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    ::::ديباجة الملتقىديباجة الملتقىديباجة الملتقىديباجة الملتقى
 

سمة عالمنا باتت في ظل التحوالت التكنولوجية الهائلة التي   

المعاصر، وتحت وقع االبتكارات المتالحقة شهدت المجتمعات البشرية 

تحوالت وتغيرات جذرية تتضح مالمحها جلية على مستوى التنظيم، اإلنتاج 

  واالستخدام في مختلف القطاعات والمؤسسات.
  

أكثر نضجا عبر الممارسات أصبح المواطنون اليوم أكثرا اتصاال ولقد   

الخطاب المؤسساتي ومع ما أصبح يميز	الشبكة، الجديدة التي تطبعهم عبر

المؤسساتي اليوم أزمة حقيقية يعيش االتصال من ضعف وانعدام للمصداقية

تحول الذي يطبع االتصال في العالم الرقمي، حيث الفي مقابل الطفرة و

على مستوى الممارسات والعالقة البينية وعلى  أضفت الرقمنة تغييرات

فرصة أمام الجماعات المحلية والمؤسسات  شكلمستوى االتصال، وهو ما 

والمنظمات إلجراء هيكلة شاملة وإعادة التفكير في الممارسات االتصالية 

على ضوء التحوالت التي يشهدها االتصال بفضل ثورة وسائل االتصال 

  الرقمية وما أحدثته من تعديل في الممارسات الفردية والمؤسساتية.
  

 ات في تجاهل التحوالت التي فرضتهاال يمكن أن تستمر المؤسس  

الثورة الرقمية لفترة أطول، والتي ولدت تحديات مرتبطة بالمضامين 

والمحتويات والتفاعلية أكثر مما هي مرتبطة بالتكنولوجيا نفسها، فضرورة 

أن يتالءم المضمون مع الوسائط المتعددة أصبح حتميا، واألمر هنا ال يتعلق 

لالطالع على الهاتف الذكي، بل  ي يكون قابلبتكييف موقع الكتروني لك



لتقديم الخدمات  يجب االنطالق من االحتياجات الحقيقية للمواطنين

انعدام الحدود والحواجز اإلدارية لتفعيل أداء هذه  المناسبة والعمل على

 المؤسسات تجاه المواطن.

لبحوث االعالم واالتصال وهو االتصال  أساسي حقل ضمن  

الذي تحتضنه المدرسة الوطنية  الوطني الملتقى يبحث هذا المؤسساتي،

تحوالت االتصال المؤسساتي في ظل تحوالت االتصال المؤسساتي في ظل تحوالت االتصال المؤسساتي في ظل تحوالت االتصال المؤسساتي في ظل  العليا للصحافة وعلوم االعالم في إشكالية:

        والتحديات التي تواجهه.والتحديات التي تواجهه.والتحديات التي تواجهه.والتحديات التي تواجهه.    االتصــــــــال االجتمــــــاعياالتصــــــــال االجتمــــــاعياالتصــــــــال االجتمــــــاعياالتصــــــــال االجتمــــــاعي

  :الملتقىالملتقىالملتقىالملتقى    أهدافأهدافأهدافأهداف

في خضم بحثنا في جوانب وخلفيات إشكالية الملتقى نهدف إلى بلوغ 

  األهداف التالية:

تقصي مصداقية الخطاب المؤسساتي ضمن البيئة الجديدة التي تتسم  .1

بالرقمنة والنشاط االلكتروني وتفاعل الجمهور عبر الشبكات 

االجتماعية، وبالتالي نرصد اإلشكاليات المطروحة ضمن هذا االنتقال 

 وأثره على نشاط المؤسسة مع التخصيص للسياق الجزائري.

آليات النشاط ضمن الشبكات االجتماعية على اعتبار التعرف على  .2

االتصال الدائم للجمهور عبرها ضمن امتياز الوصول المباشر في أي 

 وقت وبأقل تكاليف.

رصد التغير في مهن االتصال، واستشراف ضرورة مواكبة الجزائر لهذه  .3

 التغيرات ضمن اإلطار األكاديمي، التكويني والمهني.

فيذ االستراتيجيات االتصالية الرقمية، وأسس تقديم آليات وضع وتن .4

 تطبيقها والعوائق التي يمكن أن تواجهها.

إبراز أهمية االتصال المؤسساتي عبر شبكات التواصل االجتماعي في  .5

 إطار المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة.

 

        



  : محاور الملتقىمحاور الملتقىمحاور الملتقىمحاور الملتقى

الجديدة، اإلشكاليات : مصداقية الخطاب المؤسساتي في البيئة المحور األولالمحور األولالمحور األولالمحور األول

  والرؤى.

  : آليات التكيف مع المواطن المتصل عبر الشبكة.المحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثاني

  : التغيرات في مهن االتصال في عصر الشبكات.المحور الثالثالمحور الثالثالمحور الثالثالمحور الثالث

االتصال الرقمية، اآلليات، التطبيق  : انتاج وتكييف استراتيجياتالمحور الرابعالمحور الرابعالمحور الرابعالمحور الرابع

  والعوائق.

ي والمسؤولية االجتماعية عبر الشبكات : االتصال المؤسساتالمحور الخامسالمحور الخامسالمحور الخامسالمحور الخامس

 االجتماعية.
  

        شروط المشاركة في الملتقى:شروط المشاركة في الملتقى:شروط المشاركة في الملتقى:شروط المشاركة في الملتقى:

 جب أن تكون المداخالت ضمن محاور الملتقى.ي 

جب أن يكون البحث أصيال، ولم يسبق المشاركة به أو نشره في ي 

 ملتقيات أو مجالت علمية أخرى.

 ).02 يتجاوز عدد المشاركين في المداخلة اثنين (ال 

 14، الحجم )Simplified Arabicصفحة بخط ( 15تجاوز البحث ي ال 

باللغات  12) حجم Times New Romanباللغة العربية وبخط (

 األجنبية (فرنسية وانجليزية).

مع االلتزام باألمانة  APAراعاة الدقة اللغوية والتوثيق بطريقة م 

 العلمية.

رشات محاور وي حالة قبول البحث ضرورة المقدم ضمان عرضه ضمن ف 

 الملتقى.
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  2021أكتوبر  27 تاريخ انعقاد الملتقى:

  :المراسالتالمراسالتالمراسالتالمراسالت

المنسق العام للملتقى االلكتروني الخاص بلبريد توجه كافة المراسالت إلى ا

  Lilia.boucedjra@yahoo.fr الدكتورة بوسجرة ليليا:
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