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يشّكل هذا املسح محاولة لعكس سلوك مؤّسساتنا الفلسطينيّة من حيث اإلعالم وتحديدا اإلعالم االجتامعّي والّنشاط الرّقمّي، حيث 

أنّنا يف أحيان كثرية نجد أّن وسائل التّواصل االجتامعّي قد فرضت نفسها عىل مؤّسساتنا وجمعياتنا فرضا النتشارها الواسع واستهالكها 

العظيم لدى أفراد املجتمع الفلسطينّي. 

لذا ارتأينا أن نقوم باستبيان يهدف إىل فحص مدى منهجيّة العمل بوسائل التّواصل االجتامعّي، كام يحاول عرض التّحّديات التي تواجهها 

املؤّسسات  عند إدارة حساباتها يف الّشبكات االجتامعيّة وبناء حمالتها التّوعويّة الرّقميّة، باإلضافة إىل عرض التّدريبات واالستكامالت 

التي تحتاجها من منظور املؤّسسة نفسها.

يقوم مركز حملة بهذا البحث يف محاولة لفهم خصائص عالقة املؤّسسات  الفلسطينيّة باإلعالم وخصوصا اإلعالم االجتامعّي، وذلك يك 

يالئم خدماته وتدريباته مبا يجيب عىل هذه االحتياجات بدقّة.

اخرتنا أن نقوم بتجميع املعلومات بواسطة استامرة هاتفية يقوم مدير الجمعيّة أو مندوب إعالمّي بتعبئتها عرب الهاتف، إاّل أنّنا بعد 

التّواصل مع ما يقارب العرشين مؤّسسة وجدنا أنّه من األنجع الستحقاق أكرب   تعاون ممكن أن نحّول االستامرة إىل إلكرتونيّة لتقوم 

كل مؤّسسة بتعبئتها وفق برنامجها وتوقيتها. 

لذا فقد استغرقت عمليّة تعبئة املستطلعني لالستامرات ما يعادل الّشهرين، حيث بارشنا بالتّواصل مع الجمعيّات واملؤّسسات  يف الرّابع 

عرش من شهر آب وأنهينا مع نهاية شهر ترشين األّول.  

مدخل:

الّتوقيت وطريقة الّتنفيذ: 

وصف االستمارة: 

قّسمت استامرة البحث أساسا إىل 4 أقسام:
 

القسم األّول تحت عنوان "تفاصيل عاّمة حول الجمعيّة": هدفنا من خالله إىل الحصول عىل التّفاصيل التي مثّلت العوامل املؤثّرة يف 

بحثنا، مثل: مجال عمل الجمعيّة/ املؤّسسة، جمهور الهدف إعالميًّا، موقع مكاتب وعمل الجمعيّة، حجم املؤّسسة. 

القسم الّثاين: تحت عنوان "الجانب اإلعالمّي بشكل عاّم" اهتم القسم بتجميع بيانات لوصف تعاطي الجمعيّة مع اإلعالم بشكل عام. 

املعنيّة من حيث  أداء املؤّسسة  القسم بوصف  " اإلعالم االجتامعّي والحمالت": من عنوانه، فقد اهتم هذا  الّثالث بعنوان  القسم 

تعاطيها مع اإلعالم االجتامعّي ومدى تعويلها عليه من حيث استثامرها فيه وبالحمالت ضمنه. 

وإىل  مبنظورها  الجمعيّة  تواجهها  التي  الّصعوبات  وتوضيح  متييز  يف  أساًسا  ُعني  فقد  واالحتياجات"  التّحّديات   " الّرابع  القسم  أّما 

التّدريبات التي ترى أنّها بحاجتها ومن شأنها مساعدتها يف استثامر منّصات اإلعالم االجتامعّي بنجاعة.

)لالستامرة أنظر امللحق(
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بسبب صعوبة التّنّقل والوصول فعليّا، باإلضافة إىل عدم وجود جسم أو مؤّسسة تعمل كإطار جامع للجمعيّات ككل، احتجنا للتّواصل 

مع أشخاص وأجسام ملساعدتنا يف تحصيل تفاعل أوسع من الجمعيّات، لذلك فقد ساعدنا ناشط يف مجال املؤّسسات املجتمعيّة يف غزة، 

وآخر يف الّضّفة الغربيّة. وبدأنا بالتّواصل معهم شخصيّا وتوجيههم لتعبئة االستامرة املرسلة عرب الربيد اإللكرتويّن.

تفاعلت معنا 108 مؤّسسة، اعتمدنا منها عىل 103 يف تحليل البيانات واملعطيات وتّم استبعاد 5 لعدم الّدقة يف تعبئة االستامرة أو لعدم 

قدرتنا عىل فهم دقيق ملا أرفقوه من معطيات. تنّوعت هذه املؤّسسات من حيث املنطقة الجغرافيّة، يف حني حرصنا عىل متثيل شامل 

ملناطق املجتمع الفلسطيني ككل: الّضّفة الغربيّة، القدس، غزّة وأرايض الـ48. يف تتّمة الّنرشة نتطرّق باألرقام إىل خاّصيّات املؤّسسات 

وتوزيعها من حيث: خاّصيات جمهور الهدف )أعامر ومنطقة جغرافيّة(، مجال عملها القطاعّي وكذلك حجم املؤّسسة.

 .Spss و Excel متّت معالجة البيانات بواسطة برنامجي

كام ذكرنا سابقا فقد فحصنا إذا كانت هناك عالقة بني خمسة عوامل مؤثرة عىل عاملني اثنني متأثّرين كّل عىل حدة، كام هو موّضح 

بالرّسم التمثييل أدناه:       

يف حني قمنا "بقياس" األداء اإلعالمّي للمؤّسسات من خالل 3 مستويات من األداء نوّضحها الحًقا، قمنا أيًضا بتحديد مجاالت التّحّديات 

التي تواجهها املؤّسسات وأّما االحتياجات فقد تّم استعراضها إّما ضمن التّحّديات أو ضمن التّدريبات التي أشار إليها املستطلعون 

كتدريب يهّمهم أن يكونوا جزًءا منه. 

العّينة:

معالجة البيانات:  

العوامل المؤّثرة والمتأّثرة: 

األداء اإلعالمّي 
للمؤّسسة

تحّديات واحتياجات 
المؤّسسة

الموقع الجغرافّي للمؤّسسة

الموقع الجغرافّي للمؤّسسة

فئات عمر جمهور 

الهدف إعالمّيا

فئات عمر جمهور 

الهدف إعالمّيا

موقع جمهور 

الهدف إعالمّيا

موقع جمهور 

الهدف إعالمّيا

حجم المؤّسسة

 )عدد الموّظفين(

حجم المؤّسسة

 )عدد الموّظفين(

مجال عمل 

المؤّسسة

مجال عمل 

المؤّسسة
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األداء اإلعالمّي -العامل المتأّثر األّول-  طريقة قياسه وعالقاته:

مبا أّن األداء هو تعبري مجرّد، فقد استلزمنا ذلك تطوير طريقة أو أداة لنحاول التّعامل معه قياسيّا، لذا وجدنا من األنسب فحص وقياس 

هذا العامل عىل ثالث مستويات باإلضافة إىل مسح حول استخدامات منّصات وشبكات التّواصل االجتامعّي: 

األّول: الّتعاطي مع اإلعالم بشكل عاّم
قسنا هذا البند اعتامًدا عىل 3 نقاط أساسيّة تّم الفحص إن وجدت عند الجمعيّة. حيث حصلت الجمعيّة عىل نقطة عند كل إجابة 

بنعم عىل أي من األسئلة الثاّلث التّالية: هل تتعاطى الجمعيّة مع اإلعالم؟ هل تخّصص الجمعيّة وظيفة مركّز/ منّسق إعالمّي؟ هل 

هناك دائرة إعالميّة؟ 

مثال: حصلت الجمعيّة التي تتعاطى مع اإلعالم ولديها دائرة إعالميّة وبالتّايل موظّفني إعالميني عىل 3 نقاط بينام تلك التي تعاطت مع 

اإلعالم بشكل عشوايّئ دون تخصيص مسّمى وظيفّي أو أكرث للتّعامل مع اإلعالم فقد حصلت عىل نقطة واحدة فقط.

إذا كام أسلفنا، فإّن هذا املستوى مكّون من ثالث نقاط، نستعرض هنا نوعيّة التّجاوب العام مع كّل منها:

أقرّت 60 جمعيّة باهتاممها بتوظيف موظّف صاحب مسّمى وظيفّي يختّص 

باإلعالم إن كان ذلك بوظيفة تاّمة أو جزئيّة يف حني أّن 41 جمعيّة ال تفعل 

ذلك بل يتّم تقسيم املهاّمت اإلعالميّة عىل الطّاقم ككل، هذا وقد امتنعت 

جمعيّتان عن اإلجابة عىل هذا البند. 

وجود مرّكز إعالمي:

الّتعاطي مع اإلعالم: 
مع  بالتّعاطي  تهتم  أصل 103 مؤسسات  أّن 96 مؤّسسة من  الّنتائج  أظهرت 

بالتّعاطي مع اإلعالم  اإلعالم بينام أقرّت جمعيّة واحدة فقط بعدم اهتاممها 

وامتنعت 6 مؤّسسات عن اإلجابة.

اإلجابات  نسبة  ارتفاع  توقّع  نستطيع  بالطّبع  موظّف(:  من  أكرث  من  )مكّونة 

"بال" حيث أّن وجود طاقم إعالمّي كامل هو عبارة عن عبء ماّدّي كبري عىل 

عدد كبري من الجمعيّات، األمر الذي نستطيع استقاءه من الّنتائج حيث أظهرت 

أنّه فقط 33 جمعيّة من أصل 103 متلك دائرة إعالميّة يف حني أّن ال70 األخرى 

ال متلك قسام إعالميّا.

وجود دائرة إعالمّية
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املستوى الثاين: الّتنظيم اإلعالمّي
عىل املبدأ نفسه، اعتمدنا يف تقديرنا لوجود تنظيم إعالمّي وأخذ اإلعالم عىل وجه األهميّة أو عدم ذلك باألساس عىل ثالث نقاط 

أساسيّة: هل هناك خطّة اسرتاتيجيّة عليا للعمل اإلعالمّي؟ هل هناك خطّة عمل سنويّة للجانب اإلعالمّي من عمل املؤّسسة؟ وهل 

تقوم املؤّسسة بتخصيص ميزانيّة مسبقا لإلعالم بغّض الّنظر عن املشاريع املخطّط لها؟ وبنفس التّقنيّة قمنا بإعطاء نقطة إضافية لكل 

إجابة بنعم عىل هذه األسئلة الثاّلث لنحصل يف الّنهاية عىل مجموع 3 نقاط للمؤّسسات األكرث تنظيام يف تعاطيها مع اإلعالم. 

أّما الّنتائج العاّمة يف هذا املستوى فكانت كالتّايل: 

تبنّي أّن 63 مؤّسسة من أصل 103 متلك رؤيا إعالميّة واضحة، يف حني أّن 40 

منها عىل العكس. 

مؤّسسة   53 أّن  حيث  القوى  فتعادلت  الّسنويّة:  العمل  خطّة  صعيد  عىل  أّما 

تعمل إعالميّا عىل أساس خطّة عمل سنويّة يف حني أّن 50 منها يبدو أّن عملها 

مييل إىل التّلقائيّة والعشوائيّة. 

وجود خّطة استراتيجّية أو رؤيا إعالمّية عاّمة 
للمؤّسسة:

اإلعالمّي  العمل  يف  ومنهجيّة  التزاما  تعكس  أن  ارتأينا  التي  الثّالثة  الّنقطة 

أنّه من مجمل  الّنتائج  كانت تخصيص ميزانيّة سنويّة لإلعالم. هنا أظهرت 

103 جمعيّات شاركت باملسح، 58 مل تخّصص ميزانيّة سنويّة لإلعالم يف حني 

فعلت ذلك 43 جمعيّة وامتنعت اثنتان عن اإلجابة. 
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املستوى الّثالث: الّتعاطي واالستثامر باإلعالم االجتامعّي
هنا وجدنا من األنسب أن نقوم بقياس مدى تعويل املؤّسسات عىل اإلعالم االجتامعّي من أجل نرش الحمالت التّوعويّة التي تخّصهم 

عىل اعتبار أّن ذروة التّعاطي مع اإلعالم وخصوصا االجتامعّي يكون عرب نرش الحمالت التّوعويّة املوّجهة ألفراد املجتمع أساسا. لذا 

شّكلت األسئلة الثاّلث التّالية مقياسا لذلك وهي: هل اهتمت الجمعيّة بتمويل منشورات أو مواد ولو ملرّة واحدة عرب شبكات التّواصل؟ 

هل قامت املؤّسسة ببناء ونرش حمالت توعويّة رقميّة؟ هل تشّكل الحمالت التّوعويّة الرّقميّة جزءا من خطّة عمل ممنهجة؟

انتقاال إىل الّنتائج العاّمة يف هذا املستوى فقد أظهرت ما ييل:

رابعا: مسح الستخدامات شبكات الّتواصل االجتامعّي
كّل  لدى  اختالف يف وزنها وثقلها  الفلسطينيّة وهل هناك  الجمعيّات واملؤّسسات  تداوال بني  األكرث  االجتامعّي  التّواصل  أّي شبكات 

رشيحة بحسب العوامل املؤثّرة املذكورة أعاله؟ يذكر يف هذا املستوى أنّنا وجدنا 4 شبكات اجتامعية مل نقم بإدراجها يف باقي البحث 

لعدم متثيلها الكايف )كام يظهر من الرّسم البيايّن( وهي: "ساوندكالود" و"فليكر" حيث تكّررتا مرّتني وأّما "فيمو" و"جوجل بالس" فقد 

ظهرتا مرّة واحدة األمر الذي حّد من أمكانيّة التعامل معهم بصورة متثيليّة ما. 

الّنقطة الثّالثة عىل صعيد اإلعالم االجتامعّي ميكن اعتبارها تصعيدا، 

وهو أن تشّكل الحمالت جزءا من املخطّط اإلعالمّي العام. 50 جمعيّة 

من أصل 103 أكّدت أّن الحمالت تشّكل جزءا من مخطّطها الّسنوّي 

وأّما 49 جمعيّة مل تتعامل مع الحمالت بهذا الّشكل فيام امتنعت 4 

جمعيّات عن اإلجابة. 

إطالق حملة توعويّة رقميّة أو أكرث: هذا البند من شأنه أن يشري فعال إىل مدى 

الثّقل الذي تعطيه الجمعيّة أو املؤّسسة لإلعالم االجتامعّي، حيث أّن تخطيط 

وإطالق الحمالت التّوعويّة هو أمر مكلف بالغالب يحتاج ألن تكون املؤّسسة 

مؤمنة يف جدواه لالستثامر به. من هنا فقد أظهرت الّنتائج أن 56 جمعيّة قامت 

بإطالق حملة رقميّة مقابل 47 منها مل تفعل. 

هل كان هناك عىل األقّل محاولة واحدة لتمويل مضمون معنّي عىل 

الّسؤال  هذا  عىل  اإلجابات  مجمل  من  ظهر  االجتامعيّة؟  الّشبكات 

أّن 72 مؤّسسة من أصل 103 قامت فعال بتمويل مضمون ما بينام 

امتنعت 31 جمعيّة عن املحاولة. 
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بينام تفّوقت شبكة "فيسبوك" جليّا كام يظهر يف الرّسم أعاله حيث أن جميع املؤّسسات كانت قد عرّبت عن تواصلها مع املجتمع عرب 

"فيسبوك" يف حني تلحقها شبكة "يوتيوب" بانتشار 77 مؤّسسة ما يعكس فجوة واضحة وتفّوقا بارزا لفيسبوك.  أّما بعد "يوتيوب" 

تأيت شبكة "تويرت" بانتشار يعادل 52 جمعيّة ومؤّسسة ثّم انستغرام 28. فيام برز عدم تعاطي املؤّسسات الواسع مع شبكة "لينكد إن" 

حيث وجدنا فقط 18 جمعيّة متلك حسابا فيها. 

عالقة الموقع الجغرافّي للمؤّسسة بأدائها اإلعالمّي

تقّسمت املؤّسسات املشاركة يف االستبيان 

فئات وذلك   5 إىل  الجغرافية  من حيث 

حسب املنطقة التي تتواجد بها مكاتب 

العناوين  متعّدد  أّما  الرئيسة  املؤّسسة 

من  بأكرث  مكاتب  وجود  بذلك  فنعني 

هذه  عدد  بلغ  حيث  جغرافية  منطقة 

عدد  بلغ  فيام  مؤّسسة،   13 املؤّسسات 

مؤّسسة،   44 الّضّفة  من  املستطلعني 

18 من  أرايض الـ48، 19 من غزّة ومن 

القدس 9 مؤّسسات.

بنعم من مجمل  لإلجابات  املئويّة  الّنسبة  التّالية هي  الجداول  املوجودة يف  الّنسب  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر  هاّمة:  مالحظة 
اإلجابات عىل الّسؤال وليست من مجمل عدد املؤّسسات تحت تصنيف العامل املؤثّر املتناول. 
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في حين أظهرت الّنتائج على المستوى األّول من مستويات األداء اإلعالمّي الّتالي: 

أّما الّنتائج على مستوى الّتنظيم اإلعالمّي من مستويات األداء اإلعالمّي، فأظهرت الّتالي: 

 تهتم الجمعّية
 بالّتعاطي مع

اإلعالم

 هناك مرّكز إعالمّي
في المؤّسسة

 هناك دائرة
 إعالمّية في
المؤّسسة

 معّدل الّتعاطي
 مع اإلعالم بشكل

عام

1.77%1330%2354%43100الضفة

2.32%1263%1474%18100غزة

1.50%16%844%18100أراضي الـ 48

1.89%222%675%9100القدس

1.77%538%969%1292متعّدد العناوين

 وجود خّطة
 معّدل الّتنظيمتخصيص ميزانّيةوجود خّطة سنوّيةاستراتيجّية

اإلعالمّي

1.52%1944.2%2148%2761الضفة

1.16 %527.8%737%1053غزة

1.50%633.33%1056%1061أراضي الـ 48

1.78 %444.4%667%667القدس

2.08%969.23%969%969متعّدد العناوين
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في حين كان مستوى الّتعاطي واالستثمار باإلعالم االجتماعّي كالتالي: 

 الحملة كجزء منحملة رقمّيةتمويل منفرد
الخّطة

 معدل الّتعاطي
 واالستثمار باإلعالم

االجتماعّي

1.39%1741%1636%754الضفة

1.95%842%1579%1474غزة

2.33%1161%1583%1689أراضي الـ 48

1.44%333%333%778القدس

1.92%1192%754%754متعّدد العناوين



12

أّما تمثيل الّشبكات االجتماعّية حسب المنطقة الجغرافّية: 

 فيسبوكتويتريوتيوبلنكد إنانستغرام

%44100%2250%3580%818%1125الضفة

%9100%1263%1053%526%842غزة

%18100%528%1794%211%211أراضي الـ 48

%19100%667%778%00%556القدس

%13100%754%862%323%215متعّدد العناوين

وصف نتائج العالقة األوىل وإسقاطاتها: 
ملوقعها  الّنظر  بغّض  وذلك  اإلعالم  مع  وتعاطيها  إعالميّا  بتمثيلها  الفلسطينيّة  املؤّسسات  اهتامم  واضح  بشكل  نلمس  أن  نستطيع 

الجغرايّف )-%92 %100( إاّل أّن ذلك االهتامم ال يضمن تخصيص مسّميات وظيفيّة تختّص باإلعالم وحده حيث تنحدر الّنسبة عند 

مؤّسسات أرايض الـ48 من %100 يف اهتاممها بالتّعاطي مع اإلعالم إىل %6 يف وجود دائرة إعالميّة وهي نسبة تعادل يف قيمتها جمعيّة 

واحدة فقط بينام يربز يف هذا املستوى من الوضع اإلعالمّي ككل تفّوق غزّة من حيث تخصيص مسّميات وظيفيّة إعالميّة.

 

الّنسب  التّعاطي مع اإلعالم أو مدى تنظيمه حيث ترتاجع  التّشكيك بعض الّشء يف نوعيّة  الثّاين  أنّنا نستطيع بواسطة الجدول  إاّل 

بشكل واضح يف منطقة غزّة عند الحديث عن الّرؤيا اإلعالميّة الّشاملة أو التّخطيط املسبق عند التّعامل مع اإلعالم. فيام تتفّوق يف هذا 

املستوى املؤّسسات متعّددة العناوين وتقاربها من حيث مدى منهجة وتنظيم العمل الجمعيّات واملؤّسسات املقدسيّة. 
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عالقة عمر جمهور هدف المؤّسسة إعالمّيا بأدائها اإلعالمّي

قمنا بدورنا بتقسيم املجتمع إىل رشائح أو فئات عمريّة متنّوعة، إاّل أنّه يظهر يف الرّسم التّوضيحي التّايل أنّنا وجدنا جمعيّة واحدة فقط 

تستهدف رشيحة جمهور جيل 35 سنة فام فوق، لذا ولكون مؤّسسة من أصل 103 ال تكفي لبناء تصّور واستقاء استنتاجات ارتأينا 

أاّل نرفقها يف الرّسوم البيانيّة بينام حافظنا عىل تفاصيلها للمصداقيّة ولالطاّلع العاّم. أظهر املسح أّن غالبيّة املؤّسسات تهتم مبخاطبة 

كافّة فئات املجتمع حيث بلغ عددها 56 جمعيّة يف حني تلتها 34 جمعيّة تخاطب من هم فوق سّن الثّامنة عرشة، يف حني خاطبت 6 

جمعيّات من هم دون ال35 عاما و4 جمعيّات استهدفت من هم بني ال18 وال35 عاما. 

مالحظة هاّمة: تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الّنسب املوجودة يف الجداول الّتالية هي الّنسبة املئويّة لإلجابات بنعم من مجمل 
اإلجابات عىل الّسؤال وليست من مجمل عدد املؤّسسات تحت تصنيف العامل املؤثّر املتناول.

أما عىل مستوى التّعاطي واالستثامر باإلعالم االجتامعّي فرنى أّن املؤّسسات يف أرايض الـ48 تربز من حيث الوزن الذي تعطيه لهذه 

األدوات حيث تفّوقت بشكل ملحوظ باهتاممها بتمويل املضامني عرب شبكات التّواصل وكذلك ببناء حمالت رقميّة، ما يتيح املجال أمام 

افرتاض أّن عدم توظيف موظّفني مختّصني باإلعالم من شأنه أن يكون بسبب العبء املاّدي عىل املؤّسسة ال لغياب التّصّور اإلعالمّي 

الّدقيق األمر الذي تؤكّده نتائج التّحّديات التّقنيّة التي تواجهها املؤّسسات املستعرضة الحقا. 

من هنا ميكننا القول أنّه كان من الّضورّي تقسيم عامل األداء اإلعالمّي إىل مستويات عّدة وذلك من أجل الوصول إىل تصّور أوسع 

يفتح أفقا نحو استكامالت بحثيّة أدّق. 

أما بخصوص نتائج شبكات التّواصل االجتامعّي فنستطيع القول أنّها تبدو متقاربة يف غالبية املواقع ما يصّعب عمليّة االستنتاج، إاّل 

أنّنا نستطيع القول أّن عمل املؤّسسات ونشاطها اإلعالمّي الرّقمّي يضع ثقله يف "فيسبوك" ثّم يف "يوتيوب" أساسا، أما خيارا "تويرت" 

و"إنستغرام" فهام أقّل حظّا. يف حني نستطيع التّساؤل فعال حول إدراك املؤّسسات ملفهوم شبكة "لينكد إن" ومدى قدرتها عىل دعم 

وتطوير عملها ونشاطها. 
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مستوى الّتعاطي مع اإلعالم بشكل عام: 

وفي مستوى الّتنظيم اإلعالمّي: 

 تهتم الجمعّية
 بالّتعاطي مع

اإلعالم

 هناك مركز اعالمّي
في المؤّسسة

 هناك دائرة
 إعالمّية في
المؤّسسة

 معّدل الّتعاطي
 مع اإلعالم بشكل

عام

18- 354100%375%375%2.50

35+1100%1100%1100%3.00

35-6100%350%233%1.67

18+34100%2061%1029%1.82

1.80%1730%3258%5398كافة األعمار

 وجود خّطة
استراتيجّية

 معّدل الّتنظيمتخصيص ميزانّيةوجود خّطة سنوّية
اإلعالمّي

18- 35250%250%250%1.50

35+1100%00%1100%2.00

35-350%350%350%1.50

18+1853%1441%1133%1.26

1.75%2647%3461%3868كافة األعمار
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أّما مستوى الّتعاطي مع اإلعالم االجتماعّي: 

 الحملة كجزء منحملة رقمّيةتمويل منفرد
الخّطة

 معدل الّتعاطي
 واالستثمار

 باإلعالم
االجتماعّي

18- 35250%250%250%1.50

35+1100%00%1100%2.00

35-467%583%467%2.17

18+2471%1647%1650%1.65

1.80%2750%3359%4173كافة األعمار
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وفي مسح الّشبكات االجتماعّية بحسب فئة عمر الجمهور، نتج الّتالي:

 فيسبوكتويتريوتيوبلنكد إنانستغرام

%4100%4100%250%00%125الضفة

%1100%1100%1100%00%00غزة

%6100%350%4100%117%350أراضي الـ 48

%34100%1647%2574%1132%721القدس

%56100%2748%4479%611%1730متعّدد العناوين

وصف نتائج العالقة الّثانية وإسقاطاتها: 
يف تعاطينا مع نتائج املسح عىل مستوى هذه العالقة علينا أن نكون يقظني بعض الّشء حول الفرق بني حجم العيّنات التي متثّل كّل 

فئة من فئات العمر. فبينام يشّكل متثيل الجمعيّات التي تخاطب كافّة األعامر %55 من كل العيّنة وتتمثّل فئة من هم فوق الثامنة 

عرشة يف %34 من العيّنة الكليّة للمسح، فباملقابل تتمثّل الفئتان "أقل من 35 عاما" و " بني 35-18 عاما" يف %6 من العينة و%4 منها 

فقط. 

يف املستوى األّول: يظهر مرة أخرى اهتامم الجمعيّات الواضح بالتّواصل مع اإلعالم ككل، فيام تبدأ باالنخفاض مع التّصعيد يف عدد 

املوظّفني اإلعالمينّي. نجد تفوقّا ما عند الجمعيّات التي تعنى مبخاطبة جمهور هدف "35-18" عاما إاّل أنّنا كام ذكرنا سابقا نتحّفظ عىل 

مقارنته كلّيّا مع فئتّي "كافّة األعامر" و"+18" للفارق الواضح يف حجم العيّنات. 
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أما يف مستوى التّنظيم اإلعالمّي، فنستطيع أن نرى أّن الّنسب تتقارب أكرث يف حني تتفّوق املؤّسسات التي تخاطب كّل املجتمع. إن أمعّنا 

الّنظر نستطيع أن نرى أن غالبيّة الّنسب املئويّة ال تتخطى ال%50 األمر الذي يؤكّد غياب الّرؤى التّنظيميّة لدور اإلعالم يف املؤّسسات 

يف الغالب. 

أّما يف محور اإلعالم االسرتاتيجّي ترتفع بعض القيم قليال، حيث نرى يف خانة التّمويل املنفرد ارتفاعا واضحا ما يشري بتحّفظ قليل إىل 

كون املؤّسسات تحاول االنكشاف عىل تقنيّات جديدة واختبارها إاّل أنّها عىل ما يبدو ال تدرك فعال مدى أهميّة الحمالت الرّقميّة أو 

أنها تواجه صعوبة يف استثامرها ما يجعلها متتنع عن القيام بها أو عن موضعتها ضمن خططها املعتمدة لعملها اإلعالمّي.

أما بخصوص مسح الّشبكات االجتامعيّة املتّبع استخدامها، فمن الطبيعي أنّنا مل نجد اختالفا بخصوص "فيسبوك" حيث سنجدها دامئا 

بنسب مئويّة تاّمة، إاّل أنّنا نستطيع أن نرى أّن الفروقات بني "يوتيوب" و"تويرت" أكرب ، وكذلك الفروقات بني "انستغرام" و"لينكد إن". 

يف حني أنّنا بدأنا منيل إىل تصديق أّن مؤّسساتنا ال تدرك مدى اإلمكانيات الكامنة يف شبكة "لينكد إن" التي من شأنها تطوير عملها 

وتشبيكها مع مثيالتها يف الخارج. 

عالقة موقع جمهور هدف المؤّسسة إعالمّيا بأدائها اإلعالمّي

توقّعنا أن تختلف أدوات التّواصل بني املؤّسسات، بحيث فرضنا أن تلك التي تخاطب جمهورا ال تستطيع الوصول إليه جسامنيّا بسبب 

الحواجز اإلرسائيليّة ستلجأ أكرث للّنشاط الرّقمّي باإلضافة إىل أّن املؤّسسات التي تهتم بإيصال صوتها دوليّا ال بّد لها من أن تنشط رقميّا 

وتلجأ ألدوات مغايرة. شاركت باملجمل 101 مؤّسسة يف هذه العالقة، حيث امتنعت مؤّسستان عن اإلجابة عىل خاّصيّات جمهور 

الرّقمّي موّجه إىل جمهور هدف واسع محلّيا يتخطّى  أّن خطابها اإلعالمّي ونشاطها  أّن 47 مؤّسسة أكدت  هدفها، يف حني وجدنا 

الحواجز وكذلك دوليّا.  أشارت 19 مؤّسسة أنها تهتّم مبخاطبة الجمهور الفلسطينّي يف املناطق املختلفة. 10 مؤسسات أكّدت أنّها 

تخاطب جمهورها يف منطقة عملها فقط ودوليّا، بينام 25 مؤّسسة أقترص نشاطها اإلعالمّي عىل جمهورها القريب جغرافيّا أي دون 

تخّط للحواجز.

مالحظة هاّمة: تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الّنسب املوجودة يف الجداول الّتالية هي الّنسبة املئويّة لإلجابات بنعم من مجمل 
اإلجابات عىل الّسؤال وليست من مجمل عدد املؤّسسات تحت تصنيف العامل املؤثّر املتناول.
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على الّصعيد األّول للوضع اإلعالمّي: 

على الّصعيد الّثاني للوضع اإلعالمّي: 

 تهتم الجمعّية
 بالّتعاطي مع

اإلعالم

 هناك مرّكز إعالمّي
في المؤّسسة

 هناك دائرة
 إعالمّية في
المؤّسسة

 معّدل الّتعاطي
 مع اإلعالم بشكل

عام

1.80%832%1248%24100محّلي

1.90%220%770%10100محّلي ودولي

1.79%947%1158%1794عابر للحواجز

 عابر للحواجز
1.87%1430%2862%47100ودولي

 وجود خطة
استراتيجية

 معّدل التنظيمتخصيص ميزانيةوجود خطة سنوية
اإلعالمي

1.16%625%1040%1352محّلي

2.00%550%770%880محّلي ودولي

1.63%950%1053%1263عابر للحواجز

 عابر للحواجز
1.66%2349%2655%2962ودولي
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على الّصعيد الّثالث للوضع اإلعالمّي:  

 الحملة كجزء منحملة رقميةتمويل منفرد
الخطة

 معدل الّتعاطي
 واالستثمار

 باإلعالم
االجتماعّي

1.40%729%1352%1560محّلي

2.10%770%770%770محّلي ودولي

2.00%1478%1158%1368عابر للحواجز

 عابر للحواجز
1.79%2249%2553%3779ودولي
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مسح شبكات الّتواصل االجتماعّي بالّنسبة لجغرافية جمهور هدف المؤّسسة: 

 فيسبوكتويتريوتيوبلنكد إنانستغرام

%25100%1040%1456%312%520محّلي

%10100%550%10100%110%220محّلي ودولي

%19100%947%1474%316%737عابر للحواجز

 عابر للحواجز
ودولي

1430%1123%3881%2757%47100%

وصف نتائج العالقة الثالثة وإسقاطاتها: 
عىل صعيد التّعاون مع اإلعالم ككّل، تتكّرر العالقات بشكل أو بآخر، حيث تؤكّد مرة أخرى غالبيّة املؤّسسات اهتاممها بالتّعاطي مع 

اإلعالم كام ال نجد فجوات كبرية من حيث استعدادها عىل تخصيص وظائف مبسّميات إعالميّة. إحدى املعطيات التي من شأنها أن 

تلفت نظرنا هنا هي نسبة املؤّسسات التي تخاطب الجمهور محلّيّا ودوليّا الاليت ميلكن مركّزا أو منّسقا إعالميّا حيث تصل إىل 70%، 

ما يعني أنّه عىل األقل 7 من أصل 10 جمعيّات من هذه الفئة لديها عىل األقّل موظّف إعالمّي واحد.

املوقع  يدّل عىل كون  األمر  كان  رمّبا  املنتقاة،  العيّنات  بني  الّنسب  عاليا يف  تجانسا  نرى  االجتامعّي،  لإلعالم  التّنظيمّي  الّصعيد  عىل 

الجغرايّف لجمهور الهدف بالّنسبة للمؤّسسة ال يؤثّر عىل نوعية وخاّصية عملها الرّقمّي أو بكلامت أخرى فأّن املؤّسسات بشكل عام ال 

تدرك متاما ما هي خصائص جمهورها بؤريّا األمر الذي يجعلها تتّخذ نفس الّسياسات الرّقميّة، إاّل أنّنا ال نغفل هنا تفّوق املؤّسسات 

التي تتمركز يف الجمهور املحيّل واملخاطبة الّدوليّة يف جانب التّخطيط االسرتاتيجّي والعميّل. 
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يف جانب التّعامل واالستثامر باإلعالم االجتامعّي والّنشاط الرّقمّي بشكل خاص نجد أّن الّنسب متقاربة أيضا إاّل أنّنا نجد أّن معّدل 

نشاط املؤّسسات التي تخاطب الجمهور املحيّل فقط منخفض بالّنسبة لباقي الرّشائح، األمر الذي يدفعنا نحو استنتاج محدود الّضامن 

حول ثقة املؤّسسات باإلعالم االجتامعّي، حيث أنه من املحتمل أن املؤّسسات تفّضل التّعامل املبارش وال تثق بالّنشاط الرّقمّي، لكّنها 

تلجأ إليه حني متنعها الجغرافية. 

أّما بالّنسبة ملسح الّشبكات االجتامعيّة، فنستطيع أن نرى ضمن الّنتائج أّن املؤّسسات الاليت تخاطب الجمهور دوليّا متيل الستخدام 

حساب "يوتيوب" أكرث من غريها حيث أّن جميع الجمعيّات التي تخاطب جمهورها محلّيا ودوليّا لديها حساب يف "يوتيوب" كام أّن 

%81 من الجمعيّات الاليت يخاطنب الجمهور الفلسطينّي ككّل والّدويّل يحظني بحساب يف "يوتيوب". 

إحدى عالمات االستفهام التي ظهرت يف هذا املسح حول عالقة الجمعيّات اللوايت يخاطنب الجمهور املحيّلّ والّدويّل بشبكة "لينكد إن"، 

إذ أّن هذه املؤّسسات من شأنها الوصول بشكل أنجع لرشكاء عىل الّصعيد الّدويّل عرب تطوير مضامينها يف "لينكد إن".  لذا برأينا من 

شأن هذا املعطى أن يدّل عىل كون املؤسسات التي شاركت يف املسح ليست عىل اطاّلع عىل كافّة منابر التّواصل االجتامعّي، ما ميّكننا 

من استنتاج أّن املؤّسسات تتبنى العمل ضمن الّشبكات الّنمطية وبالتّايل – إن كان التّحليل يف مكانه- تكون مؤسساتنا تلحق باملجتمع 

وال تأخذ دورا رياديّا يف توجيه، تنظيم وإنتاج معرفات جديدة يف ساحات التّواصل االجتامعّي والّنشاط الرّقمّي. 

عالقة حجم المؤّسسة )عدد الموّظفين( بأدائها اإلعالمّي:

ما نقصده بحجم الجمعيّة هو عدد املوظّفني بها، حيث أنّنا انطلقنا من فرضيّة أنّه كلاّم كانت املؤّسسة أكرب ستكون أقدر عىل تخصيص 

وظائف ملوظّفني تحت مسّميات إعالميّة، األمر الذي من شأنه أن يؤثّر عىل األداء اإلعالمّي، لذا قمنا بتصنيف املؤّسسات لخمسة فئات، 

كالتايل: 17 مؤّسسة مكّون من 5-1 موظّفني، 20 مؤّسسة مكّونة من 10-6 موظّفني، 39 مؤّسسة مكّونة من 30-11 موظّفا، 12 مؤّسسة 

تحوي بني 31 حتى 50 موظّفا وكذلك 12 مؤّسسة من املؤّسسات الكبرية ذات األكرث من 50 موظّفا. 

مالحظة هاّمة: تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الّنسب املوجودة يف الجداول الّتالية هي الّنسبة املئويّة لإلجابات بنعم من مجمل 
اإلجابات عىل الّسؤال وليست من مجمل عدد املؤّسسات تحت تصنيف العامل املؤثّر املتناول.
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في المستوى األّول: 

في المستوى الّثاني: 

 تهتم الجمعية
 بالتعاطي مع

اإلعالم

 هناك مركز اعالمي
في المؤسسة

 هناك دائرة
 إعالمية في
المؤسسة

 معّدل التعاطي
 مع اإلعالم بشكل

عام

50+12100%1192%758%2.50

31-5012100%758%217%1.58

11-303797%2361%1231%1.79

6-1019100%1263%945%2.00

1-517100%529%212%1.41

 وجود خطة
تخصيص ميزانيةوجود خطة سنويةاستراتيجية

 معّدل التنظيم
اإلعالمي

50+1083%867%758%2.08

31-50975%542%650%1.67

11-302359%2256%1541%1.54

6-101155%1155%945%1.55

1-5847%635%529%1.12
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في المستوى الّثاني: 

 الحملة كجزء منحملة رقميةتمويل منفرد
الخطة

 معدل الّتعاطي
 واالستثمار

 باإلعالم
االجتماعّي

50+1083%1083%975%2.42

31-50867%650%436%1.50

11-302667%2154%1850%1.67

6-101365%1155%1155%1.75

1-51376%847%847%1.71



24

مسح الّشبكات االجتماعّية بحسب حجم المؤّسسة: 

 فيسبوكتويتريوتيوبلنكد إنانستغرام

50+542%217%1192%650%12100%

31-5018%217%1083%650%12100%

11-301026%821%2769%2154%39100%

6-10525%420%1575%1050%20100%

1-5741%212%1271%741%17100%

وصف نتائج العالقة الرابعة وإسقاطاتها: 
عىل مستوى التّعاطي العام مع اإلعالم، تحّقق الّنتائج منطق فرضيّتنا بالّنسبة لفئة املؤّسسات األكرب حجام فنلحظ أنّها األعىل تحصيال 

من حيث تعاطيها العام مع اإلعالم)%58 منها لديها دائرة إعالميّة(. إاّل أّن األمر ال يتواصل بنفس املنطق مع باقي الفئات، حيث نتفاجأ 

بفارق تحصييّل واضح بني املؤّسسات ذات "10-6 موظّفني" و "50-31 موظّفا"  تتفّوق فيه األوىل بشكل ملحوظ بتخصيصها لوظائف 

إعالميّة وأقسام إعالميّة كذلك. 

أما عىل مستوى تنظيم العمل اإلعالمّي، فرنى أّن فرضيّتنا تتحّقق بشكل أوسع، حيث أّن الفئتني األكرب حجام تعكسان اهتامما أكرب يف 

تنظيم ومنهجة عملهام بينام تتقارب الّنسب بني مجموعات" 30-11" و"10-6" موظّفني. 

يف مجال اإلعالم االجتامعّي والّنشاط الرّقمّي، باإلضافة إىل تعزيز االستنتاجات الّسابقة، نجد نتيجة مثرية لالهتامم بعض الّشء، حيث 

نرى أّن %76 من املؤّسسات الّصغرية "5-1 موظفني" اهتمت مبحاولة متويل منشوراتها، هذا األمر من شأنه أن يكون مؤرّشا لكون 

املؤّسسات هذه تجد يف اإلعالم البديل واالجتامعّي منّصة تحتاج جهودا أقّل وتدّر مردودا أكرب ما يجعلها تلجأ للّنشاط الرّقمّي، خصوصا 

أنّنا نلحظ ارتفاعا يف معّدل هذا املستوى عند هذه املؤّسسات مقارنة بباقي املستويات.
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أّما عىل صعيد الّنشاط الرّقمّي من حيث أنواع شبكات التّواصل االجتامعّي، فواحدة من الّنتائج غري املفهومة متاما هي هذه الّنسبة 

املتقاربة بني املؤّسسات األكرب حجام واملؤّسسات األصغر حجام يف استخدامها لحساب "انستغرام" حيث نرى انها تتعامل به بنسبتني 

متقاربتني %42 و%41. أّما املؤّسسات يف الفئة الثّانية من حيث حجم الجمعيّة فنجدها األقّل استخداما له بفجوة مئوية واضحة هي 

.8%

يف باقي املعطيات نرى تقاربا يف مدى استخدام الشبكات لدى كل فئة،  كام يبقى استخدام شبكة "لينكد إن" هو األقل شيوعا دامئا. 

عالقة مجال عمل المؤّسسة بأدائها اإلعالمّي

تنّوع مجال عمل المؤّسسات وتفاوت عددها في كّل مجال: 

مالحظة هاّمة: تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الّنسب املوجودة يف الجداول الّتالية هي الّنسبة املئويّة لإلجابات بنعم من مجمل 
اإلجابات عىل الّسؤال وليست من مجمل عدد املؤّسسات تحت تصنيف العامل املؤثّر املتناول.

 عددمجال العمل
الجمعّيات

5زراعّية

7تربوّية

12اجتماعّية

2قضائّية

9ثقافّية

7بحثّية

8صّحّية

4إعالمّية

16شبابّية

18نسوّية

13حقوقّية
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المستوى األّول في الّتعاطي مع اإلعالم عاّمة: 

 تهتم الجمعية
 بالتعاطي مع

اإلعالم

 هناك مركز اعالمي
في المؤسسة

 هناك دائرة
 إعالمية في
المؤسسة

 معّدل التعاطي
 مع اإلعالم بشكل

عام

2.23%538%1292%13100حقوقية

1.33%422%635%16100نسوية

1.69%531%747%1594شبابية

2.25%250%375%4100إعالمية

2.25%450%675%8100 صحّية

1.71%00%571%7100بحثية

1.56%111%444%9100ثقافية

 قضائية/
3.00%2100%2100%2100مرافعتية

2.33%758%1083%12100اجتماعية

1.29%114%114%7100 تربوية

2.00%240%360%5100زراعية
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المستوى الّثاني:

 وجود خطة
 معّدل التنظيمتخصيص ميزانيةوجود خطة سنويةاستراتيجية

اإلعالمي

1.62%646%646%969حقوقية

1.28%633%844%950نسوية

1.56%744%850%1063شبابية

1.50%250%250%250إعالمية

2.00%563%450%788 صحّية

1.86%343%457%686بحثية

1.33%333%556%444ثقافية

 قضائية/
2.00%150%150%2100مرافعتية

1.67%655%867%650اجتماعية

86.%114%229%343 تربوية

1.80%250%480%360زراعية
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المستوى الّثالث:

 الحملة كجزء منحملة رقميةتمويل منفرد
الخطة

 معدل الّتعاطي
 واالستثمار

 باإلعالم
االجتماعّي

2.15%969%969%1077حقوقية

1.78%741%1372%1267نسوية

1.56%956%744%956شبابية

3.00%4100%4100%4100إعالمية

1.50%450%450%450 صحّية

1.43%229%343%571بحثية

1.22%222%111%889ثقافية

 قضائية/
2.50%1100%2100%2100مرافعتية

2.08%873%867%975اجتماعية

1.14%117%343%457 تربوية

1.20%240%120%360زراعية
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تمثيل الّشبكات االجتماعّية اعتمادا على مجال عمل المؤّسسة: 

 فيسبوكتويتريوتيوبلنكد إنانستغرام

%13100%1077%969%323%215حقوقية

%18100%739%1372%16%528نسوية

%16100%850%1063%16%319شبابية

%4100%4100%4100%375%375إعالمية

%8100%113%563%00%113 صحّية

%7100%457%686%114%114بحثية

%9100%444%889%111%667ثقافية

 قضائية/
مرافعتية

00%150%2100%2100%2100%

%12100%758%975%433%433اجتماعية

%7100%343%686%414%114 تربوية

%5100%240%360%120%240زراعية
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وصف نتائج العالقة الخامسة وإسقاطاتها: 
عىل مستوى التّعاطي مع اإلعالم عاّمة، كام أبدينا يف املسح العام ضمن بداية هذا الفصل، فإّن الغالبيّة املطلقة من املؤّسسات أكّدت 

رغبتها واهتاممها بالتّعاطي مع اإلعالم. بينام عىل صعيد تخصيص الوظائف املسؤولة عن التّعاطي مع اإلعالم فنستطيع أن نرى بعض 

الّنتائج املثرية لالهتامم، حيث أّن %92 من املؤّسسات الحقوقيّة تعنى يف توظيف مركّز إعالمّي، كام نرى %83 من املؤّسسات االجتامعيّة 

تعنّي مسّمى وظيفي إعالمّي بل و%58 منها تخّصص قسام إعالميّا.  بالّنسبة للجمعيّات القضائيّة واملرافعتيّة فنحن سنتحفظ طيلة 

البحث حول مقدرة عيّنتنا عىل التّمثيل القتصارها عىل مؤّسستني فقط.  

باملجمل نستطيع أن نرى أن املؤّسسات االجتامعيّة تتفّوق يف هذا املستوى من األداء اإلعالمّي يف حني تلحقها كل من املؤّسسات 

الّصّحيّة والبحثيّة ثّم الحقوقيّة. 

أّما عىل مستوى التّخطيط ومنهجة العمل اإلعالمّي نرى أّن مؤّسسات القطاع الّصّحي هي األكرث تنظيام لعملها اإلعالمّي بنسبة 88% 

أّن %63 منها تعّول عىل اإلعالم لدرجة  منها تحافظ عىل اعتامد خطّة اسرتاتيجيّة يف حني %50 منها لديها خطّة عمل سنويّة كام 

تخصيص ميزانيّة سنويّة لنشاطه. 

باملجمل فأّن الّنتائج متقاربة كثريا بني الجمعيّات املختلفة، إاّل أّن املؤّسسات الرتبويّة تربز هنا أيضا كمجموعة هي األقّل تعاطيا وتنظيام 

لعملها اإلعالمّي مع %43 منها لديها رؤيا إعالميّة يف حني %29 فقط تعمل وفق خطّة عمل سنويّة و%14 فقط تخّصص ميزانيّة 

مقتطعة لإلعالم. 

باالنتقال إىل مستوى اإلعالم االجتامعّي والّنشاط الرّقمّي، نستطيع أن نرى أّن املؤّسسات اإلعالميّة تدرك أهميّة االستثامر باملنّصات 

الرّقميّة االجتامعيّة فتستثمر جهودها ضمنها، كذلك األمر بالّنسبة للمؤّسسات الحقوقيّة أيضا، إاّل أنّه من املمكن الظّن بأّن املنظاّمت 

الرّقميّة. باملجمل  انتهاكات وسياسات االحتالل، األمر الذي يجعلها تلجأ للمنارصة  التّواصل دوليّا لعكس  الحقوقيّة تعمل أيضا عىل 

نستطيع القول أّن غالبيّة املؤّسسات بغض الّنظر عن مجال عملها ما زالت ال تعّول كفاية عىل املنارصة والّنشاط الرّقمّي ال تصّدق 

الّنتائج التي من شأن املنارصة والّنشاط الرّقمّي تحصيلها. 

التي  الّشبكات  بتنّوع  اهتامما  األكرث  اإلعالميّة هي  املؤّسسات  أّن  يعكس  العمل  قطاع  يف  االجتامعيّة  الّشبكات  انتشار  مدى  متثيل 

تطّل عربها وتتواصل بواسطتها. يربز عىل وجه الخصوص لجوء املؤّسسات الثّقافيّة لشبكة "انستغرام" أكرث من غريها، ورمّبا كان ذلك 

لتوثيق برصّي لنشاطاتها ومعارضها الفّنيّة، كام أنّنا إن قارنّا بني "يوتيوب" و"تويرت" نرى أّن "تويرت" يتفّوق عىل "يوتيوب" فقط يف حالة 

املؤّسسات الحقوقيّة، وهو أمر أيضا مثري لالهتامم ملا يجعل هذه املؤّسسات الوحيدة التي تفّضل "تويرت" عىل "يوتيوب" وما يقّدمه لها.  

أما "لينكد إن" فرنى أن لجوء املؤّسسات إليها حتى األن ال يزال متأّخرا بشكل ملحوظ نسبة للشبكات أخرى. 
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الّتحّديات عند تحديد وبناء مضامني الحمالت:
كام نرى تشري املعطيات إىل كون الحّصة األكرب يف التّحّديات كانت للموضوع نفسه، والقصد هنا أّن التّحّدي هو يف كيفيّة تبسيط ومتكني 

املواضيع التي تقصد املؤّسسات إيصالها ضمن الحمالت الرّقميّة، وكيفية جذب اهتامم الجمهور لهذه املواضيع. تجدر اإلشارة إىل أنّه 

عىل الّرغم من توقّعنا أن يأخذ االحتالل حيّزا كبريا باعتباره عائقا وتحّد جوهرّي أمام املؤّسسات إاّل أّن بعض املشاركني أكّدوا أّن االحتالل 

يف هذه الحالة يتحّول إىل محّفز أكرث من كونه تحّد، من منطلق أّن جزءا كبريا من الظّواهر التي ينشطون ضّدها هي أصال نتيجة له 

ولكيانه.  باإلضافة إىل ما قمنا بتحديده من خيارات فقد أكّد بعض املشاركني عىل مفهوم الثّقافة الّنمطيّة الّسائدة، حيث استخدموا 

هذا املصطلح لتوسيع مفهوم الّدين، إحدى املشاركات كانت أّن "وسائل اإلعالم غري مهتّمة بالفنون والثّقافة"، "املنطقة"، "التّوقيت" 

كام أشارت إحدى املؤّسسات التي تعنى بالعمل مع أطفال أن عدم موافقة األهل عىل نرش صور أبنائهم يشّكل عائقا يف بناء الحمالت"

الّتحّديات والّتدريبات - العامل المتأّثر الّثاني- وطريقة قياسه: 

لهذا الجزء وزن خاّص بالّنسبة ملركز حملة، حيث أنّه يشّكل املحّفز األساس إلجراء هذا املسح. ومبا أّن املركز يتخّصص بخدماته يف تعزيز 

وتطوير اإلعالم االجتامعّي، لذا اهتممنا يف دراسة التّحّديات التي تواجهها املؤّسسات يف مجال اإلعالم االجتامعّي تحديدا. 

تّم التّعامل مع التّحّديات مبستويني: مضمونا وتقنيّا.  ونعني بالتّحّديات مضمونا هي التّحّديات التي تواجه املؤّسسات من حيث تحديد 

املضامني املتناولة عرب اإلعالم االجتامعّي التي تفرض طرائق ومحدودات يف نوعيّة املواضيع املطروحة، مثل املعتقدات الّدينيّة، االحتالل، 

نظام الحكم تحديدا يف الّضّفة الغربيّة وغزّة، أو موضوع عمل الجمعيّة نفسه يفرض تحّديات كاملؤّسسات القضائيّة واملرافعتيّة مثال.

أّما تقنيّا فنقصد املؤثّرات التي تؤثّر يف إنتاج واستعراض املواضيع كاألدوات، األيدي العاملة املهنيّة، امليزانيّات وكذلك مدى املناليّة 

والوصول لجمهور الهدف. 

من جهتنا فحصنا هذه التّحّديات عىل صعيدين يخّصان الّنشاط الرّقمّي، األّول: صعيد بناء وتخطيط الحمالت التّوعويّة الرّقميّة، والثّاين: 

صعيد إدارة مضامني الّشبكات االجتامعيّة وحسابات املؤّسسات ضمنها. 

نستعرض حاليا الّنتائج العاّمة التي حصلنا عليها يف جوانب الّتحّديات املتنّوعة: 
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الّتحّديات الّتقنية يف بناء الحمالت الّتوعويّة الرّقمّية.
نستطيع هنا أن نستقي من الرّسم البياين اإلشكاليّات التي تواجه املؤّسسات عند بناء وتخطيط حمالتها اإلعالميّة. فرنى أّن العائق 

املاّدي هو أسايّس جّدا يف الّصعوبات والتّحّديات التي تواجه املؤّسسات، 81 مؤّسسة أكّدت أّن امليزانيّات تشّكل عائقا عند تخطيطهم 

للحمالت. األمر الذي يتواصل بشكل عام مع نتائج الوضع اإلعالمّي حيث نستطيع أيضا أن نرى نسبا ضئيلة باألداء عند البنود التي 

شأنها  من  الذين  االختصاص  وأصحاب  الحرفيّني  نقص يف  من  تشكو  املؤّسسات  من   49 نرى  ذلك  عدا عن  املاليّة.  باألوضاع  تتعلّق 

استخدامهم والتّعاون معهم، يف حني تشكو 38 من املناليّة املحدودة وقدرتها غري الكافية للوصول لجمهور الحملة. كام شكت 26 

جمعيّة من صعوبة توفّر األدوات التي يحتاجونها للحملة. يف حني أضاف أخرون صعوبة "قياس األثر" أو " مؤرّشات الّنجاح يف اإلعالم 

ووصول الجمهور صعبة التّحقق". ما يعني أن املؤّسسات تجد صعوبة بعد إطالق حمالتها يف قراءة نتائج ومؤرّشات هذه الحمالت 

وقياس أثرها ومدة تأثريها يف أفراد املجتمع.

الّتحّديات يف إدارة صفحات الّتواصل االجتامعّي مضمونّيا:
إن حاولنا إجراء مقارنة رسيعة بني التّحّديات يف بناء حملة والتّحّديات يف إدارة حسابات التّواصل االجتامعّي، سرنى أّن التّحّديات 

باملجمل هي أقل عىل جميع األصعدة تقريبا ويف حني زاد عدد املؤّسسات التي أكدت أنّها ال تجد عائقا -من 25 مؤّسسة إىل -40، األمر 

الذي يفّس بعض الشء تهافت املؤّسسات عىل وسائل التّواصل االجتامعّي حيث -رمّبا- كانت ترى أن الّنشاط الرّقمّي يفتح أمامها أفقا 

للوصول للجمهور بتحّديات أقّل. إاّل أّن ذلك ال يلغي كون 36 مؤّسسة أكدت أنّها تواجه تحّديات يف كيفيّة طرح موضوع عملها عرب 

نشاطها الرّقمّي، و23 مؤّسسة أشارت للتحدي الذي يشّكله االحتالل حتى يف إدارة صفحات التّواصل االجتامعّي، أما الّدين فقد حافظ 

عىل نفس التّأثري ما بني إدارة صفحات التّواصل وبني بناء الحمالت الرّقميّة. 
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الّتحّديات الّتقنية يف إدارة صفحات الّتواصل االجتامعّي:
كذلك األمر عىل صعيد التّحّديات التقنيّة ال عىل صعيد املضامني فقط، نرى أّن التّحّديات التّقنيّة تقّل بعض الّشء عند الحديث عن 

إدارة حسابات التّواصل االجتامعّي والّنشاط الرّقمّي، حيث تشكل امليزانيّات عائقا لدى 65 مؤّسسة مقابل 80 يف بناء الحمالت، بينام 

التّواصل  التّحّديات. كام أّن اثنتني من الجمعيّات شاركت هنا أّن "عدم وجود موارد برشيّة لتفعيل  تصبح الفوارق أصغر مع باقي 

االجتامعّي" يشّكل إحدى التّحّديات التي تواجهانها، حيث يصّب هذا التّحدي يف مصّب امليزانيّات، فيام يذكر أّن بعض املؤّسسات 

أشارت أّن عدم توفّر امليزانيّات هو ما يوحي بعدم توفّر األدوات والحرفيّني عىل الرغم من أنها موجودة. 

أشارت نتائج الّتدريبات إىل الّتايل: 
يظهر من الّنتائج جليّا أن املؤّسسات تعرّب عن حاجتها للمعرفة واإلملام أكرث مبا يخّص إدارة شبكات التّواصل االجتامعّي املتنّوعة، فيام 

الجمعيّات  الّشبكات االجتامعيّة ولينكد إن". كام اقرتحت إحدى  إدارة  "لتدريب متقّدم يف  الحاجة  عرّبت 3 جمعيّات أخريات عن 

"لقاءات تعرض عىل الجمعيّات مفاهيم الّشبكات. فيام شّككت أخرى يف حاجتنا الحقيقيّة لهذه املنابر أو عىل األقل بفهمنا لها كأداة.   

كذلك األمر وتتّمة ملا استنتجناه سابقا حول التّحّديات املاّديّة التي تحّد من أداء املؤّسسات إعالميّا، نستطيع أن نفهم نتيجة تدريب 

التّمويل الجامعّي )68 مؤّسسة( إاّل أّن بعض الجمعيّات شّككت يف مدى جاهزيّة املجتمع عىل التّجاوب مع حمالت التّمويل الجامعّي. 

64 مؤّسسة أشارت الهتاممها بتدريب حول بناء الحمالت الرّقميّة فيام أشارت 57 مؤّسسة إىل حاجتها لتدريب يف استخدام الفيديو 

للمنارصة الرّقميّة وكذلك األمر بالنسبة لتدريب حول تحليل خصائص الجمهور crowdmapping . أّما تدريب األمان الرّقمّي فقد 

أشارت إليه 41 مؤّسسة. 

نلحظ أّن املؤّسسات تفاعلت بشكل بارز مع أنواع التّدريبات وقامت فعال بتعيني واختيار أكرث من تدريب تحتاجه، واهتّمت كذلك 

بتسجيل اقرتاحات إضافيّة األمر الذي يعكس جّدية املؤّسسات يف نظرتها لفاعليّة التّدريبات وحاجتها لها. 

 حصلنا ضمن هذا البند-  عىل بعض االقرتاحات اإلضافية فمثال عىل صعيد املضامني بعض الجمعيّات أكدت عىل الحاجة لتدريبات 

لتدريبات  لتأكيد حاجتها  أخرى  مؤّسسات  فيام ذهبت  الحمالت.  وكتابة مضامني  البديل  اإلعالمّي  املحتوى  كتابة  الكتابة:  تعنى يف 

تعنى بالجانب التّقني أكرث، مثل التّصوير واملونتاج، التّسويق اإللكرتويّن، فوتوشوب، تدريب حول كيفيّة توظيف التّطبيقات والتّقنيّات 

الحديثة يف إغناء العمل اإلعالمّي، تدريب يف الوسائط املتعّددة إلنشاء محتوى إنفوجرافيك. بينام ذهبت إحدى الجمعيّات لإلشارة 

لحاجتها لتدريبات تالئم ذوي االحتياجات الخاّصة. 

إاّل أّن بعض الجمعيّات أشارت لحاجتها لجسم متخّصص يقوم بتوفري الخدمات كاملة بأسعار متواضعة وذلك لعدم قدرتها عىل توفري 

وتخصيص وظيفة ملركّز إعالمّي يبادر ويقوم بهذا العمل. 

الّتدريبات:
أّما بعد ذلك فقد قمنا مبسح ألّي الّتدريبات التي من شأنها أن تساهم يف تطوير املعرفة لدى مؤّسساتنا عىل الّصعيدين وقد لحظنا 

هنا تحديدا تفاعال واضحا إن كان ذلك باالنتقاء من الّتدريبات التي استعرضناها أو حتى باإلضافات العينّية التي أضافتها املؤّسسات 

كّل حسب احتياجاتها ورؤاها. 
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عالقة الموقع الجغرافّي للمؤّسسة بالّتحّديات والّتدريبات المطلوبة

مالحظة هاّمة: تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الّنسب املوجودة يف الجداول الّتالية هي الّنسبة املئويّة لإلجابات بنعم من مجمل 
اإلجابات عىل الّسؤال وليست من مجمل عدد املؤّسسات تحت تصنيف العامل املؤثّر املتناول.

الّتحّديات في تحديد مضامين الحمالت الّتوعوّية الّرقمّية: 

ال يوجد عائقالموضوع نفسهنوع الحكماالحتاللالدين

%16%1056%211%950%739أراضي الـ48

%1534%1432%920%1125%37الّضّفة الغربّية

%737%211%421%316%211غّزة

%111%444%222%556%333القدس

%18%862%323%431%00متعّدد العناوين
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الّتحّديات في تحديد المضامين وإدارة المحتوى ضمن شبكات الّتواصل االجتماعّي:

الّتحّديات الّتقنّية عند بناء حملة توعوّية رقمّية: 

ال يوجد عائقالموضوع نفسهنوع الحكماالحتاللالدين

%528%1056%211%844%739أراضي الـ48

%2352%1227%49%614%49الّضّفة الغربّية

%526%526%421%421%211غّزة

%556%111%111%333%111القدس

%215%862%323%215%18متعّدد العناوين

المناليةالحرفيوناألدواتالميزانّية

%950%950%1161%1689أراضي الـ48

%1432%2045%920%3477الّضّفة الغربّية

%526%632%421%1684غّزة

%556%556%111%778القدس

%538%969%18%862متعّدد العناوين
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الّتحّديات الّتقنّية إلدارة حسابات الّتواصل االجتماعّي: 

المناليةالحرفيوناألدواتالميزانّية

%950%950%950%1689أراضي الـ48

%1125%1636%818%2455الّضّفة الغربّية

%632%737%421%1263غّزة

%222%333%333%667القدس

%538%862%18%754متعّدد العناوين
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عالقة المنطقة الجغرافّية بالّتدريبات: 

تمويل 
جماعي

 إدارة سوشالبناء حمالتأمان رقمي
ميديا

 تحديد
 خصائص
جمهور

 الفيديو
للمناصرة

%1267%1478%1372%1161%950%1372أراضي الـ48

%1943%2148%3375%2659%1330%2966الّضّفة الغربّية

%1263%1053%1474%1263%737%1368غّزة

%556%444%778%667%556%667القدس

%969%862%1185%969%754%754متعّدد العناوين

وصف نتائج العالقة األوىل وإسقاطاتها: 
يبدو لنا أّن االستنتاج الذي أسلفناه حول املقارنة بني التّحّديات التي تواجه املؤّسسات يف بناء الحملة وبني تلك التي تواجهها يف أدارة 

صفحات التّواصل االجتامعّي ينطبق عىل غالبية املناطق الجغرافيّة، عدا عن غزّة التي  إّما أن تحافظ عىل ذات الّنسب أو ترتفع يف 

حني تنخفض نسبة املؤّسسات التي ال تجد عائقا من %37 يف بناء الحمالت إىل %26 يف إدارة صفحات التّواصل االجتامعّي، كذلك 

األمر نلحظ أّن نسبة املؤّسسات التي رصّحت بكون االحتالل يشّكل تحّد من حيث املضمون ترتفع بشكل خاص عند مناطق أرايض 

الـ48 والقدس، وهو أمر ميكن تفسريه إىل حّد ما حيث أّن ادراك املجتمع الفلسطيني يف غزّة والّضّفة لالحتالل كتهديد وجودّي يفوقه 

عند أفراد املجتمع الفلسطينّي يف أرايض الـ48 والقدس الذين يعيشون داخل إرسائيل.  يف حني أن نسبة املؤّسسات التي رصّحت أن 

نوع الحكم أو الّسلطة الحاكمة تشّكل تحّد تتفّوق يف غزّة والّضّفة عىل مثيلتها يف القدس وأرايض الـ48، وهذا أيضا من شأنه أن يلحق 

الوعي الّسيايّس لدى أفراد املجتمع الفلسطينّي حسب مواقعهم. يف حني أنّه ميكننا التنبّؤ بارتفاع هذه الّنسبة يف الّضّفة وغزّة مع بدء 

العمل بقانون الجرائم اإللكرتونيّة.

يتكّرر األمر بالّنسبة ملنطقة غزّة عىل مستوى التّحّديات التّقنيّة، حيث تزداد الّصعوبات يف إدارة صفحات التّواصل االجتامعّي مقابل 

بناء الحمالت. يف حني تربز هنا إشكاليّة الّنقص يف امليزانيات الذي يبدو أّن له الحيّز األكرب يف التّأثري عىل عمل املؤّسسات اإلعالمّي 

االجتامعّي يف كافّة املناطق عدا عن املؤّسسات املتعّددة العناوين. 
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عالقة فئات عمر جمهور هدف المؤّسسة إعالمّيا بالّتحّديات 
والّتدريبات المطلوبة

ما نقصده بحجم الجمعيّة هو عدد املوظّفني بها، حيث أنّنا انطلقنا من فرضيّة أنّه كلاّم كانت املؤّسسة أكرب ستكون أقدر عىل تخصيص 

وظائف ملوظّفني تحت مسّميات إعالميّة، األمر الذي من شأنه أن يؤثّر عىل األداء اإلعالمّي، لذا قمنا بتصنيف املؤّسسات لخمسة فئات، 

كالتايل: 17 مؤّسسة مكّون من 5-1 موظّفني، 20 مؤّسسة مكّونة من 10-6 موظّفني، 39 مؤّسسة مكّونة من 30-11 موظّفا، 12 مؤّسسة 

تحوي بني 31 حتى 50 موظّفا وكذلك 12 مؤّسسة من املؤّسسات الكبرية ذات األكرث من 50 موظّفا. 

نذكّركم بأنّنا مل نرفق يف الّرسم البيايّن املؤّسسة التي تخاطب فئة عمريّة +35 وذلك ألنها وحيدة وال ميكن استقاء استنتاجات 
اعتامدا عليها فقط.

مالحظة هاّمة: تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الّنسب املوجودة يف الجداول الّتالية هي الّنسبة املئويّة لإلجابات بنعم من مجمل 
اإلجابات عىل الّسؤال وليست من مجمل عدد املؤّسسات تحت تصنيف العامل املؤثّر املتناول.

الّتحّديات في تحديد مضامين الحمالت الّتوعوّية الّرقمّية: 

ال يوجد عائقالموضوع نفسهنوع الحكماالحتاللالدين

18- 3500%00%00%125%125%

35+00%00%00%00%1100%

35-117%467%00%233%117%

18+515%824%824%1338%618%

%1629%2138%1221%2036%916كافة األعمار

إن قارنّا املناليّة والوصول، نرى أيضا أنّها تشّكل نسبة أقّل يف إدارة الّشبكات االجتامعيّة منها يف بناء الحمالت الرّقميّة، لذا يبدو أّن 

املؤّسسات تدرك أّن شبكات التّواصل تحّسن من مدى وصولها للجمهور إاّل أنّها كام أرشنا يف التّحليالت العاّمة للتحّديات فإنّها تجد 

صعوبة يف قياس هذا الوصول وجدواه. 

من الطّبيعّي هنا أن تتامىش التّدريبات مع الّصورة العاّمة التي قمنا باستعراضها يف البداية، فكام قلنا تربز هنا أيضا الحاجة إىل تدريبات 

يف إدارة حسابات التّواصل االجتامعّي يف حني نشهد تقاربا كبريا فعال من حيث الّنسب بني املناطق، األمر الذي يختلف بعض الشء يف 

حال تدريب استخدام الفيديو للمنارصة ويف حالة تدريب األمان الرّقمّي.  إاّل أنّه من شأننا أن ننظر بعني القلق بعض الش إىل الّنسبة 

املنخفضة التي يحّصلها هذا التدريب يف كّل من الّضّفة الغربيّة وغزّة حيث أظهرت نتائج مسوحات سابقة عدم اطاّلع كاف للّشباب 

الفلسطيني يف هذه املناطق عىل وجه الخصوص يف مجال األمان الرّقمّي، واملالحقات الّسياسيّة ضمنه.  
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الّتحّديات الّتقنّية إلدارة حسابات الّتواصل االجتماعّي: 

المناليةالحرفيوناألدواتالميزانّية

18- 35125%125%250%250%

35+00%00%00%1100%

35-583%00%350%233%

18+2676%926%1956%1235%

%2138%2341%1629%4784كافة األعمار
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الّتحّديات الّتقنّية إلدارة حسابات الّتواصل االجتماعّي: 

المناليةالحرفيوناألدواتالميزانّية

18- 35250%125%250%250%

35+00%00%00%1100%

35-467%00%233%233%

18+2162%618%1647%1235%

%1629%2341%1832%3868كافة األعمار

الّتحّديات في تحديد المضامين وإدارة المحتوى ضمن شبكات الّتواصل االجتماعّي:

ال يوجد عائقالموضوع نفسهنوع الحكماالحتاللالدين

18- 3500%125%125%125%250%

35+1100%00%1100%00%00%

35-117%350%00%233%233%

18+515%721%721%1029%1235%

%2443%2341%59%1221%814كافة األعمار



41

عالقة  فئات أعمار جمهور الهدف بالتدريبات: 

تمويل 
جماعي

 إدارة سوشالبناء حمالتأمان رقمي
ميديا

 تحديد
 خصائص
جمهور

 الفيديو
للمناصرة

18- 35250%250%4100%375%375%250%

35+00%00%1100%1100%00%1100%

35-467%233%467%583%350%350%

18+2265%1441%2162%2471%2059%1750%

%3461%3155%4479%3359%2341%4071كافة األعمار
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وصف نتائج العالقة الثانية وإسقاطاتها: 
لألسف يبدو أّن مقدرتنا عىل االستنتاج حول املؤّسسات بحسب فئات عمر الجمهور هي محدودة وذلك للتّوزيع غري املتعادل بني عدد 

املؤّسسات يف كل فئة وامتناع البعض عن اإلجابة عىل بعض األجزاء.  إاّل أنّنا نستطيع املقارنة بني فئة "كافّة األعامر" وبني فئة "+18" يف 

حني أنّنا نشهد بالغالب تقاربا كبريا يف نتائجهام، وكذلك األمر بالّنسبة للتّدريبات أيضا، رمّبا كان هذا العامل غري مؤثّر فعالـ لذا فسنرتك 

للقارئ فرصة التّأّمل يف الّنتائج كام وصلنا لها. 

عالقة موقع جمهور هدف المؤّسسة إعالمّيا بالّتحّديات 
والّتدريبات المطلوبة

مالحظة هاّمة: تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الّنسب املوجودة يف الجداول الّتالية هي الّنسبة املئويّة لإلجابات بنعم من مجمل 
اإلجابات عىل الّسؤال وليست من مجمل عدد املؤّسسات تحت تصنيف العامل املؤثّر املتناول.

الّتحّديات في تحديد مضامين الحمالت الّتوعوّية الّرقمّية: 

ال يوجد عائقالموضوع نفسهنوع الحكماالحتاللالدين

%936%624%312%520%00محّلي

%110%550%220%550%220محّلي ودولي

%421%947%211%632%316عابر للحواجز

 عابر للحواجز
ودولي

1021%1634%1328%1736%1123%
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الّتحّديات الّتقنّية عند بناء حملة توعوّية رقمّية: 

الّتحّديات في تحديد المضامين وإدارة المحتوى ضمن شبكات الّتواصل االجتماعّي:

ال يوجد عائقالموضوع نفسهنوع الحكماالحتاللالدين

%936%728%14%520%14محّلي

%220%550%220%330%330محّلي ودولي

%842%842%211%421%211عابر للحواجز

 عابر للحواجز
ودولي

919%1123%919%1634%2145%

المناليةالحرفيوناألدواتالميزانّية

%520%1040%728%2392محّلي

%440%440%660%990محّلي ودولي

%632%842%316%1474عابر للحواجز

 عابر للحواجز
ودولي

3370%1021%2553%2349%
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الّتحّديات الّتقنّية إلدارة حسابات الّتواصل االجتماعّي: 

المناليةالحرفيوناألدواتالميزانّية

%416%1040%728%1872محّلي

%440%550%330%880محّلي ودولي

%947%632%211%1158عابر للحواجز

 عابر للحواجز
ودولي

2860%1328%2247%1634%
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عالقة منطقة جمهور الهدف الجغرافّية بالّتدريبات: 

تمويل 
جماعي

 إدارة سوشالبناء حمالتأمان رقمي
ميديا

 تحديد
 خصائص
جمهور

 الفيديو
للمناصرة

%1144%936%2080%1456%936%1872محّلي

%880%770%770%770%330%440محّلي ودولي

%947%1158%1579%1053%737%1368عابر للحواجز

 عابر للحواجز
ودولي

3370%2247%3268%3574%3064%2962%

وصف نتائج العالقة الثالثة وإسقاطاتها: 
مرة أخرى نرى أّن التّحّديات يف إدارة صفحات التّواصل االجتامعّي تحصل عىل نسب أقّل من تلك يف بناء حمالت رقميّة، إن كان 

الحديث حول تحّديات عىل مستوى املضامني أو مستوى التّحّديات التّقنيّة، وذلك يف كافّة الفئات تقريبا. 

حاولنا فحص إن كان التوّجه الّدويّل يحرز فرقا معيّنا إاّل أّن الّنتائج ال تعكس أمرا كذلك. نضيف إىل ذلك أيضا أّن الفارق الحدودّي 

أي كون املؤّسسة محليّة أو تخاطب الفلسطينيّني ككل فهو أمر ال يحرز فرقا جوهريّا عىل مستوى االحتياجات الرّقميّة، وهو أمر من 

املمكن جّدا تربيره لكون منابر التّواصل االجتامعّي تتخطى الحواجز وتقرّب املسافات. 

تخاطب  التي  املؤّسسات  أّن  نرى  املؤّسسات،  لدى  األكرب  التّحدي  تشّكل  امليزانيّات  كون  عن  وعدا  التّقنيّة،  التّحّديات  صعيد  عىل 

مجتمعها املحيّل والّدويّل تتميّز بترصيحها عن حاجتها لألدوات لبناء الحمالت والتي تتحّول إىل حّد ما إىل حاجة لحرفينّي عند إدارة 

صفحات التّواصل االجتامعّي. 

املحيّل فقط  الجمهور  تعنى مبخاطبة  التي  املؤّسسات  أّن  املؤّسسات إىل حاجتها، فرنى مثال  أشارت  التي  التّدريبات  أّما عىل صعيد 

هي األقل حاجة لتدريبات حول تحديد خصائص الجمهور، األمر الذي لرمّبا ينبع من تجانس يف تركيبة جمهورها. يف حني تربز إشارة 
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بتدريبات  االهتامم  فأّن  بالطّبع  الرّقميّة،  املنارصة  يف  الفيديو  استخدام  حول  لتدريبات  حاجتها  إىل  دوليّا  تخاطب  التي  املؤّسسات 

التّمويل الجامعي نابعة من حاجات املؤّسسات املاّدية، يف حني ال تزال الحاجة لتدريبات يف إدارة منابر التّواصل االجتامعّي هي األبرز، 

عدا عن فئة املؤّسسات التي تخاطب محلّيّا ودوليّا حيث تفّوقت لديها نسبة االهتامم بتدريبات يف استخدام الفيديو للمنارصة عىل 

نسبة االهتامم بتدريبات يف إدارة صفحات التّواصل االجتامعّي.  وهو أمر ميكن أن يدّل بعض الّشء عىل كون الفيديو بالنسبة لهذه 

املؤّسسات ميكن أن يشّكل أداة تربط ما بني املحيّلّ والّدويّل كقناة مؤثّرة عىل الجانب الدويّل باألساس ثّم املحيّل. 

عالقة حجم المؤّسسة )عدد الموّظفين( بالّتحّديات والّتدريبات 
المطلوبة

مالحظة هاّمة: تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الّنسب املوجودة يف الجداول الّتالية هي الّنسبة املئويّة لإلجابات بنعم من مجمل 
اإلجابات عىل الّسؤال وليست من مجمل عدد املؤّسسات تحت تصنيف العامل املؤثّر املتناول.

الّتحّديات في تحديد مضامين الحمالت الّتوعوّية الّرقمّية: 

ال يوجد عائقالموضوع نفسهنوع الحكماالحتاللالدين

50+00%325%325%433%18%

31-5018%650%433%758%217%

11-3038%1026%410%1436%1436%

6-10420%525%420%840%525%

1-5741%847%529%424%318%
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ال يوجد عائقالموضوع نفسهنوع الحكماالحتاللالدين

50+18%18%217%433%433%

31-50217%542%217%542%433%

11-30410%615%410%1333%1744%

6-10315%315%420%735%840%

1-5529%847%212%635%635%

الّتحّديات الّتقنّية عند بناء حملة توعوّية رقمّية: 

الّتحّديات في تحديد المضامين وإدارة المحتوى ضمن شبكات الّتواصل االجتماعّي:

المناليةالحرفيوناألدواتالميزانّية

50+542%217%433%975%

31-50975%542%867%758%

11-302974%1026%1436%1128%

6-101995%420%1155%630%

1-51694%529%1059%318%



48

الّتحّديات الّتقنّية إلدارة حسابات الّتواصل االجتماعّي: 

المناليةالحرفيوناألدواتالميزانّية

50+650%433%433%758%

31-50867%542%867%758%

11-302359%615%1436%1231%

6-101365%420%945%315%

1-51588%635%847%318%
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وصف نتائج العالقة الرابعة وإسقاطاتها: 
يف الحقيقة فقد شّكل هذا عامل حجم املؤسسة الّنقطة األصعب من حيث قراءته بيانيّا يف املسح واستقاء أّي من االستنتاجات عنه، 

حيث أنّنا مهام حاولنا قراءة األرقام مبنطق معنّي نتجت لدينا محدوديّات يف الفهم. ومع ذلك نالحظ أّن املوضوع نفسه يشّكل الوزن 

األكرب يف التّحّديات التي تواجه املؤّسسات عاّمة، يف حني أنّه يربز عىل وجه الخصوص لدى املؤّسسات ذات 50-31 موظّفا. 

العكس  التّحّديات، بل عىل  يغنيها عن  املؤّسسات ال  أّن حجم  املضامني، هو  التّحّديات من حيث  يثري االهتامم هنا عىل صعيد  ما 

نستطيع أن نرى أنّه عىل الرغم من اّن املؤّسسات ذات 50-31 موظّفا تتفّوق عىل املؤّسسات األكرب حجام )+50( من حيث نسب 

التّحّديات، إاّل أنهام معا السبّاقات يف هذا املضامر. 

أّما عىل صعيد التّحّديات التّقنيّة فيبدو األمر أكرث متاشيا مع الّنتائج العاّمة حول التّحّديات، فمثال نالحظ جليّا نسب التّحّديات تأخذ 

بالتّناقص ما بني التّحّديات التّقنيّة يف بناء حمالت توعويّة وبينها ذاتها يف حالة إدارة منابر التّواصل االجتامعّي. 

من املنطقّي أّن التحّدي املايّل سيشغل حيّزا أقّل بقليل عند الجمعيّات الكبرية مقارنة بالجمعيّات األصغر وهو أمر ميكننا قراءته إىل 

حّد ما يف الّنتائج أمامنا، بينام تنشغل املؤّسسات الكبرية يف كيفيّة تحسني مدى وصولها ومناليّتها لجمهور الهدف. يف حني ما يقلق 

املؤّسسات ذات الـ50-31 موظّفا هو شّح الحرفيّني   إلدارة صفحات التّواصل وأيضا لبناء حمالت رقميّة.

عالقة حجم المؤسسة بالتدريبات:

تمويل 
جماعي

 إدارة سوشالبناء حمالتأمان رقمي
ميديا

 تحديد
 خصائص
جمهور

 الفيديو
للمناصرة

50+975%217%975%1083%975%542%

31-50867%758%1083%975%1083%975%

11-301846%1436%2462%3077%1436%2359%

6-101785%1050%1155%1575%1365%1050%

1-51482%741%953%1165%1165%953%
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بالّنسبة للتّدريبات، نرى أّن تدريب التّمويل الجامعّي يهّم املؤّسسات الّصغرية حجام أكرث من تلك الكبرية عىل الّرغم من تديّن الّنسبة 

لدى املؤّسسات املتوّسطة بالحجم "10-6 موظّفني" و "30-11 موظّفا".  إاّل أنّه مرّة أخرى تحصل تدريبات حول أدارة منابر التّواصل 

االجتامعّي عىل الّنسبة األكرب من االهتامم باملجمل. 

نالحظ أيضا أّن املؤّسسات ذات "50-31 موظّفا" تفّوقت يف غالبيّة التّدريبات حيث أشارت إىل %58 يف حاجتها لتدريبات يف األمان 

الرّقمّي و%83 يف بناء الحمالت وكذلك يف تحديد خصائص الجمهور، فيام أشارت يف %75 إىل حاجتها بتدريبات يف إدارة صفحات 

التّواصل االجتامعّي وأيضا يف استخدام الفيديو للمنارصة. 

عالقة فئات عمر جمهور هدف المؤّسسة إعالمّيا بالّتحّديات 
والّتدريبات المطلوبة

نذكّركم بأنّنا مل نرفق ضمن الّرسم البيايّن املؤّسستني اللتني تعمالن مبجال املرافعة والقضاء وذلك ألنهام اثنتان وال ميكن استقاء 
استنتاجات اعتامدا عليهام فقط.

مالحظة هاّمة: تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الّنسب املوجودة يف الجداول الّتالية هي الّنسبة املئويّة لإلجابات بنعم من مجمل 
اإلجابات عىل الّسؤال وليست من مجمل عدد املؤّسسات تحت تصنيف العامل املؤثّر املتناول.

التحديات المضمونية عند بناء حملة رقمية:

 الموضوعنوع الحكماالحتاللالّدين
ال يوجد عائقنفسه

%431%215%215%431%00حقوقية

%528%950%317%422%422نسوية

%531%319%319%744%319شبابية

%125%125%125%125%375إعالمية

%338%450%225%338%00 صحّية

%114%114%114%00%00بحثية

%111%222%222%444%222ثقافية

 قضائية/
%00%2100%150%2100%00مرافعتية

%217%867%18%217%217اجتماعية

%229%457%229%343%114 تربوية

%120%120%240%240%00زراعية
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الّتحّديات التقنية عند بناء حملة توعوّية رقمّية: 

المناليةالحرفيوناألدواتالميزانّية

%538%754%431%646حقوقية

%528%844%317%1583نسوية

%638%850%425%1169شبابية

%00%125%250%4100إعالمية

%338%338%225%788 صحّية

%229%229%114%686بحثية

%444%556%222%889ثقافية

 قضائية/
%150%150%00%150مرافعتية

%650%867%325%1192اجتماعية

%343%343%343%7100 تربوية

%120%240%120%480زراعية
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الّتحّديات في تحديد المضامين وإدارة المحتوى ضمن شبكات الّتواصل االجتماعّي:

 الموضوعنوع الحكماالحتاللالّدين
ال يوجد عائقنفسه

%646%431%18%215%00حقوقية

%317%1056%422%422%422نسوية

%638%425%319%744%425شبابية

%00%125%125%250%375إعالمية

%338%563%113%113%225 صحّية

%343%229%00%00%00بحثية

%444%222%111%444%111ثقافية

 قضائية/
%00%150%150%2100%00مرافعتية

%650%542%18%00%00اجتماعية

%571%114%00%114%114 تربوية

%360%00%120%00%00زراعية
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الّتحّديات الّتقنّية إلدارة حسابات الّتواصل االجتماعّي:

المناليةالحرفيوناألدواتالميزانّية

%431%646%215%431حقوقية

%422%844%422%1583نسوية

%638%638%319%1169شبابية

%125%125%250%375إعالمية

%338%338%225%788 صحّية

%343%114%114%343بحثية

%222%667%444%778ثقافية

 قضائية/
%150%150%150%2100مرافعتية

%325%542%217%650اجتماعية

%229%343%343%571 تربوية

%360%240%120%120زراعية
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عالقة مجال عمل المؤسسة بالتدريبات :

تمويل 
جماعي

بناء حمالتأمان رقمي
 إدارة

 سوشال
ميديا

 تحديد خصائص
جمهور

 الفيديو
للمناصرة

%969%538%969%969%431%431حقوقية

%950%950%1583%950%1161%1267نسوية

%1063%850%1381%1063%744%1169شبابية

%250%375%250%250%375%375إعالمية

%338%788%563%675%225%788 صحّية

%457%229%686%229%114%571بحثية

%556%667%9100%778%333%889ثقافية

 قضائية/
%150%2100%150%2100%2100%150مرافعتية

%867%758%867%867%433%975اجتماعية

%457%571%457%571%343%571 تربوية

%120%120%480%240%120%360زراعية
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وصف نتائج العالقة الخامسة وإسقاطاتها: 
إن قارنّا نتائج املؤّسسات التي تعمل مع القطاع الّشبايّب واإلعالمّي نلحظ أّن االستنتاج العام حول املقارنة بني التّحّديات يف بناء حملة 

والتّحّديات يف إدارة منابر التّواصل االجتامعّي ال تشملها متاما، حيث أن نسب التّحّديات التي تواجهها املؤّسسات العاملة يف هذين 

بالّنسبة للمؤّسسات  الفروقات  بناء حمالت رقميّة. فيام تتفاوت هذه  التّواصل اإلعالمّي تفوق تلك يف  املجالني عند إدارة صفحات 

الّصّحيّة والبحثيّة. 

نرى كذلك عىل الّصعيد املضمويّن لبناء الحمالت وإدارة الّصفحات االجتامعيّة أّن هناك ثقل يعطى لتحّدي تبسيط وتناول مواضيع 

عمل املؤّسسات نفسها وخصوصا يف مجاالت العمل الصّحيّة والّنسويّة وهو أمر يستدعي التّساؤل هنا إن كان القصد باملوضوع نفسه 

بالّنسبة للمستطلعني هو تفاعل املجتمع مع املوضوع ما يفّس حينها انخفاض الّنسب عند الّدين الذي تعامل معه البعض عىل أنّه 

أيضا الثّقافة الّنمطيّة الّسائدة.

بينام يربز االحتالل كتحّد أمام املؤّسسات الثّقافيّة والّشبابيّة حيث أنّه يشّكل نسبة %44 يف املجالني وعىل الّصعيدين -إدارة صفحات 

التّواصل وبناء الحمالت-

ميكننا االنتباه أيضا عىل مستوى التّحّديات التّقنيّة أّن إشكاليّة نقص أصحاب االختصاص والحرفيّني ال تختلف بني مستوى بناء الحمالت 

الفاعلة يف املجال االجتامعّي )كذوي احتياجات خاّصة، جمعيات  التّواصل االجتامعّي عدا عند املؤّسسات  إدارة صفحات  ومستوى 

تأهيل مجتمعي، مثليني جنسيّا، الّرعاية باملسّن(. 

تظهر يف نتائج التّدريبات أيضا التّحّديات املاّدية التي تواجهها املؤّسسات ما يجعل االهتامم بتدريب التّمويل الجامعّي مرتفعا حيث 

يرتاوح باألساس بني %60 حتى %89   كام يلحقه بعدها االهتامم يف تدريبات حول إدارة شبكات التّواصل االجتامعّي، يف حني تتفاوت 

التي تعنى بالبحوثات أشارت إىل حاجتها  بالتّدريبات األخرى بحسب مجال عمل املؤّسسات، فرنى مثال أن املؤّسسات  االهتاممات 

باإلضافة ملا ذكر إىل تدريبات يف استخدام الفيديو للمنارصة بينام فّضلت املؤّسسات الثّقافيّة التّوّجه إىل تدريبات يف بناء الحمالت 

الرّقميّة. أما املؤّسسات الّصّحيّة فرأت بحاجتها لتدريب حول تحديد خصائص الجمهور أولويّة تفوق باقي التّدريبات.
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ملّخص ألهّم الّنتائج :

هدف االستبيان الذي أجريناه ما بني أب وترشين الثاين/2017 إىل وصف الّنشاط الرّقمّي لدى املؤّسسات األهلية الفلسطينيّة. 

من حيث الّنشاط اإلعالمّي الرّقمّي الحايل، وكذلك من حيث التّحّديات التي تواجهها والتّدريبات التي تحتاجها.  شملت عيّنة 

البحث املعتمدة 103 مؤّسسات تقّسمت جغرافيّا كالتّايل: 44 مؤّسسة من الّضّفة الغربيّة، 19 مؤّسسة من غزّة، 18 مؤّسسة 

من أرايض الـ48، 9 مؤسسات من القدس و13 مؤّسسة متعددة العناوين تعمل يف أكرث من منطقة. 

فيام تقّسمت املؤّسسات أيضا لفئات بحسب العوامل املؤثّرة: فمن حيث أعامر جمهور الهدف تقّسمت املؤّسسات إىل: 56 

مؤّسسة خاطبت إعالميّا كافّة األعامر، يف حني تلتها 34 تخاطب من هم فوق سن الثّامنة عرشة، وخاطبت 6 جمعيات من هم 

دون سن الـ35 عاما فيام انحرص جمهور 4 جمعيّات ما بني األعامر 18-35. 

25 مؤّسسة من مجموعة العيّنة اهتمت يف مخاطبتها اإلعالميّة ونشاطها الرّقمّي بجمهور الهدف املحيّل التّابع لنفس املنطقة 

الجغرافيّة، يف حني 10 منها اهتمت باإلضافة إىل الخطاب املحيّل أن تخاطب املجتمع الّدويّل أيضا، بينام أبدت 19 مؤّسسة 

إعالميّا جمهورا  اإلرسائيليّة، و47 مؤّسسة خاطبت  الحواجز  ويتخطّى  املحيّل  يتخطّى  بالتّواصل مع جمهور هدف  اهتاممها 

يتخطّى الحواجز وكذلك دوليّا.

تفاوتت أحجام املؤّسسات، )عدد املوظّفني يف كل مؤّسسة( بشكل كبري، فيام تّم تقسيمها عىل الّنحو التّايل: 17 مؤّسسة مكّونة 

من) 5-1( موظّفني، 20 مؤّسسة مكّونة من )10-6( موظّفني، 39 مؤّسسة مكّونة من )30-11( موظّفا، 12 مؤّسسة تحوي بني 

)31 حتى 50( موظّفا وكذلك 12 مؤّسسة من املؤّسسات الكبرية ذات األكرث من 50 موظّفا. 

فيام تنّوع كذلك مجال عمل مؤّسسات العيّنة، حيث أن 5 منها تنشط يف مجال الّزراعة واألرض، 7 منها هي مؤسسات تربوية، 

12 ذات اهتاممات اجتامعيّة، 2 قضائيّة مرافعاتيّة، 9 ثقافيّة، 7 بحثيّة ودراساتيّة، 8 صّحيّة، 4 إعالميّة، 16 شبابيّة، 18 نسويّة، 

و13 حقوقيّة. 

أظهرت الّنتائج أّن املؤّسسات الفلسطينيّة تضع نصب عينيها غالبا التّعاطي مع اإلعالم عاّمة، حيث %93 من املؤّسسات اشارت 

إىل كونها تتعاطى مع اإلعالم، بينام %58 منها توظّف عىل األقل وظيفة واحدة تحت مسّمى إعالمّي، بينام فقط %32 منها 

لديها دائرة متخّصصة باإلعالم. 

أّما عىل صعيد التّنظيم اإلعالمّي فتبنّي أّن %61 من مجمل املؤّسسات لديها خطّة اسرتاتيجيّة عاّمة يف التّعامل مع اإلعالم، يف 

حني %51 لديها خطّة عمل سنويّة. بيد أنّه %42 فقط أشارت إىل تخصيصها ميزانيّة سنويّة لإلعالم غري مقتطعة من ميزانيات 

املشاريع. 
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ما عرب شبكات  بتجربة متويل مضمون  قامت  املؤّسسات  أّن %70 من  االجتامعّي وجدنا  اإلعالم  مع  التّعاطي  عىل مستوى 

التّواصل ولو ملرّة واحدة، يف حني قامت%54 من املؤّسسات بإطالق حمالت توعويّة رقميّة عرب شبكات التّواصل االجتامعّي، 

و%49 من املؤّسسات تهتّم أن تشّكل الحملة الرّقميّة جزءا من الخطّة اإلعالميّة. 

يف مسحنا ملدى انتشار شبكات التّواصل االجتامعّي وأيّها األكرث استخداما، وجدنا أّن كافّة املؤّسسات حتى تلك التي ال متلك 

موقعا إلكرتونيّا لديها حسابا يف "فيسبوك" فتحقق "فيسبوك" بالتّايل نسبة %100 )لذا فلم يؤثر عليها أي عامل مؤثر( فيام 

تلتها شبكة "يوتيوب" بنسبة %75، أما "تويرت" ف%51 من املؤّسسات لديها حسابا ضمنه، %27 لديها حسابا يف "انستغرام" 

و%18 يف "لينكد إن". كام وجدنا مؤّسستني تستخدمان "ساوندكالود" واثنتني تستخدمان "فليكر"، أّما "فيمو" و"جوجل بالس" 

فمؤّسسة واحدة استخدمت كاّل منهام. 

يف نتائج العامل الثّاين املتأثّر وهو التّحّديات والتّدريبات: وجدنا أّن %37 من املؤّسسات تعترب أّن موضوع اهتاممها بحد ذاته 

يشّكل تحّد يف إيصال املضامني ضمن حمالتها، يف حني %31 عرّبت عن كون االحتالل يشّكل تحّديا، %19 اعتربت الّسلطة ونوع 

الحكم تحديّا، و%15 عرّبت عن كون الّدين يشّكل عامال مؤثّرا يف بناء الحمالت الرّقميّة، بينام %24 من املؤّسسات أكّدت أنها 

ال تجد صعوبة يف إيصال مضامينها عرب الحمالت. 

باملقابل، عىل صعيد التّحّديات التّقنيّة يف بناء الحمالت، فقد أشارت %77 من املؤّسسات أّن امليزانيّات الاّلزمة لبناء وتنفيذ 

الحمالت تشّكل عائقا، يف حني أشارت %48 من املؤّسسات أن هناك نقص بالحرفيّني واملختّصني مهنيّا بالعمل، أّما %37 من 

املؤّسسات أشارت إىل صعوبة الوصول إىل جمهور هدف الحملة، فيام %25 أشارت إىل تحّدي توفري األدوات. 

عائقا يف  تجد  ال  أنها  املؤّسسات  فأشارت %39 من  املضامني:  االجتامعّي من حيث  التّواصل  إدارة صفحات  أّما عىل صعيد 

إيصال مضامينها، يف حني %35 منها تجد أّن موضوع عمل الجمعيّة نفسه يشّكل تحّديا إليصاله بالطريقة األنسب، %22 من 

املؤّسسات تجد باالحتالل تحّديا و%15 اعتربت الّدين كتحّد أمام إيصال مضامينها بينام %14 أشارت أّن الّسلطة الحاكمة من 

شأنها أن تؤثّر وتصّعب إدارة املضامني يف صفحات التّواصل االجتامعّي. 

يف إدارة صفحات التّواصل االجتامعّي من الّناحية التّقنيّة، وجدنا أّن %63 من املؤّسسات تعترب أّن امليزانيّات تشّكل تحّديا يف 

إدارة حساباتها، يف حني %42 منها تعترب شّح الحرفيّني عائقا وتحديّا لذلك، %32 من املؤّسسات أشارت إىل أّن املناليّة والوصول 

لجمهور الهدف يشّكل تحّديا يف حني %24 اعترب نقص األدوات تحديّا أمام إدارة حسابات التّواصل االجتامعّي التّابعة للمؤّسسة. 
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تركيز نتائج العالقات: 

األداء اإلعالمّي: 
وجدنا هناك تفاوتا خفيفا بني املناطق من حيث املركّز اإلعالمّي، حيث جاءت أرايض الـ48 أخرية مع نسبة %44 لديها مركّز 

بواقع 54%، 74%،  العناوين  الّضّفة، غزة ومتعدد  بينها  تراوحت  بواقع 75%  نسبة  أعىل  ذات  القدس  كانت  بينام  إعالمّي 

و%69 عىل التوايل. فيام أظهرت الّنتائج أّن املؤّسسات التي تخاطب يف إعالمها دوليّا ذات نسب أعىل، حيث أحرزت املؤّسسات 

التي خاطبت محليا ودوليا %70 يف وجود مركّز أعالمي، والعابرة للحواجز ودوليّا %62 بينام املحلّية %48 والعابرة للحواجز 

%58. وجدنا أّن حجم املؤّسسة يشّكل تأثريا معيّنا، حيث أّن املؤّسسات ذات األكرث من 50 عامال أحرزت %92 فيام املؤّسسات 

الّصغرية )5-1( أحرزت %29 وتباينت بينها كّل من )10-6 موظفني( %63 و)30-11 موظّفا( بواقع %61 و)50-31 موظفا( 

بواقع %58.  مجال عمل املؤّسسات تفاوت جّدا بنسبة %92 للمؤّسسات الحقوقيّة، مقابل الرّتبويّة األقل قيمة بواقع 14%.

الّدائرة اإلعالمّية: 
أثّرت املنطقة الجغرافيّة حيث أحرزت غزّة %63 لوجود دائرة إعالميّة مقابل %6 فقط بأرايض الـ48 فيام توّسطهام متعّدد 

العناوين، الّضّفة والقدس بواقع %38، %30 و%22. وأثّرت فئة عمر جمهور الهدف )35-18 سنة( بواقع %75 و)األكرث من 

18 سنة( %29 فيام أحرزت )أقل من 35 سنة( %33 وكافّة األعامر %30. حجم املؤّسسة أثّر بشكل متفاوت حيث أحرزت 

املؤّسسات الكبرية)+50 موظّفا( %58 فيام األصغر حجام )5-1 موظّفني( %12 تفاوت ضمنها)50-31 موظفا( %17 و)11-30 

موظفا( %31 فيام )10-6 موظّفني( %45 . أّما مجال عمل املؤّسسة فقد كانت القيمة األعىل للمؤّسسات االجتامعيّة بقيمة 

%58 فيام البحثيّة بقيمة 0%.

وجود خّطة استراتيجّية لإلعالم:
مل يؤثّر العنرص الجغرايّف للمؤّسسة هنا بنسب ترتاوح بني )%53 %69-(، وكذلك األمر مع عامل عمر جمهور الهدف الذي 

تراوح بني) -%50 %68( أّما عنرص جغرافية جمهور الهدف فأحرز: %80 للمخاطبة املحلّيّة والّدوليّة يف حني املحلّيّة 52%، 

أمام العابرة للحواجز ودوليّة والعابرة للحواجز فقط فأحرزتا %62 و%63 بالرّتتيب. حجم املؤّسسة أثّر بواقع %83 للمؤّسسات 

الكبرية )+50 موظفا( و%35 للمؤّسسات الصغرية )5-1( تباينت بينها )50-31 موظفا( ثّم )30-11( وبعدها )10-6( بواقع 

%75، %59، %55. فيام تفاوت جّدا تأثري مجال عمل املؤّسسات. 

خّطة عمل سنوّية: 
أحرزت املؤّسسات املتعّددة العناوين قيمة %69 بينام كانت لغزّة الحّصة األقل بواقع %37 تفاوت بينهام القدس، أرايض الـ48  

والّضّفة الغربيّة بواقع، %67، %56 و%48. فيام مل نجد تأثريا لعمر جمهور الهدف إعالميّا، أّما موقعهم الجغرايّف ففرز 70% 

للمخاطبة الّدوليّة واملحليّة فيام تقاربت باقي الّنسب بواقع %40 - %55.  حجم املؤّسسة أثّر بواقع %67 للمؤّسسات األكرب 



59

حجام) +50 موظفا( و%35 لألصغر )5-1 موظفني( تفاوت بينهام )30-11( ثّم )10-6( و)50-31( بواقع 56%، 55%، 42%. 

أّما مجال عمل املؤّسسة فأظهر %80 للمؤّسسات الّزراعيّة مقابل %29 للرّتبويّة. 

من حيث محاولة الّتمويل عبر الّشبكات االجتماعّية: 
بينها غزّة 74%  العناوين أقل نسبة بواقع %54 تراوحت  الّضّفة ومتعّدد  الـ48 بواقع %89 يف حني سجلت  تفّوقت أرايض 

والقدس %78. بينام مل يؤثر متاما عمر جمهور الهدف يف هذا املعيار، وال جغرافيّته. نضيف إىل ذلك حجم املؤّسسات مل يكن ذا 

أثر إذ تراوحت القيم بني %65 و%83. أّما مجال عمل املؤّسسات فقد عكس %100 من املؤّسسات اإلعالميّة، أّما الّنسبة األقل 

كانت من نصيب املؤّسسات الّصّحيّة بواقع 50%. 

تخصيص حملة رقمّية: 
وجدنا تفاوتا واضحا بحسب املنطقة الجغرافيّة بواقع %83 ألرايض الـ48 مقابل فقط %33 يف القدس، توزّعت بينها كل من 

غزّة، متعّدد العناوين والّضّفة بواقع %79، %54 و%36 بالتّسلسل.  أّما عامل عمر جمهور الهدف فأشار لقيمة %83 لفئة 

عمريّة )تحت 35عاما( و%47 ملن فوق الثّامنة عرش تراوحت بينها )35-18( بقيمة %50 وكافّة األعامر بقيمة %59. أما منطقة 

جمهور الهدف مل تحرز تأثريا واضحا، يف حني حجم املؤّسسة أثّر بواقع %83 للمؤّسسة األكرب حجام تنازليّا حتى %47 لألصغر. 

الحملة كجزء من الخّطة الّسنوّية: 
عامل الجغرافيّة أثّر بشكل ملحوظ بواقع %92 للمؤّسسات متعّدد العناوين، مقابل %33 يف القدس تفاوتت بينها أرايض الـ48 

بقيمة %61 وتقاربت الّضّفة وغزّة ب%41 و42%.

يف حني أّن عمر جمهور الهدف مل يؤثّر يف هذا املعيار، أثّرت منطقته الجغرافيّة بواقع %78 للمؤّسسات العابرة للحواجز إعالميا 

مقابل %29 فقط للمؤّسسات املحلّية، توّسطتها %49 للعابرة للحواجز ودوليّة و%70 للمحلّيّة ودوليّة معا. حجم املؤّسسة 

أثّر بشكل ما بواقع %75 لفوق ال50 موظّفا مقابل %36 ملؤسسات )50-31 موظّفا( يف حني تفاوتت بينها )10-6 موظفني( 

ثّم )30-11( وبعدها )5-1( بواقع متقارب %55 و %50 و%47. أما يف مجال عمل املؤّسسات برزت املؤّسسات الرّتبويّة بواقع 

ضعيف %17 فقط. 

الّشبكات االجتماعّية: 
لحظنا هنا أسبقيّة القدس باستخدام "انستغرام" بواقع %56 بينام %0 من املنطقة نفسها تعتمد "اللينكد إن" باملقابل أسبقيّة 

أرايض الـ48 باستخدام "يوتيوب" %94 بينام كانت األضعف يف استخدام "تويرت" %28 فقط. أّما من حيث األعامر وجدنا أّن 

%100 من مؤّسسات )تحت 35 عاما( متلك حسابا يف "يوتيوب" بينام %100 من )35-18 عاما( لديها حسابا يف "تويرت" و0% 

منها لديها حسابا يف "لينكد إن". بينام عىل صعيد جغرافية الجمهور مل نجد تأثريا ملموسا، ومل يشّكل حجم املؤّسسة مئشارا 

لشبكات التّواصل االجتامعّي. 
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الّتحّديات المضمونّية في بناء حملة: 
أهّم الّنتائج يف هذا املعيار كانت القدس بواقع %56 من املؤّسسات أشارت لالحتالل كتحدٍّ ونسبة مامثلة من أرايض الـ48 

أشارت لكون املوضوع نفسه يشكل تحّد يف حني تفّوقت عليها يف النقطة نفسها املؤّسسات متعّددة العناوين بواقع %62. يف 

حني %37 من غزّة أشارت بعدم وجود تحّديات. أّما عمر جمهور الهدف فأشارت فئة )دون ال35 عاما( بواقع %67 لالحتالل 

كتحّد. وتقاربت جّدا التّحّديات حسب جغرافيّة جمهور الهدف فيام برزت املؤّسسات التي تخاطب جمهورا محلّيّا بواقع 0% 

لإلشارة للّدين كتحّد. أّما عىل صعيد مجاالت عمل املؤّسسات فربز التّفاوت عىل وجه الخصوص يف اعتبار الدين تحّد أمام إيصال 

املضامني بواقع متذبذب بني%0 و75%.

الّتحّديات الّتقنّية في بناء حملة:
برزت هنا أرايض الـ48 بواقع %89 للميزانيّات مقابل %62 عند متعّدد العناوين قاربتهام غزّة، القدس والّضّفة الغربيّة بواقع 

%84، %78 و%77. أما الذين اختاروا األدوات فبواقع %61 ألرايض الـ48 مقابل %8 فقط ملتعّدد العناوين، تفاوتت بينها 

الّضّفة، غزّة ثم القدس بقيم %20،%21 و%11. أما الحرفيّون فكان أكرث تقاربا برزت فيه %69 ملتعّدد العناوين. بينام مل نرى 

أثّر حجم املؤّسسة بشكل واضح بواقع 95%  الجغرافيّة، فيام  الّنتائج. وال منطقته  بالتأثري عىل  الهدف قام  أن عمر جمهور 

ملؤسسات )10-6 موظّفني( و%42 للمؤّسسات األكرب حجام )+50( يف حني توزعت بينهام املؤّسسات بواقع %94 للمؤّسسات 

األصغر حجام )5-1 موظّفني( بينام تقاربت )30-11 موظّفا( و)50-31 موظّفا( بنتائج %74 و75%. 

الّتحّديات المضمونّية في إدارة حسابات الّتواصل االجتماعّي: 
باملجمل حافظت هنا القيم عىل موقعها كام التّحّديات يف الحمالت، حيث برز اعتبار املوضوع نفسه عائقا بواقع %62 ملتعّدد 

العناوين و%56 ألرايض الـ48 يف حني حّصلت القدس القيمة األصغر بواقع %11 فيام أشارت %56 من القدس بعدم وجود 

عائق فلحقتها الّضّفة بقيمة %52.  هنا أيضا مل تؤثّر فئة عمر جمهور الهدف، بينام كانت املؤّسسات التي تخاطب الجمهور 

و50%  الحكم،  لنوع  لالحتالل، 20%  للدين، 30%  بواقع 30%  التّحّديات  كافّة  يف  تعبريا  األكرث  هي  آن  يف  والّدويل  املحيل 

للموضوع نفسه. أما حجم املؤّسسة فربز تأثريه فقط يف حالة اإلشارة لالحتالل كمؤثّر حيث أشارت أليه %47 من املؤّسسات 

األصغر حجام )5-1 موظّفني( مقابل %8 فقط من املؤّسسات األكرب حجام )+50( توزعت بينها %42 من مؤسسات )31-50( 

وقيمة مامثلة %15 لكل من )30-11 موظّفا( و)10-6 موظّفني(. 

الّتحّديات الّتقنّية في إدارة حسابات الّتواصل: 
لنقص  األدوات، 50%  للميزانيّات، 61%  واقع 89%  مع  املرتفعة  الـ48  أرايض  قيم  الجغرافيّة  املنطقة  برزت هنا من حيث 

الحرفينّي وقيمة مامثلة للمناليّة والوصول، يف حني برزت منطقة القدس بقيمة %56 للمناليّة، أّما متعّدد العناوين فربزت بقيمة 

%69 بحاجتها للحرفيّني.  فيام مل يؤثّر عامل فئة عمر الجمهور، أّما جغرافيّة الجمهور بالّنسبة لخطاب املؤّسسة اإلعالمّي، فقد 

للحرفيّني،  للميزانيّات، %30 لألدوات، 50 %  التي تخاطب محلّيّا ودوليّا بقيم 80%  املؤّسسات  تقّدمت يف غالبيّة املجاالت 
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و%40 للمناليّة، فيام برزت عند املؤّسسات املحلّيّة القيمة املنخفضة يف تحّدي املناليّة بواقع %16 واملؤّسسات العابرة للحواجز 

يف األدوات بواقع %11 فقط. أّما عىل مستوى حجم الجمعيّة فربزت املؤّسسات الّصغرية باألساس من حيث امليزانيّات بواقع 

%88 فيام برزت حاجة املؤّسسات ذات )50-31 موظّفا( للحرفيّني واملهنينّي بواقع %67 وباألدوات بواقع %42 وأّما املناليّة 

فبواقع %58 بقيمة مساوية للمؤّسسات األكرب حجام. 

الّتدريبات: 
عىل مستوى التّدريبات بشكل عام كان هناك تجانس إىل حّد ما بحسب املناطق الجغرافيّة، حيث تقّدم تدريب إدارة حسابات 

التّواصل بواقع يرتاوح بني -%85 %72 فيام تاله تدريب بناء الحمالت بتجانس تراوح بني %59-%69، وتجانست نتائج التّمويل 

الجامعّي بني )-%72 %54(. أّما تدريب تحديد خصائص الجمهور فتفاوت ما بني أرايض الـ48 بأعىل قيمة %78 مقابل القدس 

%44 تراوحت بينها متعّدد العناوين، ثم غزّة فالّضّفة بواقع %62، %53، %48 بالتّوايل. أّما تدريب األمان الرّقمّي فتفاوت 

للمنارصة فحّصلت مؤّسسات متعّددة  الفيديو  بينها، وأّما تدريب  الّنسب  تقاربت  للّضّفة فيام  للقدس و30%  بقيمة 56% 

العناوين %69 بينام الّضّفة %43 توزّعت بينها باقي القيم. أّما فئات عمر الجمهور فأبدت تجانسا كبريا يف كافّة التّدريبات عدا 

عن )35-18 عاما( التي برزت بقيمة %100 يف حاجتها لتدريبات يف بناء الحمالت فيام عادلت أقرب نتيجة لها 67%. 
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أهمية مواكبة املؤّسسات طيلة الوقت بتدريبات حول إدارة الّشبكات االجتامعيّة، دون أي عالقة لحجم املؤسسات، موقعها 

تليها  والّنسويّة  البحثيّة  ثّم  لهاـ  خاّص  بشكل  الثّقافيّة  املؤّسسات  تدل عىل حاجة  الّنتائج  أّن  إاّل  الجغرايّف وجمهور هدفها، 

الّشبابيّة والّزراعيّة.

تدريبات يف التّمويل الجامعي للمؤّسسات الّصغرية من حيث عدد املوظّفني فيها، حيث نرى أّن العائق األكرب أمامها ينبع من 

التّحّديات املاّديّة، ثّم للمؤّسسات األكرب حجام. يف حني أّن األشّد حاجة لها هي املؤّسسات الثّقافيّة والّصحيّة. 

تدريبات األمان الرّقمّي، عىل الّرغم من كون هذا التّدريب مل يحصل عىل أولويّة املؤّسسات من بني التّدريبات األخرى، إاّل أّن 

مسحا سابقا أجراه مركز حملة خالل مطلع العام، أكّد وجود مالحقات سياسيّة وتحقيقات تستدعي فعليّا تدعيم مفهوم األمان 

الرّقمّي خصوصا يف ظّل قانون الجرائم اإللكرتونيّة، لذا ننصح بحمالت توعويّة موّجهة للمؤّسسات يف هذا املضامر. 

تدريبات بناء الحمالت الرّقميّة، ننصح بتوجيهها باألساس للمؤّسسات التي تهتم يف رؤياها اإلعالميّة مبخاطبة املجتمع الّدويّل 

حيث برزت حاجتها إليها، يف حني أيضا علينا استهداف املؤّسسات الكبرية حجام من حيث عدد املوظّفني لوضوح حاجتها إليها 

أكرث من غريها ولرمبا أيضا لجاهزيتها األعىل ماّديّا لتنفيذ الحمالت.

تدريبات تحديد خصائص الجمهور، هنا برزت حاجة مؤسسات أرايض الـ48 لهذا التّدريب بشكل ملحوظ تلتها املؤّسسات التي 

تنشط يف أكرث من منطقة من مناطق املجتمع الفلسطينّي. فيام نويص أيضا باستهداف املؤّسسات الكبرية حجام بهذا التدريب 

واملؤّسسات التي تخاطب إعالميّا الفئة العمرية التي ترتاوح بني 35-18 عاما لتنّوع اهتاممات جمهورها. بينام يظهر أّن األشد 

حاجة لهذه التّدريبات هي املؤّسسات الّصّحيّة.

فيام يخص تدريب استخدام الفيديو للمنارصة، يبدو أّن هناك حاجة خاّصة لتوجيه التّدريب للمؤّسسات التي تنشط بالخطاب 

الّدويّل، يف حني أنّه من حيث مجال عمل املؤّسسة فنجد أّن األشّد اهتامما يف هذا التّدريب هي املؤّسسات الحقوقيّة واالجتامعيّة. 

أّما من حيث املناطق الجغرافيّة فيفّضل استهداف املؤّسسات التي تنشط مبواقع متنّوعة تليها مؤّسسات أرايض الـ48 ثّم غزّة.  

باإلضافة للتّدريبات التي اقرتحناها ظهرت بعض األصوات التي أشارت إىل الحاجة بتدريبات حول كتابة املضمون اإلعالمّي 

الحديث، وهو أمر برزت الحاجة إليه من الّنسب املرتفعة التي أشارت لكون مضامني املواضيع أنفسها تشّكل تحّد للمؤّسسات 

عند بناء الحمالت وعند إدارة مضامني نشاطاتها الرّقميّة وتواصلها االجتامعّي. 

توصيات: 
تنبع من الّنتائج واالستنتاجات مجموعة من الّتوصيات نستقيها باألساس اعتامدا عىل الحجم الذي اعطته املؤّسسات ملوضوع 

الّتدريبات، من هنا ميكن أن نويص بـِ : 
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نعتقد أيضا أّن األمر يحتمل دراسة لنوعيّة الّنشاط الرّقمّي الذي تنشطه املؤّسسات ضمن شبكات التّواصل االجتامعّي، ونعني 

بذلك تحديد منوذج قيايّس ما لألداء عرب كّل منّصة تواصل رقمّي وقياس نوعية األداء ال الكّم فقط، يف حني يصبح هذا الّنموذج 

مئشارا وموّجها للمؤّسسات عند تخطيطها وتنفيذها وتحديد رؤاها من نشاطها الرّقمّي.

باإلضافة إىل التّدريبات التي اقرتحها املستطلعون ضمن املسح، ميكننا إضافة الحاجة إىل تدريبات تبادل خربات مع مؤّسسات 

إقليميّة عربيّة وكذلك األمر مع املؤّسسات العامليّة التي تسّجل نجاحات عىل صعيد نشاطها الرّقمّي وذلك ملحاورتها ومحاكاتها 

فيام تصلح محاكاته، وذلك لغياب الّنموذج اإلعالمّي الواضح ولتسارع التّطّورات يف هذا املجال. 

من املفيد واملثمر جّدا وجود مؤّسسة غري ربحيّة تعمل باألساس عىل تزويد املؤّسسات الفلسطينيّة بالخدمات نفسها من حيث 

بناء الحمالت، إدارة صفحات التّواصل االجتامعّي وما إىل ذلك. حيث أّن املعطيات تشري إىل %56 من أرايض الـ48 و%46 من 

الّضّفة الغربيّة ليس لديها مسّميات وظيفيّة إعالميّة، األمر الذي يحّدها جّدا من حيث التّموضع عىل خارطة الّنشاط الرّقمّي. 

وأخريا، سيكون من املفيد جّدا امداد املؤّسسات الفلسطينيّة بدليل للمنابر واملنّصات اإلعالميّة الرّقميّة، يعنى بتوضيح مميّزات 

كل منرب عىل حدة، ويستعرض األسئلة التي ميكن للمؤّسسة أن تطرحها قبل تبّني خيار انشاء حسابات عشوائيّة ضمن هذه 

الّشبكات.
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ملحق :

استمارة االستبيان

القسم األّول: تفاصيل عاّمة حول الجمعّية:

القسم الثاني: الجانب اإلعالمي بشكل عاّم: 

استبيان حول احتياجات الجمعّيات الفلسطينّية
 في مجال المناصرة الّرقمّية

شخص الّتواصل:

رقم الهاتف:

البريد اإللكترونّي:

سنة تأسيسهااسم الجمعّية:

عنوان مكتب الجمعّية الّرئيس: القدس / غزة /  الـ48  / الضفة

موضوع عمل الجمعّية:  )شبابية /  حقوقية /  نسوية /  لذوي االحتياجات(

عدد أفراد الّطاقم:

هل هناك مرّكز إعالمي في 
الجمعّية: 

حجم وظيفته:النعم
ــــــــــــــ %

هل هناك دائرة إعالم في 
الجمعّية:   

النعم

إذا كانت اإلجابتين أعاله ال، هل تتعاطى الجمعّية مع اإلعالم؟ كيف؟



65

هل لديكم تصّور وخّطة استراتيجّية للعمل 
اإلعالمي للجمعّية؟  

النعم

هل لديكم خّطة عمل سنوّية واضحة للجانب 
اإلعالمي، ضمن خطط عمل الجمعّية؟ 

النعم

النعمهل لديكم ميزانّية مخّصصة للعمل اإلعالمّي؟

اذا كانت اجابتكم السابقة نعم، ما هي نسبة ميزانّية األعالم من كّلي الميزانّية 
للجمعّية؟ 

الجنس:   ذكور / إناث /  أخر: 

الفئة العمرية:  أقل من 18 /   18-35  / 35+

تقسمة جغرافّية: أراضي الـ48 المحتل / غزة  /  القدس /  الضفة  /  دولي

صفات خاّصة:  )مثلّيون جنسيا  /  عّمال فقط  /  ذوو احتياجات خاّصة(

النعمهل هناك موقع للجمعّية: 

عنوان الموقع:

صف/ي من فضلك من هو جمهور الهدف الذي تخاطبه الجمعّية إعالمّيا )اعالم عام واجتماعي(: 
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القسم الثالث: اإلعالم االجتماعي والحمالت: 

هل يوجد حسابات لإلعالم االجتماعي 
تابعة للجمعّية؟ 

النعم

من يرّكز حسابات سوشيال ميديا الخاّصة بالجمعّية: 

في أّي من المواقع الّتالية نجد حساًبا للجمعّية؟

فيسبوك  /  تويتر  /  لينكد إن  /  انستغرام  /  يوتيوب  /  أخر:

هل قمتم سابقا بتمويل حساباتكم )تمويل عينّي: 
حدث فردي، اعالن، منشور، مادة مصورة(  على 

شبكات الّتواصل؟
النعم

هل لديكم تمويل ثابت لحساباتكم على شبكات 
الّتواصل االجتماعي؟

النعم

هل قمتم بحمالت إعالمّية توعوّية رقمّية في 
الّسابق؟ 

النعم

إذا قمتم سابًقا بحمالت إعالمّية توعوّية رقمّية، نرجو منكم إدراج رابط للحملة:

هل تشّكل الحمالت اإلعالمّية جزًءا من الخّطة 
اإلعالمّية السنوّية؟

النعم

ما هي النسبة التي تشكلها الميزانّية المخّصصة للحمالت اإلعالمّية من كّلي ميزانيات 
اإلعالم؟ 
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القسم الرابع: الّتحدّيات واالحتياجات:

أي من التالي يشّكل تحّدًيا أمام إيصال الموضوع عند تخطيط، بناء وتنفيذ الحمالت 
اإلعالمّية 

الدين  /  االحتالل  /  نوع الحكم  /  الموضوع نفسه  /  ال أجد عائقا  /  أخر:

أي من التالي يشّكل تحّدًيا أمام إيصال الموضوع في إدارة حساباتكم عبر شبكات 
الّتواصل االجتماعي بشكل عام؟

الدين  /  االحتالل  /  نوع الحكم  /  الموضوع نفسه  /  ال أجد عائقا  /  أخر:

أي من التالي يشّكل تحّدًيا عند  بناء وتنفيذ الحمالت اإلعالمّية؟  

الميزانيات  /  األدوات  /  الحرفّيون وأصحاب االختصاص /  المنالّية والوصول )مدى الوصول 

للجمهور(  /  أخر: 

أي من التالي يشّكل تحّدًيا عند إدارة حساباتكم عبر شبكات الّتواصل االجتماعي؟ 

الميزانيات  /  األدوات  /  الحرفّيون وأصحاب االختصاص /  المنالّية والوصول )مدى الوصول 

للجمهور(  /  أخر: 

أي من هذه التدريبات قد تكون مفيدة للجمعّية حسب رأيك؟

كيفية إدارة شبكات الّتواصل االجتماعي  /  تمويل جماعي- crowdfunding  /  أمان رقمي  /  كيفية 

Crowdmapping بناء حمالت إعالمّية  /  استخدام الفيديو للمناصرة  /  تحليل خصائص الجمهور

تدريبات أخرى:

مالحظات أخرى: 
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