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 ةـــــــــتوطئ
 
 

ــائج  ــر النت ــةيتضــمه اــلا الت رل ــةلدراســة " األولي ــز الدراســات االســتراتيجية فــي األردنفــي  الديموقراطي " أجرااــا مرك
ــةالجامعــة  ــاني مــه  ــا   األردني ــع  ــه طرلــ   1993فــي رــار كــانون الث صــممل لاــلا ال ــر    اســتنان , وذل

ماعية للمنحوثيه وت يـيما  أل مـال مجلـل النـواح الحـالي, وارتملل  لى أسئلة تتعل  بخصائص ديموغرافية واجت
, والــدور الــلي قــا  بــ  ومــدا تمثيلــ  لجميــر فئــات الاــعو ورأياــ  فــي نــواح دوائــرا  إنجازاتــ ومــدا الر ــى  ــه 

االنتخابية, ورأيا  في قانون االنتخابات مه حيث  دد الـدوائر, والم ا ـد النيابيـة, وأسـل ت اـيماا  ومـدا معرفـة 
نيه وإلماما  ب انون األحزاح, وتعليمات اإلدارة العرفية, وقانون المطبو ات والنار وبالتعـديالت التـي أدتلـل المواط

اتخـلت لتحاـه المنـال الـديموقراطي سـواء مـه  التـي واإلجراءات لى بعض المواد فياا, وموقعا  مه الديموقراطية 
تخابات النيابية ال ادمـة والحيـاة الاياسـية   لمـا أن الحكومة أو مه مجلل النواح, وموقفا  مه المااركة في االن

 % 5اامش الخطأ ال يتجاوز 
 

نجاح اله الدراسة, وذلع مه تـالل تصـمي  إل العامة التي قدمل كل  ون  اإلحصاءاتوال بد مه التنول  بدور دائرة 
للدراســـات  وســـ األ العينــة وتحديـــد مواقعاـــا  وقــد بـــلل كـــل مـــه الاــيديه طـــوني الصـــنا , مـــدير م ساــة الاـــر  

العامـة, جاـدام ماـكورا فـي جميـر مراحـل الدراسـة,  اإلحصـاءاتواالستاارات التاولقية, وفتحي الناـور, مـه دائـرة  
الليه رـاركوا فـي التحضـير  األردنيةلاية في الجامعة در الايئة الت  أ ضاء  إلى  أيضافلا  الاكر واالمتنان  والاكر  

عة الـليه جمعـوا البيانـات فـي الميـدان, والـى العـامليه والعـامالت فـي مركـز لاله الدراسة وتنفيلاا, والى طلنة الجام
  واإللكترونيالدراسات االستراتيجية والعامليه في التجايز المكتبي 

 
 اله الدراسة  إنجاحجمير المنحوثيه الليه كان لتجاوبا  المثمر األثر في  إلىوأتيرام الاكر واالمتنان 
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 األردن اطية في الديموقر 
 

 الم دمة:

 
اتــ  يوحتــى ا ن    ب بعــض الت يــرات فــي ح 1989) منــل  ــا   األتيــرةرــاد  المجتمــر األردنــي فــي الاــنوات 

 20واالنتخابات النيابية لتي تعطلل لفترة ت ـرح مـه  األحزاحتمثلل في ظاور   الديموقراطيةالاياسية والناحية  
طبيعة العالقة بـيه فامـ  لاـله الت يـرات وطبيعـة العالقـة بـيه المـواطه    امام  ولتوقر المرء أن يطرأ ت يير  لى

وحكومت  مه جاة وبيه الالطتيه التنفيلية والتارلعية مه جاة أتـرا, وقـد يـنعكل اـلا  لـى الحيـاة العامـة 
 األردني و لى الوج  الخارجي األردن  لإلناانو لى أركال وأبعاد الحياة المختلفة 

 
بتنفيــل دراســة حــول  األردنيــةالتوقــر ف ــد قــا  مركــز الدراســات االســتراتيجية فــي الجامعــة ومــه اــلا التصــور أو 

 ينــة حجماــا  إلــىب, واســتندت 21/1/1993-16"الديموقراطيــة فــي األردن" تــ  جمــر بياناتاــا تــالل الفتــرة )
 ب سنة فأكثر في مناط  مختلفة في األردن 19ب فردام تمثل الاكان مه سه )1197)
 

  األوليةالت رلر وصفام لاله الدراسة و ر ام إجماليا لنتائجاا  ولتضمه الا 
 

 أاداف الدراسة:  

 
,  1989الوقوف  لى اتجااات المواطنيه نحو التحول الديموقراطي في األردن منل  ا    إلىرمي اله الدراسة  ت

والوقــوف  لــى حقي ــة مــوقفا  مــه "العمليــة الديموقراطيــة" و لــى ماــتوا معــرفتا  وو ــيا  وماــاركتا  باــا  
تـي تمـارا الديموقراطيـة  ـمناا ومـه تاللاـا, ومـدا و ـي اللاياسـية ا األطـرالتعـرف  لـى   إلىوترمي كللع  

المواطه األردني للت يـرات التـي أدتلـل  لياـا, وكـللع مـدا أداء الاـلطة التاـرلعية لـدوراا ور ـى المـوطنيه 
 تحول دون أداء النواح للدور المتوقر منا   التي ه الا الدور والوقوف  لى المعوقات 
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 المناجية:

واألدوات التابعــة لــ  وأاماــا  اإلحصــائيناج الوصــفي التحليلــي مــر االســتعانة بــالمناج الدراســة المــ اســتخدمل
 التي تتعل  بالح ائ  االجتماعية مو وع الدراسة  األسئلةصحيفة اإلستنانة التي ارتملل  لى مجمو ة مه 

 
 

ب 60 لـى ) رـرافلإلب مراقنـا 17وقد قا  سـنعة فنيـيه بتصـمي  العينـة, وتحديـد مواقعاـا فـي الميـدان, و مـل )
قاموا بجمر البيانات, وت  تدرلبا   لى تعبئة االستمارة في الجامعة األردنية  األردنيةطالنا وطالنة مه الجامعة 

ايئـة  وأ ضـاءالعامـة,  اإلحصـاءاتوف  برنامج تـدرلبي أ ـد لاـلا ال ـر  رـار  فيـ   ـدد مـه مـوظفي دائـرة 
بعمليـة تـدقي  وترميـز االسـتمارات, ومـه ثـ  ف ـد تـ    ب أرـخا  متخصصـيه8التدرلل في الجامعة  كما قا  )

ب حولانات رخصية مه تالل رارات تاصة باالستمارة مر إجـراء 4الحاسوح باستخدا  )  إلىالبيانات    إدتال
البيانـات وتـدقي اا ومـه  إدتـالة بواسطة الحولاو منارـرة, كمـا تـ  التأكـد مـه اكتمـال يبعض العمليات التدقيق

مان ام بتطبي  برامج االتاا  للتأكد مه أن البيانـات متاـ ة ومنطقيـة  وبعـد ذلـع تـ     دتأ  التيقوا د المدا  
يتضـمناا اـلا الت رلـر,  التـيواسـتخرجل  لـى أثـر ذلـع النتـائج األوليـة   األتطـاءملف بيانات نظيفة مه    إ داد

 استخراج أي نتائج تخد  أاداف التحليل مات بالم  إمكانية إلى باإل افة
 

 نة:تصمي  العي
العامة والتـي تتكـون مـه  اإلحصاءاتالعينة الرئياية التي ت  تصميماا في دائرة   إلىتاتند  ينة اله الدراسة  

ــررات,  ــررة فــي المتوســ  حــوالي )Replicatesمجمو ــة المك ــل ســكان 1000  وتاــمل كــل مك ب أســرة تمث
ــ ــاط  النائيــة, وفــي ماــاكه جماعي ــاد  والماتاــ,يات, المملكــة, باســتثناء الاــكان المقيمــيه فــي المن ة كالفن

 ذلع  إلىومعاكرات العمل, وما 
 

ب مكررة التي تتكون مناا العينة الرئياية, و مل 48وقد ارتملل  ينة الدراسة  لى مكررة واحدة مه اصل )
مــه  أوزاناــامجمو ــة أحيــاءب موز ــة  لــى المملكــة بناــنة  أوب وحــدة معيانــة أوليــة )حــي 60اــله المكــررة )

, بطرل ـة االتتنـار العاـوائي أوليـة ينة موزونة ذاتيَا  واتتير مـه كـل وحـدة معاينـة   أنااأي  الاكان,    إجمالي
ب ســنة فــأكثر 19المنــتظ ,  ــدد مــه األســر, ثــ  بطرل ــة  اــوائية أيضــَا تــ  اتتيــار فــرد مــه كــل أســره  مــره )

 لتاتوفى من  بيانات االستمارة 
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ب 19انـات االسـتمارة مـه واحـد فـي كـل مناـا  مـره )ب أسـرة تـ  جمـر بي1197وبللع تكون  ينة الدراسة مـه )
فـي كـل حـي, حيـث بلـ   ـدد  اإلنـا سنة فأكثر, وقد رو ـي فـي االتتنـار أن يكـون  ـدد الـلكور ماـاولا لعـدد 

  لى التوالي  602,595  واإلنا اللكور 
 

 النتائج األولية:
ــى  ــائج اإلجابــات  ل ــدني ماــتو  أســئلةتظاــر النت ا و ــي المــواطنيه لح ــوقا  االســتبيان المفتوحــة بو ــوح ت

الليه أجابوا ح "ال ا رف"  زمه الملفل للنظر فـي   األرخا ارتفاع نانة    إلى  إ افةالاياسية والمدنية  الا  
المحددة لت يي  التحول الـديموقراطي فـي األردن  األسئلة لى   األرخا الا المجال أن نانة كبيرة مه إجابات  

الاياسـي مثـل النطالـة, ورفـر ماـتوا المعياـة, والمطالنـة بالمزلـد  فراجبـاالنقد ذكروا  وامل ليل لاا  القـة 
مه الخدمات ورفر ماتوااا والعدالة في توزلعاـا  وفيمـا يلـي  ـر  ألاـ  النتـائج األوليـة التـي تمخضـل  ـه 

 الدراسة:
 

 فية واالقتصادية:اتصائص المنحوثيه الديموغر 
 مناط  المملكة, وفيما يلي  ر  ألا  تصائصا : ب فردَأ موز يه  لى كافة 1197ت  جمر بيانات  ه )

 

 توزلر المنحوثيه حاو الجنل:
( مه  جمعل  قد  البيانات  أن  األولية  النتائج  )595أو حل  و  ذكرَا  أنثى,   602ب  بنانة                أيب 

و  49.7) ولفتر   %50.3  الترتيو   ولعود   أن %ب  لى  اإلنا ,  لعدد  مااولا  اللكور  يكون  دد 
بينام وجود    إلىا  الفر   و د   واإلنا ,  اللكور  مه  كل  بيه  االستجابة  رفض  مه  نانة  اتتالف 

 اللكور في المنزل بالرغ  مه القيا  بزلارة ثانية لا   
 

 توزلر المنحوثيه حاو العمر: 
 ب سنة فأكثر  19جمعل البيانات المتعل ة باله الدراسة مه األفراد الليه بل وا مه العمر )

     العمرلة %ب مه مجموع المنحوثيه كانل أ مارا   مه الفئة  23.5ة أن ) أظارت النتائج األولي

ب سنة, في حيه كانل أ مار أكثر مه 34-25)  العمرلة%ب في الفئة  29.6ب سنة, و )19-24)
 ب التوزلر النابي للمنحوثيه حاو العمر 1ب سنة فأكثر  ولبيه الجدول )45ربر المنحوثيه )
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 ب1جدول )

 منحوثيه حاو العمرالتوزلر النابي لل
 العمرلة الفئة  )%ب

23.5 19-24 

29.6 25-34 

20.1 35-44 

 فأكثر 45 25.8

 غير مبيه 1.0

 % 100المجموع= ب 1197)

 
 توزلر المنحوثيه حاو المنط ة الج رافية )المحافظاتب           

الاك يتركز  حيث  المحافظات,  بيه  متوازن  غير  توزلعَا  األردن  في  الاكان  مناط   يتوزع  في  ان 
محددة  وقد انعكل ذلع  لى توزلر العينة  لى المحافظات, حيث بينل األرقا  األولية أن حوالي 

( و  العاصمة,  في محافظة  كانوا  المنحوثيه  )22.4تماي  و  اربد,  محافظة  في 4.0%ب في  %ب 
 ( و  المفر ,  ) 6.4محافظة  تركز  حيه  في  البل اء,  محافظة  في  مجموع  15.1%ب  مه  %ب 

إقلي  الجنوح )محافظات الكر , والطفيلة, ومعانب ف د احتوا    أمايه في محافظة الزرقاء   المنحوث
 %ب مه مجموع المنحوثيه 10.2)
 

 توزلر المنحوثيه حاو الماتوا التعليمي
م ابل         الثانوي,  مه  أ لى  كان  المنحوثيه  ربر  لحوالي  التعليمي  الماتوا  أن  النتائج  أو حل 

 نولة العامة, وحوالي الخمل أميون ملمون بال راءة والمكتابة  %ب مه حملة الثا23.0)
 ب المنحوثيه حاو الماتوا التعليمي 2ولو ح الجدول )
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 ب2جدول )
 التوزلر النابي للمنحوثيه حاو الماتوا التعليمي

 الماتوا التعليمي )%ب

 أمي/ مل   20.6

 ابتدائي وا دادي  31.2

 ثانوي  23.0

 أ لي مه ثانوي  25.1

 غير مبيه 0.1

 % 100المجموع= ب 1197)

 
 توزلر المنحوثيه حاو الحالة االجتماعية:

%ب كانوا مه العزاح, 23.8%ب مه المنحوثيه كانوا متزوجيه, م ابل )73.4)  أنبينل النتائج  
 %ب مه مجموع المنحوثيه  2.8) والمطل يه األراملفي حيه بل ل نانة 

 
 

 دية:توزلر المنحوثيه حاو الخصائص االقتصا
النتائج   نانة   أن  إلىأرارت  بل ل  حيث  اقتصاديا  نايطيه  كانوا  المنحوثيه  نصف  حوالي 

%ب  لى التوالي  أما فيما 49.9%,  13.5%,  36.6المات ليه والعاطليه وغير المات ليه* )
%  يعملون لحاابا , م ابل 28%ب منا  كانوا يعملون بأجر, و  60يتعل  بالمات ليه, فان )

 مل  %ب أصحاح  12)
 ب المنحوثيه حاو الخصائص االقتصادية 3ولو ح الجدول )
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 * اتنر انا تصنيف دائرة االحصاءات العامة لاله الخصائص االقتصادية 
 

 
 ب3جدول )

 التوزلر النابي للمنحوثيه حاو الخصائص االقتصادية 
 الخصائص االقتصادية  )%ب

 مات ل 36.6

 متعطل 13.5

  لغير مات 49.9

 % 100المجموع= ب 1197)

 
 

 ب4جدول )
 التوزلر النابي للمنحوثيه حاو الحالة العملية

 المات لون حاو الحالة العملية )%ب

 صاحو  مل 11.2

 يات ل لحااب  24.6

 يات ل بأجر  60.7

 يات ل بدون أجر 1.4
 أترا  0.5
 غير مبيه 1.6

 % 100المجموع= ب 348)

 
 

 لحالي:ت يي  أ مال مجلل النواح ا
 

 المجلل, بينل النتائج أن:  وإنجازاتمدا الر ى  ه أ مال 
%ب غير 21المجلل, م ابل )  إنجازات ه    متفاوتة%ب مه مجموع المنحوثيه را يه بدرجات  73)

 %ب أجابوا ح "ال ا رف" 6را يه و )
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ا الا  %ب ل  ي لدو 27%ب أجابوا بأن المجلل قا  بأ مال ل  تكه بالماتوا المطلوح, م ابل )26)
 %ب أجابوا ح "ال ا رف"  47التوج  و )

 
 
 

 الواردة تاليَا, بينل النتائج أن:  لألمورت يي  أ مال المجلل بالنانة 
كاف  62) بدور  قا   المجلل  بأن  أجابوا  المنحوثيه  أ مال   إلى%ب مه مجموع  متابعة  في  ما  حد 

 % ال ا رفب  17% غير كاف و  21الحكومة )  
 
المنحوثيه44) الفااد         %ب مه مجموع  قا  بدور كاف الى حد ما في محاربة  المجلل  أجابوا بأن 
 % ال ا رفب  12% غير كاف و  44)
 
% غير 18)    %ب مه مجموع المنحوثيه أجابوا بأن المجلل قا  بدور كاف في احترا  ال انون 66)

 % ال ا رفب  16كاف و 
 
  بدور كاف في مو وع متابعة المفاو ات %ب مه مجموع المنحوثيه أجابوا بأن المجلل قا48)

 % ال ا رفب  12% غير كاف و 31حول م تمر الاال  )
 
بأن  60) أجابوا  المنحوثيه  مجموع  مه  مو وع   أ ضاء %ب  في  كاف  غير  بدور  قاموا  المجلل 

 % ال ا رفب  12% كاف و 28التواصل مر الناتبيه )
 
بأن  51) أجابوا  المنحوثيه  مجموع  مه  مو وع المجلل    أ ضاء %ب  في  كاف  غير  بدور  قاموا 

 % ال ا رفب  9% كاف و  40متابعة قضايا المواطه المامة ) 
 
  األزمة %ب مه مجموع المنحوثيه أجابوا بأن المجلل قا  بدور غير كاف في مو وع معالجة  47)

 % ال ا رفب  12% كاف و  41االقتصادية )
 
  بإجراءكاف في مو وع الار ة    %ب مه مجموع المنحوثيه أجابوا بأن المجلل قا  بدور غير39)

 % ال ا رفب  26% كاف و 35التعديالت ال انونية )
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 المتوس  الحاابي لاله النتائج نجد أن: أيجادمه تالل 
 
 المجلل كان كافيا  أداء%ب مه المواطنيه أجابوا بأن 54)
 المجلل كان غير كاف  أداء%ب مه المواطنيه أجابوا بان 30)
 بوا ح "ال ا رف"  %ب مه المواطنيه أجا16)
 

 :ت يي  المواطنيه أل مال النواح بالنانة لدوائرا  االنتخابية  امة
 بينل النتائج أن:        
 المنحوثيه أجابوا بأن النواح ل  ي وموا بأ مال      مجموع%ب مه  46)        
 و                    إيجابية%ب أجابوا بأنا  قاموا بأ مال 29لدوائرا  م ابل ) إيجابية       
 ح "ال ا رف"  أجابوا%ب  25)        

 %ب مه مجموع المنحوثيه أجابوا بأن  كان  لى النواح القيا  بأ مال  51)         
 %ب ل  يكه لديا  22مناط ا  االنتخابية ول  ي وموا باا م ابل ) إليااتحتاج        
   %ب أجابوا ح "ال ا رف"27الا الاعور و)       

 %ب مه مجموع المنحوثيه أفادوا بأن  كان انا  تواصل بينا  وبيه 14)        
  امة مه ا الء النواح   أونواح دوائرا   ه طرل  طلو طلنات تاصة       
 % ل  ي وموا بأي اتصال مر نواح مناط ا  االنتخابيةب  86)      

 مه نواح مناط ا  أفادوا  امة   أو%ب مه الليه قدموا طلنات تاصة 70)           
  إيجابيبأن النواح ل  يلبوا اله الطلنات باكل        

 
 :1993انعكاا اله النتائج  لى انتخابات  ا  

 
 بينل النتائج أن: 

 
%ب مه مجموع المنحوثيه أجابوا ]انا  سيصوتون لنعض او كل نواح دوائرا  االنتخابية في 49)

   1993 ا  
 ثيه أجابوا بأنا  له يمنحوا أصواتا  ألي مه نواح دوائرا  االنتخابية  %ب مه مجموع المنحو 35)
 %ب مه مجموع الناتبيه ل  ي رروا موقفا  بعد 16)
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بأنا  سيصوتون لنعض أو كل نواح دوائرا  االنتخابية    أجابوامجموع المنحوثيه الليه  ه  %ب م49)  ألمه  
الليه38أدلى )  1993 ا    النواح  بأسماء  لو    %ب منا  ف    ترريح أنفاا     أ ادواسيصوتون لا  فيما 

 -بأدناه النواح الليه ترددت أسماؤا  باكل بارز* :

 :  لي الف ير          األولىالدائرة 
 الدائرة الثانية          :  بدالمنع  ابوزن  

 لمصري, ليث ربيالت, فخري قعوار ا الدائرة الثالثة          : طاار 
 : انور الحديد  الدائرة الرابعة        

 الدائرة الخاماة        : أحمد العنادي 
 الدائرة الاادسة        : محمد االزايدة,  بدالح,يظ  الوي 

 اربد                   : احمد الكوفحي,  بدالرؤوف الروابدة, محمد العالونة, 
 ذوقان الانداوي, حاني الاياح                          

 : حايه مجلي الرواردةلواء جرش            
 لواء  جلون           : أحمد  ناح 

 لواء الرمثا وبني كنان  : سيل  الز بي, محمد دردور                 
 محافظة البل اء         :  بدالطيف  ربيات,  بدهللا الناور, 

 ابراهي  ترلاات, سمير قعوار                        
 الكفاوله, جمال الصرايرة, محمود اولملمحافظة الكر         : احمد  

 محافظة معان         :  بدالكرل  الكنارلتي
 محافظة الزرقاء       : ذيو أنل, سالمة ال ولري,  بدالناقي جمو,

 باا  حداديه                         
 محافظة المفر        :  بدالكرل  الدغمي

 محافظة الطفيلة       :  بدهللا العكايلة 
 بدو الامال           : سعد اايل الارور

 بدو الوس            : جمال الخرلاا
 

*  يجب التعامل مع هذه النتائج بحذر لعدة اسباب اهمها, أن العينة أختيرت حسب المحافظات وليس وفقا للدوائر االنتخابية, 
وث فاضل بين النواب الحاليين فقط بمعزل عن أي مرشحين ولقلة عدد االفراد في العينة في بعض الدوائر االنتخابية, وألن المبح

 .1993جدد قد يخوضوا المعركة االنتخابية في عام 
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  1993المتوقر ا تماداا في اتتيار المررحيه النتخابات  ا    األسلأا   
 

ينو  الليه  مجموع  ومه  أن   النتائج  انتخابات  وأظارت  في  المااركة  ن 
العامل    1993 ترتين  حاو    ياألساس فان  كان  المررح    األامية التتيار 

 - لى النحو التالي* :
 
 لخدمات المررح للدائرة %ب  24)
 الجرأة  لى بيان الرأي %ب  19)
 الم االت العلمية للمررح  %ب  13)
 %ب   االناجا  الفكري والبرامج االنتخابية, كل  لى حده 5)
 ال رابة   %ب 4)

 
 

 قانون االنتخابات النيابية: 
 

 ثيل مجلل النواح الحالي لجمير فئات الاعو:مدا تم 
 درجة كبيرة   إلىالاعو وطن ات   لفئات مه مجموع المنحوثيه أجابوا بان المجلل ممثل %ب 28)      

 
 مه مجموع المنحوثيه أجابوا بان المجلل ممثل لفئات  الاعو وطن ات  باكل متوس   %ب 42)      

 
 حد ما  إلىان المجلل ممثل لفئات الاعو وطن ات  مه مجموع المنحوثيه أجابوا ب %ب 13)      

 
  أبدافئات الاعو وطن ات   ال يمثلمه مجموع المنحوثيه أجابوا بان المجلل    %ب 8)      

 
 %ب  مه مجموع المنحوثيه أجابوا ح "ال ا رف"  9)            
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  د  تمثيل المجلل لجمير فئات الاعو وطن ات : أسناحأما  ه 
مه  18) ذلع  ائد  %ب  بان  أفادوا  المنحوثيه  أجرلل  لى   إلىمجموع  اللي  االنتخابي  ال انون 

 االنتخابات النيابية  أساس 
 

 الاه االنتخابي في قانون االنتخابات الحالي:
 
 لالنتخاح  األمثلب او الاه 19بأن سه ) أفادوا%ب مه مجموع المنحوثيه  11)
 
 ب سنة  19لاه االنتخابي أقل مه ) يكون ا أن%ب مه مجموع المنحوثيه يفضلون 41)
 
 ب سنة  19يكون الاه االنتخابي أكبر مه ) أنمجموع المنحوثيه يفضلون  %ب مه48)

 
 -ما يلي: إلىسل الت اي , أرارت النتائج األولية أ دد الدوائر والم ا د النيابية, و 

 
 وائر الحالي مناسو د%ب مه مجموع المنحوثيه أجابوا بأن  دد ال 51)
 
 بان  دد الم ا د الحالي مناسو  أجابوامه مجموع المنحوثيه  %ب  57)
 
 وائر الحالية مناسنة  د%ب مه مجموع المنحوثيه أجابوا بأن أسل ت اي  ال50)
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 ب5جدول )

 بعدد الدوائر واملقاعد النيابية وأسس التقسيم  أيهم وثني حسب ر حالتوزيع النسيب للمب 
 

 ال ا رف  المجموع
 )%ب

 ئ  غير مناسو/ غير مال 
 )%ب

 مناسو/ مالئ  
 )%ب

 العينة

 ب20 دد الدوائر ) 50.8 29.6 19.6 1197

 ب80 دد الدوائر ) 57.2 31.8 11.0 1197

 أسل الت اي  49.7 20.9 29.4 1197

 الوس  52.6 27.4 20.0 1197

 
)  الليهومه   فان  مناسو,  ب ير  )82أجابوا  و  العدد  حيث  مه  اكثر  دوائر  يفضلون  يف67%ب  أجابوا  ضلون  %ب 

 م ا د أكثر مما اي  لي  ا ن  
 
 

 انتخاح مجلل النواح:  إلجراءاتت يي  المواطنيه 
النتائج             حول    أن  إلى  األوليةأرارت  ا ترا ات  لا   كان  الليه  اإلجرائيةنانة  انتخاح    األمور  ل انون 

  اإلجراءات مه اله  أي%ب في 11) ألمجلل النواح ل  تتجاوز 
 جدول التالي:كما او مبيه في ال

 
 ب6جدول )

 اإلجراءات التوزلر النابي للمنحوثيه ومدا كفاية 
 المتعل ة باالنتخابات النيابية

 اإلجراءات  كافية)%ب غير كافية)%ب ال ا رف)%ب  % 100المجموع=

 سجالت الناتبيه  48.5 10.5 41.0 1197

 النطاقة االنتخابية 62.8 8.7 28.5 1197

 االقتراع غرفة  58.4 11.4 30.2 1197

 احتااح النتائج أسلوح 50.6 7.9 41.5 1197

 النتائج إ الن أسلوح 64.2 6.5 29.2 1197

 الوس  56.9 9.0 34.1 1197
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 -النتخاح مجلل النواح, أظارت النتائج أن: األفضل األسلوح
 
 كما او  لي  ا ن  األمر%ب مه مجموع المنحوثيه يفضلون أن ين ى 50)
 
 يصوت الناتو لمررح واحد ف     أنالمنحوثيه يفضلون الت اي  ذات   لى %ب مه مجموع 26)
 
ب ولصوت في كل دائرة لمررح  20ب دائرة بدال مه )80%ب مه مجموع المنحوثيه يفضلون )15)

 واحد ف    
 
 %ب أساليو أترا  3)
 
 %ب ال يعرفون 6)
 

 ون المطبو ات والنار:نالعرفية وقا اإلدارةقانون األحزاح وتعليمات 
 %ب مه مجموع المنحوثيه كانوا  لى  ل   39أن ) إلى األوليةأرارت النتائج             
 %ب لياوا  لى  ل   33, م ابل )األحزاحتعديالت  لى قانون  أجرللقد  بأن               
 %ب غير متأكديه مه حصول مثل اله التعديالت 28باا, في حيه كان )             

 
 

 %ب مه مجموع المنحوثيه كانوا 24) أند و حل النتائج مه جاة أترا ف       
 بالتعديل الخا  بتحرل  العمل الحزبي  لى منتابي ال وات المالحة   إلماما  اكثر    
 واألمه العا  ومنع  في م ساات التعلي  كافة, بينما ل  تتجاوز نانة الليه كانوا     
 ه محكمة العدل العليا بدال مه  حل الحزح ب رار م أناطل لى  ل  بالمادة التي     
   %ب 17)  ألمجلل الوزراء    
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 -:األحزاحالتي أدتلل  لى قانون  بالتعديالت اإللما وفيما يلي نانة 
 

 ب7جدول)
 الجديد األحزاحالتوزلر النابي لجمير المنحوثيه حاو  ملا  بمواد قانون 

  ل  بكل تعديل حصل  يعل  

 زلادة  دد الم سايه  01 17.5

 زلادة  مر الم سل  02 14.5

 طعه لدا المحكمة في حال  د  مواف ة الوزلر 03 19.1

 حل الحزح ب رار مه المحكمة 04 16.8

 صحيفة بإصدارح  الحزح  05 20.8

  امة أموالالحزح  أموال 06 13.4

 م ار الحزح ووثائ   مضمونة 07 15.9

 ت رل  كل مه ياكل حزبا تارج نطا  ال انون  08 18.2

 تحرل  العمل الحزبي  لى ال وات المالحة واألمه العا  والتعلي  09 24.2

 
 

 %ب مه مجموع المنحوثيه بأن اله التعديالت كانل جوارلة بعد أن اطلعوا  لياا  70في حيه أجاح اكثر مه )
 

النتائج   للمط47)  أن  أيضاوأو حل  جديدًا  قانونًا  انا   بأن  كانوا  لى  ل   المنحوثيه  مجموع  مه  بو ات  %ب 
%ب غير متأكديه مه وجود  22% لياوا  لى  ل  بوجود الا ال انون, في حيه كان ما نابت  )31والنار, م ابل 

 جديد للمطبو ات   ن قانو
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 -مجموع المنحوثيه بمحتوا التعديالت الم ترحة فكانل النتائج كالتالي: إلما  ه مدا  أما
 ب8جدول )

 عل  بمواد قانون المطبو ات الجديد التوزلر النابي لجمير المنحوثيه حاو ال
 تفاصيل ال انون  يعل  

  ضو في الن ابة 35.8

 % مه رأا المال30الحكومة اقل مه  14.5

 رئيل التحرلر ال يا ل وظيفة أترا  23.1

 الصحيفة ليل مه الوزلر بل مه المحكمة إصدارقرار  16.0

 ح  الحزح بامتال  صحيفة 24.1

 ت رل  بدل تعطيل 21.1

 راور 3توقفل الصحيفة  ه الصدور  إذاالرتصة  إل اء 15.2

  د  نار ما يلكي العنف والتعصو 28.6

  د  نار ما يح ر الديانات 29.7

 الوحدة الوطنية إلى د  نار ما يايء  31.8

  د  نار وقائر الجلاات الارلة للمجلل 26.7

 ز ز ة الث ة بالعملة الوطنية 26.6

 ؤساء الدولرخصية لر  إاانة 27.9

          د  نار محا ر المحاك  26.2

بتعليمات   يتعل   )  اإلدارةوفيما  حوالي  فان  كانوا  لى  ل   63العرفية  المنحوثيه  مجموع  مه  منا          بإل ائاا%ب 
%ب كانوا  لى  41الحاك  العاكري العا , و)  أوامر%ب كانوا  لى  ل  بالمادتيه الخاصتيه بمنر الطعه في  32)

 القنض  لى أي رخص وتوقيف   إجازةب ل  
أما نانة الليه كانوا  لى  ل  بالمواد التي احتوااا قانون الدفاع ال دي  فكانل النتائج  لى الاكل  

 -التالي :
 ب9جدول )

 التوزلر النابي للمنحوثيه حاو  لما  بالمواد التي تضمناا قانون الدفاع ال دي  
 قانون الدفاع  يعل  

 ات, الخمراقنة النار  52.1

 تفتيش الافه والمنازل, الخ 44.3

 األردنرخص مه  أي إتراج 19.9

 والبناء واألموال األرا ياالستيالء  لى  41.8

 تارج الحدود أردني أي إبعاد 32.7
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 نحه مناا: وأيهالديموقراطية  
 مكانية تطبي اا: إ التي اتخلت لتحايه المنال الديموقراطي و  اإلجراءات كفاية 

ا )  أنلنتائج  أظارت  المنحوثيه  71نانة  مه مجموع  كانل    اإلجراءات بأن    أجابوا%ب  اتخلت  التي 
قادرله  لى 15غير كافية و )  بأناا%ب أجابوا  14, م ابل )متفاوتةكافية بدرجات   %ب كانوا غير 

 رأي  إ طاء
 

 ب10جدول )
 المتخلة اإلجراءاتالتوزلر النابي للمنحوثيه حاو كفاية 

 ات اإلجراءكفاية  )%ب

 كافية جداً  13.6

 حد ما إلىكافية  58.0

 غير كافية 13.7

 ال ا رف 14.7

 %100المجموع= 1197

 
 

سوف تطب  باكل كامـل فجـاءت النتـائج   اإلجراءات ه نانة الليه كانوا  لى قنا ة بأن اله    أما
 -كالتالي:

 
 ب11جدول )

 باكل كامل  اإلجراءات تطبي  اله  إمكانيةالتوزلر النابي للمنحوثيه حاو 
 التطبي  إمكانية )%ب

 تطب  باكل كامل  13.1

 حد ما إلىتطب   54.4

 ال تطب  8.1

 ال ا رف 24.4

 %100المجموع= 1197
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ديموقراطي      ب, وتعني  10)  إلىب, وتعني بداية الطرل ,  1يحددوا,  لى ميزان مه )  أنل د طلو مه المنحوثيه   
الحدود    إلى ي و   لى  مدا ياعر    أي  إلىأبعد  األردن  العا  في  المنال  أن  الحرلة, والح    أسااالمنحو   مه 

والمااواة   تعرلف    أما والعدل  بعد  والثانية  الم ابلة,  بداية  األولى  ند  مرتيه  الا ال  الا  توجي   وت   ال انون  
 التي اتخلت في الا المجال   اإلجراءاتالمواطه بجمير 
النتائج   ب  أنوبينل  الديموقراطية  )ميزان  )4.584ل   مه  النااية 10ب  في  الموقف  الا  تحاه  ولكه  درجات,  ب 

%ب  و لى الرغ  مه اله الزلادة في ميزان  29بزلادة م داراا )  أيب درجات,  10ب مه ) 5.898واصنح يااوي )
المنحوثيه م داراا )  إال الديموقراطية    رورلة لرفر    إ افية  إجراءات %ب تعت د بأن انا   50أن انا  نانة مه 

%ب يعت دون بان  لى الحكومة  47ا تارلعات الممارسة الديموقراطية  لى مجلل النواح اتخاذاا, م ابل )ماتو 
   اإلجراءات اتخاذ مثل اله 

 
تارلعات    اإل افية  اإلجراءاتأما   ماتوا  لرفر  اتخاذاا  النواح  مجلل  التي  لى  الضرورلة 

 الممارسة الديموقراطية ف د جاءت كا تي: 
 

 ب12جدول )
 مجلل ر النابي للمنحوثيه الليه يعت دون بأن  لى التوزل

 للرفر مه ماتوا الممارسة لديموقراطية إ افية  إجراءاتالنواح اتخاذ 
 اإلجراءات  )%ب

 ال ضاء  لى النطالة ورفر ماتوا الخدمات وتح ي  العدالة 36.2

 مزلد مه التارلعات التي تحاه المنال الديموقراطي  إلىالتوج   20.3

 زلد مه المااركة والتوسر في مجال الحرلات العامة الم 22.8

 المزلد مه المااءلة  8.8

 رفر كلمة هللا وتعاليم  الاماولة 1.8

 أترا   إجراءات 0.7

 ال ا رف  18.5

 غير مبيه 4.8

 % 100=إ افية  إجراءاتمجموع الليه أفادوا بوجوح اتخاذ  ب 600)

 



20 

 

 الحكومة اتخاذاا لرفر ماتوا الممارسة   التي  لى اإل افية لإلجراءاتبالنانة  أما  
 -الديموقراطية ف د كانل كما يلي:  

 ب13جدول )
 التوزلر النابي للليه يعت دون بأن  لى الحكومة

 للرفر مه ماتوا الممارسة لديموقراطية  إ افية  إجراءاتاتخاذ  
 اإلجراءات  )%ب

 زلزااالتوسر في المايرة الديموقراطية والحرلات العامة وتع 54.9

 تح ي  مطالو المجتمر باكل  ادل  18.9

 لألجور ال ضاء  لى النطالة وو ر حد أدنى  7.9

 ا تماد الكفاءة في التعييه ومحاربة المحاوبية وال ضاء  لى الواسطة  9.0

 األحزاح الحد مه  1.1

 تتولى الحكومة كل ريء  أن 2.5

 أترا   إجراءات 0.7

 ال ا رف  17.3

 غير مبيه 3.0
 % 100=إ افية  إجراءاتمجموع الليه أفادوا بوجوح اتخاذ  ب 566)

     
       

 المااركة في الحياة الاياسية: 
النتائج    األحزاح  إلىاالنتماء   بينل  )   أنالاياسية:  نابت   ينتمي  1ما  المنحوثيه  مجموع  مه  %ب 

  األحزاح  إلى%ب ينون االنتماء 6أحزاح سياسية وان )  إلىحاليا 


