دراسة

المؤسسة الوحيدة في عدن التي بها تدريب وتأهيل لصحفييها
خرجت درا�سة �إعالمية بخال�صة تفيد �أن الأجهزة الإعالمية التي ا�ستهدفها
ا�ستبيان الدرا�سة التوجد فيها دوائر �أو �أق�سام للت�أهيل ماعدا م�ؤ�س�سة � 14أكتوبر
لل�صحافة و الطباعة والن�شر والتوزيع �،أما بقية الأجهزة مازالت تفكر بهذا الأمر.

8

نبده عن المعهد
تأسس املعهد في  /13سبتمبر 1981/م حتت اسم
(معهد التدريب اإلعالمي )
بداية تأسيس املعهد كان في مبنى املدرسة احلزبية
بخور مكسر  ،حالي ًا كلية اآلداب  ،والكادر الذي عمل
فيه منذ بداية تأسيسه من املدير العام األستاذ عبد
الرحمن خباره وعدد بسيط من املوظفني األساسني
 ،اللذين ساهموا إسهام فعال في تأسيس املعهد
مكون من الزميل نادر إسماعيل والزميالت ذكرى
عبدا لرحمن  ،انهار أن��ور ح��داد ورقية زي��د .وكان
اغلب املوظفني من العنصر النسائي وتوسع عمل
املعهد والتحق فيه عدد من الزمالء والزميالت إال
أن الغالب فيه هو العنصر النسائي حتى اآلن إذ
يشكلن نسبة عالية تقدر بإحدى عشر موظفة من
مجموع املوظفني الكلي الذي يقدر بعشرين شخص .
لم يستقر مقر املعهد في مكان واحد إال انه تنقل في
العديد من األبنية .
لقد هدف إنشاء املعهد للقيام بدورات تدريبية تأهيلية
للعاملني في أجهزة اإلعالم املختلفة والتابعة لوزارة
اإلعالم ،حيث عقدت العديد من الدورات التدريبية
من قبل مدرسي املعهد أو بالتعاون مع أساتذة من
جامعة عدن و خبراء أجانب من أملانيا وروسيا  ،كما
كان هناك تنسيق مع برنامج األمم املتحدة لإلعالم
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العدد  -14-يوليو

العدد  -14-يوليو

لميس /إدارة التحقيقات

وأوضحت الدراسة التي نفذها معهد اإلعالم
للتدريب والتأهيل مبحافظة عدن  ،مؤخر ًا ،
وأعدها وحللها قسم الدراسات والبحوث اإلعالمية
فيه انه وأثناء إعداد هذا العمل ( فكرت) وكالة
سبأ لألنباء بهذا اخلصوص ووضعت التخطيط
والتأهيل اآلن ضمن مهام نائب مدير الفرع بعدن .
وكانت الدراسة ميدانية حول التدريب والتأهيل
لإلعالميني من النوعني العاملني في املؤسسات
اإلعالمية احلكومية ( وكالة األنباء اليمنية سبا
فرع عدن  ،مؤسسة  14أكتوبر للصحافة والطباعة
والنشر ،البرنامج الثاني ( إذاعة عدن ) ،القناة
الثانية ( ميانية ) ولبعض املراسلني الصحفيني في
محافظة حلج ( احلوطة ) .
الدراسة قامت على استبيان قدم ل 200إعالمي
 ،واظهر أن عدد الذين تلقوا دورات تدريبية بلغ(
 )140متدرب منهم  142ذكور بنسبة ( ) % 71و
 58إناث بنسبة (  ) %29في كل هذه الوسائل
اإلعالمية  ،وهم من فئات عمرية تتوزع بني سن 21
عام ًا إلى  58عام ًا  ،وظهر أن أكثرهم من سن -41
 58عام ًا وعددهم  87وبنسبة (  . ) %43’5وان 69
فرد ًا مبستوى ثالث ثانوي  ،وهم األكثرية  ،ثم 66
منهم بكالريوس و 28بدبلوم تخصصي  27 ،منهم
بدرجة ماجستير و 10مبستوى اعدادي  .وجميعهم
من مختلف الكليات واملعاهد ودون ذلك  .وان 155
مشارك حتصلوا على دورات تدريبية  ،بينما  45لم

يحظوا بذلك .

ا لسكاني بعقد العديد من الدورات والورش وكذا القيام
ببعض البحوث والدراسات اإلعالمية  ،أال أن لظروف
خاصة أغلق املعهد لفترة من الزمن  ،وعاود نشاطه من
جديد في 2004/2/14م وحتت اسم جديد وهو احلالي
اآلن ( معهد التدريب والتأهيل اإلعالمي ) بعد صدور
ق��رار جمهوري برقم ()222لسنة 1999م وذل��ك بدمج
معهد خليفة لإلذاعة والتلفزيون بصنعاء ومعهد التدريب
اإلعالمي بعدن .املقر صنعاء وفي عدن فرع للمعهد ويبلغ
عدد املوظفني في املركز والفرع بحوالي  50موظف في
مجاالت مختلفة  .وتوسعت مهامه أالن مع التقدم العلمي
الذي تعتمد علية األجهزة اإلعالمية في زمن االتصاالت
واألقمار الصناعية وتطور عملية الصحافة املكتوبة من
صف وطباعة والى أخره من منظومة العمل اإلعالمي .
 -تشغل املدير العام للمعهد األستاذة أسماء احلمزةمحمد ( بكالريوس صحافة ) من اجلزائر
واغلب األقسام يشغل رئاستها كادر نسائي ماعدا قسم
التدريب والتأهيل يشغله األستاذ عبدا لله بيضاني /
ثانوية عامة.
-إميان محمد عمر رئيس قسم الشؤون املالية  /دبلوماقتصاد  /جامعة عدن.
-أنسام عباس غالم رئيس قسم التفتيش والرقابة /بكالريوس اقتصاد /جامعة عدن.
-ن ��ازك حسن عبد ال �ق��ادر رئ�ي��س قسم احل��اس��وب /بكالريوس اقتصاد /جامعة عدن.
 -ذك��رى ع�ب��دا لرحمن رئ�ي��س قسمشؤون املوظفني  /أولى ثانوي.
 -ل �ب �ن��ى اخل��ط��ي��ب رئ� �ي ��س قسمال� ��دراس� ��ات وال��ب��ح��وث اإلع�ل�ام��ي��ة /
ماجستير صحافة  /روسيا البيضاء

