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This research is comparing between the reality of female
journalist and her position from decision making sectors ,
and the extent of development which reflects on her
professionally, scientifically and administratively in the
period from2005 – 2006 and 2013-2015 by a questionnaire
form for (26%) of Sudanese female journalists in 2005-2006
and a new questionnaire for min which the previous
questionnaire was conducted again in January 2015 for
(35%) of Sudanese female journalists who work in
newspapers including the same sample of these newspapers
in both studies.
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واقع المرأة الصحفية :دراسة مقارنة عىل حالة المرأة الصحفية يف السودان
الفتة من  5002-5002م  /ر
الفتة من  5002-5002م  /ر
ر
الفتة من 5050/5002م
ناهد حمزة دمحم صالح الزين

2

الملخص
يقارن هذا البحث واقع المرأة الصحفية يف السودان وموقعها من مراكز اتخاذ
ً
ً
ً
ً
القرار ومدى التطور الذي ينعكس عليها مهنيا وعلميا وإداريا وفنيا وذلك من
ر
فتات زمنية تمتد ف ر
خالل مقارنة ثالث ر
والفتة من
الفتة ما بي 0222- 0225م
ي
0205-0202م من خالل صحيفة استبيان لعينة تمثل  %02من الصحفيات
السودانيات يف 0222-0225م ،وصحيفة استبيان أخري حديثة تم اعادة
اإلستبيان السابق بها يف نهاية يناير  0205م عىل عينة تمثل  %25من
الصحفيات السودانيات العامالت يف الصحف ،مع تثبيت عينة الصحف يف
الدراستي ،كما تتم مقارنة لواقع المرأة الصحفية يف السودان وموقعها من مراكز
ً
ً
ً
إداريا ف ر
الفتة قيد
اتخاذ القرار ومدى التطور الذي ينعكس عليها مهنيا وعلميا و
ي
الح
عىل الحوار ي
وه العام 0202-0202م ويعتمد البحث قيد الدراسة ي
الدراسة ي
والمقابلة ،والتحليل للمقارنة بي مجموعة مفردات عينة الدراسة يف ثالث
ً
ً
ر
فتات زمنية .وقد ثبت بما إل يدع مجاال للشك أن عمر المرأة الصحفية من
وتعان من التحت
ختتها قليلة
ناحية مهنية يف السودان قصت جدا وسنوات ر
ي
ضدها ،وعدم توليها للمناصب اؤلدارية العليا يف الصحف والخروج من العمل يف
إل التدريس يف الجامعات
إل العمل يف مهنة
العالقات العامة أو ي
مهنة الصحافة ي
ً
أو غتها من الوظائف المستقرة ،كما أن الصحفيات السودانيات يتمتن بكتابة
ان المتمت.
العمود
الصحف الجيد والعمل الميد ي
ي
عىل ثالث مباحث وخاتمة حيث يتناول المبحث األول واقع
يحتوي البحث ي
ر
الثان واقع
المرأة الصحفية يف الفتة ما بي 0222- 0225م ،يتناول المبحث
ي
المرأة الصحفية ف ر
الفتة ما بي 0205-0202م ويتناول المبحث الثالث واقع
ي
المرأة الصحافية يف 0202م – 0202م.
الكلمات المفتاحية :المرأة الصحفية ،المرأة الصحفية السودانية ،الصحافة.

المقدمة:

ر
وف عام 0255م
ارتادت المرأة السودانية مجال الصحافة قبل أ كت من تسعي عام ،وذلك منذ العام 0202م  ،ي
وه صوت المرأة .وقد كانت المرأة تكتب يف الصحافة بأسماء مستعارة و إل
صدرت اول مجلة نسائية ي
الكاف نسبة لتحكم سلطات العادات والتقاليد وكانت تعتمد عىل الثقافة
التعبت
تستطيع
التعبت عن نفسها األكاديمية ي
ر
واستمر الوضع هكذا ال الخمسينيات حيث ظهور التطور يف مجال
والمهارات اكت من الشهادات
عىل الواقع
التعليم والتخصص والمهنية .فياتري هل انعكس التطور يف مجال التعليم والتكنولوجيا والثقافة ي
المهن للمرأة االصحفية ؟
ي
هيكل البحث-:
كمايىل-:
عىل ثالث مباحث وخاتمة ر ي
يحتوي البحث ي
الفتة ما بي 0222- 0225م
المبحث األول -:واقع المرأة الصحفية يف
المبحث الثان -:واقع المرأة الصحفية ف ر
الفتة ما بي 0205-0202م
ي
ي
المبحث الثالث  -:واقع المرأة الصحافية يف 0202م – 0202م
2
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المبحث األول
واقع المرأة الصحفية ف ر
الفتة ما بي 5002- 5002م
ي
يقارن هذا البحث واقع المرأة الصحفية يف السودان وموقعها من مراكز اتخاذ القرار ومدى التطور الذي
ً
ر
فتات زمنية متتابعة ف ر
إداريا عىل مدي ثالث ر
والفتة
الفتة ما بي 0222- 0225م
ينعكس عليها مهنيا وعلميا و
ي
ي
ر
من 0202-0202م  ،ثم يف الفتة من 0202 -0202م من خالل إجراء مقابالت علمية مع عدد من المختصي
يف هذا المجال وكذلك تم إجراء صحيفة استبيان لعينة من الصحفيات السودانيات قوامها ( )020مفرده
القوم للصحافة والمطبوعات يف السودان1.
وتمثل ( )%02من عدد الصحفيات المسجالت لدى المجلس
ي
وقد تم اختيار عدد من الصحف السودانية تتمثل يف الرأي العام ،الصحافة ،ألوان الحياة والناس اإلجتماعية،
ر
األول يف 0222- 0225م2.
أرسن .وقد تم إجراء الدراسة
الحياة السياسية ،األضواء ثم نون ومجلة
ي
ي
ثم تمت اعادة اإلستبيان السابق يف نهاية يناير0205م عىل نفس العينة من الصحف وباستصحاب
مستجدات التطور الحديث الذي يجب أن يصاحب السنوات التسع ما بي الدراستي ،فتم إجراء البحث
الثان يف العام  0202-0205م عىل عينة من الصحفيات السودانيات قوامها ( )52مفردة وتمثل  %25من عدد
ي
الصحفيات العامالت يف الصحافة السودانية والبالغ عددهن ( )022مفردة من جملة  0222صحفية مسجلة
الصحف قانونيا 3.كما تتم
القوم للصحافة والمطبوعات يف السودان ويحق لهن ممارسة العمل
لدي المجلس
ي
ي
مقارنة لواقع المرأة الصحفية يف السودان وموقعها من مراكز اتخاذ القرار ومدى التطور الذي ينعكس عليها
ً
ً
ً
إداريا ف ر
عىل الحوار
وه العام 0202-0202م ويعتمد
الفتة قيد الدراسة
مهنيا وعلميا و
ي
البحث قيد الدراسة ي
ي
الح والمقابلة والتحليل للمقارنة بي مجموعة مفردات عينة الدراسة ف الثالث ر
فتات الزمنية.
ي
ي
 -0/0ف الدراسة األول ر
الن أجرتها الباحثة يف العام الميالدي  0222-0225ثبت أن ( )%25من الصحفيات
ي
ي
(المبحوثات) يؤكدن وجود تميت ضد المرأة بسبب عنرص النوع ،إذ أن ( )%20منهن ليست لديهن وظيفة
بالتال فهن
صحف،
إدارية لرئاسة األقسام ،رئاسة التحرير ،سكرتارية التحرير و( )%20منهن ليس لديهن عمود
ي
ي
يبعدن عن مواقع اتخاذ القرار ورسم السياسات اؤلعالمية والتحريرية .والصحفيات يؤكدن أن هذا التميت تقوم
ر
الخارج ،وللمهام اؤلدارية.
الن إل تثق يف المرأة وتتجاوزها حيث ترشح الرجل للسفر
ر ي
به إدارات بعض الصحف ي
 -0/0يف البحث الذي أجرته نفس الباحثة يف العام الميالدي  0202-0202ثبت  %22.22من المبحوثات
يؤكدن وجود تميت ضد المرأة بسبب عنرص النوع  22.22ليس لديهن وظيفة إدارية لرئاسة األقسام ،رئاسة
صحف.
التحرير ،سكرتارية التحرير %02.00ليس لديهن عمود
ي
(ف عام
 -2/0يالحظ وجود تطور يف وضع المرأة الصحفية حيث ينخفض وجود التميت ضد المرأة من  %25ي
 )0222-0225ال ( 22.22ف عام  ،)0202-0202وي هبط ر
مؤرس التطور من  %20يف عدم الحصول عىل وظيفة
ي
إدارية يف عام  0222-0225إل  %22.22ليس لديهن وظيفة إدارية لرئاسة األقسام ،رئاسة التحرير ،سكرتارية
التحرير.
ر
الن أجرتها الباحثة يف العام الميالدي  0222-0225ثبت أن الصحفية يف السودان إل
 -0/0يف الدراسة األول ي
بالختة الطويلة الممتازة ،فالكثتات يتساقطن عن مواصلة العمل يف هذه المهنة والجيل من الصحفيات
تتمت
ر
ر
ختتهن ما بي ( )02-0سنوات
بختة مهنية قصتة جدا إذ أن هناك ( )%22تتاوح ر
الذي يعمل حاليا يتمت ر
وتمثل األعمار الميالدية ما بي ( )22-02سنة ( )۱۸علما بأن ( )20%من هذه الفئة غت ر
متوجات.
 -0/0يف البحث الذي أجرته نفس الباحثة يف العام الميالدي  0202-0202ثبت أن %۰۷من الصحفيات
ر
ختتهن ما بي
ختتهن ما بي ( )02-0سنوات كما أن  %52منهن تمثل ر
العامالت يف الصحف السودانية تتاوح ر
( )0-0سنوات ،وتمثل األعمار الميالدية ما بي ( )22-02سنة  ،%22واألعمار ( )22-02سنة تمثل  ،%52علما
بأن  %22من هذه الفئة غت ر
متوجات.
ختة
والختة الصحفية تتناقص بازدياد السنوات وهو أمر غت
الصحف
 -2/0يالحظ أن العمر
طبيع أن تظل ر
ر
ي
ي
ر
الصحف ما بي عام وخمسة أعوام تعادل  %52من الصحفيات العامالت
العمل
مارست
الن
ي
المرأة الصحفية ي
ر
الن تثبت يف هذه المهنة.
وهو ما يؤكد أن بيئة العمل
ه ي
الصحف طاردة للمرأة ونسبة ضئيلة جدة ي
ي
االثان
المبحث
ي
واقع المرأة الصحفية يف العام  5002-5002م
ثم تمت اعادة اإلستبيان السابق والذي أجري يف عام  0222-0225م يف نهاية يناير0205م عىل نفس العينة
من الصحف وباستصحاب مستجدات التطور الحديث الذي يجب أن يصاحب السنوات التسع ما بي
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الثان يف العام  0205-0202م عىل عينة من الصحفيات السودانيات قوامها
الدراستي ،فتم إجراء البحث
ي
( )52مفردة وتمثل  %25من عدد الصحفيات العامالت يف الصحافة السودانية والبالغ عددهن ( )022مفردة
القوم للصحافة والمطبوعات يف السودان ويحق لهن ممارسة
من جملة  0222صحفية مسجلة لدي المجلس
ي
الصحف قانونيا4.
العمل
ي

ر
ر
ختتهن ما بي عام وخمس اعوام،
الشكل رقم  2يوضح أن أكت من  %52من الصحفيات السودانيات تتاوح ر
ر
ختتهن بي  02-02عام فقد بلغت نسبتهن  %5فقط.
أما
الالن تتاوح ر
ي
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الشكل رقم  2يوضح أن  %50من الصحفيات السودانيات يتنقلن (نعم) من صحيفة ألخرى ،بينما  %22فقط
(إل) الالن ر
عىل حدالسواء
ثبي يف صحيفة واحدة ،وهذه الظاهر توجد مابي الرجل
ي
الصحف والمرأة الصحفية ي
ي
الصحف.
العمل
بئة
اسة
ر
د
تستحق
ظاهرة
وه
ي
ي

الشكل رقم  5يوضح أن  %20من المبحوثات ينتقلن من صحيفة ألخرى بسبب البحث عن زيادة الدخل،
و %02منهن ينتقلن بسبب بيئة العمل السيئة ،بينما هناك  %02ينتقلن من صحيفة ألخرى ألسباب أخرى
متعددة.

الشكل رقم  2يوضح أن  %22من الصحفيات العامالت يف الصحف السودانية تم تعينهن بعد العام الميالدي
 0225أي بعد تنفيذ لدراسة السابقة لواقع المرأة
الصحفية5.
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النسبة المئوية للمعينات يف هذا التاري خ
تاري خ تعيي الصحفيات
%52.2
0202-0200م
%02.22
0200-0222
%2.22
0222-0222م
02.20
0225-0222م
%02.20
0220-022م
عىل سبيل التعاون %0.22
لم اتعي بعد واعمل ي
والتدريب
%022
0202-0225م
22.22
تم التعيي بعد عام 0225
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الشكل  2رقم يوضح أنه تتعدد أسباب اإلنقطاع عن العمل ألسباب تتعلق بالدراسة  %2أو عدم اإلستقرار
الوظيف  %00أو توقف الصحيفة  %05أو لظروف اجتماعية خاصة بالمرأة الصحفية بنسبة .%25
ي

الشكل رقم  2يوضح ان  %22من الصحفيات ليس لديهن وظيفة إدارية.
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صحف.
الشكل رقم  02يوضح أن %%۷من الصحفيات ليس لديهن عمود
ي

الشكل رقم  00يوضح أن  %22من الصحفيات يؤكدن وجود تحت ضد المرأة
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الشكل رقم  00يوضح أن التميت ضد المرأة يمارسه عليها مدراء الصحف بنسبة  ،%20والمجتمع بنسبة ،%02
والرجل بنسبة  ، .%02ومالك الصحف بنسبة  ،%2والمرأة نفسها بنسبة  %2كما كانت هناك  %5من
عىل هذا التسالل
المبحوثات ليست لديهن إجابة ي

هناك تميت ضد المرأة الصحفية:
الوظيف بنسبة ،%00
الشكل رقم ۸۱يوضح أنه يمارس التحت ضد المرأة الصحفية بحرمانها من التدرج
ي
وبسبب قلة الثقة يف المرأة بنسبة  ،%02وللمصالح الشخصية بنسبة  %2وألسباب أخرى غت معروفه بنسبة
.%22
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ر
الطبيع يف
الن تقوم الصحفية بتجهتها يمكن أن :تجد مكانها
ي
الشكل رقم  02يوضح أن الموضوعات الممتة ي
ر
النش بنسبة  22 %بينما يمكن أن تتعرض للتعديل وإعادة الصياغة بنسبة  ،%02وأن تتعرض للتشويه بنسبة
األدن بنسبة  ،%2وأن إل تتل إإل بعد المالحقة المستمرة لها بنسبة .%2
 ،%5وأن تتل دون إثبات حقها ر ي

الشكل رقم  05يوضح أن األعمدة والمقاإلت المكتوبة بأقالم نسائية تراها العينة المبحوثة محايدة بنسبة ،%۷
وممتازة بنسبة  ،%۸ %وقوية بنسبة  ،%02وجريئة بنسبة  ،%2واجتماعية بنسبة  ،%5وجيدة بنسبة ،%00
وهادفة بنسبة  ،%02وعاطفية بنسبة .%2

أساخ للذكورة أو األنوثة
الشكل رقم  02تؤكد معظم الصحفيات السودانيات ونسبتهن  %55عدم وجود دور
ي
صحف ،بينما تؤكد  %02منهن وجود دور لألنوثة أو الذكورة يف ذلك ،تذكر  %22منهن
يف الحصول عىل عمود
ي
وجود هذا الدور أحيانا.
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6
الختة الطويلة الممتازة
صحف أو وظيفة إدارية يتوقف عىل
الشكل رقم  02يوضح أن الحصول عىل عمود
ر
ي
وعىل
والمهارات بنسبة  ،%20وعىل الشهادات العلمية بنسبة  ،%02وعىل الشخصية الجذابة بنسبة ،%02
ي
العالقات الشخصية بنسبة %02وألسباب أخرى بنسبة .%2

7
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المبحث الثالث
واقع المرأة الصحافية يف 5002م – 5050م
التطورات المهنية واالدارية والعلمية للمرأة الصحافية:
بدأت المرأة السودانية مجال الصحافة منذ عام 0202م كما ظهر يف التقرير العام للمجالت مثل مجلة (نكوي
سكرسيان) األرمنية وهذه المجلة ارتبطت باإلحتياجات النسوية يف ذلك الوقت مثل الطبخ والمالبس
ومشكالت متعلقة بخصوصية المرأة لكنها تطورت مع التطور السياخ لحركة التحرير ف ذلك الوقت و ر
حن
ي
ي
وه صوت المرأة8.
عام 0255م
حيث صدرت اول مجلة نسائية ي
ً
ر
تعان
وكانت المرأة جزءا من كل حن أنها كانت تكتب يف الصحافة باسماء مستعارة مثل بنت النور حيث كانت
ي
كتي اسماءهن وكانت المرأة اإلعالمية إل تستطيع التعبت عن نفسها
من العادات والتقاليد لدرجة انهن إل ي ر
ً
ً
الكاف نسبة لتحكم سلطات العادات والتقاليد اما بخصوص الناحية المهنية فقد إلحظت تطورا كبتا
التعبت
ي
األكاديمية
ر
واستمر الوضع هكذا
للمرأة فيها حيث كانت يف بدايتها تعتمد عىل الثقافة والمهارات اكت من الشهادات
ال الخمسينيات حيث اصبحت ظهرت كليات لدراسة اإلعالم واصحبت المرأة مثل الرجل حيث عملت
المرأة كمقدمة برامج او يف الرسم الكاريكاتوري وغتها.
خريح كليات
وهكذا استمر الوضع يف التطور ال الجيل الثالث بحلول عام  0222والجيل الرابع المتمثل يف
ر ي
اإلعالم  0222بعد ذلك جاء الجيل الخامس بحلول التسعينات الذي حصل عىل شهادات اكاديمية متخصصة
وبعد ذلك ر
اكت من نسبة الرجال
انتش هذا المجال إل ان وصلت نسبة المرأة العاملة يف اإلعالم ر
وف هذا الصدد يقول اسامة الياس  9حصل هناك تطور يف مجال الصحافة بالنسبة
العاملي يف هذا المجال ي
للمرأة ألن أغلب الصحف أصبحت تعتمد عىل المرأة يف كتابة العمود وإجراء الحوارات.
عىل وجود تطور كبت للمرأة يف الخدمة المدنية عامة يف مختلف المجاإلت
كما يؤكد األستاذ معوض  10ي
ً
والثقاف حيث نالحظ انهن يدرن اعماال كبتة عجز
والسياخ
ووصلت لمراحل متقدمة يف العمل اإلداري
ي
ي
الرجال يف بعض اإلحيان عن ادارتها ،ويشت اإلستاذ احمد خليل احمد 11ال تطور المرأة الصحافية والدليل
عىل ذلك ان هناك نسبة كبتة منهن مسؤوإلت عن الصفحات اإلقتصادية اما اإلستاذة عواطف عثمان رس
ً
كثتا ف مجال الصحافة ولها اسهاماتها ومنهن كاتبات اإلعمدة فلهن قراء ر
كت.
الختم 12فتؤكد أن المرأة تطورت
ي
الكم للمرأة الصحافية يف سوح الصحافة المرئية
بالتفوق
يتمت
اآلن
المعارصة
واقع المرأة الصحافية
ي
ً
ً
ر
والمسموعة والمقروءة واإللكتونية ،فقياسا بالرجل نجد المرأة متفوقة كما يف الصحف السياسية واإلجتماعية
ً
ً
والثقافية وعكس ذلك تماما يف الصحف الرياضية حيث يالحظ تفوق الرجل كما عىل المرأة وإل عجب يف ذلك
ً
ر
ه كرة القدم الرجالية ،فعدد النساء الصحافيات كبت جدا مقارنة بالرجال
إذ ان اكت رياضة شعبية يف العالم ي
ر
الن تزيد فيها نسبة الصحافيات عىل الصحافيي بمعدل
وإل ادل عىل ذلك من صحيفة (سودان فيشون) ي
ً
كبت 13.وتؤيد ذلك د .سلوى حسن صديق بتأكيدها تفوق المرأة كما عىل الرجل بالعديد من الصحف
السيارة 14.كما يؤكد ذلك اسامة الياس دمحم أحمد فيقول (:من حيث الكم اصبحت هناك كفاءة مهنية بالنسبة
ً
كيفا وعددية ر
اكت مقارنة بالرجل ) 15ومن حيث الكم كذلك يقول اإلستاذ أحمد خليل أحمد 16هناك
للمرأة
ً
.
عدد كبت فعال ويتمتن بالمهنية العالية وتنجح الصحافة بهن وتؤكد اإلستاذة الصحافية عواطف عثمان رس
الختم تفوق المرأة الصحافية من حيث الكم والكيف وخاصة يف الصحافة اإلقتصادية17.
المرأة الصحافية ومشاكل بيئة العمل بسبب النوع أو الجنس
الصحاف للمرأة الصحافية بسبب النوع او الجنس فالمرأة جزء من كل
عن المشاكل المتعلقة ببيئة العمل
ي
ر
تعان
وكانت
تعان يف السابق بسبب العادات والتقاليد بل حن انها كانت تكتب باسماء مستعارة ولكنها اآلن إل ي
ي
السودان إل يسمح للمرأة بالسهر ،فلذا لن تجد محررة
المجتمع
حيث
السهر
ف
معاناتها
تكون
فقط
ذلك،
من
ي
ي
ر
سهرة امرأة ،خالف الموجود يف الخارج (أوروبا -امريكا) بل حن مرص القريبة تمارس المرأة اإلعالمية
ر
باحتاف كامل دون النظر ال السهر أو غته 18ويرى اإلستاذ اسامة الياس ان المشاكل
والصحافية مهنتها
ً
ينف
بينما
19
أة،
ر
الم
عن
بدال
الصحيفة
وتحرير
اإلحداث
لتغطية
للرجل
الصحفية
لتفضيل
خفيفة نسبة
ي
اإلستاذ معوض راشد وجود مشاكل متعلقة بيئة العمل بالنسبة للمرأة الصحافية بسبب الجنس أو النوع ولكن
ً
نسبة لالرتباطات اإلرسية فان تغيبها عن العمل المتكرر بسبب تلك ر
اإللتامات يخلق لها نوعا من المشاكل مع
ر
الن تعمل معها 20.ويضيف اإلستاذ أحمد خليل ان المرأة الصحافية تمارس مهنتها بمهنية عالية إل
الجهات ي
ً
ً
الصحاف 21ينما تشت
تقل عن الرجل بل وتتفوق عليه احيانا نافيا وجود اي مشكلة تواجه المرأة يف العمل
ي
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اإلستاذة عواطف عثمان 22تفوق المرأة الصحافية يف العديد من المجاإلت الصحافية كاإلقتصاد ورئاسة
التحرير.
الصحاف بسبب النوع:
التميت يف العمل
ي
الصحاف بالنسبة للنوع ويضيف اإلستاذ
الصحاف اسامة الياس  23بشدة اية تميت يف العمل
ينف اإلستاذ
ي
ي
ي
فف بعض المؤسسات والمواقع فان
الجنس
او
النوع
ناحية
من
العمل
ف
تميت
يوجد
إل
أنه
24
اشد
معوض ر
ي
ي
راتب المرأة اعىل من الرجل وهناك امتيازات تتحصل عليها المرأة.
ً
ً
ر
وتؤكد الدكتورة سلوى حسن  25ذلك بانه إل تميتا بذكر من حيث النوع ولكن فقط اإللتامات اإلجتماعية
ر
الن تؤثر يف عمل المرأة.
ه ي
للمراة ي
عنوسة الصحافيات:
وعن العنوسة تشت دكتورة سلوى إل انها اصبحت ظاهرة مجتمعية يف كل المهن وليست قارصة عىل مجمتع
الصحافيات فقط.
ر
ويؤكد ذلك اإلستاذ اسامة الياس 26بقوله( :نعم هناك عدد كبت من الصحافيات غت متوجات).
ويشاركه الرأي اإلستاذ معوض راشد  27بقوله :هنالك اعداد كبتة من الصحافيات غت ر
متوجات ويضيف
ً
ايضا ًأن عدد كبتة منهن عت ر
متوجات.
اإلستاذ احمد خليل 28
ر
قرص عمر المرأة الصحافية ونسب الخدمة:
ً
يؤكد اإلستاذ اسامة الياس 29ان عمر المرأة الصحافية يف العمل قصت جدا ألن المرأة بعد الزواج وانجاب
اإلطفال تبدأ تتفرغ لمتلها ،ولذلك رتتك العمل ر
حن إل يتعارض مع واجباتها المتلية وتضيف ان سني الخدمة
للمرأة الصحافية رتتاوح بي ( )05 -02سنة.
ويرجع اإلستاذ معوض راشد  30قرص عمر المرأة الصحافية لالرتبطات اإلرسية والمتلية وبشت إل ان عمر
المرأة ف المجال العمىل إل يمتد ر
لفتات طويلة ،وذلك لمشغوليات البيت واألرسة ومن حولها ،خاصة وأنها
ي
نعان يخالل ر
تضح
أة
ر
الم
ان
تجد
لذا
اسية،
ر
الد
احل
ر
الم
ف
ومتابعتهم
اإلبناء
وتربية
والرضاعة
الحمل
ات
فت
ي
ر ي
ي
وتتك مواصلة العمل من اجل ر
اإللتامات اإلرسية.
كما ترجح د .سلوى حسن 31الرأي القائل بقرص عمر المرأة الصحافية نسبة إلرتباطاتها ر
والتاماتها اإلرسية
والمجتمعية عقب الزواج.
واقع المرأة الصحافية -رئاسة التحرير واألقسام:
ً
ويضيف اإلستاذ احمد خليل32واقعها جيد جدا فقد اعتلت درجات عليا يف ادارة الصحف والمجالت
المتخصصة وغتها.
ً
بينما يؤكد اإلستاذ معوض راشد كثتا من الصحافيات هن رلساء لالقسام يف عدد من الصحف خاصة يف
اإلقسام اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية والبعض منهن وصلن ال ادارة التحرير ورئاسة التحرير ولكن
اإلستاذ اسامة الياس  33يرى أنه بالنسبة لرئاسة التحرير للمراة الصحافية هناك تخوف من مالك الصحفية
ر
(النارس) لرئاسة تحرير المرأة ،اما بالنسبة لرئاسة اإلقسام فهنالك عدد قليل من الصحافيات يرأس ادارة
اإلقسام.
الظروف االجتماعية للمرأة الصحافية
ً
ً
هناك عدد كبت من النساء الصحافيات يملكن قيدا صحافيا بسجل الصحافة والمطبوعات بعضهن يشكلن
ً
ً
ً
حضورا إلفتا وبارزا يف مجال الصحافة المقروءة والبعض وقرن يف بيوتهن والبعض اإلخر اتجه ال مهنة اخرى
الصحاف اسامة الياس 34بان الراتب غت مجزي لكثت منهن ،اما الدكتورة سلوى حسن
وعن هذا يرجع اإلستاذ
ي
 35ر
فتى ان السبب يعود ال الظروف اإلجتماعية للمرأة الصحافية.
الصحاف عددهن كبت ومن يمارسن
بينما يري اإلستاذ معوض راشد  36الصحافيات المسجالت يف القيد
ي
المهنة اآلن اقل بكثت من ذلك العدد نسبة لظروف اجتماعية واخرى مالية حيث ان بعض الصحف توقفت
والبعض اآلخر من الصحف إل يستطيع دفع المرتبات يف الزمن المحدد مما يؤثر عىل الصحافيات بالتوقف عن
العمل اضافة إلرتباطات بعض منهن بنواح ارسية.
ً
ً
ً
وتضيف اإلستاذة عواطف عثمان رس الختم 37أن هناك عددا كبتا يف مجال الصحافة لم يكن منضوين تحت
ً
مظلة اتحاد الصحافيي عدد كبت منهن مسجالت باإلتحاد ولم يزاولن النشاط اطالقا ويرجع ذلك للرغبة يف
ً
اإلعالم ايا كان نوعه وشكله.
المهنة نفسها فالمهنية والتجرد هم اساس العمل
ي

Junuary 2021, Volume 3, Issue 1
p. 157 -172

170

Rimak Journal, Volume 3, Issue 1

خاتمة
النتائج:
 .0حدث تطور ف وضع المرأة الصحفية السودانية ف ر
الفتة قيد البحث والدراسة (0202-0202م ) حيث
ي
ي
الصحفيات السودانيات ف ر
الميدان الجيد
بالعمل
م)
0202
م
0202
(
عام
ف
اسة
ر
الد
قيد
ة
الفت
تمتت
ي
ي
ي
عىل الصحف المتخصصة فقط
والعمود
الصحف المتمت ورئاسة اإلقسام،ولكن رئاسة التحرير اخترصت ي
ي
مع ر
عىل الصحافة اإلقتصادية واإلجتماعية وصحافة المرأة .وهكذا فقد تفوقت المرأة الصحافية
كت
الت
ي
من حيث الكم والكيف وخاصة يف الصحافة اإلقتصادية حيث يتمتن بالمهنية العالية وتنجح الصحافة
بهن.
السودان إل يسمح للمرأة بالسهر ،فلذا لن تجد محررة سهرة امرأة ،خالف الموجود يف العالم
المجتمع
.0
ي
ً
ر
حيث تمارس المرأة اإلعالمية والصحافية مهنتها باحتاف كامل دون قيود مجتمعية كما أن اإلرتباطات
ً
اإلرسية تتسبب ف تغيبها عن العمل المتكرر بسبب تلك ر
اإللتامات ممايخلق لها نوعا من المشاكل مع
ي
ر
الن تعمل معها.
الجهات ي
ختة
والختة الصحفية تتناقص بازدياد السنوات وهو أمر غت
الصحف
 .2يالحظ أن العمر
طبيع أن تظل ر
ر
ي
ي
ر
الصحف ما بي عام وخمسة أعوام تعادل  %52من الصحفيات
الن مارست العمل
ي
المرأة الصحفية ي
العامالت وهو ما يؤكد أن بيئة العمل الصحف طاردة للمرأة ونسبة ضئيلة جدة ه ر
الن تثبت يف هذه
ي ي
ي
المهنة( ،ف البحث ر
ال
المجال
هذا
ف
العمل
من
أة
ر
الم
هروب
ويالحظ
)
م
0205
للفتة مابي - 0202
ي
ي
ي
مجاإلت أخرى ،بالرغم من دخولها مجال مهنة الصحافة يف زمن مبكر جدا ،وقد سبقت النساء العربيات
صحف وكذلك حصولها
تعان من صعوبة يف حصولها عىل عمود
واألفريقيات يف ارتياد هذه المهنة ولكنها ر ي
ي
الصحف من
عىل وظيفة إدارية .وقد حدث تطور يف الفتة قيد البحث (0202-0202م) حيث ارتفع العمر
ي
إل ( 05-02سنة )
ناحية ر
الختة الصحفية ي
 %22 .2من الصحفيات العامالت يف الصحف السودانية يف عام  0205تم تعينهن بعد العام الميالدي 0225
أي بعد ر
الختات الطويلة الممتدة للكادر
نش الدراسة السابقة لواقع المرأة الصحفية ،مما يؤكد قلة وجود ر
الصحف النسوي
ي
 .5يالحظ وجود تطور يف وضع المرأة الصحفية حيث ينخفض وجود التميت ضد المرأة من  %25يف عام
( )0222-0225ال  22.22ف عام ( ،)0202-0202وي هبط ر
مؤرس التطور من ( )%20يف عدم الحصول عىل
ي
وظيفة إدارية يف عام ( )0222-0225إل ( )%22ليس لديهن وظيفة إدارية (رئاسة األقسام ،رئاسة التحرير،
سكرتارية التحرير) ف عام ( .)0202-0202ويطيب وضع المرأة الصحفية ف هذه الجوانب ف ر
الفتة قيد
ي
ي
ي
الدراسة يف عام (0202م 0202-م ).
التوصيات:
 .0تمكي المرأة من مواقع اتخاذ القرار والمشاركة يف رسم السياسات اؤلعالمية والتحريرية ،مع العدالة يف
الصحف وكذلك فرص التدريب.
الخارج للعمل
توزي ع فرص السفر
ر ي
ي
أغلبية الصحفيات غت ر
 .0تحديد ومعالجة األسباب ر
متوجات ( )%25يف المرحلة العمرية ما بي
الن تجعل
ي
( ) 22-02عام وه ر
الصحف.
واإلنتاج
واؤلنجاب
الخصوبة
فتة
ي
ي
 .2تكوين المنظمات المهنية المتخصصة ر
ير
التكنولوج الحديث
الن ترىع المرأة الصحفية وتوفر لها التدريب
ي
داخليا وخارجيا ،وتدافع عن حقوقها.
ر
الصحف يف السودان ،وتحديد أسباب تنقل الصحفية للعمل يف أكت من صحيفة من
 .2دراسة بيئة العمل
ي
جهة ،ودراسة أسباب تساقط الصحفيات عن مواصلة العمل يف هذه المهنة وهروب هن إل مهن أخرى من
جهة أخرى.
المراجع والمصادر:
ر
ناهد حمزة ،المرأة والصحافة واإلتصال ،رسكة مطابع العملة المحدودة ،السودان ،الخرطوم0222 ،م ،ص-2
.00
القوم للصحافظظظطة ،حوار أجرته معه الباحثة يف مكتبه،
عادل محجوب ،رئس لجنة الرصد بالمجلس
ي
يونيو 0202م.
تقارير مجلس الصحافة والمطبوعات ،السودان .0205
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صحيفة استبيان أجرتها الباحثة يف يناير 0205م.
ناهد حمزة ،واقع المرأة الصحفية  :دراسة ميدانية عىل الصحفيات السودانيات0222-0225 :م ،مجلة أفكار
ر
النارس هيئة األعمال الفكرية – السودان،صفحة ،152 – 176مارس
جديدة العدد رقم ،02
0222م
ناهد حمزة ، ،واقع المرأة الصحفية  :دراسة ميدانية عىل الصحفيات السودانيات :ر
الفتة من ،0202-0202
األهىل ،طرابلس –لبنان 02-02مارس 0205م ،بحث غت
الدول حول المرأة والسلم
المؤتمر
ي
ي
منشور.
مقابلة مع اإلستاذ معوض مصطف راشد رئيس تحرير صحيفة (سودان فيشون) بمكتبه بالجريدة بالخرطوم
ً
جنوب شمال غرب مقابر فاروق يوم الخميس 0202/00/02م الساعة الثانية ظهرا.
مقابلة مع الدكتورة سلوى حسن صديق مدير اكاديمية السودان لعلوم اإلتصال بالطائف ررسق ررسكة سكر
ً
كنانة يوم األحد 0202 2/02مم الساعة الثانية والنصف ظهرا.
ر
القرخ
الصحاف الخرطوم ( )2جنوب حديقة
مقابلة مع اسامة الياس دمحم احمد مدير مركز ماكالند للتدريب
ي
ي
ً
الساعة  00صباحا يوم اإلحد 0202/00/02م
ر
عطتة
اإللكتونية – الخرطوم شمال –شارع
الصحاف بجريدة سودان تايمز
مقابلة مع احمد خليل احمد
ر
ي
الساعة  00صباح اإلحد 0202/00/02م.
الصحاف اإلربعاء
مقابلة مع عواطف عثمان رس الختم – صحافية مستقلة –بمركز ماكالند للتدريب
ي
ً
 0202/00/02الساعة  00صباحا.

الهوامش
1

تمارَر انًجهش انمىيٍ نهصحافح وانًطثىعاخ انصحفُح  2015،و
َ 2اهذ حًزج ،انًرأج وانصحافح واالتصال ،شركح يطاتع انعًهح انًحذودج ،انضىداٌ ،انخرطىو2006 ،و ،ص-۲:
.۲۲
 3عادل يحجىب ،رئش نجُح انرصذ تانًجهش انمىيٍ نهصحافح ،حىار أجرته يعه انثاحثح فٍ يكتثهَ ،ىَُى
2014و
 4عادل يحجىب ،رئش نجُح انرصذ تانًجهش انمىيٍ نهصحافح ،حىار أجرته يعه انثاحثح فٍ يكتثهَ ،ىَُى
2014و
َ 5اهذ حًزج ، ،والع انًرأج انصحفُح  :دراصح يُذاَُح عهً انصحفُاخ انضىداَُاخ :انفترج يٍ ،2014-2013
انًؤتًر انذونٍ حىل انًرأج وانضهى األههٍ ،طراتهش –نثُاٌ 20-19يارس 2015و ،تحث غُر يُشىر.
 6شكم رلى 16
 7شكم رلى17
8
يماتهح يع انذكتىرج صهىي حضٍ صذَك يذَر اكادًَُح انضىداٌ نعهىو االتصال تانطائف شرق شركح صكر كُاَح
َىو األحذ 2020 8/23يى انضاعح انثاَُح وانُصف ظهراً.
9
نًماتهح يع اصايح انُاس دمحم احًذ يذَر يركز ياكالَذ نهتذرَة انصحافٍ انخرطىو ( )3جُىب حذَمح انمرشٍ
انضاعح  11صثاحا ً َىو االحذ 2017/12/10و
10
يماتهح يع االصتار يعىض يصطفً راشذ رئُش تحرَر صحُفح (صىداٌ فُشىٌ) تًكتثه تانجرَذج تانخرطىو
جُىب شًال غرب يماتر فاروق َىو انخًُش 2017/12/14و انضاعح انثاَُح ظهراً.
11
يماتهح يع احًذ خهُم احًذ انصحافٍ تجرَذج صىداٌ تاًَز االنكتروَُح – انخرطىو شًال –شارع عطثرج
انضاعح  11صثاح االحذ 2017/12/17و.
12
يماتهح يع عىاطف عثًاٌ صر انختى – صحافُح يضتمهح –تًركز ياكالَذ نهتذرَة انصحافٍ االرتعاء
 2017/12/20انضاعح  11صثاحاً.
13
يماتهح صاتمح يع االصتار يعىض يصطفً راشذ.
14
يماتهح صاتمح انذكتىرج صهىي حضٍ صذَك
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15

يماتهح صاتمح يع اصايح انُاس دمحم احًذ
16
يماتهح صاتمح يع احًذ خهُم احًذ انصحافٍ
17
انًماتهح انضااتمح يع عىاطف عثًاٌ صر انختى –
18صهىٌ حضٍ صذَك ،انًماتهح انضاتمح
19أصايح انُاس ،انًماتهح انضاتمح
20يعىض راشذ ،يماتهح صاتمح
21أحًذ خهُم  ،يماتهح صاتمح
22عىاطف عثًاٌ ،يماتهح صاتمح
23أصايح انُاس ،يماتهح صاتمح
24يعىض راشذ يماتهح صاتمح
25صهىٌ حضٍ صذ
26أصايح انُاس ،انًماتهح انضاتمح
27يعىض راشذ ،يماتهح صاتمح
28أحًذ خهُم ،يماتهح صاتمح
29أصايح انُاس ،انًماتهح انضاتمح
 30يعىض راشذ ،يماتهح صاتمح
31دكتىرج صهىٌ حضٍ ،انًماتهح انضاتمح
32أحًذ خهُم ،انًماتهح انضاتمح
33أصايح انُاس ،يماتهح صاتمح
34أصايح انُاس ،انًماتهح انضاتمح
35صهىٌ حضٍ ،يماتهح صاتمح
36راشذ يعىض ،يماتهح صاتمح
 37عىاطف عثًاٌ،يماتهح صاتمح
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