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  التسریبات اإلعالمیة وعالقتها بأخالقیات العمل اإلعالمي
  شیماء عبد اهللا أحمد بكري

  
  البحثملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة التسریبات اإلعالمیة بأخالقیات 
؛ وذلك من خالل مسح من وجهة نظر النخبة المصریة  العمل اإلعالمي

, باستخدام عینة عمدیة قوامها  میداني لعینة من جمهور النخبة المصریة
إلى وجود حاالت استثنائیة تصبح فیها  أشارت الدراسة) مفردة. و١٤٠(

إلى أن  كما توصلت إذاعة التسریبات اإلعالمیة ضرورةً وواجبًا مهنیًا .
النسبة األكبر من المبحوثین یتابعون التسریبات اإلعالمیة أحیانًا بنسبة 

  ).%٦١,٤٣مئویة بلغت (
  

  :مقدمة
مع اندالع الثورات العربیة زاد االلتفاف حول الفضائیات العربیة وزاد  

متابعیها حیث التغطیات الحیة والمباشرة لألحداث واالحتجاجات, والبرامج 
الحواریة التي تحلل وتفسر هذه األحداث. وزادت حدة الصراعات السیاسیة 

ها, فظهر إعالم التي اتخذت من اإلعالم وخاصة الفضائیات العربیة ساحًة ل
ستخدم كأداة  من نوع ٍ جدید نسبیًا سمي "إعالم التسریبات "هذا اإلعالم الذي ُا
من أدوات الصراع السیاسي في المنطقة العربیة , حیث التغیرات السیاسیة 
الكبیرة, التي أحدثت نوعًا من االرتباك والتخبط لإلعالم العربي, والذي 

  قدمها . انعكس بالطبع على المضامین التي ی
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یقوم هذا اإلعالم "إعالم التسریبات" على تسریب وثائق مكتوبة أو مكالمات  
منسوبة إلى  - معظمها مجهولة المصدر-تلیفونیة أو مقاطع فیدیو سریة 

شخصیات أو مؤسسات عامة تحظى باهتمام الرأي العام. وبالرغم من أن 
نم ٕ ا قدیمة قدم اإلعالم التسریبات بشكل عام ال تعتبر ظاهرة إعالمیة جدیدة وا

فى  ١٩٧٢تسریبات فضیحة ووترجیتت عام , وخیر دلیل على ذلك 
الواشنطن بوست التي انتهت بعزل الرئیس األمریكي ریتشارد نیكسون, 
وغیرها من التسریبات, لكن یمكن القول أن انتشار التسریبات اإلعالمیة في 

یعتبر ظاهرة جدیدة  -مما ال شك فیه-القنوات الفضائیة العربیة بهذا الحجم 
  على إعالمنا العربي.

وتثیر ظاهرة التسریبات اإلعالمیة مجموعة من اإلشكالیات األخالقیة والمهنیة 
وترتبط هذه اإلشكالیات بإختراق التسریبات اإلعالمیة لما أوجبته مواثیق 
الشرف وأخالقیات العمل اإلعالمي من ضرورة احترام حق الخصوصیة 

سناد الخبر إلى  ٕ   مصدره. وا
وقد أوضحت الدراسات السابقة اختالف الجمهور حول هذه التسریبات بین 
معارض ومؤید لما تحویه من معلومات ولطریقة نشرها , ونظرًا لهذا 
االختالف یهتم هذا البحث بدراسة ظاهرة التسریبات اإلعالمیة وعالقتها 

  بأخالقیات العمل اإلعالمي.
  

  الدراسات السابقة
  لعربیة :أ. الدراسات ا

هدفت الدراسة إلى  )؛ ٢٠١٤دراسة عمارة, إبراهیم. شاهین, هبة ( .١
التعرف على تقییم اإلعالمیین المصریین للتسریبات اإلعالمیة وتأثیرها على 
أدائهم المهني واتجاهات الجمهور المصري نحوها، بالتطبیق على عینة 



 قیات العمل اإلعالميالتسریبات اإلعالمیة وعالقتھا بأخال

 

 ٧٩ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

اء مقابالت ) مبحوث، وبإجر ٣٣١عشوائیة من الجمهور المصري بلغ قوامها (
إعالمي. وتم استخدام أدوات االستبیان  )٢٣مع عینة من اإلعالمیین بلغت (

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج والمقابلة والمقاییس لجمع البیانات, 
اهتمام أغلب أفراد الجمهور بمتابعة التسریبات اإلعالمیة، وتعددت أهمها:

یبات عن وقائع الفساد ثم أسباب هذه المتابعة لیأتي في مقدمتها كشف التسر 
ا من  كشفها عن المعلومات السریة؛ بینما قد ال یتابع الجمهور التسریبات خوفً

 التضلیل أو لعدم اهتمامه بهذا النوع من الموضوعات في المقام األول. 
؛هدفت الدراسة الى معرفة  )٢٠١٤دراسة البستنجي, أریج عبد الفتاح ( .٢

الجدید, وتوضیح صورة امریكا بعد  أهمیة المصدر المفتوح في االعالم
نشر وثائق ویكیلیكس, كما هدفت إلى معرفة مدى تأثر المصداقیة 
االمریكیة بعد نشر الوثائق، ومعرفة ما اذا اخلت هذه الوثائق وانعكاس 
التسریبات على الدبلوماسیة االمریكیة العالمیة, بممارسة المهنة 

نة كأداة رئیسیة لجمع اعتمدت الباحثة على االستبا .وأخالقیاتها
المعلومات من افراد العینة المتمثلة في النخبة من االكادیمیین 

وتوصلت االعالمیین من حملة درجة الدكتوراة في االردن وفلسطین. 
أن نسبة قلیلة من عینتي الدراسة, ترى بأن هناك معلومات  الدراسة إلى

نها القومي, یجب ان تبقى ملك للدولة, هذا في حال أنها تؤثر في أم
وعلى أساسه قررت أن نشر هذه الوثائق عمل یخل بأخالقیات المهنة 

لكن النسبة األكبر خلصت إلى أن نشر وثائق  ,كونها تهدد أمنها القومي,
  ویكیلیكس لم یخل بأخالقیات المهنة وممارساتها.

الكشف عن  إلى هدفت الدراسة )؛ ٢٠١١( حداد, حسین إسماعیل دراسة .٣
لمصادر المجهولة في الصحف العراقیة الیومیة، ینتمي البحث حجم استخدام ا
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یل المضمون، وأداة التحلیل إلى البحوث الوصفیة, كما تم استخدام تحل
 . الكمي

حجم هذا االستخدام لألخبار المجهولة المصدر وأوضحت نتائج الدراسة أن  
جاء بها في الصحافة العراقیة كان كبیرا بحسب رأي الباحث وفق النسبة التي 

)، ذلك فإن هذا األمر یتطلب الوقوف عنده من ناحیة وضع %٤٠,٤٤(
أسس وضوابط لهذا االستخدام تنعكس على مصداقیة الصحافة إیجابا، فضال 

  .عن حق القارئ في معرفة مصادر المعلومات
سعت الدراسة التعرف على )؛ ٢٠٠٤( سناء جالل, نصر,حسني. دراسة .٤

في الصحف العربیة وتنتمي إلى البحوث ظاهرة تجهیل مصادر األخبار 
صحفي,  ١٠٨الوصفیة, واعتمدت على تحلیل ست صحف وعینة من 

ظاهرة تجهیل مصادر األخبار في الصحف العربیة ظاهرة وتوصلت إلى أن 
قائمة بالفعل وان كان حجمها لم یصل إلى ما وصلت إلیه في صحافة الدول 

  الغربیة .
  ب.  الدراسات األجنبیة :

تعدیالت التي ، ناقشت الKirchner (2013) Lauren دراسة .١
 أجریت على قانون خصوصیة االتصاالت االلكترونیة بالوالیات

, وتناول البحث جهود ١٩٨٦المتحدة األمریكیة الصادر عام 
في التجسس على الصحفیین لمنع تسریب  الحكومة األمریكیة

عملیات  االنخراط في المعلومات, وقدرة الحكومة األمریكیة على
البحث االلكترونیة التي تتم بدون إذن قضائي على الصحفیین, 

 وحقوق الصحفیین في الخصوصیة.
ركزت الدراسة على تقییم ، Mitjo Vaulasvirta (2012)دراسة  .٢

بوصفه میسر للدیمقراطیة في  مدى تحقیق موقع الویكلیكس ألهدافه
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سیة األمریكیة. العالم من خالل دراسة حالة لتسریب البرقیات الدبلوما
كصحافة  ویكیلیكس بالشكل الذي تتخذه :وتوصلت الدراسة إلى أن

اختالفًا كبیرًا عن وسائل اإلعالم التقلیدیة فكالهما  رقابة ال تختلف
یهدف إلى إعالم الجمهور والكشف عن المعلومات المقلقة حول 

القطاع الخاص واألشخاص العادیین  الحكومات والجهات الفاعلة في
الذاتي واألخالقیات م أن افتقار الویكیلیكس آللیات التنظیإال 

الصحفیة هو عامل الفرق الرئیس بین الوسیلتین، وهو عامل ضعف 
غیر الخاضعة للتحلیل وللرقابة قادرة  وقوة في نفس الوقت فالبیانات

.ت على تقویض األفراد والعملیا  الدیمقراطیة الشرعیة تمامًا
تناولت الدراسة أهمیة ، Kathryn Flynn (2011)دراسة  .٣

 التسریبات فقد تناولت دور التسریبات في كشف الفساد الحكومي في
ظل وجود بعض القوانین المتعلقة بسریة المعلومات الرسمیة في عدد 

وهو نظام رعایة Medibank من خالل دراسة حالة لـ من الدول
, أدت ١٩٧٥استرالیا منذ عام  صحیة عالمي ممول حكومیًا في

هدار للمال العام به. وتكمن سریبات إلى كشف وقائع فسادالت ٕ  وا
حمایة الصحفیین في التحقق من هذه المعلومات من خالل مصادر 

مصداقیتها. ولوحظ أن التسریبات یمكن أن تأتي  متعددة وقیاس مدى
منها: الحكومات, المؤسسات  ،من المنظمات من مجموعة متنوعة

تحادات العمالیة وغیرها. وأشار اال ,غیر الهادفة للربح, الشركات
البحث إلى أن بعض السیاسیین یرون أن جریمة جنائیة وتخریب 
للدیمقراطیة باإلضافة لتأثیرها الضار على العالقة بین السلطة 

 كما میز البحث بین مصطلحین، هما: إفشاء .والمواطنین التنفیذیة
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تصب وأوضح أن أهداف التسریبات قد ال  المعلومات والتسریب،
 كلها في الصالح العام.

هدفت الدراسة إلى معرفة ردود ، A J Brown (2011)دراسة  .٤
على الصعید الدولي  الفعل السیاسیة الرئیسیة نحو الویكیلیكس

الموقع عمومًا وفي استرالیا مسقط رأس جولیان أسانج مؤسس 
 خصوصًا لمعرفة االتجاهات الحالیة والمستقبلیة في مجال اإلصالح

ي وعالقته باإلفشاء العام للحقائق, وتوصلت الدراسة إلى أن القانون
الفعل نحو الویكیلیكس لم تكن في الواقع رد فعل ضد  بعض ردود

المعلومات السریة ولكن نحو صراعات معینة  إفشاء الحقائق أو نشر
النشر، كما ثار جدل حول مسئولیة وسائل  متعلقة بأسالیب ومعاییر

 واألطراف األخرى البریئة.  ة ریاإلعالم نحو مصادرها الس
هدفت الدراسة إلى تحلیل ، Christian Fuchs (2011)دراسة  .٥

ارتباط الویكیلیكس بالرأسمالیة المعاصرة, ومدى عمل الویكیلیكس 
كوسیلة للرقابة والرقابة المضادة وكشكل من أشكال الصحافة 

ة البدیلة. وتوصلت الدراسة إلى أنه بعد تسریب الوثائق المتعلق
بأفغانستان انتقد ممثلو الوالیات المتحدة األمریكیة الویكیلیكس 
ومؤسسها بشدة متهمین الموقع بتهدید األمن القومي وموصون 
بضرورة إغالق الموقع رغم أن المواد التي نشرتها ویكیلیكس توثق 
العنف الموجود في أفغانستان وال تسببه. ومن خالل هذه التسریبات 

یكس كمنصة تظهر حجم الوحشیة والعنف اتضحت قدرة الویكیل
والرعب الناتج من الحرب والصراعات العسكریة وهو ما جعل 

  .  الجماعات الحاكمة تنظر للویكلیكس باعتباره تهدیدًا
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هدفت الدراسة إلى استكشاف ، Lisa Lynch (2011)دراسة  .٦
ومنتدیات شبكة اإلنترنت حول تسریبات  النقاش المثار على تویتر

 pager  االستدعاء لرسائل جهاز ٢٠٠٩في نوفمبر  ویكیلیكس
الجاریة حول  ، ووضعها في سیاق المناقشات١١/٩حول أحداث 
المعلومات على  ، ومسألة الخصوصیة وتقدیم١١/٩معنى أحداث 

 اإلنترنت. وتوصلت الدراسة إلى أن وقت االستجابة اللحظیة لهذا
إلطار العاطفي التسریب جاء وفقًا لخمسة أطر تفسیریة أساسیة: ا

طار م الذي یتس ٕ باالستجابات العاطفیة البحتة لهذه الرسائل، وا
اآلثار القانونیة واألخالقیة المترتبة على  الخصوصیة الذي ركز على

االستدعاء، واإلطار التاریخي  انتهاك خصوصیة مستخدمي أجهزة
أرشیف تاریخي على  والذي ینظر للرسائل في المقام األول على أنها

طار البیانات والذي ركز على الرسائل كمجموعةاإلن ٕ بیانات  ترنت، وا
 تم تجمیعها والكشف عنها .

سعت الدراسة إلى معرفة ، Rodney Tiffen (2011)دراسة  .٧
، ٢٠١٠أواخر عام  حجم التسریبات التي نشرتها ویكیلیكس في

, وهي التسریبات التي أثارت غضبًا  والتي كانت غیر مسبوقة تاریخیًا
من قبل العدید من الحكومات وانطلقت دعوات تنادي بمحاكمة  فوریاً 

. ویكیلیكس, إال إن البعض اآلخر أشاد به ورأوا فیه بطالً  مؤسس
كما أن الویكیلیكس أثارت العدید من القضایا المحیطة بالفعل 
بتسریب األخبار، وهناك موقفین من التسریبات: األول یرى أنها 

.   مبررة دائمًا واآلخر یرى أنه  ال یجب تبریر التسریب أبدًا
سعت الدراسة ، Suelette Dreyfus .et al (2011)دراسة  .٨

إلى معرفة الدور الذي قامت به الویكیلیكس من خالل نشر 
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 تسهم في التقلیل من حفظ السریة الحكومیة. فرغبة التسریبات التي
الحكومات في الحفاظ على األسرار تتداخل مع قضیة حق وسائل 

النشر بحریة, والذي بدونه قد تصل وسائل اإلعالم إلى  في اإلعالم
 التي تسرب من أجل الصالح العام ولكنها لن تستطیع كشفها األسرار

 للجمهور.  
سعت الدراسة لمعرفة مدى انتشار ، Zvi Reich (2008)دراسة  .٩

الصحف القومیة  محرري التسریبات اإلعالمیة التي تم تطبیقها على
في الصحافة اإلسرائیلیة باالعتماد على أداتي  الیومیة ومصادرهم

المقابلة واالستبیان إلى انتشار التسریبات بصورة كبیرة, حیث 
على تسریبات, كما  -عینة الدراسة –اشتملت الموضوعات الخمسة 

یختلق المسربون لتسریباتهم الصحفیة مصادرًا علیا في الدولة, كذلك 
هي الهاتف, وأن القصص التي القناة المفضلة لنقل التسریبات  فإن

ا ولیس من ب یتم تسریبها كانت ً مبادرة من الصحفیین والمصادر مع
التحقق  المصادر وحدها, كما أن الموضوعات التي یتم تسریبها یتم

  . من صحتها أكثر من الموضوعات الغیر مسربة
  مشكلة الدراسة

ها البعض في ظل اختالف آراء الجمهور حول ظاهرة التسریبات التي یرفض
ویعتبرها عمًال غیر مهني وغیر أخالقي، ألنها تخترق خصوصیة األفراد 
ا من حقوق اإلنسان، وهو  والمؤسسات، وتحطم قاعدة مهنیة مهمة وحقً

ا آخر "احترام خصوصیة الفرد"؛  بینما یبررها البعض اآلخر ویراها تخدم حقً
بد من معرفة فكان ال "الحق فى المعرفة". أصیًال من حقوق اإلنسان وهو

عالقة التسریبات اإلعالمیة  بأخالقیات العمل اإلعالمي من خالل آراء 
  النخبة المصریة .
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  أهمیة الدراسة:
لكونها تبحث في ظاهرة التسریبات  تعد الدراسة مجاًال جدیدا للبحث -

اإلعالمیة وعالقتها بأخالقیات العمل اإلعالمي وهي ظاهرة تستحق البحث , 
رة الدراسات المتعلقة بموضوع البحث وهو "التسریبات باإلضافة إلى ند

 اإلعالمیة".
انتشار ظاهرة التسریبات اإلعالمیة في مصر والوطن العربي بشكل كبیر في  -

السنوات الخمس الماضیة مما یدفع بضرورة تناول هذه الظاهرة بالبحث 
  العلمي.
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  أهداف الدراسة:
التعرف على عالقة   تسعى الدراسة إلى تحقیق هدف رئیس یتمثل في

، ویتفرع من هذا الهدف التسریبات اإلعالمیة بأخالقیات العمل اإلعالمي 
  الرئیس عددًا من األهداف الفرعیة هى :

 التعرف على أهمیة ومخاطر التسریبات اإلعالمیة. .١
 التعرف على أسباب انتشار التسریبات ببعض القنوات الفضائیة العربیة .  .٢
 وتقویم وتنظیم ظاهرة التسریبات  .التعرف على عوامل ضبط   .٣

  تساؤالت الدراسة:
تابعة أو عدم متابعة النخبة المصریة للتسریبات اإلعالمیة؟  .١ ُ  ما أسباب م
 ما األسباب التي تراها النخبة المصریة لتسریب المعلومات؟ .٢
 ما تقییم النخبة المصریة ألهمیة ومخاطر التسریبات اإلعالمیة؟ .٣

    نوع ومنهج الدراسة :
عالقة د هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة، حیث تسعى لوصف ومعرفة تُع

تستخدم منهج المسح و التسریبات اإلعالمیة بأخالقیات العمل اإلعالمي, 
  عالقة التسریبات اإلعالمیة بأخالقیات العمل اإلعالمي بالعینة للتعرف على 

جتمع وعینة الدراسة: ُ   م
جتمع الدراسة المیداني في     ُ مجموعة من النخب المصریة من یتمثل م

) من أفراد ١٤٠وتم اختیار عینة عمدیة قوامها ( مختلف محافظات مصر,
  النخبة المصریة, وتم اختیارها بأسلوب العینة المتاحة.

  أدوات جمع البیانات 
تم تصمیم االستبانة بوصفها أداة لجمع بیانات هذه الدراسة من  

حث بعد عرضها على عدد من وتم تطبیقها على عینة الب ,المبحوثین
جراء التعدیالت المطلوبة. ٕ   المحكمین وا
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 ٨٧ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

  مصطلحات الدراسة:
هي المعلومات أو الوثائق السریة التي تقوم بإذاعتها  التسریبات اإلعالمیة: -

القنوات الفضائیة العربیة الخاصة, وقد تكون هذه المعلومات مرئیة أو 
مسموح الحصول مسموعة أو مقروءة  تخص أفراد أو مؤسسات وغیر 

 علیها بشكل رسمي و تشكل اهتمامًا  للرأي العام.
"مجموعة مثقفة وواعیة تحظى بمكانة متمیزة في المجاالت  :النخبة المصریة -

المختلفة تتمیز باإلطالع والخبرات وحسن التصرف حیث تقوم بقیادة الرأي 
كسبها أهمیة كبیرة في المجتمع". ُ   العام في مجاالت عدیدة مما ی

ضوابط  والتزامات  للـسلوك   هي مجموعةقیات العمل اإلعالمي: أخال -
یفرضـها اإلعالمي على نفسه أو تفرضها مؤسسته علیه لیلتزم بها، وتحـدد  

  ما هو مقبول وما هو مرفوض. 
  اإلطار النظري 

  التسریبات اإلعالمیة وأخالقیات العمل اإلعالمي
هم في عالقة التسریبات  تعتبر انتهاك خصوصیة األفراد اإلشكالیة األ 

باألخالقیات اإلعالمیة ، حیث تعتمد التسریبات على العدید من األشكال 
التي تخترق خصوصیة اآلخرین كالتصنت على الهواتف واختراق أجهزة 
الكمبیوتر باإلضافة إلى تسجیل بعض األخبار بشكل سري وبدون علم 

 غیر مهنى ), لذلك فهي تعتبر عمالً Hulnick,2001 Gail الشخص (
وغیر أخالقى وتحطم قاعدة مهنیة مهمة وحقا من حقوق اإلنسان وهو 
"احترام خصوصة الفرد" وذلك بنشر معلومات عنه أو على لسانه بدون 
موافقته . ویعد مبدأ الحق في الخصوصیة  من أبرزالمبادئ التي تقوم علیها 

فرد في أخالقیات وسائل اإلعالم,حیث یعني الحق في الخصوصیة حق ال
حمایة حیاته الخاصة بعیدًا عن أعین الناس وألسنتهم,كما أن التطرق إلى 



 قیات العمل اإلعالميالتسریبات اإلعالمیة وعالقتھا بأخال
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حیاة الفرد الخاصة ونشر أسراره یعد تشویه لصورة الفردكما أنه یؤدي إلى 
). فهوحق ٤٤, ٢٠٠٦انتهاك حق من حقوق اإلنسان األساسیة( عمار,

ویحمیه أساسي من حقوق اإلنسان ومبدأ شرعي منصوص علیه في الدساتیر 
القانون ومیثاق الشرف الصحفي واللذان یفهم منهما المقصود من 
الخصوصیة وهو حمایة حریة الشخص وعدم اختراق خصوصیته سواء 
بالنشر أو المشاركة بالرأي أوبتسریب صورة أو اإلهانة باللفظ أواإلشارة أوأي 

  ).٥٤, ٢٠١٤شئ من هذا القبیل ( الصفتي,

  نتائج الدراسة :

  بیانات األساسیةأوًال : ال

  النوع . .١
  یوضح الجدول التالي توزیع عینة الدراسة وفقًا للنوع  ) ١جدول ( 

النسبة   التكرار  توزیع عینة الدراسة وفقًا للنوع
  المئویة

  %٧٥,٠٠ ١٠٥  ذكر
  %٢٥,٠٠ ٣٥  أنثي

  %١٠٠,٠٠  ١٤٠  اإلجمالي
  ) ما یلي : ١یتضح من جدول ( 

في حین أن نسبة اإلناث بلغت ) ، %٧٥,٠٠ـ أن نسبة الذكور بلغت (
)٢٥,٠٠%. (  
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  .السن .٢
  یوضح الجدول التالي توزیع عینة الدراسة وفقًا للسن . ) ٢جدول ( 

النسبة   التكرار  توزیع عینة الدراسة وفقًا للسن
  المئویة

  %٤٩,٢٩ ٦٩  سنة ٣٥:  ٢٥من 
  %٣٠,٠٠  ٤٢  سنة ٤٥:  ٣٥من 
  %٢٠,٧١ ٢٩  سنة فما فوق ٤٥من 

  %١٠٠,٠٠  ١٤٠  اإلجمالي
  ) ما یلي : ٢یتضح من جدول ( 

) ، فى حین نسبة %٤٩,٢٩سنة بلغت ( ٣٥إلى  ٢٥ـ أن نسبة العینة من 
) ، فى حین نسبة العینة من %٣٠,٠٠سنة بلغت ( ٤٥إلى  ٣٥العینة من 

  ) .%٢٠,٧١سنة فما فوق بلغت ( ٤٥
  النخبة . .٢

ًا ) یوضح الجدول التالي توزیع عینة الدراسة وفق ٣جدول (  
  للنخبة 

  النسبة المئویة  التكرار  توزیع عینة الدراسة وفقًا للنخبة
  %٣٥,٧١ ٥٠  األكادیمیة 

  %٢٨,٥٧  ٤٠  السیاسیة
  %٣٥,٧١ ٥٠  اإلعالمیة
  %١٠٠,٠٠  ١٤٠  اإلجمالي

  ) ما یلي : ٣یتضح من جدول ( 
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) ، فى حین أن نسبة %٣٥,٧١ـ أن نسبة العینة من األكادیمیین بلغت (
) ،  وبلغت نسبة العینة من %٢٨,٥٧سیاسیین بلغت (العینة من ال
  ) .%٣٥,٧١اإلعالمیین  (

  ثانیًا : نتائج الدراسة المیدانیة :
  التسریبات اإلعالمیة  مدى متابعة ) ١جدول (  

  النسبة المئویة  التكرار  المتابعة
  %14.29 ٢٠  دائماً 
  %61.43  ٨٦  أحیاناً 

  %24.29 ٣٤  ال
  %١٠٠,٠٠  ١٤٠  االجمالي

  ) ما یلي : ١ضح من جدول ( یت
) بنسبة ـ  جاء فى الترتیب األول من حیث متابعة التسریبات اإلعالمیة (أحیانًا

) ، بینما جاءت فى الترتیب الثاني (ال) بنسبة مئویة %٦١,٤٣مئویة بلغت (
) بنسبة دائماً ) ، في حین  جاءت فى الترتیب األخیر (%١٤,٢٩بلغت (

  ) . %٢٤,٢٩مئویة بلغت (
یتضح أن النسبة األكبر من النخبة المصریة عینة  ضوء هذه البیاناتوفي 

الدراسة ال تهتم بصفة مستمرة بمتابعة التسریبات , ویمكن تفسیر ذلك بأن 
النخبة المصریة تتابع تسریبات معینة قد تشكل لها اهتمامًا ما یتعلق بقضیة 

  ما.  
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  میةللتسریبات اإلعال ة العینة) أسباب متابع  ٢جدول ( 
  النسبة المئویة  التكرار  األسباب

  %25.47 ٢٧  ألنها تكشف معلومات سریة
  %46.23  ٤٩  تكشف حقیقة بعض األفراد والمؤسسات

  %34.91  ٣٧  تزید وعیي باألحداث والمجریات
  %37.74  ٤٠  تكشف الفساد

  %25.47  ٢٧  تعطي معلومات أكثر
  %13.21  ١٤  لطبیعتها المعتمدة على الفضائح

  %10.38  ١١  وشغل وقت الفراغللتسلیة 
  %13.21 ١٤  تتوافق مع إهتماماتي

  %١٠٠,٠٠  ١٠٦  اجمالي عدد العینة
  ) ما یلي : ٣یتضح من جدول ( 

جاء فى الترتیب األول من حیث أسباب متابعة التسریبات اإلعالمیة ـ 
), %٤٦,٢٣) بنسبة مئویة بلغت (تكشف حقیقة بعض األفراد والمؤسسات(

) بنسبة مئویة للتسلیة وشغل وقت الفراغفي حین جاء في الترتیب األخیر (
  ) . %١٠,٣٨بلغت (

على أن جمهور النخبة تدفعة األسباب المعرفیة والجادة  وتدل هذه البیانات
عند متابعة التسریبات اإلعالمیة أكثر من مجرد قضاء وقت فراغ أو تسلیة , 

افة إلى عدم اهتمام النخبة عینة الدراسة بالتسریبات غیر الجادة والتي باإلض
  یكون الهدف منها فضح بعض الشخصیات والتشهیر بهم.
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  العینة ) أهم مضامین التسریبات اإلعالمیة التي تابعتها ٣جدول (  

  التكرار  المضامین
النسبة 
  المئویة

 %13.21 ١٤  الفضائح األخالقیة
  %69.81  ٧٤  الفساد السیاسي

  %41.51  ٤٤  في الدولة تسریبات خاصة بالجهات السیادیة
  %35.85  ٣٨  الوثائق التاریخیة

تسریبات خاصة باألنظمة الحاكمة الحالیة 
  والسابقة

٥١  48.11%  

  %16.98  ١٨  أخبار الرؤساء
  %17.92  ١٩  أخبار مشاهیر الفن

  %19.81  ٢١  أخبار النشطاء
  %9.43  ١٠  أخبار المنظمات األهلیة

  %21.70  ٢٣  أخبار رجال األعمال
  %23.58  ٢٥  أخبار الشخصیات الحزبیة

  %15.09 ١٦  أخبار مشاهیر الریاضة
  %١٠٠,٠٠  ١٠٦  اجمالي عدد العینة

  ) ما یلي : ٣یتضح من جدول ( 
الفساد ـ جاء فى الترتیب األول من حیث أهم مضامین التسریبات اإلعالمیة (

 في الترتیب ) , في حین جاء%٦٩,٨١) بنسبة مئویة بلغت (السیاسي
  ) . %٩,٤٣) بنسبة مئویة بلغت (أخبار المنظمات األهلیةاألخیر جاءت (
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أن النسبة األكبر من عینة النخبة تتابع التسریبات  ومن تلك النتائج یتضح
التي تتتعلق بالسیاسة سواء فساد سیاسي أو معلومات سریة عن الجهات 

  خفیة عن األنظمة الحاكمة الحالیة والسابقة .السیادیة في الدولة أو أخبار 

  وجهة نظر أفراد العینة في التسریبات التي یتابعونها ) ٤جدول (  

  التقییم
  إحترافًا مهنیاً   خرقًا إخالقیاً 

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

سب  التسریب الصوتي الذي ُن
للواء عباس كامل مدیر مكتب 

عبد الفتاح  يالرئیس المصر 
  السیسي

٤٢ 39.62%  ٣٣ 31.13% 

سب  التسریب الصوتي الذي ُن
عبد الفتاح  للرئیس المصري

السیسي فیما یخص دول 
  الخلیج

٤٦ 43.40%  ٣٠ 28.30% 

تسریب الصور الفاضحة الذي 
سب للمخرج وئائب البرلمان  ُن

  خالد یوسف
٧٢ 67.92%  ١٠ 9.43% 

تسریب المكالمات المسجلة 
  ل نجیب ساویرسلرجل األعما

٤١ 38.68%  ٢٧ 25.47% 

تسریب المكالمة الهاتفیة لرئیس 
حزب الوفد السید البدوي فیما 
یخص عالقته الخفیة باإلخوان 

٤٠ 37.74%  ٣٧ 34.91% 
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  التقییم
  إحترافًا مهنیاً   خرقًا إخالقیاً 

  التكرار
النسبة 
  المئویة

  التكرار
النسبة 
  المئویة

  المسلمین
تسریب المكالمات الهاتفیة 

 ٢٥الخاصة ببعض رموز ثورة 
  ینایر

٥٢ 49.06%  ٢٩ 27.36% 

تسریب إجتماع الرئیس األسبق 
مد مرسي مع قیادات مكتب مح

  اإلرشاد
٣٠ 28.30%  ٤٨ 45.28% 

التسریب الذي یخص وزارة 
الخارجیة السعودیة,والذى 

تقاریر ورسائل من  احتوى على
جمیع السفارات السعودیة حول 

  العالم

٣٢ 30.19%  ٣٨ 35.85% 

تسریب الرسائل المتبادلة بین 
الرئیس األسبق محمد مرسي 

ص وقیادات إخوانیة فیما یخ
  قضیة التخابر

٢٧ 25.47%  ٤٥ 42.45% 

تسریب وثائق الجهاز المركزي 
  للمحاسبات

٢٠ 18.87%  ٥٢ 49.06% 

التسریب الذي نسب لوزیر 
الداخلیة السابق اللواء محمد 

  إبراهیم
٢٨ 26.42%  ٤٣ 40.57% 
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  التقییم
  إحترافًا مهنیاً   خرقًا إخالقیاً 

  التكرار
النسبة 
  المئویة

  التكرار
النسبة 
  المئویة

تسریب كشف رواتب العبي 
  النادي ألهلي

٣٠ 28.30%  ٤٠ 37.74%  

  %١٠٠,٠٠ ١٠٦  %١٠٠,٠٠  ١٠٦  اجمالي عدد العینة
  ) ما یلي : ٤یتضح من جدول ( 

جاء فى الترتیب األول من حیث التقییم المهني للتسریبات اإلعالمیة وفقًا ـ 
تسریب الصور الفاضحة الذي نُسب للمخرج وئائب للخرق االخالقي (

) ، بینما جاءت فى %٦٧,٩٢) بنسبة مئویة بلغت (البرلمان خالد یوسف
) بنسبة مئویة یب وثائق الجهاز المركزي للمحاسباتتسر الترتیب األخیر (

  ) . %١٨,٨٧بلغت (
أن النخبة المصریة عینة الدراسة ترفض ومن نتائج هذه البیانات یتضح 

تسریبات الفضائح األخالقیة التي تنتهك خصوصیة األشخاص وتهدف إلى 
اإلساءة إلى سمعتهم حتى لو كانت تسریبات صحیحة وتعتبرها عمًال غیر 

  القیًا . أخ
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 ٩٦ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

  للتسربیات اإلعالمیة ة العینة) أسباب عدم متابع  ٥جدول ( 
  النسبة المئویة  التكرار  األسباب

  %52.94 ١٨  لعدم ثقتي بها
  %32.35  ١١  ألنها تضر أكثر مما تنفع

ألنها تنتهك خصوصیة 
  األشخاص والمؤسسات

٧  20.59%  

  %41.18  ١٤  الخوف من التضلیل
ال أهتم بهذا النوع من 

  الموضوعات
٩  26.47%  

ألنها تخدم األنظمة السیاسیة وال 
ا   تقدم جدیدً

٥  14.71%  

  %17.65  ٦  لیس لها أهمیة
ألنها تخدم فئات معینة لتحقیق 

  مصالح معینة
١٩ 55.88%  

  %١٠٠,٠٠  ٣٤  اجمالي عدد العینة
  ) ما یلي :٥یتضح من جدول ( 

تسریبات اإلعالمیة ـ جاء فى الترتیب األول من حیث أسباب عدم متابعة ال
(ألنها تخدم فئات معینة لتحقیق مصالح معینة) بنسبة مئویة بلغت 

),  وفى الترتیب األخیر (ألنها تخدم األنظمة السیاسیة وال تقدم %٥٥,٨٨(
ا) بنسبة مئویة بلغت (   ) . %١٤,٧١جدیدً
أن التسریبات من وجهة نظر النخبة  تصب في وتشیر هذه النتائج  إلى 

ص بعینها وال تخدم الصالح العام , إلى جانب عدم ثقة النخبة مصلحة أشخا
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في معلومات التسریبات لكونها مجهولة المصدر، وبالتالي قد تؤدي إلى 
  تضلیله,  مما یجعل ضررها أكبر من نفعها.

   

  أهمیة التسریبات بالنسبة للعینة ) ٦جدول (  
  النسبة المئویة  التكرار  األهمیة

  %44.29 ٦٢  لمسئولینتمثل أداة ضغط على ا
  %8.57  ١٢  تدعم األداء اإلعالمي

  %30.00  ٤٢  تكسر القیود على المعلومات
  %29.29  ٤١  تكشف الحقیقة للجمهور

  %49.29  ٦٩  تكشف عن قضایا الفساد الموجودة
تخلق وعیا  للجمهور یجعله یغیر واقعه 

  إلى األفضل
٢٣  16.43%  

تكتشف حقیقة انتماءات األشخاص 
  والجهات

٥٧  40.71%  

  %22.86 ٣٢  تكشف المسكوت عنه
  %١٠٠,٠٠  ١٤٠  اجمالي عدد العینة

  ) ما یلي : ٦یتضح من جدول ( 
تكشف عن ـ جاء فى الترتیب األول من حیث أهمیة التسریبات اإلعالمیة (

), وفي الترتیب %٤٩,٢٩) بنسبة مئویة بلغت (قضایا الفساد الموجودة
  ) . %٨,٥٧) بنسبة مئویة بلغت (يتدعم األداء اإلعالماألخیر جاء (
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أن النخبة اعتبرت التسریبات ومن خالل بیانات هذا الجدول یتضح:
اإلعالمیة مهمة ألكثر من سبب ویأتي في مقدمة هذة األسباب أنها  تكشف 

  عن قضایا الفساد الموجودة.

  مخاطر التسریبات اإلعالمیة ) ٧جدول (  
  النسبة المئویة  التكرار  المخاطر

 %47.86 ٦٧  على صورة الوطن بالخارج تؤثر
  %35.71  ٥٠  تؤثر على اقتصاد الوطن واستقراره

  %32.14  ٤٥  تؤثر على صورة الساسة والمشاهیر
  %37.14  ٥٢  اإلضرار باألمن القومي

  %42.86  ٦٠  إساءة استخدام المعلومات
  %40.00  ٥٦  تضلل الرأي العام

  %52.14 ٧٣  تنتهك الحیاة الشخصیة لألفراد
  %١٠٠,٠٠  ١٤٠  اجمالي عدد العینة
  ) ما یلي : ٧یتضح من جدول ( 

تنتهك ـ جاء فى الترتیب األول من حیث مخاطر التسریبات اإلعالمیة (
),  بینما جاء فى %٥٢,١٤) بنسبة مئویة بلغت (الحیاة الشخصیة لألفراد

) بنسبة مئویة بلغت تؤثر على صورة الساسة والمشاهیرالترتیب األخیر (
)٣٢,١٤% . (  
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  تصرف أفراد العینة في حالة وقوع وثائق مسربة بین أیدیهم )  ٨جدول ( 
  النسبة المئویة  التكرار  الفعل

أقوم بإذاعتها على الفور, فهي 
تعتبر فرصة لتحقیق الشهرة وزیادة 

  المشاهدة
٤ 2.86%  

  %62.14  ٨٧  أتحقق من صحتها أوالً 
  %22.86  ٣٢  ال أقوم بإذاعتها مطلقاً 

  %12.14 ١٧  لقیمة التسریب ومضمونه وفقاً 
  %١٠٠,٠٠  ١٤٠  االجمالي

  ) ما یلي : ٨یتضح من جدول ( 
جاء فى الترتیب األول من حیث ماذا سوف یتم فعله في حالة إذا كان ـ 

المبحوث مكان أحد القائمین على هذة القنوات ووقع بیده وثائق مسربة 
)، بینما جاء فى %٦٢,١٤) بنسبة مئویة بلغت (أتحقق من صحتها أوالً (

أقوم بإذاعتها على الفور, فهي تعتبر فرصة لتحقیق الشهرة الترتیب االخیر (
  ) . %٢,٨٦) بنسبة مئویة بلغت (وزیادة المشاهدة

  حاالت التي تصبح فیها إذاعة التسریبات ضرورةمدى وجود ) ٩جدول (
  النسبة المئویة  التكرار  مدي وجود

 %82.86 ١١٦  نعم
  %17.14 ٢٤  ال

  %١٠٠,٠٠  ١٤٠  االجمالي
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  ) ما یلي : ٩یتضح من جدول ( 
جاء فى الترتیب األول من حیث مدي وجود حاالت استثنائیة تصبح فیها ـ 

إذاعة التسریبات اإلعالمیة ضرورةً وواجبًا مهنیًا (نعم) بنسبة مئویة بلغت 
) ، بینما جاء فى الترتیب األخیر (ال) بنسبة مئویة بلغت %٨٢,٨٦(
)١٧,١٤% . (  

  الحاالت التي تصبح فیها إذاعة التسریبات ضرورة ) ١٠جدول (  
  النسبة المئویة  التكرار  الحاالت

إذا كانت ضد أعداء الوطن في وقت 
  %٧٥,٠٠ ٨٧  الحروب واألزمات

في حالة إحتوائها على معلومات 
  %٦٧,٢٤  ٧٨  إخفائها یضر الصالح العام

الكشف عن قضایا فساد في بعض 
ة, ومؤسسات المجتمع أجهزة الدول

  المدني
٦٢,٩٣ ٧٣%  

  %١٠٠,٠٠  ١١٦  اجمالي عدد العینة
  ) ما یلي : ١٠یتضح من جدول ( 

ـ جاء فى الترتیب االول من حیث الحاالت االستثنائیة التي تصبح فیها 
إذا كانت ضد أعداء إذاعة التسریبات اإلعالمیة ضرورة وواجبًا مهنیًا (

) ، بینما %٧٥,٠٠) بنسبة مئویة بلغت ( الوطن في وقت الحروب واألزمات
في حالة إحتوائها على معلومات إخفائها یضر جاءت فى الترتیب االخیر (

  ) . %٦٢,٩٣) بنسبة مئویة بلغت (الصالح العام
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الضوابط التي ال بد أن تلتزم بها القنوات الفضائیة العربیة  )  ١١جدول ( 
  عند إذاعتها للتسریبات

  نسبة المئویةال  التكرار  الضوابط
  %84.29 ١١٨  التحقق من صحتها قبل إذاعتها
  %27.86  ٣٩  اإلفصاح عن مصدر التسریبات

مراعاة الظروف السیاسیة واألمنیة 
  %52.86  ٧٤  للوطن

  %42.86  ٦٠  مراعاة الجوانب القانونیة
عدم إنتهاك الحیاة الخاصة لألفراد 

  %57.14  ٨٠  والتشهیر بهم

لحة جهة أال یكون الكشف عنها لمص
أوشخصیات معینة, ولكن للمصلحة 

  العامة
٧٧ 55.00%  

  %١٠٠,٠٠  ١٤٠  اجمالي عدد العینة
  ) ما یلي :١١یتضح من جدول (  

ـ جاء فى الترتیب االول من حیث الضوابط التي البد أن تلتزم بها القنوات 
) التحقق من صحتها قبل إذاعتهاالفضائیة العربیة عند إذاعتها للتسریبات (

اإلفصاح ) ، بینما جاءت فى الترتیب االخیر (%٨٤,٢٩بة مئویة بلغت (بنس
  ) . %٢٧,٨٦) بنسبة مئویة بلغت (عن مصدر التسریبات
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 ١٠٢ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

  توقعات العینة العالم التسریبات ) ١٢جدول (  
  النسبة المئویة  التكرار  التوقع

  %10.71 ١٥  سیصبح هو اإلعالم السائد
  %42.86  ٦٠  سیختفي مع مرور الوقت

  %46.43 ٦٥  ستمر مع وجود بعض الضوابطسی
  %١٠٠,٠٠  ١٤٠  االجمالي

  ) ما یلي : ١٢یتضح من جدول ( 
سیستمر مع جاء فى الترتیب االول من حیث التوقع إلعالم التسریبات (ـ 

) ، بینما جاءت فى %٤٦,٤٣) بنسبة مئویة بلغت (وجود بعض الضوابط
) ، %٤٢,٨٦مئویة بلغت () بنسبة سیختفي مع مرور الوقتالترتیب الثاني (

) بنسبة مئویة سیصبح هو اإلعالم السائدبینما جاءت فى الترتیب االخیر (
  ) . %١٠,٧١بلغت (

. النتائج العامة للدراسة :   رابعًا
  ًتبین أن النسبة األكبر من المبحوثین یتابعون التسریبات اإلعالمیة أحیانا, 

كشف التسریبات حقیقة تعددت أسباب هذه المتابعة حیث جاء في مقدمتها و 
  .ثم لكشفها الفساد, بعض األفراد والمؤسسات

 كانت التي تابعتها النخبة المصریة  وعن أهم مضامین التسریبات اإلعالمیة
باألنظمة ثم المضامین المتعلقة  المضامین المتعلقة بالفساد السیاسي,

األهلیة  , وجاءت التسریبات المتعلقة  بالمنظمات الحاكمة الحالیة والسابقة
  في الترتیب األخیر.

  رفضت النخبة تسریبات الفضائح األخالقیة التي تنتهك خصوصیة
األشخاص وتهدف إلى اإلساءة إلى سمعتهم حتى لو كانت تسریبات 



 قیات العمل اإلعالميالتسریبات اإلعالمیة وعالقتھا بأخال

 

 ١٠٣ الجزء الثاني -العدد الثاني –مجلة بحوث في التربیة النوعیة 
 

صحیحة, وتعتبرها عمًال غیر أخالقیًا وال تقدم معلومات مفیدة, بینما توافق 
ة الدولة , وتكون في على إذاعة التسریبات التي تكشف فسادًا في أجهز 

  الصالح العام وتعتبرها احترافًا مهنیًا , وتقدم معلومات مفیدة. 
  أوضح المبحوثون الذین ال یتابعون التسریبات اإلعالمیة أن أهم أسباب عدم

المتابعة أن التسریبات تخدم فئات معینة لتحقیق مصالح معینة, ثم لعدم 
 ثقتهم بها, یلیها الخوف من التضلیل.

 أهم مخاطر التسریبات , باإلضافة  أن انتهاك الحیاة الشخصیة لألفراد تبین
ساءة استخدام المعلوماتإلى أنها  ٕ  .تؤثر على صورة الوطن بالخارج , وا

  أوضحت الدراسة تأیید النخبة لوجود حاالت استثنائیة تصبح فیها إذاعة
األول من التسریبات اإلعالمیة ضرورةً وواجبًا مهنیًا , وجاءت فى الترتیب 

إذا كانت ضد أعداء الوطن في وقت حیث هذه الحاالت االستثنائیة (
في حالة إحتوائها على معلومات إخفائها یضر ), تلیها ((الحروب واألزمات

الكشف عن قضایا فساد في بعض أجهزة الدولة, ), ثم ( الصالح العام
 ومؤسسات المجتمع المدني).

 القنوات الفضائیة العربیة عند إذاعتها  وعن الضوابط التي البد أن تلتزم بها
التحقق من صحتها قبل إذاعتها, یلیه عدم إنتهاك الحیاة للتسریبات جاء 

أال یكون الكشف عنها لمصلحة جهة , یلیه الخاصة لألفراد والتشهیر بهم
ثم مراعاة الظروف السیاسیة , أوشخصیات معینة, ولكن للمصلحة العامة

عاة الجوانب القانونیة, وأخیرًا اإلفصاح عن مصدر مرا, یلیه واألمنیة للوطن
 .التسریبات

  سیستمر مع وجود إعالم التسریبات توقعت النسبة األكبر من عینة البحث أن
 .بعض الضوابط

  التوصیات والبحوث المقترحة
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  ضرورة  تقویم الخطاب اإلعالمي وتنقیته من الشوائب الدخیلة والمصالح
عن التهویل والمبالغة , والمعلومات المضللة األنانیة الضیقة واالبتعاد 

والتسریبات التي ال تخدم القضایا الوطنیة وال المواطن بأي حال من 
 .األحوال

  إجراء دراسات تكشف العالقة بین التسریبات اإلعالمیة والمسؤولیة
  االجتماعیة لوسائل اإلعالم.

  
  المراجع والمصادر

: المراجع العربیة:   أوًال
). "ظاهرة ویكیلیكس: دراسة في ٢٠١٤یج عبدالفتاح (البستنجي, أر  -

الوثائق االمریكیة من وجهة نظر النخب العربیة  (األردن، فلسطین 
 ,"( , كلیة اإلعالم , جامعة الشرق رسالة ماجستیر منشورةأنموذجًا

 األوسط.
). "استخدام األخبار المجهولة ٢٠١١حداد, حسین إسماعیل ( -

 الصحف من لعینة تحلیلیة راسةدالمصدر في الصحف العراقیة 
, كلیة ٣, العد ١, مجلد مجلة التربیة للعلوم الصرفة , الیومیة"

 اإلعالم, جامعة ذي قار.
). "ظاهرة تجهیل مصادر ٢٠٠٤حسني, نصر. عبد الرحمن, سناء ( -

, جامعة القاهرة, بحث غیر منشوراألخبار في الصحافة العربیة, 
 كلیة اإلعالم.

). "األخبار مجهلة المصادر ٢٠١٤فار رسن (حسین, نزار عبد الغ -
,كلیة اإلعالم رسالة ماجستیر غیر منشورةفي الصحافة العراقیة", 

 ,جامعة بغداد.
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). "اإلعالم بین المهنیة واالستتباع" ,مجلة ٢٠١٠رمال, علي ( -
دراسات لبنانیة, مدیریة الدراسات والمنشورات اللبنانیة, وزارة اإلعالم 

 .٢٠١٠,صیف 
). أخالقیات اإلعالم,الكویت: مكتبة الفالح ٢٠٠٥لیمان (صالح, س -

 للنشروالتوزیع.
)."األبعاد ٢٠١٤الصفتي, أمنیة إبراهیم كمال عبد المطلب ( -

األجتماعیة المرتبطة بالحفاظ على الخصوصیة وانتهاكها دراسة 
رسالة مسحیة التجاهات اإلعالمین والمحامین بمدینة اإلسكندریة", 

, قسم االجتماع, كلیة اآلداب, جامعة ةماجستیر غیر منشور 
 األسكندریة.

عادة ٢٠١١الطویسي, باسم ( - ٕ ). "المصادر االعالمیة الجدیدة ٕوا
توزیع القوة", ظاهرة ویكیلیكس جدل اإلعالم والسیاسة بین االفتراضي 

مارس, المركز العربي لألبحاث ودراسة  ٤ - ٦والواقعي, للفترة من 
 السیاسات, بیروت, لبنان.

). أخالقیات الصحافة في نشر ٢٠٠٦ار, فتحي حسین أحمد (عم -
 .٢٠٠٦, إیتراك. ١الجرائم, ط

). "تأثیر ٢٠١٤عمارة, إبراهیم حلمي. شاهین, هبة اهللا جمال ( -
التسریبات اإلعالمیة على األداء المهني وعلى اتجاهات الجمهور 

مستقبل اإلعالم -بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي األولنحوها", 
نوفمبر  ٣ -١في الفترة من ، ظل التحوالت المجتمعیة الراهنة في

  م, جامعة  فاروس, كلیة اإلعالم.٢٠١٤
) . قوانین وأخالقیات العمل اإلعالمي ٢٠١٠نصر, حسني محمد ( -

  , دارالكتاب الجامعي.١,ط
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