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تتمتــع مجهوريــة مصــر العربيــة ابلكثــر مــن املــوارد الطبيعيــة والزراعيــة 
والصناعيــة، فنجــد أرضهــا غنيــة ابلبــرول والغــاز الطبيعــي واملعــادن 
الطبيعيــة والــي يتــم تصديرهــا إيل كثــر مــن بلــدان العــامل، فضــًا عــن تنــوع 
ننســى ذلــك  املســتوردون، وال  يتهافــت عليهــا  الــي  الزراعيــة  حماصيلهــا 
املوقــع اجلغــرايف الفريــد ملصــر، الــذي جيعلهــا مــن أكثــر بلــدان العــامل نشــاطًا 
يف احلركــة املاحيــة واجلويــة وجــذاًب للســياحة، وهــو مــا يؤكــد أن 
هنــاك عوائــد ماليــة طائلــة تدرهــا تلــك املــوارد. وكان يتعــن معــه 
واحلــال كذلــك أن يرتفــع الدخــل القومــي للبــاد ومســتوى معيشــة 
ــا جنــد احلــال معكوًســا، األمــر الــذي وإن دل،  الفــرد هبــا، إال أنن
فإمنــا يــدل علــى وجــود إســاءة يف اســتغال تلــك املــوارد، وقــد 
يكــون نتيجــة إمهــال أو تعمــد كليهمــا، ممــا يؤكــد وجــود فســاد.

دور الصحف المطبوعة في تنمية الوعي بقضايا 
الفساد في المجتمع المصري 

عالم املدرس بقمس علوم التصال والإ

س  ن �ش داب جامعة ع�ي
آ
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مقدمة:

دراسة ميدانية علي عينة من الجمهور العام بمحافظة القاهرة 
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ولألســف فإن ظاهرة الفســاد ليســت جديدة ولكن تضخمت، تشــكلت بصورة أكثر 
عمًقــا ومشــواًل منــذ بدايــة تطبيــق سياســة »االنفتــاح االقتصــادي« يف مصــر عــام 1974، 
وإن أخذت طابعها املؤسسي Institutional منذ هناية عام 1981، حيث جتمع 
رجــال املــال واألعمــال حــول الســلطة وتدخلــوا يف قراراهتــا. وتشــر تقاريــر حمليــة ودوليــة إىل 
انتشــار الفســاد يف عــدة هيئــات ومصــاحل حكوميــة، ويــدل الرتتيــب املتأخــر ملصــر علــى 
مدى الفســاد الذي ُتصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة؛ حيــث ارتفــع إىل الرتتيــب 125 
عــام 2010.)1( . إال أن دســتور 2014 ألــزم الدولــة مبكافحــة الفســاد مــن خــال 
اهليئــات واألجهــزة الرقابيــة املختصــة ابلتنســيق فيمــا بينهــا وانطاقــاً مــن حقيقــة مفادهــا أن 
الفساد هو العقبة الرئيسية اليت تعوق اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية الشاملة. ويف هذا 
الشــأن مت أتســيس اللجنة الوطنية التنســيقية ملكافحة الفســاد واليت أصدرت االســرتاتيجية 
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد عــام 2014 لتشــمل الفــرتة مــن 2014 وحــى 2018، ممــا 
كان لــه نتائجــه اإلجيابيــة فقــد أظهــر تقريــر منظمــة الشــفافية العامليــة حتســن ترتيــب مصــر 
يف مؤشــر مــدركات الفســاد لعــام 2018 بنحــو 12 مركــزًا، لتحتــل الرتتيــب الـــ 105 

مقابــل الرتتيــب الـــ 117 يف عــام 2017)2(. 
 كمــا أصــدرت اللجنــة االســرتاتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد عــام 2019 لتشــمل 
الفرتة من 2019 وحى 2022 واليت جعلت من مشاركة املواطن يف مكافحة الفساد 
واجــب وطــي. وقــد أوضحــت االســرتاتيجية أن وســائل اإلعــام ومنهــا الوســائل املطبوعــة 
أحــد أهــم أجهــزة الرقابــة علــى القطــاع العــام واخلــاص ابلدولــة يف حماولــة للقضــاء أو التقليــل 
مــن الفســاد، وقــد بــدأت ابلفعــل وســائل اإلعــام املختلفــة املقــروءة واملرئيــة يف فتــح ملفــات 
الــوزراء واملســئولني الذيــن أقيلــوا ســلًفا)3( ممــا ســاعد يف الســعي حنــو التغيــر واإلصــاح 
الواعــي، والصحافــة املصريــة علــى اختــاف أيديولوجياهتــا تُعــد أحــد أهــم وســائل اإلعــام 

املباشــر يف تعبئــة اجلهــود الوطنيــة ملقاومــة الفســاد وقادتــه)4( . 
وابلنظــر للدراســات والبحــوث الســابقة الــيت اهتمــت مبعاجلــة وســائل اإلعــام املصريــة 
لقضــااي الفســاد جنــد أن مجيعهــا اجتهــت إىل حتليــل مضمــون طــرق تلــك الوســائل بعيــُدا 
عــن دراســة اجلمهــور، والقليــل منهــا تنــاول اجلمهــور ولكــن فئــات حمــددة بعينهــا متثلــت يف 
الشــباب والصفــوة ابجملتمــع، يف حــني مل هتتــم دراســة واحــدة بدراســة وعــي اجلمهــور العــام 
مــع أن الفســاد ظاهــرة عامــة هتــم اجلمهــور العــام بصــورة أكــر مــن تلــك الفئــات احملــدودة، 
كما أن الفســاد ظاهرة مســتمرة حتتاج دائًما للدراســة واملتابعة والرقابة خاصة فيما يتعلق 

بــدور وســائل اإلعــام يف تنميــة الوعــي هبــا وبضــرورة مكافحتهــا. 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
586 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

مشكلة البحث:
لــذا تتضــح مشــكلة الدراســة يف التعــرف علــى دور الصحــف املصريــة املطبوعــة يف إمــداد 
اجلمهــور العــام ابملعلومــات الكافيــة لتنميــة وعيــه أبهــم قضــااي الفســاد ابجملتمــع املصــري 
خاصــة يف ظــل التحــدايت الــيت تواجههــا وســائل اإلعــام التقليديــة وحتديــًدا الصحــف 
املطبوعة نظرًا النتشار وسائل التواصل االجتماعي.  وذلك من خال توظيف واختبار 
فــروض نظريــة االعتمــاد، ابلتطبيــق علــى عينــة عمديــة متاحــة مــن قُــراء الصحــف املصريــة 

املطبوعــة مبحافظــة القاهــرة  يف الفــرتة مــن ينايــر إىل يونيــة 2018.  

أمهية الدراسة:
 تتمثل أمهية الدراسة احلالية يف جمموعة من النقاط كما يلي:- 

تكشــفت العديــد مــن ملفــات الفســاد مــع ثــورة 25ينايــر والفــرتة الــيت تليهــا، ممــا تطلــب 	 
معــه اهتمــام أكــر مــن قبــل وســائل اإلعــام لتوعيــة فئــات اجملتمــع هبــذا الفســاد واملشــاركة 

يف القضــاء عليــه. 
الصحــف املطبوعــة مــن أقــدم الوســائل الــى ميكــن أن ُتســتخدم يف نقــل املعلومــات 	 

واآلراء؛ حيــث يتطلــب التعــرض هلــا وقراءهتــا العديــد مــن املهــارات، األمــر الــذي يُرســخ 
تلــك املعلومــات الــيت تنتقــل للفــرد مــن خاهلــا.

ظهــور العديــد مــن وســائل االتصــال اإللكرتونيــة ومنهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي 	 
الــيت أثــرت علــى نســب التعــرض لــكل وســائل االتصــال بــا اســتثناء ومنهــا الصحــف 
املطبوعــة، ممــا يتطلــب معــه ضــرورة التعــرف علــى حجــم دور الصحــف وخاصــة املطبوعــة 

يف توعيــة األفــراد أبهــم قضــااي اجملتمــع مــن حوهلــم.
حــرص اهتمــام الدولــة علــى توجيــه املزيــد مــن االهتمــام حملاربــة الفســاد يف اجملتمــع 	 

يُتضــح ذلــك مــن خــال إصــدار االســرتاتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد عــام2014 
عــام2019. الــيت عقدهتــا مصــر  الدوليــة  وعــام2019 واملؤمتــرات 

انصــراف الدراســات والبحــوث الســابقة الــيت تناولــت قضــااي الفســاد بعيــًدا عــن دراســة 	 
اجلمهــور إىل دراســة املضمــون والقائــم ابالتصــال. 

أهداف الدراسة:
التعــرف علــى مــدى مســامهة قــراءة الصحــف املطبوعــة يف تنميــة وعــي اجلمهــور العــام . 1

بقضــااي الفســاد يف اجملتمــع املصــري. 
التعــرف علــى أهــم قضــااي الفســاد ابجملتمــع املصــري مــن وجهــة نظــر قــراء الصحــف . 2
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مــن اجلمهــور العــام.
رصد أسباب اعتماد اجلمهور العام علي قراءة موضوعات قضااي الفساد ابلصحف . 3

املطبوعة. 
التعــرف علــى الســلبيات الــيت تدفــع القــراء بعيــًدا عــن متابعــة قضــااي الفســاد مــن خــال . 4

الصحــف املطبوعة. 
التمييــز بــني دور الصحــف املصريــة )قوميــة – حزبيــة – مســتقلة( يف تنميــة وعــي . 5

اجلمهــور العــام بقضــااي الفســاد يف اجملتمــع. 
التعــرف علــى تفضيــات مجهــور قــراء الصحــف املطبوعــة واالعتمــاد عليهــا يف متابعــة . 6

أهــم قضــااي الفســاد. 
التعــرف علــى طــرق تفعيــل دور الصحــف املطبوعــة يف القيــام بدورهــا يف نشــر الوعــي . 7

بقضــااي الفســاد يف اجملتمــع املصــري وطــرق مكافحتــه. 

فروض الدراسة:
أفــراد عينــة  فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف معــدل اعتمــاد  الفــرض األول : توجــد 
الدراســة علــى قــراءة الصحــف املطبوعــة للتعــرف علــى قضــااي الفســاد وفًقــا للمتغــرات 

الدميوغرافيــة. 
الفــرض الثــاين : توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف معــدل مســامهة قــراءة الصحــف 
املطبوعــة يف تنميــة وعــي أفــراد عينــة الدراســة بقضــااي فســاد ابجملتمــع وفًقــا للمتغــرات 

الدميوغرافيــة. 
الفــرض الثالــث : توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف معــدل نتائــج مقيــاس الوعــي 
مبعــى الفســاد وأنواعــه واضــراره علــى اجملتمــع بــني أفــراد عينــة الدراســة وفًقــا للمتغــرات 

الدميوغرافيــة.

تساؤالت الدراسة:
ما  تفضيات القراء من الصحف املصرية املطبوعة )قومية – حزبية –خاصة(؟. 1
ما مدى اعتماد القراء على الصحف املصرية املطبوعة ملتابعة قضااي الفساد؟. 2
ما أسباب اعتماد القراء على الصحف املصرية املطبوعة ملتابعة قضااي الفساد؟. 3
مــا أســباب ابتعــاد القــراء عــن متابعــة قضــااي الفســاد مــن خــال الصحــف املصريــة . 4

املطبوعــة؟ 
ما القوالب الصحفية اليت يفضل القراء متابعة قضااي الفساد من خاهلا؟ . 5
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مــا قضــااي الفســاد الــيت يعتمــد القــراء يف اســتقاء معلوماهتــم عنهــا مــن خــال الصحــف . 6
املطبوعة؟ 

ما مدى وعي القراء عينة الدراسة ملعي الفساد؟ . 7
ما مدى وعي القراء عينة الدراسة أبسباب وجود فساد ابجملتمع؟ . 8
ما مدى وعي القراء عينة الدراسة بطرق مكافحة الفساد ابجملتمع؟ . 9

مــا مــدى وعــي القــراء عينــة الدراســة امليدانيــة ببعــض قضــااي الفســاد الــيت أُثــرت يف . 10
وســائل اإلعــام ابجملتمــع املصــري علــى فــرتات زمنيــة خمتلفــة؟

أهدافهــا  حتقيــق  إطــار  احلاليــة يف  الدراســة  تســعى  الدراســة:  املســتخدمة يف  النظريــة 
علــى وســائل  االعتمــاد  نظريــة  علــى  أهــم فروضهــا  تســاؤالهتا واختبــار  علــى  واإلجابــة 

يلــي: وذلــك كمــا  اإلعــام، 
نظرية االعتماد:

 الفكــرة األساســية لنظريــة االعتمــاد أن قــدرة وســائل االتصــال علــى حتقيــق قــدر أكــر 
من التأثر املعريف والعاطفي والســلوكي، ســوف تزداد عندما تقوم هذه الوســائل بوظائف 
نقل املعلومات بشــكل متميز مكثف، وهذا االحتمال ســوف تزيد قوته يف حالة تواجد 
عــدم اســتقرار بنائــي يف اجملتمــع بســبب الصــراع والتغيــر، وبذلــك متثــل وســائل اإلعــام 
مصــادر رئيســية يعتمــد عليهــا أفــراد اجلمهــور يف اســتقاء املعلومــات عــن األحــداث اجلاريــة 

وفهــم الواقــع االجتماعــي مــن حوهلــم)5(. 
وقــد تطــور منــوذج االعتمــاد يف صــور متعــددة منــذ ظهــوره أول مرة فقــد قــدم ميلفــن 
1976، حيــث عــرض  عــام  منــوذج االعتمــاد األول  بــول روكيتــش  ديفلــر  وســاندرا 
النمــوذج العاقــة  بــني العناصــر الثــاث ملكــوانت النظريــة )اإلعــام ـ اجملتمــع ـ اجلمهــور( 
بشــكل متداخــل)6(. مث جــاء النمــوذج املتكامــل لنظريــة االعتمــاد عــام 1982 ليوضــح  
التداخــل الكبــر بــني العناصــر الرئيســية للعمليــة االتصاليــة  ويقــدم جمموعــة معقــدة مــن 
املتغــرات الــيت تــؤدي إىل أتثــر وســائل اإلعــام الــيت تظهــر نتيجــة االعتمــاد املتبــادل بــني 

وســائل اجلمهــور والنظــم االجتماعيــة األخــرى. 
وجاء النموذج اإلدراكي لنظرية االعتماد )1989(: ويبدأ هذا النموذج بفرد يتفحص 
وســائل اإلعــام بدقــة، ليقــرر بفعاليــة مــا يرغــب يف االســتماع إليــه، أو مشــاهدته، أو 

قراءتــه)7(. وهــو النمــوذج الــذي تعتمــد عليــه الدراســة احلاليــة لتفســر نتائجهــا .
الفروض الرئيسية لنظرية االعتماد على وسائل اإلعام:

يتمثــل الفــرض الرئيســي لنظريــة االعتمــاد يف قيــام الفــرد ابالعتمــاد علــى وســائل اإلعــام 
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إلشــباع احتياجاتــه مــن خــال اســتخدام تلــك الوســيلة، وكلمــا لعبــت الوســيلة دورًا هاًمــا 
يف حيــاة األشــخاص زاد أتثرهــا وأصبــح دورهــا أكثــر أمهيــة ومركزيــة وبذلــك تنشــأ العاقــة 
بــني شــدة االعتمــاد ودرجــة أتثــر الوســيلة لــدي األشــخاص، وكلمــا ازدادت اجملتمعــات 

تعقيــًدا ازداد اعتمــاد األفــراد علــى وســائل اإلعــام. 
اآلاثر املرتبة على اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعام:

تشــمل:  التأثــرات  مــن  اإلعــام جمموعــة  وســائل  علــى  اجلمهــور  اعتمــاد  عــن  ينتــج 
)8( الســلوكية.  التأثــرات  العاطفيــة،  التأثــرات  املعرفيــة،  التأثــرات 

وهتتــم الدراســة احلاليــة بدراســة العاقــة بــن حجــم اعتمــاد األفــراد علــى إحــدي 
وســائل اإلعــام متمثلــة يف الصحــف املطبوعــة، وقيــاس شــدة هــذا االعتمــاد وعاقتــه 
ابلتأثــرات املعرفيــة لألفــراد حــول قضــااي الفســاد وأســباهبا وطــرق عاجهــا دون 

التطــرق للتأثــرات الوجدانيــة أو الســلوكية. 

اإلطار املعريف للدراسة:
مفهوم الفساد:

ليــس للفســاد تعريــف متفــق عليــه بــني الباحثــني يف هــذا اجملــال، وهــذا يعــود إىل الطبيعــة 
املعقــدة للظاهــرة والــزوااي املختلفــة الــيت ميكــن أن ينظــر مــن خاهلــا إىل هــذه الظاهــرة، 
الضــرر  وإحلــاق  واالضطــراب  والعطــب  التلــف   « العربيــة  اللغــة  يف  ابلفســاد  ويقصــد 
ابآلخريــن«.  ويعــى يف اللغــة اإلجنليزيــة » تدهــور التكامــل والفضيلــة ومبــادئ األخــاق 
». وميكــن تعريفــة بشــكل أبنــه »األفعــال الــيت يقــدم علــى ممارســتها شــخص أو جمموعــة 
مــن األشــخاص بــدون وجــه حــق للحصــول علــى منافــع ومــزااي بطــرق ووســائل خمالفــة ملــا 

نصــت عليــه القوانــني والتشــريعات الوطنيــة »)9(. 
يف حني ينظر علم االجتماع إىل الفســاد على أنه )عاقة اجتماعية( تتمثل يف انتهاك 
قواعــد الســلوك االجتماعــي يف مــا يتعلــق ابملصلحــة العامــة)10(. أمــا أصحــاب القانــون 
واالجتــاه القانــوين فيعــدون الفســاد احنرافُــا عــن االلتــزام ابلقواعــد القانونيــة، وهنــاك إمجــاع 
علــى أن للفســاد أثــرًا مدمــرًا علــى القانــون وعلــى القضــاء عندمــا يطالــه ويشــمله مبؤثراتــه، 
وفقــدان الســلطات القيمــة يــؤدي إىل إضعــاف فاعليــة عمليــات األجهــزة احلكوميــة)11(.

والفســاد موجــود يف كافــة القطاعــات احلكوميــة منهــا واخلاصــة، فهــو موجــود يف أي 
تنظيــم يكــون للشــخص فيــه قــوة مســيطرة، أو قــوة احتــكار لســلعة أو خدمــة، أو صاحــب 
قــرار وتكــون هنــاك حريــة يف حتديــد األفــراد الذيــن يســتلمون الســلعة أو اخلدمــة أو متريــر 

القــرار لفئــة دون أخــرى)12(.  
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أنواع الفساد:
اختيــار  للتفرقــة، حيــث مت  تخــذ 

ُ
امل املعيــار  أنــواع خمتلفــة وختتلــف ابختــاف  للفســاد 

معياريــن، األول حجــم املتحصــات مــن جرميــة الفســاد والدرجــة الوظيفيــة ملــن يقــوم هبــا، 
واملعيــار الثــاين هــو طبيعــة القطــاع الــذي حيــدث فيــه)13(. 

أواًل: الفساد من حيث احلجم: 
الفســاد الصغــر (Minor Corruption) وهــو الفســاد الــذي مُيــارس مــن . 1

فــرد واحــد دون تنســيق مــع اآلخريــن؛ لــذا نــراه ينتشــر بــني صغــار املوظفــني ويتجلــى يف 
احلصــول علــى رشــاوى مــن اآلخريــن أو االختــاس.

الفســاد الكبر (Gross Corruption)  يقوم به كبار املســئولني لتحقيق . 2
الدولــة  لتكليفــه  الفســاد  أنــواع  أخطــر  مــن  ويعــد  اجتماعيــة كبــرة،  أو  ماديــة  مصــاحل 
مبالــغ ضخمــة، ويكــون منظًمــا وذا عائــدات ضخمــة، مثــل صفقــات الســاح وإرســاء 
العطــاءات علــى بعــض الشــركات دون غرهــا مقابــل الرشــوة، وبيــع الشــركات العامــة يف 

إطــار اخلصخصــة مببالــغ غــر واقعيــة)14(. 

اثنياً: الفساد من حيث جماله:
 الفســاد السياســي: ويتعلــق مبجمــل االحنرافــات املاليــة وخمالفــات القواعــد واألحــكام 1. 

الــيت تنظــم عمــل النســق السياســي )املؤسســات السياســية( يف الدولــة، وتتمثــل مظاهــر 
الفســاد السياســي يف: احلكــم الشــمويل الفاســد، وفقــدان الدميقراطيــة، وفقــدان املشــاركة، 

وفســاد احلــكام، وســيطرة نظــام حكــم الدولــة علــي االقتصــاد وتفشــي احملســوبية)15(. 
 الفســاد املــايل: ويتمثــل يف جممــل االحنرافــات املاليــة، وخمالفــة القواعــد واألحــكام 2. 

املاليــة الــيت تنظــم ســر العمــل اإلداري واملــايل يف الدولــة ومؤسســاهتا، وخمالفــة التعليمــات 
اخلاصــة أبجهــزة الرقابــة املاليــة كاجلهــاز املركــزي للمحاســبات ، وميكــن ماحظــة مظاهــر 
األراضــي،  وختصيــص  الضريــي،  والتهــرب  واالختــاس،  الرشــاوى،  يف:  املــايل  الفســاد 

واحملــاابة واحملســوبية يف التعيينــات الوظيفيــة)16(. 
أو 3.  والوظيفيــة  اإلداريــة  واالحنرافــات  الفســاد  مبظاهــر  ويتعلــق  اإلداري:  الفســاد   

التنظيميــة، وتلــك املخالفــات الــيت تصــدر عــن املوظــف العــام أثنــاء أتديتــه ملهــام وظيفتــه، 
وتتمثــل مظاهــر الفســاد اإلداري يف: عــدم احــرتام أوقــات ومواعيــد العمــل يف احلضــور 
واالنصــراف، أو متضيــة الوقــت يف قــراءة الصحــف واســتقبال الــزوار، واالمتنــاع عــن أداء 
العمــل أو الرتاخــي والتكاســل، وعــدم حتمــل املســؤولية، وإفشــاء أســرار الوظيفــة واخلــروج 
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عــن العمــل اجلماعــي)17(. 
 الفســاد األخاقــي: واملتمثــل يف جممــل االحنرافــات األخاقيــة والســلوكية املتعلقــة 4. 

بســلوك املوظــف الشــخصي وتصرفاتــه، كالقيــام أبعمــال خملــة ابحليــاء يف أماكــن العمــل، 
أو أن جيمع بني الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن إدارته، أو أن يستغل السلطة 
لتحقيــق مــآرب شــخصية لــه علــي حســاب املصلحــة العامــة، أو أن ميــارس احملســوبية 
اعتبــارات  إيل  النظــر  دون  الشــخصية(  )احملــاابة  يســمي  الــذي  االجتماعــي  بشــكلها 

الكفــاءة واجلــدارة)18(. 
أســباب الفســاد: وميكــن إرجــاء انتشــار الفســاد يف مصــر حتديــًدا لثاثــة عوامــل تتمثــل 

يف اآليت:-
أواًل: إصــدار القوانــني والقــرارات دون دراســة كافيــة، ممــا يرتتــب عليــه عــدم تناســبها 	 

مــع ظــروف اجملتمــع. 
اثنًيا: ضعف الرقابة على إصدار هذه القوانني والقرارات. 	 
اثلثًا: التزام احلكومة ابلسرية التامة يف مجيع اجملاالت دون مرر، مما يتيح للمفسدين 	 

اجلهــات  داخــل  الســرية خاصــة  مظلــة  حتــت  الفاســدة  أعماهلــم  ملمارســة  واســًعا  جمــااًل 
واملؤسســات احلكوميــة)19(. 

اإلطار املنهجي للدراسة:
(1( نوع الدراسة:

 تنتمــي الدراســة احلاليــة إىل الدراســات الوصفيــة؛ حيــث تســعى إىل دراســة وحتليــل 
اعتمــاد األفــراد ابجملتمــع املصــري علــى قــراءة الصحــف املطبوعــة الكتســاب معلوماهتــم 
حــول قضــااي الفســاد ابجملتمــع، والبحــث يف وعيهــم أبســباب وأضــرار الفســاد يف اجملتمــع، 
وطــرق مكافحتــه، وكيفيــة تفعيــل دور الصحافــة ملمارســة دورهــا الرقــايب ابجملتمــع مــن وجهــة 

نظرهــم. 
(2( منهج الدراسة: 

تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق أهدافها اعتماًدا على املناهج البحثية التالية:
منهــج املســح )ابلعينــة( ؛ إذ يســاعد هــذا املنهــج الدراســة يف مجــع أكــر قــدر مــن . 1

املعلومــات والبيــاانت حــول دور الصحــف املطبوعــة يف تنميــة وعــي القــراء بقضــااي الفســاد 
ابجملتمــع املصــري.

أســلوب املقارنــة املنهجيــة: وذلــك مــن أجــل إصــدار األحــكام حــول اخلصائــص أو . 2
الســمات بــني الصحــف املصريــة املطبوعــة، وذلــك مــن خــال:
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املقارنــة بــني معــدل قــراءة عينــة الدراســة للصحــف املصريــة املطبوعة)قوميــة- حزبيــة- 	 
مســتقلة(.

املقارنــة بــني تفضيــات القــراء لــدى عينــة الدراســة للصحــف املصريــة املطبوعة)قوميــة- 	 
حزبية- مســتقلة(.

املقارنــة بــني معــدل اعتمــاد القــراء عينــة الدراســة علــى قــراءة للصحــف املصريــة املطبوعــة 	 
)قومية- حزبية- مســتقلة( يف تنمية وعيهم بقضااي الفســاد ابجملتمع.

(3( أدوات مجع البياانت: 
يف إطار األهداف احملددة سلًفا سيتم مجع البياانت من  خال كل من: 

املفتوحــة(، 	  نصــف  )املغلقــة–  األســئلة  مــن  جمموعــة  تتضمــن  االســتبيان:  اســتمارة 
كمــا تضمنــت أربعــة مقاييــس لقيــاس املعرفــة و الوعــي جتــاه قضــااي الفســاد، وأســباب 
وطــرق مكافحــة الفســاد، وكذلــك تفعيــل دور الصحــف للقيــام بدورهــا الرقــايب ابجملتمــع 

»ليكــرت«.  مقيــاس  ابســتخدام 
املقابلة الشخصية: مللء استمارات االستقصاء على العينة امليدانية. 	 

(4( عينة الدراسة:  
طُبقــت اســتمارة االســتقصاء علــى عينــة عمديــة متاحــة مــن )400( مفــردة مــن قُــراء 
الصحــف املصريــة املطبوعــة مبحافظــة القاهــرة  مــن خــال املقابلــة الشــخصية يف الفــرتة مــن 

ينايــر إىل يونيــة 2018. 
(5( إجراءات الصدق والثبات:

أواًل: الصدق:
صــدق األداة: قامــت الباحثــة إبجــراء اختبــار قبلــي  Pre-Test علــى صحيفــة . 1

االســتقصاء مشــل عينــة عشــوائية مــن 40 مبحــواًث مــن قُــراء الصحــف املطبوعــة مــن املراحــل 
العمريــة املختلفــة، وهــو مــا يعــادل %10 مــن حجــم عينــة الدراســة، ويف ضــوء نتائــج 

االختبــار القبلــي أُدخلــت بعــض التعديــات علــى الصحيفــة.
مــن . 2 عــدد  علــى  االســتبيان  صحيفــة  بعــرض  الباحثــة  قامــت  احملكمــن:  صــدق 

احملكمــني)20(  مــن أســاتذة اإلعــام. وذلــك للكشــف عمــا يكــون يف تصميــم األداة مــن 
قصــور أو أخطــاء علميــة أو منهجيــة تؤثــر يف موضوعيــة االســتمارة وصــدق حمتواهــا، وقــد 

قامــت الباحثــة بتعديــل اســتمارة  االســتبيان يف ضــوء ماحظاهتــم.
اثنيًــا: الثبــاتReliability: قامــت الباحثــة إبعــادة تطبيــق االســتمارة علــى الـــ40 
مبحــواثً أنفســهم بعــد تطبيــق االســتقصاء األول بشــهر، وجــاءت قيمــة معامــل االرتبــاط 

0.894 أي أن درجــة الثبــات بلغــت 89.4% .
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التعريفات اإلجرائية:
الصحــف املطبوعــة: نقصــد هبــا يف الدراســة احلاليــة االصــدارات املصريــة الــيت تطبــع 
أفــراد عينــة  القاهــرة بشــكل دوري وحتــت اســم اثبــت ويعتمــد عليهــا  وتــوزع مبحافظــة 

الدراســة احلاليــة ملتابــع قضــااي الفســاد.
تنميــة الوعــي: نقصــد بــه يف الدراســة احلاليــة زايدة املعلومــات واملعــارف واملفاهيــم حــول 
املقصود مبعى الفســاد ومظاهره وأســبابه وأضراره وطرق مكافحته، اضافة ألبرز قضاايه.

قضــااي الفســاد: نقصــد هبــا يف الدراســة احلاليــة القضــااي واملشــكات البــارزة الــيت تكــرر 
تتعلــق ابجملــاالت  والــيت  املطبوعــة  املصريــة  الصحفيــة ابلصحــف  ظهورهــا ابملوضوعــات 
املختلفــة مــن صحــة -سياســة- اعــام – فــن- قضــاء- تعليــم- ارتفــاع أســعار.. وغرهــا.

اجملتمــع املصــري: يقصــد بــه يف الدراســة احلاليــة األماكــن الــيت مت ســحب العينــة مــن 
خاهلــا، ويشــمل أحيــاء مدينــة القاهــرة. 

عرض الدراسات السابقة:
ال يُعــد جمــال دراســة الفســاد جمــااًل جديــًدا بــل تطــرق الباحثــون لدراســته، لــذا مت تقســيم 
الدراســات الســابقة الــيت تناولــت الصحــف يف عاقتهــا بقضــااي الفســاد وحماربتــه ابجملتمــع 

إىل ثاثــة حمــاور فرعيــة كمــا يلــي:
احملور األول: الدراسات الي اهتمت بدراسة مضمون قضااي الفساد ابلصحف 

فنجــد دراســة)21( Mikolos Hajdu )2018( الــيت اهتمــت بتحليــل مضمــون 
12742 موضوًعــا صحفيًــا عــن الفســاد ُنشــرت بــكل مــن فرنســا، واململكــة املتحــدة، 
وإيطاليــا، ورومانيــا، وســلوفيكيا، وبلغــاراي يف حماولــة إلجيــاد الفــرق يف تنــاول قضــااي الفســاد 
بصحــف الــدول حديثــة االنضمــام لاحتــاد األورويب وتلــك الــيت التحقــت ابالحتــاد منــذ 
نشــأته، لتجــد أن الــدول العريقــة مثــل اململكــة املتحــدة وفرنســا تعمــد إىل عــرض قضــااي 
مــن  أكثــر  املتعلقــة ابألفــراد  وتلــك  احملليــة،  الفســاد  قضــااي  مــن  أكثــر  الدوليــة  الفســاد 
املؤسســات، يف حني اختلفت معهم إيطاليا يف اهتمامها بقضااي الفســاد الداخلية أكثر 
مــن اخلارجيــة، وقضــااي الفســاد الفرديــة واملؤسســية علــى حــد ســواء واتفقــت بذلــك مــع 
الــدول األخــرى حديثــة االلتحــاق والــيت اهتمــت كذلــك بعــرض قضــااي الفســاد الداخلــي 

أكثــر مــن الــدويل.
مــن  أكثــر  مضمــون  بتحليــل   )2014( Gerry Lanosga )22(اهتــم حــني  يف 
 Pulitzer 4000 موضوًعــا صحفيًــا ُمنحــت أو ُرشــحت جلائــزة بوليتــزر للصحافــة
منــذ عــام 1917 وحــى عــام 1960 يف حماولــة للتعــرف علــى مــدى انتشــار الصحافــة 
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االســتقصائية الــى اهتمــت مبحاربــة الفســاد ابجملتمــع خــال تلــك الفــرتة، والــيت توصلــت 
الفســاد  قضــااي  مقدمتهــا  حمــددة يف  قضــااي  علــى  املوضوعــات  هــذه  معظــم  تركيــز  إيل 
السياســي، يليهــا املخالفــات اإلداريــة، مث الرشــاوي والــيت تشــارك فيهــا جهــات رمسيــة 

وتشــريعية مســئولة. 
 O.Fadairo, A.Fadiro, )23(وقــد أكــدت تلــك النتيجــة مــا جــاءت بــه دراســة
الصحــف  الفســاد أبشــهر  مــن خــال حتليــل مضمــون قضــااي   )2014( Aminu
النيجريــة وهــي Tribune, Nation, Guardian منــذ عــام 2006 وحــى 
الفســاد  تقــدم موضوعــات  913 موضوًعــا، وتوصلــت إيل  بلغــت  والــيت  عــام2010 
السياســي والقطــاع احلكومــي بصحــف الدراســة، تليهــا قضــااي االتصــاالت والبنــوك، يف 

حــني جــاءت قضــااي القطــاع الزراعــي والنقــل والطاقــة يف الرتتيــب األخــر. 
نوعيــة صحفيــة  علــى  ابلرتكيــز   Shruti Singh )2013( )24(دراســة واهتمــت 
 Prabhat Khabar أكثــر حتديــًدا و هــي الصحــف احملليــة ابهلنــد متمثلــة يف صحيفــة
الــيت تصــدر إبقليــم Ranchi للتعــرف علــى أجنــدة الصحيفــة يف االهتمــام ابلقضــااي 
العامــة وترتيــب االهتمــام بقضــااي الفســاد هبــا، والــيت وجــدت مــن خــال حتليــل 6440 
موضوًعــا صحفيًــا اهتمــام الصحيفــة ابلقضــااي احملليــة أكثــر مــن املوضوعــات القوميــة ابهلنــد 
، وجــاء اهتمــام الصحيفــة بقضــااي اجلرميــة يف املقــام األول يف حــني جــاءت قضــااي الفســاد 
يف الرتتيــب الرابــع، ومــن أمههــا قضيــة Nermal Baba والــيت تســببت يف إغــاق 

الصحيفــة ملــدة أســبوع. 
اهتمــت  الــيت  أثبتــت دراســة حممــود مجــال ســيد)25( )2011(  علــى خــاف ذلــك 
بتحليــل قضــااي الفســاد ابلصحــف اإلقليميــة بشــمال الصعيــد، أن نســبة املوضوعــات 
الــيت تناولــت الفســاد ابحلضــر أكثــر مــن تلــك املتعلقــة ابلريــف ابلرغــم مــن أن الصحــف 
والرامــج موضــع التحليــل إقليميــة، كمــا أثبتــت أن التحقيــق الصحفــي مــن أكثــر األشــكال 
الصحفيــة اســتخداًما يف تنــاول مــواد الفســاد يليــه اخلــر الصحفــي، ويف نفــس العــام يبــدأ 
املصريــة، حيــث أصبحــت  الفســاد ابلصحــف  مــن  بدراســة جمــاالت حمــددة  االهتمــام 
قضــااي الفســاد مألوفــة وأصبــح االجتــاه للتخصــص لبحــث أســباب وعوامــل ظهــور كل نــوع 
وكيفية تناول وعرض الصحف له، فنجد دراســة غادة موســى صقر)26(  )2011( اليت 
تناولــت صحــف األهــرام، الوفــد، واليــوم الســابع، وتوصلــت إىل اتفــاق صحيفــيت الوفــد 
واليــوم الســابع يف رؤيتهمــا لعوامــل الفســاد املؤسســي يف مصــر والــيت مــن أمههــا غيــاب 
الدميقراطيــة، وعــدم تــداول الســلطة، ووجــود نظــام حكومــي مشــوىل، واســتغال نفــوذ كبــار 
املسئولني وجاء يف هناية العوامل سهولة اإلفات من العقاب وفساد العملية االنتخابية، 
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يف حــني رأت صحيفــة األهــرام أن أهــم عوامــل الفســاد املؤسســي ىف مصــر عــدم تطبيــق 
القوانــني، واخللــل اإلداري والتجــاوزات يف بعــض املؤسســات، وذكاء املنحرفــني وتدهــور 
مســتوى بعــض القيــادات، واتفقــت صحــف الدراســة حــول أهــم قضــااي الفســاد املؤسســي 
يف مصــر والــيت متثلــت يف قضيــة إهــدار املــال العــام، يليهــا غيــاب العدالــة االجتماعيــة، 
وضعــف قيــم االنتمــاء الوطــي وضعــف هيبــة القانــون، مث الفقــر وضعــف األجــور وارتفــاع 
األســعار، وهــي بذلــك تؤكــد مــا جــاء بدراســة عيســى عبــد الباقــي موســى)27( )2004( 
الــيت اهتمــت بتحليــل عينــة مــن املضامــني الصحفيــة عــن قضــااي الفســاد الــيت ُنشــرت يف 
صحــف األهــرام والوفــد واألســبوع، وجــاءت قضيــة االســتياء علــى املــال العــام يف مقدمــة 
قضــااي الفســاد الــيت اهتمــت هبــا صحــف الدراســة يليهــا الرشــوة مث التهــرب اجلمركــي. 
واكــدت كذلــك نفــس النتيجــة مــا جــاء بدراســة ثــروت فتحــي )2004( )28( الــيت اهتمــت 
بتحليــل مضمــون عينــة مــن الكاريكاتــور بصحــف األهــرام، األخبــار، األحــرار، العــرب، 
األســبوع، واألهــايل يف الفــرتة مــن نوفمــر 2001 إىل يوليــو 2004 وتوصلــت إىل أن 
أهــم قضــااي الفســاد الــيت تناوهلــا الكاريكاتــور يف صحــف الدراســة كانــت هنــب أمــوال 
البنوك والفقر وارتفاع األســعار وتقيد حرية الصحافة، والفســاد يف اإلدارة احمللية، وفســاد 
رجــال األعمــال وقطاعــات الــوزارات. واهتمــت كذلــك دراســة مرعــي مدكــور )2003( 
)29(  بتحليل الكاريكاتور الصحفي خال الفرتة من نوفمر 2002 إىل يناير 2003 

الوفــد وجملــة روزاليوســف وجــاءت  األهــرام، األخبــار، اجلمهوريــة، األحــرار،  بصحــف 
قضــااي تــدىن األجــور، وانتشــار البطالــة، وارتفــاع األســعار، وغــش اللحــوم وفســادها كأهــم 
القضــااي االقتصاديــة الــيت اهتمــت صحــف الدراســة بعرضهــا، كمــا جــاءت قضــااي الرشــوة، 

واحملســوبية، وفســاد التعليــم كأهــم القضــااي اجملتمعيــة. 
يف حــني عمــدت دراســة عبــد هللا زلطــة )2003()30(  إىل حتليــل مضمــون جمموعــة مــن 
قضــااي الفســاد البــارزة املنشــورة يف تلــك الفــرتة جبريــدة األهــرام عــام 2002، وتوصلــت 
إىل أن اهتمــام صحيفــة األهــرام جــاء بقضيــة قطــار الصعيــد، يليهــا قضيــة االســتياء علــى 
أمــوال البنــوك، يليهــا قضيــة مركــز ابــن خلــدون، مث قضيــة طــب القصــر العيــى والتاعــب 
بنتائــج بعــض الفــرق الدراســية. وتناولــت حنــان حممــد ســامل )2000()31( يف دراســتها 
حتليــل مضمــون كيفــي مــن منظــور سوســيولوجي لنمــاذج مــن قضــااي الفســاد الــيت مت نشــرها 
يف صحــف مايــو، الوفــد، الشــعب واألهــايل وهــى مجيعهــا صحــف حزبيــة يف الفــرتة مــن 
1980 : 1998 إال أهنــا ليســت دراســة إعاميــة ولكــن دراســة املضمــون اإلعامــى 
جــاء لتحقيــق أهــداف الدراســة ذات األصــول االجتماعيــة، وتوصلــت إىل أن قضــااي 
الفســاد الــيت تناولتهــا صحيفــة مايــو اعتــرت الفســاد حــاالت فرديــة فهــى مســئولية األفــراد 
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املنحرفــني وحدهــم، يف حــني أشــارت صحــف األهــاىل، الوفــد، والشــعب إىل أن الفســاد 
يف اجملتمــع املصــري يشــكل ظاهــرة اجتماعيــة واعتــرت احلكومــة هــي املســئولة عــن هــذا 
الفســاد، وأن أهم عوامل شــيوع الفســاد يف مصر بشــكل عام ترجع إىل اســتبداد الســلطة 
وغيــاب العدالــة االجتماعيــة. وتُعــد دراســة أكــرم فتحــي إليــاس )1991()32(  أقــدم 
دراســة مصرية – على حد علم الباحثة – ســعت لدراســة املضمون اإلعامي الصحفى 
لقضــااي الفســاد - بشــكل غــر مباشــر كأحــد األدوات البحثيــة للدراســة- الــيت مت نشــرها 
جبريــديت األهــرام والوفــد يف الفــرتة مــن 1974 : 1990 وتوصلــت إىل أن أهــم قضــااي 
الفســاد اليت برزت يف تلك الفرتة متثلت يف الرشــوة اليت قاربت ثلث قضااي العينة خاصة 
يف قطاع اإلســكان واملرافق، يليها تســهيل االســتياء على األموال العامة بقطاع البنوك. 
احملــور الثــاين: الدراســات الــي تناولــت اعتمــاد اجلمهــور علــى الصحــف لتنميــة 

الوعــي بقضــااي اجملتمــع
املطبــوع  بشــقيها  الصحــف  دور  علــى  ابلتعــرف  الدراســات  مــن  العديــد  اهتمــت 
واإللكــرتوين يف تنميــة وعــي اجلمهــور بشــكل عــام وبقضــااي اجملتمــع وقضــااي الفســاد علــى 
الــيت أكــدت  وجــه التحديــد فنجــد دراســة هبــة شــفيق)2018()33(  مــن الدراســات 
اســتمرار اهتمــام اجلمهــور بقــراءة الصحــف املطبوعــة واهتمامــه مبتابعــة قضــااي ومشــكات 
اجملتمــع الــيت تعاجلهــا التحقيقــات الصحفيــة، وجــاء امللــف الصحــي يف مقدمــة القضــااي 
الــيت يهتــم مبتابعــة التحقيقــات املتعلقــة، هبــا يليهــا قضــااي اإلرهــاب، مث التعليــم، وقضــااي 
الشــباب  اعتمــاد  تفضيــل  إىل   )34()2013( رأفــت  دراســة رابب  وتوصلــت  الفســاد. 
علــى الصحــف اخلاصــة وذلــك لتقدميهــا موضوعــات صحفيــة ال تقدمهــا نظرهتــا القوميــة 
واحلزبيــة، والرغبــة يف التعــرف علــى حقيقــة األحــداث وتكويــن رأى متــوازن عنهــا، كمــا 
وجــدت الدراســة أن هنــاك عاقــة دالــة بــني تعــرض الشــباب للصحــف القوميــة وتكويــن 
اجتــاه ســلىب حنــو قضــااي الفســاد يف اجملتمــع يف حــني مل تنجــح الصحــف اخلاصــة يف بنــاء 
هــذه العاقــة. واجتهــت دراســة حممــد معــوض إبراهيــم )2012()35( لدراســة العاقــة بــني 
تعــرض الشــباب ملواقــع الصحــف اإللكرتونيــة وإملامهــم بقضــااي الفســاد ابجملتمــع وتوصلــت 
إىل أن املبحوثــني مرتفعــي مســتوى الثقــة ابملعلومــات املقدمــة ابلصحــف اإللكرتونيــة هــم 
أكثر اعتماًدا على تلك املواقع يف احلصول على املعلومات عن قضااي الفســاد ابجملتمع، 
واألفــراد ذوى مســتوى الثقــة األقــل يف الصحــف اإللكرتونيــة هــم األكثــر أتثــرًا ســلوكًيا مــن 
غرهــم مــن املبحوثــني، ىف حــني ركــزت دراســة فاتــن عبدالرمحــن )2012()36( علــى متابعــة 
الشــباب لقضــااي الفســاد مــن خــال التحقيقــات االســتقصائية ابلصحــف اإللكرتونيــة، 
والــيت وجــدت ارتفــاع نســبة حــرص الشــباب علــى متابعــة قضــااي الفســاد مــن خــال 
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التحقيقــات االســتقصائية ابلصحــف اإللكرتونيــة، كمــا ارتفعــت نســبة درجــة رضاهــم عــن 
مســتوى التحقيقــات االســتقصائية الــيت تناولــت الفســاد بتلــك الصحــف اإللكرتونيــة، 
وأثبــت وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بــني دوافــع تعــرض الشــباب للتحقيقــات االســتقصائية 
ابلصحــف اإللكرتونيــة وبــني اجتاهاهتــم حنــو قضــااي الفســاد. ومــع تصاعــد أحــداث 25 
ينايــر 2011 أصبــح اجملــال خصبــاً لدراســة قضــااي الفســاد وربطهــا ابألحــداث فنجــد 
دراســة حممــد أبــو العــا )2011( )37( والــيت توصلــت إىل أن برامــج التليفزيــون »التــوك 
شــو« تُعــد أول مصــدر لتكويــن الــرأي العــام الجتاهاتــه حنــو قضــااي الفســاد يف مصــر، يليهــا 
الصحــف، مث االنرتنــت، ومــن وجــه نظــر اجلمهــور فــإن الفســاد تضمــن كافــة جمــاالت 
ويعتــر  السياســي(،  وكذلــك  واالجتماعــي  واالقتصــادي  )اإلعامــي  املصــري  اجملتمــع 
الفســاد السياســي هــو املســئول األول عــن وجــود العديــد مــن الظواهــر الســلبية الــيت يعــاىن 
منهــا اجملتمــع مثــل انتشــار الرشــاوي واحملســوبية، وتقــدمي املصــاحل الشــخصية علــى املصلحــة 
العامــة واالحتــكار. يف حــني تقدمــت قضيــة الرشــوة كافــة قضــااي الفســاد مــن وجهــة نظــر 
اجلمهــور بدراســة حممــود مجــال ســيد )2011(، كمــا أرجــع معظــم أفــراد العينــة أســباب 
الفســاد إىل تــدين الرواتــب واألجــور، كذلــك عــدم قيــام جملســى الشــعب والشــورى بدورهــم 

الرقــاىب علــى األجهــزة املختلفــة، وتقاعــس اجلهــات الرقابيــة عــن القيــام بدورهــا.

احملــور الثالــث: الدراســات الــي تناولــت القائــم ابالتصــال وتغطيــة قضــااي الفســاد 
ابلصحــف

اهتمــت العديــد مــن الدراســات االجنبيــة ابلبحــث يف العقبــات الــيت تواجهــه الصحفيــني 
املنقبــني عــن الفســاد فقــد وجــدت دراســة)OECD )2018( )38 الــيت طبقــت علــي 
101 صحفيًــا اســتقصائًيا مــن خــال عضويتهــم مبنظمــات مكافحــة الفســاد العامليــة 
مشلت GIJN – OCCRP – ICIJ يعملون لصاحل مؤسسات صحفية خاصة 
أن مــن أهــم العقبــات الــيت تواجههــم أثنــاء التحقيــق بقضــااي الفســاد؛ ســرية اإلجــراءات 
القانونية، عدم وجود حرية كافية للحصول علي املعلومات، يلى ذلك عدم رغبة تعاون 
املســئولني مــع الصحفيــني، مث التشــهر ابلصحفيــني وماحقاهتــم القانونيــة، وجــاءت فلنــدا 
يف مقدمــة الــدول الــيت يتوفــر هبــا منــاخ يســمح مبحاربــة الفســاد يليهــا هولنــدا مث النرويــج يف 
  Matteo Gerli )2018( )93(حني جاءت تركيا يف هناية الرتتيب. وجاء بدراسة
كمــا للجوانــب السياســية واالقتصاديــة مــن آاثر ســلبية علــي دور الصحفيــني العاملــني 
بقضااي الفساد وطبقت الدراسة يف عدد من الدول مشلت إيطاليا واجملر ورومانيا، ويري 
الصحفيــون حمــل الدراســة أن بعــض الناشــرين وبعــض رجــال األعمــال ورجــال السياســية 
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قد يشــكلون عقبة أمام اســتمرار التحقيق ببعض قضااي الفســاد من خال الضغط علي 
الرؤســاء بصاالت التحرير، ومنع االســتثمارات اإلعانية اليت تُعد مصدرًا أساســًيا لعمل 
الصحفيــة. كمــا توصلــت دراســة)George Mwita )2018(  )40 إىل أن حماربــة 
الصحفيــني للفســاد يف تنزانيــا تواجههــا العديــد مــن الصعــوابت يف مقدمتهــا اخلطــف 
والتعذيــب وكذلــك القتــل مــن ِقبــل األطــراف املتورطــة يف قضــااي الفســاد.  والواقــع العــريب 
ليــس بعيــًدا عــن هــذه احلقائــق فنجــد دراســة )2013( كشــفت عــن وجــود إمجاًعــا بــني 
الصحفيني االستقصائيني مبصر حول التأثرات السلبية للقوانني املنظمة للعمل الصحفي 
اليت تقف عائًقا أمام الصحفي االستقصائي يف مجيع مراحل تنفيذ حتقيقاته حملاربة قضااي 
الفســاد، وأن املنــاخ السياســي كذلــك ال يدعــم الصحافــة االســتقصائية، حيــث يتدخــل 
رأس املــال السياســي يف شــكل إعــاانت الصحــف ســواء احلكوميــة أو اخلاصــة، إضافــة 
 إىل أتثــر االنتمــاءات اإليدلوجيــة واحلزبيــة علــى الصحــف احلزبيــة. وتؤكــد نتائــج دراســة

عبــد هللا حممــود اجملــايل )2012()41( علــى موافقــة الصحفيــني العاملــني يف جمــال حماربــة 
قضــااي الفســاد ابجملتمــع علــى جمموعــة الصعــاب والعراقيــل الــيت يتعــرض هلــا الصحفيــون 
االردنيــون املنقبــون عــن الفســاد والــيت تشــمل كذلــك القوانــني املنظمــة وتدخــل مصــاحل 

رجــال األعمــال. 
 Martin Hala Devid )42(مثــل دراســة الدراســات  بعــض  يف حــني جــاءت 
جانــب  مــن  املســتمر  الضغــط  أن  فنجــد  خمتلفــة  بنتائــج   Bandurski )2012( 
األجهــزة احلكوميــة ابلصــني جــاء بنتيجــة عكســية، فلــم مينــع أو حيــد مــن دور الصحفيــني 
يف حماربــة الفســاد، بــل ســاهم يف ازدهارهــا وتطورهــا، فقــد أظهــر الصحفيــون الصينيــون 
شــجاعة واســتعداًدا كبريــن حملاربــة وكشــف الفســاد بــني املســئولني. يؤكــد ذلــك  مــا جــاء 
بنتائــج دراســة)Larry Kilman)2005(  )43 الــيت طبقــت علــى أكثــر اجملتمعــات 
الســكانية كثافــة يف العــامل مثــل الصــني واهلنــد والــيت وجــدت قبــول الصحفيــني للســجن 
والتعذيب واالغتيال يف بعض األحيان يف ســبيل كشــف فســاد جهاز الشــرطة واملســئولني 
وســوء معاملتهــم للســجناء الــذي وصــل إىل بيعهــم كالرقيــق يف بعــض ســجون الصــني، 
ووجــدوا يف وســائل التواصــل االجتماعــي واإلنرتنــت متنفًســا بعًيــدا عــن مصــادرة  أعــداد 

الصحــف. 
أهــم  مــن  أن   Monico Nogra )2009(  )44(أكــدت دراســة أوغنــدا   ويف 
صعــوابت كشــف الصحفيــني لقضــااي الفســاد النظــام احلاكــم وحماصرتــه للصحفيــني مــن 
خــال قانــون العقــوابت، فهــو قــد يلجــأ إىل معاقبــة الصحيفــة ابلوقــف واملصــادرة، وحــيت 
مــع وجــود هامــش مــن احلريــة أاتحهــا النظــام األوغنــدي مؤخــرًا، إال أن هنــاك بعــض 
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القضــااي الشــائكة الــيت ال ميكــن اخلــوض فيهــا كوجــود فســاد ابجليــش. وقــد يســاعد اهتمــام 
اجلمهــور مبعرفــة أخبــار قضــااي فســاد املســئولني الصحفيــني علــى اجتيــاز هــذه الصعــاب 

وقبــول املخاطــرة. 

التعليق على الدراسات السابقة: 
الفســاد ابإلعــام 	  قضــااي  الســابقة مبحاولــة رســم صــورة ألهــم  الدراســات  اهتمــت 

رســوم كاريكاتــور(   – حتريــري  )مضمــون  الصحــف  علــى  معظمهــا  وركــزت  املصــري 
وتوصلــت مجيعهــا إىل أن أهــم هــذه القضــااي تتمثــل يف هنــب املــال العــام، واالســتياء علــى 
قــروض البنــوك، والرشــوة، والتهــرب اجلمركــي والفقــر، والبطالــة، لــذا فقــد جنحــت تلــك 

الدراســات والبحــوث يف رســم تلــك الصــورة بوضــوح. 
مشلــت الصحــف الــيت خضعــت للدراســة كل اجتاهــات الصحــف املطبوعــة )قوميــة، 	 

حزبيــة، خاصــة( وتنــاول بعضهــا الصحــف اإللكرتونيــة. 
اهتمــت الدراســات والبحــوث الســابقة بدراســة اجلمهــور بفئــات حمــددة دون غرهــا 	 

متثلــت يف الصفــوة والشــباب، كمــا اهتــم بعضهــا ابجلمهــور احمللــي دون االهتمــام بدراســة 
اجلمهــور العــام خاصــة ابلعاصمــة والــيت تعــد أكثــر املــدن أمهيــة وكثافــه ســكانية. 

مل تســع أٌي مــن الدراســات الســابقة إىل حماولــة عمــل مقيــاس للتعــرف علــى طبيعــة 	 
وحقيقــة املســتوى املعــريف لــدي اجلمهــور حــول أهــم قضــااي الفســاد الــيت تناولتهــا الصحــف. 

جــاء اهتمــام الدراســات األجنبيــة أكــر مــن الدراســات العربيــة فيمــا يتعلــق بدراســة 	 
القائــم ابالتصــال والعوائــق الــيت تقــف يف ســبيل قيامــه مبحاربــة الفســاد ابجملتمــع.
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نتائج الدراسة:  
أواًل: مسات عينة الدراسة   

شكل رقم (1)
توزيع عينة الدراسة وفًقا للمرحلة العمرية

يتضــح مــن خــال الشــكل الســابق ارتفــاع نســبة القــراء عينــة الدراســة ابملرحلــة العمريــة 
الصغــرة مــن 20 :35 والــيت جتــاوزت نصــف العينــة بنســبة %57، يف حــني اخنفضــت 
نســبة املرحلــة العمريــة األكــر مــن 65:50 والــيت بلغــت %13. وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع مــا جــاءت بــه دراســة )رالــا عبــد الوهــاب-2017( )54(  مــن نتائــج؛ فقــد جــاءت 
املرحلــة العمريــة مــن 35:18 يف املرتبــة األوىل ملتابعــة الصحــف املطبوعــة، وتُعــد هــذه 
النتيجــة جديــدة وخمتلفــة؛ حيــث كان األمــر لفــرتة هــو اهتمــام الفئــات العمريــة األكــر 
ابلقــراءة وفًقــا للعديــد مــن نتائــج الدراســات، ولكــن قــد يرجــع ذلــك إىل اجنــذاب الفئــات 
العمريــة األكــر ملتابعــة مواقــع التواصــل االجتماعــي وانصرافهــم عــن متابعــة الصحــف.  
حيــث جــاء يف تقريــر اجلهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت أن أكثــر مــن نصــف الشــعب 
املصــري يتمتــع حبســاابت نشــطة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مبختلــف أمسائهــا )64(
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شكل رقم )2)
توزيع عينة الدراسة وفًقا للنوع

يتضــح مــن الشــكل الســابق تفــوق نســبة الذكــور بعينــة الدراســة ممــن يتابعــون قــراءة 
الصحــف املطبوعــة والــيت بلغــت %54 يف مقابــل %46 لــإانث وهــو فــارق بســيط، 
الفــارق يف معظــم الدراســات اترة لصــاحل الذكــور واترة  الباحثــة تكــرار هــذا  وتاحــظ 
أنــه يظــل فارقًــا بســيطًا ال يتجــاوز %10 علــى األكثــر،  أخــرى لصــاحل اإلانث، إال 
الذكــور51.6%  لتعــداد  أخــر نســبة موضحــة  مــع  تتوافــق  تــكاد  النســبة  إال أن هــذه 
مقارنــة ابإلانث%48.4 وفقــاً لتقريــر اجلهــاز املصــري املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء 

لعــام2018/2017)74(

شكل رقم )3)
توزيع عينة الدراسة وفًقا للمستوى التعليمي
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يتضــح مــن الشــكل الســابق ارتفــاع نســبة القــراء املتابعــني للصحــف املصريــة املطبوعــة 
مــن أصحــاب املؤهــات اجلامعيــة الــيت قربــت نســبتهم ثلثــي العينــة بنســبة 72.5%، 
تاهــا وبفــارق كبــر أصحــاب الشــهادات املتوســطة بنســبة %12.3، يف حــني تســاوت 
نســبة محلــة املاجيســتر مــع نظرهتــا مــن أصحــاب التعليــم فــوق املتوســط وبلغــت 5.6% 
و %5.3 علــى التــوايل، وجــاء يف الرتتيــب األخــر مــن يقــرأ ويكتــب بنســبة 1.7%.

شكل رقم )4)
توزيع عينة الدراسة وفًقا لطبيعة العمل

يتضــح مــن خــال الشــكل الســابق أن النســبة األكــر مــن عينــة الدراســة تعمــل مبهــن 
خمتلفــة وبلغــت نســبتهم %61، يليهــا نســبة الطــاب والــيت بلغــت %33، يف حــني جــاء 
نســبة غــر العاملــني يف الرتتيــب األخــر وبلغــت %6. وتــري الباحثــة اهنــا قــد تكــون نتيجــة 
ــا أو شــهراًي  منطقيــة نظــرًا ألن متابعــة قــراءة الصحــف تتطلــب ختصيــص قــدرًا مــاداًي يومًي

لشــراء الصحيفــة ممــا يتبعــه ضــرورة توفــر مصــدر مــايل اثبــت. 
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اثنًيا: نتائج األسئلة العامة ابالستبيان 
جدول رقم )1) 

مدى حرص عينة الدراسة علي قراءة الصحف اليومية
%كمعدل التعرض

17642.5يوميا

307.2العدد األسبوعي فقط

19647.3وفقا للظروف

122.9أخرى تذكر

414100.0االمجايل

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق عــدم انتظــام مــا يقــارب مــن نصــف العينــة يف قــراءة 
الصحــف املصريــة اليوميــة املطبوعــة؛ اذ جــاءت فئــة مــن يقــرأ الصحــف وفًقــا للظــروف يف 
الرتتيــب األول بنســبة %47.3، يليهــا بفــارق بســيط مــن حيــرص علــى قــراءة الصحــف 
فقــط.  األســبوعي  العــدد  مبتابعــة  يكتفــي 7.2%  حــني  بنســبة %42.5، يف  يوميًــا 
وتتشــابه هــذه النتيجــة إىل حــد كبــر مــع نتائــج دراســة )مــى عبدالوهــاب-2009()84( 
والــيت توصلــت إىل تواضــع معــدالت قــراءة اجلمهــور عينــة الدراســة للصحــف املصريــة 
بوجــه عــام، كمــا اتفقــت مــع نتائــج دراســة)رالا عبدالوهــاب-2017()94( الــيت تفوقــت 
هبــا نســبة مــن يتابعــون قــراءة الصحــف )أحيــاانً( مث وبفــارق واضــح فئــة )دائمــاً(. يف 
حــني ختتلــف نتائــج الدراســة احلاليــة بشــكل جزئــي مــع نتائــج كل مــن  ) ســهام نصــار-

2003( )05(، )ثــراي البــدوي-2006()15(، )عــادل صــادق-2006( )25(، )عيســى 
اخلريــي-2011( )إينــاس   ،)45( ســامل-2009(  الباقي-2008()35(،)انتصــار  عبــد 

)55(، )أمــاين عبــد العــال-2017( )65(، )هبــة شــفيق-2018( رغــم اختــاف وتباعــد 

)عيســى  دراســة   نتائــج  مــع  ختتلــف  الدراســات. كمــا  هــذه  إلجــراء  الزمنيــة  الفــرتات 
عبدالباقــي-2015( )75( وذلــك ابلرغــم مــن اختــاف طبيعــة مجهــور النخبــة عــن عينــة 
الدراســة احلاليــة. ممــا يؤكــد حقيقــة ميــل مجهــور وســائل اإلعــام إيل االبتعــاد تدرجييــاً عــن 

القــراءة. 
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جدول رقم )2)
معدل قراءة عينة الدراسة للصحف التالية

معدل القراءةالصحيفة

اجملموعابنتظاماندرااحباانال أقرأها

%ك%ك%ك%ك%ك

5413.09623.216640.19823.7414100.0االهرام

8620.87016.915637.710224.6414100.0األخبار

9021.712630.413432.46415.5414100.0اجلمهورية

13031.419246.46415.5286.8414100.0الوفد

11828.517241.58219.84210.1414100.0الشروق

15036.217843.08219.841.0414100.0الدستور

5613.56816.417442.011628.0414100.0املصري اليوم

7417.98219.814234.311628.0414100.0اليوم السابع

8821.314835.710024.27818.8414100.0الوطن

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق: تقــارب نســب قــراءة العينــة لــكل مــن صحيفــة 
األهــرام وصحيفــة املصــري اليــوم والــيت بلغــت نســبة قُرائهــا %87، و%86.5 علــي 
التــوايل،  مث وبفــارق بســيط صحيفــة اليــوم الســابع بنســبة%82.1‘، يف حــني جــاءت 
جريدة الدســتور يف الرتتيب األخر بنســبة %63.8. إال أن النتائج التكرارية التفصيلية 
أظهــرت تفــوق كل مــن اليــوم الســابع واملصــري اليــوم يف معــدل قراءهتــا ابنتظــام بنســبة 
%28 لــكل منهمــا، يليهــا بفــارق بســيط مــن يتابــع صحيفــة أخبــار اليــوم ابنتظــام بنســبة 
%24.6 يف مقابــل %23.7 يتابعــون جريــدة األهــرام كذلــك ابنتظــام، ممــا يوضــح 
تفــوق الصحــف اخلاصــة علــى غرهــا مــن الصحــف. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج 
دراسة)عيســى عبــد الباقــي-2015( الــيت أكــدت تفــوق الصحــف املصريــة اخلاصــة كأهــم 
صحــف يفضــل قراءهتــا مجهــور النخبــة املصريــة ، يليهــا الصحــف القوميــة مث الصحــف 
تفضيــل  الــى وجــدت  )غــادة صقــر-2012(  نتائــج  مــع  تتفــق كذلــك  احلزبيــة. كمــا 
الصفــوة ابجملتمــع املصــري للصحــف اخلاصــة يف زايدة معارفهــم عــن قضــااي اإلصــاح 
السياســي بعــد ثــورة 25ينايــر. يف حــني ختتلــف مــع نتائج)مــى عبدالوهــاب-2009( 
والــيت أكــدت تفــوق الصحــف القوميــة يف اعتمــاد القــراء عليهــا لــزايدة وعيهــم حبقــوق 
املســتهلك املصــري، يليهــا وبفــارق واضــح الصحــف اخلاصــة، كمــا ختتلــف كذلــك مــع 
نتائج)هبــة شــفيق-2018( والــيت أثبتــت تفــوق اعتمــاد القــراء علــى الصحــف القوميــة 
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للحصــول علــى املعلومــات حــول قضــااي اجملتمــع ومشــكاته أكثــر مــن نظرهتــا اخلاصــة 
ولكــن بنســبة ضئيلــة. ممــا يؤكــد أن التنافــس بــني الصحــف القوميــة واخلاصــة مل حيســم بعــد، 
ومــا يــزال هنــاك أترجــح يف كفــة كل منهمــا فنجــد تفوقًــا لصــاحل الصحــف القوميــة يف 

بعــض األحيــان ولصــاحل الصحــف اخلاصــة أحيــااًن أخــراًي. 
جدول رقم )3) 

أهم مسات الصحف املصرية الي جتذب قراءها
الصحف

السمة

خاصةحزبيةقومية

%ك%ك%ك

18444.4204.821050.7املصداقية والشفافية

13733.1348.224358.7السرعة والسبق

14535.05513.321451.7احليادية واملوضوعية

9623.26816.425060.4تكشف الفساد ابجملتمع

20950.5399.416640.1مشول التغطية الصحفية

34483.1276.54310.4توضح وجهة نظر احلكومة

13632.912830.915036.2أحد أجهزة الرقابة على احلكومة

23356.39923.98219.8هلا سياسة حتريرية واضحة

19246.45212.617041.1تنوع املوضوعات واجملاالت

33480.7153.66515.7يكتب هبا كبار الكتاب والصحفين

41.02.561.4مسات أخرى تذكر

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق: ابلنســبة )للصحــف القوميــة( تفوقــت الصحــف 
القوميــة مــن وجهــة نظــر الُقــراء عينــة الدراســة علــى غرهــا مــن الصحــف اخلاصــة واحلزبيــة 
يف بعــض الســمات الــيت جتذهبــم لقراءهتــا وهــي: توضيحهــا لوجهــة نظــر احلكومــة، وكذلــك 
هلــا  أن  يليهــا  منهمــا،  لــكل  بنســبة83.1%  والصحفيــني  الكتــاب  هبــا كبــار  يكتــب 
سياســة حتريريــة واضحــة بنســبة %56.3، يف حــني جــاءت مســة ســعي اجلريــدة لكشــف 
الفســاد يف الرتتيــب األخــر بنســبة%23.2. أمــا ابلنســبة )للصحــف اخلاصــة( فمــن 
أهــم الســمات الــيت جتــذب الُقــراء عينــة الدراســة لقراءهتــا- وذلــك علــى عكــس الصحــف 
يليهــا  الفســاد ابجملتمــع بنســبة 60.4%،  الرتتيــب األول كشــف  القوميــة-: جــاء يف 
الســرعة وحتقيــق الســبق بنســبة %58.7، مث احلياديــة واملوضوعيــة بنســبة %51.7، يف 
حــني جــاءت مســة أهنــا توضــح وجهــة نظــر احلكومــة يف الرتتيــب األخــر بنســبة10.4%. 
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بينمــا مل ُتظهــر الصحــف احلزبيــة تفوقــاً ىف أي مســة مــن وجهــة نظــر الُقــراء عينــة الدراســة، 
وجــاءت أول الســمات الــيت جتذهبــم لقراءهتــا: أهنــا أحــد أجهــزة الرقابــة علــى احلكومــة 
بنســبة %30.9، يليها أن هلا سياســة حتريرية واضحة، مث أهنا تكشــف الفســاد ابجملتمع 
بنســبة %16.4، ويف الرتتيــب األخــر مســة أنــه يكتــب هبــا كبــار الكتــاب والصحفيــني 
بنســبة %3.6. تتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع نتائــج )عيســى عبدالباقــي-2015( 
النخبــة  مجهــور  عنــد  القوميــة  للصحــف  اإلجيابيــة  الســمات  تفــوق  إىل  أشــارت  والــى 
ابجملتمــع املصــري ومتثلــت يف أهنــا: حُمافظــة، وُمفســرة، ومســئولة، وُمتوازنــة، يف حــني جــاء 
يف مقدمــة الســمات الســلبية أهنــا خاضعــة للســيطرة، ومواليــة للنظــام السياســي. كمــا 
تفوقــت الصحــف اخلاصــة يف مســات: أهنــا متنوعــة، وُمفســرة، ومســتقلة، يف حــني جــاءت 
أهنــا حُمرضــة يف مقدمــة الســمات الســلبية يليهــا أهنــا ُمفرقــة وغــر مســئولة. بينمــا اتســمت 
انطباعــات النخبــة املصريــة عــن الصحــف احلزبيــة ابلســلبية. يف حــني ختتلــف مــع نتائــج 
ــراء يــرون أن مــن  دراســة)مى عبدالوهــاب-2009( الــيت أكــدت ان %63.3 مــن الُق
أهــم مســات الصحــف القوميــة أن هدفهــا خدمــة الصــاحل العــام واحتياجــات القــراء، يليهــا 
أهنــا ال ختضــع لســيطرة رجــال األعمــال واملعلنــني، كمــا أن الصحــف احلزبيــة تتميــز إباثرة 
القضــااي املهمــة الــيت هتــم الــرأي العــام، وتتســم ابملصارحــة الــيت تفتقدهــا الصحــف القوميــة، 
وجــاء يف مقدمــة مســات الصحــف اخلاصــة أهنــا هتتــم مبشــاكل القــراء مث أن لديهــا فرصــة 
أكــر لتكــون صادقــة وموضوعيــة. ووفًقــا لدراســة)غادة موســى-2011( جــاءت سياســة 
الصحــف القوميــة يف معاجلــة قضــااي الفســاد تطبيقــاً عمليًــا للتوجــه األيديولوجــي للســلطة 

والــذي يؤكــد علــى أمــن وســامة اجملتمــع ونزاهــة احلكومــة.
ممــا يعكــس تراجــع أداء ومصداقيــة الصحــف احلزبيــة ابجملتمــع املصــري علــى اختــاف 
فئاتــه. كمــا تؤكــد وجهــة النظــر الســائدة عــن الصحــف القوميــة كوهنــا لســان حــال احلكومــة 
وتعــر عــن خططهــا وسياســتها، كمــا أن الصحــف اخلاصــة أكثــر الصحــف اهتماًمــا 

بكشــف قضــااي الفســاد ابجملتمــع.
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جدول رقم ) 4)
أكثر الفنون الصحفية الي تناولت قضااي الفساد ابلصحف من وجهة نظر عينة 

الدراسة
%ك الفنون الصحفية

14046.4التحقيقات

12039.7األخبار

196.3التقارير

196.3احلوارات

41.3أخرى

302100.0اجملموع

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق: مــا يلــى يــرى %46.4 مــن عينــة الدراســة أن 
التحقيــق مــن أكثــر الفنــون الصحفيــة الــيت هتتــم بقضــااي الفســاد ابلصحــف املطبوعــة, يليهــا 
األخبــار بنســبة %39.7، مث وبفــارق كبــر كل مــن التقاريــر واحلــوارات بنســبة 6.3% 
لــكل منهــا، يف حــني جــاءت ابقــى الفنــون يف الرتتيــب األخــر بنســبة %1.3. و تتفــق 
هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه )حممــود مجــال-2011(  حيــث وجــد ان التحقيــق 
الصحفــي أكثــر األشــكال الصحفيــة تنــاواًل  لقضــااي الفســاد ابلصحــف اإلقليميــة، يليــه 
اخلــر، مث املقــال الصحفــي، كذلــك دراســة )غــادة موســى-2011( الــيت وجــدت اهتمــام 
صحيفــيت الوفــد واليــوم الســابع مبعاجلــة قضــااي الفســاد بشــكل متعمــق مــن خــال فنــون 
التحقيــق واحلــوارات، يف حــني جــاء اهتمــام صحيفــة األهــرام بفنــون اخلــر والتقريــر. ويُعــد 
التحقيــق الصحفــي أكثــر الفنــون الصحفيــة مائمــة لتنــاول املوضوعــات الشــائكة كقضــااي 
الفســاد نظــرًا للمســاحة الكبــرة املخصصــة لــه، واعتمــاده علــى الصــور بنســبة كبــرة وتنــوع 

املصــادر وعمــق التنــاول. 
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شكل رقم )5)
مدي إحساس عينة الدراسة بوجود فساد ابجملتمع

يتضــح مــن الشــكل الســابق إحســاس الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد عينــة الدراســة بوجــود 
فســاد ابجملتمــع وصلــت نســبتهم إىل %99.99. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه 
)حممــود مجــال-2011( حيــث وجــد إمجــاع مــن أفــراد العينــة علــى وجــود فســاد ابجملتمــع 
وصلــت نســبتهم إىل %98.2 يف حــني يــرى %1.2 ابحتماليــة وجــود فســاد ابجملتمــع، 

ومل ينفــي فــرد واحــد مــن أفــراد العينــة وجــود فســاد ابجملتمــع.

شكل رقم )6) 
معدل اعتماد القراءة على الصحف للحصول على املعلومات حول قضااي 

فساد ابجملتمع
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يتضــح مــن الشــكل الســابق ارتفــاع نســبة اعتمــاد عينــة الدراســة علــى الصحــف املطبوعــة 
كمصــدر الســتقاء معلوماهتــم عــن قضــااي الفســاد والــيت بلغــت %74 مقارنــة بباقــي 
وســائل االتصــال. يف حــني توصلــت دراســة حممــد أبــو العــا )2011(  إىل أن برامــج 
التليفزيــون »التــوك شــو« تُعــد أول مصــدر لتكويــن الــرأي العــام الجتاهاتــه حنــو قضــااي 
أثبتــت دراســة )هبــة شــفيق- يليهــا الصحــف، مث االنرتنــت، كمــا  الفســاد يف مصــر، 

2018( اعتمــاد اجلمهــور علــى وســائل التواصــل االجتماعــي يف املقــام األول للحصــول 
علــى املعلومــات حــول قضــااي اجملتمــع ومشــكاته، يليهــا القنــوات الفضائيــة.

شكل رقم )7)
أكثر الصحف الي تساهم يف تنمية الوعي بقضااي الفساد

يتضح من الشــكل الســابق ارتفاع نســبة اعتماد أفراد عينة الدراســة الســتقاء معلوماهتم 
عــن قضــااي الفســاد ابجملتمــع بنســبة أكــر مــن خــال  مطالعــة الصحــف اخلاصــة والــيت 
بلغت %31.4، تليها الصحف القومية بنسبة %21.7، يف حني يفضل 16.9% 
االعتمــاد علــى مطالعــة مجيــع أنــواع الصحــف، وجــاءت مطالعــة الصحــف احلزبيــة يف 
الرتتيــب األخــر مــن االعتمــاد بنســبة %2.9. وختتلــف نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتيجــة 
دراســة )هبــة شــفيق-2018( الــيت توصلــت إىل تفــوق اعتمــاد القــراء علــى الصحــف 
القوميــة مث الصحــف اخلاصــة.  وقــد يرجــع الســبب يف ذلــك إىل طبيعــة سياســة ورؤيــة 
الصحــف لقضــااي الفســاد ابجملتمــع وخصوصيــة الدراســة احلاليــة الــيت هتتــم بدراســة قضــااي 
الفســاد حتديــًدا والــيت هتتــم بعرضهــا الصحــف اخلاصــة وفًقــا لنتائــج الدراســة احلاليــة، يف 

حــني جــاء اهتمــام الصحــف القوميــة بعــرض قضــااي الفســاد يف الرتتيــب األخــر.
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جدول رقم )5)
ترتيب الوسائل الي يتابع أفراد العينة)غر املتابعن للصحف( من خاهلا قضااي 

الفساد
امجايل النسبةالوسائل الي يتابع أفراد العينة من خاهلا قضااي الفساد

57.4القنوات التليفزيونية

55.6مواقع الصحف االلكرتونية

35.2املواقع اإلخبارية

57.4مواقع التواصل االجتماعي

13.0احملطات اإلذاعية

31.5البحث عر شبكة االنرتنت

ن= 108

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق ارتفــاع نســبة اعتمــاد أفــرد عينــة الدراســة مــن غــر 
املتابعــني للصحــف واجلرائــد املطبوعــة)108( علــى كل مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي 
والقنــوات التليفزيونيــة الفضائيــة بنفــس النســبة والــيت بلغــت %57.4 لــكل منهــا، يليهــا 
وبفارق بســيط مواقع الصحف اإللكرتونية بنســبة %55.6، مث املواقع اإلخبارية بنســبة 

%35.2، بينمــا جــاء يف الرتتيــب األخــر احملطــات اإلذاعيــة بنســبة 13%. 

ن= 108
شكل رقم )8 )

أسباب ابتعاد عينة الدراسة عن االعتماد على الصحف يف متابعة قضااي الفساد



611

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

ابتعــاد  أســباب  مقدمــة  أنــه أييت يف  يلــى:  مــا  الســابق  الشــكل  بيــاانت  مــن  يتضــح 
%26مــن عينــة الدراســة غــر املتابعــني للصحــف عــن االعتمــاد عليهــا الســتقاء معلوماهتــم 
عــن قضــااي الفســاد: أهنــا ال تتمتــع ابملصداقيــة يف تغطيــة األحــداث بنســبة43.5%، 
يليهــا اهنــا تتبــى وجهــة نظــر احلكومــة بنســبة %35.2، مث عرضهــا التقليــدي لقضــااي 
الفســاد بنســبة %30.6، وجــاء يف الرتتيــب األخــر أهنــا ال تتســم ابلســرعة الازمــة يف 
تغطيــة األحــداث بنســبة %3.7. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا جــاءت بــه دراســة )مــاري 
منصــور-2013( )58( مــن التأثــر الســلي ملعاجلــات الصحــف ألحــداث ثــورة 25ينايــر 
علــى انطباعــات اجلمهــور عــن الصحافــة والصحفيــني املصريــني، كذلــك نتائــج دراســة 
أحدثتهــا  الــيت  التأثــرات  أن  أوضحــت  الباقــي-2015( )59(   حيــث  عبــد  )عيســى 
املعاجلة اإلعامية ابلصحف املصرية للموجة الثورية يف 30 يونية على تشكيل اجتاهات 
النخبــة عــن الصحافــة والصحفيــني املصريــني جــاءت يف جمملهــا ســلبية بنســبة .49.2% 
كل ذلــك جيعــل وضــع الصحــف املطبوعــة مهــدًدا بشــكل كبــر ممــا يســتوجب معــه إعــادة 
النظــر يف طريقــة تناوهلــا وعرضهــا لألحــداث فيمــا يتناســب وحتــدايت الوســائل اجلديــدة. 

جدول رقم )6)
ترتيب عينة الدراسة ألبرز جماالت الفساد ابجملتمع

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق: أن الفســاد اإلعامــي أييت يف مقدمــة جمــاالت 
الفســاد الــيت ياحظهــا األفــراد عينــة الدراســة ابجملتمــع وذلــك بــوزن نســي%66، يليــه 
الفســاد التجــاري بــوزن نســي %64، مث الفســاد األمــي بــوزن نســي %62، يف حــني 
جــاء الفســاد األخاقــي يف الرتتيــب األخــر بــوزن نســي%32. يف حــني جــاء الفســاد 
القضائــي يف الرتتيــب األول مــن وجهــة نظــر %3.3 مــن عينــة الدراســة، يليــه وبفــارق 
بســيط الفســاد املــايل بنســبة%2.3. وختتلــف رؤيــة مجهــور قــراء الدراســة احلاليــة مــع 

  رأي العينة
 مجال الفساد   

الترتيب  
 األول

الترتيب 
 الثاني

الترتيب 
 الثالث

الترتيب 
 الرابع

الترتيب 
 الخامس

الترتيب 
 السادس

الترتيب 
 السابع

الترتيب 
الوزن  المتوسط الثامن

 الترتيب النسبي
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 4 %61 4.89 7.9 24 16.9 51 10.9 33 14.9 45 15.2 46 18.9 57 5.6 17 3.3 10 الفساد القضائي
 7 %38 3.07 22.5 68 12.3 37 14.9 45 12.3 37 9.3 28 0.7 2 - - 2.3 7 اليالفساد الم
 8 %32 2.54 16.6 50 16.8 51 7.6 23 8.8 30 2.3 7 3.3 10 1.3 4 - - خالقيالفساد األ
 6 %44 3.5 12.3 37 24.2 73 24.8 75 4.3 13 7.3 22 6.0 18 3.6 11 - -- ياسيالفساد الس
 5 %53 4.25 12.9 57 12.6 38 9.6 29 13.6 41 13.2 40 12.3 37 8.3 25 - - .داري الفساد اإل
 2 %64 5.12 10.3 31 11.9 36 11.6 35 16.9 51 15.2 46 16.2 49 14.6 44 -- -- جاري الفساد الت

 3 %62 4.99 29.8 90 7.6 23 3.0 9 4,0 12 8,3 25 9.6 29 32.1 97 0.7 2 مني والعسكري األ الفساد
 1 %66 5.27 8.3 25 8.9 27 26.2 79 13.9 42 11.6 35 10.6 32 19.2 58 1.3 4 عالميالفساد اإل
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اهتمامــات التغطيــة الصحفيــة لقضــااي الفســاد ابلصحــف املصريــة حيــث أكــدت نتائــج 
حتليل مضمون كل من )عبدهللا زلطة-2002( )60(  ، ودراسة)ثروت فتحي-2004( 
)61(   ودراسة)عيســى عبــد الباقــي-2004( )62(  ، ودراســة )غــادة موســى-2011( 

)63(  أن االســتياء علــى املــال العــام وإهــداره جــاء يف الرتتيــب األول ابلنســبة لقضــااي 

الفســاد الــيت تناولتهــا الصحــف املصريــة. كذلــك دراســة )حممــود مجــال-2011( )64(   
الــيت توصلــت إىل اهتمــام الصحــف اإلقليميــة ابلصعيــد بتنــاول قضــااي الفســاد اإلداري يف 
الرتتيــب األول، يليــه الفســاد االجتماعــي، مث الفســاد األخاقــي، كمــا توصلــت  )أمــرة 
انجــي،2017( )65( يف دراســتها للتحقيقــات االســتقصائية بعينــة مــن الصحــف املصريــة 
واألمريكيــة إىل ارتفــاع نســبة االهتمــام بقضــااي الفســاد االقتصــادي والسياســي. ممــا يؤكــد 
اهتمامــات  أجنــدة  عــن  املطبوعــة  املصريــة  الصحــف  قضــااي  أجنــدة  طبيعــة  اختــاف 

اجلمهــور بنفــس القضــااي)*(.   

اثلثًا: نتائج مقاييس الدراسة 
 قامت الباحثة بتصميم أربعة مقاييس للتعرف على مدى وعي عينة الدراسة ابملقصود بكل من 

)أ( مصطلح الفساد وأنواعه وأضراره على اجملتمع
)ب( مظاهر الفساد
)جـ(أسباب الفساد

)د(طرق مكافحة الفساد
 وذلك من خال حتديد درجة موافقة املبحوثني على جمموعة من العبارات –سلبية 

وإجيابية- كما يلي: 
)أ( وعــي عينــة الدراســة مبعــى الفســاد: قامــت الباحثــة بتصميــم مقيــاس للتعــرف علــى 
مــدى وعــي عينــة الدراســة مبعــي الفســاد وأنواعــه وأضــراره علــي اجملتمــع وذلــك عــن طريــق 

جمموعــة مــن العبــارات كمــا هــو موضــح ابجلــدول التــايل رقــم)7(:
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جدول رقم )7)
مقياس وعي عينة الدراسة مبعين الفساد وأنواعه وأضراره علي اجملتمع 

معدل 
اإلدراك 

العبارات 
اليت توضح 

معى 
الفساد

االحنراف املتوسطمعارض بشدةمعارضحمايدأوافقأوافق بشدة
املعياري

الرأي 

%ك%ك%ك%ك%ك

إساءة 
استخدام 
السلطة 
لتحقيق 

مكاسب 
خاصة.

موافق .22072.88026.520.700004.721946
بشدة

احنرافاً يف 
االلتزام 

ابلقواعد 
القانونية.

موافق.12140.115852.390.390.351.74.2616795

حُتارب 
الدول 

املتقدمة 
الفساد 

يف الدول 
النامية.

معارض3411.34615.23411.3139464916.22.59271.245

يقتصر 
الفساد 

علي صغار 
املوظفني.

معارض 3712.3175.6134.313444.410133.42.18871.29
بشدة

تُعد 
الرشاوى 

واالختاس 
والتهرب 
الضريي 

فساد مايل.

موافق .17056.311839.1103.341.3004.5033630
بشدة

ال يُعد 
تسريب 

املعلومات 
نوعاً عن 
الفساد.

معارض3812.64615.2165.311036.49230.52.43051.385
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يوجد 
الفساد 
ابلقطاع 

احلكومي 
فقط دون 

اخلاص.

معارض3712.33812.618612742.18227.22.40731.33

احلكم 
الشمويل 

أبرز مسات 
الفساد 

السياسي.

موافق.13444.413043268.6103.320.74.2715806

اختفاء 
الطبقة 

املتوسط 
أبرز اآلاثر 
االجتماعية 

للفساد.

موافق.14447.712742.1113.6134.372.34.2848903

ال يُعد 
احرتام 
مواعيد 

العمل فساد 
أخاقي .

معارض7023.26621.9196.38026.56722.22.97351.518

متثل البطالة 
أهم اآلاثر 
االقتصادية 

للفساد.

موافق .15952.611437.7217.06220.74.3974761
بشدة

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق: ارتفــاع نســبة وعــي عينــة الدراســة مبعــى الفســاد 
وأنواعــه وأضــراره علــى اجملتمــع حيــث جــاءت درجــة موافقتهــم علــى العبــارات الصحيحة ما 
بــني موافــق وموافــق بشــدة بنســب متســاوية وهــي العبــارات )1- 8-5-2- 11-9(، 
كمــا جــاءت درجــة معارضتهــم علــى العبــارات اخلاطئــة مــا بــني معــارض ومعــارض بشــدة 
وهــي العبــارات)3-4-6-7-10(، ممــا يعكــس الفهــم الصحيــح ملعــى الفســاد والقــدرة 

علــى التميــز بــني أنواعــه والتعــرف علــى أضــراره ابجملتمــع.  
يف مقدمــة العبــارات الــيت جــاءت درجــة املوافقــة عليهــا بشــدة وتشــرح معــى الفســاد 
عبــارة » الفســاد هــو إســاءة اســتخدام الســلطة لتحقيــق مكاســب خاصــة« مبتوســط 
)4.7219(، ومــن العبــارات الــيت تشــر إيل جمــاالت الفســاد عبــارة: » يشــمل الفســاد 
املــايل الرشــاوي واالختــاس والتهــرب الضريــي« مبتوســط )4.5033 (، ومــن العبــارات 
الــيت توضــح أاثر الفســاد ابجملتمــع عبــارة: » متثــل البطالــة أهــم اآلاثر االقتصاديــة للفســاد« 

مبتوســط )4.3974 (. 
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)فاتــن عبدالرمحــن-2012( )66(  أثبتتــه دراســة  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق   
معارفهــم حــول  زادت  قــد  الدراســة  عينــة  الشــباب  مــن   94% أن  إىل  توصلــت  الــيت 
قضــااي الفســاد نتيجــة متابعتهــم للتحقيقــات االســتقصائية مــن خــال املواقــع اإللكرتونيــة 
للصحــف املصريــة، تاهــا تزويدهــم خبلفيــات عــن قضــااي الفســاد، مث إدراك حجــم الفســاد 
يف مصــر. وختتلــف هــذه النتيجــة مــع مــا جــاءت بــه دراســة )مــى عبــد الوهــاب-2009( 
)76( حيــث أوضحــت وجــود اجتاهــات ســلبية قويــة لــدى املبحوثــني حنــو دور الصحافــة يف 

نشــر الوعــي حبقــوق املســتهلك املصــري حيــث تــرى أكثــر مــن نصــف العينــة %56 عــدم 
اهتمــام الصحافــة املصريــة ابملشــكات الــيت يتعرضــون هلــا ومســاعدهتم علــى إجيــاد حلــول 

هلــذه املشــكات.
)ب( وعــي العينــة مبظاهــر الفســاد ابجملتمــع: وذلــك مــن خــال حتديــد درجــة موافقــة 
املبحوثــني علــى جمموعــة مــن العبــارات الــيت توضــح هــذه املظاهــر كمــا هــو موضــح ابجلــدول 

التــايل رقــم)8(:
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جدول رقم )8)
وعي عينة الدراسة مبظاهر الفساد املوجود يف اجملتمع 

معدل 
اإلدراك

العبارة

االحنراف املتوسطمعارض بشدةمعارضحمايدأوافقأوافق بشدة
املعياري

الرأي

%ك%ك%ك%ك%ك

موافق 18059.63712.3002176421.23.821.66الرشوة
بشدة

الوساطة 
يف شغل 
الوظائف

موافق 15350.76421.282.64013.23712.33.851.47
بشدة

سرقة 
املال العام

موافق 16454.34414.662309.95819.23.751.62
بشدة

موافق 14046.46421.282.64414.64615.23.691.53الغش
بشدة

موافق 13845.76822.5623812.65217.23.671.56التزوير
بشدة

التهرب 
الضريي

موافق 12742.17926.21244013.24414.63.681.485
بشدة

عدم 
احرتام 
مواعيد 
العمل.

موافق 12842.46922.8206.65317.53210.63.691.434
بشدة

التعود 
على 

الرشوة .

موافق 13243.77926.2003812.65317.53.661.553
بشدة

وجود 
عاقة 

بني رجال 
السياسة 
ورجال 
األعمال

موافق 139466220.53110.34416.4269.63.811.375
بشدة

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق:  ارتفــاع وعــي األفــراد عينــة الدراســة مبظاهــر الفســاد 
علــى اختافهــا ابجملتمــع والــيت جــاءت درجــة املوافقــة علــي وجودهــا مجيعهــا بدرجــة موافــق 
جًدا ويف مقدمتها »الوســاطة يف شــغل الوظائف« مبتوســط ) 3.8477(، يليها بفارق 
بســيط »الرشــوة« بــكل أشــكاهلا مبتوســط حســايب) %3.8212(، مث »وجــود عاقــة 
بــني رجــال السياســة ورجــال األعمــال« مبتوســط حســايب ) %3.8079(. يتفــق ذلــك 
مــع نتائــج دراســة)غادة موســى-2011( )86( الــيت توصلــت إىل أن أهــم عوامــل الفســاد 

يف مصــر تتمثــل يف الرشــوة واحملســوبية والوســاطة وتــزاوج املــال ابلســلطة.
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)جـــ( وعــي عينــة الدراســة أبســباب الفســاد: وذلــك مــن خــال حتديــد درجــة موافقــة 
املبحوثــني علــى جمموعــة مــن العبــارات الــيت توضــح هــذه األســباب والــيت يتعلــق بعضهــا 
ابلفــرد نفســه، وأخــرى هلــا عاقــة ابجملتمــع احمليــط ابألفــراد كمــا هــو موضــح ابجلــدول التــايل 

رقــم)9(:
جدول رقم )9)

وعي عينة الدراسة أبسباب وجود الفساد املوجود يف اجملتمع 
معدل اإلدراك 

العبارة

معارض معارضحمايدأوافقأوافق بشدة
بشدة

االحنراف املتوسط
املعياري

الرأي 

%ك%ك%ك%ك%ك

 خلل يف الشخص 
الفاسد نفسه.

موافق.6320.921370.5165.382.620.74.08649

 خلل يف البيئة 
احمليطة.

موافق.8728.817959.3144.6206.620.74.08808

اخنفاض أجور 
املوظفني.

موافق.10334.113243.73110.33611,9004.00961

إعطاء 
الصاحيات لكبار 

املوظفني.

موافق.10133.4130434615.2237.620.74.01924

ختصيص مبالغ 
كبرة لإنفاق 

علي املشروعات 
العامة وغياب 

الرقابة.

موافق .14748.712842.4155103.320.74.35779
بشدة

وسائل اإلعام 
وما حتمله من 

معلومات.

موافق.7524.810936.17424.54414.6003.71998

األعمال الدرامية 
والسينمائية.

موافق.11538.113745.4237.6237.641.34.11933

سلبية املواطن 
املصري.

موافق.12039.716053206.620.7004.32625

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق: وعــي أفــراد عينــة الدراســة أبســباب وجــود الفســاد 
ابجملتمع حيث جاءت درجة موافقتهم على كل عبارات املقياس بنســب موافقة متســاوية، 
واملوافقــة بشــدة علــى عبــارة واحــدة وهــي »ختصيــص مبالــغ كبــرة لإنفــاق علــى املشــروعات 
العامــة مــع غيــاب الرقابــة«، وجــاء يف مقدمــة هــذه العبــارات »ســلبية املواطــن املصــري نتيجــة 
لغيــاب الوعــي ابملســئولية حنــو اجملتمــع مبتوســط )4.3179(. يليهــا عبــارة يرجــع وجــود 
الفســاد إىل »خلــل يف البيئــة احمليطــة ابلشــخص الفاســد« مبتوســط )4.0894(، مث عبــارة 
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»يرجع إىل خلل يف الشــخص الفاســد نفســه« مبتوســط )4.0828( وتؤكد تلك النتيجة 
إحســاس عينــة الدراســة أن أســباب الفســاد تقــع علــى البيئــة احمليطــة ابلشــخص الفاســد 

وتنشــئه والــيت تنعكــس بدورهــا علــي معتقداتــه وتصرفاتــه.
وعــي العينــة بطــرق مكافحــة الفســاد ابجملتمــع: وذلــك مــن خــال حتديــد درجــة موافقــة 
املبحوثــني علــى جمموعــة مــن العبــارات الــيت توضــح هــذه الطــرق كمــا هــو موضــح ابجلــدول 

التــايل رقــم)10(:
جدول رقم )10)

وعي عينة الدراسة أبفضل طرق مكافحة الفساد املوجود يف اجملتمع 
معدل اإلدراك

العبارة

معارض معارضحمايدأوافقأوافق بشدة
بشدة

االحنراف املتوسط
املعياري

الرأي

%ك%ك%ك%ك%ك

نشر الوعي 
أبضرار الفساد 

علي الفرد 
واجملتمع وضرورة 

حماربته.

موافق .22072.87825.820.720.7004.71510
بشدة

معاقبة بعض كبار 
املخالفني.

موافق .21771.98126.80020.720.74.69575
بشدة

وضع نظام عادل 
الختيار وتقييم 
أداء املوظفني.

موافق .21069.58628.541.30020.74.66575
بشدة

رفع مستوى 
األجور.

موافق .19965.99130.112400004.62562
بشدة

إشراك املواطنني 
يف الرقابة وكشف 

قضااي الفساد.

موافق .18360.69531.5206.641.3004.51681
بشدة

تفعيل دور 
منظمات العمل 

املدين يف مكافحة 
الفساد.

موافق .15350.712240.4196.382.6004.39724
بشدة

الرتكيز علي 
مكافحة الفساد 

يف القطاع اخلاص 
كذلك.

موافق.13143.413444.43110.362004.29729

تفعيل دور 
اإلعام  يف 

توجيه األفراد 
حملاربة الفساد.

موافق .21972.58126.820.700004.747
بشدة

تفعيل االتفاقيات 
الدولية اليت 

تكافح الفساد.

موافق.1454812340.7309.930.720.74.35739
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يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق: ارتفــاع وعــي األفــراد عينــة الدراســة بطــرق مكافحــة 
الفســاد ابجملتمــع وأتييدهــم التــام لتطبيقهــا حيــث جــاء متوســط درجــة موافقتهــم علــى 
عبــارات املقيــاس بفئــة موافــق بشــدة لــكل العبــارات ابســتثناء عبارتــني فقــط حصلــت علــى 
درجــة موافــق، وجــاء يف مقدمــة هــذه الطــرق »تفعيــل دور اإلعــام  يف توجيــه األفــراد 
الفســاد  الوعــي أبضــرار  يليهــا »نشــر  مبتوســط حســايب )4.719(،  الفســاد«  حملاربــة 
علــي الفــرد واجملتمــع وضــرورة حماربتــه« مبتوســط حســايب)4.7086(، مث »معاقبــة بعــض 
كبــار املخالفــني« مبتوســط حســايب)4.6854(، يف حــني جــاء »الرتكيــز علــي مكافحــة 
الفســاد يف القطــاع اخلــاص كذلــك« يف آخــر طــرق مكافحــة الفســاد الــيت يــرى عينــة 
الدراســة ضــرورة تطبيقهــا يف اجملتمــع مبتوســط حســايب)4.2914(. يف حــني جــاء بنتائــج 
دراســة )غــادة موســى،2011( )96( أن أهــم أســاليب مواجهــة الفســاد يف القطاعــات 
تــداول الســلطة، اســتقال القضــاء،  املؤسســية املصريــة تتمثــل يف تطبيــق الدميقراطيــة، 
ضمــان املشــاركة السياســية، ونزاهــة االنتخــاابت، العدالــة االجتماعيــة، وتشــديد الرقابــة 

علــى البنــوك، العقــاب الفــوري للمنحرفــني، مث حتقيــق الرقابــة الشــعبية.  

رابًعا: دراسة وعي الُقراء عينة الدراسة أبهم قضااي الفساد املعاصرة:
قامــت الباحثــة بتصميــم جمموعــة مــن األســئلة وإجاابهتــا املقرتحــة حــول جمموعــة مــن 
أشــهر قضــااي الفســاد الــيت جــاءت بنتائــج الدراســات الســابقة والــيت تناولــت مضمــون 
بينهــا  مــن  نظــره  مــن وجهــة  املبحــوث  ليختــار  املطبوعــة ابلدراســة،  املصريــة  الصحــف 
اإلجــاابت الصحيحــة؛ حيــث ميكــن مــن خــال الكشــف عــن اجــاابت املبحوثــني عليهــا 
التأكــد مــن مــدي صــدق اعتمــاد عينــة الدراســة علــى الصحــف يف التعــرف علــى أهــم 
قضــااي الفســاد ابجملتمــع، وحرصــت الباحثــة علــى أن تشــمل هــذه القضــااي كل اجملــاالت 
السياســية واإلعاميــة والصحيــة واملعيشــية وأبــرز القضــااي الــيت شــغلت الــرأي العــام املصــري 
علــي فــرتات زمنيــة خمتلفــة وذلــك لوجــود تفــاوت يف أعمــار عينــة الدراســة، مشلــت القضــااي 
)صخرة الدويقة – أكياس الدم امللوثة – شهداء اخلبز – استجواب الوزراء- التوريث- 
 تصديــر الغــاز الطبيعــي إلســرائيل- التخابــر مــع قطــر- أخونــة املؤسســات احلكوميــة-

جمــزرة بورســعيد- تزويــر انتخــاابت 2010- ســرقة اآلاثر( والــيت جــاء اإلجــاابت عليهــا 
كمــا هــو موضــح ابجلــدول التــايل رقــم)11(.
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جدول رقم )11)
إجاابت عينة الدراسة 

 معدل اإلجاابت الصحيحة

القضية

الرتتيبالوزن النسيمل يعرف اجابة خاطئةاجابة صحيحة 

%ك%ك%ك

11%10835.818962.651.736صخرة الدويقة 

9%19664.910233.841.365.33اكياس الدم امللوثة 

6%20969.28427.893.069.66شهداء اخلبز 

12%3411.326086.182.611.33استجواب الوزراء 

3%26888.7299.651.789.33قضية التوريث

4%25684.84213.941.385.33تصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل 

1%29296.762.041.397.33سياسية نظام حممد مرسي 

2%28293.4165.341.394اهتامات حممد مرسي

10%15250.314648.341.350.67جمزرة بورسعيد 

8%20266.99832.420.767.33قضااي نظام مبارك 

5%21771.98327.520.772.33تزوير انتخاابت 2010

7%20467.59631.720.768اختفاء االاثر عقب 25 يناير

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق: أن أكثــر القضــااي الــيت تعــرف األفــراد عينــة الدراســة 
علــى إجابتهــا اعتمــاًدا، علــى متابعــة الصحــف املطبوعــة هــي قضيــة » سياســة نظــام 
الرئيــس الراحــل حممــد مرســي« والــيت متثلــت اإلجابــة الصحيحــة يف »أخونــة املؤسســات 
احلكوميــة« كأحــد أهــم الســمات الــيت اتصــف هبــا نظــام حكــم  حممــد مرســي وذلــك 
للرئيــس  املوجهــة  »االهتامــات  قضيــة  بســيط  وبفــارق  يليهــا  نســي97.33%،  بــوزن 
الراحــل حممــد مرســي«واليت متثلــت إجابتهــا يف »التخابــر مــع جهــات أجنبيــة« بــوزن نســي 
%94، مث قضيــة » التوريــث« والــيت اتســم هبــا نظــام حكــم الرئيــس الراحــل حممــد حســي 
مبــارك والــيت متثلــت إجابتهــا يف »مصلحــة رمــوز الفســاد يف بقــاء الوضــع كمــا هــو« وذلــك 
بــوزن نســي %89.33، يف حــني جــاءت أقــل اإلجــاابت الصحيحــة تلــك اخلاصــة 
بقضيــة »اســتجواب الــوزراء 2010 » والــيت متثلــت إجابتهــا يف »وزيــر البــرتول« بــوزن 
نســي %11.33 ؛ حيــث أجــاب معظــم عينــة الدراســة)%86.1( أبنــه وزيــر الكهــرابء 
لكثــرة انقطــاع التيــار الكهرابئــي يف هــذه الفــرتة إال أن الســبب ُوجهــه لــوزارة البــرتول وقتهــا 
وليــس الكهــرابء. يتضــح مــن إجــاابت ونســب اجلــدول الســابق اجتــاه اهتمــام عينــة الدراســة 

للقضــااي السياســية املتعلقــة ابلرؤســاء واحلكومــة. 
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اختبار فروض الدراسة: 
أفــراد عينــة  الفــرض األول : توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف معــدل اعتمــاد 
الدراســة علــى قــراءة الصحــف املطبوعــة الســتقاء معلوماهتــم عــن قضــااي الفســاد وفًقــا 

الدميوغرافيــة. للمتغــرات 
وفًقــا للنــوع : والختبــار معنويــة الفــرق بــني متوســط إجــاابت )ذكــور - إانث( مت 
اســتخدام اختبــار Independent T- test لقيــاس الفــروق بــني فئــيت الدراســة 
حــول معــدل اعتمــاد أفــراد عينــة الدراســة علــى الصحــف املطبوعــة, ويعــرض جــدول رقــم 

)12( نتائــج هــذا االختبــار:
جدول )12)

اختبار ت للمقارنة بن )ذكور - إانث( حول معدل اعتماد عينة الدراسة على 
الصحف املطبوعة

العبارات
إانثذكور

T testSig الداللة
االحنراف املتوسطاالحنراف املعيارياملتوسط

املعياري

معدل اعتماد عينة 
1.940.992.290.983.6620.00الدراسة على الصحف 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني فئــيت الدراســة 
)ذكــور - إانث( حــول معــدل اعتمــاد أفــراد عينــة الدراســة علــى الصحــف املصريــة لصــاحل 
اإلانث؛ حيــث إن مســتوى الداللــة أقــل مــن %0.05، وهــي دالــة أو مبعــى آخــر قيمــة 

ت احملســوبة أكــر مــن قيمــة ت اجلدوليــة.
وفًقــا لفئــات العمــر: والختبــار معنويــة الفــرق بــني متوســط إجــاابت فئــات العمــر حــول 
معــدل اعتمــاد أفــراد عينــة الدراســة علــى الصحــف املطبوعــة, مت اســتخدام اختبــار التبايــن 

أحــادي االجتــاه ويعــرض جــدول رقــم )13( نتائــج هــذا االختبــار:
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جدول )13)
حتليل التباين لبيان مدى االتفاق واالختاف بن فئات العمر يف معدل اعتماد 

عينة الدراسة على الصحف املطبوعة
االحنراف املتوسطفئات العمرالبعد

املعنوية قيمة Fاملعياري
Sig.

معدل اعتماد عينة الدراسة على الصحف

2.340.96من 20 إىل 35 سنة

16.890.00 1.861.00من 36 إىل 50 سنة

1.650.91من 51 إىل 65 سنة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: وجــود فــروق معنويــة بــني فئــات العمــر حــول معــدل 
اعتمــاد أفــراد عينــة الدراســة علــى الصحــف املطبوعــة لصــاحل الفئــات العمريــة األصغــر؛ 
حيــث إن مســتوى املعنويــة أقــل مــن 0.05 أو مبعــى آخــر قيمــة ف احملســوبة أكــر مــن 

قيمــة ف اجلدوليــة.
وفًقا ملســتوايت التعليم: والختبار معنوية الفرق بني متوســط إجاابت فئات املســتوى 
التعليمــي حــول معــدل اعتمــاد أفــراد عينــة الدراســة علــى الصحــف املطبوعــة, مت اســتخدام 

اختبــار التبايــن أحــادي االجتــاه، ويعــرض جــدول رقــم )14( نتائــج هــذا االختبــار.
جدول )14)

حتليل التباين لبيان مدى االتفاق واالختاف يف معدل اعتماد عينة الدراسة 
على الصحف املطبوعة وفًقا ملستوى التعليم

املعنوية قيمة Fاالحنراف املعيارياملتوسطاملستوي التعليميالبعــــد
Sig.

معدل اعتماد عينة الدراسة على 
الصحف

2.420.97يقرأ ويكتب

1.9540.084

1.960.95تعليم متوسط

2.361.09فوق متوسط

2.141.00عاًل

1.861.01ماجيستر

1.450.82دكتوراه

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنــه ال توجــد فــروق معنويــة بــني فئــات املســتوى التعليمــي 
حــول معــدالت اعتمــاد أفــراد عينــة الدراســة علــى الصحــف املطبوعــة؛ حيــث إن مســتوى 
املعنويــة أكــر مــن 0.05 أو مبعــى آخــر قيمــة ف احملســوبة أقــل مــن قيمــة ف اجلدوليــة، 
ونســتخلص مــن هــذا أن هنــاك اتفاقًــا بــن فئــات املســتوى التعليمــي حــول معــدالت 
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اعتمــاد أفــراد عينــة الدراســة علــى الصحــف املطبوعــة.
وفًقــا للحالــة املهنيــة: والختبــار معنويــة الفــرق بــني متوســط إجــاابت فئــات احلالــة 
املهنيــة حــول معــدل اعتمــاد أفــراد عينــة الدراســة علــى الصحــف املطبوعــة, مت اســتخدام 

اختبــار التبايــن أحــادي االجتــاه، ويعــرض جــدول رقــم )15( نتائــج هــذا االختبــار.
جدول )15)

حتليل التباين لبيان مدى االتفاق واالختاف يف معدل اعتماد أفراد عينة 
الدراسة على الصحف املطبوعة وفًقا للمستوى االقتصادي

املعنوية قيمة Fاالحنراف املعيارياملتوسطاحلالة املهنيةالبعــــد
Sig.

معدل اعتماد عينة الدراسة على 
الصحف

2.390.89ال يعمل

21.410.00 2.500.953طالب

1.860.97يعمل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنــه توجــد فــروق معنويــة بــني فئــات احلالــة املهنيــة حــول 
معــدل اعتمــاد أفــراد عينــة الدراســة علــى الصحــف املطبوعــة لصــاحل الفئــات العاملــة؛ 
حيــث إن مســتوى املعنويــة أقــل مــن 0.05 أو مبعــى آخــر قيمــة ف احملســوبة  أكــر مــن 

قيمــة ف اجلدوليــة.
لــذا ميكــن قبــول الفــرض األول للدراســة جزئيًــا فيمــا خيــص وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف معــدل اعتمــاد أفــراد عينــة الدراســة علــى الصحــف املطبوعــة الســتقاء 
معلوماهتــم عــن قضــااي الفســاد وفًقــا »ملتغــرات النــوع واملرحلــة العمريــة واحلالــة املهنيــة 

فقط. 

الفــرض الثــاين : توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف معــدل اعتمــاد عينــة الدراســة 
علــى قــراءة الصحــف املطبوعــة يف تنميــة وعيهــم بقضــااي الفســاد ابجملتمــع وفًقــا للمتغــرات 

الدميوغرافيــة.
وفًقــا للنــوع : والختبــار معنويــة الفــرق بــني متوســط إجــاابت )ذكــور - إانث( مت 
اســتخدام اختبــار Independent T- test لقيــاس الفــروق بــني فئــيت الدراســة يف 
معــدالت قــراءة الصحــف املطبوعــة لتنميــة وعيهــم بقضــااي الفســاد, ويعــرض جــدول رقــم 

)16( نتائــج هــذا االختبــار:
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جدول )16)
اختبار ت للمقارنة بن )ذكور - إانث( عينة الدراسة يف اعتمادهم علي قراءة 

الصحف املطبوعة لتنمية وعيهم بقضااي الفساد

العبارات
إانثذكور

 T
testSig الداللة

االحنراف املتوسط
االحنراف املتوسطاملعياري

املعياري

تنميــة  يف  الصحــف  قــراءة  مســامهة  معــدل 
العينــة 1.240.431.280.450.8280.408وعــي 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني فئــيت 
الدراســة )ذكــور - إانث( حــول معــدالت مســامهة قــراءة الصحــف املطبوعــة يف تنميــة 
وعيهــم بوجــود قضــااي فســاد ابجملتمــع؛ حيــث إن مســتوى الداللــة أكــر مــن 0.05%، 
وهــي غــر دالــة أو مبعــى آخــر قيمــة ت احملســوبة أقــل مــن قيمــة ت اجلدوليــة. وهــذه 
املطبوعــة  الصحــف  قــراءة  معــدالت  تفــوق اإلانث يف  أن  االنتبــاه إىل  تلفــت  النتيجــة 
ابلفــرض الســابق قــد ال يكــون ابلعامــل املؤثــر يف حتقيــق زايدة مماثلــة ابلوعــي بقضــااي 

الفســاد حتديــًدا. 
وفًقــا لفئــات العمــر: والختبــار معنويــة الفــرق بــني متوســط إجــاابت فئــات العمــر حــول 
معــدل قــراءة أفــراد عينــة الدراســة للصحــف املطبوعــة, مت اســتخدام اختبــار التبايــن أحــادي 

االجتــاه ويعــرض جــدول رقــم )17( نتائــج هــذا االختبــار:
جدول )17)

حتليل التباين لبيان االختافات بن فئات العمر يف معدل مسامهة قراءة 
الصحف املطبوعة يف تنمية وعي عينة الدراسة

االحنراف املتوسطفئات العمرالبعد
املعنوية قيمة Fاملعياري

Sig.

معدل مسامهة قراءة الصحف يف تنمية وعي 
عينة الدراسة

1.390.48من 20 إىل 35 سنة

24.580.00 1.100.30من 36 إىل 50 سنة

1.090.29من 51 إىل 65 سنة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنــه وجــود فــروق معنويــة بــني فئــات العمــر حــول معــدل 
قــراءة الصحــف املطبوعــة يف تنميــة وعــي أفــراد عينــة الدراســة بوجــود قضــااي  مســامهة 
الفســاد ابجملتمــع لصــاحل الفئــة العمريــة األقــل؛ حيــث إن مســتوى املعنويــة أقــل مــن 
0.05 أو مبعــى آخــر قيمــة ف احملســوبة أكــر مــن قيمــة ف اجلدوليــة. ويعــد هــذا مؤشــرًا 
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آخــر يؤكــد أن الفــرق يف معــدالت القــراءة وفقــاً للمرحلــة العمريــة ال يســتتبعه زايدة الوعــي 
بقضــااي الفســاد.

وفًقا ملســتوايت التعليم: والختبار معنوية الفرق بني متوســط إجاابت فئات املســتوى 
التعليمــي حــول معــدالت قــراءة أفــراد عينــة الدراســة للصحــف املطبوعــة, مت اســتخدام 

اختبــار التبايــن أحــادي االجتــاه، ويعــرض جــدول رقــم )18( نتائــج هــذا االختبــار.
جدول )18)

حتليل التباين لبيان االختافات يف معدل اعتماد عينة الدراسة علي قراءة 
الصحف املطبوعة لتنمية وعيهم بقضااي الفساد وفقا ملستوى التعليم

املستوي البعــــد
االحنراف املتوسطالتعليمي

املعنوية قيمة Fاملعياري
Sig.

معدل مسامهة قراءة الصحف يف تنمية وعي 
عينة الدراسة 

1.000.00يقرأ ويكتب

2.950.01

1.110.32تعليم متوسط

1.180.39فوق متوسط

1.300.46عاًل

1.130.34ماجيستر

1.360.50دكتوراه

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنــه توجــد فــروق معنويــة بــني فئــات املســتوى التعليمــي 
حــول معــدالت مســامهة قــراءة الصحــف يف تنميــة وعــي عينــة الدراســة بقضــااي الفســاد 
؛ حيــث إن مســتوى املعنويــة أقــل مــن 0.05 أو مبعــى آخــر قيمــة ف احملســوبة أكــر 
مــن قيمــة ف اجلدوليــة. خيتلــف كذلــك هــذا املتغــر يف أتثــره ابلفــرض احلــايل عــن أتثــره 
ابلفــرض الســابق، فرغــم عــدم أتثــر املســتوى التعليمــي علــي معــدالت قــراءة أفــراد العينــة 
للصحــف املطبوعــة إال أنــه كان مؤثــرًا علــى معــدالت الوعــي بقضــااي الفســاد، ممــا يؤكــد 
وجــود عوامــل أخــري غــر قــراءة الصحــف املطبوعــة لــزايدة الوعــي، قــد ترجــع لطبيعــة 
دراســة أفــراد العينــة أو قــد يكــون لعامــل عــدد ســنوات الدراســة فالفــارق جــاء لصــاحل 

احلاصلــني علــى درجــة الدكتــوراة. 
وفًقــا للحالــة املهنيــة: والختبــار معنويــة الفــرق بــني متوســط إجــاابت فئــات احلالــة 
املهنيــة حــول معــدل مســامهة قــراءة الصحــف يف تنميــة وعــي أفــراد عينــة الدراســة بقضــااي 
الفســاد ابجملتمــع, مت اســتخدام اختبــار التبايــن أحــادي االجتــاه، ويعــرض جــدول رقــم 

)19( نتائــج هــذا االختبــار.
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جدول )19)
حتليل التباين لبيان االختافات يف معدل اعتماد عينة الدراسة علي  قراءة 

الصحف يف تنمية وعيهم وفقاً للمستوى االقتصادي
االحنراف املتوسطاحلالة املهنيةالبعــــد

املعنوية .Sigقيمة Fاملعياري

مسامهة قراءة الصحف يف تنمية وعي عينة 
الدراسة 

1.000.00ال يعمل

14.040.00 1.400.49طالب

1.200.40يعمل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنــه توجــد فــروق معنويــة بــني فئــات احلالــة املهنيــة حــول 
معــدالت اعتمــاد عينــة الدراســة علــى قــراءة الصحــف املطبوعــة لتنميــة وعيهــم بقضــااي 
الفســاد؛ حيــث إن مســتوى املعنويــة أقــل مــن 0.05 أو مبعــى آخــر قيمــة ف احملســوبة  
أكــر مــن قيمــة ف اجلدوليــة. فمــن يعمــل ومــن يــدرس لديــه وعــي أكــر بقضــااي الفســاد 
مــن العاطــل عــن العمــل. لــذا ميكــن قبــول الفــرض الثــاين فقــط فيمــا يتعلــق بوجــود 
فــروق ذات داللــة يف معــدالت اعتمــاد عينــة الدراســة علــى قــراءة الصحــف املطبوعــة 
يف تنميــة وعيهــم بقضــااي الفســاد وفًقــا ملتغــري املســتوى التعليمــي واحلالــة املهنيــة 

فقــط. 

مقيــاس  نتائــج  معــدالت  يف  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد   : الثالــث  الفــرض 
وعــي أفــراد عينــة الدراســة مبعــى الفســاد وأنواعــه وأضــراره علــى اجملتمــع وفًقــا للمتغــرات 

الدميوغرافيــة.
وفًقــا للنــوع : والختبــار معنويــة الفــرق بــني متوســط إجــاابت )ذكــور - إانث( مت 
اســتخدام اختبــار Independent T- test لقيــاس الفــروق بــني فئــيت الدراســة 
حــول معــدالت نتائــج مقيــاس الوعــي مبعــى الفســاد وأضــراره وأســبابه بــني أفــراد العينــة, 

ويعــرض جــدول رقــم )20( نتائــج هــذا االختبــار:
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جدول )20)
اختبار ت للمقارنة بن )الذكور - اإلانث( عينة الدراسة حول نتائج مقياس 

الوعي مبعى الفساد وأنواعه وأضراره على اجملتمع 

املعدالت
إانثذكور

T testSig الداللة
االحنراف املتوسط

االحنراف املعيارياملتوسطاملعياري

2.500.01-3.610.483.470.50نتائج مقياس الوعي. 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني فئــيت الدراســة 
)الذكــور - اإلانث( عينــة الدراســة حــول معــدالت نتائــج مقيــاس الوعــي مبعــى الفســاد 
وأنواعــه وأضــراره علــى اجملتمــع؛ حيــث إن مســتوى الداللــة أقــل مــن %0.05، وهــي دالــة 

أو مبعــى آخــر قيمــة ت احملســوبة أكــر مــن قيمــة ت اجلدوليــة، لصــاحل الذكــور. 
وفًقــا لفئــات العمــر: والختبــار معنويــة الفــروق بــني متوســط إجــاابت فئــات العمــر 
حــول معــدالت نتائــج مقيــاس الوعــي مبعــي الفســاد وأضــراره وأســبابه بــني أفــراد عينــة 
الدراســة, مت اســتخدام اختبــار التبايــن أحــادي االجتــاه ويعــرض جــدول رقــم )21( نتائــج 

هــذا االختبــار:
جدول )21)

حتليل التباين لبيان االختافات بن فئات العمر يف معدالت نتائج مقياس 
الوعي مبعى الفساد وأضراره وأسبابه

االحنراف املتوسطفئات العمر
املعنوية .Sigقيمة Fاملعياري

معدالت نتائج مقياس الوعي 

3.400.38من 20 إىل 35 سنة

13.990.00 3.720.57من 36 إىل 50 سنة

3.560.49من 51 إىل 65 سنة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: وجــود فــروق معنويــة بــني فئــات العمــر عينــة الدراســة 
حــول معــدالت نتائــج مقيــاس الوعــي مبعــى الفســاد وأنواعــه واضــراره علــى اجملتمــع؛ حيــث 
إن مســتوى املعنويــة أقــل مــن 0.05 أو مبعــى آخــر قيمــة ف احملســوبة أكــر مــن قيمــة ف 

اجلدوليــة لصــاحل املرحلــة العمريــة مــن 36: 50. 
وفًقا ملستوايت التعليم: والختبار معنوية الفرق بني متوسط إجاابت فئات املستوى التعليمي 
حول معدالت نتائج مقياس الوعي مبعى الفساد وأنواعه وأضراره بني أفراد عينة الدراسة, مت 

استخدام اختبار التباين أحادي االجتاه، ويعرض جدول رقم )22( نتائج هذا االختبار.
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جدول )22)
حتليل التباين لبيان مدى االختافات بن أفراد العينة يف معدالت نتائج مقياس 

الوعي مبعى الفساد وأنواعه وأضراره على اجملتمع وفًقا للمستوي التعليمي
املعنوية قيمة Fاالحنراف املعيارياملتوسطاملستوي التعليمي

معدالت نتائج مقياس الوعي 

4.330.63يقرأ ويكتب

18.350.00

4.000.45تعليم متوسط

3.670.55فوق متوسط

3.430.43عاًل

3.430.26ماجيستر

3.250.30دكتوراه

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنــه توجــد فــروق معنويــة بــني فئــات املســتوى التعليمــي 
حــول معــدالت نتائــج مقيــاس مبعــى الفســاد وأنواعــه وأضــراره علــى اجملتمــع ؛ حيــث إن 
مســتوى املعنويــة أقــل مــن 0.05 أو مبعــى آخــر قيمــة ف احملســوبة أكــر مــن قيمــة ف 

اجلدوليــة. وذلــك لصــاحل املســتوايت التعليميــة األقــل.
وفًقــا للحالــة املهنيــة: والختبــار معنويــة الفــرق بــني متوســط إجــاابت فئــات احلالــة 
املهنيــة حــول معــدالت نتائــج مقيــاس الوعــي مبعــى الفســاد وأنواعــه وأضــراره علــى اجملتمــع, 
مت اســتخدام اختبــار التبايــن أحــادي االجتــاه، ويعــرض جــدول رقــم )23( نتائــج هــذا 

االختبــار.
جدول )23)

حتليل التباين لبيان مدى االختافات بن أفراد عينة الدراسة يف معدالت نتائج 
مقياس الوعي مبعى الفساد وأنواعه وأضراره على اجملتمع وفًقا للحالة املهنية

االحنراف املتوسطاحلالة املهنية
املعنوية .Sigقيمة Fاملعياري

معدالت نتائج مقياس الوعي 

3.810.53ال يعمل

15.560.00 3.310.33طالب

3.610.51يعمل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: أنــه توجــد فــروق معنويــة بــني فئــات احلالــة املهنيــة بعينــة 
الدراســة حــول معــدالت نتائــج مقيــاس الوعــي مبعــى الفســاد وأضــراره وأســبابه ابجملتمــع؛ 
حيــث إن مســتوى املعنويــة أقــل مــن 0.05 أو مبعــى آخــر قيمــة ف احملســوبة  أكــر 
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مــن قيمــة ف اجلدوليــة لصــاحل مــن ال يعمــل. ورغــم أتثــر هــذا املتغــر املتعلــق ابحلالــة 
املهنيــة لصــاحل مــن يعمــل ســواء كان طالًبــا أو مبهنــة حمــددة ابلفرضــن الســابقن، إال 
أنــه حتــول لصــاحل مــن ال يعمــل يف حالــة املقيــاس واملعلومــات التفصيليــة األكثــر دقــة 

عــن الفســاد. لــذا ميكــن قبــول الفــرض الثالــث كامــًا.

مناقشة النتائج:
خلصــت الدراســة الســابقة إىل جمموعــة مــن النتائــج، كمــا أن اختبــار الفــروض أوضــح 

العديــد مــن الــدالالت وذلــك كمــا يلــي:-
أظهــرت الدراســة احلاليــة وبعــض الدراســات الســابقة تفــوق املراحــل العمريــة األصغــر 	 

ملتابعــة قــراءة الصحــف املطبوعــة، يف حــني اخنفضــت نســبة املراحــل العمريــة األكــر، وقــد 
يرجــع ذلــك يف رأي الباحثــة إىل بدايــة ظاهــرة جديــدة مــن اســتبدال كبــار الســن عــن عــادة 
قــراءة ومطالعــة الصحــف املطبوعــة مبتابعــة شــبكات التواصــل االجتماعــي بــكل قنواهتــا. فقــد 
وصــل عــدد مســتخدمي موقــع الفيــس بــوك يف الوطــن العــريب إىل 2.4 مليــار مســتخدم 
شــهرايً، مبعــدل 1.6 مليــار يوميــاً وحبــد أدىن 58 دقيقــة يف اليــوم، وأتيت مصــر يف الرتتيــب 
الثــاين يف االســتخدام بعــد اململكــة العربيــة الســعودية الــيت أتيت يف املرتبــة األوىل يف حــني أتيت 
 Dimofinf دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الرتتيب الثالث، وذلك وفقاً لتقرير موقع
لدراســات التســويق لعــام 2020. )70( كمــا قــد يرجــع تفــوق الفئــات العمريــة األصغــر 
يف قــراءة الصحــف نظــرا العتمــاد معظــم الدراســات علــى طلبــة اجلامعــة وخاصــة دارســي 

اإلعــام؛ لــذا فنســبة كبــرة منهــم هتتــم مبطالعــة الصحــف الرتباطهــا بطبيعــة دراســتهم.
أظهــرت النتائــج تفضيــل أفــراد عينــة الدراســة لاعتمــاد علــي الصحــف اخلاصــة أكثــر مــن 	 

نظرهتا القومية واحلزبية ملطالعة قضااي الفســاد وتكوين خلفيتهم املعرفية عنها؛ حيث جاء 
يف مقدمــة أســباب اعتمادهــم عليهــا ســعيها لكشــف الفســاد ابجملتمــع وســرعتها يف حتقيــق 
الســبق. وابلنظر لنتائج الدراســات الســابقة ما يزال هناك أترجح يف كفة كل منهما فنجد 
تفوقًا لصاحل الصحف القومية يف بعض األحيان ولصاحل الصحف اخلاصة أحيااًن أخري، 
إال أن الواقــع يؤكــد أن الصحــف اخلاصــة تفوقــت علــى الصحــف القوميــة يف تفضيــات 
الُقــراء خاصــة عنــد احلديــث عــن القضــااي الشــائكة مثــل قضــااي الفســادـ وقــد يرجــع ذلــك 
إىل مــا جــاء  ابملســودة النهائيــة للتقريــر الســنوي الثــاين الصــادر عــن اجمللــس األعلــى لتنظيــم 
اإلعــام ؛ حيــث سياســات التحريــر الــيت تنتهجهــا الصحــف القوميــة تنصــب علــى منافســة 
املواقــع اإلخباريــة اإللكرتونيــة وهــى سياســة خاســرة حتتــاج لتعديــل لتعــود الصحــف منــرًا 
للــرأي والتحليــل اإلخبــاري واإلنفــرادات الصحفيــة، كمــا حتتــاج إىل تطويــر يف املطبوعــات 
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ذاهتا ســواء يف الشــكل أو يف املضمون ملعاجلة َضعف احملتوى وَضعف املنافســة، مؤكدا أن 
الصحــف التــزال تتحــدى لــزايدة نســبة التأثــر يف الــرأي العــام بــزايدة االحرتافيــة)71(

أوضح معظم أفراد العينة  وفًقا ملقياس الوعي أبهم جماالت الفساد ابجملتمع أن الفساد 	 
اإلعامــي جــاء يف مقدمــة جمــاالت الفســاد ابجملتمــع، كمــا أن الفســاد القضائــي جــاء كأبــرز 
اجملاالت عند سؤاهلم عن ترتيب جماالت الفساد ابجملتمع، وختتلف هذه النتيجة مع نتائج 
الدراســات الســابقة الــيت تناولــت حتليــل مضمــون معظــم الصحــف املصريــة املطبوعــة علــى 
اختــاف توجهاهتــا والــيت كانــت آخرهــا دراســة )غــادة موســي- 2011( حيــث أكــدت 
كل الدراســات الســابقة علــى تصــدر جمــال الفســاد املــايل واإلداري متمثــًا يف إهــدار املــال 
العــام. وتــري الباحثــة أن هــذه النتيجــة قــد ترجــع إىل طبيعــة املرحلــة التارخييــة؛ فالدراســات 
الســابقة ســبقت أحــداث ثــورة 25 ينايــر 2011 ، حيــث ظلــت مبــادئ احلــزب الوطــي 
ومنــذ عــام 1984 كمــا هــي مل تتغــر علــى الرغــم مــن تضاعــف قضــااي الفســاد املؤسســي يف 
مصــر، وظــل التوجــه األيديولوجــي الرئيســي للصحــف القوميــة الرمسيــة لســان حــال حكومــة 
احلــزب الوطــي عــدم التعمــق يف تنــاول قضــااي الفســاد الــيت ميكــن أن تدفــع إلاثرة الــرأي العــام 
جتــاه احلكومــة، والتأكيــد علــى اســتقرار اجملتمــع ونزاهــة احلكومــة، وأن صحــف املعارضــة هــي 
الــيت تــروج الشــائعات حــول فســاد املســئولني وتفتعــل القضــااي الومهيــة واألكاذيــب واألخبــار 
امللفقــة)72(. يف حــني جنــد أن أحــداث ثــورة 25 ينايــر ومــا تبعهــا مــن تــويل حــزب اإلخــوان 
املســلمني للســلطة مث أحــداث 30 يونيــه واســتقرار الدولــة املصريــة مــرة أخــري، أربــع ســنوات 
توالــت هبــا الكثــر مــن األحــداث فكانــت ســبًبا رئيســًيا يف تغيــر الكثــر مــن املفاهيــم لــدي 

فئــات اجلمهــور علــى اختافهــا ومنهــا مفهــوم الفســاد وأســبابه وجماالتــه. 
وفيمــا يتعلــق بتصــدر جمــال الفســاد اإلعامــي جملــاالت الفســاد ابلدراســة احلاليــة؛ فــإن 	 

النظــرة العابــرة واملتأنيــة إلعامنــا الوطــي تؤكــد مــا يعانيــه مــن مشــكات وحتــدايت ســواء 
علــى مســتوي التخطيــط أو التنفيــذ أو املتابعــة أو الرقابــة كمــا أن األداء العــام يف جمملــه 
يتســم ابلقصــور والضعــف والــرتدي؛ فمعظــم الدراســات تؤكــد حقيقــة عجــز اإلعــام املصــري 
مبختلــف أدواتــه يف القيــام مبســئوليته اجملتمعيــة خــال تلــك الفــرتة، بــل وأنــه يقــوم يف األغلــب 
بــدور ســلي أثنــاء معاجلتــه لألزمــات بــل ويعمــل كأداة يف أتجــج األزمــة )73(. كمــا أكــدت 
دراسة )ثراي البدوي – 2011( عدم قيام اإلعام بتحري الدقة واملوضوعية والشفافية يف 
نقــل األخبــار واملعلومــات املتعلقــة ابألزمــات األمــر الــذي يشــر إىل عــدم قــدرة اإلعــام علــى 
حتقيق التوزان يف التغطية)74(.  كما أكدت املسودة النهائية للتقرير السنوي الثاين الصادر 
عــن اجمللــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام حتــت عنــوان :«حالــة اإلعــام يف مصــر 2019«، 
والــذى جــاء فيــه أن اإلعــام املصــري ميــر حاليًــا مبرحلــة انتقاليــة بــني حالــة الفوضــى الــيت 
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ضربــت أدواتــه ومؤسســاته منــذ 2011 وحــى 2017 وبــني مرحلــة االحرتافيــة الــيت حيــاول 
الوصــول إليهــا رغــم العقبــات الــيت تعــرتض طريقــه. )75(

ولعل تصاعد األحداث خال الفرتة من عام 2011 إىل عام 2017 وتقدمي الكثر 	 
مــن رمــوز احلكــم الســابق ســواء يف عهــد الرئيــس األســبق حممــد حســي مبــارك، وكذلــك 
الرئيــس الســابق حممــد مرســي، جعلــت مــن حماكــم الدولــة مصــدرًا للكثــر مــن األخبــار واملــواد 
اإلعاميــة. كمــا ركــزت األضــواء واالهتمــام مــن جانــب وســائل اإلعــام علــى قطــاع القضــاء 
املصــري والعاملــني فيــه. فنجــد الكثــر مــن القضــااي الــيت اختلــف حوهلــا الــرأي العــام، ويوضــح 
)صــاح عيســى – 2013( أن أزمــة القضــاء أثــرت يف عهــد الرئيــس الراحــل »حممــد 
حســي مبــارك« يف أعقــاب إعــان نتائــج انتخــاابت 2005 حيــث وجهــت اهتامــات 
للعديــد مــن القضــاة بتهمــة تزويــر نتائــج االنتخــاابت يف العديــد مــن الدوائــر االنتخابيــة)76(.  
كمــا أكــدت دراســة )إميــان حســي – 2010( خــروج العديــد مــن املســرات االحتجاجيــة 
للمطالبة إبحالة بعض القضاة للمحاكمة نتيجة للتجاوزات اليت مارسوها يف عهد الرئيس 
مبــارك، كمــا أن العديــد مــن اخلــراء يؤرخــون أن أحــد أهــم أســباب انــدالع ثــورة 25 ينايــر 
هــو تزويــر االنتخــاابت وعــدم وجــود شــفافية يف إعــان النتائــج، كمــا أكــدت نتائــج دراســة 
)هنــاء عكاشــة – 2013( أن عهــد الرئيــس الراحــل »حممــد مرســي« شــهد العديــد مــن 

األزمــات والصــدام مــع الســلطة القضائيــة)77( . 
اتفق أفراد عينة الدراسة احلالية على أن »البطالة« متثل أهم اآلاثر االقتصادية للفساد، 	 

فقــد ظهــرت مشــكلة البطالــة منــذ التســعينات بســبب تزايــد أعــداد اخلرجيــني وعــدم توافــر 
وظائــف ابلقطــاع العــام تــوازي هــذه األعــداد، ومنــذ بدايــة يوليــو 2006 وجــه أمحــد نظيــف 
رئيــس الــوزراء األســبق تعليمــات بوقــف التعينــات بصــورة كاملــة وعــدم تثبيــت العمالــة املؤقتــة 
واخلرجيــني)78(. ليصــل معــدل البطالــة إىل %8.8 عــام 2007، ويف أواخــر عصــر مبــارك 
وبعد انتهاج سياسات اخلصخصة تزايدت أعداد العاطلني حى وصلت وفًقا إلحصائيات 
اجلهــاز املركــزي املصــري عــام 2011 إيل%12 ‘ لتصــل لذروهتــا %13.2عــام2013 

لتعــود وتنخفــض منــذ عــام 2014 لتصــل إىل %7.9 عــام 2019 )79(.
جــاءت »الوســاطة يف شــغل الوظائــف«، و«الرشــوة« مث »وجــود عاقــة بــني رجــال 	 

السياســة واألعمــال« يف مقدمــة مظاهــر الفســاد مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة احلاليــة 
ووفقــاً لعبــارات مقيــاس الوعــي اخلــاص ابلدراســة، وهــو مــا يتماشــى مــع مــا جــاءت بــه نتائــج 
الدراســات الســابقة والــيت توضــح أن أهــم عوامــل الفســاد يف مصــر متمثلــة يف الرشــوة، 
واحملســوبية، وتــزاوج املــال ابلســلطة، كمــا أكــدت الدراســات االقتصاديــة أن التقــارب بــني 
رجــال األعمــال ورجــال السياســة يُعــد الســبب الرئيســي يف األزمــة االقتصاديــة يف مصــر.)80(  
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جــاءت موافقــة عينــة الدراســة بنســبة كبــرة علــى عبــارات املقيــاس الــيت تــري أن الفســاد 	 
ابجملتمــع يرجــع إىل فســاد الشــخص نفســه والبيئــة احمليطــة بــه. حيــث ســادت ثقافــة جديــدة 
للفســاد ابجملتمــع تــرى انــه وســيلة مقبولــة اجتماعيــاً للحصــول علــى احلقــوق ال ينظــر إليهــا 
علــى أهنــا فعــل مشــني، واختــذ الفســاد مســميات أخــرى »اإلكراميــة، الشــاي، املواصــات«، 
العقــد  اجملتمــع إىل %92 وذلــك يف دراســة ملركــز  للفســاد يف  القبــول  ووصلــت درجــة 

االجتماعــي عــن الفســاد يف املؤسســات احلكوميــة)81(. 

اجملاالت البحثية الي تثرها الدراسة:
توصــي الدراســة احلاليــة مبجموعــة مــن األفــكار لدراســات مســتقبلية رأت الباحثــة أهنــا 

قــد تفيــد غرهــا مــن الباحثــن:
• دراسة دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي بقضااي الفساد.	
• قيــاس دور وســائل االتصــال يف توعيــة العاملــني ابجلهــات احلكوميــة بضــرورة مكافحــة 	

الفســاد.
• قيــاس اعتمــاد فئــات اجلمهــور علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي يف توعيــة اآلخريــن 	

أبمهيــة مكافحــة الفســاد.
• دراسة دور اإلنفوجرافيك يف تنمية الوعي بقضااي الفساد)دراسة جتريبية(.	
• دراســة اســتخدامات كبــار الســن ملواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي وأتثــره علــى 	

عاداهتــم االتصاليــة.

الصعوابت الي واجهت الباحثة:
• حتــرج الكثــر مــن أفــراد العينــة مــن املشــاركة ابالســتقصاء، وعــزوف البعــض عــن امتامــه 	

للنهايــة لتناولــه موضوعــات شــائكة مــن وجهــة نظرهــم تتعلــق بقضــااي الفســاد.
• قلة أعداد املتابعني للصحف املطبوعة نسبياً.	
• طول االستمارة من وجهة نظر البعض.	
• جتنــب البعــض اإلجابــة عــن األســئلة الــيت تقيــس معلومــات أفــراد العينــة عــن بعــض قضــااي 	

الفساد.
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الصحفي: دراســة للمضمون واجلمهور والقائم ابالتصال، رســالة دكتوراه غر منشــورة، 

قســم اإلعــام، كليــة اآلداب، جامعــة عــني مشــس، 2018. 
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.رابب رأفــت اجلمــال، دور الصحــف املســتقلة يف تشــكيل اجتاهــات الشــباب   34
التاســع:  الثانــوي  العلمــي  املؤمتــر  ميدانيــة،  دراســة  الفســاد:  قضــااي  حنــو  اجلامعــي 
»أخاقيــات اإلعــام بــن النظريــة والتطبيــق، كليــة اإلعــام، جامعــة القاهــرة، مايــو 

.2013
35 . حممــد معــوض إبراهيــم، معاجلــة الصحافــة اإللكرتونيــة لقضــااي الفســاد يف اجملتمــع 
املصر وأتثره علي املشاركة السياسية للشباب اجلامعي: دراسة حتليلية ميدانية، اجلمعية 
ــة، دار املنظومــة، 2012، متــاح علــي اإلنرتنــت مــن خــال  ــة الربي ــة لتكنولوجي العربي

.htpp://search.mandumah.com/record/471139 :الرابط
36 .فاتــن عبدالرمحــن حممــد حســن الطنبــاري، دوافــع تعــرض الشــباب للتحقيقــات 
االســتقصائية يف الصحــف االلكرتونيــة وعاقتهــا ابجتاهتــم حنــو قضــااي الفســاد، جملــة كليــة 
الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس، اجمللد 16، العدد61، أكتوبر2012.

. حممــد أبــو العــا، اجتاهــات الــرأي العــام حنــو قضــااي الفســاد بعــد ثــورة 25   37
ينايــر: دراســة ميدانيــة، جملــة حبــوث الــرأي العــام، كليــة االعــام، جامعــة القاهــرة، العــدد 

.2011  ،11
38.The-role-of-media-and-investigative-jour-

nalism-in-combating-corruption, available throw, 
OECD,)2018(, the electronic web site: https://www.
oecd.org/corruption/anti-bribery/The-role-of-me-
dia-and-investigative-journalism-in-combating-cor-
ruption.pdf 

 38
39. Matteo Gerli , Mazzoni, Marco and Mincigrucci, 

Roberto, “Constraints and limitations of investigative 
journalism in Hungary. Ltaly , lative and Romania, 
“European Journal of Communication”  vol. 33. 
No.1 )2018(, pp 22-36.
40. George Mwita, “Challenges of doing investiga-

tive journalism in Tanzania: How do you swim with 
sharks without being swallowed? The Global Inves-
tigative Journalism Conference,  February )2018(
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الفســاد  قضــااي  حنــو  األردنيــني  الصحفيــني  اجتاهــات  اجملــايل،  .عبــد هللا حممــود   41
اإلداري، جامعة الشــرق األوســط، رســالة ماجيســتر غر منشــورة، متاح على االنرتنت 

مــن خــال العنــوان االلكــرتوين: 
https://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/ME-

DIU7273.pdf )2012(
42. Martin Hala & Devid Bandurski , investigative 

journalism in China: Eight Cases in Chinese Watch-
dog Journalism”, Malaysia: university of Malaya insti-
tute of china studies, international journal of china 
studies,  vol . )3( no. 3 December  )2012(, pp 525-528.
43. Larry Kilman, The Role of The Press hn Fighting 

Corruption, World Association of Newspapers, 
Brasilia, Brazil.8 June ,2005.
44. Monico Nogra, Role of Media in Curbining Cor-

ruption: The Case of Uganda under President Yow-
eri K. Museveni, Economic & social affairs, DESA 
Working Paper, No.72, January 2009.

45 . رالــا أمحــد حممــد عبــد الوهــاب، أطــر املعاجلــة الصحفيــة حملاكمــات رمــوز أنظمــة 
احلكم الســابقة يف مصر وعاقتها بتقييم اجلمهور لألداء السياســي، رســالة دكتوراه غر 

منشــورة ، كليــة األداب، جامعــة عــني مشــس، 2017. 
46 . تقريــر اجلهــاز القومــي لاتصــاالت، متــاح علــى اإلنرتنــت مــن خــال املوقــع 
http://tra.gov.eg/ar/media-center/press-re-  االلكــرتوين:،

 .2019  ،leases/Pages
اإلنرتنــت  علــى  متــاح  واإلحصــاء،  العامــة  للتعبئــة  املصــري  اجلهــاز  تقريــر   .  47
https://www.capmas.gov.eg/Pag-  مــن خــال املوقــع االلكــرتوين:،

 ،es/IndicatorsPage.aspx?page_id=6156&ind_id=4575
 .2019

48 . مــي عبــد الوهــاب، اجتاهــات اجلمهــور حنــو دور الصحافــة يف نشــر الوعــي حبقــوق 
املســتهلك املصــري، املؤمتــر العلمــي اخلامــس عشــر لكليــة األعــام، كليــة األعــام، 

جامعــة القاهــرة، يوليــو 2009. 
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49 . رالا أمحد حممد عبد الوهاب، مرجع سابق. 
50 . ســهام نصــار، أتثــر  املصداقيــة علــي عاقــة الصفــوة للصحافــة املصريــة، املؤمتــر 
العلمــي الثانــوي التاســع: »أخاقيــات األعــام بــن النظريــة والتطبيــق«، اجمللــد الرابــع، 

كليــة األعــام، جامعــة القاهــرة، 2003. 
51 . ثــراي أمحــد البــدوي، األعــام واإلصــاح السياســي يف مصــر: دراســة مســحية 
وفومنولوجيــة مقارنــة بــني اجلمهــور والنخبــة، املؤمتــر العلمــي الثانــوي احلــادي عشــر: 

»مســتقبل وســائل األعــام العربيــة«، كليــة األعــام، جامعــة القاهــرة، 2005. 
52 . عــادل صــادق حممــد رزق، دور الصحافــة املصريــة يف إدارة األزمــات: دراســة 
مســحية علــي أزمــة 11 ســبتمر 2001، رســالة دكتــوراه غــر  منشــورة،  كليــة اآلداب 

بســوهاج، جامعــة جنــوب الــوادي، 2006.
انعكاســات اخلطــاب الصحفــي علــي تشــكيل  الباقــي موســي،  53 . عيســي عبــد 
السياســي: دراســة  العــام والنخبــة يف مصــر حنــو قضــااي االصــاح  اجتاهــات اجلمهــور 
مســحية، رســالة دكتوراه غر منشــورة، كلية اآلداب، جامعة جنوب الوادي، 2008. 
54 . انتصــار حممــد الســيد ســامل، در الصحــف املصريــة يف تشــكيل معــارف مجهــور 
القــراء واجتاهاهتــم حنــو القضــااي السياســية، دراســة تطبيقيــة، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، 

كليــة اآلداب، جامعــة الزقازيــق، 2009.
55 . إينــاس عبــد احلميــد اخلريــي، اســتخدامات النخبــة العلميــة للصحافــة املطبوعــة 
وعاقتهــا ابلســلوك االنتخــايب: دراســة ميدانيــة علــي عينــة مــن قــراء الصحــف القوميــة، 
الثــورات العربيــة، كليــة األعــام،  بعــد  الثانــوي األول: »مســتقبل اإلعــام  املؤمتــر 

جامعــة األهــرام الكنديــة، 2011. 
الصحــف  املقــدم يف  السياســي  املضمــون  العــال، »عاقــة  عبــد  أمــاين مجــال   .  56
 2012 الرائســية  االنتخــاابت  علــى  ابلتطبيــق  للقــراء«:  السياســية  ابملشــاركة  املصريــة 
القاهــرة، كليــة اإلعــام، قســم  – 2014، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة 

 .2017 الصحافــة، 
57 .عيســي عبــد الباقــي موســي، الصــورة الذهنيــة للصحافــة املصريــة لــدي النخبــة بعــد  
ثــورة 30 يونيــو وعاقتهــا مبدركاهتــم حنــو دورهــا يف تعزيــز الســلم اجملتمعــي: دراســة ميدانيــة، 
اجمللــة املصريــة لبحــوث األعــام، العــدد 52، جامعــة القاهــرة ، كليــة اإلعــام، ســبتمر 

.2015
الصحافــة  لقضــااي  املصريــة  الصحــف  معاجلــة  أطــر  خــري،  منصــور  مــاري   .  58
والصحفيــني وعاقتهــا بصــورة الصحافــة عنــد النخبــة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 
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القاهــرة،2013. جامعــة  اإلعــام،  كليــة 
59 .عيسى عبد الباقي موسى، مرجع سابق. 

60 .عبد هللا زلطة، مرجع سابق. 
61 .ثروت فتحي، مرجع سابق. 

62 .عيسى عبد الباقي موسى، مرجع سابق. 
63 .غادة موسى صقر، مرجع سابق. 
64 .حممود مجال سيد، مرجع سابق. 

الصحفــي  األداء  تطويــر  التحديــد يف  تيــار صحافــة  .أمــرة حممــد انجــي، دور   65
يف الصحافــة املصريــة: دراســة تطبيقيــة علــي عينــة مــن التحقيقــات الصحفيــة، رســالة 
 .2011 املنوفيــة: كليــة اآلداب، قســم اإلعــام،  ماجســتر غــر منشــورة،  جامعــة 

66 .فاتن عبدالرمحن حممد، مرجع سابق. 
67 .مى عبد الوهاب، مرجع سابق. 

68 .غادة موسى صقر، مرجع سابق. 
69 .غادة موسى صقر، مرجع سابق. 

موقــع   ،2020 عــام  ميــداي  السوشــيال  مســتخدمي  .احصائيــات   70
 https://www.dimofinf.net/اإللكــرتوين املوقــع  علــى  متــاح  دميوفينــف، 

.2020  ،blog/s/521-2020
الرمســي  املوقــع   ،2019 املصــري  اإلعــام  حلالــة  الثــاين  الســنوي  .التقريــر   71
http://scm. :للمجلــس األعلــى لإعــام املصــري ، متــاح علــى املوقــع اإللكــرتوين

 . 2020،gov.eg/
72 .غادة موسى صقر، مرجع سابق. 

73 .مــي جمــدي، اجمللــة العربيــة لبحــوث اإلعــام، العــدد »16« ينايــر / مــارس 
.2017

74 .ثراي البدوي، مرجع سابق. 
75 .التقرير السنوي الثاين حلالة اإلعام املصري2019، مرجع سابق.

76 .صــاح عيســي، دســتور يف صنــدوق القمامــة، اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب، 
.2013

77 .رالا حممد عبد الوهاب، مرجع سابق. 
78 .رالا عبد الوهاب، مرجع سابق.
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79 .املعــدل الســنوي للبطالــة يف مصــر، املوقــع اإللكــرتوين للجهــاز املركــزي املصــري 
 https://www.cap- :للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، متــاح علــى املوقــع اإللكــرتوين
 .  mas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=1117

80 .غادة موسى صقر، مرجع سابق. 
81 .منــال جابــر مرســي حممــد، أســباب الفســاد يف مصــر: دراســة قياســية يف الفــرتة 
مــن2017:200، جملــة كليــة التجــارة، جامعــة ســوهاج، 2017، متــاح علــى اإلنرتنت 
 https://jsec.journals.ekb.eg/arti- اإللكــرتوين املوقــع  خــال  :مــن 

 .cle_40061_20df5cc801efe2e269a4db9dd829e409.pdf
 )•( الفســاد اإلعامــي: يُقصــد بــه وجــود  أتثــر لــرأس املــال أو الســلطة أو الرؤســاء 
ابلعمــل حبيــث تتعمــد وســائل اإلعــام بــث احلقائــق واملعلومــات الــيت ختــدم فقــط مصــاحل 

هــذه الفئــات، كمــا قــد تتعمــد تضليــل الــرأي العــام بغــر الواقــع وتزييفــه.
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