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ملخص البحث
يهــدف البحــث إلــى الكشــف عــن أبــرز اإلشــكاليات والتحديــات التــي تواجــه التعليــم اإلعالمــي فــي جامعــة عــدن بعــد
قــرار تحويــل قســم اإلعــام إلــى كليــة مســتقلة بــدءاً مــن العــام الدراســي  ،2021-2022ومحاولــة وضــع مقترحــات
مــن أجــل االرتقــاء بالمنظومــة التعليميــة فــي الكليــة الحديثــة .تنتمــي الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة باســتخدام منهــج
المســح وباالعتمــاد علــى أدوات االســتبانة ،والمقابلــة ،إضافــة إلــى المالحظــة الميدانيــة واســتقراء الباحثــة لواقــع التعليــم
فــي كليــة اإلعــام بجامعــة عــدن .شــملت عيّنــة البحــث :العاملــون فــي كليــة اإلعــام ،باتبــاع أســلوب الحصــر الشــامل
لألكاديمييــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،ومســاعديهم ،واإلدارييــن ،وعيّنــة قصديــة مــن الطلبــة المتوقــع تخرجهــم نهايــة
تخرجــوا فــي ســنوات مــا بعــد الحــرب،
عــام  2022لمعرفــة آرائهــم فــي المنظومــة التعليميــة ،وعيّنــة مــن الطلبــة الذيــن ّ
للوقــوف علــى واقــع ممارســتهم للعمــل الصحفــي.
توصــل إليهــا البحــث أن قــرار تحويــل القســم إلــى كليــة لــم يســتند إلــى أســس علميــة مدروســة،
ومــن أهـ ّم النتائــج التــي ّ
ّ
وتركــز
األمــر الــذي أدى إلــى اســتمرار المشــكالت ذاتهــا التــي كان يعانيهــا القســم ،وأهمهــا أن المناهــج الدراســية قديمــة
ـرج مــن كليــات
علــى الجانــب النظــري فــي ظــل انعــدام التجهيــزات الالزمــة للتطبيــق العملــي ،ونتيجــة لذلــك فــإن المتخـ ّ
وأقســام اإلعــام فــي اليمــن ال يــزال بحاجــة إلــى دورات تأهيليــة فــي أساســيات الكتابــة الصحفيــة ،وأن الحــرب فاقمــت
مــن تدهــور الوضــع الدراســي للطــاب بســبب ســوء األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة واألمنيــة ،واألزمــات المتكــررة
فــي المشــتقات النفطيــة وارتفــاع أجــور المواصــات .كمــا بيّنــت النتائــج أن غالبيــة أعضــاء هيئــة التدريــس محــل البحــث
يفتقــرون إلــى التأهيــل األكاديمــي الكافــي ،وأن أهــم التحديــات التــي تواجــه الكليــة مــن وجهــة نظرهــم تكمــن فــي تــر ّدي
البنيــة التحتيــة للكليــة ،وانعــدام الوســائط التعليميــة التــي تســاعد فــي عمليــة التدريــس ،وعــدم اســتجابة المناهــج للتطــورات
التكنولوجيــة فــي مجــال اإلعــام.
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المقدمة
يواجــه التعليــم الجامعــي فــي اليمــن تح ّديــات تعــود إلــى
مــا قبــل انــدالع الحــرب فــي عــام  ،2015فــي مقدمتهــا
األزمــات الماليــة ،وضعــف المــوارد المخصصــة لإلنفــاق
علــى مؤسســات التعليــم ،إضافــة إلــى عــدم تطويــر البرامج
والمناهــج الدراســية ،وغيــاب الوســائل التعليميــة الحديثــة،
وهــي عوامــل جعلــت التعليــم الجامعــي فــي معــزل عــن
التطــور التكنولوجــي المتســارع ،وأدت إلــى انخفــاض
مســتوى جــودة التعليــم ،وحــدوث فجــوة بيــن مخرجــات
مؤسســات التعليــم العالــي وســوق العمــل ،وهــي نتيجــة
حتميــة لضعــف التخطيــط االســتراتيجي الــذي يُفتــرض أن
يحكــم نظــام القبــول فــي التخصصــات األكاديميــة ويربطهــا
باحتياجــات ســوق العمــل.1
كمــا فاقمــت الحــرب مــن تدهــور منظومــة التعليــم الجامعي
فــي اليمــن ،وخلّفــت أزمــات جديــدة ،منهــا تهالــك البنــى
التحتيــة للجامعــات نتيجــة تدميــر عدد من مبانيهــا ،وانقطاع
مرتبــات العامليــن ،وشــعورهم بانعــدام األمــن الوظيفــي،
ممــا تســبب فــي هجــرة الكثيــر منهــم ،فأضحــت مشــكلة
نقــص الــكادر البشــري ،مشــكلة جديــدة تضــاف إلــى مــا
ســبقها مــن محدوديــة القاعــات الدراســية ،وعــدم تجهيزهــا
بالمعــدات والمســتلزمات التقنيــة الالزمــة ،واكتظاظهــا
بالطــاب .فضـ ً
ـا عــن تــر ّدي الوضــع األمنــي ومــا نتــج
عنــه مــن تعليــق متكــرر للدراســة ،وانقطــاع كثيــر مــن
الطلبــة عــن مواصلــة دراســتهم ،وعودتهــم إلــى قراهــم
خوفــاً مــن تصاعــد أعمــال العنــف.

ومــن التداعيــات األخــرى للحــرب أنهــا عمّقــت الفجــوة
بيــن مخرجــات التعليــم الجامعــي ومتطلبــات ســوق العمــل،
ظهــر ذلــك جليــاً فــي مخرجــات التعليــم اإلعالمــي،
ـرج فــي أقســام وكليــات اإلعــام فــي
فالطالــب الــذي يتخـ ّ
اليمــن ،وفــي أثنــاء بحثــه عــن فرصــة وظيفيــة ،يلمــس
التبايــن الهائــل بيــن واقــع العمــل الميدانــي ،والتعليــم
النظــري الــذي تلقــاه فــي الجامعــة ،ويكتشــف حينهــا أنــه،
مــن ناحيــة ،ال يملــك المهــارات التي تشــترطها المؤسســات
اإلعالميــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،ليــس مؤهـ ً
ـا بمــا يلــزم
لممارســة عملــه الصحفــي فــي بيئــة عمــل عاليــة الخطــورة
مثــل اليمــن تشــهد صراعــاً وأزمــات متتابعــة ،يرجــع
ذلــك للقصــور فــي اســتحداث مناهــج دراســية تواكــب
التطــورات التكنولوجيــة فــي مجــال اإلعــام ،أو وضــع
برامــج تدريبيــة تبنــي لــدى الطلبــة مهــارات تالئــم بيئــة
العمــل الميدانــي فــي اليمــن ،وتُعنــى بتأهيلهــم فــي مجــال
األخالقيــات المهنيــة فــي أوقــات األزمــات والصراعــات،
إضافــة إلــى تزويدهــم بمبــادئ ومعاييــر الســامة المهنيــة،
وتعريفهــم بتحديــات بيئــة العمــل اإلعالمــي فــي اليمــن،
بمــا يضمــن ســامتهم وممارســة عملهــم بمهنيــة .وال بــد
للقيــادات فــي المؤسســات األكاديميــة أن تعــي المؤشــرات
التــي تنــذر بمزيــد مــن التدهــور فــي مخرجــات التعليــم فــي
المســتقبل إن اســتمر تجاهلهــا ،فالتطــور المتســارع فــي
مجــال العمــل اإلعالمــي يقتضــي أن يرافقــه تطــور علــى
مســتوى التعليــم األكاديمــي ،كمــا أن جهــود إعــادة إعمــار
اليمــن فــي حاجــة إلــى كــوادر بشــرية مؤهلــة ،ومؤسســات
التعليــم العالــي أهــم األدوات لخلــق هــذه الكــوادر.

« 1مخرجات التعليم الجامعي وعالقته بسوق العمل والتنمية“»( ،صنعاء ،المركز اليمني للدراسات االجتماعية وبحوث العمل ،)2007 ،ص .26-20
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اإلطار المنهجي للبحث
أوال :مشكلة البحث
نظــراً الشــتغال الباحثــة فــي مجــال العمــل األكاديمــي
بجامعــة عــدن ،إضافــة إلــى عملهــا الصحفــي الميدانــي،
كان فــي اســتطاعتها مالحظــة عــدد مــن القضايــا ،منهــا:
تـ ٍّ
ـدن واضــح يظهــر فــي المســتوى التحصيلــي لــدى كثيــر
مــن الطلبــة ،وشــكوى متكــررة مــن الطلبــة المتخرجيــن
عــن إخفاقهــم فــي الحصــول علــى فــرص وظيفيــة فــي
مؤسســات إعالميــة كبــرى ،ألنهــم ال يملكــون المؤهــات
التــي تشــترطها ،مثــل حــذق لغــة أجنبيــة ،والمعرفــة
بمهــارات التقنيــة الحديثــة ،وهــي كلهــا شــواهد تثيــر
الســؤال :مــا القصــور فــي منظومــة التعليــم اإلعالمــي
فــي الجامعــات اليمنيــة ،الــذي أدى إلــى تدهــور مخرجــات
التعليــم الجامعــي إلــى هــذا الحــد ،وكيــف يمكــن تطويــر
مخرجــات تتوافــق مــع تطلعــات واحتياجــات الطلبــة مــن
جهــة ،وتالئــم التطــورات التكنولوجيــة وبيئــة العمــل فــي
اليمــن مــن جهــة أخــرى.
ثانيا :أهمية البحث
تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:
 .1نــدرة األبحــاث التــي تتنــاول تح ّديــات كليــات اإلعــام
فــي الجامعــات اليمنيــة ومخرجــات التعليــم اإلعالمــي،
فأغلــب الدراســات الحاليــة تعالــج معوّقــات التعليــم العالــي
فــي اليمــن ،ومخرجــات التعليــم الجامعــي عمومــاً.
 .2يمكــن لهــذه الدراســة أن تســاعد قيــادات الجامعــات،
ومتخــذي القــرار عنــد وضــع الخطــط المســتقبلية لتحســين
منظومــة تعليــم اإلعــام ،وتطويــر كليــات اإلعــام فــي
الجامعــات اليمنيــة.
تشــكل الدراســة الحاليــة أساســاً علميــاً ومرجعــاً
ّ
 .3قــد
مقارنــة عــن وضــع
للباحثيــن إلعــداد دراســات مســتقبلية ِ
المؤسســات األكاديميــة ومنظومــة التعليــم اإلعالمــي فــي
بيئــات النــزاع والحــروب.
ثالثا :هدف البحث وأسئلته
يهــدف البحــث إلــى الكشــف عــن أبــرز اإلشــكاليات
والتحديــات التــي تواجــه كليــات اإلعــام بالجامعــات

اليمنيــة التــي تؤثــر فــي العمليــة التعليميــة ،ومحاولــة وضــع
مقترحات من أجل االرتقاء بمنظومة تعليم اإلعالم.
ولتحقيــق هــذا الهــدف ســتجيب الدراســة عــن األســئلة
اآلتيــة:
 .1مــا أبــرز التحديــات التــي تواجــه كليــات اإلعــام
بالجامعــات اليمنيــة؟
 .2إلــى أي مــدى توفــر البيئــة الجامعيــة المتطلبــات
الالزمــة لتأهيــل طلبــة اإلعــام؟
 .3مــا الســبل المقترحــة لتطويــر منظومــة التعليــم فــي
كليــات اإلعــام بالجامعــات اليمنيــة؟
رابعا :مجتمع وعينة البحث
كان اختيــار كليــة اإلعــام بجامعــة عــدن مجـ ً
ـاال للدراســة
يعــود إلــى أنهــا كليــة ناشــئة فــي بيئــة حــرب .ففــي
عــام  ،2019صــدر القــرار بتحويــل قســم اإلعــام فــي
جامعــة عــدن إلــى كليــة مســتقلة ،وشــهد مطلــع ينايــر
مــن عــام  2021انطالقتهــا الفعليــة ،بعــد أن كانــت
ضمــن  14قســماً تابعــا لكليــة اآلداب منــذ عــام .1998
لــذا فقــد ارتــأت الباحثــة أن مــن األهميــة رصــد أبــرز
التحديــات التــي تواجــه الكليــة المنشــأة حديثــاً ،وكيــف
يمكــن تالفــي األخطــاء الســابقة وضمــان عــدم تكرارهــا.
أما مجتمع الدراسة فهو:
 .1العاملــون فــي كليــة اإلعــام .ونظــراً لصغــر مجتمــع
الدراســة ،ســتتبع الباحثــة أســلوب الحصــر الشــامل
لألكاديمييــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،ومســاعديهم،
واإلدارييــن ،لتقييــم الواقــع التعليمــي ،ومعرفــة أهــم
المعوّقــات ،ووضــع مقترحــات التطويــر.
 .2عينة قصدية من الطلبة على النحو اآلتي:
 الطلبــة المتوقــع تخرجهــم نهايــة هــذا العــام،2022 ،لمعرفــة آرائهــم فــي البرامــج األكاديميــة ،وفــي الــكادر
التعليمــي وطــرق التدريــس ،ومســتوى رضاهــم عنهــا،
ومــدى تلبيتهــا لتطلعاتهــم.
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تخرجــوا فــي ســنوات مــا بعــد
 الطلبــة الذيــن ّالحــرب ،للوقــوف علــى واقــع ممارســتهم للعمــل الصحفي،
والصعوبــات التــي واجهتهــم فــي ســوق العمــل ،وتح ّديــات
عملهــم فــي بيئــة صــراع.
خامسا :منهجية البحث وأدواته
تنتمــي الدراســة إلــى البحــوث الوصفيــة التــي تســعى إلــى
الوصــول إلــى معرفــة تفصيليــة لعناصــر مشــكلة محــددة
بغــرض فهمها بشــكل دقيــق ،ووضع السياســات المســتقبلية
لهــا .وستســتخدم الباحثــة هــذا المنهــج فــي الدراســة
الحاليــة لوصــف واقــع المنظومــة التعليميــة فــي كليــات
اإلعــام بالجامعــات اليمنيــة .والتحديــات التــي تواجههــا
ووضــع المقترحــات لمعالجتهــا .ولتحقيــق هــذا الهــدف
ستســتخدم الباحثــة منهــج المســح الــذي ّ
يفضــل اســتخدامه
ـرف بأنــه “دراســة شــاملة
فــي الدراســات اإلعالميــة ،ويعـ ّ
لجمــع البيانــات وتحليلهــا ،لتفســير موضــوع مــا فــي بيئــة
محــددة ووقــت معيــن”.2
ولتطبيق هذا المنهج ستستخدم الباحثة األدوات اآلتية:
 .1االســتبانة :التــي تعــ ّد أنســب األدوات لموضــوع
البحــث ،وهــو التعــرف إلــى التح ّديــات التــي تواجــه كليــة
اإلعــام بجامعــة عــدن مــن قبــل أطــراف العمليــة التعليميــة
(العامليــن فــي الكليــة مــن أكاديمييــن وإدارييــن وطــاب).
 .2المقابلــة :مــع قيــادة الجامعــة ،ورؤســاء األقســام فــي
الكليــة للتع ّمــق فــي فهــم موضــوع البحــث ،والســتكمال أي
نقــص فــي المعلومــات قــد ال تحيــط بــه أســئلة االســتبانة.
كليــة اإلعــام بجامعــة عــدن مــن قبــل أطــراف العمليــة
وكذلــك مقابــات مــع عــدد مــن القيــادات المهنيــة فــي
بعــض وســائل اإلعــام لمعرفــة المتطلبــات الالزمــة التــي
ً
مؤهــا لســوق العمــل،
تجعــل الصحفــي حديــث التخــرج
فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة فــي مجــال اإلعــام
ولبحــث ســبل الشــراكة مــع الجامعــة فــي مجــال تأهيــل
الطــاب .أيضــا مقابلــة مــع رئيــس فــرع نقابــة الصحفييــن
اليمنييــن فــي عــدن ،لمعرفــة إمكانيــة التعــاون مــع جامعــة
عــدن لتنظيــم برامــج تدريبيــة لطــاب كليــة اإلعــام.
 .3المالحظــة الميدانيــة واســتقراء الباحثــة لواقــع التعليــم
فــي كليــة اإلعــام بجامعــة عــدن.

سابعا :الدراسات السابقة
بعــد االطــاع علــى عــدد مــن الدراســات األكاديميــة التــي
تتعلــق بموضــوع البحــث ،يمكــن مالحظــة أن أغلــب
الدراســات ّ
ركــزت علــى التح ّديــات التــي تواجــه التعليــم
الجامعــي فــي اليمــن ،ومــدى جــودة مخرجاتــه .مــع نــدرة
الدراســات التــي تتنــاول التعليــم اإلعالمــي فــي الجامعــات
اليمنيــة ،وأن أحــدث دراســة اقتربــت مــن هــذا المجــال
كانــت دراســة مط ّهــر علــي عقيــدة ،3عــن الصــورة الذهنيــة
لــدى الطــاب عــن كليــات وأقســام اإلعــام فــي الجامعــات
اليمنيــة الحكوميــة والخاصــة فــي مدينــة صنعــاء.
وناقــش فيهــا أن أعــداد الملتحقيــن لدراســة اإلعــام فــي
تزايــد مســتمر ،ألســباب منهــا التطــور المتســارع فــي
قطــاع صناعــة اإلعــام ،األمــر الــذي يســتدعي التعــرف
إلــى مالمــح الصــورة التــي تكوّنــت فــي أذهــان الطــاب،
ومــدى عالقتهــا فــي اتخاذهــم قــرار االلتحــاق بدراســة
ّ
وتوضــح نتائــج الدراســة أنــه ال يوجــد
هــذا التخصــص.
اختــاف فــي الصــورة الذهنيــة لــدى الطــاب عــن كليــات
وأقســام اإلعــام فــي كل مــن الجامعــات الحكوميــة
والخاصــة .وأن الســمعة الجيّــدة للجامعــة كانــت أهــم ســبب
لالختيــار مــن قبــل الطــاب .كمــا كشــفت الدراســة عــن
ضعــف اإلمكانيــات المتوفــرة التــي تســاعد علــى التدريــب
العملــي للطــاب فــي كليــات اإلعــام مــن اســتوديوهات،
وإذاعــات ،ومعامــل صحفيــة .ويــرى الباحــث ضــرورة
أن تعــي الجامعــات أهميــة تعزيــز صورتهــا الذهنيــة لــدى
الجمهــور ،وذلــك بتقديــم خدمــة تعليميــة أفضــل لطالبهــا
ممــا يعــزز ســمعتها ،ألن الطالــب الملتحــق بالجامعــة يعــد
ً
ناقــا للمعلومــات لمــن هــم خارجهــا.
أمــا ألطــاف رمضــان إبراهيــم 4فهدفــت فــي دراســتها إلــى
تقييــم المخرجــات التعليميــة فــي عــدد مــن كليــات جامعــة
عــدن ،ومعرفــة مــا إذا كانــت هــذه المخرجــات تلبّــي
احتياجــات المتعلميــن ،وتنســجم مــع مــا يتطلبــه ســوق
العمــل .تــرى الباحثــة أن هنــاك أزمــة تعليــم فــي اليمــن
ال بــد معهــا مــن إصالحــات جذريــة للنظــام التعليمــي،
وأن تطويــر المناهــج يجــري دون فهــم للمعنــى الحقيقــي
للتطويــر ،فهــي عمليــة ال تــزال تقليديــة ،تقتصــر علــى
حــذف أو إضافــة مســاقات دراســية ،أو تقليــد تجــارب
دول أخــرى دون ســند علمــي واضــح .وبــرأي الباحثــة

 2محمد سرحان علي المحمودي ”،مناهج البحث العلمي“ ،ط ( 3صنعاء ،دار الكتب ،)2019 ،ص .51
 3مطهر علي عقيدة” ،الصورة الذهنية لكليات وأقسام اإلعالم في الجامعات اليمنية لدى الطالب الملتحقين لها“ ،مجلة كلية الفنون واإلعالم ( ،جامعة مصراتة ،مصراتة ،ليبيا ،العدد  ،11يناير .)2021
 4ألطاف رمضان إبراهيم” ،مخرجات التعلم للبرامج األكاديمية في جامعة عدن :واقعها ومأمولها من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة

10

تحديات التعليم اإلعالمي يف الجامعات اليمنية دراسـة حـالـة كـلـيـة اإلعالم بجامعة عدن

فــإن أكثــر المآخــذ علــى منظومــة التعليــم الجامعــي فــي
اليمــن هــو نظــام القبــول المفتــوح ،وعــدم االهتمــام بتوزيــع
التخصصــات بيــن الجامعــات بمــا يتماشــى مــع خطــط
التنميــة والمــوارد الطبيعيــة والبشــرية لليمــن.
ً
بــدال مــن
األمــر الــذي ينتــج عنــه تكــ ّدس الخريجيــن،
أن تكــون المخرجــات من ِتجــة ،تتناســب مــع األهــداف
االقتصاديــة للمجتمــع .كمــا تبيّــن النتائــج أن عينــة
الدراســة اتفقــت علــى تدنّــي مســتوى مخرجــات التعلــم
فــي البرامــج األكاديميــة ،مــن حيــث تلبيتهــا الحتياجــات
المتعلميــن .لكــن فــي المقابــل كان هنــاك إجمــاع علــى
إمكانيــة تطويــر مخرجــات التعليــم فــي البرامــج األكاديميــة
فــي جامعــة عــدن باتبــاع وســائل تدريــس فعالــة ،وتبنّــي
مشــاريع تدريــب ميدانيــة تــزوّد الطلبــة بخبــرات ومهــارات
عمليــة ،تســاعدهم فــي تأميــن فــرص عمــل بعــد
التخــرج ،بمــا يالئــم توقعاتهــم وميولهــم وتخصصاتهــم.
وفــي إطــار تحســين مخرجــات التعليــم وتطبيــق معاييــر
ضمــان الجــودة الشــاملة فــي الجامعــات ،ناقــش الباحثــان
عبــد الرحمــن الشــربجي وســميرة صالــح المطــري،5
الصعوبــات التــي تعيــق الجامعــات اليمنيــة عــن الحصــول
علــى االعتمــاد األكاديمــي ،وأنــه علــى الرغــم مــن تأســيس
مجلــس االعتمــاد األكاديمــي فــي اليمــن منــذ عــام ،2010
فــا يــزال تصنيــف الجامعــات اليمنيــة يأتــي فــي مســتويات
متدنيــة عالميــاً .وناقشــت الدراســة مكمــن الخلــل فــي تطبيق
معاييــر الجــودة ،لكنهــا أغفلــت ذكر دور الحــرب من ضمن
تلــك الصعوبــات التي تعيــق تطبيق معايير الجودة الشــاملة.
وباالســتناد إلــى نتائــج الدراســات الســابقة ،وتقاريــر مجلس
ضمــان الجــودة واالعتمــاد األكاديمي ،أظهرت الدراســة أن
المعوّقــات الماليــة هــي أكبــر عائــق أمــام تطبيــق متطلبــات
االعتمــاد األكاديمــي .كمــا أن هناك ضعفاً في مســتوى ثقافة
الجــودة فــي الجامعــات اليمنيــة ،يظهــر فــي قلــة االهتمــام
بتنظيــم المؤتمــرات العلميــة بصفــة دوريــة ،وانحصــار
البحــث العلمــي لغــرض الكســب المالــي أو الترقيــة ،وعــدم
المشــاركة فــي المراكــز البحثيــة العالميــة ،بمــا يســاعد فــي
تحقيــق االعتمــاد األكاديمــي .كمــا كشــفت النتائــج وجــود
مشــكالت فــي الجانــب التنظيمــي فــي الجامعــات تتمثــل
فــي قلــة المشــاركات فــي الفعاليــات العربيــة والدوليــة

المتخصصــة فــي مجــال الجــودة واالعتمــاد ،إضافــة إلــى
االعتمــاد علــى المركزيــة ،وســيادة الفكــر الســلطوي
عنــد القيــادات اإلداريــة .وأوصــت الدراســة بضــرورة
تنظيــم حمــات لرفــع الوعــي بأهميــة ضمــان الجــودة
واالعتمــاد األكاديمــي ،وتدريــب القيــادات علــى كيفيــة
كاف لألكاديمييــن ،وأن
تطبيقهــا ،والعمــل علــى تأهيــل ٍ
ترجــع الجامعــة لممارســة وظيفتهــا فــي البحــث العلمــي
وخدمــة المجتمــع وعــدم االقتصــار علــى التدريــس.
وفــي دراســة تناولــت واقــع التعليــم اإلعالمــي فــي بيئــة
تشــابه إلــى حــد مــا الوضــع فــي اليمــن ،عــرض الباحــث
محمــد بــا بكــر العــوض عبــد اهلل ،6واقــع تعليــم اإلعــام
فــي الجامعــات الســودانية والتحديــات التــي تواجهــه،
والعقبــات التــي تعتــرض المؤسســات األكاديميــة فــي ســبيل
تحقيــق متطلبــات االعتمــاد األكاديمي.ويوضــح الباحــث
أن التعليــم اإلعالمــي فــي الســودان يواجــه تحديــات
يــدور أغلبهــا حــول الفجــوة التقنيــة ،والتطــور التقنــي
المتســارع الــذي يقابلــه البــطء الشــديد فــي المواكبــة علــى
مســتوى البرامــج األكاديميــة ،نظــراً إلــى أن الســودان
يعانــي ظروفــاً اقتصاديــة ،وسياســية ،واجتماعيــة ،تحــد
مــن قدرتــه علــى مواكبــة التطــور العلمــي والتقنــي،
ترافــق مــع ظهــور عــدد مــن المشــكالت البيئيــة
والصحيــة جعلــت العمليــة التعليميــة أمــام تحديــات هائلــة.
ومــن المشــكالت التــي تواجــه تعليــم اإلعــام في الســودان:
تحديــات توفيــر الكتــاب الجامعــي ،وعدم مواكبــة المقررات
الدراســية للتطــورات التقنيــة ،وهجــرة األســاتذة ونقــص
الــكادر ،وغيــاب المنهجيــة التــي تحــدد الرؤيــة المســتقبلية
لتدريــس اإلعــام بالســودان ،وعــدم قــدرة المؤسســات
اإلعالميــة الســودانية خاصــة الصحــف علــى القيــام
بعمليــة التدريــب ،كمــا ال يوجــد أي معهــد متخصــص
فــي الدراســات اإلعالميــة فــي الجامعــات الســودانية.

5عبد الرحمن الشربجي وسميرة صالح المطيري” ،معوقات حصول الجامعات اليمنية على االعتماد األكاديمي من وجهة نظر خبراء الجودة واالعتماد“ ،مجلة الدراسات التربوية واإلنسانية،
(كلية التربية ،جامعة دمنهور ،المجلد  ،13العدد .)2021 ،4
 6محمد با بكر العوض عبد اهلل” ،التعليم اإلعالمي :التحديات وضمان الجودة :مقاربة معرفية للتجربة السودانية“ ،المجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية( ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،بيروت ،لبنان.)2019 ،
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ودعــا الباحــث إلــى مقتــرح بدمــج التعليــم اإلعالمــي
ضمــن التعليــم العــام واالســتفادة فــي ذلــك مــن تجــارب
إقليميــة ودوليــة .كمــا ال بــد مــن وضــع رؤيــة مســتقبلية
للتعليــم اإلعالمــي تأخــذ فــي االعتبــار واقــع المؤسســات
اإلعالميــة ،وربــط كليــات اإلعــام بالمؤسســات الصحفيــة،
وبتخصصــات أخرى بحســب حاجة المجتمــع ،مثل اإلعالم
العلمــي ،واإلعــام االقتصــادي ،واإلعــام الســياحي.
دراســة أخــرى شــارك فيهــا مجموعة باحثيــن ،7حاولت فهم
ـدرس بهــا الصحافــة فــي الشــرق األوســط،
الكيفيــة التــي تـ ّ
وذلــك عــن طريــق تحليــل مناهــج برامــج الصحافــة فــي
 13دولــة فــي الشــرق األوســط مــن ضمنهــا اليمــن ،بهــدف
تطويــر فهــم أفضــل الحتياجــات أســاتذة الصحافــة فــي هــذه
الــدول .وتذكــر الدراســة أن معظــم األبحــاث الحاليــة تركــز
علــى تعليــم الصحافــة فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا
الغربيــة ،لكــن ،وألن فــرص تعلّــم الصحافــة اتّســعت فــي
الســنوات األخيــرة وشــملت مناطــق فــي الشــرق األوســط
كانــت الفــرص فيهــا محــدودة ،فــإن هــذا يســتدعي ضــرورة
موســعة لتقييــم البرامــج األكاديميــة
إجــراء دراســات ّ
لفهــم األســاليب التــي تتبعهــا هــذه الــدول فــي تدريــس
الصحافــة ،خاصــة الدراســات التــي تتنــاول قضايــا رئيســية
مثــل :المناهــج الدراســية ،ومؤهــات أعضــاء هيئــة
التدريــس ،وتحســين وتطويــر الخبــرات العمليــة للطــاب.
وتظهــر النتائــج أن معظــم المناهــج فــي كليــات الصحافــة
فــي الشــرق األوســط ّ
تركــز علــى المفاهيــم النظريــة
أكثــر مــن التطبيقــات العمليــة .كمــا أن معاييــر القبــول
فــي التخصصــات األكاديميــة تعــد ســيئة الصياغــة.
وحتــى فــي حــال توفــرت الرغبــة فــي تطويــر المناهــج
الدراســية ،فــإن األســاتذة ال يتمتعــون دائمــاً بحريــة تغييــر
أو تعديــل المناهــج ،ألســباب مختلفــة منهــا جمــود اإلدارة،
أو معارضــة بقيــة أعضــاء هيئــة التدريــس ألي تطويــر،
وســبب ذلــك هــو عــدم وجــود معاييــر تحكــم تعييــن
أعضــاء هيئــة التدريــس ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى
توظيــف أســاتذة إعــام ليــس لديهــم الخبــرة الكافيــة
فــي الممارســة المهنيــة ومعرفــة متغيراتهــا علــى
أرض الواقــع .وانتهــت إلــى ضــرورة التعــاون بيــن
المؤسســات األكاديميــة والمؤسســات اإلعالميــة.

حيــث لــم يكــن لــدى غالبيــة الجامعــات أي شــراكة أو تعاون
مــع المؤسســات الدوليــة أو المنظمات غيــر الحكومية.
نشأة قسم الصحافة واإلعالم بجامعة عدن
تأســس قســم الصحافــة واإلعــام بجامعــة عــدن فــي عــام
 ،1998وكان ضمــن  14قســماً تابعــاً لكليــة اآلداب،
ويرجــع التأخيــر فــي تأســيس القســم حتــى ذلــك الوقــت،
بعــد مضــي مــا يقــارب  28عامــاً علــى إنشــاء جامعــة
عــدن (تأسســت فــي عــام  )1970إلــى عــدم توفــر كادر
يكفــي لتدريــس المــواد األساســية والتخصصيــةُ ،
فقــ ّدم
مقتــرح بتغطيــة نقــص الــكادر عــن طريــق االســتعانة
بعــدد مــن أســاتذة اإلعــام فــي بعــض الجامعــات العربيــة.
بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــة التدريســية آنــذاك  22عضــواً،
بعضهــم مــن جامعــات العــراق والســودانّ .
وتكــون القســم
مــن ثالثــة تخصصــات :اإلذاعــة والتلفزيــون ،والصحافــة،
والعالقــات العامــة واإلعــان ،ومــدة الدراســة فيهــا أربــع
ـرج بعدهــا علــى درجــة
ســنوات دراســية ،يحصــل المتخـ ّ
البكالوريوس ،كما أصدر القسم صحيفة “رسالة الجامعة”.8
وفــي مرحلــة قبــول طــاب الدفعــة األولــى كان الهــدف
األول تأهيــل اإلعالمييــن المشــتغلين فــي الحقــل اإلعالمــي
تخرجــه فــي
آنــذاك ،لهــذا صــار يُقبــل مــن مــر علــى ّ
الثانويــة العامــة أكثــر مــن عشــر ســنوات ،رغــم أن
الحــد األقصــى الــذي تســمح بــه لوائــح الجامعــة كان
خمــس ســنوات.فتكونت الدفعــة األولــى مــن  54طالبــاً
وطالبــة 37٪ ،منهــم إنــاث ،وأغلبهــم مــن المشــتغلين
فــي المؤسســات اإلعالميــة فــي محافظــة عــدن مثــل:
مؤسســة  14أكتوبــر ،وتلفزيــون وإذاعــة عــدن،
ووكالــة ســبأ لألنبــاء ،وصحيفــة  26ســبتمبر ،وصحيفــة
الثــورة ،ولــم يكــن القســم مجهــزاً بمــا يكفــي ،مــا عــدا
مختبــرا واحــدا حــوى أجهــزة كمبيوتــر قليلــة العــدد.9
وفي عام  ،2009بدأت الدراســات العليا في قســم الصحافة
واإلعــام بافتتــاح برنامــج الدبلــوم العالــي ،ثــم برنامــج
الماجســتير فــي العــام الــذي يليــه .وفــي عــام  2019صــدر
القــرار بتحويــل قســم الصحافــة واإلعــام إلى كلية مســتقلة.
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التحديات التي تواجه كلية اإلعالم
يضــم الــكادر الــذي يعمــل فــي كليــة اإلعــام بجامعــة
عــدن  33عضــواً أكاديميــاً مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس ،إضافــة إلــى عــدد مــن المنتدبيــن للتدريــس
فــي األقســام األكاديميــة غيــر معينيــن رســمياً ،وخمســة
مــن اإلدارييــن ،أربعــة منهــم يعملــون بشــكل تطوعــي.
تباشــر الكليــة عملهــا منــذ مطلــع  2021فــي ظــل العديــد
مــن الصعوبــات ،أهمهــا عــدم توفــر موازنــة تشــغيلية
لتســيير العمــل ،يعــود ذلــك إلــى أن وزارة الماليــة أوقفــت
صــرف الموازنــات أليــة بنــود جديــدة بعــد أحــداث .2011
هنــاك أيضــاً مشــكلة نقــص الــكادر التعليمــي ،وعــدم توفــر
العــدد الكافــي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن حملــة
الرتــب األكاديميــة ،وبمــا يحقــق شــروط اللوائــح التنفيذيــة
لقانــون الجامعــات اليمنيــة ،التــي تشــترط أن يكــون عميــد
الكليــة ونوابــه ممــن يحملــون درجــة أســتاذ ،أو أســتاذ
مشــارك ،فــي حيــن أن الكليــة ال يوجــد بهــا حاليــاً إال عضو
واحــد بدرجــة أســتاذ ،وكذلــك عضــو واحــد فقــط بدرجــة
أســتاذ مشــارك (يشــغل منصــب عميــد الكلية)،ولهــذا
فــإن ثالثــة مــن نــواب العميــد األربعــة هــم ممــن
يحملــون درجــة ”أســتاذ مســاعد“ ،وهــذا يخالــف اللوائــح.
أمــا التحديــات األخــرى فتتمثــل فــي البنيــة التحتيــة
للكليــة ،وعــدم توفــر األجهــزة التــي ترتبــط
بعمــل األقســام فــي الكليــة ،مثــل معامــل كمبيوتــر
تــدرب الطــاب فــي مجــال العالقــات العامــة،
ّ
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وتصميــم اإلعــان والمطبوعــات  ،أو أســتديوهات
لتدريــب طــاب قســم اإلذاعــة والتلفزيــون علــى
التصويــر التلفزيونــي والمونتــاج أو التعامــل مــع أجهــزة
الصــوت ،ومعامــل صحفيــة تشــرح فــي صــورة عمليــة
معنــى التصميــم واإلخــراج الصحفــي ،أو مجــات
حائــط يشــارك الطــاب فــي تحريــر موادهــا وتعلــم
الفنــون الصحفيــة ،وانعــدام هــذه التجهيــزات يعنــي أن
مــا تقدمــه الكليــة يقتصــر علــى التعليــم النظــري فقــط.11

يضــاف إلــى هــذا أن كلية اإلعــام بعد أن اســتقلت عن كلية
اآلداب ،انقســم طلبــة برنامــج البكالوريــوس بيــن الكليتيــن،
فأصبــح طــاب الســنة األولــى ينتمــون إلــى كليــة اإلعــام،
فــي حيــن أن طــاب الســنة الثانيــة والثالثــة والرابعــة مــا
يزالــون يتبعــون كليــة اآلداب ،واألمــر ذاتــه فيمــا يخــص
قســم الدراســات العليــا ،فصــارت الدفعات الجديــدة من طلبة
الماجســتير يتبعــون كليــة اإلعــام فــي حيــن أن الدفعــات
القديمــة تتبــع قســم اإلعــام التابع لكلية اآلداب .لكن بحســب
رئيــس جامعــة عــدن د .الخضــر لصــور ،12فــإن هــذا ال
يعــد ازدواجــاً ،ألن اإلعــان عــن إنشــاء كليــة اإلعــام كان
فــي العــام الجامعــي  ،2022-2021وال يســتقيم أن يكــون
تاريــخ تخريــج أول دفعــة مــن كليــة اإلعــام هــو ذاتــه
تاريــخ تأسيســها ،لهــذا فــإن طــاب المســتويات :الثانــي
والثالــث والرابــع ،مــا يزالــون يتبعــون كليــة اآلداب وجميع
بياناتهــم مقيّــدة تحــت قســم الصحافــة واإلعــام فيهــا.
لكــن ،ورغــم هــذا االنقســام ،فمــا يــزال الطــاب فــي كال
الكليتيــن ،يتقاســمون القاعــات الدراســية ،بســبب عــدم توفر
مبنــى خــاص بالكليــة الجديــدة ،كمــا أنهــم يدرســون المناهج
ـرت خطــة
ذاتهــا التــي لــم يُعمــل علــى تطويرهــا منــذ أن أُقـ ّ
تأســيس القســم فــي عــام  ،199813والمــرة الوحيــدة التــي
اتخــذت فيهــا خطــوة لتطويــر المناهــج كانــت حيــن أدرج
مســاق الصحافــة االســتقصائية فــي برنامــج البكالوريــوس
بدايــة مــن عــام  ،2018وقبلهــا فــي برنامــج الماجســتير،
بعــد عقــد قســم اإلعــام آنــذاك اتفاقيــة شــراكة مــع ”شــبكة
أريــج للصحافــة االســتقصائية“ فــي عــام  .2013وتأخــر
تفعيــل االتفاقيــة نتيجــة تداعيــات الحــرب ،لكــن المســؤولة
عــن برنامــج الشــراكات مــع الجامعــات فــي شــبكة
أريــج  ،14تذكــر أن هنــاك خططــاً لتنشــيط هــذه الشــراكة
ً
مســتقبال ،وأن الخطــط التدريبيــة ســتركز علــى تطويــر
المهــارات العمليــة لدى المدرســين تحديــداً ،وعلى مواضيع
أخــرى حديثــة بجانــب الصحافة االســتقصائية مثــل صحافة
البيانــات ،والتدريــب علــى عمــل تحقيقــات اســتقصائية
مدفوعــة بالبيانــات ،وتطويــر مهــارات تدقيــق الحقائــق.

 10د .وهيب مهدي عزيبان ،المرجع نفسه ،مقابلة عبر وسائل التواصل االجتماعي بتاريخ 12-5-2022
 11حاولت الباحثة االتصال برئيسة قسم الصحافة ،ورئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون للحديث عن احتياجات األقسام ،لكنهما رفضا اإلجابة عن األسئلة.
 12د .الخضر لصور ،رئيس جامعة عدن ،معلومات عبر السكرتير الصحفي لرئيس الجامعة ،نبراس الشرمي ،بتاريخ 2-6-2022.
 13د .عادل عبد المجيد ،نائب رئيس جامعة عدن للشؤون األكاديمية والرئيس باإلنابة ،مقابلة عبر تطبيقات التواصل االجتماعي بتاريخ 15-5-2022.
 14فرح الجالد ،مسؤولة عقد الشراكات في شبكة أريج للصحافة االستقصائية ،مقابلة عبر  Zoomبتاريخ 2-6-2022.
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تحديات التعليم اإلعالمي يف الجامعات اليمنية دراسـة حـالـة كـلـيـة اإلعالم بجامعة عدن

ألن تطويــر قــدرات المدرســين يعنــي تطويــر قــدرات
الطــاب ،ونقــل المهــارات التطبيقيــة إليهــم ،وتطويــر
الجانــب العملــي الــذي يؤهلهــم لســوق العمــل .كمــا أن
مــن أهميــة الشــراكات مــع منظمــات مثــل شــبكة أريــج،
العمــل علــى تطويــر المناهــج فــي الجامعــات بصــورة غيــر
مباشــرة ،فعمليــة إدراج مســاق جديد فــي البرامج األكاديمية
هــي عمليــة معقــدة وتســتغرق وقتــاً طويـ ً
ـا ،لكــن تدريــب
المدرســين علــى المفاهيــم والمفــردات األساســية لألنــواع
الصحفيــة الحديثــة ومــن ثــم نقلهــا للطــاب ،حتــى وإن كان
ذلــك ضمــن مســاق آخــر ،يعــد فــي ذاتــه تطــورا يعــرف
الطــاب باالتجاهــات الحديثــة فــي المجــال اإلعالمــي.
ومــن ضمــن آليــات الشــراكة مــع الجامعــات ،المســاعدة
فــي ربــط عالقــات منفعــة متبادلــة مــع مختلــف األطــراف،
كمــا حــدث فــي جامعــات فلســطين والعــراق التــي أســس
أســاتذتها رابطــة لألكاديمييــن وتســاعدهم شــبكة أريــج فــي
التواصــل فيمــا بينهــم وتبــادل الخبــرات بيــن الجامعــات،
كمــا أن الملتقــى الســنوي الــذي تنظمــه الشــبكة ،ويدعــى
إليــه عــدد مــن األكاديمييــن والمهنييــن هــو فرصــة أخــرى
لبنــاء شــبكة لتبــادل المعــارف مــع أكاديمييــن مــن جامعــات
أخــرى ،أو مــع صحفييــن مــن ذوي الخبــرات العمليــة.
وبحســب عميــد الكليــة د .محمــد علــي ناصــر ،15فــإن
الشــراكات مــع منظمــات علــى مثــال الشــراكة مــع شــبكة
أريــج ،تضمــن الحــل لبعــض مــن الصعوبــات التــي تواجــه
كليــة اإلعــام ،لهــذا فــإن مــن ضمــن الخطــط المســتقبلية
مشــاريع عقــد شــراكات جديــدة ،منها مشــروع لعمــل توأمة
مــع الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة ،كمــا يجــري الحديــث
مــع رئاســة جامعــة أم القيويــن فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة عــن إمكانيــة عقــد توأمــة مــع كليــة اإلعــام هنــاك.

وفــي جانــب تطويــر المناهــج هنــاك مشــروع مــع منظمــة
”فريدريــش إيبــرت“ األلمانيــة لدعــم الــورش العلميــة
لتطويــر الخطــط الدراســية وإقــرار منهــج لبرنامــج
البكالوريــوس باالســتعانة بخبــراء إعــام عــرب وأجانــب.
إضافــة إلــى مشــروع التنســيق مــع مؤسســات إعالميــة
تتيــح الفــرص للتدريــب العملــي للطــاب ،أمــا عــن دور
فــرع نقابــة الصحفييــن اليمنييــن فــي عــدن فــي تنظيــم
دروات تدريبيــة للطــاب ،فبحســب عميــد الكليــة ،فإنهــا ال
تملــك اإلمكانــات الالزمــة.16
وإضافــة إلــى كل ذلــك ،فالمطلــوب هــو إعــادة النظــر فــي
دور كليــات اإلعــام التــي ال تقـ ّدم األفــق المعرفــي للطالــب
فــي الجوانــب السياســية أو االقتصاديــة أو القانونيــة.
فبســبب اتســاع دور وســائل اإلعــام واقتحــام مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،لــم تعــد فكــرة الصحفــي الشــامل
قــادرة علــى تزويــد ســوق العمــل بمــا يحتاجــه ،فــإذا كان
ســوق العمــل يطلــب صحفيــاً مختصــاً فــي مجــال االقتصــاد
فــإن مخرجــات كليــة اإلعــام ال توفــر المعرفــة الكاملــة
بالمســائل االقتصاديــة ،مثــل تحليــل الموازنــة العامــة
للدولــة ،أو أداء البورصــة ،وبالمثــل الصحفــي المتمكــن
مــن الكتابــة فــي القضايــا السياســية والعالقــات الدوليــة
وغيرهــا مــن القضايــا اإلنســانية والحقوقيــة .المطلــوب
اليــوم هــو الصحفــي المتخصــص.17
وإضافــة إلــى التخصــص فــي مجــال بعينــه ،يــرى كل
مــن فضــل مبــارك ،مراســل قنــاة الجزيــرة فــي اليمــن،18
وصــاح العاقــل ،مديــر مكتــب قنــاة الغــد المشــرق فــي
عــدن ،19أنــه ال بــد للصحفــي مــن أن يمتلــك المهــارات
العمليــة ،وأهمهــا إجــادة التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة فــي
مجــال النشــر اإلعالمــي ،وإتقــان اللغــات األجنبيــة.

 15د .محمد علي ناصر ،عميد كلية اإلعالم ،مقابلة عبر تطبيقات التواصل االجتماعي بتاريخ 10-5-2022.
 16تواصلت الباحثة مع رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن محمود ثابت ،لسؤاله عن إمكانية عقد دروات تدريبية للطالب ،لكن لم يصلها منه أي رد.
 17المحمد الغباري ،مراسل وكالة رويترز في اليمن ،مقابلة عبر تطبيقات التواصل االجتماعي بتاريخ 21-5-2022.
 18فضل مبارك ،مراسل قناة الجزيرة في اليمن ،مقابلة عبر تطبيقات التواصل االجتماعي بتاريخ .2022-5-24
 19صالح العاقل ،مدير مكتب قناة الغد المشرق في عدن ،معلومات عبر تطبيقات التواصل االجتماعي بتاريخ .2022-5-12
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نتائج الدراسة المسحية
أوال :النتائج الخاصة بالطالب
يبلــغ عــدد طلبــة المســتوى الرابــع للعــام الجامعــي
 ،2022/2021فــي كليــة اإلعــام بجامعــة عــدن125 ،
طالبــاً ،لكــن فــي كل فصــل دراســي توجــد نســبة غيــاب
فــي وســط الطــاب مــا بيــن  ،60-70%ينتــج عــن ذلــك
أن عــدد مــن يحضــرون فعليــاً ال يتجــاوز  40أو  50طالباً.
وزعــت اســتمارة االســتبيان علــى الطــاب الذيــن تأكــد
التزامهــم بالحضــور ،وكان عددهــم  40طالبــاً ،ووصــل
الباحثــة إجابــات  38منهــم ،كانــوا علــى النحــو اآلتــي:
بلغــت نســبة الذكــور  ،53٪يقابلهــا  47٪مــن اإلنــاث،
موزعيــن علــى التخصصــات الثالثــة .النســبة األكبــر كانت
فــي تخصــص العالقــات العامــة بنســبة  ،68.4٪ألن قســم
العالقــات العامــة هــو القســم الــذي يحظــى دائمــاً بإقبــال
الطــاب أكثــر مــن بقيــة التخصصــات األخــرى لإلعــام.
تليها اإلذاعة والتلفزيون  ،26.3٪في حين أن النسبة األقل
كانــت لتخصــص الصحافــة بنســبة  5.3٪مــن حجــم العينة.
 .1أسباب اختيار الطالب دراسة تخصص اإلعالم
أ .االتجاهات العامة
تُظهــر النتائــج أن فــي مقدمــة األســباب التي دفعــت الطالب
إلــى اختيــار دراســة اإلعــام؛ حبهــم لهــذا التخصــص،
وبنســبة  ،55.3٪يليــه االعتقــاد أن لإلعــام ســلطة
وتأثيــرا فــي الــرأي العــام ووســيلة لنشــر الحقيقــة بنســبة
 .26.3٪فــي حيــن كانــت النســبة األقــل لمــن يعتقــدون أن
دراســة اإلعــام تتيــح فرصــاً أفضــل للعمــل ،حيــث بلغــت
 ،18.4٪وربمــا عكــس هــذا الــرأي مــا يالحــظ على ســوق
العمــل اإلعالمــي فــي اليمــن مــن منافســة حــادة نتيجــة
لزيــادة أعــداد الخريجيــن كل عــام مــن أقســام وكليــات
اإلعــام فــي الجامعــات اليمنيــة ،بعــد أن كان قبــل ســنوات
مــن التخصصــات المطلوبــة فــي ســوق العمــل اليمنــي.

ب .الفروق وفق النوع االجتماعي
يظــل ســبب الميــول وحــب اإلعــام هــو الدافــع األول
الختيــار تخصــص اإلعــام الذي اتفق عليــه كل من الذكور
واإلنــاث وبنســبة  ،44.4٪مقابــل  65٪لــدى الذكــور،
وهــذا مؤشــر جيــد يؤكــد أن دافع الطالب لاللتحــاق كان عن
رغبــة واختيــار ،وذلــك علــى الرغــم مــن واقــع عــدم وجــود
معاييــر صارمــة فــي قبــول الطــاب فــي كليــة اإلعــام،
يضــاف إليهــا أن امتحانــات القبــول فــي الكليــات اإلنســانية
ومنهــا اإلعــام ،تبــدأ بعــد ظهــور نتائــج امتحانــات القبــول
فــي الكليــات العلميــة التطبيقيــة مثــل الطــب والهندســة ،ممــا
يفضــي إلــى اتجــاه أعــداد كبيــرة مــن الطلبــة الذيــن تعــذر
قبولهــم فــي تلــك األقســام إلــى التخصصــات اإلعالميــة مــن
دون التأكــد مــن أنهــم يملكــون الحــد األدنــى مــن المؤهــات
األساســية التــي تتطلبهــا دراســة اإلعــام.
أمــا بقيــة األســباب فقــد اختلفــت آراء كل مــن الذكــور
واإلنــاث فــي أن تخصــص اإلعــام يتيــح فرصــاً أفضــل
ّ
ً
عامــا مهمــا فــي االختيــار
فشــكل هــذا الســبب
للعمــل،
لــدى اإلنــاث بنســبة عاليــة تصــل إلــى  ،33.3٪فــي حيــن
ال تتجــاوز نســبته  5٪فقــط عنــد الذكــور .وقــد يعــود
الســبب إلــى أنــه ومــع انــدالع الحــرب افتتــح العديــد مــن
وســائل اإلعــام المختلفــة التــي خلقــت فــرص عمــل جديــدة
وشــجعت علــى إشــراك العنصــر النســائي خاصــة فــي
مجــال التقديــم التلفزيونــي ،يضــاف إلــى هــذا أن تدهــور
الوضــع اإلنســاني فــي اليمــن أدى إلــى ظهــور الكثيــر مــن
منظمــات اإلغاثــة اإلنســانية التــي اســتقطبت عــدداً مــن
خريجــات التخصصــات اإلعالميــة ممــا رفــع نســبة إقبــال
اإلنــاث علــى دراســة اإلعــام.
أمــا اختيــار دراســة هــذا التخصــص بســبب االعتقــاد أن
لإلعــام ســلطة وتأثيــرا فــي إيصــال الحقيقــة ومســاعدة
النــاس ،فــكان عنــد الذكــور بنســبة أكبــر بلغــت ،30٪
مقابــل  22.3٪فقــط عنــد اإلنــاث.
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شكل رقم 1

 .2مدى رضا الطالب عن مستوى جودة التعليم في كلية اإلعالم
أ .االتجاهات العامة
عبّــر أكثــر مــن نصــف الطــاب عــن رضاهــم بدرجــة متوســطة عــن جــودة التعليــم وبنســبة بلغــت  ،55.2٪ويمكــن
تفســير مصــدر هــذا الرضــا أنــه وعلــى الرغــم مــن ظروف الحــرب وتدهــور األوضــاع األمنية والمعيشــية ،فإن اســتمرار
العمليــة التعليميــة يعــد فــي ذاتــه نقطــة إيجابيــة تمنــح الطلبــة قليـ ً
ـا مــن الشــعور بالرضــا مــن أنهــم فــي نهايــة األمــر
ســيتحصلون علــى شــهادة جامعيــة ،يضــاف إلــى هــذا أنــه ومنــذ انــدالع الحــرب ،حصــل تراجــع فــي الوضــع التعليمــي
فــي الكليــة ،وأدى غيــاب الضبــط الرقابــي وتقييــم األداء إلــى تســاهل بعــض المدرســين فــي إنجــاح الطــاب بأقــل جهــد.
يلــي ذلــك مــن قالــوا بأنهــم غيــر راضيــن وبنســبة  ،26.4٪وأخيــراً أجــاب  18.4٪منهــم بأنهــم غيــر راضيــن علــى
اإلطــاق عــن مســتوى التعليــم فــي كليتهــم.
ب .الفروق وفق النوع االجتماعي
اتفقــت اإلجابــات بيــن الذكــور واإلنــاث فــي تحديــد درجــة الرضــا عــن النظــام التعليمــي فــي كليــة اإلعــام عنــد مســتوى
راض بدرجــة متوســطة ،حيــث كانــت عنــد الذكــور بنســبة  ،50٪وعنــد اإلنــاث بنســبة أعلــى قليـ ً
ـا بلغــت  .61.1٪يليهــا
درجــة غيــر راض بنســبة  27.8٪لــدى اإلنــاث ،و 25٪لــدى الذكــور ،والنســبة ذاتهــا كانــت لدرجــة غيــر راض علــى
اإلطــاق ،عنــد الذكــور ،فــي حيــن كانــت نســبة هــذه الدرجــة أقــل لــدى اإلنــاث ،بلغــت .11.1٪
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شكل رقم 2

 .3مدى تحقق التوقعات السابقة للطالب من دراسة اإلعالم
أ .االتجاهات العامة
أظهــرت النتائــج أن توقعــات الطــاب الســابقة اللتحاقهــم بدراســة اإلعــام فــي جامعــة عــدن تحققــت بدرجــة متوســطة
وبنســبة  ،47.4٪فــي نتيجــة تتســق مــع النتيجــة الســابقة عــن مســتوى رضاهــم المتوســط عــن جــودة التعليــم فــي
الكليــة .يليهــا عبــارة أن توقعاتهــم تحققــت بدرجــة ضعيفــة بنســبة  ،26.3٪ثــم تحققــت بدرجــة ضعيفــة جــداً بنســبة
 ،23.7٪فــي حيــن كانــت إجابــات مــن تحققــت توقعاتهــم بدرجــة عاليــة فــي حدهــا األدنــى وبنســبة ال تتعــدى .2.6٪
يلــي ذلــك مــن قالــوا بأنهــم غيــر راضيــن وبنســبة  ،26.4٪وأخيــراً أجــاب  18.4٪منهــم بأنهــم غيــر راضيــن علــى
اإلطــاق عــن مســتوى التعليــم فــي كليتهــم.
ب .الفروق وفق النوع االجتماعي
هنا أيضاً اتفقت إجابات كل من الذكور واإلناث في أن توقعاتهم تحققت بدرجة متوســطة من دراســة اإلعالم وبنســبة
 40٪لــدى الذكــور ،و 55.5٪لــدى اإلنــاث .فــي حيــن اختلفــت اآلراء فــي بقيــة التقييمــات ،فكانــت نســبة مــن أجابــوا
أن توقعاتهــم تحققــت بدرجــة ضعيفــة جــداً لــدى اإلنــاث أكبــر وبنســبة  .27.8٪يقابلهــا لــدى الذكــور نســبة  20٪فقط.
ونســبة مــن قالــوا بــأن توقعاتهــم تحققــت بدرجــة ضعيفــة كانت أعلــى عند الذكور بنســبة بلغــت  ،35٪يقابلهــا 16.7٪
لــدى اإلنــاث .ولــم يجــب ســوى شــخص واحــد فقــط (ذكــر) أي بنســبة  ،5٪بأن توقعاتــه الســابقة تحققت بدرجــة عالية.
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شكل رقم 3

 .4مدى تحقق التوقعات السابقة للطالب من دراسة اإلعالم
أ .االتجاهات العامة
جــاءت أظهــرت النتائــج أن توقعــات الطــاب الســابقة اللتحاقهــم بدراســة اإلعــام فــي جامعــة عــدن تحققــت بدرجــة
متوســطة وبنســبة  ،47.4٪فــي نتيجــة تتســق مــع النتيجــة الســابقة عــن مســتوى رضاهــم المتوســط عــن جــودة التعليــم
فــي الكليــة .يليهــا عبــارة أن توقعاتهــم تحققــت بدرجــة ضعيفــة بنســبة  ،26.3٪ثــم تحققــت بدرجــة ضعيفــة جــداً بنســبة
 ،23.7٪فــي حيــن كانــت إجابــات مــن تحققــت توقعاتهــم بدرجــة عاليــة فــي حدهــا األدنــى وبنســبة ال تتعــدى .2.6٪
ب .الفروق وفق النوع االجتماعي
هنــا أيضــاً اتفقــت إجابــات كل مــن الذكــور واإلنــاث فــي أن توقعاتهــم تحققت بدرجة متوســطة من دراســة اإلعالم وبنســبة
 40٪لــدى الذكــور ،و 55.5٪لــدى اإلنــاث .فــي حيــن اختلفــت اآلراء فــي بقيــة التقييمــات ،فكانــت نســبة مــن أجابــوا
أن توقعاتهــم تحققــت بدرجــة ضعيفــة جــداً لــدى اإلنــاث أكبــر وبنســبة  .27.8٪يقابلهــا لــدى الذكــور نســبة  20٪فقــط.
ونســبة مــن قالــوا بــأن توقعاتهــم تحققــت بدرجــة ضعيفــة كانــت أعلــى عنــد الذكــور بنســبة بلغــت  ،35٪يقابلهــا 16.7٪
لــدى اإلنــاث .ولــم يجــب ســوى شــخص واحــد فقــط (ذكــر) أي بنســبة  ،5٪بــأن توقعاتــه الســابقة تحققــت بدرجــة عاليــة.
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 .5مدى رغبة الطالب في استكمال دراستهم العليا في كلية اإلعالم
أ .االتجاهات العامة
أبــدى أغلــب الطــاب عــدم رغبتهــم فــي مواصلــة الدراســات العليــا فــي كليــة اإلعــام بجامعــة عــدن وبنســبة وصلــت
إلــى  60.5٪بــل إن الكثيــر مــن اإلجابــات عبــر فيهــا الطــاب عــن ”ندمهــم“ علــى االلتحــاق ببرنامــج البكالوريــوس
بالكليــة ،وجــاء ســوء النظــام التعليمــي فــي الكليــة فــي مقدمــة أســباب انعــدام رغبتهــم فــي مواصلــة الدراســة بنســبة
 ،33.3٪يليــه عــدم حبهــم للدراســة بنســبة  ،11.1٪ثــم ســوء الظــروف االقتصاديــة بنســبة  ،8.33٪وأخيــرا أجــاب
 7.77٪أنهــم ّ
يفضلــون العمــل علــى الدراســة .فــي حيــن بلغــت نســبة مــن أكــدوا رغبتهــم فــي مواصلــة دراســتهم العليــا
فــي الكليــة  .39.5٪وكان فــي مقدمــة أســباب ذلــك اعتقادهــم أن الدراســات العليــا مهمــة للنجــاح بنســبة  17.3٪مــن
اإلجابــات .ثــم حبهــم للمجــال األكاديمــي بنســبة  ،11.1٪والنســبة ذاتهــا كانــت بســبب أن بعضــا مــن المدرســين جيــدون.
ب .الفروق وفق النوع االجتماعي
لــم تختلــف اإلجابــات وفــق النــوع االجتماعــي فيمــا يتعلــق بخطــط الطــاب المســتقبلية لمواصلــة الدراســات العليــا
فــي كليــة اإلعــام بجامعــة عــدن ،حيــث اتفــق كل مــن الذكــور واإلنــاث علــى عــدم رغبتهــم اســتكمال الدراســة
ً
قليــا عنــد الذكــور بنســبة  ،65٪وعنــد اإلنــاث بلغــت
فــي الكليــة ،مــع أن نســبة مــن أجابــوا بـــ”ال“ كانــت أعلــى
 .55.5٪أمــا األســباب فقــد أجمــع كل مــن الذكــور واإلنــاث علــى أن ســوء النظــام التعليمــي فــي الكليــة هــو
الســبب األول وبنســبة متســاوية بلغــت  .38.9٪يليهــا ســوء الظــروف االقتصاديــة بنســبة  11.1٪عنــد اإلنــاث،
و 5.5٪عنــد الذكــور ،كمــا أجــاب  11.1٪مــن الذكــور أنهــم ّ
يفضلــون العمــل .وكان ســبب عــدم حبهــم للدراســة
األكاديميــة أعلــى نســبة لــدى الذكــور بلغــت  ،9.5٪أمــا عنــد اإلنــاث فكانــت النســبة أقــل ،فبلغــت  .5.5٪لــدى
اإلنــاث .ولــم يجــب ســوى شــخص واحــد فقــط (ذكــر) أي بنســبة  ،5٪بــأن توقعاتــه الســابقة تحققــت بدرجــة عاليــة.
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فــي حيــن أن نســبة مــن أجابــوا بأنهــم يرغبــون فــي مواصلــة دراســتهم العليــا وصلــت إلــى  35٪عنــد الذكــور ،أمــا عنــد
اإلنــاث فكانــت النســبة  .44.4٪ويمكــن إرجــاع ســبب ذلــك إلــى صعوبــة العمــل الصحفــي فــي اليمــن خاصــة للنســاء،
وتفضيــل كثيــر منهــن وضــع خطــط مســتقبلية للتوجــه نحــو العمل األكاديمــي أكثر من العمــل الميداني الذي يــزداد صعوبة
فــي ظــل الحــرب والوضــع األمنــي المتدهــور ،أمــا األســباب فيأتــي ســبب أن الدراســات العليــا مهمــة للنجــاح ،فــي مقدمــة
األســباب لــدى كل مــن الذكــور واإلنــاث ،وكانــت لــدى الذكــور بنســبة أعلــى قليـ ً
ـا بلغــت  ،23.9٪وعنــد اإلنــاث بنســبة
 ،11.1٪كمــا أن ســبب حبهــم للمجــال األكاديمــي كان عند اإلناث فقط بنســبة  .22.2٪وأخيراً كانت رغبتهم في اســتكمال
دراســتهم العليــا بســبب أن بعضــا مــن المدرســين جيــدون بنســبة متســاوية عنــد كل مــن الذكــور واإلنــاث بلغــت .11.1٪
شكل رقم 5

 .6تأثير الحرب على الوضع الدراسي للطالب
أظهــرت النتائــج أن أكبــر تأثيــر للحــرب علــى الوضــع الدراســي للطــاب تمثــل فــي غــاء المعيشــة وارتفــاع
أســعار المواصــات بنســبة بلغــت  ،30.7٪وهــو األمــر الــذي أثّــر فــي قدرتهــم علــى حضــور المحاضــرات،
يليــه التأثيــر النفســي ،واالنقطــاع الطويــل عــن الدراســة ،بســبب تكــرار تعليــق الدراســة نتيجــة اضطــراب
الوضــع األمنــي ،بنســب متســاوية بلغــت  23.1٪لــكل منهمــا .كمــا أن نســبة  19.2٪مــن الطــاب أجابــوا
بأنهــم اضطــروا للبحــث عــن عمــل نتيجــة للحــرب ،مــا أدى إلــى عرقلــة دراســتهم وتحصيلهــم العلمــي.
ولم تختلف أنواع التأثير بين الذكور واإلناث ،حيث تســاوت النســب فيما يخص غالء المعيشــة والتأثير النفســي واالنقطاع
الطويل عن الدراسة ،فيما عدا أن نسبة  3.9٪من الطالب الذكور اضطر بسبب الحرب إلى النزوح أو االلتحاق بالجبهة.
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 .7اتجاهات الطالب الدراسين إزاء الصعوبات التي تواجه كلية اإلعالم
يبين الجدول اآلتي المتوسط الحسابي والنسبة المئوية والترتيب لفقرات الصعوبات والمعوقات التي تواجه كلية اإلعالم
من وجهة نظر الطالب الدراسين.
شكل رقم 7
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كان اتجــاه الموافقــة هــو الغالــب علــى  16مــن أصــل 19
عبــارة مــن عبــارات المقيــاس شــملت أهــم الصعوبــات
والتحديــات التــي تواجــه النظــام التعليمــي فــي كليــة اإلعالم
بجامعــة عــدن .مــا عــدا عبــارة عــن تركيــز المناهــج علــى
الجانــب النظــري أكثــر مــن التطبيقــي ،كان االتجــاه فيهــا
موافق بشدة وجاءت في الترتيب األول ،بنسبة  ،85٪يليها
فــي الترتيــب الثانــي عــدم توفــر تجهيــزات للتطبيــق العملي
مــن اســتوديوهات ومعامــل ومختبــرات بنســبة .84.2٪
وعبــارة واحــدة كان االتجــاه فيهــا محايــدا عــن أن ازدحــام
القاعــة بالطــاب يعيــق العمليــة التعليميــة بنســبة ال تتجــاوز
 ،65.6٪وقــد يــدل ذلــك علــى عــدم إدراك الطــاب لحجــم
المشــكلة ،أو أنهــا برأيهــم لــم تعــد لهــا األولويــة فــي ظــل
وجــود مشــكالت أكثــر تأثيــراً ،لكــن تظــل مشــكلة اكتظــاظ
قاعــات الدراســة مشــكلة لهــا أهميتهــا ،ففــي كل فصــل
دراســي تضــم القاعــات الدراســية (فــي المســتوى األول
والثانــي) مــا يزيــد علــى  150طالبــاً ،ويمكــن تصــور
مــا ينتــج عــن ذلــك مــن فوضــى وعــدم قــدرة المــدرس
علــى ضبــط النظــام ،مشــكلة يزيدهــا النقــص فــي الــكادر
التعليمــي ،وعــدم توفــر وســائط تعليميــة مســاعدة مثــل
أجهــزة العــرض (البروجكتــر) أو الميكروفونــات ،كل ذلــك
يفضــي إلــى صعوبــة اســتيعاب الطالــب للمحاضــرات .وقــد
أثبتــت ذلــك دراســات ســابقة مثــل دراســة أميــرة محمــد،20
التــي ذكــرت أن زيــادة نســبة عــدد الطــاب فــي القاعــات
الصفيــة فــي الجامعــات المصريــة إلــى نســبة أعضــاء
هيئــة التدريــس يؤثــر فــي فاعليــة العمليــة التعليميــة.
أمــا العبــارات التــي رجــح فيهــا اتجــاه الموافقــة فكانــت
ثــاث عبــارات تســاوى فيهــا قيــم المتوســط الحســابي
وبلغــت 4.18بنســبة  ،83.6٪وكانــت عــن تــردي
األوضــاع المعيشــية ،وأزمات المشــتقات النفطيــة ،وارتفاع
أســعار المواصــات واالنقطاع المتكــرر للكهرباء وضعف
شــبكة االنترنــت .ومــن هنــا يمكــن القــول إن القصــور فــي
العمليــة التعليميــة ،مــن وجهــة نظــر الطــاب ،يكمــن ً
أوال
ً
متمثــا فــي المناهــج الدراســية
فــي الجانــب األكاديمــي
وطــرق تدريســها ،ثــم فــي البنيــة التحتيــة للكلية وعــدم توفر
التجهيــزات التــي تســاعدالطالب علــى التطبيــق العملــي،

وهــو مــا يتفــق مــع نتيجــة دراســة مطهــر علــي عقيــدة
عــن ضعــف اإلمكانيــات التــي تســاعد علــى التدريــب
العملــي للطــاب مــن اســتوديوهات ،ومعامــل صحفيــة فــي
كليــة اإلعــام بجامعــة صنعــاء .إضافــة إلــى تفاقــم تحديــات
الوضــع االقتصــادي ،وســوء األوضــاع المعيشــية بســبب
الحــرب ،وغــاء األســعار ،واألزمــات المتكــررة فــي
الخدمــات األساســية وخاصــة الوقــود والكهربــاء .األمــر
الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى نســبة حضــور الطــاب
للجامعــة لعــدم قدرتهــم علــى توفيــر ثمــن المواصــات.
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وتنوعــت بقيــة العبــارات التــي غلــب عليهــا اتجــاه الموافقــة
فجــاء فــي الترتيــب الرابــع عــدم االهتمــام بصيانــة مرافــق
الجامعــة مثــل دورات الميــاه والكافتيريــا ،يليهــا أن الكثيــر
مــن المناهــج الدراســية قديمــة وال تواكــب التطــورات
التكنولوجيــة .وفــي الترتيــب الســادس وافــق  77.3٪علــى
عــدم ّتفهــم بعــض مــن المدرســين ألوضــاع الطــاب فــي
ظــل الصعوبــات االقتصاديــة واألمنيــة ،ويالحــظ هــذا
فــي تعنــت بعــض مــن المدرســين وعــدم تقديرهــم لســوء
األوضــاع األمنيــة واألزمــات االقتصاديــة المســتمرة،
وتشــددهم فــي المحاســبة علــى أمــور مثــل تســجيل
الحضــور والغيــاب ومــا شــابه .عبــارة أخــرى خاصــة
بالجانــب اإلداري وهــي عــدم وجــود توصيــف للمقــررات
الدراســية ،مــا يعــد مــن أبــرز المشــكالت ،والقصــور فــي
النظــام التعليمــي ،وهــو عــدم وجــود توصيــف لمفــردات
المــادة الدراســية وربطهــا بــورش عمــل علميــة وإقرارهــا
قبــل بــدء الفصــل الدراســي ،22وهــو مــا يتفــق مــع نتيجــة
دراســة ألطــاف رمضــان إبراهيــم 23التــي انتهــت إلــى أن
تطويــر المناهــج فــي جامعــة عــدن مــا يــزال يتبــع أســاليب
تقليديــة مقتصــرة علــى حــذف أو إضافــة مســاقات دون فهــم
للمعنــى الحقيقــي للتطويــر ،ودون ســند علمــي واضــح.
ويأتــي ســابعاً وبنســبة موافقــة تزيــد علــى  76٪عبــارات
تمحــورت حــول محدوديــة القاعات الدراســية التــي ما تزال
يتقاســمها طــاب اإلعــام مــع طــاب األقســام األخــرى
فــي كليــة اآلداب ،وكذلــك عــدم تجهيزهــا باألساســيات
الضروريــة مثــل الكراســي والطــاوالت ،وعبــارة أخــرى
عــن أن أســاليب التدريــس تعتمــد علــى التلقيــن وتفتقــر إلــى
األســلوب الــذي يشــجع الطالــب علــى التفكيــر والنقــاش،
والعشرين“ ،مجلة البحوث اإلعالمية( ،كلية

 20أميرة محمد محمد سيد أحمد” ،تصور مقترح لالرتقاء بمنظومة التعليم اإلعالمي بالجامعات المصرية :دراسة كيفية في ضوء مهارات القرن الحادي
اإلعالم ،جامعة األزهر ،القاهرة ،مصر ،العدد  ،54ج  ،6يوليو .)2020
 21مطهر علي عقيدة ،مرجع سابق.
 22للباحثة تجربة شخصية في هذا الشأن ،فبعد إقرار مساق الصحافة االستقصائية في قسم اإلعالم بجامعة عدن ،وتكليفها بتدريسه لطلبة البكالوريوس ،لم تجد منهاجا للتدريس ،وال توصيفا للمادة وال
لمفرداتها ،واضطرت إلى تجميع ما يشبه المنهج بعد االستعانة ببعض الكتب والمراجع.
 23ألطاف رمضان إبراهيم ،مرجع سابق.
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إضافــة إلــى عــدم وجــود مقــررات لتدريــس قواعــد
الســامة المهنيــة للصحفييــن ،التــي مــا تــزال ينظــر إليهــا
علــى أنهــا رفاهيــة غيــر ضروريــة رغــم أهميــة قواعــد
الســامة المهنيــة للصحفييــن العامليــن فــي مناطــق النــزاع
الذيــن يمارســون عملهــم فــي ظــروف عاليــة الخطــورة.
يلــي ذلــك عــدم وجــود معاييــر صارمــة لقبــول الطــاب
الجــدد بالتخصصــات اإلعالميــة وضمــان أنهــم يملكــون
الحــد األدنــى مــن المؤهــات ،وانتهــى األمــر إلــى أنهــا
صــارت التخصــص الــذي يقبــل أدنــى المعــدالت.
وكذلــك القصــور فــي القســم اإلداري وعــدم وجــود نظــام
إداري يســهل إجــراء المعامــات الخاصــة بالطــاب،
ويتســبب القصور اإلداري في التســبب بمشــكالت من قبيل
ضيــاع ملفــات امتحانــات الطالب وســجالت الدرجــات مما
يفاقــم مــن معاناتهــم .ثــم افتقــار مكتبــة الكليــة إلــى المراجــع
العلميــة الحديثــة ،واالعتمــاد فقــط علــى مــا يُهــدى إلــى
المكتبــة بصفــة شــخصية مــن الكتــب والدوريــات الحديثــة.
وكانــت العبــارات الثــاث األخيــرة التــي حصلــت علــى
أقــل النســب المئويــة وتراوحــت بيــن  71و  65.5٪هــي
عــدم التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس بالحضــور وتغيبهــم
المتكــرر عــن محاضراتهــم ،حيــث تفاقمــت بعــد الحــرب،
ظاهــرة تغيّــب بعــض مــن األســاتذة أعضــاء هيئــة التدريس
عــن محاضراتهــم ،نتيجــة لتدهــور األوضــاع المعيشــية،
وهجــرة البعــض اآلخــر وانقطاعهــم عــن الحضــور نهائيــاً
مــع اســتمرار اســتالمهم مســتحقاتهم الماليــة ،وهــذا مــن
األمــور التــي تخالــف لوائــح الجامعــة ،كمــا أنهــا تســهم،
ضمــن مشــكالت أخــرى ،فــي ارتفــاع نســبة الغيــاب وســط
الطــاب ،لكــن وحتــى اآلن لــم يتخــذ بشــأنها إجــراء صارم.
تليهــا عبــارة إســناد المــواد إلــى مدرســين غيــر متخصصين
نتيجــة لنقــض الــكادر يضطــر المــدرس أن يغطــي فــي
أقســام أخــرى بعيــدة عــن تخصصــه ممــا يؤثــر فــي العمليــة
التعليميــة واســتيعاب الطــاب ،ثــم تفشــي ظاهــرة التمييــز
والمحابــاة لــدى المدرســين وانعــدام العــدل فــي معاملــة
الطلبــة ،بمتوســط حســابي يتــراوح بيــن  3.57و .3.28
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ثانيا :النتائج الخاصة بالطالب المتخرجين
شــملت عيّنــة الطــاب المتخرجيــن  100مــن الطلبــة
المتخرجيــن فــي الســنوات مــن  2018-2021وكانــت
علــى النحــو اآلتــي:
بلغــت نســبة اإلنــاث  ،50٪والذكــور  ،50٪توزعــت علــى
التخصصــات الثالثــة :نســبة  66٪فــي تخصــص اإلذاعــة
والتلفزيــون 22٪ ،فــي العالقــات العامــة ،و 12٪فــي
تخصــص الصحافــة.
أمــا األماكــن التــي يعملــون بهــا فلوحــظ أن أغلــب
المتخرجيــن يعملــون فــي أكثــر مــن وســيلة إعالميــة فــي
آن واحــد ،وكانــت النســبة األكبــر ،وبلغــت  ،28٪يعملــون
فــي صحيفــة أو منصــة إلكترونيــة ،ثــم نســبة ،23.7٪
يعملــون فــي محطــة إذاعيــة ،و 20.3٪فــي صحيفــة
ورقيــة 19.5٪ ،منهــم يعملــون بصفــة صحفــي حــر ،كمــا
أن  5.9٪منهــم يعملــون فــي قنــاة تلفزيونيــة 1.7٪ ،فــي
وكالــة أنبــاء .وشــخص واحــد يعمــل بصفــة صحفــي فــي
مواقــع التواصــل.
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 .1الصعوبات التي واجهت الطالب المتخرجين خالل بحثهم عن عمل
أ .االتجاهات العامة
أظهــرت النتائــج أن  73٪مــن الطــاب المتخرجيــن لــم يواجهــوا صعوبــة فــي إيجــاد عمــل بعــد التخــرج،
وأن نســبة  27٪فقــط واجهــوا صعوبــات خــال بحثهــم عــن عمــل ،ويمكــن تفســير ذلــك أنــه خــال الســنوات
القليلــة الماضيــة حصلــت طفــرة إعالميــة فــي اليمــن مــع افتتــاح عــدد كبيــر مــن المواقــع اإلخباريــة
والقنــوات التلفزيونيــة واإلذاعــات ،التــي اســتقطبت الكثيــر مــن المتخرجيــن الجــدد ،كمــا أن ظــروف الحــرب
جعلــت الكثيــر مــن القنــوات الخارجيــة والــوكاالت فــي حاجــة إلــى مراســلين مــن عــدن لتغطيــة األحــداث.

ب .الفروق وفق النوع االجتماعي
تقاربــت النســب بيــن الذكــور واإلنــاث الذيــن قالــوا بأنهــم لــم يواجهــوا صعوبــات خــال بحثهــم عــن عمــل بعــد التخــرج.
فبلغــت النســبة  36٪عنــد الذكــور 37٪ ،عنــد اإلنــاث .فــي حيــن أجــاب  15٪مــن اإلنــاث ،و 12٪مــن الذكــور بأنهــم
واجهــوا بعــض الصعوبــات .أمــا األســباب فقــد أجــاب  44.4٪منهــم أنهــم ال يمتلكــون المهــارات التــي تؤهلهــم لســوق
العمــل ،كمــا أن  37٪منهــم قالــوا إن ”المحســوبية“ كانــت تطغــى علــى معاييــر االختيــار فــي الوســائل اإلعالميــة ،وأن
الفــرص الوظيفيــة محتكــرة ضمــن فئــة ضيقــة ،فــي حيــن أن  18.5٪قالــوا إن مــن الصعــب إيجــاد وســائل إعالميــة غيــر
متحيــزة أو غيــر موجهــة سياســياً للعمــل فيهــا.
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 .2التحديات المهنية التي واجهت الطالب المتخرجين خالل عملهم في المؤسسات اإلعالمية
أغلــب اإلجابــات نفــت مواجهــة المتخرجيــن ألي تحديــات خــال عملهــم ،مــا عــدا أربــع إجابــات ،أي بنســبة 4٪
قالــوا إنهــم شــعروا بالفــارق بيــن التعليــم النظــري والواقــع العملــي ،وأن هنــاك فجــوة بيــن المعــارف التــي
تعلموهــا فــي الجامعــة ،وبيــن مــا يمارســونه فــي عملهــم .ويمكــن تفســير ذلــك فــي ســياق النتيجــة الســابقة
بــأن أغلــب الوظائــف التــي يعملــون بهــا هــي وظيفــة ”مراســل صحفــي“ ،يتركــز عملــه فــي نقــل األحــداث.
 .3المعارف التي حصل عليها الخريجون خالل دراستهم الجامعية ومدى مالءمتها لواقعهم العملي
بينــت النتائــج أن  85٪مــن الطلبــة المتخرجيــن ذكــروا أن المعــارف التــي حصلــوا عليهــا خــال تعليمهــم الجامعــي
لــم تكــن مالئمــة لواقــع عملهــم ،وأنهــم مــن خــال وظائفهــم تعلمــوا ممارســة العمــل الصحفــي الــذي يختلــف كليّــة عــن
التعليــم النظــري الــذي تلقــوه فــي الجامعــة .فــي حيــن أن  15٪منهــم قالــوا إنهــا كانــت مناســبة ومفيــدة .يذكــر أن 5٪
مــن المشــاركين أجابــوا بأنهــم يعملــون فــي وظائــف ليــس لهــا عالقــة بالمجــال اإلعالمــي .لعــدم تمكنهــم مــن الحصــول
علــى وظيفــة فــي أي مــن التخصصــات اإلعالميــة ،وهــو مــا يتفــق مــع دراســة محمــد الســويد 24التــي هدفــت إلــى معرفــة
توجــه الطــاب المتخرجيــن فــي أقســام وكليــات اإلعــام فــي الجامعــات الســعودية إلــى العمــل
العوامــل التــي تؤثــر فــي ّ
فــي وظائــف غيــر إعالميــة ،وتوصلــت إلــى أن مــن األســباب تقصيــر أقســام اإلعــام فــي تعريــف الطــاب بمتطلبــات
وأحــوال ســوق العمــل اإلعالمــي ،وعــدم مالءمــة مــا درســوه مــع الوظائــف اإلعالميــة المتوفــرة المتاحــة ،واعتمــاد
الدراســة علــى الجوانــب النظريــة ال التطبيــق العملــي.
شكل رقم 11

 24محمد السويد” ،عوامل توجه بعض خريجي أقسام اإلعالم إلى العمل في وظائف غير إعالمية :دراسة ميدانية على عينة من خريجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق
اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياض“ ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية( ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،العدد .)2015 ،38
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 .4التحاق الطالب المتخرجين بدورات تدريبية في تطوير مهاراتهم المهنية
أجــــاب  ٪62مــــن الطلبــــة المتخرجيــــن أنهــم لــم يلتحقــوا بــــأي دورات فــي تطويــر مهاراتهــم المهنيــة ،فــي حيــن
أن  38٪فقـط التحقـوا بـدورات فـي التحريـر الصحفـي ،وكتابـة الخبـر الصحفـي ،وبعضهـا اآلخـر فـي مهـارات التقديـم
التلفزيونـــي واإلذاعـــي ،المونتـــاج ،التصويـــر الفوتوغرافـــي ،عـــن طريـق منـح أعلنـت عنهـا بعـــض المعاهـد الخاصـة،
لعـدم وجـود معاهـد تدريـب إعالمـي حكوميـة ،والمعهـد الحكومـي الوحيـد الـذي تأسـس فـي عـام  1981توقـف نشـاطه
بعـد أحـداث .2011
وهـو مـا يؤكـد أن الطالـب الـذي يتخـرج فـي أقسـام اإلعـالم فـي الجامعـات اليمنيـة مـا يـزال بحاجـة إلـى تأهيـل وتدريـب
علـى أساسـيات الكتابـة الصحفيـة ،وهـذا يوافـق مـا توصلـت إليـه نتيجـة دراسـة ألطـاف رمضـان إبراهيـم 25التـي ذكرت
تدنّـي مسـتوى مخرجـات التعلـم فـي البرامـج األكاديميـة فـي كليـات جامعـة عـدن ،وعـدم تلبيتهـا احتياجـات المتعلمين.

شكل رقم 12

25

ألطاف رمضان إبراهيم ،مرجع سابق
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 .5مدى التحاق الطالب المتخرجين بدورات تدريبية في قواعد السالمة المهنية
أجـــاب  ٪97مـــن الطلبـــة المتخرجيـــن أنهـــم لـــم يلتحقـوا بـــدورات فـي الســـامة المهنيـة ،وأن  ٪3منهـم فقـــط ،التحقـوا
بـــدورات فـــي قواعـــد الســـامة المهنيـــة .مـــا يعـــزز حقيقـــة أن هنـاك إغفـــاال لســـامة الصحفييـن العامليـــن فـي مناطـق
النزاعــات.
 .6أنواع المخاطر التي يواجهها الخريجون خالل عملهم الصحفي في بيئة حرب
ذكــر  89٪مــن الطلبــة المتخرجيــن أنهــم لــم يتعرضــوا إلــى أي مخاطــر خــال ممارســتهم لعملهــم الصحفــي ،فــي حيــن
ذكــر  8٪منهــم أنهــم كانــوا عرضــة لتهديــدات ،إمــا عــن طريــق الرســائل الهاتفيــة ،أو عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي،
كمــا أن  3٪تصــادف وجودهــم فــي أماكــن شــهدت تفجيــرات.
وقــد يعــود الســبب فــي جــواب الغالبيــة منهــم أنهــم لــم يتعرضــوا إلــى مخاطــر إمــا إلــى خوفهــم مــن اإلفصــاح عــن مثــل
هــذه القضايــا ،أو أن الكثيــر منهــم يتجنــب تغطيــة القضايــا السياســية التــي أصبحــت تشــكل خطــراً علــى حيــاة الصحفــي
فــي ظــل االنقســامات واالســتقطابات السياســية التــي أفرزتهــا الحــرب ،لكنــه ال يعنــي بحــال أن بيئــة العمــل فــي اليمــن
آمنــة للصحفييــن ،فقــد وثقــت نقابــة الصحفييــن اليمنييــن  1400حالــة انتهــاك طالــت الحريــات اإلعالميــة فــي اليمــن منــذ
عــام  2015وحتــى نهايــة عــام  .262021كمــا أن حــاالت قتــل الصحفييــن فــي اليمــن بلغــت  49حالــة منــذ  2011حتــى
مــارس  .272022وتنوعــت االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون بيــن حــوادث قتــل فــي تفجيــرات ،28أو اغتيــال،29
أو اعتقــال ،30إضافــة إلــى إغــاق الكثيــر مــن المؤسســات الصحفيــة.31
 .7اتجاهات الطالب المتخرجين حول أهم المقترحات لتطوير العملية التعليمية في كلية اإلعالم
يبيــن الجــدول اآلتــي المتوســط الحســابي والنســبة المئويــة والترتيــب لفقــرات أهــم المقترحــات لتطويــر العمليــة التعليميــة
فــي كليــة اإلعــام مــن وجهــة نظــر الطــاب المتخرجيــن.

“ 26نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقريرها السنوي وترصد  1400انتهاك طال الحريات اإلعالمية  ”.2021نقابة الصحفيين اليمنيين,
https://www.yemenjs.net/?p=895 ,3 September 2022
“ 27نقابة الصحفيين تسجل  20حالة انتهاك لحرية الصحافة في الربع األول من العام الجاري ..تعرف عليها ”.نقابة الصحفيين اليمنيين5 March 2022 ,
https://www.yemenjs.net/?p=914
 28في ديسمبر 2020 /قتل أديب الجناني ،مراسل قناة بلقيس الفضائية اليمنية في تفجيرات مطار عدن ،وكان حينها طالبا في الدراسات العليا في قسم اإلعالم بجامعة عدن.
وفي أكتوبر  ،2021 /قتل في التفجير الذي استهدف موكب محافظ عدن أحمد لملس كل من :الصحفي أحمد بوصالح السكرتير الصحفي لمحافظ عدن ،والمصور طارق مصطفى ،والصحفي
والطالب في قسم اإلعالم بجامعة عدن ،أحمد با راس.
 29في يونيو  2020 /اغتيل نبيل القعيطي مصور وكالة األنباء الفرنسية ،برصاص مجهولين بالقرب من منزله في مدينة عدن.
وفي نوفمبر 2021 /قتلت الصحفية رشا عبداهلل مراسلة وكالة العين اإلماراتية جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارتها في مدينة عدن ،وكانت حامال في الشهر التاسع ،فيما أصيب زوجها
محمود العتمي ،الذي يعمل مصورا صحفيا في الوكالة ذاتها بإصابات بليغة.
وفي مارس من العام  ،2022وُجد المصور الصحفي فواز الوافي مطعوناً في سيارته في مدينة تعز .وفي منتصف يونيو ،2022 /اغتيل صابر الحيدري مراسل التلفزيون الياباني ( )NHKفي
عدن بتفجير سيارته بعبوة ناسفة.
 30بحسب آخر تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين فإن  11صحفيا ما يزالون قيد االعتقال لدى أطراف مختلفة ،من بينهم الصحفية هالة باضاوي المعتقلة في محافظة حضرموت ،ومحمد قائد المقري
المعتقل لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ  .2015وفي عدن اعتقل الصحفي رأفت رشاد مدير إذاعة بندر عدن وعدنية  ،FMفي سبتمبر  2021وأطلق سراحه بعد  3أشهر دون توجيه اتهام.
 31بحسب تقرير النقابة فإن ست إذاعات مجتمعية أغلقت بحجج إدارية تتعلق بتصريح العمل الذي فرضته جماعة أنصار اهلل ،وما تزال الصحيفة الرسمية في عدن 14 ،أكتوبر ،متوقفة عن
الصدور منذ مارس  ، 2020بعد أن أوقف وزير اإلعالم في الحكومة المعترف بها ميزانيتها ،بسبب سيطرة المجلس االنتقالي الجنوبي على إدارتها.
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جدول رقم ()2
اتجاهات الطالب املتخرجين حول أهم
املقترحات لتطوير العملية التعليمية

غلــب اتجــاه ”موافــق بشــدة“ علــى جميــع عبــارات
المقيــاس البالغــة  4عبــارات ،التــي شــملت أهــم
الجوانــب لتطويــر العمليــة التعليميــة فــي كليــة اإلعــام،
مثــل المناهــج ،البنــى األساســية للكليــة والتجهيــزات،
والــكادر التدريســي والنظــام اإلداري فــي الكليــة.
جــاء فــي الترتيــب األول مقتــرح وضــع مناهــج قــادرة
علــى ربــط التعليــم بواقــع العمــل اإلعالمــي وتطوراتــه
المتســارعة ،حيــث إن المناهــج التــي تــدرس حاليــاً فــي
البرامــج األكاديميــة فــي الكليــة ال تســتجيب للحــد األدنــى
مــن االتجاهــات المتطــورة فــي تخصصــات اإلعــام،
وتفتقــد للمرونــة والحداثــة ،ويتخــرج الطالــب وهــو ال يتقــن
أساســيات الكتابــة التقليديــة ،فضــا عــن أســاليب وطــرق
التحريــر واإلخــراج الحديثــة أو الصحافــة الرقميــة ،ومــا
ـدرس مواد
تــزال المناهــج تركــز علــى تاريــخ الصحافة ،وتـ ّ
تشــرح فيهــا العمــل الصحفــي فــي عصــر ما قبــل االنترنت.
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وســبب هــذا هــو التقصيــر فــي عقــد ورش دوريــة
لتقييــم المناهــج وتطويرهــا .وفــي خطــوة قــد تكــون
بدايــة الحــل ،أعلنــت عمــادة الكليــة عــن عقــد ورش
عمــل إلدمــاج مفاهيــم الصحافــة الحساســة للنزاعــات
فــي المناهــج الدراســية الجديــدة فــي الفتــرة المقبلــة.
تليهــا عبــارة إصــاح البنيــة التحتيــة للكليــة وتوفيــر
التجهيــزات الفنيــة الالزمــة .وهــي نتيجــة تتوافــق مــع
النتائــج الســابقة للطــاب ونتائــج المقابــات مــع القيــادات
األكاديميــة فــي الكليــة التــي ذكرت أن القصــور يكمن ً
أوال
فــي المناهــج الدراســية ونقــص التجهيــزات فــي الكليــة.
يليــه مقتــرح خــاص بانتقــاء الــكادر التعليمــي المؤهــل،
واإلشــراف المســتمر على تطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم،
مــن خــال نظــام تقييــم دوري ألعضــاء الهيئــة التدريســية
كمــا كان متبعــا قبــل انــدالع الحــرب ،ثم توقــف كما توقف
الكثيــر مــن األنشــطة .وأخيــراً توفيــر إدارة فعالــة قــادرة
علــى تخطيــط وتنظيــم وتقييــم ســير العمليــة التعليميــة.
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ورغــم أن إجابــات الطــاب المتخرجيــن حــددت مكمــن
الخلــل فــي العمليــة التعليميــة فــي كليــة اإلعــام بجامعــة
عــدن وحصرتهــا فــي المناهــج والبنيــة التحتيــة للكليــة،
فــإن الباحثــة تــرى أن أســاس المشــكلة كان دائمــاً يكمــن
فــي القيــادات ،وفــي إدارة القســم ســابقاً وإدارة الكليــة
حاليــاً ،ألنــه متــى مــا توافــرت اإلدارة الفاعلــة ،فــإن
ذلــك يضمــن تطويــر العمليــة التعليميــة .فــي دراســة
 Hilary Akers Dunn32التــي بحثــت فــي التغييــرات
التــي تتعلــق بتعليــم الصحافــة فــي بعــض الجامعــات
األمريكيــة علــى مــدار  100عــام ،توصلــت إلــى أن مــن
بيــن ثالثــة عوامــل تؤثــر فــي تعليــم الصحافــة ،وهــي:
اعتمــاد التقنيــات الحديثــة ،وتطــور الصحافة كمهنــة؛ كانت
القيــادة هــي العامــل األكثــر تأثيــراً فــي تعليــم الصحافة حين
يتوفــر قــادة ذوو صفــات إيجابيــة مثــل :الخلفيــة المهنيــة
إلــى جانــب الخبــرة األكاديميــة ،واالهتمــام بالواجبــات

اإلداريــة ،واالهتمــام بمعاييــر االعتمــاد ،وإعــداد رؤيــة
وتطبيقهــا ،والقــدرة علــى جمــع األمــوال ومصــادر
الدخــل ،وعنــد تعييــن قــادة يفتقــرون إلــى بعــض مــن هــذه
الصفــات فــإن ذلــك يــؤدي إلــى ركــود البرامــج األكاديميــة.
ثالثا :النتائج الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية
وُزعت االستمارة على أعضاء هيئة التدريس في الكلية
البالغ عددهم  33عضواً ،ووصلت الباحثة إجابات 19
منهم وكانت على النحو اآلتي:
 58٪منهم ذكور 42٪ ،إناث .أما الدرجات العلمية
فكانت 5 :أعضاء بدرجة معيد 6 ،أعضاء بدرجة مدرس،
 6أعضاء بدرجة أستاذ مساعد ،عضو واحد بدرجة أستاذ
مشارك ،عضو واحد بدرجة أستاذ .وهم موزعون على
التخصصات الثالثة :صحافة  ،52.6٪إذاعة وتلفزيون
 ،31.6٪عالقات عامة .15.8٪

ثالثا :النتائج الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية
 26.3٪أجابــوا بأنهــم التحقــوا بــدورات ”طــرق التدريــس“ وهــي دورة إلزاميــة فــي أساســيات أســاليب التدريــس،
بإشــراف الجامعــة للمعينيــن حديثــا .فــي حيــن أن  26.3٪أجابــوا بأنهــم لــم يلتحقــوا بــأي دورات فــي مجــال تطويــر
معارفهــم األكاديميــة .مــا يعنــي أن أكثــر مــن نصــف أعضــاء هيئــة التدريــس محــل البحــث وبنســبة  52.6٪لديهــم فقــط
الحــد األدنــى مــن التأهيــل األكاديمــي .أمــا نســبة  10.5٪منهــم فقــد ذكــروا بأنهــم التحقــوا بدورتيــن فقــط مــع منظمــات
إقليميــة وإذاعــات دوليــة .وأخيــرا  36.8٪أجابــوا بأنهــم التحقــوا بأكثــر مــن دورتيــن ،وكانــت الجهــات المنظمــة:
تلفزيونــات عربيــة ،منظمــات إقليميــة ودوليــة ،كليــات ومعاهــد عربيــة.
شكل رقم 13

   �Hilary Akers Dunn, “History of Journalism Education; An Analysis of 100 Years of Journalism Education”, Journalism Louisiana State Univer
)sity and Agricultural and Mechanical College, (LSU Digital Commons , 2018
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 .2مدى ممارسة أعضاء الهيئة التدريسية للعمل الصحفي إلى جانب عملهم األكاديمي
دلّــت اإلجابــات أن النســبة األكبــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن الممارســين للعمــل الصحفــي ،وبنســبة  .89.5٪وهــي
ـدرس الممــارس للعمــل اإلعالمــي يكــون فــي الغالــب أكثــر مرونــة للتغييــرات والتحديثــات فــي النظــم
داللــة جيــدة ألن المـ ّ
التعليميــة .كمــا فــي دراســة  )Tahat, et al(33التــي ذكــرت أن إحــدى العقبــات فــي طريــق تعديــل وتطويــر المناهــج،
هــي معارضــة بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس ألي تطويــر ،والســبب أنهــم ال يملكــون الخبــرة الكافيــة فــي الممارســة
المهنيــة ومعرفــة متغيراتهــا علــى أرض الواقــع .فــي حيــن كانــت النســبة األقــل  ،10.5٪ذكــروا أنهــم ال يمارســون
العمــل الصحفــي.
 .3تقييم أعضاء الهيئة التدريسية للنظام التعليمي في كلية اإلعالم بجامعة عدن
تقييمــات أعضــاء هيئــة التدريــس للنظــام التعليمــي فــي كليــة اإلعــام هــي األخــرى جــاءت فــي مســتوى جيــد وبنســبة
 ،42.1٪يليــه مقبــول بنســبة  ،26.3٪ثــم ضعيــف بنســبة  ،21٪أمــا تقييــم جيــد جــداً فلــم يحصــل إال علــى نســبة
 .10.5٪وهنــا أيضــاً كمــا فــي تقييمــات الطــاب ،غــاب تقييــم ممتــاز كليــة.
شكل رقم 13

 .4مدى تعرض أعضاء هيئة التدريس لمضايقات أو مخاطر نتيجة للحرب￼￼￼￼ 34
رغــم الوضــع األمنــي المضطــرب فــي عــدن فقد أجاب  ٪1.36من أعضــاء هيئة التدريس أنهم لــم يتعرضوا ألي نوع من
المخاطــر أو المضايقــات ،وقــد يعــود ســبب ذلك إلى مجــال عملهم األكاديمــي وبعدهم عن الصراعات السياســية ،وقد يعود
أيضــا إلــى أنهــم ،وفــي ظــل الوضع األمني المنفلت وغياب مؤسســات الدولة ،يتخوفون من اإلجابــة عن مثل هذا النوع من
األسئلة ويفضلون عدم اإلفصاح عن أي مضايقات يتعرضون لها.
 Khalaf Tahat, Charles C Self, Zuhair Yassin Tahat 33مرجع سابق
 34تكررت حوادث االعتداء على أكاديميين في مناطق سيطرة جماعة أنصار اهلل ،وبعضها حدث داخل الحرم الجامعي في جامعات صنعاء وذمار وآب .كما اغتيل أستاذ في كلية الهندسة بجامعة صنعاء
(د .محمد نعيم) برصاص مجهولين في أغسطس .2021 /وفي عدن أعلن في نوفمبر 2021 /عن تعرض نائب رئيس جامعة عدن د .محمد عقالن لمحاولة اغتيال ولم تُعرف الجهة المنفذة.
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فــي حيــن أن  ٪8.63منهــم ذكــروا بأنهــم تــعّرضــوا لبعــض المضايقــات واألخطــار مثــل اضطرارهــم إلى الحضــور إلى
الكليــة فــي أوقــات تشــهد اضطرابــات ،وقطع طرق ،وإطالق رصــاص ،مما يجعل التنقل من وإلــى الكلية يحمل درجة من
المجازفة ،إضافة إلى التطاول لفظياً على األساتذة والموظفين من قبل بعض الطالب.
 .5أهم التحديات التي تعيق العملية التعليمية في كلية اإلعالم بجامعة عدن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يبيّن الجدول اآلتي المتوسط الحسابي والنسبة المئوية والترتيب لفقرات أهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية في
كلية اإلعالم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
جدول رقم ()1
اتجاهات الطالب الدراسين إزاء الصعوبات التي
تواجه كلية اإلعالم
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بحســاب املتوســط الحســابي ظهــر أن اتجــاه املوافقــة غلــب ىلع  61مــن أصــل  22مــن عبــارات
املقيــاس .أمــا العبــارات التــي كان االتجــاه فيهــا موافــق بشــدة ،فتمحــورت حــول افتقــار مكتبــة
الكليــة إلــى املراجــع العلميــة الحديثــة .وتــردي البنــى التحتيــة والتجهيــزات مثــل عــدم توفــر
الوســائط التعليميــة التــي تســاعد يف عمليــة التدريــس ،بنســبة تزيــد ىلع  ،٪48وبمتوســط
حســابي .12.4
ويف الترتيــب الثالــث جــاءت ثــاث عبــارات بنســبة مئويــة متســاوية بلغــت  ،٪38وكانــت عــن أن
املناهــج الدراســية قديمــة وال تواكــب التطــورات التكنولوجيــة ،وعــدم توفــر تجهيــزات للتطبيــق
العملــي مــن أســتوديوهات ومعامــل ومختبــرات ،وكذلــك انقطــاع الكهربــاء املتكــرر .يف نتيجــة
تطابــق اتجاهــات الطــاب التــي حصلــت فيهــا العبــارات الخاصــة باملناهــج والتجهيــزات والبنــى
التحتيــة ىلع أىلع قيــم املتوســط الحســابي.
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واألمنيــة ،الــذي أدى إلــى تغيــب بعــض مــن
األســاتذة عــن محاضراتهــم ،وهجــرة البعــض
اآلخــر ،مــع غيــاب الرقابــة التــي تق ّيــم أداء
املوظفيــن.

كمــا وافــق  ٪28ىلع أن املناهــج الدراســية تركز
ىلع الجانــب النظــري أكثــر مــن التطبيقــي ،وأن
تــردي البنيــة التحتيــة للبــاد ونقــص الخدمــات
األساســية مــن ضمــن التحديــات التــي تواجــه
النظــام التعليمــي ،و ٪18ىلع أن تدنــي األجــور
بســبب انهيــار العملــة املحليــة ،مــن التحديــات
التــي تواجــه العمليــة التعليميــة ،وكذلــك
غيــاب برامــج التطويــر املهنــي ألعضــاء هيئــة
التدريــس لتنميــة قدراتهــم ورفــع مســتوى
أدائهــم .وهــذا يتأكــد مــع النتائــج الســابقة يف
أن أغلــب أعضــاء هيئــة التدريــس لــم يلتحقــوا
بــدورات يف تطويــر األداء األكاديمــي واملهنــي.
تليهــا العبــارات املتعلقــة بمحدوديــة القاعــات
الدراســية وعــدم تجهيزهــا ،وعــدم صيانــة
مرافــق الجامعــة بنســبة  ٪8.87و ٪8.67ىلع
التوالــي.
وأبــدى مــا يزيــد ىلع  %47موافقتهــم ىلع أن
عــدم توفــر موازنــة تشــغيلية للكليــة ،وعــدم
وجــود تخطيــط للمناهــج والبرامــج الدراســية
وتقييمهــا وتطويرهــا ،يعــد مــن العوامــل التــي
تعيــق العمليــة التعليميــة يف الكليــة .وكذلــك
كان عامــل غيــاب التخطيط االســتراتيجي وتصور
رؤيــة واضحــة لتحديــد األهــداف والتوجهــات
املســتقبلية .وبنســبة  ،٪6.37ويتفــق هــذا مــع
نتيجــة دراســة محمــد بــا بكــر العــوض عبــد
اهلل 35عــن التحديــات يف الجامعــات الســودانية
ومنهــا غيــاب املنهجيــة التــي تحــدد الرؤيــة
املســتقبلية لتدريــس اإلعــام بالســودان.

أمــا العبــارات التــي كان االتجــاه فيهــا محايــدا،
فتركــزت حــول عــدم انتظــام الكثيــر مــن الطلبة
بالحضــور وتغيبهــم املتكــرر عــن محاضراتهــم،
حيــث إن هنــاك نســبة عاليــة من غيــاب الطالب
لعــدد مــن األســباب منهــا وجــود درجــة مــن
التســيب اإلداري ،وعــدم محاســبة املتغيبيــن
والتســاهل يف إصــدار مذكــرات تلتمــس لهــم
األعــذار وتعطيهــم الحــق يف دخــول االمتحانات
النهائيــة ،أيضــا مــن ضمــن األســباب عــدم التــزام
بعــض األســاتذة بالحضــور املنتظــم ،وتدهــور
الوضــع االقتصــادي وغــاء املعيشــة ،واألزمــات
املتكــررة للوقــود التــي تتســبب يف ارتفــاع
األســعار وعــدم قــدرة الكثيــر مــن الطــاب ىلع
الحضــور واســتخدام وســائل النقــل ،واضطــرار
البعــض منهــم للعمــل إلــى جانــب دراســته،
األمــر الــذي يؤثــر يف انتظامــه يف الدراســة،
والتحاق عدد من الطالب بجبهات القتال.

ويف الترتيب العاشــر وافق  ٪4.07ىلع مشــكلة
النقــص يف الــكادر التعليمــي بالكليــة ،وعــدم
قــدرة الكليــة ىلع اســتقطاب كــوادر جديــدة.
وغيــاب عنصــر متابعــة ســير العمليــة التعليمية
ومراقبــة أداء الطــاب والــكادر التعليمــي .وهــي
مــن املشــكالت التــي تفاقمــت بســبب الحــرب
ومــا نتــج عنهــا مــن تــردي األوضــاع املعيشــية

أيضــا يلحــظ بعــض املمارســات التمييزيــة يف
املعاملــة مــن قبــل اإلدارة العليــا تجــاه أعضــاء
الهيئــة التدريســية ،وعــدم التــزام الكثيــر مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس بالحضــور وتغيبهــم
املتكــرر عــن محاضراتهــم ،وغيــاب عنصــر العمل
الجماعــي بيــن أفــراد الــكادر التعليمــي ،بنســب
مئويــة تراوحــت بيــن  2.76و.%2.56

ومــن ضمــن التحديــات أيضا عــدم تقنيــن عملية
القبــول للطــاب الجــدد ،وينتهــي األمــر كل عــام
إلــى قبــول أعــداد كبيــرة مــن الطــاب تفــوق
الــكادر التعليمــي املتوفــر ،وقلة االهتمــام بعقد
الشــراكات الدوليــة واملجتمعيــة.

 35محمد با بكر العوض عبد اهلل ،مرجع سابق.
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رابعا :النتائج الخاصة باملوظفين اإلداريين
يعمــل يف القســم اإلداري والســكرتارية يف كليــة اإلعــام بجامعــة عــدن  5مــن اإلدارييــن ،موظــف
واحــد فقــط هــو املعيــن رســميًا .أمــا البقيــة فهــم عــدد مــن الطــاب املتخرجيــن ،الذيــن يعملــون
بشــكل تطوعــي دون عقــود عمــل أو مقابــل مالــي ،ويعــود ذلــك إلــى توقــف تعيينــات املوظفيــن
يف وزارة التربيــة والتعليــم منــذ  2011نتيجــة لألحــداث السياســية التــي اندلعــت يف ذلــك العــام،
إضافــة إلــى عــدم وجــود موازنــة تشــغيلية تســمح بعمــل عقــود مــع املوظفيــن الجــدد ولتســيير
العمــل اإلداري ،وتوفيــر االحتياجــات األساســية للقســم ،ويعــد هــذا أيضــا مــن تداعيــات اتخــاذ قــرار
إنشــاء كليــة مســتقلة دون تخطيــط كاف.
وعــن أهــم الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه املوظفيــن أثنــاء عملهــم يف القســم اإلداري وتؤثــر
يف العمليــة التعليميــة ،جــاءت جميــع اإلجابــات أن أكثــر الصعوبــات التــي يعانيهــا املوظفــون
هــي عــدم توفــر األساســيات الالزمــة للعمــل ،ويف مقدمتهــا توفيــر مكاتــب إداريــة مســتقلة مؤثثة
ومجهــزة باملعــدات ،مثــل أجهــزة الكمبيوتــر والطابعــات ،كل هــذا أدى إلــى أن معامــات الطــاب
قــد تتأخــر أليــام لعــدم توفــر أقــل املســتلزمات مثــل الحبــر وأوراق الطباعــة.
كمــا يعانــي القســم مــن عــدم توفــر شــبكة إنترنــت .إضافــة إلــى نقــص الــكادر البشــري ،األمــر
الــذي يشــكل ضغطــا ىلع املوظفيــن الحالييــن ويــؤدي إلــى تأخــر إنجــاز املعامــات اإلداريــة ،يزيــد
مــن ســوء الوضــع انقطــاع الكهربــاء املتكــرر ،وعــدم توفيــر طاقــة بديلــة ،مــا يعنــي تأخــر إنجــاز
العمــل لعــدة أيــام .إضافــة إلــى ســوء التنظيــم مــن قبــل اإلدارة العليــا لعمــادة الكليــة يف عــدم
تحديــد مواعيــد محــددة خاصــة ملعامــات الطــاب اإلداريــةّ ،
وتســهل ىلع املوظفيــن
تنظــم
ّ
وىلع الطــاب إنهــاء معامالتهــم اإلداريــة.
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خالصات ونتائج
اســتعرض البحــث أهــم الصعوبــات التــي تواجــه العمليــة
التعليميــة فــي كليــة اإلعــام بجامعــة عــدن بعــد قــرار
انفصالهــا عــن كليــة اآلداب ،مــن خــال طــرح بعــض
األســئلة عــن هــذه الصعوبــات ،وإلــى أي مــدى توفــر البيئــة
الجامعيــة المتطلبــات الالزمــة لتأهيــل طلبــة اإلعــام ،ومــا
الســبل المقترحــة لتطويــر منظومــة التعليــم اإلعالمــي فــي
الجامعــات اليمنيــة .وذلك بتطبيق منهج المســح ،وباســتخدام
أدوات االســتبانة والمقابلــة مــع العامليــن فــي الكليــة مــن
أكاديمييــن وإدارييــن وطــاب ،وعــدد مــن القيــادات المهنية
فــي بعض وســائل اإلعــام ،والمالحظة الميدانية واســتقراء
الباحثــة للواقــع التعليمــي فــي كليــة اإلعــام بجامعــة عــدن.
وممــا يمكــن اســتخالصه مــن نتائــج البحــث ،أن قــرار
ترفيــع قســم اإلعــام بجامعــة عــدن إلــى كليــة مســتقلة
لــم يكــن قــراراً مدروســاً بمــا يكفــي ،اتخذتــه رئاســة
الجامعــة قبــل ضمــان توفــر األســس األوليــة لهــذا
الكيــان الجديــد ،مثــل رصــد ميزانيــة تشــغيلية خاصــة،
وإنشــاء مبنــى مســتقل للكليــة تتوفــر فيــه اإلمكانــات
والتجهيــزات مــن أســتوديوهات ومعامــل ومكاتــب إداريــة.
 .1أجمــع أغلبيــة الطلبــة علــى أن مناهــج التعليــم تركــز
علــى الجانــب النظــري أكثــر مــن الممارســة العمليــة ،وأنــه
ال تتوفــر فــي الكليــة تجهيــزات للتطبيــق العملــي ،كمــا
أن طــرق التدريــس تعتمــد علــى التلقيــن ،وتفتقــر إلــى
األســلوب الــذي يشــجع الطالــب علــى التفكيــر والنقــاش.
 .2عبّــر الطلبــة عــن مســتوى رضاهــم عــن الواقــع
التعليمــي فــي الكليــة بدرجــة متوســطة ،وعــن عــدم
رغبتهــم فــي مواصلــة الدراســات العليــا فــي الكليــة.
 .3بيّنــت النتائــج تأثيــر الحــرب فــي التحصيــل العلمــي
للطــاب ،بســبب تدهــور األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة
ممــا اضطــر الكثيــر منهــم للبحــث عــن عمــل إلــى جانــب
دراســته ،ونتيجــة لألزمــات المســتمرة فــي الخدمــات
األساســية ،والنقص في مشــتقات الوقود وارتفاع أســعارها،
ممــا أثّــر فــي انتظامهــم فــي حضــور المحاضــرات.

 .4أكــد مــا يزيــد علــى ثلــث الطــاب المتخرجيــن ،عيّنــة
الدراســة ،أنهــم التحقــوا بعــد التخــرج بــدورات فــي التحرير
المتخــرج مــن
الصحفــي وكتابــة األخبــار ،مــا يعنــي أن
ّ
أقســام وكليــات اإلعــام فــي الجامعــات اليمنيــة مــا يــزال
فــي حاجــة إلــى تدريــب علــى أساســيات الصحافــة.
 .5بيّنــت النتائــج تقصيــر أقســام وكليات اإلعــام في اليمن
فــي تعريــف الطــاب بمتطلبــات ســوق العمــل اإلعالمــي،
فقــد اتفــق أغلــب الطــاب المتخرجيــن علــى عــدم مالءمــة
مــا درســوه مــع الوظائــف اإلعالميــة المتاحــة ،وأنهــم
شــعروا بالفــارق بيــن المعــارف التــي حصلــوا عليهــا فــي
الجامعــة وبيــن مــا يمارســونه فــي عملهــم الصحفــي.
 .6ذكــر غالبيــة الطلبــة المتخرجيــن أنهــم لــم يتعرضــوا
إلــى أي مخاطــر خــال ممارســتهم لعملهــم الصحفــي.
لكــن هــذا ال ينفــي حاجتهــم إلــى التأهيــل فــي جانــب
الســامة المهنيــة ألنهــم يمارســون عملهــم فــي بيئــة غيــر
آمنــة دون امتــاك المعرفــة بمبــادئ الســامة المهنيــة فــي
مناطــق الصــراع ،ممــا يعرضهــم إلــى مخاطــر جســيمة
أقلّهــا الصدمــات النفســية .وقــد أجــاب  97٪منهــم أنهــم لــم
يتلقــوا أي دورات فــي الســامة المهنيــة .وهــذا يــدل علــى
أن الســامة المهنيــة ال تلقــى االهتمــام الــازم ســواء مــن
الجامعــة أو مــن الجهــات المنظمــة للــدورات والتدريبــات
الصحفيــة فــي اليمــن.
 .7مــن نقــاط القــوة فــي النظــام التعليمــي فــي الكليــة التــي
أظهرتهــا النتائــج ،أن النســبة األكبــر مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس هــم مــن الممارســين للعمــل الصحفــي ،وهــذا
يعنــي إدراكهــم لواقــع المتغيــرات فــي العمــل اإلعالمــي،
ويضمــن عــدم معارضتهــم ألي خطــوات لتطويــر المناهــج
وطــرق التدريــس.
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 .8مــن جهــة أخــرى تبيّــن أن أكثــر مــن نصــف
أعضــاء هيئــة التدريــس محــل البحــث ال يملكــون
التأهيــل األكاديمــي الكافــي ،وأن قلــة منهــم فقــط التحقــوا
بــدورات تأهيليــة لتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم األكاديميــة.

ورغــم اتفــاق آراء األغلبيــة مــن عينــة البحــث علــى أن
الخلــل فــي المنظومــة التعليميــة فــي كليــة اإلعــام بجامعــة
عــدن يكمــن فــي أن المناهــج ال تواكــب التطــورات
التكنولوجيــة ،وعــدم توفــر التجهيــزات للتطبيــق العملــي،
فإنــه يمكــن للباحثــة القــول ،مــن خــال اســتقراء الواقــع
التعليمــي فــي الكليــة ،إن الخلــل األساســي يكمــن في عنصر
القيــادة ،وعجــز اإلدارة العليــا للجامعــة عــن وضــع أهــداف
إســتراتيجية للتطويــر ،وعــدم قــدرة اإلدارات المتالحقــة
علــى قســم اإلعــام ســابقاً ،علــى االســتفادة مــن المــوارد
المتاحــة وإدارتهــا بشــكل جيــد ،وتوفيــر مــوارد إضافيــة.

 .10أكــد غالبيــة أعضــاء هيئــة التدريــس أنهــم لــم
يتعرضــوا ألي نــوع مــن المخاطــر أو المضايقــات التــي
قــد تحــدث نتيجــة تدهــور الوضــع األمنــي فــي عــدن.

ومــن ضمــن العوائــق أيضــاً ،الصراعــات الداخليــة بيــن
قيــادات الكليــة التــي عرقلــت التطويــر فــي قســم اإلعــام
ومــا تــزال تقــف عائقــاً أمــام مســتقبل التطويــر فــي الكليــة.

 .11أهــم التحديــات التــي تواجــه الكليــة مــن وجهــة نظــر
أعضــاء هيئــة التدريــس هــي عــدم توفــر الوســائط التعليمية
التــي تســاعد فــي عمليــة التدريــس ،وأن المناهــج الدراســية
قديمــة وال تواكــب التطــورات التكنولوجية ،إضافة إلى عدم
توفــر تجهيــزات للتطبيق العملي ،وتدهــور قطاع الخدمات.

أيضــاً مــن مالحظــات الباحثــة خــال مرحلــة البحــث ،أن
الكثيــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لــم يُظهــر االهتمــام
الكافــي والوعــي بأهميــة البحــث العلمــي ودوره في تحســين
العمليــة التعليميــة ،فقــد أجــاب عــن أســئلة االســتبيان 19
عضــواً فقــط مــن أصــل  .33كمــا أن عــدداً منهــم رفــض
اإلجابــة عــن أســئلة المقابلــة ،ولــم يُظهــر التعــاون الــذي
كان متوقعــاً مــن كادر تعليمــي تجــاه بحــث علمــي يخــص
مؤسســتهم األكاديميــة ،وكل هــذا يعــد مــن ضمــن العوامــل
المؤثــرة فــي جــودة مخرجــات التعليــم فــي كليــات وأقســام
اإلعــام بالجامعــات.

 .9تُظهــر النتائــج أن أغلبيــة أعضــاء هيئــة التدريــس
ليســوا فاعليــن فــي مجــال البحــث العلمــي ،وأن أغلبهــم مــا
يــزال يحمــل لقــب ”أســتاذ مســاعد“ رغــم أن مــدة عملــه فــي
الكليــة تجــاوزت عشــر ســنوات ،وهــذا أدى إلــى نقــص فــي
الدرجات العلمية األعلى مثل ”أســتاذ“ ،و”أســتاذ مشــارك“.

 .12مــن تداعيــات الحــرب التــي أكدتهــا إجابــات
أعضــاء هيئــة التدريــس ،حصــول نــوع مــن االنفــات
ـجع بعــض الطــاب علــى
اإلداري داخــل الكليــة ،ممــا شـ ّ
تجــاوزات مثــل التغيــب عــن المحاضــرات ،والتعــدي
لفظيــاً علــى األســاتذة والموظفيــن دون أن يُتخــذ ضدهــم
إجــراء تأديبــي .كمــا أدت الحــرب إلــى تعطيــل شــراكات
ســابقة ،وصعوبــة عقــد شــراكات مســتقبلية طويلــة األمــد
مــع جهــات داعمــة دوليــة أو إقليميــة فــي ظــل الوضــع
االقتصــادي والسياســي واألمنــي غيــر المســتقر فــي اليمــن.
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التوصيات
 .1نبذ الخالفات الداخلية بين أعضاء الهيئة التدريسية ،وتوحيد الجهود في سبيل
البحث عن حلول للمشكالت.
 .2ضرورة إيجاد مصادر دخل بديلة إلى أن تتوفر ميزانية تشغيلية لتسيير األعمال.
 .3العمل على سرعة تخصيص مبنى مستقل للكلية وتجهيزه ،وتوفير بيئة تعليمية
مجهزة للتطبيق العملي ،ورفد مكتبة الكلية بالمراجع الحديثة.
 .4ربط كلية اإلعالم بالمؤسسات اإلعالمية ،والتنسيق بينهما عند وضع المناهج
والمساقات الدراسية.
 .5عقد ورش دورية لتقييم المناهج وتطويرها بشكل مستمر.
 .6إنهاء حالة التراخي اإلداري وتفعيل مبدأ المساءلة اإلدارية للكادر وللطالب،
لتقييم األداء وتحقيق العدالة.
 .7أن تكون إضافة المساقات الجديدة على أسس علمية ،وأن يوضع توصيف
لمفردات المنهج والمقررات الدراسية.
 .8السعي إلى إشراك أساتذة الكلية في دورات خاصة بالتطوير األكاديمي لتحسين
قدراتهم التدريسية.
 .9رفع الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بأهمية البحث العلمي ،وتشجيعهم على
إعداد األبحاث لتطوير قدراتهم البحثية ،وإلنتاج أبحاث تواكب التطور في تكنولوجيا
اإلعالم ونشرها على نفقة الجامعة.
 .10توثيق العالقات مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية لتوفير التدريب
الميداني للطالب ،وبناء شراكات مع الجهات المجتمعية والمنظمات المعنية بالتطوير
اإلعالمي ،وتنشيط الشراكات التي جمدتها الحرب.
 .11عمل تقنين ألعداد المقبولين لدراسة اإلعالم بفرض شروط أكثر صرامة لتجنب
حدوث فائض في أعداد الخريجين ،وأن تكون اختبارات القبول والمفاضلة في كلية
اإلعالم في توقيت مواز الختبارات القبول في الكليات التطبيقية.
 .12صرف مرتبات أعضاء الهيئة التدريسية بالعملة األجنبية في مواجهة تدهور
سعر صرف العملة المحلية.
 .13مراجعة شاملة لبرنامج الماجستير في الكلية وتصحيح القصور فيه ،وأهم
ذلك االهتمام بالبحث العلمي ،وتدريب الطالب على كيفية إعداد البحوث العلمية في
سنوات البكالوريوس وعدم حصره في مرحلة الدراسات العليا.
 .14إجراء دراسات مستقبلية لتقييم الوضع التعليمي في كلية اإلعالم بجامعة عدن،
والتأكد من مدى ما تحقق من تطوير ،وما نُ ّفذ من مشاريع وبرامج.
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المراجع
المراجع العربية:
 .1ألطــاف رمضــان إبراهيــم” ،مخرجــات التعلــم للبرامــج األكاديميــة فــي جامعــة عــدن :واقعهــا ومأمولهــا مــن وجهــة
نظــر عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام العلميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة المتوقــع تخرجهــم“ ،المجلــة العربيــة
لضمــان جــودة التعليــم الجامعــي( ،األمانــة العامــة التحــاد الجامعــات العربيــة ،صنعــاء ،اليمــن ،العــدد .)2014 ،15
 .2أميــرة محمــد محمــد ســيد أحمــد” ،تصــور مقتــرح لالرتقــاء بمنظومــة التعليــم اإلعالمــي بالجامعــات المصريــة:
دراســة كيفيــة فــي ضــوء مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين“ ،مجلــة البحــوث اإلعالميــة( ،كليــة اإلعــام ،جامعــة
األزهــر ،القاهــرة ،مصــر ،العــدد  ،54ج  ،6يوليــو .)2020
 .3عبــد الرحمــن الشــربجي وســميرة صالــح المطيــري” ،معوقــات حصــول الجامعــات اليمنيــة علــى االعتمــاد األكاديمــي
مــن وجهــة نظــر خبــراء الجــودة واالعتمــاد“ ،مجلــة الدراســات التربويــة واإلنســانية( ،كليــة التربيــة ،جامعــة دمنهــور،
المجلــد  ،13العــدد .)2021 ،4
 .4محمــد الســويد” ،عوامــل توجــه بعــض خريجــي أقســام اإلعــام إلــى العمــل فــي وظائــف غيــر إعالميــة :دراســة
ميدانيــة علــى عينــة مــن خريجــي التخصصــات اإلعالميــة العامليــن فــي وظائــف خــارج نطــاق اختصاصاتهــم األكاديميــة
فــي مدينــة الريــاض“ ،مجلــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة( ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،الريــاض،
المملكــة العربيــة الســعودية ،العــدد )2015 ،38
 .5محمــد بــا بكــر العــوض عبــد اهلل” ،التعليــم اإلعالمــي :التحديــات وضمــان الجــودة :مقاربــة معرفيــة للتجربــة
الســودانية“ ،المجلــة الدوليــة للعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة( ،كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،بيــروت ،لبنــان،
.)2019
 .6محمد سرحان علي المحمودي” ،مناهج البحث العلمي“ ،ط ( 3صنعاء ،دار الكتب.)2019 ،
 .7مطهــر علــي عقيــدة” ،الصــورة الذهنيــة لكليــات وأقســام اإلعــام فــي الجامعــات اليمنيــة لــدى الطــاب الملتحقيــن
بهــا“ ،مجلــة كليــة الفنــون واإلعــام ( ،جامعــة مصراتــة ،مصراتــة ،ليبيــا ،العــدد  ،11ينايــر .)2021
” .8مخرجــات التعليــم الجامعــي وعالقتــه بســوق العمــل والتنميــة“( ،عــن المركــز اليمنــي للدراســات االجتماعيــة
وبحــوث العمــل ،صنعــاء.)2007 ،
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