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

( 19/6/2000المهندس علي ابو الراغب بعد مرور أكثر من ماائتي واوم علاش تلاك)لها ح)ك تلاكلر بتاار   
علاش ع)نتا)ن تاخ التيارذماا وفقاا  14/1/2001-7/1/2001وقد نفذ المركاز ذاذا االستطااالع لااالل الفتار  مان 

ئية. وقام المركز بتنف)ذ ذذا االستطاالع دالل المملكة األردنية الهاشمية علش ع)نة لألسس والمعاو)ر اإلحصا
( ساانة فاا كثر مااولع)ن علااش م اف ااات 19( فااردا  يمثلااون السااكان الااذون ترلاا) أعمااارذخ  1198وطنيااة حجمهااا 

 ( فردا .704المملكة كافة، وع)نة لاصة بقاد  الرأي حجمهاا  
وتوجه باللكر إلش جميع المؤسسات التاي سااذمر بجنجااذ ذاذا االساتطالع ، و سر المركز بهذه المناسبة أن  

والااش جميااع األفااراد المسااتج)ر)ن فااي الع)نتاا)ن، الااذون تااخ جمااع الريانااات ماانهخ واللااكر أي ااا إلااش جميااع الااذون 
 ساذموا في إنجاذ ذذا العمل في الجامعة األردنية ولارجها.

وفرذا ذاذا االساتطالع جمياع المهتما)ن بالق اايا التاي تطار  لهاا، و  مل المركز في أن تف)د المعلومات التي و
 و مكن للباحث)ن الراغر)ن في مز د من الت ل)ل المعمق استخدام الريانات التفص)لية المتوافر  لدى المركز.

 
 أهداف االستطالع:

ارور أكثر مان ماائتي ي تي ذذا االستطالع الذي نفذه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية بعد م
، وأكثار مان مائاة واوم علاش 30/6/2000 - 24ووم علش استطالعاه األول الذي تخ تنف)اذه في الفتر  ماا ب)اان 

من اجال الوقوف علش آراء المواطن)ن 7/10/2000-2/10/2000استطالعه الثاني الذي نفذه في الفتر  من 
 .19/6/2000لها بتار   وردود فعلهخ في األردن تجاه أداء ال كومة، منذ تلك)

وتراارل أذميااة االستطاااالع ال ااالي فااي كونااه وتااابع الساايا  الااذي باادأه المركااز فااي اسااتطال يه األول والثاااني، 
فالنتاااائج لاااذلـ مؤذلااااة لهيااااس اتجاذاااات الااارأي العاااام إلاء قااادر  رئااايس الاااولراء والفر اااق الاااولاري علاااش ت مااال 

الصاادد عناد المقارناة باا)ن نتاائج االسااتطالعات الاثال . وقااد مسؤول)ااات المرحلااة، ولمالح ااة التطاور فااي ذاذا 
ساااعش االساااتطالع إلاااش استقصااااء آراء الماااواطن)ن حاااول أداء ال كوماااة إلاء عااادد مااان  الق اااايا االجتما ياااة 
والسياسية واالقتصادية واإلدار ة، المتعلقة ب ل لة الوضاع االقتصاادي، وم ار اة الفسااد، والتوساع فاي إطاال  

. كماااا عمااااد االسااااتطالع إلاااش الترك)ااااز علاااش معرفااااة تق)يمااااات الماااواطن)ن لاااابع  السياسااااات ال ر اااات العامااااة
واإلجااراءات االقتصااادية والسياسااية التااي اتخااذتها ال كومااة. فعلااش الصااع)د االقتصااادي جرى  االستفسااار ماان 

بلا ن  المواطن)ن حول مدى اطالعهخ علش ملروع إنلاء المنطقة االقتصادية الخاصة فاي العهباة  وتوقعااتهخ
قاادر  ذااذا الملااروع علااش   ت ساا)ن الوضااع االقتصااادي الااراذن فااي الاارالد  والنجاااذ فااي اجتااذا  االسااتثمارات 
الم لية واألجنرية بما يقار  سبعة مليارات دوالر أمر كي لالل السنوات العلر ن القادمة  وتول ع حجوم تلـ 

ي ستسااااتف)د أكثاااار ماااان غ)رذااااا ماااان تلااااـ االسااااتثمارات تبعااااا لمصااااادرذا  وترت)ااااب القطاعااااات االقتصااااادية التاااا
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االستثمارات في حال النجاذ في استقطابها  والعوائق التي قد ت د مان مساتوى نجااذ  لاـ الملاروع (، وال اد 
ماان معاادالت البطالااة ال اليااة  وتااوف)ر فاارا عماال تقااار  الساابع)ن ألاال فرصااة لااالل العقاادون القااادم)ن. أمااا 

ء المسااتج)ر)ن حااول مااا إ ا كااانوا وؤ اادون مبااادر  ال كومااة بخاار  علااش الصااع)د السياسااي فقااد تااخ اسااتطالع آرا
ال صااار المفااروى علااش العاارا   ول ارتااه بوفااد رساامي علااش أعلااش المسااتو ات ال كوميااة  ودرجااة إسااهام ذااذه 

العراقياة. وتاخ اساتفتاء الماواطن)ن أي اا حاول درجاة توافاق ماواقفهخ  -المبادرات في ت س)ن العالقاات األردنياة 
ال كاااومي فاااي دعاااخ االنتفاضاااة الفلساااط)نية  واألسااابا  التاااي تقااال للااال  لاااـ التوافاااق فاااي حاااال ماااع الموقااال 

وجوده، وتعرى االساتطالع أي اا الستي ااذ آراء المساتج)ر)ن حاول سا)ر المفاوضاات با)ن السالطة الوطنياة 
 ب)ن الجانر)ن. الفلسط)نية وال كومة اإلسرائ)لية، والتوقعات الزمنية الم تملة للتوصل إلش إبرام معاذد  سالم

 
 تصميم العينة:

تستند الع)نة الوطنية في ذذا االستطالع إلش الع)نة الرئيسية التي تخ تصميمها في دائر  اإلحصاءات العامة، 
وتتكاااون مااان مجموعاااة مااان المكاااررات، و ساااتند التصاااميخ إلاااش األسااالو  الطبقاااي، العنقاااودي، متعااادد المراحااال، 

د العااام للسااكان والمساااكن الااذي نفذتااه دائاار  اإلحصاااءات العامااة عااام المعتمااد علااش اإلطااار الااذي وفااره التعاادا
1994  . 

( سنة ف كثر من كل اسر ، 19( أسر ، وتخ بطر قة علوائية التيار فرد واحد عمره  1500وقد شملر الع)نة  
  علش أن يكاون نصال عادد األفاراد مان الاذكور والنصال االار مان اإلناا  لتساتوفش بياناات االساتمار  مناه 

%(. وقد روعي أن تكون الع)نة مولونة  اتيا ، بمعنش 5+ %، ونسبة لط  مقدارذا 95و لـ عند مستوى ثقة  
أن كل مفرد  من مفاردات المجتماع لهاا االحتماال نفساه فاي ال هاور فاي الع)ناة. والجادول التاالي ورا)ن التول اع 

حسااب الم اف ااات،  1994لسااكان لساانة النساري ألفااراد الع)نااة وللسااكان كمااا ذااو فااي التعاداد العااام للمساااكن وا
 (.1الجدول رقخ  
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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 لزرقاءا
 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 = 
 

 %، ونسابة لطا  مقادارذا95( فاارد  و لاـ عناد مساتوى ثقاة 800وفيما وتعلق بع)نة قاد  الرأي التاي شملاار    
%(، فقاااد ولعااار بلاااكل حصاااف علاااش بعااا  الفعالياااات والقطاعاااات الو ي ياااة والمهنياااة شاااملر كباااار 5 +

رجااااالت الدولاااة مااان أع)ااااان، وناااوا ، وأمناااااء عاااام)ن، ووجهااااء العلاااائر، وولراء ساااابق)ن، كماااا شاااملر أي اااا  
وأدباااء وكتااا ، قيااادات حز يااة، وقيااادات نقابية مهنيااة وعماليااة( وات ااادات طلبااة، ورجااال اعمااال، وصاا ف))ن، 

( فااردا ، والجاادول التااالي وراا)ن تول ااع 704وأساااتذ  جامعااات، وطلبااة الجامعااات. وتااخ اسااتيفاء الرياناااات ماان   
 (.2الجدول رقم)مفردات الع)نة حسب الفئة، 
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 ( 2الجدول رقم )
 توزيع أفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة 

 العــدد  الفئــــة
 76 رجال األعمال  
 83 ت األحزا  السياس)ااةقيادا  
 93 المهن)ااون   
 96 الكتاا ، الص ف)ااون، الفنانااون   
 96 قيادات نقابية  مهنية وعمالية( وات ادات طلبة  
 84 كرااار رجااال الدولااة  
 79 أساتذ  الجامعااات  
 97 طلرااة الجامعااات   
 704 المجماااوع  
 

طنية م)دانيا  ب سلو  المقابلة اللخصية الوجاهية للفرد المستج)ب الذي  هر وقد تخ تنف)ذ استطالع الع)نة الو 
وانتهااااااش بتااااااار              7/1/2001فاااااي الع)نااااااة وجمااااااع الريانااااااات منااااااه مباشاااااار ، إ  بااااادأ العماااااال الم)ااااااداني بتاااااار   

تيااار العلااوائي ، وتااخ تن اايخ عااادد ماان الفاار  الم)دان)اااة للعاااود  مااار  ألاارى لألفااراد الااذون وقااع االل13/1/2001
عل)هخ ولخ وتواجدوا في المسكن أثنااء الز اار  ألسرااا  متعاادد  منهااو العاود  إلاش الر)ار مان مكاان العمال لا)ال ، 

 .            1/2001/ 14وغ)رذا، وتخ تنف)ذ ذذه الز ارات لالل ووم 
طر ق الهاتال في الفتار  نفساها، أما فيما وتعلق بع)نة قاد  الرأي، فقد تخ جمع الريانات المتعلقة بمفرداتها عن 

وفااي حالااة تعااذر االتصااال بالمسااتج)ب بساارب عاادم تااوافر ذاااتل يمكاان ماان لاللااه إجااراء المقابلااة، أو عااادم 
إمكانية إجراء المقابلة مع المستج)ب نتيجة لمرضه،أو سفره لارج الراالد ، فقد كاان واتخ التياار شاخف آلار 

الردول كان واتخ بعاد اساتنفاد الوساائل المتاحاة كافاة إلجاراء المقابلاة  بدوال  عنه. ومن الجدور بالذكر أن التيار
 مع اللخف األص)ل في الع)نة.

 (.3( حالة، مولعة كما ذو مر)ن في الجدول رقخ   30و ل) مجمل حاالت الرف  في ع)نة قاد  الرأي 
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 ( 3الجدول رقم)
 عدد حاالت الرفض في فئات عينة قادة الرأي 

 لعـــدد ا الفئـــــــــة
 24 رجاااال األعمال 

 17 ق)ااادات األحزا  السياس)ااة
 7 المهن)اااون 

 4 الكتااا ، الص ف)ااون، الفنااانون 
 16 كرااار رجااال الدولااة 
 21 أساتذ  الجامعاااات 

 4 ق)اادات نقاب)ااة مهنية وعمالية( وات ااادات طلرااة 
 3 طلرااة الجامعاااات

 96 المجمـــوع
 
 نتــائج الرئيسيــة:ال
 قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى اآلن. -ا

 العينة الوطنية:
%( من مجاموع أفراد الع)نة الوطن)ااة يعتقادون با ن ال كوماة كانار قاادر  إلاش درجاة 46.0أ هرت النتائج أن  

 ن.متوسطة علش ت مل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تلك)لها وحتش اا
%( مااان مجماااوع أفاااراد الع)ناااة الوطنياااة بااا ن ال كوماااة كانااار قاااادر  إلاااش درجاااة كر)ااار  علاااش ت مااال 23.0أفااااد  

 مسؤوليات المرحلاة.
%( من مجموع أفراد الع)نة الوطنية أفادوا ب ن ال كوماة كانار قاادر  إلاش درجاة قل)لاة 6.9أ هرت النتائج أن  

 وحتش اان.علش ت مل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تلك)لها 
%( ماان أفااراد الع)نااة الوطنيااة أن ال كومااة غ)اار قااادر  علااش ت ماال مسااؤوليات المرحلااة منااذ 7,7باا) ن حااوالي  

 بداية تلك)لها وحتش اان.
 عينة قادة الرأي، 
%( من قاد  الرأي ورون أن ال كومااة كانار قاادر  إلاش درجاة متوساطة علاش ت مال 50,7أ هرت النتائج أن  
 مسؤوليات المرحلة.

%( من مجموع المستج)ر)ن في ع)نة قااد  الرأي أفاادوا ب ن ال كوماة كاانر قادر  إلش درجة كر)ر  علش 23,2 
 ت مل مسؤوليات المرحلة.

%( من مجموع المستج)ر)ن في ع)ناة قااد  الارأي با ن ال كوماة كانار قااادر  إلاش درجاة قل)لاة علاش 11,5أفاد  
 ت مل مسؤوليات المرحلة.
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مااااوع المسااااتج)ر)ن فااااي ع)نااااة قاااااد  الاااارأي أفااااادوا باااا ن ال كومااااة  غ)اااار قااااادر  علااااش ت ماااال %( ماااان مج11,4 
 (.4 الجدول رقممسؤوليات المرحلة،  
( أيضًا مقارنـة يـين نتـائج اسـتطالع يتشـكيل الحكومـةي الـذي تـم تنفيـذر فـي الفتـرة مـا 4ويبين الجدول رقم)

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

، وذلــع علــى العينتــين ) الوطنيــة وقــادة 13/1/2001-7تشــكيل الحكومــة والــذي نفــذ  فــي الفتــرة مــا يــين
 الرأي(.

 ( 4جدول رقم)
، وتشرين األول  2000ت أفراد العينتين) الوطنية؛ وقادة الرأي( لالستطالعات الثالث ي حزيرانالتوزيع النسبي الستجابا

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

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية

تشرين األول   2000حزيران 
2000 

كانون الثاني  
2001 

حزيران  
2000 

تشرين األول  
2000 

كانون الثاني  
2001 

قادرة إلى درجة  
 كبيرة 

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 2.4 208 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:

%( من مجموع المستج)ر)ن الذكور يعتقدون ب ن ال كومة كانر قادر  إلش درجة متوساطة علاش ت مال 43.1 
%( من اإلنا  يعتقدن ب ن ال كومة كانر قادر  إلش درجة متوسطة 48.8مسؤوليات المرحلة. فيما تر)ن أن  
 علش ت مل مسؤوليات المرحلة.

ج)ر)ن الااذكور يعتقاادون باا ن ال كوماااة كاناار قااادر  إلااش درجااة كر)اار  علااش ت ماال %( ماان مجماااوع المساات25.6 
%( مان اإلنااا  يعتقادن با ن ال كومااة كانار قااادر  إلاش درجاة كر)ار  20.4مسؤوليات المرحلة. فيماا ترا)ن أن  
 علش ت مل مسؤوليات المرحلة.

  إلااش درجااة قل)لااة علااش ت ماال %( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن الااذكور يعتقاادون باا ن ال كومااة كاناار قااادر 8.5 
%( من اإلنا  يعتقدن ب ن ال كومة كانر قادر  إلش درجة قل)لة علش 5.4مسؤوليات المرحلة. فيما تر)ن أن  

 ت مل مسؤوليات المرحلة.
%( من مجموع المستج)ر)ن الذكور يعتقدون ب ن ال كوماة غ)ر قاادر  علش ت مل مسؤول)اات المرحلاة. 10.7 

الجـدول %( من اإلنا  يعتقدن ب ن ال كوماة غ)ر قاادر  علاش ت مال مسؤول)ااات المرحلاة، 4.8فيما تر)ن أن  
 (.5رقم )

 ( 5جدول رقم )
،  2000التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية،حسب الجنس، لالستطالعات الثالث ي حزيران 

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

 
 حزيران 

 2000 
كانون الثاني  2000تشرين األول  

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 إلى درجة قليلة  قادرة

 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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 ظهرت النتائج أن:أ
%( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن فااي إقل)اااخ الوساان يعتقاادون باا ن ال كومااة قااادر  إلااش درجااة متوسااطة علااش 44.7 

%( ماان 56.6%( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن فااي إقل)اااخ اللاامال و 44.7ت ماال مسااؤوليات المرحلااة، فيمااا أفاااد  
قاااادر  إلاااش درجاااة متوساااطة علاااش ت ماااال مجماااوع المساااتج)ر)ن فاااي إقل)ااااخ الجناااو  أنهاااخ يعتقااادون بااا ن ال كوماااة 

 مسؤوليات المرحلة.
%( من مجموع المستج)ر)ن في إقليخ الوسن يعتقدون با ن ال كوماة كانار قاادر  إلاش درجاة كر)ار  علاش 23,6 

%( مااااان 17.1%( مااااان المساااااتج)ر)ن فاااااي إقل)ااااااخ اللااااامال و 23.7ت ماااااال مسؤول)ااااااات المرحلاااااة، فيماااااا أفااااااد  
 ب ن ال كومة قادر  إلش درجة كر)ر  علش ت مل مسؤوليات المرحلة.المستج)ر)ن في إقليخ الجنو  

%( ماان مجماااوع المسااتج)ر)ن فااي إقل)اااخ الوسااان أفاااادوا باا ن ال كوماااة كاناار قاااادر  إلااش درجااة قل)لاااة علااش 6.9 
%( مان المساتج)ر)ن فاي إقل)اامي اللامال والجناو  3.1%( و  8.4ت مل مسؤوليات المرحلة، فيماا ترا)ن أن  

 لتوالي أفادوا ب نها كانر ناج ة إلش درجة قل)لة.علش ا
%( من مجموع المستج)ر)ن في إقليخ الوسن يعتقدون ب ن ال كوماة لخ تكن قادر  علاش ت مال مسؤوليات 8.2 

%( مااان المساااتج)ر)ن فاااي إقلااايخ 7.0%( مااان المساااتج)ر)ن فاااي إقلااايخ اللااامال و 6.9المرحلاااة، فيماااا ترااا)ن أن 
 (.6الجدول رقم )مة لخ تكن قادر  علش ت مل مسؤوليات المرحلة، الجنو  يعتقدون ب ن ال كو 
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 ( 6جدول رقم )
،  2000التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية )حسب اإلقليم( لالستطالعات الثالث ي حزيران 

ت المرحلة، ي حول درجة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليا 2001، وكانون الثاني 2000وتشرين األول 
 منذ  تشكيلها وحتى اآلن.

 اقليم الجنوب  اقليم الشمال اقليم الوسط درجة القدرة 
حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول   
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

قادرة إلى  
 درجة كبيرة

33.0 23.3 23.6 27.8 16.7 23.7 32.8 28.7 17.1 

قادرة إلى  
درجة 

 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 

 
ب فئات عينة قادة  وحول قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى اآلن حس 

 الرأي. 
 أظهرت النتائج أن:

%(  27.6%( من رجال األعمال اعتقدوا ب ن ال كومة كانر قادر  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  55.3 
 منهخ ب نها كانر قادر  إلش درجة كر)ر  علش ت مل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تلك)لها وحتش اان. 

%(  18.1دوا ب ن ال كومة كانر قادر  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  %( من الهيادات ال ز ية اعتق51.8 
 منهخ ب نها كانر قادر  إلش درجة كر)ر  علش ت مل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تلك)لها وحتش اان. 

%( منهخ  19.4%( من المهن))ن اعتقدوا ب ن ال كومة كانر قادر  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  55.9 
 قادر  إلش درجة كر)ر  علش ت مل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تلك)لها وحتش اان. ب نها كانر 
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%( من الكتا  والص ف))ن والفنان)ن اعتقدوا ب ن ال كومة كانر قادر  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد 57.3 
)لها وحتش  %( منهخ ب نها كانر قادر  إلش درجة كر)ر  علش ت مل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تلك 18.8 

 اان. 
%(  18.8%( من الهيادات النقابية اعتقدوا ب ن ال كومة كانر قادر  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  43.8 

 منهخ ب نها كانر قادر  إلش درجة كر)ر  علش ت مل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تلك)لها وحتش اان. 
%(  32.1قادر  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  %( من كبار رجال الدولة اعتقدوا ب ن ال كومة كانر 52.4 

 منهخ ب نها كانر قادر  إلش درجة كر)ر  علش ت مل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تلك)لها وحتش اان.    
%( 27.8%( من أساتذ  الجامعات اعتقدوا ب ن ال كومة كانر قادر  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  55.7  

 درجة كر)ر  علش ت مل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تلك)لها وحتش اان.    منهخ ب نها كانر قادر  إلش 
%(  24.7%( من طلبة الجامعات اعتقدوا ب ن ال كومة كانر قادر  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  36.1  

دول  الجمنهخ ب نها كانر قادر  إلش درجة كر)ر  علش ت مل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تلك)لها وحتش اان، 
     (.7رقم )
 

 ( 7جدول رقم )
ي حول   2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئة( الستطالع ي كانون الثاني 

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

 األعمال
قيادات 
 حزبية 

الكتاب   المهنيون 
 والصحفيون 
 والفنانون 

القيادات  
 النقايية 

كبار 
رجال 
 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
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 نة قاد  الرأي.*المجموع ال ي لذ بع)ن االعتبار ولن كل فئة من فئات ع) 
 
 اآلراء حول مدى نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه، منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن.

 العينة الوطنية : 
%( من مجموع المستج)ر)ن في الع)نة الوطنية إن رئيس الولراء كان ناج ا  إلش درجة متوسطة  44.7أفاد  

 في الهيام بمهام منصبه. 
 ن مجموع المستج)ر)ن في الع)نة الوطنية إن رئيس الولراء كان ناج ا  إلش درجة %( م25.1أفاد  

 كر)ر  في الهيام بمهام منصبه.
%( من مجموع المستج)ر)ن في الع)نة الوطنية إن رئيس الولراء كان ناج ا  إلش درجة قل)لة في 9.0أفاد  

 الهيام بمهام منصبه. 
)نة الوطنية إن رئيس الولراء لخ يكن ناج ا  في الهيام بمهام %( من مجموع المستج)ر)ن في الع6.4أفاد  

 منصبه.
 عينة قادة الرأي: 

%( من مجموع المستج)ر)ن في ع)نة قاد  الرأي إن رئيس الولراء كان ناج ا  إلش درجة متوسطة  46.4أفاد  
 في الهيام بمهام منصبه. 

ئيس الولراء كان ناج ا  إلش درجة كر)ر  في  %( من مجموع المستج)ر)ن في ع)نة قاد  الرأي إن ر 26.3أفاد  
 الهيام بمهام منصبه.  

%( من مجموع المستج)ر)ن في ع)نة قاد  الرأي إن رئيس الولراء كان ناج ا  إلش درجة قل)لاة فاي 13.5أفاد  
 الهيام بمهام منصبه.

ج ا  فاي الهياام بمهاام %( من مجموع المستج)ر)ن في ع)نة قاد  الرأي إن رئيس الولراء لخ يكن نا10.1أفاد  
  (8الجدول رقم )منصبه، 
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 ( 8جدول رقم)
التوزيع النسبي آلراء المستجيبين في العينتين )الوطنية؛ وقادة الرأي( لالستطالعات الثالث ي 

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

 عينة قادة الرأي* العينة الوطنية  درجة النجاح

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

 الثاني  كانون 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

كانون الثاني 
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 ناجحًا إلى درجة قليلة
 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 = 

 *المجموع ال ي لذ بع)ن االعتبار ولن كل فئة من فئات ع)نة قاد  الرأي.
 وأظهرت النتائج أن:

%( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن الااذكور يعتقاادون باا ن رئاايس الااولراء كااان ناج ااا  إلااش درجااة متوسااطة فااي 43.0 
عتقادن با ن رئايس الاولراء كاان ناج اا  إلاش درجاة %( مان اإلناا  ي46.3الهيام بمهاام منصابه. فيماا ترا)ن أن  
 متوسطة في الهيام بمهام منصبه.

%( من مجموع المستج)ر)ن الذكور يعتقدون ب ن رئيس الولراء كان ناج ا  إلاش درجاة كر)ار  فاي الهياام 25.8 
كر)ر  في  %( من اإلنا  يعتقدن ب ن رئيس الولراء كان ناج ا  إلش درجة24.5بمهام منصبه. فيما تر)ن أن  

 الهيام بمهام منصبه.
%( من مجموع المستج)ر)ن الذكور يعتقدون ب ن رئيس الولراء كاان ناج اا  إلاش درجاة قل)لاة فاي الهياام 10.2 

%( من اإلنا  يعتقدن ب ن رئايس الاولراء كاان ناج اا  إلاش درجاة قل)لاة فاي 7.9بمهام منصبه. فيما تر)ن أن  
 الهيام بمهام منصبه.
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وع المساااتج)ر)ن الاااذكور يعتقااادون بااا ن رئااايس الاااولراء لاااخ يكااان ناج اااا   فاااي الهياااام بمهاااام %( مااان مجمااا10.4 
%( مااان اإلناااا  يعتقااادن بااا ن رئااايس الاااولراء لاااخ يكااان ناج اااا   فاااي الهياااام بمهاااام 2.6منصااابه. فيماااا ترااا)ن أن  

 (.9؛ الجدول رقم )منصبه
 ( 9جدول رقم )
،  2000الجنس( لالستطالعات الثالث ي حزيران التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية) حسب  

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

 الجنــس درجة النجاح
 2001كانون الثاني  2000تشرين األول   2000حزيران 

 إناث ذكور  ثإنا ذكور  إناث ذكور
ــًا إلــــــى  ناجحــــ

 درجة كبيرة
40.8 30.3 28.9 26.0 25.8 24.5 

ــًا إلــــــى  ناجحــــ
ــة  درجـــــــــــــــــــــــ

 متوسطة

33.6 32.6 32.0 33.8 43.0 46.3 

ــًا إلــــــى  ناجحــــ
 درجة قليلة

6.6 4.6 7.5 4.5 10.2 7.9 

 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

ــوع=  المجمـــــــــ
100% 

578 567 575 603 589 609 

 
 أظهرت النتائج أن:

%( من مجموع المستج)ر)ن في إقليخ الوسن أفادوا با ن رئايس الاولراء كاان ناج اا  إلاش درجاة متوساطة 44.2 
%( مان المساتج)ر)ن فاي إقلايخ اللامال أفاادوا با ن رئايس الاولراء كاان 43.2يماا ترا)ن أن  في الهياام بمهاماه، ف
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%( من المستج)ر)ن في إقليخ الجنو  با ن رئايس الاولراء كاان ناج اا  51.2ناج ا  إلش درجة متوسطة، وأفاد  
 إلش درجة متوسطة في الهيام بمهام منصبه. 

ون ب ن رئيس الولراء كان ناج ا  إلش درجة كر)ر  في الهياام %( من المستج)ر)ن في إقليخ الوسن يعتقد 26.0 
%( مان إقلايخ الجناو  يعتقادون 19.4%( من المساتج)ر)ن فاي إقلايخ اللامال و  25.5بمهامه، فيما تر)ن أن  

 ب ن رئيس الولراء كان ناج ا  إلش درجة كر)ر  في الهيام بمهام منصبه.    

عتقدون با ن رئايس الاولراء كاان ناج اا  إلاش درجاة قل)لاة فاي الهياام %( من المستج)ر)ن في إقليخ الوسن ي9.2 
%( ماان المسااتج)ر)ن فااي 4.7%( ماان المسااتج)ر)ن فااي إقلاايخ اللاامال و  10.2بمهااام منصاابه، فيمااا تراا)ن أن  

 إقليخ الجنو  أفادوا ب ن رئيس الولراء كان ناج ا  إلش درجة قل)لة في الهيام بمهام منصبه.    

المسااتج)ر)ن فااي إقلايخ الوساان أفااادوا باا ن رئايس الااولراء لااخ يكاان ناج اا  فااي قيامااه بمهااام %( مان مجمااوع 6.4 
%( من المساتج)ر)ن فاي إقلايخ الجناو  7.0%( من المستج)ر)ن في إقليخ اللمال، و  6.3منصبه، فيما أفاد  

     .(10الجدول رقم )أفادوا ب ن رئيس الولراء لخ يكن ناج ا  في الهيام بمهام منصبه  
 (10دول رقم )ج

، 2000التوزيــع النســبي الســتجابات أفــراد العينــة الوطنيــة، حســب اإلقلــيم، لالســتطالعات الــثالث يحزيــران 
ي حول  درجة قدرة رئـيس الـوزراء علـى القيـام بمهـام منصـبه،   2001، كانون الثاني  2000تشرين األول  

 منذ يداية تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن. 
 إقليم الجنوب  الشمال إقليم إقليم الوسط 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

قادرا إلى درجة  
 كبيرة

36.7 28.5 26.0 33.1 21.4 25.5 36.1 36.9 19.4 

قادرا إلى درجة  
 متوسطة 

31.6 33.2 44.2 35.0 32.2 43.2 36.9 33.6 51.2 

قادرا إلى درجة  
 قليلة 

5,5 5.7 9.2 5.7 6.5 10.2 5.7 5.7 4.7 

 7.0 2.5 0.8 6.3 5.6 4.1 6.9 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 جابة رفض اإل

 - - - - - - 0.1 0.3 0.1 غير مبين  
المجموع =  

100 % 
706 733 736 317 323 333 122 122 129 
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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. 

 لنتائج أن:أظهرت ا
%( من رجال األعمال اعتقدوا ب ن رئيس ال كومة كان قادرا إلش درجة متوسطة، فيما أفاد 42.1 
%( منهخ ب نه كان قادرا إلش درجة كر)ر  علش الهيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة ال كومة وحتش 36.8 

 اان. 
ادرا إلش درجة متوسطة، فيما أفاد %( من الهيادات ال ز ية اعتقدوا ب ن رئيس ال كومة كان ق50.6 
%( منهخ ب نه كان قادرا إلش درجة كر)ر  علش الهيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة ال كومة وحتش 22.9 

 اان. 
%(  19.4%( من المهن))ن اعتقدوا ب ن رئيس ال كومة كان قادرا إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  46.2  

 ر  علش الهيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة ال كومة وحتش اان. منهخ ب نه كان قادرا إلش درجة كر) 
  
%( من الكتا  والص ف))ن والفنان)ن اعتقدوا ب ن رئيس ال كومة كان قادرا إلش درجة متوسطة، فيما  56.3 

%( منهخ ب نه كان قادرا إلش درجة كر)ر  علش الهيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة ال كومة  19.8أفاد  
 ش اان. وحت
%( من الهيادات النقابية اعتقدوا ب ن رئيس ال كومة كان قادرا إلش درجة متوسطة، فيما أفاد 51.0  
%( منهخ ب نه كان قادرا إلش درجة كر)ر  علش الهيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة ال كومة وحتش 24.0 

 اان. 
ان قادرا إلش درجة متوسطة، فيما أفاد %( من كبار رجال الدولة اعتقدوا ب ن رئيس ال كومة ك47.6  
%( منهخ ب نه كان قادرا إلش درجة كر)ر  علش الهيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة ال كومة وحتش 35.7 

 اان. 
%( من أساتذ  الجامعات اعتقدوا ب ن رئيس ال كومة كان قادرا إلش درجة متوسطة، فيما أفاد 45.6  
لش درجة كر)ر  علش الهيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة ال كومة وحتش %( منهخ ب نه كان قادرا إ34.2 

 اان. 
%( من طلبة الجامعات اعتقدوا ب ن رئيس ال كومة كان قادرا إلش درجة متوسطة، فيما أفاد 32.0  
%( منهخ ب نه كان قادرا إلش درجة كر)ر  علش الهيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة ال كومة وحتش 21.6 
 (.11؛ الجدول رقم )انا
 
 



 
16 
 
 

 (11جدول رقم )
ي حول   2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئة( الستطالع ي كانون الثاني 

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

 األعمال
قيادات 
 حزبية 

الكتاب   هنيون الم
والصحفيون 
 والفنانون 

القيادات  
 النقايية 

كبار 
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

 ات ع)نة قاد  الرأي.*المجموع ال ي لذ بع)ن االعتبار ولن كل فئة من فئ
 
 مدى نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه.  –ج 

 العينة الوطنية:
%( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن فاااي الع)ناااة الوطنياااة بااا ن التلاااك)ل الاااولاري كاااان ناج اااا  إلاااش درجاااة 42.2أفااااد  

 متوسطة في الهيام بمهامه.
لتلاك)ل الاولاري كاان ناج اا  إلاش درجاة كر)ار  %( من مجموع المستج)ر)ن في الع)نة الوطنية با ن ا18.9ب)ن  

 في الهيام بمهامه.
%( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن فااي الع)نااة الوطنيااة باا ن التلااك)ل الااولاري كااان ناج ااا  إلااش درجااة 15.3أ هاار   

 قل)لة في الهيام بمهامه.
ا  فااي الهيااام %( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن فااي الع)نااة الوطنيااة باا ن التلااك)ل الااولاري لااخ يكاان ناج اا9.6أفاااد  
 بمهامه.
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 عينة قادة الرأي: أفاد 
%( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن فااي ع)نااة قاااد  الاارأي أفااادوا بااان التلااك)ل الااولاري كااان ناج ااا  إلااش درجااة 48.6 

 متوسطة في الهيام بمهامه.

%( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن فااي ع)نااة قاااد  الاارأي أفااادوا بااان التلااك)ل الااولاري كااان ناج ااا  إلااش درجااة 11.6 
 كر)ر  في الهيام بمهامه.

%( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن فااي ع)نااة قاااد  الاارأي أفااادوا بااان التلااك)ل الااولاري كااان ناج ااا  إلااش درجااة 24.7 
 قل)لة في الهيام بمهامه.

%( من مجموع المستج)ر)ن في ع)نة قاد  الرأي أفادوا باان التلاك)ل الاولاري لاخ يكان ناج اا  فاي الهياام 11.4 
 .(12قم )الجدول ر بمهامه  

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

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

 عينة قادة الرأي* الوطنية  العينة درجة النجاح
حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

كانون الثاني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

كانون الثاني 
2001 

ــة  ــًا إلـــى درجـ ناجحـ
 كبيرة

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 =

 ل فئة من فئات عينة قادة الرأي. *اجملموع ال أيخذ بعني االعتبار وزن ك



 
18 
 
 

 وأظهرت النتائج أن:
%( من مجموع المستج)ر)ن الذكور يعتقدون ب ن التلك)ل الولاري كان ناج اا إلاش درجاة متوساطة فاي 40.9 

%( مااان اإلناااا  يعتقااادن بااا ن التلاااك)ل الاااولاري كاااان ناج اااا  إلاااش درجاااة 43.5الهياااام بمهاماااه. فيماااا ترااا)ن أن  
 مه.متوسطة في الهيام بمها

%( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن الااذكور يعتقاادون باا ن التلااك)ل الااولاري كااان ناج ااا إلااش درجااة كر)اار  فااي 19.0 
%( من اإلنا  يعتقدن ب ن التلك)ل الاولاري كاان ناج اا  إلاش درجاة كر)ار  18.9الهيام بمهامه. فيما تر)ن أن  

 في الهيام بمهامه.
 ن التلااك)ل الااولاري كااان ناج ااا إلااش درجااة قل)لااة فااي %( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن الااذكور يعتقاادون باا15.1 

%( من اإلنا  يعتقدن با ن التلاك)ل الاولاري كاان ناج اا  إلاش درجاة قل)لاة 15.4الهيام بمهامه. فيما تر)ن أن  
 في الهيام بمهامه.

ه. %( من مجماوع المساتج)ر)ن الاذكور يعتقادون با ن التلاك)ل الاولاري لاخ يكان ناج اا  فاي الهياام بمهاما13.9 
؛ الجدول رقم %( من اإلنا  يعتقدن ب ن التلك)ل الولاري لخ يكن ناج ا  في الهيام بمهامه5.4فيما تر)ن أن  

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

يحول درجة نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه، منذ   2001ن الثاني ، وكانو2000وتشرين األول 
 تشكيل الحكومة وحتى اآلن.

 الجنــس درجة النجاح
 2001كانزون الثاني  2000تشرين األول   2000حزيران 

 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 
ــًا إلــــــى  ناجحــــ

 درجة كبيرة
27.9 17.8 27.7 21.3 19.0 18.9 

ــا إلــــــى  ناجحــــ
ــة  درجـــــــــــــــــــــــ

 متوسطة

26.0 31.7 50.0 53.3 40.9 43.5 

ــًا إلــــــى  ناجحــــ
 درجة قليلة

4.8 7.3 12.5 12.4 15.1 15.4 

 5.4 13.9 6.7 7.2 5.4 3.1 غير ناجح
 15.1 8.8 5.5 2.3 33.4 34.1 ال أعرف
 1.1 1.2 0.3 - 3.7 3.3 غير معني

 رفض اإلجابة
 وغير مبين

0.8 0.6 0.3 0.4 1.0 0.5 

ــوع = المجمـــــــــ
100% 

1145 1178 610 685 589 609 

 
 أظهرت النتائج أن:

%( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن فااي إقلاايخ الوساان يعتقاادون باا ن التلااك)ل الااولاري كااان ناج ااا  إلااش درجااة 43.1 
%( ماان إقلاايخ 51.2%( ماان المسااتج)ر)ن فااي إقلاايخ اللاامال و  36.9متوسااطة فااي الهيااام بمهامااه. فيمااا باا) ن  

 لولاري كان ناج ا  إلش درجة متوسطة في الهيام بمهامه.الجنو  ب ن التلك)ل ا
%( من المستج)ر)ن في إقليخ الوسن أفادوا ب ن التلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة كر)ر  فاي الهياام 17.8 

%( ماان المسااتج)ر)ن فااي إقلاايخ 15.5%( ماان المسااتج)ر)ن فااي إقلاايخ اللاامال و  22.8بمهامااه. فيمااا باا) ن أن  
 لتلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة كر)ر  في الهيام بمهامه.الجنو  ب ن ا
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%( مان 6.2%( مان المساتج)ر)ن فاي إقلايخ اللامال و  18.0%( من المستج)ر)ن في إقليخ الوسان و  15.6 
 المستج)ر)ن في إقليخ الجنو  أفادوا ب ن التلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة قل)لة في الهيام بمهامه. 

%( مان 10.1%( مان المساتج)ر)ن فاي إقلايخ اللامال و  7.8ن المستج)ر)ن في إقليخ الوسان و  %( م10.3 
ــم المسااتج)ر)ن فااي إقلاايخ الجنااو  أفااادوا باا ن التلااك)ل الااولاري لااخ يكاان ناج ااا  فااي الهيااام بمهامااه   الجــدول رق

(14.) 
 (14جدول رقم) 

،  2000م( لالستطالعات الثالث ي حزيران التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية )حسـب اإلقليـ
ي، حول درجـة نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه،  2001، وكانون الثاني 2000وتشرين األول 

 منذ تشكيل الحكومة وحتى اآلن.
درجة 
 النجاح

 إقليم الجنوب  إقليم الشمال إقليم الوسط
حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

زيران ح
2000 

تشرين 
األول  
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

حزيران 
2000 

تشرين 
األول  
2000 

كانون 
الثاني 
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:
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فيما أفاد %( من رجال األعمال اعتقدوا ب ن التلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة متوسطة، 50.0 
%( منهخ ب ن التلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة كر)ر  في الهيام بمهامه منذ بداية تلك)له وحتش  14.5 

 اان. 
%( من الهيادات ال ز ية اعتقدوا ب ن التلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  47.0 
 لهيام بمهامه منذ بداية تلك)له وحتش اان. %( منهخ ب ن التلك)ل الولاري لخ يكن ناج ا  با7.2 
%( 5.4%( من المهن))ن اعتقدوا ب ن التلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  55.9 

 منهخ ب نه كان ناج ا   إلش درجة كر)ر  في الهيام بمهامه منذ بداية تلك)له وحتش اان.
تقدوا ب ن التلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة متوسطة،  %( من الكتا  والص ف))ن والفنان)ن اع55.2 

 %( منهخ ب نه كان ناج ا  إلش درجة كر)ر  في الهيام بمهامه منذ بداية تلك)له وحتش اان.8.3فيما أفاد  
%( من الهيادات النقابية اعتقدوا ب ن التلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد 43.8 
 هخ ب نه كان ناج ا  إلش درجة كر)ر  في الهيام بمهامه منذ بداية تلك)له وحتش اان. %( من6.3 
%( من كبار رجال الدولة اعتقدوا ب ن التلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  41.7 
 اان.    %( منهخ ب نه كان ناج ا  إلش درجة كر)ر  في الهيام بمهامه منذ بداية تلك)له وحتش 17.9 
%( من أساتذ  الجامعات اعتقدوا ب ن التلك)ل الولاري كان ناج ا  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد  53.2  
 %( منهخ ب نه كان ناج ا  إلش درجة كر)ر  في الهيام بمهامه منذ بداية تلك)له وحتش اان.    19.0 
 ا  إلش درجة متوسطة، فيما أفاد %( من طلبة الجامعات اعتقدوا ب ن التلك)ل الولاري كان ناج42.3  
 ( 15الجدول رقم )%( منهخ ب نه كان ناج ا  إلش درجة كر)ر    16.5 
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 (15جدول رقم )
ي حـول  2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئـة( السـتطالع ي كـانون الثـاني 

 منذ تشكيل الحكومة وحتى اآلن.درجة نجاح التشكيل الحكومي في القيام بمهامه، 
رجال  درجة النجاح

 األعمال
قيادات 
 حزبية 

الكتاب   المهنيون 
والصحفيون 
 والفنانون 

القيادات  
 النقايية 

كبار 
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=

 
 

 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة في حلحلة )تحسين( الوضع االقتصادي.
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة قد نج ر إلش درجة متوسطة في حل لة الوضع  31.7أفاد  
 االقتصادي.

 إن ال كومة قد نج ر إلش درجة كر)ر  في حل لة الوضع االقتصادي. %( من مجموع المستج)ر)ن9,9ب)ن  
%( من مجموع المستج)ر)ن إلش أن ال كومة قد نج ر إلش درجة قل)لة في حل لة الوضع  20.9أشار  

 االقتصادي.
 %( من مجموع المستج)ر)ن ب ن ال كومة لخ تنجح في حل لة الوضع االقتصادي.30.2اعتقد  
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 عينة قادة الرأي : 
%( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة قد نج ر إلش درجة متوسطة في حل لة الوضع  25.0أفاد  

 االقتصادي.
 %( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة قد نج ر إلش درجة كر)ر  في حل لة الوضع االقتصادي.5.7ب)ن  
في حل لة الوضع   %( من مجموع المستج)ر)ن إلش أن ال كومة قد نج ر إلش درجة قل)لة23.0أشار  

 االقتصادي.
 %( من مجموع المستج)ر)ن ب ن ال كومة لخ تنجح في حل لة الوضع االقتصادي.43.5اعتقد  
 

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

 ش درجة متوسطة في م ار ة الفساد. %( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة قد نج ر إل29.0أفاد  
 %( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة قد نج ر إلش درجة كر)ر  في م ار ة الفساد. 17.5ب)ن  
 %( من مجموع المستج)ر)ن إلش أن ال كومة قد نج ر إلش درجة قل)لة في م ار ة الفساد. 19.1أشار  
 جح في م ار ة الفساد.%( من مجموع المستج)ر)ن ب ن ال كومة لخ تن23.0اعتقد  

 
 عينة قادة الرأي: 

 %( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة قد نج ر إلش درجة متوسطة في م ار ة الفساد. 23.0أفاد  
 %( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة قد نج ر إلش درجة كر)ر  في م ار ة الفساد.8.4ب)ن  
 قد نج ر إلش درجة قل)لة في م ار ة الفساد. %( من مجموع المستج)ر)ن إلش أن ال كومة 22.6أشار  
 %( من مجموع المستج)ر)ن ب ن ال كومة لخ تنجح في م ار ة الفساد.41.3اعتقد  

 
 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة في التوسع في إطالق الحريات العامة.

 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

ل كومة قد نج ر إلش درجة متوسطة في التوسع في إطال   %( من مجموع المستج)ر)ن إن ا34.4أفاد  
 ال ر ات العامة.

%( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة قد نج ر إلش درجة كر)ر  في التوسع في إطال   23.8ب)ن  
 ال ر ات العامة.
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  %( من مجموع المستج)ر)ن إلش أن ال كومة قد نج ر إلش درجة قل)لة في التوسع في إطال 14.6أشار  
 ال ر ات العامة.

 %( من مجموع المستج)ر)ن ب ن ال كومة لخ تنجح في التوسع في إطال  ال ر ات العامة.15.7اعتقد  
 

 عينة قادة الرأي: 
%( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة قد نج ر إلش درجة متوسطة في التوسع في إطال   39.3أفاد  

 ال ر ات العامة.
)ن إن ال كومة قد نج ر إلش درجة كر)ر  في التوسع في إطال   %( من مجموع المستج)ر15.9ب)ن  

 ال ر ات العامة.
%( من مجموع المستج)ر)ن إلش أن ال كومة قد نج ر إلش درجة قل)لة في التوسع في إطال   19.0أشار  

 ال ر ات العامة.
ات العامة  %( من مجموع المستج)ر)ن ب ن ال كومة لخ تنجح في التوسع في إطال  ال ر 22.0اعتقد  

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

حول درجة نجاح الحكومة في معالجة بعض القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية، منذ تشكيلها 
 وحتى اآلن. 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  رجة النجاحد
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
 درجة قليلة

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 

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

 الوضع االقتصادي.
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة ستنجح في نهاية المطاف في حل لة الوضع  56.1أفاد  
 االقتصادي.

إن ال كومة لن تنجح في نهاية المطاف في حل لة الوضع  %( من مجموع المستج)ر)ن 25.5ب)ن  
 االقتصادي.
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 عينة قادة الرأي: 
%( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة ستنجح في نهاية المطاف في حل لة الوضع  44.7أفاد  

 االقتصادي.
%( من مجموع المستج)ر)ن إن ال كومة لن تنجح في نهاية المطاف في حل لة الوضع  44.2ب)ن  
 (.17؛ الجدول رقم ) تصادياالق
 

 (17جدول رقم )
ي   2001التوزيع  النسبي الستجابات أفراد العينتين ) الوطنية؛ وقادة الرأي( الستطالع ي كانون الثاني 

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

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

 مجموع المستج)ر)ن إنهخ سمعوا وقرءوا عنه الكث)ر. %( من 18.4أفاد  
 %( من مجموع المستج)ر)ن إنهخ سمعوا وقرءوا عنه بع  الليء.30.7ب)ن  
 %( من مجموع المستج)ر)ن إنهخ سمعوا وقرءوا عنه القل)ل . 27.5أشار  
 %( من مجموع المستج)ر)ن إنهخ لخ يسمعوا به أبدا.22.5أفاد  
 

 عينة قادة الرأي: 
 %( من مجموع المستج)ر)ن إنهخ سمعوا وقرءوا عنه الكث)ر. 26.7 أفاد 
 %( من مجموع المستج)ر)ن إنهخ سمعوا وقرءوا عنه بع  الليء.41.2ب)ن  
 %( من مجموع المستج)ر)ن إنهخ سمعوا وقرءوا عنه القل)ل. 26.6أشار  
 (.18الجدول رقم )%( من مجموع المستج)ر)ن إنهخ لخ يسمعوا به أبدا  5.1أفاد  

 
 (18جدول رقم )

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

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

 41.2 30.7 أت عنه بعض الشيءسمع  وقر 
 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 = 
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وحـول آراء المســتجيبين بشـرن درجــة مسـاعدة مشــروع العقبــة علـى حلحلــة )تحسـين( الوضــع االقتصــادي 
 قائم في األردن.ال

 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( من مجموع المستج)ر)ن إن الملروع سيساعد علش حل لة الوضع االقتصادي القائخ إلش  31.6أفاد  
 درجة كر)ر . 

%( من مجموع المستج)ر)ن إن الملروع سيساعد علش حل لة الوضع االقتصادي القائخ إلش  36.9ب)ن  
 درجة متوسطة.

%( من مجموع المستج)ر)ن إن الملروع سيساعد علش حل لة الوضع االقتصادي القائخ إلش  12.4أفاد  
 درجة قل)لة.
 %( من مجموع المستج)ر)ن ب ن الملروع غ)ر قادر علش حل لة الوضع االقتصادي القائخ. 6.8اعتقد  

 
 عينة قادة الرأي : 

ل لة الوضع االقتصادي القائخ إلش  %( من مجموع المستج)ر)ن إن الملروع سيساعد علش ح25.9أفاد  
 درجة كر)ر . 

%( من مجموع المستج)ر)ن إن الملروع سيساعد علش حل لة الوضع االقتصادي القائخ إلش  35.1ب)ن  
 درجة متوسطة.

%( من مجموع المستج)ر)ن إن الملروع سيساعد علش حل لة الوضع االقتصادي القائخ إلش  20.2أفاد  
 درجة قل)لة.
( من مجموع المستج)ر)ن ب ن الملروع غ)ر قادر علش حل لة الوضع االقتصادي القائخ   %13.4اعتقد  

 ( 19الجدول رقم ) 
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 (19جدول رقم )

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

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 %100ع = المجمو 

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

 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

 %( من مجموع المستج)ر)ن إن ملروع العهبة سي د من المستوى القائخ للبطالة إلش درجة كر)ر .22.8أفاد  
مجماااوع المساااتج)ر)ن إن ملاااروع العهباااة ساااي د مااان المساااتوى القاااائخ للبطالاااة إلاااش درجاااة  %( مااان40.4بااا)ن  

 متوسطة.
 %( من مجموع المستج)ر)ن إن ملروع العهبة سي د من المستوى القائخ للبطالة إلش درجة قل)لة.17.7أفاد  
 القائخ للبطالة. %( من مجموع المستج)ر)ن ب ن ملروع العهبة غ)ر قادر علش ال د من المستوى 9.5اعتقد  

 
 
 

 عينة قادة الرأي :
 %( من مجموع المستج)ر)ن إن ملروع العهبة سي د من المستوى القائخ للبطالة إلش درجة كر)ر .15.3أفاد  
%( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن إن ملاااروع العهباااة ساااي د مااان المساااتوى القاااائخ للبطالاااة إلاااش درجاااة 34.1بااا)ن  

 متوسطة.
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 تج)ر)ن إن ملروع العهبة سي د من المستوى القائخ للبطالة إلش درجة قل)لة.%( من مجموع المس29.1أفاد  
%( من مجموع المستج)ر)ن ب ن ملروع العهبة غ)ر قادر علش ال د من المستوى القائخ للبطالة  16.9اعتقد  

 ( 20الجدول رقم)
 

 (20جدول رقم )
   2001رأي( الســـتطالع ي كـــانون الثـــانيالتوزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــ

 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 استثمارات بقيمة  

 مليار دوالر( خالل العقدين القادمين، 7)
 تائج :أظهرت الن

 العينة الوطنية :
%( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن إن القاااائم)ن علاااش ملاااروع العهباااة سااا)نج ون إلاااش درجاااة كر)ااار  فاااي 17.6أفااااد  

 مليار دوالر( لالل العقدون القادم)ن. 7اجتذا  استثمارات بهيمة  
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متوساطة  %( من مجموع المستج)ر)ن إلش أن القائم)ن علش ملروع العهبة سا)نج ون إلاش درجاة39.5أشار  
 مليار دوالر( لالل العقدون القادم)ن. 7في اجتذا  استثمارات بهيمة  

%( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن إن القاااائم)ن علاااش ملاااروع العهباااة سااا)نج ون إلاااش درجاااة قل)لاااة فاااي 15.2أفااااد  
 مليار دوالر( لالل العقدون القادم)ن. 7اجتذا  استثمارات بهيمة 

 ن القااااائم)ن علااااش ملااااروع العهبااااة غ)اااار قااااادر ن علااااش اجتااااذا  %( ماااان مجمااااوع المسااااتج)ر)ن باااا8.2اعتقااااد  
 مليار دوالر( لالل العقدون القادم)ن. 7استثمارات بهيمة  

 
 عينة قادة الرأي : 

%( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن إن القاااائم)ن علاااش ملاااروع العهباااة سااا)نج ون إلاااش درجاااة كر)ااار  فاااي 12.9أفااااد  
 ل العقدون القادم)ن.مليار دوالر( لال 7اجتذا  استثمارات بهيمة  

%( من مجموع المستج)ر)ن إلش أن القائم)ن علش ملروع العهبة سا)نج ون إلاش درجاة متوساطة 34.1أشار  
 مليار دوالر( لالل العقدون القادم)ن. 7في اجتذا  استثمارات بهيمة  

)لاااة فاااي %( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن إن القاااائم)ن علاااش ملاااروع العهباااة سااا)نج ون إلاااش درجاااة قل25.3أفااااد  
 مليار دوالر( لالل العقدون القادم)ن. 7اجتذا  استثمارات بهيمة 

%( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن بااا ن القاااائم)ن علاااش ملاااروع العهباااة غ)ااار قاااادر ن علاااش اجتاااذا  20.2اعتقاااد  
 (21؛ الجدول رقم)مليار دوالر( لالل العقدون القادم)ن 7استثمارات بهيمة  

 (21جدول رقم )
   2001نســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون الثـــانيالتوزيـــع ال

مليـار دوالر  7يحول  توقعاتهم لدرجة نجاح القائمين علـى مشـروع العقبـة فـي اجتـذاب اسـتثمارات بقيمـة  
 خالل العقدين القادمين.
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة النجاح

 12.9 17.6 ةإلى درجة كبير 
 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 االستثمارات حسب مصادرها) محلية، عربية، أجنبية

 وذلع على افتراض النجاح في اجتذايها،
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( من مجموع المستج)ر)ن أفادوا ب ن االستثمارات التي ست تل الدرجة األولش في ال جخ ذي  54.9 
وأفاد %( منهخ ب ن االستثمارات العر ية ستلغل الدرجة الثانية، 21.6األجنرية ، في  ح)ن أفاد   االستثمارات 

 %( ب ن االستثمارات الم لية ست تي في الدرجة الثالك من ح)ك حجمها.17.5 
 

 عينة قادة الرأي : 
%( من مجموع المستج)ر)ن  أفادوا ب ن االستثمارات التي ست تل الدرجة األولش في ال جخ ذي  60.5 

تلغل الدرجة الثانية، وأفاد %( منهخ ب ن االستثمارات العر ية س 23.9االستثمارات األجنرية ، في ح)ن أفاد  
 %( منهخ ب ن االستثمارات الم لية ست تي في الدرجة الثالثة من ح)ك حجمهاااا  12.2 

 ( 22)  الجدول رقم
 

 
 

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

تثمارات) سواء أكان  محلية، أم عربية، أم أجنبية( في حال النجاح في اجتذايها، حول ترتيب مصادر االس
 حسب حجمها.

 
 الترتيب 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية
االستثمارات  
 المحلية

االستثمارات  
 العربية

االستثمارات  
 األجنبية

االستثمارات  
 المحلية

االستثمارات  
 العربية

االستثمارات  
 األجنبية

 60.5 23.9 12.2 54.9 21.6 17.5 أولىدرجة 
 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 ثالثة

 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 االستثمارات حسب القطاعات )سياحية، صناعية ، خدمية  
 (، وذلع على افتراض النجاح في اجتذايها، 

 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

ل جخ ذي  %( من مجموع المستج)ر)ن أفادوا ب ن االستثمارات التي ست تل الدرجة األولش في ا61.1 
%( منهخ ب ن االستثمارات الصنا ية ستلغل الدرجة الثانية،  22.0االستثمارات السياحية، في ح)ن أفاد  

 %( ب ن االستثمارات الخدمية ست تي في الدرجة الثالك من ح)ك حجمها.10,3وأفاد  
 

 عينة قادة الرأي: 
ل الدرجة األولش في ال جخ ذي  %( من مجموع المستج)ر)ن  أفادوا ب ن االستثمارات التي ست ت60.8 

%( منهخ ب ن االستثمارات الصنا ية ستلغل الدرجة الثانية،  18.8االستثمارات السياحية، في ح)ن أفاد  
الجدول رقم  %( منهخ ب ن االستثمارات الخدمية ست تي في الدرجة الثالثة من ح)ك حجمها  17.2وأفاد  

(23 ) 
 ( 23جدول رقم )  

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

 حال التمكن من اجتذايها.
 

 
 الترتيب 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية
االستثمارات  
 السياحية 

ثمارات  االست
 الصناعية 

االستثمارات  
 الفدمية

االستثمارات  
 السياحية 

االستثمارات  
 الصناعية 

االستثمارات  
 الفدمية

 10.3 18.8 60.8 10.3 22.0 61.1 درجة أولى
 27.3 30.1 24.1 27.3 44.2 21.4 درجة ثانية
 54.6 45.6 11.2 54.6 26.7 10.7 درجة ثالثة

 2.0 2.8 2.8 2.0 2.0 4,4 رفض اإلجابة
 0.7 0.3 0.3 0.7 0.7 1.9 ال اعرف
 5.2 2.4 0.7 5.2 4,4 0.5 غير مبين

 1198 704 704 1198 1198 1198 %100المجموع = 
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وفيما يتصل يتوقعات المستجيبين لدرجة نجاح القائمين على مشروع العقبة في خلق سبعين ألف فرصة  
 عمل جديدة خالل العقدين القادمين،
 أظهرت النتائج :

 لعينة الوطنية :ا
%( من مجموع المستج)ر)ن إن القائم)ن علش ملروع العهبة س)نج ون إلش درجاة كر)ار  فاي للاق 19.6أفاد  

 سبع)ن ألل فرصة عمل جدود  لالل العقدون القادم)ن.
%( من مجموع المستج)ر)ن إلش أن القائم)ن علش ملروع العهبة سا)نج ون إلاش درجاة متوساطة 42.8أشار  

 )ن ألل فرصة عمل جدود  لالل العقدون القادم)ن.في للق سبع
%( من مجموع المستج)ر)ن إن القائم)ن علش ملروع العهبة سا)نج ون إلاش درجاة قل)لاة فاي للاق 17.6أفاد  

 سبع)ن ألل فرصة عمل جدود  لالل العقدون القادم)ن.
 ن علش للاق سابع)ن ألال %( من مجموع المستج)ر)ن ب ن القائم)ن علش ملروع العهبة غ)ر قادر 6.9اعتقد  

 فرصة عمل جدود  لالل العقدون القادم)ن.
 

 عينة قادة الرأي:
%( من مجموع المستج)ر)ن إن القائم)ن علش ملروع العهبة س)نج ون إلش درجاة كر)ار  فاي للاق 14.6أفاد  

 سبع)ن ألل فرصة عمل جدود  لالل العقدون القادم)ن.
القائم)ن علش ملروع العهبة سا)نج ون إلاش درجاة متوساطة   %( من مجموع المستج)ر)ن إلش أن39.6أشار  

 في للق سبع)ن ألل فرصة عمل جدود  لالل العقدون القادم)ن.
%( من مجموع المستج)ر)ن إن القائم)ن علش ملروع العهبة سا)نج ون إلاش درجاة قل)لاة فاي للاق 25.3أفاد  

 سبع)ن ألل فرصة عمل جدود  لالل العقدون القادم)ن.
%( ماان مجمااوع المسااتج)ر)ن باا ن القااائم)ن علااش ملااروع العهبااة غ)اار قااادر ن علااش للااق ساابع)ن 15.1اعتقااد  

 (24الجدول رقم)ألل فرصة عمل جدود  لالل العقدون القادم)ن  
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 (24جدول رقم)
   2001التوزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون الثـــاني

هم لدرجة نجاح القائمين على مشروع العقبة في خلق سبعين ألف فرصة عمل جديدة خـالل يحول  توقعات
 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  أعرفال

 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:

ت د من نجاذ ملروع العهبة، ب)نما أفاد  %( من مجموع المستج)ر)ن ب نهخ ورون وجود عوائق 20.8أفاد  
 %( منهخ ب نهخ ال ورون وجود مثل تلـ العوائق.48.1 
 

 عينة قادة الرأي: 
%( من مجموع المستج)ر)ن ب نهخ ورون وجود عوائق  ت د من نجاذ ملروع العهبة، ب)نما أفاد 68.6أفاد  
 ( 25)  رقم الجدولالعوائق %( منهخ ب نهخ ال ورون وجود مثل تلـ 19.3 
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 (25جدول رقم )
ي حول   2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين)الوطنية؛ وقادة الرأي( الستطالع ي كانون الثاني 

 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:

قاااة ،والاااتالل ماااوال ن القاااوى لصاااالح عوائاااق سياساااية وأمنياااة  اضاااطرا  األوضااااع السياساااية فاااي المنط -1
 المعارضاااة وعااادمالتياااارات  المالئاااخ ووجااود المناااال الاااديمقراطي  العر اااي وبيااا  إساارائ)ل ،وضاااعل الواقاااع 

 استقرار ال كومات األردنية وغموى برامجها (
تازام عوائق إدار ة وقانونية  الفساد والر)روقراطية و الترذل اإلداري ،وعادم تجاذر مفااهيخ المؤسساية و االل -2

 بالقانون ،وقصور عملية التخطين و تخبن الررامج وجمود التلر عات (
عوائاااااق اقتصاااااادية و لدمياااااة  نقاااااف رفوس األماااااوال، وعااااادم تاااااوافر المناااااال واللااااارو  الم فاااااز  علاااااش   -3

االساااتثمار، وارتفااااع معااادالت البطالاااة، وتااادني األجاااور، وعااادم جاذز اااة الرناااش الت تياااة، وقاااو  المنافساااة 
 الخارجية (

اجتما ية و ثقافية  ترنش قناعات سلرية ن و الملروع، او تعلق الكث)ر من اامال عليه، وش)وع   عوائق  -4
 ثقافة الع)ب، وهيمنة الهيخ التقل)دية (

عوائق جغرافياة وطرييياة  عادم تاوافر الماوارد الطرييياة و الميااه، و ضا)ق مسااحة العهباة و بعادذا عان   -5
 مجاور  لألردن (العاصمة ،والمنافسة القو ة من األسوا  ال

 الدالليااةالهجاار   العهبااةعوائااق ديموغرافيااة نقف القااوى اإلنتاجيااة الماااذر  و المؤذلااة، وقلااة عاادد سااكان   -6
 كثر  عدد سكان المنطقة، و العمالة الوافد  (

 عوائق إعالمية  ضعل التسو ق اإلعالمي للملروع، وقلته (   -7
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 العينة الوطنية.
ج)ر)ن ب ن العائق األول الاذي ي اد مان مساتوى نجااذ ملاروع العهباة وتعلاق %( من مجموع المست29.3أفاد  

%( مااانهخ بااا ن العاااائق الثااااني وتمثااال فاااي األبعااااد اإلدار اااة 24.3باألبعااااد االقتصاااادية والخدمياااة، كماااا أفااااد  
اد %( مانهخ إلاش أن العااائق الثالاك وت امن األبعااد الجغرافياة والطرييياة، وأفاا14.8والقانونياة، فاي حا)ن أشاار 

%( مااانهخ  بااا ن 5.1%( ماانهخ بااا ن العاااائق الرابااع وتعلاااق باألبعااااد السياسااية واألمنياااة، فاااي حاا)ن أفااااد  14.6 
%( مااانهخ إلاااش ان العاااائق الساااادس وتصااال 4.2العاااائق الخاااامس وتمثااال فاااي األبعااااد اإلعالمياااة، ب)نماااا أفااااد  

علااااااق بااااااالنواحي السااااااكانية %( ماااااانهخ باااااا ن العااااااائق السااااااابع وت2.3باااااااألمور االجتما يااااااة والثقافيااااااة، وأفاااااااد  
 . الديموغرافية(

 
 

 عينة قادة الرأي.
%( من مجموع المستج)ر)ن ب ن العائق األول الاذي ي اد مان مساتوى نجااذ ملاروع العهباة وتعلاق 36.0أفاد  

باألبعاد اإلدار ة والقانونية، كما شاكلر األبعااد السياساية واألمنياة مان جاناب  واألبعااد االقتصاادية والخدمياة  
%( منهخ إلش أن 7.2%( من المستج)ر)ن، في ح)ن أشار 22.4جانب آلر العائق الثاني وفقا لما نسرته   من

%( منهخ ب ن العائق الرابع وتعلق باألبعاد 6.1العائق الثالك  وتعلق بالنواحي السكانية  الديموغرافية(، وأفاد  
لخاااامس وتمثااال فاااي الناااواحي الجغرافياااة %( مااانهخ  بااا ن العاااائق ا4,4االجتما ياااة والثقافياااة، فاااي حااا)ن أفااااد  

 %( منهخ إلش ان العائق السادس وتصل باألبعاد اإلعالمية .1.4والطرييية، ب)نما أفاد  
 

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

 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( منهخ ب نهخ  2.2%( من مجموع المستج)ر)ن ب نهخ كانوا من مؤ دي تلـ الخطو ، ب)نما أفاد  94.2 أفاد 
 لخ يكونوا من مؤ دوها. 

 
 عينة قادة الرأي: 

%( منهخ ب نهخ  0.9%( من مجموع المستج)ر)ن ب نهخ كانوا من مؤ دي تلـ الخطو ، ب)نما أفاد  97.4أفاد  
 ( 26)  رقم الجدولمؤ دوها لخ يكونوا من 
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 (26جدول رقم )
ي حول   2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية؛ وقادة الرأي(الستطالع ي كانون الثاني 

 ما إذا كانوا يؤيدون مبادرة الحكومة بإرسال أول طائرة عربية تحط في مطار بغداد منذ الحصار.
 عينة قادة الرأي  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 لبغداد منذ الحصار.
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( منهخ ب نهخ  1.9من مجموع المستج)ر)ن ب نهخ كانوا من مؤ دي تلـ الخطو ، ب)نما أفاد  %( 94.4أفاد  
 لخ يكونوا من مؤ دوها. 

 
 عينة قادة الرأي: 

%( منهخ ب نهخ  1,1%( من مجموع المستج)ر)ن ب نهخ كانوا من مؤ دي تلـ الخطو ، ب)نما أفاد  97.2أفاد  
 ( 27الجدول رقم) لخ يكونوا من مؤ دوها  
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 (27دول رقم )ج
ي حول   2001وقادة الرأي(الستطالع ي كانون الثاني ،  التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية

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

 نة قادة الرأي عي العينة الوطنية  االستجابة 
 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 = 

 
وحول آراء المستجيبين بشرن درجة إسهام مبادرتي الحكومة المتعلقة بالعراق) زيـارة رئـيس الـوزراء كـرول 

 العراقية.-لعالقات األردنية ( في تحسين ا…، وهبوط الطائرة األردنية…رئيس حكومة عربية
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

%( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن إن مباااادرتي ال كوماااة قاااد أساااهمتا فاااي ت سااا)ن العالقاااات األردنياااة 67.8أفااااد  
 العراقية إلش درجة كر)ر .

ألردنياااة %( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن إن مباااادرتي ال كوماااة قاااد أساااهمتا فاااي ت سااا)ن العالقاااات ا20.7أفااااد  
 العراقية إلش درجة متوسطة.

%( من مجموع المستج)ر)ن إن مبادرتي ال كومة قد أسهمتا في ت سا)ن العالقاات األردنياة العراقياة 4.3أفاد  
 إلش درجة قل)لة.

%( من مجموع المساتج)ر)ن با ن مباادرتي ال كوماة غ)ار قاادرت)ن علاش ت سا)ن العالقاات األردنياة 2.0اعتقد  
 العراقية.

 
 قادة الرأي:عينة 
%( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن إن مباااادرتي ال كوماااة قاااد أساااهمتا فاااي ت سااا)ن العالقاااات األردنياااة 61.5أفااااد  

 العراقية إلش درجة كر)ر .
%( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن إن مباااادرتي ال كوماااة قاااد أساااهمتا فاااي ت سااا)ن العالقاااات األردنياااة 28.6بااا)ن  

 العراقية إلش درجة متوسطة.



 
40 
 
 

جموع المستج)ر)ن إن مبادرتي ال كومة قد أسهمتا في ت سا)ن العالقاات األردنياة العراقياة %( من م5.5أفاد  
 إلش درجة قل)لة.

%( من مجموع المساتج)ر)ن با ن مباادرتي ال كوماة غ)ار قاادرت)ن علاش ت سا)ن العالقاات األردنياة 2.7اعتقد  
 (28العراقية  الجدول رقخ  

 (28جدول رقم )
   2001فـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون الثـــانيالتوزيـــع النســـبي الســـتجابات أ

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

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة اإلسهام
 61.5 67.8 بيرةإلى درجة ك

 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.

 أظهرت النتائج :
 طنية :العينة الو 
%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ وتوافق مع موقل ال كومة فاي دعاخ االنتفاضاة إلاش درجاة 82.2أفاد  
 كر)ر .
%( من مجماوع المساتج)ر)ن إن ماوقفهخ وتوافاق ماع موقال ال كوماة فاي دعاخ االنتفاضاة إلاش درجاة 8.5أفاد  

 متوسطة.
موقال ال كوماة فاي دعاخ االنتفاضاة إلاش درجاة  %( من مجماوع المساتج)ر)ن إن ماوقفهخ وتوافاق ماع3.0أفاد  
 قل)لة.
 %( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ ال وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة.1.7أفاد  
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 عينة قادة الرأي:
%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة  إلش درجة 57.0أفاد  
 كر)ر .
%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة  إلش درجاة 23.6ب)ن  

 متوسطة.
%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ وتوافق ماع موقال ال كوماة فاي دعاخ االنتفاضاة  إلاش درجاة 8.8أفاد  
 قل)لة.
ل كوماااة فاااي دعاااخ االنتفاضاااة   %( مااان مجماااوع المساااتج)ر)ن  إن ماااوقفهخ ال وتوافاااق ماااع موقااال ا8.0افااااد  

    (29الجدول رقم )
 

 (29جدول رقم )
   2001التوزيـــع النســـبي الســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون الثـــاني

 يحول درجة توافق مواقفهم مع موقف الحكومة في دعم االنتفاضة. 
 ادة الرأي عينة ق العينة الوطنية  درجة التوافق 

 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 = 

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

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

 االنتفاضة إلى درجة متوسطة؛ تتوزع إلى ما يلي: 
أسباب تتعلق بربعاد سياسية وأمنية ) عدم استقرار السياسات الحكومية ووضوحها إزاء دعم   -1

و تعرض األردن إلى ضغوطات متعددة للحفاظ على عالقات ودية مع  االنتفاضة في شتى المجاالت، 
إسرائيل، وعدم جدية األوساط العربية والدولية في معالجة القضية الفلسطينية، وتنفيذ القرارات 
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الدولية المتعلقة يها، وتعزيز التوجهات السلمية يين مفتلف األطراف، والتآمر على القضية 
ات الحكومية في الضغط على السلطة الفلسطينية، وغياب المناخ الفلسطينية، وإسهام السياس

الديموقراطي، وترثر األردن باألوضاع في فلسطين، وأال يكون دعم االنتفاضة على حساب الهوية 
 والمصالح األردنية، ورفض معاهدة السالم ( . 

  
ا يتالءم و قدرات         أسباب تتعلق بربعاد اقتصادية ) توفير المساعدات على اختالف أشكالها بم-2

 االقتصاد األردني، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، ومساعدة االقتصاد الفلسطيني على النهوض( .
 
أسباب تتعلق بربعاد إعالمية و ثقافية )تعرض وسائل األعالم إلى ضغوط مفتلفة ، وضرورة تفعيل  -3

 دور األعالم في متابعة األوضاع الفلسطينية ( .
 
لق بربعاد معنوية )الدعم المعنوي لالنتفاضة، واالعتزاز يها، والشعور بفيبة األمل إزاء  أسباب تتع-4

 التقصير الحكومي نحو دعمها، والتركيد على التالحم الوثيق يين األردن و فلسطين (  .
 

وفيما يلي آراء المستجيبين بشرن درجة توافق مواقفهم إلى درجة متوسـطة مـع موقـف الحكومـة فـي دعـم 
 نتفاضة :اال 

 العينة الوطنية :
%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 52.2أفاد  

 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد سياسية وأمنية .
%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 23.7أفاد  
 سبا  تتعلق ب بعاد اقتصادية .إلش أ
%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 10.8أفاد  

 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد إعالمية وثقافية .
%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق ماع موقال ال كوماة فاي دعاخ االنتفاضاة يعازى 8.6أفاد  
 لش أسبا  تتعلق ب بعاد معنو ة .إ
 

 عينة قادة الرأي :
%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 59.0أفاد  

 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد سياسية وأمنية .



 
43 
 
 

دعخ االنتفاضة يعزى %( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في 17.3أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد اقتصادية .

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 12.5أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد معنو ة .

النتفاضاة يعازى %( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق ماع موقال ال كوماة فاي دعاخ ا9,9أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد إعالمية وثقافية .

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

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

 إلى درجة قليلة؛ تتوزع إلى ما يلي:االنتفاضة 
 بيا  الدعخ ال كومي ال هيقي سياسيا و ماديا، و استمرار   أسباب تتعلق بربعاد سياسية وأمنية -1

تطريع العالقات مع إسرائ)ل، في شتش المجاالت وت )ق ذامش ال ر ات العامة، وت جيخ الجهود اللعرية  
 األردني، ول وع ال كومة لل غو  الخارجية (  لدعخ االنتفاضة ووجو  منح  األولو ة للل ن

  
  ضعل إمكانات ال كومة ، وعدم إسهام الدعخ المقدم في ت س)ن  أسباب تتعلق بربعاد اقتصادية -2

األوضاع بصور  ملموسة، وعدم وصول الدعخ إلش مست هيه، وإسهام االنتفاضة في األضرار باالقتصاد  
 عو  ها لقاء إقامة الالجئ)ن في األردن ( األردني، ومطالبة ال كومة األردنية بت

 
 تعرى وسائل األعالم إلش ضغو  مختلفة ، وقصور األعالم   أسباب تتعلق بربعاد إعالمية و ثقافية-3

 عن دعخ االنتفاضة ( .
 
   ل اد  الدعخ المعنوي ،وتدني مستوى الدعخ المقدم (. أسباب تتعلق بربعاد معنوية-4
 

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

 
 العينة الوطنية:

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 42.7أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد سياسية وأمنية .
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إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى  %( من مجموع المستج)ر)ن36.4أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد اقتصادية .

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 14.0أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد إعالمية وثقافية .

 
 عينة قادة الرأي:

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 52.3أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد سياسية وأمنية .

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 18.1أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد اقتصادية .

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 19.3   أفاد 
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد معنو ة .

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق ماع موقال ال كوماة فاي دعاخ االنتفاضاة يعازى 9.1أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد إعالمية وثقافية .

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

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

 ال هيقي سياسيا وماديا،  بيا  الدعخ ال كومي  سباب تتعلق بربعاد سياسية وأمنيةأ -1
واساااتمرار تطرياااع العالقاااات ماااع إسااارائ)ل فاااي شاااتش المجااااالت، وت ااا))ق ذاااامش ال ر اااات العاماااة، وت جااايخ 
الجهااااود اللااااعرية لاااادعخ االنتفاضااااة، وإذمااااال االذتمااااام باللاااا ن األردنااااي، والمزاوااااد  والتاااا مر علااااش الق ااااية 

 مة لل غو  الخارجية (الفلسط)نية، وتعرى الموقل األردني لإلحراج، ول وع ال كو 
  
 قصاور الادعخ الماادي، والتطرياع االقتصاادي ماع إسارائ)ل، وتاردي وضاع أسباب تتعلق بربعاد اقتصادية -2

 الرنية االقتصادية، وإسهام االنتفاضة في اإلضرار باالقتصاد األردني  بوصفه الداعخ األكرر لها(
 
اإلعااالم، وحرمااان المؤسساة اإلعالميااة ماان حقهااا   تواضااع دور أســباب تتعلــق بربعــاد إعالميــة و ثقافيــة -3

 الملروع في التعر)ر، واصطباغ الصراع العر ي اإلسرائ)لي بطابع إودوولوجي عقائدي( .
 



 
45 
 
 

  تدني مستوى الدعخ المقدم، وإغفال التالحخ المص)ري ب)ن اللعر)ن األردني   أسباب تتعلق بربعاد معنوية-4
 ل، ول)بة األمل بالسياسات ال كومية(. والفلسط)ني، وترني ن ر  سلرية إلسرائ)

 
 وفيما يلي آراء المستجيبين المتعلقة بعدم توافق مواقفهم مع موقف الحكومة في دعم االنتفاضة:

 
 العينة الوطنية :

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 83.6أفاد  
  بعاد سياسية وأمنية .إلش أسبا  تتعلق ب

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 10.9أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد معنو ة .

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق ماع موقال ال كوماة فاي دعاخ االنتفاضاة يعازى 3.6أفاد  
  بعاد اقتصادية .إلش أسبا  تتعلق ب

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق ماع موقال ال كوماة فاي دعاخ االنتفاضاة يعازى 1.8أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد إعالمية وثقافية .

 
 عينة قادة الرأي :

يعزى  %( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة62.3أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد سياسية وأمنية .

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتفاضة يعزى 21.7أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد اقتصادية .

اضة يعزى %( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق مع موقل ال كومة في دعخ االنتف12.3أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد إعالمية وثقافية .

%( من مجموع المستج)ر)ن إن موقفهخ الذي وتوافق ماع موقال ال كوماة فاي دعاخ االنتفاضاة يعازى 1.9أفاد  
 إلش أسبا  تتعلق ب بعاد معنو ة .

 
وفيما يتصل يوصف المستجيبين لسير المفاوضات يين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة  
 اإلسرائيلية،  
 أظهرت النتائج :
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 العينة الوطنية :
%( من مجماوع المساتج)ر)ن إن المفاوضاات با)ن السالطة الوطنياة الفلساط)نية وال كوماة اإلسارائ)لية 4.2أفاد  

 تس)ر بلكل طريعي.
 %( من مجموع المستج)ر)ن إن المفاوضات ب)ن السلطة الوطنية الفلسط)نية وال كومة اإلسارائ)لية22.5أفاد  

 تس)ر ببطئ .
%( من مجموع المستج)ر)ن إن المفاوضات ب)ن السلطة الوطنية الفلسط)نية وال كومة اإلسارائ)لية 65.6أفاد  
 متعثر  .

 
 عينة قادة الرأي:

%( من مجماوع المساتج)ر)ن إن المفاوضاات با)ن السالطة الوطنياة الفلساط)نية وال كوماة اإلسارائ)لية 4.4أفاد  
 تس)ر بلكل طريعي.

%( من مجموع المستج)ر)ن إن المفاوضات ب)ن السلطة الوطنية الفلسط)نية وال كومة اإلسارائ)لية 15.3افاد  
 تس)ر ببطئ .

%( من مجموع المستج)ر)ن إن المفاوضات ب)ن السلطة الوطنية الفلسط)نية وال كومة اإلسارائ)لية 71.0أفاد  
 ( .30الجدول رقم)متعثر    

 (30جدول رقم )
   2001ســـتجابات أفـــراد العينتـــين ) الوطنيـــة؛ وقـــادة الـــرأي( الســـتطالع ي كـــانون الثـــانيالتوزيـــع النســـبي ال

 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 رةمتعث
 5.9 2.6 أخرى 

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

 704 1198 %100المجموع = 
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وتتفرع اإلجابة ي أخرى ي إلى النقاط التالية: ) عدم االهتمام بالموضوع، المفاوضات تسير وفق سيناريو  
 غير واضحة، والمفاوضات ال تحظى بالترييد(محدد، والمفاوضات ال تؤمن الحق الفلسطيني، والمفاوضات 

 
وحول توقعات المستجيبين بشـرن الفتـرة الزمنيـة التـي ستسـتغرقها عمليـة التوصـل إلـى معاهـدة سـالم يـين 

 الفلسطينيين واإلسرائيليين،
 أظهرت النتائج :
 العينة الوطنية :

ل)ون إلش معاذد  سالم ب)نهما لاالل %( من مجموع المستج)ر)ن أن وتوصل الفلسط)ن)ون واإلسرائ)7.0توقع  
 أقل من سنة من اان.

%( من مجموع المستج)ر)ن أن وتوصل الفلسط)ن)ون واإلسرائ)ل)ون إلش معاذد  سالم ب)نهما لاالل 7.6توقع  
 سنوات. 3فتر  تتراوذ من سنة إلش 

  سالم ب)نهما لاالل %( من مجموع المستج)ر)ن أن وتوصل الفلسط)ن)ون واإلسرائ)ل)ون إلش معاذد 4.8توقع  
 سنوات. 5سنوات إلش  3أكثر من 
%( من مجموع المستج)ر)ن أن وتوصل الفلسط)ن)ون واإلسرائ)ل)ون إلش معاذد  سالم ب)نهما لاالل 4.2توقع  

 سنوات. 10سنوات إلش  5أكثر من 
ب)نهما لاالل %( من مجموع المستج)ر)ن أن وتوصل الفلسط)ن)ون واإلسرائ)ل)ون إلش معاذد  سالم 4,4توقع  

 سنوات. 10أكثر من 
 %( من مجموع المستج)ر)ن أن ال وتوصل الفلسط)ن)ون واإلسرائ)ل)ون إلش معاذد  سالم ب)نهما.60.2توقع  

 
 عينة قادة الرأي:

%( مااان مجمااوع المساااتج)ر)ن أن وتوصاال الفلساااط)ن)ون واإلساارائ)ل)ون إلاااش معاذااد  ساااالم ب)نهماااا 11.5توقااع  
 ن.لالل أقل من سنة من اا

%( مااان مجمااوع المساااتج)ر)ن أن وتوصاال الفلساااط)ن)ون واإلساارائ)ل)ون إلاااش معاذااد  ساااالم ب)نهماااا 17.0توقااع  
 سنوات. 3لالل فتر  تتراوذ من سنة إلش 

%( من مجموع المستج)ر)ن أن وتوصل الفلسط)ن)ون واإلسرائ)ل)ون إلش معاذد  سالم ب)نهما لاالل 8.9توقع  
 سنوات. 5سنوات إلش  3أكثر من 

%( من مجموع المستج)ر)ن أن وتوصل الفلسط)ن)ون واإلسرائ)ل)ون إلش معاذد  سالم ب)نهما لاالل 5,5وقع  ت
 سنوات. 10سنوات إلش  5أكثر من 
%( من مجموع المستج)ر)ن أن وتوصل الفلسط)ن)ون واإلسرائ)ل)ون إلش معاذد  سالم ب)نهما لاالل 5.1توقع  

 سنوات. 10أكثر من 
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؛ وع المستج)ر)ن أن ال وتوصل الفلسط)ن)ون واإلسارائ)ل)ون إلاش معاذاد  ساالم ب)نهماا%( من مجم45.2توقع  
 (31الجدول رقم )

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

 سرائيليون خاللها إلى عقد معاهدة سالم.يحول توقعاتهم للفترة الزمنية التي سيتوصل الفلسطينيون واإل
 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  3أكثر من 
 5,5 4.2 سنوات 10سنوات إلى  5أكثر من 
 5.1 4,4 سنوات 10أكثر من 

 45.2 60.2 دة سالملن يتوصال إلى معاه
 0.7 0.3 رفض اإلجابة

 6.0 11.3 ال أعرف
 - 0.2 غير مبين

 704 1198 %100المجموع = 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


