناعة الصحافة اليقينوتزايد معدالت عدم  ،هذه التحديات
دراسات هذا  علىخاصة في الغرب األمريكي  ،الباحثين قبالالتي أسهمت في زيادة معدالت إ املالعو

  . بعادهايمثل عصب صناعة الصحافة بمختلف أ هبوصف شكآلياتهالحقل المعرفي وإ
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  :الدراسة وحدودها المعرفية ضوعمو
التحوالت في ثقافة غرف األخبار والبيئة التنظيمية الجديدة على  تأثيرهذه الدراسة حول  موضوع يدور
المؤسسات الصحفية واقتصادياتها في المجتمعات  إدارةبحوث  فيالعالمية الحديثة  االتجاهات أجندة

بسياق ظهورها  االتجاهاتوذلك من خالل ربط هذه  ،ةالمداس األكاديمية المختلف إطارفي  ،المعاصرة
وكذلك من خالل ربطها بالسياق  ،وطبيعة العوامل المجتمعية والسياقية المؤثرة في تطورها نتاجها،وإ

 ،وأهم األزمات والتحديات التي تفرضها ،صناعة الصحافة إطارهالمجتمعي األشمل الذي تعمل في 
وأسواقها وما يرتبط بها  هاوتحديات وظروفهاالصناعة  هذهلة بين عناصر وعالقات التأثير والتأثر المتباد

 وتكنولوجيا اإلنتاج ،واالقتصاديات ومصادر التمويل اإلدارةعلى مستوى أنماط الملكية و آلياتمن إشك
وبين ظهور هذه  ،من قضايا وغيرهاالبشري والوظائف والسياسات التحريرية والمهنية للصحف  والعنصر
صناعة الصحافة تعاني من أزمة  أن إلى ،والعالمي المحليحيث يشير الواقع  ،وتطورها اتاالتجاه
من  لكثيرنتيجة ل ،وقدرتها على المنافسة استمراريتها ومدى ،تهدد بقاء هذه الصناعة نفسه ،وجودية

 إليها،شارة التي قد سبق اإل ،والتكنولوجية والسوقية داريةواإل االقتصاديةالعوامل والضغوط والتحديات 
 بمدى ،كبير حد إلىمرهون  مودوالص ستمراريةكثير من الدراسات أن قدرة هذه الصناعة على اال تؤكدو

وتطوير االستراتيجيات  ،المشروعات والمؤسسات الصحفية على مجابهة هذه التحديات إداراتقدرة 
رصد  أهمية إلىلذي يشير األمر ا ؛على هذه الصناعة وتطويرها اظوالسوقية المالئمة للحف داريةاإل

ليس لالستفادة منه  الية،واألكاديمي المعني بهذه القضية وهذه اإلشك العلمي اإلنتاج هذاوتوصيف وتحليل 
الحديثة التي ينشغل بها واالستفادة منها في تطوير  االتجاهاتفي رصد مؤشرات وعناصر التطور و

في تأسيس  ،الحديثة االتجاهات هذها التراث ومن هذ ستفادةوإنما إلمكانية اال ،التخصص والنهوض به
 علىالصحافة   صناعةالتي تواجه  آلياتيمكن االستفادة بها في حل أهم اإلشك ،بيانات علمية قاعدة

  المستوى التطبيقي.
في  الحديثة العالمية االتجاهاتباستعراض أهم المجاالت و طاريقوم الباحث في هذا اإل وسوف      

نقدي مقارن بأهم التطورات التي حدثت في صناعة  بشكلمن خالل ربطها  ة،ئيسجوانب التخصص الر
 الصحافة وأزماتها محليا وعالميا.

  ،هذا التخصص إطارفي  همفي دراسات الباحثون،المجاالت التي ركز عليها  أهم إلىفاحصة  وبنظرة
ثالثة من أهم المجاالت تمثل  ،بحثية آلياتيتبين أن هذه الدراسات قد دارت حول ثالث قضايا وإشك

وهي المجاالت التي سوف يدور في  ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها إدارةالرئيسية  في تخصص 
وتتمثل هذه  ،العالمية الحديثة في هذا المجال وتحليلها ومقاربتها االتجاهاتاستعراض أهم  إطارها

  المجاالت والمحاور فيما يلي:
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ـ ؤسالم إدارةتنظيم و اليبراسة أسالحديثة في د االتجاهات: أوال    تالصـحفية وعالقتهـا بسياسـا    اتس
  المحررين ودرجة الرضا الوظيفي لديهم. ليةالصحف الصادرة وتأثيرها على استقال

الحديثة في دراسات اقتصاديات الصحافة وعالقتها بأسواق المنافسة السائدة والمسـئولية   االتجاهات: ثانيا  
  .القراء وقضايا المجتمعاالجتماعية للمؤسسات تجاه 

الحديثـة فـي واقـع صـناعة      لمعلوماتوا صالالحديثة في دراسات أثر تكنولوجيا االت االتجاهات: ثالثا  
  المرتبطة بها. والتحديات ومستقبلهاالصحافة 
عند استعراض  ،على المستوى التفصيلي فيما بعد إليهاالقضايا والمحاور التي سوف نتطرق  وهي  

  ومؤشراتها. نتائج الدراسة

:الدراسة وتساؤالتھا أھداف  

والتي تتمثل فيما يلي: ة،مجموعة من األهداف الرئيس تحقيق إلىهذه الدراسة  تسعى  

المؤسسات  إدارةذات الصلة بحقل دراسات  ،البحثية الياتوتوصيف وتحليل أهم القضايا واإلشك رصد -
 ،في المجتمعات المعاصرة المختلفةيمية باهتمام المدارس األكاد ظيتالتي ح ،الصحفية واقتصادياتها

  والكشف عن أوجه التشابه واالختالف بين هذه المدارس وعالقة ذلك بالسياقات المجتمعية الشاملة.
تنظيم  يةالتي انشغلت بقض عاصرة،البحثية العالمية الم االتجاهاتوتوصيف وتحليل أهم  رصد -

غرف  استقالليةوعالقة ذلك ب ،حديثة في هذا الصددوأهم التطبيقات العملية ال إدارتها اليبالصحف وأس
 األخبار والمحررين ومعدالت رضاهم الوظيفي.

البحيثة العالمية المعاصرة في مجال اقتصاديات الصحف ومصادر  االتجاهاتوتفسير أهم  تحليل -
 تمع.تجاه القراء وقضايا المج جتماعيةاألسواق السائدة والمسئولية اال ةتمويلها وعالقتها بطبيع

 يرالتي ركزت على قضية تأث ،البحثية العالمية المعاصرة االتجاهاتوتوصيف وتفسير أهم  رصد -
 المشروعات والمؤسسات الصحفية ومستقبل صناعة الصحافة. إدارةالتكنولوجيا الحديثة على 

 ،االمؤسسات الصحفية واقتصادياته إدارةجديدة في مجال  ةرؤية وتصور مستقبلي ألجندة بحثي تقديم -
 به وتطويره.  النهوضفي  تسهمهذا التخصص المهم والحيوي و رتيادالباحثين على ا جعتش
 :، ويشملللدراسة جرائيالمنهجي واإل اإلطار

ومن ثم فإنها ال تتوقف عند  ؛نمط الدراسات الوصفية التحليلية إطارهذه الدراسة في  تقعالدراسة:  نوع
تتمثل في تحليل الظاهرة  بةأكثررحا آفاق إلىتمتد  مانإ ،حدود وصف الظاهرة المدروسة وعناصرها

من خالل دراسة امتداداتها التاريخية وجذورها وعوامل  ،والكشف عن العوامل والمتغيرات المؤثرة فيها
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في محاولة  ،هذه الظاهرة وتجلياتها في الواقع الراهن حاضر إلىوصوال  ،تشكلها البنيوية والمجتمعية
وتفسيرها من خالل االستفادة من  لهاوتحلي ،والعالقات المرتبطة بها بعاداأل موضالستجالء كنه أو غ

  الماضي في فهم الواقع الحاضر وتطويره والنهوض به.

 المسحهما منهج  ينمنهجين أساسي علىهذه الدراسة في منهجيتها  اعتمدت المستخدمة: المناهج
األكثر مالءمة لهذا النمط من الدراسات  المنهجين همابوصف ،وأسلوب المقارنة المنهجية عالمي،اإل

يعبران عن رؤية  ،هذين المنهجين كنسقين فكريين متكاملين علىحيث يعتمد الباحث  ،الوصفية التفسيرية
 إلىوصوال  ،المجتمعية المؤثرة في حضورها وسياقاتها ،منهجية في تحديد عناصر المشكلة وأبعادها

المعلومات  علىالمنضبطة التي تحدد كيفية الحصول  جراءاتاإلمن خالل مجموعة من  ،وتفسيرها تحليلها
 ،وأسلوب تحليل هذه المعلومات وتصنيفها وتوظيفها ،من مصادرها األصلية ذات الصلة بموضوع الدراسة

  الظاهرة والكشف عن أبعادها. لفهم

يل الكمي والكيفي أسلوبي التحل على ،الباحث في جمع بيانات هذه الدراسة اعتمدجمع البيانات:  أدوات
 المنضبطةاللذين يستندان في األساس على رؤيته واستخالصاته العلمية  ،والبحوث المنشورة للدراسات
من حيث موضوعاتها  ،لحركة تطور البحوث واتجاهاتها الحديثة ،وفئات معلومة وراسخة بمؤشرات
فكرية وحدودها بالتراث العلمي  المعرفية وال سهاماتهاهذه الموضوعات والقضايا وإ بةومقار ،وقضاياها

وكذلك من خالل استخالص الجديد الذي قدمته في أطرها النظرية والمنهجية  ،السابق في التخصص
ومعلومات تمكن الباحث من الخروج بمؤشرات ونتائج  بيانات إلىلضمان القدرة على الوصول  ،الحاكمة

  البحثية. إشكآلياتهاوتجيب على تساؤالتها و لدراسةتحقق أهداف ا

: اعتمدت هذه الدراسة في تحليل البيانات والمعلومات والنتائج التي تضمنتها التحليل المستخدمة أساليب
 ،أسلوب التحليل من المستوى الثانيما يسمى ب على ،الدراسات العربية واألجنبية التي خضعت للتحليل

 تحليلالمهمة في  اليببره أحد األسواعت ،ابتكره روجرز في بداية الثمانينات من القرن الماضي الذي
أن هذا النمط من التحليل  دامؤك ،عناصر ومؤشرات نتائج التراكم العلمي في أي حقل من الحقول المعرفية

يمثل رؤية نقدية  كونه إلى ،السابق يتعدى ما يعرف بالتصنيف الببليوجرافي للدراسات والتراث العلمي
نقاط الضعف  علىكن للباحث من خاللها أن يتعرف يم ،Critical Review Assessmentتقويمية 

 علىومن خالل التعرف  ،خالل دراسة مسارات تطوره معرفيا ونظريا ومنهجيا من ،والقوة في هذا التراث
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دراسة المتغيرات والعوامل  ذلك إلىيضاف  ة،أولويات األجندة البحثية وأهم قضاياها وحدودها المعرفي
 ر ومجاالته.المؤثرة في مسارات هذا التطو

سواء  ،في مجموعة البحوث والدراسات ،الموضوعي لمجتمع هذه الدراسة طاراإل يتحدد الدراسة: مجتمع
المؤسسات الصحفية  إدارةذات الصلة المباشرة بتخصص  نجليزية،أو غير المنشورة، باللغة اإل شورةالمن

 متعددةنظم سياسية وإعالمية  عن وتعبر ،والتي تعكس مدارس أكاديمية وفكرية متباينة ،واقتصادياتها
بدءا بإسهامات واالنتاج العلمي للباحثين بالواليات المتحدة األمريكية ومرورا ببريطانيا وكندا  ومتنوعة،

ونيجريا  اليزيابعض الباحثين في الهند والصين وكوريا وم سهاماتوكذلك إ ،وتركيا الياوألمانيا وإيط
من خالل مسح شامل ومكثف  عليها،والتي استطاع الباحث الحصول  ،وغيرها ،وجنوب أفريقيا والبرازيل

 علىأو من خالل قواعد البيانات والمعلومات المتاحة  ،سواء من خالل المكتبات التقليدية ،للمكتبة الغربية
ثم قام   ،تم ترجمتها وتحليلها بالفعل ة،دراسة حديث ١٥٠وقد بلغت الدراسات ما يقارب  ،شبكة االنترنت

الذي يعكسه  يعلى محاور الدراسة المختلفة  وفقا الرتباطها بالمجال الموضوع وتوزيعهاث بتصنيفها الباح
  المحاور. هذهكل محور من 

 ٢٠٠٠الممتدة ما بين عامي ( الفترة ليشمل ،الدراسة لهذه الزمني طاراإل يمتدوالزمني للدراسة:   اإلطار
العالمية الحديثة في مجال  االتجاهاتبرصد وتوصيف يسمح للباحث  ،مناسبا إطارا بوصفه ،)٢٠١٥وحتى 

من رصد مجاالت ومؤشرات  يتمكن الىوبالت ،في سياق تطورها عبر الزمن المتوسط ،التخصص
قدر ممكن من الدراسات التي تمكن الباحث من  أكبر إلىالرجوع  إمكانية ذلكوك ،وعناصر التطور

األكاديمية المختلفة وفي النظم السياسية واإلعالمية بين المدارس  االتجاهاتالتعرف على مؤشرات هذه 
 المتنوعة.

 ،مباحث وخاتمة ثالثةمقدمة منهجية و إطار في وتبويبهاالدراسة  هذهتقسيم  تم وقد تقسيم الدراسة: خطة
 جرائية،وأطرها النظرية والمنهجية واإل هاحيث تتضمن المقدمة المنهجية: مشكلة الدراسة وأبعادها وأهداف

العالمية الحديثة في  باالتجاهاتالدراسة التحليلية المتعلقة  نتائج اليةالت ثالثةال حثين تتضمن المبافي ح
المحررين ومدى الرضا الوظيفي  ليةباستقال وعالقتهاالصحفية  لمؤسساتتنظيم ا اليبوأس اإلدارةدراسات 

 لمسئوليةسات الصحفية وعالقتها بااقتصاديات المؤس دراساتالعالمية الحديثة في  االتجاهات وكذلك ،لديهم
التطورات  دراساتالعالمية المعاصرة في  االتجاهت وأخيرا المجتمع،االجتماعية تجاه القراء وقضايا 

ثم خاتمة تتضمن رؤية استخالصية  ،صناعة الصحافة ومستقبلها علىالتكنولوجية الراهنة وأثرها 
 .ديدةندة بحثية جلمؤشرات التطور وكيفية االستفادة منها في وضع أج
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المؤسسات الصحفية  إدارةالعالمية الحديثة في دراسات  االتجاهاتالدراسة التحليلية حول " نتائج
 واقتصادياتها في المجتمعات المعاصرة ": رؤية تحليلية نقدية

 ظيمهاتن اليبالمؤسسات الصحفية وأس إدارةالعالمية المعاصرة في بحوث  االتجاهات: األول المبحث
  المحررين بها: ليةواستقال ألخبارقتها بسياسات غرف اوعال

المؤسسات  إدارةمن مسارات حقل دراسات  الفرعيوالمسار  ،المجال الموضوعي ذاأن ه والحقيقة
يعد من المجاالت الموضوعية التي حظيت باهتمام نسبة كبيرة من الباحثين في  ها،الصحفية واقتصاديات

كثير من الدراسات حجر الزاوية الذي  هإذ تعد ؛لمجتمعات المعاصرةفي ا ،مختلف المدارس األكاديمية
كونه يرتبط في األساس بمجموعة  ؛وعموده الفقري ،هذا الحقل وهذا التخصص بنيان عليه تصاعد

وفي رسم السياسات  عليه، والرقابةفي تنظيم العمل وتخطيطه  اإلدارةالعمليات والوظائف التي تمارسها 
  ت المهنية التي تعكس في النهاية رؤية المؤسسة الصحفية وفلسفة عملها وأهدافها.والتوجها داريةاإل

 ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها إدارةمن مجاالت حقل دراسات  ،هذا المجال الموضوعي ويعد
ويعد تاريخيا واحدا من أهم المجاالت التي شهدت  ،من أكثر المجاالت التي شهدت تراكما بحثيا وأكاديميا

المجاالت  موكذلك يعد واحدا من أه ،البحثية اليبهاوأدواتها وأس ،طورات جذرية في قضاياها ومفاهيمهات
 إدارة اليبفي كثير من جوانب صناعة الصحافة وأس لعمليةالتطبيقية وا سهاماتالتي قدمت كثير من اإل

وعبد الجواد سعيد  ،١٩٨٤أميرة العباسي  دراساتالمؤسسات والمشروعات الصحفية وتنظيمها وهيكلتها (
  . وغيرها من الدراسات غير المباشرة).١٩٩١ومحمود علم الدين  ،١٩٩٠وبطرس حالق  ،١٩٨٩

 إدارةأحد أن ثمة ندرة حقيقية في دراسات هذا الحقل من حقول دراسات  علىخافيا  وليس
من بعض إال  ،خاصة في تلك الفترة األخيرة موضع التحليل ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها

والتنظيمية للصحف الخاصة على  داريةالسيد: تأثير الجوانب اإل أحمدمثل دراسة ( دودةاالستثناءات المح
كما أنه ليس خافيا أن الباحث قد قدم في  ،)٢٠١٤ ،مسئوليتها االجتماعية تجاه القراء وقضايا المجتمع

التي حاول من خاللها دراسة واقع  حثيةالب والمقارباتللماجستير والدكتوراة  بعض االجتهادات  تيهأطروح
 ليةوتأثيرها على سياسات تحرير الصحف واستقال المصرية،المؤسسات الصحفية  إدارةتنظيم و اليبوأس

وكذلك قدم بعض االجتهادات التي تتعلق بمستقبل صناعة  ،القرار التحريري بها والعوامل المؤثرة فيها
 اليبالصناعة المختلفة وفي مقدمتها أس جوانب كافةمستوى الصحافة وسيناريوهات هذا المستقبل على 

بحوثه ودراساته التي  إطاركما أنه قد انشغل بهذه القضية في  ،تنظيمها اليبالمؤسسات الصحفية وأس إدارة
مباشرة وهي بعنوان  حداهماإ ،دراستين ،قدمها في مرحلة ما بعد الدكتوراة حيث قدم في هذا الصدد



 
Arab Media & Society (Issue 23, Winter/Spring 2017) 
 

 ٢٣  المؤسسات الصحفية واقتصادياتها: رؤية تحليلية نقدية إدارةوالبيئة التنظيمية الجديدة على أجندة البحث العلمي في حقل دراسات  خباررف األالتحوالت في ثقافة غ تأثير

ومدى شعورهم  ينالمحرر ليةهاز التحريري في الصحف المصرية وعالقتها باستقالتنظيم الج اليب"أس
" والثانية وهي دراسة غير مباشرة وقد ركزت  على" اتجاهات الجمهور نحو ٢٠١١بالرضا الوظيفي 

في المجتمع  صالحفي دعم التغيير واإل الصحافةوعالقتها بمدركاتهم نحو دور  افةالوظيفة الرقابية للصح
  خالل دراسة رؤية الجمهور وتصوراته وتقييمه لسياسات الصحف ووظائفها في المجتمع. من ،" ٢٠٠٩

ـ   كما الجهـاز   إدارةتنظـيم و  اليبأنه ليس خافيا على أحد أن تركيز الباحث واختياره لقضـية أس
دراسات  في نسبيةيمثل نقلة نوعية  ،المحررين ومدى الرضا الوظيفي لديهم ليةالتحريري وعالقتها باستقال

فـي دراسـة    ،المدرسة األكاديمية العربيـة  إطارالصحفية التي استغرقت على مدار تاريخها في  اإلدارة
 وسـماتها، ومسـتويات القيـادة    ومتطلباتـه،  همن خالل التركيز على مراحل ،جامد وصفيالتنظيم بشكل 

أو  ،ذه القضية بسياقاتهاالتنظيمي وطبيعة المهام وتوصيف األدوار والوظائف دون ربط ه الهيكل عناصرو
  القرار والرضا الوظيفي.   ليةأو استقال ،معدالت كفاء األداء علىدراسة تأثيراتها 

هذه الدراسة تجاوز هذا المستوى من خالل دراسة تمثل إحدى  إطارحاول الباحث في  وقد
المحررين ومدى  ةليالجهاز التحريري واستقال إدارةتنظيم و اليبالمحاوالت األولى للربط بين قضية أس

  شعورهم بالرضا الوظيفي.

السياسية واالقتصادية والضغوط  العوامل إلىالدراسات العربية لعقود طويلة، تنظر  استمرت وقد
على أهميتها التي ال يمكن -المتصلة بالبيئة الخارجية المحيطة بالنظام الصحفي   داريةاألمنية واإل

لمؤثرة على االستقالل المهني للمحررين، دون التفات يذكر أهم الضغوط والعوامل ا وصفهاب -إنكارها
التي  يتهاأهم على -Internal Factorالداخلية للنظام الصحفي  ئةألهمية الضغوط والعوامل المرتبطة بالبي

مقدمتها أنماط ملكية الصحف ومدى تدخل المالك في صناعة القرار  وفي - ال يمكن إنكارها أيضا
ونمط القيادات ومنظومة  دةالسائ اإلدارةالعمل الصحفي وتأثيرات نمط  إدارةظيم وتن اليبالتحريري، وأس

على االستقالل المهني للصحفيين وعلى معدالت الرضا الوظيفي  اإلدارةالقيم واألهداف الحاكمة لتوجهات 
مل هذه العوا أهميةمن الدراسات التي تؤكد  لكثيرفي ضوء نتائج ا كهالديهم، وهي مسألة يجب تدار

  دارةالذاتية لإل اإلداريةتمثل أحد الخيارات المهنية و هاأكثر أهمية من سابقتها، بوصف االداخلية واعتباره
  أكبر من كونها خضوعاً لضغوطات أو تدخالت  مفروضة من الخارج. 

المدرسة األكاديمية العربية لم ينشغلوا على اإلطالق بمثل  إطارأن الباحثين في  ذلك إلى يضاف
البحثية المهمة، باستثناء إشارات واجتهادات جزئية متفرقة، وكأن قضية االستقالل  اليةالقضية واإلشكهذه 

أخرى، ربما  الياتالمهني كانت خطاً أحمر غير مقبول اختراقه، على غير الحقيقة، وانشغالهم بقضايا وإشك
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 إلىويات والمتطلبات، يضاف ، تحدد األولوميةال تحظى بمثل هذه األهمية في ضوء غياب أجندة بحثية ق
 اليةالمدرسة األكاديمية العربية لم ينشغلوا على اإلطالق بمثل هذه القضية واإلشك إطارأن الباحثين في  ذلك

البحثية المهمة، باستثناء إشارات واجتهادات جزئية متفرقة، وكأن قضية االستقالل المهني كانت خطاً أحمر 
أخرى، ربما ال تحظى بمثل هذه  الياتيقة، وانشغالهم بقضايا وإشكغير مقبول اختراقه، على غير الحق

  األهمية في ضوء غياب أجندة بحثية قومية، تحدد األولويات والمتطلبات. 

 اليببين أس قةوفي ضوء تلك االعتبارات تتحدد المشكلة البحثية لهذه الدراسة في تحليل العال 
المهني للمحررين وشعورهم  االستقاللف المصرية وبعينة من الصح يريالجهاز التحر إدارةتنظيم و

  بالرضا الوظيفي. 

والتنظيم المستخدمة، تتراوح  اإلدارة اليبمن أس داريشائعة في الفكر اإل اأن ثمة أنماط فالمعروف
والتنظيم من خالل تخويل جميع أو معظم  اإلدارةمن شأن مركزية  علىفي خصائصها وفلسفتها بين أنماط ت

متمثلة في عدد محدود من األفراد والقادة، الذين  علياال دارةلصالحيات وصناعة القرار لإلالسلطات وا
يضطلعون برسم السياسات ويضعون خطط العمل دون أدنى مشاركة من المحررين في صنع هذه 

الطابع العسكري، وأنماط أخرى  عليهالسياسات وهذه القرارات، في ضوء تنظيم هيراركي تراتبي يغلب 
 داراتواإل ألقسامالوظيفية التي تفوض جزءا من صالحياتها ومسئولياتها واختصاصاتها ل إلدارةامن 

بتحقيق أهداف ونتائج معنية، وفي ضوء  مالفرعية، لتتولى تنظيم شئونها في ضوء التزام هذه األقسا
 الطابعالثة يغلب عليها ، وأنماط ثالعليا اإلدارةهذه األقسام عن تلك األهداف والنتائج أمام  إداراتمسئولية 

تخطيط العمل وتنظيمه مسئولية  أن إلىفي تنظيم العمل تستند  اليبالديمقراطي، الذي يتبنى مفاهيم وأس
 آليات، تبدأ من قيام األولى برسم سياساتها وخططها وأهدافها والعليا اإلدارةالدنيا و اإلدارةمشتركة بين 

لتطويرها وإقرارها، ومن ثم وجود التزام ومسئولية  العليا ةداريتنفيذها، ثم عرضها على المستويات اإل
  مشتركة بين االثنين في تحقيق األهداف والنتائج. 

معروفة ومعمول بها ومطبقة، لكل منها مزاياها وعيوبها  اليبأس ،اختالفها على اليباألس وهذه
 اليبمن أس اليباده أي هذه األسومف ،، وهنا يثور التساؤل الرئيس المعبر عن المشكلة البحثيةراتهاوتأثي

لهذا  ةالعمل تسود بالصحف المصرية عينة الدراسة، وما حدود التأثيرات الواقعية والمحتمل إدارةتنظيم و
المهني للمحررين العاملين بهذه الصحف ومعدالت شعورهم بالرضا  االستقاللاألسلوب أو ذلك في 

  . ظيفيالو

هدف رئيس  تحقيق إلىهذا المحور  إطارللتان قام بهما الباحث في ا تانسعت الدراس وقدالدراسة:  أهداف
 وتوصيفهاالجهاز التحريري بالصحف المصرية  إدارةتنظيم و اليبيتمثل في رصد العالقة بين أس
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 ،وفي كشف الفساد واالنحرافات ،في الرقابة على األداء ةالرئيس هاقيام الصحافة بوظيفت ومدىوتحليلها، 
شعور المحررين باالستقالل  ومدىوتفسيرها،  وتوصيفهاالتنظيم السائدة  اليبقة بين أسرصد العال وكذلك

  المهني والرضا الوظيفي، وذلك من خالل مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل في: 
التحرير بالصحف المصرية وتوصيفها وتحليلها، من  داراتالسمات والخصائص التنظيمية إل رصد -

 إطارهاالبشري العامل في  العنصرلقيم والمعايير المهنية الحاكمة ألدائها، وسمات منظومة ا حليلخالل ت
  وخصائصه.

العمل  إدارةوالتحديات التي تواجه الجهاز التحريري بالصحف المصرية و الياتمجموعة اإلشك تحليل -
 ةاليبه، وتحليل أهم سمات ومالمح التطور التي شهدتها غرف األخبار في ظل الثورة االتص

  .والتكنولوجية الراهنة
ورصد مجموعة  ،عن معدالت الرضا الوظيفي بين الصحفيين العاملين في غرف األخبار الكشف -

  وتوصيفها وتحليلها. ،أو عدم شعورهم بالرضا الوظيفي م،العوامل المؤثرة في درجة شعوره
لتحريري للصحف المصرية التي يتم من خاللها تقييم أداء الجهاز ا لياتمجموعة المعايير واآل رصد -

  وتوصيفها وتحليلها. ،على تطوير أداء هذا الجهاز وكفاءته المهنية درتهاومدى ق
الممارسة الصحفية، ورصد جملة العوامل  اقعمظاهر االستقالل المهني ومؤشراته العملية في و تحليل -

  المؤثرة فيه وتوصيفها.
 التحريري وتوجهاته المهنية وتوصيفها وتحليلها، جهازفي شئون ال العليا اإلدارةتدخل  حدود رصد -

  التحرير واالستقالل المهني للمحررين. إدارات ليةهذا التدخل وتأثيراته على استقال ومالمح
 ومدىوتحليلها،  وتوصيفهاالعمل بالجهاز التحريري بالصحف المصرية  إدارةتنظيم و اليبأس رصد -

  العمل وتدفقه.  إدارةتأثيرها على كفاءة 
أن الباحث قد استفاد كثيرا من تراث المدرسة األكاديمية الغربية في بلورة أبعاد هذه المشكلة  والحقيقة

وقد قام الباحث بتطبيق هذه الدراسة على عينة من القائمين باالتصال والقيادات  ،وعناصرها ومتغيراتها
والشروق  خباراألهرام واألهي  ،والصحف المصرية تفي عدد من المؤسسا  ،مفردة ١٤٧الصحفية بلغت 

  من النتائج المهمة أبرزها:  مجموعة إلىالدراسة  انتهت قدو ،السابع والوفد واألحرار اليومو
التحرير بالصحف  إدارات أن إلىتنظيم الجهاز التحريري  اليبنتائج الدراسة الخاصة بأس انتهت -

ائص التنظيمية اإليجابية، يأتي في والخص السماتالمصرية عينة الدراسة تتسم إجماالً بمجموعة من  
 إداراتمقدمتها غلبة القيم والمعايير المهنية واألخالقية على القيم والمعايير التي تحكم أداء وتوجهات 

باالعتبارات االقتصادية والنفعية، حيث  ةالتحرير والجهاز التحريري بالصحف المصرية، مقارن
ز عن الصحف األخرى المنافسة"، و"خدمة القراء والتركيز أظهرت النتائج أن قيم "تحقيق السبق والتمي
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بالقيم  معلى تلبية اهتماماتهم واحتياجاتهم" و"االلتزام بقيم وأخالقيات العمل الصحفي، وااللتزا
المعايير والقيم التي يرى الصحفيون من أفراد عينة البحث أنها تحكم أداءهم  هاالمجتمعية" تأتي بوصف
من حيث القيم والمعايير  –ؤكد أن غرف األخبار بالصحف المصرية تختلف المهني، وهي نتيجة ت

 عن الصحف الغربية. –التي تحكم توجهات العمل بها 
بالرغم من أن سمات العنصر البشري من العاملين بالجهاز التحريري،  أنه إلىنتائج الدراسة  وانتهت -

 نأجياال مختلفة، وأنهم مؤهلو مثلونل كونهم ي، مثيجابيةالكثير من المالمح اإل ملوقادة هذا الجهاز تح
للتعامل مع تكنولوجيا االتصال والمعلومات، وأنهم يتمتعون بخبرات صحفية متميزة، وأن قادة الجهاز 

المؤسسة وأخالقيات المهنة، وأنهم يتمتعون بكفاءة مهنية تمكنهم من تسيير  اليدالتحريري يحترمون تق
وتنظيمية ملحوظة، وغيرها من السمات اإليجابية األخرى، إال  إداريةت العمل بدقة، وأنهم لديهم قدرا

العمل بالجهاز التحريري التي يطبقها هؤالء  إدارةتنظيم و اليبأن ثمة مؤشرات كثيرة تدل على أن أس
على  تندةالمركزية المس اإلدارةالتقليدي الذي يتراوح بين توظيف نمطي:  الطابعالقادة يغلب عليها 

الهيراركي، ونمط التنظيم الوظيفي المستند على التخصص وتقسيم العمل، دون أية جهود  التنظيم
 تراجع إلىوالتنظيمي، وهو األمر الذي أدى  داريلالستفادة من التطورات الحديثة في مجال الفكر اإل

ها والتنظيمي في معظم الصحف والمؤسسات الصحفية المصرية مقارنة بمثيالت داريوتدهور الفكر اإل
  الغربية.

الجهاز  إدارة اليبتنظيم الصحف وأس اليبعالقة بين أس وجود إلىانتهت نتائج الدراسة  كما -
المهنية، حيث أظهرت النتائج أن النسبة األكبر من  ليةالتحريري بها وشعور المحررين باالستقال

خل في شئون بالصحف التي يعملون بها تتد العليا اإلدارة) ترى أن %٨٢,٣( المبحوثينإجمالى 
تتدخل من خاللها  آلياتالمهنية، وأوضحت الدراسة أن ثمة  ليتهالجهاز التحريري بما يؤثر في استقال

يأتي في مقدمتها منع نشر الموضوعات  ،في شئون الجهاز التحريري بالصحف المصرية العليا اإلدارة
ي تتعارض مع توجهات ، يليه منع نشر الموضوعات التالعليا اإلدارةالتي تتعارض مع توجهات 

المعالجة  أساليبلتخفيف نهج الصحيفة وحدة  لتدخلالمالك ومصالحه ورؤاها الفكرية والسياسية، ثم ا
بها، يليه التدخل في إعادة بناء أجندة اهتمامات الصحيفة على فترات مختلفة لضمان التزامها بالحظ 

اغبة من الصحفيين وتقليص مسئولياتهم في ، يليه التدخل لتهميش العناصر المشاإلدارةالعام لتوجهات 
 الجهاز التحريري.

 إليهاوالمعايير التي يمكن االستناد  اليبهناك مجموعة من األس أن إلى تانالدراس اتانتوصلت ه وقد -
الصحفي بأداء الصحف  األداءفي مقدمة هذه المعايير مقارنة  يفي تقييم األداء المهني للصحفيين، يأت

التحريري من خالل أرقام توزيع الصحيفة ومدى إقبال القراء  هازيليه تقييم أداء الج األخرى المنافسة،
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عمله بما يتواكب  آلياتأسلوب التقييم المتعلق بقدرة الجهاز التحريري على تطوير نفسه و يليه عليها،
مساحة التحريري من خالل حسابات ال الجهازمع احتياجات سوق العمل، ثم يأتي بعد ذلك تقييم أداء 

اإلعالنية ومدة إقبال المعلنين على الصحيفة، وأخيراً مدى تكيف العاملين بالجهاز التحريري مع بيئة 
) %٥٣.١النسبة األكبر من الصحفيين ( أن إلىالعمل ودرجة الرضا الوظيفي لديهم، وقد انتهت النتائج 

  متباينة. يرون أن الصحف والمؤسسات التي يعملون بها تطبق هذه المعايير بدرجات
النسبة األكبر من الصحفيين عينة  أن إلىتنظيم الجهاز التحريري  اليبانتهت نتائج دراسة أس وقد -

) ذكروا أنهم %٢٩.٩ما)، في حين أن نسبة ( حد إلى) يشعرون بالرضا الوظيفي (%٥١.٧البحث (
ثمة مجموعة من  نأ إلىكبير)، وتشير النتائج في تحليلها األخير  حد إلىيشعرون بالرضا الوظيفي (

يأتي في  ،شعور الصحفيين المصريين بالرضا الوظيفي خالل الفترة األخيرة تزايد إلىالعوامل تؤدي 
بتوافر العدالة في فرص النشر المتاحة بين الجميع، يليه إدراك المحررين وشعورهم  هممقدمتها إدراك

ثم يأتي بعد ذلك  ،ؤاهم وتصوراتهمبوجود مساحة كبيرة من الحرية في العمل تتيح لهم التعبير عن ر
لدى القراء، ثم  مصداقيةإدراك المحررين أن الجهاز التحريري للصحيفة التي يعملون بها يتمتع ب

مواتية، وأخيراً  ةواجتماعي اديةلهم ظروفاً م نتؤم إليهاالمؤسسات التي ينتمون  إدارات أنإدراكهم 
الصحفيين  أن إلىلوظيفي، وقد انتهت الدراسة معايير واضحة للترقي والصعود ا وجود إدراكهم

العوامل ذات الصلة باالعتبارات المهنية من نوعية العدالة في فرص النشر، ووجود  نيعدو المصريين
هامش كبير من الحرية يسمح للصحفيين بالتعبير عن آرائهم، ومصداقية الجهاز التحريري لدى 

ظيفي مقارنة بالعوامل األخرى مثل االعتبارات االقتصادية القراء، أكثر تأثيراً في شعورهم بالرضا الو
 والتنظيمية. داريةاإل العتباراتوا
المعاصرة في بحوث تنظيم  االتجاهات إطارالعربية وإسهامها المعرفي والمنهجي في  اتالدراس حدود

  المؤسسات الصحفية: إدارةو
في المجتمعات المتقدمة  ،مختلفةأن تراث المدارس األكاديمية ال -اإلشارة تسبق وكما -الشك  

ذاخر بالتراكم المعرفي والمنهجي في  ،المدرسة الغربية بجناحيها األمريكي واألوروبي خاصة ،المعاصرة
قد سبق للباحث  نهوالحقيقة أ ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها إدارةهذا الحقل من حقول دراسات  إطار

ركز  يالت آلياتهمن حيث إشك عليه،ة التراث العلمي السابق إبان إجرائه لهذه الدراسة استعراض ومرجع
من  العشرات ،وما قبلها ٢٠١٠عام  ،وقد رصد الباحث في هذا الوقت ،المعرفية والنظرية وإسهاماتهعليها 

الحديثة في  االتجاهاتسواء تلك التي ركزت على  ،البحوث والدراسات التي ركزت على هذه القضية (*)
التي  )2004Jane Singer ,Al Tompkins-2000 ,مؤسسات الصحفية مثل دراسات: (ال إدارةتنظيم و
التي شهدتها غرف األخبار في مؤسسات الصحافة األمريكية والغربية  التحوالت رصد إلىسعت 
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 - 2006( ودراسات ،على سياسات غرف األخبار والرضا الوظيفي للمحررين وتأثيرها وتوصيفها
M.W.Small (  

ت رصد منظومة القيم والمعايير التي تحكم أداء الجهاز التحريري وغرف األخبار بالصحف التي استهدف
 Gilbert Fowler, 2004 – Li – Jing, Brian)ودراسات كل من:  ،الغربية وتوصيفها وتحليلها

L.Massay, 2008 – Risto Kunelius, 2009) مجموعة المداخل التنظيمية  رصدالتي اهتمت ب
في الغرب األمريكي واألوروبي وتوصيفها  صادرةبدأت تطبق في عدد كبير من الصحف الالحديثة التي 

 Richard)دراسات وكذلك ،وتحليلها، وتأثيراتها في األداء المهني وتوجهات غرف األخبار بهذه الصحف
Warren) الضغوط والعوامل المؤثرة على أداء غرف األخبار بالصحف في  مجموعة رصدالتي انشغلت ب

  مثل الواليات المتحدة، فنلندا، الصين، شيلي،  ،في عدد من الدول والنماذج وتحليلها نةم اإلعالم المقارنظ
 – Goerge Sulive, 2006- Isabel Awad, 2008) وكذلك دراسات ،وغيرها الياالبرازيل، أستر

Mark Dueze, 2010)  الصحف  ةإدارالحديثة في تنظيم و االتجاهاتو اليبالتي ركزت على األس
السالسل واالحتكارات  ملكيةوعالقتها بالتحوالت الرهيبة في أنماط ملكية الصحف وزيادة التوجه نحو 

 ليةوالتنظيمية باستقال داريةعلى عالقة الجوانب اإل بيرأو حتى الدراسات التي ركزت بشكل ك ،الكبرى
 Matt Carlson, 2009)ات: مثل دراس ،المحررين وسياسات غرف األخبار ومدى الرضا الوظيفي لديهم

– Benet Lance, 2009 – Thomas Hanitz, 2009 – Fen Lin, 2009). فوالتي استهدفت الكش 
وعلى  ليتهاعن تأثير التحوالت السياسية واالقتصادية في بعض الدول والبلدان على حرية الصحافة واستقال

 – Robinson Beach Board, 2010)وكذلك دراسات ،المحررين وسياسات غرف األخبار ليةاستقال
Courtney Radch, 2010)  كذلكبيئة العمل وتوصيفها وتحليلها، و ضغوط رصد إلىسعت  التي 

تنظيم  اليبواالقتصادية السائدة بالمؤسسات الصحفية، وكذلك الضغوط الناشئة عن أس داريةاإل الضغوط
 رتقالل المهني للمحررين العاملين بغرف األخباوتأثيراتها على االس ،العمل وأنماط القيادات السائدة إدارةو

 Rhonda Breit, 2010 –Robinson, 2003) دراسات كذلكو ،سياسات وتوجهات هذه الغرف وعلى
- Li-Jing, 2008 – Robert Myers, 2008– Reston.va, 2008 - Philip Meyer, 2004) 

وغيرها من  ،ى الرضا الوظيفي للمحررينوالتنظيمية عل داريةوالتي استهدفت قياس تأثير المتغيرات اإل
  .دراسات

الحديثة التي قدمها الباحث وغيره من الباحثين في مصر والعالم العربي  اتأن الدراس والحقيقة  
) تمثل امتدادا ٢٠١٥وعبد الناصر وصفي:  ،٢٠١٤وأحمد السيد: ،٢٠١٢دراسات سهام الشجيري:  مثل(
كبير  حد إلىاستفادت منه  نهاإذ إ ؛راكم األكاديمي المهم والمتنوعلهذا التراث والت ضافةجادة لإل محاولةو
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أن دراسة الباحث المقدمة في  الإ ،البحثية ومداخل دراستها النظرية والمنهجية مشكالتهافي صياغة وبلورة 
 اليبالظاهرة المختلفة من خالل دراسة أس جوانب إلىوتفصيال  مقاتطرقت بشكل أكثر ع طارهذا اإل
والمعايير التي يستخدمونها في تقييم  لياتواآل ،وأنماط القيادة السائدة ،وخصائص العنصر البشري التنظيم

ومحددات  ،االستقالل وعناصرها ومؤشراتها المختلفة قضية إلىكما تطرقت بعمق  ،معدالت كفاءة األداء
وظيفي للقائمين باالتصال الرضا ال محددات إلى ضافةإ ،المهني للمحررين والعوامل المؤثرة فيه ستقاللاال

اجتهدت  كامليوهو منحى ت عليهم،والمهنية المفروضة  داريةتنظيم العمل والضغوط اإل اليببأس اوعالقته
غاب عن معظم الدراسات  عمقا أكثروتناول القضية من منظور أكثر شموال و ديمتق ىالدراسة من خالله ف

  دون أدنى تحيز.  ،الغربية

: أبرزها ما يلي ،من النتائج المهمة مجموعة إلىسات قد توصلت الدرا هأن هذ والحقيقة  

قد  ،غرف األخبار بالصحف الغربية الكبرى، كما في صحف الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا أن -
التي تحكم  لقيموفي منظومة المعايير وا هاالعمل في إدارةتنظيم و اليبشهدت تحوالت كبرى في أس

وإعادة النظر في القيم  ،هر ذلك هو زيادة التوجه نحو رقمنة غرف األخبار، ولعل أهم مظاهاأداء
بحيث أصبحت القيم االقتصادية وقيم السوق هي المعايير والمحددات  ،والمعايير الحاكمة ألدائها

 الحاكمة لتوجهات هذه الغرف.

والضغوط  -خاصة في الغرب األمريكي واألوروبي –التحوالت التي شهدتها صناعة الصحافة  أن -
 تبني إلىالمؤسسات والمشروعات  إدارة تدفع قدالتي تواجه هذه المشروعات،  تصاديةواالق داريةاإل

 الطابع عليهالمؤسسات الصحفية وغرف األخبار بها، بعضها يغلب  إدارةمداخل جديدة ومستحدثة في 
مفادها أهمية  رؤية إلىند التي تست ستراتيجيةاال التكامليةواالقتصادي، مثل مداخل الشراكة  دارياإل

وقنوات إذاعية  حطاتكبرى، تتولى إصدار صحف وم مؤسساتإعالمية إلىتحول المؤسسات الصحفية 
لضمان تحقيق التكامل ومواجهة األزمات االقتصادية، وما  ؛إعالنية وتسويقية ووكاالتوتليفزيونية 

 فرق العمل الجماعية، وغيرها. يبالالتنظيمي والمهني مثل أس الطابعبين مداخل أخرى يغلب عليها 

التي تواجه  داريةمن الضغوط االقتصادية واإل ةهناك مجموع أن إلىنتائج الدراسات  وأشارت -
من شأنها زيادة التوجه نحو األخذ  اليبسياسات وأس اإلدارةالعاملين بغرف األخبار، نتيجة تبني 

 واألخالقيةعلى االعتبارات والقيم المهنية  داريةالسوق، وإعالء شأن القيم االقتصادية واإل اليببأس
الروح المعنوية وروح الوالء واالنتماء لدى  انخفاض عليه تبالحاكمة للعمل الصحفي؛ األمر الذي تر

 وتراجع معدالت شعورهم بالرضا الوظيفي. ،الصحفيين
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لى مستوى التحوالت التي شهدتها صناعة الصحافة وغرف األخبار بها، ع أن إلىالدراسات  وانتهت -
العمل والقيم والمعايير الحاكمة، وقد أسهمت في الجانب اآلخر في حدوث  إدارةتنظيم و اليبأس

مجموعة من التأثيرات اإليجابية على أداء هذه الغرف وبيئة العمل الصحفي وعالقاته، أهمها تحسين 
النظر في  إعادة إلىفة ، إضااإلدارةالديمقراطية في  اليبالمناخ التنظيمي، وزيادة التوجه نحو األس

وتطوير مهارات وقدرات المحررين العاملين بهذه الغرف، بحيث  ،التقليدية وتطويرها تنظيميةالثقافة ال
والتعامل بحرفية  ،وتطبيقاتها اهنةالثورة التكنولوجية الر متطلبات معيصبحون أكثر قدرة على التعامل 

 قليدية والمستحدثة.متميزة مع كافة الوسائل والوسائط اإلعالمية الت

 ،فيها العالم المتقدم ماالصحفيين في معظم دول العالم، ب أن إلى الدراساتكثير من  نتائج وانتهت -
التي تؤثر في استقاللهم المهني،  داريةيواجهون الكثير من القيود والضغوط القانونية والسياسية واإل

التوقيف واالستجواب حول بعض  الصحفيين للمساءلة أو تعرض - على سبيل المثال  - من ذلك 
خاصة ما يتعلق بقضايا األمن القومي وشئون الدفاع  ،القضايا والشئون المتصلة بمهام عملهم

األمريكية لعدد من  الية، ولعل في استدعاء المحكمة الفيدرقتصاديةوالمخابرات وبعض الشئون اال
حول عالقتهم  الهملسؤ ؛م روزرتتي –بوب وود ورد  –رموز الصحافة األمريكية مثل جوديث ميلر 

والقضايا، ما يؤكد هذا  علوماتبمصادر في جهاز المخابرات األمريكية، وقيامهم بكشف بعض الم
األمريكية في أحد تقاريرها  CNNالطرح، حيث شهد المجتمع األمريكي جدالً واسعاً حول ما أسمته 

"، منددين بتحويل Journalism on Trialم تحت عنوان "محاكمة الصحافة ٢/٤/٢٠٠٧المنشورة في 
الصحافة في ضوء القيود  ليةعن حدود استقال نفسه الوقتومتسائلين في  المحاكمة، إلىالصحفيين 

 .عليهموالسياسية المفروضة  داريةالقانونية واإل

المتغيرات والعوامل التنظيمية الداخلية تعد من أكثر وأهم  أن إلىنتائج كثير من الدراسات  وتوصلت -
 معدالت شعورهم بالرضا الوظيفي؛ حيث أشارت دراسة فيالمحررين و ليةلعوامل المؤثرة في استقالا
)(George Sylvie, 2006 تنظيم العمل السائدة  اليبوأس اإلدارةأنماط ملكية الصحف ونمط  أن إلى

ر ورؤساء تؤثر في قدرة مديري التحري ،ومجموعة القيم والمعايير المهنية التي تحكم توجهات العمل
على اتخاذ القرارات المهنية، بشكل مستقل عن  Mid-level editorsاألقسام في الصحف األمريكية  

 ضغوط هذه العوامل. 

ملكية الصحف يؤثر في أنماط تغطيتها  نمط) أن Daniel Chomsky, 2004أكدت دراسة ( كما -
وجيه صناعة القرار وأن مالك معظم الصحف يتدخلون في ت ،للقضايا والموضوعات المختلفة
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المحررين المسئولين عن صناعة هذا القرار  كبارالتحريري بها من خالل التأثير في رؤى 
الباحث بإجراء دراسة تحليلية على مجموعة المذكرات والتقارير  قام ،وتوجهاتهم؛ ولتأكيد هذه النتيجة

 Turnerيس آنذاك الرئ محررها إلىالتي يرسلها ناشر صحيفة النيويورك تايمز األمريكية 
Catledge هذا الدور المؤثر  إثبات إلىفانتهت النتائج  ،ومقارنة ذلك بتوجهات السياسة التحريرية

 للمالك.

المؤسسات الصحفية  إدارةفي بحوث  المعاصرةالعالمية  االتجاهاتوعناصر التطور في  مؤشرات  
  ي لديهم:المحررين والرضا الوظيف ليةتنظيمها وعالقتها باستقال اليبوأس

المؤسسات الصحفية  إدارة اليبأس قضية إلىانتهت نتائج تحليل الدراسات الحديثة التي تطرقت   
معدل االهتمام بهذا  أن إلى ،وحتى اآلن ٢٠١٠ونشرها خالل الفترة من  هاوالتي تم إجراؤ ،وتنظيمها

إذ أكدت المؤشرات تزايد  ؛النمط من البحوث يشهد حالة من النمو والتطور على المستويين الكمي والكيفي
 إدارةقضية تنظيم و بدراسةالباحثين الذين ينتمون لمجتمعات ونظم سياسية وإعالمية متباينة  هتماما

 ،عالقتها بالتحوالت الرهيبة الراهنة في أنماط ملكية الصحف إطارالمؤسسات الصحفية واإلعالمية في 
نتيجة لتصاعد حدة وضغوط المنافسة بين المؤسسات وكذلك  إداراتها،والتغييرات المستمرة في مالكها و

وتصاعد دعاوى أكاديمية  ،الحديثة والمستحدثة ليكترونيةاال البدائلالصحفية التقليدية و لمشروعاتوا
وأن أحد أهم متطلبات بقائها يتمثل في مدى  ،والفناء نقراضتؤكد أن هذه الصناعة عرضة لال عيةومجتم
 اليبوأس ،عملها واستراتيجياتها اليبأس تطويرتستطيع  ،سسات والمشروعاتقوية لهذه المؤ إداراتوجود 

  .نقراضبالشكل الذي يدعم بقاء هذه الصناعة ويحميها من اال إدارتهاتنظيم المؤسسات و

هذه الدراسات للتعرف على  حدثالنماذج أل من محدوديلي يقوم الباحث باستعراض عدد  وفيما  
ويليها رؤية تحليلية نقدية لدراسات هذا المجال الموضوعي وما  ،تناولتهاالحديثة التي  االتجاهاتأهم 

  :إليهانتهى 
أثر التغيرات المستمرة في  حول: .Brian L.Massey and Jacqui Ewart, 2014دراسة  - ١

مستوى الخدمات الصحفية  على األستراليةتنظيم الصحف وغرف األخبار في الصحف   اليبأس
الحديثة التي بدأت تستخدمها غرف  اليبعلى أهم األس التعرف إلىلدراسة وقد سعت هذه ا ،المقدمة

في مواجهة التحوالت المستمرة التي تفرضها  سترالية،األخبار في عدد من الصحف اإلقليمية األ
وقد أكد الباحثان في بداية دراستيهما أن ثمة دراسات  ،الجديدة وضغوط المنافسة اليةالبيئة االتص

 وغيره من الباحثين مثل ،والذي كان له فضل السبق في هذا المجال ،Peter Gadها كثيرة قد أجرا
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Hansen – Perry – Hollifeild، غرف األخبار في  أن إلىتوصلوا من خاللها  الذينو ،وغيرهم
قد بدأت تشهد تحوالت  ،المتحدة وغيرها الوالياتمعظم وسائل اإلعالم في الغرب األوروبي و

نتيجة الضغوط االقتصادية ونتيجة المنافسة مع الوسائط  ،تنظيمها وعملها اليبواضحة في أس
فرق العمل  اليبالتوجه نحو األخذ بأس ةمن ذلك على سبيل المثال زياد ،التكنولوجية المتطورة

تدفق العمل والرقابة  إدارة وفياإلنتاج مراحلالتكنولوجيا في كافة  توظيفوالتوجه نحو  ،الجماعية
الصحف العامة الموجهة باحتاجات  صداروليس انتهاء بالتوجه نحو إ ،يم األداءتقي وفي عليه

  المواطنين والجمهور المحلي. 
 ،األولى للعاملين في غرف األخبار ،دراستين مسحيتين جراءالباحثان بإ قامأهداف الدراسة  ولتحقيق

ذه التطورات التنظيمية للتعرف على أهم ه سترالية؛األ ،واألخرى لعينة من جمهور الصحف المحلية
 سترالية،الصحف المحلية األ أن إلىوقد انتهت الدراسة  ،وتأثيراتها في واقع الخدمات الصحفية المقدمة

قد شهدت غرف األخبار بها درجة من  ،مثل مثيالتها البريطانية ،والتي تحظى بإقبال كبير من القراء
ومن خالل تطوير  ،الجماعية اإلدارةبيق نموذج من خالل تط إدارته،تنظيم العمل و اليبالتطور في أس

وأولويات  الحتياجات تلبيةالخدمات الصحفية أكثر استهدافا و أصبحتبحيث  ،مفاهيم وقيم العمل السائدة
عينة البحث قد أكدوا أن هذه الصحف التي تمت دراستها قد  القراء أن إلىوأشارت الدراسة  ،الجماهير

وأنها  ،صبحت أكثر جودة وأكثر تعبيرا عن قضاياهم ومشكالتهم المحليةوأ ،كبير حد إلىتطور أداؤها 
  أصبحث أكثر حرصا على تقديم خدمات صحفية متميزة.

في  داريةحول أثر االستراتيجيات اإل:  Hasing Iris and Sonia Huang, 2013دراسة - ٢
 اختبار إلىلدراسة وقد سعت هذه ا ،في تايوان ليكترونيةهيكلة سوق صناعة الصحافة المطبوعة واال

مؤداها أن اتجاه المؤسسات الصحفية نحو األخذ باستراتيجية تجزئة الطلب على الخدمات  ةفرضية رئيس
على  ،من شأنه أن يحقق نوعا من التكاملية والتعويض ،التي تقدمها للجماهير والمستهلكين والعمالء

 الصحافة.  مستوى الخسائر واالختالالت الهيكلية التي تشهدها سوق صناعة

استندت هذه الدراسة في صياغة فرضيتها على نتائج الكثير من الدراسات التي تناولت أثر  وقد
على الهياكل التنظيمية  ،الناشئة عن الثورة التكنولوجية الراهنة ،الجديدة اليةالتحوالت في البيئة االتص

  التحديات.  والتمويلية للمؤسسات الصحفية وأهم التصورات البديلة لمواجهة هذه

صناعة الصحافة في تايوان تمر بنفس األزمات الهيكلية  أن إلىأشار الباحثان في دراستيهما  وقد
 عالنات،وعائداتها من التسويق واإل يراداتهاوالمتملثة في تراجع معدالت إ ،التي تمر بها صناعة الصحافة

معدالت الربحية التي تحققها  ضعف إلى ضافةإ ،معدالت االستثمار بها وانخفاضوتراجع الطلب عليها 
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وهو الوضع الذي يبدو شبيها جدا بالوضع الراهن السائد في  اآلن،حتى  ليكترونيةالصحف والخدمات اال
  مؤسسات الصحافة األمريكية. 

 بالصـحف دراسة مسحية على مديري غرف األخبـار   جراءهذه الفرضية قام الباحثان بإ والختبار
 The China Times – The United Daily :أهمها صـحف  ،صحيفة ١٧تبلغ  التايوانية والتي اليومية

News – The Liberty Times – The Commercial Times – Evening News وغيرهـا  ؛ 
بهدف التعرف على االستراتيجات التي طبقتها هذه الصحف في مواجهة الضغوط االقتصـادية وضـغوط   

النسـبة األكبـر مـن     تأكيد إلىوانتهت النتائج  ،لتكنولوجية الراهنةالتغيرات الهائلة التي تفرضها الثورة ا
المديرين أن االستراتيجية األساسية التي طبقتها المؤسسات ومكنتها من تحقيق قدر من التـوازن والقـدرة   

وفـي النشـر    ليكترونية،تتمثل في التوجه نحو التوسع في تقديم خدمات الصحافة اال ،على البقاء والمنافسة
الستراتيجية تسـويق   يدمن خالل التوظيف الج ،مع الصحف التقليدية جنبا إلىجنبا  ليكتروني،اال عالنواإل

 ،النفسية والوجدانية لدى القـراء واألسـر   ارتباطاتهاالتجاري للصحف التقليدية وتاريخها و سمالسمعة واال
مـن   عالناتلتسويق واإلمن تعويض بعض مظاهر الخلل في إيرادات ا اتوهي استراتيجية مكنت المؤسس

 online/offlin ،المعروفـة  الهابأنواعهـا وأشـك   ليكترونيـة خالل تنشيط الطلب على تسويق الخدمات اال
Platforms،  يصبحون أكثر مرونـة   عالميةالجمهور والمستهلكين للخدمات اإل أن إلىوقد انتهت الدراسة

واضح من هذه المؤسسـات علـى تقـديم    في االستجابة الستراتيجيات المؤسسات كلما كان هناك حرص 
تسعير أكثر عدالـة   اتوكذلك على تطبيق سياس ،خدمات تسويقية متميزة وعلى تقديم منتج متميز ومتطور

 ومالءمة.

 Scott Reinardy Beyond Satisfaction: Journalists Doubt Career دراسـة  - ٣
Intentions as Organizational Support Diminishes and Job Satisfaction 

Declines, 2010.  وكـذلك   ميـة والتنظي داريةعلى المتغيرات والعوامل اإل التعرف إلىسعت   قدو
 ،التي تؤثر في مدى شعور المحررين بالرضا أو عدم الرضا الوظيفي جتماعية،المتغيرات والعوامل اال

وقد انطلق الباحث في دراسته من تراث ضخم ومتنوع قدمته المدرسـة الغربيـة فـي علـوم الـنفس      
في مؤسسات اإلعالم المختلفـة   يينحول قضية الرضا الوظيفي للصحفيين واإلعالم عالمواالجتماع واإل

يفي لـدى  ثمة تراجعا قويا وملحوظا للرضا الـوظ  أن إلىالتراث  اوقد انتهى هذ ،والعوامل المؤثرة فيه
 ،والمتغيـرات  املنتيجة للكثير من العو ؛قطاع عريض من الصحفيين والعاملين في الصحف األمريكية

هذه الفرضيات من خالل دراسة مسـحية أجراهـا علـى عينـة مـن       ختباروقد سعى الباحث إلعادة ا
 ،مفـردة  ٧٥٠وقد بلغ حجم العينـة   ،األمريكية اليوميةالمحررين وقيادات غرف األخبار في الصحف 
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نتائجها مع كثيـر مـن    اتفاق إلىوقد انتهت الدراسة  ،الخصائص المتطلبة في العينة كافةاشتملت على 
األمريكية وزيادة توجهها نحو  افةالدراسات السابقة التي تؤكد أن التحوالت التي شهدتها مؤسسات الصح

 اإلدارة،العمل ومركزية  اليبسوما فرضته من تعقيدات في أ ،نمط ملكية االحتكارات والسالسل الكبرى
 تبنـي  إلـى  ضـافة باإل ،وتراجع فرص مشاركة المحررين في صناعة السياسات والقرارات التحريرية

قـد   ،والقيم المهنية المعايير علىالمعايير والقيم االقتصادية  تغليبيغلب عليها  إداريةالصحف لتوجهات 
أن النسـبة الغالبـة مـن     لىانتهت نتائج الدراسة إمعدالت الرضا الوظيفي لديهم. وقد  تراجع إلىأدى 

 ،والـدعم المجتمعـي   ،بين شعورها بالدعم المؤسسي والتنظيمي اقوي االصحفيين قد أكدت أن ثمة ارتباط
ال يتعلق باعتبـارات   سيمفهوم المساندة والدعم المؤس أن إلىوأشار المبحوثون  ،الوظيفي لديهم الرضاو

 ،الـوظيفي  الصعودتوافر فرص عادلة في العمل و دىوبيئة العمل السائدة ومما يتعلق بمناخ  بقدرمادية 
وكـذلك تغليـب    ،الحرية المسموح بها والقدرة على المشاركة في صـنع القـرارات   درجة إلى ضافةإ

مـن   %٢٧وأكد أفراد العينة أن نسبة ال يستهان بها من الصـحفيين تصـل    ،االعتبارات والقيم المهنية
 ،فكرون جديا في ترك العمل بمهنة الصحافة نتيجة لتزايد عدم شعورهم بالرضا الوظيفيي العينةإجمالى 

وأن الصحفيات تأتي في مقدمة الفئات الالتي يعانين من انخفاض معدالت هذا الشعور بالرضـا لـديهن   
م أكثر المحررين الذين ال يحتلون موقعا تنظيميا ه أن إلىأشارت نتائج الدراسة  اكم ،مقارنة بالصحفيين

  شعورا بهذه الحالة مقارنة بزمالئهم ممن يحتلون مثل هذه المواقع.

 Francois Nell and Jane B.Singer: Cultural Fluidity: Weeklyدراسة - ٤
Newspaper Editors, Strategies for Building Knowledge and Managing 

Change, 2011.  : االستراتيجيات التي بدأت على أهم  التعرف إلىوقد تطرقت هذه الدراسة
التي فرضتها الثورة التكنولوجية  ،عمليات التغيير دارةتستخدمها الصحف األسبوعية في بريطانيا إل

من عناصر  ،المختلفة ليكترونيةالراهنة وما يتطلبه الواقع الجديد الذي صنعته االنترنت وتطبيقاتها اال
 منافسة مغايرة.  آلياتو

في بريطانيا قد بدأت خالل العقدين  ةاية دراستيهما أن صناعة الصحافأكد الباحثان في بد وقد
 عالنات،عائداتها من التوزيع واإل راجعالتي تتجلى في ت ،األخيرين تواجه جملة من التحديات واألزمات
معدالت االستثمار  تقليل إلىواتجاه المؤسسات الصحفية  ،ومن ضعف هياكل األسواق التي تعمل بها

الصحف الصغرى والصحف األسبوعية  أن إلىوقد أشارت الدراسة  ،تخفيض العمالة وغيرهاوالتشغيل و
 ليكترونيةخاصة في ضوء زيادة التوجه نحو االستثمار في الوسائط اال ،تواجه معاناة أكبر من غيرها
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وجود تزايد مضطرد في معدالت  اوفي ضوء حقيقة راسخة مؤداه ليكتروني،وفي النشر اال مختلفةال
  االشتراكات.  ومنالمتحدة وبريطانيا من اإلعالنات  لوالياتفي ا ليكترونيةحية الصحف االرب

دراسة مسحية على عينة من الصحفيين العاملين في  جراءالباحث في سبيل تحقيق أهدافه بإ مقا وقد
ات واستراتيج لياتحول رؤيتهم آل ،من حيث أرقام توزيعها  تصدر في بريطانيا ،) أسبوعية٥٧أكبر(

 أن إلىوانتهت نتائج الدراسة  الراهنة،التحوالت  هةالتغيير التي استخدمتها الصحف األسبوعية في مواج
 ،الصحف األسبوعية في بريطانيا قد طبقت استراتيجية مغايرة تماما لتلك التي تهتم بها الصحف الكبرى

تنظيمها  اليبف األخبار بها وأسمن التطورات التكنولوجيا في تطوير غر استفادتها إلى ضافةباإل ،تتمثل
بزيادة التوجه نحو خدمة  ،Hyper Local Communityفي تطبيق مدخل جديد أسموه  ،وعملها

إال أن نتائج الدراسة  ،وزيادة مشاركة الجمهور في صناعة القرار والمحتوى اإلعالمي ،المجتمعات المحلية
 إدارات مينة البحث يؤكدون أنه مازال أمامهم وأماالصحفيين أفراد ع أن إلىفي الجانب المقابل قد انتهت 

من هم الجمهور الحقيقي  ،من ذلك على سبيل المثل ،الصحف الكثير الذي لم يتم تحقيقه حتى اآلن
حفية وبين التغيير بطريقة تحقق توازنا بين الخدمات الص إدارة؟ كيف يمكن وماذا يريد ؟للصحف

المنافسة التي يجب تطبيقها  آلياتوطبيعة السوق السائدة و؟ كيف نعرف حجم االعتبارات االقتصادية
تطبيق مفاهيم التنشئة االجتماعية  ضرورة إلى واقد أشار المبحوثين أن إلىانتهت الدراسة  كما. ؟وغيرها

ومستوى  وعيةوزيادة وعيهم بن ،تأهيلهم وتدريبهم عادةوإ ،الجديدة خبارفي غرف األ ررينوالمهنية للمح
يسهل التعامل معها  ويرضرورة استحداث نماذج للتغيير والتط ذلك إلىيضاف  ،المقدمة جودة الخدمات

 وتطبيقها.

 Ronald Rodgers: Desiderata Across The Decades: Conversationدراسة - ٥
About A civic-minded Model of News Papering, 2010. : هذه الدراسة  ركزتوقد

 داريةوتأثيراتها االقتصادية واإل متحدةحف في الواليات الوتوصيف واقع ملكية الص رصد على
ومن واقع نتائج المؤتمرات والحلقات  ،من واقع تقارير االتحادات والنقابات ونتائج الدراسات ،والمهنية

في  يةاتجاه المؤسسات الصحف تزايد إلىوقد انتهت نتائج الدراسة  ،النقاشية التي اهتمت بهذه القضية
 ضخامة إلىوغلبة الميل  ،ملكية المشروعات الموجهة باحتياجات السوق نمط إلىتحدة الواليات الم

األمر الذي أثر في  ،المركزية اإلدارة اليبوتطبيق نمط وأس ،التنظيم واتساع حجم المؤسسات
 ،حيث يقل في هذه الصحف االهتمام بمناقشة القضايا الجدلية ،وفي جودة المنتج المقدم ليتهااستقال
نتائج  أن إلىوانتهت الدراسة  ،وتتراجع الوظيفة الرقابية والدور النقدي للصحافة ،ايا المحليةوالقض

ونمط الملكية  داريتغيير النموذج اإل أهمية إلىالدراسات والمؤتمرات وتصورات الخبراء تشير 
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التي  ،وسطةملكية المشروعات المحلية الصغيرة والمت أنماط إلى االتجاهو ،السائد في السوق الصحفية
وجذب  ،وذلك في محاولة الستعادة الثقة المفقودة لدى القراء ،نموذج الخدمة العامة تطبيق إلىتسعى 

 ،محددة أسواق إلىقطاعات جديدة من المعلنين والمستثمرين المحليين الذين يرغبون في الوصول 
  لمنافسين.العمل على تبني استراتيجيات جديدة في التعامل مع األسواق ومع ا وضرورة

 Robert Picard: Capital And Control: Consequences of Differentدراسـة  - ٦
Forms of Newspaper Ownership, 2011.   : علـى   التعرف إلىوقد سعت هذه الدراسة

هـذه   تـأثير و ،أهم التداعيات والنتائج المرتبطة بالتحوالت الرهيبة في أنماط ملكية الصحف المختلفة
وقد أكد الباحث في دراسته  ،تنظيمها وسياساتها اليبالصحف وأس إدارة اليبملكية في أساألنماط من ال

 Privatelyالتي تسـمى فـي األدبيـات    ،أن هذه الدراسة قد اهتمت بتحليل أوضاع الصحف الخاصة
Owned Newspaper،  التي تديرها  والصحفأي الصحف المملوكة لألفراد أو التي تديرها عائالت

مؤسسات غير هادفة للربح وال ترتبط بعالقات اقتصادية مـع احتكـارات واسـتثمارات    مشروعات و
وقد توصـلت الدراسـة    ،Publicly Ownedمقارنة بصحف االحتكارات والسالسل الكبرى  ،تجارية

اتفاق كبير بين الباحثين على أنه ال يوجد ما يسمى بنمط الملكية األمثل والذي يحظى باتفاق  وجود إلى
بالرغم من أن نمط ملكية األفـراد وشـركات األشـخاص     أنه إلىإذ تشير الدراسات  ؛لجميعوقبول ا

 ،مزيد من االستقالل المهني تحقيق إلىوملكية المشروعات المستقلة غير الهادفة للربح للصحف تؤدي 
رسـم  والمشاركة في  اإلدارةالجماعية في  اليباألس تطبيق إلىو ،وجودة المنتج التحريري كفاءة إلىو

والمنافسة مع الوسائل المستحدثة تدفع المؤسسـات   ،إال أن التحديات والضغوط االقتصادية ،السياسات
وقد انتهـت   ،نتيجة العتبارات اقتصادية ،من التوجه نحو نمط ملكية االحتكارات والسالسل مزيد إلى

القوى المجتمعية  وة يدعبدأ يتصاعد بشكل ملحوظ خالل اآلونة األخير اثمة تيار أن إلىنتائج الدراسة 
المحلية والصـحف المتوسـطة    الصحفخاصة المعنية بإصدار  ،والمؤسسات والمشروعات الصحفية

وأكـدت   ،نمط ملكية العاملين أو نمط ملكية المشروعات غيـر الهادفـة للـربح    تبنى إلى ،والصغرى
المملوكة  المشروعاتما في الدراسة أنه كلما زاد التوجه نحو ضخامة التنظيم وتوسيع قاعدة الملكية ك

 ،الرقابة والتدخل في الجوانب المهنية زادتو ،السيطرة والمركزية في صناعة القرار زادتللسالسل، 
على عكـس الحـال فـي الصـحف      ،في مقابل زيادة القدرة على تحقيق األرباح وزيادة االستثمارات

 المملوكة لألفراد أو المشروعات غير الهادفة للربح.

 Jonas Ohlsson: The Practice of Newspaper Ownership: Fiftyدراسة - ٧
Years of Control And Influence in The Swedish Local Press, 2010. : وقد
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التي يستخدمها مالك الصحف وحملة األسهم في تنظيم  اليبهذه الدراسة التعرف على األس استهدفت
السيطرة على الصحف في  آلياتو ،لتي يملكونهاكافة جوانب العمل الصحفي في المؤسسات ا إدارةو

باجراء الدراسة على ثالث من أكبر مؤسسات  الباحثةوقد قامت  ،العامة حهمتوجهاتهم ومصال إطار
باستخدام أسلوب  ،" Kalmar – Boras – Sundsvall "هي مؤسسات  ،الصحافة المحلية السويدية

الصادرة  لصحفا إدارةالمسئولة عن  داريةية واإلالتحرير داتالمقابلة المتعمقة مع عدد من القيا
وقد توصلت الدراسة  ،التنظيم والسيطرة التي يستخدمها المالك اليبللتعرف على أهم أس ،والمدروسة

السويدية والتدخل في شئون  الصحفمهمة من النتائج منها أن تجربة السيطرة على  محموعة إلى
نتيجة للعالقة الوثيقة التي تربط السلطة السياسية  ،تاريخياوتمويلها تجربة ممتدة ومعروفة  إدارتها

 حفوأكدت الباحثة أن نمط ملكية الص ،بالصحافة وتدخل الحكومات في تمويل الصحف بدرجة كبيرة
 سمةوأنها كان يغلب عليها  ،الملكية الفردية لسنوات وعقود طويلة نمط عليهفي السويد ظل يغلب 

ل في كونها لم تكن تدار وفق أسس اقتصادية أو من منطلقات ربحية أساسية في تلك المرحلة تتمث
بدأت تواجه الصحف ضغوط  حين ،من الزمن ألخيرينواستمر الحال كذلك حتى العقدين ا ،وتجارية

نحو تبني نمط ملكية المجموعات  التوجه إلىفبدأ مالكها يميلون  ،وتحديات اقتصادية مضطردة
حيث أشارت الباحثة  إدارتها، اليبأثر في بنية تنظيم هذه الصحف وأس األمر الذي ،والتكتالت الكبرى

المؤسسات الصحفية التي بدأت تتجه نحو نمط ملكية السالسل  أن إلىمن خالل نتائج الدراسة 
 اليينيتمثل في تشكيل مجلس مديرين وخبراء م ،قد استحدثت أسلوبا جديدا في التنظيم ،والمجموعات

بحيث يؤدي هذا المجلس  ،التنفيذية للمشروع اإلدارةالوصل بين المجموعة وبين يمثل حلقة  إداريين،و
 إلىوانتهت الباحثة  ،ويراقب أداء المشروع ،واالقتصادية داريةفي تشكيل وصناعة السياسات اإل وراد

 هذا إلىلجوء أصحاب رأس المال والمالك  أنوكبار المحريين قد اعترفوا  لصحفمديري ا أن
 ،البيروقراطية في العمل اليبتوجه المشروعات الصحفية نحو تبني األس زيادة عليهترتب األسلوب قد 

 ليةيؤثر في النهاية على استقال لذياألمر ا اإلدارة؛وزيادة األخذ بالمفاهيم المركزية والسلطوية في 
 الوظيفي للمحرررين. الرضاالقرار التحريري و

 Nichole Cohen And Sonja Macdonald: Making Media Public inدراسة - ٨
Canada: from discussion to action, 2011.  : رصد إلىوقد سعت هذه الدراسة 

عدد من المشروعات  إدارةالتحديات والضغوط االقتصادية والتكنولوجية في توجه  ثروتوصيف أ
 أن عندراسة حيث أسفرت نتائج ال ،الخدمة العامة " إعالم" نمط إلى ،في كندا عالميةالصحفية واإل

كثيرا من المشروعات والمؤسسات الصحفية غير المرتبطة باحتكارات واستثمارات تجارية قد بدأت 
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وعلى  والتوزيع،واالحتكارات على صعيد سوقي اإلعالنات  سلتواجه منافسة شرسة من صحف السال
والتليفزيون  ذاعةالكثير من الصحف ومحطات اإل توقف إلىاألمر الذي أدى  ؛الصعيد التكنولوجي

من  معنييناألمر الذي دفع ال ؛والعاملين في هذه الوسائل عالميينآالف من اإل تسريح إلىو ،المحلي
لتنظيم االتصاالت  كنديةوكذلك الهيئة ال اتهم،ونقابات العمال واتحاد عالميينالباحثين والمخططين اإل

فية التصدي لهذه التحديات حول كي مؤتمراتعدد من ال عقد إلىوالتليفزيوني  ذاعيوالبث اإل
 ذجاستحداث نما ضرورة إلى اتوانتهت هذه المؤتمر ،القريب والمتوسط لمستقبلوسيناريوهات ا

األخذ  أهمية إلىفانتهت الرؤى  ،التصدي لهذه الضغوط والمخاطر ايمكن بمقتضاه اإلدارةفي  ةجديد
الشراكة  والهيكلة بين المؤسسات  وذلك من خالل تحقيق نوع من ،الخدمة العامة ومإعالمبنموذج ومفه

 ظيميوتحقيق شكل من أشكال االندماج الهيكلي والتن ،التي ال تتبنى استراتيجيات السوق ،االعالمية
وقد أكدت الدراسىة أن  ،العمل وفي مواجهة متطلبات المنافسة إدارةالذي يمكنها من التعاون في 

 السيطرةأكثر قدرة على المنافسة و بحتأص داريإلالتي بدأت تطبق هذا النموذج ا ةالمؤسسات الكندي
االقتصادية  داراتومن خالل توحيد اإل ،والمهني داريعلى السوق من خالل نموذج التكامل اإل

 ،متميزة ونوعية خدماتإعالميةوهو األمر الذي مكن هذه الصحف والوسائل من تقديم  ؛والتجارية
  حتكارات.عن تلك التي تقدمها صحف السالسل واال تلفتخ

 Cristina Andreescu: The Management of Media Organization Fromدراسة - ٩
Theory To Practice, 2011. :المؤسسات  إدارة اليبوقد سعت هذه األطروحة لتقييم أس

 ،التنظيم والقيادة اليبمن خالل وصف أس ،ومن بينها المؤسسات الصحفية في رومانيا عالميةاإل
 أن إلىوقد انتهت الباحثة  ،ت على االستجابة لمتطلبات الواقع والبيئة المحيطةومدى قدرة المؤسسا

 ،كبير على درجة تطور المجتمع نفسه حد إلىتتوقف  عالميةالمؤسسات اإل إدارة أساليبدرجة تطور 
وتوصلت الباحثة  ،وعلى طبيعة النظام االقتصادي والسياسي القائم عليه،ومدى انفتاح هذه المؤسسات 

المؤسسات الصحفية التي تعمل وفقا لمعايير ومفاهيم واستراتيجيات  أن إلىخالل نتائج الدراسة من 
أعلى معدالت الكفاءة في  تحقيقوأنها تستطيع  داري،التطور التنظيمي واإل طابعالسوق يغلب عليها 

يم ال تستطيع بيروقراطية في التنظ اليبفي حين أن المؤسسات التي تتبنى أس ،الخدمات وتقديماإلنتاج
وأكدت الدراسة أن نمط القيادة ومستوى تأهيل  بداع،بالجودة والكفاءة والتفرد واإل سمأن تقدم خدمات تت

وأكدت  ،يؤثر بدرجة كبيرة في أداء المؤسسات ،وتدريب المديرين ورؤيتهم ومفهومهم لفلسفة العمل
مؤكدة أن نجاح المؤسسة في  ،عناصر رأسمال المؤسسة مالعنصر البشري كأحد أه أهميةالدراسة 
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 ،العنصر البشري بسياساتها وأهدافها قناعالسائدة على إ اإلدارةتحقيق أهدافها يتوقف على مدى قدرة 
 وكذلك في مدى اهتمامها بتدريبه وتطوير مهاراته وقدراته.

 Angela Powers, Soontae An: The Effect of Ownership Structureدراسة - ١٠
on News Coverage in the United States, 2012.  تحليل إلىهذه الدراسة  تطرقتوقد 

مثل مجموعات  ،أوضاع بعض السالسل والمجموعات الصحفية الكبرى في المجتمع األمريكي
 داريةللتعرف على أوضاعها اإل ؛وداالس مورنينج نيوز ،تايمز نجلوسولوس أ ،النيويورك تايمز
وذلك من خالل تحليل  ،وتأثير ذلك في أنماط التغطية الصحفية عملها وتوجهاتها، اليبوالتنظيمية وأس

ومن خالل تحليل نتائج وبيانات التقارير السنوية لغرفة  ،عينة من مضامين صحف هذه السالسل توىمح
ميدانية على عينة  دراسة إلى ضافةباإل ،الصناعة والتجارة حول مؤشرات األداء االقتصادي للصحف

صحف السالسل في  أن إلىبار المحررين، وقد انتهت نتائج هذه الدراسة من مديري هذه الصحف وك
 اإلدارةمركزية  طابعيغلب عليها  إدارية اليباستراتيجيات وأس تبني إلىالواليات المتحدة تميل 

 إلىوأنها تميل  ،النمطية طابععمل يغلب عليها  اليبأس تبني إلىصناعة القرار، وأنها تميل  كزيةومر
قد  اليبوأن هذه األس ،"غزو السوق" و" قوة االنتشار" تمن خالل استراتيجيا سواقى األعل السيطرة

والعمل وفق  ،عن القضايا ذات الطابع المحلي البعد إلىجعل هذه الصحف تميل في مضامينها وتغطيتها 
 وذلك مقارنة بالصحف الصغرى ،السوق وليس وفقا للمعايير والمتطلبات المهنية آلياتمقتضيات و

صحف السالسل الكبرى مازالت  أن إلىانتهت نتائج الدراسة  وقدوالمستقلة عن االحتكارات الكبرى. 
تراجع عائداتها من التسويق  نبالرغم م ،وتوزيعيا عالنياقوية على األسواق السائدة إ سيطرةتفرض 

 االرتباط لىإوأنها تميل  ليكترونية،بسبب اشتداد المنافسة مع المواقع والصحف اال عالناتواإل
كما أن نمو بنيتها التنظيمية  ،بمشروعات واستثمارات تجارية واقتصادية تؤمن لها نفوذها االقتصادي

المرؤوسين في صناعة  ركةوضعف مشا ،القرار التحريري بها ليةاستقال تراجع إلىوالمؤسسية يؤدي 
 معدالت الرضا الوظيفي لديهم. وتراجعالقرارات، 

 A.O Adesoji: When (Not) To Be A Proprietor: Nigerian Newspaperدراسة - ١١
Ownership in A Change Polity,2011.  :واقع ملكية  تحليل إلىاستهدفت هذه الدراسة  وقد

عمل وتنظيم الصحف وسياساتها  اليبأنماط الملكية السائدة في أس وتأثيرالصحف في نيجيريا 
ورصد عالقة الصحافة بالسلطة ونظم الحكم  ،ريخيوذلك من خالل استخدام المنهج التا ،التحريرية

بالرغم من أن نيجيريا تشهد أنماطا متعددة ومتنوعة من ملكية  أنه إلىوقد انتهت الدراسة  ،القائمة
ومرورا بالصحف المملوكة للدولة وانتهاء بصحف  ،بدءا بالصحف المملوكة ألفراد ،الصحف
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 عالمواالقتصاد السياسي لوسائل اإل صحفال إدارةتنظيم و اليبأن أس الإ ،المجموعات والسالسل الكبرى
 ،نتيجة لطول سنوات الخضوع للحكم العسكري ،السيطرة على مصادر التمويل في هذه الدولة اليبوأس

مهنية  تصورات فرضترتب عليه  قد ،ونتيجة وجود ارتباطات قبلية وعشائرية بين األطراف المختلفة
حرية تنظيم  غياب إلىمما أدى  ؛لصحف النيجرية بمختلف أنماطهاوسياسية وتحريرية محددة على ا

 ؛هذه الصحف وعدم وجود هامش تنافسي كبير بينها في صناعة قراراتها التحريرية ةإدار اليبوأس
السيطرة على  اليبأس أن إلىوانتهت الدراسة  تها،تدخل الدولة في شئون عملها وإدار رنتيجة الستمرا

وقد  إليها،أو غير المحظور التطرق  ،في القضايا غير الشائكة التنافس اعليهتفرض  ةالصحف النيجري
سيجد أن أغلبيتهم ترتبط  ،المتتبع لنمط مالك الصحف في نيجريا إنفسر الباحث هذه النتيجة بقوله "
 ،وأن شريحة واسعة منهم ترتبط بعالقات مصالح واسعة مع النظام ،باألحزاب السياسية وبالنظام القائم

األمر الذي يدفعهم  ؛ل إن نسبة ال يستهان بها منهم يعملون كمسئولين تنفيذيين في مؤسسات الدولةب
عمليات  أن إلىوانتهت الدراسة  ،لتوظيف الصحف التي يملكونها سياسيا لصالح النظام السياسي

 اآلن.لها بالقدر الكافي حتى  نمازالت لم يمكّ عالم،خاصة في وسائل اإل ،الديمقراطي صالحاإل

 George Sylvie: A Lesson From The New York Times: Timing And دراسة - ١٢
Management of Cultural Change, 2013. :طرح رؤية  ىركزت هذه الدراسة عل وقد

بهدف تمكينها من القدرة  ؛األخبار بها وغرفالمؤسسات الصحفية  إدارة أساليبوتصور تطبيقي لتطوير 
نتيجة زيادة التوجه نحو االستفادة من  ،حول التي بدأت تشهدها الصحفعلى مواجهة عمليات الت

وذلك من خالل دراسة  الصحفي،في مختلف مراحل وعمليات اإلنتاج لوماتتكنولوجيا االتصاالت والمع
 ،واالستراتيجيات التي استخدمتها صحيفة النيويورك تايمز األمريكية ألساليبحالة متعمقة ألهم هذه ا

واتجاه  ،وائل وأكبر الصحف التي  قد تعاملت مع هذا التغيير في بيئة وثقافة غرف األخبارمن أ بوصفها
المناخ التنظيمي السائد يؤدي  أن إلىوقد توصل الباحث  ،المؤسسات الصحفية نحو االندماج والتكامل

تكنولوجيا تبني نظم و عملياتوفي  ،تنظيم العمل اليبوأس اإلدارةدورا هائال في التأثير في سياسات 
صحيفة  إدارة أن إلىوقد توصل الباحث  ،الرقابة وتقييم األدء وغيرها آلياتو المتطورة،اإلنتاج 

 ،ومتطلباته ،التغيير إدارةيتعلق بكيفية وسبل  فيما واضحة ومتطورة جهوداالنيويورك تايمز قد بذلت 
وقيم غرف األخبار  وثقافةمل وسياسات الع اإلدارةنظم  تطوير إلىوأنها قد عمدت  ،منذ مرحلة مبكرة

 ،غرف األخبار بها لعم اليبوتوظيفها في تحديث أس المتطورة،تكنولوجيا اإلنتاج  تبني إلىالسائدة، و
وفي  ،وكذلك تطوير نظم الجودة واالتصال التنظيمي  وصناعة القرارات وتخطيط العمل والسوق

أكثر تطورا وأكثر اعتماد على  وذلك من خالل تطبيق نظم عمل ،التخطيط االقتصادي للموارد
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 اليبوأكد الباحث أن هذه األس ،التطبيقات التكنولوجية، ومن خالل تطبيق نموذج فرق العمل الجماعية
 أسهمت في تطوير األداء ومعدالت ومستوى دقة وكفاءة االنتاج.

ا من الدراسات هذه النماذج التي تم استعراضه أن ،الحال يدرك الباحثون والمحللون والنقاد وبطبيعة
 مجرد ،تنظيم العمل بها اليبالمؤسسات الصحفية وأس إدارةالحديثة في بحوث  االتجاهاتالتي تعكس أهم 
تقدم فقط مجرد مؤشرات حول تطور أولويات اهتمام أجندة البحث العلمي اإلعالمي  ،نماذج محدودة

  صرة.المعني بهذا الحقل في بعض المدارس األكاديمية في المجتمعات المعا

وغيرها من الدراسات التي خضعت للتحليل  ،عناوين وموضوعات هذه الدراسات وباستعراض
 النظرية، أطرهاالمعرفية و حدودها تحليلو ،في مصادر ومراجع الدراسة تضمينهاتم  التيو ،والفحص

حظات يتبين للباحث المال ،وأهم القضايا الجديدة التي طرحتها ،والمجتمعات التي ركزت على دراستها
  :اليةوالنتائج المهمة الت

في المؤسسات الصحفية واإلعالمية  داريالدراسات الحديثة المعنية بقضية التطور التنظيمي واإل أن -
تعكس في األساس طبيعة التوجهات المجتمعية والسياقية الشاملة التي تطالب  ،في المجتمعات المعاصرة

ا في ضوء التطورات التكنولوجية الرهيبة الراهنة وما بإعادة النظر في واقع وسائل اإلعالم ومستقبله
لضمان القدرة على تطوير  ،وضرورة التفكير الحتمي في إعادة هيكلتها وإصالحها ،تطرحه من تحديات

بما يمكنها من القدرة على ممارسة وظائفها وتلبية احتياجات  ،سياسات ووظائف هذه المؤسسات
في خلق فجوة هائلة بين  إدارتها اليبهمت سياسات هذه الوسائل وأسبعد أن أس ،الجماهير والتعبير عنها

 الجماهير وبين أدواتها اإلعالمية.

الحديثة  اليبيتبين من خالل نتائج تحليل هذه الدراسات تزايد اهتمام الباحثين بدراسة وتطوير األس كما -
 استقالليةغرف األخبار و على سياسات دهاوتقييم أثرها ومردو ،المؤسسات الصحفية إدارةفي تنظيم و

حيث قامت هذه الدراسات بتوصيف وتحليل نماذج فرق  ،المحررين ومدى شعورهم بالرضا الوظيفي
 ماالنموذج من خالل االنتقال م هذاوأهم التطورات التي شهدها  اإلدارة،مستحدث في  لوبكأس ماعيةالج

 ،سادت في منتصف التسعينيات التي الموحدة ،functional topic-team ،يسمى بفرق العمل الجماعية
بين القطاعات  داريوعمليات تطوير استراتيجيات التكامل اإل ،cross-functional team نمط إلى

 إدارة اليبوأس يةاألكثر تطورا من ملك األنماطأو في  ،المشروع الصحفي إطارالمختلفة في 
 وسائل اإلعالم المتنافسة. بين ،partnership modelمثل نمط ونموذج الشراكة التكاملية  شروعات،الم
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 داريةاإل الهياكلجذرية في  تغييراتبين الباحثين حول وجود  اكبير اكشفت النتائج أن ثمة اتفاق وقد -
ومنافسة االنترنت بتطبيقاتها المختلفة  ،نتيجة التطورات التكنولوجية الراهنة ،والتنظيمية لوسائل اإلعالم
عملها وتنظيمها  اليباألمر الذي فرض على صناعة الصحافة تطوير أس ،لصناعة الصحافة التقليدية

بحيث تستطيع الصمود في مواجهة المنافس  ،والقيم والتوجهات التي تحكمها ،واستراتيجياتها
وتزايد معدالت  نتاج،في كافة مراحل وعمليات اإل ولوجياباستخدام التكن هتمامفزاد اال ليكتروني،اال

كما  عليه،وفي تخطيطه وتنظيمه والرقابة  ،تدفق العمل إدارة فياألخبار عليها  وغرف اإلدارةاعتماد 
التوجه نحو صناعة النشر  يادةتزايد اهتمام المؤسسات بتطبيق استراتيجيات تكاملية السوق من خالل ز

 لضمان السيطرة على السوق والعمالء. ليكتروني؛اال عالنواإل

 تهاأن قضية ملكية الصحف والتحوالت الرهيبة التي شهد ،اتيتضح من نتائج تحليل هذه الدراس كما -
نحو ملكية السالسل واالحتكارات الكبرى  ،بزيادة توجه المشروعات الصحفية ة،الغربي اتالمجتمع

من  ،السيطرة التي يمارسها المالك وحملة األسهم اليبوأس ،conglomerateوالمشروعات المختلطة 
أسهمت في عمليات التحول الهائل في هياكل وبنى المؤسسات الصحفية أهم العوامل والمتغيرات التي 

تزايد ظاهرة االحتكارات الكبرى وملكية السالسل  أن إلىحيث انتهت الدراسات  ،واإلعالمية
 العواملكان من أبرز  ،وهياكلها المؤسسية والتنظيمية أحجامهاوتنامي واتساع  ،والمجموعات الصحفية
 ،الصحف التابعة لهذه السالسل إدارةالبيروقراطية والمركزية على  اليبغلبة األسالتي أسهمت في زيادة 

وكذلك تراجع معدالت الرضا الوظيفي لدى المحررين  ،القرار التحريري بها ليةوضعف استقال
 والصحفيين العاملين فيها.

 ماا أن ثمة اهتمامن خالل تحليل هذه الدراسات ونتائجها وطبيعة المجتمعات التي أجريت فيه ويتبين -
 إداراتبدراسة أوضاع  إليهاالباحثين الذين ينتمون  بينفي مختلف المجتمعات المعاصرة  اكبير

رغم وجود تباينات نسبية بين  ،وأن هذه القضية عليها،تنظيمها والسيطرة  اليبالمؤسسات الصحفية وأس
ندات الباحثين في المجتمعات واحدة من أهم القضايا التي تتصدر أج ،الباحثين في مداخل دراستها

 المختلفة. 

المجتمعات والمؤسسات الصحفية في الدول ونظم الحكم  أن إلىانتهت نتائج تحليل الدراسات  وقد
والتنظيمية للمؤسسات الصحفية  داريةتزداد فيها حدة المشكالت اإل ،السلطوي الطابعالتي يغلب عليها 

يترتب  ذياألمر ال ؛وسياستها توجهاتهافي تنظيم الصحف و طةنتيجة الستمرار تدخل السل ؛واإلعالمية
تسود معظم المؤسسات الصحفية واإلعالمية في  ،والتنظيمي داريحالة من الجمود والتخلف اإل وجود عليه
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التي تشهد درجات واضحة من النمو  ،على عكس المؤسسات الصحفية في المجتمعات المتقدمة ،هذه النظم
  والتطور والتحديث.

 ،الموضوعي الالتي انشغلت بهذا المج  الدراساتعشرات د الباحث من واقع تحليل يؤك يراوأخ
للمدارس العلمية المختلفة في المجتمعات  ،والفكري العلميالتي يتسم بها اإلنتاج  ةأن اآلفة الرئيس ونتائجها،

اسات وإعادة اختبارها البحوث والدر نتاجيتمثل في ظاهرة التكرار وإعادة إ ،المعاصرة  في هذا الجانب
وتزايد التوجه نحو استخدام الدراسات المكتبية  ،جديدة ضافاتأو إ نتائج إلىدون الوصول  ،مرات ومرات

أو مراكز علمية أو اتحادات  اتوالتقارير الصادرة عن هيئ لدراساتالتي تعتمد على تحليل وقراءة نتائج ا
التصال والجماهير للتعرف على رؤاها وتصوراتها حول دون اهتمام بدراسة القائمين با ،ونقابات وغيرها

ومدى قدرة الصحف ووسائل  مقدمةوالخدمات ال منتجوالتنظيمية على جودة ال داريةمردود التطورات اإل
 على التعبير عن قضايا المجتمع. الماإلع

القتها بأسواق العالمية الحديثة في بحوث اقتصاديات المؤسسات الصحفية وع االتجاهاتالثاني:  المبحث
 وبالمسئولية االجتماعية تجاه القراء وقضايا المجتمع: ،المنافسة السائدة

تأتي في مقدمة العوامل التي تتصل  ،المتعلقة بصناعة الصحافة القتصاديةشك أن الجوانب ا ال
فاض معدالت تؤكد الدراسات والتقارير أن انخ إذ ؛ذاته اآلن الصناعةباألزمة الوجودية التي تهدد كيان هذه 

 التغيرات إلى ةإضاف ،وتراجع العائدات التي تحققها صناعة الصحافة من مصادر تمويلها المختلفة ،الربحية
جعلت من صناعة الصحافة "صناعة تعاني أزمة تنفس  ،الجذرية الهائلة في بنية األسواق الصحفية السائدة

 صاالتالنترنت وما تقدمه تكنولوجيا االتنتيجة المنافسة مع ا ،تهددها بالتوقف أو االنقراض ،حادة"
وكذلك نتيجة  ،تتسم بقدرتها الهائلة على التنافسية مع الوسائل التقليدية المعروفة ،والمعلومات من تطبيقات

وهو األمر الذي جعل من قضية اقتصاديات  ،األسواق العالمية شهدهااألزمات االقتصادية المتالحقة التي ت
تمويلها إحدى أهم القضايا المطروحة على ساحة النقاش األكاديمي والنقاش صناعة الصحافة ومصادر 

من  امتزايد الذا فقد أسفرت نتائج هذه الدراسة وغيرها من الدراسات عن أن ثمة اهتمام ؛العام في المجتمع
  خاصة في المجتمعات الغربية المتقدمة بهذه القضية بجوانبها المختلفة. ،قبل الباحثين
 إدارةقد كان للباحث شرف محاولة ارتياد هذا الحقل الموضوعي من حقول دراسات ف قيقةوالح

حين انشغل فيهما بدراسة  ،من خالل أطروحتيه للماجستير والدكتوراة ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها
 ،مقارن مع مثيالتها في المجتمعات الغربية إطارفي  ،المؤسسات الصحفية المصرية يراداتمصادر إ

وكذلك من خالل تقديمه لتصور مستقبلي وسيناريو  ،بالسياسات التحريرية للصحف يراداتقة هذه اإلوعال
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كما قدم  ،بديل يمكن من خالله تطوير الجوانب االقتصادية في صناعة الصحافة وتعظيم مواردها وأرباحها
الصحفيين  اتجاهات" هذا الحقل الفرعي والمجال الموضوعي دراسة حديثة حول إطارالباحث في 

 ،وعالقته بطبيعة أسواق المنافسة الصحفية السائدة ،المصريين نحو األداء االقتصادي للصحف المصرية
الخروج من  ،هذه الدراسة إطارحاول الباحث في  وقد ،"٢٠١٣ ،تنظيمها والعوامل المؤثرة فيها اليبوأس

 إلىتتطرق  ،قديم رؤية تحليلية جديدةوت ،إسار األنماط التقليدية في بحوث اقتصاديات المؤسسات الصحفية
ومن خالل  ،من خالل دراسة وتحليل بنية األسواق نفسها ،المرتبطة بهذا الحقل الفرعي الياتاإلشك أهم

 توظيفومن خالل  ،تنظيمها اليبالتعامل معها وأس آلياتدراسة رؤية الصحفيين واتجاهاتهم نحوها ونحو 
المنافسة السوقية  نظريةالمدروسة وموضوعها وهي " اليةيعة اإلشكإحدى أهم األطر النظرية المرتبطة بطب

  في العالم العربي.  اإلدارةنظري جديد لم يسبق استخدامه في دراسات اإلعالم أو في دراسات  إطار" ك
يلي سوف يقوم الباحث بعرض ملخص لهذه الدراسة ومناقشة نتائجها في ضوء نتائج التراث  وفيما

  أهم مؤشرات التطور في هذا الحقل خالل العامين الماضيين.  لتناوثم  ،العلمي السابق
المعاصرة في بحوث اقتصاديات  االتجاهات إطارالدراسة وإسهامها المعرفي والمنهجي في  حدود

 المؤسسات الصحفية وعالقتها بأسواق المنافسة والمسئولية االجتماعية تجاه القراء وقضايا المجتمع:
 ،هذه القضية على المستوى البحثي تناول إلىمحاولة بحثية عربية تتطرق  لتمثل أو الشك أن هذه الدراسة

 إطاربعد أن توقفت تماما الدراسات التي تعنى بهذا الحقل في  دارية،،المدرستين اإلعالمية واإل إطارفي 
لتجارة إال من بعض الدراسات ذات الطابع المحاسبي في كليات ا ،المدرسة العربية منذ سنوات طويلة

وبعض الدراسات التي ركزت على السياسات  ،٢٠١٣إبراهيم:  علىمثل دراسة  ،وأقسام االقتصاد
مثل دراسات منى عبد  ،اإلعالنية كأحد عناصر ومقومات اقتصاديات المشروعات الصحفية واإلعالمية

يجة ارتباطها بحثية شديدة األهمية نت اليةرغم كونها قضية وإشك ،٢٠١٦وشريف نافع:  ،٢٠٠٢الوهاب: 
  نافسةباألزمة االقتصادية التي تعاني منها صناعة الصحافة والتهديدات القائمة التي تفرضها أسواق الم

الدراسة التي أجراها الباحث في  ةكما تتجلى أهمي ،على هذه الصناعة وقدرتها على البقاء واالستمرارية
وبين  ،دية للمؤسسات والمشروعات الصحفيةكونها استطاعت إبراز أهمية الربط بين التوجهات االقتصا
  نظرة شمولية أكثر عمقا. إطارفي  ،المسئولية االجتماعية لرأس المال تجاه القراء وقضايا المجتمع

  الدراسة التي أجراها الباحث وأهميتها: مشكلة

تنسحب في عناصرها  ،شك أن الظروف والتحديات التي تواجهها صناعة الصحافة في العالم ال
سواء التقليدية المطبوعة منها أو  ،على صناعة الصحافة في مصر ،اهرها وعوامل وجودها وتداعياتهاومظ

التي تعبر عنها الزيادة المضطردة في التوجه نحو االستثمار اإلعالمي في أشكال الوسائط  ،حتى المستحدثة
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 ليكترونيةف والبوابات االأو حتى في المواقع والصح ،سواء في القنوات الفضائية ،الجديدة والمستحدثة
حيث تشير كثير من الدالئل واألرقام واإلحصاءات المتداولة في وسائل اإلعالم  ،على شبكة االنترنت

صناعة  أن إلى -في ظل غياب اإلحصاءات والبيانات الموثقة  –وعلى لسان بعض الخبراء والمسئولين 
صحف والمؤسسات الصحفية القومية ما يقدره بلغت بالنسبة لل ،الصحافة في مصر تواجه خسائر متزايدة

اإلذاعية  القنواتووصلت في بعض التقديرات بالنسبة للمحطات و ،مليار جنيه ١٣ الىالبعض بحو
 مؤشرات إلىإضافة  ،يقرب من عشرين مليار جنيه أو يزيد ما إلىالمملوكة للدولة  العامةوالتليفزيونية 

وسائل اإلعالم المملوكة للقطاع الخاص بما فيها الصحف  كثيرة أخرى متداولة واتهامات تطال معظم
تعبر عن مصالح مالكها وتدافع عن استثماراتهم ورؤاهم السياسية  إعالميةبكونها مجرد واجهات 

وهي  ،حقيقية تؤدي رسالة مجتمعية نزيهة ومحايدة إعالميةأكثر من كونها مشروعات  ،واالجتماعية
نواجه واقعا سياسيا وإعالميا ملتبسا  اليوملشك عن أننا أصبحنا مؤشرات تكشف بما ال يدع مجاال ل

المجتمعي بشأن كل شيء  اليقينتسوده الفوضى وحالة من الشك ومناخ من عدم الثقة وعدم  ،ومشوها
 سائدةحول طبيعة السوق اإلعالمية والصحفية ال اوتفرض في النهاية تساؤال رئيس ،وبخصوص كل القضايا
 اإلدارةوكذلك حول طبيعة الدور الذي تلعبه  ،عملها آلياتتنظيمها و اليبوأسوسماتها وخصائصها 

وقدرتها على مواجهة تحديات الواقع وضغوطه وظروف  ،الصحفية السائدة لمشروعاتالصحفية في حياة ا
أسواق المنافسة ومتطلباتها في ظل الظروف العصيبة التي تواجهها صناعة الصحافة ومؤسساتها في 

  مصر.
نمط  إطارتعمل في  –كما في غيرها من دول العالم  –أن صناعة الصحافة في مصر  عروففالم

احتكار القلة مع تمايز المنتج" وهو نوع من األسواق يواجه  سوقاالقتصاد " رجال عليهمن األسواق يطلق 
، كبير حد إلىليس أهمها تشابه سمات وخصائص المشروعات  ،أنماطا كثيرة من المخاطر والتقلبات

وإنما كذلك  ،ومحدودية عناصر ومقومات المنافسة خاصة على مستوى سياسات التسعير وتسويق الخدمات
نتيجة التقلبات السياسية واالجتماعية السائدة التي تؤثر في األداء االقتصادي لهذه المؤسسات،  ،واألهم

بالشكل  ،فاع المرونة السعريةوكذلك نتيجة لكون المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الصناعة تتسم بارت
 ،وفي سياسات التسعير والخدمات ،الذي يجعل أي تغييرات ملحوظة في األوضاع السياسية واالجتماعية

 ،الطلب على هذه الخدمات واالنصراف عنها تراجع إلىيؤدي  ،وحتى في السياسات التحريرية والمهنية
كبير بتقلبات السوق وضغوطها وبطبيعة  حد إلىتأثر هذه الصناعة  ذلك إلىيضاف  ،لصالح بدائل أخرى

األمر الذي يؤكد في التحليل األخير أن صناعة الصحافة في  ،األزمات االقتصادية السائدة محليا وعالميا
كما تشير بعض الدراسات  –تتمثل  ،نتيجة لتعرضها ألزمات اقتصادية حادة ،تواجه أزمة بقاء ،مصر
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ونتيجة لصعوبة  ،وغيرها ،التسويق وإيراداتعائداتها من اإلعالنات في تراجع  -والحقائق والمؤشرات 
وفي مقدمتها  ،المنافسة الحادة التي تواجهها هذه الصناعة مع وسائل اإلعالم الحديثة والمستحدثة اطرومخ

من  ،عنه وإزالة جوانب غموضه ومظاهره الكشف إلىوهو ما تسعى هذه الدراسة  ،الفضائيات واالنترنت
القيادات الصحفية المصرية نحو طبيعة األداء االقتصادي للصحف المصرية القومية  هاتاسة اتجاخالل در

تنظيمها  اليبوعالقته بسمات وخصائص أسواق المنافسة الصحفية السائدة وأس ،والحزبية والخاصة
  والعوامل المؤثرة في هذا األداء.

مجموعة من األهداف واإلجابة عن  قيقتح إلىسعت هذه الدراسة  وقد الدراسة وتساؤالتها: أهداف
والتي تتمثل  ،التي ترتبط بجوهر مشكلتها البحثية وبنائها النظري والمنهجي ،مجموعة من التساؤالت

  فيما يلي:

وتوصيف وتحليل أهم سمات وخصائص السوق الصحفية السائدة في مصر وعناصر بنيتها  رصد -
 التنظيمية والهيكلية.

قة بين نمط هذه السوق ومعدالت كفاءة األداء االقتصادي للمشروعات وتوصيف وتحليل العال رصد -
من خالل الكشف عن مالمح التميز وجوانب  ،اختالف أنواعها وعلى ،الصحفية المصرية عامة

 القصور في أداء هذه المشروعات وعوامل ذلك.

ات في التسويق واإلعالن داراتوتوصيف وتحليل جوانب ومؤشرات األداء االقتصادي إل رصد -
 ،عملها ومقوماتها وقدراتها التنافسية آلياتالتجارية و داراتوسياسات هذه اإل ،الصحف المصرية

 والعوامل المؤثرة في أدائها االقتصادي.

ربحية  معدالتنحو األداء االقتصادي للصحف و صرعلى اتجاهات القيادات الصحفية في م التعرف -
 األسبابوتحليل رؤيتهم ألهم  ،يزة والقوية اقتصادياالمشروعات الصحفية وطبيعة المشروعات المتم

 والعوامل التي تقف وراء ذلك.

 ،وتوصيف وتحليل أهم مقاييس تقييم األداء االقتصادي السائدة في المؤسسات الصحفية المصرية رصد -
 .لياتوالتعرف على اتجاهات الصحفيين والقيادات الصحفية نحو هذه المقاييس واآل

المنافسة االقتصادية التي تفرضها طبيعة السوق الصحفية السائدة  آلياتل أهم وتوصيف وتحلي رصد -
 ،وأوجه التشابه واالختالف بين المشروعات الصحفية السائدة في استخدامها وتطبيقها ،في مصر

 واتجاهات الصحفيين والقيادات الصحفية نحوها.
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من القيادات  ،مفردة ٧٤لغت قام الباحث بتطبيق هذه الدراسة على عينة من الصحفيين ب وقد
من النتائج  مجموعة إلىوقد توصلت الدراسة  ،مختلفة إداريةالصحفية الذين يمثلون مواقع وظيفية و

  :يالمهمة أبرزها ما يل
على مستوى عناصر األزمة االقتصادية الراهنة التي تواجهها المؤسسات والمشروعات الصحفية  أوال

   في مصر:

معدالت كفاءة األداء االقتصادي للمؤسسات والمشروعات الصحفية في  تراجع ىإلتشير نتائج الدراسة  -
نتيجة لتراجع عائدات هذه المؤسسات والمشروعات المتحققة من مصدري اإليرادات الرئيسين  ؛مصر

وإيرادات تسويق  ،لهذه المؤسسات والمشروعات وهما: إيرادات تسويق الصحف أو عائدات التوزيع
 الية،وتزايد معدالت خسائر المشروعات الصحفية وتزايد ديونها  وأعبائها الم ،يةالمساحات اإلعالن

العنصر البشري والقوى العاملة في  أجوراإلنتاج و اليففي تك ضطردوالم رمقابل االرتفاع المستم
تطوير عناصر البنية الفنية والتكنولوجية المستخدمة في  اليفوتزايد تك ،هذه المؤسسات والمشروعات

الصحفيين في الصحف المصرية  عينة% من إجمالى  ٩٣نسبة  أن إلىحيث انتهت النتائج  ؛نتاجاإل
يؤكدون  -وفقا لحساب متوسط النسب  – اليةعلى اختالف أنماط ملكيتها وأوضاعها االقتصادية والم

 ،أن ثمة تراجعا ملحوظا في عائدات المؤسسات والمشروعات الصحفية من هذين المصدرين المهمين
نتيجة لطبيعة  ؛الراهنة التي أعقبت الثورة اليةوتحديدا خالل المرحلة االنتق ،خالل السنوات األخيرة

وكذلك نتيجة لألزمات االقتصادية  ،األزمات االقتصادية والسياسية ومناخ عدم االستقرار السائد
ا اقتصاديات بما فيه ،العالمية والمحلية وتداعياتها على أوضاع السوق واالقتصاديات السائدة

  المؤسسات الصحفية واإلعالمية. 

 إلىنسبة كبيرة من المبحوثين تعزي أسباب هذه األزمة االقتصادية أيضا  أن إلىانتهت الدراسة  وقد -
 ،ضعيفة اقتصاديا إعالميةسوق  إطارعدد المشروعات الصحفية واإلعالمية المتنافسة في  زيادة

مستحدثة التي استطاعت بما لها من إمكانات وقدرات تنافسية مع وسائل اإلعالم الحديثة وال المنافسةو
 إداراتوجود  عدم إلىعلى نصيب ال بأس به من جمهور القراء والمعلنين، إضافة  االستحواذ
 واقتصادية بأوضاع المؤسسات وطبيعة األسواق التي تعمل فيها. إداريةلديها خبرات  ،احترافية

األزمة االقتصادية التي  أبعادات أخرى تكشف عن عناصر ومؤشر ثمة أن إلىانتهت الدراسة  كما -
التجارية المسئولة عن تحقيق  داراتوتتمثل أهم هذه المؤشرات في أن اإل ،تواجهها صناعة الصحافة

والوفورات االقتصادية وهوامش المكسب واألرباح للمؤسسات والمشروعات  اليةاإليرادات الم
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التجارية التابعة  داراتالتسويق وغيرها من اإل وإداراتالنات اإلع إداراتوهي:  ،الصحفية السائدة
ومناهج العمل التقليدية على  اليبمازالت تطبق نفس أس ،لبعض المؤسسات والمشروعات الصحفية

غياب الرؤية  داراتحيث يغلب على هذه اإل ،االقتصادية لهذه القطاعات التجارية اإلدارةمستوى 
ات اقتصادية واضحة للتعامل مع أزمات السوق ومع المنافسين القائمين وعدم وجود سياس ستراتيجيةاال

وعدم اهتمامها بإجراء الدراسات السوقية  داراتأداء هذه اإل على الىوغلبة الطابع االرتج ،والمحتملين
األمر الذي  ؛ودراسات السوق وغيرها ،واالقتصاد اإلدارةفي مجال  يثةواالستفادة من النظريات الحد

خاصة في مؤسسات الصحافة التقليدية األكثر قدما مقارنة بوسائل  داراتأداء هذه اإل تراجع ىإلأدى 
 اإلعالم الحديثة والمستحدثة والمشروعات الصحفية األكثر حداثة.

إدراك النسبة الغالبة من الصحفيين والقيادات الصحفية لطبيعة  عدم إلىانتهت نتائج الدراسة  كما -
المنافسة التي تفرضها وأهم  آلياتوأهم  إطارهاالتي يعملون في وخصائص السوق الصحفية 

األمر الذي يسهم بشكل كبير في عدم القدرة على التعامل مع السوق ومع األزمات  ،متطلباتها
وكذلك مع المنافسين الجدد والمحتملين في ضوء غياب كامل للبحوث  ،االقتصادية التي تواجهها

واالقتصادية للمشروعات  داريةمن نتائجها في رسم السياسات اإل والدراسات السوقية واالستفادة
عدم  ذلك إلىيضاف  ،واالستراتيجيات االقتصادية األمثل التي ينبغي األخذ  بها وتطبيقها ،الصحفية

 التخطيطو ،عملها آلياتوجود هيئة أو تنظيم ذاتي لديه صالحيات واضحة في اإلشراف على السوق و
مناخ من  شيوع إلىاألمر الذي أدى  ؛سة بين المشروعات الصحفية المتخلفةوالرقابة على المناف

القدرة على حماية صناعة الصحافة في  مالفوضى وعدم االستقرار في سوق المنافسة الصحفية وعد
 ظل األزمات االقتصادية المتالحقة التي تشهدها.

ئون المؤسسات الصحفية الصحفية  المسئولة عن ش داراتاإل أن إلىنتائج الدراسة  وتوصلت -
في التحليل  لجديدةواالقتصادية مازالت عاجزة عن تبني المداخل والمقاييس ا اليةوأوضاعها الم

 لياتفي مقابل استغراقها في تطبيق نفس اآل ،األداء االقتصادي تقييماالقتصادي ودراسة السوق و
دون وجود أدنى   ،سارة المادية فقطالمرتكزة على مفاهيم المكسب والخ ،والمقاييس التقليدية القديمة

تجمع بين االعتبارات االقتصادية واالعتبارات  ،حرص يذكر على تطوير منظومة متكاملة لتقييم األداء
 إلىاألمر الذي يؤدي في النهاية  ،والفني والتكنولوجي داريواعتبارات التطوير والتحديث اإل ،المهنية

 يوعدم القدرة على تطوير نموذج تنافسي تكامل ،ت األداءمعدال وتراجعاألزمة االقتصادية،  تفاقم
قدر من التوازن بين االعتبارات االقتصادية  تحقيقفي تطوير منظومة األداء و يسهم ،للعمل الصحفي

  القراء وقضايا المجتمع. تجاهواالعتبارات المهنية واعتبارات المسئولية االجتماعية 
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  ة والفرص القائمة والمحتملة:  : على مستوى الجوانب االيجابيثانيا

من المؤشرات التي تؤكد أن صناعة الصحافة في مصر،  جموعةم وجود إلىنتائج الدراسة  انتهت
وإعادة هيكلة نفسها وتطوير  ،قادرة على تجاوز أزمتها الراهنة ،حيث مستوى األداء االقتصادي من

حيث  ،الفنية والمادية والتكنولوجية المطلوبةلو أتيحت لها الظروف والعوامل والمساندة  ،تنظيمها ذاتيا
تؤكد أن هذه الصناعة رغم أزمتها الحادة الراهنة مازالت  تيكثير من المؤشرات ال وجود إلىتشير النتائج 

 وتتمثل أهم المؤشرات الدالة على ذلك ما يلي: ،قادرة على الصمود والمنافسة

في تقديرهم لمعدل كفاءة األداء  ،ينة الدراسةبالرغم من أن الصحفيين والقيادات الصحفية ع أنه -
يرون أنها تتسم إجماال بمعدل    ،التسويق في الصحف والمؤسسات التي يعملون بها داراتاالقتصادي إل

 دارات؛من عناصر مؤشرات مقياس األداء االقتصادي لهذه اإل ،% ٤٣.٧كفاءة أقل من المتوسط بلغ 
واستراتيجيات  اليبليس لديها رؤية واضحة بشأن سياسات وأس التسويق والتوزيع إداراتنتيجة ألن "

الخدمات الصحفية وتسويق  يقالتقليدية في تسو اليبوال تزال تتبنى نفس المناهج واألس ،التسويق الحديثة
 اراتالتسويق بتطوير وتنمية قدرات ومه إداراتوجود أدنى اهتمام من قبل  عدمونتيجة " ،"صحفال

التسويق في معظم الصحف والمؤسسات  إدارات ألنبشري بها" وكذلك نتيجة  "العنصري والكادر ال
الصحفية المصرية لم تستفد حتى اآلن بالشكل األمثل من التطورات الراهنة في تكنولوجيا االتصاالت 

نسبة  اتفقتوالبحث عن بدائل متطورة"، إال أنه في الجانب اآلخر،  لتسويقوالمعلومات في تطوير نظم ا
التسويق في المؤسسات والمشروعات الصحفية المصرية  إداراتتهان بها من الصحفيين على أن ال يس

تبذل جهدا ملحوظا بشأن االرتقاء بالوضع االقتصادي لهذه المشروعات وزيادة معدالت اإليرادات 
في  التوزيع من تسويق الصحف تسهم بشكل معقول إدارات حققها"فأكدوا أن العائدات التي ت ،واألرباح

وتتسم بالجدوى االقتصادية عند معدالت توزيع معينة" يمكن  ،تشكيل اقتصاديات المشروع الصحفي
التسويق في بعض المؤسسات الصحفية بدأت  إدارات كونالخاص بـ " المؤشرتاله  ،تطويرها وزيادتها

 األسواقت وأكثر اهتماما بدراسة احتياجا ،تصبح أكثر حرصا على فتح أسواق جديدة محليا وخارجيا
التسويق في كثير من المؤسسات الصحفية المصرية على  إدارات حرصوأداء المنافسين، وكذلك "

ثم  ،واالحتياجات التي تتطلبها" تحدياتمراقبة ودراسة نقاط البيع ومنافذ التسويق وأهم خصائصها وال
روسة لديها رؤية الصحفية المد المؤسساتالتسويق في  إدارات بأنيأتي بعد ذلك المؤشر الخاص "

في غزو األسواق وتحقيق معدالت انتشار  إليهاوسياسة واضحة ومحددة ومعلنة تستند  ستراتيجيةا
متطورة في مد  رؤىو آليات تبني" إلىوأنها اآلن أصبحت أكثر ميال  ،الصحفية" لسوقمتميزة في ا

 إلىيضاف  ،م وكفاءة أدائهم"معدالت والئه ادةجسور العالقات بينها وبين المتعهدين وبائعي الصحف لزي
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والمنافسين  لقراءإجراء دراسات مستمرة لألسواق وا ىعل حرصاأصبحت أكثر " داراتأن هذه اإل ذلك
 إلىوهي نتائج تشير في تحليلها األخير  ،وتطوير سياسات التسويق السائدة" ةمنها في صياغ دةواالستفا
ختلف أنشطتها لضمان تفعيل دورها المهني وتفعيل م داراتتطوير منظومة أداء هذه اإل إمكانية

  واالقتصادي في تشكيل اقتصاديات المؤسسات والمشروعات الصحفية.

بالرغم من أن النسبة الغالبة من الصحفيين عينة الدراسة  أنه إلىتشير نتائج الدراسة الميدانية  كما -
والصحف التي يعلمون بها الصحف المصرية عامة  فياإلعالنات  داراتاالقتصادي إل داءيرون أن األ

 ،من االعتبارات وعةعلى وجه الخصوص يتسم بكونه أداء متوسطا من حيث معدل كفاءته نتيجة لمجم
بنفس  تعملتبذل الجهد الكافي في تطوير أدائها وسياساتها و ال اتاإلعالن إداراتيأتي في مقدمتها " أن 

كبير حتى  حد إلىالمؤسسات الصحفية فشلت  معظم فياإلعالنات  إداراتوأن " ،التقليدية " اليباألس
 وأنها اإلنترنت،و ناآلن في تطوير استراتيجيات واضحة لمواجهة المنافسة الشرسة من التليفزيو

على النصيب األكبر من العوائد التي تحققها في أعمال اإلنتاج وأنشطة التسويق والحوافز  تستحوذ"
لتحقيق األرباح  تسعىاإلعالنات  إداراتوأن " ،مشروع"االقتصاديات الكلية لل حسابعلى  العموالتو
أنه  إالواالعتبارات المهنية واألخالقية"،  يةاإليرادات حتى لو جاءت على حساب الخدمة الصحف زيادةو

نسبة ال يستهان بها من الصحفيين والقيادات  اتفاق إلىبالرغم من ذلك فقد أشارت نتائج الدراسة 
المؤسسات والمشروعات  فياإلعالنات  إداراتاالقتصادي الذي تمارسه  الصحفية على أهمية الدور

المؤسسات الصحفية مازالت هي  فياإلعالنات  إدارات أن" والذي تتجلى مؤشراته في: ،الصحفية
وتحقيق  ،المسئولة عن تدبير الجانب الرئيس في إيرادات المؤسسة والمشروعات الصحفية داراتاإل

 لمشروعاتمعظم المؤسسات وا فياإلعالنات  إدارات أنيليه " ،ت االقتصادية"األرباح والوفورا مشهوا
واضحة لبناء شبكة عالقات قوية مع العمالء والمعلنين تمكنها من  ستراتيجيةالصحفية المصرية لديها ا

 إداراتتاله أن " ،وضمان القدرة على المنافسة في السوق " للمؤسسة الىتحقيق قدر من االستقرار الم
والمشروعات الصحفية تحرص على تخصيص تشكيالت بيعية متنوعة  المؤسساتمعظم  فيعالنات اإل

ثم   ،اإليرادات واألرباح المتوقعة" زيادة الىوبالت ،من الخدمات اإلعالنية لضمان توسيع قاعدة المعلنين
ية بما يتواكب على تنمية كوادرها البشر حريصةاإلعالنات  إدارة أنيأتي بعد ذلك المؤشر الخاص بـ "

معظم  فياإلعالنات  إدارات أنيليه " ،" بتكاريةمع احتياجات سوق العمل والقدرة على المنافسة اال
مع جميع  امللديها سياسة إعالنية واضحة ومعلنة تتسم بالشفافية في التع لمصريةالمؤسسات الصحفية ا

 داراتمن هذه اإل االستفادةتعظيم  انيةإمك إلىنتائج تشير في تحليلها األخير  وهيالعمالء والمعلنين "
أدائها االقتصادي  عليةزيادة فا عملها واستراتيجياتها التنافسية لضمان اليبوتطوير سياسات وأس
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ومسئوليتها االجتماعية ومعدالت اإليرادات واألرباح التي تحققها دون إخالل بالتزامات الصحيفة المهنية 
 تجاه القراء وقضايا المجتمع.

الصحفية المدروسة يرون أن  والقياداتالنسبة الغالبة من الصحفيين  أن إلىنتهت نتائج الدراسة ا كما -
التي تتمتع بمكانة سوقية  تخاصة المؤسسات الكبرى والمشروعا ،الصحفية في مصر المشروعات

وتشير  ،وأنها ليست مشروعات خاسرة في مجملها ،تحقق معدالت أرباح متفاوتة ،ونفوذ اقتصادي
ربحية المشروعات الصحفية في مصر بكونها  معدالتأنهم يقدرون  إلى ننتائج وفقا إلجابات المبحوثيال

% منهم أن  ٣٣.٣نسبة   رأت% من إجمالى العينة، و ٥٣.٣بنسبة اتفاق بينهم بلغت  ،معدالت متوسطة
أنها   نةالعي% من إجمالى  ٦.٦في حين رأت نسبة  ،ربحية هذه المشروعات في مصر ربحية منخفضة

 % أنها مرتفعة جدا.  ٦.٦ورأت نفس النسبة   ،ربحية مرتفعة

بالرغم من وجود إدراك من قبل  أنه إلىالتحليل األخير للنتائج والمؤشرات اإلحصائية  ويشير
 ،الصحفيين والقيادات الصحفية ألبعاد وحدود األزمة االقتصادية التي تواجهها صناعة الصحافة في مصر

نتيجة الظروف والمتغيرات والعوامل  ،األداء االقتصادي للمشروعات الصحفيةوتراجع معدالت 
والتجزئة الحادة التي تشهدها السوق  ،ونتيجة االضطرابات التي تشهدها أسواق المنافسة ،االقتصادية

والمشروعات الصحفية  المؤسساتأن  خريرون في الجانب اآل نهمفإ ،اإلعالنية وسوق توزيع الصحف
ولكنها  ،تنذر بالخطر ،تحقق معدالت ربحية متوسطة التماز ،صحافة في مصر في معظمهاال صناعةو

 الىوقدرة هذه المشروعات على التطوير من أدائها وسياساتها وبالت إمكانية إلى خراآل جانبتشير في ال
أهمها إقدام  لعل علية،وهي نتيجة تعززها كثير من الشواهد والمؤشرات الف ،أكثر تميزا أداءمعدالت  تحقيق

كثير من المستثمرين وأصحاب األعمال على الدخول في هذا المجال واالستثمار فيه بالرغم من إدراكهم 
األمر الذي ينبئ  ؛لمخاطر هذه االستثمارات والضغوط والتحديات والتقلبات السوقية التي تتعرض لها

عة على البقاء واالستمرارية في حالة بإمكانية وقدرة صناعة الصحافة التقليدية المطبو خرىبدرجة أو بأ
بغض النظر عن ظروف هذه الصناعة  ،واقتصادية قوية ومتطورة إداريةوسياسات  إداراتوجود 

 والمخاطر التي تتهددها.

% من إجمالى  ٣٨.٦نسبة  أن إلى الي،تشير النتائج والبيانات على المستوى العام واإلجم كما -
المؤسسات والمشروعات  إداراتلمتوسط النسب) ترى أن  اوفقوالقيادات المدروسة ( الصحفيين

الصحفية في مصر تحرص على تحقيق درجة من التوازن بين االعتبارات واألهداف المهنية والثقافية 
في  ،واالعتبارات االقتصادية لهذه المشروعات األهدافالصحفية التي تديرها، و شروعاتواإلعالمية للم
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المؤسسات  إداراتترى أن  ،لحساب متوسط النسب وفقا%  ٣١.٨نسبة  أن إلىحين تشير البيانات 
والمشروعات الصحفية تجعل من هدف الربح وتعظيم اإليرادات واألهداف االقتصادية للمشروعات، 

على حساب األهداف واالعتبارات األخرى، في الوقت  ،األولى والمتقدمة في سياساتها وخططها األولوية
تسعى في  داراتاإل هذه أن إلىالصحفيين الكلية  عينة% من إجمالى  ٢٩.٥الذي أشارت فيه نسبة 

األهداف واالعتبارات المهنية واإلعالمية واعتبارات الخدمة الصحفية  خدمه إلىالمقام األولى 
 والمسئولية تجاه القراء وقضايا المجتمع. 

الصحفية  اإلدارةداف أولويات الربح كهدف من أه أن إلىاألخير  مستواهاالنتائج في  وتشير -
للمؤسسات والمشروعات الصحفية تبدو أكثر وضوحا في نمطي الصحف الحزبية والخاصة مقارنة 

زيادة حدة المشكالت وتردي  أهمهاوذلك ألسباب وعوامل كثيرة معروفة،  ،بالمؤسسات الصحفية القومية
ورغبة  ،لصحف الخاصةمن ا وكثيرخاصة الصحف الحزبية  ،األوضاع االقتصادية لهذه المشروعات

 ،ومالك هذه المشروعات في الحفاظ على استثماراتهم وزيادتها وتحقيق معدالت ربحية متزايدة اإلدارة
الذي تتمتع  واالقتصادي الىفي مقابل االستقرار الم ،خاصة في صحف الشركات والمشروعات الخاصة

ونتيجة لمكانتها  ،عم الدولة لهاود ،نتيجة لنمط ملكيتها ،به المؤسسات الصحفية القومية الكبرى
 داراتخسائرها المتزايدة التي تحققها منذ سنوات نتيجة لفساد اإل رغم ،واستثماراتها السوقية الضخمة

 الرقابة على األداء االقتصادي لهذه المؤسسات.  يابالمتعاقبة وغ

في الصحف  درجة من التقارب في رؤى أفراد العينة من الصحفيين وجود إلىالنتائج  وتشير -
القائمة ومدى حرصها على تحقيق قدر من  داراتفيما يتعلق برؤيتهم لسياسات اإل ،القومية والخاصة

التوازن بين اعتبارات الربحية واعتبارات التوازن بين الربح واعتبارات الخدمة الصحفية والمعايير 
الصحف والمشروعات  كانت ثمة مؤشرات أكثر وضوحا بين أفراد عينة نوإ ،المهنية واألخالقية

المشروعات في هذه الصحف على تحقيق قدر من التوازن بين هذه  إداراتتؤكد حرص  ،الخاصة
 واالعتبارات مقارنة بالصحف األخرى.  األهداف

الصحفيين والقيادات الصحفية المدروسة قد اتفقوا على أن  أن إلىتشير نتائج الدراسة الميدانية  كما -
تستخدمها المؤسسات والمشروعات  ،مختلفة ومتمايزة للمنافسة االقتصادية آلياتثمة استراتيجيات و

الصحفيين من أفراد عينة الصحف القومية قد  أن إلىحيث انتهت النتائج   ،الصحفية التي يعملون بها
مجموعة من  تصاديالمؤسسات الصحفية التي يعملون بها تطبق في أدائها االق أن إلىأشاروا 

الصحف والمشروعات الصحفية األخرى السائدة  بهاالتي تجابه  ،المنافسة لياتآاالستراتيجيات و
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المنافسة المرتكزة على خدمة احتياجات وأهداف الجمهور والعمالء  ليةفي مقدمتها "آ أتيي ،والمنافسة
 حظيت وقدومدى إتاحتها، " ،والمستهلكين للخدمات المقدمة: الصحفية واإلعالنية والطباعية والتسويقية

على أساس سعر الخدمات  المنافسة" آليةتالها  ،المطروحة اآلليات% من إجمالى  ٣٣.٣بنسبة  
 تجزئةو"  ،والحرص على مراعاة االعتبارات االقتصادية للعمالء والمستهلكين" ،الصحفية المقدمة

مهور من ج مختلفةالسوق من خالل تقديم خدمات متعددة ومتنوعة تلبي احتياجات الفئات النوعية ال
القائمة على تطوير  المنافسة" آليةتالهما  ،% ٢٦.٦وقد حظيتا بنسبة واحدة بلغت  ،القراء والعمالء"

وقد  ،ورؤوس األموال المطلوبة" اليةفي التخطيط والتنظيم والتسويق وتدبير الموارد الم اإلدارة اليبأس
قومية أن مؤسساتهم تطبقها التي يرى أفراد عينة الصحف ال اآلليات% من إجمالى  ٢٠حظيت بنسبة 

بالنسبة ألفراد عينة الدراسة من الصحفيين العاملين في  أما ،على مستوى أدائها وسياساتها االقتصادية
%  ٥٠وقد بلغت   ،النسبة الغالبة منهم أن إلىفقد أشارت نتائج التحليل اإلحصائي  ،الصحف الحزبية

االقتصادية التي  لياتأهم اآل أن علىفيما بينها قد اتفقت  ،البدائل المطروحة تكراراتمن إجمالى 
على  المنافسة" آليةتتمثل في  ،تستخدمها الصحف التي يعملون بها في منافسة الصحف األخرى القائمة

 العمالءأساس سعر الخدمات الصحفية المقدمة ومراعاة األوضاع واالعتبارات االقتصادية للجمهور و
المنافسة القائمة على تطوير المنتج واستحداث أشكال جديدة من  آليةا تاله ،المستهلكين لهذه الخدمات"

القائمة على تغيير اتجاهات  المنافسة" آليةاالحتياجات واألذواق المتغيرة، و يالتي تلب دماتالخ
وخلق طلب جديد على خدمات المؤسسة وجذب قطاعات وجماهير جديدة وفتح  ،المستهلكين للخدمات

أفراد عينة  نالصحفيي عدد% من إجمالى  ٢٥حظيتا بنسبة واحدة لكل منهما بلغت وقد  ،أسواق جديدة"
الصحفيين أفراد العينة  أن إلىفقد أشارت نتائج التحليل اإلحصائي  ،وبالنسبة للصحف الخاصة ،البحث

المنافسة االقتصادية التي تطبقها الصحف والمشروعات  آلياتأهم  أن إلىمن العاملين بها قد أشاروا 
 ،أداء المنافسين خصائصالمرتكزة على سمات و المنافسةيعلمون بها يأتي في مقدمتها " تيالصحفية ال

 ،العينة أفراد% من إجمالى  ٤٢.٨" بنسبة بلغت لديهم باستمرار القوةمن خالل دراسة مواطن الضعف و
جديد على خدمات وخلق طلب دائم و ،القائمة على تغيير اتجاهات المستهلكين المنافسة" آليةتالها 

 ٣٥.٧بنسبة بلغت   ،"شرائح جديدة من العمالء جذبمن خالل فتح أسواق جديدة و منتجاتها،المؤسسة و
الجمهور من خالل  تالمرتكزة على خدمة احتياجا المنافسة آلياتثم  السابق، الى% من نفس اإلجم

تقديم إصدارات وخدمات  من خالل ،السوق تجزئةو ،المستهلكينواحتياجات العمالء و سوقدراسة ال
القائمة  المنافسةو" ،"المستهلكينللفئات النوعية من العمالء و لفةتلبي االحتياجات المخت متنوعةمتعددة و

المتغيرة  األذواقأشكال جديدة من الخدمات التي تلبي االحتياجات و استحداثعلى تطوير المنتج و
في  ليلوتشير نتائج التح ،العينة مفرداتن إجمالى % م ٢٨.٥بنسبة واحدة لكل منها بلغت  ،"للمستهلكين
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تمايز وتباينات واضحة بين الصحف المصرية المختلفة في استخدامها وتوظيفها  وجود إلىمستواها 
تأثير نمط الملكية  أهميةوهي نتيجة تكشف بوضوح  ،واستراتيجيات المنافسة االقتصادية بينها لياتآل

ومدى استفادتها من  ،وأهدافها وتوجهاتها اإلدارةلسائدة وفلسفة المشروعات ا إدارةالصحفية ونمط 
 أن إلىحيث تشير النتائج في مستوى التحليل األخير  ،واالقتصاد اإلدارةالتطورات الحديثة في نظريات 

 ،نتيجة لكونها الظاهرة الصحفية األكثر حداثة في السوق ،الصحف والمشروعات الصحفية الخاصة
 ،من قبل المشروعات الصحفية األخرى وتطبيقهايقل االعتماد عليها  آليةلى تطبيق في األساس ع تعتمد
من خالل دراسة مواطن الضعف  ،أداء المنافسين خصائصالمرتكزة على سمات و المنافسة آليةوهي 

تركز فيه الصحف الحزبية  لذيفي الوقت ا ،األخرى لياتمع اآل جنب إلىجنبا  ،لديهم باستمرار القوةو
نتيجة تدهور أوضاعها االقتصادية ورغبتها الملحة  ،المنافسة على أساس سعر الخدمات ستراتيجيةاعلى 

وفي الوقت الذي تطبق فيه الصحف والمؤسسات القومية  ،في الحصول على  معدل عائدات أفضل
الخدمة  التي يأتي في مقدمتها التركيز على جودة المنتج أو لياتمجموعة مغايرة من االستراتيجيات واآل

 آلياتوهي  ،وعلى تجزئة السوق والمنافسة على أساس التميز في أسعار الخدمات المقدمة ،المقدمة
 . إداراتهاتعكس قدرا من الشعور باالستقرار والقوة والثقل لدى هذه المؤسسات و

بدو قد ي إليها،التي تطرقت  الياتوالقضايا واإلشك محاورهامتأنية لنتائج هذه الدراسة و وبقراءة
 آفاق إلى لواضحا أنها تمثل في النهاية جهدا متواضعا يسعى لالنتقال بهذا المجال الموضوعي وهذا الحق

الفرص أمام الباحثين لدراسة هذا التخصص من مداخل مختلفة ومنظورات  وسيعتسهم في ت ،أكثر رحابة
  مقارنة بالمراحل التاريخية السابقة.  ،متطورة

كبير من التراكم األكاديمي والمعرفي الكبير الذي أتاحته  حد إلىتفاد الباحث قد اس نأ والحقيقة
بهذا  ،خاصة في الغرب األمريكي واألوروبي ،حيث اهتم الباحثون ،باتجاهاتها المختلفة ،المدرسة الغربية

 ةمومع بداية تصاعد األز ،الحقل الفرعي اهتماما كبيرا ومتصاعدا منذ بداية الستينيات من القرن الماضي
فقد قدم كثير من الرواد والباحثين المعتبرين في هذا المجال  ،االقتصادية التي تشهدها صناعة الصحافة

 ,Jinbong Choi)مثل دراسة  ،حقيقية في هذا المجال ضافاتالتي قدمت إ ،الكثير من الدراسات المهمة
حافة الخدمة العامة في ص ذجاإلصالح السياسي وعالقتها بزيادة التوجه نحو نمو توجهاتحول " (2004
أوضاع ملكية الصحف  تأثيرحول "(Igor Filatotchev, Bjorn Jindra, 2006)  ودراسة ،كوريا"

 ،في صناعة القرار التحريري بها" ةالسيطرة والتمويل األجنبي الخارجي للمؤسسات الصحفي اليبوأس
إلعالم في دول شرق حول "اتجاهات الصحف ووسائل ا (Angelika W. Wyka, 2006)وكذلك دراسة 



 
Arab Media & Society (Issue 23, Winter/Spring 2017) 
 

 ٥٥  المؤسسات الصحفية واقتصادياتها: رؤية تحليلية نقدية إدارةوالبيئة التنظيمية الجديدة على أجندة البحث العلمي في حقل دراسات  خباررف األالتحوالت في ثقافة غ تأثير

 ,Roberto Saba, Genaro Arriagada( ودراسات ،أوروبا لتطبيق نموذج بيرلسكوني التجاري"

اإلصالح السياسي في دول أمريكا الالتينية على عملية اإلصالح والتحول في بيئة  تأثيرحول " )2008
نة النظم الشمولية في وسائل حول "تأثير هيم Daniela Stockmann, 2009)( ،العمل اإلعالمي السائدة "

اإلصالح  تجاربحول ") Arne Hintz, 2010( دراسة" وواقتصادياتهااإلعالم وسياسات تحريرها 
 إلى ضافةإ ،اإلعالم في دول أوروبا الشرقية" لالسياسي واالقتصادي وعالقتها بإعادة هياكل وسائ

اإلصالح السياسي في  اربتجحول "  (Elizabeth Fox and Silvio Waisbord, 2010):دراسات
 ,Asia Insight)ودراسات ،في سوق المنافسة اإلعالمية" سائدةدول أمريكا الالتينية وعالقتها بالتحوالت ال

وتجارب  عالميةحول "عالقة التغيير السياسي في دول شرق آسيا بالتحوالت الراهنة في البيئة اإل (2010
ملكية الشركات الصحفية  أوضاعحول " (James M. Ferguson, 2011)ودراسة  ،اإلصالح اإلعالمي"

المتاحة  التنافسيةالمختلطة في الواليات المتحدة وتأثيراتها في معدالت اإليرادات اإلعالنية والقدرات 
 دارياإلصالح اإل حركةحول "(Robert W. Machesney, 2008) وكذلك دراسات  ،للصحف السائدة"

حول  Fred Fletcher, 2007)( ودراسات ،"مريكيةادية للصحف األاالقتص االستراتيجياتوتأثيرها في 
 الدراسات إلى إضافة  ،المنافسة مع وسائل اإلعالم الرقمية " إطاراألداء االقتصادي للصحف في  مستقبل"

 ،ومنها الدراسة التي قدمتها ،علوم الصحافة واالتصال عليملت ليةالتي تقدمها الرابطة الدو السنويةوالتقارير 
الصحافة واالتصال الجماهيري حول "اقتصاديات صناعة الصحافة" في العالم  عليمالسنوي لرابطة ت التقرير

من النتائج المهمة حول أوضاع صناعة  الكثير إلىوتوصلت فيها  ،)٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(
ركة بين الصحف المشا آليات"  حول Shelly Rodgers, 2007)( دراسة كذلكو  واقتصادياتها،الصحافة 

 وكذلك دراسة ،هذه الوسائل" أداءوالتنظيمية في  داريةوالمحطات التليفزيونية، وأثر تطبيق المداخل اإل
(Wilson Lowery,2005)، الصحف اإللكترونية"، وغيرها  مصداقيةأسلوب تمويل اإلنترنت في  أثر

  المئات من الدراسات القديمة والحديثة. 

 يينالباحثين المعن أن إلىالصحفية  اإلدارةت هذا الحقل من حقول تخصص نتائج تحليل دراسا وتشير
يأتي في مقدمتها  ،جملة من القضايا والموضوعات شديدة األهمية علىبهذا المجال قد ركزوا في دراساتهم 

 سواقوتأثير طبيعة األ ،واالقتصادية للمؤسسات الصحفية درايةالسياسات اإل فيتأثيرات نمط الملكية 
كما تناولوا أهم استراتيجيات التسويق والمنافسة التي تستخدمها  ،الصحف سياسات فيائدة وخصائصها الس

لتعظيم الربحية في  ورةالنماذج المتط أهم إلىوكذلك تطرقوا  عالنات،واإل التوزيع الىالصحف في مج
  . وسياسات تسعير الصحف والعوامل المؤثرة فيها وغيرها من قضايا عالني،المجال اإل
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اإلنتاج  علىمجموعة من األطروحات والرؤى المركزية  سيادة إلىنتائج تحليل هذه الدراسات  وتشير
  يتمثل أهمها فيما يلي: ،الغربي المعني بهذا المجال األكاديمي

أدى التحول الهائل في أنماط ملكية الصحف في المجتمع الغربي من نمط الصحف المملوكة لألفراد  -
ملكية السالسل واالحتكارات  نمط إلى ،ات المستقلة عن االستثمارات المختلطةوالعائالت والشرك

 علىأصبحت الرؤية والفلسفة المسيطرة  ذإ ؛واستراتيجياتها درةهائل في سياسات اإل تحول إلى ،الكبري
 القراءمن ( العمالءالمستهلكين و علىقوامها التوسع في االستحواذ  ،عملها آلياتو اإلدارةفكر 
واالندماج المستمر لوسائل  راتاالحتكا آليةاألسواق من خالل  علىوفرض السيطرة  ،علنين)والم
ليس  والمؤسسة،ومن خالل تقديم خدمات تنافسية متعددة ومتنوعة تصدر عن نفس المشروع   عالم،اإل

 ياتاستراتيج" عليهما أطلق  إطارفي  وإفقارها،بل للقضاء عليها  ،لمجرد منافسة المؤسسات األخري
  ). (Hugh Martin, 2001- 2003األسواق من خالل تعددية الخدمات وتنوعها " علىالسيطرة 

مختلطة غير ذات صلة بالنشاط  تباستثمارات ومشروعا عالميةارتباط المؤسسات الصحفية واإل أدى -
ية للمشروعات الصحفية بالنزعات التجار داريةوالسياسات اإل داريالفكر اإل تأثر إلى عالمياإل

حساسية  كثرااللتزام بتوجهات أ ضرورة التحريرسياسات  علىاألمر الذي فرض  ؛النفعية ثماريةواالست
االعتبارات  عنوبغض النظر  االقتصادية،في ضوء المعايير  ،واستجابة لمتطلبات السوق وشروطها

النظر في الكثير  عادةإ عليهوهو ما ترتب  ،االجتماعية تجاه القراء وقضايا المجتمع المسئوليةالمهنية و
 عادةوكذلك إ ،من المفاهيم والقيم المهنية التي استمرت تحكم الممارسة المهنية لسنوات وعقود طويلة

 التحرير بشكل عام وإداراتالنظر في طبيعة المهام والوظائف واألدوار التي يلعبها المحررون 
Robert Picard 2002 – 2009)-Edward Fee & Charles Hadlock, 2000 -(.  

 اليةوسيطرة االحتكارات الرأسم ،التي تواجهها صناعة الصحافة داريةأثرت الضغوط االقتصادية واإل -
الصحفية في  المؤسسات عليهالتقليدي الذي اعتمدت  االقتصاديو داريفي تغيير النموذج اإل علىها،

وما  داريةالسياسات اإل بيعةوبطجديد ومغاير يرتبط بتحوالت العصر  نموذج إلى ،عملها لسنوات طويلة
الصحفية  اإلدارةوالمستحدث الذي يتحكم في سياسات  الجديدليصبح النموذج  ،تعكسه من رؤى وأهداف

تحويل  إلىالذي يستند في فلسفته  ،"السوقي" موذج"شركات الخدمات" أو الن نموذج عليههو ما يطلق 
مع مؤسسات  ،ية: اقتصادية ومجتمعيةذات صالت قو مؤسسات إلى عالميةالمؤسسات الصحفية واإل

ومداخل الشراكة  ساتما يعرف بسيا إطارفي  ،والبيئة المحيطة والمرتبطة بها ،القائمة نتاجاألعمال واإل
وهي السياسات التي أثرت سلبيا في  ،لضمان زيادة األرباح وتلبية احتياجات السوق ،التكاملية
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 ,Daniel Sullivan, 2006 – Richard Adler)الليتهاخصوصية المشروعات الصحفية واستق
2007- Eva-Maria Jacobson & Lee Becker, 2008).  

بعض المؤسسات  رسهاغير مسئولة ونفعية تما إداريةأن ثمة سياسات  علىالدراسات  نتائج واتفقت -
 إداراتمتزايدة من قبل  هاتتعكسها توج ،الصحفية الكبرى المملوكة لسالسل ومجموعات احتكارية

هيكلتها  عادةفي غرف األخبار وتطويرها وإ تثمارلزيادة االس ؛المؤسسات الصحفية في العالم الغربي
المخططة لزيادة  رعيةالف داريةالسياسات اإل حدىكإ ،وربطها بكل متغيرات العصر تكنولوجيا وفنيا

قليص العنصر البشري المتزايد لت االتجاه مقابل والتسويق،األرباح واإليرادات المتحققة من اإلعالنات 
درجة الرضا  فييؤثر سلبا  ،وهو توجه اقتصادي نفعي اليف،تخفيضا للنفقات والتك ،في هذه الغرف

 باألمان الوظيفي المفقود. حساسهماإلبداع والتجديد في ضوء إ علىوقدرتهم  ،الوظيفي لدى المحررين
Stephen Lacy & Susan Ortega, 2005- Stephen Lacy- Arvin Diddi, 2006)(  

صناعة الصحافة  هاالتي تواجه داريةأن الضغوط االقتصادية واإل علىاتفقت نتائج الدراسات  كما -
يمكن من خاللها التعظيم  ،متطورة إداريةالصحف تبني رؤى وسياسات  إدارات علىفرضت  ،التقليدية

مدخل الشراكة  لعل أهمها ،وتقليل هامش المخاطرة والخسائر ،من فرص االستثمارات واألرباح
المتنافسة معها أن تتكامل قي تقديم خدماتها  عالميةالذي يمكن بمقتضاه للصحف والوسائل اإل ،التكاملية

 ،األسواق والتعاون والتكامل فيما بينها علىبالشكل الذي يضمن لها السيطرة  نتاجها،عملها وإ آلياتو
 عالمالحاكمة لمؤسسات اإل داريةسياسات اإلتطورا في نمط الفكر وال هاوهي نتيجة وإن كان البعض يعد

حساب  علىاالقتصادية  وراتلزيادة األرباح والوف اإلدارة آليات حدىفإن البعض اآلخر يعدها إ ،الغربي
  (Camille Kraeplin, 2006- Wilson Lowery, 2005)الخدمة الصحفية. 

من  موعةتوظف مج ،ارات الكبريأن الصحف المملوكة للسالسل واالحتك علىاتفقت نتائج الدراسات  -
  مقارنة  عليها،األسواق والسيطرة  علىالتي تمكنها من السيطرة  عالنيةاالستراتيجيات التسويقية واإل

 ،Branding Managementالسمعة  إدارةيأتي في مقدمتها استراتيجيات تسويق و ،بالصحف المستقلة
– Marketواستراتيجيات خدمة السوق  ،Partnership Strategyواستراتيجيات الشراكة والتكامل 

Driven Strategy،  عليهالذي ترتب  مراأل ؛االقتصادي التوجهوغيرها من استراتيجيات يغلب عليها 
توزيع الصحف والمساحات  سوقنصيب ال يستهان به من إجمالى  علىهذه المؤسسات  استحواذ
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وتعرضها  يراداتهاالمستقلة وعائداتها وإالصحف  بحيةمعدالت ر تراجع عليهترتب و ؛بها عالنيةاإل
  .(Hugh Martin, 2001– Richard Adler, 2007)زمات اقتصادية تهدد وجودها ذاته.أل

الهائلة التي أفرزتها ثورتا  طوراتالت أن إلى ،وغيرها إليها شارةنتائج الدراسات السابق اإل وتشير -
 إلىتنظيمي أدى  ومناخخلق بيئة عمل  يير فقد أسهمت بشكل كب ،االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

السائدة في المؤسسات الصحفية في  داريةوالسياسات اإل داريكبير وجوهري في نمط الفكر اإل تحول
 ؛المستحدثة ليكترونيةنتيجة المنافسة الرهيبة بين مؤسسات الصحافة التقليدية والوسائل اال ،العالم الغربي

بشكل مستمر من خالل استجابته لتطورات الواقع  ورهتط مكانيةمجال وإيؤكد أهمية هذا ال ياألمر الذ
  والتحديات التي يفرضها. 

الغربيين كانوا أول من أدرك معطيات هذه التحوالت وأهميتها  ثينالباح أن إلى شارةاإل وتجدر
 ،لسائدةوالتنظيمي للمؤسسات الصحفية ا داريالفكر اإل فيصناعة الصحافة وتأثيراتها  علىوخطورتها 

 ،هذا المجال المعرفي المهم إطارحقيقية في  ضافاتوقد استطاعوا أن يقدموا إسهامات كثيرة ومهمة تمثل إ
مستمرة  بداعيةوأجندته البحثية من خالل جهود إ لتجديد هذا الحق علىكما يحسب لهم قدرتهم الفائقة 

 ساتالمؤس إدارةهذا الحقل من حقول دراسات  أن إلىوهي نتائج في مجملها تشير بوضوح  ،ومتراكمة
وهي مسألة البد من  ،وخصوبته ثرائه إلىمهمة ومتعمقة أدت  ضافاتالصحفية قد قدم لهذا التخصص إ

 واقعنا المصري والعربي. إطاراالستفادة منها في 

حفية العالمية الحديثة في بحوث اقتصاديات المؤسسات الص االتجاهاتوعناصر التطور في  مؤشرات
  تجاه القراء وقضايا المجتمع: جتماعيةوالمسئولية اال ،وعالقتها بأسواق المنافسة السائدة

وجود قدر كبير من  ،ومراجعة التراث العلمي الحديث في هذا الحقل المعرفي تحليل ئجنتا تؤكد
والفكرية  فلسفيةوتطوير أدواتهم وأطرهم ال ،على تطويره ،الحرص من الباحثين المعنيين بهذا المجال

فصحيح لن يجد الباحث في هذه  ،المختلفة إشكالياتهمن خاللها مع قضاياه و تعاملونوالمنهجية التي ي
 إليهاوالنتائج التي تم التوصل  الياتتتمايز عن القضايا واإلشك ،حقيقية كبيرة ضافاتالحديثة إ االتجاهات

تراجع أصابت هذا الحقل  حالةليس ل  ،لسابقةواستعراضها في الفقرات ا إليهااإلشارة  بقوالتي س ،من قبل
بقدر ما تتعلق باالقتراب الزمني الشديد للدراسة التي قام  ،المعنيين به نواهتمامات وأولويات الباحثي

التي سبق استعراضها والتي سوف يقوم اآلن  الدراساتو طار،مؤخرا في هذا اإل جرائهابإ الباحث
الباحث  فإن ،ولكن بالرغم من ذلك عية،وهي مسألة بدهية وطب ،هامن الحديثة االتجاهاتباستعراض بعض 

 ،خاصة تلك التي لم يسبق تناولها ،الحديثة منها االتجاهاتسوف يقوم باستعراض أهم الدراسات و
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وفيما يلي بعض من هذه الدراسات وأهم ما  الي،نشرت خالل العامين الماضي والح التيأو  ،واستعراضها
  :يعقبها تحليل نقدي لما قدمته وأسهمت به في اإلضافة للتخصص ،جنتائ من إليهتوصلت 

وقد : .Agnes Lai, About Sing Tao News Corporation Limited, 2015 دراسة - ١
وتحليل أهم االستراتيجيات السوقية التي استخدمتها أكبر وأهم السالسل  رصد إلىسعت هذه الدراسة 

التي تسيطر على النصيب األكبر  عالم،لإل ،Sing Taoوهي  مجموعة  ،الصحفية في هونج كونج
من خالل تحليل معدالت االستثمار ومعدالت الدخل والحصة  ،هناك اإلعالميةمن حصة السوق 

مقارنة  ٢٠١٢للمجموعة قد تزايد خالل عام  قتصادياألداء اال أن إلىالسوقية، وقد انتهت الدراسة 
حيث بلغ معدل الدخل المتحقق للمجموعة  ،٢٠١١في  هجراؤالذي تم إ واالقتصادي الىبالتحليل الم
ما  بلغوبمتموسط أرباح  ،%١١بزيادة بلغ معدلها ما يقارب ،مليون دوالر ١٠٥٤.٦إلىما يصل 

 أن إلىالدراسة  انتهتمن حجم األسهم.. وقد  %٦ الىتقدر بحو حصةيزيد عن خمسين مليون لكل 
لتحقيق معدالت الربحية وزيادة الدخل تتمثل في زيادة أهم االستراتيجيات التي استخدمتها المجموعة 

وزيادة التوجه نحو استراتيجة المنافسة بتطوير المنتج  ،االستثمارات من خالل توسيع قاعدة الملكية
الحياة  بمن خالل االهتمام بموضوعات أسلو حدثةوتقديم األخبار والمضامين في صورة مست

وكذلك االهتمام بدراسات القارئية ورؤية  ،والصحة والبيئة عليمتقضايا ال فيوأجندة اهتمامات القراء 
استراتيجية توزيع نسخ الصحف مجانا لزيادة قاعدة  تطبيقالقراء في سياسات الصحف، واألهم هو 

هذين المصدرين في األعوام السابقة نتيجة اشتداد  يراداتبعد أن انخفضت إ ،القراء والمعلنين
 مكنقد  ،د الدراسة في نتائجها أن تطبيق االستراتيجيات السوقية الحديثةوتؤك ،%٤٥المنافسة بنسبة 

 المجموعة من تحسين أوضاعها ومن القدرة على البقاء والصمود في أسواق المنافسة.

 Ed. Simpson: Newspaper Customer Value: An Exploratoryدراسة - ٢
Examination of The Role of Network Effects in A Converging Industry, 

على أثر التطورات الراهنة في تكنولوجيا االتصال  التعرف إلىوقد سعت هذه الدراسة : .2015
حقيقي وقوي لصناعة الصحافة  كمنافس ليكترونيةوالصحف اال االنترنت وظهوروالمعلومات 

ت في من خالل دراسة استكشافية على أثر هذه التحوال ،هذه الصحف اقتصادياتفي  ،التقليدية
البدائل الشبكية  مقابل ،الرئيسة "التسويق واإلعالنات" يلالقيمة االقتصادية لمصادر اإليرادات والتمو

 المطروحة. 
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 ،بالرغم من المكانة السوقية التي تتمتع بها كثير من الصحف والسالسل أنه إلىأشارت الدراسة  وقد
 ،تأثر بهذه التحوالت والضغوط االقتصاديةقد بدأت ت نهافإ ،المطبوعة صداراتهامثل مجموعة جانيت وإ

 ،وقد كانت من أوائل المؤسسات األمريكية ،من التصدي لهذه التحديات كنهاوبدأت تطور استراتيجات تم
الجدوى االقتصادية لمعدالت  ييمتق فيو دارية،التي بدأت تعيد النظر في استراتيجياتها االقتصادية واإل

وهو األمر الذي دفع القائمين على المؤسسة  لتسعينيات؛منذ منتصف ا النيةعوأرقام توزيعها وعائداتها اإل
من خالل التوسع في  ،Media Convergenceاالندماج والتحول  مفاهيمنحو تطبيق مداخل و التوجه إلى

 on –Demandالتي تقدمها بالطلب  ليكترونيةالخدمات اال تسعيرو ليكترونية،النسخ والطبعات اال صدارإ
News Services، لضمان زيادة معدالت األداء االقتصادي. ؛بشكل متوازن  

تحليل كمي على نتائج  جراءقام الباحث بإ ،عن تساؤالتها جابةولتحقيق أهداف الدراسة واإل
من خالل تحليل اتجاهات التطور  ،األمريكية ليكترونيةومؤشرات األداء االقتصادي للصحف والمواقع اال

من واقع البيانات  ،المتحققة عالنيةوفي اإليرادات اإل ،وزيع وأعداد المستخدمينومؤشراته في أرقام الت
صناعة  أن إلىوقد انتهت نتائج الدراسة  ،)(NAAالدورية التي تنشرها نقابة الصحفيين األمريكيين 

ح أرباحها بشكل واض معدالتقد بدأت تتراجع في اقتصادياتها و تحدةالصحافة المطبوعة في الواليات الم
وأن المؤسسات الصحفية بدأت تتجه نحو تطبيق  ليكترونية،لصالح الصحف والمواقع اال ٢٠٠٤منذ عام 

 ،سياسات التحول واالندماج بشكل كبير لضمان تعويض الخسائر التي بدأت تحققها صناعة الصحافة
استطاعت أن المؤسسات التي بدأت تستوعب هذه االستراتيجية وتطبقها مبكرا  أن إلىوأشارت النتائج 

  تحقق دخوال متزايدة.

 Battaggion, Maria Rosa, and Alessandro Vaglio: Comparingدراسة - ٣
Sources Of Information: Reading Behavior And Firms Strategy In The 

Market For News, 2012. :يوقد استهدفت هذه الدراسة تقييم أهم االستراتيجيات السوقية الت 
والمعلنين واالستحواذ على النصيب األكبر من  القراء إلىللوصول  ،سسات الصحفيةالمؤ هاتوظف

وطبيعة المحتوى المقدم وطبيعة الجمهور  صداراتوذلك من خالل تحليل نمط اإل ،الحصة السوقية
 أن إلىوقد انتهى الباحث  ،سوقيا صداراتعناصر السمعة المرتبطة بهذه اإل لالمستهدف وتحلي

ومدخل التعددية والتنوع كمدخل حديث ومتطور في  تيجيةسسات ال تدرك أهمية استراكثيرا من المؤ
قدرته على تكريس سوق  فيو ،وصناعة وتطبيقات المعلوماتية ،الصحف والمطبوعات صدارعملية إ

 نوعيةو صدارات،التفرقة بين نوعية اإل عدم إلىحيث تعمد هذه المؤسسات  ،لها عالنيةشرائية وإ
 ،والتمييز بين المضامين الجادة والنخبوية المقدمة للصفوة ،لمحتوى المقدم من خاللهاالمعلومات وا
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وكذلك عدم قدرتها على  عليما،األقل ت الجماهير إلى دمةوالمضامين الخفيفة والبسيطة والمتنوعة المق
 يديةالتقل صداراتهاذات البعد التكنولوجي وإ طبيقاتالتمييز والتفرقة بين أشكال المحتوى والت

في زيادة  سهماالعتقاد السائد بأن التعامل مع السوق ككتلة واحدة يمكن أن ي إطارفي  ،المطبوعة
حيث أكدت نتائج الدراسة أن  ها،وهي نتيجة أثبتت الدراسة خطأ عالنات،معدالت التسويق واإل

زيز القدرة تجزئة السوق تعد واحدة من أهم االستراتيجات التي يجب األخذ بها وتطويرها لضمان تع
  على المنافسة السوقية وزيادة معدالت األرباح.

 Suzanne M. Kirchhoff: The U.S. News Paper Industry In دراسة - ٤
Transition, 2012. : وقد استهدفت هذه الدراسة رصد مالمح وعناصر األزمة االقتصادية التي

رات اإليرادات والتسويق من خالل تحليل مؤش ،تواجهها صناعة الصحافة في الغرب األمريكي
صناعة الصحافة في الواليات المتحدة  أن إلىوقد انتهت الباحثة  ،االستثمارات حجمو عالنات،واإل

مليار دوالر  ٥٠  ،فقط ٢٠٠٢والتي يصل حجم االستثمارات بها وفقا لتقديرات عام  ،األمريكية
نتيجة للتحوالت التي  ،اتههذه الصناعة ذ جودتواجه مخاطر تهدد و ،ألف صحفي ٤٠٠ويعمل بها 

حيث تؤكد البيانات  ،ودخول االنترنت كمنافس قوي لهذه الصناعة ،الجديدة اليةالبيئة االتص هاشهدت
وتراجع حجم  ،%٣٥صحيفة أمريكية بنسبة  ٥٠تراجع معدالت توزيع أكبر  حصائيةوالمؤشرات اإل

حتى الصحف  أنهالنتائج  وتؤكد ،ونصيب صناعة الصحافة منه عالناإلنفاق القومي على اإل
تايمز والواشنطن بوست ويو إس  ركصحف السالسل والمجموعات الصحفية مثل النيويو ،الكبرى

وبدأت  ،بدأت تمارس نوعا من تخفيض النفقات والحد من العمالة ،وغيرها من الصحف ،توداي يهآ
 صداراتاإلوفي مقدمتها تعطيل كثير من  ،تطبق بعض عناصر سياسة االنكماش االقتصادي

وتشير نتائج  نتاج،تكنولوجيا اإل وتحديثتطوير  برامجوعدم التوسع في الخدمات و ،والمطبوعات
هذه الضغوط االقتصادية والتكنولوجية التي واجهتها صناعة الصحافة األمريكية قد  أن إلىالدراسة 

النشر  صناعةدفعت المؤسسات نحو االستثمار في مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات و
وضمان السيطرة على سوق  ضافية،وإ لةلضمان البحث عن مصادر تمويل بدي ليكتروني؛اال

  المنافسة وما تفرضه من ضغوط.

 Thomas Kalling: Proposing A Business Model Framework For Theدراسة  - ٥
E-Newspaper Introduction, 2012. :صادي نموذج اقت تطوير إلىسعت هذه الدراسة  وقد

مؤداها أن  ةوقد انطلق الباحث من فرضية رئيس ،بديل للنموذج التقليدي السائد في صناعة الصحافة
والمتمثلة في انخفاض معدالت  ،األزمة االقتصادية الطاحنة التي تواجهها صناعة الصحافة التقليدية
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نتيجة استحواذ و عالنات،نتيجة تراجع عائدات التسويق واإل ،الربحية وزيادة معدالت الخسائر
هذه  إداراتتفرض على  لسوق،االنترنت وخدمات الموبايل على نصيب ال يستهان به من حجم ا

 جممن خالل توسيع ح اإلدارةوتطوير استراتيجيات  ،الصحف زيادة التوجه نحو االقتصاد الرقمي
 منات بحيث تتحول هذه المؤسس ،النظر في مفهوم ووظائف المؤسسات التقليدية عادةالسوق وإ

 ،تنتج وتقدم وتسوق وتستثمر في خدمات المعلومات مؤسسات إلى ،مجرد مؤسسات تصدر صحفا
عدد من المقابالت المتعمقة مع عدد من  جراءبتطوير هذا النموذج من خالل إ احثوقد قام الب

وتوصل  إدارتها،بتنظيمها و مقيادات ومديري الصحف وعدد من جلسات العصف الذهني التي قا
ومن واقع البيانات والمعلومات والتصورات التي استطاع الحصول  ،من خالل دراسته الباحث
العينة من المشاركين في الدراسة حول جوانب  أفراد إليهقد انتهى  اكبير اثمة توافق أن إلى عليها،

بتمكين  يتصلاألول  ،والذي يشتمل على أربعة جوانب أساسية ،وعناصر هذا النموذج االقتصادي
القراء  ياجاتمن خالل دراسة احتياجات السوق واحت ،سات من القدرة على المنافسةالمؤس

بمدى  يتصلوالثاني  ،وتقديم منتج متميز ومختلف عن المنتج الذي يقدمه المنافسون ،والمستهلكين
 ليكترونية،قدرة المؤسسة على تقديم مزايا نسبية في الخدمات واألسعار بالنسبة لألخبار والخدمات اال

ويقترح النموذج ضرورة إعادة النظر في تقديم كل أشكال المعلومات  ،وكذلك بالنسبة لإلعالن
بالقدرات  يتصلوضرورة تسعيرها والحصول على مقابل مناسب له.. والثالث  ،والخدمات مجانا

عد وأخيرا الب ،تطويرها وتحديثها اإلدارةالتي ينبغي على  داريةوالتنظيمية والسياسات اإل لمؤسسيةا
من مصادرها المعروفة مثل تسويق  يراداتاإل دةبالموارد المتاحة وكيفية جذب وزيا يتصلالرابع 

وهي جميعها منظومة من  ،في المواقع وغيرها عالنواإل واالشتراكات، ليكترونية،الخدمات اال
كبير  حد ىإل تسهم أن ،أحسن توظيفها وتطبيقها ذاأنها يمكن إ لباحثالعمليات المتكاملة التي يرى ا

 في إنقاذ صناعة الصحافة من كبوتها.

 Jung-hua Hsu: The Plight And Strategies Of Newspaper Industryدراسة - ٦
Taiwan, 2012.   وتوصيف أهم التحديات وعناصر األزمة  رصد إلىوقد سعت هذه الدراسة

الواقع  ياتن معطومحاولة االستفادة م ،االقتصادية التي تواجهها صناعة الصحافة في تايوان
في تقديم نموذج اقتصادي متطور يسهم في إنقاذ صناعة الصحافة من  صالحومتطلبات التغيير واإل

عدد من المقابالت المتعمقة  جراءومعلومات دراسته من خالل إ بياناتوقد قام الباحث بجمع  ،كبوتها
ة بالواقع االقتصادي لصناعة نتائج الدراسات والتقارير المتعلق تحليلو ،عدد من قيادات الصحف مع

الصحافة في تايوان وآسيا عموما تحقق  أن إلىوقد أشار الباحث في مستهل دراسته  ،الصحافة
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التي يؤكد الباحث  ،معدالت أداء اقتصادي منخفضة بشكل يفوق كثيرا مثيالتها في أمريكا وأوروبا
المؤسسات الصحفية التي قد قام  ويؤكد الباحث أن مديري ،أنها ما تزال تحقق أرباحا كبيرة بهما

نتيجة لمنافسة اإلنترنت  ،بدراستها يؤكدون أن صناعة الصحافة تواجه أزمة اقتصادية حقيقية
 اويؤكد الباحث أن ثمة مخرج ،وتطبيقاتها المختلفة لهذه الصناعة في عمالئها من القراء والمعلنيين

المؤسسات الصحفية بإعادة النظر في  داراتإ ميتمثل في ضرورة قيا ،لهذ األزمة االقتصادية اوحيد
وقد قام الباحث بوضع نموذج اقتصادي مقترح  ،المداخل والنماذج االقتصادية التي تعمل وفقا لها

إقدام المؤسسات على تنفيذ مبادرة فورية  ضرورةأهمها  ،من المداخل عةيشتمل على مجمو
إعادة النظر في طريقة تقديم  وحتمية الية،بتخفيض النفقات والمصروفات وترشيد الموارد الم

يستعيد القراء للصحف في  ،من خالل تقديم منتج متميز وإبداعي ،المنتجات والخدمات الصحفية
إعادة النظر في استراتيجيات التسويق المستخدمة واستبدالها باستراتيجيات  وضرورة ،المدى القريب

أهمية العمل الجدي على توسيع حجم  ذلك إلىيضاف  ،تركز على احتياجات الجماهير ومتطلباتها
والعمل  ،مع صناعة الصحافة التقليدية السائدة جنب إلىجنبا  ليكتروني،اال عالماالستثمارات في اإل

على تصميم استراتيجيات  والعمل ،بمنطق االقتصاديات الكلية وفلسفة التكامل بين القطاعات المختلفة
وكذلك  ،المناسب لهم ليكترونيوتقديم البديل اال ،سنمتطورة تستهدف قطاعات الشباب وصغار ال

التسويق وزيادة االعتماد على التكنولوجيا  اليبتنظيم العمل وفي أس اليبالنظر في أس ادةضرورة إع
وهي تصورات ومداخل يرى الباحث أنها قد حظيت  ،الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة

وأن سرعة األخذ بها وتطبيقها يمثل أحد الحلول  ،الصحف مديريونسبة كبيرة من الباحثين  أييدبت
 العاجلة لألزمة االقتصادية التي تواجهها صناعة الصحافة.

 Hasiang Iris Chayi and Nan Zheng: Examining How Newspaperدراسة - ٧
Covered The Newspaper Crisis From The Media Economic Perspective, 

الصحفيين لحقيقة وأبعاد األزمة االقتصادية  إداراكفت هذه الدراسة اختبار مدى وقد استهد: 2012
األول تحليل  ،وذلك عبر مستويين من التحليل ،التي تواجهها صناعة الصحافة من منظور اقتصادي

للمحتوى المنشور الذي يعكس تصورات الصحفيين حول هذه األزمة، واآلخر تحليل اقتصادي 
المتحققة ومعدالت الربحية من واقع بيانات وسجالت غرفة الصناعة  يراداتلمصادر الدخل واإل

من  مجموعة إلىالدراسة  وصلتوقد ت ،وبيانات نقابة الصحفيين والدوريات المنشورة ،والتجارة
منها أن الصحفيين في الواليات المتحدة األمريكية قد بدأوا يدركون خطورة وأبعاد  ؛النتائج المهمة
جراء التراجع الواضح والملحوظ  ،صناعة الصحافة في مجتمعهم اجههاصادية التي تواألزمة االقت
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وأكدت الدراسة أن  والتسويق،وأرباحها المتحققة من اإلعالنات  هافي أرقام توزيع الصحف وعائدات
مؤكدة ضرورة التدخل  ،قد طرحت هذه األزمة االقتصادية بقوة ٢٠٠٩الصحف األمريكية في عام 

والبحث عن مخرج من تلك  ،Death of Newspaper" الموتقاذ صناعة الصحافة من "السريع إلن
نتائج الدراسة أن التحليل االقتصادي لصناعة  أكدتوعلى الجانب اآلخر،  ،األزمة المستحكمة

يمثل قمة االزدهار االقتصادي في صناعة  كان م٢٠٠٠واقع البيانات أن عام  منالصحافة يؤكد 
 هذاوأنها منذ  ،مليون دوالر ٤٧عائدات بلغت  فقطحيث حققت من اإلعالنات  ،الصحافة األمريكية

من حجم  %١٨بلغ معدل التراجع ما يقرب من  حتىمن اإلعالنات  يتراجعالتاريخ قد بدأ دخلها 
في ضوء  يراداتاإلعالنات مازالت تمثل المصدر الرئيس لإل يراداتوأكدت الدراسة أن إ ،عائداتها

معدالت الربحية عن  انخفاض إلىوقد أشارت النتائج  ،االشتراكات والتوزيعانخفاض عائدات 
 إلى ،%٣٥ - %٢٥والذي كان يتراوح ما بين  ،المعدل الطبيعي الذي كان سائدا في التسعينيات

عن استراتيجيات ومداخل  البحث إلىالصحف  إداراتاألمر الذي دفع  ؛من ذلك بكثير أقل معدل
 يةواتباع مداخل أخرى مواز ،ة لزيادة معدالت كفاءة األداء االقتصادياقتصادية حديثة ومتطور

والمصروفات لضمان الحفاظ على مستوى  اليفلترشيد النفقات وتخفيض العمالة وتخفيض التك
 مقبول من الربحية للمالك وحملة األسهم.

 Stephen Siff: Microeconomic Factors Influencing The Onlineدراسة  - ٨
Distribution Of News: A Theoretical Approach, 2011. : وقد سعت هذه الدراسة

على مجموعة المتغيرات االقتصادية التي تفرضها ضرورات السوق وأوضاع  التعرف إلى
والتنظيمي  داريوتأثيرها في الفكر اإل ،الصحفية توالمشروعا للمؤسسات االقتصاديات الجزئية

على صعيد عمليات  ،ريكية والتوجهات المستقبلية لهذه المؤسساتالمؤسسات الصحفية األم يالسائد ف
 وطبيعة األسواق المحتملة.  ،ونشر وتسويق الخدمات الصحفية نتاجإ

استوحتها من التراكم المعرفي الهائل الذي قدمته  ة،هذه الدراسة من فرضية رئيس نطلقتا وقد
لمنافسة السائدة والتحديات والضغوط االقتصادية بشأن العالقة بين أوضاع ا ،المدرسة األكاديمية الغربية

 ،القوي الذي تمثله شبكة االنترنت ليكترونيوكذلك ضغوط المنافس اال ،التي تواجهها صناعة الصحافة
وفي تطوير بنيتها التنظيمية  ،وعالقة ذلك بتوجهات هذه الصناعة نحو إعادة النظر في هيكلة السوق

دراسة مسحية على عينة من مديري الصحف األمريكية الكبرى  جراءباحث بإوقد قام ال ،وهياكلها التمويلية
وكذلك عدد من الصحف المحلية  ،هي صحف: نيويورك تايمز والواشنطن بوست ويو إس أيه توداي

 أن إلىوقد انتهت الدراسة  اإلدارة،لمعرفة تأثير هذه العوامل السوقية على توجهات  ؛الصغرى والمتوسطة
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دفعت المؤسسات الكبرى لتطوير استراتيجياتها السوقية  ،ادية التي تواجهها صناعة الصحافةاألزمة االقتص
وفي مقدمتها  ،خاصة المؤسسات الصحفية الكبرى ،حيث بدأت هذه المؤسسات ،منذ منتصف التسعينيات
من  اليكترونية اوبدأت تصدر طبعات ونسخ ليكتروني،تتوسع في عمليات النشر اال ،صحف مؤسسة جانيت

المضطرد في عائداتها وأرباحها  عفي محاولة للسيطرة على األسواق والتصدي لحالة التراج صداراتها،إ
 ققأن تح استطاعتوأكدت الدراسة أن المؤسسات الصحفية األمريكية األكبر  عالنات،التسويق واإل من

الصحفية  خدماتها ىإلالجمهور  جذبو ،جديدة عالنيةاستفادة من هذا التوجه من خالل جذب قطاعات إ
صحيفة مثل النيويورك تايمز على سبيل المثال استطاعت  أن إلىوأشارت الدراسة  عليه،وإبقاء السيطرة 

 للنسخ ٢٠٠٦مليون مستخدم عام  ١٧أن تبني قاعدة عريضة من المستخدمين لمواقعها وخدماتها بلغت 
 عالنوأكدت الدراسة أن نمو اإل ،لمطبوعةقاريء للنسخة ا مليون ١.١مقابل في ليكترونية،اال صداراتواإل

وتتوقع الدراسة  ،)%٧.٤( ٢٠٠٧على االنترنت قد بدأ يتزايد بشكل مضطرد وبلغ معدل نموه حتى عام 
االنترنت نسبة تقارب ما تحققه  علىالمتحققة من اإلعالنات  يراداتخالل عشر سنوات ستصل جملة اإل أنه

  الصحافة المطبوعة تماما. 

المؤسسات الصحفية الكبرى قد بدأت في ظل الضغوط  أن إلىنتائج الدراسة أشارت  وقد
تعيد النظر  ،المجانية التي تقدمها ليكترونيةاالقتصادية وفي ظل انخفاض معدالت الربحية من الخدمات اال

 ،Wall Street Journalفبدأت مؤسسة نيويورك تايمز وجانيت التي تصدر  ،في سياساتها التسعيرية
 لشراءلضمان دفع المستخدمين  خبارية؛تسعيرة محددة للخدمات اإل تضع ،من الصحف الكبرى وغيرها

مع إتاحة بعض  ،الخاصة بها ليكترونيةللمواقع اال خباريةأو االشتراك في الخدمات اإل طبوعةالنسخ الم
  ب للمستخدمين. كوسيلة جذ ،ومختصرات من المواد والتحليالت المهمة عليقاتالعناوين ومقاالت الرأي والت

وأنها خالل فترة قليلة  ،قد بدأت تؤتي ثمارها ،النتائج أن هذه االستراتيجيات التسويقية وتؤكد
قدرة الصحافة على البقاء والصمود في مواجهة  دعمو ،ستمكن المؤسسات الصحفية من إعادة هيكلة السوق

  الضغوط االقتصادية وضغوط المنافسة.

 Ying Fan: Market Structure And Product Quality in The U.Sدراسة - ٩
Daily Newspaper Market, 2009. : وقد سعت هذه الدراسة لتحليل أثر التحوالت في بنية

 ،اإلعالني والتوزيع وسياسات التسعير نفاقعلى مستوى معدالت اإل ،األمريكية اليوميةسوق الصحافة 
ومعلومات الدراسة من خالل مسح عينة من وقد قام البحث بجمع بيانات  ،في جودة المنتج الصحفي

التي  مكاناتومستوى اإل ،مديري الصحف والتعرف على واقع الضغوط والتحديات التي يواجهونها
واالشتراك  ،من حيث العنصر البشري المؤهل ومشاهير الكتاب ،لخدمة العمل الصحفي اإلدارةتتيحها 
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وكذلك جمع البيانات من التقارير  ،وغيرها ،لتطويرواالهتمام بالتدريب وا ،األنباء تفي خدمات وكاال
 نتائج إلى ضافةباإل ،وموازنات المؤسسات الصحفية بياناتو ،السنوية لغرف التجارة والصناعة

ومن واقع  ،الدراسات السابقة التي حللت أداء الصحف األمريكية على المستويين االقتصادي والمهني
بصياغة نموذج اقتصادي بديل أكد أن تطبيقه واألخذ به سوف يؤدي قام الباحث  ؛هذه البيانات والنتائج

 ،وتحسين الهيكل البنائي لصناعة الصحافة والمخاطر التي تتهددها ،جودة المنتج الصحفي زيادة إلى
من التحديات  العديدسوق صناعة الصحافة األمريكية تواجه  أن إلىوقد انتهى الباحث في دراسته 

عدم مالئمة سياسات التسعير السائدة مع نفقات  مستوىو ،واألرباح المتحققة يراداتعلى مستوى اإل
وتراجع  ،مستوى جودة المنتج الصحفي ضعف إلىاألمر الذي أدى في النهاية  نتاج؛اإل اليفوتك

 وتراجع معدالت ربحيتها.  ،الطلب على هذه الصحف

 اليوميةوق الصحافة صعيد النموذج االقتصادي الذي طرحه الباحث لتطوير بنية س وعلى
بمتطلبات  يتصليشتمل على ثالثة أبعاد هي: األول  ،متعدد األبعاد ملياتكا االباحث نموذج اقترح ،األمريكية

 علىالعاملين في هذه المؤسسات ومدى قدرته  منودراسة قدرات العنصر البشري  يريجودة المنتج التحر
والثاني يتصل بمتطلبات جودة المنتج  ،متميز بداعيإخدمة ومنتج صحفي  تقديمتلبية احتياجات القراء، و

 يتعلقوالثالث  ،قدرتهم على تلبية احتياجات المعلنيين ومدىكفاءة رجال اإلعالنات  ومستوىاإلعالني 
تمكن هذه  ،واقتصادية إداريةومدى قدرتهم على اتخاذ قرارات  ،بمتطلبات مالك الصحف وحملة األسهم

 وانتهى ،االندماج والتكتل مكانيةوإ ،النظر في سياسات التسويق والتسعير دةعاومديريها من إ وعاتالمشر
 هذهالنظر وتطوير بنية السوق الصحفية دون اتخاذ القرارات المتعلقة ب عادةأي محاولة إل أن إلىالباحث 

صحفية في قدرة المشروعات ال ؤثرالمرجوة  والمتوقعة، ولن ت لفائدةا حققاألبعاد سالفة الذكر معا لن ت
  .اعلى مواجهة متطلبات السوق وتحدياته

 التي ،البحوث والدراسات المنشورة فيالمطروحة  الياتأن من يتتبع هذه القضايا واإلشك والحقيقة
والتي ال تسعف المساحة وطبيعة النسق الفكري  ،سبق استعراضها وغيرها من الدراسات الكثيرة المتاحة

 دونيميل بصورة واسعة نحو تكثيف المعرفة العلمية واختزالها  والذي ،البحث مفهوم عليهالذي يقوم 
 إدارةالباحثين والمعنيين بهذا الحقل من حقول دراسات  أن ،يتبين له بصورة تكاد تكون قاطعة ،إخالل

كما   الياته،يبذلون جهودا معتبرة في مناقشة كافة قضايا هذا الحقل وإشك ،المؤسسات الصحفية واقتصاديتها
البديلة الكفيلة بمواجهة أهم األزمات  والرؤىذلون جهودا تمثل قيمة مضافة حقيقية في تقديم النماذج أنهم يب

وأن هناك محاوالت دؤوبة  ،وأرباحها يراداتهاوسبل تعظيم إ ،االقتصادية التي تواجهها صناعة الصحافة
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ولغيرها من  ،هذه الدراسات ومن خالل االستعراض السريع لنتائج ،لالرتقاء بهذا المجال البحثي وتطويره
  يتضح ما يلي: علىها،واالطالع  اعشرات الدراسات التي قام الباحث بتحليله

وتتجلى في  ،بقوة ةجوانب األزمة االقتصادية التي تعاني منها صناعة الصحافة في العالم قائم مازالت -
 يراداتدات اإلعالنية واإلانخفاض العائ يوالمتمثلة ف ،كثيرا إليهااإلشارة  تنفس عناصرها التي سبق

الحادة مع االنترنت بتطبيقاتها  المنافسة إلىإضافة  ربحية،وانخفاض هوامش ومعدالت ال ،التسويقية
الكلية  قتصادياتوانكماش اال تراجع إلىالعالمية التي أدت  ديةوضغوط األزمات االقتصا ،المختلفة

رغم ضخامة  ،في بقائها ووجودها ذاته الذي يهدد صناعة الصحافة األمر وهوبشكل واضح وكبير؛ 
  في أسواق المنافسة السائدة. -حتى اآلن  –ورغم استمرارية رسوخ أقدامها  ،استثماراتها

 ،الحديثة في دراسات وبحوث اقتصاديات المؤسسات الصحفية ومصادر تمويلها االتجاهات ركزت -
التي بدأت المؤسسات الصحفية في  ،يثةوالسوقية الحد داريةعلى دراسة االستراتيجيات االقتصادية واإل

 ؛معظم دول العالم في تطبيقها في مواجهة األزمات االقتصادية الحادة التي تواجه صناعة الصحافة
وهو األمر الذي يؤكد قدرة هذا الحقل من حقول المعرفة على مواكبة األزمات والتطورات التي 

أو على  ،هذه المشكالت حلفي تقويم هذه النماذج و لعلميةوالمساهمة ا ،يشهدها واقع الممارسة العملية
 مدى إلىتشير في تحليلها األخير  ،وهي نتيجة مهمة جدا ،األقل تقديم تصورات منضبطة بسبل الحل

حرية ومرونة كبيرتين في الحصول على  منالدول والمجتمعات المتقدمة  في حثونما يتمتع به البا
في  مازلنا ،معلومات وبيانات وهي ،واقع الظواهر المدروسةعن  اإلحصاءاتو المعلوماتو البيانات

 لذلك تخلفنا وتقدموا. ؛أسرارا عسكرية هاعالمنا العربي نعد

يسيطر  بدأ الذيوالنموذج الرئيس  الحاكميتبين من نتائج تحليل هذه الدراسات والبحوث أن التوجه  كما -
في وجود اتفاق ضمني بين القائمين  يتجلى ،على أسواق صناعة الصحافة في المجتمعات المعاصرة

 ليكترونيبشأن زيادة االستثمارات في مجاالت النشر اال ،المؤسسات الصحفية إداراتعلى شئون 
ليس بهدف القضاء على صناعة الصحافة المطبوعة وانما كاستراتيجية تكاملية  ،المختلفة والمتنوعة

من القراء والمستخدمين  عمالئهااق ومن السيطرة على األسو فيةتمكن المؤسسات الصح ،بديلة
ضرورة حتمية لتطوير  وجود إلىوانتهت النتائج  يرادات،وبهدف تعظيم الموارد واإل ،والمعلنين

لضمان  ؛المداخل التسويقية التي تمكن المؤسسات من تحقيق ما يسمى باستراتيجية الشراكة التكاملية
 .عليهاالقدرة على إعادة هيكلة األسواق والسيطرة 
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في توجهات الدراسات والبحوث الحديثة في مجال  اكبير انتائج الدراسات أن ثمة تقارب تؤكد -
من حيث أولويات القضايا والتوجهات  ،في المجتمعات المعاصرة ،اقتصاديات المؤسسات الصحفية

دأت تفرض وأن أجندة المدرسة األكاديمية الغربية قد ب ،الفكرية والمنطلقات الفلسفية والفكرية الحاكمة
األمر  ؛نفسها بقوة على اهتمامات الباحثين في المجتمعات الناهضة وحتى مجتمعات دول العالم الثالث

عناصر األزمة االقتصادية التي تواجهها صناعة الصحافة في  تشابه إلى خرالذي يشير بشكل أو بآ
دول العالم الناهض  قوامه أن الباحثين في ،رئيس فاختال وجودمع  ،كبير حد إلىهذه المجتمعات 

لنظم الحكم في  طيةوالديمقرا صالحيةبتأثير التوجهات اإل ،نظرائهم منمشغولين بشكل أكثر  الواماز
وهي قضايا تجاوزتها المدرسة الغربية منذ  ،صناعة الصحافة واقتصادياتها هيكلةمجتمعاتهم في 

 ت المختلفة.وتكشف درجة التطور السياسي والحضاري بين المجتمعا ،سنوات طويلة

بالرغم من زيادة معدالت االهتمام بهذا الحقل من حقول  أنه إلىنتائج تحليل هذه الدراسات  وتشير -
وبالرغم من التراكم البحثي والمعرفي الهائل  ،الصحفية منذ مرحلة تاريخية مبكرة اإلدارةدراسات 

الباحثين في المجتمعات  مازال يشهد توسعا واهتماما كبيرا من قبل نهفإ إطاره،الذي ينضوي في 
على خالف العالم العربي بمدارسه  ،والمجتمعات الناهضة األخرى في آسيا وأفريقيا وأوروبا ،الغربية
من قبل المؤسسات القائمة على شئون  وحقيقيةجادة  وقفة إلىوهي مسألة تحتاج  ،المختلفة يةاألكاديم

 ،ومن قبل الهيئات والمؤسسات األكاديمة ،يةوفي مقدمتها الصحفية واإلعالم ،صناعة الصحافة ذاتها
 الحقل المهم وأولويته. هذاقد ال تحظى بنفس أهمية  الياتالتي تنشغل بقضايا وإشك

االتصال والمعلومات الحديثة في  االعالمية المعاصرة في بحوث أثر تكنولوجي االتجاهاتالثالث:  المبحث
  واقع صناعة الصحافة ومستقبلها:

وفي حقول دراسات تكنولوجيا االتصال  عالمية،الدراسات اإل ولحثون في حقيتفق البا يكاد
الهائلة التي  طوراتعلى أن الت ،والتطبيقية جتماعيةوغيرها من حقول المعرفة اإلنسانية: اال ،والمعلومات

 ،نمنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي وحتى اآل ،أفرزتها ثورتا تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
في كافة  ،المؤثرة في التحول النوعي الذي شهدته المجتمعات المعاصرة ،تمثل أحد أهم المتغيرات الحاكمة

الشخصية للتطبيقات التكنولوجية المختلفة في عمليات االتصال  االستخداماتبدءا من  ،مناحي الحياة بها
الصناعية  القطاعاتفي شتى  اج،نتكافة عمليات ومراحل اإل وسبةوليس انتهاء بح ،والتفاعل اإلنساني

بات يتحدث عن تغيرات هيكلية حقيقية في أسواق  ،للدرجة التي جعلت العالم اآلن ،والخدمية نتاجيةواإل
 ،حيث أصبحت اقتصاديات المعرفة المختلفة،وبنية مؤسسات اإلنتاج  ،وفي مصادر الثروة ،االقتصاد

دة من أهم االقتصاديات الواعدة في كثير من واقتصاديات المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت واح
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أصبحت  اآلنالدراسات األمريكية الحديثة تقدرها بكونها  حدىالتي جعلت إ للدرجة ،المجتمعات المتقدمة
 ؛من بين أكبر االقتصاديات المعروفة في العالم بعد صناعة السالح والبتروكيماويات ،تحتل المرتبة الثالثة

قد وسمت  نتاج،وتكنولوجيا إ تطبيقاتالتكنولوجية وما أسهمت به من  تطوراتال األمر الذي يؤكد أن هذه
هذا العصر الحديث أو الراهن الذي نعيشه بسمات وخصائص لم تكن معروفة من قبل في مختلف مراحل 

  التطور الحضاري واإلنساني.

التطورات أن صناعة الصحافة كانت في مقدمة الصناعات التي تأثرت كثيرا بهذه  والحقيقة
للدرجة التي جعلت كثيرا من النقاد والمحللين يطلقون على الصحافة منذ عقد  ،كبير حد إلىواستفادت منها 

الجديد الذي  العصر هذاهذا التحول و بواكير إلىفي إشارة واضحة  ،صحافة عصر المعلومات ،التسعينيات
رات التكنولوجية المضطردة والمتسارعة من هذه الثورة والتطو ذلك فيمستفيدة  ،ستشهده صناعة الصحافة

  صاحبتها.  التي

أن هذه الصناعة كانت من أكثر الصناعات التي استفادت  ،التي ال يستطيع أن ينكرها أحد والحقيقة
صحيح أن هذه الثورة ومتطلباتها قد ألقت بظالل من التحديات  ،الكنولوجية الراهنة الثورة هذهمن 

هددتها في  نهابل إ ،أثقلت كاهل المؤسسات الصحفية التي ،والمهنية يةواإلداروالضغوط االقتصادية 
 ليكترونيةيتمثل في الصحف والمواقع اال ،قوي اليكترونيبديل ومنافس  تاحةمن خالل إ ،وجودها ذاته

خاصة المؤسسات الصحفية  ،أن صناعة الصحافة إال ،وتطبيقات تكنولوجيا االتصال والمعلومات المختلفة
 ،قد استطاعت أن تتعامل مع هذه التطورات وأن تستوعبها ،هذه الصناعة إطارالتي تعمل في  ،الكبرى

: الصحفيوفي كافة قطاعات اإلنتاج  ،وتستفيد من إمكاناتها الفنية والتكنولوجية على مستويات شتى
وتطبيقاتها  ياوجمن خالل تزايد االعتماد على هذه التكنول ،وطباعيا وإعالنيا وتسويقيا ،وإخراجيا ،تحريريا

 الليكتروني،منها كوسيط قوي ومتميز لصناعة النشر ا االستفادة إلىوصوال  نتاج،في مختلف مراحل اإل
هذا المتغير  أهمية ،بما ال شك فيه تؤكد ،وهي حقائق ومؤشرات والخدمات،وتسويق اإلعالنات 

  الواضح والفعال في واقع صناعة الصحافة ومستقبلها. وأثرهالتكنولوجي 

واإلسهامات التي قدمتها المدرسة العربية  والدراساتالدقيق واألمين للبحوث  التحليلأن  والحقيقة
ومحمود خليل:  ،وحتى اآلن ١٩٩٤بدءا من دراسات: محمود علم الدين خالل الفترة من  ،في هذا الحقل

وحسني  ،تودراسات السيد بخي ،وحتى اآلن ،١٩٩٥وكذلك دراسات شريف درويش اللبان من  ،١٩٩٥
وغيرهم من  ،وأحمد سمير حماد ،ونجوى عبد السالم ،ودراسات وائل إسماعيل عبد الباري ،نصر

دراساته وبحوثه التي قدمها في مرحلتي الماجستير  إطار في المتواضعة الباحثوكذلك إسهامات  ،الباحثين
د اهتمت بشكل كبير بالتطورات يدرك أن المدرسة العربية ق ،والمرحلة الراهنة التي أعقبتهما ،والدكتوراة



 
Arab Media & Society (Issue 23, Winter/Spring 2017) 
 

 ٧٠  المؤسسات الصحفية واقتصادياتها: رؤية تحليلية نقدية إدارةوالبيئة التنظيمية الجديدة على أجندة البحث العلمي في حقل دراسات  خباررف األالتحوالت في ثقافة غ تأثير

 إدارةلكن بعيدا عن تأثير هذه التحوالت في  ،التي شهدها هذا الحقل وقدمت فيه إسهامات ضافية
وبالتركيز بشكل أساسي على بعض جوانب الظاهرة  ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها بشكل مباشر

دراساته  إطارالذي انشغل فيه الباحث في الوقت  في ،أداء العمل بها اليبالصحفية وتطوراتها وتطور أس
 إطارفي  ،التطورات التكنولوجية الراهنة هذه تأثير دراسة إلىوتطرق  ،بشكل كبير نسبيا القضيةبهذه 

العمل  اليبومدى استفادة هذه المؤسسات منها في تحديث وتطوير أس ،المؤسسات الصحفية إدارةعالقتها ب
والعلمي  المعرفي التراكم إلىدراسات جهدا يحسبه يمثل إضافة حقيقية وقدم في بعض هذه ال ،والتنظيم بها

  المؤسسات الصحفية. إدارةالذي قد شهده هذا المجال الموضوعي وهذا الحقل من حقول دراسات 

 ،سوف يقوم الباحث باستعراض ملخص للدراسة الحديثة التي قدمها في هذا المجال ،وفيما يلي 
 المناخالحديثة في  جياالتكنولو تأثيراتالقائمين باالتصال ل رؤيةات حول "ودر ،٢٠٠٨والتي نشرها عام 

هذه الدراسة وما أسهمت به  ئجواستعراض نتا ،بالصحف المصرية" سائدةتنيظم العمل ال اليبالتنظيمي وأس
ثم نتطرق بعد ذلك  عليها،مقارنتها بالتراث العلمي السابق  إطارفي  ،معرفية ومنهجية ضافاتمن إ
بعض أهم النماذج الحديثة   تقديممن خالل  ،العالمية المعاصرة في هذا المجال االتجاهاتتعراض أهم الس

 ،من حيث أجندة قضاياه وأولوياته الموضوعي،من الدراسات للوقوف على طبيعة التطور في هذا المجال 
  وأطره الفلسفية والنظرية الحاكمة. مناهجهو

  :الدراسة وحدودها المعرفية مشكلة
موضوع هذه الدراسة ومشكلتها البحثية حول رصد وتوصيف وتحليـل تصـورات القـائمين     يدور

التنظيمي السائد في هذه الصحف،  المناخالتكنولوجية الحديثة في  تأثيراتباالتصال في الصحف المصرية ل
لمناخ التنظيمي دور "المتغير التكنولوجي" في تحديد سمات ا أهمية إلىحيث أشارت نتائج الدراسات السابقة 

وكـذلك   ها،االتصاالت التنظيمية وحدودها واتجاهات عملية إلىالسائد، إضافة  داريوطبيعة نمط التنظيم اإل
 ينصناعة القرارات ومعدالت اإلنتاجية، ودرجة الرضا الوظيفي لدى القـائم  عملياتتأثير التكنولوجيا في 

مقاربتـه بـالتحوالت    إطارراسة للكشف عنه في باالتصال في المؤسسات الصحفية، وهو ما تسعى هذه الد
  الصحفية على وجه الخصوص. اإلدارةتشهدها صناعة الصحافة عامة، و تيالراهنة ال
بيئـة المنـاخ التنظيمـي     تحسين إلىهذه التحوالت قد أدت  أن إلىحيث تشير كثير من الدراسات  

 إلـى هذه التحـوالت قـد أدت    أن إلىى بعناصره المختلفة، في الوقت الذي تشير فيه دراسات كثيرة أخر
المحررين ودرجة مشاركتهم فـي صـناعة القـرارات     ليةمعدالت الرضا الوظيفي وضعف استقال تراجع

التنظيمـي السـائد    لمنـاخ نوع من االضـطراب فـي ا   حدوث إلىورسم السياسات؛ بما يشير في النهاية 
يعتقدون أن هذا المناخ التنظيمي المضـطرب،  من الباحثين  اوعناصره المختلفة، للدرجة التي جعلت كثير
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التقليدية، كان السبب الرئيس وراء تراجع مكانتها لدى  افةوالناتج عن التحوالت التي شهدتها صناعة الصح
في احتواء هذه التحوالت وإعـادة التنشـئة االجتماعيـة     اإلدارةالعمالء في السنوات األخيرة؛ نتيجة لفشل 

  بما يتوافق مع القيم الجديدة ومتطلبات العصر. Resocializationللمحررين 
المؤسسـات الصـحفية    إدارةالحديثـة فـي مجـال     سـات صعيد مصر، تشير إحدى الدرا وعلى

بالرغم من التطور الملحوظ الذي شهدته صناعة الصحافة على مستوى أنماط ملكيـة   أنه إلىواقتصادياتها 
والتطـوير   تحـديث ف، وكذلك علـى صـعيد ال  وسياسات تحرير الصح اإلدارةمستوى  علىالصحف، و

األمر الذي  اإلدارة؛المركزي في  الطابعمؤسسات الصحافة المصرية ما زال يغلب عليها  نالتكنولوجي، فإ
والعاملين فى هذه المؤسسات عن المشاركة في صناعة قراراتها وسياساتها،  المحرريندور  غياب إلىأدى 

فـي عالقـات العمـل وبيئتـه      لرسميا الطابعلديهم؛ نتيجة لسيادة معدالت الرضا الوظيفي  راجعوكذلك ت
والمهني لمعظم المشروعات الصحفية في مصر،  دارياألداء اإل تراجع إلىما أدى  وهوومناخه التنظيمي؛ 

وهي المسألة التي فرضت ضرورة هذه الدراسة وأهميتها للوقوف على سمات هذا المناخ التنظيمـي ودور  
وسبل تعظيم االستفادة منها، وتتبدى أهمية هذه الدراسة فـي   مناخ،ال هذايثة في التأثير في الحد كنولوجياالت

"الندرة النسبية في دراسات إدارة المؤسسات الصحفية عامة، والدراسات  مهاأه ،ضوء عدد من االعتبارات
السـائد بالمؤسسـات   الصحفية والمناخ التنظيمـي   اإلدارةالتكنولوجيا الحديثة في  يرالتي تكشف حدود تأث

 يالعمـل الصـحف   ئةفي سعي هذه الدراسة الستبيان بي يتمثلالصحفية على وجه خاص، واالعتبار الثاني 
ـ  وومناخه وعالقاته وتشابكاتها، بما لها من تأثير مهم وحيوي في "جودة المنتج الصحفي النهائي"   اليب"أس

والقصور في أداء المؤسسات الصحفية، وسـبل   العمل واإلنتاج" وكفاءتها؛ أمالً في تحديد مواطن الضعف
  تفعيل عمليات توظيف التكنولوجيا الحديثة في معالجة هذه القصورات.

 أھداف الدراسة: 

هدف رئيس يتمثل في تحليل تصورات القائمين باالتصال في  تحقيق إلىهذه الدراسة  تسعى
التنظيمي السائد في  المناخديثة في الصحف المصرية حول تأثيرات تكنولوجيا االتصال والمعلومات الح
  هذه المؤسسات، وذلك من خالل عدد من األهداف الفرعية تتمثل في: 

السائد بالمؤسسات الصحفية المصرية، ومالمح هذا التنظيم  داريعلى طبيعة التنظيم اإل التعرف -
  وسماته في كل صحفية من الصحف عينة الدراسة، من وجهة نظر المبحوثين. 

أسلوب التنظيم المعمول به في مناخ العمل وعالقاته  بهاسير الكيفية التي يؤثر وتف تحليل -
 بالمؤسسات محل الدراسة. 
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االتصال والمعلومات الحديثة في المناخ التنظيمي السائد بالمؤسسات  امدى تأثير تكنولوجي تحديد -
 الصحفية المصرية، وكيفية هذا التأثير وحدوده ومجاالته. 

توظيف  حويل التأثيرات اإليجابية والسلبية الناشئة عن زيادة التوجه نوتوصيف وتحل رصد -
 التكنولوجيا الحديثة في المناخ التنظيمي بالصحف المدروسة. 

 داريةعلى حدود الدور الذي تمارسه التكنولوجيا الحديثة في صناعة القرارات اإل التعرف -
 الدراسة.  ةينوالتحريرية، من وجهة نظر القائمين باالتصال في الصحف ع

االتصال والمعلومات الحديثة في معدالت  اوتوصيف وتفسير الكيفية التي تؤثر بها تكنولوجي رصد -
االتصاالت  عمليةفي  تأثيراتها إلىشعورهم بالرضا الوظيفي، إضافة  درجةأداء العاملين، و

 التنظيمية بالصحف عينة الدراسة. 
 ،مفردة ١٢٥بلغت  ،نة من الصحفيين المصريينقام الباحث بإجراء هذه الدراسة على عي وقد

وقد وظف  ،واألحرار اليوموالمصري  اليوسفبالتطبيق على صحف األخبار والجمهورية والوفد وروز
فضل السبق في  متواضعةوكان لهذه الدراسة ال ،الجودة الشاملة إدارةمدخل  ،هذه الدراسة إطارالباحث في 

حسبما أتيح من دراسات  ،ات اإلعالمية العربية في ذلك الوقتالنظري في الدراس طارتوظيف هذا اإل
وتضمينه متغيرات وعناصر  ،وقد استطاع الباحث من خالل تطبيق هذا المدخل ،وبيانات ومعلومات

  شديدة األهمية والجدة في هذا المجال الموضوعي.  نتائج إلى ولالوص مدروسة،ال الظاهرة
  وأبرزها ما يلي: ،هذا البحث ليهالتي توصل إنستعرض أهم النتائج ا فيلي سو وفيما

ونمط التنظيم المعمول به في  اإلدارةفي أسلوب  –عينة الدراسة  –تباين بين الصحف المصرية  وجود -
"صحف الشركات الخاصة" ممثلة في  حدثهذه المؤسسات، يأتي لصالح الظواهر الصحفية األ

شابة "نموذج  اتقياد إدارتهالتي يتولى " و"الصحف القومية حديثة النشأة" االيوم"المصري 
والتنظيم يغلب  اإلدارةمن  انمط -وفقًا لرؤية المبحوثين بها –"؛ حيث تتبنى هذه الصحف اليوسفروز
 اإلدارة"طابع فرق العمل الجماعية"، في حين يغلب على الصحف األخرى "خاصة الوفد" نمط  عليه

 المركزية القائم على هيراركية التنظيم. 
المعمول به في  داريالنسبة الغالبة من المبحوثين يؤكدون أن أسلوب التنظيم اإل أن إلىالنتائج  يروتش -

كبير في مناخ العمل وعالقاته السائدة بهذه الصحف، حيث يذكر  حد إلىصحف الدراسة يؤثر 
صناعة  آلياتيأتي على رأسها أن أسلوب التنظيم يؤثر في  ،المبحوثون أن ثمة مظاهر لهذا التأثير

الرضا الوظيفي لدى القائمين باالتصال والعاملين فيها، كما  درجةوأنه يؤثر في  ،القرارات بالمؤسسة
مشاركة العاملين في صناعة القرارات وغيرها من  درجةخطوط السلطة والمسئولية، و يديؤثر في تحد

 مظاهر. 
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السائد بمؤسسات الصحافة المصرية  مهمة مؤداها تباين المناخ التنظيمي نتيجة إلىانتهت الدراسة  وقد -
الوقت الذي يتسم فيه هذا المناخ بقيم وسمات مثل: سيادة روح الفريق  ففي - خاصة تلك المدروسة  –

وتزايد المشاركة في صناعة القرارات، في  اإلدارةوالتعاون وعالقات العمل الودية، ثم ديمقراطية 
والوفد" مناخ  جمهوريةحف األخرى خاصة "ال" يسود الصاليوسف" و"روزاليومصحف مثل "المصري 

معدل الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة، وسيادة منظومة العالقات الرسمية  ضعفأهم سماته 
 داريةوالمرءوسين، وضعف معدل مشاركة العاملين في صناعة القرارات اإل العليابين القيادات 

تبادل المعلومات وتدفقها، وهي نتيجة إن دلت فإنما  مناخ من السرية في سيادة إلىوالتحريرية، إضافة 
الديمقراطي في  التوجهيغلب عليها  اإلدارةالحديثة في  اليبتدل على أن الصحف التي تأخذ باألس

التقليدية سواء "النمط  اإلدارةتنظيم العمل وبيئته ومناخه السائد مقارنة بالصحف التي تتبنى أنماط 
 نمط الوظيفي". الهيراركي المركزي" أو "ال

تكنولوجيا االتصال والمعلومات الحديثة تؤدي دورا مهما في التأثير في  أن إلىانتهت الدراسة  وقد -
أن هذه  ثينالتنظيمي السائد بالصحف المدروسة، حيث ذكرت النسبة الغالبة من المبحو المناخ

أهمها: أن تكنولوجيا االتصال  ،التنظيمي في عدد من النواحي والمظاهر المناخالتكنولوجيا تؤثر في 
منظومة عمل غير  سيادة إلىتؤدي  نهاالعمل وزيادة معدالته، وأ تجويدوالمعلومات الحديثة تسهم في 

تقليدية، تواكب متطلبات العصر، وأنها تؤدي دورا مهما في إرساء بنية مجتمع تدفق المعلومات بدالً 
مستوى التنافسية في األداء بين العاملين في  زيادة ىإليليها أنها تؤدي  علومات،من مجتمع سرية الم

المؤسسة، وأنها تساعد على تعميق ديمقراطية االتصاالت التنظيمية، ثم أنها تساعد في تفعيل الدور 
 وغيرها من مظاهر.  دارية،الرقابي على أداء العاملين والقيادات اإل

ن توافق على مقولة أن تكنولوجيا االتصال النسبة الغالبة من المبحوثي أن إلىتوصلت الدراسة  وقد -
والتحريرية  داريةصناعة القرارات اإل عمليةوالمعلومات الحديثة تؤدي دورا مهما في التأثير في 

بالصحف المدروسة؛ حيث ذكر المبحوثون أن أهم األدوار التي تمارسها التكنولوجيا الحديثة في هذا 
 عيةمعلومات ثرية تسهم في إمداد صانعي القرار بمرجالشأن يتمثل في: توفير قاعدة بيانات و

تتيح أمام صانعي القرار خبرات وتجارب اآلخرين محليا وعالميا، بما  أنهامعلوماتية تدعم قراراتهم، و
من بينها،  لالختيارمتعددة أمام صانعي القرار  بدائلتسهم في إتاحة  أنهاثم  ها،يمكنهم من االسترشاد ب

 ومات وتنوعها. بفضل تدفق المعل
والمعلومات الحديثة تؤثر في معدالت أداء العاملين في  تصالتكنولوجيا اال أن إلىانتهت الدراسة  كما -

 المبحوثينمن إجمالى  %٦٢.٢؛ حيث ذكرت نسبة - خاصة الصحف القومية  –المصرية  صحفال
ا التأثير ومظاهره، رصدها هناك الكثير من وجوه هذ أن إلىوأشارت النتائج  ،كبير" حد إلىأنها "تؤثر 
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المبحوثون في:  زيادة معدالت سرعة أداء المهام وزيادة االلتزام بالتوقيت المحدد إلنجازها، يليها أن 
في زيادة إنتاجية  امهم دوراوأنها تؤدي  وتجويده،التكنولوجيا الحديثة تشجع على زيادة إتقان العمل 

معدالت التنافسية، وزيادة مستوى  زيادة إلىم أنها تؤدي الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية، ث
 اإلبداع والقدرة على التجديد والتنويع. 

من  ،وفي تحديد عناصرها ومتغيراتها اليةقد استفاد كثيرا في بلورة هذه اإلشك الباحثأن  والحقيقة
منها في هذا الحقل من  خاصة األمريكية ،التراث والتراكم المعرفي الهائل الذي قدمته المدرسة الغربية

إذ تعد هذه الدراسة المتواضعة التي قدمها الباحث  ؛المؤسسات الصحفية واقتصادياتها إدارةحقول دراسات 
بين تكنولوجيا  ةوتطرقت للعالق ،من بين الدراسات العربية ،من الدراسات األولى التي ارتادت هذه المنطقة

وعالقة ذلك بالمناخ  ،توظيفها اليبلصحفية المصرية وأسفي المؤسسات ا المتاحةاالتصال والمعلومات 
هذا  يخالف المدرسة الغربية التي شهدت زخما ملموسا ف ،تنظيم العمل وكفاءته اليبالتنظيمي السائد وأس

وإن كان يقل بطبيعة الحال وعمر الظاهرة والقضايا المدروسة عن المجاالت األخرى السابق  ،المجال
استفاد منها الباحث مثل  ،دم كثير من الباحثين والرواد دراسات مهمة في هذا المجالحيث ق اليها،اإلشارة 
المؤسسات  في لى"صناعة القرارات المعتمدة على الحاسب اآل حول ،)(Sandra Borden, 2001دراسة 

صناعة  أن إلىوالتي توصلت من خاللها  Decision Making – Assisted Computerالصحفية" 
بخبرات المديرين ومستوى  –فقط  – اليومفي المؤسسات الصحفية لم تعد مرهونة  داريةالقرارات اإل
 داريةالعمل، بقدر ما أصبحت مرهونة بمدى توافر المعلومات ونظم المعلومات اإل إدارةكفاءتهم في 

(MIS) Management Information Systems  التي تتيح للمديرين القدرة على اتخاذ قراراتهم وفق
انات ومعلومات دقيقة تساعدهم على اتخاذ القرار الصائب من بين البدائل المختلفة؛ ألن شروط سوق بي

في صناعة القرارات  سالم تعد تحتمل عمليات التجريب اإلنساني، الذي ظل ملمحا رئي اليومالمنافسة 
 ودراسةالصحفى،  مختلف مراحل اإلنتاج في لىلسنوات طويلة قبل بداية توظيف الحاسب اآل داريةاإل

Deborah Halber, 1998 - 2000) والتي  ،"الرقمي) حول "تحول مؤسسات الصحافة نحو اإلنتاج
 زيادة إلىمختلف جوانب صناعة الصحافة قد أدى  في لىأن توظيف تكنولوجيا الحاسب اآل إلىانتهت 

ة العمل، والتصدي لمشكالته الصحفية على مراقب اإلدارةقدرة  زيادة إلىكما أدى  ودقته،معدالت اإلنتاج 
الفوري والسريع  التدخل إلىمن خالل مراقبة أداء العاملين عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة، إضافة  اليومية

ودراسة  ،Production Flow لحل المشكالت التي تصادف العاملين، وتحد من تدفق العملية اإلنتاجية
)Scott Maier, 2000 - 2003(، أن إلىر الرقمية في غرف األخبار" والتي انتهت فيها حول "انتشا 

الصحفية الناجحة، التي تأخذ في اعتبارها شروط المنافسة والرغبة في الصمود، البد أن تأخذ  اإلدارة
وفي مقدمتها متطلبات الثورة التكنولوجية الراهنة، وزيادة التوجه نحو توظيف  ر،بمعطيات العص
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لف عمليات ومراحل اإلنتاج، وتضيف الباحثة أن محاوالت إعادة هيكلة صناعة التكنولوجيا الحديثة في مخت
 ،الصحافة التي يشهدها العالم اآلن، ال يمكن أن تتم بمعزل عن هذه التطورات التكنولوجية الراهنة

 Francis Wolek, 2007) - Phil Shohet, 2007 - (Michael Hitt & Costa, 2008ودراسات
اتفقت  والتيالمؤسسات المختلفة،  إدارةير تكنولوجيا المعلومات الحديثة في تنظيم ووالتي دارت حول تأث

 اتيجياتتغييرات جوهرية في استر حدوث إلىعلى أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة قد أدت 
" من ةاإلدار"زيادة التوجه نحو أنسنة  إلىأدت هذه التطورات  ؛ىحيثعملها اليبومفاهيمها وأس اإلدارة

خالل توسيع هامش مشاركة العاملين في صناعة القرارات، ومن خالل زيادة التوجه نحو خدمة مؤسسات 
للدرجة التي جعلت  اته،المجتمع والبيئة المحيطة، والعمل المستمر على تحسين مناخ العمل وعالق

Michael Hitt  النشطة" اإلدارةيتحدث عن بداية ظهور "استراتيجياتHyper Management 
Strategy، مستقبللتأثير المتغير التكنولوجي في  تالكثير من الدراسات التي تطرق ذلك إلى يضاف 

أو ما أطلقت  ،حول مستقبل الصحافة) (Maury Breche, 1998 بدءا بدراسة ،صناعة الصحافة ذاتها
الصحف  تحويل إلى التطورات التكنولوجية الراهنة ستؤدي أن إلىوانتهت خاللها  ،المستقبل صحافة عليه

استندت هذه الفرضية على  وقد ،Cyber Space Newspaperإلكترونية  صحف إلىالتقليدية المطبوعة 
 -اإلعالميين الذين يرون أن الصحف المطبوعة ستخلق لنفسها  محللينمقوالت بعض كبار الخبراء وال

 ,Teresa Martin)ودراسات ،جديدة على شبكة اإلنترنت وكياناتشخصيات  - خالل السنوات القادمة 

طرح تصور مستقبلي حول نمط جديد  هدفتاست التي"مستقبل صحافة األقراص اإللكترونية"،  حول (2003
أو صحافة األقراص اإللكترونية، وقد أشارت الباحثة  ،Tablet Newspaper عليهمن الصحافة أطلقت 

 النمو إلىالصحافة يرجع في األساس  طرح هذا التصور المستقبلي لصناعة وراءالسبب الرئيس  أن إلى
السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والحديث الدائر بين الباحثين حول تحول الصحف المطبوعة 

 ،(Eamonn Fitzgerald, 2003)نفس النتائج التي تؤكدها دراسة  وهي ،digitalرقمية  صحف إلى
نحو  االتجاهفي زيادة  حددمستقبل الصحافة يت نأ إلىصحافة المستقبل والتي أشارت نتائجها  حول

 اليفوأن هناك مجموعة من العوامل تؤكد حتمية هذا االختيار تتمثل في رخص تك ،Digital"الرقمية" 
 لي،وسهولة الوصول للجمهور المستهدف من خالل النهايات الطرفية للحاسب اآل والتوزيع،اإلنتاج 
حقيقية  رصاًتمثل ف أنها إلىمقارنة بالصحف التقليدية، إضافة  هذه الصحف اإللكترونية إدارةوسهولة 

تعديل المواد المنشورة على  إمكانية إلىلزيادة معدالت القراءة بين الشباب وصغار السن، هذا باإلضافة 
 إلىوالحقيقة أنه بالرغم من التزامنا في المحاور السابقة بعدم التطرق  ،من خالل تحديثها وتطويرها الشبكة

 إلىتجدر اإلشارة  نهفإ ،العربية التي تناولت هذه القضية وتأثيرها في مستقبل صناعة الصحافة لدراساتا
وشريف درويش  ،مثل: محمود علم الدين ،والعرب نالمصريي ثينثمة اجتهادات قدمها كثير من الباح أن
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عن  ،وغيرهم السالم،دونجوى عب ،والسيد بخيت ،ووائل إسماعيل ،وسعيد الغريب ،ومحمود خليل ،اللبان
 نكما تطرق بعض الباحثي ليكترونية،وحول االنترنت والصحافة اال ،صحافة عصر المعلومات ومتطلباتها

المؤسسات الصحفية وقطاعات العمل  إدارة جوانبالحديثة في إنتاج الصحف و لوجياالتكنو تأثيرات إلى
شهدته  ،الباحث تطورا كبيرا وملحوظا يعدهلذي األمر ا ؛وتسويقيا نتاجيابها: تحريريا وإخراجيا وفنيا وإ

وقد  ،الصحفية واقتصادياتها اإلدارةمقارنة بالحقول األخرى المتصلة بدراسات  ،هذه المدرسة العربية
  :أبرزها ما يلي ،من النتائج المهمة مجموعة إلى جماالانتهت هذه الدراسات إ

ة األخيرة في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات شهدته المرحل الذي -ساعد التطور التكنولوجي الهائل  -
من السرعة  اليةالصحف على مواكبة التطور في مجال النشر والطباعة والحصول على درجة ع -

 تطورإخراج الصفحات وتوضيبها، و عةحيث ساعد التطور التكنولوجي على سر ،وجودة اإلنتاج
دور العامل وزيادة إنتاجيته، وخفض الوقت  ويرتط إلىأدت  ،العديد من العمليات اإلنتاجية بالمطابع

والجهد الالزمين لعمليات اإلنتاج، وخفض تكلفة إنتاج الوحدة "الصحفية"، وإعادة تنظيم العمل في 
 جميع مراحل اإلنتاج.

واألداء  الممارسةالكتابة الصحفية، و اليبهذا التطور التكنولوجي أيضاً في تطور فنون وأس أسهم -
  المختلفة، هام، حيث زادت قدرة الصحفي على الحصول على األخبار من مصادرالصحفي بشكل عا

وزادت سرعته في تغطية ونقل األحداث، كما توافرت له إمكانيات االتصال بالمصادر وقواعد 
 إلىاإلنترنت بما تقدمه من خدمات؛ األمر الذي أدى  بكةومن خالل ش لي،البيانات، عبر الحاسب اآل

 اليبتوجه الصحف نحو تطوير أس وزيادة ،و التعمق المعلوماتي والتغطيات التحليليةنح لتوجها زيادة
وزوال الكثير من الفروق بين الخبر والتقرير الصحفي، وظهور تيارات التغطية  ،عملها وأدواتها

يارات اإلعالمي على كافة الت واالنفتاحنحو االهتمام بالقراء والتفاعل معهم   االتجاهالتفسيرية، وزيادة 
 وغيرها من تأثيرات. ،والقوى السياسية

 إدارة علىالتكنولوجية الراهنة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التطورات هذه فرضت -
 إدارةتنظيم و اليبمجموعة من التطويرات المماثلة في أس إجراءالمؤسسات والمشروعات الصحفية 

وقد استفادت المؤسسات  ،ورات الجديدةبالشكل الذي يتوافق مع التط ،غرف األخبار بالصحف
 اليبوأس نتاجهاإ اليبالصحفية الكبرى من هذه التطورات بالفعل في إحداث تحوالت نوعية في أس

االهتمام  زيادة إلىكما أدت هذه التطورات  ،وخاصة في المؤسسات الغربية إدارته،تنظيم العمل و
 متطورةزيادة التوجه نحو تخطيط البرامج ال من خالل ،العاملين في المؤسسات منبالعنصر البشري 

أكثر  بحونبحيث يص ،في هذه المشروعات والعاملينمن المحررين  الجديدة األجيالوتدريب  تأهيلل
 اسبمهارات التعامل مع الح تفعيلخاصة على مستوى  ومتطلباتها،مواكبة هذه الثورة  علىقدرة 
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 استخدام أفضل إلىشبكة المعلومات، والوصول  التطبيقية، ومهارات التعامل مع وبرامجه لىاآل
التي يمكن أن تستفيد منها الصحف، وكيفية توظيف هذه التكنولوجيا  والمعلوماتلتكنولوجيا اإلنتاج 

 .وغيرهاالمشروعات األخرى  منافسةو ،في التوجه للسوق وجذب العمالء والمستهلكين جديدةكنوافذ 
 التأكيد إلىأبرزها اتجاه الدراسات العربية  ،لباحثين وتوجهاتهمالدراسات اختالفاً في رؤى ا شهدت وقد

صناعة الصحافة مستقبلياً على األصعدة  تطوير إلىالتطورات التكنولوجية الراهنة سوف تؤدي  أن
المساند لحتمية انقراض  االتجاهوالمهنية والتكنولوجية، في حين يغلب على الدراسات األجنبية  داريةاإل

التطور المستقبلي  ونهابأشكال أخرى رقمية، يعد تبدالهابوعة في المستقبل القريب، واسالصحافة المط
 الطبيعي للصحافة الورقية.  

 ،بتطبيقاتها المختلفة ليكترونيةاال الصحافة أن إلىأشارت نتائج كثير من الدراسات األجنبية  فقد
تصبح هي البديل الحتمي س ،Online Newspaperوفي مقدمتها الصحف الفورية  ،كشكل مستحدث

بالصحف الورقية، حيث يتيح هذا  مقارنة ،كونها تتميز بدرجة كبيرة من الثراء ؛لصناعة الصحافة التقليدية
والتطبيقات  وسيلةوثراء وتنوع ال ،Interactivity عليةالنمط الجديد من الصحف درجة أعلى من التفا

ظرائهم في الصحف المطبوعة، والقدرة على إجراء المستخدمة، وتمايز خصائص القائمين باالتصال عن ن
في إنتاج هذه  -اليكترونياً –والتحديث المستمر للمواد المنشورة، وإمكانية مشاركة الجمهور  ديالتالتع

هذه الصحف وزيادة ربحيتها من خالل زيادة المساحات اإلعالنية بها،  نمو إلى باإلضافةالصحف، 
  بالصحف الورقية. إنتاجها مقارنة اليفوانخفاض تك
التطورات التكنولوجية  أن إلىهذا المجال الموضوعي  إطارانتهت الدراسات السابقة في  وقد

والتنظيمية  داريةكبير في تغيير االستراتيجيات اإل حد إلىالراهنة التي تشهدها صناعة الصحافة قد أسهمت 
عليها  وفرضتبنية هذه المؤسسات،  في تغيير سهمتكما أ ،السائدة في المؤسسات الصحفية واإلعالمية

المؤسسات الصحفية الكبرى التي استطاعت  أن إلىانتهت  كما ،من التوجه نحو الرقمنة واالندماج مزيدا
 ىعل القدرةو ،قد استطاعت أن تحقق قدرا كبيرا من النمو حول،أن تواكب متطلبات هذه الثورة وهذا الت

 مقارنة بالصحف والمشروعات الصغرى. ترونيليكالبقاء والصمود في مواجهة البديل اال
 قدرئيسية مركزية  اتهذه النتائج والمؤشرات يستطيع الباحث المدقق أن يؤكد أن ثمة أطروح وبتحليل

قوامها أن التطورات التكنولوجية المتسارعة  ،األكاديمي الغربي في هذا الحقل العلمي سادت هذا اإلنتاج
كلي في نموذج االتصال التقليدي الذي ساد لفترة طويلة جدا من الزمن  رتغي حدوث إلىوالمتالحقة قد أدت 

From One To Many،  ليحل محله نموذج جديد هوFrom Many To Manyهاألمر الذي يعد ؛ 
 إلىسيؤدي بالضرورة  ،الجديدة اليةالخطاب األكاديمي الغربي تحوال جذريا في بنية وعناصر البيئة االتص

وسائل  انقراض إلىوسيؤدي بعد وقت قصير  ،ومضمون صناعة اإلعالم عموما هيكلي في شكل تغير
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مركزية شهدت جدال بين الباحثين في  وحةوهي أطر ،االعالم التقليدية وفي مقدمتها الصحافة المطبوعة
وصحة الدالئل  ،أن التيار األكبر منهم لديه قناعة كاملة بصحة هذه الفرضية الإ ،المدارس المختلفة

يصبح السؤال الضروري والملح: هل مازالت  وهنا إطارها،رات الكثيرة التي تنضوي في والمؤش
أم أن  ،العالمية البحثية المعاصرة المعنية بهذا الحقل وهذه القضية تتمسك بنفس هذه األطروحة االتجاهات

في  الباحثونبها  وما أهم التوجهات البحثية الجديدة التي انشغل ،والتطور قد أصابها رثمة درجة من التغي
  .اليةالصفحات الت في عنههذا هو ما سوف نجيب  ؟المجتمعات المعاصرة

البحثية العالمية المعاصرة في بحوث أثر تكنولوجيا االتصال  االتجاهاتوعناصر التطور في  مؤشرات
  والمعلومات الحديثة في واقع صناعة الصحافة ومستقبلها:

التي تعكس  ،عراض بعض من أهم نماذج الدراسات الحديثةهذا المحور سوف يقوم الباحث باست في
المؤسسات الصحفية  إدارةمن حقول دراسات  لعناصر واتجاهات التطور في بحوث هذا الحق

االستفادة منها  لتعظيم ؛يعقبه محاولة تقديم رؤية تحليلية نقدية لهذا التراث وهذه التوجهات ،واقتصادياتها
  :اليوذلك على النحو الت ،المهم لالحق هذا ليهإوالتعرف على حدود ما انتهى 

 Evagelia Avraam & Andreas Pomportsis: Distributed Printing In دراسة - ١
Newspaper Organizations, 2005.:  وتوصيف عمليات  رصد إلىالدراسة  هذهوقد سعت

الذي تقدمه  توىالمحونشر  نتاجإ اليببالتطبيق على أس ،نشر وطباعة الصحف اليبالتحول في أس
وذلك من خالل دراسة  ،في ظل التطورات والثورة التكنولوجية الراهنة ،المؤسسات الصحفية للقراء

التطور التكنولوجي  أن إلىوقد توصل الباحث  اليونان،مسحية على عدد من المؤسسات الصحفية في 
كبير في تطور  حد إلىم قد أسه اليونانالذي بدأت تشهده المؤسسات الصحفية المختلفة في  الهائل

أدت  ذإ ؛خاصة في المؤسسات الصحفية المتوسطة والكبرى الصحفي،اإلنتاج  إدارةتنظيم و اليبأس
من خالل التوجه نحو تطبيق تكنولوجيا  والطباعةاإلنتاج  اليبنظم وأس تحديث إلىهذه التطورات 

 ،من طباعة ونشر المحتوى و"الطباعة عن بعد" التي مكنت المؤسسات الصحفية ،الرقمية طباعةال
اإلنتاج  اليفتك تخفيض إلىاألمر الذي أدى  ؛من خالل الطباعة عن بعد ،أو التحريري عالنيسواء اإل
حيث أشارت  ،السوق وكفاءة المنتج والخدمات المقدمة وتوسيعوزيادة معدالت اإلنتاج  والتسويق
 Adobe Postscriptمثل برنامج تطور نظم النقل عن بعد والبرامج المتخصصة  أن إلىالدراسة 

Software  إلىكما انتهت نتائج الدراسة  ،قد أسهمت في دقة نقل وطباعة المحتوى عن بعد ،وغيره 
قد جعل من  ؛واالتصاالت علوماتالتطور التكنولوجي الراهن وما أفرزته ثورة تكنولوجا الم أن
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وأن  ،ونشر وتوزيع المحتوى الصحفي نتاجالفائقة السرعة والدقة في إ وسائطاالنترنت أحد أهم ال
نسخ أو طبعات  صدارعلى هذا الوسط المتطور في إ مادهاالمؤسسات الصحفية قد بدأ يتزايد اعت

األمر الذي يصب في النهاية في خدمة صناعة  ؛تصل من خاللها لجماهير متنوعة ومختلفة اليكترونية
 الصحافة ومؤسساتها.

 Gary B. Hirsch: A Strategy Simulator For Newspaper: Overcomingدراسة - ٢
"Silos" To Do Whole - Enterprise Planning, 2009. : حول تأثير التطورات

وقد سعت هذه  ،النمذجة الرياضية في تخطيط المشروعات الصحفية اليبالتكنولوجية في استخدام أس
 ،"الرياضية النمذجة" آلية خدامتالصحفية، باس  اإلدارةتصور بديل لنموذج جديد في  طرح إلىالدراسة 

الصحف وتحقيق االستفادة المثلى من التطور التكنولوجي  إداراتعمل  اليببهدف تطوير أس
وقد قام الباحث بطرح هذا التصور النظري على عدد من مديري  ،المتاحة ليكترونيةوالخدمات اال

اتهم حول أهمية وجدوى لمعرفة تصور ،الصحف الصادرة والباحثين في مدينتي كراكاس وميامي
مديري الصحف لم يحققوا االستفادة المثلى من التطورات  أن إلىوقد توصلت الدراسة  ،تطبيقه

 صدارفي إ التوسع إلىحيث عمدوا  ،أعمالهم إدارةتخطيطهم وتنظيم و اليبالتكنولوجية الراهنة في أس
ون األخذ في االعتبار تطبيق د ،من نفس الصحف المطبوعة التي يصدرونها اليكترونيةنسخ وطبعات 

وذلك ضمانا لمواجهة  ،تنويع المنتج وطبيعة الخدمات المقدمة لىاستراتيجة بديلة تستند في األساس إ
 اليبالنظر في أس عادةأكد الباحث في دراسته أهمية إ وقد ،العائدات نخفاضاألزمة االقتصادية وا

نترنت في تحقيق نموذج سوقي تكاملي وليس من تكنولوجيا اال االستفادةو ،السوق تخطيطو اإلدارة
االستغالل  ضرورة إلىفقدت صناعة الصحافة جدواها االقتصادية. وقد انتهت الدراسة  الوإ ،تنافسيا

من  ،المؤسسات الصحفية إدارةتنظيم و عادةالتكنولوجية الراهنة في إ لتطوراتوا مكاناتاألمثل لإل
متعددة  إعالميةالتي تقدم خدمات  ،سات المتكاملةالمؤس نمط إلىخالل تحويل هذه المؤسسات 

الصحف والمواقع  صدارمرورا بإ ،الصحف والمجالت المطبوعة صدارمن خالل إ ،ومتنوعة
لضمان السيطرة على  ،والتليفزيونية ذاعيةوانتهاء بتأسيس وبث القنوات والمحطات اإل ليكترونية،اال

 المرتفعة. الثابتةاإلنتاج  اليفتكتقلبات السوق والحد من  هةوضمان مواج ،السوق

 Shashnak Saksena: U.S Newspaper And The Development Of Onlineدراسة - ٣
Editions, 2010. : تصورات عينة من مديري الصحف   رصد إلىوقد سعت هذه الدراسة

 ،المتوسطواستراتيجيات عملها في المستقبل القريب و اإلدارة اليبحول رؤيتهم لتطوير أس ،األمريكية
 ،الجديدة والثورة التكنولوجية الراهنة اليةفي مواجهة التطورات التكنولوجية التي تفرضها البيئة االتص
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التي تصدر في  قليميةوذلك من خالل دراسة مسحية على عينة  من مديري عدد من الصحف اإل
صغرى يتراوح  والتي تتراوح بين صحف ،واليات الجنوب الغربي بالواليات المتحدة األمريكية

 ٥٠٠ إلى ٢٥٠وصحف متوسطة يتراوح توزيعها ما بين  ،ألف ٢٥٠ إلىألف  ١٠٠توزيعها ما بين 
 أن إلىوقد انتهت نتائج الدراسة  ،ألف نسخة ٥٠٠وصحف كبرى يزيد توزيعها عن  ،ألف نسخة

 بنيت إلى ،في مواجهة الضغوط والتحديات ،التطورات التكنولوجية الراهنة دفعت مديري الصحف
للصحف  اليكترونيةطبعات  صدارمن االنترنت في إ االستفادةو ،الحديثة والطباعةاإلنتاج  ياتكنولوج
 ،والتحريرية عالنيةوتسويق الخدمات اإل ليكترونيالتوجه نحو التوسع في النشر اال وزيادة ة،المطبوع

ى كانت أكثر قدرة الصحف الكبر أن إلىوخدمات تطبيقات المعلومات المختلفة، وانتهت الدراسة 
 وأسبق من الصحف المتوسطة والصغرى في تبني التكنولوجيا واالستفادة منها. 

بالواليات المتحدة قد حققت استفادة كبرى  يأكدت النتائج أن الصحافة في الجنوب الغرب وقد
تمدة على التقييم المع آلياتالعمل واإلنتاج والرقابة على األداء و اليبمن التكنولوجيا في تطوير أس

وكذلك في  ،مراقبة السوق اليبوأس ،تطوير غرف األخبار الومن ذلك على سبيل المث لي،الحاسب اآل
 ،cross- departmental teamالعمل الرئيسية  غرفو ،تأسيس فرق عمل مشتركة بين األقسام

ل من خال يهاقاعدة قرائها ومشتركيها ومعلن سعأن تو اعتكما أن هذه الصحف استط ،وغيرها
 ومن خالل تطوير الخدمات والمنتج الصحفي المقدم. ،الطبعات الفورية

 Dilek Penpece: Development Of Communication Technology Inدراسة - ٤
Turkey, 2010.  :أهم مؤشرات التطور التي أصابت المجتمع  تحليل إلىسعت هذه الدراسة  وقد

من خالل  ،وثورتها الراهنة لمعلوماتجيا االتصال وانتيجة تزايد االستفادة من توظيف تكنولو ؛التركي
 أن إلىوقد توصلت الدراسة  ،دراسة وتحليل عدد من القطاعات من بينها قطاع صناعة الصحافة

ومن أبرز  ،كبير من هذه التطورات التكنولوجية حد إلىصناعة الصحافة في تركيا قد استفادت 
 ،المختلفة الصحفياإلنتاج  مراحل جميعلوجيا في التوسع الرهيب في توظيف التكنو ،مؤشرات ذلك

مستوى الخدمات المقدمة للقراء  تحسين إلى ضافةباإل ،تدفق العمل اليبوأس اإلدارةنظم  تطويرو
قاعدة السوق  توسيعو ليكتروني،المتاحة لشبكة االنترنت في النشر اال مكاناتواستغالل اإل ،والمعلنين
الثورة التكنولوجية الراهنة قد أثرت بشكل كبير في نمو حجم  أن إلىوقد انتهت الدراسة  ،الصحفية

االقتصادية التي تعيشها هذه  وبالرغم من األزمة ظائفها،و تحسين إلىوأدت  ،صناعة الصحافة
تكنولوجيا االتصال في الحفاظ  همؤكد على الدور المهم الذي تؤدي نمازال ثمة رها نهفإ ،الصناعة
التطورات التكنولوجية والضغوط  أن إلىوانتهت الدراسة  ،ا وليس العكسالصناعة وتطويره ذهعلى ه
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بتغيير  الصحفيةالمؤسسات والمشروعات  إدارة قيام إلىقد أدت  ،التي فرضتها على صناعة الصحافة
تستطيع من  ،أكثر تطورا اليبواستبدالها بأس ،التقليدية اإلدارة اليبوتطوير استراتيجيات السوق وأس

  المختلفة. عالمبين وسائل اإل لةالمنافسة الهائ تومواجهة تحديا ،ية احتياجات السوقخاللها تلب

 Amber Hensley: Identity Fallout: The Draining Effects ofدراسة - ٥
Technological And Economic Change on Newspaper Journalist, 2011. :

ت الصحفيين األمريكيين إزاء التحوالت على تصورات واتجاها التعرف إلىوقد سعت هذه الدراسة 
 نتاجاالتصال والمعلومات واإل اوتكنولوجي ،الرهيبة التي شهدتها اقتصاديات المؤسسات الصحفية

مؤداها أن التحوالت الراهنة التي شهدتها  ة،انطلقت الدراسة من فرضية رئيس قدو ،المستخدمة
 ،لبيا وبدرجة كبيرة في أوضاع الصحفيينقد أثرت س يمؤسسات صناعة الصحافة في الغرب األمريك

دراسة مسحية على عينة  جراءالباحث بإ موقد قا ،حققتها التي الكثيرة يجابيةبالرغم من الجوانب اإل
وقد توصلت الدراسة  ،عشوائية من الصحفيين الذين يمارسون المهنة كامل الوقت ومنذ فترة مناسبة

وفي تجويد المنتج  نتاجية،أسهمت في زيادة معدالت اإلقد  هنةالتطورات التكنولوجية الرا أن إلى
أنها قد أضرت  الإ اإلدارة،التنظيم و اليبالعمل وتطوير أس اليبوفي تحسين أس ،الصحفية اتوالخدم

كما أثرت  عالنات،التي تحققها من التوزيع واإل يراداتالمؤسسات الصحفية وبمعدالت اإل اتباقتصادي
نتيجة  ،األعباء المهنية زيادة إلىبالشكل الذي أدى  تخفيضها إلىوأدت  ،في حجم العمالة المستخدمة

في المؤسسات  فيينالصح أن إلىوانتهت الدراسة  ،تخفيض النفقات وترشيد موازنات الصحف
أفضل من غيرهم في المؤسسات المتوسطة  ،مهنية واقتصادية أوضاعب يتمتعونالصحفية الكبرى 

لوجية والضغوط االقتصادية التي تواجهها صناعة الصحافة أصبحتا التطورات التكنو أنو ،والصغرى
وأن ثمة عالقة قوية أصبحت تربط بين هذين  ،اللذين تواجهما هذه الصناعة نالتحدييين الرئيسي

للحديث عن أي تطورات تكنولوجية في صناعة  مكانيةفال إ ،الجديدة اليةالمتغيرين في البيئة االتص
وال اقتصاديات قوية دون تعظيم االستفادة من  ،باح واقتصاديات قويةالصحافة دون موارد وأر

 التطورات التكنولوجية في تطوير جوانب الصناعة ومتطلبات األسواق الجديدة الناشئة.

 Tendai Chari: New Communication Technologies and Journalismدراسة - ٦
Ethics in Zimbabwe: Practices and Malpractices, 2013.  :هذه وقد تطرقت 

التي أفرزتها تكنولوجيا  والسلبية، يجابيةوتحليل أهم التأثيرات اإل وتوصيف رصد إلىالدراسة 
 جراءوذلك من خالل إ ،الصحفية في زيمبابوي مارسةالم واقعاالتصال والمعلومات الحديثة في 

وعلى عينة من  ليكترونية،دراسة مسحية مقارنة على عدد من الصحف المطبوعة والصحف اال
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تزايد اعتماد الصحف في زيمبابوي على  أن إلىوقد توصلت الدراسة  ،الصحفيين العاملين بها
كبير من  عدد عليهقد ترتب  نتاجها،في مختلف مراحل إ ،تكنولوجيا االتصال والمعلومات الحديثة

جودة مستوى الخدمات كفاءة و  وزيادةأهمها زيادة معدالت اإلنتاج  يجابية،والجوانب اإل راتالتأثي
 اليبنحو األخذ باألس اإلدارةوزيادة اتجاه  ،المقدمة للقراء والمعلنين، وكذلك تطوير بيئة ومناخ العمل

أنه بالرغم من ذلك فقد ذكرت نسبة ال يستهان  الإ ،جوانب العمل إدارةو اإلنتاجالحديثة في التنظيم و
أن تزايد االعتماد على تكنولوجيا االتصال  ،ةمن الصحفيين عينة الدراس %٨٠بها من العينة بلغت 

بالقواعد المهنية  خاللواإل ،األداء تنميط عليهالمختلفة ترتب  الصحفيوالمعلومات في مراحل اإلنتاج 
عن مصادر المعلومات والبيانات وتصحيح الوقائع  فصاحمثل قواعد الدقة واإل ،المألوفة والمرعية

وقد اتفقت  ،والتهويل ثارةر ظاهرة إعادة إنتاج المحتوى وظاهرة اإلكما ترتب على ذلك انتشا ،الزائفة
 ليكترونيةنسبة كبيرة من المبحوثين على أن هذه التأثيرات السلبية تبدو أكثر وضوحا في الصحف اال

ال تؤثر فقط  لحديثةالتكنولوجيا ا أن إلىوانتهت الدراسة  ،بشكل يفوق مثيالتها في الصحف المطبوعة
واقع  أنو ،العمل وبيئته إدارة أساليبالصحفية داخل غرف األخبار وإنما في  اتالممارسفي 

يعكس حالة من الفوضى نتيجة غياب المعايير والقيم  ليكترونيةالممارسة الصحفية في الصحف اال
وأن هذه الممارسات مازالت من أكثر  ،والمواثيق األخالقية لهذا النمط من الصحافة المستحدثة

مهمة البد  شكاليةوهي إ ،عوامل التي تؤثر في مصداقية هذه الصحافة لدى القراء والمعلنيناألسباب وال
 من الوقوف أمامها واالستفادة من تداعياتها ونتائجها.

 Geetika And Rajesh Tripathi: ICT And Strategic Productدراسة - ٧
Management: A Case Study Of Newspaper Industry, 2013.  :ت هذه وقد سع

االتصال والمعلومات في  كنولوجياوتوصيف وتحليل أثر التطورات الراهنة في ت رصد إلىالدراسة 
وذلك من  عليه،وأهم التحديات المترتبة  ؤشراتهوتحليل عناصر التطور وم ،الصحافة في الهند صناعة

 ليكترونية،ة االخالل تحليل األوضاع السائدة في سوق صناعة الصحافة التقليدية المطبوعة والصحاف
 الىأهمها أن التطورات التي شهدتها الهند في مج ،من النتائج مجموعة إلىوقد انتهت الدراسة 

 دةكبير من خالل زيا حد إلىصناعة الصحافة  تطور إلىاالتصال والمعلومات قد أدت  تكنولوجيا
وتوسيع أسواقها  ،للصحف ليكترونيالنشر اال تاحةوإ اليف،وخفض التك اإلنتاجيةوزيادة  ،جودة المنتج

ومن خالل  عالن،عمليات التسويق واإل فيباالستفادة من التكنولوجيا الحديثة  عالنية،الشرائية واإل
ومن بينها القدرة على  ،توظيفها في تطوير جودة المنتج والخدمات المقدمة والوظائف التي تؤديها

هذه  أن إلى أيضاوقد انتهت الدراسة  ،اتهموأولوي تماماتهمالتواصل مع الجماهير والقراء ودراسة اه
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الهندية  ليكترونيةاال صحفمعدالت نمو ال تزايد إلىالتطورات التي شهدتها صناعة الصحافة قد أدت 
حيث قد بلغ عدد المستخدمين للصحف  ،وحتى اآلن ٢٠٠٧خالل الفترة من  %١٣.٥بمعدل بلغ 
مؤسسات الصحافة  قيام إلىدت هذه التطورات كما أ ،مليون مستخدم ٦٦.٣ ليكترونيةوالمواقع اال

  .داريةالتقليدية بتطوير استراتيجاتها التسويقية واإل

 Eric L. White: New Media In the Newsroom: A Survey of Localدراسة - ٨
Journalists And Their Manager On The Use Of Social Media As Reporting 

Tools, 2013. :في غرف األخبار  ،كأدوات للتغطية ،الجديدة عالمسائل اإلو حول "استخدامات
الصادرة من الهيئات  حصاءاتحيث أكدت نتائج هذه الدراسة أن كل التقارير واإل ،بالصحف األمريكية

 %٨٠تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن  ،والمراكز المعتبرة في الواليات المتحدة مثل مؤسسة نيلسن
العالم يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي وفي مقدمتها الفيس بوك االنترنت حول  يمن مستخدم

الذي يتلقاه  خبارياإل المحتوىإجمالى  من %٩ أن إلىكما أشارت نتائج الدراسات  ،وتويتر
روابط  إليهاالمستخدمون لالنترنت وشبكات التواصل االجتماعي يأتي عبر التوصيات التي تشير 

منه الختبار هذه الفرضية  حاولةوقد قام الباحث في م ،هذه الشبكاتاألخبار التي يتم نشرها على 
ومديري الصحف والقنوات  عالميينمفردة من الصحفيين  واإل ٢٦٩ بلغتدراسة على عينة  جراءبإ

الصحف التقليدية  هذهبهدف التعرف على حدود ومدى استفادة غرف األخبار من  ؛التليفزيونية المحلية
 وقد ،وكذلك مدى وحدود االستفادة منها على المستوى التنظيمي ،جتماعيمن شبكات التواصل اال

منافستها  إطارالتقليدية في  عالمأبرزها أن وسائل اإل ،مهمة من النتائج مجموعة إلىتوصلت الدراسة 
وبدأت تعتمد على شبكات التواصل  نتاجها،عملها وإ اليببدأت تطور من أس ليكترونيةمع الوسائل اال

ويتعلق بإنشاء الصفحات الخاصة للوسائل  ،المستوى األول تنظيمي ،عي على أكثر من مستوىاالجتما
وكذلك مراقبة تدفق األخبار  ،وتسويق المحتوى الرقمي المنشور من خاللها ،على الشبكة عالميةاإل
الشبكات كمصادر  ذهاستخدام ه خاللمن  ،والثاني وهوإعالمي ومهني ،التفاعل معها آلياتو

 استخدامها إلى ضافةباإل ،والتحليالت ووسيلة للتواصل مع المصادر المختلفة راءومات واآلللمعل
 أنإلى  أيضاوقد انتهت النتائج  ،اهتماماته جندةتوجهات الرأي العام المحلي وأ بعةلمتا آليةكوسيلة و

 سعالتو أنو ،حفقنوات التليفزيون المحلي في الواليات المتحدة أكثر استخداما لهذه الشبكات من الص
المستخدمين بوسائل  طوفي زيادة رب اليف،في االعتماد على هذه الشبكات قد أسهم في تقليل التك

 خدماتها. تسويقاالعالم و
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 Bruce Garrison: Lost In Transition: Managing Convergence atدراسة - ٩
Regional Newspaper, 2012.  :لراهنة في البيئة وقد تناولت هذه الدراسة أثر التحوالت ا

والناشئة عن التحديات التكنولوجية التي أفرزتها ثورتا االتصاالت وتكنولوجيا  ،الجديدة اليةاالتص
 االنترنت،مقدمتها ظهور  فيو ،وذلك من خالل قياس أثر هذه الضغوط التكنولوجية ،المعلومات
في  اإلدارة استراتيجياتحف وفي اقتصاديات الص ،قوي وبديل للصحافة التقليدية  اليكترونيكمنافس 

 ،وقد انطلقت هذه الدراسة من نتائج الكثير من الدراسات المهمة ،التعامل مع هذه التحوالت الكبرى
وأبرز التحديات  ،خاصة تلك التي اهتمت بأوضاع الصحافة اإلقليمية في المجتمعات المختلفة

الصحف اإلقليمية في الدول  أن ىإلوقد أشارت كثير من هذه الدراسات  ،والضغوط التي تواجهها
وهي  ،بانتشار واسع ومكانة متميزة في سوق الصحافة قليميةالكبرى التي تتمتع صحفها اإل وبيةاألور

قد بدأت صحفها الشهيرة والمتميزة وذات السمعة  ،وأسبانيا وهولندا يطاليابريطانيا وفرنسا وألمانيا وإ
تراوحت خالل الفترة من  ،مرتفعة من معدالت توزيعها نتيجة هذه التحوالت تفقد نسبة ،التاريخية

 منبنسبة أكبر  عالناتهاكما تراجعت إ ،%١٥ إلىما بين نصف في المائة  ،٢٠١١وحتى  ١٩٩٦
معدل سيطرة الصحف المحلية األمريكية على األسواق  تراجع إلىكما أشارت النتائج أيضا  ،ذلك

وكذلك  ،خالل نفس الفترة %٤٥ إلىتوزيع الصحف من حجم السوق الكلي ل %٧٤من نسبة  ،السائدة
 إلىوهي النتائج التي دفعت الباحث  ،متقاربة بدراجاتتراجعت العائدات المتحققة من اإلعالنات 

الصحافة اإلقليمية تواجه  أن إلى خرأو بآ بشكلهذه الفرضيات والحقائق التي تشير  ختبارا محاولة
 هنة. نتيجة لمرحلة التحول الرا ؛أزمة بقاء

دراسة مسحية على عينة من غرف األخبار بالصحف  جراءقام الباحث بإ ،أهداف الدراسة ولتحقيق
 رلدراسة هذه التحوالت التي شهدتها غرف األخبا إليها؛ شارةاإلقليمية في الدول الست األوروبية السابق اإل

  وتأثيراتها المختلفة. 

ا: أن الصحف اإلقليمية في المجتمعات األوروبية من النتائج أهمه مجموعة إلىانتهت الدراسة  وقد
كانت قد بدأت تفقد  ،قبل توجهها لألخذ بمفاهيم ومتطلبات التحول واالندماج ،عينة الدراسة ،المختلفة

وبدأت  ليكترونية،لصالح الصحف والمواقع اال ،كبير على أسواقها الشرائية واإلعالنية حد إلىسيطرتها 
أنماط التكنولوجا المختلفة والتوسع في  وتبنياألمر الذي دفعها نحو التحول  ؛دةتواجه أزمات اقتصادية حا

القيادات الصحفية المبحوثة أن الصحف بدأت  رؤيةوأكدت نتائج الدراسة وفقا ل ليكتروني،عمليات النشر اال
 يكترونية،االلتستعيد مكانتها وسيطرتها على األسواق من خالل زيادة األرباح المتحققة من اإلعالنات 

ونتيجة للحفاظ على القراء وتحقيق نوع من التكامل بين الصحف المطبوعة والصحف والمواقع 
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 اإلدارة نظمدورا مهما في تطوير  تالتطورات التكنولوجية أد أن إلىكما انتهت الدراسة  ،لها ليكترونيةاال
 العمل الصحفي.التنظيمي وبيئة  خدورا واضحا في تطوير المنا تكما أد ،العمل ساليبوأ

 Olesya Kravchuk: Change In Journalistic Practices In the Age ofدراسة - ١٠
Global Networked Technologies, 2013. : وقد استهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر

 آلياتو اليبالتحوالت التي ترتبت على زيادة التوجه نحو التحول في بيئة العمل الصحفي وتطبيق أس
والتعرف على حدود استفادة  ليكترونية،الصحفية في الصحف المطبوعة واال الممارسةفي  ،اجيةاالندم

خاصة شبكات التواصل  ،الوسائل التقليدية من الثورة التكنولوجية الراهنة وتطبيقاتها المختلفة
أبرزها أن  ،من النتائج المهمة مجموعة إلىاالجتماعي. وقد توصل الباحث من خالل دراسته 

وخاصة  ،وكذلك قنوات التليفزيون المحلية ،صحف والمجالت المطبوعة في الواليات المتحدةال
 ،وتوظيف شبكات التواصل االجتماعي استخدام إلىبدأت تميل بشكل كبير ومتزايد  ،اإلخبارية منها

 أن إلىحيث أشارت نتائج الدراسة  عالناتها،في تسويق خدماتها وإ ،مثل الفيس بوك وتويتر ويوتيوب
وأصبحت تنشر له  اليوتيوب،يقدم في القنوات التليفزيونية أصبح يتاح على  مامن إجمالى  %٩٩

الوسائل  هذه أن إلىالنتائج  أشارتكما  ،روابط وإشارات توضيحية على شبكات الفيس بوك وتويتر
 عليقاتت كوسائل مساعدة في التعرف على األخبار ومتابعة جتماعيةتعتمد على هذه الشبكات اال بدأت

 الشبكات،على صفحاتهم على هذه  ،وقياداتها المومديري وسائل اإلع ين،المشاهير والمسئولين التنفيذي
 حسن إلىوتوجه المؤسسات الصحفية التقليدية  ،وأكدت الدراسة أن التطورات التكنولوجية الراهنة

 داريةى المستويات اإلأسهم في تطور أداء هذه المؤسسات عل ،منها االستفادةاستغاللها وتعظيم 
 اليةوكذلك في تطور نموذج االتصال التقليدي الذي استمر يسود البيئة االتص ،واالقتصادية والمهنية

على أداء وسائل  لرقابةالجماهير في ا عليةفا زيادة من عليهبما ترتب  ،من الزمن االقديمة عقود
 أن إلىوانتهت الدراسة  ،ى اإلعالميالمحتو نتاجفي رسم وتوجيه سياساتها وإ المشاركةاإلعالم و

 ،قدرات ومهارات الصحفيين في جمع األخبار وتحليلها تطور إلىالتطورات التكنولوجية الراهنة أدت 
وظائف جديدة لم تكن  ظهور إلىكما أدى تزايد إقبال الجمهور والمستخدمين على الشبكات االجتماعية 

 ومراقب الشبكات وغيرها.  جتماعية،ت االمواد الشبكا محررمثل وظيفة  ،معروفة من قبل

 N. Ram:The Changing Role Of the News Media In Contemporaryدراسة - ١١
India, 2012. :اليةوقد استهدفت هذه الدراسة رصد وتوصيف أثر التحوالت في البيئة االتص 

وذلك من خالل  ،هاتهاعلى أوضاع الصحاف الهندية وتوج ،نتيجة الثورة التكنولوجية الراهنة ،الجديدة
وقد  دارية،التي شهدتها صناعة الصحافة هناك وتداعياتها االقتصادية واإل ،تحليل مؤشرات التحول
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كبير نفس أوضاعها في  حد إلىأوضاع الصحافة في الهند تشبه  أن إلىانتهى الباحث في دراسته 
ن تراجع عائدات التوزيع الناشئة ع ،من حيث طبيعة األزمات االقتصادية ،مختلف مناطق العالم

هيكل السوق التقليدية نتيجة النمو  ختاللوكذلك نتيجة ال ،واإلعالنات واألرباح المتحققة منهما
وأكد الباحث أن  ،الفورية وغير الفورية ليكترونية،في الصحف والمواقع والخدمات اال دالمضطر

لذي طرحه أحد مؤتمرات ا التوصيف إلىالوضع الراهن في المجتمع العالمي المعاصر أقرب 
مؤسسات  أن إلىحيث انتهى هذا المؤتمر  ،٢٠١١عن مستقبل صناعة الصحافة في عام  اليونسكو

والذي  ،Global Media Scenario عليهصناعة الصحافة في العالم تتجه نحو تطبيق ما أطلق 
من خالل تطبيق  ،ولبمقتضاه تتوجه صناعة الصحافة التقليدية نحو تبني مفاهيم وقيم ومتطلبات التح

وتطويع  ،يتم بمقتضاها االستجابة لمتطلبات السوق وضغوط الثورة التكنولوجية ،استراتيجية تكاملية
وإعادة هيكلة سوق صناعة الصحافة ليصبح سوقين متقاطعين ومتكاملين للصحف المطبوعة 

بدأت  ،صة الكبرى منهاخا ،وقد أكد الباحث في نتائج دراسته أن الصحف الهندية ،معا ليكترونيةواال
وأنها استطاعت بفضل هذا التوجه أن تحقق قدرا من التوازن  ،تتوسع في تطبيق هذا النموذج الكوني

 .ليكترونيةوأن تجذب فئات جديدة من القراء والمعلنين والمستهلكين للخدمات اال ،السوقي

رغم كونها  ،م دول العالمنتائج الدراسة أن التطورات الراهنة التي شهدتها الصحف في معظ وتؤكد
إال أنها قد صاحبها كثير من الممارسات والظواهر السلبية التي  ،كفاءة األداء تمعدال زيادة إلىقد أدت 

التزامها بالمسئولية االجتماعية  تراجع إلىوأدت  ،أخلت بالقيم والمعايير المهنية لصحافة عصر المعلومات
  تجاه القراء وقضايا المجتمع.

يستطيع بكل سهولة أن يتبين أن ثمة  ،المتأمل لهذا التراث والتراكم المعرفي الهائل نأ والحقيقة
 ،على المستويين الكمي والكيفي ،درجة من النضوج والتطور قد أصابت هذا الحقل من الدراسات اإلعالمية

الحقل قد شهد  أن هذا ،إذ تؤكد مؤشرات ونتائج تحليل العشرات من الدراسات التي قام الباحث بمراجعتها
  الفكرية والمعرفية وحدوده النظرية والمنهجية. إسهاماتهفي أجندة قضاياه وأولوياته و ةنقلة نوعي

وفيما يلي سوف نستعرض أهم هذه المؤشرات من واقع رؤيتنا التحليلية النقدية للدراسات التي 
  ها التي انتهت عندها:ونتائجها وحدود إليهاالتي تطرقت  الياتخضعت للتحليل والمراجعة واإلشك

نتائج تحليل األطروحات الرئيسية المركزية المهيمنة على الخطاب األكاديمي المنشغل بهذا  تشير -
أن ثمة تغيرا وتحوال كبيرا  ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها إدارة راساتالحقل من حقول د

التأثيرات المتوقعة  المركزية التي سادت خطاب الباحثين بشأن اتوواضحا في طبيعة األطروح
حيث سادت الدراسات القديمة نسبيا  ،والمستقبلية للتكنولوجيا الحديثة على مستقبل صناعة الصحافة
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قوامها أن التطورات  ،أطروحة مركزية ٢٠٠٨خالل الفترة من منتصف التسعينيات وحتى 
صناعة  انقراض إلىتؤدي  وفس ،االتصاالت والمعلومات تكنولوجيا الىفي مج ةالراهن التكنولوجية

 محلها، -وأشكالها المختلفة  بتطبيقاتها - ليكترونيةاال لصحافةوحلول ا ،الصحافة التقليدية المطبوعة
على فكر القائمين على  ،وهي أطروحة عززها في ذلك الوقت سيادة أو سيطرة رؤية أحادية هيمنت

قوامها أنه  ،باستثناءات محدودة الإ ،أنفسهم الباحثينالمؤسسات والمشروعات اإلعالمية و إدارةشئون و
صناعة الصحافة التقليدية واستمرارها وتطورها في ظل تطور البديل والمنافس  لبقاءال سبيل 

لتطور وسائل اإلعالم  يمتناسين الدرس التاريخ ،وكأن في وجود هذا فناء لذاك ،التكنولوجي القوي
من تكاملية الوسائل  األمر إليهر ما ينتهى بقد ،وعدم حلول وسيلة محل األخرى ،المختلفة من قبل

ومقتضيات المرحلة الجديدة من  لمتطلباتوإعادة هيكلة األسواق وتطوير وظائف كل وسيلة وفقا 
  التطور. 

في الخطاب  اثمة تطور أن إلىنتائج تحليل الدراسات واألطروحات المركزية السائدة بها  وتشير -
صناعة  واقع أنالتي فرضتها التطورات التكنولوجية الراهنة بش اليةاألكاديمي الغربي تجاه هذه اإلشك

في أطروحاته المركزية المهيمنة على  ،حيث انتهى الخطاب األكاديمي الغربي ،الصحافة ومستقبلها
التحديات والضغوط الهائلة التي تواجهها صناعة  أن إلى األكاديمي،النسبة الغالبة من هذا اإلنتاج 

تفرض على المؤسسات الصحفية واإلعالمية  ،عة الصحافة على وجه الخصوصوصنا ،اإلعالم عامة
من خالل االستفادة من التطورات التكنولوجية  ،إعادة النظر في بنيتها وهياكلها التنظيمية والتمويلية

وطباعتها  حفمن مجرد مؤسسات إلصدار الص ،في تحويل المؤسسات الصحفية واإلعالمية ،الراهنة
 ،منتجة للمعلومات مؤسسات إلى ،والتليفزيونية ذاعيةالمحطات اإل إدارةلبث القنوات و أو ،وتسويقها

التي  ،المؤسسات التكاملية نمط إلىتتحول هذه المؤسسات  بحيث ،متعددة ومتنوعة إعالميةومنصات 
 اليكترونية،وتصدر صحفا ومواقع وبوابات  ،تصدر صحفا وتبث وتدير محطات إذاعية وتليفزيونية

تضمن به عوائد  ،قدرا من االستثمار في مجاالت تكنولوجيا االتصال والمعلومات تمارس أنهاهم واأل
المؤسسات  إدارةالنسبة الغالبة من الباحثين والقائمين على شئون  توافق إلىوانتهت الدراسات  ،إضافية

الضمانة  صفهبوعلى هذا التوجه الفكري والمهني  ،في المجتمعات المتقدمة ،الصحفية واإلعالمية
 وحماية صناعة الصحافة من تقلباتها وضغوطها. ،وتنظيمها الميةإلعادة هيكلة السوق اإلع ةالرئيس

هذه  دراساتالتي انشغلت بها  ةالرئيس الياتانتهت نتائج تحليل األطروحات والنتائج واإلشك كما -
والمجاالت  الياتواإلشكثمة درجة من التطور في القضايا  أن إلى ،المجال الحيوي الموضوعي المهم

المعاصرة في  االتجاهاتحيث تجاوزت الدراسات و وأولوياتهم،حظيت باهتمام الباحثين  التي البحثية،
التي كانت تركز على دور التكنولوجيا المتطورة في عمليات  ،هذا الحقل االهتمامات التقليدية القديمة
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وفي استخدامات الصحفيين لهذه  سويق،والتاإلعالنات  إداراتسواء في المطابع أو  ،اإلنتاج
المرتبطة بالتحول نحو صحافة عصر  والمتطلبات ،في العمل الصحفي والمهارات التكنولوجيا
باألبعاد التنظيمية واالقتصادية المترتبة على التطورات  هتماماال تزايد إلى ،وغيرها ،المعلومات

في إعادة هيكلة  ،من هذه الثورة التكنولوجية وكيفية تحقيق االستفادة القصوى ،التكنولوجية الحديثة
 ،تنظيم العمل اليبوفلسفة وأس ،السائدة داريةالنظم اإل بنيةوفي تطوير  ،وفي تعظيم اإليرادت ،األسواق

والمزيد من  المزيد إلىوتحتاج  ،وتمثل إضافة حقيقية لهذا التخصص ،وهي مجاالت شديدة األهمية
 منها على المستويين األكاديمي والتطبيقي.التي يمكن االستفادة  ،الدراسات

ثمة اهتماما كبيرا ومتزايدا  أن إلى ،المركزية هاانتهت نتائج تحليل هذه الدراسات وأطروحات كما -
واالقتصادية  داريةاالستراتيجيات اإل وتطورالمنافسة  أسواقالتطورات التكنولوجية في  أثر اتبدراس

وكذلك تزايد  ،ضمان القدرة على البقاء والصمود والمنافسةل ؛التي تتبناها المؤسسات اإلعالمية
على صعيد  ،الذي تشهده أسواقها تزايدوالنمو الم ليكترونيةاالهتمام بدراسات اقتصاديات الصحف اال

على الحصول على  وقدرتهاأو على صعيد سوق اإلعالنات  ،المستخدمين والخدمات التي يتلقونها
مدى  أي إلىوهي مؤشرات تعكس  ،إلنفاق القومي على اإلعالنفرص وأنصبة متزايدة من حجم ا

التي يشهدها  الياتواضحة على مواكبة أهم التطورات واإلشك قدرةالتخصص من تطور و هذا صلو
 واقع صناعة الصحافة ومستقبلها.

 ،الباحثين في المجتمعات الغربية المتقدمة بيننتائج التحليل وجود درجة واضحة من التباين  وتكشف -
مثل تركيا  ،من الباحثين في الدول األقل تقدما نظرائهمو ،مثل الواليات المتحدة ودول أوروبا الغربية

التي  هتماماتاال وأجندة الياتمن حيث طبيعة اإلشك ،وغيرها اليونانوالهند وزيمبابوي و وماليزيا
األمريكي يأتون في  غربحيث تؤكد النتائج أن الباحثين في ال ،تشغل الباحثين في هذه المجتمعات

تطور ونضوج  درجةو ،من حيث درجة انشغالهم بهذا المجال ،صدراة الباحثين في المجتمعات الغربية
وكذلك من حيث قدرتهم على طرح تصورات ونماذج  ،القضايا واإلشكايات البحثية التي يطرحونها

وهي نتائج جميعها تشير في  ،تطبيقية وعملية بديلة تسهم في تطوير واقع صناعة الصحافة ومستقبلها
يشهد  ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها إدارةهذا الحقل من حقول دراسات  أن إلىتحليلها األخير 

  منه في المستقبل القريب. واالستفادة عليهيبشر بتزايد اإلقبال  ،ونضوجا ملحوظا اتطور

  الدراسة ومناقشة نتائجها العامة: خاتمة

 الحديثة  االتجاهاتأو  ،القديم منه ،عة التراث العلمي السابقأن أي محاولة لمراج الشك
 أكاديميا،تتجلى في صياغته وتكوينه وصقله  ،بقدر ما تمثل من قيمة حقيقية مضافة للباحث ،والمعاصرة
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 ،بالعلم والمعرفة اإلنسانية عامة رتقاءيستهدف اال ،بقدر ما تمثل في األساس اقترابا علميا وفكريا
النمط من الدراسات المهمة  ذاه مثلي إذ ؛على وجه خاص الباحث إليهاديمي الذي ينتمي األك خصصوالت

والمعرفة  العلم إليهفي التعرف على ما وصل  إليها ستنادالتي يمكن اال ،أحد أهم الوسائل المعتبرة
حدود ما منها في تطوير التخصص األكاديمي والتعرف على  ستفادةوفي اال ،اإلنسانية في كافة المجاالت

  المستويات الموضوعية والنظرية والمنهجية. على إليهوصل 

 أهميعد أحد  ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها إدارةأنه بالرغم من أن حقل دراسات  والحقيقة 
وبالرغم من النمو الهائل  ،المدرسة األكاديمية الغربية وإسهاماتفي جذور  ،تاريخيا الممتدة الحقول

شرقا وغربا  ،ات هذا الحقل في كافة المدارس األكاديمية في المجتمعات المعاصرةوالمستمر في دراس
المعنية بتقويم التراث العلمي في هذا المجال  دراساتفإن هذا النمط من ال ،بالرغم من ذلك نهفإ ،وجنوبا

وافر في ظل ت ،يحار ،للدرجة التي جعلت الباحث ،خاصة في المجتمعات الغربية ة،قد شهدت ندرة غريب
وأخذه في  ،إال أنه مما يستوجب ذكره ،بشأن هذا العزوف وتفسيرات ذلك تاحتها،قواعد البيانات وإ

المؤسسات الصحفية  إدارةبدراسات  المعني القسميصدرها  ،أن ثمة تقارير سنوية  دورية عتباراال
من  يتطرق ،ألمريكيةبالواليات المتحدة ا تصالالصحافة وعلوم اال عليمت لهيئةالتابع  ،واقتصادياتها

الدراسات التي تنتمي لهذا الحقل سنويا وحدودها الموضوعية  ومؤشراتخاللها الستعراض نتائج 
وربما ال  ،وتفتقد للرؤية التحليلية المتعمقة ،المؤسسي الطابعوإن كانت تقارير يغلب عليها  ،والمعرفية

وهي  ،اهتمامها وأولوياتالمنشورة الوصف الببليوجرافي للدراسات  ،تتجاوز في كثير من الحاالت
 هذا الحقل. إطارالنمط من الدراسات في   هذامسألة قد يمكن من خاللها تفسير سبب العزوف عن 

 المتقدمةالمجتمعات  فيعلى تراث هذه المدارس األكاديمية  المنفتحفإن الباحث  ،من ذلك وبالرغم 
 ،التي تقدمها هذه المدارس بتياراتها المختلفة سيجد بال أدنى شك أن اإلسهامات المختلفة المعاصرة،و

من تخصصات  ،التخصص الفرعي هذاتمثل قيمة حقيقية لهذا المجال و ،وفي مقدمتها المدرسة األمريكية
فالباحث المتابع لهذا التراث سيدرك منذ الوهلة األولى أن ثمة  ،واإلنسانية جتماعيةاال عرفةاإلعالم والم

لكل منها روادها الذين  ،مجاالت بينية وتخصصات فرعية واضحة إطاري ف هلتصنيف اواضح ااتجاه
وأن هذه  ،ولكل منها أجندتها وأطرها النظرية والمنهجية الياتها،ينشغلون بقضاياها ومجاالتها وإشك

السمة األساسية من سمات هذا التراث قد أفادت الباحث كثيرا في دراساته المعنية بهذا المجال بدءا من 
 المجاالتتحديد  ،إذ استطاع من خالل هذا التصنيف الحاكم والموجه ؛ه للماجستير وحتى اآلنأطروحت
من خالله متابعة كافة  استطاع كما ،وجه الدقة على وأولوياته هتماماتهالتخصص وأجندة ا لهذا ةالرئيس

 والمحتملة. متوقعةال هذا الحقل وتوجهاته ومساراته المستقبلية دهاالتي شه اليةالتجليات والتطورات المتت
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 بأبعاده  ،هذا التخصص إطارانتهى الباحث من خالل دراساته المتعاقبة التي دارت جميعها في  وقد
 تقويم إلىتطرق من خاللهما الباحث  نوآخرها الدراستان اللتا ،الفرعية ومجاالته الموضوعية المختلفة

أوالهما: عناصر ومؤشرات  تناولتوقد  ،تحليلي سياقي مقارن ديمن منظور نق ،هذا التراث ومراجعته
المدرستين األكاديميتين العربية  إطارالمؤسسات الصحفية واقتصادياتها في  إدارةالتطور في دراسات 

 العالمية االتجاهاتاألخيرة التي نحن بصددها اآلن حول  ةوالدراس ،٢٠١١والتي نشرت عام  ،والغربية
 إلى ،سسات الصحفية واقتصادياتها في المجتمعات المتقدمةالمؤ إدارة بحوثفي  والمعاصرة الحديثة
 ،القوية حول اتجاهات وعناصر التطور التي أصابت هذا الحقل والمؤشراتمن النتائج المهمة  الكثير

 والتي يمكن إبراز أهمها فيما يلي:

 على المؤسسات الصحفية واقتصادياتها تطورا هائال إدارةالتراث األكاديمي المعني بمجال  شهد
 إطارأصبح لهذا التخصص في  ،من القرن الماضي ،فمنذ بدايات الستينيات ،المستويين الكمي والكيفي

أن يجعلوا منه تخصصا مستقال قائما  استطاعوا وباحثون، رونالمدرسة األكاديمية الغربية رواد ومنظ
من  ،المجتمعي االعتبارو التقديرو ،أن يكسبوه قدرا متزايدا من القيمة العلمية واألكاديمية اعواواستط ،بذاته

منذ هذه  ةصناعة الصحافة وأزماتها المتعدد هاوالتحديات التي واجهت الياتخالل ربطه بالقضايا واإلشك
 وحتى اآلن.  ،المرحلة التاريخية

هذا الحقل بمجاالته  إطارأن التراكم المعرفي واألكاديمي الهائل الذي قدمه الباحثون في  والشك
أفادت الباحثين  طورةأن يؤسس لقاعدة مرجعية متعمقة ومت استطاع قد ،ة والفرعية المختلفةالموضوعي

الباحثين مع مرور  هتمامانتقل ا فقد ،على مستوياته المختلفة ،هذا الحقل المعرفي تطور إلىوأدت  ،كثيرا
التي طرحتها  تواإلشكاليا القضاياضغوط بيئة العمل و فرضتهاالوقت ومع التطورات المتالحقة التي 

 اإلدارة وظائفمثل  ،التقليدية للتخصص القضايامن التركيز على  االنتقال إلى نفسها،الصحافة  صناعة
بقضايا مصادر اإليرادات والتمويل  االنشغال إلى ،وعملياتها في التخطيط والتنظيم والرقابة والقيادة

 جتماعيةاال ومسئوليتها ليتهاصحف واستقالوعالقتها بسياسات تحرير ال ،واقتصاديات المشروعات الصحفية
بعد أن كان ثمة  ،حياة المشروعات الصحفية فيمن أهم الجوانب  بوصفها ،تجاه القراء وقضايا المجتمع

االهتمام  وجدوى الفرعيالمجال  هذا إلى ستعالء،واال والريبة شكتيار من الباحثين ينظرون بعين ال
 ،بقضايا الملكية الصحفية كاديمياالهتمام األ تزايد إلىمر بعد ذلك األ تطورثم  ديميا،به أكا نشغالواال

والتحوالت الرهيبة التي شهدتها صناعة الصحافة في المجتمعات الغربية منذ منتصف السبيعينيات وحتى 
وما  ،التوجه نحو نمط ملكية السالسل واالحتكارات الكبرى وتزايد ،صعيد أنماط ملكية الصحف على ،اآلن

وتنظيم  إدارةالحديثة والمعاصرة في  االتجاهاتبدراسة  مروراو إدارية،بها من تحوالت اقتصادية وارتبط 



 
Arab Media & Society (Issue 23, Winter/Spring 2017) 
 

 ٩١  المؤسسات الصحفية واقتصادياتها: رؤية تحليلية نقدية إدارةوالبيئة التنظيمية الجديدة على أجندة البحث العلمي في حقل دراسات  خباررف األالتحوالت في ثقافة غ تأثير

المحررين والرضا  ليةوعلى استقال ،العمل اليبوتأثيرها على أس ،المؤسسات والمشروعات الصحفية
وتحديات المنافسة  ،الصحافة صناعةبقضايا إعادة  هتماماال تزايد إلىإضافة  ،الوظيفي للعاملين بالمؤسسات

 جياتأثير التطورات التكنولوجية الراهنة التي أفرزتها ثورتا تكنولو دراسة إلىوصوال  عليها،المفروضة 
من خالل دراسة التأثيرات الفنية  ،في واقع صناعة الصحافة ومستقبلها ،االتصاالت والمعلومات

هذه الثورة وحدود االستفادة منه في صناعة  والسوقية التي فرضتها داريةوالتكنولوجية واالقتصادية واإل
تشير  الياتوهي قضايا وإشك ،المخاطر والفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا ومتطلباتها سةودرا ،الصحافة
ثمة تطورا ملحوظا في أجندة أولويات واهتمامات الباحثين في المدارس  أناألخير إلى  ليلهافي تح

 إلىاألمر الذي أدى  ؛والمجاالت الحديثة والمعاصرة التي يفرضها الواقع قضايابال ،األكاديمية المعاصرة
  .الياتمن ارتباطه بالسياق المجتمعي األشمل وما يفرضه من قضايا وإشك مزيد إلىو ،هذا الحقل تطور

 المؤسسات الصحفية إدارةالحديثة في تنظيم و اليباألس أن إلىانتهت نتائج ومؤشرات الدراسة  كما، 
المؤسسات  إداراتليس بفضل  ،في المجتمعات المعاصرة المتقدمة ،تأخذ توجها كونياقد بدأت 

وإنما  ،عملها اليبالصحفية والقائمين على شئونها فقط  وارتباطهم بالشركات المتعددة الجنسيات وأس
وارتباط المؤسسات الصحفية بحركة عولمة  ،بفضل العولمة وتداعياتها االقتصادية والتكنولوجية

 أن إلىحيث انتهت نتائج الدراسات  ،المتقدمة الغربيةسواق وربطها بدول المركز في المجتمعات األ
المؤسسات  إداراتو الغربية،الدراسات األكاديمية  إليهاانتهت  ،وتنظيمية حديثة إداريةثمة نماذج 

وذج األمثل النم بوصفها ،المختلفة المجتمعات إلىبدأ يتم تصديرها  وها،ومخطط ؤهاالصحفية وخبرا
دون مراعاة أي قدر من الخصوصية لصناعة الصحافة واإلعالم في هذه  ،للتطور والمستقبل

وهي عملية  ،قدرة هذه النماذج على تحقيق قدر من النجاح بها لمدى اختبار أدنىحتى  أو ،المجتمعات
 مجال لىإ ،رؤوس األموال العابرة للقوميات بدخول - يفسرها الباحث  كما - تتصل في األساس 

تلك التي  خاصة المعاصرة،االستثمار في صناعة الصحافة واإلعالم في مختلف الدول والمجتمعات 
والنقاد في المجتمع  ينللدرجة التي جعلت الباحث ،واقتصادية جتماعيةتشهد تحوالت سياسية وا

غرب األمريكي  للمؤسسات الصحفية واإلعالمية في ال يقيينالمالك الحق ةاألمريكي يتساءلون عن ماهي
في ظل التوسعات الرهيبة في  عات،المجتم كافة إلىسريعا ما تم تصديرها  اليةوهي إشك ،واألوروبي

  .وفةالسياسية واالقتصادية المعر اوارتباطاته اإلعالمصناعة  الصحافة و أسواق

 ا المدروسة كبير بين الباحثين في أجندة القضاي اتفاق وجود إلىانتهت نتائج ومؤشرات التحليل  كما
المدارس األكاديمية المختلفة بقضية  إطارحيث يتزايد اهتمام الباحثين في  ،وأولويات اهتمامهم بها

وكذلك دراسة  ،مستقبل صناعة الصحافة واألزمات المرتبطة بها وتداعياتها على الواقع الصحفي
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 داريةاإل هياكلهاافة والراهنة في اقتصاديات الصح لتكنولوجيةا لتطوراتأهمية تأثير االنترنت وا
 إداراتواالقتصادية البديلة التي تفرضها هذه التطورات على  اإلداريةواالستراتيجيات  ،والتنظيمية

تزايد االهتمام بدراسة اقتصاديات االنترنت  ذلك إلىيضاف  ،المؤسسات والمشروعات الصحفية
ي يسمح بالحفاظ على صناعة وكيفية تطوير نموذج سوقي تكامل ليكترونية،والمواقع اال حفوالص

وهي نتائج  ،المنافسة ليكترونيةويعظم استفادتها من البدائل والتطبيقات اال ،الصحافة التقليدية
ومؤشرات تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن األجندة البحثية لهذا الحقل من حقول الدراسات اإلعالمية 

 القضايا البحثية الحديثة والمعاصرة.وأنها تعكس أهم التطورات و ،تنحو نحو المستقبل بقوة

 يتأثرون بدرجة  ،نتائج ومؤشرات التحليل أن الباحثين في مجتمعات العالم الناهض والنامي وتبين
وأنهم يمارسون  ،خاصة األمريكية منها ،المدرسة األكاديمية الغربية إطاركبيرة بتوجهات نظرائهم في 

في واقع  ،ينشغلون بدراسة قضايا حداثية جديدة نهمإذ إ ؛قدرا كبيرا من القفز على الواقع وتجاوزه
ويتغافلون في كثير من  ضطراب،اإلصالح فيه قدرا كبيرا من اال اتتشهد عمليات ومسار تمازال

ربما الرتباطها بنقد السلطة السياسية  ،األحيان عن التطرق للقضايا الجوهرية األساسية في هذا المجال
حول مدى  زمنالتي تثير التساؤل األزلي الم اليةوهي اإلشك ،د على ذلكوربما وجود قيو ،ونظم الحكم

االحتفاظ بمسافة بين  على ،خاصة في دول الجنوب والشرق ،قدرة الباحثين في دول العالم المختلفة
االنفتاح على المجتمعات  ضروراتو الياته،خصوصية الذات الحضارية وقضايا المجتمع وإشك

أو تضع  ،وهو ما لم تلمسه هذه الدراسة ،رية المختلفة وتعظيم االستفادة منهاالمتقدمة ومدارسها الفك
 الشرق،في الجنوب و ألكاديميةاألمر الذي جعل من تراث المدارس ا ،قريب أو بعيد من عليهيدها 

قد ال يستطيع  ،موصوال بتراث وتوجهات مجتمعات أخرى واقعه،مقطوع الصلة بماضيه و ،تراثا منبتا
يعيدون النظر  ،وقفة مع الذات ،يقف الباحثون في هذه المدارس لمما  ،وتعظيم االستفادة منهامواكبتها 

 من خاللها في توجهاتهم وأجندتهم البحثية وعالقتها بقضايا واقعهم وسياقاته.

 أنه بالرغم من التطور الهائل الذي شهدته أجندة البحث العلمي  ،نتائج الدراسة ومؤشراتها تؤكد
 ،المدارس األكاديمية المختلفة إطارفي  ،المؤسسات الصحفية واقتصادياتها إدارةفي حقل  ،اإلعالمي

وعلى مستوى النماذج  ،المطروحة على ساحة النقاش األكاديمي الياتعلى مستوى القضايا واإلشك
يدرك دون  ارس،إال أن المدقق في تراث هذه المد وتطبيقها،والتصورات البديلة التي يتم اختبارها 

بتطوير األطر الفلسفية والفكرية والنظرية والمنهجية  ،في أغلبهم ،عدم اهتمام الباحثين ،جهد كبير
والنظريات  المناهجلم تتجاوز حدود  ،فمعظم الدراسات مجرد دراسات وصفية تحليلية ،المستخدمة

درجة من  ودوج ،ةالنهاي في عليهاألمر الذي ترتب  اليبها،ولم تهتم حتى بتطوير أدواتها وأس ،السائدة
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 جرائي،واإل ،ودرجة من الجمود المنهجي ،هذه المدارس إطارالنمطية في األداء البحثي للباحثين في 
األفكار وتكرار الموضوعات  نتاجإ إعادة إلىفي كثير من الحاالت  ،قاد بالضرورة لذياألمر ا

 ختبارة إجراء نفس الدراسات وابإعاد اممثل القي ،ثمة سلوكا بحثيا نبل إ ،النتائج نفس إلىوالوصول 
التي بدأت تؤثر سلبا  ،أصبح يشهد حالة من التزيد والمبالغة ،نتائجها وفروضها، رغم قيمته وأهميته

في المجتمعات  الباحثون إليهاربما  ال ينظر  الية،وهي إشك ،المعاصرة لهذه الدراسات االتجاهاتفي 
 ومدرسة أكاديمية أخرى. ثقافة إلىث المنتمي وإنما يستشعرها الباح ،الغربية على هذا النحو

 المدارس  تراث إليهمقارنة نتائج ما وصل  إطاروفي  ،الدراسة في تحليلها األخير جنتائ تؤكد وأخيرا
بالتراث العلمي الذي  ،األكاديمية المختلفة في المجتمعات الغربية وغيرها من المجتمعات المتقدمة

أننا مازلنا نقف في مرحلة متأخرة من مراحل التطور  ،لعربيةاألكاديمية ا المدرسة إليهانتهت 
بدأت تتبلور  ،صحيح أن ثمة اجتهادات وإرهاصات واضحة ،دراسات هذا الحقل إطارفي  األكاديمي

بنوع من األمل في المستقبل  يبشربما قد  ت،هذا التخصص وغيره من المجاال في ،على استحياء
بهذا المجال  هتماممن عدم اال دامتزاي اأن ثمة قدر ،ال يدع مجاال للشكإال أن الواقع يؤكد بما  ،القريب

ألسباب معلومة  ؛ووجود حالة من العزوف لدى الباحثين عن ارتياده ،البحثي الفرعي ودراساته
المدروسة وعدم وجود تراكم كبير بها على المستوى  الياتهبالضرورة أهمها صعوبة قضاياه وإشك

األساسية  حصاءاتوالبيانات واإل المعلومات إلىك صعوبة وصول الباحثين واألهم من ذل ،العربي
كل  اعتبار إلىفي مجتمع يميل  ،المتصلة بالقضايا الموضوعية المدروسة في هذا التخصص

وفي واقع ال يشجع على البحث العلمي وتطبيقه واالستفادة  ،من األسرار العسكرية سرا ،المعلومات
منها في إعادة  ستفادةالتوقف أمامها واال ضرورة إلىتدفعنا  نهاغم قسوتها فإوهي نتيجة ر ،من نتائجه

 موفتح الباب واسعا أما ،ولهذا التخصص المهم والحيوي ،النظر في األجندة البحثية لألقسام العلمية
دراسة  لمن خال ،المعاصرة في واقعنا العربي االتجاهاتتجليات هذه  دراسةو الرتياده،الباحثين 

 ،واالقتصادية داريةالصحافة وأسواقها واستراتيجياتها اإل صناعةالتكنولوجيا الحديثة في  راتتأثي
البديلة لتطوير أوضاع الملكية  داريةوكذلك من خالل التوسع في دراسة النماذج االقتصادية واإل

صناعة الصحافة في ظل  ةودراسة تجارب إعادة هيكل ،ومصادر اإليرادات والتمويل اإلدارةو
منها في واقعنا  ستفادةوكيفية اال ،التحوالت السياسية واالجتماعية التي تشهده بعض نظم الحكم المقاربة

  وغيرها. ،المعاصر
 :المراجـع

تنظيم المؤسسات الصحفية وعالقتها  اليبوأس إدارةالحديثة في دراسات  االتجاهاتوالمنشورة المتصلة ب المنشورة: البحوث والدراسات غير أوال
  ستقالل المهني المحررين والرضا الوظيفي لديهم:باال
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