جملة
حبوث العالقات العامة
معامل التأثير "أرسيف" لعام 2021م = 0.9655

الشرق األوسط

معامل التأثير العربي لعام 2020م = 2.01

دورية علمية محكمة بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة  -السنة العاشرة  -العدد الثامن والثالثون  10 -أبريل 2022م

اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي
▪

استخدام العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في إدارة سمعة شركات االتصاالت في السعودية:
شركات  ،STCوموبايلي ،وزين أنموذ ًجا
أ.د .أسامة بن غازي زين المدني (جامعة أم القرى)
يحيى بن محمد علي مباركي (جامعة جازان)  ...ص9

▪

اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي :كمصدر للمعلومات حول جائحة كورونا
أ.م.د .فؤاد علي حسين سعدان (جامعة صنعاء)  ...ص51

▪

دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي بالقضايا االجتماعية لدى الشباب الجامعي :تويتر نموذ ًجا
أ.م.د .رشا عبد الرحيم مزروع (جامعة أم القرى)
لطيفة علي عون الشريف (جامعة أم القرى)  ...ص91

▪ فاعلية التسويق االجتماعي لقضايا المرأة المصرية عبر مواقع التواصل االجتماعي:
دراسة تطبيقية لصفحة المجلس القومي للمرأة على الفيس بوك
د .هبة هللا صالح السيد صالح (جامعة حلوان)  ...ص131
▪ تأثير األخبار المزيفة  Fake Newsفي وسائل اإلعالم الجديد على الشباب الجامعي وعالقتها بسلوكياتهم
د .حنان كامل حنفي مرعي (جامعة كفر الشيخ)  ...ص169
▪ دور العالقات العامة الرقمية في المؤسسات غير الربحية في التوعية بحقوق اإلنسان الرقمية :صفحة الفيسبوك
للمركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" أنموذجا ً
د .معين فتحي الكوع (جامعة النجاح الوطنية)
حال هاشم أبو حسن (جامعة النجاح الوطنية)  ...ص223
▪ استراتيجيات االتصال الحكومي الرقمي في مملكة البحرين خالل المخاطر :كوفيد 19-نموذ ًجا
د .ميرهان محسن محمد السيد طنطاوي (الجامعة الخليجية)  ...ص263
▪ استخدام شبكات التواصل االجتماعي كأداة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة:
دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعات الحكومية والخاصة
د .رشا سمير محمد هارون (المعهد الدولي العالي لإلعالم  -أكاديمية الشروق)  ...ص297
▪ دور حرب المعلومات على مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الهوية الوطنية للمراهقين
د .سماح بسيوني محمد كتاكت (جامعة طنطا)  ...ص317
)(ISSN 2314-8721
الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية

)(ENSTINET
بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر
رقم اإليداع بدار الكتب2019/24380 :
جميع الحقوق محفوظة APRA @ 2020

الوكالة العربية للعالقات العامة
www.jprr.epra.org.eg

مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

الهيئة االستشارية

))JPRR.ME
دورية علمية محكمة

أ.د .علي السيد عجوة

عدد خاص  -الثامن والثالثون  -السنة العاشرة  10 -أبريل 2022م

مؤسسها
ورئيس مجلس اإلدارة

أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة

)Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria

د .حاتم محمد عاطف

Professor of Mass Communication at the University of Vienna

رئيس EPRA
رئيس التحرير

أ.د .علي السيد عجوة

أ.د .ياس خضير البياتي
أ.د .محمد معوض إبراهيم

تا اإلعالم بجامعة عين شمس
والعميد األ بق لكلية اإلعالم جامعة ينا

رئيس اللجنة اال تشارية بـ EPRA
مساعدو التحرير

أ.د .عبد الرحمن بن حمود العناد

أ.د .محمود يوسف مصطفى عبده
أ.د .سامي عبد الرؤوف محمد طايع

أ.د .شريف درويش مصطفى اللبان

أ.د .جمال عبد الحي عمر النجار
أ.د .عابدين الدردير الشريف

(ليبيا)

أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  -ليبيا

أ.م.د .فؤاد علي سعدان

أ.د .عثمان بن محمد العربي

(السعودية)

أستاذ العالقات العامة والرئيس األسبق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  -جامعة الملك سعود

أ.د .وليد فتح هللا مصطفى بركات

د .نصر الدين عبد القادر عثمان

(مصر)

أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا  -جامعة القاهرة

أ.د .تحسين منصور رشيد منصور

مدير العالقات العامة

(األردن)

أستاذ العالقات العامة وعميد كلية اإلعالم  -جامعة اليرموك

المستشار /السعيد سالم خليل

أ.د .علي قسايسية

(الجزائر)

أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال – جامعة الجزائر 3

سيد أحمد شريف
علي حسين الميهي

أ.د .رضوان بو جمعة (الجزائر)
أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  -جامعة الجزائر

مدققا اللغة العربية

أ.د .هشام محمد عباس زكريا

المراسالت

(السودان)

أستاذ اإلعالم وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة  -العميد السابق لكلية تنمية المجتمع في جامعة وادي النيل بالسودان

أ.د .عبد الملك ردمان الدناني

جمهورية مصر العربية  -الجيزة  -الدقي
بين السرايات –  1شارع محمد الزغبي

أستاذ اإلعالم بجامعة اإلمارات للتكنولوجيا

إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة
جمهورية مصر العربية  -المنوفية  -شبين الكوم
رمز بريدي - 32111 :صندوق بريدي66 :

Mobile: +201141514157
Fax: +20482310073 Tel : +2237620818
www.jprr.epra.org.eg
Email: jprr@epra.org.eg - ceo@apr.agency

(مصر)

أستاذ اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات  -جامعة األزهر

تا مشارك بكلية اال صا
جامعة الشارقة

الجمعية المصرية للعالقات العامة

(مصر)

أستاذ الصحافة – وكيل كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  -جامعة القاهرة

أ.م.د .ثريا محمد السنوسي

التدقيق اللغوي

(مصر)

أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم  -جامعة القاهرة

أ.د .محمد حسن العامري

تا العالقات العامة المساعد في كلية اإلعالم
جامعة عجمان

(مصر)

أستاذ العالقات العامة والوكيل األسبق لكلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -جامعة القاهرة

تا ورئيس قسم العالقات العامة
كلية اإلعالم  -جامعة بغدا

تا العالقات العامة المشارك
كلية اإلعالم  -جامعة صنعا

(السعودية)

أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب  -جامعة الملك سعود

أ.د .رزق سعد عبد المعطي
تا العالقات العامة بكلية اإلعالم واأللسن
جامعة مصر الدولية

(مصر)

أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناء

مديـر التحرير

أ.د .محمد معوض إبراهيم

(العراق)

أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

تا العالقات العامة والعميد
األ بق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة

رئيس اللجنة العلمية بـ EPRA

(مصر)

األ ما مر بة وفقا لتاري

الحصو على رجة

تا جامعي

(اليمن)

حقوق الطبع © الوكالة العربية للعالقات العامة 2022
جميع حقوق الطبع محفوظة.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
للوكالة العربية للعالقات العامة

ال يجـــودو ون الحصـــو علـــى ن ن نطـــي مـــن الناشـــرو ا ـــتيدام ي مـــن المـــوا التـــي
تضـــمنها هـــجل المجلـــةو و ا تنســـانها و قلهـــاو كليـ ـا و جزئيـ ـاو فـــي ي شـــك وبأيـ ـة و ـــيلةو
ـــوا بطريقـــة نلكترو يـــة و ليـــةو بمـــا فـــي لـــ اال تنســـا الفو ـــوجرافيو و التســـجي و
ا ــتيدام ي ظــام مــن ظــم يــزين المعلومــات وا ــترجاعهاو و طبــق جميــع الشــرو واألحكــام
والقــوا ين الدوليــة فيمــا يتعلــق با تهــاك حقــوق النشــر والطبــع للنســية المطبوعــة و اإللكترو يــة.

الترقيم الدولي للنسية المطبوعة

)(ISSN 2314-8721
الترقيم الدولي للنسية اإللكترو ية

)(ISSN 2314-873X
الشبكة القومية المصرية للمعلومات العلمية والتكنولوجية

)(ENSTINET
بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر
رقم اإليداع2019 /24380 :

ولتقديم لب الحصو على هجا اإل ن والمزيد من اال تفســاراتو يرجــى اال صــا بــرئيس مجلــس
ن ارة الجمعية المصرية للعالقات العامة (الوكي المفوض للوكالة العربية للعالقات العامــة علــى العنــوان
اآل ي:
APRA Publications
Al Arabia Public Relations Agency, Egypt, Menofia, Shebin El-Kom
Crossing Sabry Abo Alam st. & Al- Amin st.
Postal code: 32111
Post Box: 66
Or
Egyptian Public Relations Association, Egypt, Giza,
Dokki, Ben Elsarayat -1 Mohamed Alzoghby st. of Ahmed Elzayat St.

بريد نلكترو يceo@apr.agency - jprr@epra.org.eg :
موقع ويبwww.apr.agency - www.jprr.epra.org.eg :
الها ف (+2) 0114 -15 -14 -157 - (+2) 0114 -15 -14 -151 - (+2) 02-376-20 -818 :
فاكس (+2) 048-231-00 -73 :
المجلة مفهر ة ضمن قواعد البيا ات الرقمية الدولية التالية:

جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

Journal of Public Relations Research Middle East
التعريف بالمجلة:
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاثا متخصصة في
العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال ،بعد أن تقوم بتحكيمها من قبل عدد من األساتذة
المتخصصين في نفس المجال ،بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة ،أول جمعية
علمية مصرية متخصصة في العالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية بأكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة).
والمجلة ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة المتخصصة في التعليم واالستشارات
العلمية والتدريب.
o
o

o
o
o
o
o

المجلة معتمدة بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر ،ولها ترقيم دولي ورقم إيداع
ومصنفة دوليا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،كذلك
مصنفة من لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات في مصر.
أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط ،وأول دورية
علمية عربية في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثير العربي Arab Impact Factor
بمعامل تأثير =  2.01بنسبة  %100في تقرير عام 2020م للمؤسسة األمريكية "  NSPنشر العلوم
الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية.
المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام.
تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.
تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفقا لشروط خاصة
يلتزم بها المعلن.
يُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقيات العلمية  -وللباحثين المتقدمين لمناقشة رسائل الماجستير
والدكتوراه.
يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية التي نوقشت ،ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة في
العالقات العامة واإلعالم ،كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة
التدريس.

قواعد النشر:
-

أن يكون البحث أصيال ولم يسبق نشره.
تقبل البحوث باللغات( :العربية ــ اإلنجليزية ــ الفرنسية) على أن يُكتب ملخص باللغة اإلنجليزية
للبحث في حدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبا باللغة العربية.
أن يكـون البحـث في إطـار الموضوعـات التي تهتم بها المجلـة في العالقـات العامـة واإلعالم
واالتصاالت التسويقية المتكاملة.
تخضع البحوث العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم ما لم تكن البحوث قد تم تقييمها من قبل اللجان
والمجالس العلمية بالجهات األكاديمية المعترف بها أو كانت جزءا من رسالة أكاديمية نوقشت وتم
منح صاحبها الدرجة العلمية.
يُراعى اتباع األسس العلمية الصحيحة في كتابة البحث العلمي ومراجعه ،ويُراعى الكتابة ببنط ()14
 Simplified Arabicوالعناوين الرئيسية والفرعية  Boldفي البحوث العربية ،ونوع الخط
 Times New Romanفي البحوث اإلنجليزية ،وهوامش الصفحة من جميع الجهات (،)2.54

-

-

-

ومسافة ( )1بين السطور ،أما عناوين الجداول ( )11بنوع خط .Arial
يتم رصد المراجع في نهاية البحث وفقا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفقا لإلشارة إلى المرجع
في متن البحث وفقا لطريقة  APAاألمريكية.
يرسل الباحث نسخة إلكترونية من البحث بالبريد اإللكتروني بصيغة  Wordمصحوبة بسيرة ذاتية
مختصرة عنه.
في حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسمي بقبول البحث للنشر .أما في
حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسمي وإرسال جزء من رسوم نشر البحث
له في أسرع وقت.
إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط فيلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدال خالل أسبوع من
استالم مالحظات التعديل ،وإذا حدث تأخير منه فسيتم تأجيل نشر البحث للعدد التالي ،أما إذا كان
التعديل جذريا فيرسله الباحث بعد  15يوما من إرسال المالحظات له.
يرسل الباحث مع البحث ما قيمته  2800جنيه مصري للمصريين من داخل مصر ،ومبلغ $550
للمصريين المقيمين بالخارج واألجانب ،مع تخفيض ( )%25لمن يحمل عضوية الزمالة العلمية
للجمعية المصرية للعالقات العامة من المصريين والجنسيات األخرى .وتخفيض ( )%25من الرسوم
لطلبة الماجستير والدكتوراه .وألي عدد من المرات خالل العام .يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم
من قبل اللجنة العلمية.
يتم رد نصف المبلغ للباحثين من داخل وخارج مصر في حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم
بعدم صالحيته للنشر بالمجلة.
ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى.
ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )40صفحة  –A4في حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ  30جنيها
مصريا للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب.$10
يُرسل للباحث عدد ( )2نسخة من المجلة بعد نشر بحثه ،وعدد ( )5مستلة من البحث الخاص به.
ملخص رسالة علمية (ماجستير)  500جنيها للمصريين ولغير المصريين .$150
ملخص رسالة علمية (الدكتوراه)  600جنيها للمصريين ولغير المصريين  .$180على أال يزيد
ملخص الرسالة عن  8صفحات.
ويتم تقديم خصم ( )%10لمن يشترك في عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة .ويتم إرسال عدد
( )1نسخة من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدولي.
نشر عرض كتاب للمصريين  700جنيه ولغير المصريين  ،$300ويتم إرسال عدد ( )1نسخ من
المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدولي السريع .ويتم تقديم خصم ( )%10لمن
يشترك في عضوية زمالة الجمعية المصرية للعالقات العامة.
بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر  600جنيه ،ومن خارج مصر
 .$350بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولية من داخل مصر  1200جنيها ومن خارج مصر $450
بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
جميع اآلراء والنتائج البحثية تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات
العامة أو الوكالة العربية للعالقات العامة أي دخل بها.
ت ُرسل المشاركات باسم رئيس مجلس إدارة المجلة على عنوان الوكالة العربية للعالقات العامة -
جمهورية مصر العربية  -المنوفية  -شبين الكوم  -تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين،
رمز بريدي – 32111 :صندوق بريدي ،66 :واإليميل المعتمد من المجلة ،jprr@epra.org.eg
أو إيميل رئيس مجلس إدارة المجلة  ceo@apr.agencyبعد تسديد قيمة البحث وإرسال صورة
اإليصال التي تفيد ذلك.

االفتتاحية
منذ بداية إصدارها في أكتوبر ـ ـ ديسمبر من عام 2013م ،يتواصل صدور أعداد المجلة بانتظام،
عددا متتابعين ،تضم بحوثًا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين
ليصدر منها سبعة وثالثون ً
وباحثين من مختلف دول العالم.
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط
ـ ـ وهي تصدر بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية
بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة) ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة ـ ـ وجد فيها
األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق
العربي ،وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول ،وكذلك من
تحصلت المجلة على أول معامل تأثير عربي ) (AIFللدوريات العلمية
خالل موقعها اإللكتروني .فقد
َّ
محتوى
العربية المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر
ً
باللغة العربية بمعدل =  1.34في عام 2016م ،ومعدل  2.01في عام 2020م ،والمعامل تابع لمؤسسة
النشر األمريكية العالمية ) )NSPدار نشر العلوم الطبيعية  Natural Publishing Sciencesواتحاد
الجامعات العربية .وكذلك نجحت المجلة في الحصول على معايير اعتماد معامل "أرسيف "Arcif
معيارا ،وصنفت المجلة في عام 2021م ضمن الفئة
المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31
ً
"األولى  "Q1على المستوى العربي وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير= .0.9655
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى
للجامعات في مصر ،والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها
بـ ( )7درجات من ( .)7وأصبحت المجلة متاحة على قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" ،وكذلك
أصبحت المجلة ضمن قائمة المجالت العلمية المحكمة التي تصدر باللغة العربية المستوفية لمعايير
االنضمام لقواعد البيانات العالمية ،والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى.
حاليا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية - EBSCO HOST( :دار المنظومة
والمجلة مفهرسة ً
 العبيكان  -معرفة).وفي العدد الخاص الثامن والثالثين من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا

خاصا حول" :اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي" يضم بحوثًا ورؤى علمية لألساتذة
عددا
المجال ً
ً
المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين ،مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء
هيئة التدريس للتقدم للترقية ،أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير.

ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة بالعدد "الثامن والثالثين" من المجلة ،نجد من السعودية

مشتركا تحت عنوان" :استخدام العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في إدارة سمعة شركات
بحثًا
ً
أنموذجا" ،وهو مقدم من :أ.د .أسامة بن
االتصاالت في السعودية :شركات  ،STCوموبايلي ،وزين
ً

غازي زين المدني ،من جامعة أم القرى ،يحيى بن محمد علي مباركي ،من جامعة جازان.

أما أ.م.د .فؤاد علي حسين سعدان ،من اليمن ،من جامعة صنعاءَّ ،
فقدم بحثًا بعنوان" :اعتماد
الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي :كمصدر للمعلومات حول جائحة كورونا".
قدمت كل من :أ.م.د .رشا عبد الرحيم مزروع ،من مصر ،لطيفة علي عون
ومن جامعة أم القرىّ ،
مشتركا بعنوان" :دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي
الشريف ،من السعودية ،بحثًا
ً
نموذجا".
بالقضايا االجتماعية لدى الشباب الجامعي :تويتر
ً
قدمت دراسة تطبيقية لصفحة المجلس
أما د .هبة صالح السيد صالح من جامعة حلوان ،من مصرّ ،
القومي للمرأة على الفيس بوك بعنوان" :فاعلية التسويق االجتماعي لقضايا المرأة المصرية عبر مواقع
التواصل االجتماعي".
َّ
وقدمت د .حنان كامل حنفي مرعي من جامعة كفر الشيخ ،من مصر ،بحثًا بعنوان:

"تأثير األخبار المزيفة  Fake Newsفي وسائل اإلعالم الجديد على الشباب الجامعي وعالقتها
بسلوكياتهم".
مشتركا من جامعة النجاح الوطنية لـ د .معين فتحي محمود الكوع ،وحال
ومن فلسطين نجد بحثًا
ً
هاشم أبو حسن ،تحت عنوان" :دور العالقات العامة الرقمية في المؤسسات غير الربحية في التوعية
بحقوق اإلنسان الرقمية :صفحة الفيسبوك للمركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي (حملة) أنموذجاً".
ومن الجامعة الخليجية بالبحرينَّ ،
قدمت د .ميرهان محسن محمد السيد طنطاوي ،من مصر ،بحثًا
بعنوان" :استراتيجيات االتصال الحكومي الرقمي في مملكة البحرين خالل المخاطر :كوفيد 19-نموذ ًجا".
بينما َّ
قدمت د .رشا سمير هارون ،من المعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق ،من مصر،
دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعات الحكومية والخاصة بعنوان" :استخدام شبكات التواصل
االجتماعي كأداة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة".
أخير من جامعة طنطاَّ ،
قدمت د .سماح بسيوني محمد كتاكت ،من مصر ،بحثًا بعنوان" :دور
و ًا
حرب المعلومات على مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الهوية الوطنية للمراهقين :كوفيد19-
نموذجا".
ً
وهكذا فإن المجلة ترحب بالنشر فيها لمختلف األجيال العلمية من جميع الدول .ومن المعلوم
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت
العلمية.
أما البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للترقي للدرجة األعلى والطالب
المسجلين لدرجتي الدكتو اره والماجستير فتخضع جميعها للتحكيم من ِقَبل األساتذة المتخصصين.
وجميع هذه البحوث واألوراق العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة التي
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل
النشر.
آخر ندعو هللا أن يوفقنا إلثراء النشر العلمي في تخصص العالقات العامة بشكل
أخير وليس ًا
و ًا
خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.
وهللا الموفق،

رئيس تحرير المجلة
أ.د .علي عجوة

دور العالقات العامة الرقمية يف املؤسسات غري الرحبية يف التوعية حبقوق
اإلنسان الرقمية :صفحة الفيسبوك للمركز العربي لتطوير اإلعالم
االجتماعي "محلة" أمنوذجا

إعداد
(*)

د .معين فتحي محمود الكوع
(**)
حال هاشم أبو حسن

(*) أستاذ العالقات العامة المساعد بقسم العالقات العامة واالتصال في كلية الدراسات العليا  -جامعة النجاح الوطنية بفلسطين.
)**( حاصلة على درجة الماجستير من برنامج العالقات العامة المعاصرة  -جامعة النجاح الوطنية بقلسطين.

العدد االخاص /الثامن والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
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دور العالقات العامة الرقمية في المؤسسات غير الربحية في التوعية بحقوق
اإلنسان الرقمية :صفحة الفيسبوك للمركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي
"حملة" أنموذجا
د .معين فتحي محمود الكوع
moeen.Koa@hotmail.com
جامعة النجاح الوطنية

حال هاشم أبو حسن
hala.abohasan@gmail.com

ملخص:

جامعة النجاح الوطنية

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى دور العالقات العامة الرقمية في المؤسسات غير الربحية الحقوقية
في توعية الجماهير في حقوقهم الرقمية ،وقد اتخذت حالة مؤسسة المركز العربي لتطوير اإلعالم

االجتماعي "حملة" نموذجاً للدراسة ،ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي،
وأداة تحليل المحتوى لتحليل محتوى صفحة "الفيسبوك" للمركز وفقاً لنظرية ترتيب األولويات خالل الفترة

الزمنية الممتدة من تاريخ  6نيسان /أبريل 2021م إلى  21حزيران /يونيو 2021م والتي تمثل فترة

وشهر بعدها .بينت النتائج أن المركز ركز على المحتوى التوعوي بشكل رئيس
ًا
وشهر قبلها
ًا
أحداث أيار
بنسبة  ،%44فيما بلغت نسبة األخبار  %8فقط .وتمثلت المواضيع التي أبرزها مركز "حملة" ب ـ ـ ـ11
موضوعاً ،كان أهمها :انتهاك المحتوى الرقمي الفلسطيني ،وتضييق وسائل التواصل االجتماعي ورقابة

الحكومات الرقمية على الفلسطينيين ()%25.9؛ والسالمة الرقمية واألمان الرقمي لألطفال والشباب

()%23.9؛ تحسين األداء الرقمي للنشطاء الفلسطينيين والمناصرة عبر اإلنترنت ()%10.4؛ وخطاب
العنف والتحريض العنصري والكراهية ضد الفلسطينيين ( .)%8.4أما التوعية بالحقوق الرقمية فقد
حصلت على ( )%7فقط؛ حيث جاء موضوع التوعية بالحق في المساواة وعدم التمييز بالمرتبة األولى
بنسبة  %4من حجم المنشورات و %57من الحقوق العشرة التي تم تحليلها .وجاء تركيز مركز "حملة"

على التوعية بالحق في الوصول لإلنترنت والحق في الخصوصية بالمرتبة الثانية ،حيث حصل هذان

الموضوعان على ما نسبته  %1.5من تكرار الموضوعات لكل منهما و %21.5من تكرار الحقوق الرقمية

لكل منهما .أما التوعية بالحقوق اآلتية :الحق في حرية التعبير عن الرأي ،والحق في التحرر من الرقابة
على اإلنترنت ،والحق في محو البيانات ،والحق في تقييد المعالجة ،الحق في التشفير ،والحق في أن

تكون على علم ،وحق االعتراض ،وحق الوصول إلى اإلنترنت؛ فلم تستحوذ على اهتمام المركز خالل

فترة التحليل ،حيث لم يحصل أي حق من هذه الحقوق على أي تكرار .وعليه أوصت الدراسة بضرورة
تنظيم مركز "حملة" لحملة توعية مختصة بالحقوق الرقمية ،وبخاصة الحقوق التي لم تحصل على أي

تكرار.

الكلمات المفتاحية :مركز حملة ،تحليل المحتوى ،نظرية ترتيب األولويات ،الفيسبوك ،الحقوق الرقمية.
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د .معين الكوع – حال أبو حسن " :دور العالقات العامة الرقمية في المؤسسات غر الربحية في التوعية بحقوق اإلنسان الرقمية"
"

مقدمة:

"

تعــد العالقــات العامــة جــزًءا مه ًمـا مــن هيكــل كــل مؤسســة ،ولهــا تـ كير كبيــر علــى اســتراتيجية األداء
فيهــا ،حيــث تهــدف بشــكل رئــيس إلــى تكــوين صــورة ذهنيــة مناســبة حــول المنظمــة لــدى جمهورهــا الــداخلي

(الم ــونفين) وجمهوره ــا الخ ــارجي (عام ــة الن ــاا) ،وتحقي ــق التف ــاهم المش ــترك م ــع مختل ــف الجم ــاهير .وق ــد
ت ازيـ ــدت أهميـ ــة العالقـ ــات العامـ ــة نتيجـ ــة لضـ ــغوة البي ـ ــة المحيطـ ــة بالمنظمـ ــة بغـ ــرض تحسـ ــين العالقـ ــات

واالتصــاالت بــين المنظمــة وجماهيرهــا ،وأصــبم هنــاك اهتمــام كبيــر لــدى قمــة الهــرم اإلداري فــي المنظمــات

بالعالقات العامة باعتبارها جزءاً ال يتج أز من االستراتيجية األدائية للمنظمة ،حيث تسهم بصـورة فعالـة فـي
تحقيق األهداف الترويجية والتوعوية (.)Carden, 2013, p. 686

إن التط ــورات الت ــي أحدكته ــا الث ــورة التكنولوجي ــة ف ــي اس ــتخدامات العالق ــات العام ــة ،وم ــا منحتهـ ــا

مـ ــن قيم ـ ــة كبي ـ ـرة ومرونــة عاليــة ،وكق ـ ــة أهبــر لــدى الجمهــور أحــدكها االتصــال فــي اتجــاهين نتيجــة انتشــار
وسائل التواصل االجتماعي والتفاع ــل مع المس ــتخدمين ،نهر مصطل ــم حدي ــث ف ــي علم العالق ــات العامة

ـور مـ ــن العامليـ ــن للعالقـ ــات
أطلق علي ــه العالقات العامة الرقمي ــة الـذي يتطلـب فهمـاً عميًقـا واضح ــًا وتصـ ـ ًا
العام ــة واالدارة العليا بتوني ــف تقنيات االتص ــال الحديث ــة ف ــي عمل العالق ــات العام ــة وتوجيه الرأي العـام،
وتحسـ ــين الصـ ــورة ،أو بنائهــا التـ ــي تحتاجهـ ــا المؤسســات فــي عملهــا ،وبــذلت توجهــت المؤسســات إلــى بنــاء

اســتراتيجيات عالقــات عامــة رقميــة والتــي يعتمــد نجاحهــا علــى إقامــة عالقــات مفيــدة للطـرفين أي المؤسســة
والجمهور (.)Soylu, 2018, p. 38
لع ــل م ــن أه ــم الون ــائف الت ــي تق ــوم به ــا العالق ــات العام ــة وبخاص ــة ف ــي المؤسس ــات غي ــر الربحي ــة
والمجتمعية ،هي التوعية حول مواضيع معينة في إطـار نشـاة المؤسسـة ومجـال عملهـا ،وهنـا تبـرز أهميـة

العالقــات العامــة الرقميــة فــي تشــكيل وعــي الجمهــور مــن خــالل حمــالت هادفــة .وفــي هــذا اإلطــار ،تبحــث
الد ارس ــة الحالي ــة ف ــي فلي ــة توني ــة العالق ــات العام ــة للمرك ــز العرب ــي لتط ــوير اإلع ــالم االجتم ــاعي "حمل ــة"

وتحديدا فيسـبوك فـي تشـكيل خطـاب توعـوي بمضـامين الحقـوق الرقميـة مـن
لمنصات التواصل االجتماعي
ً
خالل صفحتها على "الفيسبوك".

يعد مركز "حملة" مؤسسة أهلية غير ربحية تعمل على مناصرة الحقوق الرقمية الفلسطينية بهدف

الوصول إلى فضاء رقمي فمن وعادل وحر ،من خالل برامج تثقيفية وتدريبية ،وإصدار دراسات وأبحاث

حول النشاة الرقمي ،والحقوق الرقمية واألمان الرقمي ،وتخطيط وإدارة حمالت المناصرة المحلية والدولية

(حملة2021 ،م) .وعلى الرغم من أن من أهداف المركز هو مناصرة الحقوق الرقمية الفلسطينية ،إال أنه

ال توجد دراسات حتى اآلن تبين الدور الذي تؤديه العالقات العامة في هذا المركز في تشكيل خطاب

توعوي في قضايا الحقوق الرقمية ،وهو ما تسعى إلى تبيانه هذه الدراسة.
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مشكلة الدراسة:
أهثــر مــن نصــف ( )%55مــن رســائل وســائل التواصــل االجتمــاعي تهــدف إلــى اإلعــالم أو اإلخبــار،

حيــث تشــمل الف ــات ضــمن هــذه الونيفــة إبــالح أصــحاب المصــلحة بحقــوق اإلنســان والتشـريعات ،وبالتــالي
تضــطلع ونيف ــة بعــض المؤسس ــات غيــر الربحي ــة والتوعوي ــة باســتخدام وس ــائل التواصــل االجتم ــاعي لنش ــر

المعلومـ ـ ــات حـ ـ ــول حقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان والتش ـ ـ ـريعات فـ ـ ــي البلـ ـ ــدان األخـ ـ ــرى أهثـ ـ ــر مـ ـ ــن أي ونيفـ ـ ــة أخـ ـ ــرى

( .)Rodriguez, 2016وعلـى الـرغم مـن ذلـت يـرى 2012( Lovejoy and Saxtonم) أن الهــدف
الوحيد للرسائل التي تصدر عـن هـذه المؤسسـات هـو اإلعـالم ،ولـيس لهـا جـدول أعمـال كـانوي ،أي أنهـا ال
تساهم في ترتيب أولويات الجمهور.

وعليــه تبــرز مشــكلة الد ارســة بــالتعرف علــى دور العالقــات العامــة الرقميــة بصــفتها مفهوم ـاً حــديثاً
يستخدم في المؤسسات الفلسطينية في تشكيل وعي الجماهير للحقوق الرقمية من خالل ترتيب األولويـات.
ففي نـل تنـامي اهتمـام العديـد مـن الد ارسـات باسـتخدام اإلنترنـت واإلعـالم االجتمـاعي فـي مجـال العالقـات

العامة ،وفي ضوء التطـورات التكنولوجيـة والرقميـة التـي أفرزتهـا كـورة المعلومـات واالتصـاالت والتـي أفـادت
منه ــا مختل ــف المؤسس ــات ،ب ــل وأحـ ــدكت تغييـ ـرات جذري ــة ف ــي العديـ ــد م ــن وس ــائل االتص ــال ،ومنهـ ــا إدارة

العالقــات العامــة فــي المؤسســات الفلســطينية ،وبخاصــة المؤسســات غيــر الربحيــة والتوعويــة ،ومنهــا للمركــز

العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" ،تسعى هذه الدراسة إلـى معرفـة مـدى تونيـة العالقـات العامـة
الرقمي ــة ف ــي توعي ــة المجتم ــع الفلس ــطيني بحقوق ــه الرقمي ــة .وعلي ــه يمك ــن تلخ ــي

مش ــكلة الد ارس ــة بالسـ ـؤال

البحثــي ال ـرئيس اآلتــي :مــا دور العالقــات العامــة الرقميــة فــي المركــز العربــي لتطــوير اإلعــالم االجتم ـاعي
"حملة" في توعية الجمهور بحقوقه الرقمية؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس ،السؤاالن الفرعيان اآلتيان:
 .1ما هي المواضيع التي تبرزها صفحة مركز "حملة" على "الفيسبوك"؟
 .2ما هي الحقوق الرقمية التي يركز عليها مركز "حملة" في منشوراته على "الفيسبوك"؟
 .3إلى ماذا يهدف مركز "حملة" من خالل منشوراته؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الهدف الرئيس وهو التعرف إلى دور العالقات العامة الرقمية في

المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" في تشكيل خطاب توعوي لقضايا الحقوق الرقمية،
إضافة إلى الهدفين الفرعيين اآلتيين:
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 .1تحديد أهم المواضيع التي تبرزها صفحة مركز "حملة" على "الفيسبوك" في محاولتها لترتيب أولويات
الجمهور.
 .2تبيان أهم الحقوق الرقمية التي يركز عليها مركز "حملة" في منشوراته على "الفيسبوك" ومدى تناوله
لجميع هذه الحقوق.

 .3توضيم أهداف مركز "حملة" من خالل منشوراته؛ وبعبارة أخرى تبيان كيفية مساهمة المركز في
ترتيب أولويات الجمهور.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية:
أوالً :األهمية النظرية.
 .1تكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في إبراز دور العالقات العامة الرقمية في المؤسسات الفلسطينية
األهلية غير الربحية في توعية الجماهير ،وبخاصة تلت التي تعمل في مجال مناصرة الحقوق الرقمية

الفلسطينية كمركز "حملة".
 .2هما تستمد الدراسة الحالية أهميتها من حداكة العالقات العامة الرقمية في المؤسسات الفلسطينية ،والتي
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء عليها.
 .3تعد الحقوق الرقمية من األمور البارزة في نقاشات نشطاء وسائل التواصل االجتماعي والباحثين في
هذا المجال ،بسبب سياسات هذه المنصات في تقييد المحتوى الرقمي الفلسطيني ،لذلت تسعى هذه

الدراسة إلى معرفة الدور الذي تضطلع به مركز "حملة" في توعية الجمهور الفلسطيني بحقوقه الرقمية
من خالل منصة "الفيسبوك" تحديداً.
 .4إن هذه الدراسة هي الدراسة األولى في -حدود علم الباحثين -التي تناقش دور المؤسسات الفلسطينية
األهلية غير الربحية في توعية الجماهير بحقوقهم الرقمية.
كانيا :األهمية التطبيقية.
ً
خرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات التي قد تساعد مركز "حملة" بشكل خاص والمؤسسات

كيرا.
األهلية الفلسطينية غير الربحية على بناء محتوى رقمي أهثر حيوية وت ً
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة بما ي تي:

"
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 .1الحد المكاني :صفحة الفيس بوك للمركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" ،والتي يمكن
الوصول إليها عبر الرابط اآلتيhttps://www.facebook.com/7amleh :
تحديدا ،ألن "الفيسبوك" هو المنصة االجتماعية األشهر ،واألهثر
وقد تم اختيار صفحة "الفيسبوك"
ً
استخداما في فلسطين ،حيث تشير التقارير الصادرة عن المراهز المتخصصة أن  %96.9من
اجا و
رو ً
ً

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في فلسطين لديهم حسابات على "الفيسبوك" ،ويتربع "الفيسبوك"

على قمة المنصات األهثر تفضيالً لدى الفلسطينيين بنسبة  %27.2مقارنة ببقية التطبيقات ،ومواقع

كانيا  ،%23.3يليه واتس فب بنسبة ( %15.5إيبوك2021 ،م).
التواصل االجتماعي ،حيث ي تي االنستغرام ً

 .2الحد الزماني :ت سست صفحة مركز "حملة" على "الفيسبوك" بتاريخ  22أهتوبر /تشرين األول

2013م ،ولكن هذه الدراسة ستحلل الفترة الزمنية الواقعة خالل أحداث أيار/مايو 2021م ،والتي بدأت
بتاريخ  6مايو/أيار 2021م في مواجهات بمدينة القدا نتيجة قرار المحكمة العليا لدولة االحتالل

بإخالء سبع عائالت فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح من البلدة القديمة في القدا إلسكان

مستوطنين مكانهم ،وما تالها من تصعيد بين المقاومة ودولة االحتالل ،وغارات جوية على قطاع
غزة ،والتي انتهت بوقف إلطالق النار بتاريخ  21مايو /أيار 2021م ،بعد وساطة دولية .ويعود

سبب اختيار هذه الفترة الزمنية لما شهدته من انتهاهات للمحتوى الرقمي الفلسطيني ،والحقوق الرقمية

الفلسطينية والتي وصفتها تقارير صحافية وحقوقية أنه لم يسبق لها مثيل ،حيث وكق مركز "صدى
سوشال" المخت

في حماية المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل االجتماعي أهثر من 770

انتهاهاً تعرض لها المحتوى الفلسطيني ،وهي النسبة األعلى التي وكقها المركز منذ ت سيسه ،حيث

توزعت هذه االنتهاهات على غالبية منصات التواصل االجتماعي العالمية؛ فقد تصدر "فيسبوك"

انتهاها ،وإنستغرام بـ  100انتهاك ،و"تيت توك"
انتهاها ،يليه "تويتر" بـ250
االنتهاهات بواقع 350
ً
ً
انتهاها ،و 10انتهاهات على "يوتيوب" ،حيث توزعت هذه االنتهاهات
انتهاها ،و"واتساب" بـ20
بـ50
ً
ً
بين الحظر الكامل وتعليق بعض الميزات ،وإغالق تام للحسابات ،أو الصفحات ،أو تقييد وصول
المنشورات إلى الجمهور (عربي 2021 ،21م).
ومع ذلت ولضمان جودة أعلى للمحتوى المحلل أخذ الباحثان فترة زمنية أوسع تتمثل في شهر قبل

األحداث وشهر بعدها ،وبالتالي أصبحت الفترة الزمنية التي تم تحليلها من تاريخ  6أبريل /نيسان
وشهر بعدها.
ًا
2021م إلى  21حزيران /يونيو 2021م والتي تمثل فترة أحداث أيار وشه ًار قبلها
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اإلطار النظري:
العالقات العامة الرقمية:
مع نهور وسائل التواصل االجتماعي ،أصبم نشاة العالقات العامة بشكل متزايد شكالً من أشكال

متجاوز تدقيق وسائل اإلعالم ،وحراا البوابة ،ومختلف أشكال تدفق المحتوى ( Tench
ًا
االتصال المباشر،

 .)& Waddington, 2021, p. 4لقد غيرت وسائل التواصل االجتماعي العالقات العامة من حيث الطبيعة
والممارسة .تنعكس أهمية وسائل التواصل االجتماعي في الممارسة بظهور أبحاث وسائل التواصل

االجتماعي على مدى العقود الماضية ( .)Duhé, 2015مع كل تقدم يحدث في صناعة وسائل التواصل

االجتماعي ،تتكية أبحاث العالقات العامة وتستكشف هذه التغييرات وتناقش اآلكار المترتبة على الحقل

برمته والمجتمع والممارسة .لقد جلبت وسائل التواصل االجتماعي في بعض األحيان األلم واألزمات
والبهجة في مرات أخرى للعالمات التجارية والمنظمات ومحترفي العالقات العامة .فعلى سبيل المثال
األزمة التي تعرضت لها شركة سامسونج عام 2016م والتي بدأت بمحتوى تمت مشاركته وانتشر على

مهما في االستجابة ،وكذلت تصور
الفور كالنار في الهشيم ،حيث لعبت وسائل التواصل االجتماعي ًا
دور ً
الجمهور للعالمة التجارية .تعد شركة سامسونج واحدة من أهثر العالمات التجارية انتشا اًر في العالم ،ومع
ذلت شهدت أزمة كبيرة كان أساسها وسائل التواصل االجتماعي .فعندما بدأ اإلبالح عن أعطال في

بطاريات أجهزة  ،Note 7سرعان ما تحولت األعطال إلى ش اررات انتشرت بقوة ،حيث تم تداولها عبر

فيروسيا على وسائل التواصل االجتماعي .نتيجة لذلت كان على سامسونج أن تسترد
اإلنترنت وانتشرت
ً
فورًيا جميع األجهزة المباعة ،واالستجابة عبر اإلنترنت وكذلت من خالل القنوات األخرى .تبين هذه

مركز قوياً للمجتمع والمعلومات
ًا
الحادكة مدى قوة وسائل التواصل االجتماعي وسيطرتها ،والتي أصبحت
التي يتم إنشاؤها ومشاركتها ونشرها بسرعة عالية ،ما يكسر الحواجز في الزمان والمكان ( Freberg,
.)2019, p. 98

لقد غيرت وسائل التواصل االجتماعي أيضاً كيفية استهالك الجمهور لألخبار وأشكال المعلومات
األخرى في المجتمع .تسمم أدوات تكنولوجيا االتصال الجديدة هذه للمستخدمين األفراد والمؤسسات
بالتفاعل مع الجماهير الرئيسة والوصول إليها وإقناعها واستهدافها بشكل أهثر فعالية عبر منصات

متعددة ( .)Freberg, 2019, p. 99فلسطينياً تشير نتائج تحليل استبيان ”قياا دوافع استخدام مواقع

التواصل االجتماعي“ والذي قامت به شركة فيبوك في نهاية عام 2021م أن  %85.3من الفلسطينيين

يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي للحصول على األخبار ،وأن  %69.8يستخدمونها للتعلم (ايبوك،

2021م) .تبين هذه النتائج حجم المساحة التي تشغلها مواقع التواصل االجتماعي من حياة الجمهور
وتشكيل ف ارئهم.

"
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تجمع وسائل التواصل االجتماعي بشكل أساا بين استخدام االستراتيجيات المبتكرة ومنصات تكنولوجيا
الرقمية من

االتصاالت الرقمية ،ما يم ّكن المستخدم من مشاركة المعرفة ،والمشاركة في سرد القص
خالل المحادكات والمكونات المرئية ،والتعاون مع اآلخرين ،والمشاركة في مهام التعهيد الجماعي،

والمساهمة في األفكار لحل المشكالت ،وإجراء استراتيجية المراقبة وتحليل المحتوى عبر اإلنترنت ،وبناء

العالقات داخل المجتمع الذي يتقاسم االهتمامات واالستثمارات واالحتياجات المشتركة ( & Tench
.)Waddington, 2021, p. 39

أدت هذه التحوالت في بي ة االتصال إلى نهور ما يعرف باسم "العالقات العامة الرقمية" .فقد

غيرت وسائل التواصل االجتماعي وجه العالقات العامة في القرن الحادي والعشرين .لقد كان للعالقات
العامة تطورها الخاص على مر السنين ومع هيمنة وسائل التواصل االجتماعي عملت جمعية العالقات

العامة األمريكية ) Public Relations Society of America (PRSAعلى إعادة تعرية العالقات
العامة على أنها عملية اتصال استراتيجية تبني عالقات متبادلة المنفعة بين المنظمات وعامة الناا أو
الجمهور (.)PRSA, n.d

ووفقاً لهذا التعرية تدور العالقات العامة في جوهرها حول الت كير والمشاركة وبناء عالقة مع

أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر العديد من المنصات من أجل تشكيل وت طير التصور العام للمؤسسة.

وفي نل رقمنة معظم قطاعات الحياة وانتشار وسائل التواصل االجتماعي فإن العالقات العامة
الرقمية تتجاوز السبل التقليدية للعالقات العامة من خالل تسخير قوة اإلنترنت للوصول إلى جمهور أوسع

بكثير مما كان عليه من خالل قنوات االتصال التقليدية ( .)Gifford, 2010, p. 62وبذلت يمكن القول :أن

طا وكيًقا من خالل العالقات العامة
وسائل التواصل االجتماعي والعالقات العامة أصبحت مرتبطة ارتبا ً
الرقمية .لقد تحولت وسائل التواصل االجتماعي من كونها منصات بسيطة ومسلية (مثل )MySpace
إلى قنوات اتصال للعلماء والباحثين والشركات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية

والتوعوية والكيانات األخرى ،تُستخدم إلنشاء قنوات اتصال وعالقات ممتدة وعابرة للحدود ( Freberg,

 .)2019, p. 99يستطيع محترفو العالقات العامة الرقمية استخدام وسائل التواصل االجتماعي بطرق
مختلفة إلدارة أعمالهم وصياغة العالقات وتحقيق أهدافهم .لقد سمحت أدوات ومنصات التواصل

االجتماعي لمحترفي العالقات العامة ببدء المحادكات والرد على االستفسارات والتواصل المباشر مع
الجمهور في الوقت الفعلي ،في عملية يتحول فيها العميل من جمهور غير نشط إلى جمهور نشط.

إضافة إلى ذلت ،أكرت وسائل التواصل االجتماعي على قطاع خدمة العمالء  -لدرجة أن هناك اآلن
ونيفة متخصصة تسمى الرعاية االجتماعية  .)Freberg, 2019, p. 101( Social careوإضافة إلى ذلت
سهلت وسائل التواصل االجتماعي على العالقات العامة ونيفة التوعية وإدارة الجمهور حسب أهداف
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المؤسسة أو المنظمة ،ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى معرفة دور العالقات العامة الرقمية في المركز
العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" في تشكيل خطاب توعوي بالحقوق الرقمية.

الحقوق الرقمية:
تعرف الحقوق الرقمية ب نها حقوق اإلنسان والحقوق القانونية التي تسمم للفرد بالوصول إلى

الوسائط الرقمية واستخدامها ،وإنشائها ،ونشرها ،أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب وغيرها من األجهزة
أيضا بالحق في حرية التعبير عن الرأي عبر
اإللكترونية ،أو شبكات االتصال واستخدامها ،وترتبط ً
اإلنترنت ،ومنصات التواصل االجتماعي ،والحق في الخصوصية والحماية ضد رقابة الحكومات،
والشركات (.)Živković, Horvat, & Čučić, 2013, p. 172
لقد أصبحت وقائع الحياة المعاصرة تدور في الفضاء اإللكتروني أهثر من أي وقـت مـضى.

وبالرغم من تعزيز التقدم الرقمي للحقوق الرقمية ومنها حرية التعبير والرأي ،زادت فعالية الدول بمراقبة

المحتوى ولم تعد هذه العملية محدودة من حيث النطاق والمدة ،حيث تملت الدول حالياً وبعض الجماعات
القدرات للقيام بعمل مراقبة متزامن .وبعبارة أخرى ،فإن المنصات التكنولوجية الـتي اقتحمت الحياة

والمجتمعات والتي تعتمد عليها الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية العالمية بشكل متزايد ،أصبحت
غير حصينة أمام المراقبة الجماعية فحسب ،بل يمكن في الحقيقة أن تيسر هذه المراقبة ،ما يعرض

حقوق اإلنسان الرقمية لالنتهاك (مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة2014 ،م) .تشمل الحقوق الرقمية ما
ي تي:

 .1الحق في حرية التعبير عن الرأي :تعد حرية التعبير حق أساا من حقوق اإلنسان ،حيث نصت
المادة  19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه "لكل شخ

الحق في حرية الرأي والتعبير،

ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها ب ية

وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية" (األمم المتحدة2021 ،م) .تن

بعض الدساتير حول العالم،

مثل الدستور الكوبي على سبيل المثال ،على أن يمارا العمال والمثقفون والفالحون والنساء والطلبة

وغيرهم من القطاعات حقوق التجمع والتظاهر وتكوين الجمعيات .وتتمتع المنظمات الجماهيرية
واالجتماعية بكافة التسهيالت لتطوير هذه األنشطة ،حيث يتمتع أعضاؤها ب هبر قدر من حرية

التعبير والرأي ،على أساا الحق المطلق في المبادرة والنقد (.)Barrios, 2019, p. 192

 .2الحق في الوصول لإلنترنت :الحق في الوصول إلى اإلنترنت The right to Internet access
أيضا باسم الحق في النطاق العريض أو االتصال واسع النطاق The right to broadband
يعرف ً
أو حرية االتصال  ،Freedom to connectهو يعني أن جميع األشخاص يجب أن يكونوا قادرين

على الوصول إلى اإلنترنت من أجل ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والرأي وحقوق اإلنسان

األساسية األخرى والتمتع بها .أن الدول تتحمل مسؤولية ضمان إتاحة الوصول إلى اإلنترنت على
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نطاق واسع ،وأنه ال يجوز للدول تقييد وصول الفرد إلى اإلنترنت بشكل غير معقول ( von Arnauld,

أساسا من حقوق
 .)von der Decken, & Susi, 2020يعد الوصول إلى اإلنترنت واستخدامه حقاً
ً
ار غير
اإلنسان ،حيث مرر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في تموز /حزيران 2016م ،قرًا
على أن اإلنترنت هو حق أساا من حقوق اإلنسان .عرضت القرار مجموعة من الدولة

ملزم ين

تمثلت في كل من روسيا والصين والمملكة العربية السعودية والهند وجنوب أفريقيا ،والتي طالبت

بحذف فقرة في القرار تن

على اإلدانة بشكل قاطع ال لبس فيه اإلجراءات في المنع المتعمد ،أو

تعطيل وعرقلة الوصول إلى نشر المعلومات ،والحجب ،والتشويش المتعمد لخدمات اإلنترنت .لقد

اعتبر القرار أن الشبكة العنكبويتة العالمية والمفتوحة أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

في عام 2030م (يورو نيوز2016 ،م) .وفي سياق مماكل ،أهدت بعض المحكام الدستورية في بعض
الدول أن الوصول إلى الخدمات عبر اإلنترنت ضروري لممارسة حرية التعبير ( Jasmontaite & De

.)Hert, 2019, p. 161

 .3الحق في الخصوصية :يعني الحق في الخصوصية أن المستخدم له الحق فى أن يقرر بنفسه متى
وكية يمكن للمعلومات الخاصة به أن تصل إلى المستخدمين اآلخرين؛ فال يجوز التدخل فى شؤون

الفرد ،وعليه ترتبط الخصوصية عبر اإلنترنت وبخاصة منصات التواصل االجتماعي بضرورة احترام

اء كانت هذه الخصوصية تتعلق بوقائع أو معلومات فى
سرية الخصوصية لمستخدمي تلت المواقع ،سو ً
جهاز الحاسوب الشخصي أو الهاتف الذكي أو التي تم تخزينها من قبل المستخدم على مواقع

التواصل االجتماعي؛ حيث أن سرقتها أو االعتداء عليها يعد انتهاهاً للخصوصية ( & Nyst

 .)Falchetta, 2017, p. 105وتن

المادة  12من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه "ال

ُيعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ،أو أسرته ،أو مسكنه ،أو مراسالته ،أو لحمالت على
شرفه ،وسمعته ،ولكل شخ الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلت الحمالت ".ووفقاً

للمادة  17من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ،ال يجوز تعريض أي شخ

 ،على

نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته ،وال ألي

حمالت غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ".وتشير هذه المادة ،عالوة على ذلت ،إلى أن "من حق كل

شخ

أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساا( ".مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة،

2014م).

 .4الحق في المساواة وعدم التمييز :هو أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل على أساا العرق أو اللون أو
الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو األصل االجتماعي ،يكون له ت كير على
إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص .يتضمن إطار القانوني الدولي لحقوق اإلنسان الصكوك الدولية

لمكافحة أشكال محددة من التمييز ،ومنها التمييز ضد السكان األصليين والمهاجرين واألقليات

234

د .معين الكوع – حال أبو حسن " :دور العالقات العامة الرقمية في المؤسسات غر الربحية في التوعية بحقوق اإلنسان الرقمية"
"

واألشخاص ذوي اإلعاقة والتمييز ضد المرأة والتمييز العنصري والديني أو التمييز على أساا التوجه

الجنسي والهوية الجنسانية (األمم المتحدة ،د.ت).

ونظر النتشار الوسائط الرقمية ،ال سيما أشكال االتصال باإلنترنت عبر الهاتف المحمول ،في جميع
ًا
أنحاء البلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل متزايد ،تحدث تفاوتات كبيرة في من يمكنه
الوصول إلى ماذا ،وب ي جودة وتكلفة االتصال .إضافة إلى عدم المساواة في الوصول إلى األجهزة

واالتصال ،فهناك تفاوتات في توفير المحتوى (ال سيما في البلدان الفقيرة ،وبين المجتمعات الصغيرة،

واألقليات العرقية أو األقليات األخرى) .تُظهر األبحاث باستمرار أنه من األسباب االجتماعية الهيكلية،
(يطلق عليهم بشكل عام "الضعفاء" أو "المحرومون") هم أقل احتمالية للوصول إلى
فإن بعض األطفال ُ

الفرص عبر اإلنترنت أو اإلفادة منها ،وأهثر عرضة للتعرض لألذى نتيجة للتعرض للمخاطر عبر

اإلنترنت .وتشمل هذه المجموعات األطفال الذين يعانون من مرض مزمن أو إعاقة؛ الشباب المتنوع

الجنس؛ الالج ين؛ األطفال الذين يعانون من التشرد ( Third, Livingstone, & Lansdown, 2019, p.

 .)381إن الف ات المهمشة لديهم تطلعات كبيرة لعالم تسهله وسائل اإلعالم الرقمية ،معتقدين أن اإلنترنت
تعزز االتصال بين األفراد والمجتمعات والثقافات ،عبر الحدود الوطنية والدولية ،وتضع التكنولوجيا
همفتاح لتعزيز روح التفاهم والسالم والتسامم والمساواة والصداقة بين الشعوب جميعها ،ودعم حقوقهم في

عدم التمييز (.)Third et al., 2019, p. 385
 .5الحق في التحرر من الرقابة على اإل نترنت :إن األصل في الحق في التحرر من الرقابة هو أنه ال
يخضع أي محتوى على اإلنترنت للمنع أو الرقابة ،فيما عدا المواد المنافية لآلداب العامة أو المحتوى
الذي يهدد النظام العام (أي التحريض على الكراهية ،والعنف ،واإلرهاب ،وأشكال التمييز والسلوك

المتعصب التي تتعدى على سالمة اإلنسان وكرامته أو التي تتعرض باألذى لألطفال والمراهقين

(هيومان رايتس ووتش2006 ،م) .بينت دراسة أجراها كل من  CIGIو  Ipsosحول العالم شملت
 24000مبحوث وأن  %82من المستجيبين أبدوا قلقهم وريبتهم إزاء اتصاالتهم عبر اإلنترنت ،وهذا

يشير إلى مستويات متزايدة من القلق بش ن رقابة الدولة ( .)Light & Obar, 2019, p. 201مؤخ اًر
نشرت شركات التواصل االجتماعي الرائدة مدونة لقواعد السلوك تم إعدادها باالشتراك مع المفوضية

األوروبية .تتطلب االتفاقية من المنصات "مراجعة غالبية اإلخطارات إلزالة خطاب الكراهية في أقل

من  24ساعة ،وإزالة ،أو تعطيل الوصول إلى هذا المحتوى" إضافة إلى دعوات "التثقية والتوعية"
حول إرشادات الشركات .قوبل االتفاق برفض من المنظمات غير الحكومية مثل European

 Digital Rightsو  ،Access Nowالذين انسحبوا من محادكات منتدى اإلنترنت لالتحاد األوروبي
وانتقدوا التعاون العام  /الخاص الذي يشكل "خصخصة الرقابة" .يقول مراقبون فخرون إن االتفاقية
مصممة إلحداث ت كيرات مخيفة على المستخدمين ،وتشجيع اإلفراة في حجب المصادر ( Vieth,
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 .)2019, pp. 333-334وبالفعل هذا ما حدث من تقييد المحتوى الفلسطيني خالل أحداث أيار
2021م خالل العدوان على حي الشيخ جراح والحرب على قطاع غزة.

 .6الحق في محو البيانات ( Right to erasureالحق في النسيان الرقمي Right to be

 :)forgottenأتاحت شبكة اإلنترنت العلمية لمستخدميها إمكانية االطالع على البيانات أو
المعلومات ،وقد تكون هذه المعلومات غير صحيحة أو قديمة أو مغلوطة؛ ما قد يتسبب فى إلحاق
الضرر بالشخ

المعني؛ وعليه نهر مفهوم الحق فى النسيان الرقمي؛ والذي يهدف إلى إزالة

البيانات أو المعلومات ذات الطابع الشخصي من ذاهرة اإلنترنت .ويتمثل الهدف الرئيس في إقرار
الحق في المحو في إعطاء األفراد فرصة للتخل

من بعض األمور التي تسبب لهم مضايقات

وتمنعهم من تطوير شخصيتهم بصورة طبيعية ،وربما تمنعهم في کثير من األحوال من تکوين
عالقات جديدة ،أو الحصول إلى ونيفة معينة ،أو مسکن خاص بسبب طبيعة اإلنترنت المعروفة في

مظهر من مظاهر سيطرة الفرد على بياناته الشخصية ،والتي
ًا
أنه ال ينسى أبداً ،وبالتالي يعد هذا الحق
تعد أحد مظاهر الخصوصية في العصر الرقمي .وقد نصت المادة  17في الالئحة العامة لحماية

البيانات  (GDPR) General Data Protection Regulationأنه يحق لصاحب البيانات أن
يحصل من المتحكم على محو البيانات الشخصية المتعلقة به ،أو بها دون ت خير ال داعي له ويجب

على المراقب أن يمسم البيانات الشخصية دون ت خير ال داعي له ( .)GDPR, n.d-aينصب التركيز

الرئيس لالتحاد األوروبي على حماية البيانات في البي ة الرقمية .حيث أنه بعد مفاوضات طويلة ،تم

اعتماد حزمة حماية البيانات التي تتكون من الئحة وتوجيهات في عام 2016م ودخلت حيز التنفيذ

في  2018والتي تحتوي على "الحق في النسيان" ،الذي يسمم للمواطنين بالحصول على إزالة بيانات
شخصية معينة من محركات البحث ،والتي ال تهم الجمهور (.)Benedek, 2019, p. 373

 .7الحق في تقييد المعالجة  :Right to restriction of processingهذا يعني أنه يمكن للفرد
أن يحد من الطريقة التي تستخدم بها المؤسسة بياناته .هذا بديل لطلب محو البيانات .يحق لألفراد

تقييد معالجة بياناتهم الشخصية عندما يكون لديهم سبب معين لرغبتهم في التقييد .قد يكون هذا بسبب

وجود مشكالت لديهم مع محتوى المعلومات التي تمتلكها المؤسسة أو كيفية معالجة بياناتهم .في

معظم الحاالت ،ال تتم مطالبة المؤسسة المعنية بتقييد البيانات الشخصية للفرد إلى أجل غير مسمى،
ولكنها ستحتاج إلى فرض التقييد لفترة زمنية معينة .هذا ما نصت عليه المادة  18في الالئحة العامة

عددا من الطرق
لحماية البيانات ( .)GDPR, n.d-bوقد اقترحت الالئحة العامة لحماية البيانات ً
المختلفة التي يمكن استخدامها لتقييد البيانات ،مثل :نقل البيانات مؤقتًا إلى نظام معالجة فخر؛ جعل

البيانات غير متاحة للمستخدمين؛ أو إزالة البيانات المنشورة مؤقتًا من موقع ويب (.)ICO, n.d-d
 .8الحق في التشفير :Encryptionالتشفير هو ونيفة رياضية تقوم بتشفير البيانات بطريقة ال يمكن
الوصول إليها إال للمستخدمين المصرح لهم .هي طريقة للحماية من المعالجة غير المصرح بها أو
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غير القانونية للبيانات الشخصية ،وهي إحدى الطرق التي يمكنت من خاللها إكبات االمتثال لمبدأ

األمان .يحمي التشفير المعلومات المخزنة على األجهزة المحمولة والثابتة وأكناء اإلرسال ،وهناك عدد

من خيارات التشفير المختلفة المتاحة ( .)ICO, n.d-aونظ اًر إلى أن الكثير من مراسالت المستخدمين

تتم عبر اإلنترنت ،فإن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على اعتراض الرسائل

عبر اإلنترنت لرصد أنشطة المستخدمين .ولهذا جاء نظام التشفير لحماية المعلومات المتاحة في

اإلنترنت (منظمة العفو الدولية2016 ،م) .يعد الحق في التشفير ،امتداداً لحرية التعبير والحق في إخفاء

الهوية (.)Benedek, 2019, p. 365

 .9الحق في أن تكون على علم  :Right to be informedيحق لألفراد الحصول على معلومات

حول جمع واستخدام بياناتهم الشخصية .هذا مطلب أساا للشفافية بموجب الالئحة العامة لحماية

البيانات .يجب على المواقع اإللكترونية والتطبيقات المختلفة ووسائل التواصل االجتماعي تزويد األفراد
بمعلومات تتضمن :أغراض الموقع الخاصة لمعالجة بياناتهم الشخصية ،وفترات االحتفاظ بهذه
البيانات ،ومع من ستتم مشاركتها .تسمي هذه "معلومات الخصوصية" .وعليه يجب على المواقع

اإل لكترونية ومنصات التواصل االجتماعي تقديم معلومات الخصوصية لألفراد في الوقت الذي تجمع
فيه بياناتهم الشخصية منهم .إذا حصل أحد المواقع على بيانات شخصية من مصادر أخرى ،فيجب

على القائمين عليه تزويد األفراد بمعلومات الخصوصية في غضون فترة معقولة من الحصول على

احدا .يجب أن تكون المعلومات التي يقدمها الموقع للمستخدمين
البيانات وفي موعد ال يتجاوز ًا
شهر و ً
موجزة ،وشفافة ،وواضحة ،وسهلة الوصول إليها ،ويجب أن تستخدم لغة واضحة ،وصريحة ( ICO,
.)n.d-b

 .10حق االعتراض  :Right to objectهذا يعني أنه يمكن للمستخدم إيقاف أو منع المنظمة من
استخدام بياناته .يمنم القانون العام لحماية البيانات األفراد الحق في االعتراض على معالجة بياناتهم

الشخصية في نروف معينة ،حيث أنه لألفراد الحق المطلق في إيقاف استخدام بياناتهم للتسويق
المباشر .وهذا يتطلب من أصحاب التطبيقات أو المواقع اإللكترونية أو شبكات التواصل االجتماعي

كتابيا .تمنم هذه
شفهيا أو
إخبار األفراد عن حقهم في االعتراض ،حيث يمكن للفرد تقديم اعتراض
ً
ً
التطبيقات والمنصات والمواقع شه اًر تقويمياً واحداً للرد على أي اعتراض (.)ICO, n.d-c
تعد هذه الحقوق إحدى المدخالت الرئيسة الستمارة تحليل المحتوى التي تم تصميمها لمعرفة دور

العالقات العامة الرقمية في المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" في تشكيل خطاب توعوي

بقضايا الحقوق الرقمية.
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نظرية ترتيب األولويات:
تركز العالقات العامة على بناء العالقات والتفاهم بين المنظمات والجمهور الرئيس ،وعليه تسعى

العالقات العامة الرقمية إلى خلق معنى في المحادكات بين األطراف المختلفة على وسائل التواصل
االجتماعي ( .)Taylor & Kent, 2010تونف الدراسات التي تهتم

بوسائل التواصل االجتماعي،

اء في
والعالقات العامة نظريات مت صلة في العالقات العامة ( ،)Duhé, 2015لكنها استعارت الكثير سو ً
المنهج أو اإلطار النظري من مجاالت أخرى مثل التسويق ( & Alalwan, Rana, Dwivedi,

 )Algharabat, 2017واإلعالن ( ،)Knoll, 2016واالتصاالت التجارية ،وحتى علم النفس االجتماعي

(.)Tench & Waddington, 2021
وفي هذه الدراسة سيتم االعتماد على نظرية ترتيب األولويات حيث أن هناك صلة قوية بين القضايا

التي تبرزها وسائل اإلعالم ،ومنها صفحات التواصل االجتماعي وكيفية تصنية الجمهور ألهمية
القضايا التي تواجه المجتمع .إن االفتراض المنطقي وراء ترتيب األولويات هو أن عملية اإلعالم بشكل

متكرر ومناقشة قضايا معينة ستعني أن قطاعات كبيرة من الجمهور ستدرك أن هذه القضايا أهثر أهمية

من غيرها (.)Coleman, McCombs, Shaw, & Weaver, 2009; Tench & Waddington, 2021, p. 28
ساعدت بعض الدراسات في توضيم تعرية ترتيب األولويات في أنها تركز على المستوى المعرفي

(الوعي) بدالً من المستوى العاطفي (الشعور)؛ بعبارة أخرى ،تعمل وسائل اإلعالم على توعية الجمهور
بالقضايا ،ولكن ال تخبرهم كية يفكرون ،أو يشعرون بها ( .)DeSanto, 2013, p. 22وهذا بالضبط ما
تسعى الدراسة الحالية لتحليله؛ أهم المواضيع التي تعالجها صفحة "حملة" على "الفيسبوك" وتك ارراتها

لتبيان أهم األولويات التي تسعى الصفحة لوضعها على أجندة الجمهور.
هناك كالكة نماذج لتحليل ترتيب األولويات ،وهي :نموذج التوعية  ،Awareness modelنموذج

األولويات  ،Priorities modelونموذج اإلبراز McCombs, 1976; Mrogers & ( Salience model

 .)Wdearing, 1988يعتمد ممارسو العالقات العامة واإلعالن في ترتيب األولويات على خلق الوعي

هشرة لتحفيز السلوك ( .)DeSanto, 2013, p. 24وعليه تستخدم الدراسة الحالية نموذج التوعية في نظرية
ترتيب األولويات ،حيث أنه األقرب لطبيعة عمل مركز "حملة" .فحسب 1976( McCombsم) السؤال

هنا هو ببساطة سؤال عن الوعي مقابل الجهل .هذه الفكرة األساسية واألولية لترتيب األولويات وهي

حقيقة بديهية .إذا لم تخبرنا وسائل اإلعالم شيًا عن موضوع أو حدث ما ،ففي معظم الحاالت ،لن يكون
موجودا في أجنداتنا الشخصية ،أو في مساحة حياتنا .وبكل ت هيد مفهوم ترتيب األولويات يحث على
ذلت
ً
نموذج أهثر تفصيالً :أي أنه من بين العديد من الموضوعات التي تنقلها وسائل اإلعالم ،سيتم نقل

الفروق األساسية نفسها مثل األولويات من أجندة وسائل اإلعالم إلى أجندة الفرد .وببساطة أهثر ،نحن
مهما .تصبم أولويات وسائل اإلعالم أولوياتنا .هذه
نحكم على هذا األمر ب همية ما يعتبره اإلعالم ً
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الفرضية التي تم الت هيد عليها في معظم األبحاث حتى اآلن .ي تي ت كير نموذج اإلبراز وسيطاً بين

نموذج الوعي ونموذج األولويات .التركيز اإلعالمي الكبير على قضية أو موضوع يمكن أن ينقله إلى

أعلى المراتب في جداول األعمال الشخصية للجمهور .يحدث هذا فقط لبعض العناصر التي يتم الت هيد
عليها باستمرار في الوسائط ( .)McCombs, 1976, p. 8ومن هنا ت تي أهمية بحث مدى إبراز مركز

"حملة" للحقوق الرقمية التي تعد أساساً لطبيعة عمل المركز .وهذا ما ستحكم عليه الدراسة الحالية من
خالل تونية نظرية ترتيب األولويات لمعرفة كيفية معالجة مركز "حملة" لهذه لقضايا الحقوق الرقمية

ومدى إبرازها للجمهور .سيساعد هذا األمر الباحثين في معرفة إلى أي مدى تحافظ المؤسسات غير
الربحية والتوعوية على إطار عملها من خالل حمالتها الرقمية ومنشوراتها التثقيفية والتوعوية للجمهور

المستهدف.
الدراسات السابقة:
قسم الباحثان الدراسات السابقة إلى مجموعتين رئيسيتين ،وهما :الدراسات العربية التي تناولت إحدى
متغيرات الدراسة ،والدراسات األجنبية ،وتم ترتيبها كل قسم منهما زمانياً من األحدث إلى األقدم.
أوالً :الدراسات العربية.
 .1دراسة أبو جحجوح ،وادي ،واألشقر (2021م) ،بعنوان" :تحليل محتوى كتب المرحلة األساسية الدنيا
الفلسطينية وفقاً لمفاهيم حقوق اإلنسان ومدى فهم تالميذ الصف الرابع لها".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فهم تالميذ الصف الرابع األساسي لمفاهيم حقوق اإلنسان

المتضمنة في كتابي الوطنية وكتابي العلوم للصفوف من األول للرابع .وقد اعتمد الباحثون على المنهج

الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى ،واألسلوب اإلمبريقي ،واشتملت العينة على كمانية كتب،
و( )560تلميذاً من الصف الرابع األساسي .وتكونت أدوات الدراسة من أداة تحليل محتوى كتب التربية
الوطنية والحياتية والعلوم ،واختبار لقياا مدى فهم التالميذ لمفاهيم حقوق اإلنسان ،ومقابلة ،وورشة
عمل ،وتم استخدام المتوسطات الحسابية ،والنسبة الم وية ،واختبار ( )tلعينتين مستقلتين ،واختبار تحليل

التباين األحادي ،واختبار شيفيه للمقارنات البعدية.
أن الحقوق الصحية حصلت على أعلى النسب من مفاهيم حقوق اإلنسان
وقد أنهرت نتائج الدراسة ّ
المتضمنة في تلت الكتب ،كم الحقوق المدنية ،كم الحقوق السياسية ،وتليها الحقوق الثقافية ،وتليها الحقوق

أن الحقوق الصحية التي فهمها التالميذ في الصف الرابع جاءت في الترتيب األول من بين
االجتماعية ،و ّ
الحقوق وحصلت على متوسط نسبي ( ،)%80ونهور فروق دالة معنوياً بين متوسطي درجات تالميذ
الصف الرابع األساسي للمفاهيم الحقوقية لإلنسان لصالم التالميذ الذكور ،ونهور فروق دالة بين

متوسطات درجات المفاهيم الحقوقية لإلنسان لدى تالميذ الصف الرابع األساسي لصالم مرتفعي
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التحصيل .وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام بمفاهيم الحقوق االجتماعية في الكتب المدرسية،
واالهتمام بالحقوق السياسية والمدنية ،ومراعاة التدرج بعرض المفاهيم الحقوقية.

 .2دراسة القيمري وصندوقة (2021م) ،بعنوان "منظومة القيم المتضمنة في كتب تاريخ األردن للمرحلة
الثانوية :دراسة تحليلية".
هدفت الدراسة للتعرف إلى منظومة القيم المتضمنة في كتب تاريخ األردن للمرحلة الثانوية في

المملكة األردنية الهاشمية من خالل المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على أداة تحليل المحتوى المتمثل

بوحدات التحليل( :الفقرة ،والجملة ،والكلمة ،والسؤال ،والصورة) .وقد تكون مجتمع الدراسة من كتب تاريخ
األردن للمرحلة الثانوية ،وتم إعداد قائمة بمنظومة القيم المتضمنة في كتب تاريخ األردن؛ حيث شملت

القائمة ست مجاالت رئيسة هي القيم :االجتماعية والدينية ،واألخالقية ،واالقتصادية ،والوطنية،
والمعرفية ،متضمنة ( )49قيمة فرعية موزعة على المجاالت الستة .وقد توصلت الدراسة إلى أن مجموع
تكرار القيم المتضمنة في كتب تاريخ األردن للمرحلة الثانوية ،وفقا لمجاالت الدراسة بلغت ( )377تك ار اًر،

وكان مجال القيم الوطنية هو األعلى تك ار اًر ،وبلغ ( )174وبنسبة ( ،)%46واحتل مجال القيم المعرفية

المرتبة الثانية ،وبتكرار بلغ ( )93بنسبة ( ،)%25يليها مجال القيم االجتماعية بتكرار ( )36وبنسبة

( ،)%9كم مجال القيم األخالقية وبنسبة ( ،)%7وفي المرتبة األخيرة جاء مجال القيم الدينية واالقتصادية
بنسبة ( .)%6وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتضمين أهبر عدد ممكن من القيم الوطنية في كتب

تاريخ األردن للمرحلة الثانوية ،وضرورة تعرية معلمي التاريخ ب همية التركيز على القيم المتضمنة في

هتب تاريخ األردن.
 .3دراسة محمود (2020م) ،بعنوان "االتصاالت الحوارية للمنظمات في المحتوى الرقمي للعالقات
العامة على "الفيسبوك" :دراسة تحليلية".
هدفت الدراسة للتعرف إلى االتصاالت الحوارية المستخدمة في صفحات العالقات العامة على

"الفيسبوك" وإلى رصد واستكشاف مبادئ االتصال الحواري في محتوى العالقات العامة على "الفيسبوك"،
والمقارنة بين المحتوى الرقمي للعالقات العامة على موقع "الفيسبوك" للشركات التي تقدم منتج خدمة،

والشركات التي تقدم منتج سلعة ،وتحديد استراتيجيات االتصال في المحتوى الرقمي للعالقات العامة لكل

منهما .لتحقيق هذا الهدف طبق الباحث الدراسة على عينة عمدية (قصدية) من صفحات الشركات على
"الفيسبوك" ،وهي الشركة المصرية لالتصاالت (وشركة خدمية) ،وشركة جهينة (شركة إنتاجية) ،وتم جمع

بيانات الدراسة من خالل استمارة تحليل المضمون.

وتوصلت الدراسة إلى أنه شركة جهينة جاءت على موقع "الفيسبوك" في المرتبة األولى في مؤشر

الحلقات الحوارية التفاعلية ،وجاءت الشركة المصرية لالتصاالت في المرتبة الثانية .أما فيما يخ
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المحتوى الرقمي فقد جاءت الشركة المصرية لالتصاالت في صدارة الترتيب الستخدامها االستماالت

المنطقية والعاطفية على منصة "الفيسبوك" ،بينما جاءت شركة جهينة في الترتيب الثاني .ومن أهم
توصيات الدراسة ضرورة تطوير إدارات العالقات العامة بالشركات ،والهي ات لمحتواها الرقمي ،وتوفير

اإلمكانات كافة لها للقيام بواجبها الرقمي على أهمل وجه ،والتركيز على تحديث المحتوى الرقمي
للعالقات العامة على صفحة "الفيسبوك" بشكل منتظم وبصفة دورية ،وضرورة تنمية الكوادر البشرية في
دوائر العالقات العامة لهذه المؤسسات لمواهبة التطور التكنولوجي.
 .4دراسة الكوع وفخر الدين (2020م) ،بعنوان "إدارة االتصال الفعال عبر "الفيسبوك" :مدى تونية
العالقات العامة في شركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية لنظرية االتصال الحواري في إدارة

السمعة المؤسساتية".
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة تونية دوائر العالقات العامة في شركات االتصاالت

الخلوية الفلسطينية «جوال» و«أوريدو» لموقع "الفيسبوك" في إدارة السمعة المؤسساتية باالستناد إلى

نظرية االتصال الحواري .ولتحقيق هذا الهدف ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على

تحليل المحتوى االستقرائي بهدف الحصول على بيانات كمية تصف عملية االتصال الحواري الفعال

بشمولية ودقة .وقد اعتمد الباحثان في تحليل المحتوى على استمارة قياا االتصال الحواري عبر

"الفيسبوك" .وقد أنهرت نتائج الدراسة أن كلتا الشركتين تعتمدان على "الفيسبوك" بشكل كبير في إدارة
السمعة المؤسساتية .كما تستخدمان الرد اآللي للرد على التعليقات بشكل كبير ،وتخص

«أوريدو»

تطبيقاً خاصاً لفلترة التعليقات السلبية ،وتقوم «جوال» بحذفها إلكترونياً ،وهذا يتعارض مع ما جاءت به
نظرية االتصال الحواري .وأنهرت النتائج أن «أوريدو» تركز في منشوراتها على الخدمات واإلعالنات

والعروض ،بينما تركز «جوال» على األنشطة ،واألحداث ،واإلنجازات التي تقوم بها الشركة ،كما تقوم

الشركتان بنشر المناسبات الدينية والوطنية بنسبة « %84ألوريدو» ،و« %71لجوال» ،ومنشورات

استطالع رأي الجمهور بنسبة « %84ألوريدو» ،و« %66لجوال» .وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام
بالردود والتغذية الراجعة وبشكل أهبر في شركة «جوال» ،ووضع استراتيجية واضحة لالتصال الحواري
على مواقع التواصل االجتماعي لكل منهما ،بحيث تعتمدان على النموذج الثنائي المتوازن ،إضافة إلى

تحديث محتوى الصفحات االجتماعية بشكل ممنهج ،واالهتمام باستطالعات الرأي ،والمنشورات
االجتماعية في شركة «جوال» على وجه الخصوص ،ومتابعة اقتراحات المتابعين فيما يتعلق بالخدمات
والعروض واألخذ بها ،وصوالً إلى التفاهم المشترك.
 .5دراسة أحمد ومهران (2019م) ،بعنوان "أهداف وونائف العالقات العامة عبر تطبيقات االتصال
الرقمية :رؤية نقدية ومستقبلية".
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هدفت الدراسة إلى رصــد وتوصيــف أهــم اإلشــكاليات والقضايــا البحثيــة المتصلــة بد ارســات العالقــات

العامــة اإللكترونيــة ،والتــي طرحهـا التـراث العلمـي العربـي واألجنبـي ،والتعـرف إلى األطـر النظريــة

والفكريــة لهــذه البحــوث ،والكشـف عـن العوامـل المؤكـرة فـي تنامـي اتجاهـات المنظمات نحــو تونيــف

تطبيقــات وتقنيــات اإلعــالم الجديــد فــي أداء ونائــف العالقــات العامــة المختلفــة ،ولتحقيق هدف الدراسة
تم االعتماد على الد ارســات التحليليــة لمــا نشــر مــن بحــوث ود ارســات عــن اإلعـالم الرقمـي ،باللغـة العربيـة

واألجنبيـة ،وتــم تطبيــق هــذه الد ارســة علــى عينــة مــن بحــوث ومؤلفــات العالقـات العامـة اإللكترونية

العربيـة واألجنبيـة للسنوات (2018-2010م) ،واعتمد الباحثان على مكتبة كلية اإلعالم بجامعـة القاهـرة
فـي انتقـاء الد ارسـات والبحـوث العربيـة المتاحــة ،والمحكمــة ،ومجالت المؤتم ـرات العلميــة المحكمــة،
ود ارســات الماجســتير والدكتــوراه .بالنســبة للد ارســات األجنبية ،تــم االعتماد على قواعــد البيانــات كمصــدر
أساا لجمــع مــا نشــر من أبحاث ودراسات عن العالقـات العامـة اإللكترونيـة ،وقد تضمنـت العينة النهائية
( )100دراسة.
ومن أهم نتائج الدراسة أنها أوضحـت فاعليـة العالقـات العامـة اإللكترونية فـي تنميـة الـوالء والرضـا
الونيفـي لـدى الجمهـور الداخلـي للمنظمـة ،وزيـادة كفـاءة االتصـاالت التنظيميـة الناشـ ة بينهـم ،وذلـت
باإلفادة مــن م ازيــا التكنولوجيــا الرقميــة فــي تحقيــق ال ـوالء اإللكترونــي .لـم تقتصـر ونائـف العالقـات العامـة

اإللكترونية علـي األدوار االتصالية ،ولكنها وكيق ـة الصلــة بالمجاالت المهنيــة والعمليــة ،وبــل ارتبطــت

أيضـًـا بالعديــد مــن المجاالت وقطاعــات األعمال األخرى؛ كالتعليـم اإللكتروني ،والعـالج اإللكتروني،
وإدارة األعمال اإللكترونية ،واألمن والت ميــن اإللكتروني .وقد أكبتـت معظـم الد ارسـات وجـود اتجاهـات
إيجابيـة وقويـة لـدى ممارسـي العالقات العامـة نحـو اسـتخدام مواقـع المؤسسـات عبـر شـبكة اإلنترنت فـي
تحقيـق الفوريـة والتفاعليـة باالتصال مـع الجماهير .ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة تضميــن ونائــف

العالقــات العامــة الرقميــة فــي المجــاالت الحياتيــة المختلفــة بالمنظمــات اإلنتاجيــة والخدمية كافة ،بهدف
تيسير األعمال ،ومواهبة متغيرات التحول نحــو التكنولوجيــا الرقميــة بالمجــاالت كافــة كالتعليــم ،والســياحة.
 .6دراسة المطيري (2018م) ،بعنوان "اتجاهات ممارسي العالقات العامة نحو استخدام وسائل التواصل
االجتماعي للتوعية العامة :دراسة ميدانية".
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع استخدام إدارة العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي للتوعية
العامة في المنظمات غير الحكومية والحكومية في الرياض ،ومحاولة الكشف عن توجهات ممارسي

العالقات العامة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتوعية من المنظمات شبه الحكومية والحكومية

معتمدا على االستبانة أداة
والرصد .ولتحقيق هذا الهدف فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
ً
جمع بيانات من مجتمع الدراسة ،بعد ما عمل على حصر شامل لمونفي العالقات العامة في أربع
فردا.
جهات ،بلغ عدد أفرادها (ً )160
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وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل التواصل االجتماعي تستخدم من العالقات العامة في التوعية العامة،

إضافة إلى أن العالقات العامة في المنظمات الحكومية وشبه الحكومية تستخدم وسائل التواصل

االجتماعي في الرد على شكاوى الجمهور ،وفي تحسين عالقات هذه المنظمات بالجمهور ،إضافة إلى
وجود توجهات إيجابية لدى المبحوكين نحو اتجاه استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلدارات

العامة ،وذلت لدورها اإليجابي في سرعة التواصل مع الجمهور ،وقلة التكلفة المالية ،وتحسين أداء العمل،

وكسب ت ييد الجماهير .وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على توفير التجهيزات التقنية الكافية لمسايرة
التطورات السريعة في مجال تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي ،وكذلت ضرورة استقطاب الكوادر

القادرة على استخدام وسائل التواصل االجتماعي للعمل في المنظمات الحكومية وشبه الحكومية

بالرياض ،وتوجيه العاملين في إدارات العالقات العامة بالمنظمات الحكومية وشبه الحكومية إلى أهمية
تبسيط رسائلهم للجمهور ،واعتماد الوسائل المناسبة التي تمكنهم من التنبؤ بالت كيرات التي تحدكها الرسائل
الموجهة إلى الجمهور المستهدف.
 .7دراسة التميمي (2018م) ،بعنوان "استخدام وسائل االتصال الحديثة في ونيفة العالقات العامة
واإلعالم :دراسة مسحية للمؤسسات الحكومية في واسط".
هدفت الدراسة للتعرف إلى مدى استخدام وسائل االتصال الحديثة في ونيفة العالقات العامة

واإلعالم للمؤسسات الحكومية في محافظة واسط في شرق العراق ،باتباع المنهجين المسحي والوصفي

باالعتماد على أدوات االستبانة ،والمقابالت ،والمالحظة المباشرة .وكان المجتمع المستهدف في هذه

الدراسة هو الجمهور الداخلي (القائم باالتصال) للعاملين في العالقات العامة واالعالم في المؤسسات
الحكومية في محافظة واسط وبالتحديد مدينة الكوت ،وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت ()13

مفردة ،تم اختيارها عن طريق مراحل اتبعها الباحث في اختيار العينة ،تتمثل في اإلفادة من مكانة مدينة

الكوت كمركز قرار إداري وسياسي واقتصادي لكل نواحي محافظة واسط .ومن أهم نتائج الدراسة أنه
تتناسب وسائل االتصال الحديثة المستخدمة في المؤسسات الحكومية في واسط مع احتياجات الجمهور

الداخلي والخارجي للمؤسسة ،كما يفضل العاملون في المنظمات الحكومية في واسط عملهم في نل
وسائل االتصال الحديثة .ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة إلحاق المونفين العاملين في قسم العالقات

العامة واإلعالم بدورات تطويرية على استخدام وسائل االتصال الحديثة ،وضرورة أن يقوم القائمون على
المؤسسات الحكومية على تونية العاملين في العالقات العامة واالعالم من ذوي االختصاص العلمي

الدقيق.
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الدراسات األجنبية:
 .8دراسة ) McPherson (2018بعنوان:
Risk and the Pluralism of Digital Human Rights Fact-Finding and Advocacy.
ترجمة العنوان :مخاطر وتعددية تقصي الحقائق والدعوة الرقمية لحقوق اإلنسان.
فرصا
تجادل الدراسة في أنه على الرغم من أن نهور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد خلق ً

أيضا مخاطر جديدة أو نتائج سلبية لممارسي حقوق اإلنسان .يتمثل هذا الخطر في
جديدة ،إال أنه أوجد ً
محاولة إسكات أصوات المدافعين عن حقوق اإلنسان .من المخاطر التي تتعرض لها اتصاالت حقوق
اإلنسان الناتجة عن مجموعات جديدة من الجهات الفاعلة والتقنيات المشاركة في تقصي الحقائق الرقمية

والدعوة مخاطر المراقبة ،والتي لها عواقب على األمن الجسدي للمشاركين في عمليات التقصي ،وخطر

الخداع ،الذي له عواقب على سالمة سمعتهم .بالنسبة إلى المناصرة ،تشمل هذه المخاطر في األخطاء،

والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى المخاطرة بالنزاهة والسمعة ،وخطر وجود الحسابات الخاط ة أو الزائفة،

التي يمكن أن تعرض الموارد الثمينة للخطر .وعليه قد يتم إسكات ممارسي حقوق اإلنسان إذا لم يكونوا

عالميا ،ولكنه يؤكر بشكل غير متناسب
على دراية بالمخاطر .ومع ذلت ،فإن ت كير اإلسكات هذا ليس
ً
على ممارسي حقوق اإلنسان الموجودين في سياقات أهثر هشاشة ،ولديهم وصول أقل إلى الموارد ،مع ما
يترتب على ذلت من تعددية في تقارير حقوق اإلنسان .ولتخفية هذه المخاطر ،هناك أربعة طرق تتمثل

في المناهج التعليمية والتكنولوجية واالنعكاسية والخطابية للتعامل مع المخاطر .وقد خلصت الدراسة إلى

عددا من المزايا التوعوية ،بحيث
أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يتيم لممارسي حقوق اإلنسان ً
يمكن أن تسمم لهم بتضخيم الرسائل والوصول إلى أهدافهم دون االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية
الرئيسة ،التي قد تخضع تغطية حقوق اإلنسان فيها للقيود بسبب الضرورات التجارية والرقابة ،واألجندة
اإلعالمية لهذه الوسائل حول المواضيع األهثر ضرورة للنشر .وتشير الدراسة إلى أن مراسلي حقوق
اإلنسان قد تفاعلوا مع مصادر األخبار عبر شبكة اإلنترنت التي تتوافق مع أجندات مؤسساتهم

اإل عالمية ،حيث سيطر على المشهد مجموعة من المؤكرات أبرزها :العالقات التجارية بين الوسيلة
اإلعالمية ومصادر استقاء المعلومات ،والمراقبة السياسية التي تمارسها أنظمة الدولة األمنية ،والسوق

الرمادية المربحة لبرامج التجسس ،والخوارزميات التي تسير وفقها منصات التواصل االجتماعي .هذا كله

أكر بشكل كبير في مدى موضوعية دمج تكنولوجيا المعلومات ،واالتصاالت وتسخيرها في تقصي

الحقائق ،والدعوة في مجال حقوق اإلنسان في نل هذه المؤكرات التي اقتحمت العالم الرقمي.
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 .9دراسة ) ، Meriläinen and Vos (2011بعنوان:
Human rights organizations and online agenda setting.
ترجمة العنوان :منظمات حقوق اإلنسان ترتيب األولويات على اإلنترنت.
هدفت الدراسة إلى تقديم فهم أفضل إلعداد جدول األعمال (ترتيب األولويات) من المنظمات الدولية

لحقوق اإلنسان في بي ة اإلنترنت ،وتوضيم دور المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق اإلنسان.
ولتحقيق هذا الهدف بحثت الدراسة في كيفية جذب االنتباه إلى قضايا حقوق اإلنسان في االتصاالت
عبر اإلنترنت من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ،من خالل تحليل محتوى منتديات

اإلنترنت للمنظمتين من خالل مراقبة مواقع الويب الخاصة بهما ،وصفحات فيسبوك وتويتر على مدى
فترة كالكة أشهر ،وفقاً لنظرية ترتيب األولويات .إضافة إلى ذلت ،تم إجراء مقابلتين للخبراء مع ممثلين
عن منظمة العفو الفنلندية من أجل فهم أفضل لكيفية ارتباة أنشطة االتصال الخاصة بالمنظمة عبر

اإلنترنت بسياساتها في لفت االنتباه إلى حقوق اإلنسان .وقد بينت الدراسة على أن لفت االنتباه إلى

قضايا حقوق اإلنسان هو هدف يؤدي إلى التواصل الفعال عبر اإلنترنت؛ حيث تهدف المنظمات غير
الحكومية إلى جذب االنتباه إلى قضاياها عبر اإلنترنت من خالل بدء حوار عبر المنتديات عبر

اإلنترنت وتحفيز الجمهور على المشاركة في األنشطة التي قد تؤكر على وسائل اإلعالم واألجندة

السياسية .وعلى الرغم من أن أبحاث ترتيب األولويات الحالية تؤكد على دور الصحفيين في وضع
األجندة العامة ،أو ترتيب أولويات الجمهور ،وتذكر المنظمات غير الحكومية في المقام األول كمصدر
للصحفيين وكالعب سياسي؛ فإن هذه الدراسة تُظهر أن بي ة اإلنترنت تساعد المنظمات غير الحكومية
إلى وضع األجندة العامة إلحداث تغيير إجتماعي ،حيث أن عملية تحفيز الجمهور على المشاركة في

األنشطة قد تؤكر على وسائل اإلعالم واألجندة السياسية .وبينت الدراسة أيضاً أن مواقع التواصل
االجتماعي تمارا دورها كسلطة خبراء في الجانب التوعوي لحقوق اإلنسان ،في حين أن دورها في
الترويج للفعاليات خافت إذا ما قورن بالتوعية .وبما أن ت كير المنظمات غير الحكومية على مجتمع اليوم

فخذ في االزدياد ،فإن دراسة إعداد جدول أعمالها على اإلنترنت تعتبر ذات قيمة من منظور اتصاالتي،

حيث أدركت المنظمات غير الحكومية الدولية في وقت مبكر قيمة االتصال عبر اإلنترنت.
التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل تحليل الدراسات السابقة يتبين انفراد الدراسة الحالية بموضوعها وهدفها المتمثل في

التعرف على دور العالقات العامة الرقمية في تشكيل خطاب توعوي بقضايا الحقوق الرقمية ،حيث تعد
الحقوق الرقمية من المواضيع الحديثة التي أغفلتها الدراسات السابقة عن المؤسسات غير الربحية
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والقانونية والتوعوية ،ولذلت ت تي هذه الدراسة لسد هذه الفجوة البحثية ،من خالل دراسة حالة مؤسسة
المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" نموذجاً للدراسة وفقاً لنظرية ترتيب األولويات.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
ونفت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على دراسة الظاهرة قيد الدراسة ويهتم

وكميا .فالتحليل الكيفي يصف الظاهرة ،ويوضم
كيفيا
تعبير
ًا
وصفا دقيًقا ،ويعبر عنها
بوصفها
ً
ً
ً
خصائصها ،أما التعبير الكمي فيعطي وصفاً رقمياً ،يوضم مقدار الظاهرة التي يبحث فيها الباحث ،أو

حجمها ،ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى (عبيدات ،عبد الحق ،وعدا 2020م) .وفي هذه الدراسة تتمثل

الظاهرة التي تبحث فيها الدراسة بالتعرف إلى دور العالقات العامة الرقمية للمؤسسات غير الريحية
الحقوقية في توعية الجمهور في حقوقهم الرقمية من خالل ترتيب األولويات ،وتتخذ الدراسة من المركز

العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" حالة دراسية ،لوصف نوعية القضايا التي تبرزها صفحة مركز

"حملة" على "الفيسبوك" لتشكيل خطاب توعوي في قضايا الحقوق الرقمية ،ووصف أهم الحقوق الرقمية
التي تحاول نشرها للمجتمع وتك ارراتها في عينة الدراسة.
أداة الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية تحليل المحتوى الكيفي (النوعي) ،والذي يعد أحد أساليب البحث العديدة

المستخدمة لتحليل البيانات النصية ،حيث تركز الدراسات باستخدام تحليل المحتوى النوعي على
خصائ

اللغة ك داة اتصال مع االنتباه إلى المحتوى أو المعنى السياقي للن

( Hsieh & Shannon,

 .)2005, p. 1278وبذلت يتجاوز تحليل المحتوى النوعي مجرد عد الكلمات إلى فح
مكثف لغرض تصنية كميات كبيرة من الن

اللغة بشكل

إلى عدد فعال من الف ات التي تمثل معاني متشابهة

مستنتجا .الهدف من تحليل
اتصاال
يحا ،أو
( .)Weber, 1990يمكن أن تمثل هذه الف ات إما
ً
ً
ً
اتصاال صر ً
المحتوى هو توفير المعرفة والفهم للظاهرة قيد الدراسة ) .(Downe‐Wamboldt, 1992, p. 314في هذه

عرف تحليل المحتوى النوعي ب نه طريقة بحث للتفسير الذاتي لمحتوى البيانات النصية من
الدراسةُ ،ي َّ
خالل عملية التصنية المنتظم للترميز وتحديد الموضوعات أو األنماة (.)Hsieh & Shannon, 2005
وعليه في هذه الدراسة فسر الباحثان مضمون المنشورات الخاصة في صفحة مركز "حملة" على

"الفيسبوك" من خالل تصنيفها على ف ات معينة حددتها أس لة الدراسة.
وحدات التحليل:
وحدة المنشور أي منشورات صفحة مركز "حملة" على "الفيسبوك".
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استمارة تحليل المحتوى:
صمم الباحثان استمارة تحليل المحتوى بما يستجيب لألس لة البحثية ،حيث تضمنت عدة مدخالت ،وهي:
• الموضوع :أي الموضوعات والقضايا التي تبرزها صفحة "حملة" على "الفيسبوك" .وللتعرف على
هذه المواضيع استخدم الباحثان تحليل المضمون االستنباطي ،الذي ال يعتمد على مدخالت

مسبقة ،وإنما يتم بناؤها وفقاً لتكرار الموضوعات ،وتشابهها.
• الحقوق الرقمية :وهي الحقوق الرقمية العشرة التي تمت مناقشتها في اإلطار النظري ،وهي :الحق

في حرية التعبير عن الرأي ،الحق في الوصول لإلنترنت ،الحق في الخصوصية ،الحق في

المساواة وعدم التمييز ،الحق في التحرر من الرقابة على اإلنترنت ،الحق في محو البيانات،

الحق في تقييد المعالجة ،الحق في التشفير ،الحق في أن تكون على علم ،وحق االعتراض .وقد

ائيا وفًقا لتعريفات هذه الحقوق التي وردت في اإلطار النظري.
تم تحليلها استقر ً

• هدف المنشور :وتعني القصد من وراء المنشور ،وقد صممت استمارة تحليل المحتوى بما
يتضمن المدخالت اآلتية:
 .1توعوي :ويعني أن المنشور يهدف إلى توعية الجمهور أو تثقيفه بموضوع معين.
 .2إخباري :ويعني أن المنشور يهدف إلى إعالم الجمهور بنشاطات معينة.
 .3تفاعلي :وهو المنشور الذي يهدف إلى إشراك الجمهور بموضوع معين أو قضية ما.
 .4غير ذلت :وهو المنشور الذي ال يهدف إلى أي من األهداف الثالكة السابقة.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من المنشورات جميعها التي نشرتها صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالمركز العربي

ـهر بعـدها ،أي خـالل
شهر قبلها وش ًا
لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" ،خالل فترة أحداث أيار 2021م و ًا

الفتـ ـرة الزمني ــة الممت ــدة م ــن  6نيس ــان/أبريل 2021م إل ــى  21حزيـ ـران /يوني ــو 2021م .حي ــث بل ــغ ع ــدد
منشورا.
منشورات الصفحة في هذه الفترة ()201
ً

عينة الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية المسم الشامل لجميع منشورات الصفحة خالل فترة الدراسة ،وهذا يعني

حقيقيا لمجتمع
مقياسا
شمول كافة مفردات المجتمع األصلي للدراسة .ويتميز المسم الشامل ب نه يوفر
ً
ً
الدراسة (ال يوجد خط في أخذ العينات) ،وأنه يمكن الحصول من خالله على البيانات المعيارية للدراسات
المستقبلية ،حيث تكون المعلومات التفصيلية والفرعية الصغيرة حول المجتمع ضمن المجتمع متاحة
ومشمولة (.)Riazi, 2016, p. 31
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صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من الصدق الظاهري من خالل عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين
المتخصصين األهاديميين.
عرض النتائج:
المواضيع التي تبرزها صفحة مركز "حملة" على "الفيسبوك".
بينت نتائج تحليل المضمون أن مركز "حملة" ركز في منشوراته على مجموعة من المواضيع خالل
الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ  6نيسان /أبريل 2021م إلى  21حزيران /يونيو 2021م والتي تمثل فترة

موضوعا ،وهي :انتهاك المحتوى
أحداث أيار ،وشهر قبلها ،وشهر بعدها ،وتمثلت المواضيع ب 11
ً
الرقمي الفلسطيني وتضييق وسائل التواصل االجتماعي ورقابة الحكومات الرقمية على الفلسطينيين؛

السالمة الرقمية واألمان الرقمي لألطفال والشباب؛ تحسين األداء الرقمي للنشطاء الفلسطينيين والمناصرة

عبر اإلنترنت؛ خطاب العنف والتحريض العنصري والكراهية ضد الفلسطينيين؛ فرص عمل؛ التوعية

بالحقوق الرقمية؛ األخبار الزائفة؛ العنف الرقمي على أساا النوع االجتماعي؛ السالمة المهنية

للصحفيين؛ الحماية من التحايل اإللكتروني واالستخدام اآلمن لإلنترنت؛ وأخرى (أخبار ومواضيع
متفرقة) .أنظر جدول رقم (.)1
جدول ()1
المواضيع التي تبرزها صفحة مركز "حملة" على "الفيسبوك"

الموضوع

التكرار

%

الترتيب

انتهاك المحتوى الرقمي الفلسطيني وتضييق وسائل التواصل االجتماعي

52

%25.9

1

والرقابة الرقمية للحكومات على الفلسطينيين
السالمة الرقمية واألمان الرقمي لألطفال والشباب

48

%23.9

2

تحسين األداء الرقمي للنشطاء الفلسطينيين والمناصرة عبر اإلنترنت

21

%10.4

3

خطاب العنف والتحريض العنصري والكراهية ضد الفلسطينيين

17

%8.4

4

فرص عمل

16

%8

5

أخرى (اخبار ومواضيع متفرقة)

16

%8

5

التوعية بالحقوق الرقمية

14

%7

6

األخبار الزائفة

5

%2.4

7

العنف الرقمي على أساا النوع االجتماعي

4

%2

8

السالمة المهنية للصحفيين

4

%2

8

الحماية من التحايل االلكتروني واالستخدام اآلمن لإلنترنت

4

%2

8

201

%100

المجموع
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يبين الجدول السابق أن انتهاك المحتوى الرقمي الفلسطيني وتضييق وسائل التواصل االجتماعي

ار بنسبة تصل
والرقابة الرقمية من قبل الحكومات على الفلسطينيين حظيت على المواضيع األهثر تكرًا
حوالي  %26من حجم المواضيع التي تم تداولها عبر صفحة مركز "حملة" .وتعددت أشكال المنشورات
ضمن هذه الف ة ما بين دعوة النشطاء الذين تم حظر حساباتهم أو محتواهم بسبب نشاطهم اإللكتروني

بتغطية أو مشاركة أخبار أحداث أيار لتقديم شكوى لدى مركز "حملة" ،وحواريات مختصة لمناقشة انتهاك

الحقوق الرقمية الفلسطينية من قبل شركات وسائل التواصل االجتماعي ،وتصريحات للمركز حول

الموضوع ،وحول تشويه بعض المواقع اإللكترونية للرموز الفلسطينية ،ودعوة النشطاء للمناصرة من خالل

توقيع عريضة ضد سياسات فيسبوك التي تنتهت المحتوى الفلسطيني ،وممارسات دولة االحتالل في حث

شركات التواصل االجتماعي لتقييد المحتوى الفلسطيني.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث تكرار الموضوعات ،موضوع السالمة الرقمية واألمان الرقمي

لألطفال والشباب بنسبة تكرار  %23.9من الموضوعات األخرى ،وتنوعات المنشو ارت ضمن هذا

الم وضوع ما بين إعالنات لحث الجمهور للمشاركة في حواريات وجلسات خاصة باألمان الرقمي

والسالمة الرقمية لألطفال ،وبين ملفات صوتية (بودكاست) لحلقات تقدم نصائم للوالدين فيما يتعلق

باألمان الرقمي لألطفال ،وفيديوهات تشتمل على مجموعة من المواضيع التوعوية الخاصة بالموضوع،
وأيضاً مقاالت تناقش الموضوع.

أما تحسين األداء الرقمي للنشطاء الفلسطينيين والمناصرة عبر اإلنترنت فقد جاء بالمرتبة الثالثة

بنسبة  ،%10.4وقد تضمن هذا الموضوع منشورات تتضمن االستخدام األمثل لألدوات الرقمية في

حمالت مناصرة تخدم القضية الفلسطينية ،واألمان الرقمي خالل عدوان دول االحتالل على الفلسطينيين

خالل أ حداث أيار ،وحواريات حول فليات توحيد الجهود الرقمية المبعثرة لتعزيز القضية الفلسطينية من
خالل المنصات الرقمية.

أما خطاب العنف والتحريض العنصري والكراهية ضد الفلسطينيين فقد جاء بالمرتبة الرابعة من

اهتمام صفحة مركز "حملة" خالل الفترة الزمنية التي تم تحليلها .فالخطاب التحريضي اإلسرائيلي ضد
اء داخل الخط األخضر أو القدا الشرقية أو الضفة الغربية وقطاع غزة تمت
المجتمع الفلسطيني سو ً
معالجته بعدة أشكال منها جهود مركز حملة بالتواصل مع شركات التواصل االجتماعي لوقف تحريض
المستوطنين ضد فلسطينيي الداخل واستغالل هذه المنصات لتنظيم اعتداءات ضد العرب الفلسطينيين.
وقد تمثلت معظم منشورات المركز ضمن هذه الف ة بتقارير حول مؤشر العنصرية والكراهية والتحريض.

وقد تضمنت هذه الف ة أيضاً مساهمة بعض المواقع اإللكترونية في ترسيخ صورة التمييز والعنصرية،

ومنها مساهمة محرك البحث جوجل في التحريض ضد الفلسطينيين من خالل ربط الكوفية الفلسطينية
باإلرهاب.
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أما ف ة فرص العمل وف ة (أخرى) والتي تضمنت نشاطات وأخبار متفرقة مختلفة فقد جاءتا

بالمرتبة الخامسة بواقع تكرار  %8لكل منهما .فقد استخدمت صفحة مركز "حملة" صفحتها لإلعالن عن

فرص العمل التي تتوفر لديها واستقطاب المهنيين الذين يحتاجهم المركز .وقد تنوعت مواضيع ف ة

(أخرى) بين أخبار متفرقة ،واستعرض المركز مجموعة من نشاطاته من خالل فيديوهات متفرقة.

أما التوعية بالحقوق الرقمية فقد جاء بالمرتبة السادسة بنسبة  %7فقط من تكرار الموضوعات.

وتجدر اإلشارة هنا أن التحليل اعتمد على اإلشارة الصريحة لهذه الحقوق بغرض التوعية بها وليس على

انتهاهها ،فمثالً هناك العديد من المنشورات التي تحدكت عن انتهاك حرية التعبير ولكن لم يتم تصنيفها

ضمن ف ة التوعية بالحقوق الرقمية.
وفيما يخ

األخبار الزائفة فقد جاءت بالمرتبة السابعة خالل فترة التحليل بنسبة  .%2.4وقد

تضمنت هذه الف ة حصر مركز "حملة" لألخبار الزائفة في فترات معينة ،وأيضاً تضمن تصنية األخبار

الزائفة للمنشورات التوعوية حول كيفية الت هد من صحة األخبار في وسائل التواصل االجتماعي .إضافة

إلى ذلت تضمنت هذه الف ة استعراضاً لنتائج بحثية استكشافية في موضوع األخبار الزائفة والكاذبة،

والفترات التي تشهد أهثر انتشا اًر لألخبار الكاذبة.

جاء موضوعات السالمة المهنية للصحفيين؛ والحماية من التحايل اإللكتروني واالستخدام اآلمن

لإلنترنت؛ والعنف الرقمي على أساا النوع االجتماعي في المرتبة الثامنة من اهتمامات المركز ضمن

فترة التحليل ،حيث حصل كل موضوع من هذه المواضيع الثالكة على ما نسبته  .%2ففيما يتعلق

بالسالمة المهنية للصحفيين فقد تضمنت هذه الف ة منشورات توعوية لضمان السالمة الشخصية

للصحفيين ،الذين يرصدون المواجهات والمظاهرات .وفيما يتعلق بالحماية من التحايل اإللكتروني
واالستخدام اآلمن لإلنترنت فقد نشر مركز "حملة" منشورات عدة بهذا الصدد ،فمنها على سبيل المثال ما

تعلق بعمليات التحايل عبر البريد اإللكتروني ،والخطر القادمة من خالل التطبيقات والبرامج المقرصنة،

وأيضاُ تضمنت هذه الف ة موضوع انتهاك الخصوصية عبر اإلنترنت نتيجة لالستخدام غير اآلمن ،حيث
نشر المركز عدة مقاالت توعوية حول كيفية تعرض خصوصية المستخدمين للتهديدات في الفضاء

الرقمي ،وكيفية حمايتها .وإضافة على ذلت تضمنت منشورات مركز "حملة" على جملة من النصائم التي
يحتاجها المستخدمون لحماية حساباتهم على اإلنترنت.

يضا بنسبة  %2فقط ،فقد
أما فيما يتعلق بالعنف الرقمي على أساا النوع االجتماعي والذي كان أ ً
تناول مركز "حملة" كيفية تعرض النساء للتحايل واالبتزاز من قبل الذكور ،والتي تعد إحدى الجرائم

اإللكترونية.
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الحقوق الرقمية التي يركز عليها مركز "حملة" في منشوراته على "الفيسبوك":

"

ركز التحليل ضمن هذه الفئة على اإلشارة الصريحة لهذه الحقوق بغرض التوعية بها وليس على

انتهاكها ،كما تم اإلشارة سابقاً هناك العديد من المنشورات التي تحدثت عن انتهاك حرية التعبير مثالً
ولكن لم يتم تصنيفها ضمن فئة التوعية بالحقوق الرقمية .يبين الجدول رقم ( )2الحقوق الرقمية التي

أشار إليها المركز بهدف التوعية بها.

جدول()2
الحقوق الرقمية التي ركز عليها مركز "حملة" خالل فترة التحليل

الحقوق الرقمية

النسبة المئوية من

النسبة المئوية من

التكرار

منشورات الحقوق

.1

الحق في المساواة وعدم التمييز

8

%57

%4

.2

الحق في الوصول لإلنترنت

3

%21.5

%1.5

.3

الحق في الخصوصية

3

%21.5

%1.5

.4

الحق في حرية التعبير عن الرأي

0

%0

%0

.5

الحق في التحرر من الرقابة على اإلنترنت

0

%0

%0

.6

الحق في محو البيانات

0

%0

%0

.7

الحق في تقييد المعالجة

0

%0

%0

.8

الحق في التشفير

0

%0

%0

.9

الحق في أن تكون على علم

0

%0

%0

.10

حق االعتراض

0

%0

%0

14

%100

%7

#

المجموع

الرقمية

جميع المنشورات

يبين الجدول السابق ان موضوع التوعية بالحقوق الرقمية استحوذ على  %7من مجموع المنشورات،

حيث جاء موضوع التوعية بالحق في المساواة وعدم التمييز بالمرتبة األولى بنسبة  %4من حجم

المنشورات و %57من الحقوق العشرة التي تم تحليلها .وجاء تركيز مركز "حملة" على التوعية بالحق في
الوصول لإلنترنت والحق في الخصوصية بالمرتبة الثانية حيث حصل هذان الموضوعان على ما نسبته

 %1.5من تكرار الموضوعات لكل منهما و %21.5من تكرار الحقوق الرقمية لكل منهما .اما التوعية
بالحقوق اآلتية :الحق في حرية التعبير عن الرأي ،الحق في التحرر من الرقابة على اإلنترنت ،والحق

في محو البيانات ،والحق في تقييد المعالجة ،الحق في التشفير ،والحق في أن تكون على علم ،وحق

االعتراض ،وحق الوصول إلى اإلنترنت؛ فلم تستحوذ على اهتمام المركز خالل فترة التحليل حيث لم
يحصل أي حق من هذه الحقوق على أي تكرار.
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ضمن التوعية بالحق في المساواة وعدم التمييز ،نشر مركز "حملة" على سبيل المثال منشو اًر بتاريخ

 24أيار 2021م يبين سياسات محرك البحث "جوجل" في التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين .أنظر صورة
رقم ( )1التي تبين تحيز جوجل لدولة االحتالل من خالل خدماته المختلفة ،وربطه الكوفية الفلسطينية
باإلرهاب تحي اًز لرواية دولة االحتالل .وفي منشور فخر بتاريخ  26أيار 2021م ،أكار مركز "حملة"

موضوع التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين من خالل خرائط جوجل التي تظهر قطاع غزة كمنطقة ضبابية،

حيث تعيق الدقة المنخفضة والضبابية توكيق جرائم االحتالل وانتهاهه لحقوق اإلنسان( .أنظر صورة رقم

.)2
ضمن التوعية بالحق في الخصوصية نشر مركز "حملة" بتاريخ  14أيار 2021م مقاالً توعوياً حول

األنواع الخمسة للمعلومات المرتبطة بالخصوصية ،وتقري اًر توعوياً بتاريخ  19أيار 2021م استهدف من

خالله األمهات وتهديد خصوصيتهن بعد االنتقال للتعليم اإللكتروني الذي فرضته جائحة كورونا حول
العالم.

صورة ()1
سياسات جوجل في التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين .لقطة شاشة بتاريخ المنشور  24ايار 2021م

252

د .معين الكوع – حال أبو حسن " :دور العالقات العامة الرقمية في المؤسسات غر الربحية في التوعية بحقوق اإلنسان الرقمية"
"
"

صورة ()2
التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين حيث تظهر خرائط جوجل قطاع كمنطقة ضبابية .لقطة شاشة
بتاريخ المنشور  26أيار 2021م

أهداف مركز "حملة" من خالل المنشورات:
لقد صنف الباحثان أهداف المنشورات وفًقا لطبيعتها ولغتها إلى أربعة أقسام ،وهي :توعوي ،إخباري،

تفاعلي ،غير ذلت .جدول رقم ( )3يوضم تك اررات كل هدف والنسبة الم وية.
جدول()3
أهداف المنشورات

هدف المنشور

التكرار

النسبة المئوية

الترتيب

#
.1

توعوي

89

%44

1

.2

إخباري

16

%8

4

.3

تفاعلي

60

%30

2

.4

غير ذلت

36

%18

3

201

%100

المجموع

يبين الجدول السابق أن الهدف التوعوي قد جاء بالمرتبة األولى بنسبة  ،%44يليه التفاعلي بنسبة

أخير اإلخباري بما نسبته  %8فقط .وتشير هذه النسب إلى أن
 ،%30ومن كم غير ذلت بنسبة  ،%18و ًا
العالقات العامة للمركز حافظت على طبيعة عمله المتمثلة بالتوعية الرقمية ،وحافظت على هويته
األساسية كمؤسسة أهلية غير ربحية ،تعمل على مناصرة الحقوق الرقمية الفلسطينية بهدف الوصول إلى

فضاء رقمي فمن وعادل وحر.
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مناقشة النتائج وأهم التوصيات:
المواضيع التي تبرزها صفحة مركز "حملة" على "الفيسبوك":
بينت نتائج تحليل المحتوى أن مركز "حملة" ركز في منشوراته بالدرجة األولى على انتهاك المحتوى
الرقمي الفلسطيني وتضييق وسائل التواصل االجتماعي والرقابة الرقمية من الحكومات على الفلسطينيين،

حيث كانت هذه المواضيع األهثر تك ار اًر بنسبة تصل إلى حوالي  %26من حجم المواضيع التي تم تداولها

عبر صفحة مركز "حملة" ،وبحسب نظرية ترتيب األولويات ،فإن هناك صلة قوية بين القضايا التي
يبرزها القائم باالتصال وتصنية الجمهور ألهمية هذه القضايا ،وبالتالي فإن عملية اإلعالم بشكل متكرر
ومناقشة قضايا معينة تعني أن قطاعات كبيرة من الجمهور ستدرك أن هذه القضايا أهثر أهمية من

غيرها ،ومن هنا نرى أن مركز "حملة" من خالل تركيزه على انتهاك المحتوى الرقمي الفلسطيني وتضييق
وسائل التواصل االجتماعي ،والرقابة الرقمية حاول وضع هذه المواضيع ك ولوية أولى لدى متابعي
صفحته .وبحسب نموذج األولويات في نظرية وضع األجندة أو ترتيب األولويات فإن مركز "حملة" من

خالل نقله أجندته إلى أجندة الجمهور المتابع لصفحته ،سعى إلى حث الجمهور إلى الحكم ب همية ما
يعتبره المركز مهماً ،بحيث تصبم أولويات المركز هي أولويات الجمهور (.)McCombs, 1976, p. 8

وبما أن موضوع السالمة الرقمية واألمان الرقمي لألطفال والشباب جاء في المرتبة الثانية من حيث تكرار

الموضوعات بنسبة تكرار  %23.9من الموضوعات األخرى ،فإن هذا الموضوع أيضاً كان من األولويات

التي حاول مركز "حملة" إبرازها للجماهير ،وهي نسبة مقاربة لنسبة الموضوع األول ،وهذا يتماشى مع

االفتراض المنطقي وراء ترتيب األولويات ،هو أن عملية اإلعالم بشكل متكرر ومناقشة قضايا معينة
تعني أن قطاعات كبيرة من الجمهور ستدرك أن هذه القضايا أهثر أهمية من غيرها ( & Tench

 ،)Waddington, 2021, p. 28وبذلت حاول مركز "حملة" توجيه إدراك الجماهير لهذه الموضوعات.
وجاء بالمرتبة الثالثة موضوع تحسين األداء الرقمي للنشطاء الفلسطينيين والمناصرة عبر اإلنترنت

بنسبة  ،%10.4وهذا يدل على أن المركز يسعى إلبراز مسؤوليته االجتماعية خالل فترة أحداث أيار
2021م ،وهذا يتفق مع ما جاء في وكيقة عمل المركز التي بينت أن أحد أهداف المركز هو بناء قدرات
النشطاء والحقوقيين/ات والمؤسسات األهلية والحراهات الشعبية الفلسطينية في مجال بناء الحمالت

الرقمية ،واألمان الرقمي ،وتحسين الحضور الرقمي ،ومناهضة العنف الجندري الرقمي الذي حظي بما

نسبته  %2من تك اررات المواضيع .وبالتالي يمكن االستنتاج أن األولويات التي حاولت العالقات العامة

الرقمية للمركز فرضها من على طاولة الجمهور من خالل تكرارها هي نفسها التي بينها المركز في وكيقة

ت سيسه ،وهذا يدل على الشفافية التي يتمتع بها المركز في هذا األمر ،وعلى المهنية من خالل التزامه

ب ولوياته حتى في نروف الحرب .أما خطاب العنف والتحريض العنصري والكراهية ضد الفلسطينيين فقد
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جاء بالمرتبة الرابعة من اهتمام صفحة مركز "حملة" خالل الفترة الزمنية التي تم تحليلها بنسبة %8.5
تقريباً .وهذا األمر أيضاً يتماشى مع فكرة المركز.
وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو جحجوح ،وادي ،واألشقر (2021م) التي أنهرت

أن الحقوق الصحية حصلت على أعلى النسب من مفاهيم حقوق اإلنسان المتضمنة في
نتائج الدراسة ّ
هتابي الوطنية ،وكتابي العلوم للصفوف من األول للرابع ،وتُعزى هذه االختالفات في النتائج إلى طبيعة
عمل مركز "حملة" واألهداف التوعوية في الكتب المدرسية .وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة

) McPherson (2018التي توصلت إلى أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يتيم لممارسي حقوق
عددا من المزايا التوعوية ،بحيث يمكن أن تسمم لهم بتضخيم الرسائل والوصول إلى أهدافهم
اإلنسان ً
دون االعتماد على وسائل اإلعالم الرئيسة ،التي قد تخضع تغطية حقوق اإلنسان فيها للقيود بسبب
الضرورات التجارية والرقابة ،واألجندة اإلعالمية لهذه الوسائل حول المواضيع األهثر ضرورة للنشر .ففي
الدراسة الحالية اعتمد مركز "حملة" على صفحته على منصة "الفيسبوك" لترتيب أولويات الجمهور بما

يتناسب مع طبيعة عمل المركز االعتماد على وسائل اإلعالم الرئيسة فقط.
الحقوق الرقمية التي يركز عليها مركز "حملة" في منشوراته على "الفيسبوك":
ويعزى
بينت النتائج أن موضوع التوعية بالحقوق الرقمية استحوذ على  %7من مجموع المنشوراتُ ،
ذلت إلى طبيعة التحليل الذي ركز على اإلشارة الصريحة لهذه الحقوق بغرض التوعية بها ،وليس على
انتهاهها ،حيث جاء موضوع التوعية بالحق في المساواة وعدم التمييز بالمرتبة األولى بنسبة  %4من حجم
المنشورات و %57من الحقوق العشرة التي تم تحليلها .وجاء تركيز مركز "حملة" على التوعية بالحق في

الوصول لإلنترنت والحق في الخصوصية بالمرتبة الثانية حيث حصل هذان الموضوعان على ما نسبته

 %1.5من تكرار الموضوعات لكل منهما و %21.5من تكرار الحقوق الرقمية لكل منهما .وتشير هذه
النتائج وفقاً لنظرية ترتيب األولويات أن موضوع التوعية بالحق في المساواة ،وعدم التمييز كان األولوية
األولى من ف ة الحقوق خالل فترة التحليل التي سعى المركز تعزيزها لدى الجمهور المتابع لصفحته على
"الفيسبوك".
وبشكل عام تعد نسبة  %7من حجم التك ار ارت نسبة ال ب ا بها بسبب تعدد الموضوعات والفترة

الزمنية التي جاء بها التحليل ،والتي تمثل كلثها بفترة اضطراب على المستوى السياسي ،والتي لم تسمم

للمركز بالتركيز على موضوع التوعية بالحقوق الرقمية بقدر ما كان تركيزه على المشاركة الوطنية في
تعزيز األداء الرقمي الفلسطيني .وعليه تتفق الدراسة الحالية مع ما جاءت به دراسة (المطيري2018 ،م) أن

وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات غير الحكومية تستخدم من العالقات العامة في التوعية
العامة.

"

العدد االخاص /الثامن والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

www.epra.org.eg

www.jprr.epra.org.eg

255

أهداف مركز "حملة" من خالل المنشورات:
أوضم تحليل محتوى صفحة مركز "حملة" على "الفيسبوك" أن الهدف التوعوي قد جاء بالمرتبة

األولى بنسبة  ،%44يليه التفاعلي بنسبة  ،%30ومن كم غير ذلت بنسبة  ،%18وأخي اًر اإلخباري بما

نسبته  %8فقط .وتشير هذه النسب إلى أن العالقات العامة للمركز حافظت على طبيعة عمله المتمثلة
بالتوعية الرقمية ،وحافظت على هويته األساسية كمؤسسة أهلية غير ربحية تعمل على مناصرة الحقوق

الرقمية الفلسطينية بهدف الوصول إلى فضاء رقمي فمن وعادل وحر .وتتفق هذه النتائج مع ما جاءت به
دراسة 2011( Meriläinen and Vosم) التي بينت أن مواقع التواصل االجتماعي تمارا دورها
هسلطة خبراء في الجانب التوعوي لحقوق اإلنسان ،في حين أن دورها في الترويج للفعاليات خافت إذا ما

قورن بالتوعية ،وهذا يفسر حصول الهدف التوعوي في الدراسة الحالية على أعلى نسبة تكرار وهي ،%44
فيما لم يحظ الجانب اإلخباري إال بما نسبته  .%8وتتفق أيضاً مع دراسة المطيري (2018م) التي

توصلت إلى أن وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات غير الحكومية تستخدم من العالقات العامة

في التوعية العامة.
وتتعارض نتائج الدراسة الحالية مع دراسة أحمد ومهران (2019م) التي بينت أن فاعليـة العالقـات
العامـة اإللكترونية تتمحور فـي تنميـة الـوالء والرضـا الونيفـي لـدى الجمهـور الداخلـي للمنظمـة ،وزيـادة
هفـاءة االتصـاالت التنظيميـة الناشـ ة بينهـم باإلفادة مــن م ازيــا التكنولوجيــا الرقميــة فــي تحقيــق ال ـوالء

اإللكترونــي .وقد يكون اختالف النتائج بين الدراسة الحالية ودراسة أحمد ومهران (2019م) عائداً إلى
الطبيعة االقتصادية والربحية التي عالجتها دراستهما .وكذلت تتعارض مع ما جاءت به دراسة الكوع وفخر

الدين (2020م) التي بينت أن «أوريدو» تركز في منشوراتها على الخدمات واإلعالنات والعروض ،بينما
تركز «جوال» على األنشطة ،واألحداث ،واإلنجازات التي تقوم بها الشركة ،كما تقوم الشركتان بنشر
المناسبات الدينية والوطنية بنسبة « %84ألوريدو» ،و« %71لجوال» ،ومنشورات استطالع رأي الجمهور

بنسبة « %84ألوريدو» ،و« %66لجوال» ،ويعود االختالف في نتائج الدراستين إلى الطبيعة الربحية

لشركات االتصال .وأيضاً تعارضت مع نتائج دراسة القيمري وصندوقة (2021م) التي توصلت إلى أن

مجموع تكرار القيم المتضمنة في كتب تاريخ األردن للمرحلة الثانوية ،وفًقا لمجاالت الدراسة بلغت
( )377تك ار اًر ،وكان مجال القيم الوطنية هو األعلى تك ار اًر ،وبلغ ( )174وبنسبة ( ،)%46واحتل مجال
القيم المعرفية المرتبة الثانية ،وبتكرار بلغ ( )93بنسبة ( ،)%25يليها مجال القيم االجتماعية بتكرار

( )36وبنسبة ( ،)%9كم مجال القيم األخالقية وبنسبة ( ،)%7وفي المرتبة األخيرة جاء مجال القيم الدينية
واالقتصادية بنسبة (.)%6
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الخاتمة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور العالقات العامة الرقمية في المؤسسات الحقوقية غير

الربحية في تشكيل وعي الجماهير في الحقوق الرقمية من خالل ترتيب األولويات ،وبالتحديد سعت هذه

الدراسة إلى معرفة مدى تونية العالقات العامة الرقمية في توعية المجتمع الفلسطيني بحقوقه الرقمية،
باإلضافة إلى رصد وتحليل األشكال والقوالب االتصالية التي يستخدمها مركز "حملة" في صفحته على

"الفيسبوك" في تعزيز الحقوق الرقمية .وتمثل السؤال البحثي الرئيس باآلتي :ما دور العالقات العامة

الرقمية في المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" في تشكيل خطاب توعوعي في قضايا

الحقوق الرقمية؟

من خالل تحليل محتوى صفحة مركز "حملة" على "الفيسبوك" بينت النتائج أن المركز ركز على

المحتوى التوعوي بشكل رئيسي ،على عكس ما أورده 2016( Rodriguezم) أن أهثر من نصف

( )% 55من رسائل وسائل التواصل االجتماعي تهدف إلى اإلعالم أو اإلخبار وليس التوعية حيث تشمل
الف ات ضمن هذه الونيفة إبالح أصحاب المصلحة بحقوق اإلنسان والتشريعات ،وبالتالي تضطلع ونيفة
بعض المؤسسات غير الربحية والتوعوية باستخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر المعلومات حول

حقوق اإلنسان والتشريعات أهثر من أي ونيفة أخرى ،ولكن في الدراسة الحالية تبين أن  %44من

محتوى مركز "حملة" كان توعوياً ،في حين أخذ الجانب اإلخباري  %8فقط من مجموع التك اررات .وفيما
يتعلق بما جاء به 2012( Lovejoy and Saxtonم) أن الهدف الوحيد للرسائل التي تصدر عن

المؤسسات الحقوقية كان لها هدف وحيد هو اإلعالم وليس لها جدول أعمال كانوي ،أي أنها ال تساهم في

ترتيب أولويات الجمهور ،بينت الدراسة الحالية أن بينت نتائج الدراسة الحالية أن مركز "حملة" ركز في

منشوراته بالدرجة األولى على انتهاك المحتوى الرقمي الفلسطيني وتضييق وسائل التواصل االجتماعي

ار بنسبة
والرقابة الرقمية من قبل الحكومات على الفلسطينيين؛ حيث كانت هذه المواضيع األهثر تكرًا
تصل إلى حوالي  %26من حجم المواضيع التي تم تداولها عبر صفحة مركز "حملة" ،وكذلت موضوع
السالمة الرقمية واألمان الرقمي لألطفال والشباب جاء في المرتبة الثانية من حيث تكرار الموضوعات

بنسبة تكرار  %23.9من الموضوعات األخرى ،وبما أن نظرية ترتيب األولويات تربط بين القضايا التي
يبرزها القائم باالتصال وتصنية الجمهور ألهمية هذه القضايا ،وبالتالي فإن عملية مناقشة قضايا معينة

ستعني أن قطاعات كبيرة من الجمهور ستدرك أن هذه القضايا أهثر أهمية من غيرها ،ومن هنا يتبين أن

مركز "حملة" من خالل تركيزه بشكل أساسي على هذين الموضوعين ك ولوية أولى لدى متابعي صفحته،
وهذا يتماشى مع االفتراض المنطقي وراء ترتيب األولويات هو أن عملية اإلعالم بشكل متكرر ومناقشة

قضايا معينة ستعني أن قطاعات كبيرة من الجمهور ستدرك أن هذه القضايا أهثر أهمية من غيرها

"
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( ،)Tench & Waddington, 2021, p. 28وبذلت حاول مركز "حملة" تحويل إدراك الجماهير لهذه
الموضوعات وترتيب أولوياتهم حولها .وعليه يمكن استنتاج ما يلي:
االستنتاجات:
 .1إن العالقات العامة الرقمية في المؤسسات غير الربحية وبالتحديد التوعوية تسعى من خالل وسائل
التواصل االجتماعي لترتيب أولويات الجمهور حسب أهدافها وأولوياتها.

 .2ارتبطت منشورات مركز حملة بطبيعة عمله ولم تنحرف عن دورها الرئيس الذي أنش المركز من
أجله ،وهذا يدل على وجود استراتيجية عالقات عامة رقمية مهنية لدى المركز.
محددات الدراسة:
 .1حللت هذه الدراسة فترة زمنية محددة امتدت من  6نيسان/أبريل 2021م إلى  21حزيران /يونيو
2021م ،وبالتالي قد تختلف أجندة المركز من فترة إلى أخرى حسب األولويات والظروف التي يمكن
أن تطرأ ،وبالتالي توصي الدراسة الحالية ب همية معالجة موضوع الدراسة في فترات زمنية أخرى

ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية ،بخاصة أن جزًءا من فترة التحليل تمثلت بفترة اضطراب خالل
أحداث أيار 2021م.

 .2لم تعالج الدراسة الحالية تفاعل الجمهور مع منشورات مركز "حملة" ،وهذا بالتالي قد يكون جزءاً من
دراسات أخرى ،لباحثين مستقبليين.

التوصيات:
ضرورة إفراد مركز "حملة" لحملة توعية مختصة بالحقوق الرقمية ،وبخاصة الحق في حرية التعبير عن
الرأي ،الحق في التحرر من الرقابة على اإلنترنت ،والحق في محو البيانات ،والحق في تقييد المعالجة،

الحق في التشفير ،والحق في أن تكون على علم ،وحق االعتراض ،وحق الوصول إلى اإلنترنت؛ والتي

لم تستحوذ على اهتمام المركز خالل فترة التحليل حيث لم يحصل أي حق من هذه الحقوق على أي
تكرار.
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Abstract

This study aimed to identify the role of digital public relations in nonprofit organizations in educating their audience about their digital rights. Based
on agenda-setting theory, the content of the “Facebook” page of the Arab
Center for the Advancement of Social Media “7amleh” was analyzed from
April 6, 2021, to June 21, 2021. This time represents the May events, a month
before, and a month after.
The results showed that the center focused mainly on raising awareness content
by 44%, while the percentage of news was only 8%. The most prominent topics
were 11 topics, the most important of which were: the violation and restrictions
of Palestinian digital content by social media networks and the Israeli
government (25.9%); Digital safety for children and youth (23.9%); Improving
the digital performance of Palestinian activists and online advocacy (10.4%);
Speech of violence, racial incitement, and hatred against Palestinians (8.4%).
However, raising awareness of digital rights got only (7%). Understanding the
right to equality and non-discrimination ranked first with 4%. The right to
access the internet and privacy came in second place, as these two topics
received 1.5% of the topics frequencies for each one of them. None of the
following rights received any frequency: the right to freedom of expression, the
right to be free from internet censorship, the right to erasure, the right to
restriction of processing, the right to encryption, the right to be informed, the
right to object, and the right to access the internet. Accordingly, the study
recommended the necessity of singling out an awareness campaign on digital
rights, especially those that did not receive any frequency.
Keywords: 7amleh Center, Content Analysis, Agenda-Setting Theory,
Facebook, Digital Rights.
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