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ينفذ العديد قد . إن الجمهور العام والمتنافسين في االنتخابات كليهما لديه فضول لمعرفة نتائج االنتخابات مسبقا

من المنظمات واألفراد استطالعات للرأي، والتي يسألون فيها عدد كبير من الناس لتقدير شعبية المرشحين 
 .وتلقى نتائج مثل هذه االستطالعات اهتمام الصحفيين، الذين قد يرغبون بنشرها لمنفعة الجمهور. المتنافسين

 .ويت، وخاصة إذا ما أسيء فهمها من قبل الجمهورولكن، الستطالعات الرأي تأثير مشوه على أنماط التص
وكجزء من واجبهم إطالع الناخبين، على الصحفيين التأكد من أن نشر نتائج االستطالعات يصاحبه توضيح 

 .ألهميتها
 

 كيف تجرى استطالعات الرأي
 

بمن فيهم المعاهد أو يطلب تنفيذ استطالعات الرأي من قبل جميع الفاعلين المختلفين /من الممكن أن تنفذ و
عمال التجارية واألحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية ووسائل كاديمية واألاأل

ويمكن أن تجرى االستطالعات أثناء الحملة االنتخابية أو في نهايتها، على شكل . اإلعالم اإلخبارية
سي المستخدم في تنفيذ االستطالعات هو المقابالت  األسلوب الرئي.استطالعات للناخبين في يوم االنتخابات

 ).اإلنترنت(، أو مقابالت عبر البريد أو الهاتف أو الشبكة العالمية )في الشوارع أو في بيوت الناس(الشخصية 
 

 استطالعات الرأي التجارية
 

في كثير من فاستطالع لرأي تنفذه جهة محايدة هو، . ال تتساوى مصداقية نتائج جميع استطالعات الرأي
ولكن يجب التعامل أيضا بحذر . أو حزب سياسيمثال،  ،فذه الحكومةتنالحاالت، أكثر مصداقية من استطالع 

هناك .  ويمكن أن يكون خاطئ بشكل كبير أو مضلل،مع استطالع الرأي حتى وإن نفذته منظمة غير معنية
 .ثالثة عوامل رئيسية تؤثر في مصداقية نتائج استطالع الرأي

 
" لمن تنوي أن تصوت؟: "فعلى سبيل المثال السؤال. عامل األول هو طريقة صياغة السؤال المقدم للجمهورال

من " من تعتقد يجب أن يفوز باالنتخابات؟"ال تتم اإلجابة علية من قبل الكثير من الناس بنفس الطريقة كما في 
 .اتالمحتمل أن يؤدي السؤال األول إلى توقعات أصدق لنتائج االنتخاب
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فإذا سألت ثالثة أشخاص لمن . ‘بهامش الخطأ’العمل الثاني المؤثر في مصداقية االستطالعات هو ما يعرف 
توجيه السؤال إلى مئة شخص ستولد . ينوون التصويت، فمن الواضح أن مصداقية النتائج ستكون متدنية جدا

 عالقة إيجابية ما بين عدد من يتم بمعنى أن هناك. نتائج أفضل وأفضلسيولد نتائج أفضل، سؤال ألف شخص 
 كلما .وهذه يمكن حسابها والتعبير عنها كنسبة مئوية تدعى هامش الخطأ. سؤالهم ومصداقية استطالع الرأي

 .انخفض هامش الخطأ كان ذلك أفضل، لكونها مقياس لعدم مصداقية االستطالع
 
فمع أن سؤال عدد أكبر من الناس يقلل .  المستجيبينصدر الخطأ الثالث في استطالعات الرأي هو في اختيارم

فعلى سبيل . من هامش الخطأ، إال أنه ال يولد نتائج دقيقة النحرافات في عينة الناس الذين تمت مقابلتهم
المثال، تنفيذ استطالع لرأي عبر اإلنترنت قد يكون مشوها ألن الفقراء على األرجح ال يملكون الوصول إلى 

 . األغنياءاإلنترنت مثل 
 

 توضيح أهمية االستطالعات
 

 فقد يستنتج الناخبون، على .يمكن أن يكون لنشر نتائج استطالعات الرأي تأثير كبير على أنماط التصويت
أو قد يفترض .  فيقررون أال ينتخبون،سبيل المثال، أن حزبهم المفضل سيخسر االنتخابات على أي حال

 في االستطالع فيقررون أن ينتخبوا حزبا آخر بدال عنه، والذي الناخبون أن حزبهم المفضل وضعه جيد
 لتجنب حالة يغير فيها الناس نواياهم االنتخابية بناء على معلومات تحتمل .يودون أيضا أن يرونه ممثال

 .أهاالخطأ، على الصحفيين الذين ينشرون نتائج استطالعات الرأي شرح أهميتها للجمهور واحتمالية خط
 

التي أصدرتها الهيئة العراقية الوطنية لالتصاالت ووسائل ‘ د لوسائل اإلعالم أثناء االنتخاباتقواع ’تنص
) 1: على الناشر أن يحدد. رةشويجب أن ترافق نتائج استطالعات الرأي المنالتي  المعلومات علىاإلعالم، 

المنهجية ) 3ع ودفع ثمنه؛ المنظمة أو الحزب الذي طلب إجراء االستطال) 2المنظمة التي نفذت االستطالع؛ 
والتواريخ التي نفذ فيها ) 6مش الخطأ؛ اه) 5؛ )أي عدد من تم مقابلتهم من الناس(حجم العينة )4المستخدمة؛ 
 .تسجيلها فقط لحظة فيراء اآلإلى جانب ذلك، يجب توضيح أن نتائج االستطالع تعبر عن . االستطالع

 
 ت اإلعالممفترة ص

 
بدافع االهتمام نشر استطالعات الرأي خالل األيام القليلة التي تسبق االنتخابات، حظرت العديد من الدول 

وهذه القيود على حرية المعلومات مسموح بها في القانون الدولي، كما سيتم . ا على سلوك الناخبينبتأثيره
 .3مناقشته في المالحظة الموجزة 

 
قبل فتح  ساعة 48طالعات الرأي، ولكن، لفترة تبدأ لم تضع السلطات العراقية أية قيود على نشر نتائج است

سمح لإلعالم بتغطية الحمالت االنتخابية ألي حزب أو وتمتد حتى نهاية التصويت، ال ي االقتراعمحطات 
أي متنافس في االنتخابات، مثل المعلومات وضع وال يشمل هذا الحظر القضايا غير المتعلقة بتعزيز . مرشح

 . القضايا السياسية أو معلومات تهدف إلى تثقيف الناخبينالحزبية المحايدة حول
 
 


