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 المقدمة: 
ئيسة الستطالع الرأي حول حكومة يسر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية أن يقدم النتائج الر 

( وقكد نذكا المرككز 19/6/2000المهندس علي أبو الراغب بعد مرور عام على تشككللهاححل  تشككلب بتكار   
علككككى علنتككككل  تككككو اتتيارهمككككا وفقككككا  ل سكككك  27/6/2001-22/6/2001هككككاا االستطكككككالع تكككككالل الذتككككر  مكككك  

طكالع داتل المملكة األردنيكة الهامكمية علكى علنكة و نيكة والمعايلر اإلحصائية. وقام المركز بتنذلا هاا االست
( سكنة فكثرلر مكونعل  علكى ماافاكات المملككة كافكة  19حجمهاح( فكردا  يمللكون السككان الكاي  تألكا أعمكارهو ح

 ( فردا .704وعلنة تاصة بقاد  الرأي حجمهكا ح
ب بإنجكا  هكاا االسكتطالع   و سر المركز بهاه المناسبة أن يتوجه بالشكر إلى جميع المؤسسات التكي سكاهم

والككى جميككع األفككراد المسككتجلأل  فككي العلنتككل   الككاي  تككو جمككع الأيانككات مككنهو والشكككر أي ككا إلككى جميككع الككاي  
 ساهموا في إنجا  هاا العمل في الجامعة األردنية وتارجها.

يا التكي تطكرل لهكا  و ثمل المركز في أن تذلد المعلومات التي يوفرها هكاا االسكتطالع جميكع المهتمكل  بالق كا
 و مك  للباحلل  الراغأل  في مز د م  التاللل المعمق استخدام الأيانات التذصللية المتوافر  لدى المركز.

 
 أهداف االستطالع:

يككثتي هككاا االسككتطالع الككاي نذككاه مركككز الدراسككات االسككتراتيجية فككي الجامعككة األردنيككة بعككد مكككرور عككام علككى 
  وأرلر م  مائة يوم على استطالعه 30/6/2000 - 24لكاه في الذتر  ما بلك  استطالعكه األول الاي تو تنذ

مكك  اجكككل الوقككوآ علككى وران المككوا نل  وردود 7/10/2000-2/10/2000اللككاني الككاي نذككاه فككي الذتككر  مكك  
 .19/6/2000فعلهو في األردن تجاه أدان الاكومة  منا تشكللها بتار   

كونككه يتككابع السككيال الككاي بككدأه المركككز فككي اسككتطال،يه األول واللككاني   وتأككرن أهميككة االستطكككالع الاككالي فككي
فالنتكككائج لكككالـ مؤهلككككة لهيكككاس اتجاهكككات الكككرأي العكككام إنان قكككدر  رئكككي  الكككونران والذر كككق الكككوناري علكككى تامكككل 
مسؤوللككات المرحلككة  ولمالحاككة التطكور فككي هكاا الصككدد عنكد المقارنكة بككل  نتكائج االسككتطالعات الكلال . وقككد 

عى االسكككتطالع إلكككى استقصكككان وران المكككوا نل  حكككول أدان الاكومكككة إنان عكككدد مككك   الق كككايا االجتما،يكككة سككك
والسياسية واالقتصادية واإلدار ة  المتعلقة بالالة الوضكع االقتصكادي  وماار كة الذسكاد  والتوسكع فكي إ كالل 

ا نل  لككككبعس السياسككككات الار كككات العامككككة. كمكككا عمككككد االسككككتطالع إلكككى التركلككككز علكككى معرفككككة تقليمككككات المكككو 
جكرى  االستذسكار مك    واإلجرانات االقتصادية والسياسكية التكي اتخكاتها الاكومكة. فعلكى الصكعلد االقتصكادي

الموا نل  حول مدى ا العهو على مشروع إنشان المنطقة االقتصادية الخاصة فكي العهبكةو وتوقعكاتهو بشكثن 
اه  فككي الككأالدو والنجككا  فككي اجتككااا االسككتلمارات قككدر  هككاا المشككروع علككى ح تاسككل  الوضككع االقتصككادي الككر 

المالية واألجنأية بما يقارا سبعة مليارات دوالر أمر كي تالل السنوات العشر   القادمةو وتون ع حجوم تلـ 
االسككككتلمارات تبعككككا لمصككككادرهاو وترتلككككب القطاعككككات االقتصككككادية التككككي ستسككككتذلد أرلككككر مكككك  غلرهككككا مكككك  تلككككـ 

ا  في استقطابهاو والعوائق التي قد تاد مك  مسكتوى نجكا   لكـ المشكروع (  والاكد االستلمارات في حال النج
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مكك  معككدالت البطالككة الااليككةو وتككوفلر فككرا عمككل تقككارا السككبعل  ألككل فرصككة تككالل العقككدي  القككادمل . أمككا 
رل علككى الصككعلد السياسككي فقككد تككو اسككتطالع وران المسككتجلأل  حككول مككا إ ا كككانوا يؤ ككدون مبككادر  الاكومككة بخكك

الاصككار المذككروى علككى العككرالو ون ارتككه بوفككد رسككمي علككى أعلككى المسككتو ات الاكوميككةو ودرجككة إسككهام هككاه 
العراقيكة. وتكو اسكتذتان المكوا نل  أي كا حكول درجكة توافكق مكواقذهو  -المبادرات في تاسل  العالقكات األردنيكة 

تلكككل  لكككـ التوافكككق فكككي حكككال  مكككع الموقكككل الاككككومي فكككي دعكككو االنتذاضكككة الذلسكككطلنيةو واألسكككباا التكككي تقكككل
وجوده  وتعرى االسكتطالع أي كا الستي كا  وران المسكتجلأل  حكول سكلر المذاوضكات بكل  السكلطة الو نيكة 
 الذلسطلنية والاكومة اإلسرائللية  والتوقعات الزمنية الماتملة للتوصل إلى إبرام معاهد  سالم بل  الجانأل .

 
 تصميم العينة:

هاا االستطالع إلى العلنة الرئيسية التي تو تصميمها في دائر  اإلحصانات العامة  تستند العلنة الو نية في 
وتتككككون مككك  مجموعكككة مككك  المككككررات  و سكككتند التصكككميو إلكككى األسكككلوا الطبقكككي  العنقكككودي  متعكككدد المراحكككل  

امككة عككام المعتمككد علككى اإل ككار الككاي وفككره التعككداد العككام للسكككان والمسككار  الككاي نذاتككه دائككر  اإلحصككانات الع
1994  . 

( سنة فثرلر م  كل اسر   19( أسر   وتو بطر قة عشوائية اتتيار فرد واحد عمره ح1500وقد مملب العلنة ح
بيانكات االسكتمار  منكه ح  لتسكتوفيعلى أن يككون نصكل عكدد األفكراد مك  الكاكور والنصكل ااتكر مك  اإلنكا  

روعي أن تكون العلنة مونونة  اتيا   بمعنى  %(. وقد 5+ %  ونسبة تطث مقدارها 95و لـ عند مستوى ثقة  
أن كل مذرد  م  مذكردات المجتمكع لهكا االحتمكال نذسكه فكي الاهكور فكي العلنكة. والجكدول التكالي يأكل  التون كع 

حسككب الماافاككات   1994النسكأي ألفككراد العلنككة وللسكككان كمككا هككو فككي التعكداد العككام للمسككار  والسكككان لسككنة 
 (.1الجدول رقو ح
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 ( 1الجدول رقم )
 حسب المحافظات 1994التوزيع النسبي ألفراد العينة وللسكان كما هو في التعداد العام لسنة 

 1994التوزيع النسبي للسكان  التوزيع النسبي ألفراد العينة  المحافظات
 36.8 40 العاصمة
 6,6 6 البلقاء 
 15.6 14 الزرقاء
 2.7 2 مادبا
 19.0 18 اربد

 4,4 4 المفرق  
 2.8 4 جرش
 2.4 2 عجلون 
 4.2 4 الكرك

 1.6 2 الطفيلية
 1.9 2 معان
 1.8 2 العقبة

 100 100 % 100المجموع = 
 

%  ونسكبة تطكث مقكدارها 95( فككرد حو لكـ عنكد مسكتوى ثقكة 800وفيما يتعلق بعلنة قاد  الرأي التكي مملككب ح  
الوظيفيكككة والمهنيكككة مكككملب كبكككار %(  فقكككد ونعكككب بشككككل حصكككف علكككى بعكككس الذعاليكككات والقطاعكككات 5 +

رجكككاالت الدولكككة مككك  أعلككككان  ونكككواا  وأمنككككان عكككامل   ووجهكككان العشكككائر  وونران سكككابقل   كمكككا مكككملب أي كككا  
قيككادات حز يككة  وقيككادات نقابيةحمهنيككة وعماليككة( واتاككادات  لبككة  ورجككال اعمككال  وصككاذلل   وأدبككان وكتككاا  

( فككردا   والجككدول التككالي يأككل  تون ككع 704ذان الأيانكككات مكك  ح وأسككاتا  جامعككات  و لبككة الجامعككات. وتككو اسككتي
 (.2الجدول رقم)مذردات العلنة حسب الذئة  
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 ( 2الجدول رقم )
 توزيع أفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة 

 العــدد  الفئــــة
 76 رجال األعمال  
 83 قيادات األحزاا السياسلككة  
 93 المهنلككون   
 96 لصاذلككون  الذنانككون الكتكاا  ا  
 96 قيادات نقابية حمهنية وعمالية( واتاادات  لبة  
 84 كأككار رجككال الدولككة  
 79 أساتا  الجامعككات  
 97  لأككة الجامعككات   
 704 المجمكككوع  
 

لمستجلب الاي ظهر وقد تو تنذلا استطالع العلنة الو نية ملدانيا  بثسلوا المقابلة الشخصية الوجاهية للذرد ا
وانتهككككككى بتككككككار              7/1/2001فكككككي العلنككككككة وجمككككككع الأيانككككككات منككككككه مبامككككككر   إ  بكككككدأ العمككككككل الملككككككداني بتكككككار   

  وتككو تناككيو عكككدد مكك  الذككرل الملدانلكككة للعكككود  مكككر  أتككرى ل فككراد الككاي  وقككع االتتيككار العشككوائي 13/1/2001
ر  ألسأككاا متعككدد  منهكال العكود  إلكى الألكب مك  مككان العمكل لكلال   عللهو ولو يتواجدوا في المسك  أثنكان الز كا
 .            1/2001/ 14وغلرها  وتو تنذلا هاه الز ارات تالل يوم 

أما فيما يتعلق بعلنة قاد  الرأي  فقد تو جمع الأيانات المتعلقة بمذرداتها ع   ر ق الهاتكل في الذتكر  نذسكها  
لمسككتجلب بسككأب عككدم تككوافر هككاتل يمككك  مكك  تاللككه إجككران المقابلككة  أو عكككدم وفككي حالككة تعككار االتصككال با

سذره تارج الأكالد   فقد ككان يكتو اتتيكار مكخف وتكر  لمرضه أوإمكانية إجران المقابلة مع المستجلب نتيجة 
ن المقابلكة بديال  عنه. وم  الجدير بالاكر أن اتتيار الأديل كان يكتو بعكد اسكتنذاد الوسكائل المتاحكة كافكة إلجكرا

 مع الشخف األصلل في العلنة.
 (.3( حالة  مونعة كما هو مأل  في الجدول رقو ح 96و لا مجمل حاالت الرفس في علنة قاد  الرأيح
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 ( 3الجدول رقم)
 عدد حاالت الرفض في فئات عينة قادة الرأي 

 العـــدد  الفئـــــــــة
 24 رجكككال األعمال 

 17 ككةقلككادات األحزاا السياسل
 7 المهنلكككون 

 4 الكتككاا  الصاذلككون  الذنككانون 
 16 رأككار رجككال الدولككة 
 21 أساتا  الجامعكككات 

 4 قلكادات نقابلككةحمهنية وعمالية( واتاككادات  لأككة 
 3  لأككة الجامعكككات

 96 المجمـــوع
 

 النتــائج الرئيسيــة:
 المرحلة منذ تشكيلها وحتى اآلن.قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات  -ا

 العينة الوطنية:
%( م  مجكموع أفراد العلنة الو نلككة يعتقكدون بكثن الاكومكة كانكب قكادر  إلكى درجكة 46.0أظهرت النتائج أن ح

 متوسطة على تامل مسؤوليات المرحلة منا بداية تشكللها وحتى اان.
كومكككة كانكككب قكككادر  إلكككى درجكككة كألكككر  علكككى تامكككل %( مككك  مجمكككوع أفكككراد العلنكككة الو نيكككة بكككثن الا23.0أفكككاد ح

 مسؤوليات المرحلكة.
%( م  مجموع أفراد العلنة الو نية أفادوا بثن الاكومكة كانكب قكادر  إلكى درجكة قلللكة 6.9أظهرت النتائج أن ح

 على تامل مسؤوليات المرحلة منا بداية تشكللها وحتى اان.
ن الاكومككة غلككر قككادر  علككى تامككل مسككؤوليات المرحلككة منككا %( مكك  أفككراد العلنككة الو نيككة أ7,7بككل   حككوالي ح

 بداية تشكللها وحتى اان.
 عينة قادة الرأي، 
%( م  قاد  الرأي يرون أن الاكومككة كانكب قكادر  إلكى درجكة متوسكطة علكى تامكل 50,7أظهرت النتائج أن ح
 مسؤوليات المرحلة.

وا بثن الاكومكة ككانب قادر  إلى درجة كألر  على %( م  مجموع المستجلأل  في علنة قكاد  الرأي أفكاد 23,2ح
 تامل مسؤوليات المرحلة.

%( م  مجموع المستجلأل  في علنكة قكاد  الكرأي بكثن الاكومكة كانكب قككادر  إلكى درجكة قلللكة علكى 11,5أفاد ح
 تامل مسؤوليات المرحلة.
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غلككككر قككككادر  علككككى تامككككل %( مكككك  مجمككككوع المسككككتجلأل  فككككي علنككككة قككككاد  الككككرأي أفككككادوا بككككثن الاكومككككة  11,4ح
 (.4 الجدول رقممسؤوليات المرحلة  ح
( أيضًا مقارنـة يـين نتـائج اسـتطالع يتشـكيل الحكومـةي الـذي تـم تنفيـذر فـي الفتـرة مـا 4ويبين الجدول رقم)

، ونتائج االستطالع الذي تم تنفيذر بعد مرور مائة يـوم علـى تشـكيل الحكومـة فـي 6/2000/  30-24يين
، ونتائج االسـتطالع الـذي تـم تنفيـذر بعـد مـرور أ مـر مـن مـائتي يـوم علـى 7/10/2000-2الفترة ما يين  

، وذلــع علــى العينتــين ) الوطنيــة وقــادة 14/1/2001-7تشــكيل الحكومــة والــذي نفــذ  فــي الفتــرة مــا يــين
 الرأي(.

 ( 4جدول رقم)
، وتشرين األول  2000مالث ي حزيرانالتوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين) الوطنية؛ وقادة الرأي( لالستطالعات ال

 ي ، حول قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة، منذ تشكيلها وحتى اآلن.  2001، وكانون الماني 2000
درجة القدرة على  
 تحمل المسؤولية 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية

تشرين األول   2000حزيران 
2000 

 انون الماني  
2001 

حزيران  
2000 

األول   تشرين
2000 

 انون الماني  
2001 

قادرة إلى درجة  
  بيرة 

31.5 22.1 23.0 34.6 30.2 23.2 

قادرة إلى درجة  
 متوسطة 

36,9 37.9 46.0 51.0 52.4 50.7 

قادرة إلى درجة  
 قليلة

3,2 7.6 6.9 7.4 10.2 11.5 

 11.4 3.9 4.3 7,7 4.5 4.3 غير قادرة 
 2.7 2,2 2.8 14.7 25.0 20.7 ال أعرف 
 0.3 0.7 - 1.4 2.4 2,8 غير معني
 رفض اإلجابة

 
0.6 0.3 0.3 - 0.3 0.3 

 - - - - 0.1 - غير مبين

 704 685 610 1198 1178 1145 %100المجموع =

 
 *اجملموع ال أيخذ بعني االعتبار وزن كل فئة من فئات عينة قادة الرأي. 
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 وأظهرت النتائج أن:

يعتقدون بثن الاكومة كانب قادر  إلى درجة متوسكطة علكى تامكل  %( م  مجموع المستجلأل  الاكور43.1ح
%( م  اإلنا  يعتقدن بثن الاكومة كانب قادر  إلى درجة متوسطة 48.8مسؤوليات المرحلة. فيما تأل  أن ح
 على تامل مسؤوليات المرحلة.

كألككر  علككى تامككل %( مكك  مجمكككوع المسككتجلأل  الككاكور يعتقككدون بككثن الاكومكككة كانككب قككادر  إلككى درجككة 25.6ح
%( مك  اإلنككا  يعتقكدن بكثن الاكومككة كانكب قككادر  إلكى درجكة كألكر  20.4مسؤوليات المرحلة. فيمكا تأكل  أن ح
 على تامل مسؤوليات المرحلة.

%( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  الككاكور يعتقككدون بككثن الاكومككة كانككب قككادر  إلككى درجككة قلللككة علككى تامككل 8.5ح
%( م  اإلنا  يعتقدن بثن الاكومة كانب قادر  إلى درجة قلللة على 5.4أن حمسؤوليات المرحلة. فيما تأل   
 تامل مسؤوليات المرحلة.

%( م  مجموع المستجلأل  الاكور يعتقدون بثن الاكومكة غلر قكادر  على تامل مسؤوللكات المرحلكة. 10.7ح
الجـدول مسؤوللككات المرحلكة   %( م  اإلنا  يعتقدن بثن الاكومكة غلر قكادر  علكى تامكل4,8فيما تأل  أن ح

 (.5رقم )
 ( 5جدول رقم )

،  2000الجنس، لالستطالعات المالث ي حزيران  الوطنية حسبالتوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة 
ي حول درجة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة،  2001، وكانون الماني 2000وتشرين األول 

 منذ  تشكيلها وحتى اآلن.
 

 حزيران 
 2000 

 تشرين األول  
2000 

 انون الماني 
2001 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور درجة القدرة 
 20.4 25.6 20.4 23.8 27.5 35.5 قادرة إلى درجة كبيرة

 48.8 43.1 37.1 38.8 38.1 35.6 قادرة إلى درجة متوسطة 
 5.4 8.5 5.0 10.4 1.9 4.5 قادرة إلى درجة قليلة 

 4.8 10.7 3.0 6.1 3.2 5.4 غير قادرة
 19.0 10.2 31.8 17.9 26.1 15.4 ال أعرف 

 1.3 1.5 2,2 2.6 3.0 2.6 غير معني  
 - - 0.2 - - - غير مبين 

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 1.0 رفض اإلجابة 
 609 589 603 575 567 578 % 100المجموع  = 
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 أظهرت النتائج أن:

و الوسككي يعتقككدون بككثن الاكومككة قككادر  إلككى درجككة متوسككطة علككى %( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  فككي إقللككك44.7ح
%( مكك  56.6%( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  فككي إقللكككو الشككمال وح44.7تامككل مسككؤوليات المرحلككة  فيمككا أفككاد ح

مجمكككوع المسكككتجلأل  فكككي إقللككككو الجنكككوا أنهكككو يعتقكككدون بكككثن الاكومكككة قكككادر  إلكككى درجكككة متوسكككطة علكككى تامككككل 
 مسؤوليات المرحلة.

%( م  مجموع المستجلأل  في إقليو الوسي يعتقدون بكثن الاكومكة كانكب قكادر  إلكى درجكة كألكر  علكى 23,6ح
%( مككككك  17.1%( مككككك  المسكككككتجلأل  فكككككي إقللككككككو الشكككككمال وح23.7تامككككككل مسؤوللككككككات المرحلكككككة  فيمكككككا أفكككككاد ح

 مرحلة.المستجلأل  في إقليو الجنوا بثن الاكومة قادر  إلى درجة كألر  على تامل مسؤوليات ال
%( مكك  مجمكككوع المسككتجلأل  فككي إقللكككو الوسكككي أفكككادوا بككثن الاكومكككة كانككب قكككادر  إلككى درجككة قلللكككة علككى 6.9ح

%( مك  المسكتجلأل  فكي إقللككمي الشكمال والجنكوا 3.1%( و ح8.4تامل مسؤوليات المرحلة  فيمكا تأكل  أن ح
 على التوالي أفادوا بثنها كانب ناجاة إلى درجة قلللة.

م  مجموع المستجلأل  في إقليو الوسي يعتقدون بثن الاكومكة لو تك  قادر  علكى تامكل مسؤوليات   %(8.2ح
%( مككك  المسكككتجلأل  فكككي إقلكككيو 7.0%( مككك  المسكككتجلأل  فكككي إقلكككيو الشكككمال وح6.9المرحلكككة  فيمكككا تأكككل  أنح

 (.6) الجدول رقمالجنوا يعتقدون بثن الاكومة لو تك  قادر  على تامل مسؤوليات المرحلة  
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 ( 6جدول رقم )
،  2000التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية )حسب اإلقليم( لالستطالعات المالث ي حزيران 

ي حول درجة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة،  2001، وكانون الماني 2000وتشرين األول 
 منذ  تشكيلها وحتى اآلن.

 إقليم الجنوب  إقليم الشمال الوسطإقليم  درجة القدرة 
حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

 انون 
الماني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول   
2000 

 انون 
الماني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

 انون 
الماني 
2001 

قادرة إلى درجة 
  بيرة

33.0 23.3 23.6 27.8 16.7 23.7 32.8 28.7 17.1 

جة قادرة إلى در 
 متوسطة 

34.8 37.4 44.7 38.8 37.8 44.7 43.4 41.8 56.6 

قادرة إلى درجة 
 قليلة 

2.8 6.8 6.9 4,4 9,9 8.4 2.5 6,6 3.1 

 7.0 2.5 4.1 6.9 6.5 5.7 8.2 4.0 3.7 غير قادرة
 14.7 17.2 16,4 13.5 26.3 19.9 15.2 25.8 21.8 ال أعرف 
 1.6 2.5 0.8 2.1 2.5 2.5 1,1 2.3 3,3 غير معني 
 - 0.8 - 0.6 0.3 0.9 0.3 0.3 0.6 رفض اإلجابة 
 غير مبين  
 

- 0.1 - - - - - - - 

المجموع =  
100 % 

706 733 736 317 323 333 122 122 129 

 
 
 

وحول قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى اآلن حسب فئات عينة قادة  
 الرأي. 

 أظهرت النتائج أن:
%(  27.6  رجال األعمال اعتقدوا بثن الاكومة كانب قادر  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد ح%( م 55.3ح

 منهو بثنها كانب قادر  إلى درجة كألر  على تامل مسؤوليات المرحلة منا بداية تشكللها وحتى اان. 
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%(  18.1أفاد ح %( م  الهيادات الاز ية اعتقدوا بثن الاكومة كانب قادر  إلى درجة متوسطة  فيما  51.8ح
 منهو بثنها كانب قادر  إلى درجة كألر  على تامل مسؤوليات المرحلة منا بداية تشكللها وحتى اان. 

ح55.9ح أفاد  فيما  متوسطة   درجة  إلى  قادر   كانب  الاكومة  بثن  اعتقدوا  المهنلل   م   منهو  %19.4(   )%
 ا بداية تشكللها وحتى اان. بثنها كانب قادر  إلى درجة كألر  على تامل مسؤوليات المرحلة من

%( م  الكتاا والصاذلل  والذنانل  اعتقدوا بثن الاكومة كانب قادر  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد 57.3ح
%( منهو بثنها كانب قادر  إلى درجة كألر  على تامل مسؤوليات المرحلة منا بداية تشكللها وحتى  18.8ح

 اان. 
%( 18.8دوا بثن الاكومة كانب قادر  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد ح%( م  الهيادات النقابية اعتق43.8ح

 منهو بثنها كانب قادر  إلى درجة كألر  على تامل مسؤوليات المرحلة منا بداية تشكللها وحتى اان. 
%( 32.1%( م  كبار رجال الدولة اعتقدوا بثن الاكومة كانب قادر  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد ح 52.4ح

 ها كانب قادر  إلى درجة كألر  على تامل مسؤوليات المرحلة منا بداية تشكللها وحتى اان.    منهو بثن
%(  27.8%( م  أساتا  الجامعات اعتقدوا بثن الاكومة كانب قادر  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد ح55.7ح 

 كللها وحتى اان.    منهو بثنها كانب قادر  إلى درجة كألر  على تامل مسؤوليات المرحلة منا بداية تش
%(  24.7%( م   لبة الجامعات اعتقدوا بثن الاكومة كانب قادر  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد ح36.1ح 

الجدول  منهو بثنها كانب قادر  إلى درجة كألر  على تامل مسؤوليات المرحلة منا بداية تشكللها وحتى اان  
     (.7رقم )
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 ( 7دول رقم )ج
ي حول   2001زيع النسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئة( الستطالع ي كانون الماني التو 

 درجة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة، منذ تشكيلها وحتى اآلن. 
رجال  درجة القدرة 

 األعمال
قيادات 
 حزبية 

الكتاب   المهنيون 
والصحفيون 
 والفنانون 

القيادات  
 النقايية 

 بار 
جال ر 

 الدولة

أساتذة 
 الجامعات 

طلبة 
 الجامعات 

 24.7 27.8 32.1 18.8 18.8 19.4 18.1 27.6 قادرة إلى درجة كبيرة
قادرة إلى درجة 

 متوسطة 
55.3 51.8 55.9 57.3 43.8 52.4 55.7 36.1 

 13.4 8.9 7.1 20.8 13.5 12.9 7.2 5.3 قادرة إلى درجة قليلة 
 9.3 6.3 7.1 16.7 10.4 8.6 22.9 9.2 غير قادرة
 14.4 - 1.2 - - 3.2 - 1.3 ال أعرف 
 1,1 - - - - - - 1.3 غير معني 

 - 1.3 - - - - - - رفض اإلجابة 
 - - - - - - - - غير مبين 
 97 79 84 96 96 93 83 76 المجموع

 *المجموع ال يثتا بعل  االعتبار ونن كل فئة م  فئات علنة قاد  الرأي.
 رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه، منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن.اآلراء حول مدى نجاح  

 العينة الوطنية : 
%( م  مجموع المستجلأل  في العلنة الو نية إن رئي  الونران كان ناجاا  إلى درجة متوسطة  44.7أفاد ح

 في الهيام بمهام منصبه. 
 إن رئي  الونران كان ناجاا  إلى درجة  %( م  مجموع المستجلأل  في العلنة الو نية25.1أفاد ح

 رألر  في الهيام بمهام منصبه.
%( م  مجموع المستجلأل  في العلنة الو نية إن رئي  الونران كان ناجاا  إلى درجة قلللة في 9.0أفاد ح

 الهيام بمهام منصبه. 
اجاا  في الهيام بمهام %( م  مجموع المستجلأل  في العلنة الو نية إن رئي  الونران لو يك  ن 6.4أفاد ح
 منصبه.
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 عينة قادة الرأي: 
%( م  مجموع المستجلأل  في علنة قاد  الرأي إن رئي  الونران كان ناجاا  إلى درجة متوسطة  46.4أفاد ح

 في الهيام بمهام منصبه. 
  في  %( م  مجموع المستجلأل  في علنة قاد  الرأي إن رئي  الونران كان ناجاا  إلى درجة كألر 26.3أفاد ح

 الهيام بمهام منصبه.  
%( م  مجموع المستجلأل  في علنة قاد  الرأي إن رئي  الونران كان ناجاا  إلى درجة قلللكة فكي 13.5أفاد ح

 الهيام بمهام منصبه.
%( م  مجموع المستجلأل  في علنة قاد  الرأي إن رئي  الونران لو يك  ناجاا  فكي الهيكام بمهكام 10.1أفاد ح

  (8قم )الجدول ر منصبه  
 

 ( 8جدول رقم)
التوزيع النسبي آلراء المستجيبين في العينتين )الوطنية؛ وقادة الرأي( لالستطالعات المالث ي 

ي ، حول درجة نجاح رئيس الوزراء في   2001، وكانون الماني 2000، وتشرين األول 2000حزيران
 القيام بمهام منصبه، منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن.  

 عينة قادة الرأي* العينة الوطنية  نجاحدرجة ال

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

 الماني   انون 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

 انون الماني 
2001 

 26.3 38.8 38.4 25.1 27.4 35.6 ناجحًا إلى درجة كبيرة
ناجحًا إلى درجة 

 متوسطة 
33.1 32.9 44.7 47.0 45.5 46.4 

 13.5 7.9 8.7 9.0 5.9 5.6 جة قليلةناجحًا إلى در 
 10.1 4.2 2.8 6.4 3.9 2.9 غير ناجح
 2.8 2.9 2.8 13.1 25.7 19.4 ال أعرف 
 0.3 0.3 - 1.3 3.6 2.7 غير معني 

 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 رفض اإلجابة 
 

 - - - 0.1 0.2 0.1 غير مبين 
 704 685 610 1198 1178 1145 % 100المجموع = 

 ال يثتا بعل  االعتبار ونن كل فئة م  فئات علنة قاد  الرأي.*المجموع  
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 وأظهرت النتائج أن:
%( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  الككاكور يعتقككدون بككثن رئككي  الككونران كككان ناجاككا  إلككى درجككة متوسككطة فككي 43.0ح

درجكة  %( مك  اإلنكا  يعتقكدن بكثن رئكي  الكونران ككان ناجاكا  إلكى46.3الهيام بمهكام منصكبه. فيمكا تأكل  أن ح
 متوسطة في الهيام بمهام منصبه.

%( م  مجموع المستجلأل  الاكور يعتقدون بثن رئي  الونران كان ناجاا  إلكى درجكة كألكر  فكي الهيكام 25.8ح
%( م  اإلنا  يعتقدن بثن رئي  الونران كان ناجاا  إلى درجة كألر  في 24.5بمهام منصبه. فيما تأل  أن ح

 الهيام بمهام منصبه.
م  مجموع المستجلأل  الاكور يعتقدون بثن رئي  الونران ككان ناجاكا  إلكى درجكة قلللكة فكي الهيكام   %(10.2ح

%( م  اإلنا  يعتقدن بثن رئكي  الكونران ككان ناجاكا  إلكى درجكة قلللكة فكي 7.9بمهام منصبه. فيما تأل  أن ح
 الهيام بمهام منصبه.

الكككونران لكككو يكككك  ناجاكككا   فكككي الهيكككام بمهكككام  %( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  الكككاكور يعتقكككدون بكككثن رئكككي 10.4ح
%( مككك  اإلنكككا  يعتقكككدن بكككثن رئكككي  الكككونران لكككو يكككك  ناجاكككا   فكككي الهيكككام بمهكككام 2.6منصكككبه. فيمكككا تأكككل  أن ح

 (.9؛ الجدول رقم )منصبه
 ( 9جدول رقم )

،  2000المالث ي حزيران التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية) حسب الجنس( لالستطالعات 
ي حول درجة نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه،   2001، وكانون الماني 2000وتشرين األول 

 منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن. 
 الجنــس درجة النجاح

 2001 انون الماني  2000تشرين األول   2000حزيران 
 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور

 24.5 25.8 26.0 28.9 30.3 40.8  إلى درجة كبيرةناجحاً 
 46.3 43.0 33.8 32.0 32.6 33.6 ناجحًا إلى درجة متوسطة
 7.9 10.2 4.5 7.5 4.6 6,6 ناجحًا إلى درجة قليلة

 2.6 10.4 1.8 6.1 2.6 3.1 غير ناجح
 16.6 9.5 29.9 21.4 26.1 12.8 ال اعرف
 1.5 1.0 3.5 3.7 3.4 2.1 غير معني

 0.5 0.2 0.2 0.5 0.2 1.0 رفض اإلجابة
 0.2 - 0.3 - 0.2 - غير مبين
 609 589 603 575 567 578 %100المجموع= 
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 أظهرت النتائج أن:
%( م  مجموع المستجلأل  في إقليو الوسي أفادوا بكثن رئكي  الكونران ككان ناجاكا  إلكى درجكة متوسكطة 44.2ح

مك  المسكتجلأل  فكي إقلكيو الشكمال أفكادوا بكثن رئكي  الكونران ككان  %(43.2في الهيكام بمهامكه  فيمكا تأكل  أن ح
%( م  المستجلأل  في إقليو الجنوا بكثن رئكي  الكونران ككان ناجاكا  51.2ناجاا  إلى درجة متوسطة  وأفاد ح

 إلى درجة متوسطة في الهيام بمهام منصبه. 
كان ناجاا  إلى درجة كألر  في الهيكام  %( م  المستجلأل  في إقليو الوسي يعتقدون بثن رئي  الونران26.0ح

%( مك  إقلكيو الجنكوا يعتقكدون 19.4%( م  المسكتجلأل  فكي إقلكيو الشكمال و ح25.5بمهامه  فيما تأل  أن ح
 بثن رئي  الونران كان ناجاا  إلى درجة كألر  في الهيام بمهام منصبه.    

نران ككان ناجاكا  إلكى درجكة قلللكة فكي الهيكام %( م  المستجلأل  في إقليو الوسي يعتقدون بكثن رئكي  الكو 9.2ح
%( مكك  المسككتجلأل  فككي 4.7%( مكك  المسككتجلأل  فككي إقلككيو الشككمال و ح10.2بمهككام منصككبه  فيمككا تأككل  أن ح

 إقليو الجنوا أفادوا بثن رئي  الونران كان ناجاا  إلى درجة قلللة في الهيام بمهام منصبه.    

الوسككي أفككادوا بككثن رئكي  الككونران لككو يككك  ناجاكا  فككي قيامككه بمهككام  %( مك  مجمككوع المسككتجلأل  فككي إقلكيو6.4ح
%( م  المسكتجلأل  فكي إقلكيو الجنكوا 7.0%( م  المستجلأل  في إقليو الشمال  و ح6.3منصبه  فيما أفاد ح

     .(10الجدول رقم )أفادوا بثن رئي  الونران لو يك  ناجاا  في الهيام بمهام منصبهو 
 (10جدول رقم )

، 2000ع النســبي الســتجابات أفــراد العينــة الوطنيــة، حســب اإلقلــيم، لالســتطالعات الــمالث يحزيــران التوزيــ
ي حول  درجة قدرة رئـيس الـوزراء علـى القيـام بمهـام منصـبه،   2001، كانون الماني  2000تشرين األول  

 منذ يداية تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن. 
 ب إقليم الجنو  إقليم الشمال إقليم الوسط 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

 انون 
الماني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

 انون 
الماني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

 انون 
الماني 
2001 

 19.4 36.9 36.1 25.5 21.4 33.1 26.0 28.5 36.7 قادرا إلى درجة كبيرة 
 51.2 33.6 36.9 43.2 32.2 35.0 44.2 33.2 31.6 قادرا إلى درجة متوسطة 
 4.7 5.7 5.7 10.2 6.5 5.7 9.2 5.7 5,5 قادرا إلى درجة قليلة

 7.0 2.5 0.8 6.3 5.6 4.1 6.4 3.4 2.7 غير قادر 
 15.5 18.0 19.7 12.0 29.7 18.9 13.2 25.2 19.5 ال اعرف 
 2.3 3,3 0.8 2.1 4.0 2,2 0.7 3.4 3,3 غير معني 

 - - - 0.6 0.6 0.9 0.3 0.3 0.6 رفض اإلجابة 
 - - - - - - 0.1 0.3 0.1 غير مبين  
 129 122 122 333 323 317 736 733 706 % 100المجموع = 
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وحول آراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول درجة نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه، 
 منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن. 

 أظهرت النتائج أن:
م  رجال األعمال اعتقدوا بثن رئي  الاكومة كان قادرا إلى درجة متوسطة  فيما أفاد %( 42.1ح
%( منهو بثنه كان قادرا إلى درجة كألر  على الهيام بمهام منصبه منا تسلمه رئاسة الاكومة وحتى 36.8ح

 اان. 
ة  فيما أفاد %( م  الهيادات الاز ية اعتقدوا بثن رئي  الاكومة كان قادرا إلى درجة متوسط50.6ح
%( منهو بثنه كان قادرا إلى درجة كألر  على الهيام بمهام منصبه منا تسلمه رئاسة الاكومة وحتى 22.9ح

 اان. 
%(  19.4%( م  المهنلل  اعتقدوا بثن رئي  الاكومة كان قادرا إلى درجة متوسطة  فيما أفاد ح46.2ح 

 منصبه منا تسلمه رئاسة الاكومة وحتى اان.  منهو بثنه كان قادرا إلى درجة كألر  على الهيام بمهام
  
%( م  الكتاا والصاذلل  والذنانل  اعتقدوا بثن رئي  الاكومة كان قادرا إلى درجة متوسطة  فيما  56.3ح

%( منهو بثنه كان قادرا إلى درجة كألر  على الهيام بمهام منصبه منا تسلمه رئاسة الاكومة  19.8أفاد ح
 وحتى اان. 

الهيادات النقابية اعتقدوا بثن رئي  الاكومة كان قادرا إلى درجة متوسطة  فيما أفاد  %( م 51.0ح 
%( منهو بثنه كان قادرا إلى درجة كألر  على الهيام بمهام منصبه منا تسلمه رئاسة الاكومة وحتى 24.0ح

 اان. 
توسطة  فيما أفاد %( م  كبار رجال الدولة اعتقدوا بثن رئي  الاكومة كان قادرا إلى درجة م47.6ح 
%( منهو بثنه كان قادرا إلى درجة كألر  على الهيام بمهام منصبه منا تسلمه رئاسة الاكومة وحتى 35.7ح

 اان. 
%( م  أساتا  الجامعات اعتقدوا بثن رئي  الاكومة كان قادرا إلى درجة متوسطة  فيما أفاد 45.6ح 
لهيام بمهام منصبه منا تسلمه رئاسة الاكومة وحتى %( منهو بثنه كان قادرا إلى درجة كألر  على ا34.2ح

 اان. 
%( م   لبة الجامعات اعتقدوا بثن رئي  الاكومة كان قادرا إلى درجة متوسطة  فيما أفاد 32.0ح 
%( منهو بثنه كان قادرا إلى درجة كألر  على الهيام بمهام منصبه منا تسلمه رئاسة الاكومة وحتى 21.6ح

 (.11؛ الجدول رقم )اان
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 (11جدول رقم )
ي حول   2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئة( الستطالع ي كانون الماني 

 درجة نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه، منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن ي. 
رجال  درجة النجاح

 األعمال
قيادات 
 حزبية 

الكتاب   المهنيون 
يون والصحف
 والفنانون 

القيادات  
 النقايية 

 بار 
رجال 
 الدولة

أساتذة 
 الجامعات 

طلبة 
 الجامعات 

 21.6 34.2 35.7 24.0 19.8 19.4 22.9 36.8 ناجحا إلى درجة كبيرة
ناجحا إلى درجة 

 متوسطة 
42.1 50.6 46.2 56.3 51.0 47.6 45.6 32.0 

 22.7 12.7 7.1 13.5 12.5 19.4 7.2 10.5 ناجحا إلى درجة قليلة
 12.4 5.1 6.0 9.4 9.4 10.8 19.3 7.9 غير ناجح
 11.3 1.3 2.4 1.0 - 4.3 - 1.3 ال أعرف 

 - 1.3 1.2 1.0 - - - 1.3 رفض اإلجابة 
 - - - - 2.1 - - - غير مبين 
 97 79 84 96 96 93 83 76 المجموع

 *المجموع ال يثتا بعل  االعتبار ونن كل فئة م  فئات علنة قاد  الرأي.
 
 مدى نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه.  –ج 

 العينة الوطنية:
%( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  فكككي العلنكككة الو نيكككة بكككثن التشككككلل الكككوناري ككككان ناجاكككا  إلكككى درجكككة 42.2أفكككاد ح

 متوسطة في الهيام بمهامه.
ناجاكا  إلكى درجكة كألكر  %( م  مجموع المستجلأل  في العلنة الو نية بكثن التشككلل الكوناري ككان 18.9بل  ح

 في الهيام بمهامه.
%( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  فككي العلنككة الو نيككة بككثن التشكككلل الككوناري كككان ناجاككا  إلككى درجككة 15.3أظهككر ح 

 قلللة في الهيام بمهامه.
%( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  فككي العلنككة الو نيككة بككثن التشكككلل الككوناري لككو يككك  ناجاككا  فككي الهيككام 9.6أفككاد ح
 .بمهامه
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 عينة قادة الرأي: أفاد 
%( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  فككي علنككة قككاد  الككرأي أفككادوا بككان التشكككلل الككوناري كككان ناجاككا  إلككى درجككة 48.6ح

 متوسطة في الهيام بمهامه.

%( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  فككي علنككة قككاد  الككرأي أفككادوا بككان التشكككلل الككوناري كككان ناجاككا  إلككى درجككة 11.6ح
 امه.رألر  في الهيام بمه

%( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  فككي علنككة قككاد  الككرأي أفككادوا بككان التشكككلل الككوناري كككان ناجاككا  إلككى درجككة 24.7ح
 قلللة في الهيام بمهامه.

%( م  مجموع المستجلأل  في علنة قاد  الرأي أفادوا بكان التشككلل الكوناري لكو يكك  ناجاكا  فكي الهيكام 11.4ح
 .(12الجدول رقم )بمهامهو 

 (12جدول رقم)
،  2000التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية؛وقادة الرأي( لالستطالعات المالث ي حزيران 

ي حول درجة نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه، منذ   2001، وكانون الماني 2000وتشرين األول 
 تشكيل الحكومة وحتى اآلني.  

 الرأي*عينة قادة  العينة الوطنية  درجة النجاح
حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

 انون الماني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

 انون الماني 
2001 

ــة  ــًا إلـــى درجـ ناجحـ
  بيرة

27.9 17.8 18.9 27.7 21.3 11.6 

ــة  ــًا إلـــى درجـ ناجحـ
 متوسطة

26.0 31.7 42.2 50.0 53.3 48.6 

ــة  ــًا إلـــى درجـ ناجحـ
 قليلة

4.8 7.3 15.3 12.5 12.4 24.7 

 11.4 6.7 7.2 9.6 5.4 3.1 غير ناجح
 2.7 5,5 2.3 12.0 33.4 34.1 ال أعرف 
 0.4 0.3 - 1.2 3.7 3,3 غير معني 

ــة ،  رفـــــض اإلجابـــ
 غير مبين

0.8 0.6 0.7 0.3 0.4 0.6 

 704 685 610 1198 1178 1145 %100المجموع =

 قادة الرأي. *اجملموع ال أيخذ بعني االعتبار وزن كل فئة من فئات عينة  
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 وأظهرت النتائج أن:
%( م  مجموع المستجلأل  الاكور يعتقدون بثن التشكلل الوناري كان ناجاكا إلكى درجكة متوسكطة فكي 40.9ح

%( مككك  اإلنكككا  يعتقكككدن بكككثن التشككككلل الكككوناري ككككان ناجاكككا  إلكككى درجكككة 43.5الهيكككام بمهامكككه. فيمكككا تأكككل  أن ح
 متوسطة في الهيام بمهامه.

ع المسككتجلأل  الككاكور يعتقككدون بككثن التشكككلل الككوناري كككان ناجاككا إلككى درجككة كألككر  فككي %( مكك  مجمككو 19.0ح
%( م  اإلنا  يعتقدن بثن التشكلل الكوناري ككان ناجاكا  إلكى درجكة كألكر  18.9الهيام بمهامه. فيما تأل  أن ح

 في الهيام بمهامه.
كككان ناجاككا إلككى درجككة قلللككة فككي %( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  الككاكور يعتقككدون بككثن التشكككلل الككوناري 15.1ح

%( م  اإلنا  يعتقدن بكثن التشككلل الكوناري ككان ناجاكا  إلكى درجكة قلللكة 15.4الهيام بمهامه. فيما تأل  أن ح
 في الهيام بمهامه.

%( م  مجمكوع المسكتجلأل  الكاكور يعتقكدون بكثن التشككلل الكوناري لكو يكك  ناجاكا  فكي الهيكام بمهامكه. 13.9ح
؛ الجدول رقم %( م  اإلنا  يعتقدن بثن التشكلل الوناري لو يك  ناجاا  في الهيام بمهامه5.4فيما تأل  أن ح

(13.) 
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 (13جدول رقم )
،  2000التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية)حسب الجنس(، لالستطالعات المالث ي حزيران 

درجة نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه، منذ  يحول  2001، وكانون الماني 2000وتشرين األول 
 تشكيل الحكومة وحتى اآلن.

 الجنــس درجة النجاح
 2001الماني   انون  2000تشرين األول   2000حزيران 
 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

 18.9 19.0 19.1 16.5 22.8 32.9 ناجحًا إلى درجة كبيرة
 43.5 40.9 30.5 33.0 26.3 25.8 ناجحا إلى درجة متوسطة
 15.4 15.1 5.3 9.4 3.2 6.4 ناجحًا إلى درجة قليلة

 5.4 13.9 3,3 7,7 1.4 4.8 غير ناجح
 15.1 8,8 37.8 28.7 42.3 26.0 ال أعرف
 1,1 1.2 3.5 4.0 3.5 3.1 غير معني

 رفض اإلجابة
 وغير مبين

1.0 0.5 0.7 0.5 1.0 0.5 

 609 589 603 575 567 578 %100المجموع= 
 

 أظهرت النتائج أن:
%( مكك  مجمككوع المسككتجلأل  فككي إقلككيو الوسككي يعتقككدون بككثن التشكككلل الككوناري كككان ناجاككا  إلككى درجككة 43.1ح

%( مكك  إقلككيو 51.2%( مكك  المسككتجلأل  فككي إقلككيو الشككمال و ح36.9متوسككطة فككي الهيككام بمهامككه. فيمككا بككل   ح
 ى درجة متوسطة في الهيام بمهامه.الجنوا أن التشكلل الوناري كان ناجاا  إل

%( م  المستجلأل  في إقليو الوسي أفادوا بثن التشكلل الوناري كان ناجاا  إلى درجة كألر  فكي الهيكام 17.8ح
%( مككك  المسكككتجلأل  فكككي إقلكككيو 15.5%( مككك  المسكككتجلأل  فكككي إقلكككيو الشكككمال و ح22.8بمهامكككه. فيمكككا بكككل   ح

  إلى درجة كألر  في الهيام بمهامه.الجنوا أن التشكلل الوناري كان ناجاا  
%( مك  6.2%( مك  المسكتجلأل  فكي إقلكيو الشكمال و ح18.0%( م  المستجلأل  في إقليو الوسكي و ح15.6ح

 المستجلأل  في إقليو الجنوا أفادوا أن التشكلل الوناري كان ناجاا  إلى درجة قلللة في الهيام بمهامه. 
%( مك  10.1%( مك  المسكتجلأل  فكي إقلكيو الشكمال و ح7.8سكي و ح%( م  المستجلأل  في إقليو الو 10.3ح

 (.14الجدول رقم )المستجلأل  في إقليو الجنوا أفادوا أن التشكلل الوناري لو يك  ناجاا  في الهيام بمهامهو 
 (14جدول رقم) 
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،  2000يران التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية )حسـب اإلقليـم( لالستطالعات المالث ي حز 
ي، حول درجـة نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه،  2001، وكانون الماني 2000وتشرين األول 

 منذ تشكيل الحكومة وحتى اآلن.
درجة 
 النجاح

 إقليم الجنوب  إقليم الشمال إقليم الوسط
حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

 انون 
الماني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

 انون 
الماني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

 انون 
الماني 
2001 

ناجحًا إلى  
 درجة كبيرة

28.9 18.6 17.8 25.9 15.8 22.8 27.0 18.9 15.5 

ناجحًا إلى  
درجة 

 متوسطة 

24.5 33.3 43.1 26.5 30.3 36.9 33.6 26.2 51.2 

ناجحًا إلى  
 درجة قليلة 

4.2 7.0 15.6 6.0 8.7 18.0 4.9 5.7 6.2 

 10.1 7.4 4.1 7.8 4.0 3.5 10.3 5.7 2.8 غير ناجح
 15.5 37.7 29.5 12.0 36.2 33.8 11.4 31.4 35.0 ال اعرف 
 1.6 2.5 0.8 1.8 4.3 3.2 0.8 3.7 3.8 غير معني 

 - 0.8 - 0.6 0.6 1.3 0.3 - 0.7 رفض اإلجابة 
 - 0.8 - - - - 0.7 0.4 - غير مبين  
المجموع =  

100 % 
706 733 736 317 323 333 122 122 129 

 
وحول آراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول درجة نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه  وحتى 

 اآلن. 
 أظهرت النتائج أن:

%( م  رجال األعمال اعتقدوا بثن التشكلل الوناري كان ناجاا  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد 50.0ح
التشكلل الوناري كان ناجاا  إلى درجة كألر  في الهيام بمهامه منا بداية تشكلله وحتى   %( منهو بثن14.5ح

 اان. 
%( م  الهيادات الاز ية اعتقدوا بثن التشكلل الوناري كان ناجاا  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد  47.0ح
 لله وحتى اان. %( منهو بثن التشكلل الوناري لو يك  ناجاا  بالهيام بمهامه منا بداية تشك 7.2ح
%( 5.4%( م  المهنلل  اعتقدوا بثن التشكلل الوناري كان ناجاا  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد ح55.9ح

 منهو بثنه كان ناجاا   إلى درجة كألر  في الهيام بمهامه منا بداية تشكلله وحتى اان.
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كان ناجاا  إلى درجة متوسطة   %( م  الكتاا والصاذلل  والذنانل  اعتقدوا بثن التشكلل الوناري 55.2ح
 %( منهو بثنه كان ناجاا  إلى درجة كألر  في الهيام بمهامه منا بداية تشكلله وحتى اان.8.3فيما أفاد ح

%( م  الهيادات النقابية اعتقدوا بثن التشكلل الوناري كان ناجاا  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد 43.8ح
 ة كألر  في الهيام بمهامه منا بداية تشكلله وحتى اان. %( منهو بثنه كان ناجاا  إلى درج6.3ح
%( م  كبار رجال الدولة اعتقدوا بثن التشكلل الوناري كان ناجاا  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد  41.7ح
 %( منهو بثنه كان ناجاا  إلى درجة كألر  في الهيام بمهامه منا بداية تشكلله وحتى اان.    17.9ح
  الجامعات اعتقدوا بثن التشكلل الوناري كان ناجاا  إلى درجة متوسطة  فيما أفاد  %( م  أساتا 53.2ح 
 %( منهو بثنه كان ناجاا  إلى درجة كألر  في الهيام بمهامه منا بداية تشكلله وحتى اان.    19.0ح
أفاد %( م   لبة الجامعات اعتقدوا بثن التشكلل الوناري كان ناجاا  إلى درجة متوسطة  فيما 42.3ح 
 ( 15الجدول رقم )%( منهو بثنه كان ناجاا  إلى درجة كألر  و 16.5ح

 
 (15جدول رقم )

ي حـول  2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئـة( السـتطالع ي كـانون المـاني 
 ن.درجة نجاح التشكيل الحكومي في القيام بمهامه، منذ تشكيل الحكومة وحتى اآل

رجال  درجة النجاح
 األعمال

قيادات 
 حزبية 

الكتاب   المهنيون 
والصحفيون 
 والفنانون 

القيادات  
 النقايية 

 بار 
رجال 
 الدولة

أساتذة 
 الجامعات 

طلبة 
 الجامعات 

 16.5 19.0 17.9 6.3 8.3 5.4 7.2 14.5 ناجحا إلى درجة كبيرة
ناجحا إلى درجة 

 متوسطة 
50.0 47.0 55.9 55.2 43.8 41.7 53.2 42.3 

 24.7 19.0 28.6 34.4 26.0 15.1 25.3 23.7 ناجحا إلى درجة قليلة
 8.2 5.1 10.7 15.6 8.3 14.0 20.5 7.9 غير ناجح
 5.2 2.5 - - 1.0 9.7 - 2.6 ال أعرف 

 1.0 1.3 1.2 - - - - 1.3 رفض اإلجابة 
 2.1 - - - 1.0 - - - غير مبين 
 97 79 84 96 96 93 83 76 % 100المجموع=
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 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة في حلحلة )تحسين( الوضع االقتصادي.
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى درجة متوسطة في حلالة الوضع  31.7أفاد ح
 االقتصادي.

 جة كألر  في حلالة الوضع االقتصادي.%( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى در 9,9بل  ح
%( م  مجموع المستجلأل  إلى أن الاكومة قد نجاب إلى درجة قلللة في حلالة الوضع  20.9أمار ح

 االقتصادي.
 %( م  مجموع المستجلأل  بثن الاكومة لو تنجح في حلالة الوضع االقتصادي.30.2اعتقد ح

 
 عينة قادة الرأي : 

ستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى درجة متوسطة في حلالة الوضع  %( م  مجموع الم25.0أفاد ح
 االقتصادي.

 %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى درجة كألر  في حلالة الوضع االقتصادي.5.7بل  ح
%( م  مجموع المستجلأل  إلى أن الاكومة قد نجاب إلى درجة قلللة في حلالة الوضع  23.0أمار ح

 االقتصادي.
 %( م  مجموع المستجلأل  بثن الاكومة لو تنجح في حلالة الوضع االقتصادي.43.5اعتقد ح
 

 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة على صعيد محاربة الفساد.
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

 ذساد. %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى درجة متوسطة في ماار ة ال29.0أفاد ح
 %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى درجة كألر  في ماار ة الذساد. 17.5بل  ح
 %( م  مجموع المستجلأل  إلى أن الاكومة قد نجاب إلى درجة قلللة في ماار ة الذساد. 19.1أمار ح
 %( م  مجموع المستجلأل  بثن الاكومة لو تنجح في ماار ة الذساد.23.0اعتقد ح

 
 قادة الرأي:   عينة
 %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى درجة متوسطة في ماار ة الذساد. 23.0أفاد ح
 %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى درجة كألر  في ماار ة الذساد.8.4بل  ح
 ماار ة الذساد. %( م  مجموع المستجلأل  إلى أن الاكومة قد نجاب إلى درجة قلللة في 22.6أمار ح
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 %( م  مجموع المستجلأل  بثن الاكومة لو تنجح في ماار ة الذساد.41.3اعتقد ح
 

 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة في التوسع في إطالق الحريات العامة.
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

وسطة في التوسع في إ الل  %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى درجة مت34.4أفاد ح
 الار ات العامة.

%( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى درجة كألر  في التوسع في إ الل  23.8بل  ح
 الار ات العامة.

%( م  مجموع المستجلأل  إلى أن الاكومة قد نجاب إلى درجة قلللة في التوسع في إ الل  14.6أمار ح
 الار ات العامة.

 %( م  مجموع المستجلأل  بثن الاكومة لو تنجح في التوسع في إ الل الار ات العامة.15.7اعتقد ح
 

 عينة قادة الرأي: 
%( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى درجة متوسطة في التوسع في إ الل  39.3أفاد ح

 الار ات العامة.
درجة كألر  في التوسع في إ الل  %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة قد نجاب إلى 15.9بل  ح

 الار ات العامة.
%( م  مجموع المستجلأل  إلى أن الاكومة قد نجاب إلى درجة قلللة في التوسع في إ الل  19.0أمار ح

 الار ات العامة.
%( م  مجموع المستجلأل  بثن الاكومة لو تنجح في التوسع في إ الل الار ات العامةو 22.0اعتقد ح

 . (16الجدول رقم )
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 (16جدول رقم )
ي   2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين ) الوطنية؛ وقادة الرأي( الستطالع ي كانون الماني 

حول درجة نجاح الحكومة في معالجة بعض القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية، منذ تشكيلها 
 وحتى اآلن. 
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة النجاح

حلحلة الوضع 
 االقتصادي

محاربة  
 الفساد 

التوسع في  
إطالق 
 الحريات 

 حلحلة الوضع
 االقتصادي      

محاربة  
 الفساد 

التوسع في  
إطالق 
 الحريات 

ــى  ــ  إلـــــ نجحـــــ
 درجة كبيرة

9,9 17.5 23.8 5.7 8.4 15.9 

ــى  ــ  إلـــــ نجحـــــ
 درجة متوسطة

31.7 29.0 34.4 25.0 23.0 39.3 

ــى  ــ  إلـــــ نجحـــــ
 جة قليلةدر 

20.9 19.1 14.6 23.0 22.6 19.0 

 22.0 41.3 43.5 15.7 23.0 30.2 لم تنجح
 3.1 4,4 2.7 10.9 11.0 7.0 ال أعرف

 0.4 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 رفض اإلجابة
 0.1 - - 0.3 0.3 0.2 غير مبين

المجمـــــــــــــوع = 
100% 

1198 1198 1198 704 704 704 

 
ل ما إذا كان  الحكومة سوف تنجح في نهاية المطاف في حلحلة وفيما يتعلق بآراء المستجيبين حو

 الوضع االقتصادي.
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ستنجح في نهاية المطاآ في حلالة الوضع  56.1أفاد ح
 االقتصادي.

ة المطاآ في حلالة الوضع  %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ل  تنجح في نهاي25.5بل  ح
 االقتصادي.
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 عينة قادة الرأي: 
%( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ستنجح في نهاية المطاآ في حلالة الوضع  44.7أفاد ح

 االقتصادي.
%( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ل  تنجح في نهاية المطاآ في حلالة الوضع  44.2بل  ح

 .  االقتصادي
المستجيبين حول ما إذا كان  الحكومة سوف تنجح في نهاية المطاف في محاربة   وفيما يتعلق بآراء

 الفساد. 
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

 %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ستنجح في نهاية المطاآ في ماار ة الذساد. 55.5أفاد ح
 المطاآ في ماار ة الذساد. %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ل  تنجح في نهاية 27.7بل  ح

 عينة قادة الرأي: 
 %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ستنجح في نهاية المطاآ في ماار ة الذساد. 39.6أفاد ح
 . %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ل  تنجح في نهاية المطاآ في ماار ة الذساد 52.0بل  ح

الحكومة سوف تنجح في نهاية المطاف في التوسع في  وفيما يتعلق بآراء المستجيبين حول ما إذا كان  
 إطالق الحريات العامة.

 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ستنجح في نهاية المطاآ في التوسع في إ الل  58.4أفاد ح
 الار ات العامة.

نهاية المطاآ في التوسع في إ الل  %( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ل  تنجح في  22.4بل  ح
 الار ات العامة.
 عينة قادة الرأي: 

%( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ستنجح في نهاية المطاآ في التوسع في إ الل  52.6أفاد ح
 الار ات العامة.

%( م  مجموع المستجلأل  إن الاكومة ل  تنجح في نهاية المطاآ في التوسع في إ الل  37.8بل  ح
 (. 17.  الجدول رقم ) ات العامةالار 
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 (17جدول رقم )
ي   2001التوزيع  النسبي الستجابات أفراد العينتين ) الوطنية؛ وقادة الرأي( الستطالع ي كانون الماني 

حول ما إذا كانوا يعتقدون أن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في معالجة بعض القضايا االقتصادية 
 ة. واالجتماعية والسياسي

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  االستجابات
حلحلة الوضع 

 االقتصادي
محاربة  
 الفساد 

التوسع في  
إطالق 
 الحريات 

 حلحلة الوضع
 االقتصادي      

محاربة  
 الفساد 

التوسع في  
إطالق 
 الحريات 

 52.6 39.6 44.7 58.4 55.5 56.1 نعم
 37.8 52.0 44.2 22.4 27.7 25.5 ال

 8.7 7.5 10.7 18.5 16.2 18.1 ال أعرف
 1.0 0.9 0.4 0.4 0.3 0.2 رفض اإلجابة
 - - - 0.3 0.3 0.2 غير مبين

المجمـــــــــــــوع = 
100% 

1198 1198 1198 704 704 704 

 
 

 وفيما يتصل بمدى اطالع المستجيبين على مشروع تحويل العقبة منطقة اقتصادية خاصة.
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

 م  مجموع المستجلأل  إنهو سمعوا وقرنوا عنه الكللر.  %(18.4أفاد ح
 %( م  مجموع المستجلأل  إنهو سمعوا وقرنوا عنه بعس الشين.30.7بل  ح
 %( م  مجموع المستجلأل  إنهو سمعوا وقرنوا عنه القللل . 27.5أمار ح
 %( م  مجموع المستجلأل  إنهو لو يسمعوا به أبدا.22.5أفاد ح
 

 عينة قادة الرأي: 
 %( م  مجموع المستجلأل  إنهو سمعوا وقرنوا عنه الكللر. 26.7فاد حأ
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 %( م  مجموع المستجلأل  إنهو سمعوا وقرنوا عنه بعس الشين.41.2بل  ح
 %( م  مجموع المستجلأل  إنهو سمعوا وقرنوا عنه القللل. 26.6أمار ح
 (.18) الجدول رقم%( م  مجموع المستجلأل  إنهو لو يسمعوا به أبدا و5.1أفاد ح

 
 (18جدول رقم )

   2001التوزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون المـــاني
 يحول مدى اطالعهم على مشروع تحويل العقبة منطقة صناعية خاصة.

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  مدى االطالع
 26.7 18.4 سمع  وقرأت عنه الكمير

 41.2 30.7 وقرأت عنه بعض الشيء سمع 
 26.6 27.5 سمع  وقرأت عنه القليل

 5.1 22.5 لم أسمع به أيدا
 0.1 0.8 ال أذكر

 0.1 0.1 رفض اإلجابة
 0.1 - غير مبين

 704 1198 %100المجموع = 
 

وحـول آراء المســتجيبين بشـرن درجــة مسـاعدة مشــروع العقبــة علـى حلحلــة )تحسـين( الوضــع االقتصــادي 
 القائم في األردن.
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( م  مجموع المستجلأل  إن المشروع سيساعد على حلالة الوضع االقتصادي القائو إلى  31.6أفاد ح
 درجة كألر . 

%( م  مجموع المستجلأل  إن المشروع سيساعد على حلالة الوضع االقتصادي القائو إلى  36.9بل  ح
 درجة متوسطة.

%( م  مجموع المستجلأل  إن المشروع سيساعد على حلالة الوضع االقتصادي القائو إلى  12.4حأفاد 
 درجة قلللة.
 %( م  مجموع المستجلأل  بثن المشروع غلر قادر على حلالة الوضع االقتصادي القائو. 6.8اعتقد ح
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 عينة قادة الرأي : 
حلالة الوضع االقتصادي القائو إلى   %( م  مجموع المستجلأل  إن المشروع سيساعد على25.9أفاد ح

 درجة كألر . 
%( م  مجموع المستجلأل  إن المشروع سيساعد على حلالة الوضع االقتصادي القائو إلى  35.1بل  ح

 درجة متوسطة.
%( م  مجموع المستجلأل  إن المشروع سيساعد على حلالة الوضع االقتصادي القائو إلى  20.2أفاد ح

 درجة قلللة.
%( م  مجموع المستجلأل  بثن المشروع غلر قادر على حلالة الوضع االقتصادي القائوو  13.4اعتقد ح

 (. 19الجدول رقم ) 
 (19جدول رقم )

   2001التوزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون المـــاني
 الوضع القائم لالقتصاد األردني. يحول  توقعاتهم لدرجة مساعدة مشروع  العقبة على تحسين

درجة المساعدة على تحسبين 
 الوضع االقتصادي

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية 

 25.9 31.6 إلى درجة كبيرة
 35.1 36.9 إلى درجة متوسطة
 20.2 12.4 إلى درجة قليلة 

 13.4 6.8 غير قادر
 5.3 12.2 ال أعرف

 0.3 0.2 رفض اإلجابة
 704 1198 %100المجموع = 

 
 وحول آراء المستجيبين بشرن درجة إسهام مشروع العقبة في الحد من مستوى البطالة القائم في األردن.

 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

 %( م  مجموع المستجلأل  إن مشروع العهبة سياد م  المستوى القائو للبطالة إلى درجة كألر .22.8أفاد ح
المسكككتجلأل  إن مشكككروع العهبكككة سكككياد مككك  المسكككتوى القكككائو للبطالكككة إلكككى درجكككة %( مككك  مجمكككوع 40.4بكككل  ح

 متوسطة.
 %( م  مجموع المستجلأل  إن مشروع العهبة سياد م  المستوى القائو للبطالة إلى درجة قلللة.17.7أفاد ح
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 للبطالة. %( م  مجموع المستجلأل  بثن مشروع العهبة غلر قادر على الاد م  المستوى القائو9.5اعتقد ح
 عينة قادة الرأي :

 %( م  مجموع المستجلأل  إن مشروع العهبة سياد م  المستوى القائو للبطالة إلى درجة كألر .15.3أفاد ح
%( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  إن مشكككروع العهبكككة سكككياد مككك  المسكككتوى القكككائو للبطالكككة إلكككى درجكككة 34.1بكككل  ح

 متوسطة.
 مشروع العهبة سياد م  المستوى القائو للبطالة إلى درجة قلللة.%( م  مجموع المستجلأل  إن 29.1أفاد ح
%( م  مجموع المستجلأل  بثن مشروع العهبة غلر قادر على الاد م  المستوى القائو للبطالةو 16.9اعتقد ح

 (. 20الجدول رقم )
 

 (20جدول رقم )
   2001تطالع ي كـــانون المـــانيالتوزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـ

 يحول  توقعاتهم لدرجة مساعدة مشروع  العقبة على الحد من المستوى الحالي للبطالة في األردن.
درجة المساعدة على الحد من 

 البطالة 
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية 

 15.3 22.8 إلى درجة كبيرة
 34.1 40.4 إلى درجة متوسطة
 29.1 17.7 إلى درجة قليلة 

 16.9 9.5 غير قادر
 4.3 9.4 ال أعرف

 - - رفض اإلجابة
 0.3 0.2 غير مبين

 704 1198 %100المجموع = 
 

وفيما يتصل يتوقعات المستجيبين لدرجة نجاح القائمين على مشروع العقبة في اجتذاب استممارات بقيمة  
 مليار دوالر( خالل العقدين القادمين، 7)

 أظهرت النتائج :
 الوطنية : العينة
%( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  إن القكككائمل  علكككى مشكككروع العهبكككة سكككلنجاون إلكككى درجكككة كألكككر  فكككي 17.6أفكككاد ح

 مليار دوالر( تالل العقدي  القادمل . 7اجتااا استلمارات بهيمة ح
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%( م  مجموع المستجلأل  إلى أن القائمل  على مشروع العهبة سكلنجاون إلكى درجكة متوسكطة 39.5أمار ح
 مليار دوالر( تالل العقدي  القادمل . 7تااا استلمارات بهيمة حفي اج
%( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  إن القكككائمل  علكككى مشكككروع العهبكككة سكككلنجاون إلكككى درجكككة قلللكككة فكككي 15.2أفكككاد ح

 مليار دوالر( تالل العقدي  القادمل . 7اجتااا استلمارات بهيمةح
لككككى مشككككروع العهبككككة غلككككر قككككادر   علككككى اجتككككااا %( مكككك  مجمككككوع المسككككتجلأل  بككككثن القككككائمل  ع8.2اعتقككككد ح

 مليار دوالر( تالل العقدي  القادمل . 7استلمارات بهيمة ح
 
 عينة قادة الرأي : 

%( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  إن القكككائمل  علكككى مشكككروع العهبكككة سكككلنجاون إلكككى درجكككة كألكككر  فكككي 12.9أفكككاد ح
 ادمل .مليار دوالر( تالل العقدي  الق 7اجتااا استلمارات بهيمة ح

%( م  مجموع المستجلأل  إلى أن القائمل  على مشروع العهبة سكلنجاون إلكى درجكة متوسكطة 34.1أمار ح
 مليار دوالر( تالل العقدي  القادمل . 7في اجتااا استلمارات بهيمة ح

%( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  إن القكككائمل  علكككى مشكككروع العهبكككة سكككلنجاون إلكككى درجكككة قلللكككة فكككي 25.3أفكككاد ح
 مليار دوالر( تالل العقدي  القادمل . 7استلمارات بهيمةح اجتااا 
%( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  بكككثن القكككائمل  علكككى مشكككروع العهبكككة غلكككر قكككادر   علكككى اجتكككااا 20.2اعتقكككد ح

 (.21؛ الجدول رقم )مليار دوالر( تالل العقدي  القادمل  7استلمارات بهيمة ح
 (21جدول رقم )

   2001بات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون المـــانيالتوزيـــع النســـبي الســـتجا
مليـار دوالر  7يحول  توقعاتهم لدرجة نجاح القائمين علـى مشـروع العقبـة فـي اجتـذاب اسـتممارات بقيمـة  

 خالل العقدين القادمين.
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة النجاح

 12.9 17.6 إلى درجة كبيرة
 34.1 39.5 إلى درجة متوسطة
 25.3 15.2 إلى درجة قليلة 

 20.2 8.2 غير قادر
 6.7 19.3 ال أعرف

 0.7 0.2 رفض اإلجابة
 0.1 0.1 غير مبين

 704 1198 %100المجموع = 
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وفيما يتعلق يتوقعات المستجيبين لترتيب حجم االستممارات حسب مصادرها) محلية، عربية، أجنبية (، 

 ى افتراض النجاح في اجتذايها،وذلع عل
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( م  مجموع المستجلأل  أفادوا بثن االستلمارات التي ستاتل الدرجة األولى في الاجو هي  54.9ح
%( منهو بثن االستلمارات العر ية ستشغل الدرجة اللانية  وأفاد 21.6األجنأية   في حل  أفاد ح االستلمارات 

 ( بثن االستلمارات المالية ستثتي في الدرجة اللاللة م  حل  حجمها.%17.5ح
 

 عينة قادة الرأي : 
%( م  مجموع المستجلأل   أفادوا بثن االستلمارات التي ستاتل الدرجة األولى في الاجو هي  60.5ح

اللانية  وأفاد  %( منهو بثن االستلمارات العر ية ستشغل الدرجة23.9االستلمارات األجنأية   في حل  أفاد ح
 %( منهو بثن االستلمارات المالية ستثتي في الدرجة اللاللة م  حل  حجمهكككاو 12.2ح

 (. 22)  الجدول رقم
 

 (22جدول رقم )
ي  2001التوزيــع النســبي الســتجابات أفــراد العينتــين ) الوطنيــة؛ وقــادة الــرأي ( الســتطالع ي كــانون المــاني 

واء أ ان  محلية، أم عربية، أم أجنبية( في حال النجاح في اجتذايها، حول ترتيب مصادر االستممارات) س
 حسب حجمها.

 
 الترتيب 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية
االستممارات  
 المحلية

االستممارات  
 العربية

االستممارات  
 األجنبية

االستممارات  
 المحلية

االستممارات  
 العربية

االستممارات  
 األجنبية

 60.5 23.9 12.2 54.9 21.6 17.5 درجة أولى
 16.2 53.4 23.7 14.4 56.9 21.9 درجة ثانية
 17.5 17.0 58.2 23.6 14.4 53.4 درجة ثالمة

 3.4 3.4 3.4 2.1 2.1 4,4 رفض اإلجابة
 0.3 0.3 0.6 0.6 0.7 1.7 ال اعرف
 2.1 2.0 1.8 4,4 4.3 1,1 غير مبين

 704 704 704 1198 1198 1198 %100المجموع = 
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وفيما يتعلق يتوقعات المستجيبين لترتيب حجم االستممارات حسب القطاعات )سياحية، صناعية ، خدمية  
 (، وذلع على افتراض النجاح في اجتذايها، 

 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( م  مجموع المستجلأل  أفادوا بثن االستلمارات التي ستاتل الدرجة األولى في الاجو هي  61.1ح
%( منهو بثن االستلمارات الصنا،ية ستشغل الدرجة اللانية   22.0ستلمارات السياحية  في حل  أفاد حاال

 %( بثن االستلمارات الخدمية ستثتي في الدرجة اللاللة م  حل  حجمها. 10,3وأفاد ح
 

 عينة قادة الرأي: 
األولى في الاجو هي  %( م  مجموع المستجلأل   أفادوا بثن االستلمارات التي ستاتل الدرجة 60.8ح

%( منهو بثن االستلمارات الصنا،ية ستشغل الدرجة اللانية   18.8االستلمارات السياحية  في حل  أفاد ح
الجدول رقم  %( منهو بثن االستلمارات الخدمية ستثتي في الدرجة اللاللة م  حل  حجمهاو 17.2وأفاد ح

(23 .) 
 ( 23جدول رقم )  

ي  2001العينتــين ) الوطنيــة؛ وقــادة الــرأي ( الســتطالع ي كــانون المــاني  التوزيــع النســبي الســتجابات أفــراد
حول حجم االستممارات التي سيتم توظيفهـا فـي كـل مـن قطـاع  السـياحة، أو الصـناعة، أو الفـدمات، فـي 

 حال التمكن من اجتذايها.
 
 الترتيب 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية
االستممارات  
 السياحية 

االستممارات  
 صناعية ال

االستممارات  
 الفدمية

االستممارات  
 السياحية 

االستممارات  
 الصناعية 

االستممارات  
 الفدمية

 17.2 18.8 60.8 10.3 22.0 61.1 درجة أولى
 40.5 30.1 24.1 27.3 44.2 21.4 درجة ثانية
 37.1 45.6 11.2 54.6 26.7 10.7 درجة ثالمة

 2.8 2.8 2.8 2.0 2.0 4,4 رفض اإلجابة
 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 1.9 عرفال ا

 2.1 2.4 0.7 5.2 4,4 0.5 غير مبين
 704 704 704 1198 1198 1198 %100المجموع = 

 
وفيما يتصل يتوقعات المستجيبين لدرجة نجاح القائمين على مشروع العقبة في خلق سبعين ألف فرصة  

 عمل جديدة خالل العقدين القادمين،
 أظهرت النتائج :
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 نية :العينة الوط
%( م  مجموع المستجلأل  إن القائمل  على مشروع العهبة سلنجاون إلى درجكة كألكر  فكي تلكق 19.6أفاد ح

 سبعل  ألل فرصة عمل جديد  تالل العقدي  القادمل .
%( م  مجموع المستجلأل  إلى أن القائمل  على مشروع العهبة سكلنجاون إلكى درجكة متوسكطة 42.8أمار ح

 ة عمل جديد  تالل العقدي  القادمل .في تلق سبعل  ألل فرص
%( م  مجموع المستجلأل  إن القائمل  على مشروع العهبة سكلنجاون إلكى درجكة قلللكة فكي تلكق 17.6أفاد ح

 سبعل  ألل فرصة عمل جديد  تالل العقدي  القادمل .
سكبعل  ألكل  %( م  مجموع المستجلأل  بثن القائمل  على مشروع العهبة غلر قادر   على تلكق6.9اعتقد ح

 فرصة عمل جديد  تالل العقدي  القادمل .
 

 عينة قادة الرأي:
%( م  مجموع المستجلأل  إن القائمل  على مشروع العهبة سلنجاون إلى درجكة كألكر  فكي تلكق 14.6أفاد ح

 سبعل  ألل فرصة عمل جديد  تالل العقدي  القادمل .
على مشروع العهبة سكلنجاون إلكى درجكة متوسكطة %( م  مجموع المستجلأل  إلى أن القائمل   39.6أمار ح

 في تلق سبعل  ألل فرصة عمل جديد  تالل العقدي  القادمل .
%( م  مجموع المستجلأل  إن القائمل  على مشروع العهبة سكلنجاون إلكى درجكة قلللكة فكي تلكق 25.3أفاد ح

 سبعل  ألل فرصة عمل جديد  تالل العقدي  القادمل .
وع المسككتجلأل  بككثن القككائمل  علككى مشككروع العهبككة غلككر قككادر   علككى تلككق سككبعل  %( مكك  مجمكك15.1اعتقككد ح

 (.24الجدول رقم )ألل فرصة عمل جديد  تالل العقدي  القادمل و 
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 (24جدول رقم )
   2001التوزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون المـــاني

ة نجاح القائمين على مشروع العقبة في خلق سبعين ألف فرصة عمل جديدة خـالل يحول  توقعاتهم لدرج
 العقدين القادمين.

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة النجاح في خلق فرص العمل
 14.6 19.6 إلى درجة كبيرة

 39.6 42.8 إلى درجة متوسطة
 25.3 17.6 إلى درجة قليلة 

 15.1 6.9 غير قادر
 4.7 12.7 ال أعرف

 0.7 0.1 رفض اإلجابة
 - 0.3 غير مبين

 704 1198 %100المجموع = 
 

 وحول ما إذا كان المستجيبون يرون برن هناك عوائق قد تحد من قدرة نجاح مشروع العقبة.
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية:

نجا  مشروع العهبة  بلنما أفاد  %( م  مجموع المستجلأل  بثنهو يرون وجود عوائق  تاد م 20.8أفاد ح
 %( منهو بثنهو ال يرون وجود ملل تلـ العوائق.48.1ح
 

 عينة قادة الرأي: 
%( م  مجموع المستجلأل  بثنهو يرون وجود عوائق  تاد م  نجا  مشروع العهبة  بلنما أفاد 68.6أفاد ح
 ( 25رقم ) الجدول .العوائق%( منهو بثنهو ال يرون وجود ملل تلـ 19.3ح

 
 
 
 
 
 



 
35 
 
 

 (25دول رقم )ج
ي حول   2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين)الوطنية؛ وقادة الرأي( الستطالع ي كانون الماني 

 ما إذا كانوا يرون أن هناك عوائق قد تحد من مستوى نجاح مشروع العقبة. 
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  االستجابة 

 68.6 20.8 نعم 
 19.3 48.1 ال

 11.8 31.1 ال أعرف 
 0.3 0.1 غير مبين 

 704 1198 % 100المجموع = 
 

 وفي سؤال مفتوح لعينة الدراسة، حول طبيعة العوائق التي تحد من مستوى نجاح مشروع منطقة العقبة،
 أظهرت النتائج توزع تلع العوائق إلى ما يلي:

تككتالل مككوان   القككوى لصككالح حاضككطراا األوضككاع السياسككية فككي المنطقككة   وا عوائــق سياســية وأمنيــة -1
إسرائلل   وضعل الواقع العر ي  وغياا المناخ الكديمقرا ي المالئكو  ووجكود التيكارات المعارضكة  وعكدم 

 استقرار الاكومات األردنية وغموى برامجها (
 حالذساد والألروقرا ية والترهل اإلداري  وعدم تجار مذاهيو المؤسسية  عوائق إدارية وقانونية -2

 م بالقانون  وقصور عملية التخطيي  وتخبي الأرامج  وجمود التشر عات (وااللتزا
ــة  -3 ــادية وخدميــ ــق اقتصــ حنقككككف راوس األمككككوال  وعككككدم تككككوافر المنككككاخ والشككككرو  الماذككككز  علككككى  عوائــ

االسكككتلمار  وارتذكككاع معكككدالت البطالكككة  وتكككدني األجكككور  وعكككدم جاهز كككة الأنكككى التاتيكككة  وقكككو  المنافسكككة 
 الخارجية (

حتأنككي قناعككات سككلأية ناككو المشككروع  وتعللككق الكللككر مكك  اامككال عليككه   تماعيــة و ثقافيــةعوائــق اج  -4
 وملوع ثقافة العلب  وهيمنة الهيو التقللدية (

ــة  -5 ــة وطبي ي حعككدم تككوافر المككوارد الطأيليككة والميككاه  وضككلق مسككاحة العهبككة و عككدها عكك   عوائــق جارافي
 ل ردن (العاصمة  والمنافسة القو ة م  األسوال المجاور  

حنقف القوى اإلنتاجية الماهر  والمؤهلة  وقلة عدد سكان العهبكة  والهجكر  الداتليكة    عوائق ديموغرافية  -6
 وكلر  عدد سكان المنطقة  والعمالة الوافد  (

 حضعل التسو ق اإلعالمي للمشروع وعدم كذايته(   عوائق إعالمية -7
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 العينة الوطنية.
  بثن العائق األول الكاي ياكد مك  مسكتوى نجكا  مشكروع العهبكة يتعلكق %( م  مجموع المستجلأل29.3أفاد ح

%( مكككنهو بكككثن العكككائق اللكككاني يتملكككل فكككي األبعكككاد اإلدار كككة 24.3باألبعكككاد االقتصكككادية والخدميكككة  كمكككا أفكككاد ح
%( مكنهو إلكى أن العككائق اللالك  يت كم  األبعكاد الجغرافيكة والطأيليكة  وأفككاد 14.8والقانونيكة  فكي حكل  أمكارح

%( مكككنهو  بكككثن 5.1%( مككنهو بكككثن العكككائق الرابككع يتعلكككق باألبعكككاد السياسككية واألمنيكككة  فكككي حككل  أفكككاد ح14.6ح
%( مكككنهو إلكككى ان العكككائق السكككادس يتصكككل 4.2العكككائق الخكككام  يتملكككل فكككي األبعكككاد اإلعالميكككة  بلنمكككا أفكككاد ح

بككككككالنواحي السكككككككانية %( مككككككنهو بككككككثن العككككككائق السككككككابع يتعلككككككق 2.3بككككككاألمور االجتما،يككككككة واللقافيككككككة  وأفككككككاد ح
 .حالديموغرافية(

 
 عينة قادة الرأي.

%( م  مجموع المستجلأل  بثن العائق األول الكاي ياكد مك  مسكتوى نجكا  مشكروع العهبكة يتعلكق 36.0أفاد ح
باألبعاد اإلدار ة والقانونية  كما مككلب األبعكاد السياسكية واألمنيكة مك  جانكبو واألبعكاد االقتصكادية والخدميكةو 

%( م  االسكتجابات لككل منهمكا  فكي حكل  22.4%( و ح22.4انب وتر العائق اللاني وفقا لما نسأته حم  ج
%( منهو بثن 6.1%( منهو إلى أن العائق اللال   يتعلق بالنواحي السكانية حالديموغرافية(  وأفاد ح7.2أمارح

مكنهو  بكثن العكائق الخكام  يتملكل  %(4,4العائق الرابع يتعلق باألبعاد االجتما،يكة واللقافيكة  فكي حكل  أفكاد ح
%( مككككنهو إلكككككى أن العككككائق السكككككادس يتصككككل باألبعكككككاد 1.4فككككي النككككواحي الجغرافيكككككة والطأيليككككة  بلنمكككككا أفككككاد ح

 .اإلعالمية
 

وحول ما إذا كان المستجيبون يؤيدون مبادرة الحكومة بإرسال أول طائرة عربية تهبط في مطار باداد منذ  
 الحصار. 

 أظهرت النتائج :
 ينة الوطنية :الع

%( منهو بثنهو  2,2%( م  مجموع المستجلأل  بثنهو كانوا م  مؤ دي تلـ الخطو   بلنما أفاد ح94.2أفاد ح
 لو يكونوا م  مؤ ديها. 

 
 عينة قادة الرأي: 

%( منهو بثنهو  0.9%( م  مجموع المستجلأل  بثنهو كانوا م  مؤ دي تلـ الخطو   بلنما أفاد ح97.4أفاد ح
 (. 26الجدول رقم ) مؤ ديهاو  لو يكونوا م 
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 (26جدول رقم )
ي حول   2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية؛ وقادة الرأي(الستطالع ي كانون الماني 

 ما إذا كانوا يؤيدون مبادرة الحكومة بإرسال أول طائرة عربية تحط في مطار باداد منذ الحصار.
 قادة الرأي عينة   العينة الوطنية  االستجابة 

 97.4 94.2 نعم 
 0.9 2,2 ال

 0.7 3,3 ال أعرف 
 1.0 0.3 رفض اإلجابة  
 704 1198 % 100المجموع = 

 
وحول ما إذا كان المستجيبون يؤيدون مبادرة رئيس الحكومة يزيارة العراق ، كرول زيارة يقوم يها رئيس  

 حكومة عربية لباداد منذ الحصار.
 أظهرت النتائج :

 وطنية :العينة ال
%( منهو بثنهو  1.9%( م  مجموع المستجلأل  بثنهو كانوا م  مؤ دي تلـ الخطو   بلنما أفاد ح94.4أفاد ح

 لو يكونوا م  مؤ ديها. 
 

 عينة قادة الرأي: 
%( منهو بثنهو  1,1%( م  مجموع المستجلأل  بثنهو كانوا م  مؤ دي تلـ الخطو   بلنما أفاد ح97.2أفاد ح

 ( 27الجدول رقم) هاو لو يكونوا م  مؤ دي
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 (27جدول رقم )
ي حول   2001وقادة الرأي(الستطالع ي كانون الماني ،  التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية

ما إذا كانوا يؤيدون مبادرة رئيس الحكومة األردنية يزيارة العراق، كرول زيارة يقوم يها رئيس حكومة  
 عربية لباداد منذ الحصار.

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  ابة االستج
 97.2 94.4 نعم 
 1,1 1.9 ال

 1,1 3.5 ال أعرف 
 0.6 0.2 رفض اإلجابة 
 704 1198 % 100المجموع = 

 
وحــول آراء المســتجيبين بشــرن درجــة إســهام مبــادرتي الحكومــة المتعلقتــين بــالعراق) زيــارة رئــيس الــوزراء 

 العراقية.-( في تحسين العالقات األردنية …ة األردنية، وهبوط الطائر … رول رئيس حكومة عربية
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  إن مبكككادرتي الاكومكككة قكككد أسكككهمتا فكككي تاسكككل  العالقكككات األردنيكككة 67.8أفكككاد ح
 العراقية إلى درجة كألر .

متا فكككي تاسكككل  العالقكككات األردنيكككة %( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  إن مبكككادرتي الاكومكككة قكككد أسكككه20.7أفكككاد ح
 العراقية إلى درجة متوسطة.

%( م  مجموع المستجلأل  إن مبادرتي الاكومة قد أسهمتا في تاسكل  العالقكات األردنيكة العراقيكة 4.3أفاد ح
 إلى درجة قلللة.

ردنيكة %( م  مجموع المسكتجلأل  بكثن مبكادرتي الاكومكة غلكر قكادرتل  علكى تاسكل  العالقكات األ2.0اعتقد ح
 العراقية.

 
 عينة قادة الرأي:

%( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  إن مبكككادرتي الاكومكككة قكككد أسكككهمتا فكككي تاسكككل  العالقكككات األردنيكككة 61.5أفكككاد ح
 العراقية إلى درجة كألر .

%( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل  إن مبكككادرتي الاكومكككة قكككد أسكككهمتا فكككي تاسكككل  العالقكككات األردنيكككة 28.6بكككل  ح
 توسطة.العراقية إلى درجة م
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%( م  مجموع المستجلأل  إن مبادرتي الاكومة قد أسهمتا في تاسكل  العالقكات األردنيكة العراقيكة 5,5أفاد ح
 إلى درجة قلللة.

%( م  مجموع المسكتجلأل  بكثن مبكادرتي الاكومكة غلكر قكادرتل  علكى تاسكل  العالقكات األردنيكة 2.7اعتقد ح
 (28العراقيةو الجدول رقو ح

 (28جدول رقم )
   2001وزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون المـــانيالت

يحول  توقعاتهم لدرجة إسهام مبادرتي الحكومة المتعلقتين بالعراق) زيارة رئـيس الـوزراء، وخـرق الحصـار 
 الجوي( في تحسين العالقات يين البلدين.

 قادة الرأي   عينة العينة الوطنية  درجة اإلسهام
 61.5 67.8 إلى درجة كبيرة

 28.6 20.7 إلى درجة متوسطة
 5,5 4.3 إلى درجة قليلة 

 2.7 2.0 غير قادرة
 1.6 5.0 ال أعرف

 0.1 0.2 رفض اإلجابة
 704 1198 %100المجموع = 

 
 وحول آراء المستجيبين بشرن درجة توافق مواقفهم مع موقف الحكومة في دعم االنتفاضة.

 رت النتائج :أظه
 العينة الوطنية :

%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو يتوافق مع موقل الاكومة فكي دعكو االنتذاضكة إلكى درجكة 82.2أفاد ح
 رألر .
%( م  مجمكوع المسكتجلأل  إن مكوقذهو يتوافكق مكع موقكل الاكومكة فكي دعكو االنتذاضكة إلكى درجكة 8.5أفاد ح

 متوسطة.
أل  إن مكوقذهو يتوافكق مكع موقكل الاكومكة فكي دعكو االنتذاضكة إلكى درجكة %( م  مجمكوع المسكتجل3.0أفاد ح
 قلللة.
 %( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو ال يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة.1.7أفاد ح
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 عينة قادة الرأي:
إلى درجة   %( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة57.0أفاد ح
 رألر .
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة  إلى درجكة 23.6بل  ح

 متوسطة.
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو يتوافق مكع موقكل الاكومكة فكي دعكو االنتذاضكة  إلكى درجكة 8,8أفاد ح
 قلللة.
ذهو ال يتوافكككق مكككع موقكككل الاكومكككة فكككي دعكككو االنتذاضكككة و %( مككك  مجمكككوع المسكككتجلأل   إن مكككوق8.0افكككاد ح

    (.29الجدول رقم )
 (29جدول رقم )

   2001التوزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون المـــاني
 يحول درجة توافق مواقفهم مع موقف الحكومة في دعم االنتفاضة. 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  افق درجة التو 
 57.0 82.2 إلى درجة كبيرة

 23.6 8.5 إلى درجة متوسطة
 8,8 3.0 إلى درجة قليلة 

 8.0 1.7 ال يتوافق
 1.4 4.1 ال أعرف

 1.3 0.5 رفض اإلجابة
 704 1198 %100المجموع = 

 
حكومة في دعم االنتفاضة إلى درجة وفي سؤال مفتوح ألفراد العينة الذين  يتوافق موقفهم مع موقف ال

 متوسطة .  
أظهرت النتائج أن  األسباب التي تقف خلف توافق مواقف المستجيبين مع موقف الحكومة في دعم  

 االنتفاضة إلى درجة متوسطة؛ تتوزع إلى ما يلي: 
ح عدم استقرار السياسات الاكومية ووضوحها إنان دعو  أسباب تتعلق بربعاد سياسية وأمنية  -1

نتذاضة في متى المجاالت  و تعرى األردن إلى ضغو ات متعدد  للاذاظ على عالقات ودية مع  اال
إسرائلل  وعدم جدية األوسا  العر ية والدولية في العمل على معالجة الق ية الذلسطلنية  وتنذلا  

لى الق ية  القرارات الدولية المتعلقة بها  وتعز ز التوجهات السلمية بل  مختلل األ راآ  والتآمر ع
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الذلسطلنية  وإسهام السياسات الاكومية في ال غي على السلطة الذلسطلنية  وغياا المناخ 
الديموقرا ي  وتثثر األردن باألوضاع في فلسطل   والتثثلر السلأي لدعو االنتذاضة على الهو ة  

 والمصالح األردنية  ورفس معاهد  السالم ( .
  
توفلر المساعدات على اتتالآ أمكالها بما يتالنم و قدرات        ح أسباب تتعلق بربعاد اقتصادية -2

 .االقتصاد األردني  وإيصال الدعو إلى مستاهيه  ومساعد  االقتصاد الذلسطلني على النهوى( 
 
حتعرى وسائل األعالم إلى ضغو  مختلذة  وضرور  تذعلل دور  أسباب تتعلق بربعاد إعالمية وثقافية -3

 األوضاع الذلسطلنية ( .األعالم في متابعة 
حالدعو المعنوي لالنتذاضة  واالعتزان بها  والشعور بخلبة األمل إنان  أسباب تتعلق بربعاد معنوية -4

 التقصلر الاكومي ناو دعمها  والتثرلد على التالحو الوثلق بل  األردن و فلسطل  (.
 

توسـطة مـع موقـف الحكومـة فـي دعـم وفيما يلي آراء المستجيبين بشرن درجة توافق مواقفهم إلى درجة م
 االنتفاضة :

 العينة الوطنية :
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 52.2أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد سياسية وأمنية .
كومة في دعو االنتذاضة يعزى %( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الا23.7أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد اقتصادية .
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 10.8أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد إعالمية وثقافية .
الاكومكة فكي دعكو االنتذاضكة يعكزى  %( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مكع موقكل8.6أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد معنو ة .
 

 عينة قادة الرأي :
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 59.0أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد سياسية وأمنية .
الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى  %( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو17.3أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد اقتصادية .
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%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 12.5أفاد ح
 إلى أسباا تتعلق بثبعاد معنو ة .

يتوافق مكع موقكل الاكومكة فكي دعكو االنتذاضكة يعكزى  %( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي9,9أفاد ح
 إلى أسباا تتعلق بثبعاد إعالمية وثقافية .

 
وفي سؤال مفتوح ألفراد العينة الذين  يتوافق موقفهم مع موقف الحكومة في دعم االنتفاضة إلى درجة 

 قليلة . 
ع موقف الحكومة في دعم  أظهرت النتائج أن  األسباب التي تقف خلف توافق مواقف المستجيبين م

 االنتفاضة إلى درجة قليلة؛ تتوزع إلى ما يلي:
حغياا الدعو الاكومي الاهيقي سياسيا وماديا  واستمرار تطأيع   أسباب تتعلق بربعاد سياسية وأمنية -1

العالقات مع إسرائلل في متى المجاالت  وت للق هامش الار ات العامة  وتاجيو الجهود الشعأية لدعو  
 تذاضة  ومنح األولو ة للشثن األردني  وت وع الاكومة لل غو  الخارجية ( االن
  
ح ضعل إمكانات الاكومة  وعدم إسهام الدعو المقدم في تاسل   أسباب تتعلق بربعاد اقتصادية -2

األوضاع بصور  ملموسة  وعدم وصول الدعو إلى مستاهيه  وإسهام االنتذاضة في اإلضرار باالقتصاد  
 طالبة الاكومة األردنية بتعو  ها لقان إقامة الالجئل  في األردن ( األردني  وم

 
حتعرى وسائل اإلعالم إلى ضغو  مختلذة   والتقصلر   أسباب تتعلق بربعاد إعالمية و ثقافية-3

 اإلعالمي في دعو االنتذاضة ( .
 
 (.  ح ن اد  الدعو المعنوي  وتدني مستوى الدعو المقدم أسباب تتعلق بربعاد معنوية-4
 

وفيمــا يلــي آراء المســتجيبين بشــرن درجــة توافــق مــواقفهم إلــى درجــة قليلــة مــع موقــف الحكومــة فــي دعــم 
 االنتفاضة:

 
 العينة الوطنية:

%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 42.7أفاد ح
 إلى أسباا تتعلق بثبعاد سياسية وأمنية .

%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 36.4د حأفا
 إلى أسباا تتعلق بثبعاد اقتصادية .
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%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 14.0أفاد ح
 .إلى أسباا تتعلق بثبعاد إعالمية وثقافية 

 
 عينة قادة الرأي:

%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 52.3أفاد ح
 إلى أسباا تتعلق بثبعاد سياسية وأمنية .

%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 18.1أفاد ح
 تتعلق بثبعاد اقتصادية . إلى أسباا 
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 19.3أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد معنو ة .
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مكع موقكل الاكومكة فكي دعكو االنتذاضكة يعكزى 9.1أفاد ح

 ق بثبعاد إعالمية وثقافية .إلى أسباا تتعل
 

 وفي سؤال مفتوح ألفراد العينة الذين ال يتوافق موقفهم مع موقف الحكومة في دعم االنتفاضة، 
 

أظهرت النتائج أن األسباب التي تقف خلف عدم توافق مواقف المستجيبين مع موقف الحكومـة فـي دعـم 
 االنتفاضة؛ تتوزع إلى ما يلي:

 حغياا الدعو الاكومي الاهيقي سياسيا وماديا   ية وأمنيةسباب تتعلق بربعاد سياسأ -1
واسكككتمرار تطأيكككع العالقكككات مكككع إسكككرائلل فكككي مكككتى المجكككاالت  وت كككللق هكككامش الار كككات العامكككة  وتاجكككيو 
الجهككككود الشككككعأية لككككدعو االنتذاضككككة  وإهمككككال االهتمككككام بالشككككثن األردنككككي  والمزايككككد  والتككككآمر علككككى الق ككككية 

 ل األردني لإلحراج  وت وع الاكومة لل غو  الخارجية (.الذلسطلنية  وتعرى الموق
  
حقصكور الكدعو المكادي  والتطأيكع االقتصكادي مكع إسكرائلل  وتكردي وضكع أسباب تتعلق بربعاد اقتصادية -2

 الأنية االقتصادية  وإسهام االنتذاضة في اإلضرار باالقتصاد األردنيو بوصذه الداعو األرأر لها(.
 
ح تواضككع دور اإلعككالم  وحرمككان المؤسسككة اإلعالميككة مكك  حقهككا اد إعالميــة وثقافيــة أســباب تتعلــق بربعــ-3

 المشروع في التعألر  واتصاآ الصراع العر ي اإلسرائللي بطابع إيديولوجي عقائدي(.
 
ح تدني مستوى الدعو المقدم  وإغذال التالحو المصلري بل  الشعأل  األردني   أسباب تتعلق بربعاد معنوية-4

 لني  وتأني نار  سلأية إلسرائلل  وتلبة األمل بالسياسات الاكومية(. والذلسط
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 وفيما يلي آراء المستجيبين المتعلقة بعدم توافق مواقفهم مع موقف الحكومة في دعم االنتفاضة:
 

 العينة الوطنية :
نتذاضة يعزى %( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو اال83.6أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد سياسية وأمنية .
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 10.9أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد معنو ة .
نتذاضكة يعكزى %( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مكع موقكل الاكومكة فكي دعكو اال3.6أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد اقتصادية .
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مكع موقكل الاكومكة فكي دعكو االنتذاضكة يعكزى 1.8أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد إعالمية وثقافية .
 

 عينة قادة الرأي :
موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى %( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع 62.3أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد سياسية وأمنية .
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى 21.7أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد اقتصادية .
مع موقل الاكومة في دعو االنتذاضة يعزى %( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق 12.3أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد إعالمية وثقافية .
%( م  مجموع المستجلأل  إن موقذهو الاي يتوافق مكع موقكل الاكومكة فكي دعكو االنتذاضكة يعكزى 1.9أفاد ح

 إلى أسباا تتعلق بثبعاد معنو ة .
 

الوطنية الفلسطينية والحكومة   وفيما يتصل يوصف المستجيبين لسير المفاوضات يين السلطة
 اإلسرائيلية،  

 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( م  مجمكوع المسكتجلأل  إن المذاوضكات بكل  السكلطة الو نيكة الذلسكطلنية والاكومكة اإلسكرائللية 4.2أفاد ح
 تسلر بشكل  أيعي.

ذلسطلنية والاكومة اإلسكرائللية %( م  مجموع المستجلأل  إن المذاوضات بل  السلطة الو نية ال22.5أفاد ح
 تسلر ببطئ .
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%( م  مجموع المستجلأل  إن المذاوضات بل  السلطة الو نية الذلسطلنية والاكومة اإلسكرائللية 65.6أفاد ح
 متعلر  .

 
 عينة قادة الرأي:

ئللية %( م  مجمكوع المسكتجلأل  إن المذاوضكات بكل  السكلطة الو نيكة الذلسكطلنية والاكومكة اإلسكرا4,4أفاد ح
 تسلر بشكل  أيعي.

%( م  مجموع المستجلأل  إن المذاوضات بل  السلطة الو نية الذلسطلنية والاكومة اإلسكرائللية 15.3افاد ح
 تسلر ببطئ .

%( م  مجموع المستجلأل  إن المذاوضات بل  السلطة الو نية الذلسطلنية والاكومة اإلسكرائللية 71.0أفاد ح
 ( .30الجدول رقم )متعلر  و 

 (30جدول رقم )
   2001التوزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون المـــاني

 يحول وصفهم لسير المفاوضات يين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية.
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  وصف سير المفاوضات 

 4,4 4.2 تسير بشكل طبيعي
 15.3 22.5 تسير يبطئ

 71.0 65.6 متعمرة
 5.9 2.6 أخرى 

 2.7 4.8 ال أعرف
 0.6 0.3 رفض اإلجابة
 - 0.2 غير مبين

 704 1198 %100المجموع = 
 

وتتفرع اإلجابة ي أخرى ي إلى النقاط التالية: ) عدم االهتمام بالموضوع، المفاوضات تسير وفق سيناريو  
 من الحق الفلسطيني، والمفاوضات غير واضحة، والمفاوضات ال تحظى بالترييد(محدد، والمفاوضات ال تؤ 
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وحول توقعات المستجيبين بشـرن الفتـرة الزمنيـة التـي ستسـتارقها عمليـة التوصـل إلـى معاهـدة سـالم يـين 
 الفلسطينيين واإلسرائيليين،

 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

أن يتوصل الذلسطلنلون واإلسرائلللون إلى معاهد  سالم بلنهما تكالل %( م  مجموع المستجلأل   7.0توقع ح
 أقل م  سنة م  اان.

%( م  مجموع المستجلأل  أن يتوصل الذلسطلنلون واإلسرائلللون إلى معاهد  سالم بلنهما تكالل 7.6توقع ح
 سنوات. 3فتر  تتراو  م  سنة إلى 

طلنلون واإلسرائلللون إلى معاهد  سالم بلنهما تكالل %( م  مجموع المستجلأل  أن يتوصل الذلس4.8توقع ح
 سنوات. 5سنوات إلى  3أرلر م  
%( م  مجموع المستجلأل  أن يتوصل الذلسطلنلون واإلسرائلللون إلى معاهد  سالم بلنهما تكالل 4.2توقع ح

 سنوات. 10سنوات إلى  5أرلر م  
واإلسرائلللون إلى معاهد  سالم بلنهما تكالل %( م  مجموع المستجلأل  أن يتوصل الذلسطلنلون 4,4توقع ح

 سنوات. 10أرلر م  
 %( م  مجموع المستجلأل  أن ال يتوصل الذلسطلنلون واإلسرائلللون إلى معاهد  سالم بلنهما.60.2توقع ح

 
 عينة قادة الرأي:

بلنهمكككا  %( مككك  مجمككوع المسكككتجلأل  أن يتوصككل الذلسكككطلنلون واإلسككرائلللون إلكككى معاهككد  سكككالم11.5توقككع ح
 تالل أقل م  سنة م  اان.

%( مككك  مجمككوع المسكككتجلأل  أن يتوصككل الذلسكككطلنلون واإلسككرائلللون إلكككى معاهككد  سكككالم بلنهمكككا 17.0توقككع ح
 سنوات. 3تالل فتر  تتراو  م  سنة إلى 

%( م  مجموع المستجلأل  أن يتوصل الذلسطلنلون واإلسرائلللون إلى معاهد  سالم بلنهما تكالل 8.9توقع ح
 سنوات. 5سنوات إلى  3أرلر م  
%( م  مجموع المستجلأل  أن يتوصل الذلسطلنلون واإلسرائلللون إلى معاهد  سالم بلنهما تكالل 5,5توقع ح

 سنوات. 10سنوات إلى  5أرلر م  
%( م  مجموع المستجلأل  أن يتوصل الذلسطلنلون واإلسرائلللون إلى معاهد  سالم بلنهما تكالل 5.1توقع ح
 سنوات. 10 أرلر م 
؛ %( م  مجموع المستجلأل  أن ال يتوصل الذلسطلنلون واإلسكرائلللون إلكى معاهكد  سكالم بلنهمكا45.2توقع ح

 (31الجدول رقم )
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 (31جدول رقم )
   2001التوزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون المـــاني

 ية التي سيتوصل الفلسطينيون واإلسرائيليون خاللها إلى عقد معاهدة سالم.يحول توقعاتهم للفترة الزمن
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  التوقع  
 11.5 7.0 أقل من سنة من اآلن

 17.0 7.6 سنوات 3من سنة إلى 
 8.9 4.8 سنوات 5سنوات إلى  3أ مر من 
 5,5 4.2 سنوات 10سنوات إلى  5أ مر من 
 5.1 4,4 اتسنو  10أ مر من 

 45.2 60.2 لن يتوصال إلى معاهدة سالم
 0.7 0.3 رفض اإلجابة

 6.0 11.3 ال أعرف
 - 0.2 غير مبين

 704 1198 %100المجموع = 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


