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 1996استطالع الرأي حول الدميقراطية يف األردن 

تةائج الر مةدل الن يةة أي ي عةة األردن سةتع   يسر مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلام سةية ال ئي

كةز 1996الرأي حول الدميمراطية  يف األردي لعال  ، وهذا هو املسح الثالث الذي يمول به املر

 حول الدميمراطية، حيث مت إجراء مسحني سابمني هما:

 .1993استع   الرأي العال حول الدميوقراطية يف األردي لعال  •

 .1995ل استع   الرأي العال حول الدميوقراطية يف األردي لعا •

 األهداف:

خة ل   يهدف هذا االستع   إىل قياس اجتاهات املواطنني حنو الدميمراطية يف األردي من 

 -معرفة آرائهم يف املوضوعات التالية:

 *قانوني األحزاب واملعبوعات والنشر.

 *التعدي ت األساسية اليت ميكن أي يتضمنها مشرو  قانوي انتخاب جملس النواب اجلديد.

 .1993إجنازات جملس النواب املنتخب *تمييم 

 *تمييم إجنازات نواب الدائرة االنتخابية.

 *الوقوف على آراء واجتاهات املواطنني حنو األحزاب السياسية بشكل عال.

 *الوقوف على آراء واجتاهات املواطنني حول حرية الرأي والصحافة.

شةاركة اال شةكال امل ،ةزب، وقد أضيف إىل هذا املسح أسئلة تتعلق بأ طةار ا خةارإ إ يةة  جتماع

مةدة  وأخرى تتعلق مبدى قراءة املواطنني للصحافة اليومية واألسبوعية ولكتاب املماالت واألع

 يف الصحف اليومية واألسبوعية.

يةاس آراء  تةيح ق مةات ي نةل للمعلو كةوي ب ومبمارنة نتائج املسح مع نتائج املسحني السابمني يت

والمضايا املرتبعة بها وذلل على فرتات زمنية مت حمة، املواطنني حول املمارسة الدميمراطية 

 ، راصدًا للتعورات والتغريات يف الرأي العال.1993منذ املسح األول عال 

لةى  طةرأت ع لةيت  وتتيح هذه املعلومات الفرصة للباحثني واملهتمني ل ط   على التحوالت ا

ضةةايا  جتةةاه ق ضةةية  بةةع املا سةةنوات األر خةة ل ال ملةةواطنني،  سةةة آراء ا عةةة باملمار صةةيلية مرتب تف

لةرب   يةات  مةن إمكان حةه  مةا تتي الدميمراطية، واملشاركة السياسية، والعمل ا،زبي، إضافة إىل 

ثةل:  مةم م صةية  املعلومات حول توجهات املستجيبني حنو كل قضية تفصيلية مع البيانات الشخ

 العمر، اجلنس، الع قة بموة العمل واملستوى التعليمي.

 

 



 تصميم العينة:

عةال  مت تصميم استمارة هذه الدراسة من قبل خرباء وأكادمييني خمتصني باستع عات الرأي ال

يةة  سةة أول جةراء درا مةد مت إ سةئلة ف والعلول السياسية واالجتماعية، ومن اجل اختبار ص حية األ

عةدي ت  عةع الت جةراء ب يةث مت إ سةتجيبًا، ح سةتوي م جتريبية قابل خ ما باحثو املركز مخسة و

 ة لتفادي مشاكل حمتملة يف طرح وفهم األسئلة.ال زم

سةتجيبني  يةة للم واشتملت االستمارة إضافة إىل األسئلة املتعلمة بالدميوقراطية إىل بيانات تعريف

 وقد صممت االستمارة بالشكل الذي يسهل عملية إدخال البيانات على ا،اسب اآللي.

 العينة:

صةميمها Master Sampleالعينة الرئيسية)استندت العينة الوطنية يف هذه الدراسة على  لةيت مت ت ( ا

لةى  سةة ع نةة الدرا فةة  100يف دائرة اإلحصاءات العامة، واشتملت عي لةة لكا نةة لث حةدة معاي و

مةن  12مناطق اململكة، اعتمادًا على الوزي النسيب لكل منعمة، ومت اختيار  أسرة يف املتوس  

مةره كل وحدة معاينة بعريمة االختيار العشوائي املن لةع ع حةد يب سةنة  19تظم، ثم اختيار فرد وا

مةن  1200فأكثر من كل أسرة، وبذلل كاي حجم العينة  خةر  فردًا نصفهم من اإلناث ونصفهم اآل

مةا  الذكور، وقد روعي أي تكوي العينة موزونة ذاتيًا مبعنى أي كل مفردة من مفردات اجملتمع 

 احتمال نفسه للظهور يف العينة.

 يقها وإدخاهلا:مجع البيانات وتدق

تةدريب  بعد تصميم العينة مت عمد دورة تدريبية للمشرفني واملراقبني وجامعي البيانات ومشل ال

خة ل  مةن  نةات  مجةع البيا أهداف الدراسة وأسلوب مجع البيانات وسرية املعلومات، وقد مت 

يةداني جل مةل امل بةدا الع يةث  مةع املمابلة الشخصية للفرد املستجيب الذي ظهر يف العينة، ح

بةة 26/4/1996واستمر إىل  21/4/1996البيانات يف  مةن طل نةات  جةامعي البيا ظةم  كةاي مع ، و

عةات  مةن اجلام الدراسات العليا والبكالوريوس يف اجلامعة األردنية، إضافة إىل حديثي التخرإ 

سةري  تةابعوي  بةًا ي شةر مراق األردنية، وقد قسم جامعوا البيانات إىل فرق عمل حتت إشراف اثين ع

جةامع  العمل كةل  مةع  مةاب ت  عةع امل ضةروي ب يةدانيًا، ور سةتمارات م امليداني ويدقموي اال

 بيانات.

مةزت  خمةت ، ور يةق  بةل فر مةن ق يةًا  تةدقيمها مكتب نةات مت  مجةع البيا يةة  هةاء عمل وعلى اثر انت

 االستمارات ومت إدخاما إىل أجهزة ا،اسب اآللي.

هةذ بةاحثني ويضع املركز كافة البيانات التفصيلية اليت مجعت من  مةن ال لةرانيبني  سةة ل ه الدرا

 واملهتمني با،صول عليها أو على حتلي ت معممة لبعع جوانبها.



 النتائج الرئيسية:

 عن مستوى لارسة ا،ياة الدميوقراطية يف األردي: تأواًل: بيانا

عةةةةين  -(10إىل ) (1طلب جامع البيانات من املستجيب أي ردد على ممياس متدرإ من ) وي

لةرقم ( أ1الرقم ) عةين ا حةني ي ي األردي ما زال يف أو ل العريق حنو لارسة الدميوقراطية يف 

،ةدود10) صةبح  -( أي األردي أصبح دميوقراطيًا إىل ابعد ا مةد أي األردي ا مةدى يعت إىل أي 

 (.1بلدًا دميوقراطيًا وقد أجاب من جممو  املستجيبني )جدول رقم 

 لعريق حنو لارسة الدميوقراطية.%( أجابوا أي األردي ما زال يف أول ا18.3)-

 %( أجابوا أي األردي وصل إىل منتصف العريق حنو لارسة الدميوقراطية.70.1)-

 %( أجابوا أي األردي أصبح بلدًا دميوقراطيًا إىل ابعد ا،دود.5.5)-

 ( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب اجلنس وآرائهم يف الدرجة اليت وصل إليها األردن1جدول رقم )

 حنو املمارسة الدميوقراطية فيه.

مةةةةةةةةو   اجملمو  % اجلنس الدرجة اجمل

 إناث% ذكور % املرتاكم %

1 21.5 15.2 18.3 18.3 

2 5.5 3.2 4.3 22.6 

3 7.2 4.3 5.8 28.4 

4 6.0 5.8 5.9 34.3 

5 32.0 39.7 35.8 70.1 

6 5.7 5.7 5.7 75.8 

7 6.2 5.7 5.9 81.8 

8 3.0 3.7 3.3 85.0 

9 1.7 2.0 1.8 86.8 

10 5.3 5.7 5.5 92.3 

 ال اعرف
6.0 9.2 7.6 99.9* 

 %100اجملمو =
600 600 1200 

- 

 الفرق نتيجة التمريب. •

سةتع   )- هةذا اال مةن 4.55بلع املتوس  ا،سابي ملستوى الدميوقراطية من نتائج  جةة  ( در

هةا 4.6و ) ،1995( درجة وصلت إليها النتيجة عال 4.83( درجات ممابل )10) صةلت إلي %( درجة و

 (.2)جدول رقم ) 1993النتيجة عال 

 

 

 

 



( املتوسط احلسابي ملستوى الدميوقراطية خالل استطالعات الرأي يف األعوام 2جدول رقم )

1996،1995،1993 . 

 االستع عات 

 

 استع   الدميوقراطية

1996 

 استع   الدميوقراطية

1995 

 استع   الدميوقراطية

1993 

سةةةتوى املت سةةةابي مل سةةة  ا، و

 الدميمراطية يف األردي

4.55 4.83 4.6 

 

عةات  حةزاب واملعبو أما فيما يتعلق بآراء املستجيبني حول قوانني انتخاب جملس النواب واأل

 والنشر وآثارها يف  تعزيز الدميوقراطية يف األردي:

عةو24.4%( و )43.8)- خةاب خ قةانوي االنت تةربوا أي  سةتجيبني اع مةو  امل سةية %( من جم ة أسا

 لدرجة كبرية ودرجة متوسعة على التوالي.

%( من جممو  املستجيبني اعتربوا أي قانوي األحزاب خعوة أساسية لدرجة 25.6%( و )15.4)-

 كبرية ودرجة متوسعة على التوالي.

عةوة 30.4%( و )30.6)- شةر خ عةات والن قةانوي املعبو تةربوا أي  سةتجيبني اع %( من جممو  امل

 (.3ة ودرجة متوسعة على التوالي )جدول رقم أساسية لدرجة كبري

لةس 6.8%( و )19.6%( و )11.8فيما اعترب )- خةاب جم %( من جممو  املستجيبني بأي قوانني انت

يةةز  سةةية يف تعز سةةت أسا عةةوة لي تةةوالي خ لةةى ال شةةر ع عةةات والن حةةزاب، واملعبو نةةواب، األ ال

 (.3الدميوقراطية )جدول رقم

حو اس ( التوزيع النسيب للمستج3جدول رقم ) نوواس واأل لوس ال قووانني انت واس ا هوم يف  حوول آرائ يبني 

 واملطبوعات والنشر وآثارها يف تع ي  الدميوقراطية يف األردن.

 اجملمو  خعوة أساسية لتعزيز الدميوقراطية يف األردي المانوي

جةةةةةةة  100% در

 كبرية %

جةةةةةةة  در

 متوسعة %

جةةةةةةة  در

 قليلة %

سةةةةةةت  لي

 أساسية %

 نيري مبني % ال اعرف %

لةةةس ا خةةةاب جم نت

 النواب

43.8 24.4 7.9 11.8 12.0 0.1 1200 

 27.3 19.6 12.1 25.6 15.4 األحزاب
- 

1200 

 22.0 6.8 10.3 30.4 30.6 املعبوعات والنشر
- 

1200 

 أما فيما يتعلق بإجراء تعديالت على قانوني األح اس واملطبوعات والنشر فقد أفاد: 

 ؤيدوي إجراء تعديل على قانوي األحزاب ا،الي.%( من جممو  املستجيبني بأنهم ي16.2)-



شةر 18.6)- عةات والن %( من جممو  املستجيبني بأنهم يؤيدوي إجراء تعديل على قانوي املعبو

 ا،الي.

حةةزاب 51.4%( و )46)- قةةانوني األ مةةاء  مةةع إب بةةأنهم  فةةادوا  سةةتجيبني أ مةةو  امل مةةن جم  )%

 (.4دول رقم ا،اليني كما هما )ج-على التوالي-واملعبوعات والنشر

 ( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب آرائهم حنو إجراء تعديالت على قانوني األح اس واملطبوعات والنشر.4جدول رقم )

مع إجراء تعديل على  المانوي

 المانوي %

 مع إبماء المانوي ا،الي

 كما هو % 

 ال أعرف

% 

 نيري مبني

% 

 اجملمو 

100% 

 األحزاب
16.2 46.0 37.7 0.1 1200 

 املعبوعات والنشر
18.6 51.4 30.0 

- 
1200 

 

مةن  عةة  حةزاب إىل جممو قةانوي األ لةى  عةديل ع وقد أشار املستجيبوي الذين يؤيدوي إجراء ت

 االقرتاحات كاي أهمها:

أي تتضمن التعدي ت إععاء حرية اكرب لألحزاب يف التسجيل، ويف لارسة نشاطاتها وعدل  •

مةار تعرضها ألي عموبات، واي تن  التعدي  فةيع أع سةني، وف ت على عدد اقل من املؤس

 املؤسسني، ودعم األحزاب ماليًا من قبل الدولة.

شةكل  • شةرفة ب مةة م كةوي ا،كو أي تتضمن التعدي ت التشدد يف إجراءات الرتخي  واي ت

 مباشر على نشاطات األحزاب.

شةر أما فيما يتعلق باقرتاحات املستجيبني املؤيدين إلجراء تعديل على قانوي املع عةات والن بو

 كاي أهمها:

يةة  • عةاء حر عةات و إع أي تتضمن التعدي ت إلغاء كافة العموبات املتضمنة يف قانوي املعبو

 اكرب للصحافة والصحفيني يف متابعة اإلخبار ومعاجلة قضايا الب د املختلفة.

أي تتضمن التعدي ت ما يؤدي إىل رفع سوية الصحافة والصحفيني، وحتري الصدق واآلمنة  •

  نشر األخبار والتحميمات.يف

مةات  • بةار والتحمي لةى األخ لةذات ع صةحافة، وبا لةى ال بةة ع أي تتضمن التعدي ت زيادة الرقا

 املهمة.

 ثانيًا: بيانات عن قانون انت اس الس النواس.

 ظمنها مشرو  المانوي اجلديد ل نتخابات النيابية:ناقرتاحات ميكن أي ي -1

مةن )%( من جممو  املستجيبني أفادو61.2)- عةد  عةدد املما يةادة  يةدوي ز بةأنهم يؤ ( إىل 80ا 

عةد 029.7( ممعد، بينما أفاد 100) عةدد مما يةادة  يةدوي ز %( من جممو  املستجيبني بأنهم ال يؤ

 (ممعدًا.80جملس النواب، وكاي معظم نيري املؤيدوي يفضلوي إبماء عدد املماعد )



يةة إىل )20) %( من جممو  املستجيبني أيدوا زيادة عدد الدوائر من68.2)- ( 32( دائرة انتخاب

 دائرة انتخابية.

 ( سنة.19( سنة بدال من )18%( أيدوا جعل السن المانوني للناخب )68.8)-

 %( من جممو  املستجيبني يؤيدوي أي يتم االقرتا  على أساس الرقم الوطين.80.7)

ظةات ل70.3) لةدوائر %( من املستجيبني يؤيدوي اعتماد التمسيمات اإلدارية يف احملاف يةد ا تحد

 (.5االنتخابية ) جدول رقم 

 ( التوزيع النسيب آلراء املستجيبني جتاه اقرتاحات قد يتضمنها قانون انت اس الس النواس اجلديد.5جدول رقم )

 أؤيد التعدي ت

% 

 ال  أؤيد

% 

 ال أعرف

% 

 نيري مبني 

% 

 اجملمو 

% 

 100-80زيادة عدد املماعد من 
61.2 29.7 9.2 

- 
1200 

 دائرة انتخابية 32-20ادة عدد الدوائر االنتخابية من زي
68.2 20.5 11.3 

- 
1200 

 سنة 19سنة بداًل  18جعل السن المانوني 
68.8 28.1 3.1 0.1 1200 

 االقرتا  على أساس الرقم الوطين
80.7 11.9 7.4 

- 
1200 

 اعتماد التمسيمات اإلدارية لتحديد الدوائر االنتخابية
70.3 14.9 14.8 

- 
1200 

 

 اشرتاك العسكريني يف االنتخابات النيابية وفصي  عدد من املماعد ل قليات واملرأة. -ب

فةاد 55.6)- مةا أ %( من جممو  املستجيبني أيدوا إشراك العسكريني يف االنتخابات النيابية، بين

 %( بأنهم ال يؤيدوي إشراك العسكريني يف االنتخابات النيابية.36.3)

تةوالي 68.3%( و )58.5)- لةى ال مةرأة، ع يةات ولل %( أيدوا فصي  عدد من املماعد ألبناء االقل

 (.6)جدول رقم 

( التوزيع النسيب للمستجيبني حول آرائهم يف اشرتاك العسكريني يف االنت ابات وختصيص عدد من املقاعد 6جدول رقم )

 النيابية لالقليات واملرأة.

 %100مو  اجمل ال اعرف ال نعم هل ترى أنه من الضروري

 اشرتاك العسكريني يف االنتخابات النيابية
55.6 36.3 8.2 1200 

نةةاء  يةةة ألب عةةد النياب مةةن املما عةةدد  صةةي   ف

 االقليات

58.5 33.8 7.7 1200 

 فصي  عدد من املماعد النيابية للمرأة
68.3 29.6 2.2 1200 

 

 اجلمع بني  العمل النيابي والوزاري-ج

فةاد  %( من املستجيبني ال51.3)- مةا أ لةوزاري بين مةل ا يةابي والع يؤيدوي اجلمع بني العمل الن

لةوزاري 39.9) مةل ا يةابي والع مةل الن %( من جممو  املستجيبني بأنهم يؤيدوي اجلمع بيت الع

 (.7)جدول رقم 



 ( التوزيع النسيب للمستجيبني حول آرائهم يف اجلمع بني العمل النيابي والعمل الوزاري واجلنس.7جدول رقم )

ييد للجميع بني العمل           التأ

 النيابي والوزاري

 اجملمو  اجلنس

 أنثى% ذكر% %

 نعم أؤيد
39.0 40.8 39.9 

 ال أؤيد
52.3 50.3 51.3 

 ال أعرف
8.7 8.8 8.8 

 %100اجملمو = 
600 600 1200 

 

 وعلى صعيد أسباس عدم التأييد للجمع بني العمل الوزاري والنيابي.

يةابي 46.6أجاب ما نسبته )- مةل الن %( من جممو  املستجيبني بأنهم ال يؤيدوي اجلمع بني الع

 والعمل الوزاري ألي النائب ال يععي الوقت الكايف لعمله كنائب عندما يصبح وزيرًا. 

صةبح 44.8)- مةرار وال ي صةنع ال شةريكًا يف  %( من جممو  املستجيبني أفادوا بأي النائب يصبح 

 رقيبًا عليه.

 %( بأي اجلمع يعيق تواصل النائب من الناخبني.42.6فيما اعتمد )-

 (.8( أفادوا بأي النائب الوزير يستخدل موقعة كوزير لغايات انتخابية ) جدول رقم 40.5)-

 ( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب أسباس عدم تأييدهم للجمع بني العمل النيابي والعمل الوزاري.8جدول رقم )

 نعم األسباب

% 

 % ال اعرف ال %
نسبة الذين يؤيدوي اجلمع 

بني العمل النيابي والذين مل 

 يمرروا رأيًا

مةةو  اجمل

% 

 ال يععى الوقت الكايف لعملة كنائب
46.6 4.1 0.6 48.7 1200 

صةةبح  مةةرار وال ي صةةنع ال شةةريكًا يف  يصبح 

 رقيبًا عليه

44.8 4.8 1.6 48.7 1200 

 يستخدل موقعة كوزير لغايات انتخابية
40.5 7.4 3.3 48.7 1200 

 يعيق تواصله مع الناخبني
42.6 6.9 1.8 48.7 1200 

 

 أفاد: 1997املشاركة يف االنت ابات النيابية لعام -د

%( من املستجيبات اإلناث بأنهم ينووي املشاركة يف 77.3%( من املستجيبني الذكور و )75.3)-

 .1997االنتخابات النيابية عال 

 وا بأنهم ال ينووي املشاركة يف االنتخابات.%( من جممو  املستجيبني أفاد18.2)-

 (.9%( أوضحوا بأنهم ال يمرروا بعد ) جدول رقم 5.5)-

 

 

 

 



 .1997( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب اجلنس والنية للمشاركة يف االنت ابات النيابية 9جدول رقم )

هل تنوي املشاركة يف االنتخابات 

 1997النيابية 

 اجملمو  اجلنس

 إناث% ذكور%

 نعم
75.3 77.3 76.3 

 ال
19.3 17.5 18.2 

 مل يمرروا بعد
5.3 5.7 5.5 

 %100اجملمو  =
600 600 1200 

 

 .1993ثالثًا: بيانات عن تقييم إجنازات الس النواس املنت ب 

 %( من جممو  املستجيبني أفادوا بأنهم راضوي جدًا عن إجنازات جملس النواب.17.8)-

 ( من املستجيبني بأنهم راضوي قليً .%48.0فيما أفاد )-

% من املستجيبني الذكور و 34%( بأنهم نيري راضني عن إجنازات جملس النواب )28.3و أفاد )-

 (.10% من املستجيبات اإلناث( )جدول رقم 22.7

عام ( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب اجلنس ومدى الرضا ع عن إجنازات الس النواس املنت ب 10جدول رقم )

1993 . 

 اجملمو  اجلنس درجة الرضا

 إناث% ذكور %

 راض جدًا
18.0 17.5 17.8 

 راض قليً 
45.2 51.8 48.5 

 نيري راض
34.0 22.7 28.3 

 ال اعرف
2.8 8.0 5.4 

 %100اجملمو =
600 600 1200 

 

 أفاد: 1995،1996وعلى صعيد املقارنة بني آراء املواطنني يف استطالعي الرأي 

%( من جممو  27.2و ) 1996( من جممو  املستجيبني يف استع   الرأي 22.3) -

( كاي أكثر 1993، بأي جملس النواب ا،الي )املنتخب 1995املستجيبني يف استع   الرأي 

 (.1989إجنازًا من جملس النواب السابق)املنتخب

تجيبني  ( من جممو  املس22.8، و ) 1996%( من جممو  املستجيبني يف استع   14.2) -

 ، بأي جملس النواب السابق كاي أكثر إجنازًا من جملس النواب ا،الي.1995يف استع  

%( من جممو  38.0، و )1996%( من جممو  املستجيبني يف استع  53.0فيما أفاد )  -

 (.11بأنه ال اخت ف بني اجمللسني)جدول رقم  1995املستجيبني يف استع  

 

 



حسب آرائهم: أيهما أكثر إجنازًا الس  1996، 1995سيب للمستجيبني يف استطالعي املرك  ( التوزيع الن11جدول رقم )

 (1989( أم الس النواس السابق ) املنت ب1993النواس احلالي )املنت ب

 %1996استع   %1995استع    

 جملس النواب ا،الي
27.2 22.3 

 جملس النواب السابق
22.8 14.2 

 ال يوجد اخت ف
38.0 53.0 

 ال أعرف
12.0 10.5 

 %100اجملمو  =
2000 1200 

 

الذين يعتقدون بأن الس النواس احلالي أكثر  -1996وقد أشار املستجيبوي يف استع   

 جممو  من المضايا اليت كاي فيها اجمللس أكثر إجنازًا، هي: إىل -إجنازًا

 مستوى الدخل، اجمللس ا،الي كاي أفضل يف معاجلة النواحي االقتصادية، وحتسني •

 وا،د من البعالة.

 معاجلة الفساد بأشكاله املختلفة. •

 التفاعل مع املواطنني، وحل مشاكلهم، وتمديم اخلدمات مم. •

 السياسة اخلارجية وبالذات على صعيد الع قات العربية، ومعاجلة موضو  الس ل. •

 تعزيز الدميمراطية، وضماي حريات الصحافة والرأي. •

يف جمموعة من اجمللس السابق كان أكثر إجنازًا بأي  1996ا يف استع   أما الذين أجابو

 المضايا، أهمها:

 النواحي االقتصادية، وحتسني مستوى املعيشة، وا،د من البعالة. •

 اجمللس السابق كاي أقوى، وأكثر تأثريًا على الساحة السياسية. •

ر قوانني األحزاب واملعبوعات تعزيز الدميمراطية من خ ل إلغاء األحكال العرفية، و إقرا •

 والنشر.

 التفاعل مع املواطنني وحل مشك تهم، وتمديم خدمات يف خمتلف اجملاالت. •

 معاجلة الفساد بأشكاله املختلفة. •

 عن تقييم نواس الدائرة االنت ابية. ترابعًا: بيانا

 مدى رضا عن إجنازات نواس الدائرة.-1

، أفاد بأنهم راضوي جدًا عن 1996  الرأي %( من جممو  املستجيبني يف استع 19.8)-

، بأنهم راضوي 1995جيبني يف استع   ت%( من املس16.2إجنازات نواب دوائرهم، بينما أفاد )

 جدًا عن إجنازات نواب دوائرهم االنتخابية.



أجابوا بأنهم  1995%( يف استع   32.9و ) 1996%( من املستجيبني يف استع   38.6)-

 إجنازات نواب دوائرهم االنتخابية. راضني قليً  عن

 1995%( من املستجيبني يف استع   40.9و ) 1996%( من املستجيبني يف استع  34.1)-

 (.12أجابوا بأنهم نيري راضني عن إجنازات نواب الدائرة )جدول رقم 

ا عن إجنازات نواس حول درجة الرض 1995،1996( التوزيع النسيب للمستجيبني يف استطالعي املرك  12جدول رقم )

 الدائرة االنت ابية.

 %1996استع   الرأي  %1995استع   الرأي  درجة الرضا

 راض جدًا
16.2 19.8 

 راض قليً 
32.9 38.6 

 نيري راض
40.9 34.1 

 ال أعرف
10.0 7.5 

 %100اجملمو =
2000 1200 

 

 مدى كفاية أعمال نواس الدائرة لألمور التالية:-س

  املستجيبني اعتمدوا بأي تواصل نواب دوائرهم االنتخابية مع الناخبني %( من جممو8.1)-

كاي كاٍف جدًا، وبنفس النسبة اعتمدوا أي متابعة نواب دوائرهم االنتخابية ملشك ت الدائرة 

 االنتخابية كاي كاٍف جدًا.

انت كافية %(من املستجيبني اعتمدوا بأي متابعة نواب الدائرة لمضايا الوطن األساسية ك12.8)-

 جدًا.

%( من جممو  املستجيبني بأي تواصل نواب دوائرهم االنتخابية مع 20.5فيما أجاب )-

 الناخبني كاي نيري كاٍف جدًا.

%( من جممو  املستجيبني بأي متابعة نواب دوائرهم االنتخابية ملشك ت 19.4وأفاد )-

 الدائرة االنتخابية نيري كاٍف إط قًا.

ستجيبني بأي متابعة نواب دوائرهم االنتخابية لمضايا الوطن األساسية %( من امل12.7واعتمد )-

 (.13نيري كاٍف إط قًا ) جدول رقم 

 

 
 
 
 



 ( التوزيع النسيب للمستجيبني حول مدى كفاية إجنازات نواس دوائرهم لبعض القضايا13جدول رقم )

 كاف جدًا البند

% 

 كاف

% 

 نيري كاف

% 

 نيري كاف إط قا

% 

 ال اعرف

% 

 مو اجمل

% 

تواصل نواب دائرتل االنتخابية مع 

 الناخبني

8.1 26.7 36.8 20.5 8.0 100 

متابعة نواب دائرتل االنتخابية 

 ملشك ت الدائرة االنتخابية

8.1 26.3 37.2 19.4 9.0 100 

متابعة نواب دائرتل االنتخابية لمضايا 

 الوطن األساسية

12.8 31.1 27.5 12.7 16.0 100 

 

 

 املواطنني حول إعادة انت اس نواس الدائرة احلاليني: اجتاهات -ج

%( من  اإلناث بأنهم سيعيدوي انتخاب نواب 35.5%( من املستجيبني الذكور و )29.3أفاد )-

 دوائرهم.

%( من املستجيبات اإلناث بأنهم لن يعيدوا 48.5%( من املستجيبني الذكور و )55.5أجاب )-

 انتخاب نواب دوائرهم.

 (.14%( من جممو  املستجيبني بأنهم مل يمرروا بعد ) جدول رقم 15.6أفاد )-

 ( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب اجلنس وإذا ما كانوا سيمنحون أصواتهم لنواس دوائرهم االنت ابية.14جدول رقم )

 اجملمو  اجلنس سيمنح صوته لنواب دائرته االنتخابية

 إناث% ذكور % %

 نعم
29.3 35.5 32.4 

 ال
55.5 48.5 52.0 

 ال اعرف
15.2 16.0 15.6 

 %100اجملمو =
600 600 1200 

 

 على صعيد إعادة انت اس نواس الدائرة: 1993،1995،1996مقارنة بني نتائج استطالعات 

%( من املستجيبني يف استع   32.7، و )1996%( من املستجيبني يف استع   32.4)-

، أجابوا بأنهم سيعيدوي انتخاب نواب 1993تع   %( من املستجيبني يف اس49.0، و )1995

 دوائرهم.

%( من املستجيبني يف استع   55.3، و )1996%( من املستجيبني يف استع   52.0)-

، أجابوا بأنهم لن يعيدوا انتخاب نواب 1993%( من املستجيبني يف استع   35.0، و )1995

 (.15دوائرهم )جدول رقم 

 



النسيب للمستجيبني حول آرائهم يف انت اس نواس دوائرهم يف استطالعات املرك  ( التوزيع 15جدول رقم )

1993،1995،1996 . 

إعادة انتخاب نواب 

 الدائرة

 اجلنس

1993% 1995% 1996% 

 نعم
49.0 32.7 32.4 

 ال
35.0 55.3 52.0 

 ال أعرف
16.05 12.0 15.6 

 %100اجملمو =
1197 2000 1200 

 

 ح اس السياسية والعمل االجتماعي والنقابي.خامسًا: بيانات عن األ

 ممارسة العمل احل بي:-1

بأي درجة جناح لارسة 1996%( من جممو  املستجيبني يف استع   الرأي عال 2.3أفاد )-

%( بأي لارسة العمل السياسي لألحزاب 8.2العمل السياسي لألحزاب كانت كبرية، و أجاب )

 كانت نيري ناجحة إط قًا.

%( بأي درجة جناح لارسة العمل السياسي 4.9، فمد أجاب )1995استع   الرأي عالأما يف -

 (.16%( أجابوا بأنها نيري ناجحة إط قًا) جدول رقم 15.2لألحزاب كبرية و )

وآرائهم يف درجة جناح ممارسة العمل  1995،1996( التوزيع النسيب للمستجيبني يف استطالعي املرك  16جدول رقم )

 ألح اس يف األردنالسياسي ل

 1996استع   1995استع   درجة النجاح

 كبرية 
4.9 2.3 

 متوسعة
12.0 21.8 

 قليلة
6.4 13.2 

 نيري ناجحة
17.2 20.6 

 نيري ناجحة إط قًا
15.2 8.2 

 ال أعرف
44.3 34.1 

 %100اجملمو =
2000 1200 

 

 انتماء لألح اس السياسية: -س

دوا بأنهم قد انتموا يف أي وقت من األوقات لألحزاب %( من جممو  املستجيبني أفا1.3)-

 السياسية.

%( من جممو  املستجيبني أفادوا بأنهم مل ينتموا يف أي وقت من األوقات لألحزاب 98.1)-

 (.17السياسية ) جدول رقم 

 



ويات لألح اس ( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب اجلنس، وإذا ما كانوا قد انتموا يف أي وقت من اآل17جدول رقم )

 السياسية.

 جممو % اجلس االنتماء لألحزاب السياسية

 أنثى% ذكور %

 نعم
2.3 0.3 1.3% 

 مل ينتموا إىل األحزاب
97.2 99.0 98.1% 

 رفع اإلجابة
0.5 0.7 0.6% 

 %100اجملمو =
600 600 1200 

100% 

 

 النية لالنتماء لألح اس-ج

 نهم ينووي االنتماء إىل األحزاب السياسية.%( من جممو  املستجيبني أفادوا بأ2.0)-

 %( من جممو  املستجيبني أفادوا بأنهم ال ينووي االنتماء إىل األحزاب السياسية.94.3)-

%( من جممو  املستجيبني أفادوا بأنهم منتموي حاليًا إىل أحزاب سياسية ) جدول رقم 0.5)-

18.) 

 جلنس والنية لالنتماء لألح اس السياسية.( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب ا18جدول رقم )

 اجملمو  اجلنس ينووي االنتماء إىل األحزاب السياسية

 أنثى % ذكر % %

 نعم
2.7 1.3 2.0 

 ال
93.5 95.0 94.3 

 مل يمرروا بعد
2.8 3.5 3.2 

 اجملمو 
99.0 99.8 99.5 

 املنتموي
0.8 0.2 0.5 

 رفع اإلجابة
0.2 

- 
0.08 

 اجملمو 
1200 1200 1200 

 

 على صعيد االنتماء لألح اس: 1993،1995،1996مقارنة بني استطالعات 

%( من جممو  املستجيبني أجابوا بأنهم ينتموي إىل أحزاب سياسية يف استع   0.5)-

 .1993%( يف استع   عال 1.4، )1995%( يف استع   عال 1.05، فيما كانت النسبة )1996

، 1996ينووي االنتماء إىل األحزاب السياسية يف استع    %( من جممو  املستجيبني2.0)-

. 1993%( حسب نتائج استع   6.3، )1995%( حسب نتائج استع  1.85فيما كانت النسبة )

 (.19)جدول رقم 

 

 



 حسب االنتماء احل بي. 1993،1995،1996( التوزيع النسيب للمستجيبني يف استطالعات املرك  19جدول رقم )

 االستع   زبياالنتماء ا،

1993% 1995% 1996% 

 ينتموي إىل أحزاب
1.4 1.05 0.5 

 ينووي االنتماء إىل أحزاب
6.3 1.85 2.0 

 ال ينووي االنتماء
83.5 94.1 94.3 

 مل يمرروا بعد
8.8 3.0 3.2 

 %100اجملمو =
1197 2000 1200 

 األح اس األقرس لتمثيل الطموحات الش صية للمستجيبني: -د

، أفادوا بأي أي من األحزاب 1996( من جممو  املستجيبني يف استع   الرأي عال 55.6%)-

 .1995%( بذلل خ ل استع   عال 54.05ال ميثل طموحاتهم الشخصية، فيما أفاد )

، أجابوا بأنهم ال يعرفوي أي من 1996%( من جممو  املستجيبني يف استع   26.1)-

%( من جممو  26.2الشخصية فيما كانت النسبة )األحزاب األقرب إىل متثيل طموحاتهم 

 (.20رقم  )جدول. 1996املستجيبني يف استع   عال 

 

 .1996،1995( آراء املستجيبني حسب أمساء األح اس األقرس لتمثيل طموحاتهم الش صية يف استطالعي 20جدول رقم )

 %1995استع   %1996استع    اسم ا،زب

 عمل اإلس ميجبهة ال
7.75 11.42 

 العهد
1.33 1.82 

 البعث العربي االشرتاكي
0.50 0.65 

 الدميوقراطي الوحدوي األردني)*(
0.66 0.85 

 الشيوعي األردني
0.16 0.45 

 الشعب الدميوقراطي األردني )حشد(
0.16 0.45 

 التمدل والعدالة
0.16 0.10 

 اليمظة
0.16 0.15 

 البعث العربي التمدمي
0.08 

- 

 أخرى
0.25 

- 

 وال حزب
55.6 54.05 

 ال أعرف
29.1 26.2 

 رفع اإلجابة
3.5 1.16 

 نيري مبني 
0.2 

- 

 اجملمو 
1200 2000 

سةتع   تةائج ا نةي يف ن مةدمي  1995)*( النسبة املئوية  املمابلة للحزب الدميوقراطي الوحدوي األرد حةزاب الت سةب أ مةو  ن هةي جم

 اطي، والدميوقراطي االشرتاكي اليت توحدت حتت اسم ا،زب الدميوقراطي الوحدوي األردني.الدميوقراطي والعربي الدميوقر

 



 . اخل:…االنتماء للتنظيمات االجتماعية، الثقافية، الرياضية والنقابية -هـ

مةوي 4.8% من الذكور، 15.3%( من جممو  املستجيبني )10.1)- % من اإلناث( أفادوا بأنهم ينت

 اخل. ……ة، ثمافية، رياضية، نمابية إىل تنظيمات اجتماعي

 (.21%( من جممو  املستجيبني ال ينتموي إىل أي تنظيم. ) جدول 89.5)-

 . اخل.……تنظيمات اجتماعية، ثقافية، رياضية،نقابية إىل( آراء املستجيبني حسب اجلنس وانتمائهم 21جدول رقم )

 اجملمو  اجلنس االنتماء إىل تنظيم

 أنثى% ذكر % %

 نعم
15.3 4.8 10.1 

 ال
84.2 94.8 89.5 

 رفع اإلجابة
0.5 0.3 0.4 

 1200اجملمو =
600 

100% 

600 

100% 

1200 

100% 

 

يةة 3.66)- نةتمني لألند مةن امل هةم  مةات  مةوي إىل تنظي %( من جممو  املستجيبني الذين ينت

 (.22الرياضية والشبابية، وهي أعلى نسبة )جدول رقم 

 ني حسب التنظيمات املنتمني أليها.( توزيع املستجيب22جدول رقم )

 % تصنيف التنظيمات 

 أندية رياضية وشبابية
3.66 

 مجعيات وهيئات ذات طبيعة مهنية
1.58 

 مجعيات خريية
1.41 

 نمابات عمالية
1.16 

 مجعيات وهيئات متخصصة
0.83 

 هيئات وجلاي مراه
0.66 

 هيئات ومنتديات ثمافية
0.58 

 مجعيات وتنظيمات دينية
0.5 

 نمابات أصحاب العمل و أصحاب املهن
0.41 

 رواب  عائلية
0.33 

 أخرى
0.41 

 121جممو  املنتمني إىل تنظيمات =
10.1 

 1079جممو  نيري املنتمني إىل تنظيمات =
89.9 

 %100اجملمو =
1200 

 

 

 

 



 العمل النقابي:-و

لةذكور ، 47.0) ني%( من جممو  املستجيب43.3) - مةن ا بةأنهم %39.7  فةادوا  نةاث( أ مةن اإل  %

 يؤيدوي حصر العمل النمابي يف األمور املهنية.

سةتجيب27.5)_  مةو  امل لةذكور ،  28.3ني ) %( من جم بةأنهم  26.7مةن ا فةادوا  نةاث( أ مةن اإل

 (.23رقم  جدول). يعارضوي حصر العمل النمابي يف األمور املهنية

 حسب اجلنس وآرائهم يف حصر العمل النقابي يف األمور املهنية. (التوزيع النسيب للمستجيبني23جدول رقم )

النمابي يف األمور  العمل حصر

 املهنية

 

 اجملمو  % اجلنس

 إناث % ذكور %

 أؤيد
47.0 39.7 43.3 

 أعارض
28.3 26.7 27.5 

 أعرف ال
24.7 33.5 29.1 

 -- نيري مبني
0.2 0.1 

 % 100اجملمو  = 
600 600 1200 

 خارج إطار التنظيم : االجتماعيةاملشاركة آليات  –ز 

%( مل 53.7م املشاركة يف جاهة )فادوا بأنه قد طلب منه%( من املستجيبني الذكور أ46.2)-

 (.24يعلب منهم املشاركة يف جاهة )جدول 

عشر شهرًا  نهم املشاركة يف جاهة خالل األثنىر حول إذا ما طلب م( التوزيع النسيب للمستجيبني الذكو24جدول رقم )

 ة حسب الفئات العمرية.املاضية من تاريخ املقابل

 هل طلب منل املشاركة يف

 هةجا 

 اجلنس

 

 اجملمو 

% 

 فأكثر(% 45) (35-44%) (25-34%) (19-24%)

 نعم
33.0 45.7 44.7 57.3 46.2 

 ال
66.9 54.3 55.3 42.1 53.7 

 - - - نيري مبني 
0.6 0.1 

 %100اجملمو =
124 173 132 171 600 

 

 ني شاركوا فعليًا يف اجلاهة.%( من جممو  املستجيب44.5)-

%( وقد عزا الذين رفضوا 1.7فيما كانت نسبة نيري املشاركني والذين وجهت مم الدعوة )-

ضيق الوقت، أو عدل الرنيبة بتكليف مستمبلي اجلاهة، أو ملعرفتهم املسبمة  إىلاملشاركة: 

 (.25اجلاهة)جدول رقم  إليهااليت ستؤول  بالنتائج

 



 يع النسيب للمستجيبني الذكور الذين طلب منهم املشاركة يف اجلاهة حسب الفئات العمرية.( التوز25جدول رقم )

 اجملمو  الفئات العمرية هل قمت فعليًا باملشاركة يف اجلاهة

 فأكثر(% 45) (35-44%) (25-34%) (19-24%) %

 نعم
32.3 43.4 43.2 55.6 44.5 

 ال
0.8 2.3 1.5 1.8 1.7 

 أوركة يف اجلاهة مل يعلب منهم املشا

 نيري مبني 

66.9 54.3 55.3 42.7 53.7 

 %100اجملمو =
124 173 132 171 600 

 

 سادسًا: بيانات عن حرية  الرأي والصحافة وعن الصحافة اليومية واألسبوعية:

 ضماي ا،ريات العامة. -1

جاءت حول ضماي ا،ريات العامة والصحافة يف األردي فمد  املستجيبني  فيما يتعلق بآراء

 :26املستجيبني كما هو موضح يف اجلدول رقم ) أراء

 

 .األردنيف ضمان احلريات العامة يف ( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب آرائهم 26جدول رقم )

 إىلمضمونة  البند

درجة  

 كبرية%

 إىلمضمونة 

درجة  

 متوسعة%

  إىلمضمونة 

 درجة قليلة%

  نيري مضمونة

% 

 ال اعرف

% 

اجملمو 

% 

 حرية الرأي
17.2 42.6 12.5 20.5 7.3 1200 

 حرية الصحافة
24.8 40.4 11.4 13.3 10.1 1200 

ك يف حرية االشرتا

 التظاهرات

4.2 14.8 17.6 44.5 18.9 1200 

ك يف حرية االشرتا

 اعتصال

6.1 16.3 18.2 39.0 20.4 1200 

ك يف حرية االشرتا

 األحزاب

13.4 20.6 10.7 32.8 22.5 1200 

 

 قراءة اجلرائد اليومية.-ب

% 6.8%( )52.3أما فيما يتعلق بمراءة اجلرائد اليومية فمد أفاد من جممو  املستجيبني ما نسبته )

 (.27اجلرائد اليومية )جدول رقم  يمرءوي% إناث( بأنهم 39.2ذكور، 

 

 

 



مرة قرأ املستجيب فيها جريدة يومية  أخروزيع النسيب للمستجيبني حسب املستوى التعليمي وتاريخ ( الت28جدول رقم )

 املقابلة. إجراءاملاضية من تاريخ  أسابيع األربعةخالل 

اليومية قرأت اجلريدة 

 مرة خ ل أخر

 اجملمو  املستوى التعليمي

 ملم %

% 

 ابتدائي و

 % إعدادي

 ثانوي

% 

أعلى من 

 ثانوي%

 مسأ
1.2 25.7 32.8 40.2 28.2 

 أيال 2-7
4.3 31.7 37.0 26.9 17.3 

 - يول 8-14
31.4 45.7 22.9 2.9 

 يول 15-22
7.1 50.5 28.6 14.3 1.2 

 يول 23-30
13.6 54.5 18.2 13.6 1.8 

 املاضية أسابيع األربعةجرائد يومية خ ل  قرءواجممو  نسب الذين 
51.4 

 ة خ ل تاريخ اكثر من شهرجرائد يومي قرءوانسب الذين 
0.9 

 اجلرائد اليومية يمرءويجممو  نسب الذين ال 
47.7 

 %100اجملمو =
1200 

 

 

السبعة  األيالاجلرائد اليومية خ ل  قرءوا%( من جممو  املستجيبني قد 45.5) أيوقد تبني -

 7-6م يمرءوي %( من جممو  املستجيبني بأنه9.9) أفاداملمابلة، فيما  إجراءاملاضية من تاريخ 

 5-4املستجيبني بأنهم يمرءوي  %( من جممو 10.5من اجلرائد اليومية، وأفاد ) أسبوعيًا عدادأ

من اجلرائد اليومية فمد كانت نسبتهم  أسبوعيًا عدادأ 3-1اسبوعيًا، أما الذين يمرءوي  عدادأ

(25.1.)% 

 يف اجلرائد اليومية. واألعمدةقراءة كتاب املماالت  -إ

 

 ( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب اجلنس وقراءتهم لكتاس املقاالت واألعمدة يف اجلرائد اليومية.29) جدول رقم

 اجملمو  اجلنس 

 %إناث ذكور % %

 يمرأ لكتاب املماالت واألعمدة
25.3 14.2 19.8 

 واألعمدةال يمرأ لكتاب املماالت 
74.7 85.8 80.3 

 

إناث( بأنهم يمرءوي اجلرائد  35.3% ذكور، 41.7 )%( من جممو  املستجيبني38.5أفاد )-د

 (.30) جدول رقم  األسبوعية

 

 

 



 اجلرائد األسبوعية واجلنس.( التوزيع النسيب للمستجيبني حسب قراءة 30جدول رقم )

 اجملمو  اجلنس اقرأ اجلرائد األسبوعية

 إناث% ذكور %

 نعم
41.7 35.3 38.5 

 ال
58.3 64.7 61.5 

 %100اجملمو 
600 600 1200 

 

سةبوعيةاجلرائد  إحدى( من جممو  املستجيبني أفادوا بأنهم قرءوا 38.2)- ثةة  األ خة ل الث 

 (.31اشهر املاضية من تاريخ املمابلة معهم ) جدول 

 

 واجلنس. األسبوعيةقراءتهم لكتاس املقاالت واألعمدة يف اجلرائد   حسب( التوزيع النسيب للمستجيبني31جدول رقم )

 و اجملم اجلنس 

 إناث% ذكور % %

 يمرأ لكتاب املماالت واألعمدة
5.3 3.0 8.3 

 ال يمرأ لكتاب املماالت واألعمدة
94.7 97.0 91.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


