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المستخلص:
استهدفت الدراسة التعرف علي العوامل المؤثرة في تحرير الصحافة االستقصائية بالصححف المصحرية ومعرفحة الياتهحا والمتتيحراي التحي أثحري علحي
الصحافة االستقصائية في تحرير مضمونها ،ورصد القضايا التحي تييحر امتمحام القحائمي باالتصحال ومعالجتهحا ،ومحدأ ت محل الصححفيي االستقصحائيي
للعمل في الصحافة االستقصائية ،والتعرف علي المعايير التي يتم علي أساسها اختيار الموضوعاي أو القضايا االستقصائية ،وذلك فحي ضحون نظريحة
المسئولية االجتماعية وحارس البوابحة وتعتبحر مح ا الدراسحة مح الدراسحاي الوصحفية التحليليحة الكيفيحة حيحس اسحتادم الباححس محنهح المسحي اإلعالمحي
بشححقية الوصححفي والتحليلححي مسححتادما فيهححا أدواي تحليححل المضححمون واسححتمارة االسححتبيان والمقححابالي الحححرة مححع القححائمي باالتصححال بالصحححف عينححة
الدراسة وطبقت الدراسة علحي عينحة مح الصححف متميلحة فحي صححف "األمحرام" و "الوفحد" و "المصحرأ اليحوم" ،وذلحك فحي الفتحرة مح  2012إلحي
 2016بواقححع " " 48تحقيقححا استقصححائيا مقححدمال م ح تلححك الصحححف ،وطبقححت الدراسححة الميدانيححة علححي عينححة " "20صحححفي استقصححائي بالصحححف عينححة
الدراسة
وم أمم ما توصلت إلية الدراسحة التحليليحة أن القضحايا االجتماعيحة التحي تناولهحا التحقيقحاي االستقصحائية بالصححف عينحة الدراسحة فحي المركح األول
بنسبة ()%41.86ثم القضايا الصحية وإغفال القضايا السياسية  ،وأن صحف عينة الدراسة اعتمدي علي مندوبها في عمحل التحقيقحاي االستقصحائية،
كما جاني فئة المسئولون الرسميون في المرتبحة األولحي مح حيحس امتمحام الصححفيي االستقصحائيي بالمصحادر اإلعالميحة للحصحول علحي المعلومحاي
التي تاصص الموضوعاي أو القضايا االستقصائية التي يتناوله الصحفيون بنسبة ( )% 30.93ثحم تالمحا فئحة الشحهود العيحان فحي المركح اليحاني ،كمحا
احتل ف التحقيح االستقصحائي المرتبحة األولحي مح حيحس الفنحون الصححفية المسحتادمة فحي تح ريحر الموضحوعاي أو القضحايا االستقصحائية ثحم تحالا فح
التقريححر بالمرتبححة اليانيححة ،وأن فئححة األرقححام واإلحصححاناي جححاني فححي المرتبححة األولححي مح حيححس أسححاليا اإلقنححام المسححتادمة للموضححوعاي أو القضححايا
االستقصائية المنشورة في صحف عينة الدراسة بنسبة ( ،)%34.48ثم فئة الظوامر االجتماعية ثم فئة الفحوصاي المعملية والمابريه ،ثم فئة األدلحة
القانونية
كما توصلت الدراسة الميدانية إلي أن معظم الصحفيون االستقصائيون م ال كور وذلك نتيجة المااطر والصعوباي التي تواجه العمحل االستقصحائي
أثنان تنفيح التحقيح االستقصحائي ،وأن دوافحع الصححفيي االستقصحائي ي لممارسحة الصححافة االستقصحائية فحي الصححف عينحة الدراسحة ألنهحا ضحرورية
بالنسبة للمجتمع لمكافحة الفساد وكشف أوجه القصور في قطاعاي العمل الماتلفحة ،أن المسحاحاي اإلعالنيحة تحؤثر علحي نشحر التحقيقحاي االستقصحائية
وذلححك م ح خححالل ت جيححل المححادة االستقصححائية أو ح ح ف أج ح ان م ح المححادة االستقصححائية المنشححورة بالصحححفية ،وأن الصحححافة االستقصححائية فححي مصححر
متوسطة الجودة وذلك نتيجة العوامل التي تحؤثر علحي قيحام الصححفي االستقصحائي بحدورة االستقصحائي،كما أنحه "أحيانحا" محا يحتم التحدخل مح قبحل إدارة
الصحيفة في تحديد الموضوعاي أو القضايا التي ينفح ما الصححفيي االستقصحائيي ،وأن الجوانحا التحي يجحا أن يراعيهحا الصححفي االستقصحائي عنحد
تحرير التحقيقاي االستقصائية "الدقة" لموضوعاي أو القضايا االستقصائية ثم "الموضوعية" ،ثم "ما يدعم سياسية الصحيفة" ،وأنه م ضحم سحبل
النهححو بالصحححافة االستقصححائية المصححرية ممارسححة الححدور الرقححابي والنقححدأ الموضححوعي علححي كافححة مؤسسححاي المجتمححع ،ثححم التعبيححر ع ح مصححلحة
المواطني بعيداَ ع أأ اعتباراي خاصة أو مصالي ذاتية

الكلمات المفتاحية - :تحرير الصحافة  ،بالصحف المصرية  ،الظوامر االجتماعية  ،المااطر والصعوباي  ،القضايا
مقدمة-:
تلعححا نش ح ي الصحححافة االستقصححائية م ح افتححرا مسححب ب ح ن
"وظيفة الصحفي تتميل فحي البححس عح الاطح ثحم كشحفة ،ولح لك يعحد
م ا الصحفي قوة ايجابية م اجحل التتييحر )،( A.Boyd،2001,p:9
ولححم يعححد ذلححك مجححرد مسححالة اسححتادام المهححاراي الشححرعية إلخبارنححا
بالحقيقة كشكل م أشكال الرقابة فقط بل أصبي مس لة افتحرا دور
"الوسححححطان األخالقيححححي كحححححراس غيححححر رسححححميي ل خححححالق العامححححة
والمتسححللي للمواقححع بهححدف مراقبححة ورصححد مححا يحححد داخححل التححرف
المتلقة ((J.S.Ettema,and T.L.Glasse, 1998,p:3-4

فالصححححافة االستقصحححائية تحححرتبط بحححالنظم الديمقراطيحححة أو التحححي تتبنحححي
الديمقراطيحة كنظحام حكحم ،وتعتبحر مح أكيحر أنحوام الصححافة إثحارة،
باعتبارمححا صحححافة تبحححس فححي عم ح الحقيقيححة لتاححر بححدور ي ع ح م
الححرأأ العححام لمححا يجححرأ فححي الكححواليه م ح فسححاد وتهريححا وقضححايا
أخالقية الخ ،وتكم عناصر اإلثارة اإلحساس باالنجحا فحي النتحائح
التححي غالبححا مححا تحققهححا التحقيقححاي االستقصححائية فححي شححكل التتييححراي
الحقيقية وأثارما االيجابية علي حيحاة النحاس ،والتحي تشحمل فحي بعح
األحيححان تعححديل القححواني أو تقححديم أشححااا إلححي العدالححة أو تصحححيي
األخطححان ،كمححا تعتبححر الصحححافة االستقصححائية احححد أمححم أسححاليا فضححي
الفساد ومحاربة اوكارة إذا ما تحوافري لهحا حريحة الصححافة ،وحمايحة
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قضائية وقانونية ،وكانت الشحفافية فحي األدان وإتاححة المعلومحاي أمحام
الصححححفيي كرسحححتراتيجية وسياسحححة حكومحححة متبعحححة (عمحححر الحيحححاني،
)2009
م كلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة في "التعرف علي العوامل المؤثرة فحي تحريحر
الصححححافة االستقصحححائية بالصححححف المصحححرية وتحليحححل تلحححك العوامحححل
بححالتطبي علححي عينححة م ح الصحححف المصححرية وذلححك فححي الفتححرة م ح
(2012إلحي  ) 2016نظحرلا لمحا تمحر بحه مصحر مح ا األيحام مح ححرا
سياسي وتحر علي المستويي القومي والعربحي والح أ ترتحا عليحه
مجموعحححة محح التتيحححراي السياسحححية واالقتصحححادية واالجتماعيحححة التحححي
أثري بشكل أو ب خر في المضمون الصححفي المقحدم ،ومعرفحة اليحاي
الصححافة االستقصححائية" ،ورصححد القضححايا التحي تييححر امتمححام القححائمي
باالتصال ومعالجته ،ومدأ ت مل القائمي باالتصال للعمل فحي مجحال
الصححححافة االستقصحححائية وذلحححك فحححي ضحححون نظريحححة ححححارس البوابحححة
والمسئولية االجتماعية
أهمية الدراسة:
تنبع أممية م ا الدراسة م أممية الصحافة االستقصائية ودورما فحي
تدعيم قيم الحرية والعدالة في المجتمعاي الديمقراطيحة باإلضحافة إلحي
دورمحححا فحححي التتيحححر السياسحححي واالجتمحححاعي و الكشحححف عح ح الفسحححاد
ومحاولة معالجتها
وتضي مالمي أممية م ا الدراسة م خالل دراسحة العوامحل المحؤثرة
علححي تحريححر الصحححافة االستقصححائية فححي مصححر فححي ظححل الظححروف
السحححائدة فحححي المجتمحححع واألححححدا السياسحححة المتالحقحححة فحححي المجتمحححع،
وتتفرع من هذه األهمية عدة عوامل مرتبطة بها علي النحو األتي:
 قله الدراساي العربية التي تناولت الصحافة االستقصائية
 شححححهد المجتمححححع المصححححرأ العديححححد محح ح التحركححححاي والتتيححححراي
وباألخص النظام السياسي بدنا م ثورة  25يناير ثم  30يونيحو ممحا
اثر في المضمون االستقصائي المقدم فحي الصححف المصحرية "عينحة
الدراسة" والقائمي باالتصال
 تعحد مح ا الدراسحة محاولححة بحييحة لرصححد وتحديحد العوامححل المححؤثرة
في تحرير الصحافة االستقصائية
 قلة الدراسة العربية التي أجريحت علحي القحائم باالتصحال فحي مجحال
الصحافة االستقصائية
 امتمامهحا بالبححس فححي العالقحة بححي العوامحل المححؤثرة وتحريحر ذلححك
النحوم الححديس مح الصححافة "الصححافة االستقصحائية" دون انفصححال
األحححدا السححائدة فححي المجتمححع األمححر الح أ يسححاعد فححي الوصححول إلححي
تفسير واقعي للصحافة االستقصائية
ك لك ت تي أمميحة مح ا الدراسحة انطالقحا بحدور الصححافة االستقصحائية
في عملية اإلصالح السياسي واالجتماعي والقيمحي واألخالقحي داخحل
المجتمع ،ورسحوخ قحيم الحريحة والعدالحة والمسحاواة وعحدم التميح بحي
أفراد المجتمع ،إضافة إلي دورما في تدعيم الديمقراطية
أهداف الدراسة:
تسححعي م ح ا الدراس حة إلححي تحقي ح مححدف رئيسححي مححو رصححد وتحليححل
العوامححل المححؤثرة فححي تحريححر المضححمون االستقصححائي فححي الصحححف
المصحححرية عينحححة الدراسحححة وينبي مح ح مح ح ا الهحححدف مجموعحححة مح ح
األمداف الفرعية تتميل في :
أهداف تتعلق بالقائم باالتصال:
 -1الكشححف ع ح الضححتوص التححي يتعححر لهححا القححائم باالتصححال أثنححان
ممارسة الصحافة االستقصائية.
 -2التعححرف علححي أبححر القضححايا والموضححوعاي االستقصححائية التححي
يطرحها القائم باالتصال.
 -3رصد مدأ التح ام الصححفي االستقصحائي ب خالقيحاي النشحر خحالل
تعاملهم في نشر التحقيقاي االستقصائية.
 -4معرفة سبل النهو والتطور بالصحافة االستقصائية المصرية.
 -5التعرف علي المهام التي ينبتي أن تؤديها الصححافة االستقصحائية
في مصر.
-6التعرف علي المعايير التي يتم م خاللها اختيار ونشر التحقيقحاي
االستقصائية في الصحف عينة الدراسة
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 -7الكشحف عح العوامحل التحي تححدفع الجمهحور علحي متابعحة التحقيقححاي
االستقصائية م خالل وجهة نظر الصحفي االستقصائي
أهداف تتعلق بتحليل المضمون:
 -1معرفححة أبححر القضححايا التححي تناولتهححا الصحححافة االستقصححائية فححي
الصحف عينة الدراسة
 -2رصد حجحم التحقيقحاي االستقصحائية المنشحورة فحي الصححف عينحة
الدراسة
 -3التعحححرف علحححي المصحححادر التحححي تحححم االعتمحححاد عليهحححا فحححي تحريحححر
المضمون االستقصائي في الصحف عينة الدراسة
 -4التعرف علي المساحاي الماصصة لنشر التحقيقحاي االستقصحائية
في الصحف عينة الدراسة
 -5معرفة وسائل اإلبحرا التحي تسحتادمها الصححافة االستقصحائية فحي
إبرا الصحافة االستقصائية
 -6رصد الصورة الصحفية التي تم استادامها فحي تحريحر المضحمون
االستقصائي في الصحف عينة الدراسة
 -7رصححد أمححم القوالححا الصحححفية المسححتادمة فححي تحريححر المضححمون
االستقصائي في الصحف عينة الدراسة
الدراسات السابقة:
قحام الباححس بمراجعححة التحرا العلمحي بموضححوم الدراسحة ،وذلحك مح
خالل م الدراساي غير المنشحورة أو مح خحالل الحدورياي العلميحة
أو المؤتمراي ،وقام الباحس بعر م ا الدراسة في محوري :
ويمك عر م ا الدراساي بما يفيحد فحي بلحورة أمميحة الدراسحة مح
خالل المحاور التالية:
المحور األول :الدراسات التي اهتمت بمدي أهمية وجود وممارسوة
الصحافة االستقصائية في المجتمعات:
دراسوة  )2016 Eduard of Rodriguez Gomezسحعت مح ا
الدراسحححة إلحححي تحليحححل االسحححتعداد لحححدفع تكحححاليف محتويحححاي الصححححافة
االستقصححائية محح وجهححة نظححر جمهححور القححران بهححدف تحديححد أنمححاص
االستهال التي م المحتمل أن تواجه الماتصي لححل مح ا األ محة،
وتعتبر م ا الدراسة م الدراساي الوصفية ،حيس طبقحت علحي عينحة
قوامها ( )361مفردة م سكان مدينة مدريد م كحال الجنسحي الح ي
تتراوح أعمارمم بي  18سحنه ومحا فحوق ،والح ي يسحتادمون وسحائل
اإلعالم المطبوعة والرقمية في الفترة م ابريل حتي يوليو 2014
وكشفت نتائح الدراسة أن الدخل ال أ يحتم الحصحول عليحة مح القحران
ال يبدو كافيحا ،وان االشحتراكاي السحنوية والمحدفوعاي الصحتيرة غيحر
قححادري علححي تشحححكيل عمححل الصحححافة االستقصحححائية ،كمححا أن العينحححة
تعححاني ممححا يعححرف باسححم "التبححامي الشاصححي" ويظهححر مح ا عححادة فححي
الدراسحححاي االستقصحححائية التحححي تتعامحححل محححع القضحححايا اليقافيحححة ،كمحححا
توصلت الدراسة أن الجماعاي األصتر سنا تظهر امتماما اكبر فيمحا
يتعل بالدفع للتحقيقاي االستقصائية م قبل وسائل اإلعالم الرئيسحية
وم ا ال يعني أنهم قادرون علي الدفع أو مقدمون علية بشكل عام
دراسووة سووارة الحطيبووي  )2016اسححتهدفت الدراسححة التعححرف علححي
أسحححاليا الصححححافة االستقصحححائية التليف يونيحححة ،ودورمحححا فحححي معالجحححة
القضايا والمشكالي المجتمعية ،التحي تناولتهحا الصححافة االستقصحائية
عينححة الدراسححة ،لححيه فححي مصححر فقححط بححل فححي العححالم العربححي ،وتعتبححر
الدراسححة مح الدارسححاي الوصححفية التحليليححة ،حيححس اسححتادمت الباحيححة
منهح المسي بالتطبي علحي قنحاة " "ON TVو قنحاة "رييحا األردنيحة"
وقنحححاة "الج يحححرة القطريحححة" ،وتوصحححلت الدراسحححة إلحححي أن القضحححايا
السياسححية والصحححية فححي المرك ح األول بالنسححبة لمجمححوم التحقيقححاي
االستقصحححائية عينحححة الدراسحححة ثحححم تالمحححا القضحححايا االجتماعيحححة ،كمحححا
توصححلت الدراسححة إلححي تعححدد وتنححوم العقبححاي التححي تواجححه الصحححفيي
االستقصائيي ومنها حجا الوثائ وغياب المعلوماي ثم عدم تعحاون
المسئولي
دراسة ب ري الحمداني  )2016محدفت الدراسحة إلحي التعحرف إلحي
المعوقححاي التححي تواجححه عمححل الصحححافة االستقصححائية مح وجهححة نظححر
محرريهححا ،واعتمححدي الدراسححة علححي مححنهح المسححي ،وكشححفت نتححائح
الدراسحة إلححي إجمحام المبحححوثي بنسحبة  %100علححي وجحود معوقححاي
قانونية وان عائ الوصول إلي المعلوماي جان بنسحبة  %80وعحائ
محدودية العمل االستقصائي في الوسط الصحفي العراقي جان بنسحبة
 %60باإلضححافة عححدم تححوفر اإلمكانححاي االقتصححادية فححي المؤسسححاي
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اإلعالميحححة ونقحححص التحححدريا وعحححدم الت ميحححل للتعامحححل محححع الصححححافة
االستقصائية
دراسووووة محموووود صووووابر  )2015اسححححتهدفت الدراسححححة رصححححد واقححححع
ممارسة الصحافة االستقصائية فحي فلسحطي وذلحك مح خحالل معرفحة
القضححححايا التححححي تناولتهححححا الصحححححف والمصححححادر األوليححححة للتحقيقححححاي
االستقصححائية ومححدأ اسححتادامها ل سححلوب االستقصححائي،وتعتبر م ح ا
الدراسححة محح الدراسححاي الوصححفية حيححس اسححتادمت اسححتمارة تحليححل
المضححمون وصحححفية االستقصححان والمقابلححة واعتمححدي الدراسححة علححي
نظريتحححي تريحححا األولويحححاي "األجنحححدة" و القحححائم باالتصحححال "ححححارس
البوابة" ،وشملت عينة الدراسحة ثحال صححف ومحم (الحيحاة الجديحدة،
فلسطي  ،الرسالة) ،وتوصلت الرسالة إلي أن اإلشكالياي التي تواجه
الصحححححافة االستقصححححائية فححححي فلسححححطي تميلححححت فححححي نقححححص الكححححوادر
الصحححفية وضححعف العنصححر المححادأ ،باإلضححافة إلححي حالححة االنقسححام
السياسححي الحح أ يسححود المجتمححع الفلسححطيني وعححدم وجححود تشححريعاي
قانونية تؤكد ح الحصول علي المعلومحاي ،كمحا أن منحا مجموعحة
محح ح الاطححححوص الحمححححران التححححي ال تقبححححل الصحححححيفة بعمححححل تحقيقححححاي
استقصائية تميلت في األمور السياسية واألمنية.
دراسة  )2014 Tanjaاستهدفت م ا الدراسحة دراسحة الممارسحاي
الصحححفية المفتوحححة ميححل التعهححد االجتمححاعي والمشححاركة فححي إيجححاد
الصحافة االستقصائية وتقديم مفاميم الصحافة االستقصائية المفتوححة
باالعتمححاد علححي البيانححاي التحريريححة ورصححد مححدأ اسححتفادة المححواطني
فححححي إيجححححاد الصحححححافة االستقصححححائية ،وكشححححفت نتححححائح الدراسححححة أن
الممارساي الصحفية تحسنت بفضحل التكنولوجيحا الحدييحة عمحا كانحت
علية الصحافة االستقصائية التقليدية في القحرن التاسحع عشحر ممحا اد
م ح قححوة السححيطرة االجتماعيححة للصحححافة االستقصححائية الحدييححة ،وان
حجحححم المشحححاركة للصححححافة االستقصحححائية الحدييحححة أصحححبي اكبحححر مح ح
الصحححافة االستقصححائية التقليديححة بفضححل حجححم المعلومححاي م ح خححالل
العملياي المفتوحة وم ا بفضل تكنولوجيا االتصال المتقدمة مما أتاح
نشر البياناي والصور في الوقت الحقيقي م التحديياي والتقحدمياي،
وأن الصححححححافة االستقصحححححائية تحححححوفر التطبيقحححححاي التشحححححاركية لكافحححححة
المححواطني التاححاذ اإلجححراناي الت حي يمك ح أن تححؤدأ إلححي ت ح ثير فححي
المجتمحححع ومح ح ا يعطحححي القحححدرة علحححي توسحححيع المجحححال فحححي الصححححافة
االستقصائية في يارة ومناقشة المشاكل التائبة ع المواطني  ،وأن
الصحححححافة االستقصححححائية تقححححوم بححححدور حيححححوأ فححححي تحويححححل الطاقححححة
الديناميكيححة م ح خححالل خل ح فححرا للمححواطني للمشححاركة فححي الحيححاة
العا مححححة وإتاحححححة الفححححرا لهححححم فححححي أن يكونححححوا جحح ح نا محح ح التتيححححر
االجتماعي
دراسوووة حسوووين ربيو و  )2013اسحححتهدفت الدراسحححة رصحححد واقحححع
ممارسة الصحافة االستقصحائية فحي الصححافة العربيحة بحالتطبي علحي
التجربحححة المصحححرية ومحاولحححة استشحححراف مسحححتقبل مح ح ا الحححنمط مححح
التحرير الصحفي في الصحافة المصرية مح منظحور الناحا المهنيحة
،وتعححد م ح ا الدراسححة م ح الدراسححاي الوصححفية المعتمححدة علححي مححنهح
المسي اإلعالمي ،وكشفت نتحائح الدراسحة أن التحقيقحاي االستقصحائية
ذاي أممية كبرأ بالنسبة للصحف بصحفة خاصحة ،وأنهحا فرصحة مح ا
الفترة لتكون داعما لإلصالح والشحفافية والمحاسحبة ،وان عحدم وجحود
قحححان ون يتحححيي االطحححالم علحححي الملفحححاي والمعلومحححاي يعحححد مح ح أبحححر
اإلشحكالياي التححي تعحوق ممارسححة العمحل االستقصححائي فحي مصححر،وان
معظم التحقيقاي التي تم نشرما أثري بشحكل كبيحر فحي إححدا التتيحر
التي تم تنفي ما م أجلة
دراسووة فووراي الياسووي  ) 2013اسححتهدفت الدراسححة بحححس وتطححور
وت صيل تاريخ الصحافة االستقصائية فحي العحراق وتعحد الدراسحة مح
الدراسححاي المسحححية المعتمححدة علححي مححنهح المسححي بححالتطبي علححي "
صحيفة الصباح والمدى والمستقبل العراقي ،وكشحفت نتحائح الدراسحة
إن المعوقاي األكير ت ثيرا في كتاب التحقيقاي مي المعوقحاي األمنيحة
تليهححا فححي القححوة المعوقححاي المهنيححة ثححم المعوقححاي اإلداريححة ،واتسححمت
إمكانية الوصول إلحى المعلومحة فحي ظحل القحواني العراقيحة بالضحعف
الشديد إضافة إلي ضحعف الحمايحة القانونيحة الااصحة بالصححفي ،وأن
مسححتوى تقححديم الصحححفيي للتحقيقححاي االستقصححائية تناسححا طرديححا مححع
مدى امتمام المؤسسة الصحفية وتشجيعها على تقديمه
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دراسوة  )2012 Jiangnan Zhwetinسحعت مح ا الدراسحة إلحي
معرفة شكل التصوراي الشعبية للفسحاد فحي الحكومحة الصحينية ،حيحس
حاولححت الدراسححة كيفيححة حصححول الجمهححور الصححيني علححي المعلومححاي
المتعلقححة بالفسححاد المحلححي ،وأجححرأ البححاحيون دراسححة استقصححائية ع ح
قضححايا الفسححاد اإلدارأ والمححالي التححي نشححري فححي الصحححف المحليححة
الصححينية ،وكشححفت ع ح أن التتطيححة الصحححفية للفسححاد بالصحححف التححي
يسححيطر عليهححا النظححام يقلححل محح التصححوراي الشححعبية للفسححاد ،لكححون
وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها الحكومة يمك أن يضعف إلحي ححد
كبيحر األثحر السحلبي إلخبحار الشحائعاي علحي التصحوراي الشحعبية تجحاا
قضححايا الفسححاد ،وتوصححلت الدراسححة أيضححا أن الرقابححة المشححددة علححي
التتطية اإلعالميحة لقضحايا الفسحاد فحي الصحي تقلحل كييحرا مح معرفحة
الحكومة لحجم الفساد الحكومي.
دراسووة هوواد فلووي حسوون  )2012مححدفت مح ا الدراسحةُ إلححى بيححان
إمكانيححة وجححود م ح ا اللححون م ح الصحححافةِ االستقصححائية فححي العححراق،
خاصةل وأنْ مامش الحرية جان مت خرال وأخ َ يضي تارةل ويتسعُ تحارةل
أُخححرى ،وكحح لِكَ بيححان ماميتهححا المتميلححة فححي التحقيقححايِ االستقصححائية
والمواضححححيع التححححي عالجتهححححا ،والمحححححاذيُر التححححي يتجنبهححححا الصحححححفي،
ومعرفة نسبة اإلنا وال كور العحاملي فحي مح ا المجحال بُتيحة تشحجيع
ميل تلك الدراساي وفتيُ المجال للتعم ِ في تتطيحة جوانبهحا ،وقحد تحم
إجران االستقصان على مجتمع الصحفيي فقحط وأختحار الباححس عينحة
مقدارما ( )450مفردا مو عة على ثال محافظحاي محى (ذى قحار،
البصحححرة ،مسيسحححان) وتوصحححلت الدراسحححة إلحححي أنحححه توجحححد صححححافةُ
استقصححائية فححي العححراق ولكح بمسححتوى ضححعيف ومحححاوالي خجححول،
وأن معظم الصحفيي االستقصائيي مح الح كور ،ومعظحم الصححفيي
قريوا أو دخلوا دوراي تدريبيحه ححول الصححافة االستقصحائية وقلحيالل
منهم كتا فيهحا ،كمحا توصحلت الدراسحة إلحي أن التحقيح ُ االستقصحائي
يعنى للكيير كشف الفساد المحالي واإلدارأ ولكحنهم لحم يكتبحواْ فحي مح ا
الجانحححححا ،وأوصحححححت الدراسحححححة أن الصححححححافة االستقصحححححائية تحتحححححا
باعتبارما سحلطة ناشحئة وجديحدة إلحى ورشِ عمحل وتحدريا السحتمرار
ممارسححتها ومعرفححة قواعححدما أكير،لتكححون سححاندة للصحححافة االعتياديححة
لكشفِ المستور وتقويم ومعالجة األخطان التي يُعحانى منهحا المجتمحع،
وتحتححا ُ إلححى الححدعمِ القححانوني والمعنححوأ والمححالي لتشححجيعِ اإلعالميححي
م الشبابِ الطموح لاو ِ غمار م ا التحقيقاي االستقصائية
دراسوة  )2011 Guia Baggiسححعت مح ا الدراسححة إلححى دراسححة
انتشار مراك الصححافة االستقصحائية غيحر الربحيحة فحي دول اإلتححاد
األوربحححي بحححالتركي علحححي ثحححال ححححاالي األولحححي المركح ح الرومحححاني
للصححححححافة االستقصحححححائية واليانيحححححة المركححححح البلتحححححارأ للصححححححافةِ
االستقصائية أما الحالةُ الياليحة محي مكتحا الصححافة االستقصحائية فحي
بريطانيحححة ،بهحححدف الكشححححف عححح دوافحححعِ إنشححححائِها ومالمحححي مياكلهححححا
التنظيمية والعملية ،وأَجريت مقابالي شبه مقننة مع بعح ِ مؤسسحيها
وأَعضححائها (ع حددمم تسححع مفححرداي فححي إطححار المقارنححة بححي المراك ح
الححيال كمسححتوأ أول ،ثححم المقارنححة بححي المراك ح األوربيححة للصحححافة
االستقصائية بنظيرتها األمريكية كمستوأ ثحاني مح المقارنحة) ،ومح
أَمححم نتححائح الدراسححة وجححود الكييححر محح أوجححه التشححابه بححي المراكحح
األوربية للصحافةِ االستقصائية ونظيرتها األمريكية ،إال أنهحا تاتلحف
في كيفية ت سيسِها وأبعادِما ونطحاق أعمالهحا ونمحاذ األعمحال ،فضحال
ع ح اإلسححتراتيجية التححي تطبقهححا فححي نشححر النتححائح التححي تتوصححل إلححي
التحقيقاي التي تنف ما ،كما كشفَت الدراسة ع اخحتالف دوافحع إنشحان
م ا المراك في كحل مح الحدول االنجلحو – أمريكيحة ودول مرحلحة محا
بعد الشيوعية ،ففي الدول األنجلو أمريكية كانت أبر ما دوافع إنشحان
مراك ح للصحححافةِ االستقصححائية مححو الحاجححة إلححي إنشححان منظمححة تنححتح
الصحافة االستقصائية دون قيود اقتصادية تتعل بالوقت أو المي انيحة
أو اإلعالن ،أمحا فحي دول محا بعحد الشحيوعية فتتميحل أبحر الحدوافع فحي
عدمِ وجود سوق إعالم نقي ال يرضخ لجماعايِ النفوذ
دراسووة  )2010 Jon&Marshallاسححتهدفت الدراسححة معرفححة
تحححول الصحححافة االستقصححائية فححي ظححل العصححر الرقمححي وكيححف اثححر
االنترنت في تقديم القصص االستقصحائية عبحر الصححافة االلكترونيحة
مقارنححة بالصحححافة التقليديححة ،وكشححف نتححائح الدراسححة أن التكنولوجيححا
مكنت الصحافة االستقصحائية مح محد قرانمحا بحالكيير مح المعلومحاي
عحح ح طريحح ح "الجدولححححة ال منيححححة ،الفيححححديو ،الوصححححالي الاارجيححححة،
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الصحححوي ،الارائط،الرسحححوم التفاعليحححة" ،كمحححا أنهحححا مكنحححت الصححححفي
االستقصائي م جمحع المعلومحاي الااصحة التحي يحتاجهحا فحي تحقيقحه
االستقصائي
دراسووووة  )2009 Sparks &Tongاسححححتهدفت الدراسححححة معرفححححة
الوضع الرام للصححافة االستقصحائية فحي الصحي ومعرفحة مسحتقبلها
فححي ظححل الضححتوص والماححاطر التححي تواجححه الصحححافة االستقصححائية،
وكشححححفت الدراسححححة أن التحقيقححححاي االستقصححححائية أداة مهمححححة للتنميححححة
االقتصادية لحبع الصححف ،وأن شحبكة االنترنحت سحاعدي فحي نشحر
وسححائل فححي التحقيقححاي االستقصححائية ال يمك ح نشححرما فححي الوسححائل
التقليديححة وأنهححا طريقححة ضححمان لكسححا واسححتمرار جمهححور الصحححيفة،
وان الصحافة االستقصائية تواجهه مستقبل صحعا فحي الصحي ولكح
ليه بعيداَ تماماَ ع التوقف نهائيا
دراسوة  )2008 Kaplan, Andrewاسحتهدفت الدراسحة التعحرف
علححي الكيفيححة التححي تححؤثر بهححا أشححكال الملكيححة علححي التحريححر والرضححا
الوظيفي وااللت ام المهني لدأ المححرري االستقصائيي ،واسحتادمت
الدراسححة نظريححة بنححان األجنححدة ،وتوصححلت الدراسححة إلححي عححدم وجححود
لت ثير لنمط الملكية علي التحرير والرضا الحوظيفي وااللتح ام المهنحي
بالمجال االستقصائي باإلضافة إلحي التح ثير القحوأ لقناعحاي الصححفي
بتح ثير عملححة علححي سياسححة اإلصححالح كححدليل للتنبححؤ بالرضححا الححوظيفي،
كما كشفت الدراسة عح وجحود تناقضحال عميقحا ححول تقيحيم دور شحبكة
االنترنت في ت ثيرما علي الصحافة االستقصائية والتي تميحل مصحدر
قلح لححدأ الصحححفيي وتييححر الشححكو حححول دور "عححدم الربحيححة علححي
مستقبل الصحافة االستقصائية واالنقسام الححاد بحي نظحرة الصححفيي
للصحف التي يعملون بها بهحا وبحي رييحتهم لصحناعة الصححافة علحي
المستوأ األوسع ،وأكحدي الدراسحة علحي التح ام الصححفيي بالعوامحل
نفسححها التححي كانححت دافعححا للصحححفيي االستقصححائيي م ح اجححل تحقي ح
التفوق والتمي من أكير م عقدي
دراسة  )2007 Shoemaker&Hanاستهدفت الدراسة التعرف
علي مدأ وجحود أطحر خبريحة فحي عحر التقحارير االستقصحائية فحي
الصي خالل الفترة  1996حتي  ،2005ورصد العوامحل الاارجيحة
التحححي تحححوثر علحححي التنحححوم فحححي اسحححتادام األطحححر الابريحححة ،واعتمحححدي
الدراسححححة علححححي أداة تحليححححل المضححححمون لبرنححححامح News Probe
بحححالتطبي علحححي  48حلقحححة ،وكشحححفت نتحححائح الدراسحححة عحح االسحححتادام
المت ايححد إلطححار االمتمامححاي اإلنسححانية ،والتنححوم فححي اسححتادام األطححر
الابرية ياتلف باختالف نوعيحة المضحمون ،وان التتيحراي السياسحية
واالجتماعيححة واالقتصححادية ال يمك ح أن تفسححر الت ح ثير غيححر االتصححالي
ل طر الابرية إال إن وجود م ا األطر يساعد إلي حد ما في الكشحف
ع دور الصحافة االستقصائية في التحوتر القحائم بحي الحح ب الححاكم
والسوق
المحوووووور ال ووووواني :الدراسوووووات التوووووي تناولوووووت أهميوووووة الصوووووحافة
االستقصائية في معالجة الفساد:
دراسووة محموود علووي أبووو العووال  )2013أسححتهدف الدراسححة رصححد
وتحليححححل اتجامححححاي الححححرأأ العححححام نحححححو قضححححايا الفسححححاد بعححححد ثححححورة
يناير 2011وك لك مرتبكي الفساد في المجتمع المصرأ ،واعتمحدي
الدراسة علي العينة العارضة وذلك بحالتطبي علحي عينحة بلتحت 400
مفححردة م ح الجمهححور المصححرأ العححام ،وكش حفت نتححائح الدراسححة ع ح
ظهور الدور المهحم لبحرامح التحو شحو فحي تشحكيل الحرأأ العام،حيحس
استطاعت م ا البرامح أن تشحكل اتجامحاي الحرأأ العحام اتجحاا قضحايا
الفساد في المجتمع ،كما كشفت النتائح ع وجحود عالقحة ايجابيحة بحي
أسححباب انتشححار الجريمححة والظححوامر الناتجححة ع ح الفسححاد االجتمححاعي
فميال انتشار الجريمة االجتماعية جان كنتيجحة للفسحاد االجتمحاعي فحي
المجتمع المصرأ بشكل عام ،وان منا عالقحة بحي الفسحاد السياسحي
واالحتكححار فححي بع ح المجححاالي االقتصححادية والصححناعية حيححس تبححي
احتكححححار المسححححئولي فححححي السححححلطة لالقتصححححاد فححححي مصححححر وتحكمهححححم
لالقتصاد المصرأ بشكل عام
دراسة محمود راوا  )2013اسحتهدفت الدراسحة التعحرف علحي دور
وسحححائل اإلعحححالم التقليديحححة والجديحححدة فحححي معالجحححة قضحححايا الفسحححاد فحححي
مصر،حيس اعتمحت الدراسحة علحي محنهح المسحي واعتمحدي علحي أداة
تحليححل المضححمون ك ح داة لتحليححل البيانححاي وذلححك بححالتطبي علححي 200
مفردة مح الجمهحور المصحرأ  ،وكشحفت نتحائح الدراسحة عح امتمحام
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وسائل اإلعالم بقضايا الفساد األمني ،وضعف امتمام وسائل اإلعالم
الجديدة بقضايا الفساد مقارنة بامتمامها بقضايا الفسحاد السياسحي ،كمحا
تفوقححت وسححائل اإلعححالم التقليديححة فححي مسححتوأ معالجححة قضححايا الفسححاد
مقارنحححة بوسحححائل اإلعحححالم الجديحححدة،وأن المعالجحححة الصححححفية لقضحححايا
الفسحححاد فحححي وسحححائل اإلعحححالم التقليديحححة اتسحححمت بضحححعف عنصحححرأ
االسححتمرار والمتابعححة لقضححايا الفسححاد وضححعف االعتمححاد علححي أسححلوب
الصحافة االستقصائية والكشف ع القضايا الفساد
دراسة أحمد مولود  )2013استهدفت الدراسحة معرفحة نحوم قضحايا
الفسحححاد الميحححارة فحححي الصححححف االلكترونيحححة العراقيحححة ،وتحديحححد أمحححم
المقتنياي اإلخراجية المسحتادمة عنحد معالجتهحا لقضحايا الفسحاد ،وتعحد
م ح ا الدراسححة م ح الدراسححاي الوصححفية المعتمححدة علححي مححنهح تحليححل
المضححمون والمححنهح المقححارن بححي الصحححف اليال (الصححباح -بتححداد-
المدأ) التي تناولحت قضحايا الفسحاد الماتلفحة ،وكشحفت نتحائح الدراسحة
ع وجود امتمحام مت ايحد مح الصححف االلكترونيحة العراقيحة بقضحايا
الفساد والكشف عنه ،وان أسلوب التقرير الصحفي محو أكيحر أسحاليا
المعالجة الصحفية لقضايا الفساد في الصحف اليال
دراسة حنان يوسف  )2012استهدفت الدراسة معرفة دور وسائل
اإلعالم المصرية في تشكيل اتجاماي الرأأ العام تجاا قضحايا الفسحاد
الماتلفحححة ،واعتمحححدي الدراسحححة علحححي محححنهح المسحححي وشحححملت عينحححة
قوامها( )420مفردة ،وكشفت نتائح الدراسة أن اإلعالم المرئي جحان
في مقدمة ترتيا أفضل الوسائل اإلعالمية التحي قحدمت اتجامحاَ سحائداَ
لقضحححايا الفسحححاد بنسحححبة  ،%90.7وان الفسحححاد السياسحححي فحححي مقدمحححة
مجححاالي الفسححاد األكيححر ظهححورا ويليححه الفسححاد االقتصححادأ ثححم الفسححاد
ألقيمي والمجتمعي
دراسوووة أميووورة نووواجي  )2011اسحححتهدفت الدراسحححة الكشحححف عححح
مواقف الصحف المصحرية إ ان قضحايا الفسحاد ،والكشحف عح سحماي
الاطاب الصحفي لعينة مح مح ا الصححف وأمدافحه التحي يسحعي إليهحا
محح خحححالل رصحححد وتحليحححل المرتكحح اي األساسحححية التحححي قحححدمها تجحححاا
قضايا الفسحاد عبحر ماتلحف الفنحون التحريرية،واسحتادمت اسحتادمت
الدراسة أداة تحليحل الاطحاب بحالتطبي علحي أربحع قضحايا محي :غحرق
عبححححارة السححححالم  ،98وأكيححححاس الححححدم الفاسححححدة ،ونححححواب القححححرو ،
والمبيححداي المسححرطنة ،وكشححفت نتححائح الدراسححة أن بعحح الححدالالي
التي ترتبط ب مداف النشر لقضايا الفساد في الصحف المصرية بحنمط
الملكيححة الصحححفية وإيححديولوجيتها وسياسححتها التحريريححة فكلمححا تبعححت
الصحححيفة جهححا الدولححة فححي نمححط ملكيتهححا أدأ ذلححك إلححي تبنححي خطابححا
مشابها مع موقف مح ا الجهحا فحي القضحايا الكبحرى ،وأن كلمحا بعحدي
الصحححيفة ع ح انتمائهححا لجهححا الدولححة أتححيي لهححا فرصححة توجيححه النقححد
ومهاجمة الحكومة كما في الصحف الح بية والصحف الااصة التحي
تحرر م قيود الصحف الرسمية التي تعود ملكيتها للدولة
دراسة عيسى عبد البوايي  )2011محد َفتْ مح ا الدراسحة إلحى رصحد
وتحليحلِ وتفسحير رييحة الصححفيي المصحريي للصححافة االستقصححائية
وتصوراتهم لمفهومها وقيحاس اتجامحاتهم نحومحا ،ومحدأ تحوافر منحاخ
النتشارما والدور ال أ تقوم به فحي رسحم السياسحاي العامحة باإلضحافةِ
إلي بحسِ طبيعحة العالقحة محع صحانعي القحرار ،وحجحم التح ثيراي التحي
تتركهححا إلحححدا تتييححر وإصححالح فححي المجتم حعِ والوقححوف علححي أمححم
العقبحححاي التحححي تعتحححر تطح حور العمحححل االستقصحححائي فحححي الصححححفِ
المصححرية ،والضححتوص المهنيححة التححي يعححاني منهححا العححاملونَ فححي الحقحلِ
االستقصححائي ،وتوصححلت الدراسححة إلححي كشحفَت عح وجححودِ درجححة مح
الحححوعي واإلدرا لمفهحححوم الصححححافة االستقصحححائية لحححدأ الصححححفيي
المصحححريي عينحححة الدراسحححة حيحححس جحححان إدراكهحححم لمفهحححوم الصححححافة
االستقصائية في مجمله متفقلا إلي حد كبيحر محع المفحاميم التحي أوردمحا
العلمححان والبححاحيون فححي م ح ا الحقححل األمححر ال ح أ يظهححر ارتفححام نسححبة
معرفححة الصحححفيي المصححريي بالصحححافة االستقصححائية فححي المرحلححة
الرامنة ،كما أظهري الدراسة إلي وجحود درجحة عاليحة مح التواصحل
والتنسحححي بحححي الصححححفيي االستقصحححائيي عينحححة الدراسحححة ومتاح ح أ
القرار م المسئولي بهدف بحس ومناقشة إصحالح السياسحاي العامحة
باعتبارما أحد النتائح التحي أسحفري عنهحا الموضحوعاي االستقصحائية
التي تمَ نشرما
دراسة طه نجوم  )2007اسحتهدفت الدراسحة رصحد وتحليحل معالجحة
الصحححافة المصححرية لقضححايا الفسححاد فححي المجتمححع المصححرأ ومعرفححة
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مححدأ امتمححام م ح ا الصحححف بقضححايا الفسححاد واتجامححاي م ح ا الصحححف
نحححو قضححايا الفسححاد فححي مصححر وأشححكال قضححايا الفسححاد المطروحححة،
اعتمدي الدراسة علي منهح المسي اإلعالمي ب داة تحليل المضمون،
وشححملت عينححة الدراسححة صحححفيتي الجمهوريححة والوفححد خ حالل النصححف
األول م عام  ،2006وكشحفت نتحائح الدراسحة عح انافحا امتمحام
صحححيفتي الدراسححة بقضححايا الفسححاد المنظححورة أمححام المحححاكم المصححرية
مقابحححل امتمامهحححا بمجحححاالي الفسحححاد ،كمحححا امتمحححت صححححيفتي الدراسحححة
بقضايا الفساد التي تميلت في البنحو والمحليحاي والشحرطة والتجحارة
والقضان ،وأن النمط الجماعي أكير أنماص الفسحاد التحي ركح ي عليهحا
الصحيفتان ،وفي حي امتمحت صححيفة الجمهوريحة بالفسحاد الجمحاعي
والفححردأ بشححكل اكبححر ،وامتمححت جريححدة الوفححد بالفسححاد المؤسسححي فححي
المقححام األول ،وجححاني قضححايا الفسححاد التححي امتمححت بهححا الصحححيفتان:
إمدار المال العام ،الرشوة ،التش والت وير ،المحاباة والمحسوبية
دراسة عيسي عبد البايي  )2004استهدفت الدراسة التعرف علحي
دور الصحححافة المصحححرية فححي معالجحححة قضححايا الفسحححاد والكشححف عحح
نوعيحة قضححايا الفسححاد التحي عكسححتها الصحححف المصحرية خححالل عححامي
( )2003-2002وبيححححان طريقححححة التنححححاول لهحححح ا القضححححايا،واعتمت
الدراسحححة علحححي محححنهح المسحححي اإلعالمحححي بح ح داتي تحليحححل المضحححمون
واالسححححتبيان وشححححملت عينححححة الدراسححححة  100مفححححردة محححح الصححححفوة
المصرية ،وكشفت نتائح الدراسة ع االنافا النسبي في معحدالي
امتمام صحف الدراسة في التعبير عح قضحايا الفسحاد بشحكل عحام ،أال
أن الدراسة المقارنة أظهحري وجحود تبحاي فحي معحدالي مح ا االمتمحام
بحححي الصححححف الحححيال  ،حيحححس جحححاني جريحححدة الوفحححد واألمحححرام علحححي
التححوالي أكيححر امتمامححا علححي المسححتوأ الكمححي فححي التعبيححر ع ح وقححائع
الفسحاد تالمححا األسححبوم،وأن قضححايا االسحتيالن علححي المححال العححام كانححت
أكير أنوام القضايا ظهوراَ خالل فترة البحس م حيس حجحم التنحاول
علحي صححفحاي الصححف الححيال ثحم تالمححا قضحايا الرشححوة ثحم التهححرب
والتهريحححححا الضريبي،وأشحححححاري الدراسحححححة إلحححححي تعحححححر الصحححححفوة
المصحححرية للصححححف الااصحححة بشحححكل اكبحححر محح الصححححف المصحححرية
لمتابعححة قضححايا الفسححاد،كما أكححدي الدراسححة عح وجححود عالقححة ارتبححاص
ذاي دالحححة إحصحححائيا بحححي اعتمحححاد الصحححفوة علحححي الصححححف المصحححرية
كمصدر للمعلوماي وبي متابعة قضايا الفساد
دراسووة  )2004 Vreeseسححعت م ح ا الدراسححة إلححي التعححرف علححي
ت ح ثير األطححر المقدمححة فححي األخبححار السياسححية التليف يونيححة علححي فهححم
القضية وبرو ما ،واعتمحدي الدراسحة علحي المحنهح التجريبحي ،حيحس
تم اختيار عينة عشحوائية قوامهحا  145مفحردة فحي الفئحة العمريحة -16
 65سنة ،خالل شهر مايو عام  2000م إلجران الدراسحة التجريبيحة،
وتوصححلت الدراسححة إلححي أن األفححراد ذو المعرفححة السياسححية المتعمقححة
يتح ثرون بححاألطر الابريححة المقدمححة فححي األخبححار السياسححية التليف يونيححة
بمعحدل اكبححر مح الح ي لحديهم معرفححة سياسحية منافضححة ،وأن األفححراد
ال ي يهت مون بقضحية معينحة يتح ثرون بح طر معالجحة مح ا القضحية فحي
وسحححائل اإلعحححالم أكيحححر ممحح لحححيه لحححديهم نفحححه االمتمحححام وأظهحححري
الدراسة أن أنوام األطر المستادمة في المعالجة السياسحية اإلخباريحة
لم تؤثر علي مستوأ ت ييد السياساي المستقبلية للحكومة
تساؤالت الدراسة:
تسعي الدراسة إلي اإلجابة ع تسايل رئيه مفحادة ،معرفحة العوامحل
المحححححؤثرة علحححححي تحريحححححر الصححححححافة االستقصحححححائية فحححححي الصححححححف
المصرية ويتفرم م م ا التسايل مجموعة م التسحايالي الفرعيحة
ومي:
 التساؤالت الخاصة بالقائم باالتصال: -1ما المهام التي ينبتحي أن تؤديهحا الصححافة االستقصحائية فحي مصحر
م وجهة نظر الصحفي االستقصائي ؟
 -2مححححا المعححححايير التححححي يححححتم مححح خاللهححححا اختيححححار ونشححححر التحقيقححححاي
االستقصائية م وجهة نظر الصحفي االستقصائي ؟
 -3محححا أبحححر الضحححتوص التحححي يتعحححر لهحححا الصححححفي أثنحححان ممارسحححة
الصحافة االستقصائية؟
 -4محححا أبحححر القضححححايا والموضحححوعاي االستقصححححائية التحححي يتناولهححححا
الصحفي االستقصائي؟
 -5ما التي حققته الصحافة االستقصائية في مصر؟
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 -6معرفة العوامل التي تؤثر علحي قيحام الصححفي االستقصحائي بعملحة
االستقصائي؟
 -7ما سبل النهحو والتطحور بالصححافة االستقصحائية المصحرية مح
وجهة نظر الصحفي االستقصائي؟
 -8معرفحححة أبحححر فئحححاي الجمهحححور التحححي تحححم نشحححر قضحححايا استقصحححائية
بش نهم؟
 -9مححححا العوامحححححل التححححي تحححححدفع الجمهحححححور علححححي متابعحححححة التحقيقحححححاي
االستقصائية م خالل وجهة نظر الصحفي االستقصائي ؟
التساؤالت الخاصة بتحليل المضمون:
 -1محححا أبحححر القضحححايا التحححي تناولتهحححا الصححححافة االستقصحححائية فحححي
الصحف عينة الدراسة؟
 -2محححا عحححدد التحقيقحححاي االستقصحححائية المنشحححورة فحححي الصححححف عينحححة
الدراسة؟
 -3التعحححرف علحححي فئحححة الموقحححع الجترافحححي للقضحححايا أو الموضحححوعاي
االستقصائية؟
 -4محححا المصحححادر التحححي تحححم االعتمحححاد عليهحححا فحححي تحريحححر المضحححمون
االستقصائي في الصحف عينة الدراسة؟
 -5محححا المسحححاحاي الماصصحححة لنشحححر التحقيقحححاي االستقصحححائية فحححي
الصحف عينة الدراسة؟
 -6ما وسائل اإلبرا المستادمة في الصحافة االستقصائية فحي إبحرا
الصحافة االستقصائية؟
 -7محححا نوعيحححة الصحححور الصححححفية التحححي تحححم اسحححتادامها فحححي تحريحححر
المضمون االستقصائي في الصحف عينة الدراسة؟
 -8معرفة أسحاليا اإلقنحام المسحتادمة فحي مضحمون المحادة اإلعالميحة
االستقصائية بالصحف عينة الدراسة؟
-9ما نوم اللتة المستادمة فحي تحريحر مضحمون المحادة االستقصحائية
المنشورة بالصحف عينة الدراسة؟
 -10مححححا القوالححححا الصحححححفية المسححححتادمة فححححي تحريححححر المضححححمون
االستقصائي في الصحف عينة الدراسة؟
اإلجراءات المنهجية للدراسة:
نوع الدراسة:
تعححححد محح ح ا الدراسححححة محح ح الدراسححححاي الوصححححفية التحليليححححة والكيفيححححة
 Descriptive Studyوالتحي تتجحه إلحي وصحف الظحامرة المدروسحة
كما مي ،والتعرف علي الموقف الحالي بظروفه وملبساته الماتلفة
حيس تستهدف الدراسحة التعحرف علحي العوامحل المحؤثرة علحي تحريحر
الصحافة االستقصائية بالصحف المصحرية للحصحول علحي معلومحاي
كافيححة ودقيقححة عنهححا وتصححنيفها وتحليلهححا مححع تفسححير م ح ا المعلومححاي
تفسيرا كامال واستاالا نتائجها
وال تقف الدراساي الوصفية عند حد جمع البياناي  ،بحل يمتحد مجالهحا
إلي تصنيف م ا البياناي والحقائ وتفسحيرما وتحليلهحا تحلحيال شحامال
واسححتاالا دالالي ونتححائح مفيححدة منهححا تححؤدأ إلححي إمكانيححة إصححدار
تعميماي بشان الظامرة موضوم الدراسة
مناهج الدراسة:
 -1منهج المس :
تعتمد الدراسة علي منهح المسي اإلعالمي باعتبارا نموذجحا معياريحا
للاطححواي جمححع البيانححاي والمعلومححاي ع ح الظححامرة محححل الدراسححة
والعوامحححل المحححؤثرة علحححي تحريحححر الصححححافة االستقصحححائية بالصححححف
المصرية
حيس يستهدف المسحي الوصحفي وصحف ورصحد المواقحف الحاليحة فحي
الظحححامرة موضحححوم الدراسحححة أمحححا المسحححي التحليلحححي فيسحححتهدف شحححرح
وتحليل األسحباب المتعلقحة بالظحامرة موضحوم الدراسحة ويتحيي دراسحة
المتتيراي المرتبطة بهحا وفحي إطحار مح ا المحنهح توظفحه الدراسحة فحي
مسححي كافححة المححواد الصحححفية المتعلقححة بالموضححوم لمعرفححة العوامححل
المؤثرة في تحرير الصحافة االستقصائية بالصحف عينة الدراسة
 -2أسلوب مقارن:
تحححاول بع ح الدراسححاي الوصححفية أن تتاطححي حححدود التعححرف علححي
ماميححة الظححامرة موضححوم الدراسححة لتصححل إلححي معرفححة كيفيححة حححدو
الظامرة وأسبابها ،ولكي يصحل الباححس إلحي ذلحك فرنحه يعمحد إلحي عقحد
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مقارناي لجوانا االتفاق واالختالف بي عدد م الظحوامر ،ويهحدف
المنهح المقارن إلي المقارنة بي العناصحر المكونحة للمشحكلة البحييحة،
سوان تم ذلك ع مستوأ رأسي أو مسحتوأ أفقحي ،ومحو مح المنحامح
المساعدة التي تكفل أدان المنحامح األخحرى بشحكل يكشحف عح النتحائح
في صور متفاعلة
وقد وظفت الدراسة المنهح المقارن م خالل:
 أوالَ :المقارنححاي الكميححة م ح خححالل المعالجححاي الكميححة واإلحصححائيةالمناسبة بي الوسائل وبعضها
 ثانيححا :المقارنححاي الكيفيححة م ح خححالل االستشححهاد بالبيئححة اإلعالميححةوالمجتمعية المحيطة بظامرة الصحافة االستقصائية
 ثاليا :المقارنحة بحي المعالجحة الصححفية فحي الصححف عينحة الدراسحةوبعضها خالل الفتراي ال منية الماتلفة
مجتم الدراسة:
يعنححي مجموعححة المفححرداي التححي يسححتهدف الباحححس دراسححتها لتحقيحح
أمححداف الدراسححة وتعمححيم نتائجهححا علححي كححل مفرداتححة ،إال أنححة يصححعا
الوصول إلي م ا المجتمحع المسحتهدف بضحاامته ،فيحتم التركيح علحي
المجتمع المتاح أو الممك الوصول إلية لجمحع البيانحاي ،والح أ يميحل
مجتمع الدراسة ،ويمك اختيار العينحة منحه عينوة الدراسوة التحليليوة
:
قحححام الباححححس بسححححا عينحححة مح ح صححححف والمتميلحححة فحححي (األمحححرام-
المصححرأ اليححوم-الوفححد) وذلححك فححي الفتححرة م ح  2016: 2012حيححس
بلتححت الموضححوعاي أو القضححايا االستقصححائية المنشححورة فححي صحححف
الدراسححة  48تحقيق حال استقصححائيال بواقححع  16تحقيق حال بجريححدة األمححرام و
 15بجريححدة الوفححد وبجريححدة المصححرأ اليححوم  17تحقيق حال استقصححائيال،
كمحا تححم تو يححع  20اسححتمارة علححي الصحححفيي االستقصححائيي بصحححف
عينة الدراسة
 مبررات اختيار العينة األمرام:باعتبارمحححا الصححححيفة القوميحححة األقحححدم محح حيحححس الظهحححور
واالسححتمرارية –حيححس صححدر العححدد األول -1876إضححافة إلححي أنهححا
األكير تو يعا
 المصرأ اليوم:باعتبارما أول صحيفة مصحرية تسحتادم الصححافة
االستقصائية في مصر
 الوفححد :بصححفته الصحححيفة الح بيححة األكيححر اسححتمرارية فححي الصححدور
التي لها طابع خاا مستقل بها
 مبررات اختيار الفترة الزمنية: -1كيححرة اإلحححدا السياسححية ومححا ترتححا عليححة م ح تتيححراي سياسححية
واجتماعية واقتصادية
 -2ظهور الصحافة االستقصائية بكيرة خالل م ا القترة
 -3مامش الحريحة التحي أتيححت للصححافة المصحرية عقحا ثحورة 25
يناير
تاسعاً -أدوات الدراسة:
اعتمححدي الدراسححة التحليليححة علححي أداة تحليححل المضححمون لجمححع بيانححاي
الدراسححة التحليليححة ،كمححا اعتمححدي الدراسححة علححي اسححتمارة استقصححان
للحصححول علححي معلومححاي علميححة م ح القححائمي باالتصال"الصحححفيي
االستقصائيي " في إطار الموضوم األساسي للدراسة
أ -استمارة تحليل المضمون:
يعتبر تحليل المضمون أسلوبا بحييا يهدف إلي الوصحف الموضحوعي
والمنظم والكمي لمضمون وسائل اإلعالم ،وتعتمد م ا الدراسة علحي
استمارة تحليل المضحمون كح داة بحييحة يسحتادم فحي الوصحف الظحامر
والصححححريي للمححححادة اإلعالميححححة وفهححححم المعححححاني والسححححلو المقتححححرن
بموضححوم الدراسححة ،كمححا قححام الباحححس مح خححالل اسححتادام أداة تحليححل
المضحححمون بتحليحححل صححححف"عينة الدراسحححة" تحلحححيالَ كميح حاَ وكيفيح حاَ اذ
يسحححتهدف التحليحححل الكمحححي بتحليحححل جمحححع البيانحححاي وتصحححنيفها وتقحححديم
النتائح في شكل رسوم بيانيحة وجحداول إحصحائية ،أمحا التحليحل الكيفحي
يسحححتهدف فهحححم اإلبعحححاد التجريبيح حة والتفسحححيرية لموضحححوم الدراسحححة،
ويساعد م ا النوم م التحليل الباحس علي الفهحم المتعمح لموضحوم
الدراسححة ،وتوظححف م ح ا الدراسححة م ح ا األداة م ح أجححل التعححرف علححي
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العوامحححل المحححؤثرة علحححي تحريحححر الصححححافة االستقصحححائية بالصححححف
المصرية
ب -صحيفة االستقصاء:
اسححتادم الباحححس صحححفية االستقصححان ك ح داة لجمححع البيانححاي الااصححة
بالدراسة الميدانية للقائم باالتصال في المؤسساي الصححفية موضحوم
الدراسححة ،وقححد راعححي الباحححس فححي تصححميم الصحححيفة أن تجيححا علححي
تسححايالي الدراسححة الميدانيححة وتحقي ح التححر منهححا وتمححت صححياغة
األسحححئلة وفحح عحححدة مححححاور ،وبعحححد االنتهحححان محح التصحححميم الميحححداني
لصحفية االستقصان وتحويل محاور الصحيفة إلي أسحئلة رتبحت وفح
تسلسححل منطقححي ،ثححم قححام الباحححس بعححر االسححتمارة علححي عححدد م ح
المحكمححي إلبححدان أأ مالحظححاي عليهححا ،وبعححد االنتهححان م ح تحكيمهححا
وحصححر المالحظححاي التححي أبححداما المحكمححون واقتراحححاتهم ثححم وضححع
االستمارة في صورتها األخيرة إلجران التطبي القبلي لها
ج -مقابالت حرة :
أجححرأ الباحححس مقابلححة ححححرة مححع بعحح الصحححفيون االستقصحححائيون
لتعليحح علحححي بعحح النتحححائح التحححي توصحححلت إليهحححا الدراسحححة التحليليحححة
والميدانيححة وضححمت المقابلححة صحححفي محح كححل صحححيفة محح صحححف
الدراسة :
 إجراءات الصدا وال بات:اختبار الصدا:
ويقصححد بالصححدق صححالحية األسححلوب أو األداة لقيححاس مححا مححو مححراد
قياسحححه ،أو بمعنحححي أخحححر صحححالحية أداة البححححس فحححي تحقيح ح أمحححداف
الدراسة وبالتحالي ارتفحام مسحتوأ اليقحة فيمحا توصحل إليحة الباححس مح
نتححائح بحيححس يمكح االنتقححال منهححا إلححي التعمححيم وتحقح ذلححك حيححس تححم
عر استمارة تحليل المضمون وصحيفة االستقصان علي عدد مح
المحكمي والابران والممارسي وبنان عليحة فقحد قحام الباححس بحرجران
التعديالي علي االستمارتي
اختبار ال بات:
ويقصححد بيبححاي التحليححل إمكححان تكححرار التحليححل والحصححول علححي نتححائح
ثابتحة ،وتسححعي عمليحة اليبححاي إلحي الت كححد مح وجححود درجحة عاليححة مح
االتساق بي القائمي بالتحليل ،وم ا يعني ضرورة توصل كل باححس
إلي نفه النتائح بتطبي فئاي التحليل ووحداته علي نفه المضحمون،
وبعد إعادة التحليل م قبحل البحاحيي ظهحر اتسحاق بلتحت نسحبة %85
ومي نسبة عالية م المحللي واليبحاي وقحد أعيحد تطبيح اليبحاي علحي
أربححع صحححفيي مح عينححة الدراسححة بعححد أسححبوعي مح التطبيح األول
وقححد بلححا معامححل االرتبححاص  % 95ومححي نسححبة عاليححة تححدل علححي دقححة
اإلجابة ووضع استمارة االستبيان بالنسبة للصحفيي عينة الدراسة
2ي
وذلك ع طري معدلة مولستي=
ن+1ن2
حيس ي= عدد الحاالي التي اتف فيها الرم ان
ن =1عدد الحالل تالي رم ما الرم األول رقم ()1
ن =2عدد الحاالي التي رم ما الرم الياني رقم()2
وبمحححا أن عحححدد ححححاالي اليبحححاي= 3ل 3 =2÷2×3= 2ححححاالي ،وإذا
رم نححا للمحللححي بححالمو أ،ب ، ،تكححون حححاالي اليبححاي كالتححالي:ا ب،
ب ،ا
المعالجة اإلحصائية للبيانات:
بعد االنتهان م جمع بياناي الدراسحة الميدانيحة والتحليليحة ،تحم ترميح
البيانححححاي وإدخالهححححا إلحح حي الحاسححححا ا لححححي ،ثححححم معالجتهححححا وتحليلهححححا
واسححتارا النتححائح اإلحصححائية وذلححك باسححتادام ببرنححامح " الح مححة
اإلحصححائية للعلححوم االجتماعيححة"(Statistical Package "SPSS
)For Social Science
وقححد قححام الباحححس بتطبي ح المعححامالي اإلحصححائية م ح خححالل اسححتادام
االختباراي والمعالجاي اإلحصائية التالية:
 التكرار البسيط  ،Frequencyوالنسا المئوية Percent المتوسط الحسابي Mean الو ن النسبي و المئوأ وال أ يحسا م المعادلة التالية :المتوسط الحسابي× ÷100الدرجة العظمي لإلجابة علي العبارة
أهووم نتووائج الدراسووة :توصححل الباحححس إلححي العديححد مح النتححائح وكانححت
أبر ما :
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أوال :النتائج التحليلية:
 -1أظهححري النتححائح مححدأ تطححور حجححم إنتححا التحقيقححاي االستقصححائية
فححي الصحححف عينححة الدراسححة فححي الفتححرة م ح ( 2012إلححي ) )2016
حيححححس ميححححل عححححامي  2012و  2014أعلححححي السححححنواي فححححي إنتححححا
التحقيقححاي االستقصححائية ففححي عححام ( )2014ادي حجححم التحقيقححاي
االستقصحححححائية بنسحححححبة ( ،)%12وفحححححي عحححححام ( )2012ادي حجحححححم
التحقيقاي االستقصائية بنسبة ()%11
 -2أظهححري النتححائح امتمححام الصحححف بالقضححايا المحليححة دون غيرمححا
ع القضايا اإلقليمية والدولية
 -3أظهري النتائح مدأ امتمام صحف عينة الدراسحة بالموضحوعاي
او القضايا االستقصائية حيس حصلت القضحايا االجتماعيحة علحي قحدر
كبيححر محح امتمححام صحححف عينححة الدراسححة بنسححبة ( ،)%41.86كمححا
أعطحححت قحححدر مح ح االمتمحححام لكحححل مح ح المواضحححيع الصححححية واألمنيحححة
واالقتصادية والتعليمية
 -4تبححي م ح النتححائح أن امتمححام الصحححفيي االستقصححائيي بالمصححادر
اإلعالميححة للحصححول علححي المعلومححاي التححي تاححص الموضححوعاي أو
القضححايا االستقصحححائية التحححي يتناولحححه الصحححفيي جحححاني فحححي المرتبحححة
األولححححي فئححححة المسححححئولون الرسححححميون حيححححس حصححححلت علححححي نسححححبة
( )%30.93ثححم تالمحححا فئحححة الشحححهود العيحححان فحححي المركحح اليحححاني فئحححة
الابححران والمتاصصححون بححالمرك اليالححس ،ثححم بعححد ذلححك فئححة الوثححائ
الرسمية
 -5أشححاراي النتححائح إلححي أن الموضححوعاي أو القضححايا االستقصححائية
المنشححورة بصحححف عينححة الدراسححة أخح ي قححدر امتمححام الصحححف عينححة
الدراسححة م ح حيححس اإلشححارة إلححي الموضححوم أو القضححية االستقصححائية
المنشححورة بالصحححيفة م ح خححالل اإلشححارة لححه بالصححفحة األولححي وذلححك
بنسححبة ( ،)% 58.33ثححم بعححد ذلححك نشححرما فححي الصححفحاي الداخليححة
للصحيفة
 -6كشفت النتائح أن فح التحقيح االستقصحائي أحتحل المرتبحة األولحي
مح حيححس الفنححون الصحححفية المسححتادمة فححي تحريححر الموضححوعاي أو
القضايا االستقصائية ثم تالا ف التقرير بالمرتبة اليانية
 -7أظهححري النتححائح أن فئححة "الصحححفيي االستقصححائيي " الح ي قححاموا
بتنفي التحقيقاي االستقصائية المنشورة احتلت المركح األول مقارنحة
"بالفري االستقصائي"
 -8احتلحححت فئحححة األرقحححام واإلحصحححاناي المرتبحححة األولحححي مح ح حيحححس
أسححاليا اإلقنححام المسححتادمة للموضححوعاي أو القضححايا االستقصححائية
المنشححورة فححي صححححف عينححة الدراسححة بنسحححبة ( ،)%34.48ثححم فئحححة
الظوامر االجتماعية ثم فئحة الفحوصحاي المعمليحة والمابريحه ،ثحم فئحة
األدلة القانونية
 -9كشححفت النتححائح أن فئححة متححوا ن احتلححت المرتبححة األولححي مح حيححس
اتجححاا الصحححفيي االستقصححائيي العححام فححي عححر الموضححوعاي أو
القضحححايا االستقصحححائية بنسحححبة ( ،)%79.16ثحححم بالمرتبحححة اليانيحححة فئحححة
مؤيد
 -11أظهححححري نتححححائح الدراسححححة أن اللتححححة المسححححتادمة فححححي تحريححححر
التحقيقحححاي االستقصحححائية المنشحححورة بصححححف عينحححة الدراسحححة اللتحححة
الفصحى البسيطة والتحي احتلحت المركح األول بنسحبة (، )%95.83
ثم تالما فئة اللتة الماتلطة
 -11امتمححت صحححف عينححة الدراسححة باسححتادام قالححا الهححرم المعتححدل
المبنحي علححي السحرد القصصححي تحريحر المححادة االستقصحائية المنشححورة
حيححس احتححل المرك ح األول بنسححبة ( ،)%41.66ثححم بعححد ذلححك قالححا
الهرم المقلوب
ثانيا-النتائج الميدانية:
 -1أظهححححري النتححححائح أن أفححححراد العينححححة الححح ي يعملححححون فححححي مجححححال
الصحححححافة االستقصححححائية مححححم الحح ح كور بنسححححبة ( )%60بواقححححع ()12
صحفيا استقصائيا ،مقابل ( )%40لإلنا بواقع ( )8صحفياي
 -2أظهري النتحائح أن الموضحوعاي أو القضحايا االجتماعيحة احتلحت
المرتبححة األولححي فححي تنححاول الصحححفيي االستقصححائيي عينححة الدراسححة
تحقيقاتهم االستقصائية ثم القضايا الصحية ،ثم السياسية فاالقتصحادية
 -3تبححي محح نتحححائح الدراسححة الميدانيححة عحح وجححود موضحححوعاي أو
قضايا تصلي لتحقي استقصائي ولم يكتبوا عنها وذلك نتيجحة الوضحع
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العححام للححبالد والمؤسسححة الصحححفية ثححم التكليفححاي الماديححة التححي تحتاجهححا
الصحافة االستقصائية لتنفي ما
 -4كشححفت النتححائح ع ح الوظححائف التححي ينبتححي أن تؤديهححا الصحححافة
االستقصححائية فححي مصححر حيححس احتلححت المرتبححة األولححي وظيفيححة خل ح
وعححي عححام بمحاربححة الفسححاد بححي الجمهححور ،ثححم تسححليط الضححون علححي
القضايا والموضوعاي التي لحم يحتم الكشحف عنهحا مح قبحل ،ثحم كشحف
االنحرافححاي والممارسححاي الااطئححة للمسححئولي الحكححوميي  ،ثححم كشححف
االنحرافاي والممارساي الااطئة للمسئولي في القطام الااا
 -5كشفت نتائح الدراسة الميدانية عح المعحايير التحي يحتم مح خاللهحا
اختيححار ونشححر التحقيقححاي االستقصححائية فححي الصحححف عينححة الدراسححة
حيححس جححاني فححي المرتبححة األولححي "قححدرة التحقي ح االستقصححائي علححي
الكشف ع وقائع الفساد واالنحرافاي ،ثم علي أساس تواف التحقيح
االستقصححائي مححع السياسححة التحريريححة للصحححيفة ،ثححم علححي أن يكححون
التحقيح االستقصححائي م ح مصححادر موثححوق فيهححا وموضححوعية ومححدأ
ارتباطها ب حدا مهمة
 -6تبححي محح عينححة الدراسححة بحح ن معظححم الصحححف لححيه لححديها قسحححم
متاصص بالتحقيقاي االستقصائية أو وحدة تحقيقاي استقصائية
 -7أظهحري النتححائح أن السياسحة التحريريححة للصحححفية التحي يعمححل بهححا
الصحححفيي عينححة الدراسححة ال تضححع خطححة للموضححوعاي أو القضححايا
االستقصائية ضم أولوياتها
 -8تي مح النتحائح أن ( %45مح الصححفيي عينحة الدراسحة روا أن
التحقيقاي االستقصائية متوسحطة األمميحة فحي الصححيفة التحي يعملحون
بها ،وأن ( )%25يروا أن "مهمة جدا " ،و ( )%15مح الصححفيي
يروا ب نها غير مهمة في الصحيفة التي يعملون بها.
 -9أظهححري النتححائح أن المححادة االستقصححائية المنشححورة غالبححا مححا يعححاد
صياغة أجح ان منهحا ثحم يضحاف لهحا أبعحاد جديحدة ،وانحه أحيانحا محا يحتم
مراجعة التتير ال أ يطرأ علي المادة االستقصائية المنشورة م قبل
الصحفيي أصحاب المادة االستقصائية المنشورة
 -10أظهري نتحائح الدراسحة الميدانيحة أن المسحاحاي اإلعالنيحة تحؤثر
علي نشر التحقيقحاي االستقصحائية وذلحك مح خحالل يحتم ت جيحل المحادة
االستقصححائية أو يححتم حح ف أجح ان مح المححادة االستقصححائية المنشححورة
بالصحفية
 -11أشاري النتائح إلحي وجحود جهحاي تشحجع قيحام أو دعحم الصححافة
االستقصائية في مصر تميلحت فحي المؤسسحاي اإلعالميحة المسحتقلة ثحم
نقابة الصحفيي
 -12أوضحت نتائح الدراسة أن ما حققته الصحافة االستقصحائية فحي
المجتمححع المصححرأ مححو كشححف قضححايا أو حححاالي ت ويححر أو فسححاد أو
وثائ جديدة ،تصحويا األوضحام الااطئحة ،ثحم تحقيح مبحدأ الشحفافية،
ثم كشف خفاقاي المسئولي
 -13كشححفت النتححائح أن الصحححافة االستقصححائية فححي مصححر متوسححطة
الجححححودة وذلححححك نتيجححححة العوامححححل التححححي تححححؤثر علححححي قيححححام الصحححححفي
االستقصحححائي بحححدورة االستقصحححائي حيحححس احتلحححت المرتبحححة األولحححي "
الحرا علي االلت ام بميياق الشرف الصححفي" ،والمرتبحة اليانيحة "
خصححائص جمهححور الصحححيفة وانتماناتححه" والمرتبححة الياليححة " قححواني
النشححر ضححم القححانون الجنائي"،وبالمرتبححة الرابعححة " القححيم والعححاداي
السححححائدة فححححي المجتمححححع" ،وبالمرتبححححة الاامسححححة " تقححححدير الصحححححيفة
لمسحححئوليتها االجتماعيحححة" وبالمرتبحححة السادسحححة " قحححواني الصححححافة"،
وبالمرتبحححححة السحححححابعة " المصحححححالي االجتماعيحححححة للصححححححيفة والقحححححوأ
االجتماعيحة التحي تعبحر عنهحا" ،ثححم تالمحا " انتمحاناي أعضحان الجهححا
التحريرأ وقيمهم" بالمرتبة اليامنحة  ،وبالمرتبحة التاسحعة " المصحالي
االقتصادية للصحيفة ومصحادر تمويلهحا" ،وبالمرتبحة العاشحرة " نمحط
ملكية الصحيفة"
 -14كشفت النتحائح أن الصححفيي عينحة الدراسحة "أحيانحا" محا يجحدوا
موضححوعاي أو قضححايا استقصححائية تميححل خطححوص حمححران وبالتححالي ال
تقبل الصحيفة أفكارما
 -15كشححفت النتححائح أن معظححم الصحححفيي االستقصححائيي تعرضححون
لمضايقاي بسحبا نشحر موضحوعاي أو قضحايا استقصحائية وذلحك عح
طري تهديد مباشحر للصححفيي االستقصحائيي مح قبحل المتهمحي فحي
قضححايا الفسحححاد التحححي تحححم تنشحححرما أو رفححع قضحححية ضحححد الصححححفي فحححي
المحاكم
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 -16أشاري النتحائح إلحي أن ( )% 80مح الصححفيي عينحة الدراسحة
يحرون أن القضححايا أو الموضحوعاي االستقصححائية التحي يححتم نشحرما لححه
ت ثير علي المسئولي وصنام القرار
 -17تبي م النتائح الميدانية أن أبر فئاي الجمهور ال ي تم نشحر
موضححوعاي أو قضححايا استقصححائية بش ح نهم المسححئولون فححي الدولححة ثححم
رجال األعمال فالمحلياي
 -18كشفت النتائح ع تعدد وتنوم المعوقاي التحي تقحف الصححفيي
االستقصححائيي للقيححام بححدورمم حيححس جححان فححي المركح األول " غيححاب
قححانون تححداول المعلومححاي ،عححدم تححوافر تقححارير األجه ح ة الرقابيححة ع ح
الفسححاد للصحححفيي  ،ثححم عححدم تححوافر بيئححة صحححفية مناسححبة إضححافة إلححي
طول فترة عمل التحقي االستقصائي
 -19أوضححححت النتحححائح أن أبحححر العوامحححل التحححي تسحححاعد فحححي إقبحححال
الجمهور علي متابعة التحقيقاي االستقصائية المنشحورة فحي الصححف
الميدانيححححة تححححوافر اإلدالححححة والمسححححتنداي الااصححححة بالموضححححوعاي أو
القضايا
 -20تبي مح النتحائح أن الجوانحا التحي يجحا أن يراعيهحا الصححفي
االستقصححححححائي عنححححححد تحريححححححر التحقيقححححححاي االستقصححححححائية "الدقححححححة"
لموضححوعاي أو القضححايا االستقصححائية ثحححم "الموضححوعية" ،ثححم "محححا
يدعم سياسية الصحيفة"
 -21أشححاراي نتححائح الدراسححة الميدانيححة إلححي يححادة وتطححور الصحححافة
االستقصائية بعد ثورة  25يناير و 30يونيو
توصيات الدراسة
 1تعد الصحافة االستقصائية االتجاا الجديد ل ا يجا علي الصححف
المصححرية األخ ح بهححا حيححس إنهححا تميححل طححوق نجححاة لهححا للحفححا علححي
جمهورما حيس م ا النوم م الصحافة التي تستادم البحس والتدقي
والتحرأ والتنقيا ع الفساد وكشحف المعلومحاي التحي يريحد الحبع
إخفانما التي يبحس عنها الجمهور
 2ال بحححد مححح تع يححح روح العمحححل الجمحححاعي (فحححرق عمحححل ) فحححي
الصحححيفة الواحححدة ،حيححس أننححا نجححد وجححود ضححعف فححي التنسححي بححي
مالن المهنة في ذاي الصحيفة ،فالصححافة عامحة وخاصحة الصححافة
االستقصائية تحتا إلي فري عمل متعاون لكي يتم انجا التحقي
 3ضروا دعم الصحافة االستقصائية للقيام بدورما في المجتمع
 4ضحححرورة سح ح قحححانون يحححنظم عمليحححة الوصحححول إلحححي المعلومحححاي
وإتاحتها وتداولها
 5ضحححرورة التنحححوم فحححي اسحححتادام القوالحححا الفنيحححة المسحححتادمة فحححي
تحريحححر الموضحححوعاي االستقصحححائية وعحححدم االقتصحححار علحححي فنحححون
تحريرية معينة
 6ضحححرورة إنشحححان قسححم خحححاا أو ححححدة تحقيقحححاي استقصحححائية فحححي
الصحف المصرية وذلك ألممية ممارسحة الصححافة االستقصحائية فحي
المجتمع المصرأ
 7ضرورة وضي خطط خاصحة بالصححافة االستقصحائية بالصححف
ضم السياسة واالجتماعاي التحريرية للصحيفة
 .8ضحححرورة تحححدريه الصححححافة االستقصحححائية فحححي كليحححاي ومعامحححد
اإلعالم المصرية
الهوامش والمراج :
اوال :باللغة العربية
 1أحمحححد مولحححود أحمحححد" ،معالجحححة الصححححافة االلكترونيحححة العراقيحححة
لقضايا الفساد في العحراق" ،رسحائله ماجسحتير غيحر منشحورة( ،معهحد
البححححو والدراسحححاي العربيحححة قسحححم الدراسحححاي اإلعالميحححة-القحححامرة
) 2013
 2أميححرة نححاجي محمححد" :اتجامححاي الاطححاب الصحححفي تجححاا قضححايا
الفساد في الصححف المصحرية فحي الفتحرة مح  2004حتحي ،"2007
ماجستير غير منشور(جامعة القامرة ،كلية اإلعالم )2011
 .3بشرررر الحمررريامعوقات الصرررح ة االستقصرر ة الارا رررة قرر
وجهررة مظررر المحرررني الصررحف الارا وبحرر ققرري للمرررؤ مر
الالمررع الث لرر "محررت نؤيررة قسررتقبل ة لبنرر إعرر قسررلت "19-18
مس ن -ابريل الج قاة الارا ة-كل ة اإلع .2116
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 4حسحي ربيحع عيمححان "الصححافة االستقصحائية كححنمط مسحتحد فححي
الصحححافة العربيححة" ،رسححالة دكتححوراا غيححر منشححورة( ،جامعححة المنيححا-
كلية ا داب قسم اإلعالم)2013
 5حنان يوسف" ،اثر وسائل اإلعالم فحي تشحكيل اتجامحاي الجمهحور
المصححرأ نحححو قضححايا الفسححاد فححي مصححر" ،بحححس منشححور فححي مجلححة
البححححو اإلعالميحححة ،جامعحححة األ محححر العحححدد( 37ينحححاير  )2012ا
135-59
 6سارة محمحود مصحطفي الحطيبحي ،أسحاليا الصححافة االستقصحائية
ودورمححا فححي معالجححة القضححايا المجتمعيححة العربيححة ،دراسححة تطبيقيححة،
رسحححححححالة ماجسحححححححتير غيحححححححر منشحححححححورة (جامعحححححححة القحححححححامرة ،كليحححححححة
اإلعالم)2016،
 .7طررن مجرراو "الصررح ة المصرررية وقا لجررة ا ر درا الفس ر " ناسررة
ع حل ل قضمتن ع نة ق الصحف القتق ة والحزب ة رع النصرف
األو ق عر 2116و المجلرة المصررية لبحرتل المصررية لبحرتل
الرأ الا و الاي األو وين ير/ق نس .2117
 8عمر الحياني :الصحافة االستقصائية ومهمحة البححس عح الحقيقحة،
جريدة الجمهورية (اليم )2009/8/31 ،
 9عححححيه عبححححد البححححاقي" ،رييححححة الصحححححفيي المصححححريي للصحححححافة
االستقصححائية ودورمححا فححي صححنع السياسححاي العامححة " ،مجلححة البحححو
اإلعالمية( ،جامعة األ مر ،العدد ،36مجلد2؛ أكتوبر 2011م)
 10ع سرررع عبررري البررر عو "قا لجرررة الصرررحف لقضررر ي الفسررر رررع
مصحححر" ،رسحححالة ماجسحححتير غيحححر منشحححورة( ،جامعحححة القامرة،كليحححة
اإلعالم )2004
 11فحححراس حسحححي الياسحححي" ،الصححححافة االستقصحححائية فحححي العحححراق"
رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة بتداد-كلية اإلعالم) 2013
 .12محمححد رضححا محمححد حبيححا" ،معالجححة وسححائل اإلعححالم التقليديححة
والجديدة لقضايا الفساد فحي مصحر" ،دراسحة دكتحورة غيحر منشحورة ،
(جامعة القامرة،كلية اإلعالم)2013-
 13محمد صحابر الشحرافي ،واقحع الصححافة الفلسحطينية فحي الصححف
الفلسطينية ،دراسة تحليلية ميدانيحة ،رسحالة ماجسحتير غيحر منشحورة (
كلية ا داب ،قسم الصحافة الجامعة اإلسالمية ،غ ة)2015 ،
 14محمححد علححي أبححو العال"اتجامححاي الححرأأ العححام نحححو قضححايا الفسححاد
بعد ثحورة  25ينحاير " بححس مقحدم لنحدوة (بححو الحرأأ العحام وثحورة
 25يناير)( ،جامعة القامرة ،كلية اإلعالم ،مرك بحو الرأأ العحام
)2013
 15مادى فليي حس "،الصححافة االستقصحائية فحي العحراق  ،دراسحة
ميدانيححه"مجلححة اداب ذى قححار ( ،جامعححة ذى قححار ،كليححة ا داب ،قسححم
اإلعالم ،العد  8المجلد ،2كانون األول(ديسمبر2012م)
 16ضمت المقابلة الحرة كل م :
 أيمحح السيسححي صحححفي بجريححدة األمححرام أجريححت المقابلححة يححومالجمعححة المواف ح  2017/5/12بجريححدة األمححرام ،محمححد الهححوارأ،
صحفي بجريدة المصرأ اليوم أجريت المقابلحة يحوم الجمعحة الموافح
 2017/5/12بجريححححدة المصححححرأ اليححححوم ،مجححححدأ سححححالمه صحححححفي
بجريححدة الوفححد ،أجريححت المقابلححة يححوم السححبت المواف ح 2017/5/13
بجريدة الوفد
 17ضمت ميئة المحكمي علحي :ا د مشحام عطيحة  -أسحتاذ الصححافة
بكلية اإلعالم جامعة القامرة ، -أ د عبد الجواد سعيد -أستاذ الصحافة
ورئحححيه قسحححم اإلعحححالم بجامعحححة المنوفيحححة ،-أ د محمحححد سحححعد  -أسحححتاذ
الصحافة ووكيل المعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق ، -أ د سححر
فحححاروق  -أسحححتاذ الصححححافة بكليحححة ا داب جامعحححة حلحححوان  ،أ د أمحححال
كمال  -أستاذ الصحافة بكلية ا داب جامعة حلوان ،-ا د أحمد ارم
 أستاذ الصحافة ووكيل كلية اإلعالم جامعة األ مر ، -أ د م رفعتالبححدرأ  -أسححتاذ الصحححافة المسححاعد بكليححة ا داب جامعححة المنوفيححة، -
أ د م عيسححي عبححد البححاقي  -أسححتاذ الصحححافة المسححاعد ورئححيه قسححم
الصحححافة بجامعحححة بنححي سحححويف ، -أ د م منحححي عبححد الومحححاب  -أسحححتاذ
الصحححافة المسححاعد بكليححة اإلعححالم جامعححة القححامرة ، -د مححاني عمححر -
مدرس الصحافة بكلية اإلعحالم بجامعحة القحامرة  ، -د سحارة المتربحي
 مدرس الصحافة بكلية اإلعالم بجامعة القامرة ، -د حسحي ربيحع -مدرس الصحافة بالمعهد الدولي العالي لإلعالم بالشروق-
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