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ABSTRACT 

The research aimed to identify the role of investigative media in monitoring 

corruption issues, promoting a culture of integrity in Iraqi society, and monitoring the 

functions of investigative media that deal with corruption issues. 

The researcher used the descriptive analytical method, the researcher used a survey 

method (questionnaire) for data collection, and the sample was selected in incidental 

way of 70 items, the the most important results were: 

1. The investigative media contributes to the maintenance of the job system, public 

money, and good dealing with citizens and give the awareness.   

2. Investigative media has a realistic character through discussion the issues and the 

events; and follow them continuously, and has the ability of explanation and 

clarification, accuracy and credibility of the issues dealt with.  

3. There are professional, financial, psychological and social pressures related to 

investigative media work. 

4. The most corruption issues that are difficult for the investigative media to 

investigate are misappropriation of public funds. files of the Integrity Commission, 

monopoly and sale of positions, election rigging and manipulation of goods prices. 

5. The most prominent solutions are enactment of new laws relating to the protection 

of investigative journalists and enable them carry out their work, and provide legal 

and institutional protection for the surveyors. 

6. There are high of statistical differences of the respondents according to gender and 

years of service, while variables (age, academic achievement) have a medium and 

low value. 
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 ملخص ال

االستقصددددايي فددددي ع ليددددة رصددددد  دددداال  ال سددددا   اإلعددددال يهدددددب البيددددع فددددي التعددددرب علدددد  الدددددور الدددد   يقددددو  بدددد  

ستقصدددايي الددد   يعفدددي بيددداال  ال سدددا   اإلعدددال  االوتعزيدددز فقافدددة الفزاهدددة فدددي ال ،ت دددش العراقدددي  وال  دددف عددد  و دددايف 

ق بيددداال  ال سدددا   مدددش مياولدددة التعدددرب االستقصدددايي ال تعلددد اإلعدددال مدددش مياولدددة رصدددد اإلم انيدددة لليصدددو  علددد  مصدددا ر 

 االستقصايي. اإلعال عل  أبرز االقترا ا  واليلو  التي تسهل ع ل 

 سنننليل المسنننت )االسنننتثانة( لجمنننع الثياننننات أواسنننتخدم الثاحننن  فدددي البيدددع   المننننال اليصنننفيتدددم االعت دددا  علددد  

   أعضاء نقابة الصي يي  العراقيي .م ر ة م 07 م  ت ونت وهي العرضية العيفة بطريقة العيفة اختيار وقد تم

  عامة ألبرز نتائل الثح  كاالتي: وكانت الخالصة ال

ال يافظددددة فددددي ع ليددددة الفظددددا  الددددو ي ي وال ددددا  العددددا  و سدددد  التعامددددل مددددش  إلدددد االستقصددددايي  اإلعددددال يسددددهم  -1

 ال واطفي  ويوعيهم. 

بالواقعيددددة عدددد  طريددددق مفاق ددددة اال ددددداو والقضددددايا اليقيقيددددة وتتبعهددددا ومواكبتهددددا   االستقصددددايي اإلعددددال يتسددددم  -2

 ويقو  بع لية ال رح والت سير والتوضيح والدقة وال صداقية للقضايا التي يتفاولها. 

 ستقصايي.اإلعالمي االهفاك ضغوط مهفية ومالية ون سية واجت اعية ترتبط بال ،ا   -3

مل دددا  هي دددة  بيدددع فيهدددا هدددي اخدددتالم ال دددا  العدددا  االستقصدددايي ال إلعدددال لن أكثدددر  ددداال  ال سدددا  التدددي يصدددع  إ -4

 سعار البضايش.أالفزاهة  ا ت ار وبيش ال فاص   تزوير االنتخابا  والتالع  في 

يددددي  الدددد ي  يقومددددون بالع ددددل اإلعالمن أبددددرز االقترا ددددا  هددددي ت ددددريش م، وعددددة مدددد  القددددواني  تخددددت  بي ايددددة إ -5

االستقصدددددايي ومدددددفيهم الي ايدددددة ال املدددددة للقيدددددا  ب ه دددددتهم  وتدددددوفير الي ايدددددة القانونيدددددة وال  سسددددداتية للقددددداي ي  

 باالستقصاء. 

هفددداك اختالفدددا  ا صدددايية فدددي اجابدددا  ال سدددت،وبي  مرت عدددة فدددي القي دددة تبعدددا  للفدددو  االجت ددداعي وعدددد  سدددفوا   -6

 ر  التيصيل الدراسي( ذا  قي ة متوسطة ومفخ ضة. الخدمة  بيف ا كان متغير  )الع 
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 الً: مناجية الثح .أو

 مقدمة.

اإلعددددال  فددددي تفددددامي  ور  والصدددديافة بعددددد اإلعددددال اإلستقصددددايي مدددد  التوجهددددا  ال،ديدددددة فددددي عددددالم  اإلعددددال يعتبددددر 

االستقصدددايي مددد  ال عدددالم البدددارزة فدددي ال  دددهد  اإلعدددال  دددداو  وأضدددي  قددداء الضدددوء علددد  مختلدددف القضدددايا واأللإمياولدددة 

سددددرار وقضدددايا كانددددت مخ يددددة ومدددا أ هددددرك مدددد  قصددد  كانددددت فددددي طدددي ال ت ددددان. ويت،دددداوز أاإلعالمدددي ب ددددا رصدددد مدددد  

تغطيدددددة تسدددددبر أيدددددوار القضدددددايا وت  دددددف الخبايدددددا  إلددددد االستقصدددددايية  التغطيدددددة اإلخباريدددددة التقليديدددددة ل  دددددداو   اإلعدددددال 

ق مو  دددة فددي سدددبيل ذلددم وسدددايل عل يددة  وإم اندددا  تقفيددة  وهدددي تتطلدد  ال زيدددد مدد  الوقدددت باالعت ددا  علدد  مصدددا ر ووفدداي

 وال،هد والت ل ة.

ليستطيش أن يع ل ويسبر أيوار القضايا  اإلعال بي ة  ي قراطية  قيقية وفهم وا  لدور  إل والع ل االستقصايي ييتاج 

ية في م ارسة اإلعالم األ وا رافا  في ال ،ت ش. ويعد م  ال ،هولة وي  ف  قايقها للرأ  العا  عل  طريق تصوي  أ  اني

هم أف ع  معامل الخلل والخطأ وضعف اآل اء  مش كون   اء ال ه ة الرقابية التي ت  آويقو  ب الدور التيليلي والت سير  

 .ال ،ت شوا  الرقابة في أا

الع ل االستقصايي يهتم بالبيع ال ع ق في القضايا التي ت فر في ال ،ت ش وت س ال صلية العامة.  فإنوب  ل عا   

اليقيقة التي يسع   إل وعا ة ما ت ون ال  سسة الصي ية التي تهتم بالع ل االستقصايي مس ولة ع  البيع والتقصي للوصو  

 ال اسدون إخ ايها ع  ال، هور.

االستقصايي في تعزيز فقافة الفزاهة في ال ،ت ش العراقي  س  رأ   اإلعال  لتعرب عل   وروهدب البيع ل 

االستقصايي ال تعلق بياال  ال سا   والتعرب عل  الضغوط التي  اإلعال ال بيوفي   وو اي    وكي ية الوصو  ل صا ر 

االستقصايي التي  اإلعال تطور ع ل االستقصايي  مش مياولة التعرب عل أبرز االقترا ا  واليلو  التي  اإلعال تعرقل ع ل 

 .تخ  رصد  اال  ال سا 

 . مشكلة الثح 

ن ييد  موضو  أن يقو  بها بعد أاألمور الهامة التي ي،  عل  البا ع تعد خطوة اكت اب البيع وتيديدها م  

 . [10]البيع
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يريد البا ع تفاول   وليس وال قصو  بتيديد م  لة البيع هو تضييق  دو  موضو  البيع بييع ي ون مقتصر عل  ما 

 . [9]عل  ما يو ي ب  العفوان م  موضوعا  ال يريد البا ع تفاولها

هة ال سا  وتعزيز فقافة الفزا اال  االستقصايي في رصد  اإلعال ن يقو  ب  أالبيع ليتفاو  الدور ال   ي     ويأتي ه ا 

 هار اليقايق ك ا هي إستقصايي هو ك ف ورصد ال خ ي واالساسية للع ل ن الو ي ة اإلأفي ال، هور العراقي  ال سي ا 

اإلستقصايي في  اإلعال ن يلعب  أن طبيعة الدور ال   ي    أفي الواقش هفاك نو  م  الغ وض ب   العا  وال، هور  ل   أللر

  ص المشكلة بطرح االسئلة التالية:ويمكن تلخيه ا ال ،ا  ومدى فاعليت  ون،ا    

ال سا  وتعزيز فقافة الفزاهة لل ،ت ش العراقي  س   اال  االستقصايي في رصد  اإلعال ن ي  ي  أما الدور ال   ي     -1

 رأ  ال بيوفي ؟ 

 اإلستقصايي في تعزيز فقافة الفزاهة في ال ،ت ش العراقي  س  رأ  ال بيوفي ؟ اإلعال ما  ور  -2

 ال سا   س  رأ  ال بيوفي ؟  اال  اإلستقصايي ال   يهتم في  اإلعال ما هي و ايف  -3

 ال سا   س  رأ  ال بيوفي  ؟ ياال  االستقصايي ال تعلق ب اإلعال ما إم انية الوصو  ل صا ر  -4

 ال سا   س  رأ  ال بيوفي  ؟  اال  االستقصايي لرصد  اإلعال ما الضغوط التي تعرقل ع ل  -5

 االستقصايي البيع فيها  س  رأ  ال بيوفي  ؟ لإلعال كثر مظاهر ال سا  التي يصع  أما هي  -6

ال سا   س  رأ   اال  االستقصايي التي تخ  رصد  اإلعال ما هي أبرز االقترا ا  واليلو  التي تطور ع ل  -0

 ال بيوفي ؟  

قي ال سا  وتعزيز فقافة الفزاهة في ال ،ت ش العرا اال  اإلستقصايي في رصد  اإلعال هل اختالفا  ا صايية في  ور  -8

 تبعا  ل تغيرا  البيع الدي ويرافية ) الفو  االجت اعي  الع ــــــــــــــــر  التيصيل الدراسي  سفوا  الخدمة(؟ 

 داف الثح .أه 

ال سا  وتعزيز فقافة الفزاهة لل ،ت ش  اال  االستقصايي في رصد  اإلعال ن ي  ي  أالتعرب عل   الدور ال   ي     -1

 العراقي  س  رأ  ال بيوفي ؟ 

 اإلستقصايي في تعزيز فقافة الفزاهة في ال ،ت ش العراقي  س  رأ  ال بيوفي ؟ اإلعال التعرب عل    ور  -2

 ال سا   س  رأ  ال بيوفي ؟  اال  اإلستقصايي ال   يهتم في  اإلعال ال  ف ع  و ايف  -3

 ال سا   س  رأ  ال بيوفي  ؟ ياال  االستقصايي ال تعلق ب اإلعال و  ل صا ر رصد إم انية الوص -4

 ال سا   س  رأ  ال بيوفي ؟  اال  االستقصايي لرصد  اإلعال التعرب عل  الضغوط التي تعرقل ع ل  -5
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 االستقصايي البيع فيها  س  رأ  ال بيوفي  ؟ لإلعال ال سا  التي يصع   اال  كثر أرصد  -6

ال سا   اال  االستقصايي التي تخ  رصد  اإلعال ب عل أبرز االقترا ا  واليلو  التي تطور ع ل مياولة التعر -0

  س  رأ  ال بيوفي ؟    

ال سا  وتعزيز فقافة الفزاهة في ال ،ت ش  اال  اإلستقصايي في رصد  اإلعال التعرب االختالفا  اال صايية في  ور  -8

 ية ) الفو  االجت اعي  الع ــــــــــــــــر  التيصيل الدراسي  سفوا  الخدمة(؟ العراقي تبعا  ل تغيرا  البيع الدي ويراف

 الثح . أهمية 

  تف ي أجلالرييسية الرقابية ال، اهيرية م   األ وا ال عالة التي ت فر في ال ،ت ش باعتبارك م   األ وا  د أاإلعال  يعد 

البيع والتفقي  في ال ،ا  ال   يتفاول   ويتض   طرق  قيقة  إل اإلستقصايي ييتاج  اإلعال ن أخطط البفاء والتف ية  ال سي ا 

ورصيفة م  البيع العل ي  تعت د عل  م، وعة م  ال روض وع لية اختبار مدى صية تلم ال روض و قايقها  وم  فم 

 وضش اساسيا  معت دة مثل   ظ البيانا  وتس،يلها وال يافظة عليها.

 اإلعال اإلستقصايي هو األسام ال   بدأ  م سسا   اإلعال ت    في كسف ورصد  اال  ال سا   والبيع  أه يةان 

كبرى في ع لية الرصد وال  ف ع   أه يةاإلستقصايي  لإلعال والصيافة تعت دك وال صدر ال   تثق ب  في الع ل الصي ي. و

 موضوعا  ال سا  والع ل ب،دية للقضاء عليها.

 ومنال الثح  نيع. 

  راسة أو معيفة  قضية أو م، وعة معيفة  خصاي  تيليل وت سير يستهدب ال   الوص ي التيليل ال فهج اعت د البيع

 ه ك ع لية تصفيف إل  باإلضافة عف .  كافية بيانا  عل  لليصو  األ داو أو الفام م  م، وعة أو ما   اهرة  قايق

وه ا ال فهج هو  .الدراسة موضش ب أن الظاهرة أ  ا  بإصدار لفا تس حمفها نتايح  الستخالص البيانا  والع ل عل  تيليلها

 . [8]االستقصايي في ك ف ورصد  اال  ال سا  وتعزيز فقافة الفزاهة في ال ،ت ش العراقي اإلعال  ور  ال فاس  لقيام

 .أداة جمع الثيانات واختثار صدقاا 

ال ستخدمة في ج ش البيانا   األ وا تم اعت ا  ا اة االستبيان في البيع  كأ اة رييسية للدراسة  والتي تعد م  أكثر 

   يع تم تص يم تلم  [7]اراء االفرا  أوتصورا   أووخاصة في العلو  االجت اعية والتي تتطل  اليصو  عل  معلوما  

 .  يع    ت االستبانة ع  طريق م، وعة م  االسات ة ال ختصي .االست ارة  ت  يتم مل ها م  قبل ال ست،وبي 
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( الاستخراج الفتايج باعتبارك م  ال قاييس االكثر استخداما  لسهولة فه   Likertوتم استخدا  مقيام لي ير  الخ اسي )

ل تغيرا  عل  الفيو وتوازن  رجات    يع ي ير أفرا  العيفة الخاضعون لالختبار ع  مدى موافقتهم عل  كل عبارة م  ا

 التالي: 

 معارض بشدة معارض محايد ميافق ميافق بشدة 

 ( درجات5) ( درجات0) ( درجات3) ( درجات4) ( درجات1)

 

 .االساليب اإلحصائية للثيانات 

 -االسالي  إل صايية التالية: إل تم استخدا  

 الفس  ال  وية والت رارا . -1

 ال توسطا  اليسابية. -2

 ال عيارية.االنيرافا   -3

 معامل ارتباط بيرسون. -4

  حدود الثح. 

  - :ت ثلت  دو  البيع باآلتي

 اليدو  ال  انية : 

 تم تطبيق ه ك الدراسة عل  نقابة الصي يي  العراقيي .

 اليدو  الزمانية:  

 .1/3/2727تاريخ  إل  2727/ 15/1تم تف ي  ه ك الدراسة م  تاريخ 

 اليدو  الب رية:  

( است ارة استبيان ال ترونية ع  طريق البريد االل تروني ومواقش التواصل االجت اعي عل  اعضاء 07يش  )لقد قا  البا ع بتوز

ييسة في ه ا البيع.  نقابة الصي يي  العراقيي  باعتبارهم ال  ة ال ستهدفة الرَّ
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  .  مجتمع وعينة الثح 

لقد ت ثل م،ت ش البيع ال ستهدب بأعضاء نقابة الصي يي  العراقيي     يع تم توزيش است ارا  االستبيان عل  

( است ارة استبيان ال ترونية عل  ال بيوفي  وكان 07العرضية  اذ قا  البا ع بإرسا  ) أوال بيوفي  ع  طريق العيفة ال تا ة 

   ية أليراض التيليل  واه ل الباقي لعد  االست،ابة م  قبلهم. ( م ر ة صال66) عد  ال ست،يبي  لالست ارة 

 يبي  خصاي  عيفة البيع الدي ويرافية. :(1جدو )

 الفسبة العد  ال تغير  

 الفو  االجت اعي  1
 %80.88  58 ذكر      

 %12.12 8          أنث 

 الع ــــــــــــــــــر  2

 %31.82 21     35اقل م  

 %37.88 25    57 إل  35 م 

 %30.30 20   فأكثر 57

 التيصيل الدراسي 3

 %16.67 11  اعدا ية 

 %45.45 30   ب الوريوم

 %21.21 14   ماجستير

 %16.67 11    كتوراك

 الخدمةسفوا   4

 %16.67 11  سفوا      17اقل م  

 %65.15 43 سفة 25 إل  17 م 

 %18.18 12    سفة 47 إل  25 م 

 %0.00   0   فأكثـــــر سفة 47 م 

  

 ثانيا: الدراسات السابقة.

  بعفوان " الصيافة اإلستقصايية في العراق    راسة ميدانية عل  صيف ال دى  2713 راسة فرام الياسي

الصيافة اإلستقصايية والتي تفبش م  كونها صيافة  أه يةوالصباح وال ستقبل. هدفت الدراسة في التعرب عل  

: ان الصي يون م  اصياب التيصيل الدراسي لديهم إل تغيير وصيافة سبق صي ي. وخلصت نتايج الدراسة 

بصيافة  خاصة صي ية ام تفية في عرض ال وضوعا  الخاصة باالستقصاء  وضرورة ت ثيف  ورا 

 االستقصاء.

   وال الي في العراق" كان  اإل ار في ك ف ال سا   اإلعال عفوان " ور وسايل   ب2713 راسة إس اعيل  سي

( في إشاعة قيم الفزاهة ومدى   ال قروءة اإلعال  ) ال ريية  ال س وعةالهدب م  البيع  التعرب عل   ور وسايل 

لتي تواج  وسايل التعرب عل  أهم ال  اكل وال عوقا  اووال الي   اإل ار تها في مواجهة  اهرة ال سا  يك ا

لفهوضها بدورها في م،ا  تثقيف ال، هور وتوعيت   والوقو ب عل   ،م ال عال،ة ونوعها التي ت ارسها  اإلعال 
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وال الي التي ك  تها  اإل ار مش التعرب عل  بعض  اال  ال سا    وال الي اإل ار ل  افية ال سا   اإلعال وسايل 

استراتي،ية شاملة ومت املة تقلل م  فرص  إل تيتاج  اإل ار . و هر  أبرز الفتايج: م افية ال سا  اإلعال وسايل 

ييسيا لبروز أنوا  ال سا  األخرى  سياسية   السياسي ال   يعد  هورك سببا رال سا  بأنواع  ال ختل ة وال سي ا ال سا

آفارا تطا  ج يش أفرا  ال ،ت ش فهو يهد  البلد  ار اإل ن لل سا  إا ية وفالثة اجت اعية وفقافية  ووأخرى اقتص

 بال وارو ويبد  الثروا  العل ية والطبيعية ويصا ر ال ستقبل.

  إل العراق ان وذجا ". هدب البيع  -في م افية ال سا  اإلعال بعفوان"  ور وسايل  2713 راسة ال  ر  ورشيد 

بقضايا  اإلعال   العا   والوقوب عل  اهت ا  وسايل أالر اإلعالمية لقضايا ال سا  وعرضها عل توصيف ال عال،ة 

ية الالزمة في اإلعالمعدا  الخطة إسبابها  وأهم أنوا  ال ساتد في العراق وأ سا  واليد مفها  مش التعرب عل  ال

تيتــاج برز الفتايج: م افيــة ال ســا  أاسبة ل عال،تها. وكانت ك ف وت خي  ال سا  ومسببات  ووضش اليلو  ال ف

 ور مهـم فـي اليـد  لإلعال االســتراتي،ية شــاملة ومت املــة ت لــل مــ  فــرص ال ســا  بأنواعــها ال ختل ة  و إل 

يرم روح الوطفية وال عور بال س ولية ات،اك و ة الـرأ  العـا  بقـيم الفزاهـةمـ   ـاهرة ال سـا  مـ  خـال  توعيـ

ة ال سـا  إال بوجـو  إعـال  ـة م سسـا  الدولـة وك ف مواط  ال سا   والي  ـ  م افيـمراقب إل ال ا  العا  إضافة 

  تت تـش وسـايل  بيريـة التعبيـر م ـا ي  فهـا ال  اركة ب عالية في ع لية ال ياسبة وال سايلة ون ر ال  افية  ـر

 وك ف ب ر ال سا .

  في العراق في ضوء نظرية األطر الخبرية"  اإل ار  سا  بعفوان"معال،ة قضايا ال 2712 راسة هايس عبد الغ قور

د أطـر معال،ـة قضايـا التعرب عل   ،م االهت ا  بقضايا ال سا  في الصيف العراقية ورصـ إل هدب البيع 

طر اح  الزمـان  التأخـي(  سـواء األالصب) العراقـي فـي الصيافـة العراقيـة ال ت ثلـة بصيـف ال سـا  اإل ار 

جــ  الت ابة  أو وتيديد خالقي  واليلـو اخليـة والخارجيـة  والتقويـم األالد سبابواأل طر ال رعيـة أو األالرييسيـة 

ومعرفـة   العراقــي فــي صيــف الدراســة اإل ار ة الصي يــة لقضايــا ال ســا  واالختالب فــي معالــم ال عال،ــ

سـتخدمتها الصيـف اسـارا  البرهفـة واالقفا  التـي ي سـا   هـ ك القضايـا  ومنوعيـة ال عال،ـا  الصي يـة التـ

 العراقـي. ـة فـي إبـراز قضايـا ال سـا  اإل ار العراقي

 بعفوان " ور الصيافة في تدعيم تف ي  آليا  االستراتي،ية الوطفية ل  افية ال سا 2711 راسة بتو  عبد العزيز  -

التعرب عل  االستراتي،ية الوطفية ل  افية  إل رل ان العراقي ان وذجا" . هدفت الدراسة  راسة تيليلية ل،ريدة الب

م شرا  م   ور الصيافة العراقية في تدعيم تف ي  آلية االستراتي،ية الوطفية  إل ال سا  وال ياولة في التوصل 

فة ع   ور الصيافة العراقية في م شرا  عل ية جديدة وم يدة وها  إل ل  افية ال سا   وال ساعدة في التواصل 
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ج لة م  الفتايج م  أه ها: ال تيدو  إل تدعيم تف ي  آليا  االستراتي،ية الوطفية ل  افية ال سا . وخلصت الدراسة 

الصيافة م  التغيير والتيويل بقدر ما تيدو م  تدعيم وميافظة عل  اآلراء ال وجو ة م  خال  ت عيل الصيافة 

قيم ال ،ت ش ومعاني  وفقافت  القاي ة عل  العفاصر األيدلوجية والديفية السايدة في ال ،ت ش. وأن  م  القي ية وال تعلقة ب

استراتي،ية تركز فيها عل    ال  م افية ال سا  وشي  ه ك  يال سا  إذا استطاعت الصيافة تبف ال     م افية

 ال  رة باعتبارها ف رة مركزية وا دة.

 الدراسات السابقة واختالف الدراسة الحالية عناا .مدى االستفادة من 

بال وضوعا  ال تعلقة الدراسا  السابقة فقد است ا  البا ع مفها في توضيح ال صطليا  وال  اهيم  إل عفد الرجو  

جراءا  إمش نها مت ابه  ختيار عد  مفها ألاالبيع  وقد تم ستقصايية بصورة عامة واإلفا ة مفها في ربط هي لية بالصيافة اال

 البيع اليالية في قسم م  جوانب  ومياورك.

  في 2711  و راسة بتو  عبد العزيز2713  و راسة ال  ر  ورشيد 2713 يع ات قت الدراسة مش إس اعيل  سي  

 الصيافة االستقصايية في ال ،ت ش. أه يةخرى بتفاو  الدراسا  األ تلياال  ال سا  بيف ا اكت  اإلعال تفاو  وسايل 

ن الدراسا  السابقة لم تغطي موضو  أإل   باإلضافةاختل ت الدراسة ع  الدراسا  السابقة م   يع فترتها الزمفية  و

سة ت قت الدرااألخرى أنوا  ال سا  ب  ل م صل  و ور الصيافة االستقصايية في رصد  اال  ال سا   ولم تتفاو  الدراسا  ا

 فة لقضايا و اال  ال سا .والصيا اإلعال يل  الدراسا  في تفاو  أمش 

 ثالثا: النظرية المستخدمة في الثح .

 نظرية المسؤولية االجتماعية.         

 مفايم المسؤولية االجتماعية.

وضبطها عبر ج لة م  الضوابط والقيم بطريقة  اإلعال جاء  نظرية ال س ولية االجت اعية لتيديد مس وليا  الصيافة و

وفي تطور ال ،ت ش وتف يت  في  ل قي   ومعتقدات  عل  اعتبار أن  اإلعال م  شأنها أن تساعد في خدمة ج اهير وسايل 

 . [2]يي  واج  مراعاتهااإلعالممصلية ال ،ت ش هي أو  وأهم ال صالح التي يقش عل  
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 -:اإلعالموتعني المسؤولية االجتماعية في 

مددا  ال ،ت ددش فددي مختلددف ال ،دداال  السياسددية واالقتصددا ية واالجت اعيددة أاإلعددال  بتأ يتهددا ن يلتددز  أال هددا  التددي ي،دد  

لإلعدال   ريدة ن يتدوافر أ  ال ستويي  ال يلي والدولي شدرط ضا  التاريخية واليضارية علون تع س األأوالتي ي،   والثقافية 

 . [12]العقل وال فطق والقانون والرأ  العا  وال صلية العامةما  أ قيقية ت،علها مس ولة 

 : اإلعال م  ركايز ال س ولية االجت اعية في  فإنوبه ا 

 االهت ا  بال صلية العامة واالهت ا  بياجا  ال ،ت ش والع ل عل  سعا ت . -

 بالدقة والعد  وسدا  الرأ  .  اإلعال ن يتصف أ -

 .  ن تراعي الفوا ي األخالقيةأ -

 ن تقد  ال  يد والفافش مش الت ويق . أ -

 ال ورية في الف ر.  أومراعاة اآلنية  -

كانددت أاإلعددال  ال، اهيريددة بصدد ة عامددة سددواء   مسدد ولية وسددايل  عددالظريددة ال سدد ولية االجت اعيددة فددي اإلويقصددد بف

 : [16]ال، اهيرية في ضوء ه ك الفظرية في  اإلعال   مريية وتت ثل و ي ة وسايل أ  مس وعة أصيافة م توبة 

 فرا  . عامة لل ،ت ش وال صالح الخاصة ل مفاق ة القضايا العامة التي ت س ال صلية ال -1

سداءة فدي ومفاق دتها وانتقدا  أيدة مظداهر لإل خدمة الفظا  االقتصا   للبال  وتوعيدة ال، داهير بهددب تيقيدق تف يدة ال ،ت دش -2

 استخدا  ال وار . 

  اء أ  ن اط في ال ،ت ش. آأوج  القصور في نقد  -3

   اية اليرية ال ر ية وتثقيف ال، اهير.  -4

طدار مد  إاإلعالمدي فدي والقانونيدة التدي تي دم م ارسدة الع دل  اآل اء ب ، لها  العا  الضدوابط األخالقيدةوت  ل معايير 

 هم ه ك الضدوابط القانونيدة واألخالقيدةأت،اك ال ،ت ش  ون يقو  بواجب  أاإلعال  عل   ال س ولية االجت اعية واألخالقية التي تيتم

 ن سها :  اإلعال بالفسبة لوسايل 

ماندة سدعيا  وراء تقدديم طدار مد  الصددق واألإاإلعالمية في ية ومعال،تها األخبارتغطيتها  اإلعال ضرورة تقديم وسايل  -1

 . [5]اليقيقة ك ا هي

ن تقدتيم  يداة أاإلعدال    فال يفبغي لوسايل وا ترا   ياتهم الخاصةفرا  اإلعال  لخصوصية األضرورة ا ترا  وسايل  -2

 . [13]ن تربم  ياتهم وتّ هر بهم أما  الرأ  العا  أاألفرا  الخاصة  والتي م  شأنها 
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الضدرر بدالقيم الديفيدة لف در أو يُليدق خالقياتد  في دا يتصدل بف در كدل مدا يخدالف ذلدم أعد  الخدروج عد  قديم ال ،ت دش و -3

  اب العامة. أو ما هو خارج عل  اآل ضامي  ال،فسية ال وا  وال

 االتها  بالباطل والق ب والس .  أواالمتفا  ع  الت هير  -4

 م، وعة معيفة في ال ،ت ش .  أوعد  التيريض عل  أ  ع ل يير قانوني ضد شخ   -5

شدخاص علد  مياك دة األ عل  القضاة  فال ي،دوز ت  ل ضغطا   أوم  شأنها التأفير في سير العدالة  أمورعد  ن ر أ   -6

 ص يا  ال،رايد قبل صدور   م القاضي . 

 بالف ر .  اإلعال ن ر قرارا  ال ياكم في القضايا التي تفاولتها وسايل  -0

 . [13]عالنية بي  ال ا ة التيريرية وال ا ة اإلال صل  -8

 . [4]ربعة م،اال  رييسة ك ا يأتيأما بالفسبة للصي ي: ي    تيديدها في أ

 فرا  . قوق ال ،ت ش وس عة األما يتصل بي -9

 مايتصل بيقوق الزمالء في ال هفة الصي ية ذاتها . -17

 ما يتصل بالسلوك ال خصي ل ل صي ي عل   دة .  -11

 ما يتصل بقضية السال  في العالم كل  بوج  عا  .  -12

م ان تو ي ها في الدراسا  البيثية لغرض اليصو  عل  نتايج  د الفظريا  الفظريا  التي باإلأوتعد ال س ولية االجت اعية 

 سا  في ال ،ت ش ال اال  االستقصايي في ك ف ورصد  اإلعال بيثية م ت لة  وقد تم تو يف ه ك الفظرية للتعرب عل   ور 

ن تقو  وسايل أ ،ت ش وب  ل مفطقي يتفاس  مش ال ن تع لأاإلعال  ال بد وسايل  أه ية إل ن الفظرية ت ير أالعراقي  خاصة و

 إل  باإلضافة اة للبفاء وليس للهد   آة ألنها بااللتزاما  التي تقش عل  عاتقها في نقل ال علوما  ب هفية وموضوعي اإلعال 

 االبتعا  ع  ال وض  االجت اعية وااللتزا  بالو ايف ال هفية التي تي م ع لها .

 رابعاً: اإلطار النظري للثح .

  االستقصائي: اإلعالممفايم 

  ومياولة أو اقتصا يةسياسية  أو راك الظواهر ال ،ت عية ال ختل ة  اجت اعية إن : أاإلعال  اإلستقصايي بويقصد ب

ال،فايية  لغرض وضوح  قيقتها  أوالتيقيقا  اليسابية  أو راسة البيانا  ال توفرة  أوع قها ع  طريق االستبيان  إل الوصو  

 . [3]ي،افيها أوالقرار  أيا  كانت ه ك اليقيقة  وأيا  كان م  يوافقها  أما  الرأ  العا  وصفا 
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 االستقصائي. اإلعالمووظائف  أهمية 

 ورك والو ايف التي ي  يها في ال ،ت ش عل  طريق تدعيم ال  افية ومياربة  أه يةاإلستقصايي م   اإلعال م انة  أه يةت    

تيقيق  أجل اة رقابية وكيافز لل،ها  القضايية للتيقيق وال تابعة  م  آرابعة فاعلة كعيل الصيافة كسلطة ومواجهة ال سا   وت 

 . [17]هدب سامي يت ثل بتغيير إي،ابي ليياة ال ر  وال ،ت ش

   : [14]م  خال  االستقصايي م  الو ي ة التي ت  يها اإلعال  أه يةوتفبش 

 ليا  ال  سسا  الي ومية.آ اء وآة مها  واإلعال  ل راقبكون  جزء ال يت،زأ م  ع ل الرقابة في  .1

 .نساناالنتهاكا  التي تيصل في  قوق اإلنظ ة والي وما  ورشي ا  لل،رايم وفضح فسا  األأ اإلعال  االستقصايييعد  .2

 .وال ا  العا  والخروقا  القانونية   واالستقصاء في جرايم ال سا  اإل ار يقو  ب تح باب التيقيقا .3

 .م اطلة أوال ه ة للوصو  لليقيقة وك ف الخروقا  واالنتهاكا   ون زيف  األ وا  د أاإلعال  االستقصايي يعد  .4

يساهم في تثبيت الدي وقراطية ع  طريق رفش مستوى وعي ال واطفي  واطالعهم عل  مختلف القضايا ال ه ة واليقايق  .5

 ستور واالنتخابا .وت كيرهم بأنهم ي ل ون سلطة مياسبة الي ومة عبر آليا  الد

 .الع ل عل  ن ر القضايا وال وضوعا  ال علوما  التي تي ز الرأ  العا  وتدفش السلطة لإلصالح والتغيير .6

  االستقصائي في رصد حاالت الفساد.  اإلعالمدور 

االستقصايي والتفقي  ع  م،ريا  تهم ال ،ت ش ومصليت   اإلعال و ي ال   يت يز بالبيعاإلعالموهو ن ط م  الع ل 

تروي،  بال  ل ال   يستفد عل   أوج  التصا   مش متضرر نتي،ة ن رك أو أوال  سسة  أوالعليا  بصرب الفظر ع  ال  و  

وليس ب  ل السلوك واقعة فعلية )  صلت ب  ل واقعي (  أواليدو  أون الظاهرة إوأسانيد قابلة للف ر والعرض  و وفايق

سياسة فورية  أوتصييح مسار  إل ن  الة الرصد وال  ف تقو  إأو سياسية  وافتراضي  وال يهدب وجهة  عايية مالية 

 واستراتي،يت  تف ش ال ،ت ش.

أو س ا  ن ن،د جسورا أن  ي  ففا أاإلعالمي االستقصايي إال وبالريم م  صعوبة إي،ا  بي ة سياسية وف رية وا ترافية للع ل 

ن  أالقوة والوضوح واالتسا  والت رار  وم  تلم العوامل نرى ن كان في تباي  إأو مساعدا  لوجو ك ون تدخل كعفاصر أ    ي

  : [6]تييت  ل ويتسم باآل

 . يستلز  مفاخ سياسي  ي قراطي و رية  ستورية م  ولة .1
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االستقصايي ال يف و تيت مظلة  اإلعال اليزبية ) الدعاية (   ف أوتيرر وت هم ال  سسا  م  الخدما  ال  رية  .2

 .. ال عارك االنتخابية وماشاكلها أوتص ية اليسابا  

 . تدريبية ل ثل ه ك انوا  م  ال علوما  أوترويض الرأ  العا   .3

  د كبير ويز هر طر يا في  ق اكتساب ال علوما . إل ي اإلستقصايي اإلعالميرتبط الع ل  .4

 .الظاهرة قيد ال  ف أو  القضية يتطل  بعدا زمفيا يير مفتظم بيس .5

 . ي االستقصايياإلعالم ستوى الال وعل  أويتطل  قاعدة بيانا  وأجفدة عل ية للع ل ب  عل  مستوى ال  سسة  .6

 . سياسية فعالة وت تلم وعي أواجت اعية  أويتطل  إجراءا  قضايية  .0

 .ي،ابية م  الي ومة ومركز القرارإمتابعة  .8

 . خبرة طويلة في م،ا  التخل  م  إش اال  القضاءا ترافية بالغة ال ستوى و .9

 االعت ا  عل  الصو  االجت اعي والسياسي وال  ون العامة في بلورة القضية قيد ال تابة والتيرير. .17

 . ذا  طابش فر   أو  صي ية ي    أن ت ون بإشراب قيا ة م  م، وعة .11

  فآفاقها ون رياتها التقليدية لإلعالميي  وللرأ  العا يتسش ويف و ويتأصل في  ل  رية الوصو  لل علوما  وإتا تها  .12

 ل ترونية (.أو ال ضايية ) اإل

 االستقصائي في العراق. اإلعالم 

ع ا  وص قاتهم  ال يالقي ح الساسة ورجا  األوال الي وفضاي العراق  يقش تيت وطأة ال سا  اإل ار  في بلد مثل

إل  اإلستقصايي م  لة كبيرة في ميدان اختيار مواضيع   ل   م  لت  ت    في كي ية الوصو   اإلعال ال تخص  في م،ا  

 ليها كي ية ن رها وسط مافيا  ال تتر   في تهديد الصيافي وتعريض  يات  للخطر.إال علومة وفي  ا  وصل 

برز ال ياوال  أفي ال هم  وم  عم ه ا ال   الصيا ة ال كر ل   مياوال  جر  وت،ر  لدآنم  الصعوبا   وعل  الريم

اإلستقصايي في البال   تأسست  لإلعال وهي أو  شب ة  2711تأسيس ع  شب ة الصيافة االستقصايية العراقية "نيريج" عا  

يي  اإلستقصاييي   وع لت مف  تأسيسها عل  توفير الدعم التيرير  وال الي واالست ار  اإلعالمب،هو  م، وعة م  

البيع ع  اليقايق ال وفقة وال دعومة بال صا ر ال تعد ة  إل صاييي  العراقيي   إلن،از تيقيقا  مع قة تستفد للصي يي  االستق

 وفيقة الصلة بال وضو  قيد ال  ف.

ية اإلستقصايية  بتيسي  مهارا  االستقصاييي  العراقيي  والع ل عل  اإلعالموتقو  "نيريج" فضال  ع  إن،از التيقيقا  

تقصي في الصيافة العراقية  وتع ل عل  مساعدة الصي يي  االستقصاييي  في العراق عل  اختيار تيقيقا  مع قة  ن ر فقافة ال
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ن،از موضوعا  التيقيقيا  اإلستقصايية م  خال  ال راقبة ال باشرة عل  التيقيق أوال إأخ  عل  عاتقها متابعة كل مرا ل وت

تيريرك ب  ل نهايي ون رك في وسايل  إل مراجعت  ل را  متعد ة وصوال بأو   وال ساعدة عل  است  ا  هي ل التيقيق و

 العراقية والعربية وترج ت  للف ر باللغتي  ال ر ية واالن ليزية. اإلعال 

وتع ل نيريج في ه ا السياق  عل  مساعدة الصي يي  االستقصاييي  في العراق عل  اختيار تيقيقا  مع قة تتفاو  

واالنتهاكا  ال ،ت عية ت،اك ال رأة والط ل وال رايح الضعي ة في م،ت ش ي هد تيوال كبيرا مثل  واإل ار ال سا  ال الي  اال  

ال الية م  ترج ة يي  اإلستقصاييي  وت ويل كل ة التيقيقا  اإلعالمالعراق  والع ل عل  است  ا  ال رضيا  الخاصة بتيقيقا  

ن،از تيقيق استقصايي إ  وكافة الع ليا  التي يستلزمها وطباعة واتصاال امة وفيوصا  مختبرية واست ارا إقوفايق وتفقل و

 .مع ق

كثر م  الصعوبا  التي يواجها أقران  مش بقية األش ا  الصيافية  فعلي  اإلل ا  أستقصايي تيديا  ويواج  الصيافي اال

ال ع و   اإلعال نظ ة اليريا  وأكد م  صيتها وطريقة تيليلها وفق ال علوما  الرس ية وطريقة التأ   واكتساببفظا   صو

يها  وال خاطر التي تتعرض لها  يات  إلأو م سست  التي يفت ي بها  وإ راك ال   ال  القانونية التي قد يتعرض لها الصيافي 

 م سسا . أوشخاصا  أالوفايق وال علوما  سواء كانوا  مصدر أو

 أوسياسيي   أورض الصيافي االستقصايي للتهديد عفد إجراء تيقيقا  ت س جها    ومية وم  العوايق األخرى  تع

 سهم وفقا للعامر   وأيضا  هفاك م اكل لها عالقة بقلة أنالصي يي  اس اء مستعارة لي اية جها  أمفية  ل لم يستخد  بعض 

قة بيفها تفافسية اكثر مفها تعاونية وأخيرا قلة الصي يي  ستقصايية  فالعالية التي تهتم بالصيافة االالتفسيق بي  ال  سسا  ال يل

ي اإلعالمستقصايي مضيعة للوقت وي ضلون الع ل في ال ،ا  يرون يعتبرون الع ل في ال ،ا  االال هت ي  باالستقصاء فال ث

 . [18]اليومي السهل عل  االنتظار شهورا لرصد وك ف قضية ما

 ي اإلستقصائي في العراق يمكن تحديدها كما يلياإلعالمهم التحديات التي تعترض العمل أ: 

التيقيقا   فإنية العراقية  وم  فم اإلعالميل  ال  سسا  أط باليركة ال الية ال سيطرة عل  ذ ترتبإ: الرقابة السياسية  الً أو

كثر م  اهت امها باستهداب أ بلد  ال تهتم برصد وك ف اليقايقالتي يس ح بها يالبا لها طابش الصرا  السياسي ال،ار  في ال

سياسية  أو زبية  أوخر هفاك رقابة   ومية آرب للبروبغفدا. م  جان  أقارضة لها  فتفتج تيقيقا  عرجاء جها  سياسية مع

 .الغير  زبية عبر الضغوطا  ب ختلف وسايلها أوية الت،ارية اإلعالمبطريقة يير مباشرة عل  ال  سسا  وال فظ ا  
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 ً ي الصي ي في العراق  فريم وجو  قانون  قوق الصي يي  والقواني  األخرى  ووجو  اإلعالم: القواني  التي تفظم الع ل ثانيا

 . زاب ال تف  ةهواء السياسية  واألن القانون ب  ل عا  خاضش ل أال إاإلعال   ن   ستور  صريح بيرية ع ل وسايل 

 ً ا ن،دك يت اخر بوقوف  مش طرب بة م  الصي يي  ال يعرب و ي ت  األساسية  له : ال هارا  لدى الصي ي ن س   فهفاك نسثالثا

خالقيا  فت،دك يقو  ب، ش الوفايق وال علوما  وي دسها لدي  قيا  ال هفة ل،هل  بوجو  تلم األخالأأو قيام  بخرق خر  آضد 

 .ليهد  ال خصيا  معفية بقضية ما

 ً تيقيق  أجلشهر م  أأو ستة شهر أال تدعم صي يا يع ل ل دة فالفة  العراقيةية اإلعالم: ضعف الت ويل  فال  سسا  رابعا

  وال اهتم بالتفقي  البطيء ع  ال علوما   ه ا األخبارعد  م   أكبر  لي أجلخبار   ستقصايي وا د  هفاك هوم بال م اإلا

 . [19]العراقية األخبارهو ال فطق السايد في يرب 

   .الفساد ومفايمه 

ال سا  م  الظواهر القدي ة التي لها ج ور تاريخية وهي ال تقتصر عل  شع  معي   وتختلف م   ولة لدولة يعتبر 

ية. ويعتبر ال سا  م  نام أون كانت متقدمة إ  في ج يش ال ،ت عا   بغض الفظر أخرى م   يع الطبيعة والبي ة  فهي انت ر

مفها  أمورار الدو   وله ك الظاهرة أنواعا  ومظاهر كثيرة تظهر بسب  تي انت ر  بسرعة كبيرة م ا ساعد عل  انهيالظواهر ال

 ة وال الية واالجت اعية والسياسية واالقتصا ية.اإل اري

ن تي م أنظ ة التي ي،  أو ضعف األالصييية ويياب  ن : ع لية الخروج ع  القواعد األخالقيةأوال سا  يعرب ب

خطير جدا  يمرض اجت اع ذلم  و [1]بالتالي م ارسة كل ما يتعارض مش ه ك  ومخال ة ال روط ال وضوعة للع ل والسلوك

م  ال ،ت ش واستقرارك أإل  زعزعة م ا ي    ب  ل  ت ي   وج يش م سسات  العامة والخاصة مفهارإذ انت ر في أ  م،ت ش 

وال، اعا   وهو  زعزعة أم  واستقرار أ  بلد في العالم  وهو التلف والخلل واالضطراب  وال   يليق الضرر باألفرا  إل 

 . [15]نسان و دكناشئ ع  سلوك اإل

  . [11]نياع الفسادأ

وال الي  اإل ار   ا  ال الية التي تفظم سير الع ل ال سٌا  ال الي: هو كافة االنيرافا  ال الية ومخال ة القواعد واأل .1

  .للدولة
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تصدر م  ال و ف إففاء تأ يت  ل ها  و ي ت  ض    أوة اإل اري: هو االنيرافا  الو ي ية والتفظي ية واإل ار ال سٌا   .2

 .والفظم والضوابط ومفظومة القيم الفاف ة   ا مفظومة األ

 التي تخ  سلوك ال ر  ال خصي وتصرفات . ويقصد ب  االنيرافا  السلوكية واألخالقية ال سٌا  األخالقي: .3

يرض  أوستخدا  القوة التعس ية لغرض تيقيق هدب ارا ب للقوة التعس ية  ويعفي ن ال سا  هو ال إال سٌا  السٌياسي:  .4

 الهدب ال   عل  أساس  تم م  ه ك القوة. أويختلف ع  الغرض 

 [6]سثال نمي الفساد في العراقأ . 

 ال  افية. إل افتقارها أنظ ة القواني  الغامضة و .1

 متثا  الضريبي.تساعد عل  اال قواني  الضريبية ال عقدة التي ال .2

 .  ارة السياسية الواضية وعالقا  رجا  السياسة ب ،ت ش اإلع ا ضعف اإل .3

 .الترهل ويياب التدقيق ال ستقل .4

 . ال قر وال،هل .5

 فسا  الي م القايم عل  عد  التوازن وال صل بي  السلطا  .6

 الوعي ال ،ت عي.يياب  .0

 وال عرفة. اإلعال ضعف وسايل  .8

 . يياب شبة ال امل أل   ور لل ،ت ش ال دني .9

  [21]هميتاا االستراتيجية في العراق  من خاللأاإلعالمية بمضار الفساد وتكتسب التيعية : 

بالتخلي ع  السلوك قفا  ال و  ي  العاملي  في م سسا  الدولة  وال واطفي  إاإلعال  عل  تتركز جهو  أجهزة  .1

ه ا  إل ط  العليا واالنت اء مصلية الو ل  عل ووالتصرفا  ال رتبطة بظاهرة ال سا   مستفدة في تأفيرها بالدرجة األ

 الوط .

عد  اكتراو  : هو جهد شاق وصع  بسب  العقبا  التي يواجهها وفي مقدمتها اإلعال إن ال،هد اإلقفاعي ألجهزة  .2

ا  الفظريا  بالوقايش م  م  خال  بعض ال رجعيا  الي ومية إذ يصطد  ه ا ال،هد باصطد  ال، هور ال ستهدب

 كل ال ا  العا .أإل  اإلقفاعي بتصرفا  كبار ال و  ي  ال دنيي  واألمفيي  الها فة 

 ان م  قبل ال  سدي .ياإلعال  وي ون معت دا  في يال  األ جهزة أ  التفسيق بي  ال راجش الرس ية وعد .3

 .اإلعال عد  التفسيق بي  أجهزة  .4

 .اإلعال سوء اختبار نوعية وسايل  .5
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 الميدانية. الدراسة خامساً: نتائل

   ال بيوفي .  أ سٌا  في ال ،ت ُش العراقي  س  راالستقصايي في رصد   اال  ال اإلعال ن ي  ي  أالدور ال   ي     .1

 

  أال سا  في ال ،ت ش العراقي  س  راالستقصايي في رصد   اال   اإلعال ن ي  ي  أيوضح الدور ال   ي     :(2)جدو 

 ال بيوفي 

 ال قرة
ال توسط 

 اليسابي

االنيراب 

 ال عيار 
 الترتي 

 االنيراب اليسابي ال توسط ال قرة

 ال عيار  

 الترتي 

االستقصائي  اإلعالماعتقد ان 

حاالت الفساد  رصديساعد في 

 .بشكل واضح وكما هي

3.82 .92  1 

 يسبب االستقصائي اإلعالم ان اعتقد

رصد  عند العراقي الشارع في ارباكا

 .الفسادحاالت  وكشف

2.86 .80 17  

االستقصائي يتناول كافة  اإلعالم

القضايا والتحقيقات الخاصة 

  .بالفساد

3.76 1.06 2 

 االستقصائي اإلعالم ان باعتقادي

 في اكثر وتأزم تفاقم على يعمل

 .الفسادحاالت  نشر عند ضاعواأل

2. 98 . 77 9 

االستقصائي  اإلعالماعتقد ان 

يلتزم بكافة المعايير المهنية في 

 .حاالت الفساد رصد 

3.15 .96  6 

 في االستقصائي اإلعالم ان برأيي

 في كبرى سلبية نتائج يعكس العراق

 .الدولة مفاصل كل

3.04 1.04 8 

االستقصائي بالدقة  اإلعالميتسم 

 .في اإلفصاح عن حاالت الفساد
3.24 .99 5 

 يعمل االستقصائي اإلعالم ان اعتقد

 مواجهة في الجهود تظافر على

 .الفسادحاالت 

3.64 1.06 4 

االستقصائي من  اإلعالميعتبر 

ية فاعلية اإلعالم األدواتأكثر 

في تقديم معلومات وافية عن 

   .حاالت الفساد

3.10 1.07  7 

 إدراكا االستقصائي اإلعالم يعطي

 ما كل فهم في العراقي للجمهور

 .العراق في فساد قضايا من يجري

3.74 1.03 3 

 

اإلستقصايي يساعد  اإلعال ن أعتقد أ( بارت ا  فقرة )2و  رقم )رتي  فقرا  ه ا ال يور م  البيع  س  ال،د هر تأ

االستقصايي  اإلعال ( و)3.82ذ بلغ متوسطها اليسابي )إول   في رصد  اال  ال سا  ب  ل واضح وك ا هي( بالدرجة األ

 اإلعال ( وفقرة )يعطي 3.06جة الثانية   يع كان متوسطها اليسابي )يتفاو  كافة القضايا والتيقيقا  الخاصة بال سا ( بالدر

وكان متوسطها اليسابي االستقصايي إ راكا لل، هور العراقي في فهم كل ما ي،ر  م   اال  فسا  في العراق( بالدرجة الثالثة 

سا .( بالدرجة الرابعة وكان متوسطها االستقصايي يع ل عل  تظافر ال،هو  في مواجهة  اال  ال  اإلعال ن أعتقد أ( و )3.04)

  (1.06 )(92خرى له ا ال يور وقد بلغت االنيرافا  ال عيارية لتلم ال قرا  ).( م  م، و  ال قرا  األ3.64سابي )الي

كبير في رصد  االستقصايي يسهم ب  ل اإلعال ن أفرا  العيفة أجابا  إعالك  س  أوي    ت سير الفس  (  1.76و )( 1.73)

ن  يوعي ال، هور وي،عل  عل   راية كاملة ب ا ي،ر  م  أإل   باإلضافةرب تها  أنه ت ال ،ت عا  وأ اال  ال سا  التي 

  اال  فاسدة في كل م اصل ال ،ت ش وم سسات   ويع ل عل  ت اتف جهو  ال ،ت ش في سبيل اليد م   اال  ال سا . 
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 يز ودعم ثقافة النزاهة لدى المجتمع العراقي من وجاة نظر المثحيثين؟االستقصائي في تعز اإلعالمدور  .0

  أ ،ت ش العراقي  س  راالستقصايي في تعزيز فقافة الفزاهة في ال اإلعال ن ي  ي  أيوضح الدور ال   ي     :(3) جدو

 ال بيوفي 

 ال قرة
ال توسط 

 اليسابي

 االنيراب

 ال عيار 
 الترتي 

 ال توسط ال قرة

 اليسابي

 االنيراب

 ال عيار 

 الترتي 

 وإرشادهالمواطن  توعية

 .الفساد يخلفهاالتي  باألضرار
 6 82. 3.31 القضاء على الواسطة والمحسوبية. 3 1.04 3.74

ويخلق الرشوة  القضاء على

احترام والمسئولية ب االحساس

 .القانون

3.62 1.09 4 
عدم الجمع بين الوظيفة العامة 

 المحظورة قانوناً .واألعمال 
2.91 .87 17 

أداء العمل الوظيفي بإخالص 

 .وأمانة وتحمل عبء المسؤولية
3.16 .96 8 

 الحرص على المصالح العامة وتطبيق
 لقوانين النافذة.أوألنظمة 

3.89 .95 2 

المحافظة على النظام الوظيفي 

والمال العام وحسن التعامل مع 

 المواطنين .

3.90 1.00 1 
خضوع المرؤوس لرئيسه على قاعدة 

 المتبادل.االحترام 
3.11 .73 9 

 5 96. 3.32 يعزز مبدأ الشفافية في المجتمع. 0 1.06 3.21 الوظيفة.عدم إفشاء أسرار 
 

( بارت ا  فقرة )ال يافظة عل  الفظا  الو ي ي 3ترتي  فقرا  ه ا ال يور م  البيع  س  ال،دو  رقم ) هر أ

( و )اليرص عل  ال صالح 3.97ل   يع كان متوسطها اليسابي )ووال ا  العا  و س  التعامل مش ال واطفي ( بالدرجة األ

( و)توعية ال واط  وإرشا ك 3.89ذ كان متوسطها اليسابي )إ نظ ة الفاف ة( بالدرجة الثانيةالعامة وتطبيق القواني  واأل

 سام بال س ولية ( و )القضاء عل  الرشوة ويخلق اإل3.04باألضرار التي يخل ها ال سا ( بالدرجة الثالثة ب توسط  سابي بلغ )

رى له ا ال يور  يع كانت خ(  م  م، و  ال قرا  األ3.62ابي )وا ترا  القانون( بالدرجة الرابعة  يع كان متوسطها اليس

فرا  العيفة أجابا  إعالك  س  أوي    ت سير الفس  (  1.79و )( 1.74)  (95. )(1.77االنيرافا  ال عيارية لتلم ال قرا  )

ن ي  ل نظا  و ي ي جيد وييافظ عل  ما  الدولة ويسهم في ن اذ قواني  ونظا  الدولة في أاالستقصايي ي     لإلعال  ن أ

يوعي ال ،ت ش وي،عل  عل   راية كاملة بياال  ال سا  وال اسدي  ويسهم في القضاء عل  الرشوة وال يسوبية ال ،ت ش و

 والواسطة ويصفش مواط  نزي  وش اب ييتر  الدولة و ستورها وقوانيفها. 
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 االستقصائي التي تعنى بحاالت الفساد حسب رأي المثحيثين؟ اإلعالموظائف  .3

 االستقصايي ال   تعف  بياال  ال سا   س  را  ال بيوفي . اإلعال يوضح و ايف  :(4) جدو

 ال قرة
ال توسط 

 اليسابي

 االنيراب

 ال عيار 
 الترتي 

 ال توسط ال قرة

 اليسابي

 االنيراب

 ال عيار 

 الترتي 

 والتفسير الشرح  بعملية يقوم

 للقضايا والمصداقية والدقة

 .يتناولها والحاالت التي

4.00 .93 2 

 المساءلة ثقافة انتشار في يساعد 

 3 1.01 3.77 .االجتماعية

 مناقشة خالل من بالواقعية يتسم 

 الحقيقية واالحداث الظواهر

 .مستمر بشكل وتتبعها

4.01 1.04 1 

 الراي وارشاد توجيه على يعمل 

 0 1.03 3.15 .العام

 األخبار لخلفيات دقيق فهم

 .الفساد بحاالت المتعلقة والقضايا
3.08 1.01 8 

 كسلطة اإلعالم قوة من يعزز 

 .للسلطة ومراقبة رابعة
3.36 .09 5 

 الوقاية طرق من بعض يقدم 

 6 1.10 3.17 .المشكلة من والتحذير

 لنجاح المهمة العناصر أحد يشكل

 يتسم االستقصاء كون اإلعالم

 .والدقة بالعمق

3.73 1.06 4 

 حلول االستقصائي اإلعالم يوفر 

  .يتناولها التي والقضايا للمشاكل
3.07 .78 9 

 والمصداقية الشفافية قيمة من يرفع

 .المؤسساتي للعمل
3.01 1.02 10 

 

قعية م  خال  مفاق ة ( بارت ا  فقرة )يتسم بالوا4 هر ترتي  فقرا  ه ا ال يور م  البيع  س  ال،دو  رقم )أ

ال رح والت سير  ع لية( و)يقو  ب4.71ل  وكان متوسطها اليسابي )و داو اليقيقية وتتبعها باست رار( بالدرجة األالظواهر واأل

( و)يساعد في انت ار فقافة ال ساءلة 4.77بالدرجة الثانية وكان متوسطها اليسابي )والدقة وال صداقية للياال  التي يتفاولها( 

كون االستقصاء  اإلعال ( و )ي  ل أ د العفاصر ال ه ة لف،اح 3.00االجت اعية( بالدرجة الثالثة وكان متوسط ال قرة اليسابي )

  وكانت االنيرافا  ال عيارية خرىم، و  ال قرا  األ( م  3.03بلغ ) يتسم بالع ق والدقة( بالدرجة الرابعة ب توسط  سابي

ي،ابية في إاالستقصايي يقو  بو ايف  اإلعال ن أعالك بأوي    ت سير الفس  (  1.76و)( 1.71)  (93.)(1.74لتلم ال قرا  )

يق بدقة وع ق مال قة  اال  ال سا  كون  يتسم بالواقعية وال وضوعية ويع ل عل  ن ر فقافة ال سايلة وك ف ورصد اليقا

 في ال ،ت ش في تفظي   وترسيخ قيم ومبا  ء القانون في ذه  ال ر  وسلوكيات . اإلعال كبيرة  لدور  أه يةويع ا  عل  مفح 

 ستقصائي المتعلق بحاالت الفساد حسب رأي المثحيثين ؟اإلعالم االإمكانية اليصيل لمصادر  .4

   ال بيوفي .أايي ال تعلق بياال  ال سا   س  رستقصاإلعال  االيوضح إم انية الوصو  ل صا ر  :(5) جدو

 ال قرة
ال توسط 

 اليسابي

 االنيراب

 ال عيار 
 الترتي 

 1 1.77 3.82  جداً  صعبة

 2 1.75 3.87 صعبة

 3 1.04 3.12  متوسطة

 4 1.02 3.01  سهله

 5 72.  2.72  جدا سهلة

ل  وكان و( بارت ا  فقرة )صعبة جدا ( بالدرجة األ5) هر ترتي  فقرا  ه ا ال يور م  البيع  س  ال،دو  رقم أ

( و)متوسطة( بالدرجة الثالثة وكان 3.87( و)صعبة( بالدرجة الثانية  يع كان متوسطها اليسابي )3.82متوسطها اليسابي )
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و هر  خامسةال( و)سهلة جدا( بالدرجة 3.71( و )سهل ( بالدرجة الرابعة وكان متوسطها اليسابي )3.12متوسطها اليسابي )

( 1.74)  (1.05)(1.77خرى  وكانت االنيرافا  ال عيارية لتلم ال قرا  )( م  م، و  ال قرا  األ2.02سابي )متوسطها الي

ل سا  االستقصايي بصورة  رة ومطلقة في رصد ع ليا  ا اإلعال ب الع ل نأعالك بأوي    ت سير الفس  (  .02( و )1.72و)

مقيدة في الوقت الياضر  اإلعالمي في العراقفرا  العيفة صعبة جدا كون  رية الع ل أ  أفي الي ومة وال ،ت ش  س  ر

ية والصي ية في االستقصاء ع   اال  اإلعالمي والصي يي  في  ركتهم اإلعالموالوضش الراه   وهفاك تعقيدا  عل  الع ل 

 مبه ة تتعلق بال سا  وال اسدي .

 اإلستقصائي لرصد حاالت الفساد حسب رأي المثحيثين ؟  اإلعالمالضغيط التي تعرقل عمل  .1

   عيفة البيع.أستقصايي لرصد  اال  ال سا   س  راال اإلعال يوضح الضغوط التي تعرقل ع ل  :(6جدو )

المتيسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتيسط  الفقرة الترتيب

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

 واجتماعية نفسية ضغوط مالية ضغوط

 اإلعالم من المادي الربح ضعف

 .االستقصائي

 
3.76 .98 2 

 عملية أمام عائق تشكل المجتمع عادات

 .الفساد حاالت يتناول الذي االستقصاء
3.80 .94 2 

 للقائم الكبير والجهد المالية التكلفة

 1 95. 3.86 .باالستقصاء

 يتطرق حين نفسه على الصحفي خوف

 1 96. 4.03 .االستقصاء عبر فساد لحاالت

 المؤسسة من مالية مكافئات صرف عدم

 3 81. 3.19 باالستقصاء للقائم

 االستقصاء أن باالستقصاء القائم اقتناع

 3 79. 3.34 .المشكلة عالج أو حل في يسهم لن

    مهنية ضغوط  

الحسابي المتوسط الفقرة  الترتيب المعياري االنحراف 

 يمسها التي الشخصيات تعاون عدم

 .االستقصاء
3.13 .83 4 

 1 1.04 3.88 المعلومات. على الحصول قانون غياب

 يحد والذي المؤسسة قبل من الكبير التدخل

  .المعلومة على الحصول حرية من
3.21 .84 2 

 3 97. 3.15 .التخصص مبدأ غياب
 

 

 

 

 

الضغوطا  ال الي  بارت ا  فقرة )الت ل ة ( م  قسم 6 هر ترتي  فقرا  ه ا ال يور م  البيع  س  ال،دو  رقم )أ

اإلعال  ( و)ضعف الربح ال ا   م  3.86ل  وكان متوسطها اليسابي )وال الي  وال،هد ال بير للقايم باالستقصاء( بالدرجة األ

بالع ل    مالية م  ال  سسة للقايمأ( و)عد  صرب م اف3.06اليسابي ) ذ كان متوسط ال قرةإاالستقصايي( بالدرجة الثانية 

في ا  ( 81. ()98. ()95( بانيرافا  معيارية بلغ لتلم ال قرا ).3.19االستقصايي( بالدرجة الثالثة وكان متوسطها اليسابي )

بيفت نتايج قسم االجت اعية والف سية بارت ا  فقرة )خوب الصي ي عل  ن س   ي  يتطرق لياال  فسا  عبر االستقصاء( 

( و)عا ا  ال ،ت ش ت  ل عايق أما  ع لية االستقصاء ال   يتفاو  4.73ابي البالغة قي ت  )ل  ب توسطها اليسوبالدرجة األ

 أو( و)اقتفا  القايم باالستقصاء أن االستقصاء ل  يسهم في  ل 3.87 اال  ال سا ( بالدرجة الثانية ب توسطها اليسابي البالغ )
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(. 09. ()96. ()94). (  بانيراب معيار  بلغ لتلم ال قرا 3.34) عالج ال   لة.( بالدرجة الثالثة ب توسطها اليسابي البالغ

ل  وكان متوسطها و هر  نتايج قسم الضغوط ال هفية بارت ا  فقرة )يياب قانون اليصو  عل  ال علومة( بالدرجة األأبيف ا 

بالترتي  الثاني وكان ( و)التدخل ال بير م  قبل ال  سسة وال   ييد م   رية اليصو  عل  ال علومة( 3.88اليسابي )

( و )عد  تعاون 3.34( و)يياب مبدأ التخص ( بالدرجة الثالثة و هر متوسطها اليسابي)3.21متوسطها اليسابي )

 ()84. ()1.74 ()83(  بانيراب معيار  بلغ لتلم ال قرا ).3.13ب توسط  سابي بلغ ) ال خصيا  التي ي سها االستقصاء(

.90.) 

سباب ما ية ون سية أإل  االستقصايي في العراق يعو   اإلعال ن ضعف ع ل أعالك بأ ن نعزو ه ك الفس أوي    

ومهفية   يع ي لف الع ل االستقصايي ت ل ة مالية وجهد جسد  وال يعو  بأرباح ما ية تتفاس  وال،هد ال   يقو  ب  القايم 

أمور ال سا   فم االستقصايية في الخوض ب ل ا  ون هفاك مخاوب للصي ي عفد القيا  ب ه ت  أإل  ذلم ضف أاالستقصاء  ب

خر هو مفش م سسا  الدولة وييرها م  تسهيل اليصو  عل  ال علومة والعايق اآل ساسي هو يياب قانونال يء ال هم واأل

 ع ل الصي ي في تلم ال  سسا  في البيع ع  مل ا  و اال  ال سا  ون رها للرا  العا . 

 اإلستقصائي الثح  فياا من وجاة نظر المثحيثين ؟ لإلعالمعب كثر حاالت الفساد التي يصأ .2

 اإلستقصايي البيع فيها م  وجهة نظر ال بيوفي . لإلعال يوضح  اال  ال سا  التي يصع   :(0جدو )

 ال قرة
ال توسط 

 اليسابي

 االنيراب

 ال عيار 
 الترتي 

 3  99. 3.24 .المناصب وبيع احتكار

 6  1.05 3.05 والمحسوبية الرشوة

 2  1.06 3.64 النزاهة هيئة ملفات

 4  96. 3.15 االنتخابات تزوير

 8  80. 2.86 والمقربين االقارب تعيين 

 1  1.03 3.74 العام المال اختالس

 5  1.02 3.14 البضائع اسعار في التالعب

  0 72.  2.72  المخدرة. المواد تجارة
 

ل  و( بارت ا  فقرة )اختالم ال ا  العا ( بالدرجة األ0 س  ال،دو  رقم )  هر ترتي  فقرا  ه ا ال يور م  البيعأ

( و)ا ت ار وبيش 3.64( و)مل ا  هي ة الفزاهة( بالدرجة الثانية وكان متوسطها اليسابي )3.04ومتوسطها اليسابي كان )

( 3.15يسابي كان )رابعة ومتوسطها ال( و)تزوير االنتخابا ( بالدرجة ال3.24ال فاص ( بالدرجة الثالثة ومتوسطها اليسابي )

   يع خرى( م  م، و  ال قرا  األ3.14يسابي) يع  هر متوسطها ال سعار البضايش( بالدرجة الخامسةأو )التالع  في 

بيع ن الأن ن سر ه ك الفس  بأوي    (  1.72 ()96).( 99).  (1.06 )(1.73كانت االنيرافا  ال عيارية لتلم ال قرا  )

م  قبل عدة جها  وال  ف ع  مل ا  ال سا  في هي ة الفزاهة وا ت ار وبيش  موا  الدولةأاالستقصايي في مسألة اختالم 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 333 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ن هفاك ع ليا  ل الصي ي االستقصايي في العراق ألمر صع  جدا في الع أال فاص  وييرها م   اال  فسا  مست ر  

 اصل الدولة.  م،امال  وتستر م  قبل شخصيا    ومية في كل م 

 االستقصائي المختص لرصد حاالت الفساد حسب رأي المثحيثين ؟ اإلعالمأبرز الحليل والمقترحات التي تطير عمل  .7

اإلستقصايي ال خت  لرصد  اال  ال سا   س  رأ   اإلعال يوضح أبرز اليلو  وال قتر ا  التي تطور ع ل  : (8جدو )

 ال بيوفي . 

 ال قرة
ال توسط 

 اليسابي

 االنيراب

 ال عيار 
 الترتي 

 ال توسط ال قرة

 اليسابي

 االنيراب

 ال عيار 

 الترتي 

 اإلعالماقامة دورات وورش خاصة ب

االستقصائي عن طريق المؤسسات 

 والهيئات العاملة باإلستقصاء

3.82 .92 3 

يين يسهل اإلعالمتشريع قانون خاص بحماية 

 1 1.01 3.93  ضغوطات أوتهديد  أوعملهم دون خوف 

 للقائمين حماية قانونية منظمة توفير

 .باالستقصاء
3.87 1.06 2 

على  حث القائمين بالعمل االستقصائي العمل 

 معنوياً ومادياً 
3.64 1.06 5 

 والتكنولوجية التقنية األجهزة توفير

 .االستقصائي بالعمل للقائمين الحديثة
3.04 1.11 9 

 المحلية والمنظمات المؤسسات بين التعاون

 لتطوير االستقصائي العمل مجال في العاملة

 االستقصائي العمل تنفيذ في اآلداء مستوى

 .عليها القائمين وتدريب

3.14 .85 6 

وجوب التركيز على العمل اإلستقصائي 

ية لتوضيح اإلعالمللمؤسسات والهيئات 

 حاالت الفساد
3.76 1.06 4 

 االقليمية والمنظمات المؤسسات مع التعاون

 االستقصائي العمل مجال في العاملة والدولية

 العمل تنفيذ في اآلداء مستوى لتطوير

 .دولي مستوى على االستقصائي

3.05 1.05 8 

 لإلعالم خاص منهج استحداث

 لرصد وكشف العراق في االستقصائي

 .الفساد حاالت
2.98 .77 17 

 المؤسسات في االستقصائي العمل يكون أن

 من العراقي المجتمع لخدمة موجه يةاإلعالم

 على والحث الفساد ورصد مواطن كشف خالل

 .عليه القضاء

3.10 1.07 0 

 

( بارت ا  فقرة ) ت ريش قانون خاص بي اية 8 هر ترتي  فقرا  ه ا ال يور م  البيع  س  ال،دو  رقم )أ

( و)توفير 3.93ل  وكان متوسط ال قرة اليسابي )وضغوطا ( بالدرجة األ أوتهديد  أويي  يسهل ع لهم  ون خوب اإلعالم

قامة  ورا  وورش خاصة إ( و)3.80متوسط ال قرة اليسابي ) الثانية وكان  اية قانونية مفظ ة للقاي ي  باالستقصاء( بالدرجة 

( 3.82االستقصايي ع  طريق ال  سسا  والهي ا  العاملة باإلستقصاء( بالدرجة الثالثة وكان ال توسط اليسابي ) اإلعال ب

ا ( بالدرجة الرابعة وكان ية لتوضيح  اال  ال ساإلعالمستقصايي لل  سسا  والهي ا  و)وجوب التركيز عل  الع ل اال

وكان متوسطها  ( و)الع ل عل    ع القاي ي  بالع ل االستقصايي معفويا  وما يا ( بالدرجة الخامسة3.06متوسطها اليسابي )

( 92).  (1.06 )(1.71خرى   يع كانت االنيرافا  ال عيارية لتلم ال قرا  )( م  م، و  ال قرا  األ3.64ي )اليساب

ضعف قانون   اية الصي يي  في  إل ي ي تقر اإلعالمن الع ل االستقصايي وأن نعزو ه ك الفس  أوي    (  1.76 ()1.76)

كثر  رية في م ارسة ع لهم لرصد كل أأكبر ويي  والصي يي  ب  ل اإلعالمالعراق وضرورة ت عيل ه ك القواني  التي تي ي 

ضرورة تف يط  ورا  متخصصة بالع ل االستقصايي وتف يتها  إل  باإلضافةمل ا  ال سا  في ال ،ت ش ومياولة معال،تها  

يوار في رصد  اال  ومل ا  ومل ا  ال سا  ال ست رية في كل مفا ي اليياة  فم ضرورة أكبر في ع لية البيع وسبر األبقدر 
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لتير  والتفقي  ع  أ   عم العاملي  بالع ل االستقصايي ما يا  ومعفويا  لغرض ت ،يعهم و ثهم عل  الع ل ب،دية في ع لية ا

 قضية ت فر عل  مفظومة ال ،ت ش وتفه   ومياولة رصدها والع ل عل  معال،تها.

ستقصائي في رصد حاالت الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة في المجتمع العراقي تثعاً اإلعالم االحصائية في دور الفروق اإل .8

 ــــــر  التحصيل الدراسي  سنيات الخدمة(؟للمتغيرات الديميغرافية )النيع االجتماعي  العمــــــــــ

االستقصايي في رصد  اال  ال سا  وتعزيز فقافة الفزاهة في ال ،ت ش  اإلعال يوضح ال روق اال صايية في  ور  :(9جدو )

 العراقي التي تعزى لل تغيرا  الدي ويرافية )الفو  االجت اعي  العــ ـر  التيصيل الدراسي  سفوا  الخدمة(؟.

    المتغيرات

 رصد  اال  في االستقصايي اإلعال   ور مقيام في ال بيوفي   رجا 

 العراقي. ال ،ت ش في الفزاهة فقافة وتعزيز ال سا 

R  R2 

 في االستقصائي اإلعالم دور

 وتعزيز الفساد حاالت رصد

 المجتمع في النزاهة ثقافة

 العراقي

النوع 

 االجتماعي

 %92 0.35 ذكر

 %11 0.33 انثى

 %8 0.29 العمر

 %10 0.31 الدراسي التحصيل
 %17 0.41 سنوات الخدمة

 

االستقصايي في رصد  اإلعال ( بارت ا  قي ة معامل االرتباط بي   ور 9أ هر  نتايج التيليل اإل صايي في ال،دو  رقم )

( بالفسبة لل كور %29بافر بلغ )(  7.53ذ بلغت )إال ،ت ش العراقي ومتغير الفو     اال  ال سا  وتعزيز فقافة الفزاهة في

ا  ( م  بي  ال تغير%10فر بلغت قي ت  )أ( ب7.41غير سفوا  الخدمة بقي ة )(  فم تالها ارت ا  مت%11فر بلغ )أ( ب7.33و)

ن هفاك أل  إخرى )الع ر  التيصيل الدراسي( التي قلت نسبها مقارنة ب تغير )الفو ( و )سفوا  الع ل(  ويخل  البا ع األ

االستقصايي في رصد  اال  ال سا  وتعزيز فقافة الفزاهة في ال ،ت ش العراقي تعزى ل تغير )الفو   اإلعال فروقا  في  ور 

فره ا أن ه ي  ال تغيري  أوه ا ي كد  وسفوا  الخدمة( م  بي  م، و  ال تغيرا  الدي ويرافية )الع ر  التيصيل الدراسي( 

لصي يي  العراقيي  م  ال كور عضاء نقابة اأخرى  ويد  عل  عيفة البيع م  ال روق بي  ال تغيرا  األدى قيام مرت ش في م

ناو وبأع ار مختل ة مهت ون بقضية تطبيق مبدأ الع ل االستقصايي في العراق ب  ل فعا  ورس ي للخالص م  مل ا  واإل

 اإلعال  راكهم ل ا يخرج بش إواهم العل ي ي كد مدى فه هم ومستن تيصيلهم الدراسي وأإل   باإلضافةال سا  والقضاء علي   

 .األما  إل اإلتقصايي م  نتايج تخد  ال ،ت ش وتفهض ب  
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 االستنتاجات:

ستقصايي يساعد في رصد  اال  ال سا  ب  ل كبير ويعطي إ راكا لل، هور العراقي في فهم كل ما اإلعال  االن إ -1

 ويع ل عل  تظافر ال،هو  في مواجهة  اال  ال سا .ي،ر  م   اال  فسا  في العراق  

  يساهم في ال يافظة عل  الفظا  الو ي ي وال ا  العا  فإنستقصايي ب  ل  قيق وفعا  اإلعالمي االعفد القيا  بالع ل  -2

بال س ولية  سام ار التي بسببها ال سا   ويخلق اإلو س  التعامل مش ال واطفي  ويوعي ال واطفي  ويرشدهم  باألضر

 وا ترا  القانون.

قعية م  خال  مفاق ة   يتسم بالوافإناالستقصايي التي تهتم بياال  ال سا   اإلعال ن و ايف أتبي  م  خال  الفتايج  -3

 داو اليقيقية وتتبعها باست رار  ويقو  بع لية  ال رح والت سير والتوضيح والدقة وال صداقية للقضايا الوقايش واأل

 ا  يساعد في ن ر فقافة ال ساءلة االجت اعية في ال ،ت ش.التي يتفاوله

االستقصايي ال تعلقة بياال  ال سا  صعبة للغاية في  اإلعال ن إم انية الوصو  ل صا ر أأوضيت نتتايج البيع  -4

 ي في العراق  مقيدة وييرة  رة .اإلعالمل  كون  رية الع ل والدرجة األ

الت ل ة ال الية وال،هد  إل ستقصايي تعو  اإلعالمي اال اعية تتعلق بالع ل هفاك ضغوط مهفية ومالية ون سية واجت -5

اإلعالمي ال بير للقايم باالستقصاء وخوب الصي يي  القاي ي  باالستقصاء عفدما يتطرقون لياال  ال سا  في الع ل 

 يياب قانون اليصو  عل  ال علوما . إل  باإلضافةستقصايي  اال

ستقصايي البيع فيها هي اختالم ال ا  العا   مل ا  لإلعال  اال اال  ال سا  التي يصع   كثرأن  أأوضيت الفتايج  -6

 سعار البضايش.أ  تزوير االنتخابا  والتالع  في هي ة الفزاهة  ا ت ار وبيش ال فاص 

رصد االستقصايي ال خت  ب  ف و اإلعال  هرتها الفتايج التي تطور ع ل أأبرز االقترا ا  واليلو  التي ن إ -0

ضغوطا  وتوفير  أوتهديد  أويي  يسهل ع لهم  ون خوب اإلعالممل ا  ال سا  هي ت ريش قانون خاص بي اية 

االستقصايي ع  طريق ال  سسا   اإلعال قامة  ورا  وورش خاصة بإونية مفظ ة للقاي ي  باالستقصاء   اية قان

 والهي ا  العاملة باإلستقصاء.

جابا  ال بيوفي  مرت عة في القي ة تبعا  للفو  االجت اعي وسفوا  الخدمة في ا يتعلق إوجو  اختالفا  ا صايية في  -8

االستقصايي في رصد  اال  ال سا  وتعزيز فقافة الفزاهة في ال ،ت ش  اإلعال االستقصايي في  ور  اإلعال بدور 

 . العراقي  بيف ا كان متغير  )الع ر  التيصيل الدراسي( ذا  قي ة متوسطة ومفخ ضة
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 التيصيات:

 ليها ي    تقديم التوصيا  التالية:إضوء االستفتاجا  التي تم التوصل عل  

كافة الياال   لرصد وك في االستقصايي في العراق وتطويرك اإلعالمضرورة است رار ال  سسا  بتف يط ع ل  -1

 ال تعلقة بال سا .

ضغوطا  وتوفير   اية  أوتهديد  أو يي  يسهل ع لهم  ون خوباإلعالمضرورة ت ريش قانون خاص بي اية   -2

 قانونية مفظ ة للقاي ي  باالستقصاء. 

ثر ال  ا  عرضة لل خاطر أكنهم اإلستقصاييي  معفويا  وما ياُ  أليي  اإلعالمالع ل عل   ع و عم الصي يي  و -3

 .يةاإلعالم اء واجباتهم آففاء أخري  اإلعالميي  اآلوالصعوبا  والتيديا  م  

 خاصة   ستقصاءع ل القايم باال تسهل التي ال تطورة جهزة الت فلوجي األ ع  التفقي  والبيع بضرورة البا ع يوصي -4

 .ال سا  بياال  تتعلق التي تلم

 أكبرخلق جو تفافسي بي  الصي يي  العاملي  في الع ل االستقصايي والدفش بات،اهها الست ا ة م  طاقاتهم ب  ل   -5

 .االستقصايي اإلعال لصالح 

ففاء أأو يواجهوها ة واالجت اعية والسياسية ال توقش تعرضهم لها اإل ارييي  م  الضغوطا  ال ا ية واإلعالم  اية  -6

مسيرة ع لهم ال هفية وتدريبهم عل  كي ية تخطي ه ك الضغوط ومياولة تقديم الفصايح والخبرا  الالزمة لهم لغرض 

 تسيير ع لهم في رصد وك ف مل ا  ال سا .

االستقصايي لغرض تيسي   اإلعال  ا  وال فظ ا  ال يلية واالقلي ية والعال ية التي تع ل في ميدان التعاون مش الهي -0

مر ال   ي فر  ا ال ،ا   األية اإلستقصايية وتوفير  ورا  وورش تدريبية للعاملي  في هاإلعالمع ل التيقيقا  

 ي ومستويات  ال فية.اإلعالمي،ابية عل  نو  الع ل إبصورة 

 إل ي اإلستقصايي لتفظيم ع ل  وت  يف  في الدخو  اإلعالمل  ضرورة ت ريش  قواني  خاصة بال ،ا  الع ل ع -8

خ  صورة كافية عفها  م ا يسهل ع لية أولة في ع لية فهم  اال  ال سا  وال علوما  ومصدرها  لغرض توفير سه

 معال،ة تلم الياال  والع ل عل  القضاء عليها ومفش ت  يها في ال ،ت ش.
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