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 ملخص:

رفة لمع ،بها معظم الح�ام قد�ماً  أعتنى الموضوعات التيأهم ق�اس الرأ� العام من        

رأ� �ح ال، وتطور األمر إلى أن أصهم تجاه قرارات الح�ومة وافعالهاأحوال الرع�ة وردود أفعال

مر ت المراكز والمعاهد المتخصصة لق�اسه، إال أن األفأنشئ حساب،�ل العام قوة �حسب لها 

هنا  ومن  عدة. س�ابأ راجع إلىوهذا  ،نصی�ه من االهتمامفي الدول النام�ة الزال لم �أخذ 

� لرادراسة إش�ال�ة مفادها، ماهي أهم الصعو�ات التي جعلت من ق�اس ال أنطل� هذا ال�حث

  �الصعو�ة؟ العام في الدول النام�ة متسماً 

ناول ت :مقدمة ومطلبینأعتمد ال�احث على المنهج الوصفي والتحلیلي، وتم توز�عه إلى       

مطلب الثاني للصعو�ات المنهج�ة، ثم خاتمة المطلب األول الصعو�ات النظر�ة، وخصص ال

  نتائج انبثقت عنها �عض التوص�ات.خلص فیها ال�احث إلى 

  الق�اس.     -لق�اسا –الرأ� العام  المفتاح�ة:الكلمات       

Abstract  

Difficulties in measuring public opinion in developing countries 

Fathi Mohamed Emmaima 

Measuring public opinion is one of the most important issues that 

most rulers took care of in the past, in order to know the conditions of 

the parish and their reactions to the government's decisions and 

actions, and the matter developed until public opinion became a force 

to be reckoned with, so specialized centers and institutes were 

established to measure it, but the matter in developing countries did 

not take its share of interest, and this is due to several reasons. Hence, 
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this research was launched to study the problematic contained in the 

following question: What are the difficulties that made measuring 

public opinion in developing countries difficult? The researcher relied 

on the descriptive and analytical approaches, and the research was 

divided into an introduction and two requirements: the first 

requirement dealt with theoretical difficulties, and the second 

requirement devoted methodological difficulties, and then a 

conclusion in which the researcher concluded with results from which 

some recommendations were emerged.  

Key words: public opinion - measurement – difficulties. 

  مقدمة

لجـــــأ الح�ــــــام منــــــذ القــــــدم إلــــــى عـــــدد مــــــن الطــــــرق لمعرفــــــة را� العامــــــة  

واتجاهــاتهم، لكــي یتخــذوا القــرار المناســب ح�الهــا مــن هــذه الطــرق خــروج الح�ــام 

رسال �عض الموثوقین لدیهم ، وإ ل�ستمع و�ر� لما یدور بین الناس ؛�ش�ل تن�ر� 

حتـى انشـئت لـه المراكـز ال�حث�ـة  ،ا فشـئ�الجلب االخ�ار، تم تطـورت االمـور شـئ�

را� العـام بـدأت فـي �حـوث الـمعهد جالوب وغیره، ف :مثل ،والمعاهد المتخصصة

 التطــور مــع بدا�ـــة القــرن العشــر�ن، واعتمـــدت علــى حر�ــة وتعـــدد الصــحافة ومـــع 

أصـ�ح الـرأ�  ؛فـي عالمنـا الیـوم ل االتصال واتساع نطـاق اسـتخدامهاتطور وسائ

، إذ وقـوة �حسـب حسـابها ،لضـغ� االجتمـاعيي اتخاذ القرار وأداة لالعام شر��ًا ف

وتعبیـر  ،یر� �ثیر من ال�احثین أن ق�اسه هو �مثا�ة استفتاء على أداء الح�ومـة

 ،یهـــاأر صـــادق عـــن اإلرادة الشـــعب�ة، ألنـــه یتـــ�ح لألغلب�ـــة الصـــامتة التعبیـــر عـــن 

قــد  التــي الس�اســ�ة وتطــرح عــن طر�قــه أولو�اتهــا فهــو �قــوم بتوصــیل اآلراء للســلطة

  .)1(مل التنظ�مات الس�اس�ة على حجبهاتع
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فمعظــم هــذه  ،غیــر أن الوضــع مختلــف تمامــا فــي معظــم الــدول النام�ــة

، ما أد� إلى ضعف ظر إل�ه نظرة القاصر والغیر ناضجاالنظمة لم تهتم �ه وتن

ــــة وانعـــــدام الحر�ـــــات الس�اســـــ�ةالممارســـــة الد�م ــــى وســـــائل ، وســـــ�طرتها عقراط�ـ لـ

داة رئ�ســــ�ة تســــتخدمها الســــلطات لمخاط�ــــة ل واإلعــــالم التــــي أصــــ�حت أاالتصــــا

 ومحاولة التأثیر فیها س�اسـ�ا وثقاف�ـا مـن اجـل ترسـیخ األنظمـة الحاكمـة ،شعو�ها

ن تضـــلیل ولوفر�ي فـــي �تا�ـــه اصـــول القمـــع (( إوتحقیـــ� غا�اتهـــا، وقـــد اشـــار �ـــا

النخ�ــة الس�اســ�ة مــن داة للقهــر �اعت�ــاره األداة التــي تســعى عقــول ال�شــر أصــ�ح أ

  2خاللها إلى تطو�ع الجماهیر ألهدافها الخاصة.))

 لقد ساهمت أمور �ثیرة في إضعاف الرأ� العام �الدول النام�ة، األمر

إن لم تكن مستحیلة في �عٍض منها،  ،الذ� جعل ق�اسه �عد من األمور الصع�ة

ل: ماهي اهم ثارة تساؤ عو�ات، لهذا انطل� هذا ال�حث من إنتیجة لعدد من الص

  ؟الصعو�ات التي جعلت من ق�اس الرا� العام في الدول النام�ة یتسم �الصعو�ة

  :ال�حثأهم�ة 

لما �ش�ل ق�اسه من أهم�ة  الموضوع؛تكمن أهم�ة ال�حث من أهم�ة 

ما ینع�س �صورة إیجاب�ة على استقرار  ،�الغة في ترشید القرارات الس�اس�ة

  الدول.

  اهداف ال�حث:

لوصول إلـى ق�ـاس دقیـ� هم الصعو�ات التي تحول دون االوقوف على أ  - 

 .� العامللرأ

ــه �صـــــورة وضـــــع مقترحـــــات لتجـــــاوز العق�ـــــات   -  التـــــي تحـــــول دون ق�اســـ

  .صح�حة
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  منهج ال�حث:

ــــ      ــــذ� تتطل� ــــي، وال ــــى المــــنهج الوصــــفي والتحلیل ه طب�عــــة �عتمــــد ال�حــــث عل

   هم الصعو�ات.  ال�حث، �غ�ة وصف وتحلیل أ 

نشیر إلى أن أغلب الكتـاب الـذین  ،تب�ان هذه الصعو�اتوقبل البدء في 

صــعو�ات نظر�ــة تتعلــ�  :قســموا هــذه الصــعو�ات إلــى ؛ســ�قونا فــي هــذا المجــال

�مفهــوم الــرأ� العــام ومــد� أهمیتــه فــي تلــك المجتمعــات، وأخــر� منهج�ــة تعیـــ� 

ق�اســـه، ومـــا نـــود اإلشـــارة إل�ـــه هنـــا التـــرا�� بـــین الصـــعو�ات النظر�ـــة والمنهج�ـــة، 

ث أن الكثیـــر مـــن الصـــعو�ات النظر�ـــة تنـــتج عنهـــا صـــعو�ات منهج�ـــة، وهـــذا حیـــ

�شیر إلى عدم إم�ان�ة تطو�ر ق�اسـات الـرأ� العـام مـا لـم یـتم تجـاوز الصـعو�ات 

و�ل مـا مـن شـأنه التقلیـل مـن أهم�ـة الـرأ� العـام فـي هـذه الـدول، سـواء  ،النظر�ة

فـالرأ� ال �م�ـن أن  لتقالیـد�العـادات واما یتعل� �األنظمة الس�اس�ة، أو ما یتعل� 

تتضـــح أهمیتـــه وقوتـــه إال فـــي المجتمعـــات الد�مقراط�ـــة والتـــي تتكـــون مـــن أفـــراد 

  واعیین ومهتمین �القضا�ا المجتمع�ة.

وفـــي هـــذا ال�حـــث سنوضـــح الصـــعو�ات التـــي تضـــعف الـــرأ� العـــام فـــي 

  الدول النام�ة واالرت�ا� بین ما هو نظر� ومنهجي.

   

  النظر�ة.الم�حث االول: الصعو�ات 

هناك جملة من الصعو�ات النظر�ة التي تجعل من عمل�ة ق�اس الرا� العـام     

  من االمور الصع�ة �م�ن ان نلخصها ف�ما یلي:

 :نقص المعلومات وغموضها التي یتكون �مقتضاها رأ� عام - 1

وأتاحـــه الفرصـــة  ،تاحـــة المناقشـــة الحـــرة للقضـــا�ا التـــي تهـــم الجمهـــورإن إ       

ومـــات أو وعـــدم التعـــرض لتـــدف� المعل ،لعـــرض وجهـــات النظـــر المختلفـــة ازاءهـــا

و�مــد�  م الس�اســيطب�عــة النظــاأمــر یتصــل م�اشــرة � محاولــة حجبهــا أو تز��فهــا؛
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ســ�طرة شــ�ه �املــة علــى وســائل  رة الســلطة، ولعــل ســ�طتــوفر المنــاخ الــد�مقراطي

ومــات واآلراء التــي ال تتفــ� مــع الخــ� اإلعــالم و�التــالي الرقا�ــة علــى تــدف� المعل

�عطــي مؤشــرا صــادقا علــى محدود�ــة وجــود فــرص المناقشــة الحــرة  ؛الس�اســي لهــا

ـــــة ــــة والحیو� ــــا فـــــي ،للقضـــــا�ا الهامـ ـــــرأ� العـــــام ح�الهـ          التـــــي �م�ـــــن أن یتكـــــون ال

3 (هذه الدول.
( 

  على وسائل اإلعالم واالتصال واحتكارها من قبل السلطة:الس�طرة  - 2

 ؛إذ أص�حت وسائل اإلعالم بجم�ع أنواعها وأش�الها في أغلب دول العـالم      

ـــها الس�اســــ�ة واالقتصـــــاد�ة وتعمـــــل  أداة بیــــد الســـــلطة تســــتخدمها لتحقیـــــ� أغراضــ

ـــد صـــــ�اغتها وترســـــم  ؛الح�ومـــــات علـــــى اعتقـــــال الـــــنظم اإلعالم�ـــــة الســـــائدة لتعیــ

ات تها علـى الس�اسـاستراتیج�اتها وفقـًا ألهـدافها وتوجیهاتهـا، و�التـالي تح�ـم ق�ضـ

رف اإلعالم�ة في هذه المجتمعات والدول وتلك هي اللع�ة المعتادة دائمـًا والمتعـا

علیها من قبل صناع القرار في إطار النظم الحاكمة التي تختلف من م�ان إلـى 

 .    )4(آخر

 ؛زمات التي تتعرض لهاالس�اس�ة في هذه الدول وحق�قة األأن حق�قة النظم      

إلى صـناعته  م الذ� تسعى االنظمة الس�اس�ة�قود إلى ش�ه تسل�م �أن الرأ� العا

وتشـ�یله هـو رأ� عـام مســاند أو مؤ�ـد أو مـدافع �طر�قــة أو �ـأخر� عـن الشــرع�ة 

فــــي هــــذه الــــدائرة فــــي ثــــالث  وتتمثــــل عالقــــة اإلعــــالم �ــــالرأ� العــــام الس�اســــ�ة،

  :مستو�ات

عمل�ة تنفیذ ومتا�عة برامج وس�اسات  المستو� األول: تساعد وسائل اإلعالم في

 یجابي.ید الرأ� العام ورضاه �المعني اإلوهي تسعى للحصول على تأی ،التنم�ة
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ـــــاني ــداف : تســـــاعدالمســـــتو� الث ـــــى تحقیـــــ� األهـــ الس�اســـــ�ة  وســـــائل اإلعـــــالم عل

 .لتي تحددها السلطةوالتنظ�م�ة ا

�لورة فلسفة المجتمع المستو� الثالث: تقوم وسائل اإلعالم بترسیخ قواعد النظام و 

 5وتدع�مها.

 : التخلف التكنولوجي - 3

ــــة      ــــدول النام� ــــدول المتقدمــــة ومعظــــم ال ــــوجي بــــین ال ــــف التكنول  ؛فجــــوة التخل

نتاج المواد الخام ، فأقتصر دور الدول النام�ة على إأص�حت تتسع �مرور الزمن

وتصــــدیرها إلــــى الــــدول  –والتــــي �ســــتمر ســــعرها �االنخفــــاض �شــــ�ل ملحــــو�  -

المتقدمــة مقابــل ســلع اســتهالك�ة تصــدر لهــا مــن الــدول المتقدمــة، فســ�طرة الــدول 

المتقدمـــة علـــى ســـوق التكنولوج�ـــا وٕانتاجهـــا وتطو�رهـــا، أوجـــد ت�ع�ـــة م�اشـــرة لتلـــك 

ــــدول، ــــي عصــــر العولمــــة یجــــر� إنتــــاج معظــــم المعلومــــات ونشــــرها �اللغــــة  ال فف

ین مــــن اإللمــــام �اللغــــة إلــــى مســــتو� معــــ اإلنجلیز�ــــة ومعرفتهــــا تتطلــــب الوصــــول

  .اإلنجلیز�ة

نــه �لمــا قــل التنــوع اللغــو� : هــو أعل�ــه فواالحتمــال االكبــر الــد� ال خــال      

لعــالم هـي ثقافـة اللغــة حاد�ـة علـى ا؛ سـوف تهـ�من ثقافــة أوالثقـافي عبـر االنترنــت

ات ال ، ف�ثیــر مــن اللغــمر���ــةللح�ــاة هــو نمــ� الح�ــاة األ ، ونمــ� واحــداالنجلیز�ــة

ـــى أهم�ـــة هـــذه عـــن التكیـــف مـــع تكنولوج�ـــا االتصـــال تـــزال عـــاجزة ، وللتـــدلیل عل

ـــا أن نعـــرف أن نســـ�ة مـــن �ســـتخدمون االنترنـــت اعتمـــادا ـــى اللغـــة  القضـــ�ة لن عل

، ونســ�ة مســـتخدمي االنترنـــت بلغــات غیـــر االنجلیز�ـــة %47.5االنجلیز�ــة  هـــي 

، واللغــات %�28.9ــة % موزعــة بــین اللغــات االور��ــة غیــر االنجلیز 52.5هــي 

  6%.0.6% ، واللغة العر��ة 23.5االسیو�ة غیر االنجلیز�ة 

ــد شـــــهدت العقـــــود االخیـــــرة أهم�ـــــة متزایـــــدة لشـــــ��ة المعلومـــــات الدول�ـــــة        ،لقـــ

؛ �اعت�ارهـــا وســـیلة اتصـــال امتـــازت عـــن غیرهـــا مـــن الوســـائل �العدیـــد مـــن المزا�ـــا
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وت�ــادل اآلراء واألف�ــار، مــر الــد� جعلهــا تقــوم بــدور هــام فــي تعبئــة الجمــاهیر األ

وأص�حت ذات أهم�ة �الغة في تأس�س أنما� مشار�ة جدیدة تجاوزت العدید مـن 

بـذلك أن تمثـل إحـد�  لتي تفرضها �عض االنظمة الس�اسـ�ة، واسـتطاعتالقیود ا

(أدوات التغییر الس�اسي خالل األعوام األخیرة.
7
(. 

  الوضع الس�اسي واالقتصاد� واالجتماعي: دم استقرارع - 4

واحتدام الصراع والتنافس على المناصب  �ش�ل عدم االستقرار الس�اسي      

وغ�اب الد�مقراط�ة عائقا أساس�ا أمام النمو االقتصاد� واالجتماعي والمعرفي، 

فتتحول مسألة األمن إلى البند الرئ�سي والوحید في جدول أعمال النخب 

ي قطاع األمن وغال�ًا ما الحاكمة التي تكرس الجزء األكبر من االستثمارات ف

تكون قطاعات المعرفة وال�حث العلمي هي الضح�ة التي تتعرض لإلهمال 

نتیجة  االهتمام الس�اسي واقتصار االستثمارات عل�ه، وفي المقابل فإن نصیب 

% من الناتج المحلي مقابل ما 0.002ال�حث العلمي والتقني ال یتجاوز سو� 

، وقد أثر ذلك �ش�ل م�اشر )8(ل الصناع�ة% �النس�ة لمعظم الدو 2یز�د على 

على األوضاع االقتصاد�ة التي ال تقل أهم�ة عن األوضاع الس�اس�ة من حیث 

التأثیر عن الرأ� العام، فالتفاعل المت�ادل بین ما هو س�اسي وما هو اقتصاد� 

داخل الدولة الواحدة؛ یؤثر حتمًا على النواحي االجتماع�ة والثقاف�ة للمجتمع، 

ها تؤثر على میول الناس واتجاهاتهم وآرائهم، فتفاقم ظاهرة التخلف ألن

االقتصاد� وخاصة في السنوات األخیرة، �سبب تأخر الدول في إجراء 

ارتفاع اإلصالحات المطلو�ة أد� إلى تراكم العدید من المشاكل االقتصاد�ة، �

الة والفقر، وما وهدر المال العام، وز�ادة معدالت ال�ط األسعار، واستمرار الفساد

تحمله من آثار سلب�ة وضارة على ح�اة المواطنین، وعلى التر�ی�ة الس�ان�ة، 
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وتدخل أجهزة األمن في أدق تفاصیل ح�اة المواطن، وفقدان المساءلة والشفاف�ة 

وضعف المهارات والخبرات في دوائر الدولة، �سبب تدني األجور إلى أدنى 

إضعاف إرادة المواطن وٕابداعاته وٕاقصاءه مستو�اتها، �ل ذلك یؤثر سل�ًا في 

  وتهم�شه، و�التالي إفقاره، وفي مثل هذه األوضاع فإنه من الصعب ق�اس 

أو تحدید اتجاهات الرأ� العام، فالشعب الجائع ال �م�ن أن �ستخدم العقل وأن 

، إضافة إلى ذلك 9مة سائغة في أید� محترفي الس�اسةو��ون لق �قتنع �المنط�

على قید فراده ��ونون منشغلین طوال یومهم �العمل من أجل ال�قاء فإن أغلب أ

ول�س لدیهم الوقت الكافي أو الجهد الالزم لمناقشة المشاكل العامة،   الح�اة

و�التالي فإنهم ال �مثلون عنصرًا في تكو�ن الرأ� العام في �الدهم و�منعهم من 

 .الح�اة العامةالمشار�ة في 

  وعدم استقالل�ة المراكز ال�حث�ة: عدم االهتمام �ال�احثین - 5

أثبتــت  ؛إن االهتمــام المتزایــد الــذ� تول�ــه الــدول المتقدمــة �ــال�حوث العلم�ــة     

تغالل المتـاح والمم�ـن مـن أن تقدم األمم ��من في قـدرات أبنائهـا علـي اسـللعالم 

علـــى المـــوارد الطب�ع�ـــة التـــي توجـــد داخـــل  تقـــدم لـــم �عـــد مقتصـــراً ألن ال ؛ثرواتهـــا

 بـــل أصـــ�ح مرت�طـــاً  ؛االســـتراتیج�ةموقعهـــا الجغرافـــي وأهمیتـــه �ضـــي الـــدول أو أرا

والسـعي للتقـدم فـي �افـة جوانـب الح�ـاة،  ؛ومقدرته علـى ال�حـث �العنصر ال�شر� 

لمواك�ــة  لــذا فــإن ال�حــث العلمــي أصــ�ح مــن األساســ�ات التــي تعتمــد علیهــا الــدول

، فـــي حــل �ـــل مشـــاكله العصــر، ولتزو�ـــد المجتمــع �المعرفـــة والعلـــم الــذ� �ســـاهم

ورغـــــم وجـــــود تفـــــاوت ملحـــــو� بـــــین دول العـــــالم فـــــي اهتمامهـــــا �ال�حـــــث العلمـــــي 

ـــغ متوســـ� القاعـــدة  لتطـــور وتقـــدم �ـــل دولـــة، و�ـــالمراكز ال�حث�ـــة، ت�عـــاً  حیـــث یبل

 – 6لكل الف نسمة فـي الـدول العر��ـة مقارنـة  0.8ال�شر�ة من ال�احثین حوالي 

، OECD10ظمــة االمــن والتعــاون �احــث لكــل الــف نســمة فــي أغلــب دول من 14

مـن دول  ا�غیرهـ أقل ق�اساً  دالدول النام�ة �عمعظم ح� ال�حث العلمي في  حیث
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والتخلــف  دول النام�ــة والمتقدمــة،الــالعــالم المتقــدم، ممــا أنــتج فجــوة شاســعة بــین 

العلمي في هذه الدول ما هو إال نتاج لغ�اب حر�ة التف�یر وحر�ة ال�حث العلمـي 

ئمــا الطب�عــة االســتبداد�ة للنظــام الس�اســي الحــاكم، �حیــث تســیر الــذ� تفرضــه دا

، ولعــل هــذا مــا دفــع موجــات مــن تلــك ال�حــوث �مــا یخــدم مصــالحها و�حقــ� ذاتهــا

  .�احثین عن مناخ علمي مالئم لهم العلماء وال�احثین إلى الهجرة خارج أوطانهم

 �ـاس �ـأثر رجعـي، والق�اسات الرأ� العام تكون �عد حـدوث الحـدث أ� للق - 6

 : استشراف�ة وأحداث مستقبل�ةتكون لدراسات 

ـــة وضـــعف دراســـات اســـتطالع        ات الـــرأ� العـــام فـــي الـــدول إلـــى جانـــب قل

 ،ةسـواء �ـأمر مـن المراكـز الح�وم�ـة الداعمـ ،تأخر تنفیذهابفإنها تمیزت  النام�ة؛

حیـث یـتم�ن ، �أو لوجود صعو�ات حالت دون تنفیذها في التوقیت المناسـب لهـا

خاصــة فــي ال�حــوث التــي تهــدف إلــى  ،ن علیهــا مــن االستشــراف بنتائجهــاالقــائمو 

بل تقتصـر علـى وصـف األحـداث  ؛استطالعات الرأ� العام في الخط� التنمو�ة

وهذا ما تسبب في إضعاف دراسات الرأ� العام، فأغلـب المواضـ�ع  ،�عد حدوثها

عـض األح�ـان ال تجـد االهتمـام ال یتم دراستها إال �عـد مـرور وقـت علیهـا، وفـي �

 الكافي من جمـاهیر الـرأ� العـام المسـتهدفین لقنـاعتهم �ـأن نتائجهـا لـن ��ـون لهـا

تــأثیر فاعــل علــى صــانع القــرار، األمــر الــذ� یجعــل نتائجهــا هز�لــة ول�ســت ذات 

 ق�مة تذ�ر.

 :عدم السماح �الرأ� األخر - 7

وقـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى إن الوســـائل الســـمع�ة وال�صـــر�ة األكثـــر انتشـــارا       

وت�قى فضاء مغلـ� أمـام �ـل  ،التزال تحت احتكار السلطات المتعاق�ة ؛الجمهور

ن �عــض الصــحف الخاصــة ال تهــتم بتقــد�م وإ  للســلطة،رأ� مخــالف أو معــارض 
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 المختلفـة،وتتـرك لـه حر�ـة تكـو�ن رأ�ـه فـي القضـا�ا  ،المعلومات الكاملـة للمـواطن

عـن توجهاتهـا وایـدیولوجیتها .... إن عقیـدة الـرأ�  نما تقـدم لـه را�ـا جـاهزا �عبـروإ 

یهـتم رجـال الس�اسـة �معرفـة رأ�  ، حیـث الخالق الس�اس�ةلم تدخل �عد األام الع

مــن الضــرور� العــودة إلــى هــذا الــرأ� أو أنــه مــن المجــد�  ن الجمهــور وال �عتقــدو 

ــد أزمــــة واعتقــــاد فــــي فائــــدة اســــتطالعات الــــرأ� العــــام لــــد�  واألخـــذ �ــــه، ممــــا یولــ

 ) 11(ال�احثین والم�حوثین على السواء.

 درجة الوعي لد� المواطنین التي تحول دون الق�ام �استطالعات: - 8

�ســـود نقـــص وعـــي فـــي معظـــم الـــدول النام�ـــة �أهم�ـــة ال�حـــوث والدراســـات        

عــدم قنــاعتهم ��فــاءة ومقــدرة العناصــر  :�شــ�ل عــام لعــدد مــن االســ�اب مــن بینهــا

، امـــا ف�مـــا ارنـــة بـــزمالئهم فـــي الـــدول المتقدمـــةوالنظـــرة الدون�ـــة لهـــم مق ،الوطن�ـــة

فـــراد ف�ســـود اعتقـــاد �ـــأن هـــذه ال�حـــوث ث الـــرأ� العـــام ومعتقـــدات األیخـــص �حـــو 

ئجهـــا فـــي التـــأثیر ، وعـــدم أهم�ـــة نتاا الح�ومـــة لخـــدمتها وتكـــر�س ســـلطتهاســـخرته

� الموجه الناتج قرب إلى الرأ، و��ون الرأ� في هذه الحاالت أعلى صانع القرار

�ات التـي مالءات غیـر قابلـة للنقـاش والحـوار، وتعتبـر هـذه مـن أهـم الصـعو عن إ

تـؤد� إلـى  ؛، فعدم تجاوب الم�حوثین وتقتهم في االجا�ـةتواجه ق�اس الرأ� العام

ــــ ــــاع رأ� وال �م�ــــن االعتمــــاد علیهــــا ،ر دق�قــــةنتــــائج غی ــــة وأت� ، �مــــا أن المجامل

   دور سلبي �ذلك.        األغلب�ة والتزام الصمت؛ له

 عدم قدرة وسائل اإلعالم في التعبیر الموضوعي عن هموم الجماهیر: - 9

، فالهوة بین ناك عق�ات �ثیرة ین�غي تجاوزهامن جانب االتصال والحر�ات ه    

وال یبــدو واقع�ــا أن الفــرد �م�حــوث  ،مــا �قــال ومــا هــو واقــع الزالــت هــوة شاســعة

�ــة الكاف�ــة التــي تســمح لــه �ــاألدالء برأ�ــه أو محتمــل أو مفتــرض أن یتمتــع �الحر 

المعلومـــات الكاملـــة التـــي  كختلـــف القضـــا�ا فضـــال عـــن أنـــه ال �ملـــحـــول م آرائـــه

   ) 12(.تسمح له بتكو�ن هذا الرأ�
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ـــــر عـــــن إرادة إ       ــي التعبی ــــة ودرجـــــة قوتهـــــا فـــ ن حر�ـــــة الممارســـــات اإلعالم�ـ

د درجـة الد�مقراط�ـة التـي تسـو الشعوب وٕاش�االتها إنما تعود �الدرجـة األولـى إلـى 

�حما�ــة  ، لكــي تقــوم �أحــد المهــام المو�لــة إلیهــا وهــي  ق�امهــا)13(هــذه المجتمعــات

ــا لـــحیـــث مصـــالح المجتمـــع، � لوســـائل إعـــالم  یتطلـــع  الجمهوره، فـــتكـــون حارًسـ

ـــل مصـــالح المجتمـــع فـــي مواجهـــة  تراقـــب تر�یـــب الســـلطة داخـــل المجتمـــع، وتمث

�قـــوم بثمـــاني ، فـــاإلعالم الحـــر ترتكبهـــا الســـلطة�أ�ـــة انحرافـــات تخبـــره الســـلطة، و 

وتشــمل  ،طــور الــد�مقراطي واإلصــالح الس�اســيوظــائف أساســ�ة لــدعم عمل�ــة الت

 هذه الوظائف اآلتي:

مــن خــالل نقــل األن�ــاء مــن مصــادر  الوفــاء �حــ� الجمــاهیر فــي المعرفــة:  -أ

متعـــددة، وشـــرحها وتفســـیرها، ونقـــل اآلراء المختلفـــة حـــول القضـــا�ا الداخل�ـــة 

  والخارج�ة.

یر من خالل تحولها لساحة للتعب اإلسهام في تحقی� د�مقراط�ة االتصال:  -ب

ا الحر عن �افة اآلراء واالتجاهات وٕاتاحة الفرصة للجماهیر إلبداء آرائه

  في المشروعات الف�ر�ة والس�اس�ة المطروحة، وفي التعبیر عن مشاكلها.

من خالل إتاحة المعلومات  اإلسهام في تحقی� المشار�ة الس�اس�ة:  - ج

ب ألحزار�ة واتخاذ قراراتها �االنتماء لالكاف�ة التي تؤهل المواطنین للمشا

ي أو التصو�ت �ما یدعم النشا� الس�اسالس�اس�ة، أو التوجهات الف�ر�ة، 

  العام.

 بین جم�ع القو� والتوجهات واألف�ار إدارة النقاش الحر في المجتمع:  -د

  للوصول إلى أفضل الحلول.
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عـــن وحمایتـــه مـــن االنحـــراف والفســـاد،  الرقا�ـــة علـــى مؤسســـات المجتمـــع:  - ه

طر�ــ� الكشــف عـــن انحرافــات الســـلطة، وفســاد مســـؤولیها، وٕاســاءة اســـتخدام 

  السلطة لتحقی� المنافع الشخص�ة.

فلوســائل اإلعــالم تــأثیر �بیــر علــى القــرارات  المســاعدة فــي صــنع القــرارات:  - و

الس�اس�ة، و�رجع ذلك ألنها تؤثر على القرارات الس�اس�ة فقد تعطي الشعب�ة 

، �ما أن صانع القرار ینظـر إلیهـا �مق�ـاس لـرد أو تحجبها عن صانع القرار

فعل الناس تجاه س�استه وقراراته، فوسائل االتصال في األنظمة الد�مقراط�ة 

الي تكـــون حـــرة فـــي نقـــل المعلومـــات والتفاعـــل مـــع القضـــا�ا واألحـــداث و�التـــ

قو�ـة، بینمـا فـي الـنظم السـلطو�ة حیـث ُتنقـل  تكون قدرتها علـى صـنع القـرار

أعلــــى إلــــى أســــفل، �ضــــعف الــــدور الــــذ� قــــد تمارســــه هــــذه  المعلومــــات مــــن

  الوسائل.

حیـــث أصـــ�حت وســـائل االتصـــال فـــي  التـــأثیر فـــي اتجاهـــات الـــرأ� العـــام:  - ز

المجتمعــات الحدیثــة تقــرر �شــ�ل �بیــر مــا الــذ� �شــّ�ل الــرأ� العــام، وتــزوده 

ومعرفـــة  ،�غالب�ـــة المعلومـــات التـــي مـــن خاللهـــا �طلـــع علـــى الشـــؤون العامـــة

س�اســــــ�ة بجانــــــب دورهــــــا فــــــي المناقشــــــات العامــــــة والعمل�ــــــة الشخصــــــ�ات ال

  االنتخاب�ة ��ل، فعن طر�قها یـتم بنـاء الحق�قـة الس�اسـ�ة نظـًرا ألن الجمهـور 

م لــه، وٕانمــا هــو فــي العــادة �ســتجیب و�تفاعــل مــع  ال �ملــك الــتح�م ف�مــا ُ�قــدَّ

مضـــامین الوســـائل اإلعالم�ـــة، فعـــن طر�ـــ� مضـــمون هـــذه الوســـائل �م�ـــن 

علـى توجهـات الـرأ� العـام ورؤ�تـه حـول مختلـف القضـا�ا ممـا یرشـد التعرف 

الســـلطة الس�اســـ�ة و�ســـهم فـــي إنجـــاح س�اســـاتها و�قّلـــل مـــن فـــرص تعرضـــها 

  .قبل الرأ� العام للخطر واالنتقاد من

وهي األحداث التي من المحتمل أن تؤثر  مراق�ة األحداث المعاصرة:  - ح

حیث ��ون المجتمع على �اإلیجاب أو السلب على رفاه�ة المواطنین، �
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اطالع ومعرفة �ما یجر� وقادًرا على التكیف مع الظروف 

  .)14(والمستجدات

لم تستط�ع الق�ام بوظ�فتها  ؛غیر أن وسائل اإلعالم في الدول النام�ة      

وظ�فة  :أ� ،وذلك لتخلیها عن وظ�فتها التقلید�ة ،�الش�ل المنتظر والمطلوب

 تحد�وال تستط�ع أن ت ،�ل�ًا على اإلعالن اداً السلطة الرا�عة، فهي تعتمد اعتم

 .وموضعیتهاسلطة المال واألعمال، وهذا ما جعلها تفقد استقاللیتها 

ومف�ــك یتغیــر �ســرعة  التنــاقض فــي المعلومــات یخلــ� رأ� عــام حــائر - 10

  و�ص�ح متقلب:

 لخبرعالم المعاصر مجرد أداة لتوصیل المعرفة وتزو�د الناس �الم �عد اإل      

بل تعد� ذلك �عد تطور  وسیلة للترو�ح والترف�ه والتسل�ة؛أو حتى  ،والحدث

 وسائله وتعددها ل�ص�ح أداة فاعلة لصناعة الرأ� العام الذ� لم �عد مستق�ال

من  للمعلومة أو الخبر، بل أص�ح یتفاعل و�تأثر عقل�ا وف�ر�ا وسلو��ا، والدول

لى التضلیل اإلعالمي سواء أجل تنفیذ س�اساتها وفرض أرادتها صارت تلجأ إ

و للتالعب �الرأ� العام المحلي أو الدولي، وعمل�ات التضلیل في نقل الخبر أ

   )15(تداوله خاصة في االمور الس�اس�ة والعس�ر�ة.

ــا مــــن قبــــل ف        حجــــب المعلومــــات أو اســــتخدام أســــلوب تســــر�ب �عــــٍض منهــ

وٕالحاقهــا �ــالنفي واإلن�ــار ألســ�اب تكت���ــة هــدفها  ،الســلطات فــي وســائل إعالمهــا

ســیؤد� حتمــا إلــى تقل�ــه بدرجــة �صــعب ق�اســه فیهــا  ؛تف��ــك و�عثــرت الــرأ� العــام

  لعدم ث�اته وتغیره �ش�ٍل مستمر. 
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  انتشار األم�ة في معظم الدول النام�ة: - 11

فـــي الوقـــت الـــذ� تعـــرف ف�ـــه األم�ـــة فـــي عصـــرنا الحـــالي �أنهـــا الجهـــل          

ـــر مـــن دول العـــالم النام�ـــة مـــن عـــدم المعرفـــة � اســـتخدام الكمبیـــوتر، تعـــاني الكثی

وهـــي  ،�ـــالقراءة والكتا�ـــة وممـــا ال شـــك ف�ـــه أن األم�ـــة تعـــد مـــن أخطـــر المشـــاكل

ــــة  ــــة المســــتو�ات االجتماع� ــــي �اف ــر ف ــــوعي والف�ــ الســــبب الرئ�ســــي فــــي ســــلب ال

القـدرة علـى القـراءة والس�اس�ة واالقتصاد�ة والصح�ة، فارتفـاع نسـ�ة األم�ـة وعـدم 

ـــة، والتـــي قـــدرت فیهـــا بنحـــو  % لعـــام 40والكتا�ـــة فـــي معظـــم المجتمعـــات النام�

، األمـــر الـــذ� أثـــر علـــى الـــرأ� العـــام وٕام�ان�ـــة تكو�نـــه فـــي أكثـــر مـــن )16(2000

 اتجاه.

ق�ـــة أمـــام تمثـــل ع ،النســ�ة االم�ـــة المرتفعـــة لألمیـــین �النســـ�ة لمجمــل الســـ�ان    

إذ هناك احتماالت �بیرة لبروز انحرافات في معط�ات ، عمل�ة توز�ع االستمارات

والـذین تقـرأ لهـم  ،ةال�حث، بین أولئك الـدین یجیبـون �أنفسـهم عـن اسـئلة االسـتمار 

، وتطرح هنا مسألة التأثیر الذ� �م�ن أن �حدثه تواجد ال�احـث أو هذه االستمارة

   )17(عدم تواجده أثناء اإلجا�ة على اسئلة االستمارة.

 ین الشعارات المرفوعة والواقع: التناقض ب - 12

، إذ �ســمح فقــ� �مــا مــي والس�اســي لــه حــدود واضــحة مســ�قاالتعبیــر اإلعال      

ف�ـــره واتجاهـــه الس�اســـي ، و�مـــا یـــدعم نظـــام وس�اســـته الداخل�ـــة والخارج�ـــةیؤ�ـــد ال

یـر ، وال یخلو أ� بلد عر�ي تقر��ا من وجود قـوانین تحـدد حر�ـة التعبواالقتصاد�

رقاب�ـة الم�اشـرة أو یخلـو مـن العمل�ـة ال ، �مـا الوالس�اسي واالجتمـاعياإلعالمي 

خــدم األنظمــة ، أمــا الكتــاب والفنــانون ورجــال اإلعــالم فمــنهم مــن یغیــر الم�اشــرة

، ومـــنهم مــــن یهادنهــــا و�ســــایرها ومـــنهم مــــن ینحــــاز إلــــى الحاكمـــة و�تقــــرب منهــــا

  18ومع مؤ�دیها.الط�قات الشعب�ة و�التالي �صطدم مع تلك األنظمة الحاكمة 
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أو  ،تلجأ جم�ع الدول في العالم إلى التضلیل اإلعالمي في أوقات الحـرب      

جـــة الـــدول، �مـــا تمـــارس الـــدول التضـــلیل اأو �مقتضـــي ح ،�اســـم الصـــالح العـــام

، أو لحجـــب مســـاوئها ،ام لس�اســـاتهااإلعالمـــي مـــن أجـــل �ســـب تأییـــد الـــرأ� العـــ

وهـذا غیـر  -یها أما اسـتعمال القـوة یتعین عل ؛ولكي ت�قي الح�ومات في السلطة

وٕامــا �ســب رضــا المـواطنین عــن طر�ــ� االقنــاع  -مقبـول فــي الــدول الد�مقراط�ـة 

وهـــذا أمـــر صـــعب، و�التــــالي تلجـــأ معظـــم الح�ومـــات فــــي العـــالم إلـــى التضــــلیل 

        ).19( اإلعالمي لفرض الس�طرة على المواطنین وانتزاع رضاهم

 استخدام الدول الكبـر� ألسـالیب تكنولوج�ـة حدیثـة فـي الـدعوة لق�مهـا - 13

 وم�ادئها وأص�حت الدول النام�ة ساحة لصراع أفكارها: 

 تــدرك الــدول النام�ــة أن المعلومات�ــة وتكنولوج�ــا االتصــال الحدیثــة �م�ــن أن    

ـــــى أ ـــة؛تكـــــون أكثـــــر خطـــــرا عل ـــــة القد�مــ ــــ�ال الت�ع� ألن نظـــــم  وضـــــاعها مـــــن أشـ

ر �ا الحدیثة تتطلب ت�ع�ة مطلقة للغرب، وتتحق� هذه الت�ع�ة من احتكاالتكنولوج

صــــناع�ة واله�منــــة الغــــرب لبنــــوك المعلومــــات ونظــــم الحاســــب األلــــي واالقمــــار ال

 نترنت، و�م�ن أن تؤد� هذه األش�ال مجتمعة إلى ثقافة نخبو�ـةالثقاف�ة على اإل

یــر� �عــض  ؛ا االتجــاهفــي الــدول النام�ــة تت�ــع �الضــرورة لثقافــة الغــرب، وفــي هــذ

ــت وســـیلة إعالم�ـــة غیـــر محایـــدة ألنهـــا تعمـــل  ؛األكـــاد�میین الغـــر�یین أن األنترنـ

ــلطة فــــي یــــد الوال�ــــات المتحــــدة وأنهــــا تعبیــــر عــــن منطــــ� الــــنظم االجتماع�ــــة  ،ســ

 ، �ما أنهـا تعمـل علـى تحو�ـل العـالم إلـىاس�ة المس�طرة على النظام الدوليوالس�

   )20(تها.مجرد مر�ز تجار� لتسو�� منتجا
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وما ینتج عن ذلـك مـن نشـوء االحتكـارات وفـتح الطر�ـ� للسـ�طرة علـى مقـدرات   

 مصالحهم وطر�قةم الناس وتوجیههم س�اس�ًا وف�ر�ًا واجتماع�ا وأخالق�ًا، �ما یخد

 .تف�یرهم

 انتشار الرأ� العام الكامن في الدول النام�ة: - 14

الرأ� العام نظرة أبو�ة، تور� إلى نظمة الح�م الد��تاتنظر الح�ومات في أ     

�حتاج وتر� أنه قاصر  ،، ولكن نتاج لهذا النظاموال تعتبره مصدرا لنظام الح�م

وتسعى دائما إلى  ،و�حتاج إلى تنو�ر وتكو�ن إلى تش�یل وتوج�ه وغیر واع

و�استخدام وسائل اإلعالم  ،الس�طرة عل�ه والتأثیر ف�ه �الدعا�ة والخطاب التعبو� 

، �ما �عتبر بواق تعبو�ه للجماهیرتنفیذ�ة وأ دوات�ة له أتي تعتبر �النسال

و�قوم بتنفیذ التعل�مات واألوامر دون محاولة  ،الصحفي موظف یتقاضى أجرا

 )21(.تعبیر عن رأ� یخالف أتجاه النظامانتقاد أو ال

�یـــف متواصـــل ومـــنظم لـــوعي التـــي تمـــارس عمل�ــات تز  فــي �عـــض االنظمـــة     

وعملــت علــى نــزع  ،ات�عــت ف�ــه س�اســات التعتــ�م والتضــلیل والســ�طرة المــواطنین؛

عامــل مهــم وأساســي فــي تحر�ــك الــرأ� العــام هــو الشــعور �المواطنــة، فاألنظمــة 

القائمــة علــى االســتبداد واإلكــراه تجهــض مفهــوم المواطنــة وتخرجــه مــن مضــامینه 

ومتطل�ــات  الس�اســ�ة المتجهــة نحــو الموازنــة الفــذة بــین ضــرورات النظــام والســلطة

تحـول مؤسسـة الدولـة إلـى  ؛تهـا الضـ�قةوالد�مقراط�ـة، وهـذه األنظمـة �أبنی الكرامـة

ط�قــة مستضــعفة تمــارس علیهــا اإلقصــاء والتهمــ�ش، وهــي بــذلك تفقــد المــواطنین 

انتماءهم ووطنیتهم، ما یدفعهم إلى االحتفا� �آرائهم خش�ة العقاب الـذ� تمارسـه 

  تلك الس�اسات ضد الرأ� اآلخر.
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  الصعو�ات المنهج�ة: 

�ـــالنظر للصـــعو�ات الســـا�قة والتـــي لـــم تقتصـــر علـــى ق�ـــاس الـــرأ� العـــام 

بــل عملــت علـى إضــعاف ال�حــث العلمــي فـي جم�ــع مجاالتــه وأدت إلــى  ،فحسـب

شـــ�لت عـــدد مـــن المشـــ�الت  لتنم�ـــة والتطـــور فـــي الـــدول النام�ـــة؛تـــأخر عمل�ـــة ا

  ة:    والصعو�ات المنهج�ة التي أفرزتها الصعو�ات النظر�ة نجملها في النقا� التال�

إن ضعف قلة أو ندرة ال�احثین المؤهلین واألمناء في جمع الب�انات:  - 1

أد� إلى  ؛التعل�م �ش�ل عام في الدول النام�ة وعدم االهتمام �ال�حث العلمي

طموح ممن وعدم استغالل طاقات الش�اب ال، قلة وندرة ال�احثین المؤهلین

، والخش�ة من اقتحام المش�الت الواقع�ة �ف�ر �حثي لدیهم أف�ار مستحدثة

حر قو� جز�، لتشخ�ص األس�اب الحق�ق�ة لهذه المش�الت وتحدید العالج 

العلم�ة وتغییب  األمر الذ� أد� إلى إقصاء ذو� الكفاءات ،المناسب لها

السلطات الحاكمة في البلدان هم وقمعهم في �عض األح�ان من قبل دور 

  ، جرة إلى دول أخر� دفعهم إلى اله مما النام�ة، 

نتیجة توفر مناخ وجو من الد�مقراط�ة التي تت�ح لهم العمل على أراضیها، 

ه وهذه الفئة قلیلة جدًا، ألن ضعف التعل�م في الدول النام�ة خل� أش�ا

متعلمین تنقصهم الخبرة والكفاءة العلم�ة، وعدم الدرا�ة الكاف�ة �شرو� 

ال�حث العلمي المنهج�ة واألخالق�ة، وعدم جدیتهم في الق�ام �ال�حوث إما 

لخلل في دواتهم أو لإلح�اطات التي یواجهونها و�التالي ال یتم االهتمام 

احثین من الظاهر �ش�ل �بیر في إجراء ال�حث وتطب�قه، وقد یتم إسناده ل�

مما قد یخل �ال�حث وق�مته العلم�ة، زد على ذلك فإن �عض األنظمة 

الس�اس�ة في الدول النام�ة تقید تنفیذ ال�حوث �عدد من الشرو�، ف�ضطر 
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ال�احثین إلى الخضوع لها، وعمل تجاوزات مخلة �ال�حث العلمي �التزو�ر 

ا الس�اس�ة سواء �انت والتالعب بنتائج ال�حوث وتوظ�فها �ما یخدم أهدافه

 داخل�ة أو خارج�ة.      

: إن محدود�ــة التجــاوب مــع ین مــن اإلجا�ــةعــدم تجــاوب وتهــرب الم�حــوث - 2

تؤد� حتما إلى أخطاء  ؛عمل�ات ال�حث العلمي وقلة العائد من االستب�انات

فــــي التشـــــخ�ص والعــــالج، إضـــــافة إلـــــى ذلــــك ســـــ�طرة �عــــض مـــــن األف�ـــــار 

ـــذین یخشـــون  والمعتقـــدات ال�ال�ـــة علـــى شـــرائح عدیـــدة مـــن أفـــراد المجتمـــع ال

التعاون مع ال�احثین، خاصة في مجال ال�حوث المیدان�ة، إما لقناعة هـؤالء 

الذین �مثلون الرأ� العام �عدم أهم�ة آرائهم التي �م�ن أن �حو�هـا أ� �حـث 

علمــي، أو لخــوفهم مــن التعــرض للمســائلة والعقــاب إذا تعــاونوا مــع ال�احــث 

هم في العمل، أو خوفا من رجال األمن والسـلطة، فآل�ـات دون موافقة رؤسائ

تعمــل علــى ترســیخ مفهــوم اإلذعــان  ؛القهــر التــي �مارســونها ضــد الجمــاهیر

والخنــوع، ناه�ــك عــن التهدیــد المتواصــل الــذ� �شــعر أنــه معــرض لــه علــى 

الدوام من قبل السلطة االستبداد�ة ما یجعله في موقف اإلنسان المـدافع مـن 

صلة للسلطة حیث ارت�طت فـي ذهـن المـواطن �اسـتجوا�ات أ� شيء �مت �

� االسـتجواب فـي ، مما جعلهم یتعاملون معهـا �حـذر، وارت�ـا�ةاألجهزة األمن

یــؤد� إلــى تعاملــه مــع هــذه االســتطالعات  ؛مخیلــة الفــرد �اســتنطاق الشــرطة

فـــرد بنـــوع مـــن التوجســـس والحـــذر الشـــدیدین ، والتكـــتم الـــذ� �ط�ـــع ســـلوك ال

، اضــافة إلــى نقــص المعلومــات المتاحــة �22معلومــات مغلوطــةو�جعلــه یــدلي 

، فمــن ال معلومـات عنــده ال رأ� غـم أهمیتهــا فـي تكــو�ن الـرأ� العـاملألفـراد ر 

 23سدید له.

: فـ�غض النظـر عـن أهم�ـة الموضـوع �النسـ�ة لوجهـة نظـر اخت�ار الموضـوع - 3

ح فــإن توقیــت اخت�ــاره وتنفیــذه قــد تــأتي �ع�ــس مصــال ؛أغلب�ــة أفــراد المجتمــع
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هو احتمال أن یتم االستطالع �عد فترة زمن�ة  :القائمین �ه، والسبب في ذلك

طو�لـــة مـــن إثـــارة الموضـــوع ومناقشـــته، نتیجـــة لمجموعـــة مـــن العراقیـــل التـــي 

أو �سبب الوقت الذ� �سـتغرقه ال�احـث فـي الدراسـات  ،تفرضها أجهزة الدولة

كنولوج�ـة، و�ـذلك االستطالع�ة، أو �سبب عـدم تـوفر اإلم�ان�ـات الماد�ـة والت

��ــون االســتطالع �ســؤال الجمهــور عـــن آرائهــم حــول موضــوع قلــت حداثتـــه 

وانــدثرت �عــض جوان�ــه، ولــم �عــد �حتــل المرت�ــة األولــى فــي ف�ــر الجمهــور، 

ولكن لم تتضح أ�عاده  ،وفي المقابل قد یتم اخت�ار موضوع مطروح للمناقشة

  فیؤد� إلى استطالع غیر دقی�.     ؛جیدًا للجمهور

  : دم توفر قاعدة ب�انات دق�قة تم�ن ال�احث من اخت�ار دقی� للعینةع - 4

غ�ــاب أو شــ�ه انعــدام قاعــدة  :تواجــه ال�احــث صــعو�ات جمــة تتمثــل فــي       

لل�حــث تســمح لــه �اخت�ــار العینــة المالئمــة والممثلــة لمجتمــع ال�حــث ... �مــا أن 

 :مثـل ،عدم التجانس الس�اني مش�لة �بیرة ف�ما یتعل� �الصدق الخارجي لل�حـث

، فمشــ�لة 24التجــانس فــي العامــل اللغــو� والمســتو� التعل�مــي لجمهــور الم�حــوثین

� ها ل�ست مش�لة تقن�ة �حث�ة وٕانما هي مش�لة منهج�ة تتعلاخت�ار العینة وتمثیل

، بناهـا�المفـاه�م والمنـاهج التـي تت�اخت�ارات ال�احث النظر�ة والس�اس�ة والثقاف�ة و 

�مــا أن اخت�ــار الفئــات االجتماع�ــة الممثلــة للعینــة �فتــرض عــدة أمــور تت�ــع عــن 

   25وزع في المجتمع.التقس�مات الط�ق�ة والس�اس�ة والدین�ة والعرق�ة التي تت

لــم تهــتم معظــم الــدول النام�ــة �عمــل إحصــائ�ات رســم�ة معتمــدة و�شــ�ل دور�    

حــول مواطنیهــا �حیــث تســهل عمل�ــة الدراســات االســتطالع�ة، وحتــى وٕان وجــدت 

هذه الب�انات فهي في أغلب األح�ان تكون قد�مة وغیر صح�حة، �اإلضافة إلـى 

ــم�ة �ســـــــــــــــــر    �ة غیـــــــــــــــــر مبـــــــــــــــــررة إحاطـــــــــــــــــة األرقـــــــــــــــــام واإلحصـــــــــــــــــاءات الرســـــــــــــــ
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وعـدم تزو�ــد ال�احــث بهـا، لــدعاو� أمن�ــة فـي الوقــت الــذ� �م�ـن الحصــول علیهــا 

ــــة، أ�ضــــا تعــــذر  ــــدولي و�عــــض المنظمــــات الدول� ــــة �البنــــك ال مــــن جهــــات أجنب�

الوصـول إلـى مصــادر المعلومـات خاصـة الموجــودة فـي اإلدارات الح�وم�ـة التــي 

ـــي تمـــا رس حجـــب �عـــض مواقـــع تضـــع عراقیـــل أمـــام ال�ـــاحثین أو فـــي الـــدول الت

اإلنترنت، ناه�ك عن الصعو�ات المیدان�ة التي تواجه عمل�ة جمع الب�انات وعدم 

تســهیل مهمــة ال�احــث، والر��ــة ف�ــه وفــي أهدافــه ال�حث�ــة، بــدعو� أن لد�ــه أجنــدة 

تملـك قاعـدة ب�انـات  خف�ة، اضافة إلى ضـعف االنتـاج العلمـي فـي هـذه الـدول ال

ك وســـائل مناســـ�ة ومتـــوفرة لنشـــر النتـــائج التـــي عـــن النشـــا� العلمـــي ول�ســـن هنـــا

، فـالرأ� العـام عـادة مـا 26یتوصل إلیها العلماء لنقل خبرتهم إلى �ق�ـة المؤسسـات

��ون مرت�� بوقت معین وق�اسه یتطلب السرعة والدقة وهذا �عد أمر صعب في 

    دول تفتقر إلى هذه اإلم�ان�ات �غض النظر عن س�استها.

 ق�ة النتـائج المستخلصـة مـن هـذه االسـتطالعاتصعو�ة التأكد مـن مصـدا - 5

فعل القرار  أوومد� مطا�قتها للواقع الفعلي لرأ� األغلب�ة التي یتعل� نتائج 

علــــى مجر�ــــات ح�اتهــــا الس�اســــ�ة واالجتماع�ــــة واالقتصــــاد�ة واالســــتهالك�ة 

لـذلك ین�غـي  ؛هناك عوامل عدیـدة تـتح�م بنتـائج االسـتطالعف ؛وحتى الذوق�ة

علــى الــدارس فــي میــدان الــرأ� العــام ان �حــدد نــوع الجمــاهیر التــي یدرســها 

لكي �سـتط�ع ان یتبـین  ؛ونوع الزاد الثقافي والفني واإلعالمي الذ� تتزود �ه

ــــة مضــــــللة وســــــر�عة االنق�ــــــادهــــــل هــــــي جمــــــاه ، تح�مهــــــا الغرائــــــز یر مراهقــ

دل والنقــــد والعواطــــف، أم هــــي جمــــاهیر صــــل�ة اعتــــادت علــــى النقــــاش والجــــ

  27رائها واالنح�از إلى جانب من الجوانب.أوجه االمور قبل تكو�ن آوتقلیب 

  النتائج:

وممـــا ســـب� �م�ننـــا اســـتنتاج جملـــة مـــن األســـ�اب التـــي جعلـــت أدت إلـــى 

  ضعف الرأ� العام في الدول النام�ة: 
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 ،التخــــوف الح�ــــومي مــــن إعــــالم الجمــــاهیر �س�اســــاتها و�رامجهــــا ومواقفهــــا .1

 خاصة الس�اس�ة واالقتصاد�ة.

اســـتطالعات الــــرأ� العــــام، � المـــواطنین فــــي الجهــــات التـــي تقــــومعـــدم ثقــــة  .2

إضافة إلى عـدم قـدرة هـذه الجهـات أو المؤسسـات علـى تقـد�م نفسـها �شـ�ل 

 ولصناع القرار من جهة أخر�. ،صح�ح للرأ� العام من جهة

ا�ــات تتعلــ� شــعور النخــب الحاكمــة �ــأن هــذه االســتطالعات لهــا أهــداف وغ .3

أو تحــر�ض الــرأ� العــام علیهــا، وأنهــا ال تنطلــ� مــن  ،�ــالطعن فــي شــرعیتها

 المصالح الوطن�ة المطلقة.

الشــ�وك الموجهــة تجــاه الجهــات التــي تقــف وراء اســتطالعات الــرأ� العــام   .4

 ومصادر تمو�لها.وعالقاتها الخارج�ة  حیث وطنیتها من

  التوصیات:

  ال�احث یوصي �ما یلي:من خالل النتائج السا�قة فان 

وســـائل  الوضـــوح والشـــفاف�ة فـــي التعامـــل بـــین الح�ومـــات التـــي تســـ�طر علـــى - 

 .االعالم واالتصال وشعو�ها

�ـة المال�ـة واالدار  تتمتع �الذمـةانشاء مراكز �حث�ة تختص �ق�اس الرا� العام  - 

اعـداد مختصـین �ق�ـاس الـرا� و  تها للمؤسسات الح�وم�ـةالمستقلة، وعدم ت�عی

 .تأهیلهم وتدر�بهم وفقا لألسس العلم�ة الحدیثة، و العام

رتها علـى في ظل االنفتاح االعالمي وعدم س�طرة �عض الدول النام�ة ومقـد - 

، االمر یتطلب تحصین الرا� العام وفقا لما ینص مواجهة الحرب اإلعالم�ة

 عل�ه الدین وثقافة المجتمع.
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