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 الملخص :
مصددتدة ىلدرلودداإلعلدى لمددرلرالددادالدر  ددا لهددت الدرتسد ددىلارددرلدرلىدد  ل  ددرل

دىركل إلن دىلإل لةلدبلشليدك تلده داجلدر  ادوسلدر صد ىلدى دسىل ب لمودةد لدرصد  ل

ن ددولا دالدر كومددىلإلمردداللمددتلرددلعلدرلىدد  ل  ددرلو ددللهىدد  لدر  اددوسلر  ددود ل

درل  د دىلدر لى اىلشالادالدر   ا لدى دسىل بد لمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذلإل د رالل

هد جلدرلى  ل  رلمتىلمصتدة ىلمودة لدرص  لدىركل إلن ىل  صدتسلر  ى ومداعل دتل

درالاداذلإلهول رله جلدرتسد دىلاردرلدرتسد داعلدروةد  ىذلإل درلا اسهدالد دلاتثلدرباود ل

مددواالدر  دداذلإلد ددلاتثل ددرلمردداللدد ددلب ا ل ددا دتلر  دد لدرب اندداعلدر   وشددىذلإل باددال

(لم   تلمدتلم ا ةدىل099درتسد ىل  رل  وىل يودئ ىلمتلدر  اوسلدر ص ىلةودماال)

وة الدرتسد ىلاردرلاندبلهدد د ل سمدىلمى  دىلدر  ادوسلدر وو  ىلإلدرااه تلإلدر و ا.لإلةتله

شالادالدر  دا لدى دسىل   دالدد لهى مداللر ودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذل  دالا داسعل

اررلانبل   الدد علثاىلدر  اوسلشصتقلإلمومدو  ىلدرصد  لدىركل إلن دىل درلهواإلرادال

للهدثث ل  درلتلهد جلدر لدام تلإلمدتلثدثدرالادالدر  ا لدى دسىلهد د ل سمىلدرلى  لر 

ده اهاهاللددد اش ىلن ولا دالدر كومىذل  الاثبلالدرتسد ىل تثلإلمو ل  إلقلمدعل درىل

اوصائ ىلش تلملو  اعل سماعلدر ب وث تل  رلما اسلده اهاعلدر ب دوث تلن دولا دال

در كومىلهبىالدرلل لدر لغ  دعلدرتد وم د  ىل   ال تلملغ  لدر تل اتلثبالانبلددد د ل

لد اشرلن ولد دالدر كومىلشددا تلدر ت.دده اجلدد
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The credibility of the media handling of the issues of 

administrative corruption through the websites of electronic 

newspapers and its relationship to shaping the direction of 

the Egyptian public towards the performance of the 

government 
The study aimed at identifying the credibility of the media 

handling of administrative corruption issues through the websites 
of the electronic newspapers and its relation to shaping the 
direction of the Egyptian public towards the performance of the 
government by identifying the public exposure to editorial 
materials related to administrative issues through electronic 
newspaper websites, As a source of information on these issues. 
This study belongs to the descriptive studies. In this framework, 
the researcher used the survey methodology. The questionnaire 
was used as a tool for collecting the required data. The study was 
applied to a random sample of the Egyptian public Strong (900) 
Single from Menoufia, Cairo and Minya Governorate. The study 
found that the degree of public knowledge about administrative 
corruption increases as they become more exposed to the 
websites of e-newspapers. She also pointed out that the greater 
the public's confidence in the truthfulness and objectivity of e-
newspapers in dealing with administrative corruption issues, the 
greater the degree of exposure to these contents and thus affect 
their positive attitudes towards performance. The study also 
showed that there is no statistically significant difference 
between the average scores of the respondents on the trend of the 
respondents towards the performance of the government 
according to the different demographic variables in the age 
variable. Dah age. 

 

 

 

 

 

 

 



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 89  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 

 مقدمة:

 ردلعلدر دوودعلدرا   دىلدر امد ى إلدردتإلرر إلدرى شدر در صد ى در  ل د  مد  رادت

  در دى دلث إلاةدبا إل  ا  ىذ هغ  دعلم ل ى ى شاوتدثلإلدم  دشاعلملىت تلاوتثا

 ودال دا لمل اداًلمىادالاإلل درلواردىلاردلل لم دالرألوتدثلله جلدألوتدثلم   اًلا ا  ا

 ر بدتا ثدى دل موالاهبدا   ر دربواالإلدرلو  ى ن و إلهومااهب در اىلدرىاث و  ى اث ل ر

 رلاتدل إلاهبا ب  تلمرال دشلىا ج موا اإلل ر شاألرلة اعلإلدرلي دىاع در او ىلإلددرلددث

ل.در  ل ىرلدرىاث در يات ا ىلاررلدسهباك م ا إلمدد ى مى وماعلغ  ل ة اىذ
 لدددتلدرصد د اعلددمل ا  دىولإلهىدت لدرالدادالإلدر يدكلعلدراوم دىلمدعلدر داش ل

اةبالد د  لا بداًالامدا  ىلل–رالاغ ب ىلا  د لدر  ل  لدر  اه  ىلـلدرلرله هبطلش صا
  ددرلدرددتإلسلدى لمددرذلراةددىلمددد لهصددا تلدد ل ددا ل  ددرلدى ددلثل اودددتلدأل إلدعل

ل(1)لدأل ا دد ىل ددرلدى ددتد لإلدرلو  دد لإلةددوا ىلدرادد دسدعل ددرلم دداعلدرالددادالددمل ا  ددى.
إله ثتلةلادالدر  ا لاوتىلدر يكلعلدر ئ   ىلدرلرلهودمااالمص ولإلاةدب الهلصدتسل
درالادالدراوم ىلدر ا ىلنة دًلرلياشاللر و االم ل ث د لمدتلدرالدادالدألرد ىولإله اة ادال

ولإلةدتل(2)شتسمىلرللد بقلراالمث تلمتلةبدتولدألمد لدرد ىلدادت لم د  تلإلم دلابتلدر  ل د 
ددىلدراد  لدرىيد دتلإلشتدددىلدراد  لدر دا ىلإلدرىيد دتلاردرله اة الميك ىلدر  دا لمد لناا

ا  ددرل سمددىولإل  مدداله دداللدرالددادالن  دداالشاددوتل  ددرلاموددتتلدرصدد  لإلدر  اددوسول
إلاةددب اله ةددرلش ىددتدعلملاشىددىل ار ددىول  ددالا دداسل ددرلهدد دلدرصددت لها ددد لموة ددىل

لذلإلدردد ىلا دداسلارددرله دمدد لمصدد ل ددرلمىددتعلدريدد ا  ىلارددر0909دريدد ا  ىلدرددتإلررلرىدداثل
 إلرىولإلهولمالدي  لاررلددا تلمىتعلدر  ا ل درلمصد ل دتل داثلل089ش تلل000درل ه بل

ل تل اشاب.
إلر ددال ددا ل إلسلإل ددائتلددهصدداعل ددرلدر  ل دد لدر ددتد لدلد كددتله اه ددبلاإللدىةددلعل
مدتلاه  لددبل اددتلاةددبالمددتلدرلدد إلسىلدرب دد ل ددتلا لددتلدر ددبتلرل ددل ا تلمددتلدر اةدداعل

(لل3)ئتل درلهوم دبلدهل امداعلدر  ادوسله داجلدرالدادالدر ال  دىدراائ ىلدرلرله  كااله جلدرو ا

راةددىلةلددادالدر  ددا .ل  ددالا لإل ددائتلدى ددلثلدر ددوثلاةددب الم دةددبلأل  دداعلدر كومددىل
إلا دادهاددالدر ال  ددىلإلمددتلثددلله ددل   لإل ددائتلدى ددلثلهيددك تلده دداجلدر  اددوسلن ددولا دال

لدر كومى.

دالإل دائتلدى دلثلإلمرداللشاه داجلإلةتل اتعلمص لشىتلدرثوستله ودًلمد سداًل درلا 

دري ا  ىلإلدر صتدة ىذلو د لاةدب الإل دائتلدى دلثلهلوداإلعلدألودتدثلشيدكتلمال د ذل

إلسغلله دلدرل وعلدركب  لدر ىل اتجلدى لثلشىتلدرثوستلادلا له دلرللد و لمدتلدر دتد ل

 ددتلدر صددتدة ىل ددرلإل دددائتلدى ددلثذلإلسش ددال ددا لدرل   ددددلا ثدد ل  ددرلمددتىلهدددود  ل

ة ىل رلإل دائتلدى دلثلدر  د  ىذلراةدىلا لدى دلثلدر  د رلم هب داًلدسهبا داًلدر صتد

إلث ااًلشاروةاثلدر اشقذلإل ا لدر ىب ل تله دلدروةاثلإلدردتد للردبلإلدردتد رلر كد جلإلهومادبل

إلمتد ىاًل وبلمتلاىلناتذل  الا لن طلدر  ك ىل رلإل ائتلدى لثلدر    ىل ا لربلهداث  ل

 دسددىلدرلدرلسش دالإلةد الشادالاردرلودتلدرل هدتلإلددنا داسل درل  رلدر ودنبلدر ار ىلإلدى
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شىضلدألو ا ذلإلدناارالدرا ائ لدر ار دىل  درلهد جلدر ث  داعلدر  د  ىذلإلةدتلر صدال

درىتدتلمدتلدرتسد داعلاردرلا لإل دائتلدى دلثلدر  د  ىلهىدانرلدركث د لمدتلدرا دتلدر داررل

ىلدر اوىدىلشد تلدرىدام  تلإلدى دسىلنل  ىلدرا ائ لدر  د  ىلردتىلشىلدااذلإلنل  دىلدرب ارد

 درتله جلدر ث  اعذلو  لديد  لدرودةد لاردرلد لةداملدر ث  داعلدى لم دىلدر  د  ىل

شارىتدددتلمددتلدى لم دد تلإلغ دد هلل إل ل  ددتلوا اددرلد اس ددونبذل  ددالاناددالهىددانرلمددتل

مددى لدرلددتسدبلإل ددتثلدراددتستل  ددرلهوم دد لدىمكاندداعلدربيدد دىلإلدر ا دددىذلإلد ددل  دسل

لىلإل تثلدد ل ا ل  رلدألنة ىلدر تدثىل رلدى دستل.لن طلدى دستلدراتد 

إلةتلاوتثلمادوسلدرصد  لدىركل إلن دىل  درلدىنل ندالهغ دً دل درل ب ىدىلدريدكتل

إلدر  لوىلدرص  رذلإلمتلهوالهغ  لا  وبلناتلدر ى وماعل ب لدرصد   ىذلش  د لهادتثل

 ىذلمد لها  دتلدر ى ومىلش  داىلشص دىلشتدًلمتلدد ل االشاد ل ا ل  رلدروصوصلدر  ة

 ا   ددىلدرصددوسل ددا إلدعلدهصدداعلشىدد تلدرادداسرذلا إلدعلهابدد لشددامددالمددتلدراصدد ل

دىرباسدىلدرلرلها ؤهالإلهب تلمتىلإلدةى لادالإلهاث  هدالمدتلردلعلدرد ؤىلدر للد وىل درل

ذلإل  الهلغ  لده اهاعلماا بىلدر  اه  لة   اًذلهغ د عل ب ىدىلدراد دال(4)ه جلدرصوس
نة دددىلدرل اددرلا لهودداكلهصددو  اعل تدددتتلر ادد دالمددتلولو دد لد لدد  لشىددضلانصدداسل(5)

ش واددالدرادداسرلدرلدد ورلدردد ىلد دداللاو اندداًلشلصددوسدهبلدر هو ددىل  ددالدادد ؤجلإلشاب هددبل

ذلإلردد دل  ددتلدر  ل ددتلد ل(6)در ى   ددىلمددتالدر  ددودعل ددرلدرددو لاإللدرابدد لدردد ىلدادد ؤجل

ر ى  ددىللدكددو لنيدد لةلددادالدر  ددا لدى دسىل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىلمصددتسدًل

در  اددوسلر ثددتلهدد جلدرالددادالإل ددرلدروةددالمدهددبلدىددتلدر  اددوسلمصددتسدًلر صدد  لشيددا ل

درالادالمدهااذلإلمتلثلل اتل  تلدرباو لاررلدرلى  ل  رلمدتىلهداث  لهىد  لدر  ادوسل

لر ثتله جلدرالادال  رلده اهاهاللن ولد دالدر كومى.

 مشكلة الدراسة:

د كدتله تددتلدر يدك ىلدرب ث دىلشوداًال  درلدر لوةدىلاإلدًذلو د لدودألدرباودد لا ل

إل ائتلدى لثلدر ص دىل امىل رلدآلإلنىلدألر  تله  طلدرلوال  رلدألودتدثلدر اسددىل

 رلدر  ل  لمتلش واالةلادالدر  ا لإلميكلهبل ودالدسهبطلمراللشار  دادعلدر  ا د ىلاإلل

إللغ  هدداول  ددالد كددتله تدددتلدر يددك ىلدرب ث ددىلادلدداًلمددتلددةلصددا دىلاإللددمل ا  ددىل..لا

رددلعلدرتسد دداعلدر دداشاىولو دد لدوددألدرباودد لا لهودداكلناصدداًلإلدمدد اًل ددرلدرتسد دداعل

درلرلهلواإلعل إلسلدى لثل رلمىار ىلةلادالدر  ا لدى دسىلشيكتل داثولإل إلسلدرصد ا ىل

دروو  ىلمدتلدرتسد داعللدىركل إلن ىلشص ىلراةىولو  له لا لدر كلباعلدرى ش ىلاررله ج

  رلدر غللمتلر وستلماه تلدر  ا لدى دسىلإلمالهيك بلمتلآثاسلمتم تل  درلم د  تل

در  ل  ولإلهد د لاه  ىلهوداإلعلهد جلدر يدك ىلدرب ث دىل درلمدوالهدامةلدر  ددىلدر لددددتل

دردد ىلهل لدد لشددبلإل ددائتلدى ددلثلدر صدد دىل ددرلدآلإلنددىلدألر دد تل ددرلمددوال  ا دداعل

إل ائتلدى لثلدر د اتلإلدريد ا ىل درلدرل د قلرىتددتلمدتلةلداداللدىةل ولم الا  ر

در  ددا لدى دسىل ددرلمىار اهاددالدر ال  ددىولإلن ددتلددهل دداثلدر لدددددتلمددتلمانددبلدرصدد  ل

دروسة ىلمواالإلدىركل إلن ىلش ىار ىلةلادالدر  ل  لدر ص ىلم الدىكسلدريدقلدر د هبطل
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علإلدر  لوداعل..لإلدل  بلمرداللش ومو اعلدر  ا لدى دسىلدر ال  ىل  رل ا ىلدر  اد

 سد ددىلمصددتدة ىلدر لدد و لدردد ىلهاتمددبلدرصدد  لدىركل إلن ددىلرالددادالدر  ددا لدى دسىل

إلش ثبل رلدر  ادعلدر ال  ىذلشاىما ىلاررله   تلدرلاث  لدرلرلدل  بله دلدرلوداإلعل  درل

ئالدر  اوسله اجلا دالدر كومدىولإلةدتلددت للاو داسلدرباود لش يدك ىلدرتسد دىلادلداًلنلدا

درتسد دددىلدد دددل ل  ىلدرلدددرلام دهدددال  دددرل  ودددىلم دددتإل تلمدددتلدرصددد  لدر صددد دىل

دىركل إلن ددىذلإل دد راللدرتسد ددىلدد ددل ل  ىلدرلددرلام دهددال  ددرل  وددىلمددتلدر  اددوسل

در ص ىذلإلدرلدرلا  دالنلدائال    دىلهبد تلمدتىلدهل داثلدرصد  لدىركل إلن دىلشلوداإلعل

 رلراد جلدروو  دىلمدتلدرالداداولاردرلةلادالدر  ا لدى دسىلإلددا تلمىتدعلدرويد لدرصد 

مانبلد ل ا لدر  اوسلدر ص ىل  رلدرصد  لدىركل إلن دىل درلد دلااالمى وماهدبل دتل

ةلادالدر  ا لدى دسىل  رلدر غللمدتلإلمدو لهبدادتلشد تلةد  لدرتسد دىلإلشىلداال درل

  داىلإلو للدرلواإلعولإل  راللهبادتلو للإل إلد  لهىد  لدر  ادوسلدر صد ىلركدتلمدتل

 الا له جلدرالادالةتلدكو لراالهاث  ل  درلهيدك تلده داجلدر  ادوسلن دوله اللدرص  ول 

لد دالدر كومىولإلمتلثللد كووالش وستلميك ىلدرتسد ىل رلدىماشىل  رلدرل اؤعلدرلارر:

ما مدى مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف 

 مصرى نحو أداء الحكومة؟اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه الجمهور ال

 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية الدراسة الحالية من خالل: 
هكل دبلهدد جلدرتسد دىلاه  ددىلآن دىلمددتلددهل دداثلدرىداثل  ددرل ا دىلدر  ددلوداعل درددتل -0

دون ددولشا لباسهدالةلددادالم  ددىلل09در  ل د لدر صدد ىلشلا د للدأل دالدر كددومرلشىدتل
لإلآن ىلم تلاموتتله دلدر  ل  .

ىلسم لدرصتىل رلم داعلدى دلثذل  ى  دىلس إل لدأل ىداعله داجلمدالم إلستلمى   -0
داتثلرلعلمودة لدرصد  لدىركل إلن دىلمادللر  ا  د تلإلةدانىرلدراد دسلرلىدتدتل

 در  ائتلاإللمى االهلود قلم لدر  اوسلدر ل اي.
هوب لاه  ىلدرتسد ىلمتلهواإلراالرو د  ىلا لم دىلهامدىلإلهديلدرصد  لدىركل إلن دىل -0

لإل دمددال دديلدرلغ دد لدر  ا دديلإلددمل ددا يذل  ددالاناددالاهاوددالر  دد  لدرلدديلراددال إلس 
درىدددا رل  ةدددىلا للدصدددبالةددد   ًالإل اهبًدددالإلمولً دددالر  ى ومددداعلدلم دددلا ًكالرادددال
   ددبذلإله ك وددبلمددتلا دد ا لةددوهبلارددرلدآلردد دتلمل دداإلًددل ددتلة ددو لإل ودئددقل

 د لاتدثلإل ائتلدى لثلدرلا  تدى.ل
إلددمل ا  ىلاررلماوسلنو  دىلمتددتتلمدتللا علدرل وسدعلإلدرل ودعلددةلصا دى -4

ا كاعلدر  ا لدى دسىلإلددن  د ولإلاةب اله ثتلمصدتسدًلسئ  د اًلر  ومدو اعل
درص   ىل رلدرص  لدر ص دىلدىركل إلن ىول  اله ثدتلهد جلدرالدادالشدثستلدهل داثل

 م   لة ا اعلدر  ل  ل رلدر ل تلدر دهوى.
ددةلصددا لدراددومرولإلمودداقلدد ددلا دسللدرلدداث  لدربددارضلرالددادالدر  ددا لدى دسىل  ددر -5

إلدد ددلث اسل ددرلدردد اىلدرىدداثلإلاثدداستلميددا  ل ددتثلدر مددالإلدىوبددا لإلد ليدد دال
ددن  د ل رلدر  ل  لم الدوىكسل  ب اًل  رلدأل دالدرىاثلإل  درلدهلددددلموةومدىل
درا لولإلشارلاررلهى دتلم د  تلدرلو  دىلإلش ندامالدىةدل لإلده داجلدرد اىلدرىداثلن دول

 كومى.د دالدر 
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اه  ىلدرو يلدر  ا يلدرليلهُ ل االم إل والدراوم ىلإلدرتإلر ىلو  لد كدتلدر دود تل -6
متلدرلى  ل  رلواوةبلإلإلدمباهدبلدر  ا د ىذل دارو يلدر  ا ديلد ىدتلدر د  ل  درل
 سمىل ار ىلمتلدر ى  دىلدر  ا د ىذل  دالدك دببلدراد للدر  ا د ىلدىد اش دىذلإلدت ىدبل

 در  ا  ى.لاررلدر ياس ىلدر ىارىل يلدرى   ىل

 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى مصداقية التناول اإلعالمى لقضاايا 

الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقتاه بتشاكيل اتجاهاال الجمهاور 

 المصرى نحو أداء الحكومة وذلك من خالل:

لدرلى  ل  رلو للهى  لدر  اوسلدر ص ىلرإلنل نا.لل-1

لدرلى  ل  رلو للهى  لدر  اوسلدر ص ىلر ودة لدرص  لدىركل إلن ى.ل-0

ل بدد لدى دسىلدر  ددا لرالددادالدر صدد ىلدر  اددوسلهىدد  لو ددلل  ددرلدرلىدد  ل-0

ل.دىركل إلن ىلدرص  لمودة 

لدى دسىلدر  دا لةلدادالش لاشىدىلدر صد ىلدر  ادوسلدهل داثلو دلل  رلدرلى  ل-4

ل.دىركل إلن ىلدرص  لمودة ل ب 

ل.مص ل رلدى دسىلدر  ا لشالادالدر ص ىلدر  اوسلمى  ىلم لوىلسةتل-5

ل ددتلر  ى ومدداعل  صددتسلدىركل إلن ددىلدرصدد  لمودةدد لمصددتدة ىلمددتىلة دداسل-6

 .در ص ىلدر  اوسلرتىلدى دسىلدر  ا لةلادا
لل-7 لدرتد وم د  ى لدر لغ  دع لهاث   لمتى لدر  اوسلها  ل لهى   لم لوداع   ر

لدر ص ىلرالادالدر  ا لدى دسىل ب لمودة لدرص  لدىركل إلن ى.
لدر ص ىلل-8 لدر  اوس ل  رلم لوىلده اج لدر لغ  دعلدرتد وم د  ى لمتىلهاث   ها  ل

لن ولا دالدر كومى.

 مدخل مفاهيمى للدراسة:
در  ددا ذلدر  ددا لل:لد  ددقل   دداالدى دستل  ددرلهدد دلدروددو لمددتلقضااايا الفساااد اإلدارى -

درب  إلة د ددرلاإللدر ث  ددرلاىلدر  ددا ل ددرلامادددتلدر كومددىلإلمكاهبادداذلش ددال ددرلمرددالل
در ث  اعلإلدر ي إل اعلدرىامىذلإلهللد   و لدر  ا ل دا تلشا لبداسجلا دااتلد دلاتدثل
در ددودس لدرىامددىلاإللد ددلغلعلدروم  ددىلدرىامددىلرل ا ددقلن دد ل اصددرلرل دداًلر اود ددتل

دى دسىلدىوددرلماار ددىلدراود ددتلدراانون ددىلشاسهكددابل دد وكللذلإلدر  ددا (7)در ى ددوعلشاددا
ماددار لراددالمددتلةبددتلدر ومدد لدرىدداثلاإللشا ددلغلربلر وةىددبلإلةددلو اهبل ددتل  دددقل
ة امددبلشاأل ىدداعلدر و   ددىذلإلهددولدر  ددا لدردد ىلدويددالش ددببل ددوالدرلا دد طلذلإلهغ  ددبل

ذلإلهىددد  لمو دددو ىلدرى دددوثل(8)در صدددارالدر   ددددىل  دددرلو دددابلدر صددد  ىلدرىامدددى
ددمل ا  ىلدر  ا لدى دسىلشانبلد لاتدثلدرو وملدرىاثلرل ا دقلاسشدا لاإللمودا  لراةدىل
ذلإلديل تلمراللشومو ل  رلم   لانود لإلس اإلىلدر  ئور تلدر     تلاإللدرو و  تل

ذلإلهدول(9)لاإللدر  ا   تذلإلركوبلد لبىتلدر  اإلىلدرلرله تثل   الش تلدرا ا لدراداص
ذل(10)ددهل اثلمتلماىلدرادودن تلإلدده اة داعلدرتإلر دىلدروو لدرغاربلوتإلثبلإلدر ىلد ار

ذل(11)إلدىلب لدر  ا لدى دسىلمتلدر يكلعلدراامىلدرلدرلهىدوقلدرلو  دىلشاردتإلعلدروام دى
  الهى ةتلا دالدر  دئور اعلإلان دادلدرومدائ لإلدرادتماعذلإلشارلداررلهيدكتلموةومدىل
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ذل(12)إلدرلاددتثلر   ل دد ها دددبلإلا  ددا له ددببلمددددتدًلمددتلدرلددار  ل ددرل    ددىلدروددتدال
ا لدر  ددا لدى دسىلهددولد ددلاتدثلدر دد  ىلدرىامددىلمددتلامددتلل0000إلددد ىلدر دد تل ددلال

  ددبلاإللسشددال اصددرلاإللمددتلامددتله ا ددقله بددىلاإللمكانددىلدمل ا  ددىلاإللمددتلامددتل
ه ا ددقلمو ىددىلدمل ا  ددىلاإلل باددىلمددالشار  داددىلدرلددرلدل هددبل   اددالردد قلدراددانو لاإلل

كلدألرلةدرذلإلشد راللدللد تلدر  دا لدنلااً دالر ودمدبلماار ىلدرلي د لإلمىاد  لدر د و
درىاثلإلدن  د ل تلدر ىاد  لدألرلة دىل درلدرلىامدتذلإلمدتلثدللدىدتلهد دلدر د وكلغ د ل

ل0076ذلإلدى  دبلاو دتلس د تل(13)مي إل لمتلناو ىلإلغ  لةانونرلمدتلناو دىلارد ى
شانددبلهصدد  لإل دد وكلإلم  دددرل ددفل ا ددتلذلردددل لدىةددل لذلهت ددبلددن ددد د ل

ذلإلدي  لسإلشد عله  دا ل(14)در  دثلإلدرا إلجل  رلدروةاثلر ص  ىل اص ىإلدرك بل
R.Telmanاررلانبلدر  ا لدر ىلد و ل رلش ئدىله دانتل  دبلدر  ا دىلدرىامدىلر  كومدىلل

نةامددداًلش  إلة د  ددداًلذلإلهدددلللمىةدددللمىاملهدددبل دددرل ددد دىلن دددب ىلإلدله ددد  ل   ادددال
هلعلإلدرابد دعل..لمددادعلس   ىل ار  وتلإلهوم  لدألةاسبلمتلغ د لمإلىلدر دث

ا لدر  دا لدى دسىلهدوللJoseph Nyeذلش و دالدد ىلموددد لنداىلل(15)إلمالاررلمردال
  وكلماار لر ودمبلدر   رلش ببلدر ص  ىلدرياص ىلمثتلدرىائ دىلاإللدرا دشدىلاإلل
درصدددتدةىذلإلدد دددل ا تلدر ا ددددىلاإللد دددلغلعلدر   ددددذلإلماار دددىلدرلى   ددداعلرغددد  ل

رذلإلدددت  لهدد دلدر دد وكلارددرلد ددلى اعلدر  ددوتلاإللم اس ددىلدرو ددوملإلدرلدداث  لدرياصدد
در كا اتلر و ل تدرىلاإللمومو  ىل ا لمى تل درلم  ددلم لد ثلذلإل د راللديدل تل
  رل والد لاتدثلدر اعلدرىاثلمثتلدرلوددد لغ د لدرادانونرلر  دودس لدرىامدىلمدتلامدتل

كادًلذلإلمتلاهللدراصائ لدر   دتلر   ا لدى دسىلانبلدلاد لا د(16)دد ل ا تلدرااةى
إل واةددد لملىدددت تلدصدددىبلدىوا دددىلشادددالإلدرلصدددتىلراددداذل ار  دددوتذلإلددردددللسذل
إلدرلدإلد ذلإلددشلدددذلإل  دل والدد لاتدثلدرودمالرألمودعلدرىامدىلمدتلامدتل  دبل
 اصرلاإلله ا دقلاهدتد لراةدىذلإل د راللدر   دوش ىذلإلدر  اشداتذلإلدرلغامديل دتل

لرل ا ددقلمكا ددبذل اصدد ىللانيدد ىلغ دد لةانون ددىذلإل ددوالد ددلاتدثلدر دد  ىلدر  ا دد ى

.لإلمدددتلاهدددللا دددبابلدر  دددا لدى دسرلد دددل  دسلدةددد ابلدر واةدددبلدى دسددددىل(17)
إلدر كوم دددىل ددديلم د ددددهللر لددد دعل ود دددىذلهغا دددتلدر اددداعلدر ةاش دددىلدرىامدددىل دددتل
درص ااعلدركب  تذل تثلإلمو لن دىلةداسمىلمدتلدر كومداعلدر داشاىلر  اسشدىلدر  دا ذل

إل تثلدر ياس ىل ديلدى دستذلا دبابلدمل ا  دىلراداللدى دستلدرب  إلة د  ىلإلدر   ددى
 لةددىلشددارا للإلدأل دد د لإلدرلاار ددتذلا ددبابل  ا دد ىلاه اددالها  ددتلمث  دداعلدر  ل دد ل
در تنيلإل تثل ىار ىلدر د  ىلدرليد دى ىلإل دتثل ىار دىلدر د  ىلدد لم دىذلدأل دااصل

يد ىىل  درلدر  دا ل درلدر ا تإل لدر دتلدوا و لدروشاالادو الدنلا دودذلدرثاا دىلدر دائتتلدر 
در ث  دداعذله لدد لدرددبىضلش صدداناعله ى اددللش ودداىل ددتلدر  ا ددبىذلمددى ل إلسل
درص ا ىلإلدى لثل يل يد لدر   دتدتلإلدر ا دتدتذلدةلصداسلدر  ا دبىل  درلةدغاسل
در وم  تل إل لدركباسذل تثلهكا ثلدر  صلإلدر  اإلدتلإلدرىتدرىذل دتثلإلمد لدريدا ل

ل.(18)تدرىل يلهودد لدرث إلتلإلدرتروعدر وا بل يلدر كا لدر وا بذل تثلدرى

إلدى  ادالدرباود لشاناددالندو لمدتلانددو لددهصداعلشدد تلمواقاع الصاحف اإللكترونيااة:  -

لـلدىنل ندالإل دبكاعلدر ى ومداعلإلددهصدادعل دربي لددللل بد لدر لداالدىركل إلندي

لـله ددلاتثل  ددبل وددو لإلآر دداعلإلمادداسدعلدرى ددتل دديلدرصدد ا ىلدر  بو ددىل دألردد ى
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دعلإلآر دداعلهاو دداعلدر ى ومدداعلدرلدديلهوا ددبلد ددلاتدثلدر لدداالملددا الار اددالمادداس

دىركل إلنددديل و ددد طلاإللإل ددد  ىلدهصددداعلش دددال ددديلمرددداللد دددلاتدثلدردددو لإلدرصدددوعل

إلدرصوستلإلدر  لوداعلدر ال  ىلمدتلدرل ا دتلمد لدر ل اديذلد لاصداالدألنبداالدآلن دىل

ركل إلنديلإلغ  لدآلن ىلإلمىار لاالإله    االإلنيد هال  درلدر  داه  ل بد لدر لداالدى

 ش  داىل وسدى.
شاندبلمى داسلهلد لدر كومدىل ديلل–:لدىد  لام دئ دال درلهد جلدرتسد دىلأداء الحكومة -

ا دداسجلاهددتد االدر  و  ددىذلإلدربى ددتتل دديلدر  دداتذلإلهلوةدد لدروةددوعلار اددال ددتل  دددقل
 ددى االدر لودةددتل دديلمددوالرب هاددالشاددتسهاالدر دهوددىذلإلهددولدراددت لدردد رلهى ددتل

 م لاب  اً.در كومىل  رله ا ابل
دده اجلشانبلهول ىوسلدر   لدرىاثلدرثاشدالل–:لدى  لام دئ ال رله جلدرتسد ىلاالتجاه -

ن ب الدر رلد ت لد ل اشاهبلن ولمومو لمى تلاإللةل ىلمى وىلمدتلو د لدرابدوعلاإلل
لدر  ضولدرلاد تلاإللدر ىاسمىذلدر  اشاتلاإللدر  ا ات.

 دوىلإلمدالددددتذلإلديد تلل08داصتلشبلدر  ادوسلدرىداثلمدتل دتللالجمهور المصرى: -
  ا ىلدر ئاعلإلدري دئا.

 إلهل ثتلوتإل لدرتسد ىل رلدر تإل لدرلار ى:حدود الدراسة: 
وت لدرباو لمومو ل سد دلبل درلمصدتدة ىلدرلوداإلعلدى لمدرلحدود موضوعية:  -0

رالددادالدر  ددا لدى دسىلش ودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىلإل لةلاددالشليددك تلده اهدداعل
لا دالدر كومى.در  اوسلدر ص ىلن ول

هل ثتلوتإل لدرتسد ىلدر كان ىل رلم ا ةىلدر وو  دىلرل ثدتلم ا ةداعلحدود مكانية:  -0
درومدبلدرب د ىلإلم ا ةددىلدر و دالرل ثددتلم ا ةداعلدرومدبلدراب ددرلإلم ا ةدىلدرادداه تل

لرل ثتلدرىاة ى.
 باالدرتسد ىل  رل  وىلمتلدر  اوسلدرىاثلدرد دتلدلد دإل ل  د هلللحدود بشرية: -0

 وىل ا ث ولإلد م لدرل اسلدر  اوسلدرىاثلو  لا لهد دلدر ومدو لل08دردمورلش تل
متلدر ومو اعلدرىامدىلدرلدرلهادلل ا دىلا د د لدر  ل د لإلدلدوصدبل  درل ئدىل إل ل
غ  هاولغ  لا لده اجلدأل  د لن ولا دالدر كومىلدلدا ل وتل ئدبل إل لغ  هدال  ود ل

 دولا دالدر كومدىل داثلد دل   لدريدابلهكدودتل كد لإلسؤددىلإلده داجلنل08شتددىل دتل
لإلد كوبلدر ياس ىل رلدرى   ىلدر  ا  ى.

 الدراسال السابقة:

ه لات ل    ىلم دمىىلدرل دثلدرى  يلشيكتلا ا ديلد دل لالدر  داه للدروة ددىل

إلدر وا  ىلدر لى اىلشار لغ  دعلم دتلدرتسد دىلإلدرىلةداعلدراائ دىل   دالش واداذلش دالد دالل

ر وا ديلر تسد دىلدر ار دىذلإل ديلهد دلدرصدت لهوداكلاد اشال يلدربواالدروةد رلإلدرلصد  للد

 تتل سد اعلهواإلرالدى لثلإل لةلبلشالادالدر  ا لدى دسىلهال بلمتلة دبلاإللشى دتل

متلمومو لدرتسد ىلدر ار ىذلإل   دالد ديل د  لهد جلدرتسد داعل  ديلا داسلدرل ه دبل

ل.متلدألةتثلاريلدألوتثلدردمويلراا

 ارى:الدراسال التي تناولت الفساد اإلد

دردرلا لةدد  لدرتسد ددىل(لل19)(.0999هوةد ال سد ددىلووددا لم  دتلو ددتل ددارلل)

دألهاررل(لةتلد دل  ال درلشىدضلدر ودندبلذاه ادالا لدر  دا ل درلمصد ل-دريىب-)درو ت
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د ثتلماه تلدمل ا  ىلإلر سلم   لوادعل   دىل  الاما له   تلمدادوذلإلمدتلثدلل د  ل

دألهارر( اندالا ثد لدسهبا داًل-دريدىب-)درو دت ودمتلدر  ا لدرلرل  ولااله اللدرصد  ل

شبو ىلدر  ل د لدر صد رذلشاىمدا ىلاردرلا لدرصد  لدر صد دىلش دوسعلدآلثداسلدرواه دىل

 ددتلدر  ددا لمثددتلاهددتدسلدر دداعلدرىدداثلإلد د ددىلدرثاددىل ددرلنددهددىلدر كددللإلدرا ددتلدر   دديل

ا لإلدىو دداسلشددارة للإلمددى لةدد للدىنل دداالر ددو تلإلغ ددابلدرىتدرددىلدىمل ا  ددىلإلده دد

لاردرارديلل(20)(0990در ودسقلدىمل ا  ى.ل رلو تلهوة ال سد ىلةل لشك لدر  داس)

ملو ددطلن ددبىلدأل دد د لدردد دتلرددتداللد ددلىتد لر   ددوتلإل اددالر ددود الالل  ددرل بدداسدعللا 

(ذل  دددالا دد  عل دددتلإلمدددو ل لةدددىلمدعل دردددىل%04.79م ددوسلدى دددلىتد لر   دددوتل)

در   دوش ىلإلدر  دوتلإلدرىودمدتلدى دسددى.لدوصائ ىلدوصائ ىلشد تلدى دلىتد لر   ام دىلإل

رلكيددد ل دددتلدرىلةددداعلشددد تلل(21)(.0990إلمدددااعل سد دددىل  ددداالم  دددتلاشدددولدرودددوسل)

درل ددودعلدر ا ثددىل دديلدر  لدد لدر صدد رلإلشدد تلةلددادالدر  ددا ذلإلةددتلاإلمدد النلددائال

درتسد ىلدررلا لةد  لدرتسد دىلدرل  دال   دالش وادال ديلهومد الا دبابلدر  دا ذلو د ل

ه دثلدرلرلس دعل  رلدأل بابلدىةلصا دىل ديلدر  هبدىلدألإلرديذل ديلمااعلة   ىلدأل

ودد تلس دددعلم دددتتلدرو ددتل  ددرلدأل ددبابلدىمل ا  ددىلإلدر  ا دد ىلإلدرثغدد دعلدراانون ددىذل

إلش راللما لدىرلل لهبىاًلرلومااعل تلة   ىلإلا  وشااذل  الهوةد الدرتسد دىلدردرل

ىلإلش تلموده لدر  دا لدرلدرله د الإلمو ل لةىل   دىلش تلدرل ودعلدىمل ا  ىلدريام 

  رلم   لدر  اتلدىمل ا  دىذلإلدهلدالمدتلردلعلنلدائالدرتسد دىلا لمب دوثيلدر دد ل

إلدر لدد لةددتلا س ددودلإلدةى ددىلملدد و لدر    ددلعلمومدد لدرتسد ددىذلإلا لاهددللان ددا ل

در  ا لدر ى إلمىل يلدأل  اعلدرتسدم ىلهولدر  ا لدىةلصدا رل ديلود تلهواإلردالدر  دا ل

تل  دقلدر مدلاإللدى اسدعلدرل و ىلألةد ابلدرو دوملإلدر د  ى.ل درلود تلدر  ا يل 

رلا د للشىدضل(ل22)(ل0990)لDavid Asonya Ihenachoمدااعل سد دىل د  دتلا دون ا

درلااسد لدى لم ىلدرااةىلشاىول اعلإلدر  ا ل رلن    داذلإلها  للس إل لا ىاعلدر كومدىل

ل099درتسد دىل دتلإلمدو لا ثد لمدتله اجلةلادالدر  ا لدرلرلهواإلرالدرص  ذلإلا   عل

ةصىلرب دىل تلدر  ا ل رلودودررلث دانيلةد  ل ادطلمدتلشد تلدرصد  لدرىتددتتلدرلدرل

هصتسل رلن    داذلإلمااعلدألسةاثلدرلدرلهكيد ل دتلدر  دا ل درلن    ددالرلث دتلةدتقل

هااسد لموة ىلدري ا  ىلدرتإلر ىلدرلرلهى يلن    دالم  ددًلملاتماًلر دتإلعلدرلدرلد ليد رل

دررلاندبلل(23)(.0990ر  ا .لإل رلدروةالمدهبلهوة ال سد ىلسشابلسا الدر  اعل)  االد

   الدد لهى  لدريبابلدر امىيلر ص  لدر  لا ىلدد لدهل اماللشالدادالدر  دا ذلإلا ل

د ل ا لدريبابل  رلدرص  لدر  لا ىلاوتثلده اهال  ب الن ولةلادالدر  دا ذل درلود تل

 دىلنل  دىلدى ل دا ل  صدتسلر  ى ومداعلودوعلرللد تثلهد دلدىه داجل درلدرصد  لدراوم

هدد دلدروددو لمددتلدرالدداداذلإلهبدد تل ددتثلإلمددو لثاددىلشدد تلدريددبابلدر ددامىرل ددرلدرصدد  ل

در  ددلا ىلإل سمددىلدى ل ددا ل   اددال  صددتسلر  صددوعل  ددرلدر ى ومدداعلوددوعلةلددادال

در د قلشد تلد دلغلعلل(24)(0990در  ا .لإلاإلم ال سد ىل    ا لشتلم  تلدر د دةل)

ى اعلدر دد  ىلإلش ددا لدآلثدداسلدرواه ددىل ددتلد ددااتلد ددلى اعلدر دد  ىلإلش ددا لدرو ددوملإلد ددل

درىاوشدداعلدرااةددىلإلدر وة ددىلر دد دئللد ددااتلد ددلى اعلدر دد  ىلإلدرو ددائتلدر انىددىلرادداذل
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إلا   علدرولائال تلانبله هبطلم دئللد ااتلد لى اعلدر د  ىلدسهبا داًلإلث اداًلمد لةلدادال

  ل د ذل  دالا لدألنة دىلدر وائ دىلدر ى دوعلدر  ا لدى دسىلإلهثث ل  رلم  د لانيد ىلدر

شاالدهددعلةاة تل تلا دال إلسهال رلدر تلمتلدرةاه تذلإلدشتلمتله ى دتل إلسلدر دددال

درىاداشيلإله ددود لدألنة ددىلش ددالدددللئللإلدرودةد ذلشاىمددا ىلارددرلاه  ددىلدر انددبلدألرلةددرل

ائتلمانىدىلر  دتلإلدرل ش ىلدرتدو ىل رلم اسشىله جلدرةداه تلم دالدىودرلامكان دىلإلمد لإل د

دركيد ل دتل إلسلدرصد  لدراوم دىل(ل25)(0990مواا.لإلواإلردال سد دىل بدتلللدر دىل)

 درلمىار ددىلةلدادالدردد ارلدرىدداثذلراةدىلدرالددادالدر لى اددىلش  دا لدروابددىلإلدأل دد د لمإلرل

در كانبل رلدر  ل  ذلإلهوة الاررلا لةلادالدر  ا لدول الدهل امالمدتلماندبلةد   ىل

ئللدىه دداعلإلدر  ددا لدى دسرلإلدى ددل لال  ددرلامددودعلدربوددوكلدألهدد دثذلإلدول ددالمدد د

إلدرلدإلد لإلد لغلعلدرو دوملماتمدىلةلدادالدر  دا لدرلدرل دغ الدرد ارلدرىداثذل  دالدول دال

دروابىلدىةلصا دىلدر ل ث ىل رلسماعلدأل  اعلإل باسلدر  ئور تلشاربووكلمكدا لدرصدتدستل

دررلا لدأله دثلهدوريلدرلغ  دىلدراب ددىل رلدسهكابلم دئللدر  ا ذلإلهي  لنلائالدرتسد ىل

رالادالدر  ا لدهل امالا ب لمتلمىار ىله داللدرالدادالشدار ارلإلدرل   دت.لإلمدااعل سد دىل

رلث ددتلودد صلدرصدد وتلدر صدد دىل  ددرلملاشىددىلةلددادالل(26)("0994   ددرل بددتدرباةرل)

لدر  ا لدرليلهوي هالدرص  لدر ص دىلشتسمىلم ه ىىذل  الا تعلنلائالدرتسد دىلإلمدو 

 لةىلدسهبا لش تلد ل دا لدرصد وتل  درلدرصد  لدر صد دىل  صدتسلر  ى ومداعلإلشد تل

 ددد إلقلشددد تلاندددود لدرصددد وتلإلدرلددداث  دعلدر ى   دددىلملاشىدددىلةلدددادالدر  دددا ذلإلهبددد تلإلمدددو ل

إلدر دد و  ىلدرواه ددىل ددتلدرلىدد  لر صدد  لدر صدد دىل دديلملاشىددىلةلددادالدر  ددا ذل دديلودد تلرددلل

إلش وددال سد ددىلرارددتلشددتل بددتدر و تلآعلدريدد  ل ددى.لهومددتل دد إلقلشارو ددبىلر لدداث  دعلدرومتدن

ا لا ث لان ا لدر  ا لدى دسرل  و اًلمتلإلماىلنة لدر ىو د تلشار كا  دى:ل(ل27)(0995)

درو ددا اعذلهددتسلدروةددالدرىدداثلإلمددى لددرلددددثلش ددا اعلدرددتإلدثذلد ددلاتدثلددمادددتل

تلر  ا دداعلإلدر ىددتدعلدرىائددتتلرددإل دستلدن ددادلدر صددارالدرياصدد ىذلدرل  دددلإلدر  اشددا

إلا دد د لمددتل إل لإلمددبلوددقذلد ددلغاعلدر ومدد لدرىدداثلشارل دداستل إل لام لنةدداميذلإلاةددتل

ان ددا لدر  ددا لدى دسرل دد و اًلمددتلإلماددىلنةدد لدر ىو دد تلشار كا  ددى:له ددا تل    دداعل

غ دد تلدألمددودعذلماار ددىلش دتدددىذلدرلود ددثلمدد لدةدد ابلدر دد دئللإلدر لا دد تذلا يدداال

 دد دالددةددودعل دديلددنلااشدداعذل  ددالاثبلددالا لدر ى ومدداعلدر دد دىلر ادداعلموا  ددىذل

در  ا لدى دسرلنلاجلم  و ىلمتلدرىودمدتلإلدأل دبابلاه ادالدرىودمدتلددةلصدا دىلد  ادال

ددمل ا  ىذلدى دسدىذلدر  ا  ىذلدرلوة   ىل  درلدرلدودري.لإلهدولمدالا تهدبل سد دىل د ا ل

تلا  ديلن دبىل د ل0999(لو  لا داسعلدرولدائالاردرلا ل داثل0995و تل بتلدر لثل)

دهل دداثلدرصدد  لل0990 دديلهودداإلعلدرصدد  لرالددادالدر  ددا لدى دسرذلش و ددال دداتل دداثل

هددولدأل بدد ل دديل دد  لةلددادالل0990شلودداإلعلةلددادالدر  ددا لدر  ا دديذلش و ددال ددا ل دداثل

سةتدل دامللإلهو دىال ديلنيد لدرصد  لل0994در  ا لددةلصا رل يلو تلهواإلعل اثل

 ديلإلدى دسرلإلددةلصدا ر.لإل درل د اقلملصدتلدر ص دىلر ال د لةلدادالدر  دا لدر  ا

مدددالهددديلمةددداه لدرلىددد  ل  ددديلل(28)(ل0998 دددا علمبددد لدر دددو يل)واإلردددال سد دددىل

ددن ددد د لدردددوم  يلإلآثددداسجلدرىامدددىلإلا دددبابلدر  دددا لدى دسرل ددديلدرىددد دقذلإل سد دددىل
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رصائ لإلاس دا لدر  د دىل)درد  تلدريد  يذلإلدر دا رذلإلدر ىودور(ذلإلامد دسلمردالذل

إلدىمدد دادعلدرلا دب ددىلر  ددتلمددتله دداللدر  د ددىذلثددللمددالهددولدرا ددالدرياصدديلر  ومدد ل

إل لةلددبلشارا ددالدر   ادديلإلاس ددا لدر  ددثإلر ىلدرلاصدد  دىل دديلدراددانو لإلدرلىددودضل ددتل

ةدد الدرتسد ددىلدردديلاه  ددىلس ددارىلإلهودرلدد سلدر ددا رلإلدأل شدديلإلدنلادداعلدر اددوقل  ددبذل

در وم ل وة الدرتإلرىل  قلدرل اسجلإلهى  وبلإله ة لدبلإلنا دبلإله   ددجلإلدرىواددىلش دائ ل

 ثإلنبلدر ده ىذل  ال ي الدرتسد ىل تلا لدرلا دبلدُىدتلمدتلدرو دائتلدر د  دىلر  ومد ل

 وتلدرا إلجل تلدراودن تلإلدألنة ىذلإلا لاه اعلدر وم لإلهاص  جلدلدث رلدىمد دسل

شو  بل اطلشتلدي تل ا ىلامادتلدرتإلرىلإلشارلاريلدر  ل  لشا   ب.لإلهوة ال سد دىل بدتل

ارددرلا لدر  ددا لدى دسرلمومددو لمودد لدراددتثذلل(29)("0998للشددتلناةدد لآعلغصددابل)

إلر سل يله دلدردما ل اطذلإلدلدكا لدا ولم ل  لمتلدر  ل ىاعلةدتد االإلودتدثاالمودبذل

  دديلدر ددوم  تذل إلسل ب د ل دديلدر ددتلمدتلدنليدداسلدر  ددا لإلا لر  ةاشدىلدى دسدددىلإلدر ار دىل

در دداريلإلدى دسرذلشاىمددا ىلارددرلا لهودداكل لةددىلةودددىلشدد تلدر  ددا لدر دداريلإلدر  ددا ل

دى دسرل ددديلدر ادددادلدر كدددوميذلادلا لدر  دددا لدى دسرلدىدددتلد ثددد لدنليددداسدًلإل ددد و اً.ل

ستلشا دددار باالا له ب دددقلدى دل(30)(0909إلامدددا ال سد دددىل بدددتلدرادددا سل ددد جلمب ددددت)

درصدد   ىل   ددتلش  ددألدر اددوقلإلدهادداملدرادد دسدعلدرصدد   ىلإلدرا ددطلدرلو ودددىلدرلدديل

دات لمتلرلراالاريلددد هاسلإلدر  اه ىلإلدرلادتثلإل   دتلشل دتدتلدرىدتعلإلدر  داإلدتلشد تل

 ا ددىل دد دئالدر  ل دد ل دديلهاددتدللدراددتماعل  ددالهبدد تلا لدنليدداسلدر  ددا لدى دسرلدددث رل

تلإلد  دغاالمتلمل وناالدرى  ديلإلدىن دانيلإلدرلديلشدتإلسهالهدثث لشتإلسجلاريل تلدى دس

 دديل دد    تلدرتإلرددىلشكا ددىلة ا اهاددالدألمدد لدردد رلدوةددتلدرتإلرددىلإلدر ددود تلاردديل  ددا ل

درليد دىاعلشارتإلردىل إلامدىا لذدر بدا ر د لادت هاميدي م ل د  اردي إله وردب در  ل د 

 در ود تللشاروةاث. ثاى ىشااذلشاىما ىلاررلد د  در ى وع إلدر ودئا دراودن ت إلهاودض

 ددتلا لل(31)(.0909 ددرلدروةددالدردد ىلا دد  عل  ددبلنلددائال سد ددىل  دديلمددود لةددارالل)

ذلشاىمدا ىلاردرل%66در  وتلإلدرلدإلد لهيلا ثد لةدوسلدر  دا لدنليداسدًلشارى ودىلشو دبىل

نة دًلرغ ابلددنلبا لإلدنليداسلل%04دنلياسلةلادالدر  ا لدى دسرل يلدر  ل  لشو بىل

يلار ادددالدر  ل ددد لشىدددتلغددددإللدرىددد دقذل  دددالا لمدددى لدردددتد  لدردددتدويلدر ومدددرلدرلددد

إلدألرلةدديلةددتلا رلاردديلامددىا لةددوتلدىسد تلإلدألنددالدرى  ددالدر  دد   تل  ددرلدأل ددااصل

مدتلدرى ودى.لإلد دتعل سد دىلل%ل07درلديل دا تعل  ديلدنليداسلدر  دا ذلإلا دتل  ديلمردالل

ا لم لوىلدرلددثلدرا ا اعلدر كوم دىلل(32)(0900 اسسلشتل  وشلشتلشا ىلدر ب ىرل)

إلا لم دلوىلارلددددثلدألماددتلدر ةاش ددىلش  ددائ ىل2.258) :2.362شل ب دقلدريدد ا  ىلشد ت)

(لإلا ل سمىل د و لان دا ل2.975:ل2.81درا ا اعلدر كوم ىل تل  ا هالا لإلمتلش ت)

 ::3.487در  دا لدى دسىلدر وتسمدىله دالهد دلدر  دوسل درلدرا ا داعلدر كوم دىلشد ت)

ارديلا لل(33)(0900(.ل رلدروةالدر ىلهوة ال  بل سد ىل اتلشتلم  دتدرغواثل),3 628

د ل تدثلإله ود لش دمالهتسدب ىلر  وم  تلر كا  ىلدر  دا لمدتلا ثد لدأل دار بل ا   دىل

ذلشاىمدددا ىلاردددرلا ل%72,8 ددديلمكا  دددىلدر  دددا لدى دسرل دددرلدر   كدددىلإلمركدددىلشو دددبىل

يلمدتلا ثد لدأل دار بل ا   دىل درلمكا  دىلدر  دا لدرليا  لشالادالدر  ا لدى دسرلإلدر دار
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.لإلهوةدد ال سد ددىلهيدداثلس ددترلر دد للل%84.6دى دسرل دديلدر   كددىلإلمردداللشو ددبىل

ارددرلا لدر  ددوتلمددااعلرل لددتلدر  هبددىلدألإلرددرلشدد تلةددوسلدر  ددا ل ددرل(ل34)("0900)

مددتلام دداررل ددت لدر ومددو اعلل%04.00درصدد  لدىركل إلن ددىذلو دد لش غددالن ددبلاال

رلددرلهواإلرددالةلددادالدر  ددا ذلإلمدداالدر  ددا لدر  ا ددرل ددرلدر  هبددىلدألإلرددرلمددتلدرصدد   ىلد

ان ا لدر  ا ذلإلماالسةتلإله   تلدروةدائ لإلدألودتدثل درلماتمدىلدألهدتد لدرلدرل دىال

ذل  دالا داسعلدرتسد دىل%00.08ار االه اللدرص  لمتلني له جلدرالادالشو دبىلش غدال

علدر اتمىل  رلدرص  لدىركل إلن دىلاررلا لدر ب وث تلم ه ىرلم لوىلدرثاىلشار ى وما

هللا ث لد ل ا دل  رله اللدر ودة لدرص   ىل رلدر صوعل  رلدر ى وماعلةلادالدر  ا ل

مااسنىلشار ب وث تلملو  رلإلموا لرلم لوىلدرثاىلشل داللدرصد  .ل درلدروةدالدرد ىل

رلث دتل  درلا لدر  دا لدر  ا ديلمداالل(35)(0900مااعل  بل سد ىلم  تلسمالوب بل)

تمىلدهل اماعلإل دائتلدى دلثلدرلا  تددىلإلدر تددتتلمااسندىلشدانود لدر  دا لدألرد ىل يلما

 ادةلصددا رلاإللدى دسرذلإلهددولمددالد كددتلسش ددبلش ددالا دد  عل وددبلدرتسد ددىلدر  تدن ددىل

ر   اوسذلو  لماال"در  دا لدر  ا دي"ل ديلماتمدىلملدام تلدر  دا لدرلديلدلىد  لرادال

ا لددةلصدا ر"ذلثدلل"در  دا لدألمودي"ذلثدللدر ب وث تل ودتلةد داتلدرصد  ذلهلهدال"در  د

"در  ا لدى دسرذلو  لا له جلدرول  ىلسش دالهكدو ل دبباًلإلنل  دىلألمودتتلدهل داثلإل دائتل

مدتلدرصد    تل  ودىلدرتسد دىلل%60.5دى لثلدرلا  تددىلإلدر تددتتلشالدادالدر  دا ذلإلا ل

الدر  دا ل ديلد إل لا لا ث لدر ل دعلدرليل اتعل سمىلا  يلمتلدر  دىل ديلنيد لةلداد

درص  لدرليلدى  و لشاال انالم و ىلوكللدر   سلدأل  درلر ادودعلدر  د  ىل) ب ددد ل

ل%00(ذله  اال ل تلوكدللدرد ئ سلدر ىددإلعلم  دتلم  ديلشو دبىلل0900دون ولل-0900

مددتل  وددىلدرتسد ددىذلإلار دد دًلمددااعل لدد تلوكددللدردد ئ سلدأل ددبقلو ددويلمبدداسكلشو ددبىل

اردديلا لل(36)(0904 بددتلدردد و تلو ددان تل)ل.لإلا دداسعل سد ددىلا ددامىلم  ددت00.5%

در  سلشوكلداهيل يلماتمىلمصا سلمى  ىلا  د لدرى وىلر  صوعل  رلدر ى وماعلودوعل

(ذل  ددالا ل%06.6ةلددادالدر  ددا ل دديلمصدد ل بدد لمودةدد لدرلودةددتلددمل ددا يلشو ددبىل)

ةلادالدر  ا لدر  ا يلهاهيل يلماتمىلةلادالدر  ا ل يلمص لدأل ثد لر دوستلش لو دطل

(ذلإلهاهيل5.79(ذلش و الهاهيلةلادالدر  ا لدألرلةيل يلدر  هبىلدرثان ىلش لو طل)6.00)

ل(ل.5.08ةلادالدر  ا لدر اريلإلدى دسرل يلدر  هبىلدرثارثىلش لو طلل)

 اإلجراءال المنهجية للدراسة:
هول رله جلدرتسد ىلاررلدرتسد اعلدروة  ىذلإل درلا اسهدالد دلاتثلدرباود لمدواال

ثل درلمرداللدد دلب ا ل دا دتلر  د لدرب انداعلدر   وشدىذلإل بادالدرتسد دىلدر  اذلإلد دلات
(لم د  تلمدتلم ادوسلم ا ةدىلدر وو  دىل099  رل  وىل يودئ ىلغ  لمولة دىلةودمادال)

 دثددًذل بداستل دتل دتتلماداد سلل04إلدرااه تلإلدر و اولإلهدلله ب دقلد دلب ا لدلكدو لمدتل
إلملغ د دعلدرتسد دىلدر ل ث دىل درللموم ىل   الد رذلشاىمدا ىلاردرلدرب انداعلدرياصد ى

اردرلل09مدتلل– وىلل09ول (ذلدر تل)اةتلمتلل–اناث(ذلدىةامىل)سد لل-دروو ل)م وس
مدامىرلل– وىل ا ث (ذلدر  لوىلدرلى   رل)اةتلمدتلمدامىرلل45متلل– وىلل45اةتلمتل

لدر و ا(.ل–در وو  ىلل–ا  رلمتلمامىر(ذلدر  ا ةىل)درااه تلل–
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لالدراسة:خطوال تقنين أداة 

 أوالً: صدق االستبيان:  

داصتلشصتقلددرلباسلة لبل يلة اسلمالددت رلدندبلدا  دبذلإلددرلبداسلدرصدا قل

.لإلر ل اقلمتلةتقلدد لب ا لهللدد ل دا ل  ديلثدلثل د قل(37)دا سلمالإلم لرا ا ب

مال  ىلإلهي:لدرصتقلدر و ايذلدرصتقلدرةاه رلاإللةتقلدر  ك  تذلةدتقلدده داقل

لدرتدر ي.

لالصدق المنطقي )صدق المحتوى(: -أ
د ل ددتلدرباودد ل ددرلشودداالهدد دلدد ددلب ا لإلدرل دداسلدرىبدداسدعلدر كونددىلألشىددا جل  دديل

درتسد دداعلدر دداشاىلدرلدديلدهادد علمددتلدرصدد  لدىركل إلن ددىلإلدر  ددا لدى دسىلمومددو ال

رااذلإل  راللد لاالشىضل بداسدعلدد دلب ا لمدتلشىدضلدر اداد سلدرااةدىلشارتسد داعل

الشيدكتلمبا د لاإللغ د لمبا د ذلإلد دلك  الشداةيل بداسدعلدد دلب ا لمدتلدر اشاىذل دود

درتسد دداعلدرلدديلهواإلرددالاوددتلمودنددبلاإللاشىددا لدرتسد ددىذلإلديدد  لهدد دلدد ل ددا ل  دديل

در صددا سلدر دداشاىلاردديله لدد لدر ادداد سلدر    ددىلرل ددلب ا لشاددتسلمابددوعلإلمىاددوعلمددتل

لدرصتقلدر و ايلإلا لدد لب ا لةارالر ل ب ق.

 الظاهري أو صدق المحكمين: الصدق -ب

هلل   لدد لب ا ل  يلم  و ىلمتلدر  ك  تلدر لاصص تل يلدى لثلإل  لل

ددمل ا ل يلدر امىاعلدر ص دىذلإلمراللشغ  ل سد ىلم د  دعل دتلم داعل درلمدوال

درلى ددد لدىم دئدديلرددبذلإل دد راللدراددت لمددتلدد ددلب ا ذلإلةددتلاةدد لدر  ك ددو لةددلو ىل

 دالشىددضلدرلىددتدلعلدرلدديلاةل واددالدر  ك ددو ذلإلةددتلهددللدد ددلب ا لشيددكتل دداثلشىددتلامدد

 دا ث ذلإلهدللود  لل٪09دىشااال  رلدر    دعلدرلرلمااعلن بىلده اقلدر  ك  تل   ادال

شىضلدرىباسدعلإلهىدتدتلشىلداال درلمدوالدر لوةداعلدرلدرلاشدتدهالدر  ك دو  لو د ل

ل ثدع.ل04دنلارل ت له اؤدعلدد لب ا لاررل

 ي :صدق االتساق الداخل -جـ

 دد دلب ا لإلدرتسمدى اشىدا  شىدتلمدت  دت  سمدى شد ت ددسهبدا  مىداملع و اب هل

 إلرادت  ل لب ا ذر درك  ى شارتسمى  تلشىت دسهبا  متى درك  ىلرل لب ا ذلإلمراللر ى  ى

 .درلارر متإلع رلع مت مرال دد لب ا ذلإلدللا ةتق درل اقلمتلمتى
 (1جدول )

 لكل مقياس فرعى والدرجة الكلية لالستبيانمعامالل االرتباط بين الدرجة الكلية 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال
 9.90 درىل وتل 9.865 بعد التعرض لإلنترنت

 9.90 درىل وتل 9.760 بعد التعرض لمواقع الصحف اإللكترونية
 9.90 درىل وتل 9.000 بعد التعرض لقضايا الفساد اإلدارى بالصحف اإللكترونية

 9.90 درىل وتل 9.808 مصداقية مضمون مواقع الصحف اإللكترونية بعد قياس
بعاااد قيااااس مساااتوى االهتماااام بمتابعاااة قضاااايا الفسااااد اإلدارى 

 بالصحف اإللكترونية
 9.90 درىل وتل 9.700

 9.90 درىل وتل 9.090 بعد قياس االتجاه نحو أداء الحكومة

 إل دردى ةوددى دسهبدا  ش ىداملع دد لب ا لهل ل  اشىا  در تإلعلدر اشقلا  مت دلب ت

ر  دادعل ددسهبدا  إلةتله دإلودالمىداملع ذ9.90متل اةت  درى اوصائ اًل وتلم لوى
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در كوندىلأل دتل ا لدر اداد س   در  دا  ل  ر دت (لإلهد د9.000ذلل9.700دد دلب ا لشد تل)

لش ىامتلةتقل اري. درتسد ىلهل ل 

 ثانياً: ثبال االستبيان:

ا لدكددو ل  دديل سمددىل ار ددىلمددتلدرتةددىلإلدىهاددا للداصددتلشثبدداعلدد ددلب ا ل ددا ت

ذلإلددرلبداسلدرثاشدالهدول(38)إلدده اقل   الهدإل نالشبلمدتلش انداعل دتل د وكلدر   دوص

درددد رلدى ددديلن دددسلدرولدددائال)ها دبدددا(لامدل بدددقل  ددديلن دددسلدأل دددااصل ددديل  ةدددل تل

ذلإلةددتلهددللو ددابلمىامددتلثبدداعلدد ددلب ا لا دتلدرتسد ددىل  دديل  وددىلةودماددال(39)مال  لدد ت

(لم دد  تلمددتلم اددوسلم ا ةددىلدر وو  ددىذلإلمردداللشا ددلاتدثل  داددىلا ددا تلدرل ب ددقلر  ددابل59)

   ش إلد .ل-ثباعلدر ااد سلدر    ىلدر كونىلرل لب ا لإلش  داىلدرل دئىلدروص  ىلر ب  ما ل

 طريقة إعادة التطبيق:  -أ

م   تلمتلم اوسلم ا ةىلدر وو  ىلل59هلله ب قلدد لب ا ل  رل  وىلمكونىلمتل

ثللا  تله ب ابلم تلار ىل  رلدر   و ىلن  االشىتل اةتلدمورلةدتسجلثلثدىلا داش  ذل

دألإلعلثددللةدداثلدرباودد لش  ددابلمىامددتلدرثبدداعلشدد تل سمدداعلدر ب ددوث تل ددرلدرل ب ادد تل

ردديلدده دداقلشدد تلدىماشدداعل  دديل ددتلشىددتلمددتلاشىددا لإلدرثددانرذلإلةددتلا دداسعلمىدداملعلددسهبددا لا

لإلدللالمراللمتلدر تإلعلدرلاري:ل9.800دد لب ا لش تلدرل ب قلدألإلعلإلدرثانيلشو بىلش غال
 ( 2جدول رقم )

 معامل ثبال االستبيان وأبعاده المختلفة 
 مستوى الداللة معامل الثبال البعد م
 9.90 درىل وتل 9.808 بعد التعرض لإلنترنت 0
 9.90 درىل وتل 9.768 بعد التعرض لمواقع الصحف اإللكترونية 0
 9.90 درىل وتل 9.800 بعد التعرض لقضايا الفساد اإلدارى بالصحف اإللكترونية 0
 9.90 درىل وتل 9.746 بعد قياس مصداقية مضمون مواقع الصحف اإللكترونية 4

اإلدارى بعد قياس مستوى االهتمام بمتابعة قضايا الفساد  5
 بالصحف اإللكترونية

 9.90 درىل وتل 9.090

 9.90 درىل وتل 9.877 بعد قياس االتجاه نحو أداء الحكومة 6
 9.90 درىل وتل 9.800 الدرجة الكلية 

دللالمدتلدر دتإلعلدر داشقلمدتىلهاداسبلن دبىلدرثبداعلشد تلدألشىدا لدر ال  دىذل  دال

(ل9.090ل–ل9.746ه دإلوددالمددالشدد تل)دللددالا لمىدداملعلثبدداعلدألشىددا لدر ال  ددىلةددتل

ذل  دالدبد تلا لمىامدتلثبداعلدرتسمدىلل9.90إلم  ىاالمىاملعلثباعل دردىل ودتلم دلوىل

إلهديلن دبىلهدوويلشارثادىل ديلةدلو ىلدد دلب ا ل دا دتلل9.800درك  ىلرل لب ا لةتلش ضل

لمتلا إلدعلدرتسد ى.

ل:ل(S.Hطريقة التجزئة النصفية ) -ب
مىامددتلثبدداعل ددتلما دداسل   ددرلمددتلدر ادداد سلدر كونددىل  ددالةدداثلدرباودد لش  ددابل

رل ددلب ا ذلإلو ددابلمىامددتلدسهبددا لدر ادداد سلدر    ددىلدر كونددىلرل ددلب ا لمدد لشىلدداال
إل  راللو ابلمىامدتلدسهبدا لدر اداد سلدر    دىلدر كوندىلرل دلب ا لمد لدرتسمدىلدرك  دىل

لش دإل .رل لب ا لإل االر  داىلدرل دئىلدروص  ىلر ل ا لإلمىامتل ب  ما لإل
ل
ل
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ل
 (3جدول رقم )

 سبيرمان وبراون(. –معامل ثبال االستبيان وأبعاده وفقا )التجزئة النصفية لجتمان

معامل ارتباط التجزئة  البعـد م
 النصفية لجتمان

معامل ارتباط 
 براون –سبيرمان 

 6.8.2 6.8.0 بعد التعرض لإلنترنت 1
 6.7.8 .6.78 بعد التعرض لمواقع الصحف اإللكترونية 2

بعااااد التعاااارض لقضااااايا الفساااااد اإلدارى بالصااااحف  3
 اإللكترونية

6.830 6.8.0 

بعاااد قيااااس مصاااداقية مضااامون مواقاااع الصاااحف  0
 اإللكترونية

6..63 6..13 

بعد قياس مساتوى االهتماام بمتابعاة قضاايا الفسااد  .
 اإلدارى بالصحف اإللكترونية

6.8.7 6.882 

 6.863 6.7.8 الحكومةبعد قياس االتجاه نحو أداء  0
 6.8.8 62..6 معامل ارتباط األبعاد مع بعضها  *
 6.8.2 6.883 ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية  *

ا لدر ااد سلدر    ىلدر كونىلرل لب ا لواادالل(4سةلل)لدللالمتلدر تإلعلدر اشق

مىدداملعلثبدداعل  دديل سمددىلمىاورددىلإلمابورددىل    دداًذلو دد له دإلوددالمىدداملعلثبدداعل

ذلش و دالهد دإل ل9.090ل–ل9.780دألشىا لإل االر ىامتلدرل دئدىلدروصد  ىلر ل دا لمدالشد تل

ذل9.000-9.890مىامدتلثبداعلدألشىدا لإل اددالر ىامدتلدسهبدا ل ددب  ما لإلشد دإل لمدالشدد تل

إل االر ىامتلدسهبا لل9.090إل   الدلى قلش ىاملعلدسهبا لدألشىا لم لشىلاال اتل انال

ذلإلهديل9.808شد دإل لل–درل دئىلدروص  ىلر ل ا ذلش و دال اندالإل ادالر ىامدتل دب  ما ل

مىدداملعلثبدداعل ار ددىلإلهددتعل  دديلثبدداعلدر ادداد سلدر    ددىلدر كونددىلرل ددلب ا ذلإل   ددال

در اددداد سلدر    دددىلدر كوندددىلرل دددلب ا لمددد لدرتسمدددىلدرك  دددىللدلى دددقلش ىددداملعلدسهبدددا 

إل ادالر ىداملعلدسهبدا لدرل دئدىلدروصد  ىلر ل دا ذلإلش غدالل9.880 اتل اناللرل لب ا 

إل ااًلر ىامدتل دب  ما لإلشد دإل لإلهديلمىداملعلثبداعل ار دىلإلهيد  لارديلثبداعلل9.800

لدد لب ا لإلةلو لبلرل لاتدث.

 سة:منهجية قياس متغيرال الدرا

إلرا ددداسل ثا دددىلهىددد  لدر ب دددوث تلقيااااس فثافاااة تعااارض المبحاااوثين لإلنترنااات:  -أ

ا ئ ىلشا دل استلدد دلب ا ل دتلمدتىلل0رإلنل نالد لاتثلدرباو لما اسلمكو لمتل

د ددلاتدثلدىنل ندداذلإل ددللمدد تلد ددلاتثلدىنل نددال ددرلدأل ددبو ذلإلدر ددتتلدردمو ددىل

كدتلمب دوثل ودلالردتدوالما داسلد لاتدثلدىنل نال رلدر دوثذلإلهدللم د لدردتسماعلر

ل5اردرلل0 سمىذلهللهوددىبلاررلثلثلم دلوداعلمدتلل00:لل0ه دإلوال سماهبلش تل

ل0 سمدداعلملو ددطلدد ددلاتدثذلإلمددتلل8  ددرلل6 سمدداعلمددوا ضلدد ددلاتدثذلمددتل

ل سمىلم ه  لدد لاتدثلرإلنل نا.ل00اررل

سل ثا دددىلإلرا دداقياااس فثافااة تعااارض المبحااوثين لمواقااع الصاااحف اإللكترونيااة:  -ب

هىدد  لدر ب ددوث تلر ودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل  ددرلدىنل نددالد ددلاتثلدرباودد ل

ا ئ ىلشا دل استلدد دلب ا ل دتلمدتىلد دلاتدثلمودةد لدرصد  لل0ما اسلمكو لمتل

دىركل إلن ددىل  ددرلدىنل ندداذلإل ددللمدد تلد ددلاتثلمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل ددرل

دىركل إلن ىل رلدر وثذلإلهللم د لدأل بو ذلإلدر تتلدردمو ىلد لاتدثلمودة لدرص  ل
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 سمدىلذلهدللل00:لل0درتسماعلركتلمب وثل ولالرتدوالما اسله دإلوال سماهدبلشد تل

  درلل6 سماعلموا ضلدد لاتدثلذلمتلل5اررلل0هوددىبلاررلثلثلم لوداعلمتل

 سمددىلم ه دد لدد ددلاتدثلر ودةدد لل00ارددرلل0 سمدداعلملو ددطلدد ددلاتدثلذلإلمددتلل8

لدرص  لدىركل إلن ى.

قياااس فثافااة تعاارض المبحااوثين لقضااايا الفساااد اإلدارى بالصااحف اإللكترونيااة:  -جااـ

إلرا اسل ثا ىلهى  لدر ب دوث تلر  لدام تلدر لى ادىلشالدادالدر  دا لدى دسىل بد ل

ل0مودةد لدرصد  لدىركل إلن دىل  درلدىنل ندالد دلاتثلدرباود لما داسلمكدو لمدتل

در لى اددىلشالددادالدر  ددا للا ددئ ىلشا ددل استلدد ددلب ا ل ددتلمددتىلدرلىدد  لر  لددام ت

دى دسىل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل  ددرلدىنل ندداذلإل ددللمدد تلدلىدد  ل

ر  لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل ددرل

دأل بو لذلإلدر تتلدردمو ىلر لى  لر  لام تلدر لى اىلشالادالدر  ا لدى دسىل بد ل

 ىل رلدر وثذلإلهللم د لدردتسماعلركدتلمب دوثل ودلالردتدوالمودة لدرص  لدىركل إلن

ل0 سمىذلهللهوددىبلاررلثلثلم دلوداعلمدتلل00:لل0ما اسله دإلوال سماهبلش تل

 سمداعلملو دطلدرلىد  ذلإلمدتلل8  رلل6 سماعلموا ضلدرلى  ذلمتلل5اررل

 سمىلم ه  لدرلى  لر  لام تلدر لى ادىلشالدادالدر  دا لدى دسىل بد لل00اررلل0

لدرص  لدىركل إلن ى.لمودة 

قياس مساتوى االهتماام بمتابعاة المضاامين المتعلقاة بقضاايا الفسااد اإلدارى عبار  -د

إلرا اسلم دلوىلدهل داثلدر  ادوسلش لاشىدىلدر لدام تلمواقع الصحف اإللكترونية: 

شالادالدر  ا لدى دسىل ب لمودة لدرص  لدىركل إلن دىلهدللهكدودتلما داسل در لى اى

(ل بداسدعذلإلهارد لدىماشدىل  درل دتل بداستلددرل داسلشد تل09ه   ىرلمكدو لمدتل)

ثددلثلشددتدئتذلهلدد دإل لشدد تل سمددىلإلدوددتتلارددرلثددلثل سمدداعذلإلشارلدداررلهددللو ددابل

ل09ارددرلل09درتسمددىلدرك  ددىل  ددرلدر ا دداسلركددتلمب ددوثلإله دإلوددالدرددتسماعلشدد تل

م ددلوىلمددوا ضلمددتلددهل دداثللاألول سمددىذلهددللها دد  االارددرلثددلثلم ددلوداعذل

م دددلوىلملو دددطلمدددتلددهل ددداثللوالثاااانىذلل06اردددرلل09إلد صدددتل  دددرلدرتسمدددىل

م ددلوىلم ه دد لمددتلددهل دداثللوالثالاا ذل00ارددرلل07إلد صددتل  ددرلدرتسمددىلمددتل

 استلذلشاىمدددا ىلارددرل دددثدعلاردد لشا دددل09ارددرلل04إلد صددتل  دددرلدرتسمددىلمدددتل

دد ددلب ا لديدد  لارددرلموةدد لدر ب ددوثل وددتمالد ددتلملدد و لا لمددرل ددتلةلددادال

در  دددا لدى دسىل بددد لمودةددد لدرصددد  لدىركل إلن دددىل بددد لدىنل ندددالإلد  دددبلمدددتل

ةد داتلدرابد لم لوداعلمدتلدىماشدىلهو دتسلهدتسد  المدتلل6در ب وثلا لدالاسلش تل

طلذلدرلددداسلامدددددالمدددتلذلةددد داتلدرابددد لشا   دددبل ادددشا   دددبلإلدرا ددداثلشدددارلى  قل   دددب

در ومو لألة اهالةد داتلمل  صدىذلدد ل داالشاد داتلامدددالمدتلدر ومدو لةد داتل

ذلهغ   لدراب لامدل ا لةدتلإلدر  تدول  دىىذلدد ل االشا داتلدرىوود لإلمياهتتلدرصوس

إلدر ب دوثلدرد ىلدالداسلدر  دلوىلدألإلعلاإلل بقلررلة داهدبل بد لةد   ىلارد ىذل

ددهل اثلذلامالدرد ىلدالداسلشد تلدر  دلوىلدرثارد لإلدر دشد لدرثانرلدىتلم ه  لم لوىل

دىتلملو طلم لوىلددهل اثلذلش و الدر ىلدالاسلدر  لوىلدراامسلاإللدر دا سلدىدتل
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ذلإلدلللم  لدر  لوىل رل تلمتلدر ثدر تلر وةوعلاررلدر  لوىلموا ضلددهل اث

الدر  دا لدى دسىلدر ا ارلرتسمىلدهل اثلدر ب وثلش لاشىىلدر لام تلدر لى اىلشالاد

ل ب لمودة لدرص  لدىركل إلن ى.
قياس مصداقية مواقع الصحف اإللكترونية فمصدر للمعلومال عن قضايا الفسااد  -هـ

إلرا اسلمصدتدة ىلمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىل  صدتسلر  ى ومداعل دتلاإلدارى: 
(ل09ةلددادالدر  ددا لدى دسىل ددرلمصدد لهددللهكددودتلما دداسله   ىددرلمكددو لمددتل)

إلهارد لدىماشدىل  درل دتل بداستلددرل داسلشد تلثدلثلشدتدئتذلهلد دإل لشد تلل باسدعذ
 سمىلإلدوتتلاررلثلثل سمداعذلإلشارلداررلهدللو دابلدرتسمدىلدرك  دىل  درلدر ا داسل

 سمدىذلهدللها د  االاردرلثدلثلل09اردرلل09ركتلمب وثلإله دإلودالدردتسماعلشد تل
صدد  لموا لددرلم ددلوىلدرثاددىلشصددتقلإلمومددو  ىلمودةدد لدرلاألولم ددلوداعذل

دىركل إلن دددىل  صدددتسلر  ى ومددداعل دددتلةلدددادالدر  دددا لدى دسىلإلد صددد و ل  دددرل
ملو  رلم لوىلدرثاىلإلد ص و ل  رلدرتسمدىلمدتللوالثانىذلل06اررلل09درتسمىل

ارددرلل04م ه ىددرلم ددلوىلدرثاددىلإلد صددتل  ددرلدرتسمددىلمددتللوالثالاا ذل00ارددرلل07
 تددتلدر ب دوثلمدتلذلشاىما ىلاررل ثدعلار لشا دل استلدد دلب ا لديد  لاردرله09

 سمددداعلدرتسمدددىلدرلدددرلدىلادددتلاناددداله ثدددتل ىدددللم دددلوىلثالدددبلشصدددتقلل0مددد تل
إلمومددو  ىلمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل  صددتسلر  ى ومدداعل ددتلةلددادالدر  ددا ل

دىدتلمدتلموا لدرلل0:لل0دى دسىل رلمصد ذلإلدر ب دوثلدرد ىلد دت لدرتسمدىلمدتل
  صدتسلر  ى ومداعللم لوىلدرثاىلشصتقلإلمومو  ىلمودة لدرص  لدىركل إلن ى

ل6:لل4 ددتلةلددادالدر  ددا لدى دسىل ددرلمصدد ذلإلدر ب ددوثلدردد ىلد ددت لدرتسمددىلمددتل
م ه ىدرلم دلوىلل0:لل7ملو  رلم لوىلدرثاىذلإلدر ب وثلدر ىلد ت لدرتسمىلمتل

درثاىذلإلددلللم د لدر  دلوىل درل دتلمدتلدر دثدر تلر وةدوعلاردرلدر  دلوىلدر ا ادرل
لر صتدة ىلدر ل و لرتىلدر ب وث.

را داسلم دلوىلده داجلدر ب دوث تلن دولاس مستوى االتجاه نحاو أداء الحكوماة: وقي -و

 بداستلش  دادىلر كد علل09ا دالدر كومىلةداثلدرباود لش  دتد لما داسلد لدوىل  درل

درثلث ىذلإلدلللدىماشىل   االمدتلردلعلددرل داسلشد تلثدلثلشدتدئتل)مود دقذلم اددتذل

رلشارو ددددبىلر ىبدددداسدعل(ل  ددددرلدرلددددودر0ذل0ذل0مىدددداس (لإلهاردددد لدرلصدددد   اعل)

(لشارو ددبىلر ىبدداسدعلدر دد ب ىذلإلشودداًال  ددرل0ذل0ذل0دىد اش ددىذلإلهاردد لدرلصدد   اعل)

مراللهللو ابلدر لو  اعلركتلمب وثذل ولالرتدوالما اسلهل دإل ل سماهدبلمدالشد تل

دده داجلدر د برلن دولا داللاألول سمبلذلهللها   بلارديلثدلثلم دلوداعذلل09:لل09

دده داجلدر  اددتلن دوللوالثاانىذل40اردرلل09درتسمدىلمدتللدر كومىلإلد ص و ل  در

دده داجلدىد داشرللوالثالا ذل60اردرلل59ا دالدر كومىلإلد ص و ل  رلدرتسمىلمدتل

ل.09اررلل79ن ولا دالدر كومىلإلد ص و ل  رلدرتسمىلمتل

 تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة:

ه ت لم ل  لدرتسد ىلدر ار ىل رلدر  اوسلدرىاثلشكتل ئاهبلإل  دئ بذلإلر الدرباود ل

اررلد لاتدثلدرى وىلدرىيودئ ىذلإلهلله    لش اناعلدرتسد ىلمتلردلعلدد دلب ا لشار ااش دىل

رى وىلمدتلم ادوسلم ا ةداعل)در وو  دىلرل ثدتلم ا ةداعلدرومدبلدرب د ىذلدر و دالرل ثدتل
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ااه تلرل ثتلدرىاة ى(ذلإلهلله ب قلدرتسد ىل  درل  ودىله ثدتلم ا ةاعلدرومبلدراب رذلدر

ل099م دد  تلمددتلم اددوسلدر  ا ةدداعلدرثلثددىذلإلةددتلدد لدرباودد لو ددللدرى وددىل ددتلل099

(لم دد  تذلإلمردداللرلل ددرلوددتإلثلار دداالاثودداالم دد لدرب اندداعلاإلل ددتثل045م دد  تلارددرل)

ةدتقلم كودىل درللدرصتقذلاإلل تثلد لك اعلدرب اناعلدر   وشدىذلم دالد ادقلا  درلن دبى

(لد ل استلنةد دًلرىدتثلد ل داعل45ه ث تلدر  ل  لدألة رلر تسد ىذلإلةتلد لبىتلدرباو ل)

ش اندداهاللاإللا لدد ددل اشاعلغ دد لمكل  ددىذلاإللرىددتثلمصددتدة ىلد ددل اسدهاللشىددتلامدد دال

(لم   ت.لإلمااعلرصائ ل099در  دمىىولإلر راللهكونال  وىلدرتسد ىلدأل ا  ىلمتل)

لدرلارر:لدرى وىل  رلدرو و
 (0جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع، اإلقامة، السن، مستوى التعليم، والمحافظة. 

 النســبة التكرار المجموعال المتغير

 النــوع
 50.89 484 م وس

 46.09 406 اناث

 اإلقامة
 40.09 070 سد 

 57.09 500 ول 

 السن

 00.09 089 09اةتلمتل

 00.09 050 45اررلاةتلمتلل09متل

 00.99 060  ا  رل45متل

 مستوى التعليم

 06.99 004 اةتلمتلمامىر

 50.49 460 مامىر

 00.69 090 ا  رلمتلمامىر

 المحافظة

 00.00 099 در وو  ى

 00.00 099 درااه ت

 00.00 099 در و ا

 %099 099 المجموع

 
 مبررال زيادة حجم عينة الدراسة:

(لم   تذلإلمراللأل لدرتسد ىلم بادىل099  وىلةودماال)ل  رد م له ب قلدرتسد ىل
  رلدر  ادوسلدرىداثلإلةدتلدول دتلدرباود لإلمدو ل دت ل ب د لمدتلغ د لم دلاتمرلمودةد ل
درصدد  لدىركل إلن ددىلمددتل ئدداعلدر  ل دد لدر لاتمددىل ددرلدرى دد لإلشىددضلمددتلرددللد ددلاتثل

ردىل ارى ودىلةدتلدىنل ناذلغ  لا لهواكلمتلرللدالللش لاشىىلةلادالدر  دا ذلإل درلهد جلدر ا
هكددو ل ددرلهودداة لم ددل  لشددتالمددتلرددللد ددلاتثلدىنل ندداذلثددللمددتلرددللد ددلاتثلمودةدد ل
درص  لدىركل إلن ىذلإلةدودًلاردرلمدتلدلدلداش لةلدادالدر  دا لدى دسىذلإلرد دل ادتل  دتل

 درباو لاررلددا تلو للدرى وىلولرلامدلمالناصالدلهثث ل  رلدرولائالدرىامىلر تسد ى.
 



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 نتائج الدراسة:
دىدد  لدرباودد لنلددائالدرتسد ددىلمددتلرددلعل دد  لدىماشددىل  ددرله دداؤدعلدرتسد ددىلإلنلددائال

لدرل اقلمتلة ىل  إل لدرتسد ى:

 أوالً: اإلجابة على تساؤالل الدراسة:

ل:مستوى استخدام الجمهور لإلنترنتل-0

م دد  تلمددتلدر  اددوسلدرىدداثلل099 باددالدرتسد ددىل  ددرل  وددىل يددودئ ىلةودماددال

رااه تلإلدر و اذلادلاندبلر  دال دتلم د  دعلدرى ودىلمدتلم دلاتمرلش  ا ةاعلدر وو  ىلإلد

دىنل ناذل ىوتل ثدعلم و لا د د لدرى ودىل دتلمدتىلد دلاتدثلدىنل نداذلاماشدالشىدضل

ا دد د لدرى وددىلشددـل)د(لإلشارلدداررل ددو لهالصدد لم ددلوداعلد ددلاتدثلدىنل نددال  ددرل ددت ل

شو ددبىلل06إل ددت هللم دلاتمرلدىنل نددال اددطل إل لإلمدد لمدتلدلد ددلاتمو لدىنل نددال

متلام داررلم د  دعلدرى ودىل درلدد لبداسذلإلدر دتإلعلدرلداررلدومدالم دلوداعلل4.99%

لد لاتدثلدر ب وث تلرإلنل نالإل االر وو .

 ( .جدول )

 مستوى استخدام الجمهور لإلنترنت وفقا للنوع  

 النوع

 معدل االستخدام

 اإلجمالى إناث ذفور

 % ك % ك % ك

 06.00 000 06.60 048 05.87 065 مرتفع

 40.75 078 44.55 089 40.94 008 متوسط

 09.90 070 08.80 76 00.90 07 منخفض

 099 864 099 494 099 469 اإلجمالــي

لمستوي الداللة = غير دالة      .6.62معامل التوافق =     2درجة الحرية =       6.763= 2قيمة فا

ل9.790ذلإلمتلانادال=لل0 سمىلو دىل=متلدر تإلعلدر اشقل وتلل0ش  ابلة  ىل ا

ذلاىلا لم ددلوىلدر ىوودددىل9.95إلهددرلة  ددىلغ دد ل درددىلاوصددائ اًل وددتللم ددلوىل درددىل

ها دبداًلم دالدث دتل دتثلإلمدو لل9.900ذلإلةتلش غالة  ىلمىامتلدرلود دقل9.95اةغ لمتل

انداث(لإلم دلوىلد دلاتدثلدر  ادوسلرإلنل ندالل- لةىل درىلاوصدائ اًلشد تلدرودو ل)م دوس

لموا ض(.ل-ملو طل-  )م ه

إلهيدد  لدرولددائالدرل صدد   ىلر  ددتإلعلدر دداشقلارددرلا لدر ب ددوث تلم ه ىددرلدرلىدد  ل

مدتلام داررلم د  دعلمدتلد دلاتمو لدىنل ندالمدتلل%06.00رإلنل نالش غالن دبلالل

مددتلام دداررلم دد  دعل  وددىلل%05.87ام دداررلم دد  دعل  وددىلدرتسد ددىلمود ددىلشدد تل

ش و ددالش غددالن ددبىللمددتلام دداررلم دد  دعل  وددىلدىندداثذل%06.60دردد  وسل ددرلمااشددتل

متلام اررلم   دعلمتلد لاتمو لل%40.75در ب وث تلملو  رلدرلى  لرإلنل نال

مددتلام دداررلل%40.94دىنل نددالمددتلام دداررلم دد  دعل  وددىلدرتسد ددىلمود ددىلشدد تل

متلام داررلم د  دعل  ودىلدىنداثولإلمدااعلل%44.55م   دعل  وىلدر  وسل رلمااشتل

مددتلام دداررلم دد  دعلمددتلل%09.90ل نددالن ددبىلدر ب ددوث تلموا لددرلدرلىدد  لرإلن



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

مددتلل%00.90د دلاتمو لدىنل نددالمددتلام دداررلم دد  دعل  ودىلدرتسد ددىلمود ددىلشدد تل

لمتلام اررلم   دعل  وىلدىناث.ل%08.80ام اررلم   دعل  وىلدر  وسل رلمااشتل

ل:مستوى استخدام الجمهور لمواقع الصحف اإللكترونية على اإلنترنتل-0

مددتلام دداررلل%06.99م دد  تلشو ددبىلل864تلم ددلاتمرلدىنل نددالش غددالم دد  دعلدرى وددىلمدد

م   دعل  وىلدرتسد ىذلإلهدلل دثدرالل دتلمدتىلد دلاتدثلمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذلادلاندبلرد سل

 تلمتلد لاتثلدىنل نالم لاتمالر ودة لدرصد  لدىركل إلن دىذل ىودتل دثدعلم دلاتمرلدىنل ندال

م د  تلمدتلل88ثلمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذلاماشدالمتلام اررلم   دعلدرى وىل تلمتىلد دلاتد

مددتلام دداررلم دد  دعلمددتلد ددلاتمو لدىنل نددالمددتلام دداررلل%09.00ا د د لدرى وددىلشددـل)د(لشو ددبىل

م دد  دعل  وددىلدرتسد ددىذلإلشارلدداررل ددو لهالصدد لم ددلوداعلد ددلاتدثلمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل

شو دددبىلل776ن دددىل ادددطلإل دددت هلل  دددرلدىنل ندددال  دددرل دددت لم دددلاتمرلمودةددد لدرصددد  لدىركل إل

مددتلام دداررلم دد  دعلمددتلد ددلاتمو لدىنل نددالمددتلام دداررلم دد  دعل  وددىلدرتسد ددىذلل80.80%

لإلدر تإلعلدرلاررلدومالم لوداعلد لاتدثلدر ب وث تلر ودة لدرص  لدىركل إلن ىلإل االر وو .
 ( 0جدول )

 وفقا للنوعمستوى استخدام الجمهورلمواقع الصحف اإللكترونية على اإلنترنت 
 النوع

 معدل االستخدام

 اإلجمالى إناث ذفور

 % ك % ك % ك

 06.60 000 00.09 48 09.95 80 مرتفع

 06.89 098 00.57 009 04.06 08 متوسط

 56.57 400 57.50 004 55.60 005 منخفض

 099 776 099 070 099 494 اإلجمالــي

ل.6.6مستوي الداللة = دالة عند    6.162التوافق = معامل     2درجة الحرية =       8.160= 2قيمة فا

ذلإلمددتلاناددال=لل0مددتلدر ددتإلعلدر دداشقل وددتل سمددىلو دددىل=ل0ش  ددابلة  ددىل ددا

ذلاىلا لم ددلوىل9.95إلهددرلة  ددىل درددىلاوصددائ اًل وددتللم ددلوىل درددىلل8.094

ها دبداًلم دالل9.090ذلإلةتلش غالة  ىلمىامدتلدرلود دقل9.95در ىوودىلاةغ لمتل

اندداث(لإلم ددلوىلل- لةددىل درددىلاوصددائ اًلشدد تلدروددو ل)م ددوسلدث ددتل ددتثلإلمددو 

ل-د دددلاتدثلدر  ادددوسلر ودةددد لدرصددد  لدىركل إلن دددىل  دددرلدىنل ندددال)م ه ددد 

لموا ض(.ل-ملو ط

إلهيدد  لدرولدددائالدرل صددد   ىلر  دددتإلعلدر ددداشقلاردددرلا لدر ب دددوث تلم ه ىدددرل

درلىدددد  لر ودةدددد لدرصدددد  لدىركل إلن ددددىل  ددددرلدىنل نددددالش غددددالن ددددبلالل

ام دداررلم دد  دعلمددتلد ددلاتمو لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىللمددتل06.60%

مدددتلام ددداررلل%09.95مدددتلام ددداررلم ددد  دعل  ودددىلدرتسد دددىلمود دددىلشددد تل

مدتلام داررلم د  دعل  ودىلدىنداثذلل%00.09م   دعل  وىلدر  وسل رلمااشتل

ش و الش غدالن دبىلدر ب دوث تلملو د رلدرلىد  لر ودةد لدرصد  لدىركل إلن دىل

مددددتلام دددداررلم دددد  دعلمددددتلد ددددلاتمو لمودةدددد لل%06.89  ددددرلدىنل نددددال

درصددد  لدىركل إلن دددىلمدددتلام ددداررلم ددد  دعل  ودددىلدرتسد دددىلمود دددىلشددد تل

مدتلام داررلل%00.57متلام اررلم   دعل  وىلدر  وسل درلمااشدتلل04.06%



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 998  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

م دد  دعل  وددىلدىندداثولإلمددااعلن ددبىلدر ب ددوث تلموا لددرلدرلىدد  لر ودةدد ل

مدددتلام ددداررلم ددد  دعلمدددتلل%56.57درصددد  لدىركل إلن دددىل  دددرلدىنل ندددال

د ددلاتمو لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىلمددتلام دداررلم دد  دعل  وددىلدرتسد ددىل

مددددتلام دددداررلم دددد  دعل  وددددىلدردددد  وسل ددددرلمااشددددتلل%55.60مود ددددىلشدددد تل

لمتلام اررلم   دعل  وىلدىناث.ل57.50%

مسااتوى تصااافم الجمهاااور للمضاااامين المتعلقاااة بقضاااايا الفسااااد اإلدارى ل-0

ل:لكترونية على اإلنترنتعبر مواقع الصحف اإل

  ددرل ش غددالم دد  دعلدرى وددىلمددتلم ددلاتمرلمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددى

مددتلام دداررلم دد  دعلمددتلد ددلاتمو لل%80.80م دد  تلشو ددبىلل776دىنل نددال

دىنل نددالمددتلام دداررلم دد  دعل  وددىلدرتسد ددىذلإلهددلل ددثدرالل ددتلمددتىلةدد داتل

درصدد  لدىركل إلن ددىللدر لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىل بدد لمودةدد 

  ددرلدىنل ندداذلادلانددبلردد سل ددتلمددتلد ددلاتثلمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل

ةددداسرلر  لددد ام تلدر لى ادددىلشالدددادالدر  دددا لدى دسىل بددد لمودةددد لدرصددد  ل

دىركل إلن ددددىل  ددددرلدىنل ندددداذل ىوددددتل ددددثدعلم ددددلاتمرلمودةدددد لدرصدددد  ل

 تلدر لى ادىلمتلام داررلم د  دعلدرى ودىل دتلمدتىلةد داتلدر لد ام دىركل إلن ى

شالدددادالدر  دددا لدى دسىل بددد لمودةددد لدرصددد  لدىركل إلن دددىل  دددرلدىنل نددداذل

م د  تلمدتلا د د لدرى ودىلشدـل)د(ذلإلشارلداررل دو لهالصد لم دلوداعلل56اماشال

ةددد داتلدر لددد ام تلدر لى ادددىلشالدددادالدر  دددا لدى دسىل بددد لمودةددد لدرصددد  ل

 لى ادىلشالدادالدر  دا لدىركل إلن ىل  رلدىنل نال  رل ت لة دالدر لد ام تلدر

ل709دى دسىل بددد لمودةددد لدرصددد  لدىركل إلن دددىل  دددرلدىنل ندددالإل دددت هلل

مدددتلام ددداررلم ددد  دعلمدددتلد دددلاتمو لمودةددد لدرصددد  لل%00.78شو دددبىل

مدددتلام ددداررلم ددد  دعلمدددتلد دددلاتمو لدىنل ندددالمدددتلام ددداررل دىركل إلن دددى

 تلم   دعل  وىلدرتسد ىذلإلدر دتإلعلدرلداررلدومدالم دلوداعلهىد  لدر ب دوث

ر  ل ام تلدر لى اىلشالادالدر  دا لدى دسىل بد لمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىل

ل  رلدىنل نالإل االر وو .
 ( 7جدول )

مستوى تصفم الجمهور للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع 
 الصحف اإللكترونية على اإلنترنت وفقا للنوع

 النوع
 معدل التصفم

 اإلجمالى إناث ذفور
 % ك % ك % ك

 00.70 040 07.05 50 00.97 80 مرتفع

 00.90 090 00.09 097 07.00 090 متوسط

 50.05 060 50.74 078 59.89 000 منخفض

 099 709 099 044 099 076 اإلجمالــي

لمستوي الداللة = غير دالة      6.607معامل التوافق =     2درجة الحرية =       3.218= 2قيمة فا



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ذلإلمددتلل0مددتلدر ددتإلعلدر دداشقل وددتل سمددىلو دددىل=ل0ة  ددىل ددالش  دداب

ذل9.95إلهددرلة  ددىلغ دد ل درددىلاوصددائ اًل وددتللم ددلوىل درددىلل0.008اناددال=ل

ذلإلةددتلش غددالة  ددىلمىامددتلدرلود ددقل9.95اىلا لم ددلوىلدر ىوودددىلا بدد لمددتل

ها دبددداًلم دددالدث دددتل دددتثلإلمدددو ل لةدددىل دردددىلاوصدددائ اًلشددد تلدرودددو لل9.967

ىلهصددد الدريدددبابلدر دددامىرلر  لدددام تلدر لى ادددىلانددداث(لإلم دددلول-)م دددوس

شالددادالدر  ددا لدى دسىل ددرلمصدد ل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل  ددرل

لموا ض(.ل-ملو طل-دىنل نال)م ه  

إلهيددد  لدرولدددائالدرل صددد   ىلر  دددتإلعلدر ددداشقلاردددرلا لدر ب دددوث تلم ه ىدددرل

لم دددلوىلهصددد الدر لدددام تلدر لى ادددىلشالدددادالدر  دددا لدى دسىل دددرلمصددد ل بددد 

مدتلام داررلل%00.70مودة لدرص  لدىركل إلن ىل  رلدىنل نالش غالن دبلالل

م دددد  دعلمددددتلدلى مددددو لرالددددادالدر  ددددا لدى دسىل بدددد لمودةدددد لدرصدددد  ل

مددتلل%00.97دىركل إلن ددىلمددتلام دداررلم دد  دعل  وددىلدرتسد ددىلمود ددىلشدد تل

مدتلام داررلم د  دعل  ودىلل%07.05ام اررلم د  دعل  ودىلدرد  وسل درلمااشدتل

ش و دددالش غدددالن دددبىلدر ب دددوث تلملو ددد رلم دددلوىلهصددد الر  لدددام تللدىنددداثذ

در لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىل ددرلمصدد ل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل

مددتلام دداررلم دد  دعلمددتلدلى مددو لرالددادالدر  ددا لل%00.90  ددرلدىنل نددال

دى دسىل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىلمددتلام دداررلم دد  دعل  وددىلدرتسد ددىل

ل%00.09متلام داررلم د  دعل  ودىلدرد  وسل درلمااشدتلل%07.00تلمود ىلش 

متلام اررلم   دعل  ودىلدىنداثولإلمدااعلن دبىلدر ب دوث تلموا لدرلم دلوىل

هصددد الر  لدددام تلدر لى ادددىلشالدددادالدر  دددا لدى دسىل دددرلمصددد ل بددد لمودةددد ل

مدددتلام ددداررلم ددد  دعلمدددتلل%50.05درصددد  لدىركل إلن دددىل  دددرلدىنل ندددال

 ا لدى دسىل ب لمودة لدرص  لدىركل إلن دىلمدتلام داررلدلى مو لرالادالدر 

مدددتلام ددداررلم ددد  دعل  ودددىلل%59.89م ددد  دعل  ودددىلدرتسد دددىلمود دددىلشددد تل

لمتلام اررلم   دعل  وىلدىناث.ل%50.74در  وسل رلمااشتل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 ثانياً: نتائج التحقق من صحة الفروض:

 ً باااين مساااتويال تعااارض  الفااارض األول: توجاااد عالقاااة ارتباطياااة ودالاااة إحصاااائيا

المبحااوثين لإلنترناات ومسااتويال التعاارض المختلفااة لمواقااع الصااحف 

 اإللكترونية.

 (8جدول رقم )

العالقة بين مستويال تعرض المبحوثين لإلنترنت ومستوى التعرض لمواقع 

 الصحف اإللكترونية 
مستوى التعرض 

 لإلنترنت

مستوى التعرض 

للصحف 

 اإللكترونية

 اإلجمالي منخفض متوسط مرتفع

 % ك % ك % ك % ك

 06.60 000 00.90 05 7.67 07 00.90 67 مرتفع

 06.89 098 0.60 08 00.58 80 00.00 07 متوسط

 56.57 400 04.95 79 68.75 040 40.64 007 منخفض

 099 776 099 000 099 050 099 000 اإلجمالــي

ل 6.661مستوي الداللة = دالة عند  6.203معامل التوافق =    0درجة الحرية =    7.087.= 2قيمة فا

ذلإلمددتلاناددال=لل4مددتلدر ددتإلعلدر دداشقل وددتل سمددىلو دددىل=ل0ش  ددابلة  ددىل ددا

ذلاىلا لم لوىلدر ىووددىل9.990إلهرلة  ىل درىلاوصائ اًل وتللم لوىل درىلل57.487

ها دباًلم الدث تلإلمو ل لةدىلل9.060درلود قلذلإلةتلش غالة  ىلمىامتل9.95اةغ لمتل

مدوا ض(لإلم دلوىلل-ملو دطل- درىلاوصائ اًلشد تلم دلوىلدرلىد  لرإلنل ندال)م ه د 

مدوا ض(ذلاىلاندبل   دالدد لل-ملو دطل-درلى  لر ودةد لدرصد  لدىركل إلن دىل)م ه د 

لهى  لدر  اوسلرإلنل نالهد د لرتدالل سمىلدرلى  لر ودة لدرص  لدىركل إلن ى.
يدد  لدرولددائالدرل صدد   ىلر  ددتإلعلدر دداشقلارددرلا لدر ب ددوث تلم ه ىددرلدرلىدد  لإله

مدددتلام ددداررلم ددد  دعلمدددتلل%06.60ر ودةددد لدرصددد  لدىركل إلن دددىلش غدددالن دددبلالل
دلص  و لمودة لدرص  لدىركل إلن ىلمتلام اررلم   دعل  وىلدرتسد دىلمود دىلشد تل

ر  ب دددوث تلل%7.67ر  ب دددوث تلم ه ىدددرلدرلىددد  لرإلنل ندددال دددرلمااشدددتلل00.90%
ر  ب دددوث تلموا لدددرلدرلىددد  ولش و دددالش غدددالن دددبىلل%00.90ملو ددد رلدرلىددد  ذل

مددتلام دداررلل%06.89در ب ددوث تلملو دد رلدرلىدد  لر ودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل
م   دعلمتلدلص  و لمودة لدرص  لدىركل إلن ىلمتلام اررلم د  دعل  ودىلدرتسد دىل

ل%00.58نل نددال ددرلمااشددتلر  ب ددوث تلم ه ىددرلدرلىدد  لرإلل%00.00مود ددىلشدد تل
ر  ب وث تلموا لرلدرلىد  ولإلمدااعلن دبىلل%0.60ر  ب وث تلملو  رلدرلى  ذل

مددتلام دداررلل%56.57در ب ددوث تلموا لددرلدرلىدد  لر ودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل
م   دعلمتلدلص  و لمودة لدرص  لدىركل إلن ىلمتلام اررلم د  دعل  ودىلدرتسد دىل

ل%68.75 ه ىددرلدرلىدد  لرإلنل نددال ددرلمااشددتلر  ب ددوث تلمل%40.64مود ددىلشدد تل
لر  ب وث تلموا لرلدرلى  .ل%04.95ر  ب وث تلملو  رلدرلى  ذل



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

الفااارض الثاااانى: توجاااد عالقاااة ارتباطياااة ودالاااة إحصاااائياً باااين مساااتويال تعااارض 

المبحوثين لمواقع الصحف اإللكترونية ومستويال التعرض للمضاامين 

 المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى.
 (.ل رقم )جدو

العالقة بين مستويال تعرض المبحوثين لمواقع الصحف اإللكترونية ومستوى 
 التعرض للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى  

مستوى التعرض للصحف 

 اإللكترونيبة

 

مستوى التعرض لقضايا الفساد 

 اإلدارى 

 اإلجمالي منخفض متوسط مرتفع

 % ك % ك % ك % ك

 00.70 040 0.78 06 05.99 59 78.05 76 مرتفع 

 00.90 090 00.64 099 46.99 00 07.50 07 متوسط 

 50.05 060 70.58 097 00.99 58 4.00 4 منخفض

 099 709 099 400 099 099 099 07 اإلجمالــي

ل 6.661مستوي الداللة = دالة عند      70..6معامل التوافق =    0درجة الحرية =   .3.3.70= 2قيمة فا

ذلإلمددتلاناددال=لل4مددتلدر ددتإلعلدر دداشقل وددتل سمددىلو دددىل=ل0ش  ددابلة  ددىل ددا
ذلاىلا لم دددلوىل9.990إلهدددرلة  دددىل دردددىلاوصدددائ اًل ودددتلم دددلوىل دردددىلل050.765

ها دبدداًلم دالدث ددتلل9.574ذلإلةدتلش غددالة  دىلمىامددتلدرلود دقل9.95در ىووددىلاةدغ لمددتل
دة لدرصد  لدىركل إلن دىلإلمو ل لةىل درىلاوصائ اًلش تلم لوىلدرلى  لدر ال  ىلر و

مددوا ض(لإلم ددلوىلدرلىدد  لر  لددام تلدر لى اددىلل-ملو ددطل-  ددرلدىنل نددال)م ه دد 
مددوا ض(ذلاىلانددبل   ددالدد لهىدد  لدر  اددوسلل-ملو ددطل-شار  ددا لدى دسىل ددرلمصدد ل)م ه دد 

لر ودة لدرص  لدىركل إلن ىلدد د لرتداللم لوىلدرلى  لرالادالدر  ا لدى دسى.
إلهيدد  لدرولددائالدرل صدد   ىلر  ددتإلعلدر دداشقلارددرلا لدر ب ددوث تلم ه ىددرلدرلىدد  ل

مددتلام دداررلل%00.70ر  لددام تلدر لى اددىلشار  ددا لدى دسىل ددرلمصدد لش غددالن ددبلالل
م دد  دعلمددتلدلى مددو لر  لددام تلدر لى اددىلشار  ددا لدى دسىل ددرلمصدد لمددتلام دداررل

اررلم د  دعل  ودىلدرتسد دىلم   دعلمتلدلص  و لمودة لدرص  لدىركل إلن ىلمتلام 
ر  ب وث تلم ه ىدرلدرلىد  لر ودةد لدرصد  لدىركل إلن دىل درلل%78.05مود ىلش تل

ر  ب ددددوث تلموا لددددرلل%0.78ر  ب ددددوث تلملو دددد رلدرلىدددد  ذلل%05.99مااشددددتل
درلى  ولش و الش غالن دبىلدر ب دوث تلملو د رلدرلىد  لر  لدام تلدر لى ادىلشار  دا ل

اررلم د  دعلمدتلدلى مدو لر  لدام تلدر لى ادىلمتلام ل%00.90دى دسىل رلمص ل
شار  دددا لدى دسىل دددرلمصددد لمدددتلام ددداررلم ددد  دعلمدددتلدلصددد  و لمودةددد لدرصددد  ل

ر  ب ددوث تلل%07.50دىركل إلن ددىلمددتلام دداررلم دد  دعل  وددىلدرتسد ددىلمود ددىلشدد تل
ر  ب دددوث تلل%46.99م ه ىدددرلدرلىددد  لر ودةددد لدرصددد  لدىركل إلن دددىل دددرلمااشدددتل

ر  ب ددددوث تلموا لددددرلدرلىدددد  ولإلمددددااعلن ددددبىلل%00.64ملو دددد رلدرلىدددد  ذل
در ب ددوث تلموا لددرلدرلىدد  لر  لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىل ددرلمصدد ل

مددتلام دداررلم دد  دعلمددتلدلى مددو لر  لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا لل50.05%
دى دسىل رلمص لمتلام اررلم   دعلمتلدلص  و لمودة لدرص  لدىركل إلن دىلمدتل

ر  ب ددوث تلم ه ىددرلدرلىدد  لل%4.00  دعل  وددىلدرتسد ددىلمود ددىلشدد تلام دداررلم دد



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ر  ب ددوث تلملو دد رلدرلىدد  ذلل%00.99ر ودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل ددرلمااشددتل
لر  ب وث تلموا لرلدرلى  .ل70.58%

: توجد فاروق ذال داللاة إحصاائية باين متوساطال درجاال المبحاوثين الفرض الثال 

نحااو أداء الحكومااة تبعااا الخااتالف علااى مقياااس اتجاهااال المبحااوثين 

مساااتويال التعااارض المختلفاااة للمضاااامين المتعلقاااة بقضاااايا الفسااااد 

 اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية.
 (16جدول رقم )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس االتجاه 
للمضامين المتعلقة بقضايا نحو أداء الحكومة تبعا الختالف مستويال التعرض 

 الفساد اإلدارى 

 مصدر التباين
 مجموعال 

 المربعال

 درجة

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعال
 الداللة قيمة ف

 0.400 0 0.804 بين المجموعال

 9.084 707 000.987 داخل المجموعال  درى*** 7.666

  700 004.000 المجمــوع

إلمدددو ل ددد إلقلمدعل دردددىلاوصدددائ ىلشددد تلهيددد  لش انددداعلدر دددتإلعلدر ددداشقلارددديل

م  و دداعلدر ب ددوث تلدردد دتلد ث ددو لم ددلوداعلدرلىدد  لدر ال  ددىلر  لددام تلدر لى اددىل

شالادالدر  ا لدى دسىل رلمص ل ب لمودة لدرص  لدىركل إلن ىذلإلمرالل  ديلام داررل

إله جلدرا  دىلل7.666ما اسلده اهاعلدر  اوسلن ولا دالدر كومىذلو  لش غالة  ىل ل

ذلإلهولمالدثبالة ىله دلدر   لإلدر ىلددو ل  درلل9.990ىل وتلم لوىل درىل=ل در

انبلهومتل د إلقلمدعل دردىلاوصدائ ىلشد تلملو د اعل سمداعلدر ب دوث تل  درلما داسل

ده اهدداعلدر  اددوسلن ددولا دالدر كومددىلهبىددالدرددلل لم ددلوداعلدرلىدد  لدر ال  ددىل

لب لمودة لدرص  لدىركل إلن ى.ر  لام تلدر لى اىلشالادالدر  ا لدى دسىل رلمص ل 

 (11جدول )
لمعرفة الفروق بين المجموعال علي مقياس االتجاه نحو أداء  L.S.Dنتائج تحليل 

 الحكومة 
 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعال

 0.05   - مرتفع

 0.06  - 9.9800 متوسط

***9.0698 منخفض  9.9780*  - 0.08 

إلر ى  ىلمصتسلدرلبادتلر   إلقلش تلدر لو  اعلدر  اش ىلر   و اعلدر ب دوث تل

ش  داددىلاةددتل دد قلمىوددورذلو دد لدهلددالا لهودداكللL.S.Dامدد ىلددرلبدداسلدربىددترل

درلل ًددالشدد تلدر ب ددوث تلم ه ىددرلم ددلوىلدرلىدد  لر  لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا ل

در ب دوث تلموا لدرلم دلوىلدى دسىل رلمصد ل بد لمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذلإل

رصارالدر ب دوث تلم ه ىدرلل9.0698درلى  لراالش  قلش تلدر لو   تلدر  اش  تلش ضل

ذل  دالدهلدالا ل9.990م لوىلدرلى  ولإلهول د قل دعلاوصدائ ال ودتلم دلوىل دردىل

هوداكلدرلل ًدالشد تلدر ب ددوث تلملو د رلم دلوىلدرلىدد  لر  لدام تلدر لى ادىلشالددادال



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

مصدد ل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىذلإلدر ب ددوث تلموا لددرللدر  ددا لدى دسىل ددر

رصدارالدر ب دوث تلل9.9780م لوىلدرلى  لراالش  قلش تلدر لو   تلدر  اش  تلش دضل

ذلش و دال9.95ملو  رلم لوىلدرلىد  ولإلهدول د قل دعلاوصدائ ال ودتلم دلوىل دردىل

  لددام تلدهلددالانددبلردد سلهودداكلدرلل ًددالشدد تلدر ب ددوث تلم ه ىددرلم ددلوىلدرلىدد  لر

در لى اددددىلشالددددادالدر  ددددا لدى دسىل ددددرلمصدددد ل بدددد لمودةدددد لدرصدددد  لدىركل إلن ددددىذل

إلدر ب ددوث تلملو دد رلم ددلوىلدرلىدد  لراددالش دد قلشدد تلدر لو دد  تلدر  دداش  تلش ددضل

ل.لل9.95ولإلهول  قلغ  ل دعلاوصائ ال وتلم لوىل درىل9.9800

رى فاى مصار فلماا تزداد درجة معرفاة الجمهاور بقضاايا الفسااد اإلدا الفرض الرابع:

زاد مساااتوى تعرضاااهم لقضاااايا الفسااااد اإلدارى عبااار مواقاااع الصاااحف 

 اإللكترونية.
 (12جدول رقم )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس مستوى 
المعرفة بقضايا الفساد اإلدارى تبعاً الختالف مستويال التعرض للمضامين المتعلقة 

 ساد اإلدارى بقضايا الف

 مصدر التباين
 مجموعال

 المربعال 

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعال
 الداللة قيمة ف

 0.696 0 0.000 بين المجموعال

 9.698 707 406.009 داخل المجموعال  درى*** 8.649

  700 440.400 المجمــوع

شددد تلهيددد  لش انددداعلدر دددتإلعلدر ددداشقلارددديلإلمدددو ل ددد إلقلمدعل دردددىلاوصدددائ ىل
م  و دداعلدر ب ددوث تلدردد دتلد ث ددو لم ددلوداعلدرلىدد  لدر ال  ددىلر  لددام تلدر لى اددىل
شالادالدر  ا لدى دسىل رلمص ل ب لمودة لدرص  لدىركل إلن دىذلإلمردالل  ديلما داسل

إلهدد جلل8.649م ددلوىلدر ى  ددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىلش صدد ذلو دد لش غددالة  ددىل ل
ذلإلهدولمدالدثبدالةد ىلهد دلدر د  ل9.990=لدرا  ىل درىلاوصدائ اًل ودتلم دلوىل دردىل

إلدر ىلدو ل  رلهد د ل سمىلمى  ىلدر  اوسلشالادالدر  دا لدى دسىل درلمصد ل   دال
لدد لم لوىلهى ماللرالادالدر  ا لدى دسىل ب لمودة لدرص  لدىركل إلن ى.

 (13جدول )   
لمعرفة الفروق بين المجموعال علي مقياس مستوى المعرفة  L.S.Dنتائج تحليل 

 بقضايا الفساد اإلدارى 
 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعال

 0.06   - مرتفع

 0.08  - 9.9800 متوسط

***9.0600 منخفض  9.9700*  - 0.00 

إلر ى  ىلمصتسلدرلبادتلر   إلقلش تلدر لو  اعلدر  اش ىلر   و اعلدر ب دوث تل

ش  داددىلاةددتل دد قلمىوددورذلو دد لدهلددالا لهودداكللL.S.Dامدد ىلددرلبدداسلدربىددترل

درلل ًددالشدد تلدر ب ددوث تلم ه ىددرلم ددلوىلدرلىدد  لر  لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا ل

در ب دوث تلموا لدرلم دلوىلدى دسىل رلمصد ل بد لمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذلإل

رصارالدر ب دوث تلم ه ىدرلل9.0600درلى  لراالش  قلش تلدر لو   تلدر  اش  تلش ضل



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ذل  دالدهلدالا ل9.990م لوىلدرلى  ولإلهول د قل دعلاوصدائ ال ودتلم دلوىل دردىل

هوداكلدرلل ًدالشد تلدر ب ددوث تلملو د رلم دلوىلدرلىدد  لر  لدام تلدر لى ادىلشالددادال

مصدد ل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىذلإلدر ب ددوث تلموا لددرللدر  ددا لدى دسىل ددر

رصدارالدر ب دوث تلل9.9700م لوىلدرلى  لراالش  قلش تلدر لو   تلدر  اش  تلش دضل

ذلش و دال9.95ملو  رلم لوىلدرلىد  ولإلهدول د قل دعلاوصدائ ال ودتلم دلوىل دردىل

  لددام تلدهلددالانددبلردد سلهودداكلدرلل ًددالشدد تلدر ب ددوث تلم ه ىددرلم ددلوىلدرلىدد  لر

در لى اددددىلشالددددادالدر  ددددا لدى دسىل ددددرلمصدددد ل بدددد لمودةدددد لدرصدددد  لدىركل إلن ددددىذل

إلدر ب ددوث تلملو دد رلم ددلوىلدرلىدد  لراددالش دد قلشدد تلدر لو دد  تلدر  دداش  تلش ددضل

ل.لل9.95ولإلهول  قلغ  ل دعلاوصائ ال وتلم لوىل درىل9.9800

ل المبحاوثين توجد فروق ذال داللة إحصائية بين متوسطال درجاالفرض الخامس: 

على مقياس التعرض للمضاامين المتعلقاة بقضاايا الفسااد اإلدارى تبعاا 

الخاااتالف مساااتويال ثقاااة المبحاااوثين بصااادق وموضاااوعية الصاااحف 

 اإللكترونية فمصدر للمعلومال عن الفساد اإلدارى.
 (10جدول رقم )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس التعرض 
للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى تبعاً الختالف مستويال مصداقية 

 المضمون 

 مصدر التباين
 مجموعال

 المربعال 

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعال
 الداللة قيمة ف

 06.704 0 50.408 بين المجموعال

 9.508 707 086.994 داخل المجموعال  درى*** 40.600

  700 400.400 المجمــوع

هيددد  لش انددداعلدر دددتإلعلدر ددداشقلارددديلإلمدددو ل ددد إلقلمدعل دردددىلاوصدددائ ىلشددد تل

م  و ددداعلدر ب دددوث تلدرددد دتلد ث دددو لم دددلوداعلدرثادددىلشصدددتقلإلمومدددو  ىلمودةددد ل

در  دا لدى دسىل درلمصد ذلإلمرداللدرص  لدىركل إلن ىل  صتسلر  ى وماعل تلةلادال

  يلما اسلدرلى  لر  لام تلدر لى اىلشالادالدر  ا لدى دسىل رلمصد ل بد لمودةد ل

إلهدد جلدرا  ددىل درددىلاوصددائ اًل وددتلل40.600درصدد  لدىركل إلن ددىذلو دد لش غددالة  ددىل ل

ذلإلهولمالدثبالة ىله دلدر   لإلدر ىلدو ل  درلاندبلهومدتل9.990م لوىل درىل=ل

ردىلاوصدائ ىلشد تلملو د اعل سمداعلدر ب دوث تل  درلما داسلدرلىد  ل  إلقلمدعل د

ر  لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىلهبىددالدرددلل لم ددلوداعلثاددىلدر ب ددوث تل

لشصتقلإلمومو  ىلدرص  لدىركل إلن ىل  صتسلر  ى وماعل تلدر  ا لدى دسى

ل

ل

ل

ل

ل.



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 (.1جدول )
لمعرفة الفروق بين المجموعال علي مقياس مستوى التعرض  L.S.Dنتائج تحليل 

 للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى
 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعال

 0.00   - مرتفع

***9.6007 متوسط  -  0.76 

***9.0009 منخفض  9.0067***  - 0.07 

إلر ى  ىلمصتسلدرلبادتلر   إلقلش تلدر لو  اعلدر  اش ىلر   و اعلدر ب دوث تل

ش  داددىلاةددتل دد قلمىوددورلذلو دد لمادد لا لم ددلوىللL.S.Dامدد ىلددرلبدداسلدربىددترل

درلى  لر  لام تلدر لى اىلش ي إل لةوداتلدر دودسلدر تددتتلددد د لشدددا تلم دلوىلثادىل

  ى ومدداعل ددتلةلددادالدر  ددا لدر ب ددوث تل ددرلمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىل  صددتسلر

دى دسىل ددرلمصدد ذلو دد لدهلددالا لهودداكلدرلل ًددالشدد تلدر ب ددوث تلملو دد رلم ددلوىل

درثاىلشصتقلإلمومو  ىلمودة لدرصد  لدىركل إلن دىل  صدتسلر  ى ومداعل دتلةلدادال

در  ا لدى دسىل رلمص ذلإلدر ب وث تلموا لدرلم دلوىلدرثادىلش د قلشد تلدر لو د  تل

رصددارالدر ب ددوث تلملو دد رلم ددلوىلدرثاددىولإلهددول دد قل دعلل9.0067در  دداش  تلش ددضل

ذل  ددالا لهودداكلدرلل ًددالشدد تلدر ب ددوث تلم ه ىددرل9.990اوصددائ ال وددتلم ددلوىل درددىل

م لوىلدرثاىلشصتقلإلمومو  ىلمودة لدرص  لدىركل إلن ىل  صتسلر  ى ومداعل دتل

تلةلددادالدر  ددا لدى دسىل ددرلمصدد ذلإلدر ب ددوث تلملو دد رلم ددلوىلدرثاددىلش دد قلشدد 

رصددارالدر ب ددوث تلم ه ىددرلم ددلوىلدرثاددىولإلهددولل9.6007در لو دد  تلدر  دداش  تلش ددضل

ذل  ددالا لهودداكلدرلل ًددالشدد تلدر ب ددوث تل9.990 دد قل دعلاوصددائ ال وددتلم ددلوىل درددىل

م ه ىدددرلم دددلوىلدرثادددىلشصدددتقلإلمومدددو  ىلمودةددد لدرصددد  لدىركل إلن دددىل  صدددتسل

ب دوث تلموا لدرلم دلوىلدرثادىلر  ى وماعل تلةلادالدر  ا لدى دسىل رلمصد ذلإلدر 

رصددارالدر ب ددوث تلم ه ىددرلم ددلوىلل9.0009ش دد قلشدد تلدر لو دد  تلدر  دداش  تلش ددضل

ل.9.990درثاىولإلهول  قل دعلاوصائ ال وتلم لوىل درىل

توجد فروق ذال داللة إحصائية بين متوسطال درجال المبحاوثين  الفرض السادس:

الفسااد اإلدارى تبعاا  على مقياس التعرض للمضاامين المتعلقاة بقضاايا

 الختالف مستويال اهتمام المبحوثين بمتابعة القضايا.
 (10جدول رقم )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس التعرض 
للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى تبعاً الختالف مستويال االهتمام لدى 

 المبحوثين 

 مصدر التباين
 مجموعال

 المربعال 

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعال
 الداللة قيمة ف

 07.048 0 75.806 بين المجموعال

 9.597 707 060.506 داخل المجموعال  درى*** 74.844

  700 400.400 المجمــوع

هيددد  لش انددداعلدر دددتإلعلدر ددداشقلارددديلإلمدددو ل ددد إلقلمدعل دردددىلاوصدددائ ىلشددد تل
م  و دداعلدر ب ددوث تلدردد دتلد ث ددو لم ددلوداعلددهل دداثلدر ال  ددىلش لاشىددىلدر لددام تل



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

در لى اىلشالادالدر  دا لدى دسىل بد لمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذلإلمردالل  ديلما داسل
ىل ب لمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذلدرلى  لر  لام تلدر لى اىلشالادالدر  ا لدى دس

ذل9.990إله جلدرا  ىل درىلاوصائ اًل وتلم دلوىل دردىل=لل74.844و  لش غالة  ىل ل
إلهولمالدثبالة ىله دلدر   لإلدر ىلدو ل  رلانبلهومتل  إلقلمدعل درىلاوصائ ىل
ش تلملو د اعل سمداعلدر ب دوث تل  درلما داسلدرلىد  لر  لدام تلدر لى ادىلشالدادال

ل دسىلهبىالدرلل لم لوداعلدهل اثلدر ب وث تلش لاشىىلةلادالدر  ا .در  ا لدى
 (17جدول )

لمعرفة الفروق بين المجموعال علي مقياس مستوى التعرض  L.S.Dنتائج تحليل 
 للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعال

 0.95   - مرتفع

***9.6660 متوسط  -  0.08 

***9.5040 منخفض  9.0509 - 0.54 

إلر ى  ىلمصتسلدرلبادتلر   إلقلش تلدر لو  اعلدر  اش ىلر   و اعلدر ب دوث تل

ش  داددىلاةددتل دد قلمىوددورذلو دد لمادد لا لم ددلوىللL.S.Dامدد ىلددرلبدداسلدربىددترل

درلىدد  لر  لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىلدددد د لشددددا تلم ددلوىلدهل دداثل

در ب ددوث تلش لاشىددىله دداللدر لددام تذلو دد لدهلددالا لهودداكلدرلل ًددالشدد تلدر ب ددوث تل

بدد لم ه ىددرلم ددلوىلددهل دداثلش لاشىددىلدر لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىل 

مودةددد لدرصددد  لدىركل إلن دددىذلإلدر ب دددوث تلموا لدددرلم دددلوىلددهل ددداثلش ددد قلشددد تل

رصارالدر ب وث تلم ه ىرلم دلوىلددهل داثولإلهدولل9.5040در لو   تلدر  اش  تلش ضل

ذل  دددالماددد لا لهوددداكلدرلل ًدددالشددد تل9.990 ددد قل دعلاوصدددائ ال ودددتلم دددلوىل دردددىل

ام تلدر لى اىلشالادالدر  دا لدى دسىلدر ب وث تلم ه ىرلم لوىلددهل اثلش لاشىىلدر ل

 ب لمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذلإلدر ب دوث تلملو د رلم دلوىلددهل داثلش د قلشد تل

رصارالدر ب وث تلم ه ىرلم دلوىلددهل داثولإلهدولل9.6660در لو   تلدر  اش  تلش ضل

ل.9.990  قل دعلاوصائ ال وتلم لوىل درىل

إحصاااائية باااين متوساااطال درجاااال  الفااارض الساااابع: ال توجاااد فاااروق ذال داللاااة

المبحاااوثين علاااى مقيااااس مساااتويال التعااارض للمضاااامين المتعلقاااة بقضاااايا الفسااااد 

 اإلدارى تبعاً الختالف المتغيرال الديموجرافية.

ً بين متوسطال درجال الذفور ومتوسطال  -أ ال توجد فروق ذال داللة إحصائيا
المتعلقة بقضايا درجال اإلناث على مقياس مستويال التعرض للمضامين 

 الفساد اإلدارى فى مصر.
 (18جدول )

اختبار )ل( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستويال التعرض للمضامين المتعلقة 
 بقضايا الفساد اإلدارى فى مصر وفقا للنوع

 المتوسط العدد المجموعال 
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ل

درجة 

 الحرية
 الداللة

 .6.86 1.713 370 ذفور
 غير دالة 718 1.660

 6.7.0 1.0.0 300 إناث



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

هي  لنلائالدرلباسل"ع"ل رلدر تإلعلدر اشقلاررل تثلإلمدو ل د إلقلمدعل دردىلاوصدائ ىلشد تل

ملو ددد اعل سمددداعلدرددد  وسلإلملو ددد اعل سمددداعلدىنددداثل  دددرلما ددداسلم دددلوداعلدرلىددد  ل

دىركل إلن ددىذلو دد لر  لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىل ددرلمصدد ل بدد لمودةدد لدرصدد  ل

إلهرلة  ىلغ  ل دردىلاوصدائ اًل ودتلم  د لم دلوداعلدرتدردىذلإلشارلداررل ادتلل0.996ش غالة  ىل"ع"ل

دثبدددالةددد ىلهددد دلدر ددد  ل.لإلدرددد ىلددددو ل  دددرلاندددبلدلهومدددتل ددد إلقلمدعل دردددىلاوصدددائ اًلشددد تل

ملو ددد اعل سمددداعلدرددد  وسلإلملو ددد اعل سمددداعلدىنددداثل  دددرلما ددداسلم دددلوداعلدرلىددد  ل

لر لى اىلشالادالدر  ا لدى دسىل ب لمودة لدرص  لدىركل إلن ى.ر  لام تلد

ً بين متوسطال درجال مبحوثى الريف  -ب ال توجد فروق ذال داللة إحصائيا
ومتوسطال درجال مبحوثى الحضر على مقياس مستويال التعرض للمضامين 

 المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى فى مصر.
 (.1جدول )  

اختبار )ل( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستويال التعرض للمضامين المتعلقة 
 بقضايا الفساد اإلدارى فى مصر وفقا لإلقامة 

 المتوسط العدد المجموعال 
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ل

درجة 

 الحرية
 الداللة

 6.810 1.762 ..2 ريف
 غير دالة 718 .6.08

 6.7.8 1.073 .02 حضر

هيدد  لنلددائالدرلبدداسل"ع"ل ددرلدر ددتإلعلدر دداشقلارددرل ددتثلإلمددو ل دد إلقل

مدعل درىلاوصدائ ىلشد تلملو د اعل سمداعلمب دوثرلدر دد لإلملو د اعل

 سمددداعلمب دددوثرلدر لددد ل  دددرلما ددداسلم دددلوداعلدرلىددد  لر  لدددام تل

در لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىذلو دد ل

ة  دددىلغ ددد ل دردددىلاوصدددائ اًل ودددتلم  ددد لإلهدددرلل9.485ش غدددالة  دددىل"ع"ل

م ددلوداعلدرتدرددىذلإلشارلدداررل اددتلدثبددالةدد ىلهدد دلدر دد  ل.لإلدردد ىلدددو ل

  دددرلاندددبلدلهومدددتل ددد إلقلمدعل دردددىلاوصدددائ اًلشددد تلملو ددد اعل سمددداعل

مب دددوثرلدر دددد لإلملو ددد اعل سمددداعلمب دددوثرلدر لددد ل  دددرلما ددداسل

 بد لمودةد للم لوداعلدرلى  لر  لام تلدر لى ادىلشالدادالدر  دا لدى دسى

لدرص  لدىركل إلن ى.

ال توجد فروق ذال داللة إحصائية بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس  -جـ
 مستويال التعرض للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد تبعاً الختالف مستوى التعليم.

 (26جدول رقم )
تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس التعرض 
للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى تبعاً الختالف مستويال التعليم لدى 

 المبحوثين 

 مصدر التباين
 مجموعال

 المربعال 

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعال
 الداللة قيمة ف

 9.078 0 9.756 بين المجموعال

 9.600 707 408.676 داخل المجموعال غ  ل درى 9.608

  700 400.400 المجمــوع



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 998  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

هيدد  لش اندداعلدر ددتإلعلدر دداشقلاردديل ددتثلإلمددو ل دد إلقلمدعل درددىلاوصددائ ىلشدد تل
م  و دداعلدر ب ددوث تلدردد دتلد ث ددو لم ددلوداعلدرلى دد للدر ال  ددىذلإلمرددالل  دديلما دداسل

شالادالدر  ا لدى دسىل ب لمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذلدرلى  لر  لام تلدر لى اىل
إلهدد جلدرا  ددىلغ دد ل درددىلاوصددائ اًل وددتلم ددلوىل درددىل=لل9.608و دد لش غددالة  ددىل ل

ذلإلهدولمددالدثبددالةد ىلهدد دلدر دد  لإلدرد ىلدددو ل  ددرلاندبلدلهومددتل دد إلقلمدعل9.95
 درددىلاوصددائ ىلشدد تلملو دد اعل سمدداعلدر ب ددوث تل  ددرلما دداسلم ددلوداعلدرلىدد  ل

ل  لام تلدر لى اىلشالادالدر  ا لهبىاًلدرلل لم لوىلدرلى  ل.ر

ال توجد فروق ذال داللة إحصائية بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس  -د
 مستويال التعرض للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد تبعاً الختالف السن.

 (21جدول رقم )
تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس التعرض 
 للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى تبعاً الختالف السن لدى المبحوثين 

 مصدر التباين
 مجموعال

 المربعال 
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعال

 الداللة قيمة ف

 0.804 0 5.607 بين المجموعال
 9.695 707 400.895 داخل المجموعال  درى** 4.650

  700 400.400 المجمــوع

هيددد  لش انددداعلدر دددتإلعلدر ددداشقلارددديلإلمدددو ل ددد إلقلمدعل دردددىلاوصدددائ ىلشددد تل
م  و دداعلدر ب ددوث تلدردد دتلد ث ددو لدر ئدداعلدرى  دددىلدر ال  ددىذلإلمرددالل  دديلما دداسل

 ب لمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىذلدرلى  لر  لام تلدر لى اىلشالادالدر  ا لدى دسىل
ذل9.90إلهدد جلدرا  ددىل دردىلاوصددائ اًل وددتلم ددلوىل درددىل=لل4.650و د لش غددالة  ددىل ل

إلهولمالدثبال تثلة ىله دلدر   لإلدر ىلددو ل  درلاندبلدلهومدتل د إلقلمدعل دردىل
اوصائ ىلش تلملو  اعل سماعلدر ب وث تل  رلما اسلم لوداعلدرلى  لر  لام تل

لالدر  ا لهبىاًلدرلل لدر ت.در لى اىلشالاد
 (22جدول )

لمعرفة الفروق بين المجموعال علي مقياس مستوى التعرض  L.S.Dنتائج تحليل 
 للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى

 المتوسط  ا ث ل45متل 45اررلل09متل 09اةتلمتل المجموعال

 0.54   - 09اةتلمتل

**9.0046 45اررلل09متل  -  0.76 

*9.0600  ا ث ل45متل  9.9600 - 0.79 

إلر ى  ىلمصتسلدرلبادتلر   إلقلش تلدر لو  اعلدر  اش ىلر   و اعلدر ب دوث تل

ش  داددىلاةددتل دد قلمىوددورذلو دد لمادد لا لم ددلوىللL.S.Dامدد ىلددرلبدداسلدربىددترل

درلىد  لر  لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىل درلمصدد ل بدد لمودةدد لدرصدد  ل

دىركل إلن ىلدد د لشددا تلدر تذلو  لدهلالا لهوداكلدرلل ًدالشد تلدر ب دوث تل درلدر ئدىل

(ل45تلمدتلاردرلاةدل09 وى(ذلإلدر ب وث تل درلدر ئدىلدرى  ددىل)مدتلل09درى  دىل)اةتلمتل

رصارالدر ب وث تل رلدر ئىلدرى  دىل)مدتلل9.0046ش  قلش تلدر لو   تلدر  اش  تلش ضل



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ذل  دالماد لا ل9.90(ولإلهول  قل دعلاوصائ ال ودتلم دلوىل دردىل45اررلاةتلمتلل09

 وى(ذلإلدر ب وث تل رلدر ئدىلل09هواكلدرلل ًالش تلدر ب وث تل رلدر ئىلدرى  دىل)اةتلمتل

رصدارالل9.0600وىل دا ث (لش د قلشد تلدر لو د  تلدر  داش  تلش دضل دل45درى  دىل)مدتل

 وىل ا ث (ولإلهول  قل دعلاوصائ ال ودتلم دلوىلل45در ب وث تل رلدر ئىلدرى  دىل)متل

ل.9.95 درىل

ال توجد فروق ذال داللة إحصائية بين متوسطال درجال المبحوثين على  -هـ
ً الختالف  مقياس مستويال التعرض للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد تبعا

 المحافظة.
 (23جدول رقم )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس التعرض 
للمضامين المتعلقة بقضايا الفساد اإلدارى تبعاً الختالف المحافظة التى يقطن بها 

 المبحوثين 

 مصدر التباين
 مجموعال

 المربعال 
درجة 
 الحرية

مجموع متوسط 
 المربعال

 الداللة قيمة ف

 0.400 0 9.0840 بين المجموعال
 9.690 707 406.580 داخل المجموعال غ  ل درى 0.004

  700 400.400 المجمــوع

هيدد  لش اندداعلدر ددتإلعلدر دداشقلاردديل ددتثلإلمددو ل دد إلقلمدعل درددىلاوصددائ ىلشدد تل
إلمردالل  ديلما داسلدرلىد  لم  و اعلدر ب وث تلدر دتلد ث و لدر  ا ةاعلدر ال  ىذل

ر  لددام تلدر لى اددىلشالددادالدر  ددا لدى دسىل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىذلو دد ل
ذل9.95إلهدد جلدرا  ددىلغ دد ل درددىلاوصددائ اًل وددتلم ددلوىل درددىل=لل0.004ش غددالة  ددىل ل

إلهددولمددالدثبددالةدد ىلهدد دلدر دد  لإلدردد ىلدددو ل  ددرلانددبلدلهومددتل دد إلقلمدعل درددىل
ماعلدر ب وث تل  رلما اسلم لوداعلدرلى  لر  لام تلاوصائ ىلش تلملو  اعل س

لدر لى اىلشالادالدر  ا لهبىاًلدرلل لدر  ا ةى.

الفرض الثامن: ال توجد فروق ذال داللة إحصائية بين متوسطال درجال المبحوثين 

علااى مقياااس االتجاااه نحااو اداء الحكومااة تبعاااً الخااتالف المتغياارال 

 الديموجرافية.

ً بين متوسطال درجال الذفور ال توجد فروق  -أ ذال داللة إحصائيا
 ومتوسطال درجال اإلناث على مقياس االتجاه نحو أداء الحكومة.

 
 (20جدول )

 اختبار )ل( لداللة الفروق بين المبحوثين في االتجاه نحو اداء الحكومة وفقا للنوع

 المتوسط العدد المجموعال 
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ل
درجة 
 الحرية

 الداللة

 6.013 2.218 370 ذفور
 غير دالة 718 1.308

 6.0.3 2.202 300 إناث

هيدد  لنلددائالدرلبدداسل"ع"ل ددرلدر ددتإلعلدر دداشقلارددرل ددتثلإلمددو ل دد إلقلمدعل درددىل

اوصددائ ىلشدد تلملو دد اعل سمدداعلدردد  وسلإلملو دد اعل سمدداعلدىندداثل  ددرلما دداسل

إلهدددرلة  دددىلغ ددد ل دردددىلل0.048دده ددداجلن دددولا دالدر كومدددىذلو ددد لش غدددالة  دددىل"ع"ل



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

هد دلدر د  .لإلدرد ىللاوصائ اًل ودتلم  د لم دلوداعلدرتدردىذلإلشارلداررل ادتلدثبدالةد ى

دددو ل  ددرلانددبلدلهومددتل دد إلقلمدعل درددىلاوصددائ اًلشدد تلملو دد اعل سمدداعلدردد  وسل

لإلملو  اعل سماعلدىناثل  رلما اسلدده اجلن ولا دالدر كومى.

ً بين متوسطال درجال مبحوثى الريف  -ب ال توجد فروق ذال داللة إحصائيا
 نحو اداء الحكومة. ومتوسطال درجال مبحوثى الحضر على مقياس االتجاه

 (.2جدول )  
 اختبار )ل( لداللة الفروق بين المبحوثين في االتجاه نحو اداء الحكومة وفقا لإلقامة 

 المتوسط العدد المجموعال 
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ل
درجة 
 الحرية

 الداللة

 6.038 2.2.8 ..2 ريف
 غير دالة 718 07..6

 .6.02 2.220 .02 حضر

نلددائالدرلبدداسل"ع"ل ددرلدر ددتإلعلدر دداشقلارددرل ددتثلإلمددو ل دد إلقلمدعل درددىلهيدد  ل

اوصدددائ ىلشددد تلملو ددد اعل سمددداعلمب دددوثرلدر دددد لإلملو ددد اعل سمددداعلمب دددوثرل

إلهدرلل9.067در ل ل  رلما اسلدده اجلن دولا دالدر كومدىذلو د لش غدالة  دىل"ع"ل

ثبددالةدد ىلهدد دلة  ددىلغ دد ل درددىلاوصددائ اًل وددتلم  دد لم ددلوداعلدرتدرددىذلإلشارلدداررل اددتلد

در دد  ل.لإلدردد ىلدددو ل  ددرلانددبلدلهومددتل دد إلقلمدعل درددىلاوصددائ اًلشدد تلملو دد اعل

 سمدداعلمب ددوثرلدر ددد لإلملو دد اعل سمدداعلمب ددوثرلدر لدد ل  ددرلما دداسلدده دداجل

لن ولا دالدر كومى.

ال توجد فروق ذال داللة إحصائية بين متوسطال درجال المبحوثين على  -جـ
 اداء الحكومة تبعاً الختالف مستوى التعليم.مقياس مقياس االتجاه نحو 

 (20جدول رقم )  
تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس مقياس 

 االتجاه نحو اداء الحكومة تبعاً الختالف مستويال التعليم لدى المبحوثين 

 مصدر التباين
 مجموعال

 المربعال 
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعال

 الداللة قيمة ف

 9.096 0 9.000 بين المجموعال
 9.088 707 004.608 داخل المجموعال غ  ل درى 9.567

  700 004.000 المجمــوع

هيدد  لش اندداعلدر ددتإلعلدر دداشقلاردديل ددتثلإلمددو ل دد إلقلمدعل درددىلاوصددائ ىلشدد تل
إلمرددالل  دديلما دداسلم  و دداعلدر ب ددوث تلدردد دتلد ث ددو لم ددلوداعلدرلى دد للدر ال  ددىذل

إله جلدرا  ىلغ  ل دردىلاوصدائ اًلل9.567دده اجلن ولا دالدر كومىذلو  لش غالة  ىل ل
ذلإلهولمالدثبالة ىله دلدر   لإلدرد ىلددو ل  درلاندبلدل9.95 وتلم لوىل درىل=ل

هومتل  إلقلمدعل درىلاوصائ ىلش تلملو  اعل سماعلدر ب وث تل  رلما اسلما اسل
لكومىلهبىاًلدرلل لم لوىلدرلى  ل.دده اجلن ولد دالدر 

ل
ل
ل
ل



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ال توجد فروق ذال داللة إحصائية بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس  -د
 مقياس االتجاه نحو اداء الحكومة تبعاً الختالف السن.

 (27جدول رقم )
تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس مقياس 

 االتجاه نحو اداء الحكومة تبعاً الختالف السن لدى المبحوثين 

 مصدر التباين
 مجموعال

 المربعال 
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعال

 الداللة قيمة ف

 9.600 0 0.007 بين المجموعال
 9.086 707 000.674 المجموعال داخل  درى* 0.008

  700 004.000 المجمــوع

هيددد  لش انددداعلدر دددتإلعلدر ددداشقلارددديلإلمدددو ل ددد إلقلمدعل دردددىلاوصدددائ ىلشددد تل
م  و اعلدر ب وث تلدر دتلد ث و لدر ئاعلدرى  دىلدر ال  ىذلإلمرالل  يلما اسلدده داجل

اوصائ اًل وتلم دلوىلإله جلدرا  ىل درىلل0.008ن ولا دالدر كومىذلو  لش غالة  ىل ل
ذلإلهولمالدثبال دتثلةد ىلهد دلدر د  لإلدرد ىلددو ل  درلاندبلدلهومدتل9.95 درىل=ل

 دد إلقلمدعل درددىلاوصددائ ىلشدد تلملو دد اعل سمدداعلدر ب ددوث تل  ددرلما دداسلما دداسل
لدده اجلن ولد دالدر كومىلهبىاًلدرلل لدر ت.
 (28جدول )

لمعرفة الفروق بين المجموعال علي مقياس مقياس االتجاه  L.S.Dنتائج تحليل 
 نحو اداء الحكومة

 المتوسط  ا ث ل45متل 45اررلل09متل 09اةتلمتل المجموعال

 0.08   - 09اةتلمتل

*9.0904 45اررلل09متل  -  0.00 

 0.00 - 9.9697 9.9407  ا ث ل45متل

إلر ى  ىلمصتسلدرلبادتلر   إلقلش تلدر لو  اعلدر  اش ىلر   و اعلدر ب دوث تل

ش  داددىلاةددتل دد قلمىوددورذلو دد لمادد لا لم ددلوىللL.S.Dامدد ىلددرلبدداسلدربىددترل

 دوىذلو د لل45اررلاةتلمدتلل09دده اجلن ولا دالدر كومىلدد د لرتىلدر ئىلدرى  دىلمتل

 دوىذلإلدر ب دوث تلل09ئىلدرى  دىلاةدتلمدتلدهلالا لهواكلدرلل ًالش تلدر ب وث تل رلدر 

 دوىلش د قلشد تلدر لو د  تلدر  داش  تلش دضلل45اردرلاةدتلمدتلل09 رلدر ئىلدرى  ددىلمدتل

 دوىولإلهدول د قلل45اررلاةتلمدتلل09رصارالدر ب وث تل رلدر ئىلدرى  دىلمتلل9.0904

ل.9.95 دعلاوصائ ال وتلم لوىل درىل
متوسطال درجال المبحوثين على  ال توجد فروق ذال داللة إحصائية بين -هـ

 مقياس مقياس االتجاه نحو اداء الحكومة تبعاً الختالف المحافظة.
 (.2جدول رقم )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطال درجال المبحوثين على مقياس االتجاه 
 نحو اداء الحكومة تبعاً الختالف المحافظة التى يقطن بها المبحوثين 

 مصدر التباين
 مجموعال

 المربعال 
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعال

 الداللة قيمة ف

 9.940 0 9.986 بين المجموعال
 9.088 707 004.805 داخل المجموعال غ  ل درى 9.009

  700 004.000 المجمــوع



مصداقية التناول اإلعالمى لقضايا الفساد اإلدارى عبر مواقع الصحف اإللكترونية وعالقته بتشكيل اتجاه 

 ةالجمهور المصرى نحو أداء الحكوم

 999  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

هيدد  لش اندداعلدر ددتإلعلدر دداشقلاردديل ددتثلإلمددو ل دد إلقلمدعل درددىلاوصددائ ىلشدد تل
درد دتلد ث دو لدر  ا ةداعلدر ال  دىذلإلمردالل  ديلما داسلدده داجللم  و اعلدر ب دوث ت

إلهد جلدرا  دىلغ د ل دردىلاوصدائ اًل ودتلل9.009ن ولد دالدر كومىذلو د لش غدالة  دىل ل
ذلإلهولمالدثبالة ىله دلدر   لإلدر ىلدو ل  رلانبلدلهومدتل9.95م لوىل درىل=ل

رلما دداسلما دداسل دد إلقلمدعل درددىلاوصددائ ىلشدد تلملو دد اعل سمدداعلدر ب ددوث تل  دد
لدده اجلن ولد دالدر كومىلهبىاًلدرلل لدر  ا ةى.

 النتائج العامة للدراسة:

ا اسعلنلائالدرتسد ىلاررلا لن بىلمدتلد دلاتمو لدىنل ندالمدتلدر  ادوسلدر صد ىلش غدالل-

ل.%4متلام اررلم   دعل  وىلدرتسد ىلإلش غالن بىلمتلدلد لاتمو لدىنل نالل06%

درتسد ددىلارددرلا لن ددبىلمددتلدلى مددو لر ودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىلا دداسعلنلددائالل-

متلام اررلم   دعلمتلد لاتمو لدىنل نالمدتلام داررلم د  دعل  ودىلل80.80%

لدرتسد ىلمتلدر  اوسلدر ص ى.

ا اسعلنلائالدرتسد ىلاررلا لن بىلمتلدلصد  و لدر لدام تلدر لى ادىلشالدادالدر  دا لل-

مددتلام دداررلمددتلدلى مددو لل%00.78ل إلن ددىلدى دسىل بدد لمودةدد لدرصدد  لدىرك

ر ودةدد لدرصدد  لدىركل إلن ددىلمددتلام دداررلم دد  دعلمددتلد ددلاتمو لدىنل نددالمددتل

 ام اررلم   دعل  وىلدرتسد ىلمتلدر  اوسلدر ص ى.

ا دداسعلدرتسد ددىلارددرلانددبل   ددالدد لهىدد  لدر  اددوسلرإلنل نددالهددد د لرددتدالل سمددىلل-

 درلى  لر ودة لدرص  لدىركل إلن ى.

الانبل   الدد لهى  لدر  اوسلر ودة لدرص  لدىركل إلن دىلددد د لردتداللم دلوىل  ل-

 درلى  لرالادالدر  ا لدى دسى.

اثبلدددالدرتسد دددىلاندددبلهومدددتل ددد إلقلمدعل دردددىلاوصدددائ ىلشددد تلملو ددد اعل سمددداعلل-

در ب دددوث تل  دددرلما ددداسلده اهددداعلدر  ادددوسلن دددولا دالدر كومدددىلهبىدددالدردددلل ل

ر  لدام تلدر لى ادىلشالدادالدر  دا لدى دسىل درلمصد للم لوداعلدرلىد  لدر ال  دى

ل ب لمودة لدرص  لدىركل إلن ى.

ا دداسعلدرتسد ددىلارددرلانددبلهددد د ل سمددىلمى  ددىلدر  اددوسلشالددادالدر  ددا لدى دسىل ددرلمصدد لل-

ل   الدد لم لوىلهى ماللرالادالدر  ا لدى دسىل ب لمودة لدرص  لدىركل إلن ى.

ىلشد تلملو د اعل سمداعلدر ب دوث تل  درلما داسلدرلىد  لهومتل  إلقلمدعل درىلاوصائ ل-

ر  لام تلدر لى اىلشالادالدر  دا لدى دسىلهبىدالدردلل لم دلوداعلثادىلدر ب دوث تلشصدتقل

لإلمومو  ىلدرص  لدىركل إلن ىل  صتسلر  ى وماعل تلدر  ا لدى دسى.

لهومددتل دد إلقلمدعل درددىلاوصددائ ىلشدد تلملو دد اعل سمدداعلدر ب ددوث تل  ددرلما دداسل-

درلى  لر  لام تلدر لى اىلشالادالدر  ا لدى دسىلهبىالدردلل لم دلوداعلدهل داثل

لدر ب وث تلش لاشىىلةلادالدر  ا .

دلهومتل  إلقلمدعل درىلاوصدائ ىلشد تلملو د اعل سمداعلدر ب دوث تل  درلما داسلل-

م دددلوداعلدرلىددد  لر  لدددام تلدر لى ادددىلشالدددادالدر  دددا لدى دسىلهبىددداًلدردددلل ل
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در  ا ةدى(لش و دالهومدتلل-م لوىلدرلى  لل–دىةامىلل–علدرتد وم د  ىل)دروو لدر لغ  د

ل  إلقلش تلدر ب وث تلهبىاًلدرلل لدر ت.

دلهومتل  إلقلمدعل درىلاوصدائ ىلشد تلملو د اعل سمداعلدر ب دوث تل  درلما داسلل-

مدىلدىةال–دده اجلن ولا دالدر كومىلهبىاًلدرلل لدر لغ د دعلدرتد وم د  دىل)درودو ل

لدر  ا ةى(لش و الهومتل  إلقلش تلدر ب وث تلهبىاًلدرلل لدر ت.ل-م لوىلدرلى  لل–

 توصيال الدراسة:

د ل دا لمبدتالدريدبابلهددولدر دتلإلرد سلدر يدك ىلإلإلمددىبل ديلة دىلاإلرودداعلدر  ا دداعلل-

درو و ىلإلدىة    ىلإلدرلىامتلم لةلاداجلمتلددإلدىلدر اوقلإلمتلموةوسلددول امداعل

ا ىلرا جلدر ئىلم لدرل   دل  رلدروو  ىلإلدر ا   ىلإلدألر ل يلدد لبداسلدرااةىلإلدر ا 

رصوةدد اهبلإلرصوةدد اعل صدد جلإلهىدددددلميدداس لبلإلدىنصدداعلار ددبلإلدرل دداإلسل

لمىبلإلدر  ا ةىل   بلمتلدرلا  ةلإلدىةصاالإلدرل   لشكتلانود ب.ل

هاودىل  وتلدر كومىلدر ص دىلاررل  تلموة لس  رلشا للةلادالدر  ا ل رلمصد لىل-

در  ةددىلر   اددوسلرإلشددلضل ددتلةلددادالدر  ددا لدر ال  ددىلإلسةددتهالإلنيدد لدرل ا ادداعل

 ووعله اللدرالادالاإلدًلشاإلع.

  وتلدر  اوسلاررلدر ياس ىل درلمودةد لدرصد  لدىركل إلن دىلإل دلالدر  داعلامداماللل-

ىس ددداعلدألربددداسلودددوعلةلدددادالدر  دددا لدى دسىل بددد لهددد جلدر ودةددد لر لىددد  ل  دددرل

لدلشاإلعلإلدلنكل رل اطلشارلى  ااعل  رلدألرباس.ده اهاهاللدإل

  ددتلمولددتداعلملاصصددىلم هب ددىلشارصدد  لدىركل إلن ددىلدر ال  ددىله ددالس ادددىلل-

لدر كومىلدر ص دىلهات لاررلسةتلدريكاإلىلووعلةلادالدر  ا لدى دسى.

درى ددتل  ددرلنيدد لدرليدد دىاعلإلدراددودن تلدر د  ددىلر   ددا لدى دسىلشارتإلرددىلإلدرىاوشدداعلل-

ل ستل   االرل    لدر  اوسلمتلآ لألر ذلإلمراللر  تلمتلدنلياسلدرةاه ت.در ا
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  .  2616، فلية ادداب، جامعة بغداد، س ارىلمام ل  لغ  لمويوستفي مدينة بغداد، 

ى دور الشفافية والمس لة فى الحد من الفسااد اإلدارى فال( فارس بن علوش بن بادى السبيعى:32)

الريااض، فلياة الدراساال العلياا، جامعاة  ذغ د لمويدوستللس ارىل  لوسدتالقطاعال الحكومية، 

  . 2611نايف العربية للعلوم األمنية،

مدى فاعلية األساليب الحديثة في مكافحة الفساد اإلداري من وجهة نظر ( فهد بن محمد الغنام: 33)

، س ددارىلمام ددل  لغ دد لمويددوستأعضاااء مجلااس الشااوري فااي المملكااة العربيااة السااعودية، 

  . 2611الرياض، فلية الدراسال العليا، جامعة نايف للعلوم األمنية، 

هشااام رشاادي خياارهللا: معالجااة الصااحافة اإللكترونيااة لقضااايا الفساااد فااي المجتمااع المصااري ( 34)

س ددارىلوت ثيرهااا علااى المشااارفة السياسااية للشااباب الجااامعي "دراسااة ميدانيااة تحليليااة"، 

 .2613، فلية التربية النوعية، جامعة المنصورة،    لوسدجلغ  لمويوست

( محمد رضا حبيب: معالجة وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة لقضايا الفساد في مصار دراساة 35)

، فلياة اإلعاالم، جامعاة  غ د لمويدوستلس ارىل  لدوسدجللمضمون والقائم باالتصال والجمهور، 

 .2613القاهرة، 

ة محمد عبد الرحمن حسانين: دور الفيس بوك فاي إماداد الشاباب الجاامعي بالمعلوماال أسام (36)

معهاد الدراساال العلياا لمموماة س ارىل  لوسدتلغ د لمويدوستلذلحول قضايا الفساد المصري، 

 .2610والطفولة، جامعة عين شمس، 

، .1.7لريااض ، ، الرياض ، مطبعة جامعة ا دىوصاالدرو  يلإلدرل شور( السيد محمد خيري: 37)

 . 03ص

،  1.73، القاااهرة ، األنجلااو المصاارية ،  درلاددودللدرو  ددي( فااؤاد أبااو حطااب ، ساايد عثمااان : 38)

 . 776ص

، .1.7، الريااض، مطبعاة جامعاة الريااض، دىوصاالدرو  يلإلدرل شدور( السيد محمد خيري : 39)

 .01ص


