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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

مدخـل
يهــدف هــذا البحــث ،بشــكل أساســي ،إ ـلـى المســاهمة ـفـي فهــم وتفكيــك العالقــة مــا بيــن المؤسســات األهليــة
الفلســطينية (الضفــة الغربيــة ،غــزة ،مناطــق الــ ،48والقــدس) ونشــاطها الرقمــي ،وذلــك بالتّركيــز ع ـلـى جانــب
اإلعــام ،اإلعــام االجتماعــي واألمــان الرقمــي مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى تحديــد االحتياجــات والتّحديــات ،التــي
تواجههــا المؤسســات ـفـي عملهــا ،بهــدف البحــث ـفـي آليــات تطويــر هــذه االحتياجــات ،وتجــاوز التّحديــات ســواء كانــت
فرديــة أو جمع ّيــة ،ع ـلـى نطــاق المؤسســات األهليــة الفلســطينيةً ،
وفقــا للمناطــق الجغرافيــة ،وجمهــور الهــدف
والقطاعــات التــي يتقاطــع عمــل المؤسســات معهــا.
يرتكــز البحــث ع ـلـى فحــص منهجيــات عمــل المؤسســات األهليــة الفلســطينية ،مــن خــال وســائل التّواصــل
االجتماعــي والعالــم ال ّرقمــي ،ويحــاول عــرض التّحديــات ،التــي تواجههــا هــذه المؤسســات ـفـي عملهــا ،ع ـلـى إعــداد
خاصــة ـفـي الزّمــن الــذي نعاصــره ،حيــث أصبــح
الحمــات أو/و إدارة صفحاتهــا ـفـي شــبكات التواصــل االجتماعــيّ ،
النشــاط ال ّرقمــي والمناصــرة ال ّرقميــة جــز ًءا اضطرار يًّــا مــن عملهــا ـفـي أحيــان كثيــرة عالم ًّيــا وفلســطين ًّيا ،ومثــال ذلك
االضطــرار إ ـلـى التعامــل مــع النشــاط الرقمــي أ كثــر ـفـي فتــرة جائحــة كورونــا ( .) covid-19هــذه المتغ ِّيــرات ،تتطلّــب
مــن العديــد مــن المؤسســات العمــل ع ـلـى تكييــف بيئــة عملهــا الرقم ّيــة مــن أجــل التّماهــي مــن النّقلــة ال ّرقم ّيــة
العالميــة .يحــاول المســح أن يبحــث ـفـي نقــاط القــوة والضعــف ،التّحديــات ،واالحتياجــات ،وكيفيــة مواءمــة النشــاط
الرقمــي مــع المتغيــرات.

منهج ّية البحث
ترتكــز منهج ّيــة البحــث ،بشــكل أساســي ،ع ـلـى مســح االحتياجــات للمؤسســات مــن خــال اســتمارة ،ومقابــات
متخصصيــن/ات ـفـي المجــال ،ولقــاءات مــع مجموعــات بؤر يــة موزّعــة ـفـي الضفــة وغــزة ومناطــق الــ.48
فرديــة مــع
ّ
ـم التواصــل مــع  300مؤسســة
ـم تقســيم المؤسســات وفــق قطاعــات العمــل والمناطــق الجغرافيــة -وقــد تـ ّ
تـ ّ
فيمــا قامــت  127مؤسســة بتعبئــة االســتمارة.

معاجلة البيانات
تمت معالجة البيانات من خالل:
ّ
الكم ّية.
•تحليل المقابالت الفردية ،وربط النتائج النوعية بالنّتائج
ّ
•تحليل المقابالت مع المجموعات البؤرية ،وربط النتائج النوعية بالنّتائج الكم ّية.
•برنامج  excelلمعالجة البيانات الكم ّية.
•برنامج  R Studioلتحليل البيانات الكم ّية ،وبناء العالقات المعادالت اإلحصائية.
•برنامج  SPSSلتحليل البيانات الكم ّية ،وبناء العالقات المعادالت اإلحصائية.
•تم اعتماد  Dublin Coreلبناء هيكل ّية البيانات ()Meta Data Processing Technique
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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

وصف االستمارة البحثية
•القسم األول
بحث في التفاصيل العامة للمؤسسات ،من حيث قطاعات العمل والموقع الجغرافي وحجم المؤسسة.
•القسم الثاني
الجانب اإلعالمي :ركز على كيفية تعاطي المؤسسات مع اإلعالم.
•القسم الثالث
اإلعالم االجتماعي :ركز على كيفية تعاطي المؤسسات مع منصات التواصل االجتماعي
•القسم الرابع
الحمالت والمناصرة الرقمية :حيث اهتم هذا القسم ببحث آليات تعاطي المؤسسات ،مع الحمالت الرقمية.
•القسم الخامس
الجمهور :حيث بحث هذا القسم جمهور الهدف للمؤسسات ،من حيث العمر والموقع الجغرافي.
•القسم السادس
األمان الرقمي :بحث هذا القسم مدى اهتمام المؤسسات باألمان الرقمي ،وآليات الحماية المتبعة.
•القسم السابع
التحديــات واالحتياجات :فحــص هــذا القســم التحديــات ،التــي تواجههــا المؤسســات ،واالحتياجــات الالزمــة،
مــن أجــل تطويــر حضورهــا ال ّرقمــي ووســائل الحمايــة الرقميــة.

الع ّينة
شــاركت  127مؤسســة فلســطينية في المســح موزعة على الضفة الغربية ،قطاع غزة ،القدس ،ومناطق الـ ،48
باإلضافــة إ ـلـى  3مجموعــات بؤر يــة ومقابــات فردية.
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ُ
ّ

معلومات عامة حول النتائج األولية
المؤسســات (قطاعــات العمل ،حجم المؤسســة ،الموقع اجلغرايف
مدخــل :معلومــات حــول
ّ
وجمهــور الهدف)
يركــز هــذا القســم ع ـلـى حصــر المعلومــات حــول المؤسســة وموقعهــا الجغرا ـفـي ،والمواضيــع القطاعيــة ،التــي
تتقاطــع مــع عمــل المؤسســة وحجــم المؤسســة ،مــن ناحيــة عــدد األفــراد وجمهــور المؤسســات.
تشـك ّل هذه المعطيات القاعدة البيانية ،أو مرجعية القياس مع عناوين رئيســة ،للبحث مثل :العمل اإلعالمي،
اإلعالم االجتماعي ،األمان الرقمي ،الحضور الرقمي ،وأخي ًرا التحديات واالحتياجات للمؤسسات المشاركة.

الع ّينة
بلــغ العــدد الك ـلـي للعينــة المشــاركة ـفـي تعبئــة االســتبيان  127مؤسســة ،وقــد أظهــرت النتائــج أن  53مــن أصــل
 126مؤسســة أ كملــت االســتبيان ،هــي مؤسســات تقــع ـفـي قطــاع غــزة ،أي مــا نســبته  42.1%مــن حجــم العينــة
ـفـي حيــن بلــغ عــدد مؤسســات الضفــة الغربيــة  46مؤسســة بنســبة  36.5%أمــا مؤسســات مناطــق ال ـ  48فبلــغ
مؤسســة بنســبة  15.9%ـفـي حيــن بلــغ عــدد مؤسســات القــدس  7مؤسســات ،أي مــا نســبته .5.6%
عددهــا 20
ّ
الموقع الجغرافي للمؤسسات المشاركة في المسح

تن ّوعــت مجــاالت عمــل المؤسســات المشــاركة ـفـي االســتبيان ،بحيــث تظهــر النتائــج أن المؤسســات التــي يتقاطــع
عملهــا مــع قطــاع المــرأة والطفــل تأ ـتـي بنســبة  47%تقري ًبــا ،يليــه قطــاع حقــوق اإلنســان بنســبة  .45%فيمــا
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ُ
ّ

تســاوى قطاعــا التنميــة والشــباب بنســبة  .42%ويأ ـتـي قطــاع الحمايــة االجتماعيــة ـفـي المرتبــة الرابعــة بنســبة
 ،37%يليــه قطــاع التعليــم بنســبة  ،31%ـفـي حيــن تظهــر النتائــج أن المؤسســات التــي يتقاطــع عملهــا مــع أقــل
القطاعــات المشــاركة ،ع ـلـى التوالي ،هــي قطــاع الثقافــة والفنــون بنســبة  ،20%يليهــا القطــاع الصحــي بنســبة
 ،18%و ـفـي المرتبــة األخيــرة قطــاع الزّراعــة بنســبة .16%
مجال عمل المؤسسات المشاركة في المسح

المؤسسات المشاركة ،من حيث عدد الطّ اقم
حجم
ّ
المؤسســات المشــاركة ،بلــغ عــدد طاقــم العمــل لديهــا مــا بيــن 5-15
أن النســبة األكبــر مــن
أظهــرت النّتائــج ّ
ّ
المؤسســات التــي تعمــل بعــدد أفــراد أقــل مــن خمســة
وشــكلت  ،43%مــن حجــم الع ّينــة ،ـفـي حيــن بلغــت نســبة
ّ
أمــا المؤسســات التــي بلــغ عــدد طاقمهــا أ كثــر مــن  30فوصلــت نســبتها  ،26%والمؤسســات التــي
ّ ،13.5%
تعمــل بطاقــم يتــراوح بيــن  15-30ش ـك ّلت نســبة  17.5%مــن حجــم العينــة.
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ّ

حجم المؤسسات المشاركة من حيث عدد الطاقم

جمهور الهدف
عامــا ،بينمــا
تب ّيــن الدّراســة بــأن  30.95%مــن جمهــور المؤسســات المســتهدف ،هــو الفئــة العمر يــة أقــل مــن ً 18
أمــا الفئــة العمر يــة بيــن ســن ال ـ  18وســن ال ـ  35فتم ّثــل ال ّنســبة
تم ّثــل الفئــة العمر يــة  35+مــا نســبته ّ ،60.32%
األعلى لجمهور المؤسسات بواقع .88.89%
جمهور الهدف للمؤسسات
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ُ
ّ

وأن نســبة اإلناث المســتهدفات
كما وأظهرت النتائج أن ال ّنســاء واألطفال ،هم الفئة األكثر اســتهدا ًفا
للمؤسســاتّ ،
ّ
مقابل ال ّذكور تجاوزت الـ .60%

األداء اإلعالمي
ال ّتعاطي مع اإلعالم بشكل عام (مدخل)
المؤسســات مــع اإلعــام ،وذلــك مــن خــال
يبحــث هــذا القســم مــن الدّراســة مــدى تعاطــي العينــة المبحوثــة ،1مــن
ّ
المؤسســة وحــدة إعالميــة خاصــة.
الســؤال حــول تعاطــي المؤسســة مــع اإلعــام بشــكل عــام ،وفيمــا إن كان ـفـي
ّ
ّ
مــن خــال الدراســة البحثيــة ،ســواء عــن طر يــق المقابــات الفرديّــة أو مــن خــال جلســات العصــف ال ّذهنــي،
جــه
الم ْس ـ ِ
ح ّية ،كان هنــاك تو ّ
مــع المجموعــات البؤر يــة ،وإ ـلـى جانــب المعطيــات الكم ّيــة ،الناتجــة عــن االســتمارة َ
عــام لكافــة المشــاركات والمشــاركين ،نحــو ضــرورة تكثيــف اهتمــام المؤسســات ،ـفـي الجانــب اإلعالمــي بشــكل
عــام ،مــن خــال إحــدى المقابــات الفرديّــةّ ،
تعقــب عبيــر حســن ،الخبيــرة ـفـي مجــال اإلعــام والحشــد والمناصــرة
ً
ضعيفــا جـدًّا ،مــع اســتثناء
اإلقليميــة والمحليــة ،حــول تقييمهــا لتعاطــي المؤسســات مــع اإلعــام بشــكل عــام “ أراه

ـم
بســيط ج ـدًّا ،مثــل
المؤسســات الحقوقيــة العاملــة ـفـي الضفــة الغربيــة ،وتع ـ ّد مــن أ كثــر المؤسســات التــي تهتـ ّ
ّ
وتســتثمر ـفـي اإلعــام ،بينمــا إذا نظرنــا للقطــاع الزّراعــي ،ع ـلـى ســبيل المثــال ،فــا يوجــد ض ـ ٌّ
كاف ،مــع
ٍ
خ إعالمــيّ
العلــم بحاجــة هــذا القطــاع إ ـلـى الموا كبــة” .إضافــة إ ـلـى أن أغلــب التعامــل اإلعالمــي للمؤسســات الفلســطينية
األهليــة ،هــو تقليــدي وال يوا كــب التط ـ ّور الرقمــي ،ويعتمــد فقــط ع ـلـى البيانــات واألخبــار العامــة.
أن هنــاك
رغــم أن البيانــات التــي أفرزتهــا الدراســة تشــير إ ـلـى أن  66%مــن المؤسســات لديهــا منسـ ّـق إعالمــيّ ،إال ّ
منســق إعالمــي واحــد ال يكفــي للمؤسســات الكبيــرة ،ع ـلـى
اعتقــادًا لــدى بعــض المؤسســات المبحوثــة ،أن وجــود
ّ
ســبيل المثــال ،األمــر الــذي يؤثّــر ســل ًبا ع ـلـى صناعــة المحتــوى ،حيــث يصبــح وجــود دائــرة إعالميــة كاملــة أم ـ ًرا
ضرور يًّــا ،مــع العلــم  -وكمــا ّ
المؤسســات ليــس لديهــا وحــدة
أن حوا ـلـي  58%مــن
توضــح البيانــات ـفـي األســفلّ -
ّ
إعالميــة.

معطيات ال ّتعاطي مع اإلعالم:
منسق إعالمي للمؤسسة.
•المعطى األول :وجود
ِّ
المنسق اإلعالمي.
•المعطى الثاني :حجم نسبة وظيفة
ّ
•المعطى الثالث :وجود دائرة /وحدة إعالمية.
خطة سنوية ،للجانب اإلعالمي للمؤسسة.
•المعطى الرابع :وجود ّ
•المعطى الخامس :ميزانية خاصة للجانب اإلعالمي.

 .1العينــة المبحوثــة :المقصــود هنــا المؤسســات المشــاركة ـفـي االســتبيان وعددهــا  ١٢٧مؤسســة و  ٣مجموعــات بؤر يــة مــن المؤسســات األهليــة
الفلســطينية موزعــة ع ـلـى الضفــة الغربيــة ،قطــاع غــزة و مناطــق ال ـ ٤٨
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ُ
ّ

المعطى األول :وجود منسق إعالمي للمؤسسة
منسـ ٌ
ـق إعالمــيّ بينمــا  34%مــن
أظهــرت النتائــج أن  66%مــن المؤسســات المشــاركة ـفـي البحــث لديهــا مركــز/
ّ
منســق /مركــز إعالمــي.
المؤسســات ،ال يوجــد لديهــا
ّ
وجود مركز إعالمي للمؤسسة

توظــف مسـ ً
أمــا بالنســبة للمؤسســات ،التــي ال ّ
إمــا عــن طر يــق
ـؤول عــن اإلعــام ،فإنهــا تغطــي الجانــب اإلعالمــيّ ،
ّ
المرك ّز يــن/ات والمــدراء وأعضــاء مجلــس اإلدارة ،كمتطوعيــن أو عــن طر يــق التّواصــل المباشــر مــع الصحفييــن/
ـكل برنامــج
خطــة إعالميــة خاصــة بـ ّ
ات ،ووســائل اإلعــام وتنظيــم المؤتمــرات الصحفيــة ،أو مــن خــال تضميــن ّ
منســقات/ي المشــاريع ،كل حســب مشــروعه.
ع ـلـى ِحــدة ،حيــث يتــم توز يــع األنشــطة اإلعالميــة ع ـلـى
ّ

المنسق اإلعالمي
المُعطى الثاين :حجم نسبة وظيفة
ّ
أن حجــم وظيفــة
إن حجــم نســبة
المنســق/ة اإلعالمــي/ة لكافــة المناطــق هــي  ،43.7%فيمــا تب ّيــن الدّراســة ّ
ّ
ّ
المؤسســة ،بحســب الموقــع الجغرا ـفـي للمؤسســة ،كمــا ي ـلـيّ :
الضفــة الغربيــة
المنســق/ة اإلعالمــي/ة ـفـي
ّ
ّ
 ،52.32%قطــاع غــزة  ،41.45%القــدس  ،62.85%ونســبة  23.25%ـفـي مناطــق الــ.48

المعطى الثالث :وجود دائرة /وحدة إعالمية
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مناطق ال 48

القدس

غزة

الضفة الغربية

للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

أن مــا نســبته  42%مــن المؤسســات ،يوجــد لديهــا دائــرة /وحــدة إعالميــة ،بينمــا بلغــت نســبة
تشــير النتائــج إ ـلـى ّ
المؤسســات ،التــي ال يوجــد لديهــا دائــرة /وحــدة إعالميــة .58%
ّ
وجود دائرة إعالمية

ال

نعم

ال ّتنظيم اإلعالمي (من ناحية وجود مزيانية وخطّ ة إعالمية).
المعطى الرابع :وجود خطة سنوية ،للجانب اإلعالمي للمؤسسة
خطــة ســنوية للجانــب اإلعالمــي ،ومــن
تشــير النتائــج إ ـلـى ّ
أن مــا نســبته  44%مــن المؤسســات ،ال يوجــد لديهــا ّ
أن هنــاك رغب ـ ًة لــدى معظــم المؤسســات ،بتخصيــص
خــال المقابــات الفرديّــة ،والمجموعــات البؤر يــة تب ّيــن ّ
خطــة إعالميــة ســنوية .حيــث اعتبــر البعــض أن اللقــاءات واألســئلة التوجيهيــة كانــت بمثابــة “إشــارات
العمــل ع ـلـى ّ
تذكير يــة” ،2بضــرورة تخصيــص تركيــز أ كبــر مــن عمــل المؤسســات باتجــاه الجانــب اإلعالمــي .تــرى شــذى يوســف،
وهــي ناشــطة نســوية وسياســية ومدر بــة ـفـي األمــان الرقمــي ،أن بعــض المؤسســات مــا زالــت تقليديــة مــن ناحيــة
أن المؤسســات مــا زالــت تعتمــد ع ـلـى الطــرق التقليديــة ـفـي إعــداد
االســتراتيجيات اإلعالميــة ،حيــث تشــير إ ـلـى ّ
خططهــا اإلعالميــة ،بال ّرغــم مــن أن المؤسســات األهليــة أصبحــت ـفـي عصــر جديــد ،وهــذا يجبرهــا ع ـلـى اإلجابــة ع ـلـى
أســئلة أساســية ،حــول مــا إذا كانــت المؤسســات تط ـ ّور أدواتهــا اإلعالميــة بمــا يوا كــب العالــم ال ّرقمــي ،ومــا هــي
ـتخداما ،وعالقــة ذلــك مــع جمهــور الهــدف ،حيــث إن الكثيــر مــن المؤسســات تبنــي اســتراتيج ّية
أ كثــر األدوات اسـ
ً
خاصــة المؤسســات العاملــة مــع جيــل الشــابّات
ســنوية ـفـي بدا يــة كل عــام ،دون عمــل فحــص للتطـ ّورات ال ّرقميــةّ ،
3
والشــباب .حيــث أصبحــت الموا كبــة ال ّرقميــة للمؤسســات ضرور يــة؛ للحفــاظ ع ـلـى تواصلهــا مــع جمهورهــا.

 .2نعامنة 1( ،أيلول  ،)2021مقابلة شخصية.
 .3شيخ يوسف 31( ،أغسطس  ،)2021مقابلة شخصية.
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ُ
ّ

وجود خطة سنوية للجانب اإلعالمي

ال

نعم

المعطى اخلامس :مزيانية خاصة للجانب اإلعالمي
أن مــا
تشــير النتائــج إ ـلـى أن مــا نســبته  55%مــن
المؤسســات ال يوجــد لديهــا ميزانيــة إعالميــة ،وع ـلـى ال ّرغــم مــن ّ
ّ
تخصــص ميزانيــة إعالميــة ،إال أن الدراســة تظهــر أن العامــل المــادي هــو مــن أهــم
نســبته  %45مــن المؤسســات
ّ
ً
العوامــل المؤثــرة ـفـي األداء اإلعالمــي للمؤسســات األهليــة الفلســطينية ،وســيتم التطــرق لهــذا الموضــوع الحقــا ـفـي
البحــث ،ـفـي الجزئيــة الخاصــة بالتّحديــات الرقميــة للمؤسســات.

تخصيص ميزانية للعمل اإلعالمي

ال

12
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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

ال ّتنظيم اإلعالمي وفق المناطق اجلغرافية
مل ّ
خص لنتائج التّنظيم اإلعالمي ،وفق المناطق الجغرافية
ـل نســبة ـفـي المســتويات األربعــة( :الميزانيــة ،ووجــود
نالحــظ ّ
أن المؤسســات ،ـفـي مناطــق الــ ،48حصلــت ع ـلـى أقـ ّ
منســق إعالمــي) .فيمــا حصلــت غــزة ع ـلـى أع ـلـى نســبة ،مــن ناحيــة
خطــة إعالميــة ،ووجــود دائــرة إعالميــة ،ووجــود
ّ
أمــا مؤسســات الضفــة
وجــود دائــرة إعالميــة ،وحصلــت القــدس ع ـلـى أع ـلـى نســبة ،مــن ناحيــة وجــود خطــة إعالميــةّ ،
منســق إعالمــي ،وأتــت ـفـي المرتبــة الثانيــة ،مــن ناحيــة وجــود
فقــد كانــت األع ـلـى نســبة مــن حيــث الميزانيــة ووجــود
ّ
خطــة ،والمرتبــة الثالثــة مــن ناحيــة وجــود دائــرة إعالميــة.
ّ

النّتائج التفصيلية
خطــة للجانــب اإلعالمــي ،تقــع ـفـي مدينــة
تشــير النّتائــج إ ـلـى ّ
أن ال ّنســبة األكبــر مــن المؤسســات ،التــي يوجد لديهــا ّ
وأن نســبة مؤسســات الضفــة الغربيــة هــي األكبــر ،فيمــا يتعلــق بتخصيــص الميزانيــة بمــا
القــدس بمعــدل ّ ،71%
ً
نســبته  ،52%فيمــا كانــت مؤسســات مناطــق الــ 48هــي األقــل نســبة ،مــن حيــث وجــود ميزانيــة وخطــة عمــل،
بمعـدّل  35%و 40%ع ـلـى التّوا ـلـي.
أن مــا نســبته  45%مــن مؤسســات
منســق إعالمــي لــدى
أمــا فيمــا يتعلّــق بوجــود
المؤسســات ،فتب ِّيــن الدراســة ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ً
ّ
ف
أمــا ــي قطــاع غــزة،
مناطــق اـ 48توظــف
منســقا إعالم ًّيــا ،وهــي أقـ ّ
ـل نســبة مقارنـة بالمناطــق الجغرافيــة األخــرىّ ،
ّ
ن
أمــا مؤسســات القــدس ش ـك ّلت مــا نســبته  ،71.43%وفيمــا
فكانــت النســبة  64.15%وهــي ثا ــي أقــل نســبةّ ،
تشـك ّل الضفــة الغرب ّيــة النســبة األع ـلـى .76.09%

أن مؤسســات قطــاع غــزة تش ـك ّل ال ّنســبة األع ـلـى
أمــا مــن ناحيــة وجــود دائــرة إعالميــة ،فتشــير النّتائــج إ ـلـى ّ
ّ
ّ
ـم
ـ
ث
ـن
ـ
م
و
،42.86%
ـبة
ـ
س
بن
ـدس
ـ
ق
ال
ـا
ـ
ه
تلي
،49.06%
ـبته
ـ
س
ن
ـا
ـ
م
ب
ـة
ـ
ي
إعالم
ـر
ـ
ئ
دوا
ـك
ـ
ل
تمت
ـي
ـ
ت
ل
ا
ـات،
ـ
س
للمؤس
ّ
ّ
ّ
الضفــة الغربيــة بنســبة  ،41.03%فيمــا تح ّتــل مؤسســات مناطــق ال ـ  48المرتبــة األخيــرة ،بنســبة .25%

المنطقة
الجغرافية

التنظيم اإلعالمي
وجود ميزانية

خطة
وجود ّ

دائرة إعالمية

وجود منسق
إعالمي

غزة

%43

57%

49%

64.15%

مناطق الـ48

35%

40%

25%

45.00%

القدس

43%

71%

43%

71.43%

الضفة
الغربية

52%

61%

41.5%

76.09%
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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

حجم وظيفة المنسق اإلعالمي حسب الموقع الجغرافي للمؤسسة

قطاع غزة

القدس

مناطق ال 48

قطاع غزة

عالقة موقع المؤسسة مع وجود دائرة إعالمية

القدس

14

قطاع غزة

الضفة الغربية

مناطق ال 48

للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

للمؤسسات (وجود خطة إعالمية ومزيانية)
األداء اإلعالمي وفق االهتمام القطاعي
ّ
أن المؤسســات التــي *يتقاطــع عملهــا مــع التعليــم 4هــي صاحبــة النســبة األع ـلـى ،مــن حيــث
أظهــرت النّتائــج ّ
وجــود خطــة ،وميزانيــة للعمــل اإلعالمــي بمعــدل  ،56%و 45%ع ـلـى التوا ـلـي ،تليهــا المؤسســات التــي يتقاطــع
عملهــا مــع حقــوق اإلنســان ،ويليهــا المــرأة والطفــل ،بينمــا كان قطــاع الزّراعــة هــو األقــل نســبة ع ـلـى الصعيديــن
بنســب  7%و.5%

القطاع

حماية
اجتماعية

تعليم

صحة

تنمية

مرأة
وطفل

شباب

حقوق
اإلنسان

ثقافة
وفنون

زراعة

وجود خطة

21%

56%

12%

25%

25%

24%

26%

12%

7%

وجود ميزانية

16%

45%

10%

16%

18%

17%

23%

7%

5%

* .4يتقاطع عملها مع القطاع :أتيح للمؤسسات اختيار أ كثر من قطاع بذات الوقت
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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

األداء اإلعالمي وعالقته مع حجم المؤسسة
أن نســبة المؤسســات ،التــي يز يــد عــدد طاقــم عملهــا عــن  30هــي األكبــر ،مــن حيــث وجــود
ي ّتضــح مــن النّتائــج ّ
خطة ،وميزانية لحســابات مواقع التواصل االجتماعي ،بمعدالت  61%و ،48%بينما كانت نســبة المؤسســات،
ـل طاقــم عملهــا عــن  5هــي األقــل ،مــن حيــث وجــود ميزانيــة لحســابات مواقــع التّواصــل االجتماعــي
التــي يقـ ّ
بمعــدل .35%

عدد الموظفين

وجود ميزانية

وجود خطة

أقل من 5

45%

55%

5-15

46%

54%

15-30

35%

59%

أ كثر من 30

48%

61%

>30
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<5

5-15

15-30

للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

األداء اإلعالمي وعالقته مع جمهور الهدف( :الفئة العمرية والموقع اجلغرايف جلمهور الهدف)
عالقة الفئة العمرية لجمهور الهدف مع األداء اإلعالمي للمؤسسة
المؤسســات ،التــي تضــع خطــة إعالميــة،
أظهــرت النتائــج أن الفئــة العمر يــة المســتهدفة لمــا نســبته  52%مــن
ّ
هــي  18-35ســنة ،وهــي النســبة األع ـلـى ،بينمــا كانــت المؤسســات التــي تســتهدف الفئــات العمر يــة األقــل مــن
 18ســنة ،هــي األقــل نســبة ،مــن حيــث وجــود خطــة وميزانيــة للعمــل اإلعالمــي ،بمع ـدّالت  15%و 13%ع ـلـى
التوا ـلـي.
أ كبر من 35

18-35

أقل من18

وجود خطة

31%

52%

15%

وجود ميزانية

25%

42%

13%

أ كثر من 35

18-35

أقل من 18
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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

عالقة موقع جمهور الهدف عىل األداء اإلعالمي
مل ّ
خص ألهم نتائج عالقة موقع جمهور الهدف على األداء اإلعالمي
إن المؤسســات الفلســطينية ،الّتــي تســتهدف الجمهــور الدّو ـلـي ،هــي األع ـلـى مــن ناحيــة وجــود خطــة إعالميــة
ّ
ســنوية ،ووجــود دائــرة إعالميــة ،فيمــا كانــت المؤسســات الفلســطينية ،التــي تســتهدف جمهــور مناطــق ال ـ 48
أن جمهــور
األقــل نســبة ،مــن ناحيــة وجــود خطــة إعــام ســنوية ،ووجــود منســق/ة إعالمــي/ة .كمــا أظهــرت النتائــج ّ
مناطــق الــ 48هــو األقــل اســتهدا ًفا ،بالنســبة للمؤسســات األهليــة الفلســطينية.
شرح تفصيلي للبيانات المتع ّلقة بنتائج عالقة موقع جمهور الهدف على األداء اإلعالمي
إن
تع ّبــر هــذه النســب عــن عالقــة األداء اإلعالمــي للمؤسســات بالموقــع الجغرا ـفـي للجمهــور المســتهدف ،حيــث ّ
األداء اإلعالمــي مك ـ ّون مــن ثالثــة عناصــر:
منسق إعالمي للمؤسسة.
1.وجود
ّ
2.وجود دائرة إعالمية للمؤسسة.
خطة استراتيج ّية إعالمية للمؤسسة.
3.وجود ّ
المؤسســات ،التــي تســتهدف جمهــو ًرا دول ًّيــا ،تشـك ّل ،25.40%
أن نســبة
الصعيــد الدو ـلـي :تب ّيــن الدّراســة ّ
ع ـلـى ّ
ّ
وأن مــا نســبته  68.75%مــن هــذه المؤسســات ّ
منسـ ًـقا إعالم ًّيــا ،فيمــا ش ـك ّلت نســبة وجــود دائــرة
توظــف
ّ
ّ
إعالميــة ـفـي هــذه المؤسســات  ،56.25%وقــد شـك ّلت نســبة وضــع خطــط إعالميــة اســتراتيجية  75%مــن هــذه
المؤسســات.
ع ـلـى صعيــد ّ
المؤسســات ،التــي تســتهدف جمهــور الضفــة الغربيــة،
أن نســبة
الضفــة الغرب ّيــة :تب ّيــن الدّراســة ّ
ّ
أمــا نســبة وجــود دائــرة إعالميــة
تشـك ّل  ،53.17%وأن  68.66%مــن هــذه المؤسســات ،توظــف
منسـ ًـقا إعالم ًّيــاّ .
ّ
ـفـي هــذه المؤسســات فتشــكل  ،40.30%بينمــا شـك ّلت نســبة وضــع خطــط إعالميــة اســتراتيجية  64.18%مــن
هــذه المؤسســات.
أن نســبة المؤسســات ،التــي تســتهدف جمهــور قطــاع غــزة تش ـك ّل
ع ـلـى صعيــد قطــاع غــزة :تب ّيــن الدراســة ّ
أمــا نســبة وجــود دائــرة إعالميــة ـفـي
وأن  67.39%مــن هــذه المؤسســات توظــف
ّ ،73.02%
منسـ ًـقا إعالم ًّيــاّ ،
ّ
خططــا إعالميــة اســتراتيجية
المؤسســات فتشـك ّل  ،47.83%بينمــا تشـك ّل نســبة المؤسســات التــي تضــع
هــذه
ً
ّ
.56.52%
أن نســبة المؤسســات ،التــي تســتهدف جمهــور مدينــة القــدس
ع ـلـى صعيــد مدينــة القــدس :تب ّيــن الدّراســة ّ
وأن  76.60%من هذه المؤسســات ّ
أما نســبة وجود دائرة إعالمية في
توظف
تشـك ّل ّ 37.30%
منسـ ًـقا إعالم ًّياّ ،
ّ
خططــا إعالميــة اســتراتيجية
هــذه المؤسســات ،فتشـك ّل  ،48.94%بينمــا تشـك ّل نســبة المؤسســات ،التــي تضــع
ً
مــا نســبته  63.83%مــن هــذه المؤسســات.
المؤسســات ،التــي تســتهدف جمهــور مناطــق الــ48
أن نســبة
أمــا ع ـلـى صعيــد مناطــق الــ :48تب ّيــن الدّراســة ّ
ّ
ّ
تشـك ّل  ،29.37%ومــا نســبته  62.16%مــن هــذه المؤسســاتّ ،
أمــا نســبة وجــود دائــرة
توظــف
منسـ ًـقا إعالم ًّيــاّ ،
ّ
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ُ
ّ

خططــا إعالميــة
إعالميــة ـفـي هــذه المؤسســات فتشــكل  ،48.65%بينمــا تشـك ّل نســبة المؤسســات ،التــي تضــع
ً
اســتراتيجية نســبة  59.46%مــن هــذه المؤسســات.
الموقع

خطة إعالم
ّ
سنوية

دائرة إعالمية

منسق إعالمي
ّ

نسبة الجمهور المستهدف

دولي

%75.00

%56.25

%68.75

%25.40

الضفة الغربية

%64.18

%40.30

%68.66

%53.17

قطاع غزة

%56.52

%47.83

%67.39

%73.02

القدس

%63.83

%48.94

%76.60

%37.30

مناطق الـ48

%59.46

%48.65

%62.16

%29.37

الضفة الغربية

وجود منسق لحسابات
مواقع التواصل االجتماعي

القدس

وجود ميزانية سنو يّة

قطاع غزة

مناطق ال 48

وجود خطة سنو يّة

وجود حسابات
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ُ
ّ

اإلعالم االجتماعي
مدخل :اإلعالم االجتماعي
منصــات التواصــل
يبحــث هــذا القســم فيمــا إذا كان للمؤسســات خطــة إعــام اجتماعــي ،ويفحــص تواجدهــا ع ـلـى ّ
عما إذا كانت المؤسســات
االجتماعي ،والجانب المهني والمالي المتعلّق بهذا المجال ،إضافة إلى الســؤال حول ّ
تراقــب وتجمــع وتحلّــل اإلحصائيــات والبيانــات المتعلّقــة ـفـي حســاباتها ،عبــر مواقــع التّواصــل االجتماعي.
ـفـي الفتــرة األخيــرة زاد اهتمــام المؤسســات األهليــة الفلســطين ّية ـفـي اإلعــام االجتماعــي ،ولكــن ليــس بالقــدر
خاصــة مــع القفــزة العالميــة للتح ـ ّول ال ّرقمــي مؤخّ ـ ًرا .فلســطين ًّيا ،إذا
الكا ـفـي ،أو ليــس كمــا ترغــب المؤسســاتّ ،
ً
ملحوظــا ـفـي حضــور الحــركات والحــرا كات االجتماعيــة
منصــات التّواصــل االجتماعــي ،فإنّنــا نــرى تط ـ ّو ًرا
تابعنــا
ّ
المؤسســات األهل ّيــة الفلســطينية ال تــزال تعا ـنـي قصــو ًرا بظهورهــا ال ّرقمــي ،حيــث تقــول شــذى
أن
والسياســية ،إال ّ
ّ
ّ
أن أحــد العوامــل ال ّرئيســة ،ـفـي ضعــف الحضــور ال ّرقمــي للمؤسســات ،هــو
يوســف ـفـي هــذا الســياق إنّهــا تــرى ّ
المنصــات للحديــث عــن إنجازاتهــا ،مــع تد ـن ّـي االهتمــام بطــرح مواضيــع توا كــب جــذب اهتمــام جمهــور
اســتخدامها
ّ
المتخصصــون/ات ـفـي المجــال الرقمــي ،وكذلــك خــال
الهــدف 5.ـفـي العديــد مــن المقابــات الفرديــة يطــرق /تطــرق
ّ
وخصوصــا ،خــال األحــداث األخيــرة
اللقــاءات مــع المجموعــات البؤر يــة ،إ ـلـى التطـ ّور ال ّرقمــي الملحــوظ فلســطين ًّيا،
ً

التــي يشــار إليهــا بـ”ه ّبــة القــدس األخيــرة” ،6وعل ــى ال ّرغــم مــن ارتفــاع نســبة الحضــور ال ّرقمــي فلســطين ًّيا إال أن
فجــوة التّواصــل الكا ـفـي ،بيــن المؤسســات األهليــة والشــارع ،كانــت ملموســة وملحوظــة ،وهــو أمـر ٌ مفهــوم ،حيــث
المؤسســات ،بال ّنســبة للجمهــور ،هــو “جــاف” أو “مؤسســاتي” ،وعليــه ،ومــن أجــل الوصــول لجمهــور
إن محتــوى
ّ
ّ
ً
ّ
العامــة ،وفقــا للتخصــص
الهــدف ،يجــب تقليــص وس ـ ّد هــذه الفجــوة ،كمــا أنــه ع ـلـى المؤسســات موا كبــة الحالــة
ّ
7
أو القطــاع الخــاص بعملهــا.
أهم المعطيات لقياس أداء اإلعالم االجتماعي للمؤسسات:
•المعطى األول :وجود خطة إعالم اجتماعي.
•المعطى الثاني :وجود حسابات إعالم اجتماعي.
•المعطى الثالث :وجود شخص مسؤول عن اإلعالم االجتماعي.
•المعطى الرابع :وجود ميزانية سنوية.
•المعطى الخامس :مراقبة وتحليل البيانات.

 .5شيخ يوسف 31( ،أغسطس  ،)2021مقابلة شخصية.
 .6هبــة القــدس :شــهدت القــدس ـفـي العشــر األواخــر مــن رمضــان ( )2021مواجهــات كبيــرة بيــن الفلســطينيين مــن جهــة وقــوات الشــرطة اإلســرائيلية -
وأحيانًــا بمشــاركة عناصــر التنظيمــات اليهوديــة المتطرفــة -مــن جهــة أخــرى ،وذلــك ـفـي عمــوم فلســطين التاريخيــة ،الضفــة الغربيــة وفلســطينيي مناطــق
الــ ،48وهــي المواجهــات التــي اصطلــح الفلســطينيون ع ـلـى تســميتها “ َه َّبــة القــدس” .وجــاءت هــذه الهبــة نتيجــة تطــورات رئيســة تمثلــت بمحاولــة إجــاء
فلســطينيين عــن منازلهــم ـفـي حــي “الشــيخ جــراح” ،ـفـي القــدس الشــرقية ،ومحاولــة شــرطة االحتــال إغــاق مدرجــات حــي “رأس العامــود” ،التــي تعــد مــن
المعالــم الوطنيــة الفلســطينية المهمــة ـفـي القــدس.
 .7شيخ يوسف 31( ،أغسطس  ،)2021مقابلة شخصية.
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ُ
ّ

التواجد على حسابات مواقع التواصل االجتماعي

ال

نعم

التواجد عىل منصات اإلعالم االجتماعي للمؤسسات يف كافة المناطق
أن مــا نســبته  79%مــن المؤسســات ،تتواجــد ع ـلـى حســابات اإلعــام االجتماعــي ،ـفـي المقابــل
أظهــرت النتائــج ّ
بلغــت نســبة المؤسســات ،التــي ال تتواجــد ع ـلـى حســابات اإلعــام االجتماعــي .21%

منصات التواصل االجتماعي
وجود شخص مسؤول عن متابعة ّ
ّ
موظــف مســؤول عــن متابعــة حســاباتها ،ع ـلـى
أن مــا نســبته  85.5%مــن المؤسســات ،لديهــا
أظهــرت النتائــج ّ
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ـفـي المقابــل بلغــت نســبة المؤسســات ،التــي ال يوجــد لديهــا شــخص ،يتابــع حســابات
مواقــع التواصــل االجتماعــي .14.5%
هل يختلف منصب المركز اإلعالمي عن مسؤول حسابات مواقع التواصل االجتماعي؟

ال

نعم
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ُ
ّ

ـؤول عــن متابعــة وســائل التواصــل االجتماعــي ،هــو ّ
عمــا إذا كان ّ
الشــخص نفســه
الشــخص المسـ ُ
الســؤال ّ
و ـفـي ّ
أن  71%مــن المؤسســات ال تفصــل بيــن وظيفــة المســؤول عــن
المســؤول عــن اإلعــام ،فقــد أظهــرت النتائــج ّ
اإلعــام ،والمســؤول عــن متابعــة وســائل التّواصــل االجتماعــي.

وجود مزيانية مخصصة حلسابات مواقع التواصل االجتماعي
مخصصــة لإلعــام االجتماعــي ،مقابــل  40.5%مــن
أظهــرت  59.5%مــن المؤسســات ،أنّــه ال يوجــد لديهــا ميزانيــة
ّ
تخصــص ميزانيــة لذلــك.
المؤسســات
ّ
وجود ميزانية مخصصة لحسابات مواقع التواصل االجتماعي

ال

نعم

أمــا فيمــا يتعلــق بســؤال النســبة المخصصــة لإلعالنــات المدفوعــة ،مــن إجما ـلـي الميزانيــة العامــة( ،للمؤسســات
المؤسســات تخصــص
أن  72.2%مــن
التــي لديهــا ميزانيــة مخصصــة لإلعالنــات المدفوعــة) فأظهــرت النتائــج ّ
ّ
ـل مــن ( 6000$أقــل مــن ســتة آالف دوالر أميركــي ســنو يًّا) و 8.7%مــن المؤسســات
ميزانيــة مدفوعــة ،بقيمــة أقـ ّ
تخصــص ميزانيــة أع ـلـى مــن ( 6000$أ كثــر مــن ســتة آالف دوالر أميركــي ســنو يًّا).

منصات ال ّتواصل االجتماعي
توزيع
المؤسسات عىل ّ
ّ
أن التّواجــد األكبــر للمؤسســات هــو ع ـلـى منصــة فيســبوك بنســبة  ،99%يليهــا منصــة اليوتيــوب
أظهــرت النتائــج ّ
بنســبة  ،52%ومــن ثــم منصــة إنســتغرام بنســبة  ،50%بينمــا بلغــت نســبة التواجــد ع ـلـى منصــة تويتــر مــا يقــارب
 48%وكانــت أقــل النســب للتواجــد ع ـلـى منصــة لينكــد إن بنســبة  14%يليهــا تيــك تــوك بنســبة  5%فقــط.
ـل المركــز األخيــر ،إال أنّــه أثنــاء نقــاش المجموعــة البؤر يــة لمؤسســات الضفــة
ع ـلـى ال ّرغــم مــن ّ
أن تيــك تــوك احتـ ّ
تمــت اإلشــارة إ ـلـى ضــرورة “ تخطــي بعــض األفــكار ،التــي تح ـ ّد مــن العمــل ع ـلـى مختلــف المنصــات،
الغربيــة ّ
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ُ
ّ

أن هــذه المنصــات هــي منصــات غيــر رســمية ،مثــل تيــك تــوك ،حيــث أثبتــت هــذه
وتســتند ،باألســاس ،إ ـلـى ّ
8
المنصــات فاعليتهــا بالوصــول إ ـلـى الفئــات المســتهدفة ،عبــر حمــات توعيــة ومناصــرة فرديــة” .وتعتقــد بعــض
المنصــات األخــرى.
المؤسســات أن هــذه المنصــة تجــد اإلقبــال األكبــر حال ًّيــا بالمقارنــة مــع
ّ
أن المؤسســات كانــت تســتخدم
أمــا ـفـي المقارنــة مــع المســح ،الــذي تــم إعــداده عــام  ،2018فقــد أظهــرت النتائــج ّ
ّ
المنصــات بالتراتبيــة التاليــة:
التواجد عبر منصات التواصل االجتماعي

لينكدين

تيك توك

تويتر

إنستغرام

يوتيوب

فيسبوك

المسح لعام 2018

المسح لعام 2021

فيسبوك

فيسبوك

تويتر

إنستغرام

إنستغرام

تويتر

يوتيوب

يوتيوب

جــه أ كبــر للمؤسســات الســتخدام منصــة اإلنســتغرام ،وتراجــع ـفـي اســتخدام التويتــر ،وهــذا يعنــي
ظهــر مؤخّ ـ ًرا تو ّ
حاجــة أ كبــر إ ـلـى االهتمــام ـفـي المحتــوى المر ـئـي ،وصناعــة الفيديوهــات القصيــرة.

 .8ا.ر 20( ،أغسطس  ،)2021لقاء مجموعة الضفة الغربية البؤرية في مدينة رام هللا ،فلسطين .
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اإلعالنات المدفوعة
منصــة فيســبوك  ،90.5%ـفـي حيــن كانــت نســبة
بلغــت نســبة اســتعمال المؤسســات لإلعالنــات المدفوعــة ع ـلـى ّ
منصــة إنســتغرام  ،21.4%ومنصــة يوتيــوب  ،9.5%أمــا منصــة تويتــر  ،4%يليهــا
اإلعالنــات المدفوعــة ،ع ـلـى
ّ
لينكــد إن بنســبة .1.6%

اإلعالنات المدفوعة عبر منصات التواصل االجتماعي

تيك توك
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لينكدين

تويتر

إنستغرام

يوتيوب

فيسبوك
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ُ
ّ

احلمالت الرّقمية
أن  63.5%مــن المؤسســات قــد نفــذت حمــات رقميــة ،ـفـي المقابــل فــإن  36.5%مــن
أظهــرت النتائــج ّ
المؤسســات لــم تنفــذ حمــات رقميــة.
نسبة المؤسسات التي تنفذ حمالت رقمية

ال

نعم

جمع وتحليل البيانات حول األداء عىل منصات التواصل االجتماعي
أظهــرت النتائــج أن  68%مــن المؤسســات تقــوم بجمــع وتحليــل بيانــات حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي،
ـإن  32%مــن المؤسســات ال تقــوم بذلــك.
ـفـي المقابــل فـ ّ

جمع وتحليل إحصائيات مواقع التواصل االجتماعي

ال

نعم
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أداء اإلعالم االجتماعي ،وفق المناطق اجلغرافية للمؤسسات
لقيــاس أداء اإلعــام االجتماعــي للمؤسســات ،بنــاء ع ـلـى مواقعهــا الجغرافيــة ،تــم األخــذ بعيــن االعتبــار أربعــة
معطيــات رئيســة:
1.وجود حسابات على مواقع التواصل االجتماعي.
2.وجود خطة سنوية لمواقع التواصل االجتماعي.
3.وجود ميزانية سنوية لمواقع التواصل االجتماعي.
4.وجود موظف إلدارة مواقع التواصل االجتماعي.

ملخص ألهم نتائج أداء اإلعالم االجتماعي ،مقارنة بالموقع اجلغرايف للمؤسسات
أن مدينــة القــدس تأ ـتـي ـفـي المرتبــة األو ـلـى ،فيمــا يتعلــق بالمؤسســات التــي ّ
ـخصا إلدارة
أظهــرت البيانــات ّ
توظــف شـ ً
أمــا
حســاباتها ،ع ـلـى مواقــع التّواصــل االجتماعــي ،وكذلــك فيمــا يتعلــق بوجــود حســابات لهــا ع ـلـى المنصــاتّ ،
الض ّفــة الغربيــة فقــد أتــت ـفـي المرتبــة األو ـلـى ،مــن حيــث وجــود ميزانيــة ســنوية وخطــة ســنوية لإلعــام االجتماعــي،
بينمــا تأ ـتـي مؤسســات مناطــق الــ 48ـفـي المرتبــة األخيــرة ،مــن ناحيــة وجــود شــخص مســؤول عــن إدارة الحســابات،
ووجــود ميزانيــة ســنوية لإلعــام االجتماعــي.

شخص مسؤول
عن إدارة الحسابات

لديها ميزانية
سنوية

لديها خطة
سنوية

لديها حسابات

مناطق الـ48

65.00%

35.00%

45.00%

85.00%

الضفة الغربية

78.26%

47.83%

58.70%

80.43%

القدس

100.00%

42.86%

57.14%

100.00%

قطاع غزة

94.34%

35.85%

37.74%

71.70%

مفصل للنتائج (أداء اإلعالم االجتماعي وفق المناطق اجلغرافية للمؤسسات)
تحليل
ّ
المؤسســات ،ـفـي مناطــق الــ 48لديهــا حســابات ع ـلـى
ع ـلـى صعيــد مناطــق الــ :48تب ّيــن الدّراســة أن  85%مــن
ّ
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،و 45%مــن المؤسســات تضــع خطــة اســتراتيجية ســنوية لإلعــام االجتماعــي ،بينمــا
تخصــص مــا نســبته  35%مــن المؤسســات ميزانيــة ســنوية لهــذا الغــرض ،أمــا نســبة المؤسســات التــي توظــف
ـخصا إلدارة حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي فتشـك ّل .65%
شـ ً
ع ـلـى صعيــد الضفــة الغربيــة :تب ّيــن الدّراســة أن  80.43%مــن المؤسســات ـفـي الضفــة الغربيــة ،لديهــا حســابات
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على مواقع التواصل االجتماعي 58.70% ،من المؤسسات لديها خطة استراتيجية سنوية لإلعالم االجتماعي،
أمــا نســبة المؤسســات التــي
بينمــا تخصــص مــا نســبته  47.83%مــن المؤسســات ميزانيــة ســنوية لهــذا الغــرضّ ،
ـخصا إلدارة حســابات مواقع التواصل االجتماعي فتشـك ّل .78.26%
توظف شـ ً
أن  100%مــن المؤسســات ،ـفـي مدينــة القــدس ،تمتلــك حســابات
أمــا ع ـلـى صعيــد مدينــة القدس:تبيــن الدراســة ّ
ّ
ع ـلـى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،و 57.14%مــن المؤسســات تعمــل ع ـلـى خطــة اســتراتيج ّية ســنوية لإلعــام
أمــا نســبة
االجتماعــي ،بينمــا تخصــص مــا نســبته  42.86%مــن المؤسســات ميزانيــة ســنوية لهــذا الغــرضّ ،
المؤسســات ،التــي ّ
ـخصا إلدارة حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي فتش ـك ّل .100%
توظــف شـ ً
أن  71.70%مــن المؤسســات ،ـفـي قطــاع غــزة ،لديهــا حســابات ع ـلـى
ع ـلـى صعيــد قطــاع غــزة :تب ّيــن الدّراســة ّ
خطــة اســتراتيج ّية ســنوية لإلعــام االجتماعــي،
مواقــع التّواصــل االجتماعــي ،و 37.74%مــن
المؤسســات لديهــا ّ
ّ
أمــا نســبة المؤسســات التــي
بينمــا
ّ
تخصــص مــا نســبته  35.85%مــن المؤسســات ميزانيــة ســنوية لهــذا الغــرضّ ،
ّ
ـخصا إلدارة حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي ،فتش ـك ّل .94.34%
توظــف شـ ً

منصات التواصل االجتماعي ،المستخدمة للمؤسسات
عالقة الموقع اجلغرايف ،مع ّ
ّ
ملخص
أمــا مؤسســات الضفــة الغربيــة فهــي
المؤسســات ـفـي مدينــة القــدس هــي األكثــر اسـ
ً
ـتخداما لتويتــر ولينكــد -إنّ ،
ّ
أن النســب ال تــزال ضئيلــة) ،فيمــا تع ـ ّد مؤسســات الداخــل األكثــر
األكثــر اسـ
ـتخداما لتيــك تــوك ويوتيــوب (مــع ّ
ً
ـتخداما لإلنســتغرام.
اسـ
ً

مفصل للنتائج
تحليل
ّ
ً
ـتعمال ،ـفـي جميــع المناطــق الفلســطينية ،بما ال
منصــة فيســبوك هــي المنصــة األكثــر اسـ
أن
أظهــرت النتائــج ّ
ّ
ـكل مــن قطــاع غــزة والقــدس،
منصــة تويتــر ـفـي المرتبــة الثانيــة ،بالنســبة لـ ٍّ
يقــل عــن نســبة  ،95%ـفـي حيــن جــاءت ّ
لمؤسســات الداخــل بمعــدل  ،80%فيمــا جــاءت منصــة
ومنصــة إنســتغرام
بمعــدل  45%و 71%ع ـلـى التّوا ـلـي،
ّ
ّ
تيــك تــوك ـفـي المرتبــة األخيــرة ،بينمــا لــم تســتعمل أيّ مــن المؤسســات تطبيــق ســناب تشــات ـفـي عملهــا.
فيسبوك

تويتر

لينكدين

إنستغرام

تيك توك

يوتيوب

غزة

100%

45%

6%

34%

4%

4%

مناطق الـ48

95%

30%

15%

80%

5%

10%

القدس

100%

71%

43%

57%

0%

14%

الضفة الغربية

100%

54%

20%

54%

7%

15%
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عالقة الموقع الجغرافي بمنصات اإلعالم االجتماعي
يوتيوب
YouTube
تيك توك
TikTok
إنستغرام
Instagram
LinkedIn
لينكدين
Twitter
تويتر
Facebook
فيسبوك

الضفة الغربية

القدس

مناطق ال 48

قطاع غزة

احلمالت الرقمية
نوع احلمالت (منارصة /رفع وعي)
أن  63.49%مــن المؤسســات تنفــذ حمــات رقميــة ،حيــث قامــت  56%مــن المؤسســات
تشــير الدّراســة إ ـلـى ّ
ـابقا ،و 69%مــن المؤسســات قامــت بعمــل حمــات رفــع وعــي سـ ً
بعمــل حمــات مناصــرة سـ ً
ـابقا.
حمالت رفع وعي

حمالت مناصرة

قمتم بحمالت رقمية

69.05%

55.56%

63.49%

احلمالت الرقمية بالنسبة للموقع اجلغرايف للمؤسسات
أن أع ـلـى نســبة للمؤسســات ،التــي تن ّفــذ حمــات رقميــة كانــت ـفـي الضفــة ،ثــم تليهــا مؤسســات
أظهــرت البيانــات ّ
ـم غــزة ،وأخيـ ًرا المؤسســات المقدســية.
مناطــق الــ 48ثـ ّ
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موقع المؤسسة

قامت بحمالت رقمية

غزة

53%

مناطق الـ48

65%

القدس

43%
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78%
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منصات ال ّتواصل االجتماعي
توزيع اإلعالنات المدفوعة ،عىل ّ
ّ
ملخص
المؤسســات إعالنــات مــن خاللهــا ،بينمــا
المنصــات التــي تم ـ ّول
تأ ـتـي “فيســبوك” ـفـي المرتبــة األو ـلـى ،مــن حيــث
ّ
ّ
أمــا بالنســبة للمؤسســات ،التــي تعمــل ـفـي مناطــق
شـك ّلت نســبة التّمويــل ع ـلـى ســناب تشــات وتيــك تــوك ّ ،%0
الــ ،48فهــي األع ـلـى نســبة ،فيمــا يتعلّــق باإلعالنــات المدفوعــة ع ـلـى إنســتغرام وبفــارق واضــح ،بينهــا وبيــن
المؤسســات ـفـي المناطــق األخــرى.

تحليــل مفصــل للبيانــات المتعلقــة باإلعالنــات المدفوعــة ،وتوزيعهــا عــى منصــات التواصــل
االجتماعي
مؤسســات مناطــق الــ :48تب ّيــن الدراســة أن المؤسســات ،التــي تســتخدم اإلعالنــات المدفوعــة،
ع ـلـى صعيــد
ّ
المؤسســات تن ّفــذ إعالنــات مدفوعــة
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي تش ـك ّل النســب التاليــة 90% :مــن
ّ
ـإن نســبة
أمــا ع ـلـى موقــع تويتــر فـ ّ
عبــر فيســبوك ،ثــم  40%مــن المؤسســات تقــوم بالتمويــل ع ـلـى إنســتغرامّ ،
المؤسســات ،التــي تنفــذ إعالنــات مدفوعــة تشـك ّل  ،5%بينمــا تشـك ّل نســبة المؤسســات ،التــي تنفــذ اإلعالنــات
المدفوعــة ع ـلـى موقــع اليوتيــوب  ،10%بينمــا تســتخدم المؤسســات مواقــع ســناب تشــات ولينكــد-إن وتيــك
تــوك مــن دون اســتخدام اإلعالنــات المدفوعــة.
ع ـلـى صعيــد مدينــة القــدس :تب ّيــن الدراســة أن المؤسســات ،التــي تســتخدم اإلعالنــات المم ّولــة ع ـلـى مواقــع
التواصــل االجتماعــي تتشــكل مــن النســب التاليــة :بلغــت نســبة المؤسســات التــي تمـ ّول ع ـلـى منصــة فيســبوك
لمنصــة تويتــر ،فبلغــت نســبة المؤسســات التــي
 ،100%يليهــا منصــة إنســتغرام بنســبة  ،28.57%أمــا بالنســبة
ّ
تنفــذ إعالنــات مدفوعــة  ،0%بينمــا تدفــع المؤسســات بنســبة  14.29%ع ـلـى موقــع اليوتيــوب ،فيمــا ال تقــوم
المؤسســات بتنفيــذ أي حمــات مدفوعــة ع ـلـى منصــات ســناب تشــات ولينكــد -إن وتيــك تــوك.
ع ـلـى صعيــد ّ
أن مؤسســات الضفــة الغربيــة ،التــي تســتخدم اإلعالنــات المدفوعــة
الضفــة الغربيــة :تبيــن الدّراســة ّ
ع ـلـى منصــات التواصــل االجتماعــي تش ـك ّل النســب التاليــة 98.13% :مــن المؤسســات تســتخدم اإلعالنــات
المدفوعــة ع ـلـى منصــة فيســبوك ،يليهــا  17.39%مــن المؤسســات ،التــي تســتخدم اإلعالنــات المدفوعــة
ع ـلـى إنســتغرام ،تليهــا يوتيــوب بنســبة  ،15.22%بينمــا شــكلت نســبة المؤسســات ،التــي تســتخدم اإلعالنــات
المدفوعــة ع ـلـى تويتــر مــا نســبته  ،4.35%تليهــا لينكــد -إن  ،2.17%بينمــا شــكلت نســبة الحمــات المدفوعــة
ع ـلـى ســناب تشــات وتيــك تــوك .0%
أمــا ع ـلـى صعيــد قطــاع غــزة :تب ّيــن الدّراســة اســتخدام المؤسســات لإلعالنــات المدفوعــة ـفـي قطــاع غــزة كالتا ـلـي:
ّ
 90.57%مــن المؤسســات تســتخدم اإلعالنــات المدفوعــة ع ـلـى فيســبوك ،تليهــا إنســتغرام بنســبة  16.98%ثــم
منصــة تويتــر بنســبة  ،3.77%تليهــا منصــة يوتيــوب بنســبة  3.77%ومــن ثــم لينكــد -إن بنســبة  ،2.17%ـفـي حيــن
ال تســتخدم المؤسســات أي إعالنــات مم ّولــة ع ـلـى ســناب تشــات وتيــك تــوك.
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إن

يوتيوب

إنستغرام

تيك توك

تويتر

فيسبوك

مناطق الـ48

0%

0%

10%

40%

0%

5%

90%

القدس

0%

0%

14%

29%

0%

0%

100%

0%

2%

15%
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0%

4%

90%

0%

0%

3%
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احلمالت الرقمية بالنسبة حلجم المؤسسات
أن النســبة األكبــر -بمعــدل  -73%مــن المؤسســات ،التــي تنفــذ حمــات رقميــة ،يبلــغ عــدد طاقــم
أظهــرت النتائــج ّ
عملهــا أ كثــر مــن  30موظ ًّفــا/ة بينمــا حلّــت المؤسســات التــي يتــراوح عــدد طاقــم العمــل لديهــا مــا بيــن 15-30
ـفـي المرتبــة الثانيــة ،بنســبة  ،64%فيمــا تســاوت نســبة المؤسســات التــي يتــراوح عــدد طاقــم عملهــا مــا بيــن 5-15
والمؤسســات أقــل مــن  5بنســبة .59%
ّ
عدد طاقم العمل

تنفيذ حمالت رقمية

أ كثر من 30

73%

ما بين 15-30

64%

ما بين 5-15

59%

أقل من 5

59%

احلمالت الرقمية بالنسبة للموقع اجلغرايف للجمهور المستهدف

تنفيذ حمالت
رقمية

30

الضفة الغربية

غزة

القدس

دولي
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40%

46%

29%

21%

21%
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المؤسسة ،مع ّ
منصات التواصل االجتماعي
عالقة حجم
الظهور عىل ّ
ّ
أن نســبة المؤسســات ،التــي يز يــد عــدد طاقــم عملهــا عــن  30هــي األكبــر ،مــن حيــث وجــود
ي ّتضــح مــن النتائــج ّ
خطــة وميزانيــة لإلعــام بنســب  61%و 48%ع ـلـى التوا ـلـي ،بينمــا كانــت نســبة المؤسســات التــي يقــل طاقــم
عملهــا عــن  5هــي األقــل ،مــن حيــث وجــود ميزانيــة لإلعــام بمعــدل .35%
حجم المؤسسة

وجود ميزانية

وجود خطة

أقل من 5

35%

59%

أ كثر من 30

48%

5-15

15-30

46%

45%

54%

55%

61%

31

للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

األمان الرّقمي
المؤسســات ،ـفـي القضايــا المتعلّقــة باألمــان الرقمــي -ويغطــي المعطيــات
يبحــث هــذا القســم مــدى اهتمــام
ّ
الرئيســة التاليــة:
•المعطى األول :إجراءات الحماية داخل المؤسسات.
اسا وخطي ًرا).
حس ً
•المعطى الثاني :عمل المؤسسات (هل تعتبره المؤسسة ّ
•المعطى الثالث :طرق التواصل للمؤسسات.
•المعطى الرابع :أدوات الحماية.
قبــل الخــوض ـفـي المعطيــات الكميــة للبحــث وعنــد التط ـ ّرق لقضيــة األمــان الرقمــي لــدى المؤسســات ،فقــد
تن ّوعــت وجهــات ال ّنظــر حــول الموضــوع .ع ّبــرت المشــاركات والمشــاركون خــال النقــاش ،الــذي شــاركت بــه
مؤسســات ـفـي مناطــق ال ـ  ،48عــن شــعورهن/م “بالرقابــة الدائمــة ع ـلـى المؤسســات التــي يعملــون/ن بهــا” ،9عــدا
السياســي ،حيث ّ
توظف الســلطات اإلســرائيلية وحدة
عن حظر بعض المواضيع ،خاصة المواضيع ذات ّ
الطابع ّ

المؤسســات ،وعليــه تشــعر المؤسســات بال ّرقابــة
متخصصــة تســمى وحــدة الســايبر ،التــي تقــوم بمراقبــة عمــل
ّ
ّ
الدائمــة ،و ـفـي بعــض األحيــان تتعـ ّرض المؤسســات إ ـلـى حــذف للمحتــوى الخــاص بهــا ،مثــال ع ـلـى ذلــك :التضييــق
ع ـلـى ذكــر موضــوع النّكبــة ،باإلضافــة إ ـلـى مواضيــع أخــرى ذات طابــع سياســي ،الــذي قادنــا ً
أيضــا كمؤسســات إ ـلـى
الرقابــة الذات ّيــة ع ـلـى أنفســنا.

للمؤسســات ،التــي تعمــل ـفـي مناطــق الضفــة
موضوعــا أساسـ ًّيا آخــر ،بال ّنســبة
مــن ناحيــة أخــرى ،شــمل النقــاش
ً
ّ
الغربيــة ،وهــو التضييــق -ســواء محل ًّيــا (ع ـلـى حر يــة التعبيــر عــن الـ ّرأي /دور الهيئــات ،والمؤسســات واألفــراد) أو
دول ًّيا (سياســة الشــركات ،والمواقع) مثل فيســبوك وإنســتغرام (على ســبيل المثال ال الحصر) ،.إضافة لشــعور
المؤسســات بالنظــرة الدونيــة فيمــا يتعلّــق بالحقــوق ال ّرقميــة مــن قبــل ّ
المنصــات
الشــركات المســؤولة عــن
ّ
ّ
ال ّرقميــة ودول العالــم األول.

ناهيــك عــن التبع ّيــة ال ّرقميــة ،حيــث تضيــق مســاحة التفــاوض مــع الجهــات المســؤولة عــن الحقــوق ال ّرقميــة
للفلســطينيين .ومــن التوصيــات العين ّيــة التــي ظهــرت ،مــن خــال المجموعــة البؤر يــة ـفـي الضفــة االلتفــات
ّ
التعقب( )trackingفي التطبيقات لهواتف العاملين والعامالت ،في المؤسســات األهلية الفلســطينية،
لموضوع
باإلضافــة إ ـلـى النّاشــطات والنشــطاء.

إجراءات احلماية الرّقمية الم ّتبعة داخل المؤسسات
أن 40%
أن  60%مــن المؤسســات ت ّتخــذ إجــراءات حمايــة لألمــان ال ّرقمــي للمؤسســة ،ـفـي حيــن ّ
تب ّيــن الدّراســة ّ
مــن المؤسســات ال تقــوم باتّخــاذ أيّ إجــراءات لتعز يــز أمنهــا الرقمــي .ومــن أهــم األســئلة التــي طرحــت داخــل
المجموعــات البؤر يــة :هــل تمتلــك المؤسســات المعرفــة أو /والقــدرة ع ـلـى حمايــة بياناتهــا ومعلوماتهــا؟
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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

إجراءات الحماية الرقمية المتبعة داخل المؤسسات

ال يوجد اجراءات

يوجد اجراءات

ـم التطـ ّرق ،خــال لقــاء المجموعــة البؤر يــة لمؤسســات الضفــة الغربيــة -مــن إحدى المشــاركات -إلى مثال عيني
تـ ّ
المؤسســات الفلســطينية
تمــت اإلشــارة إ ـلـى قض ّيــة االقتحامــات العســكر يّة اإلســرائيلية إ ـلـى
ـفـي هــذا الصــدد ،حيــث ّ
ّ
ـفـي مدينــة رام هللا عــام  ،2021وســرقة بيانــات المؤسســات ،تقــول المشــاركة “بال ّنظــر إ ـلـى ممارســات االحتــال،
جــا لمعرفــة كيفيــة
مثــال ع ـلـى ذلــك :اقتحــام الجيــش اإلســرائيلي مؤسســة معي ّنــة وســرقة بياناتهــا ،فإننــا نــرى احتيا ً
ّ
حمايــة بياناتنــا كمؤسســات ،أنــا ،مثـ ًـا ،أعمــل ـفـي مؤسســة أهل ّيــة ،وهنــاك الكثيــر مــن التدريبــات ،التــي نتلقاهــا عــن
مــاذا أفعــل بهاتفــي وبياناتــه ،وكذلــك لوحــدة التخز يــن المتنقلــة ( ،)USBومــا تحتو يــه مــن بيانــات ،ع ـلـى ال ّرغــم مــن
أننــا -كمؤسســة  -غيــر مع ّرضيــن لالقتحــام مــن قبــل الجيــش” 10.كمــا أبــدت المجموعــات البؤر يــة ـفـي غــزة ومناطــق
الــً 48
المؤسســات الفلســطينية.
قلقــا تجــاه غيــاب المعرفــة الكافيــة ألهميــة موضــوع الحمايــة ال ّرقميــة لــدى
ّ
أن  %60مــن المؤسســات تعتقــد أنهــا ت ّتخــذ إجــراءات حمايــة رقميــة،
وع ـلـى الرغــم مــن أن البيانــات تشــير إ ـلـى ّ
ومتخصصيــن ـفـي مجــال الحمايــة الرقميــة ،ومــن خــال
متخصصــات
ّإل أنــه ،ومــن خــال المقابــات الفرديّــة مــع
ّ
ّ
أن المؤسســات ال تــزال تفتقــر إ ـلـى المعلومــات
المقابــات مــع المجموعــات البؤر يــة ،كان النقــاش يشــير إ ـلـى ّ
األساســية ،حــول مفهــوم الحمايــة الرقميــة.
ع ـلـى ســبيل المثــال ،ظهــر توجــه لــدى المجموعــة البؤر يــة ـفـي الضفــة الغربيــة ،لضــرورة أن تكــون المؤسســات
ً
عوضــا عــن التّعامــل مــع الموضــوع كــردّة فعــل ( ،)reactionaryوطرحــت توصيــات إليجــاد
فعالــة،)proactive( ،
ّ

بدائــل للتطبيقــات الغيــر اآلمنــة ،وتشــفير البيانــات والعمــل ع ـلـى برامــج توعيــة ،كتوظيــف نظــام تشــغيل آمــن
( )system operation securityلرصــد االنتهــاكات.

وطرحــت أمثلــة ّ
توضــح آليــات االختــراق الممكنــة ،فع ـلـى ســبيل المثــال ،ال تســتخدم العديــد مــن المؤسســات نظــام
ُ
ّ
الوينــدوز المرخــص ،بحيــث يســهل اختــراق بياناتهــا ،وش ـدّد المشــاركون/ات ع ـلـى ضــرورة التّعامــل مــع قســم
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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

المؤسســة لتجســير ال ّثغــرات الرقميــة لمعلومــات وبيانــات آمنــة.
التكنولوجيــا ( )ITـفـي
ّ

11

اســا وخطيـ ًرا ،فقــد ب ّينــت الدراســة أن 39%
حس ً
أمــا بالنســبة للســؤال حــول مــا إذا كان عمــل المؤسســات يعتبــر ّ
أن مجــال
حســاس وخطيــر ،بينمــا تعتقــد  61%مــن
المؤسســات ّ
مــن المؤسســات ،تعتقــد ّ
ّ
أن مجــال عملهــا ّ
اســا وخطي ـ ًرا.
حس ً
عملهــا ليــس ّ

هل عمل مؤسستك خطير أو/و حساس؟

حمالت التشوية الرّقمي
أن أ كثــر المؤسســات ،التــي تع ّرضــت لحمــات
أمــا فيمــا يتعلّــق بحمــات ال ّتشــويه الرقمية ،أظهــرت النّتائــج ّ
ّ
تشــويه رقميــة ،هــي مؤسســات القــدس بنســبة  ،57%بينمــا كانــت مؤسســات غــزة هــي األقــل تع ّر ًضــا لحمــات
تشــويه رقميــة بنســبة .9%
موقع المؤسسة

التع ّرض لحمالت تشويه رقمية

مناطق الـ48

35%

الضفة الغربية

24%

غزة

القدس
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9%

57%

للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

حمالت التشوية الرقمي

الضفة الغربية

القدس

مناطق ال 48

قطاع غزة

حساس وخطري ،وفق الموقع اجلغرايف للمؤسسات
عمل
المؤسسات ّ
ّ
ملخّص نتائج البيانات المتعلّقة بخطورة وحساسية عمل المؤسسات ،وفق الموقع الجغرافي للمؤسسات
اســا وخطي ـ ًرا ،هــي المؤسســات األهليــة العاملــة ـفـي القــدس،
حس ً
أع ـلـى نســبة للمؤسســات ،التــي تعتبــر عملهــا ّ
ـم الض ّفــة الغربيــة ،وتليهــا المؤسســات األهليــة ـفـي قطــاع غــزة.
تليهــا المؤسســات العاملــة ـفـي الداخــل ،ومــن ثـ ّ
اســا وخطي ًرا ،وتب ّين الدّراســة
حس ً
تب ّين الدّراســة أن  45%من المؤسســات ،الموجودة بمناطق الـ 48تع ّد عم َلها ّ
أن عمــل مؤسســات القــدس هــو األكثــر حساســية وخطــورة ،بنســبة  ،57.14%وهــي النســبة األع ـلـى بيــن كل
ّ
أن مــا نســبته  36.96%تعتبــر عملهــا
أمــا فيمــا يتعلــق بمؤسســات الضفــة الغربيــة ،فتب ّيــن الدراســة ّ
المناطــقّ ،
اســا
اســا وخطي ـ ًرا ،وأخي ـ ًرا ،تب ّيــن الدراســة ّ
حس ً
حس ً
أن  35.85%مــن المؤسســات ـفـي قطــاع غــزة تعتبــر عملهــا ّ
ّ
وخطي ـ ًرا .
المنطقة الجغرافية

عمل المؤسسة حساس وخطير

مناطق الـ48

45%

القدس

57%

الضفة الغربية

37%

قطاع غزة

36%
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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

عالقة ُعمر وموقع اجلمهور الهدف بحساسية عمل المؤسسة
اســا
أظهــرت النتائــج ّ
حس ً
أن المؤسســات التــي تســتهدف فئــة عمر يــة مــا بيــن  18-35ســنة ،تعتقــد أن عملهــا ّ
أن عملهــا
عامــا تعتقــد ّ
وخطي ـ ًرا بمع ـدّل  ،34%ـفـي حيــن ّ
أن المؤسســات التــي تســتهدف جمهــو ًرا أقــل مــن ً 18
حســاس وخطيــر بنســبة  ،14%وهــي أقــل مــن غيرهــا.

عمل المؤسسة حساس

أ كبر من 35

18-35

أقل من 18

30%

34%

14%

حساسية عمل المؤسسة والفئة العمرية المستهدفة

المؤسسات من ناحية األمان الرقمي
اإلجراءات الوقائية الم ّتخذة من قبل
ّ
بالمؤسســة بينمــا ال تمتلــك 7.94%
خاصــة
تب ّيــن الدراســة أن  92.06%مــن
المؤسســات تمتلــك شــبكة ّ Wi-Fi
ّ
ّ
مــن المؤسســات شــبكة  Wi-Fiخاصــة.
تشــارك  71.43%مــن المؤسســات شــبكة ال ـ  Wi-Fiمــع الــز ّوار والعمــاء ،بينمــا ال تشــارك  28.57%مــن
المؤسســات معلومــات شــبكة ال ـ  Wi-Fiمــع زوارهــا وعمالئهــا.
أما فيما يتعلّق باســتخدام مضادات الفيروســات ،فعند ســؤال المؤسســات عن اســتخدامها مضاد الفيروســات
ّ
حساســة ،تب ّيــن أن  81.75%مــن المؤسســات تســتخدم برامــج مضــادة
لألجهــزة ،التــي تحتــوي بيانــات
ّ
للفيروســات ،ـفـي مقابــل  18.25%مــن المؤسســات التــي ال تســتخدم مضــاد فايروســات لألجهــزة ،التــي تحتــوي
ع ـلـى بيانــات حساســة.
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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

توفر شبكة  Wi-Fiفي المؤسسات

هل يتم مشاركة الشبكة مع العمالء و الزوار؟

ً
ـتكمال لألســئلة البحثيــة حــول اإلجــراءات الوقائيــة تب ّيــن الدراســة أن  49.21%مــن المؤسســات تمتلــك
اسـ
النســخة األساســية المجانيــة مــن برامــج مضــادة للفيروســات ( ،)Anti-Virusبينمــا تســتخدم  46.03%مــن
أن  9.52%مــن المؤسســات
المؤسســات برامــج مضــادة للفيروســات ( )Anti-Virusمدفوعــة ،ـفـي حيــن ّ
نوعــا آخــر مــن برامــج الحمايــة.
تســتخدم ً
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للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

نوع ال  Anti-Virusالمستخدم في المؤسسة

آخر

أساسي

مدفوع

وجود سريفر خاص يف المؤسسات
خاصــا بالمؤسســة وأن  41.27%مــن
المؤسســات تمتلــك (ســيرف ًرا)
أن  58.73%مــن
تشــير الدّراســة إ ـلـى ّ
ًّ
ّ
ـم تبر يــر ذلــك ،ـفـي ال ّنقــاش داخــل المجموعــات البؤر يــة ،بأنّــه
المؤسســات ال تمتلــك (ســيرف ًرا) ًّ
خاصــا بهــا ،حيــث تـ ّ
إن التطبيقــات ،التــي تشــتريها
ال يوجــد “اســتعداد للتكلفــة الماليــة للمؤسســة لشــراء ســيرفر خــاص بهــا ،حيــث ّ
المؤسســة عــادة مــا تكــون باهظــة الثمــن”.12
هل هناك سيرفر خاص بالمؤسسة

ال

نعم

 .12باسم الوزير ( أغسطس )2021 ،مقابلة مع المجموعة البؤرية للمؤسسات ،الضفة الغربية في رام هللا ،فلسطين.
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مؤسســات
أن مؤسســات القــدس جميعهــا تمتلــك (ســيرف ًرا) بنســبة  %100ـفـي حيــن كانــت
أظهــرت النتائــج ّ
ّ
الضفــة هــي أ كثــر المؤسســات ،التــي تشــارك شــبكة الــواي فــاي ( )Fi-Wiمــع ال ـزّوار بنســبة .76%

موقع المؤسسة
الجغرافي

وجود سيرفر

مشاركة شبكة الواي فاي
مع الزوار

وجود شبكة واي فاي

غزة

34%

72%

94%

مناطق الـ48

50%

70%

90%

القدس

100%

43%

86%

الضفة

85%

76%

91%

وجود سيرفر

الضفة الغربية

مشاركة شبكة الواي فاي مع الزوار

القدس

وجود شبكة واي فاي

مناطق ال 48

قطاع غزة
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عالقة األمن الرّقمي وقطاعات عمل المؤسسة
ـتخداما لبرامج مكافحة
أن المؤسســات التــي يتقاطــع عملهــا مــع قطــاع التعليــم ،هــي األكثــر اسـ
تشــير النتائــج إ ـلـى ّ
ً
أن المؤسســات ،العاملــة ـفـي القطاعيــن الصحــيّ والزراعــي ،وقطــاع الفنــون
الفيروســات بنســبة  ،82%بينمــا تب ّيــن ّ
ـتخداما لبرامج مكافحة الفيروســات بنســبة متســاوية بلغت .15%
والثقافة هي األقل اسـ
ً

حماية
اجتماعية

تعليم

صحة

تنمية

مرأة
وطفل

شباب

حقوق
إنسان

ثقافة
وفنون

زراعة

وجود مضاد
فيروسات

29%

82%

15%

34%

37%

33%

37%

15%

15%

مضاد الفيروسات
األساسي

4%

10%

2%

3%

5%

6%

4%

4%

2%

مضاد فيروسات
تم شراؤه

17%

46%

10%

22%

21%

18%

21%

11%

8%

مضاد
فيروسات آخر

19%

49%

9%

19%

23%

20%

23%

6%

6%

برامج ّ
التاسل داخل المؤسسات
أن تطبيــق (واتســاب) “ ”WhatsAppيشـك ّل أع ـلـى نســبة للبرامــج المســتخدمة للتّواصــل داخــل
تب ّيــن الدّراســة ّ
المؤسسة بنسبة  84.13%بينما يشك ّل برنامج (سيجنال) “ ”Signalنسبة  ،6.35%وبرنامج (الواير) “”Wire
بنســبة  ،4.76%فيمــا ش ـك ّلت نســبة  34.92%الســتخدام برامــج أخــرى للتّواصــل .كمــا أشــار المشــاركون/ات،
أن اختيــار المؤسســات للتطبيقــات ،بنــاء ع ـلـى ســهولة اســتخدامها قبــل درجــة
ـفـي المجموعــات البؤر يــة ،إ ـلـى ّ
أمانهــا الرقمــي ،تش ـك ّل مشــكلة أساســية ،ع ـلـى ســبيل المثــال ،تلجــأ العديــد مــن المؤسســات إ ـلـى اســتخدام
تطبيــق (الواتســاب) بـ ً
ـدل مــن (ســيجنال) .هــذا ويؤخــذ بعيــن االعتبــار ،عــدم توفــر بدائــل للكثيــر مــن التطبيقــات
خاصــة لكيفيــة
وأشــار المشــاركون/ات إ ـلـى أنّــه “يجــب العمــل ع ـلـى تطبيقــات ســهلة االســتخدام ،وعمــل تدريبــات ّ
االســتخدام اآلمــن لتلــك التطبيقــات”.13

ما هي برامج الرتاسل المستخدمة داخل المؤسسة؟
أما بخصوص عالقة برامج التراسل ،مع المنطقة الجغرافية للمؤسسة ،أظهرت النتائج أن جميع المؤسسات
ّ
ـفـي مناطــق الــ 48-التــي شــاركت ـفـي اســتبيان البحــث -تســتعمل (واتســاب) كبرنامــج مراســلة داخ ـلـي ،بنســبة
 ،100%بينمــا بلغــت نســبة المؤسســات التــي تســتعمل (واتســاب) ـفـي قطــاع غــزة  ،90%وتوزّعــت الــ10%
المتبقيــة بيــن تطبيــق (ســيجنال) وتطبيــق (وا يــر) .أمــا عــن مؤسســات الضفــة فــإن  81%مــن المؤسســات،
التــي أ كملــت االســتبيان تســتخدم (واتســاب) ،ـفـي حيــن أن  12%تســتخدم (ســيجنال) ،و  7%تســتخدم (وا يــر).

 .13قواريق ( ،أغسطس )2021 ،مقابلة مع المجموعة البؤرية للمؤسسات ،الضفة الغربية في رام هللا ،فلسطين.
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ما هي برامج التراسل المستخدمة داخل المؤسسة؟

غير ذلك

واير

سيجنال

واتساب

مناطق الـ48

0%

0%

100%

غزة

6%

4%

90%

الضفة الغربية

7%

12%

81%

الضفة الغربية

قطاع غزة

مناطق ال 48
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احلضور الرقمي
عام
يبحث هذا القسم في أربع قضايا رئيسية وهي:
•هل تعتمد المؤسسات على مز ّودي خدمات خارج المؤسسة ،إلنتاج المواد الرقمية واإلعالمية؟
•هل يتم تطوير موقع المؤسسة اإللكتروني باستمرار؟
•هــل يتــم تحليــل البيانــات المتعلّقــة بالمــواد واإلحصائيــات حــول موقــع المؤسســة ،باســتخدام أيّ مــن
الطــرق؟
•هــل للمؤسســة أ يــة معرفــة بكيفيــة تحســين ظهورهــا ع ـلـى محـ ّركات البحــث ،والوســائل التــي تســتطيع بهــا
تحســين الترتيــب ،الــذي يظهــر بــه الموقــع اإللكترو ـنـي للمؤسســات ـفـي محـ ّركات البحــث؟

االعتماد عىل مز ّودي خدمات خارج المؤسسة ،إلنتاج المواد الرّقمية واإلعالمية
مؤسســات الضفــة الغربيــة هــي أ كثــر المؤسســات اعتمــادًا ع ـلـى مــزودي/ات خدمــات
أن
أظهــرت النتائــج ّ
ّ
اهتمامــا بتطويــر محتــوى الموقــع اإللكترو ـنـي لديهــا بنســبة .78%
خارجييــن/ات بنســبة  ،67%كمــا أنهــا األكثــر
ً
أن مؤسســات القــدس هــي أ كثــر المؤسســات التــي تقــوم بعمليــة تحليــل البيانــات لديهــا بنســبة
بينمــا ظهــر ّ
 ،71%وهــي ً
ـم بتحســين مح ـ ّرك البحــث بنســبة .71%
أيضــا أ كثــر المؤسســات التــي تهتـ ّ

غزة

البحث

60%

57%

40%

45%

57%

43%

71%

71%

مناطق الـ48

60%

الضفة الغربية

67%

القدس
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مزود
خدمات

تطوير محتوى
الموقع اإللكتروني

تحليل
البيانات

تحسين محرك

الضفة الغربية

45%

75%
78%

القدس

61%

مناطق ال 48

قطاع غزة

40%
54%
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موقع جمهور الهدف
أن المؤسســات التــي تســتهدف جمهــور غــزة
أمــا فيمــا يتعلّــق بموقــع الجمهــور المســتهدف ،تظهــر النتائــج ّ
ّ
ً
وأيضــا هــي األع ـلـى نســبة ،مــن حيــث
اهتمامــا بتطويــر مح ـ ّرك البحــث بمعــدل ،37%
هــي أ كثــر المؤسســات
ً
المؤسســات ،التــي تقــوم بتحليــل البيانــات ،وذلــك بنســبة  ،37%كمــا أنّهــا األع ـلـى نســبة ،مــع مستشــارين/ات
اهتمامــا بتطو يــر محتــوى الموقــع اإللكترو ـنـي لديهــا
ومــزودي/ات خدمــات بنســبة  ،54%إضافــة إ ـلـى أنهــا األكثــر
ً
بنســبة.33%

مناطق
الـ48

دولي

القدس

غزة

الضفة الغربية

مستشارون ومزودو خدمات

21%

15%

28%

54%

38%

تطوير محتوى الموقع اإللكتروني

15%

17%

20%

33%

26%

تحليل البيانات

18%

18%

26%

37%

34%

تطوير محرك البحث

17%

15%

23%

37%

30%
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أمــا فيمــا يتعلــق بالعالقــة بيــن عــدد طاقــم العمــل والحضــور الرقمــي للمؤسســة ،تظهــر النتائــج أن المؤسســات
اهتمامــا بتحســين ظهورهــا ع ـلـى مح ـ ّرك البحــث ،بنســبة ،58%
التــي يز يــد طاقــم عملهــا عــن  30هــي األكثــر
ً
كمــا أنّهــا األع ـلـى نســبة ،فيمــا يتعلــق بتحليــل البيانــات ،بمعــدل  ،55%وكذلــك أ كثــر المؤسســات تعامـ ًـا مــع
أن المؤسســات ،التــي
مستشــارين/ات ومــزودي/ات خدمــات ،بنســبة تقــارب  ،70%بينمــا أظهــرت الدراســة ّ
ـل طاقــم العمــل لديهــا عــن ُ 5تعنــى أ كثــر بتطويــر محتــوى الموقــع اإللكترو ـنـي لديهــا بمعــدل .71%
يقـ ّ

تحسين مح ّرك
البحث

تحليل البيانات

تطوير محتوى
الموقع اإللكتروني

مستشارون

ومزودو خدمات

15-30

50%

50%

64%

68%

أقل من 5

41%

29%

71%

53%

أ كثر من 30

58%

5-15
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46%

54%

55%

65%

70%

59%

70%
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ما بعد الوباء
يبحــث هــذا القســم ـفـي أثــر جائحــة كورونــا ع ـلـى طريقــة عمــل المؤسســات ،وذلــك منــذ بدا يــة مــارس/آذار 2020
وحتــى تار يــخ الفتــرة الزمنيــة إلعــداد هــذا البحــث ،أغســطس /آب  ،2021ويركّــز هــذا الجــزء ع ـلـى التّغييــر ـفـي
تصميــم شــكل الفعاليــات والبرامــج الخاصــة ـفـي المؤسســات خــال الجائحــة.
عبــر المشــاركون/ات ـفـي المجموعــات البؤر يــة عــن الفجــوة ـفـي انتقــال العمــل ،مــن شــكله الوجاهــي إ ـلـى العمــل
فعالــة ،وعليــه شــد ّد
عــن بعــد ،خاصــة مــع التطــورات واألحــداث الحاصلــة مؤخـ ًرا ،التــي تتطلّــب حمــات مناصــرة ّ
المشــاركون/ات ع ـلـى ضــرورة وجــود تدريبــات مناصــرة رقم ّيــة إبداعيــة.

عالقة اختالف تصميم شكل الفعاليات خالل جائحة (كوفيد  )19مع موقع اجلمهور الهدف  
أن المؤسســات ،التــي تســتهدف جمهــور غــزة هــي أ كثــر المؤسســات ،التــي اختلــف لديهــا
تشــير النتائــج إ ـلـى ّ
تصميــم شــكل فعالياتهــا ،خــال فتــرة الجائحــة بنســبة  ،66%بينمــا كانــت المؤسســات ،التــي تســتهدف الجمهــور
الدو ـلـيّ ،هــي أقــل المؤسســات تأث ـ ًّرا ـفـي تصميــم شــكل فعالياتهــا بنســبة .24%

اختالف تصميم شكل الفعاليات
خالل كوفيد 19

مناطق الـ48

دولي

القدس

غزة

الضفة الغربية

27%

24%

33%

65%

48%

موقع الجمهور الهدف واختالف تصميم شكل الفعاليات بعد الجائحة

مناطق ال 48

دولي

القدس

قطاع غزة

الضفة الغربية
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التحديات واالحتياجات الرقمية
تحديات وتوصيات
يبحث هذا القسم في احتياجات وتحدّيات المؤسسات ،وذلك من خالل المعطيات التالية:
•المعطى األول :التّحديات عند إدارة الحسابات ،عبر شبكات التواصل االجتماعي.
•المعطى ال ّثاني :التدريبات والتمكينات ،التي تحتاجها المؤسسات.

ال ّتحديات اليت تواجهها المؤسسات بشكل عام
تتعلّــق التّحديــات التــي تواجــه المؤسســات بــإدارة حســاباتها ،عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي ،حيــث تب ّيــن
الدراســة أن  73.02%مــن المؤسســات تواجــه تحديًــا فيمــا يتعلــق بميزانيــات إدارة حســابات مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،بينمــا تشــكل نســبة التحــدي فيمــا يتعلــق بإيجــاد الحرفييــن وأصحــاب االختصــاص ـفـي مجــال إدارة
شــبكات التواصــل االجتماعــي  .56.35%أمــا فيمــا يخـ ّـص األدوات ،تشـك ّل نســبة ال ّتحــدي والصعوبــة ،42.86%
ـم تســجيل تح ّديــات أخــرى
أمــا فيمــا يخـ ّـص الوصــول للجمهــور المســتهدف فكانــت النســبة  ،40.48%هــذا وقــد تـ ّ
ّ
بنســبة 7.14%
التحديات المتعلقة بإدارة مواقع التواصل االجتماعي

غير ذلك
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الوصول للجمهور
المستهدف

األدوات

وجود الحرفيون
وأصحاب االختصاص

الميزانيات
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ُ
ّ

عالقة موقع المؤسسة بال ّتحديات اليت تواجهها
ملخّص ألهم النتائج البيان ّية ،حول عالقة موقع المؤسسة بالتّحديات التي تواجهها
المؤسســات العاملــة ـفـي مناطــق الــ 48تواجــه ال ّتح ـدّي األكبــر ،مــن ناحيــة وجــود اختصاصييــن/ات ،ـفـي المجــال
للمؤسســات ـفـي قطــاع غــزة ،فقــد كانــت األكثــر تأث ـ ًرا
أمــا بالنســبة
اإلعالمــي واإلعــام االجتماعــي ـفـي المؤسســةّ .
ّ
المؤسســات ،يليــه تو ّفــر
أن الميزانيــة تشـك ّل ال ّتحــدي األول لمعظــم
ـفـي محدوديّــة الميزانيــة ،وأوضحــت النّتائــج ّ
ّ
المتخصصيــن ،وأخي ـ ًرا تو ّفــر األدوات.
األشــخاص
ّ
المؤسســات -ـفـي جميــع المناطــق الجغرافيــة -مــن ناحيــة إدارة حســاباتها،
أن أ كبــر تح ـ ٍّد يواجــه
أظهــرت النتائــج ّ
ّ
ّ
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يتعلــق بالميزانيــة ،حيــث بلغــت ال ّنســب كالتّا ـلـي :قطــاع غــزة  - 77%وهــي
النســبة األع ـلـى بيــن الجميــع -يليهــا مناطــق الــ 48بنســبة  ،75%يليهــا ّ
الضفــة الغربيــة بنســبة  ،70%فيمــا كانــت
النســبة األقــل لمؤسســات القــدس بمعــدل .57%
أن منطقــة القــدس تواجــه التحدي
أمــا فيمــا يتعلّــق ـفـي تو ّفــر األدوات الالزمــة للحضــور الرقمــي ،فأوضحــت النّتائــج ّ
ّ
للتخصصــات فأوضحــت النتائــج أن مناطــق ال ـ  48تواجــه الصعوبــة األكبــر ـفـي هــذا الصدد.
أمــا بالنســبة
ّ
األكبــرّ ،
الميزانية

أدوات

الحرفيون وأصحاب المهن

غزة

77%

47%

55%

مناطق الـ48

75%

50%

70%

القدس

57%

57%

57%

الضفة الغربية

70%

33%

52%

الضفة الغربية

القدس

مناطق ال 48

قطاع غزة
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ال ّتوصيات
ً
وفقــا
ـاص ،إ ـلـى التّحديــات واالحتياجــات،
مــن خــال العمــل مــع المجموعــات البؤر يــة تــم التط ـ ّرق ،بشــكل خـ ّ
للمناطــق الجغرافيــة الثــاث ،التــي ُش ـك ّلت فيهــا المجموعــات البؤر يــة للمؤسســات المبحوثــة ،وهــي (الضفــة
الغربيــة ،قطــاع غــزة ،مناطــق ال ـ  .)48ومــن خــال  9مقابــات فرديــة مــع عامــات وعامليــن ،ـفـي المجــال الرقمــي
والحمايــة ال ّرقميــة ،بــرزت أبــرز التوصيــات التاليــة ،فيمــا يتعلّــق بتحســين األداء ،والظهــور والحمايــة ال ّرقميــة
للمؤسســات الفلســطينية األهل ّيــة:
منصــات
•هنــاك حاجــة ضرور يــة للعمــل ع ـلـى تحســين المضاميــن ،ســواء ـفـي الجانــب اإلعالمــي أو ع ـلـى
ّ
التّواصــل االجتماعــي ،وهــذا احتيــاج ظهــر لــدى المؤسســات ـفـي المناطــق الفلســطينية كا ّفــة.
أن هنــاك تشــاب ًها ـفـي المخاطــر الرقميــة ،التــي تواجههــا
•رغــم الفروقــات ـفـي التّحديــات واالحتياجــات إال ّ
المؤسســات األهليــة ،وعليــه مــن المهــم رفــع وعــي المؤسســات حــول االنتهــاكات التــي تواجههــا ،وتشــكيل
الســياق للمناطــق الجغرافيــة ،نتيجــة
أدوات لمواجهــة هــذه االنتهــاكات ،مــع األخــذ باالعتبــار خصوصيــة ّ
اختــاف الوضــع السياســي والقانو ـنـي فيهــا.
•هنــاك حاجــة بــارزة للتدر يــب ع ـلـى أساســيات ومفاهيــم األمــان الرقمــي ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ،خصوص ّيــة
تباعــا.
التحديــات ،ـفـي ّ
كل منطقــة جغرافيــة ،واختــاف شــكل الخطــر الــذي يواجههــا ً
•هنــاك ضــرورة وحاجــة للعمــل ع ـلـى وضــع خطــط واســتراتيجيات لتجــاوز التّضييقــات ال ّرقميــة ،ع ـلـى
ـاذج للمؤسســات
المؤسســات األهليــة الفلســطينية ،وكان هنــاك تجــارب ناجحــة ،مــن الممكــن أن تشـك ّل نمـ َ
التــي تتع ـ ّرض للتضييــق.
ّ
وخلقــة للوصــول إ ـلـى جمهــور الهــدف ،وأهمهــا االهتمــام بصناعــة المحتــوى،
•ضــرورة العمــل ع ـلـى طــرق بديلــة
حيــث عبــرت العديــد مــن المؤسســات عــن حاجتهــا إ ـلـى تطويــر أدواتهــا ،بطريقــة توا كــب العصــر الرقمــي
الجديــد.
•وضــع خطــوات عمــل مشــتركة وحمــات للتأثيــر ع ـلـى الشــركات العالميــة ،مثــل (فيســبوك) وغيرهــا ،لدفعهــا
لتغييــر سياســاتها التمييز يــة تجــاه الفلســطينيين ،بمــا يشــمل المؤسســات الفلســطينية.
•عقد تدريبات توعوية للمؤسسات ،حول تطبيقات المراسلة اآلمنة والبديلة.
للمنصــات ،والعمــل بشــكل تشــاركي ع ـلـى إيجــاد بدائــل عربيــة ،وذلــك بالتعــاون
• التفكيــر بإيجــاد بدائــل
ّ
ّ
ن
مــع مؤسســات المجتمــع المد ــي ع ـلـى المســتوى اإلقليمــي ،األمــر الــذي يتطلــب مجهــودًا جماع ًّيــا ،لتجــاوز
تحديــات كبيــرة ،ســواء ع ـلـى مســتوى ّ
الشــركات أو الخوارزم ّيــات ،المتعلقــة بتصنيــف المحتــوى.
•خلــق مظلّــة تشــارك ّية ـفـي المــوارد ،مثــال :شــراء ســيرفرات تتقاســمها العديــد مــن المؤسســات ،إضافــة
الســرية والخصوصيــة
إ ـلـى إيجــاد آليــات لخلــق قواعــد بيانــات ( ع ـلـى ســبيل المثــال) مــع األخــذ باالعتبــار ّ
للمؤسســات (،أي تفعيــل التشــاركية بمفهومهــا األوســع بيــن المؤسســات( .مثــال ع ـلـى ذلــك :خصومــات
تســتطيع المؤسســات االســتفادة منهــا مــن الشــركات العالميــة ،مثــل مايكروســوفت ،وقــد يشــمل ذلــك
التأمينــات الرقميــة ،والخدمــات التكنولوجيــة والتراخيــص).
•التشــاركية ـفـي خلــق نظــام حمايــة رقميــة جمعــي -حيــث يكــون هــذا النظــام بــإدارة الشــبكات المظالتيــة ،ـفـي
المناطــق المختلفــة ،ع ـلـى ســبيل المثــال ،أو أيّ أجســام تمثيليــة قطاعيــة أو غيــر قطاع ّيــة.
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ملحق
االستمارة البحثية
القسم األول :معلومات عن الجمعية /المؤسسة
اسم الجمعية  /المؤسسة:
العنوان (ضفة ،غزة ،القدس ،مناطق الـ:)48
فروع في مناطق أخرى:
البريد اإللكتروني:

سنة التأسيس:
موضوع عمل الجمعية /القطاع:
عدد أفراد الطاقم:
 أقل من 5 15 - 5 15-30 -أ كثر من 30

الموقع اإللكتروني:
القسم ّ
الثاني :الجانب اإلعالمي
منسق إعالمي في المؤسسة /
هل هناك مركز/
ّ
الجمعية:

نعم

ال

هل هناك دائرة /وحدة إعالمية في المؤسسة /
الجمعية:

نعم

ال

حجم وظيفته (النسبة المئوية) ٪

هل لديكم خطة عمل سنوية للجانب اإلعالمي ضمن خطة المؤسسة  /الجمعية؟
في حال كانت اإلجابة ال -كيف تتعاطى المؤسسة /الجمعية مع اإلعالم؟
هل هناك ميزانية خاصة للعمل اإلعالمي؟

نعم

ال
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القسم الثالث :اإلعالم االجتماعي
هل لديكم خطة لإلعالم االجتماعي للمؤسسة /الجمعية؟

نعم

ال

هل يوجد للمؤسسة حسابات لإلعالم االجتماعي؟

نعم

ال

في أيّ من المنصات التالية تتواجد المؤسسة؟
(ضعي /ضع دائرة حول الحسابات).

•فيسبوك
•توتير
•تيك توك
•إنستغرام
•يوتيوب
•لينكدين
•آخر
(ال ّرجاء ذكره)

هل هناك شخص مسؤول عن متابعة السوشيال ميديا؟

نعم

ال

هل يختلف الشخص المسؤول عن اإلعالم عن الشخص المسؤول عن
اإلعالم االجتماعي (السوشال ميديا)؟

نعم يختلف

ال،
الشخص
نفسه

هل هناك ميزانية مخصصة للسوشيال ميديا من الميزانية السنوية؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة (نعم) ،ما هي النسبة المخصصة من إجمالي الميزانية العامة لإلعالنات المدفوعة؟
أ كثر من 6000$أقل من 6000$هل تقومون -كمؤسسة -بمراقبة وجمع وتحليل اإلحصائيات والبيانات
المتعلقة بصفحاتكم على مواقع التواصل االجتماعيي (الوصولية ،التفاعل،
اإلعجابات).....

المنصات التي تستخدمون اإلعالنات المدفوعة عليها؟
ما هي
ّ
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نعم
•فيسبوك
•توتير
•تيك توك
•إنستغرام
•يوتيوب
•لينكدين
•آخر
(ال ّرجاء ذكره)
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القسم الرابع :الحمالت والمناصرة الرقمية
هل قمتم بتنفيذ حمالت رقمية من قبل؟

ال

نعم

•حمالت مناصرة

ما نوع الحمالت التي قمتم بتنفيذها؟

•حمالت رفع وعي
•أخرى ،حدد؟

إذا قمتم ساب ًقا بحمالت رقمية ،نرجو منكم إدراج رابط للحملة /الحمالت:

القسم الخامس :الجمهور
الجنس (النسبة :)٪
الفئات العمرية (أقل من :)35+ /35-18 / 18
المناطق الجغرافية :مناطق الـ / 48غزّة /القدس  /الضفة  /دولي:
صفات خاصة:
السادس :األمان ال ّرقمي:
القسم ّ
هل هناك سيرفر خاص بالمؤسسة؟

نعم

ال

•واتساب

ما هي برامج التراسل المستخدمة داخل المؤسسة؟

•سيغنال
•واير

•آخر ،اذكره

هل يتم اتّخاذ أيّ إجراءات لحماية األمان الرقمي للمؤسسة؟

نعم

ال

أن عمل المؤسسة حساس وخطير؟
هل تعتقد/ين ّ

نعم

ال

ما هي طريقة تأمين الـ  Wifiبالشركة؟

•Wap 1

•Wap 2
•آخر ،اذكره
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هل هناك شبكة  wifiخاصة بالمؤسسة؟

نعم

ال

تتم مشاركتها مع العمالء وال ّزوار؟
هل ّ

نعم

ال

هل تستخدم المؤسسة مضاد الفيروسات ""Antivirus
لألجهزة التي تحتوي بيانات حساسة؟

نعم

ال

ما هو نوع الـ " "antivirusالمستخدم؟

األساسي Basic

مضاد فيروسات
خاص بالمؤسسة
(تم شراءه)

السابع :الحضور الرقمي
القسم ّ

52

هل تعملون مع مستشارين ومزودي خدمة ،من خارج المؤسسة
إلنتاج المواد ال ّرقمية واإلعالمية؟

نعم

ال

هل تم استهداف مؤسستك من قبل ،في حمالت تشويه رقمية؟

نعم

ال

هل يتم تطوير موقعكم اإللكتروني باستمرار؟

نعم

ال

هل يتم تحليل البيانات المتعلقة بالمواد واإلحصائيات حول موقع
أي من الطرق؟ (على سبيل المثال Google
المؤسسة باستخدام ٍّ
)Analytics

نعم

هل لديك /أو لدى مؤسستك معرفة بكيفية تحسين محركات البحث
والوسائل التي تستطيع بها تحسين الترتيب ،الذي يظهر به الموقع
اإللكتروني لمؤسستكم في محركات البحث؟

نعم

ال

ال

للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية
مسح النّشاط ال ّرقمي
ُ
ّ

القسم الثامن :التحديات واالحتياجات

أيّ من التالي يشكّل تحديًّا عند إدارة حساباتكم
عبر شبكات التواصل االجتماعي؟

•الميزانيات
•األدوات

•الحرفيون وأصحاب االختصاص
•الوصول للجمهور المستهدف
•اخر ( ما هو)________

•إدارة شبكات التواصل االجتماعي
•تمويل جماعي
•أمان رقمي

•كيفية بناء حمالت رقمية

أي من هذه التدريبات قد تكون مفيدة
للمؤسسة /الجمعية حسب رأيك؟

•تحسين الحضور الرقمي

•استخدام الفيديو المصور للمناصرة
•تقييم ومتابعة الحمالت
•تدريبات أخرى ،اذكرها

القسم التاسع :ما بعد الوباء
هل تغيرت طريقة عمل المؤسسة خالل فترة الجائحة؟

نعم

ال

هل تغ ّير تصميم شكل الفعاليات والبرامج الخاصة بمؤسستك خالل
الجائحة؟

نعم

ال
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