
 

  التقرير اإلقليمي
  استطالعات حول وضع اإلعالم في مصر واألردن ولبنان والمغرب

  مسودة

I-  ةلمحة عن المنهجي  

 اإلعالمطور المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة مجموعة مبادئ تهدف إلى تقييم وضع 

الموظفين من تهدف وِضعت مجموعة المبادئ هذه ضمن استطالع للرأي يس. في البلدان العربية

أجري كما . ِمصر واألردن ولبنان والمغرب:  في أربعة بلداٍن عربية هيأهل االختصاص

  . اإلعالماستطالع لتقييم وجهة نظر الرأي العام في وضع

لى معرفة تقييم إ ها من٦٥ تهدف، سؤاالً ٧٦ أبعاد ويتضمن ٣ المختصين ستطالعايتناول 

  .ات الضروريةصالحلى معرفة اإلإ منها ١١عالم وإللألوجه المحددة لالمشاركيين 

تتوجه إحداهما إلى الرأي العام واألخرى . تمت صياغة استمارتي استطالع كّل على حدى

  .للمختصين

  .المختصين ستطالعنعرض في الجدول أدناه إنتقاء العينات والمعايير السكانية الخاصة با

  مصر األردن لبنان المغرب

 المنطقة القاهرة عمان بيروت الكبرى لدار البيضاءالرباط وا

 حجم العينة ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠

 نسبة الرفض  ١٦,٦ ٢٢,٧ ٢٣,٥

 ♀-♂نسبة الذكور إلى اإلناث  ٣١- ٦٩ ٤٣- ٥٧ ٤٣- ٥٨ ٢٤- ٧٦

  

  

  

  :الرأيستطالع ا تفاصيل نعرض في الجدول أدناه

 1 



 

  مصر األردن لبنان المغرب

الرباط والدار 

 البيضاء

 المنطقة القاهرة واالسكندرية عمان  الكبرىبيروت

 حجم العينة ٨٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٨٠٠

 نسبة الرفض الفوري ٪١١  ٪٢٧,٢ ال يذكر  ٪١٨,٣

 ♀-♂نسبة الذكور إلى اإلناث  ٤٢- ٥٨ ٤٨- ٥٢ ٥٠- ٥٠ ٥٠- ٥٠

II-   ين بحسب ستطالعاالنتائجالمختص  

  .ربعة في كل من البلدان األ سلباًلمختصونا قيمهاط الجدول أدناه الضوء على عدد المواد التي يسلّ

   مصر األردن المغرب لبنان

 الضمانات ٥ ٥ ٤ ٣

 إطار العمل التنظيمي ٥ ٣ ٤ ٢

 غياب الرقابة ٣ ٣ ٣ ١

 ستقالل الذاتياال ٥ ٥ ٤ ٥

 ستقالليةاال

 النزاهة خالقيةالمعايير األ ٢ ٢ ٢ ٢

 الكفاءة األهلية ١ ٢ ١ ١

 وعالمجم ٢١ ٢٠ ١٨ ١٣

  ٢٧ هو المستقصاةمجموع المواد :ملحوظة

" لتأثيرات الحكومية وغير الحكوميةستقالل عن ا اإل":بعاد الثالثة التاليةال يتضمن الجدول أعاله األ

 في ىبعاد كل على حدش هذه اإلناقَستُ".  المهنةالوصول إلىحرية الجميع في "و" عالماإلتنوع "و

  .القسم التالي

 منها  ٪٥٠و٪ ٦٦ تقييمتم فيما  في مصر واألردن اًالمذكورة أعاله سلبالمواد  من  ٪٧٥ تقييمتم 

عالم في نتائج على رأي الخبراء في وضع اإلوتدل هذه ال.  في المغرب ولبنان على التوالياًسلب

  .كل بلد

كثر  على تفاصيل حول المواد الخمس األراجع التقارير والتذييالت الخاصة بالبلدان للحصول

  .في كل بلدسلبية 
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  :تحليل البعد

ولتقييم وضع اإلعالم بشكل أشمل تم تجميع األسئلة ضمن مجموعات لقياس عدد من المبادىء 

 األساسية في كل من البلدان المختصينول أدناه ترتيب شكاوى ويلخص الجد. الخاصة باإلعالم

  .ربعةاأل

   ردناأل مصر المغرب لبنان

 المعضمانات إستقاللية اإل ١ ٣ ٢ ٢

 لنشاط إطار العمل التنظيمي الصريح والقانوني ٥ ٢ ٣ ٣

 اإلعالم
 غياب الرقابة ٢ ١ ١ 

ستقالل عن التائيرات الحكومية وغير اإل راجع قسم التواترات

 الحكومية

 ستقالل الذاتياال ٣ ٤ ٤ ١

 ستقالليةاال

 خالقي والمهني الواضحر األاالمعي   ٥ 

 عالمتنوع وسائل اإل سم التواتراتراجع ق

 الحيادية/ النزاهة

 هلية المناسبةاأل ٤   

 حرية الجميع في ممارسة المهنة راجع قسم التواترات

 الكفاءة

ضمانات  "من غيابربعة كلها  في البلدان األالمختصون اشتكىاله، كما هو ملحوظ في الجدول أع

" ستقالل الذاتياال"و" يعالماط اإلنشلإطار عمل تنظيمي صريح وقانوني ل"و" عالمستقاللية اإلا

  .عالماإلستقالل الخاصة بوضع  من مبادىء االوهي ثالثة

) الكفاءة ("المؤهالت المناسبة"ردن عن قلقهم حيال لى ذلك، عبر المشاركون في األافة إضباإل

المهنية خالقية و األالمعايير " سلباً في المغربالمختصون قيمللمحترفين في مجال اإلعالم في حين 

  .عالماإلفي ما يتعلق بوضع ) النزاهة" (الواضحة

وينعكس ). إنما ليس في لبنان(ردن والمغرب برز في مصر واأليبدو أن الرقابة هي الشكوى األ

 في لبنان المختصينأن ويبدو . عالم الذي تتضمنه ضمانات إستقاللية اإلهذا القلق أيضاً في البعد

  .ستطالعاالشملها خرى التي في البلدان األاً كما فعل المختصون  سلبمعالستقاللية اإلا ال يقيمون
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  :تحليل التواتر

 أتىإذ . عالم سلباًً وضع اإليقيمونن المشاركين في البلدان األربعة  إلى أتشير نتائج تحليل التواتر

 ٢٤نان ردن ولب المشاركون في األقيمياً فيما  في مصر والمغرب سلب٣٦ مادة من أصل ٢٠تقييم 

  .اًمادة سلب

  : الضمانات

ليها  أن الوثائق الحكومية التي يمكن الحصول عكافةربعة بر معظم المشاركين في البلدان األعتا

تجاه (وليست متوافرة من دون محسوبية بسرعة نه ال يتم تلقيها غير دقيقة وغير شاملة كما أ

  .صروغلب هذا التقييم السلبي في م).  ليس إالعالميينبعض اإل

  :الرقابة

 على اإلعالم ليس قادراًأن  )٪٥٣,٧( وفي مصر)  ٪٦٢,٤(ردن  في األالمختصيناعتبر معظم 

 ولبنان) ٪٤٩,٣( المغرب منن ذلك لم يكن رأي المشاركين ، إال أنقل المسائل السياسية بحرية

)٧١,١٪ .(  

لى حرية إ ب بالتطرقمر األ عندما يتعلّقمصر ولبنان ليس مستقالًاإلعالم في األردن وويبدو أن 

  . في المغربيعتبر إشكاليةً  ذلك ال غير أنالكلمة الحسم للرقابة  فتكون ،قضية الفساد

نه إالّ أمسائل دينية  لى إ بحرية على التطرقعالم في البلدان األربعة كلها غير قادرن اإلويبدو أ

  .ال يواجه صعوبات مماثلة عند التطرق إلى مسائل إجتماعية

  :عالم في التعبير اإلستقالليةا

من كبير   الى حديتم الضغط عليه/يتأثرعالم  في البلدان األربعة كلها أن اإلالمختصونيعتبر 

لى إ والمعلنين باإلضافة ١ةوالمجموعات السياسي) رئيس الدولة والوزراء والمسؤولين(الحكومة 

وناويعتبر . ةمنية أو الشرطقوى األمسلحة أو اللات االقون  في البلدان األربعة كلها ألمختص

                                                 
حيث انقسمت بين (إال اّن هذه الّنسبة آانت أقل في األردن %) ٧١،٣(ولبنان %) ٥٨،٥(بة آبيرة خصوصًا في المغرب ُسجَلت نس ١

  ).معارض % ٣٤مؤيد و%  ٣٨،٢( وفي مصر ) معارض % ٣٢،٣مؤيد و% ٣٥،٣
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وال تعتبر . معالاإل يةستقالل إس إلضعافمارالقضائية تُ/الضغوط التموييلية والسياسية والقانونية

  .ربعة اإلعالم في أي من البلدان األن لها تأثيراً هاماً علىالمنظمات المدنية أ

 ويعتبر .الضوء على خصائص كل بلدا يسلّط م ،البلدان بين استمرار التباين هو االهتماموما يثير 

عالم يخضع لضغوط أن اإل) إنّما ليس في ِمصر أو المغرب (مثالً  في األردن ولبنانالمختصون

كذلك رأى الخبراء في كل من مصر ولبنان أن ). السفارات وغيرها(جنبية من الحكومات األ

  .عالماإلالتهديد باألذى الجسدي يعتبر وسيلة للضغط على 

  :النتائج المحددة الخاصة بالبلدان االخرى

 .عالماإلالمذهبية الضغوط على / الدينيةجهاتفي لبنان، تمارس ال •

 على بتأثيٍر كبيٍر)  وغيرهاوالعرقيةة القبلي (فئات المجتمع تتمتّع بعضردن، في األ •

 .عالماإل

  .عالم اإلستقالليةعالن تأثير على إالمرتبطة باإلغير ألعمال  البعضفي المغرب،  •

  

  

  

  التنوع

ي الجنسم يعكس بشكل دقيق التنوع عال في البلدان األربعة كلها أن محتوى اإلالمختصونيرى 

والثقافي رب ال يعكس ردن ومصر والمغاإلعالم في األ محتوى إال أن . في المجتمعوالسياسي

  .المذهبي/تني والدينيبشكل دقيق التنوع اإل

   إلى المهنةالوصولحرية 

التّوجهات السياسية وليس معايير األهلية /في البلدان األربعة كلّها، وجهات النّظرتستخدم الحكومة 

  .الرسمي/إلختيار الموظّفين في مجال اإلعالم العام
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اإلعالم نتقاء الموظفين في علّق االمر بإردن ولبنان عندما يتعامالً مهماً في األ تنيةاإلوتعتبر 

  . تنطبق هذه الحالة على مصر والمغرب الو. رسميال/العام

توجهات سياسية إلنتقاء الموظفين في مجال /وجهات نظرعالمية الخاصة وتستخدم المنظمات اإل

وال يلعب . هلية مصر والمغرب ولبنان أيضا إلى معايير األ وتلجأ.اإلعالم في البلدان األربعة كلها

  .نتقاءراً هاماً في عملية اإلوالمغرب دوردن ومصر  في األاإلتنيةالجنس أو 

  تنيةاإليير المعا

 والرشاوى خدمات قد يقبلون العالميينردن والمغرب ولبنان أن اإل في األالمختصينيرى أكثرية 

  . إال أن ذلك ال ينطبق على مصر

  :صالحاإل

ركون في  التي حددها المشالألولوياتكثر أهمية وفقاً إلصالحات األ لاًيتضمن الجدول أدناه ترتيب

  :ستطالعاال

 صالحاتاإل:المادة ردناأل مصر المغرب لبنان

 عالم  القانونية تعزيز إستقاللية اإلصالحاتاإلالحاجة الى تستدعي .١٠ ١ ١ ١ ٣

 عالمفي إطار العمل التنظيمي لتعزيز إستقاللية اإل.١٦ ٤ ٣ ٣ ٤

 ة الشخصيية اإلعالميينستقاللا ضمان .٥١ ٢ ٥ ٢ ٢

  ومؤهالتهمعالميينتقوية كفاءة اإل.٦٧ ٣ ٢ ٢ ١
 عالمية عن التأثيرات الحكوميةسسات اإل المؤيةستقاللزيادة إ.٤٢  ٤ ٤ 

ات الحالية التي تحدد صالح القوانين والتنظيمتستدعي الحاجة إلى إ.٧٦   ٥ ٢

لى ين، إيجاد فرص متساوية للوصول إعالميقواعد إنتقاء الموظفين اإل

 المهنة
 عالمة اإلستقالليا في ممارسة الرقابة لتقوية صالحاتإ.٢٥ ٥   

 عالم تعزيز نزاهة اإلمعايير مهنية عالية لى إالحاجة تستدعي .٥٧    ٥

 عالم نزاهتهاإلقد تعزز زيادة التنوع في .٦٤    ٥

اإلصالحات " في األردن ومصر والمغرب المختصون وضعجدول أعاله، كما هو ملحوظ في ال

وتدخل العديد من . ات الضروريةصالحعلى رأس اإل" لتعزيز إستقاللية اإلعالمالقانونية 
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صالح في النظام اإلكذلك تتضمن الحاجة إلى . ستقالليةعد اإلصالحات المطلوبة ضمن باإل

راجع الجدول أعاله .  الشخصيةعالميينلية اإلستقالت إالقانوني وإطار العمل التنظيمي وضمانا

  . المتعلّقة باإلصالحخرىاألمواد الترتيب على يل ولإلطالع على التفاص

III-  الرأي العام  

   والخلفيةاألوليةالنتائج -أ

تسلّط تفاصيل من بعض األسئلة عالم اإل حول وضع ستطالع الرأي النتائج المهمة القبل عرض

  :وأهمها التالي. الضوء على العينة التي شملها استطالع الرأي في كّل بلد

 ٪ من العينة التي ١٦,٥ عالية من األمية في كل من القاهرة واإلسكندرية، فـسجلت نسبة •

 . ٪ منها لم يتمم سوى الدراسة التكميلية٣٥شملها االستطالع أمية و

رية عندما سئلوا عن نوع وسائل االعالم المستخدمة للحصول على المعلومات الضرو •

عالمية العامة سع لطرق التعبير اإلستعمال وااكشف المشاركون في البلدان األربعة عن 

 المعتمدعتبار التلفزيون المصدر األساسي امع )  والتلفزيون والراديوصحفال( المتوافرة

 ناحية أخرى، يلجأ الناس في ومن. ردن ولبنان والمغربلومات في األللحصول على المع

ستخدم شبكة اإلنترنت بشكل كبير في األردن كذلك تُ.  والمجالتصحفلى المصر إ

على شبكات باستثناء مصر،  ،وال تعتمد أي من البلدان. ستثناء المغربومصر ولبنان بإ

لم يتم ذكر أي وسائل كما . المجموعات الدينية واالجتماعية الرسمية كالمعلومات غير

 .أخرى

إلى أي درجة تستخدم كل من الوسائل 

  معلومات؟التالية للحصول على ال

  المغرب  لبنان  األردن  مصر  

 59.7 72.1 69.4 73  إلى حد كبير

 9. 11.3 10.1 11.8  محايد
  الجرائد والمجالت

 39.4 16.7 20.5 15.2  إلى حد صغير

 86.2 87.3 80.4 64.6  إلى حد كبير

 8. 4.3 8.3 18.6  محايد
  التلفزيون

 13 8.4 11.3 16.8  إلى حد صغير
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 52.2 40.7 48.1 45.5   حد كبيرإلى

 1.3 28.4 13.9 20.1  محايد
  الراديو

 46.6 30.9 38 34.4  إلى حد صغير

 41.5 44.8 57.2 51.8  إلى حد كبير

 1 18.5 11.8 19.3  محايد
  اإلنترنت

 57.5 36.7 31 28.9  إلى حد صغير

 34.2 23.3 24.7 40.9  إلى حد كبير

 9 14.2 24.1 23.5  محايد
  المجموعات الدينية واالجتماعية

 56.8 62.5 51.2 35.5  إلى حد صغير

  لم تذكر أي وسيلة أخرى  وسائل أخرى

  :عالماإلوضع -ب

فقد .  قُيم بشكل سلبي وضع اإلعالم في البلدان األربعة كلهاأنيشير تقييم أجوبة المواد الفردية إلى 

 فيما رأى األردنيون والمصريون ٩من أصل  مواد ٥ اًسلب  المشاركونونوالمغربي اللبنانيون قيم

  . منها سلبية٧المشاركون 

 درجة/ي مدىإلى أ  مصر ردناأل لبنان المغرب

٣١،٦ ٢٢،٣ ٧٧،٧ ٥٠،٤ + 

 محايد ١٩،٦ ١٨،٥ ٥،٦ ٤،٣

٤٨،٨ ٥٩،٢ ١٦،٧ ٤٥،٢ - 

يتمتع اإلعالميون بحرية تعبير فعالة من دون الخوف 

 من أي قمع

٦٠،٦ ٦٣،١ ٤٧،٨ ٥٩،٩ + 

 محايد ١٧،٧ ١٦،١ ١١،٥ ٨،٤

٢١،٧ ٢٠،٨ ٤٠ ٣١،٧ - 

يتم الضغط عليه من قبل الجهات /يتأثر اإلعالم

 الحكومية

٢٨،٨ ٤٠،٨ ٥٣،١ ٥٠،٩ + 

 محايد ٣٠،٢ ٢٤،٦ ٢٦ ١٠،٥

٤٠،٩ ٣٤،٦ ٢٠،٩ ٣٨،٦ - 

 غير يتم الضغط عليه من قبل الجهات/يتأثر االعالم 

الشركات الخاصة أو المجموعات السياسية (الحكومية 

 )خرى في المجتمعأو أي جهات أ

٤٧،٩ ٣١ ٣٨،٦ ٣٦،٩ + 

 محايد ٢٤،١ ٤٢ ٣٢،٦ ١٧،٢

٢٨ ٢٧ ٢٨،٨ ٤٥،٩ - 

 الرشاوى/عالميون الخدمات يقبل اإل

 عالم التنوع في المجتمعيعكس محتوى اإل + ٢٦،٢ ٣٨،٧ ٨٢،٣ ٥٦
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 محايد ٢٩،٨ ٢٧،٤ ٨،٥ ٤،١

٤٤ ٣٣،٩ ٩،٣ ٣٩،٨ - 

٢٣،٨ ٢٧ ٢٥،٨ ٤٢،٣ + 

 محايد ٢٨،٢ ٢٢،٢ ٢٩،٢ ٥

٤٨ ٥٠،٨ ٤٥ ٥٢،٧ - 

عالم على وجه العموم يزودك بأخبار تعتقد أن اإل

 حيادية ومتزنة

٣٠،١ ٢٦،٩ ٦٠،٧ ٤٤،٥ + 

 محايد ٢٣،٥ ٢١،٧ ١١،٧ ٣،٨

٤٦،٤ ٥١،٤ ٢٧،٦ ٥١،٧ - 

 من عالم يزودك بكل ما تحتاجه شخصياًتعتقد أن اإل

معلومات ووجهات نظر سياسية وإقتصادية وآراء 

 جتماعية متنوعةإ

١٨ ٢٤،١ ٣٤،٦ ٢٦،٢ + 

 محايد ٢٣،٥ ٢٤،٦ ١٤،٧ ١٠،٣

٥٨،٥ ٥١،٣ ٥٠،٨ ٦٣،٥ - 

عالم يوظف العاملين فيه من دون تمييز  اإلتعتقد أن

 .....)عرقي وجنسي وسياسي (

٥٧،١ ٦٨ ٨١،٥ ٧٧ + 

 محايد ٢٤،٣ ١٦،٤ ٨،٤ ٢

١٨،٦ ١٥،٦ ١٠،١ ٢٠،٩ - 

عالم التي تهمك كافة يمكنك الحصول على أنواع اإل

 ..)نترنتتلفزيون والراديو والمطبوعات واإلل المث(

ضغطاً كبيراً على / في البلدان األربعة كلها أن المصادر الحكومية تمارس تأثيراًالرأي العاميعتبر 

ة أو متّزنة وتعانياإلعالم ألن هذا األخير ال يعبإجراءات التوظيف في ر عن وجهات نظر حيادي 

  ).السياسي والعرقي والجنسي(مجال اإلعالم من التمييز 

  من جهة أخرى،

 . في مصر واألردن أن اإلعالميين ال يتمتعون بحرية التعبيرالرأي العاميعتبر  •

عكس تنوع المجتمع وأن المصادر غير اإلعالم ال يأن على  في مصر العامرأي اليدل  •

 . مهماً على اإلعالمالحكومية تمارس تأثيراً

  يتأثرون بالرشاوىعالميين أن اإل إلى في مصر واألردن ولبنانالعامرأي الويشير  •

ع في تغطية اآلراء  التنو يرى الرأي العام أن اإلعالم يعكس في لبنان وحده،،وأخيراً •

 .جتماعيةالسياسية واإلقتصادية واإل
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تفرض  ى اإلعالميين في األردن والمغرب القيود عليرى الرأي العام أنضافة إلى ذلك، باإل

وال يستطيع اإلعالم في األردن ومصر التطرق بحرية إلى مسائل سياسية . بطريقة اعتباطية

  )راجع الجدول أدناه لإلطالع على التفاصيل(ودينية وإجتماعية 

  المغرب  لبنان  مصر  األردن  

سحب البطاقة : مثالً(عالمية العقوبات على اإلعالميين والمؤسسات اإل

  عتباطيمفروضة بشكل إ...) الصحفية واإلقفال والحجز

×      ×  

ينية سياسية ود(عالم قادر على نقل جميع المسائل بحرية اإل

  .....)جتماعيةوإ

×  ×      

      ×    تمام مهامهم بكفاءةلمؤهالت الضرورية إلعالميون بشكل عام بايتمتع اإل

  صالحأسئلة حول اإل.أ

النتائج . يرتّبوا أولويات اإلصالح في اإلعالم/أن يصنّفواالمناطق كلها /لبلدانئل المشاركون في اس

  :معروضة في الجدول أدناه

  المغرب  لبنان  مصر  األردن  

  ١  ٢  ٣  ٣  تستدعي الحاجة إلى اإلصالح تعزيز إستقاللية اإلعالم

  ٢  ٣  ١  ١  تستدعي الحاجة إلى اإلصالح تعزيز نزاهة اإلعالم

  ٣  ١  ٢  ٢   اإلصالح تعزيز فعالية اإلعالمتستدعي الحاجة إلى
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النزاهة ثم (مشابهة ب المشاركون في كل من مصر واألردن أولويات اإلصالح بطريقة يرتّ

وبالنسبة ) ة فالنزاهةستقالليالفعالية ثم اال( بالنسبة للبنان ويتغير هذا الترتيب). ستقالليةالفعالية فاال

  ).عاليةستقاللية ثم النزاهة فالفاال(للمغرب 

   موجزةستنتاجاتا-ج

الع الرأي أن وضع ستطا في البلدان األربعة التي شملها كل من المختصين والرأي العام اعتبر

اإلعالم سلبي.  

لى أن وضع اإلعالم في األردن ومصر هو األسوء ن تقييم الخبراء وتقييم الجمهور إويشير كل م

  . جديراً بالذكروالمختصين الرأي العام تقييم ويعتبر هذا التوافق بين. يليهما المغرب فلبنان

  :ستقالليةي عبر عنها الخبراء إلى مبدأ اال الشكاوى األكثر أهمية التتنتمي

o  ستقاللية اإلعالما، تتعلق بضمانات األردنفي 

o غياب الرقابة: في مصر والمغرب 

o ستقالل الذاتياال: في لبنان 

  .تطلب بالتالي تدخالت محددة منهاتختلف مواصفات الشكاوى بحسب البلدان وقد ت

  :أسئلة حول اإلصالح

  . بشكل بسيطوالرأي العام المختصينإختلفت آراء 

ت برعتُاف: لحاحاًاإلصالحات التالية بأنها األكثر إ في األردن ومصر والمغرب المختصونصنف 

 أمّا في لبنان .همية أكثر أنواع اإلصالح أ"عالم اإلستقالليةلتعزيزإ ]... [صالحات القانونيةاإل"

  ." ومؤهالتهمعالميين لتقوية كفاءة اإل]... [صالحات اإل "كانتف

دن ومصر بالنزاهة رتبط اإلصالح األكثر إلحاحاً في األرا بشكل بسيط والرأي العامإختلف تقييم 

  .رتبط اإلصالح األكثر أهمية في لبنان بالفعاليةاستقاللية فيما وفي المغرب باال
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ستنتاجات المدونة أعاله تخضع لمجموعة قيود تهدد هم اإلشارة إلى أن االمن الموأخيراً، 

  .نذكر أدناه بعض هذه القيود. صالحيتها

  القيود-د

  :معدل المعارضة وتعميم النتائج

 السكان  في العينات المختارة قد يضعف قدرة التعميم علىالرفضلى أن معدل من المهم اإلشارة إ

  .والرأي العام المختصينستطالعات آراء الى فذلك ينطبق ع. جميعهم

وقد كان المركز العربي لتطوير حكم القانون والنّزاهة والشركة التي أنجزت استطالع الرأي 

واعيين تماما لمعدالت الرفض المحتملة بين هذه الشّريحة، وقد اتّخذا ) انفورمايشن انترناشونال(

نت إحدى هذه الخطوات مقاربة حذرة ومستدامة لكّل  تضم.خطوات عدة لرفع تعاون المشتركين

من ناحيٍة أخرى، . شخٍص مشارك، بدأت بطلب المواعيد وألحقت بمجموعة زيارات وتحقيقات

ستطالع شعاري، برنامج األمم المتّحدة للتّنمية والمركز العربي لتطوير حكم ستمارة االاحملت 

ستطالع والمركز العربي علومات شفّافة حول أهداف االالقانون والنّزاهة، باإلضافة إلى تضمنها م

زد أنّه كان يستحصل على إذٍن من السلطات عندما كانت تدعو . لتطوير حكم القانون والنّزاهة

 تستدعي الرفضكما أن معدالت . الحاجة إلى ذلك، ما خفّف الضغط المحتمل عن المشتركين

  .الحذر في ما يتعلّق بتعميم النّتائج

  :المدن والبلدان

ر تعميم يقتصلذلك، يجب أن . مدٍن محددة في كّل بلدب المختصين والرأي العامستطالع اإنحصر 

سكندرية في مصر وعمان في االردن وبيروت في لبنان القاهرة واإل: على المدن التّاليةالنّتائج 

  .والدار البيضاء والرباط في المغرب

ال  :ستطالعا استمارةقيود 

وتعد الئحة المبادئ التّي : القيود المرتبطة بمنهجية اإلستطالع على صالحية هذا األخيرأثّرت 

 دون هذه الصعوبة حالتلقد . ستطالٍع واحداتقيس وضع اإلعالم طويلة بحيث ال يمكن حصرها ب

بمادة بناء درجات لقياس كّل مبدأ وما يحتويه، ما قد يقود إلى بعض المبادئ الثّانوية التّي تقاس 
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المواد التي : مثالً(نّبها واحدة وحسب، أو قد تقودنا إلى بعض األسئلة الحرجة التّي ال مجال لتج

  ").الواضحة والموضوعية"هداف تعزى إلى األ

ستمارة ا وصياغة. الرأي العامقد يخلق تعقيد مبادئ وضع اإلعالم صعوبةً للمشاركين من 

 سيحول دون القيام بمقارنٍة مباشرة بين نتائج ي العامالرأ تستهدف استطالع أقصر وأقّل تخصصا

  .المختصين والرأي العام

وقد يقود  .لم يريدوا اإلجابة أو لم يعرفوها، إذ أن المشاركين لبعض البيانات بعض المواد افتقدت

  .هتمام في بحوٍث مستقبليةت النّاقصة إلى أسئلٍة مثيرٍة لالتحليل المعلوما

  :أسلوب االجوبة

على الرغم من أن ذلك ال يبدو ممكنًا، . ختالف أسلوب األجوبة على النّتائجا الممكن أن يؤثّر من

إالّ أن بعض المشاركين من البلدان المختلفة الذّين شملهم اإلستطالع، عبروا عن أنفسهم بدرجات 

  .متفاوتة من التّطرف

ستطالعات الرأي ومستوى الحرية ا بباإلضافة إلى ذلك من الممكن أن تكون الخبرة في ما يتعلّق

عتياد افمن الممكن مثالً أن يؤدي . العام في البلدان التّي شملها اإلستطالع قد أثّرت على النّتائج

ستطالعات الرأي والحرية األكبر التي يتمتعون بها الى تضخيم درجة االمشاركين اللبنانيين على 

 .التقييم اإليجابية في لبنان
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