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الملخص

يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى مــدى توفــر معاييــر جــودة المواقــع االلكترونيــة الخاصــة بمواقــع
الفضائيــات الفلســطينية و تقديــم تقويــم لمعاييــر الجــودة التــي تعمــل بهــا المواقــع االلكترونيــة الخاصــة
بمواقــع الفضائيــات عامــة والفضائيــات الفلســطينية خاصــة .وذلــك عــن طريــق اســتخدام أســلوب مســح
وســائل اإلعــام أحــد أســاليب المنهــج الوصفــي  ،وقــد توصــل البحــث إلــى تبايــن تطبيــق معاييــر الجــودة
الخاصــة بمواقــع الفضائيــات فــي مواقــع الفضائيــات الفلســطينية اإللكترونيــة  ،ووجــود تطــور فــي لغــة
االتصــال البصــري الخاصــة بتصميــم تلــك المواقــع فــي مقابــل عــدم اســتفادة تلــك المواقــع مــن اإلمكانيــات
التقنيــة التــي توفرهــا شــبكة اإلنترنــت .
الكلمات المفتاحية :الفضائيات الفلسطينية  ،معايير الجودة ،المواقع اإللكترونية .

Quality standards in the Palestinian electronic satellite sites
Dr.. Mai Abdul Ghani
Faculty of Information - Benghazi University

Summary
The aim of this research is to identify the availability of quality standards for
the websites of the Palestinian TV channels and to provide an assessment of
the quality standards used by the websites of TV Channels web sites in general
and Palestinian TV channels in particular. Through the use of the method of
media survey method descriptive methods, and the research has reached the
difference in the application of quality standards for TV Channels sites in the
web sites of Palestinian TV Channels, and the development of language of visual
communication for the design of those sites in exchange for the lack of access to
those sites of the technical possibilities that is Provided by the Internet.

Keywords: Palestinian Satellite TV, Quality Standards, Websites, Satellite
TV Sites.
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مقدمة

فتحت شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) مجاالت متعددة و متنوعة لالتصال لم تكن موجودة سابقا
وذلك بفعل التطور الكمي و النوعي المتسارع لهده الشبكة و برامجها و في هذا اإلطار فإن تقنية اندماج
الوسائط المتعددة القائمة على الدمج بين مكونات العملية االتصالية هو التطور األبرز في هذا المجال
لمنحها المتلقي والقائم باالتصال خيارات متعددة في الممارسة اإلعالمية و متابعتها في بعدها االتصالي .
وبالتالــي شــكلت المواقــع اإللكترونيــة للقنــوات الفضائيــة منبــ ار جديــدا تمكنــت مــن خاللــه تلــك
القن ـوات مــن عــرض المحتــوى اإلعالمــي الخــاص بهــا بأســلوب تفاعلــي قــــــــــائم علــى تقنيــة الوســـائط
المتعــددة و ذلــك بغيــة زيــادة عــدد مشــاهدي تلــك القن ـوات و الوصــول إلــى أكبــر شــريحة منهــم.
ومــع التعــدد و التنــوع فــي المشــهد اإلعالمــي الفلســطيني تكتســب مواقــع الفضائيــات الفلســطنية
أهميــة خاصــة تتبــع مــن خصوصيــة القضيــة الفلســطينية مــن جهــة و كونهــا نموذجــا لتطبيــق الوســائط
المتعــددة بيــن وســيلتين اتصاليتيــن همــا الفضائيــات و اإلنترنــت بشــكل يعكــس الهويــة الفلســطنية داخليــا
و خارجيــا  .ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى وجــود معاييــر خاصــة بتصميــم وبنــاء المواقــع اإللكترونيــة لهــذه
الفضائيــات تضمــن جودتهــا وإيفــاء تلــك المواقــع للمتطلبــات األساســية التــي تلبــي حاجــة المســتفيدين
المختلفــة بمــا يعــزز قدرتهــا علــى المنافســة فــي ظــل التزايــد المضطــرد فــي أعــداد المواقــع اإللكترونيــة
الخاصــة بالفضائيــات العربيــة عامــة والفضائيــات الفلســطينية خاصــة حيــث تشــير دراســة لمجموعــة
أن ثلثــي الفضائيــات العربيــة لديهــا مواقــع إلكترونيــة (. )1
المرشــدين العــرب إلــى ّ
وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة
بالفضائيــات العربيــة عامــة والمواقــع اإللكترونيــة الفلســطينية خاصــة إال أن هنــاك نــدرة فــي الدراســات التي
تتنــاول المعاييــر الخاصــة بجــودة المواقــع اإللكترونيــة للفضائيــات الفلســطينية والتــي أصبحــت متطلبــا
أساســيا إلنجــاح أي مؤسســة و تقويمهــا و والســيما فيمــا يتعلــق بالفضائيــات ومــا تعتمــد عليــه مــن تقنيات
إليصــال برامجهــا إلــى أكبــر عــدد مــن المتلقيــن  .والتأثيــر بهــم – وذلــك بحســب علــم الباحثــة  -و قــد مثــل
ذلــك إشــكالية وموقفــا يحيــط بــه الغمــوض فــي ظــل نقــص الدراســات التــي تتنــاول هــذا الموضــوع مما فرض
التفكيــر فــي إجـراء دراســة علميــة تقــف علــى هــذا الغمــوض و تحــاول أن تقــدم تفســي ار علميــا لهدا الواقع .

مشكلة البحث

يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث فــي مــدى توافــر المعاييــر الخاصــة بالجــودة فــي مواقــع الفضائيــات
الفلســطينية علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة (اإلنترنــت) .

أهمية البحث

تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يتنــاول موضوعــا حديثــا بالنســبة لمواقــع القن ـوات الفضائيــة
الفلســطينية الســيما فيمــا يتعلــق بمعاييــر الجــودة فضــا عــن إمكانيــة االســتفادة مــن هــذه المعاييــر فــي
تحســين صــورة المواقــع الجديــدة وأداءهــا الخاصــة بالفضائيــات .
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أهداف البحث

يتمثل الهدف العام لهذا البحث في التعرف على معايير الجودة في المواقع اإللكترونية للقنوات
الفضائية و سيتم التحقق من هذا الهدف عن طريق-:
•معرفة مدى توفر معايير جودة المواقع اإللكترونية الخاصة بمواقع الفضائيات الفلسطينية.
•تقديــم تقويــم لمعاييــر الجــودة التــي تعمــل بهــا المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بمواقــع الفضائيــات
عامــة والفضائيــات الفلســطينية خاصــة.

تساؤالت البحث
•مــا معاييــر الجــودة التــي يجــب توافرهــا فــي مواقــع القنــوات الفضائيــة الفلســطينية علــى شــبكة
المعلومــات الدوليــة (اإلنترنــت)؟.
•مــا مــدى توفــر معاييــر الجــودة فــي المواقــع اإللكترونيــة للقنــوات الفضائيــة الفلســطينية علــى شــبكة
المعلومــات الدوليــة (اإلنترنت)؟.
•مــا أوجــه النقــص فــي معاييــر الجــودة فــي المواقــع اإللكترونيــة للقنــوات الفضائيــة الفلســطينية علــى
شــبكة المعلومــات الدوليــة (اإلنترنت)؟.

نوع البحث و منهجه و أدوات جمع البيانات
نوع البحث
يعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة التــي تســعى إلــى رصــد المعلومــات و البيانــات ذات العالقــة
بمعاييــر الجــودة فــي المــــــــــــواقع اإللـــــــــكترونية للفضــــــــائيات الفلســطينية و قيمتهــا العلميــة و الوظيفيــة
بهــدف تقديــم تفســير علمــي يمكننــا مــن الوصــول إلــى نتائــج منطقيــة .

منهج البحث
تســتخدم الدراســة المنهــج الوصفــي التفســيري لجمــع البيانــات و تحليلهــا و فــي إطــاره ســوف
يتــم اســتخدام أســلوب مســح وســائل اإلعــام و هــو نــوع مــن الدراســات التــي تســعى إلــى التعــرف
علــى شــخصية وســائل اإلعــام مــن الجوانــب الفنيــة و اإلنتاجيــة و التكنولوجيــة و مــدى
االســتفادة مــن هــذه الجوانــب فــي نشــر أو عــرض او إذاعــة المــواد اإلعالميــة المختلفــة (.)2
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أداة جمع البيانات
ثــم تصميــم اســتمارة تقويــم لمعاييــر الجــودة فــي المواقــع اإللكترونيــة للفضائيــات الفلســطينية  ،و
قــد تكونــت مــن ثالثــة أجـزاء – الجــزء األول يحتــوي علــى العناصــر المكونــة لمعيــار جــودة المحتــوى أمــا
الجــزء الثانــي فاحتــوى علــى العناصــر المكونــة لمعيــار جــودة التصميــم فيمــا اشــتمل الجــزء الثالــث علــى
العناصــر المكونــة لمعيــار جــودة ســهولة االســتعمال .

مجتمع البحث و العينة
يتكون مجتمع البحث من جميع مواقع اإلنترنت الخاصة بالفضائيات الفلسطينية التي تتوجه للشعب
الفلسطيني بشكل عام دون تخصيص منطقة جغرافية معينة  .وقد بلغ عددها بعد إجراء دراسة استطالعية
( )7مواقــع ،و نظـ ار لتركيــز الباحثــة علــى دراســة نمــوذج يخــص مواقــع القنـوات الفضائيــة الفلســطينية
ستتم زيادة هذه المواقع بشكل يومي على رأس كل ساعة في اليوم ،وذلك ضمن المدة المحددة لإلطار
الزمني للبحث .وهو ما يعني عمليا اتباع أسلوب الحصر الشامل لمجتمع البحث واالبتعاد عن العينة .
اإلطار الزماني للبحث تبدأ الدراسة التحليلية لمواقع الفضائيات الفلسطينية من 2017/10/1م الي
 2018/3/31م  ،و تم اختيار هذه المدة بحيث تواكب الدورة التلفزيونية لفصل الخريف لهذه الفضائيات .

التعريفات اإلجرائية

أوال  :تعريف مصطلحات الدراسة

الجودة-:

هي مدى مطابقة المواصفات للمتطلبات التي تلبى حاجات المستخدمين أو الزبائن للخدمة المقدمة .

الفضائيات الفلسطينية-:

هــي القنـوات الفضائيــة التــي تحمــل الهويــة الفلســطينية سـواء كانــت تبــث مــن داخــل فلســطين ام مــن
خارجهــا  ،والتــي تتوجــه للشــعب الفلســطيني دون تحديــد بقعــة جغرافيــة معينــة .

معايير الجودة-:

هــي مجموعــة الشــروط المنطقيــة علميــا و التــي يمكــن مــن خــال تطبيقاتهــا تقويــم مــدى مطابقــة
الخصائــص و المواصفــات التــي تم ّكــن الموقــع اإللكترونــي مــن أداء خدماتــه بشــكل كامــل .

ثانيا  -تعريف المصطلحات الواردة في استمارة التقويم الخاصة بمعايير الجودة
• الحداثــة  -:و يقصــد بــه مواكبــة المعلومــات للتطــورات فــي مجالهــا الموضوعــي بمعنــى تحديــث
البيانــات التــي قــد تتجــدد أو تتغيــر علــى فتــرات زمنيــة متباعــدة (.)3
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• المحتوى شامل لوظائف االتصال  -:أي ان المحتوى يشمل جميع وظائف االتصال وتنقسم إلى -:

 األخبار  -:األخبار التي تظهر على المواقع االلكترونية التي تتبع الفضائيات الفلسطينية .

 التقاريــر اإلخباريــة  -:هــي التقاريــر اإلخباريــة التــي تظهــر علــى المواقــع الفضائيــات و يعتمــد
التقريــر علــى المــادة اإلخباريــة التــي تخــدم فكــرة واحــدة بشــكل أعمــق مــن الخبــر (. )4
 التوجيــه والتثقيــف  -:وهــي تقديــم المعلومــات التــي تتضمــن شــروحا و تفســيرات للوقائــع بهــدف
تثقيــف الــرأي العــام و توجيهــه باتجــاه معيــن  ،وهــي تنقســم إلــى -:
 المقاالت  -:هي المقـــــــاالت الــــــــتي تظهر على المواقع اإللــــــــكترونية للفـــــــضائيات ويعتمد المقال
علــى طــرح فكــرة أو رؤيــة خاصــة لكاتبــه تجــاه أحــد القضايــا المختلفــة .
 الملفات -:هي طرح لموضوع أو قضية مختلفة من مختلف جوانبها باستخدام فنون صحفية مختلفة .

 الدراســات  -:هي طرح ألحد الموضوعات أو القضايا باســتخدام أحد المناهج البحثية العلمية .

 تحقيقــات  -:هــي معالجــة لمشــكلة أو قضيــة مــن كافــة جوانبهــا متضمنــة المزاوجــة بيــن اآلراء و
البيانات و المعلومات المرتبطة في تلك القضية بغية تقديم حل لها أو كشف عن أسبابها و مالبستها .

 اإلعــان -:هــو تقديــم المواقــع اإللكترونيــة إلعالنــات و يعتمــد اإلعــان علــى تقديــم ســلع أو أفــكار
أو خدمــات مقابــل أجــر مدفــوع .
 الترفيه -:ويــــــــعني تقديم الــــموقع لوظيفة الــــــــترفيه و التي تـــهدف إلى تسلية مستـــخدمي الموقع
و الترويــح عنهــم.
• تعــدد اللغــة و الثقافــة  :توفــر التصفــح بأكثــر مــن لغــة و مراعاتــه الختــاف ثقافــة المتصفحيــن بغــض
النظــر عــن الدولــة التــي ينتمــون إليهــا .
• التغطية -:و تعني شمول المحتوى للمعلومات التي ترتبط بالموضوعات المقدمة على الموقع .

• الســلطة الفكريــة :مــدى ثقــة المســتخدم بالمعلومــات الــواردة مــن حيــث توافــر العنــوان الفعلــي للقنــاة
علــى الموقــع و تحديــد اســم المؤلــف عنــد نشــر أيــة معلومــات عــن موضــوع معيــن .
• الجاذبيــة  :و هــي تحقيــق اإلبــداع و االبتــكار فــي تصميــم الموقــع اإللكترونــي  ،ويقصــد باالبتــكار هــو
االتيــان بالجديــد فــي تصميــم الموقــع اإللكترونــي  ،أمــا اإلبــداع فهــو أن يكــون التصميــم منفردا و متميزا.
• خصائص الوسائط المتعددة  :و يقصد بها خصائص ملفات الصورة و الفيديو و الصوت .

• بنيــة النــص  -:هــي خــواص النصــوص المســتخدمة فــي الموقــع مكونــة بذلــك الشــكل النهائــي
للنصــوص فــي الموقــع .
• السهولة :سهولة استخدام الموقع و إيجاد المعلومات و التصفح فيه.
جملة الباحث اإلعالمي
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• االعتماديــة  :مناســبة عنــوان الموقــع للموقــع و طبيعتــه و ســهوله تذكــره ،إضافــة إلــى تأميــن الموقــع
لجميــع الوظائــف الداعمــة للقنــاة الفضائيــة باســتمرار دون انقطــاع فــي أي وقــت مــن نهــار أو ليــل.
• الميزات التفاعلية  -:هي الخصائص أو األدوات التي تمكن مواقع الفضائيات الفلسطينية من تحقيق
التفاعل بين القائمين على تلك المواقع و مستخدميها من جهة و بين المستخدمين أنفسهم  ،وتنقسم إلى -:
 تفاعلية معلوماتية  :ويقصد بها باستخدام الوصالت التشعبية (الهيبرتكست) لربط المادة الخبرية
بغيرها من المواد اإلخبارية داخل الموقع و خاصية إحالة المســتخدم إلى روابط أخرى داخل النص.
 تفاعلية تواصلية  :وتشمل مشاركة النص في مواقع التواصل االجتماعي  ،مشاركة النص في
تطبيقات الهواتف الذكية ،التواصل واالتصال مع القائم باالتصال ،إضافة معلومات من قبل المستخدمين.
• األمــان و الخصوصيــة :وتعنــي الحصــول علــى ثقــة المســتخدمين مــن خــال أمــان العمليــات و
الخدمــات التــي يقدمــه والحفــاظ علــى خصوصيــة المعلومــات الشــخصية للمســتخدم.
• التكيف على وفق الحاجة :عملية تكيف محتوى الموقع بحسب رغبة مستخدم معين وحاجته.

اإلطار النظري للبحث
يستند هذا البحث على نظريتين هما -:

 -1نظرية التصميم التفاعلي-:
تــرى هــذه النظريــة أن الهــدف مــن التصميــم لتفاعلــي هــو خلــق تطبيقــات تم ّكــن المســتخدم مــن
الوصــول إلــى النتائــج و تحقيــق الفائــدة الموجــودة بأفضــل طريقــة و صــورة ممكنــة(.)5

-2تقنية قابلية االستخدام
وضــع جاكــوب نيلســن ( )Jakob Nielsenعشــرة مبــادئ يجــب أن يلتــزم بهــا مصممــو و مطــورو
المواقــع اإللكترونيــة و فقــا الحتياجــات كل موقــع  ،و يمكــن تلخيــص تلــك المبــادئ فيمــا يلــي -:
شفـــــــــافية النظــام  ،االنســــــــــجام بيــن النظــام و العالــم الحقيقــي للمســتفيد ،الثبــات و المعياريــة،
مــــــــرونة و كفــاءة المســتخدم ،منــع األخطــاء  ،اإلدراك بــدال مــن االســتدعاء ،نوعيــة المســتفيدين مــن
الموقــع ( المبتدئيــن و ذوى الخبــرة ) ،الجوانــب الجماليــة و تطــرف التصميــم  ،مســاعدة المســتفيد علــى
التشخيص و التغلب على المشكالت  ،المساعدة و التوثيق(. )6
و تأسيســا علــى مــا ســبق تــرى الباحثــة أن تحقيــق الجــودة فــي المواقــع اإللكترونيــة يجــب أن ينطلــق
مــن ضمــان توافــر المواصفــات التــي تضمــن تحقيــق مــا يلــي -:
•تحقيــق جماليــة التصميــم كــون المواقــع اإللكترونيــة هــي أحــد مكونــات االتصــال البصــري.
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•تحقيق السهولة للمستخدم في الوصول للموقع .
•تحقيــق القيمــة الوظيفيــة و ذلــك مــن خــال االســتفادة المثلــى مــن الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة
بالمواقــع اإلعالميــة عامــة وتلــك المرتبطــة بمواقــع للفضائيــات خاصــة.

نتائج الدراسة

السلطة الفكرية
معيار جودة المحتوى

موقع فضائية
تلفزيون فلسطين

موقع فضائية
األقصى

موقع فضائية
القدس

موقع فضائية
فلسطين اليوم

موقع فضائية
الفلسطينية

موقع فضائية
النجاح

موقع فضائية

ك
حداثة المعلومات
المحتوى من حيث صلته
بالوسيلة
معلومات عن
المحتوى من
برامج القناة
حيث دعمة
اسلوب بث
للوسيلة
البرامج
المحتوى متنوع وسائطيا
االخبار
المحتوى
التوجيه
شامل
والثقيف
لوظائف
االعالن
االتصال
الترفيه
تعدد اللغة والثقافة
التغطية
الدقة

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
75.0 78 62.07 72 75.35 84 56.67 68

هنا القدس

جــدول ( )1يبيــن مــدى توافــر معيــار جــودة المحتــوى فــي المواقــع اإللكترونية الفضائيات الفلســطينية

%
ك
%
ك
%
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6

61 5.00
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0 0.00

0.00

53 9.05 19
1 0.00
0
23 46.67 28
23 22.22 20
45 78.67 118
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5.17 3 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1.79
44.83 26 45.00 27 43.11 25 48.08 25 44.83 26 41.07
35.63 31 28.89 26 26.44
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98.62143 87.33 131 77.24 23 70.77 92 82.76 120 68.57

96 37.78

40.23 70 33.89 61 45.40 112 47.44 74 45.40 79 45.24

68

35.14591 28.89 501 35.73 79 54.24 818 49.35 830 44.89 729 42.18 734

تظهر بيانات الجدول ()1اآلتي:ـ
أ .حافــظ موقعــا فضائيــة (األقصــى) و( فلســطين اليــوم) علــى مســتوى متقــارب مــن حيــث قيامهــا بتحديث
المــادة اإلخباريــة و البرامجيــة علــى موقعهــا .فيمــا تراجــع موقــع قنــاة النجــاح عــن قيامــه بالتحديــث
وقــد يرجــع الـــــــــــــــسبب فــي ذلــك إلــى كــون مـــــــــــوقعي فــــــــــــضائيتا (األقصــى) و (فلســطين اليــوم) يتبعان
مؤسســتين إعالميتيــن  ،بينمــا موقــع فضائيــة (النجــاح ) يتبــع مؤسســة تعليميــة هــي جامعــة النجــاح.
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ب .يتفــوق موقــع فضائيــة ( تلفزيــون فلســطين) مــن حيــث قيامــه بالتعريــف بالقنــاة وتقديمــه معلومــات
عنهــا فــي حيــن تحصلــت جميــع مواقــع القنــوات االخــرى علــى نســب متدنيــة فــي هــذا المبــدأ وقــد يعــود
الســبب فــي ذلــك إلــى كــون موقــع قنــاة تلفزيــون فلســطين يتبــع قنــاة حكوميــة معروفــة حيــن باقــي
المواقــع تتبــع فضائيــات حزبيــة أو شــبه حزبيــة باســتثناء موقــع فضائيــة (النجــاح) وهــو مــا يمكــن أن
يفســر علــى أن هــذه المواقــع تعتمــد علــى اســم القنــاة الفضائيــة فــي التعريــف بهــا .
ت .تدعــم معظــم مواقــع القنــوات الفضائيــة الفلســطينية الوســيلة اإلعالميــة التابعــة لهــا وذلــك مــن خــال
توفيــر معلومــات عــن برامــج القنــاه وجــــــــــــدول عــرض باســتثناء مــــــــوقعي قنــاة (النجــاح) و قنــاة (هنــا
القــدس) اللتيــن حصلتــا علــى نســب متدنيــة فــي هــذا المبــدأ.
ث .تؤمن معظم مواقع القنوات الفضائية مشاهدة البث الحي لبرامجها وهو ما يتفق مع دراسة( المتولي)
حول المواقع اإللكترونية للفضائيات العربية والصحف اإللكترونية والمواقع اإلخبارية والتي توصلت
إلى أن المواقع اإللكترونية للفضائية تقدم خدمة البث الحي لبرامجها ( ، )7فيما توفر بعض المواقع
خدمة األرشيف للبرامج كمواقع فضائيات (فلسطين) و(فلسطين اليوم ) و (النجاح) و (هنا القدس).

•المحتوى شامل لوظائف االتصال

أ .حافــظ كال مــن موقعــي فضائيــة (القــدس و فلســطين اليــوم ) علــى تفوقهمــا مــن حيث الشــمول لمختلف
أنواع األخبار السياســية و االقتصادية و االجتماعية وقد يرجع ذلك لكونها تبثان من خارج فلســطين.
طبــق موقــع فضائيــة (فلســطين اليــوم) مبــدأ التوجيــه والتثقيــف بشــكل كامــل يليــه موقــع قنــاة
بّ .
األقصــى وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى كــون الموقعيــن يتبعــان لقنــوات فضائيــة حزبيــة فيمــا تراجــع
تطبيــق هــذ المبــدأ فــي مواقــع القنــوات األخــرى .
ت .اإلعــان  :تراجــع معظــم مواقــع القنــوات الفضائيــة الفلســطينية فــي تطبيــق هــذ المبــدأ وهــو مــا يشــير
إلــى أن هــذه المواقــع تعتمــد علــى المؤسســات التابعــة لهــا فيمــا يخــص التمويــل .
ث .-الترفيــه  :ســجلت مواقــع القنــوات الفضائيــة نســباً متدنيــة فــي هــذ المبــدأ و قــد يرجــع الســبب فــي
ذلــك إلــى الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها شــعب فلســطين و المتمثلــة فــي االحتــال والحصــار.
 −فشــلت جميــع القنــوات الفضائيــة فــي تطبيــق مبــدأ تعــدد اللغــة و الثقافــة وهــو مــا يشــير إلــى تبعيــة
هــذه المواقــع لقنــوات فضائيــة تتوجــه باألســاس للمواطــن الفلســطيني بشــكل خــاص و العربــي بشــكل
عــام و عــدم رغبتهــا فــي التوجــه للمواطــن الغربــي .
 −تتصــدر موقــع فضائيــة (هنــا القــدس) بتطبيــق مبــدأ الدقــة  ،وبشــكل عــام يمكننــا القــول أن معظــم
مواقــع القنــوات الفضائيــة حققــت نســباً مرتفعــة فــي تطبيــق هــذ الموقــع.
 −جــاء موقــع فضائيــة (فلســطين اليــوم ) فــي المركــز األول مــن حيــث تطبيــق مبــدأ الســلطة الفكريــة
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فيمــا تســاوى كل مــن موقــع فضائيــة (األقصــى) و (القــدس) و (الفلســطينية) فــي تطبيــق هــذا المبــدأ
وذلــك بنســبة  %45لــكل واحــد منهــم.
 −يأتــي موقــع فضائيــة (فلســطين اليــوم) فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث توافــر معيــار الجــودة فــي
المحتــوى وذلــك بنســبة  %54.24يليــه موقــع قنــاة القــدس بنســبة  %49.35و ترجــع الباحثــة هــذه
النتيجــة إلــى كــون الفضائيتيــن تبثــان مــن خــارج فلســطين األمــر الــذي قــد يكــون لــه الــدور فــي توافــر
إمكانيــات جــودة المحتــوى فيهــا.
 −تتقارب كل من نسبة جودة المحتوى كل من فضائية األقصى وفضائية تلفزيون فلسطين  ،وربما يرجع
الســبب في ذلك كون القناتين تمثل كل منها الســلطة الحاكمة في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة.
جــدول ( )2يبيــن مــدى توافــر معيــار جــودة التصميــم فــي المواقــع اإللكترونيــة للفضائيات الفلســطينية
معيار جودة
التصميم

موقع فضائية موقع فضائية موقع فضائية موقع فضائية موقع فضائية موقع فضائية موقع فضائية
هنا القدس
النجاح
فلسطين اليوم الفلسطينية
القدس
األقصى
تلفزيون
فلسطين
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

الجاذبية واالبتكار 23
88
المالءمة

4 76.67
65 58.67

3 6.90
2 14.29
62 77.93 113 46.43

1 11.54
75 47.69

0 13.45
88 51.72

13.79 4 0.00
56.55 82 58.67

50

40 83.34

52 71.43

23 89.66

42 44.23

54 72.42

96.55 56 90.00

80 58.00

89 57.14

76 61.38

80 58.46

91 55.17

58.62 85 60.67

اللون

مواصفات الوسائط 87
المتعددة
84 91.67 110
النص
معيار جودة
التصميم

97 86.21 100 75.00

1 88.79 103 93.27

88.79 103 13.45

66.94 330 56.22 344 61.05 301 59.05 261 72.21 356 57.35 273 70.19 358

تظهــر بيانــات الجــدول ( )2والخــاص بمعيــار جــوده التصميــم النتائــج التالية -:

•حقــق موقــع فضائيــة (تلفزيــون فلســطين) المرتبــة األولــى مــن حيــث االبتــكار فــي التصميــم بنســبة
بلغــت %76.67فيمــا ســجلت باقــي المواقــع عينــة الدراســة نســباَ متدنيــة فــي هــذا المؤشــر ,وقــد
يعــود ذلــك إلــى كــون هــذا الموقــع االول فــي تأسســيه مقارنــة بباقــي المواقــع ،إضافــة إلــى كونــه
موقعـاَ الكترونيـاَ يتبــع التلفزيــون الرســمي الــذي تمتلكــه الســلطة الفلســطينية.

•تصــدر موقــع فضائيــة (القــدس) مواقــع القنــوات االخــرى مــن حيــث المالءمــة والتــي تشــمل علــى
مالءمــة الصــور والوظائــف المســتخدمة لنــوع الخدمــة التــي يقدمهــا الموقــع وقــد يرجــع ذلــك إلــى
كــون الموقــع يتبــع قنــاة تبــث مــن خــارج فلســطين
•اهتمــت معظــم مواقــع الدراســة باســتخدام األلــوان الفاتحــة كأرضيــات وعــدم تعــدد األلــوان للنصوص
داخــل الصفحــة وهــو مــا يتفــق مــع دراســة (تربــان – لبــد) التــي توصلــت إلــى أن معظــم اســتخدام
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األلــوان فــي المواقــع اإلخباريــة الفلســطينية جــاء فــي األرضيــات ولــم يتــم اســتخدامها فــي
النصــوص إال بنســب متدنيــة لــم يتجــاوز .)8(%10

•حظــى اســتخدام العنصــر الخــاص بمواصفــات الوســائط المتعــددة بنســب عاليــة فــي جميــع مواقــع
الفضائيــات موضــع التحليــل وهــو مــا يتفــق مــع دراســة (تربــان  -لبــد) ( )9و(قشــور –بشــير )
( -)10واللتيــن توصلتــا إلــى اســتخدام تلــك الوســائط بنســب عاليــة فــي كل مــن المواقــع اإللكترونية
اإلخباريــة الفلســطينية و المواقــع اإللكترونيــة التابعــة ل (بــي بــي ســي و ســي إن إن) بنســب عاليــة.
•تــم تطبيــق العنصــر الخــاص بمواصفــات النــص بشــكل جيــد فــي معظــم مواقــع الفضائيــات موضــع
الدراســة باســتثناء موقــع فضائيــة (النجــاح) ويمكــن إرجــاع الســبب فــي ذلــك إلــى حداثــة ظهــور تلــك
الفضائيــة و الموقــع الخــاص بهــا مقارنــة ببقيــة فضائيــات الدراســة.
•أحتــل موقــع فضائيــة (القــدس) أعلــى نســبة فــي تطبيــق معيــار جــودة التصميــم وذلــك بنســبة
 %72.21وهــو مــا يشــير الــي مراعــاة الموقــع لألســس العمليــة فــي التصميــم.

موقع فضائية األقصى

موقع فضائية القدس

موقع فضائية فلسطين اليوم

موقع فضائية الفلسطينية

موقع فضائية

ك%
السهولة
االعتمادية

النجاح

موقع فضائية تلفزيون فلسطين
ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

موقع فضائية هنا القدس

جــدول ( )3يبيــن مــدى توافــر معيــار جــودة ســهولة التعامــل فــي المواقــع اإللكترونيــة للفضائيات الفلســطينية

%

43.10 50 51.67 62 53.10 58 65.39 68 60.35 70 52.68 59 60.0 72
50.34 73 50.67 76 26.44 77 62.31 81 62.07 90 53.57 75 54.67 82

التفاعلية المعلوماتية 56.32 49 31.11 28 12.07 23 35.90 28 55.17 48 47.62 40 33.33 30
الميزات التفاعلية
التفاعلية التواصلية

المشاركة في
مواقع التواصل
المشاركة في
12
تطبيقات الهواتف
التواصل
46
واالتصال
إضافة معلومات 1
0
األمان والخصوصية
تكيف المحتوى وفق
0
الحاجة
معيار سهولة التعامل 274

46.55 27 48.34 29 48.28 26 44.23 23 48.28 28 44.65 25 50.00 30
7 48.08 25 44.83 26 33.93 19 20.00

17.24 10 20.00 12 0.24

44.83 26 51.67 31 22.28 28 48.08 25 48.28 28 42.86 24 76.67
0.83
0.00

4
3

3.57
5.36

1 18.10 21
0 0.00 0

0.96
0.00

0
0

18.10 21 19.17 23 0.00
0.00 0 0.00 0 0.00

0.00

2

7.14

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0

40.59 256 37.20 279 33.66 219 38.66 251 42.90 311 35.86 113 36.35

جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 42

42

معاييــر الجــودة فــي مواقــع الفضائيــات الفلســطينية اإللكترونيــة

د .مــي عبــد الغنــي

تشير بيانات الجدول رقم ( )3إلى ما يأتي-:
•تتفــق معظــم مواقــع القنــوات الفضائيــة فــي تطبيــق ســهولة اســتخدام و ايجــاد المعلومــات و التصفــح
فيــه وهومــا يتفــق مــع نتائــج الدراســة التــي أجرأهــا كل من(قشــور وبشــير) حــول موقعــي (بــي بــي
ســي) و ) ســي ســي إن إن) ()11
•طبقــت مواقــع القنــوات الفضائيــة الفلســطينية مبــدأ االعتماديــة بنســب متفاوتــة حيــث تســاوت
النســبة التــي تحصــل عليهــا موقعــي فضائيتــا (القــدس و فلســطين اليــوم) وهــي  %62فيمــا تقاربــت
النســبة التــي تحصلــت عليهــا مواقــع القنــوات الفضائيــة التــي تبــث مــن الداخــل الفلســطيني (تلفزيون
فلســطين ،األقصــى  ،النجــاح ،هنــا القــدس).
•فيما يتعلق بمبدأ الميزات التفاعلية داخل الموقع فتم تطبيقه داخل مواقع هذه الفضائيات كما يلي:ـ
أ .اختلفــت مواقــع الفضائيــات موضــع التحليــل فــي تطبيــق مبــدأ التفاعليــة المعلوماتيــة حيــث تقاربــت
النســب التــي حققهــا كل مــن موقــع فضائيــة ( تلفزيــون فلســطين) و موقــع فضائيــة (القــدس) و موقــع
فضائيــة (هنــا القــدس) فيمــا حصلــت كل مــن موقــع فضائيــة (النجــاح) و( الفلســطينية ) و( فلســطين
اليــوم) علــى نســب متدنيــة فــي هــذ المجــال وتبايــن هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن (قشــور وبشــير)
حــول موقعــي فضائيتــا (بــي بــي ســي و ســي إن إن) اللتيــن تضمنتــا روابــط تشــعيبه لربــط المــادة
الخبريــة بغيرهــا مــن الــــــــمواد و تمـــــــــــيز تلــك الروابــط و وضوحهــا (.)12
ب .اســتخدمت مواقــع الفضائيــات الفلســطينية خاصيــه المشــاركة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي
(فيــس بــوك و توتيــر) وهــي بذلــك تتفــق مــع نتائــج دراســة(تربان و لبــد)( )13ودراسة(بشــير
وقشــور)( )14والتــي توصلــت إلــى أن كل مــن المواقــع اإلخباريــة الفلســطينية ومواقــع قناتــي (بــي بــي
ســي و ســي إن إن ) لهــا حســابات فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي .
ج .يتبايــن تطبيــق بنــد مشــاركة الموقــع فــي تطبيقــات الهواتــف الذكيــة وقــد يعــود ذلــك الختــاف
اإلمكانــات الماديــة و التقنيــة التــي يتمتــع بهــا موقــع كل فضائيــة ولكــن بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن
هــذه المواقــع تواكــب التطبيقــات الحديثــة.
د .حققــت معظــم القنــوات الفضائيــة خدمــة البريــد اإللكترونــي للتواصــل مــع القائــم باالتصــال فــي الموقــع
وإن كانــت تجربــة الباحثــة تؤكــد عــدم فعاليــة هــذ البريــد كمــا الحظــت الباحثــة إغفــال جميــع مواقــع
الفضائيــات الفلســطينية لوجــود بريــد إلكترونــي مــع محــرر المــادة اإلعالميــة داخــل الموقــع .
ه .حققــت معظــم المواقــع نســبا متدنيــة فــي تطبيــق مبــدأ وجــود ســاحات للمواقــع وتختلــف هــذه النتيجــة
مــع التــي توصــل إليهــا (الميتمــي و ســعدان) والتــي أشــارت إلــى تقديــم معظــم مواقــع القنــوات التلفزيونية
الخليجيــة خدمــة المنتديــات و المدونــات باســتثناء موقــع تلفزيــون ُعمــان ( )15كمــا ال تتفــق هــذه
النتيجــة مــع النتـــــــــــــائج التــي توصلــت إليهــا دراســـــة فـــارس الخطــاب و التــي أجراهــا حــول موقــع
العربيــة نــت فــي عــام 2007م والتــي خلصــت إلــى توفــر منتديــات للنقــاش فــي الموقــع المذكــور(.)16
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وتعــزو الباحثــة هــذا التبايــن إلــى :الفــارق الكبيــر فــي اإلمكانــات الماديــة التــي تمتلكهــا المواقــع
اإللكترونيــة التابعــة للفضائيــات الفلســطينية مقارنــة بمواقــع القنـوات التلفزيونيــة الخليجيــة موقــع قنــاة
(العربيــة)  ،فضـاً عــن اعتمــاد الجمهــور الفلســطيني سـواء فــي الداخــل الفلســطيني أو فــي الشــتات علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي بوصفهــا وســيلة مــن وســائل االتصــال والتواصــل مــع  %75بنســبة وذلــك
بحســب تقريــر وســائل التواصــل االجتماعــي والرقمــي فــي فلســطين لعــام 2017م(.)17
•تراجعــت جميــع مواقــع الفضائيــات الفلســطينية فــي تطبيــق مبــدأ األمــان والخصوصيــة باســتثناء
موقــع فضائيــة (األقصــى) حيــث لــم تتجــاوز نســبة تطبيقــه فــي ذلــك الموقــع .%7.14

•فشــلت جميــع مواقــع الفضائيــات موضــع التحليــل فــي تطبيــق مبــدأ التكيــف وفــق الحاجــة وهومــا
يختلــف مــع دراســة (قشــور وبشــير) التــي توصلــت إلــى توفيــر موقــع الـــ بــي بــي ســي عربــي
إمكانيــة الوصــول وتكييــف المحتــوى لــذوي االحتياجــات الخاصــة(.)18

•تصــدر موقــع فضائيــة (القــدس) مواقــع الفضائيــات األخــرى االخــرى مــن حيــث توافــر معيــار
ســهولة التعامــل وذلــك بنســبة  %42.90يليــه موقــع فضائيــة (فلســطين اليــوم ) بنســبة %38.62
وهــو مــا يشــير إلــى اإلمكانــات التقنيــة التــي يمتلكهــا موقــع الفضائيتيــن اللتيــن تبثــان مــن خــارج
فلســطين وهــو مــا يتفــق مــع النتائــج التــي توصلنــا إليهــا فــي نتائــج الجــدول رقــم ()2
•تتقــارب نســب توفــر معيــار جــوده ســهولة التعامــل فــي كل مــن موقعــي (فضائيــة تلفزيــون فلســطين
وفضائيــة األقصــى) مــن حيــث توافــر معيــار جــوده ســهولة التعامــل.
الجــدول ( )4يبيــن مــدى توافــر معاييــر الجــودة فــي المواقــع اإللكترونيــة للفضائيات الفلســطينية

موقع فضائية موقع فضائية موقع فضائية موقع فضائية موقع فضائية موقع فضائية موقع فضائية
هنا القدس
النجاح
فلسطين اليوم الفلسطينية
القدس
االقصى
فلسطين
%
ك
ك %
ك %
ك %
ك %
ك %
ك %

معيار جودة
المحتوى
معيار جودة
66.64 330 67.45 344 61.05 301 59.05 261 72.21 356 57.35 273 11.39 385
التصميم
معيار
35.31 256 37.20 279 30.21 219 38.62 251 42.90 311 35.86 251 53 .36 256
سهولة
التعامل
معايير الجودة
بشكل كلي

13366

45.53

1253

44.75

1497

51.62

1330

51.15

1121

38.66

1124

37.47

1117

40.59

35.14 591 28.79 501 35.73 601 54.24 818 49.35 830 44.89 729 42.18 734

تشــير بيانــات الجــدول رقــم ( )4والخاصــة باســتخدام معاييــر الجــودة فــي مواقــع الفضائيــات
الفلســطينية إلــى مــا يلــي -:
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د .مــي عبــد الغنــي

1تقــارب كال مــن موقــع فضائيــة (القــدس) و (فلســطين اليــوم ) فــي تطبيــق معاييــر الجــودة بشــكل
كلــي حيــث بلغــت نســبة تطبيقهــا لمعاييــر الجــودة  %51.62و  %51.51كال علــى التوالــي وقــد
يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى امتالكهــا مقومــات تقنيــة وبشــرية كبيــرة كونهــا تبثــان خــارج فلســطين.
2علــى الرغــم مــن تقــارب موقعــي فضائيــة (القــدس) و فضائيــة (فلســطين اليــوم) فــي تطبيــق معاييــر
الجــودة بشــكل كلــي إالّ أنهمــا يختلفــان فــي تحقيــق معاييــر الجــودة بشــكل جزئــي حيــث يحقــق موقــع
فضائيــة (القــدس) المرتبــة األولــى فــي تطبيــق معيــار جــودة التصميــم فيمــا يحتــل موقــع فضائيــة
(فلســطين اليــوم )المرتبــة األولــى فــي تطبيــق معيــار جــودة المحتــوى وقــد يعــود ذلــك الختــاف
القائميــن عــل هذيــن الموقعيــن.
3فــي المرتبــة الثانيــة جــاء كل مــن موقــع فضائيــة (تلفزيــون فلســطين) وموقــع فضائيــة ( قنــاة
األقصــى) بنســب متقاربــة حيــث بلغــت نســبة تطبيــق موقــع فضائيــة (تلفزيــون فلســطين) لمعاييــر
الجــودة بشــكل كلــي بنســبه  %45.53بينمــا جــاء تطبيــق موقــع فضائيــة (األقصــى) لتلــك المعاييــر
بشــكل كلــي بنســبة  %44.53وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة المتقاربــة ألن كال الموقعيــن يمثــان
الســلطة التنفيذيــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .
4فــي المراتــب األخيــرة جــاء كل مــن موقــع فضائيــة (النجــاح) وموقــع فضائيــة (الفلســطينية) مــن
حيــث تطبيقهــا لمعاييــر الجــودة وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك لحداثــة انطــاق البــث الفضائــي لتلــك
القناتيــن مقارنــة بالقنــوات الفضائيــة عينــة الدراســة.

النتائج

 .1تتبايــن مواقــع الفضائيــات الفلســطينية فــي تطبيــق معاييــر الجــودة الخاصــة بالمواقــع اإللكترونيــة
للفضائيــات ويرجــع ذلــك لعــدة اســباب مــن أبرزهــا -:
1 .1اختالف التوجهات الفكرية والسياسية للقائمين باالتصال.

2 .2اإلمكانيات المادية المتدنية لتلك الفضائيات والتي تنعكس على المواقع التابعة لها.

3 .3التوزيع الجغرافي ألماكن بث هذه الفضائيات والمواقع التابعة لها.

4 .4تتسم مواقع الفضائيات والمواقع التابعة لها.

5 .5تتســم مواقــع الفضائيــات الفلســطينية بأنهــا واجهــات إلكترونيــة للقنــوات الفضائيــة – فرضتــه
ظــروف التكنولوجيــا الحديثــة حيــث لــم تحــاول االســتفادة مــن اإلمكانيــات التــي تتيحهــا شــبكة
اإلنترنــت فــي تعزيــز جــودة المحتــوى  ،ومــن أبــرز الشــواهد علــى ذلــك مــا يأتــي-:

6 .6غلبة المحتوى اإلخباري على تلك المواقع مقابل ضعف المحتوى التثقيفي في تلك المواقع.
7 .7عدم مخاطبة العالم الخارجي واالكتفاء بالجمهور الفلسطيني والعربي.

8 .8عــدم االســتثمار األمثــل للميــزات التفاعليــة التــي يوفرهــا اإلنترنــت حيــث ال يوجــد تفاعــل بيــن
مســتخدمي الموقــع والقائــم باالتصــال أو بيــن المســتخدمين أنفســهم.

9 .9يوجــد تطــور فــي لغــة االتصــال البصــري الخــاص بمواقــع الفضائيــات الفلســطينية حيــث كان معيــار
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 42

45

معاييــر الجــودة فــي مواقــع الفضائيــات الفلســطينية اإللكترونيــة

د .مــي عبــد الغنــي

جــودة التصميــم هــو األعلــى تطبيقــا فــي مواقــع تلــك الفضائيــات.

1010تعانــي مواقــع الفضائيــات الفلســطينية مــن ضعــف اإلمكانــات التقنيــة وهــو مــا انعكــس فــي انخفــاض
تطبيــق معيــار جــودة ســهولة التعامــل مقارنــة بباقــي معاييــر الجــودة األخــرى.

التوصيات

1 .1االهتمــام بتطبيــق معاييــر الجــودة الخاصــة بمواقــع الفضائيــات فــي مواقــع الفضائيــات الفلســطينية
وخاصــة معيــاري جــودة المحتــوى  ،ومعيــار ســهولة التعامــل .
2 .2االفادة المثلى من اإلمكانيات التقنية التي توفرها شبكة اإلنترنت .
3 .3إكســاب مواقــع الفضائيــات الفلســطينية هويــة بصريــة وجماليــة مميــزة وذلــك عــن طريــق تطويــر
لغــة االتصــال البصــري الخاصــة بتصميــم مواقــع تلــك الفضائيــات .

المراجع والمصادر
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