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 المقدمـة 

الرئيسة    النتائج  يقدم  ان  االردنية  الجامعة  في  االستراتيجية  الدراسات  مركز  يسر 
اال  في  الديموقراطية  حول  العام  الرأي  لعام  الستطالع  الخامس  1998ردن  المسح  هو  وهذا   ،

 الذي يقوم به المركز حول الديموقراطية، حيث تم اجراء أربعة مسوح سابقة هي: 

 . 1993اواًل: استطالع الرأي العام حول الديموقراطية في االردن لعام 

 . 1995استطالع الرأي العام حول الديموقراطية في االردن لعام  ثانيًا:

 . 1996رأي العام حول الديموقراطية في االردن لعام ثالثًا: استطالع ال

 . 1997رابعًا: استطالع الرأي العام حول الديموقراطية في االردن لعام 

وتأتي هذه الدراسة بهدف التعرف على اتجاهات المواطنين تجاه العملية الديموقراطية،   
طالعات السابقة، والتعرف  وتبيان مدى التغير في مواقفهم وآرائهم مقارنة مع ما أظهرته االست

واالجتماعية،   السياسية  المشاركة  تأطير  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  فعالية  مدى  على 
 تمهيدًا للوصول إلى مجتمع مدني منسجم البنية والتركيب.

وبإضافة بيانات هذا المسح إلى بيانات المسوحات السابقة يتكون بنك للمعلومات يتيح   
المواطنين حول  آراء  فترات   قياس  وذلك على  بها،  المرتبطة  والقضايا  الديموقراطية  الممارسة 

، بهدف رصد التطورات والتغيرات في  1993زمنية متالحقة، منذ المسح األول الذي جرى عام  
التي   التحوالت  على  االطالع  والمهتمين  للباحثين  الفرصة  المعلومات  هذه  وتتيح  العام.  الرأي 

خالل   المواطنين  آراء  على  مرتبطة  طرأت  تفصيلية  قضايا  تجاه  الماضية  الخمس  السنوات 
من   تتيحه  ما  إلى  إضافة  الحزبي،  والعمل  السياسية،  والمشاركة  الديموقراطية،  بالممارسة 
إمكانية ربط المعلومات حول اتجاهات المستجيبين نحو كل قضية تفصيلية مع بعض المتغيرات 

نس، والعالقة بقوة العمل، والمستوى التعليمي  الديموغرافية واالجتماعية لهم مثل: العمر، والج
 وغيرها.

وجميع    الدراسة،  هذه  بإنجاح  التي ساهمت  المؤسسات  جميع  يشكر  أن  المركز  ويود 
اكبر   لتجاوبهم وتعاونهم  كان  إذ  منهم،  البيانات  الذين تم جمع  العينة  المستجيبين في  األفراد 

جم  إلى  أيضا  والشكر  الدراسة،  هذه  إنجاح  في  العمل  األثر  هذا  إنجاح  في  ساهموا  الذين  يع 
تفيد   أن  المركز  ويأمل  وخارجها.  األردنية  الجامعة  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  الكبير 
وباحثين   مخططين  من  القضايا  بهذه  المهتمين  جميع  االستطالع  هذا  يوفرها  التي  المعلومات 

 على المستويين الرسمي واألكاديمي. 



 3 

 األهداف:
 ة إلى تحقيق ما يلي: تهدف هذه الدراس

، وذلك من 1989قياس اتجاهات المواطنين نحو العملية الديموقراطية التي بدأت منذ عام    •
خالل التعرف على آرائهم فيما يتعلق بمؤشرات الديموقراطية، وتقييمهم للتغيرات التي طرأت  

واالعتصامات، على الحريات العامة مثل: حرية الرأي، والصحافة، واالشتراك في التظاهرات  
إليها    وحرية وصل  التي  للدرجة  تقييمهم  إلى  باإلضافة  السياسية،  األحزاب  إلى  االنتساب 

من   باعتبارهما  والعدل  المساواة  يخص  فيما  األردني  عليها    المبادئالمجتمع  ترتكز  التي 
 العملية الديموقراطية. 

نجاح التجربة الحزبية  الوقوف على آراء المواطنين واتجاهاتهم نحو األحزاب، وقياس مدى    •
في األردن، واسباب عدم نجاحها، ومدى معرفتهم بوجود األحزاب السياسية ومشاركتهم فيها، 

 واسباب عزوفهم عن االنتساب لألحزاب السياسية. 
 قياس آراء المواطنين واتجاهاتهم وتقييمهم ألداء مجلس النواب الحالي حتى اآلن.   •
  على آرائهم عديل قانون انتخاب مجلس النواب، والتعرف  التعرف على اقتراحات المواطنين لت  •

 حول موضوع الجمع بين العمل النيابي والوزاري. 
مؤسسات   • داخل  المختلفة  للنشاطات  وممارستهم  المواطنين  مشاركة  مستوى  على  التعرف 

ا، المهنية والعمالية، والجمعيات التطوعية، واالتحادات، وغيره   مثل: النقابات المجتمع المدني  
ومدى   العشائرية  الروابط  أو  الدواوين  في  مشاركتهم  مستوى  على  التعرف  إلى  باإلضافة 

 مساهمة هذه التنظيمات في تقديم العون والمساعدة ألعضائها. 
 في مختلف المجاالت.  المرأة ومشاركتها عمل التعرف على آراء المواطنين تجاه    •
 ة في تشكيل الرأي العام. التعرف على أثر وسائل االعالم المرئية والمسموع  •
 التعرف على اتجاهات المواطنين فيما يتعلق بمطالعة الصحف اليومية واألسبوعية.    •

 منهجية الدراسة: 

 العينة: تصميم 
(  التي تم   (Master sampleتستند العينة الوطنية في هذه الدراسة إلى العينة الرئيسة  

تتكون  التي  العامة  اإلحصاءات  دائرة  في  المكررات     تصميمها  من  مجموعة  من 
Replicates)    الذي المراحل،  متعدد  العنقودي  الطبقي  األسلوب  إلى  التصميم  ويستند   .)

 استخدمت فيه المحافظات كطبقات لهذا التصميم. 
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( وحدة معاينة أولية ) حي أو مجموعة أحياء ( موزعة 100وقد اشتملت عينة الدراسة على )
السكان في كل منها، وتم اختيار العناقيد في كل محافظة    على المحافظات بالتناسب مع حجم

بطريقة مستقلة، وذلك كمرحلة أولى لالختيار. أما في المرحلة الثانية فقد تم اختيار اسر العينة  
في كل وحدة معاينة أولية ) حي أو مجموعة أحياء ( بطريقة االختيار العشوائي المنتظم. ثم  

  لتستوفي ( سنة فأكثر من كل أسرة  19ار فرد واحد يبلغ عمره )وبطريقة عشوائية أيضًا تم اختي
من   اآلخر  والنصف  الذكور  من  المستجيبين  األفراد  عدد  نصف  وكان  االستمارة،  بيانات  منه 

( شخصًا. وروعي أن تكون العينة موزونة ذاتيًا،  1486اإلناث، وبذلك فقد بلغ حجم العينة )
 ها االحتمال نفسه للظهور في العينة.   بمعنى أن كل مفردة من مفردات المجتمع ل

المقابلة،   اجراء  رفضهم  أبدوا  الذين  للمستجيبين  الزيارة  إعادة  كانوا    باإلضافةوتم  الذين  الى 
أو االستمارات   مشغولين  عدد  بلغ  حيث  المقابلة،  اجراء  وقت  المنزل  في  موجودين  غير 
( حالة  123حالة، وسجلت )(  57( استمارات فيما بلغ عدد حاالت الرفض )1306المستكملة ) 
 دائم، أو خاٍل. مؤقت، أوبين مغلق 

 :التحضيريةحلة  المر
أهم   المرحلة  هذه  العمل تعتبر  العمليات    مراحل  من  مجموعة  تتضمن  لكونها  اإلحصائي، 

المتشابكة والمتكاملة التي يعتمد عليها، بشكل أساسي، تنفيذ العمليات في المراحل الالحقة، إذ  
رحلة وضع جميع الخطط الالزمة لتنفيذ الدراسة من بدايتها وحتى نشر نتائجها،  تشمل هذه الم

 وتتضمن هذه المرحلة ما يلي:

 تنظيم الجهاز الرئيس للدراسة:
األردنية،   الجامعة  رئيس  األستاذ  من  بمتابعة  ممثال  الدراسة  إدارة  من  الجهاز  هذا  يتكون 

الدراسات االستراتيج إلى نخبة من  وبإشراف مباشر من مدير مركز  باإلضافة  الجامعة،  ية في 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ومتخصصين في هذا المجال. ويتكون الجهاز أيضا من  
عدد من المشرفين الميدانيين، والمراقبين الميدانيين، ومجموعات العدادين، والتدقيق، والترميز  

 المكتبي، والتجهيز الحاسوبي.

به المتعلقة  العمليات  الجدول وبدأت  وضعت  إذ  المتخصصين،  من  لجنة  بتشكيل  الدراسة  ذه 
االستمارة،  واعداد  اتبع،  الذي  العينة  أسلوب  ومناقشة  المختلفة،  الدراسة  لمراحل  الزمني 
العمل  خطط  إلى  باإلضافة  البشرية،  المتطلبات  وتحديد  بها،  المتعلقة  التعليمات  وكتيبات 

 لحاسوبي للبيانات، ونشر النتائج.الميداني، وجداول المخرجات، وخطة التجهيز ا
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 الوثائق الرئيسة للدراسة : 
 : تتضمن هذه الوثائق ما يلي 

 :  استمارة الدراسة
البيانات   وطبيعة  المتوخاة  األهداف  مع  تمشيًا  وذلك   ، الدراسة  هذه  استمارة  صممت 

الب إدخال  عملية  تسهيل  االستمارة  تصميم  عند  باالعتبار  اخذ   كما  جمعها.  سيتم  يانات  التي 
  على الحاسوب اآللي والتجهيز الحاسوبي بشكل كامل.

  : وتضمنت االستمارة، باإلضافة إلى البيانات التعريفية، األقسام التالية

 جدول اختيار المستجيب.  -

 بيانات حول الديموقراطية في األردن.  -
 بيانات حول مؤشرات الديموقراطية في األردن. -
 . السياسيةبيانات حول األحزاب  -
 .1997بيانات حول تقييم إنجازات مجلس النواب المنتخب  -
 بيانات حول تقييم إنجازات نواب الدائرة االنتخابية.     -
 بيانات حول العمل النقابي واالجتماعي. -
 بيانات حول المشاركة في نشاطات العائلة او العشيرة.  -
 بيانات حول مشاركة المرأة في الحياة العامة.  -
 حول وسائل االعالم المرئية والمسموعة. بيانات  -
 بيانات حول الجرائد اليومية واألسبوعية.  -
 المعلومات الشخصية عن الفرد المستجيب. -   

الى معظم  تم اضافة عدد من االختيارات  البيانات  أداة جمع  لتطوير  المركز  نهج  واستمرارا في 
 أسئلة االستبيان وهي: غير معني، و رفض االجابة. 

 ب التعليمات وقواعد التدقيق:  كتي
للعاملين    والواضحة  المفصلة  والتعليمات  التعاريف  من  مجموعة  الكتيب  هذا  يتضمن 

تعاريف وشروح مفصلة لجميع األسئلة   الكتيب على   الميدانيين والمكتبيين، كما يشتمل هذا 
تكفل الحصول على   والمفاهيم والتعاريف الواردة في االستمارة، وكيفية استيفاء البيانات بصورة

التدقيق   قواعد  على  أيضا  الكتيب  ويشتمل  ودقتها،  البيانات  صحة  من  ممكنة  درجة  أعلى 
األساسية التي يجب أن يتبعها العاملون بمختلف مستوياتهم أثناء قيامهم بتدقيق االستمارات، 
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ضات. وتم  سواء على المستوى الميداني أو المكتبي لتكون االستمارة مكتملة وخالية من التناق
األخطاء  اكتشاف  وكيفية  الداخلي(  )االتساق  اإلجابات  بين  المنطقية  العالقات  على  التركيز 

 وتصحيحها، ما أمكن، لضمان منطقية البيانات واتساقها. 

 كتيب الدليل:  
روعي في تصميم االستمارة أن تكون معظم األسئلة ذات دليل محدد مسبقا، إذ تضمن   

الب  معالجة  كيفية  المحددة الدليل  اإلجابات  ذات  البيانات  ترميز  وكيفية  مسبقا،  المرمزة  يانات 
ووضع رموز مناظرة لها. كما تضمن تعليمات تتعلق بترميز األسئلة المفتوحة، فقد اعد هذا  
في   اإلجابات   هذه   تجميع  واعيد   ، مفصل  بشكل  لالستمارات  الترميز  عملية  خالل  الجزء 

 مجموعات ذات خصائص متشابهة. 

 ريف والتصانيف: التعا
: ألغراض هذه الدراسة يعتبر التجمع السكاني، هو المكان الذي يقيم فيه    التجمع السكاني-1

 الفرد بشكل معتاد، أي المكان الحالي الذي يقيم فيه أو ينوي اإلقامة فيه. 

وهي فرد أو اكثر يشغلون وحدة سكنية مستقلة )أو جزءا منها( ويساهمون معا في   األسرة: -2
نفاق من دخل رب األسرة و /أو بعض أفرادها، ومن الشائع وجود صلة قربى تربط معظم  اإل

وجبات   في  األسرة  أفراد  يشترك  أن  أيضا  الشائع  ومن  ببعض،  بعضهم  الواحدة  األسرة  أفراد 
 الطعام أو بعضها. 

 وهو إما ذكرا أو انثى.  الجنس: -3

بي   العمر:  -4 المحسوبة  أو  المقدرة  الزمنية  الفترة  المقابلة معبرا  وهو  وتاريخ  الميالد  تاريخ  ن 
 عنها بسنوات كاملة، أي بإهمال الشهور واأليام مهما كان عددها. 

ويقصد به الحالة التي يكون عليها الفرد وقت المقابلة، وربما تكون    المستوى التعليمي:  -5
 إحدى الحاالت التالية: 

 قد ال يحمل  الفرد مؤهال علميا مثل:  -أ 

الشخأمي:   كتابة  وهو  يستطيع  ال  وبالتالي  معا،  والكتابة  القراءة  يستطيع  ال  الذي  ص 
 وصف بسيط عن حياته بأية لغة كانت. 

هو الشخص الذي يستطيع القراءة والكتابة معا بأية لغة كانت، وال يحمل مؤهال ملــم : و
ية،  علميا. و تتضمن هذه الفئة ،على سبيل المثال، األفراد الذين التحقوا بمؤسسات تعليم 

 ولم ينهوا المرحلة االبتدائية بنجاح. 
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أو يحمل هذا الفرد مؤهال علميا، ويقصد به أعلى مرحلة دراسية أتمها الفرد بنجاح    -ب  
ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دبلوم : حتى يوم المقابلة، وقد يكون واحدًا من التصنيفات التالية

 متوسط، بكالوريوس، دبلوم عاٍل، ماجستير، دكتوراه. 

 وهي الحالة المدنية الحالية التي يكون عليها الفرد وقت المقابلة، وقد   الحالة الزواجية: -6

 : تكون إحدى الحاالت التالية

: يتم    أعزب  لم  )أي  السائد  للعرف  وفقا  فعليا  زواجا  تزوج  أن  له  يسبق  لم  الذي  الفرد  وهو 
 الدخول بعد(.

السائد سواء كان/كانت )الزوج أو الزوجة( وهو الفرد المتزوج زواجا فعليا وفق العرف    متزوج:
 مع الطرف اآلخر أم ال وقت المقابلة.   مقيما

وتشمل المطلق، وهو الفرد الذي سبق له الزواج فعال وانفصم آخر زواج بالطالق، ولم    أخرى:
يتزوج مرة اخرى. كما تشمل األرمل، وهو الفرد الذي سبق له الزواج فعال، وانفصم آخر زواج  

 طرف اآلخر، ولم يتزوج مرة اخرى.بوفاة ال

العمل:  -7 بقوة  بالنشاط االقتصادي، وتكون واحدة   العالقة  البحث  قيد  وتعني عالقة الشخص 
 :من التصنيفات التالية

ويقصد  بذلك المشتغل / المشتغلة، وهو كل شخص يزاول عمال في القطاع الحكومي  يعمل:  
 أو في أي قطاع آخر. 

يعمل: غير    ال  بذلك  وربة ويقصد  والطالب،  المتعطل،  تشمل:  التي  يعمل  بند  في  ذكر  ما 
 المنزل، والذي له دخل أو إيراد، والعاجز. 

وتعني نوع العمل الرئيسي الذي يمارسه الفرد المشتغل مثل: حداد ، نجار، معلم،   المهنة:  -8
 طبيب، أستاذ جامعة ... الخ.  

 اإلقليم:  
 لزرقاء، والبلقاء.ويشمل محافظات عمان، ومادبا، واالوسـط : 
 ويشمل محافظات اربد، وجرش، وعجلون، والمفرق.الشمال : 
 ويشمل محافظات الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة. الجنوب: 

وهو مفهوم يستخدم للداللة على الحالة التي تكون فيها العالقة بين المواطن    الديموقراطية :  -10
حرية، والحق، والعدل، والمساواة، ويكفل فيها  والدولة والمؤسسات ، وهي قائمة على أساس ال
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على   المواطن  فيها  يتعدى  وال  للمواطن،  اإلنسانية  والحقوق  الدستورية  الحقوق  العام  النظام 
 سيادة الدولة وحقوق اآلخرين. وهذه الحقوق هي: 

 الحق في الحياة.  
 الحق في سالمة البدن.  
 الحق في التملك. 
 الحق في التعلم.  
 الحق في العمل. 
 لحق في التعبير. ا 

 البرنامج التدريبي:  
عقد المركز بعد االنتهاء من تصميم االستمارة ووضع التعليمات المتعلقة بالمفاهيم والتصانيف  

لتدريب المشرفين   1998/ 21/5-19المستخدمة، دورة تدريبية لمدة ثالثة ايام خالل الفترة من  
ى العديد من الموضوعات بهدف التعرف والمراقبين والعدادين، فقد اشتمل برنامج التدريب عل

التعامل مع   وكيفية  المعلومات،  وأهمية سرية  البيانات،  وأسلوب جمع  الدراسة،  أهداف  على: 
واشتمل  الميدان.  في  تحدث   أن  يمكن  التي  الصعوبات  على  التغلب  وطرق  المستجيب، 

في المتضمنة  والمفاهيم  االستمارة،  لمدخالت  على شرح مفصل  ايضًا  والتعليمات  التدريب  ها، 
القيام   وتم  المستجيب،  اختيار  وكيفية  الميدان،  في  وتدقيقها  المعلومات   بجمع  المتعلقة 
بتطبيقات عملية على كيفية تعبئة االستمارة لتفادي أية أخطاء يمكن أن تحدث في الميدان.  

استيع  مدى  على  للتعرف  وذلك  التدريب،  من  االخير  اليوم  في  تجريبية  دراسة  اجراء  اب  وتم 
أسئلة   الختبار  الفرصة  الدراسة  هذه  وفرت  وقد  االستطالع،  أسئلة  لطبيعة  الباحثين  وفهم 
االستطالع أثناء تلقي المستجيبين لها في الميدان ومعالجة جميع المالحظات التي وردت من 
بعض   المستجيبون حول  اوردها  التي  والمالحظات  التجريبية،  للدراسة  تنفيذهم  أثناء  الباحثين 

التجهيز المكتبي تدريبا إضافيا  اسئلة   االستطالع. وبعد ذلك تم تدريب العاملين في عمليات 
على   المرمزين  وتدريب  األخطاء،  اكتشاف  وكيفية  باالستمارة،  الخاصة  التدقيق  قواعد   على 

 قواعد الترميز وأساليبه. 

ف البيانات  وقد قام خبير الحاسوب بتدريب مدخلي البيانات على عملية اإلدخال، وكيفية تنظي 
 من األخطاء.
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 مرحلة العمل الميداني: 
المقابلة الشخصية للفرد المستجيب الذي ظهر في العينة،    بأسلوبنفذت هذه الدراسة ميدانيا  

بتاريخ   الميداني  العمل  بدأ  إذ  مباشرة،  منه  البيانات  بتاريخ   1998/ 22/5وجمعت  وانتهى   ،
المقررة له، و 5/1998/ 29 العمل وفق الخطة  العينة وتوزيعها على ، ونفذ  جرى تحديد مواقع 

المناطق،  10) الميداني ومعرفة  العمل  ناحيتي  المجال من  في هذا  الخبرة  مراقبين من ذوي   )
 ( باحثا وباحثة قاموا بجمع البيانات.51على ) لألشرافوذلك 

ير  وعمل المراقبون على توزيع اسر المستجيبين المختارة في العينة على الباحثين، وتابعوا س 
العمل، وقاموا بتدقيق االستمارات المستكملة في الميدان، وحضروا بعض المقابالت، وساعدوا  
لالستمارات  بالنسبة  أما  الميدان.  في  الباحثين  بعض  صادفت  التي  المشكالت  حل  في 

 المستكملة فقد عمل المراقبون على تسليمها للمشرفين في المركز يوميا. 

  تجهيز البيانات:

  :التدقيق المكتبي
أوال   الميدان  من  الواردة  االستمارات  تدقيق  بأعمال  القيام  مهمة  المكتبي  التجهيز  فريق  تولى 
اليوم   في  المكتبي  التدقيق  وكان  واكتمالها،  البيانات  اتساق  تدقيق  على  التركيز  وجرى  بأول، 

هت هذه  ( مدققين حيث انت3البيانات من الميدان، وعمل في هذه المرحلة )  لعملية جمعالتالي  
 .1998/ 30/5المرحلة بتاريخ 

 ترميز البيانات 
افضل    بدئ بتخصيص  وذلك  المكتبي،  التدقيق  عملية  مع  جنب  إلى  جنبا  البيانات  بترميز 

لهذه   أعد  الذي  الدليل  كتيب  وفق  البيانات  بترميز  للقيام  السابقة  الخبرة  ذوي  من  العناصر 
 . 30/5/1998ت هذه المرحلة بتاريخ ( مرمزين، وانته 8الغاية، وقد عمل في هذه المرحلة )

 التجهيز الحاسوبي: 
  تتضمن هذه المرحلة مجموعة من الخطوات تمثلت بـ:

واشرف على   -أ للبيانات،  والتدقيق  اإلدخال،  برامج  مهمة وضع  المختص  النظم  محلل  تولى 
 تدريب مدخلي البيانات بشكل مباشر.
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( أجهزة 5لية الترميز، وذلك باستخدام )بدأت عملية إدخال البيانات جنبا إلى جنب مع عم   -ب
حاسوب من خالل شاشات خاصة باالستمارة مع إجراء التدقيق اآللي الفوري للبيانات بواسطة  

 . 1/6/1998الحاسوب مباشرة، وقد انتهت هذه المرحلة بتاريخ  

  كانت القيم برامج خاصة لتدقيق اكتمال إدخال البيانات، وفيما إذا    النظم بإعدادقام محلل    -ج
البيانات  أن  من  للتأكد  االتساق  برامج  تطبيق  جرى  كما  الصحيح.  المدى  تقع ضمن  المرمزة 
لهذا   أعدت  التي  التدقيق  قواعد  على  باالعتماد  المختلفة،  المتغيرات  حسب  ومنطقية  متسقة 

تمالغرض،   انها   إذ  من  للتأكد  البيانات  إدخال  أثناء  مباشرة  والمنطق  االتساق  قواعد  تطبيق 
 قة مع بعضها البعض ومنطقية حسب المتغيرات األخرى.متس

بعد االنتهاء من إعداد ملف البيانات النظيف، صممت جداول تكرارية لجميع المتغيرات، ثم  -د  
التدقيق   قواعد  ذلك طبقت بعض  اثر  بدراستها ومراجعتها، وعلى  الدراسة  المشرفون على  قام 

اردة فيها، ومراجعتها مع االستمارات، والتأكد  على بعض األسئلة للتأكد من صحة البيانات الو 
 من صحتها إلى أن تم االنتهاء من إعداد ملف البيانات النظيف بشكل نهائي. 

 استخراج النتائج وإعداد التقرير:
استخدمت بعد االنتهاء من إعداد ملف البيانات النظيف أساليب اإلحصاء الوصفي )التكرارات 

ت من خالل تصميم الجداول المطلوبة وفق خطة التبويبات التي  والنسب المئوية( لعرض البيانا
في   للبيانات  الداخلي  االتساق  حيث  من  مراجعتها  تمت  إذ  الدراسة،  على  المشرفون  أعدها 
بإعداد  ُبدىء  وقد  العالقة،  ذات  المختلفة  الجداول  بين  الخارجي  واالتساق  الواحد،  الجدول 

 لمستخدمي البيانات.   إلتاحتهرفين عليها االولي لهذه الدراسة من قبل المش التقرير
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 النتائج:
لعام   االردن  في  الديموقراطية  حول  الرأي  استطالع  لنتائج  عام  وصف  يلي  .  1998وفيما 

هذا   وألغراض  نتائج  من  االستفادة  من  والمهتمين  والمتخصصين  الباحثين  وتمكين  المقارنة 
آراء المواطنين حول الممارسة الديموقراطية والقضايا  االستطالع، ورصد التطورات والتغيرات في  

نتائج   وبين  بينها  والمقارنة  النتائج  بنشر  السابقة،  العادة  على  جريًا  نقوم،  فإننا  بها،  المرتبطة 
، مع األخذ باالعتبار  1997،  1996،  1995،  1993المسوحات التي أجراها المركز في االعوام  

است أهمية  لها  تحليل  أي  إجراء  رفض  عند  اعرف،  ال  التالية:  لالختيارات  المئوية  النسب  ثناء 
 االجابة، غير مبين، لم أقرر بعد، غير متأكد، غير معني.

 أواًل: بيانات عن مستوى ممارسة الحياة الديموقراطية في األردن:  
( ان االردن، 1، بحيث يعني الرقم )10-1سئل المستجيب بان يحدد على مقياس متدرج من  

( ان االردن اصبح  10ول الطريق نحو ممارسة الديموقراطية، في حين يعني الرقم ) ما زال في ا
( الحدود، واجاب  ابعد  الى  ديموقراطيا  نحو  12.5بلدا  اول الطريق  في  زال  ما  االردن  بان   )%

  ( و  الديموقراطية  ممارسة    24.7ممارسة  نحو  الطريق  منتصف  الى  وصل  االردن  ان   )%
 ( اجاب6.6الديموقراطية و  الحدود جدول رقم )%(  ابعد  الى  ديموقراطي  بلد  االردن  بان  (،  1وا 
 (.  3نفسه فيما يتعلق بعدد من الدول العربية واالجنبية جدول رقم ) باألسلوب وسئل هذا السؤال 

 ( 1جدول رقم )

التوزيع النسبي آلراء المستجيبين في الدرجة التي وصل اليها األردن نحو الممارسة   
 . 93، و  95، 96،  97،  98العوام  الديموقراطية خالل ا

استطالع  الدرجة 
98 
 % 

استطالع 
97 
 % 

استطالع 
96 
 % 

استطالع 
95 
 % 

 93استطالع 
  % 

1 12.5 13.3 18.3 19.1 15.5 
2 5.7 3.1 4.3 4.1 7.1 
3 7.1 5.8 5.8 4.9 10.4 
4 8.0 5.7 5.9 6.2 6.6 
5 24.7 35.3 35.8 28.2 19.9 
6 8.8 7.6 5.7 7.6 8.3 
7 7.6 4.5 5.9 9.3 8.3 
8 6.8 4.6 3.3 6.7 6.1 
9 2.2 2.0 1.8 2.5 3.8 
10 6.6 6.1 5.5 6.3 3.1 

 10.9 5.1 7.6 11.8 8.9 ال أعرف  
 - - - - 0.9 غير معني 

 - - - - 0.1 رفض االجابة 
 0.2 - - 0.2 0.1 غير مبين  

المجموع 
=100 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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( درجة من  4.91المتوسط الحسابي لمستوى الديموقراطية من نتائج هذا االستطالع ) وبلغ
، 1996( عام 4.55و) 1997( وصلت اليها النتيجة عام  4.88( درجات مقابل ) 10)

 (.2جدول رقم ) 1993( عام 4.58، و ) 1995( عام 4.83و)

 ( 2جدول رقم )

، 1997 1998عات الرأي في االعوام المتوسط الحسابي لمستوى الديموقراطية خالل استطال
1996،1995  ،1993 

استطالع الديموقراطية   
1998 

استطالع  
 1997الديموقراطية 

استطالع  
 1996الديموقراطية 

استطالع  
  الديموقراطية 

1995 

استطالع  
 1993الديموقراطية 

المتوسط الحسابي لمستوى  
 الديموقراطية في األردن  

4.91 4.88 4.55 4.83 4.58 

 
 

 مستوى الديموقراطية في عدد من الدول:

 
أظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي الجابات المستجيبين لمستوى الديموقراطية في االردن بلغ  

( في  4.53( في الواليات المتحدة االمريكية، و )8.14( درجات مقابل )10( درجة من )4.91)
( و  )5.53مصر،  و  لبنان،  في  و)2.80(  فلسطين،  في   )3.50)  ( و  سوريا،  في 2.58في   )
 (. 3( في اسرائيل، جدول رقم )7.69( في السعودية، و )3.67العراق، و )
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 ( 3جدول رقم )

التوزيع النسبي آلراء المستجيبين في الدرجة التي وصلت إليها بعض الدول في الممارسة  
 الديموقراطية 

 
 الدولة   

 
 الدرجة

ات الوالي األردن
المتحدة 
 االمريكية 

 اسرائيل  السعودية  العراق سوريا فلسطين لبنان مصر 

1 12.5 3.0 10.5 9.11 38.8 26.2 38.3 23.7 5.1 
2 5.7 1.8 6.4 5.2 6.7 8.0 8.5 6.7 0.8 
3 7.1 1.6 9.3 5.4 7.7 8.3 6.9 9.8 1.8 
4 8.0 1.7 10.3 7.8 5.8 8.5 6.4 8.5 2.4 
5 24.7 3.4 15.0 10.2 8.0 11.2 6.2 10.5 4.7 
6 8.8 3.1 8.2 8.9 2.8 6.2 4.3 4.7 4.0 
7 7.6 6.6 6.4 7.6 3.5 5.3 2.4 5.7 6.8 
8 6.8 13.7 6.1 9.1 2.8 3.8 2.5 3.7 13.2 
9 2.2 12.3 1.8 5.9 1.9 2.0 0.9 2.5 14.5 
10 6.6 34.9 2.5 8.1 2.8 1.8 2.0 2.8 26.0 

 19.2 20.1 20.2 17.4 18.3 21.4 22.3 16.2 8.9 ال اعرف 
 1.4 1.0 1.0 1.0 0.8 0.9 1.1 1.4 0.9 غير معني
رفض  
 االجابة 

0.1 - - 0.08 0.1 0.2 0.2 - - 

 0.2 0.15 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.1 غير مبين 
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 * المجموع

المتوسط  
 الحسابي

4.91 8.14 4.53 5.53 2.80 3.50 2.58 3.67 7.69 

 ق في النسب نتيجة التقريب. * الفر
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وحول أهم العوامل أو الشروط التي يجب توافرها في أي بلد حتى نقول إن هذا البلد ديموقراطي،  

 أفاد: 
البلد 19.98) هذا  نقول ان  بلد حتى  العوامل الي  أهم  واالقتصادي من  الثقافي  التطور  أن   )%

و)  ا18.45ديموقراطي،  وضمان  والعدالة  المساواة   )% ( و  الحريات 57.88لحقوق،  %( ضمان 
 (.4%( تعديالت دستورية وقانونية واجرائية حول آلية الحكم، جدول رقم )8.57المختلفة، و) 

 
 ( 4جدول رقم )

التوزيع النسبي آلراء المستجيبين حول أهم العوامل/ الشروط التي يجب توافرها في أي بلد 
 حتى نقول ان هذا البلد ديموقراطي 

لم  يذكر هذا   النسبة  أهم العوامل/ الشروط * 
 الشرط /العامل 

المجموع 
1306=  
100 % 

19.9 التطور الثقافي واالقتصادي

8 
80.02 100 % 

18.4 المساواة والعدالة وضمان الحقوق 

5 
81.55 100 % 

57.8 ضمان الحريات المختلفة 

8 
42.12 100 % 

 % 100 91.43 8.57 لحكم تعديالت دستورية وقانونية واجرائية حول آلية ا
10.2 أخرى 

6 
89.74 100 % 

 * يتضمن هذا السؤال أكثر من اجابة للمستجيب.

 ثانيًا: بيانات حول مؤشرات الديموقراطية: 

 اما فيما يتعلق بآراء المستجيبين حول مؤشرات الديموقراطية، فقد افاد: 

%( ان حرية الرأي مضمونة الى درجة كبيرة ومتوسطة على التوالي، 52.6%( و )14.6)  •
بـ ) م %( في  42.6%( و )17.2، وبـ )1997%( في استطالع  46.2%( و ) 16.9قارنة 

 . 1995%( في استطالع 48.0%( و )16.9، وبـ )1996استطالع 
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•  (22.4 ( و  على %48.4(  ومتوسطة  كبيرة  درجة  الى  مضمونة  الصحافة  حرية  ان   )%
( بـ  مقارنة  ) 24.0التوالي،  و  استطالع  %37.7(  في   )%1997( وبـ   ،24.8 )%  

 . 1995%( في استطالع  46.3%( و )24.3، و) 1996%( في استطالع 40.4و)

•  (35.7( بـ  مقارنة  مضمونة،  غير  التظاهرات  في  االشتراك  حرية  ان  في  %30.6(   )%
 . 1996%( في استطالع  44.5، وبـ )1997استطالع 

•  (31.4( بـ   مقارنة  مضمونة  غير  اعتصام  في  االشتراك  حرية  ان  في  %26.4(   )%
 . 1996%( في استطالع  39.0، و بـ )1997استطالع 

•  (15.3( و  كبيرة  %25.4(  درجة  الى  مضمونة  االحزاب  الى  االنتساب  حرية  ان   )%
( بـ  مقارنة  التوالي،  على  )14.0ومتوسطة  و  استطالع  %22.6(  في  وبـ  %1997(   ،

(13.4( و  استطالع  %20.6(  في   )%1996( و  و)17.3،  استطالع %25.4(  في   )%
1995. 

ا23.4)  •  )%( بـ  مقارنة  مضمونة  غير  االحزاب  الى  االنتساب  حرية  في  22.6ن   )%
( و  5. كما هو مبين في الجداول )1996%( في استطالع  32.8، و بـ )1997استطالع  

 (.8( و ) 7( و )6)

 ( 5جدول رقم )

التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حسب آرائهم في درجة ضمان الحريات العامة في األردن  
1998. 

مضمونة الى   البند 
 % درجة كبيرة  

مضمونة الى درجة  
 متوسطة % 

مضمونة الى  
 درجة قليلة % 

غير 
 مضمونة % 

ال اعرف  
 % 

 غير معني
  % 

 رفض 
 
 % 

غير 
 مبين % 

  موعالمج
* 
 % 

 حرية الرأي
 

14.6 52.6 14.2 12.6 5.2 0.5 0.2 0.1 100
 % 

حرية  
 الصحافة 

 
22.4 48.4 12.0 8.3 7.9 0.7 0.2 0.2 100

 % 
حرية  

االشتراك في  
 التظاهرات 

3.8 20.5 25.5 35.7 12.2 1.8 0.3 0.3 100
 % 

حرية  
االشتراك في  

 اعتصام  
5.1 22.0 24.0 31.4 15.0 1.6 0.4 0.3 100

 % 
حرية  

االنتساب  
 الى االحزاب  

15.3 25.4 15.8 23.4 17.0 2.4 0.4 0.3 100
 % 

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.
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 ( 6جدول رقم )

النسبي الجابات المستجيبين حسب آرائهم في درجة ضمان الحريات العامة في األردن   التوزيع
1997. 

مضمونة   البند 
الى درجة 

 % كبيرة 

مضمونة الى  
درجة متوسطة  

 % 

مضمونة الى  
 درجة قليلة % 

غير  
مضمونة  

 % 

ال اعرف  
 % 

غير  
 مبين % 

المجموع 
 % 

 حرية الرأي
  

16.9 46.2 12.0 13.7 11.2 - 100 % 

 حرية الصحافة 
 

24.0 37.7 9.1 12.4 16.6 - 100 % 

حرية االشتراك  
 في التظاهرات 

7.1 20.9 17.3 30.6 24.0 0.1 100 % 

حرية االشتراك  
 في اعتصام  

7.1 22.5 17.8 26.4 26.1 0.1 100 % 

حرية االنتساب  
 الى االحزاب  

14.0 22.6 12.4 22.6 28.2 0.2 100 % 

 

 ( 7جدول رقم )

جابات المستجيبين حسب آرائهم في ضمان الحريات العامة في األردن  التوزيع النسبي ال
 .1996استطالع 

مضمونة   البند 
الى درجة 
 كبيرة % 

مضمونة  
الى درجة 
 متوسطة % 

مضمونة  
الى درجة 
 قليلة % 

غير  
 مضمونة % 

ال  
اعرف 

 % 

 المجموع 
 
 % 

 حرية الرأي
 

17.2 42.6 12.5 20.5 7.3 100 % 

 حرية الصحافة  
 

24.8 40.4 11.4 13.3 10.1 100 % 

حرية االشتراك في  
 التظاهرات 

4.2 14.8 17.6 44.5 18.9 100 % 

حرية االشتراك في  
 اعتصام  

6.1 16.3 18.2 39.0 20.4 100 % 

حرية االنتساب الى  
 االحزاب  

13.4 20.6 10.7 32.8 22.5 100 % 
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 ( 8جدول رقم )

ضمان الحريات العامة في األردن    التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حسب آرائهم في
 .1995استطالع 

مضمونة   البند 
الى درجة 

 كبيرة % 

مضمونة  
الى درجة 

 متوسطة % 

مضمونة  
الى درجة 

 قليلة % 

غير  
مضمونة  

 % 

المجموع  ال اعرف % 
 % 

 100 4.7 - 30.4 48.0 16.9 حرية الرأي 
 100 8.2 - 21.2 46.3 24.3 حرية الصحافة  
حرية االشتراك  
 في التظاهرات 

4.8 17.7 61.2 - 16.3 100 

حرية االشتراك  
 في اعتصام  

4.3 18.5 56.9 - 20.3 100 

حرية االنتساب  
 الى االحزاب  

17.3 25.4 35.7 - 21.6 100 

 

 اما فيما يتعلق بدرجة المساواة والعدل التي وصل اليها االردن، فقد افاد:

ت الى درجة كبيرة ومتوسطة على %( بان المساواة في االردن وصل 45.6%( و ) 19.3)  •
%( بانه  14.8، فيما افاد )1997%( في استطالع 41.3%( و )21.2التوالي، مقارنة بـ  ) 

 . 1997%( في استطالع 15.0ال توجد مساواة مقارنة بـ  ) 

%( بان العدل في االردن وصل الى درجة كبيرة ومتوسطة على 42.6%( و ) 29.5)  •
 (.9، جدول رقم )1997%( في استطالع 39.1و )%( 29.2التوالي، مقارنة بـ  ) 

 ( 9جدول رقم )

التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حسب درجة اعتقادهم بالمساواة والعدل التي وصل اليها  
 المجتمع االردني. 

الى درجة   لبندا
 كبيرة

الى درجة  
 متوسطة  

الى درجة  
 قليلة  

ال 
 يوجد 

ال 
 أعرف  

غير  
 معني 

غير   رفض
 مبين 

المجموع *  
 % 

 1998استطالع 
 100 0.2 0.1 0.3 2.8 14.8 17.0 45.6 19.3 المساواة

 100 0.2 0.1 0.5 2.7 11.3 13.2 42.6 29.5 العدل 
 1997استطالع 

 100 - - - 6.8 15.0 15.7 41.3 21.2 المساواة
 100 - - - 7.2 11.4 13.2 39.1 29.2 العدل 
 * الفرق في النسب نتيجة التقريب. 
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 : بيانات عن االحزاب السياسية: ثالثاُ 

 ا. ممارسة االحزاب للعمل السياسي 
%( ان درجة ممارسة االحزاب للعمل السياسي كانت ناجحة الى 22.1%( و )3.6افاد )  •

، 1997%( في استطالع 14.8%( و )2.9درجة كبيرة ومتوسطة على التوالي، مقارنة بـ  ) 
في استطالع  %(  12.0%(  و )4.9بـ )، و  1996%( في استطالع  21.8%( و )2.3و بـ )

1995. 

•  (22.4( و  8.5%( و  ناجحة  كانت غير  السياسي  للعمل  االحزاب  ممارسة  درجة  ان   )%
، و  1997%( في استطالع 10.9%( و )15.9غير ناجحة اطالقًا على التوالي، مقارنة بـ )

ع %( في استطال15.2%( و )17.2، و بـ )1996%( في استطالع  8.2%( و ) 20.6بـ )
1995. 

%(  34.1، و بـ ) 1997%( في استطالع  43.8%( اجابوا بـ "ال اعرف" مقارنة  بـ ) 22.2)   •
 (.10، جدول رقم )1995%( في استطالع 44.3، و بـ ) 1996في استطالع  

 ( 10جدول رقم )
التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حسب آرائهم في درجة نجاح االحزاب في ممارسة العمل  

 السياسي
 1995تطالع اس 1996استطالع  1997استطالع  1998استطالع  درجة النجاح 

 4.9 2.3 2.9 3.6 كبيرة 
 12.0 21.8 14.8 22.1 متوسطة 

 6.4 13.2 11.1 13.6 قليلة 
 17.2 20.6 15.9 22.4 غير ناجحة  

 15.2 8.2 10.9 8.5 غير ناجحة اطالقاً 
 44.3 34.1 43.8 22.2 ال اعرف 

 - - 0.2 6.6 معني غير 
 - - 0.4 0.2 رفض االجابة 

 - - - 0.8 غير مبين 
 100 100 100 100 المجموع % 
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 ب.  درجة المعرفة بوجود االحزاب السياسية  
طلب الباحث من المستجيب ان يذكر له اسماء االحزاب السياسية التي يعرف بوجودها تلقائيًا  

االسالمي   العمل  جبهة  حزب  ان  النتائج  وأظهرت  االردن،  قبل  في  من  معرفة  االكثر  هو 
 ( بنسبة  )26.2المستجيبين  بين  من  االردن،  %20(  في  المرخصة  األحزاب  من  مقابل  ( حزبا 

 (. 11، جدول رقم )1997في استطالع  باألحزا%( كانت نسبة من يعرفون بوجود 28.1)
 ( 11جدول رقم )

 رفتهم بوجود االحزاب حسب اسم الحزب.التوزيع النسبي آلراء المستجيبين حول مع

 اسم احلزب

 

عررررر   

جررو    بو

 تلقائيا

عررررررر   

 بوجو  

بعد   

التذكري   

عرر    ال ي

جررو    بو

عرررررررد  ب

 التذكري

فررررررر   ر

 اإلجابة

 غري

معين   

 غري 

 مبني

 اجملموع

* 

        الوحدة الشعبية الدميق اطية األر ني

1998استطالع  
4.8 24.5 57.5 1.2 11.7 0.2 100%  

1997استطالع  
3.7 19.7 76.0 0.3 

- 
0.3 100%  

        اليسار الدميوق اطي األر ني **

1998استطالع   
5.2 23.1 58.1 1.3 11.8 0.5 100%  

1997استطالع   
4.9 22.6 71.9 0.3 

- 
0.2 100%  

        األح ار

1998استطالع   
1.9 17.8 67.0 10.  

11.8 0.2 100%  

1997استطالع   
1.3 16.2 .082  0.3 

- 
0.1 100%  

        البعث الع بي التقدمي

1998استطالع   
5.2 18.1 63.3 1.3 11.9 0.2 100%  

1997استطالع   
3.8 16.5 78.9 0.3 

- 
0.2 100%  

        احل كة الع بية اإلسالمية ) عاء(

1998استطالع   
2.0 27.9 56.7 1.3 11.9 0.2 100%  

1997استطالع   
2.8 21.9 74.8 0.3 

- 
0.2 100%  

        السالم

1998استطالع   
0.5 23.1 63.0 1.3 11.9 0.2 100%  

1997استطالع   
1.5 17.7 80.2 0.3 

- 
0.3 100%  

ةاألم         

1998استطالع  
0.9 18.8 67.0 1.3 11.8 0.2 100%  

1997استطالع  
0.8 15.6 82.9 0.3 

- 
0.3 100%  
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 اسم احلزب

 

عررررر   

جررو    بو

 تلقائيا

عررررررر   

 بوجو  

بعد   

التذكري   

عرر    ال ي

جررو    بو

عرررررررد  ب

 التذكري

فررررررر   ر

 اإلجابة

 غري

معين   

 غري 

 مبني

 اجملموع

* 

        األنصار الع بي األر ني

1998استطالع  
0.4 10.2 75.9 1.3 11.9 0.3 100%  

1997استطالع  
0.7 9.0 89.8 0.3 

- 
0.1 100%  

        اجلبهة األر نية الدستورية

1998استطالع   
0.7 19.5 66.4 1.3 11.9 0.2 100%  

1997استطالع   
1.0 15.0 83.4 0.3 

- 
0.1 100%  

        املستقبل

1998استطالع   
2.3 21.6 62.7 1.3 11.9 0.3 100%  

1997استطالع   
3.1 17.7 78.8 0.3 

- 
0.3 100%  

        األرض الع بية

1998استطالع   
0.2 12.0 74.3 1.3 11.9 0.2 100%  

1997استطالع   
1.0 7.8 90.5 0.3 

- 
0.1 100%  

ية الشعبيةاحل كة القومية الدميوق اط         

1998استطالع   
0.5 19.1 67.1 1.3 11.8 0.2 100%  

1997استطالع   - - - - - - 100%  

        التقدمي

1998استطالع   
0.9 23.1 62.8 1.3 11.7 0.2 100%  

1997ع استطال  - - - - - - 100%  

        العمل

1998استطالع  
2.7 31.2 52.6 1.3 11.7 0.5 100%  

1997استطالع  - - - - - - 100%  
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 . االنتساب الى االحزاب السياسية: جـ
%( من مجموع المستجيبين افادوا بأنهم قد انتموا إلى حزب سياسي في وقت من  1.3)  •

و بـ   1996%( في استطالع  1.3، و بـ )1997%( في استطالع  1.0االوقات، مقارنة بـ  ) 
 .1995%( في استطالع  2.2)

من مجموع المستجيبين افادوا بأنهم لم ينتموا إلى حزب سياسي في اي وقت من %(  96.2)  •
و بـ    1996%( في استطالع  98.1، و بـ )1997%( في استطالع  97.8االوقات، مقارنة بـ )

 (.12. جدول رقم )1995%( في استطالع  97.5)
 

 ( 12جدول رقم )
 السياسية في أي وقت من االوقات  لألحزابالمستجيبين حسب انتمائهم  إلجاباتالتوزيع النسبي  

استطالع  االنتساب لالحزاب السياسية 
1998 

استطالع 
1997 

استطالع 
1996 

استطالع 
1995 

 2.2 1.3 1.0 1.3 نعم  
 97.5 98.1 97.8 96.2 ال  

 - - - 0.7 ال اعرف 
 - - - 1.5 غير معني 

 0.4 0.6 1.0 0.2 رفض االجابة 
 - - 0.1 0.2 غير مبين 

 2000 1200 973 100 % * 100المجموع = 
 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 د. االحزاب التي انتسب اليها المستجيبون في اخر مرة:
 ( 15جدول رقم )

  المستجيبين حسب اسماء االحزاب التي انتسبوا اليها في اخر مرة إلجاباتالتوزيع النسبي 
 النسبة %  اسم الحزب 

 1997استطالع   1998استطالع   
 0.4 0.2 . جبهة العمل االسالمي 1
 0.1 - . الديموقراطي الوحدوي االردني2
 0.1 0.1 . الشيوعي االردني 3
 0.1 - . الجبهة االردنية الدستورية4
 * 0.3 0.2 . الحزب الوطني الدستوري 5
 - 0.1 . حزب الوحدة الشعبية الديموقراطي االردني6
 - 0.1 االردني . الحزب الديموقراطي الوحدوي 7
 - 0.1 . البعث العربي االشتراكي االردني 8
 - 0.1 . حزب التحرير 9

 - 0.1 . االنصار العربي االردني10
 - 0.2 أخرى ** 

 97.8 96.2 لم ينتسبوا الى حزب 
 - 0.7 ال اعرف 

 1.5 0.2 رفض االجابة 
 - 1.5 غير معني 
 0.7 0.2 غير مبين 
 100 100 المجموع

 ( 1997ب التي شكلت الحزب الوطني الدستوري. )استطالع * مجموع نسب االحزا 
 ( 1998** وردت االجابات التالية ضمن هذا االختيار: حزب العهد، البعث، )استطالع 
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 هـ. استمرارية العضوية في االحزاب السياسية:
السؤال افادوا بأنهم انتسبوا الى أي من االحزاب في أي من االوقات  المستجيبون الذينُسئل 

زالوا اعضاء في   %( ما0.4: ) هل ما زلت عضوًا بهذا الحزب ؟( وكانت االجابات )التالي
%( في    0.7%( و ) 0.3%(، مقارنة بـ  )0.8االحزاب التي انتسبوا اليها، بينما انسحب )

 (. 14، بالترتيب وعلى التوالي، جدول رقم ) 1997استطالع 

 ( 14جدول رقم )

يبين حول استمرارية العضوية في االحزاب التي انتسبوا اليها المستج إلجاباتالتوزيع النسبي 
 . 1997، و 1998آخر مرة، استطالعي  

 1997استطالع   1998استطالع   استمرارية العضوية 

 0.3 0.4 نعم

 0.7 0.8 ال

 97.8 96.2 لم ينتسبوا الى اي حزب 

 - 0.7 ال اعرف 

 - 0.2 غير معني 

 1.0 1.5 رفض االجابة 

 0.1 0.2 مبين  غير

 973 1306 % 100المجموع=  
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 و. أسباب االنسحاب من عضوية الحزب: 
%( بانه  0.2%( من المستجيبين أنهم غير مقتنعين وال يؤمنون بالعمل الحزبي، و ) 0.3أفاد )

 (.15ال يوجد تنظيم سليم وفاعلية للحزب.، جدول رقم )

 

 ( 15جدول رقم )

أسباب االنسحاب من عضوية األحزاب التي انتسبوا  المستجيبين حول  إلجاباتالتوزيع النسبي 
 اليها آخر مرة 

 النسبة%  االسباب 

 0.2 ال يوجد تنظيم سليم وفاعلية 

 0.3 غير مقتنع وال أومن بالعمل الحزبي

 0.1 برامج الحزب ال تعالج قضايا االمة 

 0.1 عدم الثقة بالقيادات

 0.2 اخرى 

 0.3 غير مبين 

 96.2 حزب لم ينتسبوا الى اي 

 0.7 ال اعرف 

 0.2 غير معني 

 1.5 رفض االجابة 

 0.2 غير مبين 

 1306 % 100المجموع=  
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 : مستقباًل، أفادز. وحول النية في االنتساب إلى حزب سياسي  
%( من مجموع المستجيبين أجابوا بأن لديهم النية في االنتساب إلى حزب سياسي 2.7) •

و بـ   1996استطالع   %( في 2.0، و بـ )1997  %( في استطالع1.4مستقباًل مقارنة بـ )
 .1995%( في استطالع  1.9)

، و بـ 1997%( في استطالع  94.6%( بأنهم ال ينوون االنتساب مقارنة بـ ) 93.7) •
 (.16، جدول رقم )1995%( في استطالع  95.1و بـ )   1996%( في استطالع عام 94.8)

 ( 16جدول رقم )
 ين حول نيتهم في االنتساب إلى حزب سياسي مستقبالً المستجيب إلجابات التوزيع النسبي 

النية في االنتساب الى حزب 
 سياسي في المستقبل  

 استطالع 
1998 

استطالع  
1997 

استطالع  
1996 

استطالع  
1995 

 1.9 2.0 1.4 2.7 نعم  
 95.1 94.8 94.6 93.7 ال  

 2.1 2.2 2.2 1.8 غير متأكد  
 - - - 1.5 غير معني 

 0.9 1.0 - - اعرف  ال 
 - - 1.5 0.2 رفض االجابة  

 - - 0.2 0.2 غير مبين  
 2000 1200 973 1306 % * 100المجموع=  

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب. 

 ح. االنتساب الى االحزاب  
%( من مجموع المستجيبين ينوون االنتساب الى  0.8بينت نتائج هذا االستطالع ان ما نسبته )

االس العمل  جبهة  حزب  )الى  بـ  مقارنة  استطالع    0.4المي،  في  افاد %1997(  حين  في   ،
، 1997%( في استطالع 94.6بـ ) %( بأنهم ال ينوون االنتساب الى حزب سياسي مقارنة  93.7)

 ( المتأكدين  غير  نسبة  كانت  مقارنة  1.8فيما  استطالع  2.2)   بـ%(  في   ) ورفض %1997   ،
، جدول رقم  1997%( في استطالع  1.6بـ )%( مقارنة  0.2االجابة عن هذا السؤال ما نسبته ) 

(17 .) 
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 ( 17جدول رقم )

 يوضح التوزيع النسبي للمستجيبين حسب االحزاب التي ينوون االنتساب اليها مستقبالً 
 

 1997استطالع  1998استطالع  اسم الحزب
 النسبة  العدد  النسبة  العدد  

 0.3 3 0.4 6 الحزب الوطني الدستوري  
 0.4 4 0.8 11 ة العمل االسالمي جبه

 0.1 1 - - البعث العربي التقدمي 
 0.2 2 - - حزب المستقبل 

 - - 0.08 1 حزب الشعب الديموقراطي االردني )حشد( 
 - - 0.08 1 حزب السالم

 - - 0.08 1 حزب البعث العربي االشتراكي
 - - 0.3 4 أخرى ** 

 - - 0.08 2 رفض االجابة 
 - - 0.3 4 لم أقرر بعد 

 - - 0.1 1 ال اعرف 
 - - 0.3 4 غير مبين 

 94.6 918 93.7 1224 ال ينوون االنتساب الى حزب 
 0.2 2 0.1 2 غير مبين 
 0.2 2 - - ال اعرف 

 1.6 16 0.2 2 رفض االجابة 
 0.1 1 - - اخرى 

 - - 1.5 20 غير معني 
 2.2 21 1.8 23 غير متأكد 

 *  99.9 973 100 1306 المجموع % 
 . 1997تيجة التقريب، استطالع *الفرق في النسب ن

** وردت االجابات التالية من المستجيبين في هذا االختيار: حزب البعث، ليث شبيالت، حزب قومي اسالمي، كأحزاب ينوون  
 (.1998االنتساب اليها )استطالع 

 ط. اسباب العزوف عن االنتماء إلى االحزاب السياسية في األردن،  أفاد:
تجيبين أن برامج االحزاب ال تعالج المسائل المهمة للمواطنين، مقارنة  %( من مجموع المس52.1)

%( من مجموع المستجيبين بعدم وجود تأثير واضح  51.1، )1997%( في استطالع  47.1بـ  )
 . 1997%( في استطالع  48.8في مجريات االمور حتى اآلن، مقارنة بـ  ) لألحزاب 

الحزاب على النفود العائلي، أو العشائري، أو  %( من مجموع المستجيبين باعتماد بعض ا 45.1)
 (.18، جدول رقم )1997%( في استطالع 42.0االقليمي، مقارنة بـ  ) 
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 ( 18جدول رقم )

 السياسية لألحزابالعزوف عن االنتماء  ألسبابالتوزيع النسبي للمستجيبين حسب تأييدهم ومعارضتهم 
 ال  أعارض أؤيد األسباب

 اع  

 رف 

اإلجابة   

 غري 

 مبني 

 غري 

 معين *

 اجملموع

**% 

        ب امج األحزاب ال تعاجل املسائل املهمة للمواطنني

1998استطالع  
52.1 16.0 18.4 0.9 0.6 12.6 100%  

1997استطالع  
47.1 13.9 38.1 0.4 0.5 

- 100%  

        اعتما  بع  األحزاب على النفوذ العائلي أو العشائ ي أو اإلقليمي

1998استطالع  
45.1 3.02  18.6 0.9 0.5 11.9 100%  

1997استطالع  
42.0 17.8 39.4 0.4 0.4 

- 100%  

        احلكومة ال تشجع االنتساب إىل األحزاب

1998استطالع  
38.2 28.3 20.0 0.9 0.6 11.9 100%  

1997استطالع  
35.3 23.9 40.1 0.4 0.3 

- 100%  

جو  تأثري واضح لألحزاب يف جم يات األمور حتى اآلنعدم و         

1998استطالع  
51.1 15.5 19.9 0.8 0.5 12.1 100%  

1997استطالع  
48.8 9.6 40.7 0.4 0.5 

- 100%  

اقرب الى تمثيل طموحاتهم السياسية واالجتماعية   . آراء المستجيبين في أي االحزابي
 واالقتصادية، حيث افاد:  

طموحاتهم  59.42) تمثيل  الى  األقرب  االحزاب  أسماء  حددوا  الذين  المستجيبين  من   )%
تمثيل   الى  االقرب  هو  االسالمي  العمل  جبهة  حزب  بأن  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 

،  1996%( في استطالع  70.45، و بـ )1997استطالع    %( في65.88طموحاتهم مقارنة بـ ) 
 .1995%( في  استطالع 61.45و)
طموحاتهم  12.56) تمثيل  الى  األقرب  االحزاب  أسماء  حددوا  الذين  المستجيبين  من   )%

تمثيل   الى  االقرب  هو  الدستوري  الوطني  الحزب  بأن  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
 (.19، جدول رقم ) 1997في استطالع  %(14.11طموحاتهم، مقارنة بـ )

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 ( 19جدول )

الذين أوردوا أسماء االحزاب التي تمثل طموحاتهم   المستجيبين  إلجاباتالتوزيع النسبي  
 .  95،  96، 97،  98السياسية واالجتماعية واالقتصادية، في استطالعات الرأي خالل االعوام 

استطالع   اسم الحزب 
1998 

استطالع  
1997 

استطالع  
1996 

استطالع  
1995 

 61.45 70.45 65.88 59.42 جبهة العمل االسالمي 
* 14.11 12.56 الوطني الدستوري 

 * 
15.15 ** 17.52 ** 

 *** 4.58 *** 6.06 3.52 1.93 الديموقراطي الوحدوي االردني
 - - - 6.28 العمل

 - - - 1.93 حزب الوحدة الشعبية
 0.26 - - 1.93 ني الوحدة الشعبية الديمقراطي االرد 

 - - - 1.44 حزب السالم
 - - - 1.44 حزب االمة

 2.42 1.51 - 1.44 الشعب الديموقراطي االردني )حشد( 
 - - - 0.96 الحركة العربية االسالمية )دعاء( 

 - 1.34 1.17 0.96 المستقبل 
 - 0.75 1.17 0.48 البعث العربي التقدمي 

 0.53 - - 0.48 االحرار 
 - - - 0.48 ة الديموقراطية الحركة القومي

 2.42 1.51 2.35 - الشيوعي االردني 
 3.50 4.54 7.05 - البعث العربي االشتراكي االردني 

 4.85 - 3.52 - الحرية
 0.80 - 1.17 - جبهة العمل القومي 

 0.26 - - - الجماهير العربي االردني 
 - - - 8.21 أخرى* 

 371 132 85 207 % 100****المجموع = 
يتعلق بأسماء االحزاب التي تمثل التطلعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمستجيبين: االخوان   فيماالتالية  وردت االجابات •

المسلمون، االسالمي، حزب العمل االسالمي، حزب البعث العربي، العهد، البعث، الجبهة االسالمية، ليث شبيالت، الدستوري  
 الديموقراطي.

 شكلت الحزب الوطني الدستوري.**مجموع نسب االحزاب التي 
 *** مجموع نسب االحزاب التي شكلت الحزب الديموقراطي الوحدوي.

 **** الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 :1997رابعًا : بيانات عن تقييم انجازات مجلس النواب المنتخب عام 

 حتى اآلن: 1997مدى الرضى عن انجازات مجلس النواب المنتخب عام  -أ
، افادوا بأنهم راضون بدرجة قليلة عن  1998من مجموع المستجيبين  في استطالع %(  43.0)

مجلس   )1997انجازات  بـ  مقارنة  راضون  43.4،  بأنهم  افادوا  المستجيبين  مجموع  من   )%
انجازات مجلس   قليلة عن  )1997في استطالع    1993بدرجة  بـ  و  %( في استطالع  48.5، 

 .1995%( في استطالع 44.4، و بـ ) 1996
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، افادوا بأنهم غير راضين عن مجلس  1998%( من مجموع المستجيبين في استطالع  35.5)  
  1993%( من مجموع المستجيبين افادوا بأنهم غير راضين عن مجلس  32.4، مقارنة ) 1997

استطالع   )1997في  بـ  و  استطالع  28.3،  في    )%1996( بـ  و  استطالع  36.4،  في   )%
 (. 20. جدول رقم ) 1995

 ( 20م )جدول رق

التوزيع النسبي آلراء المستجيبين ومدى الرضى عن انجازات مجلس النواب المنتخب عام  
و    1996و  1995المستجيبين في استطالعات اعوام  بإجاباتحتى اآلن، مقارنة  1997

 1993حول الرضى عن انجازات مجلس النواب المنتخب  1997
مجلس النواب   

1997 
 1993مجلس النواب 

استطالع   1998استطالع   درجة الرضى
1997   

استطالع  
1996 

استطالع  
1995 

 14.2 17.8 12.1 9.4 راٍض جداً 
 44.4 48.5 43.4 43.0 راٍض قلياًل 
 36.4 28.3 32.4 35.5 غير راضٍ 
 5.0 5.4 11.9 7.4 ال اعرف 

 - - - 4.1 غير معني 
 - - - 0.4 رفض االجابة 

 - - 0.2 0.2 غير مبين 
 2000 1200 973 1306 % 100المجموع = 

 
 

 
 

 ، أفاد:1998وحول دور مجلس النواب الحالي في مناقشة وتعديل الموازنة العامة للدولة لعام 
%( من مجموع المستجيبين أن مجلس النواب الحالي لعب دورا الى درجة متوسطة، مقابل 31.5)
 ( 21ولة، جدول رقم )%( أن المجلس لم يلعب دورا في مناقشة وتعديل الموازنة العامة للد 21.1)
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 ( 21جدول رقم )
 التوزيع النسبي آلراء المستجيبين حول درجة تأثير مجلس النواب الحالي في مناقشة وتعديل الموازنة العامة للدولة

 
الى درجة  

 كبيرة
الى درجة  
 متوسطة 

الى درجة  
 قليلة 

لم يلعب 
 دوراً 

ال 
 اعرف 

غير  
 معني 

رفض  
 االجابة 

غير  
 مبين 

 المجموع

8.2 31.5 15.1 21.1 19.1 4.5 0.2 0.2 100 * % 
 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

وحول الدرجة التي عبر أعضاء مجلس النواب عن توجهات المواطنين في منح الثقة للحكومة،  
 أفاد:

%( من المستجيبين بأن  21.2%( بأن أعضاء المجلس عبروا الى درجة متوسطة، مقابل ) 28.9)
 (.22عبروا عن توجهاتهم، جدول رقم )أعضاء مجلس النواب لم ي

 
 ( 22جدول رقم )

التوزيع النسبي آلراء المستجيبين حول إلى أية درجة عبر أعضاء مجلس النواب الحاليين عن توجهات  
 المستجيبين في منح الثقة للحكومة

 
الى درجة  

 كبيرة
درجة  الى 

 متوسطة 
الى درجة  

 قليلة 
لم يعبر عن  

 توجهاتي 
غير   ال اعرف 

 معني 
رفض  
 االجابة 

 المجموع غير مبين 

12.9 28.9 13.7 21.2 18.5 4.3 0.3 0.2 100 
 

 ب. آراء المستجيبين نحو اجراء أي تعديل على القانون النتخاب مجلس النواب، أفاد:
%( مع اجراء تعديل، جدول 29.6%( بأنهم ال يعتقدون بوجوب اجراء أي تعديل، مقابل ) 44.3)

 (. 23رقم )
 ( 23جدول رقم )

 توزيع النسبي الراء المستجيبين حول اجراء اي تعديل على القانون الحالي النتخاب مجلس النواب ال
 المجموع غير مبين  رفض االجابة  غير معني  ال اعرف  ال نعم
29.6 44.3 17.8 7.0 0.8 0.5 100 

 
 وبالنسبة للتعديالت التي اقترحها المستجيبون، أفاد:

بإج6.13) المستجيبين  مجموع  من  فيما %(  النواب،  وعدد  االنتخابية  الدوائر  على  تعديل  راء 
%( يرون اجراء تعديالت اجرائية  7.27%( بإجراء تعديل في نظام الصوت الواحد، و )14.93)
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( و  القانون،  االنتخاب،  2.07على  قانون  على  جوهرية  تعديالت  اجراء  يرون  بأنهم   )%
 %( اجراء تعديالت في شروط ومؤهالت النائب.1.68و)

 
 ( 24دول رقم )ج

 تعديالت على القانون الحالي النتخاب مجلس النواب  ألجراء  القتراحات المستجيبينالتوزيع النسبي 
 

اقترحوا هذا  التعديل 
 التعديل 

لم يقترحوا 
 هذا التعديل

المجموع 
1306  =
100 % 

 % 100 93.87 6.13 التعديل على الدوائر االنتخابية وعدد النواب 
 % 100 85.07 14.93 يل نظام الصوت الواحد تعد 

 % 100 92.73 7.27 تعديالت اجرائية على القانون 
 % 100 97.93 2.07 تعديالت جوهرية على قانون االنتخاب 
 % 100 98.32 1.68 تعديالت في شروط ومؤهالت النائب 

 % 100 98.62 1.38 أخرى 
 

 ج. الجمع بين العمل النيابي والعمل الوزاري، أفاد: 
لمستجيبين بأنهم يؤيدون الجمع بين العمل النيابي والوزاري مقارنة بـ  %( من مجموع ا31.5)
%( في 37.4، و)1996%( في استطالع 39.9، و بـ )1997%( في استطالع  29.8)

 .1995استطالع  
%( من مجموع المستجيبين بأنهم ال يؤيدون الجمع بين العمل النيابي والوزاري مقارنة بـ  51.5)
%( في  53.8، و بـ )1996%( في استطالع 51.3، و بـ )1997%( في استطالع  48.1)

 (. 25، جدول رقم )1995استطالع  
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 ( 25جدول رقم )
 التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول الجمع بين العمل النيابي والعمل الوزاري  

الجمع بين العمل النيابي  
 زاري والو 

 1995استطالع    1996استطالع    1997استطالع   1998استطالع  

 37.4 39.9 29.8 31.5 أؤيد 
 53.8 51.3 48.1 51.5 ال أؤيد 

 8.9 8.8 22.1 11.4 ال اعرف 
 - - - 5.1 غير معني 

 - - - 0.2 رفض االجابة 
 - - - 0.3 غير مبين 

 2000 1200 973 1306 % 100المجموع=  
 

 د. أسباب عدم التأييد للجمع بين العمل النيابي والوزاري، أفاد: 
ن مجموع المستجيبين يرون أن سبب عدم التأييد للجمع بين العمل النيابي والوزاري  %( م90.7)

إلى   النائب يعود  )   -  أن  بـ  مقارنة  كنائب،  لعمله  الكافي  الوقت  يعطي  ال  في  92.3الوزير   )%
،  1995%( في استطالع  94.2، و بـ )1996%( في استطالع  95.3، و بـ )1997استطالع  

 (.26جدول رقم )
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 (  26جدول رقم )

 التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول اسباب عدم تأييدهم للجمع بين العمل النيابي والوزاري 

فرررررررر   ال اع   ال  نعم  ر

 اإلجابة

 اجملموع غري مبني 

       ال يعطي الوقت الكايف لعملة كنائب

1998 90.7 6.1 2.1 
- 

1.2 100%  

1997 92.3 5.1 1.9 
- 

0.6 100%  

1996 95.3 4.1 0.6 
- - 100%  

1995 94.2 4.8 0.7 
- 

0.2 100%  

م اقبا عليه وليسيصبح ش يكا يف الق ار         

1998 88.3 8.0 2.4 0.1 1.2 100%  

1997 90.2 4.7 4.7 
- 

0.4 100%  

1996 93.5 4.8 1.6 
- - 100%  

5199  93.6 4.1 2.1 
- 

0.2 100%  

       يستخدم موقعة كوزي  لغايات انتخابية

1998 82.9 11.7 4.3 
- 

1.2 100%  

1997 87.6 8.1 3.8 
- 

0.4 100%  

1996 89.2 7.4 3.3 
- - 100%  

1995 87.0 9.1 3.7 
- 

0.2 100%  

       يعيق تواصله مع الناخبني

1998 84.9 10.6 3.2 
- 

1.2 100%  

1997 87.9 8.8 3.4 
- 

0.4 100%  

1996 91.3 6.9 1.8 
- - 100%  

1995 
     100%  

       يسعى لتحقيق مكاسب شخصية

1998 84.9 8.7 4.9 0.3 1.2 100%  

1997 85.3 8.1 6.2 
- 

0.4 100%  

9619  
- - - - - - 

1995 
- - - - - - 

 ا. درجة الرضى عن اداء نواب الدوائر االنتخابية حتى اآلن،  أفاد: 
ع المستجيبين أنهم راضون جدًا عن اداء نواب دائرتهم االنتخابية، مقارنة بـ  %( من مجمو 11.1)

استطالع  11.4) في   )%1997( بـ  و  استطالع  19.8،  في   )%1996 ( بـ  و  في  16.2،   )%
 .1995استطالع  
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دائرتهم، 38.7) نواب  اداء  عن  قليلة  بدرجة  راضون  بأنهم  أفادوا  المستجيبين  مجموع  من   )%
( بـ  استطالع  %(  31.9مقارنة  )1997في  بـ  و  استطالع  38.6،  في  بـ  %1996(  و   ،

 . 1995%( في استطالع  32.9)
بـ   37.1) مقارنة  المجلس  اداء  عن  راضين  غير  بأنهم  أفادوا  المستجيبين   مجموع  من   )%

%( في  40.9، و بـ )1996%( في استطالع  34.1، و بـ ) 1997%( في استطالع  40.6)
 (. 27، جدول رقم )1995استطالع  

   (27دول رقم )ج
المستجيبين حسب درجة رضاهم عن اداء نواب دوائرهم االنتخابية   إلجاباتالتوزيع النسبي 

 حتى اآلن. 
 1993مجلس  1997مجلس  

استطالع  درجة الرضى
1998 

استطالع    1997استطالع 
1996 

 1995استطالع 

 16.2 19.8 11.4 11.1 راٍض جداً 
 32.9 38.6 31.9 38.7 راٍض قلياًل 
 40.9 34.1 40.6 37.1 غير راضٍ 
 10.0 7.5 15.9 7.2 ال اعرف 

 - - - 5.3 غير معني 
 - - - 0.3 رفض االجابة 

 - - 0.2 0.2 غير مبين 
 2000 1200 973 1306 % * 100المجموع = 

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 وحول مدى كفاية اعمال نواب الدائرة حول بعض القضايا، اعتقد:  -ب
%( من مجموع المستجيبين بأن تواصل نواب دائرتهم االنتخابية كان كافيًا  26.0%( و ) 4.4) •

%(  8.1، و بـ )1997%( في استطالع 17.1%( و )5.1بـ )  التوالي مقارنةجدًا وكافيًا، على  
 . 1995%( في استطالع  17.4%( و ) 4.7و )  1996%(  في استطالع  26.7و )

• (40.1( و  نواب %17.5(  تواصل  بان  كاف    %(  غير  كان  الناخبين  مع  االنتخابية  الدائرة 
، و  1997%( في استطالع  24.8%( و )36.1وغير كاف اطالقًا، على التوالي، مقارنة بـ ) 

%( في استطالع  36.5%( و )32.6، وبـ ) 1996%( في استطالع  20.5%( و ) 36.8بـ )
1995. 
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 (28جدول رقم ) 
اية النواب لمجموعة من البنود المدرجة في الجدول والمتضمنة مقارنة الستطالعات  التوزيع النسبي آلراء المستجيبين حول درجة كف

1998 ،1997 ،1996 ،1995 . 
تواصل نواب دائرتك   البند 

 االنتخابية مع الناخبين 

دائرتك متابعة نواب 

لقضايا ومشكالت الدائرة 

 االنتخابية 

قدرة نواب دائرتك  

على التأثير في اقرار 

 التشريعات * 

قدرة نواب  

دائرتك على 

مساءلة  

 الحكومة **

متابعة نواب دائرتك 

االنتخابية لقضايا  

الوطن االساسية  

 *** 

 كاف جدا  

 - 4.0 - 3.4 4.4 1998استطالع 

 - 5.0 3.3 3.7 5.1 1997استطالع 

 12.8 - - 8.1 8.1 1996استطالع 

 5.5 - - 4.3 4.7 1995استطالع 

 كاف 

 - 31.0 - 23.6 26.0 1998استطالع 

 - 19.6 16.0 18.4 17.1 1997استطالع 

 31.1 - - 26.3 26.7 1996استطالع 

 29.0 - - 18.4 17.4 1995استطالع 

 غير كاف

 - 33.2 - 41.4 40.1 1998استطالع 

 - 31.7 34.6 35.5 36.1 1997استطالع 

 27.5 - - 37.2 36.8 1996استطالع 

 28.8 - - 32.4 32.6 1995استطالع 

 كاف اطالقا  غير 

 - 15.4 - 17.9 17.5 1998استطالع 

 - 20.5 22.0 24.7 24.8 1997استطالع 

 12.7 - - 19.4 20.5 1996استطالع 

 18.9 - - 34.4 36.5 1995استطالع 

 ال اعرف 

 - 15.5 - 12.6 11.1 1998استطالع 

 - 22.9 23.7 17.5 16.6 1997استطالع 

 16.0 - - 9.0 8.0 1996استطالع 

 17.7 - - 10.4 8.7 1995استطالع 

 غير مبين

 - 0.8 - 0.7 0.5 1998استطالع 

 - 0.3 0.3 0.3 0.3 1997استطالع 

 - - - - - 1996استطالع 

 0.1 - - 0.1 0.1 1995استطالع 

 رفض االجابة 

 - 0.2 - 0.3 0.3 1998استطالع 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 المجموع ****

بالنسب  مالحظة  استطالع  *  في  السؤال  طرح  التشريعات  اقرار  في  التأثير  على  دائرتك  نواب  لقدرة  على    1997ة  طرحه  يتم  ولم 
 . 95،  96، 98المستجيبين في استطالعات 

استطالعي   في  السؤال  طرح  الحكومة  مساءلة  على  دائرتك  نواب  لقدرة  بالنسبة  مالحظة  على  97،  98**  طرحه  يتم  ولم   ،
 .95، 96 المستجيبين في استطالعي 

وانما طرح في    97،  98*** مالحظة بالنسبة لقدرة نواب دائرتك على متابعة قضايا الوطن االساسية لم يتم طرحه في استطالعي،  
 .95، 96استطالعي 

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.***

 ج. التقيد بتنفيذ البرامج االنتخابية: 
 ذ البرامج االنتخابية التي طرحوها، أفاد:وفيما يتعلق بدرجة تقيد النواب الحاليين بتنفي
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%( من مجموع المستجيبين بأن النواب لم يتقيدوا بالبرامج التي طرحوها حتى اآلن، مقابل  39.6)
 (.29%( بأن النواب متقيدون الى درجة كبيرة ببرامجهم، جدول رقم )3.8)
 

 ( 29جدول رقم )
 حاليين بتنفيذ البرامج االنتخابية التي طرحوها حتى اآلن التوزيع آلراء المستجيبين حول درجة تقيد النواب ال 

الى درجة  
 كبيرة 

الى درجة 
 متوسطة 

الى درجة 
 قليلة

ال   لم يتقيدوا 
 اعرف

غير  
 معني 

رفض  
 االجابة 

غير  
 مبين 

 المجموع 

 *  %100 2.8 0.2 3.1 10.1 39.6 15.2 25.3 3.8 النسبة 
 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 عن النقابات المهنية والعمل االجتماعي والنقابي  سادسًا: بيانات
I.  :المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني، أفاد 

بأنهم مشاركون في    19%( من مجموع المستجيبين الذين تقع أعمارهم بين  15.4) سنة فأكثر، 
 . 1997%( في استطالع 11.8مؤسسات المجتمع المدني، مقارنة بـ  )

 ختلفة في مؤسسات المجتمع المدني، أفاد:ب. المشاركة في النشاطات الم
%( من األعضاء المنتسبين الى مؤسسات المجتمع المدني يشاركون في النشاطات التي  52.5)

( مقابل  المدني،  المجتمع  مؤسسات  بها  استطالع  43.2تقوم  في  و)%1997(  من  57.8،   )%
االنتخاب في  يشاركون  المدني  المجتمع  مؤسسات  الى  المنتسبين  في  األعضاء  تجري  التي  ات 

 ( 30، جدول رقم )1997%( في استطالع 47.5مؤسسات المجتمع المدني مقابل )
 

 / أ (30جدول رقم )
 المستجيبين حول أشكال المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني  إلجابات التوزيع النسبي  
 

 البند
ي النشاطات نسبة المشاركة ف

 المختلفة لجميع أفراد العينة 
 

نسبة مشاركة االعضاء الفّعالين في  
 النشاطات المختلفة للمؤسسة 

 
 1998 1997 1998 1997 
 33.9 33.1 4.0 5.1 عضوية اللجان 

 43.2 54.5 5.1 8.4 المشاركة في النشاطات 
 47.5 57.8 5.6 8.9 المشاركة في االنتخابات  

 

، جدول 1997%( في استطالع 80.0%( انهم يؤيدون الزامية االنتساب، مقابل ) 68.7وأفاد )
 /ب(. 30رقم )
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 / ب ( 30جدول رقم )
المستجيبين المنتسبين الى النقابات المهنية والعمالية وغرف الصناعة والتجارة حول إلزامية  إلجابات التوزيع النسبي  

 االنتساب 
 1998 1997 

 80.0 68.7 مع االلزام 
 35.0 28.3 مع عدم االلزام 

 2.5 3.0 ال اعرف  
 2.5 - غير مبين 
 % 100=  80 % 100= 106 المجموع 

 
 ( 31جدول رقم )

التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول قدرة المؤسسة على رفع مستوى المهنة والتأثير في  
 االجراءات الحكومية التي تخص المؤسسة.

 قدرة املؤسسة على 

 رفع مستوى املهنة

 اجملموع

=100%  

 قدرة املؤسسة على التأثري

 يف اإلج اءات احلكومية

 اجملموع

=100%  

  رجة كبرية

1998 25.41 244 11.48  

1997 18.75 144 9.03  

  رجة متوسطة

1998 42.62 244 34.84  

1997 38.89 144 27.08  

  رجة قليلة

1998 14.75 244 20.08  

1997 14.58 144 15.97  

 غري قا ر

1998 13.93 244 42.59  

1997 20.83 144 36.81  

 ال اع  

1998 1.64 244 6.97  

1997 4.86 144 9.72  

 أخ ى

1998 0.41 244 0.82  

1997 
- 144 -  

 غري مبني 

1998 1.23 244 1.23  
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 ب. حصر العمل النقابي في االمور المهنية، أفاد:
العمل النقابي في االمور المهنية مقارنة   %( من مجموع المستجيبين بانهم يؤيدون حصر65.5)

 .1996%( في استطالع  43.3، و  بـ )1997%( في استطالع  22.8بـ )
%( من مجموع المستجيبين يعارضون حصر العمل النقابي في االمور المهنية فقط مقارنة  17.2)

 (. 32، جدول رقم )1996%( في استطالع  27.5، و بـ )1997%( في استطالع  23.3بـ )
 

 ( 32جدول رقم )
 التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين حول حصر العمل النقابي في االمور المهنية. 

 1996استطالع   1997استطالع   1998استطالع   البند 
 43.3 22.8 65.5 مؤيد 

 27.5 23.3 17.2 معارض 
 29.1 44.6 3.4 ال اعرف 

 - - - رفض االجابة 
 0.1 9.3 13.8 غير مبين  

 100 100 100 المجموع % * 
 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 سابعا: المشاركة في النشاطات القرابية: 

 أ. وجود ديوان او رابطة، أفاد: 

منهم  51.7) العشيرة  أو  االقارب  لدى  ديوان  او  رابطة  يوجد  بأنه  المستجيبين  مجموع  من   )%
%( ال يتواجدون في الديوان أو الرابطة  59.3ة أو الديوان بينما )%( يتواجدون في الرابط40.4)

بأنه يوجد رابطة    1997%( من مجموع المستجيبين في استطالع  41.8رغم وجودها، مقارنة بـ )
( منهم  العشيرة  أو  االقارب  لدى  ديوان  بينما  36.1او  الديوان  أو  الرابطة  في  يتواجدون   )%

 (33او الديوان رغم وجودها، جدول رقم )%( ال يتواجدون في الرابطة 63.9)
   (33جدول رقم )

 التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول وجود ديوان لدى األقارب أو العشيرة وتواجدهم في هذا الديوان او الرابطة
غير   أخرى  ال %  نعم %  البند 

 مبين 
 المجموع %* 

 1998 1997 199
8 

1997 1998 1998  
وجود ديوان او رابطة لدى  

 االقارب أو العشيرة 
51.7 41.8 47.5 58.2 0.2 0.5 100 

التواجد في ديوان او رابطة  
 االقارب او العشيرة 

40.4 36.1 59.3 63.9 - 0.3 100 
 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.
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 المشاركة في النشاطات/ المناسبات القرابية والسياسية، أفاد: 

المستج76.4) من  او %(  الرابطة  او  الديوان  في  العزاء  مناسبات  في  اشتركوا  بأنهم  يبين 
( أفاد  فيما  الماضية،  شهرًا  عشر  االثني  خالل  مناقشة  12.1الجمعية  في  اشتركوا  أنهم   )%

 ( 34االمور السياسية، جدول رقم )

 ( 34جدول رقم )

 القرابية والسياسية  التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول المشاركة في المناسبات/ النشاطات
نسبة   المناسبة  

 المشاركة% 
 لم يشارك 

 % 
 ال اعرف 
 

 غير مبين 
 % 

 المجموع  
279   =
100 % 

 المجموع  
147 

=100 %
* 

 199

8 
199

7 
199

8 
199

7 
199

8 
199

7 
199

8 
199

7 
1998 1997 

 100 100 1.4 1.4 - 1.4 36.7 33.7 61.0 63.4 ا. تجمع عادي 
 100 100 - 0.7 - 0.4 21.1 29.0 78.9 69.9 . زواج / خطبة  2
 100 100 1.4 1.4 - 1.4 16.3 20.8 82.3 76.4 . عزاء 3
.  نزاع داخل 4

 العائلة او العشيرة 
23.0 29.8 73.5 69.4 1.1 - 2.5 0.7 100 100 

. االعياد   5
 الدينية  

57.0 53.0 41.6 44.9 - - 1.4 2.0 100 100 

. مناقشة االمور  6
 السياسية  

12.1 9.6 84.6 89.1 1.8 - 1.4 1.4 100 100 
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 الحصول على عون مادي او معنوي من اقاربك او عشيرتك خالل االثني عشر شهرأ الماضية: ب. 
 

%( من مجموع المستجيبين حصلوا على عون مادي او معنوي من االقارب اوالعشيرة، 6.8) •
 (.35ول رقم )، جد 1997%( في استطالع 5.9مقابل ) 

 
 ( 35جدول رقم )

التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول الحصول على عون مادي او معنوي من االقارب او  
 العشيرة خالل االثني عشر شهراً الماضية 

 
 نعم %  البند 

 
 غير مبين    رفض االجابة %  ال % 

 % 
المجموع 

 % 
 199

8 
199

7 
199

8 
199

7 
1998 1997 199

8 
1997  

الحصول على 
عون مادي او 

 معنوي  

6.8 5.9 92.9 93.7 0.1 0.1 0.2 0.3 100 % 

 
ولدى سؤال المستجيبين عن طبيعة العون الذي تلقوه من اقاربهم او عشيرتهم، كانت االجابات   •

 (. 36كما في الجدول رقم )
 

   (36الجدول رقم )
 التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول طبيعة العون 

 
 1998 1997 

 %   %  نوع العون 
 10.5 31.9 عون معنوي 
 87.7 63.7 عون مادي  

 - 1.1 معنوي ومادي
 1.8 3.3 غير محدد  

 % 100=   57 % 100=   91 المجموع
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 ج. المشاركة في الجاهة، أفاد: 
%( من مجموع المستجيبين الذكور بأنه طلب منهم المشاركة في جاهة مقارنة بـ 42.0)
 (. 37، جدول رقم )1996%( في استطالع 46.2، و بـ )1997%( في استطالع  35.6)

 
   (37جدول رقم )

 التوزيع النسبي الجابات المستجيبين الذكور الذين طلب منهم  المشاركه في جاهة خالل االثني عشر شهرأ الماضية 
المشاركة في  

 الجاهة 
المجموع  غير مبين   رفض االجابة  ال  نعم 

=100 * % 
 686 0.4 0.1 57.4 42.0 1998  استطالع 
 461 3.0 - 61.4 35.6    1997استطالع   
 600 0.1 - 53.7 46.2   1996استطالع   

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب. 

  المشاركة الفعلية في الجاهة، أفاد: 

%( من مجموع المستجيبين الذين طلب منهم المشاركة في جاهة وشاركوا فعليًا مقارنة بـ   92.1)
 (.38، جدول رقم )1996%( في استطالع 96.4، و بـ )1997%(  في استطالع  83.1)

   (38جدول رقم )
 التوزيع النسبي للمستجيبين الذكور الذين شاركو فعلياً في جاهة 

 % 100المجموع = غير مبين   رفض االجابة  ال  نعم   المشاركة الفعلية في جاهة  
 291 1.4 - 6.5 92.1 1998استطالع  
 177 7.9 - 9.0 83.1 1997استطالع  
 277 - - 3.6 96.4 1996استطالع  

 ( 39جدول رقم )
 1996،  1997، 1998التوزيع النسبي لالجابات حسب عدد مرات المشاركة في الجاهات في استطالعات  

 1996استطالع   1997استطالع   1998استطالع   عدد المرات 
 21.0 15.5 16.6 مرة واحدة 

 23.2 23.6 32.2 مرتان  
 20.2 14.9 17.7 ثالث مرات 
 11.6 13.0 8.9 اربع مرات 

 7.9 7.5 5.5 خمس مرات 
 2.6 1.9 1.5 ست مرات 
 2.6 1.2 1.9 سبع مرات 

 0.0 0.6 1.5 ثماني مرات 
 0.0 0.0 0.4 تسع مرات 
 3.4 3.7 3.3 عشر مرات 

 7.2 6.1 7.2 اكثر من عشر مرات 
 0.0 0.7 - غير متأكد 

 - - 0.4 ال اتذكر 
 0.0 2.6 - غير محدد 
 0.0 0.6 0.4 ال اعرف 

 0.3 8.1 2.6 غير مبين 
 % 100= 267 % 100=   161 % 100=270 المجموع* 

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب. 
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 ج. مواجهة ضغوط من قبل العشيرة النتخاب مرشح محدد، أفاد: 
ينتخبوا المرشح، 4.0%( انتخبوا المرشح، و ) 3.9%( أنهم واجهوا ضغوطا منهم ) 8.1) %( لم 

 (. 41(، )40%( بأنهم لم يواجهوا ضغوطًا، جدول رقم )89.4ا أفاد )فيم
 ( 40جدول رقم )

 التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول مواجهة ضغوط من قبل العشيرة النتخاب مرشح محدد 
 المجموع غير مبين  رفض االجابة  ال نعم
8.1 89.4 0.2 2.3 100 % 

 
 ( 41جدول رقم )

 المستجيبين حول استجابتهم لضغوط العشيرة النتخاب مرشح محدد التوزيع النسبي الجابات 
 المجموع غير مبين  رفض  االجابة  لم يواجه ضغوط  ال نعم
3.9 4.0 89.4 0.2 2.5 100 % 

 
 وحول عدد مرات المشاركة في االنتخابات النيابية، أفاد:

الث مرات، و %( شاركوا ث28.0%( بأنهم لم يشاركوا وال مرة في االنتخابات، و ) 39.2)
 (. 42%( شاركوا مرتان، جدول رقم )14.6%( شاركوا مرة واحدة، و )18.1)

 
 (* 42جدول رقم )

 1997،  1993، 1989التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول عدد مرات المشاركة في انتخابات 
 %  عدد مرات المشاركة 

 39.2 وال مرة 
 18.1 مرة واحدة

 14.6 مرتان 
 28.0 ثالث مرات 
 % 100 1306المجموع =  
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 المشاركة في االنتخابات البلدية القادمة: 
%( من مجموع المستجيبين بأنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية القادمة، مقارنة بـ   46.9أفاد )

استطالع  47) في   )%1997 ( أفاد  بينما  البلدية  43.1،  االنتخابات  في  يشاركوا  لن  بأنهم   )%
 (. 43، كما يوضح الجدول رقم )1997%( في استطالع  48القادمة، مقارنة بـ )

 ( 43جدول رقم )
 التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول مشاركتهم في االنتخابات البلدية القادمة. 

استطالع   المشاركة في االنتخابات البلدية القادمة 
1998 

استطالع  
1997 

 47.0 46.9 سيشارك في االنتخابات البلدية القادمة 
 48.0 43.1 لن يشارك في االنتخابات البلدية القادمة 

 0.5 8.3 ال اعرف 
 - 0.1 رفض االجابة 
 - 0.5 ال يوجد بلدية 

 4.5 1.1 غير مبين 
 % 100 % 100 المجموع

 ثامنًا: بيانات عن مشاركة المرأة في الحياة العامة:
 لية، أفاد: أ. درجة اعتقاد المواطنين بفعالية مشاركة المرأة في المجاالت التا

%( من مجموع المستجيبين بأن مشاركة المرأة في الحكومة كانت فاعلة الى 38.5%( و )17.0)
، فيما  1997%( في استطالع  33.8%( و )17.2درجة كبيرة ومتوسطة على التوالي، مقارنة بـ )

( )21.4أفاد  بـ  مقارنة  قليلة،  درجة  إلى  فاعلة  كانت  بأنها  استطالع  %18.4(  في   )%1997 ،  
 .1997%( في استطالع  12.1%( بأنها لم تكن فاعلة، مقارنة بـ )14.0وأفاد )

%( من مجموع المستجيبين بأن مشاركة المرأة في البرلمان كانت فاعلة الى  34.2%( و )17.8)
 .1997%( في استطالع  31.2%( و )22.2درجة كبيرة ومتوسطة على التوالي، مقارنة بـ  )

 . 1997%( في استطالع  19.0إلى درجة قليلة، مقارنة بـ )%( بأنها كانت فاعلة 22.4)
 . 1997%( في استطالع 10.0%( لم تكن فاعلة، مقارنة بـ )15.4)
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 ( 44دول رقم )ج
 .1997،  1998مقارنة بين اجابات المستجيبين حول درجة فعالية مشاركة المرأة في الحياة العامة في استطالعي  

 إىل  رجة  

 كبرية%

 إىل  رجة قليلة إىل  رجة متوسطة %

% 

 مل تكن عنص ا 

 فاعال%

مل تعمل يف هذا 

 اجملال %

 ال اع   

% 

 غري مبني

% 

جابةرف  اإل  

% 

 اجملموع

=100%  

          احلكومة

1998 17.0 38.5 21.4 14.0 1.2 7.5 0.4 
- 

1306 

1997 17.2 33.8 18.4 12.1 0.9 17.1 0.2 0.3 973 

          الربملان

1998 17.8 234.  22.4 15.4 1.5 8.1 0.5 
- 

1306 

1997 22.2 31.2 19.0 10.0 0.2 16.8 0.3 0.3 973 

          السلك الدبلوماسي

1998 6.0 21.1 21.4 18.5 8.6 23.7 0.7 
- 

13.6 

1997 5.3 18.8 17.0 11.6 7.7 38.8 0.5 0.3 973 

ة والق ويةاجملالس البلدي           

1998 10.8 29.0 25.5 16.2 2.8 15.1 0.6 
- 

1306 

1997 12.6 23.9 19.6 11.3 2.5 29.5 0.3 0.3 973 

          العمل النقابي

1998 11.3 29.9 17.5 14.3 .13  23.4 0.5 
- 

1306 

1997 8.4 22.6 17.4 10.3 2.7 38.0 0.3 0.3 973  
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 في عدد من المجاالت العامة، أفاد: للمرأةير ايجابي ب: وجود تأث
%(  80.2%( من مجموع المستجيبين أنه كان للمرأة تأثير ايجابي في مجال التعليم، و )79.9)

 (.45في مجال الخدمات الصحية، جدول رقم )
 (45جدول رقم )

 ن المجاالت التالية المستجيبين حول وجود تأثير ايجابي للمرأة في أي م إلجابات التوزيع النسبي 

 المجموع*  غير مبين ال اعرف  ال نعم المجاالت
 % 100 0.3 6.7 13.2 79.9 التعليم 

 % 100 0.3 6.4 13.3 80.2 الخدمات الصحية 
 % 100 0.5 7.0 13.3 79.2 التثقيف الصحي 

 % 100 0.4 11.4 55.4 32.8 المساهمة في الحد من مشكلة البطالة 
 % 100 0.5 10.9 46.7 42.0 مساهمة في الحد من مشكلة الفقر ال

 % 100 0.4 8.8 16.6 74.2 العمل الجاد في الحصول على حقوق المرأة 
 * الفرق في النسب نتيجة التقريب. 

 وبالنسبة لالستفادة من أي عمل قامت به المرأة من خالل مؤسساتها، أفاد:
%( لم  87.7ا، مقابل )%( بأنهم استفادوا من أي عمل قامت به المرأة من خالل مؤسساته11.4)

 (.46يستفيدوا، جدول رقم )

 (46جدول رقم )

 التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول االستفادة من أي عمل قامت به المراة من خالل مؤسساتها 
 المجموع%  غير مبين  رفض االجابة  ال نعم

11.4 87.7 0.1 0.8 100 
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 (47جدول رقم )

 المرأة من أي عمل قامت به   مجاالت االستفادةجيبين حول المست إلجابات التوزيع النسبي 
 النسبة %  مجاالت االستفادة 

 3.9 التعليم 
 3.2 الصحة والتثقيف الصحي والتمريض 

 0.61 تقديم عون مادي 
 0.22 ارجاع حقوق المرأة 

 1.6 دورات تدريبية )خياطة، تريكو(
 0.76 التنمية االجتماعية 

 0.15 الزراعة 
 0.1 ة السياس

 0.23 االمومة والطفولة
 0.15 تشجيع معنوي 

 0.07 االحوال الشخصية 
 0.07 خدمات عامة 

 87.7 لم يستفد من اي مجال 
 0.1 رفض االجابة 

 1.14 غير مبين 
 %  100=   1306 % 100المجموع = 
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 تاسعًا: بيانات حول وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، أفاد:
%( يملكون  12.2%( من مجموع المستجيبين أنهم يمتلكون جهاز تلفزيون، مقابل )95.6)

 (. 49(، )48ساتاليت، جدول رقم )

 (48جدول رقم )

 المستجيبين حول وجود جهاز تلفزيون صالح للمشاهدة إلجابات التوزيع النسبي 
 

 المجموع غير مبين  ال نعم
95.6 4.1 0.2 100 % 

 
 ( 49جدول رقم )

 المستجيبين حول وجود جهاز ساتاليت صالح للمشاهدة  إلجابات سبي التوزيع الن
 

 المجموع غير مبين  ال نعم
12.2 87.7 0.2 100 % 

 
%(  74.0وحول مشاهدة التلفزيون خالل السبعة أيام السابقة من موعد اجراء المقابلة، أفاد ) •

الواحدة المشاهدة  مدة  تزيد  أكثر  أو  واحدة  لمرة  التلفزيون  شاهدوا  ساعة،    أنهم  النصف  على 
%( شاهدوا التلفاز في اليوم السابق من موعد اجراء المقابلة لمرة واحدة أو أكثر  56.2مقابل ) 

 (. 51(، )50تزيد مدة المشاهدة الواحدة على النصف ساعة، جدول رقم )

 (50جدول رقم )
ابقة من موعد الس السبعة ايامالمستجيبين حول مشاهدة التلفزيون خالل  إلجابات التوزيع النسبي 

 اجراء المقابلة لمرة واحدة او اكثر تزيد على نصف ساعة في كل مشاهدة 
 

 المجموع غير مبين  رفض االجابة  ال نعم
74.0 25.5 0.1 0.3 100 % 
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 ( 51جدول رقم )
من اجراء المقابلة لمرة   اليوم السابقالتوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول مشاهدة التلفزيون في 

 و اكثر تزيد على نصف ساعة في كل مشاهدةواحدة ا
 المجموع غير مبين  رفض االجابة  لم يشاهد التلفزيون االسبوع الماضي ال نعم

56.2 17.4 25.5 0.1 0.9 100 % 
 

 ( 52جدول رقم )
من اجراء   قاليوم السابفي المستجيبين حول المحطات التلفزيونية العادية والفضائية التي شاهدوها  إلجابات التوزيع النسبي 

 لمرة واحدة او اكثر تزيد على نصف ساعة في كل مشاهدة  المقابلة
 شاهد المحطة  عدد المشاهدين اسم المحطة 

 % 
لم يشاهد  
 المحطة % 

 المجموع 
1306  =
100% 

 %100 53.9 46.1 602 التلفزيون االردني )القناة االولى(
 %100 83.08 19.92 221 التلفزيون السوري )القناة االولى(

 %100 97.55 2.45 32 تلفزيون الجزيرة )فضائية(
 %100 97.17 2.83 37 التلفزيون السوري )القناة الفضائية(

 %100 91.04 8.96 117 التلفزيون االردني )القناة الثانية(
 %100 99.39 0.61 8 تلفزيون دبي )فضائية(

 %100 98.93 1.07 14 تلفزيون لبنان )فضائية(
 %100 97.7 2.30 30 تلفزيون مصر )القناة الفضائية(

 %100 99.77 0.23 3 )فضائية( ANNشبكة االخبار العربية 
 %100 98.93 1.07 14 التلفزيون السوري )القناة الثانية(

 %100 97.09 2.91 38 )فضائية( MBCتلفزيون 
 %100 99.62 0.38 5 تلفزيون ابو ظبي )فضائية(

 %100 99.39 0.61 8 عوديالتلفزيون الس 
 %100 95.41 4.59 60 تلفزيون اسرائيل )القناةاالولى(

 %100 99.01 0.99 13 تلفزيون فلسطين 
 %100 99.54 0.46 6 )فضائية( LBCتلفزيون 
 %100 99.77 0.23 3 )فضائية( ORBITتلفزيون 

 %100 98.62 1.38 18 تلفزيون المستقبل )فضائية(
 %100 99.69 0.31 4 ة()فضائي ARTتلفزيون 

 %100 99.85 0.15 2 تلفزيون الشارقة )القناة الفضائية(
 %100 99.85 0.15 2 تلفزيون بولندا )فضائية(

 %100 99.62 0.38 5 تلفزيون اسرائيل )القناة الثانية(
 %100 99.77 0.23 3 تلفزيون روسيا )فضائية(
 %100 99.77 0.23 3 تلفزيون الكويت )فضائية(

 %100 99.85 0.15 2 لفزيون بولونيا )فضائية(ت
 %100 99.69 0.31 4 تلفزيون البحرين )فضائية(
 %100 99.85 0.15 2 تلفزيون اسبانيا )فضائية(

 %100 99.85 0.15 2 التلفزيون االردني )القناة الفضائية(
 %100 99.92 0.08 1 تلفزيون ايطاليا )فضائية(
 %100 99.92 0.08 1 تلفزيون فرنسا )فضائية(
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%( أنهم  46.2المقابلة، أفاد )  ألجراءيما يتعلق بسماع أو مشاهدة نشرة االخبار لليوم السابق  وف
 (.53شاهدوا او سمعوا نشرة أخبار لمرة واحدة تزيد مدة كل مرة على الربع ساعة، جدول رقم )

 (53جدول رقم )
من اجراء المقابلة نشرة   بق اليوم الساالمستجيبين حول سماعهم او مشاهدتهم في   إلجابات التوزيع النسبي 

 على الربع ساعة في كل مشاهدة/ سماع  تزيد  أكثر اخبار لمرة واحدة او 
 المجموع غير مبين  ال نعم

46.2 53.4 0.5 100 % 

 ( 54جدول رقم )
التي    التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول المحطات التلفزيونية )عادية او فضائية( او االذاعية

اليوم  في شاهدوا او سمعوا عليها  نشرة اخبار لمرة واحدة او أكثر تزيد على الربع ساعة في كل مرة  
 من اجراء المقابلة  السابق

 

نسبة من   العدد   اسم المحطة 
 شاهد/استمع 

نسبة من  لم  
 يشاهد/يستمع 

 % 100المجموع = 

 %100 61.94 38.06 497 التلفزيون االردني )القناة االولى(
 %100 96.23 3.68 48 التلفزيون السوري )القناة االولى(

 %100 97.47 2.53 33 تلفزيون الجزيرة )فضائية(
 %100 99.69 0.31 4 التلفزيون السوري )القناة الفضائية(

 %100 98.93 1.07 14 التلفزيون االردني )القناة الثانية(
 %100 99.85 0.15 2 تلفزيون لبنان )فضائية(

 %100 99.54 0.46 6 تلفزيون مصر )القناة الفضائية(
 %100 99.85 0.15 2 )فضائية( ANNشبكة االخبار العربية 

 %100 99.85 0.15 2 التلفزيون السوري )القناة الثانية(
 %100 98.62 1.38 18 )فضائية( MBCتلفزيون 

 %100 98.70 1.30 17 تلفزيون اسرائيل 
 EUROPE NEWS 1 0.08 99.92 100%بار االوروبية تلفزيون االخ

 %100 99.85 0.15 2 )فضائية( LBCتلفزيون 
 %100 99.62 0.38 5 تلفزيون المستقبل )فضائية(

 %100 99.92 0.08 1 تلفزيون روسيا )فضائية(
 %100 99.92 0.08 1 تلفزيون عجمان )فضائية(

 %100 99.77 0.23 3 تلفزيون دبي )فضائية(
 %100 99.85 0.15 2 فزيون السعودية تل

 %100 99.62 0.38 5 تلفزيون فلسطين 
 %100 99.92 0.08 1 )فضائية( ARTتلفزيون 
 %100 99.85 0.15 2 )فضائية( CNNتلفزيون 

 %100 99.85 0.15 2 تلفزيون الشارقة الفضائية 
 %100 99.85 0.15 1 التلفزيون االردني )القناة الفضائية(

 %100 98.55 1.45 19 دن إذاعة لن 
 %100 99.23 0.77 10 إذاعة اسرائيل 

 %100 99.39 0.61 8 إذاعة مونتي كارلو 
 FM 3 0.23 99.77 100%إذاعة 

 %100 95.94 4.06 53 إذاعة عمان  
 %100 99.92 0.08 1 إذاعة سوريا 
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 %100 99.62 0.38 5 إذاعة صوت الجنوب 
 %100 99.85 0.15 2 إذاعة السعودية 

 %100 99.77 0.23 3 اعة لبنان إذ
 %100 99.54 0.46 6 إذاعة فلسطين 
 %100 99.92 0.08 1 إذاعة القدس 

 MBC 29 2.22 97.78 100%إذاعة 
 %100 99.92 0.08 1 إذاعة مصر 

 %100 99.92 0.08 1 إذاعة صوت أمريكا 
 %100 99.92 0.08 1 إذاعة صوت العرب 

 ( 55جدول رقم )
ين يمتلكون جهاز ساتاليت حسب المحطات التلفزيونية التي  المستجيبين الذ  إلجابات التوزيع النسبي 

 من اجراء المقابلة اليوم السابقشاهدوها لمرة واحدة او أكثر تزيد على النصف ساعة في كل مرة في 
 

نسبة من   العدد   اسم المحطة 
 شاهد/استمع 

نسبة من  لم  
 يشاهد/يستمع 

= 159المجموع 
100% 

 %100 73.6 26.4 42 ردني )القناة االولى(التلفزيون اال 
 %100 93.7 6.3 10 التلفزيون السوري )القناة االولى(

 %100 81.1 18.9 30 تلفزيون الجزيرة )فضائية(
 %100 98.7 1.3 2 التلفزيون السوري )القناة الفضائية(

 %100 95.6 4.4 7 التلفزيون االردني )القناة الثانية(
 %100 95.0 5.0 8 (تلفزيون دبي )فضائية 

 %100 97.5 2.5 4 تلفزيون لبنان )فضائية(
 %100 88.7 11.3 18 تلفزيون مصر )القناة الفضائية(

 %100 98.1 1.9 3 )فضائية( ANNشبكة االخبار العربية 
 %100 98.7 1.3 2 التلفزيون السوري )القناة الثانية(

 %100 81.8 18.2 29 )فضائية( MBCتلفزيون 
 %100 97.5 2.5 4 ن ابو ظبي )فضائية(تلفزيو

 %100 96.9 3.1 5 تلفزيون السعودية 
 %100 96.9 3.1 5 )فضائية( LBCتلفزيون 
 %100 98.7 1.3 2 )فضائية( ORBITتلفزيون 

 %100 89.9 10.1 16 تلفزيون المستقبل )فضائية(
 %100 97.5 2.5 4 )فضائية( ARTتلفزيون 

 %100 98.7 1.3 2 لفضائية(تلفزيون الشارقة )القناة ا 
 %100 99.4 0.6 1 )فضائية(بولندا  تلفزيون 

 %100 98.1 1.9 3 تلفزيون روسيا )فضائية(
 %100 98.1 1.9 3 تلفزيون الكويت )فضائية(
 %100 98.7 1.3 2 تلفزيون بولونيا )فضائية(
 %100 98.7 1.3 2 تلفزيون اسبانيا )فضائية(

 %100 98.7 1.3 2 ة الفضائية(التلفزيون االردني )القنا
 %100 99.4 0.6 1 تلفزيون ايطاليا )فضائية(

 %100 99.4 0.6 1 تلفزيون اسرائيل 
 %100 99.4 0.6 1 تلفزيون فرنسا )فضائية(

 %100 98.7 1.3 2 تلفزيون البحرين )فضائية(
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 ( 56جدول رقم )
المحطات التلفزيونية واالذاعية   حسب  يمتلكون جهاز ساتاليتالتوزيع النسبي الجابات المستجيبين الذين  

في اليوم  التي شاهدوا/سمعوا نشرة االخبار  لمرة واحدة او أكثر تزيد على الربع ساعة في كل مرة 
 من اجراء المقابلة السابق

 

نسبة من   العدد   اسم المحطة 
 شاهد/استمع 

نسبة من  لم  
 يشاهد/يستمع 

= 159المجموع 
100% 

 %100 71.7 28.3 45 الردني )القناة االولى(التلفزيون ا
 %100 98.7 1.3 2 التلفزيون السوري )القناة االولى(

 %100 80.5 19.5 31 تلفزيون الجزيرة )فضائية(
 %100 99.4 0.60 1 التلفزيون السوري )القناة الفضائية(

 %100 97.5 2.50 4 تلفزيون مصر )القناة الفضائية(
 %100 90.6 9.40 15 ة()فضائي   MBCتلفزيون 

 EURO  NEWS 1 0.60 99.4 100%تلفزيون االخبار االوروبية 
 %100 96.9 3.10 5 تلفزيون المستقبل )فضائية(

 %100 99.4 0.60 1 تلفزيون روسيا )فضائية(
 %100 99.4 0.60 1 تلفزيون عجمان )فضائية(

 %100 98.1 1.90 3 تلفزيون دبي )فضائية(
 %100 99.4 0.60 1 ائية()فض ANNتلفزيون 
 %100 99.4 0.60 1 اسرائيل تلفزيون 
 %100 99.4 0.60 1 االردني )القناة الفضائية(تلفزيون 
 %100 99.4 0.60 1 )فضائية( ARTتلفزيون 
 %100 98.7 1.30 2 )فضائية( CNN محطة 

 %100 99.4 0.60 1 تلفزيون لبنان )فضائية(
 %100 99.4 0.60 1 تلفزيون الشارقة )فضائية(

 MBC  5 3.10 96.9 100%اذاعة 
 %100 98.7 1.30 2 اذاعة مونت كارلو 

 %100 98.7 1.30 2 اذاعة عمان 
 %100 99.4 0.60 1 اذاعة لندن 

 %100 98.7 1.30 2 اذاعة اسرائيل 
 %100 99.4 0.60 1 اذاعة لبنان 

 %100 98.7 1.30 2 اذاعة فلسطين 
 FM 2 1.30 98.7 100%اذاعة 

 

 ر وثوقا بخصوص خبر سياسي محلي، وعربي، ودولي، أفاد: وحول أكثر المصاد
%( بأنهم يعتمدون على التلفاز كمصدر ثقة بخصوص 61.3%( و )61.9%( و )63.2) •

 (.57خبر سياسي محلي، عربي، دولي بالترتيب وعلى التوالي، جدول رقم )
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 (57جدول رقم )
 وقا بخصوص خبر سياسي محلي/ عربي/ دولي التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول المصادر االكثر وث

 

 المصدر  
 

الخبر  
 السياسي 

ال   اخرى  االصدقاء  المجالت  الجرائد  االذاعة  التلفزيون 
 اعرف

غير 
 معني

رفض  
 االجابة 

غير 
 مبين

لمجموع  ا
 % 

 100 0.3 0.4 5.0 5.5 1.5 2.0 0.2 10.0 12.0 63.2 محلي
 100 0.3 0.4 5.6 6.4 1.2 0.8 0.4 7.7 15.2 61.9 عربي 
 100 0.3 0.4 6.0 6.6 0.8 0.8 0.2 5.9 17.7 61.3 دولي

 
 (  58جدول رقم )

التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول أسماء أكثر المصادر ثقة بخصوص خبر سياسي  
 محلي، عربي، دولي 

 

 خبر سياسي دولي  خبر سياسي عربي خبر سياسي محلي  
 46.2 47.5 53.1 )ة االولىالتلفزيون االردني )القنا

 2.4 2.4 1.6 التلفزيون السوري )القناة االولى (
 MBC 1.8 2.5 2.4محطة  

 6.0 4.7 3.9 محطه لندن 
 0.8 0.5 0.5 إذاعة اسرائيل 

 2.8 3.3 5.1 جريدة الراي
 3.4 4.1 3.1 تلفزيون الجزيرة  )فضائية(

 1.5 2.0 2.0 جريدة الدستور 
 0.2 - - اذاعة اجنبيه

 - 0.2 - فضائيه  محطة 
 0.1 0.2 - االذاعة اللبنانيه 

 3.1 2.7 1.9 اذاعة مونتي كارلو 
 0.2 0.2 0.2 التلفزيون االردني )القناة الثانية(

 0.1 0.1 - اذاعة مصر 
 0.1 0.1 0.1 مجلة العربي 

CNN 0.1 0.2 1.5 

FM 0.2 0.2 0.2 

 0.2 0.2 0.1 تلفزيون دبي )فضائية(
 0.1 0.1 - ائية(تلفزيون لبنان)فض

 0.4 0.5 0.2 تلفزيون مصر )القناة الفضائيه(
 0.4 0.3 0.1 )فضائية(ANNشبكة االخبار العربيه 

 4.0 3.9 3.5 اذاعة عمان 
 0.7 1.0 1.8 جريدة العرب اليوم 
 - - 0.1 االصدقاء بالعمل 

 2.1 2.1 1.6 )فضائية( MBCتلفزيون 

 0.1 0.2 0.2 جريدة السبيل 
 0.5 0.6 1.0 من هذه المصادر   وال واحد
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 ( 58تابع/ جدول رقم ) 
التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول أسماء أكثر المصادر ثقة بخصوص خبر سياسي  

 محلي، عربي، دولي 
 خبر سياسي دولي  خبر سياسي عربي خبر سياسي محلي  

 - - 0.1  التلفزيون السعودي 
 3.1 3.1 2.4 تلفزيون اسرائيل 

 - 0.1 - سطين تلفزيون فل 
 0.2 0.1 - اذاعه صوت امريكا 

 0.2 0.2 0.2 محطة لندن 
 0.1 - - جريدة الوسط 

 0.1 - - ()فضائية EURO NEWSتلفزيون االخبار االوروبية 

 0.2 0.2 0.1 )فضائية( LBCتلفزيون 

 0.1 0.1 0.1 اذاعة القدس 
 0.1 0.1 0.1 اذاعة الشرق ) باريس(

 0.1 0.2 - )فضائية(  FUTUREن( )لبنا  تلفزيون المستقبل
 - - 0.1 التلفزيون االردني )القناة الفضائيه(

 0.1 0.1 0.1 مجلة المرأه 
 - 0.1 0.1 اذاعة سوريا 

 0.1 - - تلفزيون اسرائيل )القناة الثانيه(
 0.1 0.2 0.2 جريدة شيحان 

 0.1 - - جريدة جوردان تايمز 
 - 0.1 - اذاعة صوت الجنوب 

 - 0.1 - ه الجرائد المصري
 - - 0.1 جريدة الشعب 

 0.1 - - تلفزيون روسيا )فضائية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  58ابع/ جدول رقم ) ت



 53 

 التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول أسماء أكثر المصادر ثقة بخصوص خبر سياسي محلي، عربي، دولي 
 
خبر سياسي   

 محلي 
خبر سياسي  

 عربي 
خبر سياسي  

 دولي 
 0.1 - - ة()فضائيتلفزيون اسبانيا 

 0.2 0.1 0.1 جريدة البالد االسبوعيه 
 - 0.1 - جريدة القبس الكويته 

 - 0.1 - شخصيه 
 - 0.1 - جريدة اخبار االسبوع 

 0.1 - - اذاعة فرنسا  
 - 0.1 - الزوج

 - 0.2 - جريدة الحياة اللندنية
 TIME   - - 0.1 مجلة 

 0.1 0.2 - الجيران  
 - 0.1 - جريدة االهرام

 0.1 0.1 - ذاعة السعوديه ا
 0.1 - - اذاعة الجزيره 

 0.1 0.1 0.1 )فضائية(تلفزيون البحرين 
 0.1 0.1 0.2 جريدة االسواق 
 0.1 - 0.1 الناطق الرسمي 

 0.1 - - جريدة حوادث الساعه
 - 0.1 - جريدة االنوار اللبنانيه 

 - 0.1 - )فضائية(تلفزيون الجزائر 
 - 0.1 - مجلة الكفاح العربي 

 13.0 12.4 10.9 ال ينطبق* 
 2.5 2.2 3.3 غير مبين 
 %100= 1306 % 100= 1306 % 100=  1306 المجموع

 * وتعني االختيارات التالية: غير معني، ال اعرف، رفض االجابة.
 ( 59جدول رقم )

حسب المصدر األكثر وثوقا   المستجيبين الذين يمتلكون جهاز ساتاليتالتوزيع النسبي الجابات 
 اسي محلي/عربي/دولي بخصوص خبر سي

 
 خبر سياسي دولي  خبر سياسي عربي  خبر سياسي محلي  اسم المصدر

 74.2 72.3 65.4 التلفزيون 
 10.7 9.4 11.3 االذاعة
 5.0 7.5 11.3 الجرائد 

 0.6 1.3 0.6 المجالت
 0.6 1.3 1.9 االصدقاء

 0.0 0.6 1.3 اخرى 
 7.5 6.9 6.3 ال اعرف 

 1.3 0.6 1.9 غير معني 
 % 100 % 100 % 100 159المجموع= 
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 ( 60جدول رقم )
حول أسماء أكثر المصادر  الذين يمتلكون جهاز ساتاليتالتوزيع النسبي الجابات المستجيبين 

 وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي، عربي، دولي
 الذين يمتلكون جهاز ساتاليت 

 
 خبر سياسي دولي  خبر سياسي عربي خبر سياسي محلي  مصدر الثقة 

 25.3 25.2 29.6 )التلفزيون االردني )القناة االولى
 1.3 0.6 0.6 التلفزيون السوري )القناة االولى (

 MBC 1.9 0.6 0.6إذاعة  
 3.8 3.1 3.8 إذاعة لندن 
 2.5 2.5 6.9 جريدة الراي

 21.5 23.9 20.8 تلفزيون الجزيرة  )فضائية(
 1.9 2.5 1.9 جريدة الدستور 

 1.9 2.5 1.9 نتي كارلو اذاعة مو 
 0.6 0.6 - اذاعة مصر 
 - 0.6 - مجلة العربي 

 CNN 0.6 0.6 4.4محطة 
 1.9 1.3 0.6 تلفزيون دبي )فضائية(

 0.6 1.3 0.6 تلفزيون مصر )فضائية(
 ANN 0.6 2.5 3.2شبكة األخبار العربية 

 2.5 1.9 3.1 إذاعة عمان 
 0.6 1.9 1.3 جريدة العرب اليوم 

 8.9 10.1 8.2 )فضائية( MBCمحطة 

 1.3 1.9 1.3 تلفزيون اسرائيل 
 1.3 1.3 0.6 )فضائية( LBCتلفزيون 

 0.6 1.3 - تلفزيون المستقبل )فضائية(
 0.6 0.6 0.6 مجلة المرأة 

 - 0.6 - جريدة الحياة الندنية 
 0.6 0.6 0.6 تلفزيون البحرين )فضائية(
 - 0.6 - تلفزيون الجزائر )فضائية(

 0.6 - 0.6 سرائيل إذاعة ا 
 0.6 - 0.6 جريدة األسواق 

 0.6 - - تلفزيون مصر القناة الخامسة )فضائية(
 0.6 - - تلفزيون روسيا )فضائية(

 0.6 - - إذاعة فرنسا  
 TIME - - 0.6مجلة 

 - - 0.6 شخصية 
 - - 1.3 وال واحد من هذه المصادر 

 8.8 7.5 8.2 ال ينطبق * 
 2.0 3.2 3.7 غير مبين

 %100 %100 %100 159المجموع= 
 * وتعني االختيارات التالية: غير معني، ال اعرف، رفض االجابة.



 55 

 عاشرًا: بيانات حول الجرائد اليومية: 

 أ. قراءة الجرائد اليومية: 
%( في  34.2%( من مجموع المستجيبين بأنهم يقرأون الجرائد اليومية، مقارنة بـ ) 40.3أفاد )

 . 1996تطالع  %( في اس 52.3، و بـ )1997استطالع  
%(  47.7، و بـ )1997%( في استطالع  65.8%( ال يقرأون الجرائد اليومية، مقارنة بـ ) 59.7)

 (. 61، كما يوضح الجدول رقم )1996في استطالع  
 

 ( 61جدول رقم )
 1996، 1997، 1998مقارنة التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول قراءة الجرائد اليومية في استطالعات 

 1996ع استطال 1997استطالع  1998استطالع  اقرأ الجرائد اليومية 
 52.3 34.2 40.3 نعم 
 47.7 65.8 59.7 ال  

 1200 973 1306 %    100المجموع= 
 

%( من الذين قرأوا الجريدة اليومية في اليوم السابق من موعد اجراء المقابلة انهم  46.5أفاد )
%(  32.82%( لم يدفعوا ثمن الجريدة منهم )53.5دفعوا شخصيا ثمن الجريدة التي قرأوها، و ) 

( و  المنزل،  في  متوفرة  الجريدة  أن  هو  السبب  أن  مكان  23.66أفادوا  في  متوفرة  النها   )%
%( الن ثمنها مرتفع، جدول رقم  6.87%( الحصول على العدد مجانا، و )11.45العمل، و )

(62 .) 

 ( 62جدول رقم ) 
من موعد اجراء  خالل اليوم السابق ين قرأوا الجرائد اليومية التوزيع النسبي الجابات المستجيبين الذ

 المقابلة، حول أسباب عدم شراء الجرائد اليومية* 
 النسبة %  السبب

 32.82 متوفرة في المنزل 
 23.66 متوفرة في مكان العمل 

 6.87 ثمنها مرتفع 
 11.45 الحصول على العدد مجانا 

 3.81 عدم االقتناع باالخبار في الجرائد
 6.10 أسباب شخصية 

 1.52 مستأجرة
 3.05 قراءة الجريدة في مكان عام

 10.68 غير مبين 
 99.9 % 100=  131المجموع 

 يمكن للمستجيب أن يذكر أكثر من سبب لعدم شراءه الجريدة/ الجرائد التي قرأها في اليوم السابق من موعد اجراء المقابلة. *
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 ( 63جدول رقم )

يبين حسب المستوى التعليمي وتاريخ اخر مرة  قرأ المستجيب فيها جريدة  التوزيع النسبي للمستج 
 .  1997،و 1998يومية خالل االربعة اسابيع الماضية من تاريخ اجراء المقابلة، استطالعي  

  المستوى التعليمي   
قرأت الجرائد 
اليومية اخر  

 مرة خالل 

 المجموع %  اعلى من ثانوي   ثانوي  ابتدائي واعدادي  ملم 

 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 
 16.0 17.2 33.9 34.6 19.0 23.7 15.1 10.5 0.0 1.7 أمس 

 12.9 15.9 21.8 23.0 18.5 18.1 12.5 17.0 1.0 1.6 ايام   2-7
 2.4 3.1 3.4 4.1 2.0 3.9 2.9 3.5 1.0 0.4 يوم   8-14

 0.9 1.0 0.6 0.3 1.5 2.1 1.3 0.6 .0. 0.4 يوم    15-22
 1.4 2.1 0.6 3.1 1.5 0.7 2.1 3.5 1.0 0.4 يوم    23-30

 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.0 0.0 0.4 ال يتذكر
 33.6 40.0   مجموع نسب الذين قرأوا جرائد يومية خالل االربعة اسابيع الماضية  

 0.5 0.5   نسب الذين قرأوا جرائد يومية خالل تاريخ اكثر من شهر  
 65.8 59.5   مجموع نسب الذين ال يقرأون الجرائد اليومية  

 973 1306   %    100المجموع =  
 

 ب. قراءة كتاب المقاالت واالعمدة في الجرائد  اليومية:
%( من مجموع المستجيبين بأنهم يقرأون لكتاب المقاالت واالعمدة في الجرائد 13.8أفاد )

، في  1996%( في استطالع  19.8، و بـ )1997%( في استطالع  8.4اليومية، مقارنة بـ )
%( في  91.6%( بأنهم ال يقرأون لكتاب المقاالت واالعمدة، مقارنة بـ )86.2حين أفاد )

 (.64، جدول رقم )1996%( في استطالع  80.2، و بـ )1997استطالع 

 ( 64جدول رقم )
عمدة في الجرائد التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حسب قراءتهم لكتاب المقاالت واال

 . 1996، 1997،  1998اليومية في استطالعات  
 1996استطالع   1997استطالع   1998استطالع   

 19.8 8.4 13.8 يقرأ لكتاب المقاالت واالعمدة
 80.2 91.6 86.2 ال يقرأ لكتاب المقاالت واالعمدة 

 1200 973 1306 %  100المجموع = 
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 ج. قراءة الجرائد االسبوعية:
%(  16.9%( من مجموع المستجيبين بأنهم يقرأون الجرائد االسبوعية، مقارنة بـ  )18.3أفاد )

%( بأنهم ال  81.5، في حين أفاد )1996%( في استطالع 38.5، و بـ ) 1997في استطالع  
، 1996%( في استطالع 61.5، و بـ )1997%( في استطالع 83.1يقرأونها، مقارنة بـ  ) 

 (.65جدول رقم )
 1996، 1997، 1998التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حسب قراءة الجرائد االسبوعية في استطالعات 

 1996استطالع  1997استطالع  1998استطالع  اقرأ الجرائد االسبوعية 
 38.5 16.9 18.3 نعم 
 61.5 83.1 81.5 ال  

 - - 0.2 غير مبين 
 1200 973 1306 المجموع %  

الذين قرأوا الجريدة االسبوعية خالل السبعة أيام السابقة من موعد اجراء  %( من  56.8أفاد )
( و  قرأوها،  التي  الجريدة  ثمن  دفعوا شخصيًا  أنهم  الجريدة 43.2المقابلة  ثمن  يدفعوا  لم   )%

المنزل، و ) 31.3منهم )  أفادوا أن السبب هو ألن الجريدة متوفرة في  %( السباب  %15.5( 
%( الن ثمنها مرتفع، جدول رقم  10.3لى العدد مجانا، و )%( حصلوا ع15.5شخصية، و )

(66 .) 

 ( 66جدول رقم )

من   خالل االسبوع السابقالتوزيع النسبي الجابات المستجيبين الذين قرأوا الجرائد االسبوعية 
 موعد اجراء المقابلة، حول أسباب عدم شراء الجرائد االسبوعية* 

 النسبة %  السبب
 31.3 متوفرة في المنزل 

 5.1 متوفرة في مكان العمل 
 10.3 ثمنها مرتفع 

 15.5 الحصول على العدد مجانا 
 6.9 عدم االقتناع باالخبار في الجرائد

 15.5 أسباب شخصية 
 3.4 قراءة الجريدة في مكان عام

 12.0 غير مبين 
 100 % 100= 58المجموع 

 اءه الجريدة/ الجرائد التي قرأها في اليوم السابق من موعد اجراء المقابلة.يمكن للمستجيب أن يذكر أكثر من سبب لعدم شر  *
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 ( 67جدول رقم )

التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حسب المستوى التعليمي وتاريخ اخر مرة قرأوا فيها    
،  1998جريدة اسبوعية خالل الثالثة اشهر الماضية من تاريخ اجراء المقابلة) استطالع 

1997)  
  المستوى التعليمي  

قرأت الجرائد 
االسبوعية  
اخر مرة 

 خالل 

اعلى من  ثانوي   ابتدائي واعدادي  ملم 
 ثانوي  

 المجموع % 

 199
8 

1997 1998 1997 199
8 

199
7 

199
8 

1997 1998 1997 

ايام   7
 الماضية  

0.8 0.5 3.7 7.3 11.
7 

11.
2 

12.2 16.1 7.1 8.2 

 4.0 3.8 5.7 4.0 4.9 4.9 4.9 4.7 0.0 0.0 يوم    8-14
 1.7 1.9 1.7 2.7 2.4 2.1 2.3 2.2 0.0 0.0 اسابيع   2-4
 2.9 3.2 4.6 5.4 4.9 2.8 2.3 3.3 0.5 1.2 اشهر    1-3

 0.0 2.0 0.0 0.3 0.0 4.2 0.0 2.9 0.0 0.0 ال يتذكر
 16.8 18.0 مجموع نسب الذين قرأوا جرائد اسبوعية خالل الثالثة اشهر الماضية   

 0.4 0.5 نسب الذين قرأوا جرائد اسبوعية خالل اكثر من ثالثة اشهر 
 83.1 81.5 مجموع نسب الذين ال يقرأون الجرائد االسبوعية   

 973 1306 %    100المجموع =  
 

 د. القراءة لكتاب المقاالت واالعمدة في الجرائد االسبوعية:
( المقاال2.9أفاد  لكتاب  يقرأون  بأنهم  المستجيبين  مجموع  من  الجرائد  %(  في  واالعمدة  ت 

( بـ   مقارنة  استطالع  4.5االسبوعية،  في   )%1997( بـ  و  استطالع  8.3،  في   )%1996  ،
%( بأنهم ال يقرأون لكتاب المقاالت واالعمدة في الجرائد االسبوعية، مقارنة بـ  97.1بينما أفاد )

 (. 68، جدول رقم ) 1996%( في استطالع 91.7، و بـ )1997%( في استطالع  95.5)

 ( 68جدول رقم )

 التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حسب قراءتهم لكتاب المقاالت واالعمدة في الجرائد االسبوعية. 
 1996استطالع   1997استطالع   1998استطالع   

يقرأ لكتاب المقاالت واالعمدة في 
 الجرائد االسبوعية 

2.9 4.5 8.3 

مدة  ال يقرأ لكتاب المقاالت واالع 
 في الجرائد االسبوعية 

97.1 95.5 91.7 

 1200 973 1306 المجموع %  
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 هـ. بيانات حول اسماء الجرائد اليومية التي يقرأها المستجيبون، أفاد:
%( من المستجيبين الذين يقرأون الجرائد اليومية بأنهم قرأوا جريدة الرأي خالل االربعة  74.38)

%( قرأوا 27.89%( قرأوا جريدة الدستور، و )45.73أسابيع السابقة من موعد اجراء المقابلة، و )
( و  اليوم،  العرب  )6.26جريدة  و  األسواق،  جريدة  قرأوا  الجوردان %0.37(  جريدة  قرأوا   )%

 (.69تايمز، جدول رقم )
 

 ( 69جدول رقم )
خالل األربعة أسابيع  التوزيع النسبي الجابات المستجيبين الذين أفادوا بأنهم قرأوا جريدة يومية 

 بقة من موعد اجراء المقابلة السا
 خالل االربعة أسابيع الماضية من موعد أجراء المقابلة  خالل االربعة أسابيع الماضية من موعد أجراء المقابلة  
 من الذين يقرأون جرائد يومية  من مجموع أفراد العينة الوطنية   

لم يقرأ الجريدة   قرأ الجريدة %  اسم الجريدة 
 % 

      1306المجموع 
 =100 % 

لم يقرأ الجريدة   قرأ الجريدة % 
 % 

      527المجموع  
 =100% 

 % 100 25.62 74.38 % 100 70.0 30.0 الرأي 
 % 100 54.27 45.73 % 100 81.5 18.5 الدستور

 % 100 72.11 27.89 % 100 88.8 11.2 العرب اليوم 
 % 100 93.74 6.26 % 100 97.5 2.5 االسواق 

 % 100 99.63 0.37 % 100 99.8 0.2 لجوردان تايمز ا
 
 

 ( 70جدول رقم )
التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول آخر مرة قرأوا فيها جريدة يومية خالل األربعة  

 أسابيع السابقة من موعد اجراء المقابلة
  22-15 يوم   14-8 أيام  7-2 أمس اسم الجريدة 

 يوم 
23-30  

 يوم 
المجموع=  لم يقرأ

1306 
 % 100 70.0 1.5 0.5 2.1 11.7 14.2 الرأي 

 % 100 81.9 1.3 0.5 2.0 8.6 5.7 الدستور
 % 100 97.2 0.2 0.1 0.3 1.4 0.8 األسواق 

 % 100 89.1 0.5 0.2 0.6 3.4 6.2 العرب اليوم 
 % 100 99.7 - - - 0.2 0.1 الجوردان تايمز 
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 ( 71جدول رقم )
التي قرأوا بواسطتها  التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول شراء الجريدة اليومية، والطريقة 
 الجريدة خالل اليوم السابق من موعد اجراء المقابلة 

   الذين لم يدفعوا شخصيًا ثمن الجريدة التي قرأوها في اليوم السابق من موعد اجراء المقابلة   
دفع   اسم الجريدة 

 ثمنها 
عدد قرأته  

في  
 المنزل 

عدد قرأته  
في مكان  

 العمل 

عدد قرأته  
  في مكان 

 عام 

عدد  
استعرته من  

 اآلخرين 

عدد  
 استأجرته 

عدد  
يصلني 

 مجانا 

المجموع  لم يقرأ  أخرى 
=1306   

.85 0.2 0.1 0.1 0.8 0.7 2.5 2.9 6.9 الرأي 

8 
100

 % 
.94 0.2 0.1 0.1 0.5 0.5 1.1 1.1 2.2 الدستور

2 
100

 % 
.99 - - - 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 االسواق 

1 
100

 % 
.93 0.3 - - 0.4 0.4 0.8 0.7 3.4 لعرب اليوم ا

9 
100

 % 
.99 0.1 - - - - - - - الجوردان تايمز 

9 
100

 % 
 

 ( 72جدول رقم )
التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول عدد االعداد التي قرأوها للجرائد اليومية خالل السبعة 

 أيام السابقة من موعد اجراء المقابلة 
عدد  اسم الجريدة 

 واحد
ثالثة   عددان 

 أعداد 
  اربعة
 أعداد 

خمسة  
 أعداد 

ستة  
 أعداد 

سبعة  
 أعداد 

المجموع=  لم يقرأ
1306 

 % 100 75.2 4.6 1.0 2.2 2.9 5.4 4.3 4.4 الرأي 
 % 100 86.3 2.2 0.4 0.7 1.3 2.8 3.0 3.3 الدستور
 % 100 97.8 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.7 االسواق 

 % 100 90.5 2.3 0.6 0.8 1.1 1.1 1.8 1.8 العرب اليوم 
 % 100 99.8 0.1 - - - - 0.1 - الجوردان تايمز 
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لهم   يقرأ  الذين  اليومية  الجرائد  في  واألعمدة  المقاالت  كتاب  اسماء  حول  بيانات  و. 
 المستجيبون:

أكثر تنازليًا حسب  مرتبة  اليومية  الجرائد  في  واالعمدة  المقاالت  كتاب  أسماء  يلي  الكتاب   فيما 
كتبها كل كاتب في العمود المخصص بين المستجيبين، حيث تم حصر عدد المقاالت التي    قراءة

، وتم حساب معدل المقاالت التي كتبها كل كاتب خالل 1998/  5/  28-14له خالل الفترة من  
 (.73سبعة أيام، جدول رقم )

 ( 73جدول رقم )
المستجيبين** حول أسماء كتاب المقاالت واالعمدة في الجرائد اليومية   إلجابات التوزيع النسبي 

 الذين يقرأون لهم 
خالل االربعة اسابيع الماضية من موعد اجراء   

 المقابلة 
خالل السبعة أيام الماضية  

 من موعد اجراء المقابلة 
نسبة الذين يقرأون كل  

 مقاالت الكاتب % 

  نسبة عدد المقاالت المقروءة   لم يقرأ   قرأ مقال أو أكثر   اسم الكاتب 
 0.76 2.66 93.5 6.5 فهد الفانك

 0.61 1.71 96.4 3.6 طارق مصاروة 
 0.61 1.32 97.7 2.3 سلطان الحطاب

 0.46 0.92 98.3 1.7 مؤنس الرزاز
 0.15 0.66 98.8 1.2 فخري قعوار 

 0.15 0.52 98.9 1.1 طاهر العدوان
 0.23 0.35 99.5 0.5 يوسف غيشان 
 0.08 0.26 99.2 0.8 صالح القالب 

 *  0.20 99.5 0.5 رهام الفرا 
 0.08 0.17 99.7 0.3 ي منصور خير 

 0.15 0.15 97.7 0.3 باسم سكجها
 0.07 0.12 97.7 0.3 احمد المصلح

 0.23 0.23 99.6 0.4 ***رياض الحروب
 %. 0.01* هذه النسبة تعني ان نسبة التكرارات التي حصل عليها الكاتب أقل من 

 سنة.  19** المستجيبون هم األردنيون فوق سن 
 *** ال يكتب يوميا.
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 سماء الجرائد األسبوعية التي يقرأها المستجيبون، أفاد:ز. بيانات حول ا
خالل  62.20) شيحان  جريدة  قرأوا  بأنهم  االسبوعية  الجرائد  يقرأون  الذين  المستجيبين  من   )%

( و  المقابلة،  اجراء  موعد  من  السابقة  أشهر  و  17.4الثالثة  الساعة،  حوادث  جريدة  قرأوا   )%
(15.50( و  البالد،  قرأوا جريدة   )%14.50( و  المجد،  قرأوا جريدة  قرأوا جريدة  %10.00(   )%

 (. 74السبيل، جدول رقم )
 ( 74جدول رقم )

خالل الثالثة أشهر  التوزيع النسبي الجابات المستجيبين الذين أفادوا بأنهم قرأوا جريدة اسبوعية 
 السابقة من موعد اجراء المقابلة 

 

ل الثالثة أشهر الماضية من موعد اجراء  خال  
 المقابلة 

خالل الثالثة أشهر الماضية من  
 موعد اجراء المقابلة 

 من الذين يقرأون   من مجموع أفراد العينة الوطنية  
 جرائد أسبوعية 

المجموع  لم يقرأ الجريدة قرأ الجريدة اسم الجريدة 
1306  =

100 % 
قرأ 

 الجريدة
يقرأ  لم 

 الجريدة
=  239المجموع  

100% 
 % 100 37.80 62.20 % 100 88.5 11.5 شيحان

 % 100 82.60 17.40 % 100 96.7 3.3 حوادث الساعة
 % 100 85.50 15.50 % 100 97.2 2.8 البالد
 % 100 75.50 14.50 % 100 97.4 2.6 المجد
 % 100 90.00 10.00 % 100 98.2 1.8 السبيل 

 % 100 90.50 9.50 % 100 98.3 1.7 أخبار االسبوع 
 % 100 91.70 8.30 % 100 98.4 1.6 عبد ربه 
 % 100 95.90 4.10 % 100 99.2 0.8 الحدث

 % 100 97.91 2.09 % 100 99.6 0.4 صوت المرأة 
 % 100 98.33 1.67 % 100 99.7 0.3 اللواء 

 % 100 98.80 1.20 % 100 99.2 0.2 الميثاق 
 

 ( 75جدول رقم )
التوزيع النسبي الجابات المستجيبين حول آخر مرة قرأوا فيها جريدة أسبوعية خالل الثالثة أشهر  

 ة من موعد اجراء المقابلة السابق
 

خالل السبعة   اسم الجريدة 
 أيام الماضية

  4-2 أسبوعين -8
 أسابيع

1-3  
 شهور 

 1306المجموع=  لم يقرأ
 % 100 88.5 2.5 1.3 3.0 4.7 شيحان
 % 100 97.2 0.8 0.3 0.5 1.2 البالد

 % 100 99.2 0.2 - - 0.6 الحدث
 % 100 98.2 0.5 0.4 0.4 0.5 أخبار االسبوع 

 % 100 97.4 0.2 0.1 0.6 1.7 المجد
 % 100 98.2 0.2 0.1 0.4 1.1 السبيل 

 % 100 98.4 0.2 0.1 0.5 0.8 عبد ربه 
 % 100 99.5 0.1 0.2 - 0.2 صوت المرأة 

 % 100 96.8 0.7 0.7 0.8 1.0 حوادث الساعة
 % 100 99.6 0.1 0.2 - 0.1 اللواء 

 % 100 99.7 0.1 0.1 - 0.1 الميثاق 
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 ( 76جدول رقم )
وزيع النسبي الجابات المستجيبين حول شراء الجريدة االسبوعية، والطريقة التي قرأ بواسطتها  الت

 من موعد اجراء المقابلة خالل السبعة أيام السابقةالجريدة 
 

   الذين لم يدفعوا شخصيًا ثمن الجريدة التي قرأوها خالل السبعة أيام السابقة من موعد اجراء المقابلة   
دفع   اسم الجريدة 

 ثمنها 
عدد  
قرأته  
في  

 المنزل 

عدد قرأته  
في مكان  

 العمل 

عدد قرأته  
في مكان  

 عام 

عدد  
استعرته  

من  
 اآلخرين 

عدد 
 استأجرته 

عدد  
يصلني  

 مجانا 

غير  أخرى 
 مبين

المجموع=  لم يقرأ 
1306   

 % 100 95.3 - 0.2 - - 0.8 0.2 0.3 0.8 2.4 شيحان
 % 100 98.8 - - - - 0.2 0.2 0.1 0.2 0.5 البالد

 % 100 99.4 - - - - 0.1 - - - 0.5 الحدث
 % 100 99.5 - - - - - 0.1 - 0.1 0.3 أخبار االسبوع 

 % 100 98.2 - - 0.1 - 0.1 - - 0.1 1.5 المجد
 % 100 98.9 - 0.1 0.1 - 0.2 - - 0.2 0.5 السبيل 

 % 100 99.1 - - - - - 0.1 - 0.1 0.7 عبد ربه 
 % 100 99.8 - - - 0.1 - - - 0.1 - المرأة  صوت

 % 100 98.9 - - - 0.1 0.2 0.1 - 0.2 0.5 حوادث الساعة
 % 100 99.9 - - - - - - - - 0.1 اللواء 

 % 100 99.9 0.1 - - - - - - - - الميثاق 
 

 ( 77جدول رقم )
خالل االربعة   المستجيبين حول عدد الجرائد االسبوعية التي قرأوها إلجابات التوزيع النسبي 

 موعد اجراء المقابلة السابقة من  أسابيع
 

 1306المجموع=  لم يقرأ  اربعة اعداد ثالثة اعداد عددان  عدد واحد اسم الجريدة 
 % 100 91.8 1.1 0.5 3.0 3.6 شيحان
 % 100 98.2 0.2 0.2 0.8 0.6 البالد

 % 100 99.3 0.2 0.2 0.1 0.2 الحدث
 % 100 96.6 0.2 0.1 0.3 2.8 أخبار االسبوع 

 % 100 97.8 0.7 0.5 0.7 0.3 المجد
 % 100 98.8 0.3 0.2 0.2 0.5 السبيل 

 % 100 98.7 0.1 0.2 1.0 - عبد ربه 
 % 100 99.6 - 0.1 0.1 0.2 صوت المرأة 

 % 100 97.7 0.3 0.3 0.5 1.2 حوادث الساعة
 % 100 99.6 - - 0.2 0.2 اللواء 

 % 100 99.8 - 0.2 - - الميثاق 
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ة في الجرائد االسبوعية الذين يقرأ  المستجيبون  ح. بيانات حول اسماء كتاب المقاالت واألعمد
 لهم:

أكثرالكّتاب    تنازليًا حسب  االسبوعية مرتبة  الجرائد  واالعمدة في  المقاالت  ّكتاب  أسماء  يلي  فيما 
العمود   في  كاتب  كل  كتبها  التي  المقاالت  عدد  حصر  تم  حيث  المستجيبين،  بين  قراءة 

، وتم حساب معدل المقاالت التي  1998/ 5/  28-14المخصص له في الجريدة خالل الفترة من  
 (. 78كتبها كل كاتب خالل أربعة أسابيع، جدول رقم )

 
 ( 78جدول رقم )

التوزيع النسبي الجابات المستجيبين* حول أسماء كتّاب المقاالت واالعمدة في الجرائد االسبوعية  
 الذين يقرأ المستجيبون لهم 

خالل الثالثة أشهر الماضية من موعد   
 اجراء المقابلة 

خالل الثالثة أشهر الماضية من موعد  
 اجراء المقابلة 

 لم يقرأ   قرأ مقال أو أكثر   اسم الكاتب 
 98.9 1.1 رياض الحروب
 99.7 0.3 زياد ابو غنيمة 

 99.6 0.4 رهام الفرا 
 99.8 0.2 فخري قعوار 
 99.9 0.1 فهد الفانك

 سنة. 19* المستجيبون هم األردنيون فوق سن 
 مالحظة: تم حساب النسب في الجدول من خالل عدد المقاالت التي كتبعا كل كاتب في جريدة شيحان خالل الفترة الزمنية لالستطالع.

 
 ( 79جدول رقم )

التوزيع النسبي الجابات المستجيبين الذين قرأوا الجرائد االسبوعية خالل السبعة ايام السابقة من  
 ريدةموعد اجراء المقابلة حسب اسم الج

الذين قرأوا الجريدة خالل السبعة أيام السابقة من موعد   
 اجراء المقابلة 

 

الذين قرأوا الجريدة خالل السبعة أيام السابقة من موعد  
 اجراء المقابلة 

 
دفع ثمن   158المجموع=  لم يقرأ الجريدة   قرأ الجريدة  اسم الجريدة 

 الجريدة 
لم يدفع ثمن  

 الجريدة 
 158المجموع= 

 %100 79.25 20.25 %100 59.49 40.51 شيحان 
 %100 93.67 6.33 %100 82.91 17.09 البالد 

 %100 93.67 6.33 %100 92.41 7.59 الحدث 
 %100 95.57 4.43 %100 92.41 7.59 أخبار األسبوع

 %100 %100 - %100 99.37 0.63 الجيروسالم ستار 
 %100 83.54 16.46 %100 77.22 22.78 المجد 
 %100 %100 - %100 99.37 0.63 النداء 

 %100 %100 - %100 99.37 0.63 األهالي 
 %100 %100 - %100 99.37 0.63 الجماهير 

 %100 94.30 5.70 %100 87.34 12.66 السبيل 
 %100 %100 - %100 99.37 0.63 الهدف 

 %100 92.41 7.59 %100 86.08 13.92 عبد ربه
 %100 99.37 0.63 %100 95.57 4.43 المرأة صوت 

 %100 94.30 5.7 %100 85.44 14.56 حوادث الساعة 
 %100 99.37 0.63 %100 98.73 1.27 اللواء 

 %100 99.37 0.63 %100 98.10 1.90 الميثاق 
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 انتهى التقرير
 ( 71جدول رقم )

مجموع االعداد التي قرأها المستجيبون خالل االسبوع السابق من موعد اجراء المقابلة وعدد 
 لتي دفع المستجيبون ثمنها في اليوم السابق من موعد اجراء المقابلة الجرائد ا

قرأ سبعة أعداد خالل االسبوع السابق  اسم الجريدة 
 من موعد اجراء المقابلة 

مجموع الجرائد التي دفع  
المستجيبون ثمنها في اليوم 
 السابق من موعد اجراء المقابلة 

 45859 91718 الرأي 
 25176 45859 العرب اليوم 

 17155 44330 الدستور
 1528 7643 االسواق 

 *  1528 الجوردان تايمز 
 ( 74جدول رقم )

مجموع االعداد التي قرأها المستجيبون خالل االربعة اسابيع السابقة من موعد اجراء المقابلة  
 وعدد الجرائد التي دفع المستجيبون ثمنها خالل السبعة أيام السابقة من موعد اجراء المقابلة 

قرأ أربعة أعداد خالل األربعة أسابيع   اسم الجريدة 
 السابقة من موعد اجراء المقابلة 

وع الجرائد التي دفع  مجم
المستجيبون ثمنها خال السبعة  
أيام السابقة من موعد اجراء 

 المقابلة 
 11831 22929 شيحان
 2855 6114 السبيل 

 2824 6114 حوادث الساعة
 2008 4585 البالد
 2674 3057 دثالح

 2039 3057 أخبار االسبوع 
 12505 13757 المجد

 1249 1528 عبد ربه 
 *  *  صوت المرأة 

 *  *  اللواء 
 *  *  الميثاق 
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 ( 75جدول رقم )
حول أسماء أكثر المصادر  الذين يمتلكون جهاز ساتاليتالتوزيع النسبي الجابات المستجيبين 

 ثقة بخصوص خبر سياسي محلي، عربي، دولي 
 
 لكون جهاز ساتاليتالذين يمت  

 
 خبر سياسي دولي  خبر سياسي عربي خبر سياسي محلي  مصدر الثقة 

 25.3 25.2 29.6 )التلفزيون االردني )القناة االولى
 1.3 0.6 0.6 التلفزيون السوري )القناة االولى (

 MBC 1.9 0.6 0.6إذاعة  
 3.8 3.1 3.8 إذاعة لندن 
 2.5 2.5 6.9 جريدة الراي

 21.5 23.9 20.8 تلفزيون الجزيرة  )فضائية(
 1.9 2.5 1.9 جريدة الدستور 

 1.9 2.5 1.9 اذاعة مونتي كارلو 
 0.6 0.6  اذاعة مصر 
 - 0.6  مجلة العربي 

 CNN 0.6 0.6 4.4محطة 
 1.9 1.3 0.6 تلفزيون دبي )فضائية(

 0.6 1.3 0.6 تلفزيون مصر )فضائية(
 ANN 0.6 2.5 3.2شبكة األخبار العربية 

 2.5 1.9 3.1 إذاعة عمان 
 0.6 1.9 1.3 جريدة العرب اليوم 

 8.9 10.1 8.2 )فضائية( MBCمحطة 

 1.3 1.9 1.3 تلفزيون اسرائيل 
 1.3 1.3 0.6 )فضائية( LBCتلفزيون 

 0.6 1.3  تلفزيون المستقبل )فضائية(
 0.6 0.6 0.6 مجلة المرأة 

 - 0.6  جريدة الحياة الندنية 
 0.6 0.6 0.6 تلفزيون البحرين )فضائية(
 - 0.6  تلفزيون الجزائر )فضائية(

 0.6 - 0.6 إذاعة اسرائيل 
 0.6 - 0.6 جريدة األسواق 

 0.6 - 0.6 تلفزيون مصر القناة الخامسة )فضائية(
 0.6 -  تلفزيون روسيا )فضائية(

 0.6 -  إذاعة فرنسا  
 TIME  - 0.6مجلة 

 - -  شخصية 
 - - 1.3 ن هذه المصادر وال واحد م
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 8.8 7.5 8.2 ال ينطبق
 2.0 3.2 3.7 غير مبين

 %100 %100 %100 159المجموع= 
 
 

 ( 76جدول رقم )
حسب المصدر األكثر وثوقا   المستجيبين الذين يمتلكون جهاز ساتاليتالتوزيع النسبي الجابات 

 بخصوص خبر سياسي محلي/عربي/دولي 
 

 خبر سياسي دولي  خبر سياسي عربي  سي محلي خبر سيا اسم المصدر
 74.2 72.3 65.4 التلفزيون 

 10.7 9.4 11.3 االذاعة
 5.0 7.5 11.3 الجرائد 

 0.6 1.3 0.6 المجالت
 0.6 1.3 1.9 االصدقاء

 0.0 0.6 1.3 اخرى 
 7.5 6.9 6.3 ال اعرف 

 1.3 0.6 1.9 غير معني 

 % 100 % 100 % 100 159المجموع= 
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 ( 77) دول رقمج
حول أسماء أكثر المصادر  الذين يمتلكون جهاز ساتاليتالتوزيع النسبي الجابات المستجيبين 

 ثقة بخصوص خبر سياسي محلي، عربي، دولي 
 شاهد المحطة  مصدر الثقة 

 26.42 )التلفزيون االردني )القناة االولى
 6.29 التلفزيون السوري )القناة االولى (

 0.63 إذاعة لندن 
 18.87 فزيون الجزيرة )فضائية(تل

 1.26 الفضائية السورية 
 4.40 التلفزيون االردني )القناة الثانية(

 5.03 تلفزيون دبي )فضائية(
 2.52 تلفزيون لبنان )فضائية(
 11.32 تلفزيون مصر الفضائية
 ANN 1.89شبكة االخبار العربية 

 1.26 التلفزيون السوري )القناة الثانية(

 MBC 18.24 تلفزيون 
 2.52 )فضائية(  تلفزيون ابو ظبي
 3.14 تلفزيون السعودية 
 0.63 تلفزيون اسرائيل 

 LBC 3.14تلفزيون 
 1.26 تلفزيون أوربت )فضائية(

 10.06 تلفزيون المستقبل )فضائية(

 1.26 التلفزيون االردني )القناة الفضائية(
 2.52 )فضائية( ARTتلفزيون 

 1.26 ئية(تلفزيون الشارقة )فضا
 0.63 تلفزيون بولندا )فضائية(
 1.89 تلفزيون روسيا )فضائية(
 1.26 تلفزيون اسبانيا )فضائية(
 0.63 تلفزيون ايطاليا )فضائية(
 1.89 تلفزيون الكويت )فضائية(
 0.63 تلفزيون فرنسا )فضائية(

 1.26 تلفزيون بولونيا )فضائية(
 1.26 تلفزيون البحرين )فضائية(

 1.89 مبين غير
  159المجموع=
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 ( 78جدول رقم )
التوزيع النسبي الجابات المستجيبين** حول أسماء كتّاب المقاالت واالعمدة في الجرائد  

 االسبوعية الذين يقرأ المستجيبون لهم 
خالل الثالثة أشهر   

الماضية من موعد  
 اجراء المقابلة 

خالل الثالثة  
شهر الماضية من  أ

موعد اجراء  
 المقابلة 

خالل االربعة اسابيع  
الماضية من موعد  

 اجراء المقابلة 

نسبة الذين  
يقرأون كل مقاالت  

 الكاتب % 

نسبة عدد المقاالت   لم يقرأ   قرأ مقال أو أكثر   اسم الكاتب 
 المقروءة  

 

 0.08 0.21 98.9 1.1 رياض الحروب
 0.15 0.18 99.7 0.3 زياد ابو غنيمة 

 *  0.10 99.6 0.4 رهام الفرا 
 0.08 0.08 99.8 0.2 فخري قعوار 
 0.07 0.08 99.9 0.1 فهد الفانك

 %. 0.01* هذه النسبة تعني ان نسبة التكرارات التي حصل عليها الكاتب أقل من 
 سنة.  19** المستجيبون هم األردنيون فوق سن 

خالل الفترة الزمنية ا كل كاتب في جريدة شيحان  همالحظة: تم حساب النسب في الجدول من خالل عدد المقاالت التي كتب 
 لالستطالع.

 
 


