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 استطالع للرأي العام 

 حول 

 الراغب    أبوي كومة المهندس عل ح

 بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها  

 األوضاع الراهنـة و 

 2003كانون الثاني  
 
 
 

 
 

 )النتائج األولية( 
 
 

 
 مركز الدراسات االستراتيجية 

 الجامعة األردنية 
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 المقدمة: 
ألوضاع الراهنة وقد نفذ المركز هذا االستطـالع  يسر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية أن يقدم النتائج الرئيسة الستطالع الرأي حول ا 

الفترة من   داخل    2003/ 1/   12  -  6خـالل  االستطـالع  هذا  بتنفيذ  المركز  اإلحصائية. وقام  والمعايير  لألسس  اختيارها وفقًا  تم  على عينة وطنية 
حجمها)  وطنية  عينة  على  الهاشمية  األردنية  تب1373المملكة  الذين  السكان  يمثلون  فردًا   ) ( أعمارهم  محافظات  18لغ  على  موزعين  فأكثر  سنة   )

 المملكة كافة.
 

العينة،   ويسر المركز بهذه المناسبة أن يتوجه بالشكر إلى جميع المؤسسات التي ساهمت بإنجاح هذا االستطالع ، والى جميع األفراد المستجيبين في
 ي إنجاح هذا العمل في الجامعة األردنية وخارجها.الذين تم جمع البيانات منهم والشكر أيضا إلى جميع الذين ساهموا ف 

 
مزيد من  ويأمل المركز في أن تفيد المعلومات التي يوفرها هذا االستطالع جميع المهتمين بالقضايا التي تطرق لها، ويمكن للباحثين الراغبين في  

 التحليل المعمق استخدام البيانات التفصيلية المتوافرة لدى المركز.

 
 تطالع:أهداف االس

 
(، وذلـ  مـن أجـل 2003كـانون الثـاني  -يأتي هذا االستطالع الذي نفـذه مركـز الدراسـات االسـتراتيجية فـي الجامعـة األردنيـة حـول ) األوضـاع الراهنـة 

لــى الســاحة الوقــوف علــى  رام المــواطنين وردود فعلهــم فــي األردن حــول األوضــاع التــي يمــر بهــا األردن بشــكل مباشــر نتيجــة األحــدا  التــي تجــري ع
 العربية بشكل عام وعلى الساحتين الفلسطينية والعراقية بشكل خاص، وأثر ذل  على األردن الذي هو جزم من الوطن العربي الكبير. 

 
 ألردن.  ا  وتبرز أهمية االستطـالع في كونه يقيس اتجاهات الرأي العام األردني في األمور التي تجري على الساحة األردنية والعربية وأثر ذل  على

 
بـرزت وقد سعى االستطالع إلى استقصام  رام المـواطنين حـول عـدد مـن  القضـايا السياسـية التـي بـرزت مـؤخرًا علـى السـاحة المحليـة، والقضـايا التـي 

ر مـن المـواطنين على الساحة العربية. وقد عمـد االسـتطالع إلـى التركيـز علـى معرفـة تقييمـات المـواطنين لـبعت اإلجـرامات الحكوميـة، إذ تـم االستفسـا
تضــمن هــذا حــول شــعارر األردن أواًل ر والــذي تــم طرحــه مــؤخرًا، وعــن الوثيقــة التــي لــدرت عــن الهيشــة الملكيــة والمتعلقــة بشــعار ر األردن أواًل ر، كمــا 

علـى األردن، ومـا هـو دور  االستطالع رأي المستجيبين حول الحرب التي تقودها أمريكا على العراق )منفردة أو بتفويت من مجلس األمـن(، وأثـر ذلـ 
 األردن في هذه الحرب من وجهة نظر المسـتجيبين مـن حيـ  ) تقـديم التسـهيالت للتحـالف، أو ضـد تقـديم التسـهيالت(. وتضـمن هـذا االسـتطالع توقـع

 المستجيبين حول قيام دولة فلسطينية خالل الثال  سنوات القادمة.  
 
 

 تصميم العينة : 
 

وب المعاينــة الطبقيــة العنقوديــة مــن مــرحلتين باالعتمــاد علــى إطــار التعــداد العــام للمســاكن والســكان الــذي نفذتــه دائــرة اســتخدم فــي هــذه الدراســة أســل
، وتــم تقســيم المملكــة إلــى طبقــات حيــ  تمثــل كـل طبقــة الريــف أو الحضــر  لكــل محافظــة مــن محافظــات المملكــة، هــذا 1994اإلحصـامات العامــة عــام 

ينة من المدن الرئيسية الخمس طبقة مستقلة وهـي عمـان، وادي السـير، الزرقـام، الرلـيفة، اربـــد،  وقسـمت المملكـة إلـى باإلضافة  إلى اعتبار كل مد
أسرة فـي المتوسـد داخـل العنقـود الواحـد (. ووفـر التعـداد بيانـات تفصـيلية عـن كـل عنقـود  80عناقيد كل عنقود يحتوي على عدد من األسر  ) حوالي 

لمساكن باإلضافة إلى وجود خريطة تبين موقع كل مسكن في العنقود. وقد تم سحب عينـة مـن العناقيـد الموجـودة فـي كـل طبقـة من حي  عدد األسر وا
باسـتخدام أســلوب المعاينــة المتناســبة مــع الحجــم حيــ  اعتبــر عــدد األســر الموجـودة فــي كــل عنقــود هــو حجــم لــذل  العنقــود، ولضــمان انتشــار وحــدات 

ناقيد ( على مختلف المناطق جرى ترتيب العناقيد داخل كل طبقة تصاعديا حسب عدد األسر داخل كـل عنقـود مـع مراعـاة التوزيـع المعاينة األولية ) الع
سـحب عينـة الجغرافي للعناقيد، وذل  لضمان توزيع العينة على مختلف مناطق المجتمع وللعناقيد بمختلف احجامها، بعد ترتيب العناقيد فـي اإلطـار تـم 

 عنقود.  120الحجم ومسحوبة بانتظام وقد بلغ حجم العينة المسحوبة    متناسبة مع
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العينــة  أمـا بالنسـبة لتوزيـع العينــة بـين الطبقـات فقــد اسـتخدم أسـلوب نيمــان والـذي يأخـذ باالعتبــار حجـم كـل طبقــة وتباينهـا وذلـ  بهــدف زيـادة فعاليـة

 وتقليل خطأ المعاينة إلى أقل حد ممكن. 
 

من كل طبقة تم سحب عينة اسر من كل عنقود سحب في العينة باستخدام أسـلوب المعاينـة المنتظمـة، وذلـ  لضـمان انتشـار بعد سحب عينة العناقيد  
 أسرة من كل عنقود مسحوب في العينة.   12العينة على مختلف أجزام العنقود، وذل  لزيادة فاعلية العينة،وقد سحب عينة حجمها  

 
سنة فـأكثر مـع مراعـاة أن يكـون نصـف األفـراد مـن الـذكور  18بأسلوب العينة العشوائية بحي  يكون عمره  وجرى سحب عينة فرد واحد من كل أسرة  

 والنصف اآلخر من اإلنا  على مستوى العنقود. 
بالنســبة  % للمتغيــرات الرئيسـية، هـذا وقـد بلــغ معامـل االخـتالف ) الخطــأ المييـاري النسـبي( 97وقـد تـم تقـدير حجــم العينـة بحيـ  تعطــي دقـة تتجـاوز  

وهـو عـن  107% لهذا السؤال كمـا بلـغ معامـل االخـتالف للسـؤال 98% أي أن الدقة تتجاوز 1087وهو عن السماع بشعار راألردن أواًلر    105للسؤال  
عـن  والـذي يتحـد  204% وبالنسـبة للسـؤال 2.5والـذي يتحـد  عـن توقـع ضـرب أمريكـا للعـراق  201% وبلـغ بالنسـبة للسـؤال 1.7اإلعجاب بالشعار  

%، وهذا يدل على أن دقة النتـائج كانـت أعلـى ممـا هـو متوقـع عنـد تصـميم العينـة، وهـذا يعكـس 1.49حدو  أثر على األردن إذا تم ضرب العراق بلغ 
 مدى كفامة التصميم ودقة التنفيذ مما قلل من أخطام غير المعاينة. 
لوجاهية للفرد المستجيب الذي ظهر في العينة وجمع البيانـات منه مباشرة، إذ بدأ  ونفذ استطالع العينة الوطنية ميدانيًا بأسلوب المقابلة الشخصية ا

 .  2003/ 1/ 12وانتهى بتاريخ  2003/ 1/ 6العمل الميداني بتاريخ 
 

 النتــائج الرئيسيــة: 
 

 آلن:في سؤال حول درجة نجاح رئيس الوزرام في القيام بأعبام مهام منصبه منذ بداية تسلمه رئاسة الحكومة وحتى ا
%( من مجموع المستجيبين في العينة أن رئيس الوزرام كان ناجحًا إلى درجة متوسطة في القيام بأعبام مهامه وحتى اآلن، مقابل  29.7أفاد ) 

 (1%( أفادوا أنه كان ناجحًا إلى درجة كبيرة، الجدول رقم ) 14.6) 
 

 (1جدول رقم ) 
 تطالعات السبعة رالتوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية لالس 

، حول  2003ر ، وكانون الثاني 2002، حزيران 2001، وكانون األول 2001، وحزيران  2001، وكانون الثاني 2000، وتشرين األول 2000حزيران
 درجة قدرة رئيس الوزرام القيام بأعبام مهامه منذ بداية تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن.

 العينة الوطنية
 حزيران  القدرة 

2000 
تشرين األول 

2000 
كانون الثاني  

2001 
حزيران  
2001 

كانون األول  
2001 

حزيران  
2002 

كانون الثاني  
2003 

 14.6 22.8 20.6 23.2 25.1 27.4 35.6 كان ناجحًا إلى درجة كبيرة 
 29.7 44.5 43.2 43.1 44.7 32.9 33.1 كان ناجحًا إلى درجة متوسطة 

 8.4 9.1 11.0 9.2 9.0 5.9 5.6 ان ناجحًا إلى درجة قليلة ك
 11.0 9.9 8.5 7.1 6.4 3.9 2.9 لم يكن ناجحاً 
 33.7 12.6 15.6 14.9 13.1 25.7 19.4 ال أعرف  
 - 0.8 1.0 2.1 1.3 3.6 2.7 غير معني 
 2.7 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.6 رفت اإلجابة 
 - - - - 0.1 0.2 0.1 غير مبين 
 1373 1370 1387 1431 1198 1178 1145 % 100المجموع = 
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 وفي سؤال لماذا كان رئيس الوزرام ناجحًا  :
 
 إلى درجة كبيرة:  - 1

 ( المحلية مثل مشكلة  44.9أفاد  القضايا االجتماعية واالقتصادية  أكثر من  أو  الوزرام في حل واحدة  نجاح رئيس  المستجيبين أن  %( من مجموع 
سباب التي جعلت رئيس الوزرام ناجحًا إلى درجة كبيرة في القيام بمهام منصبه منذ توليه رئاسة  المياه والخدمات الصحية والتعليم والنقل هو أحد األ

%( أفادوا أن نجاح رئيس الوزرام في حل واحدة أو أكثر من القضايا الداخلية العامة مثل دعم القوات المسلحة،  22.2الحكومة وحتى اآلن، مقابل ) 
 ان، والوحدة الوطنية، واألمن، والفساد هو السبب في ذل .والديموقراطية، والحرية، وحقوق اإلنس 

 
 إلى درجة متوسطة:     - 2

 ( رئاسة  29.5أفاد  تسلمه  بداية  منذ  منصبه  مهام  بأعبام  القيام  في  متوسطة  بدرجة  الوزرام  رئيس  نجاح  سبب  أن  المستجيبين  مجموع  من   )%
لم يكن ناجحًا في قضايا داخلية ع المالي واإلداري، والفقر والبطالة، ورفع الضرائب  الحكومة وحتى اآلن هو أنه  امة كالوضع االقتصادي، والفساد 

 ( أفاد   حين  والخدمات  25.1والتأمين، في  المياه  مشكلة  مثل  المحلية  االجتماعية واالقتصادية  القضايا  من  أكثر  أو  نجاحه في حل واحدة  أن   )%
 الصحية والتعليم والنقل هو السبب في ذل .

 
 رجة قليلة:إلى د  - 3

%( من مجموع المستجيبين أن سبب نجاح رئيس الوزرام بدرجة قليلة في القيام بأعبام مهام منصبه منذ بداية تسلمه رئاسة الحكومة  48.9أفاد ) 
الضرائب والتأمين،  وحتى اآلن هو أنه لم يكن ناجحًا في قضايا داخلية عامة كالوضع االقتصادي، والفساد المالي واإلداري، والفقر والبطالة، ورفع  

 %( أفادوا أن السبب في ذل  هو أنه لم يكن ناجحًا في تقديم إنجازات جديدة أو تنفيذ جميع وعوده أو برامجه الداخلية.27.9مقابل ) 
 
 لم يكن ناجحًا:  - 4

القيام بأعبام مهام منصبه منذ تسلمه    %( من مجموع المستجيبين أن أحد األسباب الرئيسية التي جعلت رئيس الوزرام لم يكن ناجحًا في50.3أفاد ) 
والبطالة، والفقر  واإلداري،  المالي  والفساد  االقتصادي،  كالوضع  عامة  داخلية  قضايا  في  ناجحًا  يكن  لم  أنه  هو  اآلن  وحتى  الحكومة  ورفع    رئاسة 

 ( مقابل  والتأمين،  إنجا 39.3الضرائب  تقديم  في  ناجحًا  يكن  لم  أنه  ذل  هو  في  السبب  أن  أفادوا  برامجه  %(  أو  تنفيذ جميع وعوده  أو  جديدة  زات 
 (.2الداخلية، الجدول رقم ) 
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 (2الجدول رقم ) 
ة  التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين في العينة حول السبب الذي جعل رئيس الوزرام ناجحًا في القيام بأعبام مهام منصبه منذ تسلمه رئاس

 الحكومة وحتى اآلن 
 
 اب األسبـــ

 درجة النجاح 
 لم يكن ناجحاً  إلى درجة قليلة  إلى درجة متوسطة  إلى درجة كبيرة

 العدد  النسبة   العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة 
من،  طنية، واألنجح في حل واحدة أو أكثر من القضايا الداخلية العامة مثل دعم القوات المسلحة، والديموقراطية، والحرية، وحقوق اإلنسان، والوحدة الو 

 والفساد 
 22.2 44 7.6 31 - - - - 

 لم يكن ناجحًا في قضايا داخلية عامة كالوضع االقتصادي، والفساد المالي واإلداري، والفقر والبطالة، ورفع الضرائب والتأمين 
 4.8 10 29.5 120 48.9 56 50.3 76 

 مثل مشكلة المياه والخدمات الصحية والتعليم والنقل نجح في حل واحدة أو أكثر من القضايا االجتماعية واالقتصادية المحلية  
 44.9 90 25.1 102 7.2 8 2.1 3 

 لم يكن ناجحًا في تقديم إنجازات جديدة أو تنفيذ جميع وعوده أو برامجه الداخلية 
 2.5 5 20.3 83 27.9 32 39.3 59 

 لم يكن ناجحًا بسبب ضعفه الشخصي واإلداري 
 0.6 1 2.1 9 2.1 2 1.5 2 

 نجح ألنه محبوب وكفم، ونزيه 
 14.1 28 3.4 14 1,1 1 - - 

 لم يكن ناجحًا في قضايا الواسطة والفساد المالي واإلداري 
 - - 0.5 2 6.0 7 2.0 3 

 نجح في سياسة األردن الخارجية العربية 
 5.7 11 1.8 7 - - 0.3 1 

 لم ينجح بسبب بعت مواقفه تجاه المشاركة السياسية الداخلية 
 - - 1.3 5 1.6 2 1,1 2 

 نجح أو لم ينجح ألسباب أخرى 
 0.6 1 0.8 3 - - 0.8 1 

 - - - - 3 0.7 1 0.6 كان ناجحًا دون سبب معين 
 - - - - 4 1,1 - - بسبب طول فترة وجوده في الوزارة 

 1 0.7 2 2.1 - - - - لم ينجح بسبب سياسة األردن الخارجية 
 - - - - 2 0.4 1 0.5 ال يوجد 

 - - 1 1,1 3 0.7 1 0.6 رفت اإلجابة 
 3 1.8 2 2.0 18 4.3 3 1.6 ال أعرف  
 - - - - 2 0.5 3 1.3 غير مبين

 151 %100 115 %100 408 %100 201 %100 % 100المجموع = 
 

 وفي سؤال حول درجة نجاح الفريق الوزاري في القيام بأعبام مهامه حتى اآلن
 

في العينة أن الفريق الوزاري كان ناجحًا إلى درجة متوسطة في القيام بأعبام مهامه وحتى اآلن، مقابل   %( من مجموع المستجيبين29.2أفاد ) 
 (3%( أفادوا أنه كان ناجحًا إلى درجة قليلة، الجدول رقم ) 10.0) 
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 (3جدول رقم ) 
 التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الوطنية لالستطالعات السبعة ر

، حول  2003ر ، وكانون الثاني 2002، حزيران 2001، وكانون األول 2001، وحزيران  2001، وكانون الثاني 2000األول  ، وتشرين2000حزيران
 درجة قدرة الفريق الوزاري على القيام بأعبام مهامه حتى اآلن 

 العينة الوطنية
 حزيران  القدرة 

2000 
تشرين األول 

2000 
 كانون الثاني 

2001 
حزيران  
2001 

كانون األول  
2000 

حزيران  
2002 

كانون الثاني  
2003 

 7.2 15.1 10.9 12.2 18.9 17.8 27.9 كان ناجحًا إلى درجة كبيرة 
 29.2 42.2 42.7 37.4 42.2 31.7 26.0 كان ناجحًا إلى درجة متوسطة 
 10.0 15.5 15.7 15.4 15.3 7.3 4.8 كان ناجحًا إلى درجة قليلة 

 9.7 12.3 11.8 15.3 9.6 5.4 3.1 لم يكن ناجحاً 
 41.3 13.9 17.6 17.6 12.0 33.4 34.1 ال أعرف  
 - 0.9 1.0 1.7 1.2 3.7 3,3 غير معني 

 2.6 0.1 0.3 0.3 0.7 0.6 0.8 رفت اإلجابة+ غير مبين 
 1373 1370 1387 1431 1198 1178 1145 % 100المجموع = 

 
 

 وفي سؤال لماذا كان الفريق الوزاري ناجحًا  :
 
 رجة كبيرة:إلى د  - 1

%( أن نجاح الفريق الوزاري في حل واحدة أو أكثر من مشكالت البلد مثل السياحة والتربية والبنية التحتية والفساد والمنطقة الحرة في  37.7أفاد ) 
%( أن نجاحهم في  28.1)   العقبة هو أحد األسباب الرئيسية التي جعلت الفريق الوزاري ناجحًا بدرجة كبيرة في القيام بأعبام مهامه، في حين أفاد 

 التجاوب مع مصالح المواطنين هو السبب في ذل .
 
 إلى درجة متوسطة:     - 2

%( أن نجاح الفريق الوزاري في حل واحدة أو أكثر من مشكالت البلد مثل السياحة والتربية والبنية التحتية والفساد والمنطقة الحرة في  19,9أفاد ) 
%( أن فشلهم في  19.5التي جعلت الفريق الوزاري ناجحًا بدرجة متوسطة في القيام بأعبام مهامه ، في حين أفاد )  العقبة هو أحد األسباب الرئيسية 

 حل المشاكل الكبيرة مثل الحالة االقتصادية السيشة والبطالة والفقر والتربية هو السبب في ذل .
 
 إلى درجة قليلة:  - 3

المشاكل الكبيرة مثل الحالة االقتصادية السيشة والبطالة والفقر والتربية هو أحد األسباب الرئيسية التي  %( أن فشل الفريق الوزاري في حل 40.7أفاد ) 
 ( %( أن إخفاقهم في إجرام تحسن ملموس أو إدخالهم تحسينات  21.1جعلت الفريق الوزاري ناجحًا بدرجة قليلة في القيام بمهامه، في حين أفاد 

 في ذل . بسيطة في مجاالت جزئية هو السبب
 
 لم يكن ناجحًا:  - 4

 ( أو إدخالهم تحسينات بسيطة في مجاالت جزئية هو أحد األسباب التي جعلت  33.6أفاد  %( أن إخفاق الفريق الوزاري في إجرام تحسن ملموس 
رة مثل الحالة االقتصادية السيشة  %( أن فشل الفريق الوزاري في حل المشاكل الكبي28.5الفريق الوزاري غير ناجح في القيام بمهامه، في حين أفاد ) 
 (.4والبطالة والفقر والتربية هو السبب في ذل ، الجدول رقم ) 
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 (4الجدول رقم ) 
 التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين في العينة حول السبب الذي جعل الفريق الوزاري ناجحًا في القيام بأعبام مهامه وحتى اآلن 

 
 األسبـــاب 

 درجة النجاح 
 لم يكن ناجحاً  إلى درجة قليلة  إلى درجة متوسطة  إلى درجة كبيرة

 العدد  النسبة   العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة 
 نجحوا في حل واحدة من مشكالت البلد مثل السياحة والتربية والبنية التحتية والفساد والمنطقة الحرة في العقبة 

 37.7 37 19.9 80 3.2 4 1.6 2 

 نجحوا ألنهم يتجاوبون مع مصالح المواطنين
 28.1 28 7,7 31 1.9 3 2.7 4 

 نجحوا أو فشلوا ألنهم ينفذون ما يطلب منهم 
 4.6 5 1.3 5 0.9 1 1.6 2 

 أخفقوا بسبب االهتمام بالمصالح الشخصية أو اإلهمال أو التقصير    
 2.8 3 14.1 57 11.1 15 10.7 14 

 تقلب القرارات وعدم االستقرار السياسي واالجتماعي أخفقوا بسبب 
 2.7 3 3.6 14 4.0 6 4,4 6 

 أخفقوا بسبب عدم التجاوب والتعاون بينهم وبين رئيس الوزرام  
 1,1 1 0.7 3 2.5 3 0.8 1 

 فشلوا في حل المشاكل الكبيرة مثل الحالة االقتصادية السيشة والبطالة والفقر والتربية
 0.4  19.5 78 40.7 56 28.5 38 

 فشلوا بسبب الولولية ودعمهم للمحسوبية والواسطة  
 - - 6.1 24 6.8 9 9.2 12 

 أخفقوا في إجرام أي تحسن ملموس أو ادخلوا تحسينات بسيطة في مجاالت جزئية 
 - - 13.5 54 21.1 29 33.6 45 

 5 3.8 5 3.7 31 7.9 17 17.1 أخفقوا ألسباب أخرى 

 - - - - - - 1 1.0 ال يوجد 
 - - - - 2 0.6 1 1.2 رفت اإلجابة 

 3 2.3 5 3,3 16 3.9 1 0.5 ال أعرف  

 1 0.7 1 0.7 5 1.2 3 2.7 غير مبين 

 133 %100 137 %100 401 %100 99 %100 % 100المجموع = 

 
 

 في سؤال للمستجيب فيما إذا كان قد سمع، أو شاهد أو قرأ عن شعار ر األردن أواًل ر،
 النتائج ما يلي:أظهرت  

 
%( أفادوا أنهم لم يسمعوا  17.5%( من مجموع المستجيبين في العينة أنهم سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا عن شعار ر األردن أواًل ر، مقابل )77.2أفاد ) 

 (.  5أو يشاهدوا أو يقرأوا عن شعار ر األردن أواًل ر، الجدول رقم ) 
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 (5جدول رقم ) 
 فراد العينة فيما إذا كانوا قد  التوزيع النسبي الستجابات أ

 سمعوا، أو شاهدوا أو قرأوا عن ر شعار األردن أواًل ر  
 اإلجابــــــة النسبـــة
 نعـــم  77.2
 ال 17.5
 ال أعـــرف 5.0
 رفت اإلجابــــة 0.3
 % 100المجموع =  1373

 
 وفي سؤال للمستجيب )ماذا تفهم من هذا الشعار(

معوا، أو شاهدوا، أو قرأوا عن شعار ر األردن أواًل ر أن مفهومهم لهذا الشعار هو أن المصلحة الوطنية قبل  %( من الذين س42.9أفاد ) 
 (.6%( أفادوا بأن مفهومهم لهذا الشعار هو تطور األردن، الجدول رقم ) 12.6كل شيم، مقابل ) 

 
 

 (6جدول رقم ) 
 سمعوا، أو شاهدوا أو قرأوا عن ر شعار األردن أواًل ر   التوزيع النسبي الستجابات أفراد العينة الذين

 حول مفهومهم لهذا الشعار 
 اإلجابــــــة النسبـــة العدد 
 تفوق األردن على الدول األخرى  1.0 11
 انسالخ األردن عن المحيد العربي  1,1 12
 التماس  االجتماعي الداخلي  9.2 98
 تغليب المصلحة العامة على الخالة 1.2 12
 تطور األردن  12.6 133
 المصلحة الوطنية قبل كل شيم  42.9 454
 العنصرية والعشائرية والجهوية  1.7 18
 لم يفهم الشعار  3.7 40
 االهتمام بمصلحة الوطن  8.7 92
 لم يحدد إجابة  23.3 90
 ال يعني لي شيم  8.5 247
 أخرى  3.5 37
 رفت اإلجابة  0.1 1
 ال أعرف  8.3 88

 % 100المجموع =  % 100 1060
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 وفي سؤال: هل يعجب  هذا الشعار؟
 

%( أفادوا أن هذا الشعار ال يعجبهم ،  6.0%( من مجموع المستجيبين في العينة أنهم معجبون بشعار ر األردن أواًل ر، مقابل ) 66.2أفاد ) 
 (.7الجدول رقم ) 

 
 (7الجدول رقم ) 

 ذا كان شعار راألردن أواًلر يعجبهم التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين في العينة فيما إ
 النسبة  اإلجابـــة 
 66.2 نعـــم 
 6.0 ال 

 4.5 ال أعرف 
 0.4 رفت اإلجابة 

 22.9 لم يسمعوا بهذا الشعار 
 1373 % 100المجموع = 

 
 روفي سؤال : هل سمعت، شاهدت، قرأت عن الوثيقة التي لدرت عن الهيشة الملكية والمتعلقة بشعار ر األردن أواًل  

 
%( من مجموع المستجيبين في العينة أنهم سمعوا، شاهدوا، قرأوا عن الوثيقة التي لدرت عن الهيشة الملكية المتعلقة بشعار  15.7أفاد ) 

 (.8%( أفادوا أنهم لم يسمعوا أو يشاهدوا أو يقرأوا عن هذه الوثيقة، الجدول رقم ) 77.2راألردن أواًلر، مقابل ) 
 

 (8الجدول رقم ) 
لنسبي إلجابات المستجيبين في العينة فيما إذا سمعوا، أو شاهدوا، أو قرأوا عن الوثيقة التي لدرت عن الهيشة الملكية والمتعلقة  التوزيع ا 

 بشعار ر األردن أواًل ر 
 النسبة  اإلجابـــــة 
 15,7 نعـــم 
 77.2 ال 

 6.7 ال أعرف 
 0.4 رفت اإلجابة 

 1373 % 100المجموع = 
 
 

ا كانت هذه الوثيقة التي لدرت عن الهيشة الملكية ستساعد على ح  المواطنين على المشاركة السياسية والمشاركة  وفي سؤال فيما إذ
 في التنمية االقتصادية واالجتماعية:  

 
 ح  المواطنين على المشاركة السياسية: - 1

لملكية ستساعد على ح  المواطنين على  %( من مجموع المستجيبين في العينة بأن الوثيقة التي لدرت عن الهيشة ا10.6أفاد ) 
 %( أفادوا بأنها لن تساعد على ذل .3.5المشاركة السياسية، مقابل ) 

 
 ح  المواطنين على المشاركة في التنمية االقتصادية: - 2

ين على  %( من مجموع المستجيبين في العينة بأن الوثيقة التي لدرت عن الهيشة الملكية ستساعد على ح  المواطن12.1أفاد ) 
 (.9%( أفادوا بأنها لن تساعد على ذل ، الجدول رقم ) 2.3المشاركة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، مقابل ) 
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 (9الجدول رقم ) 
التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين في العينة حول الوثيقة الملكية إن كانت ستساعد على ح  المواطنين على المشاركة السياسية  

 ة في التنمية االقتصادية واالجتماعية  والمشارك
رفت   ال أعرف  ال  نعم المشاركة 

 اإلجابة 
لم يسمعوا عن  

 الوثيقة
المجموع =  

100% 
 1373 84.3 0,0 1.4 3.5 10.6 ح  المواطنين على المشاركة السياسية 

                                      ح  المواطنين على المشاركة في التنمية االقتصادية        
 واالجتماعية  

12.1 2.3 1.4 15.8 84.2 1373 

 
ا

 الحرب على العراق:
 في سؤال حول قيام أمريكا بضرب العراق خالل الفترة القادمة 

%( أفادوا أنها لن  24.0%( من مجموع المستجيبين في العينة أن أمريكا ستقوم بضرب العراق خالل الفترة القادمة، مقابل ) 58.2أفاد ) 
 (.10ب العراق، الجدول رقم ) تقوم بضر 

 
 (10الجدول رقم ) 

 التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين حول قيام أمريكا بضرب العراق خالل الفترة القادمة 
 النسبة  اإلجابـــــة 
 58.2 نعــم
 24.0 ال 

 17.2 ال اعرف 
 0.6 رفت اإلجابة 

 1373 % 100المجموع = 
 

 ريكا ستقوم بضرب العراق منفردة أو بتفويت من مجلس األمن وفي سؤال حول توقع المستجيبين بأن أم
 

%( أفادوا أنها ستقوم بضرب 22.5%( من مجموع المستجيبين أنهم يتوقعون أن تقوم أمريكا بضرب العراق منفردًة، مقابل ) 35.8أفاد ) 
 (.11العراق بتفويت من مجلس األمن، الجدول رقم ) 

 
 (11الجدول رقم ) 

 إلجابات المستجيبين في العينة حول توقعهم أن تقوم أمريكا  التوزيع النسبي  
 بضرب العراق منفردة أو بتفويت من مجلس األمن 

 النسبة  
 35.8 منفردة 

 22.5 تفويت من مجلس األمن 
 24.0 ال يعتقدون بأن أمريكا ستقوم بضرب العراق

 17.7 ال يعرف + رفت اإلجابة 
 1373 % 100المجموع = 
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 لمستجيب أن السبب/األسباب التي من أجلها ستقوم أمريكا بضرب العراق:وحول اعتقاد ا 
1 
 امتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل  - 

%(  61.2%( من مجموع المستجيبين في العينة أن سبب ضرب أمريكا للعراق هو امتالك العراق ألسلحة دمار شامل، مقابل ) 27.9أفاد) 
 أفادوا أن هذا ليس هو السبب.

 
 قة العراق بتنظيم القاعدة )أسامة بن الدن(عال - 2
%( من مجموع المستجيبين في العينة أن سبب ضرب أمريكا للعراق هو عالقة العراق بتنظيم القاعدة )أسامة بن الدن(، مقابل  8.9أفاد)  
 %( أفادوا أن هذا ليس هو السبب.76.2) 
 
 بهدف السيطرة على نفد العراق  - 3

%( أفادوا  8.1ستجيبين في العينة أن سبب ضرب أمريكا للعراق هو بهدف السيطرة على نفد العراق، مقابل ) %( من مجموع الم 82.7أفاد) 
 أن هذا ليس هو السبب.

 
 ألن العراق يشكل خطرًا على إسرائيل - 4

%(  26.8يل، مقابل ) %( من مجموع المستجيبين في العينة أن سبب ضرب أمريكا للعراق هو ألن العراق يشكل خطرًا على إسرائ62.5أفاد) 
 أفادوا أن هذا ليس هو السبب.

 
 نشر الديموقراطية في الوطن العربي - 5

%(  73.8%( من مجموع المستجيبين في العينة أن سبب ضرب أمريكا للعراق هو لنشر الديموقراطية في الوطن العربي، مقابل ) 11.2أفاد) 
 (.12أفادوا أن هذا ليس هو السبب، الجدول رقم ) 

 
 

 (12ل رقم ) الجدو 
 التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين في العينة حول سبب ضرب أمريكا للعراق

المجموع =   رفت اإلجابة  ال أعرف  ال  نعم األسباب 
100% 

 1373 0.8 10.1 61.2 27.9 امتالك العراق ألسلحة دمار شامل 
 1373 0.8 14.1 76.2 8.9 عالقة العراق بتنظيم القاعدة )أسامه بن الدن(

 1373 0.9 8.3 8.1 82.7 بهدف السيطرة على نفد العراق 
 1373 0.9 9.8 26.8 62.5 ألن العراق يشكل خطرًا على إسرائيل 
 1373 0.11 13.9 73.8 11.2 نشر الديموقراطية في الوطن العربي 

 
 وحول حدو  أي أثر على األردن جرام ضرب العراق 

 
%( أفادوا أنه لن  8.9أنه سيكون هناك أثر على األردن إذا تم ضرب العراق، مقابل ) %( من مجموع المستجيبين في العينة 83.2أفاد) 

 (.13يحد  لألردن أي أثر، الجدول رقم ) 
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 (13الجدول رقم ) 
 التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين حول األثر الذي سيحد  لألردن إذا تم ضرب العراق  

 النسبة  اإلجابـــــة 
 83.2 نعــم
 8.9 ال 
 7.5  اعرف ال

 0.4 رفت اإلجابة 
 1373 % 100المجموع = 

 
 وفي سؤال حول المجال الذي سيتأثر به األردن إذا تم ضرب العراق، وهل سيكون هذا األثر إيجابيًا أو سلبيًا على األردن 

 
االقتصادي تحديدًا، مقابل  %( من الذين أجابوا بتوقع حدو  أي ضرر على األردن انه سيكون في االتجاه السلبي وفي المجال 52.7أفاد ) 

 (.14%( أفادوا بأن الضرر سيكون سلبيًا وفي المجال السياسي، الجدول رقم ) 16.4) 
 

 (14الجدول رقم ) 
م  التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين في العينة حول المجال الذي سيتأثر به األردن إذا تم ضرب العراق وحول االتجاه إن كان إيجابيًا أ

 سلبياً 
 التجاه ا المجاالت 

عدد   إيجابي
 اإلجابات 

عدد   سلبي 
 اإلجابات 

 2282 52.7 52 1.2 المجال االقتصادي
 710 16.4 21 0.5 المجال السياسي 
 278 6.4 9 0.2 األمن واالستقرار 

 194 4.5 5 0.1 اآلثار الديموغرافية )زيادة عدد الوافدين(
 650 15.0 9 0.2 اآلثار االجتماعية والنفسية 

 85 2.0 - - الصحة والبيشة 
 30 0.7 3 0.1 أخرى 

 4229 %97.3 98 %2.3 %  100المجموع = 
 
 

 وفي سؤال حول اعتقاد المستجيب أن األردن سيقدم تسهيالت للتحالف الذي تقوده أمريكا لضرب العراق 
 

تقوده أمريكا لضرب العراق، مقابل   %( من مجموع المستجيبين في العينة أن األردن لن يقدم تسهيالت للتحالف الذي69.3يعتقد ) 
 (.15%( أفادوا أن األردن سيقدم تسهيالت لهذا التحالف، الجدول رقم ) 9.7) 

 
 
 
 
 
 

 (15الجدول رقم ) 
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 التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين في العينة حول تقديم األردن تسهيالت للتحالف الذي تقوده أمريكا لضرب العراق إذا تم ضرب العراق  
 النسبة  بـــــة اإلجا
 9.7 نعــم
 69.3 ال 

 19.6 ال اعرف 
 1.4 رفت اإلجابة 

 1373 % 100المجموع = 
 
 
 

 وفي حال حدو  ضربة على العراق هل المستجيب مع تقديم تسهيالت للتحالف أم ضد تقديم تسهيالت للتحالف 
%(  1.5تقوده أمريكا لضرب العراق، مقابل ) %( من مجموع المستجيبين في العينة أنهم ضد تقديم تسهيالت للتحالف الذي 88.2أفاد ) 

 (.16أفادوا أنهم مع تقديم تسهيالت لهذا التحالف، الجدول رقم ) 
 

 (16الجدول رقم ) 
التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين في العينة فيما إذا كانوا مع تقديم تسهيالت للتحالف أو ضد تقديم تسهيالت للتحالف الذي تقوده  

 ق  أمريكا لضرب العرا
 النسبة  اإلجابـــــة 

 1.5 مع تقديم تسهيالت للتحالف 
 88.2 ضد تقديم تسهيالت للتحالف 

 8.7 ال اعرف 
 1.6 رفت اإلجابة 

 1373 % 100المجموع = 
 

 وحول توقع المستجيبين قيام دولة فلسطينية خالل الثال  سنوات في حال فوز شارون/ حزب الليكود أو متسناع/ حزب العمل 
 فوز شارون / حزب الليكود:  في حال - 1

%( من مجموع المستجيبين في العينة أنهم ال يتوقعون قيام دولة فلسطينية خالل الثال  سنوات القادمة في حال فوز شارون  78.0أفاد ) 
 %( يتوقعون قيام دولة فلسطينية.3.9حزب الليكود، مقابل )   / 
 في حال فوز متسناع / حزب العمل: - 2

موع المستجيبين في العينة أنهم ال يتوقعون قيام دولة فلسطينية خالل الثال  سنوات القادمة في حال فوز متسناع  %( من مج 67.4أفاد ) 
 (.17%( يتوقعون قيام دولة فلسطينية، الجدول رقم )11.0حزب العمل، مقابل )   / 

 (17الجدول رقم ) 
ية خالل الثال  سنوات القادمة في حال فوز شارون / حزب  التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين في العينة حول قيام دولة فلسطين

 الليكود أو متسناع / حزب العمل 
 متسناع / حزب العمل  شارون/ حزب الليكود  اإلجابـــة 
 11.0 3.9 نعــم
 67.4 78.0 ال 

 19.9 16.5 ال اعرف 
 1.7 1.6 رفت اإلجابة 

 1373 1373 % 100المجموع = 
 


