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 في تطو�ر األداء الصحفي  السوداني دور مجلس الصحافة والمطبوعات

 م2018 –م 2014على لجنتي الجوائز والتدر�ب في الفترة من  طب�ق�ةدراسة ت
  درمان اإلسالم�ةأم  جامعة إلعالما�ل�ة  -قسم الصحافة  –منال ال�اس الخضر محمد

mnalyas@gmail.com  

   الملخص

في  السودانيتناولت الدراسة الدور الذ� �قوم �ه مجلس الصحافة والمطبوعات 

تطو�ر مهنة الصحافة �التر�یز على لجنتي الجوائز والتدر�ب �المجلس ، 

وتمثلت مش�لة الدراسة في أنه في ظل التطور الكبیر الذ� �شهده العالم في 

جدها الصحافة لتحتف� �افة مناحي الح�اة وفي ظل المنافسة الكبیرة التي ت

ور وسائل االتصال في ظل هذا التطور في تقن�ات االتصال، وظه�م�انتها ، 

ًال الحدیثة لكل ذلك تحتاج مهنة الصحافة إلى االهتمام �الكوادر الصحف�ة تأه�

ثلة وتدر��ًا وتشج�عًا، وهو الدور الذ� تقوم �ه المجالس المهن�ة المتخصصة مم

في مجالس للصحافة ، ن�عت أهم�ة الدراسة من أنها ت�حث في قض�ة مهمة إال 

في تطو�ر المهنة  السودانيبها مجلس الصحافة  وهى الجهود التي قام و�قوم

عبر لجانه المتخصصة وانع�اس ذلك على المجتمع الصحفي ، وهدفت الدراسة 

  إلى الوقوف على إنجازات المجلس في مجال تشج�ع وتأهیل وتدر�ب الصحفیین

�ما انطلقت الدراسة من فرض�ة أساس�ة مفادها  الصحافة،�غرض تطو�ر مهنة 

 أت�عت الصحافة،لس الصحافة لها دور مهم وواضح في تطور مهنة اأن مج

 ألنشطةالدراسة المنهج الوصفي والمنهج التار�خي لتت�ع التطور التار�خي 

 تدر�ب وتشج�ع الصحفیین. مجالالمجلس في 
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 .الصحافة، مجلس الصحافة والمطبوعات، األداء الصحفي المفتاح�ة:الكلمات 

Abstract 

The role of the Sudanese Press and Publications Council in 
developing the profession of journalism in Sudan 

An applies study on the Awards and Training Committees from 2014 _2018 

MANAL   ALYAS   ELKHEDER MOHAMED  

The study focused on the role played by the Sudanese Press and 
Publications Council in developing the profession of journalism in 
Sudan by focusing on the Awards and Training Committees of the 
Council, and the problem of the study was presented in light of the 
great development of the world in all aspects of life and in light of the 
great competition that the press finds to preserve its place and the 
presence of this similar development In the communication techniques 
and the emergence of modern means of communication , for all of this 
the press profession needs to pay attention to qualified and trained 
journalistic cadres, which is the role played by specialized 
professional councils represented in the National Sudanese Council for 
Press and Publications. 

The importance of the study stems from the fact that it is focusing on 
one important issue, which is the efforts made by the Council in 
developing the profession through its specialized committees and its 
reflection on the journalistic community, the study aimed to examine 
the achievements of the council in the field of encouraging, qualifying 
and training journalists for the purpose of developing the press 
profession. The study also started from a basic hypothesis that the 
Press Council has an important and clear role in the development of 
the profession of journalism, the study followed the descriptive 
approach and the historical approach to track the historical 
development of the Council's activities in training and encouragement 
of journalists. 

Keywords: press, press and publications council, press performance 
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 مقدمة:ال

�ان في میدان إن سواء في تار�خ النهضة الحدیثة بدور �بیر قامت الصحافة 

 خاصة.اللغة �صورة  قتصاد أو األدب أو العلم أوالس�اسة أو االجتماع أو اال

ها بها الیوم وجعلت فالصحافة وحدها هي التي �ونت اللغة  المعاصرة التي ��تب

،  ةالمألوفرة في الكلمات التعبیر والوفمثل هذه السهولة وال�سر وال�ساطة في �

��ة �ما أن الصحافة هي التي أسهمت إسهامًا فعل�ًا في �فاح جم�ع البلدان العر 

انت �إلى أن نال معظمها االستقالل و�لغ هذه المرت�ة من الم�انة الدول�ة التي 

 )1(.ن احلم قبل نصف قرن من الزم مجرد

تمثلت مش�لة الدراسة في ان المجالس المهن�ة المتخصصة  الدراسة:مش�لة 

السعي الي تطو�ر مهنة الصحافة وذلك  أهدافها أهمفي مجال الصحافة من 

فرض�ة  علىالمهنة لذا جاءت الدراسة للوقوف  هبتأهیل وتدر�ب ممارسي هذ

لس الصحافة لها دور مهم وواضح في تطور مهنة اأساس�ة مفادها أن مج

  المتخصصة.ن مجلس الصحافة قام بهذا الدور عبر لجانه وا الصحافة،

 ساتمن انها ت�حث في واقع واحدة من مؤسالدراسة  أهم�ةتن�ع  الدراسة: أهم�ة

وهي المجالس المهن�ة للصحافة، ممثلة في المجلس القومي للصحافة  اإلعالم

 ومعرفة تأثیرالممارسین  الصحفیین لجانه، وهممن لسوداني عبر المستفیدین ا

  .أدائهم علىلجان المجلس المتخصصة  أنشطة

المجالس  لنشأةالعرض التار�خي  تهدف هذه الدراسة إلى :الدراسة أهداف

العاملین  أداء علىلجنة التدر�ب  أنشطة تأثیر علىالوقوف صحف�ة و المهن�ة ال
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جوائز مجلس الصحافة السوداني  تأثیر علىالوقوف في المجال الصحفي و 

  السودانیین. الصحفیینعلى 

  الدراسات السا�قة:

) :النظم الصحاف�ة في السودان 2001عادل محجوب احمد العاقب ( .1

 1930السوداني  توالمطبوعادراسة تحلیل�ة لقوانین الصحافة 

_1996)2(.  

 األنظمةتمثلت مش�لة الدراسة في عدم وجود رؤ�ة واضحة وثابته للتعامل بین 

عدم انسجام الس�اسة التحر�ر�ة للصحف  إلى �اإلضافةالس�اس�ة والصحافة 

ش�ل العالقة  علىمع توجهات النظام الحاكم، وهدفت الدراسة للتعرف  أح�انا

بین الصحافة والسلطة في الحقب الس�اس�ة المختلفة من خالل التحلیل العلمي 

 والرقا�ة. استخدمتللمواد الخاصة �الترخ�ص الصحافي والملك�ة والتامین 

دراسة المنهج الوصفي التحلیلي �ما استخدمت منهج تحلیل المضمون لتفسیر ال

االتجاهات السائدة في محتو� مواد القوانین موضع الدراسة. وخلصت الدراسة 

لعدد من النتائج أهمها ان هناك تطور في قوانین الصحافة والمطبوعات من 

متع �االستقرار حیث الش�ل والمضمون. وان النظم الصحاف�ة المختلفة لم تت

  الس�اس�ة. األنظمةاستقرار  والث�ات لعدم

السودان  يالصحافة ف) : تنظ�م حر�ة 1996احمد ال�شیر احمد ( .2

  .)3()  1993(دراسة قانون الصحافة والمطبوعات للعام 

صدر  1993تبلورت مش�لة الدراسة في ان قانون الصحافة والمطبوعات للعام 

مر بها السودان حیث سعت السلطة  إلىفي مرحلة حساسة ودق�قة من المراحل 

 جدیدة،إلى إعادة تأس�س البناء االجتماعي والس�اسي على أسس ف�ر�ة تختلف 
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م �نموذج من 1993هدفت الدراسة لدراسة قانون الصحافة والمطبوعات لعام 

حیث مالئمته مع ح� اإلنسان في حر�ة التعبیر عن أرائه في ظل متطل�ات 

  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي و  المرحلة التي صدر فیها.

ع لجم است�انةالمالحظة �ما استخدمت  أداةالدراسة  استخدمت الدراسة: أدوات

  وتحلیل الب�انات میدان�ا

ة تتمثل الحدود الم�ان�ة للدراسة في المجلس القومي للصحاف حدود الدراسة:

 وحتىم 2014فهي الفترة من  الرمان�ةاما الحدود  �السودانوالمطبوعات 

 أر�عةعادة  دورتهم وهي الدورة السا�عة المنته�ة للمجلس الذ� تستمر 2018

 سنوات.

  السودان�ة نشأة وتطور الصحافة األول:الم�حث 

فها معظم دول الصحافة في بدا�ة القرن العشر�ن قبل أن تعر عرف السودان 

ف�انت في  الشام.مصر على أید� نخ�ة من ابناء  طر��ن مأفر�ق�ا وفدت إل�ه 

 ل�ابأول األمر أجنب�ة الملك�ة والتحر�ر والقراء وأخذ السودانیون یلجون هذا ا

حف تع�س قراء في البدا�ة ثم �تا�ا في صحف ال �ملكونها وأخیرا أصدروا ص

           في جوانبهاح�اتهم  أرائهم وأف�ارهم وترسم صراعاتهم الس�اس�ة وتصور

 )4(.المختلفة 

�انت بدا�ة دخول الصحافة السودان�ة تحت رعا�ة الح�ومة االستعمار�ة �عد 

م و�ان على رأس الصحافة 1898دخول الغزاة اإلنجلیز إلى السودان عام 

أو للعمل في اإلدارة ، األولى شخص�ات أجنب�ة وفدت للسودان أما لهذه الغا�ة 

هذه الفترة وحتي  وصدرت خالل، اإلنجلیز�ة أو هي جال�ات استوطنت السودان 
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م ثالثة عشر صح�فة فق� 1930 صدور قانون الصحافة والمطبوعات لسنة

فترة إلى قلة المتعلمین في تلك الظل نفوذها وأثرها ضع�فا خافتا و�عود ذلك و 

وعدم وجود وعى بین الجماهیر ، و�ذلك �ان لألزمة االقتصاد�ة العالم�ة في 

  م دور في قلة عدد الصحف .1929عام 

جر�دة یوم�ة س�اس�ة  هام صدرت تسع صحف أول1930صدور قانون �عد 

 األر�عینات.م) ثم أرتفع العدد إلى ثمان�ة عشر في فترة 1935(النیل 

صح�فة وتواصلت حر�ة  الس�عون في فترة الخمسین�ات صدر ما یز�د عن    

تؤثر في حر�ة  تظلظهور الصحف الجدیدة إال أن المش�لة األساس�ة التي 

السودان�ة هي عدم االستمرار�ة والتوقف الدائم والكثیر للصحف وقد الصحافة 

 .السودان دور �بیر في هذا �ان للح�ومات العس�ر�ة التي شهدها

م تم إ�قاف الصحافة الحز��ة وسمح للصحافة 1969مایو �25عد ق�ام ح�ومة   

أغسطس  18الصحافة في  نالمستقلة �الصدور إلى أن صدر قانون تامی

م أصدرت الح�ومة الجدیدة صح�فتین تعبران 1989یونیو  30وفي م ، 1970

عن وجهة نظرها هما (السودان الحدیث ، واإلنقاذ الوطني ) واستمرتا في 

 )5(.م 1997الصدور حتى 

م صدر عدد �بیر من الصحف 2018نها�ة العام  وحتىومنذ ذلك التار�خ 

و مستمر في الصدور الس�اس�ة والحز��ة واالجتماع�ة والر�اض�ة ومنها ما ه

 منتظمة.الیوم ومنها التي توقفت و�عضها �صدر �صورة غیر  حتى

فقد  2017لمجلس الصحافة والمطبوعات لعام  األداءووفقا لما جاء في تقر�ر 

شاملة واحدة فق�  صح�فة 21منها  صح�فة) 41بلغ عدد الصحف العاملة (



تصدر عن مجلة علمیة محكمة  – 2020دیسمبر -10العدد -5السنة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم      
  ) 272X)-ISSN  2523Online Faculty of Arts and Media Journalمصراتھ جامعة 

  
  

193 
 

) صحف اجتماع�ة 3) صحف ر�اض�ة و (9) حز��ة و (�3اللغة االنجلیز�ة و(

 )6()  صحف والئ�ة وصح�فة اقتصاد�ة واحدة .4و(

 مجلس الصحافة والمطبوعات النشأة والتطور :الثاني �حثالم

بدأ التف�یر ألول مرة في توثی� وضع الصحافة والمطبوعات في السودان مطلع 

العقد الثاني من هذا القرن حیث أنشئ قسم الصحافة والمطبوعات على ید 

والح� القسم �م�تب االتصال و�ان �سیر وف�  حینذاك،مسئول المخابرات 

ول م حیث صدر أ1930أوامر مؤقتة تصدر من الجهات األمن�ة حتى عام 

قانون ینظم عمل الصحافة والمطبوعات ضمن األعمال األمن�ة و�انت الجهة 

م 1956المنفذة له هي الس�رتیر اإلدار� آنذاك ثم انتقلت �عد االستقالل عام 

 إلى وزارة الداخل�ة اإلدارة الس�اس�ة 

تؤد� دورها حتى إجازة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة  االدارةوظلت هذه 

 عاشر من مایو ، ومنح هذا القانون وز�ر الثقافة واإلعالم سلطةم في ال1973

اإلشراف وتنفیذ القانون �ما نص على تكو�ن مجلس للصحافة والمطبوعات 

�عینه رئ�س الجمهور�ة وحدد مهامه واختصاصاته ، وقد تم تش�یل أول مجلس 

ي اتیج�عتبر الهدف االستر و  م برئاسة وز�ر الثقافة واإلعالم1973یولیو  10في 

ي لمجلس الصحافة هو السعي للحفا� على الم�انة العلم�ة المتمیزة والدائمة ف

سوق الصحافة واإلعالم الداخلي والخارجي وٕاعداد وتأهیل وتطو�ر �وادر 

زة أرفع المواقع الق�اد�ة في المؤسسات اإلعالم�ة ال�ار  ولىتتصحف�ة إعالم�ة 

  )7(.محل�ًا وعر��ًا ودول�ًا 
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 الجوائز والتدر�ب) تيالدراسة التطب�ق�ة (لجن :الثالث �حثالم   

جاءت هذه الدراسة للتحق� من فرض�ة أساس�ة هي أن المجلس القومي 

للصحافة والمطبوعات له دور في ترق�ة مهنة الصحافة وذلك عبر لجانه 

المتخصصة والمتمثلة في لجنة التدر�ب وترق�ة المهنة �اعت�ارها الجهة 

المختصة بتدر�ب وتأهیل الصحفیین و�ذلك لجنة جوائز المجلس للتفوق 

واعتمادًا على طب�عة هاتین  للمجلس.المنبثقة من اللجان الفن�ة  الصحفي

توضح الدور الذ� قام  لهذا المجافإن دراسة الجهود التي بذلت في  ناللجنتی

 الصحافة.�ه المجلس في ترق�ة مهنة 

 الخطوات المنهج�ة :المیدان�ةالدراسة 

ما قامت �ه تلك اللجان المتخصصة في  علىالوقوف  الدراسة المیدان�ة تداعتم

تم إعداد صح�فة استب�ان لجمع  الصحفیین،مجال تدر�ب وتأهیل وتشج�ع 

  المعلومات من الصحفیین الممارسین للمهنة في الوقت الحالي.

 SPSSوللحصول على نتائج دق�قة قدر اإلم�ان تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

 Social)إلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة والذ� �شیر اختصارًا إلى الحزمة ا

Sciences Statistical Package)  للق�ام بتحلیل ب�انات االست�انة والتوصل إلى

   الدراسة.األهداف الموضوعة في إطار هذه 

عدد من المح�مین المختصین في مجال اإلعالم  علىوتم عرض االست�انة 

و�عد ذلك تم اخت�ار عینه عشوائ�ة قوامها مائه م�حوث و�عد توز�ع االستمارة تم 

استمارات لم یتم إرجاعها من قبل الم�حوثین)  6استمارة) بینما ( 94جمع (

  ).استمارة للتحلیل اإلحصائي ال�س�� 94وأخضعت الـ (
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ألول الب�انات األساس�ة (الشخص�ة) ألفراد مجتمع تضمنت االست�انة القسم ا

 الخبرات، العمر، (النوع، حول:هذا الجزء على ع�ارات  �حتو� حیث  الدراسة،

  ).الوظ�فة

 تلقي الم�حوثین( اآلتي:شمل ع�ارات الدراسة الموضوع�ة على  الثاني:القسم 

نوع التدر�ب من حیث  ،الدوراتمضمون  ،مجالهملدورات تدر�ب�ة في 

 در�ب،التخ�ارات الم�حوثین لم�ان  ،التدر�ب�ةالدورات  م�ان انعقاد االستمرار�ة،

الدورات التدر�ب�ة ساعدت في  العمل،الدورات التدر�ب�ة في تطو�ر  إسهامات

المشار�ة في  والمطبوعات،مد� علم الم�حوثین بجوائز الصحافة  الترق�ة،

  مسا�قة المجلس).

 �انات وتفسیرها.الجداول أدناه توض�ح تحلیل الب

 ) یوضح الوظ�فة 1جدول رقم (

 النس�ة التكرار  الفئة

 10.7 10 رئ�س تحر�ر 

 3.1 3 مدیر تحر�ر

 19.1 18 رئ�س قسم

 40.4 38 محرر

 2.2 2 مصور

 0 0 مخرج
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 2.2 2 فني

 22.3 21 أخر� تذ�ر

 100.0 94 المجموع

% من الم�حوثین �شغلون وظ�فة 40.4) یتضح أن نس�ة 1من الجدول رقم (

 تحر�ر، (س�رتیر% �شغلون وظ�فة أخر� تذ�ر وهم 22.3ونس�ة  محررون،

% من الم�حوثین �شغلون 19.1بینما نس�ة  )،مراسلون  صحفیین،محللون 

ونس�ة  تحر�ر،% �شغلون وظ�فة رؤساء 10.7ونس�ة  أقسام،وظ�فة رؤساء 

% للذین �عملون 2.2وتساوت نس�ة  تحر�ر،ء % �شغلون وظ�فة مدرا3.1

  فنیون.مصورون والذین �عملون 

 ) یوضح تلقي الم�حوثین لدورات تدر�ب�ة في مجالهم2(جدول رقم 

 النس�ة التكرار الفئة

 92.5 87 نعم

 7.5 7 ال

 100.0 94 المجموع

% من الم�حوثین تلقوا دورات 92.5) یتضح أن نس�ة 2(من الجدول رقم 

ال شك أن هذه النس�ة العال�ة  تدر�ب�ة% لم یتلقوا دورات 7.5ونس�ة  تدر�ب�ة،

  اهتمام الصحفیین �قض�ة التدر�ب. علىمؤشرا ایجاب�ا یدل 
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 ) یوضح إذ �انت اإلجا�ة بنعم هل الدورات من تنظ�م المجلس القومي3جدول رقم (

 للصحافة 

 النس�ة التكرار الفئة

 61 53 نعم

 39 34 ال

 100.0 87 المجموع

% من الم�حوثین تلقوا دورات تدر�ب�ة 61) یتضح أن نس�ة 3من الجدول رقم (

% من الم�حوثین 39بینما نس�ة  والمطبوعات،المجلس القومي للصحافة  نظمها

 �صورة شخص�ة.تلقوا دورات تدر�ب�ة 

 ) یوضح مضمون الدورات التي تلقاها الم�حوثین4جدول رقم (

 النس�ة التكرار الفئة

 40.4 36 تحر�ر صحفي

 24.8 22 األش�ال الصحف�ة

 14.6 13 اللغة الصحف�ة

 6.7 6 التصو�ر الصحفي

 13.5  12 أخر� تذ�ر

 100.0 89 المجموع
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% من الم�حوثین الذین تلقوا دورات 40.4) یتضح أن نس�ة 4من الجدول رقم (

مضمونها  تدر�ب�ة من تنظ�م المجلس القومي للصحافة والمطبوعات �ان

% من الم�حوثین تلقوا دورات في األش�ال 24.8التحر�ر الصحفي ، ونس�ة 

% 13.5% تلقوا دورات في اللغة الصحف�ة ، بینما 14.6الصحف�ة ، ونس�ة 

أخر� تذ�ر تلقوا دورات تدر�ب�ة في ( مهارات صحف�ة ، مراسل محترف ، اللغة 

دورات تدر�ب�ة في التصو�ر % تلقوا 6.7اإلنجلیز�ة ، �تا�ة السینار�و) ونس�ة 

الصحفي و�تضح من النسب الواردة أعاله اهتمام المجلس بتنظ�م دورات تدر�ب�ة 

 في مجاالت مختلفة تتعل� �الممارسة   الصحف�ة.

 .) یوضح نوع التدر�ب من حیث االستمرار�ة والتتا�ع في المجاالت المختلفة5جدول رقم (

 النس�ة التكرار الفئة

 74.7 65 منقطع

 13.8 12 مستمر

 11.5 10  االثنان معًا 

 100.0 87 المجموع

% من الم�حوثین تلقوا تدر�ب 74.7) یتضح أن نس�ة 5من الجدول رقم (

% تلقوا االثنان 11.5بینما نس�ة  مستمر،% تلقوا تدر�ب 13.8ونس�ة  منقطع،

  ).معًا (منقطع ومستمر
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 الدورات التدر�ب�ة م�ان انعقاد) یوضح 6جدول رقم (

 النس�ة التكرار الفئة

 16 14 داخل الصح�فة

 65.5 57 خارج الصح�فة 

 18.4 16 خارج السودان

 100.0 87 المجموع

% من الم�حوثین تلقوا دورات 65.5أن نس�ة  ) یتضح6من الجدول رقم (

% من الم�حوثین تلقوا دورات تدر�ب�ة 18.4ونس�ة  الصح�فة،تدر�ب�ة خارج 

وهنا �الح� ضعف  الصح�فة% تلقوا دورات داخل 16ونس�ة  السودان،خارج 

 الدورات التي تنظمها الصحف داخل الصح�فة وٕاثناء العمل.

 الم�حوثین ) یوضح مد� إسهام الدورات التدر�ب�ة في تطو�ر عمل7جدول رقم (

 النس�ة التكرار الفئة

 65.5 57 نعم

 34.5 30 ال

 100.0 87 المجموع

% من الم�حوثین یؤ�دون �أن 65.5) یتضح أن نس�ة 7من الجدول رقم (

الدورات التي تلقوها من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات أسهمت في 

% من الم�حوثین یؤ�دون �أن 34.5بینما نس�ة  الصحفي،تطو�ر عملهم 
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المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لم تسهم في الدورات التي تلقوها من 

 تطو�ر عملهم الصحفي.

 وظ�ف�ا ة الم�حوثینترق� إلى) یوضح الدورات التدر�ب�ة أدت 8(جدول رقم 

 النس�ة التكرار الفئة

 27.6 24 نعم

 72.4 63 ال

 100.0 87 المجموع

% من الم�حوثین یؤ�دون �أن 72.4) یتضح أن نس�ة 8من الجدول رقم (

الدورات التي تلقوها من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لم تؤد� إلى 

% یؤ�دون �أن الدورات التي تلقوها من 27.6بینما نس�ة  وظ�ف�ًا،ترقیتهم 

وهذه النس�ة  وظ�ف�ًا.المجلس القومي للصحافة والمطبوعات أدت إلى ترقیتهم 

 .ضرورة االهتمام �مع�ار التدر�ب عند الترق�ات إلىالعال�ة تلفت النظر 

 ) یوضح المشار�ة في مسا�قة المجلس9جدول رقم (

 النس�ة التكرار الفئة

 26.6 25 نعم

 73.4 69 ال

 100.0 94 المجموع
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% من الم�حوثین لم �شار�وا في 73.4أن نس�ة  ) یتبین9من الجدول رقم ( 

% من الم�حوثین شار�وا في مسا�قة الجوائز التي 26.6ونس�ة  المسا�قة،

 والمطبوعات.نظمها المجلس القومي للصحافة 

 .) یوضح عدد المشار�ین الذین فازوا بجائزة من المجلس10جدول رقم (

 النس�ة التكرار الفئة

 44 11 نعم

 66  14 ال

 100.0 25 المجموع

% من الم�حوثین الذین شار�وا 66) یتضح أن نس�ة 1_10رقم (من الجدول 

في مسا�قة الجوائز التي نظمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لم 

 % من الم�حوثین الذین شار�وا في مسا�قة44بینما نس�ة  جوائز،یتحصلوا على 

الجوائز التي نظمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تحصلوا على 

 جوائز.

 ) یوضح إذا �انت اإلجا�ة بنعم ما أسم الجائزة التي حصلت علیها 2-10رقم (جدول 

 النس�ة التكرار الفئة

 27.2 3 تحقی� صحفي

 18.1 2 مقال الرأ�

 27.2 3 العمود الصحفي



 دور مجلس ال��افة واملطبوعات السودا�ي �� تطو�ر األداء ال��في

202 
 

 18.1 2 المراسل 

 9 1 األداء الثقافي والفني

 100.0 11 المجموع

% للذین تحصلوا على 27.2) تساو� نس�ة 2 – 10یتضح من الجدول رقم (

% للذین �18.1ما تساوت أ�ضا نس�ة  الصحفي،جائزة التحقی� والعمود 

% 9ونس�ة  المراسل،تحصلوا على جائزة مقال الرأ� والذین تحصلوا على جائزة 

 للذین تحصلوا على جائزة األداء الثقافي والفني.

 ) هل تر� أن لهذه الجوائز أثر في تطو�ر مهنة الصحافة 11جدول رقم (

 النس�ة التكرار الفئة

 67 63 نعم

 33 31 ال

 100.0 94 المجموع

% من الم�حوثین یرون أن لجوائز 67) أن نس�ة 11یتضح من الجدول رقم (

% من 33ونس�ة  الصحافة،مجلس الصحافة والمطبوعات أثر في تطو�ر مهنة 

 الع�س.الم�حوثین یرون 

 الصحفیین:تدر�ب�ة التي �حتاجها مقترحات الدورات ال

 .واللغة_ تطو�ر الكتا�ة الصحف�ة ومهارات العمل الصحفي      

 دورات في أخالق�ات العمل الصحفي. - 

 الصحافة االلكترون�ة. - 

 �تا�ة التقار�ر. - 
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 �ل المجاالت الصحف�ة. - 

 التصو�ر الصحفي. - 

 صناعة األجندة الصحف�ة. - 

 المو�ایل.صحافة  - 

 األزمات.الصحافة في وقت  - 

 الرقمي.اإلعالم  - 

 الصحف�ة.إدارة المؤسسات  - 

 الثقافة القانون�ة. - 

 الصحفي.التصم�م واإلخراج  - 

 األش�ال التحر�ر�ة - 

 والمطبوعات:مقترحات تطو�ر لجنة الجوائز �المجلس القومي للصحافة 

تدر�ب�ة أن تكون هناك جائزة إضافة للمال تتمثل في منحة أو دورة  - 

 خارج�ة.

 اإلعالن الم��ر عن المسا�قة وز�ادة طرق اإلعالن عنها. - 

 عام.تثبیت موعد التقد�م عن الجوائز في تار�خ محدد �ل  - 

والقصص  القصیرة،أضافة مسم�ات جدیدة للجوائز مثل القصة  - 

 اإلنسان�ة.

 ز�ادة الق�مة الماد�ة للجوائز. - 

 المنافسة.التدقی� في معاییر  - 

 االلكتروني.التقد�م  - 
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 الدراسة:نتائج 

 � توصلت الدراسة لعدد من النتائج �عضها خاص �الجانب النظر� واألخر 

 وهي:�الجانب التطب�قي  هخاص

اهتمام الوطن العر�ي �صورة عامة والسودان �صورة خاصة �قض�ة  .1

 .��رالصحافة وصدور الصحف في تار�خ م

إن تنم�ة وتطور ز�ادة المهارات اإلعالم�ة العر��ة هي الخطوة األولى  .2

لمقاومة الس�طرة الغر��ة اإلعالم�ة وتحقی� الس�ادة اإلعالم�ة واالستقالل 

 الثقافي.

التأهیل للعمل اإلعالمي یتطلب جهدًا �بیرًا من التأهیل العملي و�تطلب  .3

ل�م�ة قبل ولوج سوق ذلك أن ��ون جزءًا �بیرًا منه في المؤسسات التع

 العمل.

تدر�ب�ة أثناء عملهم وهذا  % من الم�حوثین تلقوا دورات92.5نس�ة  .4

 �التدر�ب.مؤشر لالهتمام 

% من الم�حوثین �فضلون التدر�ب خارج 77أثبتت الدراسة أن نس�ة  .5

 الصح�فة.

% من الم�حوثین تلقوا دورات تدر�ب�ة نظمها المجلس القومي 61  .6

 والمطبوعات.للصحافة 

% من الم�حوثین أكدوا أن الدورات التدر�ب�ة أسهمت في تطو�ر 65 .7

 عملهم.

للمتمیز�ن في العمل  سبجوائز المجل% من الم�حوثین لدیهم علم 93.5 .8

 الصحفي.



تصدر عن مجلة علمیة محكمة  – 2020دیسمبر -10العدد -5السنة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم      
  ) 272X)-ISSN  2523Online Faculty of Arts and Media Journalمصراتھ جامعة 

  
  

205 
 

تؤثر في تطو�ر مهنة  م�حوثین یؤ�دون �أن جوائز المجلس% من ال67 .9

  الصحافة.

 الدراسة: توص�ات

 ممارسین.وخبراء  نأكاد�مییإنشاء مراكز لتدر�ب الصحفیین تضم  - 

 إلزام�ة.إخضاع الصحفیین الجدد لدورات تدر�ب�ة  - 

�ب الصحفیین الجدد تتولى المؤسسات الصحف�ة تمو�ل مراكز أو معاهد لتدر  - 

تعتبر شهادة هذه المعاهد هي المؤهل لممارسة العمل  وأثناء العمل

 الصحفي.

 تو� اإلقل�مي� إلى المساالنتقال �عمل�ة التدر�ب من المستو� القطر  - 

 . ینالتف�یر في إنشاء معهد عر�ي لتدر�ب الصحفیو 

 �اآلتي:العمل على تطو�ر جوائز المجلس القومي للصحافة وذلك 

 عام.اإلعالن عنها في تار�خ ثابت �ل  .1

 اإلعالم�ة.تكثیف اإلعالن في �ل السوائل   .2

 التشج�ع.ز�ادة الق�مة المال�ة للجائزة لمز�د من  .3

 التقد�م.إنشاء موقع الكتروني للجائزة یتم عبره  .4

  الصحف�ة.استحداث جوائز إضاف�ة للفنون  .5
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  الهوامشالمراجع و                       

                                                 
ـــة نشـــأتها  ، الصـــحافةمـــروه) أدیـــب 1 ـــان،  -بیـــروت دار م�ت�ـــة الح�ـــاة،  ،وتطورهـــاالعر�� لبن

 .35ص ،1961 األولى،الط�عة 

"الـــنظم الصـــحاف�ة فـــي الســـودان "دراســـة تحلیل�ـــة لقـــوانین الصـــحافة ، محجـــوب عـــادل) 2

رســـالة ماجســـتیر غیــــر منشـــورة، �ل�ـــة اإلعـــالم جامعــــة أم  "،1996 – 1930والمطبوعـــات 

 .2001درمان اإلسالم�ة، 

الصــــحافة تنظــــ�م حر�ــــة الصــــحافة فــــي الســــودان "دراســــة قــــانون ، أحمـــد ال�شــــیر أحمــــد) 3

رســـالة ماجســـتیر فـــي القـــانون، �ل�ـــة القـــانون جامعـــة الخرطـــوم،  "،1993والمطبوعـــات للعـــام 

1996 . 

الخرطـوم، دار نشـر جامعـة  ،قـرن الصحافة السودان�ة فـي نصـف  صالح،) محجوب محمد 4

 18ص ،1971األولى  الط�عةالسودان،  -الخرطوم 

، م1998 – 1898الســودان�ة فــي الفتــرة ببلوغراف�ــا الصــحافة  الطــاهر،) عبــد هللا ابــراه�م 5

 ،2001األولــــى، الط�عــــة  الســــودان، -والمطبوعــــات، الخرطــــوم القــــومي للصــــحافة  المجلــــس

 .32ص

 2صالسودان،  –الخرطوم  ،2017طبوعات للعام موال الصحافة) تقر�ر مجلس 6

السـودان وثـائ� المجلـس،  –الخرطـوم  والمطبوعـات،لمجلس الصحافة  االستراتیج�ة) الخطة 7

  .6ص ادارة المعلومات،




