
 

  تقرير حول استطالع رأي اإلعالميين في األردن

  مسودة
 

مالكون، محررون، (استُخِلصت النتائج المذكورة أدناه من استطالع شمل الخبراء 

أجرته ) مقدم، إدارة ورئيس تحرير/إعالميون، متعاملون بالموضوع، مخرج، منتج، مذيع/كاتبون

). ACRLI(وير حكم القانون والنزاهة المركز العربي لتطالشركة الدولية للمعلومات لحساب 

  . خبير إعالم من عمان١٥٠شمل االستطالع عينة من 

  

استند منهج اختيار العينات إلى أخذ عينات بأسلوب تصنيفي عشوائي يرتكز على الئحة الموظفين 

عندئٍذ تم اللجوء إلى نهج أخذ . في كّل مؤسسة إعالمية وافقت على المشاركة في هذا االستطالع

راجعوا تقرير الشركة الدولية للمعلومات (العينات ومطابقتها بهدف اختيار عدد المشتركين النهائي 

  ).لمزيد من التفاصيل؛ الملحق ج

  

 إعالميا المشاركة أو لم يفلحوا في ٣٠على العموم، رفض %. ١٦,٦الرفض /بلغ معدل اإلجابات

نشغال وعدم الرغبة في المشاركة بهذا تراوحت أسبابهم بين اال. تسليم االستطالع الذي ملئوه

من الممكن أن تحد معدالت اإلجابة هذه من قدرة المؤلفين على تعميم نتائج . االستطالع تحديدا

  .االستطالع على مجموع السكان

   

القسم األول يقدم لمحة عامة عن أبرز نتائج االستطالع فيما . تتوزع نتائج االستطالع على قسمين

نتائج ) أ(يقدم الملحق . لثاني نتائج مفصلة تستند إلى األجوبة الفردية في االستطالعيقدم القسم ا

مفصلة لكل من أجوبة االستطالع وسوف نعود إليها أثناء مناقشتنا لنتائج االستطالع التالي 

  .الرئيسة

  

 I-  لمحة عامة حول نتائج االستطالع الرئيسة  

  

  تحليل األبعاد : النتائج الرئيسة
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ضمانات استقاللية " لقياس ٩ إلى ١مثالً األجوبة (ما يتم توحيد األجوبة لقياس بعٍد مبدئيٍّ معين عند

  . أبعاد إشكاليةً معينة٥، أظهرت "االستقاللية"، وهو بعد من أبعاد مبدأ "اإلعالم

  

رغم . ، وهو أحد أبعاد االستقاللية"ضمانات استقاللية اإلعالم"تجسدت الشكوى الرئيسة في بعد 

درة اإلعالميين على تنظيم نشاطهم ق" تمحورت الشكوى األقل أهميةً في اإلشكالية التي تطرحها،

  ).استقاللية" (المهني باستقاللية

  

 األجوبة السلبية على اإلطالق

  

فمن بين .  سلبااألردنإلى تقييم وضع اإلعالم في اإلعالميين من بين النتائج الرئيسة تجلّى ميل 

  . تم تقييمها سلبا٢٠سي،  جواٍب رئي٢٦

  

 :التالية تؤدي بنا إلى االستنتاجات المجاالت التي حصدت النسبة األعلى من اإلجابات السلبية

  .ال يحصل اإلعالميون على رواتب مناسبة -١

  . ال يستطيع اإلعالميون الحصول على وثائق حكومية تهم الرأي العام-٢

  .قاللية اإلعالم بشكل ملحوظاست) الحكومية( تعيق الرقابة الرسمية -٣

 .فعالة دون الخوف من أي قمع  ال يتمتع اإلعالميون بحرية تعبير-٤

  . ال يتمتع اإلعالميون بحماية قانونية كافية ألداء مهامهم-٥

  

  

  ترتبط هذه األجوبة جميعا بمبدأ االستقاللية
  

  

   على اإلطالقاإليجابيةاألجوبة 

  

اإليجابية المجاالت التي حصدت النسبة األعلى من اإلجابات في الجزء اإليجابي من الدراسة، 

 :التاليةتؤدي بنا إلى االستنتاجات 
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  الحصول على ترخيص للمؤسسات اإلعالمية واضحةشروطالقوانين واألنظمة التي تحدد  -١

  ).استقاللية(

  ).استقاللية ( لضغط التهديد باألذى الجسدياإلعالميونيخضع  -٢

  ).نزاهة ( واضحةأخالقيةبمعايير  بشكل عام، كومون، محاإلعالميون -٣

 ، اإلقفال، سحب البطاقة الصحفية: مثالً( اإلعالمية ؤسسات والماإلعالميينإن العقوبات على  -٤

   ).استقاللية (شكل اعتباطيبمفروضة ليست ...) لحجز،ا

   ).نزاهة (األخالقية  المعايير فعليا يطبقوناإلعالميون -٥

  

  

  ة محّددةتواتر أجوب

  

  .الجدول التالي يظهر النسب األعلى المرتبطة بمجموعات األسئلة

  

الى حد 

الى حد /صغير

 صغير جدا

 محايد

الى حد بعيد 

  /جدا

 الى حد بعيد
  

 

 
 

 دقيقة. ٦ %٢٧,٧ %١٩ %٥٣,٣

 شاملة. ٧ %١٩ %١٩,٧ %٦١,٣

 مناسبالوقت ال في عليها الحصوليمكن . ٨ %١٠,٤ %١٤,٢ %٧٥,٤

١٠,٩ %٢١,٧ %٦٧,٤% 
متوفرة من دون االعتماد على محسوبية معينة . ٩

 ) دون سواهماإلعالميينلبعض (

    

إلى أي مدى الوثائق 

الحكومية التي يمكن 

 :الوصول إليها هي

 ضمانات

٦٢,٤%  ١١,٤%  ٢٦,٢%  المسائل السياسية. ٢٠ 

٥٥%  ١٦,٨%  ٢٨,٢%  المسائل الدينية. ٢١ 

٧٥,٣%  ١٢,٣%  ١٢,٣%  مسائل الفساد. ٢٢ 

٣٥,٨%  ١٠,٨%  ٥٣,٤%  المسائل االجتماعية. ٢٣ 

إلى أي مدى اإلعالم قادر 

على نقل المسائل التالية 

  :بحرية
ةالرقاب  

  )رؤساء ، وزراء، مسؤولون، الخ(الحكومة . ٢٦ %٧٥,٥ %١٢,٦ %١١,٩

  )سفارات، مسؤولون، الخ(حكومات أجنبية . ٢٧ %٤٣,٦ %١٨,٨ %٣٧,٦

   سياسية مجموعات. ٢٨ %٣٥,٣ %٣٢,٤ %٣٢,٤    

  طائفية/ جماعات دينية. ٢٩ %٢٩,٦ %٢٦,٧ %٤٣,٧

إلى أي درجة يتأثر اإلعالم 

 يتم الضغط عليه من قبل /

  :الجهات التالية

الليةاالستق  

 المؤسسات

 االعالنية
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  )االثنيات،الخ القبائل، (اجتماعية جماعات. ٣٠ %٤٠,٨ %٢٢,٣ %٣٦,٩

  المدني المجتمع منظمات. ٣١ %١٣,٨ %٣١,٩ %٥٤,٣

  )الخ ،إعالن شركات (معلنون. ٣٢ %٦٢,١ %١١,٤ %٢٦,٤

   غير مرتبطة باإلعالناتمؤسسات تجارية. ٣٣ %٢٧,٤ %١٦,٣ %٥٦,٣

٦٨,٤ %١٣,٢ %١٨,٤% 
  أوالجيش، قوى األمن: القوى المسلحة. ٣٤

  الشرطة

٥,٥%  ٢,١%  ٩٢,٤%   ماليةالضغوطات ال. ٣٦ 

٧,٦%  ٦,٢%  ٨٦,٢%   سياسيةالضغوطات ال. ٣٧ 

١٥,٦%  ١٦,٣%  ٦٨%   قضائيةال/قانونيةالضغوطات ال. ٣٨ 

٣١,٥%  ١٩,٦%  ٤٩%   جتماعيةالضغوطات اإل. ٣٩ 

٣٤,٦%  ٢٥,٤%  ٤٠%   تهديد باألذى الجسديال. ٤٠ 

ي درجة تحد إلى أ

الضغوطات التالية من 

   وسائلاستقاللية

 :الماإلع

      )١٣. راجعوا ص(غيره، حدد . ٤١   

٣٤,٥%  ٢٨,٢%  ٣٧,٣%   في المجتمعيتنوع الجندرال. ٥٩ 

٤٠,٨%  ١٤,٨%  ٤٤,٤%   تنوع السياسي في المجتمعال. ٦٠ 

٤٠,٦%  ٣٠,٤%  ٢٩%   المجتمع في األثني تنوعال. ٦١ 

٤٠,٦%  ٢٧,٣%  ٣٢,٢%    في المجتمعالطائفي/تنوع الدينيال. ٦٢ 

٣٦,٦%  ١٦,٦%  ٤٦,٩%   تنوع الثقافي في المجتمعال. ٦٣ 

إلى أي مدى يعكس محتوى 

  :  كل من التالياإلعالم بدقة

٢٠,٩%  ١٦,٥%  ٦٢,٦%   االنتماءات السياسية/اآلراء. ٦٨ 

٢٩,٨%  ٣٨,٣%  ٣١,٩%   )الجنس(الجندر  .٦٩ 

٦٤,٦%  ١٥,٣%  ٢٠,١%   الكفاءة معايير. ٧٠ 

٣١,١%  ٣١,١%  ٣٧,٩%   اإلثنياإلنتماء . ٧١ 

إلى أي مدى تستخدم 

المعايير التالية الحكومة 

إلختيار الموظفين في 

   اإلعالم الرسمي؟

٣٠,٩%  ٢٢,٣%  ٤٦,٨%   االنتماءات السياسية/اآلراء. ٧٢ 

٣٧,٨%  ٢٩,٤%  ٣٢,٩%   )الجنس(الجندر . ٧٣ 

٤٤,٣%  ١٥%  ٤٠,٧%   الكفاءة معايير. ٧٤ 

٤٥,٧%  ٣١,٨%  ٢٢,٥%   اإلثنياإلنتماء . ٧٥ 

إلى أي مدى تستخدم 

الخاص مؤسسات اإلعالم 

المعايير التالية إلختيار 

   الموظفين في اإلعالم؟

  

  

  التنوع

 

 

 

المساواة في 

 الوصول

٣٥,٧%  ٢٤,٣%  ٤٠%   اإلعالميونقبل ي إلى أي مدى أو علمكم،في نطاق عملكم. ٥٦ 

  الرشاوى/ماتالخد

المعايير 

 األخالقية
 

  آراء حول اإلصالحات الضرورية في قطاع اإلعالم
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طُلب من ". اإلصالح"ستطالع الذي شمل خبراء اإلعالم تضمن سلسلة من أسئلة حول اال

  . المشاركين تقييم أهمية اإلصالح في معظم فئات استطالع وضع اإلعالم

  

 :أشار المشاركون إلى األجوبة التالية على أنها التي تشترط الحاجة األكبر لإلصالح

 األجوبة 

 ة لتعزيز استقاللية اإلعالمي ضروراإلصالحات القانونية. ١٠ ١,٤٣

   الشخصيةاإلعالميينة لضمان استقاللية ياإلصالحات ضرور. ٥١ ١,٤٦

  مؤهالتهم المهنية واإلعالميينة لتعزيز جدارة ياإلصالحات ضرور. ٦٧ ١,٤٧

  اإلصالحات مطلوبة، في اإلطار التنظيمي، لتعزيز استقاللية اإلعالم. ١٦ ١,٥٠

   في ممارسة الرقابة ضرورية لتعزيز استقاللية اإلعالم اإلصالحات. ٢٥ ١,٥٤

 ٣ ما دون جفالنتائ. ٥ و ١ على مقياس يتراوح بين  بندان النتائج تمثل معدل كل :مالحظة(

 لذا كلما ارتفع بند تعكس تصنيف سلبي لل٣، أما النتائج التي هي فوق بندتعكس تصنيف ايجابي لل

):الرقم ازداد التصنيف السلبي  

 
  . الذي يقع تحت خانة الكفاءة٦٧ع األجوبة كافّةً تحت خانة االستقاللية باستثناء الجواب تق

  

II-نتائج مفّصلة من االستطالع   

  

  :استقاللية اإلعالم

إن فقدان الضمانات األساسية . أعرب المشاركون عن قلقهم حيال استقاللية اإلعالم على العموم

اإلطار التنظيمي صريح وراسخ غير أن . تها في األردنلإلعالم يعرض استقاللية اإلعالم برم

. بعض الخطوات أو القرارات التي تتخذها السلطات المختصة تتعلق بالمشاركين في االستطالع

أما وجود الرقابة وعدم استطاعة اإلعالميين نقل المسائل الرئيسة بحرية فهو يقوض استقاللية 

تأثيرات عديدة عديدة،  لكن ما زالت ثمة مجاالت أشار المشاركون إلى ضغوطات و. اإلعالم

أشار المشاركون إلى عدٍد من الضغوطات والتأثيرات التي تعترض . تسيطر عليها الرقابة

إلى ذلك، يعي المشاركون فقدان استقاللية اإلعالميين الشخصية التي تضعف . استقاللية اإلعالم

  .أكثر فأكثر استقاللية اإلعالم
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ات األ ان  ساسية حول استقاللية اإلعالمالضم
فعالة دون الخوف  من المشاركين ال يعتقدون أن اإلعالميين يتمتعون بحرية تعبير% ٧٠ •

 .من أي قمع

اتفقت أغلبية ساحقة على أن اإلعالميين ال يتمتعون بحماية قانونية كافية ألداء مهامهم  •

 %).٤٣(مهنية ، كما ال يستطيعون أن ينظموا، باستقاللية، جمعياتهم ال%)٦٦(

استنادا إلى المشاركين، ال يستطيع اإلعالميون الحصول على وثائق غير حكومية  •

 %).٧٣(أو حكومية %) ٥٠(

ليها في الوقت المناسب إال يعتقد المشاركون أن الوثائق الحكومية يمكن الحصول  •

، %)٦١(، وشاملة %)٦٧(عتماد على محسوبية معينة ، ومتوفرة من دون اال%)٧٥(

  %).٥٣(ودقيقة 
 

  :إطار تنظيمي صريح وعادل للنشاط اإلعالمي
 %).٤٣(تعتقد األكثرية أن السلطة المسئولة عن مراقبة اإلعالم ال تصدر قرارات عادلة  •

عتبروا أن القوانين واألنظمة التي تحدد شروط الحصول على ترخيص للمؤسسات ا% ٥٦ •

  .اإلعالمية واضحة

اختلطت اآلراء حول ما إذا كانت القوانين واألنظمة تعرف بشكل واضح أعمال القدح  •

ممن أشاروا إلى أن إساءة استخدام قانون % ٤٠، مقابل )سلبا% ٣٧إيجابا، % ٤١(والذم 

 ).   إيجابا% ٣١(القدح والذم لتهديد اإلعالم 

كانت العقوبات على اإلعالميين والمؤسسات اختلطت آراء المشاركين كذلك حول ما إذا  •

 ). إيجابا% ٢٩حيادا، % ٣٥سلبا، %٣٥(اإلعالمية مفروضة بشكل اعتباطي 
 

  غياب الرقابة
يعيقان %) ٦٠(والرقابة الذاتية %) ٦٦(يعتقد المشاركون أن كال من الرقابة الرسمية  •

 .استقاللية اإلعالم بشكل ملحوظ

% ٣٤(نصوص الواردة في قوانين تنظيم الرقابة واضحة ال يوافقون على أن ال% ٤٢ •

  )إيجابا% ٢٢حيادا، 
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، والمسائل %)٧٥(يعتقد المشاركون أن اإلعالم غير قادر على نقل مسائل الفساد بحرية  •

، لكنهم قادرون على نقل المسائل االجتماعية %)٥٥(والمسائل الدينية  ،%)٦٢(السياسية 

 %).٥٣(بحرية 

  

  سسات اإلعالمية عن التأثير الحكومي وغير الحكومياستقاللية المؤ

، %)٦٨(واألمنية /، بالقوى المسلحة%)٧٥(يعتقد المشاركون أن اإلعالم يتأثر بالحكومة  •

 %). ٤٠(والجماعات االجتماعية %) ٤٣(، بالحكومات األجنبية %)٦٢(بالمعلنين 

غير المرتبطة باإلعالنات اتفقت األغلبية على أن اإلعالم ال يتأثر بالمؤسسات التجارية  •

 %).٤٣(الطائفية /، وبالمجموعات الدينية%)٥٤(، بمنظمات المجتمع المدني %)٥٦(

% ٣٢إيجابا، % ٣٥(اختلفت اآلراء حول ما إذا كان اإلعالم يتأثر بالمجموعات السياسية  •

 ). سلبا وحيادا

ية وسائل اإلعالم يعتقد المشاركون أن بعض أنواع الضغوطات تُستخدم للحد من استقالل •

، والضغوطات %)٨٦(، والضغوطات السياسية %)٩٢(بما فيها الضغوطات المالية 

من المشاركين فقط % ٤٠%). ٤٩(، والضغوطات االجتماعية %)٦٨(القضائية /القانونية

ممن % ٣٤اتفقوا على التهديد باألذى الجسدي للحد من استقاللية وسائل اإلعالم مقابل 

 .عارضوا

  

  ية اإلعالميين الشخصيةاستقالل
من المشاركين يعتقدون أن اإلعالميين ال يتحكمون بمضمون ما % ٤٢ •

 .ممن يخالفونهم الرأي% ٤٠يبثونه مقابل /ينشرونه

لم يعربوا عن رأيهم حول ما إذا كان اإلعالميون % ٣٦استنادا إلى المشاركين،  •

  ).لباس% ٣٠إيجابا، % ٣٢(يخضعون للمقاضاة الجنائية االعتباطية 

اتفق المشاركون على أن اإلعالميين يخضعون لضغط التهديد بالفصل عن العمل  •

 %).٤٥(، واألذى الجسدي %)٤٨(، والعقوبات المالية %)٦١(

من المشاركين أن اإلعالميين ال يحصلون على رواتب مناسبة،  فيما لم % ٨٠اعتبر  •

 . حقوق اإلعالميينمنهم أن الجماعات التابعة للمجتمع المدني تحمي % ٤٦يرى 
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  اإلصالحات
من المشاركين على ضرورة اإلصالحات لضمان استقاللية % ٩٥اتفق  •

وإصالحات اإلطار %) ٩٣(اإلصالحات القانونية %). ٩٥(اإلعالميين الشخصية 

اإلصالحات في ممارسة . ضرورية لتعزيز استقاللية اإلعالم%) ٩٠(التنظيمي 

اإلصالحات ضرورية كذلك . اللية اإلعالم ضرورية لتعزيز استق%) ٨٧(الرقابة 

وغير %) ٨٤(لتعزيز استقاللية المؤسسات اإلعالمية عن التأثير الحكومي 

  %).٧٠(الحكومي 
 
  

  نزاهة اإلعالم

فقد أشار عدد كبير منهم إلى أن اإلعالميين . أبدى المشاركون قلقهم حيال نزاهة اإلعالم

يعكس محتوى . لقهم حيال قبولهم الرشاوىمحكومون ببعض المعايير لكنهم أعربوا عن ق

اإلعالم بعض أوجه التنوع في المجتمع األردني فقط، غير أن إخفاقه في عكس أوجه 

 .التنوع األخرى يحد من نزاهة اإلعالم

  

  :المعايير الواضحة لالحتراف اإلعالمي واألخالقيات
يير احترافية اختلطت آراء المشاركين حول ما إذا كان اإلعالميون محكومين بمعا •

 ).إيجابا وسلبا% ٣٧(واضحة 

من المشاركين ال يوافقون على أن اإلعالميين يطبقون المعايير االحترافية % ٤٢ •

 .ممن يوافقون% ٣١بفعالية مقابل 

، فيما %)٤٨(يعتقد المشاركون أن اإلعالميين محكومون بمعايير أخالقية واضحة  •

 %).٣٥(ذه المعايير األخالقية فقط على أن اإلعالميين يطبقون ه% ٣٨اتفق 

من المشاركين أنه من المحتمل أن يقبل اإلعالميون الخدمات أو % ٤٠يعتبر  •

 .ممن ال يوافقون% ٣٥الرشاوى مقابل 

  

 اإلعالم تنوع

يعتقد المشاركون أن محتوى اإلعالم يعكس بدقة التنوع الثقافي في المجتمع  •

 %).٤٤(والتنوع السياسي في المجتمع %) ٤٦(
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من المشاركين إلى أن اإلعالم لم يعكس بدقة التنوع اإلثني والتنوع % ٤٠ار أش •

 .الطائفي في المجتمع/الديني

اختلطت اآلراء حول ما إذا كان اإلعالم يمثّل بدقّة التنوع الجندري في المجتمع  •

 ).سلبا% ٣٤إيجابا، % ٣٧(

  

  اإلصالحات
في اإلعالم يعزز من من المشاركين إلى أن المزيد من التنوع % ٨٩أشار  •

ومعايير أخالقية أرفع %) ٨٦(هناك حاجة لكل من معايير احتراف أعلى . نزاهته

  .لتعزيز نزاهة اإلعالم%) ٨٣(

  
  كفاءة اإلعالم

استنادا إلى المشاركين، إن المؤهالت الضرورية المنتقصة لدى اإلعالميين وعدم تلقيهم 

فيما تستخدم الحكومة معايير الكفاءة . إلجمالالتدريب المتخصص يحد من كفاءة اإلعالم في ا

فخالفًا للحكومة، . الختيار الموظفين، ينتابهم القلق بشأن تأثير عناصر أخرى على هذه القرارات

  .ال تتأثر مؤسسات اإلعالم الخاص إالّ باالنتماءات السياسية في اختيار الموظفين

  

   العاملينالمواصفات الضرورية لإلعالميين
 أن اإلعالميين ال يتمتعون بالمؤهالت الضرورية إلتمام مهامهم رأوا% ٤٥ •

  %).٤٧(بكفاءة، كما لم يروا أن اإلعالميين  يتلقون التدريب المتخصص 
  

  مساواة في الوصول إلى مهنة اإلعالم
اعتبر المشاركون أن بعض المعايير تستخدم من قبل الحكومة الختيار الموظفين  •

ومعايير الكفاءة %) ٤٦(لك االنتماء االثني في اإلعالم الرسمي بما في ذ

ال يستخدم من قبل الحكومة الختيار ) الجنس(أن الجندر% ٦٤يعتقد %). ٣٧(

من المشاركين ما إذا كانت % ٣٨الموظفين في اإلعالم فيما يجهل 

 .االنتماءات السياسية عنصرا تستخدمه الحكومة في اختيار الموظفين/اآلراء

االنتماءات السياسية هي عنصر تستخدمه /كين، اآلراءاستنادا إلى المشار •

 %)٤٦(مؤسسات اإلعالم الخاص الختيار الموظفين في اإلعالم 
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ليس عنصرا تستخدمه مؤسسات %) ٤٥(يعتقد المشاركون أن االنتماء االثني  •

% ٣٢إيجابا، %٣٧(نال الجندر . اإلعالم الخاص الختيار الموظفين في اإلعالم

أكثرية ضئيلة من بين المشاركين %) ٤٠إيجابا، % ٤٤(الكفاءة ومعايير ) سلبا

 .الذين يوافقون على أنها ليست عناصر تستخدمها مؤسسات اإلعالم الخاص

  

  اإلصالحات
اإلصالحات ضرورية لتعزيز جدارة من المشاركين على أن % ٩٥اتفق  •

 إلى ذلك، ثمة ضرورة إلصالح القوانين. اإلعالميين ومؤهالتهم المهنية

واألنظمة التي تحدد شروط اختيار العاملين في اإلعالم بغية تحقيق المساواة 

  %).٨٩(في فرص االختيار 
 
 

III-تحليل المعطيات المفقودة   

  

مما % ٣لم يتعدى معدل األجوبة المفقودة . أثمر تحليل المعطيات المفقودة عن نتائج بالغة األهمية

غير أن إلقاء نظرة . يسفر عن تعقيدات طارئة للمشاركينيعني أن هذا االستطالع، في مجمله، لم 

  :عن كثب على أنموذج المعطيات المفقودة يشير إلى التالي

في نطاق عملكم أو علمكم، إلى أي مدى يقبل اإلعالميون  "٥٦الجواب  .١

من % ٢٣,٣سجل أعلى مستوى في المعطيات المفقودة مقابل " الرشاوى/الخدمات

إما أن المشاركين اعتبروا هذا . ا أنه ال يمكنهم تقييم هذا السؤالالمشاركين الذين أعربو

ا أم أنهم لم يشعروا بالثقة الكافية لتقييم هذا السؤالاالجواب حساسجد . 

إن العقوبات  "١٥الجواب  :من المعطيات المفقودة؛ إنهما% ١٥تردد جوابان حول معدل  .٢

ب البطاقة الصحفية، اإلقفال، سح: مثالً(على اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية 

 النصوص الواردة إن" ١٩الجواب ، و%)١٥,٣." (مفروضة بشكل اعتباطي...) الحجز،

  %). ١٤" (في قوانين تنظيم الرقابة واضحة

   

فقد تكون . إن التحليل الذي استند إلى هذه األجوبة الثالثة المذكورة أعاله يحتاج معالجة دقيقة  

طرحت هذه األجوبة الثالثة اإلشكالية الكبرى لدى العينة . ن العناصرالنتائج تأثرت بمجموعة م
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التي شملها االستطالع مقابل أجوبة أخرى شهدت نسبة أدنى من المعطيات المفقودة قد تهم 

  .٥. المؤلفين، لجأنا إلى ذكرها في الملحق ج، ص

  

IV-القيود   

  

ٍل تام حول وضع اإلعالم؛ فقد شمل تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة ال تخولنا التعميم بشك

االستطالع عينة عشوائية من خبراء اإلعالم، غير أن حجم العينة أصغر من أن يخولنا التعميم 

من ) راجعوا معدالت الرفض(إلى ذلك، حدت صعوبة الوصول إلى هذه المجموعات . بكل ثقة

تطالع والذين رفضوا ذلك يتمتعون القدرة على التعميم بما أن الذين وافقوا على المشاركة في االس

  .بمزايا وآراٍء مختلفة
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