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 المقدمة: 
الستطالع الرأي حول يسر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية أن يقدم النتائج الرئيسة  

(, الذي نفذه المركز 2003/ 21/7تشكيل الحكومة الجديدة )حكومة المهندس علي ابوالراغب بتاريخ  
من   الفترة  والمعايير   7/2003/ 30  –  2003/ 25/7خالل  لألسس  وفقًا  اختيارهما  تم  عينتين  على 

ا األردنية  المملكة  داخل  االستطالع  هذا  بتنفيذ  المركز  وقام  وطنية  اإلحصائية.  عينة  لهاشمية على 
( سنة فأكثر موزعين على محافظات  18( فردًا يمثلون السكان الذين تبلغ أعمارهم )1350حجمها )

 ( أفراد.697المملكة كافة, وعينة خاصة بقادة الرأي حجمها ) 
 

هذا   بأنجاح  ساهمت  التي  المؤسسات  جميع  الى  بالشكر  يتوجه  أن  المناسبة  بهذه  المركز  ويسر 
ع, والى جميع االفراد المستجيبين في العينتين, الذين تم جمع البيانات منهم, والشكر ايضًا  االستطال 

 الى جميع الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل في الجامعة األردنية وخارجها.
 

القضايا,   بهذه  المهتمين  جميع  االستطالع  هذا  يوفرها  التي  المعلومات  تفيد  أن  في  المركز  ويأمل 
للباح  لدى  ويمكن  المتوافرة  التفصيلية  البيانات  استخدام  المعمق  التحليل  من  مزيد  في  الراغبين  ثين 

 المركز. 
 

 أهداف االستطالع
يأتي هذا االستطالع الذي ينفذه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية, من أجل الوقوف 

الحكومة تشكيل  تجاه  األردن  في  فعلهم  وردود  المواطنين  أراء  علي    على  السيد  حكومة  الجديدة: 
. وتبرز أهمية االستطالع الحالي في كونه يقيس الرأي  2003/ 21/7ابوالراغب, التي تشكلت بتاريخ  

العام تجاه قدرة الحكومة الجديدة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة كما يراها المواطنون. اضافة  
د بالقيام بمهام منصبه, وتقييمهم ايضًا لمدى  الى توقعات المواطنين لمدى نجاح رئيس الوزراء الجدي

في   النجاح  على  الحكومة  قدرة  تجاه  المواطنين  آراء  على  والتعرف  الجديد  الوزاري  التشكيل  نجاح 
 مواجهة العديد من المشكالت والقضايا الداخلية والخارجية, وهي في موقع السلطة التنفيذية. 
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 تصميم العينة:
ب المعاينة الطبقية العنقودية منن منرحلتين باالعتمناد علنى إطنار التعنداد ستخدم في هذه الدراسة أسلو أ

، وتننم تقسننيم المملكننة إلننى 1994العننام للمسنناكن والسننكان الننذي نفذتننه دائننرة اإلحصنناءات العامننة عننام 
طبقات حيث تمثل كل طبقة الريف أو الحضر  لكل محافظنة منن محافظنات المملكنة، هنذا باإلضنافة  

نننة مننن المنندن الرئيسننية الخمننس طبقننة مسننتقلة وهنني عمننان، وادي السننير، الزرقنناء، إلننى اعتبننار كننل مدي
 80الرصيفة، اربنند،  وقسنمت المملكنة إلنى عناقيند كنل عنقنود يحتنوي علنى عندد منن األسنر  ) حنوالي 

أسرة في المتوسط داخل العنقود الواحد (. ووفر التعداد بيانات تفصيلية عن كل عنقود من حيث عدد 
مساكن باإلضافة إلى وجود خريطنة تبنين موقنع كنل مسنكن فني العنقنود. وقند تنم سنحب عيننة األسر وال

من العناقيد الموجودة في كنل طبقنة باسنتخدام أسنلوب المعايننة المتناسنبة منع الحجنم حينث اعتبنر عندد 
األسننر الموجنننودة فنني كنننل عنقنننود هننو حجنننم لنننذلش العنقننود، ولضنننمان انتشنننار وحنندات المعايننننة األولينننة 

( علننى مختلننم المننناطق جننرى ترتيننب العناقينند داخننل كننل طبقننة تصنناعديا حسننب عنندد األسننر اقينند العن)
داخنننل كنننل عنقنننود منننع مراعننناة التوزينننع الجلرافننني للعناقيننند، وللنننش لضنننمان توزينننع العيننننة علنننى مختلنننم 
مناطق المجتمع وللعناقيد بمختلم احجامها، بعند ترتينب العناقيند فني اإلطنار تنم سنحب عيننة متناسنبة 

 عنقود. 120الحجم ومسحوبة بأنتظام وقد بلغ حجم العينة المسحوبة مع 
 

أما بالنسبة لتوزيع العينة بين الطبقات فقد استخدم أسلوب نيمان والذي يأخذ باالعتبار حجم كل طبقة 
 وتباينها وللش بهدف زيادة فعالية العينة وتقليل خطأ المعاينة إلى أقل حد ممكن.

 
ن كل طبقة تم سحب عينة اسر من كل عنقود سنحب فني العيننة باسنتخدام بعد سحب عينة العناقيد م

أسننلوب المعايننننة المنتظمنننة، وللننش لضنننمان انتشنننار العينننة علنننى مختلنننم أجننزاء العنقنننود، وللنننش لزينننادة 
 أسرة من كل عنقود مسحوب في العينة.  12وقد سحب عينة حجمها  فاعلية العينة،

 
سنة فأكثر   18بأسلوب العينة العشوائية بحيث يكون عمره وجرى سحب عينة فرد واحد من كل أسرة  

 مع مراعاة أن يكون نصم األفراد من الذكور والنصم اآلخر من اإلناث على مستوى العنقود.
%, ونسبة خطأ  95( فرد )وللش عند مستوى ثقة  800وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي التي شملت )

عض الفعاليات والقطاعات الوظيفية والمهنية شملت %(, فقد وزعت بشكل حصص على ب5مقدراها + 
كبار رجاالت الولة من أعيان, ونواب, وأمناء عامين, ووجهاء العشائر, ووزراء سابقين, كما شملت 

ايضّا قيادات حزبية, وقيادات نقابية, ونقابات مهنية, ورجال أعمال, وصحفيين وأدباء وكتاب, وأساتذة 
( أفراد, 697) ن تم إجراء المقابالت معهم شخصيًا, وتم استيفاءجامعات, وطلبة الجامعات الذي

 (.1والجدول التالي يبين توزيع مفردات العينة حسب الفئة, الجدول رقم )
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 (1جدول رقم )

 العدد الفئة 

 84 رجال االعمال 

 91 قيادات االحزاب السياسية 

 84 المهنيون 

 90 الكتاب, الصحفيون, الفنانون 

 86 ت نقابية قيادا

 86 كبار رجال الدولة

 77 أساتذة الجامعات 

 99 طلبة الجامعات 

 697 المجموع

 
وقد تم تنفيذ استطالع العينة الوطنية بأسلوب المقابلة الشخصية للفرد المستجيب الذي ظهر في 

      , وانتهى بتاريخ7/2003/ 25العينة وجمع البيانات منه مباشرة, إل بدأ العمل الميداني بتاريخ  
30 /7/2003 . 

أما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي, فتم جمع البيانات بمفرداتها عن طريق الهاتم, وفي حالة تعذر  
االتصال بالمستجيب بسبب عدم توافر هاتم يمكن من خالله اجراء المقابلة, أو عدم إمكانية إجراء  

الد, فقد كان يتم اختيار شخص المقابلة مع المستجيب نتيجة انشلاله, أو مرضه, أو سفره خارج الب
 آخر بدياًل عنه. 
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 النتائج:
 
 قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة: -أ
 

 العينة الوطنية:
 

قننادرة الننى درجننة كبيننرة علننى  سننتكون %( مننن مجنننموع أفننراد العينننة الوطنينننة بننأن الحكومننة 25.4أفنناد )
 .القادمةتحمل مسؤوليات المرحلة 

قنادرة النى درجنة متوسنطة علنى  سنتكون من مجموع أفراد العيننة الوطنينة بنأن الحكومنة   %(37.8أفاد )
 .القادمةتحمل مسؤوليات المرحلنة 

قنادرة النى درجنة قليلنة علنى تحمنل  ستكون %( من مجموع أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة 7.4أفاد )
 .القادمةمسؤوليات المرحلة 

تكننن قننادرة علننى تحمننل مسننؤوليات  نة الوطنيننة بننأن الحكومننة لنن%( مننن أفننراد العيننن14.4أفنناد حننوالي )
 .القادمةالمرحلة 

 عينة قادة الرأي:
 

%( مننن مجنننموع أفننراد عينننة قننادة الننرأي بننأن الحكومننة سننتكون قننادرة الننى درجننة كبيننرة علننى 33.1أفنناد )
 .القادمةتحمل مسؤوليات المرحلة 

لحكومة ستكون قادرة النى درجنة متوسنطة علنى %( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي بأن ا42.2أفاد )
 .القادمةتحمل مسؤوليات المرحلنة 

%( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة ستكون قادرة الى درجة قليلة على تحمل 9.6أفاد )
 .القادمةمسؤوليات المرحلة 

علنى تحمنل مسننؤوليات  تكنن قنادرة لنن%( منن أفنراد عيننة قنادة النرأي بنأن الحكومنة 12.9أفناد حنوالي )
 (.2المرحلة القادمة، الجدول رقم )
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 (2جدول رقم )
 السؤال: الى أي درجة تعتقد أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤليات المرحلة القادمة؟ 

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة %  النسبة %  

 33.1 25.4 ة كبيرة ستكون قادرة الى درج

 42.2 37.8 ستكون قادرة الى درجة متوسطة

 9.6 7.4 ستكون قادرة الى درجة قليلة 

 12.9 14.4 لن تكن قادرة 

 2.0 14.3 ال اعرف 

 - 0.5 غير معني 

 0.1 0.2 رفض االجابة 

 697 1350 % 100المجموع= 
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 (3جدول رقم )
 "  السبعةقادة الرأي( لالستطالعات التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين) الوطنية؛ و 

" ، حول درجة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات 2003, وتموز  2002زيران وح، 2001، وكانون األول 2001، وحزيران  2001، وكانون الثاني 2000، وتشرين األول 2000حزيران
 المرحلة. 

 
 

درجة  
 القدرة  

 
 العينة الوطنية

 
 عينة قادة الرأي*

حزيران  
2000 

تشرين 
 2000األول 

كانون  
الثاني 
2001 

  حزيران
2001 

كانون  
األول 
2001 

حزيران
2002 

 تموز
2003 
 

حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

كانون  
الثاني 
2001 

حزيران  
2001 

كانون  
األول 
2001 

حزيران
2002 

 تموز
2003 

 قادرة إلى درجة كبيرة

 31.5 22.1 23.0 17,5 13.6 17.4 25.4 34.6 30.2 23.2 15.8 18.9 17.5 33.1 
  قادرة إلى درجة متوسطة 

 36.9 37.9 46.0 46.6 48.0 48.6 37.8 51.0 52.4 50.7 58.1 53.6 54.7 42.2 
 قادرة إلى درجة قليلة 

 3.2 7.6 6.9 8.4 11.0 9.5 7.4 7.4 10.2 11.5 12.7 14.1 13.4 9.6 
 غير قادرة 

 4.3 4.5 7,7 8.9 9.7 9,9 14.4 4.3 3.9 11.4 13.2 11.9 13.6 12.9 
 ال أعرف 

 20.7 25.0 14.7 16.1 16.4 13.4 14.3 2.8 2,2 2.7 - 1.3 0.8 2.0 
 غير معني

 2.8 2.4 1.4 2,2 1,1 0.8 0.5 - 0.7 0.3 0.2 - - - 
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 (3جدول رقم )تابع//  
 "  السبعةلالستطالعات التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين) الوطنية؛ وقادة الرأي( 

" ، حول درجة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات 2003, وتموز  2002زيران وح، 2001، وكانون األول 2001، وحزيران  2001، وكانون الثاني 2000، وتشرين األول 2000حزيران
 المرحلة. 

 
 

درجة  
 القدرة  

 
 العينة الوطنية

 
 عينة قادة الرأي*

حزيران  
2000 

تشرين 
 2000األول 

كانون  
الثاني 
2001 

  حزيران
2001 

كانون  
األول 
2001 

حزيران
2002 

 تموز
2003 
 

حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

كانون  
الثاني 
2001 

حزيران  
2001 

كانون  
األول 
2001 

حزيران
2002 

 تموز
2003 

 رفض اإلجابة

 0.6 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2 - 0.3 0.3 0.2 0.1 - 0.1 
 ير مبينغ

 - 0.1 - - - - - - - - - - - - 
 % 100المجموع = 

 1145 1178 1198 1431 1387 1370 1350 610 685 704 608 681 589 697 

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

الذكور يعتقدون بنأن الحكومنة سنتكون قنادرة النى درجنة كبينرة علنى   %( من مجموع المستجيبين24.8)
%( منننن اإلنننناث يعتقننندن بنننأن الحكومنننة سنننتكون قنننادرة علنننى 26.0تحمنننل مسنننؤوليات المرحلنننة، مقابنننل )

 تحمل مسؤوليات المرحلة بالدرجة نفسها.
 
متوسننطة  %( مننن مجمنننوع المسننتجيبين الننذكور يعتقنندون بننأن الحكومنننة سننتكون قننادرة الننى درجننة35.7)

%( من اإلنناث يعتقدن بأن الحكومنة ستكون قادرة على 39.9)  على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقابل
 تحمل مسؤوليات المرحلة بالدرجة نفسها.

 
%( مننن مجمننوع المسننتجيبين الننذكور يعتقنندون بننأن الحكومننة سننتكون قننادرة الننى درجننة قليلننة علننى 9.4)

ن اإلناث يعتقدن بأن الحكومة سنتكون قنادرة علنى تحمنل %( م5.4تحمل مسؤوليات المرحلة، مقابل )
 مسؤوليات المرحلة بالدرجة نفسها.

 
قنننننادرة علننننى تحمننننل  لننننن تكننننن%( مننننن مجمننننوع المسننننتجيبين الننننذكور يعتقنننندون بننننأن الحكومنننننة 19.2)

 (.4%( من اإلناث يعتقدن بذلش أيضا، الجدول رقم )9.6مسؤولينات المرحلة، مقابل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 (4)جدول رقم 
 ، 2000" حزيران السبعة التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية،حسب الجنس، لالستطالعات 

 " حول درجة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة. 2003, تموز 2002، وحزيران 2001، وكانون األول 2001، وحزيران 2001، وكانون الثاني 2000وتشرين األول 
 ةالعينة الوطني

 
درجة  
 القدرة 

 حزيران
 2000 

 2003تموز   2002  حزيران 2001كانون األول  2001  حزيران 2001كانون الثاني  2000تشرين األول 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث إناث ذكور ذكور إناث ذكور
 قادرة إلى درجة كبيرةستكون 

 35.5 27.5 23.8 19.7 15.2 20.4 19.7 15.2 13.3 14.0 19.8 15.2 24.8 26.0 

 قادرة إلى درجة متوسطةستكون  

 35.6 38.1 38.8 45.3 47,9 48.8 45.3 47.9 49.7 46.4 49.2 48.1 35.7 39.9 

 قادرة إلى درجة قليلةستكون  

 4.5 1.9 10.4 9.1 7,7 5.4 9.1 7,7 13.7 8.4 11.3 7,7 9.4 5.4 

 قادرة  لن تكن

 5.4 3.2 6.1 12.7 5.2 4.8 12.7 5.2 13.9 5,5 11.6 8.3 19.2 9.6 

 ال أعرف 

 15.4 26.1 17.9 11.7 20.5 19.0 11.7 20.5 8.4 24.4 6.8 19.8 10.6 18.0 

 غير معني  

 2.6 3.0 2.6 1.3 3.1 1.3 1.3 3.1 0.7 1.4 1.0 0.5 0.2 0.8 

 رفض اإلجابة

 1.0 0.2 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 0.4 0.3 - 0.3 0.4 0.1 0.4 

 %100المجموع =

 578 567 575 715 716 609 715 716 692 694 677 693 668 682 
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 أظهرت النتائج في العينة الوطنية أن:
%( من مجموع المستجيبين في إقلينم الوسط يعتقدون بأن الحكومة ستكون قادرة الى درجة 26.8)

%( من مجموع المستجيبين في  19.3د بذلش )كبيرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، كما أفا
 %( من مجموع المستجيبين في إقلينم الجنوب. 32.0إقلينم الشمال، و)

%( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط يعتقدون بأن الحكومة ستكون قادرة الى درجة 37.2)
مستجيبين في إقلينم  %( من ال37.4متوسطة على تحمنل مسؤولينات المرحلة القادمة، كما أفاد بذلش )

 %( من المستجيبين في إقليم الجنوب.43.1الشمال، و)
%( من مجمنوع المستجيبين في إقلينم الوسنط أفادوا بأن الحكومنة ستكون قادرة الى درجة قليلنة 7.2)

%( من مجموع المستجيبين في إقليم  7.2على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، كما أفاد بذلش )
 الجنوب . اقليم%( من المستجيبين في 8.7الشمال، و)

تكن قادرة علنى تحمنل ن %( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط يعتقدون بأن الحكومنة ل13.9)
      %( من المستجيبين في إقليم الشمال،17.6مسؤوليات المرحلة القادمة، كما أفاد بذلش )

 (. 5رقم ) %( من المستجيبين في إقليم الجنوب، الجدول9.0و)
 

 (5جدول رقم )
"حول درجة قدرة الحكومة 2003تموز التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية )حسب اإلقليم( الستطالع "

 على تحمل مسؤوليات المرحلة. 

 إقليم الجنوب  إقليم الشمال  إقليم الوسط  درجة القدرة 

 32.0 19.3 26.8 قادرة  إلى درجة كبيرةستكون 

 43.1 37.4 37.2 قادرة إلى درجة متوسطة ستكون 

 8.7 7.2 7.2 قادرة إلى درجة قليلة ستكون 
 9.0 17.6 13.9 قادرة  لن تكن

 7.0 17.1 14.3 ال أعرف 
 - 0.9 0.4 غير معني

 0.1 0.4 0.2 رفض اإلجابة
 132 344 874 % 100المجموع = 
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 تجابات فئات عينة قادة الرأي،وحول قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة، حسب اس
 

 أظهرت النتائج أن:
%( منننن رجنننال األعمنننال أفنننادوا بنننأن الحكومنننة سنننتكون قنننادرة النننى درجنننة متوسنننطة علنننى تحمنننل 41.7)

 %( منهم بأنها ستكون قادرة على للش إلى درجة كبيرة.36.9مسؤوليات المرحلة القادمة، فيما أفاد )
 
أن الحكومننة سننتكون قننادرة الننى درجننة متوسننطة علننى تحمننل %( مننن القيننادات الحزبيننة أفننادوا بنن38.5)

علننى  سننتكون قننادرة الننى درجننة متوسننطة%( منننهم بأنهننا 25.3مسننؤوليات المرحلننة القادمننة، فيمننا أفنناد )
 للش.

 
%( من المهنيين أفادوا بأن الحكومنة سنتكون قنادرة النى درجنة متوسنطة علنى تحمنل مسنؤوليات 46.4)

 .كبيرة%( منهم بأنها ستكون قادرة الى درجة 36.9المرحلة القادمة، فيما أفاد )
 
%( من الكتاب والصحفيين والفنانين أفادوا بأن الحكومة ستكون قادرة الى درجة متوسطة على 35.6)

%(  بأنهننا سننتكون قننادرة الننى درجننة كبيننرة علننى 27.8تحمننل مسننؤوليات المرحلننة القادمننة، فيمننا أفنناد )
 للش.

 
أفننادوا بننأن الحكومننة سننتكون قننادرة الننى درجننة متوسننطة علننى تحمننل %( مننن القيننادات النقابيننة 43.0)

  على للش. ستكون قادرة الى درجة كبيرة%( منهم بأنها 31.4مسؤوليات المرحلة القادمة، فيما أفاد )
%( من كبار رجنال الدولنة أفنادوا بنأن الحكومنة سنتكون قنادرة النى درجنة متوسنطة علنى تحمنل 51.2) 

 %( منهم بأنها ستكون قادرة على للش إلى درجة كبيرة.36.0ة، فيما أفاد )مسؤوليات المرحلة القادم
%( مننن أسنناتذة الجامعننات أفننادوا بننأن الحكومننة سننتكون قننادرة الننى درجننة متوسننطة علننى تحمننل 41.6)

 %( منهم بأنها ستكون قادرة على للش إلى درجة كبيرة.   37.7مسؤوليات المرحلة القادمة، فيما أفاد )
 

طلبة الجامعات أفادوا بأن الحكومة ستكون قادرة الى درجة متوسطة على تحمل  %( من40.4)
%( منهم بأنها ستكون قادرة الى درجة كبيرة على للش, 34.3مسؤوليات المرحلة القادمة, فيما أفاد )

 (. 6الجدول رقم )
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 (6جدول رقم )
" حول درجة قدرة  2003تموز الع " التوزيع النسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئة( الستط

 الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة. 
 

رجال  درجة القدرة 
 األعمال 

قيادات 
 المهنيون  حزبية

الكتاب 
والصحفيون  

 والفنانون 

القيادات  
 النقابية 

كبار رجال  
 الدولة

أساتذة 
 الجامعات 

طلبة 
 الجامعات 

درة الى درجة  ستكون قا
 34.3 37.7 36.0 31.4 27.8 36.9 25.4 36.9 كبيرة 

ستكون قادرة الى درجة  
 40.4 41.6 51.2 43.0 35.6 46.4 38.5 41.7 متوسطة 

ستكون قادرة الى درجة  
 قليلة

11.9 9.69 7.1 11.1 12.8 3.5 6.5 13.1 

 4.0 13.0 8.1 11.6 25.6 8.3 25.3 7.1 غير قادرة 
 8.1 1.3 1.2 1.2 - 1.2 - 2.4 ال أعرف 

 - - - - - - - - ر معنيغي
 - - - - - - 1.1 - رفض اإلجابة

 99 77 86 86 90 84 91 84 % 100العدد=
 * المجموع ال يأخذ بعين االعتبار وزن كل فئة من فئات عينة قادة الرأي.

 
 ب_ التوقعات لمدى نجاح رئيس الوزراء بالقيام بمهام منصبه الجديد:

 العينة الوطنية: 
 

ن في العينة الوطنية بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحًا إلى درجة  %( من مجموع المستجيبي 28.7أفاد )
 كبيرة في القيام بمهام منصبه.

%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحًا إلى درجة  37.1أفاد )
 متوسطة في القيام بمهام منصبه. 

ة بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحًا إلى درجة %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطني8.3أفاد )
 قليلة في القيام بمهام منصبه.

يكن ناجحًا في القيام   لن%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية بأن رئيس الوزراء 13.1أفاد )
 بمهام منصبه. 
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 عينة قادة الرأي: 
س الوزراء سيكون ناجحًا إلى  %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي بأن رئي38.0أفاد )

 درجة كبيرة في القيام بمهام منصبه.
%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحًا إلى  40.0أفاد )

 درجة متوسطة في القيام بمهام منصبه. 
ناجحًا إلى درجة  %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء سيكون 9.6أفاد )

 قليلة في القيام بمهام منصبه.
يكن ناجحًا في    لن%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء 10.2أفاد )

 (.7القيام بمهام منصبه،  الجدول رقم )
 

 (7جدول رقم )
 د؟السؤال: الى أي درجة تعتقد بأن رئيس الوزراء سينجح بالقيام بمهام منصبه الجدي

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية االجابة

 النسبة % النسبة % 

 38.0 28.7 سينجح الى درجة كبيرة

 40.0 37.1 سينجح الى درجة متوسطة 

 9.6 8.3 سينجح الى درجة قليلة

 10.2 13.1 لن ينجح 

 1.9 12.0 ال اعرف 

 - 0.6 غير معني

 0.3 .0 رفض االجابة

 - - غير مبين

 697 1350 %100مجموع=ال
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 (8جدول رقم)
، وحزيران  2001، وكانون األول 2001، وحزيران 2001، وكانون الثاني 2000، وتشرين األول 2000" حزيرانالسبعةالتوزيع النسبي آلراء المستجيبين في العينتين )الوطنية؛ وقادة الرأي( لالستطالعات 

 زراء في القيام بمهام منصبه."، حول درجة نجاح رئيس الو 2003, تموز 2002
 
 

درجة  
 النجاح 

 
 العينة الوطنية

 
 عينة قادة الرأي*

حزيران  
2000 

ل  تشرين األو
2000 

 كانون 
 الثاني
2001 

حزيران  
2001 

كانون  
األول 
2001 

 حزيران
2002 

تموز 
2003 

حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

كانون  
الثاني 
2001 

حزيران  
2001 

كانون  
األول 
2001 

 حزيران
2002 

تموز 
2003 

 ناجحًا إلى درجة كبيرةسيكون 

 35.6 27.4 25.1 23.2 20.6 22.8 28.7 38.4 38.8 26.3 24.7 28.0 24.1 38.0 
ناجحًا إلى درجة متوسطةسيكون   

 33.1 32.9 44.7 43.1 43.2 44.5 37.1 47.0 45.5 46.4 52.8 49.2 48.6 40.0 
 ناجحًا إلى درجة قليلة سيكون 

 5.6 5.9 9.0 9.2 11.0 9.1 8.3 8.7 7.9 13.5 13.7 12.2 14.9 9.6 
 اً ناجح لن يكن

 2.9 3.9 6.4 7.1 8.5 9,9 13.1 2.8 4.2 10.1 8.2 9.1 11.7 10.2 
 ال أعرف 

 19.4 25.7 13.1 14.9 15.6 12.6 12.0 2.8 2.9 2.8 0.2 1.2 0.5 1.9 
 غير معني

 2.7 3.6 1.3 .12  1.0 0.8 0.6 - 0.3 0.3 0.2 - 0.2 - 
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 ( 8جدول رقم)تابع// 
، وحزيران  2001، وكانون األول 2001، وحزيران 2001، وكانون الثاني 2000، وتشرين األول 2000التوزيع النسبي آلراء المستجيبين في العينتين )الوطنية؛ وقادة الرأي( لالستطالعات الخمسة" حزيران

 زراء في القيام بمهام منصبه."، حول درجة نجاح رئيس الو 2003, تموز 2002
 
 

درجة  
 النجاح 

 
 العينة الوطنية

 
 عينة قادة الرأي*

حزيران  
2000 

ل  تشرين األو
2000 

 كانون 
 الثاني
2001 

حزيران  
2001 

كانون  
األول 
2001 

 حزيران
2002 

تموز 
2003 

حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

كانون  
الثاني 
2001 

حزيران  
2001 

كانون  
األول 
2001 

 حزيران
2002 

تموز 
2003 

 إلجابةارفض 

 0.6 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 - 0.3 
 غير مبين

 0.1 0.2 0.1 - - - - - - - - - - - 
 % 100المجموع = 

 1145 1178 1198 1431 1387 1370 1350 610 685 704 608 681 589 697 
 ئة من فئات عينة قادة الرأي.*المجموع ال يأخذ بعين االعتبار وزن كل ف
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 وأظهرت النتائج في العينة الوطنية أن:

%( من مجموع المستجيبين الذكور أفادوا بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحًا إلى درجة كبيرة في 28.4)
 %( من اإلناث أفدن بذلش.28.9القيام بمهام منصبه، مقابل ما نسبته )

أفادوا بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحًا إلى درجة متوسنطة   %( من مجموع المستجيبين الذكور35.6)
 %( من اإلناث أفدن بذلش.38.6في القيام بمهام منصبه، مقابل ما نسبته )

%( من مجموع المستجيبين الذكور أفادوا بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحًا إلى درجة قليلة فني 10.3)
 اإلناث أفدن بذلش.%( من 6.4القيام بمهام منصبه، مقابل ما نسبته )

يكنن ناجحنًا  فني القينام بمهنام  ن%( من مجموع المستجيبين الذكور أفادوا بنأن رئنيس النوزراء لن16.8)
 (.9%( من اإلناث أفدن بذلش، الجدول رقم )9.5منصبه، مقابل ما نسبته )
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(9جدول رقم )  
,  2002، حزيران 2001، وكانون األول 2001، وحزيران  2001، وكانون الثاني 2000، وتشرين األول 2000" حزيران   السبعةت التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية) حسب الجنس( لالستطالعا

. " حول درجة نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه 2003تموز   
ـس ــــــــــــالجنـ درجة النجاح  

2000حزيران   2000تشرين األول   2001كانون الثاني   2001حزيران   2001كانون األول   2002حزيران   2003تموز    
 اناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

ناجحًا إلى درجة كبيرةسيكون   

 40.8 30.3 28.9 26.0 25.8 24.5 25.6 20.8 23.1 18.2 24.8 20.9 28.4 28.9 
ناجحًا إلى درجة متوسطةسيكون   

 33.6 32.6 32.0 33.8 43.0 46.3 41.4 44.8 42.7 43.7 45.3 43.7 35.6 .638  
ناجحًا إلى درجة قليلة سيكون   

 6,6 4.6 7.5 4.5 10.2 7.9 10.1 8.4 14.0 8.1 10.0 8.3 10.3 6.4 
اً ناجح لن يكن  

 3.1 2.6 6.1 1.8 10.4 2.6 10.2 4.1 11.7 5.3 12.2 7,7 16.8 9.5 
 ال اعرف 

 12.8 26.1 21.4 29.9 9.5 16.6 11.0 18.7 8.1 23.2 6.5 18.7 78.  15.1 
 غير معني

 2.1 3.4 3.7 3.5 1.0 1.5 1.3 2.9 0.4 1.6 1.0 0.6 0.1 1.1 
 رفض اإلجابة

 1.0 0.2 0.5 0.2 0.2 0.5 0.4 0.3 0.1 - 0.2 0.1 0.1 0.4 
 غير مبين

 - 0.2 - 0,3 - 0.2 - - - - - - - - 
 %100المجموع= 

 578 567 575 603 589 609 715 716 693 694 677 693 668 682 
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لمتغير   تبعا  منصبه،  بمهام  القيام  على  الوزراء  رئيس  قدرة  درجة  بشأن  االستجابات  وحول 
 )اإلقليم(،

 أظهرت النتائج أن:
رجنة %( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط أفادوا بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحنًا إلنى د 29.4)

    %( مننن المسننتجيبين فنني إقلننيم الشننمال،27.2كبيننرة فنني القيننام بمهننام منصننبه، كمننا أفنناد بننذلش )
 %( من المستجيبين في إقليم الجنوب.27.3و)

 

%( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط أفادوا بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحنًا إلنى درجنة 38.4)
%( منننن المسنننتجيبين فننني إقلنننيم الشنننمال، 33.3د بنننذلش )متوسنننطة فننني القينننام بمهنننام منصنننبه، كمنننا أفنننا

 %( من المستجيبين في إقليم الجنوب.38.7و)
 

%( من مجموع المستجيبين في إقلنيم الوسنط أفنادوا بنأن رئنيس النوزراء سنيكون ناجحنًا إلنى درجنة 8.0)
         %( منننننن المسنننننتجيبين فننننني إقلنننننيم الشنننننمال،8.8قليلنننننة فننننني القينننننام بمهنننننام منصنننننبه، كمنننننا أفننننناد بنننننذلش )

 %( من المستجيبين في إقليم الجنوب. 9.2و)
 
يكن ناجحًا فني القينام  ن%( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط أفادوا بأن رئيس الوزراء ل12.0)

%( مننننن 12.0%( مننننن المسننننتجيبين فنننني إقلننننيم الشننننمال، و)16.4بمهننننام منصننننبه، كمننننا أفنننناد بننننذلش )
 (.    10) المستجيبين في إقليم الجنوب، الجدول رقم

 

(10جدول رقم )  
" حول  درجة نجاح   2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية، حسب اإلقليم، الستطالع "حزيران 

 . رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه
 إقليم الجنوب  إقليم الشمال  إقليم الوسط  درجة النجاح

 27.3 27.2 29.4 إلى درجة كبيرة ناجحاً سيكون 
 68.7 33.3 38.4 إلى درجة متوسطة ناجحاً سيكون 
 9.2 8.8 8.0 إلى درجة قليلة  ناجحاً سيكون 

.16 12.0 يكن ناجحاً  نل  12.0 
 12.4 13.1 11.4 ال أعرف 

 0.3 0.8 0.6 غير معني
 0.1 0.4 0.2 رفض اإلجابة
 132 344 874 % 100المجموع = 
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حول درجة نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام   وحول آراء المستجيبين في عينة قادة الرأي
 منصبه. 

 
 هرت النتائج أن:ظأ
 
%( من رجال األعمنال أفنادوا بنأن رئنيس النوزراء سنيكون ناجحنًا إلنى درجنة متوسنطة فني القينام 41.7)

 %( منهم بأنه سيكون ناجحًا في للش إلى درجة كبيرة.41.7بأعباء مهام منصبه، فيما أفاد )
 
فنني القيننام  كبيننرةيننادات الحزبيننة أفننادوا بننأن رئننيس الننوزراء سننيكون ناجحننًا إلننى درجننة %( مننن الق36.3)

 .متوسطة%( منهم بأنه سيكون ناجحًا إلى درجة 30.8بأعباء مهام منصبه، فيما أفاد )
 
فنني القيننام بأعبنناء  كبيننرة%( مننن المهنيننين أفننادوا بننأن رئننيس الننوزراء سننيكون ناجحننًا إلننى درجننة 41.7)

 .متوسطة%( منهم بأنه سيكون ناجحًا في للش إلى درجة 40.5يما أفاد )مهام منصبه، ف
 
%( منننن الكتننناب والصنننحفيين والفننننانين أفنننادوا بنننأن رئنننيس النننوزراء سنننيكون ناجحنننًا إلنننى درجنننة 46.5)

%( منننهم بأنننه سننيكون ناجحننًا إلننى درجننة 34.9متوسننطة فنني القيننام بأعبنناء مهننام منصننبه، فيمننا أفنناد )
 كبيرة.

 
قيادات النقابية أفادوا بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحًا إلى درجنة متوسنطة فني القينام %( من ال47.7)

 %( منهم بأنه سيكون ناجحًا في للش إلى درجة كبيرة.34.9بأعباء مهام منصبه، فيما أفاد )
 
فني القينام  كبينرة%( من كبار رجنال الدولنة أفنادوا بنأن رئنيس النوزراء سنيكون ناجحنًا إلنى درجنة 47.7)

 .متوسطة%( منهم بأنه سيكون ناجحًا في للش إلى درجة 38.4باء مهام منصبه، فيما أفاد )بأع
 
%( من أساتذة الجامعات أفادوا بأن رئيس الوزراء سيكون ناجحًا إلى درجة متوسطة في القيام 41.6)

لجندول %( منهم بأنه سيكون ناجحًا في للش إلى درجنة كبينرة، ا39.5بأعباء مهام منصبه، فيما أفاد )
 (.11) رقم
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أفادوا بأن رئيس الوزراء سنيكون ناجحنًا إلنى درجنة متوسنطة فني القينام  طلبة الجامعات %( من 44.4)

%( منهم بأنه سيكون ناجحًا في للش إلى درجنة كبينرة، الجندول 31.3بأعباء مهام منصبه، فيما أفاد )
 (.11) رقم

 

 (11جدول رقم )
" حول درجة نجاح رئيس   2003تموز دة الرأي) حسب الفئة( الستطالع " التوزيع النسبي الستجابات أفراد عينة قا

 .الوزراء في القيام بمهام منصبه
 

 درجة النجاح
كبار رجال  

 الدولة
رجال 
 األعمال 

الكتاب 
والصحفيون  

 والفنانون 

القيادات  
 النقابية 

قيادات 
 حزبية

أساتذة  المهنيون 
طلبة  الجامعات 

 الجامعات 

 31.3 39.0 41.7 36.3 34.9 33.3 41.7 47.7 ناجحا إلى درجة كبيرة
 44.4 41.6 40.5 30.8 46.5 36.7 41.7 38.4 ناجحا إلى درجة متوسطة 

 11.1 13.0 9.5 5.5 14.0 8.9 9.5 5.8 ناجحا إلى درجة قليلة 
 4.0 6.5 7.1 26.4 4.7 20.0 4.8 7.0 غير ناجح 
 9.1 - 1.2 - - - 2.4 1.2 ال أعرف 

 - - - 1.1 - 1.1 - - غير معني
 99 77 84 91 86 90 84 86 % 100المجموع = 

 *المجموع ال يأخذ بعين االعتبار وزن كل فئة من فئات عينة قادة الرأي.
 

 

 مدى نجاح التشكيل الوزاري الجديد في القيام بأعباء مهامه:   _ج

 

 العينة الوطنية:
 

ناجحًا إلى درجة كبيرة في القيام  %( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري سيكون 21.8أفاد )
 مهامه.بأعباء 
%( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة متوسطة في  39.2أفاد )
 مهامه. بأعباء القيام 
%( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة قليلة في القيام  12.0أفاد )

 مهامه.بأعباء 
 مهامه.بأعباء يكن ناجحًا في القيام   ن%( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري ل11.6فاد )أ
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 عينة قادة الرأي: 
 

القيام   %( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة كبيرة في21.1أفاد )
 مهامه.بأعباء 
الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة متوسطة في  %( من مجموع المستجيبين بأن الفريق 47.3أفاد )
 مهامه. بأعباء القيام 
%( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة قليلة في القيام  18.8أفاد )

 مهامه.بأعباء 
مهامه، بأعباء يكن ناجحًا في القيام   ن%( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري ل9.2أفاد )

 (.12جدول رقم )ال
 (12جدول رقم )

 السؤال: الى اي درجة تعتقد أن الفريق الوزاري الجديد سيكون ناجحًا في القيام بأعباء مهامه:
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  االجابة

 النسبة  النسبة  

 21.1 21.8 سيكون ناجحًا الى درجة كبيرة

 47.3 39.2 سيكون ناجحًا الى درجة متوسطة 

 18.8 12.0 سيكون ناجحًا الى درجة قليلة

 9.2 11.6 لن يكن ناجحاً 

 3.0 14.5 ال اعرف 

 - 0.7 غير معني 

 0.6 0.3 رفض االجابة 

 697 1350 % 100المجموع=
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 (13دول رقم )ج
, وحزيران 2001, وكانون االول 2001، وحزيران  2001، وكانون الثاني 2000، وتشرين األول 2000ن  " حزيرا السبعةالتوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية؛وقادة الرأي( لالستطالعات 

 " حول درجة نجاح الفريق الوزاري في القيام بأعباء مهامه.    2003, وتموز 2002
 
 

درجة  
 النجاح 

 عينة قادة الرأي* العينة الوطنية
حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

كانون  
الثاني 
2001 

حزيران  
2001 

كانون  
األول 
2001 

 حزيران
2002 

 

 تموز
2003 

حزيران  
2000 
 ** 

تشرين 
األول 
2000 

كانون  
الثاني 
2001 

يران   حز 
2001 
 ** 

كانون  
األول 
2001 

 حزيران
2002 

 

 تموز
2003 

 ناجحًا إلى درجة كبيرةسيكون 

 27.9 7.81  18.9 12.2 10.9 15.1 21.8 27.7 21.3 11.6 6.7 9.8 7.5 21.1 
 ناجحًا إلى درجة متوسطةسيكون 

 26.0 31.7 42.2 37.4 42.7 42.2 39.2 50.0 53.3 48.6 46.2 46.8 52.8 47.3 
 ناجحًا إلى درجة قليلة سيكون 

 4.8 7.3 15.3 15.4 15.7 15.5 12.0 12.5 12.4 24.7 26.6 28.6 23.9 18.8 
 اً ناجحلن يكن 

 3.1 5.4 9.6 15.3 11.8 12.3 11.6 .27  6.7 11.4 18.8 12.2 14.8 9.2 
 ال أعرف 

 34.1 33.4 12.0 17.6 17.6 13.9 14.5 2.3 5,5 2.7 1.0 2,2 0.8 3.0 
 غير معني

 3,3 3.7 1.2 1.7 1.0 0.9 0.7 - 0.3 0.4 0.2 - - - 
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 (13جدول رقم )تابع// 

, وحزيران 2001, وكانون االول 2001، وحزيران  2001، وكانون الثاني 2000، وتشرين األول 2000" حزيران   السبعةلالستطالعات التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية؛وقادة الرأي( 
 " حول درجة نجاح الفريق الوزاري في القيام بأعباء مهامه.    2003, وتموز 2002

 
 

درجة  
 النجاح 

 عينة قادة الرأي* العينة الوطنية
حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

كانون  
الثاني 
2001 

حزيران  
2001 

كانون  
األول 
2001 

 حزيران
2002 

 

 تموز
2003 

حزيران  
2000 
 ** 

تشرين 
األول 
2000 

كانون  
الثاني 
2001 

حزيران   
2001 
 ** 

كانون  
األول 
2001 

 حزيران
2002 

 

 تموز
2003 

 رفض اإلجابة + غير مبين

 0.8 0.6 0.7 0.3 .30  0.1 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5 0.3 0.2 0.6 
 %100المجموع =

 1145 1178 1198 1431 1387 1370 1350 610 685 704 608 681 589 697 

 *المجموع ال يأخذ بعين االعتبار وزن كل فئة من فئات عينة قادة الرأي.
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 وأظهرت النتائج في العينة الوطنية أن: 
 
الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة كبيرة    %( من مجموع المستجيبين الذكور أفادوا بأن20.5) 

 %( من اإلناث أفدن بذلش.23.1في القيام بأعباء مهامه، مقابل ما نسبته ) 
 
درجة 38.4) إلى  ناجحًا  سيكون  الوزاري  الفريق  بأن  أفادوا  الذكور  المستجيبين  مجموع  من   )%

 ناث أفدن بذلش.%( من اإل 39.9متوسطة في القيام بأعباء مهامه، مقابل ما نسبته ) 
الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة قليلة  14.5) %( من مجموع المستجيبين الذكور أفادوا بأن 

 %( من اإلناث أفدن بذلش. 9.5في القيام بأعباء مهامه، مقابل ما نسبته ) 
بأعباء  يكن ناجحًا في القيام    ن%( من مجموع المستجيبين الذكور أفادوا بأن الفريق الوزاري ل 14.9)

 (. 14%( من اإلناث أفدن بذلش، الجدول رقم )8.4مهامه، مقابل ما نسبته ) 
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(14جدول رقم )  
، وحزيران  2001، وكانون األول 2001، وحزيران  2001، وكانون الثاني 2000، وتشرين األول 2000التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية)حسب الجنس(، لالستطالعات الخمسة " حزيران 

 . "حول درجة نجاح الفريق الوزاري في القيام بأعباء مهامه 2002
 الجنــس  درجة النجاح

2000حزيران   2000تشرين األول   2001كانون الثاني   2001حزيران   2001كانون األول   2200حزيران   2003تموز    

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور ذكور ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 
 ناجحًا إلى درجة كبيرة

 32.9 22.8 16.5 19.1 19.0 18.9 13.4 11.0 11.0 11.0 14.9 15.4 20.5 23.1 
 ناجحا إلى درجة متوسطة 

 25.8 26.3 33.0 30.5 40.9 43.5 38.9 35.9 43.6 41.8 44.6 39.9 38.4 39.9 
 ناجحًا إلى درجة قليلة 

 6.4 3.2 9.4 5.3 15.1 15.4 15.4 15.5 18.6 13.0 17.7 13.3 14.5 9.5 
 غير ناجح 

 4.8 1.4 7,7 3,3 13.9 5.4 18.3 12.3 16.5 7.1 13.5 11.1 14.9 8.4 
 ال أعرف 

 26.0 42.3 28.7 37.8 8,8 15.1 12.4 22.8 9.7 25.4 8.1 19.6 11.1 17.7 
 غير معني

 3.1 3.5 4.0 3.5 1.2 1,1 1.3 2,2 0.1 1.7 1.1 0.6 0.4 0.9 
 ض اإلجابة+ غير مبينرف 

  1.0  0.5 0.7 0.5 1.0 0.5 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 
 %100المجموع= 

 578 567 575 603 589 609 715 716 693 694 677 693 668 682 
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 وأظهرت النتائج في العينة الوطنية أن:

 
لننوزاري سننيكون ناجحننًا إلننى %( مننن مجمننوع المسننتجيبين فنني إقلننيم الوسننط أفننادوا بننأن الفريننق ا21.5) 

     %( مننن المسننتجيبين فنني إقلننيم الشننمال، 23.4درجننة كبيننرة فنني القيننام بأعبنناء مهامننه، كمننا أفنناد بننذلش )
 %( من إقليم الجنوب.19.8و)
 
%( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط أفادوا بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة 40.7)

%( منننن المسنننتجيبين فننني إقلنننيم الشنننمال، 35.6اء مهامنننه، كمنننا أفننناد بنننذلش )متوسنننطة فننني القينننام بأعبننن
 %( من إقليم الجنوب.38.0و)
 
%( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط أفادوا بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة 11.1)

        الشننننمال،%( مننننن المسننننتجيبين فنننني إقلننننيم 12.9قليلننننة فنننني القيننننام بأعبنننناء مهامننننه، كمننننا أفنننناد بننننذلش )
 %( من إقليم الجنوب.15.5و)
 
يكن ناجحًا في القيام  ن%( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط أفادوا بأن الفريق الوزاري ل10.8)

%( مننن إقلننيم 12.3%( مننن المسننتجيبين فنني إقلننيم الشننمال، و)13.6بأعبنناء مهامننه، كمننا أفنناد بننذلش )
 (.15الجنوب، الجدول رقم )

 
 (15جدول رقم) 

"حول درجـة نجاح  2003تموز التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية )حسـب اإلقليـم( الستطالع " 
 . الفريق الوزاري في القيام بأعباء مهامه

 إقليم الجنوب  إقليم الشمال  إقليم الوسط  درجة النجاح

 19.8 23.4 21.5 ناجحًا إلى درجة كبيرةسيكون 
 38.0 35.6 40.7 ناجحًا إلى درجة متوسطةن سيكو

 15.5 12.9 11.1 ناجحًا إلى درجة قليلة سيكون 
 12.3 13.6 10.8 اً ناجح لن يكن

 14.1 13.7 14.8 ال اعرف 
 0.3 0.5 0.8 غير معني

 0.1 0.3 0.3 رفض اإلجابة
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 132 344 874 % 100المجموع = 
 

فريق الوزاري في القيام بأعباء  وحول آراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول درجة نجاح ال
 مهامه  وحتى اآلن،
 أظهرت النتائج أن:

 
%( من رجال األعمال أفادوا بأن الفريق الوزاري سنيكون ناجحنًا إلنى درجنة متوسنطة فني القينام 47.6)

 %( منهم بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا في للش إلى درجة قليلة.25.0بأعباء مهامه، فيما أفاد )
 
فننني  متوسننطةمننن القيننادات الحزبيننة أفننادوا بننأن الفريننق الننوزاري سننيكون ناجحننًا إلننى درجننة  %(41.8)

%( منهم بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحنًا فني للنش إلنى درجنة 25.3القيام بأعباء مهامه، فيما أفاد )
 .قليلة

 
القيام بأعبناء  %( من المهنيين أفادوا بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة متوسطة في51.2)

 .سيكون ناجحًا في للش الى درجة كبيرة%( منهم بأن الفريق الوزاري 26.2مهامه، فيما أفاد )
 
%( منننن الكتننناب والصنننحفيين والفننننانين أفنننادوا بنننأن الفرينننق النننوزاري سنننيكون ناجحنننًا إلنننى درجنننة 48.9)

اري سنيكون ناجحنًا إلنى %( مننهم بنأن الفرينق النوز 18.9متوسطة في القينام بأعبناء مهامنه، فيمنا أفناد )
 في للش. كبيرةدرجة 

 
%( من القيادات النقابية أفادوا بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة متوسطة في القيام 47.7)

 %( منهم بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة قليلة في للش.25.6بأعباء مهامه، فيما أفاد )
 
أفننادوا بننأن الفريننق الننوزاري سننيكون ناجحننًا إلننى درجننة متوسننطة فنني %( مننن كبننار رجننال الدولننة 54.7)

%( منهم بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحنًا فني للنش إلنى درجنة 27.9القيام بأعباء مهامه، فيما أفاد )
 .كبيرة

 
%( مننن أسنناتذة الجامعننات أفننادوا بننأن الفريننق الننوزاري سننيكون ناجحننًا إلننى درجننة متوسننطة فنني 53.2)

%( منهم بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحنًا فني للنش إلنى درجنة 26.0مهامه، فيما أفاد )  القيام بأعباء
 كبيرة.
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الجامعات أفادوا بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا إلى درجة متوسطة فني القينام   طلبة%( من  36.4)

كبينرة, درجنة  %( منهم بأن الفريق الوزاري سيكون ناجحًا في للش إلنى23.2بأعباء مهامه، فيما أفاد )
 (.16جدول رقم )

  
 (16جدول رقم )

" حول درجة نجاح  2003 تموزالتوزيع النسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئة( الستطالع " 
 . الفريق الوزاري في القيام بأعباء مهامه

 
كبار رجال   درجة النجاح

 الدولة

الكتاب 
والصحفيون  

 والفنانون 

رجال 
قيادات  المهنيون  عمال األ

 حزبية
القيادات  
 النقابية 

أساتذة 
 الجامعات 

طلبة 
 الجامعات 

 23.2 26.0 20.9 7.7 26.2 19.0 18.9 27.9 إلى درجة كبيرة ناجحاً سيكون 
 36.4 53.2 47.7 41.8 51.2 47.6 48.9 54.7 إلى درجة متوسطة ناجحاً سيكون 
 20.2 11.7 25.6 25.3 16.7 25.0 16.7 8.1 ى درجة قليلة إل ناجحاً سيكون 
 4.0 7.8 4.7 23.1 6.0 6.0 15.6 5.8 اً ناجح لن يكن

 16.2 1.3 - - - 2.4 - 2.3 ال أعرف 
 - - 1.2 2.2 - - - 1.2 رفض اإلجابة

 99 77 86 91 84 84 90 86 %100المجموع =
 
 
 
 الى اي درجة تعتقد أن الحكومة الجديدة قادرة على النجاح في:  -د

 
 طالة )خلق فرص عمل جديدة(, حيث أفاد. الحد من مشكلة الب1

%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة لن تنجح في الحد من مشكلة البطالة )خلق فرص  31.9)
%( من أفراد العينة 29.9%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )35.7عمل جديدة(, مقابل ) 

حكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة قليلة %( من أفراد عينة قادة الرأي بأن ال32.6الوطنية, و) 
 في الحد من مشكلة البطالة )خلق فرص عمل جديدة(. 

 
 . الحد من مشكلة الفقر, حيث أفاد:2
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%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لن تنجح في الحد من مشكلة الفقر, مقابل  37.4)
%( من  37.4%( من أفراد العينة الوطنية, و)22.6)%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد 37.4)

 أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة قليلة في الحد من مشكلة الفقر. 
 
 . تخفيض المديونية الخارجية, حيث أفاد: 3
الخارجية,  %( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لن تنجح في تخفيض المديونية  22.6)

( )24.7مقابل  أفاد  بينما  الرأي.  قادة  عينة  أفراد  من  الوطنية,         %29.9(  العينة  أفراد  من   )%
%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في 34.1و)

 تخفيض المديونية الخارجية. 
 
 بية( حيث أفاد:. محاربة الفساد )مالي, إداري, واسطة, محسو 4
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لن تنجح في محاربة الفساد )مالي, إداري, 29.2)

%( من أفراد العينة 26.5%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )21.6واسطة, محسوبية(, مقابل ) 
و)  الجد 30.4الوطنية,  الحكومة  بأن  الرأي  قادة  عينة  أفراد  من  درجة  %(  الى  ناجحة  ستكون  يدة 

 متوسطة في محاربة الفساد )مالي, إداري, واسطة, محسوبية(. 
 
 . تعزيز الديموقراطية, حيث أفاد:5
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في تعزيز  38.6)

 ( مقابل  الرأي.  45.1الديموقراطية,  قادة  عينة  أفراد  من   )%( أفاد  العينة  24.4بينما  أفراد  من   )%
%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة كبيرة  25.1الوطنية, و) 

 في تعزيز الديموقراطية. 
 
 . زيادة مستوى االستثمار في البلد, حيث أفاد:6
الى درجة متوسطة في زيادة    %( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة 38.6)

 ( مقابل  البلد,  في  االستثمار  أفاد          45.1مستوى  بينما  الرأي.  قادة  عينة  أفراد  من   )%
و) 24.4) الوطنية,  العينة  أفراد  من  الجديدة %25.1(  الحكومة  بأن  الرأي  قادة  عينة  أفراد  من   )%

 بلد.ستكون ناجحة الى درجة كبيرة في زيادة مستوى االستثمار في ال
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 . تنمية المشاريع الصغيرة, حيث أفاد:7
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في تنمية  39.8)

%( من أفراد العينة  20.6%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )42.5المشاريع الصليرة, مقابل ) 
قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة كبيرة  %( من أفراد عينة  22.8الوطنية, و) 

 في تنمية المشاريع الصليرة.
 
 . وضع الخطط الناجعة لتنمية المحافظات, حيث أفاد:8
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في وضع  39.4)

المحافظات,   لتنمية  الناجعة  ) الخطط  أفاد         46.9مقابل  بينما  الرأي.  قادة  عينة  أفراد  من   )%
و) 19.0) الوطنية,  العينة  أفراد  من  الجديدة %20.2(  الحكومة  بأن  الرأي  قادة  عينة  أفراد  من   )%

 ستكون ناجحة الى درجة كبيرة في وضع الخطط الناجعة لتنمية المحافظات.
 
 حيث أفاد: . تطوير مشروع العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة,9
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة كبيرة في تطوير  46.4)

( مقابل  خاصة,  اقتصادية  كمنطقة  العقبة  أفاد          43.3مشروع  بينما  الرأي.  قادة  عينة  أفراد  من   )%
و) 26.4) الوطنية,  العينة  أفراد  من  ال%34.1(  قادة  عينة  أفراد  من  الجديدة %(  الحكومة  بأن  رأي 

 ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في تطوير مشروع العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة.
 

 . إدارة السياسية الخارجية للدولة, حيث أفاد: 10
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في إدارة 32.3)

%( من أفراد 28.0%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )40.0مقابل )  السياسية الخارجية للدولة,
%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة  38.6العينة الوطنية, و)

 (.17كبيرة في إدارة السياسية الخارجية للدولة, الجدول رقم)
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 (17جدول رقم )
 : الى أي درجة تعتقد أن حكومة علي ابو الراغب ستنجح في ... السؤال

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  
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 % 

الحد من مشكلة 
البطالة )خلق فرص 

 عمل جديدة(

11.5 29.9 21.1 31.9 5.5 0.1 - 1350 3.9 27.4 32.6 35.7 0.4 - - 697 

 697 - - 0.7 37.4 37.4 22.4 2.0 1350 - 0.1 5.4 37.4 22.6 26.8 7.7 فقر الحد من مشكلة ال

تخفيض المديونية  
 الخارجية 

11.6 29.9 17.2 22.6 18.3 0.2 0.3 1350 11.5 34.1 27.4 27.7 2.2 - 0.1 697 

محاربة الفساد)مالي,  
إداري, واسطة,  

 محسوبية( 

16.0 26.5 18.5 29.2 9.5 0.2 0.1 1350 13.9 30.4 26.1 28.7 0.9 - - 697 

 697 - 0.1 0.6 17.1 20.2 43.6 18.4 1350 0.1 0.2 11.7 13.9 13.5 36.2 24.5 تعزيز الديموقراطية 

زيادة مستوى االستثمار  
 في البلد 

24.4 38.6 14.7 10.9 11.1 0.2 0.1 1350 25.1 45.1 20.9 8.0 0.9 - - 697 

تنمية المشاريع  
 697 - - 2.4 7.7 24.5 42.5 22.8 1350 0.1 0.2 11.7 12.3 15.4 39.8 20.6 الصليرة 
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 ( 17ل رقم )تابع// جدو
 السؤال: الى أي درجة تعتقد أن حكومة علي ابو الراغب ستنجح في ...

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  
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وضع الخطط الناجعة  
 لتنمية المحافظات 

19.0 39.4 15.6 11.3 14.3 0.2 0.2 1350 20.2 46.9 20.5 9.6 2.3 0.1 0.3 697 

تطوير مشروع العقبة  
كمنطقة اقتصادية  

 خاصة 

46.4 26.4 7.5 7.5 11.7 0.2 0.4 1350 43.3 34.1 13.5 7.6 1.4 - - 697 

إدارة السياسية  
 الخارجية للدولة

28.0 32.2 10.0 10.3 19.0 0.3 0.2 1350 38.6 40.0 13.9 5.2 1.7 0.4 0.2 697 
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 وفي سؤال حول درجة المساواة التي يعتقد المستجيبين بأن األردن وصل لها, أفاد:
 

 العينة الوطنية:
موع المستجيبين في العينة الوطنية بأن األردن بلد اصبح يسوده المساواة الى  %( من مج33.9)

 %( أفادوا بأنه اصبح يسود األردن الى درجة متوسطة.23.8درجة كبيرة, مقابل ) 
 

 عينة قادة الرأي:  
الى  37.9) المساواة  بلد اصبح يسوده  األردن  بأن  الرأي  قادة  المستجيبين في عينة  %( من مجموع 

%( أفادوا بأنه اصبح يسود األردن الى درجة قليلة, الجدول       رقم 24.1متوسطة, مقابل )درجة  
(18 .) 
 

 (18الجدول رقم )
 درجة المساواة التي وصل اليها األردن 

 العينة الوطنية  الدرجننننننننننننة
 % 

 عينة قادة الرأي
 % 

 18.5 33.3 الى درجة كبيرة 

 37.9 23.8 الى درجة متوسطة 

 24.1 10.8 الى درجة قليلة

 18.2 23.2 اليوجد مساواة 

 1.0 7.9 ال اعرف 

 0.1 0.7 غير معني 

 0.1 0.2 رفض االجابة 

 697 1350 % 100المجموع= 
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وفي سؤال حول سبب اعتقاد المستجيب بأن األردن بلد اصبح يسوده المساواة الى درجة 
 فاد:متوسطة, او درجة قليلة, او اليوجد مساواة فقد أ

 
 العينة الوطنية:

%( من الذين أفادوا بأن درجة المساواة التي وصل اليها األردن )متوسطة, قليلة, او اليوجد  30.9)
%(  26.8مساواة( بأن السبب في هذا االعتقاد هو الواسطة والمحسوبية والفساد والشللية, مقابل      )

 (. 19والبطالة, الجدول رقم ) أفادوا بان السبب هو الطبقية االقتصادية ومشكلة الفقر
 

 (19الجدول رقم )
 أسباب إعتقاد المستجيبين بالدرجة التي وصل اليها األردن في المساواة 

 العينة الوطنية  االسبننننننننننننناب
 % 

 26.8 الطبقية االقتصادية )الفقر والبطالة( 

 30.9 الواسطة والمحسوبية والفساد والشللية

 9.7 لسطيني,أقليات(العنصرية )أردني, ف

 5.1 عدم وجود المساواة بين الرجل والمرأة 

 5.8 عدم وجود حريات عامة تامة

 3.4 وجود العشائرية

 3.0 تمييز في تقديم الخدمات )الصحة والتعليم(, القبول في الجامعات 

 2.2 عدم جدية الحكومة في تطبيق المساواة 

 3.7 اسباب أخرى 

 3.7 بدون اي سبب 

 5.4 ال اعرف 

 0.4 رفض االجابة + غير مبين 

 780 % 100المجموع= 
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 عينة قادة الرأي: 
%( من الذين أفادوا بأن درجة المساواة التي وصل اليها األردن )متوسطة, قليلة, او اليوجد  37.7)

مساواة( بأن السبب في هذا االعتقاد هو الواسطة والمحسوبية والفساد والشللية, مقابل          
 (.20دوا بان السبب هو العشائرية والقبلية واالقليمية, الجدول رقم )%( أفا21.1)

 
 (20الجدول رقم )

 أسباب إعتقاد المستجيبين بالدرجة التي وصل اليها األردن في المساواة 
 عينة قادة الرأي االسبننننننننننننناب

 % 

 37.7 المحسوبيات والواسطة والفساد والشللية 

 21.1 القليمية العشائرية والقبلية ا

 9.1 الطبقية االقتصادية )الفقر والبطالة( 

 3.0 عدم جدية الحكومة في تطبيق المساواة وحل المشاكل الداخلية 

 2.0 عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين 

 1.3 عدم وجود المساواة بين الرجل والمرأة 

 0.9 جامعات تمييز في تقديم الخدمات )الصحة والتعليم(, القبول في ال

 11.1 أخرى 

 11.6 بدون سبب 

 0.2 ال اعرف 

 2.0 رفض االجابة 

 559 % 100المجموع= 
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وفي سؤال حول ما اذا كانت حكومة علي ابوالراغب الجديدة ستحسن من مستوى المساواة بين 
 المواطنين ام ال, أفاد:

 
 العينة الوطنية:

المساواة في األردن )متوسطة, قليلة, %( من مجموع المستجيبين الذين أفادوا بأن درجة 49.4)
اليوجد مساواة(, بأن حكومة علي ابوالراغب الجديدة لن تحسن من مستوى المساواة بين المواطنين, 

 %( أفادوا بأنها ستحسن من مستوى المساواة بين المواطنين. 34.6مقابل )
 

 عينة قادة الرأي: 
ة المساواة في األردن )متوسطة, قليلة, %( من مجموع المستجيبين الذين أفادوا بأن درج61.2)

اليوجد مساواة(, بأن حكومة علي ابوالراغب الجديدة لن تحسن من مستوى المساواة بين المواطنين, 
 (.21%( أفادوا بأنها ستحسن من مستوى المساواة بين المواطنين, الجدول رقم )30.4مقابل )

 (21الجدول رقم )
 ابوالراغب الجديدة ستحسن مستوى المساواة بين المواطنين؟ السؤال: هل تعتقد بأن حكومة علي 

 العينة الوطنية  
 % 

 عينة قادة الرأي
 % 

 30.4 34.6 نعم 

 61.2 49.4 ال 

 7.3 15.6 ال اعرف 

 1.1 0.3 رفض االجابة 

 - 0.2 غير مبين 
 559 780 % 100المجموع= 

 

 صل لها, أفاد:وفي سؤال حول درجة العدل التي يعتقد المستجيبين بأن األردن و 
 

 العينة الوطنية:
مقابل          39.2) كبيرة,  درجة  الى  األردن  يسود  اصبح  العدل  بأن  الوطنية  العينة  أفراد  من   )%
 %( أفادوا بأنه اصبح يسود األردن الى درجة متوسطة.27.1)
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 عينة قادة الرأي:  
ردن الى درجة متوسطة, مقابل  %( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن العدل اصبح يسود األ41.4)
 (.22%( أفادوا بأنه اصبح يسود األردن الى درجة كبيرة, الجدول رقم )33.6)
 

 (22الجدول رقم )
 درجة العدل التي وصل اليها األردن

 العينة الوطنية  الدرجنننننننننة 
 % 

 عينة قادة الرأي 
 % 

 33.6 39.2 الى درجة كبيرة

 41.4 27.1 الى درجة متوسطة

 14.4 8.9 الى درجة قليلة 

 9.8 16.0 اليوجد عدل 

 0.7 7.9 ال اعرف 

 - 0.6 رفض االجابة 

 0.1 0.4 غير معني

 697 1350 % 100المجموع=

 
 

وفي سؤال حول سبب اعتقاد المستجيب بأن األردن بلد اصبح يسوده العدل الى درجة متوسطة, 
 أو درجة قليلة, أو اليوجد عدل فقد أفاد:

 
 ة:العينة الوطني 

%( من الذين أفادوا بأن درجة العدل التي وصل اليها األردن )متوسطة, قليلة, او اليوجد  47.7)
عدل( بأن السبب في هذا االعتقاد هو الواسطة والمحسوبية والفساد وعدم المساواة بين الناس, مقابل  

ول رقم       %( أفادوا بان السبب هو الطبقية االقتصادية ومشكلة الفقر والبطالة, الجد 11.5)
(23 .) 
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 (23الجدول رقم )
 أسباب إعتقاد المستجيبين بالدرجة التي وصل اليها األردن في العدل

 العينة الوطنية  االسبننننننننننننناب
 % 

 47.7 الواسطة والمحسوبية والفساد وعدم المساواة بين الناس 

 7.4 العنصرية والتمييز بين الناس

 11.5 ر والبطالة( الطبقية االقتصادية )الفق

 1.5 غياب الوازع الديني 

 0.6 هضم حقوق المرأة  

 1.9 العشائرية 

 4.7 اليوجد عدل مطلق ودائم 

 0.7 عدم توفير وتوزيع الخدمات بشكل عادل 

 0.9 القضاء غير عادل 

 9.2 أخرى 

 4.7 ال يوجد 

 6.0 ال اعرف 

 3.1 رفض االجابة + غير مبين 

 701 % 100المجموع= 

 
 

 ة الرأي: عينة قاد
%( من الذين أفادوا بأن درجة العدل التي وصل اليها األردن )متوسطة, قليلة, او اليوجد  43.4)

عدل( بأن السبب في هذا االعتقاد هو الواسطة والمحسوبية والفساد وعدم المساواة بين الناس, مقابل  
 (. 24ل رقم )%( أفادوا بان السبب هو القضاء اللير عادل وعدم استقالليته, الجدو 10.9)
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 (24الجدول رقم )
 أسباب إعتقاد المستجيبين بالدرجة التي وصل اليها األردن في العدل

 عينة قادة الرأي االسبننننننننننننناب
 % 

 43.4 الواسطة والمحسوبية والفساد وعدم المساواة بين الناس 

 3.9 الطبقية االقتصادية )الفقر والبطالة( 

 3.3 لفرص بين المواطنين عدم تطبيق مبدأ تكافؤ ا

 7.0 العشائرية والتمييز االقليمي 

 10.9 القضاء غير عادل وعدم استقالليته 

وجود عيب في القوانين والتشريعات وعدم وضوحها وصعوبة  
 تطبيقها 

9.0 

 3.9 اليوجد عدل مطلق ودائم 

 3.1 العنصرية والتمييز بين الناس

 12.7 أخرى 

 1.3 ال يوجد 

 1.5 رفض االجابة  

 458 % 100المجموع= 

 
وفي سؤال حول ما اذا كانت حكومة علي ابوالراغب الجديدة ستحسن من مستوى العدل بين 

 المواطنين ام ال, أفاد:
 
%( من مجموع المستجيبين الذين أفادوا بأن درجة العدل في األردن )متوسطة, قليلة, اليوجد  45.8)

يدة لن تحسن من مستوى العدل بين المواطنين, مقابل  مساواة(, بأن حكومة علي ابوالراغب الجد 
 %( أفادوا بأنها ستحسن من مستوى العدل بين المواطنين. 35.2)
 

 عينة قادة الرأي: 
%( من مجموع المستجيبين الذين أفادوا بأن درجة المساواة في األردن )متوسطة, قليلة, 57.2)

لن تحسن من مستوى العدل بين المواطنين,  اليوجد مساواة(, بأن حكومة علي ابوالراغب الجديدة 
 (. 25%( أفادوا بأنها ستحسن من مستوى العدل بين المواطنين, الجدول رقم )34.6مقابل )
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 (25الجدول رقم )
 السؤال: هل تعتقد بأن حكومة علي ابوالراغب الجديدة ستحسن مستوى العدل بين المواطنين؟ 

 العينة الوطنية  
 % 

 عينة قادة الرأي
 % 

 34.6 35.2 نعم 

 57.2 45.8 ال 

 7.2 17.9 ال اعرف 

 0.9 0.4 رفض االجابة 

 - 0.7 غير مبين 
 456 700 % 100المجموع= 

 
 وفي سؤال حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في األردن , أفاد:

 
 العينة الوطنية:

مقابل  47.0) األردن,  في  مطبق  غير  الفرص  تكافؤ  مبدأ  بأن  الوطنية  العينة  أفراد  من   )%        
 %( أفادوا بأنه مطبق الى حد ما.20.6)
 

 عينة قادة الرأي:  
%( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن مبدأ تكافؤ الفرص غير مطبق في األردن, مقابل  45.9)
 (. 26%(  أفادوا بأنه مطبق الى حد ما, الجدول رقم ) 43.8)
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 (26الجدول رقم )
 تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في األردن 

 العينة الوطنية  
 % 

 نة قادة الرأيعي 
 % 

 9.5 18.9 مطبق 

 43.8 20.6 مطبق الى حد ما 

 45.9 47.0 غير مطبق 

 0.9 13.0 ال اعرف 

 - 0.2 رفض االجابة 

 - 0.3 غير مبين 

 697 1350 % 100المجموع= 

 
 

 وفي سؤال حول سبب اعتقاد المستجيب بأن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في األردن هو الى حد ما 
 أو غير مطبق, فقد أفاد:

 
 العينة الوطنية:

%( من الذين أفادوا بأن تطبيق مبدا تكافؤ الفرص في األردن هو الى حد ما او غير مطبق  72.3)
%( أفادوا بان السبب هو  9.9بأن السبب في هذا االعتقاد هو الواسطة والمحسوبية والفساد, مقابل )

 (. 27ة, الجدول رقم ) الطبقية االقتصادية ومشكلة الفقر والبطال
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 (27الجدول رقم )
 أسباب إعتقاد المستجيبين في سبب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الى حد ما او عدم تطبيقه 

 العينة الوطنية  االسبننننننننننننناب
 % 

 72.3 الواسطة والمحسوبية والفساد 

 9.9 الطبقية االقتصادية )الفقر والبطالة( 

 3.2 لمواطنين العنصرية والتمييز بين ا

 2.6 العشائرية 

 0.4 التمييز بين الذكور االوناث 

انعدام عدالة توزيع الدخول والوظائم والخدمات بين المناطق 
 والسكان

2.4 

 2.0 أخرى 

 3.0 ال يوجد 

 3.1 ال اعرف 
 1.0 رفض االجابة  + غير مبين 

 913 % 100المجموع= 

 

 عينة قادة الرأي: 
طبيق مبدا تكافؤ الفرص في األردن هو الى حد ما او غير مطبق  %( من الذين أفادوا بأن ت67.5)

%( أفادوا بان السبب هو  10.4بأن السبب في هذا االعتقاد هو الواسطة والمحسوبية والفساد, مقابل )
 (. 28العشائرية واالقليمية, الجدول رقم )
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 (28الجدول رقم )
 ص الى حد ما او عدم تطبيقه أسباب إعتقاد المستجيبين في سبب تطبيق مبدأ تكافؤ الفر 

 عينة قادة الرأي االسبننننننننننننناب
 % 

 67.5 الواسطة والمحسوبية والفساد 

عدم العدل والمساواة بين المواطنين وعدم اعتبار مبدأ الكفاءات في 
 9.8 التعيين 

 10.4 العشائرية واالقليمية 

 1.9 البطالة والفقر والتفتوت قي الوضع االقتصادي

 1.0 لعنصرية والتمييز بين المواطنين ا

 3.5 عدم تطبيق القانون والدستور والصعوبة في التطبيق 

 4.3 أخرى 

 0.3 ال يوجد 

 0.2 ال اعرف 
 1.1 رفض االجابة   

 625 % 100المجموع= 

 
وفي سؤال حول ما اذا كانت حكومة علي ابوالراغب الجديدة ستطبق مبدأ تكافؤ الفرص بين  

 أفاد:المواطنين ام ال, 
 

 العينة الوطنية:
%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية الذين أفادوا بأن مبدأ تكافؤ الفرص )مطبق الى 48.5)

حد ما او غير مطبق(, بأن حكومة علي ابوالراغب الجديدة لن تطبق مبدأ تكافؤ الفرص بين 
 ين المواطنين.%( أفادوا بأنها ستطبق مبدأ تكافؤ الفرص ب33.8المواطنين, مقابل )
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 عينة قادة الرأي: 
%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن مبدأ تكافؤ الفرص )مطبق 60.5)

بين   الفرص  تكافؤ  الجديدة لن تطبق مبدأ  ابوالراغب  بأن حكومة علي  الى حد ما او غير مطبق(, 
 ( مقابل  تك26.7المواطنين,  مبدأ  ستطبق  بأنها  أفادوا  الجدول          %(  المواطنين,  بين  الفرص  افؤ 

 (. 29رقم )
 (29الجدول رقم )

 السؤال: هل تعتقد بأن حكومة علي ابوالراغب الجديدة ستطبق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين؟ 
 العينة الوطنية  

 % 

 عينة قادة الرأي
 % 

 26.7 33.8 نعم 

 60.5 48.5 ال 

 11.2 16.9 ال اعرف 

 1.1 - بة رفض االجا

 0.5 0.8 غير مبين 
 625 913 % 100المجموع= 

 
 وعند السؤال عن الوضع االقتصادي لألسرة, فقد أفاد: 

 
 العينة الوطنية:

%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أفادوا, بأن وضع االسرة االقتصادي قد ساء  43.8)
 ا هو. %( أفادوا بأنه بقي كم39.0خالل الثالث سنوات الماضية, مقابل ) 

 
 عينة قادة الرأي: 

%( من افراد عينة قادة الرأي أفادوا, بأن وضع األسرة االقتصادي بقي كما هو خالل الثالث 37.3)
 (.30%( أفادوا بأنه ساء, الجدول رقم)36.7سنوات الماضية, مقابل )
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 (30الجدول رقم )
 السؤال: بشكل عام, خالل الثالث السنوات الماضية هل؟ 

 العينة الوطنية  
 % 

 أيعينة قادة الر 
 % 

 25.3 16.5 تحسن وضع االسرة االقتصادي 

 37.3 39.0 بقي كما هو 

 36.7 43.8 ساء

 0.6 0.5 ال اعرف 

 0.1 0.2 غير مبين 
 697 1350 % 100المجموع= 

 
وفي سؤال حول اعتقاد المستجيبين حول درجة نجاح  حكومات علي أبوالراغب السابقة في العمل  

 لمعيشة للمواطن, فقد أفاد:على رفع مستوى ا
 

 العينة الوطنية:
%(  من افراد العينة الوطينة بأن حكومات علي ابو الراغب السابقة لم تكن ناجحة  في رفع  35.5)

 %( أفادوا بأنها كانت ناجحة الى درجة متوسطة.30.4مستوى المعيشة للمواطن, مقابل )
 

 عينة قادة الرأي: 
لرأي بأن حكومات علي ابو الراغب السابقة لم تكن ناجحة في رفع  %(  من افراد عينة قادة ا36.4)

%( أفادوا بأنها كانت ناجحة الى درجة متوسطة, الجدول رقم  30.4مستوى المعيشة للمواطن, مقابل )
(31 .) 
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 (31الجدول رقم)
وى  السؤال: الى اي درجة تعتقد ان حكومات علي ابوالراغب كانت ناجحة في العمل على رفع مست

 المعيشة للمواطن؟ 
 العينة الوطنية  الدرجنننننننننة

 % 

 عينة قادة الرأي
 % 

 4.0 7.9 كانت ناجحة الى درجة كبيرة 

 30.4 30.4 كانت ناجحة الى درجة متوسطة

 27.8 17.9 كانت ناجحة الى درجة قليلة 

 36.4 35.5 لم تكن ناجحة 

 1.1 7.7 ال اعرف 

 - 0.1 رفض االجابة 

 0.1 0.5 ين غير مب

 697 1350 % 100المجموع= 

 


