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 أ. م. د. سالم خطاب أسعد 
 جامعة تكريت / كلية اآلداب

 قسم اإلعالم 

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 ملخص البحث 

تتنااااوذ هاااره الدراساااة فاااي محاورهاااا اذساساااية الااادور الااار  ت اااوم  ااا  وساااائ  اذعاااالم 
المختلفة وفي م دمتها الوسائ  المرئية والمسموعة في الحياة المعاصرة حيث تعادد  وتعم ا  

غنى   ها  الشك  الر  جعلها ضرورة حياتية ملح  ذوظائف الوسائ  واذدوار المهمة التي ت وم 
السااال ية فاااي  وأثارهااااللمجتماااو او اذنساااا  عنهاااا وفاااي ساااياف تفشاااي ظااااهرة الفسااااد وتاااداعياتها 

رف على الوظيفة الجديادة التاي ي اوم  هاا اذعاالم المرئاي عمختلف المجتمعا  كا  ذ  د من الت
اهة على صعيد المجتمعا  والدوذ التي تعاني والمسموع في مكافحة ظاهرة الفساد وترسيخ النز 

  الخطيارة التاي اخار  ا عادهاا المامثرة ماو تناامي وساائ  المواصاال  واذت ااذ  فامن هاره اذ
والتطور التكنولوجي الر  اصا ها في اواخر ال ر  العشرين ومن مطلو ال ر  الحالي الر  يشهد 

ا السل ية على ال نيا  اذقت اد  واذجتماعي اذوذ التنامي مخاطر هره الظاهرة واثاره  في ن ف
واذخالقااي فااي مجتمعااا  صاانف  وذ االاا  انهااا مجتمعااا  ناميااة تحاااوذ اللحاااف  ركاا  التطااور 
والت دم الر  اصاب الادوذ المختلفاة فاي   ااع عديادة مان الكاره اذرضاية لارلد كاا  ذ  اد مان 

وذ والمجتمعاا  فاي الت اد  لهاره رف علاى اذدوا  والوساائ  التاي تعتمادها الادعالوقوف والت
الظاااهرة ومكافحتهااا والت لياا  ماان اثارهااا العاااره اجتماعيااا وساالوكيا واقت اااديا وفااي م دماا   لااد 
وسائ  اذعالم المختلفا  ومنهاا ماا يعتماد علاى ساما  المرئاي والمساموع فاي تناولا  وتفاعلا  ماو 

 الجمهور.
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 مدخل
معااا  المعاصاارة تجماتها  النساا ة لليسااممو  أنواعهااا  اااختالف اإلعااالموسااائ   أصاا ح 

ضاارورة حياتيااة يااتم  هااا وماان خاللهااا اياااره فاعلياا  التماسااد اذجتماااعي وتوثياا  ال نااا  اذقت اااد  
ال   ين النخ ة الحاكمة والشع  والتع ير عن  والسلوكي للمجتمو وعن طري ها يجر  توثي  ال

يز اذت اذ الدولي  اين الشاعوب  ماا رغ ا  الناس وتطلعاتهم كما انها تساهم  دور فعاذ في تعز 
الحدود الجغرافية واذفتراضية. ل اد اضاحى اذعاالم  وساائل   رع  ةتن ل  من قيم وث افا  مختلف

والث افياة  فهاو  ةالمختلفة في يومنا هرا قوه ممثره لها ا عادها اذجتماعياة والسياساية واذقت اادي
واطياف واسع  من الجمهور المعلوما  واذرا   من خالذ وسائل  المتنوعة والمتطوره ين   لفئا 

واذفكار ويعزا لديها اذتجاها  والسلوك ويساعدها فاي عملياة اتخاا  ال ارار تجااه المشاكال  
هااا فااي الحياااة كمااا اناا  ين اا  لهااا العااادا  والت اليااد اذجتماعيااة السااائدة هوالتحااديا  التااي تواج

اجتماعيااا او فرديااا ويتالعاا  فااي احيااا  كثياارة فااي  ويعاازا ساال ا او ايجا ااا منظومااة ال اايم المعتماادة
مااان هناااا اصااا ح  الااادوذ   اولوياااا  هاااره ال ااايم وترتي هاااا واساااتح اقاتها اذجتماعياااة واذخالقياااة

والجها  الداعمة او المالكة لهره الوسائ  تستخدم وسائ  اذعالم  اعت ارهاا ساالحا  و حادين 
تماو ودفاو عجلاة التنمياة والت ادم فيا  عنادما فهي قوه ايجا ياة ا ا ماا اساتخدم  فاي تطاوير المج

تكو  مع ره   دف وموضوعية عن طموحا  وتطلعا  هرا المجتماو وتكشاف الاوا  اذنحاراف 
والفساد في  وتدعم قوى التغير وال نا  في  وهي كرلد ا  هره الوسائ  قوه سل ية ا ا لم يحسن 

  وتحطيم معنويا  ا نائ  وتشوي  تفتياستخدامها  لد انها تعم  على تخري  ال نا  اذجتماعي وت
وفاسده لدى افراده او  ت ديم نما ج اجتماعي  منحرف   ةوال ومية  غرسها قيم غري  ةصورت  الوطني

 وسل ية على انها ال ورة اذمث  واذ هى لالنسا  المعاصر.
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 اذطار المنهجي للدراسة -اوذ:
الحاجااة الملحااة لفهاام وتحلياا  دور تنح اار مشااكلة هااره الدراسااة فااي  -:مشااكلة الدراسااة .6

ومنهااا اذعااالم المرئااي والمسااموع فااي محار ااة الفساااد واذنحااراف  ةوسااائ  اذعااالم المختلفاا
 وتدعيم قيم النزاهة والشفافية داخ  المجتمو.

 تهدف هره الدراسة الى -:اهداف الدراسة .0
 ةرف علااااى ظاااااهرة الفساااااد وتااااداعياتها فااااي المجتمعااااا  المعاصاااارة و خاصااااعااااالت . أ

 مجتمو العر ي الر  يعاني في اغل  اجزائ  من مخاطره هره الظاهرة.ال
الدور اذيجا ي الر  ين غي ا  ت اوم  ا  وساائ  اذعاالم فاي محار اة الفسااد   اورة  . ب

 .ةالمختلف
و تعاني من ا ةي  هرا الدور في المجتمعا  التي تعيش ظروفا استثنائيعمتطل ا  تف .  

 .ةمراح  سياسية انت الي
 -:ةاهمية الدراس .2

ال حاو  والدراساا  التاي تناولا  موضاوع دور  ةت را اهمية هره الدراسة من خاالذ قلا
ومنهاا اذعاالم المرئاي والمساموع فاي تنااوذ ظااهرة الفسااد التاي غاز   ةاذعالم  وسائل  المختلف

اذخيااره وانعكاااس لمااا ماار   اا  المجتمعااا  الغر يااة فااي مراحاا   ةالمجتمعااا  العر يااة فااي اذوناا
ولى او  س   الظروف اذستثنائية التي يعيشها الوطن العر ي و س   من وجود ادوا  تطورها اذ

التااثير  ة الغا ةواقت اادي ةوسياسايا وث افيا ةتعم  على تعزياز هاره الظااهرة واعطائهاا ا عااد مجتمعيا
على م ير هره المجتمعا  وتطورها وت دمها ي ا    لد ضعف وغياب لالدوا  التي ين غي ا  

 .ةطر ظاهرة الفساد وفي م دمتها وسائ  اذعالم المختلفتواج  مخا
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 -حدود الدراسة: .4

ا  انتشااار ظاااهرة الفساااد واثارهااا الساال ية ودور وسااائ  اذعااالم فااي  -:الحاادود الموضااوعية . أ
حااادود هاااره  هااايمجا هتهاااا وت ليااا  مخاطرهاااا المجتمعياااة علاااى المجتمعاااا  العر ياااة خاصاااة 

 الدراسة الموضوعية.
يدرسو  في  ممنمن طل ة الجامعا  اذردنية  ةدراسة ميدانية على عين -:الحدود المكانية  . ب

 ن   اذعالم.
 61/6/0262 → 6/62/0260 -:الحدود الزمنية .  
 فرضيا  الدراسة .1
لاااين هنااااك دور فعااااذ لوساااائ  اذعاااالم المرئياااة والمساااموعة فاااي مكافحاااة ظااااهرة الفسااااد  . أ

 المختلفة او في ت لي  اثارها السل ية.  اشكالها
لوسائ  اذعالم المرئية والمسموعة  شك  خاص دور فاع  في تعزيز قيم النزاهاة والشافافية  . ب

 ومكافحة الفساد واشكال .
لهااا ماان خااالذ ت ااديم  ةقااد تكااو  وسااائ  اذعااالم هااي نفسااها مروجاا    عااايا الفساااد وداعماا .  

 م عن هره الظاهرة والمنتمين لها.او نمطية مشجعة للرا  العا ةصوره  هني
 

 ثانيا: اذطار النظر  للدراسة 
 :سيتم تناوذ اذطار النظر  لهره الدراسة من خالذ المحاور التالية     

 المحور اذوذ: الفساد وتداعيات  واشكال .
 (6)هناك اتفاف عاام  اين ال ااحثين والمنظماا  الدولياة المخت اة فاي موضاوع الفسااد   

على ا  عمليا  التنمياة والنماو اذقت ااد  ي ا ها العارر مان جارا  ممارساا  الفسااد و خاصاة 
التاااااثير ساااال ا فااااي مناااااة اذسااااتثمار وتكلفااااة المشاااااريو ون اااا  الت نيااااة وتطويرهااااا  كمااااا ا  النمااااو 
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اذقت اااد  ذ   لااد يتاابثر ساال ا كاارلد  هااره الظاااهرة مااو تاثيرهااا الك ياار علااى اذ تكااار واذ ااداع 
 .تث ط الجهود ذقامة مشاريو استثمارية جديدةحين 

وقد حاوذ ال ند الدولي وضو تعريفاا لالنشاطة التاي تنادرج تحا  تعرياف الفسااد علاى 
  فالفساااد يحااد  عااادة (0)((اسااا ة اسااتعماذ الوظيفااة العامااة للكساا  الخاااص)) :النحااو التااالي

ع ااد او اجاارا  تالعاا   عناادما ي ااوم موظااف    ااوذ او طلاا  او ا تاازاا او ت ااديم رشااوة لتسااهي 
لمناق ااة عامااة  كمااا يااتم عناادما يعاارط وكااال  او وسااطا  لشااركا  او اعماااذ خاصااة ت ااديم رشااى  
لالساااتفادة مااان سياساااا  واجااارا ا  عاماااة للتغلااا  علاااى المنافساااين وتح يااا  ار اااا  خاااارج اطاااار 

ية ال وانين المرعية  يمكن ا  يح   عن طري  استغالذ الوظيفة العاماة لتح يا  مكاسا  شخ ا
علااى حساااب الم االحة العامااة ويح اا  فااي  عاا  الحاااذ  تااداخ  او تعاااو   ااين اوجاا  الفساااد 
السياساااي وال يروقراطاااي او يااارت ط الفسااااد السياسااااي عاااادة  تف اااي  قاااوانين انتخا ياااة او تموياااا  
حمااال  انتخا يااة لغايااا  تح ياا  منااافو ضاامن اطااار الفساااد اذدار   وعناادما تتحااوذ الوظااائف 

مو الاى ادوا  لثثارا  الشخ اي المت ااعد  و االرغم مان وجاود الياا  ومراصاد العليا في المجت
 (2)(T.P.Iوكشف عن حاذ  الفساد ومتا عتها عالميا ونخص  الركر منظمة الشفافية الدولياة )

Trans parency international دولاة وتعما   14. وم رها  ارلين والتاي يغطاي نشااطها
المساتثمرين اذجانا  عاان الفسااد فاي تلااد الادوذ مان خااالذ علاى اح اا  ردود فعا  او انط اااع 

 corruption( c.p.Iتركياا  ممشاار انط اااعي عاان درجااة انشااا  الفساااد وفااي ال لااد المعنااي )

perception. ( لخلو ال لد من الفساد فيتدنى الممشر حتى ااد 62حيث تعطى اعلى درجة )
اذطالع على عدد من الدراساا   وقد توص  ال احث من خالذ .حجم الفساد في ال لد المعني

واد يااا  ماان وصاااو ت اانيف منهجاااي ويوضاا  محااااور الفساااد اذساساااية التااي يمكااان ماان خاااالذ 
دراستها انشا  وتطوير الياا  مراصاد وطنياة للكشاف عان حااذ  الفسااد ومتا عتهاا  ترسايخ دور 

تهاا والحاد وسائ  العا ط اذجتمااعي وفاي م ادمتها رساائ  اذعاالم المرئاي والمساموع فاي محار 
 .(4)من تبثيراتها
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 )*((6شك  رقم )
 يوض  محاور الفساد اذساسية

 المحور ال يمي

 المحور اذجتماعيالمحور الوظيفي
  

 :اشكاذ وتط ي ا  المنهج او المحور ال يمي اذساسية -6

 .اهماذ الم لحة العامة ل ال  الم لحة الشخ ية - أ
 .نشر وترسيخ قيم وافدة  ا  طا و سل ي  - ب
 .ف دا  السلطة ال يمية للدولة والمجتمو  -  
 .سلوكيا  منحرفة فرديا وجماعيا  -  
 .ممارسا  فاسدة اداريا وسلوكيا  - ج
 .ق ور قيمي لدى اذفراد  -  

 :اشكاذ وتط ي ا  المنهج الوظيفي  -0
 .اسا ة استعماذ السلطة الرسمية - أ

 .حوافز غير مشروعة  - ب
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 .فساد ادار  ومالي  -  
 .مكاس  اجتماعية غير مشروعة  -  
 .ك منحرف عن الواج ا  الرسميةسلو  - ج
 .الحاف العرر  الم لحة العامة -  
 .ق ور ون ص في قواعد العم  اذدارية والتنظيمية - ة
 .اندفاعا   اتية  ا  م لحة شخ ية - د

 :اشكاذ المنهج او المحور اذجتماعي  -2
 .الخل  في المعايير اذخالقية السائدة اجتماعيا - أ

 .انحراف في المسار اذدار  واذجتماعي لتح ي  اغراط غير مشروعة  - ب
اتجاهاااا  وانمااااي سااالوكية  ا  طااااا و سااال ي لاااين فااااي اذدارة ف اااط  ااا  فااااي   -  

 .المجتمو
 .ظاهرة سل ية قد تحد   شك  جماعي ولين فرد   -  
 .التبثير على اهداف ومرامي الم لحة العامة  شك  منتظم  - ج
 .ذدار  يتحملها الجمهورافرااا  سل ية على النظام ا  -  
 .حركة المجتمو تبخر شك  ال  وذ جزئيا او كليا  الظاهرة  - ة

 

 المحور الثاني: وسائ  اذعالم كمراصد لتاشير حاذ  الفساد ومتا عتها:
تعت ر الدراساا  المعاصارة اذعاالم عملياة ات االية نظارا ذحتوائا  علاى مجموعاة مان    

العناصر اذساسية كالمرسا  والمسات    والرساالة والوسايلة او اذداة ورجاو ال ادى وهاي عناصار 
ت ااوم  اادور مهاام فااي المجاااذ والمعرفااي للمجتمااو وتاامثر علااى العناصاار وال ااوى المكونااة لاا  وياارى 

ا  وسااائ  اذعااالم المختلفااة تاامد  ثالثااة وظااائف اساسااية فااي المجتمااو اولهااا:  (1)هااارد ذسااوي 
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اذشراف او الرقا ة على ال يئة او المحايط للكشاف عان ماا يهادد قايم الجماعاة ويامثر عليهاا مان 
مخااااطر او تحاااديا   وثانيهاااا: العمااا  علاااى تااارا ط اجااازا  المجتماااو  اذساااتجا ة لماااا موجاااود فاااي 

يعااايش فيهاااا اذفاااراد ومااان  لاااد الااار ط  اااين الحااااكم والمحكاااوم و اااين المحااايط او ال يئاااة التاااي 
الجماعا  المختلفة اجتماعيا  وثالثها: وظيفة ن   الترا  اذجتماعي والث افي من جي  الى اخر 

 :ا  وسائ  اذعالم ثالثة وظائف اجتماعية مختلفة هي (1)فيما يرى كال من ذسفيلد ومورتن

 .وظيفة تشاورية لخدمة ال عايا العامة عن طري  اذقناع  -6
وظيفااة ت ويااة اذعااراف اذجتماعيااة التااي تتح اا  ماان خاللهااا م اادرة وسااائ  اذعااالم علااى   -0

فع  وكشف اذنحرافا  عن اذعراف اذجتماعياة وال ايم الساائدة ومعالجتهاا اماام الارأ  
 .العام

عمليااا علااى اخاااتالذ وظيفااي لاادور وساااائ  وهاااي وظيفااة معي ااة تااادذ  :الوظيفيااة التخديريااة  -2
اذعااالم فااي المجتمااو تحااوذ دو  ا  ت اا   نشاااطا  ال شاار  ا  مشاااركة فعالااة ونشاايطة 
في محار ة الظواهر السل ية في  ومنها )ظاهرة الفساد( في م ا    لاد نجاد  احثاا اعالمياا 

ذساسية لوسائ  يمكد ا  وظيفة المراق  او ال  اص هي الوظيفة ا (7)متميزا مث  ول رشرام
اذعالم المختلفة مجتمعيا عن طري  استكشاف اذخطار والتحديا  والفارص التاي تواجا  
المجتمو وايجاد الحلوذ لها ومتا عة تحسين معالجة الظواهر السل ية واذنحرافاا  داخا  

ا  لوسائ  اذعالم على اختالف انواعها تسعة وظائف  (1)المجتمو فيما يره  ليزلي مولر
 :ية لع  في م دمتهااساس
 (.الحارس العمومي)الرقا ة  - أ

 .الم ادرة في التغير اذجتماعي - ب
 (.ال دوة)خل  النمط اذجتماعي المثالي  -  

ولع  هره المواقف تتف  مو ما  ه نا الي  في اذطار النظر  لهره الدراسة حياث تتفا  
ماااولر  كثيااار مااان الوظاااائف لنجاااد ا  مااان اهااام وظاااائف اذعاااالم  ماااو ماااا طرحااا  ول رشااارام وليزلاااي
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المراقااا  او )اذجتماعياااة هاااي وظيفاااة الرقا اااة او الرقيااا  العماااومي او ماااا اطلااا  عليااا  ول رشااارام 
لتمث  هره الوظيفاة احاد اهام الادروع اذساساية لحماياة المجتماو وصايانت  مان الفسااد  (ال  اص

لمخالفاا  التاي تساود  نائا  اذجتمااعي او ال يماي او واسا ة استخدام السلطة او اذنحرافا  وا
الاوظيفي وماان هنااا جاا   تساامية ال ااحافة ومعهااا وساائ  اذعااالم اذخاارى  بنهاا ساالطة را عااة فااي 
المجتمو  ا  وظيفة الرقا ة واذشراف على ال يئة التي يتم فيها ممارسة عملية اذت اذ  مكوناتها 

مان خاللهاا انشاطتها المتنوعاة وت اث فاي اجوائهاا رساائلها اذساسية والتي تمارس وسائ  اذعاالم 
هي من الوظائف التي تسعى الحكوماا  علاى اخاتالف توجهاتهاا السياساية  (اذقناعية)اذت الية 

ونظمها ذيجادها كونها تمث  عونا لها وذجهزتها الرقا ياة اذخارى فاي كشاف الفسااد واذنحاراف 
للحكومة في تبدية دورها على اكم  وج   كما انهاا  داخ  المجتمو  فهي عام  مساعد ومساند

تساااهم  شااك  فاعاا  فااي الاادفاع عاان م ااال  الناااس واهاادافهم ورغ اااتهم فااي الحفااا  علااى قاايم 
ومعت دا  المجتماو اذساساية مان كا  اشاكاذ التخريا  والتشاوي   وتعت ار هاره الوظيفاة  النسا ة 

عاااا  التاااي تشاااهد مراحااا  او تجاااارب للااادوذ النامياااة اكثااار الحاحاااا واهمياااة و خاصاااة فاااي المجتم
سياساااية جديااادة او مراحااا  اقت اااادية واجتماعياااة انت الياااة حياااث تحتااااج هاااره الااادوذ الاااى تع ئاااة 
جهودها الوطنية من اج  التنمية والت دم والتغيير وهرا يستدعي  دو  شد الكشف ومحار ة ك  

المشاااريو التنمويااة  ا  اشااكاذ الفساااد والمحا اااة والمحسااو ية وعاادم الكفااا ة والفشاا  فااي ادارة 
وظيفة الرقي  العمومي هي وظيفة اساساية لوساائ  اذعاالم المرئاي والمساموع  كونهاا تمثا  جاز   
متميزا من وسائ  اذعالم لها سماتها وخ ائ ها التي تجعلها تنفرد عان   ياة الوساائ  مان حياث 

كانياااا  التكنولوجياااا الم ااادرة علاااى احااادا  التااابثير والجماهيرياااة الواساااعة واساااتثمار طاقاااا  وام
اذت الية الحديثة  شك  اوسو واشم  من الوسائ  اذخرى  وهرا يتطل   ادو  شاد  اذضاافة 
الى المزيد من الكفا ة والمهنية وال درة اذعالمية مادياا وفكرياا الاى تف اي  وتبصاي  اكثار جدياة 

ماة مكافحاة الفسااد وعم  في اذطار العام لتعزيز العالقة  اين هاره الوساائ  والمجتماو ضامن مه
 واذنحراف والظواهر السل ية

 -:تتطل  ا  تتميز وسائ  اذعالم ب (1)وهره العالقة او الدور كما يرى مولر 

 ال دف والشمولية   -6
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 .اذست  ا  يومي لالحدا  اليومية في سياف يعطيها معنى  -0
 .ا  تكو  من ر حرا  لت ادذ اذرا  والتعلي ا  والن د  -2
 .عرط وتوضي  اهداف المجتمو وقيم   -4
 .التمكن من الوصوذ الكام  الى المعلوما   -1

ا  اذعااالم  اعت اااره نساا  تااا و تااا و للنساا  اذجتماااعي واذقت اااد  وحتااى السياسااي 
السائد اجتماعيا فانا  يساتخدم كااداة للعا ط وتادعيم اسات رار المجتمعاا  و  اا  اوضااعها نحاو 

ل فوة وعلى وف  قواعد الملكية ذدوا  اذنتاج وهره الحالة قد اذفع  على ضو  ما ارتعت  ا
 :(62)افرا  عدة اسن لعالقة وسائ  اذعالم  المجتمو او السلطة السياسية لع  من ا راها

اذعاالم لااين  عياادا عاان الساالطة السياسااية ذدراك الساالطة اهميااة نشاار اذخ ااار وترويجهااا   -6
 .وخل  الرا  العام والتاثير في 

الم يارت ط  اال وى اذجتماعياة اذكثار نفاو ا مان الناحياة اذقت اادية  عاد تع اد صاناعة اذع  -0
 .اذعالم وارتفاع تكاليف 

وسائ  اذعالم هي الم در اذساسي للمعلوما  واذرا  في المجتمعا  الحديثة وعليها   -2
 .تعتمد الغال ية العظمى من الجمهور وفي انت ا  المعلوما 

لمشاركة تكنولوجيا ومهنيا على صعيد وسائ  اذعالم و اذخص ل د فرض  التطورا  ا
 (اذست  اائية)المرئي والمساموع اعتمااد اساالي  جديادة فاي التغطياة اذعالمياة ت اوم علاى م ادا 

الر  يشم  كشف امور خفية للجمهور  امور اما اخفاها عمادا شاخص  و من ا  فاي السالطة 
والظااروف التااي اصاا   ماان ال ااع  فهمهااا  او اختفاا  صاادفة خلااف ركااام فوضااو  ماان الح ااائ 

وتتطلااا  اساااتخدام م اااادر معلوماااا  ووثاااائ  سااارية وعلنياااة للوصاااوذ الاااى الح ي اااة او التغطياااة 
تستخدم  طري ة موضوعية مواد ومعلوما  ح ي ية تتحوذ الى ح اائ  يوافا  ا   (66)اذست  ائية

 ليدية الى خل  صورة موضوعية مراق  ع الني على انها ح ي ة  ينما تهدف التغطية اذخ ارية الت
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للعالم كما هو  وفي هرا المجاذ الجديد من مجاذ  العم  اذعالمي وفي ضو  ميدا  اذعالم 
المرئي والمسموع كماا هاو الحااذ  النسا ة لل احافة ت ارا عادة متطل اا  لتح يا  النجاا   العما  

المعلوماااا  الدقي اااة  اذست  ااائي و خاصاااة فيماااا يتعلاا   مكافحاااة ظااااهرة الفسااااد والوصااوذ الاااى
  :وال حيحة حولها والكشف عن الجها  واذشخاص اللرين ي فو  ورائها ومن  لد

 .نشر المعلوما  ذيتم اذ  عد التاكد من ترا طها واكتمالها  -6
 .يستمر ال حث عن المعلومة الى ا  يتم التث   من ال  ة وقد يستمر  لد  عد نشرها  -0
 .ت وم ال  ة الخ رية على الحد اذق ى من المعلوما  المح لة  -2
 .يتطل  العم  اذعالمي توثي ا لدعم ت ريحا  الم در او انكارها  -4
 .في اطار العالقة مو م در المعلوما  ذ يمكن افتراط الث ة المطل ة     -1
 .اعتماد م ادر عدة للتح   من المعلوما  وهي غال ا ما تكو  م ادر مست لة  -1
 .الحفا  على سرية م ادر المعلوما  لعما  امنها  -7

فاي العما  اذعالماي ا  ي ادم العااملو  فاي هارا  (اذست  اائية)ومن نتائج اعتماد م دأ 
المجاذ مثاذ لطري ة افعا  فاي الحيااة يساعى ا  يكاو  اذعالماي مان خاللهاا عاادذ ومادق ا فاي 
ح ائ  ال  ة او الرواية التي ي دمها للجمهور والناس على  لد فهو ي ود الجمهور او الجهاا  

 ة  نا  على المعلوما  التي اوردها وم داقية  ا  العالقة الى اتخا  ال رار او الحكم على ال 
الوساايلة اذعالميااة او اذعالمااي نفساا  تكااو  مثااار انت اااد او الخعااوع لجاازا ا  رساامية عناادما ذ 

 .(60)تكو  صادقة او موضوعية
 

 ثالثا: الدراسة الميدانية 
 اذجرا ا  المنهجية  - أ

اعتمااد  هااره الدراسااة علااى اجاارا  دراسااة ميدانيااة علااى عينااة عمديااة مختااارة ماان طل ااة   -6
الجامعااا  اذردنيااة التااي تتااوفر فيهااا كليااا  واقسااام لل ااحافة واذعااالم  اعت ااار ا  طل ااة 
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اذخت ااص هاام اكثار ماان غيارهم تعرضااا ومتا عااة لوساائ  اذعااالم المختلفاة ومنهااا الوسااائ  
 .المرئية والمسموعة

( طالاا  وطال ااة فااي مرحلتااي ال كااالوريوس 612ختيااار عينااة عمديااة ق اادية  واقااو )تاام ا  -0
( طالاا  ماان كليااة 12والماجسااتير فااي جامعااا  الزرقااا  والشاارف اذوسااط وال تاارا  واقااو )

 .اذعالم في جامعة الزرقا  والشرف اذوسط وقسم ال حافة واذعالم في جامعة ال ترا
( منها للتحلي   فيما 642تمارة است يا  اخعو )( اس612واع  على العينة المختارة )  -2

 .اهمل  عشرة استمارا  لورودها فارغة
( طالاا   فيماا كاناا  نساا ة 71%  واقااو ) 7,11 لغا  نساا ة الطل اة الااركور ماان العيناة   -4

 .طال ة 10%  واقو  2,44اذنا  
( طالااا  وطال اااة  فيماااا كانااا  نسااا ة 622%  واقاااو ) 4.76كانااا  نسااا ة ال كاااالوريوس    -1

 .( طال  وطال ة42%  واقو ) 1,01ة الماجستير طل 
تم اعداد استمارة اذست يا  على ضو  ما ورد فاي اذطاار النظار  لهاره الدراساة وعرضاها   -1

  :على لجنة محكمين تالف  من السادة
 أ. د تيسير ا و عرجة )رئين قسم ال حافة واذعالم في جامعة ال ترا( -
 (سم المركور اعالهتدريسي في ال )د. ع د الكريم الد ين  -
 (تدريسي في ال سم المركور اعاله)د. محمد صاح  سلطا   -

 .حيث تم اذخر  المالحظا  الواردة من ق لهم على ف را  اذستمارة
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  -نتائج الدراسة ومناقشتها: - ب
 (6جدوذ رقم )

 اس اب شيوع ظاهرة الفساد في المجتمو
 المرت ة النس ة المجموع الفئة

ال يماااي للفااارد ق اااور فاااي الجانااا   -6
 والمجتمو

06 61 % 2 

سااالوك منحااارف  الجانااا  الاااوظيفي  -0
 يلح  العرر  الم لحة العامة

24 01,04 % 0 

انحااراف المعااايير ال ااحيحة للنظااام  -2
 اذجتماعي ال ائم

62 64,7% 4 

 6 %12 72 اذخالقي -ضعف الوااع الديني  -4

 1 % 17,2 1 اخرى -1

 642 622%  
 

اذخالقااي المرت ااة اذولااى فااي اساا اب شاايوع الفساااد فااي  –احتاا  ضااعف الااوااع الااديني 
%  فيمااا كااا  اذنحااراف فااي الجاناا  الااوظيفي الاار  12المجتمااو حساا  رأ  العينااة و نساا ة 

% امااا اذساا اب اذخاارى التااي 01,04يلحاا  العاارر  الم االحة العامااة  المرت ااة الثانيااة  واقااو 
ونيااة ألصااحاب المكانااة الوظيفيااة % ماان العينااة ف ااد كاناا  عاادم وجااود مساابلة قان17,2اوردهااا 

العليااا او وجااود جهااا  خارجيااة تعماا  علااى انتشااار ظاااهرة الفساااد فااي المنط ااة العر يااة وفساااد 
 .الحكوما  ال ائمة
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 (0جدوذ رقم )
 قدرة وسائ  اذعالم  اعت ارها السلطة الرا عة في المجتمو على مجا هة ظاهرة الفساد

 المرت ة النس ة المجموع الفئة

 6 %61,10 72 نعم  -6

 2 % 17,62 61 كال -0

 0 % 01,24 41 ر ما -2

 642 622%  
% مااان العيناااة قنااااعتهم   ااادرة وساااائ  اذعاااالم علاااى مجا هاااة ظاااااهرة 10,61ا ااادى 

% منهم الاى امكانياة  لاد ماو ناوع مان الاتحفذ علاى هاره ال ادرة 01,24الفساد  فيما  ه  
% 17,62الوساائ  ف اد كانا  نسا تهم وعدم اعطا  رأ  واض   اما اللرين رفعوا قدرة هاره 

 .من العينة
 (2جدوذ رقم )

 ه  تستطيو وسائ  اذعالم المرئي والمسموع دعم الجها  او الهيئا  التي تكاف  الفساد ؟

 المرت ة النس ة المجموع الفئة

 6 %61,17 12 نعم  -6

 2 % 02 01 كال -0

 0 % 11,00 20 الى حد ما -2

 642 622%  
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% ماان العيناة علااى قاادرة وساائ  اذعااالم المرئااي 61,17مواف ااة مان الجاادوذ نالحاذ 
والمسااموع علااى دعاام الجهااود التااي ت اارلها الهيئااا  او الجهااا  التااي تكاااف  الفساااد  فيمااا ياارى 

% مان العيناة عادم 02% من العينة ا  هره ال درة محادودة الاى حاد ماا  فيماا ا ادى 11,00
 .قناعت  كليا  هره ال درة او هرا الدعم

 (4رقم )جدوذ 
 ما هي اشكاذ الدعم الم ترحة اعالميا لهيئا  مكافحة الفساد ؟

 المرت ة النس ة المجموع الفئة

الكشاف عان الفاسادين ع ار وسااائ   -6
 0 %11,20 41 اذعالم

 2 % 01,01 46 تن ي  الجمهور الى مخاطر الفساد -0

مالح ااااااااااة ظااااااااااواهر الفساااااااااااد فااااااااااي  -2
 6 %01,24 41 المجتمو

 4 %17,2 1 اشكاذ اخرى م ترحة -4

 642 622%  
ل ااد احتاا  اساالوب مالح ااة ظااواهر الفساااد فااي المجتمااو اعالميااا المرت ااة اذولااى  نساا ة 

%  فيما كا  اسالوب الكشاف عان الفاسادين وفعاحهم اعالمياا  المرت اة الثانياة  واقاو 01,24
%  01,01%  اماا تن ياا  الجمهااور الااى مخاااطر الفساااد فكااا   المرت ااة الثالثااة  نساا ة 11,20

اعالمياااا واعطاااا  هاااامش ااك ااار مااان الحرياااة  (التشاااهير  الفاسااادين)فيماااا اقتااار   عااا  الم حاااوثين 
 لوسائ  اذعالم في ال يام  دورها اذجتماعي عن مكافحة الفساد.
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 (1جدوذ رقم )
 الوسائ  اذعالمية المفعلة في مكافحة الفساد

 المرت ة النس ة المجموع الفئة
 4 %17,2 1 اذ اعة -6

 6 % 44,16 11 التلفزيو  -0

 0 %01,61 07 اذنترن  -2

 2 %76,61 00 ال حافة اذلكترونية -4

 642 622%  
 

المسموعة اذولى المفعلة لدى العينة تااله اذنترنا   –كا  التلفزيو  الوسيلة المرئية 
% ثاااام ال ااااحافة اذلكترونيااااة  فيمااااا كاناااا  اذ اعااااة  المرت ااااة اذخياااارة  نساااا ة 01,61 نساااا ة 

17,2%. 
 (1جدوذ رقم )

 اس اب تفعي  هره الوسائ  عن غيرها
 المرت ة النس ة المجموع الفئة

 6 %21,47 70 قدرتها على اثارة انت اه الرا  العام -6

 2 % 21,62 02 توفر امكانيا  فنية ومادية لها -0

وجااود كااادر مهنااي محتاارف قااادر علااى  -2
 انجا  الوسيلة

61 71,66% 4 

اذعالميااااة جا  يااااة ال اااارامج والرسااااائ   -4
 التي ت دمها

24 00,00% 0 

 1 %11,1 1 اس اب اخرى  -1
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 612 622%  
فرصااة اختيااار اكثاار ماان ساا   لتفعااي  وساايلة عاان اخاارى ورا   كااا  إلعطااا  الم حااوثين

ايااادة مجمااوع اذختيااارا  التااي اخعااع  للتحلياا  واختيااار النساا  المئويااة علااى ضااوئها حيااث 
احتلااا  قااادرة الوساااائ  المرئياااة والمساااموعة علاااى اثاااارة انت ااااه الجمهاااور المرت اااة اذولاااى  نسااا ة 

وال اارامج الم دمااة ماان خااالذ هااره الوسااائ  %   فيمااا كااا  لجا  يااة الوسااائ  اذعالميااة 21,47
%   اما اذس اب اذخارى التاي اوردتهاا العيناة ف اد كانا  تنح ار 00,00المرت ة الثانية  نس ة 

وذ تحتااج  (ال  عاة اذمنياة)في انها متاحة للجمياو وتمتلاد حرياة اوساو فاي التع يار و عيادة عان 
 .مستوى تعليمي

 (7جدوذ رقم )
 المناس ة لمعالجة ظاهرة الفساداذشكاذ ال رامجية 

 المرت ة النس ة المجموع الفئة

 2 %01 21 تح ي ا  تلفزيونية وا اعية -6

 6 % 76,22 42  رامج حوارية خاصة -0

 4 %72,62 61  رامج دينية مخ  ة لهرا الغرط -2

 0 %01,01 46  رامج است  ائية -4

 1 %01,4 1 اشكاذ اخرى م ترحة  -1

 642 622%  
 

% 76,22الحواريااة الخاصاة  موضااوع الفسااد المرت ااة اذولاى  نساا ة احتلا  ال ارامج 
% مااان العيناااة اماااا 01,01مااان العيناااة فيماااا كانااا  ال ااارامج اذست  اااائية  المرت اااة الثانياااة  واقاااو 
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اذشااكاذ اذخاارى الم ترحااة ماان ق اا  الم حااوثين فهااي عاارط تجااارب الاادوذ اذخاارى فااي مجاااذ 
 . رامج يومية للوعي  مخاطر الفساد مكافحة الفساد ع ر  رامج وثائ ية وتخ يص

 (1جدوذ رقم )
 ه  ا  وسائ  اذعالم نفسها تساهم في ترويج ظاهرة الفساد ؟

 المرت ة النس ة المجموع الفئة
 6 %42 11 نعم  -6

 2 % 42,01 27 كال -0

 0 % 17,22 47 الى حد ما -2

 642 622%  
 

% ا  وساائ  اذعاالم 42يتع  من الجدوذ ا  العينة تعت اد و نسا ة ك يارة ت ا  الاى 
% مان العيناة يعت اد ا  هاره 17,22نفسها تروج لظااهرة الفسااد و شاك  م اشار  اذضاافة الاى 

 .المساهمة محدودة  شك  او  اخر
 

 (1جدوذ رقم )
 ماهي اذس اب التي تجعلد تعت د  ترويج وسائ  اذعالم للفساد ؟

 المرت ة النس ة المجموع الفئة
ال ااااااااااااااورة الرهنيااااااااااااااة اذيجا يااااااااااااااة  -6

 للمفسدين في ال رامج اذعالمية
41 11,42% 6 

وسااااائ  اذعااااالم غياااار قااااادرة علااااى  -0
 تل ية متطل ا  الجمهور 

01 61,07% 0 

 2 %01,04 01ضااااعف دور هاااااره الوسااااائ  داخااااا   -2
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 المجتمو

 4 %11,4 1 اس اب اخرى -4

 622 622%  

ماان العينااة  ااا  ت ااديم صااورة  هنيااة ايجا يااة للمفساادين فااي ال اارامج % 11,42يعت ااد 
اذعالميااااة الساااا   اذوذ فااااي مساااااهمة وسااااائ  اذعااااالم  تاااارويج ظاااااهرة الفساااااد  فيمااااا يعت ااااد 

% ماانهم  ااا  وسااائ  اذعااالم غياار قااادرة علااى تل يااة متطل ااا  الجمهااور و التااالي فهااي 61,07
لالنتشااار والتاابثير  أمااا اذساا اب اذخاارى التااي عن اار مساااعد فااي اعطااا  ظاااهرة الفساااد الفرصااة 

اوردتهاااا العيناااة فهاااي الم اااال  الشخ اااية التاااي ت اااف ورا  ماااالكي وساااائ  اذعاااالم او الجهاااا  
 .المشرفة عليها التي تجعلها اداة في نشر الفساد وترويج 

 

 (62جدوذ رقم )
 ا را ظواهر الفساد التي يواجهها اذعالم المرئي والمسموع

 المرت ة النس ة المجموع الفئة

 0 %64,67 04 الرشوة  -6

 6 %11 16 استغالذ المن   الوظيفي  -0

 2 %64,60 67 التزوير  -2

 4 %70,1 1 اخرى  -4

 642 622%  
 

جااا   فئااة اسااتغالذ المن اا  الااوظيفي  شااك  غياار مشااروع لتح ياا  منااافو شخ ااية 
% فيماا احتلا  الرشاوة 11اذعالم و نس ة   المرت ة اذولى من  ين ظواهر الفساد التي يواجهها
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% وجاا  64,60% اما التزوير ف د احت  المرت ة الثالثاة  نسا ة 64,67المرت ة الثانية و نس ة 
اشااااكاذ اخاااارى ماااان الفساااااد مثاااا  )المحسااااو ية( واذخااااتالس  المرت ااااة الرا عااااة واذخياااارة  نساااا ة 

76,1%. 
 

 (66جدوذ رقم )
 اذعالم المرئي والمسموع ناجحة في تناوذ ظاهرة الفساده  ال رامج الم دمة  وسائ  

 المرت ة النس ة المجموع الفئة
 2 %07,01 42 نعم  -6
 6 % 01,21 11 كال -0
 0 % 61,20 41 الى حد ما -2
 642 622%  

% من العينة  اب  وساائ  اذعاالم المرئاي والمساموع مان خاالذ  رامجهاا 01,21يرى 
% ماانهم فياارى انهااا ناجحااة فااي  لااد فيمااا 17,01  امااا  غيار ناجحااة فااي تناااوذ ظاااهرة الفساااد

 .% انها الى حد ما قد ح    نجاحا في  لد61,20يره  
 

 (60جدوذ رقم )
 ما هي اذس اب  رأيد ؟ (كال)ا ا كا  الجواب 

 المرت ة النس ة المجموع الفئة
 4 %14,64 1 عدم جدية تناوذ الموضوع اعالميا -6
ضااااعف ال اااارامج المخ  ااااة  هااااارا  -0

 الخ وص
66 02% 0 

 2 % 21,61 1عاادم قاادرة هااره الوسااائ  علااى اثااارة  -2



 ... اإلعالم المرئي والمسموع ودوره في مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة
  أ. م. د. سالم خطاب أسعد 

 

611 

 

 

 المرت ة النس ة المجموع الفئة
 انت اه الجمهور

ارت ااااااااك الرساااااااائ  الم دماااااااة  هااااااارا  -4
 الخ وص

64 41,01% 6 

ضااااااعف الهياكاااااا  الفنيااااااة وال شاااااارية  -1
 العاملة في هره الوسائ 

1 21,1% 1 

غيااااب التخطااايط والمتا عاااة لظااااهرة  -1
 الفساد اعالميا

1 12,62% 1 

 7 %12,2 0 اخرى  -7

 11 622%  
 

% من العيناة التاي قالا   اا  وساائ  اذعاالم المرئاي والمساموع فاشا  64,01يعت د 
فاااي الت اااد  لظااااهرة الفسااااد  اااا  السااا   يعاااود الاااى ارت ااااك الرساااائ  اذعالمياااة الم دماااة  هااارا 

% منهم ا  ضاعف ال ارامج اذعالمياة التاي تتنااوذ ظااهرة الفسااد وهاي 02الخ وص فيما يرى 
ذساا اب اذخاارى المااركورة فااي الجاادوذ والتااي احتلاا  الساا   فااي هاارا الفشاا   اذضااافة الااى ا

 .مرات ها حس  رأ  العينة
 (62جدوذ رقم )

 متى يكو  اذعالم المرئي والمسموع فاعال في مكافحة الفساد ؟
 المرت ة النس ة المجموع الفئة

 2 %64,00 26 تخطيط  رامجي فاع    -6

 1 % 17,1 60 اذستعانة  خ را  خارجية -0

 6 % 17,01 42 كادر مهني ممه  -2
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 4 %70,62 61 امكانيا  فنية ومادية -4

 0 %01 21 دعم من ق   ممسسا  الدولة -1

 1 %1 7 اخرى -1

 642 622%  
% من العينة توفير كادر مهناي محتارف لعاما  نجاا  اذعاالم المرئاي 17,01ي تر  

 % من العينة ضرورة توفر دعم مان ق ا  ممسساا 01والمسموع في مكافحة الفساد فيما يرى 
الدولة المختلفة لهره الوسائ  لل يام  واج ها في مكافحة الفساد فيما تتنوع الم ترحا  اذخرى 

% ماان العينااة م ترحااا  مثاا  تااوفير 1حساا  الفئااا  المااركورة فااي الجاادوذ اعاااله فيمااا اضاااف 
 .س ف حرية اوسو لهره الوسائ  ووضو تشريعا  وقوانين تدعم هرا الدور

 (64جدوذ رقم )
   المناس ة لدعم وسائ  اذعالم المرئي والمسموع في مكافحة الفساد ؟ما هي الجها

 المرت ة النس ة المجموع الفئة

هيئاااااااااااااا  مكافحاااااااااااااة الفسااااااااااااااد  -6
 الحكومية

71 17,12% 6 

 0 % 01 21 منظما  المجتمو المدني -0
 2 % 01,61 07 الهيئا  الدينية  -2
 4 %64,0 2 اخرى  -4
 642 622%  

 

قياام هيئاا  مكافحاة الفسااد الحكومياة  التنساي  ودعام % مان العيناة 17,12ي تر  
% ماان العينااة  ااا  منظمااا  01وسااائ  اذعااالم المرئااي والمسااموع فااي هاارا ال اادد فيمااا ياارى 
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% ماانهم الهيئااا  01,61المجتمااو الماادني هااي ال ااادرة علااى لعاا  هاارا الاادور   فيمااا يعطااي 
من العينة فهي الجمهور م اشرة او  الدينية مسمولية هرا النشاي   اما الجها  اذخرى الم ترحة

 .المنظما  اذجتماعية اذخرى الممهلة لدعم هره الوسائ 
 

  



 

 كانو  األوذ      (60العدد )    (02)المجلد  
(0262)  

 

611 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 را عا : اذستنتاجا :
ت ااوم وسااائ  اذعااالم علااى اخااتالف انواعهااا  اادور اجتماااعي  ا طااا و جماااهير  لتح ياا    -6

 .اذهداف والوظائف المنوطة لها
لوسااائ  اذعااالم المرئااي والمسااموع ماان خااالذ السااما  والخ ااائص التااي تمتلكهااا دور   -0

متميااازا  فاااي مجااااذ تناااوير الااارا  العاااام وت  اااير اذفاااراد والجماعاااا  عااان مخااااطر الفسااااد 
 .واشكال 

ا  تطوير منظومة ال يم اذجتماعية وادخاذ قايم ايجا ياة جديادة مان خاالذ تغييار اسالوب   -2
 رامج الم دمة من خالذ هاره الوساائ  يعت ار مهماة اساساية لوساائ  معالجة المعلوما  وال

 .اذعالم المرئي والمسموع
فاي مجاااذ مجا هااة قعااايا الفساااد وترساايخ قاايم النزاهااة هنالااد ثالثااة عناصاار اساسااية تت ااو   -4

اذعالمااي النجااا  فااي  لااد هااي ت ااويم المعلومااا  ومعرفااة ماادى صااحتها وماان ثاام ت رياار 
 .ماهير صالحيتها لالستهالك الج

كشف  الدراسة الميدانية التي اجري  على عينة مختارة منن طل ة كليا  واقسام اذعالم  -1
في ثالثة جامعا  اردنياة عان اهتماام شاريحة الشا اب  شاك  خااص  الادور الار  ي اوم  ا  

 .اذعالم في مجا هة الفساد
اله اذنترن  ومن كا  التلفزيو  هو الوسيلة الناجحة الم ترحة في مجا هة ظاهرة الفساد ت   -1

 .ثم ال حافة اذلكترونية فاذ اعة
ا  نساا ة ك ياارة ماان العينااة تعت ااد  فشاا  هااره الوسااائ  فااي مجا هااة الفساااد وت تاار  لاارلد   -7

مجموعة اسالي  واشكاذ للعم  اذعالمي مو م ترحا  لدعم مث  هكارا نشااي مان ق ا  
 .جها  محددة
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شخ ية غير مشاروعة المرت اة اذولاى مان احت  استغالذ المن   الوظيفي لتح ي  مآرب  -1
 .اشكاذ الفساد السائدة اجتماعيا

اذخالقاي المرت اة اذولاى فاي اسا اب شايوع ظااهرة الفسااد  –احت  ضاعف الاوااع الاديني   -1
 .ضمن المجتمعا  العر ية

 

 خامسا: التوصيا :
ا  ضاارورة اذخاار  نتااائج فااي الدراسااة الميدانيااة لهااره الدراسااة ومااا تعاامن  ماان م ترحاا  -6

 .وتوصيا 
 .ضرورة تدرين مادة اذعالم اذست  ائي ضمن مناهج كليا  واقسام اذعالم الدراسية  -0
تعزيز دور اذعالم المرئي والمسموع في مكافحة ظااهرة الفسااد وترسايخ قايم النزاهاة مان   -2

 .خالذ الدعم الفني والماد  وال شر  ل 
ة ووسااائ  اذعااالم فااي اطااار تشااكي  هيئااة تنسااي   ااين هيئااا  مكافحااة الفساااد الحكومياا  -4

 .مجا هة تفشي ظاهرة الفساد اجتماعيا
اقتاارا  مثاا  هكاارا مواضاايو للدراسااا  العليااا فااي مرحلااة الماجسااتير او الاادكتوراه لتناولهااا   -1

 . شك  اوسو
 

 سادسا: المراجو:
د. حسن نافع   دور الممسسا  الدولية ومنظما  الشافافية فاي مكافحاة الفسااد  مجاد   -6

 .0224  262ر ي   يرو   العدد المست    الع
د. ساااالم توفيااا  النجفاااي  دراساااة حالاااة العاااراف تحااا  اذحاااتالذ  نااادوة الفسااااد والحكااام   -0

 .0224ال ال  في ال الد العر ية  مركز دراسا  الوحدة العر ية   يرو   
  عالم الكتا   ال ااهرة  2د. محمد ع د الحميد  نظريا  اذعالم واتجاها  التاثير  ي  -2

0221. 
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  دار مجادذو   4د. صال  ا و اص و  اذت اذ واذعالم في المجتمعا  المعاصرة  ي  -4
 .0224عما   

د. سامي محمد جا ر  اذت اذ الجماهير  والمجتماو الحاديث  دار المعرفاة الجامعياة    -1
 .6110اذسكندرية  
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ABSTRACT 

    This study deals in it's main axes with the role which is 

presented by different mass media especially audio and visual 

devices in contemporary life. The functions of these devices have 

developed and  varied  to the extent that makes it a life necessity 

cannot be dispensed of for both human and society. within  the 

appearance of corruption  phenomenon  and it's negative effects in 

many different societies  , we should focus on the new function 

audio and visual media perform in   confronting corruption 

phenomenon and stabilizing  values of integrity on the level of 

societies  and the countries which suffering from this 

dangerous  blight in which effective dimensions have started with 

the growing of transportation and communication means and the 

technological development which has  affected.it the late 

20th century and the beginning  of the current century in which it's 

first half has witnessed a growing of the risks of corruption 

phenomenon and negative effects on economy , social and 

moral  structure in societies which were classified and still 

considered developing societies  which are trying  to catch the 

development and advance which affected different countries all over 

the world. so it should be dealt with ,and recognizing the tools and 

means which countries and societies are using in confrontation, 

combating  and reducing it's economic, social and 

Behaviorally  negative effects. This in the Forefront of these tools 

and means, mass media emerges as the best device in facing 

corruption which counts on the audio and visual media features in 

it's interaction with the audience and in conveying mass media to it. 


