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التحلٌلٌة: الدراسة عٌنة

 
      

. 

 د التحقٌقات الصحفٌة المنشورة بصحف الدراسةعد(: ٌوضح 0جدول رقم)

 عدد التحقٌقات الصحٌفة

 % ك

 الوفد

 األهرام

 المصرى الٌوم

 اإلجمالً

وُترجع الباحثة اهتمام )الوفد( كصٌحفة حزبٌة بنشر التحقٌقات 

ل عدد الصحفٌة بهدف ممارسة نوع من الرقابة والمسئولٌة االجتماعٌة، حٌث وص
التحقٌقات المنشورة فى العدد الواحد بحد أدنى تحقًٌقا واحًدا، وبحد أقصى خمس 
تحقٌقات، وهو على عكس )المصرى الٌوم( التى ندر فٌها ظهور فن التحقٌق بشكل عام، 
أما صحٌفة )األهرام( فقد اهتمت إلى حد ما بنشر التحقٌق كونها اعتادت على تخصٌص 

 .إحدى الصفحات لفن التحقٌق
مبررات اختٌار العٌنة:

 المعالجة اإلحصائٌة للبٌانات : 

- 

- 
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 :التعرٌفات اإلجرائٌة

  :الدور الرقابى للصحافة

(watchdog)
 

  :التحقٌق الصحفى

 

 نتائج الدراسة:

 .الصحفى التحقٌق داخل السرد بنٌة هاتتناول التى الفكرة مضمونالمحور األول: 

 مضمون الفكرة: -0

 األفكار التى ٌتناولها السرد داخل التحقٌقات(: ٌوضح 5جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة مضمون الفكرة

 الوفد  المصرى الٌوم  األهرام 

 % ك % ك % ك % ك

 اقتصادٌة

 صحٌة

 أمنٌة

 اهتمامات إنسانٌة

 اجتماعٌة

 سٌاسٌة

 بٌئٌة

 تعلٌمٌة

 تشرٌعٌة

 ثقافٌة

 قضائٌة

 دٌنٌة

 علمٌة

 اإلجمالً.
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"االقتصادٌة"

)المشروعات  

القومٌة، اإلصالح االقتصادى، الرقابة على السوق، أزمة األرز، أزمة السكر، أزمة 
الدواجن، التسعٌرة االسترشادٌة، تداعٌات تحرٌر سعر الصرف، صناعة النسٌج، رٌادة 

حتكار وجشع التجار، األعمال، النهوض بالثروة السمكٌة، ضرٌبة القٌمة المضافة، اال
زٌادة المجمعات االستهالكٌة، تنمٌة سٌناء، تنمٌة الصعٌد(،

 "الصحٌة" 

ت )أزمة أكٌاس الدم، أوضاع المستشفٌات الحكومٌة، ارتفاع  أسعار األدوٌة، أزمة حضانا

، تداعٌات تحرٌر سعر الصرف على القطاع Cالمبتسرٌن، مبادرات محاربة فٌروس 

 الصحى، أزمة وحدات غسٌل الكلى، اإلهمال الطبى(،

)استقالل الخبراء بوزارة "القضائٌة"

العدل، محكمة باب الخلق وقلم الحفظ، األحكام الغٌابٌة، بطء التقاضى(، ومن المضامٌن 
"الثقافٌة" التى تناولتها تحقٌقات )األهرام(: )االكتشافات األثرٌة بمحافظة أسٌوط، 

والمعرض الدولى للكتاب(

"االقتصادٌة"

)خطة انعاش زراعة القطن، إغالق المصانع، ارتفاع أسعار المواد البترولٌة، أزمة 
ناعة الدواجن(، وفى المرتبة الثانٌة كانت المضامٌن "الصحٌة" تمثل ما نسبته ص

% ومن المضامٌن "الصحٌة" التى عالجتها تحقٌقات )المصرى الٌوم(: )أوضاع 0255
المستشفٌات الحكومٌة، اختفاء األدوٌة، ضعف المادة الفعالة(

"االقتصادٌة"

ساسٌة، فساد )ارتفاع أسعار السلع األ

منظومة الدعم واقتراح هٌكلتها، ركود األسواق، تحرٌر سعر الصرف، محاوالت ضبط 
األسعار، االقتصاد السرى، تداعٌات إجراءات اإلصالح االقتصادى على الطبقات المتوسطة 

والمنخفضة، أزمة األرز، أزمة السكر، إغالق المصانع، خسائر الشركات الحكومٌة(

)أوجه "الصحٌة"

اإلهمال والفساد بالمستشفٌات الحكومٌة، األخطاء الطبٌة، ارتفاع أسعار األدوٌة، 
محاوالت تطوٌر التأمٌن الصحى، اإلهمال بمراكز الغسٌل الكلوى(
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 .الصحفى التحقٌق داخل السرد بنٌة تتناولها التى الفكرة خصائصالمحور الثانى: 

 مدى ارتباط  فكرة التحقٌق بحدث حاٍل: -5

 مدى ارتباط أفكار التحقٌقات بحدث حالٍ (: 2جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة ارتباط الفكرة بحدث حالٍ 

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 مرتبطة بحدث حالٍ 

 غٌر مرتبطة بحدث حالٍ 

 إلجمالً.ا

وتفسٌر ذلك ٌرجع إلى الفترة التى تم خاللها مسح التحقٌقات عٌنة الدراسة 
التحلٌلة، حٌث تزامت مع بداٌة إجراءات اإلصالح االقتصادى التى شملت؛ تحرٌر سعر 

نظومة الدعم، وسٌطرة الصرف، وارتفاع أسعار المحروقات والسلع األساسٌة، وأزمة م
التجار المحتكرٌن على األسواق. وتأتى أهمٌة تناول أحداث حالٌة نظًرا لطبٌعة التحقٌقات 
الصحفٌة التى ُتعنى بتناول قضاٌا آنٌة، بجانب كون تلك األحداث والقضاٌا محل اهتمام 

لٌومٌة، القارئ أًٌضا، وبالتحدٌد إذا كانت تلك القضاٌا مؤثرة بشكل مباشر على حٌاته ا
فاألولوٌة التى أعطتها صحف الدراسة لقضاٌا تمس المواطن العادى تعد أحد أبعاد 

 المسئولٌة االجتماعٌة
 نوع الحدث الذى تتناوله فكرة التحقٌق: -2

 أنواع األحداث التى تناولتها التحقٌقات(: ٌوضح 4جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة نوع الحدث

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 طارئ/جدٌد

 أزمة

 موسمى

 اإلجمالً.
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"جدٌد 

ومن أمثلة األحداث الطارئة أو الجدٌدة التى أو طارئ"

، زٌادة )السٌول باألسكندرٌة، مشروع قانون الجمعٌات األهلٌةتناولتها صحف الدراسة؛
وهو ما ٌعنى سعر تذكرة المترو، زراعة األرز المكثف، ترحٌل األقباط من العرٌش(،

اهتمام صحف الدراسة بتناول األحداث الجدٌدة المهمة فى المجتمع سواء كان الهدف 
التعرٌف بها أو مناقشة أبعادها وتأثٌراتها

 
 حقٌق:اتجاه عرض فكرة الت -4

 اتجاه عرض الفكرة داخل التحقٌقات(: ٌوضح 2جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة اتجاه عرض الفكرة

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 عرض رأى واحد فقط

 عرض الرأى ونقٌضه

 عرض جمٌع اآلراء

 اإلجمالً.

"الرأى الواحد"

وهو أحد المؤشرات غٌر المهنٌة التى تخالف أبعاد المسئولٌة 

االجتماعٌة، فبالرغم من اختالف أنماط الملكٌة إال أن كل منها ٌرٌد التأثٌر على القارئ 
لٌتبنى االتجاه نفسه، 

لكونها صحٌفة حزبٌة ركزت على عرض رأى 

 واحد لفرض وجهة نظر محددة.
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 اتجاه معالجة فكرة التحقٌق: -2

 اتجاه معالجة الفكرة داخل التحقٌقات(: ٌوضح 6جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة اتجاه معالجة الفكرة

 دالوف المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 سلبى

 إٌجابى

 متوازن

 اإلجمالً.

"االتجاه السلبى"

االتجاه االٌجابى"

"االتجاه المتوازن"

إال أنها تؤكد عدم مراعاة الجوانب المهنٌة عناصر المصداقٌة 

 التى من المفترض أن تعكسها المسئولٌة االجتماعٌة لصحفٌى التحقٌقات. 
 .الصحفى بالتحقٌق السرد بنٌة داخل واإلسناد النسب عناصرالمحور الثالث: 

 شخصٌات السرد داخل بنٌة التحقٌق: -6

 شخصٌات السرد داخل التحقٌقات(: ٌوضح 2جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة شخصٌات السرد
  

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

  خبراء ومتخصصون
  جمهور عام

 مسئولون
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 اإلجمالى الصحٌفة شخصٌات السرد
  

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

  شخصٌات عامة
  الصحفى نفسه

  ال ٌوجد
"الخبراء والمتخصصٌن"

"الجمهور العام"

وتأتى أهمٌة شخصٌات السرد 

ت، فاالعتماد على المسئولٌن كمصادر فى معرفة الممارسة المهنٌة لصحفٌى التحقٌقا
للمعلومات داخل التحقٌقات ٌعكس التوجه الرسمى لألهرام كصحٌفة قومٌة، كما أن 
االعتماد على الجمهور العام ٌعطى انطباًعا بشعبٌة الخطاب الصحفى للمصرى الٌوم 

وفد كصحٌفة خاصة، إال أن االعتماد على الخبراء والمتخصصٌن ٌرفع درجة المصداقٌة لل
 كصحٌفة حزبٌة.

 أدوار شخصٌات السرد داخل بنٌة التحقٌق: -2

 اخل التحقٌقاتأدوار شخصٌات السرد د(: ٌوضح 2جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة أدوار شخصٌات السرد

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 تأكٌد المعلومات

 شرح وتفسٌر المعلومات

 ال ٌوجد

 نفى المعلومات

 اإلجمالى

"شرح وتفسٌر المعلومات"

مهنٌة من حٌث أدوار وتشٌر هذه النتٌجة إلى أحد الممارسات ال

مصادر المعلومات، ألن الهدف األول من التحقٌقات كفن صحفى التحلٌل والتفسٌر، 

"نفى المعلومات" 

تفسٌر ذلك من خالل رغبة الصحٌفة 

ٌتها أو وجهة نظرها وبالتالى تأتى بالمصادر التى تؤكد المعلومات المقدمة فى فرض رؤ
 خالل معالجتها للحدث أو للقضٌة.
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 توثٌق شخصٌات السرد داخل بنٌة التحقٌق: -2

 صٌات السرد داخل بنٌة التحقٌقاتتوثٌق شخ(: ٌوضح 2جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة توثٌق شخصٌات السرد

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 اإلشارة للمصدر

 تجهٌل المصدر

 ال ٌوجد

 اإلجمالى

وهى نتٌجة إٌجابٌة تعكس اهتمام الصحف بتوثٌق المصادر لتكون معلومة 

 للقارئ.

 مكان داخل بنٌة التحقٌق: اإلسناد إلى -2

 اإلسناد إلى مكان داخل بنٌة التحقٌقات(: ٌوضح 01جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة اإلسناد إلى مكان داخل السرد

 الوفد مصرى الٌومال األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 ال ٌوجد مكان محورى

 التركٌز على مكان محورى

 التركٌز على عدة أماكن

 التركٌز على مكان محورى وأماكن ثانوٌة

 جمالىاإل

نظًرا ألن أغلب األحداث التى تناولتها الصحٌفتان تتعلق 

بالدولة ككل

ومن أمثلة تلك األماكن التى تم التركٌز علٌها؛ )القاهرة، سٌناء ومحافظات 

وهو ما ٌشٌر إلى تماسك القناة، اإلسكندرٌة، المنصورة، كفر الشٌخ، سوهاج، أسوان

 حٌفة )المصرى الٌوم(.بنٌة السرد للتحقٌقات الصحفٌة بص
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 اإلسناد إلى أزمنة  داخل بنٌة التحقٌق: -01

 اإلسناد إلى أزمنة داخل بنٌة التحقٌقات(: ٌوضح 00جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة اإلسناد إلى أزمنة داخل السرد

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 تنوع األزمنة

 للحاضر فقط

 للماضى فقط

 للمستقبل فقط

 اإلجمالى

"تنوع األزمة"

وهو ما ٌدل على تنوع صٌاغة األفعال وتصرٌحات المصادر 

مباشرة، وكلها مؤشرات على مصداقٌة السرد للتحقٌقات واالقتباسات المباشرة وغٌر ال
عٌنة الدراسة.

 .الصحفى بالتحقٌق السرد بنٌة داخل المستخدمة واألسانٌد واألدلة الحججالمحور الرابع: 

 الحجج واألسانٌد داخل بنٌة التحقٌق: -00

 الحجج واألسانٌد داخل بنٌة التحقٌقات(: ٌوضح 05جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة سانٌد داخل بٌنة السردالحجج واأل
 الوفد المصرى الٌوم األهرام  

 % ك % ك % ك % ك

 االعتماد على البٌانات واألرقام واإلحصاءات

 االستشهاد بأحداث واقعٌة

 االستشهاد القانونى

 االستشهاد التارٌخى

 االستشهاد العلمى

 ال ٌوجد حجج وأسانٌد

 االستشهاد بصورة وثٌقة أو مستند

 االستشهاد بصورة من الواقع

 عتماد على الرسوم البٌانٌة والتوضٌحٌة والخرائط والجداولاال

 االستشهادات الدٌنٌة

 االستشهاد من وسائل اإلعالم

"البٌانات واألرقام واالحصاءات"



  
 هبه حممد شفيق عبد الرازق "الدور الرقابى للصحافة املصرية كما يعلسه فن التحقيق الصحفى

 

- 19 - 

"االستشهاد بأحداث واقعٌة" 

"وسائل اإلعالم"

ى ضعف بنٌة السرد العتمادها على تصرٌحات مما ٌعن

مرسلة دون إسناد المعلومات إلى استشهادات موثقة تدعم مصداقٌتها.
"البٌانات واألرقام واإلحصاءات"

"االستشهاد بأحداث واقعٌة"

"االستشهاد بصورة من 

وذلك فى تحقٌق عن اإلهمال على الطرٌق الدائرى حٌث رصدت عدسة الواقع" 

40الكامٌرا فى صور فوتوغرافٌة مظاهر اإلهمال

هادات الدٌنٌة، واالستشهاد من وسائل اإلعالم، "االستش

 واالستشهاد بصورة وثٌقة أو مستند". 
على "البٌانات واألرقام واالحصاءات"

"االستشهاد بأحداث واقعٌة"

د التارٌخى"االستشها"االستشهاد القانونى"

"االستشهاد العلمى"

"االستشهاد بصورة وثٌقة أو مستند"

مثال ذلك ما ظهر فى تحقٌق حول نقص المادة الفعالة فى الدواء المصرى حٌث 

،45تم الحدٌث عن ما ٌسمى بـ"دراسات التكافوء والثبات الحٌوى"

تحقٌق تناول االنقسام بٌن علماء اآلثار حول انتشال التمثال "االستشهاد العلمى" 

42المكتشف بالمطرٌة

حٌث نشرت الصحٌفة صورة لعقد تورٌد بنادق بٌن روسٌا ولٌبٌا وصفقات 

44صوراٌخ الكورنٌت التى وصلت لنظام القذافى

دٌنٌة، واالستشهاد من وسائل "االستشهادات ال

 اإلعالم، واالستشهاد بصورة من الواقع".
"االعتماد على البٌانات 

"االستشهاد بأحداث واقعٌة"واألرقام واإلحصاءات"

"االستشهاد القانونى" 

 أى فى لها تابعة مكاتب أو مقرات فتح الجمعٌات على القانون من 50 المادة تحظر حٌث

 52 المادة تشترط كما الوزٌر، من مسبقة كتابٌة موافقة بعد إال الجمهورٌة محافظات من
 الموافقة دوروص ٌوًما بثالثٌن مصر داخل من تبرعات أى تلقى قبل اإلدارٌة الجهة إخطار

 األحزاب عمل فى ٌدخل نشاط ىأ ممارسة المنظمات على القانون حظر كما لذلك، الالزمة
،42"األنشطة هذه طبٌعة ٌحدد لم القانون ولكن والعمالٌة المهنٌة النقابات أو

 "االعتماد على الرسوم البٌانٌة"االستشهاد من وسائل االعالم"

والتوضٌحٌة والخرائط والجداول"

 والجاردٌان مٌلالدٌلى  صحٌفتاتحقٌق عن سرقة األعضاء البشرٌة بتقارٌر نشرتها 
.46البرٌطانٌتان
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 توثٌق الحجج  واألسانٌد داخل بنٌة التحقٌق: -05

 توثٌق الحجج واألسانٌد داخل بنٌة التحقٌقات(: ٌوضح 02جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة توثٌق الحجج واألسانٌد 

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 اإلشارة للمصدر

 تجهٌل المصدر

 ال ٌوجد

 اإلجمالى

مصداقٌة وهو مؤشر إٌجابى لدرجة ال

 تعكس جانب من الممارسة المهنٌة لصحفٌو التحقٌقات.
 .الصحفى بالتحقٌق السرد بنٌة داخل الحبكة عناصرالمحور الخامس: 

 المحاور المكانٌة داخل بنٌة التحقٌق: -02

 المحاور المكانٌة داخل بنٌة التحقٌقات(: ٌوضح 04جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة المحاور المكانٌة

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 الدولة ككل

 العاصمة

 الوجه البحرى

 الوجه القبلى

 سٌناء

 اإلجمالى

"الدولة ككل"

وٌمكن ربط ذلك بالنتٌجة السابق ذكرها التى تتعلق بـ: عدم تركٌز صحف الدراسة 

على مكان محورى محدد، األمر الذى ٌؤثر بشكل ما على بناء حبكة السرد الصحفى، 
وٌمس درجة تماسكها

ه البحرى"، و"الوجه القبلى"، ما ٌعنى حرص )األهرام( على "سٌناء"، و"الوج

نجد على سبٌل المثال أنه من التعبٌر عن مشاكل عدد من القطاعات الجغرافٌة المتباٌنة

القضاٌا التى ارتبطت بسٌناء ومحافظات القناة؛ )المشروعات القومٌة مثل مشروع 
اإلسماعٌلٌة الجدٌدة، ومشورع توصٌل مٌاه النٌل العذبة أسفل قناة السوٌس ومدٌنة 

االستزراع السمكى، باإلضافة إلى قضاٌا اإلرهاب مثل عودة أهلى الشٌخ زوٌد إلى 
منازلهم بعد القضاء على اإلرهابٌٌن، وسقوط حصن اإلرهاب األخٌر بجبل الحالل(ـ ومن 



  
 هبه حممد شفيق عبد الرازق "الدور الرقابى للصحافة املصرية كما يعلسه فن التحقيق الصحفى

 

- 21 - 

برمبا" القضاٌا التى ارتبطت بمحافظات الوجه البحرى والدلتا؛ )انهٌار صناعة الدواجن بـ"
بطنطا، ضبط األغذٌة الفاسدة بالدقهلٌة، مشاكل الصرف الصحى ومٌاه الشرب بقرى كفر 
الشٌخ، غرق اإلسكندرٌة، أول مدرسة مجتمعٌة بدار لألحداث بمحافطة المنوفٌة، اإلهمال 
بالمستشفٌات الجامعٌة بمحافظات اإلسكندرٌة والمنصورة والشرقٌة(، ومن القضاٌا التى 

ات الوجه القبلى؛ )إهمال تنمٌة الصعٌد وتوقف مصانعه، تشدٌد اإلجراءات ارتبطت بمحافظ
اآلف تلمٌذ بمدارس سوهاج،  2الوقائٌة بمنفذ السد العالى لمنع وباء الكولٌرا، تسمم 

 انهٌار صناعة الحرٌر الطبٌعى بأخمٌم، تنمٌة مدٌنة شالتٌن(.

 محور اهتمام بنٌة التحقٌق: -04

 محور اهتمام بنٌة التحقٌقات(: ٌوضح 02جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة محور اهتمام بنٌة السرد

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 الحدث نفسه

 شخصٌات مرتبطة بالحدث

 مكان الحدث

 زمن الحدث

 اإلجمالى

"الحدث نفسه"

"شخصٌات 

"مكان الحدث"مرتبطة بالحدث"

وٌمكن تفسٌر كون محور اهتمام بنٌة السرد ٌتمثل فى "زمن الحدث"

الحدث نفسه" من خالل تناول التحقٌقات لقضاٌا حالٌة ركزت على أحداث  "قٌمة وأهمٌة
طارئة أو أزمات فى المجتمع، وبالتالى تصبح معالجة األزمة ذاتها هى محل اهتمام 
التحقٌق فى المقام األول، ثم الشخصٌات المتعلقة بتلك األزمة أو الحدث، ثم مكان الحدث 

 زمة.أو األزمة، وأخًٌرا زمن الحدث أو األ

 نوع السرد داخل بنٌة التحقٌق: -02

 الصحفى داخل التحقٌقاتأنواع السرد (: ٌوضح 06جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة نوع السرد

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 تصرٌح لمصدر

 المزج بٌن اثنٌن أو أكثر
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 تقرٌر معلومات

 أرقام وبٌانات

 وصف

 اإلجمالى

"تصرٌح المصادر"

"المزج بٌن اثنٌن أو أكثر من أنواع السرد" 

وٌعد المزج بٌن أكثر من نوع للسرد أكثر األسالٌب تنوًعا وعمًقا فى 

معالجة القضٌة أو الحدث، كما أنه ٌتناسب مع خصائص التحقٌق كشكل تفسٌرى، 
ا من المصداقٌة، وبالتالى فقد نجحت صحف الدراسة فى باإلضافة إلى أنه ٌضفى قدرً 

تحقٌق كل ما سبق )التنوع، والعمق، والمصداقٌة( من خالل التنوع فى السرد داخل 
 التحقٌق الواحد. 

 قٌم السرد داخل بٌنة التحقٌق: -06

 قٌم السرد داخل بنٌة التحقٌقات(: ٌوضح مصادر 02جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة قٌم السرد

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 اإلهمال والفساد

 غٌٌر واإلصالحالت

 التراجع االقتصادى

 الفئات المهمشة

 التخرٌب واإلرهاب

 التكافل والتعاون

 بث األمان والطمأنٌنة

 المحاسبة والمساءلة

 التعسف األمنى

 االعتراف بالخطأ

 اإلجمالى
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"اإلهمال 

"التغٌٌر واإلصالح" والفساد"

"الفئات "التراجع االقتصادى"

وٌمكن تفسٌر ارتفاع القٌم السلبٌة فى إطار المهمشة" 

مضامٌن األفكار التى عالجتها التحقٌقات الصحفٌة، والتى ركزت على األزمات

"التغٌٌر 

وٌدل ذلك على اتجاه )األهرام( كصحٌفة واإلصالح" 

قومٌة تتجنب تقدٌم الجوانب السلبٌة فى معالجتها لألحداث والمضامٌن المختلفة حتى 
داخل فن التحقٌق، 

وٌدعم ذلك اتجاه كل من الصحف 

الخاصة والحزبٌة نحو التركٌز على الجوانب السلبٌة فى معالجة األحداث والقضاٌا، 
معالجة قضاٌا ومشكالت  وبالتالى تظهر االختالفات بٌن أنماط الملكٌة المختلفة فى

 المجتمع.
 .السرد بنٌة خالل من الصحفى التحقٌق شمولٌة عناصرالمحور السادس: 

 مصادر المعلومات داخل بٌنة التحقٌق: -02

 علومات داخل بنٌة التحقٌقات(: ٌوضح مصادر الم02جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة مصادر المعلومات داخل بنٌة السرد

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 شخصٌات السرد

 االثنان مًعا

 الوثائق والمستندات

 اإلجمالى

وهو ما ٌؤكد النتٌجة 

بنوع السرد الصحفى دخل التحقٌقات عٌنة الدراسة، حٌث التى سبق ذكرها والمتعلقة 
ارتفاع نسبة االعتماد على السرد القائم على نقل تصرٌحات المصادر والذى ٌعد أسوء 
أنواع السرد الصحفى داخل التحقٌقات، ٌلٌة السرد القائم على المزج بٌن أكثر من نوع 

حٌث ٌتم سرد المعلومات من المصادر والوثائق مًعا.
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 ى التعارض والتكرار فى المعلومات داخل بٌنة التحقٌق:مد -02

 (: ٌوضح مصادر المادة الصحفٌة.02جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة التعارض والتكرار داخل بنٌة السرد

المصرى  األهرام
 الٌوم

 الوفد

 % ك % ك % ك % ك

تكرار لمعلومات محددة داخل بٌنة السرد 
 من أجل تأكٌدها

تعارض المعلومات داخل بٌنة السرد من 
 أجل تحقٌق توازن العرض

 اإلجمالى

وهو ما ٌؤكد ما سبق اإلشارة إلٌه من رغبة كل صحفٌة ممثلة 

الثالث إلى إبراز وتأكٌد وجهة نظرها عند معالجتها لألحداث والقضاٌا  ألنماط الملكٌة
المختلفة، األمر الذى ٌؤثر سلًبا على درجة المصداقٌة، حٌث تتعمد الصحٌفة التركٌز على 
جوانب محددة فى المعالجة دون الوضع فى االعتبار مصلحة القارئ وحقه فى المعرفة، 

 الدراسة بمسئولٌتها االجتماعٌة فى هذه الجزئٌة.وهذا ٌعنى عدم التزام الصحف عٌنة 

 أسلوب عرض وجهات نظر شخصٌات السرد داخل بٌنة التحقٌق: -02

 دأسلوب عرض وجهات نظر شخصٌات السر(: ٌوضح 51جدول رقم)  

أسلوب عرض وجهات نظر 
 شخصٌات السرد

 اإلجمالى الصحٌفة

المصرى  األهرام
 الٌوم

 الوفد

 % ك % ك % ك % ك

 شخصٌات ذات اتجاه واحد فقط

 شخصٌات متعددة االتجاهات

 ال ٌوجد شخصٌات بالسرد

 اإلجمالى
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حٌث ٌرتبط أسلوب عرض 

خصٌات السرد بمدى التعارض والتكرار فى المعلومات، وكالهما عنصران وجهات نظر ش
مهمان من عناصر شمولٌة المعالجة، نشٌر هنا إلى أنه من األفضل تحقٌق التوازن فى 
عرض وجهات النظر المتعدة عند معالجة القضاٌا وبالتالى فإن التركٌز على شخصٌات 

ٌُضعف من ذات اتجاه واحد من أجل تأكٌد المعومات التى  تدعم رؤٌة واتجاه الصحفٌة أمر 
مستوى المهنٌة والمسئولٌة.

 أسلوب معالجة فكرة التحقٌق: -51

 التحقٌق داخل بنٌة السردأسالٌب معالجة فكرة (: ٌوضح 50جدول رقم)

أسلوب معالجة فكرة التحقٌق 
 داخل بنٌة السرد

 اإلجمالى الصحٌفة

المصرى  األهرام
 الٌوم

 الوفد

 % ك % ك % ك % ك

تفسٌر وتحلٌل الحدث أو 
 القضٌة

 عرض خلفٌة الحدث أو القضٌة

ج بٌن العناصر الثالثة المز
 داخل بٌنة السرد

تقدٌم رؤٌة مستقبلٌة للحدث أو 
 القضٌة

 اإلجمالى

""تفسٌر وتحلٌل الحدث أو القضٌة

وهى نتٌجة منطقٌة ألن التحقٌقات 

الصحفٌة تهتم بالمرتبة األولى بتوضٌح جوانب القضٌة الرئٌسٌة وأسبابها وتحلٌل 
جوانبها وبالتالى فإن "تفسٌر وتحلٌل الحدث أو القضٌة" هى السمة الغالبة فى أسلوب 

"عرض خلفٌة الحدث أو القضٌة" معالجة التحقٌقات
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، وتحقٌق حول قانون شغل 42حٌفة )األهرام(تحقٌق تناول قضٌة اإلصالح االقتصادى بص
 .42الوظائف الجدٌد بصحٌفة )الوفد(

 .الصحفى التحقٌقمادة  المحور السابع: سمات عناصر

 سمات العنوان الرئٌسى للتحقٌق: -50

 سمات العنوان الرئٌسى بالتحقٌقات عٌنة الدراسة(: ٌوضح 55جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة سمات العنوان الرئٌس

المصرى  األهرام
 الٌوم

 الوفد

 % ك % ك % ك % ك

العنوان ال ٌبرز أى من عناصر بنٌة 
 السرد

 أكثر من عنصر العنوان ٌبرز

 عنوان ٌبرز المكان

 عنوان ٌبرز الشخصٌة

عنوان ٌبرز األرقام واألعداد 
 واإلحصاءات

 عنوان ٌبرز الزمان

 اإلجمالى

"ال تبرز أى من عناصر السرد" 

 

"تبرز أكثر من "انفلونزا الطٌور تعود بفٌروس إسرائٌلى"

"الشوقٌون "بروفة داعش" فى ن عناصر السرد"عنصر م

" قلعة "المكان""0221الفٌوم 

، 20الكلى بالمنصورة تحتاج إلى رعاٌة"

 األرقام واإلحصاءات"

"الزمان"

"المكان"

وبالتالى فإن صحٌفتى )المصرى الٌوم( 

و)الوفد( نجحتا فى تقدٌم عناوٌن جٌدة تجذب القارئ وتعكس محتوى السرد وعناصره 
 على عكس صحٌفة )األهرام(.

 سمات خاتمة التحقٌق: -55
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 سمات خاتمة التحقٌقات(: ٌوضح 52جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة سمات خاتمة التحقٌق

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 ال ٌوجد خاتمة

 ال تقدم أى حلول

 اإلجمالى

 أن واإلجحاف الظلم من"

 األحفاد من القصر أهل فروح اإلهمال بسبب خرابة إلى تحول المشورة قصر إن نقول
 ضد قوٌاً  صد حائط ٌمثل والهواء واألشجار بالمكان وتمسكهم. آخر نوع من حٌاة تمنحه
 ألحفاد لٌس الحقٌقى الظلم.. ونادر أصٌل هو ما كل حماٌة فى والتراخى اإلهمال عوامل
.25"تقدٌر أو دعم أدنى دون بتركها وقٌمه وتارٌخه البلد لهذا ظلم هو وإنما الوقاد

 نوع التحقٌق: -52

 أنواع التحقٌقات(: ٌوضح 54دول رقم)ج

 اإلجمالى الصحٌفة نوع التحقٌق

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 تقلٌدى

 استقصائى

 اإلجمالى

إلى وقت وٌرجع ذلك إلى كون التحقٌقات التقلٌدٌة ال تحتاج 

ومجهود من جانب الصحفى فهى أسهل وأسرع وال ٌوجد به قدر من المخاطرة التى قد 
ٌتعرض لها الصحفى االستقصائى، 

قامت صحٌفة )الوفد( بنشر مغامرات صحفٌة اعتمدت فٌه 

تحقٌق عن أحد  ، أًٌضا قام محرر باتباع أسلوب التخفى فى22المحررة على أسلوب التخفى
22، وتحقٌقان آخر كشفا أحد قضاٌا إهدار المال العام24مراكز عالج اإلدمان

منها ما قام 
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بكشف مظاهر الفساد كإهدار المال العام، واالتجار بالبشر، أو ما ٌتعلق بقضاٌا أمنٌة 
.26باإلرهابتتعلق 

 مدى ظهور رأى المحرر داخل التحقٌق: -54

 مدى ظهور رأى المحرر داخل التحقٌقات(: ٌوضح 52جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة رأى المحرر

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 ظهر بشكل مباشر

 ظهر بشكل غٌر مباشر

 لم ٌظهر على اإلطالق

 اإلجمالى

تحقٌق 

كثفة على الحدود مع السودان لمنع بصحٌفة )المصرى الٌوم( عن اإلجراءات الوقائٌة الم
، وترى الباحثة أن ظهور أى المحرر 22انتشار وباء الكولٌرا والمالرٌا وااللتهاب السحائى

قد ٌؤدى إلى توجٌه القارئ أو فرض وجهة نظر أو رؤٌة ما للصحٌفة أو للمحرر قد تؤثر 
 سلًبا على مصداقٌة المعلومات.

 .الصحفى التحقٌقاخل المحور الثامن: سمات الدور الرقابى د

 مدى تحقق الدور الرقابى داخل التحقٌقات الصحفٌة عٌنة الدراسة: -52

 التحقٌقات مدى تحقق الدور الرقابى داخل(: ٌوضح 56جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة التحقٌقات داخل الرقابى الدور تحقق

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 لم ٌظهر

 ظهر 

 اإلجمالى
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وٌرجع ذلك إلى نمط الملكٌة حٌث تسعى 

الصحف الخاصة والحزبٌة إلى ممارسة وظٌفة رقابٌة على أعمال الحكومة والقطاعات 
ول فى اتجاه تلك الصحف المعارض او المستقل المختلفة فى المجتمع لسببن؛ ٌتمثل األ

وبالتالى تسمح مساحة الحرٌة بتناول موضوعات تكشف أوجه الفساد بالمؤسسات فى 
إطار مسئولٌتها نحو المجتمع، وٌرجع السبب اآلخر إلى األهداف الشخصٌة للقائمٌن على 

 سٌاسى.تلك الصحف سواء كان الهدف زٌادة نسبة التوزٌع أو الحصول على تأٌٌد 

 المستوٌات التى راقبتها التحقٌقات الصحفٌة وتحقق فٌها الدور الرقابى: -56

 المستوٌات التى راقبتها التحقٌقات (: ٌوضح 52جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة التحقٌقات المستوٌات التى تراقبها

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 مؤسسات

 نظام

 أفراد

 اإلجمالى

"المؤسسات"

"النظم"

"األفراد"
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 الجهات التى راقبتها التحقٌقات الصحفٌة التى تحقق فٌها الدور الرقابى: -52

 الجهات التى تراقبها التحقٌقات(: ٌوضح 52جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة التحقٌقات الجهات التى تراقبها

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 المؤسسة التنفٌذٌة

 قطاع عام

 قطاع خاص

 أجهزة الرقابة اإلدارٌة

 المؤسسة التشرٌعٌة

 المؤسسة العسكرٌة واألمنٌة

 مجتمع مدنى

 المؤسسة القضائٌة

 أكثر من مؤسسة

 اإلجمالى

"المؤسسة 

"القطاع "القطاع العام"التنفٌذٌة"

الخاص"

ومة الدعم"، كما قامت صحٌفة )الوفد( بمراقبة وزارة التموٌن وكشف "فساد منظ

تأمٌن صحى(، كما  -جامعى -راقبت الصحٌفة المستشفٌات العامة على اختالفها )عام
راقبت )الوفد( أكثر من مؤسسة فى تحقٌق كشف نصب أحد الشركات العقارٌة وكان 

، 22المتورطٌن هم: )صحاب شركة الربوة، وزارة اإلسكان، نادى خبراء وزارة العدل(
ٌوم( راقبت المؤسسة التنفٌذٌة كوزارتى الزراعة والصحةونجد صحٌفة )المصرى ال

وراقبت قطاع خاص ممثل فى شركات خاصة لرجال أعمال وتجار، وٌرجع اهتمام كل من 
صحٌفتى )المصرى الٌوم( و)الوفد( بمراقبة المؤسسة التنفٌذٌة من اتجاه الصحف 

الخاصة والحزبٌة نحو مراقبة الوزارات وأعمال الحكومة

 . 
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مرجعٌة الرقابة التى استندت إلٌها التحقٌقات الصحفٌة التى مارست الدور  -52

 الرقابى:

 مرجعٌة الرقابة داخل التحقٌقات(: ٌوضح 52جدول رقم)

 اإلجمالى الصحٌفة مرجعٌة الرقابة

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 مسئولٌة اجتماعٌة

 الصحافة كسلطة

 قانونٌة

 شخصٌة

 اإلجمالى

"المسئولٌة االجتماعٌة"

"الصحافة كسلطة" 

"المسئولٌة االجتماعٌة"

"الشخصٌة""الصحافة كسلطة"

 "القانونٌة"، 

"الصحافة   ة االجتماعٌة""المسئولٌ

 كسلطة" 

"المسئولٌة االجتماعٌة" ،

وٌمكن تفسٌر غلبة المرجعٌة المتعلقة 

بالمسئولٌة االجتماعٌة بشكل كبٌر داخل الصحف الخاصة والحزبٌة والقومٌة على السواء 
إلى وعى تلك المؤسسات بدور الصحافة فى خدمة المجتمع ومعالجة قضاٌا من منطلق 

أجل تحقٌق الصالح ٌعكس اهتمامها بتوعٌة أفراد المجتمع وإٌضاح مظاهر الفساد من 
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العام، كما أن مرجعٌة الصحافة كسلطة تعنى رغبة الصحف فى ممارسة رقابة حقٌقة على 
المؤسسات واألفراد فى المجتمع من واقع تأثٌرها ودورها فى التغٌٌر واإلصالح.  

 الهدف من ممارسة التحقٌقات الصحفٌة للدور الرقابى: -52

 الهدف من ممارسة التحقٌقات للدور الرقابى(: ٌوضح 21جدول رقم)

 اإلجمالى فةالصحٌ الهدف من ممارسة الدور الرقابى

 الوفد المصرى الٌوم األهرام

 % ك % ك % ك % ك

 كشف مظاهر الفساد

 التغٌٌر واإلصالح

 تعبئة الرأى العام

 توعٌة الرأى العام

 طرافخدمة مصالح بعض األ

 الهدف غٌر واضح

 اإلجمالى

"كشف مظاهر الفساد"

"التغٌٌر واإلصالح"

"التغٌٌر واإلصالح"

"كشف مظاهر الفساد"

وٌرجع ذلك إلى اهتمام الصحف "التغٌٌر واإلصالح"

ساد فقط وإنما التركٌز أًٌضا على إصالح القومٌة والخاصة لٌس بمجرد كشف مظاهر الف
وتغٌٌر األوضاع وهو ما ٌشٌر إلى الهدف اإلٌجابى الذى تسعى إلٌه صحٌفتا )المصرى 
الٌوم( و)األهرام( من ممارسة الدور الرقابى، أما صحٌفة )الوفد( فكان نشرها لوقائع 

نصب واحتٌال الفساد بأدلة داخل مؤسسات أو اإلشارة إلى أفراد تورطوا فى عملٌات 
وإهمال وكلها من مظاهر الفساد محل اهتمام الصحٌفة الحزبٌة فى المقام األول، ٌلٌه 

التغٌٌر واإلصالح، كما كانت )الوفد( أكثر صحف الدراسة من حٌث تعدد األهداف حٌث  
ٌشٌر كل من :"تعبئة الرأى العام" و"توعٌة الرأى العام" إلى سعى )الوفد( كصحٌفة 

اث تأثٌر على الجمهور سواء بتبنى اتجاه أو سلوك معٌن نحو القضٌة أو حزبٌة إلى إحد
 الحدث، وبالتالى ٌكون للصحٌفة الحزبٌة أهداف أبعد من مجرد كشف أوجه الفساد.  
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 مناقشة نتائج الدراسة: -
او  - ًٌ جود عالقة دالة إحصائ

وذلك نظًرا 

حاٍل  لوجود اختالفات بٌن صحف الدراسة فى تناول المضامٌن سواء المرتبطة بحدث
فٌما أو غٌر المرتبطة بحدث حاٍل فغالبٌة التحقٌقات تناولت أحداث أو أزمات حالٌة

ظهر التنوع فى أنواع األحداث ما بٌن الصحف وكذلك اتجاه عرض ومعالجة الفكرة 
حٌث ساد االتجاه السلبى بصحٌفتى )الوفد( و)المصرى الٌوم( واإلٌجابى بصحٌفة 

)المصرى الٌوم( كصحٌفة خاصة بأنها األكثر حرًصا  )األهرام(، بٌنما تمٌزت صحٌفة
بتقدٌم عرض متوازن ٌعكس مختلف اآلراء، إن  -إلى حد ما–من بٌن صحف الدراسة 

وجود عالقة دالة إحصائٌا بٌن نمط الملكٌة ونوع السرد ٌمكن تفسٌره فى إطار تركٌز 
األخرتٌن الصحٌفة القومٌة على سرد تصرٌحات المصادر فى حٌن ركزت الصحفتٌن 

الحزبٌة والخاصة على المزج بٌن نوعٌن أو أكثر من أنواع السرد،

ا  ًٌ ال توجد عالقة دالة إحصائ

ألن القضاٌا 

 ادٌة والصحٌة.الغالبة كانت القضاٌا االقتص
او - ًٌ جود عالقة دالة إحصائ

حٌث اهتمت كل 

صحٌفة من صحف الدراسة بإظهار اتجاهاتها نحو الحدث أو القضٌة من خالل 
المعالجة التى تركز على مصادر معٌنة ٌتم عرض وجهات نظرها بما ٌدعم  توجه 

حزبٌة( من خالل اختالف جوانب المعالجة وما تقدمه هذه  -خاصة -الصحٌفة )قومٌة
الجة من خلفٌات وتفسٌرات ورؤى مستقبلة، كل ذلك فى إطار تنوع أسالٌب المع

توظٌف عناصر شمولٌة التحقٌقات وفًقا لمضمون الفكرة ونمط الملكٌة، حٌث اتضح أن 
نفس األفكار ٌتم معالجتها بأسالٌب مختلفة من صحٌفة ألخرى، فعلى سبٌل المثال؛ 

من زواٌا مختلفة، حٌث ركزت  ناقشت صحف الدراسة قضٌة ارتفاع أسعار الدواء
صحٌفة )المصرى الٌوم( على تأثٌر تحرٌر سعر الصرف على اختفاء بعض األدوٌة 
وأن المستوردٌن ٌتوقفون عن االستٌراد طمًعا فى ارتفاع ثمنها بعد التسعٌرة الجدٌدة 
وتم اعتماد على شخصٌات متعددة التوجهات وتقارٌر ومستندات من أجل تفسٌر 

، بٌنما أرجعت صحٌفة )األهرام( ارتفاع سعر الدواء النخفاض قٌمة 22ةوتحلٌل القضٌ
العملة المحلٌة واستغالل شركات األدوٌة، باالعتماد على مصادر بشرٌة لها متعدة 

، أما صحٌفة )الوفد( فقد ركزت على تورط وزراء الصحة مع المستثمرٌن 61التوجهات
اعٌات تحرٌر سعر الصرف على أسعار فى ارتفاع سعر الدواء فى المقام األول، ٌلٌه تد

األدوٌة، واالستعانة بالمصادر البشرٌة والمكتبٌة تحمل نفس التوجه فى تحلٌل أسباب 
 . 60القضٌة

ًٌاو - جود عالقة دالة إحصائ
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وٌمكن تفسٌر النتٌجة السابقة إلى االختالفات بٌن صحف  

من حٌث قٌامها بدور رقابى على مؤسسات المجتمع، حٌث أظهرت الدراسة وتباٌنها 
الصحف الخاصة والحزبٌة ممثلة فى )المصرى الٌوم( و)الوفد( اهتماًما بممارسة 
سلطتها فى مراقبة المؤسسة التنفٌذٌة والقطاع العام والخاص بشكل كل أكبر من 

% فقط 2سوى بنسبة  صحٌفة )األهرام( التى لم ٌتحقق الدور الرقابى داخل تحقٌقتها
من مجمل التحقٌقات المنشورة بها خالل فترة الدراسة، وٌرجع ذلك إلى تأثٌر نمط 
الملكٌة القومى الذى ٌحد من الحرٌة المتاحة فى معالجة القضاٌا والمشكالت المختلفة 

داخل المجتمع.

Abstract 
The Watchdog Role of The Egyptian Press reflected by The Investigative 

Journalism: A comparative analytical study  

By Heba Mohamed Shafiq 

The problem of the study is to monitor the Features of the Watchdog 

Role played by the Egyptian press through analyzing the investigative 

reports in the newspapers (Al-Ahram, Al-Masry Al-Youm and Al-Wafd), 

which deals with various societal issues, as well as analyzing the narrative 

structure within these investigations. This study belongs to descriptive 

studies concerned with studying the current situation of the phenomenon. 

The theoretical framework included both the theory of social responsibility 

and narrative Paradigm. The study was based on the methodology of the 

media survey method and the narrative analysis. The sample of the 

analytical study was about 458 investigative reports during the period of six 

months from 1 October 2016 to 31 March 2017. The most important results 

of the study was that "economic issues" ranked first with 38% in the 

agreement of the newspapers study interest, followed by "health issues" 

with 14.4%. And 126 investigative reports are the total investigations in 

which featured the watchdog role. The social responsibility was the main 

watchdog reference for investigative journalists with 68%. 
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