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نظمته جامعة قطر بحضور نخبة من الخبراء واملختصني  
 املنتدى اإلعالمي يناقش أثر شبكات

 التواصل االجتماعي 

   غنوة العلواني 

نظم قسم اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم في جامعة قطر؛ 

املنتدى اإلعالمي الثالث تحت عنوان  «شبكات التواصل 

االجتماعي والتغيير»، وقد ناقش املنتدى انتشار شبكات 

الثالثة  األلــفــيــة  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ضــمــن مجتمعات 

رت في بنيات 
ّ
رات التي أث

ّ
ى إلى العديد من التغي

ّ
والذي أد

خت عبر آالف 
َّ

التواصل االجتماعي اإلنساني، التي ترس

السنني. 

وقــال الدكتور نــور الدين املــيــالدي، رئيس قسم اإلعــالم: 

ناقش املنتدى قضايا مختلفة بخصوص دور شبكات 
ُ
«ي

ــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي الــتــغــيــيــر، فــفــي زمـــن وصلت  ال

ن وسائط 
ّ
إلــى مستوى مك التكنولوجية  الــتــطــورات  فيه 

الجغرافيا والزمن والتأثير  التواصل من اختراق حــدود 

الــدول؛  العالقات بني  في املجتمعات واملؤسسات وحتى 

بـــات بــديــهــيــا تــنــاول املــوضــوعــات املــســتــحــدثــة بــالــدراســة 

والتحليل والنقاش، خاصة القضايا املستجدة في املنطقة 

لدولة  ومــن ضمنها دور وســائــل اإلعـــالم فيما يحصل 

قطر من طرف دول الحصار خالل السنة املاضية». 

وأضاف ميالدي: لقد تناول املحاضرون قضايا مختلفة، 

الــبــديــل، ودور  الــجــديــد، واالعــــالم  كمفهوم ودور اإلعـــالم 

شبكات التواصل في مساندة العملية التعليمية، شبكات 

ــة قــطــر، بــاإلضــافــة  ــ ــتــواصــل االجــتــمــاعــي وحـــصـــار دول ال

التغيير االجتماعي والبناء  الشبكات فــي  إلــى دور هــذه 

املجتمعي».

وتضّمن برنامج املنتدى الذي أداره الدكتور جمال الرزن، 

أربعة محاور، هي  التدريس بقسم اإلعــالم؛  عضو هيئة 

رات االجتماعية الناجمة عن إدمان شبكات التواصل 
ّ
التغي

االجـــتـــمـــاعـــي، وآفـــــــات شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 

ومــســتــقــبــل املــمــارســة اإلعـــالمـــيـــة، وتــوظــيــف الــحــكــومــات 

لــشــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وتـــجـــارب الــشــبــاب مع 

شبكات التواصل االجتماعي.

واشــتــمــل بــرنــامــج املــنــتــدى عــلــى ورقــــة الــدكــتــور عبدالله 

الحيدري، من قسم اإلعــالم بجامعة قطر حملت عنوان: 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي»؛ كما  بــديــل لشبكات  «أي إعـــالم 

الشامي، مــن قسم اإلعــالم  الدكتور عبدالرحمن  شــارك 

الــتــواصــل  بجامعة قــطــر، بــورقــة بــعــنــوان: «دور شــبــكــات 

الــتــعــلــيــمــيــة»، وشـــارك  االجــتــمــاعــي فــي مــســانــدة العملية 

الجزيرة، بورقة  األســتــاذ عبدالحكيم أحمني، من شبكة 

رات االجتماعية الناجمة عن إدمان شبكات 
ّ
بعنوان: «التغي

ــــدم الـــدكـــتـــور مــحــمــد األمـــني  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي»، وقـ

مــوســى، مــن قسم اإلعـــالم بجامعة قــطــر، ورقـــة بعنوان: 

«آفات شبكات التواصل االجتماعي ومستقبل املمارسة 

اإلعالمية»؛ كما شارك األستاذ الدكتور بسيوني حمادة، 

من قسم اإلعــالم بجامعة قطر بورقة بعنوان: «شبكات 

التواصل االجتماعي: هل تعيد بناء املجتمع العربي». 

¶    المتحدثون خالل المنتدى 


