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

، وهتت ا هتتل الاستتس الراستتق التت   ياتتلت  تت  الاركتتز 2001ال تتات لتتلد الدياليرافجتت  يتتا انرةد ل تتات 
 للد الدياليرافج ، ليث يم إجراء ثاا ج  مسلح سا ا  ها:

وعلت  عي ت  وف جت  مةل ت   1993قوال  : اسر    الرق  ال ات للد الدياليرافج  يا انرةد ل تات 
 مسرييب. 1197من  

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

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

وعلت  عي ت  وف جت  مةل ت   1997ةد ل ات را  ًا : اسر    الرق  ال ات للد الدياليرافج  يا االر 
 مسرييبا. 973من 

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

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

وعلت  عي ت  وف جت  مةل ت   2000: اسر    الرق  ال ات للد الدياليرافج  يا انرةد ل ات سا  اً 
 مسرييبا. 1217من 

وعلت  عي ت  وف جت  مةل ت   2001ثام ًا: اسر    الرق  ال ات لتلد الدياليرافجت  يتا انرةد ل تات 
 مسرييبا. 1395من 

 
لاف ين ييتتاد ال الجتت  الدياليرافجتت ، ويتتييا هتت د الدراستت  لتتتد  الر تتر  علتت  ايياهتتات الاتت

ويبجتتاد متتدت الرفيتتر يتتا متتلايمتم وررائتتتم ماار تت  متتق متتا قستريتت  االستتر  عات الستتا ا ، والر تتر  
علتت  متتدت ي الجتت  ماسستتات الايراتتق الاتتد ا يتتا يتتيفير الااتتارك  السجاستتج  واالجراا جتت ، ياتيتتدًا 

 لللصلد ال  ميراق مد ا م سيم الب ج  والرركيب.
  لجا تتات هتت ا الاستتس التت  لجا تتات الاستللات الستتا ا  عروتتلد ل تت  للا للمتتات عرتتجس وبإضتاي

قجاس رراء الالاف ين للد الااارس  الدياليرافج  والاضايا الاريب   لتا، وذل  عل  يرترات مم جت  
، لتتتد  رصتتد الر تتلرات والرفيتترات يتتا التترق  1993مر لاتت ، م تت  الاستتس انود التت   جتترت عتتات 

ه د الا للمات المرص  للبالثين والاتراين االف   عل  الرحلالت الرا فرقت عل  ال ات. ويرجس 
رراء الاتتتتتتلاف ين ختتتتتت د الستتتتتت لات الستتتتتتبق الااضتتتتتتج  ييتتتتتتاد يضتتتتتتايا يم تتتتتتيلج  مريب تتتتتت   الااارستتتتتت  
الدياليرافجتتت ، والااتتتارك  السجاستتتج ، وال اتتتا الحزبتتتا، إضتتتاي  التتت  متتتا يرجحتتت  متتتن إمةا جتتت  ربتتت  

ت الاسرييبين  حل كا يضج  يم تيلج  متق   تل الارفيترات الدياليرا جت  الا للمات للد ايياها
 واالجراا ج  لتم مثا: ال ار، والي س، وال  ي   الة ال اا، والاسرلت الر لجاا وييرها.

ويتتتلة الاركتتتز قد ياتتتةر جاجتتتق الااسستتتات الرتتتا ستتتاها   إ يتتتاح هتتت د الدراستتت ، وجاجتتتق 
اق البجا ات م تم، إذ كاد لريتاوبتم وي تاو تم اربتر انثتر انيراة الاسرييبين يا ال ي   ال عن يم ج

يا إ ياح ه د الدراس ، والاتةر قيضتًا الت  جاجتق الت عن ستاهالا يتا إ يتاح هت ا ال اتا الوبيتر متن 
قعضتتاء التي تت  الردريستتج  يتتا اليام تت  انرة جتت  وخارجتتتا. وييمتتا الاركتتز قد يميتتد الا للمتتات الرتتا 

اتراتتتين لتتتت د الاضتتتايا متتتن من  تتتين وبتتتالثين علتتت  الاستتترليين عليرهتتتا هتتت ا االستتتر    جاجتتتق ال
 الرساا واالراةياا.
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 األهداف:
 يتد  ه د الدراس  ال  يحايق ما علا:

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

الحريتتات ال امتت  مثتتا: لريتت  التترق ، وال تتحاي ، واالشتتررا  يتتا الرتتتاهرات واالعر تتامات، ولريتت  
اال رساب ال  انلزاب السجاسج ،  اإلضاي  ال  يايجاتم للدرج  الرا وصا إليتا الايراق انرة ا 

 را يريوز عليتا ال الج  الدياليرافج . جاا ينص الاساواة وال دد  اعربارهاا من الاباةئ ال
الليل  عل  رراء الالاف ين وايياهايتم  حل انلتزاب، وقجتاس متدت  يتاح الريربت  الحزبجت  يتا .  

انرةد، وقسباب عدت  يالتا، ومدت م ريرتم للجلة انلزاب السجاسج  وماتاركرتم ييتتا، وقستباب 
 عزويتم عن اال رساب لأللزاب السجاسج .

 (. 2001-1997ء الالاف ين وايياهايتم ويايجاتم نةاء ميلس ال لاب )قجاس ررا. 
الر تتتر  علتتت  رراء الاتتتلاف ين وايياهتتتايتم ويايتتتجاتم نةاء  تتتلاب ةوائتتترهم اال رنالجتتت  يتتتا ميلتتتس . 

(. كاتتتا ي تتتجس الدراستتت  رراء الاتتتلاف ين يتتتا ي تتتدعا يتتتا لد ا رنتتتاب ميلتتتس 2001-1997ال تتتلاب )
 لق  حا وةمي وي يين الايالس البلدي .ال لاب، ويرار الحةلم  الار 

الر تتتتر  علتتتت  مستتتترلت ماتتتتارك  الاتتتتلاف ين وماارستتتترتم لل اتتتتافات الانرلمتتتت  ةاختتتتا ماسستتتتات  .
الايراتتق الاتتتد ا مثتتتا: ال اا تتتات الات جتتت  وال االجتتت ، والياالجتتتات الر ل جتتت ، وااليحتتتاةات، وييرهتتتا، 

روا   ال اتائري  ومتدت مستتاها   اإلضتاي  الت  الر تر  علت  مسترلت ماتاركرتم يتا التدواوين قو الت
 ه د الر تجاات يا ياديم ال لد والاساعدة نعضائتا.

 الر ر  عل  رراء الالاف ين يياد عاا الارقة ومااركرتا يا منرلف الاياالت. .

 الر ر  عل  قثر وسائا انع ت الارئج  والاسالع  يا ياةيا الرق  ال ات. .

  للمات )اإل رر  (.الر ر  عل  مسرلت اسرندات شبة  الا .

 الر ر  عل  ايياهات الالاف ين  جاا عر لق  ا ال   ال حف اليلمج  وانسبل ج . .
 منهجية الدراسة:

 
 تصميم العينة:

 
  د االف   عل  قهدا  الدراس ، وها يليير  رائي ملثلي  عل  مسترلت الاالوت  لدراست   

ب الا اع ت  ال  الةيت  علت  مترللرين،  حيتث ، ياد قيررح قسلل   2001الدياليرافج  يا انرةد ل ات  
يتتم يتتا الارللتت  انولتت  ستتحب عي تت  متتن ال  اييتتد )البللكتتات( علتت  مستترلت الاالوتت . ويتتا الارللتت  

 الثا ج  سحب عدة م ين من انسر من كا للل  يم اخرجارد يا الارلل  انول .
د الر تداة ال تات ( للتل  متن االفتار الت   ويتر 122ويد يم سحب عي   لللكات يروتلد متن ) 

( والاستتحلب   ا رتتتتات PPS يستتللب ال ي تتت  الار استتب  متتق ا لحيتتم ) 1994للاستتارن والستتةاد ل تتات 
ليث اعربر عدة انسر يا كا للل  هتل ومد ذلت  البلتل ، ولضتااد ا راتار ال ي ت  علت  منرلتف 

لللكتتات  الاحايتتات والحضتتر والريتق، ياتتد جترت يرييتتب البللكتتات لستب الاحايتتت  قواًل ثتم يرييتتب 
 را محايت  لسب الحضر والريق ثم سحب  عي   البللكات.

وي ربتتر  رتتائي هتت د الدراستت  ووياتتًا لر تتاجم ال ي تت  التت   ايبتتق، ماثلتت  علتت  مستترلت الاالوتت   
ويير ماثل  لاسرليات إةاري  قيا. ولرليير لجا ات ملثلي  عل  مسرلت الانجاات يتم ستحب عي ت  

 يا انرةد.  ماثل  مسرال  شال  جاجق الانجاات 
( ستت   يتتيرثر متتن كتتا  18ثتتم وب رياتت  عاتتلائج  قيضتتًا يتتم اخرجتتار يتترة والتتد عبلتت  عاتترد ) 

استرة لرسترلي  م ت  لجا تتات االستراارة، وكتاد   تتف عتدة االيتراة الاستترييبين متن الت كلر وال  تتف 
ن الت عن . ويم اعتاةة الزيتارة للاسترييبي( اسرة1464ليم ال ي   )اآلخر من اإل اث، وب ل  ياد لل  

التت  التت عن كتتا لا ماتتفللين قو ييتتر ملجتتلةعن يتتا الا تتزد   اإلضتتاي قلتتدوا ريضتتتم اجتتراء الاااللتت ، 
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 جاتا للت  عتدة لتاالت استراارة  (1400الاستروال )وي  اجراء الااالل ، ليث لل  عدة االستراارات 
 ( لين مفلق ماي . 2( لال ، و )62الريل )

 
 المرحلة التحضيرية:

قهم مرالا ال اتا اإلل تائا، لول تتا يرضتان ميالعت  متن ال الجتات   ي ربر ه د الارلل 
الاراتتا ة  والارواملتت  الرتتا ي راتتد عليتتتا،  اتتةا اساستتا، ي ميتت  ال الجتتات يتتا الارالتتا ال لاتت ، إذ 
ياتتاا هتت د الارللتت  وضتتق جاجتتق الن تت  ال ممتت  لر ميتت  الدراستت  متتن لتتداعرتا ولرتت   اتتر  رائيتتتا، 

 ا:ويرضان ه د الارلل  ما عل
 

 ي تجم اليتام الرئجسا للدراس :
 

عرولد هت ا اليتتام متن إةارة الدراست  ماتثً   ارا  ت  متن انستراذ رئتجس اليام ت  انرة جت ، 
وبإشتترا  متتن متتدعر مركتتز الدراستتات االستتررايجيج  يتتا اليام تت ،  اإلضتتاي  التت   نبتت  متتن قعضتتاء 

اليتتتام قيضتتًا متتن عتتدة متتن هي تت  الرتتدريس يتتا اليام تت ، ومرن  تتين يتتا هتت ا الايتتاد. ويروتتلد 
الااتتتريين الايتتتدا يين، والاتتترايبين الايتتتدا يين، وميالعتتتات ال تتتداةعن، والرتتتدييق، والررميتتتز الاةربتتتا، 

 والريتيز الحاسلبا. 
وبتتتدقت ال الجتتتات الار لاتتت  لتتتت د الدراستتت  لراتتتةيا لي تتت  متتتن الارن  تتتين، إذ وضتتت   

ب ال ي تت  التت   ايبتتق، واعتتداة االستتراارة، اليتتدود الزم تتا لارالتتا الدراستت  الانرلمتت ، وم اياتت  قستتلل 
وكريبات الر لجاات الار لا  لتا، ويحدعد الار لبات الباري ،  اإلضاي  إل  خ   ال اا الايدا ا، 

 وجدود الانرجات، وخ   الريتيز الحاسلبا للبجا ات، و ار ال رائي.
 الوثائق الرئيسة للدراسة :تتضمن هذه الوثائق ما يلي:

  :صتتاا  استتراارة الدراستت ، وذلتت  يااتتجًا متتق انهتتدا  الارلختتاة، وفبج تت  استتراارة الدراستت
البجا تتتات الرتتتا ستتتيرم جا تتتتا. كاتتتا اختتت   االعربتتتار ع تتتد ي تتتاجم االستتتراارة يستتتتيا عالجتتت  

 إةخاد البجا ات عل  الحاسب اآللا والريتيز الحاسلبا  اةا كاما. 
 يسات الرالج :ويضا   االسراارة،  اإلضاي  إل  البجا ات الر ريفج ، ان

 جدود اخرجار الاسرييب.  -
 لجا ات للد الدياليرافج  يا انرةد.  -
 لجا ات للد ماشرات الدياليرافج  يا انرةد.  -
 لجا ات للد انلزاب السجاسج . -
 .1997لجا ات للد يايجم إ يامات ميلس ال لاب الا رنب  -
 لجا ات للد يايجم إ يامات  لاب الدائرة اال رنالج .  -
لتتتتلد يتتتتا لد اال رنتتتتاب اليدعتتتتد لايلتتتتس ال تتتتلاب التتتت   صتتتتدر لجا تتتتات   -

 . 2001عات
 لجا ات للد يرار الحةلم   حا وةمي وي يين الايالس البلدي .  -
 لجا ات للد ال اا ال االا واالجرااعا.  -
 لجا ات للد الااارك  يا  اافات ال ائل  قو ال ايرة.  -
 لجا ات للد ماارك  الارقة يا الحجاة ال ام .  -
 للد شبة  الا للمات )اال رر  (.  لجا ات   -
 لجا ات للد اليرائد اليلمج  وانسبل ج . -
 الا للمات الان ج  عن المرة الاسرييب. -

واسرارارًا يا  تي الاركز لر لير قةاء جاق البجا تات يتم إضتاي  عتدة متن االخرجتارات الت  
 م تم قس ل  االسربجاد وها : يير م  ا، وريل االجا  . 
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 جاات ويلاعد الردييق:  . كريب الر ل2
عرضتتتان هتتت ا الوريتتتب ميالعتتت  متتتن الر تتتاريق والر لجاتتتات الام تتتل  واللاضتتتح  لل تتتاملين 
الايتتتدا يين والاةربيتتتين، كاتتتا ياتتتراا هتتت ا الوريتتتب علتتت  ي تتتاريق وشتتتروح مم تتتل  لياجتتتق 
انس ل  والامتايجم والر تاريق التلارةة يتا االستراارة، وكجفجت  استرجماء البجا تات   تلرة يومتا 

ح لد عل  قعل  ةرج  ماة   من صح  البجا ات وةيرتا، وياراا الوريب قيضتًا علت  ال
يلاعتتد الرتتدييق انساستتج  الرتتا ييتتب قد عرب تتتا ال تتامللد  انرلتتف مستترليايتم قث تتاء قجتتامتم 
لرتتدييق االستتراارات، ستتلاء علتت  الاستترلت الايتتدا ا قو الاةربتتا لروتتلد االستتراارة مةرالتت  

م الرركيتتز علتت  ال  يتتات الا   جتت  لتتين اإلجا تتات ) االيستتا  وخالجتت  متتن الر ايضتتات. ويتت
التتتداخلا( وكجفجتتت  ارراتتتا  انخ تتتاء وي تتتحجحتا، متتتا قمةتتتن، لضتتتااد م   جتتت  البجا تتتات 

 وايسايتا.
 
 . كتيب الدليل: 3

روعتا يتا ي تاجم االستراارة قد يوتلد م تتم انست ل  ذات ةليتا محتدة مستباًا، إذ يضتتان 
ات الارمتتتزة مستتتباًا، وكجفجتتت  يرميتتتز البجا تتتات ذات اإلجا تتتات الاحتتتدةة التتتدليا كجفجتتت  م اليتتت  البجا تتت

ووضق رملم لتا. كاا يضان ي لجاات ير لق لررميز انس ل  الامرلل ، ياتد اعتد هت ا اليتزء خت د 
عالجتتتت  الررميتتتتز ل ستتتتراارات  اتتتتةا مم تتتتا، واعيتتتتد يياجتتتتق هتتتت د اإلجا تتتتات يتتتتا ميالعتتتتات ذات 

 خ ائص مراالت .
 - انيف:. التعاريف والتص4
: نيراض ه د الدراس  ي ربر الرياتق الستةا ا، هتل الاةتاد الت   ي تجم  جت  التجمع السكاني  4-1

 المرة  اةا م راة، ق  الاةاد الحالا ال   ي جم  ج  قو ع ل  اإليام   ج .
: وها يترة قو ارثتر ياتفللد ولتدة ستة ج  مسترال  ) قو جتزءًا م تتا ( ويستاهالد م تًا   األسرة  4-2

ما  من ةخا رب انسرة و /قو   ل قيراةها، ومن الاتائق وجتلة صتل  يربت  يترب  م تتم يا اإل 
قيراة انسرة اللالدة   ضتم لب ل، ومن الاائق قيضًا قد يارر  قيراة انسرة يتا وجبتات ال  تات 

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

  س لات كامل ، ق   إهااد الاتلر وانيات متاا كاد عدةها.
ويا تتد  تت  الحالت  الرتتا يةتتلد عليتتتا المترة ويتت  الاااللتت ، ورباتتا يوتتلد المستتتوا التعليمتتي :  4-5

 إلدت الحاالت الرالج :
 يد ال يحاا المرة ماهً  علاجًا مثا : -ق

الانص ال   ال يسر جق الاراءة والورا   م ًا، وبالرتالا ال يستر جق كرا ت  وصتف  ستج    وهل  أمي:
 عن لجاي   يي  لف  كا  .

وهتل الاتنص الت   يستر جق الاتراءة والورا ت  م تًا  ييت  لفت  كا ت ، وال يحاتا متاهً  علاجتًا.   ملتم :
ت ي لجاج ، ولم ع تلا الارلل  ويرضان ه د الم  ، عل  سبيا الاثاد، انيراة ال عن الرحالا  ااسسا

 االلردائج  ل ياح.
قو يحاا ه ا المرة ماهً  علاجًا، ويا د    قعل  مرلل  ةراسج  قياتا المرة ل يتاح لرت  عتلت   -ب 

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

وهتتا الحالتت  الاد جتت  الحالجتت  الرتتا يةتتلد عليتتتا المتترة ويتت  الاااللتت ، ويتتد  الحالتتة الزواةيتتة: 4-6
 يولد إلدت الحاالت الرالج :

وهل المترة الت   لتم يستبق لت  قد يتزوا مواجتًا ي لجتًا وياتًا لل تر  الستائد) ق  لتم عترم التدخلد أعزب:  
   د(.
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ويتق ال تر  الستائد ستلاء كتاد/ كا ت  )التزوا قو الزوجت  ( وهل المرة الارزوا مواجًا ي لجتًا متزوج:  
 م جاًا مق ال ر  اآلخر قت ال وي  الااالل .

وياتاا الا لتق، وهتل المترة الت   ستبق لت  التزواا ي تً  وا م تم رختر مواا  تال   ، ولتم   أخرا :
ختر مواا عرزوا مترة قخترت. كاتا اشتراا انرمتا، وهتل المترة الت   ستبق لت  التزواا ي تً ، وا م تم ر

 للياة ال ر  اآلخر، ولم عرزوا مرة قخرت.
وي  ا ع يت  الاتنص ييتد البحتث  ال اتات االير تاة ، ويوتلد والتدة   العالقة بقوة العمل:  4-7

 من الر  جمات الرالج :
وي تتد لت ل  الااتترفا / الااترفل ، وهتل كتتا شتنص عتتزاود عاتً  يتتا الا تا  الحةتتلما قو  يعمتل:

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

 وال   ل  ةخا قو إعراة، وال اجز.
وي  ا  تل  ال اتا الرئجستا الت   ياارست  المترة الااترفا مثتا: لتداة،  يتار، م لتم،   المهنة:  4-8

 . ال .…فبيب، قسراذ جام  
 ويااا اإلقليم:  4-9

 .ت عااد، وماة ا، والبلااء، والزرياءويااا محايتاالوسط: 
 ويااا محايتات اربد، وجرش، وعيللد، والامر .الشمال: 
 ويااا محايتات الور ، وال ميل ، وم اد، وال  ب . الجنوب:

وهتتتل ممتتتتلت يستتترندت للداللتتت  علتتت  الحالتتت  الرتتتا يوتتتلد ييتتتتا ال  يتتت  لتتتين الديموقراطيتتتة:  4-10
ائات  علتت  قستاس الحريت ، والحتتق، وال تدد، والاستاواة، ويةمتتا الاتلافن والدولت  والااسستتات، وهتا ي

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

 لم، الحتتق يتتا الحتتق يتتا الحجتتاة، الحتتق يتتا ستت م  البتتدد، الحتتق يتتا الرالتت ، الحتتق يتتا التتر     
 ال اا، الحق يا الر بير.

 
عاتتتد الاركتتتز   تتتد ي تتتاجم االستتتراارة ووضتتتق الر لجاتتتات الار لاتتت   الامتتتايجم  البرنتتتامج التتتتدريبي:

ويتتد  والر تتا جق الاستترندم ، ةورة يدريبجتت  لاتتدة عتتلت والتتد لرتتدريب الااتتريين والاتترايبين وال تتداةعن،
لتد  الر ر  عل  قهدا  الدراس ، واستللب  اشراا لر امي الردريب عل  ال دعد من الالضلعات 

جاتتتق البجا تتتات، وقهاجتتت  ستتتري  الا للمتتتات، وكجفجتتت  الر امتتتا متتتق الاستتترييب، وفتتتر  الرفلتتتب علتتت  
ال  لبات الرا ياةن قد يحدث يا الايداد. واشراا الردريب قيضا عل  شترح مم تا لاتدخ ت 

 ياتق الا للمتات ويتدقجاتا يتا الايتداد، االسراارة، والامايجم الارضتا   ييتتا، والر لجاتات الار لات  
وكجفجتت  اخرجتتار الاستترييب، ويتتم ال جتتات لر بجاتتات عالجتت  علتت  كجفجتت  ي ب تت  االستتراارة لرمتتاة  قيتت  
قخ تاء ياةتتن قد يحتتدث يتا الايتتداد. وكتت ل  للر تر  علتت  متتدت استرج اب ويتتتم البتتالثين ل بج تت  

  االسر    قث اء يلاا الاسترييبين لتتا قس ل  االسر   ، ويد وير الردريب المرص  الخربار قس ل
يتتتتا الايتتتتداد وم اليتتتت  جاجتتتتق الا لتتتتتات الرتتتتا ورةت متتتتن البتتتتالثين قث تتتتاء ي ميتتتت هم للااتتتتال ت 
الريريبجتت ، والا لتتتات الرتتا قورةهتتا الاستترييبلد لتتلد   تتل قستت ل  االستتر   . وب تتد ذلتت  يتتم 

علتتتت  يلاعتتتتد الرتتتتدييق الناصتتتت   يتتتتدريب ال تتتتاملين يتتتتا عالجتتتتات الريتيتتتتز الاةربتتتتا يتتتتدريبًا إضتتتتا جاً 
 االستتراارة، وكجفجتت  ارراتتا  انخ تتاء، ويتتدريب الارمتتزين علتت  يلاعتتد الررميتتز وقستتاليب .ويات خبيتتر 

 الحاسلب لردريب مدخلا البجا ات عل  عالج  اإلةخاد، وكجفج  ي تجق البجا ات من انخ اء.
 

 مرحلة العمل الميداني:
االلتت  الان تتج  للمتترة الاستترييب التت   ستتتر يتتا الا  يستتللب  متت ت هتت د الدراستت  ميتتدا جًا 

وا رتت  لرتاري  ، 28/8/2001الايتدا ا لرتاري  ال ي  ، وجا   البجا ات م   مباشرة، إذ لدق ال اتا 
 (12علت  )، و م  ال اا ويق الن   الااررة ل ، وجرت يحدعتد ملايتق ال ي ت  ويلمي تتا 4/9/2001
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ليرا ال اتتتا الايتتتدا ا وم ريتتت  الا تتتافق، وذلتتت  مراقبتتتًا متتتن ذو  النبتتترة يتتتا هتتت ا الايتتتاد متتتن  تتتا
 (  الثًا وبالث  ياملا  ياق البجا ات.65عل  )لإلشرا  
وعاا الارايبلد علت  يلميتق استر الاسترييبين الانرتارة يتا ال ي ت  علت  البتالثين، ويتا  لا  

ستتتتير ال اتتتتا، ويتتتتاملا لرتتتتدييق االستتتتراارات الاستتتتروال  يتتتتا الايتتتتداد، ولضتتتتلر   تتتتل الااتتتتال ت، 
اعدوا يتتا لتتا الااتتة ت الرتتا صتتاةي    تتل البتتالثين يتتا الايتتداد. قمتتا  ال ستتب  ل ستتراارات وستت

 الاسروال  ياد عاا الارايبلد عل  يسلجاتا للااريين يا الاركز علمجًا.
 

 تجهيز البيانات:
 

يلل  يريق الريتيز الاةربا متا  ال جتات  يعاتاد يتدييق االستراارات التلارةة متن التدقيق المكتبي:  
لايداد قواًل  يود، وجرت الرركيز عل  يدييق ايسا  البجا ات وارراالتا، وكاد الردييق الاةربتا يتا ا

ليتث ا رتت   ( متدياين4)اليلت الرتالا ل الجت  جاتق البجا تات متن الايتداد، وعاتا يتا هت د الارللت  
 .5/9/2001لراري  ه د الارلل  

 ترميز البيانات:
ب متتتق عالجتتت  الرتتتدييق الاةربتتتا، وذلتتت  لرن تتتجص قيضتتتا لررميتتتز البجا تتتات ج بتتتًا التتت  ج تتت لتتتدئ

ال  اصر من ذو  النبرة السا ا  لل جتات لررميتز البجا تات ويتق كريتب التدليا الت   قعتد لتت د الفايت ، 
 .5/9/2001( مرمزًا، وا رت  ه د الارلل  لراري  12الارلل )ويد عاا يا ه د 

 
 التجهيز الحاسوبي:

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

 عل  يدريب مدخلا البجا ات  اةا مباشر.
II-  ( 4لتتدقت عالجتت  إةختتاد البجا تتات ج بتتًا التت  ج تتب متتق عالجتت  الررميتتز، وذلتت   استترندات )

للبجا تات  دييق اآللتا المتلر  قجتزة لاسلب من خ د شاشات خاص   االسراارة متق إجتراء الرت
 .7/9/2001 الارلل  لراري للاس   الحاسلب مباشرة، ويد ا رت  ه د 

يتتات محلتتا التت تم  إعتتداة لتترامي خاصتت  لرتتدييق ارراتتاد إةختتاد البجا تتات، و جاتتا إذا كا تت  ال تتجم  -ا
مرسا  الارمزة ياق ضان الادت ال حجس. كاا جرت ي بيق لرامي االيسا  للريرد من قد البجا ات 

وم   ج  لسب الارفيرات الانرلم ،  االعرااة عل  يلاعد الردييق الرا قعدت لت ا الفترض، إذ يتم 
ي بيتتق يلاعتتد االيستتا  والا  تتق مباشتترة قث تتاء إةختتاد البجا تتات للريرتتد متتن ق تتتا مرستتا  متتق   ضتتتا 

 الب ل وم   ج  لسب الارفيرات انخرت.
 تجتق، صتاا  جتداود يوراريت  لياجتق الارفيترات، ثتم   د اال رتاء من إعتداة ملتف البجا تات ال  -ة 

يات الااريلد عل  الدراس  لدراسرتا ومراج رتا، وعل  اثتر ذلت  فبات    تل يلاعتد الرتدييق علت  
  تتل انستت ل  للريرتتد متتن صتتح  البجا تتات التتلارةة ييتتتا، ومراج رتتتا متتق االستتراارات، والريرتتد متتن 

 جا ات ال تجق  اةا  تائا.من إعداة ملف الب اال رتاءصحرتا إل  قد يم 
 

 استخراج النتائج وإعداد التقرير:
 

استترندم    تتد اال رتتتاء متتن إعتتداة ملتتف البجا تتات ال تجتتق 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 

يا  مراج رتا من ليث االيستا  التداخلا للبجا تات يتا اليتدود   قعدها الااريلد عل  الدراس ، إذ 
اللالتتد، وااليستتا  النتتارجا لتتين اليتتداود الانرلمتت  ذات ال  يتت ، ويتتد لتتدئ  إعتتداة الراريتتر انولتتا 

 لت د الدراس  من يبا الااريين عليتا إليالر  لاسرندما البجا ات. 
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 1النتائج:
. 2001لتتتتلد الدياليرافجتتتت  يتتتتا انرةد ل تتتتات  و جاتتتتا علتتتتا وصتتتتف عتتتتات ل رتتتتائي استتتتر    التتتترق 

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

ي تتا وبتين  رتائي الاستللات الرتا قجراهتا الاركتز الاريب   لتتا، يإ  تا  اتلت ل اتر ال رتائي والااار ت  ل
مق انخ   االعربار، ع تد إجتراء  1993،1995،1996،1997،1998،1999،2000يا انعلات 

ق  يحليتا لتتا، قهاجت  استرث اء ال ستب الا ليتت  ل خرجتارات الرالجت : ال اعتر ، ريتل اإلجا ت ، ييتتر 
 مبين، لم ايرر   د، يير مريرد، يير م  ا.

 
 بيانات عن مستوا ممارسة الحياة الديموقراطية في األردن:أواًل: 

( اد انرةد، متا 1،  حيتث ي  تا التريم )10-1س ا الاسرييب  يد يحدة عل  م جاس مردرا متن 
( اد انرةد اصتبس للتدًا 10ماد يا قود ال ريق  حل ماارس  الدياليرافج ، يا لين ي  تا التريم )

% (  تتتتيد انرةد متتتتا ماد يتتتتا قود ال ريتتتتق  حتتتتل  9.3ب )ةياليرافجتتتتًا التتتت  ا  تتتتد الحتتتتدوة، و قجتتتتا
%( اد انرةد وصتتتتتا التتتتت  م ر تتتتتف ال ريتتتتتق  حتتتتتل ماارستتتتت   23.7ماارستتتتت  الدياليرافجتتتتت  و )

(، 1جتدود ريتم ) –%( اجتاللا  تيد انرةد للتد ةياتليرافا الت  ا  تد الحتدوة   4.9الدياليرافج  و )
 (.3جدود ريم ) –الدود ال ربج  وانج بج  وس ا ه ا السااد  االسللب  مس   جاا عر لق   دة من 
 ( 1ةدول رقم )

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

 
 الدرج  

استتتتتتتر    
2002 % 

استتتتتتتر    
2001% 

استتتتتتتر    
2000  

% 

استتتتتتتر    
1999   

  % 

استتتتتتتر    
1998  

  % 

استتتتتتتر    
1997   

% 

استتتتتتتر    
1996  

% 

استتتتتتتر    
1995  

  % 

استتتتتتتتتتتر     
1993  % 

1  9.3 10.0 4.6 12.5 13.3 18.3 19.1 15.5 
2  4.7 3.1 3,3 5.7 3.1 4.3 4.1 7.1 
3  6.1 4.5 5.0 7.1 5.8 5.8 4.9 10.4 
4  7.2 4.2 5.9 8.0 5.7 5.9 6.2 6,6 
5  23.7 20.5 21.6 24.7 35.3 35.8 28,2 19.9 
6  8.9 10.4 10.8 8,8 7.6 5.7 7.6 8.3 
7  9.1 12.7 10.1 7.6 4.5 5.9 9.3 8.3 
8  7.8 9.1 8.4 6.8 4.6 3,3 6.7 6.1 
9  2.7 3.9 4.1 2,2 2.0 1.8 2.5 3.8 
10  4.9 10.1 8.1 6,6 6.1 5,5 6.3 3.1 

 - - - - - 4.3 - 6.0  ال يوةد ديموقراطية 
 10.9 5.1 7.6 11,8 8.9 12.1 9,9 8.4  ال أعرف 
 - - - - 0.9 1.4 1.2 0.9  غير معني
 - -  - 0.1 0.3 0.2 0.3  رفض اإلةابة 
 0.2 0.2 - 0.2 0.1 - - -  غير مبين
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %   100 %100  % 100المجموع= 

 
( 10( ةرجت  متن )4.90رتائي هت ا االستر   )وبل  الارلست  الحستالا لاسترلت الدياليرافجت  متن  

، و 1999( عتتتتات 5.54و ماالتتتتا ) 2000( وصتتتتل  إليتتتتتا ال رجيتتتت  عتتتتات  5.75ةرجتتتتات ماالتتتتا ) 
، و  1995( عات  4.83، و )1996( عات  4.55، و )1997( عات  4.88، و )1998( عات  4.91)
 (.2جدود ريم ) -1993( عات 4.58)

 
 

 لة ال حقا.  النتائج املنشورة يف هذا التقرير ال تشمل املعلومات املتعلقة ابجلرائد اليومية واألسبوعية، ألن املركز سيقوم بنشرها يف دراسة مستق 1
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 ( 2ةدول رقم )
 ت الدياليرافج  خ د اسر  عات الرق  يا انعلات الارلس  الحسالا لاسرل 

2001،2000  ،1999 ،1998  ،1997 ،1996  ،1995 ،1993 
استطالع   المتوسط الحسابي 

2002 
استطالع  
2001 

استطالع   
2000 

استطالع  
1999 

استطالع  
1998 

استطالع   
1997 

استطالع   
1996 

استطالع   
1995 

استطالع   
1993 

المتوستتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتابي 
لديموقراطيتتة فتتي لمستتتوا ا
 2األردن

 4.90 5.75 5.54 4.91 4.88 4.55 4.83 4.58 

 
 مستوا الديموقراطية في عدد من الدول:

 قسترت ال رائي قد الارلس  الحسالا إلجا ات الاسرييبين للد مسرلت الدياليرافج  يا:
  ( يتا استر  5.75ماالتا ) 2001( ةرجتات يتا استر    10( ةرجت  متن )4.90انرةد لل  )  

 .1999( ةرج  يا اسر    5.54، و )2000عات 
ماالتا  2001( ةرجتات يتا استر    10( ةرج  من )8.33ويا اللاليات الارحدة انمريةج  لل  ) 

 .1999( ةرج  يا اسر    8.16، و )2000( يا اسر    عات 8.51)
( يتتتتتا 4.89ماالتتتتتا )2001( ةرجتتتتتات يتتتتتا استتتتتر    10( ةرجتتتتت  متتتتتن )4.49ويتتتتتا م تتتتتر للتتتتت  )

 .1999( ةرج  يا اسر    4.34، و )2000اسر    عات 
( يتا استر    6.24ماالا ) 2001( ةرجات يا اسر    10( ةرج  من )6.02ويا لب اد لل )

 .1999( ةرج  يا اسر    6.08، و )2000عات 
( يتتتا 3.28ماالتتتا ) 2001( ةرجتتتات يتتتا استتتر    10( ةرجتتت  متتتن )3.14ويتتتا يلستتت ين للتتت  )

 .1999( ةرج  يا اسر    2.97، و )2000اسر    عات  
( يتتتتا 3.70ماالتتتتا ) 2001( ةرجتتتتات يتتتتا استتتتر    10( ةرجتتتت  متتتتن )3.48ويتتتتا ستتتتلريا للتتتت  )

 .1999( ةرج  يا اسر    3.46، و)2000اسر    عات 
( يتتتتا 2.79ماالتتتتا ) 2001( ةرجتتتتات يتتتتا استتتتر   10( ةرجتتتت  متتتتن )2.73ويتتتتا ال تتتترا  للتتتت  )

 .1999رج  يا اسر    ( ة 2.35، و )2000اسر    عات 
( يتتتا 3.64ماالتتتا ) 2001( ةرجتتتات يتتتا استتتر    10( ةرجتتت  متتتن )3.54ويتتتا الستتت لةي  للتتت  )

 .1999( ةرج  يا اسر    3.68، و )2000اسر    عات  
( يتتتا 7.91ماالتتتا ) 2001( ةرجتتتات يتتتا استتتر    10( ةرجتتت  متتتن )7.67ويتتتا إستتترائيا للتتت  )

 (.3جدود ريم ) - 1999اسر    ( ةرج  يا 7.70، و )2000اسر     عات 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
اىل الذين اجابوا أبن االردن ما يزال يف بداية الطريق حنو ممارسة الدميوقراطية. وكانت عبارة  2000   عند احتساب املتوسط احلسايب للدميوقراطية مت اضافة الذين اجابوا بـ )ال يوجد دميوقراطية( يف استطالع  2

اىل سؤال   ، لذا ارأتى القائمون على الدراسة اضافتها  1998، و 1997، 1996،  1995ال يوجد دميقراطية قد وردت على شكل مالحظات على االستمارات املستوفاة من املستجيبني يف استطالعات  
(  اليت  1ضت من االجاابت الواردة على ) مستقلة ومنفصلة عن مقياس الدميوقراطية. والن االجاابت الواردة على عبارة ال يوجد دميوقراطية تساوت اىل حد كبري مع النسب اليت اخنف  كإجابةمقياس الدميوقراطية  

( وبذلك ادخلت النسب املضافة يف حساب    1دميوقراطية اىل نسب )  دال يوجية  يف مقياس الدميقراطية، فقد ارأتى فريق الدراسة اضافة نسب تعين ان االردن ما زال يف بداية الطريق حنو ممارسة الدميقراط 
 . 1999فيما مل يعاد حساب املتوسط احلسايب لعام   2000املتوسط احلسايب الستطالع 
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 ( 3ةدول رقم )
للد الدرج  الرا وصل  إليتا   1998، 1999،  2000، 2001ماار   لين إجا ات الاسرييبين يا اسر  عات

   ل الدود يا الااارس  الدياليرافج 
الدولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  

 الدرةة
ستتتتتتتتتتتتتنة 
 المقارنة

الواليتتتتتتتتتتتتتتتتات  األردن
المتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 األمريكية

 إسرائيل السعودية   العراق رياسو  فلسطين لبنان مصر

1 2001 9.3 1.8 5.6 3.6 14.2 10.8 15.9 11.2 2.8 
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 

2 2001 4.7 0.8 5.6 3.0 7.2 9.3 9,9 8.0 0.9 
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 2001 6.1 0.5 8.9 4.5 4,4 8.9 6.2 7,7 0.5 
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 2001 7.2 0.9 9.8 5.7 5.0 6.7 6.9 6.2 0.7 
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 2001 23.7 2.9 15.4 11.6 9.0 11.0 7.0 10.7 3.9 
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 2001 8.9 4.1 7.6 8.0 3.6 5.2 3.4 5.2 3,3 
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 2001 9.1 5,5 6.9 6.9 4.7 5.0 2.7 4,4 4,4 
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 2001 7.8 11.6 4.3 8.7 1.7 3.4 2.1 3.4 11.4 
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 2001 2.7 14.7 2,2 8.2 1.5 0.9 1.3 1.8 11.4 
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 2001 4.9 35.2 2.1 10.4 3.5 1.9 0.6 2,2 30.4 
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 يوةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 ديموقراطية

2001 6.0 2.0 6.3 4.5 24.2 15.5 22.2 15.9 6.3 
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 

 21.9 22.1 20.6 19.9 19.1 23.5 23.8 18.6 8.4 2001 ال اعرف
2000 9,9 24.9 33.4 31.9 29.7 27.8 29.1 30.2 29.8 
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 

 1.5 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1,1 1,1 0.9 2001 غير معني
2000 1.2 2,2 2.3 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 
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  

 0.5 0.2 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3 2001 االةابةرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتض 
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 - - 
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 (3تابع / ةدول رقم ) 
للد الدرج  الرا وصل  إليتا   1998، 1999،  2000، 2001ماار   لين إجا ات الاسرييبين يا اسر  عات

   ل الدود يا الااارس  الدياليرافج 
 الدولة   

 
 الدرةة

ستتتتتتتتتتتتتنة 
 المقارنة

الواليتتتتتتتتتتتتتتتتات  األردن
المتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 األمريكية
 لإسرائي السعودية   العراق سوريا فلسطين لبنان مصر

 - 0.2 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.1 - 2001 غير مبين
2000 - - 0.2 0.3 0.1 - 0.1 0.1 - 
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 2001 المجموع*
2000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
1999 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
1998 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

المتوستتتتتتتتتط 
 الحسابي

2001 4.90 8.33 4.49 6.02 3.14 3.48 2.73 3.54 7.67 
2000 5.75 8.51 4.89 6.24 3.28 3.70 2.79 3.64 7.91 
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 

 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.
وللد قهم ال لاما قو الاروت الرا ييب يلايرها يا ق  للتد لرت   اتلد إد هت ا البلتد ةياتليرافا، 

 قياة:
متتتتن قهتتتتم ال لامتتتتا ن  للتتتتد لرتتتت   اتتتتلد إد هتتتت ا البلتتتتد  %( قد ضتتتتااد الحريتتتتات الانرلمتتتت 72.9)

%( للر تتتتتتلر الثاتتتتتتايا 13.9%( للاستتتتتتاواة وال تتتتتتدد وضتتتتتتااد الحاتتتتتتل ، و )24.4ةياتتتتتتليرافا، و )
جتدود ريتم  –%( للر دع ت الدسرلري  والاا ل ج  واإلجرائج  للد رلج  الحةم 0.4واالير اة ، و )

(4.) 
 

 ( 4ةدول رقم )
ييبين للد قهم ال لاما / الاروت الرا ييب يلايرها يا ق  للد لر   الد قد ه ا  الرلميق ال سبا آلراء الاسر

 البلد ةياليرافا
 1999اسر    عات  2000اسر    عات  2001اسر    عات  

لم ع كر ه ا   ال سب   قهم ال لاما / الاروت * 
الارت /  

 ال اما

الايال      
 =100% 

لم ع كر ه ا   ال سب  
الارت /  

 ال اما

ال      الاي
 =100% 

لم ع كر   ال سب  
ه ا الارت  

 ال اما / 

 الايال  
     =
100% 

الر تتتتتتتتتتتتتتتتتلر الثاتتتتتتتتتتتتتتتتتايا 
 واالير اة 

13.9 86.1 100% 13.2 86.8 100% 15.30 84.69 100% 

الاستتتتتتتتتتتتتتاواة وال دالتتتتتتتتتتتتتت  
 وضااد الحال  

24.4 75,6 100% 32.0 68.0 100% 10.60 89.40 100% 

ضتتتتتتتتتتتتتتتااد الحريتتتتتتتتتتتتتتتات 
 الانرلم 

72.9 27.1 100% 71.1 28.9 100% 65.18 34.82 100% 

ي تتتتتتتتتتتدع ت ةستتتتتتتتتتترلري  
ويا ل ج  وإجرائج  لتلد 

 رلج  الحةم

0.4 99.6 100% 2.4 97.6 100% 10.35 89.65 100% 

 %100 98.50 1.50 %100 99,1 0.9 %100 99.5 0.5 يلاير الندمات ال ام 
وجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلة انمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

 واالسرارار
0.3 99.7 100% 4.7 95.3 100% 8.50 91.50 100% 

 %100 95.50 4.50 %100 95.3 4.7 %100 96.8 3.2 قخرت 
 * عرضان ه ا السااد قرثر من إجا   للاسرييب.
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 ثانيًا: بيانات حول مؤشرات الديموقراطية:
 قما  جاا عر لق  آراء الاسرييبين للد ماشرات الدياليرافج ، ياد قياة:

بيرة ومرلست   علت  الرتلالا ماار ت  %( قد لري  الرق  مضال   ال  ةرج  ك48.7%( و )8,8. )
%( يتتتتتتتتا 54.7%( و )15.7، و ) 2000% ( يتتتتتتتتا استتتتتتتتر    عتتتتتتتتات 54.1% ( و )15.0لتتتتتتتتت )

%( و 16.9، و لتتتتتتتتت )1998%( يتتتتتتتتا استتتتتتتتر    52.6%( و )14.6، و لتتتتتتتتت )1999استتتتتتتتر    
، و لتتتتتتت 1996%( يتتتتتتا استتتتتتر    42.6%( و )17.2، و لتتتتتتت )1997%( يتتتتتتا استتتتتتر    46.2)
 .1995يا اسر     %(48.0%( و )16.9)
%( قد لريتت  ال تتحاي  مضتتال   التت  ةرجتت  كبيتترة ومرلستت   علتت  الرتتلالا 42.9%( و)14.4) .

%(يتتا 49.5%( و )19.5، وبتتت )2000%( يتتا استتر    عتتات 45.5%( و ) 21.1ماار تت  لتتت ) 
%( و 24.0، و لتتتتتتتتت )1998%( يتتتتتتتتا استتتتتتتتر    48.4%( و )22.4، و لتتتتتتتتت )1999استتتتتتتتر    

، و لتتتتتتت 1996%( يتتتتتتا استتتتتتر    40.4%( و )24.8، و لتتتتتتت )1997  %( يتتتتتتا استتتتتتر  37.7)
 .1995%( يا اسر    46.3%( و )24.3)

%( يتا استر    28.2) ماار ت  لتت قد لري  االشررا  يا الرتاهرات ييتر مضتال  %(  41.5. )
، و لتتت 1998%( يتتا استتر    35.7، و لتتت )1999%( يتتا استتر    30.4و لتتت ) 2000عتتات  

 .1996%( يا اسر    44.5، و لت )1997ر    %( يا اس30.6)
%( يتتا استتر    25.9%( قد لريتت  االشتتررا  يتتا اعر تتات ييتتر مضتتال   ماار تت  لتتت )38.8) .

، و لتتت 1998%( يتتا استتر    31.4، و لتتت )1999%( يتتا استتر    25.8، و لتتت )2000عتتات  
       .1996%( يا اسر    39.0، و لت )1997%( يا اسر    26.4)
%( قد لريتتت  اال رستتتاب التتت  انلتتتزاب مضتتتال   التتت  ةرجتتت  كبيتتترة ومرلستتت   20.9%( و)9.6) .

%( و 12.9، و لتتتتتت )2000% ( يتتتتتا استتتتتر    25.7% ( و )12.1علتتتت  الرتتتتتلالا، ماار تتتتت  لتتتتت )
، و لتتتتتتت 1998%( يتتتتتتا استتتتتتر    25.4%( و )15.3، و لتتتتتتت )1999%( يتتتتتتا استتتتتتر    24.5)
%( يتتتتتتا استتتتتتر    20.6%( و )13.4و لتتتتتتت ) ،1997%( يتتتتتتا استتتتتتر    22.6%( و )14.0)

       .1995%( يا اسر    25.4%( و )17.3، و )1996
% ( يتا استر    19.4%( قد لري  اال رساب ال  انلزاب يير مضال  ، ماار   لت )31.1)  .

، و لتتت 1998%( يتتا استتر    23.4، و لتتت )1999%( يتتا استتر    19.2، و لتتت ) 2000عتتات 
. كاتتتتا هتتتتل مبتتتتين يتتتتا 1996%( يتتتتا استتتتر    32.8، و لتتتتت )1997   %( يتتتتا استتتتر 22.6)

 (.11( و )10( و )9( و )8( و )7( و )6( و )5اليداود )
 

 ( 5ةدول رقم )
 2001الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا انرةد  

مضتتتتتال   التتتتت   الب د
 ةرج  كبيرة %

مضتتتتتال   التتتتت  
مرلستتت   ةرجتت  

% 

مضتتتتتال   التتتتت  
 ةرج  يليل  %

ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
مضتتتتتتتتتال   

% 

ال 
اعتتتتتتتتتتر   

% 

ييتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
م  تتتتتتتتتتتتا  

% 

ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل                          
                    % 
ييتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
مبتتتتتتتتتتتتتتتين 

% 

 الايال   
% = 

 %100 0,0 0.1 1.2 5.6 17.4 18.0 48.7 8,8 لري  الرق 
 %100 0,0 0.1 1.2 9.4 14.5 17.4 42.9 14.4 لري  ال حاي 

 %100 0,0 0.3 1.9 10.3 41.5 25.5 17.6 2.9 االشررا  يا الرتاهراتلري  
 %100 0,0 0.2 1.9 12.9 38.8 24.4 18.6 3,3 لري  االشررا  يا اعر ات

 %100 0.1 0.2 2.1 15.4 31.1 20.6 20.9 9.6 لري  اال رساب ال  انلزاب
 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.
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 ( 6ةدول رقم )
 2000ال سبا إلجا ات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا انرةد  الرلميق 

مضتتتتتال   التتتتت   الب د
 ةرج  كبيرة %

مضتتتتتال   التتتتت  
ةرجتت  مرلستتت   

% 

مضتتتتتال   التتتتت  
 ةرج  يليل  %

ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
مضتتتتتتتتتال   

% 

ال 
اعتتتتتتتتتتر   

% 

ييتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
م  تتتتتتتتتتتتا  

% 

ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل                          
                    % 
ييتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
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 لري  ال حاي 

 %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  انلزاب
 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.

 
 (7ةدول رقم )

 1999الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا انرةد 
مضال   ال    الب د

 ةرج  كبيرة % 
مضال   ال   

رلس    ةرج  م 
 % 

مضال   ال   
 ةرج  يليل  % 

يير 
 مضال   % 

ال  
اعر    

 % 

يير 
م  ا   

 % 

ريل                           
 % 

يير 
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 اتلري  االشررا  يا الرتاهر 
 %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  انلزاب
 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.

 (8ةدول رقم )
 1998ين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا انرةد الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييب 

مضال   ال    الب د 
 ةرج  كبيرة % 

مضال   ال   
ةرج  مرلس    

 % 

مضال   ال   
 ةرج  يليل  % 

يير 
 مضال   % 

ال  
اعر    

 % 

يير 
م  ا   

 % 

ريل                           
 % 

يير 
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  انلزاب
 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.

 (9ةدول رقم )
 1997الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا انرةد 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال    الب د
التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  

 ربيرة %

مضتتتتال   التتتت  
ةرج  مرلس   

% 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال   
التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  

 يليل  %

ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
مضتتتتتتتتتال   

% 

ال اعر   
% 

ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
 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 لري  ال حاي 

 %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  رساب ال  انلزابلري  اال
 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.
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 (10ةدول رقم )
 1996الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا انرةد 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال    الب د
التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  

 ربيرة %

مضتتتتال   التتتت  
ةرج  مرلس   

% 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال   
لتتتتتتت  ةرجتتتتتتت  ا

 يليل  %

ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
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 لري  ال حاي 

 %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   اال رساب ال  انلزابلري
 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.

 
 
 
 
 

 (11ةدول رقم )
 1995الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج  ضااد الحريات ال ام  يا انرةد 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال    الب د
التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  

 ربيرة %

مضتتتتال   التتتت  
ةرج  مرلس   

% 

مضتتتتتتتتتتتتتتتتتال   
التتتتتتت  ةرجتتتتتتت  

 يليل  %

ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
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  انلزاب
 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب.

 قما  جاا عر لق لدرج  الاساواة وال دد الرا وصا إليتا انرةد، ياد قياة:
علتتت   تتتيد الاستتتاواة يتتتا انرةد وصتتتل  التتت  ةرجتتت  كبيتتترة ومرلستتت   %( 44.0%( و )12.3.  )

%( و 19.9، و لتتتتتتت )2000%( يتتتتتتا استتتتتتر    عتتتتتتات 46.6% ( و )20.4الرتتتتتتلالا، ماار تتتتتت  لتتتتتتت )
، و لتتتتتتت 1998%( يتتتتتتا استتتتتتر    45.6%( و )19.3، و لتتتتتتت )1999%( يتتتتتتا استتتتتتر    48.5)
%(  ي   ال يلجد مساواة ماار   لت 13.4،  جاا قياة )1997%( يا اسر    41.3%( و )21.2)
%( يتتتتا 15.0، و لتتتتت )1998%( يتتتتا استتتتر    14.8و لتتتتت )، 1999%( يتتتتا استتتتر    12.7)

 .1997اسر    
 تتيد ال تتدد يتتا انرةد وصتتا التت  ةرجتت  كبيتترة ومرلستت   علتت  الرتتلالا، %( 46.4%( و)14.8. )

%( يتا 43.1%( و )30.3، و لتت ) 2000%( يتا استر    عتات 44.5%( و )27.3ماار   لتت )
%( و 29.2، و لتتتتتتتتت )1998ستتتتتتتتر    %( يتتتتتتتتا ا42.6%( و )29.5، و لتتتتتتتتت )1999استتتتتتتتر    

% ( يا 9.7%(  ي   ال علجد عدد ماار   لت  )15.2،  جاا قياة )1997%( يا اسر     39.1)
، و لتت 1998%( يتا استر    11.3، و لت )1999%( يا اسر     8.1، وبت )2000اسر     

 (.12، كاا يا اليدود ريم )1997%( يا اسر    11.4)
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 ( 12ةدول رقم )
توزيع النسبي إلةابات المستجيبين حسب درةة اعتقادهم بالمساواة والعدل التي وصل إليها المجتمع  ال

 األردني. 
التتتتتتتت  درةتتتتتتتتة   البند

 كبيرة
التتتتتتتت  درةتتتتتتتتة 

 متوسطة
التتتتتتتت  درةتتتتتتتتة 

 قليلة
غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ال اعرف ال يوةد

 معني
رفتتتتتتتتتتتتتتض 

 اإلةابة
المجمتتتتتتوع  غير مبين

%  * 
 %100 0.6 - 0.7 4.1 18.3 19.9 44.0 12.3 2001اسر      

           
 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     

 %100 0.7 - 0.8 4.7 15.2 17.4 46.4 14.8 2001اسر      
      
 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:

%( من ميال  الاسرييبين ق تم ال يسر ج لد عل ًا ا راتاة الحةلمت  واالختر   م تتا ةود 78.8)
%( ق تتتتتم يستتتتر ج لد ا راتتتتاة 9.8الر تتتترض وقيتتتتراة قستتتترهم نيتتتت  علايتتتتب قم جتتتت  قو مالجاتتتتج ،ماالا )

%( و 69.9، و لتتتتت )2000% ( يتتتتا استتتتر    عتتتتات 13.0%(، و )72.6ماار تتتت  ب )الحةلمتتت ، 
 (.  13، جدود ريم )1999%(  الررييب وعل  الرلالا، يا اسر    16.0)

 
 ( 13ةدول رقم )

الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد الادرة عل  ا رااة الحةلم  عل ًا واالخر   م تا ةود  
 ي  علايب قم ج  قو مالجاج  الر رض وقيراة قسرهم ن

 *   1998استطالع  1999استطالع  2000استطالع  2001استطالع  اإلةابة
 13.8 16.0 13.0 9.8 نعم
 69.9 69.9 72.6 78.8 ال

 9.5 8.4 6.9 4.1 غير معني 
 6.8 4.5 5.8 6.2 ال اعرف

 - 0.1 0.7 1,1 رفض اإلةابة
 - 0.1 0.2 - غير مبين
 1407 1169 1217 1400 %100المجموع=

)الااتتارك  السجاستتج  يتتا انرةد( ، يبتتا استتر    الدياليرافجتت  يتتا  1998/ 25/3* اجتتر  هتت ا االستتر    يتتا 
 .1998قيار 

 
 المشاركة في النشاطات السياسية السلمية المعارضة

 أفاد:
 %( متتن مياتتل  الاستترييبين  تتي تم يستتر ج لد الااتتارك  يتتا ال اتتافات السجاستتج  الستتلاج 10.4)

%( ق تتتم ال 77.4الا ارضتت  ةود الر تترض وقيتتراة قستترهم نيتت  علايتتب قم جتت  قو مالجاتتج ، ماالتتا )
، و لتتتتتتت  2000% ( يتتتتتتا استتتتتتر    عتتتتتتات 73.5%( و ) 11.8يستتتتتتر ج لد ذلتتتتتت ، ماار تتتتتت  لتتتتتتت  )

%( و 8.9، و ماار ت  لتت ) 1999%(  الررييب وعلت  الرتلالا، يتا استر    70.9%( و )14.0)
* جتتدود ريتتم 25/3/1998  الرتتلالا، يتتا االستتر    التت   اجتتر  يتتا %(  الررييتتب وعلتت71.1)
(14 .) 
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 ( 14ةدول رقم )

السااد: ها يسر جق الااارك  يا ال اافات السجاسج  السلاج  الا ارض  ةود علايب نم   ورمي ، ونمن 
 ورم  قيراة عائلر ؟ 

 *  1998اسر     1999اسر     2000اسر     2001اسر     اإلجا  
 8.9 14.0 11.8 10.4   م
 71.1 70.9 73.5 77.4 ال

 14.3 6.9 6.7 5.2 يير م  ا ل ل 
 5.8 7.3 6.9 6.2 ال اعر 

 - 0.6 0.9 0.8 ريل اإلجا  
 - 0.3 0.2 - يير مبين / ال إجا  

 1407 1169 1217 1400 %100الايال =
 .1998ج  يا قيار ، يبا اسر    الدياليراف25/3/1998* اجر  ه ا االسر    يا 

 



 17 

 ثالثًا: بيانات عن األحزاب السياسية:
 

 ا. ممارسة األحزاب للعمل السياسي
%( قد ةرج  ماارس  انلزاب لل اا السجاسا كا ت   اجحت  الت  ةرجت  13.5%( و)1.4قياة )  .

، و لتتت 2000%( يتتا استتر    عتتات 18.7% ( و )2.6ربيتترة ومرلستت   علتت  الرتتلالا، ماار تت  لتتت )
، 1998%( يتا استر    22.1%( و )3.6، و لتت )1999%( يا استر    22.6و )  %(2.6)

%( يتتتتا استتتتر    21.8%( و )2.3، و لتتتتت )1997%( يتتتتا استتتتر    14.8%( و )2.9و لتتتتت )
 .1995%( يا اسر    12.0%( و )4.9، و لت )1996

اجحتتت  %( قد ةرجتتت  ماارستتت  انلتتتزاب لل اتتتا السجاستتتا كا تتت  ييتتتر  13.7%( و )23.9قيتتتاة)  .
 2000%( يتا استر    عتات 9.0% ( و ) 22.1ويير  اجح  إف يا عل  الرتلالا، ماار ت  لتت ) 

%( يتتتتتا 8.5%( و )22.4، و لتتتتتت )1999%( يتتتتتا استتتتتر    5.7%( و )21.8، و ماار تتتتت  لتتتتتت )
%( و 20.6، و لتتتتتتتتت )1997%( يتتتتتتتتا استتتتتتتتر    10.9%( و )15.9، و لتتتتتتتتت )1998استتتتتتتتر    

 .1995%( يا اسر    15.2%( و )17.2) ، و لت1996%( يا اسر    8.2)
، و لتتتتت  2000%( يتتتتا استتتتر    عتتتتات 26.9قجتتتتاللا  تتتتي تم ال ي ريتتتتلد ماار تتتت  لتتتتت ) %( 25.4.)
%( يتتتتتا 43.8، وبتتتتتت )1998%( يتتتتتا استتتتتر    22.2، و لتتتتتت )1999%( يتتتتتا استتتتتر    23.2)

، 1995%( يتا استر    44.3، و لتت )1996%(  يتا استر    34.1، و لتت )1997اسر     
 (.15جدود ريم )

 (15ةدول رقم )
 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين لسب ررائتم يا ةرج   ياح انلزاب يا ماارس  ال اا السجاسا

 
 استطالع درةة النجاح

2001 
استتتتتتطالع 

2000 
استتتتتتتتتتتتطالع 

1999 
استتتتتتتتتتتتطالع 

1998 
استتتتتتتتتتتتطالع 

1997 
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتطالع 

1996 
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتطالع 

1995 
 4.9 2.3 2.9 3.6 2.6 2.6 1.4 رج  كبيرةة

 12.0 21.8 14.8 22.1 22.6 18.7 13.5 ةرج  مرلس  
 6.4 13.2 11.1 13.6 12.6 10.8 15.3 ةرج  يليل 

 17.2 20.6 15.9 22.4 21.8 22.1 23.9 يير  اجح 
 15.2 8.2 10.9 8.5 5.7 9.0 13.7 يير  اجح  اف ياً 

 44.3 34.1 43.8 22.2 23.2 26.9 25.4 ال اعر 
 - - 0.2 6,6 11.2 9.3 5.8 يير م  ا

 - - 0.4 0.2 0.3 0.2 0.9 ريل االجا  
 - - - 0.8 0.1 0.5 0.1 يير مبين
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100الايال =

 ب. درةة المعرفة بوةود األحزاب السياسية 
يتا انرةد،  فلب البالث من الاسرييب قد ع كر ل  قسااء انلزاب الرا ي تر  للجلةهتا يلاائجتاً 

وقستتتتترت ال رتتتتائي قد لتتتتزب  جبتتتتت  ال اتتتتا اإلستتتت ما هتتتتل انرثتتتتر م ريتتتت  متتتتن يبتتتتا الاستتتترييبين 
%( يتا استر    عتات 22.7%( من لين انلتزاب الارخ ت  يتا انرةد، ماار ت  لتت )32.1ل سب )
، و لتتتتتت 1998%( يتتتتتا استتتتتر    26.2، و لتتتتتت )1999%( يتتتتتا استتتتتر    27.3، و لتتتتتت )2000

 (.16، جدود ريم )1997  %( يا اسر  28.1)
 

 (16ةدول رقم )
 الرلميق ال سبا آلراء الاسرييبين للد م ريرتم للجلة انلزاب لسب اسم الحزب. 

 
عتترف بوةتتوده  اسم الحزب

 تلقائياً 
عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف 
بوةتتوده بعتتد 

 التذكير
ال يعتتتتتتتتتتتترف 
بوةتتوده بعتتد 

 التذكير
رفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتض 

 االةابة
المجمتتتتوع   غير مبين غير معني

* 
 ةبهة العمل اإلسالمي

 %100 - 7.2 1.0 28.0 31.7 32.1 2001استطالع 
 %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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 (16تابع / ةدول رقم )
 يق ال سبا آلراء الاسرييبين للد م ريرتم للجلة انلزاب لسب اسم الحزب.الرلم 

عتترف بوةتتوده  اسم الحزب
 تلقائياً 

عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف 
بوةتتوده بعتتد 

 التذكير
ال يعتتتتتتتتتتتترف 
بوةتتوده بعتتد 

 التذكير
رفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتض 

 االةابة
 المجموع *  غير مبين غير معني

 الحزب الوطني الدستوري 
 %100 - 7.4 1.0 60.0 20.5 11.2 2001استطالع 
 %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 األردني
 %100 0.1 7.4 1,1 55.5 23.2 12.7 2001 استطالع
 %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 األردني )حشد(
 %100 0.3 7.4 1,1 68.3 16.5 6.4 2001تطالع اس

 %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 األردني
 %100 0.3 7.4 1,1 53.3 27.8 10.2 2001استطالع 
 %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 0.4 7.3 1.2 71.5 16.8 2.8 2001استطالع 
 %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 

 الوحدة الشعبية الديموقراطي األردني
 %100 0.4 7.4 1,1 72.1 14.6 4,4 2001ع استطال

 %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 األردني **
 %100 0.4 13.6 0.9 64.3 18.5 2.3 1999الع استط

 %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 
 األحرار

 %100 0.2 7.4 1,1 75.2 15.2 0.8 2001استطالع 
 %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 0.3 7.4 1,1 72.1 14.7 4,4 2001استطالع 
 %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 
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 (16تابع / ةدول رقم )
 الرلميق ال سبا آلراء الاسرييبين للد م ريرتم للجلة االلزاب لسب اسم الحزب.

عتتتتتترف بوةتتتتتتوده  اسم الحزب
 تلقائياً 

عتتترف بوةتتتوده 
 ربعد التذكي

ال يعتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف 
بوةتتتتتوده بعتتتتتد 

 التذكير
 المجموع *  غير مبين غير معني رفض االةابة

 الحركة العربية اإلسالمية )دعاء(
 %100 0.1 7.4 1,1 69.0 20.7 1.7 2001استطالع 
 %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 
 الستتتالم

 %100 - 7.4 1,1 76.5 14.4 0.6 2001استطالع 
 %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 

 األمة
 %100 0.2 7.4 1,1 74.8 15.9 0.6 2001استطالع 
 %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 
 العربي األردنياألنصار  
 %100 0.3 7.5 1,1 82.7 8.2 0.1 2001استطالع 
 %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 0.7 1997استطالع 

 دستوريةالجبهة األردنية ال
 %100 0.1 7.5 1,1 76.1 14.6 0.7 2001استطالع 
 %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 
 المستقبتتل
 %100 0.1 7.5 1,1 76.0 14.3 1.0 2001استطالع 
 %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 

 األرض العربية
 %100 - 7.5 1,1 80.8 10.0 0.5 2001استطالع 
 %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 0.1 7.5 1,1 77.5 13.1 0.7 2001استطالع 
 %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 
 التقدمتتتتي
 %100 0.2 7.4 1,1 75.7 14.8 0.8 2001استطالع 
 %100 0.2 17.9 0.7 66.0 13.5 1.8 2000ع استطال

 %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 
 العمتتتتتل

 %100 - 7.4 1,1 72.1 16.7 2.7 2001استطالع 
 %100 0.2 17.9 0.7 65.6 14.1 1.5 2000استطالع 
 %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 

* المتتتر  يتتتا ال ستتتب  رجيتتت  الراريتتتب. **يفيتتتر استتتم الحتتتزب متتتن الحتتتزب التتتدياليرافا الللتتتدو  انرة تتتا التتت  لتتتزب الجستتتار التتتدياليرافا 
 انرة ا. 
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 ةت . االنتساب ال  األحزاب السياسية: 

 
زب سجاسا يا وي  متن انويتات من ميال  الاسرييبين قياةوا  ي تم يد ا رالا ال  ل%(  1.2. )

، و لتتتتت 1999%( يتتتا استتتتر    0.9، و لتتتتت ) 2000% ( يتتتتا استتتر    عتتتتات 1,1، ماار تتت  لتتتتت )
%( يتا استر    1.3، و لتت )1997%( يا اسر    1.0، و لت )1998%( يا اسر     1.3)

 .     1995%( يا اسر    2,2، و لت )1996
 تتي تم لتتم ع راتتلا التت  لتتزب سجاستتا يتتا ق  ويتت  متتن متتن مياتتل  الاستترييبين قيتتاةوا %( 98.5.) 

، 1999%( يتا استر    90.0، و لتت )2000% ( يا استر    عتات 98.6انويات ماار   لت ) 
%( يتا 98.1، و لتت )1997%( يتا استر    97.8، و لتت )1998%( يا اسر    96.2و لت )

  (.17. جدود ريم )1995%( يا اسر    97.5، و لت )1996اسر    
 
 ( 17ةدول رقم ) 

 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين لسب ا راائتم لأللزاب السجاسج  يا ق  وي  من انويات
 

استتتتتتتتتتتتطالع  االنتساب لألحزاب السياسية
2001 

استتتتتتتتتتتتطالع 
2000 

استتتتتتتتتتتتطالع 
1999 

استتتتتتتتتتتتطالع 
1998 

استتتتتتتتتتتتطالع 
1997 

استتتتتتتتتتتتطالع 
1996 

استتتتتتتتتتتتطالع 
1995 

 2,2 1.3 1.0 1.3 0.9 1,1 1.2   م
 97.5 98.1 97.8 96.2 90.0 98.6 98.5 ال

 - - - 0.7 2,2 0.3 - ال اعر 
 - - - 1.5 6.7 - - يير م  ا

 0.4 0.6 1.0 0.2 0.2 - 0.3 ريل اإلجا  
 - - 0.1 0.2 - - - يير مبين

 2000 1200 973 1360 1169 1217 1400 % *100الايال  = 
 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 

 
 اب التي انتسب إليها المستجيبون في آخر مرة: د. األحز  
 

 (18ةدول رقم ) 
 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين لسب قسااء انلزاب الرا ا رسبلا إليتا رخر مرة

 النسبة %  اسـم احلزب 
اسر      

2001 
اسر     
2000 

اسر     
1999 

اسر      1998اسر    
1997 

 0.4 0.2 0.2 0.2 - اإلس ما . جبت  ال اا1
 0.1 - 0.1 - - . الدياليرافا الللدو  انرة ا2
 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 . الايلعا انرة ا3
 0.1 - - - - . اليبت  انرة ج  الدسرلري 4
 * 0.3 0.2 0.5 0.1 0.1 . الحزب اللف ا الدسرلر  5
 - 0.1 - - - . لزب الجسار الدياليرافا انرة ا6
 - 0.1 - - - دياليرافا الللدو  انرة ا. الحزب ال7
 - 0.1 0.1 0.1 0.3 . الب ث ال ربا االشررارا انرة ا8
 - 0.1 - - - . لزب الرحرير9

 - 0.1 - - - . ان  ار ال ربا انرة ا10
 - - - 0.1 - . الحرك  ال ربج  اإلس مج  )ةعاء(  11
 - - - 0.2 - . ال اا الالما  12
 - - - 0.1 - . الاسرابا  13
 - - - - 0.2 . الا ب الدياليرافا انرة ا14
 - - - - 0.1 . ال اا انرة ا15
 - - - - 0.1 . الحرك  الالمج  الدياليرافج 16

 - 0.2 - 0.3 0.3 . قخرت  
 97.8 96.2 90.0 98.6 98.8 لم ع رسبلا ال  لزب

 - 0.7 2,2 - - ال اعر 
 1.5 0.2 0.2 - - ريل اإلجا    

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

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

 ** المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 
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 هت . استمرارية العضوية في األحزاب السياسية:  

 
ا رسبلا ال  ق  من انلزاب يا ق  وي  من انويتات الستااد س ا الاسرييبلد ال عن قياةوا  ي تم  

%( متتتا مالتتتلا قعضتتتاء يتتتا 0.5الرتتتالا: ) هتتتا متتتا ملتتت  عضتتتلًا لتتتت ا الحتتتزب ؟( وكا تتت  اإلجا تتتات )
%( يا استر    0.7%( و ) 0.3%(، ماار   لت )0.7انلزاب الرا ا رسبلا إليتا، لي اا ا سحب)

%( يتا استر    0.8%( و )0.4، و لتت )1999%( يا اسر    0.4%(و )0.5، و لت )2000
 (.19،  الررييب وعل  الرلالا، جدود ريم )1998

 
 (19ةدول رقم ) 

، و 2000، 2001الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد اسراراري  ال ضلي  يا انلزاب الرا ا رسبلا إليتا رخر مرة، اسر  عات 
 1997، 1998، و 1999

 
 استطالع  استمرارية العضوية 

2001 * 
استطالع   

2000 * 
استطالع  
1999 

  استطالع 
1998 

استطالع  
1997 

 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5   م  
 0.7 0.8 0.4 0.7 0.7 ال

 97.8 96.2 90.0 98.6 98.8 لم ع رسبلا ال  ق  لزب
 - 0.7 2,2 - - ال اعر 

 - 0.2 6.7 - - يير م  ا
 1.0 1.5 0.2 - - ريل اإلجا  

 0.1 0.2 - - - ير مبيني
 973 1306 1169 1217 1400 %100الايال =  

 يا ه ا االسر     س ا السااد  ال ريا  الرالج  )ها ما مل  عضلا يا ق  من ه د انلزاب؟(  •
 (.20جدود ريم )% ( متتن الاستترييبين قد ستتبب ا ستتحالتم متتن عضتتلي  الحتتزب كا تت  لتتترو  خاصتت ،  0.2قيتتاة )  و. أسباب االنسحاب من عضوية الحزب: 

 
 (20ةدول رقم ) 

 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد قسباب اال سحاب من عضلي  انلزاب الرا ا رسبلا قليتا رخر مرة
 

 النسبة %* األسباب
 0.2 سرو  خاص   

 0.1 ند الحزب ا رت   
 0.1  سبب الدراس   

 0.1 ايياهات الحزب ينرلف مق قيوار  
 0.1 لحزبا راالا من م  ا  إةارة ا

 0.1 الحزب م ارض للدول  من ليث الاباةئ انساسج   
 0.5 ما ماللا قعضاء يا انلزاب

 98.8 لم ع رسبلا إل  ق  لزب
 1400 %100الايال  = 

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

%( متتن مياتتل  الاستترييبين  تتيد لتتدعتم ال جتت  يتتا اال رستتاب التت  لتتزب سجاستتا مستترابً ،  1.6. )
%( 2.7، و لتتت )1999%( يتتا استتر    2.0، و )2000%( يتتا استتر    عتتات 1.4ماار تت  لتتت )

، 1996%( يتتا استتر    2.0، و لتت )1997%( يتتا استتر    1.4، و لتت )1998يتا استتر    
 .1995ا اسر    %( ي1.9و لت )

، و لتتت   2000%( يتتا استتر    عتتات 92.6%(  تتي تم ال ع تتلود اال رستتاب،  ماار تت  لتتت )95.9.)
%( يتتتتا 94.6، و لتتتتت )1998%( يتتتتا استتتتر    93.7، و لتتتتت )1999%( يتتتتا استتتتر    90.2)
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، 1995%( يتتا استتر    95.1، و لتتت )1996%( يتتا استتر    94.8، و لتتت )1997استتر    
 (.21جدود ريم )

 
 (21ةدول رقم ) 

 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد  يرتم يا اال رساب ال  لزب سجاسا مسراب ً 
 

النية في االنتساب ال  حزب  
 سياسي في المستقبل

 استطالع 
2001 

استطالع  
2000 

استطالع  
1999 

استطالع  
1998 

استطالع  
1997 

استطالع  
1996 

استطالع  
1995 

 1.9 2.0 1.4 2.7 2.0 1.4 1.6   م
 95.1 94.8 94.6 93.7 90.2 92.6 95.9 ال

 2.1 2,2 2,2 1.8 1.3 0.9 1.3 يير مريرد
 - - - 1.5 6.3 3.9 1,1 يير م  ا

 0.9 1.0 - - - - - ال اعر 
 - - 1.5 0.2 0.2 0.2 0.1 ريل اإلجا  

 - - 0.2 0.2 - 1,1 - يير مبين
 2000 1200 973 1306 1169 1217 1400 % *100الايال =  

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

%( من ميال  الاسرييبين ع لود اال رساب الت  لتزب 0.4لي    رائي االسر    قد ما  سبر )  
%( 0.1، و لت )2000%( يا اسر    عات  0,2الللدة الا بج  الدياليرافا انرة ا، ماار   لت )

قمتتا لتتزب جبتت  ال اتتا اإلست ما ياتتد لي تت   رتائي االستتر    قد متتا ، و 1999يتا استتر    عتات 
%( 0.5، و لت )2000%( يا اسر    عات  0.3%( ع لود اال رساب ل ، ماار   لت  )0.2 سبر  )

%(  تتتي تم ال 95.9، يتتتا لتتتين قيتتتاة)1998%( يتتتا استتتر    0.8، و لتتتت )1999يتتتا استتتر    
%( 90.2، و لتتت )2000%( يتتا استتر    92.6)ع تتلود اال رستتاب التت  لتتزب سجاستتا، ماار تت  لتتت 

،  جاتتتتتتتتا كا تتتتتتتت   ستتتتتتتتب  ييتتتتتتتتر 1998%( يتتتتتتتتا استتتتتتتتر    93.7، و لتتتتتتتتت )1999يتتتتتتتتا استتتتتتتتر    
%( يتتتا استتتر    1.3، و ) 2000% ( يتتتا استتتر    عتتتات 0.9%(، ماار تتت  لتتتت )1.3الاريرتتتدعن)

 (.22، جدود ريم )1998%( يا اسر    1.8، و لت )1999
 

 (22ةدول رقم ) 
  سبا للاسرييبين لسب انلزاب الرا ع لود اال رساب إليتا مسراب ً الرلميق ال

 
 استطالع  اسم الحزب 

2001 
 1997استطالع 1998استطالع  1999استطالع  2000استطالع 

 ال سب   ال دة  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 0.1 2 سرلر  الحزب اللف ا الد
 0.4 4 0.8 11 0.5 6 0.3 4 0.2 3 جبت  ال اا اإلس ما
 0.1 1 - - - - 0.1 1 - - الب ث ال ربا الرادما

 0.2 2 - - - - - - 0.1 1 لزب الاسرابا
 - - 0.08 1 - - - - - - لزب الا ب الدياليرافا انرة ا)لاد(

 - - 0.08 1 0.1 1 - - - - لزب الس ت
 - - - - 0.1 1 0.2 2 0.4 5 الللدة الا بج  الدياليرافا انرة ا

 - - - - 0.1 1 - - - - الحزب الرادما
 - - - - - - 0.1 1 - - الحزب الايلعا انرة ا  

 - - - - - - 0.1 1 0.1 1 لزب ال تض  انرة ا  
 - - - - - - 0.1 1 - - لزب انلرار

 - - 0.08 1 0.2 2 0.1 1 0.1 1 شررارالزب الب ث ال ربا اال
         0.1 1 الدياليرافا الللدو  انرة ا

         0.1 2 الحرك  الالمج  الدياليرافج 
 0.1 1 0.3 4 - - 0.2 2 0.1 2 قخرت  

 1.6 16 0.2 2 0.2 2 - - - - ريل اإلجا  
 - - 0.3 4 0.3 4 - - - - لم ايرر   د

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

 94.6 918 93.7 1224 90.2 1055 92.6 1127 95.9 1342 ال ع لود اال رساب ال  لزب
 0.2 2 0.1 2 - - 1,1 13 0.1 1 يير مبين
 - - 1.5 20 6.3 74 3.9 47 1,1 16 يير م  ا
 2,2 21 1.8 23 1.3 15 0.9 11 1.3 18 يير مريرد
 %100  %100 1306 %100 1169 %100 1217 %100 1400 %*100الايال  =
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 * المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 
 :ط. أسباب العزوف عن االنتماء ال  األحزاب السياسية في األردن، أفاد  
 

) ( متتن مياتتتل  الاستتترييبين قد لتترامي انلتتتزاب ال ي تتتالي الاستتتائا الاتاتت  للاتتتلاف ين، ماار تتت  لتتتت 
%( 52.1، و لتت )1999%( يا اسر    عات 47.6، و لت )2000%( يا اسر    عات 39.8)

 . 1998يا اسر    عات 
)( متتن مياتتل  الاستترييبين   تتدت وجتتلة يتتيثير واضتتس لأللتتزاب يتتا ميريتتات انمتتلر لرتت  اآلد، 

، و لتتتتت 1999%( يتتتتا استتتتر    46.4، و لتتتتت )2000%( يتتتتا استتتتر    عتتتتات 40.9ماار تتتت  لتتتتت )
 .1998%( يا اسر    51.1)

رييبين  اعرااة   ل انلزاب عل  ال متلذ ال تائلا قو ال اتائر  قو اإليلجاتا، )( من ميال  الاس
، و لتتتت 1999%( يتتتا استتتر    43.8،  و لتتتت )2000%( يتتتا استتتر    عتتتات 36.8ماار تتت  لتتتت )

 .1998%( يا اسر    45.1)
 

 (23ةدول رقم ) 
 ااء لأللزاب السجاسج  الرلميق ال سبا للاسرييبين لسب ييعيدهم وم ارضرتم السباب ال زو  عن اال ر

 
ريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  ال اعر  قعارض قؤيد انسباب

 اإلجا  
ييتتتتتر م  تتتتتا  يير مبين

 * 
الاياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل   

**% 
 برامج األحزاب ال تعالج المسائل المهمة للمواطنين

 %100 12.6 - 0.8 22.7 14.3 49.7 2001اسر     
 %100 21.8 0.2 0.7 24.7 12.9 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 األحزاب عل  النفوذ العائلي أو العشائري أو اإلقليمي
 %100 12.9 0.2 0.8 23.3 16.2 46.6 2001اسر     
  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  األحزاب
 %100 13.1 0.4 1.0 23.9 17.3 44.3 2001اسر     
 %100 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 لألحزاب في مجريات األمور حت  اآلن
 %100 12.8 0.2 0.8 24.8 9.7 51.8 2001اسر     
 %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 األمة ال  شيع وأحزاب
 %100 12.8 0.1 0.8 24.6 24.6 37.1 2001اسر     
 %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 1999اسر     
 %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 لألحزاب
 %100 0.3 1.0 13.3 25.7 20.0 39.7 2001اسر     
 %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 1998اسر     
 %100 - 1.3 0.4 40.3 18.6 39.4 1997اسر     
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 (23تابع / ةدول رقم ) 
 ميق ال سبا للاسرييبين لسب ييعيدهم وم ارضرتم السباب ال زو  عن اال رااء لأللزاب السجاسج  الرل 

 
 التجربة الحزبية السابقة كانت فاشلة وذلك ال يشجع االنضمام ال  األحزاب

 %100 0.2 0.9 14.5 30.2 17.7 36.5 2001اسر     
 %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 1998اسر     
 %100 - 0.5 0.4 46.0 16.8 36.3 1997اسر     

 عدم كفاية القدرات المالية لألحزاب
 %100 0.2 0.7 13.5 30.1 15.5 40.0 2001اسر     
 %100 21.4 0.2 0.7 32.4 14.6 30.7 2000  اسر   

 %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 لألحزاب
 %100 0.3 0.8 13.7 30.2 12.4 42.5 2001اسر     
 %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     

 األحزاب في مضمونها أحزاب شخصية
 %100 0.2 0.8 13.8 26.2 13.8 45.3 2001اسر     
 %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 0.2 0.9 13.7 30.0 17.5 37.8 2001اسر     
 %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. 
 

ثيتتتل طموحتتتاتهم السياستتتية واالةتما يتتتة ي. آراء المستتتتجيبين فتتتي أي األحتتتزاب اقتتترب التتت  تم
 واالقتصادية، حيث أفاد:

)( متتتتتن الاستتتتترييبين التتتتت عن لتتتتتدةوا قستتتتتااء انلتتتتتزاب انيتتتتترب التتتتت  ياثيتتتتتا فاللتتتتتايتم السجاستتتتتج  
واالجراا جتت  واالير تتاةي   تتيد لتتزب جبتتت  ال اتتا اإلستت ما هتتل انيتترب التت  ياثيتتا فاللتتايتم 

، و لتتتتت 1999%( يتتتتا استتتتر    60.6لتتتتت ) ، و2000%( يتتتتا استتتتر    عتتتتات 52.4ماار تتتت  لتتتتت )
%( يتا 70.45، و لتت )1997%( يا استر    65.88، و لت )1998%( يا اسر     59.42)

 .1996اسر    
 (24ةدول رقم ) 

الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين ال عن قورةوا قسااء انلزاب الرا ياثا فاللايتم السجاسج  واالجراا ج  واالير اةي ، يا  
 . 1995، 1996، 1997، 1998،  2000،1999، 2001  عات الرق  خ د االعلاتاسر

 
 اسر    اسم الحزب

2001 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

2000 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

1999 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

1998 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

1997 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

1996 
استتتتتتتتتتتتتتتتتر    

1995 
 61.45 70.45 65.88 59.42 60.6 52.4 18.5 جبت  ال اا اإلس ما

 **17.52 **15,15 **14.11 12.56 18.5 16.3 9.2 اللف ا الدسرلر  
 ***4.58 ***6.06 3.52 1.93 - 1.8  الدياليرافا الللدو  انرة ا

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

الللتتتتتتتتدة الاتتتتتتتت بج  التتتتتتتتدياليرافا 
 انرة ا

 3.0 4.8 1.93 - - 0.26 
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 (24تابع/ةدول رقم ) 
 

ل سبا إلجا ات الاسرييبين ال عن قورةوا قسااء انلزاب الرا ياثا فاللايتم السجاسج  واالجراا ج  واالير اةي ، يا  الرلميق ا 
 . 1995، 1996، 1997، 1998،  2000،1999، 2001اسر  عات الرق  خ د االعلات

 اسر    اسم الحزب
2001 

استتتتتتتتتتتتتتتتتر    
2000 

استتتتتتتتتتتتتتتتتر    
1999 

استتتتتتتتتتتتتتتتتر    
1998 

استتتتتتتتتتتتتتتتتر    
1997 

استتتتتتتتتتتتتتتتتر    
1996 

استتتتتتتتتتتتتتتتتر    
1995 

 - - - 1.44 3.0 0,0 1.5 لزب الستت ت
 - - - 1.44 0.6 0,0 4.6 لزب انم 

الاتتتتتتت ب التتتتتتتدياليرافا انرة تتتتتتتا 
 )لاد( 

4.6 0,0 0.6 1.44 - 1.51 2.42 

الحركتتتتتتتتتتت  ال ربجتتتتتتتتتتت  اإلستتتتتتتتتتت مج  
 )ةعاء( 

3.5 0.6 0.6 0.96 - - - 

 - 1.34 1.17 0.96 - 3.0 1.5 لزب الاسرابا
 - 0.75 1.17 0.48 1.2 1.2  الب ث ال ربا الرادما

 0.53 - - 0.48 - 0.6  لزب انلرار
 - - - 0.48 - 0,0 3.5 الحرك  الالمج  الدياليرافج 

 2.42 1.51 2.35 - 3.0 1.8 6.2 الحزب الايلعا انرة ا
الب تتتتتتتتتتتتث ال ربتتتتتتتتتتتتا االشتتتتتتتتتتتتررارا 

 انرة ا
32.2 5.4 2.4 - 7.05 4.54 3.50 

 - - - - 1.2   الجسار الدياليرافا انرة ا
اليبتتتتتتتتتتتتتتتت  انرة جتتتتتتتتتتتتتتت  ال ربجتتتتتتتتتتتتتتت  

 الدسرلري 
 0,0 0.6 - - - - 

 - - - - 0.6 0,0  لزب انرض ال ربج 
 - - - - 0.6 1.2  الحزب الرادما

 4.58 - 3.52 - - 0.6  لزب الحري 
 0.80 - 1.17 - 1.2 0.6  لزب جبت  ال اا الالما

 0.26 - - - -   ربا انرة االيااهير ال 
 - - - - - 1.2 4,6 ال تض  انرة ا  
 - - - - - - 3.5 الحرك  الالمج   

 - - - 8.21 - 9.0 6,6 قخرت 
 371 132 85 207 168 166 65 %100**** الايال =  

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

 ****المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 
 
 1997رابعًا : بيانات عن تقييم إنجازات مجلس النواب المنتخب عام  
 
 : لر  اآلد، قياة  1997مدت الرض  عن إ يامات ميلس ال لاب الا رنب عات -ق

 
لت  ، ماار  1997عن إ يامات ميلس   بدرةة قليلة( من ميال  الاسرييبين  ي تم راضلد  27.3)
%( متن مياتل  43.0، وبت )1999( يا اسر    40.2، و لت) 2000% ( يا اسر     41.9)

%( متتن مياتتل  الاستترييبين قيتتاةوا  تتي تم راضتتلد 43.4، و لتتت )1998الاستترييبين يتتا استتر    
%( يتتتا استتتر    48.5، و لتتتت )1997يتتتا استتتر     1993لدرجتتت  يليلتتت  عتتتن إ يتتتامات ميلتتتس 

 .1995اسر    %( يا 44.4، و لت )1996
، ماار ت  لتت  1997عتن إ يتامات ميلتس   غيتر راضتين( من ميال  الاسرييبين قياةوا  ي تم  23.4)
%( متتتتن مياتتتتل  الاستتتترييبين يتتتتا استتتتر    30.6، ، و لتتتتت )2000%(  يتتتتا استتتتر    27.6)

 (25. جدود ريم )1998%( من ميال  الاسرييبين يا اسر    35.5، و لت )1999
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 (25ةدول رقم ) 
 1998لر  اآلد يا اسر  عات  1997الرلميق ال سبا آلراء الاسرييبين ومدت الرض  عن إ يامات ميلس ال لاب الا رنب عات 

للد الرض  عن إ يامات ميلس   1997و  1996و   1995ماار    إجا ات الاسرييبين يا اسر  عات قعلات  2000و  1999و
 . 1993ال لاب الا رنب 

 1993مجلس النواب  1997مجلس النواب  
اسر      درةة الرض   

2001 
اسر     
2000 

اسر     
1999 

اسر     
1998 

اسر      1997اسر    
1996 

اسر     
1995 

 14.2 17.8 12,1 9.4 16.0 13.8 1.5 راض جدا 
 44.4 48.5 43.4 43.0 40.2 41.9 27.3 راض يلي  

 36.4 28.3 32.4 35.5 30.6 27.6 23.4 يير راض  
يير راض عل   

 اإلف    
29.3 - - - - - - 

 5.0 5.4 11.9 7.4 9.6 12.0 13.9 ال اعر   
 - - - 4.1 3,3 4.3 4.3 يير م  ا  

 - - - 0.4 0.3 0.3 0.3 ريل اإلجا    
 - - 0.2 0.2 0.1 0.1 - يير مبين  
 2000 1200 973 1306 1169 1217 1400 المجموع  

   
 كان أكثر إنجازا، أفاد:  1997، 1993، 1989 وحول أي من المجالس النيابية

 ( 26) ( من ميال  الاسرييبين قد ميلس هل انرثر إ ياما، جدود ريم )
 
 

 ( 26جدود ريم )
 الرلميق ال سبا آلراء الاسرييبين للد ق  من الايالس ال جالج  كاد قرثر إ ياما 

غيتتتتتتتتتتتر   أعرف  ال ال فرق   1997مجلس 1993مجلس 1989مجلس  
 معني  

رفتتتتتتتتض 
 اإلةابة  

غيتتتتتتتتتتتر 
 مبين 

المجمتتتتتوع =  أخرا 
100% 

12.3 13.1 12.6 32.5 25.7 2.5 0.5 0.3 0.6  
 

 
 خامسا: بيانات عن تقييم إنجازات نواب الدائرة االنتخابية

 
 ، أفاد:  1997أ. درةة الرض  عن أداء نواب الدوائر االنتخابية في مجلس 

عتتن قةاء  تتلاب ةائتتريتم اال رنالجتت ، ماار تت  لتتت ( متتن مياتتل  الاستترييبين  تتي تم راضتتلد جتتدا 1.3)
%( يتتا  11.1و) 1999%( يتتا استتر    13.8، و لتتت ) 2000%( يتتا استتر    عتتات 12.4)

و  1996%( يتتتتتتتا استتتتتتتر    19.8و)   1997%( يتتتتتتتا استتتتتتتر    11.4و) 1998استتتتتتتر    
 (. 27. جدود ريم )1995%( يا اسر    16.2)

 
 (27ةدول رقم ) 

 ا ات  الاسرييبين للد ةرج  الرض  عن قةاء  لاب ةوائرهم اال رنالج  الرلميق ال سبا إلج
 

 1993مجلس النواب  1997مجلس النواب  
اسر      درةة الرض   

2001 
اسر     
2000 

اسر     
1999 

اسر     
1998 

اسر     
1997 

اسر     
1996 

 1995اسر    

 16.2 19.8 11.4 11.1 13.8 12.4 1.3 راض جدا 
 32.9 38.6 31.9 38.7 32.0 32.9 25.8 راض يلي  

 40.9 34.1 40.6 37.1 38.4 38.1 24.8 يير راض  
يير راض عل   

 االف   
30.6 - - - - - - 

 10.0 7.5 15.9 7.2 11.5 10.5 12.6 ال اعر   
 - - - 5.3 4.0 5.9 4.3 يير م  ا  

 - - - 0.3 0.3 0.1 0.1 ريل اإلجا    
 - - 0.2 0.2 - 0.1 0.5 ير مبين  ي

 2000 1200 973 1306 1169 1217 1400 المجموع  
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 وحول مدا كفاية أعمال نواب الدائرة حول بعض القضايا، اعتقد: -ب 
 
( متتتن مياتتتل  الاستتترييبين  تتتاد يلاصتتتا  تتتلاب ةائتتتريتم اال رنالجتتت  كتتتاد كا جتتتًا جتتتدًا 20.5( و)1.0)

%( 3.2، و لتت ) 2000ر    عتات %( يتا است18.5%( و )4.4وكا جًا، عل  الرلالا، ماار   لت )
، و لتتتتتت 1998%( يتتتتتا استتتتتر    26.0%( و )4.4، و لتتتتتت )1999%( يتتتتتا استتتتتر    21.6و )

. 1995%( يتتتتتا استتتتتر    17.4%( و )4.7، و)1997%( يتتتتتا استتتتتر    17.1%( و )5.1)
 (28جدود ريم )

 (28ةدول رقم ) 
 

لع  من الب لة الادرج  يا اليدود الارضا   ماار   السر  عات  الرلميق ال سبا آلراء الاسرييبين للد ةرج  كماي  ال لاب لايا
2001 ،2000 ،1999 ،1998 ،1997 ،1996 ،1995 . 

تواصل نواب دائرتك  
االنتخابية مع  
 الناخبين 

متابعة نواب دائرتك 
لقضايا ومشكالت  
 الدائرة االنتخابية 

قدرة نواب دائرتك 
عل  التأثير في  
 إقرار التشريعات * 

قدرة نواب دائرتك 
عل  مساءلة  
 الحكومة ** 

متابعة نواب دائرتك 
االنتخابية لقضايا  
 الوطن األساسية *** 

 المجموع  

 كاف ةدا  
 %100 - 1.3 - 1.0 1.0 2001استطالع
 %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 - 21.4 - 19.1 20.5 2001استطالع
 %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 - 26.7 - 29.7 29.5 2001استطالع
 %100 - 32.0 - 36.5 36.6 2000استطالع
 %100 - 30.3 - 35.5 34.6 1999استطالع
 %100 - 33.2 - 41.4 40.1 1998عاستطال
 %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 1995استطالع

 غير كاف إطالقا  
 %100 - 29.1 - 32.5 31.7 2001استطالع
 %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
 ال اعرف  
 %100 - 20.7 - 17.0 16.6 2001استطالع
 %100 - 23.2 - 18.7 17.7 2000استطالع
 %100 - 17.4 - 15.2 13.8 1999العاستط

 %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 - - - - - 2001استطالع
 %100 - 0.4 - 0.3 0.2 2000استطالع
 %100 - 0.2 - 0.2 0.1 1999عاستطال
 %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
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 (28تابع/ةدول رقم ) 
 

   ماار   السر  عات  الرلميق ال سبا آلراء الاسرييبين للد ةرج  كماي  ال لاب لايالع  من الب لة الادرج  يا اليدود الارضا
2001 ،2000 ،1999 ،1998 ،1997 ،1996 ،1995 . 

 رفض اإلةابة  
 %100 - 0.8 - 0.7 0.7 2001استطالع
 %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

ولتتم عتترم فرلتت  علتت  الاستترييبين  1997*م لت   ال سب  لادرة  لاب ةائري  عل  الريثير يا إيرار الراري ات فرح السااد يا اسر    
 . 2001،2000،1999،1998،1997،1996،1995يا اسر  عات

، 1997، 1998، 2001،2000،1999الحةلمتت ، فتترح الستتااد يتتا استتر  عات ** م لتتت   ال ستتب  لاتتدرة  تتلاب ةائريتت  علتت  مستتاءل 
 . 1995و 1996ولم عرم فرل  عل  الاسرييبين يا اسر  عا  

***م لتتتتتتتتتتتت   ال ستتتتتتتتتتتب  لاتتتتتتتتتتتدرة  تتتتتتتتتتتلاب ةائريتتتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتتت  مرا  تتتتتتتتتتت  يضتتتتتتتتتتتايا التتتتتتتتتتتلفن انساستتتتتتتتتتتج  لتتتتتتتتتتتم عتتتتتتتتتتترم  فتتتتتتتتتتترح الستتتتتتتتتتتااد يتتتتتتتتتتتا 
 . 95،  96الاسرييبين يا اسر  عا،  ، و إ اا فرح عل  1997، 1998، 2001،2000،1999اسر  عات

 **** المر  يا ال سب  رجي  الراريب. 
 
م لتن يا حتلا قصتلايتم ل تلاب ةوائترهم اال رنالجت  يتا ( قياةوا  تي ت42.8اال رنا ات الااةم ، ماالا )( متتتن مياتتتل  الاستتترييبين ا تتتتم ستتتجا حلد قصتتتلايتم ل تتتلاب ةوائتتترهم اال رنالجتتت  يتتتا 28.6قيتتتاة )  :1997ج. النية العادة انتخاب نواب الدوائر االنتخابية في مجلس     ( 29. جدود ريم )1997ميلس 

 (29جدود ريم ) 
يا اال رنا ات   1997الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد ما إذا كا لا سجا حلد قصلايتم ل لاب ةوائرهم اال رنالج  يا ميلس 

 الااةم .
 

الاياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل   يير مبين   ريل اإلجا     ير م  ا  ي ال قعر    لن قشار   لن قم س  سيم س  
=100% 

28.6 42.8 14.3 12.9 1.3 0.1 0.1 1400 
     (30)( قياةوا  ي تم لم يارءوا , يسا لا ق  شاء ع  . جدود ريم )ماالا )( من ميال  الاسرييبين ا تم يرءوا قو سا لا شي ًا عن الاا لد اليدعتد ال رنتاب ميلتس ال تلاب،  أ. المعرفة عن القانون، أفاد:   سادسًا: قانون االنتخاب الجديد: أفاد:           

 (30جدود ريم ) 
 

 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد م ريرتم عن الاا لد اليدعد ال رناب ميلس ال لاب 
 

 الايال = يير مبين   يير مريرد   ال قعر    لم يارق قو يساق   يرق قو ساق   
100 % 

%( الت  ةرجت  يليلت ، 6.0%( قيتاةوا  تي تم م ل تلد لدرجت  مرلست   و )5.3لدرج  كبيترة، ماالتا )%( متتتن مياتتتل  الاستتترييبين التتت عن ستتتا لا قو يتتترءوا ا تتتتم م ل تتتلد علتتت  مضتتتالد الاتتتا لد 1.5)  بت. اإلطالع عل مضمون القانون، أفاد:      1400 0.7 0.3 2.8 76.3 19.9   (31ال لاب. جدود ريم ) يتتتا عتتتا مضتتتالد الاتتتا لد اليدعتتتد ال رنتتتاب ميلتتتس %(  تتتي تم ييتتتر م ل تتتين إف7.1لي اتتتا قيتتتاة )
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 (31جدود ريم ) 
 

 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد مدت اف عتم عل  مضالد الاا لد اليدعد ال رناب ميلس ال لاب  
 

م لتتق التت  ةرجتت  
 ربيرة  

جتت  م لتتق التت  ةر 
 مرلس    

م لتتق التت  ةرجتت  
 يليل   

يير م لتتق علتت  
 اإلف    

الاياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  =  ال قعر   
100% 

  (     32ريم )  االيرترا  والمترم. جتدود %( قد من لس ات الاا لد ي تجم عالج10.8عدة الاااعد اال رنالج  و )%( متتن الا ل تتين علتت  مضتتالد الاتتا لد لتتدرجات مرماويتت  قد متتن لستت ات الاتتا لد ميتتاةة 12.5)  ةت. حسنات القانون الجديد النتخاب مجلس النواب، أفاد:    279 0.1 7.1 6.0 5.3 1.5
 (32جدود ريم ) 

 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد لس ات الاا لد اليدعد ال رناب ميلس ال لاب 
 النسبة   حسنات القانون الجديد النتخاب مجلس النواب  

 12.5 . مياةة عدة الاااعد اال رنالج   1
 10.8 رم  . ي تجم عالج  االيررا  والم2
 5.7 . وجلة عدال  يا يلميق الاااعد 3
 4.3 . ال زاه  ولري  اال رناب  4
 4.3 . البااء عل  ال لت اللالد  5
 4.3 . يفيير سن اال رناب  6
 1.8 . ريق مسرلت اةاء ال لاب  7
 0.7 . اخرجار ال ائب الوملء  8
 1,1 . يالجص ةور ال اائري   9

 3.9 . اخرت  10
 19.4 لس ات  . ال علجد  11
 6.8 . ال قعر   12
 0.4 . ير مبين  13

 279 الايال *  
   ( 33%( قد من سي ات ال علجد عدال  يا يلميق الاااعد. جدود ريم )4.3ال لت اللالد و )  %( متتتن الا ل تتتين علتتت  مضتتتالد الاتتتا لد لتتتدرجات مرماويتتت  قد متتتن ستتتي ات اال اتتتاء علتتت11.1)  د . سيئات القانون الجديد النتخاب مجلس النواب، أفاد:    % ند الاسرييب ياةن قد علرة قرثر من قجا    100*ه ا اليدود ال يياق  

 (33جدود ريم ) 
 ال سب   سي ات الاا لد اليدعد ال رناب ميلس ال لاب  الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد سي ات الاا لد اليدعد ال رناب ميلس ال لاب 

 11.1 إ ااء ال لت اللالد  
 4.3 ال علجد عدال  يا يلميق الاااعد  

 3.6 مياةة عدة ال لاب  
 2.5 يوريس ال اائري   

 0.4 عدت وجلة كليا  
 1.4 هدر انملاد ال ام   

 1.8 ي زيز اللاس   والاحسلب   
 2.9 را الاا لد سيئ  

 0.4 يفيير سن اال رناب  
 1.4 عدت يحدعد ملاصمات ال ائب  

 0.7 عدت يحسين الندمات  
 5.7 قخرت  

 18.6 ال علجد سي ات  
 0.4 ريل اإلجا    

 12.9 ال قعر   
 1,1 يير مبين  
 279 الايال *  

 % ند الاسرييب ياةن قد علرة قرثر من قجا  100*ه ا اليدود ال يياق  
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 هت . أيهما أفضل، القانون الجديد أم الذي سبقه، أفاد:
 
%( قيتتاةوا اد 13.1رجات مرماويتت  اد الاتتا لد اليدعتتد ايضتتا متتن التت   ستتبا . ماالتتا ) %( من الا ل ين عل  مضتتالد الاتتا لد وبتتد43.6) 

 (  34الاا لد السالق ايضا من اليدعد. جدود ريم ) 
 

 (34جدود ريم ) 
 

 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد قعتاا قيضا الاا لد اليدعد قت ال   سبا  
 %100الايال  = ال قعر    ال علجد ير    د ال   سبا   الاا ل  الاا لد اليدعد  

%( قيتاةوا  تي تم علت  انرجتس قد ال 13.2) ي تم عل  انرجس سجاتاركلد، ماالتا (  31.4)و قياة  %( من ميال  الاسرييبين ا تم  الريريد سجااركلد يتا ا رنا تات الايلتس ال جتالا الاتاةت، 32.9)  و. مدا احتمال المشاركة في انتخابات المجلس النيابي القادم، أفاد:    178 16.1 27.2 13.1 43.6     (   35%(  ي تم  الريريد لن يااركلا. جدود ريم )19.5يااركلا، و )
 (35جدود ريم ) 

 
 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد مدت الرااد الااارك  يا ا رنا ات الايلس ال جالا الااةت 

 
انرجس قد    الريريد سيشار  

 قشار 
انرجس قد ال  

 قشار 
لن   الريريد 
 قشار 

الايال    يير مبين  لم ايرر   د 
=100% 

  ز. أسباب عدم المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادم    1400 0.8 2,2 19.5 13.2 31.4 32.9
 (36جدود ريم ) 

 
 تالرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد قسباب عدت الااارك  يا ا رنا ات الايلس ال جالا الااة

 ال سب    قسباب عدت الااارك   
 65.6 عدت الثا   ال لاب  

 4.5 ند يرار الااارك  يةلد ليد الزوا  
 1.0 اسباب ةع ج   

 1.0 عدت الرمرغ  
 1.0 المرم ال اائر  لل لاب  

 2.9 عدت الا ري   الارشحين  
 0.2 عدت الثا   ال الج  اال رنالج   

 3.5 سرو  ال اا  
 5.9 عدت الرغب   

 1.8  سبب يا لد ال لت اللالد  
 3.9 عدت الادرة عل  الااارك   

 2.0 عدت النلض يا انملر السجاسج    
 6.4 اخرت  

 2.0 يير م  ا  
 1.6 ال قعر   

 6.4 يير مبين  
 2.3 ال علجد سبب  

 488 الايال *  
 جا  ا% ند الاسرييب ياةن قد علرة قرثر من  100*ه ا اليدود ال يياق  
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%( متتتتن مياتتتتل  الاستتتترييبين  تتتتي تم ستتتتا لا قو يتتتترءوا ق  شتتتتاء عتتتتن هتتتت ا الاتتتترار، ماالتتتتا 41.6)  المعرفة بهذا القرار، أفاد:  . أ  : قرار الحكومة بحل ودمج وتعيين المجالس البلدية:سابعاً     ق  شاء عن ه ا الارار.  يارؤوا%( لم يسا لا قو 54.3)
 (37جدود ريم ) 

 
 ن للد م ريرتم  ارار الحةلم   حا وةمي وي يين الايالس البلدي الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبي

 المجموع   غير مبين  ال أعرف  لم يسمع / يقرأ   سمع / قرأ  
  ( 38خدمات |قيضا للالاف ين. جدود ريم ) %( متتتن التتت عن ستتتا لا قو يتتترءوا عتتتن يتتترار ةمتتتي البلتتتديات  تتتيد متتتن اييالجتتتات الاتتترار ياتتتديم29.7)  بت . إيجابيات هذا القرار، أفاد:   1400 0.1 4.0 54.3 41.6

 (38جدود ريم ) 
 

  الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد إييالجات يرار الحةلم   حا وةمي وي يين الايالس البلدي 
 النسبة   إيجابيات القرار  

 29.7 ياديم خدمات قيضا للالاف ين  
 17.7 ينفجل ال بء الااة   

 8.6 مركزي  اةاري   
  6.0 يالجص الاحسلبج  واللاس   والمساة  

 8.2 ميزا ج  اربر للبلديات  
 4.1 يالجص ةور ال اائري   

 4.6 لا الن يات لين ال اائر  
 2,2 ي يين رئجس البلدي  من الحةلم  ولجس ا رنا    

 0.9 يرص يلسجق قرثر  
 4.3 اخرت  

 15.2 ال علجد اييالجات  
 0.3 يير م  ا  

  23.0 ال قعر   
 0.5 يير مبين  

  582 الايال  * 
التت عن ستتا لا قو يتترءوا عتتن يتترار ةمتتي البلتتديات  ي تت  ال علجتتد ستتلبجات لتتت ا الاتترار. %( متتن 28.9)  ةت . سلبيات هذا القرار، أفاد:    جا  ا% ند الاسرييب ياةن قد علرة قرثر من  100*ه ا اليدود ال يياق     ار الحرماد من اال رنا ات والرراجق عن الدياليرافج .  %( قياةوا  يد من سلبجات الار 5.8ماالا )

 (39جدود ريم ) 
 

  الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد سلبجات يرار الحةلم   حا وةمي وي يين الايالس البلدي 
 النسبة   سلبيات هذا القرار  

 3.8 عدت وجلة عدال  لين البلديات  
 5.8 اعاي  ياديم الندمات  

 5.8 ماد من اال رنا ات والرراجق عن الدياليرافج    الحر 
 2.1 ص لب  اللصلد ال  البلديات االساسج   

 2.7 امةا ج  اريما  الضرائب والرسلت  
 1.9 الاركزي  االةاري   

 2.7 مياةة ماةل  الب ال   
 3,3 ياركز الندمات يا م  ا  وجلة البلدي  الاركزي   

 1.0 را الارار سلبا  
 3.1 ري  الا ي ين  الا افق الرا عرلللد اةاريتا  عدت م 

 1.9 يسبب الااارا  سبب الن   يا وجتات ال تر  
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 0.2 يال  ال اائري   
 1.0 عزيد الاحسلبج  واللاس  

 5.7 اخرت  
 28.9 ال علجد سلبجات  

 0.2 يير م  ا  
 0.2 ريل االجا    

 32.5 ال اعر   
 1.0 يير مبين  
 582 الايال  *

 (40جدود ريم ) الندمات الرا يادمتا البلديات للالاف ين.يتتترار لتتتا وةمتتتي وي يتتتين الايتتتالس البلديتتت  لتتتن يحستتتن متتتن مستتترلت بتتتأن  %( قيتتتاةوا7.1ماالتتتا ) البلديتت  سجحستتن متتن مستترلت النتتدمات الرتتا ياتتدمتا البلتتديات للاتتلاف ين، وةمتتي وي يتتين الايتتالس%( متتن مياتتل  الاستترييبين التت عن ستتا لا قو يتترءوا عتتن يتترار ةمتتي البلتتديات قد يتترار لتتا 27.9)  أفاد: د. االعتقاد بأن القرار الجديد سيحسن من مستتوا الختدمات التتي تقتدمها البلتديات للمتواطنين،     % ند الاسرييب ياةن قد علرة قرثر من اجا  100اليدود ال يياق  *ه ا  
 (40جدود ريم ) 

  يرار الحةلم   حا وةمي وي يين الايالس البلدي الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد إييالجات  
 % 100المجموع = ال أعرف  ال فرق  لن يحسن  سيحسن 
  ثامنًا: بيانات عن النقابات المهنية والعمل االةتماعي والنقابي        582 4.7 1.8 7.1 27.9

 ا. المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني: أفاد،  
ي تم م رستتتبلد التتت  ماسستتتات الايراتتتق الاتتتد ا، ماار تتت  لتتتت %( متتتن مياتتتل  الاستتترييبين  تتت19.9)  %( يتتتتتا 15.4، و )1999%( يتتتتتا استتتتتر    17.2، و لتتتتتت ) 2000%( يتتتتتا استتتتتر    14.5)  . 1998اسر    
  المشاركة في عضوية اللجان المختلفة في مؤسسات المجتمع المدني، أفاد:  -ب  
لليتتتاد يتتتا ماسستتتات الايراتتتق %( متتتن مياتتتل  الاستتترييبين  تتتي تم شتتتاركلا يتتتا عضتتتلي  ا5.7) 

%( يتتا 6.2، و لتتت ) 2000%( يتتا استتر    عتتات 6.7الاتتد ا الرتتا ع رستتبلد إليتتتا، ماار تت  لتتت )
 (41. جدود ريم )1998%( يا اسر    5.1، و )1999اسر    

 
 الااارك  يا ال اافات الانرلم  يا ماسسات الايراق الاد ا، قياة: -ا 
 
 تتي تم شتتاركلا يتتا  اتتافات ماسستتات الايراتتق الاتتد ا الرتتا %( متتن مياتتل  الاستترييبين، 11.1)

%( يتتتا استتتر    17.2، و لتتتت )  2000%( يتتتا استتتر    عتتتات 8.3ع رستتتبلد إليتتتتا، ماار تتت  لتتتت )
 (41. جدود ريم )1998%( يا اسر    15.4، و )1999

 
 (41ةدول رقم ) 

 يراق الاد ا  الرلميق ال سبا آلراء الاسرييبين للد قشةاد  الااارك  يا ماسسات الا
 نسبة المشاركة في النشاطات المختلفة لجميع افراد العينة *  
 1997اسر     1998اسر     1999اسر     2000اسر     2001اسر     

 4.0 5.1 6.2  6.7 5.7 عضلي  اللياد  
 5.1 8.4 8.7 8.3 11.1 الااارك  يا ال اافات  

 5.6 8.9 7.3 7.6 606 ا ات  الااارك  يا اال رن
% النه مت جتميع االجاابت من مجيع االسئلة املتعلقة ابجملتمع املدين. كما انه ميكن للمستجيب ان يكون عضوا يف اكثر من مؤسسة من  100* هذا اجلدول ال جيمع 

 مؤسسات اجملتمع املدين.   
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 (42ةدول رقم ) 
   وال االج  وير  ال  اع  والريارة للد إلزامج  اال رساب    الرلميق ال سبا آلراء الاسرييبين الا رسبين ال  ال اا ات الات ج 

 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع  2000استطالع  2001استطالع  
 80.0 68.7 63.2 73,0 55.5 مع اإللزام  

 35.0 28.3 23.6 19.1 34.5 مع عدم اإللزام  
 2.5 3.0 5.7 3.4 5.8 ال اعرف  
 - - 0.9 - 1.7 أخرا  

 - - - 2,2 0.1 رفض اإلةابة  
 2.5 - 6,6 2,2 2.4 غير مبين 
 %100=80 %100=106 %100=106 %100=89 %100=119 المجموع  

 
 (43ةدول رقم ) 

 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد يدرة الااسس  عل  ريق مسرلت الات   والريثير يا اإلجراءات الحةلمج  الرا ينص الااسس   
يتتدرة الااسستت  علتت  ريتتق مستترلت  

 الات    
الاياتتتتتتتتتتتتتل = 

100 % 
يتتتتتتتتتتدرة الااسستتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتت  الرتتتتتتتتتتيثير يتتتتتتتتتتا 

 اإلجراءات الحةلمج   
الاياتتتتتتتتتتتل = 

100 % 
 درةة كبيرة 
 286 7.6 286 24.1 2001استطالع 
 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 
 286 22.0 286 34.2 2001استطالع 
 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 
 درةة قليلة 

 286 17.5 286  2001استطالع 
 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 
 286 37.8 286 19.5 2001استطالع 
 234 42.3 234 18.4 2000استطالع 
 200 32.70 200 16.5 1999استطالع 
 244 42.59 244 13.39 1998استطالع 
 144 36.81 144 20.83 1997استطالع 

 ال اعرف 
 286 12.5 286  2001استطالع 
 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 

 اخرا 
 286 2.0 286 3.4 2001استطالع 
 234 - 234 - 2000استطالع 
 200 0.50 200 - 1999استطالع 
 244 0.82 244 0.41 1998استطالع 
 144 - 144 - 1997استطالع 
 غير مبين

 286 0.3 286 0.6 2001استطالع 
 234 - 234 0.4 2000استطالع 
 200 2.50 200 2.5 1999استطالع 
 244 1.23 244 1.32 1998استطالع 
 144 1.39 144 2.08 1997استطالع 
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 حصر العمل النقابي في األمور المهنية، أفاد:  -ب
) ( من ميال  الاسترييبين  تي تم عايتدود ل تر ال اتا ال اتالا يتا انمتلر الات جت ، ماار ت  لتت  ) 

%( يتتتتا 65.5و) 1999%( يتتتتا استتتتر    28.5، و لتتتتت )2000%( يتتتتا استتتتر    عتتتتات 24.2
. جتتدود 1996ر    %( يتتا استت43.3و ) 1997%( يتتا استتر    22.8، و)1998استتر    

 (.44ريم )
 (44ةدول رقم ) 

 الرلميق ال سبا الجا ات الاسرييبين للد ل ر ال اا ال االا يا انملر الات ج .
استتتتتتتتتتتتتتطالع  البند  

2001 
استتتتتتتتتتتتطالع 

2000 
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتطالع  1998استطالع   1999استطالع  

1997 
 1996استطالع  

 43.3 22.8 65.5 28.5 24.2 24.3 مايد  
 27.5 23.3 17.2 35.3 28.8 34.7 م ارض 
 29.1 44.6 3.4 33.6 42.9 37.2 ال اعر   

 - - - 0.4 - 1.7 ريل االجا    
 - - - 0.4 1.6 - يير م  ا  
 0.1 9.3 13.8 1.9 2.6 1.6 يير مبين  

 - - - - - 0.6 اخرا  
 2000 973 1306 1169 1217 1400 المجموع  

 

 تاسعًا: المشاركة في النشاطات القرابية: 
 وجلة ةعلاد قو را   ، قياة:  ا.
%( متتن مياتتل  الاستترييبين  ي تت  علجتتد لتتدت انيتتارب قو ال اتتيرة را  تت  قو ةعتتلاد، ماار تت  49.0)

%( يتتا 51.7، و لتتت )1999%( يتتا استتر    49.4، و لتتت )2000%( يتتا استتر    عتتات 47لتتت)
ين الااار تت  ( عبتت45. واليتتدود ريتتم  )1997%( يتتا استتر    41.8، و لتتت )1998استر    عتتات 

 مق االسر  عات السا ا .  
 (45ةدول رقم ) 

الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد وجلة ةعلاد قو را    لدت انيارب قو ال ايرة و الرلاجد يا ةعلاد قو را    انيارب قو  
 شترا الااضج    12ال ايرة خ د 

 التواةد في ديوان أو رابطة األقارب أو العشيرة  ن أو رابطة لدا األقارب أو العشيرة وةود ديوا  
 2001 2000 1999 1998 1997 2001 2000 1999 1998 1997 

 36.1 40.4 41.3 45.3 38.6 41.8 51.7 49.4 47.0 49.0   م
 63.9 59.3 58.7 54.7 61.2 58.2 47.5 50.4 52.8 50.6 ال  

 - - - - - - 0.2 0.1 - 0.1 قخرت  
ريتتتتتتتتتتتتتتتل 

 اإلجا    
0.3 0.2 0.1 - - 0.1 - - - - 

ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 
 مبين  

- 0.1 - 0.5 - 0.1 - - - - 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 الايال   
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 وحول  المشاركة في النشاطات / المناسبات القرابية والسياسية، أفاد: 
و الياالجتت  ختت د )( متتن الاستترييبين  تتي تم اشتترركلا يتتا م استتبات ال تتزاء يتتا التتدعلاد قو الرا  تت  ق

،  جاا قياة)( ا تتم اشترركلا 2000%( يا اسر     79.1االث ا عار شترا الااضج ، ماار   لت )
 (.  46، جدود ريم )2000%( يا اسر    عات 11.0يا م ايا  االملر السجاسج ، ماار   لت ) 

 (46ةدول رقم ) 
 ات / ال اافات الارالج  والسجاسج   الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد الااارك  يا الا اسب

نزاع داخل   عزاء زواج/خطبة  تجمع عادي 
العشيرة او  
 العائلة 

مناقشة األمور   اال ياد الدينية
 السياسية 

 شارك  
 9.8 50.1 30.0 83.7 79.3 58.2 2001استطالع 
 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 1999طالع است
 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  

 87.5 49.0 68.5 15.9 22.6 39.9 2001استطالع 
 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  
 2.3 1,1 1.5 - 0.4 1.5 2001استطالع 
 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 

 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2001استطالع 
 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= 2001استطالع 
 %100= 2000استطالع 
 %100= 1999استطالع 
 %100= 1998استطالع 
 %100= 1997استطالع 

 
وحتتتول مناقشتتتة األمتتتور السياستتتية واالقتصتتتادية فتتتي أي متتتن المناستتتبات التتتتي شتتتارك فيهتتتا 

 المستجيب، أفاد: 
 
ا عاتر %( متن الاسترييبين الت عن يلاجتدوا يتا التدعلاد قو الرا  ت  قو الياالجت  خت د االث ت25.6)

%( قيتتاةوا  تتي تم لتتم ع اياتتلا مثتتا هتت د 70.9شتتترا الااضتتج  ا تتتم  اياتتلا مثتتا هتت د انمتتلر، ماالتتا )
 (. 47انملر. جدود ريم )

 
 (47جدود ريم ) 

 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد م ايا  انملر السجاسج  واالير اةي  يا ق  من الا اسبات الرا شاركلا ييتا 
 

 % 100المجموع = ال أعرف  ال  نعم
25.6 70.9 3.5 265 
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 وحول الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء المشاركة في النشاطات السابقة، أفاد: 

 
 ،رانستتتتت ا اريمتتتتتا  ،الفتتتتت ء)االير تتتتتاةي    تتتتتانملرير لتتتتتق  ( ا تتتتتتم  اياتتتتتلا ملضتتتتتلعات 27.2%)

 .(48)ود ريم جد ا املرًا سجاسج . ايال   (18.1و) الضرائب(
 

 (48جدود ريم ) 
 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين للد الالضلعات الرا يا  م ايارتا قث اء الااارك  يا ال اافات السا ا   

  
 النسبة  األمور التي تمت مناقشتها 

 27.2 (الضرائب  ،انس ار اريما  ،الف ءاالملر االير اةي )
 18.1 االملر السجاسج 

 0.8 املر ثاا ج 
 7.2 يضايا عائلج  واجراا ج 

 265 الايال * 
 % الد الاسرييب ياةن اد علرة قرثر من اجا    100* ال يياق   

 
 
معنتتوي متتن اقاربتتك او عشتتيرتك ختتالل االثنتتي عشتتر شتتهرا الحصتتول علتت  عتتون متتادي او  -ب

 الماضية، أفاد: 
%( متتتن مياتتتل  الاستتترييبين  تتتي تم ل تتتللا علتتت  عتتتلد متتتاة  قو م  تتتل  متتتن انيتتتارب قو 8.2) 

%( 5.9، و )1998%( يتتا استتر    6.8، و) 1999%( يتتا استتر    5.6ال اتتيرة، ماالتتا ) 
 (49، جدود ريم )1997يا اسر    

 (49ةدول رقم ) 
الرلميق ال سبا الجا ات الاسرييبين للد الح لد عل  علد ماة  او م  ل  من انيارب قو ال ايرة خ د االث ا عار شترا  

 الااضج :
 الحصول عل  عون مادي أو معنوي  

 المجموع%  غير مبين%  رفض اإلةابة %  ال %  نعم %  االستطالع 
 %100 0.3 0.2 92.9 6,6 2001استطالع
 %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

 

وعند سؤال المستجيبين عن طبيعة العون الذي تلقوه من اقاربهم او عشيرتهم، كانت االةابتات 
  (50راا يا اليدود ريم )

 (50جدود ريم ) 
 يق ال سبا الجا ات الاسرييبين للد  ل  ال لد ال   ل للا علج  من االيارب او ال ايرة خ د االث ا عار شترا الااضج :الرلم 

 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع 2000استطالع   2001استطالع نوع العون 
 10.5 31.9 18.5 18.0 26.2 عون معنوي  
 87.7 63.7 70.8 72.0 66.6 عون مادي  

 - 1,1 10.8 7.0 7.3 معنوي ومادي  
 1.8 3,3 - 3.0 - غير محدد  
 %100=57 %100=91 %100=65 %100=100 %100=93 المجموع  

 

 
 
 
 



 37 

 المشاركة في الجاهة، أفاد:  -ج
%( يتتا 48.9%( من ميال  الاسرييبين ال كلر  ي   فلب م تم الااارك  يا جاه ، ماار تت  لتتت ) 49.0)

، و لتتتتتتت 1998%( يتتتتتتا استتتتتتر    42.0، و )1999%( يتتتتتتا استتتتتتر    49.1، وبتتتتتتت )2000استتتتتتر    
 ( .  51. جدود ريم )1996%( يا اسر     46.2، و )1997%( يا اسر     35.6)

 (51ةدول رقم ) 
 الرلميق ال سبا إلجا ات الاسرييبين ال كلر ال عن فلب م تم الااارك  يا جاه  خ د االث ا عار شترا الااضج :

 هة المشاركة في الجا
 %*100المجموع = غير مبين رفض االةابة  ال  نعم 
 686 0.1 - 50.9 49.0 2001استطالع
 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

 يا ال سب  رجي  الراريب    *المر  

 المشاركة الفعلية في الجاهه، أفاد: 
%( من ميال  الاسرييبين ال عن فلب م تم الااارك  يتتا جاهتت   تتي تم شتتاركلا ي لجتتا ييتتتا، ماار تت  91.3)

%( يتتا استتر    92.1، و )1999%( يتتا استتر    93.6، و لتتت )2000%( يتتا استتر     94.6لتتت )
 (.   52، جدود ريم )1996%( يا اسر     96.4، و )1997   %( يا اسر  83.1، و )1998

 (.52ةدول رقم ) 
 الرلميق ال سبا للاسرييبين ال كلر ال عن شاركلا ي لجا يا جاه  

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

 337 - - 8.7 91.3 2001استطالع
 299 0.3 - 5.0 94.6 2000طالعاست

 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

 
 (53ةدول رقم ) 

 . 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001الرلميق ال سبا لإلجا ات لسب عدة مرات الااارك  يا الياهات يا اسر  عات
 1996ستطالعا 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع 2000استطالع 2001استطالع عدد المرات  
 21.0 15.5 16.6 16.8 14.8 18.2 مرة واحدة  

 23.2 23.6 32.3 23.3 23.7 18.9 مرتان  
 20.2 14.9 17.7 19.5 19.1 25.3 ثالث مرات  
 11.6 13.0 8.9 10.3 11.7 9.0 اربع مرات  
 7.9 7.5 5,5 9,9 11.0 8.9 خمس مرات  
 2.6 1.9 1.5 3.4 3.5 4.2 ست مرات  
 2.6 1.2 1.9 1.5 2.1 2.9 سبع مرات  
 0,0 0.6 1.5 2.7 1.4 0.6 ثماني مرات  
 0,0 0,0 0.4 0.4 1,1 - تسع مرات  
 3.4 3.7 3,3 4.6 5.3 4.6 عشر مرات  

اكثتتتتتر متتتتتن عشتتتتتر 
 مرات  

4.6 4.5 5.9 7.2 6.1 7.2 
 0,0 0.7 - - - - غير متأكد  
 - - 0.4 - - 0.4 ال اتذكر  

 0,0 2.6 - - - 1.9 غير محدد  
 0,0 0.6 0.4 1,1 0.7 0.3 ال أعرف 

 0.3 8.1 2.6 0.6 1,1 - غير مبين   
 %100=267 %100=161 %100=270 %100=262 %100=283 %100=307 المجموع*

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

،  2000%( يف استطالع 22.4%( أبن مشاركة املرأة يف احلكومة كانت فاعلة اىل درجة كبرية ، مقارنة بـ )12.9)
%( يف استطالع  17.2، و بـ )1998الع  %(  يف استط 17.0، و بـ ) 1999%( يف استطالع  23.4وبـ )

 (  54. جدول رقم )1997
 (54جدول رقم )

 .    1997و 1998و 1999و 2000، 2001مقارنة 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 مبني  ال اعرف 
 االجابة

اجملموع =  
100% 

 احلكومة 
 1400 - 0.1 9,9 0.6 18.8 21.8 35.9 12.9 2001استطالع 
 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  
 1400 - 0.1 10.6 1.0 21.5 32.8 32.3 10.7 2001استطالع 
 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 1999الع استط
 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  
 1400 - 0.4 24.1 6,6 24.0 21.8 16.9 6.2 2001استطالع 
 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  
 1400 - 0.2 19.0 3.9 18.8 25.1 25.0 7.9 2001استطالع 
 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   1997استطالع 

 العمل النقايب  
 1400 - 0.4 22.0 1.9 17.3 22.2 26.2 10.9 2001تطالع اس

 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 

 االحتادات العامة  
 1400 - 0.2 22.1 1.4 16.1 21.2 26.8 12.2 2001استطالع 
 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   1997ع استطال
 األحزاب السياسية  

 1400 - 0.3 27.4 3,3 25.6 23.4 15.5 4.5 2001استطالع 
 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  
 1400 - 0.6 18.9 2.1 17.8 20.8 28.2 11.6 2001استطالع 
 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 
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 (54اتبع/جدول رقم )
 . 1997و 1998و 1999و 2000، 2001مقارنة بني اجاابت املستجيبني حول درجة فعالية مشاركة املرأة يف احلياة العامة يف استطالعات 

 العمل التطوعي )اجلمعيات والنوادي( 
 1400 - 0.2 12.6 0.5 7.1 8.5 30.5 40.7 2001استطالع 
 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  
 1400 - 0.1 11.8 0.4 6.2 6.4 25.3 49.9 2001استطالع 
 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 

 
 وجود أتثري اجيايب للمرأة يف أي من اجملاالت التالية، افاد:    -ب 
%( يف استطالع  85.2%( من جمموع املستجيبني بوجود أتثري إجيايب للمرأة يف جمال التعليم، مقارنة بـ )83.8)

%( يف استطالع  85.9خلدمات الصحية، مقارنة بـ ) %( بوجود أتثري إجيايب للمرأة يف جمال ا82.7، و أفاد) 2000
   (55جدول رقم )، 2000

 ( 55جدول رقم )
 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول وجود أتثري إجيايب للمرأة يف أي من اجملاالت التالية    

 % * 100اجملموع= غري مبني   ال اعرف   ال  نعم   االستطالع  اجملاالت 
 

 التعليم 
2001 83.8 9.5 6.7 0.1 1400 
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

2001 82.7 10.1 7.1 0.1 1400 
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 

 
 التثقيف الصحي 

2001 80.4 11.2 8.2 0.1 1400 
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

2001 35.6 53.6 10.6 0.1 1400 
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 

 
 املسامهة يف احلد من مشكلة الفقر  

2001 41.0 48.3 10.7 0.1 1400 
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  

2001 71.8 18.2 9,9 0.1 1400 
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   •
 

 وابلنسبة لالستفادة من أي عمل قامت به املرأة من خالل مؤسساهتا، أفاد: 
%( يف استطالع عام 12.6%( أبهنم استفادوا من أي عمل قامت به املرأة من خالل مؤسساهتا، مقارنة بـ )10.8)

(. ومــــن 56، جــــدول رقــــم )1998%( يف اســــتطالع 11.4و ) 1999%( يف اســــتطالع 19.3،و بـــــ ) 2000
%( ابهنــم اســتفادوا يف جمــال التعلــيم، 5.0الــذين اســتفادوا مــن أي عمــل قامــت بــه املــرأة مــن خــالل مؤسســاهتا افــاد )

 (.56جدول رقم )
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 (. 56جدول رقم ) 
 املستجيبني حول جماالت االستفادة من أي عمل قامت به املرأة من خالل مؤسساهتا     التوزيع النسيب الجاابت

 اجملموع %  غري مبني  رفض االجابة  ال نعم  االستطالع 
2001 10.8 88.6 0.4 0.2 100 % 
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 % 

%( ابهنـم اسـتفادوا يف جمـال التعلـيم، 4.3تفادوا من أي عمل قامت به املرأة من خالل مؤسساهتا افاد )ومن الذين اس   (.57جدول رقم )
 

 (57جدول رقم )
 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول جماالت االستفادة من أي عمل قامت به املرأة  

استطالع  ستفادة  جماالت اال
2001 

 استطالع     2000استطالع  
1999 

 8.0 5.0 4.3 التعليم  
 8.0 4.8 3.9 الصحة والتثقيف الصحي والتمريض   

 1.0 1.4 1.3 تقدمي عون مادي 
 0.4 0.2 0.1 إرجاع حقوق املرأة  

 1.0 0.5 0.1 دورات تدريبية  
 0.3 0.5 0.1 التنمية االجتماعية  

 0.1 0.2 - الزراعة  
 0.1 -- - دات سكنية مطالبة املرأة ابحلصول على وح

 0.1 0.08 - مشاركة املرأة يف العمل  النقايب  
 0.5 0.08 0.2 خدمات عامة 

 78.2 86.91 89.3 مل يستفد من أي جمال  
 0.5 - - رفض اإلجابة  

 1.8 0.33 0.6 غري مبني  
 1169 1217 1400 %100اجملموع =  

 
 حادي عشر: بياانت حول وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة: 

 أفاد :  ، دويل عريب، . حول أكثر املصادر ثقة خبصوص خرب سياسي حملي،أ
%( أبهنم يعتمدون على التلفاز كمصدر ثقة خبصوص خرب سياسي حملي، عريب،  74.4%( و) 75.5%( و) 74.1)

 (. 58دويل، ابلرتتيب وعلى التوايل، جدول رقم ) 
 (58جدول رقم )                                    

 يب إلجاابت املستجيبني حول املصادر األكثر ثقة خبصوص خرب سياسي حملي، عريب، و دويلالتوزيع النس 
 املصدر

 اخلرب السياسي 
غري  ال اعرف أخرى األصدقاء اجملالت اجلرائد  اإلذاعة  التلفزيون  

 معين 
رفض  
 اإلجابة

غري 
 مبني

اجملموع =  
100 % 

 
 
 

 حملي

 % 100 - 0.7 3.7 4.9 1,1 2.1 0.1 7.0 6.3 74.1 2001استطالع

 % 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 3.9 4.5 0.7 0.9 - 4.9 8.1 75.5 2001استطالع عريب

 % 100 - 0.5 5,5 8.5 0.5 0.6 0.2 8.5 10.3 65.4 2000استطالع

 % 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
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 املصدر
 اخلرب السياسي 

غري  ال اعرف أخرى األصدقاء اجملالت ائد اجلر  اإلذاعة  التلفزيون  
 معين 

رفض  
 اإلجابة

غري 
 مبني

اجملموع =  
100 % 

 
 دويل 

 % 100 - 0.3 4.2 7.0 0.8 0.7 - 3.8 8,8 74.4 2001استطالع 

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

 % 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

 
 
 

  
 ( 59جدول رقم ) 

 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول أمساء أكثر املصادر ثقة خبصوص خرب سياسي 
 حملي، عريب، دويل

 خرب سياسي دويل  خرب سياسي عريب  خرب سياسي حملي  
 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 

التلفزيون األردين )القناة  
 األوىل( 

48.6 57.7 52.4 53.1 34.5 52.4 43.3 47.5 32.2 51.1 41.6 46.2 

التلفزيون السوري )القناة 
 األوىل( 

1.2 0.8 0.8 1.6 2.2 1.4 1.6 2.4 1.7 1.1 0.8 2.4 

 MBC  /F.M 0.8 1.2 1.7 1.8 1.0 1.7 2.7 2.5 1.2 2.1 2.2 2.4حمطة 
 6.0 6.0 5.7 3.8 4.7 3.3 3.7 3.0 3.9 2.4 2.6 - حمطة لندن 

 0.8 0.7 0.3 0.1 0.5 0.6 0.5 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 إذاعة إسرائيل 
 2.8 2.0 4.6 2.4 3.3 3.0 5.9 3.2 5.1 4.4 7.2 4.5 جريدة الرأي 

 3.4 9.6 16.6 24.9 4.1 12.1 16.8 26.3 3.1 7.4 12.3 16.8 تلفزيون اجلزيرة )فضائية( 
 1.5 1.1 1.5 1.0 2.0 1.4 2.5 1.0 2.0 1.5 2.6 1.4 جريدة الدستور

 - - - - - 0.1 0.1 0.1 - - - - إذاعة صوت العرب 
 0.2 - - - - - - - - - - - إذاعة أجنبية 
 - 0.1 - - - - - - - - - - جملة اجلهة

 - - - - 0.2 - - - - - - - حمطة فضائية 
 0.1 - - - 0.2 - - - - - - - انية اإلذاعة اللبن

 3.1 1.8 0.6 1.2 2.7 1.8 0.3 1.2 1.9 1.1 0.5 0.3 إذاعة مونيت كارلو 
التلفزيون األردين )القناة  

 الثانية( 
- 0.7 0.3 0.2 - 0.2 0.2 0.2 - 0.3 0.5 0.2 

 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 0.6 1.0 0.5 0.1 0.6 1.3 0.1 0.2 4.7 2.9 4.7 1.5 

 - - - - - 0.1 - - - - - - جملة فلسطني املسلمة
FM 0.3 - - 0.2 0.3 - - 0.2 0.3 - - 0.2 

 0.2 - - 0.3 0.2 0.1 - 0.4 0.1 - - 0.2 تلفزيون ديب )فضائية( 
 - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.2 - 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 0.1 تلفزيون مصر )القناة األوىل(

تلفزيون مصر )القناة 
 الفضائية( 

- - - 0.2 - - - 0.5 - 0.1 - 0.4 

شبكة األخبار العربية 
ANN  )فضائية( 

0.4 0.4 0.3 0.1 1.0 0.3 0.5 0.3 1.2 0.4 0.8 0.4 

 4.0 3.9 3,3 1.7 3.9 4.6 3.5 2.4 3.5 5.4 4.6 2.9 إذاعة عمان 
 0.7 0.3 0.5 0.3 1.0 0.7 0.9 0.1 1.8 1.2 1.5 0.5 جريدة العرب اليوم
 - - - - - - - - 0.1 - - - األصدقاء ابلعمل 

 2.1 1.5 2.1 2.1 2.1 1.4 1.6 2.7 0.1 - 1.2 0.1 )فضائية(   MBCتلفزيون 
     0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 - 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 جريدة السبيل
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 ( 59اتبع / جدول رقم ) 
 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول أمساء أكثر املصادر ثقة خبصوص خرب سياسي 

 حملي، عريب، دويل
.0 - - 0.3 0.6 - - 0.3 1.0 - - 0.4 صادروال أحد من هذه امل

5 
 - - - - - - - - - 0.1 - - تلفزيون عجمان  

 - - - - - - - - - 0.1 - - تلفزيون األمل
 - - - - - 0.1 - - - - - - جريدة النهار

 - - - - - 0.1 - - - - - - إذاعة القرآن الكري 
 - - - - - - - - - 0.1 - - التاميز العربية 

التلفزيون السوري )القناة 
 الفضائية( 

- 0.1 0.4 - 0.3 - 0.9 - 0.3 0.1 0.6 - 

هيئة اإلذاعة الربيطانية 
BBC 

1.7 0.2 0.4 - - 0.5 0.6 - - 0.5 0.5 - 

 - 0.1 - - - 0.1 0.2 - - 0.1 - 0.1 تلفزيون قطر )القناة الفضائية( 
 - F.M - 0.3 0.4 - - 0.6 0.2 - 0.3 0.1 0.1إذاعة عمان 

 - 0.2 0.1 - - 0.2 0.1 - - 0.1 0.2 - ال يوجد حمطة معنية 
 - - - - - - - 0.1 0.1 - - - التلفزيون السعودي 

 - 4.2 2.3 0.9 - 3.6 1.6 0.6 - 2.4 1.2 - تلفزيون إسرائيل )األوىل( 
 3.1 - - - 3.1 - - - 2.4 - - - تلفزيون إسرائيل 
 - 0.1 - - 0.1 0.1 - 0.3 - - - 0.3 تلفزيون فلسطني 

B.C.C  T.V - - - - 0.2 - - - 0.3 - 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 
 ة( )فضائي

- - - - - - - - - - - 0.1 

 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( 

0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.6 0.1 - 0.1 0.5 0.1 - 

 0.1 - - - 0.1 - - - 0.1 - - - جملة املرأة

 - - - - 0.1 - - - 0.1 - - 0.1 إذاعة سوري 

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

تلفزيون إسرائيل )القناة 
 الثانية( 

0.7 - - - - 0.1 - - - 0.1 - 0.1 

 0.1 - - - 0.2 0.2 0.1 - 0.2 0.2 0.2 0.1 جريدة شيحان 

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

 0.1 - 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 - - - - - - - - - - - فزيون روسيا )فضائية( تل

 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 - 0.2 0.1 0.1 - 0.1 الفضائية   LBCتلفزيون 

 - - 0.1 2.1 - 0.2 0.1 2.7 - 0.1 0.1 1.7 قناة أبو ظيب
 - 0.1 0.1 - - 0.2 - - - 0.1 0.2 0.1 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 - - - 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 - - - - 0.6 غري حمدد 
 - - - - 0.1 - - 0.1 - - - - جريدة الفبس الكوتية 

 - - - - - 0.1 - - - - - - نفس البلد 
       - - - - 0.1 - - - - - - - شخصية 
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 ( 59اتبع / جدول رقم ) 
 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول أمساء أكثر املصادر ثقة خبصوص خرب سياسي 

 حملي، عريب، دويل
 - - - - 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 - 0.1 - - - - تلفزيون الشارقة 

 - - - - 0.2 - - 0.1 - - - - جريدة احلياة اللندنية 
 TIME - - - - - - - - - - 0.1 0.1جملة 

 - 1.4 - - - 1.5 - - - 2.6 - - األصدقاء 
 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 - 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 الرمسي 
 0.1 - - - - 0.1 - - - - - 0.1 جريدة حوادث الساعة 

 - - -  - - - - - 0.1 - - لشائعات  ا
 - - - - 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   - -   0.1 - اذاعة فلسطني  
   ENN - 0.1   - 0.1   - 0.1القناة االمريكية 

   - -   - -   0.2 0.1 الصحف 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 0.2   0.1 0.1   - - االنرتنت  

   - -   0.1 0.1   - - جريدة اجملد  
   - -   0.1 -   - 0.1 االمارات  

   - -   0.1 -   - - صوت العرب  
   0.1 -   - -   - - جملة اللواء  

   0.1 -   - -   - - جملة االسبوع العريب  
 - 7.2 0.2 0.1 - 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 0.1 2.2 0.1 0.5 0.1 3.3 - 1.0 0.2 غري مبني
 1306 1169 1217 1400 1306 1169 1217 1400 1306 1169  1400 اجملموع  

             

 وتعين االختيارات التالية : غري معين، ال اعرف، رفض اإلجابة.* 

 
 كة املعلومات )اإلنرتنت( والكومبيوتر ، أفاد: اثين عشر: بياانت حول شب

 
. وافـاد 2000%( يف اسـتطالع 17.4%( من جمموع املستجيبني اهنـم يسـتخدمون الكومبيـوتر، مقارنـة بــ ) 24.7)
( 60. جـدول )2000%( يف اسـتطالع 19.5%( أبهنم تلقوا دورات تدريبية على استخدامه، مقارنـة بــ ) 25.5)

 (. 61، و جدول رقم )
 (  60جدول رقم ) 

 التوزيع النسيب لإلجاابت حول استخدام الكومبيوتر 
 %  100اجملموع= غري مبني  ال نعم  االستطالع 
2001 24.7 75.3 - 1400 
2000 17.4 82.2 0.4 1217 
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 (  61جدول رقم ) 
 التوزيع النسيب لإلجاابت حول احلصول على تدريب يف جمال استخدام الكومبيوتر / الربجميات 

 %  100جملموع=ا غري مبني  ال نعم   االستطالع
 1400 - 74.5 25.5 استخدام الكومبيوتر  2001
 1400 0.3 89.3 10.3 استخدام الربجميات  
 1217 1.7 78.8 19.5 استخدام الكومبيوتر  2000

 1217 2.1 88.6 9.3 استخدام الربجميات 
 

 يب يف جمال الكومبيوتر، أفاد:أما فيما يتعلق ابملكان الذي مت فيه احلصول على التدر 
ــة،8,8) ــة أو اجلامعـ ــوه يف املدرسـ ــم تلقـ ــدريب اهنـ ــى تـ ــلوا علـ ــذين حصـ ــن الـ ــدريب 7.9و ) %( مـ ــز تـ ــوه يف مركـ %( تلقـ

 (62%( من الكتب. جدول )0.5%( تلقوه يف مكان العمل، و )3.0متخصص و )
 

 (  62جدول رقم ) 
  جمال استخدام الكومبيوتر / الربجمياتالتوزيع النسيب لإلجاابت حول مكان احلصول على تدريب يف 

 يف    …مكان احلصول على تدريب  استطالع
املدرسة او   

 اجلامعة
مركز تدريب  
 متخصص 

مكان  
 العمل

من 
 الكتب 

يف   اخرى 
 البيت 

غري   من ابنائي 
 مبني 

مل يتلقوا  
 تدريب 

اجملموع*  
=100 % 

استخدام   2000
 يوتر الكومب

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 

استخدام   2001
 الكومبيوتر 

8,8 7.9 3.0 0.5 0.1 2.5 0.1 2.6 74.5 1400 

استخدام  
 الربجميات 

3.8 3.1 1,1 0.2  0.3 - 1.7 89.7 1400 

 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب  
 

 ت )اإلنرتنت(، أفاد:وحول استخدام شبكة املعلوما
%( اهنــم ال 88.7%( مــن جممــوع املســتجيبني اهنــم يســتخدمون  شــبكة املعلومــات )اإلنرتنــت(، بينمــا أفــاد )11.3)

 (63يستخدموهنا. جدول )
 (63جدول رقم )

 التوزيع النسيب لإلجاابت حول استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت( 
 %  100اجملموع=  غري مبني  رفض اإلجابة  ال م نع االستطالع

2001 11.3 88.7 -- -- 1400 
2000 7.1 92.8 -- 0.2 1217 
1999 5.3 94.3 0.2 0.2 1169 

 
 وحول استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت( ألول مرة، أفاد:

، بينمــا مــرة خــالل األربعــة أســابيع املاضــية  ألول%( مــن جممــوع املســتجيبني اهنــم اســتخدموا  شــبكة املعلومــات )اإلنرتنــت( 1.8)
اشـــهر، و افـــاد  6مـــرة خـــالل مـــدة تـــرتاوح بـــني شـــهر اىل  ألول%( أبهنـــم اســـتخدموا  شـــبكة املعلومـــات )اإلنرتنـــت( 0.8أفـــاد )

ــبكة املعلومـــات )اإلنرتنـــت( 1.0) ــرتاوح بـــني  ألول%( ابهنـــم اســـتخدموا  شـ ــهر اىل  6مـــرة خـــالل مـــدة تـ ــاد  12اشـ شـــهرا . و افـ
 (  64مرة خالل مدة تزيد على سنتني ، جدول  )  ألولت )اإلنرتنت(  %( أبهنم استخدموا  شبكة املعلوما4.2)
 

 (64جدول رقم )
 التوزيع النسيب لإلجاابت حول الفرتة الزمنية اليت مرت على أول مرة الستخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت( 

 2000 2001 الفرتة الزمنية  
 1.2 1.8 خالل األربعة أسابيع املاضية  

 1.6 0.8 اشهر   6اىل  بني شهر 
 1.9 1.0 شهر   12اشهر اىل   6بني  

 1.4 3.4 بني  سنة اىل سنتني  
 1.0 4.2 اكثر من سنتني  

 92.9 88.7 ال يستخدم اإلنرتنت  
 -- 0.1 ال أذكر

 1217 1400 % 100اجملموع =
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 اد: أما فيما يتعلق ابملكان الذي مت فيه استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت(  الول مرة، أف 
%( اهنــــم اســــتخدموا شــــبكة 1.9%( اهنــــم اســــتخدموا شــــبكة املعلومــــات )اإلنرتنــــت(  الول مــــرة يف املدرســــة و)0.1)

%(  اهنــم اســتخدموا شــبكة املعلومــات )اإلنرتنــت(  الول مــرة يف 2.2املعلومــات )اإلنرتنــت(  الول مــرة يف اجلامعــة و)
%(  اهنـــــم 4.4إلنرتنـــــت(  الول مـــــرة يف املنـــــزل، )%(  اهنـــــم اســـــتخدموا شـــــبكة املعلومـــــات )ا2.1مكـــــان العمـــــل و )

 (.68استخدموا شبكة املعلومات )اإلنرتنت(  الول مرة يف أحد نوادي اإلنرتنت ، جدول )
 

 ( 68جدول رقم ) 
 التوزيع النسيب لإلجاابت حول مكان استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت(  الول مرة 

 
 الول مرة مكان استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت(   

مكان   اجلامعة   املدرسة  استطالع 
 العمل  

ال   أخرى  نوادي اإلنرتنت   يف املنزل  
 اذكر 

غري  
 مبني

مل يستخدم  
 اإلنرتنت  

 اجملموع % 

2001 0.1 1.9 2,2 2.1 4,4 0.3 - 0.1 88.7 1400 
2000 0.1 1,1 1,1 0.9 3.4 0.4 - - 92.8 1217 

 
 ملعلومات )اإلنرتنت(  الول مرة، أفاد: وحول البلد الذي مت فيه استخدام شبكة ا

%( اهنــــم اســــتخدموا شـــــبكة 0.8%( اهنــــم اســــتخدموا شــــبكة املعلومــــات )اإلنرتنـــــت(  الول مــــرة يف األردن و)8.3)
%(  اهنم استخدموا شبكة املعلومات )اإلنرتنت(  الول مرة 0.7املعلومات )اإلنرتنت(  الول مرة يف بلد عريب أخر و)

%(  اهنــم اســـتخدموا شـــبكة املعلومــات )اإلنرتنـــت(  الول مــرة يف الـــواليت املتحـــدة 0.3اب  و )يف إحــدى بلـــدان أورو 
 (.66األمريكية، جدول  )

 
 (  66جدول رقم ) 

 التوزيع النسيب لإلجاابت حول البلد الذي مت فيه استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت(  الول مرة 
 

 )االنرتنت(  الول مرة البلد الذي مت فيه استخدام شبكة املعلومات  
إحدى بلدان أورواب   بلد عريب آخر   األردن  استطالع 

 الغربية  
الوالايت املتحدة  

 األمريكية
مل يستخدم   بلدان أخرى 

 اإلنرتنت  
 اجملموع % 

2001 8.3 0.8 0.7 0.3 0.9 88.7 1400 
2000 6.1 0.3 0.3 0.5 -- 92.8 1217 

 

 
 
 

 علومات )اإلنرتنت(، أفاد:وحول املساعدة على استخدام شبكة امل
%( مـن جممـوع املسـتجيبني أن أحـدا قـد علمهـم / سـاعدهم علـى اسـتخدام شـبكة املعلومـات )اإلنرتنـت(، بينمـا 7.2)

 ( 67%( أن أحدا مل يعلمهم ذلك. جدول )4.1أفاد )
 

 (67جدول رقم )
 دام شبكة املعلومات )اإلنرتنت( التوزيع النسيب لإلجاابت حول ما إذا كان املستجيب قد تلقى مساعدة على استخ 

 %* 100اجملموع = مل يستخدم اإلنرتنت   ال نعم  استطالع 
2001 7.2 4.1 88.7 1400 
2000 5.9 1.2 92.8 1217 

 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب
 

 وحول من قدم املساعدة على استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت(، أفاد:
أحد أفراد العائلة قـد علمهـم / سـاعدهم علـى اسـتخدام شـبكة املعلومـات )اإلنرتنـت(، )%( من جمموع املستجيبني ان 

بينمــا أفـــاد )%( مـــن جممـــوع املســـتجيبني ان أحـــد األصـــدقاء قــد علمهـــم / ســـاعدهم علـــى اســـتخدام شـــبكة املعلومـــات 
ــم ــة  قـــد علمهـ ــة أو اجلامعـ / ســـاعدهم علـــى  )اإلنرتنـــت( و )%( مـــن جممـــوع املســـتجيبني أن أحـــد املســـؤولني يف املدرسـ



 46 

استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت( و )%( من جممـوع املسـتجيبني أن أحـد املـوظفني يف مكـان العمـل قـد علمهـم / 
ساعدهم على استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت( و )%( من جمموع املستجيبني أن مدرب من شبكة اإلنرتنت قد 

)اإلنرتنــت( و )%( مــن جممــوع املســتجيبني اهنــم تعلمــوا يف أحــد علمهــم / ســاعدهم علــى اســتخدام شــبكة املعلومــات 
املعاهــد علــى اســتخدام شــبكة املعلومــات )اإلنرتنــت( و )%( مــن جممــوع املســتجيبني أن أحــد مــوظفي نــوادي اإلنرتنــت  

 (.  68قد علمهم / ساعدهم على استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت(، جدول )
 (68جدول رقم )

 لإلجاابت حول من قدم املساعدة / التعليم على استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت( التوزيع النسيب 
 االستطالع من قدم املساعدة 

 2001 2000 
 1,1 1.6 احد افراد العائلة
 2.3 3.1 احد االصدقاء

 0.7 0.4 أحد املسؤولني يف املدرسة أو اجلامعة
 0.6 0.9 أحد املوظفني يف مكان العمل

 0.6 0.4 رب من شبكة اإلنرتنتمد
 0.3 0.5 أحد املعاهد

 0.2 0.4 أحد موظفي نوادي اإلنرتنت
 0.1 - أخرى  

 1.2 - مل يعلمين أحد  
 92.8 92.8 ال يستخدم اإلنرتنت  

 1217 1400 %*100اجملموع =
 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب  

 
 رة ، أفاد:م ألولوحول اجملاالت اليت استخدم فيها املستجيب اإلنرتنت 

ــاد  ألول%( مـــن جممـــوع املســـتجيبني اهنـــم اســـتخدموا اإلنرتنـــت 3.7) مـــرة لالتصـــال مـــع األهـــل و األصـــدقاء، بينمـــا أفـ
%( مـــن جممـــوع 1.7مــرة للحـــديآ مـــع آخـــرين و ) ألول%( مــن جممـــوع املســـتجيبني اهنـــم اســـتخدموا اإلنرتنـــت 1.7)

ــراءة األ ألولاملســـتجيبني اهنـــم اســـتخدموا اإلنرتنـــت  ــرة لقـ ــار و )مـ ــتخدموا 0.1خبـ ــن جممـــوع املســـتجيبني اهنـــم اسـ %( مـ
مــرة للشــراء  ألول%( مــن جممــوع املســتجيبني اهنــم اســتخدموا اإلنرتنــت 0.5مــرة للشــراء الشخصــي و ) ألولاإلنرتنــت 

ــاري  و ) ــتخدموا اإلنرتنــــت 2,2التجــ ــم اســ ــتجيبني اهنــ ــة  ألول%( مــــن جممــــوع املســ ــة والفنيــ ــرة  للموضــــوعات العلميــ مــ
   (.69دول )املتخصصة، ج

 
 (69جدول رقم )

 مرة  ألولالتوزيع النسيب لإلجاابت حول اجملاالت اليت استخدم فيها املستجيب اإلنرتنت  
 االستطالع اجملال 

2001 2000 
 2.0 3.7 لالتصال مع األهل و األصدقاء

 0.7 1.7 للحديآ مع آخرين
 1.4 1.7 لقراءة األخبار

 0.1 0.1 للشراء الشخصي
 1.8 0.5 لشراء التجاريل

 0.4 2,2 للموضوعات العلمية والفنية املتخصصة
 - 0.6 موضوعات فنية أخرى  

 0.7 0.7 أخرى  
 92.8 88.7 مل يستخدم اإلنرتنت  

 1217 1400 %*100اجملموع =  
 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب  

 وحول اجملاالت واألماكن اليت يستخدم فيها املستجيب اإلنرتنت ، أفاد:
%( مــن جممــوع املســتجيبني اهنــم يســتخدمون اإلنرتنــت يف املدرســة / اجلامعــة لالتصــال مــع األهــل واألصــدقاء ، 1.2)

%( 0.6%( من جمموع املستجيبني اهنم استخدموا اإلنرتنت يف املنزل لالتصـال مـع األهـل واألصـدقاء و )0.9بينما )
%( مـــن 1.0ل لالتصـــال مـــع األهـــل واألصـــدقاء و )مـــن جممـــوع املســـتجيبني اهنـــم اســـتخدموا اإلنرتنـــت يف مكـــان العمـــ

 (.  70جمموع املستجيبني اهنم استخدموا اإلنرتنت يف نوادي اإلنرتنت لالتصال مع األهل و األصدقاء، جدول )
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 (70جدول رقم )
 التوزيع النسيب لإلجاابت حول اجملاالت و األماكن اليت يستخدم فيها املستجيب اإلنرتنت 

 ملعلومات )اإلنرتنت(  الول مرة مكان استخدام شبكة ا
 2000استطالع  2001استطالع  
 املدرسة  اجملال  

 اجلامعة  
 يف مكان  يف املنزل  

 العمل   
نوادي  
 اإلنرتنت  

 املدرسة  أخرى 
 اجلامعة  

 يف مكان  يف املنزل  
 العمل   

نوادي  
 اإلنرتنت  

 أخرى 

ــل  ــال مـــــــــــع األهـــــــــ و لالتصـــــــــ
 األصدقاء

1.2 0.9 0.6 1.0 -- 0.3 1.2 0.2 2.1 0.1 

 - 1.6 0.4 0.7 0.1 -- 0.5 0.3 0.9 -- للحديآ مع آخرين
 0.1 1.5 0.3 0.9 0.3 -- 0.5 0.3 0.5 0.4 لقراءة األخبار

 - 0.3 0.2 0.4 0,0 -- 0.1 - - - للشراء الشخصي
 - 0.3 0.3 0.4 0,0 -- 0.1 0.4 - 0.1 للشراء التجاري

للموضــوعات العلميــة والفنيــة 
 املتخصصة

1.4 0.1 0.4 0.4 -- 0.8 0.5 0.3 1.6 0.1 

ملوضـــــــــــوعات فنيـــــــــــة تتعلـــــــــــق 
 بتكنولوجيا املعلومات

- - 0.2 - - 0.5 0.5 0.4 0.8 - 

 - 0.8 0.2 0.4 0.2 - 0.1 0.1 0.2 0.1 موضوعات فنية أخرى  
 - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.2 - 0.1 0.2 أخرى  

 - 92.8 92.8 92.8 92.8 - 88.7 88.7 88.7 88.7 اإلنرتنت    مل يستخدم
 % الن املستجيب ميكن ان يورد اكثر من إجابة 100هذا السؤال ال جيمع 

 
 وحول اجملال الرئيسي الستخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت(، أفاد: 

ــة  و )%( مـــن الـــذين   ــة وفنيـــة وثقافيـ ــال احلصـــول علـــى معلومـــات علميـ )%( مـــن الـــذين يســـتخدمون اإلنرتنـــت يف جمـ
اهنــــم يســــتخدموهنا يف املوضــــوعات االقتصــــادية و )%( مــــن الــــذين يســــتخدمون اإلنرتنــــت اهنــــم  يســــتخدمون اإلنرتنــــت

يستخدموهنا يف جمال قراءة األخبار و )%( من الذين يستخدمون اإلنرتنت اهنم يستخدموهنا يف جمال الربيد اإللكرتوين 
 (71، جدول )

 
 (71جدول رقم )

 اليت يستخدم فيها املستجيب اإلنرتنت  سية الرئي التوزيع النسيب لإلجاابت حول اجملاالت 
 يستخدمون اإلنرتنت هلذا اجملال الرئيسي  اجملاالت الرئيسية

 2000استطالع  2001استطالع 
 4.1 5.4 احلصول على معلومات علمية وفنية وثقافية  

 0.6 0.6 املوضوعات االقتصادية  
 0.2 0.8 قراءة األخبار  

 1.6 1,1 الربيد اإللكرتوين  
 0.7 1.4 الرتفيه  
 0.2 - أخرى  

 92.8 88.7 ال يستخدمون اإلنرتنت  
 1217 1400 % *100اجملموع =  

 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب  
 وحول استخدام مواقع ابللغة العربية على شبكة املعلومات )اإلنرتنت(، أفاد:

شبكة املعلومات )اإلنرتنت( هي مواقع ابللغة  %( من جمموع املستجيبني أن أغلب املواقع اليت يستخدموهنا على4,4)
 (72اإلجنليزية ،  جدول )

 (72جدول رقم )
 التوزيع النسيب لإلجاابت حول لغات املواقع اليت يستخدمها املستجيبون على شبكة املعلومات )اإلنرتنت(

 
 لغة املوقع

 النسبة  
 2000استطالع  2001استطالع 

 3.9 4,4 ية  اغلبها ابللغة اإلجنليز 
 2.1 2.8 بعض األحيان استخدم مواقع ابللغة العربية  

 0.8 3.4 نعم، أغلب األحيان استخدم مواقع ابللغة العربية  
 0.3 0.7 استخدم مواقع بلغات غري العربية واإلجنليزية  

 92.9 88.7 ال يستخدمون اإلنرتنت  
 1217 1400 % 100اجملموع =
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 ومات )اإلنرتنت(، أفاد:وحول عدد مرات استخدام شبكة املعل
 
%( مـــن جممـــوع 4,4%( مـــن جممـــوع املســـتجيبني اهنـــم  يســـتخدمون شـــبكة املعلومـــات )اإلنرتنـــت( يوميـــا ، و )3.1)

ــبوعيا ، و ) ــات )اإلنرتنــــت( أســ ــتخدمون شــــبكة املعلومــ ــتجيبني اهنــــم  يســ ــوع املســــتجيبني اهنــــم  2.1املســ %( مــــن جممــ
 (73، جدول )يستخدمون شبكة املعلومات )اإلنرتنت( شهري 

 (73جدول رقم )
 التوزيع النسيب لإلجاابت حول عدد مرات استخدام شبكة املعلومات )اإلنرتنت( 

 
 املرات

 النسبة  
   2000استطالع  2001استطالع 

 1,1 3.1 يوميا  
 3.2 4.4 اسبوعيا 
 2.0 2.1 شهري  

 0.8 1.7 غري قادر على التحديد  
 91.1 88.7 ال ينطبق

 1217 1400 % 100موع  اجمل
 

 وحول وجود جهاز كومبيوتر يف املنزل ، أفاد:
%( من جمموع املستجيبني 85.1%( من جمموع املستجيبني انه  يوجد جهاز كومبيوتر يف املنزل،  بينما أفاد )14.9)

 (74انه ال يوجد جهاز كومبيوتر يف املنزل، جدول رقم  )
 ( 74جدول رقم  )
 د جهاز كومبيوتر يف املنزل التوزيع النسيب لإلجاابت حول وجو 

 %  100اجملموع= ال يوجد   يوجد  استطالع 
2001 14.9 85.1 1400 
2000 10.8 89.2 1217 

 

 وحول ما إذا كان اجلهاز املوجود يف املنزل مربوطا بشبكة اإلنرتنت، أفاد: 
شـبكة اإلنرتنــت ، جــدول %( أن اجلهـاز غــري مربــوش ب9.0%( أن اجلهـاز مربــوش بشــبكة اإلنرتنـت، فيمــا أفــاد )5.8)

 (75رقم )
 ( 75جدول رقم  )

 التوزيع النسيب لإلجاابت حول ما إذا كان اجلهاز املوجود يف املنزل مربوطا بشبكة اإلنرتنت 
 اجملموع %  غري مبني  ال يوجد جهاز كومبيوتر   غري مربوط  مربوط استطالع 
2001 5.8 9.0 85.1 - 100 % 
2000 2.1 8.7 89.2 0.1 100 % 
1999 1.6 98.0 - 0.2 100 % 

 

 وحول مكان وجود اجلهاز يف البيت، أفاد:   
%( أن اجلهـاز موجـود يف غرفـة نـوم األوالد ، و 1.5%( ان اجلهاز موجود يف غرفـة نـوم الوالـدين  ، فيمـا أفـاد )0.1)
 (76%( يف غرفة خاصة للدراسة أو للكومبيوتر ، جدول )1.5%( يف قاعة املعيشة، و )2.1)

 
 ( 76قم  )جدول ر 

 حول مكان وجود جهاز كومبيوتر يف املنزل  لإلجاابتالتوزيع النسيب 
 

 يوجد  يف  
 النسبة  

 2000استطالع  2001استطالع 
 0.2 0.1 غرفة نوم الوالدين
 0.4 1.5 غرفة نوم االوالد

 0.7 2.4 قاعة املعيشة
 - - املطبخ

 0.7 1.5 غرفة خاصة للدراسة او للكومبيوتر
 - 0.4 كتب / كومبيوتر حممول  امل

 8.7 9.0 غري مبني
 89.2 85.1 ال يوجد

 1217 1400 % *100اجملموع =  
 * الفرق يف النسب نتيجة التقريب
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 وحول من يستخدم اإلنرتنت يف املنزل غري املستجيب ، أفاد:   
مــــن يســــتخدم %( أن 0.5ســــنة و ) 14-10%( أن مــــن يســــتخدم االنرتنيــــت يف املنــــزل هــــم أفــــراد مــــن 0.3أفــــاد )

%( أن من يستخدم اإلنرتنـت 3.7سنة، و ) 18سنة اىل  14اإلنرتنت يف املنزل هم أفراد تقع أعمارهم بني اكثر من 
 (77سنة. جدول رقم  ) 18يف املنزل هم أفراد أعمارهم اكثر من 

 ( 77جدول رقم  )
 التوزيع النسيب لإلجاابت حول من يستخدم اإلنرتنت يف املنزل 

 
 املستخدمون غري املستجيب  

  غري املستجيب  نسبة املستخدمني
 2000استطالع  2001استطالع 

 0.1 - سنوات 6أفراد حتت سن 
 - 0.4 سنوات 10سنوات اىل   6أفراد من 
 0.2 0.4 سنة 14-10أفراد من 

 0.1 0.5 سنة 18سنة اىل   14أفراد اكثر من 
 1.2 3.7 سنة 18أفراد اكثر من 

 0.3 - أخري
 98.1 95.0 ال ينطبق

 1217 1400 %100اجملموع =  
 

 وحول استخدام اإلنرتنت من قبل أشخاص آخرين يف املنزل، أفاد: 
 ( 78%( أبن  أشخاص آخرين يف املنزل يستخدمون اإلنرتنت، جدول )4.8)

 (  78جدول رقم ) 
 % 100اجملموع =   ال يستخدمون   ال   نعم   استطالع  

2001 4.8 1.0 94.2 1400 
2000 1.8 0.2 97.9 1217 

 

 وحول من يستخدم اإلنرتنت غري املستجيب يف املنزل، أفاد: 
%( أفـــرادا مـــن 0.3ســـنوات  ســـتخدمون اإلنرتنـــت، و ) 10ســـنوات اىل  6%( أفـــادوا أبن أفـــرادا أكثـــر مـــن الــــ 0.4)

نت، و سنة يستخدمون اإلنرت   18  -14%( أفادوا أبن أفرادا أكثر من  0.5سنة يستخدمون اإلنرتنت، و )  10-14
 (79سنة يستخدمون اإلنرتنت. جدول رقم ) 18%( أفادوا أبن أفرادا أكثر من 3.7)

 ( 79جدول رقم )
 التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حول من يستخدم اإلنرتنت يف املنزل غري املستجيب 

 النسبة  من يستخدم اإلنرتنت 
 - سنوات 6أفرادا حتت سن الـ  
 0.4 سنوات 10نوات اىل  س 6أفرادا أكثر من الـ  

 0.3 سنة 14-10أفرادا من 
 0.5 سنة يستخدمون اإلنرتنت 18 -14أفرادا أكثر من 
 3.7 سنة 18أفرادا أكثر من 

 95.1 ال ينطبق  
 1400 %100اجملموع =  
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 وحول التوقعات من استخدام االنرتنت ، افاد:   
%( أبهنــم يتوقعـــون البــدء بتلســيس عمـــل خــاص  ـــم. 1.3%( اهنــم يتوقعــون فـــرص عمــل افضــل، بينمـــا افــاد )1.2) 

 (80جدول )
 ( 80جدول رقم  )

 التوزيع النسيب لإلجاابت حول التوقعات من استخدام اإلنرتنت   
 النسبة   هل تتوقع من استخدامك لإلنرتنت  

 2000استطالع  2001استطالع  
 0.6 1.2 فرصة عمل افضل  

 0.4 1.3 البدء بتلسيس عمل خاص  
 0.7 3.1 اخرى

 0.3 - رفض االجابة
 - 0.1 غري مبني
 97.9 94.2 ال ينطبق  
 1217 1400 % 100اجملموع =

 

 وعند سؤال العاملني حول وجود جهاز كومبيوتر يف مكان العمل، أفاد:   
%( مـن جممـوع 18.6%( من جمموع املستجيبني انه  يوجد جهاز كومبيوتر يف مكـان العمـل ،  بينمـا افـاد )11.3) 

 (. 81املستجيبني انه ال يوجد جهاز كومبيوتر يف مكان العمل، جدول   )
 ( 81جدول رقم  )

 لتوزيع النسيب لإلجاابت حول وجود جهاز كومبيوتر يف مكان العمل 
 اجملموع %  ال ينطبق  غري مبني  ال يوجد   يوجد  استطالع 
2001 11.3 18.6 0.1 70.0 1400 
2000 11.8 20.4 0.7 66.9 1217 

 

 حول ما إذا كان اجلهاز مربوطا بشبكة اإلنرتنت، أفاد: و 
%( أن اجلهاز غـري مربـوش بشـبكة االنرتنيـت ، جـدول 5.3%( أن اجلهاز مربوش بشبكة االنرتنيت، فيما أفاد )5.2)

 (82رقم )
 ( 82جدول رقم  )

 رتنت  التوزيع النسيب لإلجاابت حول ما إذا كان اجلهاز املوجود يف العمل مربوطا بشبكة اإلن
 غري مربوط  مربوط االستطالع 

 و ال ينطبق 
 اجملموع %  غري مبني  رفض اإلجابة  ال أعرف  

2001 5.2 93.6 1.2 - - 1400 
2000 4.0 94.6 - 0.7 0.7 1217 
1999 2.4 97.4 - - 0.2 1169 

 
 



 51 

 اثلث عشر: بياانت حول اجلرائد اليومية:  
 ا. قراءة اجلرائد اليومية، أفاد:  

%( يف 40.3وبـــــ ) 1999%( يف اســــتطالع 43.9، و بـــــ ) 2000%( يف اســــتطالع 40.1ع املســــتجيبني أبهنــــم يقــــرءون اجلرائــــد اليوميــــة، مقارنــــة بـــــ ))( مــــن جممــــو 
 (. 82. جدول رقم )1996%( يف استطالع  52.3و ) 1997%( يف استطالع  34.2وبـ ) 1998استطالع  

 (  82جدول رقم )
   1996و  1997و 1998و 1999تجيبني حول قراءة اجلرائد اليومية يف استطالعات مقارنة التوزيع النسيب إلجاابت املس 

استطالع  أقرأ اجلرائد اليومية
2001 

استطالع 
2000 

استطالع
1999 

استطالع
1998 

استطالع
1997 

 استطالع
1996 

 52.3 34.2 40.3 43.9 40.1  نعم 
 47.7 65.8 59.7 56.1 59.9  ال

 1200 973 1306 1169 1217  % 100موع = اجمل
 

،  جريدة الدستورخالل األربعة أسابيع اليت سبقت يوم املقابلة، مقابل )%( أفادوا أبهنم قرءوا    جريدة الرأي)%( من جمموع املستجيبني اهنم قرءوا  أفاد  
 (. 83، جدول رقم )العرب اليومو )%( أفادوا أبهنم قرءوا جريدة  

 ( 83جدول رقم )
   جيبني الذين أفادوا أبهنم قرءوا اجلرائد اليومية خالل األربعة أسابيع املاضيةالتوزيع النسيب إلجاابت املست

 2000استطالع  2001استطالع  اسم الجريدة  
 النسبة  العدد  النسبة   العدد  

 54.4 375   الرأي
 31.8 219   الدستور
 2.0 14   األسواق 

 1.0 7   اجلو ردان اتميز 
 10.0 69   العرب اليوم 

 %100 689   المجموع*   0.7 5   أخرى
 *الفرق يف النسب نتيجة التقريب 

دفعوا يتــن  من الذين قرأوا اجلريدة اليومية يف اليوم السابق من موعــد إجــراء املقابلــة اهنــم دفعــوا شخصــياا يتــن اجلريــدة الــيت قرأوهــا،  و )%*( مل يــ   )%*(أفاد 
وفرة يف املنزل، و )%( ألهنا متوفرة يف مكان العمل، و )%( احلصــول علــى العــدد جمــا(ا، و )%(  اجلريدة، منهم )%( أفادوا أن السبب هو أن اجلريدة مت

 ألن يتنها مرتفع.
من الذين قرأوا اجلريدة اليومية يف اليوم السابق من موعد إجراء املقابلة اهنــم دفعــوا شخصــياا يتــن اجلريــدة    %*(56.2)  2000بينما يف استطالع ، أفاد  

%( ألهنــا متــوفرة يف  28.7%( أفــادوا أن الســبب هــو أن اجلريــدة متــوفرة يف املنــزل، و )40.3%*( مل يــدفعوا يتــن اجلريــدة، مــنهم )43.8)  اليت قرأوهــا، و
 %( ألن يتنها مرتفع.0.8%( احلصول على العدد جما(ا، و )9.6مكان العمل، و )

 اليــوم الســابق مــن موعــد إجــراء املقابلــة اهنــم دفعــوا شخصــياا يتــن اجلريــدة الــيت  %*( من الذين قرأوا اجلريدة اليومية يف68.3)أفاد ، 1999ويف استطالع 
%( ألهنا متــوفرة يف مكــان  36.9%( أفادوا أن السبب هو أن اجلريدة متوفرة يف املنزل، و )32.0%*( مل يدفعوا يتن اجلريدة، منهم )31.7قرأوها، و )
 ألن يتن اجلريدة مرتفع.  %(2.9%( احلصول على العدد جما(ا، و )4.9العمل، و )

*%( من الذين قرءوا اجلريدة اليومية يف اليوم السابق مــن موعــد إجــراء املقابلــة اهنــم دفعــوا شخصــياا يتــن اجلريــدة  46.5)  أفاد،  1998بينما يف استطالع 
%( ألهنا متــوفرة يف  23.66يف املنزل، و )  %( أفادوا أن السبب هو أن اجلريدة متوفرة32.82%*( مل يدفعوا يتن اجلريدة منهم )53.5اليت قرءوها، و)

 (.84%( الن يتنها مرتفع، جدول رقم )6.87%( احلصول على العدد جما(ا، و )11.45مكان العمل، و )
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 (84جدول رقم )
 بلة، حول أسباب عدم شراء اجلرائد اليومية*  من موعد من موعد إجراء املقا خالل اليوم السابق اجلرائد اليومية  قرأواالتوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني الذين  

 استطالع  السبب
2001 

استطالع 
2000 

 استطالع
1999 

 استطالع  
1998 

 32.82 32.0 40.3  متوفرة يف املنزل  
 23.66 36.9 28.7  متوفرة يف مكان العمل  
 11.45 4.9 9.6  احلصول على العدد جما(

 6.87 2.9 0.8  يتنها مرتفع  
 6.10 3.9 7.8  أسباب شخصية  

 3.81 1.9 1.7  عدم االقتناع ابألخبار يف اجلرائد  
 3.05 - 1.7  قراءة اجلريدة يف مكان عام 

 1.52 - -  مستلجرة  
 10.68 6.8 7.8  غري مبني 

 - 2.9 -  ال يوجد موزعني للجرائد يف املنطقة  
 - 7.8 1.7  استعارة من اآلخرين  

 % 100=131 % 100=103 % 100=114  اجملموع  
النســب عــن  ميكـن للمســتجيب أن يــذكر اكثــر مــن سـبب لعــدم شــراء اجلريــدة / اجلرائــد الــيت قرأهـا يف اليــوم الســابق مــن موعــد إجــراء املقابلـة، لــذلك قــد تزيــد •

100  .% 
 
 
 

 قراءة كتاب املقاالت واألعمدة يف اجلرائد اليومية  -ب 
 

ب الاااالت وانعادة يا اليرائد اليلمج ، ماار    قياة)( من ميال  الاسرييبين  ي تم يارقود لورا
%(  13.8و لت     )  1999%( يا اسر     12.9، و لت )2000%( يا اسر     11.9لت )

،  1996%( يا اسر    19.8و لت )  1997%(  يا اسر     8.4و لت ) 1998يا اسر     
 (   85جدود ريم )

 
 (85جدول رقم )

   1996و  1997و 1998و 1999و  2000، 2001تجيبني حسب قراءهتم لكتاب األعمدة يف اجلرائد اليومية يف استطالعاتالتوزيع النسيب إلجاابت املس 
استطالع  

2001 
 استطالع 
2000 

 استطالع 
1999   

استطالع
1998 

 استطالع 
1997   

 1996استطالع 

يقرأ لكتاب املقاالت  
 واألعمدة  

 11.9 12.9 13.8 8.4 19.8 

ال يقرأ لكتاب املقاالت  
 واألعمدة*  

 89.1 87.1 86.2 91.6 80.2 

 1200 973 1306 1169 1217  % 100اجملموع = 
 
 
 قراءة اجلرائد األسبوعية  -ج 
 

( %18.3و بـــ ) 1999%( يف اســتطالع  17.9، و بـــ )2000%( يف اسـتطالع 12.1أفـاد )( مــن جممــوع املسـتجيبني أبهنــم يقــرأون اجلرائــد األسـبوعية، مقارنــة بـــ )
 (   85. جدول رقم )1996%( يف استطالع  38.5و بـ ) 1997%(  يف استطالع  16.9و بـ ) 1998يف استطالع  

 
 (85جدول رقم )

  1996و  1997و 1998و 1999 2000، 2001مقارنة التوزيع النسيب الجا ابت املستجيبني حول قراءة اجلرائد األسبوعية يف استطالعات
 استطالع  أقرا اجلرائد األسبوعية 

2001 
استطالع   
2000 

استطالع  
1999 

استطالع   1998استطالع 
1997 

 استطالع 
1996 

 38.5 16.9 18.3 17.0 12.1  نعم 
 61.5 83.1 81.5 82.9 87.8  ال 

 - - 0.2 0.1 0.2  غري مبني  
 1200 973 1306 1169 1217  %100اجملموع = 
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السبعة أيم السابقة من موعد إجراء املقابلة اهنم دفعوا شخصياا يتن اجلريدة اليت قرأوها،  )%*( من الذين قرأوا اجلريدة األسبوعية خاللأفاد 
و )%*( مل يدفعوا يتن اجلريدة، منهم )%( أفـادوا أن السـبب هـو ألن اجلريـدة متـوفرة يف املنـزل، و )%( ألسـباب شخصـية، و )%( حصـلوا 

 على العدد جما(ا، و )%( الن يتنها مرتفع.
 

%*( من الذين قرأوا اجلريدة األسبوعية خـالل السـبعة أيم السـابقة مـن موعـد إجـراء املقابلـة اهنـم دفعـوا 65.0أفاد )   2000طالع  ويف است
%( أفـــادوا أن الســـبب هـــو ألن اجلريـــدة متـــوفرة يف 28.6%*( مل يـــدفعوا يتـــن اجلريـــدة، مـــنهم )35.0شخصـــياا يتـــن اجلريـــدة الـــيت قرأوهـــا، و )

 %( الن يتنها مرتفع.7.1%( حصلوا على العدد جما(ا، و )33.3سباب شخصية، و )%( أل9.5املنزل، و )
 

%*( مـن الـذين قـرأوا اجلريـدة األسـبوعية خـالل السـبعة أيم السـابقة مـن موعـد إجـراء املقابلـة اهنـم 61.4، أفـاد )1999بينما يف اسـتطالع  
%( أفـادوا أن السـبب هـو آلن اجلريـدة متـوفرة يف 34.4ن اجلريدة، مـنهم )%*(مل يدفعوا يت52.9دفعوا شخصياا يتن اجلريدة اليت قرأوها، و )

 %( الن يتنها مرتفع.12.5%( حصلوا على العدد جما(ا، و )9.4%( لألسباب شخصية، و )6.3املنزل، و )
وعـد إجـراء املقابلـة اهنـم مـن الـذين قـرأوا اجلريـدة األسـبوعية خـالل السـبعة أيم السـابقة مـن م %*(56.8) أفاد، 1998بينما يف استطالع 

يتن اجلريدة اليت قرأوها، و ) %( افـادوا ان السـبب هـو آلن اجلريـدة متـوفرة يف 31.3%*(مل يدفعوا يتن اجلريـدة، مـنهم )43.2دفعوا شخصيا ا
   (.86%( الن يتنها مرتفع، جدول رقم )12.5%( حصلوا على العدد جما(ا، و )10.3%( ألسباب شخصية، و )15.5املنزل، و )

 ( ألنه مت جتميع إجاابت األفراد الذين قرأوا اجلريدة األسبوعية.86* هذه النسب غري موجودة يف اجلدول رقم )     
 

 (86جدول رقم )
شراء اجلرائد  من موعد من موعد إجراء املقابلة، حول أسباب عدم   خالل األسبوع السابقالتوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني الذين قراوا اجلرائد األسبوعية  

 األسبوعية*  
 1998استطالع 1999استطالع 2000استطالع  2001استطالع  السبب

 31.3 34.4 28.6  متوفرة يف املنزل  
 15.5 9.4 11.9  متوفرة يف مكان العمل  

 15.5 6.3 33.3  احلصول على العدد جماان
 10.3 12.5 7.1  مثنها مرتفع 

 6.9 9.4 9.5  أسباب شخصية 
 5.1 15.6 -  عدم االقتناع ابألخبار يف اجلرائد  

 3.4 - 2.4  قراءة اجلريدة يف مكان عام  
 - 12.5 2.4  استعري عدد اجلريدة من آخرين  

 12.0 - 4.8  غري مبني  
 % 100=58 % 100=32 % 100=42  اجملموع  
اليــوم الســابق مــن موعــد إجــراء املقابلـة، لــذلك قــد تزيــد النســب عــن ميكـن للمســتجيب أن يــذكر اكثــر مــن سـبب لعــدم شــراء اجلريــدة / اجلرائــد الــيت قرأهـا يف  •

100 .% 
 
 
 قراءة كتاب املقاالت واألعمدة يف اجلرائد األسبوعية -د 
 

و  1998%( يف اسـتطالع و بــ ) 1999أفاد )%( من جمموع املستجيبني أبهنم يقرأون لكتاب املقاالت واألعمدة يف اجلرائـد األسـبوعية، مقارنـة بــ )%( يف اسـتطالع 
 (   93. جدول رقم )1996و بـ )%( يف استطالع   1997بـ )%(  يف استطالع  

 
 (87جدول رقم )

  1996و  1997و  1998و 1999و  2000، 2001التوزيع النسيب إلجاابت املستجيبني حسب قراءهتم كتاب األعمدة يف اجلرائد األسبوعية يف استطالعات 
 1996استطالع 1997استطالع 1998استطالع 1999استطالع 2000استطالع  2001استطالع  

يقرأ لكتاب املقاالت واألعمدة  
 يف اجلرائد األسبوعية  

 1.5 3.6 2.9 4.5 8.3 

ال يقرأ لكتاب املقاالت  
 واألعمدة يف اجلرائد األسبوعية  

 98.5 96.3 97.1 95.5 91.7 

 - - - 0.1 -  غري مبني
 1200 973 1306 1169 1217  % 100اجملموع = 
 
 


