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اإلعالم.. حنو  وسائل اقتصاديات دراسة يف احلديثة املداخل

 االنفتاح دون التقليد

 

 *د محرز حسين غالي  أعد المادة العلمية: ا.

 **محمد خليل ا. عرض وتقديم: 

 

مؤخرا )نهاية يناير  القاهرة جامعة اإلعالم لكلية التابعة العليا الدراسااااا  وكالة نظمت

 المااداخاا " عنوان تحاات والمقااام األول، البحثي العلمي ( الساااااايمينااار2021الجااار  

 محرز. د وأداره ،"ومنهجية نظرية مقارنة اإلعالم وسائ  اقتصاديا  لدراسة الجديدة

 ية،اإلليكترون المنصااة عبر القاهرة، جامعة اإلعالم كلية الصااحا ة بقساا  األسااتا  يغال

 ناعةصا اقتصااديا  مجال  ي المهتمين والباحثين األسااتةة من واساعة بمشااركة و لك

 .العربي الوطن  ي اإلعالم مهنة

 اسا الدر لشئون اإلعالم كلية وكيلة نصر وسام. د أوضحت ،العلمي اللقاء بداية و ي

  ي الملحة الضاااارورة إطار  ي جاء  العلمي الساااايمينار تنظي   كرة انطالق أن العليا

 الضاااوء إلقاء ومحاولة اإلعالم، مجال  ي الدولية البحثية التطورا  ومساااايرة مالحقة

 مجال  ي العلمي البحث من االستفادة وتعزيز لدع  والمهنية البحثية التجارب تلك على

 .واإلقليمي المحلي المستويين على الحالي اإلعالم واقع لتطوير اإلعالم

 ألول،ا البحثي العلمي السيمينار مدير غالي، محرز. د أوضح العلمي، اللقاء بداية و ي

 القرن ثالثينيا  منة واإلنسانية االجتماعية العلوم أه  كأحد االتصال عل  تبلور منة أنه

 ودور االتصااااالية، الظاهرة تأثيرا  دراسااااة إلى الباحثين اهتمام انصاااار  الماضااااي،

 نم انطالقا جاء  لك أن إلى مشااايرا المجتمع،  ي ووظائفها المختلفة االتصاااال وساااائ 

 األول، المقام  ي اجتماعية مؤسسا  هي اإلعالم مؤسسا  أن مؤداها رئيسة  رضية

 الدراساااااا  تركيز إلى أدى ما وهو ربحية، أو اقتصاااااادية مؤساااااساااااا  اعتبارها دون

 ريعيةوالتش القانونية واألطر اإلعالم، لوسائ  الوظيفية الجوانب دراسة على والبحوث

 وعالقتها واالتصااااااالية اإلعالمية الظواهر بين التداخ  حدود وكةلك لعملها، المنظمة

 بتأثير انتهاء وليس ، المجتمع  ي السااااائدة واالجتماعية والثقا ية السااااياسااااية بالظواهر

 .واإلعالمي الصحفي اإلنتاج عمليا  على التقني التطور

                                                           
 القاهرةجامعة  –االستاذ بقسم الصحافة بكلية اإلعالم * 

 القاهرةجامعة  –المدرس المساعد بقسم الصحافة بكلية اإلعالم ** 



 جامعة القاهرة كلية اإلعالم - لدراسات العلياالسيمينار العلمي األول ل

574 

 قرنال خالل واإلعالمية الصحفية المنشآ  أصحاب أن إلى الصحا ة قس  أستا  وأشار

 من كثيرا جع  الة  األمر واالقتصااااااادية اإلدارية الجوانب أهمية يعوا ل  الماضااااااي

 مجرد أنها اعتبار على الزمنية المرحلة هةه إلى ينظرون اإلعالم مجال  ي الباحثين

 .العلمي غير االرتجالي الطابع عليها يغلب" تجريب" مرحلة

 تدع الماضي القرن منة العال  شهدها التي االقتصادية األزما  أن إلى غالي. د ولفت

 المالية األزما  بأن موضحا اإلعالم، صناعة اقتصاديا  ورصد مالحقة ضرورة إلى

 الحاجة تعزيز إلى أد  الموارد، ندرة نتيجة واإلعالمية الصاااحفية المؤساااساااا  داخ 

 كاليفت  ي المسااتمر واالضااطراد بساابب المؤسااسااا  تلك إدارة أساااليب لرصااد البحثية

 الجوانب ألهمية أنفساااااه  واإلعالمية الصاااااحفية المؤساااااساااااا  مالك وإدراك اإلنتاج،

 لبقاءا على قدرتها ضاامان و ي الصااحفية، المشااروعا  حياة  ي واإلدارية االقتصااادية

 .اريةواالستمر

 اقتصاااااديا  بمجال االهتمام تاريخية اسااااتعرا   ي الصااااحا ة قساااا  أسااااتا  وتطرق

 و قا الصااااناعة هةه تنظي  ضاااارورة إلى المال رأس وأصااااحاب المالك التجاه اإلعالم

  ين،المحتر المديرين من مختلفة بأنماط االسااتعانة ضاارورة وكةلك السااوق، لمتطلبا 

 المهمااة اإلداريااة األ كااار من كثير أ رز  اإلعالم صااااااناااعااة تطورا  أن إلى ال تااا

 ساااياساااا  وضاااع وضااارورة واإلدارة، الملكية بين الفصااا  ضااارورة مث  والمتطورة

– Non  الجدد المديرين محاساااابة ضااااوئها  ي يت  المشااااروعا ، لهةه ومالية إدارية

Owner Manager، الباااحثين من كثير انتباااه أيضاااااااا اسااااااتلفاات الااة  األمر وهو 

لةين اإلعالميين، يا  منة بدأوا ا يدة المرحلة هةه بدا جد  اإلدارة تطور مراح  من ال

 ةحيا  ي وتأثيرها واالقتصااااااادية اإلدارية الجوانب بدراسااااااة ينشااااااغلون ، الصااااااحفية

 .واإلعالمية الصحفية المشروعا 

 حسااااب- اإلعالمية الدراسااااا  من الكثير اسااااتفادة مدى بتوضاااايح غالي. د واسااااتطرد

 مستويينال على االقتصاد ونظريا  اإلدارة نظريا   ي الكبيرة التطورا  من -تعبيره

 إدارة مجااال  ي تطبيقهااا ومحاااولااة ، Macro & Micro level والجزئي الكلي

 ياإلحصاااائ التحلي  بأسااااليب اساااتعانتها وكةلك ، واإلعالمية الصاااحفية المؤساااساااا 

 يتعلق ما خاصااااة ، االقتصااااادية الظواهر من كثير دراسااااة  ي الكمي التحلي  ومناهج

 وحج  ، واألرباح العوائد مقاب   ي التكاليف وحساب ، المستهلكين سلوك بدراسة منها

 وتأثير وأنماطها المنا سااة سااوق خصااائ  لدراسااة الحد  لك تجاوز حيث اإليرادا ،

 الصااااااحفية المشااااااروعا  اقتصاااااااديا  وعلى اإلعالمي المنتج جودة على المنا سااااااة

 .تعبيره حسب واإلعالمية،

 حق  ادالرتي بالكثير د ع الة  الرئيساااي العام  أن إلى العلمي السااايمينار مدير وأشاااار

 ، وإشاااكاليا  قضاااايا من يثيره لما العلمية، الدراساااا  مجال  ي اإلعالم اقتصااااديا 

 تواجهها بدأ  التي واإلدارية المالية واألزما  التحديا  طبيعة  ي كبيرة بدرجة يتمث 
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 بعدها ومن تحديدا، الماضاااااي القرن ساااااتينيا  بدايا  منة الصاااااحفية المؤساااااساااااا 

 ، السااااوقية المنا سااااة بضااااغوط منها تعلق ما سااااواء األخرى، اإلعالمية المؤسااااسااااا 

 وسائ ال منا سة نتيجة واإلعالنا ، التوزيع من الصحفية المؤسسا  عائدا  وتراجع

 السااااالساااا  وساااايطرة االحتكارا  ظاهرة بنمو منها تعلق ما أو ، المسااااتحدثة الرقمية

 الصاااااحف على وهيمنتها ، المنا ساااااة أساااااواق على الكبرى االحتكارية والمجموعا 

 من عليه ترتب بما ، التجارية النزعة  ا  غير المسااااااتقلة اإلعالمية والمشااااااروعا 

 ةالصاااحفي المؤساااساااا  بجمود مرورا والتنوع، التعددية وغياب المنا ساااة حرية غياب

 الجمهور انصاااارا  معدال  وتزايد اإلعالميو اإلدار  المسااااتويين على واإلعالمية

ها هاء وليس ، عن يد انت ية المشااااااروعا  من الكثير خساااااااائر معدال  بتزا  الصااااااحف

 وهو ، الربحية معدال  تراجع مقاب   ي االنتاج، تكاليف ارتفاع نتيجة واإلعالمية،

 بها، المتصاااااالة الظواهر كا ة وتحلي  ، الجوانب هةه مث  لدراسااااااة د عه  الة  األمر

 باعتبارها ليس ، الصناعة هةه أوضاع تطوير ومحاولة ، عالجها على الوقو  بهد 

 عتبارهابا وإنما القومي، االقتصاااد تعزيز  ي تسااه  التي الصااناعا  أه  أحد تمث   قط

 ةالغربيا للمجتمعاا  الاديموقراطي النظاام على الحفااظ  ي المهماة الركاائز أحاد تمثا 

 .وتطوره بقائه ودع 

 الدراساااااااا  حقول من الحق  هةا رواد من الباحثون كان غالي أنه إ اويوضااااااح د. 

 التي والتحديا  األزما  جوهر على مبكرة مرحلة منة أيديه  وضااااااعوا قد اإلعالمية

 تزايد  ي أسااااااهمت التي الدوا ع وأه  عموما، واإلعالم الصااااااحا ة صااااااناعة تواجهها

 تهبصااح والمساال  به المقطوع من  إنه المسااتمر، وتطوره البحثي المجال بهةا اهتمامه 

 ديا والتح األزما  هةه أن - الفعلي الواقع وشواهد الدراسا  من الكثير لنتائج و قا -

 من وأصاابحت اسااتفحلت قد عامة، واإلعالم ، خاصااة الصااحا ة صااناعة تواجهها التي

 بأن نيؤمنو باتوا قد والنقاد الباحثين من كثيرا جعلت التي للدرجة بمكان، الضااااااخامة

 نالعقدي خالل معرضااة وأنها األخيرة، مرحلتها  ي دخلت قد التقليد  اإلعالم صااناعة

 اإلعالم ائ ووس اإلليكترونية البدائ  لصالح ، لالنقرا  -تقدير أقصى على - القادمين

 .األخرى االتصالية والوسائط االجتماعي التواص  شبكا  مقدمتها و ي ، الجديد

 داماساتخ معدال  تزايد إلى -حسابما يوضاح د. غالي- والبحوث الدراساا  تشاير حيث

 نشاااااار معدال  وزيادة ، الجديد اإلعالم ووسااااااائ  ، االجتماعي التواصاااااا  شاااااابكا 

  ي والمعلوما ، األخبار على الحصااااااول  ي عليها االعتماد وكةلك ، بها اإلعالنا 

 ، ليهاع المعلنين إقبال وتراجع ، التقليدية اإلعالم وسااااااائ  على االعتماد تراجع مقاب 

 المالية المشاك  حدة من زاد الة  األمر ، واإلعالنا  التسويق من عائداتها وانخفا 

 ، عللجمي واضحة صار  التي اإلشكالية وهي التقليدية، اإلعالم لمؤسسا  واإلدارية

 حفيةالص المؤسسا  إدارة بدراسا  والمعنيين المتخصصين على تفر  وأصبحت

 األزما  هةه جوانب دراسااة خالل من لها التصااد  ضاارورة واقتصاااداتها واإلعالمية

 إضااا ة أوضاااعها، وتطوير عالجها وسااب  وكةلك إليها، أد  التي والعوام  وأبعادها
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 الصااحفية المؤسااسااا  إدارة دراسااا  حق  إليه وصاا  الة  التطور مدى دراسااة إلى

 إلىو والمنهجية، النظرية وأطره البحثية أجندته مستوى على واقتصاداتها، واإلعالمية

 المجال هةا دراسا   ي المستخدمة والمنهجية النظرية التطورا  هةه تتالءم مدى أ 

 ، هاوتفسااير تحليلها محاولة  ي ودورها المطروحة، واإلشااكاليا  التحديا  طبيعة مع

 يهلإ تسااعى ما وهو ، لها والتصااد  لمواجهتها المختلفة والساايناريوها  البدائ  وطرح

 .تحقيقها إلى تسعى التي واألهدا  وحدودها أهميتها منه وتنبع ، الدراسة هةه

 دراسااا  حق  أن من بالرغ  أنه إلى -حسااب قوله- والبحوث الدراسااا  نتائج وتشااير

 منة حةواض بصورة يتبلور بدأ قد واقتصاداتها، واإلعالمية الصحفية المؤسسا  إدارة

 ةخاصااااا ، الغربية المجتمعا  من كثير  ي الماضاااااي القرن من الخمساااااينيا  بدايا 

 األخرى، والمجتمعا  الدول من لغيرها منها ويمتد ب  األمريكية، المتحدة الواليا 

 بها  حصاا التي أطروحته القادر عبد حساانين الباحث  يها قدم التي - مصاار بينها ومن

  ي الصااااااحف توزيع"  حول القاااهرة جااامعااة من اإلعالم  ي الاادكتوراة درجااة على

 الباحثين من كثير قب  من االهتمام وتزايد ، - 1956 عام"  العربية مصاااااار جمهورية

 المدرسااااااتين إطار  ي سااااااواء والبحوث الدراسااااااا  مجاال  من المجال هةا بارتياد

 والوصااا ، الماضاااي القرن من الساااتينيا  نهاية منة أو اإلعالمية اإلدارية األكاديميتين

 بدايا  مع اإلعالم دراساااا  حقول من الحق  لهةا متكاملة بحثية مدرساااة تأسااايس إلى

 العلمية أقسااااااامه له أصاااااابحت حتى الحق  وهةا المدرسااااااة هةه وتطور ، الثمانينيا 

 .العالمية الجامعا  كبرى  ي المتخصصة

 التخصااا  هةا تطور تواجه اساااتمر  -بحساااب تعبيره- رئيساااية إشاااكالية ثمة أن إال

  ي يةاإلشاااكال هةه وتتمث  العملي، الواقع  ي وتطبيقاته دراسااااته من االساااتفادة وحدود

 األجيال من المجال هةا  ي المتخصصين ومن الحق ، هةا رواد من الباحثين قدرة عدم

 تنبعو به، الصاااالة وثيقة بحثية ومقاربا  ومنهجية نظرية أطر صااااياغة على المتعاقبة

 ها،نفس اإلعالم وصناعة  الصحا ة صناعة خصوصية ومن إشكالياته، خصوصية من

 حدود تضاااااا ل إلى أدى الة  األمر بها، والتنظيمية اإلدارية الظاهرة وخصاااااوصاااااية

 ي  ودورانها تبعيتها إلى األحيان من كثير  ي وأدى الحق ، هةا دراسا  من االستفادة

 لعلميا الملتقي هةا يسااعى التي اإلشااكالية وهي ، واالقتصااادية اإلدارية الدراسااا   لك

 وتطورها أبعادها، على الوقو  لمحاولة السياق هةا  ي الباحث أجراها التي والدراسة

 الغربيةو العربية األكاديميتين المدرسااااااتين إطار  ي الباحثين قدرة ومدى ، التاريخي

 يفرضااااها التي للتطورا   لك مالءمة ومدى ، والمنهجية النظرية أطره  تطوير على

 .واإلعالم الصحا ة صناعة تواجه التي والتحديا  الراهن الواقع

 .. أين نحن؟األطر النظرية في دراسات إدارة المؤسسات اإلعالمية

 إدارة حق  أن إلى السياق هةا  ي)د. محرز غالي(  الباحث أجراها التي الدراسة انتهت

 بتطور يتصاااا   يما المراح  من بمجموعة مر قد واإلعالمية الصااااحفية المؤسااااسااااا 
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 اسااااااتفاد  حيث المختلفة، دراسااااااااته  ي النظرية واألطر والمداخ  النما ج توظيف

 الكالساايكية المدرسااة نظريا  من بدءا اإلدارة نظريا  تطور من الحق  هةا دراسااا 

 ةالحديث المدرساااة بنظريا  انتهاء السااالوكية، المدرساااة بنظريا  مرورا ، اإلدارة  ي

  Robert Picardبيكارد أجراها التي الدراساااا  أن النتائج أظهر  وقد ، اإلدارة  ي

 جاالم يدع ال بما تؤكد اإلعالمية المؤسسا  اقتصاديا  مجال  ي الباحثين من وغيره

 اديا واقتص واإلعالمية الصحفية المؤسسا  إدارة"  حقلي بين اختال ا ثمة أن للشك

 األطر مساااتوى على أو الموضاااوعي، المساااتوى على ساااواء"  اإلعالمية المؤساااساااا 

 النظرية.

 اهتمت التي اإلعالمية الدراساااااا  أن إلى الباحثون توصااااا  كما يشاااااير د. غالي  قد 

 لظواهرل المفسرة األطر توظيف  ي تطور  قد اإلعالم لصناعة االقتصادية بالجوانب

 هةا  ي المراح  من بمجموعة مر  قد وأنها الصاااااناعة، بهةه المرتبطة االقتصاااااادية

 ةالكالسااايكي للمدرساااة االقتصاااادية النظريا  بتوظيف اهتمامها من بدءا أيضاااا اإلطار

 والمساااتهلكين المؤساااساااا  دراساااة على تحليلها مساااتويا   ي ركز  والتي الجديدة،

 التموي ، مصاادر دراساة على بالتركيز اإلعالم، صاناعة وعناصار الساوق، وأوضااع

 مرورا ، وغيرها والتنوع الطلب مرونة االنتاج، التسااااعير، سااااياسااااا  ، الطلب حج 

 وسائ ل الصناعي التنظي  نظريا  أنصار قدمها التي الجديدة النظريا  من باالستفادة

 ، الجديدة الكالساايكية المدرسااة إطار  ي أيضااا المهمة الروا د أحد باعتبارها اإلعالم،

 التنظيمي، واالتصااااال واألداء، ، التنظي  أساااااليب دراسااااة على أصااااحابها ركز والتي

 .المؤسسا  واستراتيجيا  ، والتنوع والتعددية

 واءس النقدية، المدرسة أنصار قدمها التي النظرية التطورا  من االستفادة إضا ة إلى

 قدمتها تيال النظريا  أو الماركسيون، الباحثون قدمها التي النظرية باألطر يتعلق  يما

  ي بيقاتهاوتط السااياسااي االقتصاااد بنظرية انتهاء وليس ، البريطانية الثقا ية المدرسااة

 بدراسااة – التحلي  مسااتوى على - المدرسااة هةه اهتمت حيث اإلعالم، صااناعة مجال

  بدراسااا يعر  ما إطار  ي والعالمي، القومي المسااتويين على االقتصااادية الظواهر

 نم الباحثون ركز وقد ، واقتصااااداتها اإلعالمية المؤساااساااا  إدارة على العولمة تأثير

 عالم،اإل وسائ  سياسا  على الملكية تأثيرا  دراسة على النقدية المدرسة هةه أنصار

 هاب القرارا  صناعة وكيفية الوسائ  هةه تدار وكيف اإلعالم وسائ  سياسا  ودراسة

 داءأ على والمجتمعية واالقتصاااادية الساااياساااية الضاااغوط تأثير بدراساااة اهتموا كما ،

 .واقتصاداتها الوسائ  هةه ملكية على العولمة تأثير دراسة وكةلك اإلعالم، وسائ 

 سااااااات هناك أن على الباحثين بين كبير اتفاق ثمة أن إلى الدراساااااااة توصاااااالت وقد

 المؤسااسااا  إدارة بحوث  ي توظيفها يت  التي النظرية األطر من أساااسااية مجموعا 

 ونظرية – اإلدارة اسااااااتراتيجيا  نظريا   ي: تتمث  النظريا  هةه وأن اإلعالمية،

 ريا ونظ المؤساااااساااااي، والتطوير باإلبداع وعالقتها التكنولوجية المساااااتحدثا  تبني
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 خ مدا وبعض اإلدارية، والفعالية التوا ق ونظريا  المسااااتهلكين، ساااالوك/  الجمهور

 .ةوالتنظيمي المهنية الثقا ة ونظريا  اإلعالم، لوسائ  السياسي االقتصاد نظرية

 سااا المؤساا اقتصاااديا  دراسااا   ي توظيفها يت  التي النظرية األطر مسااتوى وعلى

 مقدمتها  ي يأتي األطر هةه أن على -د. غاليحسااااااب - الدراسااااااا  اتفقت اإلعالمية،

 معظ   ي واساعا تطبيقا شاهد  التي اإلعالم، لوساائ  الصاناعي التنظي  نظرية مداخ 

 طرحتها التي المهمة النما ج كأحد اإلعالمية، المؤساااااساااااا  اقتصااااااديا  دراساااااا 

 عظي ت على المساااتندة اإلدارة اساااتراتيجية مدخ  يليها ، الجديدة الكالسااايكية المدرساااة

 لعوائدا وحسابا  التكاليف دراسا   ي طبقت التي المعيار  الثبا  ونظرية الموارد،

 دراسااا  مجال  ي وتوظيفها تطويرها ت  التي االقتصااادية التنمية نظرية ث  واألرباح،

 ,Davenport & Beck) مث  الباحثين بع  يد على اإلعالم وسااااائ  اقتصاااااديا 

2001). 

 التصااااورا  أه  كأحد السااااوق، تجزئة نظرية مع كبيرة بدرجة أنصااااارها اتفق والتي

 عمليااة أن إلى انتهاات والتي الملكيااة، وتركيز االحتكااار ظاااهرة لمواجهااة المطروحااة

 عدال م وزيادة ونموها المختلفة الصناعا  تطور  ي كبير بشك  تسه  السوق تجزئة

 بما تصاااوراته  صااادق على علميا دليال النظرية هةه أنصاااار قدم وقد ، بينها التنا ساااية

 ، الجديد االتصاااال وساااائط وظهور اإلليكتروني النشااار صاااناعة مجال  ي اآلن يحدث

 ، يديةالتقل واإلدارية االقتصااااادية النما ج تطوير  ي التكنولوجية التطورا  هةه ودور

 مواردهاا وتعزيز اإلعالم وساااااااائا  محتوى تطوير و ي ، جاديادة أسااااااواق  تح و ي

 .االقتصادية

 المهمة دراساااته  يرصاااد    Allan Albrranيشاااير مدير السااايمينار العلمي إلى أنو

 " اإلعالمية المؤسسا  إدارة دراسا   ي البحث وأنماط التاريخية االتجاها "  حول

 الدراساااااا ، هةه  ي المساااااتخدمة النظرية األطر تطور عملية بها مر  التي المراح 

 نةم لها أساارى الباحثون ظ  التي التقليدية النظرية المداخ  من مجموعة ثمة أن مؤكدا

  عالية نظرية  ي تتمث  النظرية األطر هةهو الثمانينيا ، منتصااااااف حتى السااااااتينيا 

 مزج على جوهرهاااا  ي والتي تقوم ، Management Effectiveness اإلدارة 

 عالية  أن النظرية هةه أنصاااار يؤمن حيث ، والسااالوكية الكالسااايكية المدرساااتين أ كار

 اليبأساااا تطوير بين الموازنة دون تتحقق أن يمكن ال رئيسااااية نتيجة أو كهد  اإلدارة

 ، ساااا المؤسااا  ي العاملين احتياجا  واشاااباع تلبية وبين ، االنتاج وتقنيا  وعناصااار

 أهدا  بين التوزان تحقيق وضاااااارورة ، التنظي   ي اإلنساااااااني بالعنصاااااار واالهتمام

 ةالرقاب مفاهي   ي النظر إعادة ضرورة إلى إضا ة ، بها العاملين وأهدا  المؤسسا 

 إلى ،  التفاصااي كا ة على المديرين كبار ساايطرة من الرقابة تتحول بحيث والساايطرة

 .سةللمؤس االنتماء قي  وتعزيز الوعي مستوى ر ع خالل من ، الةاتية الرقابة مفهوم



 جامعة القاهرة كلية اإلعالم - لدراسات العلياالسيمينار العلمي األول ل

579 

 جوهريا  ارقا ثمة أنصارها أن والتي يفتر  Leadership القيادة إضا ة إلى نظرية

 اآلخرين ي  التأثير على القدرة مفاهيمها أبساااط  ي تعني  القيادة والقادة، المديرين بين

 عملية إبان تؤمن أن البد المختلفة المؤسااااااسااااااا   إن ث  ومن المهام، بإنجاز وإقناعه 

 لقياديةا العناصااار اختيار بضااارورة المختلفة اإلدارية المساااتويا  وتحديد العم  تنظي 

 مهارا  لديها اإلدارية المسااااااتويا  كانت كلما أنه تؤمن وأن العم ، إلدارة المؤهلة

 والسااااااياسااااااا  األهدا  تحقيق بمكان السااااااهولة من أصاااااابح كلما وأساااااااليبها القيادة

 .الموضوعة

 نظريااا  أه  كمااا يقول د. غااالي من systems approach النظ  كمااا تعااد نظريااة

 القةلع النظريا  أصااااااحاب نظرة طبيعة  ي نوعية نقلة تمث  أنها إ  ، الحديثة اإلدارة

 ي  تعم  التي والبيئة المجتمعي بالسااااااياق المختلفة األعمال ومنظما  المؤسااااااسااااااا 

 ته وتحليال أ كاره  يركزون طويلة لعقود النظريا  أصحاب استمر أن  بعد ، إطارها

 هةه أنصاااااار جاء ، الداخلية عملها وبيئا  المؤساااااساااااا  واقع على اإلدارية للظواهر

 طهارب خالل من ، ودراسااااااتها اإلدارية الظاهرة تناول  ي جديدة آ اقا ليفتحوا النظرية

 ما منظ أن النظرية هةه أنصار يفتر  إ  ، إطاره  ي تعم  الة  المجتمعي بالسياق

 ال أنه مؤكدين ، به وتتأثر ، المجتمع  ي تؤثر ، مفتوحة نظما تمث  المختلفة األعمال

سة يمكن سياسي االجتماعي سياقها عن بمعزل إدارية ظاهرة أية درا  واالقتصاد  وال

 ، ائدةالسااا التقليدية النظرية األطر لتطوير واساااعا بابا المدرساااة هةه أنصاااار  تح وقد ،

 ةظاهر أية مسار  ي المؤثرة الخارجية والعوام  الداخلية العوام  بين الربط خالل من

 بمعزل أو  راغ  ي تعم  ال باعتبارها والمؤسسا  المنظما  إلى النظر خالل ومن ،

 . سياقها عن

تا  بقساااااا  الصااااااحا ة إلى مدخ   Total Qualityالشااااااااملة الجودة ويلفت األساااااا

Management الحديثة اإلدارة مدرسااة قدمتها التي المهمة المداخ  أحد والة  يعد ، 

 معدال  كفاءة زيادة خاللها من يمكن التي والقواعد اإلجراءا  وصااااااف على ويركز

  يفتر المدخ  وهةا ، عليه  والحفاظ المساااتهلكين جةب على القدرة وزيادة ، االنتاج

 هاخالل من يمكن التي االسااااااتراتيجية المداخ  من عدد بين بالجمع المديرون يقوم أن

 مسااؤولية أن معتبرا ، خدمة وأ ضاا  منتج أ ضاا  على للحصااول المر وسااين توجيه

 أن اإلدارة على وأن ، األساااااس  ي العاملين كاه  على تقع والخدما  المنتجا  جودة

 ، بةالمطلو النتائج هةه على للحصااااااول المتطورة وتقنياته االنتاج عناصاااااار له  تو ر

 وتطبيق ، العم  على للرقابة متطورة خرائط تصااااامي  أن المدخ  هةا أنصاااااار ويرى

فاهي  بة م قا نا  أه  يمثالن ، الجودة على الر ما ها من يمكن التي الضاااااا  تحقيق خالل

 .السوق  ي وسمعتها المؤسسة مكانة على الحفاظ  ي ، اإلدارة أهدا 

 Strategic اإلدارة اسااااااتراتيجية ويعرج د. غالي سااااااريعا إلى اسااااااتعرا  نظرية

Management وتضااااخمها األعمال مؤسااااسااااا  تطور معهر  ،  يوضااااح أنها ظ 

 حدة وزيادة األسااااااواق حج  اتساااااااع ومع ، واإلدارية التنظيمية تعقيداتها حدة وزيادة
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 يرهاوتفساا التطورا  هةه ك  مع للتعام  ساابي  ال أنه للجميع واضااحا با  ، المنا سااة

 ، معها والتعام  التطورا  هةه ك  اسااااااتيعاب على قادرة جديدة نظرية خالل من إال

 ةالحديث المدرساااة نظريا  أه  من واحدة لتصااابح اإلدارة اساااتراتيجية نظرية  ظهر 

 دوالمضاااطر الهائ  النمو هةا أن وتفتر  ، الماضاااي القرن ثمانينيا  منة اإلدارة  ي

 المؤساااساااا  هةه مدير  من يتطلب األساااواق نطاق واتسااااع األعمال مؤساااساااا   ي

 خالل نم ، العم  وإدارة التخطيط و ي فكيرالت  ي اساااتراتيجية مداخ  تبني ضااارورة

 المنا سااااين أوضاااااع ودراسااااة ، عمله وآليا  السااااوق أوضاااااع دراسااااة على التركيز

سة وصوال ، لديه  والضعف القوة ومناطق  لىع للتعر  ، والعمالء المستهلكين لدرا

 لىع القدرة وضاامان ، المنا سااة على القدرة لضاامان ، وتوقعاته  ورغباته  احتياجاته 

 القائمة األسااااواق  ي والمشااااروعا  المؤسااااسااااا  مكانة وتعزيز جديدة أسااااواق  تح

 . والمحتملة

 تطور نظريات اإلدارة في القرن الواحد والعشرين:

حرز د. م يشااير في اسااتعرا  تطور نظريا  اإلدارة  ي القرن الواحد والعشاارين،  

 Management challenges for the) حول Peter Drucker غالي إلى دراساة

21st century,1999  )التي واألساااواق األعمال مؤساااساااا  والتي رصاااد  تطور 

 حج  وزياادة والتجاارة، االقتصااااااااد عولماة نحو التوجاه وزياادة ، إطاارهاا  ي تعما 

 بعد يما  التفكير ضاااارورة تقتضااااي الجنسااااية، والمتعددة للقوميا  العابرة الشااااركا 

 لتفساااير جديدة ونظريا  نما ج عن البحث وضااارورة المطروحة، الساااائدة النظريا 

 غييرالت مواجهة على القدرة إنبـ" :ويضيف المستحدثة، واالقتصادية اإلدارية الظواهر

باحثين من تتطلب مديرين ال  يعد   ل ، التغيير هةا إلدارة جديدة نما ج عن البحث وال

 تيال الحديثة أو الكالساااااايكية والنما ج المداخ  نفس وتطبيق اسااااااتخدام المنطقي من

 على قادرة ومداخ  نظرية أطر تطوير جدا الضرور  من أصبح ب  الزمن، تجاوزها

 ."وتفسيرها تحليلها على القدرة ولديها التغيرا  وهةه التطورا  هةه استيعاب

 دراساااااة حسااااابانها  ي تأخة مال  الجديدة والنظريا  النما ج أن د. محرز غالي ويرى

ئة خارج تحدث التي والتطورا  المتغيرا  فة المؤسااااااساااااااا  بي  ةدرج بنفس المختل

ها يقدر  لن الداخلية والمتغيرا  العوام  بدراساااااااة االهتمام  على القدرة أو النجاح ل

 الجديدة األعمال ومنظما  المؤساااساااا  إن:  قائال الباحث ويساااتطرد ، االساااتمرارية

 ، هياكلها وتصااااامي  تنظيمها أسااااااليب تطوير إلى تحتاج اآلخر الجانب  ي أصااااابحت

 االسااااااتراتيجي التفكير على القاادرة لااديه  المااديرين من مختلفااة أنماااط إلى وتحتاااج

 بناء يو  ، القرارا  صاناعة  ي اإلبداع على القدرة ولديه  ، االساتراتيجي والتخطيط

 وبدون ، المحيطة واالجتماعية واالقتصااادية السااياسااية المتغيرا   ه  و ي ، التوقعا 

 نفس من تعاني ساااااتظ  القادمة األيام مساااااتقب   ي اإلدارة  إن الشاااااك الشاااااروط هةا

 .السابقة العقود مدار على واجهتها التي والتحديا  الضغوط
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 األطر النظرية الحديثة في دراسات اقتصاديات وسائل اإلعالم

 أه  من واحدة اإلعالم لوساااااااائ  الصننننننناعي التنظيم نظريةبحساااااااب د. غالي،  تعد 

 ادباالقتصااااا يسااااامى ما مساااااتوى على االقتصاااااادية الظواهر بتحلي  المعنية النظريا 

ي  النظرية هةه تهت  حيث الجزئي،  Micro-Economic Level األسااااااواق بتحل

Approach وخصااااائصااااها، األسااااواق هةه ساااالوك  ي المؤثرة المتغيرا  ودراسااااة 

 دراسااااااا  يسااااااود بدأ الة  الجديد االتجاه وهو بها، المتنا سااااااة القوى وخصااااااائ 

 .الجديدة األلفية بدايا  منة اإلعالمية المؤسسا  اقتصاديا 

 وأدوا  أساااااليب طوروا قد الجديدة الكالساااايكية المدرسااااة رواد أن إلى الباحث ويرى

 اختلفوا قد وأنه  الكالسيكية، المدرسة أنصار يستخدمها كان التي االقتصاد  التحلي 

 ي التحل مناهج يساااااتخدمون أصااااابحوا حيث ؛ البعض يتوقعها ال قد كبيرة لدرجة معه 

 رياضاايال التحلي  أساااليب وكةلك اإلحصااائي، التحلي  وأساااليب الجديدة، االقتصاااد 

 مضااا ة قيمة والفكرية النظرية اجتهاداته  إكساااب إلى أدى الة  األمر وهو ، وغيرها

 الصلة ا   االقتصادية للظواهر االقتصاد  التحلي  أساليب تطوير إلى وأدى ، حقيقية

 أطر أو مداخ  أية  إن ث  ومن ، األخرى الصاااااناعا  من وغيره ، اإلعالم بصاااااناعة

 عودت اإلعالم بصااااناعة الصاااالة  ا  االقتصااااادية الظواهر بتحلي  تعنى جديدة نظرية

 جديدة وأسااااليب وأ كار ر ى من طرحته وما النظرية هةه إلى األسااااس  ي بجةورها

 االقتصاد . التحلي   ي ومتطورة

 تحلي ال  ي التطور حدود عند والمنظرين الباحثين إسااااااهاما  تتوقف ل  الحقيقة و ي

 النظرية والنما ج والمداخ  األطر من كثير ظهر  ب  اإلعالم، لصاااناعة االقتصااااد 

 ةالنظري األطر هةه أبرز من ولع  ، الظواهر هةه مث  على وتطبيقها تطويرها ت  التي

 من والتي تنطلق Mathematical Game Theory: الرياضااااااية المباراة نظرية -

 تعم  يالت األسواق من سوق ك   ي رئيسيين العبين ثمة أن ، مؤداها رئيسية  رضية

 هةه على يساايطرون الرئيساايين الالعبين هؤالء وأن المختلفة، الصااناعا  إطارها  ي

 مايزت مع السوق لهةا المؤثرة القلة احتكار  ي تتمث  بسيطة معادلة خالل من األسواق

 مشروطةال المنا سة من نوع هناك يصبح بحيث ، تقديمها يت  التي والخدما  المنتجا 

 أساااااااليبه تطبيق خالل ومن الرياضاااااايا  عل  إلى أصااااااولها  ي النظرية هةه وتعود. 

 ماك منها، المتوقعة العوائد ونمةجة االسااااااتراتيجيا ، نمةجة  ي قدمها التي المختلفة

 اساااةالساااي وعل  األحياء وعل  االقتصااااد مجال  ي كثيرة تطبيقا  النظرية هةه د شاااه

 اإلعالمية، المؤساااساااا  اقتصااااديا  مجال  ي مهمة تطبيقا  شاااهد  كةلك وغيرها،

 خصاااائصاااها. بين والتمييز وتصااانيفها األساااواق أنماط بدراساااا  عر   يما خاصاااة

 على هاواستراتيجيات سياساتها صياغة  ي تعتمد المؤسسا  أن النظرية هةه وتفتر 

 والمشاااروعا  المؤساااساااا  واساااتراتيجيا  لساااياساااا  وتصاااوراتها توقعاتها أسااااس

 .المنا سة
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 Network :الصااناعا  وتشاابيك السااوق ثنائية ويوضااح أسااتا  الصااحا ة أن نظرية

Industries and Two-Sided Markets. التي  ي الحااديثااة النظريااا  من تعااد 

 ريةالنظ هةه ظهر  وقد واإلعالم الصحا ة لصناعة االقتصاد  التحلي   ي استخدمت

 ا اإلسهام بعد الحق  هةا  ي المستخدمة النظرية األطر  ي التطور أشكال كأحد أيضا

 لمجا  ي الباحثون بدأ وقد الجديدة. الكالساااايكية المدرسااااة وأنصااااار رواد قدمها التي

 عام منة دراسااااته   ي النظرية هةه تطبيق  ي اإلعالم وساااائ  اقتصااااديا  دراساااا 

 المراح  خالل طبقتها التي الدراساااااااا  تطور خالل من  لك بعد تطور  ث  ،1974

 التالية. والعقود

 وأ صااناعة أية نجاح أن مؤداها رئيسااية  رضااية من -بحسااب غالي- النظرية وتنطلق

 ثنائية سااوق خلق على الصااناعة هةه قدرة مدى على يتوقف ، مشااروع أو مؤسااسااة أية

 من منهما ك  وقدرة ، األخرى الصاااااناعا  من غيرها وبين بينها األطرا  متعددة أو

 ما الخد من االساااااتفادة نحو والمساااااتهلكين العمالء توجيه على التشااااابيك آليا  خالل

  االتصاال مجال  ي حدث الة   التطور ، األخرى الصناعا  تقدمها التي والمنتجا 

 نق و الصااناعية األقمار مجال  ي وتشاابيك تطورا  من حدث ما المثال ساابي   على) 

 اإلعالم صااااااناعة خدمة  ي وتوظيفه  ربطه ت  حين ،( بعد عن والمعلوما  البيانا 

 على الطلب زيادة إلى  لك أدى قد ، بعد عن واالتصااااااااال  البيانا  نق  مجال و ي

 الدراساااااا  من كثير اختبرته الة  األمر وهو ، معا المختلفة الصااااناعا  هةه خدما 

 .ونتائجها  رضياتها صحة وثبتت ، السياق هةا  ي أجريت التي

 ي  الواحد الفرد تأثير يصااابح النظرية، أنصاااار هةه نظر وجهة ويرى د. غالي أنه من

ستهالك قيمة  هةا سلوك إدراك على اآلخرين قدرة مدى  ي هو والمنتجا ، الخدما  ا

 بالتأثير ليهع اصاااااطلح  يما بلورته يمكن ما أو  يه ، التأثير على وقدرته وتبنيه الفرد،

شبكي، شير ال سا  وت  لتأثيرا نمو ج تطور أن الثمانينيا  عقد خالل أجريت التي الدرا

 ساااااياسااااااتها تطوير المؤساااااساااااا  إدارا  على  ر  قد الساااااوق، وثنائية الشااااابكي

 كيةشااب روابط تجمعه  جمهور لديها التي الصااناعا  أصاابحت حيث واسااتراتيجياتها،

 ومواجهة المنا سااااااة على قدرة وأكثر ، سااااااوقية مكانة تحقيق على قدرة أكثر محددة،

 .السوق تقلبا 

 عملية أن المدخ  هةا أنصار يؤكد  ،المعلوماتمدخل اقتصاديات وينوه د. محرز إلى 

 للمؤسااااسااااا  واإلدارية المالية السااااياسااااا  رساااا  و ي القرارا  صااااناعة  ي الرشااااد

م  من مجموعة على تتوقف اإلعالمية مام المتوا رة المعلوما  حج  -أ :هي العوا  أ

 المعلوما  هةه وجودة والمساااااتهلكين، العمالء وخصاااااائ  األساااااواق حول المديرين

 أحد المدخ  هةا أصااااحاب نظر وجهة من المعلوما  تعد إ  دقتها، ومدى وشااااموليتها

 نويرو. المعر ة وسائ  من وسيلة مجرد وليست للمشروعا  االقتصادية الموارد أه 

نه ما أ نت كل فة كا لة، المعلوما  هةه تكل ما ضاااااائي نت كل ناحية من جدوى أكثر كا  ال

 هةه مع التعام  على المديرين هؤالء قدرة مدى، وصااااااحيح والعكس االقتصاااااااادية
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ها على وقدرته  المعلوما ، ها تحليل يد  ي وتوظيف عةو وقراراته  خياراته  تحد  طبي

  ي وتااأثيرهااا بااالمااديرين المحيطااة واإلنسااااااااانيااة االجتماااعيااة والمتغيرا  الظرو 

 .قراراته 

 عربياألطر النظرية المستخدمة في دراسات المؤسسات اإلعالمية ا

 دق واقتصاداتها، واإلعالمية الصحفية المؤسسا  إدارة بحوث أن إلى  يشير د. غالي

 خالل من سااااااواء توظيفها،  ي وبدأ الجديدة، النظرية التطورا  هةه من اسااااااتفاد 

 وقد النظرية، مداخلها تطبيق خالل من أو الجديدة، المفاهيمية أطرها من االسااااااتفادة

 واإلدارية االقتصااادية الظواهر كا ة تحلي   ي األطر هةه من الدراسااا  هةه اسااتفاد 

  يو ب  وتفساايرها،  همها و ي عموما اإلعالم وصااناع الصااحا ة، بصااناعة المرتبطة

 المه . البحثي الحق  هةا سياق  ي النظرية األطر هةه تطوير

 ةإدار  ي اقتصاااادية جدوى  ا  تصااابح المعلوما  أن النظرية هةه أنصاااار ويفتر 

 المعلوما  على بالحصااااول المعنية اإلدارا  كانت كلما والمشااااروعا  المؤسااااسااااا 

 هةه أنصااااااار ويؤكد والمطلوبة، واألمانة بالكفاءة تتساااااا  للمديرين وتقديمها وتحليلها

 رةنظ وبين اقتصااااااااد  كمورد للمعلوما  نظرته  بين الرئيسااااااي الفارق أن النظرية

 ةلوظيف تصاااوراته  قصاااروا قد األخيرين أن ، الجديدة الكالسااايكية المدرساااة أنصاااار

 روقوالف االختال ا  أه  إبراز على وتوظيفها، عليها الحصااااااول يت  التي المعلوما ،

 تقدي )  قوامها معينة  لسااافة على والتركيز ،المتنا ساااة والخدما  السااالع بين الجوهرية

 دارةاإل أهدا  بتحقيق كفي  التوجه هةا أن باعتبار(  ممكن سااااعر بأق /  منتج أ ضاااا 

 القيمااة مفهوم)  على الجااديااد الماادخاا  هااةا أنصااااااااار ركز حين  ي ، معااا والعمالء

 ، للمشاااروعا  االقتصااااد  األداء كفاءة تعظي   ي ودورها للمعلوما  ،(االقتصاااادية

 ةاالسااتجاب وكةلك ، وسااياساااتها المؤسااسااة أهدا  تحقيق على القدرة ضاامان وبالتالي

 . ورغباته  والمستهلكين العمالء واحتياجا  السوق لمتطلبا 

 المؤساااااساااااا  إدارة دراساااااا  أن إلىالتي عرضاااااها د. محرز غالي  النتائج تشااااايرو

 ي  يأتي  رعية وتخصااااصااااا  حقول أربعة إطار  ي تندرج واقتصاااااداتها اإلعالمية

 سبةبن و لك"  تنظيمها وأساليب واإلعالمية الصحفية المؤسسا  إدارة"  حق  مقدمتها

 إطار  ي تندرج التي الدراسااااااا  يليها ، المجال هةا دراسااااااا  إجمالي من 48.33%

 إدارة على وتأثيرها واإلعالم الصااااااحا ة صااااااناعة  ي التكنولوجية الجوانب"   حق 

 التي الدراسا  ث  ، نفسه السابق اإلجمالي من %21.66 بنسبة" اإلعالمية المؤسسا 

 وأخيرا ، %18.33 بنسبة و لك" اإلعالم لوسائ  االقتصادية الجوانب"  على ركز 

 ا ساااياسااا على وتأثيرها اإلعالمي العم  بيئة"  حق  إطار  ي تندرج التي الدراساااا 

سبة و لك"  باالتصال للقائمين المهني واألداء اإلعالم ووسائ  الصحف  %11.66 بن

 الحق  ابهة المعنيين الباحثين اهتماما  أولويا  طبيعة بوضاااوح تكشاااف نتيجة وهي ،

 والعرب المصااااريين الباحثين اهتماما  تزداد حيث ، اإلعالمية الدراسااااا  حقول من
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 صناعة ي  والتكنولوجية الفنية الجوانب وكةلك ، والتنظيمية اإلدارية الجوانب بدراسة

سة اهتمامه  تراجع مقاب   ي ، الصحا ة  تضمنهت بما) الصحفي العم  بيئة تأثير بدرا

 وأداء الصاااحف ساااياساااا  على(  عم  وعالقا  منظمة وقواعد وتشاااريعا  قيود من

 ، هاأهميت على الصحا ة صناعة  ي االقتصادية الجوانب دراسة وكةلك ، بها العاملين

- :ي  تتمث  األساااسااية االعتبارا  من مجموعة ضااوء  ي تفساايرها يمكن نتيجة وهي

 ، اإلعالم صااااناعة  ي االقتصااااادية بالجوانب المرتبطة الدراسااااا  صااااعوبة 

جة بة نتي طابع لغل ها الفني ال قارنة ، علي لدراساااااااا  م  فرعياةال للحقول تنتمي التي با

 البيااانااا  توا ر عاادم  ي يتمثاا  مه  أخر عاااماا  وجود  لااك إلى يضاااااااا  ، األخرى

 وإيراداتها، تمويلها ومصااادر للمؤسااسااا  المالية بالسااياسااا  الصاالة  ا  والمعلوما 

 عتبرت حيث ، وخسائرها استثماراتها وحج  وأرباحها بعوائدها المتعلقة البيانا  وكةلك

 ال التي العسااكرية األساارار قب  من المعلوما  هةه مث  المؤسااسااا  - ك  أو – معظ 

 وعزو  الحق  هةا دراسا  صعوبة من يزيد الة  األمر وهو ، عنها اإل صاح يمكن

 . عنها الباحثين

 الرؤية المستقبلية في ضوء قراءة معطيات الواقع 

 :قبليةالمست القضايا وأولويا  البحثية االهتماما  أجندة مستوى علىيوضح د. غالي  

 قام لتيا الجديدة البحثية االتجاها  تضاامنتها التي الدراسااا  نتائج تحلي  خالل منأنه 

 يا واإلشاااكال القضاااايا من كبيرة مجموعة ثمة أن إلى الباحث توصااا  بتحليلها الباحث

 سبق قد بابألس العربية، للمدرسة تنتمي التي والبحوث الدراسا  أغفلتها التي البحثية

 أن يجب أنها إال والوجاهة، بالموضااوعية يتساا  بعضااها كان وإن أسااباب وهي  كرها،

جاوز دون تحول ال با  هةه ت با ، العق م  والصااااااعو جاد بالع  تطوير أجنادة على ال

 يةالصااحف المؤسااسااا  اقتصاااديا  لتخصاا  الحاكمة البحثية واألولويا  االهتماما 

 األولى ةالبحثي واإلشكاليا  القضايا أه  نستعر  سو  يلي و يما ومصادر تمويلها،

 من اتجاااه كاا   ي التطور مؤشاااااارا  واقع من القااادمااة، المرحلااة خالل باااالهتمااام

 :التخص  هةا إطار  ي الجديدة البحثية االتجاها 

أوال: بالنسنننبة للدراسنننات التي رك ت عل  أزمة التمويل في إطار انننناعة الصنننحافة 

التقليدية، وصااااااناعة اإلعالم التقليد  وعالقتها بطبيعة النمو ج االقتصاااااااد  التقليد  

كبيرة من الدراساااااا  على أن صاااااناعة الة  يحك  هةه الصاااااناعة،  قد اتفقت نسااااابة 

الصااااااحا ة وصااااااناعة اإلعالم التقليد ، قد شااااااهد  من داخلها، مجموعة من تجارب 

اإلصااالح وإعادة الهيكلة الناجحة، سااواء بتطبيق نمو ج الصااحا ة المجانية، أو تطوير 

االساااتراتيجيا  اإلدارية والساااوقية " مث  تطبيق نمو ج بورتر للشاااراكة التكاملية " " 

االقتصاااااد  "،" اسااااتراتيجية  االندماجو ج التحالف اإلدار  والتنظيمي"،" نمو ج نم

أكااد  نتااائج  -التكاااماا  بين القطاااعااا  التحريريااة والتجاااريااة"، وهي جميعااا تجااارب

أنها قد حققت نجاحا كبيرا  ي زيادة إيرادا  المؤسااااسااااا   -الدراسااااا  التي اختبرتها
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معا، إضااا ة إلى  واالشااتراكا والتسااويق  الصااحفية من اإلعالنا ، أو من اإلعالنا 

تنويع مصادر إيرادا  هةه المؤسسا  من خالل التوسع  ي المشاركة  ي استثمارا  

أخرى بديلة، وهي قضااااايا وإشااااكاليا  يرى الباحث أنها ل  تدرس  ي مصاااار والعال  

العربي على وجه اإلطالق، ومن ث   إنه يوصاااااي الباحثين والمعنين بهةا التخصااااا  

ية صااااااياغة نما ج وطنية من هةه التجارب، ومحاولة التعاون مع المؤسااااااسااااااا  بأهم

بين  المثلى والمتبادلة االساااااتفادةالصاااااحفية  ي صاااااياغتها وتطبيقها، لضااااامان تحقيق 

 األكاديميين والمؤسسا  الصحفية واإلعالمية من جهة أخرى .

  ي ةالرقميو المطبوعة الصااااحا ة تموي  على ركز  التي للدراسااااا  بالنساااابة:  ثانيا

 عالقتهاو والنشر الرقمي الصحا ة صناعة تحك  التي الجديدة االقتصادية النما ج إطار

 لتموي ا أزمة أن على الدراسااا  هةه نتائج اتفقت  قد الراهنة، التكنولوجية بالتطورا 

 ناعةالصاا هةه اعتماد إلى األساااس  ي ترجع التقليدية، الصااحا ة صااناعة تشااهدها التي

  ي ودجه أية بةل دون ،( والمعلنين القراء سااوقي)  التقليد  االقتصاااد  النمو ج على

 اقأساااو تفرضاااها التي والضاااغوط المتساااارعة، التكنولوجية التطورا  مواكبة محاولة

 التوجه ادةوزي التحول، سياسا  تطبيق خالل من الجديدة، االتصالية والبيئة المنا سة،

 وق،الساااا تعددية على القائمة الجديدة، االقتصااااادية النما ج وتبني النشاااار، رقمنه نحو

 يةاإلليكترون والتجارة المعلوما ، واقتصاديا  الخدما ، صناعة اقتصاديا  ومداخ 

 المعلوما ،و االتصال وتكنولوجيا التطبيقا  مجال  ي واالستثمار الشبكي، والتسويق

 التوجه هةا تبنت التي الصحفية والمشروعا  المؤسسا  أن على الدراسا  اتفقت وقد

 نويعت استطاعت كما ، ربحيتها معدال  وزيادة السوقية، مكانتها استعادة استطاعت قد

 حظت ل  أهميتها، رغ  وإشااكاليا  قضااايا الحقيقة  ي وهي وتمويلها، إيراداتها مصااادر

 نما جال بطبيعة يتعلق  يما خاصااااااة العربية، الدراسااااااا  سااااااياق  ي الكا ي باالهتمام

 يوصااااي ما وهو األسااااواق، وحركة النشاااار، صااااناعة تحك  التي الجديدة االقتصااااادية

سته، بأهمية الباحث  إطار  ي شريكا تكون أن الصحفية المؤسسا  إقناع وبأهمية درا

 على فادةاالست تعظي  لضمان تجريبي، بشك  تطبيقها يت  أن على الدراسا ، هةه مث 

 إعادة يت  لتيا المستهلكة والقضايا اإلشكاليا  عن بعيدا ، والتطبيقي العلمي المستويين

 .تةكر حقيقية إضا ة دون اجترارها

الثا: بالنسنننننبة للدراسنننننات التي رك ت عل  سنننننلوع عمالء وسنننننائل اإلعالم ومن ا ث

، المعلنين ( –المسااتخدمين  –المشااتركين  –الصااحف المطبوعة والرقمية من ) القراء 

أنه بالرغ  من وجود عالقة سااااالبية بين تطبيق  قد اتفقت هةه الدراساااااا  أيضاااااا على 

سااااااياسااااااا  تقييد المحتوى والد ع مقاب  الحصااااااول على المعلوما ، وبين إيرادا  

، إال أن ثمة واالشااااتراكا المؤسااااسااااا  الصااااحفية والصااااحف الرقمية من اإلعالنا  

 دراسا  كثيرة تؤكد أن هناك كثيرا من السياسا  واالستراتيجيا  والنما ج التي يمكن

أن تسااتخدم  ي تطوير العالقة بين العمالء والمسااتهلكين وبين المؤسااسااا  الصااحفية، 

سواء تعلق  لك بتطوير أساليب إنتاج وتسويق المحتوى، أو تعلق باستراتيجية "تكام  
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دما  مجانية الخ والجمهور مقاب المزايا النسبية "، أو " االستثمار  ي بيانا  العمالء 

ل  تحظ بأ  اهتمام يةكر  ي  -رغ  أهميتها أيضاااا -بحثية  "، وهي قضاااايا وإشاااكاليا 

إطار الدراساااااا  العربية ، ب  إنها تعد واحدة من أ قر المجاال  التي ت  دراساااااتها  ي 

إطار هةا التخصاا ، و ي هةا السااياق يوصااي الباحث بضاارورة توجيه الباحثين إلى 

مث  " تأثير ساااياساااا  ارتياد هةا المجال، من خالل التركيز على قضاااايا وإشاااكاليا  

تسعير الصحف على معدال  إيراداتها وربحيتها"، " تأثير سياسا  تسعير اإلعالنا  

على ساالوك المعلنين ودرجا  والئه  " ، وكةلك دراسااة " اسااتعدادا  الجمهور للد ع 

 ي مقاب  الحصااول على الخدما  الرقمية للصااحف والعوام  المؤثرة  يها " ، وكةلك 

المسااااااتوى االقتصاااااااد  واالجتماعي للجمهور على معدال  توزيع دراسااااااة " تأثير 

عتبرها الباحث أصبحت يبخدماتها الرقمية "، وغيرها من قضايا  واالشتراكالصحف 

تمث  اليوم أولويا  رئيسااااااية  ي أجندة األولويا  واالهتماما  البحثية  ي إطار هةا 

 التخص  .

 اننننننناعة وعولمة االحتكارات تأثير عل  رك ت التي للدراسننننننات وبالنسننننننبة: رابعا

 ا الدراس هةه انتهت  قد تمويل ا، ومصادر الصحافة اناعة اقتصاديات علي اإلعالم

 حدوث  ي أسااااااهمت قد العال  يشااااااهدها التي الراهنة التكنولوجية التطورا  أن إلى

 االحتكاااارا  ونمو ج مفهوم" و ي ،"القااادي  العولماااة نمو ج"  ي كبيرة تطورا 

 تثماريةواس اقتصادية قوى بروز إلى التكنولوجية التطورا  هةه أد  حيث ،"التقليد 

 طبيعة رتغيي وإلى ب  القديمة، التقليدية األسااااااواق طبيعة تغيير وإلى جديدة، وإعالمية

 ا تقني ومؤسسا  شركا  برز  حيث األسواق، تلك  ي الفاعلة واألطرا  العمالء،

 ة،الرقمي التطبيقا  مجاال   ي تعم  التي الشاااركا  خاصاااة والمعلوما ، االتصاااال

 اإلعالم، لصااااناعة قو  كمنا س االجتماعي، التواصاااا  وشاااابكا  البحث، ومحركا 

 على اإلعالنية األسااواق  ي أو المعلوما ، وخدما  اإلعالم خدما  أسااواق  ي سااواء

 باحثينال من يةكر اهتمام بأ  تحظ ل  التي القضااايا وهي والدولية، المحلية المسااتويا 

عال   ي  هماوتأثيرات والعولمة االحتكارا  عن تاريخيا كتب ما كثرة رغ  العربي، ال

 .اإلعالم صناعة اقتصاديا   ي

 لشاااااائون اإلعالم كلية وكيلة نصاااااار وسااااااام. د توجهت العلمي الساااااايمينار نهاية و ي

 وإلى ل،األو العلمي للسيمينار إدارته على غالي محرز لدكتور بالشكر العليا الدراسا 

 ينارالسيم بأن موضحة اإلعالم، مجال  ي المهتمين والباحثين االساتةة من المشاركين

 اإلعالم يةلكل الرساامية الصاافحة عبر االليكترونية جلسااته  ي ت  ما يتاح سااو  العلمي

 االنترنت عبر القاهرة جامعة


