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Abstract 
        This study aimed to know the role of the radio reporter in promoting health awareness to 

reduce the risks of the pandemic covid19 virus pandemic in Sudan (Sudanese Radio Correspondents 

as a model). And participated in the study (40) correspondents, equipment and director of (61) from 

broadcasters, who are the size of the sample study. The study showed that the Sudanese Radio 

correspondent played an active role in increasing health awareness. This is by providing citizens 

with information and medical advice to reduce the severity of the disease. And that the Sudanese 

Radio depends on the efforts of its reporters to achieve its goals and media message towards the 

rural community. In addition to the general framework of the problem, the study included three 

variables, namely: (radio reporter, health awareness, and Crohna virus). At the end of the paper, the 

researcher came out with several recommendations, the most important of which is the necessity of 

raising the capabilities of correspondents through continuous training, improving financial 

conditions, logistical and technical support, and giving them wider areas in the daily program map, 

and giving them more powers in choosing the corners of the reports and audible reports. 

 

mailto:zajil64@gmail.com
mailto:zajil64@gmail.com


Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 263 to 298 

264 
 

 املستخلص
هدفت هذه الدراسة ملعرفة دور املراسل اإلذاعي يف تعزيز الوعي الصحي للحد من خماطر جائحة  فريوس كروان     

مراسلو اإلذاعة السودانية أمنوذجاً( وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي إلجراء (يف السودان.covid19   املستجد
( هم حجم 61( مراسالً من مجلة )40. وشارك يف الدراسة )الدراسة، وأدايت املالحظة، واالستبيان جلمع املعلومات

العينة املبحوثة. وأظهرت الدراسة أن املراسل ابإلذاعة السودانية لعب دوراً فاعالً يف زايدة الوعي الصحي. وذلك من 
تمد على عخالل تزويد املواطنني ابملعلومات، واإلرشادات الطبية للحد من خطورة املرض. وأن اإلذاعة السودانية ت

جهود مراسليها لتحقيق أهدافها ورسالتها اإلعالمية حنو اجملتمع الريفي. وقد اشتملت الدراسة عالوة على اإلطار 
العام للمشكلة على ثالثة متغريات وهي:) املراسل اإلذاعي، والوعي الصحي، وفريوس كروان(. ويف هناية الدراسة 

ية، رات املراسلني من خالل التدريب املستمر، وحتسني األوضاع املادخرج الباحث بعدة توصيات أمهها ضرورة رفع قد
والدعم اللوجسيت والفين، وإفساح جماالت أوسع هلم يف اخلارطة الربانجمية اليومية، ومنحهم مزيداً من الصالحيات يف 

 اختيار زوااي الريبوراتجات والتقارير املسموعة.
 Keywords: (radio reporter, health awareness, krona virus). 

 
 )املراسل اإلذاعي، الوعي الصحي، فريوس كروان(.الكلمات املفتاحية : 

 
 أوال  : الدراسة املنهجية.

 :املقدمة
يلعب املراسل اإلذاعي دوراً مهماً يف إثراء الربامج اإلذاعية من خالل التقارير والرسائل اليت يبعثها من مواقع األحداث 
مباشرة، وتغطي تلك الرسائل يف أغلب األحيان األنشطة والقضااي ذات الطابع القومي اليت تتعلق بشؤون اجملتمعات 

صيق لتعليم، والتوافق االجتماعي( يف املنطقة املعنية. وألن املراسل اإلذاعي لاحمللية مثل خدمات )التنمية، والصحة، وا
بقضااي املنطقة، وله العلم والدراية بقضااي اجملتمع احمللي الذي يعيش فيه،  فمن الواجب  عليه أن يقود جمتمعه حنو 

 التغيري.  
، كان للمراسل CONVID19وان املستجدعندما أتثر السودان كغريه من دول العامل بتداعيات جائحة فريوس كر 

اإلذاعي قصب السبق يف توجيه الرأي العام، وتوعية اجملتمعات احمللية، وتبصري الناس مبخاطر ذلك املرض الفتاك، 
وملا دخل املرض مرحلة االنتشار اجملتمعي وعم مجيع والايت السودان، وضعت احلكومة السودانية يف املركز والوالايت 
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تحوطات حتسباً ألي طارئ قد ينجم من جراء تلك اجلائحة. حيث أُعلنت حالة الطوارئ، وحظر التجوال، احملاذير وال
 وأُغلقت املدارس، واجلامعات، واملؤسسات احلكومية، واألسواق، للتقليل من انتشار ذلك الوابء. 

باالة، وعدم ء من العفوية والالموابلرغم من كل ذلك إال أن بعض املواطنني ال يزالون يتعاملون مع هذه اجلائحة بشي
االكرتاث. حيث مت كسر القيود االحرتازية وجتاوز البعض اخلطوط احلمراء، وقرارات احلجر الصحي واإلرشادات 
 الوقائية اليت ظلت تبثها اإلذاعة السودانية بني الفينة والفينة، عرب براجمها املختلفة. ومن هنا نبعت فكرت هذه الدراسة

 دور املراسل اإلذاعي يف توعية اجملتمعات احمللية مبخاطر جائحة كروان.اليت تتناول 
 :أمهية الدراسة 

تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية الدور الذي يلعبه املراسل اإلذاعي يف زايدة الوعي الصحي والثقايف واجملتمعي بني 
ل اعة السودانية دون غريها من وسائالناس. حيث أن سكان الريف يف األصقاع البعيدة يعتمدون على مساع اإلذ

اإلعالم األخرى، واضعني يف االعتبار صعوبة وصول الصحف اليومية، واإلرسال التلفزيوين، والصحف اإللكرتونية 
لعوامل البعد اجلغرايف، وانعدام الطاقة الكهرابئية، وخدمات اإلنرتنت. ففي ظل هذه الظروف شكلت اإلذاعة 

 املنتشرين يف تلك البقاع حضوراً طاغياً بني سكان الريف. السودانية، بفضل مراسليها
عالوة على ذلك فإن هذه الدراسة تعترب ذات أمهية لطالب العلم، والباحثني ابعتبارها األوىل من نوعها )حسب 

لريفي. اعلم الباحث( من بني الدراسات اإلعالمية، اليت تدرس وتنقب عن دور املراسل اإلذاعي يف توعية اجملتمع 
ك فضالً عن أمهيتها ابلنسبة لإلذاعة السودانية نفسها وللمراسلني واجملتمعات الريفية، ألهنا تتناول القضااي اليت هتم تل

 القطاعات البعيدة.
 :أهداف الدراسة 
والايت السودان باهلدف الرئيس من هذه الدراسة هو معرفة الدور الذي يقوم به املراسل اإلذاعي جتاه اجملتمع احمللي  .1

 املختلفة.

إلقاء الضوء حول الربامج املتخصصة اليت تبثها اإلذاعة السودانية لزايدة الوعي الصحي وتغيري سلوك املستمعني حنو  .2
 الرقي والتقدم احلضاري.

 حث املواطنني لالمتثال للتوجيهات الصحية اليت تبثها اإلذاعة السودانية للحد من انتشار األمراض الوابئية. .3

معاجلة مهوم وقضااي املواطنني ابلوالايت من خالل القوالب اإلذاعة القومية وإفساح مزيداً من اجملاالت لنقل صوت  .4
 الريف إىل املسئولني ابملركز.
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هتدف الدراسة لبحث السبل الكفيلة بصقل وتطوير قدرات املراسل الفنية واملهنية والثقافية حىت يقوم بدوره كاماًل  .5
 يف.جتاه قضااي الر 

 :مشكلة البحث 

ابلرغم من أمهية اإلذاعة لدى اجملتمع الريفي، إال أن هنالك العديد من العقبات اليت تقف حجر عثرة أمام بث 
رسالتها على وجه التمام والكمال. وال ميكن أن حتقق اإلذاعة رسالتها من حيث املضمون واألهداف، إال من خالل 

ظروف اجتماعية ومهنية ابلغة التعقيد. ومع ذلك فإن املراسلني ابلوالايت مراسلي الوالايت الذين يعملون يف ظل 
ظلوا يكافحون من أجل عكس األنشطة الوالئية، أو االستجابة لتوجيهات إدارة املراسلني لتغطية أحداث بعينها. 

 ومن هنا ميكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل هذا السؤال احملوري.
 .19راسل اإلذاعي يف تعزيز الوعي الصحي احمللي يف ظل تفشي جائحة كروان، كوفيد ما هو الدور الذي يلعبه امل

 :تساؤالت الدراسة 

 إىل أي مدى ساهم املراسل اإلذاعي يف توعية اجملتمع احمللي للحد من جائحة كروان. .1

 كيف يساهم املراسل اإلذاعي يف زايدة الوعي الصحي بني اجملتمعات احمللية. .2

اللوجسيت والفين الذي تقدمه اإلذاعة السودانية ملراسليها حىت يؤدون أدوارهم الوظيفية، واملهنية جتاه ما هو الدعم  .3
 اجملتمع احمللي.

 هل لإلذاعة السودانية دور يف نشر الثقافة الصحية والتوعية اجملتمعية عند األزمات والكوارث. .4

 اسلني الذين اعتمدهتم داخل وخارج السودان.إىل أي مدى حققت اإلذاعة أهدافها من خالل توظيف جهود املر  .5

 :مصطلحات الدراسة 

 : يقصد به مندوب اإلذاعة املعتمد من قبلها خارج املدينة اليت يوجد فيها مقر اإلذاعة الدائم. املراسل اإلذاعي .1

 : يقصد به يف هذه الدراسة إدراك املعارف واحلقائق الصحية. الوعي الصحي .2
م 2019/ ديسمرب  5الذي ظهر يف والية يوهان الصينية يف  19شي مرض الكوفيد : ويقصد هبا تفجائحة كروان .3

 وانتشر يف كل بقاع العامل.
 :حمددات الدراسة 

 تشتمل هذه الدراسة على أربعة حمددات وهي: ) اإلطار الزماين واملكاين واملوضوعي والبشري(.
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 م2020: احنصرت الدراسة يف العام  اإلطار الزماين .أ

 :  اقتصرت الدراسة على مجهورية السودان. املكايناإلطار  .ب
: اقتصرت الدراسة على املراسل اإلذاعي ودوره يف تعزيز الوعي الصحي للحد من خماطر  اإلطار املوضوعي .ج

 .19جائحة كروان املستجد
 : احنصرت الدراسة يف مراسلي اإلذاعة السودانية. اإلطار البشري .د

 * فرضيات الدراسة.
 : املراسل اإلذاعي له دور يف إرشاد وتوعية اجملتمعات احمللية. األوىلالفرضية   -

: ساهم املراسل اإلذاعي يف احلد من انتشار جائحة كروان يف السودان من خالل الرسائل والتقارير الفرضية الثانية -
 والربامج اإلذاعية ذات الطابع التوعوي واإلرشادي.

 راسل اإلذاعي يف التقليل من انتشار جائحة كروان.:  ال يوجد أي دور للمالفرضية الثالثة -

 منهج الدراسة. 
وفقاً ملعطيات املوضوع، فإن املنهج الوصفي هو األنسب لسرب أغوار هذه الدراسة ابعتباره األكثر استخداماً يف جماالت 
البحوث االجتماعية، حيث يزود الباحث مبعلومات حقيقية عن الوضع الراهن للظاهرة. )خاصة تلك الدراسات املتعلقة  

د واحلوادث، واليت ميكن احلصول على املعلومات حياهلا عن طريق املقابلة أو ابالجتاهات أو اآلراء حنو املؤسسات واألفرا
 .(144، صفحة 2007)الضامن، املالحظة أو االستبيان 

 .أدوات الدراسة 
ل الوصول من أجهناك العديد من أدوات البحث العلمي اليت ميكن أن يستخدمها الباحث لتطبيق املنهج الوصفي 

 لغاايت الدراسة يف غضون ذلك فقد مت استخدام األدوات البحثية التالية:
: ويعترب من أهم أدوات البحث العلمي اليت يتطلبها املنهج الوصفي، وهو عبارة عن أسئلة ذات صلة االستبيان .1

مجع املعلومات  ان( بغرضمبوضوع البحث أو الرسائل، يصوغها الباحث يف استمارة تعرف ابسم )استمارة االستبي
من عينة أو ظاهرة الدراسة. )ويعترب االستبيان أو االستقصاء من وجهة نظر بعض العلماء أداء مالئمة للحصول 

 .(121، صفحة 2010)عبيدات، عدس، و عبد احلق،  على معلومات أو بياانت أو حقائق مرتبطة بواقع معني

تعترب املقابلة إحدى األدوات املهمة اليت  (: وهي عبارة عن لقاء مباشر جيمع بني الباحث وعينة الدراسة.املقابالت .2
يستخدمها الباحثون يف مجع املعلومات والبياانت اليت ال ميكن احلصول عليها ابستخدام أدوات أخرى، أهنا متتاز 
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، 2008، )العزاوي اشر واحلديث املتبادل يف مجع املعلوماتعن غريها من األدوات ابعتمادها على االتصال املب
 .(142صفحة 

: وهي عبارة عن مراقبة لعينة الدراسة من خالل حواس الباحث، سواء السمع أو النظر، للتعرف على ملالحظةا .3
ىل مباشرة وغري ألنواع املالحظة فمنهم من يقّسمها إطبيعة توجهاهتم وتصرفاهتم.) وخيتلف الباحثون يف تقسيمهم 

العزاوي، ) مباشرة، ومنهم من يقّسمها إىل مضبوطة وغري مضبوطة، فيما يقّسمها منهم اثلث إىل مشاركة وغري مشاركة
 .(150، صفحة 2008

سانياً مجع املعلومات وخباصة إذا كان موضوع الدراسة سلوكاً إن ويف مجيع األحوال تفضل طريقة املالحظة املباشرة يف
 ظاهرة اجتماعية حمددة. معيناً أو

 جمتمع الدراسة. 
يف إطار حماولة الكشف عما تسعى إليه الدراسة وسعياً لإلجابة عن التساؤالت املطروحة فقد تطلبت هذه الدراسة 

 السودانية(.جمتمعاً واحداً فقط أال هو) مراسلو اإلذاعة 
 : وقع االختيار على )مراسلي اإلذاعة السودانية ابلوالايت( كعينة عمدية مت اختيارها قصدًا لتمثل  عينة الدراسة

 جمتمع الدراسة.
  :تنقسم املصادر  اليت اعتمدت عليها الدراسة إىل قسمني مها:مصادر مجع البياانت 

واملراجع، والدورايت، وشبكة اإلنرتنت،  : وتشمل الكتب،Secondary sourcesاملصادر الثانوية: .أ
 .وكل ما له صلة مبوضوع الدراسة

 (. field study ) الدراسة امليدانية Primary sourcesاملصادر األولية: .ب
 : اثنياً : الدراسة النظرية 
 من هو املراسل اإلذاعي. 
 نة دون سواهاخبار  حملطة إذاعية معييعرفه كرمي شليب أبنه ) هو املراسل الصحفي واملندوب الذي يعمل على جلب األ 

 .(21-20، الصفحات 2008)شليب، 
 الفرق بني املراسل املندوب. 

ابلرغم من وجه الشبه بني اختصاصات ومهام املندوب واملراسل اإلذاعي من حيث الوظيفة املهنية، إال أن كرم شليب يرى 
مكان العمل فقط . ويقول إن ) املندوب هو الصحفي الذي يعمل يف نفس املدينة اليت هبا حمطة الراديو، أن الفرق بينهما 
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شليب، ) أما املراسل فهو الذي يعمل يف مدينة أخرى غري اليت هبا احملطة، سواء كانت هذه املدينة داخل الدولة أو خارجها
 .(21، صفحة 2008

 .مواصفات املراسل اإلذاعي الناجح 
 املراسل اإلذاعي جيب أن يتحلى ببعض السمات املهنية اليت تساعده على أداء رسالته نذكر منها:

: جيب على املراسل اإلذاعي أن يكون شاماًل يف أداء وظيفته دون التقيد بتخصص معني كاملراسل)  مشولية األداء .1
 الرايضي أو االقتصادي أو احلريب( ألنه ال يوجد يف العمل اإلعالمي ختصص امسه املراسل بل يوجد الصحفي شامل.

لقدرات الفنية املوهبة وتطوير األداء وبناء ا: أقصر السبل لتحقيق النجاح يف مهنة املراسل هو صقل التدريب املستمر .2
عرب الدورات التدريبية املستمرة. ) فاملراسل الناحج هو من يطور نفسه بنفسه من خالل تطوير أساليب العمل احلديث 

  .(2018)الزبيدي،  عرب اإلنرتنت(
يتجرد من كل أهواءه النفسية ويعمل بكل حيادية وصفاء روح دون : املراسل الناجح هو الذي التجرد ونكران الذات .3

 االنتماء جلهة أو لون أو عرق أو لسان، فإذا انصرف ألدائه املهين حتما سيحقق النجاح.
: على املراسل أن ينقل األحداث بكل صدق وموضوعية وأن يظهر احلقيقة كاملة دون زايدة أو  الصدق واملوضوعية .4

 تالعب يف املعاين واملضامني. نقصان أو تبديل أو
: البد أن يكون للمراسل اإلذاعي أسلوبه اخلاص يف معاجلة األخبار والتقارير من حيث الصياغة والتحرير عدم التقليد .5

 واألداء أبمناط غري تقليدية، خاصة يف ظل االنفجار املعريف ، واملعلومايت واالبتكار التكنولوجي.
 أنواع املراسلني اإلذاعيني 
 .(21، صفحة 2008)شليب،  سم كرمي شليب املراسلني اإلذاعيني إىل أربعة أنواع وهم.يق

 :  وهو املراسل الذي يعمل داخل املدينة، ولكنه يف مدينة غري اليت هبا احملطة.مراسل حملي .1
 ة.العواصم العاملية خارج أرض الوطن اليت هبا احملط: هو املراسل الذي يتخذ مقر عمله يف إحدى املراسل اخلارجي .2
: وهو املراسل الذي خيتص بتغطية األخبار يف منطقة أو إقليم معني كاملنطقة العربية أو اإلفريقية املراسل اإلقليمي .3

 مثاًل.
 : هو الذي توفده حمطته إىل مكان معني يف العامل لتغطية حدث هام ويعود بعد مهمته.املراسل املؤقت .4

هبذه املفاهيم فإن هذه الدراسة تستهدف املراسل احمللي الذي يقيم يف مدينة أخرى غري اليت هبا احملطة اإلذاعية األم. 
 فاإلذاعة السودانية لديها العديد من املراسلني منتشرين يف مدن السودان لتغطية األحداث املختلفة.
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 :مهام املراسل اإلذاعي 
اسل اإلذاعي هي مجع املعلومات من مصادرها والتحقق منها وبثها للجمهور : أوىل مهام املر مجع املعلومات .1

 عرب احملطة اإلذاعية اليت يتبع هلا.
: من مهام املراسل اإلذاعي معاجلة املعلومات اليت مجعها يف شكل قوالب إذاعية سواء كانت  حترير األخبار .2

ية، وإعادة صياغتها وتصحيحها من حيث تقارير أو أخبار عاجلة أو ريبوراتجات إذاعية، أو قصص إخبار 
 التدقيق اللغوي واإلمالئي والنحوي قبل إرساهلا حملطته اإلذاعية.

: املراسل اإلذاعي هو الذي حيدد أولوايت العرض حيث يقوم بتمييز األخبار حبسب حتديد أولوايت العرض .3
 هلا. أمهيتها للمستمع، وفقا للسياسية التحريرية للمحطة اإلذاعية اليت يتبع

حضور االجتماعات واملؤمترات واملناسبات الرمسية والشعبية وتزويد نشرات األخبار ابألخبار العاجلة وأحياان  .4
 ينتقل على اهلواء مباشرة لتحقيق السبق الصحفي ملؤسسته اإلعالمية.

 .األدوار الوظيفية للمراسل اإلذاعي 
ب م التنموي، فإذا كان اإلعالم التنموي من مهامه أن يلعال ختتلف وظيفة املراسل اإلذاعي كثرياً عن وظائف اإلعال

دوراً فاعالً يف النهوض ابجملتمعات الريفية، فأنه من أوجب واجبات املراسل اإلذاعي أن يساهم بقدر فاعل يف زايدة 
 الوعي اجملتمعي لسكان الريف، وميكن اإلشارة لألدوار الوظيفية للمراسل اإلذاعي على النحو التايل:

هذه الوظيفة حتتم على املراسل اإلذاعي أن يلعب دور املرشد واملوجه الرتبوي لقيادة يفة التوعية واإلرشاد: وظ .1
اجملتمعات احمللية حنو التنمية وزايدة الوعي الصحي والثقايف وذلك من خالل القصص اإلخبارية والربامج التوعوية 

 املوجه لسكان الريف.
اسات على أنه كل ما كانت وسائل اإلعالم صادقة وأمينة يف نقل األحداث ويف تؤكد الدر وظيفة مراقبة البيئة:  .2

تغطية كل ما يدور يف البيئة احمليطة هبا مبوضوعية، كلما كانت اجلماهري أكثر اهتماماً مبتابعة ما حيدث، وأكثر إدراكاً 
 .(21)أبو يوسف، صفحة  لواقعها.
فإن إحاطة اجلماهري علمًا مبا يدور حوهلم ومدهم ابملعلمات احلقيقية فإن ذلك يكسب املراسل اإلذاعي مزيداً وابلتايل 

من الثقة، ألن احلكومات يف معظم األحيان تفرض سيطرهتا على السياسة التحريرية إلذاعة، وتتدخل يف مضمون الرسالة 
 اجلفاء بني القائم ابالتصال واملستقبل. اإلعالمية املوجهة للمجتمع الريفي، مما خيلق نوع من

كما أن وسائل اإلعالم تلجأ إىل كبار اإلعالميني واالقتصاديني والسياسيني وظيفة حتليل األحداث وتفسريها:  .3
لتفسري ما وراء األخبار واألحداث ذات الطابع التنموي والسياسي فإن املراسل اإلذاعي أيضًا حيتاج إىل من يقوم 
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األحداث وتفسريها نيابة عنه، ويظهر ذلك جلياً من خالل مقاطع التسجيل الصويت للخرباء وصناع بوظيفة حتليل 
 القرار اليت تتخلل التقارير والريبوراتجات اإلذاعية يف بعض األحيان.

كثري من الكتاب والباحثني يعتقدون أن ) وظيفة تشكيل رأي عام واع يقصد هبا يف وظيفة تشكيل الرأي العام:   .4
األساس انتقال املواطنني واجلماهري من جمرد حالة الوعي واملعرفة واالهتمام، إىل مرحلة احلركة، وتشكيل قوة ضغط 

أبو يوسف، ) ومنظمة، تتحرك وفق حساابت حمددة، جتمعها رؤى مشرتكة، لتحقيق أهداف معينة معنوية ملموسة
 .(23صفحة 
فإن دور املراسل اإلذاعي ال ينحصر يف نقل آراء املسئولني والتبشري بسياسات احلكومة، بل يتعداها إىل وابلتايل 

صناعة القرار وقيادة الرأي العام، وذلك من خالل بلورة األفكار وكشف الغموض يف القضااي املعتمة ومتليك املواطنني 
 .احلقائق اجملردة

أهم وظائف اإلعالم التنموي وظيفة الرقابة على مؤسسات اجملتمع املدين،  منوظيفة الرقابة على أداء املؤسسات:  .5
وكشف أوجه القصور وجوانب الفساد.) وهي الوظيفة اليت اصطلح على تسميتها يف األدبيات الغربية بوظيفة ) 

بارها ابعتحيث تنظر اجملتمعات الدميقراطية إىل وسائل اإلعالم  .watch dogاحلارس األمني( أو كلب احلراسة 
 .(28)أبو يوسف، صفحة  أحد أهم أدوات الرقابة مثلها يف ذلك مثل الربملان واجملالس النيابية.

وابلتايل فإن املراسل اإلذاعي يستوجب عليه أن يقوم هبذا الدور نيابة عن وسائل اإلعالم التنموي لتحقيق مزيداً من 
 وحتقيق القيم الفاضلة بقيادة اجملتمعات الريفية حنو التنمية ورفاهية اخلدمات. الوضوح والشفافية

 .تقنيات املراسل اإلذاعي 
يف ظل تصاعد األحداث والتطور التكنولوجي البد للمراسل اإلذاعي من أدوات يتقن من خالهلا عمله اإلعالمي 

 األدوات التقنية على النحو التايل:وتساعده يف اختصار الوقت وسرعة اإلجناز. وميكن اإلشارة لتلك 
يتواءم مع  PX 440: أنتجت شركة سوين جهاز تسجيل صويت رقمي من سلسلة جهاز تسجيل صوت رقمي .1

جيجاابيت على اللوحة ابإلضافة  4مدمج وبسعة ختزين قدرها  USBحاجة املراسل اإلذاعي حيث يعمل بواسطة 
يف أغلب األحيان يستخدم بعض املراسلني جهاز اهلاتف ، وتشغيل منع التشويش الذكي. و micro SDلفتحة 

 الذكي يف عمليات التسجيل وهو يؤدي نفس الغرض.
: من أدوات املراسل اإلذاعي اليت تعينه يف عمله البد من توفر جهاز حاسوب اثبت أو حممول جهاز حاسوب .2

 وتزويده أبي من برامج املونتاج الصويت.
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أدويب أدشن يعترب من أهم برامج حترير الصوت اليت أنتجتها شركة  : برانمج  Adobe Auditionبرانمج  .3
أدويب الرائدة يف جمال الصوتيات حيث ميّكن هذا الربانمج املراسل اإلذاعي من التعديل على الصوت ابإلضافة أو 

سات( كاحلذف أو إضافة بعض املؤثرات عليه مثل: تنقية الصوت وتصفيته وتقطيعه وحتريره وإضافة )فالتر ورمي
واخللط، وإضافة الصدى ودمج أصوات فوق أصوات والتالعب فيها وإخراجها بشكل احرتايف كأهنا مت إنتاجها يف 

 أكرب االستوديوهات اإلذاعية.
 :إعداد الرسالة اإلعالمية 

قق أو املراسل اإلذاعي تقع على عاتقه عدة مسؤوليات بدءاً من مجع املادة وحىت إرساهلا حملطته. وهو يلعب دور احمل
الصحفي الذي يذهب للميدان جلمع املعلومات، وهو الذي جيلس على الديسك لتحريرها وهو الذي يقوم بعمليات 
املونتاج، والدوبالج، وهو املذيع الذي يسجل الصوت والفين الذي يعاجله واملخرج احلاذق العليم بفنون اإلخراج، 

 إعداد الرسالة اإلذاعية ومعاجلتها وفقًا للقوالب اإلذاعية وغري ذلك الكثري. لذا يستوجب على املراسل اإلذاعي
 التالية:

يعترب أحد الطرق اليت يتم من خالهلا توصل املعلومات العاجلة لإلذاعة وهو خيتلف عن التقرير   اخلرب القصري: .1
الصويت املسجل من حيث املدة الزمنية والصياغة اخلربية، وعادة ما يتّكون اخلرب القصري من بضع أسطر، وتكفي 

يف النشرة  أن يذاع يف موجز األخبار أو ثالث أو أربع مجل لصياغته وال تتجاوز مدته عشرون اثنية أو أقل. ويصلح
 الكاملة. وينقسم هيكل اخلرب القصري إىل جزءين مها :

وهذا اجلزء جييب على السؤال: ) ما هي املعلومات  .: مجلة جلب االنتباه اليت حتتوي على خرب احلدثاجلزء األول .أ
اجلديدة اليت جيب أن يعرفها املستمع( واإلجابة عن هذا السؤال البد أن تكتب يف مجلة واحدة مع مراعاة صياغتها 

 بطريقة جذابة تلفت املستمع.
يب بشكل كد من أن املدخل جي:  معلومات إضافية تتّكون من ثالث مجل أو مجلتني على األقل وجيب التأاجلزء الثاين .ب

 .قاطع عن الشقيقات اخلمس )من/ مىت/ ٔاين/ ماذا / ملاذا(
:  اإلجنليز يطلقون عليه اسم ) الباكج( أو الرزمة: وهو الريبوراتج احلقيقي: وينقسم أو التقرير املغلف الريبوراتج .2

 الريبوراتج املغلف إىل ثالث أشكال وهي:
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 : وهو يتكون من مدخل اخلرب وزاوية اخلرب وخامتة اخلرب. الريبوراتج املغلف بصوت واحد .أ
 نص اخلتام بصوت التسجيل الصويت للمقابلة نص كمدخل بصوت املراسل

 املراسل
 الزمن الكلي للتقرير

 دقيقة واحدة ثواين 10 اثنية 30 اثنية 20

   

 

 
 :ويتكون من نصوص وعدة تسجيالت صوتية.املغلف بتسجيالت صوتية متعددةالريبوراتج  .ب

نص كمدخل بصوت 
 املراسل

تسجيل  صويت 
1 

نص اخلتام بصوت   2تسجيل صويت  2نص 
 املراسل

 الزمن الكلي
 للتقرير املغلق

 دقيقة ونصف 10 15 اثنية 20 اثنية 25 اثنية 20
 إىل دقيقتني ونصف

     
 

 ج. الريبوراتج املغلف أبصوات وخلفية:
نص كمدخل بصوت 

 املراسل
نص اخلتام بصوت   2تسجيل صويت  2نص  1تسجيل صويت 

 املراسل
 الزمن الكلي

 دقيقة ونصف 10 15 اثنية 20 اثنية 25 اثنية 20
 إىل دقيقتني ونصف

     
 خلفية  خلفية  خلفية

 
إن هذا النوع من الريبوراتجات املغلفة خبلفيات صوتية غالباً تعد داخل االستديو بعد عودة املراسل من امليدان، وجيب 

قرأه املراسل يمراعاة تركيب صوت اخللفية عند بدأ عمليات املونتاج، فالبد أن يكون أقل درجة من صوت النص الذي 
ولكن يظل هامساً ومفهوماً، والبد أن تكون بداية قراءة النص وهنايته فاترة، وممزوجة مع النص الذي يليها ألن البداية 

 العنيفة يف مقدمة التسجيل والسكوت املفاجئ عند هنايته يعتربان من عيوب الريبوراتجات املسجلة.

م2020مايو  18( من أعمال الباحث 1الشكل رقم )  

 م2020مايو  18( من أعمال الباحث 2) الشكل رقم
 

م2020مايو  18( من أعمال الباحث 3الشكل رقم )  
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لفرتة م تسجيله داخل االستديو ) أنه يفتقر إىل االنفعال النفسي إذ اويرى رفعت عارف أن عيوب الريبوراتج الذي يت
 اليت متر بني مشاهد احلدث والعودة إىل االستديو كفيلة أبن تفقده هذا احلماس الذي كان متواجدًا وقت املشاهدة

الريبوراتج املغلف جيب أن ال تتعدى ثالثة دقائق ألن أذن املستمع . مع العلم أن مدة (138، صفحة 2015)الضبع، 
 ال تتحمل أكثر من هذه املدة .

 :التقرير اإلذاعي .3
هو عبارة عن نص قصري يقوم املراسل بتحريره وفقاً للمعطيات اليت متليها عليه ظروف تواجده أثناء الريبوراتج يف امليدان 

واحد قد يكون مسجاًل  يُرسل لإلذاعة عرب اإلنرتنت أو الواتساب أو مباشرة  وهو  مقال خمتصر ال تتجاوز مده دقيقة
عرب اهلاتف احملمول. ويتكون هيكل التقرير اإلذاعي من ) بداية، ووسط، وهناية( والبد للتقرير من اإلجابة علي سؤايل )  

 يرفضون يلون إلعداده. ألن بعض املسئولنيكيف / وملاذا (. وابلرغم من سهولة إعداد التقرير إال أن معظم املراسلني ال مي
 اإلدالء بتقارير مسجلة وأحياانً ال جيد املراسل من يتحدث إليه يف امليدان.

 هناك نوعان من التقارير الصوتية مها:أنواع التقرير الصويت  : 
تم معاجلة ي : وهذا النوع يقوم احملررون بكتابته دون  احلاجة للخروج من صالة التحرير، حيثتقرير الديسك .أ

املادة اخلربية اليت أتيت من خمتلف املصادر ) وكاالت األنباء، ومقاالت الصحف، والنصوص، والواثئق أو ابلبحث عرب 
 اإلنرتنت( أو أجراء بعض االتصاالت ابلفاعلني يف اجملتمع وصناع القرار.

قابلة أو مات من خالل املالحظة وامل: وفيه يذهب املراسل إىل ميدان احلدث ويقوم جبمع املعلو تقرير الريبوراتج .ب
 األسئلة حول املوضوع.

 :استطالع رأي الشارع .4
ويعرف بـ ) فوكس بوب( أي صوت الشعب. هو عبارة عن استطالع  بني املواطنني وليس الوزراء أو الرؤساء أو املديرين 

ع استطالع ات نظر خمتلفة. ويسأو املسئولني يف  الدولة، حيث جييب املتحدثون من عامة الناس عن سؤال واحد بوجه
( اثنية. وإلجناز هذا النوع من االستطالع يذهب املراسل اإلذاعي 15( أشخاص على أال يتجاوز املتحدث )6الشارع  لـ)

للسوق أو الشارع العام ويطرح سؤال عن موضوع يشغل أذهان املواطنني يف الساحة السياسية أو االجتماعية أو الصحية 
: ) إىل أي مدى ألتزم املواطنون يف السودان ابحلجر الصحي للحد من خماطر جائحة كروان؟(.  بعد على سيبل املثال

تسجيل آراء املواطنني يعود املراسل لكتابة مدخل االستطالع على أن جييب عن أسئلة مفاتيح اخلرب ) من / ماذا/ أين 
 املواطنني. / مىت( وتكون اإلجاابت على السؤال املطروح من عدة زوااي أبصوات
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 الزاوية: .5
نعين ابلزاوية تناول احلدث من خالل حتليل اخلرباء واملفسرين للموضوع من عدة أركان كل ركن ينظر لتداعيات احلدث 
من زاوية خمتلفة وابلرغم من أن اختيار الزاوية من مسؤولية اجتماع التحرير يف اإلذاعة، إال أنه لعامل البعد املكاين والزماين 

 للمراسل الصحفي أن يعاجل الريبوراتج من الزاوية اليت يرى أهنا حتقق الغرض.حيق 
 العوامل املؤثرة يف أداء املراسل اإلذاعي. 

، : البد للمراسل اإلذاعي من مواكبة الطفرة اهلائلة اليت طرأت يف جمايل تكنولوجيا االتصالعدم توفر األجهزة احلديثة .1
 من أجهزة التسجيل واملونتاج التقليدية وابلتايل فإن تزويد املراسل أبحدثوثورة االتصاالت الرقمية، والتخلص 

 األجهزة يعترب من أوجب واجبات اإلذاعة إذا أرادت التطور ومواكبة األحداث حلظة بلحظة.

ئمة من العوامل املؤثرة يف أداء املراسل اإلذاعي ضعف القدرات الفنية واملهنية، فالبد من توفري أجواء مال التدريب: .2
لرفع القدرات والتدريب املستمر داخلياً وخارجياً، كل ما كان املراسل سليم اللغة قادر على التعامل مع التكنولوجيا  

 كلما كانت رسالته فاعلة ومؤثرة على املستمع ، وجاذبة للجمهور.

املهنة من داخل  واجباهتم: معظم مراسلي اإلذاعة السودانية يف والايت السودان املختلفة يؤدون التدخالت السياسية .3
مقر أمانة احلكومة أو احمللية الشيء الذي جيعل حتركات املراسل اإلذاعي مرهونة بتحركات احلكومة، هذا األمر جعل 
بعض املسئولني يعتقدون أن املراسل جزء من موظفي الوالية وابلتايل ال حيق له تغطية أي نشاط إعالمي إال وفقاً 

التدخل السياسي يؤثر سلباً على أداء املراسل اإلذاعي، ورمبا أدي ذلك خللق نوع من التباعد  لرؤيتهم السياسية. وهذا
 ما بني اإلذاعة ومستمعيها.

. العائد املادي للمراسل اإلذاعي ال يتواءم مع اجلهود املبذولة  إلنتاج الرسالة اإلعالمية، ويف ضعف العائد املادي .4
للمراسل ما بني اإلذاعة كمخدم وحكومة الوالية كحاضنة للنشاط اإلعالمي، معظم األحيان تضيع احلقوق املادية 

وابلطبع أن هذا التدخالت ستؤثر سلباً على أداء املراسل اإلذاعي، ورمبا أدى ذلك إىل هروبه إىل مهنة أخرى حبثاً 
 عن حتسني أوضاعة املالية.

   املبحث الثاين: الوعي الصحي 

 .مفهوم الوعي الصحي 

اء علم االجتماع يف تعريف الوعي عموماً وذلك حبسب اجتاهاهتم،  والتخصصات الدقيقة لكل منهم. ولكن اختلف علم
من خالل هذه الدراسة نرى أن تعريف فاروق مداس هو األنسب لتعريف الوعي حيث قال: ) الوعي هو إدراك الفرد 
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الً عن إدراك خصائص العامل ئفه العقلية واجلسمية، فضلنفسه وللبيئة احمليطة به وهو يتضمن هبذا املعىن الفرد لنفسه ولوظا
 .(122، صفحة 2015)عبيدي،  اخلارجي على أساس أنه عضو يف مجاعة.

 أما علماء علم االجتماع الطيب فأهنم ينظرون للوعي من زاوية ختصصاهتم الطبية، ويعرفون الوعي بطريقة تتعلق ابإلدراك
الصحي وقد أورد ذلك حممد منري مرسي يف كتابة التعليم اجلامعي قضاايه واجتاهاته ) أن الوعي الصحي هو إدراك 
للمعارف واحلقائق الصحية واألهداف الصحية وللسلوك الصحي أي ) أنه عملية إدراك الفرد لذاته وإدراك الظروف 

 .(10، صفحة 1977)مرسي،  ة للمجتمع)الصحية( احمليطة، وتكوين اجتاه عقلي حنو  الصحة العام

وهنالك بعض العلماء ربطوا الوعي مبدى جناح العملية االتصالية مبعىن أن االتصال الفعال حيقق قدراً كبريًا من الوعي 
رد على االتصال تساعد الفواإلدراك  العقلي لدى مستقبل الرسالة. ويف غضون ذلك أوضح ) جورج ميد( أن عمليات 

النظر إىل نفسه، والقيام بدور اآلخرين،وتعترب عملية االستدماج لآلخرين، أو مثيل الظروف احمليطة شرط أساسي لظهور 
 .(290، صفحة 1992)اجلوهري و وآخرون،  الوعي

 .دور املراسل اإلذاعي يف تعزيز الوعي الصحي 

املراسل اإلذاعي مل يقتصر على التغطية األخبار واملشاركة يف إنتاج الربامج ومراسلة اإلذاعة ومدها أبهم األحداث  دور
فحسب، بل يتعدى ذلك ليصل إىل املشاركة يف صنع القرار وتوجيه الرأي العام وتغيري سلوك الناس من خالل الربامج 

ة اليت تعزز الربامج اإلرشادية والربامج الرتبوية وغريها من الربامج الثقافياإلذاعية املتخصصة مثل برامج التوعية الصحية و 
 الوعي الثقايف لدى املستمعني.

وحىت يكون املراسل اإلذاعي فاعاًل بني اجملتمعات احمللية وتوجيه جهوده وخرباته املهنية خلدمة اجلمهور وتعزيز الوعي 
 الصحي عليه إتباع اخلطوات التالية:

مهور مبا تقدمه اإلذاعة من معلومات إرشادية وتوعية حتف  لإلذاعة مكانتها كوسيلة اتصال مجاهريي هلا  إقناع  اجل .1
 الفضل يف زايدة الوعي الصحي بني الناس.

هتيئة املناخ املناسب للمستمعني حىت يتمكنوا من متابعة الربامج الصحية على الدوام وتعزيز الثقة واأللفة بني اإلذاعة  .2
 من خالل نقل املعلومات الصادقة اليت تساعد على تعزيز مفاهيم الوعي لدى اجملتمعات احمللية. ومستمعيها

على املراسل اإلذاعي تشجيع مجهور املستمعني ودفعهم لتلقى اجلديد من املعلومات الصحية،  وذلك من خالل طرح  .3
صحي اليت برامج الصحة األولية والتثقيف ال ومناقشة القضااي االجتماعية والصحية اليت هتمهم من الدرجة األوىل، مثل

 تستهدف محاية املرأة والطفل واملسنني من األمراض الوابئية، واألمراض املزمنة.
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على املراسل اإلذاعي السعي ابستمرار لتغيري سلوك اجملتمع احمللي واملمارسات االجتماعية اخلاطئة، مثل ختان اإلانث،  .4
 ؤثر سلباً على صحة األمومة والطفولة، وذلك من عرب الربامج اإلذاعية املختلفة .أو بعض العالجات البلدية اليت تُ 

 من األمهية مبكان إاتحة الفرصة لعيون اجملتمع والفاعلني من الناس للمشاركة يف نشر الوعي الصحياملشاركة والتفاعلية:  .5
 الربامج حية واإلرشادات التوعوية  إليهم  عربعرب اإلذاعة، وذلك من خالل خماطبة جمتمعاهتم احمللية ونفل املعارف الص

 التفاعلية واستطالعات الشارع والريبوراتجات امليدانية اليت يعدها املراسل اإلذاعي.

 .الرسالة اإلذاعية الصحية 

 إعداد الرسالة اإلذاعية املوجه للتوعية الصحية ختتلف عن الرسالة اإلذاعية املوجهة لتخصصات أخرى، حيث أن الرسائل
الصحية تتطلب دراسة اجلمهور املوجه له قبل بداية اإلعداد، وجيب أن تكون خمتصرة ومعربة وسهلة من حيث األسلوب 

 واملضمون.

ويري الدكتور مراد إبراهيم حسين، أن تنوع اجلمهور واتساعه فرض تنوعاً يف مفردات املنظومة اإلعالمية الصحية، وتنوعاً 
 .(66، صفحة 2007)حسين،  املعاجلة، وطرق العرض والتقدمييف اختيار املوضوعات، وأساليب 

 تصميم الرسالة اإلذاعية الصحية : 

 الرسالة الصحية تتطلب إطار خاص ومعلومات متخصصة مصدرها الكادر الطيب أو املختصني يف جمال الصحة والوابئيات.
 أسلوب الرسالة اإلذاعية الصحية: 

من السهل مجع املعلومات الصحية األولية إلعداد رسالة إذاعية ذات طابع صحي ولكن من الصعب جدًا اختيار 
األسلوب الذي يتناسب مع مجهور املستمعني، ألن الربامج الصحية توجه جلمهور عام يستهدف الرجل أو املرأة أو 

ذاعة ختتلف رى، فتوجيه اإلرشادات الصحية عرب اإلالطفل وحىت هلذه العناصر ختتلف الرسائل الصحية من فئة إىل أخ
من املرأة املريضة إىل املرأة احلامل، إىل املرأة املرضعة، وابلتايل على املراسل اإلذاعي  أن خيتار األسلوب املناسب الذي 

 يتوافق مع كافة املستمعني.
 مضمون الرسالة اإلذاعية الصحية: 

ستمع ريها ألهنا حتتوي على بعض املصطلحات الطبيبة قد يشكل فهمها لدى املختتلف الرسالة الصحية يف اإلذاعة عن غ
العادي. وعلى املراسل الذي يقوم إبعداد هذا النوع من الرسائل اختيار اجلملة السهلة  والكلمات البسطة اليت يفهمها 

 عامة الناس وعليه أن حيدد أي من األسلوبني أفصل يف توصيل املعلومات للمتلقيني
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الذي أيمر املستمعني إبتباع اإلرشادات الصحية، وينهاهم عن بعض املمارسات اخلاطئة.  سلوب )اآلمر الناهي(:األ .أ
 ويدعوهم لالمتثال لإلرشادات الطبية دون غريها.

: الذي ينصح املستمعني بضرورة الوقاية الصحية ويرتك هلم مجيع اخليارات مفتوحة بني االمتثال األسلوب )الناصح( .ب
والعالج، أو اختيار املرض. ويف كلتا احلالتني فإن الرسالة اإلعالمية ذات املضمون املرح، واجلميل، واإلجيايب هي  للوقاية

 .األكثر فاعلية يف تعزيز الوعي الصحي

ويرى رؤوف سامل أمحد حسني أستاذ اإلعالم جبامعة القاهرة )ضرورة التزام اإلعالم بشروط أساليب املعاجلة اإلعالمية 
 .(43، صفحة 2019)حسني،  يستخدمها اإلعالم املتخصص والعمل على تكييفها لتناسب مميزاته اخلاصة اليت

 .شروط الرسالة اإلذاعية الصحية 

صوهلا للمتلقي و ترى األستاذة نبيلة بوخبيزة أن الرسالة اإلذاعية الصحية البد أن تتوفر فيها بعض الشروط الفنية لضمان 
 (238-236، الصفحات 2005)مالك،  وهي على النحو التايل

البد للرسالة اإلذاعية الصحية أن توضح عند صياغتها اهلدف من السلوك املرغوب  حتقيقه بصورة جلية  الوضوح : .1
 يفهمها املتلقي خاصة عن كيفية حتضري الدواء واستخدمته ومقاديره.

 : ضروري أن تتالءم الرسالة اإلذاعية ذات املضمون الصحي مع معتقدات اجلمهور احملليالبعد الثقايف االجتماعي .2
 وعاداته ومعارفه، فمىت ما تعارض مضمون الرسالة مع معتقدات املتلقي  تكون عدمية الفائدة.

: البد من استخدام كلمات بسيطة وسهلة ومفهومة لدي املتلقي واالبتعاد عن املصطلحات املعقدة سهولة الفهم .3
 والكلمات الصعبة مثل أمساء األمراض واألدوية الالتينية.

العبارات البسيطة واجلمل القصرية  واالبتعاد عن اجلملة الطويلة اليت جتعل املستمع ينسى مضمون : استخدام االختصار .4
 الرسالة، ويفكر متأماًل يف معاين اجلمل والكلمات الغريبة.

: اختيار الوقت الذي يتناسب مع ظروف اجلمهور املستهدف ابلرسالة فإذا كان اجلمهور املستهدف التوقيت املناسب .5
من فئة الرجال فالتوقيت املناسبة هلم هو الفرتة املسائية عند عودهتم من العمل. وإذا كان اجلمهور من الفئات  ابلرسالة

 النسائية فالفرتة األنسب هي منتصف النهار بعد الفراغ من أشغاهلن املنزلية.

 املبحث الثالث: جائحة كروان 

 .تعريف اجلائحة يف اللغة واالصطالح 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 263 to 298 

279 
 

ها جائحات وجوائح : ويقول الدكتور حسني بن سامل الذهب )اجلوائح مجع جائحة، من جاح : مجعاجلائحة يف لغة -
 .(94، صفحة 2011)الذهب،  جيوح جوحاً،) واجلوح، اإلهالك ، واالستصال

 ونقول : سنة جائحة أي سنة ، جدابء ، غرباء، قاحلة.
فقهي: هي ما أذهب الثمر كله أو بعضه، لعامل مساوي مثل هالك وتلف الزروع أو واجلائحة من منظور إسالمي 

 احملاصيل بسبب اآلفات.
ويقول ابن منظور يف لسان العرب، اجلائحة يف اللغة ) من اجلوح: أي االستئصال، من االجتياح، ويقال: جاحتهم السنة 

، 2011، )سامل حاً وجياحًة، وهي سنة جائحة جدبةجوحاً وجياحة، واجتاحتهم، استأصلت أمواهلم، وهي جتوحهم جو 
 .(240صفحة 

 تعريف اجلائحة اصطالحا : -

: املقصود ابجلائحة هنا: اآلفة اليت هتلك الثمار أو الزروع أو اخلضار املشرتاه بعد بدو صالحها، وهي على  اصطالحا   -
 رؤوس أشجارها، إهالكاً كاماًل أو جزئياً، أو هي ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة، قدراً من مثر أو نبات بعد بيعه(

 .(94ة ، صفح2011)سامل، 

 مل تتفق املذاهب األربعة يف تعريف اجلائحة اصطالحاً وتفرقت آرائهم على النحو التايل: -

 : فقد اختلفوا يف بعضهم على تعريف اجلائحة اصطالحاً:املالكية  -

 (240، صفحة 2011)سامل،  : إن اجلائحة هي ) ما ال يستطاع دفعه إن علم به( قال ابن القاسم -
 .(240، صفحة 2011)سامل،  : )اجلائحة هي اآلفة السماوية دون صنع اآلدمي( وقال ابن املاجشون -

 (240، صفحة 2011)سامل،  : )هي ما أُتُلف من معجوز عن عادة قدراً من مثر أو نبات بعد بيعه( وقال ابن عرفة -

 .(240، صفحة 2011)سامل،  )هي كل ما ال يستطاع دفعه كسماوي، وجيش، وسارق(  :وقال خليل -

: وابن ماجشون من املالكية: إن اجلائحة هي كل) آفة أذهبت الثمرة أو بعضها بغري وقال الشافعية واحلنابلة -
، صفحة 2011)سامل،  ية آدمي، أي كل آفة مساوية، احلر والربد، والعطش، والدود واجلراد وغريها مما شاهبها(جنا

240). 

من هذا املنطلق فإن اجلائحة هي كل أمر ال يستطاع دفعه سواء كان ذلك األمر يتعلق بفعل إالهي من السماء أو فعل  -
البشر. والدليل على ذلك قول: جهاد سامل ) إن اجلائحة هي املصيبة والنازلة العظيمة اليت جتتاح املال، وهذا يقال ملن 
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، أو آفة، فكل فعل من هذه األفعال ينطبق مرض داهمو مكامت، أو أهلك ماله سلطان ظامل، أو جيش قاهر، أو عد
 (241، صفحة 2011)سامل،  عليه معىن اجلائحة، اليت حتمل معىن االستئصال واهلالك.

د أي إنسان من وضع ح، كروان( الذي عم كل العامل يف أقل من ثالثة أشهر فقط ومل يتمكن 19إذن فإن وابء )كوفيد 
 له أو مكافحته بغض الطرف إن كان ذلك الوابء من فعل اآلدميني أو السماء. فإنه بال شك حاجة عظيمة.

 covid19تعريف فريوس كروان 
املرض  (، ويُعرف أيًضا ابسم19-كوفيد حسب تعريف منظمة الصحة العاملية فإن فريوس كوروان يعرف اختصاراً بـ )

 2فريوس كوروان املنشأ، ُيسببه  حيواين  مرٌض تنفسي إنتاين ، هو2019رتبط بفريوس كوروان املستجد التنفسي احلاد امل
 .(2020)قريضة،  سارس كوفيد املرتبط ابملتالزمة التنفسية احلادة الشديدة

 م2019ما هو مرض كوفيد  -
املستكشف مؤخراً، ومل يك هناك أي علم بوجود هذا الفريوس  هو مرض معٍد يسببه فريوس كروان 19مرض كوفيد 

، 2020)منظمة األنروا،  م(2019وهذا املرض املستجدين قبل اندالع الفاشية يف مدينة يوهان الصينية يف ديسمرب 
 .(3صفحة 

 19 كوفيد  مرض أعراض -
، 2020)منظمة األنروا،  يف: ، تتمثل19كوفيد ملرض شيوعاً  األكثر األعراض حبسب وثيقة منظمة الصحة العاملية فإن

 (3صفحة 
 . اجلاف والسعال واإلرهاق احلمى .1
 اإلسهال أو احللق، أمل أو الرشح، أو األنف، احتقان أو واألوجاع، اآلالم من املرضى يعاين بعض قد .2
 أي أعراض، عليهم تظهر أن دون ابلعدوى الناس بعض ويصاب تدرجيياً، وتبدأ خفيفة األعراض هذه تكون عادة ما .3

 ابملرض. يشعروا أن ودون

 كل من تقريبا واحد شخص لدى املرض حدة وتشتد خاص، إىل عالج احلاجة دون املرضى من % 80 يتعاىف حنو .4
 التنفس. صعوبة من يعانون حيث 19كوفيد بعدوى يصابون أشخاص 6

 القلب أمراض أو الدم ضغط ارتفاع مثل أساسية مبشكالت طبية املصابني واألشخاص املسنني إصابة احتماالت تزداد .5
 وخيمة. أبمراض السكري، داء أو
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( يوضح األعراض الشائعة ملرض كروان ) املصدر شبكة اإلنرتنت منشورة على الرابط: 4الشكل رقم )
https://ar.wikipedia.org/wiki ) 

 . 19كوفيد مرض ينتشر كيف -
 ،19كوفيد مرض بعدوى األشخاص يصاب أن أشارت منظمة الصحة العاملية يف موقعها اإللكرتوين الرمسي، إىل أنه ميكن

 بواسطة الطرق التالية: .ابلفريوس املصابني اآلخرين األشخاص طريق عن
 عندما أو الفم األنف من تتناثر اليت الصغرية الُقطريات طريق عن شخص آخر إىل شخص من ينتقل املرض  .1

 ابلشخص السليم. وميكن احمليطة األشياء واألسطح على الُقطريات هذه فتتساقط يعطس املصاب، أو الشخص يسعل
 عند ،19 كوفيد مبرض اآلخرون األشخاص يصاب أن حينها

 أفواههم. أو أنفهم أو عينيهم ملس مث األسطح أو األشياء هلذه مالمستهم
 19كوفيد مرض انتشار طرق بشأن اجلارية البحوث تقييم على املنظمة الصحة العاملية اآلن تعكف .2

 طرق الوقاية والعالج. -
 ومع عالجه. . أو19كوفيد مرض من للوقاية حمدد دواء أو لقاح حلظة كتابة هذه الدراسة العلمية أي  حىت يوجد ال

الداعمة،  الرعاية بفضل املرضى معظم األعراض. ويتعاىف لتخفيف من الرعاية الصحية به املصابون يتلقى أن ينبغي ذلك،

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 وتتمثل .وعالجه 19 كوفيد مرض من واألدوية للوقاية اللقاحات لتطوير املبذولة اجلهود بتنسيق املنظمة اآلن وتقوم
 .(2020)منظمة األنروا،  للوقاية على النحو التايل: فاعلية األكثر السبل

 تنظيف اليدين ابملاء والصابون، وميكن فركهما مبطهر كحويل. على املواظبة .1
 ورقي. مبنديل أو املرفق بثين السعال أو العطس  عند الفم تغطية .2
 يعطسون. أو يسعلون الذين األشخاص واحد عن مرت عن تقل ال مسافة االبتعاد .3
 التخلص من املنديل وحيد االستعمال عند السعال أو العطس فوراً بعد االستخدام. .4
جتنب املخالطة اللصيقة لألشخاص الذين سافروا إىل مناطق شهد فاشية أو الذين تظهر عليهم أعراض الزكام أو  .5

 أعراض تشبه األنفلونزا.
 وقاية مع حيواانت املزرعة أو الربية واألسطح اليت تالمسها احليواانت.جتنب التعامل املباشر دون  .6
جتنب تناول املنتجات احليوانية غري املطهية مبا يف ذلك اللحوم النيئة والبيض وجتنب شرب احلليب غري املغلي أو غري  .7

 املبسرت.

 املصاب رقم صفر بفريوس كوروان. -

 20 التاريخ الفعلي لظهور فريوس كردوان املستجد الذي اعرتفت به رمسيًا يفكثري من الدول تتهم الصني أبهنا أخفت 
والذي أصيب  M.Chen م. فيما نشرت وكالة رويرتز ) أن املصاب رقم صفر بفريوس كوروان هو إم شني2020يناير 
فشي العدوى يف بتم  ومتاثل للشفاء. ولكن صحيفة ملوند الفرنسية نفت عالقة احلالة رقم )صفر( 2020ديسمرب  8يف 

 (2020)زرواطي،  سوق ) هوانن( حليواانت(.

ويف ذات اإلطار قالت صحيفة ) سواث تشينا مورنينغ بوست( الصينية الناطقة ابإلنكليزية، إن املصاب رقم صفر شخص 
 5إىل  1وى بدأت يف االنتشار بنسبة ، مشرية إىل أن العد2019نوفمرب 17سنة واحلالة ترجع إىل اتريخ  55عمره 

 .إصاابت يومياً، وذلك وفق بياانت رمسية
(، حالة مث 266م بلغ عدد اإلصاابت )2020ديسمرب/ 31وسرعان ما بدأ الفريوس يف التفشي بوترية أكرب، ففي 

 .(2020، )زرواطي ( يف اليوم التايل، حبسب أرقام نشرها أطباء صينيون(.381)
شخصا وعن حالة وفاة واحدة  41م سوى عن إصابة 2020يناير/ 11يف املقابل، مل تعلن السلطات الصينية يف 

 فقط، كما حتفظت بكني على نتائج كافة التحاليل اليت أجرهتا خمترباهتا على األقل يف تلك الفرتة.
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 سوق )األدلة ترجح بشدة إىل ارتباط الفاشية ابلتعرض إىلأوردت منظمة الصحة العاملية يف موقعها اإللكرتوين الرمسي 
. ومل تنتقل العدوى يف هذه املرحلة 2020/يناير 1مأكوالت حبرية يف ووهان. وقد أغلقت السلطات هذه السوق يف 

 .(2020)منظمة األنروا،  بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية وال توجد أدلة واضحة على انتقاهلا بني البشر(

 كيف انتشر املرض من الصني إىل العامل -

م احتفلت الصني ابملهرجان الثقايف السنوي الذي أقيم مبدينة )ووهان( مبناسبة حلول العام 2020يناير  18بتاريخ 
لتها طبية أرس ( ألف شخصًا من خمتلف بقاع العامل. ويف نفس اليوم، حذرت جلنة40القمري اجلديد، حيث شارك )

م، 2020يناير/ 22بكني إىل املدينة، من احتمال وقوع "مأساة"، وأوصت إبقرار احلجر الصحي يف ووهان، والذي أقر يف 
لكن، بعد أن غادرها مخسة ماليني شخص، من املرجح أهنم سامهوا يف تفشي فريوس كوروان يف ربوع الصني مث حول 

 .(2020واطي، )زر  العامل(
 

صحيفة إيالف نقال  عن  م حبسب2020يونيو  3إحصائيات انتشار فريوس كروان يف العامل حىت اليوم  -

 .(2020)صحيفة إيالف اإللكرتونية،  منظمة الصحة العاملية

 بداية ظهور املرض يف السودان ومراحل تطوره. -
م حبسب بيان وزير الصحة االحتادي الذي أوضح 2020مارس  13ظهرت جائحة كروان ألول مرة يف السودان بتاريخ 

مارس  12كروان يف والية اخلرطوم وهو رجل تويف بتاريخ   أنه مت البالغ عن أول حالة إصابة مؤكدة بفريوسمن خالله 
 .(2020)موسوعة ويكيبيداي احلرة،  م وكان قد زار اململكة العربية املتحدة يف األسبوع األول من مارس2020

لصحة السوداين وفاة رجل أجنيب أربعيين مصاب بفريوس كروان     ) م أعلن وزير ا2020من مارس  20يف  -
 مل حتدد جنسيته( قدم للبالد قبل أسبوع من وفاته.

( وهو اإلسباين مانويل مارتينيز أول شخص يشفي 2م أعلن السودان شفاء احلالة رقم )2020 مارس 31يف -
 من كوروان ابلسودان.

-  

 حتت العناية حاالت الشفاء حاالت مؤكدة حاالت

6.451.966 6.451.966 3.066.678 3.002.809 

 ( يوضح انتشار فريوس كروان يف العامل، املصدر: ) صحيفة إيالف اإللكرتونية(1اجلدول رقم )
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 تطور املرض وسرعة انتشاره يف السودان -
م بدأت حالة االنتشار اجملتمعي للمرض يف معظم والايت السودان حيث بلغت اإلصاابت ذروهتا يف 2020يف ابريل

حالة مؤكدة خالل شهرين فقط، وقد انتشر املرض يف مجيع والايت  1964مايو وتواصلت وترية االرتفاع لتبلغ 
 السودان بنسب متفاوتة.

  رتة يف السودان حبسب التقرير اليومي ملوقع وزارة الصحة السودانية يف الفاجلدول أدانه يوضح معدالت انتشار املرض
 (2020)موقع وزارة الصحة السودانية،  م2020يونيو  3مارس وحىت  13من 
 
 
 
 

 التدابري االحرتازية للوقائية من  املرض      
 :اختذت احلكومة السودانية عدداً من التدابري االحرتازية ملواجهة فريوس كوروان واحلد من انتشارها منها 

بسبب خماوف من تفشي   ومصر إيطاليا توقف السودان عن إصدار أتشريات ورحالت لثمانية دول مبا يف ذلك .1
 كوروان.

واملدارس السودانية واألجنبية واخلالوي واملعاهد الدينية جبميع املراحل ملدة شهر.  رايض األطفال إغالق .2
 .و املعسكرات وفصول التقوية املهرجاانت ووقف

 .هرة واخلاصة واألجنبية ملدة شوالكليات واملعاهد العليا ومؤسسات التعليم العايل احلكومي اجلامعات إغالق مجيع .3

 منع التجمعات العامة يف األفراح واألتراح واملناسبات العامة. .4

 صباحاً. 6مساًء حىت  6فرض حظر التجوال من الساعة  .5

إغالق كافة احملالت التجارية واألسواق واملطاعم والكافيرتايت وكل األنشطة التجارية ابلوالية عند الساعة الرابعة  .6
 عصراً.

 ل امتحاانت الشهادة السودانية إىل أجل حيدد الحقاً.أتجي .7

 .إيقاف حركة احلافالت والبصات السفرية بني الوالايت .8

 حاالت مؤكدة حاالت الوفاة حاالت الشفاء

1625 307 5310 

 السودان، املصدر/ موقع وزارة الصحة السودانية.( يوضح معدالت املرض يف 2اجلدول رقم )



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 263 to 298 

285 
 

ساعة( يف والية اخلرطوم ابتداًء  24الكامل ) حظر التجوال أعلن وزير اإلعالم بداية فرض .9
 أسابيع. 3وملدة  2020 أبريل 18 من

 أايم. 10وملدة  مايو 9ية اخلرطوم ابتداًء منجلنة الطوارئ الصحية متدد احلظر الكامل بوال .10

 اثلثا  : الدراسة امليدانية
 حتليل الدراسة امليدانيةأوال :  

 :(gender)( اجلنس 1اجلدول رقم )  -
 النسبة% التكرار (gender)اجلنس 
 % 32 80 (male)ذكر
 % 8 20 (female)أنثى 

 %100 40 اإلمجايل

( فرداً 32حيث بلغ عددهم ) أن النسبة األكرب من املبحوثني هم من فئة الذكور(  اتضح 1من خالل اجلدول رقم ) -
من مجلة املبحوثني وهذا يعين أن الذكور هم أكثر  %20بنسبة  8فيما بلغ العنصر النسائي فقط  %80بنسبة 

 الفئات تواجداً يف ساحة العمل اإلذاعي )املراسلني(.

 Educational level   ( املستوى التعليمي:2اجلدول رقم ) -

 ( يوضح  أن الغالبية العظمى من املبحوثني هم من من محلة الشهادات اجلامعية حيث بلغ عددهم 2اجلدول رقم )
فيما  %37.5فرداً بنسبة  15ويليهم محلة الشهادات فوق اجلامعية حيث بلغ عددهم   %57.5فرداً بنسة  23

وال يوجد أي من محلة الشهادات الثانوية وما دون. وهذا يؤكد  %5بنسبة  2بلغ عدد محلة الدبلوم العايل فقط 
 أن اإلذاعة  جلأت لتعيني الكوادر املؤهلة، حبثاً عن اجلودة والتطوير املهين.

 
 

 النسبة% التكرار املستوى التعليمي
 %0 صفر اثنوي

 % 5 2 دبلوم عايل
 57.5 23 جامعي

 %37.5 15 فوق اجلامعي

 %100 40 اإلمجايل
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 :املهنة ( 3اجلدول رقم ) -
 النسبة% التكرار املهنة
 60 24 مراسل
 35 14 معد
 5 2 خمرج

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح إن معظم املبحوثني من فئة املراسلني حيث بلغ عددهم 3من خالل اجلدول رقم  )60مراسالً بنسبة   24 
وجاء املخرجون  %35معداً بنسبة  14حيث بلغ عددهم وجاءت فئة  معدي الربامج اإلذاعية يف املرتبة الثانية  %

 % 5بنسبة  2يف املرتبة الثالثة حيث بلغ عددهم فقط 

(   للمراسل اإلذاعي  دور فعال يف تعزيز الوعي الصحي للحد من خماطر جائحة كروان، كوفيد 4اجلدول رقم ) -
19. 

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 26 65% موافق بشده 

 Agree 13 32.5 موافق 
 %0 صفر Indifferent حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 Strongly Disagree 1 2.5% معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أن للمراسل اإلذاعي  دور فعال يف تعزيز الوعي 4من خالل اجلدول رقم )
والذين أجابوا ابملوافقة بلغ   %65فرداً بنسبة  26. بلغ عددهم 19جائحة كروان، كوفيد الصحي للحد من خماطر 

. وهذا يؤكد 2.5أما الذين عارضوا  بشدة فكان واحدًا فقط بنسبة  %32.5فردًا بلغت نسبتهم  13عددهم 
ل الرسائل لسودان من خالفرضية الدراسة اليت تقول أن املراسل اإلذاعي ساهم يف احلد من انتشار جائحة كروان يف ا

 والتقارير والربامج اإلذاعية ذات الطابع التوعوي واإلرشادي.

( تسعى اإلذاعة السودانية لتحقيق أهدافها املهنية، ورسالتها اإلعالمية حنو اجملتمع من خالل 5اجلدول رقم ) -
 توظيف جهود املراسلني الذين اعتمدهتم داخل وخارج السودان.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 18 45% موافق بشده 

 Agree 19 47.5% موافق 
 Indifferent 2 5% حمايد 

 Disagree 1 2.5% معارض 
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 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 
 %100 40 اإلمجايل

 ( أوضح أن الذين يوافقون بشدة على أن اإلذاعة السودانية تسعى 5اجلدول رقم  ) رسالتها لتحقيق أهدافها املهنية، و
 18اإلعالمية حنو اجملتمع من خالل توظيف جهود املراسلني الذين اعتمدهتم داخل وخارج السودان بلغ عددهم  

واملعارضون  %5بنسبة  2واحملايدون  %47.5فردا بنسبة  19والذين أجابوا ابملوافقة بلغ عددهم  %45فرداً بنسبة 
هذه النتيجة أتكد أن اإلذاعة السودانية تعتمد على  جهود املراسلني يف حتقيق أهدافها و  %2.5واحد فقط بنسبة 

 ورسالتها اإلعالمية حنو اجملتمع.

 (  على املراسل اإلذاعي أن يكون شامال  يف أداء وظيفته دون التقيد بتخصص معني.6اجلدول رقم ) -

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 31 77.5% موافق بشده 

 Agree 8 20% موافق 
 Indifferent 1 2.5 حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين وافقوا بشدة على أن املراسل اإلذاعي جيب أن يكون شاماًل يف أداء 6من خالل اجلدول رقم  )
 8والذين أجابوا ابملوافقة بلـغ عددهم  %77.5فرداً بنسبة  31وظيفته دون التقيد بتخصص معني. بلغ عددهم 

وال أحد عارض هذه الفرضية. وهذا يعين أن مراسل   %2.5واحملايدون واحد فقط بنسبة %20أفراد بنسبة 
 .اإلذاعة السودانية يتصف ابلشمول يف أداء وظيفته دون التقيد بتخصص معني

أقصر السبل لتحقيق النجاح يف مهنة املراسل اإلذاعي هو صقل املوهبة وتطوير األداء وبناء (  7اجلدول رقم ) -
 .القدرات الفنية عرب الدورات التدريبية املستمرة

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 38 95% موافق بشده 

 Agree 2 5% موافق 
 %0 صغر Indifferent حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أن أقصر السبل لتحقيق النجاح يف مهنة املراسل 7من خالل اجلدول رقم )
فرداً  38ددهم التدريبية املستمرة. بلغ عاإلذاعي هو صقل املوهبة وتطوير األداء وبناء القدرات الفنية عرب الدورات 
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وهذا يؤكد اهتمام اإلذاعة السودانية ابلتدريب املستمر  %5بنسبة  2والذين يوافقون بلغ عددهم  %95بنسبة 
 ورفع القدرات الفنية لدى املراسلني.

البد أن يكون للمراسل اإلذاعي أسلوبه اخلاص يف معاجلة األخبار والتقارير من حيث الصياغة ( 8اجلدول رقم )-
 .والتحرير والقراءة 

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 24 60% موافق بشده 

 Agree 14 35% موافق 
 Indifferent 2 5% حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أنه جيب أن يكون للمراسل اإلذاعي أسلوبه اخلاص يف 8من اجلدول رقم ) -
والذين موافقون  %60فرداً بنسبة  24معاجلة األخبار والتقارير من حيث الصياغة والتحرير والقراءة . بلغ عددهم 

. وال يوجد معارض هلذه الفرضية. وهذه النتيجة %5فقط بنسبة   2واحملايدون  %35فرداً بنسبة  14بلغ عددهم 
 تؤكد أن للمراسل السوداين اسلوبه اخلاص يف معاجلة التقارير واألحبار.

على املراسل اإلذاعي أن ينقل األحداث بكل صدق وموضوعية، وأن يُظهر احلقيقة كاملة دون ( 9اجلدول رقم ) -
 زايدة أو نقصان أو تبديل أو تالعب يف املعاين واملضامني.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 37 92.5 موافق بشده 

 Agree 3 7.5 موافق 
 %0 صفر Indifferent حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 (  يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أن املراسل اإلذاعي جيب أن ينقل األحداث بكل صدق 9رقم ) اجلدول
وموضوعية، وأن يُظهر احلقيقة كاملة دون زايدة أو نقصان أو تبديل أو تالعب يف املعاين واملضامني. بلغ عددهم 

وجد حمايد أو معارض هلذه الفرضية وال ي 7.5فقط بنسبة  3والذين يوافقون بلغ عددهم  92.5فردا بنسبة  37
 مما يؤكد صحتها.
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(  املراسل اإلذاعي الناجح هو الذي يتجرد من كل أهواءه النفسية ويعمل بكل حيادية 10اجلدول رقم ) -
 وصفاء روح دون االنتماء جلهة أو لون أو عرق أو لسان.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 37 92.5 موافق بشده 

 Agree 3 7.5 موافق 
 %0 صفر Indifferent حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أن املراسل اإلذاعي الناجح هو الذي يتجرد من  10من خالل اجلدول رقم ) -
 37بكل حيادية وصفاء روح دون االنتماء جلهة أو لون أو عرق أو لسان بلغ عددهم كل أهواءه النفسية ويعمل 

وال يوجد حمايد أو معارض هلذه  %7.5أفراد فقط بنسبة  3والذين يوافقون بلغ عددهم  %92.5فردًا بنسبة 
 الفرضية مما يؤكد صحتها.

لوجيا ج املونتاج الرقمي وتوظيف تكنو ( املراسل اإلذاعي تنقصه اخلربة يف التعامل مع برام11اجلدول رقم ) -
 االتصال واإلنرتنت يف إجناز الرسائل اإلذاعية الفورية.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 9 22.5% موافق بشده 

 Agree 17 42.5% موافق 
 Indifferent 7 17.5% حمايد 

 Disagree 6 15 معارض 
 Strongly Disagree 1 2.5 معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أن املراسل اإلذاعي تنقصه اخلربة يف التعامل مع برامج 11اجلدول رقم )
أفراد بنسبة  9املونتاج الرقمي وتوظيف تكنولوجيا االتصال واإلنرتنت يف إجناز الرسائل اإلذاعية الفورية. بلغ عددهم 

واملعارضون  17.5أفراد بنسبة  7واحملايدون بلغ عدد  %42.5فرداً بنسبة  17والذين موافقون بلغ عددهم  22.5
وابلرغم من تباين اآلراء حول هذه  %2.5واملعارضون بشدة واحد فقط بنسبة  %15أفراد بنسبة  6بلغ عددهم 

الرقمي هي  ه اخلربة يف التعامل مع أجهزة املونتاجالفرضية إال أن كفة الذين يوافقون على أن املراسل اإلذاعي تنقص
 األرجح.
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(  اإلذاعة السودانية ال هتتم مبراسليها وال توفر هلم أدين مقومات العمل اإلذاعي من   حيت 12اجلدول رقم ) -
 األجهزة واملعدات والدعم الفين واللوجسيت.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 20 50% موافق بشده 

 Agree 13 32.5% موافق 
 Indifferent 5 12.5 حمايد 

 Disagree 2 5% معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أن اإلذاعة السودانية ال هتتم مبراسليها وال توفر 12من خالل اجلدول رقم )
فرداً بنسبة  20هلم أدين مقومات العمل اإلذاعي من حيت األجهزة واملعدات والدعم الفين واللوجسيت. بلغ عددهم 

فقط بنسبة  2والذين عارضوا  12.5بنسبة  5واحملايدون  % 32.5بنسبة  13والذين يوافقون بلغ عددهم 50%
لإلذاعة  تعامل مع أجهزة املونتاج الرقمي.وهنا البد. والرأي الغالب على أن املراسل اإلذاعي تنقصه اخلربة يف ال5%

 السودانية االهتمام هبذا اجلانب.

( جيب على املراسل اإلذاعي أن يلعب دور املرشد واملوجه الرتبوي لقيادة اجملتمعات احمللية 13اجلدول رقم ) -
 .حنو التنمية وزايدة الوعي الصحي والثقايف

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 20 50% موافق بشده 

 Agree 14 35% موافق 
 Indifferent 6 15 حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

املوجه و ( يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أنه جيب على املراسل اإلذاعي أن يلعب دور املرشد 13اجلدول رقم ) -
والذين  %50فرداً بنسبة  20الرتبوي لقيادة اجملتمعات احمللية حنو التنمية وزايدة الوعي الصحي والثقايف. بلغ عددهم 

وال يوجد معارض هلذه الفرضية. وهذه النتيجة  %15بنسبة  6واحملايدون  %35بنسبة  14يوافقون بلغ عددهم 
 املرشد واملوجه لقيادة اجملتمع احمللي الذي يعيش يف وسطه. تغين أنه البد للمراسل اإلذاعة أن يقوم بدور
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( كل ما كانت اإلذاعة صادقة وأمينة يف نقل األخبار وتغطية األحداث مبوضوعية، كلما كانت 14اجلدول رقم ) -
 اجلماهري أكثر اهتماما  مبتابعتها، وأكثر إدراكا  لدورها الرسايل.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 36 90% موافق بشده 

 Agree 4 10% موافق 
 %0 صفر Indifferent حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أن كل ما كانت اإلذاعة صادقة وأمينة يف 14من خالل اجلدول رقم )قل ن
األخبار وتغطية األحداث مبوضوعية، كلما كانت اجلماهري أكثر اهتمامًا مبتابعتها، وأكثر إدراكًا لدورها الرسايل. 

وال يوجد حمايد أو معارض  %10أفراد بنسبة  4والذين يوافقون بلغ عددهم  %90فرداً بنسبة  36بلغ عددهم 
 مما يؤكد صحة هذه الفرضية

اإلذاعي ال ينحصر دوره يف نقل آراء املسئولني والتبشري بسياسات احلكومة، بل ( املراسل 15اجلدول رقم ) -
 يتعداها إىل صناعة القرار وقيادة الرأي العام.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 26 65% موافق بشده 

 Agree 11 27.5% موافق 
 Indifferent 2 5% حمايد 

 Disagree 1 2.5% معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

( أن الذين يوافقون بشدة على أن املراسل اإلذاعي ال ينحصر دوره يف نقل آراء 15اتضح من خالل اجلدول رقم ) -
فرداً بنسبة  26املسئولني والتبشري بسياسات احلكومة، بل يتعداها إىل صناعة القرار وقيادة الرأي العام. بلغ عددهم 

واملعارضون واحد فقط  %5فقط بنسبة  2واحملايدون  27.5فرداً بنسبة  11والذين يوافقون بلغ عددهم  65%
. وهبذا فأن الرأي الغالب هو أن املراسل اإلذاعي جيب أال ينحصر دوره يف نقل أخبار املسئولني فقط. %2.5بنسبة 

 ي العام.بل يتعداها للمشاركة يف صنع القرار وقيادة الرأ
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( من أهم وظائف املراسل اإلذاعي، وظيفة الرقابة على مؤسسات اجملتمع املدين، وكشف 16اجلدول رقم ) -
 أوجه القصور وجوانب الفساد.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 18 45% موافق بشده 

 Agree 14 35% موافق 
 Indifferent 6 15% حمايد 

 Disagree 2 5% معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أن من أهم وظائف املراسل اإلذاعي، وظيفة الرقابة على 16اجلدول رقم )
والذين  %45فردًا بنسبة  18مؤسسات اجملتمع املدين، وكشف أوجه القصور وجوانب الفساد. بلغ عددهم 

بنسبة  2واملعارضون فقط  %15أفراد بنسبة 6واحملايدون بلغ عددهم  %35فرداً بنسبة  14يوافقون بلغ عددهم 
وهذه النتيجة تؤكد أن من أهم وظائف املراسل اإلذاعي هو الرقابة على املؤسسات اجملتمع املدين وكشف  5%

 أوجه القصور وجوانب الفساد.

لزاوية من مسؤولية اجتماع التحرير يف اإلذاعة، إال أنه لعامل البعد املكاين والزماين إن اختيار ا( 17اجلدول رقم ) -
 حيق للمراسل اإلذاعي أن يعاجل الروبراتج من الزاوية اليت يرى أهنا حتقق الغرض.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 14 35% موافق بشده 

 Agree 23 57.5 موافق 
 Indifferent 3 7.5 حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون على إن اختيار الزاوية من مسؤولية اجتماع التحرير يف 17من خالل اجلدول رقم )
ا حتقق اإلذاعي أن يعاجل الروبراتج من الزاوية اليت يرى أهناإلذاعة، إال أنه لعامل البعد املكاين والزماين حيق للمراسل 

واحملايدون  57.5فرداً بنسبة  23والذين يوافقون بلغ عددهم  %35فرداً بنسبة  14الغرض. حيث بلغ عددهم 
 وال يوجد معارضون هلذه الفرضية مما يؤكد صحتها. %7.5بنسبة  3
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ملراسل اإلذاعي ضعف القدرات الفنية واملهنية وعدم التدريب من العوامل املؤثرة يف أداء ا( 18اجلدول رقم ) -
 والتأهيل.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 25 62.5% موافق بشده 

 Agree 12 30% موافق 
 Indifferent 3 7.5 حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( يوضح أن املوافقون بشدة على أن من العوامل املؤثرة يف أداء املراسل اإلذاعي ضعف القدرات 18اجلدول رقم  )
فرداً بنسبة  12واملوافقون بلغ عددهم  %62.5فرداً بنسبة  25الفنية واملهنية وعدم التدريب والتأهيل.بلغ عددهم 

 معارض مما يؤكد صحة هذه الفرضيةوال يوجد  %7.5بنسبة  3واحملايدون فقط  30%
(  كل ما كان املراسل سليم اللغة، قادر على التعامل مع التكنولوجيا فإن رسالته ستكون 19اجلدول رقم ) -

 .فاعلة ومؤثرة على املستمع، وجاذبة للجمهور
 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 32 80 موافق بشده 

 Agree 7 17.5 موافق 
 Indifferent 1 2.5 حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أنه كل ما كان املراسل سليم اللغة، قادر على 19من خالل اجلدول رقم )
فرداً  32على املستمع، وجاذبة للجمهور. بلغ عددهم  التعامل مع التكنولوجيا فإن رسالته ستكون فاعلة ومؤثرة

واحملايدون واحد فقط وال يوجد معارض هلذه الفرضية  %17.5بنسبة  7والذين يوافقون بلغ عددهم  %80بنسبة 
 مما يؤكد صحتها.

حمللية ا معظم املراسلني يف الوالايت يؤدون واجباهتم املهنية من داخل مقر أمانة احلكومة أو( 20اجلدول رقم ) -
 الشيء الذي جيعل حتركات املراسل اإلذاعي مرهونة أبمر حكومة الوالية.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 13 32.5% موافق بشده 

 Agree 18 45% موافق 
 Indifferent 4 10% حمايد 

 Disagree 3 7.5% معارض 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 263 to 298 

294 
 

 Strongly Disagree 2 5 معارض بشده 
 %100 40 اإلمجايل

 ( يوضح أن عدد الذين يوافقون بشدة أبن معظم املراسلني يف الوالايت يؤدون واجباهتم املهنية من 20اجلدول رقم )
داخل مقر أمانة احلكومة أو احمللية الشيء الذي جيعل حتركات املراسل اإلذاعي مرهونة أبمر حكومة الوالية. بلغ 

 %10بنسبة  4واحملايدون  %45فرداً بنسبة  18ذين يوافقون بلغ عددهم وال %32.5فرداً بنسبة  13عددهم 
وابلرغم من تباين اآلراء إال أن الغالبية  %5فقط بنسبة  2واملعارضون بشدة هم  %7.5بنسبة  3واملعارضون 

 عجز اإلذاعة ىليوافقون على أن  املراسلني يف الوالايت يؤدون واجباهتم املهنية من داخل أماانت احلكومة مما يشري إ
 عن اخلروج من عباءة احلكومة، واالستغالل بذاهتا لضمان احليادية يف الرسالة اإلعالمية وحرية املراسل...

( العائد املادي للمراسل اإلذاعي ضعيف وال يتواءم مع اجلهد املبذول إلنتاج الرسالة 21اجلدول رقم ) -
 اإلعالمية.

ع م( يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أن العائد املادي للمراسل اإلذاعي ضعيف وال يتواءم 21اجلدول رقم ) -
من مجلة املبحوثني والذين يوافقون بلغ  %90فرداً بنسبة  36اجلهد املبذول إلنتاج الرسالة اإلعالمية.بلغ عددهم 

 وال يوجد معارض هلذه الفرضية مما يؤكد صحتها. %5أيضاً بنسبة  2واحملايدون  %5بنسبة  2عددهم 

 

ة اإلذاعة كمخدم وحكومة الوالية كحاضنة إعالمي( أحياان  تضيع احلقوق  املادية للمراسل  بني 22اجلدول رقم ) -
 لإلذاعة.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 22 55% موافق بشده 

 Agree 15 37.5% موافق 
 Indifferent 2 5% حمايد 

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 36 90% موافق بشده 

 Agree 2 5% موافق 
 Indifferent 2 5% حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل
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 %0 صفر Disagree معارض 
 Strongly Disagree 1 2.5 معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

( يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أنه أحيااًن تضيع احلقوق  املادية للمراسل  بني اإلذاعة  22رقم )اجلدول  -
 %37.5بنسبة  %15والذين يوافقون بلع عددهم  %55فرداُ بنسبة  22كمخدم وحكومة الوالية بلغ عددهم 

باين اآلراء إال أن السواد األعظم . وابلرغم من ت%2.5واملعارضون بشدة واحد فقط بنسبة  %5بنسبة  2واحملايدون 
 من املبحوثني يوافقون على ضياع حقوق املراسل بني اإلذاعة كمخدم والوالية كحاضنة لإلذاعة

 من األمهية مبكان أن تتواءم الرسالة اإلذاعية مع معتقدات اجلمهور احمللي وعاداته ومعارفه.(  23اجلدول رقم ) -

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 12 30% موافق بشده 

 Agree 18 45% موافق 
 Indifferent 6 15% حمايد 

 Disagree 4 10% معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

إلذاعية ا( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أنه من األمهية مبكان أن تتواءم الرسالة 23من خالل اجلدول رقم ) -
فرداً  18واملوافقون بلغ عددهم  %30فرداً بنسبة  12مع معتقدات اجلمهور احمللي وعاداته ومعارفه. بلغ عددهم 

وابلرغم من اختالف اآلراء إال أن الغالبية  %10بنسبة  4واملعارضون  %15بنسبة  6واحملايدون  %45بنسبة 
ءم الرسالة اإلعالمية مع عادات وتقاليد وأعراف أهل املنطقة العظمى من املبحوثني يرون من الضرورة مبكان أن توا

 اليت يقيم فيها مراسل اإلذاعة.

 الدراسة اثنيا  : نتائج
أثبتت الدراسة أن املراسل اإلذاعي ساهم  بقدر كبري يف احلد من انتشار جائحة كروان يف السودان وذلك من  .1

 ذات الطابع التوعوي واإلرشادي الصحي.خالل إعداده للرسائل والتقارير والربامج اإلذاعية 

أثبتت الدراسة أبن اإلذاعة السودانية تعتمد على  جهود مراسليها يف حتقيق أهدافها ورسالتها اإلعالمية حنو  .2
 اجملتمع الريفي، وتغطية األحداث يف األقاليم بدالً من إرسال مندوب خاص لتغطيه األحداث املهمة يف الوالايت.



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 263 to 298 

296 
 

 ن املراسل اإلذاعي تنقصه اخلربة الكافية واإلمكاانت الفنية يف التعامل مع برامج وأجهزة املونتاجأثبتت الدراسة أب .3
 الرقمي ملعاجلة التقارير العاجلة ميدانياً وعكسها للبث جبودة عالية.

نع صأثبتت الدراسة أن املراسل اإلذاعي ال ينحصر دوره يف نقل أخبار املسئولني ابلوالايت فقط. بل شارك يف  .4
 القرار وقيادة الرأي العام وتوجيهه من خالل العمل اإلذاعي.

أثبتت الدراسة أن معظم  املراسلني اإلذاعيني يعاجلون الروبراتج  والتقارير من الزاوية  اإلخراجية اليت يروهنا حتقق  .5
 الغرض من التغطية وفقاً لسياسة اإلذاعة دون االنتظار عما يسفر عنه اجتماع التحرير.

ت الدراسة أن عدم التدريب والتأهيل املستمر، وضعف القدرات الفنية تعترب من العوامل املؤثرة   يف أداء أثبت .6
 املراسل اإلذاعي من انحية مهنية.

أثبتت الدراسة أن  معظم املراسلني يف الوالايت يؤدون واجباهتم املهنية من داخل مقر أمانة احلكومة أو احمللية  .7
اعة عن اخلروج من عباءة   احلكومة سياسياً، أو االستغالل بذاهتا لضمان احليادية يف مما يشري إىل عجز اإلذ

 الرسالة اإلعالمية وحرية مراسليها.  .

أثبتت الدراسة أن العائد املادي للمراسل اإلذاعي ضعيف جدًا وال يتواءم مع اجلهد املبذول إلنتاج الرسالة  .8
 اإلعالمية.

 اثلثا : التوصيات. 

ة توفري الدعم الفين والوجسيت وتوفري معينات العمل للمراسلني مع توفري السكن واملكاتب واإلعاشة على اإلذاع .1
والرتحيل من وإىل مواقع األحداث دون االعتماد على احلكومات الوالئية والتقيد بتحركاهتم اليومية. لضمان 

 استغالل وحرية الرسالة اإلذاعية

ل املادية للمراسلني وزايدة استحقاقاهتم املادية أسوة بزمالئهم يف الوسائ توصي الدراسة بضرورة معاجلة األوضاع .2
 اإلعالمية األخرى.

توصي الدراسة بضرورة إفساح جماالت أوسع للمراسلني يف اخلارطة الربانجمية خاصة يف األوقات احلية واملسموعة  .3
ر حىت ال تفقد ملعاجلة الريبوراتج أو التقرييف الريف. مع إعطاءه مزيداً من الصالحيات يف اختيار الزاوية الفنية 

 اإلذاعة سبقها الصحفي لعاملي البعد الزماين واملكاين.

-  
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