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راَسةِ   ُمَلخَُّص الدِ 
مدى على التعرِف إلى الدراسة لصحافة    تهدف الفلسطينية  اإلخبارية  المواقع  توظيف 

المجتمعية  المشكالت  معالجة  في  اهتمامالحلول  ومدى التيها، المشكالت أنواع ورصد بها،
الت الحلول وأنواع الجغرافي، ونطاقها ومصادرها، عليها، وضوحركزت ومدى تطرحها، ،هاي

،واألشكالومالئمتهاللتطبيق،ومواطنالتركيزفيالسردالتحريري،وأساليباإلقناعالمستخدمة
بحلةيفحصلا ارتباطهما ومدى وتعليقاتها، وصورها عناوينها، وأنواع عرضها، في المستخدمة

وعناصر فيتدعيمهاالمشكلة، بينها واالختالف الشبه وأوجه فيصحافتوظيف، الحلول ة
معالجةالمشكالتالمجتمعية،وتعدهذهالدراسةمنالبحوثالوصفيةالتياستخدمتمنهجي:
خالله ومن المتبادلة العالقات ومنهج المضمون، تحليل أسلوب إطاره وفي المسحية الدراسات

المضمون، تحليل استمارة باستخدام المنهجية، المقارنة المأسلوب غير واعتمدت،قننةوالمقابلة
موقعوكالةفلسطيناليوماإلخبارية،عينةالدراسةفهيأمااسةعلىنظريةترتيباألولويات،الدر

،وتمثلتالعينةالزمنيةفيلألنباءوموقعوكالةالصحافةالفلسطينية)صفا(،وموقعوكالةوطن
بينالفترة شهور،30/4/2020وحتى1/1/2020ما أربعة "أسلوبلباحثاواستخدمبواقع

أبرزها:نتائجعدة،منوخلصتالدراسة،  (موضوعًاصحفيا127ً)بواقعالحصرالشامل"،
(تككرارًا،48%(بواقكع)37.8المرتبكةاألولكىبنسكبة)بالمشككالت"الصكحيةوالبيةيكة"جاءت .1

(تكرارًا.24%(بواقع)18.9تلتهاالمشكالت"االقتصادية"فيالمرتبةالثانيةبنسبة)
%(بواقكككع20.5فكككيالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)وجاءتكككاسكككاوتالحلكككول"االجتماعيكككة"و"التقنيكككة"ت .2

(20%(بواقكع)15.7بنسكبة)الثالثكة(تكرارًا،تلتهاالحلولالتعليميةوالثقافيةفيالمرتبة26)
 تكرارًا.

يفكككو،%(46.5فكككيالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)الحلكككولحلكككتفةكككة"المواطنكككون"كرحكككدىمصكككادر .3
.%(17.3الخبراءوالمختصونبنسبة)ثم%(18.1المرتبةالثانيةالمؤسساتاألهليةبنسبة)

 وبناًء على تلك النتائج، خلصت الدراسة إلى توصيات عدة، أهمها:
الحلول،بين .1 اهتمامًاخاصًابموضوعاتصحافة الفلسطينية المواقعاإلخبارية أْنتولي غي

 اإليجابيعلىالمجتمع.اوأثرهتها،رهاومحدداتها،نظرًاألهمييزيادةعددها،وااللتزامبمعايب
الحلولضرورة .2 والسياسية،اهتمامصحافة االجتماعية، مثل: األخرى المجتمعية بالمشكالت

 والفكرية،والدينية،واألمنية،إلىجانباهتمامهابالمشكالتالصحية،واالقتصادية،والتقنية.
عم .3 وورش تدريب دورات اإلخباريةلتنظيم المواقع في العاملين للصحفيين مركزة

ودمجهافيخططأقساماإلعالمفيفلسطين.الفلسطينيةتتعلقبصحافةالحلول،
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Abstract 

The study aims at identifying the extent to which Employing Palestinian news 

websites for Solutions Journalism in addressing societal problems, and the extent of 

its interest in them, as well as tracing the types of problems it focused on, its sources, 

geographical scope, the types of solutions they pose, its clarity, suitability for 

application, and the focus points in the editorial narrative. The study also aims at 

identifying the methods of persuasion used by the websites of the study, the 

journalistic forms used in its presentation, the types of its titles, photos and 

comments, the extent to which it relates to solving the problem, elements of its 

support, and the similarities and differences between them in employing for 

Solutions Journalism for addressing societal problems. This is a survey study in 

which framework, the content analysis method, and the mutual relations approach 

were used. Through the mutual relations approach, the method of systematic 

comparison was also used by using the content analysis form and The unstructured 

interview. The study relied on the theory of prioritization. The sample of the study 

consisted of the website of Palestine Today News Agency, the website of the 

Palestinian Press Agency (Safa), and the website of Watan News Agency. The time 

sample was from January 1, 2020 to April 30, 2020, four months, using the 

"complete census method;" (127) journalistic topics. 

The most important findings of the study: 

1. "Health and environmental" problems ranked first with a percentage of (37.8%) 

and (48) recurrences, followed by "economic" problems in the second place with 

a percentage of (18.9%) and (24) recurrences. 

2. “Social” and “technical” solutions were equal and had the first place with a 

percentage of (20.5%) and (26) recurrences, followed by educational and cultural 

solutions in the second place with a percentage of (15.7%) and (20) recurrences. 

3. The “citizens” category as one of the sources of solutions ranked first with a 

percentage of (46.5%), and civil institutions had the second place with a 

percentage of (18.1%), then experts and specialists with a percentage of (17.3%). 

The most important recommendations of the study: 

1. Palestinian news sites should pay special attention to of Solutions Journalism 

Topics, by increasing their number, and conforming to their standards and 

determinants, given their importance and positive impact on society. 

2. There is a need for Solutions Journalism to pay attention to other society problems 

such as: social, political, intellectual, religious, and security problems, in 

addition to its interest in health, economic, and technical problems. 

3. Organizing training courses and focused workshops for journalists working in 

Palestinian news websites related to Solutions   journalism, and integrating it 

into the plans of the journalism departments in Palestine. 
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 مفليَسالمرُءيولُدعالككككككككككككككككككماًتعل 

 َوَلْيَسأخوِعْلٍمَكَمْنُهَوَجكاِهلُ

َكِبيرَ  اْلَقْوِماَلعكككككككككككْلَمِعككككْنَدهُوإن 

 َصغيٌرإذااْلَتف ْتَعَليِهالجحافلُ

َصغيَرالَقوِمإْنكاَنَعاِلمكاً  وإن 

ْتإليككككِهالمَحافككككككككككككككِكلُ َكبيٌرإَذاُرد 





اِفعي ِ ُمَحمَّ                                                           ُد ْبُن ِإْدريَس الش 



 

 ح

 اإلهداء

  ِطبِِّ العاَلميَن، َونوِر الر ْحَمِة،  َنبيِّ ِإَلى اأُلم َة، َوَنَصَح اأَلَماَنَة، َوَأد ى َساَلَة، الرِِّ َبل غ من إلى
محمد )ملسو هيلع هللا ىلص(. ناداْلُقُلوِبَوَدَوائَها،َوَعاِفَيِةاأَلْبَداِنَوِشَفائَها،َوُنوُراأَلْبَصاِرَوِضَياِئهاسي

 إلىبؤرةالنورالتيعبرتبينحواألمل،إلىالذياتسعقلبهليحتويحلميحينضاقت
عيناه وحنِّت شوقًا قلبه تفطِّر لطالما الذي إلى ألجلي، الِصعاب فروِّض الدنيا، فيه
ليرسم الدرب حلكة في سار من إلى )الماجستير(، شهادة متقلِّدًا رؤيتي إلى الوضاءتان

لنوروالصفاءفيقلبي،إلىمنكد ألجلأننعيشحياةكريمةفيبيتكريم،وفيامعاني
نافع،إلى) ياأبِتجزءًامنطموحيوهدفًاوالدي العزيز أحضانعلم (لقدكانإرضاؤك

رضيتعني؟! لسيريفيطريقالعلموالعمل،وقدأرضانيهللافيَكياأبِتفهالِّ

 السيدةالتيتغزلالحبجإلىمنتتسابقالكلماتلتخر معبرةعنمكنونذاتها،إلىتلك
يا قلبيعصفورًايرفرففوقناصيةاألحالم،وهللِاوتاهلل لوكنتأملك)أمي( واألملفي

ويرضيِكأنأهديكقلبيلنزعتهمنصدريوقدمتهإليك،لكنيالأملكسوىالكلماتالكثيرة
وأهديِكهذاالعمللتهدينيالرضاوالدعاء.منصادقالتعبيراتفلتكنهيهديتيلك،

 شهورًاطوااًل؛كنتمعتكفًاعلىالبحثوالدراسة،فتحملتهجرالليالي إلىالتيصبرتعلي 
الزوجية، ذروةحياتنا األيامفي الغالية( ومدافعة فيهااستحضرت)زوجتي  تأملت كلما التي

،فوهللالنعمالزوجةالصالحةه ،أهديِكالرسالةومعهاخالصحبي.ينعمةربيعلي 

 (ياكلحال(ياكلأملي،و)ُمصعب إلىمهجةالقلب،وفرحةالعمر،ورياحينالحياةأبنائي)
الهنا..حفظكماربيورعاكما.

 (ياوائل، أماني، تهاني، أمجد، أالء إلىإخوتيوأخواتي،سنديوعضديفيهذهالحياة..)
منعظيمالبِرأنأهديدراستيإلىمهجةالقلبصانعةوربوفقهملماتحبه،وترضاه،

،وأعمامي،وعماتي،وأخوالي،وخاالتي،وكلمندعالي)أم سعيد( الرجالجدتيالحاجة
بظهرالغيببالتوفيقوالسداد.

 لي صحفي تقرير أول مز ق الذي المدير.. ذاك متدرباً-إلى كنُت في-حينما وقذفه
متحديًا"وهللِالنتفلح!"..أهديكدراستيوأقوللكعلىسبيلالفخريسلةالمهمالت،وقالل

 "."ها أنا ذا
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 ُشْكٌر َوَتْقديرٌ 

ُه،ولككك ُمأْحَكمككُ ُه،ولكككالِعلككْ ُه،ولكككالقككَكْوُلأْبَلغككُ كَناُءأْجَملككُ ُه،ولكككالثكك  كُدَأْكَملككُ م لكككالَحمككْ الل هككُ
ْلَطاُنأْقَوُمُه،ولكالَجالُلأعْ ُمُه.ظَالسُّ

التفيكهالكلمكاتحقكه،نْتوجهبالشكِرالجزيلإلىمكَأثمبعدشكرهللاوحمدهوالثناءعليه،
صككاحبالنصككيبالككوفيرمككناسككمه،جككوادالعلككمواألدب،الُمفكككروالُملهككم،الُموجككهوالناصككح،قائككد

مَعكْلناصكحاألمكين،نِامَعكْ،لقكدككانلكينِجواد راغب الدلو البحثالعلمياإلعالمياألستاذالدكتور
بعملككه،وشككملنيبفضككله،ومنحنككيالثقككة،وغككرةفككينفسككيقككوةاألبالوقككورالحلككيم،أفككاضعلككي 

بشككيءمككنوقتككهالثمككين،بككينسككطورهككذهالعزيمككة،وأشككهدهللاأنككهلككميككدخرجهككدًاولككميبخككلعلككي 
يالعزيككز،الككذيوهللاالذسككتاأالكلمككاتالكثيككرمككنالتفاصككيلالتككياليتسككعالمقككاملككذكرهافككيحككق

تخلوصفحة،أوفقرة،أوكلمة،ولميتركفاصلة،أونقطة،إالوكانيقفعنكدها،ويراقكبعليهكا،
تعذ رمنهلكثرةالتعديالت،وأتشكرلكهاهتمامكه؛ككاندائمكًايكردقكائاًل"تمامكًايكامحمكدأوعندماكنت

غيككرالشكككرمنزلككةأوفككىمككنالشكككرعنككدهللاأنككَتمثككلولككديمحمككد"،ووهللاوتككاهلللككوكنككتأعككرف
ألسديتهالهمنقلبيمعطرة،فشكرًالهعلىماأوفىمنحسن،وأبقاههللاذخرًالطلبةالعلم.

تفضككلوابمراجعككةرسككالتي،وتفضككلواالككذينوكككلالشكككروالتقككديرأقككدمهمالألسككاتذةالكبككار
بقبككولمناقشككةرسككالتي،فلهككممنككيكككلالشكككروال قككدير،كمككاوأشكككرلجنككة)السككيمنار(التككيتعلككي 

أثريكاخطكةالبحكثاللكَذْين،الـدكتور أحمـد الشـقاقي،والدكتور طلعـت ييسـى  األستاذتمثلتفي
بتوجيهككاتهمونصككائحهم،كمككاواتقككدمبالشكككروالتقككديرللسككادةمحكمككياسككتمارةالتحليككلمككنداخككل

فلسطينوخارجهاكٌلباسمهولقبه.
مطـر ىباإلخكاء،وتميك زبالوفكاء،خيالذيلكمتلكدهأمكيالكذيتحلك أوالشكرموصولإلى

ب "أبــو أنــس" العككون،مَعككْ،الككذيجككاورنيفككيالشككدائد،وأرشككدنيإلككىالخيككر،ُدمككتلككينِجبــر الــزَّ
األخ،ونعمالسند،ووفقكهللالماتحبهوترضاه.مَعْنِوالصديق،مَعْنِو

ميدانالعملومقاعدالدراسكةالكذينمنحكونييوالشكرموصولإلىالزمالءوالزميالتف
القوة،والعزيمة،واإلرادةإلنجازهذهالمرحلة.

واليفكككوتنيأْنأتوجكككهبعظكككيمالشككككرإلكككىشكككركةالقكككدةللتنميكككةالبشكككريةوالتطكككويرإدارة
"لتذليلككهالعقبككاتوتككوفيرالسككبلأبــو عبــدَّ"محمــد عبــدَّ شــلَّ وعككاملينوعلككىرأسككهمالككدكتور

تخطيتلكالمرحلة.ل

 الباحث/ محمد السيقلي
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 مقدمة 
ورسم القرار ناصية في والتأثير العام الرأي صناعة عناصر أهم أحد اإلعالم ُيعُد
السياساتالعامةفيالمجتمع،إذيؤديدورًاكبيرًافيتناولمشاكلالمجتمعواقتراححلوللها،

والحكومات واألنظمة المجتمعات سلوك أنماط تغيير في يساهم اإلعالم  أن  والمؤسساتكما
والناة،نظرًاللقوةوالقدرةالتيتملكهاوسائلاإلعالمفيالتأثيرعلىصناعالقرارمنخالل

وكشفِ والجاذبية، والتكرار، والتنوع، واإلقناع، حلولاالستمالة، واقتراح القصور، أوجه
.للمشكالتالمجتمعية،إضافةإلىقدرةاإلعالمعلىالتغلغلفيحياتناومشاكلنا

شكل في جوهري تغيير إحداث إلى األخيرة العقود في اإلعالم وسائل تطور وأدى
التي خصوصيته، منها لكل وأصبح ومضمونها، اإلعالمية تقدُّأاألنواع في ومعسهمت مه،

الجمهور، بحياة وارتباطها المجتمعية، المشاكل حدة وارتفاع الظواهر، وتنوع األحداث، تطور
ال المؤسسات على بعضصكان تجديد أو جديدة، صحفية طرائق ابتكار المختلفة حفية

أن بعد وذلك لها، حلول وتقديم المشكالت معالجة بمهمة تقوم حتى وتطويرها، االتجاهات
تشابكتالمشكالتوأصبحتأكثرتعقيدًا،ومنالصعبعلىالقراءفهمهاوتفسيرهامنخالل

التقليدية،وهومادفعال تناولها،واستخدامأساليبصاألساليبالصحفية حافةإلىالتعمقفي
،مستفيدةمنتياراتصحفيةحديثةفيهذاالمجال.معالجتهاجديدةفي

ولقدظهرتتياراتصحفيةجديدةتضمنتمنهجًاجديدًافيالتفكير،وأسلوبًامختلفًافي
ودالتيتفرضهاأساليبيوذلكبسببالق؛التعبير،وتعدياًلفيأنماطاالتصالالصحفيالتقليدية

و التقليدية، الصحفي واكتشافأالتحرير الناة، واستياء سخط عن مباشر بشكل للتعبير يضًا
مصادرإخباريةولغةإخباريةأقلتقليدية،كلهذهاألسبابأدتالىظهورتياراتجديدةمثل

افةالمستعينةحصحافةالحلول،وصحافةالتحدي،وصحافةالبيانات،وصحافةالخدمات،والص
بالحاسباتاإللكترونية،والصحافةالمباشرةأوالفورية،والصحافةالجديدة)األدبية(.

وفيسياقظهورتياراتحديثةوتياراتتجديديةبرزأسلوبإعالميجديدجاءنتيجة
 Solutionsالتغييراتفيالملكيةاإلعالميةونوعيةالمضموناإلعالمي،وهوصحافةالحلول

Journalismبها نفكر ألمور وفكري مؤسساتي إطار لوضع المناسب بالوقت جاءت التي ،
عليها نظام(1)ونعمل أوروبا في تطور أن بعد الحالي بشكلها الحلول فكرةصحافة وانبثقت ،

 

 لكتروني(.إ(ُكتاب،صحافةالحلول..ضداإلثارة)موقع1)
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"الصحافة يسمى استمرارConstructive Journalismالبناءة"مماثل إلى يهدف الذي
روف.عأسلوبالصحافةالغربيالم

كانت التي الصحافية الممارسة عن غائبًا كان جديدًا ُبعدًا األسلوب هذا ويضيف
البعد موسومةبطغيانالطابعالسلبيوالتركيزعلىالمشكالتدونوضعحلول،ويتمثلهذا
فياقتراحخياراتحلولللمشكلةالمطروحة،وماهيالنتائجالمترتبةعنتلكالحلولمنحيث

.(1)اليأواالجتماعي،أوتأثيرهعلىالعاداتوالتقاليدالمتعارفعليهامالجانبال
وتعدصحافةالحلولنهجًالتقاريرتتجاوبمعالُمْشِكالِتالمجتمعيةوتبحثفيحلولها
دونتناسيالمشكالتالموجودة،فهيتعالجالمشكالتالمجتمعيةبطريقةتتجنبطرحهاعلى

حيثتجعلمبادراتوأنشطةحلالمشكالتمرئيةأمامالجمهورحتىأنهايائسةوالأملفيها،
.(2)يتمكنالمجتمعككلمنإدراكالخياراتالكاملالمتاحةلحلالمشكالت

"توظيف المواقع اإلخبارية الفلسطينية لصحافة  وتهدفهذهالدراسةللتعرِفعلىمدى
المجتمعية" الُمْشِكالِت  معالجة  في  خالحلول  من وذلك اهتمامهاال، مدى على التعرف ل

عليها، ركزت التي المشكالت ورصد الحلول، صحافة على المعتمدة المجتمعية بالمشكالت
قناعوالحلولالمقترحةلها،ومدىمالئمتهاللتنفيذ،ومصادرها،ونطاقهاالجغرافي،وأساليباإل

المستخدمة،وأساليبتحريرها، تدعيمهاوأوجهوالمستخدمةمعها،واألشكالالصحفية عناصر
 الشبهواالختالفبينمواقعالدراسة.

 

 

 

 

لكتروني(.إ(ُكتاب،صحافةالحلول..ضداإلثارة)موقع1)
(2)Haas, Tanni, Genres Of Journalism: Solutions Journalism (p4). 
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 الفصـــل األول 
 اإلطار العام للدراسة 

 أواًل: أهم الدراسات السابقة:
قامالباحثبرجراِءدراسٍةمسحيٍةشاملٍةألهمالدراساتالمرتبطةبموضوعالدراسةبشكل

اشككرأوغيككرمباشككر،وتككمعككرضالدراسككاتالسكككابقِةوفقككًاللتسلسككلالزمنككيمككناألحككدثإلكككىبم
مهاالباحثإلىمحورينِ األولبعنواندراساتإعالميةتتعلقبصحافةالحلكولعكدا،األقدم،وقس 

:يالمواقعاإللكترونية،والثانييتناولصحافةالحلولفيالمواقعاإللكترونية،علىالنحواآلت

 األول: دراسات إعالمية تناولت صحافة الحلول عدا المواقع اإللكترونية:

 :Lough &  Mclntyre  (2021)(1)دراسة  -1
هكككدفتالدراسكككةإلكككىالتعكككرفعلكككىتصكككوراتوانطباعكككاتالجمهكككوراألمريككككيفكككي"واليكككة

التكيأالباما"األمريكيةنحوصحافةالحلول،ومدىتأثيرهذاالنوعمنالصحافةعلكىالصكحف
تركزعلىالحلولبداًلمنالتركيزعلىالمشاكل.

وتنتمكككيهكككذهالدراسكككةإلكككىالبحكككوثالوصكككفيةواختبكككارالعالقكككاتالسكككببيةبكككينالمتغيكككرات
المسككحوفككيإطككارهأسككلوبمسككحجمهككوروسككائلاإلعككالم،والمككنهجمككنهجَوالفككروض،واسككتخدمت

انأداة"االسكككتبياناإللكترونكككي"و"فحكككصثكككشكككبهالتجريبكككي،أمكككاأدواتالدراسكككةفقكككداسكككتخدمالباح
مسوحاتلقياةاألثر،وتمثلمجتمعالدراسةبالمجتمعاألمريكيفيةتحليالتالقراء"علىثالث

شخصككككككًامككككككنجمهككككككورصككككككحيفة191واليككككككةأالبامككككككا،وأجريككككككتالدراسككككككةعلككككككىعينككككككةقوامهككككككا
Montgomeryرشككِسككنة،ولككمي85ُإلككى18أكبككرصككحفالواليككة،وتتفككاوتأعمككارهممككابككين

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها:الباحثانإلىالنظريةالمستخدمة،

يرتفكككععكككددمشكككاهداتالصكككحيفةعلكككىاإلنترنكككت،ومككككوثزمنكككيأطكككولفكككيالموضكككوعات .أ
الموجهةنحوالحلولمقارنةبمدةالمكوثالتقليدية.

بأثٍرإيجكابييتمثكلبارتفكاعلشعرُقراءالموضوعاتالصحفيةالمعتمدةعلىصحافةالحلو .ب
 معنوياتهمتجاهالحلول،وانخفاضملحوظفيالمعنوياتالسلبيةتجاهالمشكالت.

 

(1)Lough, & McIntyre. Transitioning To Solutions Journalism: One Newsroom's 

Shift To Solutions-Focused Reporting. (pp193-208). 
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ارتبككاطأكبككربككينالمجتمككعوالصككحيفةومنصككاتهاالمختلفككةعلككىمواقككعالتواصككلاالجتمككاعي .ت
 علىإثرنشرهاموضوعاتقائمةعلىالحلول.

 :Golasovská (2020)(1)دراسة  -2

راسكةإلكىالتعكرفعلكىمكدىالتكزامالصكحفيينفكيجمهوريكةالتشكيكبالمعكاييردهكدفتال
األساسككيةلصككحافةالحلككول،وانعككككاةذلكككالفهككمعلككىمكككوادهمالصككحفيةالقائمككةعلككىصكككحافة
الحلكككول،ومكككدىتككككأثرهمبالمسكككابقاتوالجككككوائزالمتعلقكككةبموضكككوعاتصككككحافةالحلكككول،ومراحككككل

دخولهاإلىالصحافةالتشيكية.
تنتميالدراسةإلىالبحوثالوصفية،واستخدمالباحثمنهجالمسحوفيإطارهأسكلوبو

مسحأساليبالممارسةاإلعالمية،أماأداةالدراسةفهيالمقابلكةالمعمقكة،وتمثكلمجتمكعالدراسكة
صحفيينتشيكيينفازوافيمسابقة5فيالصحفيينالتشيكيين،وبلغعددمفرداتعينةالدراسة

وتوصـلت الدراسـة إلـى نتـائج عـدة، رإلىالنظريكةالمسكتخدمة،شِبك"صحافةالحلول"،ولمتُتعنى
من أهمها:

قائمكةاًأنتجالصكحفيونالتشكيكيونالحاصكلونعلكىجكائزة"صكحافةالحلكول"تقكاريروقصصك .أ
على"صحافةالحلول"دونأنتكونلهممعرفةودرايةسابقةفيهذاالنهج.

ِرَفالصكحفيونال .ب شكيكيون"صكحافةالحلكول"عبككرمسكابقة"صكحافةالحلكول"التكينظمتهككاتعكَ
(Ashoka.إضافةإلىمساهمةورشالعملوالتدريباتفيرفعوعيهمتجاههذاالنهج،) 

بمعككايير"صككحافةمٌلككِأوصككىالمبحوثككونبضككرورةأنيكككونفككيكككلغرفككةأخبككارصككحفيمُ .ت
الموادالدراسةالجامعية.يالحلول"،معضرورةدمجهذاالنوعمنالصحافةف

 :Urlbauer (2019)(2)دراسة  -3

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىأثرالتمثيلالمرئيلبيانكاتصكحافةالحلكولعلكىإدراك
الجمهككور،وانطباعاتككهنحككوالتقككاريرالصككحفيةالقائمككةعلككىصككحافةالحلككول،وتفضككيالتالقككراء

 لطريقةعرضالموضوعاتالصحفية.

 

(1)Golasovska, K. Solution journalism in Czech Media. 

(2)Urlbauer،Data Visualizations: Investigating Their Effects On The Perception Of 

Solutions Journalism. 
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دراسكككةإلكككىبحكككوثاختبكككارالعالقكككاتالسكككببيةبكككينالمتغيكككراتوالفكككروضلوتنتمكككيهكككذها
والبحكككوثالوصكككفية،واسكككتخدمتالباحثكككةالمكككنهجالتجريبكككيعلكككىمجموعكككاتضكككابطةوتجريبيكككة،
والمكككنهجالمسكككحي،وفكككيإطكككارهأسكككلوبمسكككحجمهكككوروسكككائلاإلعكككالم،أمكككاأدواتالدراسكككةفهكككي

،واالسككتبيانلرصككدانطباعككاتالجمهككور،وتمثككلمجتمككع"النمككاذجالتجريبيككة"التصككاميمالتجريبيككة
والية49مفردةمن706الدراسةبالجمهوراألمريكي،وبلغعددمفرداتعينةالدراسةالتجريبية

عامككًا،واعتمككدتالدراسككةعلككىنظريككةاالسككتخدامات75–18أمريكيككةمككنأعمككاٍرمتفاوتككةمككن
 دة، أهمها:عوتوصلت الدراسة إلى نتائج واإلشباعات،

راءالموضككوعاتالصككحفيةالمعتمككدةعلككىصككحافةالحلككولبككأثٍرإيجككابي،وهككمأقككل .أ يشككعرقككُ
سلبيةتجاهالمشكالتالمجتمعية.

يرىقراءالموضوعاتالصحفيةالمعتمدةعلىصحافةالحلولأنهاترفعالحصيلةالمعرفيكة .ب 
 طروحة.مالمجتمعيةوآلياتالحلولالالمشكالتوالثقافيةلديهمتجاه

 يتفاعلالقراءمعالحلولالمطروحةفيالموضوعاتالصحفيةالمعتمدةعلىالحلول. .ت 

 :Ciftci (2019 )(1)دراسة  -4

هككدفتالدراسككةإلككىالتعككرفعلككىمككدىإسككهامصككحافةالحلككولفككيتعزيككزالديموقراطيككة
والتعككرف،2016والشككفافيةوالمسككاءلةوالمشككاركةالسياسككيةلككدىالصككوماليينفككيانتخابككاتعككام

علكككىإمكانيكككةمسكككاهمةموضكككوعات"صكككحافةالحلكككول"التكككيكانكككتتنتجهكككامجموعكككةاالتصكككاالت
التابعكككككككةلبعثكككككككةاألمكككككككمالمتحكككككككدةفكككككككيالصكككككككومال(SCPAGاالسكككككككتراتيجيةوالشكككككككؤونالعامكككككككة

(UNSOM.فيتعزيزالحلولالسلمية) 

فككيإطككارهووتنتمككيالدراسككةإلككىالبحككوثالوصككفية،واسككتخدمالباحككثالمككنهجالمسككحي
اسكتمارةتحليكلالمضكمون،وتمثكلمجتمكعالدراسكةفكيالتقكاريرم أسلوبتحليلالمضمون،ومنثَ

المختصكةبنشكرالفيكديوهات،Vimeoعلكىقناتهكافكيمنصكة((SCPAGالمرئيةالتينشرتها
مقطكككعفيككككديو72(قوامهكككا2016وأجريكككتالدراسكككةعلكككىعينكككةعمديكككة)موضكككوعاتانتخابكككات

وتوصــلت الدراســة ىالمنصككة،واعتمككدتالدراسككةعلككىنظريككةالمسككؤوليةاالجتماعيككة،لككمنشكورع
 إلى نتائج عدة، أهمها:

 

(1)Ciftci, The Application Of Solutions Journalism: Strategic Communications And 

Public Affairs Group In Somalia.  
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عككززتصككحافةالحلككولمككنمبككاداالديموقراطيككةوالشككفافيةوالمسككاءلةوالمشككاركةالسياسككية .أ
،السكيمامشكاركةالمكرأةفكيالحيكاةالسياسكيةفكي2016لدىالصوماليينفكيانتخابكاتعكام

صومال.لا
%مكنالفيكديوهاتالموجهكةنحكو97.2أيمكانسكبته72مقطعفيكديومكنأصكل70استند .ب 

 قضايااالنتخاباتعلىفلسفةصحافةالحلول.

 .ت  %94.4مككنالعينككةأيمككانسككبته72مقطككعفيككديومككنأصككل68أشككارتالدراسككةإلككىأن 
 مهنية.لتتوافقمعأدبياتومحدداتومفاهيمصحافةالحلولمنالناحيةا

 : Amiel (2019) Powers(1) &دراسة  -5
هككدفتالدراسكككةإلككىالتعكككرفعلكككىاسككتخداماتصكككحافةالحلكككولفككيالصكككحافةاإلقليميكككة
الفرنسيةمنوجهةنظرالصحفيينالفرنسيينوانعكاساتهاعلىالصحافة،والتعرفعلىتكأثيرات

 ءةمنقبلالجمهورالفرنسي.اصحافةالحلولعلىالصحافةالورقيةالتيتشهدتراجعًافيالقر

وتنتمكككيالدراسكككةإلكككىالبحكككوثالوصكككفية،واسكككتخدمالباحثكككانمكككنهجالمسكككحوفكككيإطكككاره
أسلوبمسحأساليبالممارسةاإلعالمية،أماأداةالدراسكةفهكيالمقابلكةالمعمقكة،وتمثكلمجتمكع

فرنسكيًا(مكنسكككتاًصكحفي28الدراسةفيالصحفيينالفرنسيين،وتماختيكارعينكةمكنهمقوامهكا)
صكككككحفإقليميكككةفرنسكككيةيوميكككةوأسكككبوعية،واعتمكككدتالدراسكككةعلكككىنظكككريتينهمكككا:نظريكككةالقكككائم

وتوصــلت الدراســة إلــى نتــائج عــدة، (،GTباالتصككال،والنظريككةالمتجككذرةأوالنظريككةالمجككذرة)
أهمها:

ةالككككزخمإلككككىدُتعككككُدصككككحافةالحلككككولمصككككدرًاللتجديككككدالمهنككككي،ويمثككككلنهجهككككافرصككككةإلعككككا .أ
الصحافةالمطبوعةفيظلتراجعمعدالتالقراءة.

ُتعُدصحافةالحلولفرصةلتجديدمشاركةالصكحفيينوانخكراطهمفكيوضكعحلكولللمشكاكل .ب 
 فيالمجتمع.

تكككنعكسصكككحافةالحلكككولإيجابكككًاعلكككىاختيكككاراتالمحكككررينللموضكككوعاتالصكككحفية،وعلكككى .ت 
 آلياتوتقنياتالنشر.

 

 

(1)Amiel & Powers, A Trojan Horse For Marketing? Solutions Journalism in the 

French Regional press.  



 

8 

 :thersOThier &  (2019)(1)دراسة  -6

تهدفالدراسةإلىالتعرفعلىتأثيرالصورالمصاحبةلقصكصصكحافةالحلكولعلكى
الجمهور،مقابلتأثيرصورالموضوعاتالتيتركزعلىالمشكالتعلىالجمهور،كماهدفت
الدراسةلقيكاةتكأثيربعكضالمتغيكراتالمهمكةوهكي)درجكةالمشكاركةفكيسكرداألحكداث،الكفكاءة

 تية،النواياالسلوكية(بالنسبةللقراءالذينتعرضوالتلكالموضوعات.االذ

وتنتمكككيهكككذهالدراسكككةإلكككىبحكككوثاختبكككارالعالقكككاتالسكككببيةبكككينالمتغيكككراتوالفكككروض،
واستخدمالباحثونالثالثةالمنهجالتجريبي،أماأدواتالدراسةفقكداسكتخدمالبكاحثونأداةالنمكاذج

هكككافهكككينتُلتجريبيكككة"،وتمثكككلمجتمكككعالدراسكككةبكككالجمهوراألمريككككي،أمكككاعيِِّاالتجريبيكككة"التصكككاميم
اتتكككراوحأعمكككارهمبكككين268 اأمريكيكككًابالغكككً عامكككًا،مسكككتخدمين"نظريكككةالنقكككل"39–20شخصكككً

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عـدة، القائمةعلىفكرةاندماجالقارامعالقصةالتييتعرضلها،
أهمها:

يجابيكًالكدىالجمهكوربشككلأكبكرمكنإوضوعاتالتكيتتنكاولالحلكولتكأثيرًامتركتصورال .أ
 .صورالموضوعاتالتيالتتناولحلوالً

أعرَبالمبحوثونالذينتعرضوالصكورالحلكولعكنقيكامهمبكبعضاألنشكطةجكراءالتعكرض .ب 
لهكككذهالصكككورمثكككلقكككراءةالمزيكككدمكككنالقصكككصحكككولالقضكككية،ومشكككاركةالقصكككةالخبريكككة،

 تحدثمعآخرينحولالقصةالخبرية،والتبرعمنأجلمعالجتها.لوا

َدالمبحوثونالذينتعرضوالصورالحلولعقليكًاوشكعوريًامكعالموضكوعاتالتكيأثارتهكا .ت  توح 
 تلكالموضوعاتالصحفية.

 :Others  &Abdenour  (2019)(2)دراسة  -7

اتالصكحفيةالمعتمككدةعهكدفتالدراسكةإلككىقيكاةثقككةالجمهكوراألمريكككينحكوالموضككو
علكككىصكككحافةالحلكككول،ومكككدىثقتكككهفكككيالصكككحافةالتكككيتنشكككرموضكككوعاتقائمكككةعلكككىصكككحافة

 الحلول.

 

(1)Thier, And Others, Creating Engagement With Solutions Visuals: Testing The 

Effects Of Problem-Oriented Versus Solution-Oriented Photojournalism.  

(2)Abdenour, And Others, A Narrative Solution: The Relationship Between 

Solutions Journalism, Narrative Transportation, And News Trust.  
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وتنتمككيالدراسككةإلككىالبحككوثالوصككفية،واعتمككدالبككاحثونعلككىمككنهجالمسككحوفككيإطككار
تمككعجمسككحجمهككوروسككائلاإلعككالم،واسككتخدمالبككاحثونأداةاالسككتبيانلجمككعالبيانككات،وتمثككلم

شككككخص،واسككككتخدم608الدراسككككةفككككيالمككككواطنيناألمككككريكيينأخككككذوامنككككهعينككككةتمثيليككككةقوامهككككا
وتوصـلت الباحثوننظريةالثقةفيوسائلاإلعالموفقنمكوذجماتيكاةككوهرينجويكورتمكاتيس،

 الدراسة إلى نتائج عدة، منها:
اماًلمهمكككًامكككنعكككتعكككززصكككحافةالحلكككولثقكككةالجمهكككوربوسكككائلاإلعكككالم،ويمككككنأنتككككون .أ

عواملإعادةالثقةبينوسائلاإلعالموالجمهور.

قصككصالحلكككولمثيككرةوجذابككةوتعكككالج .ب  يككرىقككراءالنمكككاذجالقائمككةعلككىصكككحافةالحلككولأن 
 الموضوعاتوالمشاكلالمجتمعيةبصدق.

يرغككبقككراءالنمككاذجالقائمككةعلككىصككحافةالحلككولفككيقككراءةالمزيككدمككنموضككوعاتالحلككول .ت 
 تمثلحاًللمشاكلمجتمعية،وتعززمنثقتهمفيالصحافة.التي

 : Powers & Curry (2019) (1)دراسة  -8

هككدفتالدراسككةإلككىالتعككرفعلككىتصككوراتالصككحفيينالككذينيمارسككونصككحافةالحلككول
تجكككاههكككذاالكككنهج،ومعرفكككةالطريقكككةالتكككييكككروجلهكككاالصكككحفيونصكككحافةالحلكككول،والطريقكككةالتكككي

 خاللهاتأثيرصحافةالحلولويحددونحدودها.ُموَنمنُيَقيِِّ

وتنتمكككيالدراسكككةإلكككىالبحكككوثالوصكككفية،واسكككتخدمالباحثكككانمكككنهجالمسكككحوفكككيإطكككاره
أسككلوبمسككحأسككاليبالممارسككةاإلعالميككة،أمككاأداةالدراسككةفهككيأداةاالسككتبيان،وتمثككلمجتمككع

لحلكول،وتكماختيكارعينكةعمديكةاالدراسةفيالصحفيينالذينكتبواموضوعاتقائمةعلىنهج
(،واعتمككدتالدراسككةعلككىSJNصككحفيًا(مككنأعضككاءشككبكةصككحافةالحلككول)50مككنهمقوامهككا)

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها:نظريةحارةالبوابة"القائمباالتصال"،

تسكككهمصكككحافةالحلكككولبشككككلكبيكككرفكككيحكككلالمشككككالتالمجتمعيكككة،وتقكككدمورقكككيورفعكككة .أ
جتمعمنخاللتقديمحلولللمشكالتالمجتمعية.مال

(فكيإحكداثتكأثيريتمثكلفكيزيكادةوعكيSJNيركزغالبيةأعضاءشبكةصحافةالحلول) .ب 
 وفهمالجمهورتجاهالمشكلةوحلولهامنالناحيةالمعرفية.

 

(1)Power & Curry, No Quick Fix: How Journalists Assess The Impact And Define 

The Boundaries Of Solutions Journalism. (pp 2237-2257) 
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مغكزىاذالُيَعدعددالقراءومدةالقراءةوالمشاركةعلىمواقكعالتواصكلاالجتمكاعيمقياسكًا .ت 
فيتأثيرصحافةالحلول،إنمااألثرالحقيقي)ذومغزى(هوفكيإثكارةالعمكلالفكردي،يليكه

 المداوالتالعامةفيالمجتمعبشأنالقضية.

 :Manzanares & Others (2018)(1)دراسة  -9

هكككككدفتالدراسكككككةإلكككككىالتعكككككرفعلكككككىتكككككأثيرتوافكككككقالصكككككورالمصكككككاحبةللنصكككككوصفكككككي
قكككراءةهكككذهالقصكككص،ومكككدىتكككأثيرالصكككورالتكككيتعبكككرعكككنىموضكككوعاتصكككحافةالحلكككولعلككك

الحلولعلىالقارا،مقارنةبالصورالتيتركزعلىالمشاكل،أوتلكالصورالمحايدة.
وتنتمكككيهكككذهالدراسكككةإلكككىالبحكككوثالوصكككفيةواختبكككارالعالقكككاتالسكككببيةبكككينالمتغيكككرات

هككوروسككائلاإلعككالم،والمككنهجمالمسككحوفككيإطككارهأسككلوبمسككحجوالفككروض،واسككتخدمامككنهجَ
التجريبكككي،أمكككاأدواتالدراسكككةفقكككداسكككتخدمالباحثكككانأداة"التصكككاميمالتجريبيكككة"،وأداةاالسكككتبيان

284اإللكتروني،وتمثلمجتمعالدراسةبالمجتمعاألمريكي،وأجريتالدراسكةعلكىعينكةقوامهكا
نإلىالنظريةورالباحثشِسنة،ولمي69ُإلى19مريكيتتفاوتأعمارهممابينمنالجمهوراأل
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها:المستخدمة،

يشعرالقاراعندحدوثتوافكقبكينالنصكوصوالصكورالمصكاحبةلهكابريجابيكةأكبكرتجكاه .أ
 المشاكلوحلولها.

تقلكككلالصكككورالسكككلبيةوالمنحكككازةوالقائمكككةعلكككىالصكككراعالمصكككاحبةللموضكككوعاتالصكككحفية .ب 
 قائمةعلىصحافةالحلولمنالتأثيراإليجابيلدىالقارا.لا

تعككدالصكككورالمحايكككدةللموضككوعاتالصكككحفيةالقائمكككةعلككىصكككحافةالحلكككولأكثككرأثكككرًافكككي .ت 
 نفوةالقراءوتدفعهمالتخاذمواقفسلوكيةتجاهالحل.

 :Mcintyre  &Lough (2018)(2)دراسة  -10

اعكككاتالصكككحفيينعكككنالموضكككوعاتبهكككدفتالدراسكككةإلكككىالتعكككرفعلكككىتصكككوراتوانط
الصحفيةالقائمةعلىصحافةالحلول،ومكدىتأثيرهكاعلكىالمجتمكعمكنوجهكةنظكرالصكحفيين

 األمريكيين.

 

(1)Manzanares, And Others, Solutions In The Shadows: The Effects Of Photo And 

Text Congruency In Solutions Journalism News Stories, (pp 971-989). 

(2)Lough & Mcintyre, Journalists’ Perceptions Of Solutions Journalism And Its 

Place In The Field. (pp33-52) 
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وتنتمكككيالدراسكككةإلكككىالبحكككوثالوصكككفية،واسكككتخدمالباحثكككانمكككنهجالمسكككحوفكككيإطكككاره
يالمقابلةالمعمقة،وتمثلهاستخدماأسلوبمسحأساليبالممارسةاإلعالمية،أماأداةالدراسةف

صكحفيًاأمريكيكًا(14مجتمعالدراسةفيالصحفييناألمريكيين،وتماختيارعينةعمديةقوامها)
وتوصــلت ممككنلككديهمدرايككةبصككحافةالحلككول،واعتمككدتالدراسككةعلككىنظريككةالقككائمباالتصككال،

الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها:

بلككككةللتطبيكككقعلككككىنطكككاقواسككككع،وأنالنجكككاحفككككيايكككرىالصكككحفيونأنصككككحافةالحلكككولق .أ
تطبيقهايعتمدعلىالدعممنقبلإدارةالمؤسساتاإلعالمية.

يعتقدالصحفيونأنصحافةالحلولأشكبهبالصكحافةاالستقصكائيةمكعخطكوةإضكافيةوهكي .ب 
تقديمالحل،وهيخطوةقدالتكونموجودةفيالصكحافةاالستقصكائيةالتكيتهكدفلكشكف

 لةوأسبابهاومسببيها.كالمش

موضككوعاتصكحافةالحلككولتجعككلالمشككهداإلعالمكيأكثككردقككةوتوزانككًا .ت  يكرىالصككحفيونأن 
مكككنخكككاللإعكككالمالجمهكككوربأوجكككهالحلكككول؛بكككداًلمكككناالتجكككاهنحكككوالصكككراعوالتركيكككزعلكككى

 المشكالت.

 :Wenzel & Others (2017)(1)دراسة  -11

رصككككحافةالحلككككولعلككككىأفككككرادالمجتمككككعيهككككدفتالدراسككككةإلككككىالتعككككرفعلككككىمككككدىتككككأث
نجلوةالكذينيعكانونمكنبعكضأاألمريكيةوالالتينيةفيواليةلوةاألمريكيمنذوياألصولِ

المشككككالتالعرقيكككةوالعنصككككرية،إلكككىجانككككبتصكككوراتهمنحكككوصككككحافةالحلكككولفككككيحكككلبعككككض
 المشاكلالتييعانونمنها.

ستخدمالباحثونمكنهجتحليكلالمضكمونالكيفكي،اوتنتميالدراسةإلىالبحوثالكيفية،و
أماأداةالدراسةفهيحلقكاتالنقكاشالمرككزةبعكداطالعهكمعلكىموضكوعاتحلكولوغيكرحلكول،

َذمكككنهمعينكككةعشكككوائيةأوتمثكككلمجتمكككعالدراسكككةفكككياألمكككريكيينمكككنأصكككوٍلالتينيكككةو فريقيكككة،ُأخكككِ
لثالثككةنظريككةالتبعيككةاإلعالميككةالتككيوضككعهااأمريكيككًا،واسككتخدمالبككاحثون48عنقوديككةقوامهككا

وطورهكككاديفليكككروروكيكككتش،التككككيتفتكككرضتكككأثيراالتصكككالالجمككككاهيريعلكككىاألشكككخاصنفسككككيًا
 وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، منها:واجتماعيًاوثقافيًا،

 

(1)Wenzel, And Others, Engaging Stigmatized Communities Through Solutions 

Journalism: Residents Of South Los Angeles Respond. (pp649-667).  
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شككعراألفككرادالككذينقككرأواموضكككوعاتصكككحافةالحلككولبدرجككةعاليككةمككنالفاعليككةوالحمككاة .أ
جاهتلكالُمْشِكالت.ت

نتعرضكوالموضوعاتصكحافةالحلكولفكيمعرفكةمعلومكاتأكثكرعكنيرغبعددكبيرمم  .ب
 المشكالتالتيركزتعليهاصحافةالحلول.

انتقككلبعككضالككذينتعرضككوالموضككوعاتصككحافةالحلككولمككنالشككعوربالذاتيككةإلككىالشكككعور .ت
بالفاعليةالجماعية.

 :Amiel  (1)  (2017)دراسة -12

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىمدىمساهمةالموضوعاتالصحفيةالقائمكةعلكىنهكج
الحلولفيتعزيزالهويةالمهنيةالمحليةالفرنسيةلكدىالصكحفيينالفرنسكيين،مكنخكاللالتطكرق

 للموضوعاتالمجتمعيةوالمشكالتالخاصةبالمجتمعالفرنسي.

متالباحثكككةمكككنهجالمسكككحوفكككيإطكككارهدوتنتمكككيالدراسكككةإلكككىالبحكككوثالوصكككفية،واسكككتخ
أسلوبمسحأساليبالممارسةاإلعالمية،أماأداةالدراسكةفهكيالمقابلكةالمعمقكة،وتمثكلمجتمكع

صحفيًا(،واعتمدتالدراسةعلكى25الدراسةفيالصحفيينالفرنسيين،وتماختيارعينةقوامها)
ا:هوتوصلت إلى نتائج عدة، أهمنظريةالقائمباالتصال،

أكككدالصككحفيونالفرنسككيونأنالموضككوعاتالصككحفيةالمرتكككزةعلككىصككحافةالحلككولتعككزز .أ
السماتالخاصةبالهويةالمحليةالمهنيةللصحافة.

يرىالصحفيونالفرنسيونأنصحافةالحلولالتيتركزعلىحكلالمشكاكلالمجتمعيكةفكي .ب 
رتبككاطبككينالصككحفيينوالقككراء،االهتمككام،ممككايعككززاالفرنسككاتجعككلالقككاراالفرنسككيمركككزَ
 والهويةالمحليةللصحافةالفرنسية.

تمثلصحافةالحلولحكاًلالنخفكاضقكراءةالصكحفالورقيكة،ككونهكذاالنكوعمكنالصكحافة .ت 
 بمعالجةقضاياومشكالتمجتمعيةمرتبطةبالقاراالفرنسيالمحلي.ُيعَنى


 

 

(1)Amiel, Le Journalisme De Solutions : Une Solution 'A La Crise De La Presse 

Locale?. 
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 : Furl & Giela)(1) (2017دراسة  -13

رصكككدوقيكككاةالتغييكككرفكككيمسكككتوىخبكككرةوتوجهكككاتالصكككحفيينفكككيىهكككدفتالدراسكككةإلككك
عقابمشاركتهمفيمشروعصحافةالحلولالذيتمبالشكراكةمكعشكبكةصكحافةالحلكول،حيكثأ

تكماختبككاربعكضالعمليككاتالمعرفيككةعلكىعككددمكنالصككحفيينالمحتككرفين،منهكامسككتوىالرضككا،
لحلول،وهكدفتمقكارنتهمبمجموعكةضكابطةمكناالمشاركةوالتمكين،فيمشروعصحافةاودرجت

 فيذلكالمشروع.يشاركواالصحفيينالذينلم

وتنتميالدراسةإلىبحوثاختبارالعالقكاتالسكببيةبكينالمتغيكراتوالفكروض،واسكتخدم
الباحثكانالمككنهجالتجريبككي،مككنخككاللمجموعككةتجريبيككةوأخككرىضككابطة،واسككتخدمالباحثككانأداة

يكككاةاألثككككروالفروقكككاتبكككينالمجمككككوعتين،وتمثكككلمجتمكككعالدراسككككةفكككيالصككككحفيينقاالسكككتبيانل
الفرنسككيينالممارسككين،وتككماختيككارعينككةمككنالصككحفيينالمشككاركينفككيبرنككامجصككحافةالحلككول

صككككحفيًا(فككككيسككككككتصككككككحفإقليميككككةفرنسككككيةيوميككككة33وعينككككةمككككنغيككككرالمشككككاركينقوامهككككا)
وتوصلت إلى نتائج عدة، أهمها:نظريةالقائمباالتصال،ىوأسبوعية،واعتمدتالدراسةعل

(مقارنكككةSojoارتفكككعمسكككتوىخبكككرةالصكككحفيينالمشكككاركينفكككيمشكككروعصكككحافةالحلكككول) .أ
بالصحفيينغيرالمشاركين.

(بأهميككةأكبككرلمهنككتهمSojoشككعرالصككحفيونالككذينشككاركوافككيمشككروعصككحافةالحلككول) .ب 
%شكككككككعروابكككككككالفخر86مبالرضكككككككاالكككككككوظيفي،ه%مكككككككنهمزادشكككككككعور71%،و100بنسكككككككبة

  .متفائلونبالمستقبل%منالمشاركين100باالنضمامللفريق،كماأن 

(السككتخدامصككحافةSojoيخطككطالصككحفيونالككذينشككاركوافككيمشككروعصككحافةالحلككول) .ت 
 %.91الحلولفيأعمالهمالصحفيةالقادمةبنسبة

 :Mcintyre  &Sobel (2017)(2)دراسة  -14

ثنكينمكناألسكاليبالصكحفية)إخبكارالجمهكوربالصكدمةالدراسةإلىمقارنةأثكراهدفت
منخاللأخبارصادمةأوإلهامهممنخاللاألخبكارالمبنيكةعلكىالحلكول(والتعكرفعلكىأثكر
الموضككككوعاتالصككككحفيةالمعتمككككدةعلككككىصككككحافةالحلككككول،والموضككككوعاتالقائمككككةعلككككىتوجيككككه

 

(1)Gielan & Furl, Solution-Focused Journalism Increases Meaning At Work, Team 

Pride And Job Satisfaction For News. 

(2)Mcintyre, & Sobel, M. Motivating News Audiences: Shock Them Or Provide 

Them With Solutions. (39-56). 
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عكرفعلكىانطباعكاتالجمهكورتجكاهصكحافةالحلكولواألخبكارتالصدمةللجمهور،إلكىجانكبال
 التيتعتمدآلياتصدمالجمهورباألحداثوالمشكالت.

وتنتمكككيهكككذهالدراسكككةإلكككىبحكككوثاختبكككارالعالقكككاتالسكككببيةبكككينالمتغيكككراتوالفكككروض،
يهكككواسكككتخدمالباحثكككانالمكككنهجالتجريبكككيعلكككىمجموعكككاتضكككابطةوتجريبيكككة،أمكككاأداةالدراسكككةف

التصككاميمالتجريبيكككة،واالسكككتبيانلفحكككصتصكككوراتالجمهككور،وتمثكككلمجتمكككعالدراسكككةبكككالجمهور
مفكككردةمكككنمكككواطنيالواليكككاتالمتحكككدة242األمريككككي،وتمثلكككتعينكككةالدراسكككةالتجريبيكككةبعكككدد

عامكًا،واعتمكدتالدراسكةعلكىنظريكةاالسكتخدامات63–19األمريكية،منأعماٍرمتفاوتةمن
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها:اعات،بواإلش

الحلكولباإليجابيكةأكثكرمكنغيكرهمصكحافةشعرقكراءالموضكوعاتالصكحفيةالمبنيكةعلكى .أ
منتعرضوالألخبارالقائمةعلىالصدمة.م 

تزايككدتاحتماليككةأنيقككرأاألشككخاصالككذينتعرضككواللموضككوعاتالصككحفيةالمعتمككدةعلككى .ب 
 شبيهةعنالقضيةالتيتعرضوالهاخاللالنماذجالتجريبية.رٍصحافةالحلولألخبا

راءالكككذينيتعرضكككونللموضكككوعاتالصكككحفيةالقائمكككةعلكككىصكككحافةالحلكككول .ت  تتعكككززلكككدىالقكككُ
 المسؤوليةاالجتماعيةأكثرمنالذينيتعرضونلموضوعاتصحفيةتقليدية.

 :Sobel  &Mcintyre (2017)(1)دراسة  -15

فعلكىتصككوراتالصكحفيينفككيرونكداتجككاهدورهكمفككيتعزيككزرهكدفتالدراسككةإلكىالتعكك
،ومدىمساهمتهمفيإعادةإعمارالبالدوتعافيهامنخكالل1994المصالحةالداخليةبعدعام

ممارسةالصحافةالبناءةوصحافةالحلول،ومدىتأثيرالصكحافةالبنكاءةومكنضكمنهاالصكحافة
 روندا.يالتصالحيةوصحافةالحلولعلىالواقعف

وتنتميهذهالدراسكةإلكىالبحكوثالوصكفية،واسكتخدمالباحثكانمكنهجالمسكحوفكيإطكاره
مسككحأسككاليبالممارسككةاإلعالميككة،أمككاأداةالدراسككةفهككيأداةالمقابلككةالمعمقككة،وتمثككلمجتمعهككا

نفكياصكحفيًاروانكديًا،ووظكفالباحثك24بالصحفيينالروانديينالعاملين،وبلغكتعينكةالدراسكة
وتوصلت إلى نتائج عدة، أهمها:دراستهما"نظريةالمسؤوليةاالجتماعية"،

يسعىالصحفيونفيرونداالستخدامالصحافةالبناءةوالتصالحيةوصحافةالحلكوللتعزيكز .أ
المصالحةوالوحدة.

 

(1)Mcintyre & Sobel, Reconstructing Rwanda: How Rwandan Reporters Use 

Constructive Journalism To Promote Peace. (pp2126-2147). 
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الحلكول(قكد-البنكاءة–يعتقدالصحفيونفيرونداأنهكذاالكنمطمكنالتقكارير)التصكالحية .ب 
همفكككيبنكككاءرونكككدا،وعكككززمكككنالوحككدةوالمصكككالحةبعكككداإلبكككادةالجماعيكككةالتكككيشكككهدتهااسكك

 بالدهم.

يككرىالصككحفيونفككيرونككداأنالصككحافةالبنككاءةومككنضككمنهاصككحافةالحلككولوالتصككالحية .ت 
 .تعززلديهمالمسؤوليةاالجتماعيةتجاهدولتهم،والرفاهيةالمجتمعية

 :Ruaro (2017)(1)دراسة  -16

راسةإلىالتعرفعلكىأثكرنمطكينمكنالتقكاريرعلكىالقكراء،األوليرككزعلكىدهدفتال
المشكلة)صحافةتقليدية(واآلخريركزعلىالحلول)صحافةالحلول(،ومعرفكةتكأثيرذلككعلكى

 مزاجهم،واتجاهاتهمنحوالصحيفة.

واسكتخدموتنتميالدراسةإلىبحوثاختبارالعالقكاتالسكببيةبكينالمتغيكراتوالفكروض،
الباحككثالمككنهجالتجريبككيعلككىمجمككوعتينالختبككارأثككرنمطككي)الصككحافةالتقليديككة(و)صككحافة
الحلككول(علككىمككزاجالقككراءوعلككىاتجاهككاتهمنحككوالصككحيفة،واسككتخدمالباحككثنمككاذجتجريبيككة،

146وتمثكككلمجتمكككعالدراسكككةفكككيجمهكككوروسكككائلاإلعكككالم،وأجريكككتالدراسكككةعلكككىعينكككةقوامهكككا
لموضكككوعاتصكككحفية74مشكككاركًاتعرضكككوالموضكككوعاتصكككحافةالحلكككول،و72بواقكككعاًمشكككارك

وتوصلت إلى نتائج عدة، أهمها: تقليدية،واستخدمالباحثنظريةإدارةالمزاج،

تؤثرصحافةالحلولإيجابيكًاعلكىمكزاجالجمهكورولهكاتكأثيرإيجكابيأيضكًاعلكىاتجاهكاتهم .أ
فةالحلول.انحوالصحيفةالتيتناولتنمطصح

 .ب  منقراءالموضوعاتالصحفيةالقائمكةعلكىالحلكولمكا72مشاركًامنأصل55تبينأن 
%لككديهمرةبككةفككيقككراءةقصككصمماثلككةحككولالمشكككالتالتككيتناولتهككاقصككص76نسككبة

 الحلولالتيتعرضوالها.

 .ت  انسكبتهمكمكنقكراءالموضكوعاتالتقليديكةأي74مشكاركًامكنأصكل17كشكفتالدراسكةأن 
 %لديهمرةبةفيقراءةقصصمماثلةللقصصالتقليديةالتيتعرضوالها.23

 

 

 

 

(1)Ruaro, Engaging Audiences Through Solutions Journalism: Effects On Mood, 

Behaviour And Attitude Toward The Newspaper. 
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 :Mcintyre (2017)(1)دراسة  -17

ضالجمهكورللموضكوعاتالصكحفيةالمعتمكدةهدفتالدراسةإلىالتعرفعلىآثكارتعكرُّ
يةالتكيترككزبعلىصحافةالحلكولسكواءالشكعوريةأوالسكلوكية،مقارنكةباألخبكارالتقليديكةوالسكل

 علىالمشاكلالمجتمعيةدونوضعحلوللتلكالمشكالت.

،وتنتمكككيهكككذهالدراسكككةإلكككىبحكككوثاختبكككارالعالقكككاتالسكككببيةبكككينالمتغيكككراتوالفكككروض
واسكككتخدمالباحكككثالمكككنهجالتجريبكككي،ومكككنهجالمسكككحوفكككيإطكككارهأسكككلوبمسكككحجمهكككوروسكككائل

سككككتخدمالباحككككثالتجربككككةاعككككاتاألمريكيككككة،وماإلعككككالم،وتمثككككلمجتمككككعالدراسككككةفككككيطلبككككةالجا
طالبجامعي،110)التصاميمالتجريبية(كأداةللدراسة،واالستبيانالذيوزععلىعينةقوامها

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها:واعتمدتالدراسةعلىنظريةإدارةالمزاج،
قراءةحلٍ .أ ريةتجعلالقراءأقلسلبيةمنقراءااللمشكلةاجتماعيةفيقصةإخبفعِّتبينأن 

مادةصحفيةتركزعلىالمشكلةدونحلولها.
قككراءالموضككوعات .ب  علككىصككحافةالحلككولتخفككفمككنالصككحفيةالمتعمككدةاكككدتالدراسككةأن 

 بعضاآلثارالضارةلألخبارالسلبيةالقائمةعلىالصراع.

ؤثرعلككىنوايككاهمالسككلوكيةتككتككؤثرصككحافةالحلككولعلككىمشككاعرومواقككفالقككراء؛لكنهككاال .ت 
مثلمشاركةالمشكلةمعاآلخرينأوالتبكرعأو،الفعليةتجاهالمشكلةأوالمشاركةفيالحل
 التطوعللقيامبشيٍءفيسياقحلالمشكلة.

 :Others  &Mcgregor (2016)(2)دراسة  -18
تالهدفتالدراسةإلىالتعرفعلىدورصحافةالحلكولفكيمواجهكةالتحكدياتوالمشكك

المجتمعيةالمختلفة،إلىجانبرصدوتفسيرتأثيرصحافةالحلولعلىالقراءمقارنةبالصحافة
 التقليديةالتيتعرضالمشكالتدونوضعحلولبناَءة.

وتنتمكككيهكككذهالدراسكككةإلكككىبحكككوثاختبكككارالعالقكككاتالسكككببيةبكككينالمتغيكككراتوالفكككروض،
أمككاأداةالدراسككةفهككيالتصككاميمالتجريبيككة،وتمثككلواسككتخدمالبككاحثونالثالثككةالمككنهجالتجريبككي،

اأمريكيكًا834مجتمعالدراسةبالجمهوراألمريككي،وتمثلكتعينكةالدراسكةالتجريبيكةبعكدد شخصكً

 

(1)Mcintyre, Solutions Journalism: The Effects Of Including Solution Information 

In News Stories About Social Problems. (pp 16-34). 

(2)Mcgregor, And Others. Solutions Journalism And News Engagement. 
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ا،واعتمككدتالدراسككةعلككىنظريككةاالسككتخداماتواإلشككباعات، وتوصــلت الدراســة إلــى نتــائج بالغككً
عدة، أهمها:

معتمدةعلىصحافةالحلولالتأثيرعلىالقراء،إذشعروالتستطيعالموضوعاتالصحفيةا .أ
.بالتفاؤلتجاهحلالمشكالتالمجتمعية،بعدقراءةالقصصالمعتمدةعلىالحلول

قككراء .ب  صككحافةالحلككوللككديهمقككدرةعلككىالمشككاركةفككيهككذهالنوعيككةمككنموضككوعاتتبككينأن 
 يدية.لالقصصبدرجةأكبرمنالقراءالذينتعرضواللقصصالتق

الوقككتالمسككتغرَ .ت  قفككيقككراءةموضككوعاتصككحافةالحلككولوموضككوعاتصككحفيةالتبككينأن 
 تحتويحلواًلكانمتقاربًابشكلكبيربفارقبسيطلصالحموضوعاتصحافةالحلول.

 :Thier (2016)(1)دراسة  -19

هكككدفتالدراسكككةإلكككىالتعكككرفعلكككىالفكككرصالتكككيتوفرهكككاالكككدوراتالتدريبيكككةالمتخصصكككة
ةالحلككولعلككىالطلبككةالمتككدربينأوالمككدربذاتككه،والتعككرفعلككىالتحككدياتالتككيتواجككهفلصككحا

تدريسصحافةالحلولفيالوالياتالمتحدةاألمريكية،إلىجانبالتحدياتالتييواجههاالطلبة
 فيصحافةالحلول.والمدربون

واسككتخدمأداة،وتنتمككيالدراسككةإلككىالبحككوثالوصككفيةواسككتخدمالباحككثالمككنهجالكيفككي
(علكككىعينكككةعمديكككةمكككنNGTمجموعكككةالنقكككاشالمرككككزة)باتبكككاعأسكككلوبالمجموعكككةاالسكككمية

مدرسككيصككحافةالحلككولمككنكليككاتالصككحافةواإلعككالمفككيخمككسواليككاتأمريكيككةيعككاونهمفككي
(،ولكميكذكرالباحكثعكددالعينكة،غيكرأنككهSJNمكنشكبكةصكحافةالحلكول)اثنكانإثكراءالنقكاش

نظكرًالقلكةمدرسكيومكدربيصكحافةالحلكول،؛إلىأنالعددفكيمجموعكةالنقكاشككانقلكيالًأشار
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، من أهمها:رإلىالنظريةالمستخدمة،شِولميُ

يككتللطلبككةعطِيوجككدأثككرإيجككابيللككدوراتالتدريبيككةالمتخصصككةفككيصككحافةالحلككولالتككيأُ .أ
إلهامجديدلهمفيسياقالعملالصحفي.دمصدرَعَتُيوأعضاءهيةةالتدريس،وه

بسكككبباألثكككرالكككذي؛فاقكككًاواسكككعةللمكككدربينأوللطلبكككةأوللصكككحفيينآتفكككتحصكككحافةالحلكككول .ب 
 يتركهفيهم.

فيتكدريبالطلبكةلممارسكةصكحافةالحلكولاألكاديميينوالمدربينأهمالتحدياتالتيتواجه .ت 
 والسماتالدقيقةلهذاالنوعمنالصحافة.تتمثلفينقلالمفاهيموالمحددات

 

(1)Thier, Opportunities And Challenges For Initial Implementation Of Solutions 

Journalism Coursework. (pp329-343) 
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 :Mcintyre (1) (2015)دراسة  -20

هكدفتالدراسككةإلككىالتعككرفعلككىتككأثيرصكحافةالحلككولوالصككحافةالبنككاءةعلككىمشككاعر
وسكككلوكالقكككراء،وأثكككراسكككتخدامأسكككاليبعلكككمالكككنفساإليجكككابيعبكككرطكككرححلكككوللحكككلالمشكككاكل

ىتصككوراتالجمهككورنحككوقككوةصككحافةالحلككولفككيلككالمجتمعيككةالمختلفككة،إلككىجانككبالتعككرفع
 التغييرنحواألفضل.

وتنتميالدراسةإلىبحوثاختبارالعالقكاتالسكببيةبكينالمتغيكراتوالفكروض،واسكتخدم
الباحككثخاللهككاالمككنهجالتجريبككيعلككىمجمككوعتين،واسككتخدمالتصككاميمالتجريبيككةكككأداةللدراسككة،

األولكىألمريككي،أمكاعينكةالدراسكةفقكدتكونكتمكنالمجموعكةاوتمثلمجتمكعالدراسكةبكالجمهور
عامًا(وكانتتهدفللتعكرفعلكىآثكار75–18أمريكيًاتتراوحأعمارهممابين)480وقوامها

164عكككددهاالقصكككصاإلخباريكككةالتكككيتتضكككمنالمشكككاعراإليجابيكككة،أمكككاالمجموعكككةالثانيكككةبلكككغ
القصكصاإلخباريكةالتكيترككزعلكىالحلكولعلكيهم،واسكتخدمطالًباجامعًياأمريكيًالفحكصآثكار

وتوصـلت الدراسـة إلـى الباحثنظريةالتوسيعوالبناءالتيطورتهااألمريكيةباربرافريدريكسكون،
نتائج عدة، أهمها:

المشاركينفيالمجموعكةاألولكىالتكيتعرضكتلقصكصإخباريكةمتضكمنةمشكاعر .أ تبينأن 
ةكبيرةأثناءالقراءة.يإيجابيةشعروابريجاب

المشكككاركينفكككيالمجموعككةالثانيكككةالتكككيتعرضكككتلقصككصإخباريكككةتحتكككويعلكككى .ب  اتضككحأن 
 حلوليشعرونبالرضاتجاهقصصالحلولالتيتعالجمشكلةمجتمعيةما.

خبكاراإليجابيكةيميلالمشاركونبالمجموعةاألولىوالثانيةمنالناحيةالنفسيةإلىقكراءةاأل .ت 
 ةالتيتحتويعلىالحلولأكثرمنميلهمللصحافةالتقليدية.ءوالبنا

 :Curry  &Hammonds (2014)(2)دراسة  -21

هككدفتالدراسككةإلككىالتعككرفعلككىتككأثيرصككحافةالحلككولعلككىجمهككوروسككائلاإلعككالم،
مقارنةمعموضوعاتصحفيةتقليديةغيرقائمةعلىالحلول،وهدفتإلىمعرفةتأثيرالتفاعل

 المعرفيوالنفسيعلىالقراء.والسلوكي

 

(1)Macintyre, Structural Journalism: Effects Of Positive Emotions And Solution 

Information In News Stories. Phd Thesis Dissertation. 
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وتنتمكككيهكككذهالدراسكككةإلكككىبحكككوثاختبكككارالعالقكككاتالسكككببيةبكككينالمتغيكككراتوالفكككروض،
النمككككاذجالتجريبيككككة"التصككككاميمالتجريبيككككة"،اعتمككككادًاعلككككىواسككككتخدمالباحثككككانالمككككنهجالتجريبككككي،

كانتعينةالدراسةبواقعوواالستبيانلجمعالبيانات،وتمثلمجتمعالدراسةبالمجتمعاألمريكي،
وتوصـلت الدراسـة رالباحثانإلىالنظريكةالمسكتخدمة،شِعامًا،ولمي18ُأمريكيًافوقسن755

إلى نتائج عدة، أهمها:

أدتقكككراءةالموضكككوعاتالمعتمكككدةعلكككىصكككحافةالحلكككولإلكككىزيكككادةمعرفكككةالجمهكككوربهكككذه .أ
الموضوعاتوشعورهمبالفاعلية.

 صحافةالحلولالروابطبينالجمهوروالمؤسساتاإلخبارية.تقويقراءةموضوعات .ب 

تحفككزموضككوعاتصككحافةالحلككولالجمهككورعلككىالتفاعككلمككعالمشكككالتالمثككارة،وتجعلككه .ت 
 أكثراستعدادًاللشروعفيالتفاعلاإليجابيمقارنةبقراءةالقصةالتقليدية.

 نية:و الحلول في المواقع اإللكتر  الثاني: دراسات تتناول صحافةَ 

 :(1)(2019دراسة أنور ) -22
هككككدفتالدراسككككةإلككككىالتعككككرفعلككككىمحككككدداتصككككحافةالحلككككولفككككيالمواقككككعاإلخباريككككة
،ااإللكترونيككةالمصككرية،ورصككدتصككوراتالمحككررينالصككحفيينحككولصككحافةالحلككول،وأهميتهكك

 م.المنوجهةنظرالصحفيين،وتأثيرنهجالحلولعلىجمهوروسائلاإلعا،ومستقبلهاوتأثيره

وتنتميالدراسةإلىالبحوثالوصفية،واسكتخدمتمكنهجالمسكح،وفكيإطكارهأسكلوبتحليكل
المضكككمونومسكككحأسكككاليبالممارسكككة،ومسكككحجمهكككوروسكككائلاإلعكككالم،أمكككاأدواتالدراسكككةفقكككد
استخدمتالباحثةثالثأدواتلجمعالمعلوماتوهي:أداةتحليكلالمضكمون،والمقابلكةالمعمقكة،

لنقكاشالمركككزة،وتمثكلمجتمكعالدراسككةفكيالمواقكعاإللكترونيككةاإلخباريكةالمصككرية،اومجموعكات
والمحككررينالصككحفيين،والشككبابالجككامعي،وتمثلككتعينككةالدراسككةالتحليليككةفككيموقككع"مصككراوي"

،أماعينة2018ديسمبر31وحتى2018يناير1اإلخباري،فيالفترةالزمنيةالممتدةمابين
التصالفتمثلتفيجميعالمحررينالصحفيينفيقسمالقصصوالتقاريرالصحفيةفياالقائمب

(محكككررين،أمكككاعينكككةجمهكككوروسكككائلاإلعكككالمفتمثلكككتفكككيالشكككباب9موقكككعمصكككراويوعكككددهم)

 

باالتصال1) القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية المواقع في الحلول صحافة محددات أنور، )
 والجمهور،دراسةتحليليةميدانية.
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ْيالمسكككؤوليةاالجتماعيكككة،وإدارة10الجكككامعيوعكككددهم) (طلبكككة،واعتمكككدتالدراسكككةعلكككىنظري تكككَ
 وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها:موذجهرمالتأثيراتلشوميكر،نالمزاج،إضافةإلى

حظيككتالمشكككالتاالقتصككاديةالتككيتناولتهككاالتقككاريرالمعتمككدةعلككىصككحافةالحلككول،علككى .أ
%،ثممشكالتالصحة20.3%،تالهامشكالتالتعليمبنسبة34.4المرتبةاألولىبنسبة

%.1.6ةفيالمرتبةاألخيرةبنسبةي%،وجاءتالمشكالتالدين18.8بنسبة
قائمككةعلككىصككحافةاًالمحككررونالصككحفيونفككيموقككع"مصككراوي"ينتجككونتقككاريروقصصكك .ب 

 الحلول،دونأنتكونلهممعرفةسابقةفيهذاالنهجمنالناحيةالنظرية.

راء،وتزيكدمكنرغبكتهمفكياًإيجابيكاًصحافةالحلولتعطيشعورًابالتفكاؤلوأثكر .ت  قكراءةلكدىالقكُ
 قصصمشابهة.

 :Walth, & Others  (2019)(1)دراسة  -23

هكككككدفتالدراسكككككةإلكككككىالتعكككككرفعلكككككىالسكككككماتوالخصكككككائصالمشكككككتركةبكككككينالصكككككحافة
االستقصككائيةوصككحافةالحلككول،والتعككرفعلككىسككماتصككحافةالحلككولالموجككودةفككيالصككحافة

 ل.واالستقصائية،وسماتالصحافةاالستقصائيةالموجودةفيصحافةالحل

وتنتميالدراسةإلكىالبحكوثالوصكفية،واسكتخدمالبكاحثونالثالثكةالمكنهجالمسكحيوفكي
إطككارهأسككلوبتحليككلالمضككمون،وبالتككاليأداةالدراسككةاسككتمارةتحليككلالمضككمون،أمككامجتمعهككا

موضوعاتالصحفيةاالستقصائيةوالموضوعاتالصحفيةالمعتمدةعلىصحافةالحلول،للفهو
مادةاستقصائية(تمجلبهامكن69مادةبواقع)142اسةعلىعينةعشوائيةقوامهاروأجريتالد

مككادةقائمككةعلككىالحلككول(تككمجلبهككامككن73(و)IREن)يناالستقصككائييقاعككدةبيانككاتالصككحفي
،ولكميكذكرالبكاحثونالنظريكةالتكياعتمكدواعليهكا،علكىاالنترنكت(SJNشكبكةصكحافةالحلكول)

لى نتائج عدة، أهمها:إوتوصلت الدراسة 

 .أ ٪مككككنعينككككةالموضككككوعاتاالستقصككككائيةوالحلككككولضككككمت95.8أشككككارتالدراسككككةإلككككىأن 
االستقصاءوالحلولوهكيتحديكدالمشككلة،إذتحكددتالمشككلةِلَنهَجيْالخصائصاألساسية

٪،وفيالموضكوعاتاالستقصكائيةبنسكبة97.3بشكلواضحفيموضوعاتالحلولبنسبة
94.2.٪

 

(1)Walth, And Others, A New Reporting Approach For Journalistic Impact: 

Bringing Together Investigative Reporting And Solutions Journalism, (177-189). 
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موضكوعاتصكحافةالحلكولواالستقصكاء،حكددتالسكببمكن٪78.2حتالدراسكةأنضكأو .ب 
%،75.3الكرئيسللمشككلة،إذتحكددتأسكبابالمشككلةالرئيسكيةفكيصكحافةالحلكولبنسكبة

 %.81.2وتحددتأسبابالمشكلةالرئيسيةفيموضوعاتاالستقصاءبنسبة

صككحافةالحلككول،وبنسككٍبتخصككائصالصككحافةاالستقصككائيةكانككتموجككودةفككيموضككوعا .ت 
 عالية؛ولكنهامتفاوتةمنسمةإلىأخرى.

 :Mclntyre & Lough  (2019)(1)دراسة  -24

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىماإذاكانتالصكورالمصكاحبةللموضكوعاتالصكحفية
نهاتعدرسالةغيرمتوافقةمعالنص.أالقائمةعلىصحافةالحلولتعكسالحلولأيضًاأم

يالدراسةإلىالبحوثالوصفية،مستخدمةمنهجالمسحوفيإطارهأسكلوبتحليكلموتنت
المضكمون،واسكتخدمالباحثكاناسكتمارةتحليكلالمضككمون،وتمثكلمجتمكعالدراسكةفكيموضككوعات

مادةصحفيةتعتمدعلىنهجالحلكولمنشكورة1241ْتعلىعينةقوامهاقَبِصحافةالحلول،وطُ
وتوصـــلت  ،واسكككتخدمالباحثكككاننظريكككةاالتصكككالالبصكككري،(SJN)لعلكككىشكككبكةصكككحافةالحلكككو

الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها:

%،بينما63.5جاءتالصورالمصاحبةللموضوعاتالتيتعكسحاًلفيالمقدمةبنسبة .أ
%منالصورالمصاحبةللموضوعاتالتعكسالحل.35.6

اطفككةاإليجابيككةالموجككودةفككيالصككورعظهككرتالدراسككةأنككهكلمككاارتفككعالنككداءالعككاطفيوالأ .ب 
 ارتفعاحتمالأنتعكسالصورةحاًل.

 .ت  %مككنالتعليقككاتالمصككاحبةللصككورة)التعليقككاتالتوضككيحية(كانككتتعكككس35.4تبككينأن 
%منالصورلكم24.5نتعكسالحل،وكُ%منالتعليقاتلمت22.1َالحلللمشكلة،بينما

 تعليقعلىالصورة.تحملأي 

 الدراسة من الدراسات السابقة: موقع •

بعداستعراضالباحكثألهكمالدراسكاتالسكابقةذاتالصكلةبموضكوعدراسكته،يتضكحأن
 هناكنقاطاتفاقونقاطاختالف،وذلكعلىالنحواآلتي:

 

(1)Lough & Mcintyre, Visualizing The Solution: An Analysis Of The Images That 

Accompany Solutions-Oriented News Stories, (pp583-599). 
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تباينكككتاألهكككدافبكككينالدراسكككاتالسكككابقة،إذهكككدفبعضكككهاللتعكككرفعلكككىهـــدف الدراســـة:  .1
مككنالقككائمباالتصككال،وعلككىالجمهككورووسككائلعلككىكككلٍِّامحككدداتصككحافةالحلككول،وأثرهكك

اإلعكككالم،وبيكككانأثكككرالتمثيكككللصكككحافةالحلكككول،ومكككدىمسكككاهمتهافكككيتعزيكككزالديمقراطيكككة،
وتككأثيرالصككورالمصككاحبةلقصككصصككحافةالحلككولعلككىالجمهككور،وقيككاةثقككةالجمهككور

اتقتربمنبعضالدراساتماألمريكيةبموضوعاتها،وهيبذلكتتباينفيهدفهامعها،بين
هكككدفهكككذهالدراسكككةهكككوالتعكككرفعلكككى2019األخكككرىوخاصكككةدراسكككةأنكككور) (،علمكككًاأن 

توظيفالمواقعاإلخباريةالفلسطينيةلصحافةالحلولفيمعالجةالمشكالتالمجتمعية.

ئهااتتفقهذهالدراسةمععدٍدمنالدراساتفيالمحوريناألولوالثانيبانتمنوع البحث: .2
(،2019(،دراسةأنور)2021) Lough& Mclntyreللبحوثالوصفيةمثلدراسة

Amiel &(،ودراسة2019)Ciftci (،ودراسة2019) Walth, & Others ودراسة
(2019) Powersودراسة ،Mclntyre & Lough (2019ودراسة ،)Curry& 

Powers(2019)ودراسة،Mcintyre&Lough(2018ود،)اسةرWenzel, & 

Others(2017ودراسة،)& Others Abdenour(2019تختلفمععدٍد بينما ،)
 & Furl (2017(،ودراسة2019)Thier, & Othersمنالدراساتاألخرىمثلدراسة

Gielaودراسة،)Ruaro(2017ودراسة،)& OthersMcgregor(2016ودراسة،)
(2015) Mcintyreنواعأخرىمنالبحوثغيرالوصفية.فياستخدامهاأل 

تتفقهذهالدراسةمعبعضالدراساتالسابقةفياعتمادهاعلىمنهجالمنهج المستخدم: .3
 (،ودراسة2019(،دراسةأنور)2021) Lough& Mclntyreالمسحمثلدراسة

Walth, & Others (2019ودراسة،) Ciftci(2019ودراسة)& Amiel(2019) 

Powers،ودراسةCurry& Powers(2019الدراسات بعض مع تختلف بينما ،)
دراسة مثل ودراسةThier, & Others(2019األخرى ،)Wenzel, & Others،

ودراسةFurl & Giela (2017ودراسة ،)Mcintyre&Sobel(2017ودراسة ،)
(2015) Mcintyreا التحليل التجريبيومنهج المنهج بعضها استخدم إذ بينمال، كيفي،
لىجانبمنهجالمسحمنهجدراسةالعالقاتالمتبادلة.إاستخدمتهذهالدراسة

المستخدم:  األ .4 المضمونمعبعضسلوب  تحليل أسلوب استخدام الدراسةفي هذه اتفقت
(،ودراسة2019) Mclntyre & Lough(،ودراسة2019الدراساتمثلدراسةأنور)

Walth, & Others(2019و ودراسةCiftci(2019 راسةد(،  ،)Wenzel & 

Others(2017دراسة مثل األخرى الدراسات مع تختلف بينما ،)Mcintyre&
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Lough(2018ودراسة الممارسة، أساليب مسح أسلوب استخدمت التي )Mcintyre
استخدمت2017) التي أي أ( تستخدم لم بينما منسلوبمسحجمهوروسائلاإلعالم،

 .السابقةأسلوبالمقارنةالمنهجيةتالدراسا

تتشابهالدراسةمععددمنالدراساتالسابقةفياستخدامهاالستمارةأداة جمع البيانات: .5
( أنور دراسة مثل المضمون ودراسة2019تحليل ،) Walth, And Others (2019،)

ودراسةCiftci(2019 ودراسة ،)Mclntyre & Lough(2019مع تختلف بينما ،)
دراسة مثل أخرى ودراسةUrlbauer(2019دراسات ،)Curry& Powers(2019)

دراسة ومثل االستبيان، أداة استخدمتا دراسةو،Amiel(2019) Powers &اللتين
(2017)  Amielالمعمقة،ومثلدراسة المقابلة أداة  Wenzel, Andاللتيناستخدمتا

Others(2018ودراسة،)Thier(2016اللت)ناستخدمتاأداةحلقاتالنقاشالمركزة،ي
دراسة ودراسةThier, And Others(2019ومثل ،)(2015) Mcintyreاللتين

 استخدمتاأداةالتصاميمالتجريبيةبسبباستخدامالمنهجالتجريبي.

إن تختلككفالدراسككةعككنجميككعالدراسككاتالسككابقةفككيمجتمككعالدراسككة؛إذمجتمــع الدراســة:  .6
مكنالدراسكاتدراسةمحصكورفكي)المواقكعاإلخباريكةالفلسكطينية(،ولكمتتطكرقأي لمجتمعا

السككابقةللمواقككعاإلخباريككةالفلسككطينية،واخككتالفمجتمككعالدراسككةيتبعككهاخككتالففككيعينككة
 الدراسة.

تعتمدهذهالدراسةعلىنظريةترتيباألولويات"االجندة"؛بينمكااسكتخدمتنظرية الدراسة:   .7
(التكككياعتمكككدتنظريكككة2019)Urlbauerالسكككابقةنظريكككاتأخكككرىمثكككلدراسكككةتالدراسكككا

نظريتَكيْالتكياعتمكدتAmiel(2019) Powers &االسكتخداماتواإلشكباعات،ودراسكة
 & Mclntyre(،ودراسككةGTالقكائمباالتصكال،والنظريككةالمتجكذرةأوالنظريككةالمجكذرة)

Lough(2019التكككياعتمكككدتنظريكككةاالتصكككا)البصكككري،ودراسكككةلThier, And 

Others(2019التككياعتمككدتعلككى"نظريككةالنقككل"القائمككةعلككىفكككرةانككدماجالقككارامككع)
التكياعتمكدتعلكىنظريكةCurry& Powers(2019)القصةالتييتعرضلها،ودراسة

(التككي2019)Abdenour, And Othersحككارةالبوابككة"القككائمباالتصككال"،ودراسككة
 تعلىنظريةالثقةفيوسائلاإلعالموفقنموذجماتياةكوهرينجويورتماتيس.داعتم

يتضككحأنهككذهالدراسككةتمتككازبالجككدةوالحداثككةمككنحيككثومــن خــالل العــرب الســابق، 
موضككككوعها:"توظيككككفالمواقككككعاإلخباريككككةالفلسككككطينيةلصككككحافةالحلككككولفككككيمعالجككككةالمشكككككالت
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،ومككنحيككثاهتمامهككابصككحافةالحلككولوهككومككنهججديككدلككم"دراسككةتحليليككةمقارنككة–المجتمعيككة
(،التككي2019وهككيدراسككةأنككور)-حسككبعلككمالباحككث-إالباهتمككامدراسككةعربيككةواحككدةيحكك َ

 تختلفعنهافيمادتهاومجتمعهاوعينتها.

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة: •

 وذلك على النحو اآلتي: ،استفاد الباحث من الدراسات السابقة في مجاالت مختلفة

عم قكككتالدراسكككاتالسكككابقةإحسكككاةالباحكككثبأهميكككةموضكككوعالدراسكككة،مكككاسكككاهمفكككيتحديكككد .1
 أهدافهابأسلوبعلميسليمودقيقورصين.

سكهمتالدراسككاتالسككابقةفككيتحديككدنككوعالبحككث،والمنككاهج،واألسككاليب،واألدواتالمناسككبةأ .2
لجمعالبياناتالمطلوبة.

َد .3  هابالدراسة.ظيفمنخاللهاالنظرياتالتيتستندإليهاالدراسة،وكيفيةتوثالباححد 

استفادالباحثمنالدراساتالسابقةفيإعداداإلطارالمعرفيللدراسة،وذلككفكيظكلنكدرة .4
 المراجعالتيتتناولصحافةالحلول.

،وتحديكككدااسكككتفادالباحكككثفكككيتصكككميماسكككتمارةتحليكككلالمضكككمونوإعكككدادالفةكككات،وتعريفهككك .5
 وحداتالتحليل،وأسلوبالقياة.

ساهماالطالععلىالدراساتالسابقةبمناقشةنتائجالدراسةمنخاللمقارنةنتكائجدراسكته .6
 بنتائجها.

 ثانيًا: االستدالل على المشكلة:
الحكككك الباحككككثمككككنخككككاللعملككككهمككككديرًاومحككككررًاومراسككككاًلصككككحفيًافككككيمواقككككعإخباريككككة

،و"موقككككعوكالككككةفلسككككطيناليككككوم""موقككككعوكالككككةشككككمسنيككككوزاإلخباريككككةإلكترونيككككةعككككدة،وهككككي
موقكعاقتصكاديجكدًا"،ومعكدًالتقكارير"،و"موقكعدارالحيكاة"،و"موقكعالنهضكةنيكوز"اإلخبارية"،و

هنكاك"التجمعاإلعالميالفلسكطيني"،ومدربًافي"الواحةلإلنتاجاإلعالمي"مرئيةفيشركة ،أن 
فكككياهتمكككامالمواقكككعاإلخباريكككةالفلسكككطينيةفكككينهكككج"صكككحافةالحلكككول"،والمشكككاكلتباينكككًاملحوظكككاً

المجتمعيككةالتككيتناولتهككا،ومككدىاسككتخدامصككحافةالحلككولفككيمعالجتهككا،وللوقككوفعلككىأبعككاد
المشكلةوتحديدهابدقة،قامالباحثبدراسةاستكشافيةتحليليةعلىالمواقعاإللكترونيةاإلخبارية

م الباحث الدراسة االستكشافية إلى مرحلتين:،ةالفلسطيني وقد قسَّ
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o  :المرحلُة األولى 

تضكمنْتالمرحلكةاألولككىاالطكالععلككىمجتمكعالمواقككعالفلسكطينيةاإلخباريككةمكنخككالل
وترتيبمواقكعاإلنترنكت،وقكدبلكغعكددهاحكواليإحصاءالمتخصصفي"Alexa"أليكسا  موقع

:(1)مثلموقعًا،71
فالألنبكاء"،وموقكع"وكالكةفلسكطيناليكوماإلخباريكة"،و"وكالكةالكرأيالحكومكة"،ص"وكالة

و"وكالكككةسكككمااإلخباريكككة"،و"وكالكككةفلسكككطيناآلن"،"ووكالكككةقكككدةنكككت"،و"وكالكككةشكككمسنيكككوز"،
و"وكالكككةسكككوا"،و"وكالكككةعكككالمنيكككوزاإلخباريكككة"،و"وكالكككةخبكككرالفلسكككطينيةللصكككحافة"،و"وكالكككة

ء"،و"موقعكابيتانوالرياضي"،و"موقعالرسالةنكت"،و"موقكعشكبكةنكوى"،و"موقكعاالحقيقةلألنب
النجككاحاإلخبككاري"،و"موقكككعالتككرافلسككطين"،موقكككع"شككهابلألنبككاء"،وموقكككع"صككحيفةفلسكككطين"،

موقع"صحيفةاالستقالل"،وموقع"وطنلألنباء"..الخ.

بيـرًا منهـا ال لصـل  للدراسـة، ألسـباب  كتبين للباحث من مس  المواقـع المـذكورة أنَّ عـددًا  •
 عديدة، أهمها:

توقفأوعدمتحديثمواقعهكامثكل"موقكعالسكالم"،و"حيكاداإلخباريكة"،و"إيكالناإلخباريكة"، .1
و"بيككتالمقككدةلألنبككاء"،و"زادنيككوزاإلخباريككة"،و"الرواسككياإلخباريككة"،و"الحقيقككةلألنبككاء"،

و"دنياالعرب".
ذاعات،أوالصحف،أوالتلفزيوناتالفلسطينية،فهيعبكارةعكننسكخةإلمنهاباعددٌارتبط .2

إلكترونيةطبقاألصلعنمحتوىاإلذاعكة،أوالصكحيفة،أوالتلفزيكون،أيالتنشكرسكوى
مكايصكدرعككناإلذاعكة،والتلفزيكون،والصككحيفة،مثكلموقكعتلفزيككوننكابلس،وموقكعصككحيفة

 االستقالل،موقعصحيفةاالقتصادية.

تبعادالمواقكككعالتكككييصكككعبالحصكككولعلكككىأرشكككيفها،ألسكككباٍبتقنيكككةمثكككل:"موقكككعهنكككاسكككا .3
 فلسطين"،و"موقعأسواربرةاإلخبارية".

ذاتمتابعكةجماهيريكةلكترونيـًا فلسـطينيًا(إعشـر موقعـًا  ة)أربعفيضوءماتقدمتبقى
"،وعليككهقككامAlexaاسكككبيككرةفككيالمنككاطقالفلسككطينية؛وفقككًالمككاتؤكككدهإحصككائياتموقككع"أليك

الباحككثبعمككلمسككحلهككاللتعككرفعلككىمككدىاهتمامهككابالموضككوعاتالصككحفيةالقائمككةعلككىنهككج
 ،وقدتبينمايأتي:(2)الحلول

 

 .2020يناير1(مرفقفيالمالحقثبتبالمواقعاإلخباريةالفلسطينيةالتيظهرتعلىموقعإليكسافيتاريخ1)
 .29/2/2020–1/1/2020(أجرىالباحثالمسحفيالفترةالواقعةمابين2)
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وكالكككةوطكككنلألنبكككاءهكككيالوكالكككةاألكثكككراهتمامكككًابمكككوادصكككحافةالحلكككول،إذجكككاءتفكككي • أن 
9هاموقكعفلسكطيناليكوماإلخبكاريبواقكعال%،ت22.2تكرارًابنسبة14المرتبةاألولىبواقع

%،وشكبكة12.6تككراراتبنسكبة8%،تالهموقعصكفااإلخبكاريبواقكع14.2تكراراتبنسبة
الرسكككالةنكككتوالنجكككاحاإلخبكككاريفكككينفكككسموقعكككا%،تكككاله9.5تككككراراتبنسكككبة6نكككوىبواقكككع

4وموقكككعالحكككدثبواقكككعدنيكككاالكككوطنموقعكككا%،تالهمكككا7.9تككككراراتبنسكككبة5المرتبكككةبواقكككع
%،تالهموقع4.7تكراراتبنسبة3%،تالهماموقعفلسطيناآلنبواقع6.3تكراراتبنسبة

%،بينمكاجكاءموقكعرايكةافام،وسكوا،ووفكا،3.1الترافلسكطينبواقكعتككراريناثنكينبنسكبة
عزمككنبككرةقكك%،بينمككالككميحصكلمو1.5بمرتبكةمتدنيككةبواقككعواحكدتكككرارلكككلموقككعبنسكبة

علىأيتكرار.

o :المرحلة الثانية 

فككيضككوءنتككائج"المرحلككةاألولككى"اختككارالباحككثأكثككرمواقككعالدراسككةاهتمامككًابصككحافة
الحلول،وهي:"موقعوطنلألنباء"،و"موقعوكالةفلسطيناليوماإلخبارية"،و"موقعوكالكةصكفا

 تائج الدراسة على النحو اآلتي:نوكانت ،(1)لألنباء"،وأجرىعليهادراسةاستكشافية

(تكككرارًاصككحفيًاعالجككت55بلغككتموضككوعاتصككحافةالحلككولفككيمواقككعالدراسككةالثالثككة) .1
(مكادةصكحفية،بنسكبة21مشكالتمجتمعية،كاننصيبوكالةفلسطيناليكوماإلخباريكة)

بنسككبة(تككرارًا،19%(،تالهكاوكالكةالصكحافةالفلسكطينية)صككفا(إذحصكلتعلكى)38.2)
(.27.3(تكرارًابنسبة)%15%(،تالهاوكالةوطنلألنباء)34.5)

اسككتحوذتالمشككاكلالصككحيةعلككىالنصككيباألكبككرمككنموضككوعاتصككحافةالحلككول،بواقككع .2
(تكككككراراتبنسككككبة10%(،تالهككككاالمشككككاكلاالقتصككككاديةبواقككككع)50.9(تكككككرارًابنسككككبة)28)
%(،والتعليميكككة12.7(تككككراراتبنسكككبة)7ع)قكككالمشكككاكلاالجتماعيكككةبواتلتهمكككا%(،18.2)

(مشكككككالتبنسككككبة4%(،فيمككككاجككككاءت"أخككككرى"بواقككككع)10.9(تكككككراراتبنسككككبة)6بواقككككع)
%(،فيمالمتبرزمشكالتثقافيةأودينيةأوعسكريةأوأمنية.7.3)

التقريككرالصككحفيأكثككرالفنكككونالصككحفيةاسككتخدامًامككعموضكككوعاتصككحافةالحلككولبواقكككع .3
(أحاديككثصككحفيةبنسككبة7%(،تككالهالحككديثالصككحفيبواقككع)85.4تقريككرًابنسككبة)(47)

 

الحلولفي1) الشامللموضوعاتصحافة الثالثةبأسلوبالمسح المواقع الدراسةاالستكشافيةعلى (أجريت
 .يومًا(31)أيلمدة2020شهرمارة
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%(،ولكككمتسكككتخدمالمواقكككعالثالثكككة1.8%(،وجكككاءالمقكككالبواقكككعمكككادةواحكككدةبنسكككبة)12.7)
التحقيقالصحفيفيموضوعاتصحافةالحلول.

،بينمكاة%(واضكحةالفككر92.7(مكادةمكنموضكوعاتصكحافةالحلكولبنسكبة)51جاءت) .4
%(غيرواضحةالفكرة.7.3(موادبنسبة)4كانت)

جكككاءتمصكككادرالحلكككولالمطروحكككةللمشككككالتالمجتمعيكككةفكككيمواقكككعالدراسكككةالثالثكككةمكككن .5
فةةخبراءومختصينبواقعتلتهما%(،56.4(موضوعًابنسبة)31مواطنينعاديينبواقع)

%(،وأخككرىبواقككع10.9بة)سكك(بن6%(،ومؤسسككاتبواقككع)27.3(موضككوعًابنسككبة)15)
%(.5.4(بنسبة)3)

حازتالمصادراإلعالميةالذاتيةللمشكالتالمجتمعيةلصحافةالحلولفيالمواقعالثالثكة .6
(تكككرارات7%(،بينمككاجككاءتالمصككادرالخارجيككةبواقككع)78.2(تكككرارًابنسككبة)43علككى)
،وأخكككرىتككككرارًاواحكككدًا(%7.3(تككككراراتبنسكككبة)4%(ومجهولكككةالمصكككدر)12.7بنسكككبة)
%(.1.8بنسبة)

(تكككرارًاأيمككانسككبته44استعرضككتصككحافةالحلككولأسككبابالمشكككالتالمجتمعيككةبواقككع) .7
%(لمتتناولأسبابالمشكلة.20(تكرارًابنسبة)11(،بينما)80)%

(حكاًل25جاءتأنواعالحلولعلىالنحواآلتكي:الحلكولمكنفةكةالحكلالصكحيالمطكروح) .8
%(،23.6(حكاًلوبنسكبة)13الحلكولاالقتصكاديةبواقكع)تلتهمكا%(،45.4حفيًابنسكبة)ص

(5الحلكولالتقنيكةبواقكع)تلتهما%(،16.4(حلولبنسبة)9الحلولالتعليميةبواقع)تلتهما
%(،فيمكككاجكككاءت3.6(تككككراراتبنسكككبة)2%(،وجكككاءتأخكككرىبواقكككع)9.1حلكككولبنسكككبة)

%(،ولككمتظهككرحلككول1.8(فقككطبنسككبة)1رتبككةقبككلاألخيككرةبواقككع)مالحلككولالسياسككيةبال
لموضوعاتعسكريةوأمنيةودينية.

%،بينمككا92.7(بنسككبة51قابلككةللتطبيككقبواقككع)استعرضككتالمشكككالتالمجتمعيككةحلككوالً .9
%(اليمككككنتطبيقهكككافكككيواقكككعبيةكككةالمشككككلةالمجتمعيكككة،7.3)بنسكككبة(حلكككول4جكككاءت)

.ألسبابعديدة
(مككككادة45ركككككزتالمواقككككعالثالثككككةفككككيتناولهككككاللمشكككككالتالمجتمعيككككةعلككككىالحككككلبواقككككع) .10

(مككككادةصككككحفيةعلككككىالحككككلبنسككككبة10%(بينمككككاأثنككككت)81.8صككككحفية،أيمككككانسككككبته)
خروجًاعنمحدداتصكحافةالحلكولالتكيترككزعلكىالحلكولأكثكردُّعَ%(وهوماي18.2ُ)

ستقائمةعلىنهجالحلول،لكنهاغيرملتزمةبالمحددات.يمنالثناء،وهذااليعنيأنهال
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(مكا29استخدمتصحافةالحلولمكعالمشككالتالمجتمعيكةأسكلوباإلقنكاعالمنطقكيبواقكع) .11
(تكككرارًابنسككبة19%(،تالهككاالجمككعبككيناألسككلوبينالعككاطفيوالمنطقككيبواقككع)52.7نسككبته)

%(.12.7(موضوعاتحلولبنسبة)7اقع)و%(،تالهااستخداماألسلوبالعاطفيب34.5)
الوسككائطالمسككتخدمةفككيتككدعيمالمشكككالتالمجتمعيككةالتككيتناولتهككاصككحافةالحلككولكانككت .12

(مككككادة11%(وفيكككديوبواقككككع)76.4(صكككورةبنسككككبة)42مكككننصككككيبفةكككةالصككككوربواقككككع)
مككككنن%(كانككككاخككككاليي3.6بنسككككبة)تكككككراران%(،بينمككككاهنككككاك20مدعمككككةبالفيككككديوبنسككككبة)

الوسائطالتدعيمية.

 ثالثًا: مشكلُة الدراسة:
ــة الفلســطينية  تتحككدُدمشكككلُةالدراسككةفككيالتعككرِفعلككىمككدى ــع اإلخباري ــف المواق توظي

،وذلككمكنخكاللالتعكرفعلكىمكدىاهتمكاملصحافة الحلول في معالجة المشكالت المجتمعيـة
ركككزتعليهكككا،ومصكككادرهااألوليكككةالتكككيالمجتمعيكككةمواقككعالدراسكككةبهكككا،ورصكككدأنككواعالمشككككالت

واإلعالمية،ونطاقهكاالجغرافكي،وأنكواعالحلكولالتكيتطرحهكا،ومصكادرها،ومكدىوضكوحالحلكول
المطروحكككككة،ومالئمتهكككككاللتطبيكككككق،ومكككككواطنالتركيكككككزفكككككيالسكككككردالتحريكككككري،وأسكككككاليباإلقنكككككاع

ينهككككا،وصككككورهاوالمسككككتخدمةمعهككككا،واألشكككككالالصككككحفيةالمسككككتخدمةفككككيعرضككككها،وأنككككواععنا
وتعليقاتها،ومدىارتباطهمابحلالمشكلة،وعناصرالتدعيمالتياستخدمتمعهكا،وأوجكهالشكبه

واالختالفبينهافيتوظيفصحافةالحلولفيمعالجةالمشكالتالمجتمعية.
 رابعًا: أهمية الدراسة:  

تنبع أهمية الدراسة من اعتبارات عدة، أهمها:
الدراسككاتالعالميككة،وندرتككهفككيالدراسككاتالعربيككة،وعككدموجككودهيحداثككةموضككوعالدراسككةفكك .1

ضكككافةإلكككىحاجكككةالمكتبكككةاإلعالميكككةإ،-حسكككبعلكككمالباحكككث-فكككيالدراسكككاتالفلسكككطينية
العالميةوالعربيةوالفلسطينيةلموضوعالدراسة.

لهذاةتقدمالدراسةرؤيةمتكاملةوعميقةعنصحافةالحلولمنخاللدراسةتحليليةمقارن .2
النوعمنالصحافةفيالمواقعاإلخباريةاإللكترونيةالفلسطينية،وهوماسيعودبكالنفععلكى

 الباحثينواألكاديميينوالقائمينباالتصال.

تبصكككيرالمحكككررينالصكككحفيينبصكككفةعامكككةوالعكككاملينفكككيالمواقكككعاإللكترونيكككةعلكككىوجكككه .3
ل،ومكنثكمالوقكوفعلكىمحكدداتهاوالخصوصباألدوارالتييمكنأنتؤديهاصحافةالحلك

 ومصادرهاوأنواعمشكالتهاوحلولها.
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تقكككدممقترحكككاتإلداراتالصكككحفوالمواقكككعاإللكترونيكككةتسكككهمفكككيتفعيكككلصكككحافةالحلكككول، .4
 نهاتبصرالقائمينباالتصالبأوجهالضعفوالقوةفيها.أإضافةإلى

علككىجميككعاألصككعدة،وفككيتقككديمرؤيككةلعمككلصككحافةالحلككولتعككودبككالنفععلككىالمجتمككع .5
مقككدمتهامعرفككةمشكككالتصككحافةالحلككول،ونوعيككةالحلككولالمطروحككةلهككا،ومككدىقابليتهككا

 للتنفيذ.

 خامسًا: أهداف الدراسة: 
يتمثككككلالهككككدفالككككرئيسللدراسككككةفككككيالتعككككرفعلككككىكيفيككككة"توظيككككفالمواقككككعاإلخباريككككة

"وينبثكككقعكككنالهكككدفالكككرئيسةالفلسكككطينيةلصكككحافةالحلكككولفكككيمعالجكككةالمشككككالتالمجتمعيككك
 تتمثل في األهداف اآلتية:مجموعةمناألهدافالفرعية،

 أهداف خاصة بموضوعات صحافة الحلول: .أ
الكشكككفعكككنأنكككواعالمشككككالتالمجتمعيكككةفكككيصكككحافةالحلكككولفكككيالمواقكككعاإلخباريكككة .1

الفلسطينية،ومصادرهااألوليةواإلعالمية،ونطاقهاالجغرافي.
اعحلكككولالمشككككالتالمجتمعيكككةالتكككيتتضكككمنهاموضكككوعاتصكككحافةوالتعكككرفعلكككىأنككك .2

 الحلولفيالمواقعاإلخباريةالفلسطينيةومصادرهاووظائفها.

التعككككرفعلككككىمككككدىوضككككوحالحلككككولالمقترحككككةللمشكككككالتالمجتمعيككككةفككككيموضككككوعات .3
 صحافةالحلولفيالمواقعاإلخباريةالفلسطينية،ومدىمالئمتهالبيةةالمشكلة.

عرفعلىموطنالتركيزفيأسلوبالسكردالتحريكريإنككانعلكىالمشككلةأوالحكلتال .4
 أوالشخصفيالمواقعاإلخباريةالفلسطينية،وأساليباإلقناعالمستخدمةمعها.

التعككرفعلككىأوجككهاالتفككاقواالخككتالفبككينالمواقككعاإلخباريككةالفلسككطينيةفككيتوظيككف .5
 مجتمعيةوموضوعاتها.لصحافةالحلولفيمعالجةالمشكالتا

 أهداف خاصة بشكل موضوعات صحافة الحلول: .ب

جككهالتعككرفعلككىمككدىاهتمككامالمواقككعاإلخباريككةالفلسككطينيةبككنهجصككحافةالحلككولالمو  .1
 معالجةالمشكالتالمجتمعية.نحو

معرفكككةاألشككككالالصكككحفيةالمسكككتخدمةفكككيعكككرضالمشككككالتالمجتمعيكككةالتكككيتتناولهكككا .2
لمواقككككعاإلخباريككككةالفلسككككطينية،وأنككككواععناوينهككككاومككككدىارتباطهككككااصككككحافةالحلككككولفككككي

بالمشكلة.
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الكشكككفعكككنالصكككورالمصكككاحبةللمشككككالتالمجتمعيكككةالتكككيتتناولهكككاصكككحافةالحلكككول .3
والتعليقاتالمرافقةلها،ومدىارتباطهكابحكلالمشككلةفكيالمواقكعاإلخباريكةالفلسكطينية،

 هافيعرضها.تومعرفةعناصرالتدعيمالتياستخدم

التعككرفعلككىأوجككهاالتفككاقواالخككتالفبككينالمواقككعاإلخباريككةالفلسككطينيةفككيتوظيككف .4
 صحافةالحلولفيمعالجةالمشكالتالمجتمعية.

 سادسًا: تساؤالت الدراسة:
"ما مدى توظيف المواقع اإلخباريـة الفلسـطينية لصـحافة الحلـول يتمثلالتساؤلالرئيساآلتكي:

ــة الم ــي معالجـ ــفـ ــة "شـ وينبثكككقعكككنالتسكككاؤلالكككرئيسمجموعكككةمكككنالتسكككاؤالتكالت المجتمعيـ
 :تتمثل في التساؤالت اآلتيةالفرعية،

 تساؤالت تتعلق بموضوعات صحافة الحلول )فئة ماذا قيل(: .أ
مككككاأنككككواعالمشكككككالتالمجتمعيككككةالتككككيتعالجهككككاموضككككوعاتصككككحافةالحلككككولفككككيالمواقككككع .1

؟اإلخباريةالفلسطينيةاإللكترونية
صكككحافةالحلكككولفكككيالمواقكككعالتكككيتعالجهكككامكككاالمصكككادراإلعالميكككةللمشككككالتالمجتمعيكككة .2

 اإلخباريةالفلسطينية؟

مكككاالنطكككاقالجغرافكككيللمشككككالتالمجتمعيكككةفكككيموضكككوعاتصكككحافةالحلكككولفكككيالمواقكككع .3
 اإلخباريةالفلسطينية؟

حلكولفكيالمواقكعلماأنواعحلولالمشكالتالمجتمعيةالمتضمنةفكيموضكوعاتصكحافةا .4
 اإلخباريةالفلسطينية؟

ماالوظائفالتيتؤديهاموضكوعاتالمشككالتالمجتمعيكةفكيصكحافةالحلكولفكيالمواقكع .5
 اإلخباريةالفلسطينية؟

 مامصادرالحلولالمقترحةللمشكالتالمجتمعيةفيالمواقعاإلخباريةالفلسطينية؟ .6

معيةفكيموضكوعاتصكحافةالحلكولفكيتمامدىوضوحالحلولالمقترحةللمشكالتالمج .7
 المواقعاإلخباريةالفلسطينية؟

مامدىمالئمةالحلولالمقترحةلبيةةالمشككلةفكيموضكوعاتصكحافةالحلكولفكيالمواقكع .8
 اإلخباريةالفلسطينية؟
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 مامواطنالتركيزفيالسردالتحريريفيموادالحلولفيالمواقعاإلخباريةالفلسطينية؟ .9

اإلقنكككاعالتكككيتسككتخدمهاصكككحافةالحلكككولمكككعحلككولالمشككككالتالمجتمعيكككةفكككيمككاأسكككاليب .10
 المواقعاإلخباريةالفلسطينية؟

ماأوجكهاالتفكاقواالخكتالفبكينالمواقكعاإلخباريكةالفلسكطينيةفكيتوظيكفصكحافةالحلكول .11
 فيمعالجةالمشكالتالمجتمعية؟

 يل(:قتساؤالت تتعلق بشكل موضوعات صحافة الحلول )فئة كيف  .ب

مككامككدىاهتمككامالمواقككعاإلخباريككةالفلسككطينيةبككنهجصككحافةالحلككولفككيمعالجككةالمشكككالت .1
 المجتمعية؟

مككااألشكككالالصككحفيةالمسككتخدمةفككيعككرضالمشكككالتالمجتمعيككةالتككيتتناولهككاصككحافة .2
الحلولفيالمواقعاإلخباريةالفلسطينية؟

لهككاصكحافةالحلككولفكيالمواقككعاإلخباريككةومكاأنككواععنكاوينالمشكككالتالمجتمعيكةالتككيتتنا .3
 الفلسطينية؟ومامدىارتباطهابحلالمشكلة؟

هلتعكسالصورالمصاحبةللمشكالتالمجتمعيةالتيتتناولهاصحافةالحلولوالتعليقات .4
 المرافقةلهاحاًلللمشكلة؟

التالمجتمعيكةكماعناصرالتدعيمالتياستخدمتهاالمواقعاإلخباريكةالفلسكطينيةمكعالمشك .5
 التيتتناولهاصحافةالحلول؟

ماأوجكهاالتفكاقواالخكتالفبكينالمواقكعاإلخباريكةالفلسكطينيةفكيتوظيكفصكحافةالحلكول .6
 فيمعالجةالمشكالتالمجتمعية.

 اإلطار النظري للدراسة: سابعًا:
 تعتمد الدراسة على نظرية أساسية، وهي:

 نظرية ترتيب األولويات: •
ريككةترتيككباألولويككات"وضككعاألجنككدة"إلككىالباحككثوالصككحفياألمريكككيظتعككودأصككولن

،1922(،مكنخكاللكتابكهالكرأيالعكامالكذيأصكدرهعكامWalter Lippmannوالتكرليبمكان)
ينفككككومبس،وشكككو،وهمكككامكككنالكككرواداألوائكككلفكككيعالميكككَيناإلوطكككورتالنظريكككةعلكككىيكككدالبكككاحثَ

ظريككةمككننظريككاتالتكأثيرغيككرالمباشككرعلككىاسككتخداماتنجنككدة،وتعككدهكذهالاختبكارفككروضاأل
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الجمهككورلوسككائلاإلعككالم،ومككدىاعتمككادالفككردعلككىهككذهالوسككائلالعالقككةالتفاعليككةبككينوسككائل
االتصالوالمجتمع،وقدأفكادوابوجكودعالقكةإيجابيكةبكينمكاتؤككدهوسكائلاإلعكالمفكيرسكائلها،

دوروسككككائلاإلعككككالميسككككهمفككككيترتيككككباألولويككككاتعنككككدنَأوبككككينمككككايككككراهالجمهككككورمهمككككًا،أي
 .(1)ومنثمفرنوسالاإلعالمتقومبمهمةتعليمية،الجمهور

ونظريككةترتيككباألولويككات"وضككعاألجنككدة"هككيإعككادةصككياغةلألحككداثالمحيطككةبقالككٍب
ريريكككةحجديكككد،ويكككتمترتيكككبتلككككاألحكككداثفكككيالوسكككيلةاإلعالميكككةبمكككايتناسكككبمكككعالسياسكككةالت

للمؤسسةاإلعالمية،بهدفإقناعالجمهوروتغييراتجاههبمايتوافقمعالتوجهكاتاأليديولوجيكة
.(2)لتلكالوسيلة

نظريكككةترتيكككباأل إحيكككاًءلنمكككوذجالتكككأثير،إذتشكككيرإلكككىأنوسكككائلجكككاءتولويكككاتكمكككاأن 
تأخككذهككذهالنظريككةموقفككًاوانتبككاهالجمهككورنحككوقضككايابعينهككا،يككهاالتصككاللككديهاالقككدرةعلككىتوج

وسكككطًابكككينالنظريكككاتالتكككيتكككدعىالتكككأثيرالقكككويوالمباشكككرلالتصكككال،وتلككككالتكككيتكككؤمنبالتكككأثير
كمككاأنهككاحولككتاهتمككامالبككاحثينمككنالتسككاؤلعككنكيفيككةتفكيككرالجمهككورفككي،المحككدودلالتصككال

.(3)رللقضاياالمطروحةوقضايامعينة،إلىالتساؤلعندوراالتصالفيترتيبأولوياتالجمه
نتقككككدمجميككككعالموضككككوعات،أوتفتككككرضهككككذهالنظريككككةأنوسككككائلاإلعككككالمالتسككككتطيع

والمشكالتالتيتقعفيالمجتمكع،وإنمكايختكارالقكائمونعلكىهكذهالوسكائلبعكضالموضكوعات
رمالتركيكككزعليهكككابشكككدةوالكككتحكمفكككيطبيعتهكككا،ومحتواهكككاوهكككذهالموضكككوعاتعكككادةتثيكككتالتكككييككك

اهتماماتالناةتدريجيًا،وتجعلهميدركونهاويفكرونفيهكاوبالتكاليتمثكلهكذهالموضكوعاتلكدى
.(4)الجماهيرأهميةأكبرنسبيًامنالموضوعاتاألخرىالتيتطرحهاوسائلاإلعالم

 سمات نظرية ترتيب األولويات "وضع األجندة": •
علككىتوليككدتسككاؤالتبحثيككةجككديرةةإنأهككممككايميككزالنظريككةالعلميككةهككوقككدرتهاالمسككتمر

بالبحكككثواستكشكككافمجكككاالتوطكككرقبحثيكككةجديكككدة،ومكككنهكككذاالمنطلكككقتميكككزتنظريكككةترتيكككب
:(5)جندة(بثالثسمات،وهياألولويات)وضعاأل

 

 (148(كامل،االتصالالجماهيريواإلعالم)ص1)
 (.346(مكاويوالسيد.االتصالونظرياتهالمعاصرة.)ص2)

 (.329-328عالموتطبيقاتهاالعربية)ص(العبد،والعبد.نظرياتاإل3)

 .(329-328(المزاهرة،نظرياتاالتصال)ص4)
 (.181(حمادة،دراساتفياإلعالموتكنولوجيااالتصالوالرأيالعام)ص5)
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النمككوالمسككتمروالمنككتظمللدراسككاتالتطبيقيككةفككيمجككالوضككعاألجنككدةمنككذأنبككدأاالهتمككام .1
بهاوحتىاليوم.

علككىتحقيكقالتكامككلبكينعككددمكنالمجككاالتالبحثيكةالفرعيككةلالتصكالالجمككاهيريقكدرتها .2
 تحتمظلةوضعاألجندة.

قككدرتهاعلككىتوليككدقضككايابحثيككةوأسككاليبمنهجيككةجديككدةتتنككوعبتنككوعالمواقككفوالمتغيككرات .3
 االتصالية.

اذاتهكككنأوتعكككدهكككذهالنظريكككةتحكككواًلفكككيمسكككارالدراسكككاتاإلعالميكككة،وعلكككىالكككرغممكككن
منظكككورفكككرديفكككيدراسكككةتكككأثيراتوسكككائلاإلعكككالم،إالأنهكككااسكككتطاعتأنتتطكككرقإلكككىجوانكككب

 :(1)جديدةفيمجالبحوثالتأثير،ومنأبرزها

دراسككةعالقككةاألفككرادوطريقككةتعككاملهممككعالبيةككةالمحيطككةبهككم،حيككثتبككينصككعوبةتعامككل .1
وشككدةتعقيككدها،وتككؤديوسككائلاإلعككالمنظككرًاالتسككاعهاوتنوعهككا؛األفككرادمككعالبيةككةمباشككرة

الككدوراألكبككرفككيإعككادةتقككديمهككذهالبيةككةبصككورةمبسككطة،وذلكككباختيككاربعككضالمشكككالت
والتركيزعليها،ممايؤديإلىإدراكالجمهورألهميكةهكذهالمشككالتوترتيبهكابمكايتناسكب

وطريقةتقديمهافيوسائلاإلعالم.
ولويكاتوسكائلاإلعكالممككنأعاليكةمكناالتسكاقبكينقائمكةثبتكتهكذهالنظريكةوجكوددرجكةأ .2

 ناحية،وقائمةأولوياتالجمهورمنناحيةأخرى.

 درستهذهالنظريةاتجاهالعالقةبينوسائلاإلعالموالجمهور. .3

العوامكلالتكيتككؤثرفكيوضكعاألجنكدةعلككىMC Combs, Showوقكدحكددمكاكومبسوشكو
:(2)لاالتصالئمستوىالفردوعلىمستوىوسا

هناكحاجةالفردإلىالتوجهالسياسيوالتكيكفمكعالظكروفالمحيطكة،فعلى مستوى الفرد:  -
.معدلالمناقشاتالشخصية،مستوىالتعرضلوسائلاالتصالثماتجاهاتالفردالمسبقة

هناكطبيعةالنظامالسياسي،طبيعةالمشكالتالمطروحكة،وعلى مستوى وسائل االتصال:  -
 مستوىتغطيةوسائلاالتصالثمنوعهذهالوسائل.

 

 (.226-224العالميةالحديثةلنظرياتالتأثيرفيالراديووالتلفزيون)ص(فهمي،االتجاهات1)

 (.271(إسماعيل.مباداعلماالتصالونظرياتالتأثير)ص2)
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الباحثهذهالنظريةللتعكرفعلكىأجنكدةمواقكعالدراسكة،مكنخكاللالكشكفعكنفَظ وَوَ
أولويكككاتاهتمامهكككابصكككحافةالحلكككولفكككيمعالجكككةالمشككككالتالمجتمعيكككة،والتعكككرفعلكككىأنكككواع

لتركيككككزفككككيسككككردهاالتحريككككري،االمشكككككالتوالحلككككولومصككككادرها،ونطاقهككككاالجغرافككككي،ومككككواطن
وعناصرالتدعيممعموضوعاتصحافةالحلولفيالمواقعاإلخباريةالفلسطينيةوغيرها،وذلكك
لالستفادةمنهافيفهمذلكالترتيببشكلعلميرصكين،وتقكديمتوصكياتعنكدالحاجكةتفيكدفكي

جندة.ضبطاأل
 : وادواتهاثامنًا: نوع الدراسة ومنهجها 

  :نوع الدراسة -1
ــول الوصـــ يةِ تنتمكككيهكككذهالدراسكككةإلكككى ،التكككيتسكككتهدفتصكككويروتحليكككلوتقكككويمالبحـ

خصائصمجموعةمعينكةأوموقكفمعكينيغلكبعليكهصكفةالتحديكد،أودراسكةالحقكائقالراهنكة
بهدفالحصكولعلكىمعلومكات؛المتعلقةبطبيعةظاهرةأوموقفما،أومجموعةمناألحداث

لكككىتقكككديرعكككددمكككراتإالكككدخولفكككيأسكككبابهاأوالكككتحكمفيهكككا،إضكككافةكافيكككةودقيقكككةعنهكككا،دون
 .(1)حدوثظاهرةمعينة،ومدىارتباطهابظاهرةأومجموعةأخرىمنالظواهر

وتهدفهذهالدراسةإلىرصدوفهمكيفيةتوظيفالمواقعاإلخباريةالفلسطينيةلصحافة
النكككوعمكككنالبحكككوثلجمكككعبيانكككاتاالحلكككولفكككيمعالجكككةالمشككككالتالمجتمعيكككة،وسيسكككتخدمهكككذ

ومعلومككاتعككنمشكككلةالدراسككةوتحليلهككاللوصككولإلككىاسككتنتاجاتمحككددةتسككهمفككيفهككمكيفيككة
توظيفالمواقعاإلخباريةالفلسطينيةلصحافةالحلولفيمعالجةالمشكالتالمجتمعية.

 منهجا الدراسة:  -2
 ثنين، هما:ااعتمدت الدراسة على منهجين 

المسحية: منهج الدراسات -أ

علمككًامنظمككًاويعككدمككنأنسككِبالمنككاهجالعلميككةمالئمككةللدراسككاتالوصككفية؛لكونككهجهككدًا
للحصكولعلككىبيانككاتومعلومككاتوأوصككافعككنالظككاهرةأومجموعككةالظككواهرموضككوعالبحككث،
ويستهدفتسجيلوتحليلوتفسيرالظاهرةفيوضعهاالراهنبعدجمعالبيانكاتالالزمكةوالكافيكة

جكككراءاتالمنظمكككةالتكككيتحكككددنكككوعالبيانكككاتوعكككنعناصكككرهامكككنخكككاللمجموعكككةمكككناإلعنهكككا
 (2)ومصدرهاوطرقالحصولعليها.

 

 (.131(حسين.بحوثاإلعالم.)ص1)

 (.81(عبدالحميد.بحوثالصحافة.)ص2)
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،للتعككرفعلككىتحليــل الموــمون وفككيإطككارمككنهجالدراسككاتالمسككحيةاسككتخدمالباحككثأسككلوب
مككككدىاهتمككككاممواقككككعالدراسككككةبالموضككككوعاتالصككككحفيةالمعتمككككدةعلككككىصككككحافةالحلككككول،وأنككككواع
مشككككالتها،ومصكككادرها،وأنكككوعالحلكككولالمطروحكككة،ومكككدىالتركيكككزعلكككىحكككلالمشككككلة،ومكككدى

 للتطبيقفيبيةةعينةالدراسةوغيرها.إمكانيةأنيكونالحلالمطروحقابالً

 منهج العالقات المتبادلة:  -ب
ويهككدفمككنهجالعالقككاتالمتبادلككةإلككىدراسككةالعالقككاتبككينالحقككائقالتككيتككمالحصككول

ا؛بهككدفالتعككرفعلككىاألسككبابالتككيأدتإلككىحككدوثالظككاهرة،والوصككولإلككىاسككتنتاجاتهككعلي
 .(1)وخالصاتلمايمكنعلمهلتغييرالظروفوالعواملالمحيطةبالظاهرةفياالتجاهاإليجابي

،للوقككوفعلككىالمقارنـة المنهجيــةواسكتخدمالباحككثفكيإطككارالمكنهجالمككذكور،أسككلوب
تالفبككينالمواقكككعاإلخباريككةالفلسكككطينيةفككياهتمامهكككاوتوظيفهككالصكككحافةخكككجوانككباالتفككاقواال

 الحلولفيمعالجةالمشكالتالمجتمعية.

 الدراسة:   أدوات  -3

ــل الموــمون نظككرًالطبيعككةالدراسككةوأهككدافهاوتسككاؤالتهااسككتخدمالباحككث ،اســتمارة تحلي
 .للدراسة الالزمةوالمعلوماتلجمعالبيانات،وذلكةالمقابلة غير المقننو

 استمارة تحليل المومون:   3.1
وهككيتشككتملعلككىمجموعككةمككنالفةككاتالتككيهككي"عبككارةعككنمجموعككةمككنالتصككنيفات
والفصائليقومالباحثبرعدادهاطبقًالنوعيةالمضمونومحتواه،وهدفالتحليل،لكييستخدمها

والشكمولوتكمتقسكيمهاةفيتصنيفهذاالمضمونوتصنيفهبكأعلىنسكبةممكنكةمكنالموضكوعي
 والفئات نوعان، هما:،(2)إلىنوعينماذاقيل؟وكيفقيل؟"

فئات المومون )ماذا قيل(:  .أ

تركزهذهالفةةعلىمايشتملعليهالمضمونمنكلمات،وأفكار،ومعكاٍن،واتجاهكات،
،وعكككنطريكككقهكككذهالفةكككةيمككككنالوقكككوفعلكككىمحتكككوىمكككوادصكككحافةالحلكككولفكككيمواقكككع(3)وقكككيم

 إلىالفةاتالفرعيةاآلتية:تقسيمهاالدراسة،وقدتم

 

 (.147(حسين.بحوثاإلعالم.)ص1)

 (.88(حسين.تحليلالمضمون.)ص2)

 (.265ص)المرجعالسابق،(3)
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يقصكدفيهكاالباحكثجميكعالمشككالتالتكيتكؤثرسكلبًاعلكىفئة أنواع المشكالت المجتمعية:   .1
:وتشملالمجتمعالفلسطيني،وتتصلبأفراده،وتنعكسبشكلمباشرعليه،

مككعالفلسككطينيمثككلتويقصككدبهككاالمشكككالتالسياسككيةالتككييعككانيمنهككاالمجالسياســية: 1.1
االنقسكككاموالخالفككككاتالسياسكككية،وضككككعفالمؤسسكككاتالسياسككككيةالفلسكككطينية،واالنتخابككككات

وغيرها.

ــة:  1.2 وهكككيالمشككككالتاالجتماعيكككةالتكككييعكككانيمنهكككاالمجتمكككعالفلسكككطينيمثكككلاالجتماييـ
واالنحرافاألخالقيوالقيميوغيرها.والثأر،والطالق،التفككاألسريواالجتماعي،

ويقصدبهاالمشكالتاالقتصاديةالتييعانيمنهكاالمجتمكعالفلسكطينيمثكلقتصادلة:  اال 1.3
 الفقر،والبطالة،وانعداماألمانالوظيفيوغيرها.

وهيالمشكالتالصكحيةوالبيةيكةالتكييعكانيمنهكاالمجتمكعالفلسكطينيالصحية والبيئية:   1.4
خطاءالطبية،وةيابالتخطيطمثلترهلالخدماتالصحية،وانتشارفيروةكورونا،واأل

 اإلستراتيجيالبيةيوالصحيوالنظافةوغيرها.

ويقصكدبهكاالمشككالتالتقنيكةالتكييعكانيمنهكاالمجتمكعالفلسكطينيمثكلضكعفالتقنية:   1.5
بنيككةقطككاعاالتصككاالتوتكنولوجيككاالمعلومككات،وانقطككاعالتيككارالكهربككائيوترهككلشككبكاته،

 مهمةوغيرها.وعدمتوفرأجهزةطبيةتقنية

ــة:  1.6 ــكرية واألمنيــ وهككككيالمشكككككالتالعسكككككريةواألمنيككككةالتككككييعككككانيمنهككككاالمجتمككككعالعســ
سكككرائيل"،وضكككعفإمكانيكككاتالمقاومكككةالعسككككرية،إالفلسكككطينيمثكككلقضكككيةالتخكككابرمكككع"

والتفككككككوقاإلسككككككرائيليمككككككنالناحيككككككةاألمنيككككككةوالعسكككككككرية،والعمليككككككاتالعسكككككككريةللمقاومككككككة
 السالحوغيرها.وفوضىالفلسطينية،

ف،ويقصدبهاالمشكالتالدينيةالتييعانيمنهاالمجتمعالفلسطينيمثلالتطكرُّالدينية: 1.7
 واالنحرافالفكري،وتحريفالنصوصالدينيةوغيرها.

ب:وهككيالمشكككالتالتككييعككانيمنهككاالمجتمككعالفلسككطينيمثككلالتسككرُّالتعليميــة والثقافيــة 1.8
جيككككة،واكتظككككاظالفصككككولبالطلبككككةبسككككببمحدوديككككةهالمدرسككككي،ضككككعفاألنشككككطةالالمن

 المدارة،ومشاكلالمدرسينوالطلبة،وضعفالثقافةالعامةوغيرها.

 خالفماسبقذكره.أخرى:   1.9
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وهيالفةةالخاصةبالكشفعنالشخصأوالمجموعةأوجهةمصدرالمصادر اإلعالمية:   .2
اإلذاعككة،والكتككبواألفككالم،والمعلومككة:وتتمثككلفككياألشككخاص،والصككحف،ومحطككاتالتلفككزة

 وتنقسم إلى: ،(1)والوثائقوغيرها

وهككيتلككالمصككادرالتككيتعتمكدفيهككاالصكحيفةعلككىهيةكةتحريرهككافككيالمصـادر الداخليــة:  2.1
 :(2)الحصولعلىاألخبارأوالموضوعاتمثلالمندوبوالمراسل،وهما

عالميككةبصككفةعامككةإلالمراسككلهككومنككدوبالموقككعاإللكترونككيأوالمؤسسككةاالمراســل:  2.1.1
 .(3)خارجالمدينةالتييتواجدفيهاالموقعأوتعملفيهاالمؤسسةاإلعالمية

:هكوالصكحفيالكذيتقكومالصكحيفةبتسكميتهلتمثيلهكافكيجهكةمكاأوقطكاعأوالمنـدوب 2.1.2
وزارةلتزويدهاباألخبكار،ويككونفكينفكسالمدينكةالتكيتصكدرفيهكاالصكحيفةأوالموقكع

 .(4)اإللكتروني

ــة:  2.2 ــادر الخارجيــ خبككككارأوهككككيالمصككككادرالتككككيتسككككتقيمنهككككاالوسككككيلةاإلعالميككككةاألالمصــ
الموضوعاتمنغيرهيةةتحريرهامثل،وكاالتاألنباء،والصحف،والمجالت،والوثائق،

 وتنقسم إلى:،(5)وشبكاتالتواصلاالجتماعية

سككعةمككنالمنككدوبيناوهككيوكككاالتتعمككلمككنخككاللشككبكةووكــاالت األنبــاء العالميــة:   2.2.1
والمراسلينالمنتشرينفيجميعأنحاءالعكالم،وهكيبكذلكتكوفرلوسكائلاإلعكالمالمختلفكة
كميكككةكبيكككرةمكككناألخبكككارالعالميكككةلكككيسبرمككككانأيوسكككيلةالحصكككولعليهكككابمصكككادرها

،وهككككيأربككككعوكككككاالت،مثككككلوكالككككةرويتككككرز،وكالككككةأسوشككككيتدبككككرة،ووكالككككة(6)الذاتيككككة
 رنسية،وكالةيونايتدبرةانترناشيونال.فالصحافةال

تفكيةَنشكِهكيوكالكةاألنبكاءالرسكميةالفلسكطينيةوقكدأُوكالة األنباء الفلسطينية )وفـا(:   2.2.2
 .1972بريلعامأنيسان/

 

 (.267حسين،بحوثاإلعالم)ص(1)

(.61(عبدالحميد،علمالدين،فنالتحريرالصحفيللجرائدوالمجالت)ص2)
 (.97(شلبي،الخبرالصحفيوضوابطهاإلسالمية)ص3)

(61(الدريملي،التحريرالصحفي)ص4)
(78صالنعيمي،مهند.ألفباءتاء..صحافة)(5)
 (107(أبوزايد،الخبرالصحفي،)ص6)
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هككيالموضككوعاتالتككيتنقلهككامواقككعالدراسككةعككنصككحفومجككالتصــحو ومجــالت:  2.2.3
 قليمية،أودولية.إسواءمحلية،أوعربية،أو

لكترونيككةإهككيالموضككوعاتالتككيتنقلهككامواقككعالدراسككةعككنمواقككعلمواقــع اإللكترونيــة: ا 2.2.4
 سواًءمحليةأوعربيةأودولية.

يقصدفيهاالباحثالفضائياتالمختلفةسواءمحليةأوعربيةأوالفوائيات واإلذاعات: 2.2.5
 دولية.

سككمحللمشكككتركتمنظمككةمكككنالشككبكاتاإللكترونيككةالتككيشــبكات التواصــل االجتمــاعي: 2.2.6
لكترونكيمكعأعضكاءإبرنشاءموقعخاصبه،ومنثمربطهعكنطريكقنظكاماجتمكاعي

 .(1)آخرينلديهماالهتماماتوالهواياتنفسهاأوجمعهمعأصدقاءالجامعةأوالثانوية

 وهيالموضوعاتالمنسوبةإلىأكثرمنمصدرمنالمصادرالسابقة.فئة أكثر من مصدر:   2.3

 وهيالموضوعاتالتيتنشرهاالمواقعاإللكترونيةدوننسبتهاإلىمصادرها.ر: د لم يذكر المص  2.4

 

ويقصدبهاالنطاقالجغرافيلموضوعاتفئة النطاب الجغرافي لموضوعات صحافة الحلول:  .3
 صحافةالحلول،وقدتمتقسيمهاإلى:

افظككة،حم11:تقسككيمإداريمككنأراضككيالدولككةالفلسككطينية،وتضككمالمحافظــات الشــمالية 3.1
نكككككابلس،قلقيليكككككة،طكككككولكرم،جنكككككين،بيكككككتلحكككككم،الخليكككككل،أريحكككككا،القكككككدة،رامهللا،هكككككي:

.(2)مليوننسمة3،ويقطنهاحوالياًربعكمم5.655ُومساحتها

:تقسيمإداريفلسطينيلخمسمحافظاتفيقطاعغزة،هي)رفكح،المحافظات الجنوبية 3.2
،اًربعكككمم360ُالمحافظكاتالجنوبيكةخانيونس،الوسطى،غكزة،شكمالالقطكاع(ومسكاحة
ومكككنالجنكككوبالغربكككيمصكككر،1948يحكككدهامكككنالشكككمالوالشكككرقفلسكككطينالمحتلكككةعكككام

 .(3)مليوننسمة2ويقطنهاحوالي

ــة: 3.3 ويُالشــمالية والجنوبي مككنالمحافظككاتالشككماليةوالجنوبيككة،وتوضككعفككيفيهككاكككلٌدُقصككَ
 تين.ظحالكانتهناكقصةحلولموجهةإلىالمحاف

 

(.23راضي،استخداممواقعالتواصلاالجتماعيفيالعالمالعربي،)ص(1)
لكتروني(.إ(ويكبيديا،الضفةالغربية،)موقع2)
.لكتروني(إ،قطاعغزة،)موقعالمرجعالسابق(3)
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الفةككةالتككيتبحككثفككيأنككواعحلككولالمشكككالت وهككيفئــة أنــواع حلــول المشــكالت المجتمعيــة:  .4
 المجتمعيةالتيتناولتهامواقعالدراسة،وهيكاآلتي:

يقصدفيهاالباحثالحلولالسياسكيةالتكيتضكمنتهاالمكادةالصكحفيةالقائمكةعلكىسياسية:   4.1
 اسيةمجتمعيةمثلالمصالحةالفلسطينية.يالحلول،التيتصلحأنتكونحاًللمشكلةس

يقصكككدفيهكككاالحلككولاالجتماعيكككةالتككيتضكككمنتهاالمكككادةالصككحفيةالقائمكككةعلكككىاجتماييــة:  4.2
التكرابطاألسكريوالكزواجوالمسكاعدات؛وتصلحأنتكونحاًللمشكلةمجتمعيةمثل،الحلول

 االجتماعيةوغيرها.

اديةالتيتضمنتهاالمادةالصحفيةالقائمةعلكىصيقصدفيهاالباحثالحلولاالقتاقتصادلة:  4.3
 خفضنسبالبطالةوالفقروغيرها.:وتصلحأنتكونحاًللمشكلةاقتصادية،مثل،الحلول

يقصدفيهكاالحلكولالصكحيةوالبيةيكةالتكيتضكمنتهاالمكادةالصكحفيةالقائمكةصحية وبيئية:   4.4
تطكويرمرافكقوزارةالصكحة،:مثكلوتصلحأنتكونحكاًلللمشككلةالمجتمعيكة،علىالحلول

 ونظافةالطرقاتالعامةوغيرها.

،يقصكككدفيهكككاالحلكككولالتقنيكككةالتكككيتضكككمنتهاالمكككادةالصكككحفيةالقائمكككةعلكككىالحلكككولتقنيـــة:  4.5
تيسكككيرالتعلكككيمعبكككرالبكككرامجالمختلفكككة،:وتصكككلحأنتككككونحكككاًلللمشككككلةالمجتمعيكككةمثكككل

 واستخدامالذكاءاالصطناعيوغيره.

هيالموادالعسكريةواألمنيةالتكيتضكمنتهاالمكادةالصكحفيةالقائمكةعلكىة وأمنية: يعسكر  4.6
مالحقككةالمتخككابرينمككعالعكككدو،:وتصككلحأنتكككونحككاًلللمشكككلةالمجتمعيكككةمثككل،الحلككول

 وحمايةمقارالمقاومةوغيره.

،الحلكككولالحلكككولالدينيكككةالتكككيتضكككمنتهاالمكككادةالصكككحفيةالقائمكككةعلكككىفيهكككايقصكككددينيـــة:  4.7
،ونبككذيمشكككلةتعلككيمالنككاةالككدينالوسككط:وتصككلحأنتكككونحككاًلللمشكككلةالمجتمعيككةمثككل

 .هالعنفواإلرهابوغير

الحلكولالتعليميكةالتكيتضكمنتهاالمكادةالصكحفيةالقائمكةعلكىفيهكايقصدتعليمية وثقافية:  4.8
مهككوروغيرهككا،جوتصككلحأنتكككونحككاًلللمشكككلةالمجتمعيككةمثككل:ضككعفثقافككةال،الحلككول

 وضبطالمتسربينمنالمدارة،وتشجيعالطلبةعلىالمشاركةفياألنشطةالالمنهجية.

 أيحلولأخرىخالفماسبقذكره.أخرى:   4.9
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يقصدفيهاالباحثالدورالذيتؤديهالمادةالصحفيةالقائمةعلىالحلكول،فئة الوظائو:   .5
:(1)وهيتنقسمإلى

لباحككثمسكاهمةالمكادةالصكحفيةالفاعلككةفكيتقكديمحككلايقصكدفيهكاتقـدلم حـل للمشــكلة: 5.1
عتهكاامنخاللتقديمحلولواضحةثبتنج،للمشكلةالمجتمعيةومدىمالئمتهاللتطبيق

 ومالئمتهاللتطبيق.

يقصككدفيهككاتركيككزالسككردالتحريككريعلككىأوجككهالخلككلوالترهككلالنككاتجكشــو أوجــخ الخلــل: 5.2
شكالت.معنفسادحقيقيأوضعفالرؤىلحلال

يقصكدفيهككاتعزيكزالمواطنكةالفاعلكةوالمسكؤوليةالمجتمعيككةتنميـة المسـلولية المجتمعيـة: 5.3
 عندأفرادالمجتمعمنخاللإشراكهمفيالحلول.

يقصككدفيهككاالمككادةالتككيتبككثجككوًاإيجابيككًافككيالمجتمككعمككنخككاللإشــاعة جــو اإللجابيــة: 5.4
 نشراألخباراإليجابية.

تهدفلوضعالمسؤولينوأصحابالقكرارعنكدمسكؤولياتهمفكيظكليالمادةالتالمساءلة: 5.5
 منطقيوواقعييمكنتطبيقه.تقديمحلِّ

المككادةالصككحفيةالقائمككةعلككىالحككلالتككيتككؤديدورًافككيتعزيــز الثقافــة وتنميــة المعرفــة: 5.6
 تعزيزالثقافةالعامةوتنويرالرأيالعامتجاهالمشكالتوالحلولالمقترحة.

 

يقصكدفيهكامصكادرالحكلأووجهتكهفكيالمكادةالحل فـي موضـوعات الحلـول:    رفئة مصاد .6
 الصحفيةالمعتمدةعلىالحلول،وتنقسمإلى:

يقصككككدفيهكككاالباحككككثالمصكككادرذاتالصككككفةالرسكككميةمثككككلالحكومككككات،مصــــادر رســــمية: 6.1
 والبلدياتوغيرها.والفصائل،منظمةالتحرير،التشريعي،ووالرئاسة،و

هيمؤسساتغيرحكومية،وهيالمؤسساتذاتالوظكائفهلية: أأهلية وشبخ   ملسسات  6.2
 .(2)المتعددة،واألهدافالثقافية،واالجتماعيةالمتنوعة

:يقصكككدفيهكككااألشكككخاصالكككذينلهكككمدرايكككةبالقضكككيةالتكككيتعالجهكككامكككوادخبـــراء ومختصـــون  6.3
صحافةالحلولمنموقعالخبرةأوالمسؤوليةأوالتجربة.

 

ويكبيديا،قطاعغزة،)موقعإلكتروني(.(1)
بق.(المرجعالسا2)
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ةأَكاِديِميك ةهمالمهتمونِبالُعُلوِمَحسكْكادلميون:أ  6.4 سكَ يَدِقيكق،اْلُمنتمكيإلكَىُمَؤس  ْنَهجِعْلمكِ َبمكَ
 أومركزبحثيأولديهأبحاثوأوراقعلميةعديدةمنشورةفيأبحاثمحكمة.

يقصكككدالباحكككثاألشكككخاصالكككذينيكونكككونمصكككدرًاللحلكككولبصكككفتهممواطنـــون )عـــاديون(: 6.5
 وغيره.أةبعيدًاعنأيانتماءلمؤسسةحكوميةأوأهليةأوحزبسياسييالشخص

أيمصادرأخرىخالفماسبقذكره.أخرى: 6.6
 

يقصكدفكيتلككالفةكةمكدىوضكوحالحلكولالمطروحكةللمشككالتفئة مدى وضـوح الحلـول:  .7
 المجتمعية،وتنقسمإلى:

 وسهل.الحلواضحويمكنفهمهمنقبلالقارابشكلسلسواض :  7.1

أييقتربالحلإلىالوضوحلكنيشوبهبعضالغموض،ويقعبينفةةواض  إلى حد  ما:   7.2
 غامضوواضح.

 الحلغيرواضحوغامضويشوبهصعوبةفيالفهملدىالقارا.غامض:  7.3

 

يقصككدفيهككاالباحككثمككدىمالئمككةالحككلللتطبيككقفككيبيةككةمالئمــة الحــل لبيئــة المشــكلة: .8
 ،وتنقسمإلى:(1)مادةالصحفيةالقائمةعلىالحلوللالمشكلةالتيتستهدفهاا

الحلككولالمتضككمنةفككيالمككادةالصككحفيةمناسككبةومالئمككةللتطبيككقفككيبيةككةالمشكككلةمالئــم: 8.1
 .(2)التيتستهدفهاالمادةالصحفيةالقائمةعلىالحل

طبيكقفكيبيةكةتالحلكولالمتضكمنةفكيالمكادةالصكحفيةمالئمكةجزئيكًاللمالئم إلـى حـد  مـا:  8.2
فهككيتحتككاجإلككىمقومككاتلتصككبحأكثككرمالئمككةلهككاللمككادةالصككحفيةالقائمككةعلككى،المشكككلة
الحل.

الحلولالمتضمنةفكيالمكادةالصكحفيةغيكرمالئمكةللتطبيكقفكيبيةكةالمشككلةغير مالئم:    8.3
.(3)التيتستهدفهاالمادةالصحفيةالقائمةعلىالحل

 

(1) Solutions Journalism Network (SJN) . What We Do. (Website). 
(2)The Previous Reference. 

(3) The Previous Reference 
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ويقصكدفيهكامحكورتركيكزالمحكررعلكىالحكلفكيالسكردتحريـري:لفئة التركيز في السـرد ا .9
،وتنقسمإلى:(1)التحريريللمشكلة

ركككزالسككردالتحريككريعلككىالحككلالمقتككرحللمشكككلةالمجتمعيككةركــز علــى حــل المشــكلة: 9.1
 وجعلهمحورالمادةالصحفية.

فيصكفها،رككزالمحكررالصكحفيفكيالسكردالتحريكريعلكىالمشككلة،ركز علـى المشـكلة: 9.2
 ويتعمقفيها،وجعلهامحورحديثه،وسلطالضوءعليهاأكثرمنالحل.

ركزالسردالتحريريعلىصاحبالحل،وجعلهمحكورركز على الشخص صاحب الحل: 9.3
 ،ويسلطالضوءعليهأكثرمنالحل.اًناجحاًالمادةالصحفية،فيظهرهشخص

 

ــتخدم .10 ــاع المسـ ــاليب االقنـ لوبالمسكككتخدمفكككيإقنكككاعالقكككاراسككك:وهكككيتشكككيرإلكككىنكككوعاألأسـ
 بالحلولالتيتتضمنهاالمادةالصحيحة،أوعرضوجهاتالنظر،علىالنحواآلتي:

ويقصدفيهاالمادةالصحفيةالتيتخاطبالعقل،معتمدةعلكىاألدلكةوالبكراهين،منطقية: 10.1
 .ةأواألرقامواإلحصاءات،أوالمعلوماتالصحيحة،أوعرضوجهاتالنظرالمختلف

وهياألساليبالتيتخاطبالعاطفةوالوجدان،بحيثتعملعلىتحفيكزاألفكرادعاط ية: 10.2
 الشعوريًا،بعيدًاعنالعقلوالمنطق.

 وهياألساليبالتيتتضمنأساليبعاطفيةومنطقية.مختلطة: 10.3

 

بهكاُتعنىهذهالفةةبالشكل،أوالطريقةالتيتكمتقكديمالمضكمونب. فئات الشكل )كيف قيل (: 
،وهكككيالفةكككاتالمتعلقكككةبتحليكككلالشككككلالكككذيقكككدمتبكككهصكككحفالدراسكككة(2)إلكككىجمهكككورالقكككراء

موضوعاتالحلول،؛بهكدفالتعكرفإلكىاألنمكاطالصكحفيةالتكياعتمكدتعليهكامواقكعالدراسكة
فيعرضموضوعاتصحافةالحلول،ومعرفةمدىاهتمامالصحفيينبكربرازتلككالموضكوعات

موسائلاإلبكرازوالتفاعكلالمختلفكة،وقسكمتإلكىفةكاترئيسكيةوأخكرىفرعيكة،اعنطريقاستخد
 علىالنحواآلتي:

 

(1)Solutions Journalism Network (SJN) . What We Do. (Website). 

 (.265(حسين،بحوثاإلعالم)ص2)
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ــام: .1 ــدى االهتمــ ويقصككككدبهككككاالتعككككرفعلككككىمككككدىاالهتمككككامالككككذيتوليككككهمواقككككعالدراسككككةمــ
بموضكككوعاتصكككحافةالحلكككول،وذلككككمكككنخكككاللرصكككدعكككددهافكككيالفتكككرةالزمنيكككةالمحكككددة

هتمامبها.للدراسة،لتحديددرجةاال

هيالفنونالصحفيةالتكياعتمكدتعليهكامواقكعالدراسكةفكيعكرضفئة الفنون الصح ية:   .2
 موضوعاتصحافةالحلول،واشتملتعلىمجموعةمنالفةاتالفرعية،هي:

هككوالفككنالككذييقككومعلككىالمعلومككاتوالمعككارفحككولالوقككائعفككيسككيرهاوحركتهككاالتقريــر:  2.1
الخبروالتحقيق،واليستوعبجميعالجوانبالرئيسيةفكيالحكدث،الديناميكية،ويقعمابين

نيسككتوعبوصككفالزمككان،والمكككان،والظككروفالمرتبطككةبالحككدث،ويسككمحبككربرازأويمكككن
 .(1)اآلراءالشخصيةللمحرر

ــديث:   2.2 بهكككدف؛فكككنيقكككومعلكككىالحكككواربكككينالصكككحفيوالشخصكككيةأوعكككدةشخصكككياتالحـ
وشككرحوجهككةنظككرمعينككة،أوتصككويرمواقككفأجديككدة،تالحصككولعلككىأخبككارأومعلومككا

.(2)طريفةفيحياةالشخصية

ــق:   2.3 فككككنيشككككرحويفسككككرويبحككككثفككككياألسككككبابوالعوامككككلاالجتماعيككككةواالقتصككككاديةالتحقيــ
والسياسيةوالفكرية،التيتكمنوراءالخبرأوالقضيةأوالمشكلةأوالفكرةأوالظاهرةالتكي

 .(3)يدورحولهاالتحقيق

يكتكبنثكرًاعكادة،ويعكالجموضكوعًابعينكهبطريقكةبسكيطة،هوإنشاءمتوسطالطولالمقال:   2.4
.(4)وموجزةعلىأنيلتزمالكاتببحدودهذاالموضوع،ويكتبعنهمنوجهةنظرههو

 

 فئة أنواع العناوين وارتباطها بالمشكلة:  .3

أعلككككىالخبككككرأوع:هككككوعبككككارةمككككوجزةتصككككاتبجملككككةقصككككيرةتوضككككفئــــة أنــــواع العنــــاوين 3.1
الموضوع،تدلعلىمحتواه،وتحتاجصياغةالعنوانإلىمهكارةوخبكرة،وموهبكةوقكدرةعلكى

 ،وتنقسممنحيثموضوعاتهاومحتواهاإلىاآلتي:(5)استعمالاأللفاظ

 

(.135(أبوزايد،فنالكتابةالصحفية)ص1)
(9(الدلو،فنالحديثالصحفيوتطبيقاتهالعملية)ص2)
(.335(حجاب،مدخلللصحافة)ص3)
(.335)صالمرجعالسابق(4)
(82الدلو،فنالحديثالصحفيوتطبيقاتهالعملية)ص(5)
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ص 3.1.1 :وهكككوالعنكككوانالكككذييقكككدماإلجابكككةعلكككىأبكككرزأدواتاالسكككتفهامالدالكككةعلكككىالُمَلخـــِ
ْن،وقكديضكيفإليهكاأداةأخككرىبالحكدث،وهكوفكيأغلكك األحكوالاألداةمكاذا،ثكماألداةمككَ

 .(1)وربماأداةثالثةوهيأين،أومتى،وهويتمثلفيالعنوانالرئيسأكثرمنغيره

:وهككوالعنككوانالككذييركككزعلككىعنصككرالوصككفلككبعِضجوانككباألهميككةفككيالوصــفي 3.1.2
المتصكلةبكه،ويعتمكدفكيذلككعلكىةالموضوع،أولكبعضالوقكائعأوالتفصكيالتالمهمك

الكلمككاتالقويككةوالعبككاراتالتكككيتشككدانتبككاهالقكككراء،وهككوفككيالغالكككبيجيككبعككنالسكككؤال
 .(2)"ماذا"،وأيضًا"كيف،ولماذا"

:يؤككدالعنكوانخبكرًاأومعلومكةأورأيكًاأوقضكيةبأسكلوبخبكري،وهكويتصككلالتأكيـدي 3.1.3
 .(3)األخبارالقصيرةالصغيرةبالتقاريروالقصصاإلخباريةأكثرمن

ويقومهذاالنوعمنالعنكاوينبوظيفكةالشكرحوالتفسكير،وهكيوظيفكةالموِضْ  )المفسر(: 3.1.4
 .(4)إعالميةمهمة،تضاعفمنأهميةمادتهاإلخبارية

 .(5):وهوالذييؤديدورًافيالتأثيروليسمجرداإلخباروالتعريفواإلحاطةالتأثيري  3.1.5

لعنوانالذييحاولكاتبهأنيكونذكيًافيطرحهبقدراالستطاعةلجذبا:وهواإلثارة 3.1.6
انتباهالقارالباقيالمقالة،وغالبًايتطلبقراءةالمقالةلفهمهذاالنوعمنالعناوين،ويعد

 .(6)هذاالعنوانجاذبًالالنتباه،واليشترطأنيكونمفسرًالقضيةمعينة

مهكككذاالنكككوعمكككنالعنكككاوينمكككعاألخبكككاردَسكككتخْيُُمتفجـــر(:لالعبـــارة القويـــة )ا والعنـــوان ذ 3.1.7
السكككاخنةالتكككيتكككأتيمكككعاألحكككداثالخاصكككة،ويكككأتيغالبكككًاعلكككىشككككلأحكككوالأوصكككيغة
عباراتخطابيكةأوتصكريحيةأوبيانكاتأورسكائلمهمكة،وتسكمحبهكذاالطكابعالكذيقكد

فكككروضفكككيالصكككياغةميأخكككذأحيانكككًابعكككضالقوالكككبواألسكككاليباإلنشكككائيةعلكككىعككككسال
 .(7)اإلخبارية،ولكنقديسمحالظرفنفسهأوتسمحالمناسبةبذلك

 

 (.59(أبوزايدة،العواملالمؤثرةفيتحريرالعناوينوإخراجهافيالصحفالفلسطينيةاليومية)ص1)

(.113(الدليمي،التحريرالصحفي)ص2)
(.113(المرجعالسابق.)ص3)
(.114(المرجعنفسه.)ص4)
(.69(ناجي،الخبرالصحفي)ص5)
(.114(الدليمي،التحريرالصحفي)ص6)
(.114)صالمرجعالسابق(7)
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 أيعناوينأخرىخالفماسبقذكره.أنواع أخرى: 3.1.8

يقصدبهامدىارتبكاطالعنكوان،أيهكليعككسحكاًلأمفئة ارتباط العنوان بحل المشكلة:  3.2
 ال؟،وتنقسمإلى:

 تتحدثعنهالمادةالصحفيةبشكلواضح.ييعكسالعنوان"الحل"الذ: لعكس حالً   3.2.1

 اليعكسالعنوان"الحل"الذيتتحدثعنهالمادةالصحفية.: ال لعكس حالً  3.2.2

 

 :فئة الصورة المصاحبة للموضوع والتعليق المصاحب لها .4

ــوع:   4.1 ــاحبة للموضـ ــورة المصـ ــة الصـ ويقصكككدبهكككامكككدىعككككسالصكككورةالمرافقكككةللمكككادةفئـ
 لحلأوعدمه،وتنقسمإلى:لالصحفيةالقائمةعلىالحلول

ــس الحـــل:  .4.1.1 تعككككسالصكككورةالصكككحفيةحكككاًلللمشككككلةالمجتمعيكككةالكككواردةفكككيالمكككادةتعكـ
 الصحفية.

التعككسالصكورةالصكحفيةحكاًلللمشككلةالمجتمعيكةالكواردةفكيالمكادةال تعكس الحـل:   .4.1.2
 الصحفية.

  .الصورةغيرواضحةإنكانتتعكسحاًلأمالغير واضحة:  4.1.3

ويقصكدبهكامكدىارتبكاطالتعليكقالنصكيعلكىالصكورةبالحكليـق علـى الصـورة:لفئة التع 4.2
 الذيتتضمنهالمادةالصحفيةالقائمةعلىالحلول،وتنقسمإلى:

 التعليقمرتبطبالحلالذيتتضمنهالصورة.مرتبط بالحل:  4.2.1

 التعليقغيرمرتبطبالحلالذيتتضمنهالصورة.غير مرتبط بالحل:  4.2.2

  اليوجدتعليقعلىالصورة.دون تعليق:  4.2.3
 

يقصكككدفيهكككاالعناصكككرالتكككيتسكككتخدمهامواقكككعالدراسكككةلتكككدعيمالمكككادةفئـــة عناصـــر التـــدييم:  5
 :الصحفيةالقائمةعلىالحلول،وتنقسمإلى

:يقصككدفيهككاالصككورالمرافقككةللمككادةالنصككية،وهككيأهككمعناصككراإلبككرازالمسككتخدمةصــور 5.1
.(1)مهمةللقراءمالهامنقدراتتأثيريةومعانٍلفيبناءالوحدات؛

 

(.38لقضاياالوطنية)ص(سكيك،دورشبكاتالتواصلاالجتماعيفيتوعيةالشبابالفلسطينيبا1)
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:ويقصككدبهككاإرفككاقفيككديولتككدعيمالمككادةاإلعالميككةالمنشككورة،وقككديكككونمصكككاحبًافيــديو 5.2
،أوتفاصكككيلأخكككرىغيكككرالمكككذكورةفكككي(1)للمكككادة،وقكككديحتكككويعلكككىالمكككادةالمكتوبكككةنفسكككها

النص.

اتوالمفككاهيمالمعقككدةإلككىصككورورسككوم،مكك:وهككوفككنتحويككلالبيانككاتوالمعلوانفوجرافيــك 5.3
 .(2)يمكنفهمهاواستيعابهابوضوح،وتشويق،وسهولة،ويسر

:عنصكرفكيمسكتندأووثيقكةإلكترونيكةيقكودإلكىقسكمآخكررابط تشعبي أو الـنص الفـائق 5.4
فينفسالمستند،أويقودإلىمستندآخر،أوإلىقسممعينفكيمسكتندآخكر.وهكذايجلكب

 .(3)المشارإليهاللمستخدمعندمايختارالمستخدمهذاالعنصرالتصفحيالمعلومة

ــة:  5.5 ــر تدييميـ يعكككدممرافقكككةالمكككادةالصكككحفيةالقائمكككةعلكككىالحلكككولأليمكككنأدون عناصـ
 العناصرالتدعيمية.

 :أيعناصرأخرىخالفماسبقذكره.أخرى  5.6

 : المقابلة غير المقننة:3.2
فيهككاوتتككركوتفصككيلية،دقيقككةبطريقككةلألسككةلةمسككبقٍدٍاإعككددونتككتمالتككيقابلككةالمُوهككي

ووظكككف،(4)نظكككرهووجهكككاتوافككككارهوآرائكككهخبراتكككهعكككرضفكككياالسترسكككالفكككيللمبحكككوثالحريكككة
فكيمكنوالتعليقعليها،وإلثراءالجانبالمعر،لمناقشةالنتائجلجمعالمعلومات،والباحثالمقابلة

.خاللمقابلةخبراءفياإلعالم

 تاسعًا: مجتمع الدراسة وعينتها:
 دراسة: لمجتمع ا .1

يتمثككككلمجتمككككعالدراسككككةفككككيالمواقككككعاإلخباريككككةالفلسككككطينية،وهككككيوفقككككًالموقككككع"أليكسككككا
Alexa"(موقعًا71المتخصصفيإحصائياتوترتيبمواقعاإلنترنت)لكترونيًاسبقاإلشكارةإ

 إليهافيالدراسةاالستكشافية.

 عينة الدراسة:  .2
 

(.26(الشربيني،صحافةاألطفالاإللكترونية)ص1)
(.9(الدلو،اإلنفوجرافيكفيالصحافةالفلسطينية)ص2)

(3) Brusilovski And, Other, Hypermedia, And Virtual Reality (P28). 
(.123ص)والمبادااألسس:اإلعالمبحوث.حسين(4
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 عينة المصادر: 2.1
ترونيةللدراسة،هي:موقعوكالةفلسطيناليوماإلخباريكة،كلإاختارالباحثثالثةمواقع

 وموقعوكالةالصحافةالفلسطينية)صفا(،وموقعوكالةوطنلألنباء.
 

 مبررات اختيار عينة الدراسة:
كونهكككااألكثكككراهتمامكككًابالمشككككالتالتكككيتعتمكككدعلكككىصكككحافةالحلكككول،وفقكككًالمكككاجكككاءفكككي (1

 الدراسةاالستكشافية.

ثفكيأرشكيفها،وهكومكايضكمندراسكةوتحليكلموضكوعاتصكحافةالحلكولفكيحسهولةالب (2
 عينةالدراسة.

اخككتالفمواقككععمككلالمواقككعاإللكترونيككة،حيككثيقككعمقككروكككالتي"صككفا"،و"فلسككطيناليككوم" (3
 فيغزة،ويقعمقر"وكالةوطنلألنباء"فيالضفةالغربية.

 التعريف بمواقع الدراسة: 

 يوم اإلخبارية: لموقع وكالة فلسطين ا .أ

،ويواكبموقعوكالكة2003تأسسموقعوكالةفلسطيناليوماإلخباريةفيأواخرالعام
ويحكدث،فلسطيناليوماإلخباريةالحدثمنخاللتقديمالتقاريروالتحليالتالمكتوبكةوالمصكورة

اسكككية،يأخبككارهبشككككٍلدورٍيعلكككىمككدارالسكككاعة،ويرككككزتغطيتكككهعلككىالمشككككالتالمجتمعيكككة)س
مراسكلين3محكررًاو14لكخ(،ويعمكلفيهكاإاقتصادية،تقنية،ميدانية،اجتماعية،نفسية،أمنيكة..

 .(1)ألفزيارة30صحفيين،ويحظىالموقعبمتوسطزياراتيوميحوالي

موقع وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(: .ب 

م،2009وليككويهككيمؤسسككةإعالميككةفلسككطينيةمسككتقلةانطلقككتفككيالتاسككعمككنتمككوز/
وتعدمنأهموكاالتاألنباءالفلسطينيةالعاملةعلىتغطيةالخبرالفلسطينيوتطوراتهفيكافكة
محافظككاتفلسككطين،وتتخككذوكالككةصككفاالتككيتحمككلشككعار)فلسككطينبككينيككديك(مككنمدينككةغككزة

صكورًاممراسكلينصكحفيينو7محررًاصحفيًا،و13مقًرالها،وتعتمدعلىفريقعملمكونمن

 

 (.2020نوفمبر25كالةفلسطيناليوماإلخبارية،قابله:محمدالسيقلي)و،مديرلمصري(ا1)



 

48 

صككككحفيًا.،وتحككككدثأخبارهككككابشكككككٍلدورٍيعلككككىمككككدارالسككككاعة،وتهككككتمبالمشكككككالتالمجتمعيككككة
 .(1)المختلفة

 موقع وطن لألنباء: .ت
عككككالموطنككككيإ،ويسككككعىلتقككككديم2009خبككككاريمسككككتقلتأسككككسفككككيبدايككككةالعككككامإموقككككع

الم،عككعالميككةتتكككونمككن"تلفزيككونوطككن،مركككزوطككنلإلإوهككوجككزءمككنمنظومككة،ديمككوقراطي
وطكككنلإلنتكككاجالتلفزيكككوني"،يهكككتمبككككلمكككايكككرتبطبالقضكككيةالفلسكككطينيةمكككنمسكككتجداتوتطكككورات،

لككىاالهتمككامبالقضكاياالمرتبطككةبالثوابككتإضكافةإسياسكيةواقتصككاديةوحقوقيكةوثقافيككةورياضككية،
الفلسكككككطينيةككككككالالجةين،وحكككككقالعكككككودة،واألسكككككرى،والقكككككدة،ومقاومكككككةالجكككككدار،ويضكككككمالموقكككككع

(مراسكككاًلمكككنذويالكفككككاءةالمهنيكككة،ويحظكككىالموقكككعبمتوسككككط21(محكككررينو)8لكترونكككي)إلا
 .(2)ألفزيارة60زياراتيوميحوالي

 عينة الدراسة الزمنية:  2.2
أبريكككككككل30وحتكككككككى2020ينكككككككاير1حكككككككددالباحكككككككثالفتكككككككرةالزمنيكككككككةالواقعكككككككةمكككككككابكككككككين

،ويرجككككككعاختيككككككارهككككككذه"أســــــلوب الحصــــــر الشــــــاملبواقككككككعأربعككككككةشككككككهور،مسككككككتخدمًا"2020
"،األمككككرالككككذيدفككككع19الفتككككرةلحككككداثتها،وكونهككككاتتككككزامنمككككعانتشككككارفيككككروةكورونككككا"كوفيككككد 

.عبرأسلوبصحافةالحلولالصحفيينللبحثعنحلولله

 عاشرًا: وحدات التحليل والقياس: 
 وحدات التحليل:  .1

ككرةالتكييكدورحولهكافةتتضكمنالرهكيعبكارةعكنجملكةأوعبكاوحدة الموضوع أو الفكرة:   .أ
،وهيهناالمشكالتالمجتمعيةالمختلفكةالسياسكيةواالقتصكاديةوالدينيكة(3)موضوعالتحليل

 واالجتماعيةوغيرهاالتيتتصلبالمجتمعالفلسطينيوتقومعلىصحافةالحلول.

ــة:  .ب ــة للمــادة اإلعالمي ثحككوهككيالوحككدةاإلعالميككةالمتكاملككةالتككييقككومالباالوحــدة الطبيعي
لككىجمهككورالقككراء،أوإبتحليلهككا،التككييسككتخدمهامنككتجالمككادةاإلعالميككةلتقككديمهككذهالمككادة

 

 (2020نوفمبر25(أبوهين،مديرموقعوكالةالصحافةالفلسطينية)صفا(قابله:محمدالسيقلي)1)

 (.2020نوفمبر25براهيم،محررصحفيفيموقعوطنلألنباء،قابله:محمدالسيقلي)إ(2)

 (.262(حسين،بحوثاإلعالم)ص3)
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،واعتمكدالباحكثالتقكاريرواألحاديكثوالتحقيكقوالمقكالبأنواعككه(1)المسكتمعين،أوالمشكاهدين
 كبنيةللتحليل.

 أسلوب العد والقياس:  .2

مكنمكنخاللكهإعكادةبنكاءالمحتكوىتللعد،كيياستخدمالباحثمعيارالتكراركأسلوبٍ
فكيشكككلأرقككاموأعكدادتسككاعدعلككىالوصكولإلككىنتككائجكميكةتسككهمفككيالتفسكيروتحقيككقأهككداف

،وقككداسككتخدمالباحككثأسككلوبالتكككرارللتعككرفعلككىكيفيككةتوظيككفالمواقككعاإلخباريككة(2)الدراسككة
 لمجتمعية،ومدىاهتمامهابها.ااإللكترونيةالفلسطينيةلصحافةالحلولفيمعالجةالمشكالت

 والثبات: بِ دْ الِص  الحادي عشر: إجراءاتُ 
ب:  دْ الِص  إجراءاتُ  .1

يُ ةللقيككاةمَاألداةالمسككتخدَدأنِّاألسككلوبأوالتأكككُّدبالصككدقفككيالتحليككل"صككالحيةُقصككَ
منهكاقكالُتمارتفكاعمسكتوىالثقكةبالنتكائج،بحيكثيمككناالنه،ومنث قياسُرادٌتقيسفعاًلماهومُ

 باآلتي: ولتحقيق ذلك قام الباحثُ (3).إلىالتقييم"
محددة،بمايحققأهدافالدراسكة،ويجيكبعكنفةاتٍتصميماستمارةتحليلالمضمونوفقَ -أ

 تساؤالتها.

تعريففةاتتحليلالمضمونتعريفًاإجرائيًاواضحًا،منخاللاالسكتعانةبكالمراجعالعلميكة -ب
،بحيككككثاليثيككككرالتعريككككفُعلمككككيِّوجهككككةنظككككرالباحككككثبأسككككلوبٍنالرصككككينةأوتعريفهككككامكككك

 ل.أوالتداخُالتضاربَ

يعكككرضاسكككتمارةتحليكككلالمضكككمونعلكككىمجموعكككةمكككنالُمَحكِِّمكككيَنوالُمْختَ -ت َنفكككيمجكككالصكككِِّ
،شككملتثمانيككةمككنأسككاتذةاإلعككالموخبرائككهفككيفلسككطين،واألردن،والعككراق،وقككد(4)اإلعكالم

منهكككافككيتعكككديلاألداةبمككاينسككجممكككعأهككدافالدراسكككةاالسككتفادةُمكككةتككم قيِِّأبككدوامالحظككاتٍ
 وتساؤالتها.

 

 (.260)صالمرجعالسابق(1)

 (.181(عبدالحميد،تحليلالمحتوىفيبحوثاإلعالم)ص2)

 (.152(المشهداني،مناهجالبحثاإلعالمي)3)

 (.2)نظر:الملحقرقما(4)
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نكككةمحكككدودةمكككنمكككوادالسكككتمارةتحليكككلالمضكككمونعلكككىعيPre-Testِِّإجكككراءاختبكككارقبلكككي -ث
 بعضالفةاتباإلضافةأوالحذف.تعديلُصحافةالحلول،وبناًءعليهاتم 

يككة،مككعكمِّتحليككلالمضككمونإلككىوحككداتٍخاللككهتحويككلُمككنتحديككدأسككلوبالقيككاةالككذيتككم  -ج
 الحرصأنتكوناالستنتاجاتمتناسبةمعالمعطياتالمطلوبة.

 الثبات: إجراءاتُ   .2

دمندرجةاالتساقالعاليةلهكاللتأكُّ؛الثباتعنثباتأداةجمعالمعلوماتراختبارُعبِِّيُ
ة،والحصكولعلكىنتكائجمتطابقكةأوقكِّنالدِمكمكاتقيسكهمكنظكواهربدرجكةعاليكةبمايتيحقياَة

سككواءمككننفككسالمبحككوثينأو،إذاتكككرراسككتخدامهاأكثككرمككنمككرةفكيجمككعالمعلومككاتةمتشكابه
 .(1)منمبحوثينآخرينأوأجراهاالباحثنفسهأوباحثونآخرون

ثباتهككاودمككنمككدىصككحةنتككائجالدراسككةللتأكككُّ؛إعككادةاالختبككارأسككلوبَواسككتخدمالباحككثُ
دمكككنمكككدىمطابقكككةعكككنطريكككقإعكككادةتحليكككلعينكككةعشكككوائيةلكككبعضأعكككدادمواقكككعالدراسكككةللتأككككُّ

 النتائج.

،نةاألصكليةمنالعيِّجزئيةٍنةٍيِّعَبنفسهبرعادةتحليلالمضمونلِيقومَأنْواختارالباحثُ
نكةعكدادبطريقكةالعيِِّألهكذهانةاألصلية،وتكماختيكارُ%(منالعي11.8ِِّ(وبنسبة)15بلغقوامها)

العشوائيةالبسيطة.
،الذييقيسطريقة هولستيوبحسبالثباتبينالمرمزينبأكثرمنطريقةمنأشهرها

ويتم ذلك باستخدام المعادلـة ،(2)الثباتفيتحليلالبياناتفيضوءنسباالتفاقبينالمرمزين
:التالية

ت2ثباتهولستي
2+ن1ن

:نِّإحيث

قعليهاتفَدالوحداتالمُدت:هيع

 :عددالقضايافيالتحليلاألول1ن

عادةالتحليلإ:عددالقضايافي2ن
 

(.310-309بحوثاإلعالم)ص (حسين،1)
(.159(زغيب،مناهجالبحثواالستخداماتاإلحصائيةفيالدراساتاإلعالمية)ص2)
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وكانتالنتائجكالتالي:،نيْبمقارنةنتائجالتحليلَوبعدذلكقامالباحثُ

 أواًل: موقع فلسطين اليوم:
دادعككفككياألالمجتمعيككةأنككواعالمشكككالتالمجتمعيككة:وصككلعككددموضككوعاتالمشكككالت

تككككككرارات(،5(موضكككككوعًاموزعكككككةككككككاآلتي:المشككككككالتالصكككككحية)15التكككككيخضكككككعتللدراسكككككة)
تككككرارات(،والمشككككالتالتعليميكككةوالثقافيكككة،والمشككككالتاالجتماعيكككة3المشككككالتاالقتصكككادية)

حصلتكلواحدٍةمنهماعلىتكرارين،بينماحصلتالمشكالتالسياسية،والمشكالتاألخكرى،
لعسككريةواألمنيكةككلواحككدةمكنهمعلكىتككراٍرواحكٍدفقككط،بينمكالكمتحكَ المشكككالتاوالمشككالت

تكرارات.الدينيةوالالمشكالتالتقنيةعلىأيِِّ

عكككادةبلكككغعكككددموضكككوعاتالمشككككالتالمجتمعيكككةفكككياألعكككدادالتكككيخضكككعتوفكككياإل
المشكككككككالتوتكككككككرارات(،4(موضككككككوعًاموزعككككككةكككككككاآلتي:المشكككككككالتالصككككككحية)15للدراسككككككة)

تككرارات(،بينمكاحصكلت3االجتماعيةوالمشكالتاالقتصكاديةحصكلتككلواحكدةمنهمكاعلكى)
المشككككالتالتعليميكككةوالثقافيكككةعلكككىتككككرارين،بينمكككاحصكككلتالمشككككالتالسياسكككية،والمشككككالت
الواألخككرى،والمشكككالتالعسكككريةواألمنيككةعلككىتكككراٍرواحككٍدفقككط،ولككمتحككَ المشكككالتالدينيككة

المشكالتالتقنيةعلىأيتكرارات.

1=4-5نفيالمشكالتالصحيةيْوهذايعنيوجودفرقفيالتحليلَ

1=2-3ووجودفروقفيالمشكالتاالجتماعية

موضوعًا،وبالتعويض13قعليهاتساوينأنموضوعاتالمشكالتالمجتمعيةالمتفَوبهذاتبي 
نالتالي:قالمذكورتبي التوافُحصائيةالخاصةبمعاملفيالمعادلةاإل

13 × 2 
= 

26 
= 92.9% 

15 + 13 28 

 باع نفس األسلوب مع باقي الفئات كانت نتائج معامل الثبات كاآلتي:وبات  

.%92.4عالميةقالمصادراإلنسبةتوافُ −

%.96قالنطاقالجغرافينسبةتوافُ −

.%94.1قحلولالمشكالتالمجتمعيةنسبةتوافُ −

.%100قالوظائفافُونسبةت −
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%.100قمصادرالحلنسبةتوافُ −

.%95.5قوضوحالحلولنسبةتوافُ −

%.99.2قمالئمةالحللبيةةالمشكلةنسبةتوافُ −

.%94.5قتركيزالسردالتحريرينسبةتوافُ −

.%95.3قناعقأساليباإلنسبةتوافُ −

.%95قالفنونالصحفيةنسبةتوافُ −

.%99.5وارتباطهابالحلنقأنواعالعناوينسبةتوافُ −

.%100ةللموضوعوالتعليقعليهابَقالصورةالمصاحِنسبةتوافُ −

%.100قعناصرالتدعيمنسبةتوافُ −

 وبهذا لكون معامل الثبات في موقع "فلسطين اليوم": 

= 96.7% 
92.9 + 92.4 + 96 + 94.1 + 100 + 100 + 95.5 + 99.2 + 94.5 + 95.3 + 95 + 99.5 + 100 + 100 

14
 

 :"صفا"ثانيًا: موقع 
كانكتنتكائج"صكفا"ةفكيموقكع"فلسكطيناليكوم"مكعموقكععكَبَباعنفساألسلوبوالخطكواتالمتِّباتِّ

معاملالثباتلفةاتالتحليلالمختلفةكالتالي:

.%94.8قالمشكالتالمجتمعيةنسبةتوافُ −

.%95.5عالميةقالمصادراإلنسبةتوافُ −

%.93قالجغرافياقالنطنسبةتوافُ −

.%97.8قحلولالمشكالتالمجتمعيةنسبةتوافُ −

.%98.3قالوظائفنسبةتوافُ −

%.100قمصادرالحلِّنسبةتوافُ −

.%98.5قوضوحالحلولنسبةتوافُ −

%.96.8لبيةةالمشكلةالحلِّةِمَالئَقمُنسبةتوافُ −
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.%93.1قتركيزالسردالتحريرينسبةتوافُ −

.%96.1قناعاإلقأساليبنسبةتوافُ −

.%96.4قالفنونالصحفيةنسبةتوافُ −

.%97.3قأنواعالعناوينوارتباطهابالحلِّنسبةتوافُ −

%.100ةللموضوعوالتعليقعليهابَقالصورةالمصاحِنسبةتوافُ −

%.100قعناصرالتدعيمنسبةتوافُ −

 : "صفا"وبهذا لكون معامل الثبات في موقع 

= 96.9% 
94.8+95.5+93+97.8+98.3+100+98.5+96.8+93.1+96.1+96.4+97.3+100+100 

14

 ثالثًا: موقع وطن لألنباء:
كانكت"وطكنلألنبكاء"معموقع"فلسطيناليوم"ةفيموقعبعَتِّباعنفساألسلوبوالخطواتالمُباتِِّ

نتائجمعاملالثباتلفةاتالتحليلالمختلفةكالتالي:

.%91.5قالمشكالتالمجتمعيةنسبةتوافُ −

.%94.7عالميةقالمصادراإلنسبةتوافُ −

%.97.8قالنطاقالجغرافينسبةتوافُ −

.%97.4قحلولالمشكالتالمجتمعيةنسبةتوافُ −

.%100قالوظائفنسبةتوافُ −

%.98.3قمصادرالحلنسبةتوافُ −

.%97.5قوضوحالحلولنسبةتوافُ −

%.98.6لبيةةالمشكلةقمالئمةالحلِّنسبةتوافُ −

.%94قتركيزالسردالتحريريتوافُةنسب −

.%96.7قناعقأساليباإلنسبةتوافُ −

.%98قالفنونالصحفيةنسبةتوافُ −
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.%98.5قأنواعالعناوينوارتباطهابالحلِّنسبةتوافُ −

%.100ةللموضوعوالتعليقعليهابَقالصورةالمصاحِنسبةتوافُ −

%.98.7قعناصرالتدعيمنسبةتوافُ −

:"صفا"املالثباتفيموقععوبهذايكونم

= 98.7% 
91.5+94.7+97.8+97.4+100+98.3+97.5+98.6+94+96.7+98+98.5+100+98.7 

14

وبهذايكونمعاملالثباتفيمواقعالدراسة:

98.7% 
96.7+96.9+98.7 

14

 .عالمية%( وهي نسبة مرتفعة في البحول اإل98.7نسبة االتفاب بلغت ) أنَّ   أي  



 شر: مفاهيم الدراسة:عالثاني 
توظيف:  .1

يقصدالباحُثبالتوظيف،أياستخدامالمواقعاإلخباريةالفلسطينيةلصحافةالحلولفي
 معالجةالمشكالتالمجتمعيةالتييعانيمنهاالمجتمعالفلسطيني.

 المواقع اإلخبارية الفلسطينية: .2

مقاالتوالفنونالصحفيةلرفيهااألخباروانشَهيوسيلةمنالوسائلمتعددةالوسائطتُ
والصور النصوص عرض تقنيات باستخدام دوري، نحو على اإلنترنت شبكة عبر كافة

،ويقصدبهاهنا(1)المتحركةوبعضالميزاتالتفاعلية،وتصلالقارامنخاللشاشةالحاسوب
المرخصة وغزة( )الضفة الفلسطينية السلطة مناطق في الفلسطينية اإلخبارية غيروالمواقع

وكالة و"موقع لألنباء"، "موقعوطن وهي: منها ثالثة على دراسته الباحث وأجرى المرخصة،
فلسطيناليوماإلخبارية"،و"موقعوكالةصفالألنباء".

 

 

 (.218(الدليمي،اإلعالمالجديدوالصحافةاإللكترونية)ص1)
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 صحافة الحلول: .3
يعرفالباحثصحافةالحلولإجرائيًابأنها"منهجتجديكديوأسكلوبجديكدُيطبكِّقتقنيكات

لتقككاريرالصككحفية،ويهككدفإلشككراكالقككرِّاءمككنخككاللخلككققصككصاعلككمالككنفساإليجككابيعلككى
إخباريكككةهادفكككة،تعمكككلعلكككىطكككرححلكككولللمشكككاكلالمتعكككددةسكككواءأكانكككتمجتمعيكككة،سياسكككية،

لخ،والتكتفي)صحافةالحلول(بعرضالمشكلةفحسبأوعرضآراءنظريكةللحكل،إاقتصادية
ة".لبلتضمقصصحلولفيبيةةمشابهةلبيةةالمشك

 المشكالت المجتمعية:  .4

يعرفهككككاالباحككككثإجرائيككككًاعلككككىأنهككككاجميككككعالمشكككككالتالتككككيتككككؤثرسككككلبًاعلككككىالمجتمككككع
الفلسكككككطيني،وتتصكككككلبكككككأفراده،وتكككككنعكسبشككككككلمباشكككككرعليكككككه،وتشكككككملالمشككككككالتالسياسكككككية،

وغالبكًامكا،لكخإواالقتصادية،والفنية،والرياضية،والتعليميكة،واالجتماعيكة،والصكحية،واألمنيكة..
تهمشريحةواسعةمنالناةفيالمجتمع.

 الثالث عشر: تقسيم الدراسة:
م الباحث الدراسة إلى مقدمة وثالثة فصول، وذلك على النحو اآلتي:  قسَّ

وهوبعنواناإلطارالعامللدراسة،ويتضمناإلجراءاتالمنهجيةللدراسة،وهي:أهمالفصل األول: 
واالس السابقة، وتساؤالتها،تالدراسات وأهدافها، وأهميتها، الدراسة، ومشكلة المشكلة، على دالل

و ومنهجها، الدراسة ونوع للدراسة، النظري الدراسة،أواإلطار ومجتمع التحليل، وفةات داتها،
األساسية والمفاهيم والثبات، الصدق وإجراءات القياة، وأسلوب التحليل ووحدات وعينتها،

الدرا وتقسيم وسللدراسة، الثاني: ة، المجتمعية،الفصل  والمشكالت الحلول بعنوانصحافة وهو
مباحث: ثالثة إلى األول وينقسم ونشأتها،  يتناولالمبحث  مفهومها، حيث من الحلول صحافة

وأهميتها،و الثاني  وتطورها، الحلول،المبحث  الثالث  يتناولمنطلقاتصحافة  ويتناولوالمبحث 
الحلول،ومح الثالثو،  داتها،ووظائفهادخصائصصحافة يتناولسماتمحتوىوشكلالفصل 

الُمْشِكالِت ُمعاَلَجِة ِفي الُحلوِل ِلِصحاَفِة الِفَلْسطيني ِة اإِلْخباري ِة الَمواِقِع الُمْجَتَمِعي ةَتْوظيُف ِِ
ِةالِفَلْسطيني ِةي سماتمحتوىَتْوظيُفالَمواِقِعاإِلْخبارالمبحث األول: ومناقشتها،وجاءفيمبحثين:

الُمْشِكالِت ِفيُمعاَلَجِة الُحلوِل ومناقشتها،والُمْجَتَمِعي ةِلِصحاَفِة سماتشكلالمبحث الثاني: ِِ
الُمْشِكالِت ُمعاَلَجِة ِفي الُحلوِل ِلِصحاَفِة الِفَلْسطيني ِة اإِلْخباري ِة الَمواِقِع الُمْجَتَمِعي ةَتْوظيُف ِِ

ثمخاتمةتشتملعلىأهمنتائجالدراسةوالتوصيات،وقائمةالمراجعومالحقالدراسة.،ومناقشتها




 

 






 

 

 
 

 
 
 

 الفصل الثاني
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 الفصل الثاني
ِصحاَفُة الُحلوِل َوالُمْشِكاَلِت الُمْجَتَمعيَّةِ 


حيككثالمفهككوم،والنشككأة،والتطككور،وأهميككةهككذاصككحافةالحلككول،مككنهنككايتنككاولالباحككث

النككككوعمككككنالصككككحافة،كمككككاويتنككككاولالخصككككائصالتككككيتميككككزصككككحافةالحلككككولعككككنغيرهككككامككككن
االتجاهاتالصحفية،ومحدداتها،إلىجانباستعراضأبرزالوظائفالتكيتؤديهكا،كمكايتطكرق

يفيثالثةمباحثعلكىالنحكونجاءالفصلالثاوقدالباحثإلىفلسفةهذاالنوعمنالصحافة،
اآلتي:

 المبحث األول: صحافة الحلول: المفهوم، والنشأة، والتطور، واألهمية.

 .صحافة الحلولمنطلقات : الثانيالمبحث 

 والوظائو. ،المحدداتالخصائص، و : صحافة الحلول: الثالثالمبحث 
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 المبحث األول 
 ة ر واألهميالمفهوم والنشأة والتطو  : صحافة الحلول

معظهورتياراتحديثةوأخرىتجديديةبرَزأسلوبإعالميجديد،نتيجةالتغييراتفي
 Solutionsالملكيكككككةاإلعالميككككككةونوعيككككككةالمضكككككموناإلعالمككككككي،وهككككككوصككككككحافةالحلكككككول

Journalismالتيانبثقتفكرتهابشكلهاالحالي،بعدأنتطورفيأوروبانظاممماثكليسكمى،
،واجتهكككدمختصكككونعلكككىوضكككعتعريكككٍفConstructive Journalismالبنكككاءة""الصكككحافة

لصكككحافةالحلكككول،والبحكككثعكككننشكككأتها،وتطورهكككا،ويتنكككاولالباحكككثفكككيهكككذاالمبحكككث؛مفهكككوم
تطككوره،إلككىجانككبرصككِدمالمحككهفككيالبيةككةوصككحافةالحلككول،ونشككأةهككذاالنككوعمككنالصككحافة

 العربية.

 أواًل: مفهوم صحافة الحلول:
تقككديمت أمككرلككيسSolutions Journalismريككفمحككددجككامٍعلصككحافةالحلككولعإن 

،ألسباٍبعديدةمنهكاأنهكذاالنكوع(1)هينًا،واليوجداتفاقبينالباحثينعلىوضعمفهوممحدد
مككنالصككحافةيككأتيضككمنالتيككاراتالصككحفيةالجديككدة،التككيلككميككتمبلككورةمعالمهككابشكككٍلدقيككٍق،

الدراسكاتوأواقالعمكلفوهوماانعكسعلىوضعم هوممحكدٍدلصكحافةالحلكول،إلكىجانكبأن 
لمفهومها.وُكتابالمقالالذينتطرقوالصحافةالحلول،لميتطرقواكثيرًا

ويستعرب الباحث في السطور القادمة عددًا من تعريفات صحافة الحلول؛ في محاولة إللجـاد 
 :مفهومها نقاط جامعة بين الباحثين على

Salome Bagontالفرنسيةوالمختصةفيصحافةالحلولسالوميباغونتالصحفية
ُفصككحافةالحلككولبأنهككا"نهككٌججديككٌدللتعككاطيمككعالمشكككالتالمجتمعيككةالتككييمكككنتجككاوزُتعككرِِّ

طرحهككاالُمجككرد،إلككىالتفكيككرفككيإيجككادحلككوللهككا،وهككيوسككيلةجديككدةيمكككنمككنخاللهككاإعككادة
.(2)ها"برلصالححل كطرحالموضوعاتبريجابيةأ

مؤسكسشكبكةصكحافةDavid Bornsteinويرىالصكحفياألمريككيدافيكدبورنسكتاين
("أنهكككاتقكككاريردقيقكككةتبحكككثعكككنحلكككولللمشكككاكلاالجتماعيكككةمكككنخكككاللطكككرحSJNالحلكككول)

.(3)قصصواقعية"
 

(1)Sabadan. Is Solutions Journalism A Solution? (Website). 

اإلخباريةبمنهجصحافةالحلول.)ندوةعلمية(.باغونت،التغطية(2)
(3)Bornstein. Solutions Journalism Summit 2018. (Scientific Conference). 
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بأنهكا"صكحافةتختلكفعكنالصكحافةChloe Lavalo كلويكهالفكالووتعرفهكاالباحثكة
لتقليديكككة،إذالتكتفكككيبتقكككديمالمشككككلةبصكككورةمجكككردةومحايكككدةفكككيالقضكككاياالمجتمعيكككة،ولككككنا

تتبعهادائًمابمشاركةالقراءوالتفاعلمعهملوضعالحلولوضرباألمثلةالتيتساعدعلكىالحكد
عدامنهككا،وتكككونمثبتككةبأدلككة،وهككينهككجأكثككرصككدقًاوأكثككراكتمككااًلللعديككدمككنالقضككايا،مككايسكك

.(1)علىخلقالمزيدمنالمواطنةالفعالة"

Holly Wise مريكيكةالمختصكةفكيصكحافةالحلكولهكوليوايكزوتعرفهاالصكحفيةاأل
أنهكا"نهككٌجلتقككاريراألخبككارالتككيتركككزعلككىالككردودوالمشككاركةفككيالقضككاياالمجتمعيككةمككنخككالل

لتقريكركيكف؟ولمكاذا؟وهكلككشرحقصصالحلولالمسكتندةعلكىأدلكةموثكوقبهكا،وتطكرحفكي
.(2)يصلحتطبيقهافيبعضالمناطق"

 Solutionsمريكيكةتعكرفصكحافةالحلكول(األSJNوتعرفهكاشكبكةصكحافةالحلكول)

Journalismنهكككا"تقكككاريردقيقكككةعكككنكيفيكككةاسكككتجابةالنكككاةللمشكككاكلالمجتمعيكككة،ممكككاأعلكككى
لهكذهالقضكايا،وهكوأمكٌريسكاهمويسكاعدويساهمفيتقديمنظرةأكثراكتمااًلإلىاألشكخاصحك

.(3)فيحلالمشاكلالمجتمعية"
"أنهكاالتقكاريرالصكحفيةالتكيترككزعلكىالفعاليكةLiz Willenكمكاوتعرفهكاليكزاويلكين

واألثروالحلمنخاللاألدلةوالنتائجالمتاحة،والتكتفيبعرضوجهكاتالنظكروالنوايكاالحسكنة
.(4)ة"يمثلالتقاريرالتقليد

أسكتاذاإلعكالمالمشكاركفكيجامعكةتكسكاةفكيالواليكاتAlex Curry لكيكسككوريأ
مريكيكككةيعكككرفصكككحافةالحلكككولعلكككىأنهكككا"تقكككاريرإخباريكككةترككككزعلكككىاالسكككتجاباتالمتحكككدةاأل

يضكًاأالناشةةللمشاكلالمجتمعية،وهيتلكالتقاريرالتيالتركزفقطعلىمعاناةالنكاة،لككن
ىالحلولمنخاللعرضالقصصالتيتعززالحلولفيالمجتمعات،ويتنكاقضذلككلتركزع

.(5)النهجمعالقصصالتقليديةالتيتركزفقطعلىالمشاكل"
 Sunny،وسكانيلكيواتسكونJimmy Luizoمكنالباحكثجيمكيلكويزوويعرفهاككل 

Lee Watsonووليكامر.واتسكون،And William R. Watsonافةالتكيترككزح"أنهكاالصك

 

الفالو.التغطيةاإلخباريةبمنهجصحافةالحلول.)ندوةعلمية(.(1)
(2)Freedomforum. Solutions Journalism. [Audio Podcast]. 

(3)Solutions Journalism Network. Solutions Journalism. (Website). 

(4) Liz Willen : "Solutions journalism". (Youtube(. 
(5) Curry and others, Solutions Journalism & News Engagement. (website) 
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علككىالحككلوتشككجعالقككراءوالمشككاهدينعلككىالمشككاركةفككيإحككداثتغييككرإيجككابي،والتركككزعلككى
.(1)المشكلةبالطريقةالتقليديةدونالمساهمةفيحٍلتماختباره"

أسكككتاذمشكككاركفكككيكليكككةاالتصكككالNicole Dahmenكمكككا،وتعرفهكككانيككككولدهمكككان
"أنهككاالككنهجالقككائمعلككىاإلبككالتعككنالقصككصالمسككتندةإلككىيبجامعككةأوريغككونوجينيفيككرمككدبير

الحلككولالتككيتشككجعالقككراءوالمشككاهدينعلككىالمشككاركةفككيإحككداثتغييككرإيجككابي،والتككركنإلككى
تسليطاألضواءعلىالمشكلةفقط،وإنماتحاولطرحالحلمنخكاللتجكاربناجحكةفكيبيةكات

.(2)مشابهة"

أسكككتاذةمسكككاعدفكككياإلعكككالموالثقافكككةren McintyreaKوتعرفهكككاككككارينمكككاكينتير
بجامعكككةفرجينيكككاكومنولكككث"أنهكككانهكككجيرككككُزعلكككىالحلكككول،بكككداًلمكككنالكككدورانفكككيفلككككالقصكككص

خبككارالسككلبيةوقضككاياالصككراعدونطككرححككٍلواضككٍح،ويهككدفهككذاالككنهجإلعطككاءوالتقككاريرواأل
ثبتكتأراعكنطريكقتقكديمحلكولمنطقيكةامكامالقكأقصصأكثرواقعيةعنالعالم،وتضعالحل

.(3)نجاعتها"

وصككحافةالحلككول:ةوتعرفهككاشككبكة"مرسككلواألمككل"الفرنسككيةالمختصككةبالصككحافةالبنككاء
الصككحافةالتككيتسككعىإلككىتحليككلونشككرالمعرفككةالخاصككةبالمبككادراتالتككيتقككدماسككتجاباتأنهككا"

.(4)ديةواالجتماعيةوالبيةية"املموسةوقابلةللتكرارللمشاكلالمجتمعيةواالقتص

رئيسةمؤسسةاألصواتالبناءة"صكحافةGiselle Greenوتعرفالكاتبةجزيلجرين
ويتمثكلهكذا Constructive Journalism هكيالمعنكىالمماثكلللصكحافةالبنكاءةبأنهكاالحلكول

اللمشكلةالمطروحة،هثبتتفعاليتهاونجاحأالنهجفيالتقاريرالتيتقدممقترحاتخياراتحلول
وتطبكقتلكككالتقككاريرالموجهكةنحككوالحلككولأدبيكاتومبككاداعلككمالكنفساإليجككابيلتحككديخطككاب

.(5)السلبيةفياألخبار




 

(1)Loizzo. And Others, Examining Instructor And Learner Experiences And 

Attitude Change In A Journalism For Social Change (P394). 

(2)Dahmen. ‘Solutions Journalism’ May Move Audiences More Than Jarring 

Images. (Website). 

(3)Journalism Practice. Solution Journalism And Participation. [Audio Podcast]. 
(4)Wikipedia .Solutions Journalism, (Website). 
(5)Green, The Express Guide To Constructive Journalism. (Website). 



 

61 

 ومما سبق يتو  أن التعريفات السابقة تركز على عدة نقاط، هي: •

صحافةالحلولالتكتفيبتقديمالمشكلةبصورةمجردةومحايدةفيالقضا - االمجتمعية،يأن 
 بلتتجاوزهاإلىعرضحلولللمشاكلالتيتواجهأيمجتمعأومجتمعاتعدة.

صحافةالحلولنهججديد،بينماأبعضالتعريفاتأكدت - نهكاتقكارير"إخرقالبعضاآلالن 
 ."أنهانهجقائمبذاتهإلىُتِشرصحفيةغيرتقليدية،ولم

الككبعضاآلخككر،بينمككالمشكككالتمحككددةوللككبعككضالتعريفككاتقصككرْتمعالجككةصككحافةالح -
لتشكككككملجميكككككعالمشكككككاكلالتكككككييعكككككانيمنهكككككاالنكككككاةمكككككنبينهكككككاالسياسكككككية،هكككككانطاقوسكككككع

 لخ.إواالقتصادية،واالجتماعية،والتقنية،واألمنية،والدينية..

ركزتكثيرمنالتعريفاتعلىأنصحافةالحلولالتكتفيبعكرضوجهكاتالنظكروالنوايكا -
لالتقككاريرالتقليديككة،بككلتركككزعلككىضككربأمثلككةونمككاذجواقعيككةلقصككصحلككولثككالحسككنةم

ثبتتنجاعتها.أ

التقتصرصحافةالحلكولوفكقكثيكرمكنالتعريفكاتعلكىاسكتعراضآراءمختصكينوخبكراء -
ومسؤولينلحلالمشكلة،بلتجلبقصصًاوحلواًلعمليةواقعيةمنخاللعمٍلجاٍدودقيق

 حدداتواضحةمنهافحصنجاعةالحلوإمكانيةتطبيقه.مونتاجبحٍثووفق

ولعلكى"الفاعليكة"،و"الحكل"،و"األثكر"والترككزعلكىمقكدميحكلِِّلتركزتقاريرصحافةالح -
للمشككلةوتقديمكهللقكاراوالمسكؤول،ووضكعالمشكلةبحدذاتها،إذتهدفللوصولإلكىحكلٍِّ

 الجميععندمسؤولياتهم.

هذاالنوعمنالصحافةتبعضالتعريفاتسل ط - عززالمواطنةالفاعلكةفكييالضوءعلىأن 
المجتمعات،إذتنمكيالمبكادراتالمسكتدامة،والشكعوربالهويكة،وتعكززاالنتمكاء،وترفكعنسكبة

 المعرفةوالوعيفيقضاياالمجتمعالمحلي.

علككملمفهككومصككحافةالحلككولفككيبعككضالتعريفككاتمككنمنظككورفلسككفيوفهككٍمحقيقككيينطلككق -
النفساإليجابيومفهومالصحافةالبنكاءة،وبكثاألمكلمكنخكاللالتركيكزعلكىالحلكولبكداًل

مبكاداوأدبيكاتنظريكةالمسكؤوليةاالجتماعيكة،ومكنمنبثالسلبيةبالتركيزعلكىالمشكاكل
التيتقومعلىرفعمستوىالتصادمإلىمستوىالنقاشالموضوعيالبعيدعناالنفعالبما

 اقتراححلولممكنةلبعضالمشكالت.:نفععلىالمجتمعمثلليعودبا
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صككحافةالحلككولهككي:"السككابقةيككرىومككنجملككةالتعريفككات مــنهج تجديــدي الباحككثأن 
ق  علــم الــنفس اإللجــابي علــى التقــارير الصــح ية، ويهــدف إلشــرا   مفهــوموأســلوب جديــد ُلطبــ 

حلــول لكافــة المشــاكل التــي ح ر القــر اء مــن خــالل خلــق قصــص إخباريــة هادفــة، تعمــل علــى طــ
بعرب المشكلة فحسـب أو عـرب اراء نظريـة للحـل، بـل   لعاني منها المجتمع، وهي ال تكتفي

، مع االستمرار في مراعاة حلواًل واقعية وقصص حلول لبيئة مشابهة تطرح إلى جانب المشكلة
".الوظائو الصح ية األساسية

ولبأنواعأخرىمكنالصكحافةفكذكروالوقدشبهالمختصوناإلعالميوننهجصحافةالح
أنهاتقعضمنفةةمماثلةتسمىالصحافةالبنِّاءة،التي»تنطويعلكىتطبيكقآليكاتعلكمالكنفس

يجككككابيللعمككككلالصككككحفي،فككككيمحاولككككةلخلككككققصككككصأكثككككرإنتاجيككككةوجاذبيككككةمككككعاالحتفككككاظاإل
افةالمدنيككة،والسككردحبالوظككائفاألساسككيةللصككحافةل،وكككذلكتتشككابهمككعصككحافةالسككالم،والصكك

التصككالحي،وصككحافةالككدعوة؛فصككحافةالسككالمهككيالتككيتشككجعمبككادراتالسككالممقابككلمككاهككو
تشكجعالمشكاركةالديمقراطيكةالتكيمتصورمنالتحيزاإلعالميتجاهالعنف،والصحافةالمدنيكة

شكجععلكىيالكذيمنخاللإعطكاءالصكحفيينعالقكةمباشكرةمكعالمكواطنين،والسكردالتصكالحي
تغطيكةعمليكةاالسكتعادةوالتكرميمبعكدفتكرةطويلككةمكنالملسكيذاتالتكأثيرالكبيكر،وبالتكاليفهككي

.(1)تشتركمعهذهاألنواعفيهدفمشتركهوتحسينالمجتمع

 ثانيًا: صحافة الحلول: النشأة والتطور: 
تالفخكككنظكككرًالال؛اختلكككفالمختصكككونوالبكككاحثونعلكككىنشكككأةوتطكككور"صكككحافةالحلكككول"

هككذاالنككوعمككنالصككحافة الحاصككلفككيالتعريككفوالوظيفككةوالفلسككفة،إذيككرىبعككضالبككاحثينأن 
يمثلالوظيفةالتقليديةللصحافة،فيرجعوننشأةصحافةالحلولإلىنشأةالصكحافةعلكىاعتبكار

وظيفكككةالصكككحافةاالنخكككراطفكككيالمسكككؤوليةاالجتماعيكككةوتقكككديمحلكككوٍلللمشككككالتالمجتمع ة،يكككأن 
"صحافةالحلول"أحدالتياراتالصحفيةالحديثةوالتجديدية،كونالصحافة بينمايرىآخرونأن 
بوظيفتهكاالتقليديكةترككزعلكىالمشككالت،بينمكايركككزهكذاالنكوعالحكديثمكنوجهكةنظكرهمعلككى
فلسككفةصككحافةالحلككولتقككومعلككىتطبيككق وضككعحلككوٍللتلكككالمشكككالت،بينمككايككرىآخككرونأن 
استخدامآلياتعلمالنفساإليجابي،عبكربكثحلكولواقعيكةلحكلالمشككالتالمجتمعيكة،بمعنكى

هذاالنوعمنالصحافةمرتبطبنشوءوتطويرمفهومعلمالنفساإليجابي. أن 

 

 لكتروني(.إاللبان،مداخلمبتكرةلتطويرالمحتوىالصحفي)موقع(1)
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،1998ويككرىبعككضالبككاحثينأنبدايككةظهككورصككحافةالحلككولكتيككارحككديثكككانعككام
يفعلكهاألفكرادوالمؤسسكاتلمعالجكةالمشكاكلالمجتمعيكة،اركزصحفيونأمريكيونعلكىمكعندما

وقكككدموامكككنخكككاللمكككوادهمالصكككحفيةحلكككواًللحكككلالقضكككاياوالمشكككاكلالعالقكككةالتكككييعكككانيمنهكككا
مجتمعهم،جاءذلكفكيالوقكتالكذيانتقكدفيكهجمهكوروسكائلاإلعكالموالصكحفيوناالفتراضكات

دورالصحافةيقتصرعلىالكشفعنىالحاكمةللصحافةالتقليدية،التيتقومعل االعتقادبأن 
التدخلفيوضعالحلوليتناقضمعالمهنيةالصحفية،وهوما األخطاءووصفالمشكلة،وأن 
هككككذاالككككنهجمككككنوظككككائفالصككككحافة أدىلظهككككورتيككككار"صككككحافةالحلككككول"العتقككككادمككككؤطريأن 

هالمجتمعكاتمكنمشكاكل،منطلقكينمككننكاألساسكية،وينكاطبهكاتقكديمحلكولناجعكة،لمكاتعكانيم
(1)بجدياتعلمالنفساإليجابيأنظريةالمسؤوليةاالجتماعية،ومن

. 

1998عككامتتطككرقلصككحافةالحلككولظهككورأولمقالككٍةPenicheووثكقالباحككثبينككيش
،حيثدعتتلكالمقالكةإلكىاإلبكالتJournalism Review Columbiaفيمجلةكولومبيا

.(2)ناجحةفيحلالمشكالتالمجتمعيةلعنالجهودا

بعككدذلكككبفتككرةوجيككزةتككمذكككرصككحافةالحلككولفككيمنحككةدراسككيةمنشككورة،عنككدمااقتككرح
(ممارسككةهككذاالنككوعمككنالتقككاريرعلككىنطككاقواسككعوبككثاألمككلفككي1999)Davies ديفيككز

وشككهدتتلكككالمرحلككةنكككارهقيمككةاألخبككارالسكلبيةالتقليديككة،إنفكوةالنككاة،علككىالككرغممكنعككدم
.(3)لىحلولمنطقيةإبعضقصصالحلولواالنتقالمنالفشل

(لكككميكككتمذككككرصكككحافةالحلكككولكممارسكككةمتميكككزةفكككي1999بعكككدمقكككالديفكككيسعكككام)و
األدبيككاتاألكاديميكككةحتكككىوقكككتقريككب،وشكككهدالعقكككدالماضكككيارتفككاععكككددالمقكككاالتاألكاديميكككة

اإلككىإطككالقشكككبكةصككحافةالحلككولفككيعكككامالمنشككورةحككولهككذاالموضككوع،ويرجكككع ذلكككجزئيككً
.(4)وهيمؤسسةأمريكيةمستقلةتشجعالصحفيينعلىممارسةهذاالنوعمنالصحافة2013

ألولمرةمنقبكلبعكضمَخدِأنمصطلح"صحافةالحلول"استPenicheُوذكربينيش
ننوٍعجديكٍدمكنالصكحافةأطلقكْتعات،وتحدثتتلكالمقالةيالصحفييناألمريكيينمنذالتسعين

عليكككهاسكككم"صكككحافةالحلكككول"،مشكككيرًافكككيمقالتكككهإلكككىأنهكككاليسكككتالمكككرةاألولكككىالتكككييكتكككبفيهكككا

 

لكترونية(.إويكبيديا،صحافةالحلول)موسوعة  (1) 

(2) Benesch, The Rise Of Solutions Journalism. Columbia Journalism Review, (P36). 

(3)Davies, Journalism, Corporatism, Democracy. (P62). 

(4)Mcintyre & Lough, Toward A Clearer Conceptualization And Operationalization 

Of Solutions Journalism. (P3). 
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محككرروالصككحفعككنالحلككول،لكنهككاكانككتمككنأوائككلالمككراتالتككيكتبككتفيهككافكككرةومصككطلح
حفيةالتكييمككْنأنتقككدمصك"صكحافةالحلكول"،وعرفهكاالكاتكبفككيمقالكهحينهكابأنهكا"التقككاريرال

.(1)حاًلللمشكالتالمجتمعية"
لصكككحافةاوفككيتسكككعينياتالقكككرنالعشكككرينوجكككهالعديكككدمكككنالصكككحفيينانتقكككاداتإلذاعكككة

التقليديككةإلفراطهككاالملحككوظفككيالسككلبية،وتركيزهككاعلككىالمشكككالتووصككفهادونااللتفككاتإلككى
ومككاأكسكبهكذااتجككاهونهكج"صككحافةهكتقكديمرؤىوقصكصقككادرةعلكىحكلتلكككالمعضكالت،و

الحلككول"بعككضالككزخمفككيالواليككاتالمتحككدةفككيالتسككعينيات،واتجككهقلككةمككنالصككحفيينإلشككراك
القككراءفككيالخطككابالعككاممككنأجككلتشككجيعالمشككاركةالنشككطةفككيالعمليككةالديمقراطيككةوتحفيككزهم

،(2)حكاًللمشكاكلهمننتككوأعلىالتغييرمكنخكاللعكرضقصكصنجكاحونمكاذجناجحكةيمككن
غرفككةأخبككارفككيالواليككاتالمتحككدةجميعهككاتعمككلبنظككام170وأخككذعملهككايككزدادحتككىوصككلت

.(3)صحافةالحلول
وارتبطتفكرةصحافةالحلولبأسكاليبصكحفيةمماثلكةتمكارةخكارجالواليكاتالمتحكدة،

صككحافةاألمككلفككيبمككافككيذلكككالصككحافةالبنككاءة،التككينشككأتفككيالككدنمارك،ومككايطلككقعليككه
.(4)فرنسا

مريكيككةوبعككضغككرفاألخبككارفككيالواليككاتالمتحككدةاألعككدٍدمككنوعلككىالككرغممككنتبنككي
نتقككدمأالككدولاألوروبيككة،إالأنبعككضالقصككصالقككتنجاحككًاوتقككباًلمككنالجمهككور،اسككتطاعت

بعضالحلوللكبعضالمشككالتمكنخكاللعكرضبعكضالنمكاذجفكيبيةكاتمشكابهة،لككنتلكك
واضككحمككنالمؤسسككاتاإلعالميككة،وقككدكككاننلهككاتككبنٍلتجككاربالصككحفيةكانككتقليلككة،ولككميكككُا

-دونانيكونككواعلككىعلككٍمبصككحافةالحلككول،إذلككميكككنالمفهككوميمارسككونهابعككضالصككحفيين
قدتبلوربشكلهالحالي.-آنذاك

تيَمِِّسُةنشأتمنظمةمراسلونوهيمنظمةفرنسيةغيرحكومية،شبكأ2003فيعام
يرغبكونفكي"تكرويجاألخبكارالقائمكةعلكىوهيشكبكةتضكمصكحفيينوإعالميكين)مراسلواألمل(

خكذتأ،و(مراسكلون)جكوائز2004الحلولفيوسائلاإلعالم"،أطلقْترسمًيافكياليونسككوعكام
المنظمككةعلككىعاتقهككاالتككرويجلمصككطلحونهككجصككحافةالحلككول،وعملككتمككعمؤسسككاتإعالميككة

 

(1)Mcintyre & Lough, Toward A Clearer Conceptualization And Operationalization 

Of Solutions Journalism. (P37). 
(2) The Previous Reference. (P3). 

كتاب،صحافةالحلول..ضداإلثارة)موقعالكتروني(.(3)
(4)Wikipedia .Solutions Journalism, (Website). 
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العديككككدمككككنمككككنإنجككككازدةمككككنخككككاللالمبككككادراتوورشالعمككككل،وتمكنككككتتلكككككالمؤسسككككاتيككككعد
Ouest-FranceوLibérationالقصصالقائمةعلىمنهجيةصحافةالحلول،مثلصحيفة

.TF1(1)والبرامجالتليفزيونيةمثل
موقعكًاباسكمDavid Beers أسسالصحفيالكنكديديفيكدبيكرز2003وفينفسالعام

The Tyeeُيبكككك"صحافةالحلكككول"،وفكككيالعكككامعنكككَوالكككذيتضكككمنقسكككمًاخاصكككًامسكككتقاًلبذاتكككهي
ىبصحافةالحلول،وعكفعلىجمعتمويٍلعنَزماالتمعمؤسساتتTyeeُأنشأموقع2006
مككنالقككراءلتمويككلمشككاريعالصككحفيينالمسككتقلين،وعليككهاختككارتلجنككةمسككتقلةالمسككتلمينمككاليٍِّ

(2).2013مجعملهحتىعاماوواصلالبرن
Tyee Solutionsأنشككأتالصككحفيةالكنديككةميشككيلهككورمؤسسككة2009فككيعككامو

نتكاجالكثيكرمكنالتقكاريرالقائمكةعلكىصكحافةإوهيمؤسسةكندية)غيرربحية(،وسكاهمتفكي
.(3)الحلول،وقددر بْتكثيرًامنالصحفيينفيمجالصحافةالحلول

 IdaوDavid OrrوRobert Costanzaأطلكككق2010وفكككيبدايكككةعكككام

KubiszewskiمجلككةSolutions(اإللكترونيككةPDFيرافقهككاإصككدار)مجلككةمطبوعككة)غيككر
ربحية(مخصصةلعرضاألفكارلحلالمشكالتالبيةيةواالجتماعيةواالقتصاديةالمتكاملكةفكي

وهككوأْنيكككتم،الخاصككةبككالحلولالعككالم،ووضككعتالمجلككةشككرطًاللتعامككلمكككعالتقككاريرالصككحفية
،علككككىأنيكككككونالثلثككككيناآلخككككرينلصككككالحعككككرضالتقريككككرتوصككككيفالمشكككككلةبأقككككلمككككنثلككككث

.(4)الحلول

شككراكةSolutionsومكعزيككادةالقككراءبشكككلمطكرٍدعلككىهككذاالنككوعمكنالتقككاريرشكككلت
مؤسسكةو،Club Of Rome،وOrg.350معمنظماتفكيجميكعأنحكاءالعكالم،بمكافكيذلكك

David Suzuki(والمركزالوطنيلتوافقالسياسات،NPCCووكالةحمايةالبيةةاألمريكية،)
(EPAو،)Seventhالجيككل،وشككركةمركككزسككتوكهولمللقككدرةعلككىالتكيككف،ومجلككسالمسككتقبل

(5)العالمي،وغيرهاالكثير.

نككاروزنبيككرتيأنشككأكككلمككنالصككحفييناألمككريكيينديفيككدبورنسككتاينوت2010وفككيعككام
عمككككودًاثابتككككًاحمككككلاسككككم"اإلصككككالحات"فككككيقسككككممقككككاالتوآراءفككككيصككككحيفةنيويككككوركتككككايمز

 

(1)Reporters D'espoirs. Le Journalisme De Solutions. Website 
(2)Vara. Survival Strategies For Local Journalism. (The New York Times Website) 

(3)  Wikipedia .Solutions Journalism, (Website). 

(4) The Solutions Journal.About. (Website). 

(5)The Previous Reference. 
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األمريكية،ومقال"اإلصالحات"هوعبارةعنمقالأسكبوعييكتماإلبكالتمكنخاللكهعكنبعكض
مكاحة،وكانتاستجابةالقارالمقكال"اإلصكالحات"كبيكرة،وهكوالحلولللمشاكلاالجتماعيةالُملِ

مككارتين،مككعالصككحافيةكككورتنيRosenbergوروزنبككرتBornsteinبورنشككتاينمككن:دفككعكككالً
Courtney Martinللمشكاركةفكيتأسكيسشكبكة،Solutions Journalism Network،

وهيمنظمةمستقلةالتهدفللربحوتتمثلمهمتهافيجعلحلولالصحافةجزًءامكنالممارسكة
.(1)السائدةفياألخبار

حفالكبكككرىالتكككيكرسكككْت وزاداالهتمكككامبكككك"صحافةالحلكككول"بشككككلمتزايكككدمكككنقبكككلالصكككُ
 The Guardian's Half Fullأعمككدةكاملككةللصككحافةالتككيتركككزعلككىالحلككول)كمككافككي

Sections-Huffpost's Impact -( The New York Times)2( .
مساعيهاالخاصةBBCةبيبيسييوفياآلونةاألخيرة،بدأتهيةةاإلذاعةالبريطان

ألنالفكككرةاألساسككيةلككك"بيبككيسككي"هككيسككعيهالتقككديم؛لتقككديمتقككاريرأكثككراتجاهككًانحككوالحلككول
(3)تقاريرأكثراتجاهًانحوالحلول،ورسمصورةكاملةعنالمشكلةوحلولها

. 

كثيككرىوجككذبتصككحافةالحلككولكثيككرًامككنالمختصككينوهككومككاسككاهمفككيتطورهككا،إذرأ
منالصحفيينفيهاأنهاحركةإصالحصحفيهدفهااألساسيهوإلهامالصحفيينلإلبالتعن
الحلككولالممكنككةللمشكككالتالمجتمعيككة،بككداًلمككناالكتفككاءباإلشككارةإلككىالمشكككالتالمجتمعيككة،
ةفوبالتاليتمثلصحافةالحلولإعادةتوجيهأساسيةلماهيةالصكحافة،فبكداًلمكنتصكورالصكحا

.(4)كوسيلةالستكشافالمشكالت،فرنهيتصورالصحافةكوسيلةالستكشافالحلول

ذيوعصحافةالحلولفيكثيرمنغرفالتحريرفكيالواليكات والبدمناإلشارةإلىأن 
تشكككيلأجسككاممتخصصككةفككيهككذاالنككوعمككنالصككحافة،مثككلمؤسسككةيعككودإلككىأوروبككاوالمتحككدة

 Solution وشكبكةSpark News،وشكبكة Reporters D Espoirsاالتحكاداتالفرنسكية

Journalism Network (SJN)(5).

 

(1)Solutions Journalism Network. What We Do. (Website). 

(2)Ruaro. Engaging Audiences Through Solutions Journalism: Effects On Mood, 

Behaviour And Attitude Toward The Newspaper (P3) 

(3)Kasriel . Introducing A New Tool For News: Solutions-Focused Journalism (Bbc 

Website) 

(4)Haas, Genres Of Journalism: Solutions Journalism, (P.4). 
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وفيأوروبكاانبثقكتفككرةصكحافةالحلكولبشككلهاالحكاليبعكدأنتطكورفكيأوروبكانظكام
التكككيتهكككدفإلكككىاسكككتمرارConstructive Journalismمماثكككليسكككمى"الصكككحافةالبنكككاءة"

روف،ويضيفهكذااألسكلوبُبعكدًاجديكدًاككانغائبكًاعكنالممارسكةعأسلوبالصحافةالغربيالم
الصككحافيةالتككيكانككتموسككومةبطغيككانالطككابعالسككلبي،ويتمثككلهككذاالبعككدفككياقتككراحخيككارات
حلولللمشكلةالمطروحة،وماهيالنتائجالمترتبةعنتلكالحلولمكنحيكثالجانكبالمكاليأو

(1)داتوالتقاليدالمتعارفعليهاااالجتماعي،أوتأثيرهعلىالع
.

ويككرىمككديرعككامشككبكةاإلعككالمالمجتمعككيداوودُكتككاب" الثككورةالرقميككةخلقككتفجككوةأن 
كبيرةفيالمنظومةاإلعالميةبكينكبريكاتالمؤسسكاتاإلعالميكةومجموعكةكبيكرةمكنالمنصكات

،ممكاأدىإلكىظهكورككمٍِّرتأليشخصإمكانيةأنيصبحناشراًوف منناحيةفهي،اإلعالمية
صكراعالبقكاء،وفيمنالمنصاتاإلعالميةالتيتفتقرغالبيتهاإلىالمهنيةاإلعالميةجداًكبيرٍ

الكككذيفرضكككتهالثكككورةالرقميكككة،شكككغلإعكككالماإلثكككارةدوًراأكبكككرألسكككبابكثيكككرة،لعكككلأبرزهكككاةيكككاب
تجككاوزمضككمار،أصككبحضككرورياًلالمحككررالمهنككي،والتسككابقحككولاألخبككارالسككريعة.وفككيهككذاا

هكذااإلعكالم،والعمكلفكيمجكالتككاملييشككملعكدماالكتفكاءبالكشكفعكنالحقكائق،وإنمكاهنككاك
ضككرورةلتككوفيرخيككاراتلحلككولمنطقيككةللمشكككلة،مككعأهميككةتوضككيحآثككارتلكككالحلككولمككنكافككة

.(2)الزوايا"

اإلعكالم،ومنهكاجامعكةوالحقًاأصبحتصحافةالحلولضكمنمنهكاجالعديكدمكنكليكات
"تمبل"فيمدينةفيالدلفيااألميركية،حيثأسسرئيستحريكرصكحيفة"سكياتلتكايمز"األميركيكة

لكليكككةاإلعكككالمفكككيالجامعكككة،مكككنهجصكككحافةالحلكككولودمكككجديفكككدبوردمكككانالكككذيأصكككبحعميكككداً
ؤسسككاتمالتككدريسالنظككريمككعتطبيككقعملككيبالتعككاونمككعالصككحفوالمؤسسككاتالمحليككةومككع

.(3)مجتمعمدنيمحلية

تطكككورصكككحافةالحلكككولعلكككىالصكككعيدالنظكككريوالتطبيقكككييأخكككذمنحكككًا ويكككرىالباحكككثأن 
المؤسساتالمتخصصةبصحافةالحلولكانتهيالعاملاألبكرز تصاعديًا،معاإلشارةإلىأن 

تلككالمؤسسكاتوضكعتمنكاهجعلميكة،و فكذتمةكاتنفيتطكورهكذاالنكوعمكنالصكحافة،إذإن 
الدوراتالتدريبيةوالمؤتمراتالعلمية،وأنجزتالكثيكرمكنالدراسكاتالمتخصصكة،وهكومكاسكاهم

 

 لكتروني(.إُكتاب،صحافةالحلول..ضداإلثارة)موقع(1)

المرجعالسابق.(2)
 .نفسهالمرجع(3)
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فيتطورصحافةالحلكول،فكيكثيكرمكندولالعكالم،خاصكةالكدولالتكيتنشكطفيهكاالمؤسسكات
التيُتعَنىبصحافةالحلولمثلأوروبا،والوالياتالمتحدة،وكندا.

 صحافة الحلول: أسباب نشوء وتطور ▪
الككرئيسالتنفيككذيوالمؤسككسالمشككاركDavid Bornsteinدلفيــد بورنشــتاين يككذكر

لشبكةصحافةالحلولأنهناكثالثةأسبابوراءنمووذيوعمفهومصكحافةالحلكولوتطكورهفكي
:(1)،وهياتينهايةالتسعين

كثيكككككرمكككككنلانتشكككككاررواداألعمكككككالاالجتمكككككاعيينوالمؤسسكككككاتالتكككككيترغكككككبفكككككيالتصكككككدي .1
المشكالتالمجتمعية.

َربكككدائللألخبكككارالسكككلبيةلوسكككائل .2 ،اإلعكككالمانفجكككارالمعلومكككاتعبكككراإلنترنكككت،وهكككومكككاوفككك 
فأصكككبحمكككنالسكككهلعلكككىالصكككحفيالحصكككولعلكككىبعكككضالحلكككولللمشككككالتالمجتمعيكككة،

 ونشرها.

وللكثيككرلككرةبككةالصككحفيينفككينشككراألخبككاراإليجابيككةوالمشككاركةالمجتمعيككةفككيوضككعح .3
 منالمشكالتالمجتمعية.

 صحافة الحلول في الصحافة العربية: ▪

صككحافةالحلككول،فككيالوقككتالككذياهتمككتفيككهالمدرسككةبالصككحافةالعربيككةكثيككرًالككمتهككتم
نكك هالتوجككدأيمؤسسككاتأوُملتقيككاتأوغككرفإالغربيككةواألمريكيككةبهككذاالنككوعمككنالصككحافة،إذ

وهكككيغيكككركافيكككةنالكككنهج،سكككوىبعكككضالمشكككاريعالممولكككةأوروبيكككًا،مكككىبهكككذاالنكككوععنكككَتحريكككرتُ
إليها.إليصالفكرةصحافةالحلول

مكاقيكل وخاللمسحالتراثالعلميالخاصبصحافةالحلولفكيالكوطنالعربكينجكدأن 
مبعثككرة،تتحككدثعككناإلطككارالعككاماًفككيهككذاالككنهجاليتعككدىكونككهمقككاالترأيمحككدودةوجهككود

وغيرها.صفيالتفاصيلمثلالمنهجية،واآللية،وطريقةالكتابةالحلول،ولمتغُلصحافة

وتمثلكككْتالجهكككودالمبذولكككةإلدخكككالصكككحافةالحلكككولإلكككىالصكككحافةالعربيكككةبعقكككدشكككبكة
صككككحفيًاوإعالميككككًاأردنيككككًا،نككككاقشفيهككككا60اإلعككككالمالمجتمعيككككةورشككككةعمككككلشككككاركفيهككككاقرابككككة

 

(1) Annie E. Casey Foundationthe Rise And Role Of Solutions Journalism In 

Addressing Social Problems. [Audio Podcast]. 
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أصككحافةالحلككولالمجتمعيككةفككيعملهككم،وكككانهنككاكتجككاوبفككيدالمشككاركونكيفيككةإدخككالمبكك
 .(1)فيالعاصمةاألردنيةعمان2019أكتوبر/تشريناألول23الورشةالتيعقدتيوم

الوكالككةبالتعككاونمككععقككَدمركككزتطككويراإلعككالمفككيجامعككةبيرزيككتوفككياإلطككارذاتككه
فكيالضكفةالغربيكةوقطكاعغكزة،وأعلكَنلدورةعنصكحافةالحلكوCFIالفرنسيةلتطويراالعالم

إالأنانطالقتهكانتخافتة،،(2)خاللهاعنإطالقالمنتدىاألوللصحافةالحلولفيفلسطين
إذلميظهرلهأينشاطأكاديميأوعملعلىأرضالواقع.

الجهداألككاديميوالنظكريللتعريكفبصكحافةالحلكولفكيالمنطقكةالعربيكةوفلسكطينوأما
أيجهكوٍدأكاديميكةسكوىدراسكةعلميكة-علكىحكدعلكمالباحكث-،إذااليوجدكانمتواضعاًفقد

بعنكككوان"محكككدداتصكككحافةالحلكككولفكككيالمواقكككعاإلخباريكككةاإللكترونيكككةوانعكاسكككاتهاعلكككىالقكككائم
باالتصالوالجمهور"،التياقتصرتعلىالجانكبالتحليلكي،مكعوضكعإطكارمعرفكٍيبسكيطعكن

الحلولونشأتها.مفهومصحافة
صكحافةبمتخصكص-علكىحكدعلكمالباحكث-اليوجدأيمسكاقوعلىالجانباآلخر،

سوىحلقةنقاشمقررةضمنمساقفيأقسامالصحافةواإلعالمبالجماعاتالفلسطينيةالحلول
التحريككرالصككحفيفككيبرنككامجالدراسككاتالعليككافككيالجامعككةاإلسككالميةفككيفلسككطين،كمككاغابككت

ىبالتككدريبعنككَلحلككولعككنالككدوراتالتدريبيككةفككيالمؤسسككاتوالمراكككزالصككحفيةالتككيتُاصككحافة
دورتكككينعقكككدهمامرككككزبيرزيكككتلتطكككويراإلعكككالمفكككيغكككزةوالضكككفةالغربيكككةمكككناإلعالمكككي،إال

 ل.،وركزْتعلىأساسياتصحافةالحلوCFI)بالتعاونمعالوكالةالفرنسيةلتطويراالعالم

تتزايكدالحاجكةاهتماماإلعالمالعربيوأكاديمياتالصكحافةالعربيكة،وبالنظرإلىضعف
لبحكثهكذاالنكوعمكنالصكحافةواالهتمكامعامةوالفلسكطينيةخاصكة؛العربيةاإلعالميةفيالبيةة

،السكيمافكيظكلبهسواءمنحيثالمضمونأودراسةتأثيراتهعلىالقائمباالتصكالوالجمهكور
يرةبحاجةإلىحلولناجعة.ثوجودمشاكلمجتمعيةك

ويكككرىالباحكككثأنضكككعفاالهتمكككامبصكككحافةالحلكككولمكككنقبكككلاإلعكككالمالعربكككيبصكككفة
عامة،يرجعإلىأمريناثنين،هما:

 

 لكتروني(.إثارة)موقعُكتاب،صحافةالحلول..ضداإل(1)

.(موقعإلكتروني)إطالقالمنتدىاألوللصحافةالحلولفيفلسطينوفا.(2)
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عدموجوداهتماممنقبلأكاديمياتالصحافةالعربيةبصحافةالحلولمكنجميكعالنكواحي، .1
اتاإلعككالم،والمؤسسككاتذاتسككوةيككابالتككدريباإلعالمككيفككيهككذاالمجككالمككنقبككلمؤس

 العالقة.

ةيكككابالمؤسسكككاتالمتخصصكككةبصكككحافةالحلكككولفكككيالمنطقكككةالعربيكككة؛وهكككومكككاأضكككعف .2
صكحافةالحلكولفكيأوروبكاوالواليكات االهتمامبهذاالنوعمنالصكحافة،مكعاإلشكارةإلكىأن 

فةالحلكول،االمتحدةاألمريكيةتطورتمعوجودالمؤسسكاتالمتخصصكةوالتكيُتعنكَىبصكح
إذإنتلكككالمؤسسككاتمككنشككأنهاتككوفيرالتككدريباتالالزمككةعككنصككحافةالحلككول،والبحككوث

 العلميةعنهذاالنوعمنالصحافة.

 ثالثًا: أهمية صحافة الحلول: 
فككرادعلككىتطككوروسككائلاإلعككالمومضككامينهاأحككدثتطككورًاكبيككرًافككيحيككاةاألالشككَكأن 

يفككتحالمجككالعلككىالسياسككي،وجككاءتلتشكككلعالمككًاافتراضككياًوالمسككتوىالشخصككيواالجتمككاعي
صككحافةالحلككولتعطككي(1)مصككراعيهلألفككرادوالتجمعككاتوالتنظيمككاتبمختلككفأنواعهككا، كمككاأن 

ُبعكككدًاجديكككدًاككككانغائبكككًاعكككنالممارسكككةالصكككحافيةالتكككيكانكككتموسكككومةبطغيكككانالطكككابعالسكككلبي
،ويتمثككككلهككككذاالبعككككدفككككياقتككككراححلككككولللمشكككككلةلوالتركيككككزعلككككىالمشكككككالتدونوضككككعحلككككو

المطروحة،وماهيالنتائجالمترتبةعنتلكالحلولمنحيثالجانبالماليأواالجتماعي،أو
لكككذلكتكككنعكسأهميكككةصكككحافةالحلكككولعلكككى(2)تكككأثيرهعلكككىالعكككاداتوالتقاليكككدالمتعكككارفعليهكككا،

 :باآلتيوتكمن أهمية صحافة الحلول ،المجتمعاتوعلىالوسائلاإلعالميةعلىحٍدسواء
صحافةالحلولتعالجوتتجاوبمعالمشكالتالمجتمعيةبطريقكةتتجنكبطرحهكاعلكىأنهكا .1

يائسككةوالأمككلفيهكككا،إذتطككرحمبككادراتوأنشكككطةلحككلتلكككالمشككككالت،ويصككبحلككدىأفكككراد
يشكعرالجمهكورالمجتمعقناعةبأنالمشككالتالمجتمعيكةيمككنمعالجتهكابالفعكل،وبالتكالي

 .(3)أنهأكثرقوة،ممايساعدفيتشجيعهليكونأكثرنشاطًاوأكثرانخراطًافيمجتمعه

 

حسن،أثرشبكاتالعالقاتاالجتماعيةالتفاعليةباإلنترنتورسائلالفضائياتعلىالعالقاتاالجتماعية(1)
.(476-478واالتصاليةلألسرةالمصريةوالقطرية)صص

 حافةالحلول..ضداإلثارة)موقعالكتروني(.ُكتاب،ص(2)

(3) Delphine, Engaging Audiences Through Solutions Journalism: Effects On Mood, 

Behaviour And Attitude Toward The Newspaper (P 11). 
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صككحافةالحلككولتعككززالمواطنككةالفاعلككةوالمسككؤوليةالمجتمعيككةفككيالمجتمعككات،مككنخككالل .2
 .(1)انخراطأفرادالمجتمعبالمشاركةفيالحل

صككككحافةالحلككككولأصككككلهاإمجتمككككع،إذلتعككككززصككككحافةالحلككككولالمشككككاعراإليجابيككككةفككككيا .3 ن 
اإليجابيةالالصراعالذيهوأساة"اإلعالمالصادم"الذييتضمنتفاصيلمزعجكة،غيكر
أنصكككككحافةالحلكككككولتثيكككككرلكككككدىالقكككككراءوالمجتمكككككعمشكككككاعرإيجابيكككككةأكثكككككرمكككككن"اإلعكككككالم

 .(2)الصادم"

تمككعخاصكككةالقككراءتجكككاهجصككحافةالحلككولترفكككعالحصككيلةالمعرفيكككةوالثقافيككةلككدىأفكككرادالم .4
 .(3)المشكالتالمجتمعيةوآلياتالحلولالمطروحة

صككككحافةالحلككككولتقككككدممقترحككككاتواقعيككككةوعمليككككةإلككككىصككككناعالقككككرارتسككككاعدهمعلككككىحككككل .5
 .(4)ماممسؤولياتهمتجاهالمجتمعأالمشكالتالمجتمعية،كماأنهاتضعهم

موالجمهور،كونصحافةالحلولالصحافةالحلولتعززالمصداقيةوالثقةبينوسائلاإلع .6
 .(5)تطرححلواًلمنطقيةوواقعيةللمشاكلالمجتمعيةالمختلفة

ُتعكُدصككحافةالحلككولفرصكةإلعككادةالككزخمإلكىالصككحافةالمطبوعككةفكيظككلتراجككعمعككدالت .7
القككراءة،وهككيحككلمثككاليالنخفككاضقككراءةالصككحفالورقيككة،كككونهككذاالنككوعمككنالصككحافة

 .(6)قضاياومشكالتمجتمعيةمرتبطةبالقارايرتبطبمعالجة

تساعدصحافةالحلولكلياتومعاهدالصحافةعلىإعادةتنشيطالمناهجالدراسيةلتناسكب .8
 .(7)الصناعةالمتغيرةفيعالماإلعالم

 

(.2020ديسمبر21بطراوي،قابله،محمدالسيقلي)(1)
(2)Mcintyre, & Sobel, Motivating News Audiences: Shock Them Or Provide Them 

With Solutions? (P39). 
(3)Urlbauer،Data Visualizations: Investigating Their Effects On The Perception Of 

Solutions Journalism.(P25). 

(.2020ديسمبر21بطراوي،قابله،محمدالسيقلي)(4)
(5)Delphine, Engaging Audiences Through Solutions Journalism: Effects On Mood, 

Behaviour And Attitude Toward The Newspaper (P 13). 
(6)Amiel & Powers, A Trojan Horse For Marketing? Solutions Journalism In The 

French Regional Press. (P234). 
المواقع(7) في الحلول صحافة محددات باالتصالأنور. القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية
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تزيدصحافةالحلولمندورالصحافةوالقائمباالتصالبالمسؤوليةالمجتمعيةتجاه .9
 .(1)عليهاإيجابًاعلىجميعاألصعدةالمجتمع،وهوماينعكس

وبكككالنظرإلكككىاألهميكككةالكبيكككرةلصكككحافةالحلكككولسكككواءالتكككيتعكككودعلكككىالمجتمكككعبشككككٍل
مباشرمثكلحكلالمشككالت،وتعزيكزالمسكؤوليةالمجتمعيكة،والمشكاركةالفاعلكةمكنقبكلالمجتمكع

عزيككزثقككةالنككاةفيككه،تنحككوالحككل،أواألهميككةالتككيتعككودعلككىاإلعككالمبصككفةعامككةمككنخككالل
األهميككةالكبيككرةلهككذاالنككوعمككنالصككحافةتحككتمعلككىكليككاتومعاهككدالصككحافة، يككرىالباحككثأن 
والمؤسساتاإلعالميةالمختصةبالتدريبوالتطوير،ووسائلاإلعالمالمختلفةاالهتمامبصحافة

الحلول،منناحيةالتأصيلالعلمي،والتطبيقالعملي.

 

(.2020ديسمبر21بطراوي،قابله،محمدالسيقلي)(1)
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 ي الثانالمبحث 
 منطلقات صحافة الحلول 

التيتقكومعلكىمبكدأينأساسكيين،الحلولصحافةمبحثفلسفةالهذافيالباحثيتناول
،المجتمعهمانظريةالمسؤوليةاالجتماعيةالتيتحتمعلىالصحفيالقيامبوظائفمحددةتجاه

 لالمجتمع.خإلىجانب"علمالنفساإليجابي"،الذييهدفإلىإشاعةجٍومناإليجابيةدا

 فلسفة صحافة الحلول:

تنطلككقمنهككاالتككياألهككدافإلككىأن فككيكككلمككنأوروبككاوأميركككاصخبككراءإعالميككونخلكك
صحافةالحلولتقومعلىمبدأينأساسيين،األولنظرية"المسؤوليةاالجتماعية"التيتحتمعلى

دأالثكانيهكوتطبيكق"علكمبكالصحفيالقيامبوظائفمحددة،والتزامكاتمعينكةتجكاهمجتمعكه،والم
النفساإليجابي"،الذييهدفإلىإشكاعةاإليجابيكةداخكلالمجتمكعمكنخكاللبكثاألخبكارالتكي

،وذلكعلىالنحواآلتي:(1)تقدمحلواًلواقعيةومنطقيةللمشاكلالمجتمعية

 : وعالقتها بصحافة الحلول نظرية المسلولية االجتماييةأواًل: 
 :االجتماييةية لتعريف نظرية المسلو  -أ

يمككككُنتعريككككُفنظريككككة"المسكككؤوليةاالجتماعيككككة"فككككيمجكككالاإلعككككالموالصككككحافة،بأنهككككا:
"مجموعةالوظائفالتكييجكبأنتلتكزمالصكحافةبتأديتهكاأمكامالمجتمكعفكيمختلكفالمجكاالت؛
سككككواءالمجككككاالتالسياسككككيةواالقتصككككاديةواالجتماعيككككةوالثقافيككككةوالتعليميككككة،بحيككككثيتككككوفرفككككي

حريكككةفكككيجكككومكككنالمعالجتهكككاوموادهكككاالقكككيمالمهنيكككة،كالدقكككةوالموضكككوعيةوالتكككوازنوالشكككمول،
.(2)تجعلهامسؤولةأمامالقانونوالمجتمع"التيحقيقيةال

،علكىأنهكا:الصكحافةواإلعكالمويعرفآخروننظرية"المسؤوليةاالجتماعية"فيإطكار
جكككاتالمجتمكككع،والعمكككلعلكككىسكككعادتهعبكككراتصكككافا"االهتمكككامبالصكككالحالعكككامأواالهتمكككامبح

الصحافةبسدادالرأي،والدقة،والعدل،ومراعاةالنواحياألخالقيةوالقكيم،وبكذلكتكؤديالصكحافة
.(3)ورفاهيةالمجتمع"ورقيدورًامهمًافيتطوير

 

(1)McIntyre & Lough.Toward a clearer conceptualization and operationalization of 

solutions journalism. Journalism, (P4). 

 (.17الدين،المسؤوليةاالجتماعيةللصحافة)صحسام(2)

 (.488حجاب،المعجماإلعالمي)ص(3)
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ويتضحللباحثمنخاللالتعريفينالسابقينللمسؤوليةاالجتماعيكةفكيإطكارالصكحافة
اإلعالم،أننظريكةمفهكومالمسكؤوليةاالجتماعيكةاإلعالميكةيقكومعلكىمبكدأواضكحوغيكرمعقكدو

يتمثككككلفككككيالتككككزامالصككككحافةبككككالقيمالمهنيككككةالمتعككككارفعليهككككاكالدقككككة،والموضككككوعية،واألمانككككة،
ومراعكككاة،وثقافكككةالمجتمكككعومعتقداتكككه،إلكككىجانكككبقيامهكككابالعديكككدمكككنالوظكككائفالمتصكككلةبتلبيكككة

اتالمجتمكككككععلكككككىجميككككعالمسكككككتويات،مثكككككلالمسككككتوىالسياسكككككي،والتعليمكككككي،والتثقيفكككككي،جككككحا
واالقتصادي،والنفسي،واالجتماعي..الخ.

صككحافةالحلككولتقككومفككيفلسككفتهاعلككىنظريككةوأدبيككات ومككنالمنطلككقذاتككهيككرىالباحككثأن 
صككحافةالحلكولترتكككزإلككىالنظريكةمكك ناحيككةاالنخكراطفككيالمسككؤوليةنالمسكؤوليةاالجتماعيككة،إذإن 

االجتماعيككةعبككرتقككديمالحلككولللتغلككبعلككىالمشكككالتالمجتمعيككةبجميككعمسككتوياتها،وبككذلكتكككون
صككحافةالحلككولتزيككدمككنالمشككاركةالفاعلككة صكحافةالحلككولقككدقككدمتخدمككةجليلككةللمجتمككع،كمكاأن 

عنصرفاعلومسؤول.كمنقبلالصحفيداخلاألوساطالمجتمعية،بمايعززدوره

 عناصر المسلولية االجتمايية: -ب

تنقسككمعناصككرالمسككؤوليةاالجتماعيككةفككيإطككارالصككحافةواإلعككالمإلككىثالثككةعناصككررئيسككية،
:(1)على النحو اآلتي

 االهتمام •

ويقصدبهاالرتباطالعاطفيبالجماعكةالتكيينتمكيإليهكاالفكردأوالصكحفيارتباطكًايخالطكه
رارتقدمهاوتماسكهاوبلوتأهدافها.مالحرصعلىاست

 الفهم •

ويتضكككمنشكككقين:األول،فهكككمالجماعكككةفكككيحالتهكككاالراهنكككةوفهكككمقيمهكككاونظمهكككاوعاداتهكككا
وتاريخهكككاوفهكككمالعوامكككلالمحيطكككةبهكككاوككككذلكفهكككمتاريخهكككابمكككايمككككنمكككنفهكككمحاضكككرها

اتالتكييقكومبهكاالفكردفواستقراءمستقبلها،والشكقالثكاني،فهكمالمغكزىمكناألفعكالوالتصكر
 وفهمنتائجهاوعواقبها.

 المشاركة •

وتعنككيتقبككلاألفككرادلككألدواراالجتماعيككةالتككييقومككونبهككافككيإطككارمجتمعككاتهمبعيككدًاعككن
الصراعات.

 

 (.16عثمان،مقياةالمسؤوليةاالجتماعية)ص(1)
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مككنخككاللمكككاتقككدميمكككنالقكككول:إنعناصككرنظريككةالمسكككؤوليةالمجتمعيككةهككينفسكككها
لالمباداالتيتستندعليهاصحافةالحلو مكنالناحيكةالفلسكفيةفكيإطكارخدمكةالمجتمكع،إذإن 

صككحافةالحلككولوبمككاتقدمككهمككنحلككولللمشكككالتالمجتمعيككةالمختلفككةتككدلعلككى)االهتمككام(أي
االرتباطالعاطفيبالجماعكةمكنقبكلالصكحفيأوالمؤسسكةالتكيتهكتمبهكذاالنكوعمكنالصكحافة،

هذااالرتباطمقرون تقدمالمجتمع،وصواًللبلوتأهدافهالنبيلة،استمرارىالحرصعلبوتشيأن 
صحافةالحلولتعززحالكة)الفهكم(مكنناحيكةإيضكاحالمشككالتوالتحكدياتالتكيتواجكه كماأن 
المجتمعوأفقالحل،وتعززمن)المشكاركة(والتكيتعنكيأْنيشكاركالصكحفيبشككٍلفعكاٍلداخكل

 كالتالمختلفة.شمجتمعمنخاللتقديمحلولناجعةللم



 مبادئ نظرية المسلولية االجتمايية: -ج

ترتكزنظريةالمسؤوليةاالجتماعيةفيإطارالصحافةواإلعالمعلىجملةمنالمبادا
:(1)كاآلتي،وهيةالمسؤوليةاالجتماعينظريةالتيتعبرعنها،التيوضعهامؤطروومنظرو

نتسهمفيالتزاماتمعينةتجاهالمجتمع.أمطلوبمنالصحافةواإلعالمبوسائلهاالمختلفة −

يمكنلوسائلاإلعالمأنتعملوفكقالمنطكقالمجتمعكي،وأنتقكومبااللتزامكاتالملقكاةعلكى −
عاتقهككاعبككراحتككرامالمعككاييرالمهنيككةلنقككلالمعلومككاتكالدقككةواالتككزانوالموضككوعيةوغيرهككا

علىاعتبارأنهاأداةبناءالهدم.

أنتبادروتعملعلىتنظيمنفسها،بمايخدمالمجتمع.معلىوسائلاإلعال −
يتوجككبعلككىوسكككائلاإلعككالمأنتتجنككبنشكككرمككايشككجععلكككىالجريمككةوالعنككفوالفوضكككى −

 االجتماعية.

نتحترمحقالرد.أو،علىالصحافةأنتحترمالتعدديةوأنتعكسحريةتنوعاآلراء −
ائفالمنوطككةبهككاوأنتحككاف علككىظككمككنحككقالمجتمككععلككىالصككحافةأنتلتككزمبككأداءالو −

 المعاييرالمهنيةخاللأدائهالوظائفها.

وإلكككىجانكككبالمبكككادااألساسكككيةالتكككيتقكككومعليهكككانظريكككةالمسكككؤوليةاالجتماعيكككة،هنكككاكمبكككادا
:(2)تفصيلية،منها

 

 (.117عالمالدولي:النظرياتواالتجاهاتوالملكية)صماكفيل،اإل(1)

 (.143مكاوي،أخالقياتالعملاإلعالمي)ص (2)
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 أداةهدم.تممارسةالنقدالبناء،علىقاعدةأنالصحافةأداةبناءوليس −

وقيمهوثقافاته.فالمجتمعانشرأهد −

العملعلىنشرأهدافالمجتمعوخططهالتربويةوالتعليميةوالثقافيةواالقتصادية. −

العملعلىضماناحترامحقوقالفرداالقتصاديةوالسياسيةواالجتماعيةوالثقافية. −

وضعالمعلوماتأمامالمواطنينوعدمإخفائهاإالألغراضأمنالمجتمعوالدولة. −

تزويكدهبمعلومكاتمحقهفيالحصولعلىالمعلوماتوعدمالتسكترعليهكاوعكدإعطاءالفرد −
 ومنقوصة.أكاذبة

هنككاكتقاطعكك بككيننظريككةالمسككؤوليةاالجتماعيككةوصككحافةاًكبيككراًيشككيرالباحككثإلككىأن 
محدداتصحافةالحلولتنصبشكٍلواضٍحعلكى الحلولمنناحيةالمباداالعامة،السيماأن 

صككحافةضكرورةأن تمككارةدورًافعككااًلفككيالمجتمككععلككىقاعككدةأنالصككحافةأداةبنككاء،كمككاأن 
الحلولتقومبااللتزاماتالملقاةعلىعاتقهامنخكاللحكلالمشككالتالمجتمعيكةالمختلفكةالتكي
تواجككهالمجتمككع،ومجككردطككرحالصكككحفيلحككٍلمنطقككيلتلكككالمشككككالتيكككونقككدطبككقأدبيكككات

 سؤوليةاالجتماعية.مومبادانظريةال

 مستويات المسلولية االجتمايية: -د

عملالعلماءالمنظرونلنظريةالمسكؤوليةاالجتماعيكةعلكىالغكوصفكيأعمكاقالظكاهرة
االتصكككاليةلمعرفكككةوتحديكككدمسكككتوياتالمسكككؤوليةاالجتماعيكككةبطريقكككةتوضكككحها،وتضكككمنتكككوفير

لمككككاءثالثككككةمسككككتوياتللمسككككؤوليةعإمكانيككككاتموائمتهككككاوظككككروفالعمككككلالصككككحفي،وقككككدحككككددال
:(1)وهياالجتماعيةلإلعالميين،

 تؤديالصحافةوظائفأساسيةفيالمجتمع،وهي:مسلوليات على مستوى الوظائو:  .1

:وتتمثلبرعالمالمواطنينبمكاتفعلكهالحكومكةوالقكوىالسياسكيةاألخكرى،الوظيفة السياسية −
وتسمىالوظيفةأيضًابالرقابية.

ــة ا − ــةلالوظيفـ :تتمثكككلفكككيإتاحكككةالفرصكككةلعكككرضاألفككككارواآلراءلمناقشكككتهاوتشكككملتعليميـ
 القضاياالتربويةوالتعليميةمعتسليطالضوءعلىالمنظومةالتعليميةوكشفالسلبيات.

 

 (.167لعملاإلعالمي)صمكاوي،أخالقياتا(1)
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ــة  − ــةالوظيفـ :وضكككمنهكككذهالوظيفكككةيفتكككرضأنتهكككتمالصكككحافةبكككالموروثالثقكككافيالتثقي يـ
صككيل،ومحاربكككةالفسكككاداألخالقككيوالعكككاداتالدخيلكككةعلكككىواالجتمككاعيوالتقاليكككدوالتكككراثاأل

المجتمع.

ــة االقتصـــــادلة − :تتضكككككمنتعريكككككفالنكككككاةبالسكككككلعوالخكككككدماتومتابعكككككةالتطكككككوراتالوظيفـــ
االقتصاديةوتفسيرهاوتوضيحمسبباتهاونتائجها.

 

يمكنتلخيصالمعكاييرالمهنيكةللصكحافةواإلعكالمفكيمسلوليات على مستوى المعايير:  .2
 :علىالنحواآلتيسدوائرمتداخلة،مخ

 ولىتتضمنالمعاييرالمهنيةوممارساتاألفراداألخالقية.الدائرةاأل −

 الدائرةالثانيةوتتضمنمعاييرالوسيلةوسياستها. −

 تضممعاييرالمهنةالتيتنظمالعملالصحفيأيميثاقالشرف.وهيالدائرةالثالثة −

 فرضهاقوانينالحكوماتواألنظمة.تالدائرةالرابعةالمعاييرالتي −

.(1)الدائرةالخامسةفتتضمنالحدودالتييسمحبهاالناةكالقيموالتقاليد −


،وتشملقيمومعاييرالعملالصكحفيبشككلعكامالمسلوليات على مستوى القيم المهنية: .3
،قيتعلككقبككالمواداإلخباريككة،ونشككرالمعلومككاتوالحقككائمككاوعلككىنحككوخككاصتشككملجميككع

مثككككل:احتككككرامالخصوصككككية،وتجنككككبخككككداعالمصككككادر،ومعككككاييركتابككككةاألخبككككار،والدقككككة،
 .(2)نزوالموضوعية،والشمول،والتوا

مستوياتصحافةو ذاتها االجتماعيةهي المسؤولية نظرية مستويات أن الباحث يرى
مجتمع،لصحافةالحلولوظائفأساسيةفيالالحلول،فعلىمستوىمسؤولياتالوظائف،فرن

تجاه للوقوفعندمسؤولياتهم القرار السياسيةمنخاللالضغطعلىأصحاب الوظيفة مثل:
قبل من تطبيقها يمكن حلوٍل تقديم خالل من التعليمية والوظيفة المجتمعية، فرادأالمشكلة
المجتمع،والوظيفةاالقتصاديةمنخاللوضعحلولاقتصاديةتعالجمشاكلمعينة..وهكذا.

صحافةالحلولهيجزءاوب الباحثيرىأن  لنسبةللمسؤولياتعلىمستوىالمعاييرفرن 
المجتمع، يخدم بما النشر وأخالقيات الشرف بمواثيق تلتزم أْن يجب التي العامة الصحافة من

 

 (.67حسامالدين،المسؤوليةاالجتماعيةللصحافة)ص(1)

 (.68المرجعالسابق)ص(2)
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القيمالمهنيةفصحافةالحلولتضعضمنمحدداتهاقيم وعلىصعيدالمسؤولياتعلىمستوى
 الصحفيبشكلعام،وتركزعلىالدقةوالموضوعيةوالمعالجةالمتوازنة.لومعاييرالعم



 المسلولية االجتمايية: أقسام ه

:(1)يهتقسمالمسؤوليةاالجتماعيةلإلعالميينإلىثالثةأقسام،

 وجوبية: مسلولية .1

التككيتحككددهاالحكومككةواألنظمككةالسياسككيةللصككحافةعبككرتحديككدالمسككؤوليةيقصككدبهككاتلككك
األفعالالتييحظرالقيامبهاكالقذفوالقدح.جملة

 تعاقدلة: مسلولية .2

فككالمجتمعيمككنحالصككحافةالحككقفككي،التككيتككربطالصككحافةبككالمجتمعالمسككؤوليةيقصككدبهككا
العملعلىفرضأنهاستسدحاجةأفرادهللمعلوماتوالحقائقواآلراء.

 ذاتية: مسلولية .3

تكهفكيإطكارإيمانكهبمبكادامحكددةوقناعتكهدوهيالتييلكزمالصكحفينفسكهبهكابمحكضإرا
بأنعملهكصحفيهورسالةنبيلةأكثرمنكونهمجردعمل.

 : (2) على النحو اآلتي كذلك لمكن تقسيم المسلولية االجتمايية لإلعالميين،

 مسلولية اإلعالمي تجاه المجتمع العام: .1

خرين.آلتتحققعبرإتاحةالمعلوماتوالعملعلىعدمإلحاقالضرربا

 مسلولية اإلعالمي تجاه مجتمعخ المحلي: .2

لوقكيمثُتتحققعبرنشرمايتوقعهاألفرادمنالمجتمعومايتوقعهالمجتمعمناألفرادمنمُ
وأداءالرسالةالصحفيةبطريقةالتقللمنثقةالجمهوربالصحافة.

 مسلولية اإلعالمي تجاه نفسخ: .3

األمانكةوالصكدقوالمسكؤوليةوبمكايتكواءمومصكلحةنتتحققعبرأداءالرسالةبأقصكىقكدرمك
المجتمع.

 

 (.62حسامالدين،المسؤوليةاالجتماعيةللصحافة)ص(1)

 (.168مكاوي،أخالقياتالعملاإلعالمي.)ص (2)
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أقسكككامالمسكككؤوليةاالجتماعيكككةلإلعالميكككينتتوافكككقتمامكككًامكككعفلسكككفةو يعتقكككدالباحكككثأنِّ
الصحفيأوالمؤسسكةاإلعالميكةالتكيتمكارةصكحافةالحلكول،يككونقكدإصحافةالحلول،إذ ن 

التككزملعككاموذلكككعبككرإتاحككةالمعلومككات،ويكككونقككداأدىالمسككؤوليةاالجتماعيككةتجككاهالمجتمككع
بالمسؤوليةتجاهمجتمعهالمحلكيعبكرنشكرمكايتوقعكهالمجتمكعمنكهبطريقكةتعكززثقكةالجمهكور

بالمسكككؤوليةتجكككاهنفسكككهككككرعالميوصكككحفي،عبكككرأداءالرسكككالةالتكككزمبالصكككحافة،وبكككذلكيككككون
اءمويخدممصلحةالمجتمع.وبأقصىقدرمناألمانةوالصدقوالمسؤوليةوبماي

 :وعالقتخ بصحافة الحلولثانيًا: علم النفس اإللجابي 
مكايسكمىضمنتقع"صحافةالحلول"وفقمؤطريهاوباحثينآخرينفيعلومالصحافة

علككككىتطبيككككقميكانيزمككككات"علككككمالككككنفساإليجككككابي"للعمككككلضككككوي،التككككيتن"الصحافةالبنككككاءةبككككك"
أكثككرإنتاجيككةوجاذبيككةمككعاالحتفككاظبالوظككائفاألساسككيةصفككيمحاولككةلخلككققصكك؛اإلخبككاري
.(1)للصحافة

علكمالكنفسوأسكس"علكىمبكادا"مبنيةفكيأساسكهاوفلسكفتهاوأبعادهكاصحافةالحلولو"
؛وصكواًلإلكىحالكٍة،الذييهدفإلكىإشكراكالمجتمكعفكيتحسكينأوضكاعهبشككٍلعكامٍ"اإليجابي

دورًاأكثكرنشكاطًاؤدواأْنيكينألمرالذييتطلبمنالصكحفيا،مناالزدهارفيجميعالمجاالت
،وعلىهذاالمبكدأيمككنالقكولإن(2)يسياقالمساهمةفيوضعالحلولللمشكالتالمجتمعيةف

صحافةالحلولتتطابقفيأهدافهاورؤيتهامعأهدافومباداعلمالنفساإليجابي.

منظككورًاجديككدًاإلككىقضككاياقككدمُالككنفسيُمهككوتيككارحككديثفككيعلكك"الككنفساإليجككابي"علككمو
فراديركزعلىدراسةأوجهالنماءواالقتداروالفضائلالتيتمكناأل،واإلنسانالنفسيةوالوجودية

العيكاديوالجماعاتأنتنطلقوتحققإمكاناتهكا،وهكوبكذلكيشككلالمنظكورالمكوازنلعلكمالكنفس
.(3)سبابالمرضيةالذييركزعلىاأل

فكيومكنهج،المسكاروتصكحيحالتكوزانالسكتعادةوبوابكةمكدخلهكواإليجكابيلنفساعلمو
ورقكياإلنسكانبقكوةتكؤمنالتياإلنسانيةالمدرسةمعوروابطجذورولهوالعالج،والوقايةالتنمية
روجكرزوككاركاإلنسكان،لكدىالكذاتتحقيقدافعيةعنتحدثالذيMaslowماسلومثلذاته

Kark Rogersوماكيالنكدوقدراتكه،لإلنسكانالكنفسعلمبنظرةارتقىيالذMcclellandفكي
 

(1) McIntyre. Constructive journalism: The effects of positive emotions and solution 

information in news stories. (P9). 
(2)The previous reference. (P12) 

(.19قراءاتفيعلمالنفساإليجابي.)ص.(حجازي3)
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تناولهمكككافكككيCopaza SusanكوبكككازاوسكككوزانMadyمكككاديثكككماإلنجكككاز،لدافعيكككةتناولكككه
.(1)الذاتفاعليةنظريةفيوباندوراالنفسية،للصالبة

هومؤسككسعلككمالككنفساإليجككابMartin Selmanمككارتنسككيلجمانودعككا ،إبككانيموجككِ
النفسللبحثعنالقوىاإليجابيةعلماء1998َمريكيةلعلماءالنفسعامرئيسالرابطةاألتوليه

.(2)عنالبحثفيالجوانبالسلبيةأوالمضطربةفيالشخصيةاإلنسانية"لدىالبشركبديل

أنكككهالعلكككمالكككذييكككدرةجوانكككبالقكككوةفكككيجبكككر"سكككتاذعلكككمالكككنفسجبكككرمحمكككدأويعرفكككه
.(3)"اإلنسانلتعينهعلىمواجهةالضغوطوحلالمشكالتوتحقيقالوجوداألفضلشخصية

السعيالعلميألكثرالوسائلالواعكدة"مجديعبدهللابأنكما،ويعرفهأستاذعلمالنفس
ويككرادباإليجككابيوالسككلبيهنككا"علككمالككنفسالسككلبي"بحيككاةمفعمككةبالصككحةواالكتفككاء،فككيمقابككل

.(4)"لمتغيراتالنفسيةالمدروسةاطبيعةأوماهية

ويكككرىالباحكككثأنتعريفكككاتعلكككمالكككنفساإليجكككابيتقتكككربتمامكككًامكككنتعريفكككاتومبكككادا
،كمكايتقكاطعصحافةالحلولالتيتركزعلىاإليجابيةوالحلأكثرمنالسكلبيةوالمشككلةوفلسفة

مجتمعيككككة،لالمشكككككالتاحككككلِالتعريككككفمككككعصككككحافةالحلككككولفككككيالبحككككثالجككككادوالحثيككككثعككككن
مكعصكحافةالحلكولكمايشتركعلمالكنفساإليجكابيالنماذجاإليجابيةوأوجهالحل،واستحضار

،مكككنخكككاللحكككلمشككككالتهفكككيالمجتمكككعلتحقيكككقاالزدهكككاربالهكككدفالمتمثكككلفكككيسكككعيكليهمكككا
المجتمعيةالمختلفة.

ثلالمشكالتموفكرةعلمالنفساإليجابيجاءتلمواجهةالتركيزعلىالجوانبالسلبية
إنالنككككاةيميلككككونعككككادةإلككككىإبككككراز"LopezولككككوبيزWrightرايككككتمككككنكككككلٌتقككككولوغيرهككككا،

كثككرمككناإليجابيككات،وتغليككباألحكككامأالسككلبياتأكثككرمككناإليجابيككات،والتوقككفعنككدالسككلبيات
كثككرمككناإليجابيككةعككنتقككويموضككعيةمككا،أوشككخصمككاأوجماعككةمككا،هنككاكتحيككزأالسككلبية

اهالسككلبيممككايككؤديإلككىالطمككسالتلقككائيلإليجابيككاتالتككييتعككينالبنككاءعليهككافككيإطككالقجككبات

 

 (.101-100يونس،نمومابعدالصدمة،)ص(1)

(2)Shorey, Hal S., et al. "Hope and personal growth initiative: A comparison of 

positive, future-oriented constructs." Personality and Individual Differences 

(P 1918).  

(.42)ص.جبر.علمالنفساإليجابي (3)
(.318عبدهللا.مقدمةفيعلمالنفساإليجابي)ص (4)
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هناكتحيزباتجاهالسلبيالذييمثلمشكلةأومعوقات،عمليةالنماءوإيجادالحلولللمشكالت
.(1)يفرضذاتهعلىمجالاالنتباهواالهتمام

كلمكككتنالخطابكككاتالسكككائدةفكككيشكككصكككبحتتأشكككرهكككذهالظكككاهرةعربيكككًالدرجكككةأنهكككاتوتن
السياسةكمافيشكؤونالحيكاةالعامكة،علكىالصكعدالفرديكةوالجماعيكةوالمجتمعيكة،ويكؤديذلكك

يجكككادالحلكككولإوالفكككرصالتكككيوحكككدهاتمككككنمكككناالقتكككداروجكككهألكككىالتغافكككلعكككناإليجابيكككاتوإ
 .(2)وانطالقالتقدموقيامعمليةالنماء

نفساإليجككابيتشكككبهإلككىحككٍدكبيككردوافككعنشككأةصكككحافةلككويككرىالباحككثأننشككأةعلككما
الحلككول،إذأنصككحافةالحلككولوعلككمالككنفساإليجككابيانطلقككالمواجهككةالتركيككزالسككلبيووصككف

المشكلةبداًلمنطرحالحلولوالتركيزعلىالجوانباإليجابية.
داراإلنسكان،وعلكمت،وعلماق"السيكولوجيةاإليجابيةأيضًابك"يعرفوعلمالنفساإليجابي

مكامنالقوةوعلمالسكعادة،وعلكمالقكوىاإلنسكانية،وعقكدتلكهمكؤتمراتوصكارلكههيةكاتباسكمه
،والشبكةاألوربيةلعلكمالكنفساإليجكابي(IPPA)مثلرابطةوجمعيةدوليةلعلمالنفساإليجابي

(ENPPوأعدتتحتمظلتهوباسمهآالفاألبحاثالحديثة،)(3).
حافةالحلولميكانيزمكاتعلكمالكنفساإليجكابيمثكلبكثاألخبكاراإليجابيكة،صوتستخدم

.(4)مللدىالجمهوربحلالمشكلةومشاركةالمجتمعفيوضعالحلول،وخلقنوعمناأل

 صككككصالموجهككككةنحككككوالحلككككولتشككككجعالقككككراءعلككككىالقِوهنككككاالبككككدمككككناإلشككككارةإلككككىأن 
اًلمنالتقاريراإلخباريةالسلبيةالبحتة،لذلكتسمىداالنخراطمعمجتمعهمومعالمجتمعككلب

صككحافةالحلككول،الصككحافةالبنككاءة،لكونهككاتسككاهمفككيعككالجالمشكككالتمككنخككاللاقتككراححلككول
.(5)منطقية

وصحافةالحلولأوماتعكرفبالصكحافةالبنكاءةتبتعكدعكنالتحيكزالسكلبيفكياألخبكار،
ترككزالقصكصاإلخباريكةالبنكاءةعلكىالحلكولإذإليجكابي،ابناًءعلىأفكاروتقنياتعلمالكنفس

وتبثالمشاعراإليجابيةفيالموادالصحفيةالقائمةعلىالحل،وتهدفصحافةالحلكولالقائمكة
علكىمفهكومعلككمالكنفساإليجكابيلتعزيككزاهتمكامالجمهكورباألخبككار،وبالتكاليتنشكيطهموإلهككامهم

 

(.20قراءاتفيعلمالنفساإليجابي.)ص-حجازي،إطالقطاقاتالحياة(1)
 (.21-20المرجعالسابق،)ص(2)

لكتروني(إ.)موقعPositive Psychologyيونس،مفهومعلمالنفساإليجابي(3)
(4)Pettit. What is Constructive Journalism (and Why Do We Need It)? (website). 

(5)  The previous reference. 
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ابقالمككوادالصككحفيةالقائمككةعلككىنهككجصككحافةالحلككولمككعطككللسككلوكاالجتمككاعياإليجككابي،وتت
.(1)وظيفةالمسؤوليةاالجتماعيةللصحافة

صكحافةالحلكولتتطكابقفكيأهكدافهاورؤيتهكامكع ويشيرالباحثفيهذااإلطكارإلكىأن 
أهدافومباداعلكمالكنفساإليجكابي،إذتتشكاركككلمكنصكحافةالحلكولوعلكمالكنفساإليجكابي

عةوبثجوإيجابيفيالمجتمعمكنخكاللنشكرالمكوادالصكحفيةالتكيتشككلنافكذةأمكلافيإش
أمامالمجتمعفيحلمشكالتهمالمجتمعيةالمختلفة.

 :اإللجابي النفس علم أهداف •

تلتقــي بعــض أهدافــخ ومنطلقاتــخ الفلســ ية والفكريــة مــع صــحافة الحلــول فهــو يهــدف إلــى مــا 
 :(2)لأتي

تبصككفةعامككٍةويركككزعلككىاألوجككهاإليجابيككةبككداًلمككنالتركيككزالبحككثعككنحلككولللمشكككال .1
 علىالسلبيات.

اًوأفككككارمبكككاداعلكككىمسكككتوىاألفكككرادأوالمجتمعكككات،ويغكككرةفكككيهمالنفسكككيةالصكككحةيعكككزز .2
 .اوالرض،والقناعة،كالتفاؤلإيجابية

األحكداثربطبكالفكردقيكامكيفيكةتضكمنيو،األفرادلدىوالمعرفيالعاطفيبالجانباالهتمام .3
 ،بمايعودبالنفععلىاألفرادومحيطهماالجتماعي.األفعالردودمع

،إلككىجانككباألصككعدةمختلككفعلككىاإلنجككازاتوتحقيككققككدراتهمصككقلعلككىاألفككرادمسككاعدة .4
 .تجاوزالمشكالت

والعمككلالصككحيحمكانهككافككيووضككعهاللمشككاعراألمثككلاالسككتثمارالمسككتهدفةالفةككاتتعلككيم .5
 .هاتتنميعلى

جميععلىوتنميتهموكباراًصغاراًالمجتمعفةاتبكلالبشريةالنفسبناءوسائلفيالبحث .6
 .والسلوكيةالذهنيةالمستويات

مكنالفكرديخكرجحتكى،النفسيةاألعراضمعالجةجنبإلىجنباًالصحيةاألعراضمعالجة .7
 .األولىحالتهإلىبهتعودالتياألسبابجميعتخطىوقدمحنته

 

(1)Nölleke, Constructive Journalism. The International Encyclopedia of Journalism 

Studies (P 1). 
لكتروني(.إ(النجم،علمالنفساإليجابينحورؤيةفكريةمبتكرةومنهجيةمتوازنة.)موقع2) 
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الشكركاتفكيوالمكوظفينللعكاملينالكوظيفياألداءفكينتكائجأفضلتحققمبادافيبحثلا .8
 والقطاعاتالمختلفة.

 يرى الباحث أنَّ أبرز المبادئ التي تتقاطع بين علم النفس اإللجابي وصحافة الحلول، هي:  

لنشككرتشككتركانفككياألهككدافوالرؤيككةالقائمككةعلككىفكككرةإشككاعةاألجككواءاإليجابيككةمككنخككال .1
 الموادالصحفيةالتيتدعوإلىالتفاؤلواألمل.

فكيتشجعالقراءعلىاالنخراطهيأحدالعواملالتيالموجهةنحوالحلولالموادالصحفية .2
التككيتركككزعلككىالمشكككالت،بككداًلمككنالتقككاريراإلخباريككةالسككلبيةالبحتككة؛مجككتمعهمخدمككة

مسكؤولتجكاهالمجتمكعتككونمكنخكاللمكوادوأفضلوسيلةلتشجيعالقراءعلىالقيكامبكدور
 صحفيةتطرححلواًلواضحةوقابلةللتطبيق.

صحافةالحلولوعلمالنفساإليجابييرككزانعلكىإصكالحالخلكلفكيأداءالفكردوالمجتمكع، .3
 ويهدفانللتركيزعلىاإليجابيةبداًلمناالنشغالبالتركيزعلىالسلبيات.

هككارفككيدزااللتحقيككقصككحافةالحلككولمككنناحيككةسككعيهمامككعيشككتركعلككمالككنفساإليجككابي .4
 ،منخاللحلمشكالتهالمجتمعيةالمختلفةالتيتواجهه.المجتمع

فلسكككفةوممكككاسكككبقفكككيهكككذاالمبحكككث، تقكككومعلكككىالحلكككولصكككحافةفكككرنالباحكككثيكككرىأن 
الصككحفيبمبككدأينأساسككيين،األولمنهككا"نظريككةالمسككؤوليةاالجتماعيككة"التككيتحككتمعلككىالكاتكك

االلتككزامبسلسككلةمككنالمعككاييروالمحككدداتتجكككاهمجتمعككه،والثككاني"علككمالككنفساإليجككابي"،الكككذي
يهدفإلشاعةأجواٍءمناإليجابيةوالتركيزعلىمواطناإليجابيةبداًلمنمواطنالسلبية،وهي

تالأهكككدافتلتقكككيتمامكككًامكككعصكككحافةالحلكككولالتكككيتهكككدفلخدمكككةالمجتمكككعفكككيجميكككعالمشكككك
 المجتمعية.

 





 

84 

 الثالث المبحث 
 صحافة الحلول: الخصائص والمحددات والوظائو

 
صكحافةالحلكولمكنناحيكةالخصكائصالتكيتميزهكاعكنغيرهكامكنالمبحكثهكذايتناول

سككككسوقواعككككدكتابككككةصككككحافةالحلككككول،أاالتجاهككككاتالحديثككككةوالتجديديككككة،إلككككىجانككككبمحككككدداتو
الوظائفالتيتؤديهافيالمجتمع.و

 أواًل: خصائص صحافة الحلول:
جمككعأتتميككزصككحافةالحلككولبعككدةخصككائصتميزهككاعككنبككاقياالتجاهككاتالحديثككةوالتجديديككة،و

:(1)اآلتيةكثيرونمنمؤطريصحافةالحلولعلىالخصائص
البدأنتكونالحلولالمتناولةفيالقصةفيسياقالمشكلةالمجتمعية،وتسعىلمعالجتها .1

مككككنصكككككميمصككككحافةالحلكككككولإنهكككككا،إذعوليسككككتبعيككككدة االقتكككككرابمككككنالمشككككككالتهككككون 
 المجتمعيةوالسعيلحلها.

وتقككدممعلومككاتمفيككدةبشككأنه؛مثلهككامثككلالصككحافةاًمعينككاًتتنككاولصككحافةالحلككولموضككوع .2
تتضمنبعضالشخصياتالتيتواجهعكدًدامكنالتحكديات،كمكاتتنكاولخبكراتهموالتقليدية،

،مككعمراعككاةأنتكككونمرتبطككةبوضككعحلككولللمشكككالتالمجتمعيككةالتككيمونجككاحهموفشككله
يعككانيمنهككاالمجتمككعككككل،وأْنتمثككلتلكككالقصككةطككوقنجككاةللمجتمككعمككنالمشكككلةالتككي

 يعانيمنها.

صحافةالحلولتدورحولفكرةما،يتمتحديدأبعادهاللعملعلىتدعيمهاحيثماأمكنمن .3
نالموثوقيقباألفكارالناشةةربمايكونالدليلالوحيدالمشاهدلخاللحجةقوية،وفيمايتع

 بهم،فيعدهذامفتاحتسلسلالقصةأوالتقرير.

منأفضلالمجاالتالتيتسعىصحافةالحلوللتناولهاالمجالاالجتماعي،معمراعاةأن .4
التكييومخكاطر،وأنصكحافةالحلكولالفعالكةهكاًكلاسكتجابةوحكليتضكمنمحكاذيروقيكود

مكناسكتعراضحكاالتقصكصناجحكةد اليشوبهاالخلكلفكيتنكاولالموضكوعات،لكذلكالبكُ
 لتخطيالمشكالتالمجتمعية.

 

(1)Bansal and Rosenberg, Reporting on solutions internationally: A toolkit by the 

Solutions ,Journalism Network and Pulitzer Center.(P 6-7). 
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الصككحفيونمككنخاللهككاإلككىىبعينهككا،ولكككنيسككعاًنمككاذجأوأفكككارصككحافةالحلككوللككمتتككبن  .5
المالئمككةلكككلبالبحككثوالتنقيككبعككنالحلككولالممكنككةعبككرتحليككلاألفكككارواتخككاذاألسككالي

 موقف،فهيليستمدفوعةبأجندةماأواتجاهمحدد.

"،حيكثتميكلGood Newsهناكفكرقواضكحبكينصكحافةالحلكولوبكيناألخبكارالسكارة" .6
فهكيمكة،أمكاصكحافةالحلكولالقصصالسكارةإلكىاالحتفكاالتواألفعكالوالموضكوعاتالملهِ

يواصكلونالعمكل،ومتابعكةاآلثكارالمترتبكةدتتعلقبأفكارتسعىمنخاللهكاإلكىجعكلاألفكرا
 علىذلك.

هناكفروقكاتواضكحةبكينالصكحافةالتقليديكةوصكحافةالحلكولتتمثكل ويرىالباحثأن 
فكككيتركيزهكككاعلكككىحكككلالمشككككلةأكثكككرمكككنالتركيكككزعلكككىاألسكككبابأوالمشككككلةذاتهكككا،وتتمحكككور

عضالخصكائصالمشكتركةبكينالصكحافةبالفروقاتفياآللياتواألساليبالمتبعة،كذلكهناك
منالناة.عددٍالتقليديةوصحافةالحلول،مثلمعالجتهالقضايامجتمعيةمهمةتمسأكبر

 ثانيًا: محددات ومعايير صحافة الحلول: 
عكككددًاقلكككياًلمكككنمكككؤطريرغكككموجكككود تعريفكككاٍتعديكككدٍةلصكككحافةالحلكككولوفكرتهكككا،إالأن 

لككىعككاتقهموضككعمحككدداتومعككاييرلهككذاالنككوعمككنالصككحافة،عصككحافةالحلككولهككممككنأخككذوا
بينهككاوضككعمحككدداتومعككاييرواضككحةالمعككالملصككحافةالحلككولأمككرًامهمككًا،وذلكككللتفريككقويعككد
نهككجالصككحافةالتقليديككة،كمككايسككهلعلككىالمبتككدئينوالمحتككرفينكتابككةقصككصقائمككةعلككىوبككين

.(1)صحافةالحلول
حلولأْنتلتكزمالمكادةالصكحفيةالقائمكةعلكىالحلكولبمعكاييرلويشترطمؤطروصحافةا

فيالقصة،التيتميزهاعنغيرهامنأنكواعالصكحافةالحديثكةوالتجديديكة،واجٌبتوافرهامحددة
القصككةالصكككحفيةالقائمككةعلككىنهككجالحلككوليجكككبانSJNوتككرىشككبكةصككحافةالحلككول) (أن 

:(2)تتضمنعشرةمعاييرومحددات،هي

يجبأنتشرحالقصةأسبابالمشكلةاالجتماعية. .1

يجبأنتصفالقصةالردعلىهذهالمشكلة. .2

يجبأنتتضمنالقصةتفاصيلحولكيفيةتنفيذهذهاالستجابة. .3
 

(1)McIntyre & Lough.Toward a clearer conceptualization and operationalization of 

solutions journalism. Journalism, (P5). 

(2)Solutions Journalism Network (SJN) . What We Do. (website). 
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يجبأنتكونعمليةحلالمشكالتمركزيةفيالسرد. .4

يجبأنتقدمالقصةأدلةعلىالنتائجالمرتبطةباالستجابة. .5

القصةحدوداالستجابة.يجبأنتشرح .6

للتعليمحتىيسهلتطبيقه.قابالًاًيجبأنتنقلالقصةدرس .7

 ًا.أنيكونالحلواقعي .8

تتضمنالقصةمصادرلديهاخبرةفيموضوعالمشكلةالمجتمعية. .9

تركزالقصةعلىالحلوليسعلىالفرد. .10


وصكككحافةةءاويكككرىأعضكككاءشكككبكة"مراسكككلواألمكككل"الفرنسكككيةالمختصكككةبالصكككحافةالبنككك
محكدداٍتأساسكية،خمكسالتقاريرالقائمةعلىنهجصحافةالحلوليجكبأنتتضكمنن أالحلول

:(1)هي

 :شرحالمشكلةوأسبابها:السياب .1

يعنيشكرحالمشككلةالمجتمعيكةالتكييعكانيمنهكاالمجتمكع،مكعضكرورةشكرحاألسكبابالتكي
والحكككل،مكككايسكككاهمفكككيفهكككمأوسكككعتللمشككككلة،وذلككككلوضكككعالقكككارافكككيسكككياقالمشككككلةد أ

للمشكلةوتحدياتهاوأسبابها،وإمكانيةالحل.

 :عرضاستجابةللمشكلة:مبادرة .2

وتعنككككياسككككتعراضقصككككصناجحككككةللتغلككككبعلككككىالمشكككككلةالمجتمعيككككةالتككككيعككككانىمنهككككا
المبككادرةيمكككنتطبيقهككافككيبيةككةالمشكككلة،مككعضككرورة المجتمككع،وهنككاالبككدمككنالتأكككدأن 

دمناختبارنتائجالقصة،ومدىنجاعتهافيإيجادحٍلللمشكلة.كالتأ

 سردلعمليةحلالمشكالت"كيففعلناها":عملية الحل: .3

إذتطبيقهكا،مكعإمكانيكةعنداستعراضقصةحٍلناجعةوناجحةفيبيةةمشابهةويتمذلك
البُ والطريقكةالتكيلة،كوالحلكولالمسكتخدمةفكيحكلالمشك،طالعالقاراعلكىاآلليكاتإمند 

ضرورةالتركيزعلى"كيففعلهاغيرنا"،وذلككلتعلكيمأوصلتالناةإلىحلالمشكلة،مع
الناةكيفيمكنحلالمشكلة.

 
 

(1)Reportersdespoirs .Journalisme De Solutions : De Quoi Parle-T-On? (website). 
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 :عرضالنتائجالناتجةعناالستجابةحتىاآلن:التأثير .4

يدْتلحكككدوثها،والتكككداعياتالتكككيلحقكككْتفكككأبعكككدأْننشكككرحسكككياقالمشككككلةواألسكككبابالتكككي
المجتمككع،وبعككدأْننكككونقككدمنامبككادرةناجعككةأثبتككتنجاحهككا،وبعككدسككردتفاصككيلالمبككادرة

عككرضالنتككائجالناتجككةعككناالسككتجابة،وأبعككادالتككأثيرالككذيينبغككيووضككعهاأمككامالقككارا،
حققهالحل.

 عرضوشرححدوداالستجابة:نظرة نقدلة: .5

مكع،للمشككلةالمجتمعيكةسكتجابةاللكاتبالصحفيأْنيشرحويستعرضحكدودايجبعلىا
ذلكمنن إمنخاللهاحدودوإمكانيةحلالمشكلة،إذيوضحنيتبنىنظرةنقديةضرورةأ
الجهككاتالمعنيككةوالمسككؤولةعككنتككوفيرالحككلكمككايضككععككززثقككةالقككارابالمككادة،أنيشككأنه

ماممسؤولياتهم.أ

ختلفككةالتككيوضككعهامؤسسككومويككرىالباحككثمككنخككاللسككردمحككدداتصككحافةالحلككولال
وجكوَدتقككاطعكبيكربككينأعضككاءشكبكة"مراسككلواألمكل"الفرنسككيةو،(SJNشكبكةصككحافةالحلكول)

المحكددات،وتوافكقتكامعلككىمحكدداتعكدة،أبرزهككا،ضكرورةوضكعالحككل،وأنيككونالحكلقككاباًل
ة،وأْنيحكويالحكللللتطبيق،وأنيكونالحلمسكتوحًىمكنبيةكةمشكابهةللبيةكةالتكيفيهكاالمشكك

أدلةواضحةعلىنجاعته.


 : وظائو صحافة الحلول: ثالثاً 
تتمحورالوظائفاألساسيةللصحافةالحديثةوالتجديديةحولوظكائفمحكددةنابعكةمكن

مكككنوظكككائفالصكككحافةالحديثكككةوالتجديديكككةالتكككيمكككنبينهكككاإالوظكككائفالعامكككةللصكككحافة،إذ ن 
ف،والوصف،والتحديد،ويندرجتحتكلوظيفةمنتلكالوظكائةصحافةالحلول،وظيفةالمراقب

وظائفصحافةالحلول،إويمكنالقول،(1)وظائفعدة :(2)اآلتيتتمثل في ن 
 

 

 

 

 

(1)  Mcintyre, & Gyldensted,. Positive Psychology As A Theoretical Foundation For 

Constructive Journalism. Journalism Practice, (P4). 

 (.2020ديسمبر21بطراوي،قابله،محمدالسيقلي)(2)
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 المساهمة في حل المشكالت المجتمعية:  .1

منأهمالوظائفلصحافةالحلولهي فيحلالمشككالتالمجتمعيكة،الفاعلةالمساهمةإن 
علمكًاأنصكحافةالحلكول،وقابليتهكاللتطبيكقواضكحةثبكتنجاعتهكا،ديمحلكولقكمنخكاللت

فككككيحككككِلكثيككككرمككككنالحلككككولالواقعيككككةهامككككنقككككوِةتككككأثيٍرعبككككراستعراضككككتسككككاهمبمككككاتملكككككه
لحلالمشكلةالمجتمعية.المشكالتالمجتمعية،خاصةأنِّهاتمثلأحدالعواملالضاغطة

 ما: ةكشو أوجخ الخلل والترهل تجاه قوي .2

صككحافةالحلككولتتقككاطعمككعالصككحافةاالستقصكككائيةفككيأنهككاتكشككفأوجككهالخلككلوالترهكككل
األساسكيةكشككفمعاييرهككاالنكاتجعككنفسكاٍدحقيقككيأوضكعفالككرؤىلحكلالمشكككالت،ومكن

والجهاتالمنوطبهامعالجةالخلل.،وأسبابها،المشكلة

تعمكلصكحافةالحلكولعلكىتعزيكز: ةتعزيز المواطنة الفاعلة وتنمية المسـلولية المجتمعيـ
المواطنككةالفاعلككةوالمسككؤوليةالمجتمعيككةفككيالمجتمعككات،مككنخككاللانخككراطأفككرادالمجتمككع

فكككككرةصككككحافةالحلككككولقائمككككةعلككككىمبككككدأواضككككحوهككككوتعزيككككزإبالمشكككاركةفككككيالحككككل،إذ نِّ
شكراكهمإلالرادالمجتمكعمكنخكفكالمسؤوليةالمجتمعيةسكواءمكنالقكائمباالتصكال،أوعنكدأ

فيالحلول.

 إشاعة جو اإللجابية:  .3

 تؤديصحافةالحلولدورًامهمًافكيالمجتمكعمكنخكاللبكثاألخبكاراإليجابيكة،السكيماأن 
هنكاك،حيكُثإن صحافةالحلولترتكزعلىمبكاداعلكمالكنفساإليجكابي إخبكارالنكاةبكأن 

ثبتككتنجاعتهككا،يسككاهمفككيأتلكككالحلككولن إحككاًلواقعيككًالمشكككالتمجتمعيككةيعككانونمنهككا،و
نشراإليجابيةداخلالمجتمعات.

 صحاب القرار أمام مسلولياتهم:أوضع  .4

حل  حكلتلككالمشكاكليككونغالبًامايتحججالمسؤولونبأن  مشكلٍةماصكعبللغايكة،وأن 
ةيمكككنلالمشكككبككأن يضككاحأمككٍرمهككٍمإلمكانيككاتهم،ولكككنصككحافةالحلككولتهككدفإأكبككرمككن

ثبكككتنجاعتكككه،ويمككككنتطبيقكككهفكككيبيةكككةالمشككككلة،أحلهكككامكككنخكككاللاسكككتعراضحكككٍلواقعكككٍي
عندهاتضعتلكالمادةالصحفيةالمسؤولينعندحدودمسؤولياتهم.
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 تعزيز الثقافة والمعرفة العامة: .5

مكككنبكككينوظكككائفصكككحافةالحلكككولأنهكككاتكككؤديدورًامهمكككًافكككيتعزيكككزالثقافكككةالعامكككةفكككي إنِّ
جمككع،وتنميككةالمعرفككةالعامككةتجككاهالمشككاكلوالحلككولالمقترحككة،وكككلذلكككيسككهمإسككهامًامال

ثراءالمعرفةداخلالمجمع.إكبيرًافي

 تعزيز الثقة بين الصحافة والمجتمع: .6

تعززصحافةالحلولالمصداقيةوالثقةبينوسائلاإلعالموالجمهور،كونصحافةالحلول
الصكحافةتواجكهمنكذةتطرححلواًلمنطقيكةوواقعيك للمشكاكلالمجتمعيكةالمختلفكة،السكيماأن 

عقودسياًلمناالتهاماتبشأندورهافيالمجتمعواألثرالذيتتركهفيه.
صحافةالحلولتؤديأدوارًامهمًةفيالمجتمع منخاللطرحالحلكولويرىالباحثأن 

وظائفإ،إذللمشكالتالمجتمعيةالمختلفة تسكهموهكيالصحافةالتقليدية،يفوقلمجتمعافيهان 
تزيدمنانخراطالصحفيينفيالمسؤوليةولمشاكلالمجتمعية،احلولإسهامًاملحوظًافيتعزيز

،إلكككىجانكككبذلككككفكككرنبصكككورةأفضكككلالمجتمعيكككة،وهكككومكككايعكككززدورالصكككحافةفكككيالمجتمكككع
،لكككخإم،واإلخبكككار،والتثقيكككف..صكككحافةالحلكككولتكككؤديالوظكككائفالتقليديكككةللصكككحافةمثكككلاإلعكككال

وذلكككوفككقنتككائجالدراسككاتالسككابقةالتككياستعرضككهاالباحككث،وآراءالخبككراءفككيمجككالاإلعككالم
والصحافة.

 



 

 












 

 

 الفصل الثالث
 الَمواِقعِ  َتْوظيفِ  سماُت محتوى وشكلِ  

  ِفي الُحلولِ  ِلِصحاَفةِ  الِفَلْسطينيَّةِ  اإِلْخباريَّةِ 
 ومناقشتها  ةِ يَّ الُمْجَتَمعِ  ْشِكالتِ المُ  ُمعاَلَجةِ 
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 الفصل الثالث 
  ِفي الُحلولِ  ِلِصحاَفةِ  الِفَلْسطينيَّةِ  اإِلْخباريَّةِ  الَمواِقعِ  َتْوظيفِ  سماُت محتوى وشكلِ  

 ومناقشتها  الُمْجَتَمِعيَّةِ  الُمْشِكالتِ  ُمعاَلَجةِ 
لثالثكة:فلسكطيناليكوم،صكفا،ايتناولهذاالفصلنتائجالدراسةالتحليليكةلمواقكعالدراسكة

عِوطككنلألنبككاء،وينقسككمإلككىمبحثككين،حيككثتنككاولالمبحككثاألولسككماتمحتككوىَتْوظيككفِ الَمواقككِ
ةِ طيني ةِاإِلْخباريككك  حاَفةِالِفَلسكككْ يالُحلكككولِِلصكككِ ةِفكككِ ِكالتُِمعاَلجكككَ ةالُمشكككْ ومناقشكككتها،مبينكككًاالُمْجَتَمِعيككك  ِِ

عِبينمككاتنككاولالمبحككثالثككانيسككماتشكككلَتْوظيككفِ،أنواعهككاومصككادرهاوفةاتهككا ةِالَمواقككِ اإِلْخباريكك 
ومناقشتها،مبينًاالفنونالصحفيةالُمْجَتَمِعي ةالُمْشِكالتُِمعاَلَجةِِفيالُحلولِِلِصحاَفةِالِفَلْسطيني ةِ

ةللموضكوع،وفةكةبالمستخدمةوفةكاتالعنكاوينوارتباطهكابحكلالمشككلة،وفةكاتالصكورةالمصكاح
عناصرالتدعيم،وقدتمتقسيمالفصلعلىالنحواآلتي:

ةِِفيالُحلولِِلِصحاَفةِالِفَلْسطيني ةِاإِلْخباري ةِالَمواِقعِ:سماتمحتوىَتْوظيفِالمبحث األول ُمعاَلجكَ
ومناقشتها.الُمْجَتَمِعي ةالُمْشِكالتِ ِِ

عِ:سماتشكلَتْوظيكفِالمبحث الثاني ةِالَمواقكِ طيني ةِاإِلْخباريك  حاَفةِالِفَلسكْ ةِفكِيالُحلكولِِلصكِ ُمعاَلجكَ
ومناقشتها.الُمْجَتَمِعي ةالُمْشِكالتِ ِِ
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 المبحث األول 
 الِفَلْسطينيَّةِ  اإِلْخباريَّةِ  الَمواِقعِ  سمات محتوى َتْوظيفِ 

 ِِ ومناقشتها َمِعيَّةتَ الُمجْ  الُمْشِكالِت  ُمعاَلَجةِ  ِفي الُحلولِ  ِلِصحاَفةِ  
يتناولهذاالمبحثنتائجالدراسةالتحليليةلفةاتالمحتوى،التياستهدفتالتعكرفعلكى
أنكككككواعالمشككككككالتالمجتمعيكككككة،وفةكككككةالمصكككككادراإلعالميكككككة،والنطكككككاقالجغرافكككككي،وأنكككككواعحلكككككول

شككلة،وفةكةمالمشكالتالمجتمعية،وفةةالوظائف،ومصادرالحل،ووضوحه،ومالئمتهلبيةكةال
تركيزالسردالتحريري،وأساليباإلقناع.

 : أنوع المشكالت المجتمعية لصحافة الحلول :أوالً 
(تكراراتونسبأنوعالمشكالتالمجتمعيةلصحافةالحلولفي3.1يوضحجدولرقم)

مواقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:

 لحلولالصحافة  المجتمعية أنوع المشكالتيوض   :(3.1جدول )

 الموقع

 أنوع المشكالت 
 المجتمعية  

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام 
%   %   %   %   

صحيةوبيةية 22 40.7 13 33.3 13 38.2 48 37.8
 اقتصادية 12 22.2 6 15.4 6 17.6 24 18.9

تعليميةوثقافية 6 11.1 10 25.6 2 5.9 18 14.2
 سياسية 2 3.7 3 7.7 7 20.6 12 9.4

 اجتماعية 6 11.1 2 5.1 4 11.8 12 9.4

 دينية 1 1.9 2 5.1 1 2.9 4 3.1

3.1 4 2.9 1 2.6 1 3.7 2  أخرى

عسكريةوأمنية 2 3.7 1 2.6 0 0.0 3 2.4
 تقنية 1 1.9 1 2.6 0 0.0 2 1.6

 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0
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 يتو  ما لأتي:   قباستعراب نتائج الجدول الساب

 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1
حظيككتالُمشكككالت"الصككحيةوالبيةيككة"كرحككدىأنككواعالمشكككالتالمجتمعيككةعلككىالمرتبككة

(تكككككرارًا،ويككككرجحالباحككككثتقككككدمفةككككةالمشكككككالت"الصككككحية48%(بواقككككع)37.8األولككككىبنسككككبة)
مكنضككمنهاافككيغالبيكةدولالعكالم،ونكوالبيةيكة"؛لتكزامن"العينكةالزمنيكة"مككعتفشكيفيكروةكورو

،ألفكككا333ًوينمليكككونوقتةكككذاألراضكككيالفلسكككطينية،إذتجكككاوزعكككددمصكككابيكورونكككاحكككولالعكككالم
مصككابين،وتجككاوز4،وفككياألراضككيالفلسككطينيةتككوفيحككوالي(1)ألفككا74ًتككوفيمككنهمأكثككرمككنو

فيقطاع13فةالغربية،وضفيال307:اآلتيإصابةموزعةعلىالنحو431عدداإلصابات
.(2)حالة71فيالقدةالمحتلة،وتعافىمنهؤالء111غزة،و

ويرىالباحث بالمشكالتالمجتمعيةفيفلسطين،ترتبطصحافةالحلولموضوعاتأن 
مشكلةمعينةمعانتشكارالمشككلةوزيكادةالكتابةفيتزيد؛إذإذإنالعالقةبينهما"عالقةطردية"

يالمجتمع،وهومالكوح علكىالمشككالت"الصكحيةوالبيةيكة"التكيزادتالكتابكةعنهكا؛فتأثيرها
تفشيالفيكروةوانتشكارهفكيالمحافظكاتالجنوبيكةوالشكمالية،وترككهآثكارًاكبيكرةعلكىبدايةبسبب

قطاعاتالمجتمعالمختلفة.
نككككككورأفككككككيترتيبهككككككامككككككعدراسككككككةاختلفككككككت"ةمككككككعاإلشككككككارةإلككككككىأنالمشكككككككالت"الصككككككحي

وجكاءت"البيةيكة"فكيالمرتبكة%(،18.8بنسبة)،إذجاءتاألخيرةفيالمرتبةالثالثة(3)(2019)
-كمكككاأوضكككحناآنفكككاً-%(،ولعكككلارتبكككاطالكتابكككةعكككنالمشككككالتمكككرتبط7.5الخامسكككةبنسكككبة)

بالمشككككلةوتأثيراتهكككافكككيالمجتمكككع؛وبكككذلكنسكككتطيعالقكككولإنالمشككككالتالمجتمعيكككةتختلكككفمكككن
نإلىآخر،ومنزماٍنإلىآخر.امك

(تككرارًا،24%(بواقكع)18.9فيالمرتبةالثانيةبنسبة)"االقتصادية"المشكالتوجاءت
مككايشككيرإلككىوجككودالعديككدمككنالمشكككالت"االقتصككادية"التككييعككانيمنهككاالمجتمككعالفلسككطيني،

ارصكدتهتمثلالبطالة،والفقر،وانخفاضمعدالتاألجور،وتلكالنتيجةلم دراسكةكنبعيكدةعمك 

 

ديثاتاإلصابةبفيروةكوروناحولالعالم)موقعإلكتروني(.(إحصاءكورونا،تح1)
 (الصحةالفلسطينية،إصاباتجديدةبكورونافيفلسطين،)موقعوزارةالصحةعلىاإلنترنت(.2)

باالتصال3) القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية المواقع في الحلول صحافة محددات أنور، )
(.23)صوالجمهور
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%(،وقكد34.4بنسكبة)؛إذجاءتالمشكالت"االقتصادية"فيهابالمرتبةاألولى(1)(2019أنور)
.(2)فيمصريرتبطذلكبسببسوءاألوضاعاالقتصادية

عالقكككةمكككع"المشككككالتويكككرجحالباحكككثأنيككككونتقكككدم"المشككككالتاالقتصكككادية"علكككى
تركآثكارًاسكلبيةعلكىاالقتصكادالفلسكطيني؛وفكقمكاوةكورونامثالًرالصحية"،إذإنتفشيفي

.(3)يشيرالبنكالدولي

(18%(بواقكككع)14.2المرتبكككةالثالثكككةبنسكككبة)"التعليميكككةوالثقافيكككة"المشككككالتواحتلكككت
وهككينتيجككةمتقدمككةمككنبككينتسككعفةككاتللمشكككالتالمجتمعيككة،ويككرجحالباحككثارتفككاعتكككرارًا،

إذ"التعليميةوالثقافية"للتأثيراتالتيتركتهكاجائحكةكورونكاعلكىالمنظومكةالتعليميكة،المشكالت
،نظكرًالفكرضكثيكرمكنبسببالجائحكةواجهالفلسطينيونمشكالتعديدةتتعلقبالتعليموالثقافة

القيككودللحككدمككنانتشككارفيككروةكورونككا،مثككل:تعطيككلالدراسككةفككيالمرافككقالحكوميككةواألهليككة،
النعكدامشكبكةاإلنترنكت،ومشكلةعدمتمكِّنكثيرمنالطلبةمنمواكبةدروسهمعكنُبعكد،نظكراً

.(4)وعدموجودأجهزةحاسوبكافية

%(9.4المرتبكككةالرابعكككةبنسكككبة)إذاحتلتكككا"السياسكككيةواالجتماعيكككة"وتسكككاوتالمشككككالت
رابعككةيشككيرإلككىاهتمككاممواقككعلومجككيء"المشكككالتالسياسككية"فككيالمرتبككةا(تكككرارًا،12بواقككع)

االنقسككاموالخالفككاتالسياسككية،وضككعفالمؤسسككاتالدراسككةالثالثككةفككيالقضككاياالسياسككيةمثككل
،عازيكًاالنشكاطالسياسكيومكايتخللكهمكنمشككالتفكيالسياسيةالفلسطينية،واالنتخابكاتوغيرهكا

رداخلكككيبسكككببالصكككراعمكككعااألراضكككيالفلسكككطينية،لسكككببينهمكككا؛أواًلعكككدموجكككودحالكككةاسكككتقر
االحتاللاإلسرائيلي،وبسببالتجاذباتالفلسطينيةالداخليةبيناألطرافالسياسية.

(لكمتكدرجها2019ورغمأهميةالقضكاياالسياسكيةإالأنبعكضالدراسكاتكدراسكةأنكور)
Sobel & Mcintyre(2017)دراسكةضكمنفةكةالمشككالت،بخكالفدراسكاتأوروبيكةمنهكا:

لتكككيهكككدفتللتعكككرفعلكككىتصكككوراتالصكككحفيينفكككيرونكككداتجكككاهدورهكككمفكككيتعزيكككزالمصكككالحةا

 

باالتصال(1) القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية المواقع في الحلول صحافة محددات أنور،
(.23)صوالجمهور

 (شبكةالجزيرة،"وزيرسابقيشرح..لهذهاألسبابينهاراالقتصادالمصري")موقعإلكتروني(.2)

 روناتكبدهالخسائر)الموقعاإللكتروني(.(البنكالدولي،االقتصادالفلسطينييعانيوجائحةفيروةكو3)

يةتواجهالتعليممعاستمرار"كورونا")وكالةأنباء4) تركيا(.(األناضول،فلسطين..تحدياتجدِّ
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(التكيهكدفْتإلكىالتعكرفعلكىمكدىإسكهامصكحافة2019) Ciftci،وأيضكًادراسكة(1)الداخليكة
.(2)لدىالصوماليينالحلولفيتعزيزالديموقراطيةوالشفافيةوالمساءلةوالمشاركةالسياسية

يشيرإلى"السياسية"فيالمرتبةالرابعةالمشكالتاالجتماعية"معسابقتها"فةةومساواة
المجتمككع اهتمككامالمواقككعالثالثككةفككيالقضككايااالجتماعيككة،ومحاولككةإيجككادحلككوللهككا،خاصككةأن 

التفككككاألسككريواالجتمككاعي،واالنحككرافاألخالقككي":مثككلالفلسككطينييعككانيمككنمشكككالتعككدة؛
(2019وتسككاوت"المشككالتاالجتماعيكة"فككيالمرتبكةالرابعكةمككعدراسكةأنككور)،والقيمكيوغيرهكا

%(.12.5بنسبة)

%(3.1فككيالمرتبككةالخامسككةبنسككبة)"األخككرى"والمشكككالت"الدينيككة"المشكككالتوجككاءت
،إذ(3)(2019فككيدراسكككةأنكككور)"الدينيكككة"المشكككالتمكككعوهككينسكككبةقريبككة(تككككرارات،4بواقككع)

مكككايشكككيرإلكككىعكككدمالتطكككرقكثيكككرًاإلكككى(،%1.6)لمشككككالت"الدينيكككة"فيهكككاإلكككىاوصكككلتنسكككبة
فككيالمجتمككعالمصككريوالفلسككطينيرغككمأهميتهككاكونهككاتتعلككقبقضككايامهمككة"المشكككالتالدينيككة"

مثلالتطرفالديني،وضعفالوازعالديني،وغيرها.

يثيرهااإلعالميونت،وهذايعنيأنهناكموضوعا%(3.1فةة"أخرى"بنسبة)وجاءت
عبكككرنهكككجصكككحافةالحلكككول،مثكككل:المشككككالتالفنيكككة،والسكككلوكية،والنفسكككية،والمتعلقكككةبالفةكككات

الخاصةمثلاألسرى،وذوياالحتياجاتالخاصة.

ويكرجحالباحكثضكعفمعالجككةالمشككالت"الدينيكة"فكيالمواقككعالثالثكةإلكىعوامكلعككدة
ة،واالقتصككادية،والسياسككية،واالجتماعيككة،علككىبككاقييككمنهككا،طغيككانالمشكككالتالصككحيةوالبية

المشكالت،كمايلعبةيابالمختصينفيكتابةالموضوعاتالدينية،وعدموجكودأقسكامدينيكة
فيتلكالمواقع،واختزالالموضوعاتالدينيةفيالجانبالخبريمثلإحياءليلةالقدر،ومواعيكد

ًافككيةيككابالموضككوعاتوالمشكككالتالدينيككةفككيوسككائلمككومواقيككتاألعيككادوالصككلوات،دورًامه
اإلعالمالفلسطينية.

 

(1)Mcintyre & Sobel, Reconstructing Rwanda: How Rwandan Reporters Use 

Constructive Journalism To Promote Peace. (P2126). 
(2) Ciftci, The Application Of Solutions Journalism: Strategic Communications And 

Public Affairs Group In Somalia. (p1). 

باالتصال3) القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية المواقع في الحلول صحافة محددات أنور، )
(.24)صوالجمهور
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موضوعاتالصحافةالدينيةغالبًاتككونموجكودة وسكائلفكيوينبغيهنااإلشارةإلىأن 
كمكككاأنهكككاتعتمكككدعلكككىالوسكككائلاإلعالميكككةأهميكككةكبيكككرةلهكككا؛إذالتكككولي،متخصصكككةعالميكككةإ

رهامحككدود،كككونالجمهككورالفلسككطينييهككتمبالصككحافةالسياسككيةأكثككراالنمطيككةوالتقليديككة،وانتشكك
منغيرها،بسبباألحكداثالميدانيكةاليوميكةالتكييسكببهااالحكتاللاإلسكرائيلي،إلكىجانكبعكدم

.(1)وجودصحفيينمتخصصينفيالصحافةالدينية

%(بواقكككع2.4المرتبكككةالسادسكككةبنسكككبة)علكككى"العسككككريةواألمنيكككة"المشككككالتوحصككلت
وهينسبةضعيفةنظرًاألناألراضيالفلسطينيةتقكعتحكتاالحكتاللاإلسكرائيلي،(تكرارات،3)

َدمشككالتمكنهكذاالنكوع، حروبًاأمنيةوعسككريةعلكىالشكعبالفلسكطيني،وهكومكاولك  الذيشن 
إمكانيكاتف،وضكعياالحكتاللاإلسكرائيلقضكيةالتخكابرمكع:مشككلةمثلبالتالييقتضيتناولها

.منالناحيةاألمنيةوالعسكرية"اإلسرائيلي"المقاومةالعسكرية،والتفوق

 على مستوى كل موقع على انفراد: .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
حظيككتالمشكككالت"الصككحيةوالبيةيككة"كرحككدىأنككواعالمشكككالتالمجتمعيككةعلككىالمرتبككة

شكابغكزِّييبكدعفكيتوعيكةالمكواطنين"(تكرارًاومكنأمثلتهكا22%(بواقع)40.7األولىبنسبة)
معلمككةتطلككقمبككادرةصككحتيتككاجراسككي،ومثلهككاأيضككًا"(2)"مككنخطككركورونككابطريقتككهالخاصككة!

الخككدماتترهككل،ومثلهككاالكثيككرمككنالتقككاريرالتككيتركككزعلككى(3)"للتوعيككةبأهميككةتغذيككةاألطفككال
يكابالتخطكيطاإلسكتراتيجيالبيةكيةانتشارفيكروةكورونكا،واألخطكاءالطبيكة،وأزمةالصحية،و

%(22.2،تلتهككا"المشكككالتاالقتصككادية"فككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)والصككحيوالنظافككةوغيرهككا
،وهو(4)ء"باصالدفا..وجباتطعامتجلبالسعادةلقلوبالفقرا"(تكرارًاومنأمثلتها12بواقع)

قتصاديًا.اتقريريعالجمشكلةالفقرالمدقعلدىالفةاتالهشة

وتسكككاوت"المشككككالتالتعليميكككةوالثقافيكككة"و"المشككككالتاالجتماعيكككة"فكككيالمرتبكككةالثالثكككة
لمواجهككة(تكككراراتومككنأمثلككةالمشكككالت"التعليميككةوالثقافيككة"تقريككر"6%(بواقككع)11.1بنسككبة)

 

 (.96اليومية)صالفلسطينيةالصحففيالدينيةالصحافةأبوكويك،واقع(1)

)موقعموقع(2) الخاصة" بطريقته المواطنينمنخطركورونا توعية في يبدع "شابغزِّي اليوم، فلسطين
 .إلكتروني(

)موقعإلكتروني(مبادرةصحتيتاجراسيللتوعيةبأهميةتغذيةاألطفال"قُلِط،"معلمةتُالمرجعالسابق(3)
 )موقعإلكتروني(عامتجلبالسعادةلقلوبالفقراء"اصالدفا"..وجباتطب"،مرجعالسابقال(4)
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فكيغكزة:ل"ثك،أما"االجتماعيكة"فم(1)"كورونا..شركةفيغزةتطلقمبادرةلدعمالتعليمعنبعد
،وهوتقريريسلطالضوءعلىمشكلةالعاداتوالتقاليدالتي(2)"بيتالعزاءليومواحدوبدونتمر

تثقلكاهلالناة.
كمكككككا،وتسكككككاوتالمشككككككالت"السياسكككككية"والمشككككككالت"األخكككككرى"والمشككككككالت"العسككككككرية

فككينأمثلككةالسياسككية"مكك%(بواقككعتكككرارينلكككلنككوع،و3.7واألمنيككة"فككيالمرتبككةالرابعككةبنسككبة)
،إذسككلطالضككوءعلككىالحقككوقالسياسككية(3)"جبككلالعرمككة...المقاومككةبالككدموالمبككادراتالتنمويككة

التيينتهكهااالحتاللاإلسرائيلي،ومثلالمشككالت"العسككريةواألمنيكة"مكاعالجكهتقريكربعنكوان
،ومكككنأمثلكككةمشكككاكل(4)"صكككواريخسكككراياالقكككدة:تطكككورنكككوعييضكككعقكككادةاالحكككتاللفكككيمكككأزق"

يكون"أخرى"تقرير" ؛إذسكلط(5)"متحفالقكرارة..تكراثأصكيلوحضكاراتمختلفكةيوثقهكاشكباٌنغزِّ
الضوءعلىضعفاالهتمامفيالتراثواآلثارفيقطاعغزةوعالجذلك.

كمكككككاتسكككككاوتالمشككككككالت"الدينيكككككة"والمشككككككالت"التقنيكككككة"فكككككيالمرتبكككككةالخامسكككككةبنسكككككبة
بطمأنينكككةبعكككدتعقكككيم"مالئككككةيكككؤدونالصكككالةالغزيكككونقكككعتككككرار،أمكككادينيكككًافمثكككل"ا%(بو1.9)

"ممككرتعقككيم..مهندسككوغككزةيبككدعونبطريقككةفريككدةلمواجهككة،ومثككلالمشكككالتالتقنيككة(6)الرحمككة"
،وهككوتقريككريركككزعلككىفكككرةنقككصالتقنيككاتفككيمواجهككةفيككروةكورونككا،ومحاولككة(7)"كورونككا

تقنيةلمواجهةالجائحة.ابتكارأساليب

 موقع صفا: 2.2
تصدرتالمشكالت"الصكحيةوالبيةيكة"كرحكدىأنكواعالمشككالتالمجتمعيكةعلكىالمرتبكة

مهندسكككككانبغكككككزةيبتككككككرانجهكككككاًزاللتكككككنفس(تككككككرارًامثكككككل"13%(بواقكككككع)33.3األولكككككىبنسكككككبة)
أعكدادالمرضكىفيظكلارتفكاعأجهزةالتنفساالصطناعي،الذييتطرقلنقص(8)"االصطناعي

الذينيعانونمنمشاكلالتنفسعلىإثراإلصابةبفيروةكورونا.
 

)موقعإلكتروني(.طلقمبادرةلدعمالتعليمعنبعد""لمواجهةكورونا..شركةفيغزةتموقعفلسطيناليوم،(1)
 وني(.)موقعإلكتربيتالعزاءليومواحدوبدونتمر"""فيغزة:المرجعالسابق،(2)

)موقعإلكتروني(.،"فيجبلالعرمة...المقاومةبالدموالمبادراتالتنموية"المرجعنفسه(3)
 .،صواريخسراياالقدة:تطورنوعييضعقادةاالحتاللفيمأزق)موقعإلكتروني(المرجعنفسه(4)

)موقعإلكتروني(.غزِّيون"،"متحفالقرارة..تراثأصيلوحضاراتمختلفةيوثقهاشباٌنالمرجعنفسه(5)
 )موقعإلكتروني(.طمأنينةبعدتعقيممالئكةالرحمة(المرجعنفسه،الغزيونيؤدونالصالةب6)

 )موقعإلكتروني(.،"ممرتعقيم..مهندسوغزةيبدعونبطريقةفريدةلمواجهةكورونا"المرجعنفسه(7)

.(اصطناعي)موقعصف(الشاعر،مهندسانبغزةيبتكرانجهاًزاللتنفساال8)
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(10%(بواقع)25.6وجاءتالمشكالت"التعليميةوالثقافية"فيالمرتبةالثانيةبنسبة)
"،ثكككم(1)مبكككادرةمدرسكككيةإلتقانهكككاسكككتمتعباللغكككةاإلنجليزيكككة..خكككذبيكككديألتككككرارات،ومكككنأمثلتهكككا"

تكيككةحككي(تكككراراتمثككل"6%(بواقككع)15.4تصككاديةفككيالمرتبككةالثالثككةبنسككبة)قالمشكككالتاال
،وجاءتالمشكالتالسياسيةفكيالمرتبكةالرابعكةبنسكبة(2)"أسرةبخانيونس2000األملتطعم

تشكككككددعلكككككىمبكككككادرةالسكككككنوارالفلسكككككطينيةالفصكككككائل"(تككككككراراتومكككككنأمثلتهكككككا3(بواقكككككع)7.7)
.(3)"لألسرى

المشككككالت"االجتماعيكككة"والمشككككالت"الدينيكككة"فكككيالمرتبكككةالخامسكككةبنسكككبةوتسكككاوت
،وهككو(4)"العونككةتتجلككىبمبككادراتطوعيككةلمواجهككةكورونككا%(بواقككعتكككرارين،مثككلتقريككر"5.1)

تقريراجتماعييعيدإلىاألذهانالعاداتالمجتمعيةالنبيلةالتيتقومعلىالتكافكلاالجتمكاعي،
،(5)"مثل"تحفي القرآنعبرحلقاتافتراضيةعبرمواقعالتواصكلاالجتمكاعي"ةومشكالت"ديني

وهويعالجمشكلةتتعلقبحف القرآنالكريمالتيتضررتبفعلتعليكقالعمكلفكيمراككزتحفكي 
القرآنالكريمداخلالمساجدبسببجائحةكورونا.

لتقنيكككككة"فكككككيالمرتبكككككةاوتسكككككاوتأيضكككككًاالمشككككككالت"العسككككككريةواألمنيكككككة"والمشككككككالت"
"األمكككنالكككداخلي"يكشكككفتفاصكككيلُتنشكككرألولمكككرةعكككنالسادسكككة،والمشككككالت"العسككككرية"مثكككل

،وهككوتقريككريعككالجمشكككلةالعمالككةمككعاالحككتاللاإلسككرائيلي،و"التقنيككة"(6)"عمككالءلالحككتاللبغككزة
مشكككالت"األخككرى"ل،وا(7)"إطككالقمشككروعتجريبككيلتركيككبعككداداتذكيككةللميككاهشككمالغككزة"مثككل

خككانيككونس..زوجككانيعيككدان%(بواقككعتكككرارواحككٍدفقككطمثككل"2.6فككيالمرتبككةالسادسككةبنسككبة)
حكككلالتمثيكككلالتنظيمكككي"..أقسكككى"،ومشككككالت"األسكككرى"مثكككلتقريكككر(8)الحيكككاةلقطكككٍعأثريكككةتالفكككة

.(9)"أدواتالمواجهةعلىإدارةسجوناالحتالل

 

 ستمتعباللغةاإلنجليزية"..مبادرةمدرسيةإلتقانها)موقعإلكتروني(.(صفا،خذبيديأل1)

 أسرةفيخانيونس)موقعإلكتروني(.2000،تكيةحياألملتطعمصفا(2)

 (المرجعالسابق،"الفصائلالفلسطينيةتشددعلىمبادرةالسنوارلألسرى".3)

كورونا.)موقعإلكتروني(.،العونةتتجلىبمبادراتطوعيةلمواجهةسهالمرجعنف(4)
(مطر،تحفي القرآنعبرحلقاتافتراضيةعبرمواقعالتواصلاالجتماعي)موقعصفااإللكتروني(.5)
(صفا،"األمنالداخلي"يكشفتفاصيلُتنشرألولمرةعنعمالءلالحتاللبغزة)موقعإلكتروني(.6)
 .،إطالقمشروعتجريبيلتركيبعداداتذكيةللمياهشمالغزة)موقعصفااإللكتروني((مطر7)
 .(الشاعر،خانيونس..زوجانيعيدانالحياةلقطٍعأثريةتالفة،ومشكالتاألسرى)موقعإلكتروني(8)

.عإلكتروني((صفا،"حلالتمثيلالتنظيمي"..أقسىأدواتالمواجهةعلىإدارةسجوناالحتالل"،)موق9)
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 موقع وطن لألنباء: 2.3
التالصككحيةوالبيةيككةكرحككدىأنككواعالمشكككالتالمجتمعيككةعلككىالمرتبككةكحصككلتالمشكك

غكككزييبتككككربرنامجكككًاللكشكككفعكككنفيكككروة(تككككرارًامثكككل"13%(بواقكككع)38.2األولكككىبنسكككبة)
،إذيركزالتقريرالضوءعلىمشكلةاإلصابةبفيروة(1)"!كورونا..كبديلللفحوصاتالمخبرية

(تككككرارات7%(بواقكككع)20.6ياسكككية"فكككيالمرتبكككةالثانيكككةبنسكككبة)سكورونكككا،وتلتهكككاالمشككككالت"ال
نشكككرقائمكككةالشكككركاتالعاملكككةفكككيالمسكككتوطناتفرصكككةلتصكككعيدحرككككةالمقاطعكككةومكككنأمثلتهكككا"

.(2)"ومكافحةنظاماألبرتهايد
(تكرارات6%(بواقع)17.6وجاءتالمشكالت"االقتصادية"فيالمرتبةالثالثةبنسبة)
،وجكككاءتالمشككككالت"االجتماعيكككة"فكككي(3)"!أسكككواقالبالكككةمقصكككدالفقكككراءفكككيغكككزةا"هكككومكككنأمثلت

لمككككةصككككبايا"حلككككمفتككككاةمككككنغككككزة..(تكككككراراتمنهككككا"4(بواقككككع)11.8المرتبككككةالرابعككككةبنسككككبة)
،إذيسكككلطالضكككوءعلكككىكثيكككرمكككنالعكككاداتوالتقاليكككدالتكككيتقيكككدمكككنحرككككةالمكككرأةفكككي(4)"!تحقكككق

%(بواقككع5.9والثقافيككة"فككيالمرتبككةالخامسككةبنسككبة)ةلمشكككالت"التعليميككاالمجتمككع،ثككمجككاءت
مكنكبيكراًوتلقىتشجيعاًلكترونيالمعلمةالخضريتبدعفيالتعليماإلتكرارينفقطومنأمثلتها"
،وتسكككاوتالمشككككالت"الدينيكككة"والمشككككالت"األخكككرى"فكككيالمرتبكككة(5)الطلبكككةواألهكككاليفكككيغكككزة

%(بواقكككعتككككراٍرواحكككٍد،فمكككثاًلالمشككككالتالدينيكككةمثكككل"التطكككرفالكككديني..2.9)السادسكككةبنسكككبة
رغككككمقيككككود(مككككيالد)األسككككيروليككككددقككككةيككككرزقبطفلتككككهاألولككككىوأخككككرىمثككككل"(6)نمككككاذجوحلككككول"

،إذركزالتقريرعلىمشكلةحرماناألسرىمناإلنجاببسبباالعتقال،فيحين(7)"االحتالل
سكريةواألمنيةوالمشكالتالتقنيةبأيتكرار.علمتحَ المشكالتال



 

(الشنباري،غزييبتكربرنامجًاللكشفعنفيروةكورونا..كبديلللفحوصاتالمخبرية)موقعإلكتروني(.1)
،نشرقائمةالشركاتالعاملةفيالمستوطناتفرصةلتصعيدحركةالمقاطعةومكافحةنظاموطنلألنباء(2)

 األبرتهايد.

"،)موقعإلكتروني(.!فيغزة(عاشور،أسواقالبالةمقصدالفقراء3)
(المغاري،لمةصبايا"حلمفتاةمنغزة..تحقق)موقعإلكتروني(.4)
التعليماإللكترونيوتلقىتشجيعا5ً) في تبدع الخضري المعلمة الطلبةواألهاليفيغزةكبيراً(عاشور، من

)موقعإلكتروني(.
 قعإلكتروني(.(وطنلألنباء،التطرفالديني..نماذجوحلول)مو6)

وطنلألنباء،األسيروليددقةيرزقبطفلتهاألولى)ميالد(رغمقيوداالحتالل)موقعإلكتروني((7)
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 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

اتفقككتمواقككعالدراسككةالثالثككةفككيالمشكككالت"الصككحيةوالبيةيككة"كرحككدىأنككواعالمشكككالت
المجتمعيكةحيككثجككاءتفككيالمرتبككةاألولككى،واتفككقموقككع"صككفا"و"وطككن"لألنبككاءفككيالمشكككالت

فككككيالمشكككككالت"فلسككككطيناليككككوم"فجككككاءتفككككيالمرتبككككةالثالثككككة،فيمككككااختلككككفموقككككعةديااالقتصكككك
"االقتصككادية"حيككثجككاءفككيالمرتبككةالثانيككة،كمككااختلفككتمواقككعالدراسككةالثالثككةفككيالمشكككالت

فككيالمرتبككةالثالثككة،بينمككاجككاءتفككي"فلسككطيناليككوم"التعليميككةوالثقافيككةحيككثجككاءتفككيموقككع
المرتبةالثانية،وجاءتفيموقع"وطنلألنباء"فيالمرتبةالخامسة.يموقعصفاف

التككيجككاءتفككيوالبيةيككةفككيالمشكككالتالصككحيةويعككزوالباحككثاتفككاقالمواقككعالثالثككة
لتفشكككيفيكككروةكورونكككافكككيالمحافظكككاتالفلسكككطينيةالشكككمالية-لمكككاذككككرهآنفكككاً-المرتبكككةاألولكككى

قكككديمالحلكككولالمجتمعيكككة،فكككيسكككياقاستشكككعارهمللمسكككؤوليةتوالجنوبيكككة،ورةبكككةالصكككحفيينفكككي
المجتمعية.

ويككرىالباحككثأنسككببتقككدمالمشكككالتاالقتصككادية،إذجككاءتفككيالمرتبككةالثانيككةفككي
مكككوقعي"فلسكككطيناليكككوم"و"وطكككنلألنبكككاء،وفكككيالمرتبكككةالثالثكككةفكككيموقكككع"صكككفا"إلكككىصكككعوبة

وأنجائحةكوروناتركتآثارًاسلبيةعلىاالقتصادالسيمااألوضاعاالقتصاديةفيقطاعغزة،
،إلكككىجانكككبوجكككودمراسكككلينمختصكككينفكككيالشكككأن(1)الفلسكككطيني؛وفكككقمكككايشكككيرالبنككككالكككدولي

االقتصادي،وهوماشجعالفريقعلىكتابةموضوعاتلحلالمشكالتاالقتصادية.

التعليميكةوالثقافيكةحيكثثةفيالمشككالتالمواقعالدراسةالثفاختالويعتقدالباحثان
جككاءتفككيموقككع"فلسككطيناليككوم"فككيالمرتبككةالثالثككة،بينمككاجككاءتفككيموقككعصككفافككيالمرتبككة

،يرجكعإلكىاخكتالفالمشككالتبكينالثانية،وجاءتفيموقعوطنلألنباءفكيالمرتبكةالخامسكة
ةبسكببعكدموجكودبنيكةيكالمحافظاتالجنوبيةوالشمالية،إذزادالتركيكزعلكىالمحافظكاتالجنوب

تقنيةقادرةعلىالتعاملمعالمشكالتالتعليمية،وهومازادمنالتركيزعلىتلكالمشكالت.

 : المصادر اإلعالمية للمشكالت المجتمعية لصحافة الحلول :ثانياً 
(تككككراراتونسكككبالمصكككادراإلعالميكككةللمشككككالتالمجتمعيكككة3.2يوضكككحجكككدولرقكككم)

واقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:ملصحافةالحلولفي

 

 (.موقعإلكتروني(البنكالدولي،االقتصادالفلسطينييعانيوجائحةفيروةكوروناتكبدهالخسائر)1)
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 للمشكالت المجتمعية لصحافة الحلول   المصادر اإلعالميةيوض   :(3.2جدول )
 في مواقع الدراسة

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا  وطن لألنباء  االتجاه العام  المصادر اإلعالمية 
%   %   %   %   

 مراسل 28 51.9 24 61.5 19 55.9 71 55.9

 مصادر
 مندوب 1 1.9 0 0.0 2 5.9 3 2.4 داخلية

 المجموع 29 53.7 24 61.5 21 61.8 74 58.3

14.2 18 14.7 5 5.1 2 20.4 11 مواقعإلكترونية

مصادر 
 خارجية

7.1 9 5.9 2 5.1 2 9.3 5 صحفومجالت
4.7 6 2.9 1 7.7 3 3.7  العالميةنباءاألتوكاال 2

ةاألنباءالفلسطينيةوفالوكا 3 5.6 1 2.6 2 5.9 6 4.7
فضائياتوإذاعات 2 3.7 1 2.6 1 2.9 4 3.1
3.1 4 0.0 0 5.1 2 3.7 2 شبكاتالتواصلاالجتماعي
 المجموع 25 46.3 11 28.2 11 32.4 47 37.0

1.6 2 2.9 1 2.6 1 0.0 0 أكثرمنمصدر
3.1 4 2.9 1 7.7 3 0.0 0 لميذكرالمصدر

 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 
 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1

(تكرارًا،تلتها74%(بواقع)58.3المصادرالداخليةعلىالمرتبةاألولىبنسبة)احتلت
.(تكرارا47ً%(بواقع)37المصادرالخارجيةفيالمرتبةالثانيةبنسبة)

مكناالستنتاجمنالنتائجأعالهحرصالمواقعالثالثةعلىإنتاجمواٍدحصريةتتعلقيو
حَمكنالمنكدوبينوالمراسكلين.هيةكةتحريرهكابصحافةالحلكول،مسكتندةفكيذلككعلكى الباحكثورجك 

مزايككالحرصككهاعلككىاالسككتفادةمككناعتمككادالمواقككععلككىمصككادرهاالداخليككةيكككونالسككببفككيأن
،إلدراكهيةةالتحريرأنأيوسكيلةإعالميكةتتميكزعكناألخكرىحصريةالخاصةوالموادلانتاجإ

بذلكالجانب،وبماتقدمهمنمواٍدحصرية،بداًلمنالنقلعنالمصادرالخارجيةالعامة.
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(تككرارات،4%(بواقكع)3.1فكيالمرتبكةالثالثكةبنسكبة)"ذكرالمصدروجاءتفةة"عدم
وعلكككىالكككرغممكككنأن  التككككراراتبسكككيطةمقارنكككةمكككعالموضكككوعاتالتكككييكككذكرمصكككدرها،إالأن 

نقكلالباحكثيككرى القائمككةعلكىالحلككولدونمصكدريزعككزعمككنثقكةالمتلقككيفككيالموضككوعاتأن 
وثقةالقارافيالحلولالمقدمة.الوسيلة،

حريكرتويستشفالباحثمنالتكراراتالضةيلةلفةكة"عكدمذككرالمصكدر"حكرصهيةكةال
فيالوكالةعلىذكرالمصدر،مايشيبالتزامالمواقكعالثالثكةفكيالمعكاييرالمهنيكةالمتبعكةلكدى

النقلمنالمصادرالخارجية.

بواقكع%(1.6بنسكبة)وهكياألخيكرةالمرتبكةالرابعكةعلكى"أكثرمنمصكدرحصلتفةة"
رالسابقة.دوهيالموضوعاتالمنسوبةإلىأكثرمنمصدرمنالمصاين،تكرار

%(55.9أمككابالنسككبةللمصككادرالداخليككةفقككدجككاءالمراسككلفككيالمرتبككةاألولككىبنسككبة)
،(تكككرارات3%(بواقككع)2.4(تكككرارًا،بينمككاجككاءالمنككدوبفككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)71بواقككع)

وهكككذايعنكككيأن"المراسكككلالصكككحفي"يمثكككلالركيكككزةاألساسكككيةفكككيإنتكككاجالموضكككوعاتالصكككحفية
القائمةعلىالحلول.

أمابالنسبةللمصادرالخارجيكةفقكدجكاءتالمواقكعاإللكترونيكةفكيالمرتبكةاألولكىبنسكبة
%(بواقكع7.1(تكرارًا،تلتهاالصحفوالمجالتفيالمرتبةالثانيةبنسبة)18%(بواقع)14.2)
"وكالكةاألنبكاءالفلسكطينية"و"وككاالتاألنبكاءالعالميكة"وتساوتفيالمرتبةالثالثكة.(تكرارات9)
"الفضككائياتواإلذاعككات"(تكككرارات،وتسككاوتفككيالمرتبككةالرابعككة6%(بواقككع)4.7بنسككبة)(وفككا)
،وهكذايعنكيتنكوعالنقكلعكن(تككرارات4%(بواقكع)3.1بنسكبة)"شبكاتالتواصكلاالجتمكاعي"و

المصادرالخارجيةفيالمواقعالثالثة.

ريكككةفكككيموقكككع"فلسكككطيناليكككوم"مطكككرالكككزق"تقكككدمالنقكككلعكككنيويعكككزوعضكككوالهيةكككةالتحر
؛إذإناإلذاعات،والفضائيات،تهإلىسهولالمواقعاإللكترونيةعنغيرهامن"المصادرالخارجية"

تتطلبجهدًاأكبرعندالنقل،وهكيتحتكاجإلكىأقسكاماسكتماع،فيمكاتتطلكبالموضكوعاتالمنشكورة
جودةعلىمواقعهااإللكترونيةجهدًافيتفريكغالمحتكوىالنصكي،وفيالصحفوالمجالتوغيرالم

.(1)وهوأمرصعبفيظلمحدوديةالكادر،داخلموقعفلسطيناليوم"
 

(. 20مايو2021(الزق،قابله،محمدالسيقلي،مقابلةشخصية)1)
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ويرجعالباحكثضكعفنقكلالمواقكعاإللكترونيكةالفلسكطينيةلموضكوعاتصكحافةالحلكول
لخبككري،الككذيغالبككًامككايتصككلاعككنوكالككةاألبنككاءالفلسككطينية)وفككا(إلككىاتسككامتغطيتهككابالطككابع
بأنشطةالحكومة،وهومااليتوافقمعمحدداتصحافةالحلول.

أماضعفنقلالمواقعاإللكترونيةالفلسطينيةلموضوعاتصحافةالحلكولعكنوككاالت
األنبككاءالعالميككة؛فهككويرجككعلعككدممعالجتهككاللمشكككالتالمجتمعيككةالفلسككطينية،أوعككدممالئمككة

روحةللبيةةفيالمحافظاتالجنوبيةأوالشمالية.طحلولهاالم
مصكادرالإلكىالدراساتالسابقةالتكيرصكدهاالباحكثلكمتتطكرقْنَأإلىوينبغياإلشارة

،علككىالككرغممككنأهميككةالبحككثفككيتلكككالمصككادرلبيككاناإلعالميككةلموضككوعاتصككحافةالحلككول
جوانبالقوةلتعزيزها،وبيانأوجهالضعفإلصالحها.

 لى مستوى كل موقع على انفراد:ع .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
(تكككرارًا،29%(بواقككع)53.7حظيككت"المصككادرالداخليككة"علككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

(تكككرارًا،فككيحككينلككم25%(بواقككع)46.3تلتهككا"المصككادرالخارجيككة"فككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)
.ريحَ أكثرمنمصدروعدمذكرالمصدربأيتكرا

%(51.9أمككابالنسككبةللمصككادرالداخليككةفقككدجككاءالمراسككلفككيالمرتبككةاألولككىبنسككبة)
%(بواقعتكراٍرواحد.1.9(تكرارًا،بينماجاءالمندوبفيالمرتبةالثانيةبنسبة)28بواقع)

أمابالنسبةللمصادرالخارجيكةفقكدجكاءتالمواقكعاإللكترونيكةفكيالمرتبكةاألولكىبنسكبة
%(بواقكع9.3(تكرارًا،تلتهاالصحفوالمجالتفيالمرتبةالثانيةبنسبة)11(بواقع)20.4%)
(3%(بواقككع)5.6(تكككرارات،وجككاءفككيالمرتبككةالثالثككةوكالككةاألنبككاءالفلسككطينيةوفككابنسككبة)5)

تالعالميككةوالفضككائياتواإلذاعككاتوشككبكانبككاءاألتوكككاالتكككرارات،وتسككاوتفككيالمرتبككةالرابعككة
%(بواقعتكرارين.3.7التواصلاالجتماعيبنسبة)

 موقع صفا: 2.2
(تكككرارًا،تلتهككا24اقككع)%(بو61.5جككاءت"المصككادرالداخليككة"بالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

(تككككرارًا،ثكككمعكككدمذككككر11%(بواقكككع)28.2"المصكككادرالخارجيكككة"فكككيالمرتبكككةالثانيكككةبنسكككبة)
(تككرارات،فكيحكينجكاءأكثكرمكنمصكدر3%(بواقكع)7.7المصدرفيالمرتبةالثالثةبنسكبة)

%(بواقعتكراٍرواحدفقط.2.6فيالمرتبةالرابعةبنسبة)
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(،24للمصككادرالداخليككةفقككدحظككيالمراسككلعلككىجميككعالتكككراراتبواقككع)أمككابالنسككبة
العالميكككةفكككياألنبكككاء%(،أمكككابالنسكككبةللمصكككادرالخارجيكككةفقكككدجكككاءتوككككاالت61.5وبنسكككبة)

(تكككككرارات،وتسككككاوتفككككيالمرتبككككةالثانيككككةالصككككحف3%(بواقككككع)7.7المرتبككككةاألولككككىبنسككككبة)
%(بواقكككعتككككرارين،5.1بكاتالتواصكككلاالجتمكككاعيبنسكككبة)والمجكككالتوالمواقكككعاإللكترونيكككةوشككك

%(2.6وتساوتفيالمرتبةالثالثةوكالةاألنباءالفلسطينية)وفا(والفضائياتواإلذاعاتبنسبة)
بواقعتكراٍرواحٍد.

 موقع وطن لألنباء: 2.3

هككا(تكككرارًا،تلت21%(بواقككع)61.8جككاءت"المصككادرالداخليككة"المرتبككةاألولككىبنسككبة)
(تككرارًا،وتسككاوىأكثكرمككن11%(بواقكع)32.4"المصكادرالخارجيكة"فككيالمرتبكةالثانيكةبنسككبة)

%(بواقعتكراٍرواحد.2.9مصدروعدمذكرالمصدرفيالمرتبةالثالثةبنسبة)
%(55.9أمككابالنسككبةللمصككادرالداخليككةفقككدجككاءالمراسككلفككيالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

(تكرار.2%(بواقع)5.9،بينماجاءالمندوبفيالمرتبةالثانيةبنسبة)(تكرارا19ًبواقع)
أمابالنسبةللمصادرالخارجيكةفقكدجكاءتالمواقكعاإللكترونيكةفكيالمرتبكةاألولكىبنسكبة

(تكككككرارات،وتسككككاوتفككككيالمرتبككككةالثانيككككةوكالككككةاألنبككككاءالفلسككككطينية)وفككككا(5%(بواقككككع)14.7)
%(بواقككعتكككرارينفقككط،وتسككاوتفككيالمرتبككةالثالثككةوكككاالت5.9ة)والصككحفوالمجككالتبنسككب

%(بواقكككعتككككراٍرواحكككد،فكككيحكككينلكككمتحكككَ 2.9األنبكككاءالعالميكككةوالفضكككائياتواإلذاعكككاتبنسكككبة)
شبكاتالتواصلاالجتماعيبأيتكرار.

 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

مصكادرالداخليكةحيكثجكاءتفكيالمرتبكةاألولكى،مكااتفقتمواقعالدراسةالثالثكةفكيال
،وهكومكاعلكىهيةكةتحريرهكامواقعالثالثةتعتمدفيإنتاجالموادالقائمةعلكىالحلكولاليعنيأن

يكسكككبهامزايككككاإنتككككاجمككككوادخاصككككةوحصككككرية،كمككككايستشككككفالباحككككثمككككناعتمككككادالمواقككككععلككككى
ل،كونهاتكلفمراسليهاومندوبيهابرنتكاجمكواد"المصادرالداخلية"مدىاهتمامهابصحافةالحلو

منهذاالنوع.
وتشككيرنتككائجالجككدولالسككابقأنموقككع"فلسككطيناليككوم"هككوأضككعفمواقككعالدراسككةفككي

(تكككرارًا،بينمككا29%(بواقككع)53.7"المصككادرالداخليككة"،إذحظيككت"المصككادرالداخليككة"بنسككبة)
%(61.8(تكرارًا،وفيموقكعوطكنلألنبكاءبنسكبة)24%(بواقع)61.5فيموقع"صفا"بنسبة)
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"فلسطيناليوم"يعتمدبشكٍلكبيٍرعلىالمصادرالخارجية،وهي21بواقع) (تكرارًا،مايعنيأن 
ماتشكلحوالينصفعينةالدراسة.

واتفقتالمواقعالثالثةفي"المصادرالخارجية"حيثجاءتفيالمرتبةالثانيكة،إذنقلكت
قككعالدراسككةمككوادًالصككحافةحلككولمككنوكالككةأنبككاءعالميككة،ووكالككةاألنبككاءالفلسككطينية)وفككا(،موا

وصحفومجكالت،ومواقكعإلكترونيكة،وفضكائياتوإذاعكات،وشكبكاتتواصكلاجتمكاعي،ويلحك 
موقع"فلسكطين الباحثتنوعالنقلفيالمواقعالثالثةمنالمصادرالخارجية،معاإلشارةإلىأن 

(تككككرارًا،25%(بواقكككع)46.3يكككوم"ككككاناألعلكككىفكككيالنقكككلعكككن"المصكككادرالخارجيكككة"بنسكككبة)ال
%(32.4وتوسطموقع"وطنلألنباء"المواقعالثالثةفيالنقلعن"المصكادرالخارجيكة"بنسكبة)

نيكة(تكرارًا،وكانموقع"صفا"األقلاعتمادًاعلى"المصادرالخارجية"فيالمرتبكةالثا11بواقع)
(تكرارًا.11%(بواقع)28.2بنسبة)

كمككككااتفككككقموقككككع"فلسككككطيناليككككوم"و"وطككككنلألنبككككاء"فككككي"المواقككككعاإللكترونيككككة"كرحككككدى
(11%(بواقكككع)20.4المصكككادرالخارجيكككةفكككيالمرتبكككةاألولكككى،إذجكككاءفلسكككطيناليكككومبنسكككبة)

(تككككرارات،5(بواقكككع)%14.7تككككرارًا،وجكككاءموقكككع"وطكككنلألنبكككاء"فكككيالمرتبكككةالثانيكككةبنسكككبة)
(بواقعتكرارينفقط.5.1وحصلموقع"صفا"علىنسبة)

"بكككينمواقكككعالدراسكككة،إذاليوجكككدفكككي"فلسكككطيناليكككوم"أيعكككدمذككككرالمصكككدروتفكككاوت"
(تككككرارات،وفكككيموقكككعوطكككنبنسكككبة3%(بواقكككع)7.7تككككرار،بينمكككافكككيموقكككع"صكككفا"بنسكككبة)

زعزعمنثقةالمتلقكيمقلةهذهالنسبةإالأنالباحثيرىأنهات%(بواقعتكراٍرواحٍد،ورغ2.9)
فكيالوسكيلة،وفككيالتقريكروفحككواه،وهكومككايشكيرإلككىالمهنيكةالعاليككةلكدىالمحككررينفكيالمواقككع

الثالثة،وتحريهمالدقةفيالنقل،وحرصهمعلىذكرالمصدر.
،بينمككاحصككلموقككعولككميحصككلموقككعفلسككطينفككي"أكثككرمككنمصككدر"علككىأيتكككرارٍ

،وحصكلموقكع"صكفا"علكى%(بواقكعتككراٍرواحكد2.9بنسكبة)وطنعلكىمكانسكبتهبواقكعتككرار
 %(بواقعتكراٍرواحدفقط.2.6نسبة)

 : النطاب الجغرافي للمشكالت المجتمعية لصحافة الحلول :ثالثاً 
عيككككة(تكككككراراتونسككككبالنطككككاقالجغرافككككيللمشكككككالتالمجتم3.3يوضككككحجككككدولرقككككم)

لصحافةالحلول،وذلكعلىالنحواآلتي:
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 يوض  النطاب الجغرافي للمشكالت المجتمعية لصحافة الحلول  :(3.3جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  النطاب الجغرافي
%   %   %   %   

الجنوبيةالمحافظات 33 61.1 24 61.5 9 26.5 66 52.0
المحافظاتالجنوبيةوالشمالية 14 25.9 9 23.1 8 23.5 31 24.4
 الشماليةالمحافظات 7 13.0 6 15.4 17 50.0 30 23.6

 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 االتجاه العام لمواقع الدراسة:  .1
(تككككرارًا،66%(بواقكككع)52بككةاألولكككىبنسككبة)حككازتالمحافظكككاتالجنوبيككةعلكككىالمرت

(تككرارًا،ثكم31%(بواقكع)24.4تلتهاالمحافظكاتالجنوبيكةوالشكماليةفكيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة)
(تكرارًا.30%(بواقع)23.6جاءتالمحافظاتالشماليةفيالمرتبةالثالثةبنسبة)

رتبةاألولىعلكىصكعيدالنطكاقويعزوالباحثحصول"المحافظاتالجنوبية"علىالم
الجغرافيكونموقعانمنمواقعالدراسةالثالثةيقعانفيالمحافظاتالجنوبية،وهوماقديتيح
لهمااهتمامًاأكبربمشكالتتلكالمحافظات،والترجيحالسابقيؤكدهتركيز"موقعوطنلألنبكاء"

ةفكككيتلككككالمحافظكككات،وهكككذايعنكككيالكككذيمقكككرهالمحافظكككاتالشكككماليةعلكككىالمشككككالتالمجتمعيككك
وجودارتباطبينالنطاقالجغرافيومقرالمؤسسةالصحفية.

ويشيرالباحثإلىوجودارتباطبيناالهتمامبتغطيةقضايافيمناطقمحكددةوموقكع
واحكككدمكككنأبكككرزعناصكككرNearestأنعنصكككرالقكككرب/المككككاني"المؤسسكككةاإلعالميكككة،السكككيما

 .(1)حددصالحيةالخبروتدفعالجمهورللتفاعلمعه"التيتالخبرالصحفي

(إذحظيكككتالقكككاهرةواإلسككككندريةبتغطيكككة2019وتتفككقتلككككالنتيجكككةمكككعدراسكككةأنككور)
%(،مككعاإلشككارةإلككىأنتلكككالنتيجككةتككدعممككاذهككب86.4موضككوعاتصككحافةالحلككولبنسككبة)

جدفيهالمؤسسةاإلعالمية.إليهالباحثبشأنارتباطالتغطيةبالنطاقالجغرافيالذيتو

 

 .(11معوض،الخبرفيوسائلاإلعالم)ص(1)
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 على مستوى كل موقع على انفراد:  .2

 موقع فلسطين اليوم:  2.1
(تككرارًا33%(بواقكع)61.1حظيت"المحافظكاتالجنوبيكة"علكىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)

،إذرككزالتقريكر(1)"فيغزة..تقنيكةجديكدةتنقكذمربكيالمواشكيمكنغكالءأسكعاراألعكالفمثل"
ةغالءأسعاراألعالففيقطاعغزة،تلتها"المحافظاتالجنوبيةوالشكمالية"السابقعلىمشكل

(تككرارًا،ومكنأمثلتهكاالمشككالتالمجتمعيكةالتكي14%(بواقكع)25.9فيالمرتبةالثانيةبنسبة)
"ضكككككفيرةشكككككعر..تحكككككاربالسكككككرطانفكككككيتجمكككككعبكككككين"المحافظكككككاتالجنوبيكككككةوالشكككككمالية"تقريكككككر

ريعكككالجمشككككلةشكككريحةواسكككعةفكككيالمحكككافظتينالشكككماليةوالجنوبيكككةثكككم"وهكككوتقريككك(2)فلسكككطين!
فيجبل(تكرارات،ومنأمثلتها"7%(بواقع)13المحافظاتالشماليةفيالمرتبةالثالثةبنسبة)
،وهككيمشكككلةتتركككزفككيالمحافظككاتالشككمالية(3)"العرمككة..المقاومككةبالككدموالمبككادراتالتنمويككة

الجنوبية.أكثرمنالمحافظات

 موقع صفا: 2.2
(تكككرارًاومككن24%(بواقككع)61.5جككاءتالمحافظككاتالجنوبيككةفككيالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

،تلتهككككاالمحافظككككاتالجنوبيككككة(4)"تكيككككةنسككككويةإلعانككككةالمتضككككررينمككككنكورونككككاأمثلتهككككا"فككككيرفككككح..
يكككةاوناليكككن..إطكككالق(تككككراراتمثكككل"ثانو9%(بواقككع)23.1والشككماليةفكككيالمرتبكككةالثانيكككةبنسكككبة)

%(بواقكع15.4،ثمالمحافظاتالشماليةفيالمرتبةالثالثةبنسكبة)(5)"طلبةالتوجيهيبرنامجتعليميل
.(6)"إطالقمشروع"مبادرةتحسينسبلالعيشلتعزيزفرصالتوظيفجنوبالضفة(تكرارات"6)

 موقع وطن لألنباء: 2.3
(تككرارًامثكل17%(بواقكع)50ولىبنسكبة)حظيتالمحافظاتالشماليةعلىالمرتبةاأل

،إذتركككزتالمشكككلةفككيقطككاعغككزةبسككبب(7)"صككنعسككيارةسككباقفككيغككزةبرمكانككاتمتواضككعة"

 

 .(فلسطيناليوم،فيغزة..تقنيةجديدةتنقذمربيالمواشيمنغالءأسعاراألعالف)موقعإلكتروني(1)

.(موقعإلكتروني)(السيقلي،"ضفيرةشعر..تحاربالسرطانفيفلسطين!"2)
بالدموالمبادراتالتنموية)موقعإلكتروني(.(فلسطيناليوم،فيجبلالعرمة..المقاومة3)
(الشاعر،فيرفح..تكيةنسويةإلعانةالمتضررينمنكورونا)موقعإلكتروني(.4)
 (صفا،ثانويةاونالين..إطالقبرنامجتعليميلطلبةالتوجيهي)موقعإلكتروني(.5)

 .)موقعإلكتروني(ظيفجنوبالضفة"،"مبادرةتحسينسبلالعيشلتعزيزفرصالتوالمرجعالسابق(6)

موقعإلكتروني(.)(وطنلألنباء،"صنعسيارةسباقفيغزةبرمكاناتمتواضعة7)



 

108 

الحصاراإلسرائيلي،وعدمإدخالسياراترياضية،تلتهاالمحافظاتالجنوبيةفيالمرتبكةالثانيكة
.أطباءيقدمونالخدماتللمرضكىمجانكاًبقعةأمل.(تكراراتمثل"9%(بواقع)26.5بنسبة)

،إذسلطالتقريرالضوءعلىمشكلةعدممقدرةالمرضىللوصولإلى(1)"وفيبيوتهمفيالخليل
المستشككفياتالعامككةفككيالخليككلبسككببكورونككا،ثككمجككاءت"المحافظككاتالجنوبيككةوالشككمالية"فككي

تماراحدادتكتكبلككوطن:آليكاتالتحكول"(تكراراتمثل8%(بواقع)23.5المرتبةالثالثةبنسبة)
،وهوتقريريستهدفمشككلة(2)ة"منالبلدياتالتقليديةالىاإللكترونيةوأثرهاعلىالتنميةالمحلي

الخدماتالتقليديةفيالبلدياتفيكالالمحافظتين.

 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

ا"فكككككيالنطكككككاقالجغرافكككككي،حيكككككثجكككككاءتاتفكككككقموقكككككع"فلسكككككطيناليكككككوم"وموقكككككع"صكككككف
المحافظكككاتالجنوبيكككةفكككيالمرتبكككةاألولكككى،وجكككاءتالمحافظكككاتالجنوبيكككةوالشكككماليةفكككيالمرتبكككة
الثانيكةوالشككماليةفككيالمرتبككةالثالثككة،بينمككاجككاءتالمحافظككاتالشككماليةفككيموقككع"وطككنلألنبككاء"

حافظاتالجنوبيةوالشماليةفيالمرتبةالثالثة.بالمرتبةاألولىوالجنوبيةفيالمرتبةالثانية،والم
ويشكككيرمكككديرموقكككع"فلسكككطيناليكككوم"اإلخباريكككةصكككالحالمصكككريإلكككىمحدوديكككةعكككدد

ياسكروفكقمكاأككده،،والحكالنفسكهلكدىموقكع"صكفا"(3)مراسليالموقعفيالمحافظكاتالشكمالية
نلألنبكككاءفكككيالمحافظكككاتموقكككعوطكككومراسكككلو،كمكككايتمرككككزمحكككررو(4)أبكككوهكككينمكككديرالموقكككع

الشككماليةأكثككرمككنالمحافظككاتالجنوبيككةكمككايككذكرإبككراهيممحمككودأحككدالصككحفيينالعككاملينفككي
،وهكككومكككايسكككتدعيتعزيكككزالمواقكككعاإلعالميكككةالثالثكككةلتواجكككدهمفكككيالمحافظكككاتالتكككي(5)الموقكككع

يجدونفيهاضعفًامنناحيةتغطيتهمالصحفية.

 :كالت المجتمعية لصحافة الحلولأنوع حلول المش :رابعاً 
(تككراراتونسكبأنكوعحلكولالمشككالتالمجتمعيكة،وذلككعلكى3.4يوضحجدولرقم)

النحواآلتي:

 

جرادات،1) مجاناً"( للمرضى الخدمات يقدمون أطباء .. أمل الخليلبقعة في بيوتهم وطن"وفي )موقع
 لألنباء(.

.(هاعلىالتنميةالمحلية)موقعوطنثرلىاإللكترونيةوأ(حداد،"آلياتالتحولمنالبلدياتالتقليديةا2)
 (.2021يناير1المصري،مديرموقعفلسطيناليوماإلخباري،قابله:محمدالسيقلي)(3)

 .(2020نوفمبر25(أبوهين،مديرموقعوكالةالصحافةالفلسطينية)صفا(قابله:محمدالسيقلي)4)

(.2020نوفمبر25عوطنلألنباء،قابله:محمدالسيقلي)براهيم،محررصحفيفيموقإ(5)
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 المجتمعية  المشكالت حلول  أنوعيوض   :(3.4جدول )

 الموقع

 أنوع حلول  
 المشكالت المجتمعية 

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام 
%   %   %   %   

 اجتماعية 12 22.2 7 17.9 7 20.6 26 20.5

 تقنية 13 24.1 8 20.5 5 14.7 26 20.5

تعليميةوثقافية 10 18.5 6 15.4 4 11.8 20 15.7
 اقتصادية 4 7.4 5 12.8 7 20.6 16 12.6

صحيةوبيةية 5 9.3 7 17.9 4 11.8 16 12.6
11.0 14 17.6 6 7.7 3 9.3 5  أخرى

4.7 6 2.9 1 7.7 3 3.7 2  سياسية

عسكريةوأمنية 2 3.7 0 0.0 0 0.0 2 1.6
 دينية 1 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.8

 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1
عحلكككولالمشككككالتالمجتمعيكككةفكككيتسكككاوتالحلكككول"االجتماعيكككة"و"التقنيكككة"كرحكككدىأنكككوا

(تكككككرارًا،بينمككككاجككككاءتفككككيالمرتبككككةالثالثككككةالحلككككول26%(بواقككككع)20.5المرتبككككةاألولككككىبنسككككبة)
(تكككككرارًا،وتسككككاوتفككككيالمرتبككككةالرابعككككةالحلككككول20%(بواقككككع)15.7"التعليميككككةوالثقافيككككة"بنسككككبة)

(تكككرارًا،وجككاءفككيالمرتبككةالخامسككة16)%(بواقككع12.6"االقتصككادية"و"الصككحيةوالبيةيككة"بنسككبة)
(تكرارًا،وفيالمرتبةالسادسةالحلكول"السياسكية"بنسكبة14%(بواقع)11الحلول"األخرى"بنسبة)

%(1.6(تكرارات،وجاءفيالمرتبةالسابعةالحلول"العسكريةواألمنية"بنسكبة)6%(بواقع)4.7)
%(بواقعتكراٍرواحد.0.8امنةالحلولالدينيةبنسبة)بواقعتكرارينفقط،ثمفيالمرتبةالث

وُيْرِجُعالباحثتصدرالحلول"التقنية"فيالمرتبةاألولىإلىالعالقةمعفةكةالمشككالت
"الصكككحيةوالبيةيكككة"كرحكككدىأنكككواعالمشككككالت،إذإنوجكككودمشككككالت"صكككحية"متعلقكككةبفيكككروة

هةالفيروة،فمثاًلأدىتفشيفيروةكوروناالجتكراحكوروناأوجدحلواًلتقنيةفيمحاولةلمواج
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حلككوٍلتقنيككةتتعلككقبككلالتالتعقككيم،وأدواتالحمايككةالشخصككية،وتطككويرتقنيككاتلفحككصاإلصككابة
بالفيروةوهكذا.

ويعكككزوالباحكككثتصكككدرالحلكككول"االجتماعيكككة"فكككيالمرتبكككةاألولكككىإلكككىالعالقكككةمكككعفةكككة
وراألوضكككككاعاالقتصكككككاديةمثكككككل:ارتفكككككاعمعكككككدالتالفقكككككرالمشككككككالت"االقتصكككككادية"،إذإنتكككككده

والبطالكككة،تطلبككككتحلككككواًل"اجتماعيككككة"مثككككل:التضكككامن،والتكافككككلاالجتمككككاعي،ومسككككاعدةالغيككككر،
والتلخي،وهكذا.

التناقضبين"الحلول"و"المشكالت"منطقي، ويتضحمنالنتائجأعاله،يرىالباحثأن 
دوناألخرىقدتكونليسمنفصيلتها،بمعنكىأنهنكاكمشككلةإذتفرضاألخيرةحلواًلبعينها

"صككحية"قككدتتطلككبفككيأحيككاٍنكثيككرٍةحككاًلتقنيككًا،أوتثقيفيككًا،وقككديكككونهنككاكمشكككلة"اقتصككادية"
أن"المشكككالت(3.1)يكككونحلهككااقتصككاديًا،أواجتماعيككًاوهكككذا،وهنككانالحكك فككيالجككدولرقككم

(تككككرارًا،بينمكككاجكككاءتالحلكككول48%(بواقكككع)37.8لكككىبنسكككبة)الصكككحية"جكككاءتبالمرتبكككةاألو
كثيكككرًامكككن14%(بواقكككع)12.6"الصكككحيةوالبيةيكككة"بالمرتبكككةالخامسكككةبنسكككبة) تككككرارًا(بمعنكككىأن 

المشكالتالصحيةكانتتعالجبحلكوٍلغيكرصكحية،مثكلالحلكول"التقنيكة"التكيجكاءتبالمرتبكة
(تكرارًا.26%(بواقع)20.5األولىبنسبة)
Ciftci(2019) دراسكككةوتتفكككق إلكككىمكككاذهكككبإليكككهالباحكككثإذتشكككيرالدراسكككةإلكككىأن 

لككدى"المشككاركةالسياسككية"يككزعزالحلككول"التعليميككةوالتثقيفيككة"عبككرإنتاجككاتمرئيككةسككاهمتفككيت
حكككاًلتثقيفيكككًاينفكككعمكككعمشككككلة"سياسكككية(1)2016الصكككوماليينفكككيانتخابكككاتعكككام "،،بمعنكككىأنِّ

 وليسبالضرورةأنيكونالحلمطابقًالفةةالمشكلة.

%(15.7ويرجككعالباحككثمجككيءالحلككول"التعليميككةوالثقافيككة"فككيالمرتبككةالثالثككةبنسككبة)
(تككككرارًاإلكككىتكككأثرالعمليكككةالتعليميكككةبتفشكككيفيكككروةكورونكككا،إذتعطلكككتالدراسكككةفكككي20بواقكككع)

هككا،فتطلككباألمككروضككعحلككوٍل"تعليميككةوثقافيككة"،الجامعككات،والمككدارة،وريككاضاألطفككالوغير
لعالجالمشكالتآنفةالذكر،والمشاركةفيالتوعيةوالتثقيفمنالفيروةالذيأثرعلىجميكع

مناحيالحياة.
وتساوتالحلول"الصحيةوالبيةية"معسابقتهافيالمرتبةالخامسة،نظرًالتفشيفيروة

ت"الصككككحيةوالبيةيككككة"كمككككااتضككككحفككككيجككككدولالمشكككككالتكورونككككا،وارتفككككاعمعككككدالتالمشكككككال
المجتمعية،وهوماتطلبتدخاًلمنقبلمصادرالحلول؛لوضعحلوٍلصحيةوبيةيةمناسبة.

 

(1)Ciftci, The Application Of Solutions Journalism: Strategic Communications And 

Public Affairs Group In Somalia. (P1). 
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%(بواقكككع11ويكككرىالباحكككثأنمجكككيءالحلكككول"األخكككرى"فكككيالمرتبكككةالسادسكككةبنسكككبة)
ناكحلولتتعلكقبكالفن،والتكراث،وذوي(تكرارًا،انهناكحلواًلغيرالسابقة،فمثاًلكانته14)

االحتياجكككاتالخاصكككةوغيرهكككا،وتشكككيرتلككككالنتيجكككةإلكككىتنكككوعالحلكككولالتكككيترككككزعليهكككامواقكككع
الدراسةالثالثة.

(6%(بواقكع)4.7وأرجعالباحثمجيءالحلول"السياسكية"فكيالمرتبكةالسكابعةبنسكبة)
كالت"الصكحية"،واالقتصكادية"،و"التعليميكةوالثقافيكة"تكرارات؛للتأثيراتالكبيرةالتيتركتهاالمش

فياألراضيالفلسطينية،وهوماتتطلبحلواًلغيرالحلول"السياسية".

%(1.6ويكرىالباحكثأنتكأخرالحلكول"العسكككريةواألمنيكة"إلكىالمرتبكةالثامنكةبنسككبة)
،واقتصككارالتغطيككةالصككحفيةبواقككعتكككرارينفقككطيشككيبرهمككاٍلفككيالتعككاطيمككعالقضككاياالمهمككة

فياتجاهمعينمثلالمشكالت"الصحية"علىحسابمشكالتمهمةمثل"األمنيكةوالعسككرية"،
خاصةأناألراضيالفلسطينيةمنالمناطقالنشكطةعسككريًاوأمنيكًابحككمالصكراعمكعاالحكتالل

اإلسرائيلي.

%(بواقكككع0.8األخيككرةبنسككبة)وعككنتراجككعالحلككول"الدينيكككة"إلككىالمرتبككةالتاسككعةوهكككي
عككدمجلككب تكككراٍرواحككد،يككذكرمطككرالككزقعضككوالهيةككةالتحريريككةفككيموقككع"فلسككطيناليككوم"أن 
 حلولدينيةيتعلقبفلسفةالموقكعالقكائمعلكىاالهتمامكاتالسياسكية،واالقتصكادية،مشكيرًاإلكىأن 

مشككالتالصككحيةواالقتصكادية،ولككمالمشككالتالتكيتزامنككتمكع"العينككةالزمنيكة"تمحكورتفككيال
نذلككككيتطلكككبحلكككواًلدينيكككةوالتكككيتتوافكككقمكككعالمشككككالتالدينيكككةمثكككلضكككعفالكككوازعالكككديني يككككُ

.(1)واألخالقيوغيرها

 على مستوى كل موقع على انفراد: .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
بنسككبةجككاءت"الحلككولالتقنيككة"كأحككدأنككواعحلككولالمشكككالتالمجتمعيككةبالمرتبككةاألولككى

قبعةذكيةلخدمةذوياإلعاقكةومرضكىتبتكرفتاةمنغزة(تكرارًا،منها"13%(بواقع)24.1)
خككدماألشككخاصذوياإلعاقككةصككيًفاوشككتاًء،والعديككدمككنالفةككات،وهككوحككلتقنككيي(2)"السككرطان

،تلتهككاالحلككول"االجتماعيككة"فككيالمسككتهدفةالسككيمامرضككىالسككرطانوالمصككابينفككيالحككروب

 

(.20مايو2021الزق،قابله،محمدالسيقلي،مقابلةشخصية)(1)
تاةمنغزةتبتكر"قبعةذكية"لخدمةذوياإلعاقةومرضىالسرطان")موقعإلكتروني(.(فلسطيناليوم،"ف2)
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قبورالفقراء..مبادرةإنسانيةمنإحدى(تكرارًامثل"12%(بواقع)22.2المرتبةالثانيةبنسبة)
،وهوحلاجتماعييقومعلىالتضامناالجتماعي.(1)"العائالتالغزية

(10%(بواقكككع)18.5جكككاءتالحلكككول"التعليميكككةوالثقافيكككة"فكككيالمرتبكككةالثالثكككةبنسكككبة)
،وهكوفريكقيهكدف(2)"بكالعلموالتوعيكة(فيكروةكورونكا)يث..شكبابيواجكهفريقغتكراراتمثل"

.منفيروةكوروناللوقايةتوعويةلتقديمالنصحواإلرشادعبرمطوياتورقية

%(9.3وتساوتفيالمرتبةالرابعةالحلول"الصحيةوالبيةية"والحلول"األخكرى"بنسكبة)
،(3)"ابتكارجهازيبعثاألمللمصابيالحبلالشوكي"(تكراراتوالصحيةوالبيةيةمثل5بواقع)

متحكككفالقكككرارة..تكككراثأصكككيلوحضكككاراتمختلفكككةيوثقهكككاشكككباٌنتقريكككرفيمكككاجكككاءتأخكككرىمثكككل"
جمعالقطعاألثريةوالفنيةالقديمةمنالعكائالتالفلسكطينية،وهوحلإبداعييهدفل،(4)"غزِّيون

بجهككككودشككككبابيةنشككككاؤهوبقطككككاعغككككزةيككككتمإوضكككعهافككككيالمتحككككفليكككككونأولمتحككككففككككيجنكككو
 .وبرمكانياتبسيطة،لتوثيقالتاريخوالهويةالفلسطينيةوالحضارات

(تكككككرارات4%(بواقككككع)7.4وجككككاءفككككيالمرتبككككةالخامسككككةالحلككككولاالقتصككككاديةبنسككككبة)
،ويهكككدفالمشكككروع(5)"نتكككاجيالسكككتزراعالسكككمكفكككيغكككزةإتكككدريبياألقفكككاصالبحريكككة"..مشكككروع"
وبالتكاليسيسككاهمفكيانخفككاضأسككعاراألسكماكفككياألسككواقسككماك،كبكرمككناألأكميككاتتكاجإلن

 .فرادالمجتمعألتكونفيمتناولجميع

%(3.7تسكككاوتفكككيالمرتبكككةالسادسكككةالحلكككول"السياسكككية"و"العسككككريةواألمنيكككة"بنسكككبة)
قاومككةبالككدموالمبككادراتجبككلالعرمككة...المبواقككعتكككرارينفقككط،ومثككلالحلككولالسياسككيةتقريككر"

صواريخسراياالقدة:تطكورنكوعييضكعقكادةاالحكتالل،بينماعسكريةوأمنيةمثل"(6)"التنموية
دقيقكةمكنناحيكةالتفجيكروالتكدميريوضكحأنسكراياالقكدةتمتلككأسكلحة،وهوحكل(7)"فيمأزق

لحلككولالممكنككةفككيسككياقوهككوأحككداوالمككدى،يصككلمككداهاإلككىمككابعككدمدينككة"نتانيككا"المحتلككة،
الصراعمعاالحتالل.

 

 (الزق،"قبورالفقراء..مبادرةإنسانيةمنإحدىالعائالتالغزية")موقعفلسطيناليومإلكتروني(.1)

 كتروني(.(فلسطيناليوم،فريقغيث..شبابيواجه)فيروةكورونا(بالعلموالتوعية".)موقعإل2)

 ،ابتكارجهازيبعثاألمللمصابيالحبلالشوكي.)موقعإلكتروني(.المرجعالسابق(3)

،"تقريرمتحفالقرارة..تراثأصيلوحضاراتمختلفةيوثقهاشباٌنغزِّيون".نفسه(المرجع4)
.موقعإلكتروني(")نتاجيالستزراعالسمكفيغزةإ،"األقفاصالبحرية"..مشروعتدريبيالمرجعنفسه(5)
)موقعإلكتروني(قاومةبالدموالمبادراتالتنموية،جبلالعرمة...المالمرجعنفسه(6)
)موقعإلكتروني(،"صواريخسراياالقدة:تطورنوعييضعقادةاالحتاللفيمأزق".المرجعنفسه(7)
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%(بواقعتككراٍرواحكدوهكوتقريكر1.9وجاءفيالمرتبةالسابعةالحلول"الدينية"بنسبة)
،إذرككككز(1)"فكككيغكككزة:بيكككتالعكككزاءليكككومواحكككدوبكككدونتمكككرفريكككدلموقكككع"فلسكككطيناليكككوم"بعنكككوان"

يةعلىأهاليالمتوفى،مستحضكرًاكاتكبالتقريكرالتقريرعلىالحل"الديني"لمشكلةاألعباءالمال
النصالديني،إلقناعالناةبالحل.

 موقع صفا: 2.2
حظيككتالحلككولالتقنيككةكرحككدىأنككواعحلككولالمشكككالتالمجتمعيككةعلككىالمرتبككةاألولككى

كيفأصبحالذكاءاالصطناعيأداةرئيسيةلمواجهة(تكراراتمثل"8%(بواقع)20.5بنسبة)
البرمجيكةالتطبيقكاتو،وهوتقريريسلطالضوءعلىنجكاحالعديكدمكنالتقنيكات(2)"ناجائحةكورو

للمصابينبفيروةكورونا.مثلمراقبةالنشاطوالدوائراالجتماعية
%(17.9وتساوتالحلول"االجتماعيكة"و"الصكحيةوالبيةيكة"فكيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة)
األخيكككككك..مبككككادرةشكككككبابيةإلغاثكككككةفقكككككراء"(تككككككرارات،فكككككك"االجتماعية"مثككككل7بواقككككع) ككككككنعونكككككً
،إذيحككثالحككلعلككىالتضككامنوالتكافككلاالجتمككاعي،والحلككول"الصككحيةوالبيةيككة"مثككل(3)"القككدة

،إذيراعكيذلككالفريكق(4)"فريقنسويبخانيكونسلتجهيكزالوصكفاتالرمضكانية..السكالمةأوالً"
.تدابيرالسالمةحفاظًاعلىالصحةالعامة

(6%(بواقككككع)15.4وجككككاءتالحلككككول"التعليميككككةوالثقافيككككة"فككككيالمرتبككككةالثالثككككةبنسككككبة)
"،وجككاءطلبكةجكامعيونينفككذونحملكةللتعريككفبمخكاطركورونكافككيالقطكاعتككراراتمثكلتقريككر"

(تككككرارات،مثكككل"إطكككالق5%(بواقكككع)12.8فكككيالمرتبكككةالرابعكككةالحلكككول"االقتصكككادية"بنسكككبة)
،وتسكككاوتفكككي(5)الضكككفة"جنكككوبالتوظيكككففكككرصلتعزيكككزالعكككيشسكككبلتحسكككينرةمبكككادمشكككروع

(تككرارات،فمثكل3%(بواقكع)7.7المرتبةالخامسةالحلول"السياسية"والحلكول"األخكرى"بنسكبة)
وهكيعبكارة(6)حكلقضكيةاألسكرى"الفصائلتشددعلىمبادرةالسكنوارلالحلول"السياسية"تقرير"

تهدفلمقايضةاالحتاللاإلفراجعناألسرىمقابلاإلفصكاحعكنمعلومكاتعنمبادرةسياسية
خكانيكونس..تتعلقباألسرىاإلسرائيليينالذينتحتجزهمالمقاومة،أما"أخكرى"فمثكلفهكيمثكل"

 

 كتروني()موقعإل.،فيغزة:بيتالعزاءليومواحدوبدونتمرفلسطيناليوم(1)

(صفا،كيفأصبحالذكاءاالصطناعيأداةرئيسيةلمواجهةجائحةكورونا)موقعإلكتروني(.2)
 )موقعإلكتروني(.كنعوًناألخيك..مبادرةشبابيةإلغاثةفقراءالقدة.،المرجعالسابق(3)

 موقعصفااإللكتروني(.(الشاعر،"فريقنسويبخانيونسلتجهيزالوصفاتالرمضانية..السالمةأواًل")4)

(صفا،إطالقمشروعمبادرةتحسينسبلالعيشلتعزيزفرصالتوظيفجنوبالضفة"،)موقعإلكتروني(.5)
)موقعإلكتروني(.،الفصائلتشددعلىمبادرةالسنوارلحلقضيةاألسرى.المرجعالسابق(6)
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،إذإنهكككاحلكككولإبداعيكككةللحفكككاظعلكككىاللقكككىوالقطكككع(1)"زوجكككانيعيكككدانالحيكككاةلقطكككٍعأثريكككةتالفكككة
لمتحَ الحلولالعسكريةواألمنيةوالدينيةبأيتكرار.األثرية،فيحين

 موقع وطن لألنباء: 2.3
تسككاوتالحلككول"االجتماعيككة"و"االقتصككادية"كرحككدىأنككواعحلككولالمشكككالتالمجتمعيككة

بقعكة(تككرارات،فمثكلالحلكول"االجتماعيكة"تقريكر"7%(بواقع)20.6فيالمرتبةاألولىبنسبة)
وهوحليتعلقبالتكافلوالتضامن(2)"فيبيوتهملخدماتللمرضىمجاناًأمل..أطباءيقدمونا

االجتمككاعي،ويهككدفلتعزيككزالمسككؤوليةالمجتمعيككةبككينشككرائحالمجتمككع،أمككاالحلككولاالقتصككادية
،إذإنتوزيكعتلككالمبكالغ(3)"غذائيةللفقكراءبتككاليفزواجكهفيغزة..عريسيوزعطروداًفمثل"

طكككروديخفكككفمكككنوطكككأةاألوضكككاعاالقتصكككاديةالسكككيةةعنكككدالفةكككاتالهشكككةالماليكككةعلكككىشككككل
اقتصاديًا،خاصةإذماتمتعميمالنموذجالسابق.

(تكككراراتمثكككل6%(بواقكككع)17.6وجككاءتالحلككولاألخكككرىفككيالمرتبكككةالثانيككةبنسككبة)
،(4)"رياضة"التأملمدرِّبةمناألردنتدعومتابعيهالعيشمغامرةالولوجإلىالذاتمنخالل"و

غكككزي(تككككراراتمثكككل"5%(بواقكككع)14.7ثكككمجكككاءتالحلكككولالتقنيكككةفكككيالمرتبكككةالثالثكككةبنسكككبة)
،إذيمككككنمكككن(5)"!يبتككككربرنامجكككًاللكشكككفعكككنفيكككروةكورونكككا..كبكككديلللفحوصكككاتالمخبريكككة

خاللتلكالبرمجيةالتقنيةالتنبؤباإلصابةبفيروةكورونا.
لتعليميةوالثقافية"والحلول"الصحيةوالبيةية"فيالمرتبةالرابعكةبنسكبةوتساوتالحلول"ا

المعلمككةالخضككريتبككدعفككي(تكككرارات،أمككاالحلككول"التعليميككة"فمثككلتقريككر"4%(بواقككع)11.8)
،والصكحيةوالبيةيكةمثككل(6)"مكنالطلبككةواألهكاليفكيغكزةكبيكراًالتعلكيماإللكترونكيوتلقكىتشكجيعاً

،فيمككككاجككككاءتالحلككككول(7)"ركككككتتطبيككككقفلسككككطينييخفككككفأثككككرالنفايككككاتعلككككىالبيةككككةجككككرينما"

 

 (.موقعإلكترونيتالفة")الشاعر،"خانيونس..زوجانيعيدانالحياةلقطٍعأثرية(1)

(.موقعإلكترونيفيبيوتهم)(جردات،بقعةأمل..أطباءيقدمونالخدماتللمرضىمجانا2ً)
 (.موقعإلكتروني(عاشور،فيغزة..عريسيوزعطرودًاغذائيةللفقراءبتكاليفزواجه)3)

موقعإلىالذاتمنخاللرياضة"التأمل)(عطاهللا،ومدرِّبةمناألردنتدعومتابعيهالعيشمغامرةالولوج4)
.(إلكتروني

(الشنباري،غزييبتكربرنامجًاللكشفعنفيروةكورونا..كبديلللفحوصاتالمخبرية)موقعإلكتروني(.5)
التعليماإللكترونيوتلقىتشجيعا6ً) في تبدع الخضري المعلمة الطلبةواألهاليفيغزةكبيراً(عاشور، من

باء(.)وطنلألن
 .(كيلة،"جرينماركت"تطبيقفلسطينييخففأثرالنفاياتعلىالبيةة)موقعوطنلألنباء(7)
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%(بواقككعتكككراٍرواحككدومثككالذلكككهككوتقريككر"قككرار2.9"السياسككية"فككيالمرتبككةالخامسككةبنسككبة)
محرمكككككككةعلكككككككىاألسكككككككواقوالمشكككككككروباتاإلسكككككككرائيليةهالخضكككككككاروالعصكككككككائروالفواككككككككحككككككككومي..
َ الحلول"العسكريةواألمنية"و"الدينية"بأيتكرار.،فيحينلمتح(1)الفلسطينية

 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

اتفككقموقككع"فلسككطيناليككوم"و"موقككعصككفا"فككيالحلككولالتقنيككةحيككثجككاءتفككيالمرتبككة
ياألولككى،واألمككرهنككاارتككبطبارتفككاعالمشكككالت"الصككحيةوالبيةيككة"المتعلقككةبجائحككةكورونككا،التكك

تطلبتحلواًلتقنيةلمواجهةالفيروة.
كما،واتفقموقع"فلسطيناليوم"و"صفا"فيالحلكولاالجتماعيكة؛إذجكاءتفكيالمرتبكة
الثانية،فيمااختلفموقع"وطنلألنباء"فجاءت"الحلولاالجتماعية"فيالمرتبةاألولى،ويرجع

فشككيفيككروةكورونككافككيالمحافظككاتالباحككثاألمككرلتككدهوراألوضككاعاالقتصككاديةعلككىواقككعت
الفلسطينية،وهوماتطلبحلواًلاجتماعيةمثل:التضامن،ومساعدةالغيروهكذا.

واتفقموقع"فلسطيناليوم"وموقع"صفا"فيالحلولالتعليميةوالثقافيةحيثجاءتفكي
ةوالثقافيكككةفكككيالمرتبكككةالثالثكككة،فيمكككااختلكككفموقكككع"وطكككنلألنبكككاء"حيكككثجكككاءتالحلكككولالتعليميككك

المرتبةالرابعةمنأصلتسعة.
ويرىالباحثأنتقدمالمواقعالثالثةفيالحلولالتعليميةوالثقافيةيتعلقبالتأثيراتالتي
لحقتالمنظومةالتعليميكةبسكببجائحكةكورونكا،ومحاولكةإيجكادحلكوللهكا،ومسكاهمةكثيكرمكن

جهةفيروةكورونا.المواطنينفيمبادراتتوعويةوتثقيفيةلموا
ويعتقدالباحثفيضوءالنتائجالسابقةأنهناكارتباطًاكبيكرًابكينالمشككالتوحلولهكا،
معاإلشارةإلىأنالمشكالتقدتكونمنفةةوالحلولمكنفةكةأخكرى،فمكثاًلالمشككلة"الصكحية

 ماعيًا.والبيةية"قديكونحلهاتقنيًا،والمشكلة"االقتصادية"قديكونحلهااجت

 : الوظائو التي تلديها موضوعات صحافة الحلول :خامساً 
التكككيتؤديهكككاموضكككوعاتصكككحافة(تككككراراتونسكككبالوظكككائف3.5يوضكككحجكككدولرقكككم)

،وذلكعلىالنحواآلتي:الحلول


 

األسواق1) على محرمة اإلسرائيلية والمشروبات والفواكه والعصائر الخضار حكومي.. قرار لألنباء، (وطن
 الفلسطينية)موقعإلكتروني(.
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 التي تلديها موضوعات صحافة الحلول الوظائويوض   :(3.5جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  الوظائو 
%   %   %   %   

حلالمشكلةتقديم 50 64.1 32 43.8 28 52.8 110 53.9
تنميةالمعارفتعزيزالثقافة 11 14.1 12 16.4 9 17.0 32 15.7
اإليجابيةجوإشاعة 6 7.7 12 16.4 8 15.1 26 12.7
تنميةالمسؤوليةالمجتمعية 7 9.0 12 16.4 3 5.7 22 10.8
الخللأوجهكشف 4 5.1 5 7.0 5 9.4 12 6.9
0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 المساءلة

 (1)المجموع 78 100.0  71 100.0 53 100.0 202 100.0

 يتبين من دراسة نتائج الجدول السابق ما لأتي: 

 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1
(110اقككككع)%(بو53.9حككككازتوظيفككككة"حككككلالمشكككككلة"علككككىالمرتبككككةاألولككككىبنسككككبة)

(تككرارًا،ثكم"إشكاعة32%(بواقكع)15.7تكرارات،تاله"تعزيزالثقافة"فيالمرتبةالثانيكةبنسكبة)
(تكرارًا،وجاءفيالمرتبةالرابعة"تنمية26%(بواقع)12.7اإليجابية"فيالمرتبةالثالثةبنسبة)

المرتبككةالخامسككةجككاءكشككف(تكككرارًا،وفككي22%(بواقككع)10.8المسككؤوليةالمجتمعيككة"بنسككبة)
(تكرارًا،فيحينلمتحَ "المساءلة"بأيتكرارات.12%(،بواقع)6.9الخللبنسبة)

Powers & Curryاتفقككككتوظيفككككة"حككككلالمشكككككلة"فككككيالمرتبككككةاألولككككىمككككعدراسككككة
،ويبككدواألمككرمنطقيككًامككنوجهككةنظككرالباحككث؛كككون"حككلالمشكككلة"إحككدىأهككموظككائف(2)(2019)
وقابليتهكاتقكدمموضكوعاتهاحلكواًلواضكحةأثبتكتنجاعتهكا،حدداتصحافةالحلولالتكيتشكترطأنوم

.(3)ومندونتوافرهذهالوظيفةقداليصلحأننطلقعليهامادةصحافةحلول،للتطبيق

 

نظرًاألنبعضالموضوعاتلهاأكثرمنوظيفة.؛عددالتكراراتعنعددالموضوعاتزاد(1)
(2)Power & Curry, No Quick Fix: How Journalists Assess The Impact And Define 

The Boundaries Of Solutions Journalism. (P 2237) 

 (.2020ديسمبر21(بطراوي،قابله،محمدالسيقلي)3)



 

117 

ويكككرىالباحكككثفكككيمجكككيءوظيفكككة"تعزيكككزالثقافكككة"فكككيالمرتبكككةالثانيكككةأمكككرًايتناسكككبمكككع
فصككحافةالحلككولالتككيمككنبككينأهككدافهاووظائفهككاتعزيككزالثقافككةالمجتمعيككةنحككومعككاييرووظككائ

(التكيجكاءفكيواحكدةمكن2014)Curry&Hammondsدراسكةالمشكالت،وهكومكاتؤككده
زيككادةمعرفككةالجمهككوريككؤديإلككىقككراءةالموضككوعاتالمعتمككدةعلككىصككحافةالحلككولنتائجهككاأن

.(1)بهذهالموضوعات

وظيفككة"تعزيكككزالثقافككة"جككاءتفككيالمرتبكككةالثانيككةلكككون"المشككككالتويعتقككدال باحككثأن 
الصككحيةوالبيةيككة"كانكككتغامضككةبعكككضالشككيء؛مثكككلأزمككةفيكككروةكورونككاالصكككحية،وهككومكككا

،أكثكرممكالكوتجكاهالمشككالتوالحلكولالمقترحكةوتنويرالرأيالعام،تعزيزالثقافةالعامةتطلب
 هامعلومةلدىالقارا.كانتالمشكالتوحلول

وجاءتفةة"إشكاعةاإليجابيكة"فكيالمرتبكةالثالثكةككونمكوادصكحافةالحلكولترككزعلكى
محدداتعلمالنفساإليجابي،إذيطلقعليها"الصحافةاإليجابية"؛لكونهكاترككزعلكىالحكلوال

تلكالوظيفةتخبكر؛فكانتالموادالتياحتوتعلى(2)تكتفيباستعراضالمشاكلبشكلهاالمجرد
هناكحاًلواقعيًالمشككالتمجتمعيكةيعكانونمنهكا،والناة تلككالحلكولأبأن  ثبتكتنجاعتهكا،أن 

،ويتالقكىذلككمكعنتكائجكثيكرمكنالدراسكاتيساهمفينشراإليجابيةداخلالمجتمعاتوهوما
e & SobelMcintyrدراسكة،Manzanares & Others(2018)(3)دراسكةالسكابقة،منهكا

،ويككرىالباحككثانهنككاكمشكككالتتطلبككتوضككعMcintyre(5) (2015)دراسكة،و(4)(2017)
حلوٍلمعاستخدام"إشاعةاإليجابية"فيظلاإلحباطالعامتجاهبعضالمشكالت.

ويرىالباحثأنمجيءفةة"تنميةالمسؤوليةاالجتماعية"فيالمرتبةالرابعةيعززفككرة
القائمباالتصال،عندسواء"المسؤوليةالمجتمعية"تعزيزتؤديدورًامهمًافيأنصحافةالحلول

 

(1)Curry, & Hammonds, The Power Of Solutions Journalism . (P 2) 

(2) Green, The Express Guide To Constructive Journalism. (Website). 
(3)Manzanares, And Others, Solutions In The Shadows: The Effects Of Photo And 

Text Congruency In Solutions Journalism News Stories, (P11 - 12). 

(4)Mcintyre & Sobel, Reconstructing Rwanda: How Rwandan Reporters Use 

Constructive Journalism To Promote Peace. (P17). 
(5)Macintyre, Structural Journalism: Effects Of Positive Emotions And Solution 

Information In News Stories. Phd Thesis Dissertation.(P79) 
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&Mcintyreدراسككة،وفككقمككاجككاءفككيشككراكهمفككيالحلككولإأوعنككدأفككرادالمجتمككعمككنخككالل
Sobel(2017)(1). 

وأرجككعالباحككثةيككابوظيفككة"المسككاءلة"،إلككىالتحقيقككاتالصككحفيةعككنأشكككالالمكككواد
سككتخدمةفككيموضككوعاتصككحافةالحلككولوهككومككاسيتضككحالحقككًا،وتعككدالتحقيقككاتالصككحفيةالم

مككنأبككرزاألشكككالالتككيُتَفعككُلوظيفككة"المسككاءلة"،كككذلكفككرنحضككورأوةيككابوظيفككةالمسككاءلة
مرتبطارتباطًاوثيقًافيمؤشرالحريةفيأيبلدمنالبلدان.
هميتهكا؛كونهكاتضكعالمسكؤولينعنكدولمتحَ وظيفة"المساءلة"علكىأيتككراراترغكمأ

تكؤديالحلكولالتيكشكفتأنصكحافةCiftci(2019) دراسةحدودمسؤولياتهم،وهوماتؤكده
والمشككككككككاركةالسياسككككككككيةلككككككككدى"المسككككككككاءلة"الديموقراطيككككككككةوالشككككككككفافيةومهمككككككككًافككككككككيتحقيككككككككقدوراً

.(2)الصوماليين

 على مستوى كل موقع على انفراد: .2

 اليوم: موقع فلسطين 2.1
(تككرارًامثكلتقريكر50%(بواقكع)64.1حظيحلالمشكلةعلىالمرتبةاألولكىبنسكبة)

،(3)"""الجائحةأماالختراع"..مهندسونفلسطينيونيتمكنونمكنابتككاِرنظكامعكزلصكحيمتنقكل
فريككق(تكككرارًاومككنأمثلتهككا"11%(بواقككع)14.1تككالهتعزيككزالثقافككةفككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)

المجتمعيككةفكككيالمسككؤولية،ثككمتنميككة(4)"..شككبابيواجككه"فيككروةكورونككا"بككالعلموالتوعيككةغيككث
لمواجهككةكورونككا..شككركةفككيغككزة(تكككراراتومككنأمثلتهككا"7%(بواقككع)9المرتبككةالثالثككةبنسككبة)

.(5)"تطلقمبادرةلدعمالتعليمعنبعد
(تككككراراتمثكككل6%(بواقكككع)7.7وجكككاءفكككيالمرتبكككةالرابعكككة"اشكككاعةاإليجابيكككة"بنسكككبة)

،وفكيالمرتبككةالخامسكةجككاء(6)"بكاصالككدفا..وجبكاتطعككامتجلكبالسككعادةلقلكوبالفقككراء"تقريكر
مبكادراتشخصكيةلمكوظفيغككزة(تككراراتمنهككاتقريكر"4%(،بواقكع)5.1"كشكفالخلكل"بنسكبة)

 

(1)Mcintyre, & Sobel, M. Motivating News Audiences: Shock Them Or Provide 

Them With Solutions. (P39). 

(2)Ciftci, The Application Of Solutions Journalism: Strategic Communications And 

Public Affairs Group In Somalia. (P8). 

نونمنابتكاِرنظامعزلصحيمتنقل")موقعإلكتروني(.(فلسطيناليوم،"مهندسونفلسطينيونيتمك3)
)موقعإلكتروني(.،"فريقغيث..شبابيواجه"فيروةكورونا"بالعلموالتوعية"،المرجعالسابق(4)
 )موقعإلكتروني(.،"لمواجهةكورونا..شركةفيغزةتطلقمبادرةلدعمالتعليمعنبعدنفسهالمرجع(5)

 )موقعإلكتروني(.،باصالدفا..وجباتطعامتجلبالسعادةلقلوبالفقراء.،المرجعنفسه(6)
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علكىأيتككرار،مكعاإلشكارة،فكيحكينلكمتحكَ "المسكاءلة"(1)؟"ُتعريأزمكاتهم..فمكنالمسكؤول..
هنككاكمككوادًاحصككلتعلككىأكثككرمككنوظيفككةمثككل "ضككفيرةشككعر..تحككاربالسككرطانفككيإلككىأن 

؛إذضككككمتتلكككككالمككككادةوظيفككككة"حككككلالمشكككككلة"،ووظيفككككة"إشككككاعةاإليجابيككككة"فككككي(2)"فلسككككطين!
المجتمع.

 موقع صفا: 2.2
فككي(تكككرارًامثككل"32%(بواقككع)43.8حظككيحككلالمشكككلةعلككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

،وتساوتفةةتعزيزالثقافةوفةكة"إشكاعة(3)"جنين..شركةتنتجغرفةتعقيمآليةلمجابهةكورونا
(12%(بواقككع)16.4اإليجابيككة"وفةككةتنميككة"المسككؤوليةاالجتماعيككة"فككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)

نفذونحملةللتعريفبمخاطركورونكاطلبةجامعيونيتكرارًا،ومثلوظيفة"تعزيزالثقافة"تقرير"
األخيكك"..مبكادرةشكبابيةإلغاثكة"،ووظيفة"إشاعةاإليجابية"مثلتقرير(4)"فيالقطاع ككنعونكً
العونكةتتجلككىبمبكادراتطوعيككة،أمكاوظيفككة"تنميكةالمسككؤولية"المجتمعيكةفمثككل"(5)"فقكراءالقككدة

(تككراراتمثكل4%(بواقكع)7كشكفالخلكلبنسكبة)،وجاءفيالمرتبةالثالثكة(6)"لمواجهةكورونا
،فكيحكينلكم(7)"التعليمفيزمنكورونا..محاوالتلردمالفجوةبينالنظاميواإللكترونكي"تقرير

هنكاكمكوادًاحصكلتعلكىأكثكرمكنوظيفكة تحَ المساءلةعلىأيتكرارات،معاإلشارةإلكىأن 
كورونككا"الككذيأدىوظيفككة"حككلالمشكككلة"،لمواجهككةطوعيككةبمبككادراتتتجلككىمثككلتقريككر"العونككة

و"تنميةالمسؤوليةاالجتماعية"،و"إشاعةاإليجابية".

 لألنباء: موقع وطن 2.3
(تكككرارًامثككل28%(بواقككع)52.8حصككلت"حككلالمشكككلة"علككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

،تكاله"تعزيكز(8)"!غزييبتكربرنامجًاللكشفعنفيروةكورونا..كبديلللفحوصاتالمخبرية"
المعلمككككة(تكككككراراتومككككنأمثلتهككككاتقريككككر"9%(بواقككككع)17الثقافككككة"فككككيالمرتبككككةالثانيككككةبنسككككبة)

 

 )موقعإلكتروني(.،مبادراتشخصيةلموظفيغزةُتعريأزماتهم..فمنالمسؤول..؟".فلسطيناليوم(1)

 (.)موقعإلكتروني(.(السيقلي،"ضفيرةشعر..تحاربالسرطانفيفلسطين!")2)

 شركةتنتجغرفةتعقيمآليةلمجابهةكورونا)موقعإلكتروني(.(صفا،"فيجنين..3)

(.)موقعإلكتروني(.)القطاع،في"كورونا"بمخاطرللتعريفحملةينفذونجامعيونطلبةالشاعر،(4)
(صفا،"كنعوًناألخيك"..مبادرةشبابيةإلغاثةفقراءالقدة")موقعإلكتروني(.5)
)موقعإلكتروني(.تتجلىبمبادراتطوعيةلمواجهةكورونا".(المرجعالسابق،"العونة6)
 )موقعإلكتروني(.(المرجعنفسه،"التعليمفيزمنكورونا..محاوالتلردمالفجوةبينالنظاميواإللكتروني".7)

.لكتروني(إ)موقع!(الشنباري،غزييبتكربرنامجًاللكشفعنفيروةكورونا..كبديلللفحوصاتالمخبرية8)
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،ثككم(1)"مكنالطلبكةواألهكاليفكيغكزةكبيكراًالخضكريتبكدعفكيالتعلكيماإللكترونكيوتلقكىتشككجيعاً
إيمككان..راراتمثككلتقريككر"(تككك8%(بواقككع)15.1"إشككاعةاإليجابيككة"فككيالمرتبككةالثالثككةبنسككبة)

.(2)"كفيفةتكسرالعقباتوتبدعفيعملها
مبككادرة(تكككراراتمثككل"5%(بواقككع)9.4وجككاءفككيالمرتبككةالرابعككةكشككفالخلككلبنسككبة)

،وفككيالمرتبككة(3)"نحككننريككدفلسككطينهكككذا..نشككطاءيوزعككونخريطككةفلسككطينكاملككةفككينككابلس
مبكككادرة(تككككراراتمثكككل"3%(،بواقكككع)5.7بنسكككبة)معيكككة"المجتالمسكككؤوليةالخامسكككةجكككاء"تنميكككة

،فيحينلمتحَ (4)"لتجنيدمتطوعينمنطلبةالتخصصاتالطبيةلدعمجهودمواجهةكورونا
هنككاكمككوادًاحصككلتعلككىأكثككرمككنوظيفككةمثككل المسككاءلةعلككىأيتكككرار،مككعاإلشككارةإلككىأن 

،إذضكمتتلكك(5)"وفيبيكوتهمفكيالخليكلمجاناًبقعةأمل..أطباءيقدمونالخدماتللمرضى"
المادةوظيفة"تعزيزالمسؤوليةالمجتمعية"،ووظيفة"إشاعةاإليجابية"فيالمجتمع.

 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

اتفقككتمواقككعالدراسككةالثالثككةفككي"حككلالمشكككلة"حيككثجككاءتفككيالمرتبككةاألولككى،بينمككا
ثقافكككة"فكككيالمرتبكككةالثانيكككة،و"إشكككاعةاإليجابيكككة"فكككيالمرتبكككةالثالثكككة،واتفكككقموقكككعجكككاء"تعزيكككزال

"فلسككطيناليككوم"و"صككفا"فككي"كشككفالخلككل"حيككثجككاءفككيالمرتبككةالخامسككة،فيمككااختلككفموقككع
"وطنلألنباء"حيثجاءكشفالخللفيالمرتبةالرابعة.

قككع"فلسككطيناليككوم"علككىوحصككلتحككلالمشكككلةفككيموضككوعاتصككحافةالحلككولفككيمو
(تككككككرارًا،بينمكككككاكانكككككتالنسكككككبةفكككككيموقكككككعوطكككككن50%(بواقكككككع)64.1المرتبكككككةاألولكككككىبنسكككككبة)

(تكرارًا.23%(،بواقع)43.8(تكرارًا،وفيموقعصفابنسبة)28%(بواقع)52.8)

ويعتقككدالباحككثأناتفككاقمواقككعالدراسككةالثالثككةعلككىوظيفككة"حككلالمشكككلة"التككيجككاءت
يالمرتبككةاألولككى،يحككاكيمنطككقوفلسككفةصككحافةالحلككولالتككيتهككدففككيالدرجككةاألولككىلحككلفكك

 

منالطلبةواألهاليفيغزة"كبيراً(عاشور،"المعلمةالخضريتبدعفيالتعليماإللكترونيوتلقىتشجيعا1ً)
 )موقعإلكتروني(.

إلكتروني(.قباتوتبدعفيعملها".)موقع(شاهين،"إيمان..كفيفةتكسرالع2)
خريطةفلسطينكاملةفينابلس)موقع(وطنلألنباء،"مبادرةنحننريدفلسطينهكذا"..نشطاءيوزعون3)

إلكتروني(.
مبادرةلتجنيدمتطوعينمنطلبةالتخصصاتالطبيةلدعمجهودمواجهةكورونا)موقعالمرجعالسابق،(4)

 .إلكتروني(

(.إلكترونيوفيبيوتهمفيالخليل)موقع(جرادات،"بقعةأمل..أطباءيقدمونالخدماتللمرضىمجانا5ً)
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التكيتشكيرPowers & Curry(2019)المشككالت،وهكويطكابقتمامكًامكاذهبكتإليكهدراسكة
حكككلالمشككككالتلفكككيالمضكككماراألولفكككيواحكككدةمكككننتائجهكككاإلكككىأنصكككحافةالحلكككولتهكككدف

.(1)المجتمعية
يفككة"حككلالمشكككلة"إحككدىأهككمالوظككائفالتككيتؤديهككاصككحافةالحلككول؛كونهككاوتعتبككروظ

واضككحةثبككت،مككنخككاللتقككديمحلككول"المشكككالتالمجتمعيككة"فككيحككلالفاعلككةلمسككاهمةتهككدفل
ومككندونتككوافرهككذهالوظيفككةقككداليصككلحأننطلككقعليهككامككادة،وقابليتهككاللتطبيككقنجاعتهككا،

.(2)صحافةحلول

(تكككككرارًا،32%(بواقككككع)15.7تعزيككككزالثقافككككة"بالمرتبككككةالثانيككككةبنسككككبة)وحلككككتوظيفككككة"
(تكككككرارًا،وفككككيصككككفاكانككككتالنسككككبة50%(بواقككككع)14.1وجككككاءتفككككيفلسككككطيناليككككومبنسككككبة)

(تكرارات.9%(بواقع)17(تكرارًا،وفيوطنلألنباءبنسبة)12%(بواقع)16.4)

ة"فكككيالمرتبكككةالثانيكككةيتماشكككىمكككعمعكككاييرويؤككككدالباحكككثأنمجكككيءفةكككة"تعزيكككزالثقافككك
ووظككككائفصككككحافةالحلككككولالتككككيمككككنبككككينأهككككدافهاووظائفهككككاتعزيككككزالثقافككككةالمجتمعيككككةنحكككككو

(التيتشكيرفكيواحكدةمكن2014)Curry&Hammondsدراسةالمشكالت،وهوماتؤكده
دةمعرفككةالجمهككورزيككايككؤديإلككىقككراءةالموضككوعاتالمعتمككدةعلككىصككحافةالحلككولنتائجهككاأن

 .(3)بهذهالموضوعاتوشعورهمبالفاعلية

وجككاءتفةككة"إشككاعةاإليجابيككة"فككيالمرتبككةالثالثككةفككيالمواقككعالثالثككة،إذحصككلتفككي
(تكرارات،بينمافكي"صكفا"كانكتأعلكىإذوصكلت6%(بواقع)7.7"فلسطيناليوم"علىنسبة)

ع"وطكنلألنبكاء"كانكتالنسكبةأعلكىمكنالمكوقعين(تكرارًا،وفيموق12%(بواقع)16.4لنسبة)
تكرارات(.8%(بواقع)15.1السابقينإذجاءتبنسبة)

ومجككيءفةككة"إشككاعةاإليجابيككة"بالمرتبككةالثالثككةيرجككعلكككونمككوادصككحافةالحلككولترتكككز
والعلىمحدداتعلمالنفساإليجابي،ويطلقعليهاالصحافةاإليجابيةلكونهاتركزعلىالحل

.(4)تكتفيباستعراضالمشاكلبشكلهاالمجرد


 

(1) Power & Curry, No Quick Fix: How Journalists Assess The Impact And Define 

The Boundaries Of Solutions Journalism. (P13) 

 (.2020ديسمبر21(بطراوي،قابله،محمدالسيقلي)2)

(3)Curry, & Hammonds, The Power Of Solutions Journalism. (P14). 

(4) Green, The Express Guide To Constructive Journalism. (Website). 
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ويكككرىالباحكككثفكككيحصكككولموقكككع"فلسكككطيناليكككوم"و"صكككفا"علكككىالمرتبكككةالخامسكككةفكككي
وظيفة"كشفالخلل"وموقعوطنلألنبكاءفكيالمرتبكةالرابعكةخلكاًلواضكحًا؛لعكدمالتزامهكاالكبيكر

الترهكلالنكاتجعكنفسكاٍدحقيقكيأووأوجكهبالمعاييرالدقيقةلصحافةالحلكول؛ألن"كشكفالخلكل"
أحكدالوظكائفالمهمكةفكيصكحافةالحلكولوالتكيتشكتركفيهكامكعضعفالكرؤىلحكلالمشككالت

.(1)الصحافةاالستقصائية
وكشفتالنتائجأنوظيفة"المساءلة"لمتحصكْلعلكىأيتككراٍرفكيالمواقكعالثالثكةوهكو

افةالحلول،كونوظيفة"المساءلة"تضعالمسؤولينعندمايراهالباحثتغييبًاألهموظائفصح
حل يتحججونالمسؤولينحدودمسؤولياتهم،السيماأنغالبية بأن  مشكلٍةماصعبللغاية،وأن 

منخاللاستعراضحكٍلواقعكٍيوهوماجاءتصحافةالحلوللتنفيهمكانياتهم،إأكبرمنهاحل
 .(2)أثبتنجاعته

 الحل في موضوعات صحافة الحلول:مصادر  سادسًا:
،فيموضوعاتصحافةالحلكول(تكراراتونسبمصادرالحل3.6يوضحجدولرقم)

وذلكعلىالنحواآلتي:

 في موضوعات صحافة الحلول مصادر الحليوض   :(3.6جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  مصادر الحل 
%   %   %   %   

مواطنون)عاديون( 28 51.9 14 35.9 17 50.0 59 46.5
18.1 23 17.6 مؤسساتأهلية 9 16.7 8 20.5 6
خبراءومختصون 12 22.2 4 10.3 6 17.6 22 17.3
رسميةمصادر 4 7.4 11 28.2 5 14.7 20 15.7
أكاديميون 1 1.9 2 5.1 0 0.0 3 2.4
0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى

 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 

 (.2020ديسمبر21بطراوي،قابله،محمدالسيقلي)(1)

 المرجعالسابق.(2)
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 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1

%(46.5حكككازتفةكككة"المواطنكككون"كرحكككدىمصكككادرالحكككلعلكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)
علكى"اطنكونالمو"إذاحصلتفةة(2019(تكرارًا،وهوالترتيبذاتهفيدراسةأنور)59بواقع)

،مكايعنكيتقكدم"المواطنكون"علكىغيكرهممكنالمصكادرفكيتكرارا61ًبواقع%(95.3)مانسبته
طرحالحلول.

ويعتقككدالباحككثأنثمككةعوامككلموضككوعيةلتقككدم"المواطنككون"فككيالحككلعككنغيككرهممككن
طروحكة؛المصادر،أولها:ضعفالحواضنوالمؤسسكاتاألهليكةالتكيتتبنكىأفككارهموالحلكولالم

فيضككطر"المككواطن"إلنجككازالحككلبصككفتهالشخصككية،ثانيهككا:وجككودتقصككيرمككنقبككلالمصككادر
الرسميةفيوضعالحلولالناجعة،وثالثًا:رةبة"المواطن"بكأنينسكبالحكلالكذييقدمكهلمشككلة
همككاإلككىنفسككه؛بعيككدًاعككنأيجهككةقككدتنسككبهلككذاتها،رابعككًا:استشككعارالمككواطنبالمسككؤوليةتجككا

مجتمعه؛كونهالمتضرراألولمنالمشاكلالحاصلة.

(تككككرارًا،23%(بواقكككع)18.1وجكككاءتالمؤسسكككاتاألهليكككةفكككيالمرتبكككةالثانيكككةبنسكككبة)
،المنظمكككاتاألهليكككةالفلسكككطينيةويعتقكككدالباحكككثأنمجيةهكككافكككيتلككككالمرتبكككة،يكككدللعلكككىفعاليكككة

هنككككاكالفعككككالفككككيوضكككِعحلككككوٍلللمشكككككالتالمجتمعيكككةاودورهككك المختلفككككة،مككككعاإلشكككارةإلككككىأن 
مؤسساتتختصفيرصدالمشكالت،وتقديِمحلوٍللها،غيرأنهافيغالبيةاألمرتتمحورفي
القضايااإلنسكانيةواالقتصكادية،وتبتعكدتمكامالبعكدعكنالمشككالتالسياسكيةواألمنيكةوالعسككرية،

يتعلقبرصدقضايامحددة.كونغالبيةتلكالمؤسساتتتلقىتموياًلمشروطًا؛

(تكككرارًا،22%(بواقككع)17.3وحظككي"الخبككراءوالمختصككون"فككيالمرتبككةالثالثككةبنسككبة)
بفكككككارٍقكبيكككككر؛إذجكككككاء"الخبكككككراءوالمختصكككككون"بنسكككككبة(1)(2019وتختلكككككفمكككككعدراسكككككةأنكككككور)

ظكرائهم%(،مايدللانخراطالخبراءوالمختصينأكثرفيحلالمشكالتاالجتماعيكةمكنن1.6)
فيجمهوريةمصرالعربية.

 

باالتصال1) القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية المواقع في الحلول صحافة محددات أنور، )
(.30ر)صوالجمهو
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ويعكككزوالباحككككثالبككككونالواسكككعفككككينسككككبة"الخبكككراء"بككككينالدراسككككةالحاليكككةودراسككككةأنككككور
،إلكىارتفككاعمعكدالتالمشكككالتالصككحيةفكيفلسككطين،وهككيمشككالتتتطلككبفككي(1)(2019)

أغلباألحيانتدخلخبراءومختصينفيتلكالمجاالت.
(تكككرارًا،20%(بواقككع)15.7ة"إلككىالمرتبككةالرابعككةبنسككبة)تراجعككت"المصككادرالرسككمي

(تككككرارات،فكككيحكككينلكككمتحكككَ 3%(بواقكككع)2.4"فكككيالمرتبكككةالخامسكككةبنسكككبة)نو"األككككاديميو
مصادرالحلاألخرىعلىأيتكرار.

ويفهممكنالنتيجكةالسكابقةأن"المصكادرالرسكمية"التسكهمفكيتقكديمالحلكولللمشككالت
يكككة،رغكككمتحملهكككاللجكككزءاألكبكككرمكككنالمسكككؤولية،وامتالكهكككاالكثيكككرمكككنمقومكككاتالحكككل،المجتمع

والموارد،والعوامل،والتجاربالمعنيةفيهذاالمجال.
(تكككرارات،3%(بواقكع)2.4وتراجكعدور"األككاديميين"إلكىالمرتبكةقبككلاألخيكرةبنسكبة)

ينمكعبعضكهما،مكايشكيبتراجكعدورهكم،وتقتربنسكبالدراسكت(2)(2019يتفقمعدراسةأنور)
فيتقديمحلولسواءفيفلسطينأومصر،وفقماجاءفينتائجالدراستين.

وأرجعالباحثتراجعدور"األكاديميين"لعدماستثمارالجهاتالرسكميةواألهليكةلكدورهم،
كانيكاتالالزمكةوتبنيأفكارهم،وتفعيلحلولهم،وعدموجودحواضنعلميةوعمليةتوفرلهماإلم

لتفعيلتلكالحلول.

 على مستوى كل موقع على انفراد:  .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1

%(51.9جككاءتفةككة"المواطنككون"كرحكككدىمصككادرالحككلعلكككىالمرتبككةاألولككىبنسكككبة)
شكابغكزِّييبكدعفكيتوعيكةالمكواطنينمكنخطكركورونكابطريقتكه(تكرارًامثلتقرير"28بواقع)

مكككابكككينمجالكككهفكككيالتمكككريضوموهبتكككهفكككيالرسكككموالنحكككتعلكككىيمكككزجالشكككاب،إذ(3)"الخاصكككة!
لتوعيكةالنكاةمكنمخكاطرفيكروةكورونكا،ثكمفكيالمرتبكةالثانيكة"الخبكراءوالمختصكون"الخشب

 

الحلول(1) صحافة محددات باالتصالأنور، القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية المواقع في
(30)صروالجمهو

 (.30)صالسابقالمرجع(2)

)موقع3) الخاصة!" بطريقته كورونا خطر من المواطنين توعية في يبدع غزِّي "شاب اليوم، فلسطين )
 إلكتروني(.
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أثبككتنجاعتككهفككيإيطاليككا..مبككرمج(تكككرارًاومككنأمثلككهذلكككتقريككر"12%(بواقككع)22.2بنسككبة)
وهكوشكابخبيكرومخكتصفكيعلكوم(1)"صاإلصابةبفيكروةكورونكاغزييبتكربرنامًجالتشخي

البرمجياتوالخوارزمياتالمحوسبة.

(تكككرارات9%(بواقككع)16.7حصككلت"المؤسسككاتاألهليككة"علككىالمرتبككةالثالثككةبنسككبة)
،(2)ل"وبناتهالخمكسويعيكدبنكاءمنكزلهمبالكامكاًبرنامجأهلالخيريساعدسبعينيومنأمثلةذلك"

هككوبرنككامجتشككرفعليككهإذاعككةصككوتالقككدة،وفككيالمرتبككةالرابعككةجككاءتالمصككادرالرسككميةو
السككمكالسككتزراعإنتككاجيمشككروع"..البحريككةاألقفككاص"(تكككراراتمثككل4%(بواقككع)7.4بنسككبة)

فكيالمرتبكةالخامسكةن،وتشكرفعليكهوزارةالزراعكةفكيقطكاعغكزة،وجكاءاألككاديميو(3)غكزة"في
صكككككناعةكمامكككككةذكيكككككةيمكنهكككككااكتشكككككاففيكككككروة%(بواقكككككعتككككككراٍرواحكككككدوهكككككي"1.9بنسكككككبة)
،جامعةليسترالبريطانيكةفيعلماء،وأشرفعلىصناعةتلكالكمامةمجموعةمنال(4)"كورونا

فيحينلمتحَ مصادرالحلاألخرىعلىأيتكرار.

 موقع صفا: 2.2
%(بواقككع35.9لككىبنسككبة)حظككي"المواطنككون"كرحككدىمصككادرالحككلعلككىالمرتبككةاألو

،ثكمفكي(5)"أسرةفلسطينيةتستثمرالحجرالمنزليفيصناعةفوانيسرمضان(تكرارًامثل"14)
إطكككالقمشكككروع(تككككراًرامثكككل"11%(بواقكككع)28.2المرتبكككةالثانيكككة"المصكككادرالرسكككمية"بنسكككبة)

بلديةبيتالهياالتكيهكيوالمشروعمنتنفيذ(6)"تجريبيلتركيبعداداتذكيةللمياهشمالغزة
واحدةمنالهيةاتالمحليةالتابعةلوزارةالحكمالمحليفيغزة.

 

اليوم(1) مبرمجفلسطين إيطاليا.. في نجاعته أثبت كورونا.، بفيروة اإلصابة لتشخيص برنامًجا يبتكر
.بالكامل)موقعإلكتروني(

سبعيني"،السابقالمرجع(2) يساعد الخير أهل منزلهماًبرنامج بناء ويعيد الخمس )موقعوبناته بالكامل".
 إلكتروني(.

نتاجيالستزراعالسمكفيغزة".إع(المرجعنفسه،"األقفاصالبحرية"..مشرو3)
(المرجعنفسه،"صناعةكمامةذكيةيمكنهااكتشاففيروةكورونا".4)
.(الشاعر،أسرةفلسطينيةتستثمرالحجرالمنزليفيصناعةفوانيسرمضان)موقعإلكتروني(5)
(مطر،مشروعتجريبيلتركيبعداداتذكيةللمياهشمالغزة)موقعصفااإللكتروني(.6)
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خبكز(تككرارات"8%(بواقكع)20.5وجاءفيالمرتبةالثالثكةالمؤسسكاتاألهليكةبنسكبة)
،والجهةالُمنفذةلتلكالمبادرةالتيتمثل(1)س"خانيونفيإطالقمبادرةللمناطقالمهمشة..وماء

،وفككيالمرتبككةالرابعككةجككاء"الخبككراءجمعيككةإعمككارللتنميككةوالتأهيككلحككاًللكثيككرمككنالنككاةهككي
ممككرآمكن..ابتككاربغككزةلتعقكيماألفككراد"(تككراراتمثكل4%(بواقككع)10.3والمختصكون"بنسكبة)

"فككين،وجككاء"األكككاديميومككنالمهندسككينوالفنيككينفككيغككزةمجموعككةٌ،والككذيدشككنه(2)"واألغذيككة
طلبكةجكامعيونينفكذونحملكةللتعريكف%(بواقعتكرارينفقكطمثكل"5.1المرتبةالخامسةبنسبة)

العشككراتمككنطلبككةكليككةالعلككومالحككلالتوعككويوالتثقيفككينفككذ،و(3)"بمخككاطركورونككافككيالقطككاع
،فيحينلمتحَ مصادرالحلاألخرىعلكىالطبيةالتطبيقيةفيجامعةاألزهرفيقطاعغزة

تكرار.أي

 موقع وطن لألنباء: 2.3
%(بواقكككع50حظكككي"المواطنكككون"كرحكككدىمصكككادرالحكككلعلكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)

عائلككةالعويككويتبككادرلتعقككيمالمركبككاتفككيمدينككةالخليككلللوقايككةمككنفيككروة(تكككراًرامثككل"17)
انيككككةبنسككككبة،وتسككككاوت"المؤسسككككاتاألهليككككة"و"الخبككككراءوالمختصككككون"فككككيالمرتبككككةالث(4)"كورونككككا

(تككككرارات؛فمكككثاًلالحلكككولالتكككيكانكككتمصكككدرها"المؤسسكككاتاألهليكككة"مثكككل6%(بواقكككع)17.6)
الحاضكككنة،إذنفكككذتهامؤسسكككة(5)ة"هكككاكثونالمكككرأة..مسكككابقةللريكككاديينوأصكككحابالعقكككولالمبتككككر"

ء(،أمككككككاالمثككككككالعلككككككىفةككككككة"الخبككككككراالفلسككككككطينيةلتكنولوجيككككككاالمعلومككككككاتواالتصككككككاالت)بيكتككككككي
.(6)"مهندةمزارعيطلقأولمشروعلألكواخالحديثةفيفلسطينوالمختصون"فهوتقرير"

(تككراراتمثكل5%(بواقكع)14.7وجاءتفيالمرتبةالثالثة"المصادرالرسمية"بنسبة)
؛الكذيأطلقتكهمحافظكةسكلفيت،فكي(7)"إطالقالعناقيكدالصكناعيةالزراعيكةالعمرانيكةفكيسكلفيت"

 ح "األكاديميون"ومصادرالحل"األخرى"علىأيتكرار.حينلمي

 

 مبادرةللمناطقالمهمشةفيخانيونس،)موقعإلكتروني(.(صفا،خبزوماء..إطالق1)

ممرآمن..ابتكاربغزةلتعقيماألفرادواألغذية")موقعإلكتروني(."(مطر،2)
(الشاعر،طلبةجامعيونينفذونحملةللتعريفبمخاطركورونافيالقطاع)موقعإلكتروني(.3)
المر4) لتعقيم تبادر العويوي عائلة جرادات، )موقع( كورونا فيروة من للوقاية الخليل مدينة في كبات

 إلكتروني(.

،طلبةجامعيونينفذونحملةللتعريفبمخاطركورونافيالقطاع)موقعإلكتروني(.لألنباء(وطن5)
(جرادات،أولمشروعلألكواخالحديثةفيفلسطين)موقعإلكتروني(.6)
 عيةالزراعيةالعمرانيةفيسلفيت)موقعإلكتروني(.،"إطالقالعناقيدالصنالألنباء(وطن7)
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 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

الحككل،مصككادركأحككد"المواطنككون"فككياالعتمككادعلككىفةككةالثالثككةالدراسككةمواقككعاتفقككت
كأحككد"األهليككةالمؤسسككات"فككياالعتمككادعلككىفةككة"لألنبككاءوطككن"و"اليككومفلسككطين"موقككعواتفككق

فةكككةجكككاءتحيكككثموقكككع"صكككفا"اختلكككففيمكككاالثانيكككة،المرتبكككةفكككيجكككاءتحيكككثالحكككل""مصكككادر
كمكاالرابعكة،المرتبكةفكيالرسكمية"فةة"المصادروجاءتالثالثة،المرتبةفياألهلية""المؤسسات

المرتبكةفكيجكاءتحيكثالحكل،مصكادركأحدمجيءفةة"األكاديميون"فيالدراسةمواقعاتفقت
.سةالخام

فكككيالفاعلكككةمشكككاركتهميظهكككرالحكككلمصكككادر"المواطنكككون"فةكككةتصكككدُّرأن الباحكككثيكككرى
صكككحافةأنإلكككىإشكككارةوهكككيمجكككتمعهم،منهكككايعكككانيالتكككيالمجتمعيكككةللمشككككالتحلكككولٍوضكككع
خككاللمككنالمجتمعككات،فككيالمجتمعيككةوالمسككؤوليةالفاعلككةالمواطنككةتعزيككزعلككىتعمككلالحلككول
.الحلفيبالمشاركةمعالمجتأفرادانخراط

مصكككادركرحكككدىاألهليكككةالمؤسسككاتفكككي"لألنبكككاءوطكككن"و"اليككومفلسكككطين"موقكككعواتفككق
فكياألهليكة""المؤسسكاتجكاءتحيكث"صكفا"اختلكففيمكاالثانيكة،المرتبةفيجاءتحيثالحل
حصكلتفقكدالعكاماالتجكاهفكيأمكاالثانيكة،المرتبكةفكيالرسكميةالمصكادروجاءتالثالثة،المرتبة

الحلكولتقكديمفكيتسكهمالالرسكمية""المصكادرأنيعنيماالرابعة،الفةةعلىالرسميةالمصادر
المجتمعيةوتكوافرالمشكالتتجاهالمسؤوليةمناألكبرللجزءتحملهاالمجتمعيةرغمللمشكالت

.اإلمكانياتالماديةوالبشريةإلنجازحلولناجعة
المرتبككةفكيالحككلإذجكاءت"مصكادركأحكد"األكككاديميون"فةكةفكيالدراسككةمواقكعواتفقكت

الحلكولوضكعفكيغالبكاًيشكاركونال"األككاديميين"أن يعنكيمكاجكدًا،وهوترتيكبمتكدنٍالخامسة
المجتمعيكككةللمشككككالتناجعكككةحلكككولٍوضكككععكككاتقهمعلكككىيقكككعرغكككمأنكككهللمشككككالت،المجتمعيكككة
.المستعصية

 :وعات صحافة الحلول وضوح الحل في موض :سابعاً 
وضكوحالحكلفكيموضكوعاتصكحافةالحلكول(تككراراتونسكب3.7يوضحجكدولرقكم)

فيمواقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:
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 الحل في موضوعات صحافة الحلول يوض  تكرارات ونسب :(3.7جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  وضوح الحلول 
%   %   %   %   

واضح 33 61.1 23 59.0 24 70.6 80 63.0
واضحإلىحدما 13 24.1 10 25.6 7 20.6 30 23.6
13.4 17 غامض 8 14.8 6 15.4 3 8.8
 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1
(تكرارًا،وبذلك80%(بواقع)63يتالحلول"الواضحة"علىالمرتبةاألولىبنسبة)حظ

،ومكككعدراسكككة%100نسكككبةالتكككيحكككازتعلكككى،(1)(2019)أنكككورتتفكككقفكككيالمرتبكككةمكككعدراسكككة
Walth, & Others (2019)(2)،(.٪97.3)بنسبة 

،إذتقكككولو"وضكككوحالحلكككول"المقدمكككةواحكككدمكككنأهكككممحكككدداتوشكككروطصكككحافةالحلكككول
إنجامعكةفرجينيككاكومنولككث"فككيأسكتاذةاإلعككالموالثقافكةKaren Mcintyreككارينمككاكينتير
،مايعنكيأهميكة(3)ثبتتنجاعتها"أمنطقيةطرححلوٍلواضحةونهجيركُزعلىصحافةالحلول

االلتزامبتلكالمحدداتوالمعاييرلدىكتابةموضوعاتالحلول.
(30%(بواقكع)23.6ةإلكىحكدمكا"فكيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة)وحازت"الحلولالواضكح

(تكرارًا.17%(بواقع)13.4تكرارًا،ثم"الحلولالغامضة"فيالمرتبةالثالثةبنسبة)
الحلككول"الغامضككة"جككاءتفككيأدنككىالمسككتويات؛إالأنهككاتشكككلنقطككةضككعف رغككمأن 

(تككرارًامكنموضكوعات17%(بواقكع)13.4الي)كبيرةلدىمواقعالدراسة؛نظرًاألننسبتهاحكو

 

باالتصال1) القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية المواقع في الحلول صحافة محددات أنور، )
.(26)صوالجمهور

(2)Walth, And Others, A New Reporting Approach For Journalistic Impact: 

Bringing Together Investigative Reporting And Solutions Journalism, (P185). 

(3)Journalism Practice. Solution Journalism And Participation. Audio Podcast. 
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صككحافةالحلككول،وإذامككاُأضككيفنصككففةككة"وضككوحالحككلإلككىحككدمككا"إلككىهككذهالنسككبة؛ألن
بعضالقراءقديفهمهأوقداليفهمهيزداداألمرسوءًا.

ويوصكككياإلعالمكككيالسكككعوديفهكككدالشكككميمريالصكككحفيينبسكككبعِةأمكككوٍريجكككبمراعاتهكككا
اإليجاز،والدقة،والموضوعية،والبسكاطة،:يةالرسالةالصحفيةلتحقيقاإلفهام،وهيلتحقيقكفا

بمككاسككبقمككنمعككاييريضككمننسككبةااللتككزاموالوضككوح،واإليجابيككة،والتأكيككد،مككعإشككارتهإلككىأن
خككاللفيهككافرنككهكفايككةنجككاحالرسككالةالصككحفيةبشكككٍلأكبككر،وفككيحككالعككدمااللتككزامبهككاأواإل

الصككحفيةتصككبحمهككددةومعرضككةللفشككلأوالككنقصفككيمضككمونها،مككايككؤديإلككىسككوءالرسككالة
.(1)فهمالمستقبللهاوعدمتحقيقالهدفالمرجو

ارتفكاعنسكبةوتككراراتمطكرالكزقويعزوعضوهيةةالتحريرفكيموقكع"فلسكطيناليكوم"
االتصكالللمعكاييرالدقيقكةالحلول"الواضحةإلىحدما"و"الغامضة"إلىعدمدرايةوفهكمالقكائمب

والمحدداتالتيتقومعليهاصحافةالحلولمنجهة،والضعفاألسكلوبيفكيإيصكالالحكلإلكى
.(2)القراء

 على مستوى كل موقع على انفراد:  .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
(تككرارًامثكل33%(بواقع)61.1حظيت"الحلولالواضحة"علىالمرتبةاألولىبنسبة)

،إذاحتوىالتقريرعلى(3)"يراتينجحنفيإنتاجالشعيرداخلحاوياتدونتربةمزارعاتصغ"
أعككالفخضككراءحككٍلواضككٍحلمشكككلةضككعفإنتككاجالشككعير؛وهككوحككليمكككنالعككائالتمككنإنتككاج

%(24.1تالهكاالحلكولالواضكحةإلكىحكدمكافكيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة)دائمةعلىمدارالعام،
،إذلم(4)؟"مبادراتشخصيةلموظفيغزةُتعريأزماتهم..فمنالمسؤولمثل"(تكرارًا13بواقع)

يكككنالحككلواضككحًاتمامككًاكككونالمككادةتطرقككتللحككديثعككنالمشكككلةولككمتركككزعلككىالحككل،ثككم
لمواجهكةكورونكا..(تكراراتمثكل"8%(بواقع)14.8الحلولالغامضةفيالمرتبةالثالثةبنسبة)

،إذككانالحكلغامضكًا؛فلكميتطكرقالتقريكر(5)"بادرةلدعمالتعلكيمعكنبعكدشركةفيغزةتطلقم

 

(.204(الشميمري،التربيةاإلعالمية:كيفنتعاملمعاإلعالم؟)ص1)
 (. 20مايو2021(الزق،قابله،محمدالسيقلي،مقابلةشخصية)2)

 (فلسطيناليوم،مزارعاتصغيراتينجحنفيإنتاجالشعيرداخلحاوياتدونتربة،)موقعإلكتروني(.3)

 )موقعإلكتروني(.مثل"مبادراتشخصيةلموظفيغزةُتعريأزماتهم..فمنالمسؤول؟".،المرجعالسابق(4)

 )موقعإلكتروني(.لدعمالتعليمعنبعد".شركةفيغزةتطلقمبادرة،مثل"لمواجهةكورونا..نفسه(المرجع5)
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لآلليككات،والتقنيككات،والبرمجيككاتالتككييمكككناسككتخدامهابشكككٍلواضككٍحفككيالتعلككيمعككنبعككد،ولككم
يتطرقإلىكيفيةالتطبيقعلىنطاقواسعفيظلترهلبنيةاالتصاالتواإلنترنت.

 موقع صفا: 2.2

(تكككرارًامثككل23%(بواقككع)59لواضككحة"علككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)جككاءت"الحلككولا
،فجكاءالحكلواضكحًاتمامكًا؛والكذييتمثكلفكي(1)"ممرآمن..ابتكاربغزةلتعقيماألفرادواألغذيكة"

رٍتطكككوير إلكترونكككيينصكككبعلكككىمكككداخلالمشكككافيوالفنكككادقوالمسكككاجدوالمطكككاعموالمتكككاجرممكككِّ
ماألفككراد،باإلضككافةلمشككروعالكبيككرة؛مككنشككأنهأنيع ،يسككاعدفككيتعقككيمالمككوادالغذائيككةرديككفقككِّ

(تككككرارات10%(بواقككع)25.6تالهككاالحلككولالواضكككحةإلككىحكككدمككافككيالمرتبكككةالثانيككةبنسكككبة)
،فلككميكككنالحكككلواضككحًابالشككككل(2)"فككيخكككانيونس..قوالككبحلككوىللتوعيكككةبوبككاءكورونكككامثككل:"

اكلفيالصياغةوضعففيإيصكالفككرةالحكلوإقنكاعالقكراءبهكا،المطلوب،الحتوائهعلىمش
برككةالعنزيكِّة..(تككراراتمثكل"6%(بواقع)15.4ثمالحلولالغامضةفيالمرتبةالثالثةبنسبة)
ناألمكر(3)"أثكرعباسكييقكاوماالحكتاللوحكدهفكيالرملكة ،إذككانغامضكًاإلكىحكٍدبعيكد،ولكمَيككُ

غاللتلكالمناطقضمنمسعىتثبيتالهويةاإلسالميةفيإطارالصكراعواضحًافيكيفيةاست
معاالحتاللاإلسرائيلي،لكنذلكلكمينكزعمنكهصكفةأنتلككالمنكاطققكدتككونحكاًلفكيتثبيكت

الهويةوالروايةالفلسطينية.

 موقع وطن لألنباء: 2.3
(تككرارًامثكل24%(بواقكع)70.6حصلتالحلولالواضحةعلىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)

،إذككككانالحكككلواضكككحًا(4)"تطبيكككقفلسكككطينييخفكككفأثكككرالنفايكككاتعلكككىالبيةكككة..جكككرينمارككككت"
تسكككويقالمنتجكككاتالمجكككددة،تمامكككًا،وتمثكككلفكككيأنكككهيمككككنمكككنخكككاللتطبيكككق"جكككرينمارككككت"

يككتموالمسككتخدمة،والقابلككةللتصككليح،والمعككادتككدويرها،باإلضككافةإلككىمنتجككاتمتعطلككةأوجديككدة،
.بيعهامقابلثمنرخيصعنطريقجهةمعينةسواءكانتفردًاأومجموعة

 

 (مطر،"ممرآمن..ابتكاربغزةلتعقيماألفرادواألغذية")موقعصفااإللكتروني(.1)

 (الشاعر،فيخانيونس..قوالبحلوىللتوعيةبوباءكورونا)موقعصفااإللكتروني(.2)

يالرملة")موقعصفااإللكتروني(.(صفا،"بركةالعنزيِّة..أثرعباسييقاوماالحتاللوحدهف3)
 نباء،"جرينماركت..تطبيقفلسطينييخففأثرالنفاياتعلىالبيةة")موقعإلكتروني(.(وطنلأل4)
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(7%(بواقككع)20.6وجككاءتالحلككول"الواضككحةإلككىحككدمككا"فككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)
،فكككانالتقريككرغامضككًاإلككى(1)"متجككرموسككيقييلحككننشككازالواقككعبصككورةعصككريةتكككراراتمثككل"

حكلونجاعتكه،ثكمجكاءتالحلكولالغامضكةفكيالمرتبكةالثالثكةبنسكبةحٍدما؛نظرًالعكدموضكوحال
المرصدلحكومةاشتية:حمايةمزارعكيالخيكاريفشكلعقوبكات(تكراراتمثل"3%(بواقع)8.8)

،وجاءالحلغامضًاإلىحدما،لعدماحتوائهعلكىالنتكائجبشككل(2)"وزيرجيشاالحتاللبنيت
قنعالقارابالحل،ومازادمنغموضالحل؛هوأسلوبالتحريكرواضح،والنتائجهيأكثرماي

للكاتككب،الككذيوضككعهافككيقالككبسككردييشككبهتمامككًاالسككردالمتعلككقبأخبككارالعالقككاتالعامككة،مككا
 جعلالحليبدوغامضًا.

 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: 3

وطكككككنلألنبكككككاء"بنسكككككبةحظيكككككتالحلكككككول"الواضكككككحة"علكككككىالمرتبكككككةاألولكككككىفكككككيموقكككككع"
%(بواقككع61.1(تكككرارًا،بينمككاجككاءتفككيموقككع"فلسككطيناليككوم"بنسككبة)24%(بواقككع)70.6)
(تككككرارًا،وجكككاءتالحلكككول23%(بواقكككع)59.0(تككككرارًا،وفكككيموقكككعوطكككن"صكككفا"بنسكككبة)33)

طككنلألنبككاء""الواضككحةإلككىحككدمككا"فككيالمرتبككةالثانيككةفككياالتجككاهالعككام،إذجككاءتفككيموقككع"و
(13%(بواقكككككع)24.1(تككككككرارات،وفكككككيموقكككككع"فلسكككككطيناليكككككوم")7%(بواقكككككع)20.6بنسكككككبة)

(تكككرارات،فيمككاجككاءت"الحلككولالغامضككة"فككي6%(بواقككع)25.6تكككرارات،وفككيصككفابنسككبة)
(تكككراراتفككيموقككعوطككنلألنبككاء،وفككيفلسككطيناليككوم3%(بواقككع)8.8المرتبككةالثالثككةبنسككبة)

(تكرارات.3%(بواقع)8.8(تكرارات،وفيصفابنسبة)8%(بواقع)14.8بة)بنس
ويتضكككحمكككنتصكككد ر"الحلكككولالواضكككحة"فكككيالمرتبكككةاألولكككىأنالمحكككررينالصكككحفيين
"وضكوحالحكل" يحرصونعلىصياغةالحلوجعلهسلسًاوسهاًلعلىالفهم،معاإلشارةإلكىأن 

ةإلىموضوعاتالحلول.واحدمنالمحدداتالمهمةللكتاب
ويككرىالباحككثأناتفككاقالمواقككعالثالثككةفككي"الحلككولالغامضككة"فككيالمرتبككةالثالثككةبنسككبة

(تكرارًايثيرالقلكقتجكاهالموضكوعاتالقائمكةعلكىالحكل؛لغموضكهاوعكدم17%(بواقع)13.4)
لكول،إذتقكولوضوحها،مايسببصعوبةفيالفهملكدىالقكارا،وقكدتمكسبمعكاييرصكحافةالح

أسكككتاذةمسكككاعدفكككياإلعكككالموالثقافكككةبجامعكككةفرجينيكككاKaren Mcintyreككككارينمكككاكينتير

 

،متجرموسيقييلحننشازالواقعبصورةعصرية)موقعوطناإللكتتروني(.الشنباري (1)
ا2) اشتية:حمايةمزارعي لحكومة المرصد لألنباء، بنيت(وطن االحتالل عقوباتوزيرجيش يفشل لخيار

)موقعإلكتروني(.
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علىتقكديمحلكوٍلمنطقيكةوواضكحةأثبتكتنهجيركزُها"أنفيتعريفهالصحافةالحلولكومنولث
.(1)"إمكانيةتطبيقها

 : مالئمة الحل لبيئة المشكلة في موضوعات صحافة الحلول :ثامناً 
(تكككراراتونسككبمالئمككةالحككللبيةككةالمشكككلةفككيموضككوعات3.8يوضككحجككدولرقككم)

صحافةالحلولفيمواقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:

 يوض  مالئمة الحل لبيئة المشكلة في موضوعات صحافة الحلول  :(3.8جدول )

 الموقع

 لسطين اليوم ف  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  مالئمة الحل لبيئة المشكلة 
%   %   %   %   

 مالئم 27 50.0 27 69.2 20 58.8 74 58.3

مالئمإلىحدما 25 46.3 11 28.2 14 41.2 50 39.4
غيرمالئم 2 3.7 1 2.6 0 0.0 3 2.4

 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 عام لمواقع الدراسة:االتجاه ال .1
(74%(بواقكع)58.3تصدر"مالئمكةالحكل"لبيةكةالمشككلةعلكىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)

(تككرارًا،50%(بواقكع)39.4تكرارًا،تالها"مالئمةالحلإلكىحكدمكا"فكيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة)
(.3اقع)%(بو2.4ثمعدممالئمةالحللبيةةالمشكلةفيالمرتبةالثالثةبنسبة)

الصكحفيينعلكىضكرورةااللتكزامبمعكاييرصكحافة(SJNشبكةصكحافةالحلكول)وتحث
الحلكككول،التكككيمكككنبينهكككاأنتككككونالحلكككولقابلكككةللتطبيكككقفكككيبيةكككةالمشككككلة،وأنيتميكككزالحكككل

.(2)بالواقعيةفيتلكالبيةة
(2019ةأنكور)ويتفقمجيء"مالئمةالحل"لبيةةالمشككلةفكيالمرتبكةاألولكىمكعدراسك

%(،وتشكيرالنتيجكةإلكىالتكزام96.8فيالمرتبةمعاعتبارالفارقفيالنسكبةالتكيوصكلتإلكى)
الصحفيينالمصريينفيمواقعالدراسةأكثرمنالصحفيينالفلسطينيينبهذهالسمة.

 

(1)Journalism Practice. Solution Journalism And Participation. Audio Podcast. 

(2)Solutions Journalism Network (SJN) . What We Do. (website). 
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أنتصكككدر"مالئمككةالحكككل"لبيةككةالمشككككلةيعطكككي-وفككقالنتكككائجأعككاله-ويعتقككدالباحكككث
عككًاومؤشككرًامهنيككًاعلككىمراعككاةالكاتككبالصككحفيفككيالمواقككعالثالثككةلجلككبحلككولمنطقيككةانطبا

وواقعيةغيرتعجيزيةفيسياقحلالمشكلة.
%(بواقكع39.4ويرىالباحثأنحصولفةة"مالئمةالحلإلىحدما"علىمانسكبته)

شكلنسبةمرتفعةفيمواقعالدراسة،(تكرارًايثيرالقلقإزاءالحلولالمقدمةللقراء،إذإنهات50)
وإذامككككاأضككككفنالهككككافةككككة"عككككدممالئمككككةالحككككل"فيككككزداداألمككككرسككككوءًا،وهككككومككككايتطلككككبأنيلتككككزم
الصكككحفيونبالمعكككاييرالدقيقكككةلصكككحافةالحلكككولوالتكككيمكككنأبرزهكككاأنيككككونالحكككلمالئمكككًالبيةكككة

المشكلة.
%(2.4المرتبكككةالثالثكككةبنسكككبة)ويتفكككقمجكككيء"عكككدممالئمكككةالحكككل"لبيةكككةالمشككككلةفكككي
%(،مكككعإشكككارةالباحكككثأنذلككككاليخرجهكككامكككنكونهكككا3.2(مكككعدراسكككةأنكككوربنسكككبة)3بواقكككع)

"صككحافةحلككول"،كككونغالبيككةعناصككرهككذاالنككوعمككنالصككحافةاكتملككتفككيتلكككالموضككوعات،
للتطبيق.وتبقىأْنيتوخىالكاتبباقيالمعاييرمثلأنيكونالطرحمتوازنًا،وقابالً

 على مستوى كل موقع على انفراد: .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
%(50حظيككتمالئمككةالحككللبيةككةالمشكككلةبشكككلمالئككمعلككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

وهو(1)"%100مزارعمنغزةينجحفياستخالصسمادطبيعي(تكرارًامنأمثلتها"27بواقع)
عغككزة،السككيماأنالحككلأعطككىنتككائجإيجابيككةحككليمكككنتعميمككهعلككىجميككعالمنككاطقفككيقطككا

كبيرةفينفسالمنطقة،تالها"مالئمةالحللبيةةالمشكلةإلكىحكدمكا"فكيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة
عائلةغزِّيةللتغلبعلىالبطالة(تكرارًامثل25%(بواقع)46.3) ،وهكو(2)""نبتةالصبِّار..سرُّ

مناسكككبةالمنككاخلهككذاالنككوعمكككناألشككتال،غيككرأنالحكككلمالئككمللبيةككةفككيبعكككضالجزئيككاتمثككل
المتمثكككلفكككيزراعكككةالصكككبار،اليمككككنأنيككككونمالئمكككًاإلنهكككاءالبطالكككةفكككيالقطكككاع،واليككككون

مالئمًالكثيرمنالعائالتالتيتفتقدللمساحةالمطلوبةللزراعة.

 

 يعي)موقعإلكتروني(.(فلسطيناليوم،مزارعمنغزةينجحفياستخالصسمادطب1)

عائلةغزِّيةللتغلبعلىالبطالة")موقعإلكتروني(.المرجعالسابق(2)  ،"نبتةالصبِّار..سرُّ
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%(بواقكككع3.7سكككبة)وجكككاءتعكككدم"مالئمكككةالحكككل"لبيةكككةالمشككككلةفكككيالمرتبكككةالثالثكككةبن
؛(1)""كورونا"فكيالصكينكزراعةرئتينلمريضمصاببعمليةمحفوفةبالمخاطر..تكرارينفقط"

وهكككوحكككلغيكككرمالئكككملصكككعوبةاألوضكككاعالصكككحيةفكككيغكككزة،وزراعكككةرئتكككينتتطلكككبخبكككرات،
ومعكككدات،وميزانيكككاتضكككخمة،لككككنذلككككالحكككلينكككدرجضكككمنالحلكككول؛حكككالككككانهنكككاكخطكككط

ةوفككككرقعمككككلقكككادرةعلككككىتطككككويروتأهيكككلالمنظومككككةالصككككحية؛لمثكككلتلكككككالعمليككككاتاسكككتراتيجي
الحساسة.

 موقع صفا: 2.2

%(69.2حظيكتمالئمكةالحكللبيةكةالمشككلةبشككلمالئكمعلكىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)
؛السككيماأنذلككك(2)"مهندسككانبغككزةيبتكككرانجهككاًزاللتككنفساالصككطناعي(تكككرارًامثككل"27بواقككع)
كاركماهوموضحفيالتقريرحازعلكىإشكادةمكنقبكلالخبكراء،مكعإشكارتهمإلكىإمكانيكةاالبت

تطبيقككهفككيبيةككةغككزة،تالهككا"مالئمككةالحككللبيةككةالمشكككلةإلككىحككدمككا"فككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة
إطكككالقمشكككروعتجريبكككيلتركيكككب"عكككداداتذكيكككة"للميكككاهشكككمال(تككككرارًا"11%(بواقكككع)28.2)

،وغيرمالئمإلىحدمابسببالتحدياتالتييعانيمنهاقطاعغزة،وعدمقدرةالجهات(3)"غزة
المختصككةعلككىتركيككبعككداداتلجميككعالمنككازلفككيالقطككاع؛ثككمجككاء"عككدممالئمككةالحككللبيةككة

جامعكككةيابانيكككةتسكككتبدل%(بواقكككعتككككراٍرواحكككدوهكككو"2.6المشككككلة"فكككيالمرتبكككةالثالثكككةبنسكككبة)
؛والحكليبكدوصكعبًا؛نظكرًالعكدموجكودبنيكة(4)"وتاتفيحفلالتخرجبسكببكورونكاالطالببروب

تكنولوجيةمتطورةفيقطاعغزة؛وهومايحولدونإدخالالروبوتاتإلىمجاالتعديدة.

 موقع وطن لألنباء: 2.3
%(58.8حظيكتمالئمكةالحكللبيةكةالمشككلةبشككلمالئكمعلكىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)

وفككيبيككوتهمفككيأمككل..أطبككاءيقككدمونالخككدماتللمرضككىمجانككاً"بقعككة(تكككرارًامثككل20بواقككع)
%(41.2،تالهككامالئمككةالحككللبيةككةالمشكككلةإلككىحككدمككافككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)(5)"الخليككل
األسككككيروليككككددقكككةيككككرزقبطفلتككككهاألولككككىمككككيالدرغككككمقيككككود(تكككككرارًامككككنأمثلككككةذلككككك"14بواقكككع)

 

اليوم(1) الصين.فلسطين في بك"كورونا" مصاب لمريض رئتين زراعة بالمخاطر.. محفوفة "عملية )موقع،
 إلكتروني(.

 تنفساالصطناعي)موقعإلكتروني(.،مهندسانبغزةيبتكرانجهاًزاللالشاعر(2)

 (مطر،إطالقمشروعتجريبيلتركيب"عداداتذكية"للمياهشمالغزة)موقعإلكتروني(.3)

 (صفا،"جامعةيابانيةتستبدلالطالببروبوتاتفيحفلالتخرجبسببكورونا")موقعإلكتروني(.4)

 وفيبيوتهمفيالخليل)موقعإلكتروني(اً(جرادات،أمل..أطباءيقدمونالخدماتللمرضىمجان5)
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،إذإنتهريككبنطكفمككنداخكلالسككجونعمليككةمعقكدةوصككعبةللغايكة؛وغالبككًاتفشككل(1)االحكتالل
؛فيمككالككميحككَ عككدممالئمككةالحككل(2)بسككبباإلجككراءاتالفنيككةالصككعبةلنقككلتلكككالنطككفالمهربككة

لبيةةالمشكلةبأيتكرار.

 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

"مالئمةالحل"لبيةةالمشكلةبشككلمالئكم،حيكثجكاءتاتفقتمواقعالدراسةالثالثةفي
فككيالمرتبككةاألولككى،كمككااتفقككتفككي"مالئمككةالحككللبيةككةالمشكككلةإلككىحككدمككا"حيككثجككاءتفككي

المرتبةالثانية،واتفقتفيعدممالئمةالحللبيةةالمشكلةحيثجاتفيالمرتبةالثالثة.
مالئمكككةالحكككل"لبيةكككةالمشككككلةفكككيالمرتبكككةويكككرىالباحكككثأناتفكككاقمواقكككعالدراسكككةفكككي"

األولىيعطيمؤشرًامهنيًاعلىمراعاةمعاييرصحافةالحلول؛غيكرأنهكاالتعطكيمؤشكرًادقيقكًا
علىفهمالقائمباالتصكالفكيتلككالمواقكعللمعكاييرالعلميكةالمحكددةلصكحافةالحلكول،ومكايؤككد

كلةإلككىحككدمككا"حيككثجككاءتفككيالمرتبككةالثانيككةذلكككهككياتفاقهككا"فككيمالئمككةالحككللبيةككةالمشكك
هنكاكعكدمفهكمكامكللكدىالقكائمباالتصكاللمعكايير40بنسبةتصلإلكىحكوالي %مكايعنكيأن 

الكتابةالدقيقةلموضوعاتصحافةالحلول.

SJNشبكةصحافةالحلكول)تشيرو تتضكمنأنْيجكبموضكوعاتصكحافةالحلكول(أن 
.(3)أنتكونقابلةومالئمةللتطبيقفيبيةةالمشكلةمعاييرمحددةمنبينها

ويرىالباحثاتفاقالمواقعفي"عدممالئمةالحل"لبيةةالمشككلةبنسكبةضكةيلةجكدًاال
يخرجهككامككنكونهكككا"صككحافةحلككول"،ككككونجميككعالعناصكككراكتملككتفككيتلككككالمككواد،وتبقكككىأْن

ىطرحالحل،حتىيككونالطكرحمتوازنكًا،وقكاباًليتوخىالكاتباحترازاتمهمةفيتلكالموادلد
 للتطبيق.

 : تركيز السرد التحريري في موضوعات صحافة الحلول :تاسعاً 
مالئمككككةالحككككللبيةككككةالمشكككككلةفككككي(تكككككراراتونسككككبتركيككككز3.9يوضككككحجككككدولرقككككم)
فيمواقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:موضوعاتصحافةالحلول



 

 (وطنلألنباء،األسيروليددقةيرزقبطفلتهاألولى"ميالد"رغمقيوداالحتالل)موقعإلكتروني(1)

(فودة،"الرسالة"تكشفخباياتهريبالنطفمنسجوناالحتالل)موقعالرسالةنتعلىاإلنترنت(.2)
 (3) Solutions Journalism Network (SJN) . What We Do. (website). 
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 ركيز السرد التحريري في موضوعات صحافة الحلولت يوض   :(3.9جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  تركيز السرد التحريري 
%   %   %   %   

ركزعلىحلالمشكلة 33 61.1 29 74.4 21 61.8 83 65.4
ركزعلىالمشكلة 11 20.4 7 17.9 4 11.8 22 17.3
ركزعلىالشخصصاحبالحل 10 18.5 3 7.7 9 26.5 22 17.3
 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1
(83%(بواقككع)65.4حظككي"التركيككزعلككىحككلالمشكككلة"علككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

%(،ويعككزو95.3التككيجككاءتبنسككبة)(1)(2019دراسككةأنككور)تكككرارًا،وتتفككقتلكككالنتيجككةمككع
الباحثتصدرتلكالفةةعنغيرهامنالفةكات؛لككون"التركيكزعلكىالحكل"واحكدمكنالمحكددات

"أنصككحافةالحلككولهككيJimmy Luizoالمهمككةفككيصككحافةالحلككول،إذتككذكرجيمككيلككويزو
تركزعلىالمشكلةبالطريقكةالتقليديكةدونالتيتركزعلىالحل،وليستتلكالموضوعاتالتي

.(2)المساهمةفيحٍلتماختباره"

وتساوىفيالمرتبةالثانية"التركيزعلىالمشككلة"و"التركيكزعلكىصكاحبالحكل"بنسكبة
(2019مكعدراسكةأنكور)فةة"التركيزعلىصاحبالحكل"(تكرارًا،وتتفق22%(بواقع)17.3)

رةإلككىأنالنسككبةمرتفعككةفككيمواقككعالدراسككة،علمككًاأنتركيككزالسككرد%(،مككعاإلشككا4.7بنسككبة)
اًالتحريككريعلككى"المشكككلة"أو"صككاحبالحككل"،وجعلككهمحككورالمككادةالصككحفية،فيظهككرهشخصكك

،ويسكلطالضكوءعليكهأكثكرمكنالحكل،يعكدمخالفكةلمحكدداتصكحافةالحلكول،التكيتكولياًناجح
درايكككةالصكككحفيينفكككيالمواقكككعالثالثكككةبالمحكككدداتالدقيقكككة،مكككايعنكككيعكككدماهتمامكككًاأكبكككربالحكككل

 لصحافةالحلول،وسيطرةالنهجالتقليديالذييستعرض"المشاكل"أكثرمنالحل.

 

باالتصال1) القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية المواقع في الحلول صحافة محددات أنور، )
(.27)صوالجمهور

 (2)  Loizzo. And Others, Examining Instructor And Learner Experiences And 

Attitude Change In A Journalism For Social Change (P3). 
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 على مستوى كل موقع على انفراد: .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
(تككرارا33ً%(بواقكع)61.4حظيالتركيزعلكى"حكلالمشككلة"علكىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)

إذرككزالتقريكرعلكى(1)"السكتزراعالسكمكفكيغكزةإنتكاجيتكدريبيعألقفكاصالبحريكة"..مشكرومثل:"ا
كيفيةحلمشكلةسيطرةاالحتاللعلىالبحر،وصعوبةاألوضاعاالقتصاديةفكيغكزةعبكرمشكروع

(11قكككع)%(بوا20.4بنسكككبة)االسكككتزراعالسكككمكي،تكككاله"التركيكككزعلكككىالمشككككلة"فكككيالمرتبكككةالثانيكككة
،إذركككزالتقريككر(2)تكككرارًامثككل"مبككادراتشخصككيةلمككوظفيغككزةُتعككريأزمككاتهم..فمككنالمسككؤول..؟"

علىمشكلةتأخرصرفالرواتب؛دونالتوسعوالتركيزعلىالحل.
%(18.5الشخص"صاحبالحكل"فكيالمرتبكةالثالثكةبنسكبة)على"فةةالتركيز"جاءت

تركيكزعلكى"صكاحبالحكل"مثكل:"أمعمكر"..تُكديرمطعمكًابمفردهكا(تكراراتمثكلوال10بواقع)
قتربككتمككنالقصككصالتككي؛إذاقتربككتالقصككةمككنالذاتيككة،وا(3)سككاعةعمككلمتواصككلةيوميككًا"18

ترويسيرةذاتية؛أكثرمنكونهاتهدفإلىحلمشكالتالمتعطالتعنالعمل.

 موقع صفا: 2.2
(تكراًرا29%(بواقع)74.4تبةاألولىبنسبة)حظيالتركيزعلىحلالمشكلةعلىالمر

،إذركزالتقريرالسابق(4)"خانيونس..زوجانيعيدانالحياةلقطٍعأثريةتالفةوذلكمثل:مادة"
علىالحلالمتمثلفيترميمالقطعاألثريةالتالفة،ولميركزكثيرًاعلىصاحبالحلوالمشكلة.

(تككراراتمثكل7%(بواقكع)17.9مرتبكةالثانيكةبنسكبة)تالهالتركيزعلىالمشككلةفكيال
،إذركزالتقريرعلىمشاكلالفقرالتي(5)"كنعوًناألخيك..مبادرةشبابيةإلغاثةفقراءالقدة"

يعانيهكككاالمقدسكككيونأكثكككرمكككنالحكككديثعكككنالحملكككةوالمبكككادرةوأهكككدافها،ثكككمجكككاءالتركيكككزعلكككى
شكركةفكي(تككراراتمثكل"3%(بواقكع)7.7الثكةبنسكبة)"الشخصصكاحبالحكل"فكيالمرتبكةالث

 

 .نتاجيالستزراعالسمكفيغزة)موقعإلكتروني(إ(فلسطيناليوم،"األقفاصالبحرية"..مشروعتدريبي1)

 )موقعإلكتروني(.،"مبادراتشخصيةلموظفيغزةُتعريأزماتهم..فمنالمسؤول..؟".المرجعالسابق(2)

 ساعةعملمتواصلة".18بمفردها(المرجعنفسه،أمعمر"..ُتديرمطعمًا3)

.(الشاعر،خانيونس..زوجانيعيدانالحياةلقطٍعأثريةتالفة)موقعصفااإللكتروني(4)
(صفا،"كنعوًناألخيك..مبادرةشبابيةإلغاثةفقراءالقدة")موقعإلكتروني(.5)
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،إذرككككزالتقريككرعلكككىالشكككركةالتكككيصكككنعت(1)جنككينتنكككتجغرفكككةتعقكككيمآليككةلمجابهكككة"كورونكككا"
التعقيمأكثرمنالتركيزعلىآلياتالحل.

 موقع وطن لألنباء: 2.3
(21)%(بواقككع61.8حصككلتالتركيككزعلككىحككلالمشكككلةعلككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

؛إذ(2)ة"تطبيكقفلسكطينييخفكفأثكرالنفايكاتعلكىالبيةك..جكرينمارككت"تكرارًاومنأمثلةذلكك
ركزالتقريكرعلكىحكلالمشككلةالمتمثكلفكيتطبيكقجكرينمارككتللكتخلصمكنالنفايكاتبطريقكة

(9%(بواقكع)26.5ذكية،تالهالتركيزعلىالشخص"صاحبالحل"فيالمرتبةالثانيةبنسبة)
،ورككزالكاتكبعلكى(3)"إيمان..كفيفةتكسرالعقبكاتوتبكدعفكيعملهكا"تكراراتومنأمثلةذلك

حيككاةإيمكككانومثابرتهكككاأكثكككرمككنالحكككلالكككذييهكككدفلككدمجذوياالحتياجكككاتالخاصكككةفكككيسكككوق
(تكككراراتومككن4%(بواقككع)11.8العمككل،ثككمالتركيككزعلككىالمشكككلةفككيالمرتبككةالثالثككةبنسككبة)

أبككوأحمككدفككؤاد:هنككاكإمكانيككةإلفشككالصككفقةالقككرنمككنخككاللمككايتككوفرمككنذلكككحككديث"أمثلككة
،إذتطرقتالمادةبشكلبسكيطإلكىالحلكول،بينمكارككزتبشككل(4)"إمكاناتلدىمحورالمقاومة

واسعللحديثعنصفقةالقرن،وتبعاتها،ومخاطرهاعلىالقضيةالفلسطينية.

 ن مواقع الدراسة:أوجخ االتفاب واالختالف بي .3

اتفقتمواقعالدراسةالثالثةفيالتركيزعلىحلالمشكلةحيثجاءتفكيالمرتبكةاألولكى
.(5)وهومايتوافقمعمحدداتصحافةالحلولالتيتشددعلىضرورةالتركيزعلىالحل

أسككتاذاإلعككالمالمشككاركفككيجامعككةتكسككاةفككيAlex Curry الككيكسكككوريويكذكر
صككحافةالحلككولعلككىأنهككا"تقككاريرإخباريككةتركككزعلككىفككيتعريفككهلمريكيككةمتحككدةاألالواليككاتال

االسكككتجاباتالناشكككةةللمشكككاكلالمجتمعيكككة،وهكككيتلككككالتقكككاريرالتكككيالترككككزفقكككطعلكككىمعانكككاة

 

 ،شركةفيجنينتنتجغرفةتعقيمآليةلمجابهة"كورونا".صفا(1)

 ،جرينماركت..تطبيقفلسطينييخففأثرالنفاياتعلىالبيةة")موقعإلكتروني(.لألنباءوطن(2)

 .(شاهين،"إيمان..كفيفةتكسرالعقباتوتبدعفيعملها")موقعإلكتروني(3)

لدىلألنباء(وطن4) إمكانات يتوفرمن ما القرنمنخالل إمكانيةإلفشالصفقة هناك فؤاد: أحمد أبو ،
حورالمقاومة)موقعإلكتروني(.م

(5) Reportersdespoirs .Journalisme De Solutions : De Quoi Parle-T-On? (website). 




 

139 

يضكككًاترككككزعلكككىالحلكككولمكككنخكككاللعكككرضالقصكككصالتكككيتعكككززالحلكككولفكككيأالنكككاة،لككككن
.(1)معالقصصالتقليديةالتيتركزفقطعلىالمشاكل"المجتمعات،ويتناقضذلكالنهج

كمكككااتفكككقموقكككع"فلسكككطيناليكككوم"و"صكككفا"علكككىالتركيكككزعلكككىالمشككككلةحيكككثجكككاءفكككي
المرتبككةالثانيككة،فيمككااختلككفموقككع"وطككنلألنبككاء"حيككثجككاءالتركيككزعلككىالمشكككلةفككيالمرتبككة

الثالثة.

ىالتركيزعلىالشخصصاحبالحلحيثكمااتفقموقع"فلسطيناليوم"و"صفا"عل
الشخص على التركيز جاء حيث لألنباء" "وطن موقع اختلف فيما الثالثة، المرتبة في جاء
ناجح، شخص أنه فأظهرته الحل صاحب على ركزت إذ الثانية، المرتبة في الحل صاحب

التفريق  الُبد  لذا الحلول"، "صحافة إشكاليات إحدى وهي ومبدع، موضوعاتوريادي، بين
"الحلول"التيأثبتتنجاعتها،وقصص"النجاحالشخصية".



 : أساليب اإلقناع المستخدمة في موضوعات صحافة الحلول :عاشراً 
المسككتخدمةفككيموضككوعاتاإلقنككاع(تكككراراتونسككبأسككاليب3.10يوضككحجككدولرقككم)

صحافةالحلولفيمواقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:

 يوض  أساليب اإلقناع المستخدمة في موضوعات صحافة الحلول  :(3.10جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  أساليب االقناع 
%   %   %   %   

 منطقية 39 72.2 30 76.9 24 70.6 93 73.2

 مختلطة 10 18.5 4 10.3 5 14.7 19 15.0

 ةعاطفي 5 9.3 5 12.8 5 14.7 15 11.8

 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 

 

 
 

(1) Curry.Solutions Journalism And News. (P1). 
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 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1
(93%(بواقكككع)73.2المنطقيكككة"علكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)اإلقنكككاعحكككازتأسكككاليب"

(تككككرارًا،ثكككم19%(بواقكككع)15سكككبة)تككككرارًا،وتلتهكككااألسكككاليبالمختلطكككةفكككيالمرتبكككةالثانيكككةبن
(تكرارًا.15%(بواقع)11.8األساليبالعاطفيةفيالمرتبةالثالثةبنسبة)

العقكككل،مثكككلمخاطبكككة"ةيكككاألسكككاليبالمنطق"ويعكككزوالباحكككثاهتمكككاممواقكككعالدراسكككةفكككي
أوعككرضاألدلككةوالبككراهين،أواألرقككامواإلحصككاءات،أوالمعلومككاتالصككحيحة،علككىواالعتمككاد

لطبيعككككة،وتكككأخر"األسككككاليبالعاطفيككككة"التككككيتخاطكككبالوجككككدان؛نظككككرًاوجهكككاتالنظككككرالمختلفككككة
فمكككثاًلالموضكككوعاتالعلميكككة،،فكككرضأسكككاليبمعينكككةدوناألخكككرىالتكككيتالمجتمعيكككةالمشككككالت

بوالصحية،والبيةية،والتقنية،تتطلباستخداماألساليبالمنطقية،بينمايفضلاستخداماألسكالي
"العاطفية"معالمشكالتاالجتماعيةمثلالتضامناالجتماعيوغيرها.

"فكيالمرتبكةالثانيكة،منطقية"و"عاطفية"تضمنأساليب"األسلوبالمختلط"الذييوجاء
ويعزوالباحثذلكلمحاولةالصحفيينفيالمواقعالثالثكةاسكتمالةالقكراءتجكاهالتمسككبكالحلول،

ذككككره،أنالموضكككوعنفسكككههكككومكككايحكككتماسكككتخدامأسكككلوٍببعينكككهدونمكككعاإلشكككارةإلكككىمكككاسكككبق
اآلخر،أوالخلطبيناألسلوبينالمنطقيوالعاطفي.

 على مستوى كل موقع على انفراد: .2

 موقع فلسطين اليوم:  2.1
(39%(بواقككع)72.2المنطقيككة"علككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)اإلقنككاعحظيككتأسككاليب"

،التكككيُاسكككتخدمفيهكككا(1)"ابيواجكككهفيكككروةكورونكككابكككالعلموالتوعيكككةفريكككقغيكككث..شكككبتككككرارًامثكككل
األرقاموالمعلوماتلتحقيقاإلقناعواإلفهام،تلتها"األساليبالمختلطكة"فكيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة

،إذزاوج(2)""ضفيرةشعر"..تحاربالسرطانفكيفلسكطين!(تكراراتمثل10%(بواقع)18.5)
ألسككاليبالعاطفيككةمثككلالحككديثعككنالتككأثرمككعالمصككابينبالسككرطان،وشككرحفيهككاالكاتككببككينا

معانككاتهم،واألسككاليبالمنطقيككةللحككديثعككنالتكلفككةاالقتصككاديةلزراعككةالشككعرلمككنيعككانونمككن
تساقطشعرهمنتيجةتعرضهملعالجاتكيميائية،وجاءت"األساليبالعاطفية"فيالمرتبةالثالثة

 

 (فلسطيناليوم،"إيمان..كفيفةتكسرالعقباتوتبدعفيعملها")موقعإلكتروني(.1)

رةشعر"..تحاربالسرطانفيفلسطين!")موقعإلكتروني(.(السيقلي،"ضفي2)
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بكككاصالككدفا"..وجبكككاتطعكككامتجلككبالسكككعادةلقلكككوب"(تكككراراتمثكككل:5)%(بواقكككع9.3بنسككبة)
،إذاسككتخدمتفككيتلكككالمككادةأكثككرمككنأسككلوبمككناألسككاليبالعاطفيككة،فككيمحاولككة(1)"الفقككراء

للتأثيرعلىالقارا.

 موقع صفا: 2.2
(30%(بواقكككع)76.9حظيكككتأسكككاليباإلقنكككاعالمنطقيكككةعلكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)

،إذاسكتخدمتفكيتلكك"(2)فيجنين..شركةتنكتجغرفكةتعقكيمآليكةلمجابهكة"كورونكامثلتكراراً
المادةالمعلوماتإلقناعالقارافيالحل،وجاءت"األساليبالعاطفية"فكيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة

األخيككككك"..مبككككادرةشككككبابيةإلغاثككككةفقككككراء(تكككككراراتمثككككل:مككككادة5%(بواقككككع)12.8) كككككنعونككككً
،إذركككزالكاتككبعلككىاألسككلوبالعككاطفيفككيهككذاالتقريككرمثككلمعانككاةالمقدسككيينمككن(3)دةالقكك

الفقكككروهككككذا،بينمكككاأغفكككلالحكككديثعكككنأرقكككاموإحصكككائياتتتعلكككقبكككالفقروالبطالكككةفكككيصكككفوف
المقدسيين.

(تككراراتمثكل4%(بواقكع)10.3جاءتاألساليبالمختلطةفكيالمرتبكةالثالثكةبنسكبة)
،واسكككتخدمالكاتكككبهنكككا(4)"نرفكككحتتطكككوعلطهكككيالطعكككامللفقكككراءطكككوالشكككهررمضكككانأسكككرةمككك"

األسلوبالعاطفيمثلالتركيزعلىمعاناةاألسكرالفقيكرةفكيرفكحومعاناتهكااإلنسكانية،واسكتخدم
أيضككًااألسككلوبالمنطقككيفككياإلقنككاعمثككلالحككديثعككنبعككضالمعلومككاتواألرقككام،التككيتتعلككق

بالمبادرة.

 قع وطن لألنباء: مو  2.3
(24%(بواقكككع)70.6حظيكككتأسكككاليباإلقنكككاعالمنطقيكككةعلكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)

،وكككانواضككحًا(5)"مهنككدةمككزارعيطلككقأولمشككروعلألكككواخالحديثككةفككيفلسككطينتكككرارًامثككل"
عبكرالتركيزفيالتقريرالسابقالحديثعنالمعلومات،واألرقام،ومحاولةالكاتكبإقنكاعالقكارا

استخداماألساليبالمنطقية،معاإلشارةإلىأنالموضكوع؛هكومكنفكرضعلكىالقكارااسكتخدام
األساليبالمنطقية.

 

)موقعإلكتروني(.باصالدفا"..وجباتطعامتجلبالسعادةلقلوبالفقراء"."،فلسطيناليوم(1)
 (صفا،فيجنين..شركةتنتجغرفةتعقيمآليةلمجابهة"كورونا)موقعإلكتروني(2)

ك"..مبادرةشبابيةإلغاثةفقراءالقدة.(المرجعالسابق،مادةكنعوًناألخي3)
 (الشاعر،"أسرةمنرفحتتطوعلطهيالطعامللفقراءطوالشهررمضان)موقعصفااإللكتروني(.4)

 (جرادات،مهندةمزارعيطلقأولمشروعلألكواخالحديثةفيفلسطين)موقعوطنلألنباء(.5)
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%(14.7وتسككاوتاألسككاليبالمختلطككةواألسككاليبالعاطفيككةفككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)
نالخكككدماتبقعكككةأمكككل..أطبكككاءيقكككدمو(تككككرارات،ومثكككلاألسكككاليبالمختلطكككةتقريكككر"5بواقكككع)

،وهنككااسككتخدماألسككلوبالعككاطفيمثككلالحككديثعككن(1)"وفككيبيككوتهمفككيالخليككلللمرضككىمجانككاً
عكدمقكدرةالكثيكرينمكنالوصكولإلكىالمشكافي،والمعانكاةاإلنسكانيةالتكييشكعرونفيهكا،واسكتخدم
،األسككلوبالمنطقككيمثككلعككدمقككدرةالمصككابينالوصككولإلككىالمستشككفىألسككبابمنطقيككةعديككدة

إيمككان..كفيفككةتكسككرالعقبككاتو"األسككاليبالعاطفيككة"التككيتسككاوتفككيالمرتبككةمككعسككابقتهامثككل"
،إذاستخدمالكاتباألسلوبالعاطفيللتأثيرفيالقراء.(2)"وتبدعفيعملها

 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

ة"حيككثجكككاءتفككيالمرتبكككةقنككاع"المنطقيكككاتفقككتمواقكككعالدراسككةالثالثكككةفككيأسكككاليباإل
قنكاع"المختلطكة"حيكثاألولى،كمكااتفكقموقكع"فلسكطيناليكوم"و"وطكنلألنبكاء"علكىأسكاليباإل

قنكاع"المختلطكة"فكيجاءتفيالمرتبةالثانية،فيمااختلفموقع"صفا"حيثجكاءتأسكاليباإل
المرتبةالثالثة.

قنككاع"المنطقيككة"فككيالمرتبككةسككاليباإلفككيأةوأرجككعالباحككثاتفككاقمواقككعالدراسككةالثالثكك
األولىالهتمكامصكحافةالحلكولبالجانكبالعقالنكيوالمنطقكي،التكيتتطلكباسكتخدامالمعلومكات،

رقام،واألدلة،والبراهين،عندمخاطبةعقلالمتلقيللتأثيرفيه.واأل
مشككالتالتكينظكرًالقلكةال؛ويعزوالباحثمجيءاألسلوب"العاطفي"فيالمرتبةالثالثكة

تتطلكبالتكأثيرفكيوجككدانالمتلقكي،ومخاطبكةحاجاتكهالنفسككية،واالجتماعيكة،وحواسكه،إذطغككت
المشكككالتالصككحيةوالتقنيككةوالتعليميككةالتككيتتطلككبأسككاليبمنطقيككة،بينمككاتراجعككتالمشكككالت

العاطفي.سلوبًاعاطفيًا،فتراجعمعهااستخداماألسلوبأاالجتماعية،والنفسيةالتيتتطلب
وهنايشيرالباحثأنالمشكالتوالحلولهيالتيتفرضعلىالصحفياستخدامأنكواع

،فمكثاًل:أوأكثكرمكننكوعوفقكًالطبيعكةالمشككلةوإمكانكاتالصكحفيوخبرتكهمحددةمكناألسكاليب
تسكككتخدممعهكككاأسكككاليبمنطقيكككة،أمكككاالحلكككولاالجتماعيكككة،مكككاالحلكككولالصكككحيةوالتقنيكككةغالبكككًا

لدينية،والنفسية،غالبًاتستخدممعهاالحلولالعاطفية.وا


 

لألنباء(1) اوطن يقدمون أطباء .. أمل بقعة الخليل، في بيوتهم وفي مجانًا للمرضى )موقعلخدمات
 .إلكتروني(

(.إلكتروني(شاهين،إيمان..كفيفةتكسرالعقباتوتبدعفيعملها)موقع2)
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 المبحث الثاني:  
 الِفَلْسطينيَّةِ  اإِلْخباريَّةِ  الَمواِقعِ  سمات شكل َتْوظيفِ 

 ِِ ومناقشتها الُمْجَتَمِعيَّة  الُمْشِكالِت  ُمعاَلَجةِ  ِفي الُحلولِ  ِلِصحاَفةِ  
اتالشكككل،التككياسككتهدفتالتعككرفعلككىالفنككونيتنككاولهككذاالمبحككثنتككائجالدراسككةالتحليليككةلفةكك

المصكككاحبةالصكككورةوفةكككاتالمشككككلة،بحكككلوارتباطهكككاالعنكككاوين،وفةكككاتالمسكككتخدمة،الصكككحفية
التدعيم.عناصروفةةللموضوع،والتعليقالمصاحبلها،

 أواًل: مدى اهتمام مواقع الدراسة بنهج صحافة الحلول في معالجة المشكالت المجتمعية: 
مدىاهتماممواقعالدراسةبكنهجصكحافةالحلكولفكيمعالجكة(3.11جدولرقم)يوضح

فيمواقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:المشكالتالمجتمعية

 مدى اهتمام مواقع الدراسة بنهج صحافة الحلول في معالجة  يوض  :(3.11جدول )
 المشكالت المجتمعية 

 الصحيفة    %
42.5 54 فلسطيناليوم
صفا 39 30.7
 وطنلألنباء 34 26.8

 المجموع 127 100.0

تبكككككينمكككككنالنتكككككائجالموضكككككحةفكككككيالجكككككدولالسكككككابقأنعكككككددموضكككككوعاتالمشككككككالت
%(،بينمكابلكغعكددهافكي42.5(موضكوعًابنسكبة)54المجتمعيةفيموقكعفلسكطيناليكومبلكغ)

(موضككوعًابنسككبة34)%(،وفككيموقككعوطككنلألنبككاء30.7(موضككوعًابنسككبة)39موقككعصككفا)
%(،بمتوسككطموضككوعواحككديوميككًاعلككىمسككتوىمواقككعالدراسككة،وأقككلمككنموضككوععلككى26.8)

مستوىكلموقععلىانفراد.

ويرجككعالباحككثأسككبابضككعفاالهتمككاممككنقبككلالمواقككعالثالثككةفككي"صككحافةالحلككول"،
 إلى األسباب اآلتية:

آليككككات،ومعككككايير،ومحككككدداتتحكككككمحداثككككةنهككككج"صككككحافةالحلككككول"الككككذيينضككككويعلككككى .1
 موضوعاته،وةيابالمعرفةالكافيةللصحفيينالفلسطينيينفيهذاالنوعمنالصحافة.
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تركيككزمواقككعالدراسككةعلككىالتغطيككةالخبريككةأكثككرمككنالتغطيككةالمتعلقككةبككك"صحافةالحلككول"، .2
 كوناألراضيالفلسطينيةنشطةسياسيًا،وميدانيًا.

"صحافةالحلول"واألقسامالمتخصصةداخلمواقعالدراسة،تركأثرًاةيابالمختصينفي .3
 سلبيًاعلىالتعاطيمعهذاالنوعالجديدمنالصحافة.

عكككدماهتمكككامأكاديميكككاتالصكككحافةالعربيكككةبصكككحافةالحلكككولمكككنجميكككعالنكككواحي،وةيكككاب .4
 العالقة.التدريباإلعالميفيهذاالمجالمنقبلمؤسساتاإلعالم،والمؤسساتذات

ةيكككابالمؤسسكككاتالمتخصصكككةبصكككحافةالحلكككولفكككيالمنطقكككةالعربيكككة؛وهكككومكككاأضكككعف .5
 االهتمامبهذاالنوعمنالصحافة.

ويشيرالجدولالسابق،إلىاهتمامموقع"فلسطيناليوم"أكثرمنموقع"صكفا"،و"وطكن
االهتمككامبككينمككوقعي"صككف ا"و"وطككنلألنبككاء"لألنبككاء"فككيصككحافةالحلككول،مككعاإلشككارةإلككىأن 

متقككاربفيمككابينهمككامككنناحيككةالعككدد،ويرجككعالباحككثاهتمككام"فلسككطيناليككوم"أكثككرمككنغيككره؛
الكذيبرنكامجالدراسكاتالعليكافكيالجامعكةاإلسكالميةفكيفلسكطين،اللتحاقبعضالعاملينفيكهب

افةالحلكوليضمفيواحدمنمساقاتهوهومساق"التحريكرالصكحفي"حلقكاتنقكاشتنكاقشصكح
بأبعادهالبحثيةوالعملية.

 : الفنون الصح ية المستخدمة في موضوعات صحافة الحلول :ثانياً 
الفنكونالصكحفيةالمسكتخدمةفكيموضكوعات(تكراراتونسكب3.12يوضحجدولرقم)

فيمواقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:صحافةالحلول

 لفي موضوعات صحافة الحلو  الفنون الصح ية المستخدمة :(3.12جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  الفنون الصح ية
%   %   %   %   

تقرير 39 72.2 33 84.6 21 61.8 93 73.2
 حديث 13 24.1 6 15.4 11 32.4 30 23.6

مقال 2 3.7 0 0.0 2 5.9 4 3.1
تحقيق 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0
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 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1
"الحكديث"(تككرارًا،تكاله93%(بواقكع)73.2علىالمرتبةاألولىبنسبة)"التقرير"حظي

فكككيالمرتبككةالثالثكككةبنسكككبة"لالمقككا"(تككككرارًا،ثكككم30%(بواقككع)23.6فككيالمرتبكككةالثانيككةبنسكككبة)
بأيتكرار."التحقيق"(تكرارات،فيحينلميح 4َ%(بواقع)3.1)

المزاياالتييوفرهكا"فكن"إلىتصدر"التقريرالصحفي"فيالمرتبةاألولىويعزوالباحث
"يرالتقرخاللفن"إذيمكنمن"،تتطلبهاموادصحافةالحلولوهيذاتهاالتيالتقريرالصحفي"

نيسككككتوعبوصككككفالزمككككان،أديناميكيككككة،ويمكككككنبطريقككككةالوقككككائعوالمعلومككككاتوالمعككككارفسككككرد
.(1)والمكان،والظروفالمرتبطةبالحدث،ويسمحبربرازاآلراءالشخصيةللمحرر

يرجككعإلككىرةبككةالصككحفيين،المرتبككةالثانيككةعلككى"الحككديث"ويككرىالباحككثأنحصككول
جديككككدة،أوشككككرحوجهككككةنظككككرمعينككككةتتعلككككقبالمشكككككالتالحصككككولعلككككىأخبككككارأومعلومككككات

.المجتمعيةوحلولها

بعككككد"التقريككككر"فككككيالمرتبككككةالثالثككككةالككككذيجككككاء"المقككككال"وأرجككككعالباحككككثقلككككةاسككككتخدام
بعككضالمواقككعبالمقككاالتواآلراء،وعككدموجككودكتككابلهككافيهككا،إلككىاهتمككامو"الحككديث"إلككىعككدم

التيتسلطالضوءعلىالمشكالتالسياسيةواالقتصادية،وهكيجانبطغيانالمقاالتالتحليلية
غالبًالُكت اٍبُهواة.
المسككتخدمفككيموضككوعاتصككحافةالحلككول،نظككرًاتحقيككق"ال"ةيككابفككنالباحككثويعككزو

لضعفالحرياتالعامةفياألراضكيالفلسكطينية،والوقكتالطويكلوالجهكدالكذييتطلبكهإنجازهكا،
يككرفككيالمؤسسككاتالصككحفية،إلككىجانككبعككدمدرايككةالصككحفيينبرمكانيككةومحدوديككةطككواقمالتحر

فيهذاالجانب،ككون"التحقيقاتالدمجبينالتحقيقاتوصحافةالحلول،معاإلشارةإلىأهمية"
علكىالجهكاتالرسكمية،ودفعهكاللتحكركأمكامضكغطالكرأيالرقابةمهمًافيالتحقيقاتتؤديدوراً
،إلىجانبالمساءلةعلكىعمكلالحكومكات،وهكيلاالتصالالجماهيريالعامالذيتشكلهوسائ

كلهاوظائفتؤديهاصحافةالحلول.




 

(.135أبوزايد،فنالكتابةالصحفية)ص(1)
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 على مستوى كل موقع على انفراد: .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
(تكككرارًا،تكالهالحككديث39%(بواقكع)72.2حظكي"التقريككر"علكىالمرتبككةاألولكىبنسككبة)

(تككككرارًا،ثكككم"المقككال"فكككيالمرتبككةالثالثكككةبنسكككبة13بواقككع)%(24.1فككيالمرتبكككةالثانيككةبنسكككبة)
%(بواقعتكرارين،فيحينلميحَ التحقيقبأيتكرار.3.7)

 موقع صفا: 2.2

(تكرارًا،تاله"الحديث"فكي33%(بواقع)84.6جاءالتقريرعلىالمرتبةاألولىبنسبة)
حكينلكميحكَ "المقكال"و"التحقيكق"بكأي(تككرارات،فكي6%(بواقكع)15.4المرتبةالثانيكةبنسكبة)

تكرار.

 موقع وطن لألنباء: 2.3
(تكككرارًا،تككالهالحككديث21%(بواقككع)61.8حصككلالتقريككرعلككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

(تككككرارًا،ثكككم"المقككال"فكككيالمرتبككةالثالثكككةبنسكككبة11%(بواقككع)32.4فككيالمرتبكككةالثانيككةبنسكككبة)
نلميحَ التحقيقبأيتكرار.%(بواقعتكرارين،فيحي5.9)

 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

جاء"التقريرالصحفي"فيمقدمكةالفنكونالصكحفيةالمسكتخدمةمكعموضكوعاتصكحافة
(33%(بواقككع)84.6الحلككولفككيالمواقككعالثالثككة،غيككرأنموقككع"صككفا"األعلككىبينهمككابنسككبة)

%(61.8(تكرارًا،تالهموقعوطنلألنباءبنسبة)39%(بواقع)72.2تكرارًا،تالهوطنبنسبة)
ْينهمكككاالتقريكككر21بواقكككع) (تككككرارًا،ولعكككلذلككككيرجكككعإلكككىأنموقكككع"صكككفا"لكككميسكككتخدمإالفنككك 

والحديثالصحفي،فيحيناستخدمتالمواقعاألخرىفنالمقالالصحفيوبنسبٍةقليلة.
نبككككاءاألعلككككىفككككياسككككتخدامفككككن"الحككككديثوعلككككىعكككككسالسككككابق،كككككانموقككككعوطككككنلأل

(تككككرارًا،تكككالهفلسكككطيناليكككومبواقكككع11%(بواقكككع)32.4الصكككحفي"بكككينالمواقكككعالثالثكككةبنسكككبة)
(تكرارات.6%(بواقع)15.4(تكرارًا،تالهموقعصفابنسبة)13%(بواقع)24.1)

(تكككرارات،إذ4)%(بواقككع3.1وجككاءفككن"المقككال"الصككحفيفككيالمرتبككةالثالثككةبواقككع)
%(بواقعتكرارين،وحصكلفلسكطيناليكومعلكىنسكبة5.9حصلموقعوطنلألنباءعلىنسبة)

%(بواقكعتكككرارين،بينمكالككميحككَ موقكعصككفاعلكىأيتكككرارات،مككعاإلشكارةإلككىانموقككع3.7)
صفااليوجدفيهزاويةخاصةبالمقاالتواآلراء.
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أيتكراٍرفيالمواقعالثالثة.ولميحصلفنالتحقيقالصحفيعلى

 : أنواع عناوين موضوعات صحافة الحلول وارتباطها بالحل :ثالثاً 
 :موضوعات صحافة الحلولأنواع عناوين .1

(تكراراتونسبأنواععناوينموضوعاتصحافةالحلكولفكي3.13يوضحجدولرقم)
مواقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:

 موضوعات صحافة الحلول ينعناو أنواع  :(3.13جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  أنواع العناوين 
%   %   %   %   

الملخص 23 42.6 13 33.3 14 41.2 50 39.4
الوصفي 10 18.5 9 23.1 9 26.5 28 22.0
الموضح 12 22.2 6 15.4 6 17.6 24 18.9
تأكيديال 4 7.4 6 15.4 3 8.8 13 10.2
التأثيري 2 3.7 4 10.3 1 2.9 7 5.5
3.1 4 2.9 1 2.6 1 اإلثارة 2 3.7
المتفجر 1 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.8
 أخرى 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 ة:االتجاه العام لمواقع الدراس .1

(تككرارًا،تكاله50%(بواقكع)39.4حكازالعنكوان"الملخكص"علكىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)
(تككرارًا،وجكاءفكيالمرتبكةالثالثكة28%(بواقكع)22"العنوانالوصفي"فيالمرتبةالثانيةبنسبة)

لتأكيكدي(تكرارًا،وجاءفيالمرتبكةالرابعكةالعنكوانا24%(بواقع)18.9العنوانالموضحبنسبة)
(تكككككرارًا،ثككككمجككككاءفككككيالمرتبككككةالخامسككككةالعنككككوانالتككككأثيريبنسككككبة13%(بواقككككع)10.2بنسككككبة)

(تكرارات،4%(بواقع)3.1(تكرارات،أمافيالمرتبةالسادسةاإلثارةبنسبة)7%(بواقع)5.5)
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فيمكالكمتحكَ %(بواقكعتككراٍرواحكد،0.8بينماجاءفيالمرتبكةالسكابعةالعنكوانالمتفجكربنسكبة)
أنواعالعناويناألخرىعلىأيتكرار.

والعنوانهوالمدخلالرئيسيلموضوعاتصكحافةالحلكول،وهكوأولمكاتقكععليكهعكين
القكككارا،ويعكككدعنصكككرًاتيبوغرافيكككًامهمكككًايعمكككلعلكككىجكككذبانتبكككاهالقكككارالقكككراءةالموضكككوع،ولقكككد

علككىأبككرزأدواتاالسككتفهاملقدرتككهاإلجابككةنظككرًا"الملخككص"؛اسككتخدمتمواقككعالدراسككةالعنككوان
 .(1)غيرهالدالةعلىالحدث،وهويتمثلفيالعنوانالرئيسأكثرمن

لمككالديككهمككنقككدرةنظككراً؛العنككوانالوصككفيعلككىالمرتبككةالثانيككةفككيمواقككعالدراسككةوحككاز
لموضككح"فككي،فيمككاجككاء"اعلككىجككذبانتبككاهالقككاراوإثككارةاهتمامككهبموضككوعاتصككحافةالحلككول

بوظيفكةالشكرحوالتفسكير،وهكيوظيفكةإعالميكةيقكومهكذاالنكوعمكنالعنكاوينالمرتبةالثالثة؛ككون
ضمنمهامصحافةالحلول.مهمة

%(بواقككعتكككراٍر0.8ويعككزوالباحككثتككأخر"العنككوانالمتفجككر"إلككىالفةككةاألخيككرةبنسككبة)
وغالبككًاحككداثالخاصككة،لتككيتككأتيمككعاألكككونهككذاالعنككوانيسككتخدممككعاألخبككارالسككاخنةاواحككد،

 تتسمموضوعاتصحافةالحلولباالتزان،والحكمة،والمنطقيةفيالعرض،أكثرمنالهجوم.

 على مستوى كل موقع على انفراد: .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
(تككرارًامثكل23%(بواقكع)42.6حظيالعنوان"الملخص"علكىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)

،تككالهالعنككوانالموضككحفككي(2)"شاشككةسككينماالمخككيمتككدخلالزقككاقلترفيككهاألطفككالعنككوانتقريككر"
متحكككفالقكككرارة..تكككراثأصكككيل"(تككككرارًاومكككنأمثلتكككه12%(بواقكككع)22.2المرتبكككةالثانيكككةبنسكككبة)

يككككون ،ثككككمفككككيالمرتبككككةالثالثككككةالعنككككوانالوصككككفيبنسككككبة(3)"وحضككككاراتمختلفككككةيوثقهككككاشككككباٌنغزِّ
مطعككماسككتراليُيسككلموجبككاتالبيتككزاوالجعككة(تكككراراتمثككلعنككوانتقريككر"10)%(بواقككع18.5)

.(4)"بطريقةمبدعةبعدالكورونا

 

(.59)ص(أبوزايدة،العواملالمؤثرةفيتحريرالعناوينوإخراجهافيالصحفالفلسطينيةاليومية1)
 (فلسطيناليوم،شاشةسينماالمخيمتدخلالزقاقلترفيهاألطفال)موقعإلكتروني(.2)

 )موقعإلكتروني(.راتمختلفةيوثقهاشباٌنغزِّيون"(المرجعالسابق،"متحفالقرارة..تراثأصيلوحضا3)

)موقعإلكتروني(.ةبعدالكورونا"(المرجعنفسه،"مطعماستراليُيسلموجباتالبيتزاوالجعةبطريقةمبدع4)
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أثبت(تكراراتمثل"4%(بواقع)7.4جاءفيالمرتبةالرابعةالعنوان"التأكيدي"بنسبة)
،وتساوى(1)"انجاعتهفيإيطاليا..مبرمجغزييبتكربرنامًجالتشخيصاإلصابةبفيروةكورون

%(بواقككعتكككرارينفقككط،والتككأثيري3.7فككيالمرتبككةالخامسككةالعنككوان"التككأثيري"و"اإلثككارة"بنسككبة)
،أمككاعنكككوان(2)"التككزمبيتككككومككاتحتاجككهسيصكككلإليكككفككيمنزلكككك!..غكككزةوكورونككامثككلعنككوان"
.(3)""ضفيرةشعر..تحاربالسرطانفيفلسطين!اإلثارةمثل

%(بواقكككعتككككراٍرواحكككدوهكككو1.9ةالسادسكككةالعنكككوانالمتفجكككربنسكككبة)وجكككاءفكككيالمرتبككك
،فكككيحكككينلكككمتحكككَ أنكككواع(4)مبكككادراتشخصكككيةلمكككوظفيغكككزةُتعكككريأزمكككاتهم..فمكككنالمسكككؤول؟"

العناويناألخرىعلىأيتكرار.

 موقع صفا: 2.2

%(بواقككع33.3حظككي"الملخككص"كرحككدىأنككواعالعنككاوينعلككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)
أوقكافغكزةتبكثموعظكةمسكجلةوقكتخطبكةالجمعكة(تكرارًامثلعبر"مكبكراتالصكوت..13)

(تكككراراتمنهككا9%(بواقككع)23.1"،تككالهالعنككوان"الوصككفي"فككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)(5)غككًدا
لسطحمنزلهالناٍدلك"الكاراتيه" أسرةبرفحتحوِّ

وضح"،وتساوىفيالمرتبةالثالثةالعنوان"الم"(6)
إطككككالقمشككككروعمبككككادرة(تكككككرارات،و"الموضككككح"مثككككل"6%(بواقككككع)15.4و"التأكيككككدي"بنسككككبة)

تقريكر،أمكاالتأكيكديفمثكلعنكوان(7)"تحسينسكبلالعكيشلتعزيكزفكرصالتوظيكفجنكوبالضكفة
.(8)"بركةالعنزيِّة..أثرعباسييقاوماالحتاللوحدهفيالرملة"

 

،أثبتنجاعتهفيإيطاليا..مبرمجغزييبتكربرنامًجالتشخيصاإلصابةبفيروةكورونافلسطيناليوم(1)
 )موقعإلكتروني(.

 )موقعإلكتروني(.وماتحتاجهسيصلإليكفيمنزلك!"،"غزةوكورونا..التزمبيتكفلسطيناليوم(2)

 .)موقعإلكتروني(رةشعر"..تحاربالسرطانفيفلسطين.،ضفيالسيقلي(3)

 )موقعإلكتروني(.زةُتعريأزماتهم..فمنالمسؤول؟نفسه،مبادراتشخصيةلموظفيغالسابق(المرجع4)

 (صفا،مكبراتالصوت..أوقافغزةتبثموعظةمسجلةوقتخطبةالجمعةغًدا)موقعإلكتروني(.5)

لسطحمنزلهالناٍدلك"الكاراتيه"،)موقع(الشاعر،أسرةبرفح6) لكتروني(.إتحوِّ
 (صفا،مبادرةتحسينسبلالعيشلتعزيزفرصالتوظيفجنوب)موقعإلكتروني(.7)

 )موقعإلكتروني(.يقاوماالحتاللوحدهفيالرملة"(المرجعالسابق،"بركةالعنزيِّة..أثرعباسي8)
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(تككككراراتمثكككل4%(بواقكككع)10.3وانالتكككأثيريبنسكككبة)وجكككاءفكككيالمرتبكككةالرابعكككةالعنككك
،وجاءفيالمرتبكة(1)"طبيببغزةيبادرلعالجالمرضىبمنازلهموقايًةمنكوروناعنوانتقرير"

فيخانيونس..قوالبحلوى%(بواقعتكراٍرواحدوهوعنوانتقرير"2.6الخامسةاالثارةبنسبة)
حككينلككميحككَ العنككوانالمتفجككروأنككواعالعنككاويناألخككرىعلككىأي،فككي(2)"للتوعيككةبوبككاءكورونككا

تكرار.

 موقع وطن لألنباء: 2.3
%(41.2حظكيالعنككوان"الملخككص"كرحكدىأنككواعالعنككاوينعلكىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

،تكالهالعنكوانالوصكفيفكي(3)"أولمزرعكةللفطكرفكيغكزة(تكرارًاومكنأمثلتكهعنكوان"14بواقع)
غذائيكةفكيغكزة..عكريسيكوزعطكروداً(تككراراتمثكل"9%(بواقكع)26.5ثانيةبنسكبة)المرتبةال

(6%(بواقكع)17.6،وجاءفيالمرتبةالثالثةالعنوانالموضحبنسبة)(4)"للفقراءبتكاليفزواجه
للتنبكؤبعكددمحوسكباًرياضكياًباحثونمنجامعةالقدةالمفتوحةيصمموننموذجاًتكراراتمثل"

.(5)"فيفلسطينCOVID-19االتالمصابةبفيروةالح
(تككككراراتمثكككل3%(بواقكككع)8.8وجكككاء"العنكككوانالتأكيكككدي"فكككيالمرتبكككةالرابعكككةبنسكككبة)

نشككرقائمككةالشككركاتالعاملككةفككيالمسككتوطناتفرصككةلتصككعيدحركككةالمقاطعككةومكافحككةعنككوان"
%(2.9ارة"فككيالمرتبككةالخامسككةبنسككبة)،وتسككاوىالعنككوان"التككأثيري"و"اإلثكك(6)"نظككاماألبرتهايككد

بقعككةأمككل..أطبككاءيقككدمونالخككدماتللمرضككىمجانككاًبواقككعتكككراٍرواحككد،وعنككوان"اإلثككارة"مثككل"
،فككي(8)"!لمككةصككبايا"حلككمفتككاةمككنغككزة..تحقككق"،و"التككأثيري"مثككل"(7)"وفككيبيككوتهمفككيالخليككل

األخرىعلىأيتكرار.حينلميحَ العنوانالمتفجروأنواعالعناوين

 

(.إلكترونيمرضىبمنازلهموقايًةمنكورونا)موقع(مطر،طبيببغزةيبادرلعالجال1)
 (الشاعر،تقرير"فيخانيونس..قوالبحلوىللتوعيةبوباءكورونا")موقعإلكتروني(.2)

(المغاري،أولمزرعةللفطرفيغزة)موقعإلكتروني(.3)
إلكتروني(.(عاشور،"فيغزة..عريسيوزعطروداغذائيةللفقراءبتكاليفزواجه")موقع4)
للتنبؤبعددالحاالتمحوسباًرياضياً،باحثونمنجامعةالقدةالمفتوحةيصمموننموذجاًلألنباء(وطن5)

 فيفلسطين)موقعإلكتروني(.COVID-19المصابةبفيروة

ومكافحة6) المقاطعة حركة لتصعيد فرصة المستوطنات في العاملة الشركات قائمة نشر السابق، المرجع )
اماألبرتهايد.نظ

 (لألنباءوفيبيوتهمفيالخليل)موقعوطن(جرادات،"بقعةأمل..أطباءيقدمونالخدماتللمرضىمجانا7ً)

(المغاري،"لمةصباياحلمفتاةمنغزة..تحقق!")موقعإلكتروني(.8)
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 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

اتفقتمواقعالدراسةالثالثةفياستخدامعنوان"الملخص"كواحدمكنأنكواعالعنكاوين؛إذ
جاءفيالمرتبةاألولى،كمااتفقموقع"صفا"و"وطنلألنباء"فكي"العنكوانالوصكفي"الكذيجكاء

فيالمرتبةالثانية.
لفموقع"فلسطيناليوم"فكي"العنكوانالوصكفي"حيكثجكاءفكيالمرتبكةالثالثكة،كمكاواخت

اتفككقموقككع"صككفا"و"وطككنلألنبككاء"فككيالعنككوان"الموضككح"حيككثجككاءفككيالمرتبككةالثالثككة،كمككا
واختلفموقع"فلسطيناليوم"فيالعنوان"الموضح"؛إذجاءفيالمرتبةالثانيكة،كمكااتفكقموقكع

ليوم"و"وطنلألنباء"فيالعنوان"التأكيدي"حيثجاءفيالمرتبةالرابعة،فيمااختلف"فلسطينا
موقع"صفا"فيالعنوان"التأكيدي"إذجاءفيالمرتبةالثالثة.

 ل  ويالحككك أنالعنكككاوينالثالثكككةاألولكككى"الملخكككص"،و"الوصكككفي"،و"الموضكككح"مث لكككْتجكككُ
تخدمتهاأكثككرمككنغيرهككامككعموضككوعاتصككحافةالحلككول،اهتمككاممواقككعالدراسككةالثالثككة،إذاسكك

ويرجعذلكلسهولتها،وربمامناسبتهاأكثرمنغيرهالموضوعاتصحافةالحلول.
 ارتباط العنوان بحل المشكلة: .4

(االتجككاهالعككاملتكككراراتونسككبارتبككاطالعنككوانبحككلالمشكككلة3.14يوضككحجككدولرقككم)
التالي:فيمواقعالدراسة،وذلكعلىالنحو

 ارتباط العنوان بحل المشكلةيوض   :(3.14جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  ارتباط العنوان بحل المشكلة
%   %   %   %   

76.4 97 85.3 29 74.4 29 72.2 يعكسالحل 39
اليعكسالحل 15 27.8 10 25.6 5 14.7 30 23.6
 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 
 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1

(97%(بواقكع)76.4حصلتالعنوانالكذي"يعككسالحكل"علكىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)
،تاله(1)(%96.9(فيالمرتبةاألولىبنسبة)2019تكرارًا،وتتفقتلكالنتيجةمعدراسةأنور)

 

وانعكاساتها1) اإللكترونية اإلخبارية المواقع في الحلول صحافة محددات أنور، باالتصال( القائم على
 .(32)صوالجمهور
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(تكككرارًا،30%(بواقككع)23.6العنكوانالككذي"اليعكككسالحككل"فككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)
.(1)%(3.1(فيالمرتبةالثانيةبنسبة)2019ويتفقمعدراسةأنور)

ويرىالباحثأننسبةالعناوينالتيالتعككسالحكلفكيمواقكعالدراسكةمرتفعكةإلكىحكد
مرجعكككًاإيكككاهلمحاولكككة%(،3.1التكككيجكككاءتبنسكككبة)(2)(2019ةأنكككور)مكككامقارنكككةبنتيجكككةدراسككك

الصككحفييناسككتخدامعنككاوينغامضككة؛قككديكككونفككيمحاولككةمككنهملجلككبأكبككرعككددمككنالقككراء،
خاصةأنالمواقعاإللكترونيةتتنافسفيمابينهاعلىالزوار،كونهاأحكدالمؤشكراتالمهمكةلتقكدم

قككككارااليككككوممتعجككككل،ولككككيسلديككككهالوقككككتالكككككافيلقككككراءكامككككلالموقككككععككككنغيككككره،خاصككككةأنال
الموضوع.

ويككرىالباحككثأنمككنمقومككاتالعنككوانالجيككدأنيكككونمرتبطككًابالحككلدااًلعليككه،كككون
انعكككاةالحككلفككيالعنككوانيشككيعجككوًامككناإليجابيككةفككينفككوةالقككراء،ويكككونأكثككرإثككارة،وجككذبًا

ل،ولككيسللقككراء،وأسككهلللفهككممككنالعنككوان الككذياليعكككسالحككل،خاصككةأنالقككارااليككوممتعجككِ
لديهالوقتالكافيلقراءةكاملالموضوع.

 على مستوى كل موقع على انفراد: .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
(39%(بواقكككع)72.2حظكككيالعنكككوانالكككذييعككككسالحكككلعلكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)

"،تكككاله(3)هكككلتشكككالنوقايكككةمككنفيكككروةكورونككا؟القفكككزاتوالكمامككةتكككرارًا،مثككلعنكككوانتقريككر"
(تكرارًا،مثكلعنكوان15%(بواقع)27.8العنوانالذياليعكسالحلفيالمرتبةالثانيةبنسبة)

.(4)"فيغزة..تقنيةجديدةتنقذمربيالمواشيمنغالءأسعاراألعالفتقرير"

 موقع صفا: 2.2
(29%(بواقكككع)74.4ولكككىبنسكككبة)حظكككيالعنكككوانالكككذييعككككسالحكككلعلكككىالمرتبكككةاأل

"،(5)سككككاعة24"بروترانسككككاليت"..منصككككةمتكاملككككةللترجمككككةأوناليككككنتكككككرارًا،مثككككلعنككككوانمككككادة
 

باالتصال(1) القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية المواقع في الحلول صحافة محددات أنور،
 .(32)صوالجمهور

 .(32السابق،)صالمرجع(2)
(فلسطيناليوم،القفزاتوالكمامةهلتشكالنوقايةمنفيروةكورونا)موقعإلكتروني(.3)
،"فيغزة..تقنيةجديدةتنقذمربيالمواشيمنغالءأسعاراألعالف)موقعإلكتروني(.المرجعالسابق(4)
ساعة)موقعإلكتروني(.24(صفا،بروترانساليت"..منصةمتكاملةللترجمةأونالين5)
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ويتضحمنالعنوانأنهيعكسالحلبشكٍلواضٍح،تالهالعنوانالذياليعكسالحلفيالمرتبة
الفصكككائلتشكككددعلكككىمبكككادرة"(تككككرارات،مثكككلعنكككوانمكككادة10%(بواقكككع)25.6الثانيكككةبنسكككبة)
"إذلككككميعكككككسالعنككككوانحككككاًلواضككككحًا،واحتككككوىفقككككطعلككككىموقككككفمككككنقبككككل(1)ىالسككككنوارلألسككككر

 الفصائل.

 موقع وطن لألنباء: 2.3
(29%(بواقكككع)85.3حظكككيالعنكككوانالكككذييعككككسالحكككلعلكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)

"،إذعكسالعنوانالسابق(2)ليفزواجهغذائيةللفقراءبتكافيغزة..عريسيوزعطروداًتكرارًا،
الحلالذيتضمنتهالمادةالصحفية،تالهالعنوانالذياليعكسالحلفيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة

هكاكثونالمكرأة..مسكابقةللريكاديينوأصكحابالعقكول(تكرارات،مثكلعنكوان"5%(بواقع)14.7)
.(3)"المبتكرة

 ع الدراسة أوجخ االتفاب واالختالف بين مواق .3

اتفقكككتمواقكككعالدراسكككةالثالثكككةفكككيالعنكككوان"الكككذييعككككسالحكككل"حيكككثجكككاءفكككيالمرتبكككة
األولى،كمااتفقتفيالعنوانالذي"اليعكسالحل"حيثجاءفيالمرتبةالثانية.

أنيككككونويكككرىالباحكككثأنمكككنمقومكككاتالعنكككوانالجيكككدلموضكككوعات"صكككحافةالحلكككول"
العنوانالذي"يعكسالحل"بشكلمباشريشكيعيهعلداالًالحلبمرتبطاً ،ألسباٍبعديدةمنهاأن 

جككوًامككناإليجابيككةفككينفككوةالقككراء،ويكككونأكثككرإثككارةوجككذبًاللقككارا،وأسككهلللفهككممككنالعنككوان
الذي"اليعكسالحل".

 :الصورة المصاحبة للموضوع والتعليق عليها :رابعاً 
 ة الحلول:الصورة المصاحبة لموضوعات صحاف .1

(تككككراراتونسكككبالصكككورةالمصكككاحبةلموضكككوعاتصكككحافة3.15يوضكككحجكككدولرقكككم)
الحلولفيمواقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:




 

 ،الفصائلتشددعلىمبادرةالسنوارلألسرى.صفا(1)

(.موقعإلكترونيغذائيةللفقراءبتكاليفزواجه)عطروداً(عاشور،فيغزة..عريسيوز2)
،هاكثونالمرأة..مسابقةللرياديينوأصحابالعقولالمبتكرة.لألنباء(وطن3)
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 الصورة المصاحبة للموضوعيوض   :(3.15جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  الصورة المصاحبة للموضوع 
%   %   %   %   

تعكسالحل 28 51.9 24 61.5 15 44.1 67 52.8
التعكسالحل 15 27.8 8 20.5 12 35.3 35 27.6
غيرواضحة 11 20.4 7 17.9 7 20.6 25 19.7
 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1
(67%(بواقكككع)52.8جكككاءتالصكككورةالتكككي"تعككككسالحكككل"فكككيالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)
(35%(بواقكككع)27.6تككككرارًا،تلتهكككاالصكككورةالتكككي"التعككككسالحكككل"فكككيالمرتبكككةالثانيكككةبنسكككبة)

(تكرارًا.25%(بواقع)19.7تكرارًا،ثمجاءتفيالمرتبةالثالثةالصورة"غيرالواضحة"بنسبة)
 & Mcintyreدراسكةتيجةالصورةالتي"تعككسالحكل"فكيالمرتبكةاألولكىمكعوتتفقن

Lough (2019)(1)(2019،ودراسةأنور)(2)ويعتقدالباحكثأناالهتمكامبالصكورةالواضكحة،
التككيتعكككسالحككليرجككعإلككىالتككأثيراتالتككيسككتتركهافككينفككسالقككارا،وإمكانيككةإقناعككهبالحككل،

ودفعهلقراءةالموضوع.

هنككاكارتباطككًاوثيقككًابككينالصككورةوانعكككاةالحككل،إذتكتسككبالصككورة ويككرىالباحككثأن 
الواضحةالتيتعكسالحلمصداقيةوثقةأكبربالحلوالوسيلةاإلعالمية،ممالوكانتالصورة
غيكككرواضكككحةأوغيكككرمرتبطكككةبالحكككل،وتعمكككلعلكككىإثكككارةالقكككارانحكككوالموضكككوع،وتجذبكككهإلكككى

دراسكككةع،وتعطيكككهانطباعكككًاإيجابيكككًا؛وهكككومكككاذهبكككتإليكككهعديكككدالدراسكككاتمثكككلتصكككفحالموضكككو

 

(1)Lough & Mcintyre, Visualizing The Solution: An Analysis Of The Images That 

Accompany Solutions-Oriented News Stories, (p10). 

باالتصال2) القائم على وانعكاساتها اإللكترونية اإلخبارية المواقع في الحلول صحافة محددات أنور، )
(.33)صوالجمهور
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Thier & Others(2019)(1) ترككتالحلكولتصورالموضوعاتالتكيتناولكالتيأكدتأن 
 .الًيجابيًالدىالجمهوربشكلأكبرمنصورالموضوعاتالتيالتتناولحلوإتأثيرًا

لسكلبيةالتكيتتركهكاالصكورةالتكي"التعككسالحكل"،إذإنويشيرالباحكثإلكىالتكأثيراتا
الصكككورةالتكككيالتعبكككرعكككنالحكككلتككككونغالبكككًاغيكككرمرتبطكككةبالموضكككوع،والتكسكككبالموضكككوع
ةجيككدًامككن ةجيككدًا،فلككوكانككتُمعككد  الجاذبيككةالمطلوبككة،وتعطككيداللككةللقككاراأنالمككادةغيككرُمعككد 

ورةالواقعيةالتيتعكسالحلكصورةرئيسيةللموضوع.جميعالنواحي؛الستخدمالمحررالص
وجكككاءتالصكككور"غيكككرالواضكككحة"فكككيالمرتبكككةالثالثكككة،إذكانكككتتسكككتخدمالمواقكككعصكككورًا
تعبيريةغيرواضحة،أوصورًايصعبتحديدهاإنكانتتعككسالحكلأمال؟،وهكذهإشككاليةال

تقلعنإشكاليةالصورةالتيالتعكسالحل.

 وى كل موقع على انفراد:على مست .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
(تككرارًا28%(بواقكع)51.9حظيتالصورةالتي"تعكسالحل"علىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)

،إذاحتوتالصكورةعلكىضكفائر(2)"ضفيرةشعر"..تحاربالسرطانفيفلسطين!مثلصورةتقرير"
تعكككككسالحككككل"فككككيالمرتبككككةالثانيككككةبنسككككبةطبيعيككككةمككككنإحككككدىالمتبرعككككات،تلتهككككاالصككككورةالتككككي"ال

إذ(3)"جبكككلالعرمكككة...المقاومكككةبالكككدموالمبكككادراتالتنمويكككةيفككك(تككككرارًامثكككل"15%(بواقكككع)27.8)
كانككتلمنظككرجمككاليطبيعككياليعكككسالحككل،ثككمجككاءفككيالمرتبككةالثالثككةالصككورة"غيككرالواضككحة"

فةتكككككديرمعركتهكككككالمواجهكككككةكورونكككككابلجكككككانمخيمكككككاتالضككككك(تككككككرارًا"11%(بواقكككككع)20.4بنسكككككبة)
إذكانتعناصرغيرواضحة،ولمتعبِّْرعنالحلفيأيمنعناصرها.،(4)"تطوعية

 موقع صفا: 2.2
(24%(بواقككع)61.5حظيككتالصككورةالتككي"تعكككسالحككل"علككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

،إذاحتككوتالصككورة"(5)رونككافككيجنككين..شككركةتنككتجغرفككةتعقككيمآليككةلمجابهككةكوتكككرارًامثككل:"

 

(1)Thier, And Others, Creating Engagement With Solutions Visuals: Testing The 

Effects Of Problem-Oriented Versus Solution-Oriented Photojournalism. (P5). 
(السيقلي،ضفيرةشعر"..تحاربالسرطانفيفلسطين!)موقعفلسطيناليوماإللكتروني(.2)
(فلسطيناليوم،فيجبلالعرمة...المقاومةبالدموالمبادراتالتنموية)موقعإلكتروني(.3)
 )موقعإلكتروني(..،مخيماتالضفةتديرمعركتهالمواجهةكورونابلجانتطوعيةالمرجعالسابق(4)

 (صفا،فيجنين..شركةتنتجغرفةتعقيمآليةلمجابهةكورونا)موقعإلكتروني(.5)
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علىعناصرلغرفةالتعقيمالمخصصةلمجابهةكورونا،تلتهاالصورةالتي"التعكسالحل"في
حلقكككاتالتحفكككي بغكككزة(تككككراراتمثكككلصكككورةتقريكككر"8%(بواقكككع)20.5المرتبكككةالثانيكككةبنسكككبة)

عكككسالحككل،ثككمفككي،إذاحتككوتعلككىصككورةقديمككةالت(1)"تسككتأنفنشككاطاتهاعبككر"واتككسآب
مبكادرةلتجنيكد(تككراراتمثكل"7%(بواقكع)17.9المرتبةالثالثةالصكورة"غيكرالواضكحة"بنسكبة)

،لكميتضكحمكنعناصكر(2)"متطوعينمنطلبةالتخصصاتالطبيةلدعمجهكودمواجهكةكورونكا
رةيشرحالصورةإنكانتتعكسالحلأمال،ومازادمنعدموضوحها،عدموجودتعليقللصو

 عناصرها.

 موقع وطن لألنباء: 2.3
(15%(بواقككع)44.1حظيككتالصككورةالتككي"تعكككسالحككل"علككىالمرتبككةاألولككىبنسككبة)

،إذوضكحتالصكورة(3)"صنعسكيارةسكباقفكيغكزةبرمكانكاتمتواضكعةتكرارًامثلصورةتقرير"
تعككككسالحكككل"فكككيالحكككلالمتمثكككلبصكككناعةسكككيارةبرمكانيكككاتمتواضكككعة،تلتهكككاالصكككورةالتكككي"ال

إطكالقالعناقيكدالصكناعية(تككرارًامثكلصكورةتقريكر"12%(بواقكع)35.3المرتبةالثانيةبنسبة)
،إذكانككتالصككورةالرئيسككيةللتقريككرالسككابقعامككةو"التعكككس(4)"الزراعيككةالعمرانيككةفككيسككلفيت

(تككراراتمثكل7بواقكع)%(20.6الحل"،ثمفكيالمرتبكةالثالثكةالصكورة"غيكرالواضكحة"بنسكبة)
،فكانكككت(5)"حمايكككةمزارعكككيالخيكككاريفشكككلعقوبكككاتوزيكككرجكككيشاالحكككتاللبنيكككتصكككورةتقريكككر"

عناصرالصورةللتقريرالسابقغيرواضحة.

 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .3

اتفقككككتمواقككككعالدراسككككةالثالثككككةفككككيترتيككككبأولوياتهككككافيمككككايتصككككلبالصككككورةالمصككككاحبة
لموضككوع،حيككثجكككاءتالصككورةالتككي"تعككككسالحككل"فكككيالمقدمككة،ثككمالتكككي"التعكككسالحكككل"،ل

وأخيرًا"غيرالواضحة"،ورغماتفاقهافيترتيبأولوياتهاإالأنهااختلفتفيدرجةاهتمامهابكل
فةة،فمثاًلموقعصفابالصورةالتيتعكسالحلأكثرمنالموقعيناآلخرين.

 

(.إلكتروني(مطر،حلقاتالتحفي بغزةتستأنفنشاطاتها)موقع1)
 (صفا،مبادرةلتجنيدمتطوعينمنطلبةالتخصصاتالطبيةلدعمجهودمواجهةكورونا)موقعإلكتروني(.2)

.،صنعسيارةسباقفيغزةبرمكاناتمتواضعة)موقعإلكتروني(لألنباءوطن(3)
)موقع،مبادرةلتجنيدمتطوعينمنطلبةالتخصصاتالطبيةلدعمجهودمواجهةكورونا.المرجعالسابق(4)

(.إلكتروني
(.إلكتروني)موقع.،حمايةمزارعيالخياريفشلعقوباتوزيرجيشاالحتاللبنيتالمرجعنفسه(5)
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المواقع غيرواستخدمت تعبيرية صور استخدام مثل واضحة غير صورًا الثالثة
ذلك في الباحث ويرى ال؟، أم الحل تعكس كانت إن تحديدها يصعب صور أو واضحة،
إشكاليةالتقلعنإشكاليةالصورالتي"التعكسالحل"،وقديرجعذلكلعدمتوافرصورعن

بال االكتفاء في الحل مصدر رةبة أو الموضوعات، فيبعض المصورين عدد قلة أو نص،
المواقعاإللكترونية،أوضعفاإلمكانياتالتقنيةوالمادية.

ويرىالباحثأنارتباطالصورةبالحليكسبهاواقعيةأكبرممالوكانتالصورةغير
القارا،وفي اهتمام الحل تعبرعن التي الصورة تثير بالحل،كذلك أوغيرمرتبطة واضحة

كثيرة توصلتاحياٍن فمثاًل الدراسات عديد إليه ذهبت ما وهو المادة، لتصفح دراسةستجذبه
Thier & Others(2019)(1)إلىنتائجمفادها:

يجابيكًالكدىالجمهكوربشككلأكبكرمكنإالحلكولتكأثيرًاتصورالموضوعاتالتيتناولتركت .أ
 .صورالموضوعاتالتيالتتناولحلوالً

ضوالصكورالحلكولعكنقيكامهمبكبعضاألنشكطةجكراءالتعكرضأعرَبالمبحوثونالذينتعر .ب
لهكككذهالصكككورمثكككلقكككراءةالمزيكككدمكككنالقصكككصحكككولالقضكككية،ومشكككاركةالقصكككةالخبريكككة،

 .والتحدثمعآخرينحولالقصةالخبرية،والتبرعمنأجلمعالجتها

َدالمبحوثونالذينتعرضوالصورالحلولعقليكًاوشكعوريًامكعالموضكوعات .ت التكيأثارتهكاتوح 
 تلكالموضوعاتالصحفية.

 التعليق المصاحب لصورة موضوع صحافة الحلول: .4
(تككراراتونسككبالتعليكقالمصكاحبلصكورةموضكوعصككحافة3.16يوضكحجكدولرقكم)

الحلولفيمواقعالدراسة،وذلكعلىالنحواآلتي:









 

(1)Thier, And Others, Creating Engagement With Solutions Visuals: Testing The 

Effects Of Problem-Oriented Versus Solution-Oriented Photojournalism. 

(P12 – 13). 
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 التعليق المصاحب لصورة موضوع صحافة الحلول  :  (3.16جدول )

 قعالمو 

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  التعليق المصاحب للصورة 
%   %   %   %   

مرتبطبالحل 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
غيرمرتبط 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

اليوجدتعليق 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0
 جموعالم 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 
جميككعالصككورالمرفقككةلموضككوعاتصككحافةالحلككولوهككذهجككاء"عككدموجككودتعليككق"علككى

إذحكازت"التعليقكاتالتكيMclntyre & Lough(2019)النتيجكةمغكايرةتمامكًالنتكائجدراسكة
"التعككككسالحكككل"جكككاءتبنسكككبةبينمكككا،%(35.4)تعككككسالحكككل"علكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة

 .(1)%(منالصورلمتحملأيتعليقعلىالصورة24.5)بينمامانسبته%(22.1)

خلكل"مصاحبللصكورةالتعليقويرىالصحفيفيقناةالجزيرةعثمانكباشيأنإغفال"ال
كبيككر؛كككونالتعليككقالمصككاحبللصككورةيزيككدمككنعناصككراإلفهككاملككدىالقككارا،ومككنالممكككنأن

رادإبرازهكافكيالمكادةالصكحفية،يتضمنالتعليقالمصاحبللصكورةالمعلومكةأوالمعلومكاتالتكييكُ
.(2)أوتتضمنتوضيحًاللعناصرالموجودةفيالصورةمايزيدمنحالةاإلفهاموالتبيانوالتوضيح

وينصكحالباحككثالقكائمينعلككىالمواقككعالثالثكةبضككرورةاالهتمككامفكيالتعليككقالمصككاحب
للصككورة،لمككالككهمككنأهميككةكبيككرةفككيتوضككيحعناصككرالصككورة،أوإيصككالمعلومككةمهمككةتتعلككق

وجودتعليقللصورةمهملتحقيقاإليضاح؛كونالتعليقالمصاحبللصورةيزيكدبالحل. كماأن 
المعلومكةأوالتعليقالمصاحبللصكورةيتضمنأْنمعضرورةمنعناصراإلفهاملدىالقارا،

مادةالصحفية،أوتوضكيحًاللعناصكرالموجكودةفكيالصكورةمكارادإبرازهافيالماتالتييُالمعلو
.(3)يزيدمنحالةاإلفهاموالتبيانوالتوضيح

 

(1)Lough & Mcintyre, Visualizing The Solution: An Analysis Of The Images That 

Accompany Solutions-Oriented News Stories, (p9). 

 إلنترنت)معهدالجزيرةلإلعالم(.(كباشي،الصورةفيصحافةا2)

المرجعالسابق.(3)
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 : عناصر التدييم المستخدمة مع موضوعات صحافة الحلول :خامساً 
عناصكرالتكدعيمالمسكتخدمةمكعموضكوعات(تككراراتونسكب3.17يوضحجدولرقم)

،وذلكعلىالنحواآلتي:ةالحلولصحاف

 عناصر التدييم المستخدمة مع موضوعات صحافة الحلول :(3.17جدول )

 الموقع

 فلسطين اليوم  صفا   وطن لألنباء  االتجاه العام  عناصر التدييم 
%   %   %   %   

 صور 25 46.3 26 66.7 5 14.7 56 44.1

 فيديو 6 11.1 3 7.7 16 47.1 25 19.7

32.3 41 32.3 11 اليوجد 20 37.0 10 25.6
رابطتشعبي 3 5.6 0 0.0 1 2.9 4 3.1
0.8 1 2.9  انفوجرافيك 0 0.0 0 0.0 1

 أخرى 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0

 المجموع 54 100.0 39 100.0 34 100.0 127 100.0

 

 باستعراب نتائج الجدول السابق يتو  ما لأتي: 

 االتجاه العام لمواقع الدراسة: .1
(تكككرارًا،تالهككا"الفيككديو"56%(بواقككع)44.1تصككدرت"الصككورة"المرتبككةاألولككىبنسككبة)

(تكككككرارًا،ثككككمفككككيالمرتبكككةالثالثككككة"عككككدموجككككود25%(بواقكككع)19.7فكككيالمرتبككككةالثانيككككةبنسككككبة)
(تككرارًا،وجكاءفكيالمرتبكةالرابعكة"الكرابطالتشكعبي"40%(بواقكع)31.5عناصر"تدعيمبنسبة)

(تكككككرارات،وتسكككاوى"اإلنفوجرافيكككك"وعناصككككرالتكككدعيم"األخكككرى"فككككي4%(بواقكككع)3.1سكككبة)بن
%(بواقعتكراٍرواحٍدفقط.0.8المرتبةالخامسةبنسبة)

دمككنعككَول،وذلككألنالصككورةتُونجكدأنالمواقككعالثالثككةاهتمكتبالصككورفككيالمركككزاأل
،،وفككيالمواقككعاإللكترونيككةبشكككلخككاصأهككمالوسككائطالمتعككددفككيوسككائلاإلعككالمبشكككلعككام

،وتتوافقهذهالنتيجكةمهمبخالفدورهافيجذبانتباهالقراءوتوضيحيلكونهاعنصرجمالي
%(.100(التيجاءتفيالمركزاألولبنسبة)2019معدراسةأنور)
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كمككا،ويعكككزوالباحكككثاهتمكككامالمواقكككعالثالثككةبكككك"الصورة"كعنصكككرمكككنعناصكككرالتكككدعيم؛
لتوافرهككككاعلككككىمنصككككاتمختلفككككة،وأقككككلجهككككدًا،ونفقككككاتمككككنبعككككضالعناصككككرالتدعيميككككةمثككككل"

"اإلنفوجرافيك"؛الذييحتاجإلىجهدأكبرفيإنتاجه.
ويعتقككدالباحككثأننيككل"مقككاطعالفيككديو"علككىالمرتبككةالثانيككةيرجككعإلككىالجاذبيككةالكبيككرة

يو"مككنقبككلالقككراءعلككىمواقككعالتواصككلاالجتمككاعيالتككييحققهككا"الفيككديو"،وإمكانيككةتناقككل"الفيككد
المختلفة،إلىجانبأنالفيديويوفرالكثيرمنالتوضيحللحلولالمقترحة.

ولميحكَ فكن"اإلنفوجرافيكك"باهتمكامكبيكرمكنقبكلالمواقكعالثالثكةفكيالموضكوعالقائمكة
لوماتوالمفاهيمالمعقدةإلكىصكورلالبياناتوالمعحوِِّعلىالحلول،رغمأهميةهذاالفن؛كونهي

.(1)ورسوم،يمكنفهمهاواستيعابهابوضوح،وتشويق،وسهولة،ويسر
وينصكككحالباحكككثالمواقكككعالثالثكككةبضكككرورةإيكككالءاهتمكككامأكبكككرفكككيالعناصكككرالتدعيميكككة
المختلفة؛نظرًاألهميةتلككالعناصكرفكياإليضكاح،واإلفهكام،وتبسكيطالمعلومكة،وجكذبالقكارا،

(تككككرارًاخلكككتمكككن40%(بواقكككع)31.5مكككاللكككنصالمجكككردمكككنجمكككود،السكككيماأنمكككانسكككبته)لِ
"عناصرالتدعيم".

 على مستوى كل موقع على انفراد: .2

 موقع فلسطين اليوم: 2.1
(تككككرارًا،تالهكككافكككي25%(بواقكككع)46.3حظيكككتالصكككورعلكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)

(تككككرارًا،ثكككمالفيكككديوفكككي20%(بواقكككع)37سكككبة)المرتبكككةالثانيكككةعكككدموجكككودعناصكككرتكككدعيمبن
(تكككرارات،وجككاءفككيالمرتبككةالرابعككةالككرابطالتشككعبي6%(بواقككع)11.1المرتبككةالثالثككةبنسككبة)

(تككرارات،فككيحككينلكميحككَ "االنفوجرافيككك"وعناصكرالتككدعيماألخككرى3%(بواقككع)5.6بنسكبة)
علىأيتكرار.

 موقع صفا: 2.2
(تككككرارًا،تالهكككافكككي26%(بواقكككع)66.7لمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)حظيكككتالصكككورعلكككىا

(تككرارات،ثكمالفيكديوفكي10%(بواقكع)25.6المرتبةالثانيةعكدموجكودعناصكرتكدعيمبنسكبة)
(تككككككرارات،فكككككيحكككككينلكككككميحكككككَ "الكككككرابطالتشكككككعبي"3%(بواقكككككع)7.7المرتبكككككةالثالثكككككةبنسكككككبة)

ألخرىعلىأيتكرار.و"االنفوجرافيك"و"عناصرالتدعيم"ا

 

(.9(الدلو،اإلنفوجرافيكفيالصحافةالفلسطينية)ص1)
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 موقع وطن لألنباء: 2.3
(تككرارًا،تكالهعكدموجكود16%(بواقكع)47.1حظيالفيديوعلىالمرتبةاألولىبنسبة)

(تككرارات،ثكمفكيالمرتبكةالثالثكة10%(بواقكع)29.4عناصرتكدعيمفكيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة)
التشعبيو"اإلنفوجرافيك"و"عناصر(تكرارات،وتساوىالرابط5%(بواقع)14.7الصوربنسبة)

%(بواقعتكراٍرواحٍدفقط.2.9التدعيماألخرى"فيالمرتبةالرابعةبنسبة)

 أوجخ االتفاب واالختالف بين مواقع الدراسة: .4
اتفقموقع"فلسكطيناليكوم"و"صكفا"فكي"الصكور"حيكثجكاءتفكيالمرتبكةاألولكى،فيمكا

يثجاءتفيالمرتبةالثالثة.اختلفموقعوطنلألنباءفيالصورح
ويعكككزوالباحكككثاهتمكككام"فلسكككطيناليكككوم"و"صكككفا"بكككك"الصور"ألسكككبابثالثكككة،أولهكككاتكككوافر
الصككورعلككىمنصككاتومحركككاتالبحككثالمختلفككة،ثانيهككاتعاقككدهماواشككتراكهمامككعوكككاالتبيككع

لصوروفقمايتضحمنمصدرالصور،وثالثًاأنجلباAPA IMAGEالصورمثلوكالة
وإضافتهاأقلجهدًاونفقاتمنبعضالعناصرالتدعيمية.

واتفكككقموقكككع"فلسكككطيناليكككوم"و"صكككفا"فكككيالفيكككديوحيكككثجكككاءفكككيالمرتبكككةالثالثكككة،فيمكككا
اختلفموقعوطنلألنباءفيالفيديوحيثجاءفيالمرتبةاألولى.

مككنالصككورومككنويعككزوالباحككثاهتمككامموقككع"وطككنلألنبككاء"فككيمقككاطعالفيككديوأكثككر
العناصككرالتدعيميككةاألخككرى؛نظككرًاألنموقككع"وطككنلألنبككاء"يتبككعلككك"تلفزيونوطككن"مككنالناحيككة
الهيكليككككة،مككككايعنككككيأنهنككككاكإمكانيككككات،ومككككواردمتككككوفرة،تمكككككنفريككككقالعمككككلفككككيالموقككككعمككككن

االستفادةمنالعناصرالمرئيةالخاصةبالقناة.
ةفكككي"عكككدموجكككود"عناصكككرتكككدعيمحيكككثجكككاءتفكككيكمكككا،اتفقكككتمواقكككعالدراسكككةالثالثككك

المرتبككةالثانيككة،والبككدمككناإلشككارةهنككاإلككىأنخلككوالمككادةالصككحفيةمككنالعناصككرالتدعيميككةقككد
يضككعفثقكككةالقككارافكككيالمككادة،وقكككداليكككتفهمالمشكككلةوحلهكككاجيككدًا،مكككايؤكككدضكككرورةاسكككتخدام

عناصرالتدعيم.

تمكككامكبيكككرمكككنقبكككلالمواقكككعالثالثكككةفكككيالموضكككوعاتولكككميحكككَ فكككن"اإلنفوجرافيكككك"باه
 القائمةعلىالحلول،علىالرغممنأهميتهفيإيصالالمعلومةوتبسيطفهمها.
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 خاتمة الدراسة 
هككمأقارنككة،ويسككتعرضالباحككثخالصككةالنتككائجالتككيتوصككلتإليهككاالدراسككةالتحليليككةالمُ

زدورصكككككحافةالحلكككككولفكككككيالصكككككحافةالمقترحكككككةالتكككككييمككككككنأنتسكككككهمفكككككيتعزيكككككالتوصكككككيات
 وذلك على النحو اآلتي:الفلسطينية،

 أواًل: أهم نتائج الدراسة التحليلية: 
كرحكككدىأنكككواعالمشككككالتالمجتمعيكككةعلكككىالمرتبكككة"الصكككحيةوالبيةيكككة"حظيكككتالمشككككالت .1

فكككيالمرتبككككة"االقتصكككادية"،تلتهكككاالمشكككككالتاً(تككككرار48%(بواقككككع)37.8األولكككىبنسكككبة)
.اً(تكرار24%(بواقع)18.9لثانيةبنسبة)ا

علككككىالمرتبككككةاألولككككىبنسككككبةمككككنفةككككة"المصككككادراإلعالميككككة"المصككككادرالداخليككككةحصككككلت .2
%(37فكيالمرتبكةالثانيكةبنسكبة)"المصادرالخارجيكة"،تلتهااً(تكرار74%(بواقع)58.3)

 .اً(تكرار47بواقع)

(66%(بواقكع)52بنسكبة)للنطكاقالجغرافكيألولكىالمرتبكةافكي"المحافظكاتالجنوبيكة"حلكت .3
%(بواقككع24.4فككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)معككًا"المحافظككاتالجنوبيككةوالشككمالية"،تلتهككااًتكككرار
 (تكرارًا.30%(بواقع)23.6ًا،ثم"المحافظاتالشمالية"فيالمرتبةالثالثةبنسبة)(تكرار31)

كرحدىأنواعحلولالمشكالتالمجتمعيةفيالمرتبكة"تقنيةال"و"االجتماعية"تساوتالحلول .4
،تلتهكككاالحلكككولالتعليميكككةوالثقافيكككةفكككيالمرتبكككةاً(تككككرار26%(بواقكككع)20.5األولكككىبنسكككبة)
 .اً(تكرار20%(بواقع)15.7الثانيةبنسبة)

،تكككالهات(تككككرار110%(بواقكككع)53.9علكككىالمرتبكككةاألولككىبنسكككبة)"حكككلالمشككككلة"حظككي .5
يجابيكةشكاعةاإلإ،ثكماً(تككرار32%(بواقكع)15.7فيالمرتبةالثانيكةبنسكبة)"الثقافة"تعزيز

 .اً(تكرار26%(بواقع)12.7فيالمرتبةالثالثةبنسبة)

(59%(بواقكككع)46.5المرتبكككةاألولككىبنسككبة)فككيكرحكككدىمصككادر"المواطنككونفةككة"حلككت .6
،وجكاءاً(تككرار23%(بواقكع)18.1األهليكةبنسكبة)،ثمفيالمرتبةالثانيةالمؤسسكاتاًتكرار

 .اً(تكرار22%(بواقع)17.3فيالمرتبةالثالثةالخبراءوالمختصونبنسبة)

،تالهكككااً(تككككرار80%(بواقكككع)63الحلكككولالواضكككحةعلكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)حصكككلت .7
 .اً(تكرار30اقع)%(بو23.6الحلولالواضحةإلىحدمافيالمرتبةالثانيةبنسبة)
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%(بواقكع58.3المرتبةاألولكىبنسكبة)فيلبيةةالمشكلةبشكلمالئم"مالئمةالحل"جاءت .8
،تالهكككامالئمكككةالحكككللبيةكككةالمشككككلةإلككككىحكككدمكككافكككيالمرتبكككةالثانيكككةبنسككككبةاً(تككككرار74)
 .اً(تكرار50%(بواقع)39.4)

بنسككككبةمككككنوظككككائفالحلككككولعلككككىالمرتبككككةاألولككككى"حككككلالمشكككككلة"حظككككيالتركيككككزعلككككى .9
"التركيككزعلككىالشككخص"و"التركيككزعلككىالمشكككلة"،وتسككاوىاً(تكككرار83%(بواقككع)65.4)

 .اً(تكرار22%(بواقع)17.3فيالمرتبةالثانيةبنسبة)حلصاحبال

،اً(تككرار93%(بواقكع)73.2قناعالمنطقيةعلىالمرتبةاألولكىبنسكبة)أساليباإلجاءت .10
ًا.(تكرار19%(بواقع)15اليبالمختلطةفيالمرتبةالثانيةبنسبة)تلتهااألس

،تكالهالحكديثفكياً(تككرار93%(بواقكع)73.2التقريرعلىالمرتبكةاألولكىبنسكبة)حصل .11
 .اً(تكرار30%(بواقع)23.6المرتبةالثانيةبنسبة)

وبنسكبةموضوعًا،(54غ)بلفيعددالموادالقائمةعلىالحلإذ"فلسطيناليوم"موقعتقدم .12
%(،30.7وبنسبة)موضوعًا(39%(،بينمابلغعددالموضوعاتفيموقعصفا)42.5)

 %(.26.8وبنسبة)موضوعاً(34فيحينبلغعددالموضوعاتفيموقعوطنلألنباء)

%(39.4كرحكككدىأنكككواعالعنكككاوينعلكككىالمرتبكككةاألولكككىبنسكككبة)"الملخكككصالعنكككوان"حظكككي .13
(28%(بواقككع)22فككيالمرتبككةالثانيككةبنسككبة)"الوصككفي"،تككالهالعنككوانراًتكككرا(50بواقككع)
،وجكاءاً(تككرار24%(بواقكع)18.9بنسكبة)"الموضكح"،ثمفيالمرتبكةالثالثكةالعنكواناًتكرار

 .اً(تكرار13%(بواقع)10.2بنسبة)"التأكيدي"فيالمرتبةالرابعةالعنوان

،اً(تككرار97%(بواقكع)76.4علىالمرتبةاألولىبنسكبة)"الحليعكس"العنوانالذيجاء .14
 .اً(تكرار30%(بواقع)23.6فيالمرتبةالثانيةبنسبة)"اليعكسالحل"تالهالعنوانالذي

،اً(تككرار67%(بواقع)52.8علىالمرتبةاألولىبنسبة)"تعكسالحل"حظيتالصورةالتي .15
 .اً(تكرار35%(بواقع)27.6فيالمرتبةالثانيةبنسبة)"حلالتعكسال"تلتهاالصورةالتي

غكككاب""التعليكككقالمصكككاحبللصكككور"فكككيموضكككوعاتصكككحافةالحلكككولعكككنجميكككععينكككات .16
 %.100الدراسةالثالثةبنسبة

%(بواقككع44.1بنسككبة)بككين"العناصككرالتدعيميككة"علككىالمرتبككةاألولككى"الصككور"حصككلت .17
فيالمرتبةالثانيكةبنسكبة"الفيديو"تالهالتدعيميةالمستخدمة،ًاكأكثرالعناصرا(تكرار56)
بنسكككبة"عكككدموجكككودعناصكككرتكككدعيم"،ثكككمفكككيالمرتبكككةالثالثكككةراً(تككككرا25%(بواقكككع)19.7)
 .اً(تكرار40%(بواقع)31.5)
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 ثانيًا: توصيات الدراسة:
طكككالعالمعرفكككي،واالبنكككاًءعلكككىنتكككائجالدراسكككةالتحليليكككةالمقارنكككة،والفهكككمالعكككاملإلطكككار

التكيبصحافةالحلول،يقدمالباحثعددًامنالتوصكيات،ةالواسععلىالدراساتالسابقةالمتعلق
فكككيغكككرفالتحريكككرفكككيإدخككالأسكككلوبصكككحافةالحلكككولالمجتمعيككةفكككي يمكككنأنتطكككوروتسكككهم

 ومن تلك التوصيات ما يلي:الفلسطينية،اإلعالميةالمؤسسات
،حلكولصكحافةالموضكوعاتبخاصكاًاهتمامًااقعاإلخباريةالفلسطينيةالموتولينْأغيبين .1

زيكادةعكددها،وااللتكزامبمعاييرهكاومحكدداتها،نظكرًاألهميكةهكذاالنكوعمكنوذلكمكنخكالل
 الصحافة،وأثرهاإليجابيعلىالمجتمع.

ريكككة،مثكككل:االجتماعيكككة،والسياسكككية،والفككافكككةضكككرورةاالهتمكككامبالمشككككالتالمجتمعيكككة .2
 والدينية،واألمنية،إلىجانباهتمامهابالمشكالتالصحية،واالقتصادية،والتقنية.

أكثككككككربالمصككككككادرالداخليككككككةللمشكككككككالتاإلخباريككككككةالفلسككككككطينيةيجككككككبأنتهككككككتمالمواقككككككع .3
المجتمعية؛كونهذاالنوعمنالمصادرهومايميزأيوسيلةإعالميةعناألخرى،مع

َلة.اإلشارةإلىأهميةالت  خلصمنظاهرةالمصادرالُمَجه 

ينبغكككيأنيعكككززموقكككع"فلسكككطيناليكككوم""وصكككفا"تواجكككدهمابشككككلأكبكككرفكككيالمحافظكككات .4
الشكككماليةمكككنخكككاللزيكككادةأعكككدادالمراسكككلينوالمنكككدوبين،حتكككىاليقتصكككرالتركيكككزعلكككى

فيالمقابلالمشكالتالمجتمعيةفيالمحافظاتالجنوبيةالتييوجدفيهامقرالموقعين،و
 يعززموقع"وطنلألنباء"لتواجدمراسليهومندوبيهفيالمحافظاتالجنوبيةلنفسالسبب.

التركيككزعلككىأكثككرمككنوظيفككةمككنوظككائفصككحافةالحلككولفككيالموضككوعاتالصككحفية، .5
مثككلإشككاعةاإليجابيككة،وتعزيككزالثقافككة،وتنميككةالمسككؤوليةالمجتمعيككة،وذلكككألثرهككاالكبيككر

 ع.فيالمجتم

ضككرورةأنتكككونالحلككولالمجتمعيككةالمطروحككةفككيموضككوعاتصككحافةالحلككولواضككحة .6
 تمامًا،وخاليةمنالتعقيد،بحيثيسهلعلىالقارافهمها،واستيعابها.

الحكككرصعلكككىأنيككككونالحكككلالمتضكككمنفكككيمكككادةصكككحافةالحلكككولمالئمكككًاتمامكككًالبيةكككة .7
 بلواقعيًايرتبطبشكلدقيقبالمشكلة.المشكلة،وأاليكونافتراضيًا،أوتعجيزيًا،
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حلككككولالمشكككككالتالمجتمعيككككة؛كككككونهممصككككادراالهتمككككامبككككك"الخبراءوالمختصككككين"كأحككككد .8
،األمككرالككذييجعككلبالقضككيةالتككيتعالجهككامككوادصككحافةالحلككولوتجربككةةيككدراأصككحاب

 الحلولأكثرنجاحًاوفاعلية.

تحريكريعنكدإنجكازموضكوعاتصكحافةينبغيأنيركزالمحررعلكى"الحكل"فكيالسكردال .9
الحلككككول؛ولكككككيسعلككككىالمشككككككلةأوعلكككككىالشككككخصصكككككاحبالحكككككل،باعتبككككارذلككككككأحكككككد

 المحدداتالمهمةلهذاالنوعمنالصحافة.

ضكككرورة"التنويكككعفكككيالعنكككاوين"المسكككتخدمةفكككيموضكككوعاتصكككحافةالحلكككول،وأنتكككرتبط .10
نالجيككدلموضككوعاتصككحافةالعنككاوينفككيحككلالمشكككلة،خاصككةأنمككنمقومككاتالعنككوا

 .عليهداالًوالحلبأنيكونمرتبطاًالحلول

الككهمككن .11 ينبغككيأنتهككتممواقككعالدراسككةالثالثككةفككيوضككعالتعليككقالمصككاحبللصككورة،ِلمككَ
أهميكككةكبيكككرةفكككيتوضكككيحعناصكككرالصكككورة،مكككعضكككرورةأنتعككككسالصكككورةالمصكككاحبة

نارتبككاطالصككورةبالحككليكسككبلموضككوعصككحافةالحلككولالحككلبشكككلواضككح،السككيماأ
 الموضوعواقعيةويزيدمنتأثيره.

زيككككادةاسككككتخدامالمواقككككعالثالثككككةللعناصكككككرالتدعيميككككة؛مثككككل"الفيككككديو"،و"اإلنفوجرافيكككككك"، .12
و"الكككككروابطالتشكككككعبية"،نظكككككرًاألهميكككككةتلككككككالعناصكككككرفكككككياإليضكككككاح،واإلفهكككككام،وتبسكككككيط

 المعلومة،وجذبالقارا.

وورشعمكككككلمرككككككزةللصكككككحفيينالعكككككاملينفكككككيالمواقكككككعاإلخباريكككككةتنظكككككيمدوراتتكككككدريب .13
الفلسطينيةتتعلقبصحافةالحلول،معضرورةحثهمعلىااللتكزامبمحكدداتومعكاييرهكذا

 النوعمنالصحافة.

دمكككجصكككحافةالحلكككولضكككمنمسكككاقاتأكاديميكككةفكككيتخصصكككاتالصكككحافةواإلعكككالمفكككي .14
 ولفياإلعالمالفلسطيني.الجامعاتالفلسطينية،لتعزيزصحافةالحل
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 الَمصاِدُر والَمراِجع 
 القران الكريم   •

 أواًل: المراجع العربية:
القككككاهرة:الككككدار.1،طمبككككاداعلككككماالتصككككالونظريككككاتالتككككأثيرم(.2003).إسككككماعيل.محمككككود

 العالميةللنشروالتوزيع.

فةالحلولفيالمواقعاإلخباريةاإللكترونيكةوانعكاسكاتهامحدداتصحا.(م2019).أنور،رحاب
المجلكةالمصكريةلبحكوثاإلعكالم،علىالقائمباالتصالوالجمهور،دراسةتحليليكةميدانيكة.

 .245–213(،67)القاهرة،

مككككؤتمرالتغطيككككةاإلخباريككككةبمككككنهجصككككحافةالحلككككولم(.2018يوليككككو25).باغونككككت،سككككالومي
جامعكةبيرزيكت-.رامهللا:مركزتطكويراإلعكالميةبمنهجصحافةالحلولالتغطيةاإلخبار

(.CFIوبالتعاونمعقناةفرنساالدولية)
القاهرة:دارالنهضةالعربيةللنشكر.(2)ط.علمالنفساإليجابي(.م2013جبر،محمدجبر.)

والتوزيع.
روعلألكككواخالحديثككةفكككيمهنكككدةمككزارعيطلككقأولمشككك(.م2020ينككاير25).جككرادات،سككاري
 Https://Www.Wattan.Net/Ar.الموقككع:2021مككايو20:.تككاريخاالطككالعفلسككطين

News/300303.Html/
بقعككةأمككل..أطبككاءيقككدمونالخككدماتللمرضككىمجانككاًم(.2020مككارة29).جككرادات،سككاري
.الموقكككككككككككككع:2021مكككككككككككككايو15.تكككككككككككككاريخاالطكككككككككككككالع.يكككككككككككككوتهمفكككككككككككككيالخليكككككككككككككلوفكككككككككككككيب

Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/305386.Html
.تكاريخاالطكالعأولمشروعلألكواخالحديثكةفكيفلسكطينم(.2020يناير25جرادات،ساري.)

Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/300303.Htmlوقع:.الم2021مايو16

عائلككةالعويككويتبككادرلتعقككيمالمركبككاتفككيمدينككةالخليككلم(.2020أبريككل26).جككردات،سككاري
.الموقككككككككككككع:2021مككككككككككككايو17.تككككككككككككاريخاالطككككككككككككالعللوقايككككككككككككةمككككككككككككنفيككككككككككككروةكورونككككككككككككا

Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/307559.Html
.إطككككالقطاقككككاتالحيككككاة:قككككراءاتفككككيعلككككمالككككنفساإليجككككابي(.م2012).حجككككازي،مصككككطفى

بيروت:التنويرللطباعةوالنشروالتوزيع..)د.ط(

https://www.wattan.net/Ar%20/News/300303.Html
https://www.wattan.net/Ar%20/News/300303.Html
https://www.wattan.net/ar/news/305386.html
https://www.wattan.net/ar/news/300303.html
https://www.wattan.net/ar/news/307559.html
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ةوأثرهاعلكىلكترونيلىاإلإلتحولمنالبلدياتالتقليديةآلياتام(.2020يناير06حداد،تمارا)
 Https://Www.Wattan.Net.الموقع:2021مايو18.تاريخاالطالع.التنميةالمحلية

Ar/News/298781.Html/
.القككاهرة:الككدارالمصككرية1عيككةللصككحافة.طالمسككؤوليةاالجتما(2003حسككامالككدين،محمككد.)

اللبنانية.

.القاهرة:دارالفجر.1.طالمعجماإلعالمي(.م2004حجاب،محمدمنير.)
أثرشبكاتالعالقكاتاالجتماعيكةوالتفاعليكةباإلنترنكتورسكائل(.م2009حسن،أشرفجالل.)

جامعككككة.مصككككريةوالقطريككككةالفضككككائياتعلككككىالعالقككككاتاالجتماعيككككةواالتصككككاليةلألسككككرةال
 األسرةواإلعالموتحدياتالعصر.:القاهرة،مؤتمركليةاإلعالمبعنوان

..القاهرة:عالمالكتب1.طتحليلالمضمونم(.1983حسين.سمير.)

 .)د.ط(.القاهرة:عالمالكتب.بحوثاإلعالمم(2006حسين،سمير.)

(.1.)طوتكنولوجيكككااالتصكككالوالكككرأيالعكككامدراسكككاتفكككياإلعكككالمم(.2008حمكككادة،بسكككيوني.)
 القاهرة:عالمالكتب.

(.عمكان:داروائكل1.)طاإلعالمالجديدوالصحافةاإللكترونية(.م2011الدليمي،عبدالرزاق.)
 للنشروالتوزيع.

فلسكككطين..تحكككدياتجدِّيكككةتواجكككهالتعلكككيممكككعاسكككتمرارم(.2020سكككبتمبر6الرجكككوب،عكككوض)
Https://Cutt.Us/Cyupp.الموقع:2021يونيو27االطالع:تاريخ"كورونا".

.منكككاهجالبحكككثواالسكككتخداماتاإلحصكككائيةفكككيالدراسكككاتاإلعالميكككة(.2009زغيكككب،شكككيماء.)
 .القاهرة:الدارالمصريةاللبنانية.1ط

.مبككادرةإنسككانيةمككنإحككدىالعككائالتالغزيككةقبككورالفقككراء..م(.2020فبرايككر18 الككزق،مطككر.)
 Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/369427.الموقع:2021مارة16تاريخاالطالع

!.تكككاريخضككفيرةشككعر"..تحككاربالسككرطانفككيفلسككطينم(."2020ينككاير16السككيقلي،محمككد)
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/355133.الموقع:2021ويوني14االطالع
طلبةجامعيونينفذونحملةللتعريفبمخاطر"كورونا"فيم(.2020مارة 14الشاعر.هاني)
Https://Safa.News/P/278918.الموقع:2021مايو17.تاريخاالطالعالقطاع

https://cutt.us/CYUpp
https://paltoday.ps/ar/post/369427
https://paltoday.ps/ar/post/355133
https://safa.news/p/278918


 

169 

16.فيرفح..تكيةنسويةإلعانةالمتضررينمكنكورونكام(.2020أبريل10الشاعر،هاني)
Https://Safa.News/P/280894.الموقع:م2021فبراير

رفككحتتطككوعلطهكككيالطعككامللفقككراءطككوالشكككهرأسكككرةمككن.م(2020أبريككل25الشككاعر،هككاني)
Https://Safa.News/P/281933.الموقع:2021مايو17.تاريخاالطالعرمضان
.تكاريخفيخانيونس..قوالبحلوىللتوعيةبوباءكورونا.م(2020مارة31).الشاعر،هاني
Https://Safa.News/P/280165.الموقع:2021مايو16االطالع

صكفاتالرمضكانية..الوفريكقنسكويبخكانيكونسلتجهيكزم(.2020أبريل 14 الشاعر،هاني.)
ttps://Safa.News/P/281136H.الموقع:2021يونيو16.تاريخاالطالع.السالمةأوالً

أسككرةفلسككطينيةتسككتثمرالحجككرالمنزلككيفككيصككناعةم(.2020أبريككل 15 الشككاعر،هككاني.)
Https://Safa.News/P/281221.الموقع:2021مايو16.تاريخاالطالعفوانيسرمضان

.تكاريخمهندسانبغزةيبتككرانجهكازًاللتكنفساالصكطناعيم(.2020أبريل02الشاعر،هاني.)
Https://Safa.News/P/280283م.الموقع:2021مارة19االطالع

".تككاريخأسككرةبككرفحتحككوِّلسككطحمنزلهككالنككاٍدلككك"الكاراتيككهم(2020أبريككل 12الشككاعر،هككاني.)
Https://Safa.News/P/281032.الموقع:2021مايو18االطالع

.خكانيكونس..زوجكانيعيكدانالحيكاةلقطكٍعأثريكةتالفكةم(."2019ديسمبر24الشاعر،هاني.)
 :Safa.News/P/273685//Https.الموقع:2021يونيو26تاريخاالطالع.

.تكككاريخإيمكككان..كفيفكككةتكسكككرالعقبكككاتوتبكككدعفكككيعملهكككام(.2020فبرايكككر08شكككاهين،عمكككاد)
Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/301504.Html.الموقع:2021مايو17االطالع

البنكالدولي:االقتصادالفلسطينييعانيوجائحكةم(.2020يونيو2ة.)شبكةفلسطيناإلخباري
.Http://Pnn.Ps/News/515687.تاريخاالطالع:فيروةكوروناتكبدهالخسائر

.1ط؟.التربيكةاإلعالميكة:كيكفنتعامكلمكعاإلعكالم(.2010الشميمري.فهدبنعبكدالكرحمن)
الرياض:مكتبةالملكفهدالوطنية.

غزييبتكربرنامجكاًللكشكفعكنفيكروةكورونكا..كبكديلم(.2020أبريل14الشنباري،أحمد)
 .Https://Www.Wattan.الموقع2021مايو04.تاريخاالطالعللفحوصاتالمخبرية

ews/306635Net/Ar/N

https://safa.news/p/280894
https://safa.news/p/281933
https://safa.news/p/280165
https://safa.news/P/281136
https://safa.news/p/281221
https://safa.news/p/280283
https://safa.news/p/281032
https://safa.news/p/273685
https://www.wattan.net/ar/news/301504.html
http://pnn.ps/news/515687
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.تككاريخمتجككرموسكيقييلحكننشكازالواقككعبصكورةعصكريةم(.2020فبرايكر29)أحمكدالشكنباري،
Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/303112.Html.الموقع:2021مايو17االطالع

.تاريخاالطالع:إصاباتجديدةبفيروةفيفلسطينم(.2020أبريل15الصحةالفلسطينية.)
 /Http://Site.Moh.Ps.الموقع:2021ونيوي27

وتلقكككىلكترونكككيالمعلمكككةالخضكككريتبكككدعفكككيالتعلكككيماإلم(.2020أبريكككل15عاشكككور،أروى.)
.الموقككع:2021يونيككو16.تككاريخاالطككالع.مككنالطلبككةواألهككاليفككيغككزةكبيككراًتشككجيعاً

Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/306721.Html
فككيغككزة..عككريسيككوزعطككروداًغذائيككةللفقككراءبتكككاليفم(.2020.أبريككل16عاشككور،أروى.)

 /Https://Www.Wattan.Net/Ar.الموقككع:2021يونيككو16.تككاريخاالطككالعزواجككه

News/306789.Html
15.تككاريخاالطككالع!أسككواقالبالككةمقصككدالفقككراءفككيغككزةم(.2020أبريككل8عاشككور،أروى.)

Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/306203.Html.الموقع:2021مايو

.)د.ط(.القككاهرة:نظريككاتاإلعككالموتطبيقاتهككاالعربيككة(.م2011العبككد،عككاطف،العبككد،نهككى.)
 دارالفكرالعربي.

 .القاهرة:عالمالكتب.2.طبحوثالصحافةم(.1997عبدالحميد.محمد.)

تحليكككلالمحتككوىفككيبحكككوثاإلعككالم:مككنالمحتكككوىالكمككيإلكككى.(م2010عبدالحميككد،محمككد.)
 .القاهرة:عالمالكتب.1.طفيالدراساتالكيفيةالتحليل

اإلسككككندرية:دار.1ط.مقدمكككةفكككيعلكككمالكككنفساإليجكككابي.(م2003).عبكككدهللا،مجكككديأحمكككد
المعرفةالجامعية.

.مكتبككةاالنجلككوالمصككرية،1.طمقيككاةالمسككؤوليةاالجتماعيككة.(م1973).عثمككان،سككيدأحمككد
 القاهرة.

مدرِّبككةمككناألردنتككدعومتابعيهككالعككيشمغككامرةم(.2020فبرايككر.11)عطككاهللا،هككديلعككوني.
.الموقككع:2020يونيككو16.تككاريخاالطككالع.الولككوجإلككىالككذاتمككنخككاللرياضككةالتأمككل

Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/301708.Html
.االتجاهكككاتالعالميكككةالحديثكككةلنظريكككاتالتكككأثيرفكككيالراديكككووالتلفزيكككونم(.1999مكككام.)إفهمكككي،

 .14-38(،6المجلةالمصريةلبحوثاإلعالم.)

http://site.moh.ps/
http://site.moh.ps/
http://site.moh.ps/
https://www.wattan.net/ar/news/306721.html
https://www.wattan.net/Ar/%20News/306789.Html
https://www.wattan.net/Ar/%20News/306789.Html
https://www.wattan.net/ar/news/306203.html
https://www.wattan.net/ar/news/301708.html
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الرسكككالة"تكشكككفخبايكككاتهريكككبالنطكككفمكككنسكككجون م(.2018ديسكككمبر01 ).فكككودة،محمكككود
Https://Alresalah.Ws/Post/191848.الموقع:2021مايو17.تاريخاالطالعاالحتالل

(.عمكككان:دارالمسكككيرة1.)طاالتصكككالالجمكككاهيريواإلعكككالمم(.2011كامكككل،خورشكككيدمكككراد.)
للنشروالتوزيعوالطباعة.

الصكورةفكيصكحافةاإلنترنكت)معهكدالجزيكرةلإلعكالم(.م(.2016مكارة27).كباشي،عثمكان
 Https://Institute.Aljazeera.Net/Ar/Ajr.الموقككع:2021يونيككو22العتكاريخاالطكك

Article/250/
صككككحافةالحلككككول..ضككككداإلثككككارة.معهككككدالجزيككككرةلإلعككككالمم(.2019ديسككككمبر1ُكتكككاب،داوود.)

 ،رابككككككككككطالموقككككككككككع:2020ينككككككككككاير21ع:)موقككككككككككعإلكترونككككككككككي(:تككككككككككاريخاالطككككككككككال

 Https://Institute.Aljazeera.Net/Ar/Ajr/Article/911.

واقكككعالصكككحافةالدينيكككةفكككيالصكككحفالفلسكككطينيةاليوميكككة:دراسكككةم(.2019).كويكككك،نكككداءأبكككو
 .)رسالةماجستيرغيرمنشورة(.الجامعةاإلسالمية،غزة.تحليليةوميدانيةمقارنة

جككرينماركككت"تطبيككقفلسككطينييخفككفأثككرالنفايككاتعلككىم(."2020فبرايككر10كيلككة،آيككرين.)
Net Https://Www.Wattan..الموقكككككككع:2021مكككككككايو16.تكككككككاريخاالطكككككككالعالبيةكككككككة

Ar/News/301650.Html/

مكؤتمرالتغطيكةاإلخباريكةبمكنهجصكحافةالحلكولالتغطيككةم(.2018يوليكو25).الفكالو،كالويكة
جامعكككككةبيرزيكككككت-.رامهللا:مرككككككزتطكككككويراإلعكككككالماإلخباريكككككةبمكككككنهجصكككككحافةالحلكككككول
 (.CFIوبالتعاونمعقناةفرنساالدولية)

.تكاريخمداخلمبتكرةلتطكويرالمحتكوىالصكحفي.م(2019أكتوبر03).اللبان،شريفدرويش
 Https://Www.Albawabhnews.Com/3750077،الموقع:2020يناير17االطالع

ترجمككة:.(1)ط.اإلعككالمالككدولي:النظريككات،االتجاهككات،والملكيككة(.2005).ماكفيككل،تومككاة
 حسنيمحمدنصروعبدهللاالكندي،اإلماراتالعربيةالمتحدة:دارالكتابالجامعي.

(.عمككككان:دارالمسككككيرةللنشككككروالتوزيككككع1.)طنظريككككاتاالتصككككالم(.2012).المزاهككككرة،منككككال
 والطباعة.

.تكككاريخممكككرآمكككن..ابتككككاربغكككزةلتعقكككيماألفكككرادواألغذيكككةم(.2020أبريكككل08).مطكككر،فضكككل
Https://Safa.News/Post/280738.الموقع:2021مايو61االطالع

https://alresalah.ws/Post/191848
https://institute.aljazeera.net/Ar/Ajr%20/Article/250
https://institute.aljazeera.net/Ar/Ajr%20/Article/250
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/911
https://www.albawabhnews.com/3750077
https://safa.news/post/280738
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20.تاريخاالطالعحلقاتالتحفي بغزةتستأنفنشاطاتهام(.2020أبريل 06 مطر،فضل.)
News/Post/280591Https://Safa..الموقع:2021مايو

تحفككي القككرآنعبككرحلقككاتافتراضككيةعبككرمواقككعالتواصككلم(.2020أبريككل06مطككر،فضككل.)
Https://Safa.News/P/280591.الموقع:2021أبريل18تاريخاالطالع.االجتماعي.

.درلعالجالمرضىبمنكازلهموقايكًةمكنكورونكاطبيببغزةيبا(.2021مايو16مطر،فضل.)
Https://Safa.News/Post/281032.الموقع:2021مايو15تاريخاالطالع

إطالقمشكروعتجريبكيلتركيكبعكداداتذكيكةللميكاهشكمالم(.2020فبراير18مطر،فضل.)
Https://Safa.News/P/277164.الموقع:2021مايو41تاريخاالطالع.غزة.

 .القاهرة:دارالفكرالعربي.1.طالخبرفيوسائلاإلعالمم(.1994).معوض.محمد

!.تكاريخاالطكالعلمكةصكبايا"حلكمفتكاةمكنغكزة..تحقكقم(."2020فبرايكر23المغاري،أحمكد)
Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/302661.Html.الموقككككككككككع:2021ايومكككككككككك16

القفزاتوالكمامةهلتشككالنوقايكةمكنفيكروةم(2020أبريل 03 موقعفلسطيناليوم،)
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/372503.الموقع:2021مايو15.تاريخاالطالعكورونا

مكككايو22.تكككاريخاالطكككالعأولمزرعكككةللفطكككرفكككيغكككزةم(2020مكككارة26المغكككاري،أحمكككد)
HtmlHttps://Www.Wattan.Net/Ar/News/305.208.الموقع:2021

..تحقككق.تككاريخاالطككالعلمككةصككبايا"حلككمفتككاةمككنغككزةم(.2020فبرايككر23المغككاري،أحمككد.)
 Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/302661.Html .الموقع:2021مايو16

.القكاهرة:الكدار3".طعملاإلعالمي"دراسةمقارنةأخالقياتال(.م2003).مكاوي،حسنعماد
 المصريةاللبنانية.

(.1)ط..االتصكككالونظرياتكككهالمعاصكككرةم(.2004).مككككاوي،حسكككنعمكككاد،السكككيد،ليلكككىحسكككن
 القاهرة:الدارالمصريةاللبنانية.

اريخ.تكتحديثاتاإلصابةبفيروةكوروناحكولالعكالمم(.2020مايو2موقعإحصاءكورونا.)
/Https://Corona.Ps.الموقع:2021يونيو27االطالع:
.وزيرسابقيشرح..لهذهاألسكبابينهكاراالقتصكادالمصكريم(.2019يونيو8موقعالجزيرة.)

.Cutt.Us/ZER8sHttps//: .الموقع:2021يونيو27تاريخاالطالع:

https://safa.news/post/280591
https://safa.news/p/280591
https://safa.news/post/281032
https://safa.news/p/277164
https://www.wattan.net/ar/news/302661.html
https://paltoday.ps/Ar/Post/372503
https://www.wattan.net/ar/news/305208.html
https://www.wattan.net/ar/news/302661.html
https://corona.ps/
https://corona.ps/
https://corona.ps/
https://cutt.us/ZER8s
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.خبككزومكاء..إطككالقمبكادرةللمنككاطقالمهمشكةفككيخككانيونسم(.2020مكارة27موقكعصككفا)
Https://Safa.News/P/279851.الموقع:2021مايو16تاريخاالطالع

.تككاريخسككرةفككيخككانيونسأ2000تكيككةحككياألمككلتطعككمم(.2020مككارة07 موقككعصككفا.)
Https://Safa.News/P/278414 .الموقع:2021مارة20االطالع
.فككيجنككين..شككركةتنككتجغرفككةتعقككيمآليككةلمجابهككةكورونككام(."2020أبريككل11 موقككعصككفا.)

Https://Safa.News/P/280931.الموقع:2021مايو13تاريخاالطالع
كيكفأصكبحالكذكاءاالصكطناعيأداةرئيسكيةلمواجهكةجائحكةم(2020أبريكل23 موقكعصكفا.)
Https://Safa.News/P/281802.الموقع:2021يونيو16.تاريخاالطالعكورونا
إطككالقمشككروعمبككادرةتحسككينسككبلالعككيشلتعزيككزفككرصم(.2020فبرايككر25 ا.)موقككعصككف

.الموقكككككككككككككككع:2021يونيككككككككككككككو16.تكككككككككككككككاريخاالطككككككككككككككالع.التوظيككككككككككككككفجنككككككككككككككوبالضككككككككككككككفة
Https://Safa.News/Post/277667/

المواجهكككةكورونكككابلجكككانمخيمكككاتالضكككفةتكككديرمعركتهكككم(.2020مكككارة31 موقكككعصكككفا.)
 /Https://Paltoday.Ps/Ar.الموقككككككع:2021مككككككايو15.تككككككاريخاالطككككككالعتطوعيككككككة

Post/372304
.ستمتعباللغةاإلنجليزية..مبادرةمدرسيةإلتقانهاخذبيديألم(.2020مارة04موقعصفا.)

Https://Safa.News/P/278210.الموقع:2021مارة20تاريخاالطالع

"حكككلالتمثيكككلالتنظيمكككي"..أقسكككىأدواتالمواجهكككةعلكككىإدارةم(.2020ينكككاير06موقكككعصكككفا.)
Https://Safa.News/P/274405:.الموقع2021مايو16تاريخاالطالع".سجوناالحتالل

جامعككةيابانيككةتسككتبدلالطككالببروبوتككاتفككيحفككلالتخككرجم(.2020أبريككل07موقككعصككفا.)
.Https://Safa.News/P/280682.الموقع:2021مايو17.تاريخاالطالعبسببكورونا

مكبككراتالصككوت..أوقككافغككزةتبككثموعظككةمسككجلةوقككتم(.2020بريككلأ 09موقككعصككفا.)
.الموقكككككككككككككككككككع:2021مكككككككككككككككككككايو16.تكككككككككككككككككككاريخاالطككككككككككككككككككالعخطبككككككككككككككككككةالجمعكككككككككككككككككككةغككككككككككككككككككًدا

Https://Safa.News/Post/280806
24ناليككككنبروترانسككككاليت"..منصككككةمتكاملككككةللترجمككككةأوم(."2020ينككككاير11موقككككعصككككفا.)
Https://Safa.News/P/274703.الموقع:2021مايو17تاريخاالطالعساعة.

https://safa.news/p/279851
https://safa.news/p/278414
https://safa.news/p/280931
https://safa.news/p/281802
https://safa.news/post/277667/
https://safa.news/post/277667/
https://safa.news/post/277667/
https://paltoday.ps/Ar/%20Post/372304
https://paltoday.ps/Ar/%20Post/372304
https://safa.news/p/278210
https://safa.news/p/274405
https://safa.news/p/280682
https://safa.news/post/280806
https://safa.news/p/274703
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التعليمفيزمنكورونا..محكاوالتلكردمالفجكوةبكينالنظكاميم(.2020مارة12موقعصفا.)
Https://Safa.News/P/278794.الموقع:2020مايو16.تاريخاالطالعواإللكتروني

.تكاريخالفصائلالفلسطينيةتشددعلىمبادرةالسنوارلألسرىم(.2020أبريل16موقعصفا.)
Https://Safa.News/P/281304.الموقع:2021مارة20االطالع

.تكككاريخالعونكككةتتجلكككىبمبكككادراتطوعيكككةلمواجهكككةكورونكككام(.2020مكككارة16وقكككعصكككفا.)م
Https://Safa.News/P/279076.الموقع:2021مارة15االطالع
.وناليككن..إطككالقبرنككامجتعليمككيلطلبككةالتككوجيهيأثانويككةم(.2020مككارة16موقككعصككفا.)

Https://Safa.News/P/279045.الموقع:2021فبراير16تاريخاالطالع
األمنالكداخلي"يكشكفتفاصكيلتُنشكرألولمكرةعكنعمكالءم(."2020فبراير29موقعصفا.)

Https://Safa.News .الموقكككككع:2021أبريكككككل11تكككككاريخاالطكككككالع.لالحكككككتاللبغكككككزة.

/P/277929
بركةالعنزيِّة..أثكرعباسكييقكاوماالحكتاللوحكدهفكيالرملكة.م(.2020يناير 30موقعصفا.)

Https://Safa.News/P/275948.الموقع:2021مايو17تاريخاالطالع
.تكاريخكنعونًاألخيك..مبكادرةشكبابيةإلغاثكةفقكراءالقكدةم(.2020مارة30موقعصفا.)
Https://Safa.News/P/280063.الموقع:2021يونيو26االطالع

صككناعةكمامككةذكيككةيمكنهككااكتشككاففيككروةم(.2020مككارة 03 موقككعفلسككطيناليككوم.)
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/370374.الموقع:2021مايو17تاريخاالطالعكورونا.

سكترالييُسكلموجبكاتالبيتكزاوالجعكةبطريقكةإمطعكمم(.2020أبريكل 04 موقكعفلسكطيناليكوم.)
 /Https://Paltoday.Psالموقككع:.2021مككايو16.تككاريخاالطككالعمبدعككةبعككدالكورونككا

Ar/Post/372535/
مكزارعمكنغكزةيكنجحفكياسكتخالصسكمادطبيعكي.م(.2020فبرايكر18 موقعفلسطيناليوم.)
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/369430.الموقع:2021مايو15تاريخاالطالع.

سككاعةعمككل18أمعمككر"..تكُكديرمطعمككاًبمفردهككام(."2020ينككاير 20 موقككعفلسككطيناليككوم.)
0Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/36750.الموقع:2021مايو18.تاريخاالطالعمتواصلة

غزةوكورونا..التزمبيتكوماتحتاجهسيصلإليككم(.2020مارة24 موقعفلسطيناليوم.)
/Https://Paltoday.Ps .الموقككككككع:2021مككككككايو16تككككككاريخاالطككككككالعفككككككيمنزلككككككك!.

Ar/Post/371804 

https://safa.news/p/278794
https://safa.news/p/281304
https://safa.news/p/279076
https://safa.news/p/279045
https://safa.news/
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معلمكككةتُطلكككقمبكككادرةصكككحتيتكككاجراسكككيللتوعيكككةم(.2020مكككارة02موقكككعفلسكككطيناليكككوم.)
 .الموقككككككككككع:2021مككككككككككارة17.تككككككككككاريخاالطككككككككككالع:بأهميككككككككككةتغذيككككككككككةاألطفككككككككككال

Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/343382
الشكعيرداخكلمزارعكاتصكغيراتيكنجحنفكيإنتكاجم(.2020ينكاير 02موقكعفلسكطيناليكوم.)

.الموقكككككككككككككككككككككككع:2021مكككككككككككككككككككككككايو16.تكككككككككككككككككككككككاريخاالطكككككككككككككككككككككككالعحاويكككككككككككككككككككككككاتدونتربكككككككككككككككككككككككة
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/366285

شككابغككزِّييبككدعفككيتوعيككةالمككواطنينمككنخطككرم(.2020أبريككل04موقككعفلسككطيناليككوم.)
.الموقككككككككككككككع:2021مككككككككككككككارة17خاإلطككككككككككككككالع:.تككككككككككككككاريكورونككككككككككككككابطريقتككككككككككككككهالخاصككككككككككككككة

Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/372585
نتكاجيالسكتزراعإاألقفكاصالبحريكة..مشكروعتكدريبيم(.2020أبريكل 05موقعفلسطيناليوم.)

م.الموقككككككككككككككككككككع:2021يونبيككككككككككككككككككككو15.تككككككككككككككككككككاريخاالطككككككككككككككككككككالعالسككككككككككككككككككككمكفككككككككككككككككككككيغككككككككككككككككككككزة
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/372650

ام(.2020أبريككل07موقككعفلسككطيناليككوم.) أثبككتنجاعتككهفككيإيطاليككا..مبككرمجيبتكككربرنامجككً
.الموقككككككككع:2021مككككككككايو16.تككككككككاريخاالطككككككككالعلتشككككككككخيصاإلصككككككككابةبفيككككككككروةكورونككككككككا

Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/372770
ابتكارجهكازيبعكثاألمكللمصكابيالحبكلالشكوكي.م(.2020يناير 08موقعفلسطيناليوم.)
 /Ar/Post/366713Https://Paltoday.Ps.الموقع:2021يونيو15تاريخاالطالع

ممككرتعقكككيم..مهندسككوغكككزةيبككدعونبطريقكككةفريكككدةم(.2020أبريكككل08)موقككعفلسكككطيناليككوم.
م.الموقكككككككككككككككككككككككع:2021مكككككككككككككككككككككككارة19.تكككككككككككككككككككككككاريخاالطكككككككككككككككككككككككالعلمواجهكككككككككككككككككككككككةكورونكككككككككككككككككككككككا

Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/372813
وبناتكككهالخمكككساًبرنكككامجأهككلالخيكككريسكككاعدسكككبعينيم(.2020ينكككاير09)موقككعفلسكككطيناليكككوم.

.الموقكككككككككككككع:2021مكككككككككككككايو16.تكككككككككككككاريخاالطكككككككككككككالعويعيكككككككككككككدبنكككككككككككككاءمنكككككككككككككزلهمبالكامكككككككككككككل
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/366764

يجنكككينتنكككتجغرفكككةتعقكككيمآليكككةلمجابهكككةشكككركةفكككم(.2020أبريكككل11موقكككعفلسكككطيناليكككوم.)
Https://Cutt.Us/9Q24C.الموقع:2021مايو16تاريخاالطالع"كورونا".

م(.الغزيكونيكؤدونالصكالةبطمأنينكةبعكدتعقكيممالئككة2020مكارة13موقعفلسطيناليوم.)
/Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/371052.الموقع:2120مارة19الرحمة.تاريخاالطالع

مبادراتشخصيةلمكوظفيغكزةتُعكريأزمكاتهم..فمكنم(.2020يناير14موقعفلسطيناليوم.)
.الموقكككككككككككككككككككككككككككككككع:2021مكككككككككككككككككككككككككككككككايو15..؟.تكككككككككككككككككككككككككككككككاريخاالطكككككككككككككككككككككككككككككككالعالمسكككككككككككككككككككككككككككككككؤول

Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/367080
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https://paltoday.ps/ar/post/372585
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https://paltoday.ps/ar/post/372770
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مهندسونفلسطينيونيتمكنونمنابتككاِرنظكامعكزلم(.2020أبريل15موقعفلسطيناليوم.)
day.Ps/Ar Https://Palto.الموقكككع:2021مكككايو16.تكككاريخاالطكككالعصكككحيمتنقكككل

Post/373318/
عائلةغزِّيةللتغلكبعلكىالبطالكة.م(2020فبراير16موقعفلسطيناليوم.) نبتةالصبِّار..سرُّ
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/369304.الموقع:2021مايو16تاريخاالطالع
فيغزة..تقنيةجديدةتنقذمربيالمواشيمكنغكالءم(.2020فبراير16موقعفلسطيناليوم.)
 /Https://Paltoday.Ps/Ar.الموقكع:2021أبريكل15.تكاريخاإلطكالعأسعاراألعكالف

Post/369299
بيواجكه)فيكروةكورونكا(بكالعلمفريكقغيكث..شكبام(.2020مكارة16موقعفلسكطيناليكوم.)

Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/371248.الموقع:2021يونيو15.تاريخاالطالعوالتوعية

شاشككةسككينماالمخككيمتككدخلالزقككاقلترفيككهاألطفككال.م(.2020ينككاير27موقككعفلسككطيناليككوم.)
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/367935.الموقع:2021مايو18الع.تاريخاالط

فتككاةمككنغككزةتبتكككر"قبعككةذكيككة"لخدمككةذوياإلعاقككةم(.2020ينككاير27موقككعفلسككطيناليككوم.)
.الموقككككككككككككككككككككع:2021فبرايككككككككككككككككككككر12.تككككككككككككككككككككاريخاالطككككككككككككككككككككالع.ومرضككككككككككككككككككككىالسككككككككككككككككككككرطان

Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/367921
فكككيجبكككلالعرمكككة...المقاومكككةبالكككدموالمبكككادراتم(.2020مكككارة12موقكككعفلسكككطيناليكككوم.)

 Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/371006.:الموقع:2021مارة17تاريخاالطالعالتنموية.

متحفالقرارة..تراثأصكيلوحضكاراتمختلفكةيوثقهكام(.2020يناير13 موقعفلسطيناليوم.)
 /Https://Paltoday.Ps/Ar.الموقككع:2021مككارة19.تككاريخاالطككالعشككباٌنغزِّيككون

025Post/367
صكككواريخسكككراياالقكككدة:تطكككورنكككوعييضكككعقكككادةم(.2020فبرايكككر25موقكككعفلسكككطيناليكككوم.)

.الموقككككككككككككككككككع:2021مكككككككككككككككككارة19.تككككككككككككككككككاريخاالطكككككككككككككككككالعاالحكككككككككككككككككتاللفكككككككككككككككككيمكككككككككككككككككأزق
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/343061 

.تككاريخفككيغككزة:بيككتالعككزاءليككومواحككدوبككدونتمككرم(.2020ينككاير26موقككعفلسككطيناليككوم.)
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/367838.الموقع:2021مارة17االطالع

لمواجهكةكورونكا..شكركةفكيغكزةتطلكقمبكادرةلكدعمم(.2020مكارة10موقعفلسطيناليوم.)
.الموقكككككككككككككككككككع:2021مكككككككككككككككككككارة17".تكككككككككككككككككككاريخاالطكككككككككككككككككككالععكككككككككككككككككككنبعكككككككككككككككككككدالتعلكككككككككككككككككككيم

Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/370812 

https://paltoday.ps/Ar%20/Post/373318
https://paltoday.ps/Ar%20/Post/373318
https://paltoday.ps/ar/post/369304
https://paltoday.ps/Ar/%20Post/369299
https://paltoday.ps/Ar/%20Post/369299
https://paltoday.ps/Ar/Post/371248
https://paltoday.ps/ar/post/367935
https://paltoday.ps/ar/post/367921
https://paltoday.ps/ar/post/371006
https://paltoday.ps/Ar/%20Post/367025
https://paltoday.ps/Ar/%20Post/367025
https://paltoday.ps/ar/post/343061
https://paltoday.ps/ar/post/367838
https://paltoday.ps/ar/post/370812
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بكككاصالكككدفا"..وجبكككاتطعكككامتجلكككبالسكككعادةلقلكككوبم(."2020ينكككاير20موقكككعفلسكككطيناليكككوم.)
.الموقككككككككككككككككككككككككككككككككككع:2021مككككككككككككككككككككككككككككككككككارة17.تككككككككككككككككككككككككككككككككككاريخاالطككككككككككككككككككككككككككككككككككالع:الفقككككككككككككككككككككككككككككككككككراء

Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/367464
عمليككةمحفوفككةبالمخككاطر..زراعككةرئتككينلمككريضم(.2020مككارة02).موقككعفلسككطيناليككوم

.الموقككككككككككع:2021يونيككككككككككو17.تككككككككككاريخاالطككككككككككالعمصككككككككككاببككككككككككك"كورونا"فككككككككككيالصككككككككككين
Https://Paltoday.Ps/Ar/Post/370245

نشرقائمةالشركاتالعاملةفيالمستوطناتفرصكةلتصكعيدم(.2020فبراير12).موقعوطن
.الموقككككع:2021مككككايو22.تككككاريخاالطككككالعحركككككةالمقاطعككككةومكافحككككةنظككككاماألبرتهايككككد

Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/301851.Html
األسككيروليككددقككةيككرزقبطفلتككهاألولككى"مككيالد"رغككمم(.2020فبرايككر03موقككعوطككنلألنبككاء.)

.الموقككككككككككككككككككككككككع:2021يونيككككككككككككككككككككككككو13.تككككككككككككككككككككككككاريخاالطككككككككككككككككككككككككالعاالحككككككككككككككككككككككككتاللقيككككككككككككككككككككككككود
s://Www.Wattan.Net/Ar/News/301097Http 

باحثونمنجامعةالقدةالمفتوحكةيصكمموننموذجكاًم(.2020أبريل04موقعوطنلألنباء.)
.تكاريخفكيفلسكطينCOVID-19للتنبؤبعددالحاالتالمصكابةبفيكروةمحوسباًرياضياً

 Https://Www.Wattan.Net/Ar/News.الموقككككككككع:2021مككككككككايو12االطككككككككالع

305845.Html/
المرصدلحكومةاشتية:حمايكةمزارعكيالخيكاريفشكلم(.2020فبراير04موقعوطنلألنباء.)

.الموقكككككككع:2021مككككككايو15.تككككككاريخاالطككككككالععقوبككككككاتوزيككككككرجككككككيشاالحككككككتاللبنيكككككككت
Https://Cutt.Us/Axjq0

مبكككادرةلتجنيكككدمتطكككوعينمكككنطلبكككةالتخصصكككاتم(.2020.فبرايكككر.05موقكككعوطكككنلألنبكككاء.)
.الموقكككككككع:2021مكككككككايو16.تكككككككاريخاالطكككككككالعالطبيكككككككةلكككككككدعمجهكككككككودمواجهكككككككةكورونكككككككا

Https://Cutt.Us/Axjq0
نشككرقائمككةالشككركاتالعاملككةفككيالمسككتوطناتفرصككةم(2020فبرايككر12موقكعوطككنلألنبككاء.)

.2021مككككايو21.تككككاريخاالطككككالعلتصككككعيدحركككككةالمقاطعككككةومكافحككككةنظككككاماألبرتهايككككد
Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/301851.Htmlالموقع:

17.تكاريخاالطكالعالتطرفالكديني..نمكاذجوحلكولم(.2020مارة14نباء.)موقعوطنلأل
.Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/306721.Html.الموقع:2021مايو

https://paltoday.ps/ar/post/367464
https://paltoday.ps/ar/post/370245
https://www.wattan.net/ar/news/301851.html
https://www.wattan.net/ar/news/301097
https://www.wattan.net/Ar/News%20/305845.Html
https://www.wattan.net/Ar/News%20/305845.Html
https://cutt.us/aXjq0
https://cutt.us/aXjq0
https://www.wattan.net/ar/news/301851.html
https://www.wattan.net/ar/news/306721.html
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اعيكككةالعمرانيكككةفكككيإطكككالقالعناقيكككدالصكككناعيةالزرم(.2020ينكككاير14موقكككعوطكككنلألنبكككاء.)
 /Https://Www.Wattan.Net.الموقككككع:2021مككككايو16.تككككاريخاالطككككالعسككككلفيت

Ar/News/299450.Html
أبوأحمدفؤاد:هناكإمكانيةإلفشالصفقةالقرنمنم(.2020فبراير19موقعوطنلألنباء.)

.2021مكككايو17تكككاريخاالطكككالعمكككايتكككوفرمكككنإمكانكككاتلكككدىمحكككورالمقاومكككة.خكككالل
Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/302347.Htmlالموقع:

عككونمبككادرةنحككننريككدفلسككطينهكككذا"..نشككطاءيوزم(."2020فبرايككر2موقككعوطككنلألنبككاء.)
 .الموقكككككع:2021مكككككايو16.تكككككاريخاالطكككككالعخريطكككككةفلسكككككطينكاملكككككةفكككككينكككككابلس

Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/301030.Html
هككاكثونالمككرأة..مسككابقةللريككاديينوأصككحابالعقككولم(.2020ينككاير21موقككعوطككنلألنبككاء.)

 /Https://Www.Wattan.Net.الموقككككع:2021مككككايو16.تككككاريخاالطككككالعمبتكككككرةال

Ar/News/300020.Html
قككككككرارحكككككككومي..الخضككككككاروالعصككككككائروالفواكككككككهم(.2020فبرايككككككر3موقككككككعوطككككككنلألنبككككككاء.)

.2021مايو15.تاريخاالطالعاألسواقالفلسطينيةوالمشروباتاإلسرائيليةمحرمةعلى
Https://Www.Wattan.Net/Ar/News/301117.Htmlالموقع:

علككككمالككككنفساإليجككككابينحككككورؤيككككةفكريككككةمبتكككككرةومنهجيككككةم(.2019ينككككاير14الككككنجم،زيككككاد.)
 Https://Cutt.Us/7XLMA.الموقع:2021فبراير14طالعتاريخاالمتوازنة.

23.تكاريخاالطكالعصنعسيارةسباقفيغزةبرمكاناتمتواضعةم(.2020يناير17وطن.)
 ww.Wattan.Net/Ar/News/299687.HtmlHttps://W.الموقع:2021مايو

إطكككككالقالمنتكككككدىاألولم(.2018يوليكككككو25).وفكككككا–وكالكككككةاالنبكككككاءوالمعلومكككككاتالفلسكككككطينية
،الموقككككككككككع:2021فبرايككككككككككر17،تككككككككككاريخاالطككككككككككالعلصككككككككككحافةالحلككككككككككولفككككككككككيفلسككككككككككطين

Https://Cutt.Us/Vmwz2
.الموقكككع:2021فبرايكككر15تكككاريخاالطكككالعصكككحافةالحلكككول.م(.2019برايكككلا19ويكيبيكككديا)

Https://Cutt.Us/Qbewc 

.Positive Psychologyمفهكومعلكمالكنفساإليجكابيم(2016مكارة،01يكونس،إبكراهيم.)
 Https://Cutt.Us/Etmmm .الموقع:2021مارة14تاريخاالطالع

.)د.ط(.القككاهرة:مؤسسككةيسككطرونللطباعككةنمككومككابعككدالصككدمةم(.2018يككونس،إبككراهيم.)
 والنشر.

https://www.wattan.net/%20Ar/News/299450.Html
https://www.wattan.net/%20Ar/News/299450.Html
https://www.wattan.net/ar/news/302347.html
https://www.wattan.net/ar/news/301030.html
https://www.wattan.net/%20Ar/News/300020.Html
https://www.wattan.net/%20Ar/News/300020.Html
https://www.wattan.net/ar/news/301117.html
https://cutt.us/7XLMA
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 ًا: المقابالت: ثالث
محككررصككحفيفككيموقككعوطككنلألنبككاء،قابلككه:محمككدالسككيقلي)مقابلككةهاتفيككة،.بككراهيم،محمككودإ

 (.2020نوفمبر25

مديرموقعالصحافةالفلسطينية)صكفا(،قابلكه:محمكدالسكيقلي)مقابلكةهاتفيكة،.هين،ياسرأبو
 (.2020نوفمبر25

مواالتصكال،قابلكه:محمكدالسكيقلي)مقابلكةشخصكية:بطراوي،وليد.مستشارومكدربفكياإلعكال
 (.2020ديسمبر21

الكككزق،مطكككر.مكككديرالعالقكككاتالعامكككةوعضكككوالهيةكككةالتحريريكككةفكككيموقكككعوكالكككةفلسكككطيناليكككوم
 (.2021مايو20اإلخبارية،قابله:محمدالسيقلي)مقابلةشخصية:

21بله:محمدالسيقلي)مقابلةهاتفية،المصري،صالح.مديرموقعفلسطيناليوماإلخباري،قا
 (.2021مايو
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 : (1ملحق )
 المواقع اإللكترونية الفلسطينية 

تضكمنتالمرحلكةاألولككىاالطكالععلككىمجتمكعالمواقككعالفلسكطينيةاإلخباريككةمكنخككالل
نترنككت،وقككدبلككغعككددهاالمتخصككصفككيإحصككائياتوترتيككبمواقككعاإل"Alexa"أليكســا موقككع
:وهيموقعًا،71حوالي

كالكككةصكككفالألنبكككاء"،وموقكككع"وكالكككةفلسكككطيناليكككوماإلخباريكككة"،و"وكالكككةالكككرأيو"موقكككع
الحكومكة"،و"وكالكةسكمااإلخباريكة"،و"وكالكةفلسككطيناآلن"،"ووكالكةقكدةنكت"،و"وكالكةشككمس

"،و"وكالةخبرالفلسطينيةللصحافة"،و"وكالةنيوز"،و"وكالةسوا"،و"وكالةعالمنيوزاإلخبارية
وموقككعشككبكةنككوى،وموقككعالحقيقككةلألنبككاء"،و"موقككعكابيتككانوالرياضككي"،و"موقككعالرسككالةنككت"،

موقكع"شكهابلألنبكاء"،وموقكع"صكحيفةفلسكطين"،موقكع،وموقعالترافلسطينالنجاحاإلخباري،
،و"وكالككككةبككككالميككككديااالقتصككككاديةالفلسككككطينية"صككككحيفةاالسككككتقالل"،و"كالككككةفلسككككطينلإلعككككالم"

اإلخباريكككة"،و"وكالكككةالسكككالماإلخباريكككة"،و"وكالكككةاالسكككتقاللألنبكككاءالنكككورة"،و"وكالكككةوطكككن"،
اإلخبارية"،و"وكالكةحيكاد24و"وكالةالرايةلألنباء"،و"وكالةإيالناإلخبارية"،و"وكالةفلسطين

نبككاء"،و"وكالكككةزادنيككوزاإلخباريككة"،و"وكالكككةأسككواربكككرةاإلخباريككة"،و"وكالككةبيكككتالمقككدةلأل
اإلخبارية"،و"شبكةفلسطيناإلخبارية"،و"وكالكةريكادةاإلعالميكة"،و"وكالكةالرواسكياإلخباريكة"،
و"وكالككةفلسككطينبككرة"،و"بوسككرنيككوز"،و"ودارالمسككتقبللإلعككالمسككمالألنبككاء"،و"وكالككةقككدة

ةمعًااإلخباريكة"،و"وكالكةالقكدةاآلناإلخباريكة"،و"جمعيكةالرياضكيةبرةانترناشونال"،و"وكال
فيفلسطينبالسبورت"،و"دنياالوطن"،و"زمكنبكرة"،و"شكبكةقكدة"،و"قلقيليكةاآلن"،و"غكزة
اآلن"،و"غكككزةبوسكككت"،و"وكالكككةمكككيالداإلخباريكككة،و"هنكككافلسكككطين"،و"دوزاإلخبكككاري"،"والكككوطن

ب"،و"رامهللانكت"،و"شاشكةنيكوز"،و"الكاشكفنيكوز"،و"فكراةبكرة"،و"زمكناليوم"،و"دنيكاالعكر
برة"،و"إخباريات"،و"أخبارفلسطين"،و"صوتفتحاإلخباري"،و"الكوفيةبرة،و"فكتحاليكوم"،

،و"رامهللا2000و"صككفدبككرة"،و"الحككدث"،و"زاجككللإلعككالم"،و"البوصككلة"،و"راديككوبيككتلحككم"
 ،موقعصحيفةاالقتصادية.زيوننابلس"،و"موقعنابلساإلخباري"اإلخباري"،و"تلف



 

186 

 :  (2ملحق )
 قائمة بأسماء المحكمين 

 

اآلتي:النحووهمعلى،حسبالترتيبالهجائي"تحليلالمضمون"ُمحكمياستمارةأسماء
فككككيجامعككككةكليككككةاالعككككالموتكنولوجيككككاالمعلومككككاتفككككيسككككاعدمُد.أحمككككدالشككككقاقي:أسككككتاذ .1

 .فلسطين

 العراق.–كليةالمستقبلالجامعةفيعالمرئيسقسماإلوأستاذُمساعدد.أكرمالربيعي: .2

 .األردن-مديرشبكةاإلعالمالمجتمعي:داودُكت ابأ. .3

طلعككتعيسككى:أسككتاذالصككحافةفككيقسككمالصككحافةواإلعككالمفككيالجامعككةاإلسككالميةأ.د. .4
 بغزة.

 جامعةاألقصىبغزة.ماجدتربان:أستاذالصحافةفيأ.د. .5

 األردن.–جامعةالبترافيكليةاإلعالمفيشاركأستاذالصحافةالمُد.منالالمزاهرة: .6

 رامهللا.–مديرةمركزتطويراإلعالمفيجامعةبيرزيتأ.نبالثوابتة: .7

المعهكككدالكككدوليوعضكككواإلعكككالمواالتصكككالفكككيعلكككوممستشكككارومكككدربأ.وليكككدبطكككراوي: .8
 ة.للصحاف
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   : (3حق )مل
 استمارة تحليل المومون 

 

 

 

 

 
 

 حفظخ َّ  _____________________________الفاضل: الدكتور

 السالم عليكم ورحمة َّ وبركاتخ
 

 تحكيم استمارة تحليل مومون الموضوع: 
 

بدايًةأتقدممنكمبوافرالتحياتوجزيلالتقدير،وبعد..

افكيسكياقالدراسكةالتحليليكة،هإعكدادتكممونةتحليكلمضكيكديكماسكتمارأأضعبكينفرنِّي
ِكالِت  َتْوظيــفِ )الموسككومةبككك ِة الُمشــْ ي ُمعاَلجــَ حاَفِة الُحلــوِل فــِ طينيَِّة ِلصــِ ِة الِفَلســْ ِع اإِلْخباريــَّ الَمواقــِ
دفضمنمتطلباتدرجةالماجستيرفيالصحافة،وتهك،  "ِدَراَسٌة َتحِليِليٌَّة ُمَقاِرَنة"(  ِِ الُمْجَتَمِعيَّة  

علككىمككدىاهتمككاممواقككعالدراسككةبهككا،ورصككدأنككواعالمشكككالتالتككيركككزتالدراسككةإلككىالتعككرف
لخ.إ..عليها،ومصادرهااألوليةواإلعالمية،ونطاقهاالجغرافي،وأنواعالحلولالتيتطرحها

لذاآملاالطالععليهاوإبداءمالحظاتكمالقيمةعليهابمايسهمفيإثراءالدراسة.
 

 خالص االحترام والتقدير،،مع 


                       الباحث: محمد صالح السيقليإعداد 

إشراف األستاذ الدكتور: جواد راغب الدلو



 بغـــزة  اإلســــــــالميــةـة ـــــــــامعـالج

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 

 ة اآلدابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليـك

 ماجســــــــــــــــــــــــــــــــتير صحافة 
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" قيل  ماذا"  المومون  بتحليل الخاصة الفئات: أوالً   
 أنواع المشكالت المجتمعية  فئة

اقتصادلة اجتمايية سياسية  مسلسل 
صحية  
وبيئة 

تقنية 
عسكرية

منية أو 
تعليمية   دينية 

 أخرى  وثقافية 
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 أواًل: الفئات الخاصة بتحليل المومون " ماذا قيل  "

سل
سل

م
 

 فئة النطاب الجغرافي  فئة المصادر اإلعالمية 
 مصادر خارجية  اخلية دمصادر 
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" قيل  ماذا"  المومون  بتحليل الخاصة الفئات: أواًل   

سل
سل

م
 

 فئة وضوح الحلول  الحل  مصادر فئة فئة الوظائو  فئة أنواع حلول المشكالت المجتمعية 

سية 
سيا

يية  
تما

اج
دلة  

صا
اقت

ئية  
وبي

ية 
صح

 

نية 
تق

 
نية 

وأم
ية 

سكر
ع

 
نية 

دي
 

مية
علي

ت
 

فية 
وثقا

 
ى  ر

أخ
كلة 
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ل ال
ح
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و ال
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ة ال
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ت
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الم

بية  
لجا

 اإل
عة

شا
إ

 

ءلة
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الم
افة  

الثق
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تعز
 

در 
صا

م
مية 
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راء
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ض
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 أواًل: الفئات الخاصة بتحليل المومون " ماذا قيل  "

 
 

 مسلسل

 فئة أساليب اإلقناع  فئة تركيز السرد التحريري  مالئمة الحل لبيئة المشكلة 

   مالئم
مالئم إلى  

 حد ما
غير 
 ركز على المشكلة  ركز على حل المشكلة  مالئم

ركز على الشخص 
 تلطةمخ عاط ية  منطقية صاحب الحل 
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سل
سل

م
 

"  قيل  كيف"   بالشكل الخاصة الفئات: ثانياً   

 فئة الفنون الصح ية
 وارتباطها بالحل العناوينفئة أنواع 

 باط العنوان بحل المشكلةارت العناوين  أنواع

ال لعكس   لعكس الحل  أخرى  المتفجر  اإلثارة  التأثيري  الموض  التأكيدي  الوصفي الملخص  مقال تحقيق  حديث  تقرير 
 الحل 
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سل
سل

   م
سل

سل
 م

 

 ثانيًا: الفئات الخاصة بالشكل " كيف قيل  " 

 فئة عناصر التدييم  والتعليق المصاحب لها  فئة الصورة المصاحبة للموضوع 

 لتعليق المصاحب للصورة ا فئة الصورة المصاحبة للموضوع 
رابط   انفوجرافيك فيديو  صور

 تشعبي
صر  دون عنا
تعكس  أخرى  تدييم 

 الحل 
ال تعكس  

 الحل 
غير 
 واضحة

مرتبط  
 دون تعليق  غير مرتبط بالحل 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 




