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 املقدمة:

لررأ   يسر مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية أن يقدم النتائج الرئيسة الستطالع ا

كرز 1999 األردن لعام العام حول الدميقراطية يف ، وهذا هو املسح السادس الذ  يقوم به املر

 حول الدميقراطية، حيث مت أجراء أربعة مسوح سابقة هي:

 .1993أوال: استطالع الرأ  العام حول الدميوقراطية يف األردن لعام 

 .1995ثانيًا: استطالع الرأ  العام حول الدميوقراطية يف األردن لعام 

 .1996ع الرأ  العام حول الدميوقراطية يف األردن لعام ثالثًا: استطال

 .1997رابعًا: استطالع الرأ  العام حول الدميوقراطية يف األردن لعام

 .1998خامسًا: استطالع الرأ  العام حول الدميوقراطية يف األردن لعام

يرة الدميوقرا هراه العاى ملرواطنه  هرات ا ىرا اها عررف ل يرة، وتأتي هذه الدراسة بهدف الت ط

وتبيان مدى التغري يف مواقفهم وآرائهم مقارنة مع ما أظهرته االستطاللات السابقة، والتعرف لىا 

يردًا  يرة،  ه سرية واالجتاال كراركة السيا ترأطري امل ملردني يف  ارع ا مدى فعالية مؤسسات اجملت

 لىوصول إىل جمتاع مدني منسجم البنية والرتكيب.

يراس بإضافة بيانات هذا املسح إىل بيانات  تريح ق مرات ي نر  لىاعىو املسوحات السابقة يتكون ب

يرة  فررتات نمن ىرا  أراء املواطنه حول املاارسة الدميوقراطية والقضايا املرتبطة بها، وذل  ل

، بهدف رصد التطورات والتغريات يف  الرأ  1993متالحقة، منذ املسح األول الذ  جرى لام 

طررأت  العام. وتتيح هذه املعىومات الفرصة لىباحثه لر   واملهتاه االطالع لىا التحوالت ا

سرة  طرة باملاار يريىية مرتب ضرايا تف هراه ق ضرية  لىا آراء املواطنه خالل السنوات الست املا

بر   يرة ر مرا إمكان حره  مرا تتي ضرافة إىل  بري، إ الدميوقراطية، واملكاركة السياسية، والعال احلز

يرريى ضررية تف كررل ق يررو  سررتجيبه  هررات امل حررول اها مررات  ملررتغريات املعىو عررت ا مررع ب ية 

اري  الدميوغرافية سرتوى التعىي واالجتاالية هلم مثل: العار، واجلنس، والعالقة بقوة العال، وامل

 وغريها.

فرراد  يرع األ سرة، ومج هرذه الدرا ويود املركز أن يككر مجيع املؤسسات ال  ساهات بإجناح 

ثرر يف املستجيبه يف العينة الذيا مت مجع البيانات منهم، إذ كان لتجا كر  األ وبهم وتعاونهم ا

مرا  كربري  إجناح هذه الدراسة، والككر أيضا إىل مجيع الذيا ساهاوا يف إجناح هذا العال ال

لر   التدريسيةألضاء اهليئة  مرات ا يرد املعىو كرز أن تف يف اجلامعة األردنية وخارجها. يأمل املر
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سرتويه يوفرها هذا االستطالع مجيع املهتاه بهذه القضايا ما خمططه و ىرا امل براحثه ل

 الرمسي واألكادميي.

 األهداف:

لرام  • نرذ  بردأت م لر   يرة ا يرة الدميوقراط ، 1989قياس اهاهات املواطنه يو العاى

اررات  ىرمب شؤ ارا يتع يرةوذل  ما خالل التعرف لىا آرائهم في يرياهم الدميوقراط ، وتق

اررتا  يف لىتغريات ال  طرأت لىا احلريات العامة مثل: حرية الرأ ، واليحاف ة، واال

يريم  التظاهرات و االلتيامات، وحرية االنتساب إىل  األحزاب السياسية، باإلضافة إىل تق

مرا  لىدرجة ال  وصل إليها اجملتاع األردني فياا خيص املساواة والعدل بالتبارهاا 

 املبادئ ال  ترتكز لىيها العاىية الدميوقراطية.

برة الوقوف لىا آراء املواطنه و اهاها  • جنراح التجر تهم يو األحزاب، وقياس مدى 

سرية  حرزاب السيا احلزبية يف األردن، و أسباب لدم جناحها، ومدى معرفتهم بوجود األ

 ومكاركتهم فيها، و أسباب لز وفهم لا االنتساب لألحزاب السياسية.

 جمىس النواب احلالي حتا اآلن. ألداءقياس آراء املواطنه واهاهاتهم وتقيياهم   •

ىرا الت • عرف لىا اقرتاحات املواطنه لتعديل قانون انتخاب جمىس النواب، والتعرف ل

 آرائهم حول موضوع اجلاع به العال النيابي والونار .

التعرف لىا مستوى مكاركة املواطنه وممارستهم لىنكاطات املختىفة داخل مؤسسات   •

يرة، اجملتاع املدني مثل: النقابات املهنية والعاالية، واجلاعيات  حترادات التطول واال

كرائرية وغريها ، باإلضافة إىل التعرف لىا مستوى مكاركتهم يف الدواويا او الرواب  الع

 ومدى مساهاة هذه التنظياات يف تقديم العون واملسالدة أللضائها.

 التعرف لىا آراء املواطنه هاه لال املرأة ومكاركتها يف خمتىف اجملاالت.  •

 األلالم املرئية واملساولة يف تككيل الرأ  العام.التعرف لىا أثر وسائل   •

 التعرف لىا مستوى استخدام ابكة املعىومات اإلنرتنت.  •

 التعرف لىا اهاهات املواطنه فياا يتعىمب شطالعة اليحف اليومية واألسبولية. •

 منهجية الدراسة: 

 تيايم العينة:

ترائج  قرةبعد االطالع لىا أهداف الدراسة وهي توفري ن ىرا  موثو ارات ول سرتوى املخي ىرا م ل

لر   مستوى كل إقىيم ولىا مستوى الريف واحلضر؛ فقد مت دراسة التبايا ما الدراسة السابقة ا

لرا 1998نفذت يف أيار  يرد  قرة تز ، ومت ألداد تيايم جديد لىعينة حبيث تكون ممثىة حبدود ث
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نرة  %( لألسئىة الرئيسية لىا مستوى املاىكة ولىا مستوى املخياات، كاا95) سرحب لي جررى 

 مستقىة لىاخياات وذل  لىحيول لىا نتائج ممثىة هلا.

وقد استخدم أسىوب املعاينة الطبقية العنقودية ما مرحىته، والت  كل إقىيم طبعة، والبىوكات 

هري  العاانية(، أما وحدات P.S.Uاملوجودة داخل كل إقىيم وحدات املعاينة األولية ) يرة ف الثانو

كل بىو  سحب يف العينة األولية، ولزيادة فالىية أسىوب املعاينة مت ترتيب األسر املسحوبة ما 

ضراان  لر  ل ظرة وذ كرل ظاف ضرر يف  يرف واحل بىوكات كل إقىيم حسب احملافظة وحسب الر

سربة  نرة املتنا وجود طبقة ضانية، بعد ذل  مت سحب لينة بىوكات ما كل إقىيم بأسىوب املعاي

ىرو ، مع احلجم واملسحوبة بانتظام، حيث ا لت  لدد املساكا يف كل بىو  وهو ونن ذل  الب

، بغرض تيايم وسحب العينة، وقد 1994و مت استخدام اإلطار الذ  وفره التعداد السكاني لعام 

لر  مت 85حدد مستوى الثقة لىا مستوى اإلقىيم حبيث ال يقل لا ) %( لألسئىة الرئيسية، وبعد ذ

 مسحوب يف العينة.( أسر ما كل بىو  10سحب لينة تتكون ما )

 حجم العينة املستخدم

 لدد األسر لدد العناقيد املنطقة 

 إقىيم الكاال
30 334 

 إقىيم الوس 
77 850 

 إقىيم اجلنوب
19 211 

 اجملاوع
126 1395 

 

ىرة  ومت اختيار العناقيد يف كل إقىيم بطريقة مستقىة، وذل  كارحىة أوىل لالختيار. أما يف املرح

كروائي الثانية فقد مت ا يرار الع قرة االخت ىرو ( بطري يرة )ب ختيار اسر العينة يف كل وحدة معاينة أول

( سنة فاكثر  ما كل أسرة 19املنتظم. ثم وبطريقة لكوائية أيضًا مت اختيار فرد واحد يبىغ لاره )

خرر  لتستويف يرف اآل منه بيانات االستاارة، وكان نيف لدد األفراد املستجيبه ما الذكور الن

لر  1395، وبذل  فقد بىغ حجم العينة )ما االناث يرا، وذ نرة ذات ( أسرة. وكانت العينة غري مونو

 بهدف توفري  ثيل جيد لألقاليم اليغرية دون املساس بفالىية العينة.
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 حجم العينة املستخدم
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 إقىيم الكاال
30 334 

 إقىيم الوس 
77 850 

 إقىيم اجلنوب
19 211 

 اجملاوع
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ىرة  ومت اختيار العناقيد يف كل إقىيم بطريقة مستقىة، وذل  كارحىة أوىل لالختيار. أما يف املرح

كروائي  يرار الع قرة االخت ىرو ( بطري يرة )ب الثانية فقد مت اختيار اسر العينة يف كل وحدة معاينة أول

سررة 19ىغ لاره )املنتظم. ثم وبطريقة لكوائية أيضا مت اختيار فرد واحد يب ( سنة فاكثر ما كل أ

خرر  لتستويف منه بيانات االستاارة، وكان نيف لدد األفراد املستجيبه ما الذكور والنيف اآل

لر  1395ما االناث، وبذل  فقد بىغ حجم العينة ) يرا، وذ نرة ذات ( أسرة. وكانت العينة غري مونو

سراس بفا يرغرية دون امل قراليم ال يرد لأل يرل ج يرة بهدف توفري  ث نرة. ومتلى يرارة  العي لرادة الز إ

غرري  كرغوله أو  كرانوا م لرذيا  ضرافة إىل ا لىاستجيبه الذيا ابدوا رفضهم إجراء املقابىة، وباإل

سرتكاىة ) سرتاارات امل لردد اال ىرغ  يرث ب ( 1169موجوديا يف املنزل وقت إجراء املقابىة، ح

قرت، أو ( حالة 150( حالة، وسجىت )76استاارات فياا بىغ لدد حاالت الرفت ) ىرمب مؤ بره مغ

 دائم، أو خال.

 :املرحلة التحضريية

يرات  مرا العاى لرة  ضراا جماو هرا تت يرائي، لكون ارل اإلح حرل الع تعت  هذه املرحىة أهم مرا

كرال  قرة، إذ ت املتكابكة واملتكامىة ال  يعتاد لىيها، بككل تنفيذ العاىيات يف املراحل الالح

يرذ  مرة لتنف هرا، هذه املرحىة وضع مجيع اخلط  الالن كرر نتائج ترا ن بردايتها وح مرا  سرة  الدرا

 وتتضاا هذه املرحىة ما يىي:

 تنظيم اجلهان الرئيسي لىدراسة:

ارراف  يرة، وبأ عرة األردن يتكون هذا اجلهان ما إدارة الدراسة ممثال شتابعة األستاذ رئيس اجلام

مرا أ ئرة مباار ما مدير مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة، باإلضافة إىل خنبة  ضراء هي ل

مرا  لردد  مرا  ضرا  هران أي كرون اجل جملرال. ويت هرذا ا يره يف  التدريس يف اجلامعة، ومتخي
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يرز  تردقيمب، والرتم عرداديا، وال لرات ال يردانيه، وجماو ملرراقبه امل يردانيه، وا املكرفه امل

 املكتيب، والتجهيز احلاسوبي.

يره،  مرا املتخي جلردول وبدأت العاىيات املتعىقة بهذه الدراسة بتككيل جلنة  ضرعت ا إذ و

سرتاارة،  لرداد اال برع، و أ لرذ  ات نرة ا سرىوب العي كرة أ الزمين ملراحل الدراسة املختىفة، ومناق

ارل  طر  الع ضرافة إىل خ كررية، باإل برات الب يرد املتطى هرا، وحتد قرة ب ارات املتعى وكتيبات التعىي

 امليداني، وجدول املخرجات، وخطة التجهيز احلاسوبي لىبيانات، ونكر النتائج.

 ئمب الرئيسة لىدراسة:الوثا

 تتضاا هذه الوثائمب ما يىي:

 استمارة الدراسة:

سريتم  لر   نرات ا عرة البيا خراة، وطبي هرداف املتو صاات استاارة الدراسة، وذل   كيا مع األ

سروب  ىرا احلا نرات ل مجعها. كاا اخذ بااللتبار لند تيايم االستاارة تسهيل لاىية إدخال البيا

 كامل.اآللي والتجهيز احلاسوبي بككل 

 وتضانت االستاارة باإلضافة إىل البيانات التعريفية، األقسام التالية:

 جدول اختيار املستجيب-

 بيانات حول الدميقراطية يف األردن-

 بيانات حول مؤارات الدميوقراطية يف األردن.-

 بيانات حول األحزاب السياسية.-

 .1997بيانات حول تقييم إجنانات جمىس النواب املنتخب -

 يانات حول تقييم إجنانات نواب الدائرة االنتخابية.ب-

 بيانات حول العال النقابي واالجتاالي.-

 بيانات حول املكاركة يف نكاطات العائىة أو العكرية.-

 بيانات حول مكاركة املرأة يف احلياة العامة.-

 بيانات حول وسائل األلالم املرئية واملساولة.-

 نرتنت.بيانات حول ابكة املعىومات اإل-

 بيانات حول اجلرائد اليومية و األسبولية.-

 املعىومات الكخيية لا الفرد املستجيب.-

ظرم  يرارات إىل مع واستارارا يف نهج املركز لتطوير أداة مجع البيانات مت إضافة لدد ما االخت

 أسئىة االستبيان وهي: غري معين، ورفت اإلجابة.

 



7 
 

 كتيب التعليمات وقواعد التدقيق:

يردانيه يتضاا ه ذا الكتيب جماولة ما التعاريف والتعىياات املفيىة والواضحة لىعامىه امل

فراهيم  سرئىة وامل يرع األ يرىة جلا ارروح مف واملكتبيه، كاا يكتال هذا الكتيب لىا تعاريف و

ىرا  ىرا أل يرول ل فرل احل يرورة تك والتعاريف الواردة يف االستاارة، وكيفية استيفاء البيانات ب

سرية درجة ممكنة ما صح تردقيمب األسا لرد ال ىرا قوا ضرا ل ة البيانات ودقتها، ويكتال الكتيب أي

ىرا  سرواء ل ال  جيب أن يتبعها العامىون شختىف مستوياتهم أثناء قيامهم بتدقيمب االستاارات، 

يرز  ضرات. ومت الرتك مرا التناق يرة  ىرة وخال املستوى امليداني أو املكتيب لتكون االستاارة مكتا

يرحيحها،  لىا العالقات املنطقية به اإلجابات )االتساق الداخىي( وكيفية اكتكاف األخطاء وت

 ما أمكا، لضاان منطقية البيانات واتساقها.

 كتيب الدليل:

لردليل  ضراا ا رولي يف تيايم االستاارة أن تكون معظم األسئىة ذات دليل ظدد مسبقا، إذ ت

ت ذات اإلجابات احملددة ووضع رمون كيفية معاجلة البيانات املزمزة مسبقا، وكيفية ترميز البيانا

خرالل  جلرزء  هرذا ا لرد  قرد ا حرة، ف مناظرة هلا. كاا تضاا تعىياات تتعىمب برتميز األسئىة املفتو

لرات ذات  برات يف جماو هرذه اإلجا يرع  يرد ها يرل، و أل لاىية الرتميز لالستاارات بككل مف

 خيائص متكابهة.

 التعاريف والتصانيف:

يره التجاع السكاني: ألغراض هذه ا -1 لدراسة يعت  التجاع السكاني، هو املكان الذ  يقيم ف

 الفرد بككل معتاد، أ  املكان احلالي الذ  يقيم فيه أو ينو  اإلقامة فيه.

عرا يف  -2 سراهاون م هرا( وي جرزء من األسرة: وهي فرد أو اكثر يكغىون وحدة سكينة مستقىة ) أو 

ظرم األنفاق ما دخل رب األسر و / أو بعت أفرادها، وما الكائ ع وجود صىة قربا ترب  مع

برات  سررة يف وج فرراد األ أفراد األسرة الواحدة بعضهم ببعت، وما الكائع أيضا أن يكرت  أ

 الطعام أو بعضها.

 اجلنس: وهو أما ذكر أو أنثا. -3

هرا  -4 العار: وهو الفرتة الزمنية املقدرة أو احملسوبة به تاريخ امليالد وتاريخ املقابىة مع ا لن

 أ  بإهاال الكهور واأليام مهاا كان لددها.بسنوات كامىة، 

كرون  -5 شرا ت ىرة، ور قرت املقاب فررد و املستوى التعىياي: ويقيد به احلالة ال  يكون لىيها ال

 إحدى احلاالت التالية:

 قد ال حيال الفرد مؤهال لىايا مثل:-أ
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سري   أمي: وهو الكخص الذ  ال يستطيع القراءة والكتابة معا، وبالتالي ال يستطيع كتابة صرف ب و

 لا حياته بأية لغة كانت.

يرا،  مرؤهال لىا ارل  نرت، وال حي مىم: وهو الكخص الذ  يستطيع القراءة والكتابة معا بأية لغة كا

هروا  يرة، وه ين سرات تعىيا قروا شؤس لرذيا التح وتتضاا هذه الفئة، لىا سبيل املثال، األفراد ا

 املرحىة االبتدائية بنجاح.

ترا أو حيال هذا الفرد مؤهال ل-ب جراح ح فررد بن ىايا، ويقيد به ألىا مرحىة دراسية أ ها ال

تردائي،  يرة: اب يرنيفات التال مرا الت حردا  كرون وا لرداديوم املقابىة، وقد ي ىروم  إ ثرانو ، دب  ،

 متوس ، بكالوريوس، دبىوم لال، ماجستري، دكتوراه.

قرت املالزواجيةاحلالة -6 فررد و هرا ال قرد : وهي احلالة املدنية احلالية ال  يكون لىي ىرة، و قاب

 تكون إحدى احلاالت التالية:

 ألزب: وهو الفرد ه يسبمب له أن تزوج نواجا فعىيا وفقا لىعرف السائد ) أ  ه يتم الدخول بعد(,

جرة (  لرزوج أو الزو متزوج: وهو الفرد املتزوج نواجا فعىيا وفمب العرف السائد سواء كان/كانت )ا

 مقياا مع الطرف اآلخر أم ال وقت املقابىة.

برالطالق، وه  خرر نواج  أخرى: وتكال املطىمب، وهو الفرد الذ  سبمب له الزواج فعال وانفيم أ

خرر نواج  يرم أ يتزوج مرة أخرى. كاا تكال األرمل، و هو الفرد الذ  سبمب له الزواج فعال، وانف

 بوفاة الطرف اآلخر، وه يتزوج مرة أخرى.

حردة العالقة بقوة العال: وتعين لالقة الكخص قيد البح-7 كرون وا يراد ، وت ث بالنكاط االقت

 من التصنيفات التالية:

كرومي أو  طراع احل يعال: ويقيد بذل  املكتغل/ املكتغىة، وهو كل اخص يزاول لاال يف الق

 يف أ  قطاع آخر.

نرزل،  ال يعال: ويقيد بذل  غري ما ذكر يف بند يعال ال  تكال : املتعطل، والطالب، وربة امل

 د، والعاجز.والذ  له دخل أو ايرا

املهنة: وتعين نوع العال الرئيسي الذ  ميارسه الفرد املكتغل مثل: حداد، جنار، معىم، طبيب، أستاذ جامعة  -8

 . . اخل.

 اإلقىيم:

 الوس : ويكال ظافظات لاان، و مادبا، والزرقاء، و البىقاء.

 الكاال: ويكال ظافظات اربد، وجرش، ولجىون، واملفرق.

 افظات الكر ،  و الطفيىة، ومعان، والعقبة.اجلنوب: ويكال ظ
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بره -10 قرة  هرا العال كرون في لر  ت لرة ا ىرا احلا لرة ل سرتخدم لىدال الدميوقراطية: وهو مفهوم ي

سراواة،  عردل، وامل حلرمب، وال يرة، وا سراس احلر املواطا والدولة واملؤسسات، وهي قائاة لىا أ

سرا قروق اإلن سرتورية واحل قروق الد عرام احل هرا ويكفل فيها النظام ال عردى في ارواطا، وال يت نية لى

 املواطا لىا سيادة الدولة وحقوق اآلخريا. وهذه احلقوق هي:

 احلمب يف احلياة.

 احلمب يف سالمة البدن.

 احلمب يف التاى 

 احلمب يف التعىيم.

 احلمب يف العال.

 احلمب يف التعبري.

 ال نامج التدرييب:

يرانيف لقد املركز بعد االنتهاء ما تيايم االستاارة ووضع التع فراهيم والت قرة بامل ىياات املتعى

مرا  كررفه  19/5/1999-18املستخدمة، دورة تدريبية ملدة يومه خالل الفرتة  تردريب امل ل

واملراقبه والعداديا، فقد ااتال برنامج التدريب لىا العديد ما املوضولات بهدف التعرف 

مرع لىا : أهداف الدراسة، وأسىوب مجع البيانات، وأهاية سرية املعى مرل  يرة التعا ومات، وكيف

ارتال  يردان. وا حتردث يف امل كرا أن  لر  مي يرعوبات ا ىرا ال ىرب ل املستجيب، وطرق التغ

ارات  هرا، والتعىي ضرانة في فراهيم املت سرتاارة، وامل التدريب أيضًا لىا ارح مفيل ملدخالت اال

م بتطبيقات املتعىقة جباع املعىومات وتدقيقها يف امليدان، وكيفية اختيار املستجيب، ومت القيا

جرراء  يردان. ومت إ لاىية لىا كيفية تعبئة االستاارة لتفاد  أية أخطاء ميكا أن حتدث يف امل

دراسة هريبية يف اليوم األخري ما التدريب، وذل  لىتعرف لىا مدى استيعاب وفهم الباحثه 

سرتطالع أ قري لطبيعة أسئىة االستطالع، وقد وفرت هذه الدراسة الفرصة الختبار أسئىة اال نراء تى ث

عرت  حرول ب املستجيبه هلا يف امليدان ومعاجلة مجيع املالحظات ال  أوردها املستجيبون 

ضرافيًا  تردريبًا إ كرتيب  يرز امل أسئىة االستطالع. وبعد ذل  مت تدريب العامىه يف لاىيات التجه

ىرا  مرريا ل تردريب املز طراء، و كراف االخ يرة اكت لىا قوالد التدقيمب اخلاصة باالستاارة، وكيف

 قوالد الرتميز وأساليبه.

نرات  وقد قام خبري احلاسوب بتدريب مدخىي البيانات لىا لاىية االدخال، وكيفية تنظيف البيا

 ما األخطاء.
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 مرحلة العمل امليداني:

نرة،  هرر يف العي نفذت هذه الدراسة ميدانيا بأسىوب املقابىة الكخيية لىفرد املستجيب الذ  ظ

ارررة، إ نرره مبا نررات م عررت البيا ترراريخ ومج يررداني ب اررل امل برردا الع هررا 20/5/1999ذ  ، وانت

عرا 29/5/1999بتاريخ نرة وتوني قرع العي يرد موا ، ونفذ العال وفمب اخلطة املقررة له، وجرى حتد

فرة 9لىا ) يرداني ومعر ارل امل نراحي  الع مرا  جملرال  هرذا ا خلر ة يف  ( مراقبه ما ذو  ا

 اع البيانات.( باحثا باحثة  قاموا جب45املناطمب، وذل  لألاراف لىا )

سرري  ترابعوا  براحثه، و ىرا ال ولال املراقبون لىا تونيع اسر املستجيبه املختارة يف العينة ل

سرالدوا  العال، وقاموا بتدقيمب االستاارات املستكاىة يف امليدان، وحضروا بعت املقابالت ، و

سررتاارات سرربة لال مررا بالن يرردان. أ برراحثه يف امل عررت ال صررادفت ب لرر   كرركالت ا حررل امل  يف 

 املستكاىة  فقد لال املراقبون لىا تسىياها لىاكرفه يف املركز يوميا.

 جتهيز البيانات:

 التدقيق املكتيب:

يردان او ال  مرا امل توىل فريمب التجهيز املكتيب مهاة القيام بإلاال تدقيمب االستاارات الواردة 

تردقيمب  كران ال يروم بأول، وجرى الرتكيز لىا تدقيمب اتساق البيانات واكتااهلا، و كرتيب يف ال امل

ىرة ) هرت 3التالي لعاىية مجع البيانات ما امليدان، ولال يف هذه املرح يرث انت مردققه ح  )

 .30/5/1999هذه املرحىة بتاريخ 

 ترميز البيانات:

ضرل  يريص اف لر  بتخ كرتيب، وذ تردقيمب امل يرة ال مرع لاى بدئ برتميز البيانات جنبا إىل جنب 

برتميز البيانات وفمب كتيب الدليل الذ  الد هلذه الغاية، العناصر ما ذو  اخل ة السابقة لىقيام 

 .30/5/1999( مرمزيا، وانتهت هذه املرحىة بتاريخ 6وقد لال يف هذه املرحىة )

 التجهيز احلاسوبي:

 تتضاا هذه املرحىة جماولة ما اخلطوات  ثىت بــ :

نر-أ تردقيمب لىبيا ىرا توىل ظىل النظم املختص مهاة وضع برامج اإلدخال، وال اررف ل ات، وا

 تدريب مدخىي البيانات بككل مباار.

سرتخدام )-ب ثرة 3بدأت لاىية إدخال البيانات جنبا إىل جنب مع لاىية الرتميز، وذل  با ( ثال

نرات  فرور  لىبيا أجهزة حاسوب ما خالل اااات خاصة باالستاارة مع إجراء التدقيمب اآللي ال

 .31/5/1999بتاريخ بواسطة احلاسوب مباارة، وقد انتهت هذه املرحىة 
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نرت -ج  ارا إذا كا نرات، وفي خرال البيا قام ظىل النظم بألداد برامج خاصة لتدقيمب اكتاال إد

مرا أن  يرد  سراق لىتأك بررامج االت يرمب  جررى تطب القيم املرمزة تقع ضاا املدى اليحيح. كاا 

لر   تردقيمب ا لردت البيانات متسقة ومنطقية حسب التغريات املختىفة، بااللتااد لىا قوالد ال أ

هرا  هلذا الغرض، اذ مت تطبيمب قوالد االتساق واملنطمب مباارة أثناء إدخال البيانات لىتأكد ما أن

 متسقة مع بعضها البعت ومنطقية حسب التغريات األخرى.

ملرتغريات، -د يرع ا يرة جلا بعد االنتهاء ما إلداد مىف البيانات النظيف، صاات جداول تكرار

استها ومراجعتها، ولىا اثر ذل  طبقت بعت قوالد التدقيمب ثم قام املكرفون لىا الدراسة بدر

لىا بعت األسئىة لىتأكد ما صحة البيانات الواردة فيها، ومراجعتها مع االستاارات،والتأكد ما 

 صحتها إىل أن مت االنتهاء ما إلداد مىف البيانات النظيف بككل نهائي.

 :استخراج النتائج و إعداد التقرير

سرب استخدمت بعد االن تهاء ما إلداد مىف البيانات النظيف اإلحياء الوصفي )التكرارات والن

لردها  املئوية( لعرض البيانات ما خالل تيايم اجلداول املطىوبة وفمب خطة التبويبات ال  أ

لردول  نرات يف ا لرداخىي لىبيا سراق ا يرث االت املكرفون لىا الدراسة، إذ  ت مراجعتها ما ح

 سة ما قبل املكرفه لىيها إلتاحة ملستخدمي البيانات.الواحد، واالتساق هلذه الدرا

 النتائج:

عررام  يررة يف األردن ل حررول الدميقراط لرررأ   سررتطالع ا تررائج ا لررام لن صررف  ىرري و اررا ي وفي

ترائج 1999 مرا ن سرتفادة  .وألغراض املقارنة و كه الباحثه واملتخييه واملهتاه ما اال

يرة  هذا االستطالع، ورصد التطورات والتغريات يف آرا ء املواطنه حول املاارسة الدميوقراط

بره  هرا و نرة بين ترائج واملقار كرر الن والقضايا املرتبطة بها، فإننا نقوم، جريا لىا العادة السابقة، بن

خرذ 1993،1995،1996،1997،1998نتائج املسوحات ال  أجراها املركز يف األلوام  ، مع اآل

لررف، بااللتبار لند إجراء أ  حتىيل هلا أهاية استث يرة: ال ا يرارات التال يرة لالخت ناء النسب املئو

 رفت االجابة، غري مبه، ه اقرر بعد، غري متأكد، غري معين.

 لا مستوى ممارسة احلياة الدميوقراطية يف األردن: بيانات أوال:

( أن األردن، ما 1، حبيث يعين الرقم )10-1سئل املستجيب بان حيدد لىا مقياس متدرج ما 

لررقم )نال يف أول  عرين ا صربح 10الطريمب يو ممارسة الدميوقراطية، يف حه ي ( أن األردن ا

جراب ) حلردود، أ عرد ا يرو 4.6بىد دميوقراطيا إىل اب يرمب  مرا نال يف أول الطر بران األردن   )%

يررة و ) سررة الدميوقراط سررة 21.6ممار يررو ممار يررمب  يررف الطر صررل إىل منت %( أن األردن و

قرم )%( أجابوا بان ا8.1الدميوقراطية و ) جردول ر (، 1ألردن بىد دميوقراطي إىل ابعد احلدود 
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قرم  جردول ر يرة  يرة واألجنب وسئل هذا السؤال باألسىوب نفسه فياا يتعىمب بعدد ما الدول العرب

(3.) 

 (1جدول رقم )

 التونيع النسيب آلراء املستجيبه يف الدرجة ال  وصل إليها األردن يو املاارسة 

 .93و 99،98،97،96،95الدميوقراطية خالل األلوام 

 99استطالع  الدرجة

% 

 98استطالع 

% 

 97استطالع

% 

 96استطالع

% 

 95استطالع 

% 

 93استطالع

% 

1 4.6 12.5 13.3 18.3 19.1 15.5 

2 3.3 5.7 3.1 4.3 4.1 7.1 

3 5.0 7.1 5.8 5.8 4.9 10.4 

4 5.9 8.0 5.7 5.9 6.2 6.6 

5 21.6 24.7 35.3 35.8 28.2 19.9 

6 10.8 8.8 7.6 5.7 7.6 8.3 

7 10.1 7.6 4.5 5.9 9.3 8.3 

8 8.4 6.8 4.6 3.3 6.7 6.1 

9 4.1 2.2 2.0 1.8 2.5 3.8 

10 8.1 6.6 6.1 5.5 6.3 3.1 

 ال يوجد دميوقراطية
4.3 

- - - - - 

 ال الرف
12.1 8.9 11.8 7.6 5.1 10.9 

 غري معين
1.4 0.9 

- - - - 

 رفت اإلجابة
0.3 0.1 

- - - - 

 - ري مبهغ
0.1 0.2 

- - 
0.2 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100اجملاوع=

 

سرتطالع ) هرذا اال ترائج  مرا )5.54وبىغ املتوس  احلسابي ملستوى الدميوقراطية ما ن جرة  ( 10%( در

لرام 4.91درجات مقابل ) جرة  هرا النتي صرىت إلي لرام 4.88، و )1998( و لرام 4.55، و )1997(  ، و 1996( 

 (2جدول رقم ) 1993( لام 4.58، و )1995( لام 4.83)
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 (2جدول رقم )

لررررررأ  يف  سرررررتطاللات ا خرررررالل ا يرررررة  سرررررتوى الدميوقراط سرررررابي مل سررررر  احل املتو

1999،1998،1997،1996،1995،1993 

استطالع  

الدميوقراطية 

1999 

استطالع 

الدميوقراطية 

1998 

استطالع 

الدميوقراطية 

1997 

استطالع 

الدميوقراطية 

1996 

تطالع اس

 الدميوقراطية

1995 

استطالع 

 الدميوقراطية

1993 

سررتوى  سررابي مل سرر  احل املتو

 الدميوقراطية يف األردن

5.54 4.91 4.88 4.55 4.83 4.58 

 

 مستوى الدميوقراطية يف عدد من الدول:

 أظهرت النتائج أن املتوس  احلسابي إلجابات املستجيبه حول مستوى الدميوقراطية يف :

 .1998( يف استطالع4.91، مقابل )1999( درجات يف استطالع 10( درجة ما )5.54)األردن بىغ 

( 8.14، مقابل )1999( درجات يف استطالع 10( درجة ما )8.16ويف الواليات املتحدة األمريكية بىغ)

 .1998يف استطالع 

 .1998ع( يف استطال4.53، مقابل )1999( درجات يف استطالع 10( درجة ما )4.34ويف مير بىغ )

 .1998( يف استطالع5.53، مقابل )1999( درجات يف استطالع 10( درجة ما )6.08ويف لبنان بىغ )

 .1998( يف استطالع 2.80، مقابل )1999( يف استطالع 10( درجة ما )2.97ويف فىسطه بىغ )

 .1998( يف استطالع 3.50، مقابل )1999( يف استطالع 10( درجة ما )3.46ويف سوريا بىغ )

 .1998( يف استطالع 2.58، مقابل )1999( يف استطالع 10( درجة ما )2.35ويف العراق بىغ )

 .1998( يف استطالع 3.67، مقابل )1999( يف استطالع 10( درجة ما )3.68ويف السعودية  بىغ )

 .1998( يف استطالع 7.69، مقابل )1999( يف استطالع 10( درجة ما )7.70ويف إسرائيل بىغ )
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 (.3جدول رقم )

 ، حول الدرجة ال  وصىت إليها بعت الدول يف املاارسة الدميوقراطية1998و  1999مقارنة به إجابات املستجيبه يف استطاللي 

يررات  األردن  الدولة الوال

حرردة  املت

 األمريكية

 إسرائيل السعودية العراق سوريا فىسطه لبنان مير

1 1999 4.6 1.1 3.3 2.2 8.0 7.8 9.3 7.3 1.9 

1998 12.5 3.0 10.5 9.11 38.8 26.2 38.3 23.7 5.1 

2 1999 3.3 0.8 3.3 2.8 6.1 6.9 5.7 6.2 0.9 

1998 5.7 1.8 6.4 5.2 6.7 8.0 8.5 6.7 0.8 

3 1999 5.0 0.9 5.6 3.0 6.3 5.2 4.3 4.8 1.1 

1998 7.1 1.6 9.3 5.4 7.7 8.3 6.9 9.8 1.8 

4 1999 5.9 0.2 8.0 4.8 6.4 5.5 4.3 4.9 1.1 

1998 8.0 1.7 10.3 7.8 5.8 8.5 6.4 8.5 2.4 

5 1999 21.6 3.0 16.3 9.8 9.3 10.5 8.0 9.8 4.1 

1998 24.7 3.4 15.0 10.2 8.0 11.2 6.2 10.5 4.7 

6 1999 10.8 2.1 8.2 6.6 4.4 4.5 3.5 5.4 3.8 

1998 8.8 3.1 8.2 8.9 2.8 6.2 4.3 4.7 4.0 

7 1999 10.1 4.3 6.6 9.5 2.7 5.0 2.1 5.0 6.8 

1998 7.6 6.6 6.4 7.6 3.5 5.3 2.4 5.7 6.8 

8 1999 8.4 10.3 5.7 8.4 2.5 3.7 2.2 4.1 9.8 

1998 6.8 13.7 6.1 9.1 2.8 3.8 2.5 3.7 13.2 

9 1999 4.1 16.0 2.7 7.5 1.5 2.9 1.5 2.7 11.2 

1998 2.2 12.3 1.8 5.9 1.9 2.0 0.9 2.5 14.5 

10 1999 8.1 34.0 3.4 8.6 2.7 2.7 1.0 3.0 28.7 

1998 6.6 34.9 2.5 8.1 2.8 1.8 2.0 2.8 26.0 

جرررررد  ال يو

 دميوقراطية

1999 4.3 2.7 5.7 4.4 22.9 19.3 29.6 16.5 3.8 

1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ال الرف
1999 12.1 22.8 28.7 29.9 24.6 23.7 26.0 28.0 24.6 

1998 8.9 16.2 22.3 21.4 18.3 17.4 20.2 20.1 19.2 

 غري معين
1999 1.4 1.7 2.1 2.1 2.2 2.0 2.1 2.1 1.9 

1998 0.9 1.4 1.1 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 1.4 

فررررررررت  ر

 اإلجابة

1999 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 

1998 0.1 
- - 

0.08 0.1 0.2 0.2 
- - 

 غري مبه
1999 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 

1998 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.15 0.2 

 اجملاوع
1999 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1998 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

سرررر   املتو

 احلسابي

1999 5.54 8.16 4.34 6.08 2.97 3.46 2.35 3.68 7.70 

1998 4.91 8.14 4.53 5.53 2.80 3.50 2.58 3.67 7.69 

 

 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب.

 

 

ميروقراطي، وحول أه ىرد د هرذا الب م العوامل أو الكروط إىل جيب توافرها يف أ  بىد حتا نقول أن 

 أفاد:

ىرد 15.30) هرذا الب قرول أن  ترا ن ىرد ح مرل أل  ب هرم العوا مرا أ يراد   قرايف واالقت %( أن التطور الث

فرة، و45.18%( املساواة والعدالة وضاان احلقوق، و )1.60دميوقراطي، و ) يرات املختى ضراان احلر  )% 

 (.4%( تعديالت دستورية وقانونية وإجرائية حول آلية احلكم، جدول رقم )10.35)

 (4جدول رقم )
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ترا  ىرد ح هرا يف أ  ب جيرب توافر لر   التونيع النسيب آلراء املستجيبه حول أهم العوامل/الكروط ا

 نقول أن هذا البىد دميوقراطي

هررذا  النسبة  أهم العوامل/ الكروط* يررذكر  ه 

 الكرط/العامل

 =1169جملاوع ا

100% 

 التطور الثقايف واالقتياد 
15.30 84.69 100% 

 املساواة والعدالة وضاان احلقوق
10.60 89.40 100% 

 ضاان احلريات املختىفة
65.18 34.82 100% 

 تعديالت دستورية وقانونية وإجرائية حول إلية احلكم
10.35 89.65 100% 

 توافر اخلدمات العامة
1.50 98.50 100% 

 وجود األما واالستقرار
8.50 91.50 100% 

 أخرى
4.50 95.50 100% 

 *يتضاا هذا السؤال اكثر ما إجابة لىاستجيب.

 : بيانات حول مؤارات الدميوقراطية:ثانيًا

 أما فياا يتعىمب بآراء املستجيبه حول مؤارات الدميوقراطية، فقد أفاد:

برـ %( أن حرية الرأ  مضاونة إىل در54.7%( و )15.7) • جة كبرية ومتوسطة لىا التوالي، مقارنة 

سررتطالع 52.6%( و )14.6) بررـ )1998%( يف ا سررتطالع 46.2%( و )16.9، و  بررـ 1997%( يف ا ، و

 .1995%( يف استطالع 48.0%(و )16.9، و بـ )1996%( يف استطالع 42.6%( و )17.2)

لىا التوالي، مقارنة  %( أن حرية اليحافة مضاونة إىل درجة كبرية ومتوسطة49.5%( و )19.5) •

سرتطالع 48.4%( و )22.4بـ ) برـ )1998%( يف ا سرتطالع 37.7%( و )24.0، و  برـ 1997%( يف ا ، و 

 .1995%( يف استطالع 46.3%( و )24.3، و )1996%( يف استطالع 40.4%( و )24.8)

ضراونة،30.4) • غرري م ظراهرات  اررتا  يف الت برـ ) %( أن حرية اال نرة  سرتطالع 35.7مقار %( يف ا

 .1996%( يف استطالع 44.5، و بـ )1997%( يف استطالع 30.6، و بـ )1998

سرتطالع 31.4%( أن حرية االارتا  يف التيام غري مضاونة، مقارنة بـ )25.8) • ، و 1998%( يف  ا

 .1996%( يف استطالع 39.0، و بـ )1997%( يف استطالع 26.4بـ )

ىرا %( أن حرية االنتساب إىل األحزاب مض24.5%( و )12.9) • اونة إىل درجة كبرية ومتوسطة ل

بررـ ) نررة  ترروالي، مقار سررتطالع 25.4%( و )15.3ال بررـ )1998%( يف ا %( يف 22.6%( و )14.0، و 

سرررتطالع  برررـ )1997ا سرررتطالع 20.6%( و )13.4، و  %( يف 25.4%( و )17.3، و )1996%( يف ا

 .1995استطالع 

سرتطالع 23.4نة بـ )%( أن حرية االنتساب إىل األحزاب غري مضاونة، مقار19.2) • ، 1998%( يف ا

جلرداول 1996%( يف استطالع 32.8، و بـ )1997%( يف استطالع 22.6و بـ ) .كاا هو مبه يف ا

 (.9( و)8( و)7( و)6( و)5)

 

 



16 
 

 (5جدول رقم )

 .1999التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب آرائهم يف درجة ضاان احلريات العامة يف األردن 

 مضاونة البند

  درجةإىل 

 كبرية% 

 مضاونة إىل 

 درجة 

 متوسطة%

 مضاونة

 إىل درجة  

 قىيىة%

 غري 

 مضاون

% 

 ال 

 الرف

 % 

 غري 

 معنا

 % 

 رفت

 % 

 غري

 مبه  

% 

 اجملاوع

* 

% 

 حرية الرأ 
15.7 54.7 11.2 9.8 7.4 1.1 0.2 

- 100% 

 حرية اليحافة
19.5 49.5 10.9 6.2 12.0 1.5 0.2 0.1 100% 

 يف التظاهراتحرية االارتا  
4.5 20.7 24.1 30.4 16.3 3.2 0.3 0.5 100% 

 حرية االارتا  يف التيام
4.8 23.5 23.1 25.8 18.6 3.5 0.3 0.3 100% 

 حرية االنتساب إىل األحزاب
12.9 24.5 18.3 19.2 20.5 4.1 0.3 0.3 100% 

 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب.

 

 

 (6جدول رقم )

 .1998لتونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب آرائهم يف درجة ضاان احلريات العامة يف األردن ا

 مضاونة البند

 إىل درجة 

 كبرية% 

 مضاونة إىل 

 درجة 

 متوسطة%

 مضاونة

 إىل درجة  

 قىيىة%

 غري 

 مضاون

% 

 ال 

 الرف

 % 

 غري 

 معنا

 % 

 رفت

 % 

 غري

 مبه  

% 

 اجملاوع

* 

% 

 حرية الرأ 
14.6 52.6 14.2 12.6 5.2 0.5 0.2 0.1 100% 

 حرية اليحافة
22.4 48.4 12.0 8.3 7.9 0.7 0.2 0.2 100% 

 حرية االارتا  يف التظاهرات
3.8 20.5 25.5 35.7 12.2 1.8 0.3 0.3 100% 

 حرية االارتا  يف التيام
5.1 22.0 24.0 31.4 15.0 1.6 0.4 0.3 100% 

 حرية االنتساب إىل األحزاب
15.3 25.4 15.8 23.4 17.0 2.4 0.4 0.3 100% 

 
 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب.

 

 (7جدول رقم )

 .1997التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب آرائهم يف درجة ضاان احلريات العامة يف األردن 

 مضاونة البند

 إىل درجة 

 كبرية% 

 مضاونة إىل 

 درجة 

 متوسطة%

 مضاونة

 إىل درجة  

 %قىيىة

 غري 

 مضاون

% 

 ال 

 الرف

 % 

 غري 

 مبه  

% 

 اجملاوع

* 

% 

 حرية الرأ 
16.9 46.2 12.0 13.7 11.2 

- 100% 

 حرية اليحافة
24.0 37.7 9.1 12.4 16.6 

- 100% 

 حرية االارتا  يف التظاهرات
7.1 20.9 17.3 30.6 24.0 0.1 100% 

 حرية االارتا  يف التيام
7.1 22.5 17.8 26.4 26.1 0.1 100% 

 حرية االنتساب إىل األحزاب
14.0 22.6 12.4 22.6 25.2 0.2 100% 
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 (8جدول رقم )

مررة يف االردن  يررات العا ضرراان احلر هررم يف  سررب آرائ سررتجيبه ح بررات امل سرريب إلجا يررع الن التون

 .1996استطالع

 مضاونة البند

 إىل درجة 

 كبرية% 

 مضاونة إىل 

 درجة 

 متوسطة%

 مضاونة

 ة إىل درج 

 قىيىة%

 غري 

 مضاون

% 

 ال 

 الرف

 % 

 اجملاوع

* 

% 

 حرية الرأ 
17.2 42.6 12.5 20.5 7.3 100% 

 حرية اليحافة
24.8 40.4 11.4 13.3 10.1 100% 

 حرية االارتا  يف التظاهرات
4.2 14.8 17.6 44.5 18.9 100% 

 حرية االارتا  يف التيام
6.1 16.3 18.2 39.0 20.4 100% 

 ب إىل األحزابحرية االنتسا
13.4 20.6 10.7 32.8 22.5 100% 

 

 (9جدول رقم )

سرتطالع  مرة يف االردن ا يرات العا ضراان احلر هرم يف  التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب آرائ

1995. 

 مضاونة البند

 إىل درجة 

 كبرية% 

 مضاونة إىل 

 درجة 

 متوسطة%

 مضاونة

 إىل درجة  

 قىيىة%

 غري 

 مضاون

% 

 ال 

 الرف

 % 

 اجملاوع

* 

% 

 حرية الرأ 
16.9 48.0 30.4 

- 
4.7 100% 

 حرية اليحافة
24.3 46.3 21.2 

- 
8.2 100% 

 حرية االارتا  يف التظاهرات
4.8 17.7 61.2 

- 
16.3 100% 

 حرية االارتا  يف التيام
4.3 18.5 56.9 

- 
20.3 100% 

 حرية االنتساب ألي األحزاب
17.3 25.4 35.7 

- 
21.6 100% 

 
 

 ا فياا يتعىمب بدرجة املساواة والعدل ال  وصل إليها األردن، فقد أفاد:أم

برـ 48.5( و )19.9* ) %( بان املساواة يف األردن وصىت إىل درجة كبرية ومتوسطة لىا التوالي، مقارنة 

فراد )1997%( يف استطالع 41.3%( )21.2، و بـ )1998%( يف استطالع 45.6%( و )19.3) ارا أ %( 12.7، في

 .1997%( يف استطالع 15.0، و بـ )1998%( يف استطالع 14.8ال توجد مساواة مقارنة بـ ) بأنه

برـ 43.1%(  و )30.3* ) نرة  تروالي، مقار %( بان العدل يف األردن وصل إىل درجة كبرية ومتوسطة لىا ال

فراد1997%( يف استطالع 39.1%( و )29.2، و بـ )1998%( يف استطالع 42.6%( و )29.5) ارا أ %( 8.1) ، في

سرتطالع 11.4، و )1998%( يف استطالع 11.3بأنه ال يوجد لدل مقارنة بـ ) قرم 1997%( يف ا جردول ر  ،

(10 .) 
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 (10جدول رقم )

التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب درجة التقادهم باملساواة العدل ال  وصل إليها اجملتاع 

 األردني.

 إىل درجة  البند

 كبرية 

 إىل درجة 

 ةمتوسط

 إىل درجة

 قىيىة 

 ال  

 وجد

 ال 

 الرف

 غري 

 معين

 غري  رفت

 مبه

 اجملاوع

% * 

 املساواة

 

 %100 0.2 0.1 0.2 4.8 12.7 13.6 48.5 19.9 99استطالع

 %100 0.2 0.1 0.3 2.8 14.8 17.0 45.6 19.3 98استطالع 

 6.8 15.0 15.7 41.3 21.2 97استطالع
- - - 100% 

 العدل

 

 

 %100 0.2 0.1 0.1 5.0 8.1 13.2 43.1 30.3 99استطالع

 %100 0.2 0.1 0.5 2.7 11.3 13.2 42.6 29.5 98استطالع 

 7.2 11.4 13.2 39.1 29.2 97استطالع
- - - 100% 

 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب.

 

 القدرة لىا انتقاد احلكومة

 أفاد:

عررض %( ما جماوع املستجيبه انهم ال يستطيعون لىنا ان69.9) هرا دون الت تقاد احلكومة واالختالف مع

نرة 16.0وأفراد أسرهم ألية لواقب أمنية أو معيكية، مقابل ) %( انهم يستطيعون لىنا انتقاد احلكومة، مقار

جرر  يف 13.8%( و )69.9بـ ) جردول 25/3/1998%( بالرتتيب ولىا التوالي، يف االستطالع الذ  ا  ،*

 (.11رقم )

 (11جدول رقم )

هرا دون التونيع ا خرتالف مع نرا واال مرة لى قراد احلكو ىرا انت لنسيب إلجابات املستجيبه حول القدرة ل

 التعرض وأفراد أسرهم ألية لواقب أمنية أو معيكية

 *  1998 1999استطالع  

 نعم 
16.0 13.8 

 ال
69.9 69.9 

 غري معين بذل 
8.4 9.5 

 ال الرف
4.5 6.8 

 رفت إجابة
0.1 

- 

 غري مبه
0.1 

- 

 %100اوع=اجمل
1169 1407 

 .1998، قبل استطالع الدميوقراطية يف أيار 25/3/1998* اجر  هذا االستطالع يف 
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 املكاركة يف النكاطات السياسية السىاية املعارضة 

 أفاد:

ضرة 14.0) سرىاية املعار %( ما جماوع املستجيبه بأنهم يستطيعون املكاركة يف النكاطات السياسية ال

%( انهم ال يستطيعون ذل ، مقارنة 70.9د أسرهم ألية لواقب أمنية أو معيكية، مقابل )دون التعرض وأفرا

جرر  يف 71.1%( و )8.9بـ ) لرذ  ا جردول 25/3/1998%( بالرتتيب ولىا التوالي، يف االستطالع ا  ،*

 (.12رقم )

 (*12جدول رقم )

قر ، و السؤال: هل تستطيع املكاركة يف النكاطات السياسية السىاية املعارضة د ون لواقب ألمن  ورن

 ألما ورنق أفراد لائىت .

 *1998 1999استطالع  

 نعم 
14.0 8.9 

 ال
70.9 71.1 

 غري معنا بذل 
6.9 14.3 

 ال الرف
7.3 5.8 

 رفت اإلجابة
0.6 

- 

 غري مبه / ال إجابة
0.3 

- 

 %100اجملاوع= 
1169 1407 

 .1998الدميوقراطية يف ايار ، قبل استطالع25/3/1998* اجر  هذا االستطالع يف 

 

 : بيانات لا األحزاب السياسية:ثالثا

 ممارسة األحزاب لىعال السياسي .1

جرة 22.6%( و )2.6أفاد ) • حرة إىل در نرت ناج %( أن درجة ممارسة األحزاب لىعال السياسي كا

برـ ) نرة  سرتطالع 22.1%( و )3.6كبرية ومتوسطة لىا التوالي، مقار برـ )1998%( يف ا %( و 2.9، و

برـ )1996%( يف استطالع 21.8%( و )2.0، وبـ )1997%( يف استطالع 14.8) %( 12.0%( و )4.9، و

 .1995يف استطالع 

حرة 5.7%( و )21.8) • غرري ناج %( ان درجة ممارسة األحزاب لىعال السياسي كانت غري ناجحة و 

سرتطالع 8.5%(و )22.4إطالقا لىا التوالي، مقارنة بـ ) برـ )1998%( يف ا %( 10.9( و )%15.9، و  

برـ )1997يف استطالع  سرتطالع 8.2%( و )20.6، و  برـ )1996%( يف ا %( يف 15.2%( و )17.2، و 

 .1995استطالع 

برـ )23.2* ) نرة  لررف"، مقار سرتطالع 22.2%( أجابوا بـ " ال ا لررف" يف ا برـ " ال ا جرابوا  برـ 1998%( أ ، و 

 (.13جدول رقم )، 1995%( يف استطالع 44.3، و بـ )1996%( يف استطالع 43.8)
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 (13جدول رقم )

ارل  سرة الع حرزاب يف ممار جنراح األ جرة  هرم يف در سرب آرائ سرتجيبه ح التونيع النسيب إلجابات امل

 السياسي

 استطالع درجة النجاح

1999 

 استطالع

1998 

 استطالع

1997 

 استطالع

1996 

 استطالع

1995 

 كبرية
2.6 3.6 2.9 2.3 4.9 

 متوسطة
22.6 22.1 14.8 21.8 12.0 

 قىيىة
12.6 13.6 11.1 13.2 6.4 

 غري ناجحة
21.8 22.4 15.9 20.6 17.2 

 غري ناجحة إطالقًا
5.7 8.5 10.9 8.2 15.2 

 ال الرف
23.2 22.2 43.8 34.1 44.3 

 غري معين
11.2 6.6 0.2 

- - 

 رفت اإلجابة
0.3 0.2 0.4 

- - 

 غري مبه
0.1 0.8 

- - - 

 %100 %100 %100 %100 %100 اجملاوع %

 

 درجة املعرفة بوجود األحزاب السياسية: -ب

يرًا يف  هرا تىقائ عررف بوجود لر  ي سرية ا طىب الباحث ما املستجيب أن يذكر له أمساء األحزاب السيا

سربة  سرتجيبه بن األردن، و أظهرت النتائج أن حزب جبهة العال اإلسالمي هو األكثر معرفة ما قبل امل

حرز20%( ما )27.3) مرا األ برـ )( حزبًا  نرة  يرة يف األردن، مقار سرتطالع 26.2اب املرخ ، 1998%( يف ا

 (.14، جدول رقم )1997%( يف استطالع 28.1مقابل )
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 (14جدول رقم )

 التونيع النسيب آلراء املستجيبه حول معرفتهم بوجود األحزاب حسب اسم احلزب.

 اسم احلزب

 

لررررررف 

جرروده  بو

 تىقائيا

لررررررررف 

 بوجوده

 بعد 

 التذكري 

عرررف  ال ي

جرروده  بو

عرررررررد  ب

 التذكري

فرررررررت  ر

 اإلجابة

 غري

 معين 

 غري 

 مبه

 اجملاوع

* 

        جبهة العال اإلسالمي 

 1999استطالع 
27.3 30.3 28.7 0.8 12.7 0.3 100% 

 1998استطالع
26.2 41.0 19.4 1.2 11.6 0.5 100% 

 1997استطالع
28.1 33.9 37.5 0.3 

- 
0.1 100% 

        ر احلزب الوطين الدستو

 1999استطالع 
13.3 21.2 52.2 0.7 12.5 0.1 100% 

 1998استطالع 
17.0 28.2 41.7 1.3 11.6 0.1 100% 

 1997استطالع 
4.6 26.0 69.0 0.3 

- 
0.1 100% 

        البعث العربي االارتاكي األردني

 1999استطالع 
12.4 21.2 52.2 0.7 12.5 0.1 100% 

 1998استطالع 
13.6 28.2 41.7 1.3 11.6 0.1 100% 

 1997استطالع 
4.6 26.0 69.0 0.3 

- 
0.1 100% 

        الكعب  الدميوقراطي األردني )حكد(

 1999استطالع 
5.0 18.4 61.7 0.8 13.6 

- 100% 

 1998استطالع 
5.3 24.3 57.2 1.3 11.8 0.4 100% 

 1997استطالع 
5.5 22.5 71.5 0.3 

- 
0.1 100% 

        األردنياحلزب الكيولي 

 1999استطالع 
11.6 24.4 49.0 0.9 13.6 0.4 100% 

 1998استطالع 
12.3 33.6 40.5 1.3 11.8 0.5 100% 

 1997استطالع 
8.6 26.7 64.0 0.3 

- 
0.3 100% 

        جبهة العال القومي )حمب(

 1999استطالع 
1.6 16.0 67.8 0.9 13.3 0.5 100% 

 1998استطالع 
2.6 23.0 60.9 1.3 11.7 0.4 100% 

 1997استطالع 
4.3 24.8 70.1 0.6 

- 
0.2 100% 
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 (14تابع /جدول رقم ) 

 التونيع النسيب آلراء املستجيبه حول معرفتهم بوجود األحزاب حسب اسم احلزب.

 اسم احلزب

 

لررررررف 

جرروده  بو

 تىقائيا

لررررررررف 

 بوجوده

 بعد 

 التذكري 

عرررف  ال ي

جرروده  بو

عرررررررد  ب

 التذكري

فرررررررت  ر

 اإلجابة

 غري

 معين 

 غري 

 مبه

 اجملاوع

* 

        الوحدة الكعبية الدميقراطية األردني

 1999استطالع 
3.9 19.7 62.4 0.8 12.9 0.3 100% 

 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 الدميوقراطي األردني **

 1999استطالع 
2.3 18.5 64.3 0.9 13.6 0.4 100% 

 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% 

        األحرار

 1999استطالع 
1.6 14.1 70.0 0.8 13.4 0.1 100% 

 1998استطالع 
1.9 17.8 67.0 10. 11.8 0.2 100% 

 1997استطالع 
1.3 16.2 82.0 0.3 

- 
0.1 100% 

        البعث العربي التقدمي

 1999استطالع 
4.5 15.9 64.9 0.8 13.7 0.2 100% 

 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% 

        احلركة العربية اإلسالمية )دلاء(

 1999استطالع 
1.7 21.1 62.4 0.8 13.7 0.2 100% 

 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

 1999استطالع 
0.8 18.8 65.5 0.8 13.9 0.3 100% 

 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

 1999استطالع 
0.5 16.9 67.8 0.8 13.8 0.2 100% 

 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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 (14تابع /جدول رقم )

 التونيع النسيب آلراء املستجيبه حول معرفتهم بوجود األحزاب حسب اسم احلزب.

 اسم احلزب

 

لررررررف 

جررود ه بو

 تىقائيا

لررررررررف 

 بوجوده

 بعد 

 التذكري 

عرررف  ال ي

جرروده  بو

عرررررررد  ب

 التذكري

فرررررررت  ر

 اإلجابة

 غري

 معين 

 غري 

 مبه

 اجملاوع

* 

        األنيار العربي األردني

 1999استطالع 
0.6 8.3 76.3 0.8 13.6 0.4 100% 

 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 األردنية الدستورية

 1999استطالع 
0.8 14.5 70.0 0.8 13.7 0.3 100% 

 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

 1999استطالع 
1.5 17.5 66.2 0.8 13.5 0.4 100% 

 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 العربية

 1999استطالع 
0.9 9.6 74.8 0.8 13.5 0.4 100% 

 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 الكعبيةاحلركة القومية الدميوقراط

 1999استطالع 
0.9 13.5 71.1 0.8 13.6 0.2 100% 

 1998استطالع 
0.5 19.1 67.1 1.3 11.8 0.2 100% 

 %100 - - - - - - 1997استطالع 

        التقدمي

 1999استطالع 
1.4 16.9 67.1 0.8 13.6 0.3 100% 

 1998استطالع 
0.9 23.1 62.8 1.3 11.7 0.2 100% 

 %100 - - - - - - 1997ع استطال

        العال

 1999استطالع 
1.9 18.3 65.1 0.8 13.5 0.4 100% 

 1998استطالع
2.7 31.2 52.6 1.3 11.7 0.5 100% 

 %100 - - - - - - 1997استطالع

 الفرق يف النسب نتيجة التقريب. •

 الدميوقراطي األردني.تغري اسم احلزب ما حزب الدميوقراطي الوحدو  األردني إىل حزب اليسار   •
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 االنتساب إىل األحزاب السياسية: –جـ 

مرا 0.9*) قرت  سري يف و حرزب سيا اروا إىل  قرد انت برأنهم  %( ما جماوع املستجيبه أفادوا 

سرتطالع 1.3األوقات، مقارنة بــــ ) ـرـ )1998%( يف ا سرتطالع 1.0، و بـ ـرـ )1997%( يف ا %( 1.3،و ب

 .1995ستطالع %( يف ا2.2، و بـــ )1996يف استطالع 

مرا 90.0*) قرت  سري يف أ  و %(ما جماوع املستجيبه أفادوا بأنهم ه ينتاوا إىل حزب سيا

 ،1997%( يف استطالع 97.8، و بـــــ )1998%( يف استطالع96.2األوقات، مقارنة بـــــ )

 (.15، جدول رقم )1995%( يف استطالع 97.5و بــ ) 1996%( يف استطالع 98.1و بـ )

 

 (15) جدول رقم

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب انتاائهم لألحزاب السياسية يف أ  وقت ما األوقات

 استطالع االنتساب لألحزاب السياسية

1999 

 

 استطالع

1998 

 استطالع

1997 

 استطالع

1996 

 استطالع

1995 

 نعم
0.9 1.3 1.0 1.3 2.2 

 ال
90.0 96.2 97.8 98.1 97.5 

 ال الرف
2.2 0.7 

- - - 

 غري معين
6.7 1.5 

- - - 

 رفت اإلجابة
0.2 0.2 1.0 0.6 0.4 

 - غري مبه
0.2 0.1 

- - 

 %100اجملاوع = 
1169 1306 973 1200 2000 

 

 الفرق يف النسب نتيجة التقريب •
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 األحزاب اليت انتسب إليها املستجيبون يف أخر مرة:-د

 

 (16جدول رقم )

 املستجيبه حسب أمساء األحزاب ال  انتسبوا إليها يف أخر مرةالتونيع النسيب إلجابات 

 النسبة% اسم احلزب

 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع  

 . جبهة العال اإلسالمي1
0.2 0.2 0.4 

 .الدميوقراطي الوحدو  األردني2
0.1 

- 
0.1 

 .احلزب الكيولي3
0.1 0.1 0.1 

 - - . اجلبهة األردنية الدستورية4
0.1 

 . احلزب الوطين الدستور 5
0.5 0.2 0.3* 

 - .حزب اليسار الدميوقراطي األردني***6
0.1 

- 

 - .احلزب الدميوقراطي الوحدو  األردني7
0.1 

- 

 .البعث العربي االارتاكي األردني8
0.1 0.1 

- 

 - .حزب التحرير9
0.1 

- 

 - .األنيار العربي األردني10
0.1 

- 

 - أخرى **
0.2 

- 

 ينتسبوا إىل حزبه 
90.0 96.2 97.8 

 ال الرف
2.2 0.7 

- 

 رفت اإلجابة
0.2 0.2 1.5 

 غري معنا
6.7 1.5 

- 

 - غري  مبه
0.2 0.7 

 %100 %100 %****100 اجملاوع

 

 (.1997*جماوع نسب األحزاب ال  اكىت احلزب الوطين الدستور .)استطالع

 (1998ب العهد، البعث، )استطالع **وردت اإلجابات التالية ضاا هذا االختيار: حز

 ***تغري اسم احلزب ما حزب الوحدة الكعبية الدميوقراطي األردني إىل حزب اليسار الدميوقراطي األردني.

 ****الفرق يف النسب نتيجة التقريب.

 استارارية العضوية يف األحزاب السياسية: –هــ 

سرؤال سئل املستجيبون الذيا أفادوا بأنهم انتسبوا إىل أ  م ا األحزاب يف أ  ما األوقات ال

حرزاب 0.5التالي: ) هل ما نلت لضوا بهذا احلزب؟( وكانت اإلجابات ) %( ما نالوا ألضاء يف األ

سرحب ) برـ )0.4ال  انتسبوا أليها، بيناا ان نرة  سرتطالع 0.8%( و )0.4%(، مقار برـ 1998%( يف ا ، و 

 (.17التوالي، جدول رقم )، وبالرتتيب ولىا 1997%( يف استطالع 0.7%( و )0.3)
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 (17جدول رقم )

سررتطاللات  مرررة ، ا خررر  هررا أ سرربوا إلي لرر  انت حررزاب ا ضرروية يف األ سررتارارية الع التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول ا

1999،1998،1997 

 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع  استارارية العضوية

 نعم
0.5 0.4 0.3 

 ال 
90.0 96.2 97.8 

  ينتسبوا إىل أ  حزبه
90.0 96.2 97.8 

 ال الرف
2.2 0.7 

- 

 غري معين
6.7 0.2 

- 

 رفت اإلجابة 
0.2 1.5 1.0 

 - غري مبه
0.2 0.1 

 %100اجملاوع=
1169 1306 973 

 و. أسباب االنسحاب ما لضوية احلزب:

ضراء %( غري م0.1%( ما املستجيبه انهم غري مقتنعه بالعال احلزبي، و )0.1أفاد ) ترنعه باألل ق

 (.18القائاه لىيها، جدول رقم )

 (18جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول أسباب االنسحاب ما لضوية األحزاب ال  انتسبوا إليها أخر مرة.

 النسبة% األسباب

 *0.1 لدم االقتناع باألحزاب

 *0.1 لدم االقتناع باأللضاء القائاه لىيها

 *0.1 ل  الىم بها رفضت أن أكون منتسبا أل  حزباملؤسسة ا

 *0.1 لعدم وجود أ  جدوى وتأثري يف احلياة العامة

 *0.1 وكون االنتخابات واجبا وطنيا 1997ملقاطعة احلزب لالنتخابات النيابية لام 

 ما نالوا ألضاء
0.5 

 ه ينتسبوا إىل أ  حزب
90.0 

 **2.2 ال الرف

 غري معين
6.7 

 جابةرفت اإل
0.2 

 اجملاوع
1169 

 ( لكل إجابة، والنسب املئوية حسبت ما مجيع أفراد العينة.1*التكرارات الواردة لكل واحد ما هذه اإلجابات هو تكرار واحد )

 .1992**نسبة ما أجابوا بـــ  ال الرف لند سؤاهلم فياا إذا انتسبوا إىل أ  حزب سياسي بعد صدور قانون األحزاب لعام 
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 وحول النية يف االنتساب إىل حزب سياسي مستقبال، أفاد: -ز

سري 2.0* ) حرزب سيا سراب إىل  يرة يف االنت لرديهم الن بران  %( ما جماوع املستجيبه أجابوا 

برـ ) سرتطالع 2.7مستقباًل مقارنة  برـ )1998%( يف ا سرتطالع 1.4، و  برـ )1997( يف ا %( يف 2.0، و 

 .1995%( يف استطالع1.9و بـ ) 1996استطالع 

برـ )90.2*) نرة  سرتطالع 93.7%( بأنهم ال ينوون االنتساب، مقار ـرـ )1998%( يف ا %( يف 94.6، و بـ

، جدول 1995%( يف استطالع 95.1و بــ ) 1996%( يف استطالع لام 94.8، و بـ )1997استطالع 

 (.19رقم )

 (19جدول رقم )

 زب سياسي مستقباًلالتونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول نيتهم يف االنتساب إىل ح

حرررزب  سررراب إىل  يرررة يف االنت الن

 سياسي يف املستقبل

 استطالع

1999 

 استطالع

1998 

 استطالع

1997 

 استطالع

1996 

 استطالع

1995 

 نعم
2.0 2.7 1.4 2.0 1.9 

 ال
90.2 93.7 94.6 94.8 95.1 

 غري متأكد
1.3 1.8 2.2 2.2 2.1 

 غري معين
6.3 1.5 

- - - 

 - - - ال الرف
1.0 0.9 

 رفت اإلجابة
0.2 0.2 1.5 

- - 

 - غري مبه
0.2 0.2 

- - 

 %*100اجملاوع=
1169 1306 973 1200 2000 

 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب.

 ح. االنتساب إىل األحزاب

سراب إىل 0.5بينت نتائج هذا االستطالع أن ما نسبته ) نروون االنت سرتجيبه ي %( ما جماوع امل

سرتطالع 0.8ي، مقارنة بـ )حزب جبهة العال اإلسالم ـرـ )1998%( يف ا سرتطالع 0.4، و بـ %( يف ا

برـ )90.2، يف حه أفاد )1997 %( يف 93.7%( بأنهم ال ينوون االنتساب إىل حزب سياسي مقارنة 

سرتطالع 94.6، و بـ )1998استطالع  كرديا )1997%( يف ا غرري املتأ سربة  نرت ن ارا كا %( 1.3، في

هرذا 1997%( يف استطالع 2.2، و بـ )1998%( يف استطالع 1.8مقارنة بـ ) لرا  برة  ، ورفت اإلجا

سرتطالع0.2%( مقارنة بـ )0.2السؤال ما نسبته ) برـ )1998%( يف ا سرتطالع 1.6، و  ، 1997%( يف ا

 (.20جدول رقم )
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 (20جدول رقم )

 التونيع النسيب لىاستجيبه حسب األحزاب ال  ينوون االنتساب إليها مستقباًل

 1997استطالع 1998استطالع  1999استطالع  اسم احلزب

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 احلزب الوطين الدستور 
5 0.4 6 0.4 3 0.3 

 جبهة العال اإلسالمي
6 0.5 11 0.8 4 0.4 

 - - - - البعث العربي التقدمي
1 0.1 

 - - - - حزب املستقبل
2 0.2 

 - - حكد(حزب الكعب الدميوقراطي األردني )
1 0.08 

- - 

 حزب السالم
1 0.1 1 0.08 

- - 

 الوحدة الكعبية الدميوقراطي األردني
1 0.1 

- - - - 

 احلزب التقدمي
1 0.1 

- - - - 

 حزب البعث العربي االارتاكي
2 0.2 1 0.08 

- - 

 - - أخرى **
4 0.3 

- - 

 رفت اإلجابة
2 0.2 2 0.08 

- - 

 ه أقرر بعد
4 0.3 4 0.3 

- - 

 - - ال الرف
1 0.1 

- - 

 غري مبه
1 0.1 4 0.3 

- - 

 ال ينوون االنتساب إىل حزب
1055 90.2 1224 93.7 918 94.6 

 - - غري مبه
2 0.1 2 0.2 

 - - - - ال الرف
2 0.2 

 رفت اإلجابة
2 0.2 2 0.2 16 1.6 

 - - - - أخرى
1 0.1 

 غري معين
74 6.3 20 1.5 

- - 

 غري متأكد
15 1.3 23 1.8 21 2.2 

 اجملاوع%
1169 100% 

1306 100% 
973 99.9*% 

 .1997*الفرق يف النسب نتيجة التقريب، استطالع 

سراب  **وردت اإلجابات التالية ما املستجيبه يف هذا االختيار: حزب البعث، ليث ابيالت،   حزب قومي إسالمي، كأحزاب ينوون االنت

 (.1998إليها )استطالع

 

 

 

 :عن االنتماء إىل األحزاب السياسية يف األردن، أفاد أسباب العزوف –طـ 

ارواطنه، 47.6) ارة لى سرائل امله عراا امل حرزاب ال ت %( ما جماوع املستجيبه أن برامج األ

 ،.1997%( يف استطالع 47.1، وبـ )1998%( يف استطالع 52.1مقارنة بـ )

ترا %( ما جماوع املستجيبه بعدم وجود تأثري واضح لألحزاب يف 46.4) مرور ح يرات األ جمر

 .1997%( يف استطالع 48.8، و بـ )1998%( يف استطالع 51.1اآلن، مقارنة بـ )
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كرائر ، أو 43.8) عرائىي، أو الع %( ما جماوع املستجيبه بالتااد بعت األحزاب لىا النفوذ ال

سرتطالع 42.0، و  )1998%( يف استطالع 45.1اإلقىياي، مقارنة بـ ) قرم 1997%( يف ا جردول ر  ،

(21.) 

 (21جدول رقم )

حرزاب  اراء لأل لرا االنت التونيع النسيب لىاستجيبه حسب تأييدهم ومعارضتهم ألسباب العزوف 

 السياسية

 ال  ألارض أؤيد األسباب

 الرف

 رفت

 اإلجابة 

 غري 

 مبه 

 غري 

 معين *

 اجملاوع

**% 

        برامج األحزاب ال تعاا املسائل املهاة لىاواطنه

 1999استطالع
47.6 12.4 25.0 0.9 0.1 14.0 100% 

 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% 

        التااد بعت األحزاب لىا النفوذ العائىي أو العكائر  أو اإلقىياي

 1999استطالع
43.8 15.5 26.1 0.9 0.1 13.6 100% 

 1998استطالع
45.1 23.0 18.6 0.9 0.5 11.9 100% 

 1997استطالع
42.0 17.8 39.4 0.4 0.4 

- 100% 

        احلكومة ال تكجع االنتساب إىل األحزاب

 1999استطالع
37.5 19.7 27.5 1.2 0.2 13.9 100% 

 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% 

        جود تأثري واضح لألحزاب يف جمريات األمور حتا اآلنلدم و

 1999استطالع
46.4 10.9 27.5 1.0 0.1 14.0 100% 

 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% 
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 (21تابع/جدول رقم)

 م ومعارضتهم ألسباب العزوف لا االنتااء لألحزاب السياسيةالتونيع النسيب لىاستجيبه حسب تأييده

 ال  ألارض أؤيد األسباب

 الرف

 رفت

 اإلجابة 

 غري 

 مبه 

 غري 

 معين *

 اجملاوع

**% 

        القيم الدينية ال  تعاد  انقسام األمة إىل ايع وأحزاب

 1999استطالع
37.3 19.7 27.1 0.9 0.2 14.4 100% 

 1998استطالع
43.4 25.6 18.2 0.9 0.6 11.3 100% 

 1997استطالع
39.1 19.4 40.7 0.4 0.4 

- 100% 

        العدد املتزايد لألحزاب 

 1999استطالع
37.7 18.9 27.4 0.9 0.3 14.8 100% 

 1998استطالع
42.3 23.3 20.8 0.8 0.8 12.1 100% 

 1997استطالع
39.4 18.6 40.3 0.4 1.3 

- 100% 

 السابقة كانت فااىة وذل  ال يكجع االنضاام إىل األحزاب التجربة احلزبية 
       

 1999استطالع
36.1 13.9 32.1 1.0 0.4 15.0 100% 

 1998استطالع
42.0 16.4 24.8 0.9 0.9 11.9 100% 

 1997استطالع
36.3 16.8 46.0 0.4 0.5 

- 100% 

        لدم كفاية القدرات مالية لألحزاب

 1999استطالع
36.1 13.9 34.3 0.9 0.3 14.5 100% 

 1998استطالع
37.5 23.4 25.8 1.0 0.5 11.9 100% 

 1997استطالع
27.4 23.3 48.2 0.4 0.6 

- 100% 

        لدم كفاية القدرات التنظياية لىحزب

 1999استطالع
40.0 11.7 32.4 0.9 0.2 140.7 100% 

 1998استطالع
42.3 16.5 27.3 1.1 0.6 12.2 100% 

 1997عاستطال
34.5 16.5 47.3 0.4 0.8 

- 100% 

        األحزاب يف مضاونها أحزاب اخيية

 1999استطالع 
14.7 12.2 30.5 1.0 0.1 14.5 100% 

 1998استطالع 
42.6 19.4 24.3 0.9 0.5 12.3 100% 

 1997استطالع 
39.5 15.1 44.5 0.4 0.5 

    - 100% 

        قير املدة ال  ميت لىا تأسيس األحزاب

 1999استطالع 
34.1 16.3 33.9 0.9 0.1 14.7 100% 

 1998استطالع 
38.0 23.1 25.2 0.9 0.5 12.3 100% 

 1997استطالع 
32.7 20.1 46.0 0.4 0.6 

- 100% 

 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب.

 

 



31 
 

 آراء املستجيبه يف أ  األحزاب اقرب إىل  ثيل طاوحاتهم السياسية واالجتاالية  .

 واالقتيادية، حيث أفاد:

%( ما املستجيبه الذيا حددوا أمساء األحزاب األقرب إىل  ثيل طاوحاتهم السياسية 60.7)

واالجتاالية واالقتيادية بان حزب العال اإلسالمي هو األقرب إىل  ثيل طاوحاتهم مقارنة بـ 

%( يف استطالع 70.45، وبـ )1997%( يف استطالع 65.88، وبـــ )1998%( يف استطالع59.42)

 .1995%( يف استطالع 61.45، و )1996

%( ما املستجيبه الذيا حددوا أمساء األحزاب األقرب إىل  ثيل طاوحاتهم السياسية 18.5)

واالجتاالية واالقتيادية بان احلزب الوطين الدستور  هو األقرب إىل  ثيل طاوحاتهم، 

 (.22، جدول رقم )1997%( يف استطالع 14.11، وبـ )1998%( يف استطالع 12.56مقارنة بـ )
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 (22جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه الذيا أوردوا أمساء أل أحزاب ال   ثل طاوحاتهم

 99،98،97،96،95السياسية واالجتاالية واالقتيادية، يف استطالع الرأ  خالل األلوام 

 استطالع اسم احلزب

1999 

 استطالع

1998 

 استطالع

1997 

 استطالع

1996 

 استطالع

1995 

 جبهة العال اإلسالمي
60.6 59.42 65.88 70.45 61.45 

 الوطين الدستور 
18.5 12.56 12.11** 15.15** 17.52** 

 - الدميوقراطي الوحدو  األردني
1.93 3.52 6.06*** 

4.58 

 العال
0.6 6.28 

- - - 

 - حزب الوحدة الكعبية
1.93 

- - - 

 الوحدة الكعبية الدميقراطي األردني
4.8 1.93 

- - 
0.26 

 حزب السالم
3.0 1.44 

- - - 

 حزب األمة
0.6 1.44 

- - - 

 الكعب الدميوقراطي األردني )حكد(
0.6 1.44 

- 
1.51 2.42 

 احلركة العربية اإلسالمية )دلاء(
0.6 0.96 

- - - 

 - املستقبل
0.96 1.17 1.34 

- 

 ي التقدميالبعث العرب
1.2 0.48 1.17 0.75 

- 

 - األحرار
0.46 

- - 
0.53 

 - احلركة القومية الدميوقراطية
0.48 

- - - 

 الكيولي األردني
3.0 

- 
2.35 1.51 2.42 

 البعث العربي االارتاكي األردني
2.4 

- 
7.05 4.54 3.50 

 اليسار الدميوقراطي األردني 
1.2 

- - - - 

 لسوريةاجلبهة األردنية العربية ا
0.6 

- - - - 

 األرض العربية
0.6 

- - - - 

 التقدمي
0.6 

- - - - 

 - - احلرية
3.52 

- 
4.85 

 جبهة العال القومي
1.2 

- 
1.17 

- 
0.80 

 - - - - اجلااهري العربي األردني
026 

 - أخرى *
8.21 

- - - 

 %100**** اجملاوع=
168 207 85 132 371 

ىمب بأمساء األحزاب ال   ثل التطىعات السياسية واالقتيادية واالجتاالية لىاستجيبه: األخوان *وردت اإلجابات التالية فياا يتع

 املسىاون، اإلسالمي، حزب العال اإلسالمي، حزب البعث العربي، العهد، اجلبهة اإلسالمية، ليث ابيالت، الدستور  الدميوقراطي.

 ور .** جماوع نسب األحزاب ال  اكىت احلزب الوطين الدست

 *** جماوع نسب األحزاب ال  اكىت احلزب الدميوقراطي الوحدو .
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 :1997: بيانات لا تقييم إجنانات جمىس النواب املنتخب لام رابعًا

 حتا اآلن: 1997مدى الرضا لا إجنانات جمىس النواب املنتخب لام  -أ

بدرجة قىيىة لا ، أفادوا بأنهم راضون 1999%( ما جماوع املستجيبه يف استطالع 40.2)

، و بـ 1998%( ما جماوع املستجيبه يف استطالع43.0، مقارنة بــ )1997إجنانات جمىس

 1993%( ما جماوع املستجيبه أفادوا بأنهم راضون بدرجة قىيىة لا إجنانات جمىس43.4)

 .1995%( يف استطالع 44.4، و بـ )1996%( يف استطالع 48.5، و بـ )1997يف استطالع 

، أفادوا بأنهم غري راضه لا 1999ما جماوع املستجيبه يف استطالع %(30.6)

%( ما 12.4، و بـ )1998%( ما جماوع املستجيبه يف استطالع35.3، مقارنة بـ )1997جمىس

%( 28.3، و بـ)1997يف استطالع  1993جماوع املستجيبه أفادوا بأنهم غري راضه لا جمىس

 (.23. جدول رقم )1995استطالع  %( يف36.4، و بـ )1996يف استطالع 

 (23جدول رقم )

التونيع النسيب آلراء املستجيبه ومدى الرضا لا إجنانات جمىس النواب املنتخب لام 

حول  1997و1996و 1995، مقارنة بإجابات املستجيبه يف استطاللات ألوام 1998و1999

 1993الرضا لا إجنانات جمىس النواب املنتخب 

 1993جمىس النواب  1997جمىس النواب  

 1995استطالع  1996استطالع  1997استطالع  1998استطالع  1999استطالع  درجة الرضا

 راض جدا
16.0 9.4 12.1 17.8 14.2 

 راض قىيال
40.2 43.0 43.4 48.5 44.4 

 غري راض
30.6 35.5 32.4 28.3 36.4 

 ال الرف
9.6 7.4 11.9 5.4 5.0 

 غري معين
3.3 4.1 

- - - 

 ت اإلجابةرف
0.3 0.4 

- - - 

 غري مبه
0.1 0.2 0.2 

- - 

 %100اجملاوع=
1169 1306 973 1200 2000 

 

وحول الدرجة ال  ل  ألضاء جمىس النواب لا توجهات املواطنه يف منح الثقة لىحكومة، 

 أفاد:

 %( ما املستجيبه بأن17.5%( بأن ألضاء اجملىس ل وا إىل درجة متوسطة، مقابل )28.3)

، وبـ 1998%( يف استطالع 28.9ألضاء جمىس النواب ه يع وا لا توجهاتهم، مقارنة بـ )

 (.24، بالرتتيب ولىا التوالي، جدول رقم )1998%( يف استطالع21.2)
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 (24جدول رقم )

التونيع النسيب آلراء املستجيبه حول إىل الدرجة ال  ل  بها ألضاء جمىس النواب 

 ملستجيبه يف منح الثقة لىحكومةاحلاليه لا توجهات ا

إىل درجة   استطالع

 كبرية

إىل درجة 

 متوسطة

إىل درجة 

 قىيىة

ه يع  

لا 

 توجهاتي

رفت  غري معين ال الرف

 اإلجابة

 اجملاوع غري مبه

1999 22.8 28.3 11.6 17.5 15.5 3.8 0.3 0.2 100% 

1998 12.9 28.9 13.7 21.2 18.5 4.3 0.3 0.2 100% 

 

 املستجيبه يو إجراء أ  تعديل لىا القانون النتخاب جمىس النواب، أفاد: ب. آراء

%( مع إجراء تعديل، مقارنة بـ 25.7%( بأنهم ال يعتقدون بوجوب إجراء أ  تعديل، مقابل )53.2)

 (.25%(، بالرتتيب ولىا التوالي، جدول رقم )44.3، و بـ )1998%( يف استطالع29.6)

 

 (25جدول رقم )

 النسيب أراء املستجيبه حول إجراء أ  تعديل لىا القانون احلالي النتخاب جمىس النوابالتونيع 

غررررررري  ال الرف ال نعم 

 معين

فررررت  ر

 اإلجابة

 اجملاوع غري مبه 

 %100 0.2 0.1 3.6 17.3 53.2 25.7 99استطالع 

 %100 0.5 0.8 7.0 17.8 44.3 29.6 98استطالع

 

 احلالي النتخاب جمىس النواب،اقرتح:وبالنسبة لىتعديالت لىا القانون 

ارا 2.90) نرواب، في لردد ال يرة و لردوائر االنتخاب %( ما جماوع املستجيبه إجراء تعديل لىا ا

حرد، و )15.39اقرتح ) يرة 0.34%( إجراء تعديل يف نظام اليوت الوا عرديالت إجرائ جرراء ت %( إ

ارروط %( 2.82%( إجراء تعديالت جوهرية لىيه، و )2.73لىا القانون، و ) عرديالت يف  جرراء ت إ

 (.26النائب ومؤهالته، جدول رقم)
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 (26جدول رقم )

 التونيع النسيب القرتاحات املستجيبه  إلجراء تعديالت لىا القانون احلالي النتخاب جمىس النواب

ه يقرتحوا هذا  اقرتحوا هذا التعديل التعديل

 التعديل

ارررررروع  اجمل

1169=100% 

 نتخابية ولدد النوابالتعديل لىا الدوائر اال
2.90 97.1 100% 

 تعديل نظام اليوت الواحد
15.39 84.61 100% 

 تعديالت إجرائية لىا القانون
0.34 99.66 100% 

 تعديالت جوهرية لىا قانون االنتخابات
2.73 97.27 100% 

 تعديالت يف اروط ومؤهالت النائب
2.82 97.18 100% 

 رفت اإلجابة
0.17 99.83 100% 

 الرف ال
1.71 98.29 100% 

 غري مبه
0.28 99.92 100% 

 أخرى
0.25 99.75 100% 

 

 :ج. اجلمع بني العمل النيابي والعمل الوزاري، أفاد

برـ 32.8) نرة  %( ما جماوع املستجيبه بأنهم يؤيدون اجلاع به العال النيابي والونار  مقار

سررتطالع31.5) بررـ )1998%( يف ا سررتطالع 29.8، و  بررـ )1997%( يف ا سررتطالع 39.9، و  %( يف ا

 .1995%( يف استطالع 37.4، و )1996

%( ما جماوع املستجيبه بأنهم ال يؤيدون اجلاع به العال النيابي والونار  مقارنة بـ 44.2)

سررتطالع 51.5) بررـ )1995%( يف ا سررتطالع 48.1، و  بررـ )1997%( يف ا سررتطالع 51.3، و  %( يف ا

 (.27، جدول رقم )1995%( يف استطالع 53.8، و بـ )1996

 (27جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول اجلاع به العال النيابي والعال الونار 

يررابي  اررل الن برره الع اررع  اجل

 والونار 

 استطالع

1999 

 استطالع

1998 

 استطالع

1997 

 استطالع

1996 

 استطالع

1995 

 أؤيد
32.8 31.5 29.8 39.9 37.4 

 ال أؤيد
44.2 51.5 48.1 51.3 53.8 

 ال الرف
18.0 11.4 22.1 8.8 8.9 

 غري معين
4.3 5.1 

- - - 

 رفت اإلجابة
0.3 0.2 

- - - 

 غري مبه
0.4 0.3 

- - - 

 %100اجملاوع=
1169 1306 973 1200 2000 
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 أسباب عدم التأييد للجمع بني العمل النيابي والوزاري، أفاد: د.

أنهم يرون أن سبب لدم التأييد لىجاع به العال النيابي والونار  %( ما جماوع املستجيبه ب90.9)

برـ ) –يعود إىل أن النائب  نرة  ئرب، مقار ىرة كنا كرايف لعا سرتطالع 90.7الونير ال يعطي الوقت ال %( يف ا

سررتطالع 92.3، و )1998 بررـ )1997%( يف ا سررتطالع 95.3، و  بررـ )1996%( يف ا سررتطالع 94.2، و  %( يف ا

 (.28، جدول رقم )1995

 (28جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول أسباب لدم تأييدهم لىجاع به العال النيابي والونار 

فررررررررت  ال الرف ال  نعم  ر

 اإلجابة

 اجملاوع غري مبه 

       ال يعطي الوقت الكايف لعاىة كنائب

1999 90.9 7.4 1.5 
- 

0.2 100% 

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% 

       ييبح اريكا يف القرار وليش مراقبا لىيه

1999 91.3 4.8 3.7 
- 

0.2 100% 

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% 

1995 93.6 4.1 2.1 
- 

0.2 100% 

       يستخدم موقعة كونير لغايات انتخابية

1999 83.9 12.0 3.9 
- 

0.2 100% 

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% 

       يعيمب تواصىه مع الناخبه

1999 84.5 11.2 4.1 
- 

0.2 100% 

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% 

       يسعا لتحقيمب مكاسب اخيية

1999 80.7 11.2 7.9 
- 

0.2 100% 

1998 84.9 8.7 4.9 0.3 1.2 100% 

1997 85.3 8.1 6.2 
- 

0.4 100% 

1996 
- - - - - - 

1995 
- - - - - - 
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 خامسًا: بيانات عن تقييم إجنازات نواب الدائرة االنتخابية

 درجة الرضا لا أداء نواب الدوائر االنتخابية حتا اآلن، أفاد: .1

%( ما جماوع املستجيبه أنهم راضون جدًا لا أداء نواب دائرتهم االنتخابية، مقارنة بـ 13.8)

سررتطالع 11.1) بررـ )1998%( يف ا سررتطالع 11.4، و  بررـ )1997%( يف ا سررتطالع 19.8، و  %( يف ا

 .1995%( يف استطالع16.2، و بـ )1996

برـ ) املستجيبه%( ما جماوع 38.4) نرة  %( 37.1أفادوا بأنهم غري راضه لا أداء اجملىس مقار

سررتطالع بررـ )199يف ا سررتطالع 40.6، و  بررـ )1997%( يف ا سررتطالع 34.1، و  بررـ ، و 1996%( يف ا

 (.29، جدول رقم )1995%( يف استطالع 40.9)

 (29جدول رقم )

يرة  ئررها االنتخاب التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب درجة رضاهم لا أداء نواب دوا

 حتا اآلن.

 1993جمىس 1997جمىس   

 1995استطالع 1996استطالع 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع  درجة الرضا

 راض جدا
13.8 11.1 11.4 19.8 16.2 

 راض قىيال
32.0 38.7 31.9 38.6 32.9 

 غري راض
38.4 37.1 40.6 34.1 40.9 

 ال الرف
11.5 7.2 15.9 7.5 10.0 

 غري معين
4.0 5.3 

- - - 

 رفت اإلجابة
0.3 0.3 

- - - 

 - غري مبه
0.2 0.2 

- - 

 %*100اجملاوع=
1169 1306 973 1200 2000 

 يجة التقريب.* الفرق يف النسب نت

 وحول مدي كفاية أعمال نواب الدائرة حول بعض القضايا، اعتقد: -ب

كران 21.6%( و )3.2) • يرة  %( ما جماوع املستجيبه بأن تواصل نواب دائرتهم االنتخاب

برـ ) نرة  سرتطالع 26.0%( و )4.4كافيًا جدًا وكافيًا، لىا التوالي، مقار برـ 1998%( يف ا ، و 

سررتطالع17.1%( و )5.1) بررـ )1997 %( يف ا سررتطالع 26.7%( و )8.1، و  و  1996%( يف ا

 .1995%( يف استطالع 17.4%( و )4.7)

كراف 26.3%( و )34.6) • غرري  كران  نراخبه  %( بان تواصل نواب الدائرة االنتخابية مع ال

برـ ) سرتطالع 17.5%( و )40.1وغري كاف إطالقًا، لىا التوالي، مقارنة  برـ 1998%( يف ا ، و

سرتطالع 20.5%( و )36.8، و بـ )1997 استطالع %( يف24.8%( و )36.1) ، و 1996%( يف ا

 .1995%( يف استطالع 36.5%( و )32.6بـ )
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 ( التونيع 30جدول رقم)

نررة  ضررانة مقار جلرردول واملت جررة يف ا التونيع النسيب آلراء املستجيبه حول درجة كفاية النواب جملاولة ما البنود املدر

 1999،1998،1997،1996،1995الستطاللات 

تواصل نواب دائرت   البند

االنتخابية مع 

 الناخبه

متابعة نواب دائرت  

لقضايا ومككالت الدائرة 

 االنتخابية

قدرة نواب دائرت  لىا 

التأثري يف إقرار 

 التكريعات*

قدرة نواب دائرت  لىا 

 مساءلة احلكومة **

متابعة نواب دائرت  

االنتخابية لقضايا الوطا 

 األساسية***

      كاف جدًا

 1999استطالع 
3.2 1.8 

- 
3.3 

- 

 1998استطالع
4.4 3.4 

- 
4.0 

- 

 1997استطالع
5.1 3.7 3.3 5.0 

- 

 1996استطالع 
8.1 8.1 

- - 
12.8 

 1995استطالع
4.7 4.3 

- - 
5.5 

      كاف

 1999استطالع 
21.6 21.4 

- 
27.9 

- 

 1998استطالع
26.0 23.6 

- 
31.0 

- 

 1997استطالع
17.1 18.4 16.0 19.6 

- 

 1996استطالع 
26.7 26.3 

- - 
31.1 

 1995استطالع
17.4 18.4 

- - 
29.0 

      غري كاف

 1999استطالع 
34.6 35.5 

- 
30.3 

- 

 1998استطالع
40.1 41.4 

- 
33.2 

- 

 1997استطالع
36.1 35.5 34.6 31.7 

- 

 1996استطالع 
36.8 37.2 

- - 
27.5 

 1995استطالع
32.6 32.4 

- - 
28.8 

      غري كاف إطالقا

 1999استطالع 
26.3 25.5 

- 
20.5 

- 

 1998استطالع
17.5 17.9 

- 
15.4 

- 

 1997استطالع
24.8 24.7 22.0 20.5 

- 

 1996استطالع 
20.5 19.4 

- - 
12.7 

 1995استطالع
36.5 34.4 

- - 
18.9 

      ال الرف

 1999استطالع 
13.8 15.2 

- 
17.4 

- 

 1998استطالع
11.1 12.6 

- 
15.5 

- 

 1997استطالع
16.6 17.5 23.7 22.9 

- 

 1996استطالع 
8.0 9.0 

- - 
16.0 

 1995استطالع
8.7 10.4 

- - 
17.7 

      غري مبه

 1999استطالع 
0.1 0.2 

- 
0.2 

- 

 1998استطالع
0.5 0.7 

- 
0.8 

- 

 1997استطالع
0.3 0.3 0.3 0.3 

- 

 - - - - - 1996استطالع 

 1995استطالع
0.1 0.1 

- - 
0.1 

      رفت اإلجابة

 1999استطالع 
0.4 0.4 

- 
0.4 

- 

 1998استطالع
0.3 0.3 

- 
0.2 

- 

 %100 %100 %100 %100 %100 اجملاوع***

 99،98،96،95وه يتم طرحة لىا املستجيبه يف استطاللات  1997*مالحظة بالنسبة لقدرة نواب دائرت  لىا التأثري يف قرار التكريعات طرح السؤال يف استطالع 

 96،95، وه يتم طرحة لىا املستجيبه يف استطاللي 99،98،97**مالحظة بالنسبة لقدرة نواب دائرت  لىا مساءلة احلكومة طرح السؤال يف استطاللات 

 96،95يف استطاللي  و إمنا طرح 99،98،97***مالحظة بالنسبة لقدرة نواب دائرت  لىا متابعة قضايا الوطا األساسية ه يتم طرحه يف استطاللات 

 ****الفرق يف النسب نتيجة التقريب.

 



39 
 

 :ج. التقيد بتنفيذ الربامج االنتخابية

 وفياا يتعىمب بدرجة تقيد النواب احلاليه بتنفيذ ال امج االنتخابية ال  طرحوها، أفاد:

ترا اآلن، 42.1) هرا ح لر  طرحو برال امج ا %( ما جماوع املستجيبه بان النواب ه يتقيدوا 

بررـ ) نررة  سررتطالع39.6مقار كرربرية 2.5، و )1998%( يف ا جررة  يرردون إىل در نررواب متق برران ال  )%

 (.31، جدول رقم )1998%( يف استطالع 3.8ب اجمهم، مقارنة بـ )

 (31جدول رقم )

لر   يرة ا لر امج االنتخاب يرذ ا حلراليه بتنف التونيع آلراء املستجيبه حول درجة تقيد النواب ا

 طرحوها حتا اآلن

 درجة إىل 

 كبرية 

 إىل درجة 

 متوسطة

 إىل درجة

 قىيىة 

 ه

 يتقيدوا 

 ال 

 الرف

 غري

 معين 

 رفت

 اإلجابة 

 غري 

 مبه

 اجملاوع

 1999استطالع
2.5 18.1 17.5 42.1 14.6 2.3 0.1 2.8 100% 

 1998استطالع
3.8 25.3 15.2 39.6 10.1 3.1 0.2 2.8 100*% 

 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب.

 بيانات عن النقابات املهنية والعمل االجتماعي والنقابي. سادسًا:

 املكاركة يف مؤسسات اجملتاع املدني، أفاد: أ.

كراركون يف  19%( ما جماوع املستجيبه الذيا تقع ألاارهم به 17.2) برأنهم م سرنة فأكثر،

سرتطالع 15.4مؤسسات اجملتاع املديا، مقارنة بـ ) برـ )1998%( يف ا سرتط11.8، و  الع %( يف ا

1997. 

 ب. املكاركة يف النكاطات املختىفة يف مؤسسات اجملتاع املدني، أفاد:

كراطات 50.4) كراركون يف الن هرم ي %( ما األلضاء املنتسبه إىل مؤسسات اجملتاع املدني أن

برل ) سرتطالع 54.5ال  تقوم بها مؤسسات اجملتاع املدني، مقا %( يف 43.2، و )1998%( يف ا

 .1997استطالع 

كراركون يف 42.5اد )كاا أف هرم ي ملردني ان ارع ا %( ما األلضاء املنتسبه إىل مؤسسات اجملت

برل ) سرتطالع 57.8االنتخابات ال  هر  يف مؤسسات اجملتاع املدني مقا ، و 1998%( يف ا

 (.32، جدول رقم )1997%( يف استطالع 47.5)
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 (32جدول رقم )

 املكاركة يف مؤسسات اجملتاع املدنيالتونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول أاكال 

يررع  البند فررة جلا نسبة املكاركة يف النكاطات املختى

 أفراد العينة

كرراطات  نسبة مكاركة األلضاء الفعاله يف الن

 املختىفة لىاؤسسة

 
1999 1998 1997 1999 1998 1997 

 لضوية الىجان
6.2 5.1 4.0 36.1 33.1 33.9 

 املكاركة يف النكاطات
8.7 8.4 5.1 50.4 54.5 43.2 

 املكاركة يف االنتخابات
7.3 8.9 5.6 42.5 57.8 47.5 

 

برل )63.2وأفاد ) سراب، مقا يرة االنت يردون إلزام هرم يؤ سرتطالع 68.7%( ان برل 1998%( يف ا ، مقا

 (.33، جدول رقم )1997%( يف استطالع 80.0)

 

 (33جدول رقم )

 لنقابات املهنية والعاالية وغرف الينالة والتجارة حولالتونيع النسيب إلجابات املستجيبه املنتسبه إىل ا

 إلزامية االنتساب 

 
1999 1998 1997 

 مع اإللزام
63.2 68.7 80.0 

 مع لدم اإللزام
23.6 28.3 35.0 

 ال الرف
5.7 3.0 2.5 

 أخرى
0.9 

- - 

 غري مبه 
6.6 

- 
2.5 

 %100=80 %100=106 %100=106 اجملاوع
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 (34جدول رقم )

ترأثري يف  نرة وال التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول قدرة املؤسسة لىا رفع مستوى امله

 اإلجراءات احلكومية ال  ختص املؤسسة.

 قدرة املؤسسة لىا 

 رفع مستوى املهنة

 اجملاوع

=100% 

 قدرة املؤسسة لىا التأثري

 يف اإلجراءات احلكومية

 اجملاوع

=100% 

     درجة كبرية

1999 17.0 200 8.40 
 

1998 25.41 244 11.48 
 

1997 18.75 144 9.03 
 

     درجة متوسطة

1999 41.0 200 25.70 
 

1998 42.62 244 34.84 
 

1997 38.89 144 27.08 
 

     درجة قىيىة

1999 15.0 200 18.3 
 

1998 14.75 244 20.08 
 

1997 14.58 144 15.97 
 

     غري قادر

1999 16.5 200 32.70 
 

1998 13.93 244 42.59 
 

1997 20.83 144 36.81 
 

     ال الرف

1999 8.0 200 11.90 
 

1998 1.64 244 6.97 
 

1997 4.86 144 9.72 
 

     أخرى

1999 
- 

200 0.50 
 

1998 0.41 244 0.82 
 

1997 
- 

144 
-  

     غري مبه 

1999 2.5 200 2.50 
 

1998 1.23 244 1.23 
 

1997 2.08 144 1.39 
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 ب. حصر العمل النقابي يف األمور املهنية ،أفاد:

%( ما جماوع املستجيبه بأنهم يؤيدون حير العال النقابي يف األمور املهنية مقارنة بـ 28.5)

سررتطالع 65.5) بررـ )1998%( يف ا سررتطالع 22.8، و  بررـ )1997%( يف ا سررتطالع 43.3، و  %( يف ا

1996. 

املستجيبه يعارضون حير العال النقابي يف األمور املهنية فق  مقارنة بـ %( ما جماوع 35.3)

برـ )1998%( يف استطالع 17.2) سرتطالع 23.3، و  برـت )1997%( يف ا سرتطالع 27.5، و %( يف ا

 (.35، جدول رقم )1996

 (35جدول رقم )

  التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول حير العال النقابي يف األمور املهنية

 1996استطالع 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع  البند

 مؤيد
28.5 65.5 22.8 43.3 

 معارض
35.3 17.2 23.3 27.5 

 ال الرف
33.6 3.4 44.6 29.1 

 رفت اإلجابة
0.4 

- - - 

 غري معين
0.4 

- - - 

 غري مبه
1.9 13.8 9.3 0.1 

 %*100اجملاوع
1169 1306 973 2000 

 سب نتيجة التقريب.* الفرق يف الن

 

 سابعًا: املشاركة يف النشاطات القرابية:

 وجود ديوان أو رابطة، أفاد: .أ

نره 49.4) يروان، م طرة أو د كررية راب قرارب أو الع لردى األ %( ما جماوع املستجيبه بأنه يوجد 

%( ال يتواجدون يف الديوان أو الرابطة 58.7%( يتواجدون يف الرابطة أو الديوان، بيناا )41.3)

لردى  1998%( ما جماوع املستجيبه يف استطالع 51.7م وجودها، مقارنة بــ )رغ جرد  بأنه يو

 %(.40.4األقارب أو العكرية رابطة أو ديوان منهم )

 املشاركة  يف النشاطات/ املناسبات القرابية والسياسية، أفاد:

رابطة أو اجلاعية %( ما املستجيبه بأنهم اارتكوا يف مناسبات العزاء يف الديوان أو ال74.5)

%( انهم اارتكوا يف مناقكة األمور 11.3خالل االثنا لكر اهرا املاضية، فياا أفاد )

 (.37السياسية،جدول رقم )
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التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول املكاركة يف املناسبات / النكاطات القرابية و 

 السياسية

نزاع داخل  لزاء نواج/خطبة هاع لاد  

و العائىة أ

 العكرية

مناقكة األمور  األلياد الدينية

 السياسية

       اار 

 1999استطالع 
66.5 70.7 74.5 29.7 64.9 11.3 

 1998استطالع 
63.9 69.9 76.4 23.0 57.0 12.1 

 1997استطالع 
61.0 78.9 82.3 29.8 53.0 9.6 

       ه يكار 

 1999استطالع 
29.3 25.5 21.8 65.7 31.0 80.8 

 1998طالع است
33.7 29.0 20.8 73.5 41.6 84.6 

 1997استطالع 
36.7 21.1 16.3 69.4 44.9 89.1 

       ال الرف

 1999استطالع 
0.8 1.3 1.7 0.8 0.4 3.3 

 1998استطالع 
1.4 0.4 1.4 1.1 

- 
1.8 

 - - - - - - 1997استطالع 

       غري مبه

 1999استطالع 
3.3 2.5 2.1 3.8 3.8 4.6 

 1998تطالع اس
1.4 0.7 1.4 2.5 1.4 1.4 

 1997استطالع 
1.4 

- 
1.4 0.7 2.0 1.4 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اجملاوع

   %100=239    1999استطالع 

   %100=279    1998استطالع 

   %100=147    1997استطالع 

 

ثين لكر اهرًا ب. احليول لىا لون ماد  أو معنو  ما أقارب  أو لكريت  خالل اال

 املاضية:

%( ما جماوع املستجيبه حيىوا لىا لون ماد  أو معنو  ما األقارب أو العكرية، 5.6)

 (.38، جدول رقم )1997%( يف استطالع 5.9، و )1998%( يف استطالع6.8مقابل )
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 (38جدول رقم )

ا األقارب أو العكرية خالل التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول احليول لىا لون ماد  أو معنو  م

 االثين لكر اهرًا املاضية

 احليول لىا لون ماد  أو معنو 

 اجملاوع% غري مبه % رفت اإلجابة% ال% نعم % 

 1999استطالع
5.6 93.8 0.3 0.3 100% 

 1998استطالع
6.8 92.9 0.1 0.2 100% 

 1997استطالع
5.9 93.7 0.1 0.3 100% 

بيعة العون الذ  تىقوه ما أقاربهم أو لكريتهم، كانت ولدى سؤال املستجيبه لا ط •

 (.39اإلجابات كاا يف اجلدول رقم )

 (39اجلدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول طبيعة العون

 نوع العون
1999 1998 1997 

 لون معنو 
18.5 31.9 10.5 

 لون ماد 
70.8 63.7 87.7 

 معنو  وماد 
10.8 1.1 

- 

 - ددغري ظ
3.3 1.8 

 %100=57 %100=91 %100=65 اجملاوع

 ج. املشاركة يف اجلاهة، أفاد:

%( 42.0%( ما جماوع املستجيبه الذكور بأنه طىب منهم املكاركة يف جاهة مقارنة بـ )49.1)

، جدول 1996%( يف استطالع 46.2، و بـ )1997%( يف استطالع 35.6، و بـ )1998يف استطالع

 (.40رقم )

 (40رقم )جدول 

التونيع النسيب إلجابات املستجيبه الذكور الذيا طىب منهم املكاركة يف جاهة خالل االثين لكر اهرًا 

 املاضية

 املكاركة يف اجلاهة

 %*100اجملاوع= غري مبه  رفت اإلجابة ال نعم 

 1999استطالع
49.1 50.4 

- 
0.5 570 

 1998استطالع
42.0 57.4 0.1 0.4 686 

 1997استطالع
35.6 61.4 

- 
3.0 461 

 1996استطالع
46.2 53.7 

- 
0.1 600 

 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب.
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 املكاركة الفعىية يف اجلاهة، أفاد:

%( ما جماوع املستجيبه الذيا طىب منهم املكاركة يف جاهة وااركوا فعىيا مقارنة بــ 93.6)

%( يف استطالع 96.4، و بــ)1997%( يف استطالع 83.1، و بـ )1998%( يف استطالع 92.1)

 (.41، جدول رقم )1996

 (41جدول رقم )

 التونيع النسيب لىاستجيبه الذكور الذيا ااركوا فعىيًا يف جاهة

 

 املكاركة الفعىية يف اجلاهة

 %*100اجملاوع= غري مبه  رفت اإلجابة ال نعم 

 1999استطالع
93.6 6.4 

- - 
280 

 1998استطالع
92.1 6.5 

- 
1.4 291 

 1997استطالع
83.1 9.0 

- 
7.9 177 

 1996استطالع
96.4 3.6 

- - 
277 

 (42جدول رقم )

 1998،1997،1996التونيع النسيب لإلجابات حسب لدد مرات املكاركة يف اجلاهات يف استطاللات 

 1996استطالع 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع لدد املرات

 مرة واحدة
16.8 16.6 15.5 21.0 

 مرتان
23.3 32.2 23.6 23.2 

 ثالث مرات
19.5 17.7 14.9 20.2 

 أربع مرات
10.3 8.9 13.0 11.6 

 مخس مرات
9.9 5.5 7.5 7.9 

 ست مرات
3.4 1.5 1.9 2.6 

 سبع مرات
1.5 1.9 1.2 2.6 

 مثاني مرات
2.7 1.5 0.6 0.0 

 تسع مرات
0.4 0.4 0.0 0.0 

 لكر مرات
4.6 3.3 3.7 3.4 

 ر مراتاكثر ما لك
5.9 7.2 6.1 7.2 

 - - غري متأكد
0.7 0.0 

 - ال أتذكر
0.4 

- - 

 - - غري ظدد
2.6 0.0 

 ال الرف
1.1 0.4 0.6 0.0 

 غري مبه
0.6 2.6 8.1 0.3 

 %100=267 %100=161 %100=270 %100=262 اجملاوع*

 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب.
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 مرشح حمدد، أفاد:ج. مواجهة ضغوط من قبل العشرية النتخاب 

%( ه ينتخبوا املراح، فياا 3.3%( انتخبوا املراح، و )4.9%( أنهم واجهوا ضغوطا منهم )8.2)

%( أنهم واجهوا 8.1، أفاد )1998%( بأنهم ه يواجهوا ضغوطًا، بيناا يف استطالع 90.8أفاد )

%( بأنهم ه 89.4اد )%( ه ينتخبوا املراح، فياا أف4.0%( انتخبوا املراح، و)3.9ضغوطا منهم )

 (.44(،)43يواجهوا ضغوطًا، جدول رقم )

 (43جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول مواجهة ضغوط

 اجملاوع غري مبه ال ينطبمب رفت اإلجابة ال نعم  

 1999استطالع
8.2 90.8 0.4 0.3 0.3 100% 

 1998استطالع
8.1 89.4 0.2 

- 
2.3 100% 

 

 (44جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول استجابتهم لضغوط العكرية النتخاب مراح ظدد

 اجملاوع غري مبه ال ينطبمب رفت اإلجابة ه يواجه ضغوط ال  نعم  

 1999استطالع
4.9 3.3 90.8 0.4 0.3 0.3 100% 

 1998استطالع
3.9 4.0 89.4 0.2 

- 
2.5 100% 

 

 االنتخابات النيابية، أفاد: وحول لدد مرات املكاركة يف

%( 14.1%( ااركوا ثالث مرات، و)37.3%( بأنهم ه يكاركوا وال مرة يف االنتخابات، و )35.0)

%( بأنهم ه 39.2، أفاد )1998%( ااركوا مرتان، بيناا يف استطالع 13.6ااركوا مرة واحدة، و )

%( ااركوا مرة واحد، و 18.1ت، و )%( ااركوا ثالث مرا28.0يكاركوا وال مرة يف االنتخابات، و )

 (.45%( ااركوا مرتان، جدول رقم )14.6)

 (*45جدول رقم )

 1989،1993،1997التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول لدد مرات املكاركة يف انتخابات

 1998استطالع 1999استطالع  لدد مرات املكاركة 

 وال مرة
35.0 39.2 

 مرة واحدة
14.1 18.1 

 مرتان
13.6 14.6 

 ثالث مرات
37.3 28.0 

 %100=1306 %100=1169 اجملاوع
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 املكاركة يف االنتخابات البىدية القادمة:

%( ما جماوع املستجيبه بأنهم سيكاركون يف االنتخابات البىدية القادمة، مقارنة 57.6أفاد )

%( بأنهم لا 29.2)، بيناا أفاد 1997%( يف استطالع46، و بــ )1998%( يف استطالع 46.9بـ )

%( يف 48، و بـ )1998%( يف استطالع 43.1يكاركوا يف االنتخابات البىدية القادمة، مقارنة بــ )

 (.46، كاا يوضح اجلدول رقم )1997استطالع 

 (46جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول مكاركتهم يف االنتخابات البىدية القادمة.

 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع  ابات البىدية القادمةاملكاركة يف االنتخ

 سيكار  يف االنتخابات البىدية القادمة
57.6 46.9 47.0 

 لا يكار  يف االنتخابات البىدية القادمة
29.2 43.1 48.0 

 ال الرف
7.0 8.3 0.5 

 رفت اإلجابة
0.2 0.1 

- 

 - ال يوجد بىدية
0.5 

- 

 أخرى
2.5 

- - 

 غري مبه
3.6 1.1 4.5 

 %100 %100 %100 اجملاوع

 

 ثامنًا: بيانات عن مشاركة املرأة يف احلياة العامة:

 درجة التقاد املواطنه بفعالية مكاركة املرأة يف اجملاالت التالية، أفاد: .أ

( ما جماوع املستجيبه بأن مكاركة املرأة يف احلكومة كانت فالىة إىل 35.0%( و )23.4)

، و بــ 1998%( يف استطالع 38.5%( و )17.0سطة لىا التوالي، مقارنة بــ )درجة كبرية ومتو

%( بأنها كانت فالىة إىل درجة قىيىة، 19.2، فياا أفاد )1997%( يف استطالع 33.8%( و )17.2)

%( بأنها ه 12.3، وأفاد )1997%( يف استطالع 18.4، و بــ )1998%( يف استطالع 21.4مقارنة بـ )

%( بأنها ه تكا فالىة، مقارنة بـ 12.1، و بـ )1998%( يف استطالع14.0قارنة بـ )تكا فالىة، م

 .1997%( يف استطالع 12.1، و بــ )1998%( يف استطالع14.0)

%( ما جماوع املستجيبه بأن مكاركة املرأة يف ال ملان كانت فالىة إىل 32.7%( و )20.2)

، و بـ 1998%( يف استطالع 34.2%( و )17.8)درجة كبرية ومتوسطة لىا التوالي، مقارنة بـ 

 .1997%( يف استطالع31.2%( و )22.2)

%( 19.0، و بــ)1998%( يف استطالع 22.4%( بأنها كانت فالىة إىل درجة قىيىة، مقارنة بـ )21.3)

 .1997يف استطالع 

 .1997الع %( يف استط10.0، و بـ )1998%( يف استطالع15.4%( ه تكا فالىة، مقارنة بـ )14.6)
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 (47جدول رقم )

 .1999،1998،1997مقارنة به إجابات املستجيبه حول درجة فعالية مكاركة املرأة يف احلياة العامة يف استطاللات 

 إىل درجة  

 كبرية%

 إىل درجة قىيىة إىل درجة متوسطة %

% 

 ه تكا لنيرا 

 فالال%

ه تعال يف هذا 

 اجملال %

 ال الرف 

% 

 غري مبه

% 

 جابةرفت اإل

% 

 اجملاوع

=100% 

          احلكومة

1999 23.4 35.0 19.2 12.3 0.9 9.1 0.3 
- 

1169 

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 

          ال ملان

1999 20.2 32.7 21.3 14.6 0.7 10.3 0.3 
- 

1169 

1998 17.8 34.2 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 

          السى  الدبىوماسي

1999 9.9 24.0 20.4 15.2 7.2 23.0 0.3 
- 

1169 

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 والقرويةاجملالس البىدي

1999 13.4 28.9 22.8 16.8 2.6 15.2 0.3 
- 

1169 

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 

          العال النقابي

1999 15.7 27.9 17.8 13.4 2.6 22.3 0.3 
- 

1169 

1998 11.3 29.9 17.5 14.3 3.1 23.4 0.5 
- 

1306 

1997 8.4 22.6 17.4 10.3 2.7 38.0 0.3 0.3 973 

 (47تابع/جدول رقم )
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 1999،1998،1997مقارنة به إجابات املستجيبه حول درجة فعالية مكاركة املرأة يف احلياة العامة يف استطاللات 

 إىل درجة  

 كبرية%

 إىل درجة قىيىة إىل درجة متوسطة %

% 

 ه تكا لنيرا 

 فالال%

ه تعال يف هذا 

 اجملال %

 ال الرف 

% 

 غري مبه

% 

 رفت اإلجابة

% 

 اجملاوع

=100% 

          االحتادات العامة

1999 18.7 29.6 15.6 12.7 1.9 21.1 0.4 
- 

1169 

1998 15.5 30.1 17.3 12.3 1.7 22.6 0.5 
- 

1306 

1997 11.8 22.3 17.4 9.0 1.8 37.0 0.4 0.3 973 

          لسياسيةاألحزاب ا

1999 7.6 18.6 20.3 18.8 6.2 28.0 0.6 
- 

1169 

1998 3.4 17.8 22.7 19.2 5.8 30.4 0.6 
- 

1306 

1997 4.1 12.9 19.1 12.8 5.2 45.1 0.5 0.3 973 

          النكاط االقتياد 

1999 14.9 30.9 17.9 13.2 2.9 19.7 0.6 
- 

1169 

1998 15.6 30.9 18.6 14.1 1.8 17.8 1.2 
- 

13.6 

1997 12.3 22.2 18.2 8.7 2.7 34.7 0.9 0.3 973 

          (اجلاعيات والنواد العال التطولي )

1999 41.6 31.1 8.6 4.6 0.4 13.3 0.3 
- 

1169 

1998 46.7 28.3 8.0 6.3 0.6 9.5 0.5 
- 

1306 

1997 39.0 23.5 10.3 5.2 0.6 20.8 0.3 0.3 973 

          باملرأةاجلاعيات اخلاصة 

1999 48.1 26.5 6.7 4.6 0.5 13.3 0.3 
- 

1169 

1998 56.7 21.1 5.2 5.9 0.3 10.2 0.6 
- 

1306 

1997 44.1 21.9 7.6 4.2 0.2 20.7 1.0 0.3 973 
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 ب: وجود تأثري إجيابي للمرأة يف عدد من اجملاالت العامة، أفاد:

تأثري إجيابي يف جمال التعىيم، مقابل %( ما جماوع املستجيبه أنه كان لىارأة 84.5)

%( يف 80.2%( يف جمال اخلدمات اليحية، مقابل )83.7، و)1998%( يف استطالع79.9)

 (.48، جدول رقم )1998استطالع 

 (48جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول وجود تأثري إجيابي لىارأة يف أ  م اجملاالت التالية

 اجملاوع* غري مبه فال الر ال نعم  

 التعىيم

 

 %100 0.3 7.1 8.1 84.5 99استطالع

 %100 0.3 6.7 13.2 79.9 98استطالع

 اخلدمات اليحية

 

 %100.1 0.3 7.5 8.6 83.7 99استطالع

 %100 0.3 6.4 13.3 80.2 98استطالع

 التثقيف اليحي

 

 %100 0.3 8.7 9.6 81.4 99استطالع

 %100 0.5 7.0 13.3 79.2 98استطالع

املساهاة يف احلد ما مككىة 

 البطالة

 %100 0.3 13.9 49.8 36.0 99استطالع

 %100 0.4 11.4 55.4 32.8 98استطالع

 %100 0.3 13.3 43.0 43.3 99استطالع املساهاة يف احلد ما مككىة الفقر

 %100 0.5 10.9 46.7 42.0 98استطالع

العال اجلاد يف احليول لىا 

 حقوق املرأة

 %99.9 0.3 10.6 14.6 74.4 99استطالع

 %100 0.4 8.8 16.6 74.2 98استطالع

 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب.

 

 وبالنسبة لالستفادة ما أ  لال قامت به املرأة ما خالل مؤسساتها، أفاد:

%( يف 11.4%( بأنهم ما أ  لال قامت به املرأة ما خالل مؤسساتها، مقارنة بـ  )19.3)

 .1998ع استطال

 (.49، جدول رقم )1998%( يف استطالع87.7%( ه يستفيدوا، مقارنة بـ )78.2)

 (49جدول رقم )

التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول االستفادة ما أ  لال قامت به املرأة ما خالل 

 مؤسساتها

 اجملاوع% غري مبه رفت اإلجابة  ال  نعم 

 1999استطالع 
19.3 78.2 0.5 20. 100% 

 1998استطالع 
11.4 87.7 0.1 0.8 100% 
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 (50جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول جماالت االستفادة ما أ  لال قامت به املرأة

 النسبة% جماالت االستفادة

 التعىيم
8.0 

 اليحة والتثقيف اليحي والتاريت
8.0 

 تقديم لون ماد 
1.0 

 إرجاع حقوق املرأة
0.4 

 رات تدريبية)خياطة، تريكو(دو
1.0 

 التناية االجتاالية
0.3 

 الزرالة
0.1 

 مطالبة املرأة باحليول لىا وحدات سكنية
0.1 

 مكاركة املرأة يف العال النقابي
0.1 

 خدمات لامة
0.5 

 ه يستفيد ما أ  جمال
78.2 

 رفت اإلجابة
0.5 

 غري مبه 
1.8 

 %100 %100اجملاوع=

 

 

 :أفاد ،واملساولةت حول وسائل اإللالم املرئية تاسعًا: بيانا

%( يف استطالع 95.6%( ما جماوع املستجيبه أنهم ميتىكون جهان تىفزيون، مقابل )96.6)

1998 . 

 (.52( و )51، جدول رقم )1998%( يف استطالع 12.2%( ميتىكون جهان ساتاليت، مقابل )23.2)

 (51جدول رقم )

 يبه حول وجود جهان تىفزيون صاحل لىاكاهدةالتونيع النسيب إلجابات املستج

 اجملاوع غري مبه ال نعم 

 1999استطالع
96.6 3.3 0.1 100% 

 1998استطالع
95.6 4.1 0.2 100% 
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 (52جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول وجود جهان ساتاليت صاحل لىاكاهدة

 اجملاوع غري مبه ال نعم 

 1999استطالع
23.2 76.2 0.6 100% 

 1998استطالع
12.2 87.7 0.2 100% 

 

%( 69.5، أفاد )السابقة من موعد إجراء املقابلة السبعة أياموحول مشاهدة التلفزيون خالل 

انهم ااهدوا التىفزيون ملرة واحدة أو اكثر تزيد مدة املكاهدة الواحدة لىا النيف سالة، 

 .1998%( يف استطالع74.0مقابل)

%( انهم 53.3، أفاد ) من موعد إجراء املقابلة اليوم السابقدة التلفزيون يف وحول مشاه

ااهدوا التىفزيون ملرة واحدة أو اكثر تزيد مدة املكاهدة الواحدة لىا النيف سالة، 

 (.54(، )53، جدول رقم )1998%( يف استطالع56.2مقابل)

 

 (53جدول رقم )

 السابقة ما السبعة أياماهدة التىفزيون خالل التونيع النسيب إلجابات  املستجيبه حول مك

 مولد إجراء املقابىة ملرة واحدة أو كثر تزيد لا نيف سالة يف كل مكاهدة 

 

 اجملاوع غري مبه رفت اإلجابة ال نعم 

 1999استطالع
69.5 30.1 0.1 0.3 100% 

 1998استطالع
74.0 25.5 0.1 0.3 100% 

 

 

 (54جدول رقم )

 ما إجراء املقابىة اليوم السابقجابات املستجيبه حول مكاهدة التىفزيون يف التونيع النسيب إل

 ملرة واحدة أو اكثر تزيد لىا نيف سالة يف كل مكاهدة 

 اجملاوع غري مبه رفت اإلجابة ه يكاهد التىفزيون األسبوع املاضي ال نعم 

 %100 0.3 0.1 30.1 16.3 53.3 99استطالع

 %100 0.9 0.1 25.5 17.4 56.2 98استطالع

 

 





55 
 

 (55جدول رقم )

 اليوم التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول احملطات التىفزيونية العادية والفضائية ال  ااهدوها يف 

 ما إجراء املقابىة ملرة واحدة أو اكثر تزيد لىا نيف سالة يف كل مكاهدة السابق

 ااهد احملطة  لدد املكاهديا اسم احملطة

% 

 احملطة ه يكاهد

 % 

 %100اجملاوع 

       
1169 1306 

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 التىفزيون األردني )القناة األوىل(
422 602 36.0 46.1 64.00 53.9 100% 100% 

 التىفزيون السور )القناة األوىل(
112 221 9.50 19.92 90.50 83.08 100% 100% 

 اة الثانية(التىفزيون األردني) القن
83 117 7.10 8.96 92.90 91.04 100% 100% 

 تىفزيون إسرائيل )القناة األوىل(
33 60 2.80 4.59 97.20 95.41 100% 100% 

 )فضائية( MBCتىفزيون 
34 38 2.90 2.91 97.10 97.09 100% 100% 

 التىفزيون السور )القناة الفضائية(
55 37 4.70 2.83 95.30 97.17 100% 100% 

 تىفزيون اجلزيرة )فضائية(
62 32 5.30 2.45 94.70 97.55 100% 100% 

 تىفزيون مير )القناة الفضائية(
18 30 1.50 2.30 98.50 97.7 100% 100% 

 تىفزيون املستقبل )فضائية(
12 18 1.00 1.38 99.00 98.62 100% 100% 

 - تىفزيون لبنان)فضائية(
14 

- 
1.07 

- 
98.93 

- 100% 

 السور  )القناة الثانية( التىفزيون
22 14 1.80 1.07 98.20 98.91 100% 100% 

 تىفزيون فىسطه 
14 13 1.10 0.99 98.90 99.01 100% 100% 

 التىفزيون السور 
1 8 0.08 0.61 99.92 99.39 100% 100% 

 تىفزيون دبي )فضائية(
8 8 0.60 0.61 99.40 99.39 100% 100% 

 )فضائية( LBCتىفزيون 
22 6 1.80 0.46 98.20 99.54 100% 100% 

 تىفزيون أبو ظيب)فضائية(
6 5 0.50 0.38 99.50 99.62 100% 100% 

 تىفزيون إسرائيل)القناة الثانية(
10 5 0.80 0.38 99.20 99.62 100% 100% 

 )فضائية(ARTتىفزيون 
21 4 1.70 0.31 98.30 99.69 100% 100% 

 تىفزيون البحريا)فضائية(
5 4 0.40 0.31 99.60 99.69 100% 100% 

 )فضائية(ORBITتىفزيون 
5 3 0.40 0.23 99.60 99.77 100% 100% 

 )فضائية(ANNابكة األخبار العربية 
6 3 0.50 0.23 99.50 99.77 100% 100% 

 - تىفزيون روسيا )فضائية(
3 

- 
0.23 

- 
99.77 

- 100% 

 - تىفزيون الكويت )فضائية(
3 

- 
0.23 

- 
99.77 100% 100% 

 تىفزيون الكارقة )القناة الفضائية(
1 2 0.08 0.15 99.92 99.85 100% 100% 

 - تىفزيون بولندا)فضائية(
2 

- 
0.15 

- 
99.85 

- 100% 

 - تىفزيون بولونيا )فضائية(
2 

- 
0.15 

- 
99.85 

- 100% 

 - تىفزيون أسبانيا)فضائية(
2 

- 
0.15 

- 
99.85 

- 100% 

 فضائية(التىفزيون األردني)القناة ال
30 2 2.50 0.15 97.50 99.85 100% 100% 

 - تىفزيون إيطاليا )فضائية(
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% 

 تىفزيون فرنسا )فضائية(
1 1 0.08 0.08 99.92 99.92 100% 100% 

 التىفزيون األردني )القناة الثالثة(
14 

- 
1.10 

- 
98.10 

- 100% - 

 التىفزيون السعود )القناة األوىل(
3 

- 
0.20 

- 
99.80 

- 100% - 

CNN 
6 

- 
0.50 

- 
99.50 

- 100% - 

 تىفزيون لجاان
2 

- 
0.10 

- 
99.90 

- 100% - 

 تىفزيون املهد
5 

- 
0.40 

- 
99.60 

- 100% - 

 تىفزيون قطر
3 

- 
0.20 

- 
99.80 

- 100% - 

 تىفزيون بيت حلم
5 

- 
0.40 

- 
99.60 

- 100% - 

 تىفزيون لبنان )القناة الثانية(
1 

- 
0.80 

- 
99.92 

- 100% - 
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 (55جدول رقم )تابع /

 اليوم التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول احملطات التىفزيونية العادية والفضائية ال  ااهدوها يف 

 ما إجراء املقابىة ملرة واحدة أو اكثر تزيد لىا نيف سالة يف كل مكاهدة السابق

 

 ااهد احملطة  لدد املكاهديا اسم احملطة

% 

 ه يكاهد احملطة

 % 

 %100اجملاوع 

       
1169 1306 

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 (MTVتىفزيون لبنان)
2 

- 
0.10 

- 
99.90 

- 100% - 

 تىفزيون وطا
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 تىفزيون الياا
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 تىفزيون األمل العامة
2 

- 
0.10 

- 
99.90 

- 100% - 

 القنوات األوروبية
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 التىفزيون السعود )القناة الثالثة(
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 تىفزيون اإلمارات )القناة الفضائية(
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 تىفزيون لبنان )القناة األوىل(
3 

- 
0.20 

- 
99.80 

- 100% - 

 اة الفضائية(تىفزيون ُلاان)القن
1 

- 
0.80 

- 
99.92 

- 100% - 

 التىفزيون املير  )قناة النيل الفضائية(
2 

- 
0.10 

- 
99.90 

- 100% - 

 (BBCتىفزيون ) 
2 

- 
0.10 

- 
99.90 

- 100% - 

 التىفزيون املير )القناة الثانية(
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 التىفزيون املير )القناة األوىل(
10 

- 
0.80 

- 
99.20 

- 100% - 

 تىفزيون إسرائيل)القناة الفضائية(
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 ظطة أقرا
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 تىفزيون فطر )القناة الفضائية(
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 البولسات
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

RINO 
2 

- 
0.10 

- 
99.90 

- 100% - 

 

%( انهم 49.6مكاهدة نكرة األخبار لىيوم السابمب إلجراء املقابىة، أفاد )وفياا يتعىمب بسااع أو 

%( 46.2ااهدوا أو مسعوا نكرة أخبار ملرة واحدة تزيد مدة كل مرة لىا الربع سالة، مقارنة بــ )

 (.56، جدول رقم )1998يف استطالع 

 

 

 (56جدول رقم )

ما إجراء املقابىة نكرة أخبار ملرة  اليوم السابقهدتهم يف التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول مسالهم أو مكا

 واحدة أو اكثر تزيد لىا الربع سالة يف كل مكاهدة/مساع

 اجملاوع غري مبه ال نعم 

 1999استطالع
49.6 50.3 0.1 100% 

 1998استطالع
46.2 53.4 0.5 100% 
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 (57جدول رقم )

 طات التىفزيونية)لادية أو فضائية( أو اإلذالية ال التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول احمل

 ااهدوا أو مسعوا لىيها نكرة أخبار ملرة واحدة أو اكثر تزيد لىا الربع سالة يف كل مرة يف 

 ما إجراء املقابىة اليوم السابق 

 نسبة ما ااهد/ العدد اسم احملطة

 استاع

نسبة ما ه يكاهد 

 يستاع/

 %100اجملاوع=

       
1169 1306 

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 التىفزيون األردني) القناة األوىل(
433 497 37.00 38.06 63.00 61.94 100% 100% 

 إذالة لاان 
27 53 2.30 4.06 97.7 95.94 100% 100% 

 التىفزيون السور  )القناة األوىل(
37 48 3.10 3.68 96.9 96.32 100% 100% 

 زيرة)فضائية(تىفزيون اجل
59 33 5.00 2.53 95.00 97.47 100% 100% 

 MBCإذالة 
8 29 0.60 2.22 99.40 97.78 100% 100% 

 إذالة لندن
10 19 0.80 1.45 99.20 98.55 100% 100% 

 )فضائية(  MBCتىفزيون 
12 18 1.00 1.38 99.00 98.62 100% 100% 

 تىفزيون إسرائيل
5 17 0.40 1.30 99.60 98.70 100% 100% 

 التىفزيون األردني )القناة الثانية(
14 14 1.10 1.07 98.90 98.93 100% 100% 

 إذالة إسرائيل
2 10 0.10 0.77 99.90 99.23 100% 100% 

 إذالة مون  كارلو
2 8 0.10 0.61 99.90 99.39 100% 100% 

 تىفزيون مير )القناة الفضائية(
7 6 0.50 0.46 99.50 99.54 100% 100% 

 - إذالة فىسطه
6 

- 
0.46 

- 
99.54 

- 100% 

 تىفزيون املستقبل )فضائية(
2 5 0.70 0.38 99.30 99.62 100% 100% 

 تىفزيون فىسطه
1 5 0.80 0.38 99.92 99.62 100% 100% 

 إذالة صوت اجلنوب
3 5 0.20 0.38 99.80 99.62 100% 100% 

 التىفزيون السور )القناة الفضائية(
1 4 1.10 0.31 98.90 99.69 100% 100% 

 تىفزيون دبي )فضائية(
3 3 0.20 0.23 99.80 99.77 100% 100% 

 FM 3 3 0.20 0.23 99.80 99.77 100% 100%إذالة 

 - إذالة لبنان
3 

- 
0.23 

- 
99.77 

- 100% 

 - تىفزيون لبنان )فضائية(
2 

- 
0.15 

- 
99.85 

- 100% 

 )فضائية(ANNابكة األخبار العربية 
5 2 0.40 0.15 99.60 99.85 100% 100% 

 - التىفزيون السور  )القناة الثانية(
2 

- 
0.15 

- 
99.85 

- 100% 

 - تىفزيون السعودية
2 

- 
0.15 

- 
99.85 100% 100% 

 )فضائية(  LBCتىفزيون 
4 2 0.30 0.15 99.70 99.85 100% 100% 

 ) فضائية( CNNتىفزيون 
9 2 0.70 0.15 99.30 99.85 100% 100% 

 - تىفزيون الكارقة الفضائية
2 

- 
0.15 

- 
99.85 

- 100% 

 إذالة السعودية
1 2 0.08 0.15 99.92 99.85 100% 100% 

 - EUROPE NEWSتىفزيون األخبار األوروبية 
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% 

 - تىفزيون روسيا )فضائية(
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% 

 - تىفزيون لجاان)فضائية(
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% 

 )فضائية( ARTتىفزيون 
1 1 0.08 0.08 99.92 99.92 100% 100% 
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 (57تابع/جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول احملطات التىفزيونية)لادية أو فضائية( أو اإلذالية ال 

 يف كل مرة يف ااهدوا أو مسعوا لىيها نكرة أخبار ملرة واحدة أو اكثر تزيد لىا الربع سالة 

 ما إجراء املقابىة اليوم السابق 

 نسبة ما ااهد/ العدد اسم احملطة

 استاع

نسبة ما ه يكاهد 

 يستاع/

 %100اجملاوع=

       
1169 1306 

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 التىفزيون األردني )القناة الفضائية(
11 1 0.90 0.08 99.10 99.85 100% 100% 

 - إذالة سوريا
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% 

 إذالة القدس
2 1 0.10 0.08 99.90 99.92 100% 100% 

 - إذالة مير
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% 

 - إذالة صوت أمريكا
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% 

 - إذالة صوت العرب
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% 

 التىفزيون األردني )القناة الثالثة(
4 

- 
0.30 

- 
99.70 

- 100% - 

 التىفزيون السعود  )القناة األوىل(
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 BBCإذالة هيئة اإلذالة ال يطانية 
1 

- 
0.08 

- 
99.92 

- 100% - 

 تىفزيون أبو ظيب
2 

- 
0.08 

-  - 100% - 

 تىفزيون إسرائيل)القناة الثانية (
1 

- 
0.08 

-  - 100% - 

 األوىل( تىفزيون إسرائيل )القناة
31 

- 
2.60 

-  - 100% - 

 تىفزيون املهد
1 

- 
0.08 

-  - 100% - 

 تىفزيون القدس
1 

- 
0.08 

-  - 100% - 

 تىفزيون بيت حلم
1 

- 
0.08 

-  - 100% - 

 تىفزيون الوطا
1 

- 
0.08 

-  - 100% - 

 تىفزيون اإلمارات )القناة الفضائية(
1 

- 
0.08 

-  - 100% - 

 األوىل(تىفزيون لبنان)القناة 
1 

- 
0.08 

-  - 100% - 

 BCCتىفزيون 
2 

- 
0.10 

-  - 100% - 

 التىفزيون املير )القناة الثانية(
2 

- 
0.10 

-  - 100% - 

 التىفزيون املير )القناة األولي(
2 

- 
0.10 

-  - 100% - 

 تىفزيون قطر )القناة الفضائية(
2 

- 
0.10 

-  - 100% - 

RINO 1 
- 

0.08 
-  - 100% - 
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 (58دول رقم )ج

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه ميتىكون جهان ساتاليت حسب احملطات التىفزيونية ال  ااهدوها 

 ما إجراء املقابىة اليوم السابقملرة واحدة أو اكثر تزيد لىا النيف سالة يف كل مرة   

 %100=اجملاوع نسبة ما ه يكاهد /يستاع نسبة ما ااهد/ استاع العدد اسم احملطة

       
251 159 

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 التىفزيون األردني )القناة األوىل(
50 42 19.9 26.4 80.1 73.6 100% 100% 

 تىفزيون اجلزيرة )فضائية(
59 30 23.5 18.9 76.5 81.1 100% 100% 

 )فضائية( MBCتىفزيون 
28 29 11.2 18.2 88.8 81.8 100% 100% 

 تىفزيون مير )القناة الفضائية(
14 18 5.6 11.3 94.4 88.7 100% 100% 

 تىفزيون املستقبل )فضائية(
11 16 4.4 10.1 95.6 89.9 100% 100% 

 التىفزيون السور )القناة األوىل(
7 10 2.8 6.3 97.2 93.7 100% 100% 

 تىفزيون دبي )فضائية(
8 8 3.2 5.0 96.8 95.0 100% 100% 

 ن األردني )القناة الثانية(التىفزيو
10 7 4.0 4.4 96.0 95.6 100% 100% 

 تىفزيون السعودية
2 5 0.8 3.1 99.2 96.9 100% 100% 

 )فضائية(  LBCتىفزيون 
21 5 8.5 3.1 91.5 96.9 100% 100% 

 تىفزيون أبو ظيب )فضائية(
5 4 2.0 

 
2.5 98.0 100% 100% 

 - تىفزيون لبنان )فضائية(
4 

- 
2.5 

- 
97.5 

- 100% 

 )فضائية(  ARTتىفزيون 
20 4 8.0 2.5 92.0 97.5 100% 100% 

 )فضائية(ANNابكة األخبار العربية 
5 3 2.0 1.9 98.0 98.1 100% 100% 

 - تىفزيون روسيا )فضائية(
3 

- 
1.9 

- 
98.1 

- 100% 

 - تىفزيون الكويت )فضائية(
3 

- 
1.9 

- 
98.1 

- 100% 

 - الثانية( التىفزيون السور  )القناة
2 

- 
1.3 

- 
98.7 

- 100% 

 التىفزيون السور )القناة الفضائية(
7 2 2.8 1.3 97.2 98.7 100% 100% 

 )فضائية(  ORBITتىفزيون 
5 2 2.0 1.3 98.0 98.7 100% 100% 

 تىفزيون الكارقة )القناة الفضائية(
1 2 0.4 1.3 99.6 98.7 100% 100% 

 - تىفزيون بولونيا )فضائية(
2 

- 
1.3 

- 
98.7 

- 100% 

 - تىفزيون إسبانيا )فضائية(
2 

- 
1.3 

- 
98.7 

- 100% 

 التىفزيون األردني)القناة الفضائية(
10 2 4.0 1.3 96.0 98.7 100% 100% 

 تىفزيون البحريا)فضائية(
5 2 2.0 1.3 98.0 98.7 100% 100% 

 - تىفزيون بولندا)فضائية(
1 

- 
0.6 

- 
99.4 

- 100% 

 - ليا )فضائية(تىفزيون إيطا
1 

- 
0.6 

- 
99.4 

- 100% 

 تىفزيون إسرائيل
2 1 0.8 0.6 99.2 99.4 100% 100% 

 - تىفزيون فرنسا)فضائية(
1 

- 
0.6 

- 
99.4 

- 100% 

 التىفزيون األردني )القناة الثالثة(
2 

- 
0.8 

- 
99.2 

- 100% - 

 تىفزيون إسرائيل )القناة الثانية(
2 

- 
0.8 

- 
99.2 

- 100% - 

CNN 
5 

- 
2.0 

- 
98.0 

- 100% - 

 تىفزيون لجاان
2 

- 
0.8 

- 
99.2 

- 100% - 

 تىفزيون فىسطه
1 

- 
0.4 

- 
99.6 

- 100% - 

 تىفزيون قطر
4 

- 
1.6 

- 
98.4 

- 100% - 

 تىفزيون بيت حلم
1 

- 
0.4 

- 
99.6 

- 100% - 

 MTVتىفزيون لبنان 
1 

- 
0.4 

- 
99.6 

- 100% - 

 تىفزيون الياا
1 

- 
0.4 

- 
99.6 

- 100% - 

 القنوات األوروبية
1 

- 
0.4 

- 
99.6 

- 100% - 
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 (59جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه ميتىكون جهان ساتاليت حسب احملطات التىفزيونية واإلذالية  ال  ااهدوها /مسعوا نكرة األخبار

 إجراء املقابىةما  اليوم السابقملرة واحدة أو اكثر تزيد لىا الربع سالة يف كل مرة   

 %100اجملاوع= نسبة ما ه يكاهد /يستاع نسبة ما ااهد/ استاع العدد اسم احملطة

       
251 159 

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 التىفزيون األردني )القناة األوىل(
67 45 26.7 38.3 73.3 71.7 100% 100% 

 تىفزيون اجلزيرة )فضائية(
57 31 22.7 19.5 77.3 80.5 100% 100% 

 )فضائية( MBCتىفزيون 
9 15 3.6 9.4 96.4 90.6 100% 100% 

 تىفزيون املستقبل) فضائية(
2 5 0.8 3.1 99.2 96.9 100% 100% 

 MBCإذالة 
3 5 1.2 3.1 98.8 96.9 100% 100% 

 تىفزيون مير)القناة الفضائية(
7 4 2.8 2.5 97.3 97.5 100% 100% 

 )فضائية(تىفزيون دبي 
3 3 1.2 1.9 98.8 98.1 100% 100% 

 - التىفزيون السور  )القناة األوىل(
2 

- 
1.3 

- 
98.7 

- 100% 

 )فضائية( CNNظطة 
6 2 2.4 1.3 97.6 98.7 100% 100% 

 إذالة مونت كارلو
2 2 0.8 1.3 99.2 98.7 100% 100% 

 إذالة لاان
1 2 0.4 1.3 99.6 98.7 100% 100% 

 - يلإذالة إسرائ
2 

- 
1.3 

- 
98.7 

- 100% 

 - إذالة فىسطه
2 

- 
1.3 

- 
98.7 

- 100% 

 - FMإذالة 
2 

- 
1.3 

- 
98.7 

- 100% 

 التىفزيون السور )القناة الفضائية(
1 1 0.4 0.6 99.6 99.4 100% 100% 

 - EURO NEWSتىفزيون األخبار األوروبية
1 

- 
0.6 

- 
99.4 

- 100% 

 - تىفزيون روسيا )فضائية(
1 

- 
0.6 

- 
99.4 

- 100% 

 - تىفزيون لجاان)فضائية(
1 

- 
0.6 

- 
99.4 

- 100% 

 )فضائية( ANNتىفزيون 
5 1 2.0 0.6 98.0 99.4 100% 100% 

 تىفزيون إسرائيل
1 1 0.4 0.6 99.6 99.4 100% 100% 

 تىفزيون األردني)القناة الفضائية(
5 1 2.0 0.6 98.0 99.4 100% 100% 

 )فضائية( ARTتىفزيون 
1 1 0.4 0.6 99.6 99.4 100% 100% 

 - تىفزيون لبنان)فضائية(
1 

- 
0.6 

- 
99.4 

- 100% 

 - تىفزيون الكارقة )فضائية(
1 

- 
0.6 

- 
99.4 

- 100% 

 إذالة لندن
1 1 0.4 0.6 99.6 99.4 100% 100% 

 تىفزيون لاان الثانية
2 

- 
0.8 

- 
99.2 

- 100% - 

 الفضائية LBCتىفزيون 
4 

- 
1.6 

- 
98.4 

- 100% - 

 تىفزيون أبو ظيب
2 

- 
0.8 

- 
99.2 

- 100% - 

 إذالة صوت اجلنوب
1 

- 
0.4 

- 
99.6 

- 100% - 

 تىفزيون اإلمارات العربية
1 

- 
0.4 

- 
99.6 

- 100% - 

 الفضائية  BBCتىفزيون 
2 

- 
0.8 

- 
99.2 

- 100% - 

 1 1تىفزيون مير قناة 
- 

0.4 
- 

99.6 
- 100% - 

 1 2تىفزيون مير قناة 
- 

0.4 
- 

99.6 
- 100% - 

 ظطة فطر الفضائية
1 

- 
0.4 

- 
99.6 

- 100% - 

 - إذالة لبنان
1 

- 
0.6 

- 
99.4 

- 100% 
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 وحول اكثر مصادر وثوقا خبصوص خرب سياسي حملي، وعربي، ودولي، أفاد:

%( بأنهم يعتادون لىا التىفان كايدر ثقة خبيوص خ  سياسي 66.6%( و )66.7%( و )66.6)

%( يف 61.3%( و )61.9%( و )63.2وبالرتتيب ولىا التوالي، مقابل ) ربي، دولي،ظىي، ل

 (.60، جدول رقم )1998استطالع 

 (60جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول امليادر األكثر وثوقا خبيوص خ  سياسي ظل/لربي/دولي

المصدر  
الخبر  

 السياسي 

 ال أخرى  األصدقاء  تالمجال الجرائد  اإلذاعة  التلفزيون  
 اعرف 

 غير  
 معني 

 رفض 
 اإلجابة 

غير  
 مبين 

 المجموع 
 % 

 محلي 
 

 استطالع
1999 

66.6 12.9 7.3 0.1 2.6 1.0 5.5 3.7 - - 100 % 

 استطالع
1998 

63.2 12.0 10.0 0.2 2.0 1.5 5.5 5.0 0.4 0.3 100 % 

 عربي
 

 استطالع
1999 

66.7 14.3 5.5 0.3 1.5 0.7 6.2 4.3 0.1 0.1 100 % 

 استطالع
1998 

61.9 15.2 7.7 0.4 0.8 1.2 6.4 5.6 0.4 0.2 100 % 

 دولي 
 

استطالع
1999 

66.6 15.1 3.4 0.1 1.4 0.6 7.2 5.1 - 0.1 100 % 

استطالع
1998 

61.3 17.7 5.9 0.2 0.8 0.8 6.6 6.0 0.4 0.3 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 (61جدول رقم )

 ستجيبه حول أمساء اكثر امليادر ثقة خبيوص خ  سياسي ظىي، لربي، دوليالتونيع النسيب إلجابات امل

 خ  سياسي دولي خ  سياسي لربي خ  سياسي ظىي 

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 التىفزيون األردني )القناة األوىل(
52.4 53.1 43.3 47.5 41.6 46.2 

 التىفزيون السور )القناة األوىل(
0.8 1.6 1.6 2.4 0.8 2.4 

 MBC/ F.Mظطة 
1.7 1.8 2.7 2.5 2.2 2.4 

 ظطة لندن
2.4 3.9 3.3 4.7 6.0 6.0 

 إذالة إسرائيل
0.5 0.5 1.6 0.5 0.7 0.8 

 جريدة الرأ 
4.4 5.1 3.0 3.3 2.0 2.8 

 تىفزيون اجلزيرة )فضائية(
7.4 3.1 12.4 4.1 9.6 3.4 

 جريدة الدستور
1.5 2.0 1.4 2.0 1.1 1.5 

 - - الة صوت العربإذ
0.1 

- - - 

 - - - - - إذالة أجنبية
0.2 

 - - - - جمىة اجلهة
0.1 

- 

 - - - ظطة فضائية
0.2 

- - 

 - - - اإلذالة الىبنانية
0.2 

- 
0.1 

 إذالة مونتا كارلو
1.1 1.9 1.8 2.7 1.8 3.1 

 التىفزيون األردني) القناة الثانية(
0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 

 - - - رإذالة مي
0.1 

- 
0.1 

 جمىة العربي
0.1 0.1 0.1 0.1 

- 
0.1 

 - - إذالة
0.1 

- - - 

CNN 0.5 0.1 0.1 0.2 4.7 1.5 

 - - جمىة فىسطه املسىاة
0.1 

- - - 

FM - 
0.2 

- 
0.2 

- 
0.2 

 - تىفزيون دبي)فضائية(
0.1 0.1 0.2 

- 
0.2 

 تىفزيون لبنان)القناة األوىل(
0.1 

- 
0.1 

- 
0.1 

- 

 - - - ن لبنان)فضائية(تىفزيو
0.1 

- 
0.1 

 - - تىفزيون مير )القناة األوىل(
0.2 

- 
0.1 

- 

 - تىفزيون مير )القناة الفضائية(
0.2 

- 
0.5 

- 
0.4 

 )فضائية(ANNابكة األخبار العربية 
0.3 0.1 0.5 0.3 0.8 0.4 

 إذالة لاان
5.4 3.5 4.6 3.9 3.9 4.0 

 جريدة العرب اليوم
1.2 1.8 0.7 1.0 0.3 0.7 

 - األصدقاء بالعال
0.1 

- - - - 

 )فضائية( MBCتىفزيون 
0.9 1.6 1.4 2.1 1.5 2.1 

 جريدة السبيل
0.1 0.2 

- 
0.2 0.1 0.1 

 - وال أحد ما هذه امليادر
1.0 

- 
0.6 

- 
0.5 

 تىفزيون لجاان
0.1 

- - - - - 

 تىفزيون األمل
0.1 

- - - - - 

 - - جريدة النهار
0.1 

- - - 
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 (61دول رقم )تابع /ج

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول أمساء اكثر امليادر ثقة خبيوص خ  سياسي ظىي، لربي، دولي

 خ  سياسي دولي خ  سياسي لربي خ  سياسي ظىي 

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 - - إذالة القرآن الكريم
0.1 

- - - 

 التاميز العربية
0.1 

- - - - - 

 فزيون السور )القناة الفضائية(التى
0.4 

- 
0.9 

- 
0.6 

- 

 BBCهيئة اإلذالة ال يطانية 
0.4 

- 
0.6 

- 
0.5 

- 

 تىفزيون فطر )القناة الفضائية(
0.1 

- 
0.1 

- 
0.1 

- 

 F.Mإذالة لاان 
0.4 

- 
0.2 

- 
0.1 

- 

 ال يوجد ظطة معينة
0.1 

- 
0.2 

- 
0.2 

- 

 - التىفزيون السعود 
0.1 

- - - - 

 ن إسرائيل)األوىل(تىفزيو
2.4 

- 
3.6 

- 
4.2 

- 

 - تىفزيون إسرائيل
2.4 

- 
3.1 

- 
3.1 

 - - تىفزيون فىسطه
0.1 0.1 0.1 

- 

B.C.C  T.V - 
- - - 

0.1 
- 

 - - - إذالة صوت أمريكا
0.1 

- 
0.2 

 - - - جريدة احلدث
0.1 

- - 

 - ظطة لندن
0.2 

- 
0.2 

- 
0.2 

 - - - - - جريدة الوس 
0.1 

 - - - - - )فضائية(EURO NEWSاألخبار األوروبية تىفزيون
0.1 

 )فضائية( LBCتىفزيون 
0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 

 - إذالة القدس
0.1 

- 
0.1 

- 
0.1 

 - إذالة الكرق )باريس(
0.1 

- 
0.1 

- 
0.1 

 - - - )فضائية(FUTUREتىفزيون املستقبل )لبنان( 
0.2 

- 
0.1 

 ة(التىفزيون األردني)القناة الفضائي
0.3 0.1 0.1 

- 
0.1 

- 

 - جمىة املرأة
0.1 

- 
0.1 

- 
0.1 

 - إذالة سوريا
0.1 

- 
0.1 

- - 

 - - جمىة الكرق األوس 
0.1 

- - - 

 - - - - - تىفزيون إسرائيل)القناة الثانية(
0.1 

 جريدة ايحان
0.2 0.2 0.2 0.2 

- 
0.1 

 - - - - - جريدة جوردان تاميز
0.1 

 - - - إذالة صوت اجلنوب
0.1 

- - 

 تىفزيون املهد
0.1 

- 
0.2 

- 
0.1 

- 

 - - - اجلرائد امليرية
0.1 

- - 

 - جريدة الكعب
0.1 

- - -  

 - - - - - تىفزيون روسيا )فضائية(
0.1 

 قناة أبو ظيب
0.1 

- 
0.2 

- - - 

 لاان الثانية
0.1 

- 
0.2 

- 
0.1 

- 

 مير الفضائية
0.2 

- 
0.2 

- 
0.2 

- 
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 (61تابع /جدول رقم )

 يع النسيب إلجابات املستجيبه حول أمساء اكثر امليادر ثقة خبيوص خ  سياسي ظىي، لربي، دوليالتون

 خ  سياسي دولي خ  سياسي لربي خ  سياسي ظىي 

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 - - رفت اإلجابة
0.1 

- - - 

ART 0.1 
- 

0.1 
- 

0.1 
- 

 ظطة بيت حلم
0.1 

- 
0.1 

- 
0.1 

- 

 - - - - - ن إسبانيا )فضائية(تىفزيو
0.1 

 جريدة البالد األسبولية
0.1 0.1 

- 
0.1 

- 
0.2 

 - - غري ظدد
0.2 

- 
0.2 

- 

 - - - جريدة القبس الكويته
0.1 

- - 

 - - نفس البىد
0.1 

- - - 

 - - - اخيية
0.1 

- - 

 - - - جريدة أخبار األسبوع
0.1 

- - 

 - - ال يساع أخبار  سياسية
0.1 

- 
0.1 

- 

 - - - - - إذالة فرنسا
0.1 

 الزوج
0.1 

- 
0.2 0.1 0.2 

- 

 - - تىفزيون الكارقة
0.1 

- - - 

 - - - جريدة احلياة الىندنية
0.2 

- - 

 - - - - TIMEجمىة 
0.1 0.1 

 األصدقاء
2.6 

- 
1.5 

- 
1.4 

- 

 - - - اجلريان
0.2 

- 
0.1 

 - - جريدة األهرام
0.1 0.1 

- - 

 إذالة السعودية
0.1 

- - 
0.1 0.2 0.1 

 - - - - - إذالة اجلزيرة
0.1 

 - تىفزيون البحريا)فضائية(
0.1 

- 
0.1 

- 
0.1 

 جريدة األسواق
0.1 0.2 0.1 0.1 

- 
0.1 

 اخص مسؤول
0.1 

- - - - - 

 - الناطمب الرمسي
0.1 

- - - 
0.1 

 - - جريدة حوادث السالة
0.1 

- - 
0.1 

 الكائعات
0.1 

- - - - - 

 - - - لىبنانيةجريدة األنوار ا
0.1 

- - 

 - - تىفزيون اجلزائر )فضائية(
0.2 0.1 

- - 

 أخرى
1.0 

- 
0.7 

- 
0.6 

- 

 - - - جمىة الكفاح العربي
0.1 

- - 

 ال ألرف
5.5 

- 
6.2 

- 
7.2 

- 

 - ال ينطبمب*
10.9 

- 
12.4 

- 
13.0 

 غري معين
3.7 

- 
4.3 

- 
5.1 

- 

 - غري مبه 
3.3 0.1 2.2 0.1 2.5 

 اجملاوع
1169 1306 1169 1306 1169 1306 
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 (62جدول رقم )

التونيع النسيب إلجابات املستجيبه الذيا ميتىكون جهان ساتاليت حسب امليدر األكثر وثوقا خبيوص خ  

 سياسي ظىي/ لربي/دولي

 خ  سياسي دولي خ  سياسي لربي خ  سياسي ظىي اسم امليدر

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 ونالتىفزي
75.7 65.4 80.1 72.3 84.5 74.2 

 اإلذالة
9.2 11.3 9.6 9.4 7.2 10.7 

 اجلرائد
6.0 11.3 3.2 7.5 0.8 5.0 

 - اجملالت
0.6 

- 
1.3 

- 
0.6 

 األصدقاء
3.6 1.9 1.2 1.3 0.8 0.6 

 أخرى
1.2 1.3 0.8 0.6 0.8 0.0 

 ال الرف
2.4 6.3 2.4 6.9 3.2 7.5 

 غري معين
2.0 1.9 2.8 0.6 2.8 1.3 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اجملاوع
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 (63جدول رقم )

التونيع النسيب إلجابات املستجيبه الذيا ميتىكون جهان ساتاليت حول أمساء اكثر امليادر وثوقًا خبيوص خ  سياسي، ظىي، 

 لربي، دولي

 الذيا ميتىكون جهان ساتاليت 

 خ  سياسي دولي خ  سياسي لربي خ  سياسي ظىي ميدر الثقة

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 التىفزيون األردني)القناة األوىل(
33.0 29.6 16.7 25.2 14.3 25.3 

 التىفزيون السور )القناة األوىل(
0.3 0.6 0.4 0.6 0.4 1.3 

 MBCإذالة 
1.2 1.9 1.2 0.6 1.3 0.6 

 إذالة لندن
1.6 3.8 1.2 3.1 2.7 3.8 

 جريدة الرأ 
4.4 6.9 2.4 2.5 0.8 2.5 

 تىفزيون اجلزيرة)فضائية(
29.0 20.8 44.2 23.9 38.2 21.5 

 جريدة الدستور
0.3 1.9 0.4 2.5 0.4 1.9 

 إذالة مون  كارلو
1.2 1.9 1.2 2.5 1.2 1.9 

 - - تىفزيون الكارقة
0.4 

- - - 

 - - - إذالة مير
0.6 

- 
0.6 

 - - - جمىة العربي
0.6 

- - 

 - - صوت العرب القاهرة
0.4 

- - - 

 - CNNظطة 
0.6 

- 
0.6 

- 
4.4 

 - تىفزيون دبي)فضائية(
0.6 0.4 1.3 

- 
1.9 

 تىفزيون لجاان
0.3 

- - - - - 

 تىفزيون مير )فضائية(
0.4 0.6 0.8 1.3 0.4 0.6 

 ANNابكة األخبار العربية 
2.0 0.6 3.4 2.5 3.2 3.2 

 إذالة لاان
2.0 3.1 2.4 1.9 1.2 2.5 

 جريدة العرب اليوم
1.2 1.3 

- 
1.9 

- 
0.6 

 ) فضائية( MBCظطة 
3.2 8.2 4.4 10.1 4.0 8.9 

 تىفزيون إسرائيل األوىل
2.8 1.3 2.0 1.9 3.2 1.3 

 )فضائية(  LBCتىفزيون 
0.3 0.6 

- 
1.3 

- 
1.3 

 - - - تىفزيون املستقبل )فضائية(
1.3 

- 
0.6 

 إذالة السعودية
0.3 

- - - - - 

 - جمىة املرأة
0.6 

- 
0.6 

- 
0.6 

ART 0.4 
- 

0.4 
- 

0.4 
- 

 - - - جريدة احلياة الىندنية
0.6 

- - 

 - تىفزيون البحريا)فضائية(
0.6 

- 
0.6 

- 
0.6 

 - - - تىفزيون اجلزائر )فضائية(
0.6 

- - 

 إذالة إسرائيل
0.8 0.6 1.2 

- 
0.4 0.6 

 - جريدة األسواق
0.6 

- - - 
0.6 

 - - B.B.Cإذالة 
1.2 

- 
0.4 

- 

 - - - - - تىفزيون روسيا )فضائية(
0.6 
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 (63جدول رقم )

التونيع النسيب إلجابات املستجيبه الذيا ميتىكون جهان ساتاليت حول أمساء اكثر امليادر وثوقًا خبيوص خ  سياسي، ظىي، 

 لربي، دولي

 الذيا ميتىكون جهان ساتاليت 

 خ  سياسي دولي اسي لربيخ  سي خ  سياسي ظىي ميدر الثقة

 
1999 1998 1999 1998 1999 1998 

 C.C.Nتىفزيون 
2.0 

- 
4.8 

- 
16.7 

- 

 - - - - - إذالة فرنسا
0.6 

 - - - - - TIMEجمىة 
0.6 

 جريدة البالد
0.4 

- - - - - 

 األردنية الفضائية
1.2 

- - - - - 

 F.Mإذالة لاان 
0.4 

- - - - - 

 ظطة قطر
0.8 

- 
0.3 

- 
0.4 

- 

 قناة أبو ظيب
0.3 

- 
0.8 

- - - 

 ظطة بيت حلم
0.3 

- 
0.3 

- 
0.4 

- 

 - - إذالة القرآن الكريم
0.4 

- - - 

 - - جريدة النهار
0.4 

- - - 

 - - - - تىفزيون لاان الثانية 
0.4 

- 

 - - - - BBCتىفزيون 
0.4 

- 

 وال ميدر
9.1 

- 
7.1 

- 
7.6 

- 

 - اخيية 
0.6 

- 
0.6 

- - 

 يدر معهال يوجد م
0.8 1.3 0.8 

- 
0.8 

- 

 - ال ينطبمب*
8.2 

- 
7.5 

- 
8.8 

 - غري مبه
3.7 0.4 3.2 0.8 2.0 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اجملاوع

 وتعين االختيارات التالية: غري معين، ال الرف، رفت اإلجابة. •
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 وحول ابكة املعىومات )اإلنرتنت(، أفاد:

ستجيبه انه ال يوجد يف املنزل اارتا  يف ابكة املعىومات )اإلنرتنت(، مقابل ( ما جماوع امل1.6)

 (.64%( أفادوا بأنه ال يوجد يف املنزل اارتا  يف ابكة املعىومات )اإلنرتنت(، جدول رقم )98.0)

 (64جدول رقم )

 يف املنزل.التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول وجود اارتا  يف ابكة املعىومات )اإلنرتنت( 

 اجملاوع غري مبه  رفت اإلجابة ال نعم

1.6 98.0 0.2 0.2 100% 

وسئل الذيا يوجد يف منانهلم اارتا  يف ابكة املعىومات)اإلنرتنت(، ما هو صاحب هذا 

 %( أن االارتا  ألحد أفراد األسرة.36.8%( منهم بأن االارتا  اخيي، و )42.1االارتا ،إذ أفاد:)

 (65جدول رقم)

 ونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول مىكية االارتا  يف ابكة املعىومات )اإلنرتنت( يف املنزل.الت

 اجملاوع غري مبه  أخرى أحد أفراد األسرة أنا اخييًا

42.1 36.8 5.3 15.8 100% 

 
 وحول وجود اارتا  يف ابكة املعىومات )اإلنرتنت( يف العال، أفاد:

)الذيا يعاىون( أنه يوجد يف العال اارتا  يف ابكة املعىومات  %( ما جماوع املستجيبه2.4)

%( أفادوا بأنه ال يوجد يف العال اارتا  يف ابكة املعىومات )اإلنرتنت(، 37.6)اإلنرتنت(، مقابل )

 (. 66جدول رقم )

 (66جدول رقم )

 نت( يف العال.التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول وجود اارتا  يف ابكة املعىومات )اإلنرت

 اجملاوع غري مبه  ال يعال ال نعم

2.4 37.6 59.8 0.2 100% 

 

 وحول استخدام ابكة املعىومات )اإلنرتنت(، أفاد:

%( أفادوا 94.3%( ما جماوع املستجيبه أنهم يستخدمون ابكة املعىومات )اإلنرتنت(، مقابل )5.3)

 (.67بأنهم ال يستخدمونها، جدول رقم )

 (67جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول استخدام ابكة املعىومات )اإلنرتنت(.

 اجملاوع غري مبه  رفت اإلجابة ال نعم

5.3 94.3 0.2 0.2 100% 
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 وحول مكان استخدام ابكة املعىومات )اإلنرتنت(، أفاد:

%( 14.5يف املنزل، و ) %( ما جماوع املستجيبه أنهم يستخدمون ابكة املعىومات ) اإلنرتنت(16.1)

 (.68%( يف املنزل والعال معًا، جدول رقم )4.8يف العال، و )

 (68جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول مكان استخدام ابكة املعىومات )اإلنرتنت(.

 اجملاوع غري مبه  رفت اإلجابة ال نعم

16.1 14.5 4.8 3.2 100% 

 

 

 (69جدول رقم)

النسيب إلجابات املستجيبه حول لدد مرات استخدام ابكة املعىومات )اإلنرتنت( حسب التونيع 

 مكان االستخدام.

 اجملاوع ال يستخدم اإلنرتنت يوميًا يف مكان يف العال يف املنزل لدد مرات يف االستخدام

 يوميًا
12.9 7.9 4.8 74.4 100% 

  ال يستخدم اإلنرتنت لدة مرات باألسبوع 

 باألسبوع لدة مرات
11.2 4.8 11.2 72.8 100% 

  ال يستخدم اإلنرتنت مرة باألسبوع 

 مرة باألسبوع
6.4 

- 
9.6 84.0 100% 

  ال يستخدم اإلنرتنت مرة باألسبوله 

 مرة باألسبوله
4.8 1.6 1.6 92.0 100% 

  ال يستخدم اإلنرتنت مرة بالكهر 

 مرة بالكهر
6.4 1.6 12.9 79.1 100% 

 

يا يستخدمون ابكة املعىومات)اإلنرتنت( يف العال، ما هي أهم ثالث جماالت )مواضيع( وسئل الذ

 استخدموا اإلنرتنت بكأنها لىا صعيد العال؟، حيث أفاد:

%( يستخدمون 6.5%( ما هم أنهم يستخدمون اإلنرتنت يف اجملال العىاي والثقايف، و )14.5)

تخدمون اإلنرتنت يف جمال ال يد اإللكرتوني وقراءة %( يس4.8اإلنرتنت يف املواضيع االقتيادية، و )

 األخبار.

وسئل الذيا يستخدمون ابكة املعىومات )اإلنرتنت(، ما هي أهم ثالث جماالت )مواضيع( استخدموا 

 اإلنرتنت بكأنها لىا اليعيد الكخيي؟، حيث أفاد:

%( يستخدمون 20.9) %( ما هم أنهم يستخدمون اإلنرتنت يف اجملال العىاي والثقايف، و20.6)

%( يستخدمون اإلنرتنت يف جمال قراءة األخبار، و 20.9اإلنرتنت يف اجملال العىاي والثقايف، و )

 %( يستخدمون يف اإلنرتنت يف اجملال الرتفيهي.19.4)
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 (70جدول رقم )

 صعيد العاليبه التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول جماالت استخدام ابكة املعىومات اإلنرتنت لىا 

ما الذيا يستخدمون ابكة املعىومات  ما مجيع أفراد العينة 

 )اإلنرتنت(

استخدم  جمال االستخدام

اإلنرتنت يف 

 هذا اجملال

ه يستخدم 

اإلنرتنت يف 

 هذا اجملال

اجملاوع=

1169 

استخدم 

اإلنرتنت يف 

 هذا اجملال

ه يستخدم 

اإلنرتنت يف 

 هذا اجملال

اجملاوع=

62 

 قتياديةاملواضيع اال
0.3 99.7 100% 

6.5 93.5 100% 

 قراءة األخبار
0.3 99.7 100% 

4.8 95.2 100% 

 املواضيع العىاية والثقافية
0.8 99.2 100% 

14.5 85.5 100% 

 الرتفيه
0.1 99.9 100% 

1.6 98.4 100% 

 ال يد اإللكرتوني
0.3 99.7 100% 

4.8 95.2 100% 

 غري مبه
0.3 99.7 100% 

4.8 95.2 100% 

 

 (71جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول جماالت استخدام ابكة املعىومات اإلنرتنت لىا اليعيد الكخيي:

 ما الذيا يستخدمون ابكة املعىومات )اإلنرتنت( ما مجيع أفراد العينة 

استخدم  جمال االستخدام

اإلنرتنت 

يف هذا 

 اجملال

ه يستخدم 

اإلنرتنت يف 

 الهذا اجمل

اجملاوع=

1169 

أستخدم اإلنرتنت 

 يف هذا اجملال

ه يستخدم 

اإلنرتنت يف 

 هذا اجملال

 اجملاوع=

62 

 املواضيع االقتيادية
0.6 99.4 100% 

11.3 88.7 100% 

 قراءة األخبار
1.1 98.9 100% 

20.9 79.1 100% 

 املواضيع العىاية والثقافية
1.6 98.4 100% 

30.6 69.4 100% 

 الرتفيه
1.0 99.0 100% 

19.4 80.6 100% 

 ال يد اإللكرتوني
0.5 99.5 100% 

9.7 90.3 100% 

 ال يوجد
0.3 99.7 100% 

6.5 93.5 100% 

 غري مبه 
0.8 99.2 100% 

14.5 85.5 100% 

 

 لاارًا: بيانات حول اجلرائد اليومية:

 قراءة اجلرائد اليومية: .أ

، و 1998%( يف استطالع 40.3جلرائد اليومية، مقارنة بــــــ )%( ما جماوع املستجيبه بأنهم يقرءون ا43.9أفاد )

 ، 1996%( يف استطالع 52.3، و بــ )1997%( يف استطالع 34.2بــ )

، 1997%( يف استطالع 65.8، و بـــ )1998%( يف استطالع 59.7%( ال يقرءون اجلرائد اليومية، مقارنة بـــ )56.1)

 (.72كاا يوضح اجلدول رقم )
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 (72رقم ) جدول

 1998،1997،1996مقارنة التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حول قراءة اجلرائد اليومية يف استطاللات 

 1996استطالع  1997استطالع 1998استطالع  1999استطالع  اقرأ اجلرائد اليومية

 نعم
43.9 40.3 34.2 52.3 

 ال
56.1 59.7 65.8 47.7 

 %100اجملاوع=
1169 1306 973 1200 

%(* ما الذيا قرءوا اجلريدة اليومية يف اليوم السابمب ما مولد إجراء املقابىة أنهم دفعوا اخييًا 68.3أفاد )

 %(.32.0%(* ه يدفعوا مثا اجلريدة منهم )55.8مثا اجلريدة ال  قرءوها، و )

 اجلريدة اليومية. ( ألنه مت هايع إجابات األفراد الذيا قرءوا73* هذه النسب غري موجودة يف اجلدول )

%( احليول 4.9%( ألنها متوفرة يف مكان العال، و )36.9أفاد أن النسب هو أن اجلريدة متوفرة يف املنزل، و )

 %( الن مثنها مرتفع.2.9لىا العدد جمانا، و )

اء %(* ما الذيا قرءوا اجلريدة اليومية يف اليوم السابمب ما مولد إجر46.5، أفاد )1998بيناا يف استطالع 

%( 32.82%*( ه يدفعوا مثا اجلريدة منهم )53.5املقابىة انهم دفعوا اخييًا مثا اجلريدة ال  قراءها، و )

%( 11.45%( ألنها متوفرة يف مكان العال، و )23.66أفادوا أن السبب هو أن اجلريدة متوفرة يف املنزل، و )

(.73رقم )%( الن مثنها مرتفع، جدول 6.87احليول لىا العدد جمانا، و )  

( ألنه هايع إجابات األفراد الذيا قرءوا اجلريدة اليومية.73هذه النسب غري موجودة يف اجلدول )*  

 

 

(73جدول رقم )  

التونيع النسيب إلجابات املستجيبه الذيا قرءوا اجلريدة اليومية خالل اليوم السابمب ما مولد إجراء املقابىة، حول أسباب لدم اراء 

.اجلرائد اليومية  

1998استطالع 1999استطالع   السبب 

32.82 32.0 
 متوفرة يف املنزل

23.66 36.9 
 متوفرة يف مكان العال 

11.45 4.9 
 احليول لىا العدد جمانا

6.87 2.9 
 مثنها مرتفع

6.10 3.9 
 أسباب اخيية

3.81 1.9 
 لدم االقتناع باألخبار يف اجلرائد

3.05 
 قراءة اجلريدة يف مكان لام -

1.52 
 مستأجرة -

10.68 6.8 
 غري مبه

- 2.9 
 ال يوجد مونله لىجرائد يف املنطقة

- 7.8 
 استعارة ما اآلخريا

131 103 
 اجملاوع

 * ميكا لىاستجيب أن يذكر أكثر ما سبب لعدم اراءه اجلريدة/اجلرائد ال  قرأها يف اليوم السابمب ما مولد إجراء املقابىة.
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(74جدول رقم )  

. 1999،1998،1997ملقابىة، استطاللات سيب لىاستجيبه حسب املستوى التعىياي وتاريخ أخر مرة قرأ املستجيب فيها جريدة يومية خالل األربعة أسابيع املاضية ما تاريخ إجراء االتونيع الن  

 

 املستوى التعىياي

 اجملاوع% ألىا ما ثانو  ثانو  ابتدائي و إلداد  مىم قرأت اجلرائد اليومية أخر مرة خالل 

 
1999 1998 1997 1999 1998 1997 1999 1998 1997 1999 1998 1997 1999 1998 1997 

 أمس
2.7 1.7 0.0 8.9 10.5 15.1 26.6 23.7 19.0 31.9 34.6 33.9 15.9 17.2 16.0 

 أيام 2-7
2.3 1.6 1.0 15.7 17.0 12.5 28.4 18.1 18.5 24.3 23.0 21.8 17 15.9 12.9 

 - يوم 8-14
0.4 1.0 6.8 3.5 2.9 4.1 3.9 2.0 6.5 4.1 3.4 4.7 3.1 2.4 

 - يوم 15-22
0.4 0.0 1.9 0.6 1.3 0.5 2.1 1.5 2.7 0.3 0.6 1.4 1.0 0.9 

 يوم 23-30
0.1 0.4 1.0 3.1 3.5 2.1 3.2 0.7 1.5 3.8 3.1 0.6 2.8 2.1 1.4 

 - ال يتذكر
0.4 0.0 

- 
1.0 0.0 

- 
1.4 0.0 

- 
0.0 0.0 

- 
0.7 0.0 

 اوع نسب الذيا قرءوا جرائد يومية خالل األربعة أسابيع املاضيةجم
41.9 4.0 33.6 

 نسب الذيا قرءوا جرائد يومية خالل تاريخ اكثر ما اهر
1.9 0.5 0.5 

 جماوع نسب الذ  ال يقرءون اجلرائد اليومية
56.1 59.5 65.8 

 %100اجملاوع=
1169 1306 973 
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 ألعمدة يف اجلرائد اليومية:قراءة كتاب املقاالت وا .ب

%( ما جماوع املستجيبه بأنهم يقرءون لكتاب املقاالت واأللادة يف اجلرائد اليومية، 12.9أفاد )

%( يف استطالع 19.8، و بــ )1997%( يف استطالع 8.4، و بــ )1998%( يف استطالع 13.8مقارنة بــ )

%( يف 86.2ملقاالت واأللادة، مقارنة بــ )%( بأنهم ال يقرءون لكتاب ا87.1، يف حه أفاد)1996

 (75، جدول رقم )1996%( يف استطالع80.2، و بــ )1997%( يف استطالع 91.6، و بــ )1998استطالع 

 (75جدول رقم )

التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب قراءتهم لكتاب املقاالت واأللادة يف اجلرائد اليومية يف 

 1999،1998،1997،1996استطاللات 

 1996استطالع 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع  

 يقرأ لكتاب املقاالت واأللادة
12.9 13.8 8.4 19.8 

 ال يقرأ لكتاب املقاالت واأللادة
87.1 86.2 91.6 80.2 

 %100اجملاوع=
1169 1306 973 1200 

 

 ج. قراءة اجلرائد األسبولية:

%( يف 18.3بأنهم يقرءون اجلرائد األسبولية، مقارنة بــ أفاد) %( ما جماوع املستجيبه17.0أفاد )

، يف حه أفاد 1996%( يف استطالع38.5، و بــ )1997%( يف استطالع 16.9،و بــ )1998استطالع

، و بــ 1997%( يف استطالع83.1، و بــ )1998%( يف استطالع81.5%( بأنهم ال يقرءونها، مقارنة بــ )82.9)

 (.76، جدول رقم )1996طالع %( يف است61.5)

 (76جدول رقم )

 1999،1998،1997،1996التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب قراءة اجلرائد األسبولية يف استطاللات 

 1996استطالع  1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع اقرأ اجلرائد األسبولية

 نعم
17.0 18.3 16.9 38.5 

 ال
82.9 81.5 83.1 61.5 

 غري مبه
0.1 0.2 

- - 

 اجملاوع%
1169 1306 973 1200 

 

 

%(* ما الذيا قرءوا اجلريدة األسبولية خالل السبعة أيام السابقة ما مولد إجراء املقابىة 61.4أفاد )

 %*( ه يدفعوا مثا اجلريدة منهم52.9انهم دفعوا اخييا مثا اجلريدة ال  قرءوها، و )

 ( ألنه مت هايع إجابات األفراد الذيا قرءوا اجلريدة األسبولية.77دول )هذه النسب غري موجودة يف اجل*

 

 



77 
 

%( 9.4%( ألسباب اخيية، و )6.3%( أفادوا أن السبب هو الن اجلريدة متوفرة يف املنزل، و )34.4)

 %( الن مثنها مرتفع.12.5حيىوا لىا العدد جمانا، و )

قرءوا اجلريدة األسبولية خالل السبعة أيام السابقة %*( ما الذيا 56.8، أفاد )1998بيناا يف استطالع

%*( ه يدفعوا مثا 43.2ما مولد إجراء املقابىة أنهم دفعوا اخييًا مثا اجلريدة ال  قرءوها، و )

%( ألسباب 15.5%( أفادوا أن السبب هو الن اجلريدة متوفرة يف املنزل، و )31.3اجلريدة منهم )

 (.77%( الن مثنها مرتفع، جدول رقم )10.3عدد جمانا، و )%( حيىوا لىا ال15.5اخيية، و )

 

 ( ألنه مت هايع إجابات األفراد الذيا قرءوا اجلريدة األسبولية.77*هذه النسب غري موجودة يف اجلدول )

 

 

 (77جدول رقم )

لد التونيع النسيب إلجابات املستجيبه الذيا قرءوا اجلرائد األسبولية خالل األسبوع السابمب ما مو

 إجراء املقابىة، حول أسباب لدم اراء اجلرائد األسبولية*

 

 1998استطالع 1999استطالع السبب

 متوفرة يف املنزل
34.4 31.3 

 احليول لىا العدد جمانا
9.4 15.5 

 أسباب اخيية
6.3 15.5 

 مثنها مرتفع
12.5 10.3 

 لدم االقتناع باألخبار يف اجلرائد
9.4 6.9 

 لمتوفرة يف مكان العا
15.6 501 

 - قراءة اجلريدة يف مكان لام
3.4 

 استعري لدد اجلريدة ما اآلخريا
12.5 

- 

 - غري مبه
12.0 

 %100=58 %100=32 %100اجملاوع=

* ميكا لىاستجيب أن يذكر ما سبب لعدم اراءه اجلريدة/ اجلرائد ال  قرأها يف اليوم السابمب ما مولد إجراء املقابىة.
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 (78جدول رقم )

 (1999،1998،1997يخ إجراء املقابىة )استطاللات تونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب املستوى التعىياي وتاريخ أخر مرة قرءوا فيها جريدة أسبولية خالل الثالثة ااهر املاضية ما تارال

 املستوى التعىياي

 اجملاوع% ا ثانو ألىا م ثانو  ابتدائي و إلداد  مىم قرأت اجلرائد اليومية أخر مرة خالل 

 
1999 1998 1997 1999 1998 1997 1999 1998 1997 1999 1998 1997 1999 1998 1997 

 أيام املاضية7
1.1 0.8 0.5 4.2 3.7 7.3 7.8 11.7 11.2 11.0 12.2 16.1 5.7 7.1 8.2 

 - يوم 8-14
0.0 0.0 4.5 4.7 4.9 5.0 4.9 4.9 4.6 4.0 5.7 3.6 3.8 4.0 

 أسابيع 2-4
0.4 0.0 0.0 0.7 2.2 2.3 3.2 2.1 2.4 1.5 2.7 1.7 1.3 1.9 1.7 

 أاهر 1-3
0.4 1.2 0.5 5.6 3.3 2.3 6.4 2.8 4.9 9.5 5.4 4.6 5.5 3.2 2.9 

 - ال يتذكر
0.0 0.0 

- 
2.9 0.0 

- 
4.2 0.0 

- 
0.3 0.0 

- 
2.0 0.0 

 جماوع نسب الذيا قرءوا جرائد أسبولية  خالل الثالثة أاهر  املاضية
16.1 18.0 16.8 

 نسب الذيا قرءوا جرائد أسبولية خالل  اكثر ثالثة أاهر
0.9 0.5 0.4 

 جماوع نسب الذ  ال يقرءون اجلرائد األسبولية
82.9 81.5 83.1 

 %100اجملاوع=
1169 1306 973 
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 د. القراءة لكتاب املقاالت واأللادة يف اجلرائد األسبولية:

ستجيبه بأنهم يقرءون لكتاب املقاالت واأللادة يف اجلرائد األسبولية، %( ما جماوع امل3.6أفاد )

، 1996%( يف استطالع 8.3، و بــ )1997%( يف استطالع 4.5، و بــ )1998%( يف استطالع2.9مقارنة بــ )

%( 97.1%( بأنهم ال يقرءون لكتاب املقاالت واأللادة يف اجلرائد األسبولية، مقارنة بــ )96.3بيناا أفاد )

، جدول رقم 1996%( يف استطالع 91.7، و بــ )1997%( يف استطالع 95.5، و بــ )1998يف استطالع

(79.) 

 

 

 (79جدول رقم )

 التونيع النسيب إلجابات املستجيبه حسب قراءتهم لكتاب املقاالت واأللادة يف اجلرائد األسبولية. 

 1996استطالع  1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع 

يقرأ لكتاب املقاالت واأللادة يف اجلرائد 

 األسبولية

3.6 2.9 4.5 8.3 

ال يقرأ لكتاب املقاالت واأللادة يف اجلرائد 

 األسبولية

96.3 97.1 95.5 91.7 

 غري مبه
0.1 

- - - 

 اجملاوع%
1169 1306 973 1200 
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