
 

   تقرير حول استطالع رأي اإلعالميين في لبنان

  مسودة
 

إعالميون، متعاملون /مالكون، محررون، كاتبون(استُخِلصت النتائج المذكورة أدناه من استطالع شمل الخبراء 

المركز العربي أجرته الشركة الدولية للمعلومات لحساب ) مقدم، إدارة ورئيس تحرير/بالموضوع، مخرج، منتج، مذيع

  . خبير إعالم في بيروت وضواحيها١٥٠شمل االستطالع عينة من ). ACRLI(وير حكم القانون والنزاهة لتط

  

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

 نهج أخذ العينات ومطابقتها بهدف اختيار عدد عندئٍذ تم اللجوء إلى. إعالمية وافقت على المشاركة في هذا االستطالع

  ).راجعوا تقرير الشركة الدولية للمعلومات لمزيد من التفاصيل؛ الملحق ج(المشتركين النهائي 

  

من الممكن أن تحد معدالت اإلجابة هذه من قدرة المؤلفين على تعميم نتائج %. ٢٢,٧الرفض /بلغ معدل اإلجابات

  .ناالستطالع على مجموع السكا

  

) ٢(استقاللية اإلعالم، ) ١(يرمي االستطالع إلى دراسة وسائل اإلعالم عبر تسليط الضوء على نطاقات اهتمام ثالثة 

تشمل كل فئة عددا من الفئات المرتبطة وعندما يتم توحيدها، تُستَخدم لتحليل كلٍّ . كفاءة اإلعالم) ٣(نزاهة اإلعالم، 

  .من النطاقات الثالثة

  

القسم األول يقدم لمحة عامة عن أبرز نتائج االستطالع فيما يقدم القسم . اجات االستطالع على قسمينتتوزع استنت

نتائج مفصلة لكل من أجوبة االستطالع ) أ(يقدم الملحق . الثاني نتائج مفصلة تستند إلى األجوبة الفردية في االستطالع

  .لتالي الرئيسةوسوف نعود إليها أثناء مناقشتنا لنتائج االستطالع ا

  

 I-  لمحة عامة حول نتائج االستطالع الرئيسة  

  

  تحليل األبعاد : النتائج الرئيسة

  

، وهو بعد "ضمانات استقاللية اإلعالم" لقياس ٩ إلى ١مثالً األجوبة (عندما يتم توحيد األجوبة لقياس بعٍد مبدئيٍّ معين 

  .إشكاليةً معينة ٩ أبعاد من ٣، أظهرت "االستقاللية"من أبعاد مبدأ 

  

، تمحورت الشكوى اإلشكالية التي تطرحهارغم ). ةاستقاللي" (االستقاللية الفردية"تجسدت الشكوى الرئيسة في بعد 

  ).استقاللية" (درة اإلعالميين على تنظيم نشاطهم المهني باستقالليةق"األقل أهميةً في 
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 األجوبة السلبية على اإلطالق

  

 ١٤ جواٍب رئيسي، ٢٦فمن بين . إلى تقييم وضع اإلعالم في لبنان سلبااإلعالميين ة تجلّى ميل من بين النتائج الرئيس

  .تم تقييمها سلبا

  

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

  .أي العامال يستطيع اإلعالميون الحصول فعليا على وثائق حكومية تهم الر -١

  .ت عادلةا عن مراقبة اإلعالم ال تصدر قرارالمسئولة إن السلطة -٢

  . يخضع اإلعالميون لضغط التهديد بالفصل عن العمل-٣

  . ال يحصل اإلعالميون على رواتب مناسبة-٤

  . ال تحمي جماعات تابعة للمجتمع المدني حقوق اإلعالميين-٥

  

  ليةترتبط هذه األجوبة جميعا بمبدأ االستقال
  

  

  

   على اإلطالقاإليجابيةاألجوبة 

  

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

 :التاليةاالستنتاجات 
  

 )استقاللية (يستطيع اإلعالميون الحصول على وثائق غير حكومية تهم الرأي العام - ١

  ليست...)سحب البطاقة الصحفية ، اإلقفال، الحجز،: مثالً(إلعالميين والمؤسسات اإلعالمية  إن العقوبات على ا-٢

  )استقاللية(مفروضة بشكل اعتباطي 

  )استقاللية (استقاللية اإلعالم بشكل ملحوظ) الحكومية(تعيق الرقابة الرسمية ال  -٣

  )استقاللية (يبثونه/ يتحكم اإلعالميون بمضمون ما ينشرونه-٤

  )نزاهة (اإلعالميون محكومون، بشكل عام، بمعايير احترافية واضحة -٥

  )كفاءة (بكفاءة  يتمتّع اإلعالميون، بشكل عام، بالمؤهالت الضرورية إلتمام مهامهم-٦

  

  التواتر
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  .الجدول التالي يظهر النسب األعلى المرتبطة بمجموعات األسئلة

  

الى حد 

الى حد /صغير

 صغير جدا

 محايد

د الى حد بعي

  /جدا

 الى حد بعيد
  

 

 
 

 دقيقة. ٦ %٢٥,٨ %٢١،١ %٥٣,١

 شاملة. ٧ %١٨,٨ %٢٤,٢ %٥٧

 مناسبالوقت ال في عليها الحصوليمكن . ٨ %١١,٤ %١٨,٩ %٦٩,٧

١٤,٧ %٧,٤ %٤٤,٩% 
وبية معينة متوفرة من دون االعتماد على محس. ٩

 ) دون سواهماإلعالميينلبعض (

    

إلى أي مدى الوثائق 

الحكومية التي يمكن 

 :الوصول إليها هي

 ضمانات

٢٥,٥%  ٢,٨%  ٧١,١%  المسائل السياسية. ٢٠ 

٥٦,٢%  ١١,٦%  ٣٢,٢%  المسائل الدينية. ٢١ 

٦٠,٤%  ٨,٣%  ٣١,٣%  مسائل الفساد. ٢٢ 

١٩,٢%  ١١,٦%  ٦٩,٢%  تماعيةالمسائل االج. ٢٣ 

إلى أي مدى اإلعالم قادر 

على نقل المسائل التالية 

  :بحرية
 الرقابة

  )رؤساء ، وزراء، مسؤولون، الخ(الحكومة . ٢٦ %٦٦,٩ %١٠,٣ %٢٢,٨

  )سفارات، مسؤولون، الخ(حكومات أجنبية . ٢٧ %٦٠,٤ %١٣,٢ %٢٦,٤

   سياسية عاتمجمو. ٢٨ %٧١,٣ %١١,٢ %١٧,٥

  طائفية/ جماعات دينية. ٢٩ %٥٨,٩ %١١,٦ %٢٩,٥

  )االثنيات،الخ القبائل، (اجتماعية جماعات. ٣٠ %٢٥,٩ %١٨,٧ %٥٥,٤

  المدني المجتمع منظمات. ٣١ %٩,٨ %١٦,٨ %٧٣,٤

  )الخ ،إعالن شركات (معلنون. ٣٢ %٧٢,١ %٩,٣ %١٨,٦

   غير مرتبطة باإلعالناتةمؤسسات تجاري. ٣٣ %٢٤,١ %١٧,٥ %٥٨,٤

٥٣,٣ %١٦,٨ %٢٩,٩% 
  أوالجيش، قوى األمن: القوى المسلحة. ٣٤

  الشرطة

إلى أي درجة يتأثر اإلعالم 

 يتم الضغط عليه من قبل /

  :الجهات التالية

٢%  ٢%  ٩٥,٩%   ماليةالضغوطات ال. ٣٦ 

٨,١%  ٦%  ٨٥,٩%   سياسيةالضغوطات ال. ٣٧ 

٢٨,٣%  ١٧,٩%  ٥٣,٨%   قضائيةال/قانونيةطات الالضغو. ٣٨ 

٥١,٧%  ١٧,٢%  ٣١%   جتماعيةالضغوطات اإل. ٣٩ 

٣٦,١%  ١٧,٤%  ٤٦,٥%   تهديد باألذى الجسديال. ٤٠ 

إلى أي درجة تحد 

الضغوطات التالية من 

   وسائلاستقاللية

 :الماإلع

 االستقاللية

 المؤسسات

 االعالنية

٢٨,٥%  ١٦%  ٥٥,٦%   في المجتمعيتنوع الجندرال. ٥٩ 

١٩,٩%  ٧,٥%  ٧٢,٦%   تنوع السياسي في المجتمعال. ٦٠ 

٣٦,٥%  ١٨,٢%  ٤٥,٣%   المجتمع في األثني تنوعال. ٦١ 

٢٣,٣%  ١٠,٣%  ٦٦,٤%    في المجتمعالطائفي/تنوع الدينيال. ٦٢ 

إلى أي مدى يعكس محتوى 

  :  كل من التالياإلعالم بدقة
  

  

  التنوع
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٣٧,٥%  ١١,٨%  ٥٠,٧%   تنوع الثقافي في المجتمعال. ٦٣ 

١١,٦%  ٥,١%  ٨٣,٣%   االنتماءات السياسية/اآلراء. ٦٨ 

٣٣,١%  ٢٧,٩%  ٣٩%   )الجنس(الجندر . ٦٩ 

٦٧,٩%  ١٨,٦%  ١٣,٦%   الكفاءة معايير. ٧٠ 

٢٧,٦%  ٢٦%  ٤٦,٣%   اإلثنياإلنتماء . ٧١ 

 الحكومة مدى تستخدم إلى أي

المعايير التالية إلختيار 

  الموظفين في اإلعالم الرسمي؟

١٣,٣%  ٧,٧%  ٧٩%   االنتماءات السياسية/اآلراء. ٧٢ 

٣١,٢%  ٢٩,٨%  ٣٩%   )الجنس(الجندر . ٧٣ 

٢٨,٩%  ١٥,٥%  ٥٥,٦%   الكفاءة معايير. ٧٤ 

٢٩,٥%  ٢٥,٦%  ٤٥%   اإلثنياإلنتماء . ٧٥ 

 إلى أي مدى تستخدم

الخاص  مؤسسات اإلعالم

المعايير التالية إلختيار 

   الموظفين في اإلعالم؟

 

 

المساواة في 

 الوصول

٢٩,٥%  
 

١٨,٩%  ٥١,٦%  

 
 

  الرشاوى/ماتالخد عالميون اإلقبل ي إلى أي مدى أو علمكم،في نطاق عملكم. ٥٦
المعايير 

 األخالقية

 
  آراء حول اإلصالحات الضرورية في قطاع اإلعالم

  

طُلب من المشاركين تقييم أهمية ". اإلصالح"االستطالع الذي شمل خبراء اإلعالم تضمن سلسلة من أسئلة حول 

  . اإلصالح في معظم فئات استطالع وضع اإلعالم

  

 :وبة التالية على أنها التي تشترط الحاجة األكبر لإلصالحأشار المشاركون إلى األج
 

 األجوبة 

  مؤهالتهم المهنية واإلعالميينة لتعزيز جدارة ياإلصالحات ضرور. ٦٧ ١,٤٦

   الشخصيةاإلعالميينة لضمان استقاللية ياإلصالحات ضرور. ٥١ ١,٤٩

  ر العاملين في اإلعالم بغية تحقيق المساواة في فرص االختيارضرورة إصالح القوانين واألنظمة التي تحدد شروط اختيا. ٧٦ ١,٤٩

 ة لتعزيز استقاللية اإلعالمياإلصالحات القانونية ضرور. ١٠ ١,٦٢

  اإلصالحات مطلوبة، في اإلطار التنظيمي، لتعزيز استقاللية اإلعالم. ١٦ ١,٦٩

   لتعزيز نزاهة اإلعالم أعلىلمعايير احترافهناك حاجة . ٥٧ ١,٧١

  المزيد من التنوع في اإلعالم يعزز من نزاهته. ٦٤ ١,٧١

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

): لذا كلما ارتفع الرقم ازداد التصنيف السلبيبند تعكس تصنيف سلبي لل٣للنقطة، أما النتائج التي هي فوق   

 
 ٥٧ يقعان تحت خانة الكفاءة أما الجوابان ٧٦ و٦٧ تقع تحت خانة االستقاللية، والجوابان ١٦، و ١٠، ٥١ألجوبة ا

  . فيقعان تحت حانة النزاهة٦٤و
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II-نتائج مفّصلة من االستطالع   

  

  :استقاللية اإلعالم

ت األساسية لإلعالم واإلطار التنظيمي إن فقدان عدد من الضمانا. أعرب المشاركون عن قلقهم حيال استقاللية اإلعالم

. غير أن غياب رقابة الحكومة يعزز من استقاللية اإلعالم في لبنان. الصريح والعادل يضعف استقاللية اإلعالم

أشار المشاركون إلى . باستطاعة اإلعالميين نقل مسائل عديدة،  لكن ما زالت ثمة مجاالت تسيطر عليها الرقابة

  .ت العديدة التي تُستخدم لتقويض استقاللية اإلعالمالضغوطات والتأثيرا

  

عالم ات األساسية حول استقاللية ا إل  الضم ان
، %)٦٤(يستطيعون الحصول على وثائق غير حكومية تهم الرأي العام اتفق المشاركون على أن اإلعالميين  •

 .من المشاركين أن اإلعالميين ال يستطيعون الحصول على وثائق حكومية% ٥٦فيما رأى 

% ٤٧ (فعالة دون الخوف من أي قمع اختلطت اآلراء حول ما إذا كان اإلعالميون يتمتعون بحرية تعبير •

 ).احياد% ٨سلبا، % ٤٣إيجابا، 

ممن % ٥٢من المشاركين ال يعتقدون أن اإلعالميين يتمتعون بحماية قانونية كافية ألداء مهامهم مقابل % ٥٩ •

 .ال يعتبرون أن اإلعالميين يستطيعون أن ينظموا، باستقاللية، جمعياتهم المهنية

، يمكن %)٥٧(ة ، شامل%)٥٣(ال يعتقد المشاركون أن الوثائق الحكومية التي يمكن الوصول إليها دقيقة  •

 %).٧٨ (متوفرة من دون االعتماد على محسوبية معينةو%) ٦٩(الحصول عليها في الوقت المناسب 

  

  :إطار تنظيمي صريح وعادل للنشاط اإلعالمي
 .ت عادلةاتصدر قرارال  عن مراقبة اإلعالم المسئولةمن المشاركين أن السلطة % ٦١يعتقد  •

نظمة التي تحدد شروط الحصول على ترخيص للمؤسسات اإلعالمية القوانين واألاتفقت األكثرية على أن  •

 %).٤٧ (واضحة

غير أنّه يساء %) ٥٢(اتفقت األغلبية على أن القوانين واألنظمة تعرف بشكل واضح أعمال القدح والذم  •

 .%)٥٤(استخدام قانون القدح والذم لتهديد اإلعالم 

اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية ليست مفروضة بشكل من المشاركين أشاروا إلى أن العقوبات على % ٥٣ •

 . اعتباطي
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  غياب الرقابة
 .الستقاللية اإلعالم بشكل ملحوظ) الحكومية(من المشاركين عارضوا إعاقة الرقابة الرسمية % ٥٢ •

 %٤٠سلبا، % ٤٢(اختلطت اآلراء حول ما إذا كانت الرقابة الذاتية تعيق استقاللية اإلعالم بشكل ملحوظ  •

% ٣٩إيجابا، % ٤١(وما إذا كانت النصوص الواردة في قوانن تنظيم الرقابة واضحة ) حيادا% ١٧إيجابا، 

 ).حيادا% ١٩سلبا، 

، غير أن %)٦٩,٢(والمسائل اإلجتماعية %) ٧١(رأى المشاركون أن اإلعالم قادر على نقل المسائل السياسية  •

أن اإلعالم قادر على % ٤٢يرى %). ٥٦(والمسائل الدينية ) %٦٠(اإلعالم غير قادر على نقل مسائل الفساد 

 %).٢٨(ورياضية %) ٢٨(، ثقافية %)٥٧(اقتصادية : نقل مسائل أخرى بحرية حددها المشاركون كما يلي

  

  استقاللية المؤسسات اإلعالمية عن التأثير الحكومي وغير الحكومي

، بالمجموعات السياسية %)٦٠( بالحكومات األجنبية ،%)٦٦(يعتقد المشاركون ان اإلعالم يتأثر بالحكومة  •

 %).٥٣(األمنية /، والقوى المسلحة%)٧٢(، بالمعلنين %)٥٨(الطائفية /، بالجماعات الدينية%)٧١(

، %)٧٣(، بمنظمات المجتمع المدني %)٥٥(اتفقت األغلبية على أن اإلعالم ال يتأثر بالجماعات االجتماعية  •

 %).٥٨(المرتبطة باإلعالنات وبالمؤسسات التجارية غير 

يعتقد كثيرون أن بعض أنواع الضغوطات تُستخدم للحد من استقاللية وسائل اإلعالم بما فيها الضغوطات  •

، والتهديد باألذى %)٥٣(القضائية /، والضغوطات القانونية%)٨٥(، والضغوطات السياسية %)٩٥(المالية 

 .جتماعية ال تُستخدم للحد من استقاللية وسائل اإلعالميتفقون على أن الضغوطات اال% ٥١%). ٤٦(الجسدي 

  

 

 

  استقاللية اإلعالميين الشخصية
 .يبثونه/من المشاركين يعتقدون أن اإلعالميين يتحكمون بمضمون ما ينشرونه% ٥٧ •

  %)٤٦(اعترضت  أكثرية على أن اإلعالميين يخضعون للمقاضاة الجنائية االعتباطية  •

، بالعقوبات %)٦٩(عالميين يخضعون لضغط التهديد بالفصل عن العمل اتفق المشاركون على أن اإل •

 %).٥١(، وباألذى الجسدي %)٦٣(المالية 

وأن الجماعات التابعة %) ٦٥(رأت األكثرية الساحقة أن اإلعالميين ال يحصلون على رواتب مناسبة  •

 %). ٥٤(للمجتمع المدني ال تحمي حقوق اإلعالميين 
  

  اإلصالحات
%). ٩٣(كون على اإلصالحات الضرورية لضمان استقاللية اإلعالميين الشخصية شدد المشار •

ضرورية لتعزيز استقاللية %) ٨٥(وإصالحات اإلطار التنظيمي %) ٨٦(اإلصالحات القانونية 
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%) ٧٩(اإلصالحات ضرورية لتعزيز استقاللية المؤسسات اإلعالمية عن التأثير الحكومي . اإلعالم

 اعتبر المشاركون أيضا أن اإلصالحات في ممارسة الرقابة ضرورية %).٧٨(وغير الحكومي 

 .لتعزيز استقاللية اإلعالم 

  
  نزاهة اإلعالم

 

قي

أشار المشاركون إلى أن اإلعالميين محكومون ببعض المعايير لكنهم أعربوا عن قلقهم حيال  •

هة اإلعالم تتدهور بسبب إن نزا. اإلعالميين الذين ال يلتزمون بهذه المعايير االحترافية واألخالقية

محتوى اإلعالم ال يعكس . تصرفات اإلعالميين وليس بسبب فقدان المعايير التي ترعى سلوكياتهم

 .التنوع في المجتمع  الذي يعزز نزاهته  بشكل عام

  

ات   :المعايير الواضحة لالحتراف اإلعالمي واألخال
 %).٤٩(ة وأخالقية واضحة يرى المشاركون أن اإلعالميين محكومون بمعايير احترافي •

إيجابا، % ٣٦سلبا، % ٣٩(اختلطت اآلراء حول ما إذا كان اإلعالميون يطبقون المعايير االحترافية  •

 ).حيادا% ٢٤

ممن يتفقون على أن % ٥١يرون أن اإلعالميين ال يطبقون فعليا المعايير األخالقية مقابل % ٤٨ •

 .اإلعالميين قد يقبلون الخدمات أو الرشاوى

  

 اإلعالم تنوع

في المجتمع ) إناث/ذكور(اتفق معظم المشاركين  على أن اإلعالم يعكس بدقة التنوع الجندري  •

، %)٦٦(الطائفي /، والتنوع الديني%)٤٥(، والتنوع اإلثني %)٧٢(، والتنوع السياسي %)٥٥(

 %)٥٠(والتنوع الثقافي 

  

  اإلصالحات
 .لتعزيز نزاهة اإلعالم%) ٨٦(على أشار المشاركون إلى الحاجة لمعايير احتراف أ •

 %).٨٣(المزيد من التنوع في اإلعالم يعزز من نزاهته  •

  
  كفاءة اإلعالم

أبدى المشاركون قلقهم حيال تلقّي اإلعالميين التدريب المتخصص غير أنهم رأوا أن اإلعالميين يتمتعون 

عايير الكفاءة الختيار الموظفين في كما أبدوا قلقهم حيال العناصر اإلضافية خارج م. بالمؤهالت المناسبة

  .اإلعالم من قبل الحكومة ومؤسسات اإلعالم الخاص
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   العاملينالمواصفات الضرورية لإلعالميين
رأوا أن اإلعالميين يتمتعون بالمؤهالت الضرورية التمام مهامهم بكفاءة، اعتبر % ٦٢بالرغم من أن  •

  .أن اإلعالميين  ال يتلقون التدريب المتخصص% ٤٤
  

  مساواة في الوصول إلى مهنة اإلعالم
اعتبر المشاركون أن الحكومة تستخدم بعض العناصر الختيار الموظفين في اإلعالم الرسمي  •

اتفقت أكثرية بسيطة على أن الجنس %). ٤٦(واالنتماء اإلثني %) ٨٣(كاالنتماءات السياسية 

وأعلنت أكثرية ).  سلبا٣٣جابا، إي% ٣٩(هو عنصر تستخدمه الحكومة في هذا اإلطار ) أنثى/ذكر(

 .  ساحقة أن الحكومة ال تستخدم معايير الكفاءة الختيار الموظفين في اإلعالم الرسمي

، واالنتماء %)٥٥(، ومعايير الكفاءة %)٧٩(اتفق عدد من المشاركين على أن االنتماءات السياسية  •

 .ظفين في اإلعالمتستخدمها مؤسسات اإلعالم الخاص الختيار المو%) ٤٥(اإلثني 

  

  اإلصالحات
إلى ذلك، ثمة %). ٩٣(اإلصالحات ضرورية لتعزيز جدارة اإلعالميين ومؤهالتهم المهنية  •

ضرورة إلصالح القوانين واألنظمة التي تحدد شروط اختيار العاملين في اإلعالم بغية تحقيق 

  %).٨٩(المساواة في فرص االختيار 
 
 

III-تحليل المعطيات المفقودة   

  

مما يعني أن هذا % ٣لم يتعدى معدل األجوبة المفقودة . ثمر تحليل المعطيات المفقودة عن نتائج بالغة األهميةأ

غير أن إلقاء نظرة عن كثب على أنموذج المعطيات . االستطالع، في مجمله، لم يسفر عن تعقيدات طارئة للمشاركين

  :المفقودة يشير إلى التالي

سجل أعلى مستوى " الرشاوى/ أو علمكم، إلى أي مدى يقبل اإلعالميون الخدماتفي نطاق عملكم "٥٦الجواب  .١

إما أن . عن عدم إمكانهم تقييم هذا السؤالمن المشاركين الذين أعربوا % ١٨في المعطيات المفقودة مقابل 

 .ل لم يشعروا بالثقة الكافية لتقييم هذا السؤاهمالمشاركين اعتبروا هذا الجواب حساس جدا أم أن

احتل " ختيار الموظفين في اإلعالم الرسميالاالنتماء اإلثني الحكومة  إلى أي مدى تستخدم" ٧١الجواب  .٢

من المشاركين الذين أعربوا عن عدم إمكانهم تقييم هذا % ١٤,٧المرتبة الثانية في المعطيات المفقودة مقابل 

   . السؤال
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فقد تكون النتائج تأثرت . ن إليهما أعاله يحتاج معالجة دقيقةإن التحليل الذي استند إلى هذين الجوابين المذكوري

طرح هذان الجوابان اإلشكالية الكبرى لدى العينة التي شملها االستطالع مقابل أجوبة . بمجموعة من العناصر

  .٥. أخرى شهدت نسبة أدنى من المعطيات المفقودة قد تهم المؤلفين، لجأنا إلى ذكرها في الملحق ج، ص

  

  

  

IV-القيود   

  

تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة ال تخولنا التعميم بشكٍل تام حول وضع اإلعالم؛ فقد شمل االستطالع عينة عشوائية 

إلى ذلك، حدت صعوبة الوصول إلى . من خبراء اإلعالم، غير أن حجم العينة أصغر من أن يخولنا التعميم بكل ثقة

من القدرة على التعميم بما أن الذين وافقوا على المشاركة في االستطالع ) راجعوا معدالت الرفض(هذه المجموعات 

  .والذين رفضوا ذلك يتمتعون بمزايا وآراٍء مختلفة
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