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ABSTRACT 

 

The research aims to identify to identify the role of television and radio in 

inculcating a culture of transparency and fairness in the Egyptian society, the 

fight against corruption in all its forms and manifestations. 

This research belongs to the qualitative research pattern, and adopted on a 

descriptive research, which is based on the study and analysis of the theoretical 

dimensions of the contents of the fight against corruption and prevention from 

the perspective of the Egyptian thought, through reference to sources, the 

researcher used this is rendered method analytical work and chose the deliberate 

sample of media studies, which dealt with the issues of corruption both available 

online or masters or phd or research published in scientific journals and the 

court, data were collected the search by means of the general observation. 

The researcher found out the following results: 

1 - revealed the results of the analysis of the content of the political 

programs conversational programs and the Arab drama television serials during 

the study period 2003 - 2015 of the following: - the most important issues of 

corruption are: - the issues of social corruption - economic corruption - 

Corruption civic and moral - political corruption - Corruption businessmen 

behavioral corruption - fraud - the abuse of authority career exploitation. 

2 - The results revealed that the causes of corruption is: achieving personal 

interests - the cause of nepotism favoritism - unemployment. 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 3, 2016 

           

 
 111 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

 ةلخ امل

اب تبارمهددا ولدديلتم ني متددم نيع اددم  دد  اهتمانيددا  دور التليفزيددوو والراديددو  ىتعددر   لددإىل الالبحدد   هددد 
  تم  اصمرري ، واحاربة الفااد بل  أكلاله وأووا ه.يف غرس ثقافة الشفافية والنزاهة يف اجملالرأي العام واطلعااه 

 ينطلد  الدذي الوصدفي البحد  نيدن    لى ا تمد، و الليفية ( ) النو ية البحوث منط إىل البح  هذا ينتميو 
 خدل  نيد  اصمرري ،وذلك الفلر نينظور ني  نينه والوقاية نيلافحة الفااد صمضانيم النظرية األبعاد وحتلي  الةر د ني 

اختددار  ينددة  مديددة نيدد  الدرالددا  و  االلددتنبا ي التحليلددي الددتمدم البا دد  األلددلو ، و اصمرددادر اىل الرجددو 
اإل لنييددة الددا اناولدد  قضددا  الفادداد لددواش نيتا ددة  لددي كددبلة االوريودد  أو رلدداو  نياجاددت  أو دكتددورا  أو أ دداث 

 . انيةالع اصمل ظة بوليلة البح  مت مج   بياان ، و نينشورة يف جمل   لمية احلمة 

 وألفر البح     النتاو  التالية :
كشدددف  وتددداو  حتليددد  نيضدددموو الددد اني  الايالدددية والددد اني  ايواريدددة والددددرانيا العربيدددة  واصمالادددل  التليفزيوويدددة  - 1

 -قضدددا  الفاددداد االجتمدددا ي  –:  هددديأهدددض قضدددا  الفاددداد  -:اآليت  ددد  1012 – 1002ة الدرالدددة خدددل  فدددري 
 -فاداد رجدا  األ مدا  والفاداد الادلوكي  –الفاداد الايالدي  -اد االخلقدي والريبدوي الفا -الفااد االقترادي 

 التغل  الالطة وااللتغل  الوظيفي . -الغش 
 البطالة . -لبب احملاوبية والوالطة  -نتاو  أو ألبا  الفااد هي : حتقي  اصمرلحة الشمرية الكشف   - 1
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 مقدم 

الراهنددة، وأصددبح  اتردددر القضددا   اواجدده نيرددر يف الفددرية شددلل  الروياددية الددامتثدد  قضددية الفادداد أ ددد اصم
هلددا نيثيدد  نيدد  قبدد ،  كثدد  نيدد  القضددا  األخددرم، وافاقم ددا بدرجددة ال ياددب  وظددرا لتشددابك خيو  ددا نيدد  القونييددة اصم مددة

 اجملتم  األنيرالذي ي دد نيا ة ونياتقب 
ل  قلقدداد داومدداد للم تمدد  باددبب لبر  الاددلبية فيدده لددواش  وازايددد  األصددوا  اصمناديددة  لافحددة الفادداد ألودده يشدد

كاودد  اقترددادية اصمتمثلددة يف  ددرد االلددتثمار وابديددد للمددوارد وأ دة للتلددالية أو لبر  اإلداريددة اصمتمثلددة يف لددوش اوأيدد  
 اخلدنيا  وادين فا لية األج زة اإلدارية واشويه دقة ونيوضو ية القرارا  اإلدارية .

بددور ألالدي يف نيلافحدة الفاداد والترددي هلدذ  الظداهرة )اصمقدروشة واصمادمو ة واصمرويدة(  دلم واقوم ولداو  اإل
 الا ابا  نينتشرة يف جمتمعاانا ني  خل  نيا يقوم به ني  وظيفة كشة اصماتور كوو الفااد حيدث ابخلفاش.

 فعلقدددددددددددددة ولددددددددددددداو  اإل دددددددددددددلم ابلفاددددددددددددداد  لقدددددددددددددة نيزدوجدددددددددددددة ف دددددددددددددي  لقدددددددددددددة كشدددددددددددددة و لقدددددددددددددة وجدددددددددددددود .
اشل  للطة كعبية اع   د  ضدم  اجملتمد  وحتدافى  لدى  اإل لم بوصف ا متث  الالطة الرابعة وابلتايل ف يوولاو  

والدا البدد يف  نيرايه الو نية وبذلك اق   لي ا نياؤولية كد م يف نيلافحدة الفاداد والترددي هلدذ  الظداهرة اخلطد ة
خمالفددا  ورارلددا  فالدددة، بعيددداد  دد   تدداب  أيددةلددبي  حتقيدد  هددذ  الغايددة أو اتحلددى ابصموضددو ية لريصددد والشددة وا

 التش   والتحيز .
واوطلقددداد نيددد  القددددرة التاث يدددة لولددداو  اإل دددلم  لدددى اجملتمددد  ، فددددو هدددذا يعطي دددا أمهيدددة خاصدددة يف قددددر ا  لدددى 

 الفااد.التردي للفااد واحاربة اصمفادي  كوو اإل لم يتوجه نيباكرة ألفراد اجملتم  للوصو  إىل جمتم  خايل ني  
 والبد أو متارس وظيفت ا الرقابية يف نيواج ة أي خروج    القاووو أو أي خرق للقواوم

أو أي اوظيدددة كمردددي للقددداووو يدددؤدي نيردددان كمردددية للمفاددددي  ، والدددوو  يدددوو اإل دددلم نيتيقظدددة ألي 
 كب ة فااد.

تمعا دا وللد  ط طداش فاإل لم قدد يلدوو  يدوو ايلونيدة الدا اعلدة  قيقدة نيدا أدري  لدى أر  الواقد  يف جم
اإل دددلم قددددر نيددد  ايريدددة  ددد  يادددتطي  التحدددرا واب دددريام اإل لنييدددم هلدددذ  ايريدددة وا دددرياني ض للم ندددة الدددا  ت نوهدددا 

 نينطلقم للبح     ايقاو  واحاولة الوصو  إىل جمتم  وظية وو اد نيا بعيداد    أي نيران كمرية.
لدي الددور الدذي  لد  أو اقدوم بده ولداو  اإل دلم بردفة وبناش  لدي نيدا لدب  فددو هدذا البحد  جداش للتعدر   

  انية والتليفزيوو والراديو برفة خاصة يف نيعاجلة الفااد يف اجملتم  .
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 اإلطار املنهجي
 : مشكةل  البحث أوال

اقوم اصمل ظة  بدور ني ض يف حتديد اصمشللة البحثية  وقدد ال دى البا د  أو ولداو  اإل دلم اصمردرية اصمقدروشة 
مو ة واصمروية وولاو  التواص  االجتمدا ي اادلط األضدواش  لدى األ دداث اجلاريدة ع اجملتمد   ونيد  بين دا قضدا  واصما

الفاددداد بلددد  أكدددلاهلا واووا  دددا يف اجملددداال  الايالدددية أو االقتردددادية أو االجتما يدددة ، كمدددا  لددد  حتديدددد اصمشدددللة 
  أو هندداا وقردداد واضددحاد ع الدرالددا  العربيددة  البحثيددة أيضدداد نيدد  خددل  الدرالددا  الاددابقة،  يدد  ال ددى البا دد

 ال  اتناو  دور الراديو والتليفزيوو ع نيعاجلة قضا  الفااد .
واوطلقداد نيدد  الدددور الفا دد  للراديددو والتليفزيددوو يف خدنيددة القضدا  الو نيددة يف نيعاجلددة كثدد  نيدد  هددذ  القضددا   ددا 

د بشل  يؤدي ايل  رضد ا واناوهلدا  وضدو ية  دا ياد ض يف متتلله ني  انيلاويا  اا ض يف اللشة    قضا  الفاا
ايد ني  هذ  اجلراوض وابلتايل فدو هذا البح  ياعي هذا البح  لإلجابة    لؤا  روياي فحوا  : نيدا دور ولداو  

 اربدددة الفاددداد يفاإل ددلم بردددفة  انيددة والراديدددو والتليفزيددوو بردددفة خاصدددة يف غددرس قددديض النزاهددة والشدددفافية واعزيزهددا واح
 اجملتم  اصمرري ؟

 : تساؤالت البحثاثنيا
 ؟قضا  الفااد وأكلاله الا ي تض هبا الراديو والتليفزيوو اصمرري نياهي أووا  – 1
 ؟اصماا ة الزنينية الا ااتغرق ا قضا  الفااد يف الراديو والتليفزيوو اصمرري نياهو   ض – 1
اد يف هددذ  اصمر لددة اصم مددة الددا اشدد د اهتمانيددا  ر يدداد التليفزيددوو يف احاربددة الفاددو الراديددو  نيانيدددم نياددامهة – 2

 ؟وكعبياد هبذ  القضية الا متة  ياة اصموا نم
 : أهداف البحث اثلثا

يادددعي البحددد  لتحقيددد  هدددد  رويادددي وهدددو التعدددر   لدددي دور التليفزيدددوو والراديدددو يف غدددرس ثقافدددة الشدددفافية 
 اله وأووا ه ، وينبث  ني  هذا اهلد   دة اهدا  فر ية هي :والنزاهة يف اجملتم  اصمرري ، واحاربة الفااد بل  أكل

 نيعرفة وو  قضا  الفااد وأكلاله الا ي تض هبا الراديو والتليفزيوو اصمرري. – 1
 التعر   لي اصماا ة الزنينية الا ااتغرق ا قضا  الفااد يف الراديو والتليفزيوو اصمرري . – 1
يددوو يف احاربددة الفادداد يف هددذ  اصمر لددة اصم مددة الددا اشدد د اهتمانيددا  ر يدداد التعددر   لددي دور الراديددو التليفز  - 2

وكدددعبياد هبدددذ  القضدددية الدددا متدددة  يددداة اصمدددوا نم وهلددداام الولددديلتم اإل لنييتدددم دور فا ددد  ورويادددي يف نيعاجلدددة هدددذ  
 القضية ني  خل  اغطيت ا وكشف ا هلذ  القضية .

الراديدو والتليفزيدوو يف احاربدة  دور  د  وهادفدة ونيفيددة ديددةج  لميدة نيؤكدرا  إىل التوصد   لدى يادا د - 4
 الفااد وغرس قيض ثقافة النزاهة والشفافية . 
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هشام احمود نيرباح ، واق  الدرالا  اإل لنيية اصمررية يف جما  الولاو  االللريووية يف العقدي  األخ ي  ني  القرو العشري  : درالة )1(

 . 171،  ص 1000الثاني  ، أغاطة / أكتوبر  حتليلية ، اجمللة اصمررية لبحوث اإل لم ، جانيعة القاهرة ، كلية اإل لم ، العدد

 : أمهي  البحثرابعا
اشددددل  قضددددا  الفادددداد يف نيرددددر نيوضددددو اد  يددددو د وألالددددياد الرابا دددده  رددددان اجملتمدددد  وباددددمعة النظددددام  – 1

 الايالي القاوض وهيبته .
اديدددو ولددديلتم ني متدددم نيع ادددم  ددد  اهتمانيدددا  الدددرأي العدددام واطلعااددده وهدددذا يلزني مدددا يعدددد التليفزيدددوو والر  – 1

 القيام بدور فا   يف  ر  قضا  الفااد يف اجملتم   وضو ية و ا حيق  الران العام .
يشددل  الفادداد بلدد  اووا دده ا ددد اصم ددددا  األلالددية للناددي  اجملتمعددي وابلتددايل فدددو نيعرفددة دور الراديددو  – 2

ليفزيدددوو يف احاربدددة الفاددداد نيددد  كددداوه أو يادددلط الضدددوش  لدددي هدددذا الواقددد   دددا ياددداود اجل دددود الدددا ابدددذهلا الدولدددة يف والت
 احاربة الفااد .

 انب  امهية هذا البح  ني   ي  إوه أم  بم نيتغ ي  ني مم ومها الراديو والتليفزيوو وقضا  الفااد . – 4
يددة ع ضددوش هددانيش ايريددة اصمتزايدددة الدد  اتمتدد  بدده ولدداو  اإل ددلم اددزداد أمهيددة اندداو  هددذ  اصمشددللة البحث – 2

اصمررية ع اآلووة األخ ة ع ضوش ليالا  اإلصلح، را أ طى ولاو  اإل لم اجلرأة والش ا ة ع التطدرق للعديدد 
 . ني  قضا  الفااد ع نيعاجلا ا اصممتلفة

م ع نيعاجلددة قضددا  الفادداد بشددل   ددام، ودور هندداا وقددض واضددد ع الدرالددا  الدد  اتندداو  دور اإل ددل - 6
برفة خاصة،  ي  افتقر اصملتبا  العربية إىل هذ  النو ية ني  الدرالا   لى الرغض نيد  خطدورة الراديو والتليفزيوو 

 ظاهرة الفااد ونيا اشلله ني  لبر نيدنيرة  لى نيا ة اجملتم 
 الا  تض بدرالة الفااد ني  نينظور إ لنيي .اعت  هذ  الدرالة التلماال لالالة البحوث اإل لنيية  – 7
الندددددرة اصملحوظددددة يف الددددتمدام ألددددلو  حتليدددد  التحليدددد  يف اددددراث الدرالددددا  اإل لنييددددة يف نيرددددر وهددددو  – 8

ألدلو  قدداوض  لدي حتليدد  وتداو  الدرالددا  الددا اددور يف إ ددار نيوضدو ي وا ددد بغيددة اختبدار العلقددا  الدا اددربط بددم 
 .(1)لدرالا اصمتغ ا  أو وتاو  الك ا

 : الدراسات السابق خامسا
مت الرجدددو  إىل الدرالدددا  الادددابقة الدددا هلدددا  لقدددة نيباكدددرة أو غددد  نيباكدددرة  وضدددو  البحددد  وهدددو دور الراديدددو 
والتليفزيددوو يف احاربددة الفادداد ، كنددو  نيدد  التددد يض ألفلددار  واصماددا دة يف بندداش إ ددار  الفلددري ، وقددد مت اقادديض هددذ  

 ألاليم   بقاد ألهدا  البح  ومها:  الدرالا  إيل احوري 
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  .رلالة نياجات  ، جانيعة الزقاأي  ، كلية اآلدا  ، قاض اإل لم)2(

 ، جانيعة األأهر ، كلية اللغة العربية. 21، جملة البحوث اال لنيية ، العدد    نينشور)3(

 احملور األول : دراسات تناولت دور وسائل اإلعالم املسموع  واملرئي  يف حمارب  قضااي الفساد يف مصر.
واحملـور يف معاةـ  قضـااي  1" دور الـاام  السياسـي  بقنـار در  :(2) ( 1002دراس  عبد الرمحن )  - 4
 1عر   لي الدور الذي  ل  او اا ض به ال اني  الايالية اصمقدنيدة يف قندايت در  لع  الدرالة ايل الت، الفساد "

واحملددور يف اندداو  ونيعاجلددة قضددا  الفادداد نيدد   يدد  الشددل  واصمضددموو ، ومت اطبيدد  الدرالددة  لددي  ينددة نيدد  الدد اني  
 21وانت ددي  1008يوليددو واحملددور خددل  دوراددم إذا يتددم ابدددأ نيدد  أو   1الايالددية اصمقدنيددة يف كدد  نيدد  قنددايت در  

م ، والتمدني  الدرالة نين  ي اصماد اإل لنيدي واصمقدارو كمدا الدتمدني  أداة حتليد  اصمضدموو ،  1008ديام  
 واوصل  ايل  دة وتاو  امه ا : 

ني  إمجايل أكلا  قضدا  الفاداد ، يليده الفاداد  % 61,2جاش الفااد االجتما ي يف اصمرابة األويل بنابة  –
، انيدددا الفاددداد الايالدددي فقدددد جددداش يف نيرابدددة  % 12، مث الفاددداد االخلقدددي بنادددبة  % 42,8ادددبة االقتردددادي بن
 . % 7,2نيتاخرة بنابة 

، يليدده لدددبب  % 26أهددض ألددبا  الفادداد جدداش لددبب حتقيدد  اصمرددلحة الشمرددية يف اصمرابددة األويل بناددبة  –
 .   % 12,8لة يف اصمرابة الثالثة بنابة ، مث لبب البطا % 18,2احملاوبية والوالطة يف اصمرابة الثاوية بنابة 

أبرأ ايلو  الا  ل  اقد  ا للحدد والقضداش  لدي قضدا  الفاداد اصمثدارة هدو اعزيدز نيبددأ اصماداواة القاووويدة ،  –
 مث رف  اصماتوي اصمعيشي للموظفم ، مث الشفافية يف اصمؤلاا  ايلونيية .

اود   دد  ابلدرجدة األويل ايل اللشدة  د  وجدود أي ا درا  غالبية نيعاجلدة الد اني  الايالدية ابلقنداام ك –
،  % 20,2، وجداش هدد  االقتردار  لدي لدرد الوقداو  يف الريايدب الثداين بنادبة  % 61,4أو فااد وذلك بنادبة 

 . % 42,8مث هد  اوجيه النقد واإلداوة يف الريايب الثال  بنابة 
ــــوات " قضــــااي الفســــاد كمــــ:(3) ( 1002دراســــ  الدســــوقي )  - 1 ــــ  يف القن ــــاام  ا واري ا تعكســــها ال

هدددف  الدرالددة ايل التعددر   لددي دور الدد اني  ايواريددة يف الفضــائي  وعالقتهــا ةعرفــ  املــراهقق اــ"  القضــااي " . 
انددداو  قضدددا  اجملتمددد  بوجددده  دددام وقضدددا  الفاددداد بوجددده خددداص ، والتعدددر   لدددي الددداليب اصمعاجلدددة اإل لنييدددة لقضدددا  

  ايواريدددة والوقدددو   لدددي الددددور الدددذي اقدددوم بددده هدددذ  الددد اني  يف إنيدددداد اصمدددراهقم ابصمعلونيدددا   دددو  الفاددداد يف الددد اني
 قضا  الفااد يف اجملتم .

 ومت التمدام نين   اصماد بشقيه التحليلي واصميداين ، وألفر  الدرالة     دة وتاو  أمه ا :
ا دة اصمبحوثم يف الوي  رأي  ام  دو  قضدا  أهض دواف  نيشاهدة اصمبحوثم لل اني  ايوارية متثل  يف نيا –
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، مث التعدددر   لددددي قضدددا  الفاددداد جددداش يف اصمرابدددة الثاويدددة بناددددبة   % 62,8الفاددداد جددداش  يف اصمرابدددة األويل بنادددبة 
64,1 % . 
 % 12,1نيدد   ينددة الدرالددة يشدداهدوو القضددا  الايالددية يف الدد اني  ايواريددة ، ووادددبة  % 18,2واددبة  –

 يشاهدوو القضا  االجتما ية . % 11,2الفااد واالمها  ، ووابة  يشاهدوو قضا 
ـــد الظـــاهر )  - 7 ـــون املصـــري  :(4) ( 1002دراســـ  عب ـــل يعروـــها التةليفزي ـــ  ال ـــدراما العربي " معاةـــ  ال

 لقضااي الفساد يف اجملتمع وعالقتها إبدراك اةمهور واجتاهاته حنوها "
عرضد ا التليفزيدوو اصمردري لقضدا  الفاداد و لقت دا طدراا اجلم دور لع  الدرالة ايل رصد دور الدرانيا الدا ي

لواق  هذ  القضا  ، واصمقاروة بم صورة الفاداد كمدا اعلاده الددرانيا الدا يقددني ا التليفزيدوو ونيلدوان  صدورة الفاداد 
، ومت اطبيد  الدرالدة  اصمنطبعة لدي اجلماه  ، والتمدني  الدرالة يف مجد  بياان دا ادايت االلدتبياو وحتليد  اصمضدموو

نيفدردة نيد  احافظدا   لدواو واجليدزة والقداهرة والادادس نيد  أكتدوبر ،  400اصميداوية  لي  ينة  شواوية  بقيدة قواني دا 
 دا  1008ومشل  الدرالدة التحليليدة  دورادم بدراجميتم كدانيلتم نيدد ما لدتة أكد ر نيتتاليدة يف الفدرية نيد  أو  ينداير 

نيالادل  وذلدك نيد  األفدلم  2فيلمدا و 21دقيقة ، ومت حتليد   11لا ة و 111م ، كغل   1008لخر يوويو 
واصمالاددددل  العربيددددة الددددا مت  رضدددد ا  لددددي القنددددوا  األويل والثاويددددة والنيدددد  للدددددرانيا ابلتليفزيددددوو اصمرددددري ، واوصددددل  

 الدرالة ايل  دة وتاو  امه ا : 
، وجداش الغدش يف اصمرابدة الثاويدة ، وجداش الدتغل   ا ت  فااد رجا  األ ما  والفااد الالوكي اصمرابدة األويل –

 الالطة وااللتغل  الوظيفي يف اصمرابة الثالثة .
 انو   الاليب اصمعاجلة الدرانيية للدرانيا العربية ابلتليفزيوو اصمرري لقضا  الفااد . –
بحددوثم  ددو قضددا  وجددود  لقددة ارابددا  دالددة ا ردداويا بددم   ددض التعددر  للتليفزيددوو اصمرددري وا اهددا  اصم –
 الفااد .
جاش  قضا  الفااد األخلقية والريبوية يف نيقدنية قضا  الفااد الا حيدرص اصمبحوثدوو  لدي نيشداهد ا يف  –

 الدرانيا العربية .
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 ديام   . –اجمللة اصمررية لبحوث اإل لم ، جانيعة القاهرة ، كلية اإل لم ، العدد التال  واألربعوو ، اكتوبر   نينشور،  )5(

  لي الرابط التايل :  ة، نيتا  1012قاض اإل لم الريبوم،  -كلية الريبية النو ية   -رلالة دكتورا ، جانيعة اصمنرورة )6 (
http://library.mans.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=Public

DrawThesis&BibID=11757067. 
 

احملور الثاين : دراسات تناولت دور وسائل اإلعالم املقروءة سواء وسائل تقةليدي  او وسائل جديدة 
 .فساد يف مصروموقفها من قضااي ال

ـــــوك يف امـــــداد الشـــــباب اةـــــامعي املصـــــري :(5) ( 1041دراســـــ  مـــــ  عمـــــران )  - 4 " دور الفـــــي  ب
 ابملعةلومات حول قضااي الفساد اإلعالمي والسياسي " .

 ددد  الدرالددة ايل التعددر   لددي نيدددي ا تمدداد الشددبا  اجلددانيعي  لددي الفددية بددوا كمردددر للحرددو   لددي  
 لنيددي والايالدي ، ورصددد العلقدة بددم  ددرص الشدبا   ينددة الدرالدة  لددي نيتابعددة نيعلونيدا   ددو  قضدا  الفادداد اإل

قضددا  الفادداد اإل لنيددي والايالددي  دد  الفددية بددوا والتدداث ا  اصمعرفيددة والوجداويددة والاددلوكية ونيعرفددة قضددا  الفادداد 
 الا يتض وشرها    الفية بوا وكذلك نيرادر اصمعلونيا   وهلا .

نيفردة ني  الشدبا  اجلدانيعي ابلفرقدة األويل والثاويدة  400يداوية  لي  ينة  شواوية قواني ا ومت اطبي  الدرالة اصم
م  1012/  1011يف ك  ني  جانيعا  الزقاأي  ولدوهاج و دم مشدة واكاد يدة أخبدار اليدوم خدل  العدام اجلدانيعي 

اود ايرانييدة يف فدرية انيتدد  ، كما مت اطبي  الدرالة التحليلية  لدي صدفحا كلندا خالدد لدعيد والردفحة الر يدة لفضد
 م . 1012 ا يوليو  1012ني  نيايو 

 واوصل  الدرالة إيل  دة ألبا  أمه ا :
جددداش  قضدددا  الفاددداد الايالدددي يف نيقدنيدددة قضدددا  الفاددداد الدددا اناولت دددا صدددفحة كلندددا خالدددد لدددعيد بنادددبة  –
24,2 % . 
لفاددداد بردددفحة كلندددا خالدددد لدددعيد بنادددبة أييت اخلددد  يف نيقدنيدددة القوالدددب اإل لنييدددة الدددا وشدددر  هبدددا قضدددا  ا –
11,8 % . 
أييت الفدية بدوا يف اصمرابدة األويل بدم نيواقد  التواصد  االجتمدا ي الدا يعتمدد  لي دا أفدراد العيندة يف ايرددو   –

وجاش نيوق  اليوايو  يف اصمرابة الثاوية يليه نيوقد   2,81 لي اصمعلونيا     قضا  الفااد واأل داث اجلارية  تولط 
  مث نيوق  نياي لبية .اويري

معاةــ  الصــحاف  اإللكةونيــ  لقضــااي الفســاد ص اجملتمــع املصــر  و : " (6) (1047) دراســ  خــله - 1
 " .   أتثلها عةلى املشارك  السياسي  لةلشباب اةامعى
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رددري هدددف  الدرالددة ايل التعددر   لددي نيدددي اثدد  نيعاجلددة الرددحة االللريوويددة لقضددا  الفادداد يف اجملتمدد  اصم
التعر   لي اصمضدموو الدذم اقدنيده الردحة اإلللريوويدة لقضدا  الفاداد  لي اصمشاركة الايالية للشبا  اجلانيعي ، 

والددتمدم البا دد  ع اجملداال  اصممتلفددة ، وحتليدد  التدداث  الدد  اريكده هددذ  اصمعاجلددة  لددى اجلم ددور بشداو هددذ  القضددا ، 
لدددددتبياو وحتليددددد  اصمضدددددموو جلمددددد  بيددددداان  الدرالدددددة اصميداويدددددة نين  دددددي اصمادددددد واصمقدددددارو ، وا تمدددددد  لدددددي صدددددحيفا اال

 والتحليلية، واوص  ايل  دة وتاو  أمه ا :
وجددود  لقددة ارابا يددة دالددة إ ردداوياد بددم كثافددة التعددر  للرددحة االللريوويددة ونياددتو   التعددر  اصممتلفددة  –

 لقضا  الفااد .
اصمبحدددددوثم لقضدددددا  الفاددددداد ابلردددددحة  وجدددددود  لقدددددة ارابا يدددددة ذا  داللدددددة إ رددددداوية بدددددم   دددددض اعدددددر  –

 االللريووية ونياتو   اصمشاركة الايالية .
كلما أاد  ثقة اصمبحوثم يف اصمعلونيا  الا انشرها الرحة االللريووية أاد ا تمادهض  لي هدذ  الردحة    –

 كمردر للمعلونيا  .
نو يدة نيد  القضدا ، إىل جاودب ابم نيدم االهتمام بقضا  الفااد، وأ دة نيعدال  النشر الرحفى هلدذ  ال -

ا تمدداد مج ددور الشددبا   لددى الرددحة اإلللريوويددة ع الددتقاش نيعلونياادده  دد  قضددا  الفادداد،  لددى الددرغض نيدد  وجددود 
 اباي  بم صحة الدرالة وبعض ا ع  ريقة و  ض اصمعاجلة .

 الفـةة " اخلطاب الصـحفي جتـا  قضـااي الفسـاد يف الصـحر املصـري  يف :(7) (1044دراس  حممد ) - 7
 م " . 1003حل  1001من 

لددددع  الدرالددددة ايل اللشددددة  دددد  نيواقددددة اخلطددددا  الرددددحفي إأاش قضددددا  الفادددداد نيدددد  خددددل  رصددددد وحتليدددد  
 –وددوا  القددرو   – 28اخلطددا  الرددحفي  ددا  قضددا  الفادداد احدد  الدرالددة وهددي قضددا  ) غددرق العبددارة الاددلم 

مدني  الدرالة نيدن   اصمادد اإل لنيدي ، وأداة حتليد  اصمضدموو اصمبيدا  اصمار نة  ( ، والت –أكياس الدم الفالدة 
اصمرددري اليددوم ( ، واوصددل   –األهددرام  –للمطددا  الرددحفي ، ومت اطبيدد  الدرالددة التحليليددة  لددي صددحة ) الوفددد 

 الدرالة ايل  دة وتاو  نين ا : 
يب لددددروية الدولددددة طبددددراأ الدددددور اإلأددددا 28اااددددض خطددددا  صددددحيفة األهددددرام يف قضددددية غددددرق العبددددارة الاددددلم  –

و لونيته اصمتمث  يف إصدار األوانير بار ة إجراش التحقيقا  ، واهتمد  الوفدد ابلوصدو  ايل الادبب الرويادي واصمدت ض 
 الروياي يف غرق العبارة ، بينما اهتم  اصمرري اليوم ابلتحقيقا  الا افار لبب وقو  ايادث .

م ابلاددددلبية يف اللشددددة  دددد  اصمت مددددم الرويادددديم اااددددم  قضددددية أكيدددداس الدددددم الفالدددددة يف جريدددددة االهددددرا –
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 ة جنو  الوادي ، كلية اآلدا رلالة نياجات  غ  نينشورة ، قنا ، جانيع)9   (

اب تبارهددا قضددية رأي  ددام واقترددر  جريدددة الوفددد   امجددة ايلونيددة وفاددر  جريددة اصمرددري القضددية   ددا اعبدد  صددريد 
    اداخ  الايالة واصما  .

ري مل  دددتض صدددحيفة االهدددرام بقضدددية اصمبيددددا  اصمادددر نة و اجلددد  صدددحيفة الوفدددد هدددذ  القضدددية بشدددل  إخبدددا –
واناولت ا  يادية و رض  الدور الدفا ي لوأير الزرا ة ، بينما ركز  صحيفة اصمردري اليدوم كد  اهتمانيا دا  لدي هدذ  

 القضية .
اهتم  صحيفة االهرام ابأللبا  الرويادية الدا اد  ايل  ددوث قضدا  القدرو  بشدل   دام ، واعرضد   –

حقيقدددا  نيفادددرة أللددبا   ددددوث ا ، ومل اشدددر صدددحيفة صددحيفة الوفدددد هلدددذ  القضددية ابلشدددل  اإلخبددداري وجدداش  الت
اصمرري اليوم  صاب  اال ام واللوم ايل هؤالش النوا  وركز  نيقاال ا  لي  رح روياي وهو اار  الرقابدة اإلداريدة  يف 

 إرلا  نيعلونيا     القضية .
جــال األعمــال " أتثــل نشــر أخبــار جــرائم املــال العــام عةلــي  ــورة ر :(8) ( 1002دراســ  العشــري )  - 1

 ددد  الدرالددة ايل التعددر   لددي صددورة رجددا  األ مددا  يف الرددحافة اصمرددرية نيدد  عنــد قــراء الصــحر يف مصــر " . 
خددل  نيددا انشددر   دد  جددراوض اصمددا  العددام الددا يرالب ددا بعددط رجددا  األ مددا  ، ومت اطبيدد  الدرالددة  لددي  ينددة قواني ددا 

الددة نين  ددي اصماددد اإل لنيددي صماددد اصمضددموو الرددحفي نيفددردة نيدد  إقلدديض القدداهرة اللدد ي ، والددتمدني  الدر  400
اصمتعلدد  اددراوض اصمددا  العددام الددا يرالب ددا رجددا  األ مددا  واصمددن   اصمقددارو وذلددك للمقاروددة بددم صددورة رجددا  األ مددا  يف 

 الرحافة القونيية نيث  االهرام وايزبية كالوفد واألهايل والرحة اخلاصة كاأللبو ، واوصل  الدرالة ايل : 
ش  جر ددة االلددتيلش  لددي اصمددا  العددام يف اصمرابددة األويل يلي ددا الددتغل  النفددوذ مث جر ددة اإلضددرار العمدددي جددا –

 ابصما  العام .
 ظ ور صورة رجا  اال ما  يف الرحة اصمررية األرب   لي اختل  اوج ا ا كاو  للبية . –
     ساد ". " معاة  الصحر املصري  لقضااي الف:(9) ( 1001دراس  موسي )  - 2

هدددف  الدرالددة ايل التعددر   لددي   ددض االهتمددام بقضددا  الفادداد يف الرددحة اصمرددرية والتعددر   لددي وو يددة 
وأمنددا  قضددا  الفادداد الددا  لاددت ا الرددحة اصمرددرية ، ودرجددة اهتماني ددا هبددذ  القضددا  وألددلو  اناوهلددا خددل  فددرية 

او جلمدددد  بياان ددددا ، وا تمددددد   لددددي نيددددن   اصماددددد الدرالددددة، والددددتمدني  الدرالددددة ادايت حتليدددد  اصمضددددموو وااللددددتبي
نيفددردة نيدد  الرددفوة يف احددافظا قنددا والقدداهرة خددل   100اإل لنيددي ، ومت اطبيدد  الدرالددة اصميداويددة  لددي  ينددة قواني ددا 

م ، كمددا مت اطبيدد  الدرالدة التحليليددة  لددي مجيد  األ ددداد الددا صددر  نيدد  صددحة االهددرام  1002و 1000 دانيي 
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 ديام  . –اجمللة اصمررية لبحوث اإل لم، جانيعة القاهرة، كلية اإل لم، العدد الثال  والعشروو، يوليو    نينشور، )10(

  .، جانيعة األأهر ، كلية اللغة العربية  12جملة البحوث اإل لنيية ، العدد    نينشور، )11(

م ، وألددفر  الدرالددة  دد   دددة  1002م  ددا  ايددة دياددم   10001 الفددرية نيدد  او  يندداير وااللددبو  والوفددد يف
 وتاو  أمه ا : 

 غلبة القالب اخل ي يف قضا  الفااد واال تماد  لي نيرادر ر ية يف إظ ار هذ  القضا  . –
 إو أكثر فئا  اجملتم  ارالااب لقضا  الفااد هض النمبة . –
  لي اصما  العام والركوة كاو  أكثر صور الفااد اوتشاراد . إو قضا  االلتيلش –
   " معاة  الكاريكاتور لقضااي الفساد يف مصر". :(10) ( 1001دراس  كامل )  - 6

هدددف  الدرالددة ايل اللشددة  دد  الدددور الددذي اقددوم بدده الرددحة يف نيعاجلددة قضددا  الفادداد واحاربددة الفالدددي  
هبا واوضيد ا اها ض  و قضا  الفااد ورؤيت ض صمواج ت ا ، واقيديض نيعاجلدة  ني  خل  إبدا ا  رلانيي اللاريلااور

اللاريلددااور لقضددا  الفادداد يف نيرددر ، والددتمدم البا دد  نيددن   اصماددد الوصددفي وحتليدد  اصمضددموو بشددقيه الوصددفي 
وذلدك ابلدتمدام  وااللتداليل ، ومت حتلي  نيضدموو صدحة االهدرام واألخبدار واأل درار والعدريب وااللدبو  واألهدايل ،

م أي او 1004  دد  1001لفدرية الزنينيددة نيد  ودوفم  ألدلو  ايردر الشداني  جلميدد  ا دداد هدذ  الرددحة خدل  ا
ك را أل ا ك د  اف ر العديد ني  قضا  الفااد واشدلي   لونيدة جديددة  18الدرالة انيتد  لفرية أنينية بلغ  

 برائلة  ا ة  بيد وإجراش اعديل  وأارية احدودة . 
 ر  الدرالة ايل  دة وتاو  أمه ا : وخل
ارددددر  قضدددية  دددب انيدددوا  البندددوا قضدددا  الفاددداد الدددا اناوهلدددا اللاريلدددااور يف الردددحة اصمردددرية بناددددبة  –
11,87 % . 
 أكثر الشمريا  اصمرابطة بقضا  الفااد هي رجا  األ ما  مث اصمائولم . –
لتقدنيي أكثر الرحة اصمردرية اهتمانيدا  عاجلدة جاش  صحيفة األهايل الرادرة     ز  الت م  الو ين ا –

أي نيدا يزيدد  د  وردة نيادامهة الردحة نيوضدو   % 20,2قضا  الفااد خل  النشر اصملثدة األلدبو ي بنادبة 
 الدرالة جمتمعة .

: " معاةــ  الصــحر القوميــ  لقضــااي الفســاد : دراســ   ةليةليــ  لعينــ  مــن (11) (1007دراســ  طلطــ  ) - 3
لدع  الدرالدة ايل التعدر   لدي أبعداد اصمعاجلدة الردحفية لقضدا  ،"   1001ريدة األهرام لعام القضااي املنشورة جب

الفادداد اصمرددرية واللشددة  دد  وو يت ددا وهويددة نيرالبي ددا ونيدددي ةدداح الرددحة القونييددة يف نيعاجلت ددا ، والددتمدني  
م  1001/  10/  21م  دددا  1001/ 1/1الدرالدددة نيدددن   اصمادددد اإل لنيدددي جلميددد  أ دددداد األهدددرام الردددادرة يف 
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  .م 1002علمي الانوي التال  أخلقيا  اإل لم بم النظرية والتطبي  ، جانيعة القاهرة ، كلية اإل لم ، نيايو اصمؤمتر ال   نينشور،  )12    (

ني  إمجايل أ دداد صدحيفة األهدرام الردادرة  دام  % 82,2صحيفة بنابة  204وبلغ إمجايل األ داد الا مت حتليل ا 
 م ، وألفر  الدرالة     دة وتاو  امه ا :  1001
، يلي دا قضدية االلدتيلش  لدي انيدوا  البندوا  % 20,4ا تل  قضية قطار الرعيد صددارة القضدا  بنادبة   –
 . % 6,1، مث قضية نيركز اب  خلدوو بنابة  % 14,1بنابة 

جدداش  فنددوو التحريددر الرددحفي اصماددتمدنية يف نيعاجلددة قضددا  الفادداد كالتددايل : اصموضددو  اإلخبدداري بناددبة  –
مث العمددود الرددحفي بناددبة  % 2,1، فددالتقرير الرددحفي بناددبة  % 12,6، يليدده اخلدد  القردد  بناددبة  % 60,2
،  % 1,2، والرلدددددددض اللاريلدددددددااوري بنادددددددبة  % 2,4، فدددددددالتحقي  بنادددددددبة  % 2,2ادددددددبة ، فاصمقدددددددا  بن % 4,4

 . % 0,1واالفتتا ية بنابة 
" دور الصحر املستقةل  يف تشكيل اجتاهات الشباب اةامعي حنـو :(12) ( 1007دراس  اةمال )  - 8

تقلة ودوافددد  اعرضددده لدددع  الدرالدددة ايل اللشدددة  ددد   لقدددة الشدددبا  اجلدددانيعي ابلردددحة اصمادددقضـــااي الفســـاد " . 
واآلبر اصمريابة  لي التعر  للمضموو الرحفي الذي اناو  قضا  الفااد ، ومت التمدام نيدن   اصمادد اإل لنيدي ، 

 نيفردة ني  الشبا  اجلانيعي اانيعة القاهرة ، واوصل  الدرالة ايل  دة وتاو  امه ا : 400و بق  الدرالة  لي 
بدم   دض التعدر  للردحة اصمادتقلة واالهتمدام بقضدا  الفاداد و ددم وجود  لقة ارابا يدة دالدة ا رداويا  -

وجددود ارابددا  بددم ثقددة الشدددبا  اجلددانيعي يف الرددحة اصماددتقلة واال تمدداد  لي دددا كمردددر للمعلونيددا   ددو  قضدددا  
 الفااد .
د ، ومل أ دث ا تماد الشبا  اجلانيعي  لي الرحة اصماتقلة ا اهاد للبياد داالد إ راوياد  و قضدا  الفادا -

 حيق  اال تماد  لي الرحة القونيية وفة اال ا  .
 التعلي   لي الدرالا  الاابقة وأوجه االلتفادة نين ا :

ركدددز  نيعظدددض الدرالدددا  الادددابقة  لدددي اصمعاجلدددة اإل لنييدددة اللميدددة لقضدددا  الفاددداد ومل اوجدددد أيدددة نيعاجلدددة  – 1
 إ لنيية كيفية هلذ  القضا  .

 نيية الرحفية والتليفزيووية قضا  الفااد برفة  انية . اناول  اصمعاجلة اإل ل – 1
 اهلدد  الدرالددا  الاددابقة الدددور اييددوي واصم ددض للراديددو يف نيعاجلددة الفادداد ومل يعثددر البا دد   لددي أيددة  – 2

 درالة  لمية    دور ال اني  اإلذا ية يف نيعاجلة قضا  الفااد .
 اتندداو  دور القنددوا  الفضدداوية ايلونييددة واخلاصددة يف وجددود ودددرة واضددحة يف الدرالددا  األكاد يددة الددا – 4

نيعاجلددة الفادداد ور ددا يرجددد  ذلددك ايل أو نيدداللي القنددوا  الفضددداوية اخلاصددة نيدد  رجددا  األ مدددا  الددذي  ا ددض بعضددد ض 
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 . 42، ص  1222الايد  لي، الفااد اإلداري وجمتم  اصماتقب ، القاهرة : نيلتبة اإلكعا  الفنية ، )13(
، 1006شفافية واصمااشلة، الطبعة األويل، ليبيا : دار اللتب الو نية، رنيضاو الانولي،  بد الالم بش  الدوييب، الفااد بم ال (14) 

 . 12ص 
 .67، ص 1004، ب و ، 202، العدد 17داود خ  هللا، الفااد كظاهرة  اصمية ولليا  ضبط ا، جملة اصماتقب  العريب، الانة  (12)
الفااد يف الو   العريب ونيعاجلته، جملة اصماتقب  العريب،   اد   بد اللطية، الفااد كظاهرة  ربية ولليا  ضبط ا: ا ار لف ض (16) 

 . 22، ص1004، ب و ، 202، العدد 17الانة 

 ابلعديد ني  قضا  الفااد .
فدا  اإلجراويدة التفاد البا   ني  الدرالا  الادابقة يف اعميد  نيشدللة البحد  وبلور دا ، ووضد  التعري - 2

 ، ونيعرفة أوجه االافاق واالختل  بم هذا البح  وهذ  الدرالا  واصمقاروة بين ما .
 

 :مصطةلحات البحث خامسا
هو إياق الضدرر ابألفدراد واجملتمعدا  واإلواداو الفالدد هدو الدذي ال يتحلدي ابألخدلق واألنياودة  الفساد :-4

 يف اعانيله ني  اآلخري  .
الالطة العانية ني  أج  كاب أو ربد كمري أو ني  أج  حتقي  هيبة أو نيلاوة  التمداماعب     وهو 

رق للقاووو أو خمالفة للتشري  وللمعاي  خابلطريقة الا يرياب  لي ا  اجتما ية، أو للحرو   لى نينفعة اجتما ية
 .(13)  األخلقية

لحة العانية أو فوق اصمث  احاولة الشمض اصماؤو  وض  نيرايه اخلاصة برورة غ  نيشرو ة فوق اصمروهو 
 وضماان  اإلوتماو مركيةاجلالعليا وهو يتضم  لوش التمدام أدوا  افعي  الايالا  العانية نيث  التعريفة 

 .(14)  واخلدنيا  العانية وانفيذ القواوم وإجراشا  التعاقد وااديد الديوو والرلوم
يف اوت اا قوا د الالوا االجتما ي يف نيا يتعل  اتمث     لقة اجتما ية ينظر  لض االجتما  إىل الفااد  وه و 

 (12) ابصمرلحة العانية
إىل اعريدددة الفاددداد نيددد  خدددل  اإلكدددارة إىل  1002واوردددرف  اافاقيدددة األنيدددض اصمتحددددة صملافحدددة الفاددداد للعدددام 

  وهددي ايدداال  الددا يددريجض في ددا الفادداد إىل رارلددا  فعليددة  لددى أر  الواقدد  ونيدد  مث القيددام بت ددر  هددذ  اصممارلددا
الركدددوة اميددد  وجوه دددا يف القطدددا م العدددام واخلددداص واالخدددتلس اميددد  وجوهددده واصمتددداجرة ابلنقدددود وإلددداشة الدددتغل  

 (16)الوظيفة والثراش غ  اصمشرو  وغ ها ني  أوجه الفااد األخرم
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 ،2،  رام هللا – ب  نيرلد ،النزاهة والشفافية واصمااشلة يف نيواج ة الفااد ، ،إصدار اإلوتل  ني  أج  النزاهة واصمااشلة / أنياو  (17)

 .    20ص،  1012
 . 42  ، صاصمرج  الااب (18)
 بد القادر  بد ايافى الشيملي ، التداب  القاوووية صملافحة الفااد ،    نيقدم ايل اصمؤمتر العريب الدويل صملافحة الفااد ، يف  (12)

 . 10نيركز الدرالا  والبحوث ، ص :م ، الر   1002/  10/   8 – 6هد اصمواف   1414/  8/  11 – 10الفرية 

قداووين أو اوت داا، ويتبىن البا   اعريفاد إجراوياد للفاداد وهدو جممو دة األفعدا  الضدارة ابجملتمد  والدا ادتض بغطداش 
للقداووو هبدد  حتقيد  نيردان خاصدة  لدى  ادا  اصمردان العانيدة ، واصموقدة الدذي يدتض ابلفاداد قدد ال ينطدوي  لددى 

 . صورة وا دة ني  صور الفااد ، وإمنا قد يتضم   دة صور
 الشفافي  :-1

ا، بينما اعدين الشدفافية ا الشفافية  لة الارية، فالارية ،  إلفرداح  د  هدذ  األفعدا اعين إخفاش األفعا   مدد
نيادامهة  ايدد  نيد  الايالدا  واإلجدراشا  غد  اصمعلندة أو الادرية، الدا اتادض ابلغمدو  و ددم اعدين الشدفافيةوابلتايل ف

مجيدد  أ مددا  ايلونيدة بوأارا ددا اصممتلفددة، كمدا ينطبدد   لددى أ مددا   وينطبدد  ذلددك  لدى ، اجلم دور في ددا بشددل  واضدد
نيبدددأ  الشددفافية ، و( 17) . األهليددة  مل ددا اثدد دا  لددى نيرددلحة اجلم ددور واصمؤلاددا  يتضددم  اصمؤلاددا  اخلاص ددة الددا

 . انموي التثماري واقترادي ني ض يعين ضرورة اإل لو واإل لم    األوشطة وال اني  الا انفذها اصمنظمة
واإلفردداح  ،ضددرورة وضددوح العلقددة نيدد  اجلم دور، فيمددا تددض إجددراشا  اقددد  اخلدددنيا  اعددين الشددفافيةكمدا أو 

القطدددا  العدددام ، وكيفيدددة إدارة  لل م دددور  ددد  الايالدددا  العاني دددة اصمت بعدددة، وااص دددة الايالدددا  اصماليدددة العاني دددة، و ادددااب 
  .  (18) الدولة ني  قب  القاومم  لي ا  متلة نياتو  ض

العانية  ي  يعر   والشفافية نيرطلد يعين الوضوح والردق والعلنية يف اختاذ القرارا  اإلدارية أو اصمداوال 
 الشعب نيا جرم ونيا أري ونيا لي ري، فطاصما أو اصموظة العام وكي  الدولة وأنيم  لى نيرافق ا

العانية ولا  لتحقي  الران العام فيتعم  أو يعم   اردا ج اردا دوو لة أو دوراو أو إخفاش خطا أو  يب، فدوفاق 
لقة ابلنف  العام فل حت ب نيعلونية    الرحافة أو اصماتفيدي  ني   لى لبي  اصمثا  يتض ابألوجه اصمتع–اصما  العام 

 خدنيا  اصمرف  العام   ة لرية غ  ني رة
 (12)

. 

لشدددفافية يف هدددذا البحددد  :هدددي ادددوف  اصمعلونيدددا  اللانيلدددة  ددد  األوشدددطة العانيدددة لولددداو  اإل دددلم اصمقردددود اب و
ى أ ما  ايلونية ونيا يتعل  هبا ني  جواودب اأابيدة أو لدلبية  ل اال ل اصممتلفة والرأي العام واصموا نم الراغبم يف 

 لددى  ددد لددواش دوو إخفدداش ، ووضددوح اإلجددراشا  وصددحة نيرددداقية  ددر  اصمعلونيددا  والبيدداان  اخلاصددة ابلو دددا  
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ض ، أمحد بب   بد اللر  ، اآلبر الشانيلة للفااد  لي حتقي  التنمية اإلوااوية ، جملة النزاهة والشفافية للبحوث أفياش احمد قال (10) 

 . 117،ص 1014هيئة النزاهة ، العدد الثاني  ،  :والدرالا  ، العراق

 ة نيقدنية ايل اصملتقي العلمي لمي  بد هللا لعد احمد الغانيدي ، دور النزاهة والشفافية يف احاربة الفااد ، ورقة (21) 
/  4 – 1اصمواف   1422/  11/  2 – 7جلراوض اصماتحدثة يف ظ  اصمتغ ا  والتحوال  اإلقليمية والدولية  ( ، خل  الفرية ني  ) 
 . 12األردو ، صلية العلوم االلريااي ية،  ماو، ، ك 1014/  2

 . واصمؤلاا  الايالية واالقترادية واالجتما ية اخلاصة والعانية ووضوح العلقا  فيما بين ا
واجددب الددذي  يتولددوو  القدديض اصمتعلقددة ابلردددق واألنياوددة واإلخددلص يف العمدد ، ونيدد  هددي نينظونيددة النزاهــ  :-7

قب  اويل اصمنرب واإل لو    أي وو  نيد  اضدار  اصمردان  نيناصب  انية  ليا اللشة أو اإلفراح    رتللا ض
 .( 10) نيراي ض اخلاصة واصمران العانية الا اق  يف ا ار نيناصب ض الذي قد ينشا بم

ارددرفا  وقددرارا  اصموظددة العددام الددوو نينادد مة نيدد   بيعددة اجل دداأ ايلددونيي وأهدافدده    النزاهددة يعددين:اطبيددو 
 ردو  اجملتمد   لدى خددنيا   ادلدة وغد  نيتحيدزة  لدى ألدة و ،  ورلالته والوو اح  ثقة اصمادئولم واجملتمد  وفعالدة
،   صدحيدواادتمدم بشدل   ملدي وفعدا  و  اصمدوارد العانيدةواددار ،  كر ية وقاوووية وقدر  ا  ني  النزاهة وااللتقانية

ة الددك الددا هلددا  لقددة صددتندداو  نيدد  حيتدداج اال ددل   لي ددا خاكددفافة ويف نيلقددرارا  اصمتمددذة ولليددا  اختاذهددا اوالددوو 
 .(11)  ابصما  العام والعقود واصمشري   ايلونيية

ماش يف العم ، والوالش نينظونية قيض الردق واألنياوة واإلخلص، واالوت البح   ويقرد ابلنزاهة  يف هذا
للمؤلاة الا يعم  في ا الفرد ، واالهتمام ابصمرلحة العانية ،  ي  ال الوو اصمرلحة اخلاصة نيتايد ة  لى 
 اا  اصمرلحة العانية ، و دم اجلم  نيا بم اصمرلحة العانية واصمرلحة اخلاصة  وأب أو يلتزم اصمائولوو يف 

قرارا  وأو حتلض اررفا ض وللوكيا ض اصممتلفة داخ  اصمنشاة، كما  لي ض أو القطا  العام هبذ  القيض  ند اختاذ ال
 يف الترر  ابألنيوا  العانية وإدارة اصموارد والشاو العام . والتقانيةيتررفوو بل  أنياوة 

 البحث : نوعسادسا
 والتناقضدا  التوقعدا  نيد  للادلة   دا الليفيدة ( الدا اعدر ) النو يدة البحدوث مندط إىل البحد  هدذا ينتمدي
 اعدر  نيد  خلهلدا  لد  الدا الولداو  نيد  العديدد البحدوثهدذ   ادوفر ذلدك نيد  و لى الدرغض اصمؤكدة، غ  واأل لام

  اصم ض .  ني  األفراد اعاني  كيفية
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حتليد   :احمدد  بدد ايميددو  .1012 ،دار أ لة للنشر واإلوتاج اإل لنيديالقاهرة، ، لبحوث الليفية يف الدرالا  اإل لنييةا: احمد كونياو)14(

دار القداهرة ، احملتوم ع  وث اإل لم: نيد  التحليد  اللمدي إىل التحليد  يف الدرالدا  الليفيدة وحتليد  احتدوم اصمواقد  اإل لنييدة ، الطبعدة الثاويدة ، 
كتابة اصمشرو  اصمقريح للبح  ، ارمجدة لدلوي فتحدي أمحدد ،الطبعدة األويل ، القداهرة ، نيركدز نيناه  البح  و  :لانيي  اي و  ، 1010 ، امل اللتب 

 .1007،اطوير الدرالا  العليا والبحوث يف العلوم اهلندلية ، كلية اهلندلة ، جانيعة القاهرة
 يف الرقمدي العردر يف اإل دلم دور: ا يالرفد خليد  احمد. و 127 ص ، 1001، العربية الن ضة دار  :القاهرة اإل لم،  وث : اي  لانيي)15(

 . 620، ص 1011،األو  والثاين العدد- 27 اجمللد–دنيش  جانيعة حتليلية ، جملة درالة" العربية األلرة قيض اشلي 

  لدى البحدوث هدذ  واعتمدد،  نيدا نيوقدة يف لظداهرة افاد  نيو دد إىل التوصد  إىل البحدوث النو يدة و دد 
 التقرداش وظدام إىل حتتداج ال ف دي كدديدة،  روودة  ومتتداأ الاداودة ،  االجتما يدة تقاليددابل ونيعرفتده البا د  إدراا
    نينظماد  البح  بتنفيذ يقوم البا   الذي يلوو أال اصممل  وني  دقي ،

 احدددة ونيعداي  وقوا دد احددد اعرية    وض  البعد ك  يبعد الليفية البحوث جما  أو البا ثم ويري بعط
 يف مده و د  لخدر، إىل اب د  نيد  تتلدة نيف دوم ف دو  نيطلد  للحقيقدة نيف دوم يوجدد ، وال .ووالبدا ث هبدا يلتدزم

  .(14)األجزاش ك  إىل النظر ني  له البد البا  
 البحث منه :سابعا

 صمضدانيم النظريدة األبعداد وحتليد  الدةر د نيد  ينطلد  الدذي الوصدفي البحد  نيدن    لدى هدذا البحد  ا تمدد
 العلميدة والبحدوث اصمردادر اىل الرجدو  خدل  نيد  اصمردري ،وذلدك الفلدر نينظدور نيد  نينده والوقايدة نيلافحدة الفاداد

 اضفاش األنير، ني  هبذا اهتم  الا الاابقة رالا  والد احمللمة
 .  فيه الواردة النروص لبعط النقدي التحلي   اب 

ظ در   صمداذا رويفاد يشدرح الدذي االلدتنبا ي التحليلدي ويف إ دار اصمدن   الوصدفي الدتمدم البا د  األلدلو 
 اصمتغد ا  ووضد  بدم العلقدة هدذا األلدلو  لرلدض يادتمدم نيدا ، و دادة ؟ .اادتمر الفاداد، وصمداذا ظداهرة أو  الدة

، ولذلك التثمر البا   اللثد  نيد  اصمردادر الورقيدة واالللريوويدة وا تمدد  لدي اصمل ظدة هلا  التفا ية االلتدالال 
وينشدددر  دددو  ظددداهرة الفاددداد وكيفيدددة نيواج تددده بلددد  الولددداو  الرقابيدددة والقاووويدددة  اصمباكدددرة واصمتابعدددة اصمادددتمرة صمدددا يلتدددب

  .(15)والتشريعية واإل لنيية
 جمتمع البحث: اثمنا

يعدد اجملتمدد  األلالددي الدذي ياددعي البحدد  ايل حتليلدده هدو اإلوتدداج الفلددري اصمردري والددرياث العلمددي اإل لنيددي 
ر واصمتداح  د  اجملدل  العلميدة اإل لنييدة احمللمدة وكدبلة االوريود  الذي يددور  دو  الفاداد وولداو  اإل دلم واصمنشدو 
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 :الرابط التايل ىنيتاح  ل قضا  فااد هز   رش ال صماو اصمررم، :ج اد الديناري)16(

http://www.youm7.com/story/2015/11/24/ 

(17)http://masscomm.cu.edu.eg/AdminDepartmentFiles 

كدد د أيضدداد م الددذي  1012م الددذي كدد د اف ددر العديددد نيدد  قضددا  الفادداد و ددا  1002خددل  الفددرية نيدد   ددام 
، وإ دددلو وتي دددة  قضدددا  فاددداد يف جمددداال  الزرا دددة والردددر  الردددحي، وهيئدددة اجملتمعدددا  العمراويدددة وجمددداال  أخدددرم

واكتمددا  أ ضدداوه الددذي   ثلددوو نيددوا ىن دواوددرهض، اعشددما  و يلددوو  1012ة الثاويددة نيدد  االوتمددااب  ال صماويددة اصمر لدد
 . (16)هذا ال صماو هو األوقى واألكثر إخلصا للشعب ونيطالبه بعيدا    اصمران الشمرية

 : عين  البحث اتسعا
  الدرالدددا  اإل لنييددة الدددا اناولدد  قضدددا  يف إ ددار العيندددا  غدد  اال تماليدددة اختددار البا ددد   ينددة  مديدددة نيدد

الفااد لواش نيتا ة  لي كبلة االوريو  أو رلاو  نياجات  أو دكتدورا  أو أ داث نينشدورة يف جمدل   لميدة احلمدة  
،  البحدوث اإل لنييدة اانيعدة األأهدر كاجمللة اصمررية لبحوث اإل لم الا اردرها كلية اإل لم اانيعة القداهرة ، وجملدة

 1012 ددام  م البا دد  ابلرجددو  ايل دليدد  رلدداو  الدددكتورا  واصماجاددت  بلليددة اإل ددلم جانيعددة القدداهرة  دد كمددا قددا
 .   دور الراديو يف نيعاجلة الفاادفلض يعثر  لي أية رلالة  (17)

( درالددة  لميددة نياجاددت  ودكتددورا  وا دداث  11وبلددغ  دددد الدرالددا  اإل لنييددة الددا  اجلدد  قضددية الفادداد ) 
 ( درالا  خاصة ابلرحافة يوضح ا اجلدو  التايل : 8( درالا  خاصة ابلتليفزيوو و)  4 ا ) احلمة نين
 

 جدول يووح عدد الدراسات اإلعالمي  الل تناولت قضااي الفساد 
 اإلمجايل الصحاف  الراديو التةليفزيون نوع الدراس 

 2 7 - 1 ماجستل
 1 4 - 4 دكتورا 

 2 1 - 4 حبث حمكم
 41 8 - 1 اإلمجايل

 
 البياانت مجع : أدواتعاشرا

 أو مجع دا يدتض الا البياان  جلم  نياب  ختطيط دوو اتض الا العانية اصمل ظة بوليلة البح  مت مج   بياان 
 أمندا  االلدتطل ية ، ودرالدة الدرالدا  يف البيداان  مجد  يف الولديلة هدذ  اادتمدم نيا وغالباد  هذ  البياان ، كمية

http://www.youm7.com/story/2015/11/24/
http://www.youm7.com/story/2015/11/24/
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 . 42ص ،1282 األةلو اصمررية، نيلتبة  :القاهرة ،الطبعة األويل واإل لنيية، االجتما ية الدرالا  يف البح  نيناه :الوفاوي احمد)18(

 . 128ص ،1001العربية،  الن ضة دار ،القاهرة اإل لم،  وث : اي  لانيي)19(

 .1016/  4/  12، اتريخ اال ل  28، درالة حتليلية ونييداويدة للارثة العبارة الالم ارث يف نيررالفااد واللو  :الايد  و )20(

الااب   شر ، العدد الثال  ، القاهرة ،  الفااد والركوة يف اجملتمعا  النانيية ، اجمللة اجلناوية القونيية ، اجمللد: احمد  بد هللا أبو  لي )21(
 .282، ص 1274،اصمركز القونيي للبحوث االجتما ية واجلناوية ، ووفم  

   . (18)اللث  الشيش  ن ا يعر  ال الا اجلديدة اصمواقة أو الالوا
 يدتض ال البحدوث هدذ  ويف امع دا، يقدوم الدا البيداان  نيد  جدزشاد  وفاده البا د  يعدد الليفيدة البحدوثويف 

 أو كمدا لخدر،  إىل  دم نيد  للتغيد  وقدد يتعدر  البحد  إجدراش نيد  البحد  يتطدور وإمندا البدايدة يف البحد  اردميض
 نيد  ك دزش وفاد ا البيداان  نيد  النظريدة ايت الليفيدة البحدوث للقيداس، ويف أداة هدو لليفيدةا البحدوث يف البا د 
 .(19) البياان مج  ني  اظ ر وتي ة النظرية أو الوو البحثية، العملية

 
 اإلطار النظري لةلبحث

 النظرايت االجتماعي  واإلعالمي  املفسرة لةلفسادأوال:
، فدددو اال اهددا  النظريددة اصمفاددرة ارابا  ددا نيعدداد ع  لقددا  نيتداخلددةالفادداد و وظددراد لتعدددد العوانيدد  اصمؤديددة إىل اوتشددار 

لف دض جتما يدة إ  ددة وظدر   إ لنييدة و ىالدز اإل دار النظدري هلدذا البحد   لدواتنو  ،وابلتايل ير  هلذ  الظاهرة اتعدد
 :وافا  الفااد، وذلك  لي النحو التايل

 :(20)لةلفساد النظرايت االجتماعي  املفسرةاحملور االول: 
 نظري  األخالق : -1

اهددتض  لمدداش األخددلق  شددللة الفادداد واوتشددار   يف الدددو  النانييددة وكددب و  بنددو  نيدد  األ شددا  الضددارة الددا انمددو 
يف الريبة الراية فتعوق منو النباات  النافعة ، وأو الابب الروياي الوتشدار  يتمثد  يف الشدراهة و دب اصمدا  واددين القديض 

، وصمواج ددة هددذا الفادداد البددد نيدد  ادددريب نيددوظفم  مددونييم غدد  فالدددي  ، إال أودده نيدد  الرددعب نيل قددة (21)األخلقيددة
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 . 64ص ،1002ثقافة الفااد يف نيرر ، درالة نيقاروة للدو  النانيية ، القاهرة ، دار نيرر احملرولة ، :  ناو لامل)22(

(23)Clinard Marshall. B. & Meier Robert F.,(2008), Sociology of Deviant Behavior, 30ed , 

U.S.A., Wadsworth cengage, PP.198- 199. 
قراشا  يف جراوض اخلاصة ، اجمللة اجلناوية القونيية ، اجمللد ايادي والثلثوو ، العدد األو  ، القاهرة ، اصمركز القونيي للبحوث  :احمد كونياو)24(

 . 112، ص1288،  ،االجتما ية واجلناوية

 بيعيددددة الدرالددددة الاولدددديولوجية للفادددداد ، يف: الادددديد  بددددد العددددا ي ولخددددروو، نيشددددلل  اجملتمدددد  اصمرددددري ، اإللددددلندرية ، دار اصمعرفددددة  :احمددددد البدددددوي)25(
 . 82 -72،ص ناو لامل ، نيرج  لاب  ، و112 ، 111، ص1228،اجلانيعية

 

، واقددوم الشددركا  اللدد م (22)ونيراقبددة الناددي  األخلقددي للفددرد الرابا دده ابلنيددا  غدد  الظدداهرة والاددلوكيا  غدد  اصمعلنددة
لقددي ، فمددا هددو غايددة يف األمهيددة هددو الددربد بتدددريب الشددبا   لددي كيفيددة الددربد فقددط ،  دد  إو كدداو ذلددك بشددل  ال أخ

فقط ، لذا فدو هؤالش ال ينظروو إيل ذوا ض اب تبارهض جمرنيم ، كمدا أو وظدرة اجملتمد  إلدي ض ختتلدة  د  النظدرة إيل جدراوض 
لوا ، فدداجملرنيوو ذو الياقددا  البيضدداش ال ي تمددوو كثدد اد ابلقوا ددد األخلقيددة الادداودة ، فعندددنيا يتور ددوو يف لدد(23)الشددار 

 .(24)نينحر  فدو نيلاوت ض ال اتاثر  ند الناس الذي   وهلض ،  ي  أدوو ا يرا  لتررفا ض
 :(25)نظري  التبعي  - 1

اش  هذ  النظريدة إيل أو الفاداد يف الددو  النانييدة لدية فاداداد وظيفيداد نيرابطداد  فدراد ومجا دا  نيعيندة ، بقددر نيدا هدو 
جتما ي هلدذ  الددو  ، ويف  لقت دا نيد  االني  ليدة العاصميدة ، ف دو فاداد  لدي نيادتوي فااٌد بناويٌّ يلم  يف  بيعة البناش اال

التنظيمددا  أو األوادداق االقترددادية والايالددية ، وهددذا التنظدديض أمدد  نيددا بددم انظيمددا  ونيؤلاددا  خارجيددة، ذا   بيعددة 
 النظرية الفااد ايل  انيلم مها : أيديولوجية نيعينة و ناصر احلية ذا  نيران اقترادية وليالية نيتباينة ، وارج  هذ 

 العوامل اخلارجي  لةلفساد وتتمثل يف العوامل التالي  : -أ
 دور اخل ة االلتعمارية يف الرية الوض  اصمتملة للدو  النانيية . -
انييدة دور اصماا دا  اخلارجية لضماو ل  الدو  النانييدة يف كندة الددو  الرأ اليدة العاصميدة يف إفاداد اجملتمعدا  الن -

. 
دور الشددددركا  اصمتعددددددة اجلنادددديا  كاليددددة النظددددام الرأ ددددايل ، والددددتمدام ألددددلو  اصمقا عددددة االقترددددادية وايددددر   -

الايالدددية ، والدددتقطا  القدددوي احملليدددة وركدددو ا  دددا يضدددم   ددددم والو دددا للمردددلحة الو نيدددة ، وقياني دددا ابلعمددد  يف األوشدددطة 
و ددارة اصممدددرا  والاماددرة واصمضدداراب ، و ددارة الاددوق الاددوداش واصم ددربم  الطفيليددة غدد  اصمنت ددةر كت ددارة األغذيددة الفالدددة
 للال  واصمت ربم يف الوق  وفاه ني  الضراوب .

 الداخةلي  لةلفساد وتتمثل فيما يةلي : العوامل - ب
دي، ايلض التالطي الشمويل واقلض دور األ زا  الايالية ، وضدعة النظدام القداووين ، واضدمض اجل داأ الب وقرا د
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 . 22ص ، 1001العربية للنشر والتوأي   ،  الفااد واجلراوض االقترادية يف نيرر ، القاهرة ، نيرر  :أمحد وور)26(

 .78 – 71 ناو لامل ، نيرج  لاب  ،ص )27(

لة ، ليبيددا ، دار الفادداد بددم الشددفافية واصمادداش:رنيضدداو الانولددي و بددد الاددلم الدددوييب ،  172احمددد  بددد هللا أبددو  لددي ، نيرجدد  لدداب  ، ص)28(
 . 72ص ،1006،  اللتب الو نية 

 

 . والتفاو  االجتما ي واالقترادي ، وليادة قيض الوالش الشمري  لي القيض الو نيدة
هددذ  النظريددة أو النظددام الرأ ددايل العدداصمي يعمدد   لددي فادداد اطددور اجملتمعددا  النانييددة واشددوي  ا ، نيدد  خددل   واوضددد

رددداي ا وإ لدددام لددديطر ا الايالدددية اصممارلدددا  الفالددددة الدددا افرضددد ا  لدددي الدددك اجملتمعدددا ، والدددا متلن دددا نيددد  حتقيددد  ني
واالقتردددادية  لدددي الدددك اجملتمعدددا  ، واخدددذ هدددذ  الاددديطرة العديدددد نيددد  الردددور واأللددداليب ، نين دددا ألدددلو  اصمادددا دا  
االقترادية واصمالية واوظيف ا بشل  تدم اصمران الرأ اليدة يف اصمقدام األو ، وإ بدا  أيدة احاولدة لتغيد  أي وضد  يف أي بلدد 

 د اصمران الرأ الية بشل  نيباكر.انٍم، ي د
 نظري  املباراة : - 7

اري هذ  النظرية أو الفااد يعد جزشاد ني  ايادااب  العقلويدة الركديدة وألدلواب ذا جدذور  ميقدة، يادتمدنيه أصدحا  
  دو  العدامل الندانيي اصمران االقترادية اصممتلفة الختاذ قرارا  نيعينة ، وهذا األللو  يشي  التمدانيه يف اجملتمعدا  الرخوة نيد

إيل أو الفادداد يف اجملتمعددا  الرخددوة يادد  بشددل  خمطددطر ألودده أصددبد يلقددي ا ريافدداد وقبددوالد نيدد  غالبيددة أفددراد  مــلدال، ويشدد  
اجملتم  ، فل غرابة إذو ني  أو يدخ  الفااد يف داورة اياااب  واال تماال  الر ضية اصممتلفة لتحقي  أقري نينفعدة نيتوقعدة 

 .(26)يا  االقترادية والايالية الفالدةني  العمل
 نظري  التحديث الوظيفي  : - 1

اددري هددذ  النظريددة أو الفادداد يف الدددو  النانييددة  ثدد  نير لددة اوتقاليددة  لدد   اوأهددا ، فاصمظدداهر الاددلبية والضددارة 
 النظريدة إيل أو للفااد،  ادة نيا يتض اشمير ا  لي أ ا لالم نيتزايددة بددال نيد  كو دا اعد   د  نيدر  ريد  . واشد 

اجملتمعا  الرنا ية اصمتقدنيدة يف أوراب الغربيدة وأنيريلدا الشدمالية قدد نيدر   الدة اجملتمد  الفالدد و اوأاده ، ونيد  احملتمد  
أو حتذو دو  العدامل الثالد   دذو هدذ  اجملتمعدا  ، إال أو هدذا اال دا  ي دتض بلد  نيدا هدو داخلدي واحلدي أنيدام كد  نيدا 

 لدي كد  نيدا هدو  دار  و دار  أنيدام كد  نيدا هدو وظدانيي وهيللدي ، فضدلد  د  االهتمدام  هو خارجي و اصمي ، ويركز
 .(27)ببعط اال تبارا  الثقافية واالجتما ية والنفاية الا اا ض يف افا  اوتشار الفااد

 :(28)النظري  البنائي  الوظيفي  -2
و اصمناف  العانيدة أكثدر نيد  األضدرار ، لدذا حتم  هذ  النظرية يف  موني ا ا يراد إيديولوجياد للفااد ،  لي ا تبار أ

 فدو أصحا  الالطة ال يرالبوو أي فااد 
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ويرم كار  فردريك أو الفااد يعم   لي خفط  دة التوارا ، ويتيد الفرصدة للعمدد  النداجد فلد  واد  يف 
قضدداش  لددي الددروام  اجددة إيل قدددر نيدد  اال ددرا  للددي ينمددو ويتطددور ، ويددري كددول  ليددز أو للفادداد دوراد إأابي ددا يف ال

العمي  ، كما يري هنت توو أو الفااد يؤدي إيل حتام اجملتم  التقليددي ويقدوم بددور وظيفدي يف اادي  األنيدور. إال 
أو روبر  كلت ارد يري أو هذا الفااد  لي الرغض نيد  لبر  االأابيدة ، فددو هنداا لبراد نيددنيرة  لدي اصمادتوي البعيدد، 

االبتددزاأ فدداجملتم  الددذي ياتشددري فيدده الفادداد ال حيتمدد  أو يتحادد  ، أو أو يلددوو   يدد  اتنددانيى ابعددا لدده لددلوكيا 
 فعاالد اقتراد   أو ليال يا .

 النظرايت اإلعالمي  املفسرة لدور اإلعالم يف حمارب  الفساداحملور الثاين:
احاربددة الفادداد وهددي اندداو  البا دد  وظددريتم نيدد  النظددر   اإل لنييددة األويل  الشددة  دد  قددوة ولدداو  اإل ددلم يف 

وظريدددة اال تمددداد  لدددي ولددداو  اإل دددلم والثاويدددة هدددي وظريدددة الغدددرس الثقدددايف وذلدددك للتعدددر   لدددي كيفيدددة غدددرس قددديض الشدددفافية 
 والنزاهة يف اجملتم  وايد ني  ظاهرة الفااد .

يفزيدوو يرجد  ألدبا  اختيدار هدذ  النظريدة لدرالدة دور الراديدو والتلنظري  االعتماد عةلـي وسـائل اإلعـالم  -4
 يف احاربة قضا  الفااد يف اجملتم  إىل نيا يلي :

ياددعى هددذا البحدد  إىل اللشددة  دد  نيدددم و ددي اجلم ددور اصمرددري  ف ددوم الفادداد والعناصددر اصملووددة لدده  -أ
واووا ه وأكلاله ، و بيعة دور ولاو  اإل لم يف الوي  هذا الو ي، وهو نيا يتف  ني  اهلد  الروياي للنظرية الدا 

افادد  : صمدداذا يلددوو لولدداو  اإل ددلم أ يددااند لبر قويددة ونيباكددرة وأ يددااند اثدد ا  ضددعيفة  لددى اجلواوددب ااددعى إىل 
 اصمعرفية ؟ .
افددري  النظريددة أو اجلم ددور لدديعتمد  لددى ولدداو  اإل ددلم بشددل  نيتزايددد اللددتقاش اصمعلونيددا  واألخبددار  - 

يف اجملتمددد  يف أوقدددا  التغددد  الدددا يادددود في دددا  نيددد  أجددد  الدددوي  نيداركددده ونيعرفدددة نيضدددانيم التوج دددا  إأاش نيدددا حيددددث 
الشددك والغمددو  ولددذا يفددري  البحدد  أو قضددا  الفادداد وأمهيددة أخبددار  لددتمث  ا دددم ايدداال  الددا يعتمددد في ددا 
اجلم دددور أكثدددر  لددددى ولددداو  اإل دددلم وياددددتمدني ا بردددورة كبدددد ة يف ايردددو   لدددى االخبددددار واصمعلونيدددا  و ابلتددددايل 

 بة ألهدا  البح .لتلوو هذ  النظرية نينال
ونيددد  األهددددا  الرويادددية لنظريدددة اال تمددداد  لدددى ولددداو  اإل دددلم اللشدددة  ددد  األلدددبا  الدددا  عددد  لولددداو   

 اإل لم أ ياان اأثر قوية ونيباكرة ويف أ ياو أخرم الوو هلا اث ا  غ  نيباكرة وضعيفة وو ا نيا .
وظداوة نين دا اقدد  نيعلونيدا   د  ايلونيدة ، و لي أية  ا  فدو ولاو  اإل لم اقوم   مو دة نيتنو دة نيد  ال

واخلدنيددة يف  الددة الطددوار  ، كمددا اعتدد  اصمردددر األلالددي إلدراا اصمددوا   العددادي لا ددداث القونييددة والعاصميددة ونين ددا 
قضا  الفااد واال را  ، كما اوفر أيضاد كماد هاو  ني  ال اني  الريفي ية صماا دة اجلم دور  لدى االلدريخاش واهلدرو  

 شاك  ايياة اليونيية .ني  ني
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 )27 ( لوأاو يولة القليىن ، االارا  وولاوله ووظر اه ، القاهرة: دار الن ضة العربية ، 1228، ص182 . 
 )28 (احمد  بد ايميد، وظر   اإل لم وا اها  التاث ، الطبعة الثالثة ، القاهرة:  امل اللتب، 1010، ص 101 – 102 .

 )11(Stanley J. Baran & Dennis K. Davis, mass communication theory… foundation, ferment, and 

future, Sixth edition, (Canada, Wadsworth, 2012), p.341. 
 )11( MCQUAI, D :within the benefit of hadsightm reflection on uses and gratifications research, 

civitical studies in mass communication, vol 4, 1987, pp 283- 284. 

اقوم فلرة النظرية  لدى أو األفدراد ع اجملتمد  ايددي  يعتمددوو بردورة نيتزايددة  لدى اصمعلونيدا  اصمادتمدة نيد  و 
ولددداو  اإل ددددلم وذلدددك إلنيدددددادهض ابصمعلونيدددا  والتوجيدددده اصمتعلددد   ددددا حيددددث ع جمددددتمع ض . وكلمدددا أاد  اياجددددة إىل 

 .   (27) أاد ا تما  أو اغ  اصمعلونيا  ني  نيعار  اجلم ور ونيشا ر  وللوكهولاو  اإل لم وأاد اال تماد  لي ا 
يفار اللث  ني  اخل اش ع الغر  العلقة بم ولاو  اإل لم والدنظض االجتما يدة ونيؤلادا ا ع اجملتمد   لدى و 

لددد  وروكيدددتش أو . فددد م ديف وهدددو نيدددا يتفددد  نيددد  األلدددة اخلاصدددة ابلبناويدددة الوظيفيدددة ، ألددداس نيددد  اال تمددداد اصمتبددداد 
العلقددا  القاومددة  لددى اياجددة اصمتبادلددة بين مددا  لدد  افادد ها ع إ ددار نيف ددوم اال تمدداد اصمتبدداد  . فلدد  نيدد  ولدداو  
اإل لم واصمؤلاا  األخرم ع اجملتم  ال ااتطي  إةاأ أ ماهلا وحتقي  أهداف ا دوو اال تمداد  لدى بعضد ض الدبعط 

      .(82) ي الذم أصبد نيلزنياد ع اجملتم  ايد
وانطل  النظرية ني  نيقولة روياية اتلمض يف اوه كلما أاد  اياجة إىل اال تماد  لى ولاو  اإل لم بشل  كب  
، أاد ا تما  اث  ولاو  اإل لم ورلاول ا .  ي  أو ولاو  اإل لم ال اؤثر  لى اجلمي  بشل  نيتااوم ، 

 .  (22)مدوو  لي ا بشل  أك  وابلتاىل يربد اث ها أقومفالذي  حيتاجوو لولاو  اإل لم بشل  كب  يعت
 نظري  الغرس الثقايف : - 1
و ندددنيا اددذكر  هكوظريددة الغددرس الثقددايف نيدد  النظددر   الددا اددؤثر  لددى اصمدددم البعيددد يف ثقافددة اجلم ددور ولددلو  داعدد

  يقدددو  : لقدددد ا تددد  التليفزيدددوو  يف درالدددته للتليفزيدددوو  يددد جربندددرجلدددورج  اوال  اللبددد ةاحملدددا اؤكدددد  دددهددذ  النظريدددة فد
ض للعامل نيد   دوهلض، وإو   لى ارورا طريولكوليلة ني  ولاو  اإل لم ايديثة نيلاوة ني مة يف  ياة الناس اليونيية 

الشمردية أو غ هدا نيد  الولداو  الدا متلدن ض نيد   ضهبالواق  الذي يقدنيه هلض افوق  لى نيا يلتابووه ني  خدل   دار 
 وو فيه".ف ض العامل الذي يعيش

وللددد    أو الواقددد  اصمت ادددد يف الرلدددالة التلفزيوويدددة تتلدددة  ددد  ايقيقدددة الدددا يعيشددد ا النددداس جربندددركمدددا يدددرم 
 . (04) تم  ايقيقيجملا اعلة واق  ا التعر  اصماتمر هلا يؤدي إىل ابني ا وللتاليض  

او  اإل دلم األخدرم ف دو الولديلة ولد و التلفزيدوو ولديلة نيتميدزة  د  كد أمه دا أ لى  ددة ركداوز النظرية اقوم و 
قددددرة  لدددى جدددذ  اللبدددار والردددغار  دددو   لدددا ا  يونييدددا، ف دددو ذو 7الو يددددة الدددا اددددخ  البيدددو  صمددددة ازيدددد  ددد  
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 . 206، ص  1006دار الن ضة العربية،  :لطرابيشي،  بد العزيز الايد: وظر   االارا ، القاهرةنيرف  ا (14)
 .162، ص  1000،  امل اللتب :الثاوية ، القاهرة احمد  بد ايميد: وظر   اإل لم وا اها  التاث ، الطبعة (14)

 

أعلده بيئدة نيد  أ اد  البيئدا  األكثدر ثبداات وكديو ا  كاكته، وأم  بم الرو  والرورة، بم اللوو وايركة هذا كله
 .(14) ذهنيةف و اصموأ  األلالي للرورة ال

واصمعتقددا  واألفلدار والردور الرنيزيدة  واكتادا  اصمعدايناه ونيشداهدللتليفزيدوو واربط النظرية بدم كثافدة التعدر  
ايقيقي، فمشاهدة التلفزيوو اقود إىل ابدين ا تقدادا   و  العاني  الذي اقدنيه ولاو  اإل لم بعيدا    العامل الواقعي

ووج ددة النظددر اصمنتقدداة الددا يددتض وضددع ا يف األخبددار واأل مددا   الرددور النمطيددة  ددو   بيعددة العددامل االجتمددا ي واكيددد
ها دالرنيزيددة الددا يقدددني ا يف احتددوا  الدددرانيي  دد  اييدداة ايقيقيددة الددا يشدداه التلفزيوويددة، وقددوة التلفزيددوو لتمثدد  يف الرددور

أوال  لددى الددتعلض، مث بندداش وج ددا  النظددر ا  لددية اثدد ا نيباكددرا،  يدد  يقددوم جملددهددذا ا األفددراد لفددريا   ويلددة والتدداث  يف
 .(14) ا  ملية افا   بم الرلاو  واصمتلقم  ي   ل  النظر إىل أ  و  ايقاو  االجتما ية

 أسباب اختيار نظري  الغرس كإطار نظري لةلبحثاثلثا: 
 قضا  الفااد يف اجملتم  لالبا  التالية :اختار البا   هذ  النظرية لدرالة دور التليفزيوو يف احاربة 

اقدددوم وظريدددة الغدددرس بقيددداس التددداث  الرياكمدددي لددد اني  التليفزيدددوو الدددا اعدددر  قضدددا  الفاددداد  ددد  اصمشددداهدة  -أ 
  .اللثيفة واصممتدة والتاث   وي  األج 

لفدرد  يد  أو كدلد نين مدا اعد وظرية الغرس انيتداداد لدور ولاو  اإل لم يف  ملية التنشئة االجتما يدة ل -  
 مليدددة اعلدددض واعلددديض يقدددوم  لدددى التفا ددد  االجتمدددا ي بدددم الفدددرد والولددداو  التعليميدددة والتثقيفيدددة اصممتلفدددة، و دددد  إىل 
إكاددا  الفددرد ا اهددا  ولددلوكيا  اتنالددب نيدد  دور  االجتمددا ي، اادد   لدده  مليددة التفا دد  واالودددنياج يف  يااددده 

  .االجتما ية
مر لل اني  التليفزيووية الا اتناو  قيض النزاهة والشدفافية والتفا د  نيع دا يدؤثر  لدى الواقد  إو التعر  اصمات -ج 

االجتما ي لافراد وياديطر  لدى  داصم ض الرنيدزي، فرلداو  هدذ  الد اني   د  الواقد  االجتمدا ي يتزايدد يف القضدا  الدا 
  .اق  في ا خ ا ض الشمرية

يفزيوويددة لقضددا  الفادداد واصمشددلل  االجتما يددة نيدد  خددل  نيعرفددة إدراا درالددة اثدد  نيعاجلددة الدد اني  التل -د 
  .اصمشاهدي  لواقع ض االجتما ي
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 .1226، ، نيادة )فاد( لااو العر  ، ب و  : دار صادر :مجا  الدي  احمد اب  نينظور )29(

 ر  الفااد يف اافاقية األنيض اصمتحدة ، درالة اصيلية نيقاروة ، رلالة نياجات  ، الر  ، جانيعة انية  :أمحد ب   بد هللا ب  لعود الفارس )30(
 . 8ص،1008 ،العربية للعلوم األنينية، كلية الدرالا  العليا ، قاض العدالة اجلناوية ، خترض التشري  اجلناوي اإلللنيي

 الفاداد ، الدر   ، صملافحدة الددويل العدريب اصمدؤمتر إىل الشدر ية ،  د  نيقددم الوج دة نيد  ابلفاداد وصدور  الز يلدي ، التعريدة نيردطفى وهبدة)31 (
 م .     1002/  10/  8 – 6األنينية ،يف الفرية ني    للعلوم العربية انية أكاد ية

 . 18ج  لاب  ، صأمحد ب   بد هللا ب  لعود الفارس ، نير )32(

 مفهوم الفساداثنيا: 
 لغ -4  

نيشددت  نيدد  الفعدد  الثلثددي )   س د ( وهددو أصدد  يددد   لددي اخلددروج ، ويقددا  : " فاددد يفاددد ويفاددد وفاددد 
روا ، واصمفادددددددة خددددددل  اصمرددددددلحة ، وااللتفادددددداد خددددددل  فادددددداداد وفاددددددوداد ف ددددددو فالددددددد ، وافالددددددد القددددددوم : اددددددداب

 االلترلح.
الردلح ، وهدذا اللفدى يطلد  اترة  ووقيضده بده، نينتفعددا كووده  د  الشديش وخدروج والتلدة والفاداد هدو العطدب

 لددي الطعددام ، فيقددا  فاددد اللحددض أو اللددب أي أودد  و طددب ، ويطلدد   لددي الع ددود ، فيقددا  فاددد العقددد أي بطدد  ، 
 .(29)الرج  فيقا  فاد الرج  أي جاوأ ايلمة والروا  ويطل   لي

 .(30) رفه العز ب   بد الالم  وه : مجي  احملرنيا  واصملروها  كر اد    :الشر ي ويف االصطلح
 نيشرو دا كاو نيا:الفق اش  ند والفالد . اصلة كاو  أو بعد اصمادة    الرورة أوا  :ايلماش  ند والفااد

 يف فيده اخللد  كداو نيدا : نددهض فالفالدد ، الدبطلو يدراد  العلمداش مج دور  ندد هدوو ، فهبوصد نيشدرو  غد   صدله،
  نيعلدوم غد  ،جم دو  بدثم  كدالبي  وأركاوه، نياهيته    اخلارجة أ د كرو ه يف كاو  و العقد، أوصا  ني  وصة

 .(31)فالد بشر  اصمقريو أو
 ا طالحاً :  -1

دانيه إال اودده يعتدد  نيدد  اصمرددطلحا  الددا ابايندد  واعدددد   لددي الددرغض نيدد  كدديو  نيرددطلد الفادداد وكثددرة الددتم
وج ا  النظر يف اعريفه ، وذلك لتعدد جماال  النشا  اإلوااين الدا ياتشدري في دا الفاداد واعددد اكدلا  الفاداد 
ونيظددداهر  وظ دددور صدددور جديددددة نينددده ، و ددددم وجدددود نيدددن   نيو دددد لدرالدددته ، واخدددتل  األلدددلو  العلمدددي اصمعتمدددد 

 .(32)واختل  نيف ونيه بم ثقافة واخري لرياغة اعريفه
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 . 1، ص 1018 – 1014نيرر ، الل نة الفر ية التنايقية صملافحة الفااد ، االلريااي ية الو نية صملافحة الفااد )33(

جعفر  لي  بد الالم ، التعرية ابلفااد وصور  ني  الوج ة الشر ية ، أ اث اصمؤمتر العريب الدويل صملافحة الفااد اصمنعقد  كاد ية )34(
م ، نيركز  1002/  10/  8 – 6لعربية للعلوم األنينية ابلتعاوو ني  نيلتب األنيض اصمتحدة للممدرا  واجلر ة بفيينا يف الفرية ني  انية ا

 . 22الدرالا  والبحوث ، الر   ، اجلزش األو  ، ص

أ اث اصمؤمتر العريب الدويل صملافحة الفااد  رؤية قرلوية ، –الفااد : نيف ونيه وألبابه وأووا ه ولب  القضاش  ليه  بد هللا احمد اجليوس ، )35(
/  10/  8 – 6اصمنعقد  كاد ية انية العربية للعلوم األنينية ابلتعاوو ني  نيلتب األنيض اصمتحدة للممدرا  واجلر ة بفيينا يف الفرية ني  

 م ، نيركز الدرالا  والبحوث ، الر   ، اجلزش األو . 1002

و لددي الددرغض نيدد  ذلددك فدددو هندداا بعددط التعددارية الددا  دداأ  قبددوال كبدد ا ، وأصددبح  ااددتمدم  لددي وطدداق 
وال  ، وأهض هذ  التعارية اعرية البندك الددويل للفاداد  وده : " إلداشة الدتغل  الادلطة العانيدة لتحقيد  نيلالدب 

 د  لي ألاس اوه يقرر الفااد  لي القطا  ايلونيي والعام .خاصة " ، إال أو هذا التعرية ينتق
و ر ددد  إ ددددي اصمنظمدددا  الدوليدددة اعريفدددا للفاددداد  وددده " إلددداشة الدددتغل  الادددلطة اصممولدددة لتحيددد  نيلالدددب 
خاصددة " ، ويتضددد نيدد  هددذا التعريددة أودده يولدد  وطدداق الفادداد ليشددم  كددذلك القطددا  اخلدداص ، ويعددد هددذا التعريددة 

 .(33) اصماتوي العاصمياألكثر قبوال  لي 
هو القيام   ما  متث  أداش غ  لليض للواجدب أو إلداشة الدتغل  صموقد  أو لدلطة  دا يف ذلدك أفعدا  اإلغفدا  
اوقعاد صمزية أو لعياد للحرو   لي نيزية يو د هبا أو اعر  أو اطلدب بشدل  نيباكدر أو غد  نيباكدر أو اثدر قبدو  نيزيدة 

 .  (34)ران كمض لخررنو ة بشل  لواش للشمض ذااه أو ل
 الفساد أشكال-اثلثا

 :(35)التايل النحو  لى إيل  دة أكلا  أو صور، الفااد اقايض  ل 
 لتحقيد  العانيدة الادلطة  وده  الدتغل  :الايالدي اصمتحددة الفاداد األنيدض هيئدة اعدر  :السياسـي الفسـاد-4
 اخلاصدة اصمردان اقدد  مت فمد  اآلخدري   لدى نيردان القدرار صدا ب نيردلحة اغليدب هدو أو خاصدة ، نيلالدب
وهلدذا يعتد  الفاداد الايالدي ،   الايالدي الفاداد وجدود نيد   لنيدا  ذلدك كداو العانيدة نيران  لى القرار لراوعي

 :الناس نيراور يف يتحلض الذي هو القرار صن  يرج  إيل أو ني  بيد  الفااد، وذلك أووا  لبقية والنواة األلاس هو
 أوده لديطراه، كمدا حتد  متد لم ا حتلدض الدا والقدواوم واصمنداه  نينده بتوجيده فداإل لم لك،ذ وغ  واربو  نياليا وثقافيا

 الفاداد،  لدة هدي  لدة الطغيداو بعدد ايلونيدا  ارديب الدا اللد م البيئدة ، والعلدة نيدوارد يف يدتحلض الدذي هدو
 وبدم الادلطة نيوقد  يف هدو نيد  نيردلحة بدم فاصمفارقدة الادلطة، نيوقد  يف هدض نيد  إال الغالدب يف يفيدد ال فالفاداد
 لتعزيدز الفاداد يادتمدنيوو الغالدب يف الايالدة فرجدا  الفاداد، وجدود الواضدحة  لدى الداللدة هلدي العانيدة اصمردان

 الايالي . التمالك
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ودور اإل لم يف  ، 1/2/1008فااد هبا  وفز ا  أم نيالاة وثقافة ؟ ، صحيفة أخر خ  اتريخ احاربة ال،   ا ة الفراية)36  (

 .http://nashre3lamy.blogspot.com.eg/2013/01/blog-post_4808.html ،احاربة الفااد
 

 نياديدة نينداف   لدى ايردو  بغدر  والتعاقدد للضدغط ولديلة اصمشدبو  اصمدا  اختداذ هدوقتصـادي: الا الفسـاد-1
 والقديض يلدوو لاخدلق نيندا   مد  ف دو ، ذااده للغدر  االقتردادية والوقداو  قداو اي ازويدر وهدو وأرابح نيلمولدة،

 كثد ة الفاداد نيد  أودوا  الندو  هدذا ونيظداهر ووفعيدة، نياديدة نيردان نيد  حيقد  نيدا  لدى النداس بدم فيده التعانيد  ألداس
 إمجاهلا  لي النحو التايل :  ل  جدا

 .مت  لم ا فئا  بقية  اا   لى فئة يدي  الثروة اإلوتاج ، الد س وقلة االلت لا كثرة  - 
 نيد  واإلوقداص أكدياشهض النداس وهضدم ا ، ادة اآلخدري   قدوق اصماليدة ، إولدار واصمواثيد  الع دود وقدط - 
 الاوق . يف البضا ة قيمة ني  والتقلي   قوق ض
 واوعدام قترادية،اال الرقابة وضعة البي ، يف والارقة اإلوتاج، يف الغش كظاهرة األلواق يف األنياوة غيا  -
 الدربد ظداهرة : نده فينشدا  لدي ض، للضدغط ما و اجدا النداس ظدرو  والدتغل  اصمالية، واصمعانيل  العقود يف الردق

 الركوة . واعا ي واال تلار، الفا ش،
 :(36)اإلعـالمي الفساد-7

اولوو التلادب نيد  اإل لم كاية ج ة قد ينمر  الفااد وذلك يعود إىل القاومم  لدى هدذ  الولداو  الدذي  حيد
واتمثدددد  صددددور اإل ددددلم  ، وراش إبرة بعددددط القضددددا  والوقددددو  يف جاوددددب نيعددددم دوو اآلخددددر لتحقيدددد  نيرددددان خاصددددة

 الفالد يف اآليت :
يادددتغ  اإل لنيدددي وظيفتددده يف اردددفية  ادددااب  كمردددية لددده فيردددبد أ دددداش  فالددددوو يطددداردهض ويدددت م ض  -

 وأخدد اد إظ دار ايد  وإ دلش كلمتدده نيادتندي  إىل قددر ض التاث يددة ابلفاداد نيادتغلد بدذلك وظيفتدده كدد لنيي هدفده أوالد 
 لدددى أفدددراد اجملتمددد  فيحددداولوو إظ دددار نيدددا يريددددوو والدددوي  ايقددداو  ابأللدددواو الدددا تتددداروو  ددد  اظ دددر اللو دددة نيرلدددونية 

 .رمابأللواو الا اختاروها رافعم كعار احاربة الفااد و داوة اصمفادي  الذي تفي حتته كعارا  أخ
انظددديض محدددل  ااددددت د  أكماصددداد بعيددددن ض وتدددتض إ لنييددددم وصدددحفيم يف ارددددي د كددد  نيددددا تدددض الددددك  –

الشمردديا ، واإلكثددار نيدد  ايدددي   ن ددا وإظ ددار أخطاشهددا  واريكددز  لددى اصمطالبددة  ابإل ا ددة هبددا وكدداو اهلددد  نيدد  
 وراش الك ايملة هو اإل ا ة بتلك الشمرية .

و ميددد   يد  دددب للددددفا   ددد  الدددك الشمرددديا  وحتددداو  ا يدددر أخطاشهدددايوجدددد نيدددا يادددمي  ط لنييدددم اصمدددد -
 أفعاهلض والمي  صور ض .
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  http://www.kitabat.com/ar/page/18/02/2016،الد واإل لم اصمفاد، اإل لم الف فير  اليالري)37 (
 

وجددود رارلددا  غدد  أخلقيددة يف ولدداو  اإل ددلم نيتمثلددة بقددبط األنيددوا  وقددداد لقدداش كتابددة نيقددا  أي اوتشددار   -
ني   دم قنا ة اجلم دور اصمتلقدي  جر ة الركوة يف األولا  اإل لنيية ، وبذا انتفي صفة اصمرداقية    ولاو  اإل لم

 بقدرة اإل لم  لى نيلافحة الفااد والتردي له .
والفادداد اإل لنيددي وو دداو: اوهلمددا إ ددلم نيلفاددد ياددعى للددربد  دد  الددتغل  األنيددرا  االجتما يددة يف اجملتمدد  

فادداد وااللددت لا، فيعمدد   لددى الريادد ا واددروي  قدديض أخلقيددة وثقافيددة نيتدويددة خملددة ابلددذوق العددام، وارلددخ ثقافددة ال
واللنيبدداالة واالوت اأيدددة، ونيثاهلددا قندددوا  األغددداين اهلابطددةر نيددد   يددد  الرددورة والللمدددة واللحددد ، كددذلك نيعظدددض قندددوا  

وبدددراني  اصمادددابقا  يف  مليدددة الدددتغل  نيفضدددو ة لل م دددور نيددد  خدددل  كدددركا  االاردددا ، الدددا ” التشدددا “خدنيدددة 
 بد يف الك اصماابقا  الومهية .اضا ة أجور نيلاصما  اصمشاركم الذي  حيلموو ابلر 

أنيدددا الشدددل  الثددداين ف دددو: إ دددلم فالدددد يقدددوم بتلميددد  األوظمدددة والتعتددديض  لدددى  اوأا دددا االقتردددادية واإلواددداوية، 
وفاادها كاوظمة  اكمة، ويوظة هذا اإل لم قدرااه للتضلي  واروي  نين زا  ومهية للحلونية، وهنداا نيؤلادا  

ي  وارابط برنيوأ الفااد اللب ة، واتعيش  لى أنيواهلض،   ة التمويد  الدذي ال بدد إ لنيية فالدة اؤاأر بعط اصمفاد
نيندده للمؤلاددا ، وبعضدد ا متددارس الفادداد  لددلو  االبتددزاأ ابلت ديددد بنشددر نيددا ياددا لاكددماص او للشددركا  اذا مل 

 .(37)يدف  الشمض اصمقرود نيبالغ يتض التفاو   لي ا
 األصديلة، أو وج تده  د  وصدرفه األنيدة بفلدر للعب  الولاو  ني   أنيل نيا التغل  هوالثقايف :  الفساد-1

 قيمت ا. ويبمة هويت ا افليك  لى ويعم  ثوابت ا    ابألنية ترج نيا :ك  هو
  لد  لخدر ودو  أي يفادد نيد  الدذي أو وذلدك األفدراد،  لدى الفاداد أودوا  أخطدر نيد  الثقدايف الفاداد ويعدد  
يتمتدد  الفادداد الثقددايف  ردداوة نيددا ياددمى بددد" رية الددرأي" اترة و بددد"  ريددة  بينمددا احاكمتدده، ور ددا ونيتابعتدده نيل قتدده

 . اإلبدا " اترة أخرم
ادربط  الدا العلقدا   لدى أثدر  يدنعلة واأللدرية االجتما يدة القديض يف هدو خلد :  االجتمـاعي الفسـاد-2

 األخدلق فااد ألو ا ي،االجتم الفااد صور ني  صورة األخلق فااد ويعد، الرذيلة بنشر ببعط بعض ا مت لم ا
 األفراد . يف احروردا الفااد يعد فلض كافة، الناس إىل بعدها لرم األفراد إىل الفااد لرم نيا ابألفراد، فدذا نيتعل 

ويشدددم  األ مدددا  الدددا ادددؤدي ايل  ددددم لدددلنية اإلجدددراشا  اإلداريدددة وحتقيددد  أهددددا  الفســـاد اإلداري : -6 
   الالطة والنفوذ للمران الشمرية  لي  اا  نيرلحة اجلما ة .األج زة اإلدارية نيث  الركوة والتغل

 البيئي الفساد-3
 وأي اإلوبا ، صاية نيثلد  فاألر  للبشرية، اإلأابية وظيفت ا افقد  ي   ط  ني  البيئة نيوارد يلح  نيا هو
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 الفااد ، نيرج  لاب  . بد هللا احمد اجليوس ، )38(

 . 14 - 6، ص1018 – 1014، نيرر، ريااي ية الو نية صملافحة الفااد، االللفر ية التنايقية صملافحة الفاادالل نة ا)39(

ترد  ابللاوندا  اييدة ويشدم  كد  ختريدب أو أضدرار ني، البيئدي الفاداد ف دو الوظيفدة هدذ  أداش ني   نع ا  لي ا  ار 
 أو النباات  أو العناصر اصممتلفة للبيئة 

 
 ت الفساد أدوارابعا:

 :(38)هي األدوا  هذ 
 يف لدواش القدرارا  أصدحا  يادتمدني ا الدا الولداو  نيد  أبدرأ يعدد   واصمقدروش  واصمادمو  اصمرودي :اإلعـالم -4
 اب  ادتحلض ولداو  ف دي إليده، والد ايدة الفاداد شدرو يف  د  أم واصمدواأي  قلدب ايقداو  يف أم اصموجدود الفااد اغطية
 أو الولداو  اب تبدار هدذ   لدى القدرارا  أصدحا  وا تمداد اآلخدري ، نيردان  لدى وأغراضد ا لتحقيد  نيرداي ا فئدة

 ولداو  اردبد ذاب و نيدا، فعد  أو ا يدر نيدا،  نيدر اآلخدري  إلقنا  التمداني ا  ل  الا الولاو  هي اإل لم ولاو 
 ايقاو  . هذ  كاهد  لى خ  اصمعاصر واإل لم للفااد، د وة كزنيرا  اإل لم

  ض وكض اب  ا ، ضا    قوق ني  وكض ايرية، ابلض اوت ل   رنيا  ني  كض :ا ري  -1
 نيد  واضدحة ولديلة هلدي ضدابط، يضدبط ا وال قيدد ال يقيدها الا اصمطلقة ابيرية ايرية، فاصمناداة اب  ا  فااد

 انت دك ايرية، ونيا ابلض إال بعط  قوق الناس أيك  ونيا ايرية، ابلض إال القاا  يقت  فما د،الفاا ولاو  اوتشار
   ايرية .  ابلض إال واأل را  ايرنيا 
 الغالدب يف الفاداد ألو الفاداد، ني  أوكار وكراد  الا اعد  الطغياو بعلة القرار صا ب يرا   : ا كم -2

 نيوقد  يف هدو نيد  أو ايداكض قدرارا  يف نينحردرة العانيدة اردبد اصمردان لدذاوه الادلطة، نيوقد  يف هدض نيد  أوال يفيدد
 . اياكض إرادا  ني  األنيور اتقار  نيا بقدر اربد وفاادها صلح األنيور ونيعاي  الالطة،
 نيد  الطبداو  اصمدايل الطمد  كدوو و لدض نيردان،  لدى نيردان لتغليدب اادتمدم الدا الولديلة ف و  :املال -1
 وس .النف يف اصمتاصلة
 صدنو  ولداد  وكدعو  الفد    تمعدا   ردف  وكدض نياهلدا اخلدرا  وجع  ابألنيض فتك كض   :اةهل -2
 الع   .  بدوا ا ل ض نيولى فقوم ، وفاه  دو اجلاه   :اصمعرو  اصمث  هذا لتروير ويلفي باببه، الفااد

 (39)أسباب الفساد يف مصرخامسا:
 اد ألبا  يف الفااد يف نيرر  لي النحو التايل : دد  الل نة الفر ية التنايقية صملافحة الفا

 واتمث  يف : أسباب اقتصادي  :  –4



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 3, 2016 

           

 
 111 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

اخنفددا  نياددتوي الدددخو  وافاو ددا : وهددذا يرجدد  ايل ادددين اصمرابددا  واألجددور والددز دة يف نيعدددال  التضددمض  -
 واال تلار واش ي  ثقافة االلت لا لدي األفراد .

 اصمبالغة يف االوفاق ايلونيي  -
 ول  يف إوشاش الرنادي  اخلاصة .الت -
 أسباب اداري  : وتشمل : – 1
 وجود قرور يف اهلياك  التنظيمية لل  اأ ايلونيي واإلداري للدولة . –
 الب وقرا ية ايلونيية واعقد اإلجراشا  . –
 ضعة الرقابة الداخلية  لي األج زة ايلونيية . –
 يف الوظيفة العانية . وجود قرور يف وظض التعيم والتقييض والريقية –
 اعدد اوجه القرور بنظض اصمرابا  واألجور ابجل اأ اإلداري ابلدولة . -د 
 ضعة ني ارا  اإلدارة . –
 وحتتوي  لي :أسباب قانوني  :  - 7
 ضعة ايماية للش ود واخل اش واجملين  لي ض واصمبلغم . –
  و  اإلجراشا  القاوووية والقضاوية . –
 يذ العقواب  الرادرة يف جراوض الفااد .الرياخي يف انف –
 اعدد القواوم واللواود اصمنظمة لعم  اجل ا  ايلونيية واداخل ا . –
نيلافحة الفااد وايدد نيد  لبر  حيتداج ايل ادوافر البيداان  واصمعلونيدا  الدقيقدة :   دم اوافر الشفافية اللافية –

فددراد إال إذا كاود  اتعددار  نيدد  نيقتضدديا  األنيدد  القددونيي أو لددرية وايديثدة ، واات ت ددا والاددماح  ريددة اددداوهلا بددم األ
 واحظور اداوهلا .

اوتشار قيض الشفافية والنزاهة واألنياوة نيد  أهدض ولداو  ايمايدة ضدد ظداهرة الفاداد ، أسباب اجتماعي  :  - 1
 قيض نين ا :وخل  العقود اصماضية  اين اجملتم  اصمرري ني   دة نيظاهر اجتما ية أثر  بشل  لليب  لي ال

 الرياج  يف القيض والعادا  الالوكية .  -
 ضعة الثقة يف ايلونيا  اصمتعاقبة . –
 الل وش ايل الولا ة واحملاوبية و دم حتم  اصمائولية اجملتمعية . –
 القبو  االجتما ي للفااد الرغ  . –
 أسباب أخري وهي :  – 2
 ددددلم يف اعريددددة اصمددددوا نم ابلفادددداد واددددو يت ض غيددددا  نيشدددداركة نيؤلاددددا  اجملتمدددد  اصمدددددين وضددددعة دور اإل –
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 . 17 - 11اصمرج  الااب  ، ص)40  (

 . 12ص، 1000، اصمع د العايل للعلوم الايالية دنيش : ،ليولوجية اقترادية لظاهرة الفااد، نيقاربة ولخروو وبي   لي)41( 

  لبابه ولبر  و رق  لجه ، و دم بذ  اجل د اللايف لريليخ نيباد  النزاهة والشفافية.
 إ  ام اصموا نم    اإلبلغ    وقاو  الفااد خشية  رقلة نيراي ض أو التعر  لردود أفعا  اوتقانيية .–

 اخلط  الوطني  ملكافح  الفسادخامسا:
 :(40)ع  نيرر خطة و نية صملافحة الفااد متثل  يف األهدا  التاليةوض
 االراقاش  اتوي أداش اجل اأ ايلونيي واإلداري وحتام اخلدنيا  اجلماه ية . –
 إرلاش نيباد  الشفافية والنزاهة يف كافة  ناصر اصمنظونية اإلدارية . –
 ل  وحتدي  التشريعا  الدا مة صملافحة الفااد . –
 اإلجراشا  القضاوية لتحقي  العدالة الناجزة . اطوير –
 د ض اجل ا  اصمعنية  لافحة الفااد . –
 االراقاش ابصماتوي اصمعيشي للموا نم وحتقي  العدالة االجتما ية . –
 اعزيز التعاوو احمللي يف جما  نيلافحة الفااد . –
 اش ثقة اصموا نم يف نيؤلاا  الدولة .رف  نياتوي الو ي اجلماه ي اطورة الفااد وأمهية نيلافحته وبن –
 نيشاركة نينظما  اجملتم  اصمدين يف نيلافحة الفااد . –

 النتائ  اخلا   ابلتعرف عةلي دور  وسائل اإلعالم يف مكافح  الفساد . سادسا:
 دور اإلعالم بصف  عام  يف حمارب  الفساد : – 4

وختتلدددة أدوار هدددذ  الولددداو  ابخدددتل   بيعت دددا للددد  ولددديلة إ لنييدددة دور  لددد  أو اؤديددده يف احاربدددة الفاددداد 
وليالت ا واهداف ا ونيلليت ا، ويرصد البا   دور ولاو  اإل لم برفة  انيدة يف احاربدة الفاداد وذلدك  لدي النحدو 

 التايل :
أصددددبح  ولدددداو  اال ددددلم ولدددديلة ني مددددة للرقابددددة الشددددعبية  لددددي الاددددلطا  كافددددة والددددتطا   أو الشددددة  -أ

الفااد وأو  ديش الدرأي العدام صمقار تده ونيردار ته .و دد  هدذ  الولداو   ال بدا ني مدا يف  وافضد اللث  ني  نيظاهر
صدنا ة ليالددا  الدددو  ، وةحد  لددنغافورة يف ايددد نيدد  الفاداد  دد   ريدد   نيددد ولداو  اإل ددلم واهيل ددا بشددل  

ايقدوق ايل أصدحاهبا  صحيد  ا أصبح  ني  الل بم الذي  حيتلوو نيواق  نيتقدنية يف التط د  نيد  الفاداد وإ دادة
 .(41)وبناش نيؤلاا  دولة قاومة  لي الرلح والركد
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، العدد  1000نيلافحة الفااد اإلداري : االلريااي يا  واإلنيلاويا  ، جملة األني  وايياة ، أكتوبر،  :هي او  بد الرمح  امحد)42(

 .24، ص 117

 . 120 - 112نيرطفي  مراو ، نيرج  لاب  ، صىن ني)43(

وأصدبد ،  أصبد الدور التو وي الذي اقوم بده ولداو  اال دلم نيتعاظمدا خاصدة يف لدياق العمليدة الرقابيدة - 
شدر األخبدار نيؤثرا يف  يف الاعي اجلاد لإلصدلح يف الددو  الدا ارغدب يف ذلدك وهندا اد أ أمهيدة اإل دلم ايدر إذ إو و

اصمتعلقة ابلفااد ارن  رأ د كرلا ني  كاوه أو تل  ضغطاد يربدك القدوي النافدذة  انييدة الفاداد ردا أعد  نيد  اال دلم 
 .  (42)رقابة غ  اتبعة أو خاضعة ايل اج زة الرقابة الر ية

 :(43)يتمث  فيما يلي ابإلضافة ايل نيا لب  فدو دور ولاو  اإل لم يف احاربة الفااد -ج
 اقوم ولاو  اإل لم بدور ني ض يف كشة اصممارلا  الفالدة لاج زة الرقابية . –
ال يقترددر دور ولدداو  اإل ددلم يف نيعاجلددة قضددا  الفادداد  نددد و ددي اجلم ددور وإدراكدده اطددورة هددذا الفادداد  –

 هذ  القضا  . وإمنا يتطلب البح     األلبا  والنتاو  الا أد  ايل هذ  اصممارلا  وإأاد ايلو  لعدم الرار
الدددتمرار دور ولددداو  اإل دددلم يف نيعاجلدددة قضدددا  الفاددداد والترددددي هلدددا يتطلدددب نيزيدددد نيددد  الشدددفافية واددددف   –

 اصمعلونيا  ود ض  رية اإل لم وافعي  دور  .
هندداا جممو ددة نيدد  القوا ددد ااددا د  لددي افعيدد  دور ولدداو  اإل ددلم اتمثدد  يف إ ددار قدداووين نينالددب يددد ض  –

 ام نيفتوح للمعلونيا  .نياا ة ايرية ووظ
 دور التةليفزيون يف حمارب  الفساد : – 1

كشدددف  وتددداو  حتليددد  نيضدددموو الددد اني  الايالدددية والددد اني  ايواريدددة والددددرانيا العربيدددة  واصمالادددل  التليفزيوويدددة 
    التايل : 1012 – 1002خل  فرية الدرالة 

 -الفادداد االقترددادي  -ا  الفادداد االجتمددا ي قضدد –أهددض قضددا  الفادداد الددا متثلدد  يف القضددا  التاليددة :  -
الدددتغل   -الغدددش  -فاددداد رجدددا  األ مدددا  والفاددداد الادددلوكي  –الفاددداد الايالدددي  -الفاددداد االخلقدددي والريبدددوي 

 الالطة وااللتغل  الوظيفي .
لدددبب احملادددوبية  -كشدددف  وتددداو  حتليددد  اصمضدددموو أو ألدددبا  الفاددداد هدددي : حتقيددد  اصمردددلحة الشمردددية   -

 البطالة . -لطة والوا
أوضددح  وتدداو  حتليدد  اصمضددموو  أبددرأ ايلددو  الددا  لدد  اقددد  ا للحددد والقضدداش  لددي قضددا  الفادداد اصمثددارة  -

 هو اعزيز نيبدأ اصمااواة القاوووية ، مث رف  اصماتوي اصمعيشي للموظفم ، مث الشفافية يف اصمؤلاا  ايلونيية .
الفادداد كاودد   ددد  ابلدرجددة األويل ايل اللشددة  دد  وجددود أي  غالبيددة نيعاجلددة الدد اني  الايالددية لقضددا  –

 ا را  أو فااد واالقترار  لي لرد الوقاو   ،واوجيه النقد واإلداوة للفالدي  .
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 انو   الاليب اصمعاجلة الدرانيية للدرانيا العربية ابلتليفزيوو اصمرري لقضا  الفااد . -
 :رب  الفساد  وااللكةوني  يف حمادور الصحاف  الورقي -7

ألدددفر حتليددد  وتددداو  الدرالدددا  الادددابقة لدددواش كاوددد  وتددداو  خاصدددة ابلدرالدددا  اصميداويدددة أو درالدددا  خاصدددة 
 بتحلي  نيضموو الرحة الا  اجل  دور الرحافة يف احاربة الفااد    النتاو  التالية :

  :1042 - 1007أهم قضااي الفساد  الل اهتمت اا الصحر املصري  خالل الفةة  -أ
غددرق  -الددتغل  النفددوذ   -االلددتيلش  لددي اصمددا  العددام واإلضددرار العمدددي بدده  -الركددوة  –الفادداد الايالددي 

 -قضدددية قطدددار الردددعيد  -اصمبيددددا  اصمادددر نة   –أكيددداس الددددم الفالددددة  –ودددوا  القدددرو   – 28العبدددارة الادددلم 
 قضية نيركز اب  خلدوو.  -االلتيلش  لي انيوا  البنوا 

 اب الصحفي التقةليدي اطاء قضااي الفساد :   مسات  اخلط -ب
 اااض خطا  الرحة اصمررية القونيية واصمعارضة واصماتقلة خل  هذ   الفرية كالتايل : –

،  28ركز  الرحة القونيية  لي الدور اإلأايب للدولة يف بعدط قضدا  الفاداد كقضدية غدرق العبدارة الادلم 
 للفااد  ، بينما اهتم  الرحة اصماتقلة  بتفا  لبب الفااد .  واهتم  صحة اصمعارضة  ابأللبا  الروياية

اااددددم  قضددددية أكيدددداس الدددددم الفالدددددة ابلرددددحة القونييددددة ابلاددددلبية يف اللشددددة  دددد  اصمت مددددم الرويادددديم  –
اب تبارها قضية رأي  ام واقترر  صحة اصمعارضدة   امجدة ايلونيدة وفادر  الردحة اصمادتقلة القضدية   دا اعبد  

 داخ  الايالة واصما  .صريد    ا
مل  تض الرحة القونيية بقضدية اصمبيددا  اصمادر نة و اجلد  صدحة اصمعارضدة هدذ  القضدية بشدل  إخبداري  –

 واناولت ا  يادية و رض  الدور الدفا ي لوأير الزرا ة.
اهتم  صحيفة االهرام ابأللبا  الرويادية الدا اد  ايل  ددوث قضدا  القدرو  بشدل   دام ، واعرضد   –

حيفة الوفدددد هلدددذ  القضددية ابلشدددل  اإلخبددداري وجدداش  التحقيقدددا  نيفادددرة أللددبا   ددددوث ا ، ومل اشدددر صدددحيفة صدد
اصمرري اليوم  صاب  اال ام واللوم ايل هؤالش النوا  وركز  نيقاال ا  لي  رح روياي وهو اار  الرقابدة اإلداريدة  يف 

 إرلا  نيعلونيا     القضية .
 لقضا  الفااد هض النمبة ورجا  األ ما  مث اصمائولم .أكثر فئا  اجملتم  ارالااب  -
، يليددده اخلددد   -: اصموضدددو  اإلخبددداري  فنـــون التحريـــر الصـــحفي املســـتخدم  يف معاةـــ  قضـــااي الفســـاد -ج
 مث العمود الرحفي  ، فاصمقا  ، فالتحقي  ، والرلض اللاريلااوري ، واالفتتا ية . -، فالتقرير الرحفي  -القر  
 :   اخلطاب الصحفي االلكةوين اطاء قضااي الفساد  مسات -د
غلبددة القالددب اخلدد ي يف قضددا  الفادداد واال تمدداد  لددي نيرددادر ر يددة يف إظ ددار هددذ  القضددا  يف الرددحة  –

 االللريووية .
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أييت الفددددية بددددوا يف نيقدنيددددة نيواقدددد  التواصدددد  االجتمددددا ي الددددا يعتمددددد  لي ددددا الشددددبا  يف ايرددددو   لددددي  –
 .و  فموق  اويري مث نيوق  نياي لبيةقضا  الفااد واأل داث اجلارية مث نيوق  اليواياصمعلونيا     

وجدددود  لقدددة ارابدددا  قويدددة بدددم كثافدددة التعدددر  للردددحة االللريوويدددة ونيادددتو   التعدددر  اصممتلفدددة لقضدددا   –
 الفااد .
شددددداركة صموجدددددود  لقدددددة ارابدددددا  بدددددم   دددددض التعدددددر  لقضدددددا  الفاددددداد ابلردددددحة االللريوويدددددة ونيادددددتو   ا –
 .الايالية
كلما أاد  ثقة اصموا نم يف اصمعلونيا  الا انشرها الرحة االللريوويدة أاد ا تمدادهض  لدي هدذ  الردحة    –

 كمردر للمعلونيا  .
ابم نيدم االهتمام بقضا  الفااد، وأ دة نيعدال  النشر الرحفى هلدذ  النو يدة نيد  القضدا ، إىل جاودب  -

 حة اإلللريووية ع التقاش نيعلونيااه    قضا  الفااد.ا تماد مج ور الشبا   لى الر
وجددود  لقددة ارابددا  بددم   ددض التعددر  للرددحة اصماددتقلة واالهتمددام بقضددا  الفادداد و دددم وجددود ارابددا   -

 .مردر للمعلونيا   و  قضا  الفاادبم ثقة الشبا   يف الرحة اصماتقلة واال تماد  لي ا ك
اصمادتقلة ا اهداد لدلبياد  دو قضدا  الفاداد ، ومل حيقد  اال تمداد  لدي  أ دث ا تمداد الشدبا   لدي الردحة -

 الرحة القونيية وفة اال ا  .
 معوقات الصحاف  يف حمارب  الفساد :-ه
 غيا  الرحافة االلتقراوية وهي األقدر  لي التعاني  ني  قضا  الفااد . -
حة  ا ولدو كداووا نيتضدرري  نيد  الفاداد رفط بعط قوي اجملتم  اصمدين وبعط اصماؤولم التعاوو ني  الر -

. 
 غيا  اصمعلونيا  ووقر ا هي العاني  األهض يف   ز الرحافة    نيتابعة نيلفا  الفااد . -

 : كيفية افعي  دور الرحافة يف احاربة الفااد
نيلافحدددة الفاددداد اشدددري  نيادددبقا نيناخدددا نيددد  ايريدددة ليتادددين للردددحافة اصمشددداركة بفا ليدددة يف  مليدددة احملالدددبة  -

صماددداولة والدددرية الشدددفافية ومتثيددد  نيردددان الدددرأي العدددام والددددفا   ن دددا إضدددافة ايل فضدددد  ددداال  الفاددداد الدددا  ددددد وا
  التنمية االقترادية واالجتما ية .

فالفااد ينمو ويزدهر داومدا يف اصمناخدا  الدا اغيدب  ن دا الرقابدة  كدلاهلا اصمتنو دة فغيدا  الرقابدة يعدين  لمداد 
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 لافحة الفااد ، نيتوافر  لي الرابط التايل :  لانيي الزبيدي ، دور الرحافة يف ني)44 (

http://petra.gov.jo/Public_news. 3/1/2009. 
 

 غ  لتحقي  أهدا  غ  نيشرو ة كاإلثراش  لي  اا  اصما  العام .أو خرق القواوم يات
 :(44)وللي يلوو للرحافة دور فا   يف نيلافحة الفااد البد ني  اوافر  دة كرو  هي

وجددود نينظونيددة قاووويددة اشددر  لإل ددلم  ريددة التعبدد  واالوتقدداد واصمتابعددة والرقابددة دوو أو يضددار اصمشددتغ  هبددذا  –
 .التوج ا   ايق  بابب ابنيه هلذ 

البددد نيددد  اهيددد  الرددحافة والعدددانيلم هبدددا كددي يلوودددوا  لدددي قدددر نيددد  الدددو ي واصماددؤولية للكدددرياا يف اجل دددد  –
الر ي واألهلي صملافحة الفااد والبد ني  التدريب  لدي الردحافة االلتقرداوية أل دا قدادرة  لدي وضد  ايقداو  أنيدام 

  و  كب ا  فااد .اصماؤو  والرأي العام  لي الاواش يف قضا  حتوم 
البد ني  أو يتشدل  نيندام نيد  التشداركية بدم الردحافة واصمؤلادا  اصمعنيدة  لافحدة الفاداد فالردحافة هدي  –

 . كريلة للقضاش وللافة اصمؤلاا  الرقابية يف االرافا   ناو  الشفافية يف الدولة واجملتم
الفااد وضرورة  د  القطدا  اخلداص البد أو اقوم اصمؤلاا  الرحفية بتمريض صفحا  صمتابعة قضا   –

ونيؤلاددددا  اجملتمدددد  اصمدددددين  لددددي د ددددض أو إصدددددار صددددحة نيتمررددددة يف احاربددددة الفادددداد وقيددددام وقابددددة الرددددحفيم 
 بتمريض جواوز لنوية ألفض  حتقي  التقراوي    احاربة الفااد .

 نتائ  الدراسات امليداني   سابعا:
 ألفر  هذ  الدرالا     النتاو  التالية :  
 يري الشبا  اجلانيعي أو الفااد و د  هو اصمعرق  لإلصلح . – 1
اث  صور الفااد يف اصمالال  التليفزيووية  لي الشبا  ، جاش   بارة ) ازيدين إصراراد  لدي الن داح  – 1

 ( يف اصمرابة األويل ، وجاش   بارة ) اشعرين ابلياس ( يف اصمرابة الثاوية 
صددلح االجتمددا ي كالتددايل : يف الريايددب األو  القضدداش  لددي الفادداد ويف جدداش ارايددب الشددبا  صمف ددوم اال – 2

 الريايب الثاين حتقي  العدالة االجتما ية ويف الريايب الثال  إصلح التعليض ويف الريايب الراب  القضاش  لي البطالة .
تغل  الادددلطة، أهدددض األلدددبا  الدددا  دددذ  الشدددبا  صمشددداهدة اصمالادددل  التليفزيوويدددة الدددا اتنددداو  الددد - 4

 وررة اصمظلوم يف  اية اصمالا  . -اصمو ظة ني   اية الفالدي   -أللو   ر  الك اصمالال  لقضا  الفااد 
 يري الشبا   أو صور التغل  الالطة يف اصمالال  التليفزيووية واقعية متانيا.    - 2
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 تو يات البحث اثمنا:

  الددا اعمدد  يف جمددا  احاربددة الفادداد واددوف  اصمعلونيددا  اللافيددة أددب التعدداوو بددم الرددحافة وكافددة اجل ددا -1
للرحفيم متلن ض ني  وشر ايقاو  كما هي واو الدوو لددي ض الوبود  والددالو   ندد النشدر  د  قضدا  الفاداد  دا 

 يلتابوا اصملاوة الا ياتحقو ا .
 يف نيواج ة الفااد . افعي  الدور اإلركادي والتثقيفي الفا   ألج زة اإل لم اصممتلفة –1
أو اقددددوم ولدددداو  اإل ددددلم بغددددرس القدددديض الرو يددددة والفضدددداو  األخلقيددددة لدددددي األفددددراد واعميدددد   ددددب اخلدددد   -2
 واإليثار.
ضددرورة افعيددد  القدددواوم والقوا دددد واإلجدددراشا  الدددا اادددن ا ايلونيدددة صمواج دددة الفاددداد بشدددل  صدددارم ، وأال  -4

 و  ألي كمض،     ل  حتاكي َخْل  نيافيا الفااد .يلوو اصمشر  نيطل  اليد يف إصدار قواوم اف
 القضاش  لي اصماببا  األلاس لظاهرة الفااد وامه ا البطالة اصمقنعة والفراغ الوظيفي . –2
 وض   وافز نينالبة ألصحا  النزاهة والشفافية . –6
ض والقضددداش  لدددي وضددد  ليالدددة و نيدددة لاجدددور واصمرابدددا  ارا دددي اال تياجدددا  اصمعيشدددية للمدددوظفم وألدددره –7

 االأدواج الوظيفي .
اضددمم اصمندداه  الدرالددية يف اصمرا دد  التعليميددة اصممتلفددة نيفدداهيض اعلددة اصمعدداين اصممتلفددة للنزاهددة واألنياوددة  –8

 واحاربة الفااد .
 ني  اصمتق  األداش وحتفيز العم  بيئة وحتام للموظفم األجور رف  إو -2

 . الفااد حةنيلاف يف اد ااا د الا اصم مة األنيور
 القراص العاد  بوالطة اصمؤلاا  األنينية والقضاوية ضد اصمفادي  واصمتور م يف قضا  الفااد . –10
التحدددي  اصماددتمر للتشددريعا  واطددوير إجددراشا  العمدد  الرقددايب واإلداري واحملالدديب لتضدديي  الفرصددة  لددي –11
 اصمفادي  .
 ايل الفااد . العم   لي اقييض ونيراجعة األلبا  الا اؤدي -11
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 ، نيقاربة ليولوجية اقترادية لظاهرة الفااد ، اصمع د العايل للعلوم الايالية ، دنيش , ولخروو   لي .17
1000. 

 ، اإل لم الفالد واإل لم اصمفاد، فير  اليالري -
http://www.kitabat.com/ar/page/18/02/2016 

 و  قضا  نيين أمحد نيرطفي  مراو ، دور الفية بوا يف إنيداد الشبا  اجلانيعي اصمرري ابصمعلونيا   .18
الفااد اإل لنيي والايالي ، اجمللة اصمررية لبحوث اإل لم ، جانيعة القاهرة ، كلية اإل لم ، العدد 

 . 1014، ديام   –التال  واألربعوو ، اكتوبر 
 . 1006نيرف  الطرابيشي،  بد العزيز الايد: وظر   االارا ، القاهرة، دار الن ضة العربية،  .12
لدرالة الاوليولوجية للفااد ، يف: الايد  بد العا ي ولخروو، نيشلل  اجملتم  احمد البدوي:  بيعية ا .20

 .1228اصمرري ، اإلللندرية ، دار اصمعرفة اجلانيعية،
األةلو  نيلتبة : القاهرة ،الطبعة األويل واإل لنيية، االجتما ية الدرالا  يف البح  الوفاوي:نيناه  .21

 . 1282اصمررية، 

 حتليلية ، جملة درالة" العربية األلرة قيض اشلي  يف الرقمي العرر يف إل لما الرفا ي: دور خلي  احمد .21
 .1011األو  والثاين، العدد- 27 اجمللد–دنيش  جانيعة

 ،دار أ لة للنشر واإلوتاج اإل لنيي، القاهرة، لبحوث الليفية يف الدرالا  اإل لنييةا احمد كونياو: .22
1012 . 

، اجمللة اجلناوية القونيية ، اجمللد ايادي والثلثوو ، العدد األو  ، احمد كونياو: قراشا  يف جراوض اخلاصة  .24
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 .1288القاهرة ، اصمركز القونيي للبحوث االجتما ية واجلناوية،،  

حتلي  احملتوم ع  وث اإل لم: ني  التحلي  اللمي إىل التحلي  يف الدرالا  احمد  بد ايميد:  .22
  . 1010 دار  امل اللتب،القاهرة ، ، الطبعة الثاوية ،  الليفية وحتلي  احتوم اصمواق  اإل لنيية

احمد  بد ايميد ، وظر   اإل لم وا اها  التاث  ، الطبعة الثالثة ، )القاهرة ،  امل اللتب ،  .26
1010. 

 .1000   امل اللتب، ،احمد  بد ايميد: وظر   اإل لم وا اها  التاث ، الطبعة الثاوية ، القاهرة  .27
د هللا أبو  لي: الفااد والركوة يف اجملتمعا  النانيية ، اجمللة اجلناوية القونيية ، اجمللد الااب  احمد  ب .83

 .1274 شر ، العدد الثال  ، القاهرة ، اصمركز القونيي للبحوث االجتما ية واجلناوية ، ووفم  ،

 – 1014ة الفااد نيرر، الل نة الفر ية التنايقية صملافحة الفااد ،االلريااي ية الو نية صملافح .22
1018. 

نيعاجلة الرحافة اإلللريووية لقضا  الفااد ع اجملتم  اصمررم و ،  هشام ركدم احمود  لى خ هللا .40
: درالة حتليلية نييداوية ، رلالة دكتورا  ، جانيعة اصمنرورة  اث ها  لى اصمشاركة الايالية للشبا  اجلانيعى

 ، 1012بوم ، قاض اإل لم الري  -كلية الريبية النو ية   -
41. http://library.mans.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx

?fn=PublicDrawThesis&BibID=11757067. 
هي او  بد الرمح  امحد: نيلافحة الفااد اإلداري : االلريااي يا  واإلنيلاويا  ، جملة األني  وايياة  .41

 .1000،  117، أكتوبر، العدد 

نيرباح ، واق  الدرالا  اإل لنيية اصمررية يف جما  الولاو  االللريووية يف العقدي   هشام احمود .42
األخ ي  ني  القرو العشري  : درالة حتليلية ، اجمللة اصمررية لبحوث اإل لم ، جانيعة القاهرة ، كلية 

 .م  1000، اإل لم ، العدد الثاني  ، أغاطة / أكتوبر 
اجلة الدرانيا العربية الا يعرض ا التليفزيوو اصمرري لقضا  الفااد وجدي  لمي  يد  بد الظاهر ، نيع .44

يف اجملتم  و لقت ا طدراا اجلم ور وا اهااه  وها ، رلالة دكتورا  غ  نينشورة ، جانيعة القاهرة ، كلية 
 . م 1002،  اإل لم

األ ما   ند قراش  واو  احمد احمد العشري ، اث  وشر أخبار جراوض اصما  العام  لي صورة رجا  .42
 .  م 1002،  الرحة يف نيرر ، رلالة نياجات  غ  نينشورة ، جانيعة القاهرة ، كلية اإل لم
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