
«عمان األهلية» تأتمر حول «اإلعالم والمجتمع»

 

عمان – الدستور

تعقد جامعة عمان األهلية في الفترة من 1- 3 نيسان المقبل، مؤتمرها العلمي الخامس، الذي تنظمه آلية اآلداب بالتعاون مع برنامج التنمية
االجتماعية واألسرية في جامعة القدس، بعنوان «اإلعالم والمجتمع». 

وفسرت مطوية المؤتمر الهدف من وراء عقد الؤتمر فقالت: مع ازدياد الحراك الشعبي العربي من أجل الديمقراطية و الحرية و التعددية و بناء
دولة المواطنين المدنية، وفي ظل التطورات المتسارعة للثورة المعلوماتية وظهور اإلعالم آمحور رئيس في منظومة المجتمع، و تعاظم أهميته
و تأثيره وخطورته على المجتمعات العربية. وما يلعبه من دور فاعل في تشكيل الوعي واتجاهات الرأي العام نحو القضايا المتعددة والشائكة.
أصبح هناك ضرورة لعقد مؤتمر علمي يقارب موضوع (اإلعالم والمجتمع) بأبعاده االجتماعية والسياسية والتربوية والتشريعية...وغيرها.
في محاولة للبحث عن إجابات ألسئلة هامة تتمحور حول دور اإلعالم آمحرك للمجتمع نحو التغيير. و تشكيل رؤية واضحة لإلعالم في تلمس

دوره نحو إحداث التغيير المطلوب والذي يسعى إلى تطوير المجتمع.

وعن محاور المؤتمر قالت د. حفيظة أحمد مقررة اللجنة التحضيرية: إن المحور األول (اإلعالم والتغيير) يتضمن مجموعة من القضايا منها:
اإلعالم و عالقته بالمجتمع المتغير وواقع التغيير، واإلعالم بين نقل الحدث و التحريض عليه و صنعه، ودور اإلعالم في بناء الفرد و المجتمع

و الدولة، وإعالم التغيير بين الفضائيات و وسائط االتصال، أما المحور الثاني فعنوانه «اإلعالم و التشريعات» وتندرج تحته القضايا التالية:
البيئة التشريعية: ضمان للسلطة أم حماية لحرية اإلعالم، واإلعالم بين أخالقيات المهنة و حرية التعبير أو (ميثاق شرف اإلعالم بين النظرية

و التطبيق)، ومدى توافق الخطط الدراسية في آليات اإلعالم و الواقع، والبرامج اإلعالمية بين حاجة المتلقي وسياسة المحطة اإلعالمية. 

أما المحور الثالث فجاء بعنوان «اإلعالم و السلطة» وتدرس فيه موضوعات عدة منها: إشكالية العالقة بين اإلعالم والسلطة، واإلعالم وتشكيل
الرأي العام، ونجوم اإلعالم بين الرقيب الذاتي والرسمي، ودور اإلعالن في اإلعالم. وتناول المحور الرابع المعنون (اإلعالم و العولمة) دور
الصورة في اإلعالم، والعالقة بين اإلعالم و الثقافة و التربية، واإلعالم و المرأة، ومستقبل اإلعالم الورقي أمام هجمة اإلعالم اإللكتروني. 

في حين أن المحور الخامس خصص حول (اإلعالم والمسؤولية المجتمعية) والذي سيرآز على دور اإلعالم في تنمية اإلحساس بالمسؤولية
المجتمعية لدى المواطنين و الهيئات والمؤسسات المختلفة، ونصت تعليمات المشارآة في المؤتمر على إرسال ملخص في أحد المحاور السابقة
قبل شباط القادم ثم إرسال البحث آامًال في موعد أقصاه 25 من شباط القادم، آي يتسنى للجنة العلمية من تحكيمة، ليصار إلى نشره في آتاب،
وقد تألفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر من د. عزمي منصور رئيسا للمؤتمر، ود. حفيظة أحمد مقررة اللجنة، ود. عبد الحميد الكردي ود. أحمد
البالصي عضوين في اللجنة من جامعة عمان األهلية، ود. عماد اشتية ود. ثامر سهيل ولوسي حشمة أعضاء في اللجنة من جامعة القدس

المفتوحة.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر الذي سيعقد في رحاب جامعة عمان األهلية عدد آبير من الباحثين واإلعالميين من داخل األردن وخارجه
بأوراق بحثية وشهادات تغني هذا الموضوع. 

التاريخ : 2012-02-22


