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رصد الدراسات الىت تناولت الصحافة الرقمية وقضا الفساد خالل سعت هذه الدراسة اىل 

دف أکتشاف 2020حىت عام 2014الفرتة من  حناء العامل  من خمتلف املدارس البحثية 
املوضوعات والقضا البحثية الىت عاجلتها عن الفساد والتعرف على التصميمات املنهجية 

م النتائج الىت توصلت إليها ،والسعى للتوصل لرؤية واألطر النظرية لتلک الدراسات إضافة أله
  مستقبلية واقرتاح أجندة حبثية لکيفية معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد .

ويندرج العرض التحليلى احلاىل ضمن حبوث املدخل الوظيفى لدراسة وسائل اإلعالم اجلديدة 
ثريها (الصحافة الرقمية)الذى يبحث عن دور ومکانه هذه الوسيل ة ىف حياة اجلمهور ومدى 

ته ؛ حيث  لفساد على کل مستو م ىف طرح املوضوعات والقضا اخلاصة  على اجتاها
فرضت تلک القضا نفسها بقوة على أجندة الصحف وأصبحت حتظى مبعدالت متابعة 

  عالية ىف الفرتة األخرية .
ل فساد من املوضوعات الشائکة الىت وأشارت الدراسة إىل أن القضا واملوضوعات اخلاصة 

قد تؤدي إىل قلب نظام احلکم وتغري سياسات ؛ لذا جيب طرحها بکل صدق وموضوعية 
التصال عرض احللول وسبل  والتکتفى املعاجلة بعرض املشکلة فقط بل جيب على القائم 

رة الفنت وحدوث بلبلة للرأى العام خاصة بعد تنوع وتطور وسائل ا التصال الوقاية من آ
املختلفة ومافرضته البيئة الرقمية والواقع االفرتاضى ، ومن هنا يظهر دور الصحافة الرقمية ىف 
ضرورة توفري کافة احتياجات اجلمهور من معلومات وآراء حول هذه القضا من خالل 
  استخدامها لکافة الوسائط اإللکرتونية املتاحة حىت تستطيع تکوين رأى عام واعى ومستنري .

  الصحافة الرقمية ،قضا الفساد ،معاجلة، االجتاهات احلديثة :لكلمات الرئيسيةا
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ــــــــــة ــــ   :املقدمـ
هتمام     تم الدوائر األكادميية والعلمية بدراسات اإلعالم الرقمى ، وقد حظى 

اجلامعات ومراكز البحوث الغربية ، ولكنه ال يزال حباجة ماسة إىل مزيد من اجلهود 
ا  ت املتعددة الىت مر  العلمية املنظمة يف الوطن العرىب وخاصة بعد األحداث واالضطرا

أحدثت تغريات جمتمعية وسياسية ، وأصبح اإلعالم الرقمي هو احملرك  العامل العرىب والىت
األساسى لألحداث مما أثر يف حركة الرأى العام وتوجهاته حنو البناء والتنمية ومواجهه 

  الفساد.
وقد اقتحمت الصحافة الرقمية عامل اإلعالم واملعلومات واألخبار واالتصال ، وانتزعت    

دًا كبريًا من مجاهريها الذين تغريت لديهم عادات االستهالك من الصحافة املطبوعة عد
على األخبار  االتصالية ليتجهوا حنو الكمبيوتر واإلنرتنت واهلواتف احملمولة للحصول

) ، ملا تتميز به من سرعة االنتشار والوصول 2017واملعلومات ( مصطفى ، أمساء دمحم، 
الضافة إىل التفاعلية احلقيقيةإىل شرحية كبرية من اجلماهري خالل فرتة زمن  ، فهىية قصرية 

تمع لألخبار ؛ فيمكن للمصادر املتاحة عرب اإلنرتنت توفري  متثل ثورة لكيفية استعراض ا
إلضافة إىل توفري املتابعة  تقارير سريعة وفعالة ودقيقة لألخبار العاجلة خالل ثوان قليلة 

.   املستمرة لألحداث والقضا
هي املنافذ اإلخبارية اليت متتلك القدرة على توفري معلومة حديثة  قميةفالصحافة الر 

ا تفتح  طرقًا جديدة أمام نشر األخبار من للجمهور على شبكة اإلنرتنت ،   كما أ
ت الفنية للوسائط اجلديدة مثل الصوت والفيديو والتصوير الرقمي .وهو  خالل املكو

 Electronic newspaper مصطلح مرتجم ألكثر من تعبري يف الدراسات األجنبية
, Electronic edition ,online journalism ,electronic 
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journalism, virtual newspaper, digital newspaper 
,paperless newspaper ,interactive newspaper.  

ومسيت يف الدراسات العربية الصحافة اإللكرتونية ، الصحافة االفرتاضية ، الصحافة     
 التفاعلية ، الصحافة الفورية ، صحافة الويب .

أما الفساد فهو سلوك اجتماعي غري مرغوب فيه يعوق عمليات التنمية على املستوى     
سياسي ، إدارى ،                             ويتنوع الفساد إىل فساد  االقتصادي واالجتماعي والسياسي

 اقتصادى ،اجتماعى ،ثقاىف أخل.
وتلعب الصحافة الرقمية دورًا يف الكشف عن الفساد وتسليط األضواء عليه حىت     

ويندرج العرض التحليلى احلاىل ضمن حبوث  ، يتثىن هلا بناء رأى عام مناهض للفساد
الم اجلديدة (الصحافة الرقمية)الذى يبحث عن دور املدخل الوظيفى لدراسة وسائل اإلع

م ىف طرح املوضوعات  ثريها على اجتاها ومكانه هذه الوسيلة ىف حياة اجلمهور ومدى 
ته ؛ حيث فرضت تلك القضا نفسها بقوة  لفساد على كل مستو والقضا اخلاصة 

ة األخرية . فالفساد على أجندة الصحف وأصبحت حتظى مبعدالت متابعة عالية ىف الفرت 
  ظاهرة مستمرة على مستوى العامل .

  أهداف العرض التحليلي النقدي لالجتاهات احلديثة  .1
  ــــيت تناولــــت خــــالل العــــام  الصــــحافة الرقميــــة وقضــــا الفســــاد رصــــد الدراســــات ال

حناء العامل.2020م حىت العام 2014  م من خمتلف املدارس البحثية 
  البحثية اليت عاجلتها الدراسات عينة التحليل.اكتشاف املوضوعات والقضا  
  التعرف على التصميمات املنهجية واألطر النظريـة لتلـك الدراسـات إضـافة ألهـم

  النتائج اليت توصلت هلا.
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  الســـعي للتوصـــل لرؤيـــة مســـتقبلية واقـــرتاح أجنـــدة حبثيـــة لكيفيـــة معاجلـــة الصـــحافة
 الرقمية لقضا الفساد .

 -تساؤالت الدراسة : .2
  -الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية :تسعى 
  ما املوضوعات والقضا البحثية اليت درستها حبوث الصحافة الرقمية عـن قضـا

  الفساد؟
   ما األطر النظرية  اليت وظفتها حبوث الصـحافة الرقميـة ملعاجلـة قضـا الفسـاد ؟

  وما مدى مواكبتها للتطورات البحثية ؟
 ــــة الــــيت ا ـــر املنهجي ــــة                            مــــا األطـ ســــتخدمتها الدراســــات يف معاجلــــة الصــــحافة الرقمي

  لقضا الفساد ؟
   مـــا األســـاليب واألدوات البحثيـــة الـــيت طبقتهـــا تلـــك البحـــوث والدراســـات عينـــه

  الدراسة ؟
 ما أوجه االتفاق أو االختالف بني نتائج البحوث والدراسات حمل الدراسة ؟ 

 التصميم املنهجي: .3
ينتمي العرض التحليلي احلايل إىل الدراسات الوصفية التحليلية، ويعتمد على 

ويقوم على إعادة  Secondary analysisأسلوب التحليل من املستوى الثاين 
ت الناجتة من حبوث العلوم االجتماعية، ويقدم التحليل مصدرًا مهماً  استخدام البيا

ت التطبيقية كما يوفر للباحثني مع لومات ميكن االستفادة منها يف معاجلة مشكالت للبيا
  حبثية مهمة.

ويعتمد هذا االسلوب  على التحليل الكيفي للدراسات العلمية اليت تتعرض       
م حىت العام 2014للصحافة الرقمية وقضا الفساد يف اإلطار الزمين من العام 
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بحثية املختلفة م، ويسمح هذا اإلطار برصد وتوصيف وحتليل االجتاهات ال2020
ال.   والتطور الذي حيدث يف القضا ورؤى وأفكار الباحثني يف ا

  جمتمع وعينة العرض التحليلي: .4
 أو املنشـورة سـواء البحـوث جمموعـة يف التحليـل، تمـع املوضـوعي اإلطـار حتـدد

للغتـني غـري   والفسـادالصـحافة الرقميـة  مبوضـوع الصـلة ذات واإلجنليزيـة، العربيـة املنشـورة 
) دراســة عربيــة 26) بواقــع (76وبلــغ عــدد الدراســات والبحــوث ( مبختلــف دول العــامل،

 الشامل املسح خالل من عليها احلصول الباحثة استطاعت ) دراسة أجنبية ، واليت50و(
 قواعـد خـالل مـن أو التقليديـة، املكتبـات خـالل سـواء مـن و الغربيـة للمكتبتـني العربيـة

ت  وحـىت م2014 من الزمنية الفرتة خالل االنرتنت على شبكة املتاحة واملعلومات البيا
  التايل: النحو وذلك على م،2020
ـــــري"، ( - ـــــة املصــ ـــك املعرفــ ـــــ "بنــــ ـــــة بـــ ــــــة الرقميـــــــة اخلاصــ  Egyptianاملكتبـ

Knowledge Bank: www.ekb.eg الـذي يضـم نصوًصـا كاملـة ،(
ــــول إىل النصــــــوص  ــــة، وذلــــــك للوصــ ــــات األجنبيــ ـــوث والدراســ الكاملــــــة مــــــن البحـــ

ت التاليــــة: (  The)، و(Journalism) و(Sage Openللــــدور
International Communication Gazette ،(

)، Journalism & Mass Communication Quarterlyو(
 Newspaper) و(Media, Culture & Societyو(

Research Journal)و ،(Discorse & Communication (
) European Journal of Communiationو(
 Mass)، و(communication researchو(

Communication and Society) ،و ،(Proquest.(  
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ـــــتا  - ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرتوين كويســ ـــــ ـــ ـــ ـــث اإللكــ ــــ ـــــ ـــ ـــــرك البحــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  Questia)حمــ
(https://www.questia.com  

)، www.mandumah.comاملكتبة الرقمية اخلاصة بـ "دار املنظومة"، ( -
ت عربيـــة ُمتاحـــة علـــى شـــبكة (اإل نرتنـــت)، وتضـــم الكثـــري مـــن وهـــي قاعـــدة بيـــا

 البحوث والدراسات العربية. 
بعــض الــروابط اإللكرتونيــة الــيت حتتــوي حبــوً ودراســات أجنبيــة يف جمــال اإلعــالم،  -

ـــــع ( ــــــ ـــــ ـــ ــــا: موق ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع www.scholar.google.com.egمنهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )، وموقـ
)www.researchgate.netResearchGate:  (  

 ) www.sciencedirect.comوموقع ( -
ــــة - ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاث العلميـ ـــ ـــ ـــ ــــ ألحبـــ ــــــاص  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــرتوين اخلـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــث اإللكــ ـــ ـــ ــــ ــــرك البحـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ  :BASEحمــ

   search.net) -https://www.base/( 
ـــــ - ـــ ـــ ــــث اإللكـــ ـــــ ــــ ــــرك البحـ ــــ ـــــ ــــــة حمـ ـــــ ـــ ـــــاث العلمي ـــ ـــ ألحبـــ ــــــاص  ـــ ـــ (  :ERICرتوين اخلــ

https://eric.ed.gov/( 
  ومت تقسيم العرض التحليلي إىل أربع حماور رئيسة وتتمثل يف :

لصحافة الرقمية وقضا احملور األول )1( : استعراض الدراسات املرتبطة 
 الفساد .  

الدراسات املرتبطة مبواقع التواصل االجتماعي : استعراض احملور الثاين  )2(
 ودورها كجزء من منظومة الصحافة الرقمية يف مواجهة قضا الفساد  .

لصحافة االستقصائية  احملور الثالث )3( : استعراض الدراسات املرتبطة 
 . اإللكرتونية وقضا الفساد

 مناقشة نتائج التحليل .:  احملور الرابع )4(
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  - وفيما يلى عرض هلذه احملاور :
لصحافة الرقمية و قضا الفساد)احملور األول1(       : استعراض الدراسات املرتبطة 

تتضمن الدراسات ضمن هذا احملور املوضوعات والقضا البحثية اليت اهتمت 
احملور لصحافة الرقمية اإلخبارية و قضا الفساد ؛ لذا تركز جمموعة الدراسات يف هذا 

  ثالثة اجتاهات حبثية كاآليت :  على
لصحافة الرقمية . 1(أ/  ) الدراسات اليت تناولت املعاجلة اإلعالمية لقضا الفساد 

التصال يف مواجهة قضا الفساد 1(ب/  ) الدراسات اليت تناولت دور القائم 
  لصحافة الرقمية.

ثري قضا الفساد 1(ج/ لصحافة  الرقمية على اجلمهور  ) الدراسات اليت تناولت 
.  

االجتاه البحثي األول: الدراسات اليت تناولت املعاجلة اإلعالمية ) 1(أ/ 
لصحافة الرقمية.   لقضا الفساد 

أن وظيفة الصحافة تبىن من خالل طريقة املعاجلة اإلعالمية لطبيعة القضا     
لفساد واليت يتم من خالهلا حت ر اليت سوف واملوضوعات اخلاصة  ديد نوع النتائج واآل

تمعات  حتدثها لدى اجلمهور املستقبل ، ونظرًا لتشعب موضوعات الفساد يف ا
ضي  ..اخل ،  واختالف أنواعه من فساد سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، ثقايف ، ر

ملواقع اإللكرتونية اإلخبارية  ؛  ختتلف ووجود العديد من القيود والقوانني اليت تتحكم 
  طريقة الطرح والتناول والتعرض .

ثريها على معاجلة قضا الفساد ؛ أشارت دراسة       ففي إطار حرية املواقع الصحفية و
Abdelkader, Abdelalil 2018)   إىل  القيود األمنية  والقانونية الصارمة (

اليت تعوق املعاجلة اإلعالمية يف الكشف عن  حاالت الفساد مما جعل التغطية اخلاصة 
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ذه املوضوعات غري مكتملة السرد ؛و يعزز عدم ثقة القارئ يف الوسائل اإلعالمية 
ن السياسيني  واملسؤولني هلم محاية كبرية ال يست ا . وىف واالقتناع  طيع أحد املساس 

إىل القيود املفروضة على  )  (Stanig  , Piero 2015نفس السياق أكدت  دراسة
حرية وسائل اإلعالم وحرية االتصال والتعبري مبا يف ذلك الصحافة اإللكرتونية واملواد 
املنشورة من تشريعات وقوانني صارمة تطبق يف الدول املختلفة وأكدت الدراسة وجود 

لفساد اليت تنشر يف وسائل عال قة ارتباطية بني شدة القوانني ومقدار املعلومات املتعلقة 
ملعلومات احلكومية جيوز ألى حكومة التمييز بني املواد العامة أو  اإلعالم ، وفيما يتعلق 
ا حساسة أو سرية حلماية  احملمية من اإلفصاح عنها بناًء على تصنيف املعلومات على أ

  العامة .املصلحة 
) من خالل حتليل مواقع  PANAYIRCI ,Ugur,2015وأكدت دراسة(

الصحف الوطنية اإللكرتونية برتكيا إىل حتيز هذه املواقع اإلخبارية الرقمية بشكل علين 
لنسبة لفضائح الفساد اخلاصة  ثري امللكية على طبيعة السياسية التحريرية وخاصة  و

ـــــــــــــــــــــة( لشخصيات البارزة يف احلكومة ال ــــ ــــ رتكية ،وىف نفس السياق شككت  دراســـ
LadaTrifonova,2019 Price,    يف قدرة الصحافة اإللكرتونية يف مكافحة (

ت على طبيعة التغطية .الفساد نظراً لتعزيز املصاحل    وسيطرة امللكية واإلعال
أن إمكانية الكشف عن  ) Damgaard, Mads ,2018وأوضحت دراسة (  

رة  لفساد يف وسائل اإلعالم والصحافة اإللكرتونية تؤدى إىل إ املعلومات املتعلقة 
يف قلب احملاكمات ضد املؤسسات ورمز السياسية املتورطة يف هذا الفساد مما يساعد 

نظام احلكم وتغيري حكومات . وىف نفس السياق أثبتت دراسة ( حبيب ، دمحم رضا، 
ا وسائل اإلعالم التقليدية 2013 لتحليل والرصد لقضا الفساد السياسي اليت نشر   (

واجلديدة قبل وأثناء الثورة وخالل فرتة حكم الرئيس املعزول دمحم مرسى ، كما أكدت أيضا 
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ثري على التغطية الصحفية 2018، شيماء مصطفى ، دراسة( كمال  ) على  وجود 
 ,Berti) ودراسة (  ( Morales, Sola,2017لقضا الفساد ،وسعت دراسة 

Carlo ,2018  إىل دراسة اخلطاب اإلعالمي اإللكرتوين لقضا الفساد وأكدت (
خلطاب اإلعالمي غري م كتملة وتركز على على أن املعاجلة اإلعالمية لقضا الفساد 

الفاسدين دون التعرض جلذور الفساد احلقيقي واخلوف من كشف ملفات تؤثر على 
زعزعه النظام .لذا جيب أن تدعم الدولة وسائل اإلعالم كافة لبناء نظام دميقراطي حقيقي 

قوى قادر على الوقوف ضد الفساد السياسي وحماسبة احلكومة، وأوضحت دراسة                     
 )Hussein,H.H.S ,2018 (  اجلزاف ، أنور عبد الوهاب ) و دراسة  ،
ثريات انتماءات وتوجهات 2019، ) وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بني 

مالك املواقع اإلخبارية اإللكرتونية يف قرار النشر مبا خيص قضا الفساد وحتيز املواقع 
كما وأوضحت دراسة (على ، معاوية  رضها لقضا الفساد.اإلخبارية اإللكرتونية يف ع

)  أن املواقع اإللكرتونية السودانية تقوم بنشر أخبار الفساد بصورة مثرية 2018دمحم محد، 
تم املواقع اإللكرتونية احملافظة بنشر أخبار  خاصة  التابعة للصحف الشعبية ، بينما 

فيها( األشخاص )  لتجنب الوقوع يف جرائم الفساد مع عدم القيام بنشر صور املتهمني 
  القذف والتشهري.

ثري امللكية أوضحت دراسة ( عبيدات ، دمحم زيد دمحم  وىف إطار آليات التأطري و
)  إىل أن آلية الفساد جاءت يف املرتبة األوىل ضمن اآلليات املستخدمة يف 2017،

لنسبة لصحيفة السبيل فقد  طري قضا الفساد يف صحيفة الرأي كصحيفة حكومية ، و
كيد الفساد يف امل رتبة األوىل ، مما يدل على أن صحيفة الرأي حتاول إخفاء جاءت آلية 

نه أمر  الفساد وعدم ذكره بشكل صريح وواضح وحماولة إظهار قضا الفساد والفاسدين 
مستحدث وغري متفشى يف البالد حفاظًا على هيبة احلكومة وكادرها الوزاري ، بعكس 
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كيد الفسا عتبارها صحيفة السبيل اليت من الواضح حرصها على  د وحماولة إبرازه 
صحيفة حزبية تبحث عن سلبيات احلكومة وحتاول تضخيمها .بينما أشارت دراسة ( 

) إىل  اتفاق الصحف يف ابراز إطار " تفعيل دور  2017عبد الغفور ، عقيل هايس، 
املؤسسات الرقابية والقانونية يف مقدمة احللول املقرتحة ملكافحة الفساد اإلداري ،وحل 

ار حماربة الفساد يف املرتبة الثانية تالها إطار اكتساب اخلربة واملعرفة الدولية للمؤسسات إط
الرقابية يف جمال مكافحة الفساد وغسيل األموال . كما وضعت صحف الدراسة عدداً 
لتقوميات واألحكام األخالقية لقضا الفساد اإلداري حيث تشري  من األطر اخلاصة 

طار دعم االستقرار السياسي واألمين يف العراق على حساب النتائج إىل حصول إ
مكافحة الفساد يف املرتبة األوىل تالها إطار عدم توافر آليات فاعلة يف حتديد موطن 

  الفساد وأشكاله ، مث إطار يتلون الفساد حسب عوامل التأثري الداخلية واخلارجية .
ــــــة    ـــــــــــ ــــ ــــ ألقت الضوء على أن (MANCINI, PAOLO ,2018) وىف دراســ

الصحافة املهنية تركز على ثالث أهداف رئيسية هي االستقالل االقتصادي وإعالم 
اجلمهور والسيطرة على أصحاب السلطة حىت يتحقق عنصر النزاهة والشفافية يف املعاجلة 

ضا ، وأن حرية الصحافة ليست البعد الوحيد الذى يؤثر على التغطية اإلخبارية لق
الفساد بسبب تعدد اجتاهات الصحف  ، حيث متيل الصحف اإليطالية إىل التشديد 
ملسؤولني احلكوميني وخاصة السياسيني ،بينما يتحكم يف  على قضا الفساد املتعلقة 
التغطية الربيطانية عنصر السوق ورأس املال وملكية الصحف والتنافسية وفساد القطاع 

حملايدة وسيادة القانون . وأثبت اخلاص ، أما الصحف الفرن سية فتتميز التغطية اإلعالمية 
) وجود عالقة ارتباطية بني  Basyouni, Ibrahim Hamada,2019دراسة( 

حرية الصحافة وكشف الفساد  ، وأن سيادة القانون تقلل الفساد سواء كانت الصحافة 
  حرة أو غري حرة .
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) و دراسة  ŠKOLKAY, ANDREJ ,2017كما أشارت دراسة(      
)(2018, Bratu,Roxana  أن كلمة الرشوة من أكثر الكلمات الشائعة املرتبطة

لفساد يف املعاجلة اإلعالمية مبواقع الصحف السلوفاكية من بني كلمات تواطؤ، استغالل 
املناصب ، اختالس ، خدمة االقارب ،متويل غري مشروع لألحزاب السياسية  ،إساءه 

وأشارت إىل وجود عالقة ارتباطية بني التقارير اإلعالمية للفساد  استخدام السلطة ،
واملستوى الفعلي للفساد بينما ال توجد عالقة واضحة بني حرية الصحافة اإللكرتونية 

) ودراسة (فرحات ، دعاء  2013ومستوى الفساد. وأكدت دراسة (خري هللا، هشام،
ن الرشوة حتتل املرتبة األوىل بني2015هشام ،  صور الفساد يف الصحف اإللكرتونية ) 

  ، كما جاء الفساد السياسي يف املرتبة األوىل من أمناط الفساد. 
)  إىل أن اإلعالم Moreira, Ana&other ,2019وقد توصلت دراسة (       

لفساد يف  الرقمي يعمل كجهة ملراقبة الفساد وأوضحت طبيعة التغطية اإلعالمية اخلاصة 
رية اإللكرتونية بنيوزيلندا وإيطاليا؛  أن التغطية االخبارية بنيوزيلندا ُحتمل املواقع اإلخبا

يمن عمليات التضخيم واستخدام استعارات  مسئولية الفساد على الفرد ، بينما 
ومرادفات للفساد يف التغطية اإليطالية .وىف نفس سياق املقارنة بني تغطية مواقع الصحف 

) إىل أن املواقع اإللكرتونية للصحف 2017ن مبارك،  أشارت دراسة ( الزغيب ، روا
الورقية استندت إىل مصادر واضحة وصرحية أما املواقع اإللكرتونية فقد استندت يف أغلب 
املواد الصحفية إىل مصادر جمهولة أو خفية  ، وأثبتت وجود فروق ذات داللة احصائية 

لكيتها يف حجم التغطية واملصادر يف تغطية مواقع الدراسة لقضا الفساد تعزى لنمط م
  اليت استندت عليها عينة الدراسة واسرتاتيجيات التغطية .

إىل   (Kamaldeen, Arikewuyo Ahmed, 2019 )وأوضحت دراسة  
دور وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة يف مكافحة الفساد ورفع معدالت التنمية من 
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ز احلس الوطين وحتقيق الدميقراطية احلقيقية خالل دورها الرقايب وتوعية اجلمهور وتعزي
من 144إىل املركز148والشفافية والتنمية الوطنية  .فقد انتقلت نيجري من املركز 

دولة يف التصنيف األفريقي ملؤشرات مدركات الفساد مبساعدة وسائل اإلعالم 180
ألخص الصحافة .   الرقمي و

 & MarcoLe,2019,( Moglie,)beth A. Steinوأشارت دراسة (    
Kellam, Marisa,2014 ت على املعاجلة الصحفية لقضا ثري االنتخا ) إىل 

لصحف اإللكرتونية فقد يصعب إثبات الفساد يف امليدان السياسي ولكننا  ال الفساد 
نستطيع نفيه وهلذا نشهد بعض شائعات الفساد حول السياسيني أثناء فرتة االنتخاب 
ووالء بعضهم  الجتاه احلزب املمول أو اتفاقهم مع جهات أخرى لكي يستطيعون متويل 
إلضافة إىل شائعات فساد إجراءات العمليات االنتخابية ، واتفق ذلك  م ، هذا  محال

) أن من أسباب الفساد السياسي يف 2016ى دمحم إبراهيم ،مع دراسة (  الدسوقي ، 
مصر هو انعدام الدميقراطية داخل الدولة وغياب املشاركة السياسية، وفساد العمليات 
االنتخابية ، واختالل األجهزة القضائية وتفشى البريوقراطية واملغاالة يف املركزية مما أدى إىل 

يف احلكومة وتقبلهم للفساد الصغري واللجوء إىل شعور عام لدى املواطنني بعدم الثقة 
  الواسطة واحملسوبية .

ومن هنا يظهر دور الصحافة الرقمية يف مراقبة مثل هذه القضا ملا حتمله من مميزات 
ذه الصحف  آلنية والتفاعلية وثقة اجلمهور يف الكتاب واحملللني السياسيني  خاصة 

   الرقمية يف حتليل املشهد السياسي .
و  (    )Abdulraman, M Alshami, 2019وكشفت دراسات (       

)عن وجود 2015) و( الدلو ، نور أنور عاشور، 2019اجلزاف ، أنور عبد الوهاب ،
إلداري ، الفساد االجتماعي ، تنوع لقضا الفساد بني قضا الفساد السياسي والفساد ا
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ثريها السياسي ،  الفساد املايل ، فساد التشريعية والقضائية ، واساءة استخدام السلطة و
ه  القضا الطبية وأن الفساد يف العامل العريب هو املعوق الرئيسي لعمليات التنمية ومعا

لسياسي وهذا الشعوب ومكافحته حتتاج إىل جهود جادة وإصالح عميق يف النظام ا
  اإلصالح لن حيدث دون وجود اإلرادة السياسية والشعبية . 

ملواقع اإلخبارية اإللكرتونية أشارت     وىف إطار عنصر الوقت وطرح قضا الفساد 
 ,Skolkay) و دراسة (  Moreira, Ana, &other,2019دراسة (

Anderi,  2016 نولوجية ) إىل أن التغطية اإلعالمية قد شهدت تغريات تك
واقتصادية ومالية واجتماعية كبرية أدت إىل حدوث تغيريات يف طريقة تطبيق السياسية 
التحريرية اخلاصة بقضا الفساد حيث يعترب عنصر الوقت من أهم العوامل يف هذه 
التغطية وخاصة يف ظل تطور التقنية والرقمنة املستخدمة يف وسائل اإلعالم ،كما أشارت 

رة مراعاه أخطاء السرعة يف تناول القصص واألخبار وجتنبها ملا هلا من الدراسات إىل ضرو 
  آثر كبري على بلبلة الرأي العام نتيجة لتضارب اآلراء واملعلومات .

) إىل وجود عالقة دالة بني ,Marius,Steindal (2015كما أشارت دراسة    
لفساد حيث يقدم تنظيم ملكية املنظمات اجلهادية لوسائل اإلعالم والتغطية اخلاصة 

ا وجدت وصفة للمجتمع املثايل اليت جيب  داعش من خالل جملة دابق كحركة تدعى أ
تطبيقها إلنقاذ األمة اإلسالمية من الفتنة املوجودة يف العامل ، وىف نفس السياق أشارت 

اء )  إىل استخدام التنظيمات اإلرهابية للصحافة اإللكرتونية وإنش2017دراسة (محزة ،
م .وأوضحت  دف إىل بث األفكار اخلاصة  جملة دابق اإللكرتونية وهى جملة شهرية 

) اعتماد جملة دابق اإللكرتونية واليت   Satar, Bahara  &other 2016دراسة (
كثر من لغة على االقتباس من القرآن والسنة واألحداث التارخيية وتفسريها  تصدر 

يف حماربة الذين يسميهم " الكفار " أو " األعداء " مبا بطريقة تدعم وجهه نظر التنظيم 
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يؤدى إىل إقناع املتلقني بفكر التنظيم وأيديولوجيته واهلجرة إىل دولة اخلالفة حيث يرى 
  اخلطاب أن املرء ال يكون مسلماً شرعياً يف أي مكان آخر سوى دولة اخلالفة .

التصال ) االجتاه البحثي الثاين : الدراسات اليت تناو 1(ب/ لت دور القائم 
لصحافة الرقمية .   يف مواجهة قضا الفساد 

موعة من العوامل اليت تؤثر على أدائه املهين يف معاجلة     التصال  يتعرض القائم 
ً أخري يكمل  ً تتداخل فيما بينها ، وأحيا قضا الفساد ، وتتنوع هذه العوامل وأحيا

التصال يرتبط بعدة عوامل داخلية تتعلق بعضها البعض ، حيث إن األداء  املهين للقائم 
لسياسية التحريرية اليت تنتهجها الصحافة الرقمية  وقدرة الصحفيني على التعامل مع 
هذه القضا ،وخارجية مثل الضغوط اليت يتعرضون هلا أثناء معاجلتهم لألخبار 

إلضافة واملوضوعات اخلاصة بقضا الفساد مثل قوانني التشهري  ومحاية السمعة ، هذا 
لتعرف على املعلومات أثناء  إىل حجب بعض املعلومات وعدم السماح للصحفيني  

  التحقيقات النيابية وغريها  .
 ,Ekanem, Thelma & Sobowaleفقد أشارت دراسة (  

Idowu,2017  أن الصحفيني النيجريني حيتاجوا إىل دورات لتدريبهم ومتكنهم من (
تعامل مع قضا الفساد  من حيث أسلوب العرض والتناول ،و توصي دراسة كيفية ال

Allan James ,2017)Kanyundo, ن الصحفيون يف مالوي حباجة إىل  (
كنولوجية اليت ميكن أن التدريب على املهارات اإلعالمية  وحمو األمية املعلوماتية  والت

ن يتعاون مكتب  تساعدهم يف التعامل مع قضا الفساد، وتوصي الدراسة أيًضا 
مكافحة الفساد مع وسائل اإلعالم يف مكافحة الفساد من خالل إنشاء منتدى يناقشون 

دد عمليات مكافحة الفساد يف مالوي   .فيه القضا اليت 
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 Fadairo ,Olushola Samuel &other) كما أوضحت دراسة   
إىل ضرورة تدريب الصحفيني لشن محالت شرسة ضد الفساد لدفع عجلة (2014,

ره السلبية ،  فالصحفيون حباجة إىل التدريب على كيفية إدارة احلملة  التنمية ومواجهه آ
وجناحها للوصول إىل اهلدف املنشود ، والتأكيد على ضرورة تفعيل الدور الرقايب لوسائل 

الرقمي عامة والصحافة الرقمية بوجه خاص . وأكدت دراسة ( األمحر ، علي  اإلعالم
) على ضرورة رفع كفاءة العاملني يف الصحافة 2018عبدالرمحن دمحم ال عبده ، 

اإللكرتونية من خالل  الدورات التدريبية والنشرات التوعوية حىت يتحقق النجاح يف 
  العملية االتصالية .

) على الصحفيني الفلسطينيني 2015و ، نور أنور عاشور ،وأجريت دراسة( الدل  
م اختلفوا حول  وجود قسم حتقيقات صحفية م ستقل من عدمه للتحقيق وأوضحت أ

واملشكالت ، وكذلك تعرض الصحفيني جلملة من الضغوط االجتماعية  يف القضا
لقائمني على املؤسسات اإلعالمية  املساعدة يف عالجها ، كما  واملهنية واملالية اليت تدفع 

كشفت الدراسة عن وجود قضا فساد جيد احملققون صعوبة يف تغطيتها ومعاجلتها سواء  
كانت هذه القضا اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو إدارية ؛ تستوجب من إدارة 
املؤسسة تدريب حمققها على كيفية البحث فيها وأخريًا كشفت الدراسة عن وجود فقر 

  احملققني يف استخدام األدوات التقنية احلديثة يف معاجلة قضا الفساد. لدى
) أن التغطية Moreira, Ana,2019وىف إطار عنصر الوقت أوضحت دراسة (  

لصحافة الرقمية حتتاج إىل السرعة يف نشر األخبار والقضا والقدرة على  اإلعالمية  
ول فعنصر الوقت من أهم العوا مل يف هذه التغطية وخاصة مع تطور التقنية حتديثها أول 

والرقمنة املستخدمة يف وسائل اإلعالم وأشارت الدراسة إىل ضرورة مراعاه أخطاء السرعة 
يف تناول القصص واألخبار وجتنبها ملا هلا من آثر كبري على بلبلة الرأي العام نتيجة 
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 30لتجرييب وتضمنت لتضارب اآلراء واملعلومات .واستخدمت هذه الدراسة املنهج ا
مقابلة مع صحفيني برتغاليني مت حتديدهم وفقًا لعملهم اإلخباري يف قضا الفساد 

  وأكدت على وجود عالقة بني عامل الوقت ودقة املعلومات عن قضا الفساد .
) إىل كشف الفساد يف  Li-fung &other  2018بينما أشارت دراسة (     

خبار املدفوعة ، ابتزاز األخبار ) وأشارت الدراسة إىل وسائل االعالم نفسها ( مثل األ
الزخم الذى نشهده حاليًا من كثرة الوسائل اإلعالمية اجلديدة ونشوء نزاعات وتنافس 
بينهم للبقاء واالستمرار على الساحة ، مما أدى إىل تشكيك اجلمهور يف مصداقية هذه 

حيث يزداد خطر   Fack newsالوسائل اجلديدة واملوضوعات والقضا اليت تعرضها
مواقع زراعة احملتوى على الصحافة مع التسابق احملموم يف مواقع التواصل االجتماعي على 
جلب الزوار، فمع ضرورة النشر املستمر على صفحات فيس بوك وتويرت لتجنب تراجع 

مواد  عدد املتابعني، ومع عدم تّوفر األخبار بشكل دائم، جينح بعض احملّررين إىل إجناز
ي مصادر، و يفاجئ القارئ مبواد ال  سريعة ال تتّوفر لديهم دراية عنها دون االستشهاد 
تقدم له أي إضافة، مما يؤثر على مهنية الصحفي الكاتب داخل هذه املواقع الصحفية ، 

  ويؤثر على إدارة الصحيفة الجتاهات اجلمهور حنو القضا واملشكالت اليت تعرضها .
لنسبة ال   ملعايري املهنية واألخالقية  للصحافة أوضحت  و التصال  لتزام القائم 

ملعايري  Hajrullai, Hajrulla 2015دراسة( التصال  ) إىل ضرورة التزام القائم 
ا ساهم وساعد الكثريين من رواد  ا وعدم االلتزام  املهنية واألخالقية  للصحافة وإن غيا

 يف حقلها للخروج عن القيم واخلالق واآلداب العامة الصحافة اإللكرتونية والعاملني
للمجتمع بشكل عام ، وملهنة الصحافة بشكل خاص، األمر الذي أدى إيل وجود ابتذال 
وانفالت واضحني يف عمل الصحافة اإللكرتونية، وذلك يف ظل غياب ضوابط تشريعية 

ر وانتهاك األخالقيات ظمة للصحافة اإللكرتونية فإن البديل هو الفوضى ، فوضى النش
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بال رقيب وال حسيب، وبال حدود وجتاوز لكل األعراف املهنية واألخالقية ، وعدم 
) 2018اخلوف من العقاب ، وأكدت دراسة ( األمحر ، علي عبدالرمحن دمحم ال عبده ، 

ئق رمسية من مصادر مسؤولة،  دلة وو إىل ضرورة دعم األخبار املقدمة عن الفساد 
ت صارمة لكّل من سولْت له نفسه خيانة األمانة العملية ووضع أنظم ة تتضمن عقو

تمع وترتقى مبضمون الرسالة اإلعالمية  للوصول إىل املمارسة اإلعالمية اجليدة اليت ختدم ا
  وترفع من درجة مصداقية الوسيلة اإلعالمية . 

دمة أجريت دراسة وىف إطار الدقة واملصداقية واملوضوعية وطبيعة اللغة املستخ     
Bratu, Roxana &other,2018)  ( ، فرنسا ، هنغار ) على سبع دول

سنوات من 10إيطاليا ، التفيا ، رومانيا ، سلوفاكيا واململكة املتحدة)، على مدى 
لصحف االقتصادية   2014إىل 2004 وسعت للكشف عن مدى قدرة الصحفيني 

ثري ذلك على التنمية ىف تغطية قضا الفساد االقتصادي ومدى مص داقيتهم و
ثري املسئولية االجتماعية واالخالقية للصحفي ىف  االقتصادية ، وأكدت الدراسة على 
ملصداقة يف نشر  تغطية قضا الفساد ، ووجود عالقة ارتباطية بني مدى التزام الصحفي 

لنشاط االقتصادي ومنافسة الشركات والتنمية  االقتصادية . و أخبار الفساد املتعلقة 
تؤكد أيضا على ضرورة دراسة تقنيات االتصال اجلديد ( رجع الصدى ) يف التغطية 

.   اإلعالمية ملثل هذه القضا
  ,Blais) وAbdul Raman   , M Alshami 2019و كشفت دراسة(     

l , E., &other2015) A.Gidengi )، (Hassid, Jonathan  
ت اليت يواجهها  Motlhasedi Naomi,2015)) و( 2016, عن الصعو

الصحفيون يف تغطية قضا الفساد يف ظل التطور التكنولوجي وتنوع مصادر املعلومات 
ية مثل إخفاء املعلومات وعدم التصريح بنشر البعض األخر  يف هذه القضا اإللكرتون
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، و أكدت الدراسات على وعات الفساد برموز النظام احلاكمخاصة إذا تعلقت موض
عرض قضا الفساد املتعلقة  الصحفيني ومحايتهم يف ضرورة وضع قوانني حلرية

   لشخصيات العامة والسيادية يف الدولة.
ثري قضا الفساد 1(ج/        ) االجتاه البحثي الثالث : الدراسات اليت تناولت 

  لصحافة الرقمية على اجلمهور.
استطاعت الصحافة الرقمية التطور بسرعة كبرية من خالل التقنيات اليت تستخدمها     

ملتابعيها واملضامني اليت تنشرها والنطاق اجلغرايف الذى تغطيه واخلدمات اهلامة اليت تقدمها 
حىت أصبحت من أهم املواقع اليت يتصفحها مستخدمو اإلنرتنت وأصبحت جماًال خصباً 
تستقطب املزيد من املتابعني هلا عكس الصحافة املطبوعة اليت تناقص عدد قرائها يف 
العديد من الدول خاصة اليت متتلك بنية حتتية تكنولوجية ، وبفضل ما تقدمه الصحافة 

رية كبرية يف تداول املعلومات ونقل األخبار يف وقتها وتوفري منصات اإللكرتونية من ح
هامة للتعبري عن اآلراء بكل حرية ( التفاعلية ) اليت سامهت يف جعلها وسيلة مهمة يف 

  تكوين وتشكيل اجتاهات اجلمهور حنو قضا الفساد .
أن من أهم  اخلصائص اليت  Damgaard, Mads,2018 )أشارت دراسة(  

واليت  chat room توفرها الصحافة اإللكرتونية لقرائها غرف احلوار احلي أو الدردشة
توفر للقراء التحدث مع احملررين يف الصحيفة أو التحدث فيما بينهم عن موضوعات 
الفساد ،كما ُميكن إدارة الصحيفة من الوصول بيسر وسهولة إىل قرائها ومعرفة ما يدور 

ت الصحيفة عن املعاجلة اإلعالمية بقضا يف خلدهم من رغبات وميول  ختص مضمو
ثريات معرفية  ا إىل قرائها من  الفساد وما تشكله املضامني اإلعالمية اليت تتوجه 
وسلوكية ووجدانية مما يعطى قدرة للمواقع على معرفة مدى تقبل القراء للموضوعات أو 

ثريات عليهم الرأي اليت تنظمها الصحافة  ، وتعد استطالعات رفضها وما خلفته من 
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فالتصويت الذي يتاح للقراء عن   اإللكرتونية أحد اخلصائص التفاعلية املهمة اليت متيزها
ال  طريق املوقع اإللكرتوين للصحيفة حول املوضوعات املطروحة للتصويت يعطي للقراء ا

لتأييد أو وقد أثبتت  .الرفض إلبداء آرائهم وما يرونه مناسبًا يف هذه املوضوعات سواء 
الدراسة قوة وسائل اإلعالم يف التأثري على الرأي العام حيث أوضحت وجود حتيز يف 
توزيع انتباه اجلمهور حنو قضا الفساد عن القضا األخرى .وأكدت 

) أن حرية وسائل  Bhattacharyya, Sambit &other, 2015دراسة(
افحة الفساد السياسي ، فحرية واستقالل اإلعالم والدميقراطية هي السبل الرئيسية ملك

لفساد ومع التطور املستمر ، وظهور وسائل  وسائل اإلعالم متكنها من إعالم اجلمهور 
حت مساحات كبرية للنقاش واحلوار ومواجهة هذا الفساد من خالل  اإلعالم التفاعلية ا

  القدرة على تعبئة أكرب للجمهور .
 Kamaldeen, Arikewuyo(وىف نفس السياق أشارت دراسة   

Ahmed,2019   إىل جهود الصحافة الرقمية  يف مكافحة الفساد واستخدمت (
لتطور التكنولوجي  نظرية املسئولية االجتماعية ونظرية تطوير الوسائط اليت ارتبطت 
ومتثلت أهم وظائفها يف األخبار واإلعالم والتعلم وتعىن بتشكيل اآلراء واالجتاهات لدى 

لرغم  من كون وظيفة اإلعالم واإلخبار حتتل أمهية كبرية حول العامل من قبل  اجلمهور .و
التصال على حد سواء إال أن األحداث والتحوالت السياسية اليت مر  اجلمهور والقائم 
ا العامل يف الفرتة األخرية أكسبت هذه الوظيفة أمهية مضاعفة وجعلتها تتصدر خمتلف 

أصبح احملتوى اإلعالمي الرقمي سلعة أكثرًا رواجًا يف معظم الوظائف األخرى ، حيث 
األحيان نتيجة للتطورات السريعة واملتالحقة مما يرتك يف ذهن املتلقي العديد من عالمات 
ت هلا يف حماولة حثيثة إلزالة الغموض  االستفهام اليت جتعله يسعى بدورة إلجياد إجا

ألخص قضا ا لفساد السياسي .وقد اتفقت الدراسات الذى خيص قضا الفساد و
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ا  العربية اليت تلت أحداث الربيع العريب على تصدر قضا الفساد السياسي على صفحا
)، 2012) ، ( أبو العال ، دمحم على، 2013ومواقعها مثل( حبيب ، رضا دمحم حبيب ،

 ) . و 2019)، ( اجلزاف ، أنور عبد الوهاب ،2018( كمال ، شيماء مصطفى، 
على الرغم من أنه أصبح من الضروري للمؤسسات اإلعالمية أن متتلك نقاط قوة أساسية 
يف فهم مجاهريها ، إال أن اجتاه إدارة املؤسسات اإلعالمية  والصحافة اإللكرتونية  لقياس 
دراً ما يتم تضمينه يف مبادرات تطوير الوسائط حيث تفتقر بعض هذه الوسائل  اجلماهري 

 خالل تعليقات اجلمهور .التفاعلية من 
)  إىل أنه تزداد درجة معرفة 2018وأوضحت دراسة( خري هللا ،هشام رشدى ،   

اجلمهور بقضا الفساد اإلداري كلما زاد تعرضهم ملواقع الصحف اإللكرتونية ، و كلما 
زادت ثقة اجلمهور بصدق وموضوعية الصحف اإللكرتونية يف تناوهلا لقضا الفساد 

م اإلجيابية حنو اإلداري ت زداد درجة التعرض ملثل هذه املضامني ومن مث تؤثر على اجتاها
أداء احلكومة ، كما أثبتت الدراسة عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
درجات املبحوثني على مقياس اجتاهات املبحوثني حنو أداء احلكومة تبعًا الختالف 

عد متغري السن فقد ثبت أنه يزداد االجتاه اإلجيايب حنو أداء املتغريات الدميوجرافية فيما 
دة السن . وأكدت  أيضا دراسة (خري هللا ،هشام رشدى ، )  أن 2013احلكومة بز

لصحف اإللكرتونية هم أكثر اعتمادا على  ملعلومات املقدمة  املبحوثني مرتفعي الثقة 
  ن قضا الفساد .تلك املواقع الصحفية يف احلصول على املعلومات ع

ثري التعرض ألخبار   (Rizzica,Lucia2015كما أشارت دراسة     ) إىل حتليل 
الفساد على تكوين الصورة الذهنية لدى اجلمهور حول الظاهرة ، وأٌجريت دراسة ميدانية 
ثري وسائل املواقع اإللكرتونية على إدراك اجلمهور لقضا الفساد ومدى  للتعرف على 

يف تكوين الرأي العام واحنيازه إىل ما ينشر يف وسائل اإلعالم اجلديد . بينما املسامهة 
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) إىل رصد دور الصحافة اإللكرتونية يف 2017سعت دراسة (عبيدات ، دمحم زيد دمحم ،
تشكيل اجتاهات اجلمهور األردين حنو قضا الفساد ، وتوصلت الدراسة إىل أن الذكور 

ث يف قراءة الصحف اإللكرتونية ، و أن أفراد عينة الدراسة يتابعون  أعلى نسبة من اإل
خمتلف أنواع الصحف اإللكرتونية مما يفسر العملية االنتقائية للتعرض واإلدراك والتذكر 
للصحف اإللكرتونية األردنية .كما أن املواطن األردين ال يعتقد أن الصحف اإللكرتونية 

و أن الشعب األردين يعتقد أن اجلهات  حتقق له االشباعات الكافية من استخدامها ،
الرقابية يف مكافحة الفساد ال تقوم بدورها على أكمل وجه وأن هناك نوع من الرتاخي 
تمع والدولة على حد  دد كيان ا والتعثر والفشل يف مكافحة آفة الفساد اليت أصبحت 

لدولة ومؤسسا ا واجلهود املبذولة سواء ، فالفساد يهدد الناس كافة ويقلل من الثقة 
  ملكافحة الفساد أقل بكثري من املطلوب .

)  ودراسة  WilsonTruman ,2019 Okaka,يف حني تعرضت دراسة(  
(Dewi,Novianti ,2014)  تمعية الرقمية الحتماالت تعزيز وسائل اإلعالم ا

ق للتمكني من رصد الفساد بكافة أنواعه اجتماعي ، اقتصادي ،سياسي ، بيئي لتحقي
تنمية جمتمعية مستدامه ، وقد أكدت الدراسة عدم وجود وعى عام للجمهور بضرورة 
مواجهه الفساد وجيب أن يكون لوسائل اإلعالم بكافة أنواعها التقليدية واجلديدة دور يف 

ر تعوق عمليات التنمية . دة الوعى مبكافحة الفساد ملا يرتتب عليه من آ   ز
) إىل الكشف عن 2017ـ( عبيدات ، دمحم زيد دمحم، بينما توصلت دراسة أخرى ل   

العالقة بني االعتماد على الصحافة اإللكرتونية األردنية ومستوى املعرفة بقضا الفساد 
لدى اجلمهور األردين واجتاهاته حنوها وأن جمتمع الشباب وخاصة الذكور هم األكثر 

على حماربة الفساد وإدارة شئون  متابعة لقضا الفساد يف حماولة منهم إلنشاء جيل قادر
البالد ،وبينت نتائج الدراسة أن املواطن األردين ال يعتقد أن الصحف اإللكرتونية هلا دوراً 
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تمعي ،مما يدل على فشل الصحف اإللكرتونية يف إجياد لغة للحوار  مهمًا يف احلراك ا
تمع واملتنفذين يف البالد يف ظل الالمباالة وع دم احرتام حق الشعب يف تقرير بني أفراد ا

ن أحداث الربيع العريب واألحداث اإلقليمية األخرية لفتت  املصري . ولكن ميكن القول 
انتباه الصحف اإللكرتونية والقائمني عليها بضرورة كشف الفساد واملفسدين  وكل من 

ب خريات الوطن ومقدراته واللعب بقوت املواطن ودورهم يف تع ريتهم تسول له نفسه 
  أمام القضاء .

)  أن قياسات اجلمهور ، وما Foster, Michelle 2014وأكدت دراسة (   
ت األساسية ألسواق الوسائط  ثري على احملتوى والتسويق ، من املكو ينجم عنها من 
م حنو  اإلعالمية الرقمية  القابلة لالستمرار والتنافس لتقدم رؤى للجمهور عن اجتاها

لتايل تزيد من قدرة هذه الوسائط يف الكشف عن الفساد واحلد منه   قضا الفساد، و
كما تكشف قياسات اجلمهور ما إذا كان األشخاص يشاركون يف احملتوى الذي تنتجه 

  وسائل اإلعالم أم ال ؟ .
: استعراض الدراسات املرتبطة مبواقع التواصل االجتماعي ودورها  )احملور الثاين2( 

  الصحافة الرقمية يف مواجهة قضا الفساد  .كجزء من منظومة 
استخدمت الصحف شبكات التواصل االجتماعي كأداة للعمل الصحفي ، جبانب    

استخدام هذه الشبكات كمصادر للحصول على األخبار، و كوسيلة جلذب اجلمهور 
ميز استخدام  والرتويج للمنتج اإلخباري، فعلي سبيل املثال وصفت صحيفة النيويورك 
لنشر على  نه واحد من أهم االسرتاتيجيات اخلاصة  شبكات التواصل االجتماعي 

. فقد أصبحت شبكات التواصل ( Newman, Nic,2016)شبكة اإلنرتنت
لفعل من قبل الصحفيني كمصدر مهم لقصصهم اإلخبارية ، وهو  االجتماعي تستخدم 

رت العديد من املؤسسات ما أثر على عملية بناء أجندة وسائل اإلعالم ، ولقد طو 
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ا اخلاصة بشبكات التواصل االجتماعي خاصة مع التأثري املتزايد  اإلخبارية اسرتاتيجيا
ا على هذه املواقع(  Trafficهلذه املواقع على حركة املرور  لألخبار املنشورة على صفحا

ت )، فلقد كانت الصحف اإللكرتونية تعتمد فقط على حمركا2015الشهاوى ، مساح ،
البحث لتوجيه حركة املرور إليها، أما اآلن فهي تستخدم شبكات التواصل االجتماعي  
كي تقوم بنفسها بنشر أخبارها وهو ما يضمن وصول األخبار لنطاق واسع من 
املستخدمني ، وتعد حركة املرور للموقع اإلخباري مصدراً مهما لتحقيق الدخل للصحف 

ودراسة (عبد Chang-de,Liu,2015)  اإللكرتونية ، وهو ما أكدته دراسة( 
 ) .2018اهلادي ، مىن جابر ،

وقد اسهمت مواقع التواصل االجتماعي أيضًا يف ظهور أنواع جديدة من الصحافة    
ت  واليت تعرض األخبار  مثل صحافة الفيسبوك وصحافة املواطن وصحافة املدو

ا واملوضوعات من قبل اجلمهور ؛ ولقد أثبتت تلك اخلدمات عل ى شبكات االنرتنت قدر
ا على وسائل اإلعالم اجلديد  والرأي العام ملا تتميز به من سرعة انتشارها  ثريا و
ت  ا على تشكيل جمموعات إلكرتونية ، وتوفري ساحات للحوار واملنتد والتفاعلية ، وقدر

ا على توفري سجل أرشيفي  للمواد املتاحة الثقافية بني حمرريها وقرائها هذا فضًال عن قدر
  فيها يتم الوصول إليه بصورة أكثر سهولة ويسر .

أن وسائل التواصل  )2020Chandan, Kumar Jha,أثبتت دراسة(  
ليت االجتماعي هلا دور يف مكافحة الفساد على الرغم من القيود والقوانني الصارمة ا

تفرضها بعض احلكومات على شبكات اإلنرتنت .وأوضحت الدراسة وجود عالقة 
ارتباطية بني حرية طرح املعلومات على شبكة اإلنرتنت و استخدام وسائل التواصل يف 
مكافحة الفساد . وقد خلقت وسائل التواصل االجتماعي ( الفيس بوك وتويرت وسناب 

ت غريها ) عل ى مدى العقد املاضي فرصاً جديدة لإلسراع بنشر شات وانستجرام واملنتد
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املعلومات من قبل مصادر عديدة مما نتج عنه كم هائل من املعلومات للجمهور ساهم 
يف تشكيل الرأي العام وأشهر مثال على ذلك ثورات الربيع العريب  ؛ وقد أكدت دراسة 

)Starke , Christopher,2016 لديها  ) على أن وسائل التواصل االجتماعي
لوسائل التقليدية .   القدرة على كشف الفساد مقارنه 

إىل التعرف على  (plascencia ,David ramierez, 2015)وهدفت دراسة   
دور وسائل التواصل االجتماعي يف مكافحة الفساد وأثرها على املساءلة يف املكسيك ، 

ا مسئولني يف مت كشف العديد من حاالت الفساد اليت تورط فيه 2011فمنذ عام 
ستخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويرت ويوتيوب  املكسيك وذلك 

كانت وسائل اإلعالم   -.وكان من ابرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلى :
التقليدية تتعامل مع قضا الفساد وفق االعتبارات واملصاحل السياسية واالقتصادية وقد 

الوضع لسنوات طويلة يف ظل احتكار قوى لوسائل اإلعالم من قبل الدولة استمر هذا 
اليت كانت متارس رقابة صارمة على املعلومات اليت تنشرها وسائل اإلعالم للجمهور مما 
شكل تربة خصبة النتشار الفساد يف البالد . و مت توثيق الكثري من حاالت الفساد يف 

ستخدام وسائل ال تواصل االجتماعي مثل الفيس بوك والتويرت ووصلت السنوات األخرية 
األخبار إىل أعداد كبرية من املواطنني ، ومتت حماسبة املتورطني يف ممارسات الفساد، 
ن  مواقع التواصل االجتماعي سامهت  يف احلد من الفساد من خالل  وميكن القول 

أصبحت وسائل التواصل تعزيز املساءلة والشفافية وخلق أجواء مناسبة للحكم الرشيد و 
االجتماعي بديل لوسائل اإلعالم التقليدية ، تشجع املواطنني على احلوار وتبادل 

  املعلومات ونشر األخبار حول الفساد وضرورة حماسبة مرتكبيه .
) دور  Enikolopov, Ruben,2018وىف نفس السياق أكدت دراسة (   

ا  وسائل اإلعالم اجلديدة (اإلعالم الرقمي ) يف الكشف عن الفساد يف الدول ،وقدر
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على تعزيز مبادئ الشفافية واملسألة وقيم النزاهة مبا تتيحه من عناصر التفاعلية  والسرعة 
يف طرح القضا واملوضوعات وإزالة الغموض عن بعض قضا الفساد الشائكة ورفع وعى 

مهية حماربة الفساد وتشكيل الرأي العام .كما تؤكد على ضرورة استخدام اجلمهور 
واستثمار هذه الوسائل اجلديدة ملكافحة الفساد واحلد منه دون الوقوع يف اخلطأ أو 

  اإلساءة ألحد . 
) إىل رصد املالمح اليت يقدمها  2014وسعت دراسة (عمران ، مىن أمحد مصطفى،  

املهتمة برصد قضا الفساد اإلعالمي ، ومدى اعتماد الفيس بوك من خالل صفحاته 
الشباب املصري على تلك الصفحات للحصول على املعلومات حول قضا الفساد 
اإلعالمي والسياسي ،ومت تطبيق الدراسة التحليلية على صفحيت ( كلنا خالد سعيد ، 

الفساد بصفحيت  الصفحة الرمسية لفضائح احلرامية ) ، وتوصلت إىل ارتفاع نسبة قضا
تمع من أحداث .و  الدراسة وهذا حيسب لصحيفيت الدراسة اهتمامهما مبا يدور داخل ا
يت يف مقدمة مواقع التواصل االجتماعي اليت تعتمد عليها أفراد العينة  أن الفيس بوك 
للحصول على املعلومات حول األحداث اجلارية .واهتمام أفراد العينة مبتابعة األحداث 

ارية عرب الفيس بوك ومن ضمنها قضا الفساد اإلعالمي والسياسي . كما أكدت اجل
)على أن الفيس بوك من أكثر  other,  Irina, Frolova& 2017دراسة (

الشبكات االجتماعية اليت تغطى أخبار الفساد يف  مجهورية تتارستان يف االحتاد الروسي 
ام نظرًا لتزايد عدد املستخدمني وأيضاً ملا وتسعى إىل مكافحته وتشكيل اجتاهات الرأي الع

ت  توفره هذه الشبكات من خدمات تساعد يف طرح قضا الفساد وتناوهلا وحتديث البيا
) أن 2014واملعلومات ، واتفق ذلك مع دراسة (حسانني ، أسامة دمحم عبد الرمحن ،

يت يف مقدمة مصادر معرفة أفراد العينة للحصول على مع لومات حول قضا الفيس بوك 
%) ، كما أن قضا 96.6الفساد يف مصر عرب مواقع التواصل االجتماعي بنسبة ( 
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تى بعدها قضا الفساد  الفساد السياسي من أكثر قضا الفساد خطورة يف مصر و
  األخالقي مث املايل واإلداري .

ل ) إىل أن مواقع التواص2015وتوصلت دراسة ( على ، معد عاصى وآخرون،  
ملعلومات بشكل عام واملعلومات  تت تسهم بشكل كبري يف تزويد اجلمهور  االجتماعي 
اليت تتعلق بقضا الفساد بشكل خاص ، وأن معرفة األحداث السياسية واالجتماعية 
والتعرف على فضائح السياسيني والفساد املايل واإلداري من ابرز األسباب اليت تدفع 

واقع التواصل االجتماعي ،كما أوضحت النتائج أن قضا الفساد املبحوثني إىل التعرض مل
السياسي واإلداري جاءت يف املرتبة األوىل من بني القضا اليت تناولتها مواقع التواصل 
وقد تصدت الكثري من املواقع مللفات الفساد إذ استقطب نسبة كبرية من اجلمهور الذين 

ثريها على  بدورهم تفاعلوا كثريًا مع هذه القضا م ،  و ذلك ملساسها املباشر حبيا
م االجتماعية .   حيا

) أن هناك ديناميات Prabowo, Hendi Yogi,2018بينما أشارت دراسة (   
لشبكات االجتماعية وتشكيل رأى عام حنو الفساد وحشد  تمعات  إجيابية لنمو عدد ا

تمع املدين من خال ل هذه الشبكات على مكافحة أكرب عدد ؛ مما يدل على قدرة ا
الفساد .ولتحسني تنظيم الدعاية ملكافحة الفساد من خالل شبكات االجتماعية على 
االنرتنت جيب استخدام وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة للحصول على معلومات 
أولية حول حقائق الفساد ،وانشاء إدارة ملكافحة الفساد على شبكات التواصل واتفق 

  ). ( hellmann, Olli,2019اسةذلك مع در 
) أن النشطاء مبواقع  (Rodrigues, Usha M. 2014وأضافت دراسة    

هلند ضد الفساد على شبكات  التواصل االجتماعي قاموا بتفعيل  "  حركة آ " 
اإلنرتنت وىف اليوم التايل للحملة بدأت القنوات التلفزيونية اإلخبارية يف التغطية مث 
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الحتجاجات .وأشار الشباب اهلندي إىل الصحافة املط بوعة بعد تعتيم األخبار اخلاصة 
أن وسائل التواصل االجتماعي مكنتهم من املشاركة يف تغيري الواقع الذين يعيشون فيه ،  
ا أعطت هلم مساحة أكرب للتعبري عن نفسهم والتواصل مع اآلخرين وأن التعبئة  كما أ

ا وسائل ال ثريها وقد الشعبية اليت قامت  تواصل االجتماعي ساعدت على جناحها وقوة 
  . ) Enikolopov,Ruben,2016اتفقت مع دراسة ( 

ومنذ انطالقة ثورة اخلامس والعشرين من يناير يف مجهورية مصر العربية أصبحت وسائل    
مبثابة جزءًا أساسيا من حياة املصريني و   social mediaصل االجتماعيالتوا

أصبحت مبثابة أداة ضغط تعرب عن احلراك االجتماعي يف الواقع االفرتاضي وتعكس 
مطالب املواطنني نظرًا ملا متتع به من قوة ضغط وقدرة على االنتشار والوصول ألكرب عدد 

ل االعالم املرئي واملسموع واملقروء، مبا جيعلها ممكن من األفراد بدرجة تتفوق على وسائ
أداه تقومي ورقابة وحماسبة وتتيح فرصة ملشاركة املواطنني وحتقيق درجة من احلوكمة وهو ما 
انعكس على ظهور منط جديد من احلمالت واملبادرات اهلادفة لرصد ومكافحة الفساد 

ه دراسة (بدر ، أية، من خالل شبكات التواصل االجتماعي. وهذا ما أشارت إلي
 The power of social) من خالل الرتكيز على دراسة مباردة " 2018

Media نظرًا للدور الذي تلعبه يف فضح فساد بعض الشركات وممارسة الضغط"
والتصعيد ضد املخطئني، ومبادرة "امسك مرتشي" اليت تسلط الضوء على وقائع الرشوة 

ملستوى احمللي وصوال لكبار املسئولني. وقد والفساد اليت تقع على كافة املستو  ت بدءاً 
ال العام كأحد سبل تطبيق  أكدت الدراسة على دور وسائل التواصل االجتماعي يف ا
احلوكمة ومشاركة املواطنني يف احملاسبة والرقابة واملسئولية ، وأشارت إىل التهديدات اليت 

ئل التواصل االجتماعي اصبحت جزءًا يتعرض هلا القائمون على هذه الصفحات ؛ فوسا
ال العام بوصفها إعالمًا بديًال يرتكز على  أصيًال من احلياة اليومية فهي تلعب دورًا يف ا
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املعلومات والفاعل الرئيسي فيه هو اجلمهور الذى يصنع املعلومة . وقد أضافت دراسة 
(Prabowo,Hendi Yogi &other,2018)  ية هلا أن هذه املواقع االجتماع

ثري عميق على تفاعل اجلمهور مع بعضهم البعض و مناقشات ونشر األخبار و 
لفساد ، وأن الوسائل التقليدية مل حتقق النجاح  يف التخفيف من  املعلومات املتعلقة 
لوسائل االجتماعية اجلديدة اليت تعتمد على  مشكلة الفساد يف أند ونسيا مقارنة 

فحة الفساد .وأكدت على قدرة وسائل التواصل االجتماعي مشاركة املواطنني يف مكا
ا تستعمل كأداة  وصحافة املواطن يف رفع الوعى العام بضرورة مكافحة الفساد حيث أ

)  ضرورة العمل على وضع برامج 2016مراقبة ، وأضافت دراسة( الكتامى ، أمحد، 
ة النزاهة واحلفاظ على املال للتوعية والتثقيف عرب وسائل االتصال اجلماهريي لبلورة ثقاف

  -العام عن طريق اسرتاتيجية طويل املدى وكذلك :
التأكيد على حرية وسائل االتصال اجلماهريي يف احلصول على املعلومات ونشرها ال  -

رته  سيما املتعلقة بقضا الفساد ومعاقبة اإلعالمي الذى يثبت عدم صدقه وإ
  ية .للموضوعات والقضا لتحقيق مآرب شخص

تمع حبيث يلجأ األفراد إىل القضاء دون  - ترسيخ ثقافة الوعى القانوين وتعزيزها ىف ا
خوف أو تردد والعمل على محايتهم من أية جهة مفسدة مهما كان حجمها ونفوذها مع 

  العمل على حتديد رقم خمتصر لتلقى البالغات اخلاصة بقضا الفساد .
حة الفرص للتعبري عن خمتلف وجهات العمل على دعم ممارسة الدميقرا - طية ، مع إ

  النظر من خالل وسائل االتصال اجلماهريي
) إىل التعرف على تصورات  (Winnie,Kyosaba,2018بينما أشارت دراسة   

ر ) وأكدت على أن الشباب يشعرون بوجود فساد  وأمناط استخدام الشباب اهلنغارى (ا
ال السياسي أكثر من ا االت األخرى ، وأن الشباب مستخدمي الوسائط ( قوى يف ا
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ت األخبار على االنرتنت ، ومواقع التواصل االجتماعي و أمهها الفيس   بوك )  بوا
يقرأون العناوين فقط  وأن هذه الوسائط تساهم يف رفع وعى و إدراك الشباب لقضا 

يف تغيري اللغة (  الفساد بشكل يومى ، كما جيدر اإلشارة إىل رغبة هؤالء الشباب
  األسلوب والطريقة ) يف التغطية مبا يتناسب مع متطلبات العصر .   

  Hannum,Randall,2018Okaka, Wilson), (أوضحت دراسة( 
Truman &other,2019  ،2017) ، ودراسة (الشمرى، أمحد محود مفضي (

أن تويرت يساهم ىف رفع مستوى معرفة الصحفيني بقضا الفساد ويعتمد عليه  كمصدر 
مهم للمعلومات حول قضا الفساد بدرجة عالية جدا ،وأن أهم أسباب اعتماد 
الصحفيني على تويرت كمصدر للمعلومات حول قضا الفساد هو سهولة استخدامه عرب 

  ة.خمتلف األجهزة اإللكرتونية والذكي
) على التأثري السلىب Malki,Cherkaoui, 2017بينما ركزت دراسة (   

لصفحات مواقع التواصل االجتماعي الىت تبثها اجلماعات املتطرفة على  شبكات 
م ؛ لذا أكدت الدراسة  اإلنرتنت من أجل نشر الفوضى والفساد وحتقيق مصاحل خاصة 

من استدراج هؤالء اجلماعات وسن على ضرورة محاية اجلمهور وخباصة فئه الشباب 
ت الصارمة على قواعد النشر و إنشاء الصفحات .   القوانني والعقو

لصحافة االستقصائية اإللكرتونية  )احملور الثالث3(  : استعراض الدراسات املرتبطة 
  وقضا الفساد 

تمع مثلها مثل أي صحافة إ    عالمية تؤدى الصحافة االستقصائية دورًا مهمًا يف ا
ضة  دف إىل الرقابة والكشف عن القضا واملشكالت اليت تقف عائقًا أمام  أخرى 
دة الوعى عن طريق  تمع ، وتساهم الصحافة االستقصائية يف التنمية جبميع أشكاهلا وز ا
ئق ومعلومات سواء كانت معلنة أم  التوجيه واإلرشاد ، فعملها يتطلب دائمًا استخدام و
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لبحث عن احلقائق وكشف اخلفا وتوثيق احلقائق سرية ، وي تمثل اهلدف الرئيسي هلا 
املتعلقة بقضا الفساد والتجاوزات وتقدميها للجمهور ولفت نظر احلكومات للتصحيح 
لعدالة  ومعاقبة الفاسدين مما يعزز مبادئ السلطة الرابعة ، وحتقيق هذه املبادئ املتمثلة 

 . والشفافية ومبدأ املساءلة
ا  وأدت شبكة اإلنرتنت إىل تغيري كيفية تقدمي القصص االستقصائية وطورت من قدر
ال الستخدام املعلومات وروابط  حت ا على عرض املعلومات بصورة مرتابطة ومشوقة وأ
ئق واللقطات املصورة وكذلك اخلرائط والرسوم ، وحبلول العقدين األخريين حددت  الو

قيام احملررين جبمع املعلومات من خالل دوائر املعارف واستخدام  األدوات الرقمية كيفية
) ، وهدفت دراسة( محام ، 2014أدوات  تفاعلية جديدة ومؤثرة (عبد الباقى ،عيسى ،

) إىل معرفة دور الصحافة االستقصائية ىف كشف قضا الفساد من 2019روان عماد، 
ة االستقصائية . وكشفت نتائج وجهة نظر الصحفيني األردنيني  بشبكة أريج للصحاف

ضة وتطور الصحافة االستقصائية ومنها قضا  ت تقف أمام  الدراسة إىل أن هناك حتد
تمع كافة ألمهية هذا النمط من الصحافة .  التدريب والتأهيل وضرورة إدراك مؤسسات ا

ية ،  وأشارت إىل وجود نقص لدى الصحفيني يف التدريب على عمل الصحافة االستقصائ
تمع احمللى والصحفيني العاملني يف  كما أظهرت وجود تعاون ضعيف بني مؤسسات ا

ال .   هذا ا
) اىل دراسة اخلطاب النقدي  ,Oyebode P.M.O  (2017,و سعت دراسة   

لفساد بوسائل اإلعالم الرقمية النيجريية ، وتوصلت إىل أن وسائل اإلعالم لقضا ا
فشلت يف اختاذ خطوات علمية للقضاء على هذه الظاهرة ، فبعض العاملني يف الصحافة 
ووسائل االعالم اإللكرتونية غري مؤهلني ملعاجلة وتغطية هذه القضا و جيب الرتكيز على 

عتباره ا القادرة على معاجلة مثل هذه القضا ، كما الصحافة االستقصائية 
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) إىل أمهية الصحافة االستقصائية يف واجهه الفساد (Stanig, Piero ,2015اشارت
  من خالل التقارير والتحقيقات اإلعالمية اليت تقدمها.

التصال  (OECD, 2018كما أشار تقرير     ) من خالل دراسته على القائمون 
دولة واملسؤولون عن تغطية قضا الفساد ؛ أن  43يون يف من الصحفيون االستقصائ

التقارير اإلعالمية من أهم االشكال الصحفية اليت تستخدم يف معاجلة قضا الفساد ،   
كما اثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني حرية الصحافة والصحفيون والكشف عن 

تتطلب مؤسسات صحفية دميقراطية  الفساد ، وأن االستقاللية املهنية يف العمل الصحفي
قوية ، و أشارت الدراسة  إىل جمموعة من العوامل اليت تؤثر على االستقالل املهين ملعاجلة 
القضا مثل: املعتقدات السياسية للمؤسسات اإلخبارية، واجتاه اخلدمة العامة للمؤسسة 

ثري املنافسة مع الص   حفيني اآلخرين .اإلخبارية ، وضغوط الوقت وروتني العمل ،و
أن اإلعالم من  )  Okaka, WilsonTruman,2019بينما أكدت دراسة (

األليات الفاعلة ىف قمع الفساد من خالل األدوار املختلفة الىت يلعبها ، لكن بدوره حيتاج 
ت القانونية الالزمة  للصحفني للقيام بدورهم على أكمل  أيضًا إىل ضرورة توفري الضما

حة سبل مشاركتهم للولوج إىل املعلومة وتسهيل سبل الوصول إليها  من وجه ، وأيضا إ
خالل مشاركة مجيع األطراف الفاعلة ( مؤسسات رمسية ،جهات قضائية ، أفراد ، أخل )  
ألن حجب املعلومة هو ما يعيق الرسالة اإلعالمية ىف حتقيق اهلدف املنشود إال هو كشف 
الفساد واملفسدين ، كذلك ضرورة إقرار احلق ىف احلصول على املعلومة ضمن قانون 

 احلقوق الدستورية ودعم وتشجيع الصحافة االستقصائية ، واحرتام مستقل واالرتقاء به إىل
مواثيق وأخالقيات املهنة اإلعالمية حىت ال يكون اإلعالم بدورة فاسدًا ،و توفري احلماية 
للمسامهني ىف الكشف عن املفسدين من إعالميني، مبلغني ، شهود .وقد اتفق ذلك مع 

 ) .2016دراسة (صوىل ، ابتسام ،
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ت  ,Abdulraman, M Alshami 2019شفت دراسة (كما ك   ) عن الصعو
الىت يواجهها الصحفيون ىف استخدام الصحافة االستقصائية ىف قضا الفساد خاصة ىف 

ت : ظل التطور التكنولوجى وتنوع مصادر املعلومات اإللكرتونية  - ، ومن هذه الصعو
ممارسات األمن الداخلى وقانون النشر والرقابة والضغوط التنظيمة من قبل املؤسسات 
الصحفية نفسها ، والتهديدات الىت يتالقها الصحفيني ، إضافة إىل التنافس الشديد بني 

 وسائل اإلعالم الرقمية ىف عنصر الوقت .
إىل  , other,2019) Seane Alves (Melo&وىف نفس السياق سعت  دراسة

تسليط الضوء على  الصحفيني الذين يتعرضون للخطر نتيجة لنشر موضوعات الفساد 
، فقد أصبحت السالمة  وأيضا عدم توفر احلماية املطلوبة لألشخاص املبلغني عن الفساد 

واألمن قضا ذات أمهية كبرية يف ظل اإلعالم الرقمي والوسائل التكنولوجية العابرة 
) إىل ضرورة تعزيز دور  2016للحدود . بينما أشارت ( دراسة الشمرى ، حامت بديوى، 

ة . سلطة اإلعالم االستقصائي يف حرية الوصول إىل املعلومة ونشرها جبميع الوسائل املتاح
تمع لنفع على ا   . فالكشف عن الفساد يؤدى إىل تصحيح املسار مبا يعود 

) إىل تعزيز الدور احلاسم  ,chlesinger  &Doyle (2017وأشارت دراسة(  -
للصحافة االستقصائية الرقمية يف مواجهة الفساد ومحاية حرية البحث عن املعلومات 

تمع وجتنب نشر الفوضى وتلقيها ونشرها مع محاية األمن القومي وال نظام العام وقيم ا
رة البلبلة والشائعات ، وتؤكد الدراسة على مميزات الصحافة الرقمية يف إعادة صياغة  وإ
مفاهيم مهنية جديدة تناسب التغيريات يف املمارسات الصحفية داخل البيئة الرقمية 

صحفيني للكشف عن اجلديدة والتأكيد على ضرورة توافر املهارات واإلمكانيات لل
ت والكشف عن الفساد  مبا حيقق  الشائعات وحترى الدقة ىف طرح املعلومات والبيا

ودراسة  Zhao,Zhe&other,2015اهلدف املنشود. وكذلك  ركزت  دراسة  
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Nwafor,Gideon, 2019)  ملشاركات االستقصائية على ) على االهتمام 
  ت .مواقع التواصل االجتماعي للكشف عن الشائعا

) إىل التعرف 2012 ،يف حني سعت دراسة( الطنبارى ، فاتن عبد الرمحن وأخرون      
لصحف  على العالقة بني دوافع تعرض شباب اجلامعات للتحقيقات االستقصائية 

م حنو قضا الفساد وتوصلت إىل تقدم الدوافع النفعية على الدوافع   اإللكرتونية واجتاها
ض عينة الدراسة من الشباب اجلامعي للتحقيقات االستقصائية الطقوسية يف أسباب تعر 

لصحف اإللكرتونية ،و ارتفاع حرص العينة على متابعة قضا  حول قضا الفساد 
لصحف اإللكرتونية ، وارتفاع درجات الرضا حول  الفساد يف التحقيقات االستقصائية 

لصحف اإللكرتون ية يف تشكيل اجتاهات دور التحقيقات الصحفية االستقصائية 
الشباب اجلامعي حنو قضا الفساد ، وتوجد دوافع ارتباطية ذات داللة إحصائية بني 
م  لصحف اإللكرتونية واجتاها دوافع تعرض الشباب اجلامعي للتحقيقات االستقصائية 

  حنو قضا الفساد .
)  دور الصحافة Okon ,Patrick Edem, 2016(وأوضحت دراسة    

ا  االستقصائية كشريك ضروري يف عملية التنمية  ومكافحة اجلرائم املالية واالقتصادية وأ
هلا دور هام يف تغيري التوجهات الرمسية حنو معاجلة قضا الفساد ؛ لذا جيب على 
تمع  ومحاية  املؤسسات الصحفية وضع خطط ملعاجلة القضا اليت يعاىن منها ا

تدريبهم على كيفية إجراء التحقيقات الصحفية االستقصائية الصحفيني االستقصائيني و 
ال وتعريفهم مببادئ الصحافة االستقصائية  لتعاون مع املؤسسات املتخصصة يف هذا ا

  ومفاهيمها وأساليب تنفيذ التحقيقات الصحفية االستقصائية .
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  ) احملور الرابع : مناقشة نتائج التحليل4(
  احملور إىل أربع فئات : قامت الباحثة بتقسيم هذا

 /فئة املوضوع أو القضية البحثية.4(أ :(  
 )/تمعات.4ب   ): فئة تقسيم الدراسات على مستوى ا
 /فئة اإلطار النظري .4(ج :(  
 /فئة التصميم املنهجي .4(د (  

ا4(أ/  االت املرتبطة    :)  فئة املوضوع أو القضية البحثية وا
يف ضوء املوضوعات والقضا البحثية اليت تطرقت هلا الدراسات والبحوث عينة 

   -التحليل ،جند عده نقاط تعرضت هلا الصحافة الرقمية يف مواجهة قضا الفساد :
  )1جدول رقم (

  القضا واإلشكاليات البحثية اليت تناولتها الدراسات عينة التحليل

 ت % ك أهم القضا

ثريها على معاجلة قضا الفسادحرية الصحافة   1 %19.8 62 الرقمية و
 2 %17.9 56 تدريب الصحفيني على معاجلة قضا الفساد

ت اليت يواجها الصحفيني يف كشف قضا الفساد  3 %17.3 54 الصعو
ملعايري املهنية واألخالقية يف معاجلة قضا  الوقت وااللتزام 

 الفساد
44 14% 4 

 5 %13.7 43 قوانني النشر الرقمي تفعيل وتعديل
الصحافة االستقصائية اإللكرتونية ودورها يف عرض قضا 

 الفساد
31 9.9% 6 

ثري التعرض للمواقع اإلخبارية على مستوى املعرفة بقضا 
 الفساد لدى اجلمهور

22 7.5% 7 

 - %100 312 اإلمجايل
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ت اجلدول السابق إىل أن مثة جمموعة من القضا واإلشكاليات  تشري نتائج وبيا
ركزت  البحثية اليت ركزت عليها الدراسات والبحوث اليت خضعت للتحليل ، حيث 

ثريها على معاجلة قضا الفساد  الدراسات على  إشكالية حرية الصحافة الرقمية و
القيود  أشارت الدراسات إىل و % 19.8حيث جاءت يف املرتبة األويل بنسبة 

لصحافة الرقمية مثل ( ملكية املواقع اإلخبارية  املفروضة على حرية االتصال والتعبري 
رات للمواقع و املصاحل السياسية ، واجتاه  ت  واالشرتاكات الرقمية وعدد الز واإلعال

ثري املنافسة مع اخلدمة العامة للمؤسسة اإلخبارية ، وضغوط الوقت وروتني العمل ، و
الصحفيني اآلخرين، والقيود األمنية والقانونية الصارمة اليت تفرضها الدول) مما يعوق 
املعاجلة اإلعالمية ويؤثر على قرار النشر يف الكشف عن  حاالت الفساد ؛ لذا جيب 

امل الدفاع عن حرية وسائل االعالم ودعم املصلحة العامة املتعلقة بوسائل اإلعالم حول الع
لتنمية والدميقراطيةنظراً للتكاليف اليت أحلق . فيجب اعطاء أولوية لدعم وسائل ها الفساد 

  اإلعالم يف اسرتاتيجيات دعم التنمية الوطنية و تعزيز جهود الشفافية .
وميكن القول بتدهور حرية الصحافة يف السنوات املاضية حيث سجل مؤشر حرية    

نيف السنوي ملنظمة " مراسلون بال حدود " تراجع عده طبقًا للتص2019الصحافة لعام 
دولة ، 180ضمن   163دول أوروبية وأفريقية ، وقد حصلت مصر على ترتيب 

وأشارت منظمة الشفافية الدولية إىل تراجع مكافحة الفساد يف العامل العريب ، واحتالل 
سباب عديدة منها الدول العربية ذيل ترتيب العامل من حيث قيمة املؤشر ويرجع ذلك أل

احلروب الطائفية واألهلية  اليت تلعب دورا يف انتشار ظاهرة الفساد املايل واإلداري و 
  ). https://freedomhouse.orgالسياسي (
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

لصحافة     وىف املرتبة الثانية جاء تدريب الصحفيني على معاجلة قضا الفساد 
حيث % 17.9الرقمية واالستفادة من الوسائل التكنولوجية اليت توفرها بنسبة 

م ومتكنهم من   أشارت الدراسات إىل حاجة الصحفيني لدورات أكادميية ومهنية لتدر
لوب العرض والتناول و كيفية إدارة كيفية التعامل مع قضا الفساد من حيث أس

فهناك افتقار يف تدريب  احلمالت ضد الفساد وجناحها للوصول إىل اهلدف املنشود ،
ففي الصحفيني على القيم املهنية اليت تتطلبها املمارسة املهنية لدعم الشفافية يف األداء ، 

ور أنواع جديدة من ظل التطور التكنولوجي الذى نشهده والكم اهلائل من املعلومات وظه
الصحافة على شبكات اإلنرتنت ؛ أصبح للجمهور إمكانية نقل األخبار واألحداث من 
خالل هاتفه احملمول فتعددت املنصات وحتولت األدوار ولكن يبقي الدور املهين للقائم 
التصال احملرتف يف معاجلة ونشر القضا بكل صدق وموضوعية حىت يستطيع التأثري 

ت احلالية للصحافة الرقمية ليس يف التدريب على التقنيات ر ،  يف اجلمهو  فالتحد
احلديثة للصحفيني فقط ، ولكن يف  االستفادة منها خللق منوذج صحفي إلكرتوين جديد 

  يف مواجهة القضا املختلفة . مع احلفاظ على جوهر الصحافة ومهنيتها
ت اليت يواجها ال صحفيني يف كشف قضا الفساد وجاء يف املرتبة الثالثة الصعو

حيث أشارت الدراسات إىل الضغوط اليت يواجها الصحفيني يف % 17.3بنسبة 
الكشف عن الفساد سواء كانت هذه الضغوط تتعلق بطبيعة السياسة التحريرية وسيطرة 
املصاحل وعدم تعاون اهليئات املختلفة و إخفاء املعلومات وعدم التصريح بنشر بعض 

قضا الفساد  خاصة إذا تعلقت موضوعات الفساد برموز النظام احلاكم ، و األخبار  يف 
ممارسات األمن الداخلي وقانون النشر والرقابة والضغوط التنظيمية من قبل املؤسسات 
الصحفية نفسها ، والتهديدات اليت يتالقها الصحفيني ، و أكدت الدراسات على ضرورة 

م حني يتم عرض قضا الفساد املتعلقة وضع قوانني حلرية الصحفيني ومحايته
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

لشخصيات العامة والسيادية يف الدولة ؛ حيث تعترب قضا الفساد من القضا الشائكة 
تمع وقد شهد العامل العريب بعد ثوراته أنواع عديدة من الفساد فمرحلة  واملتشعبة يف ا

بلة يف البالد ، ولكن مع الثورة واالنفالت األمين وتغيري القيادات أدى إىل أحداث بل
التطور الذى تشهده مصر حالياً من عمليات تنمية جادة وحقيقية على أرض الوطن ؛ألزم  
كافة الوسائل اإلعالمية للوقوف جبانب هذا االجناز وحماربة الفساد . فالفساد يف العامل 

ه الشعوب ومن هنا يظهر دو  ر الصحافة العريب هو املعوق الرئيسي لعمليات التنمية ومعا
آلنية والتفاعلية وثقة اجلمهور يف الكتاب  الرقمية يف مواجهته ملا حتمله من مميزات خاصة 

يف معدالت الفساد وفقًا ملدركات مؤشر  106واحملللني السياسيني. وحتتل مصر الرتتيب 
  ). https://www.transparency.orgالفساد (

ملعايري املهنية واألخالقية يف معاجلة قضا  وىف املرتبة الرابعة جاء الوقت وااللتزام 
ملعايري %14الفساد بنسبة  التصال  حيث أكدت الدراسات على ضرورة التزام القائم 

ا ساهم وساعد الكثريين من رواد  ا وعدم االلتزام  املهنية واألخالقية  للصحافة وإن غيا
فة اإللكرتونية والعاملني يف حقلها للخروج عن القيم واخلالق واآلداب العامة الصحا

للمجتمع بشكل عام ، وملهنة الصحافة بشكل خاص، األمر الذي أدى إيل وجود ابتذال 
وانفالت واضحني يف عمل الصحافة اإللكرتونية، وذلك يف ظل غياب ضوابط تشريعية 

ل هو الفوضى ، فوضى النشر وانتهاك األخالقيات ظمة للصحافة اإللكرتونية فإن البدي
بال رقيب وال حسيب، وبال حدود وجتاوز لكل األعراف املهنية واألخالقية ، وعدم 
اخلوف من العقاب ؛ لذا أشارت الدراسات إىل ضرورة دعم األخبار املقدمة عن الفساد 

ت ص ئق رمسية من مصادر مسؤولة، ووضع أنظمة تتضمن عقو ارمة لكّل من دلة وو
سولْت له نفسه خيانة األمانة العملية للوصول إىل املمارسة اإلعالمية اجليدة اليت ختدم 

تمع وترتقى مبضمون الرسالة اإلعالمية وترفع من درجة مصداقية الوسيلة اإلعالمية .    ا
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

فقد    %13.7تالها يف املرتبة اخلامسة تفعيل وتعديل قوانني النشر الرقمي بنسبة 
إلعالم الرقمي حىت ال يصبح أ شارت الدراسات إىل ضرورة تعديل القوانني اخلاصة 

مطمع لكثري من املنحرفني والفاسدين لنشر أفكارهم اهلدامة والفساد ، وعلى جانب أخر 
ضرورة مراعاه فرض القيود والقوانني  اليت تقيد الصحفيني يف نشر أخبار الفساد مثل 

معة وتبىن محالت وطنية إلقرار قانون حرية الوصول إىل قوانني التشهري ومحاية الس
والتأكيد على ضرورة إنشاء هيئة تنظيمية حتت مسمى االحتاد املصري  املعلومات  ،

لإلعالم اإللكرتوين تكون مهامها : وضع ميثاق شرف للعاملني يف اإلعالم اإللكرتوين 
ع املصري ، وإقامة مرصد لإلعالم يراعي االعتبارات األخالقية والدينية والثقافية للمجتم

ا  اإللكرتوين يعمل على رصد املخالفات اليت ترتكبها املواقع اإلعالمية املختلفة ملراعا
م يف الدول العربية املختلفة إلقناعها  ت الصحفيني ومنتد مستقبالً ، والتدخل لدى نقا

لك إنشاء شعبة جديدة لتطوير يف ظل التطورات الراهنة يف تكنولوجيا اإلعالم وكذ
إلضافة إىل ضرورة تفعيل قوانني تكفل للعاملني يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية  ، هذا 

  محاية الصحفيني والشهود من التهديدات نتيجة لإلبالغ عن الفساد والنشر .
وجاء يف املرتبة السادسة الصحافة االستقصائية اإللكرتونية ودورها يف عرض قضا 

؛ فالصحافة االستقصائية شريك ضروري يف عملية التنمية  % 9.9الفساد بنسبة 
ا هلا دور هام يف تغيري التوجهات السياسية حنو معاجلة قضا  ومكافحة جرائم الفساد وأ

ي واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية والوسائط الفساد من خالل البحث والتقص
و إعادة صياغة مفاهيم مهنية جديدة تناسب التغيريات يف املتعددة يف العرض والتحليل 

؛وقد أشارت الدراسات إىل ضعف املمارسات الصحفية داخل البيئة الرقمية اجلديدة 
لدول العربية نتيجة الفتقار الصحفيني  لكيفية التعامل مع مثل الصحافة االستقصائية 

هذا النوع من الصحافة نتيجة للعديد من الضغوط واملصاعب اليت تواجههم  . لذا جيب 
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

تفعيل القوانني اخلاصة حبماية الصحفيني االستقصائيني وتدريبهم على كيفية إجراء 
ال  لتعاون مع املؤسسات املتخصصة يف هذا ا التحقيقات الصحفية االستقصائية 

م مببادئ الصحافة االستقصائية ومفاهيمها وأساليب تنفيذ التحقيقات الصحفية وتعريفه
  االستقصائية .

ثري التعرض للمواقع اإلخبارية على مستوى املعرفة بقضا  وىف املرتبة السابعة جاء 
حيث أكدت الدراسات على أنه كلما زاد %  7.5الفساد لدى اجلمهور بنسبة 
يف اجلمهور والتحكم يف توجيه الرأي العام ، ويعد التعرض زادت درجه التأثري 

أحد  استطالعات الرأي الذى ينظمها اإلعالم الرقمي من خالل شبكات اإلنرتنت
اخلصائص التفاعلية املهمة اليت متيزها ؛ فالتصويت الذي يتاح للقراء عن طريق املوقع 

ال إلبداء اإللكرتوين للصحيفة حول املوضوعات املطروحة للتصويت يعطي للقر  اء ا
لتأييد أو الرفض .  وقد أثبتت  آرائهم وما يرونه مناسبًا يف هذه املوضوعات سواء 
الدراسات قوة وسائل اإلعالم الرقمي  يف التأثري على الرأي العام ، ووجود عدد من 
 املتغريات االجتماعية والسياسية تؤثر يف إدراك الرأي العام جتاه هذه القضا . لذا يعترب
نشر املواقع اإلخبارية لقضا الفساد وتوظيف الوسائط املتعددة خلدمة املوضوعات 
ا مصدراً مهما ملعرفة اجلمهور ملثل هذه القضا وىف الوقت ذاته مصدراً  واألخبار املرتبطة 

ا .    هلذه املواقع بشأن القضا ذا
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

تمعات4(ب/    .  ) : تقسيم الدراسات على مستوى ا
تمعات اليت أجريت يف سياقها ما يلى تقسيم الدراسات والبحوث علي مستويوفي   :ا

  )2جدول رقم (
تمعات اليت اجريت فيها   يوضح تقسيم الدراسات والبحوث على مستوى ا

  

  
  

  البحوث
  والدراسات

 عينة التحليل

 اإلمجايل البحوث األجنبية البحوث العربية

البحوث 
  املصرية
 

حبوث 
أجريت يف 
دول العامل 

العريب 
  السعودية
  فلسطني
  األردن
  لبنان

  اإلمارات
  العراق
  الكويت

 تونس -اجلزائر

حبوث 
  أجريت

يف جنوب 
 شرق أسيا

حبوث 
يف  أجريت

جنوب 
 غرب أسيا

حبوث 
أجريت يف 
دول أفريقية 

البحوث  غري عربية
اليت 

أجريت يف 
ت  الوال
املتحدة 
 األمريكية

البحوث 
اليت 

أجريت 
 يف أورو

- 
يف دول 

  اهلند الصني
 إندونيسيا

 تركيا
  نيجري

  مالوي
 أوغندا

10 16 5 1 4 19 21 
76 

26 50 

تمعات            يتضح من اجلدول السباق تقسيم الدراسات والبحوث على مستوى ا
حبث  21اليت اجريت يف سياقها فتشري النتائج إىل أن الدراسات األوربية حصلت على 

لصحافة الرقمية والفساد تالها الدراسات  ودراسة من إمجايل الدراسات اليت اهتمت 
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

وهى نتيجة تتفق بشكل كبري مع إدراك الواقع الغريب  حبث ودراسة 19األمريكية بعدد 
ثريه على حشد اجلمهور  مهية الكشف عن الفساد بوسائل اإلعالم الرقمي ومدى 

لنسبة للدراسات العربيةومعاقبة املفسدين ،  التابعة للدول العربية (السعودية ،  و
ائر، تونس ) فقد مت جتميع فلسطني ،األردن ، لبنان ،اإلمارات ، العراق، الكويت ،اجلز 

حبث ودراسة وأشارت الدراسات أن الصحف االلكرتونية ركزت على  قضا  16عدد 
الفساد خاصة بعد اندالع ثورات الربيع العريب نتيجة لتفشى الفساد بكافة أشكاله يف 

إداري .. أخل ) وأيضاً فساد بعض األنظمة  –اجتماعي  –اقتصادي  –البالد ( سياسي 
  ة  .احلاكم

دراسات تناولت الفساد  10فقد مت جتميع  أما عن البحوث والدراسات املصرية
واالشكاليات اليت يواجهها اإلعالم الرقمي وخباصة الصحافة الرقمية ويتفق ذلك مع 
سيطرة شبكات اإلنرتنت وإدراك اجلمهور املصري ألمهية اإلعالم الرقمي ( اإلعالم اجلديد 

صحف االلكرتونية )  وقدرته على طرح األخبار واملعلومات عن الفساد فقد تسابقت ال
ستغالل النفوذ وسيطرة مجاعة  واملواقع اإلخبارية يف نشر ملفات الفساد السياسي اخلاصة 

لفساد اإلداري .   اإلخوان على احلكم وأيضا العديد من امللفات اخلاصة 
وىف نفس السياق أشارت الدراسات األفريقية غري العربية والدراسات التابعة لدول جنوب 

ا إىل أن حرية وسائل اإلعالم والدميقراطية هي السبل الرئيسية ملكافحة شرق أسيا و  غر
ثري إجيايب على  الفساد السياسي. وأن جهود الصحافة الرقمية وما توفره من أدوات هلا 
لفساد من خالل حتسني جودة األخبار  عمل الصحفيني وطرحهم للقضا اخلاصة 

  األخبار  . ومشاركة اجلمهور وكذلك معدل انتاجية
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   - ويشري ما سبق أيضًا إىل أن :
ركزت الدراسات األجنبية على قضا الفساد االقتصادي يف البنوك والشركات وتورط  -

املسئولني و القيادات احلكومية والسياسية تالها قضا الفساد السياسي ، أما يف الدول 
لسياسي تالها الفساد اإلداري  العربية واملصرية فقد ركزت الدراسات على قضا الفساد ا

مما يشري إىل أن االجتاه السائد يف وسائل اإلعالم الرقمي  ساهم يف كسر حاجز اخلوف 
م على التعبري عن آرائهم بشكل علين حنو قضا الفساد مما يعطى  لدى اجلمهور وقدر

ً إىل ضرورة رفع مستوى الوعى لدى الرأي العام العريب والقدرة  على التعبري مؤشرًا قو
العلين اإلجيايب واملنظم من أجل أحداث تغيري حقيقي يساهم يف أحداث اإلصالح 

تمعي املأمول .   السياسي وا
اهتمت الدراسات األوروبية بدراسة حرية الصحافة الرقمية و معاجلة قضا الفساد  -

 LadaTrifonova ,2019(Price,   ،Sousaمثل دراسة(
,Helena,2019) )،  (Emre,2015 ،  ( Sofiane,2017)  )،( 

Satar ,Bahara, 2016) و الدراسات األمريكية  دراسة (Damgaard 
,Mads 2018 ربازيلية (أمريكا اجلنوبية ) .و دراسة ) الStanig, 

Piero2015) املكسيكية (أمريكا الشمالية ( (
)  ،  Berti,Carlo, 2018) ودراسة(  ( Morales,Sola,2017دراسةو 

  ,Okakaدراسة (  , Hannum, Randall ,2017دراسة ( 
Wilson Truman ,2019(   ، اجلزاف ) وأيضا الدراسات العربية مثل.

) 2015)  دراسة(  على ، معد عاصي وآخرون ،2019أنور عبد الوهاب ، 
ة دمحم محد، )  ، دراسة  (على ، معاوي2017،دراسة ( عبيدات ، دمحم زيد دمحم ،

) 2017) و دراسة( الزغيب ، روان مبارك،  2017)  ، و  دراسة ( محزة ،2018
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) و( حبيب ، دمحم 2018األردنية ، والدراسات املصرية( كمال ، شيماء مصطفى، 
) ، ( فرحات ،دعاء هشام ، 2013) . وأكدت دراسة (خري هللا، 2013رضا ، 
  ) .2018) ، دراسة (خري هللا ،هشام رشدى،2015

دة االعتماد على الصحافة الرقمية وشبكات اإلنرتنت أشارت الدراسات  - ومع ز
ملواقع اإلخبارية اإللكرتونية فالفرق  األمريكية إىل عنصر الوقت يف طرح قضا الفساد 

و دراسة  (Moreira ,Ana&other, 2018)بني اخلرب وغريه بضعه ثواين 
(Pjesivac,Ivanka,2017) ه عنصر الدقة واملصداقية واملوضوعية .  مع مراعا

  . )  Bratu ,Roxana &other,2018وطبيعة اللغة املستخدمة أجريت دراسة (
كما أوضحت الدراسات العربية واملصرية بقوة حاجة الصحفيني يف الصحف الرقمية   -

إىل دورات تدريبية تؤهلهم يف التعامل مع قضا الفساد والتكنولوجيا الرقمية وكيفية 
االستخدام األمثل للوسائط اإللكرتونية املتاحة ، بينما ركزت كافة الدراسات على ضرورة 
ملسئولية األخالقية واالجتماعية يف طرح هذه    القضا ، هذا  التصال  التزام القائم 
إلضافة إىل تسليط الضوء على أمهية الصحافة االستقصائية وأمهية محاية الصحفيني 

  .االستقصائيني 
اهتمت الدراسات األجنبية بطرح رؤية جديده الستهالك اجلمهور لألخبار تعتمد على  -

طرح تصورات االشباع اليت تتحقق من تعرض اجلمهور الغريب هلذه القضا والرتكيز على 
الوسائط التفاعلية املستخدمة ، بعكس الدراسات العربية واملصرية  اليت اهتمت بدارسة 

  دام والتعرض أي كلما زاد التعرض  زاد التأثري. العالقة بني االستخ
  ) : فئة اإلطار النظري:4ج/

% من إمجايل الدراسات اىل خضعت للتحليل 86.8تشري نتائج الدراسة إىل أن 
) دراسة عربية وأجنبية، كما مل يستند  66استخدمت أطر نظرية واحدة أو أكثر بواقع (
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ت بنسبة  ) دراسة و  8معظمها دراسات أجنبية بواقع ( % وكانت13بعضها اآلخر اىل نظر
للغة العربية ( ميدان ،سلوى أمحد وأخرون 2( ) ، (قوامسية ،سهام وأخرون  2019) دراسة 

) فقد كشفت الدراسات األجنبية عن وجود عدد من الباحثني مل يفضلون االستعانة 2019
  ستقبلية واقعية .ملداخل النظرية واالعتماد على االجتهاد والتنظري برؤية م
  )3جدول رقم (

  يوضح األطر النظرية املستخدمة يف البحوث والدراسات عينة الدراسة 
ت املستخدمة يف الدراسات  النظر

لدراسة  اخلاصة 
الدراسات والبحوث 

 األجنبية
الدراسات والبحوث 

 العربية
 % اإلمجايل

 %23.9 17 7 10 االعتماد على وسائل االعالم
 %22.5 16 8 8 اإلعالميةاألطر 

 %18.3 13 4 9 املسئولية االجتماعية واألخالقية
 %8.4 6 2 4 ترتيب األجندة اإلخبارية

 %7 5 2 3 اخلطاب اإلعالمي
 %4 3 1 2 الفجوة املعرفية

ال العام  %2.8 2 - 2 ا
 %1.4 1 - 1 تكوين الصورة الذهنية
 %1.4 1 1 - حارس البوابة اإلعالمية
 %1.4 1 1 - املشاركة العامة يف احلكم

 %1.4 1 - 1 شالالت املعلومات
 %1.4 1 - 1 الثراء اإلعالمي

 %1.4 1 1 - االستخدامات واالشباعات
 %1.4 1 1 - التماس املعلومات
 %1.4 1 1 - البنائية الوظيفية

لقضا  %1.4 1 - 1 دورة االهتمام 
 %100 71 29 42 اإلمجايل
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اجلدول السابق أن هناك اتفاق بني االجتاه العريب واالجتاه الغريب يف يتضح من 
استخدامه ألطر نظرية تقليدية ، فكانت األطر النظرية املرتبطة بنظرية االعتماد على 

% ، و املسئولية 22.5% ، واألطر اإلعالمية بنسبة  23.9وسائل اإلعالم بنسبة 
  ثر شيوعاً يف أغلب الدراسات .% األك 18.3االجتماعية واألخالقية بنسبة 

استخدمت الدراسات األوروبية نظرية األطر اإلعالمية على   :فعلى املستوي الغريب
 PANAYIRCI) ، وأيضًا دراسة Carlo,2019 Bertiسبيل املثال دراسة (

,Ugur Cevdet, 2015)  ودراسة (Dewi ,Novianti,2014)  ىف .(
) على حتليل اخلطاب اإلعالمي  Morales, Sola, 2017حني اعتمدت دراسة(

للمقارنة بني التغطية الصحفية يف البلدين شيلى وأسبانيا للفساد السياسي . واستخدمت 
  , Malki ,Cherkaoui,2017 ،(Schlesinger)  &Doyleدراسة ( 

(2017K  ،Dewi ,Novianti,2014) ،( Foster, Michelle, 
2014) ) ،(Hannum, Randall ,2018  نظرية االعتماد على وسائل (
  اإلعالم .

السلوفاكية  (ŠKOLKAY ,ANDREJ,2017)بينما استخدمت دراسة  
دف إعادة تشكيل  Rodrigues, Usha M. 2014ودراسة(  ) نظرية األجندة 

التصال يف وسائل االعالم ، يف حني  ترتيب األجندة اإلخبارية لدى اجلمهور والقائمني 
 (Skolkay ,Anderi & Istokova, Alena ,2016استخدمت دراسة 

)السلوفاكية نظرية وضع األجندة لتحليل املعايري والظروف الىت حتدد حجم قضية الفساد 
  غطية اإلعالمية لقضا الفساد ىف سلوفاكيا .ىف الت

) الربازيلية على ما يسمى بنظرية  Damgaard, Mads,2018 و ركزت دراسة(
شالالت املعلومات اليت حتدث نتيجة للتغطية اإلعالمية الضخمة واستطالعات الرأي 
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حول موضوعات وقضا الفساد املختلفة ، حيث متر املعلومات للجمهور يف تسلسل 
يبدأ مبعلومة غري واضحة املعامل  عن الفساد مث تتحول إىل معلومات أكثر تفصيًال و ممكن 
أن يكون جزء منها غري صحيح ويبدأ اجلمهور عرب اإلنرتنت بطرح آراء واجتاهات وأفكار 
حنوها وىف نفس السياق تكرر وسائل اإلعالم املوضوع ذاته مرارًا وتكرارًا ، فيتكون الرأي 

على هذه احلقائق املفرتضة اليت تؤثر فيه ، ولذلك جيب علي  حراس البوابة  العام بناءً 
لتغطية  اإلعالمية السيطرة على التفكري اجلماعي وتوفري مصادر مرجعية دقيقة خاصة 

  اإلخبارية ملثل هذه القضا .
) نظرية دوره االهتمام  ,P.M.O. Oyebode2017بينما استخدمت دراسة( 

لقضا واليت مير تغطيتها يف وسائل اإلعالم من خالل مخس مراحل حيث تبدأ بوجود 
لقضا خالل مرحلة ما قبل وقوعها ويستمر هذا الوضع حىت تقع  اخنفاض يف االهتمام 

لتايل وجود أهم أحداث هذه القضا ب صورة درامية فيحدث ارتفاع يف هذا االهتمام، و
ر هذه  ت اهتمام اجلمهور العام، مع اقرتاح حلول هدفها مواجهة أ اعتبارات مؤثرة ألولو
ا  ، مث يبدأ التناقص يف االهتمام حىت تتالشى أحداث القضية ليرتاجع االهتمام  القضا

  حلة ما قبل وقوعها.إىل املستوى الذي كان موجودا خالل مر 
أما عن الدراسات األفريقية غري العربية فاستخدمت املدارس النيجريية       

) نظرية املسئولية االخالقية  ,Ekanem ,Thelma &other 2017دراسة(
التصال ىف كشف قضا الفساد ومعاجلتها يف مواقع الصحف ، و استخدمت  للقائم 

بنيجري نظرية Kamaldeen ,Arikewuyo Ahmed 2019  )دراسة ( 
  املسئولية االجتماعية ونظرية تطوير الوسائط . 

)  2017استخدمت دراسة( الشمرى، أمحد محود مفضي،   :وعلى املستوي العريب
الكويتية نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ، وأيضًا دراسة ( خري هللا ،هشام 
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) ، ودراسة (عمران ، 2012خرون،) ، ودراسة (إبراهيم ، دمحم معوض وأ2013رشدى،
) 2019) ، واعتمدت دراسة (اجلزاف ، أنور عبد الوهاب، 2014مىن أمحد مصطفى، 

على نظرية االستخدامات االشباعات واستخدمت الدراسة مقياسني االول مقياس 
م حنو استخدام املواقع اإلخبارية مبا يتعلق مبعاجلتها لقضا  الجتاهات اجلمهور وإشباعا

فساد ، والثاين قياس ثقة اجلمهور بدور هيئة  مكافحة الفساد ( نزاهة ) يف مواجهه ال
  وحماربة الفساد .

)  ودراسة (عبد الغفور ، عقيل 2017كما استخدمت دراسة (الزعيب ، روان مبارك،   
)  األردنية نظرية األطر اإلعالمية، يف حني استخدمت دراسة (العليل ،  2017هايس،

اجلزائرية حتليل اخلطاب وحارس  Abdelkader Abdelali )2019عبد القادر 
ت املشاركة العامة ىف احلكم ... لفهم 2018البوابة اإلعالمية ،ودراسة ( بدر ،أية  ) نظر

أبعاد وعوامل مشاركة املواطنني يف الشأن العام حيث تتناول التشابكات والعالقات بني 
دف املشاركة يف الشأن العام ومحاية مصاحلهم األفراد واجلماعات واملؤسسات املختلفة 

يف دوائر صنع القرار من خالل تنظيم عالقتهم بتلك الدوائر كي تكون أكثر متثيًال هلم 
حة سبل املشاركة الفعالة ومن ت   .لك السب وسائل التواصل االجتماعيوأكثر مشوًال مع إ

)على أكثر من نظرية  مثل 2017واعتمدت دراسات (عبيدات ، دمحم زيد دمحم،       
نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ونظرية الفجوة املعرفية و املسئولية االجتماعية 

) اعتمدت على نظرية حارس البوابة ونظرية 2015،ودراسة ( الدلو ، نور أنور عاشور ،
  . االعتماد على وسائل االعالم

) نظرية 2015و استخدمت دراسة (على ، معد عاصي و حسني ، دحام على، 
التماس املعلومات ( لرتكز على سلوك الفرد ىف حبثه عن املعلومات من مصادرها املختلفة 

  ، وكذلك معرفة العوامل اليت تؤثر يف هذا السلوك ).
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) واليت 2016أمحد،  أما النظرية البنائية الوظيفية فقد استخدمتها دراسة( الكتامى ،
سعت من خالهلا للتعرف على الدور الذى قوم به وسائل االتصال اجلماهريي يف بلورة 

تمع املصري.   وتشكيل الوعى االجتماعي للنخبة املثقفة حول قضا الفساد يف ا
  ويشري ما سبق أيضاً إىل ما يلي :

ت وفقاً لألهداف تنوع الدراسات العربية واألجنبية يف استخدام النماذج والن - ظر
البحثية ، كما اختلفت يف طريقة التناول واملعاجلة وفقًا الختالف تطبيقها يف 

تمعات .   ا
ت التقليدية على الرغم من  - اعتمدت الدراسات العربية واألجنبية على النظر

حداثتها وخباصة نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم واألطر اإلعالمية 
ً واملسئولية االجت ماعية واألخالقية .لذا توصى الباحثة بضرورة التفكري جد

ستخدام أطر نظرية جديدة واالستفادة من الدراسات اليت تنتمى للحقل البيين 
ومن التطورات النظرية اليت ُحدثت يف مناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية 

االت التطبيقية اخلاصة بعلوم احلاسب والشبكات  وهندسة النظم األخرى ، وا
 اإللكرتونية والذكاء االصطناعي .

كسرت الدراسات األجنبية قاعدة أن تنطلق الدراسات من مداخل نظرية ،  -
على االجتهاد والتنظري برؤية  وهو ما أظهره الرصد البحثي  ، واعتمدت

مستقبلية واقعية و منطقية ؛ تتوازن فيها صياغة األطر املعرفية واملنهجية 
 لدراسات .والتطبيقية ل
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  ) :  فئة التصميم املنهجي :4(د/ 
  -يتضح من الرصد املنهجي للدراسات ما يلى :

تنوعت التصميمات املنهجية  للدراسات  العربية واألجنبية اخلاصة مبوضوع  -
الدراسة ؛ حيث وظفت بعض الدراسات املنهج الكمي واعتمدت بعضها على 

  املنهج الكيفي كما مزجت دراسات أخرى بني املنهجني الكمي والكيفي. 
حليلي اعتمدت الدراسات العربية واألجنبية على منهج املسح  ، بشقيه الت -

التصال ) ، لبحث املتغريات املرتبطة  وامليداين ( للجمهور والقائم 
ملوضوعات البحثية اليت تثريها تلك الدراسات. كما نوعت دراسات اجلمهور 

تمع .  فئاته ما بني مجهور متخصص ومجهور نوعى من كافة فئات ا
ييب يف دراسة افتقرت الدراسات العربية واألجنبية استخدامها للمنهج التجر  -

 الصحافة الرقمية  وقضا الفساد .
غلبه الطابع التقليدي يف الدراسات العربية واألجنبية على عملية توظيف األطر  -

املنهجية ، لذا توصى الباحثة بضرورة  توظيف منهج البحوث التطورية واملنهج 
ان االثنوجرايف املستخدم يف الدراسات االجتماعية واالنسانية احلديثة لضم

 مواكبة التطورات وفهم الظواهر واالشكاليات للوصول إىل رؤى وحلول علمية .
 

ومن مناذج تلك الدراسات اليت اعتمدت علي منهج املسح اإلعالمي بشقه 
  التحليلي:

) أجريت حتليل مقارن ألربع  ŠKOLKAY ,ANDREJ,2017دراسة (-
 sme ,Pravda ,Novycas, Hospodarske novinyصحف 

دف التعرف على املعاجلة اإلعالمية للصحف  واستخدمت األسبوع الصناعي 
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السلوفاكية لقضا الفساد وأشارت مواقع الصحف إىل أن كلمة الرشوة هي أكثر كلمة 
لفساد من بني كلمات ( رشوة ، حمسوبية ، تواطؤ، استغالل املناصب ،  شائعة مرتبطة 

روع لألحزاب السياسية  ، اساءه استخدام اختالس ، خدمة االقارب ،متويل غري مش
  السلطة) .

 159) أجريت حتليًال وطنًيا تضمن Starke ,Christopher,2016دراسة( -
موعة األفريقية ،  50دولة قسمت كالتايل   دولة من جمموعة آسيا  40دولة من ا

موعة دولة من جم EEG)  ،24دولة من جمموعة أورو الشرقية ( 22واحمليط اهلادئ ، 
دولة من جمموعة أورو  23) ، و GRULACأمريكا الالتينية والبحر الكارييب (

) للكشف عن مدى قدرة شبكة تكنولوجيا املعلومات WEOGالغربية ودول أخرى (
  واالتصاالت ( وسائل التواصل االجتماعي) ىف احلد من الفساد وتعزيز الشفافية .

لدراسة التحليلية على املواد اجريت ا Damgaard, Mads,2018 )دراسة( -
 اإلخبارية املتعلقة حباالت الفساد يف النظام السياسي الربازيلي ،على صحف إلكرتونية 

Folhaugn  و Estado  وO Globo  خرب متعلقة 8800ومشل إمجايل العينة
) اجريت حتليل Piero, Stanig 2015لفساد السياسي .كما اجريت دراسة(

  املكسيكية .مقارن ملواقع الصحف 
) أجريت دراسة حتليلية على  Ekanem Thelma &other, 2017دراسة( -

 ,The Guardian , The Punch ,This Dayأربع مواقع لصحف (
The Nation  م2014إىل مارس 2013) من أكتوبر  

اجريت دراسة حتليلية  (PANAYIRCI, Ugur Cevdet,2015 )دراسة -
طري هذه الصحف ألزمة الفساد برتكيا .مقارنة ملواقع ثالث صحف لدراسة     كيفية 
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-Morales, Sola,2017)  اجريت دراسة حتليلية مقارنة بني التغطية الصحفية يف (
البلدين شيلى وأسبانيا للفساد السياسي ، ومت الرتكيز على قضيتني سوكيميش ىف تشيلي ، 

رسينا سفى إسبانيا ، ومت مقارنة اخلطاب الصحفي اإللكرتوين  El لصحيفيت تشيلي  و
Mercurio و La Tercera والصحف اإلسبانية El País و ElMundo 

  للتعرف على اخلطاب اإلعالمي اخلاص بقضا الفساد.
-  (Dewi ,Novianti,2014)  استخدمت هذه الدراسة نظرية األطر اإلعالمية

ندونيسي طري وسائل االعالم على اإلنرتنت لقضا الفساد  ا على مواقع يف حتليل 
detik.com  و tempo interaktif  كما استخدمت دراسة.(Berti 

,Carlo,2018),  طري التغطية اإلعالمية لقضا الفساد يف بلدين خمتلفني لتحليل 
حسب مؤشر مدركات الفساد يف منظمة الشفافية الدولية حيث تعد نيوزيلندا من أقل 

  يطاليا من أكثر الدول فساًدا .البلدان فساًدا يف العامل ، بينما تعد إ
) واليت اعتمدت  (Bratu ,Roxana & Kažoka, Iveta ,2018دراسة -

على  حتليل املقاالت االفتتاحية للتعرف على صور الفساد اليت تنقل من خالل وسائل 
اإلعالم التقليدية واجلديدة يف دول اململكة املتحدة وفرنسا وإيطاليا وسلوفاكيا ورومانيا 

  ر .وا
لصحف  ) ,Paolo ,2016 Manciniدراسة(  - حللت املقاالت الصحفية 

اإللكرتونية للتعرف على التغطية اإلعالمية لقضا الفساد يف ثالث دول دميقراطية أوروبية 
  فرنسا وإيطاليا واململكة املتحدة .

) أجريت حتليل  Fadairo ,Olushola Samuel &other ,2014دراسة (-
ن  )خالل مخس سنوات بواقع مضمون على مواقع صحف (تريبيون، ذا نيشن ،جارد

  قضية فساد يف نيجر .540مقال عن الفساد مشل 913
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)واليت سعت اىل حتليل مواقع   ,Zhenya&other,2019) Tangدراسة  -
ثري وسائل التواصل االجتماعي يف احلد دولة للتعرف 62التواصل االجتماعي يف  عن 

) حيث ُأجريت الدراسة FROLOVA,Irina,2017من الفساد وأيضًا دراسة (
على مخس شبكات اجتماعية يف روسيا ( تويرت ، فيس بوك  ، جملة اليف ، فكونتاكىت ، 

  زمالء الدراسة ).
 Theاردة ") استخدمت املنهج التحليلي لدراسة مب2018دراسة (بدر، أية،  -

power of social Media  ومبادرة " امسك مرتشى " مبواقع التواصل "
  االجتماعي .

) أُجريت الدراسة التحليلية على موقع صحيفة 2017دراسة (عبيدات ، دمحم زيد دمحم،  -
  الرأي اإللكرتوين ، موقع صحيفة السبيل اإللكرتوين ،موقع عمون اإللكرتوين . 

) استخدمت حتليل املضمون لصحيفيت 2013شام رشدى ،دراسة( خري هللا ،ه -
األهرام واملصري كصحف إلكرتونية ترجع ألصل ورقى ، وصحيفيت اليوم السابع واملصريون  
كصحف إلكرتونية ترجع ألصل إلكرتوين  ، ومن الدراسات العربية اليت استخدمت 

،دراسة  (عمران ، مىن ) 2015املنهج التحليلي أيضاً دراسة ( الدلو ، نور أنور عاشور، 
)،دراسة ( عبد الغفور ، 2013) ،دراسة ( حبيب ، دمحم رضا، 2014أمحد مصطفى، 

  ) .2017)، دراسة (الزعىب ، روان مبارك، 2017عقيل هايس ،
  

  ومن مناذج الدراسات اليت استخدمت منهج املسح اإلعالمي بشقه امليداين:
) املنهج التجرييب  Moreira, Ana &other, 2019استخدمت دراسة( -

مقابلة مع صحفيني برتغاليني مت حتديدهم وفقاً لعملهم اإلخباري يف قضا  30وتضمنت 
  الفساد
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) أُجريت دراسة  ,Allan James &other, 2017Kanyundoدراسة ( -
لصحف اإللكرتونية يف مالوي ، ودراسة (ميدانية على القائم  ,Hassid التصال 

Jonathan ,2016( )التصال ، ودراسة  ,Blaisأجريت على القائم 
A.,&other,2015  وكرانيا للكشف عن مدى قدرة التصال  )على القائم 

لشخصيات السياسية وأصحاب النفوذ يف  الصحفيني يف عرض قضا الفساد املتعلقة 
  ظل القوانني اليت تفرضها الدولة األوكرانية على قضا التشهري ومحاية السمعة . 

) استخدمت املسح اإلعالمي Enikolopov ,Ruben,2018دراسة (-
دف الكشف عن قضا الفساد ورفع وعي اجلمهور مبحاربة 500للجمهور على مفردة 

  الفساد وتشكيل الرأي العام .
ثري )  ُأجريت دراسة ميدانية للتعرف  ,Lucia ,2015 Rizzicaدراسة(  - على 

وسائل اإلعالم اإللكرتونية على إدراك اجلمهور لقضا الفساد ومدى املسامهة يف تكوين 
  الرأي العام .

) استخدمت منهج املسح جلمهور  Chandan Kumar Jha,2020دراسة(  -
  لكشف عن دورها ىف مكافحة الفساد .وسائل التواصل االجتماعي ل

أجريت هذه الدراسة على   ) ,LadaTrifonova ,2019 Priceدراسة ( -
التصال  يف وسائل االعالم املختلفة ببلغار حيث بلغ عددهم  صحفيا ، 35القائم 

وشككت الدراسة يف قدرة وسائل اإلعالم على مكافحة الفساد نظرًا لتعزيز املصاحل 
ت على طبيعة التغطية .    وسيطرة امللكية واإلعال

مفردة من  500) ُأجريت على  Prabowo ,Hendi Yogi,2018دراسة (-
الت وتفاعل اجلمهور للكشف عن العالقة بني منو وتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصا

 اجلمهور .
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) ومت تطبيق الدراسة امليدانية على القائم 2019دراسة (اجلزاف ، أنور عبد الوهاب،  -
مفردة موزعة على خمتلف الوزارات احلكومية والعاملني يف  1580التصال وبلغ عددهم  

كويت الصحف واملؤسسات اإلعالمية للتعرف على دور املواقع اإلخبارية اإللكرتونية يف ال
) واليت أُجريت 2019مبعاجلة قضا الفساد ، ودراسة (محام ، روان عماد، 

ألردن .119على   مفردة من الصحفيني املسجلني يف نقابة الصحفيني 
)تكون جمتمع الدراسة من الصحفيني 2017دراسة( الشمرى، أمحد محود مفضي، -

صحفيًا وصحفية  597عددهم الكويتيني املسجلني يف مجعية الصحفيني الكويتية والبالغ 
مفردة للتعرف مدى اعتماد الصحفيني الكويتيني  292، أما عينة اجلمهور فتكونت من 

  على توتري كمصدر للمعلومات حول قضا الفساد .
) استخدمت الدراسة صحيفة االستبيان بواقع 2016دراسة ( الكتامى ، أمحد ، -

فئة  –فئة السياسيني  –ادمييني موزعة على ست فئات من النخبة ( فئة األك420
ء  فئة الكتاب واملؤلفني ) بواقع  –فئة علماء الدين  –فئة اإلعالميني  –املفكرين واألد

مفردة لكل فئة للتعرف على الدور الذى قوم به وسائل االتصال اجلماهريي يف بلورة  70
ت   مع املصري .وتشكيل الوعى االجتماعي للنخبة املثقفة حول قضا الفساد يف ا

)أُجريت الدراسة امليدانية فُأجريت على عينة 2017دراسة (عبيدات ، دمحم زيد دمحم،  -
مفردة ملعرفة دور الصحافة اإللكرتونية يف تشكيل اجتاهات اجلمهور األردين 500قوامها 

) استخدمت الدراسة 2018حنو قضا الفساد ،ودراسة ( خري هللا ،هشام رشدي ،
مفردة من حمافظة القاهرة واملنوفية 900االستبيان اليت طبقت على عينة قوامها استمارة 

واملنيا للتعرف على مصداقية التناول اإلعالمي لقضا الفساد اإلداري عرب مواقع الصحف 
اإللكرتونية وعالقته بتشكيل اجتاه اجلمهور ملصري حنو أداء احلكومة ،  ومن الدراسات 

استمارة االستبيان على اجلمهور أيضًا دراسة ( خري هللا ،هشام العربية الىت استخدمت 
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)،( عمران ، مىن  2016) و دراسة( الشمرى ، حامت بديوى وأخرون، 2013رشدى ،
) ، (على ، معد عاصى 2013) ، (خري هللا ،هشام رشدى ،2014أمحد مصطفى، 

ري, علي ،) ،ودراسة ( االمح2018) ،( على ، معاوية دمحم محد 2015وأخرون، 
  ).2018عبدالرمحن دمحم ال عبده، 

  القسم الثالث
 الرؤى املستقبلية واألجندة البحثية اليت يقرتحها العرض التحليلي

ويف ضوء العرض التحليلي احلايل وكذلك مناقشته ؛ ميكن توضيح الرؤية املستقبلية 
مية املقرتحة واألجندة البحثية واإلطار املنهجي والنظري واملقررات الدراسية والتعلي

واالجتاهات احلديثة اليت مشلتها الدراسة ملواجهة الصحافة الرقمية لقضا الفساد فيما يلي 
:-  

  -األجندة البحثية :* 
ضرورة تفعيل حبوث اجلمهور بصفة دورية ، وبنظام الفريق البحثى من أقسام  -

اإلعالم جبامعات مصر احلكومية واخلاصة عرب أجندة حبثية ترسل لكل قسم 
على مستوى مجهورية مصر العربية يضعها أساتذة اإلعالم جبامعة القاهرة ، 

تمع املدىن ، على غرار مراكز  واهليئة الوطنية لإلعالم، ومشاركة مؤسسات ا
البحوث ىف الدول الغربية الىت ترصد استهالك اجلمهور من األخبار ونوعيات 
ً وكيفية  تمعية الىت جيب أن يسلط الضوء عليها إخبار القضا واملشكالت ا

  التعامل معها . 
(الفساد)  - ضرورة إجراء دراسات تتبعيه تطورية للمعاجلة اإلعالمية لقضا

ثريها على اجلمهور يف الفرتات واملشكالت ا ملواقع االلكرتونية ومدى  تمعية 
التصال لكافة الوسائط  الزمنية املختلفة ، ودراسة كيفية استخدام القائم 
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اإللكرتونية املتاحة لتوصيل املعلومة بسهولة ويسر للقارئ وطريقة تقدمي وعرض 
وضوعات والقضا اخلاصة احللول واملشاركات واملبادرات الىت تساعد ىف حل امل

  لفساد .
إجراء املزيد من الدراسات العربية عن دور الصحافة االستقصائية الرقمية ىف  -

  مواجهة قضا الفساد .
إجراء دراسات عن جهود القطاعني العام واخلاص ىف ختطيط ومراقبة برامج  -

ت مكافحة الفساد وتقوميها وتلقى التقارير واالحصائيات الدرورية وإعدا د بيا
حتليلية ، واالستفاده منها ىف إعداد التحقيقات واحلمالت الصحفية التوعوية 

 للجمهور ملواجهه الفساد .
ملؤسسات الصحفية  - إجراء دراسات عن كيفية تطوير وحدات احملتوى الرقمي 

واإلعالمية ومدى االستفادة من التكنولوجية الرقمية الىت ختلق أدوات إعالمية 
ثريًا وحتافظ على تنوع اجلمهور وتلىب  جديدة وتصيغ حمتوى إعالمى أكثر 

طموحاته وتصنع قنوات لتبادل اآلراء وردود األفعال بصورة تفاعلية ومستمرة  
فاهلدف الرئيسى من استخدام التكنولوجيا يكمن ىف القدرة على القضاء على 

 ف وما بعد اإلنتاج.املهام املتكررة الكامنة ىف النشر مثل اجلدولة والتتبع والتألي
التصال ىف الصحافة الرقمية ومدى  - إجراء املزيد من الدراسات عن القائم 

تمعية املختلفة  ،  ملعايري االخالقية واالجتماعية ىف معاجلة القضا ا إلتزامه 
ثريه ىف تشكيل اجتاهات الرأى العام حنو القضا املثاره .  ومدى 

 -*اإلطار املنهجى  والنظرى :
أوجد الواقع البحثي ىف مصر لدراسة الصحافة الرقمية والفساد ضرورة حبثية  -

ت املختلفة بني  جراء املقار لتطوير وتنوع املناهج العلمية حبيث تسمح 
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

الظواهر والقضا ، وتقدمي تصورات مستقبلية لسيناريوهات املستقبل وإجراء 
  لتعامل مع قضا الفساد . دراسات جتريبية ألفضل الوسائل والطرق ىف كيفية ا

تتطلب دراسات اجلمهور استخدام املقاييس التدرجية ىف علم النفس ودراسة  -
 .الشخصيات واحلالة املزاجية وتفاعالت اجلمهور مع الوسائل االتصالية 

حة الفرصة للباحثني املصريني والعرب لالجتهاد يف تطوير األطر النظرية   - إ
االتصال الرقمية اجلديدة وتغيري الصورة الذهنية ىف واملداخل لتتماشى مع مناذج 

تى من الغرب ، فالبد من ابتكار مناذج نظرية  أن تقدمي كل ما هو جديد 
 تتماشى مع جمتمعتنا العربية وأمناط اجلمهور املختلفة .

ال اإلعالمى والتخصصات املختلفة لتقدمي  - دراسة املداخل النظرية البينية بني ا
املية ىف البحث والدراسة وتوصى الباحثة بدراسة مداخل املشاركة الرؤية التك
تمعية  والتطورات النظرية اليت ُحدثت يف مناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية ا

االت التطبيقية اخلاصة بعلوم احلاسب والشبكات وهندسة النظم  األخرى ، وا
 اإللكرتونية والذكاء االصطناعي .

   - * املقررات الدراسية والتعليمية يف جمال الصحافة الرقمية وقضا الفساد :
لنشر اإللكرتوىن والصحافة الرقمية ىف  - االهتمام بوضع مقررات دراسية خاصة 

  مكافحة الفساد .
هيل الكادر البشري ( طالب وطالبات كليات اإلعالم وأقسام  - إعداد و

لكليات املختلفة ) للتعا مل مع تقنيات البيئة الرقمية وبرامج الذكاء اإلعالم 
ال اإلعالمى واالستخدام األمثل هلا.  االصطناعى والواقع املعزز ىف ا

الرتكيز على تطوير املقررات الدراسية الىت تعكس االخالقيات واملعايري الصحفية  -
لنشر الرقمى .  اخلاصة 
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

حقوق االنسان ىف املعرفة التأكيد على دور االعالم الرقمى ىف مواجهة الفساد و  -
تمعية للحد من الفساد والتوعية مبخاطره ومدى إعاقته لعمليات  واملشاركة ا

 التنمية الىت تشهدها البالد حالياً.
 دراسة العالقة بني حرية الصحافة الرقمية ومكافحة قضا الفساد . -
 االهتمام بدراسة أنواع الصحف الرقمية املختلقة ودورها ىف طرح قضا -

تمع املختلفة مثل الصحافة االستقصائية الرقمية ، صحافة  ومشكالت ا
ت وغريها .  احللول ،صحافة البيا

  *االجتاهات احلديثة اليت مشلتها الدراسة ملواجهة الصحافة الرقمية لقضا الفساد : 
   -وقد حاولت الباحثة عرض تلك النقاط اآلتية فيما يلي  :

لصحافة الرقمية .يف جمال املعاجلة  -  اإلعالمية لقضا الفساد 
لرؤية الشاملة اليت جتعل  يقرتح العرض التحليلي      بضرورة التزام املواقع اإللكرتونية 

من معاجلة قضا الفساد هدف ورسالة للوسيلة، واالهتمام بعنصر املتابعة املستمرة فيما 
ح احللول وبيان التداعيات، وعدم تنشره، وعدم االعتماد على أسلوب اهلجوم بدون طر 

دف التقليل  االقتصار على الكشف عن سلبيات النظام السياسي وتورط بعض رموزه 
من أسهمهم لدى الرأي العام، وهو ما قد يصرف وسائل اإلعالم عن القيام مبسئوليتها 

  االجتماعية . 
ملؤسسات الصحفية واإل -   عالمية واالستفادة إنشاء وحدات لتطوير احملتوى  الرقمي 

من التكنولوجية الرقمية ،  فقد ساعدت تقنيات الذكاء االصطناعي يف تقدمي مفهوم 
واليت ختلق أدوات  Robot journalismمتطور يعرف اليوم بصحافة الروبوت 

ثريًا وحتافظ على تنوع اجلمهور وتلىب  إعالمية جديدة وتصيغ حمتوى إعالمي أكثر 
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

تبادل اآلراء وردود األفعال بصورة تفاعلية مستمرة على مدار طموحاته وتصنع قنوات ل
  ).2019ساعة (اللبان ،شريف درويش،  24

كما ميكن استخدام الذكاء االصطناعي يف إنتاج كم هائل من القصص اإلخبارية من 
ت واألرقام إىل نصوص وإعداد التقارير اليت تساعد اجلمهور يف فهم  خالل حتليل البيا

كوين رأى عام  واعى ومستنري مستند على حقائق وأرقام . الستخدامه يف األحداث وت
ت )  اليت مل تستطع املؤسسات اإلعالمية املصرية حىت اآلن االستخدام  (صحافة البيا
األمثل ملثل هذا النوع  من الصحافة بشكل جيد حيث يقتصر األمر على تصميمات 

ت دون االعتماد على التحليل العميق  ت (بوطغان ،حياه وأخرون ، للبيا ) 2017للبيا
ت التعامل مع قضا الفساد بشكل جيد وتعطى  ، على الرغم من قدره صحافة البيا

ت .   مصداقية أكثر للقراء حني يدمج الصحفي بني العرض والتحليل والبيا
وىف نفس السياق ظهر مصطلح ( شبكة صحافة احللول ) وهى عبارة عن تقارير إخبارية 
( املوجودة على أرض الواقع  ت اجلهور للمشكالت االجتماعية والقضا تركز على استجا
) ، حيث تتناول اإلجابة عن أسئلة َمن؟ وماذا؟ ومىت؟ وأين؟  اليت غالًبا ما حتدد 
املشكلة، لكنها تركز بشكل كبري على اإلجابة عن سؤال: ما الذى يفعله الناس حيال 

ت الصحفية التقليدية لإلبالغ عن املشكالت ذلك؟، ومن مث فهي تُعيد ص ياغة املقار
ا تسعى إىل إشراك القراء واجلمهور، وتقدمي خمطط للتغيري، وتغيري هلجة  االجتماعية أل

ر إجيابية على اجلمهور . لذا  اخلطاب العام دف خلق آ الذى يؤثر على اجلمهور 
ذه الصحافة  تباع املنهج اخلاص  يف املؤسسات الصحفية العربية لطرح توصى الباحثة 

قضا الفساد ومن مث طرح احللول والسبل ملواجهة الفساد والسيطرة عليه .مع التأكيد 
ً مبدى تفهم قيادات  على أن مستقبل أي اجتاه جديد يف العمل الصحفي يظل مرهو

مهية مسايرة التطورات املتسارعة يف ال  املواقع واملؤسسات الصحفية واقتناعهم  ا
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

فالبيئة االفرتاضية للصحافة  ،ة التنوع يف عرض احملتوى الصحفيالصحفي ، وإدراك أمهي
الرقمية جاءت نتيجة ملا فرضه التطور احلاصل يف تكنولوجيا االتصال احلديثة فالربامج 
والتقنيات املبتكرة اليت تستخدم يف حترير األخبار من بينها السرد التفاعلي ، تطبيقات 

ة ، تطبيقات معاجلة احملتوى ، السرد القصصي املبتكر وغريها كل هذه األساليب املراسل
تعترب من أفضل الطرق إلنتاج وعرض املادة اإلخبارية بشكل يسهل على اجلمهور 
الوصول إليها بشكل جذاب وكنتيجة هلذه التطورات اجته التفكري من قبل الكثريين إىل 

دية مبنية  دف إىل تطوير العمل اإلعالمي إنشاء مؤسسات إعالمية ر على أسس رقمية 
  واألنواع الصحفية مبا يتوافق مع متطلبات اإلعالم الرقمي .

فالصحافة اإلصالحية بوجه عام  هلا دور كبري يف مواجهه القضا واملشكالت بوجه عام  
يف فهي ال يقتصر دورها على رفع وعى اجلمهور خبطورة األسباب وإمنا يتعدى إىل البحث 

األسباب والتداعيات ووسائل العالج وأن استمرار هذا الدور وتفعيله يتطلب مزيد من 
التصال  الشفافية وتدفق املعلومات ودعم حرية الصحافة مع املسألة ، وعلى القائم 
التمكن والقدرة من استخدام كافة الوسائل التكنولوجية املتاحة على شبكات اإلنرتنت 

ق وموضوعية حىت نستطيع التغلب على هذه القضا لتوصيل الرسالة بكل صد
واملشكالت والوقوف أمام الفساد وبناء ثقافة جمتمعية جديدة جترم سلوكيات الفساد 

  وخمالفة القانون .
لصحافة الرقمية يف مواجهة قضا الفساد  - التصال    يف جمال دور القائم 

أشارت الدراسات العربية والغربية  إىل  ضرورة رفع كفاءة العاملني يف الصحافة    
اإللكرتونية من خالل  الدورات التدريبية ىف جمال تطوير العمل الصحفى واإلعالمى 
التصال  تمعات املختلفة ، وضرورة إلتزام القائم  لكيفية معاجلة القضا واملشكالت 

األخالقية  للصحافة ، ولتطوير بنود ومباديء أخالقية جديدة ملهنة ملعايري املهنية و 
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

سيس املبادئ األخالقية البد أن  ن  الصحافة ظهرت توجهات حبثية وتطبيقية ترى 
ا أوًال وأخرياً تعرب عن  ا ، أل بعة من اإلعالميني أنفسهم حىت يستطيعوا اإللتزام  تكون 

م ومواجهتها ، فامليثاق الذي ضمائرهم املهنية ، لذلك فهم األق در على تصور مشكال
يدافع عن معايري مثالية لسلوك اإلعالميني يف اإلعالم اجلديد وال يربط هذه املعايري مبا 
لفعل ، يُعد أبعد ما يكون عن املمارسة الفعلية لإلعالميني ، ومن مث  يقوم به اإلعالميون 

بد أن يكون لألكادمييني دورًا يف صياغة يصعب أن يؤثر على عملهم . وليتحقق ذلك ال
املبادئ األخالقية لوسائل اإلعالم ، فاملواثيق جيب أن يسبق إصدارها دراسات علمية 
تمع والتطور  تمع ، وعالقة وسائل اإلعالم  تمعية والثوابت اليت يقوم عليها ا للقيم ا

ايري األخالقية ، وال يعين هذا أن الثقايف للمجتمع ، والذي ميكن أن يؤثر على تشكيل املع
م األجدر يف حتديد  ينفرد األكادمييني بصياغة مواثيق الشرف اإلعالمية على أساس أ
اجلوانب األخالقية لإلعالم ، ألن األكادمييني انفسهم مل خيتربوا هذه األخالقيات يف 

لتايل البد أن ينحصر دور األ كادمييني يف تقدمي املمارسة اإلعالمية على أرض الواقع ، و
النصح واملشوره لإلعالميني عند صياغة مواثيق الشرف املتعلقة مبهنتهم ، سواء مت ذلك يف 
جلسات استماع لبعض املتخصصني يف أخالقيات اإلعالم ، أو من خالل تشكيل جلنة 
هلؤالء األكادمييني ضمن اللجان املختلفة اليت تضم اإلعالميني القائمني على صياغة 

ق الشرف اإلعالمي ،على أن تناقش ما توصلت إليه جلنة األكادمييني من مبادئ ميثا
حاكمة للممارسة اإلعالمية يف جلسة أو جلسات عامة تكون أكثريتها من اإلعالميني 

  املمارسني للمهنة .
لتعاون مع  لذا يقرتح العرض التحليلي بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى 

عالم واإلعالميني ، وأن تكون هناك جهة ملتزمة بتطبيقه وحماسبة األكادميني ىف جمال اإل
الصحفيني الذى خيالفونه، وأن يتم احتواء الصحفيني ىف املواقع االلكرتونية وتدريبهم 
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

هيلهم للقيام بدورهم بعيدا عن عدم املهنية، إضافة إىل تنظيم بيئة العمل اإللكرتوىن  و
تم ع وقيمه،  والقيام بعملية مراجعة شاملة للقوانني بشكل يضمن احلفاظ على ثوابت ا

ت ، وتبىن محالت وطنية إلقرار قانون جديد ينظم العمل  املختلفة املتعلقة بتقييد احلر
تمع كسلطة شعبية رابعة تراقب السلطات  إلعالم الرقمى لضمان القيام بدوره ىف ا

ت لعدم إساءة استغالل هذه الس   .لطةالثالث، مع وجود ضما
وإقامة مرصد لإلعالم اإللكرتوين يعمل على رصد املخالفات اليت ترتكبها املواقع   

م يف  ت الصحفيني ومنتد ا مستقبًال ، والتدخل لدى نقا اإلعالمية املختلفة ملراعا
لتطوير يف ظل التطورات الراهنة يف تكنولوجيا اإلعالم  الدول العربية املختلفة إلقناعها 

إلضافة إىل وكذلك إ نشاء شعبة جديدة للعاملني يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية ، هذا 
ضرورة تفعيل  قوانني تكفل محاية الصحفيني والشهود من التهديدات نتيجة لإلبالغ عن 

  الفساد والنشر .
  يف جمال تعامل مجهور الصحافة الرقمية مع قضا الفساد   
ل ما تقدمه من إمكانيات للجمهور أن تكون جماالً استطاعت الصحافة الرقمية بفض   

م  ومن مث  ساهم ذلك ىف جعلها وسيلة مهمة ىف تكوين وتشكيل  خصبًا إلستقطا
  اجتاهات اجلمهور حنو قضا الفساد.

ضرورة إجياد لغة للحوار بني اجلمهور بوسائل اإلعالم الرقمى  لذا يقرتح العرض التحليلى
التصال ؛ فمن املالحظ أن الصحافة الرقمية أدت إىل تطور سريع يف جمال النشر  والقائم 

الصحفي وخلقت جيًال جديدًا من القراء يسعى وراء أبسط وأسرع وسيلة إلجياد اخلرب 
إلضافة إىل تسارع  ونتيجة لتلك السرعة يف إيقاع احلياة عموماً وىف عملية نقل األخبار ، 

عى وراء اجلديد سواء يف شكل املادة املعلوماتية األحداث نفسها ، أصبح اجلمهور يس
  املقدمة أو املضمون  املقدم .
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 االجتاهات احلديثة يف معاجلة الصحافة الرقمية لقضا الفساد

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

يف جمال تعامل مواقع التواصل االجتماعي ودورها كجزء من منظومة الصحافة الرقمية 
  يف مواجهة قضا الفساد  .

أثبتت الدراسات  أن وسائل التواصل االجتماعى هلا دور ىف مكافحة الفساد على    
م من القيود والقوانني الصارمة الىت تفرضها بعض احلكومات على شبكات اإلنرتنت الرغ

ت وصحافة  .وقد خلقت وسائل التواصل االجتماعى ( صحافة الفيس بوك وتويرت واملدو
املواطن  غريها ) على مدى العقد املاضى فرصاً جديدة لإل سراع بنشر املعلومات من قبل 

م هائل من املعلومات للجمهور ساهم ىف تشكيل الرأى مصادر عديدة مما نتج عنه ك
ن  مواقع التواصل االجتماعى سامهت  ىف احلد من الفساد من  العام ، وميكن القول 
خالل تعزيز املساءلة الشفافية وخلق أجواء مناسبة للحكم الرشيد وأصبحت وسائل 

واطنني على احلوار التواصل االجتماعى بديل لوسائل اإلعالم التقليدية ، وتشجع امل
 . وتبادل املعلومات ونشر األخبار حول الفساد وضرورة حماسبة مرتكبيه

حتسني تنظيم الدعاية ملكافحة الفساد من خالل مواقع  لذا يقرتح العرض التحليلى 
التواصل االجتماعي على اإلنرتنت  وجيب استخدام هذه الوسائل كوسيلة للحصول على 

ق الفساد ،فقد سامهت وسائل التواصل االجتماعى ىف توثيق معلومات أولية حول حقائ
الفساد وحشد الرأى العام اجتاه تلك القضا وممارسة الضغط على  العديد من قضا
اجلهات املسؤوله لفتح التحقيقات وحماسبة الفاسدين ومكاشفة جرائمهم ، ومن مث ميكن 

ن هذه الوسائل لديها القدرة على إحداث تغيري ىف منظومة القيم السائدة على  القول 
أرض الواقع  كى تكون أكثر رفضًا للفساد وال يتوقف دروها على تسليط الضوء على 
السلبيات فقط ؛ إمنا ميتد دورها لنشر اإلجيابيات والرتويج للقيم اإلجيابية املناهضة للفساد 

  والرتكيز على املبادرات واجلهود املثمرة لفضح الفساد .
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ال فوسائل التوا صل االجتماعى أصبحت جزًء من حياتنا اليومية ،فهى تلعب دورًا ىف ا
العام بوصفها إعالمًا بديًال يرتكز على املعلومات والفاعل الرئيسى فيه هو اجلمهور الذى 
ت أثرت على  يضع املعلومة .فعلى سبيل املثال ميكن القول أن صحافة املواطن واملدو

املوضوعات والقضا املختلفة فقد كانت صحافة املواطن  تشكيل واجتاهات اجلمهور حنو
لنسبة للعامل كله ىف حالة االنتفاضات ىف إيران ومصر ولبيا وتونس  ً لألخبار  مصدرًا ثر
ا قدمت أيضاً مورداً قيما لوسائل اإلعالم الىت لديها القدرة على اختيار األخبار الىت  بل أ

  سة .تناسب السياسة التحريرية لكل مؤس
كما جيب إنشاء إدارة ملكافحة الفساد على شبكات التواصل . وتفعيل تشريع قانوىن 
حيكم عملية التداول للمعلومات واألخبار من خالل صفحات التواصل واالجتهاد ىف 

  .  تفعيل آلية للتصدى لألكاذيب واإلشاعات ومواجهة بؤر الفساد
  يف جمال توظيف الصحافة االستقصائية اإللكرتونية يف مواجهه قضا الفساد 

تمع مثلها مثل أى صحافة    تؤدى الصحافة الرقمية اإلستقصائية دورًا مهمًا ىف ا
دف إىل الرقابة والكشف عن القضا واملشكالت ،  وكشفت نتائج  إعالمية أخرى 
ضة وتطور الصحافة االستقصائية ومنها  ت تقف أمام  الدراسات إىل أن هناك حتد

تمع كافة ألمهية هذا النمط من قضا التدريب والتأهيل وضرورة إد راك مؤسسات ا
الصحافة . وأشارت إىل وجود نقص لدى الصحفيني ىف التدريب على عمل الصحافة 
تمع احمللى والصحفيني  االستقصائية ، كما أظهرت وجود تعاون ضعيف بني مؤسسات ا

ال  . العاملني ىف هذا ا
الصحفيني على الصحافة االستقصائية  عقد دورات لتدريب لذا يقرتح العرض التحليلي

تمع برعاية نقابة الصحفيني والعمل على  املتخصصة وسبل كشف قضا الفساد يف ا
إزاله الضغوط اليت يتعرض هلا هؤالء الصحفيني سواء كانت مهنية أو اجتماعية ، والتمكن 

شبكات املتاحة يف عرض احملتوى وربطه ب التكنولوجيةمن استخدام كافة الوسائل 
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ملوضوع بسهولة ويسر .  املعلومات حىت يتمكن القارئ من الوصول إىل  الروابط اخلاصة 
فالصحافة االستقصائية تعتمد على تطبيق التقنيات احلديثة واملتطورة ىف إجراء البحث 
ت الىت يتم احلصول عليها من املصادر املختلفة ،و دراسة   والتقصى عن املعلومات والبيا

عامل مع أنواع الصحافة الرقمية اجلديدة مثل صحافة احملمول فالتطور كيفية الت
التكنولوجى الذى نشهده فرض علينا اسرتاتيجية رقمية جديدة تركز على استخدام أجهزة 

 (Mojo)احملمول ىف التحرير والتصوير والنشر وبث التقارير اإلخبارية جبودة عالية 
وهى منصة  Visual inventigative scenarioواستخدام أدوات التحرى 

ت مصممة ملساعدة الصحفيني احملققيني ىف رسم خرائط لشبكات اجلرمية  تصويرية للبيا
ت املعقدة إىل لغة  م على فهم وشرح الفساد واملخالفات وترمجة الروا دف ملساعد

ت   Tabulaبصرية بسيطة ومفهومة للجمهور . كذلك استخدام برامج  لتحويل البيا
بطريقة سهلة تعتمد على نسخ  CSV,PDF  ,EXCELقدمة ىف شكل ملفات امل

ستخدام واجهة بسيطة وسهلة االستخدام والفهم وخاصة  ت من امللفات  ولصق البيا
  ىف تقدمي التقارير االستقصائية .

لفساد من         ن القضا واملوضوعات اخلاصة  وىف النهاية ميكن القول 
املوضوعات الشائكة الىت قد تؤدي إىل قلب نظام احلكم وتغري سياسات ؛ لذا جيب 
طرحها بكل صدق وموضوعية والتكتفى املعاجلة بعرض املشكلة فقط بل جيب على 

التصال عرض احللول وسبل الوقاية من  رة الفنت وحدوث بلبلة للرأى العام القائم  آ
خاصة بعد تنوع وتطور وسائل االتصال املختلفة ومافرضته البيئة الرقمية والواقع 
االفرتاضى ، ومن هنا يظهر دور الصحافة الرقمية ىف ضرورة توفري كافة احتياجات 

ط اجلمهور من معلومات وآراء حول هذه القضا من خالل استخدامها لكافة الوسائ
  اإللكرتونية املتاحة حىت تستطيع تكوين رأى عام واعى ومستنري .

لشئ    فالواقع االفرتاضى يعترب طفرة ىف الصناعة اإلعالمية وتوظيفه مل يكن يومًا 
اهلني وال السهل فهو حيتاج لذوى املوهبة من الصحفيني واملصورين ومصممني الربجمة 

ملة األبعاد ومبتكرة ُمتكن اجلمهور من والرتميز من أجل إنتاج قصص تفاعلية متكا
تمع.   املشاركة واحلوار واملبادرة ىف توفري احللول للمشكالت الىت تواجه ا
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ــــع ــــ ــــ   املراجــــــــــــــــ
  قائمة املراجع العربية   ) أ(

مود على إبراهيم ، دمحم معوض و املتويل ، آمال سعد و عبد هللا ، حنان عبد احلليم رزق و خري هللا ، حم -1
ثريها على املشاركة 2012هشام .( تمع املصري و ). معاجلة الصحافة اإللكرتونية لقضا الفساد يف ا

 السياسية للشباب اجلامعي : دراسة حتليلية وميدانية ،اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية .
: 2011يناير  25الفساد بعد ثورة ) . اجتاهات الرأي العام حنو قضا 2012أبو العال ، دمحم على . ( -2

لة املصرية لبحوث الرأي العام ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة .   دراسة ميدانية ، ا
) . دور اإلعالم اجلديد يف حماربة الفساد : دراسة ميدانية  2018األمحري, علي عبدالرمحن دمحم ال عبده .( -3

يف العربية للعلوم األمنية، ، رسالة ماجستري ، قسم االعالم ، كلية العلوم  ، متاح عرب االجتماعية ،جامعة 
 https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/66278، الرابط التايل 

) . املواقع اإلخبارية اإللكرتونية ودورها يف مكافحة الفساد : جتربة 2019اجلزاف ، أنور عبد الوهاب .( -4
 ، أبريل .482، العدد 41، مركز دراسات الوحدة العربية ، جملد دولة الكويت ، املستقبل العريب 

) . اعتماد الصحفيني الكويتيني على توتري كمصدر للمعلومات 2017الشمرى، أمحد محود مفضي .( -5
 حول قضا الفساد : دراسة ميدانية ،رسالة ماجستري ،كلية اإلعالم ، جامعة الريموك ، األردن .

دور وسائل االعالم يف مكافحة الفساد  ) .2016رشيد ،ابتهال جاسم . (الشمرى ، حامت  بديوي و  -6
ملؤمتر الوطين للعلوم واآلداب ، العراق  بل للدراسات اإلنسانية ،إصدار خاص  العراق أمنوذجًا ،جملة مركز 

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=121551، على الرابط 4، عدد 
ثري توظيف الصحف اإللكرتونية املصرية لشبكات التواصل االجتماعي  2015الشهاوى ، مساح .( -7  . (

دة أعداد مستخدميها على احملتوى املقدم عرب هذه الشبكات ، حبث مقدم يف املؤمتر العلمي  كوسيلة لز
ملمارسة ، الدويل احلادي والعشرين بعنوان : اإلعالم وبناء الدولة : الضوابط املهنية والتشريعية وأخالقيات ا

 جامعة القاهرة ، كلية اإلعالم .
 الصحافة اإلصالحية ، دور وسائل اإلعالم يف مكافحة الفساد ، اجلامعة اللبنانية ، كلية اإلعالم والتوثيق ، -8

   http://www.maharatfoundation.org/media/1237. متاح عرب الرابط التايل 
ى دمحم إبراهيم .( -9 ثري الفساد السياسي على استقرار النظام السياسي املصري 2016الدسوقى ،   . (

لد 2011، 1990(  . 5) ، مركز االستقالل الدراسات االسرتاتيجية واالستشارات ، ا
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لصحافة ) . دور 2015الدلو ، نور أنور عاشور .( -10 التحقيق الصحفي يف معاجلة قضا الفساد 
 الفلسطينية : دراسة حتليلية وميدانية مقارنة ، رسالة ماجستري ، قسم الصحافة ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة .

) . أطر تغطية املواقع اإللكرتونية األردنية لقضا الفساد : دراسة حتليلية 2017الزعىب ، روان مبارك . ( -11
 . رسالة كلية اإلعالم ، جامعة الريموك مقارنة ،

ايل ، عبد هللا حممود . ( -12 ) . اجتاهات الصحفيني األردنيني حنو قضا الفساد اإلداري ، رسالة 2012ا
 ماجستري ، كلية اإلعالم ، جامعة الشرق األوسط ،

549.pdf-w.mobt3ath.com/uplode/book/bookhttps://ww  
) . دوافع تعرض الشباب اجلامعي للتحقيقات 2012الطنبارى ، فاتن عبد الرمحن و حامد ، إيناس .(  -13

م حنو قضا الفساد ،دراسات الطفولة ، كلية  جتاها االستقصائية يف الصحف اإللكرتونية وعالقتها 
رابط التايل  ، متاح عرب ال 61، العدد  16الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس ، جملد 

https://search.mandumah.com/Record/666240  
) . وسائل االتصال اجلماهريي وتشكيل الوعى االجتماعي بقضا الفساد : 2016الكتامى ، أمحد .( -14

حتليل سسيولوجى ، جملة حبوث الشرق األوسط ، مركز حبوث الشرق  –دراسة لعينة من النخبة املثقفة 
  . 39، العدد  األوسط ، جامعة عني مشس

ط التايل 2019اللبان ،شريف درويش .( -15 ) . مداخل مبتكره لتطوير احملتوى الصحفي ، متاح عرب الر
albawabhnews.com.https://www  

لنزاهة ) . دور وسائل التواصل االجتماعي يف مكافحة الفساد ،مرصد سياسة ا2018بدر ، أية . ( -16
 https://www.researchgate.net/publication/33والشفافية  ، متاح عرب الرابط التايل

3562057_ 
دية ومستقبل غرف األخبار الرقمية : 2017بوطغان، حياه و بن كاشر ، نور اهلدى. ( -17 ) . الصحافة الر

وم اإلنسانية واالجتماعية ، دراسة استشراقيه ، قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم املكتبات ، كلية العل
-http://dspace.univ اجلزائر ، متاح على الرابط

guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3417 
). معاجلة وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة لقضا الفساد يف مصر : دراسة 2013حبيب ، دمحم رضا .( -18

التصال ، رسالة    دكتوراه ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة .للمضمون واجلمهور والقائم 
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التصال يف الوسائل التقليدية واجلديدة 2013حبيب ، دمحم رضا .( -19 ) . العوامل املؤثرة على تغطية القائم 
لقضا الفساد يف مصر ، دراسة ميدانية ،متاح على الرابط  

tps://platform.almanhal.com/Files/2/62781ht  
ملعلومات 2014حسانني ، أسامة دمحم عبد الرمحن .( -20 ) . دور الفيس بوك يف إمداد الشباب اجلامعي 

حول قضا الفساد املصري ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، معهد الدراسات العليا لألمومة والطفولة ، 
  جامعة عني مشس .

) . دور الصحافة االستقصائية يف كشف قضا الفساد من وجهه نظر 2019د . (محام ، روان عما -21
 الصحفيني األردنيني ، رسالة ماجستري ، كلية اإلعالم ، جامعة الشرق األوسط ، األردن  .

) . أثر وسائل اإلعالم يف تشكيل اجتاهات اجلمهور املصري حنو قضا الفساد : 2012يوسف ، حنان .( -22
 مدخل دوامه الصمت ، جملة البحوث اإلعالمية ، جامعة األزهر ، العدد السابع والثالثون . دراسة يف إطار

لة 2017محزه ، جميد كامل .( -23 ) . اإلعالم الرقمي اإللكرتوين لإلرهاب وسبل املواجهة إعالميًا ، ا
 . 36-35السياسية والدولية ، العراق ، اجلامعة املستنصرية ، العدد 

تمع املصري 2013رشدي . (خري هللا ،هشام  -24 ) . معاجلة الصحافة اإللكرتونية لقضا الفساد يف ا
ثريها على املشاركة السياسية للشباب اجلامعي : دراسة حتليلية وميدانية ، كلية الرتبية النوعية ، قسم  و

 اإلعالم الرتبوي ، جامعة املنوفية .
ل اإلعالمي لقضا الفساد اإلداري عرب مواقع ) . مصداقية التناو 2018خري هللا ، هشام رشدي . ( -25

لة املصرية لبحوث  الصحف اإللكرتونية وعالقته بتشكيل اجتاه اجلمهور املصري حنو أداء احلكومة  ، ا
  جامعة القاهرة ، عدد أبريل / يونيه . –كلية اإلعالم   –اإلعالم 

ت ، كلية احلقوق  ) . اإلعالم كآلية ملكافحة الفساد ،2016صويل ، ابتسام . (   -26 جملة احلقوق واحلر
-http://revues.univوالعلوم السياسة ، جامعة بسكرة ، اجلزائر ، العدد الثاين ، على الرابط 
biskra.dz/index.php/dlsc/article/view/3165/2840 . 

). الصحافة االستقصائية وصناعة القرار السياسي: دراسة يف 2014عبد الباقي، عيسى.( -27
 ، ، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة .1الرقايب لوسائل اإلعالم، ط املدخل

) . معاجلة الفساد اإلداري يف ضوء نظرية األطر اخلربية ، جملة  2017عبد الغفور ، عقيل هايس . ( -28
، على الرابط 36الباحث اإلعالمي ،العراق  ، العدد 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web& 
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ثريها على مستوى اهلنية لدى القائم 2018عبد اهلادى ، مىن جابر .( -29 ) . مزارع احملتوى الصحفية و
لصحف املصرية ،عدد خاص ألعمال املؤمتر العلمي الرابع والعشرين : حنو جتسري الفجوة بني  التصال 
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