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 المقدمة
الترق  يسر مركز الدراسات االستررايجيج  يتا اليام ت  انرة جت  قد ياتدت ال رتائي الرئجست  الستر    

، وهتت ا هتتل الاستتب الستتايق التت   ياتتلت يتت  الاركتتز 2000ال تتات لتتلد الدياليرافجتت  يتتا االرةد ل تتات 
 للد الدياليرافج ، ليث يم اجراء سر  مسلح سايا  ها:

وعلت  عي ت  وف جت  مةل ت   1993اواًل  : اسر    الرق  ال ات للد الدياليرافج  يا االرةد ل تات 
 مسرييبا. 1197من  

وعل  عي   وف ج  مةل ت   1995اسر    الرق  ال ات للد الدياليرافج  يا االرةد ل ات   ثا جًا  :
 مسرييب. 2000من 

وعل  عي   وف جت  مةل ت   1996ثالثًا  : اسر    الرق  ال ات للد الدياليرافج  يا االرةد ل ات 
 مسرييبا. 1200من 

وعلت  عي ت  وف جت  مةل ت   1997د ل ات راي ًا : اسر    الرق  ال ات للد الدياليرافج  يا االرة 
 مسرييبا. 973من 

وعلت  عي ت  وف جت  مةل ت   1998خامسا:اسر    الرق  ال ات للد الدياليرافج  يا االرةد ل ات  
 مسرييبين. 1306من  

وعل  عي   وف ج  مةل ت   1999ساةسًا: اسر    الرق  ال ات للد الدياليرافج  يا االرةد ل ات 
 .مسرييبا 1169من 

 
ويتتييا هتت د الدراستت  لتتتد  الر تتر  علتت  ايياهتتات الاتتلاف ين ييتتاد ال الجتت  الدياليرافجتت ، 
ويبجتتاد متتدت الرفيتتر يتتا متتلايمتم وررائتتتم ماار تت  متتق متتا قستريتت  االستتر  عات الستتايا ، والر تتر  
علت  متتدت ي الجتت  م سستتات الايراتتق الاتتد ا يتا يتتيفير الا تتارك  السجاستتج  واالجراا جتت ، ياتيتتدًا 

 صلد ال  ميراق مد ا م سيم الب ج  والرركيب.للل 
وبإضتاي  لجا تتات هتت ا الاستب التت  لجا تتات الاستللات الستتايا  عروتتلد ل ت  للا للمتتات عرتتجب 
قجاس رراء الالاف ين للد الااارس  الدياليرافج  والاضايا الاريب   لتا، وذل  عل  يررات زم جت  

د  رصتتد الر تتلرات والرفيتترات يتتا التترق  ، لتتت1993مر لاتت ، م تت  الاستتب االود التت   جتترت عتتات 
ال ات. ويرجب ه د الا للمات المرص  للبالثين والاتراين االف   عل  الرحلالت الرا فرقت عل  
رراء الاتتتتتتلاف ين ختتتتتت د الستتتتتت لات الستتتتتتبق الااضتتتتتتج  ييتتتتتتاد يضتتتتتتايا يم تتتتتتيلج  مريب تتتتتت  يالااارستتتتتت  

التتت  متتتا يرجحتتت  متتتن  مةا جتتت  ربتتت  الدياليرافجتتت ، والا تتتارك  السجاستتتج ، وال اتتتا الحزبتتتا،  ضتتتاي  
الا للمات للد ايياهات الاسرييبين  حل كا يضج  يم يلج  متق ي تا الارفيترات الديالفرا جت  

 واالجراا ج  لتم مثا: ال ار، والي س، وال  ي  يالة ال اا، والاسرلت الر لجاا وفيرها.
 ، وجاجتتتق ويتتتلة الاركتتتز قد ي تتتةر جاجتتتق الا سستتتات الرتتتا ستتتاها  يإ يتتتاح هتتت د الدراستتت

انيراة الاسرييبين يا ال ي   ال عن يم جاق البجا ات م تم،  ذ كاد لريتاوبتم وي تاو تم اربتر انثتر 
يا   ياح ه د الدراس ، وال ةر قيضتًا الت  جاجتق الت عن ستاهالا يتا   يتاح هت ا ال اتا الوبيتر متن 

يميتتد الا للمتتات الرتتا قعضتتاء التي تت  الردريستتج  يتتا اليام تت  االرة جتت  وخارجتتتا. وييمتتا الاركتتز قد 
عليرهتتتا هتتت ا االستتتر    جاجتتتق الاتراتتتين لتتتت د الاضتتتايا متتتن مي  تتتين وبتتتالثين علتتت  الاستتترليين 

 الرساا واالراةياا.
 

 األهداف:
 يتد  ه د الدراس  ال  يحايق ما علا:

، وذلتت  متتن 1989قجتتاس ايياهتتات الاتتلاف ين  حتتل ال الجتت  الدياليرافجتت  الرتتا لتتدقت م تت  عتتات . 
  عل  ررائتم  جاا عر لق يا شرات الدياليرافج ، ويايجاتم للرفيرات الرا فترقت علت  خ د الر ر 

الحريتتات ال امتت  مثتتا: لريتت  التترق ، وال تتحاي ، واالشتتررا  يتتا الرتتتاهرات واالعر تتامات، ولريتت  
اال رساب ال  االلزاب السجاسج ، ياإلضاي  ال  يايجاتم للدرج  الرا وصا اليتا الايراق االرة ا 

 ييص الاساواة وال دد ياعربارهاا من الاباةئ الرا يريوز عليتا ال الج  الدياليرافج .  جاا
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الليل  عل  رراء الالاف ين وايياهايتم  حل االلتزاب، وقجتاس متدت  يتاح الريربت  الحزبجت  يتا .  
االرةد، واسباب عدت  يالتا، ومدت م ريرتم للجلة االلزاب السجاسج  وم تاركرتم ييتتا، واستباب 

 ويتم عن اال رساب لأللزاب السجاسج .عز 
 قجاس رراء الالاف ين وايياهايتم ويايجاتم نةاء ميلس ال لاب الحالا لر  اآلد.. 
الر تتر  علتت  ايررالتتات الاتتلاف ين لر تتدعا يتتا لد ا ريتتاب ميلتتس ال تتلاب، والر تتر  علتت  ررائتتتم . 

 للد ملضل  الياق لين ال اا ال جالا واللزار .
لت م تتتتارك  الاتتتتلاف ين وماارستتتترتم لل  تتتتافات الايرلمتتتت  ةاختتتتا م سستتتتات الر تتتتر  علتتتت  مستتتتر .

الايراتتق الاتتتد ا مثتتتا: ال اايتتات الات جتتت  وال االجتتت ، واليااجتتات الر ل جتتت ، وااليحتتتاةات، وفيرهتتتا، 
ياإلضاي  الت  الر تر  علت  مسترلت م تاركرتم يتا التدواوين قو الترواي  ال  تائري  ومتدت مستاها  

 ل لد والاساعدة نعضائتا.ه د الر تجاات يا ياديم ا
 الر ر  عل  رراء الالاف ين يياد عاا الارقة وم اركرتا يا ميرلف الاياالت. .
 الر ر  عل  قثر وسائا االع ت الارئج  والاسالع  يا ي ةيا الرق  ال ات. .
 الر ر  عل  مسرلت اسريدات شبة  الا للمات )اال رر  (. .
 اا عر لق يا ال   ال حف اليلمج  وانسبل ج .الر ر  عل  ايياهات الالاف ين  ج .

 منهجية الدراسة:
 

 تصميم العينة:
 

ي د االف   عل  قهدا  الدراس  وها يتليير  رتائي ملثليت  علت  مسترلت الاالوت  لدراست   
، ياد قيررح قسللب الا اع ت  ال  الةيت  علت  مترللرين، يحيتث  2000الدياليرافج  يا االرةد ل ات  

انول  سحب عي   من ال  اييتد )البللكتات( علت  مسترلت الاالوت  ويتم يتا الارللت  يم يا الارلل   
 الثا ج  سحب عدة م ين من انسر من كا للل  يم اخرجارد يا الارلل  انول .

( للتل  متن االفتار الت   ويترد الر تداة ال تات 120ويد يم سحب عي   لللكات يروتلد متن ) 
( والاستتحلب  يا رتتتات PPS ي تت  الار استتب  متتق ا لحيتتم )ييستتللب ال 1994للاستتارن والستتةاد ل تتات 

ليث اعربر عدة انسر يا كا للل  هتل وزد ذلت  البلتل ، ولضتااد ا ر تار ال ي ت  علت  ميرلتف 
الاحايتات والحضر والريف ياد جرت يرييب البللكات لسب الاحايت  قواًل ثم يرييب لللكات كا 

 لكات.محايت  لسب الحضر والريف ثم سحب  عي   البل
وي ربتتر  رتتائي هتت د الدراستت  ووياتتًا لر تتاجم ال ي تت  التت   ايبتتق، ماثلتت  علتت  مستترلت الاالوتت   

وفير ماثل  لاسرليات اةاري  قيا. ولرليير لجا ات ملثلي  عل  مسرلت الايجاات يتم ستحب عي ت  
 ماثل  مسرال  شال  جاجق الايجاات يا االرةد. 

( ستت   يتتيرثر متتن كتتا  19والتتد عبلتتر عاتترد ) ثتتم وب رياتت  ع تتلائج  قيضتتًا يتتم اخرجتتار يتترة 
استرة لرسترلي  م ت  لجا تات االستراارة، وكتاد   تتف عتدة االيتراة الاسترييبين متن الت كلر وال  تتف 

( اسرة. ويم اعاةة الزيارة للاسرييبين ال عن  1372اآلخر من اإل اث، وب ل  ياد للر ليم ال ي   )
 عن كتتا لا م تتفللين قو فيتتر ملجتتلةعن يتتا الا تتزد قلتتدوا ريضتتتم اجتتراء الاااللتت ، ياالضتتاي  التت  التت

( استراارة  جاتا للتر عتدة لتاالت 1217وي  اجراء الااالل ، ليث للر عدة االستراارات الاستروال )
 ( لين مفلق م ي ، قو مفلق ةائم، قو خاد. 93( لال ، و )62الريا )

 
 المرحلة التحضيرية:

ول تتا يرضتان ميالعت  متن ال الجتات ي ربر ه د الارلل  قهم مرالا ال اتا اإلل تائا، ل
الار تتاية  والارواملتت  الرتتا ي راتتد عليتتتا، ي تتةا اساستتا، ي ميتت  ال الجتتات يتتا الارالتتا ال لاتت ،  ذ 
ي تتاا هتت د الارللتت  وضتتق جاجتتق الي تت  ال زمتت  لر ميتت  الدراستت  متتن لتتداعرتا ولرتت    تتر  رائيتتتا، 

 ويرضان ه د الارلل  ما علا:
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 راس :ي تجم اليتاز الرئجسا للد 
 

عرولد هت ا اليتتاز متن  ةارة الدراست  ماتثً  ياراي ت  متن االستراذ رئتجس اليام ت  انرة جت ، 
وباشتترا  متتن متتدعر مركتتز الدراستتات االستتررايجيج  يتتا اليام تت ، ياإلضتتاي ال   يبتت  متتن قعضتتاء 
هي تت  الرتتدريس يتتا اليام تت ، ومري  تتين يتتا هتت ا الايتتاد. ويروتتلد اليتتتاز قيضتتًا متتن عتتدة متتن 

ين الايتتتدا يين، والاتتترايبين الايتتتدا يين، وميالعتتتات ال تتتداةعن، والرتتتدييق، والررميتتتز الاةربتتتا، الا تتتري
 والريتيز الحاسلبا. 

وبتتتدقت ال الجتتتات الار لاتتت  لتتتت د الدراستتت  لر تتتةيا لي تتت  متتتن الاري  تتتين،  ذ وضتتت   
ستتراارة، اليتتدود الزم تتا لارالتتا الدراستت  الايرلمتت ، وم اي تت  استتللب ال ي تت  التت   ايبتتق، واعتتداة اال

وكريبات الر لجاات الار لا  لتا، ويحدعد الار لبات الب ري ، ياإلضاي   ل  خ   ال اا الايدا ا، 
 وجدود الايرجات، وخ   الريتيز الحاسلبا للبجا ات، و  ر ال رائي.

 الوثائق الرئيسة للدراسة :تتضمن هذه الوثائق ما يلي:
يا تتجًا متتق انهتتدا  الارلختتاة، وفبج تت   استتراارة الدراستت  :صتتاا  استتراارة الدراستت ، وذلتت 

البجا تتتات الرتتتا ستتتيرم جا تتتتا. كاتتتا اختتت  ياالعربتتتار ع تتتد ي تتتاجم االستتتراارة يستتتتيا عالجتتت  
  ةخاد البجا ات عل  الحاسب اآللا والريتيز الحاسلبا ي ةا كاما. 
 ويضا   االسراارة، ياإلضاي   ل  البجا ات الر ريفج ، االيسات الرالج :

 اسرييب. جدود اخرجار ال -
 لجا ات للد الدياليرافج  يا انرةد.  -
 لجا ات للد م شرات الدياليرافج  يا انرةد.  -
 لجا ات للد االلزاب السجاسج . -
 .1997لجا ات للد يايجم   يازات ميلس ال لاب الا ريب  -
 لجا ات للد يايجم   يازات  لاب الدائرة اال ريالج .  -
 لجا ات للد ال اا ال االا واالجرااعا.  -
 لجا ات للد الا ارك  يا   افات ال ائل  او ال  يرة.  -
 لجا ات للد م ارك  الارقة يا الحجاة ال ام .  -
 لجا ات للد وسائا االع ت الارئج  والاسالع .  -
 لجا ات للد شبة  الا للمات )اال رر  (.   -
 لجا ات للد اليرائد اليلمج  وانسبل ج . -
 الا للمات ال ي ج  عن المرة الاسرييب. -

واسرارارًا يا  تي الاركز لر لير قةاء جاق البجا تات يتم  ضتاي  عتدة متن االخرجتارات الت  
 م تم قس ل  االسربجاد وها : فير م  ا، وريا االجاي . 

 
 . كريب الر لجاات ويلاعد الردييق:  2

عرضتتتان هتتت ا الوريتتتب ميالعتتت  متتتن الر تتتاريف والر لجاتتتات الام تتتل  واللاضتتتح  لل تتتاملين 
الاةربيتتتين، كاتتتا ي تتتراا هتتت ا الوريتتتب علتتت  ي تتتاريف وشتتتروح مم تتتل  لياجتتتق الايتتتدا يين و 

االس ل  والاماهجم والر تاريف التلارةة يتا االستراارة، وكجفجت  استرجماء البجا تات ي تلرة يومتا 
الح لد عل  قعل  ةرج  ماة   من صح  البجا ات وةيرتا، وي راا الوريب قيضتًا علت  

عرب تتتا ال تتامللد يايرلتتف مستترليايتم قث تتاء قجتتامتم يلاعتتد الرتتدييق االساستتج  الرتتا ييتتب قد 
لرتتدييق االستتراارات، ستتلاء علتت  الاستترلت الايتتدا ا قو الاةربتتا لروتتلد االستتراارة مةرالتت  
وخالجتت  متتن الر ايضتتات. ويتتم الرركيتتز علتت  ال  يتتات الا  تجتت  لتتين اإلجايتتات ) االيستتا  

اد م  تجتتت  البجا تتتات التتتداخلا( وكجفجتتت  ارر تتتا  انخ تتتاء وي تتتحجحتا، متتتا قمةتتتن، لضتتتا
 وايسايتا.
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 . كتيب الدليل: 3

روعا يتا ي تاجم االستراارة قد يوتلد م تتم انست ل  ذات ةليتا محتدة مستباًا،  ذ يضتان 
التتتدليا كجفجتتت  م اليتتت  البجا تتتات الارمتتتزة مستتتباًا، وكجفجتتت  يرميتتتز البجا تتتات ذات اإلجايتتتات الاحتتتدةة 

نس ل  الامرلل ، ياتد اعتد هت ا اليتزء خت د ووضق رملز لتا. كاا يضان ي لجاات ير لق لررميز ا
عالجتتتت  الررميتتتتز ل ستتتتراارات ي تتتتةا مم تتتتا، واعيتتتتد يياجتتتتق هتتتت د اإلجايتتتتات يتتتتا ميالعتتتتات ذات 

 خ ائص مر الت .
 - . التعاريف والتصانيف:4
: نفراض ه د الدراس  ي ربر الرياتق الستةا ا، هتل الاةتاد الت   يتتجم  جت  التجمع السكاني  4-1

 ة، ق  الاةاد الحالا ال   يتجم  ج  قو ع ل  اإليام   ج .المرة ي ةا م را
: وها يترة قو ارثتر ي تفللد ولتدة ستة ج  مسترال  ) قو جتزءًا م تتا ( ويستاهالد م تًا   األسرة  4-2

يا اإل ما  من ةخا رب انسرة و /قو ي ا قيراةها، ومن ال تائق وجتلة صتل  يربت  يترب  م تتم 
ومن ال ائق قيضًا قد ي رر  قيراة انسرة يتا وجبتات ال  تات قيراة انسرة اللالدة ي ضتم لب ا،  

 قو ي ضتا.
 : وهل  ما ذكر قو ا ث . الجنس 4-3
وهل المررة الزم ج  الاادرة والاحسلب  لين يتاري  الاتي ة ويتاري  الاااللت  م بترًا ع تتا   العمر :  4-4

 يس لات كامل ، ق  يإهااد ال تلر وانيات متاا كاد عدةها.
ويا تد يتت  الحالت  الرتتا يةتتلد عليتتا المتترة ويتت  الاااللت ، ورباتتا يوتتلد توى التعليم  ي : المس   4-5

 الدت الحاالت الرالج :
 يد ال يحاا المرة م هً  علاجًا مثا : -ق

وهل ال يص ال   ال يسر جق الاراءة والوراي  م ًا، وبالرتالا ال يستر جق كرايت  وصتف يستج    أمي:
 عن لجاي  ييي  لف  كا  .

وهتل ال تيص الت   يستر جق الاتراءة والورايت  م تًا يييت  لفت  كا ت ، وال يحاتا مت هً  علاجتًا.   :مل م  
ويرضان ه د الم  ، عل  سبيا الاثاد، االيراة ال عن الرحالا يا سسات ي لجاج ، ولم ع تلا الارلل  

 االلردائج  ل ياح.
  اياتا المرة ل يتاح لرت  عتلت قو يحاا ه ا المرة م هً  علاجًا، ويا د ي  قعل  مرلل  ةراسج  -ب 

الاااللتتتت ، ويتتتتد يةتتتتلد والتتتتدًا متتتتن الر تتتت جمات الرالجتتتت : الرتتتتدائا، اعتتتتداة ، ثتتتتا ل ، ةللتتتتلت مرلستتتت ، 
 يةاللريلس، ةلللت عاد، ماجسرير، ةكرلراد.

وهتتا الحالتت  الاد جتت  الحالجتت  الرتتا يةتتلد عليتتتا المتترة ويتت  الاااللتت ، ويتتد  الحال  ة الزواةي  ة: 4-6
 ت الرالج :يولد الدت الحاال

وهل المترة الت   لتم يستبق لت  قد يتزوا زواجتًا ي لجتًا وياتًا لل تر  الستائد) ق  لتم عترم التدخلد أعزب:  
 ي د(.

وهل المرة الارزوا زواجًا ي لجتًا ويتق ال تر  الستائد ستلاء كتاد/ كا ت  )التزوا قو الزوجت  ( متزوج:  
 متجاًا مق ال ر  اآلخر ات ال وي  الااالل .

ا لتق، وهتل المترة الت   ستبق لت  التزواا ي تً  وا م تم رختر زواا يتال   ، ولتم وي تاا ال  اخرى :
عرزوا مرة اخترت. كاتا اشتراا االرمتا، وهتل المترة الت   ستبق لت  التزواا ي تً ، وا م تم رختر زواا 

 للياة ال ر  اآلخر، ولم عرزوا مرة قخرت.
الير تاة ، ويوتلد والتدة وي  ا ع يت  ال تيص ييتد البحتث يال  تا  ا  العالقة بقوة العمل:  4-7

 من الر  جمات الرالج :
وي تد لتت ل  الا ترفا / الا ترفل ، وهتل كتتا شتيص عتزاود عاتتً  يتا الا تا  الحةتتلما قو  يعم ل:

 يا ي ا  رخر.
ويا د ل ل  فير ما ذكر يا ل د ي اا الرا ي اا : الار  ا، وال الب، وربت  الا تزد،   ال يعمل:

 وال   ل  ةخا قو  عراة، وال اجز.
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وي  ا  تل  ال اتا الرئجستا الت   ياارست  المترة الا ترفا مثتا: لتداة،  يتار، م لتم،   المهنة:  4-8
 . ال .…فبيب، قسراذ جام  

 وي اا اإلقليم:  4-9
 .وي اا محايتات عااد، وماةيا، والبلااء، والزرياءالوسط: 
 وي اا محايتات اربد، وجرش، وعيللد، والامر .الشمال: 
 الور ، وال ميل ، وم اد، وال تب . وي اا محايتات  الجنوب:

وهتتتل ممتتتتلت يستتتريدت للداللتتت  علتتت  الحالتتت  الرتتتا يةتتتلد ييتتتتا ال  يتتت  لتتتين الديموقراطي   ة:  4-10
الاتلافن والدولت  والا سستات، وهتا يائات  علتت  استاس الحريت ، والحتق، وال تدد، والاستاواة، ويةمتتا 

اتتلافن، وال عر تتدت ييتتتا الاتتلافن علتت  ييتتتا ال تتتات ال تتات الحاتتل  الدستترلري  الحاتتل  اال ستتا ج  لل
 سجاةة الدول  ولال  اآلخرين. وه د الحال  ها :

 الحق يا الحجاة.     
 الحق يا س م  البدد.     
 الحق يا الرال .     
 الحق يا الر لم.     
 الحق يا ال اا.     
 الحق يا الر بير.     
 

اارة ووضتتتق الر لجاتتتات الار لاتتت  يالامتتتاهجم عاتتتد الاركتتتز ي تتتد ي تتتاجم االستتتر البرن   امج الت   دريبي:
لرتتتدريب  19/5/2000-18والر تتتا جف الاستتتريدم ، ةورة يدريبجتتت  لاتتتدة عتتتلمين ختتت د المرتتترة متتتن 

الا تتريين والاتترايبين وال تتداةعن، ويتتد اشتتراا لر تتامي الرتتدريب علتت  ال دعتتد متتن الالضتتلعات لتتتد  
  ستتري  الا للمتتات، وكجفجتت  الر امتتا الر تتر  علتت  قهتتدا  الدراستت ، واستتللب جاتتق البجا تتات، وقهاجتت

متتتق الاستتترييب، وفتتتر  الرفلتتتب علتتت  ال تتت لبات الرتتتا ياةتتتن قد يحتتتدث يتتتا الايتتتداد. واشتتتراا 
الرتتتدريب ايضتتتًا علتتت  شتتترح مم تتتا لاتتتدخ ت االستتتراارة، والامتتتاهجم الارضتتتا   ييتتتتا، والر لجاتتتات 

ب، ويتتم التجتات لر بجاتتات الار لات  يياتتق الا للمتات ويتتدقجاتا يتا الايتتداد، وكجفجت  اخرجتتار الاستريي
عالجتت  علتت  كجفجتت  ي ب تت  االستتراارة لرمتتاة  قيتت  قخ تتاء ياةتتن اد يحتتدث يتتا الايتتداد. ويتتم اجتتراء 
ةراستت  ييريبجتت  يتتا اليتتلت االخيتتر متتن الرتتدريب. وذلتت  للر تتر  علتت  متتدت استترج اب ويتتتم البتتالثين 

ستتتر    قث تتتاء يلاتتتا ل بج تتت  استتت ل  االستتتر   ، ويتتتد ويتتترت الدراستتت  المرصتتت  الخربتتتار استتت ل  اال
الاستترييبين لتتتا يتتا الايتتداد وم اليتت  جاجتتق الا لتتتات الرتتا ورةت متتن البتتالثين قث تتاء ي ميتت هم 
للدراس  الريريبج ، والا لتات الرا اورةها الاسرييبلد للد ي ا اس ل  االسر   . وب د ذل  

اعتتتد الرتتتدييق الياصتتت  يتتتم يتتتدريب ال تتتاملين يتتتا عالجتتتات الريتيتتتز الاةربتتتا يتتتدريبًا  ضتتتا جًا علتتت  يل 
ياالستتراارة، وكجفجتت  ارر تتا  انخ تتاء، ويتتدريب الارمتتزين علتت  يلاعتتد الررميتتز واستتاليب .ويات خبيتتر 

 الحاسلب لردريب مدخلا البجا ات عل  عالج  اإلةخاد، وكجفج  ي تجف البجا ات من االخ اء.
 

 مرحلة العمل الميداني:
ل ي تتج  للمتترة الاستترييب التت   ستتتر يتتا  متت ت هتت د الدراستت  ميتتدا جًا ياستتللب الاااللتت  ا

، وا رتت  لرتاري  17/5/2000ال ي  ، وجا   البجا ات م   مباشرة،  ذ لدق ال اا الايتدا ا لرتاري  
، و متتت  ال اتتتا ويتتتق الي تتت  الااتتتررة لتتت ، وجتتترت يحدعتتتد ملايتتتق ال ي تتت  ويلزي تتتتا علتتت  26/5/2000

ل اا الايدا ا وم ري  الا افق، وذلت  ( مرايبين من ذو  اليبرة يا ه ا الاياد من  اليرا ا10)
 ( يالثًا وبالث  ياملا يياق البجا ات. 53ل شرا  عل  )  

وعاا الارايبلد علت  يلزيتق استر الاسترييبين الايرتارة يتا ال ي ت  علت  البتالثين، ويتاي لا  
ستتتتير ال اتتتتا، ويتتتتاملا لرتتتتدييق االستتتتراارات الاستتتتروال  يتتتتا الايتتتتداد، ولضتتتتلر ي تتتتا الااتتتتال ت، 

وا يتتا لتتا الا تتة ت الرتتا صتتاةي  ي تتا البتتالثين يتتا الايتتداد. قمتتا يال ستتب  ل ستتراارات وستتاعد 
 الاسروال  ياد عاا الارايبلد عل  يسلجاتا للا ريين يا الاركز علمجًا.
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 تجهيز البيانات:
 

يلل  يريق الريتيز الاةربا متا  التجتات ييعاتاد يتدييق االستراارات التلارةة متن التدقيق المكتبي:  
داد قواًل ييود، وجرت الرركيز عل  يدييق ايسا  البجا ات وارراالتا، وكاد الردييق الاةربتا يتا الاي

( متدياين ليتث ا رتت  3اليلت الرتالا ل الجت  جاتق البجا تات متن الايتداد، وعاتا يتا هت د الارللت  )
 .29/5/2000ه د الارلل  لراري  

 ترميز البيانات:
متتتق عالجتتت  الرتتتدييق الاةربتتتا، وذلتتت  لري تتتجص قيضتتتا لتتتدتء لررميتتتز البجا تتتات ج بتتتًا التتت  ج تتتب 

ال  اصر من ذو  اليبرة السايا  للتجتات لررميتز البجا تات ويتق كريتب التدليا الت   قعتد لتت د الفايت ، 
 .29/5/2000( مرمزين، وا رت  ه د الارلل  لراري   6ويد عاا يا ه د الارلل ) 

 
 التجهيز الحاسوبي:

 ي لات ياثل  لت:يرضان ه د الارلل  ميالع  من ال
يتتلل  محلتتا التت تم الايتترص متاتت  وضتتق لتترامي اإلةختتاد، والرتتدييق للبجا تتات، واشتتر   -ق

 عل  يدريب مدخلا البجا ات ي ةا مباشر.
( 3لتتدقت عالجتت   ةختتاد البجا تتات ج بتتًا التت  ج تتب متتق عالجتت  الررميتتز، وذلتت  ياستتريدات )  -ب 

اء الرتتدييق اآللتتا المتتلر  ث ثتت  قجتتتزة لاستتلب متتن ختت د شاشتتات خاصتت  ياالستتراارة متتق  جتتر 
 .29/5/2000للبجا ات للاس   الحاسلب مباشرة، ويد ا رت  ه د الارلل  لراري  

يتتات محلتتا التت تم يإعتتداة لتترامي خاصتت  لرتتدييق ارراتتاد  ةختتاد البجا تتات، و جاتتا  ذا كا تت  التتتجم  -ا
بجا ات مرسا  الارمزة ياق ضان الادت ال حجب. كاا جرت ي بيق لرامي االيسا  للريرد من قد ال

وم  تج  لسب الارفيرات الايرلم ، ياالعرااة عل  يلاعد الردييق الرا اعدت لت ا الفرض،  ذ يتم 
ي بيتتق يلاعتتد االيستتا  والا  تتق مباشتترة قث تتاء  ةختتاد البجا تتات للريرتتد متتن ا تتتا مرستتا  متتق ي ضتتتا 

 الب ا وم  تج  لسب الارفيرات انخرت.
ا تات ال تجتف، صتاا  جتداود يوراريت  لياجتق الارفيترات، ثتم ي د اال رتاء من  عداة ملتف البج  -ة 

يات الا ريلد عل  الدراس  لدراسرتا ومراج رتا، وعل  اثتر ذلت  فبات  ي تا يلاعتد الرتدييق علت  
ي تتا االستت ل  للريرتتد متتن صتتح  البجا تتات التتلارةة ييتتتا، ومراج رتتتا متتق االستتراارات، والريرتتد متتن 

 ملف البجا ات ال تجف ي ةا  تائا.صحرتا  ل  قد يم اإل رتاء من  عداة 
 

 استخراج النتائج وإعداد التقرير:
 

استتريدم  ي تتد اال رتتتاء متتن  عتتداة ملتتف البجا تتات ال تجتتف قستتاليب اإلل تتاء اللصتتما) الروتترارات 
وال سب الا لي ( ل رض البجا تات متن خت د ي تاجم اليتداود الا للبت  ويتق خ ت  الربليبتات الرتا 

اس ،  ذ يا  مراج رتا من ليث االيستا  التداخلا للبجا تات يتا اليتدود قعدها الا ريلد عل  الدر 
اللالد، وااليسا  اليتارجا لتين اليتداود الايرلمت  ذات ال  يت ، ويتد لتدتء يإعتداة الراريتر االولتا 

 لت د الدراس  من يبا الا ريين عليتا إليالر  لاسريدما البجا ات. 
 
 
 

 1النتائج:
. 2000ر    التتتترق  لتتتتلد الدياليرافجتتتت  يتتتتا االرةد ل تتتتات و جاتتتتا علتتتتا وصتتتتف عتتتتات ل رتتتتائي استتتت

والفتتتتراض الااار تتتت  وياةتتتتين البتتتتالثين والاري  تتتتين والاتراتتتتين متتتتن االستتتترماةة متتتتن  رتتتتائي هتتتت ا 
االسر   ، ورصد الر لرات والرفيرات يتا رراء الاتلاف ين لتلد الااارست  الدياليرافجت  والاضتايا 

ل تتاةة الستتايا ، ل  تتر ال رتتائي والااار تت  لي تتتا وبتتين  رتتائي الاريب تت  لتتتا، يإ  تتا  اتتلت ، جريتتًا علتت  ا
 

 لة ال حقا.  النتائج املنشورة يف هذا التقرير ال تشمل املعلومات املتعلقة ابجلرائد اليومية واالسبوعية، ألن املركز سيقوم بنشرها يف دراسة مستق 1
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، متتتق 1993،1995،1996،1997،1998،1999الاستتتللات الرتتتا اجراهتتتا الاركتتتز يتتتا االعتتتلات 
االخت  ياالعربتتار، ع تد اجتتراء ق  يحليتا لتتتا، قهاجت  استترث اء ال ستب الا ليتت  ل خرجتارات الرالجتت : ال 

 ي د، فير مريرد، فير م  ا. اعر ، ريا اإلجاي ، فير مبين، لم ايرر
 

 أواًل: بيانات عن مستوى ممارسة الحياة الديموقراطية في األردن:
( اد انرةد، متا 1، يحيتث ي  تا التريم )10-1س ا الاسرييب ييد يحدة عل  متجاس مردرا متن 

 ( اد انرةد اصتبب للتداً 10زاد يا اود ال ريق  حل ماارس  الدياليرافج ، يا لين ي  تا التريم )
% ( ييد انرةد ما زاد يا اود ال ريق  حل ماارست  10.0ةياليرافجًا ال  اي د الحدوة، واجاب )

%( اد انرةد وصتتا التت  م ر تتف ال ريتتق  حتتل ماارستت  الدياليرافجتت  و 20.5الدياليرافجتت  و )
(، وستتت ا هتتت ا 1جتتتدود ريتتتم ) –%( اجتتتاللا يتتتيد انرةد للتتتد ةياتتتليرافا التتت  اي تتتد الحتتتدوة 10.1)

 (.3جدود ريم ) –ياالسللب  مس   جاا عر لق ي دة من الدود ال ربج  واالج بج  الس اد  
 ( 1ةدول رقم )

الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين يا الدرج  الرا وصا اليتا انرةد  حل ماارس  الدياليرافج  خ د االعلات  
2000،1999،1998،1997،1996،1995،1993. 

 
 الدرةة 

اس           تطالع 
2000  % 

اس                    تطالع 
1999     % 

اس           تطالع 
1998    % 

اس           تطالع 
1997   % 

اس           تطالع 
1996  % 

اس           تطالع 
1995    % 

اس                تطالع  
1993  % 

1 10.0 4.6 12.5 13.3 18.3 19.1 15.5 
2 3.1 3,3 5.7 3.1 4.3 4.1 7.1 
3 4.5 5.0 7.1 5.8 5.8 4.9 10.4 
4 4.2 5.9 8.0 5.7 5.9 6.2 6.6 
5 20.5 21.6 24.7 35.3 35.8 28.2 19.9 
6 10.4 10.8 8,8 7.6 5.7 7.6 8.3 
7 12.7 10.1 7.6 4.5 5.9 9.3 8.3 
8 9.1 8.4 6.8 4.6 3,3 6.7 6.1 
9 3.9 4.1 2.2 2.0 1.8 2.5 3.8 
10 10.1 8.1 6.6 6.1 5,5 6.3 3.1 

 - - - - - 4.3 - ال يوةد ديموقراطية 
 10.9 5.1 7.6 11.8 8.9 12.1 9,9 ال أعرف 
 - - - - 0.9 1.4 1.2 غير معني
 -  - - 0.1 0.3 0.2 رفض اإلةابة
 0.2 - - 0.2 0.1 - - غير مبين

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %  100 % 100المجموع= 
 

( ةرجتتت  متتتن  5.75وبلتتتر الارلستتت  الحستتتالا لاستتترلت الدياليرافجتتت  متتتن  رتتتائي هتتت ا االستتتر    ) 
، و 1998( عتتتتتات 4.91، و )1999عتتتتتات ( وصتتتتتل  اليتتتتتتا ال رجيتتتتت  5.54( ةرجتتتتتات ماالتتتتتا)10)
 -1993( عتتات 4.58، و )1995( عتتات 4.83، و )1996( عتتات 4.55، و )1997( عتتات 4.88)

 (.2جدود ريم )
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 ( 2ةدول رقم )

 الارلس  الحسالا لاسرلت الدياليرافج  خ د اسر  عات الرق  يا االعلات 
2000 ،1999  ،1998 ،1997 ،1996  ،1995 ،1993 

اس     تطالع   المتوسط الحسابي
2000 

اس     تطالع 
1999 

اس     تطالع 
1998 

اس           تطالع  
1997 

اس           تطالع  
1996 

اس           تطالع  
1995 

اس     تطالع  
1993 

المتوس  ط الحس  ابي لمس  توى 
 2الديموقراطية في األردن

5.75 5.54 4.91 4.88 4.55 4.83 4.58 

 
 مستوى الديموقراطية في عدد من الدول:

 ايات الاسرييبين للد مسرلت الدياليرافج  يا:قسترت ال رائي قد الارلس  الحسالا الج
( ةرجتتت  يتتتا 5.54، ماالتتتا )2000( ةرجتتتات يتتتا استتتر    10( ةرجتتت  متتتن )5.75انرةد للتتتر )

 .1999اسر    
، ماالتا 2000( ةرجتات يتا استر    10( ةرج  من )8.51ويا اللاليات الارحدة االمريةج  للر)

 .1999( ةرج  يا اسر    8.16)
( ةرجت  يتا 4.34، ماالتا )2000( ةرجات يتا استر    10( ةرج  من )4.89)ويا م ر للر  

 .1999اسر    
( ةرجت  يتا 6.08، ماالتا )2000( ةرجتات يتا استر    10( ةرجت  متن )6.24ويا لب اد للتر )

 .1999اسر    
( ةرجتت  2.97، ماالتتا )2000( ةرجتتات يتتا استتر    10( ةرجتت  متتن )3.28ويتتا يلستت ين للتتر )

 .1999 يا اسر   
( ةرجت  يتا 3.46، ماالتا )2000( ةرجتات يتا استر    10( ةرج  من )3.70ويا سلريا للر )

 .1999اسر    
( ةرجت  يتا 2.35، ماالتا )2000( ةرجات يا استر    10( ةرج  من )2.79ويا ال را  للر )

 .1999اسر    
( ةرجت  3.68ا )، ماالت2000( ةرجتات يتا استر    10( ةرجت  متن )3.64ويا الست لةي  للتر )

 .1999يا اسر    
( ةرج  يا 7.70، ماالا )2000( ةرجات يا اسر     10( ةرج  من )7.91ويا اسرائيا للر )

 (.3جدود ريم ) - 1999اسر    
 ( 3ةدول رقم )

للد الدرج  الرا وصل  اليتا ي ا  1998،  1999، 2000ماار   لين اجايات الاسرييبين يا اسر  عات 
 ارس  الدياليرافج الدود يا الاا

الدول                       ة  
 الدرةة

س             نة 
 المقارنة

الوالي                ات  االردن
المتح                دة 

 االمريكية

 اسرائيل السعودية   العراق سوريا فلسطين لبنان مصر

1 2000 10.0 3.8 9,9 7.1 29.7 26.3 35.8 24.9 5.8 
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 

 
 

 
 

اىل الذين اجابوا أبن االردن ما يزال يف بداية الطريق حنو ممارسة الدميوقراطية. وكانت عبارة  2000املتوسط احلسايب للدميوقراطية مت اضافة الذين اجابوا بـ )ال يوجد دميوقراطية( يف استطالع   عند احتساب   2
، لذا ارأتى القائمون على الدراسة اضافتها اىل سؤال    1998، و 1997، 1996،  1995جيبني يف استطالعات  ال يوجد دميقراطية قد وردت على شكل مالحظات على االستمارات املستوفاة من املست

(  اليت  1اابت الواردة على ) حد كبري مع النسب اليت اخنفضت من االج مقياس الدميوقراطية كاجابة مستقلة ومنفصلة عن مقياس الدميوقراطية. والن االجاابت الواردة على عبارة ال يوجد دميوقراطية تساوت اىل 
( وبذلك ادخلت النسب املضافة يف حساب    1ميوقراطية اىل نسب ) تعين ان االردن ما زال يف بداية الطريق حنو ممارسة الدميقراطية  يف مقياس الدميقراطية، فقد ارأتى فريق الدراسة اضافة نسب اليوجد د

 . 1999اب املتوسط احلسايب لعام  فيما مل يعاد حس 2000املتوسط احلسايب الستطالع 
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 (3تابع / ةدول رقم ) 
للد الدرج  الرا وصل  اليتا ي ا  1998،  1999، 2000ماار   لين اجايات الاسرييبين يا اسر  عات 

 الدود يا الااارس  الدياليرافج 
 ولة   الد
 

 الدرةة
س             نة 
 المقارنة

الوالي                ات  االردن
المتح                دة 

 االمريكية
 اسرائيل السعودية   العراق سوريا فلسطين لبنان مصر

2 2000 3.1 0.4 3.4 2.5 6.1 5.4 5.3 6.3 0.5 
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 2000 4.5 0.4 5.3 3.9 4.5 4.3 5.4 4,4 0.8 
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 2000 4.2 0.5 6.7 3.9 4.9 6.0 5.3 5.8 1,1 
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 2000 20.5 2.3 13.8 7.3 9.7 11.0 7.4 10.4 3,3 
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 2000 10.4 2.6 8.1 6.4 4.2 3.9 3.7 4.8 3.5 
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 2000 12.7 4.8 7.4 8.1 3.0 5.0 2.1 3.9 5.4 
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 2000 9.1 7.9 4.6 8.9 1.9 3.7 1.3 3.7 8.9 
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 2000 3.9 12.3 1.9 7.0 1.2 2,2 0.7 0.7 9.7 
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 2000 10.1 37.6 3.0 10.4 2.9 2.3 1.7 3.0 29.1 
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 

ال يوة                   د 
 ديموقراطية

2000  1.9 6.8 4.9 20.9 18.6 26.5 19.6 4,4 
1999  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 

 29.8 30.2 29.1 27.8 29.7 31.9 33.4 24.9 9,9 2000 ال اعرف
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 

 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.3 2,2 1.2 2000 غير معني
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  

رف                  ض 
 االةابة

2000 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 
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 - - 

 - 0.1 0.1 - 0.1 0.3 0.2 - - 2000 غير مبين
1999 0,0 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0,0 
1998 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.15 0.2 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 2000 المجموع*
1999 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
1998 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 7.91 3.64 2.79 3.70 3.28 6.24 4.89 8.51 5.75 2000 الحسابيالمتوس         ط 
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 

 ي  الراريب.* المر  يا ال سب  رج
وللد اهم ال لاما قو ال رو  الرا ييب يلايرها يا ق  للتد لرت   اتلد اد هت ا البلتد ةياتليرافا، 

 قياة:
%( قد ضتتتااد الحريتتتات الايرلمتتت  متتتن قهتتتم ال لامتتتا ن  للتتتد لرتتت   اتتتلد اد هتتت ا البلتتتد 71.1) 

ثاتتتتايا %( للر تتتتلر ال 13.2%( للاستتتتاواة وال تتتتدد وضتتتتااد الحاتتتتل ، و ) 32.0ةياتتتتليرافا، و )
جتتدود  –%( للر تتدع ت الدستترلري  والاا ل جتت  واالجرائجتت  لتتلد رلجتت  الحةتتم  2.4واالير تتاة ، و )

 (.4ريم )
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 ( 4ةدول رقم )

الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين للد قهم ال لاما / ال رو  الرا ييب يلايرها يا ق  للد لر   الد اد ه ا  
 البلد ةياليرافا

 1999اسر    عات  2000عات  اسر    
لم ع كر ه ا   ال سب  قهم ال لاما / ال رو  * 

ال ر  /  
 ال اما

الايال      
 =100 % 

لم ع كر ه ا   ال سب 
ال ر  /  

 ال اما

 الايال 
    =100 % 

15.3 %100 86.8 13.2 الر لر الثاايا واالير اة 

0 
84.69 100% 

10.6 %100 68.0 32.0 لحال  الاساواة وال دال  وضااد ا

0 
89.40 100% 

65.1 %100 28.9 71.1 ضااد الحريات الايرلم 

8 
34.82 100% 

ي دع ت ةسرلري  ويا ل ج  واجرائج  لتلد رلجت  
 الحةم

2.4 97.6 100% 10.3

5 
89.65 100% 

 %100 98.50 1.50 %100 99.1 0.9 يلاير اليدمات ال ام 
 %100 91.50 8.50 %100 95.3 4.7 وجلة االمن واالسرارار

 %100 95.50 4.50 %100 95.3 4.7 قخرت 
 * عرضان ه ا الس اد قرثر من اجاي  للاسرييب.
 ثانيًا: بيانات حول مؤشرات الديموقراطية:

 اما  جاا عر لق يآراء الاسرييبين للد م شرات الدياليرافج ، ياد قياة:
، % ( قد لريت  التترق  مضتتال   التت  ةرجت  كبيتترة ومرلستت   علتت  الرتتلالا54.1% ( و )15.0).  

%( يتتتتتتا 52.6%( و )14.6، و لتتتتتتت )1999%( يتتتتتتا استتتتتتر    54.7%( و )15.7ماار تتتتتت  لتتتتتتت )
%( و 17.2، و لتتتتتتتتت )1997%( يتتتتتتتتا استتتتتتتتر    46.2%( و )16.9، و لتتتتتتتتت )1998استتتتتتتتر    

 .1995%( يا اسر    48.0%( و )16.9، و لت )1996%( يا اسر    42.6)
  ةرجتتتت  كبيتتتترة ومرلستتتت   علتتتت  %( اد لريتتتت  ال تتتتحاي  مضتتتتال   التتتت45.5%( و ) 21.1)    .

%( يا 48.4%( و )22.4، و لت )1999%(يا اسر     49.5%( و )19.5الرلالا، ماار   لت )
%( و 24.8، و لتتتتتتتتت )1997%( يتتتتتتتتا استتتتتتتتر    37.7%( و )24.0، و لتتتتتتتتت )1998استتتتتتتتر    

 .1995%( يا اسر    46.3%( و )24.3، و لت )1996%( يا اسر    40.4)
%( يا استر    30.4االشررا  يا الرتاهرات فير مضال  ، ماار   لت )%( اد لري   28.2).  

، و لتتتتتت 1997%( يتتتتتا استتتتتر    30.6، و لتتتتتت )1998%( يتتتتتا استتتتتر    35.7، و لتتتتتت )1999
 .1996%( يا اسر    44.5)
%( يتتا استتر    25.8( اد لريت  االشتتررا  يتتا اعر تتات فيتتر مضتال  ، ماار تت  لتتت ) 25.9)   .

، و لتتتتتت 1997%( يتتتتتا استتتتتر    26.4، و لتتتتتت )1998( يتتتتتا استتتتتر    %31.4، و لتتتتتت )1999
       .1996%( يا اسر    39.0)
% ( اد لريتتتتت  اال رستتتتتاب التتتتت  االلتتتتتزاب مضتتتتتال   التتتتت  ةرجتتتتت  كبيتتتتترة 25.7% ( و )12.1)   .

%( 15.3، و لتت )1999%( يتا استر    24.5%( و )12.9ومرلس   عل  الرلالا، ماار   لت )
، و لتتتتت 1997%( يتتتتا استتتتر    22.6%( و )14.0، و لتتتتت )1998   %( يتتتتا استتتتر 25.4و )

       .1995%( يا اسر    25.4%( و )17.3، و )1996%( يا اسر     20.6%( و )13.4)
%( يتتتتتا 19.2% ( اد لريتتتت  اال رستتتتاب التتتتت  االلتتتتزاب فيتتتتر مضتتتتتال  ، ماار تتتت  لتتتتت )19.4)   .

، و 1997%( يا اسر    22.6) ، و لت1998%( يا اسر    23.4، و لت )1999اسر     
( 9( و )8( و )7( و )6( و )5. كاتا هتل مبتين يتا اليتداود )1996%( يتا استر     32.8لت )
 (.10و )
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 ( 5ةدول رقم )
 2000الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا االرةد  

مضتتتتتال   التتتتت   الب د
 ةرج  كبيرة %

مضتتتتتال   التتتتت  
ةرجتت  مرلستتت   

% 

مضتتتتتال   التتتتت  
 ةرج  يليل  %

فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
مضتتتتتتتتتال   

% 

ال 
اعتتتتتتتتتتر   

% 

فيتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
م  تتتتتتتتتتتتا  

% 

                   ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا       
                    % 
فيتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
مبتتتتتتتتتتتتتتتين 

% 

الاياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  *     
% 

 %100 0.2 0.1 1.2 8.7 9.8 11.0 54.1 15.0 لري  الرق 
 %100 0.2 0.2 1.2 11.0 9.2 11.7 45.5 21.1  حاي لري  ال

 %100 0.3 0.3 1.8 19.5 28.2 21.0 23.5 5.4 لري  االشررا  يا الرتاهرات
 %100 0.3 0.3 2.1 20.7 25.9 20.6 24.3 5.8 لري  االشررا  يا اعر ات

 %100 0.3 0.6 3.0 22.1 19.4 16.8 25.7 12.1 لري  اال رساب ال  االلزاب
 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.

 (6ةدول رقم )
 1999الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا االرةد 

مضال   ال    الب د
 ةرج  كبيرة % 

مضال   ال   
ةرج  مرلس    

 % 

مضال   ال   
 ةرج  يليل  % 

فير 
 مضال   % 

ال اعر    
 % 

فير 
م  ا   

 % 

ريا                           
 % 

فير 
مبين  

 % 

الايال   
      *

% 
100 - 0.2 1,1 7.4 9.8 11.2 54.7 15.7 لري  الرق 

% 
100 0.1 0.2 1.5 12.0 6.2 10.9 49.5 19.5 لري  ال حاي 

% 
100 0.5 0.3 3.2 16.3 30.4 24.1 20.7 4.5 لري  االشررا  يا الرتاهرات

% 
100 0.3 0.3 3.5 18.6 25.8 23.1 23,5 4.8 لري  االشررا  يا اعر ات

% 
100 0.3 0.3 4.1 20.5 19.2 18.3 24.5 12.9 لري  اال رساب ال  الزاب

% 
 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.

 (7ةدول رقم )
 1998الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا االرةد 

مضال   ال    الب د 
 ةرج  كبيرة % 

مضال   ال   
ةرج  مرلس    

 % 

مضال   ال   
 ةرج  يليل  % 

فير 
 مضال   % 

ال  
اعر    

 % 

فير 
 ا   م 

 % 

ريا                           
 % 

فير 
مبين  

 % 

الايال   
 %     * 

 %100 0.1 0.2 0.5 5.2 12.6 14.2 52.6 14.6 لري  الرق 
 %100 0.2 0.2 0.7 7.9 8.3 12.0 48.4 22.4 لري  ال حاي 

 %100 0.3 0.3 1.8 12.2 35.7 25.5 20.5 3.8 لري  االشررا  يا الرتاهرات
 %100 0.3 0.4 1.6 15.0 31.4 24.0 22.0 5.1 لري  االشررا  يا اعر ات
 %100 0.3 0.4 2.4 17.0 23.4 15.8 25.4 15.3 لري  اال رساب ال  الزاب

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.
 (8ةدول رقم )
 1997ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا االرةد الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين لسب ررائتم يا 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال    الب د
التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  

 ربيرة %

مضتتتتال   التتتت  
ةرج  مرلس   

% 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال   
التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  

 يليل  %

فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
مضتتتتتتتتتال   

% 

ال اعر   
% 

فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
 مبين %

الاياتتتتتتتتتتتتتتتتل  *     
% 

 %100 - 11.2 13.7 12.0 46.2 16.9 لري  الرق 
 %100 - 16.6 12.4 9.1 37.7 24.0 اي لري  ال ح

 %100 0.1 24.0 30.6 17.3 20.9 7.1 لري  االشررا  يا الرتاهرات
 %100 0.1 26.1 26.4 17.8 22.5 7.1 لري  االشررا  يا اعر ات
 %100 0.2 28.2 22.6 12.4 22.6 14.0 لري  اال رساب ال  الزاب

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.
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 (9ةدول رقم )

 1996رييبين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا االرةد الرلزيق ال سبا الجايات الاس
مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال    الب د

التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  
 ربيرة %

مضتتتتال   التتتت  
ةرج  مرلس   

% 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال   
التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  

 يليل  %

فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
مضتتتتتتتتتال   

% 

ال اعر   
% 

الاياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  *     
% 

 %100 7.3 20.5 12.5 42.6 17.2 لري  الرق 
 %100 10.1 13.3 11.4 40.4 24.8   ال حاي لري

 %100 18.9 44.5 17.6 14.8 4.2 لري  االشررا  يا الرتاهرات
 %100 20.4 39.0 18.2 16.3 6.1 لري  االشررا  يا اعر ات
 %100 22.5 32.8 10.7 20.6 13.4 لري  اال رساب ال  الزاب

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.
 
 

 (10ةدول رقم )
 1995ين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا االرةد الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييب 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال    الب د
التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  

 ربيرة %

مضتتتتال   التتتت  
ةرج  مرلس   

% 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال   
التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  

 يليل  %

فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
مضتتتتتتتتتال   

% 

ال اعر                           
                   % 

الاياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  *     
% 

 %100 4.7 - 30.4 48.0 16.9  لري  الرق
 %100 8.2 - 21.2 46.3 24.3 لري  ال حاي 

 %100 16.3 - 61.2 17.7 4.8 لري  االشررا  يا الرتاهرات
 %100 20.3 - 56.9 18.5 4.3 لري  االشررا  يا اعر ات
 %100 21.6 - 35.7 25.4 17.3 لري  اال رساب ال  الزاب

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.
 ساواة وال دد الرا وصا اليتا االرةد، ياد قياة:اما  جاا عر لق لدرج  الا

% ( يتتيد الاستتاواة يتتا االرةد وصتتل  التت  ةرجتت  كبيتترة ومرلستت   علتت  46.6% ( و )20.4).   
%( 45.6%( و )19.3، و لتتت )1999%( يتتا استتر    48.5%( و )19.9الرتتلالا، ماار تت  لتتت )

%( 13.4،  جاتتا قيتتاة )1997%( يتتا استتر    41.3%( و )21.2، و لتتت )1998يتتا استتر    
%( يتتتا استتتر    14.8، و لتتتت )1999%( يتتتا استتتر    12.7يي تتت  ال يلجتتتد مستتتاواة ماار تتت  لتتتت )

 .1997%( يا اسر    15.0، و لت )1998
%( يتتتتيد ال تتتتدد يتتتتا االرةد وصتتتتا التتتت  ةرجتتتت  كبيتتتترة ومرلستتتت   علتتتت  44.5%( و )27.3).   

%( 42.6%( و )29.5، و لتتت )1999 %( يتتا استتر   43.1%( و )30.3الرتتلالا، ماار تت  لتتت )
% ( 9.7،  جاتتا قيتتاة )1997%( يتتا استتر    39.1%( و )29.2، و لتتت )1998يتتا استتر    

%( يتتتتا استتتتر    11.3، و لتتتتت )1999%( يتتتتا استتتتر    8.1يي تتتت  ال علجتتتتد عتتتتدد ماار تتتت  لتتتتت )
 (.11، كاا يا اليدود ريم )1997%( يا اسر    11.4، و لت )1998
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 ( 11م )ةدول رق
 الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين لسب ةرج  اعرااةهم يالاساواة وال دد الرا وصا اليتا الايراق االرة ا.

ال          درة        ة   البند
 كبيرة

ال          درة        ة 
 متوسطة

ال          درة        ة 
 قليلة

غي                  ر  ال اعرف ال يوةد
 معني

رف              ض 
 االةابة

المجم      وع  غير مبين
%  * 

           
 المساواة

 %100 0.4 0.1 0.7 5.3 13.4 13.2 46.6 20.4 2000اسر     
 %100 0.2 0.1 0.2 4.8 12.7 13.6 48.5 19.9 1999اسر     
 %100 0.2 0.1 0.3 2.8 14.8 17.0 45.6 19.3 1998اسر     
 %100 - - - 6.8 15.0 15.7 41.3 21.2 1997اسر     

      
 العدل

 %100 0.5 0.1 0.7 5.3 9.7 12.0 44.5 27.3 2000اسر     
 %100 0.2 0.1 0.1 5.0 8.1 13.2 43.1 30.3 1999اسر     
 %100 0.2 0.1 0.5 2.7 11.3 13.2 42.6 29.5 1998اسر     
 %100 - - - 7.2 11.4 13.2 39.1 29.2 1997اسر     

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.
 القدرة عل  انتقاد الحكومة

 أفاد:
اسرييبين ق تم ال يسر ج لد عل ًا ا راتاة الحةلمت  واالختر   م تتا ةود %( من ميال  ال72.6)

% ( ق تتتم يستتر ج لد عل تتًا 13.0الر تترض وقيتتراة قستترهم نيتت  علايتتب ام جتت  قو ماج تتج ، ماالتتا )
، 1999%( يالررييب وعلت  الرتلالا، يتا استر    16.0%( و )69.9ا رااة الحةلم ، ماار   لت )

 (.  12جدود ريم )
 ( 12قم )ةدول ر 

الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين للد الادرة عل  ا رااة الحةلم  عل ًا واالخر   م تا ةود  
 الر رض وقيراة قسرهم ني  علايب قم ج  قو ماج ج  

 *   1998استطالع  1999استطالع  2000استطالع  اإلةابة
 13.8 16.0 13.0 نعم
 69.9 69.9 72.6 ال

 9.5 8.4 6.9 غير معني 
 6.8 4.5 5.8 ال اعرف

 - 0.1 0.7 رفض اإلةابة
 - 0.1 0.2 غير مبين
 1407 1169 1217 %100المجموع=

)الا تتارك  السجاستتج  يتتا االرةد( ، يبتتا استتر    الدياليرافجتت  يتتا  1998/ 25/3* اجتتر  هتت ا االستتر    يتتا 
 .1998ايار 

 
 المشاركة في النشاطات السياسية السلمية المعارضة

 أفاد:
% ( متن مياتتل  الاستترييبين يتتي تم يستتر ج لد الا تتارك  يتتا ال  تتافات السجاستتج  الستتلاج  11.8)

% ( ق تتم ال 73.5الا ارض  ةود الر رض وقيراة اسرهم نيت  علايتب قم جت  قو ماج تج ، ماالتا ) 
 1999%( يالررييب وعلت  الرتلالا، يتا رستر    70.9%( و )14.0يسر ج لد ذل ، ماار   لت )

%( يالررييتتتتب وعلتتت  الرتتتتلالا، يتتتا استتتر    التتتت   اجتتتر  يتتتتا 71.1%( و )8.9لتتتت ) ، و ماار تتت 
 (. 13* جدود ريم )25/3/1998
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 ( 13ةدول رقم )
الس اد: ها يسر جق الا ارك  يا ال  افات السجاسج  السلاج  الا ارض  ةود علايب نم   ورزي ، ونمن 

 ورز  قيراة عائلر ؟ 
 *  1998اسر     1999اسر     2000اسر     اإلجاي 

 8.9 14.0 11.8   م
 71.1 70.9 73.5 ال

 14.3 6.9 6.7 فير م  ا ل ل 
 5.8 7.3 6.9 ال اعر 

 - 0.6 0.9 ريا اإلجاي 
 - 0.3 0.2 فير مبين / ال  جاي 

 1407 1169 1217 %100الايال =
 .1998يار ، يبا اسر    الدياليرافج  يا ا25/3/1998* اجر  ه ا االسر    يا 
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 ثالثًا: بيانات عن االحزاب السياسية:
 

 ا. ممارسة االحزاب للعمل السياسي
 
%  ( قد ةرجتت  ماارستت  االلتتزاب لل اتتا السجاستتا كا تت   اجحتت  التت  18.7% ( و )2.6قيتتاة )  .

، وبتتت 1999%( يتتا استتر    22.6%( و )2.6ةرجتت  كبيتترة ومرلستت   علتت  الرتتلالا، ماار تت  لتتت )
، 1997%( يتا استر    14.8%( و )2.9، و لتت )1998%( يا اسر     22.1%( و )3.6)

%( يتتتتا استتتتر    12.0%( و )4.9، و لتتتتت )1996%( يتتتتا استتتتر    21.8%( و )2.3و لتتتتت )
1995. 

%( قد ةرجت  ماارست  االلتزاب لل اتا السجاستا كا ت  فيتر  اجحت  9.0% ( و ) 22.1قياة )     .
، وبتتتت 1999%( يتتتا استتتر    5.7%( و )21.8 علتتت  الرتتتلالا، ماار تتت  لتتتت )وفيتتتر  اجحتتت  اف يتتتاً 

%( يتتتتتتتا استتتتتتتر    10.9%( و )15.9، و لتتتتتتتت )1998%( يتتتتتتتا استتتتتتتر    8.5%( و )22.4)
%( يتتتتا 15.2%( و )17.2، و لتتتتت )1996%( يتتتتا استتتتر    8.2%( و )20.6، و لتتتتت )1997

 .1995اسر    
%( يتا استر    22.2، و لتت )1999ا اسر    %( ي23.2%( اجاللا ، ماار   لت )26.9)     .

، و لتتتتتت 1996%(  يتتتتتا استتتتتر    34.1، و لتتتتتت )1997%( يتتتتتا استتتتتر    43.8، وبتتتتتت )1998
 (.14، جدود ريم )1995%( يا اسر    44.3)
 

 (14ةدول رقم )
 الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج   ياح االلزاب يا ماارس  ال اا السجاسا

 
اس                     تطالع  درةة النجاح

2000 
اس                     تطالع 

1999 
اس                     تطالع 

1998 
اس                     تطالع 

1997 
اس                تطالع 

1996 
اس                تطالع 

1995 
 4.9 2.3 2.9 3.6 2.6 2.6 ةرج  كبيرة

 12.0 21.8 14.8 22.1 22.6 18.7 ةرج  مرلس  
 6.4 13.2 11.1 13.6 12.6 10.8 ةرج  يليل 

 17.2 20.6 15.9 22.4 21.8 22.1 فير  اجح 
 15.2 8.2 10.9 8.5 5.7 9.0 فير  اجح  اف ياً 

 44.3 34.1 43.8 22.2 23.2 26.9 ال اعر 
 - - 0.2 6,6 11.2 9.3 فير م  ا

 - - 0.4 0.2 0.3 0.2 ريا االجاي 
 - - - 0.8 0.1 0.5 فير مبين
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100الايال =

 
 ةب. درةة المعرفة بوةود االحزاب السياسي 

فلب البالث من الاسرييب اد ع كر ل  اسااء االلزاب الرا ي تر  للجلةهتا يلاائجتًا يتا االرةد، 
وقسترت ال رتائي اد لتزب  جبتت  ال اتا االست ما هتل االرثتر م ريت  متن يبتا الاسترييبين ل ستب  

%( يتتتا 27.3( لزبتتتًا متتتن االلتتتزاب الارخ تتت  يتتتا االرةد، ماار تتت  لتتتت )23%( متتتن لتتتين )22.7)
، 1997%( يتتتا استتتتر    28.1، وبتتتتت )1998%( يتتتتا استتتر    26.2، وبتتتت )1999استتتر    

 (.15جدود ريم )
 

 (15ةدول رقم )
 الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين للد م ريرتم للجلة االلزاب لسب اسم الحزب. 

 
ع  رف بوة  وده  اسم الحزب

 تلقائياً 
ع                    رف 
بوة  وده بع  د 

 يرالتذك
ال يع            رف 
بوة  وده بع  د 

 التذكير
رف                    ض 

 االةابة
 المجموع *  غير مبين غير معني

 ةبهة العمل االسالمي
 %100 0.4 17.3 0.8 30.2 28.7 22.7 2000استطالع 
 %100 0.3 12.7 0.8 28.7 30.3 27.3 1999استطالع 
 %100 0.5 11.6 1.2 19.4 41.0 26.2 1998استطالع 
 %100 0.1 - 0.3 37.5 33.9 28.1 1997استطالع 
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 (15) تابع / ةدول رقم

 الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين للد م ريرتم للجلة االلزاب لسب اسم الحزب.
ع  رف بوة  وده  اسم الحزب

 تلقائياً 
ع                    رف 
بوة  وده بع  د 

 التذكير
ال يع            رف 
بوة  وده بع  د 

 التذكير
رف                    ض 

 االةابة
 المجموع *  غير مبين غير معني

 الحزب الوطني الدستوري 
 %100 0.1 17.5 0.8 48.5 20.5 12.7 2000استطالع 
 %100 0.1 12.5 0.7 52.2 21.2 13.3 1999استطالع 
 %100 0.1 11.6 1.3 41.7 28.2 17.0 1998استطالع 
 %100 0.1 - 0.3 69.0 26.0 4.6 1997استطالع 

 البعث العربي االشتراكي االردني
 %100 0.3 17.7 0.7 49.8 18.7 12.7 2000استطالع 
 %100 - 13.5 0.9 51.7 21.5 12.4 1999استطالع 
 %100 0.4 11.8 1.3 44.9 28.1 13.6 1998استطالع 
 %100 0.1 - 0.3 68.8 20.1 10.7 1997استطالع 

 الشعب الديموقراطي االردني )حشد(
 %100 0.3 17.8 0.7 60.2 15.1 5.8 2000استطالع 
 %100 0.5 13.6 0.8 61.7 18.4 5.0 1999استطالع 
 %100 0.2 11.8 1.3 57.2 24.3 5.3 1998استطالع 
 %100 0.1 - 0.3 17.5 22.5 5,5 1997استطالع 

 الحزب الشيوعي االردني
 %100 0.6 17.7 0.7 48.6 22.8 9.7 2000استطالع 
 %100 0.4 13.6 0.9 49.0 24.4 11.6 1999استطالع 
 %100 0.5 11.8 1.3 40.5 33.6 12.3 1998استطالع 
 %100 0.3 - 0.3 64.0 26.7 8.6 1997استطالع 

 ةبهة العمل القومي )حق(
 %100 0.5 17.7 0.7 64.7 14.2 2.1 2000استطالع 
 %100 0.5 13.3 0.9 67.8 16.0 1.6 1999استطالع 
 %100 0.4 11.7 1.3 60.9 23.0 2.6 1998استطالع 
 %100 0.2 - 0.6 70.1 24.8 4.3 1997استطالع 

 نيالوحدة الشعبية الديموقراطي االرد
 %100 0.5 17.4 0.8 62.8 15.4 3.0 2000استطالع 
 %100 0.3 12.9 0.8 62.4 19.7 3.9 1999استطالع 
 %100 0.2 11.7 1.2 57.5 24.5 4.8 1998استطالع 
 %100 0.3 - 0.3 76.0 19.7 3.7 1997استطالع 

 اليسار الديموقراطي االردني **
 %100       2000استطالع 
 %100 0.4 13.6 0.9 64.3 18.5 2.3 1999استطالع 
 %100 0.5 11.8 1.3 58.1 23.1 5.2 1998استطالع 
 %100 0.2 - 0.3 71.9 22.6 4.9 1997استطالع 
 االح   رار
 %100 0.4 17.8 0.7 67.1 11.9 2.1 2000استطالع 
 %100 0.1 13.4 0.8 70.0 14.1 1.6 1999استطالع 
 %100 0.2 11.8 1.3 67.0 17.8 1.9 1998استطالع 
 %100 0.1 - 0.3 82.0 16.2 1.3 1997استطالع 

 البعث العربي التقدمي
 %100 0.4 17.7 0.7 64.8 12.7 3.6 2000استطالع 
 %100 0.2 13.7 0.8 64.9 15.9 4.5 1999استطالع 
 %100 0.2 11.9 1.3 63.3 18.1 5.2 1998استطالع 
 %100 0.4 - 0.3 78.9 16.5 3.8 1997استطالع 

 الحركة العربية االسالمية )دعاء(
 %100 0.3 17.8 0.8 59.8 18.5 2.7 2000استطالع 
 %100 0.3 13.7 0.8 62.4 21.1 1.7 1999استطالع 
 %100 0.2 11.9 1.3 56.7 27.9 2.0 1998استطالع 
 %100 0.2 - 0.3 74.8 21.9 2.8 1997استطالع 
 الس   الم

 %100 0.2 17.8 0.8 65.3 15.0 0.8 2000استطالع 
 %100 0.3 13.9 0.8 65.5 18.8 0.8 1999استطالع 
 %100 0.2 11.9 1.3 63.0 23.1 0.5 1998استطالع 
 %100 0.3 - 0.3 80.2 17.7 1.5 1997استطالع 
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 (15تابع / ةدول رقم )
 الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين للد م ريرتم للجلة االلزاب لسب اسم الحزب.

ع  رف بوة  وده  اسم الحزب
 تلقائياً 

ع                    رف 
بوة  وده بع  د 

 التذكير
ال يع            رف 
بوة  وده بع  د 

 التذكير
رف                    ض 

 االةابة
 * المجموع  غير مبين غير معني

 االم   ة
 %100 0.2 17.8 0.8 65.7 14.2 1.2 2000استطالع 
 %100 0.2 13.8 0.8 67.8 16.9 0.5 1999استطالع 
 %100 0.2 11.8 1.3 67.0 18.8 0.9 1998استطالع 
 %100 0.3 - 0.3 82.9 15.6 0.8 1997استطالع 

 االنصار العربي االردني
 %100 0.2 17.8 0.7 73.1 7,7 0.4 2000استطالع 
 %100 0.4 13.6 0.8 76.3 8.3 0.6 1999استطالع 
 %100 0.3 11.9 1.3 75.9 10.2 0.4 1998استطالع 
 %100 0.1 - 0.3 89.8 9 0.7 1997استطالع 
 االردنية الدستوريةالجبهة 
 %100 0.2 17.9 0.8 69.1 10.8 1,1 2000استطالع 
 %100 0.3 13.7 0.8 70.0 14.5 0.8 1999استطالع 
 %100 0.2 11.9 1.3 66.4 19.5 0.7 1998استطالع 
 %100 0.3 - 0.3 83.4 15.0 1.0 1997استطالع 
 المستقب  ل
 %100 0.2 18.0 0.8 65.7 13.6 1.7 2000استطالع 
 %100 0.4 13.5 0.8 66.2 17.5 1.5 1999استطالع 
 %100 0.2 11.9 1.3 62.7 21.6 2.3 1998استطالع 
 %100 0.1 - 0.3 78.8 17.7 3.1 1997استطالع 

 االرض العربية
 %100 0.2 18.0 0.7 73.4 7.1 0.7 2000استطالع 
 %100 0.5 13.5 0.8 74.8 9.6 0.9 1999استطالع 
 %100 0.3 11.9 1.3 74.3 12.0 0.2 1998استطالع 
 %100 0.3 - 0.3 90.5 7.8 1.0 1997استطالع 

 الحركة القومية الديموقراطية الشعبية
 %100 0.2 17.9 0.7 68.9 10.9 1.3 2000استطالع 
 %100 0.2 13.6 0.8 71.1 13.5 0.9 1999استطالع 
 %100 0.2 11.8 1.3 67.1 19.1 0.5 1998استطالع 
 %100 - - - - - - 1997استطالع 
 التقدم    ي
 %100 0.2 17.9 0.7 66.0 13.5 1.8 2000استطالع 
 %100 0.3 13.6 0.8 67.1 16.9 1.4 1999استطالع 
 %100 0.2 11.7 1.3 62.8 23.1 0.9 1998استطالع 
 %100 - - - - - - 1997استطالع 
 العم     ل
 %100 0.2 17.9 0.7 65.6 14.1 1.5 2000ع استطال

 %100 0.4 13.5 0.8 65.1 18.3 1.9 1999استطالع 
 %100 0.5 11.7 1.3 52.6 31.2 2.7 1998استطالع 

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 
 **يفير اسم الحزب من الحزب الدياليرافا الللدو  انرة ا ال  لزب الجسار الدياليرافا انرة ا. 

 
 

 سية: ة  . االنتساب ال  االحزاب السيا
 
% ( متتتن مياتتتل  الاستتترييبين قيتتتاةوا يتتتي تم يتتتد ا راتتتلا التتت  لتتتزب سجاستتتا يتتتا ويتتت  متتتن 1.1)  .

، و لتتتت 1998%( يتتتا استتتر    1.3، و لتتتت )1999%( يتتتا استتتر    0.9االويتتتات، ماار تتت  لتتتت )
%( يتا استر    2.2، و لتت )1996%( يا اسر    1.3، و لت )1997%( يا اسر    1.0)

1995     . 
% ( من ميال  الاسرييبين قياةوا يي تم لم ع رالا ال  لزب سجاسا يتا ق  ويت  متن 98.6) .   

، و لتتت 1998%( يتتا استتر    96.2، و لتتت )1999%( يتتا استتر    90.0االويتات، ماار تت  لتتت )
%( يتتتتا 97.5، و لتتتتت )1996%( يتتتتا استتتتر    98.1، و لتتتتت )1997%( يتتتتا استتتتر    97.8)

 (. 16. جدود ريم )1995اسر    
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 ( 16ةدول رقم ) 

 الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين لسب ا راائتم ل لزاب السجاسج  يا ق  وي  من االويات
 

االنتس         اب لالح         زاب 
 السياسية

اس           تطالع 
2000 

 1995استطالع   1996استطالع   1997استطالع   1998استطالع   1999استطالع  
 2,2 1.3 1.0 1.3 0.9 1,1   م

 97.5 98.1 97.8 96.2 90.0 98.6 ال
 - - - 0.7 2,2 0.3 ال اعر 

 - - - 1.5 6.7 - فير م  ا
 0.4 0.6 1.0 0.2 0.2 - ريا االجاي 

 - - 0.1 0.2 - - فير مبين
 2000 1200 973 1360 1169 1217 % *100الايال  = 

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 
 
 رة: د. االحزاب التي انتسب اليها المستجيبون في آخر م 
 

 (17ةدول رقم ) 
 الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين لسب اسااء االلزاب الرا ا رسبلا اليتا رخر مرة

 
 النسبة %  اسـم احلزب 

 1997اسر     1998اسر     1999اسر     2000اسر     
 0.4 0.2 0.2 0.2 . جبت  ال اا االس ما1
 0.1 - 0.1 - . الدياليرافا الللدو  انرة ا2
 0.1 0.1 0.1 0.2 . ال يلعا انرة ا3
 0.1 - - - . اليبت  انرة ج  الدسرلري 4
 * 0.3 0.2 0.5 0.1 . الحزب اللف ا الدسرلر  5
 - 0.1 - - . لزب الجسار الدياليرافا انرة ا6
 - 0.1 - - . الحزب الدياليرافا الللدو  انرة ا7
 - 0.1 0.1 0.1 رة ا. الب ث ال ربا االشررارا ان8
 - 0.1 - - . لزب الرحرير9

 - 0.1 - - . اال  ار ال ربا انرة ا10
 - - - 0.1 . الحرك  ال ربج  االس مج  )ةعاء(  11
 - - - 0.2 . ال اا الالما  12
 - - - 0.1 . الاسرابا  13

 - 0.2 - 0.3 . قخرت *
 97.8 96.2 90.0 98.6 لم ع رسبلا ال  لزب

 - 0.7 2,2 - ال اعر 
 1.5 0.2 0.2 - ريا االجاي   

 - 1.5 6.7 - فير م  ا
 0.7 0.2 - - فير مبين

 %100 %100 % **100 %100 الايال 
 ( 1997* ميال   سب االلزاب الرا شةل  الحزب اللف ا الدسرلر . )اسر     

 ** المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 
 
 
 ه  . استمرارية العضوية في االحزاب السياسية:    
 

ا الاسرييبلد ال عن قياةوا يي تم ا رسبلا ال  ق  من االلزاب يا ق  وي  من االويتات الست اد س 
%( متتا زالتتلا اعضتتاء يتتا  0.3الرتتالا: ) هتتا متتا زلتت  عضتتلًا لتتت ا الحتتزب ؟( وكا تت  االجايتتات )

%( يتتا استتر    0.4%(و )0.5(، ماار تت  لتتت )0.7االلتتزاب الرتتا ا رستتبلا اليتتتا، لي اتتا ا ستتحب )
، يالررييتتتب وعلتتت  الرتتتلالا، جتتتدود ريتتتم 1998%( يتتتا استتتر    0.8%( و )0.4و لتتتت )، 1999

(18.) 
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 (18ةدول رقم ) 
، 1999، و 2000الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين للد اسراراري  ال ضلي  يا االلزاب الرا ا رسبلا اليتا رخر مرة، اسر  عات 

 1997، 1998و 
 

 1997استطالع  1998استطالع  1999الع استط * 2000استطالع   استمرارية العضوية 
 0.3 0.4 0.5 0.3   م  

 0.7 0.8 0.4 0.7 ال
 97.8 96.2 90.0 98.6 لم ع رسبلا ال  ق  لزب

 - 0.7 2,2 - ال اعر 
 - 0.2 6.7 - فير م  ا

 1.0 1.5 0.2 - ريا االجاي 
 0.1 0.2 - - فير مبين

 973 1306 1169 1217 %100الايال =  
 ه ا االسر    س ا الس اد يال ريا  الرالج  )ها ما زل  عضلا يا ق  من ه د االلزاب؟(   يا •
% ( ايتاةوا لرستلق االلتزاب  0.2% ( من الاسرييبين قد ال اتا الحزبتا فيتر ميتد، و)0.2قياة )  و. أسباب االنسحاب من عضوية الحزب:   (.19عل  اآلخرين ، جدود ريم )

 
 (19ةدول رقم ) 

 سبا الجايات الاسرييبين للد اسباب اال سحاب من عضلي  االلزاب الرا ا رسبلا اليتا رخر مرةالرلزيق ال 
 

 النسبة %* االسباب
 0.2 الد ال اا الحزبا فير ميد 

 0.1 ا ا ا  ال  يات االرة ج  السلري   
 0.1 عدت م داقج  الحزب  

 0.2 يسلق االلزاب عل  اآلخرين  
 0.1 عاا الحزب لم ي يب ا  

 0.1 خ يات شي ج   
 0.3 ما زاللا اعضاء

 98.6 لم ع رسبلا ال  ق  لزب
 1217 %100الايال  = 

 * ال سب الا لي  لسب  من جاجق قيراة ال ي   والمر  يا ال سب  رجي  الراريب.
 ز. وحول النية في االنتساب ال  حزب سياسي مستقباًل، أفاد: 
 

تم ال جتتت  يتتتا اال رستتتاب التتت  لتتتزب سجاستتتا مستتترابً  %( متتتن مياتتتل  الاستتترييبين يتتتيد لتتتدع1.4. )
%( يتا 1.4، و لتت )1998%( يتا استر    2.7، و لتت )1999%( يا استر     2.0ماار   لت )
 .1995%( يا اسر    1.9، و لت )1996%( يا اسر    2.0، و لت )1997اسر    

، و لتتتتتتت 1999  %( يتتتتتتا استتتتتتر  90.2% ( يتتتتتتي تم ال ع تتتتتتلود اال رستتتتتتاب، ماار تتتتتت  لتتتتتتت )92.6. )
%( يتتتتا 94.8، و لتتتتت )1997%( يتتتتا استتتتر    94.6، و لتتتتت )1998%( يتتتتا استتتتر    93.7)

 (.20، جدود ريم )1995%( يا اسر    95.1، و لت )1996اسر    
 

 (20ةدول رقم ) 
 الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين للد  يرتم يا اال رساب ال  لزب سجاسا مسراب ً 

 
النية في االنتساب ال  حزب سياسي  

 في المستقبل 
 1995استطالع  1996الع استط 1997استطالع  1998استطالع  1999استطالع  2000استطالع 

 1.9 2.0 1.4 2.7 2.0 1.4   م
 95.1 94.8 94.6 93.7 90.2 92.6 ال

 2.1 2,2 2,2 1.8 1.3 0.9 فير مريرد
 - - - 1.5 6.3 3.9 فير م  ا

 0.9 1.0 - - - - ال اعر 
 - - 1.5 0.2 0.2 0.2 ريا االجاي 

 - - 0.2 0.2 - 1,1 فير مبين
 2000 1200 973 1306 1169 1217 % *100الايال =  

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 
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 ح. االنتساب ال  االحزاب

 
%( من ميال  الاسرييبين ع لود اال رساب ال  لزب 0.3لي    رائي االسر    اد ما  سبر  ) 

%( يتتا استتر    0.8، و لتتت )1999%( يتتا استتر    0.5ل اتتا االستت ما، ماار تت  لتتت )جبتتت  ا
%( يتتتتي تم ال ع تتتتتلود اال رستتتتاب التتتتت  لتتتتزب سجاستتتتتا، ماار تتتت  لتتتتتت 92.6، يتتتتا لتتتتين قيتتتتتاة )1998

،  جاتتا كا تت   ستتب  فيتتر 1998%( يتتا استتر    93.7، و لتتت )1999%( يتتا استتر    90.2)
%( يتتتا استتتر    1.8، و لتتتت )1999( يتتتا استتتر    %1.3% ( ، ماار تتت  لتتتت )0.9الاريرتتتدعن )

%( يتتتا استتتر    0.2%( ماار تتت  لتتتت )0.2، وريتتتا االجايتتت  عتتتن هتتت ا الستتت اد متتتا  ستتتبر  )1998
 (.21، جدود ريم )1998%( يا اسر    0.2، و لت )1999

 
 (21ةدول رقم ) 

 الرلزيق ال سبا للاسرييبين لسب االلزاب الرا ع لود اال رساب اليتا مسراب ً 
 

 1997استطالع 1998استطالع  1999استطالع  2000استطالع  اسم الحزب 
 ال سب   ال دة  ال سب   ال دة  ال سب   ال دة  ال سب   ال دة  

 0.3 3 0.4 6 0.4 5 0,0 0,0 الحزب اللف ا الدسرلر  
 0.4 4 0.8 11 0.5 6 0.3 4 جبت  ال اا االس ما
 0.1 1 - - - - 0.1 1 الب ث ال ربا الرادما

 0.2 2 - - - - - - لزب الاسرابا
 - - 0.08 1 - - - - لزب ال  ب الدياليرافا االرة ا)ل د( 

 - - 0.08 1 0.1 1 - - لزب الس ت
 - - - - 0.1 1 0.2 2 الللدة ال  بج  الدياليرافا االرة ا

 - - - - 0.1 1 - - الحزب الرادما
       0.1 1 الحزب ال يلعا االرة ا  

       0.1 1 لزب ال تض  االرة ا  
       0.1 1 لزب االلرار

 - - 0.08 1 0.2 2 0.1 1 لزب الب ث ال ربا االشررارا
 0.1 1 0.3 4 - - 0.2 2 قخرت  

 1.6 16 0.2 2 0.2 2 - - ريا االجاي 
 - - 0.3 4 0.3 4 - - لم ايرر ي د

 0.2 2 0.1 1 - - 0.1 1 ال اعر 
 - - 0.3 4 0.1 1 0.2 3 فير مبين

 94.6 918 93.7 1224 90.2 1055 92.6 1127 ال ع لود اال رساب ال  لزب
 0.2 2 0.1 2 - - 1,1 13 فير مبين
 - - 1.5 20 6.3 74 3.9 47 فير م  ا
 2,2 21 1.8 23 1.3 15 0.9 11 فير مريرد
 %100  %100 1306 %100 1169 %100 1217 %*100الايال  =

 ب. * المر  يا ال سب  رجي  الراري
 :ط. اسباب العزوف عن االنتماء ال  االحزاب السياسية في االردن، أفاد 
 
%( من ميال  الاسرييبين قد لرامي االلزاب ال ي الي الاسائا الاتا  للالاف ين، ماار   39.8)

 . 1998%( يا اسر    52.1، و لت )1999%( يا اسر    47.6لت )
يثير واضتتب ل لتتزاب يتتا ميريتتات االمتتلر لرتت  %( متتن مياتتل  الاستترييبين ي تتدت وجتتلة يتت40.9)

 .1998%( يا اسر    51.1، و لت )1999%( يا اسر    46.4اآلد، ماار   لت )
%( من ميال  الاسرييبين ياعراتاة ي تا االلتزاب علت  ال متلذ ال تائلا ، قو ال  تائر ، 36.8)  

 .1998اسر     %( يا45.1، و لت )1999%( يا اسر    43.8قو االيلجاا، ماار   لت )
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 (22ةدول رقم ) 
 

 الرلزيق ال سبا للاسرييبين لسب ييعيدهم وم ارضرتم السباب ال زو  عن اال رااء لأللزاب السجاسج  
 

ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ال اعر  اعارض اؤيد االسباب
 االجاي 

فيتتتتتر م  تتتتتا  فير مبين
 * 

الاياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل   
**% 

 برامج االحزاب ال تعالج المسائل المهمة للمواطنين
 %100 21.8 0.2 0.7 24.7 1.9 39.8 2000اسر     
 %100 14.0 0.1 0.9 25.0 12.4 47.6 1999اسر     
 %100 12.6 0.6 0.9 18.4 16.0 52.1 1998اسر     
 %100 - 0.5 0.4 38.1 13.9 47.1 1997اسر     

 اعتماد بعض االحزاب عل  النفوذ العائلي أو العشائري أو االقليمي
  21.4 0.2 0.7 26.5 14.3 36.8 2000اسر     
 %100 13.6 0.1 0.9 26.1 15.5 43.8 1999اسر     
 %100 11.9 0.5 0.9 18.6 23.0 45.1 1998اسر     
 %100 - 0.4 0.4 39.4 17.8 42.0 1997اسر     

 الحكومة  ال تشجع االنتساب ال  االحزاب
  21.8 0.2 0.8 26.7 22.1 28.3 2000اسر     
 %100 13.9 0.2 1.2 27.5 19.7 37.5 1999اسر     
 %100 11.9 0.6 0.9 20.0 28.3 38.2 1998اسر     
 %100 - 0.3 0.4 40.1 23.9 35.3 1997اسر     

 عدم وةود تأثير واضح لالحزاب في مجريات االمور حت  اآلن
 %100 21.0 0.2 0.7 26.6 10.7 40.9 2000اسر     
 %100 14.0 0.1 1.0 27.5 10.9 46.4 1999اسر     
 %100 12.1 0.5 0.8 19.9 15.5 51.1 1998اسر     
 %100 - 0.5 0.4 40.7 9.6 48.8 1997اسر     

 القيم الدينية التي تعادي انقسام االمة ال  شيع واحزاب
 %100 21.0 0.2 0.7 27.5 18.8 31.7 2000اسر     

 %100 14.4 0.2 0.9 27.1 19.7 37.7 1999   اسر  
 %100 11.3 0.6 0.9 18.2 25.6 43.4 1998اسر     
 %100 - 0.4 0.4 40.7 19.4 39.1 1997اسر     

 العدد المتزايد لالحزاب
 %100 21.4 0.2 0.7 28.6 16.8 32.2 2000اسر     
 %100 14.8 0.3 0.9 27.4 18.9 37.7 1999اسر     

 %100 11.9 0.9 0.9 24.8 19.4 42.0 1998   اسر  
 %100 - 1.3 0.4 40.3 18.6 39.4 1997اسر     

 التجربة الحزبية السابقة كانت فاشلة وذلك ال يشجع االنضمام ال  االحزاب
 %100 21.9 0.5 0.7 31.3 03.7 32.0 2000اسر     
 %100 15.0 0.4 1.0 32.1 14.3 37.2 1999اسر     
 %100 11.9 0.9 0.9 24.8 19.4 42.0 1998  اسر   

 %100 - 0.5 0.4 46.0 16.8 36.3 1997اسر     
 عدم كفاية القدرات المالية لالحزاب

 %100 21.4 0.2 0.7 32.4 14.6 30.7 2000اسر     
 %100 14.5 0.3 0.9 34.3 13.9 36.1 1999اسر     
 %100 11.9 0.5 1.0 25.8 23.4 37.5 1998اسر     
 %100 - 0.6 0.4 48.2 23.3 27.4 1997اسر     

 عدم كفاية القدرات التنظيمية لالحزاب
 %100 21.5 0.6 0.7 32.9 11.1 33.3 2000اسر     
 %100 14.7 0.2 0.9 32.4 11.7 40.0 1999اسر     
 %100 12.2 0.6 1,1 27.3 16.5 42.3 1998اسر     
 %100 - 0.8 0.4 47.3 16.5 34.5 1997اسر     

 احزاب شخصيةاالحزاب في مضمونها  
 %100 21.3 0.3 0.7 29.9 11.4 36.4 2000اسر     

 %100 14.5 0.1 1.0 30.5 12.2 41.7 1999السر     
 %100 12.3 0.5 0.9 24.3 19.4 42.6 1998اسر     
 %100 - 0.5 0.4 44.5 15.1 39.5 1997اسر     

 قصر المدة التي مضت عل  تأسيس الحزب
 %100 21.4 0.3 0.7 32.1 15.9 29.5 2000اسر     
 %100 14.7 0.1 0.9 33.9 16.3 34.1 1999اسر     
 %100 12.3 0.5 0.9 25.2 23.1 38.0 1998اسر     
 %100 - 0.6 0.4 46.1 20.1 32.7 1997اسر     

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 
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لسياس   ية واالةتما ي   ة ي. آراء المس   تجيبين ف   ي أي االح   زاب اق   رب ال     تمثي   ل طموح   اتهم ا
 واالقتصادية، حيث أفاد:

 
%( متتن الاستترييبين التت عن لتتدةوا قستتااء االلتتزاب االيتترب التت  ياثيتتا فاللتتايتم السجاستتج  52.4)

واالجراا جتت  واالير تتاةي  يتتيد لتتزب جبتتت  ال اتتا االستت ما هتتل االيتترب التت  ياثيتتا فاللتتايتم، 
، و لتتتتتتت 1998( يتتتتتتا استتتتتتر    %59.42، و لتتتتتتت )1999%( يتتتتتتا استتتتتتر    60.6ماار تتتتتت  لتتتتتتت )

 .1996%( يا اسر    70.45، و لت )1997%( يا اسر    65.88)
%( متتن الاستترييبين التت عن لتتدةوا قستتااء االلتتزاب االيتترب التت  ياثيتتا فاللتتايتم السجاستتج  16.3)

واالجراا ج  واالير اةي  ييد الحزب اللف ا الدسرلر  هل االيرب ال  ياثيتا فاللتايتم، ماار ت  
%( يتا 14.11، و لت )1998%( يا اسر    12.56، و لت )1999%( يا اسر    18.5لت )

 (.23جدود ريم ) -، 1997اسر    
 

 (23ةدول رقم ) 
 

الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين ال عن قورةوا قسااء االلزاب الرا ياثا فاللايتم السجاسج  واالجراا ج  واالير اةي ، يا  
 . 1995، 1996، 1997، 1998،  2000،1999االعلات اسر  عات الرق  خ د  

 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر     اسم الحزب

2000 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

1999 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

1998 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

1997 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

1996 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

1995 
 61.45 70.45 65.88 59.42 60.6 52.4 جبت  ال اا االس ما

 **17.52 **15,15 **14.11 12.56 18.5 16.3 اللف ا الدسرلر  
 ***4.58 ***6.06 3.52 1.93 - 1.8 الدياليرافا الللدو  االرة ا

 - - - 6.28 0.6 1.2 لزب ال اتتتتا
 - - - 1.93 -  لزب الللدة ال  بج 

 0.26 - - 1.93 4.8 3.0 الللدة ال  بج  الدياليرافا االرة ا
 - - - 1.44 3.0 0,0 لزب الستت ت
 - - - 1.44 0.6 0,0 لزب االمتتت 

 2.42 1.51 - 1.44 0.6 0,0 ال  ب الدياليرافا االرة ا )ل د( 
 - - - 0.96 0.6 0.6 الحرك  ال ربج  االس مج  )ةعاء( 

 - 1.34 1.17 0.96 - 3.0 لزب الاسرابا
 - 0.75 1.17 0.48 1.2 1.2 الب ث ال ربا الرادما

 0.53 - - 0.48 - 0.6 لزب االلرار
 - - - 0.48 - 0,0 ج الحرك  الالمج  الدياليراف
 2.42 1.51 2.35 - 3.0 1.8 الحزب ال يلعا االرة ا

 3.50 4.54 7.05 - 2.4 5.4 الب ث ال ربا االشررارا االرة ا
 - - - - 1.2  الجسار الدياليرافا االرة ا

 - - - - 0.6 0,0 اليبت  االرة ج  ال ربج  الدسرلري 
 - - - - 0.6 0,0 لزب االرض ال ربج 

 - - - - 0.6 1.2 ب الرادماالحز 
 4.58 - 3.52 - - 0.6 لزب الحري 

 0.80 - 1.17 - 1.2 0.6 لزب جبت  ال اا الالما
 0.26 - - - -  اليااهير ال ربا االرة ا

 - - - - - 1.2 ال تض  االرة ا  
 - - - 8.21 - 9.0 قخرت*

 371 132 85 207 168 166 %100**** الايال =  
ق ييستتتااء االلتتتزاب الرتتا ياثتتتا الر ل تتتات السجاستتج  واالير تتتاةي  واالجراا جتتت  للاستتترييبين: ورةت االجايتتات الرالجتتت   جاتتتا عر لتت  

االختتلاد الاستتلالد، االستت ما، لتتزب ال اتتا االستت ما، لتتزب الب تتث ال ربتتا، ال تتتد، الب تتث، اليبتتت  االستت مج ، ليتتث شتتبي ت، 
 الدسرلر  الدياليرافا. 

 الدسرلر . **ميال   سب االلزاب الرا شةل  الحزب اللف ا  
 ***ميال   سب االلزاب الرا شةل  الحزب الدياليرافا الللدو . 

 ****المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 
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 1997رابعًا : بيانات عن تقييم انجازات مجلس النواب المنتخب عام  
 
 : لر  اآلد 1997مدت الرض  عن ا يازات ميلس ال لاب الا ريب عات -ق

 
، قيتاةوا يتي تم راضتلد لدرجت  يليلت  عتن 2000ين يتا استر    % ( من مياتل  الاسترييب41.9)

، و لتت 1998%( متن مياتل  الاسترييبين يتا استر    43.0، ماار   لت )1997ا يازات ميلس  
 1993%( من ميال  الاسرييبين قيتاةوا يتي تم راضتلد لدرجت  يليلت  عتن ا يتازات ميلتس 43.4)

%( يتتتتا استتتتر    44.4، و لتتتتت )1996%( يتتتتا استتتتر    48.5، و لتتتتت )1997يتتتتا استتتتر    
1995. 

، قيتاةوا يتي تم فيتر راضتين عتن ا يتازات 2000%( من ميال  الاسرييبين يتا استر    27.6)
، و لتتتتتت 1999%( متتتتتن مياتتتتتل  الاستتتتترييبين يتتتتتا استتتتتر    30.6، ماار تتتتت  لتتتتتت )1997ميلتتتتتس 

ييبين %( من ميال  الاسر32.4، و لت )1998%( من ميال  الاسرييبين يا اسر    35.5)
%( يتا 28.3، و لتت )1997يتا استر     1993قياةوا يتي تم فيتر راضتين عتن ا يتازات ميلتس 

 (24. جدود ريم )1995%( يا اسر    36.4، و لت )1996اسر    
 

 (24ةدول رقم ) 
 

 1998 عات لر  اآلد يا اسر  1997الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين ومدت الرض  عن ا يازات ميلس ال لاب الا ريب عات 
للد الرض  عن ا يازات ميلس   1997و  1996و   1995ماار   ياجايات الاسرييبين يا اسر  عات اعلات  2000و  1999و

 . 1993ال لاب الا ريب 
 

 1993مجلس النواب  1997مجلس النواب  
اسر      الرض   درةة 

2000 
اسر     
1999 

اسر     
1998 

اسر     
1997 

اسر     
1996 

اسر     
1995 

 14.2 17.8 12,1 9.4 16.0 13.8 راض جدا 
 44.4 48.5 43.4 43.0 40.2 41.9 راض يلي  

 36.4 28.3 32.4 35.5 30.6 27.6 فير راض  
 5.0 5.4 11.9 7.4 9.6 12.0 ال اعر   

 - - - 4.1 3,3 4.3 فير م  ا  
 - - - 0.4 0.3 0.3 ريا االجاي   

 - - 0.2 0.2 0.1 0.1 فير مبين  
 2000 1200 973 1306 1169 1217 المجموع  

 للحةلم ، اياة:  ولتتتلد الدرجتتت  الرتتتا عبتتتر لتتتتا اعضتتتاء ميلتتتس ال تتتلاب عتتتن يلجتتتتات الاتتتلاف ين يتتتا متتت ب الثاتتت     
 
%( متن الاسترييبين  18.5%( ياد اعضتاء الايلتس عبتروا الت  ةرجت  مرلست  ، ماالتا )  30.4)

 1999%( يتا استر     28.3ماار ت  لتت )  ياد اعضاء ميلس ال لاب لتم ي بتروا عتن يلجتتايتم،
 (. 25، يالررييب وعل  الرلالا، جدود ريم )1999%(  يا اسر    17.5و لت )

 
 ( 25جدود ريم )

الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين للد الدرج  الرا عبر لتا اعضاء ميلس ال لاب الحالا عن يلجتات الاسرييبين يا م ب الثا   
 للحةلم    

ال       درة     ة  استطالع  
 كبيرة 

ال    درة  ة 
 متوسطة  

ال                
درة         ة 
 قليلة  

ل      م يعب      روا 
ع                          ن 
 توةهاتي  

ال  
 أعرف

غي                  ر 
 معني  

رف                ض 
 االةابة  

غي                ر 
 مبين 

 المجموع  

2000 13.5 30.4 13.3 18.5 18.7 5.4 0.2 - 100% 
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% 
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  اراء المستجيبين نحو اةراء أي تعديل عل  قانون انتخاب مجلس النواب، افاد:  -ب
%( متق اجتراء ي تدعا، ماار ت  لتت 26.0%( يي تم ال ي رادود للجتلب اجتراء ي تدعا، ماالتا )45.2)
، يالررييتتتب وعلتتت  الرتتتلالا، 1999%( يتتتا استتتر    25.7و ) 1999%( يتتتا استتتر    53.2)

 ( 26جدود ريم )
 (26ةدول رقم ) 
 

 الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين للد اجراء ق  ي دعا عل  يا لد ا رياب ميلس ال لاب   
 

 المجموع  غير مبين رفض االةابة  غير معني ال أعرف  ال  نعم استطالع 
2000 26.0 45.2 21.9 6.7 0.1 0.1 100% 
1999 25.7 53.2 17.3 3.6 0.1 0.2 100% 
1998 29.6 44.3 17.8 7.0 0.8 0.5 100% 

  وبال سب  للر دع ت عل  الاا لد الحالا ال رياب ميلس ال لاب، ايررح:   
%( متتتتن مياتتتتل  الاستتتترييبين اجتتتتراء ي تتتتدعا علتتتت   تتتتتات ال تتتتلت اللالتتتتد،  جاتتتتا ايرتتتترح  16.68)
 ( 27%( اجراء ي دع ت عل  الدوائر اال ريالج  وعدة ال لاب، جدود ريم )3.29)
 

 (27ةدول رقم ) 
 

 الرلزيق ال سبا اليررالات  الاسرييبين للد اجراء ي دع ت عل  الاا لد الحالا ال رياب  ميلس ال لاب  
 

اقترحوا هذا   التعديل  
 التعديل  

لم يقترحوا هذا  
 التعديل  

المجموع   
=100 % 

 %100 96.71 3.29 . الر دع ت عل  الدوائر اال ريالج  وعدة ال لاب 1
 %100 83.32 16.68 عا  تات ال لت اللالد   . ي د2
 %100 99.34 0.66 . ي دع ت اجرائج  عل  الاا لد 3
 %100 97.61 2.39 . ي دع ت جلهري  عل  الاا لد 4
 %100 98.28 1.72 . ي دع ت يا شرو  وم ه ت ال ائب5

 %100 98.70 1.30 ال اعر   
 %100 98.40 1.60 فير مبين  

 %100 98.85 1.15 اخرت  
 

 بين العمل النيابي والعمل الوزاري، افاد :  ج. الجمع 
 

%( من ميال  الاسترييبين يتا تم ع يتدود الياتق لتين ال اتا ال جتالا والتلزار  ماار ت  لتت ) 31.6)  
%( يتتا استتر    29.8و ) 1998%( يتتا استتر    31.5و )  1999%( يتتا استتر    32.8
. جتتتتدود ريتتتتم  1995%( يتتتتا استتتتر    37.4و ) 1996%( يتتتتا استتتتر    39.9، و  )1997

(28  ) 
 

 (28ةدول رقم ) 
 الرلزيق ال سبا الجايات  الاسرييبين للد اررئتم يا الياق لين ال اا ال جالا واللزار  

 
الجمع بين العمل  

 النيابي والعمل الوزاري   
اسر     
2000 

اسر     
1999 

اسر     
1998 

اسر     
1997 

اسر     
1996 

اسر     
1995 

 37.4 39.9 29.8 31.5 32.8 31.6 اؤيد  
 53.8 51.3 48.1 51.5 44.2 42.1 ال اؤيد  

 8.9 8,8 22.1 11.4 18.0 19.1 ال اعر   
 - - - 5.1 4.3 6.7 فير م  ا  

 - - - 0.2 0.3 0.1 ريا االجاي   
 - - - 0.3 0.04 0.3 فير مبين  

 2000 1200 973 1306 1169 1217 %  100المجموع=
  
 د للجمع بين العمل النيابي والوزاري، افاد: اسباب عدم التأيي -د
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%( متتن مياتتل  الاستترييبين يتتا تم عتترود اد ستتبب عتتدت الريعيتتد للياتتق لتتين ال اتتا ال جتتالا 88.9)

 اللزير ال ي  ا اللي  الوايا ل ال  ك ائب، ماار   لت -واللزار  ي لة ال  اد ال ائب 
%(  يتتا استتر    92.3و) 1998%( يتتا استتر     90.7و) 1999%( يتتا استتر    90.9)

 (29. جدود ريم )1995%( يا اسر    94.2و ) 1996%( يا اسر    95.3و)   1997
    

 (29ةدول رقم ) 
 

 الرلزيق ال سبا الجايات  الاسرييبين للد اسباب عدت الريعيد للياق لين ال اا ال جالا واللزار  
 

 المجموع   غير مبين  رفض االةابة   ال اعرف  ال   نعم  
 ال يعطي الوقت الكافي لعمله كنائب  

 %100 0.2 0.2 2.1 8.6 88.9  2000استطالع   
 %100 0.2 - 1.5 7.4 90.9   1999استطالع 
 %100 1.2 - 2.1 6.1 90.7 1998استطالع 

 %100 6.  - 1.9 5.1 92.3 1997استطالع
 %100 - - 0.6 4.1 95.3 1996استطالع
 %100 0.2 - 0.7 4.8 94.2 1995العاستط

 يصبح شريكا في صنع القرار وليس مراقبا عليه  
 %100 0.2 - 3.5 6,6 89.6 2000استطالع
 %100 0.2 - 3.7 4.8 91.3 1999استطالع
 %100 1.2 0.1 2.4 8.0 88.3 1998استطالع
 %100 0.4 - 4.7 4.7 90.2 1997استطالع
 %100 - - 1.6 4.8 93.5 1996استطالع
 %100 0.2 - 2.1 4.1 93.6 1995استطالع

 يستخدم موقعه كوزير لغايات انتخابية 
 %100 0.2 - 4.7 9.8 85.4 2000استطالع
 %100 0.2 - 3.9 12.0 83.9 1999استطالع
 %100 1.2 - 4.3 11.7 82.9 1998استطالع
 %100 0.4 - 3.8 8.1 87.6 1997استطالع
 %100 - - 3,3 7.4 89.2 1996استطالع
 %100 0.2 - 3.7 9.1 87.0 1995استطالع

 يعيق تواصله مع الناخبين 
 %100 0.4 - 3.7 8.6 87.3 2000استطالع
 %100 0.2 - 4.1 11.2 84.5 1999استطالع
 %100 1.2 - 3.2 10.6 84.9 1998استطالع
 %100 0.4 - 3.4 8,8 87.9 1997استطالع
 %100 - - 1.8 6.9 91.3 1996استطالع
 %100 0.2 - 2.7 8.6 88.6 1995استطالع

 يسعي لتحقيق مكاسب شخصية  
 %100 0.4 - 5.3 9.4 85.0 2000استطالع
 %100 0.2 - 7.9 11.2 80.7 1999استطالع
 %100 1.2 0.3 4.9 8.7 84.9 1998استطالع
 %100 0.4 - 6.2 8.1 85.3 1997استطالع
 %100 - - - - - 1996استطالع
 %100 - - - - - 1995استطالع

 
 

 بيانات عن تقييم انجازات نواب الدائرة االنتخابية خامسا:
 

 ا. درةة الرض  عن أداء نواب الدوائر االنتخابية حت  اآلن، افاد:  
%( من ميال  الاسرييبين يا تم راضلد جدا عن اةاء  لاب ةائريتم اال ريالج  ، ماار ت  12.4) 

%( يا اسر    11.4و) 1998%( يا اسر     11.1و)  1999%( يا اسر     13.8لت ) 
. جتتتتتدود ريتتتتتم 1995%( يتتتتتا استتتتتر    16.2و ) 1996%( يتتتتتا استتتتتر    19.8و)   1997

(30 .) 
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 (30ةدول رقم ) 
 الرلزيق ال سبا الجايات  الاسرييبين للد ةرج  الرض  عن اةاء  لاب ةوائرهم اال ريالج  

 
 1993مجلس النواب  1997مجلس النواب  

اسر      درةة الرض   
2000 

اسر     
1999 

اسر     
1998 

     اسر
1997 

اسر     
1996 

اسر     
1995 

 16.2 19.8 11.4 11.1 13.8 12.4 راض جدا 
 32.9 38.6 31.9 38.7 32.0 32.9 راض يلي  

 40.9 34.1 40.6 37.1 38.4 38.1 فير راض  
 10.0 7.5 15.9 7.2 11.5 10.5 ال اعر   

 - - - 5.3 4.0 5.9 فير م  ا  
 - - - 0.3 0.3 0.1 ريا االجاي   

 - - 0.2 0.2 - 0.1 فير مبين  
 2000 1200 973 1306 1169 1217 المجموع  

  وحول مدى كفاية اعمال نواب الدائرة حول بعض القضايا، اعتقد: -ب  
%( متتن مياتتل  الاستترييبين يتتاد يلاصتتا  تتلاب ةائتتريتم اال ريالجتت  كتتاد كا جتتًا 18.5%( و )4.4)

%( 4.4، و لتتت )1999%( يتا استر    21.6%( و )3.2الرتلالا، ماار ت  لتت ) جتدًا وكا جتًا، علت 
، 1997%( يتتتتتتتتتتا استتتتتتتتتتر    17.1%( و )5.1، و لتتتتتتتتتتت )1998%( يتتتتتتتتتتا استتتتتتتتتتر    26.0و )
 (.31. جدود ريم )1995%( يا اسر    17.4%( و )4.7و)

 
 (31ةدول رقم ) 
 

لع  من الب لة الادرج  يا اليدود الارضا   ماار   السر  عات  الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين للد ةرج  كماي  ال لاب لايا
2000 ،1999 ،1998 ،1997 ،1996 ،1995 . 

 
تواصل نواب دائرتك  

االنتخابية مع  
 الناخبين 

ة نواب دائرتك متابع
لقضايا ومشكالت  
 الدائرة االنتخابية 

قدرة نواب دائرتك 
عل  التأثير في  
 اقرار التشريعات * 

قدرة نواب دائرتك 
عل  مساءلة  
 الحكومة ** 

متابعة نواب دائرتك 
االنتخابية لقضايا  
 الوطن االساسية *** 

 المجموع  

 كاف ةدا  
 %100 - 4.0 - 3.7 4,4 2000استطالع
 %100 - 3,3 - 1.8 3.2 1999استطالع
 %100 - 4.0 - 3.4 4,4 1998استطالع
 %100 - 5.0 3,3 3.7 5.1 1997استطالع
 %100 12.8 - - 8.1 8.1 1996استطالع
 %100 5,5 - - 4.3 4,7 1995استطالع
 كاف  

 %100 - 21.1 - 17.7 18.5 2000استطالع  
 %100 - 27.9 - 21.4 21.6 1999استطالع
 %100 - 31.0 - 23.6 26.0 1998استطالع
 %100 - 19.6 16.0 18.4 17.1 1997استطالع
 %100 31.1 - - 26.3 26.7 1996استطالع
 %100 29.0 - - 18.4 17.4 1995استطالع
 غير كاف  
 %100 - 32.0 - 36.5 36.6 2000استطالع
 %100 - 30.3 - 35.5 34.6 1999استطالع
 %100 - 33.2 - 41.4 40.1 1998استطالع
 %100 - 31.7 34.6 35.1 36.1 1997استطالع
 %100 27.5 - - 37.2 36.8 1996استطالع
 %100 28.8 - - 32.4 32.6 1995عاستطال

 غير كاف اطالقا  
 %100 - 18.7 - 22.8 22.2 2000استطالع
 %100 - 20.5 - 25.5 26.3 1999استطالع
 %100 - 15.4 - 17.9 17.5 1998استطالع
 %100 - 20.5 22.0 24.7 24.8 1997استطالع
 %100 12.7 - - 19.4 20.5 1996استطالع
 %100 18.9 - - 34.4 36.5 1995استطالع
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 (31ةدول رقم ) تابع/ 
 

الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين للد ةرج  كماي  ال لاب لايالع  من الب لة الادرج  يا اليدود الارضا   ماار   السر  عات  
2000 ،1999 ،1998 ،1997 ،1996 ،1995 . 

 ال اعرف  
 %100 - 23.2 - 18.7 17.7 2000استطالع
 %100 - 17.4 - 15.2 13.8 1999استطالع
 %100 - 15.5 - 12.6 11.1 1998استطالع
 %100 - 22.9 23.7 17.5 16.6 1997استطالع
 %100 16.0 - - 9.0 8.1 1996استطالع
 %100 17.7 - - 10.4 8.7 1995استطالع

 غير مبين 
 %100 - 0.4 - 0.3 0.2 2000استطالع
 %100 - 0.2 - 0.2 0.1 1999استطالع
 %100 - 0.8 - 0.7 0.5 1998استطالع
 %100 - 0.3 0.3 0.3 0.3 1997استطالع
 %100 - - - - - 1996استطالع
 %100 0.1 - - 0.1 0.1 1995استطالع

 رفض االةابة  
 %100 - 0.5 - 0.4 0.3 2000استطالع
 %100 - 0.4 - 0.4 0.4 1999استطالع
 %100 - 0.2 - 0.3 0.3 1998استطالع
 %100 - - - - - 1997استطالع
 %100 - - - - - 1996استطالع
 %100 - - - - - 1995استطالع

ولم عتترم فرلتت  علتت  الاستترييبين  1997*م لت  يال سب  لادرة  لاب ةائري  عل  الريثير يا ايرار الر ري ات فرح الس اد يا اسر    
 . 99،98،96،95يا اسر  عات  

،  ولتتتم عتتترم فرلتتت  علتتت  97، 98، 99استتتر  عات،  ** م لتتتت  يال ستتتب  لاتتتدرة  تتتلاب ةائريتتت  علتتت  مستتتاءل  الحةلمتتت  فتتترح ستتت اد يتتتا
 . 96،95الاسرييبين يا اسر  عا  

، 97، 98، 99***م لتتت  يال ستتب  لاتتدرة  تتلاب ةائريتت  علتت  مراي تت  يضتتايا التتلفن االساستتج  لتتم عتترم  فتترح الستت اد يتتا استتر  عات، 
 . 95، 96وا اا فرح عل  الاسرييبين يا اسر  عا،  

 الراريب.   **** المر  يا ال سب  رجي 
 
  ج. التقيد بتنفيذ البرامج االنتخابية: 

 و جاا عر لق لدرج  يايد ال لاب الحاليين لر مي  البرامي اال ريالج  الرا فرللها، اياة:
%( من ميال  الاسرييبين ياد ال لاب لم عرايدوا يالبرامي الرا فرللها لر  االد، ماار   44.9)

%( يتتاد ال تتلاب 3.0. و )1998%( يتتا استتر    39.6، و )1999%( يتتا استتر    42.1لتتت )
%( يتتتا 3.8، و )1999%( يتتتا استتتر    2.5مرايتتتدود التتت  ةرجتتت  كبيتتترة لبتتتراميتم، ماار تتت  لتتتت )

 .1998اسر    
 (32ةدول رقم ) 

    الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين للد ةرج  يايد ال لاب الحاليين لر مي  البرامي اال ريالج  الرا فرللها لر  اآلد 
             

ال  درةة   استطالع 
 كبيرة

ال  درةة  
 متوسطة 

ال  درةة  
 قليلة 

غير  ال أعرف  لم يتقيدوا 
 معني

رفض  
 االةابة 

 المجموع  غير مبين

2000 3.0 17.6 15.0 44.9 14.4 3.4 0.1 1.7 100% 
1999 2.5 18.1 17.5 42.1 14.6 2.3 0.1 2.8 100% 
1998 3.8 25.3 15.2 39.6 10.1 3.1 0.2 2.8 100*% 

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب
  سادسا: بيانات عن النقابات المهنية والعمل االةتماعي والنقابي   

ستت   يتتارثر، يتتي تم م رستتبلد التت   19%( متتن مياتتل  الاستترييبين التت عن ياتتق اعاتتارهم لتتين 14.5) ا. المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني %( يتتتتتا 15.4، و )1999%( يتتتتا استتتتر    17.2 تتتتت  لتتتتت ) م سستتتتات الايراتتتتق الاتتتتد ا ، ماار   . 1998اسر    
  المشاركة في عضوية اللجان المختلفة في مؤسسات المجتمع المدني، افاد:  -ب  
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ستت   يتتارثر، يتتي تم شتتاركلا يتتا  19%(  متتن مياتتل  الاستترييبين التت عن ياتتق اعاتتارهم لتتين 6.7) 
%( يتتتا 6.2 رستتتبلد اليتتتتا ، ماار تتت  لتتتت ) عضتتتلي  الليتتتاد يتتتا م سستتتات الايراتتتق الاتتتد ا الرتتتا ع

 (33. جدود ريم )1998%( يا اسر    5.1، و )1999اسر    
 

 الا ارك  يا ال  افات الايرلم  يا م سسات الايراق الاد ا، اياة: -ا 
 
ستت   يتتارثر، يتتي تم شتتاركلا يتتا  19%(  متتن مياتتل  الاستترييبين التت عن ياتتق اعاتتارهم لتتين 8.3) 

%( يتتتا استتتر    17.2يراتتتق الاتتتد ا الرتتتا ع رستتتبلد اليتتتتا ، ماار تتت  لتتتت )   تتتافات م سستتتات الا
 (33. جدود ريم )1998%( يا اسر    15.4، و )1999

 
 (33ةدول رقم ) 

 الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين للد اشةاد  الا ارك  يا م سسات الايراق الاد ا  
 *  نسبة المشاركة في النشاطات المختلفة لجميع افراد العينة 

 1997اسر     1998اسر     1999اسر     2000اسر    
 4.0 5.1 6.2  6.7 عضلي  اللياد  

 5.1 8.4 8.7 8.3 الا ارك  يا ال  افات  
 5.6 8.9 7.3 7.6 الا ارك  يا اال ريايات  
دين. كما انه ميكن للمستجيب ان يكون عضوا يف اكثر من مؤسسة من  % النه مت جتميع االجاابت من مجيع االسئلة املتعلقة ابجملتمع امل100* هذا اجلدول ال جيمع 

 مؤسسات اجملتمع املدين.   
 (34ةدول رقم ) 

 الرلزيق ال سبا آلراء الاسرييبين الا رسبين ال  ال اايات الات ج  وال االج  وفر  ال  اع  والريارة للد الزامج  اال رساب    
 

 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع  2000استطالع  
 80.0 68.7 63.2 73,0 مع األلزام  

 35.0 28.3 23.6 19.1 مع عدم االلزام  
 2.5 3.0 5.7 3.4 ال اعرف  
 - - 0.9 - اخرى  

 - - - 2,2 رفض االةابة  
 2.5 - 6,6 2,2 غير مبين 
 %100=80 %100=1.6 %100=106 %100=89 المجموع  

 
 (35ةدول رقم ) 

 يات الاسرييبين للد يدرة الا سس  عل  ريق مسرلت الات   والريثير يا االجراءات الحةلمج  الرا ييص الا سس   الرلزيق ال سبا الجا 
يتتدرة الا سستت  علتت  ريتتق مستترلت  

 الات    
الاياتتتتتتتتتتتتتل = 

100 % 
يتتتتتتتتتتدرة الا سستتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتت  الرتتتتتتتتتتيثير يتتتتتتتتتتا 

 االجراءات الحةلمج   
الاياتتتتتتتتتتتل = 

100 % 
 درةة كبيرة 
 234 8.1 234 17.5 2000استطالع 
 200 8.40 200 17.0 1999استطالع 
 244 11.48 244 25.41 1998استطالع 
 144 9.03 144 18.75 1997استطالع 
 درةة متوسطة 
 234 26.9 234 40.2 2000استطالع 
 200 25.70 200 41.0 1999استطالع 
 244 34.84 244 42.62 1998استطالع 
 144 27.08 144 38.89 1997استطالع 

 ليلة درةة ق 
 234 16.7 234 19.7 2000استطالع 
 200 18.3 200 15.0 1999استطالع 
 244 20.08 244 14.75 1998استطالع 
 144 15.97 144 14.58 1997استطالع 

 غير قادرة 
 234 42.3 234 18.4 2000استطالع 
 200 32.70 200 16.5 1999استطالع 
 244 42.59 244 13.39 1998استطالع 
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 (35ةدول رقم ) تابع/ 
 الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين للد يدرة الا سس  عل  ريق مسرلت الات   والريثير يا االجراءات الحةلمج  الرا ييص الا سس   

 144 36.81 144 20.83 1997استطالع 
 ال اعرف 

 234 6.0 234 3.8 2000استطالع 
 200 11.90 200 8.0 1999استطالع 
 244 6.97 244 1.64 1998استطالع 
 144 9.72 144 4.86 1997استطالع 

 اخرى 
 234 - 234 - 2000استطالع 
 200 0.50 200 - 1999استطالع 
 244 0.82 244 0.41 1998استطالع 
 144 - 144 - 1997استطالع 
 غير مبين

 234 - 234 0.4 2000استطالع 
 200 2.50 200 2.5 1999استطالع 

 244 1.23 244 1.32 1998تطالع اس 
 144 1.39 144 2.08 1997استطالع 

 
 

 حصر العمل النقابي في األمور المهنية، أفاد:  -ب
%( من ميال  الاسرييبين يي تم ع يدود ل ر ال اا ال االا يا انملر الات ج  ماار ت  24.2)  

%( يتا استر    22.8، و)1998%( يتا استر    65.5و) 1999%( يا اسر    28.5لت )
 (.36. جدود ريم )1996%( يا اسر    43.3و ) 1997

 
 (36ةدول رقم ) 

 الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين للد ل ر ال اا ال االا يا انملر الات ج .
 1996استطالع   1997استطالع   1998استطالع   1999استطالع   2000استطالع   البند  
 43.3 22.8 65.5 28.5 24.2 م يد  

 27.5 23.3 17.2 35.3 28.8 م ارض 
 29.1 44.6 3.4 33.6 42.9 ال اعر   

 - - - 0.4 - ريا االجاي   
 - - - 0.4 1.6 فير م  ا  
 0.1 9.3 13.8 1.9 2.6 فير مبين  
 2000 973 1306 1169 1217 المجموع  

 

 سابعا: المشاركة في النشاطات القرابية: 
 ا. وجلة ةعلاد او راي  ، قياة: 

استترييبين يي تت  علجتتد لتتدت انيتتارب او ال  تتيرة راي تت  او ةعتتلاد، متت تم %( متتن مياتتل  ال47.0) 
%( ال عرلاجتتتتدود يتتتتا التتتتدعلاد او 54.7%( عرلاجتتتتدود يتتتتا الراي تتتت  او التتتتدعلاد، لي اتتتتا )  45.3)

 ( عبين الااار   مق االسر  عات السايا .  37الراي  . واليدود ريم  )
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 (37ةدول رقم ) 
سرييبين للد وجلة ةعلاد او راي   لدت االيارب او ال  يرة و الرلاجد يا ةعلاد او راي   االيارب او  الرلزيق ال سبا الجايات الا

 شترا الااضج    12ال  يرة خ د 
 التواةد في ديوان او رابطة االقارب او العشيرة  وةود ديوان او رابطة لدى االقارب او العشيرة  
 2000 1999 1998 1997 2000 1999 1998 1997 

 36.1 40.4 41.3 45.3 41.8 51.7 49.4 47.0   م
 63.9 59.3 58.7 54.7 58.2 47.5 50.4 52.8 ال  

 - - - - - 0.2 0.1 - اخرت  
 - - - - - - 0.1 0.2 ريا االجاي   

 - - - - - 0.5 - 0.1 فير مبين  
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 الايال   

 

 فات/ الا اسبات الارالج  والسجاسج ، قياة: وللد  الا ارك  يا ال  ا
%( من الاسرييبين يي تم اشرركلا يا م اسبات ال زاء يتا التدعلاد او الراي ت  او اليااجت    79.1)

%( ا تتتتم اشتتتترركلا يتتتا م اي تتتت  االمتتتتلر 11.0ختتت د االث تتتتا ع تتتر شتتتتترا الااضتتتج ،  جاتتتتا قيتتتتاة ) 
 (  38السجاسج ، جدود ريم )

 (38ةدول رقم ) 
 ال سبا الجايات الاسرييبين للد الا ارك  يا الا اسبات / ال  افات الارالج  والسجاسج    الرلزيق

نزاع داخل العشيرة   عزاء زواج/خطبة  تجمع عادي 
 او العائلة 

مناقشة األمور   اال ياد الدينية
 السياسية 

 شارك  
 11.0 60.2 31.1 79.1 67.8 63.9 2000استطالع 
 11.3 64.9 29.7 74.5 70.7 66.5 1999استطالع 
 12.1 57.0 23.0 76.4 69.9 63,4 1998استطالع 
 9.6 53.0 29.8 82.3 78.9 61.0 1997استطالع 
 لم يشارك  

 80.3 34.7 62.6 15.5 26.3 29.8 2000استطالع 
 80.8 31.0 65.7 21.8 25.5 29.3 1999استطالع 
 84.6 41.6 73.5 20.8 29.0 33.7 1998استطالع 
 89,1 44.9 69.4 16.3 21.1 36.7 1997استطالع 

 ال اعرف  
 6.7 3.9 4.7 4.6 4.7 5.9 2000استطالع 
 3,3 0.4 0.8 1.7 1.3 0.8 1999استطالع 
 1.8 - 1,1 1.4 0.4 1.4 1998استطالع 
 - - - - - - 1997استطالع 
 غير مبين 

 2.0 1.2 1.6 0.8 1.2 0.4 2000استطالع 
 4.6 3.8 3.8 2.1 2.5 3,3 1999استطالع 
 1.4 1.4 2.5 1.4 0,7 1.4 1998استطالع 
 1.4 2.0 0.7 1.4 - 1.4 1997استطالع 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع  
 %100= 2000استطالع 
 %100= 1999استطالع 
 %100= 1998استطالع 
 %100= 1997استطالع 

 



 32 

عش  يرتك خ  الل االثن  ي عش  ر ش  هرا  الحص  ول عل    ع  ون م  ادي او معن  وي م  ن اقارب  ك او -ب
 الماضية، افاد: 

%( متتتن مياتتتل  الاستتترييبين يتتتا تم ل تتتللا علتتت  عتتتلد متتتاة  او م  تتتل  متتتن انيتتتارب او 8.2) 
%( 5.9، و )1998%( يتتا استتر    6.8، و) 1999%( يتتا استتر    5.6ال  تتيرة، ماالتتا ) 

 (39، جدود ريم )1997يا اسر    
 (39ةدول رقم ) 

الجايات الاسرييبين للد الح لد عل  علد ماة  او م  ل  من االيارب او ال  يرة خ د االث ا ع ر شترا  الرلزيق ال سبا 
 الااضج :

 الحصول عل  عون مادي او معنوي  
 المجموع%  غير مبين%  رفض االةابة %  ال %  نعم %  األستطالع 

 %100 0.4 0.4 91.0 8.2  2000استطالع
 %100 0.3 0.3 93.8 5.6 1999استطالع
 %100 0.2 0.1 92.9 6.8 1998استطالع
 %100 0.3 0.1 93.7 5.9 1997استطالع

 

وع تتد ستت اد الاستترييبين عتتن فبج تت  ال تتلد التت   يلاتتلد متتن ايتتاربتم او ع تتيريتم، كا تت  االجايتتات 
 ( 40راا يا اليدود ريم )

 (40جدود ريم ) 
 علج  من االيارب او ال  يرة خ د االث ا ع ر شترا الااضج : الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين للد  ل  ال لد ال   ل للا

 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع 2000استطالع   نوع العون 
 10.5 31.9 18.5 72.0 عون معنوي  
 87.7 63.7 70.8 18.0 عون مادي  

 - 1,1 10.8 7.0 معنوي ومادي  
 1.8 3,3 - 3.0 غير محدد  
 %100=57 %100=91 %100=65 %100=100 المجموع  

 

 المشاركة في الجاهة، أفاد:  -ج
%( متتتتن مياتتتتل  الاستتتترييبين التتتت كلر يي تتتت  فلتتتتب متتتت تم الا تتتتارك  يتتتتا جاهتتتت  ماار تتتت  لتتتتت 48.9) 
%( يتتتتتتا 35.6، و لتتتتتتت )1998%( يتتتتتتا استتتتتتر    42.0، و )1999%( يتتتتتتا استتتتتتر    49.1)

 ( . 41. جدود ريم )1996%( يا اسر    46.2، و )1997اسر    
 (41ةدول رقم ) 

 الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين ال كلرال عن فلب م تم الا ارك  يا جاه  خ د االث ا ع ر شترا الااضج :
 المشاركة في الجاهة 

 %*100المجموع = غير مبين رفض االةابة  ال  نعم 
 612 0.3 - 50.9 48.9 2000استطالع  
 570 0.5 - 50.4 49.1  1999استطالع
 686 0.4 0.1 57.4 42.0 1998استطالع
 461 3.0 - 61.4 35.6 1997استطالع
 600 0.1 - 53.7 46.2 1996استطالع

 *المر  يا ال سب  رجي  الراريب  
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 الا ارك  الم لج  يا الياه ، قياة: 
%( متتن مياتتل  الاستترييبين التت عن فلتتب متتت تم الا تتارك  يتتا جاهتت  يتتي تم شتتاركلا ي لجتتتا  94.6)

%( 83.1، و )1998%( يا اسر    92.1، و )1999%( يا اسر     93.6ييتا، ماار   لت)
 (.   42، جدود ريم )1996%( يا اسر    96.4، و )1997يا اسر    

 (.42ةدول رقم ) 
 الرلزيق ال سبا للاسرييبين ال كلر ال عن شاركلا ي لجا يا جاه  

 المشاركة الفعلية في ةاهة 
 % 100المجموع =  غير مبين  ةابة  رفض اال ال   نعم  

 299 0.3 - 5.0 94.6 2000استطالع  
 280 - - 6.4 93.6 1999استطالع
 291 1.4 - 6.5 92.1 1998استطالع
 177 7.9 - 9.0 83.1 1997استطالع
 277 - - 3.6 96.4 1996استطالع

 
 (43ةدول رقم ) 

 . 1996، 1997، 1998، 1999، 2000ات الرلزيق ال سبا ل جايات لسب عدة مرات الا ارك  يا الياهات يا اسر  ع
 1996استطالع 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع 2000استطالع   عدد المرات  
 21.0 15.5 16.6 16.8 14.8 مرة واحدة  

 23.2 23.6 32.3 23.3 23.7 مرتان  
 20.2 14.9 17.7 19.5 19.1 ثالث مرات  
 11.6 13.0 8.9 10.3 11.7 اربع مرات  
 7.9 7.5 5,5 9,9 11.0 خمس مرات  
 2.6 1.9 1.5 3.4 3.5 ست مرات  
 2.6 1.2 1.9 1.5 2.1 سبع مرات  
 0,0 0.6 1.5 2.7 1.4 ثماني مرات  
 0,0 0,0 0.4 0.4 1,1 تسع مرات  
 3.4 3.7 3,3 4.6 5.3 عشر مرات  

اكث     ر م     ن عش     ر 
 مرات  

4.5 5.9 7.2 6.1 7.2 
 0,0 0.7 - - - غير متأكد  
 - - 0.4 - - ال اتذكر  

 0,0 2.6 - - - غير محدد  
 0,0 0.6 0.4 1,1 0.7 ال أعرف 

 0.3 8.1 2.6 0.6 1,1 غير مبين   
 %100=267 %100=161 %100=270 %100=262 %100=283 المجموع*

 *المر  يا ال سب  رجي  الراريب  

 وللد عدة مرات الا ارك  يا اال ريايات البلدي  الااضج ، قياة: 
%( شتتتتتتاركلا يتتتتتتا 46.2يتتتتتتي تم لتتتتتتم ي تتتتتتاركلا يتتتتتتا اال ريايتتتتتتات البلديتتتتتت  الااضتتتتتتج ، و )  %(53.2)

 (44اال ريايات البلدي  الااضج . جدود ريم )
 (44ةدول رقم ) 

 الرلزيق ال سبا الجايات الاسرييبين للد الا ارك  يا اال ريايات البلدي  الااضج   
 %* 100المجموع =  غير مبين ال  نعم
46.2 53.2 0.7 1217 

 *المر  يا ال سب  رجي  الراريب  
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 اثمنا: بياانت عن مشاركة املرأة يف احلياة العامة  
 ا. درجة اعتقاد املواطنني بفعالية مشاركة املرأة يف اجملاالت التالية، أفاد:  

، و  1999ع %( يف استطال23.4%( أبن مشاركة املرأة يف احلكومة كانت فاعلة اىل درجة كبرية، مقارنة بـ ) 22.4)
 (  46. جدول رقم ) 1997%( يف استطالع  17.2، و بـ ) 1998%(  يف استطالع  17.0بـ ) 

 (46جدول رقم )
 .   1997و 1998و 1999و 2000مقارنة بني اجاابت املستجيبني حول درجة فعالية مشاركة املرأة يف احلياة العامة يف استطالعات 

اىل درجة   اىل درجة كبرية  
 متوسطة 

 اىل درجة 
 قليلة

مل تكن عنصرا  
 فاعال

مل تعمل يف  
 هذا اجملال 

رفض  غري مبي  رف ال اع
 االجابة 

اجملموع =  
100% 

 احلكومة 
 1217 - 0.5 10.4 0.8 10.8 15.4 39.7 22.4 2000استطالع 
 1969 - 0.3 9.1 0.9 12.3 19.2 35.0 23.4 1999استطالع 
 1306 - 0.4 7.5 1.2 14.0 21.4 38.5 17.0   1998استطالع 
 973 0.3 0.2 17.1 0.9 12.1 18.4 33.8 17.2   1997استطالع 

 الربملان  
 1217 - 0.7 11.6 1.5 12.5 18.0 35.9 19.9 2000استطالع 
 1969 - 0.3 10.3 0.7 14.6 21.3 32.7 20.2 1999استطالع 
 1306 - 0.5 8.1 1.5 15.4 22.4 34.2 17.8   1998استطالع 
 973 0.3 0.3 16.8 0.2 10.0 19.0 31.2 22.2   1997استطالع 

 السلك الدبلوماسي  
 1217 - 0.7 27.0 5.7 12.6 16.6 26.5 11.0 2000استطالع 
 1969 - 0.3 23.0 7.2 15.2 20.4 24.0 9,9 1999استطالع 
 1306 - 0.7 23.7 8.6 18.5 21.4 21.1 6.0   1998استطالع 
 973 0.3 0.5 38.8 7,7 11.6 17.0 18.8 5.3   1997استطالع 

 اجملالس البلدية والقروية  
 1217 - 0.8 19.0 1.6 11.9 17.7 33.9 15.0 2000استطالع 
 1969 - 0.3 15.2 2.6 16.8 22.8 28.9 13.4 1999استطالع 
 1306 - 0.6 15.1 2.8 16.2 25.5 29.8 10.8   1998استطالع 

 973 0.3 0.3 29.5 2.5 11.3 19.6 23.9 12.6   1997ع استطال
 العمل النقايب  

 1217 - 0.8 26.5 2.5 10.7 15.0 30.1 14.4 2000استطالع 
 1969 - 0.3 22.3 2.6 13.4 17.8 27.9 15.7 1999استطالع 
 1306 - 0.5 23.4 3.1 14.3 17.5 29.9 11.3   1998استطالع 
 973 0.3 0.3 38.0 2.7 10.3 17.4 22.6 8.4   1997استطالع 

 عامة  االحتادات ال
 1217 - 0.8 25.6 1,1 9.5 14.8 31.1 16.6 2000استطالع 
 1969 - 0.4 21.1 1,1 12.7 15.6 29.6 18.7 1999استطالع 
 1306 - 0.5 22.6 1.7 12.3 17.3 30.1 15.5   1998استطالع 
 973 0.3 0.4 37.0 1.8 9.0 17.4 22.3 11.8   1997استطالع 

 األحزاب السياسية  
 1217 - 1.2 32.4 3.1 15.3 18.1 20.5 9.4 2000استطالع 
 1969 - 0.6 28.0 6.2 18.8 20.3 18.6 7.6 1999استطالع 
 1306 - 0.6 30.4 5.8 19.2 22.7 17.8 3.4   1998استطالع 
 973 0.3 0.5 45.1 5.2 12.8 19.1 12.9 4.1   1997استطالع 

 النشاط االقتصادي  
 1217 - 0.8 23.3 1.6 11.3 16.7 31.6 14.9 2000استطالع 
 1969 - 0.6 19.7 2.9 13.2 17.9 30.9 14.9 1999استطالع 
 1306 - 1.2 17.8 1.8 14.1 18.6 30.9 15.6   1998استطالع 
 973 0.3 0.9 34.7 2.7 8.7 18.2 22.2 12.3   1997استطالع 

 العمل التطوعي )اجلمعيات والنوادي( 
 1217 - 0.7 16.1 0.7 6.1 9.2 30.9 36.3 2000استطالع 
 1969 - 0.3 13.3 0.6 4.6 8.6 31.1 41.6 1999استطالع 
 1306 - 0.5 9.5 0.6 6.3 8.0 28.3 46.7   1998استطالع 
 973 0.3 0.3 20.8 0.6 5.2 10.3 23.5 39.0   1997استطالع 

 اجلمعيات اخلاصة ابملرأة  
 1217 - 0.6 15.9 0.6 5.6 6.7 28.0 42.6 2000استطالع 
 1969 - 0.3 13.3 0.5 4.6 6.7 26.5 48.1 1999استطالع 
 1306 - 0.6 10.2 0.3 5.9 5.2 21.0 56.7   1998استطالع 
 973 03 1.0 20.7 0.2 4.2 7.6 21.9 44.1   1997استطالع 
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 وجود أتثري اجيايب للمرأة يف أي من اجملاالت التالية، افاد:    -ب 
%( بوجود أتثري اجيايب للمرأة  84.5ثري اجيايب للمرأة يف جمال التعليم، و ) %( من جمموع املستجيبني بوجود أت85.2)

   (47جدول رقم )، يف جمال اخلدمات الصحية 
 ( 47جدول رقم )

 التوزيع النسيب الجاابت املستجيبني حول وجود أتثري اجيايب للمرأة يف أي من اجملاالت التالية    
 % * 100اجملموع= غري مبي   ال اعرف   ال  عم  ن االستطالع  اجملاالت 
 

 التعليم 
2000 85.2 8.6 5.7 0.5 1217 
1999 84.5 8.1 7.1 0.3 1169 
1998 79.9 13.2 6.7 0.3 1306 

 
 اخلدمات الصحية

2000 85.9 8.4 5.3 0.5 1217 
1999 83.7 8.6 7.5 0.3 1169 
1998 80.2 13.3 6.4 0.3 1306 

 
 قيف الصحي التث

2000 83.6 9.3 6.5 0.7 1217 
1999 81.4 9.6 8.7 0.3 1169 
1998 79.2 13.3 7.0 0.5 1306 

 
 املسامهة يف احلد من مشكلة البطالة

2000 44.5 43.9 11.1 0.6 1217 
1999 36.0 49.8 13.9 0.3 1169 
1998 32.8 55.4 11.4 0.4 1306 

 
 فقر  املسامهة يف احلد من مشكلة ال

2000 48.1 40.7 10.8 10.5 1217 
1999 43.3 43.0 13.3 0.3 1169 
1998 42.0 46.7 10.9 0.5 1306 

 
 العمل اجلاد يف احلصول على حقوق املرأة  

2000 72.8 16.3 10.4 0.5 1217 
1999 74.4 14.6 10.6 0.3 1169 
1998 74.2 16.6 8,8 0.3 1306 

 الفرق يف النسب نتيجة التفريب   •
 

 مل قامت به املرأة من خالل مؤسساهتا، أفاد: وابلنسبة لالستفادة من أي ع
%( يف اســتطالع 19.3%( أبهنــم اســتفادوا مــن أي عمــل قامــت بــه املــرأة مــن خــالل مؤسســاهتا، مقارنــة بـــ ) 12.6)

(. ومن الذين استفادوا من أي عمل قامت به املـرأة 48. جدول رقم ) 1998%( يف استطالع  11.4و )  1999
 (.49%( ابهنم استفادوا يف جمال التعليم، جدول رقم )5.0من خالل مؤسساهتا افاد )

 (. 48جدول رقم ) 
 التوزيع النسيب الجاابت املستجيبني حول جماالت االستفادة من أي عمل قامت به املرأة من خالل مؤسساهتا   

 اجملموع %  غري مبي  رفض االجابة  ال نعم  االستطالع 
2000 12.6 85.9 0.8 0.7 100 % 
1999 19.3 78.2 0.5 2.0 100 % 
1998 11.4 87.7 0.1 0.8 100 % 

 
 (49جدول رقم )

 التوزيع النسيب الجاابت املستجيبني حول جماالت االستفادة من أي عمل قامت به املرأة  
استطالع    جماالت االستفادة  

2000   
 1999استطالع  

 8.0 5.0 التعليم  
 8.0 4.8 الصحة والتثقيف الصحي والتمريض   

 1.0 1.4 تقدمي عون مادي 
 0.4 0.2 ارجاع حقوق املرأة  

 1.0 0.5 دورات تدريبية  
 0.3 0.5 التنمية االجتماعية  

 0.1 0.2 الزراعة  
 0.1 -- مطالبة املرأة ابحلصول على وحدات سكنية 

 0.1 0.08 مشاركة املرأة يف العمل  النقايب  
 0.5 0.08 خدمات عامة 

 78.2 86.91 جمال   مل يستفد من أي
 0.5 - رفض االجابة  

 1.8 0.33 غري مبي  
 1169 1217 %100اجملموع =  

 اتسعا: بياانت حول وسائل االعالم املرئية واملسموعة، أفاد: 
ــاز تلفزيــــون، مقابــــل ) 96.2) ــم ميتلكــــون جهــ ــتجيبني أبهنــ ــتطالع 96.6%( مــــن جممــــوع املســ و  1999%( يف اســ
 . 1998%( يف استطالع 95.6)
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%( يف اســــــتطالع 12.2و ) 1999%( يف اســــــتطالع 23.2ميتلكــــــون جهــــــاز ســــــاتاليت، مقابــــــل )%( 26.1) 
 (. 51( و )50، اجلدوالن )1998

 (50جدول رقم )
 التوزيع النسيب للمستجيبني حول وجود جهاز تلفزيون صاحل للمشاهدة  

 اجملموع  غري مبي  ال نعم  االستطالع
2000 96.2 3.7 0.1 100 % 
1999 96.6 3,3 0.1 100 % 
1998 95.6 4.1 0.2 100 % 

 
 (51جدول رقم )

 التوزيع النسيب للمستجيبني حول وجود جهاز ساتاليت صاحل للمشاهدة  
 اجملموع  غري مبي  ال نعم  االستطالع
2000 26.1 73.8 0.2 100 % 
1999 23.2 76.2 0.6 100 % 
1998 12.2 87.7 0.2 100 % 

 
 ،  من موعد اجراء املقابلة  م السابقةخالل السبعة أايوحول مشاهدة التلفزيون  

%( اهنم شاهدوا التلفزيـون ملـرة واحـدة او أكثـر تزيـد مـدة املشـاهدة الواحـدة علـى النصـا سـاعة، مقابـل   77.6أفاد )
 . 1998%( يف استطالع 74.0، و) 1999%( يف استطالع 69.5)

%( اهنــم شــاهدوا التلفزيــون ملــرة 65.3فـاد ) مــن موعــد اجــراب املقابلــة، أ خــالل اليــوم السـابقوحـول مشــاهدة التلفزيــون 
،  1999%( يف اســـــتطالع 53.3واحــــدة او أكثـــــر تزيـــــد مـــــدة املشـــــاهدة الواحــــدة علـــــى النصـــــا ســـــاعة، مقابـــــل )

 (. 53( و )52. اجلدوالن )1998%( يف استطالع 56.2و)
 

 (52جدول رقم )
عة اايم السابقة من موعد اجراب املقابلة ملرة واحدة او أكثر تزيد على نصا ساعة يف كل  التوزيع النسيب الجاابت املستجيبني حول مشاهدة التلفزيون خالل السب

 مشاهدة   
 اجملموع  غري مبي  رفض االجابة  ال نعم  االستطالع
2000 77.6 22.2 0.2 0.1 100 % 
1999 69.5 30.1 0.1 0.3 100 % 
1998 74.0 25.5 0.1 0.3 100 % 
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 (53جدول رقم )
 ملدة تزيد على نصا ساعة  سيب للمستجيبني حول مشاهدة التلفزيون يوم امس )اليوم السابق الجراب املقابلة(التوزيع الن

 اجملموع  غري مبي  رفض االجابة  مل يشاهد التلفزيون األسبوع املاضي   ال نعم  االستطالع
2000 65.2 12.3 22.1 0.2 0.08 1217 
1999 53.3 16.3 30.1 0.1 0.3 1169 
1998 56.2 17.4 25.5 0.1 0.3 1306 

 
 (54جدول رقم )

من اجراب املقابلة ملرة او أكثر تزيد على نصا ساعة يف   اليوم السابقالتوزيع النسيب الجاابت املستجيبني حول احملطات التلفزيونية العادية والفضائية اليت شاهدوها يف  
 كل مشاهدة  

 % 100اجملموع  مل يشاهد احملطة   شاهد احملطة   املشاهدين  عدد اسم احملطة
 استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع 
          1217 1169 1306 
 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 

 %100 %100 %100 53.9 64.0 52.9 46.1 36.0 47.1 602 422 573 التلفزيون األردين )القناة األوىل(  
 %100 %100 %100 83.08 90.50 89.0 19.92 9.50 11.0 221 112 132 التلفزيون السوري )القناة األوىل(
 %100 %100 %100 91.04 92.90 90.0 8.96 7.10 10.0 117 83 121 التلفزيون األردين )القناة الثانية(  
 %100 %100 %100 95.41 97.20 97.9 4.59 2.80 2.1 60 33 25 تلفزيون اسرائيل )القناة األوىل(

 %100 %100 %100 97.09 97.10 93.8 2.91 2.90 6.2 38 34 76 )فضائية(  MBCتلفزيون  
 %100 %100 %100 97.17 95.30 98.9 2.83 2.70 1,1 37 55 14 التلفزيون السوري )الفضائية(  
 %100 %100 %100 79.55 94.70 91.8 2.45 5.30 8.2 32 62 100 تلفزيون اجلزيرة )فضائية(

 %100 %100 %100 79.7 98.50 98.3 2.30 1.50 1.7 30 18 21 تلفزيون مصر )القناة الفضائية(  
 %100 %100 %100 98.62 99.0 97.3 1.38 1.0 2.6 18 12 32 تلفزيون املستقبل ) فضائية(
 %100 - - 98.93 - - 1.07 - - 14 - - تلفزيون لبنان )فضائية(

 %100 %100 %100 98.93 98.20 98.8 1.07 1.80 1.2 14 22 15 التلفزيون السوري )القناة الثانية(
 %100 %100 %100 99.01 98.90 99.2 0.99 1.10 0.8 13 14 10 تلفزيون فلسطني
 %100 %100 %100 99.39 99.92 99.0 0.61 0.08 1.0 8 1 12 عوديالتلفزيون الس

 %100 %100 %100 99.39 99.40 99.3 0.61 0.60 0.7 8 8 8 تلفزيون ديب )فضائية(
 %100 %100 %100 99.54 98.20 97.0 0.46 1.80 3.0 6 22 37 )فضائية(  LBCتلفزيون  

 %100 %100 %100 99.62 99.50 99.8 0.38 0.50 0.2 5 6 3 تلفزيون ابو ظيب )فضائية(
 %100 %100 %100 99.62 99.20 99.8 0.38 0.80 0.2 5 10 3 تلفزيون اسرائيل ) القناة الثانية(

 %100 %100 %100 99.69 98.30 97.6 0.31 1.70 2.4 4 21 29 )فضائية(  ARTتلفزيون  
 %100 %100 %100 99.69 99.60 - 0.31 0.40 - 4 5 - تلفزيون البحرين )فضائية(

 %100 %100 %100 99.77 99.60 99.7 0.23 0.40 0.3 3 5 4 )فضائية(  ORBITتلفزيون  
 %100 %100 %100 99.77 99.50 98.3 0.23 0.50 1.7 3 6 21 )فضائية(ANNشبكة األخبار العربية  
 %100 - %100 99.77 - - 0.23 - - 3 - - تلفزيون روسيا )فضائية(

 %100 %100 %100 99.77 - 99.8 0.23 - 0.2 3 - 3 تلفزيون الكويت ) فضائية(
 %100 %100 %100 99.85 99.92 99.8 0.15 0.08 0.2 2 1 2 تلفزيون الشارقة ) فضائية(
 %100 - - 99.85 - - 0.15 - - 2 - - تلفزيون بولندا )فضائية(
 %100 - - 99.85 - - 0.15 - - 2 - - تلفزيون بولونيا )فضائية(
 %100 - - 99.85 - - 0.15 - - 2 - - تلفزيون اسبانيا )فضائية(
 %100 %100 %100 99.85 97.50 98.6 0.15 2.50 0.4 2 30 17 التلفزيون االردين )فضائية(
 %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - - تلفزيون ايطاليا )فضائية(
 %100 %100 - 99.92 99.92 - 0.08 0.08 - 1 1 - تلفزيون فرنسا )فضائية(

 - %100 %100 - 98.10 98.0 - 1.10 2.0 - 14 24 تلفزيون االردين )القناة الثالثة(ال
 - %100 - - 99.80 - - 0.20 - - 3 - التلفزيون السعودي) القناة االوىل(

 - %100 - - 99.50 - - 0.50 - - 6 - )فضائية(  CNNتلفزيون  
 - %100 - - 99.90 - - 0.10 - - 2 - تلفزيون عجمان  
 - %100 - - 99.60 - - 0.14 - - 5 -   تلفزيون املهد
 - %100 %100 - 99.80 99.9 - 0.20 0.1 - 3 1 تلفزيون قطر

 - %100 - - 99.60 - - 0.14 - - 5 - تلفزيون بيت حلم
 - %100 %100 - 99.92 99.9 - 0.08 0.1 - 1 1 تلفزيون لبنان )القناة الثانية(

 - 2 - - 0.10 - - 99.90 - - 100% - (MTVتلفزيون لبنان )
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 ( 54)اتبع / جدول رقم 
من اجراب املقابلة ملرة او أكثر تزيد على نصا ساعة يف   اليوم السابقالتوزيع النسيب الجاابت املستجيبني حول احملطات التلفزيونية العادية والفضائية اليت شاهدوها يف  

 كل مشاهدة  
 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - تلفزيون وطن

 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - فزيون اليمنتل
 - %100 - - 99.90 - - 0.10 - - 2 - قناة االمل العامة
 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - القنوات االوروبية

 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - التلفزيون السعودي )القناة الثالثة(
 - %100 - - 99.92 - - 0.089 - - 1 - تلفزيون االمارات )فضائية(
 - %100 %100 - 99.80 99.3 - 0.20 0.7 - 3 9 تلفزيون لبنان )القناة االوىل(
 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - تلفزيون عمان )فضائية(

 - %100 %100 - 99.90 99.8 - 0.10 0.2 - 2 2 التلفزيون املصري )النيل الفضائية(
 - BBC   - 2 - - 0.10 - - 99.90 - - 100%تلفزيون  

 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - تلفزيون املصري )القناة الثانية(
 - %100 %100 - 99.20 99.3 - 0.80 0.7 - 10 8 التلفزيون املصري )القناة االوىل(

 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - تلفزيون اسرائيل )فضائية(
 - %100 %100 - 99.92 99.9 - 0.08 0.1 - 1 1 حمطة أقرأ

 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - تلفزيون قطر )فضائية(
 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - البولسات
RINO - 2 - - 0.10 - - 99.90 - - 100% - 

 - - %100 - - 99.8 - - 0.2 - - 2 قناة االطفال )البحرين(  
 - - %100 - - 99.7 - - 0.3 - - 4 تلفزيون اجملد  

 - - %100 - - 99.8 - - 0.2 - - 2 التلفزيون السعودي ) الثانية(  
 - - %100 - - 99.9 - - 0.1 - - 1 اهلند  

 - - %100 - - 99.4 - - 0.6 - - 7 غري مبني 
 - - %100 - - 99.9 - - 0.1 - - 1 الفضائية العراقية  

 
 

%( أهنــم شــاهدوا او  عــوا 55فــاد: ) وفيمــا يتعلــق بســماع او مشــاهدة نشــرة االخبــار لليــوم الســابق الجــراب املقابلــة، أ
ــة بـــــ ) ــع ســــاعة، مقارنــ ــد علــــى الربــ ــر  ملــــدة  تزيــ ــرة واحــــدة او اكثــ ــرة أخبــــار ملــ و  1999%( يف اســــتطالع 49.6نشــ

 (55. جدول رقم )1998%( يف استطالع 46.2)
 ( 55رقم ) جدول

اجراب املقابلة نشرة اخبار ملرة واحدة او اكثر تزيد على الربع ساعة يف كل  من اليوم السابق  التوزيع النسيب الجاابت املستجيبني حول  اعهم او مشاهدهتم يف 
 مشاهدة /  اع  

 اجملموع  غري مبي  ال نعم  االستطالع
2000 55.0 44.8 0.3 1217 
1999 49.6 50.3 0.1 1169 
1998 46.2 53.4 0.5 1306 
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 (56جدول رقم )
حملطات التلفزيونية )عادية او فضائية( او االذاعية اليت شاهدوا او  عوا من خالهلا نشرة اخبار ملرة واحدة او اكثر تزيد على  التوزيع النسيب الجاابت املستجيبني حول ا

 من اجراب املقابلة  اليوم السابقالربع ساعة يف كل مرة يف 
 % 100اجملموع  مل يشاهد / استمع   نسبة من شاهد / استمع    عدد املشاهدين  اسم احملطة

 تطالعاس استطالع استطالع استطالع 
          1217 1169 1306 
 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 

التلفزيــــــــــــــــون األردين )القنــــــــــــــــاة 
 األوىل(  

490 433 797 40.3 37.0 38.6 59.7 63.0 61.94 100% 100% 100% 

 %100 %100 %100 95.94 97.7 99.0 4.06 2.3 1.0 53 27 11 اذاعة عمان  
التلفزيــــــــــون الســــــــــوري )القنــــــــــاة 

 األوىل(
35 37 48 2.9 3.10 3.68 97.1 96.9 96.32 100% 100% 100% 

 %100 %100 %100 97.47 95.0 97.8 2.53 5.0 8.2 33 59 100 تلفزيون اجلزيرة )فضائية(
 MBC 2 8 29 0.2 0.6 2.22 99.8 99.4 97.78 100% 100% 100%اذاعة  

 %100 %100 %100 98.55 99.2 98.9 1.45 0.8 1,1 19 10 13 اذاعة لندن  
 %100 %100 %100 98.62 99.0 97.4 1.38 1.0 2.6 18 12 32 )فضائية(  MBCتلفزيون  

 %100 %100 - 98.7 99.6 - 1.30 0.4 - 17 5 - تلفزيون اسرائيل
لفزيــــــــــــــــون األردين )القنــــــــــــــــاة الت

 الثانية(   
19 14 14 1.6 0.1 1.07 98.4 98.9 98.93 100% 100% 100% 

 %100 %100 %100 99.23 99.9 99.9 0.77 0.1 0.1 10 2 1 اذاعة اسرائيل
 %100 %100 %100 99.39 99.9 99.9 0.61 0.1 0.1 8 2 1 اذاعة مونيت كارلو

تلفزيــــــــــــــــون مصــــــــــــــــر )القنــــــــــــــــاة 
 الفضائية(  

3 7 6 0.2 0.5 0.46 99.8 99.5 99.54 100% 100% 100% 

 %100 - %100 99.94 - 99.9 0.46 - 0.1 6 - 1 اذاعة فلسطني 
 %100 %100 %100 99.62 99.3 98.3 0.38 0.7 1.7 5 2 21 تلفزيون املستقبل ) فضائية(

 %100 %100 %100 99.62 99.92 99.6 0.38 0.08 0.4 5 1 5 تلفزيون فلسطني
  %100 - 99.62 99.8 - 0.38 0.2 - 5 3 - اذاعة صوت اجلنوب  

  %100 - 99.69 98.9 - 0.31 0.1 - 4 1 - التلفزيون السوري )الفضائية(  
  %100 %100 99.77 99.8 99.9 0.23 0.2 0.1 3 3 1 تلفزيون ديب )فضائية(

  FM 3 3 3 0.2 0.2 0.23 99.8 99.8 99.77 100% 100%اذاعة  
  - - 99.77 - - 0.23 - - 3 - - اذاعة لبنان  

 %100 - - 99.85 - - 0.15 - - 2 - - تلفزيون لبنان )فضائية(
شـــــــــــــــبكة األخبـــــــــــــــار العربيـــــــــــــــة 

ANN)فضائية( 
3 5 2 0.2 0.4 0.15 99.8 99.6 99.85 100% 100%  

التلفزيــــــــــون الســــــــــوري )القنــــــــــاة 
 الثانية(

3 - 2 0.2 - 0.15 99.8 - 99.85 100% -  

 %100 %100 - 99.85 - - 0.15 - - 2 - - تلفزيون السعودية
 %100 %100 %100 99.85 99.7 99.1 0.15 0.3 0.9 2 4 11 )فضائية(  LBCتلفزيون  
 %100 %100 %100 99.85 99.3 99.5 0.15 0.7 0.5 2 9 6 )فضائية(  CNNتلفزيون  

 %100 - - 99.85 - - 0.15 - - 2 - - تلفزيون الشارقة ) فضائية(
 %100 %100 - 99.85 99.92 - 0.15 0.08 - 2 1 -   اذاعة السعودية

ــار االوروبيــــــــة  تلفزيــــــــون ااألخبــــــ
EURO-NEWS 

- - 1 - - 0.08 - - 99.92 - - 100% 

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

 %100 %100 %100 99.92 99.92 99.8 0.08 0.08 0.2 1 1 2 فضائية()  ARTتلفزيون
 %100 %100 %100 99.85 99.1 99.5 0.08 0.9 0.5 1 11 6 التلفزيون االردين )فضائية(

 %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - - اذاعة سوراي  
 %100 %100 - 99.92 99.9 - 0.08 0.1 - 1 2 - اذاعة القدس  
 %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - - اذاعة مصر  
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 ( 56)اتبع / جدول رقم 
خبار ملرة واحدة او اكثر تزيد على  التوزيع النسيب الجاابت املستجيبني حول احملطات التلفزيونية )عادية او فضائية( او االذاعية اليت شاهدوا او  عوا من خالهلا نشرة ا

 من اجراب املقابلة  اليوم السابقالربع ساعة يف كل مرة يف 
 %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - - ة صوت امريكا  اذاع

 %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - - اذاعة صوت العرب 
التلفزيــــــــــــــــون االردين )القنــــــــــــــــاة 

 الثالثة(  
8 4 - 0.7 0.3 - 99.3 99.7 - 100% 100% - 

ــاة  ــعودي )القنـــــ ــون الســـــ التلفزيـــــ
 االوىل(  

- 1 - - 0.08 - - 99.92 - - 100% - 

ــة ال يطانيـــة  ــة هيئـــة االذاعـ اذاعـ
(BBC)   

4 1 - 0.3 0.08 - 99.7 99.92 - 100% 100% - 

 - %100 - - 99.9 - - 0.1 - - 2 - تلفزيون ابو ظيب  
ــاة  تلفزيـــــــــــون اســـــــــــرائيل ) القنـــــــــ

 الثانية(
- 1 - - 0.08 - - 99.92 - - 100% - 

ــاة  تلفزيـــــــــــون اســـــــــــرائيل ) القنـــــــــ
 االوىل(

11 31 - 0.9 2.6 - 99.1 97.4 - 100% 100% - 

 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - تلفزيون املهد  
 - %100 -  99.92 - - 0.08 - - 1 - تلفزيون القدس 
 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - تلفزيون بيت حلم  
 - %100 - - 99.92 - - 0.08 - - 1 - تلفزيون الوطن  

ــاة  تلفزيـــــــــــون االمـــــــــــارت )القنـــــــــ
 الفضائية(  

- 1 - - 0.08 - - 99.92 - - 100% - 

 - %100 - - 99.92 -- - 0.08 - - 1 - تلفزيون لبنان )القناة االوىل(  
 - BBC  - 2 - - 0.1 - - 99.9 - - 100%تلفزيون  

 - %100 - - 99.9 - - 0.1 - - 2 - تلفزيون مصر )القناة الثانية(  
 - %100 %100 - 99.9 99.8 - 0.1 0.2 - 2 2 تلفزيون مصر )القناة االوىل(  
 - %100 - - 99.9 - - 0.1 - - 2 - تلفزيون قطر )القناة الفضائية(  

RINO  - 1 - - 0.08 - - 99.92 - - 100% - 
 - - %100 - - 99.8 - - 0.2 - - 2 حمطة اجملد

 - - %100 - - 99.8 - - 0.2 - - 2 تلفزيون لبنان  
 - - ORBIT  1 - - 0.1 - - 99.9 - - 100%حمطة  

 - - %100 - - 99.8 - - 0.2 - - 2 حمطة البحرين  
 - - %100 - - 99.9 - - 0.1 - - 1 حمطة فرنسا  
 - - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 5 غري مبني 

 - - %100 - - 99.9 - - 0.1 - - 1 الفضائية العراقية  
 - - %100 - - 99.9 - - 0.1 - - 1 الفضائية السعودية  
 

 (57جدول رقم )
 الذين ميتلكون جهاز ساتاليت حسب احملطات التلفزيونية اليت شاهدوها ملرة واحدة او اكثر تزيد على النصا ساعة يف كل مرة  التوزيع النسيب الجاابت املستجيبني

 من اجراب املقابلة  اليوم السابقيف 
 % 100اجملموع  مل يشاهد احملطة   شاهد احملطة   عدد املشاهدين  اسم احملطة

 استطالع استطالع استطالع استطالع عاستطال استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع استطالع 
          226 251 159 
 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 

 %100 %100 %100 73.6 80.1 63.7 26.4 19.9 36.3 42 50 82 التلفزيون األردين )القناة األوىل(  
 %100 %100 %100 81.1 76.5 58.0 18.9 23.5 42.0 30 59 95 تلفزيون اجلزيرة )فضائية(

 %100 %100 %100 81.8 88.8 69.9 18.2 11.2 30.1 29 28 68 )فضائية(  MBCتلفزيون  
 %100 %100 %100 88.7 94.4 91.6 11.3 5.6 8.4 18 14 19 تلفزيون مصر )القناة الفضائية(  
 %100 %100 %100 89.9 95.6 86.3 10.1 4,4 13.7 16 11 31 تلفزيون املستقبل ) فضائية(

 %100 %100 %100 93.7 97.2 93.8 6.3 2.8 6.2 10 7 14 التلفزيون السوري )القناة األوىل(
 %100 %100 %100 95.0 96.8 96.5 5.0 3.2 3.5 8 8 8 تلفزيون ديب )فضائية(
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 ( 57اتبع / جدول رقم )
 الذين ميتلكون جهاز ساتاليت حسب احملطات التلفزيونية اليت شاهدوها ملرة واحدة او اكثر تزيد على النصا ساعة يف كل مرة  التوزيع النسيب الجاابت املستجيبني

 من اجراب املقابلة  اليوم السابقيف 
 %100 %100 %100 95.6 96.0 95.6 4,4 4.0 4,4 7 10 10 التلفزيون األردين )القناة الثانية(  

 %100 %100 - 96.9 99.2 - 3.1 0.8 - 5 2 - تلفزيون السعودية
 %100 %100 %100 96.9 91.5 86.3 3.1 8.5 13.7 5 21 31 )فضائية(  LBCتلفزيون  

 %100 %100 %100 97.5 98.0 98.7 2.5 2.0 1.3 4 5 3 تلفزيون ابو ظيب )فضائية(
 %100 - - 97.5 - - 2.5 - - 4 - - تلفزيون لبنان )الفضائية(  

 %100 %100 %100 97.5 92.0 89.4 2.5 8.0 10.6 4 20 24 فضائية(   )  ARTتلفزيون  
ــار العربيـــــــــــــــــــة  شـــــــــــــــــــبكة األخبـــــــــــــــــ

ANN)فضائية( 
5 5 3 2,2 2.0 1.9 97.8 98.0 97.5 100% 100% 100% 

 %100 - - 98.1 - - 1.9 - - 3 - - تلفزيون روسيا )فضائية(
 %100 - %100 98.1 - 98.7 1.9 - 1.3 3 - 3 )فضائية(  تلفزيون الكويت

 %100 - - 98.1 - - 1.3 - - 2 - - التلفزيون السوري )القناة الثانية(
التلفزيــــــــــــــون الســــــــــــــوري )القنــــــــــــــاة 

 الفضائية(
4 7 2 1.8 2.8 1.3 98.2 97.2 98.7 100% 100% 100% 

 %100 %100 %100 98.7 98.0 98.7 1.3 2.0 1.3 2 5 3 )فضائية(  ORBITتلفزيون  
 %100 %100 %100 98.7 99.6 99.1 1.3 2.0 0.9 2 1 2 تلفزيون الشارقة )القناة الفضائية(

 %100 - - 98.7 - - 1.3 0.4 - 2 - - تلفزيون بولونيا )فضائية(
 %100 - - 98.7 - - 1.3 - - 2 - - تلفزيون اسبانيا

ــاة  التلفزيـــــــــــــــــــــــون االردين )القنـــــــــــــــــــــ
 الفضائية(

7 10 2 3.1 - 1.3 96.9 96.0 98.7 100% 100% 100% 

 %100 %100 %100 98.7 98.0 99.1 1.3 4.0 0.9 2 5 2 تلفزيون البحرين )فضائية(
 %100 - - 99.4 - - 0.6 2.0 - 1 - - تلفزيون بولندا  )فضائية(
 %100 - - 99.4 - - 0.6 - - 1 - - تلفزيون ايطاليا  )فضائية(

 %100 %100 %100 99.4 99.2 99.6 0.6 - 0.4 1 2 1 تلفزيون اسرائيل  
 %100 - - 99.4 - - 0.6 0.8 - 1 - - تلفزيون فرنسا  )فضائية(
  %100 %100 - 99.2 99.1 - - 0.9 - 2 2 التلفزيون االردين )الثالثة(

CNN 3 2 - 1.3 0.8 - 98.7 99.2 - 100% 100% - 
 - %100 - - 98.0 - - 0.8 - - 5 - تلفزيون عجمان  
 - %100 %100 - 99.2 99.1 - 2.0 0.9 - 2 2 تلفزيون فلسطني 
 - %100 %100 - 99.6 99.6 - 0.8 0.4 - 1 1 تلفزيون قطر  

 - %100 - -- 98.4 - - 0.4 - - 4 - تلفزيون بيت حلم
 - MTV  1 1 - 0.4 1.6 - 99.6 99.6 - 100% 100%تلفزيون لبنان  
 - %100 %100 - 99.6 99.6 - 0.4 0.4 - 1 1 تلفزيون اليمن  

 - %100 %100 - 99.6 99.6 - 0.4 0.4 - 1 1 القنوات االوروبية  
 - - %100 - - 98.7 - 0.4 0.3 - 1 3 تلفزيون مصر) االوىل(  
 - - %100 - - 99.6 - 0.4 0.4 - - 1 قناة االطفال ) البحرين(  

 - - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 1 تلفزيون لبنان  
 - - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 1 تركيا  

 - - %100 - - 96.0 - - 4.0 - - 9 الفضائية السعودية  
 - - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 1 الفضائية العراقية  

 - - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 1 اقرأ  
 - - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 1 عمان  
TV5 1 - - 0.4 - - 99.6 - - 100% - - 
 - - %100 - - 99.1 - - 0.9 - - 2 النيل  
 - - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 1 اهلند  

 - - %100 - - 98.2 - - 1.8 - - 4 غري مبني 
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 (58جدول رقم )
الرلزيق ال سبا إلجايات الاسرييبين ال عن يارلولد جتاز ساي ع  لسب الاح ات الرلمزيل ج  واإلذا ج  الرا  

زيد عل  الربق  ساع  يا كا مرة يا اليلت  شاهدوا او سا لا من خ لتا   رة انخبار لارة والدة قو قرثر ي
 السالق من  جراء الااالل  

 %100 -اجملموع  نسبة من مل يشاهد / يستمع  نسبة من شاهد / استمع  العدد  اسم احملطة
          195 251 159 
 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 

 %100 %100 %100 71.7 73.3 63.0 38.3 26.7 37.0 45 67 72 التلفزيون األردين )القناة األوىل(
 %100 %100 %100 80.5 77.3 51.8 19.5 22.7 48.2 31 57 94 تلفزيون اجلزيرة )فضائية( 

 %100 %100 %100 90.6 96.4 85.1 9.4 3.6 14.9 15 9 29 )فضائية(  M B Cتلفزيون 
 %100 %100 %100 96.9 99.2 90.8 3.1 0.8 9.2 5 2 18 تلفزيون املستقبل )فضائية(

 M B C 1 3 5 0.5 1.2 3.1 95.5 98.8 96.9 100% 100% 100%إذاعة 
 %100 %100 %100 97.5 97.3 95.5 2.5 2.8 0.5 4 7 1 تلفزيون مصر )القناة الفضائية( 

 %100 %100 %100 98.1 98.8 95.5 1.9 1.2 0.5 3 3 1 تلفزيون ديب )فضائية( 
 %100 - % 100 98.7 - 89.5 1.3 - 1.5 2 - 3 التلفزيون السوري )القناة األوىل( 

 %100 %100 % 100 98.7 97.6 97.4 1.3 2.4 2.6 2 6 5 )فضائية(  C NNحمطة 
 %100 %100 - 98.7 99.2 - 1.3 0.8 - 2 2 - إذاعة مونيت كارلو 
 %100 %100 % 100 98.7 99.6 99.5 1.3 0.4 0.5 2 1 1 إذاعة عمان 

 %100 - - 98.7 - - 1.3 - - 2 - - إذاعة إسرائيل 

 %100 - - 98.7 - - 1.3 - - 2 - - إذاعة فلسطني 

 F M 2 - 2 1.0 - 1.3 99.0 - 98.7 100 % - 100%إذاعة 

 %100 %100 - 99.4 99.6 - 0.6 0.4 - 1 1 - التلفزيون السوري )القناة الفضائية( 

ن األخبار األوروبية تلفزيو 
EURO NEWS 

- - 1 - - 0.6 - - 99.4 - - 100% 

 %100 - - 99.4 - - 0.6 - - 1 - - تلفزيون روسيا )فضائية( 

 %100 - - 99.4 - - 0.6 - - 1 - - تلفزيون عجمان )فضائية(

 %100 %100 % 100 99.4 98.0 98.5 0.6 2.0 1.5 1 5 3 )فضائية(  ANNتلفزيون 

 %100 %100 % 100 99.4 99.6 99.5 0.6 0.4 0.5 1 1 1 تلفزيون إسرائيل 

 %100 %100 % 100 99.4 98.0 97.9 0.6 2.0 2.1 1 5 4 تلفزيون األردين )القناة الفضائية( 

 %100 %100 % 100 99.4 99.6 99.0 0.6 0.4 1.0 1 1 2 )فضائية(   ARTتلفزيون 

 %100 %100 % 100 99.4 - 99.5 0.6 - 0.5 1 - 1 تلفزيون لبنان )فضائية( 

 %100 - - 99.4 - - 0.6 - - 1 - - تلفزيون الشارقة )فضائية( 

 %100 %100 % 100 99.4 99.6 97.9 0.6 0.4 2.1 1 1 4 إذاعة لندن 

 - %100 % 100 - 99.2 98.5 - 0.8 1.5 - 2 3 تلفزيون عمان الثانية

 - %100 % 100 - 98.4 95.4 - 1.6 4.6 - 4 9 الفضائية   LBCتلفزيون 

 - %100 - - 99.2 - - 0.8 - - 2 - تلفزيون أبو ظيب

 - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 1 - إذاعة صوت اجلنوب

 - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 1 - تلفزيون اإلمارات العربية

 - %100 - - 99.2 - - 0.8 - - 2 - الفضائية BBCتلفزيون 

 - %100 % 100 - 99.6 99.5 - 0.4 0.5 - 1 1 تلفزيون مصر القناة االوىل 
 - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 1 - تلفزيون مصر القناة الثانية

 - %100 - - 99.6 - - 0.4 - - 1 - حمطة قطر القضائية 
 %100 - - 99.4 - - 0.6 - - 1 - - إذاعة لبنان

 - - % 100 - - 99.5 - - 0.5 - - 1 الفضائية العراقية 

 - - % 100 - - 99.0 - - 1.0 - - 2 البحرين 

 - - % 100 - - 99.0 - - 1.0 - - 2 غري مبني 
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 وحول أكثر املصادر ثقة خبصوص خرب سياسي حملي،عريب،دويل،أفاد : 
%( أبهنم يعتمدون على التلفاز كمصدر ثقة خبصوص خ  سياسي  65.4%( و )  65.4%( و) 65.4)

( و  %61.9( و )%63.2)  ( ،%66.6( و ) %66.7( و )%66.6حملي،عريب،دويل، ابلرتتيب وعلى التوايل، مقابل )
 (. 59، جدول رقم ) 1998( يف استطالع 61.3%)

 (59جدول رقم )
 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول املصادر األكثر ثقة خبصوص خ  سياسي حملي، عريب، و دويل

 املصدر
 اخل  السياسي 

رفض   غري معين ال اعرف أخرى األصدقاب اجملالت اجلرائد  ة اإلذاع التلفزيون  
 اإلجابة

غري 
 مبني

اجملموع =  
100 % 

 حملي   

 % 100 - 0.5 4.8 7.1 0.6 1.4 0.1 10.8 9.3 65.4 2000استطالع

 %100 - - 3.7 5.5 1.0 2.6 0.1 7.3 12.9 66.6 1999استطالع

 %100 0.3 0.4 5.0 5.5 1.5 2.0 0.2 10.0 12.0 63.2 1998استطالع

 % 100 - 0.5 5.5 8.5 0.5 0.6 0.2 8.5 10.3 65.4 2000استطالع عريب 

 %100 0.1 0.1 4.3 6.2 0.7 1.5 0.3 5.5 14.3 66.7 1999استطالع

 %100 0.3 0.4 5.6 6.4 1.2 0.8 0.4 7.7 15.2 61.9 1998استطالع

 % 100 - 0.6 6.2 8.4 0.6 0.5 0.4 6.2 11.7 65.4 2000استطالع دويل  

 %100 0.1 - 5.1 7.2 0.6 1.4 0.1 3.4 15.1 66.6 1999استطالع

 %100 0.3 0.4 6.0 6.6 0.8 0.8 0.2 5.9 17.7 61.3 1998استطالع

 
 
 

 (60جدول رقم )
 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني الذين ميتلكون جهاز ساتاليت حسب املصدر األكثر ثقة 

 خبصوص خ  سياسي حملي ، عريب ، و دويل
 خ  سياسي دويل خ  سياسي عريب حملي خ  سياسي  اسم املصدر 

 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 
 74.2 84.5 80.0 72.3 80.1 80.3 65.4 75.7 77.3 التلفزيون  
 10.7 7.2 6.3 9.4 9.6 4.7 11.3 9.2 6.7 اإلذاعة  
 5.0 0.8 3,3 7.5 3.2 5.3 11.3 6.0 8.0 اجلرائد 
 0.6 - - 1.3 - - 0.6 - - اجملالت
 0.6 0.8 - 1.3 1.2 - 1.9 3.6 1.0 األصدقاب
 0.0 0.8 0.3 0.6 0.8 0.3 1.3 1.2 0.3 أخرى

 7.5 3.2 4.3 6.9 2.4 5.7 6.3 2.4 3.7 ال اعرف
 1.3 2.8 5.3 0.6 2.8 4.0 1.9 2.0 3.0 غري معين

 - - 0.3 - - 0.3 - - - رفض االجابة 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 * اجملموع
 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب  
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 ( 61جدول رقم ) 
 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول أ اب أكثر املصادر ثقة خبصوص خ  سياسي 

 حملي، عريب، دويل
 خ  سياسي دويل خ  سياسي عريب خ  سياسي حملي   
 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 

 46.2 41.6 51.1 47.5 43.3 52.4 53.1 52.4 57.7 التلفزيون األردين )القناة األوىل(
التلفزيون السوري )القناة 

 األوىل( 
0.8 0.8 1.6 1.4 1.6 2.4 1.1 0.8 2.4 

 MBC  /F.M 1.2 1.7 1.8 1.7 2.7 2.5 2.1 2.2 2.4حمطة 
 6.0 6.0 5.7 4.7 3.3 3.7 3.9 2.4 2.6 حمطة لندن 

 0.8 0.7 0.3 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.1 إذاعة إسرائيل 
 2.8 2.0 4.6 3.3 3.0 5.9 5.1 4.4 7.2 جريدة الرأي 

 3.4 9.6 16.6 4.1 12.1 16.8 3.1 7.4 12.3 تلفزيون اجلزيرة )فضائية( 
 1.5 1.1 1.5 2.0 1.4 2.5 2.0 1.5 2.6 جريدة الدستور

 - - - - 0.1 0.1 - - - إذاعة صوت العرب 
 0.2 - - - - - - - - إذاعة أجنبية 
 - 0.1 - - - - - - - جملة اجلهة
 - - - 0.2 - - - - - حمطة فضائية 
 0.1 - - 0.2 - - - - - اإلذاعة اللبنانية 
 3.1 1.8 0.6 2.7 1.8 0.3 1.9 1.1 0.5 إذاعة مونيت كارلو 

 0.2 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 التلفزيون األردين )القناة الثانية(
 0.1 - - 0.1 - - - - - إذاعة مصر 
 0.1 - 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - جملة العريب
 - - - - 0.1 - - - - إذاعة 

CNN 1.0 0.5 0.1 1.3 0.1 0.2 2.9 4.7 1.5 
 - - - - 0.1 - - - - جملة فلسطني املسلمة

FM - - 0.2 - - 0.2 - - 0.2 
 0.2 - - 0.2 0.1 - 0.1 - - تلفزيون ديب )فضائية( 

 - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 تلفزيون لبنان )القناة األوىل(
 0.1 - - 0.1 - - - - - تلفزيون لبنان )فضائية( 

 - 0.1 0.1 - 0.2 0.3 - - 0.1 تلفزيون مصر )القناة األوىل(
 0.4 - 0.1 0.5 - - 0.2 - - فضائية( تلفزيون مصر )القناة ال
 ANNشبكة األخبار العربية  

 )فضائية(  
0.4 0.3 0.1 0.3 0.5 0.3 0.4 0.8 0.4 

 4.0 3.9 3,3 3.9 4.6 3.5 3.5 5.4 4.6 إذاعة عمان 
 0.7 0.3 0.5 1.0 0.7 0.9 1.8 1.2 1.5 جريدة العرب اليوم
 - - - - - - 0.1 - - األصدقاب ابلعمل 

 2.1 1.5 2.1 2.1 1.4 1.6 0.1 - 1.2 )فضائية(   MBCتلفزيون 
 0.1 0.1 0.4 0.2 - 0.3 0.2 0.1 0.3 جريدة السبيل

 0.5 - - 0.6 - - 1.0 - - وال أحد من هذه املصادر
 - - - - - - - 0.1 - تلفزيون عجمان  
 - - - - - - - 0.1 - تلفزيون األمل
 - - - - 0.1 - - - - جريدة النهار
 - - - - 0.1 - - - - الكري  إذاعة القرآن
 - - - - - - - 0.1 - التاميز العربية 

التلفزيون السوري )القناة 
 الفضائية( 

0.1 0.4 - - 0.9 - 0.1 0.6 - 

 - BBC 0.2 0.4 - 0.5 0.6 - 0.5 0.5هيئة اإلذاعة ال يطانية 
 - 0.1 - - 0.1 0.2 - 0.1 - تلفزيون قطر )القناة الفضائية( 

 - F.M 0.3 0.4 - 0.6 0.2 - 0.1 0.1إذاعة عمان 
 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.1 0.2 ال يوجد حمطة معنية 
 - - - - - - 0.1 - - التلفزيون السعودي 

 - 4.2 2.3 - 3.6 1.6 - 2.4 1.2 تلفزيون إسرائيل )األوىل( 
 



 45 

 ( 61اتبع / جدول رقم ) 
 ياسي التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول أ اب أكثر املصادر ثقة خبصوص خ  س

 حملي، عريب، دويل
 3.1 - - 3.1 - - 2.4 - - تلفزيون إسرائيل 
 - 0.1 - 0.1 0.1 - - - - تلفزيون فلسطني 

B.C.C  T.V - - - - - - - 0.1 - 
 0.2 - - 0.1 - - - - - إذاعة صوت أمريكا 
 - 0.1 - - - 0.1 - - 0.1 جريدة احلدث
 0.2 - - 0.2 - - 0.2 - - حمطة لندن 

 0.1 - - - - - - - - جريدة الوسط
تلفزيون األخبار األوروبية 

EURO NEWS 
 )فضائية( 

- - - - - - - - 0.1 

 0.1 - - 0.1 - - 0.1 - - إذاعة القدس 
 0.1 - - 0.1 - - 0.1 - - إذاعة الشرق )ابريس( 

تلفزيون املستقبل )لبنان( 
FUTURE  )فضائية( 

0.1 - - 0.3 - 0.2 0.4 - 0.1 

التلفزيون األردين )القناة  
 الفضائية( 

0.4 0.3 0.1 0.6 0.1 - 0.5 0.1 - 

 0.1 - - 0.1 - - 0.1 - - جملة املرأة

 - - - 0.1 - - 0.1 - - إذاعة سوراي 

 - - 0.1 - 0.1 0.1 - - 0.1 جملة الشرق األوسط 

 0.1 - 0.1 - - 0.1 - - - تلفزيون إسرائيل )القناة الثانية( 

 0.1 - - 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 جريدة شيحان 

 0.1 - - - - - - - - جريدة اجلوردان اتميز 

 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 - - - إذاعة صوت اجلنوب

 - 0.1 - - 0.2 - - 0.1 - تلفزيون املهد 

 - - - 0.1 - - - - - اجلرائد املصرية 

 - - - - - - 0.1 - - جريدة الشعب

 0.1 - - - - - - - - تلفزيون روسيا )فضائية( 

 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 - 0.1 0.1 - الفضائية   LBCتلفزيون 

 - - 0.1 - 0.2 0.1 - 0.1 0.1 قناة أبو ظيب
 - 0.1 0.1 - 0.2 - - 0.1 0.2 عمان الثالثة  
 - 0.2 - - 0.2 - - 0.2 - مصر لفضائية 
 - - - - 0.1 - - - - رفض اإلجابة 

ART - 0.1 - - 0.1 - - 0.1 - 
 - 0.1 - - 0.1 - - 0.1 - حمطة بيت حلم 

 0.1 - - - - - - - - تلفزيون إسبانيا )فضائية( 
 0.2 - - 0.1 - - 0.1 0.1 - جريدة البالد األسبوعية 

 - 0.2 0.2 - 0.2 0.3 - - - غري حمدد 
 - - - 0.1 - - - - - جريدة الفبس الكوتية 

 - - - - 0.1 - - - - نفس البلد 
 - - - 0.1 - - - - - شخصية 

 - - - 0.1 - - - - - جريدة أخبار األسبوع 
 - 0.1 - - 0.1 - - - - ال يسمع أخبار سياسية 

 0.1 - - - - - - - - إذاعة فرنسا 
 - 0.2 - 0.1 0.2 - - 0.1 - الزوج

 - - - - 0.1 - - - - تلفزيون الشارقة 
 - - - 0.2 - - - - - جريدة احلياة اللندنية 

 TIME - - - - - - - 0.1 0.1جملة 
 - 1.4 - - 1.5 - - 2.6 - األصدقاب 
 0.1 - - 0.2 - - - - - اجلريان

 - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 جريدة األهرام 
 0.1 0.2 0.1 0.1 - - - 0.1 - إذاعة السعودية 
 0.1 - - - - - - - - إذاعة اجلزيرة 

 0.1 - - 0.1 - - 0.1 - 0.1 تلفزيون البحرين )فضائية( 
 0.1 - - 0.1 0.1 - 0.2 0.1 - جريدة األسواق 
 - - - - - - - 0.1 - شخص مسؤول  
 0.1 - - - - - 0.1 - - الناطق الر ي 

 0.1 - - - 0.1 - - - - جريدة حوادث الساعة 
 - - - - - - - 0.1 - الشائعات  
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 ( 61اتبع / جدول رقم ) 

 قة خبصوص خ  سياسي التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول أ اب أكثر املصادر ث
 حملي، عريب، دويل

 - - - 0.1 - - - - - جريدة األنوار اللبنانية 
 - - - 0.1 0.2 - - - - تلفزيون اجلزائر )فضائية( 

 - 0.6 - - 0.7 - - 1.0 - أخرى 
 - - - 0.1 - - - - - جملة الكفاح العريب
   -   -   0.1 اذاعة فلسطني  

   ENN 0.1   0.1   0.1مريكية القناة اال
   -   -   0.2 الصحا االلكرتونية  

   -   0.1   0.1 اجلرائد احمللية  
   0.1   0.1   0.1 فرنسا  
   0.1   0.1   0.1 اهلند  

   -   0.1   - حمطة الكويت 
   0.1   0.1   - االنرتنت  

   -   0.1   - جريدة اجملد  
   -   0.1   - االمارات  
   -   0.1   - العرب   صوت

   0.1   -   - جملة اللواب  
   0.1   -   - جملة االسبوع العريب  

 - 7.2 0.2 - 6.2 0.1 - 5.5 0.1 ال اعرف 
 13.0 - 0.1 12.4 - - 10.9 - - ال ينطبق * 
 - 5.1 - - 4.3 - - 3.7 - غري معين
 2.5 0.1 0.4 2.2 0.1 0.5 3.3 - 1.0 غري مبني
 1306 1169 1217 1306 1169 1217 1306 1169  اجملموع  
          

 وتعين االختيارات التالية : غري معين، ال اعرف، رفض اإلجابة. 
 (62جدول رقم )

 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني الذين ميتلكون جهاز ساتاليت حول أ اب أكثر املصادر ثقة خبصوص خ  سياسي حملي، عريب، دويل
 الذين ميتلكون جهاز ساتاليت                                
 خرب سياسي دويل  خرب سياسي عريب   خرب سياسي حملي  
 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 

 25.3 14.3 22.7 25.2 16.7 24.7 29.6 33.0 36.6 التلفزيون األردين )القناة األوىل(
 1.3 0.4 - 0.6 0.4 - 0.6 0.3 - لقناة الفضائية( التلفزيون السوري )ا

 MBC 1,1 1.2 1.9 0.7 1.2 0.6 1,1 1.3 0.6إذاعة 
 3.8 2.7 1.9 3.1 1.2 0.7 3.6 1.6 1.4 إذاعة لندن 
 2.5 0.8 2,2 2.5 2.4 4.1 6.9 4.4 5.1 جريدة الرأي 

 21.5 38.2 48.3 23.9 44.2 49.4 20.8 29.0 36.2 تلفزيون اجلزيرة )فضائية( 
 1.9 0.4 1,1 2.5 0.4 1.5 1.9 0.3 1.8 جريدة الدستور
 1.9 1.2 0.4 2.5 1.2 - 1.9 1.2 - إذاعة مونيت كارلو 
 - - - - 0.4 - - - - تلفزيون الشارقة 
 0.6 - - 0.6 - - - - - إذاعة مصر 
 - - - 0.6 - - - - - جملة العريب

 - - - - 0.4 - - - - صوت العرب القاهرة
 CNN 2.9 - 0.6 3.7 - 0.6 7.8 - 4.4حمطة 

 1.9 - - 1.3 0.4 - 0.6 - - تلفزيون ديب )فضائية( 
 - - - - - - - 0.3 - تلفزيون عجمان  

 0.6 0.4 0.4 1.3 0.8 0.7 0.6 0.4 - تلفزيون مصر)فضائية( 

 ANN 1,1 2.0 0.6 0.7 3.4 2.5 1,1 3.2 3.2شبكة األخبار العربية 

 2.5 1.2 1.5 1.9 2.4 2,2 3.1 2.0 4.0 إذاعة عمان 

 0.6 - - 1.9 - - 1.3 1.2 0.7 جريدة العرب اليوم

 8.9 4.0 6.3 10.1 4.4 4.1 8.2 3.2 3,3 )فضائية(   MBCحمطة 

 1.3 3.2 0.7 1.9 2.0 1,1 1.3 2.8 0.7 تلفزيون إسرائيل األوىل 

   0.4   0.4 - - 0.4 جريدة الشرق االوسط  

   ENN 0.4 - - 0.4   0.4القناة االمريكية 

   -   - - - 0.4 االنرتنت  

   -   0.4 - - 0.4 اجلرائد احمللية 

   -   0.4 - - - الكويت  

   -   0.4 - - - االمارات
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 ( 62اتبع / جدول رقم )
 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني الذين ميتلكون جهاز ساتاليت حول أ اب أكثر املصادر ثقة خبصوص خ  سياسي حملي، عريب، دويل

 لكون جهاز ساتاليت الذين ميت 
 خرب سياسي دويل  خرب سياسي عريب  خرب سياسي حملي   مصدر الثقة

 2000 1999 1998 2000 1999 1998 2000 1999 1998 
 1.3 - 0.4 1.3 - - 0.6 0.3 - )فضائية(  LBCتلفزيون 

 0.6 - 1,1 1.3 - 1,1 - - 0.7 تلفزيون املستقبل )فضائية( 
 - - - - - - - 0.3 - السعودية إذاعة 
 0.6 - - 0.6 - - 0.6 - - جملة املرأة 
ART - 0.4 - - 0.4 - - 0.4 - 

 - - - 0.6 - - - -  جريدة احلياة اللندنية 
 0.6 - - 0.6 - - 0.6 - 0.4 تلفزيون البحرين )فضائية( 
 - - - 0.6 - - - - - تلفزيون اجلزائر )فضائية( 

 0.6 0.4 0.4 - 1.2 - 0.6 0.8 - ئيل إذاعة إسرا
 0.6 - - - - - 0.6 - - جريدة األسواق 

 - B.B.C 0.7 - - 1,1 1.2 - 0.7 0.4إذاعة 
 0.6 - - - - - - - - تلفزيون روسيا )فضائية(  

 - C.N.N - 2.0 - - 4.8 - - 16.7تلفزيون 
 0.6 - - - - - - - - إذاعة فرنسا 

 TIME - - - - - - - - 0.6جملة 
 - - - - - - - 0.4 - ة البالد جريد 

 - - 0.7 - - 0.7 - 1.2 0.4 األردنية الفضائية 
 - - - - - - - FM - 0.4إذاعة عمان 
 - 0.4 - - 0.3 0.4 - 0.8 - حمطة قطر 
 - - 0.4 - 0.8 0.4 - 0.3 0.4 قناة أبو ظيب
 - 0.4 - - 0.3 - - 0.3 - حمطة بيت حلم 

 - - - - 0.4 - - - - إذاعة القرآن الكري 
 - - - - 0.4 - - - - جريدة النهار 

 - 0.4 - - - - - - - تلفزيون عمان الثانية 
 - B.B.C - - - - - - - 0.4تلفزيون 
 - 7.6 - - 7.1 - - 9.1 - وال مصدر
 - - - 0.6 - - 0.6 - - شخصية 

 - 0.8 - - 0.8 0.4 1.3 0.8 - ال يوجد مصدر معني 
 8.8 - - 7.5 - - 8.2 - - ال ينطبق* 
 2.0 0.8 - 3.2 0.4 0.4 3.7 - 1,1 غري مبني
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اجملموع*

 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب  
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 وحول شبكة املعلومات )االنرتنت( والكومبيوتر ، أفاد: 

 
ــتخدمون الكومبيــــوتر و ) 17.4)  ــتجيبني اهنــــم يســ ــن جممــــوع املســ ــم ال يســــتخدمونه. وافــــاد ) %( أب82.2%( مــ هنــ

 (. 64( ، و جدول رقم )63%( أبهنم تلقوا دورات تدريبية على استخدامه. جدول )19.5
 (  63جدول رقم ) 

 التوزيع النسيب لالجاابت حول استخدام الكومبيوتر 
 %  100اجملموع= غري مبي  ال نعم 
17.4 82.2 0.4 1217 

  
 (  64جدول رقم ) 

 ت حول احلصول على تدريب يف جمال استخدام الكومبيوتر / ال جميات التوزيع النسيب لالجااب
 %  100اجملموع= غري مبي  ال نعم  

 1217 1.7 78.8 19.5 استخدام الكومبيوتر 
 1217 2.1 88.6 9.3 استخدام الربجميات 

 
 اما فيما يتعلق ابملكان الذي مت فيه احلصول على التدريب يف جمال الكومبيوتر، أفاد:

ــة و )9.0)  ــة او اجلامعـ ــوه يف املدرسـ ــم تلقـ ــدريب اهنـ ــى تـ ــلوا علـ ــذين حصـ ــن الـ ــدريب 5.1%( مـ ــز تـ ــوه يف مركـ %( تلقـ
 (65%( من الكتب. جدول ) 0.2%( تلقوه يف مكان العمل، و )3.0متخصص و )

 (  65جدول رقم ) 
 جمياتالتوزيع النسيب لالجاابت حول مكان احلصول على تدريب يف جمال استخدام الكومبيوتر / ال  

 يف    …مكان احلصول على تدريب  
املدرسة او   

 اجلامعة
مركز تدريب  
 متخصص 

مكان  
 العمل

من 
 الكتب 

يف   اخرى 
 البيت 

مل يتلقوا   غري مبني   من ابنائي 
 تدريب 

اجملموع*  
=100 % 

استخدام  
 الكومبيوتر 

9.0 5.1 3.0 0.2 0.4 0.5 1.3 1.7 78.8 1217 

استخدام  
 الربجميات 

4,4 2,2 1.5 0.1 0.1 0.1 1.8 2.1 88.6 1217 

 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب  
 

 وحول استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(، افاد:
%( اهنــم ال  92.8%( مــن جممــوع املســتجيبني اهنــم يســتخدمون  شــبكة املعلومــات )االنرتنــت(، بينمــا افــاد ) 7.1)

 (66يستخدموهنا. جدول )
 

 (66جدول رقم )
 لالجاابت حول استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت( التوزيع النسيب 

 %  100اجملموع=  غري مبي  رفض االجابة  ال نعم  االستطالع
2000 7.1 92.8 -- 0.2 1217 
1999 5.3 94.3 0.2 0.2 1217 
 

 وحول استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت( ألول مرة، افاد:
بكة املعلومات )االنرتنت( الول مرة خالل األربعة اسابيع املاضية %( من جمموع املستجيبني اهنم استخدموا  ش1.2)  

 6%( ابهنــم اســتخدموا  شــبكة املعلومــات )االنرتنــت( الول مــرة خــالل مــدة تــرتاوح بــني شــهر اىل  1.6، بينمــا افــاد )
اشـهر اىل  6%( ابهنم استخدموا  شبكة املعلومات )االنرتنت( الول مرة خالل مـدة تـرتاوح بـني   1.9اشهر، و افاد )

%( ابهنم استخدموا  شبكة املعلومات )االنرتنت( الول مرة خالل مدة تزيد على سـنتني ،  1.0شهرا . و افاد )  12
 ( 67جدول  )
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 (67جدول رقم )
 التوزيع النسيب لالجاابت حول الفرتة الزمنية اليت مرت على اول مرة الستخدام شبكة املعلومات )االنرتنت( 

 
 1.2 ة اسابيع املاضية  خالل األربع
 1.6 اشهر   6بني شهر اىل  

 1.9 شهر   12اشهر اىل   6بني  
 1.4 بني  سنة اىل سنتني  
 1.0 اكثر من سنتني  

 92.9 ال يستخدم االنرتنت  
 1217 % 100اجملموع =

  
 اما فيما يتعلق ابملكان الذي مت فيه استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(  الول مرة، أفاد: 

%( اهنـــم اســـتخدموا شـــبكة  1.1%( اهنـــم اســـتخدموا شـــبكة املعلومـــات )االنرتنـــت(  الول مـــرة يف املدرســـة و)0.1) 
%(  اهنــم اســتخدموا شــبكة املعلومــات )االنرتنــت(  الول مــرة يف 1.1املعلومـات )االنرتنــت(  الول مــرة يف اجلامعــة و) 

ــان العمــــل و )  ــبكة املعلومــــات )االن0.9مكــ ــتخدموا شــ ــم اســ ــزل، )%(  اهنــ ــرة يف املنــ ــم 3.4رتنــــت(  الول مــ %(  اهنــ
 (.68استخدموا شبكة املعلومات )االنرتنت(  الول مرة يف احد نوادي االنرتنت ، جدول )

 ( 68جدول رقم ) 
 التوزيع النسيب لالجاابت حول مكان استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(  الول مرة

 
 مرة  مكان استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(  الول

مكان   اجلامعة   املدرسة  استطالع 
 العمل  

ال   اخرى  نوادي االنرتنت   يف املنزل  
 اذكر 

غري  
 مبني

مل يستخدم  
 االنرتنت  

 اجملموع % 

2000 0.1 1,1 1,1 0.9 3.4 0.4 - - 92.8 1217 
 

 وحول البلد الذي مت فيه استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(  الول مرة، أفاد: 
ــم6.1)  ــت(  الول مــــرة يف األردن و)  %( اهنـ ــبكة املعلومــــات )االنرتنـ ــم اســــتخدموا شــــبكة 0.3اســــتخدموا شـ %( اهنـ

%(  اهنــم اســتخدموا شــبكة املعلومــات )االنرتنــت(  الول 0.3املعلومــات )االنرتنــت(  الول مــرة يف بلــد عــريب اخــر و) 
نرتنت(  الول مرة يف الوالايت املتحدة %(  اهنم استخدموا شبكة املعلومات )اال0.5مرة يف احدى بلدان اورواب  و )  

 (.69االمريكية، جدول  )
 

 (  69جدول رقم ) 
 

 التوزيع النسيب لالجاابت حول البلد الذي مت فيه استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(  الول مرة 
 

 البلد الذي مت فيه استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(  الول مرة 
بلد عريب   االردن 

 اخر  
الوالايت املتحدة   احدى بلدان اورواب الغربية  

 االمريكية 
 اجملموع %  نرتنت  مل يستخدم اال

6.1 0.3 0.3 0.5 92.8 1217 
 

 
 وحول املساعدة على استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(، افاد:

نرتنـت(، بينمـا %( من جمموع املستجيبني ان احدا قد علمهـم / سـاعدهم علـى اسـتخدام شـبكة املعلومـات )اال5.9)  
 ( 70%( ان احدا مل يعلمهم ذلك. جدول ) 1.2افاد )
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 (70جدول رقم )
 التوزيع النسيب لالجاابت حول املساعدة على استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت( 

 %* 100اجملموع = مل يستخدم االنرتنت   ال نعم 
5.9 1.2 92.8 1217 

 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب
 

 قدم املساعدة على استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(، افاد:وحول من 
%( مــــن جممــــوع املســــتجيبني ان احــــد افــــراد العائلــــة قــــد علمهــــم / ســــاعدهم علــــى اســــتخدام شــــبكة املعلومــــات  1.1)

%( مـــن جممـــوع املســـتجيبني ان احـــد االصـــدقاب قـــد علمهـــم / ســـاعدهم علـــى اســـتخدام 2.3)االنرتنــت(، بينمـــا أفـــاد )
%( من جمموع املستجيبني ان احد املسؤولني يف املدرسة او اجلامعة  قد علمهـم 0.7علومات )االنرتنت( و ) شبكة امل

%( مـــن جممـــوع املســـتجيبني ان احـــد املـــوظفني يف  0.6ســـاعدهم علـــى اســـتخدام شـــبكة املعلومـــات )االنرتنـــت( و ) /
%( مـن جممـوع املسـتجيبني 0.6نـت( و ) مكان العمل قد علمهم / ساعدهم علـى اسـتخدام شـبكة املعلومـات )االنرت 

%( مــن  0.3ان مــدرب مــن شــبكة االنرتنــت قــد علمهــم / ســاعدهم علــى اســتخدام شــبكة املعلومــات )االنرتنــت( و )
%( مــن جممــوع  0.2جممــوع املســتجيبني اهنــم تعلمــوا يف احــد املعاهــد علــى اســتخدام شــبكة املعلومــات )االنرتنــت( و )

دي االنرتنـــت  قـــد علمهـــم / ســـاعدهم علـــى اســـتخدام شـــبكة املعلومـــات )االنرتنـــت(، املســـتجيبني ان احـــد مـــوظفي نـــوا
 (.  71جدول )

 
 (71جدول رقم )

 التوزيع النسيب لالجاابت حول من قدم املساعدة / التعليم على استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت( 
 النسبة   

 1,1 احد افراد العائلة
 2.3 احد االصدقاب
 0.7 ني يف املدرسة او اجلامعةاحد املسؤول

 0.6 احد املوظفني يف مكان العمل
 0.6 مدرب من شبكة االنرتنت

 0.3 احد املعاهد
 0.2 احد موظفي نوادي االنرتنت

 0.1 اخرى  
 1.2 مل يعلمين احد  

 92.8 ال يستخدم األنرتنت  
 1217 %*100اجملموع =

 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب  
 

 اليت استخدم فيها املستجيب االنرتنت الول مرة ، افاد: وحول اجملاالت
%( مــن جممـــوع املســـتجيبني اهنــم اســـتخدموا االنرتنـــت الول مــرة لالتصـــال مـــع األهــل و األصـــدقاب، بينمـــا أفـــاد 2.0) 
%( مــن جممــوع  1.4%( مــن جممــوع املســتجيبني اهنــم اســتخدموا االنرتنــت الول مــرة للحــدي  مــع آخــرين و ) 0.7)

%( مـــن جممـــوع املســـتجيبني اهنـــم اســـتخدموا 0.1ني اهنـــم اســـتخدموا االنرتنـــت الول مـــرة لقـــرابة االخبـــار و ) املســـتجيب
%( مــن جممــوع املســتجيبني اهنــم اســتخدموا االنرتنــت الول مــرة للشــراب 1.8االنرتنــت الول مــرة للشــراب الشخصــي و ) 

الول مــــرة  للموضــــوعات العلميــــة والفنيــــة  %( مــــن جممــــوع املســــتجيبني اهنــــم اســــتخدموا االنرتنــــت 0.4التجــــاري  و )
   (.72املتخصصة، جدول )
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 (72جدول رقم )
 التوزيع النسيب لالجاابت حول اجملاالت اليت استخدم فيها املستجيب االنرتنت الول مرة 

 النسبة   اجملال 
 2.0 لالتصال مع األهل و األصدقاب

 0.7 للحدي  مع آخرين
 1.4 لقرابة االخبار

 0.1 راب الشخصيللش
 1.8 للشراب التجاري

 0.4 للموضوعات العلمية والفنية املتخصصة
 - موضوعات فنية اخرى  

 0.7 اخرى  
 92.8 مل يستخدم االنرتنت  

 1217 %*100اجملموع =  
 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب  

 وحول اجملاالت واالماكن اليت يستخدم فيها املستجيب االنرتنت ، افاد:
( مــن جممــوع املســتجيبني اهنــم يســتخدمون االنرتنــت يف املدرســة / اجلامعــة لالتصــال مــع األهــل واالصــدقاب ، 0.3%) 

%( 0.2%( من جمموع املستجيبني اهنم استخدموا االنرتنت يف املنزل لالتصال مع األهل واالصدقابو )   1.2بينما )
%( مــن  2.1التصــال مــع األهــل واالصــدقاب و )مــن جممــوع املســتجيبني اهنــم اســتخدموا االنرتنــت يف مكــان العمــل ل

 (.  73جمموع املستجيبني اهنم استخدموا االنرتنت يف نوادي االنرتنت لالتصال مع األهل واالصدقاب، جدول )
 

 (73جدول رقم )
 التوزيع النسيب لالجاابت حول اجملاالت و االماكن اليت يستخدم فيها املستجيب االنرتنت 

 علومات )االنرتنت(  الول مرة مكان استخدام شبكة امل
 املدرسة  اجملال  

 اجلامعة  
 يف مكان  يف املنزل  

 العمل   
 اخرى  نوادي االنرتنت  

 0.1 2.1 0.2 1.2 0.3 لالتصال مع األهل و األصدقاب
 - 1.6 0.4 0.7 0.1 للحدي  مع آخرين

 0.1 1.5 0.3 0.9 0.3 لقرابة االخبار
 - 0.3 0.2 0.4 0,0 للشراب الشخصي
 - 0.3 0.3 0.4 0,0 للشراب التجاري

 0.1 1.6 0.3 0.5 0.8 للموضوعات العلمية والفنية املتخصصة
 - 0.8 0.4 0.5 0.5 ملوضوعات فنية تتعلق بتكنولوجيا املعلومات

 - 0.8 0.2 0.4 0.2 موضوعات فنية اخرى  
 - 0.1 - 0.1 - اخرى  

 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 مل يستخدم االنرتنت  
 % الن املستجيب ميكن ان يورد اكثر من اجابة 100هذا السؤال ال جيمع 

 
 

 وحول اجملال الرئيسي الستخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(، افاد: 
%( مـن  0.6%( من الذين يستخدمون االنرتنت يف جمال احلصول على معلومـات علميـة وفنيـة وثقافيـة  و )4.1)   

%( من الذين يستخدمون االنرتنت  0.2يستخدموهنا يف املوضوعات االقتصادية و )الذين يستخدمون االنرتنت اهنم 
%( من الذين يستخدمون االنرتنت اهنم يستخدموهنا يف جمال ال يد  1.6اهنم يستخدموهنا يف جمال قرابة االخبار و )

 (74االلكرتوين ، جدول )
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 (74جدول رقم )

 اليت يستخدم فيها املستجيب االنرتنت  رئيسية الالتوزيع النسيب لالجاابت حول اجملاالت 
 يستخدمون االنرتنت هلذا اجملال الرئيسي  اجملاالت الرئيسية
 4.1 احلصول على معلومات علمية وفنية وثقافية  

 0.6 املوضوعات االقتصادية  
 0.2 قرابة االخبار  

 1.6 ال يد االلكرتوين  
 0.7 الرتفيه  
 0.2 اخرى  

 92.8 األنرتنت    ال يستخدمون
 1217 % *100اجملموع =  

 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب  
 

 وحول استخدام مواقع ابللغة العربية على شبكة املعلومات )االنرتنت(، افاد:
%( مــن جممــوع املســتجيبني ان أغلــب املواقــع الــيت يســتخدموهنا علــى شــبكة املعلومــات )االنرتنــت( هــي مواقــع 3.9) 

 (75جدول )  ابللغة االجنليزية ،
 (75جدول رقم )

 التوزيع النسيب لالجاابت حول لغات املواقع اليت يستخدمهااملستجيبون على شبكة املعلومات )االنرتنت(
 النسبة   لغة املوقع 

 3.9 ال، اغلبها ابللغة االجنليزية  
 2.1 نعم، بعض األحيان استخدم مواقع ابللغة العربية  

 0.8 مواقع ابللغة العربية    نعم، أغلب األحيان استخدم
 0.3 استخدم مواقع بلغات غري العربية واالجنليزية  

 92.9 ال يستخدمون االنرتنت  
 1217 % 100اجملموع =

 
 وحول عدد مرات استخدام شبكة املعلومات )االنرتنت(، افاد:

%( مـــن 3.2و )      %( مـــن جممـــوع املســـتجيبني اهنـــم  يســـتخدمون شـــبكة املعلومـــات )االنرتنـــت( يوميـــا ،   1.1)
%( مـن جممـوع املسـتجيبني اهنـم   2.0جمموع املستجيبني اهنم  يستخدمون شبكة املعلومات )االنرتنت( اسـبوعيا ، و )

 (76يستخدمون شبكة املعلومات )االنرتنت( شهراي ، جدول )
 

 (76جدول رقم )
 نت( التوزيع النسيب لالجاابت حول عدد مرات استخدام شبكة املعلومات )االنرت 

 النسبة   
 1,1 يوميا  

 3.2 اسبوعيا
 2.0 شهراي 

 0.8 غري قادر على التحديد  
 91.1 ال ينطبق
 1217 % 100اجملموع  
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 وحول وجود جهاز كومبيوتر يف املنزل ، افاد:
ــاد ) 10.8) ــا افــ ــزل،  بينمــ ــوتر يف املنــ ــاز كومبيــ ــد جهــ ــه  يوجــ ــتجيبني انــ ــوع املســ ــوع 89.2%( مــــن جممــ ــن جممــ %( مــ
 (77ستجيبني انه ال يوجد جهاز كومبيوتر يف املنزل، جدول رقم  )امل

 
 ( 77جدول رقم  )

 التوزيع النسيب لالجاابت حول وجود جهاز كومبيوتر يف املنزل 
 %  100اجملموع= ال يوجد   يوجد 
10.8 89.2 1217 

 

 وحول ما اذا كان اجلهاز املوجود يف املنزل مربوطا بشبكة االنرتنت، افاد: 
%( ان اجلهاز غري مربـوط بشـبكة االنرتنـت ، جـدول 8.7%( ان اجلهاز مربوط بشبكة االنرتنت، فيما افاد )   2.1)
(78) 

 ( 78جدول رقم  )
 التوزيع النسيب لالجاابت حول ما اذا كان اجلهاز املوجود يف املنزل مربوطا بشبكة االنرتنت 

 اجملموع %  غري مبي  ال يوجد جهاز كومبيوتر   غري مربوط  بوطمر  استطالع 
2000 2.1 8.7 89.2 0.1 100 % 
1999 1.6 98.0 - 0.2 100 % 

 

 وحول مكان وجود اجلهاز يف البيت، افاد:   
%( ان اجلهاز موجود يف غرفة نوم االوالد ، و  0.4%( ان اجلهاز موجود يف غرفة نوم الوالدين  ، فيما افاد )0.2)  
 (79فة خاصة للدراسة او للكومبيوتر ، جدول )%( يف غر  0.7%( يف قاعة املعيشة، و ) 0.7)

 
 ( 79جدول رقم  )

 التوزيع النسيب لالجاابت حول مكان وجود جهاز كومبيوتر يف املنزل 
  يوجد  يف  

 0.2 غرفة نوم الوالدين
 0.4 غرفة نوم االوالد

 0.7 قاعة املعيشة
 - املطبخ

 0.7 غرفة خاصة للدراسة او للكومبيوتر
 8.7 غري مبي
 89.2 ال يوجد

 1217 % *100اجملموع =  
 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب

 وحول من يستخدم االنرتنت يف املنزل غري املستجيب ، افاد:   
 سنوات،  فيما افاد 6%( ان من يستخدم االنرتنت يف املنزل هم افراد حتت سن  0.1)
%( ان مـن يسـتخدم االنرتنـت  0.1سـنة و ) 14-10%( ان من يستخدم االنرتنت يف املنزل هم افراد مـن   0.2) 

%( ان مـن يسـتخدم االنرتنـت يف املنـزل 1.2سـنة، و ) 18سـنة اىل  14يف املنزل هم افراد تقـع اعمـارهم بـني اكثـرمن 
 (80سنة. جدول رقم  ) 18هم افراد اعمارهم اكثر من 
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 ( 80جدول رقم  )
  املنزل التوزيع النسيب لالجاابت حول من يستخدم االنرتنت يف 

 نسبة املستخدمي غري املستجيب   املستخدمون غري املستجيب  
 0.1 سنوات 6افراد حتت سن 

 - سنوات 10سنوات اىل   6افراد من 
 0.2 سنة 14-10افراد من 

 0.1 سنة 18سنة اىل   14افراد اكثر من 
 1.2 سنة 18افراد اكثر من 

 0.3 اخرى
 98.1 ال ينطبق

 1217 %100اجملموع =  
 
 

 وحول استخدام االنرتنت من قبل اشخاص آخرين يف املنزل، افاد: 
 ( 81%( أبن  اشخاص آخرين يف املنزل يستخدمون االنرتنت، جدول )1.8) 

 (  81جدول رقم ) 
 % 100اجملموع =   ال يستخدمون   ال   نعم  
1.8 0.2 97.9 1217 

 

 وحول التوقعات من استخدام االنرتنت ، افاد:   
%( أبهنــم يتوقعــون البــدب بتمســيس عمــل خــاص  ــم. 0.4م يتوقعــون فــرص عمــل افضــل، بينمــا افــاد ) %( اهنــ 0.6)

 (82جدول )
 ( 82جدول رقم  )

 التوزيع النسيب لالجاابت حول التوقعات من استخدام االنرتنت   
 النسبة   

 0.6 فرصة عمل افضل  
 0.4 البدء بتأسيس عمل خاص  

 0.7 اخرى
 0.3 رفض االجابة

 - مبي  غري
 97.9 ال ينطبق  
 1217 % 100اجملموع =

 

 وعند سؤال العاملني حول وجود جهاز كومبيوتر يف مكان العمل، افاد:   
%( مـــن   20.4%( مـــن جممـــوع املســـتجيبني انـــه  يوجـــد جهـــاز كومبيـــوتر يف مكـــان العمـــل ،  بينمـــا افـــاد ) 11.8) 

 (. 83العمل، جدول   ) جمموع املستجيبني انه ال يوجد جهاز كومبيوتر يف مكان
 ( 83جدول رقم  )

 التوزيع النسيب لالجاابت حول وجود جهاز كومبيوتر يف مكان العمل 
 اجملموع %  ال ينطبق  غري مبي  ال يوجد   يوجد 
11.8 20.4 0.7 66.9 1217 
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 وحول ما اذا كان اجلهاز مربوطا بشبكة االنرتنت، افاد: 
%( ان اجلهاز غري مربـوط بشـبكة االنرتنـت ، جـدول 6.4رتنت، فيما افاد ) %( ان اجلهاز مربوط بشبكة االن4.0)  

 (84رقم )
 ( 84جدول رقم  )

 التوزيع النسيب لالجاابت حول ما اذا كان اجلهاز املوجود يف العمل مربوطا بشبكة االنرتنت  
 غري مربوط  مربوط االستطالع 

 و ال ينطبق 
 اجملموع %  غري مبي  رفض االجابة 

2000 4.0 94.6 0.7 0.7 1217 
1999 2.4 97.4 - 0.2 1169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


