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السلوكيات و والرقمية التقليدية  اإلعالم وسائل  استخدامات مرآة  الحجر الصحي في : اتصال األزمات

 االتصالية 

                                                                                   

 دوراتللحياتنا اليومية وفقًا  اني يحددومكاطار زماني ب مع وسائل االعالم في تعاملنا بشكل عام وعادة نحن عالقون 

 االتصاليتحتل وسائل اإلعالم مكانًا بارًزا في مجالنا  اعندم الذروة االتصاليةاوقات على النقيض من الموسمية الروتينية 

 متحولةهذا الوقت العادي ، يتكون من لحظات وأماكن اجتماعية و خالل المناسبات الرمضانية واالحتفالية الدينية وغيرها. 

 وتسمح لنا بالتعرف على  وسائل االتصال استخدام   يتم في اطارها  مثل المنزل ، وأماكن العمل ، وأماكن الترفيه والتسلية ،

وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصاالت  على  ة االجتماعية والثقافية التي ينتمي إليها ، وكذلكالمجموععلى ، و لها  المستخدم

  للتواصل بصفة فردية او جماعية التي يستخدمها 

وعواقبه على المجتمع إلى زمان آخر ، مختلف تماًما عن الزمان العادي والدوري  الكورونا  وباء قد دفعنا تفشيو

. إدغار مورين على حدّ تعبيرمليء بالشكوك  وهو تصوره أو يمكن التنبؤ به لم يكن من استثنائي إنه زمن . والديناميكي

يمنحنا هذا  و المدى الطويل. كوكبيا علىكتسي بعدا ت ازمةفي نعيش  أصبحنااإلجباري خالل الحجر الصحي المعمم و

شيوًعا في هذه  وأساليبه أكثر طرق االتصال حول ومجتمعنا ، والعالم من حولنا   أنفسنا،لمساءلة "الوضع المتأزم" الفرصة 

على تكوين رؤية مستقبلية.  قادًرينكون نفرصة إللقاء نظرة ناقدة على الماضي لكي »تمثل االزمة واصبحت  الفترة. 

سبب جديدة للقرب  والتواصل العاطفي وت لبأشكامحددة الحبس المفروض علينا  ت حياتنا االجتماعية خالل هذا  واصبح

صبح مكان فا في االوقات العادية  لإلعالمتواصلنا االجتماعي التي كانت  متنقلة في استعمالنا  لفي تغيير اشكا هذا الحبس

يسعى  االجتماعية والتكنولوجية وموارده المعيشية  ظروفه وفقكل واحد منا ، ل جديدة  تصاليةسلوكيات امحددا ل  الحجر 

تكون أحيانًا  غير متوقعة قد تصال االخاص" باستخدام أشكال  مجالهإلى "تأثيث" "  افي اطاره . 

محاور  وفق ثالثةخالل الوباء  واشكال االتصاالت أنظمة جدت في التحوالت التيلتحليل  ابحاثكم المقترحةيمكن صياغة و

 رئيسية

ر الصحيأثناء الحج شروط اإلنتاج اإلعالمي االول /التحوالت فيالمحور   

وجه الخصوص منها علىنذكر  من المجاالت البحثية البحثي العديدمحور هذا اليمكن أن يشمل   

: فرصة الستعادة الجماهير الضائعةمواجهة الوباءفي اإلعالم العام - -  

: المطبوعةالتحول إلى النسخة اإللكترونية للصحف - -  

وما إلى ذلك(  االفتراضي،التحديات التحريرية )المؤتمر التحريري    

وما إلى ذلك( بعد،ات االتصال وتطبيقات العمل عن تقنيوالتقنية )   

( الطباعة والنشرتكاليف  راجعتتللصحف انجّر عنه توقف اإلعالنات وفي المقابل توقف المبيعات بالنسبة واالقتصادية )   

دراسات حالة من عينة من الصحف التونسية   

لتحقق من ل الخاضعة للحجر المواصفات الصحفية المهنية من حيث العمل الصحفي الميدانالصحافة " تتوفر فيهل  -

الحكومي التبعية لالتصالوتخفيف  الخاصة ، المصادرعلى  واالعتماداألخبار   



المسح االجتماعي لعينة من الصحفيين في  : الجديدة: الخبرة والتكيف واالستخدامات الخاضعون للحجر الصحفيون  -

لعمل عن بعدوضع ا  

 

  المحتوى اإلعالمي أثناء الوباء التحوالت فيالمحور الثاني / 

  : البحثية التالية المحور المجاالت يشمل هذا ان يمكن

شبكات التواصل االجتماعي بما فيهاتحليل محتويات الوسائط السمعية والبصرية واإللكترونية المختلفة -  

بين  كورونا ومجاالت المواجهة التغطية اإلعالمية لوباء األخالقية في االجتماعية، األمنية، السياسية، الطبية، قراءاتال-

المجتمع المدني والمنظمات المهنية  والخبراء  ولحكومة مثل ا الجهات الفاعلة  

-حجر الصحي بما في ذلك الجديدة في وسائل اإلعالم أثناء ال وظائف االتصال  

الحوكمة الرشيدة من خالل  لضمان دور مكافحة الفساد في وسائل اإلعالم: إلى أي مدى أنجزت وسائل اإلعالم مهمتها  -

التخزين غير المشروع للمنتجات األساسية ،عن  الكشف عن ممارسات الفساد وتضارب المصالح وزيادات األسعار و  

- المتعلقة بالوباء واالخبار المزيفةاالعالمي دور ال  

  للتوعية الطبيةالدور التربوي  -

ن المهمشينووالالعب النجوم الصاعدون الوباء:  لإلعالم خاللالجدد  الفاعلون -  

وغيرهم.الدور الذي يلعبه الصحفيون السمعيون البصريون للتحدث عن الوباء؟ شخصية الخبير و المؤرخ والطبيب    

ي أثناء الوباءواألخالقية في المحتوى اإلعالم الخروقات القانونية -  

الحجر الصحيظروف االستقبال واستخدام وسائل اإلعالم أثناء  التحوالت فيالمحور الثالث /   

 يمكن أن يتضمن هذا المحور المرتبط بجماهير الوسائط واستخداماتها اإلعالمية محاور البحث التالية

  بالحجر الصحي من الفاعلين  االتصاليين واماكنه واوقاته وظروفه  أشكال االتصال المعينة المرتبطة-

؟ اإللكترونية واإلذاعة أثناء النهار والتلفزيون ليالً  الصحافة , الصحيية خالل الحجر وسائل اإلعالمالزمن -  

؟ في أي زمن تحديدا . أي وسائط   

اعية أشكال التفاعالت التي يمكن أن تظهر بين وسائل اإلعالم والشبكات االجتم . 

وللخروج من العزلة ومع االخرين للتعبير عن الذات وعن المشاعر  استخدام الشبكات االجتماعية للتواصل مع "اآلخر"  

 الروزنامة وشروط المشاركة

كلمة يتم فيه طرح اإلشكالية واإلطار النظري والمنهجية وقائمة  033: إرسال ملخص في حدود  0303جوان  03-
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