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 المقدمة: 

نتائج الرئيسة الستطالع الرأي حول حكومة المهندس علي  يسر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية أن يقدم ال
( وقد نفذ المركز هذا االستطـالع خـالل الفترة 19/6/2000أبو الراغب بعد مرور عامين على تشكيلها)حيث تشكلت بتاريخ  

ا21/6/2002-15من   هذا  بتنفيذ  المركز  وقام  اإلحصائية.  والمعايير  لألسس  وفقًا  اختيارهما  تم  عينتين  الستطـالع على 
الهاشمية على عينة وطنية حجمها) األردنية  المملكة  )1470داخل  أعمارهم  تبلغ  الذين  السكان  يمثلون  فردًا  ( سنة  19( 

 ( فردًا. 700فأكثر موزعين على محافظات المملكة كافة، وعينة خاصة بقادة الرأي حجمهـا )
 

ات التي ساهمت بإنجاح هذا االستطالع ، والى جميع ويسر المركز بهذه المناسبة أن يتوجه بالشكر إلى جميع المؤسس
األفراد المستجيبين في العينتين، الذين تم جمع البيانات منهم والشكر أيضا إلى جميع الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل  

 في الجامعة األردنية وخارجها.
 

مهتمين بالقضايا التي تطرق لها، ويمكن للباحثين  ويأمل المركز في أن تفيد المعلومات التي يوفرها هذا االستطالع جميع ال
 الراغبين في مزيد من التحليل المعمق استخدام البيانات التفصيلية المتوافرة لدى المركز.

 
 أهداف االستطالع:

 
ألول يأتي هذا االستطالع الذي نفذه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية بعـد مــرور عـامين علـى استطالعــه ا

 7/10/2000-2، واســتطالعه الثــاني الــذي نفــذه فــي الفتــرة مــن 30/6/2000 - 24الــذي تــم تنفيـــذه فــي الفتــرة مــا بيـــن 
)مــرور مــائتي يــوم علــى  14/1/2001-7)مــرور مائــة يــوم علــى التشــكيل(، واســتطالعه الثالــث الــذي نفــذه فــي الفتــرة مــن 

)مرور عام على التشكيل(، واسـتطالعه  27/6/2001-22لفترة ما بين التشكيل(، واستطالعه الرابع الذي نفذه المركز في ا
) مرور عام ونصـ  علـى التشـكيل(، مـن أجـل الوقـوف   28/12/2001-22الخامس الذي نفذه المركز خالل الفترة ما بين  

 .19/6/2000على آراء المواطنين وردود فعلهم في األردن تجاه أداء الحكومة، منذ تشكيلها بتاريخ 
 

ز أهمية االستطـالع الحالي في كونه يتـابع السـياق الـذي بـدأه المركـز فـي اسـتطالعاته األول والثـاني والثالـث، والرابـع، وتبر 
والخامس، فالنتائج لذلك مؤهلـة لقياس اتجاهات الرأي العام إزاء قدرة رئيس الوزراء والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليــات 

 الصدد عند المقارنة بين نتائج االستطالعات الخمسة.  المرحلـة، ولمالحظة التطور في هذا
 

وقــد ســعى االســتطالع إلــى استقصــاء آراء المــواطنين حــول أداء الحكومــة إزاء عــدد مــن  القضــايا االجتما يــة والسياســية 
، والتوســع فــي واالقتصــادية واإلداريــة، المتعلقــة بالمديونيــة الخارجيــة والتعامــل مــع مشــكلتي الفقــر البطالــة، ومحار ــة الفســاد

إطالق الحريات العامة. وقد عمد االستطالع إلى التركيز على معرفة تقييمـات المـواطنين لـبعإل اإلجـراءات للحكومـة. إ  تـم 
االستفســار مــن المــواطنين حــول درجــة نجــاح السياســة الخارجيــة للحكومــة )بشــكل عــام(، كمــا تضــمنت هــذه الدراســة رأي 

اغــب فــي زيــادة االســتثمار فــي البلــد )المحلــي والعر ــي واألجنبــي(، وتطــوير مشــروع المســتجيبين حــول نجــاح حكومــة ابــو الر 
 العقبة، إضافة إلى تنمية المشاريع الصغيرة ووضع الخطط الناجعة لتنمية المحافظات. 
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 تصميم العينة : 
 
 أوال: العينة الوطنية  

ين باالعتمــاد علــى إطــار التعــداد العــام للمســاكن اســتخدم فــي هــذه الدراســة أســلو  المعاينــة الطبقيــة العنقوديــة مــن مــرحلت
، وتـم تقسـيم المملكـة إلـى طبقـات حيـث تمثـل كـل طبقـة الريـ  او 1994والسكان الذي نفذته دائرة اإلحصاءات العامة عام  

الحضــر  لكــل محافظــة مــن محافظــات المملكــة، هــذا باإلضــافة  إلــى اعتبــار كــل مدينــة مــن المــدن الرئيســية الخمــس طبقــة 
ة وهي عمان، وادي السير، الزرقاء، الرصيفة، ار ــد،  وقسمت المملكة إلى عناقيـد كـل عنقـود يحتـوي علـى عـدد مـن مستقل

أسرة في المتوسط داخل العنقود الواحد ( ووفر التعداد بيانـات تفصـيلية عـن كـل عنقـود مـن حيـث عـدد  80األسر  ) حوالي 
ع كل مسكن في العنقـود. وقـد تـم سـحب عينـة مـن العناقيـد الموجـودة األسر والمساكن باإلضافة إلى وجود خريطة تبين موق 

في كل طبقة باستخدام أسلو  المعاينة المتناسبة مع الحجم حيث اعتبر عدد األسر الموجودة في كل عنقود هو حجم لـذلك 
ناقيـد داخـل كـل طبقـة العنقود، ولضمان انتشار وحـدات المعاينـة األوليـة ) العناقيـد ( علـى مختلـ  المنـاطق جـرى ترتيـب الع

تصــاعديا حســب عــدد األســر داخــل كــل عنقــود مــع مراعــاة التوزيــع الجغرافــي للعناقيــد،  و لــك لضــمان توزيــع العينــة  علــى 
مختل  منـاطق المجتمـع وللعناقيـد بمختلـ  احجامهـا، بعـد ترتيـب العناقيـد فـي اإلطـار تـم سـحب عينـة متناسـبة مـع الحجـم 

 ومسحو ة بانتظام .
 

لتوزيـع العينـة بـين الطبقـات فقـد اسـتخدم أسـلو  التوزيـع المتناسـب مـع عـدد األسـر لتكـون قريبـة مـن أسـلو    أما بالنسبة
العينة الموزونة  اتيا، و لك للـتمكن مـن إجـراء أي مقارنـات مـع المسـوح السـابقة فـي هـذا المجـال، وقـد جـرى تعـديل بسـيط 

اقيد في العينة في كل محافظـة، واألخـذ باالعتبـار التبـاين المقـدر لتوزيع العينة بين الطبقات لمراعاة وجود حد أدنى من العن
 في كل طبقة باالستفادة من نتائج المسوح السابقة في هذا المجال.

 
بعد سـحب عينـة العناقيـد مـن كـل طبقـة تـم سـحب عينـة اسـر مـن كـل عنقـود سـحب فـي العينـة باسـتخدام أسـلو  المعاينـة 

أسـرة  12سحب عينة حجمهـا  العينة وقدعلى مختل  أجزاء العنقود، ولزيادة فاعلية   المنتظمة، و لك لضمان انتشار العينة
 من كل عنقود مسحو  في العينة. 
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 (1الجدول رقم )

 توزيع العينة حسب المحافظات. 
التوزيع النسبي ألسر   عدد األسر عدد العناقيد  المحافظة 

 العينة
التوزيع النسبي للسكان 

 1994لعام 
 36.8 32.5 468 39 عمان
 6,6 5.0 72 6 البلقاء 
 15.6 11.7 168 14 الزرقاء
 2.7 4.2 60 5 مادبا 
 19.0 15.0 216 18 ار د
 4,4 5.0 72 6 المفرق 
 2.8 5.0 72 6 جرش
 2.4 4.2 60 5 عجلون 
 4.2 5.0 72 6 الكرك
 1.6 4.2 60 5 الطفيلة 
 1.9 4.2 60 5 معان
 1.8 4.2 60 5 العقبة
 100.0 100.0 1440 120 المجموع

 
 
سنة فأكثر مع مراعاة أن يكون  19وجرى سحب عينة فرد واحد من كل أسرة بأسلو  العينة العشوائية بحيث يكون عمره   

نصــ  األفــراد مــن الــذكور والنصــ  ااخــر مــن اإلنــاق علــى مســتوى العنقــود. وتــم تقــدير حجــم العينــة الــذي يعطــي معامــل 
 % على مستوي المملكة .3ينة متوقع  ( بنسبة حوالي اختالف  )خطأ معا

 
 ثانيا: عينة قادة الرأي

%، وقـد وزعـت 5(  فـردًا وكـان خطـأ المعاينـة المتوقـع لهـذه العينـة هـو 700فيما يتعلق بعينة قادة الرأي التـي شـملت  )   
االت الدولــة مــن أ يــان، ونــوا ، العينــة علــى مختلــ  بعــإل الفعاليــات والقطاعــات الويي،يــة والمهنيــة، إ  شــملت كبــار رجــ

وأمنــاء عــامين، ووجهــاء العشــائر، ووزراء ســابقين، كمــا شــملت أيضــا ييــادات حز يــة، وييــادات نقابيــة ) مهنيــة وعماليــة ( 
( أفــراد، 589واتحــادات الطلبــة، ورجــال أعمــال، وصــحفيين، وأدبــاء وكتــا ، وأســاتذة جامعــات. وتــم اســتيفاء البيانــات مــن )

 يبين توزيع مفردات العينة حسب الفئة.والجدول التالي  
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 (2الجدول رقم ) 
 توزيع أفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة 
 العــدد  الفئــــة 

 70 رجال األعمال  
 85 ييادات األحزا  السياسيــة  
 94 المهنيــون   
 85 الكتـا ، الصحفيــون، الفنانــون   
 88 واتحادات طلبةة( اليييادات نقابية )مهنية وعم  
 84 كبــار رجــال الدولــة  
 83 أساتذة الجامعــات 

 - طلبة الجامعات*
 589 المجمـــوع  

 لم تشتمل العينة على طلبة الجامعات، نظرًا لتزامن موعد إجراء االستطالع مع العطلة الصي،ية للجامعات *

المقا الوطنية ميدانيًا بأسلو   العينة  العينة وجمع  ونفذ استطالع  الذي يهر في  المستجيب  الوجاهية للفرد  بلة الشخصية 
، وتم تنظيم عـدد من الفرق  21/6/2002وانتهى بتاريخ    16/6/2002البيانـات منه مباشرة، إ  بدأ العمل الميداني بتاريخ  

في يتواجدوا  ولم  عليهم  العشوائي  االختيار  وقع  الذين  لألفراد  أخرى  مـرة  للعـودة  ألسبـا     الميدانيـة  الزيارة  أثناء  المسكن 
 . 21/6/2002         متعـددة منها: العودة إلى البيت من مكان العمل لياًل، وغيرها، ونفذت هذه الزيارات خالل يوم

 
أما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد تم جمع البيانات المتعلقة بمفرداتها عـن طريـق الهاتــ  فـي الفتـرة نفسـها، وفـي حالـة 

االتصـال بالمسـتجيب بســبب عـدم تـوافر هــات  يمكـن مـن خاللـه إجــراء المقابلـة، أو عـدم إمكانيــة إجـراء المقابلـة مــع  تعـذر
المسـتجيب نتيجـة لمرضــه، أو سـفره خــارد البــالد ، فقـد كـــان يـتم اختيــار شـخ. آخـر بــدياًل عنـه. ومــن الجـدير بالــذكر أن 

 ة كافة إلجراء المقابلة مع الشخ. األصيل في العينة.اختيار البديل كان يتم بعد استنفاد الوسائل المتاح
 

 (.3( حالة، موزعة كما هو مبين في الجدول رقم )111و لغ مجمل حاالت الرفإل في عينة قادة الرأي)
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 (3الجدول رقم ) 
 عدد حاالت الرفإل في فئات عينة قادة الرأي

 العـــدد  الفئـــــــــة 
 30 رجـــال األعمال 

 15 ات األحزا  السياسيــةـادقيـ

 6 المهنيـــون 

 15 الكتــا ، الصحفيــون، الفنــانون 
 16 كبــار رجــال الدولــة 
 17 أساتذة الجامعـــات 

 12 قيـادات نقابيــة)مهنية وعمالية( واتحــادات طلبــة 
 - طلبة الجامعات 

 111 المجمـــوع 

 
 النتــائج الرئيسيــة:
 حكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى اان،حول مدى قدرة ال 
 أيهرت النتائج ما يلي:

 
 العينة الوطنية:

 
%( من مجـموع أفراد العينة الوطنيـة بأن الحكومـة كانـت قـادرة إلـى درجـة كبيـرة علـى تحمـل مسـؤوليات المرحلـة 17.4أفاد )

 منذ بداية تشكيلها وحتى اان.
فراد العينة الوطنية بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة متوسطة على تحمل مسؤوليات المرحلـة %( من مجموع أ48.6أفاد )

 منذ بداية تشكيلها وحتى اان.
%( من مجموع أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة قليلة على تحمـل مسـؤوليات المرحلـة منـذ 9.5أفاد )

 بداية تشكيلها وحتى اان.
%( من أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسـؤوليات المرحلـة منـذ بدايـة تشـكيلها 9,9والي )أفاد ح

 وحتى اان.
 عينة قادة الرأي:

%( من مجـموع أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجـة كبيـرة علـى تحمـل مسـؤوليات المرحلـة 17.5أفاد )
 لها وحتى اان.منذ بداية تشكي

%( مــن مجمــوع أفــراد عينــة قــادة الــرأي بــأن الحكومــة كانــت قــادرة إلــى درجــة متوســطة علــى تحمــل مســؤوليات 54.7أفــاد )
 المرحلـة منذ بداية تشكيلها وحتى اان.

مرحلـة %( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة إلـى درجـة قليلـة علـى تحمـل مسـؤوليات ال13.4أفاد )
 منذ بداية تشكيلها وحتى اان.
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%( مــن أفــراد عينــة قــادة الــرأي بــأن الحكومــة لــم تكــن قــادرة علــى تحمــل مســؤوليات المرحلــة منــذ بدايــة 13.6أفــاد حــوالي )
 (.4تشكيلها وحتى اان، الجدول رقم )

( رقم  الجدول  تنفيذ 4ويبين  تم  الذي  الحكومة"  "تشكيل  استطالع  نتائج  بين  مقارنة  أيضًا  بين(  ما  الفترة  في   30-24ه 
،  7/10/2000-2، ونتائج االستطالع الذي تم تنفيذه بعد مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة في الفترة ما بين  6/2000/

-7ونتائج االستطالع الذي تم تنفيذه بعد مرور أكثر من مائتي يوم على تشكيل الحكومة والذي نفذ  في الفترة ما بين  
،  27/6/2001-22االستطالع الذي تم تنفيذه بعد مرور عام على تشكيل الحكومة في الفترة ما بين  ، ونتائج  14/1/2001

بين   ما  الفترة  في  الحكومة  تشكيل  على  ونص   عام  مرور  بعد  تنفيذه  تم  الذي  االستطالع  ،  28/12/2001-23ونتائج 
الحكومة، تشكيل  على  عامين  مرور  بعد  تنفيذه  تم  الذي  االستطالع  هذا  العينتين  ونتائج  على  وقادة    )  و لك  الوطنية، 

 الرأي(.
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 (4جدول رقم )
 التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين) الوطنية؛ وقادة الرأي( لالستطالعات الستة "

" ،  2002، حزيران 2001، وكانون األول 2001زيران ، وح 2001، وكانون الثاني 2000، وتشرين األول 2000حزيران
 حول درجة قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى اان.

 
 

درجة  
 القدرة  

 
 العينة الوطنية

 
 عينة قادة الرأي*

حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

  حزيران
2001 

كانون 
األول 
2001 

 -حزيران
2002 

حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

حزيران  
2001 

كانون 
األول 
2001 

حزيران
2002 

 قادرة إلى درجة كبيرة

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

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

 3.2 7.6 6.9 8.4 11.0 9.5 7.4 10.2 11.5 12.7 14.1 13.4 
 غير قادرة 
 4.3 4.5 7,7 8.9 9.7 9,9 4.3 3.9 11.4 13.2 11.9 13.6 

 ال أعرف 
 20.7 25.0 14.7 16.1 16.4 13.4 2.8 2,2 2.7 - 1.3 0.8 

 غير معني
 2.8 2.4 1.4 2,2 1,1 0.8 - 0.7 0.3 0.2 - - 

 رفإل اإلجابة
 0.6 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 - 0.3 0.3 0.2 0.1 - 

 غير مبين
 - 0.1 - - - - - - - - - - 

 % 100المجموع = 

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

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

%( مــن مجمــوع المســتجيبين الــذكور يعتقــدون بــأن الحكومــة كانــت قــادرة إلــى درجــة كبيــرة علــى تحمــل مســؤوليات 19.8)
 %( من اإلناق يعتقدن بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بالدرجة نفسها.15.2المرحلة، مقابل )
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جيبين الذكور يعتقدون بـأن الحكومــة كانـت قـادرة إلـى درجـة متوسـطة علـى تحمـل مسـؤوليات %( من مجمـوع المست49.2)
 %( من اإلنـاق يعتقدن بأن الحكومـة كانت قـادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بالدرجة نفسها.48.1) المرحلة، مقابل

 
درجــة قليلــة علــى تحمــل مســؤوليات  %( مــن مجمــوع المســتجيبين الــذكور يعتقــدون بــأن الحكومــة كانــت قــادرة إلــى11.3)

 %( من اإلناق يعتقدن بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بالدرجة نفسها.7,7المرحلة،  مقابل )
 
ــة، مقابــل 11.6) ـــات المرحل ــذكور يعتقــدون بــأن الحكومـــة غيــر قـــادرة علــى تحمــل مسؤولي %( مــن مجمــوع المســتجيبين ال
 (.5تقدن بذلك أيضا، الجدول رقم )%( من اإلناق يع19.8)

 (5جدول رقم )
 ، 2000الجنس، لالستطالعات الستة" حزيران   الوطنية حسبالتوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة 

" حول درجة قدرة  2002، وحزيران  2001، وكانون األول 2001، وحزيران 2001، وكانون الثاني 2000وتشرين األول 
 وليات المرحلة منذ  تشكيلها وحتى اان.الحكومة على تحمل مسؤ 

 العينة الوطنية
 
درجة  
 القدرة 

 حزيران
 2000 

 حزيران 2001كانون الثاني  2000تشرين األول 
2001 

 حزيران 2001كانون األول 
2002 

 إناق  كور  إناق  كور  إناق  كور  إناق إناق  كور   كور  إناق  كور 
      قادرة إلى درجة كبيرة

 35.5 27.5 23.8 19.7 15.2 20.4 19.7 15.2 13.3 14.0 19.8 15.2 
      قادرة إلى درجة متوسطة 

 35.6 38.1 38.8 45.3 47,9 48.8 45.3 47.9 49.7 46.4 49.2 48.1 
      قادرة إلى درجة قليلة 

 4.5 1.9 10.4 9.1 7,7 5.4 9.1 7,7 13.7 8.4 11.3 7,7 
      غير قادرة 

 5.4 3.2 6.1 12.7 5.2 4.8 12.7 5.2 13.9 5,5 11.6 8.3 
      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 
      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 
      رفإل اإلجابة 

 1.0 0.2 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 0.4 0.3 - 0.3 0.4 
      % 100= المجموع

 578 567 575 715 716 609 715 716 692 694 677 693 
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 وفيما يتعلق بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تشكيلها وحتى اان،
 أيهرت النتائج في العينة الوطنية أن: 

لـى درجـة كبيـرة علـى تحمـل مسـؤوليات %( من مجموع المستجيبين فـي إقليــم الوسـط يعتقـدون بـأن الحكومـة قـادرة إ17.6)
%( 13.7%( مـن مجمـوع المسـتجيبين فـي إقليــم الشـمال، و)18.3المرحلة منذ بداية تشكيلها وحتى اان، كما أفـاد بـذلك )

 من مجموع المستجيبين في إقليـم الجنو .
 
رجــة متوســطة علــى تحمـــل %( مــن مجمــوع المســتجيبين فــي إقلــيم الوســط يعتقــدون بــأن الحكومــة كانــت قــادرة إلــى د50.4)

ــاد بـــذلك ) ــا أفـ ــكيلها وحتـــى اان، كمـ ـــم الشـــمال، 42.5مسؤوليــــات المرحلـــة منـــذ بدايـــة تشـ          %( مـــن المســـتجيبين فـــي إقليـ
 %( من المستجيبين في إقليم الجنو .54.7و)
 
جة قليلـة علـى تحمـل مسـؤوليات %( من مجمـوع المستجيبين في إقليـم الوسـط أفـادوا بأن الحكومـة كانت قـادرة إلى در 8.5)

%( من 6.2%( من مجموع المستجيبين في إقليم الشمال، و )12.8المرحلة منذ بداية تشكيلها وحتى اان، كما أفاد بذلك )
 المستجيبين في إقليـمي الشمال والجنو  على التوالي.

 
ن قـادرة علــى تحمــل مسـؤوليات المرحلـة %( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط يعتقـدون بـأن الحكومــة لـم تكـ10.3)

%( مـن المسـتجيبين فـي 7.9%( من المستجيبين فـي إقلـيم الشـمال، و)9.8منذ بداية تشكيلها وحتى اان، كما أفاد بذلك )
 (.6إقليم الجنو ، الجدول رقم )

 
 (6جدول رقم )

"حول درجة قدرة الحكومة على  2002حزيران التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية )حسب اإلقليم( الستطالع "
 تحمل مسؤوليات المرحلة منذ  تشكيلها وحتى اان. 

 إقليم الجنو   إقليم الشمال إقليم الوسط  درجة القدرة 

 13.7 18.3 17.6 قادرة  إلى درجة كبيرة
 54.7 42.5 50.4 قادرة  إلى درجة متوسطة 

 6.2 12.8 8.5 قادرة  إلى درجة قليلة
 7.9 9.8 10.3 ة غير قادر 
 16.7 15.7 12.0 ال أعرف 
 0.8 0.5 0.9 غير معني

 - 0.3 0.4 رفإل اإلجابة
 113 373 884 % 100المجموع = 
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 وحول قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى اان، حسب استجابات فئات عينة قادة الرأي،
 

 أيهرت النتائج أن: 
ألعمال أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة متوسطة علـى تحمـل مسـؤوليات المرحلـة منـذ بدايـة %( من رجال ا55.7)

 %( منهم بأنها كانت قادرة على  لك إلى درجة كبيرة.21.4تشكيلها وحتى اان، فيما أفاد )
 
مسـؤوليات المرحلـة منـذ %( من القيـادات الحز يـة أفـادوا بـأن الحكومـة كانـت قـادرة إلـى درجـة متوسـطة علـى تحمـل 48.2)

 %( منهم بأنها لم تكن قادرة على  لك.22.4بداية تشكيلها وحتى اان ، فيما أفاد )
 
%( مــن المهنيــين أفــادوا بــأن الحكومــة كانــت قــادرة إلــى درجــة متوســطة علــى تحمــل مســؤوليات المرحلــة منــذ بدايــة 64.9)

 ادرة إلى درجة قليلة.%( منهم بأنها كانت ق 12.8تشكيلها وحتى اان ، فيما أفاد )
 
%( مــن الكتــا  والصــحفيين والفنــانين أفــادوا بــأن الحكومــة كانــت قــادرة إلــى درجــة متوســطة علــى تحمــل مســؤوليات 49.4)

%( بأنها كانت قادرة إلى درجـة كبيـرة ولـم تكـن قـادرة 18.8%( ، )18.8المرحلة منذ بداية تشكيلها وحتى اان ، فيما أفاد )
 على  لك.

 
القيادات النقابيـة أفـادوا بـأن الحكومـة كانـت قـادرة إلـى درجـة متوسـطة علـى تحمـل مسـؤوليات المرحلـة منـذ   %( من51.1)

 %( منهم بأنها لم تكن قادرة على  لك.18.2بداية تشكيلها وحتى اان ، فيما أفاد )
 

مسـؤوليات المرحلـة منـذ  %( من كبار رجال الدولة أفادوا بأن الحكومة كانـت قـادرة إلـى درجـة متوسـطة علـى تحمـل54.8) 
 %( منهم بأنها كانت قادرة على  لك إلى درجة كبيرة.27.4بداية تشكيلها وحتى اان ، فيما أفاد )

%( من أساتذة الجامعـات أفـادوا بـأن الحكومـة كانـت قـادرة إلـى درجـة متوسـطة علـى تحمـل مسـؤوليات المرحلـة منـذ 57.8)
 (.   7%( منهم بأنها كانت قادرة على  لك إلى درجة كبيرة، الجدول رقم )19.3بداية تشكيلها وحتى اان ، فيما أفاد )
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 (7جدول رقم )
" حول درجة قدرة الحكومة على   2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئة( الستطالع " حزيران 

 ن. تحمل مسؤوليات المرحلة، منذ تشكيلها وحتى اا
 

 درجة القدرة 
رجال 
 األعمال 

ييادات 
 حز ية

الكتا   المهنيون 
والصحفيون 
 والفنانون 

القيادات  
 النقابية 

كبار رجال  
 الدولة

أساتذة 
 الجامعات 

 19.3 27.4 14.8 18.8 10.6 11.8 21.4 قادرة إلى درجة كبيرة
 57.8 54.8 51.1 49.4 64.9 48.2 55.7 قادرة إلى درجة متوسطة 

 12.0 8.3 15.9 12.9 12.8 17.6 14.3 درجة قليلةقادرة إلى 
 9.6 9.5 18.2 18.8 10.6 22.4 4.3 غير قادرة 
 1.2 - - - 1,1 - 4.3 ال أعرف 
 - - - - - - - غير معني

 - - - - - - - رفإل اإلجابة

 83 84 88 85 94 85 70 % 100العدد=
 ة قادة الرأي. * المجموع ال يأخذ بعين االعتبار وزن كل فئة من فئات عين

 
 آراء المستجيبين حول مدى نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اان، 

 أيهرت النتائج ما يلي:  
 العينة الوطنية:  

م بمهـام %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية بأن رئيس الوزراء كان ناجحًا إلـى درجـة كبيـرة فـي القيـا22.8أفاد )
 منصبه.
%( من مجموع المستجيبين فـي العينـة الوطنيـة بـأن رئـيس الـوزراء كـان ناجحـًا إلـى درجـة متوسـطة فـي القيـام 44.5أفاد )

 بمهام منصبه.
%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية بأن رئـيس الـوزراء كـان ناجحـًا إلـى درجـة قليلـة فـي القيـام بمهـام 9.1أفاد )
 منصبه.
 %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية بأن رئيس الوزراء لم يكن ناجحًا في القيام بمهام منصبه.9,9أفاد )
 

 عينة قادة الرأي: 
%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء كان ناجحًا إلى درجة كبيرة في القيام بمهـام 24.1أفاد )
 منصبه.
لمستجيبين في عينة قادة الرأي بأن رئـيس الـوزراء كـان ناجحـًا إلـى درجـة متوسـطة فـي القيـام %( من مجموع ا48.6أفاد )

 بمهام منصبه.
%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء كان ناجحًا إلى درجة قليلة في القيام بمهـام 14.9أفاد )
 منصبه.
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ادة الـرأي بـأن رئـيس الـوزراء لـم يكـن ناجحـًا فـي القيـام بمهـام منصـبه،  %( من مجموع المستجيبين في عينـة قـ11.7أفاد )
 (.8الجدول رقم )

 (8جدول رقم)
، وتشرين األول  2000التوزيع النسبي اراء المستجيبين في العينتين )الوطنية؛ وقادة الرأي( لالستطالعات الخمسة" حزيران

"، حول درجة نجاح رئيس الوزراء  2002، وحزيران 2001ل  ، وكانون األو2001، وحزيران 2001، وكانون الثاني 2000
 في القيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اان. 

 
 
درجة  
 النجاح 

 
 العينة الوطنية

 
 عينة قادة الرأي*

حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

 كانون 

 الثاني
2001 

حزيران  
2001 

كانون 
األول 
2001 

حزيران  
2002 

حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

حزيران  
2001 

كانون 
األول 
2001 

حزيران  
2002 

 ناجحًا إلى درجة كبيرة
 35.6 27.4 25.1 23.2 20.6 22.8 38.4 38.8 26.3 24.7 28.0 24.1 

 ناجحًا إلى درجة متوسطة 
 33.1 32.9 44.7 43.1 43.2 44.5 47.0 45.5 46.4 52.8 49.2 48.6 

  إلى درجة قليلةناجحاً 
 5.6 5.9 9.0 9.2 11.0 9.1 8.7 7.9 13.5 13.7 12.2 14.9 

 غير ناجح 
 2.9 3.9 6.4 7.1 8.5 9,9 2.8 4.2 10.1 8.2 9.1 11.7 

 ال أعرف 
 19.4 25.7 13.1 14.9 15.6 12.6 2.8 2.9 2.8 0.2 1.2 0.5 

 غير معني
 2.7 3.6 1.3 2.1 1.0 0.8 - 0.3 0.3 0.2 - 0.2 

 رفإل اإلجابة
 0.6 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 - 

 غير مبين
 0.1 0.2 0.1 - - - - - - - - - 

 % 100المجموع = 
 1145 1178 1198 1431 1387 1370 610 685 704 608 681 589 

 *المجموع ال يأخذ بعين االعتبار وزن كل فئة من فئات عينة قادة الرأي.
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 ائج في العينة الوطنية أن:وأيهرت النت
%( من مجموع المستجيبين الذكور أفادوا بأن رئيس الوزراء كان ناجحـًا إلـى درجـة كبيـرة فـي القيـام بمهـام منصـبه،  24.8)

 %( من اإلناق أفدن بذلك.20.9مقابل ما نسبته )
 
جــة متوســطة فــي القيــام بمهــام %( مــن مجمــوع المســتجيبين الــذكور أفــادوا بــأن رئــيس الــوزراء كــان ناجحــًا إلــى در 45.3)

 %( من اإلناق أفدن بذلك.43.7منصبه، مقابل ما نسبته )
%( من مجموع المستجيبين الذكور أفادوا بأن رئيس الوزراء كان ناجحـًا إلـى درجـة قليلـة فـي القيـام بمهـام منصـبه،  10.0)

 %( من اإلناق أفدن بذلك.8.3مقابل ما نسبته )
الـذكور أفـادوا بـأن رئـيس الـوزراء لـم يكـن ناجحـًا  فـي القيـام بمهـام منصـبه، مقابـل مـا  %( من مجموع المسـتجيبين12.2)

 (.9%( من اإلناق أفدن بذلك، الجدول رقم )7,7نسبته )
 

 (9جدول رقم )
، وتشرين األول  2000التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية) حسب الجنس( لالستطالعات الخمسة " حزيران  

" حول درجة نجاح رئيس الوزراء   2002، حزيران 2001، وكانون األول  2001، وحزيران  2001انون الثاني ، وك2000
 في القيام بمهام منصبه، منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اان.

 
 

 درجة النجاح

 الجنــس 
تشرين األول   2000 حزيران

2000 
كانون الثاني  

2001 
كانون األول  2001حزيران 

2001 
 2002ن حزيرا

 إناق  كور  إناق  كور  إناق  كور  إناق  كور  إناق  كور  إناق  كور 
إلى  ناجحًا 
 درجة كبيرة

40.8 30.3 28.9 26.0 25.8 24.5 25.6 20.8 23.1 18.2 24.8 20.9 

ناجحــــــًا إلــــــى 
ــة  درجــــــــــــــــــــــــ

 متوسطة

33.6 32.6 32.0 33.8 43.0 46.3 41.4 44.8 42.7 43.7 45.3 43.7 

ناجحــــــًا إلــــــى 
 ليلةدرجة ق 

6,6 4.6 7.5 4.5 10.2 7.9 10.1 8.4 14.0 8.1 10.0 8.3 

 7,7 12.2 5.3 11.7 4.1 10.2 2.6 10.4 1.8 6.1 2.6 3.1 غير ناجح
 18.7 6.5 23.2 8.1 18.7 11.0 16.6 9.5 29.9 21.4 26.1 12.8 ال اعرف
 0.6 1.0 1.6 0.4 2.9 1.3 1.5 1.0 3.5 3.7 3.4 2.1 غير معني

 0.1 0.2 - 0.1 0.3 0.4 0.5 0.2 0.2 0.5 0.2 1.0 رفإل اإلجابة
 - - - - - - 0.2 - 0,3 - 0.2 - غير مبين

المجمــــــــــــوع= 
100% 

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

 
%( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط أفادوا بأن رئيس الوزراء كـان ناجحـًا إلـى درجـة كبيـرة فـي القيـام بمهـام 23.0)

 %( من المستجيبين في إقليم الجنو .17.2%( من المستجيبين في إقليم الشمال، و)24.2منصبه، كما أفاد بذلك )
 
وسـط أفـادوا بـأن رئـيس الـوزراء كـان ناجحـًا إلـى درجـة متوسـطة فـي القيـام %( من مجموع المسـتجيبين فـي إقلـيم ال45.8)

 %( من المستجيبين في إقليم الجنو .50.1%( من المستجيبين في إقليم الشمال، و)39.7بمهام منصبه، كما أفاد بذلك )
 
ة قليلـة فـي القيـام بمهـام %( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط أفـادوا بـأن رئـيس الـوزراء كـان ناجحـًا إلـى درجـ8.7)

 %( من المستجيبين في إقليم الجنو . 6.3%( من المستجيبين في إقليم الشمال، و)11.1منصبه، كما أفاد بذلك )
 
%( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط أفادوا بـأن رئـيس الـوزراء لـم يكـن ناجحـًا فـي القيـام بمهـام منصـبه، كمـا 9.2)

 (.    10%( من المستجيبين في إقليم الجنو ، الجدول رقم )9,9ستجيبين في إقليم الشمال، و)%( من الم11.6أفاد بذلك )
                                                            

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

 الوزراء في القيام بمهام منصبه، منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اان. 
 

 إقليم الجنو   إقليم الشمال إقليم الوسط  درجة النجاح
   

 17.2 24.2 23.0 ناجحا إلى درجة كبيرة
 50.1 39.7 45.8 ناجحا إلى درجة متوسطة 
 6.3 11.1 8.7 ناجحا إلى درجة قليلة

 9,9 11.6 9.2 كن ناجحاً لم ي
 15.7 12.6 12.3 ال أعرف 
 0.8 0.6 0.9 غير معني

 - 0.2 0.2 رفإل اإلجابة
 113 373 884 % 100المجموع = 
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وحول آراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول درجة نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه، منذ تسلمه رئاسة  
 الحكومة وحتى اان. 

 
 ن:أيهرت النتائج أ

 
%( من رجال األعمال أفادوا بأن رئيس الوزراء كان ناجحا إلى درجة متوسطة فـي القيـام بمهـام منصـبه منـذ تسـلمه 47.1)

 %( منهم بأنه كان ناجحا في  لك إلى درجة كبيرة.38.6رئاسة الحكومة وحتى اان، فيما أفاد )
 
 حا  إلى درجة متوسطة في القيام بمهام %( من القيادات الحز ية أفادوا بأن رئيس الوزراء كان ناج40.0)

 %( منهم بأنه كان ناجحا إلى درجة قليلة.24.7منصبه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اان، فيما أفاد )
 
%( من المهنيين أفادوا بأن رئيس الوزراء كان ناجحا إلى درجة متوسطة في القيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة 53.2)

 %( منهم بأنه كان ناجحا في  لك إلى درجة كبيرة.18.1ن، فيما أفاد )الحكومة وحتى اا
 
%( مــن الكتــا  والصــحفيين والفنــانين أفــادوا بــأن رئــيس الــوزراء كــان ناجحــا إلــى درجــة متوســطة فــي القيــام بمهــام 42.4)

 ة كبيرة.%( منهم بأنه كان ناجحا إلى درج24.7منصبه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اان، فيما أفاد )
 
%( مــن القيــادات النقابيــة أفــادوا بــأن رئــيس الــوزراء كــان ناجحــا إلــى درجــة متوســطة فــي القيــام بمهــام منصــبه منــذ 51.1)

 %( منهم بأنه كان ناجحا في  لك إلى درجة كبيرة.19.3تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اان، فيما أفاد )
 
راء كـان ناجحـا إلـى درجـة متوسـطة فـي القيـام بمهـام منصـبه منـذ %( من كبـار رجـال الدولـة أفـادوا بـأن رئـيس الـوز 45.2)

 %( منهم بأنه كان ناجحا في  لك إلى درجة كبيرة.35.7تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اان، فيما أفاد )
 
%( مـن أسـاتذة الجامعــات أفـادوا بــأن رئـيس الــوزراء كـان ناجحــا إلـى درجــة متوسـطة فــي القيـام بمهــام منصـبه منــذ 60.2)

     %( مــنهم بأنــه كــان ناجحــا فــي  لــك إلــى درجــة كبيــرة، الجــدول رقــم 16.9ه رئاســة الحكومــة وحتــى اان، فيمــا أفــاد )تســلم
(11.) 
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 (11جدول رقم )
" حول درجة نجاح رئيس   2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئة( الستطالع " حزيران 

 م بمهام منصبه، منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اان ". الوزراء في القيا
 

 درجة النجاح
كبار رجال  
 الدولة

الكتا   رجال األعمال
والصحفيون 
 والفنانون 

القيادات  
 النقابية 

ييادات 
 حز ية

أساتذة  المهنيون 
 الجامعات 

 16.9 18.1 18.8 19.3 24.7 38.6 35.7 ناجحا إلى درجة كبيرة
ناجحا إلى درجة  

 ة متوسط
45.2 47.1 42.4 51.1 40.0 53.2 60.2 

 14.5 13.8 24.7 13.6 17.6 10.0 9.5 ناجحا إلى درجة قليلة
 8.4 11.7 16.5 15.9 15.3 2.9 9.5 غير ناجح 
 - 3.2 - - - - - ال أعرف 
 - - - - - 1.4 - غير معني
=  100المجموع 

100% 
84 70 85 88 85 94 83 

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

 وفيما يتعلق بدرجة نجاح الفريق الوزاري في القيام بمهامه، 
 

 أيهرت النتائج ما يلي:  
 

 العينة الوطنية:
 

 %( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة كبيرة في القيام بمهامه.15.1أفاد )
 لمستجيبين بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة متوسطة في القيام بمهامه.%( من مجموع ا42.2أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة قليلة في القيام بمهامه.15.5أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري لم يكن ناجحًا في القيام بمهامه.12.3أفاد )
 
 ينة قادة الرأي: ع
 

 %( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة كبيرة في القيام بمهامه. 7.5أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة متوسطة في القيام بمهامه.52.8أفاد )
 زاري كان ناجحًا إلى درجة قليلة في القيام بمهامه. %( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الو 23.9أفاد )
 (.12%( من مجموع المستجيبين بأن الفريق الوزاري لم يكن ناجحًا في القيام بمهامه، الجدول رقم )14.8أفاد )
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 (12جدول رقم )

، وتشرين األول  2000وقادة الرأي( لالستطالعات الخمسة " حزيران ، التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية
" حول درجة نجاح الفريق الوزاري في القيام بمهامه منذ تشكيل الحكومة   2001، وحزيران  2001، وكانون الثاني 2000

 وحتى اان".  
 
 
درجة  
 النجاح 

 عينة قادة الرأي* العينة الوطنية
حزيران  
2000 

تشرين 
األول 
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

حزيران  
2001 

كانون 
 األول
2001 

حزيران   
2002 
 

حزيران  
2000 
 ** 

تشرين 
األول 
2000 

كانون 
الثاني 
2001 

حزيران   
2001 
 ** 

كانون 
األول 
2001 

حزيران   
2002 
 

 ناجحًا إلى درجة كبيرة
 27.9 17.8 18.9 12.2 10.9 15.1 27.7 21.3 11.6 6.7 9.8 7.5 

 ناجحًا إلى درجة متوسطة 
 26.0 31.7 42.2 37.4 42.7 42.2 50.0 53.3 48.6 46.2 46.8 52.8 

 ناجحًا إلى درجة قليلة
 4.8 7.3 15.3 15.4 15.7 15.5 12.5 12.4 24.7 26.6 28.6 23.9 

 غير ناجح 
 3.1 5.4 9.6 15.3 11.8 12.3 7.2 6.7 11.4 18.8 12.2 14.8 

 ال أعرف 
 34.1 33.4 12.0 17.6 17.6 13.9 2.3 5,5 2.7 1.0 2,2 0.8 

 غير معني
 3,3 3.7 1.2 1.7 1.0 0.9 - 0.3 0.4 0.2 - - 

 رفإل اإلجابة + غير مبين
 0.8 0.6 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4 0.6 0.5 0.3 0.2 

 %100المجموع =
 1145 1178 1198 1431 1387 1370 610 685 704 608 681 589 

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

 (.2001* )قبل التعديل الوزاري الذي أجري على الحكومة في حزيران  *
 

 وأيهرت النتائج في العينة الوطنية أن: 
 
%( من مجموع المستجيبين الذكور أفادوا بأن الفريق الوزاري كان ناجحا إلى درجة كبيرة في القيـام بمهامـه، مقابـل 14.9) 

 %( من اإلناق أفدن بذلك.15.4ما نسبته )
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%( من مجموع المستجيبين الـذكور أفـادوا بـأن الفريـق الـوزاري كـان ناجحـا إلـى درجـة متوسـطة فـي القيـام بمهامـه، 44.6)
 %( من اإلناق أفدن بذلك.39.9مقابل ما نسبته )

%( من مجموع المستجيبين الذكور أفادوا بأن الفريق الوزاري كان ناجحا إلى درجـة قليلـة فـي القيـام بمهامـه، مقابـل 17.7)
 %( من اإلناق أفدن بذلك.13.3نسبته ) ما
%( من مجموع المستجيبين الـذكور أفـادوا بـأن الفريـق الـوزاري لـم يكـن ناجحـًا فـي القيـام بمهامـه، مقابـل مـا نسـبته 13.5)
 (.13%( من اإلناق أفدن بذلك، الجدول رقم )11.1)

 (13جدول رقم )
، وتشرين األول  2000جنس(، لالستطالعات الخمسة " حزيران  التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية)حسب ال

"حول درجة نجاح الفريق  2002، وحزيران 2001، وكانون األول  2001، وحزيران  2001، وكانون الثاني 2000
 الوزاري في القيام بمهامه منذ تشكيل الحكومة وحتى اان. 

 
 
درجة  
 النجاح 

 الجنــس 
تشرين األول   2000حزيران 

2000 
نون الثاني  اك

2001 
كانون األول  2001يران حز 

2001 
 2002حزيران 

 إناق  كور  إناق  كور  إناق  كور   كور   كور  إناق  كور  إناق  كور 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 
 معني غير
 3.1 3.5 4.0 3.5 1.2 1,1 1.3 2,2 0.1 1.7 1.1 0.6 

 رفإل اإلجابة+ غير مبين
  1.0 0.5 0.7 0.5 1.0 0.5 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1 

 %100المجموع= 
 578 567 575 603 589 609 715 716 693 694 677 693 
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 وأيهرت النتائج في العينة الوطنية أن:
 
مــوع المســتجيبين فــي إقلــيم الوســط أفــادوا بــأن الفريــق الــوزاري كــان ناجحــًا إلــى درجــة كبيــرة فــي القيــام %( مــن مج14.6) 

 %( من إقليم الجنو .11.4%( من المستجيبين في إقليم الشمال، و)17.4بمهامه، كما أفاد بذلك )
 
حـًا إلـى درجـة متوسـطة فـي القيـام %( من مجموع المستجيبين في إقلـيم الوسـط أفـادوا بـأن الفريـق الـوزاري كـان ناج43.7)

 %( من إقليم الجنو .44.1%( من المستجيبين في إقليم الشمال، و)38.1بمهامه، كما أفاد بذلك )
 
%( مــن مجمــوع المســتجيبين فــي إقلــيم الوســط أفــادوا بــأن الفريــق الــوزاري كــان ناجحــًا إلــى درجــة قليلــة فــي القيــام 14.8)

 %( من إقليم الجنو .15.4المستجيبين في إقليم الشمال، و)%( من 17.1بمهامه، كما أفاد بذلك )
 
%( من مجموع المستجيبين في إقليم الوسط أفادوا بأن الفريـق الـوزاري لـم يكـن ناجحـًا فـي القيـام بمهامـه، كمـا أفـاد 11.9)

 (.14%( من إقليم الجنو ، الجدول رقم )11.4%( من المستجيبين في إقليم الشمال، و)13.5بذلك )
 

 (14ل رقم) جدو
"حول درجـة نجاح الفريق  2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية )حسـب اإلقليـم( الستطالع " حزيران

 الوزاري في القيام بمهامه، منذ تشكيل الحكومة وحتى اان. 
 إقليم الجنو   إقليم الشمال إقليم الوسط  درجة النجاح

 11.4 17.4 14.6 بيرةناجحًا إلى درجة ك
 44.1 38.1 43.7 ناجحًا إلى درجة متوسطة 
 15.4 17.1 14.8 ناجحًا إلى درجة قليلة

 11.4 13.5 11.9 غير ناجح 
 16.8 13.2 13.9 ال اعرف 
 0.8 0.6 1.0 غير معني

 - 0.1 0.2 رفإل اإلجابة
 - - - غير مبين
 113 373 884 % 100المجموع = 

 
 الرأي حول درجة نجاح الفريق الوزاري  في القيام بمهامه  وحتى اان،وحول آراء المستجيبين في عينة قادة 

 أيهرت النتائج أن: 
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%( من رجال األعمال أفادوا بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة متوسطة في القيام بمهامه منـذ بدايـة تشـكيله 60.0)
 ناجحًا في  لك إلى درجة قليلة. %( منهم بأن الفريق الوزاري كان18.6وحتى اان، فيما أفاد )

 
%( من القيادات الحز ية أفادوا بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة قليلة فـي القيـام بمهامـه منـذ بدايـة تشـكيله 42.4)

 %( منهم بأن الفريق الوزاري كان ناجحا في  لك إلى درجة متوسطة.38.8وحتى اان، فيما أفاد )
دوا بــأن الفريـق الـوزاري كــان ناجحـًا إلـى درجـة متوســطة فـي القيـام بمهامــه منـذ بدايـة تشــكيله %( مـن المهنيـين أفـا43.6)

 %( منهم بأن الفريق الوزاري لم يكن ناجحًا في  لك.27.7وحتى اان، فيما أفاد )
يام بمهامه منـذ %( من الكتا  والصحفيين والفنانين أفادوا بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة متوسطة في الق50.6)

 %( منهم بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة قليلة في  لك.23.5بداية تشكيله وحتى اان، فيما أفاد )
%( مـن القيــادات النقابيـة أفــادوا بـأن الفريــق الــوزاري كـان ناجحــًا إلـى درجــة متوســطة فـي القيــام بمهامـه منــذ بدايــة 50.0)

 %( منهم بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة قليلة في  لك.28.4تشكيله وحتى اان، فيما أفاد )
%( من كبار رجـال الدولـة أفـادوا بـأن الفريـق الـوزاري كـان ناجحـًا إلـى درجـة متوسـطة فـي القيـام بمهامـه منـذ بدايـة 56.0)

 قليلة. %( منهم بأن الفريق الوزاري كان ناجحًا في  لك إلى درجة19.0تشكيله وحتى اان، فيما أفاد )
%( مـن أسـاتذة الجامعـات أفـادوا بـأن الفريـق الـوزاري كـان ناجحـًا إلـى درجـة متوسـطة فـي القيـام بمهامـه منـذ بدايــة 73.5)

      %( مــنهم بــأن الفريــق الــوزاري كــان ناجحــًا فــي  لــك إلــى درجــة قليلــة، الجــدول رقــم 16.9تشــكيله وحتــى اان، فيمــا أفــاد )
(15 .) 

 (15جدول رقم )
" حول درجة نجاح الفريق  2002لنسبي الستجابات أفراد عينة قادة الرأي) حسب الفئة( الستطالع " حزيران التوزيع ا

 الوزاري في القيام بمهامه، منذ تشكيل الحكومة وحتى اان. 
 

 درجة النجاح
  كبار رجال
 الدولة

الكتا  
والصحفيون 
 والفنانون 

رجال 
 األعمال 

ييادات  المهنيون 
 حز ية

القيادات  
 ابية النق

أساتذة 
 الجامعات 

 2.4 4.5 4.7 8.5 8.6 9.4 14.3 ناجحا إلى درجة كبيرة
ناجحا إلى درجة  

 متوسطة 
56.0 50.6 60.0 43.6 38.8 50.0 73.5 

 16.9 28.4 42.4 18.1 18.6 23.5 19.0 ناجحا إلى درجة قليلة
 6.0 15.9 14.1 27.7 10.0 16.5 10.7 غير ناجح 

 1.2 1,1 - 2.1 1.4 - - أعرف  ال
 - - - - 1.4 - - رفإل اإلجابة
 83 88 85 94 70 85 84 %100المجموع =

 
 وحول االعتقاد بأن هناك قضايا أساسية كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجتها، 

 
 العينة الوطنية:
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يجب على الحكومة  %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أنهم يعتقدون أن هناك قضايا أساسية كان  73.2أفاد )

 %( أفادوا بأنهم ال يعتقدون  لك.  13.3أن تتصدى لمعالجتها، مقابل )
 

 عينة قادة الرأي: 
 

%( من المستجيبين في عينة قادة الرأي أنهم يعتقدون أن هناك قضايا أساسية كان يجب على الحكومة أن  92.0أفاد )
 (.16الجدول رقم ) - لك، %( أفادوا بأنهم ال يعتقدون 6.3تتصدى لمعالجتها، مقابل )

 
 (16الجدول رقم )

استطالع حزيران   في  الرأي(  وقادة  )الوطنية،  العينتين  أفراد  النسبي الستجابات  هناك 2002التوزيع  بأن  االعتقاد  ، حول 
 قضايا أساسية كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجتها  

 عينة قادة الرأي* العينة الوطنية اإلجابـــــة 
 92.0 73.2 ـــم ـــــــنعـــــ
 6.3 13.3 ال

 1.2 13.1 ال أعـــــــــرف
 0.3 0.4 رفإل اإلجابة
 0.2 - غير مبين
 589 1370 %100المجموع =

 
 وحول ابرز ثالق قضايا كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجتها، 

 
 أيهرت النتائج ما يلي : 

 
 العينة الوطنية:

 
 القضية األساسية األولى:

%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أنه كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجة قضية البطالة، 35.9) أفاد
 %( أفادوا أنه كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجة الفقر. 9.2مقابل )

 
 القضية األساسية الثانية:

جب على الحكومة أن تتصدى لمعالجة قضية البطالة، %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أنه كان ي13.2أفاد )
 %( أفادوا أنه كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجة الفقر. 12.1مقابل )

 القضية األساسية الثالثة:
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%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أنه كان يجب على الحكومة أن تتصدى للمزيد من التوسع في  6.3أفاد )

 (17الجدول رقم ) -%( أفادوا أنه كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجة البطالة،4.3، مقابل )قطاع الخدمات
 (17الجدول رقم )

، حول أبرز ثالق قضايا كان يجب على  2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية في استطالع حزيران 
 الحكومة أن تتصدى لمعالجتها 

 يةالوطن العينة أبرز ثالق قضايا 
 ا األساسية الثالق()القضاي

 الثالثة  % الثانية  % األولى  %
 4.3 13.2 35.9 البطالة 
 3.2 12.1 9.2 الفقر 

 2.9 4,4 5.6 الحالة االقتصادية 
 3.5 4.5 2.6 محار ة الفساد 

 6.0 10.6 6,6 تحسين مستوى المعيشة 
 0.4 0.8 3.4 القضية الفلسطينية 

 6.3 6.7 6.9 التوسع في قطاع الخدماتمزيد من  
 1.9 1.3 2.8 أخرى 

 26.8 26.8 26.8 ال يوجد قضايا على الحكومة أن تتصدى لها 
 44.6 19.4 0.1 ال يوجد قضايا اخرى 

 0.2 0.2 0.2 ال اعرف 
 - - - غير مبين
 1370 1370 1370 % 100المجموع = 

 
 عينة قادة الرأي: 

 
 القضية األساسية األولى:

ن مجموع المستجيبين في قادة الرأي أنه كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجة الحالة االقتصادية، %( م26.7اد )أف 
 %( أفادوا أنه كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجة البطالة. 26.0مقابل )

 
 القضية األساسية الثانية:

ى الحكومة أن تتصدى لمعالجة قضية ه كان يجب عل%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن19.2أفاد )
 %( أفادوا أنه كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجة الحالة االقتصادية.14.6البطالة، مقابل )

 القضية األساسية الثالثة:
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طالة، %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أنه كان يجب على الحكومة أن تتصدى لمعالجة الب11.0أفاد )
 (18الجدول رقم ) -%( أفادوا أنه كان يجب على الحكومة أن تتصدى للحالة االقتصادية،4.6)مقابل 

 (18الجدول رقم )
، حول أبرز ثالق قضايا كان يجب على الحكومة  2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد قادة الرأي في استطالع حزيران 

 أن تتصدى لمعالجتها 
 قادة الرأي  عينة أبرز ثالق قضايا 

 ة الثالق()القضايا األساسي
 الثالثة  % الثانية  % األولى  %

 4.6 14.6 26.7 الحالة االقتصادية 
 11.0 19.2 26.0 البطالة 
 1.7 10.5 10.4 الفقر 
 2.7 3.1 3.2 الفساد 

 3.2 4.2 6.1 الحريات العامة
 0.8 1.7 2.7 تطوير األنظمة

 1.9 1.2 2.9 القضية الفلسطينية 
 1.5 1.2 1.7 الوحدة الوطنية

 12.1 17.1 12.4 أخرى 
 7.8 7.8 7.8 لها  التصديال يعتقد بوجود قضايا يجب 

 52.3 19.2 - ال يوجد قضايا اخرى 
 0.3 0.2 0.2 رفإل اإلجابة
 589 589 589 % 100المجموع = 

 
 وحول العمل أو األعمال التي قامت بها حكومة دولة أبو الراغب تستحق الثناء 

 
 نية:العينة الوط

 
%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أنهم ال يعتقدون أن هناك عمل أو أعمال قامت بها حكومة دولة 36.9أفاد )

 %( أفادوا بأنهم يعتقدون أن هناك عمل أو أعمال تستحق الثناء عليه.  30.2أبو الراغب تستحق الثناء، مقابل )
 

 عينة قادة الرأي: 
 

جيبين في عينة قادة الرأي أنهم ال يعتقدون أن هناك عمل أو أعمال قامت بها حكومة دولة أبو  %( من المست46.7أفاد )
الجدول رقم   -%( أفادوا بأنهم يعتقدون أن هناك عمل أو أعمل تستحق الثناء عليها،46.0الراغب تستحق الثناء، مقابل ) 

(19  .) 
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 (19الجدول رقم )
، حول  2002، وحزيران  2001ينتين )الوطنية، وقادة الرأي( في استطالع كانون األول  ات أفراد العالتوزيع النسبي الستجاب

 االعتقاد بأن هناك عمل أو أعمال قامت بها حكومة دولة أبو الراغب تستحق الثناء 
 
 عينة قادة الرأي* العينة الوطنية 

كانون أول  2002حزيران  2001كانون أول  اإلجابـــــة 
2001 

 2002يران حز 

 46.0 48.8 30.2 25.2 نعـــــــــــــــم 
 46.7 40.8 36.9 36.8 ال

 6.1 9.7 32.3 37.7 ال أعـــــــــرف
 0.8 0.6 0.7 0.2 رفإل اإلجابة
 0.3 0.1 - 0.1 غير مبين
 589 681 1370 1387 %100المجموع =

 
 ء عليها، وحول أهم ثالثة أعمال قامت بها حكومة أبو الراغب تستحق الثنا

 
 عينة الوطنية:ال
 

 العمل األول: 
%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أن تحسين أداء االقتصاد ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 19.1أفاد )

%( أفادوا أن تطوير المدن الصنا ية والمنطقة االقتصادية هو أهم عمل  3.9أهم أول عمل تستحق عليه الثناء، مقابل )
 (.20الجدول رقم ) -يه،حق الثناء علتست
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 (20الجدول رقم )
، حول أهم ثالثة اعمل قامت بها حكومة أبو  2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية في استطالع حزيران 

 الراغب تستحق الثناء عليها 
 

 أهم األعمال
 العينة الوطنية
 )أهم ثالثة أعمال( 

 الثالث %  الثاني % ل %األو
 2.7 10.1 19.1 تحسين أداء االقتصاد ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 

 - 1.2 3.9 تطوير المدن الصنا ية والمنطقة االقتصادية
 0.2 0.5 3.7 المساندة المقدمة إلى أهل الضفة الغر ية 

 - 0.2 0.1 إطالق الحريات العامة
 0.2 0.5 1.2 السياسة الخارجية

 0.1 0.3 1.3 المحافظة على األمن واالستقرار
 0.3 0.2 0.4 محار ة الفساد 

 0.2 0.5 0.7 أخرى 
 69.8 69.8 69.8 ال يوجد اعمل تستحق الثناء عليها 

 26.4 16.7 - ال يوجد أعمال أخرى 
 1370 1370 1370 % 100المجموع = 
 

 عالجتها، وحول ابرز ثالق قضايا كان يجب على الحكومة أن تتصدى لم
 رت النتائج ما يلي : أيه
 

 العينة قادة الرأي: 
 

 أهم أول عمل: 
%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن أهم عمل تستحق حكومة علي أبو الراغب الثناء عليه هو  11.4أفاد )

 .(21دول رقم )الج -%( أفادوا أن أهم عمل هو منطقة العقبة الخاصة،6.1برنامج التصحيح االقتصادي، مقابل )
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 (21الجدول رقم )
، حول أهم ثالثة اعمل قامت بها حكومة ابو  2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد قادة الرأي في استطالع حزيران 

 الراغب تستحق الثناء عليها 
 

 أهم األعمال
 قادة الرأي

 )أهم ثالثة أعمال( 
 الثالث  % الثاني  % األول  % 

 0.7 5.3 11.4 حيح االقتصادي صبرنامج الت
 0.3 1.0 6.1 منطقة العقبة االقتصادية
 1.0 2.4 3.6 دعم االنتفاضة الفلسطينية

 0.2 0.5 3.7 محار ة الفساد 
 0.5 0.7 4.6 ترسيخ المفهوم األمني واالستقرار للشعب 

 0.5 0.3 2,2 التقار  مع العراق 
 0.7 1.5 3.4 إنجاز وتعديل القوانين الهامة

 0.5 1.2 1.4 تقار  العر يال
 0.5 0.5 0.5 إطالق الحريات العامة

 0.5 2,2 4.8 تحسين مستوى الخدمات واالهتمام بشؤون المواطنين
 0.2 0.3 - السياسة الخارجية

 - 0.5 0.3 رفع أسعار بعإل السلع
 1.2 2.4 3.9 أخرى 

 53.7 53.7 53.7 ال يوجد أعمال تستحق الثناء عليها 
 39.4 27.3 - ال أخرى ال يوجد أعم
 - - 0.2 رفإل اإلجابة
 0.2 0.2 0.3 ال اعرف 

 589 589 589 % 100المجموع = 
 
 

 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة في التعامل مع مشكلة البطالة،
 أيهرت النتائج ما يلي: 

 
 العينة الوطنية:

        التعامــل مــع مشــكلة البطالــة، مقابــل جــة كبيــرة فــي %( مــن مجمــوع المســتجيبين بــأن الحكومــة قــد نجحــت إلــى در 5.8أفــاد )
%( نجحـت إلـى درجـة قليلـة فـي 20.3%( أفادوا أنها نجحت إلى درجة متوسطة في التعامل مع مشكلة البطالـة، و )30.0)

%( مــن مجمــوع المســتجيبين بــأن الحكومــة لــم تــنجح فــي التعامــل مــع مشــكلة 36.9التعامــل مــع مشــكلة البطالــة، وأشــار )
 لبطالة.ا
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 نة قادة الرأي: عي

      %( مــن مجمــوع المســتجيبين بــأن الحكومــة قــد نجحــت إلــى درجــة كبيــرة فــي التعامــل مــع مشــكلة البطالــة، مقابــل 0.5أفــاد )
%( نجحـت إلـى درجـة قليلـة 27.7%( أن الحكومة قد نجحت إلى درجة متوسطة في التعامل مع مشكلة البطالة، و )22.6)

 %( لم تنجح في التعامل مع مشكلة البطالة.48.0)البطالة، و  في التعامل مع مشكلة
 

 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة في التعامل مع مشكلة الفقر، 
 أيهرت النتائج ما يلي:

 
 العينة الوطنية:

        قابــل %( مــن مجمــوع المســتجيبين بــأن الحكومــة قــد نجحــت إلــى درجــة كبيــرة فــي التعامــل مــع مشــكلة الفقــر، م4.6أفــاد )
%( مــن مجمــوع 22.6%( أفــادوا أنهــا الحكومــة قــد نجحــت إلــى درجــة متوســطة فــي التعامــل مــع مشــكلة الفقــر، و )24.3)

%( مـن مجمـوع المسـتجيبين 42.1المستجيبين بأن الحكومة قد نجحت إلى درجـة قليلـة فـي التعامـل مـع مشـكلة الفقـر، و )
 فقر.بأن الحكومة لم تنجح في التعامل مع مشكلة ال

 
 

 قادة الرأي: عينة 
           %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة كبيرة في التعامل مع مشكلة الفقر، مقابل 1.0أفاد )
          %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة متوسطة في التعامل مع مشكلة الفقر، و 15.8)
%( من  53.8الحكومة قد نجحت إلى درجة قليلة في التعامل مع مشكلة الفقر، و )ستجيبين بأن %( من مجموع الم 28.0)

 مجموع المستجيبين بأن الحكومة لم تنجح في التعامل مع مشكلة الفقر.
 
 

 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة في تخ،يإل المديونية،
 أيهرت النتائج ما يلي: 

 
 العينة الوطنية:

   مســتجيبين بـأن الحكومــة قـد نجحــت إلـى درجــة كبيـرة فــي تخ،ـيإل المديونيــة الخارجيـة، مقابــل مــن مجمـوع ال %(7.4أفـاد )
ــة الخارجيــة، و 20.4) ــى درجــة متوســطة فــي تخ،ــيإل المديوني ــد نجحــت إل ــأن الحكومــة ق          %( مــن مجمــوع المســتجيبين ب
ــة ق 14.7) ــى درجـ ــت إلـ ــد نجحـ ــة قـ ــأن الحكومـ ــتجيبين بـ ــوع المسـ ــن مجمـ ــي%( مـ ــي تخ،ـ ــة فـ ــة، و ليلـ ــة الخارجيـ               إل المديونيـ
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لم تنجح في تخ،يإل المديونية الخارجية.22.6)
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 عينة قادة الرأي: 
   %( مــن مجمـوع المســتجيبين بـأن الحكومــة قـد نجحــت إلـى درجــة كبيـرة فــي تخ،ـيإل المديونيــة الخارجيـة، مقابــل 6.8أفـاد )
ــة الخارجيــة، و %( مــن مجمــوع 27.5) ــى درجــة متوســطة فــي تخ،ــيإل المديوني ــد نجحــت إل ــأن الحكومــة ق           المســتجيبين ب
ــة، و 24.4) ــة الخارجيـ ــيإل المديونيـ ــي تخ،ـ ــة فـ ــة قليلـ ــى درجـ ــت إلـ ــد نجحـ ــة قـ ــأن الحكومـ ــتجيبين بـ ــوع المسـ ــن مجمـ          %( مـ
 ة الخارجية.،يإل المديوني%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لم تنجح في تخ31.6)
 

 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة في محار ة الفساد،
 أيهرت النتائج ما يلي: 

 
 العينة الوطنية:

 
%( مـن 27.2%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة قد نجحت إلى درجـة كبيـرة فـي محار ـة الفسـاد، مقابـل )15.9أفاد )

%( مـن مجمـوع المسـتجيبين 16.6متوسطة فـي محار ـة الفسـاد، و ) جحت إلى درجةمجموع المستجيبين بأن الحكومة قد ن
%( مـن مجمـوع المسـتجيبين بـأن الحكومـة لـم تـنجح 27.2بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة قليلة فـي محار ـة الفسـاد، و )

 في محار ة الفساد.
 

 عينة قادة الرأي: 
 

%( مـن 25.8كبيـرة فـي محار ـة الفسـاد، مقابـل ) جحـت إلـى درجـة%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومـة قـد ن9.3أفاد )
%( مـن مجمـوع المسـتجيبين 25.8مجموع المستجيبين بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة متوسطة فـي محار ـة الفسـاد، و )

ح %( مـن مجمـوع المسـتجيبين بـأن الحكومـة لـم تـنج36.2بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة قليلة فـي محار ـة الفسـاد، و )
 الفساد.في محار ة 

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

 أيهرت النتائج ما يلي: 
 

 العينة الوطنية:
 

%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومـة قـد نجحـت إلـى درجـة كبيـرة فـي التوسـع فـي إطـالق الحريـات العامـة، 20.9أفاد )
%( أفـادوا أنهـا 14.2لـى درجـة متوسـطة فـي التوسـع فـي إطـالق الحريـات العامـة، و )أنها نجحـت إ  %( أفادوا30.9مقابل )

%( أفـادوا أن الحكومـة لـم تـنجح فـي التوسـع فـي 19.9نجحت إلى درجة قليلة في التوسع فـي إطـالق الحريـات العامـة، و )
 إطالق الحريات العامة.
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 عينة قادة الرأي:
 

كومـة قـد نجحـت إلــى درجـة كبيـرة فـي التوســع فـي إطـالق الحريـات العامــة، يبين بــأن الح%( مـن مجمـوع المسـتج5.4أفـاد )
%( أفـادوا بـأن 20.9%( أفادوا أنهـا نجحـت إلـى درجـة متوسـطة فـي التوسـع فـي إطـالق الحريـات العامـة، و )29.9مقابل )

كومـة لـم تـنجح فـي ادوا بـأن الح%( أفـ41.3الحكومة قد نجحت إلى درجة قليلة في التوسع في إطالق الحريات العامـة، و )
 التوسع في إطالق الحريات العامة.

 
 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة  في زيادة مستوى االستثمار في البلد، 

 أيهرت النتائج ما يلي: 
 

 العينة الوطنية:
 

 ي البلد،االستثمار ف  %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة كبيرة في زيادة مستوى 23.9أفاد )
%( أفــادوا بــأن 16.3%( أفــادوا أنهــا نجحــت إلــى درجــة متوســطة فــي زيــادة مســتوى االســتثمار فــي البلــد، و )34.3مقابــل )

%( أفـادوا بـأن الحكومـة لـم تـنجح فـي 11.9الحكومة قد نجحت إلى درجة قليلة فـي زيـادة مسـتوى االسـتثمار فـي البلـد، و )
 لد.تثمار في البالتوسع في زيادة مستوى االس

 
 عينة قادة الرأي:

 
%( من مجموع المسـتجيبين بـأن الحكومـة قـد نجحـت إلـى درجـة كبيـرة فـي زيـادة مسـتوى االسـتثمار فـي البلـد، و 9.2أفاد )
بـان  %(29.7%( أفادوا بأن الحكومـة قـد نجحـت إلـى درجـة متوسـطة فـي زيـادة مسـتوى االسـتثمار فـي البلـد، أفـاد )34.3)

%( افـادوا بـأن الحكومـة لـم تـنجح فـي زيـادة 23.4ة في زيادة مستوى االستثمار في البلد, و)لى درجة قليلالحكومة نجحت ا
 مستوى االستثمار في البلد.
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 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة  في تنمية المشاريع الصغيرة، 
 أيهرت النتائج ما يلي: 

 
 العينة الوطنية:

 
         كومــة قــد نجحــت إلــى درجــة كبيــرة فــي تنميــة المشــاريع الصــغيرة، مقابــليبين بــأن الح%( مــن مجمــوع المســتج19.7أفــاد )
%( أفادوا بأن الحكومة 16.1%( أفادوا بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة متوسطة في تنمية المشاريع الصغيرة، و )32.3)

م تـنجح فـي تنميـة المشـاريع أن الحكومـة لـ%( أفـادوا بـ15.8قد نجحـت إلـى درجـة قليلـة فـي تنميـة المشـاريع الصـغيرة، و )
 الصغيرة.

 
 

 عينة قادة الرأي:
 

               %( مــــن مجمــــوع المســـتجيبين بــــأن الحكومــــة قــــد نجحـــت إلــــى درجــــة كبيــــرة فـــي تنميــــة المشــــاريع الصــــغيرة، 8,8أفـــاد )
دوا بــأن %( أفــا24.4) %( أفــادوا بــأن الحكومــة قــد نجحــت إلــى درجــة متوســطة فــي تنميــة المشــاريع الصــغيرة، و36.3و )

%( أفــادوا بــأن الحكومــة لــم تــنجح فــي تنميــة 23.9الحكومــة قــد نجحــت إلــى درجــة قليلــة فــي تنميــة المشــاريع الصــغيرة، و )
 المشاريع الصغيرة.

 
 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة  في وضع الخطط الناجعة لتنمية المحافظات،

 أيهرت النتائج ما يلي: 
 

 ة:العينة الوطني
 

%( مـــن مجمــوع المســـتجيبين بـــأن الحكومــة قـــد نجحـــت إلــى درجـــة كبيــرة فـــي وضـــع الخطــط الناجعـــة لتنميـــة 21.1أفــاد )
%( أفـــادوا بـــأن الحكومـــة قـــد نجحـــت إلـــى درجـــة متوســـطة فـــي وضـــع الخطـــط الناجعـــة لتنميـــة 32.5المحافظـــات، مقابـــل )

خطـط الناجعـة لتنميـة المحافظـات، و لـة فـي وضـع ال%( أفادوا بأن الحكومة قـد نجحـت إلـى درجـة قلي15.3المحافظات، و )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لم تنجح في وضع الخطط الناجعة لتنمية المحافظات.12.4)
 

 عينة قادة الرأي:
 

%( مـــن مجمــوع المســـتجيبين بـــأن الحكومــة قـــد نجحـــت إلــى درجـــة كبيــرة فـــي وضـــع الخطــط الناجعـــة لتنميـــة 11.2أفــاد )
%( أفـــادوا بـــأن الحكومـــة قـــد نجحـــت إلـــى درجـــة متوســـطة فـــي وضـــع الخطـــط الناجعـــة لتنميـــة 38.7مقابـــل ) المحافظـــات،

%( أفادوا بأن الحكومة قـد نجحـت إلـى درجـة قليلـة فـي وضـع الخطـط الناجعـة لتنميـة المحافظـات، و 25.3المحافظات، و )
 حافظات.%( أفادوا بأن الحكومة لم تنجح في وضع الخطط الناجعة لتنمية الم18.3)
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 ل درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة في تطوير مشروع العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة،وحو
 أيهرت النتائج ما يلي: 

 
 العينة الوطنية:

%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة كبيرة في تطوير مشروع العقبة كمنطقة اقتصادية 47.7أفاد )
لحكومـة قـد نجحـت إلـى درجـة متوسـطة فـي تطـوير مشـروع العقبـة كمنطقـة اقتصـادية أفادوا بأن ا%(  22.4خاصة، مقابل )
%( أفادوا بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة قليلـة فـي تطـوير مشـروع العقبـة كمنطقـة اقتصـادية خاصـة، و 7.6خاصة، و )

 خاصة.%( أفادوا بأن الحكومة لم تنجح في تطوير مشروع العقبة كمنطقة اقتصادية 6.3)
 

 قادة الرأي:عينة 
%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة كبيرة في تطوير مشروع العقبة كمنطقة اقتصادية 24.4أفاد )

%( أفادوا بأن الحكومـة قـد نجحـت إلـى درجـة متوسـطة فـي تطـوير مشـروع العقبـة كمنطقـة اقتصـادية 32.3خاصة، مقابل )
د نجحت إلى درجة قليلة في تطوير مشروع العقبة كمنطقـة اقتصـادية خاصـة، و أن الحكومة ق %( أفادوا ب16.6خاصة، و )

 %( أفادوا بأن الحكومة لم تنجح في تطوير مشروع العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة.20.5)
 

 وحول درجة النجاح الذي أحرزته الحكومة في إدارة السياسة الخارجية للدولة،
 أيهرت النتائج ما يلي: 

 
 :عينة الوطنيةال

%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة كبيرة فـي إدارة السياسـة الخارجيـة للدولـة، مقابـل 35.6أفاد )
%( أفـادوا بـأن 7.5%( أفادوا بـأن الحكومـة قـد نجحـت إلـى درجـة متوسـطة فـي إدارة السياسـة الخارجيـة للدولـة، و )25.9)

%( أفادوا بـأن الحكومـة لـم تـنجح فـي  إدارة 6.5السياسة الخارجية للدولة، و )لة في إدارة الحكومة قد نجحت إلى درجة قلي
 السياسة الخارجية للدولة.

 
 
 

 عينة قادة الرأي:
%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة قد نجحت إلى درجة كبيرة في  إدارة السياسة الخارجية للدولـة، مقابـل 28.4أفاد )
%( أفـادوا بـأن 13.6نجحت إلـى درجـة متوسـطة فـي إدارة السياسـة الخارجيـة للدولـة، و )الحكومة قد   %( أفادوا بأن40.4)

%( أفادوا بأن الحكومة لم تنجح في إدارة 14.1الحكومة قد نجحت إلى درجة قليلة في  إدارة السياسة الخارجية للدولة، و )
 (.22الجدول رقم ) -السياسة الخارجية للدولة،
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 (22جدول رقم )

 " حول درجة نجاح الحكومة في معالجة بعض القضايا، منذ تشكيلها وحتى اآلن.  2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين ) الوطنية؛ وقادة الرأي( الستطالع " حزيران 

  العينة الوطنية  عينة قادة الرأي
 

 درجة النجاح
المجموع  

= 
100% 

رفض  
اإلجابة +  
 غير مبين

ال  
 أعرف

نجحت إلى   تنجح لم 
 درجة قليلة 

نجحتتتتت إلتتتتى 
درجتتتتتتتتتتتتتتتة 

 متوسطة

نجحت إلى  
 درجة كبيرة 

المجموع 
= 
100% 

رفض  
اإلجابة +  
 غير مبين

نجحت إلى   لم تنجح  ال أعرف 
 درجة قليلة 

نجحتتت إلتتى 
درجتتتتتتتتتتتتة 

 متوسطة

نجحت إلى  
 درجة كبيرة 

 (التعامل مع مشكلة البطالة )خلق فرص عمل جديدة  
589 0.3 0.8 48.0 27.7 22.6 0.5 1370 0.1 6.8 36.9 20.3 30.0 5.8  

 التعامل مع مشكلة الفقر  
589 0.3 1.0 53.8 28.0 15.8 1.0 1370 0.1 6.3 42.1 22.6 24.3 6.4  

 تخ،يإل المديونية الخارجية  
589 0.3 9.3 31.6 24.4 27.5 6.8 1370 0.4 34.5 22.6 14.7 20.4 7.4  

 محار ة الفســـاد 
589 1.0 1.9 36.2 25.8 25.8 9.3 1370 0.3 12.8 27.2 16.6 27.2 15.9  

 التوسع في إطالق الحريات العامة 
589 1.5 1.0 41.3 20.9 29.9 5.4 1370 0.3 13.7 19.9 14.2 30.9 20.9  

 زيادة مستوى االستثمار في البلد  
589 0.5 2.9 23.4 29.7 34.3 9.2 1370 0.1 13.4 11.9 16.3 34.3 23.9  

 ة المشاريع الصغيرةتنمي 
589 0.7 5.8 23.9 24.4 36.3 8.8 1370 0.2 15.9 15.8 16.1 32.3 19.7  
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 (22تابع جدول رقم )

 شكيلها وحتى اآلن. قضايا، منذ ت" حول درجة نجاح الحكومة في معالجة بعض ال 2001التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين ) الوطنية؛ وقادة الرأي( الستطالع " كانون األول 

  العينة الوطنية  عينة قادة الرأي
 

 درجة النجاح
المجموع  

= 
100% 

رفض  
اإلجابة +  
 غير مبين

ال  
 أعرف

نجحت إلى   لم تنجح 
 درجة قليلة 

نجحتتتتت إلتتتتى 
درجتتتتتتتتتتتتتتتة 

 متوسطة

نجحت إلى  
 درجة كبيرة 

المجموع 
= 
100% 

رفض  
اإلجابة +  
 غير مبين

نجحت إلى   لم تنجح  ال أعرف 
 ة قليلة درج 

إلتتى  نجحتتت
درجتتتتتتتتتتتتة 

 متوسطة

نجحت إلى  
 درجة كبيرة 

 وضع الخطط الناجعة لتنمية المحافظات 
589 0.7 5.8 18.3 25.3 38.7 11.2 1370 0.2 18.4 12.4 15.3 32.5 21.1  

 تطوير مشروع العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة  
589 1.0 5.1 20.5 16.6 32.3 24.4 1370 0.2 15.8 6.3 7.6 22.4 47.7  

 إدارة السياسة الخارجية للدولة في  
589 1.0 2.5 14.1 13.6 40.4 28.4 1370 0.4 24.0 6.5 7.5 25.9 35.6  
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المطاف في التعامل مع مشكلة   إ ا كانوا يعتقدون أن الحكومة ستنجح في نهاية  المستجيبين حول ما  فيما يتعلق بآراء 
 البطالة )خلق فرص عمل جديدة(،

 
 ج ما يلي: رت النتائأيه
 

 العينة الوطنية:
 

         %( مــن مجمـوع المســتجيبين بـأن الحكومــة سـتنجح فــي نهايــة المطـاف فــي معالجـة مشــكلة البطالـة، فيمــا أفــاد 46.6أفـاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.38.1)
 

 عينة قادة الرأي: 
 

      مــة سـتنجح فــي نهايــة المطـاف فــي معالجـة مشــكلة البطالـة، فيمــا أفــاد بـأن الحكو %( مــن مجمـوع المســتجيبين 27.2أفـاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.68.3)
 

المطاف في التعامل مع مشكلة   إ ا كانوا يعتقدون أن الحكومة ستنجح في نهاية  المستجيبين حول ما  فيما يتعلق بآراء 
 الفقر، 
 ي: ائج ما يلأيهرت النت 
 

 العينة الوطنية:
 

   %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة سـتنجح فـي نهايـة المطـاف فـي التعامـل مـع مشـكلة الفقـر، فيمـا أفـاد 43.8أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.41.4)
 

 عينة قادة الرأي: 
 

  نهايـة المطـاف فـي التعامـل مـع مشـكلة الفقـر، فيمـا أفـاد  سـتنجح فـي %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة23.4أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.72.8)
 

المديونية   المطاف في تخ،يإل  نهاية  في  الحكومة ستنجح  أن  يعتقدون  كانوا  إ ا  ما  المستجيبين حول  بآراء  يتعلق  فيما 
 الخارجية،

 
 أيهرت النتائج ما يلي: 
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 الوطنية:العينة 
 

%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في تخ،يإل المديونية الخارجية، فيما أفـاد 44.9أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.27.8)
 

 عينة قادة الرأي: 
 

ف في تخ،يإل المديونية الخارجية، فيما أفـاد اية المطا%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة ستنجح في نه36.3أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.53.7)
 
 
 

 فيما يتعلق بآراء المستجيبين حول ما إ ا كانوا يعتقدون أن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في محار ة الفساد،
 

 أيهرت النتائج ما يلي: 
 

 العينة الوطنية:
 
%( 32.3( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة ستنجح فـي نهايـة المطـاف فـي محار ـة الفسـاد، فيمـا أفـاد )%51.6اد )أف 

 من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.
 

 عينة قادة الرأي: 
%( 61.1أفـاد ) %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة ستنجح فـي نهايـة المطـاف فـي محار ـة الفسـاد، فيمـا33.6أفاد )

 من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.
 

التوسع في إطالق  المطاف في  الحكومة ستنجح في نهاية  إ ا كانوا يعتقدون أن  المستجيبين حول ما  فيما يتعلق بآراء 
 الحريات العامة،

 أيهرت النتائج ما يلي: 
 

 العينة الوطنية:
 

ومة سـتنجح فـي نهايـة المطـاف فـي التوسـع فـي إطـالق الحريـات العامـة، بأن الحك  %( من مجموع المستجيبين55.6أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.27.1فيما أشار)
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 عينة قادة الرأي: 
 

%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة سـتنجح فـي نهايـة المطـاف فـي التوسـع فـي إطـالق الحريـات العامـة، 30.9أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.62.8) فيما أفاد

 
فيما يتعلق بآراء المستجيبين حول ما إ ا كانوا يعتقدون أن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في  زيادة مستوى 

 االستثمار في البلد،
 أيهرت النتائج ما يلي: 

 
 العينة الوطنية:

 
الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في زيادة مستوى االستثمار في البلد، فيما   جيبين بأن%( من مجموع المست65.5أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.17.4أشار)
 
 
 
 

 عينة قادة الرأي: 
 

يما البلد، ف %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في زيادة مستوى االستثمار في45.5أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.49.2أفاد )

 
 

فيما يتعلق بآراء المستجيبين حول ما إ ا كانوا يعتقدون أن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في تنمية المشاريع  
 الصغيرة ،

 أيهرت النتائج ما يلي: 
 

 العينة الوطنية:
 

ن الحكومــة ســتنجح فــي نهايــة المطــاف فــي تنميــة المشــاريع الصــغيرة  ، فيمــا تجيبين بــأ%( مــن مجمــوع المســ63.3أفــاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.18.9أشار)
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 عينة قادة الرأي: 
 

فـاد %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف فـي  تنميـة المشـاريع الصـغيرة ، فيمـا أ49.4أفاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.43.6)
 

فيما يتعلق بآراء المستجيبين حول ما إ ا كانوا يعتقدون أن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في وضع الخطط الناجعة 
 لتنمية المحافظات ،

 أيهرت النتائج ما يلي: 
 

 العينة الوطنية:
 

لحكومــة ســـتنجح فـــي نهايـــة المطـــاف فــي وضـــع الخطـــط الناجعـــة لتنميـــة بين بـــأن ا%( مـــن مجمـــوع المســـتجي61.4أفــاد )
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.18.7المحافظات، فيما أشار)

 
 عينة قادة الرأي: 

 
ــاد )  %( مــن مجمــوع المســتجيبين بــأن الحكومــة ســتنجح فــي نهايــة المطــاف فــي  وضــع الخطــط الناجعــة لتنميــة53.7أف
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.39.9ت، فيما أفاد )المحافظا

 
 

فيما يتعلق بآراء المستجيبين حول ما إ ا كانوا يعتقدون أن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في تطوير مشروع العقبة  
 كمنطقة اقتصادية ،

 أيهرت النتائج ما يلي: 
 

 العينة الوطنية:
 

ــ72.3أفــاد ) ــة %( مــن مجم ــة كمنطق ــة المطــاف فــي تطــوير مشــروع العقب ــأن الحكومــة ســتنجح فــي نهاي وع المســتجيبين ب
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.10.6اقتصادية، فيما أفاد )

 
 عينة قادة الرأي: 

 
ــأن الحكومــة ســتنجح فــي نهايــة المطــاف فــي  تطــوي58.2أفــاد ) لعقبــة كمنطقــة ر مشــروع ا%( مــن مجمــوع المســتجيبين ب

 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.35.5اقتصادية، فيما أفاد )
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فيما يتعلق بآراء المستجيبين حول ما إ ا كانوا يعتقدون أن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في إدارة السياسة الخارجية  

 للدولة ،
 أيهرت النتائج ما يلي: 

 
 ية:العينة الوطن

 
%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في إدارة السياسة الخارجية للدولة  ، فيمـا 63.7)  أفاد
 %( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك.13.6أشار)
 

 عينة قادة الرأي: 
 

ارة السياسة الخارجية للدولة ، فيمـا اف في  إد%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة ستنجح في نهاية المط60.6أفاد )
 (.23الجدول رقم ) -%( من مجموع المستجيبين بأن الحكومة لن تنجح في  لك،33.6أفاد )
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 (23جدول رقم )
 نهاية المطاف  ستنجح في" حول اعتقادهم بأن الحكومة   2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين ) الوطنية؛ وقادة الرأي( الستطالع " حزيران 
 في معالجة بعض القضايا 

  العينة الوطنية  عينة قادة الرأي
 

 درجة النجاح
 المجموع=

100% 
 المجموع= نعم ال  ال اعرف  رفض اإلجابة  غير مبين

100% 
رفض   غير مبين

 اإلجابة 
 نعم ال  ال اعرف 

 (التعامل مع مشكلة البطالة )خلق فرص عمل جديدة  
589 0.2 0.3 4.1 68.3 27.2 1370 - 0.2 15.0 38.1 46.6  

 التعامل مع مشكلة الفقر  
589 0.2 0.3 3.2 72.8 23.4 1370 - 0.3 14.6 41.4 43.8  

 تخ،يإل المديونية الخارجية  
589 0.2 0.5 9.3 53.7 36.3 1370 - 0.2 27.1 27.8 44.9  

 محار ة الفســـاد 
589 0.2 1.0 4.1 61.1 33.6 1370 0.1 0.1 15.9 32.3 51.6  

 التوسع في إطالق الحريات العامة 
589 0.2 1.7 4.4 62.8 30.9 1370 - 0.2 17.1 27.1 55.6  

 زيادة مستوى االستثمار في البلد  
589 0.2 0.7 4,4 49.2 45.5 1370 0.4 0.1 16.6 17.4 65.5  
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 (23تابع جدول رقم )
 " حول اعتقادهم بأن الحكومة ستنجح في نهاية المطاف في معالجة بعض القضايا 2002طنية؛ وقادة الرأي( الستطالع " حزيران لعينتين ) الو التوزيع النسبي الستجابات أفراد ا 

  العينة الوطنية  عينة قادة الرأي
 

 درجة النجاح
 المجموع=

100% 
 المجموع= نعم ال  ال اعرف  رفض اإلجابة  غير مبين

100% 
رفض   غير مبين

 اإلجابة 
 منع ال  ال اعرف 

 تنمية المشاريع الصغيرة  
589 0.2 0.7 6.1 43.6 49.4 1370 - 0.2 17.6 18.9 63.3  

 وضع الخطط الناجعة لتنمية المحافظات 
589 0.2 0.5 5.8 39.9 53.7 1370 - 0.1 19.8 18.7 61.4  

 تطوير مشروع العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة  
589 0.2 0.8 5.3 35.5 58.2 1370 - 0.1 16.9 10.6 72.3  

 في إدارة السياسة الخارجية للدولة  
589 0.2 1.2 4,4 33.6 60.6 1370 0.2 0.2 22.3 13.6 63.7  
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األردني مع التوجهات الشعبية في ما يتعلق باألحداق الجارية في مناطق السلطة الوطنية  وحول توافق الموي  الرسمي
 الفلسطينية، 

 أيهرت النتائج ما يلي: 
 وطنية:العينة ال
%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أن الموي  الرسمي األردني يتوافق إلى درجة كبيرة مع  35.7أفاد )

%( أفادوا أن 28.9يتعلق باألحداق الجارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مقابل )التوجهات الشعبية في ما 
 توجهات الشعبية. الموي  الرسمي يتوافق إلى درجة متوسطة مع ال

 قادة الرأي:
%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن الموي  الرسمي األردني يتوافق إلى درجة متوسطة مع  40.1أفاد )

%( أفادوا أن 22.2التوجهات الشعبية في ما يتعلق باألحداق الجارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مقابل )
 (.24الجدول رقم ) -ق إلى درجة كبيرة مع التوجهات الشعبية،الموي  الرسمي يتواف 

 
 (24الجدول رقم )

، حول االعتقاد بأن الموي  2002رأي( في استطالع حزيران التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية، وقادة ال
 مناطق السلطة الفلسطينية  الرسمي األردني يتوافق مع التوجهات الشعبية فيما يتعلق باألحداق الجارية في

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية درجة التوافق 
 22.2 35.7 يتوافق إلى درجة كبيرة 
 40.1 28.9 وسطة يتوافق إلى درجة مت
 18.8 10.3 يتوافق إلى درجة قليلة 
 17.7 16.6 ال يتوافق على اإلطالق

 0.7 7.3 ال أعـــــــــرف
 0.5 1.2 رفإل اإلجابة

 589 1370 %100ع =المجمو 
 

 وهل هناك أي شيء بمقدور الحكومة األردنية القيام به يساعد على تخطي الوضع القائم في الضفة والقطاع،
 العينة الوطنية:

%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أن هناك شيء بمقدور الحكومة األردنية القيام به يساعد على 43.6أفاد )
 %( أفادوا أن ال يوجد أي شيء بمقدور الحكومة األردنية القيام به. 37.7في الضفة والقطاع، مقابل )تخطي الوضع القائم 
 عينة قادة الرأي: 

المستجيبين في العينة الوطنية أنه ال يوجد  هناك أي شيء بمقدور الحكومة األردنية القيام به  %( من مجموع  57.4أفاد )
%( أفادوا أن هناك شيء بمقدور الحكومة األردنية  39.4والقطاع، مقابل )يساعد على تخطي الوضع القائم في الضفة 

 (.25رقم )الجدول  -القيام به يوجد أي شيء بمقدور الحكومة األردنية القيام به،
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 (25الجدول رقم )
ر الحكومة  ، حول مقدو 2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية، وقادة الرأي( في استطالع حزيران 

 األردنية القيام بأي شيء يساعد على تخطي الوضع القائم في الضفة والقطاع 
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية اإلجابة

 39.4 43.6 ـــــم نع
 57.4 37.7 ال

 2.9 17.8 ال أعرف 
 0.3 0.9 رفإل اإلجابة
 589 1370 %100المجموع =

 
 ساعد على تخطي الوضع القائم في الضفة والقطاع:وحول الشيء الذي بمقدور الحكومة تقديمه ي

 
 أيهرت النتائج أن : 

 العينة الوطنية
أن إرسال المساعدات التموينية والطبية والمادية هو الشيء  %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية 23.6أفاد )

%( 10.7ئم في الضفة والقطاع، مقابل )الذي بمقدور الحكومة األردنية القيام به والذي يساعد على تخطي الوضع القا
به والذي يساعد   أفادوا أن قطع العالقات مع إسرائيل أو التهديد بقطعها هو الشيء الذي بمقدور الحكومة األردنية القيام

 على تخطي الوضع القائم في الضفة والقطاع.
 عينة قادة الرأي 

أن التحرك السياسي عر يًا ودوليًا لمساندة الفلسطينيين          %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي 21.1أفاد )
 لوضع القائم في الضفة والقطاع، مقابل هو الشيء الذي بمقدور الحكومة األردنية القيام به والذي يساعد على تخطي ا

األردنية القيام به والذي %( أفادوا أن قطع العالقات مع إسرائيل أو التهديد بقطعها هو الشيء الذي بمقدور الحكومة 8,8)
 (. 26يساعد على تخطي الوضع القائم في الضفة والقطاع، الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 (26الجدول رقم )
، حول الشيء الذي بمقدور 2002سبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية، وقادة الرأي( في استطالع حزيران التوزيع الن

 يساعد على تخطي الوضع القائم في الضفة والقطاع الحكومة األردنية القيام به 
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية اإلجابة

 الثالث  % الثاني  % األول  %  الثالث  % % الثاني  األول  % 
ودوليًا  عر يًا  السياسي  التحرك 

 لمساندة الفلسطينيين 
9.1 7.0 2.7 21.1 9.7 3.4 

أو   إسرائيل  مع  العالقات  قطع 
 بقطعها التهديد 

10.7 6.2 2.9 8,8 4.6 1.5 

في    أرسالاالستمرار 
والطبية  التموينية  المساعدات 

 والمادية

23.6 9.6 1.3 8.3 2.5 0.5 

ال يوجد شيء بمقدور الحكومة  
 م القائالقيام به لتخطي الوضع 

56.4 56.4 56.4 60.8 60.8 60.8 

 32.9 21.4 - 36.6 20.7 - ال يوجد شيء آخر
 0.7 0.8 0.8 - - 0.2 رفإل اإلجابة
 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 ال أعرف 

 589 589 589 1370 1370 1370 %100المجموع =
 

رغبات األحزا  والمواطنين في التعبير عن موقفهم من األحداق التي جرت في   وحول درجة نجاح الحكومة في التعامل مع
 الضفة والقطاع نتيجة االجتياح اإلسرائيلي من حيث:  

 إعطاء التراخي. للنشاطات الجما يةسهولة 
 أيهرت النتائج أن : 
 العينة الوطنية  

ألردنية كانت ناجحة إلى درجة متوسطة في  %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أن الحكومة ا27.6أفاد )
القطاع نتيجة االجتياح التعامل مع رغبات األحزا  والمواطنين في التعبير عن موقفهم من األحداق التي جرت في الضفة و 

%( أفادوا أنها كانت ناجحة إلى درجة 18.0اإلسرائيلي من حيث سهولة إعطاء التراخي. للنشاطات الجما ية، مقابل )
 .  قليلة
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 عينة قادة الرأي 
في   %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن الحكومة األردنية كانت ناجحة إلى درجة متوسطة36.0أفاد )

التعامل مع رغبات األحزا  والمواطنين في التعبير عن موقفهم من األحداق التي جرت في الضفة والقطاع نتيجة االجتياح 
%( أفادوا أنها كانت ناجحة إلى درجة 24.6سهولة إعطاء التراخي. للنشاطات الجما ية، مقابل )اإلسرائيلي من حيث 

 قليلة.  
 

 في المظاهرات التي قامت التعامل اإليجابي مع المشاركين  
 أيهرت النتائج أن : 
 العينة الوطنية  

نت ناجحة إلى درجة متوسطة في  %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أن الحكومة األردنية كا27.6أفاد )
جة االجتياح التعامل مع رغبات األحزا  والمواطنين في التعبير عن موقفهم من األحداق التي جرت في الضفة والقطاع نتي

%( أفادوا أنها لم تكن ناجحة 23.1اإلسرائيلي من حيث التعامل اإليجابي مع المشاركين في المظاهرات التي قامت، مقابل )
 الق.على اإلط

 
 عينة قادة الرأي 

%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن الحكومة األردنية كانت ناجحة إلى درجة متوسطة في  35.0أفاد )
لتعامل مع رغبات األحزا  والمواطنين في التعبير عن موقفهم من األحداق التي جرت في الضفة والقطاع نتيجة االجتياح ا

%( أفادوا أنها لم تكن ناجحة على 26.1إليجابي مع المشاركين في المظاهرات التي قامت، مقابل )اإلسرائيلي من التعامل ا
 (.27الجدول رقم ) اإلطالق،

 (27الجدول رقم )
درجة نجاح الحكومة  ، حول 2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية، وقادة الرأي( في استطالع حزيران 

ت االحزا  والمواطنين في التعبير عن موقفهم من األحداق التي جرت في الضفة والقطاع نتيجة في التعامل مع رغبا
 االجتياح االسرائيلي 

 عينة قادة الرأي  الوطنيةالعينة  اإلجابـــــة 
سهولة إعطاء 

التراخي. للنشاطات 
 الجما ية

بي مع  التعامل اإليجا
المشاركين في  

 المظاهرات التي قامت 

سهولة إعطاء 
التراخي. للنشاطات 

 الجما ية

التعامل اإليجابي مع  
المشاركين في  

 المظاهرات التي قامت 
 13.9 16.1 19.9 17.8 إلى درجة كبيرة ناجحة
 35.0 36.0 27.6 27.6 إلى درجة متوسطة  حةناج

 21.2 24.6 14.5 18.0 إلى درجة قليلة ناجحة
على   ناجحا  يكن  لم 

 األطالق
17.7 23.1 21.2 26.1 
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 2.7 1.4 14.5 18.5 ال أعـــــــــرف
 1.0 0.7 0.5 0.5 رفإل اإلجابة
 589 589 1370 1370 %100المجموع =

 
نية، التلفزيون األردني، الصحافة األردنية( في تغطية أوضاع االنتفاضة واالجتياح وحول درجة نجاح )اإل اعة األرد 

 اإلسرائيلي في مناطق الضفة الغر ية والقطاع:  
 ألردنية اإل اعة ا

 أيهرت النتائج أن : 
 العينة الوطنية  

إلى درجة متوسطة في تغطية  %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أن اإل اعة األردنية كانت ناجحة 31.5أفاد )
  %( أفادوا أنها كانت ناجحة إلى درجة25.1أوضاع االنتفاضة واالجتياح اإلسرائيلي في مناطق الضفة والقطاع، مقابل )

 كبيرة. 
 

 عينة قادة الرأي 
في تغطية  %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن اإل اعة األردنية كانت ناجحة إلى درجة متوسطة 34.3أفاد )

%( أفادوا أنها كانت ناجحة إلى درجة  21.6أوضاع االنتفاضة واالجتياح اإلسرائيلي في مناطق الضفة والقطاع، مقابل )
 قليلة. 
 ن األردني التلفزيو

 العينة الوطنية  
في تغطية   %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أن التلفزيون األردني كان ناجحًا إلى درجة متوسطة33.9أفاد )

 %( أفادوا أنه كان ناجحًا إلى درجة كبيرة. 25.3أوضاع االنتفاضة واالجتياح اإلسرائيلي في مناطق الضفة والقطاع، مقابل )
 

 ادة الرأي عينة ق 
%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن التلفزيون األردني كان ناجحًا إلى درجة متوسطة في تغطية  35.1أفاد )
 %( أفادوا أنه كان ناجحًا إلى درجة قليلة.24.3االنتفاضة واالجتياح اإلسرائيلي في مناطق الضفة والقطاع، مقابل )أوضاع 

 
 الصحافة األردنية

 الوطنية   العينة
%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أن الصحافة األردنية كانت ناجحة إلى درجة كبيرة في تغطية  32.3أفاد )

%( أفادوا أنها كانت ناجحة إلى درجة  31.9نتفاضة واالجتياح اإلسرائيلي في مناطق الضفة والقطاع، مقابل )أوضاع اال 
 متوسطة.  
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 عينة قادة الرأي 
%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن الصحافة األردنية كانت ناجحة إلى درجة متوسطة في  44.1أفاد )

%( أفادوا أنها كانت ناجحة إلى 33.6ح اإلسرائيلي في مناطق الضفة والقطاع، مقابل )تغطية أوضاع االنتفاضة واالجتيا
 (.28الجدول رقم ) درجة كبيرة،

 
 

 (28الجدول رقم )
، حول درجة نجاح )اإل اعة  2002ع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية، وقادة الرأي( في استطالع حزيران التوزي

 ألردني، الصحافة األردنية( تغطية أوضاع االنتفاضة واالجتياح اإلسرائيلي في الضفة والقطاع األردنية، التلفزيون ا
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية اإلجابـــــة 

التلفزيون   اإل اعة األردنية 
 األردني

الصحافة  
 األردنية 

اإل اعة  
 األردنية 

التلفزيون  
 األردني

الصحافة  
 األردنية 

 33.6 12.6 13.2 32.3 25.3 25.1 رة يتوافق إلى درجة كبي
 44.1 35.1 34.3 31.9 33.9 31.5 يتوافق إلى درجة متوسطة 

 13.1 24.3 21.6 13.8 18.6 17.9 جة قليلة يتوافق إلى در 
 7.0 20.9 16.5 9.2 15.5 15.1 ال يتوافق على اإلطالق

 1.0 2.7 5.4 8,8 4.8 7.5 ال أعـــــــــرف
 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 رفإل اإلجابة

لم   يشاهد،  لم  يسمع،  لم 
 يقرأ

2.8 1.9 4.0 8,8 4.2 1.0 

 589 589 589 1370 1370 1370 %100المجموع =
 

 سهيالت البنكية: وحول السماع بقضية الت
 أيهرت النتائج أن: 
 العينة الوطنية

%( أفادوا 39.2ت البنكية، مقابل )%( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أنهم سمعوا بقضية التسهيال49.2أفاد )
 أنهم لم يسمعوا بها.
 عينة قادة الرأي 

%( أفادوا 4.6بقضية التسهيالت البنكية، مقابل ) %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أنهم سمعوا93.7أفاد )
 (. 29أنهم لم يسمعوا بها، الجدول رقم )
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 (29الجدول رقم )
، حول السماع بقضية  2002نسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية، وقادة الرأي( في استطالع حزيران التوزيع ال

 التسهيالت البنكية
 عينة قادة الرأي  ينة الوطنيةالع اإلجابة

 93.7 49.2 نعـــــم 
 4.6 39.2 ال

 1.5 11.2 ال أعرف 
 0.2 0.3 رفإل اإلجابة
 589 1370 %100المجموع =

 
 تهمة الرئيسية في هذه القضية:وحول ال

 أيهرت النتائج أن: 
 العينة الوطنية  

ة في قضية التسهيالت البنكية هي  %( من مجموع المستجيبين في العينة الوطنية أن التهمة الرئيسي 29.9أفاد )
 %( أفادوا أن التهمة هي الفساد المالي واإلداري. 16.1اإلختالس، مقابل )

 
 عينة قادة الرأي 

%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن التهمة الرئيسية في قضية التسهيالت البنكية هي  21.7أفاد )
 (.30ة هي الفساد المالي واإلداري، الجدول رقم )%( أفادوا أن التهم20.7اإلختالس، مقابل )

 (30الجدول رقم )
، حول التهمة الرئيسية في  2002في استطالع حزيران التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية، وقادة الرأي( 

 قضية التسهيالت البنكية
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية اإلجابة

 21.7 29.9 االختالس
 20.7 16.1 الفساد المالي واإلداري 

 16.8 - التسهيالت البنكية بدون ضمان
 26.1 - تسميات أخرى للقضية

 6.3 50.8 لم يسمع، ال يعرف بالقضية
 1.0 0.2 ال يوجد

 2,2 0.1 رفإل اإلجابة
  2.9 ال أعرف 

 589 1370 %100المجموع =
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تثبت إدانتهم بغإل النظر عن الموقع السياسي أو االجتماعي   وحول جدية الجهات المختصة في محاكمة وعقا  جميع من
 لهؤالء األشخاص:
 أيهرت النتائج أن: 
 العينة الوطنية

المستجيبين في العينة الوطنية أن الجهات المختصة جادة إلى درجة كبيرة في محاكمة وعقا    %( من مجموع34.0أفاد )
%( أفادوا أن 25.0موقعهم السياسي أو االجتماعي، مقابل ) جميع من تثبت إدانتهم في هذه القضية بغإل النظر عن
 الجهات المختصة غير جادة على اإلطالق في  لك.   

 عينة قادة الرأي 
%( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن الجهات المختصة جادة إلى درجة كبيرة في محاكمة وعقا  31.9أفاد )

%( أفادوا أن 26.6بغإل النظر عن موقعهم السياسي أو االجتماعي، مقابل ) جميع من تثبت إدانتهم في هذه القضية
 (.   31الجهات المختصة جادة إلى درجة متوسطة في  لك، الجدول رقم )

 
 (31الجدول رقم )

  ، جدية الجهات المختصة في2002التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينتين )الوطنية، وقادة الرأي( في استطالع حزيران 
 محاكمة وعقا  جميع من تثبت إدانتهم بغإل النظر عن الموقع السياسي أو االجتماعي لهم

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية درجة التوافق 
 31.9 34.0 جادة إلى درجة كبيرة 

 26.6 23.0 جادة إلى درجة متوسطة 
 21.6 11.8 جادة إلى درجة قليلة

 16.8 25.0 غير جادة على اإلطالق
 1.8 5.7 ال أعـــــــــرف
 1.3 0.5 رفإل اإلجابة
 589 1370 %100المجموع =

 


