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 المقدمة

يسر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية أن يقدم النتااج  الرجيساة السات ال الارأع العاام 

، وهاا ا هاا  القسااس التاسااق الاا ع يقاا م لاا  القركااز حاا ا 2002فااي األردن لعااام حاا ا الديق اراةيااة 

 الديق اراةية، حيث تم إجراء ثقانية مس ح سالقة هي:

 1197   على عيناة وةنياة من ناة ما    1993: است ال الرأع العام ح ا الديق اراةية في األردن لعام  أوال

 .مستجيبا

 2000علاى عيناة وةنياة من ناة ما   1995ديق اراةية في األردن لعام : است ال الرأع العام ح ا الثانيا

 مستجيب.

 1200علاى عيناة وةنياة من ناة ما   1996: است ال الرأع العام ح ا الديق اراةية في األردن لعام ثالثا

 مستجيب.

 973ناة ما  علاى عيناة وةنياة من   1997: است ال الرأع العام ح ا الديق اراةية في األردن لعاام  رالعا

 .مستجيبا

علااى عينااة وةنيااة من نااة  1998خامسااا: اساات ال الاارأع العااام حاا ا الديق اراةيااة فااي األردن لعااام 

 مستجيبي .  1306 م  

علاى عيناة وةنياة من ناة ما    1999: است ال الرأع العام ح ا الديق اراةياة فاي األردن لعاام  سادسا

 .مستجيبا  1169

 1217على عينة وةنية من نة ما     2000ح ا الديق اراةية في األردن لعام    : است ال الرأع العامسالعا

 .مستجيبا

 1395على عيناة وةنياة من ناة ما   2001: است ال الرأع العام ح ا الديق اراةية في األردن لعام ثامنا

 .مستجيبا

 1348ةنية من نة ما   على عينة و  2002: است ال الرأع العام ح ا الديق اراةية في األردن لعام  تاسعا

 .مستجيبا

وتأتي ه ه الدراسة لهدف التعرف على اتجاهات الق اةني  نح  العقلية الديق اراةية، وتبيان مدى التغير  

في م اافهم وآراجهم مقارنة مق ما أظهرت  االست اعات السالقة، والتعرف على مدى فعالية مؤسسات  

السياسية القشاركة  تأةير  في  القدني  تقهيد  القجتقق  مدني    ا  واالجتقاعية،  مجتقق  الى  لل ص ا 

 منسجم البنية والتركيب. 

ولإضااافة ليانااات هاا ا القسااس الااى ليانااات القساا حات السااالقة يتناا ن لنااس للقعل مااات يتاايس ايااا  آراء 

الق اةني  ح ا الققارسة الديق اراةية والقضايا القرتب ة لهاا، وللاس علاى فتارات ةمنياة متاحقاة، منا  

، لهاادف رصااد الت اا رات والتغياارات فااي الاارأع العااام. وتتاايس هاا ه 1993وا الاا ع جاارى عااام القسااس األ

القعل مات الفرصة للباحثي  والقهتقاي  االةاال علاى التحا الت التاي ةارأت علاى آراء القا اةني  خااا 

ية، السن ات السبق القاضية تجاه اضايا تفصيلية مرتب ة لالققارساة الديق اراةياة، والقشااركة السياسا

والعقل الحزلي، إضافة الى ما تتيح  ما  إمنانياة رلال القعل ماات حا ا اتجاهاات القساتجيبي  نحا  كال 



اضية تفصيلية مق لعض القتغيرات الديق غرافية واالجتقاعياة لهام مثال: العقار، والجانل، والعاااة لقا   

 العقل، والقست ى التعليقي وغيرها.

ي ساهقت لإنجاح ه ه الدراسة، وجقيق األفراد القساتجيبي  وي د القركز أن يشنر جقيق القؤسسات الت

في العينة ال ي  تم جقق البيانات منهم، إل كان لتجاولهم وتعااونهم اكبار األثار فاي إنجااح ها ه الدراساة، 

الى جقيق ال ي  ساهق ا فاي إنجااح ها ا العقال النبيار ما  أعضااء الهيراة التدريساية فاي   ا  والشنر أيض

وخارجها. ويأمل القركز أن تفيد القعل مات التي ي فرها ه ا االسات ال جقياق القهتقاي  الجامعة األردنية  

 له ه القضايا م  مخ  ي  ولاحثي  على القست يي  الرسقي واألكاديقي.

 األهداف

 تهدف ه ه الدراسة الى تحقيق ما يلي:

، وللس ما  خااا التعارف 1989ايا  اتجاهات الق اةني  نح  العقلية الديق اراةية التي لدأت من  عام   -

على آراجهم فيقا يتعلق لقؤشرات الديق اراةياة، وتقيايقهم للتغيارات التاي ةارأت علاى الحرياات العاماة 

مثل: حرية الرأع، والصاحافة، واالشاتراف فاي الترااهرات، واالعتصاامات، وحرياة االنتسااأل الاى األحازاأل 

يها القجتقق األردني فيقا يخص القساوا  والعادا السياسية، لاإلضافة الى تقييقهم للدرجة التي وصل إل

 لاعتبارهقا م  القبادئ التي ترتنز عليها العقلية الديق اراةية.

ال ا ف على آراء الق اةني  واتجاهاتهم نح  األحازاأل، واياا  مادى نجااح التجرلاة الحزلياة فاي األردن،   -

مشاركتهم فيها، وأسباأل عازوفهم عا  وأسباأل عدم نجاحها، ومدى معرفتهم ل ج د األحزاأل السياسية و

 االنتساأل لألحزاأل السياسية.

 (.  2001-1997ايا  آراء الق اةني  واتجاهاتهم وتقييقهم ألداء مجلل الن األ ) -

التعاارف علااى آراء القاا اةني  واتجاهاااتهم وتقياايقهم ألداء ناا األ دواجاارهم االنتخاليااة فااي مجلاال الناا األ 

اء الق اةني  في تعديل اان ن انتخاأل مجلل الن األ، واارار الحن ماة (. كقا تقيل الدراسة آر1997-2001)

 القتعلق لحل ودم  وتعيي  القجالل البلدية.

التعرف على مست ى مشاركة الق اةني  ومقارستهم للنشاةات القختلفة داخال مؤسساات القجتقاق   -

ت، وغيرها، لاإلضافة الاى التعارف القدني مثل: النقالات القهنية والعقالية، والجقعيات الت  عية، واالتحادا

على مست ى مشاركتهم في الدواوي  أو الروالل العشاجرية ومدى مساهقة ه ه التنريقاات فاي تقاديم 

 الع ن والقساعد  ألعضاجها.

 التعرف على آراء الق اةني  تجاه عقل القرأ  ومشاركتها في مختلف القجاالت. -

 والقسق عة في تشنيل الرأع العام.التعرف على أثر وساجل األعام القرجية   -

 التعرف على مست ى استخدام شبنة القعل مات )اإلنترنت(. -

 منهجية الدراسة:

 تصقيم العينة:



الققلنة                    مست ى  على  لها  م ث ق  نتاج   ت فير  وهي  الدراسة،  أهداف  على  االةال  لعد 

لعام   األردن  في  الديق اراةية  أات2002لدراسة  فقد  مرحلتي :  ،  على  العنق دية  القعاينة  أسل أل  رح 

القرحلة األولى، وتم فيها سحب عينة م  العناايد )البل كات( على مست ى الققلنة. والقرحلة الثانية  

 تم فيها سحب عدد معي  م  األسر م  كل لل ف جرى اختياره في القرحلة األولى. 

م  اإلةاار الا ع وفاره التعاداد العاام للقسااك   ل ف( ل122وسحبت عينة لل كات من نة م  )                 

( والقساح لة لانتراام، إل اعتبار عادد PPSلأسال أل العيناة القتناسابة ماق ا لحجام )  1994والسنان لعام  

األسر في كل لل ف ه  وةن للس البل ف. ولضقان انتشار العينة على مختلف القحافراات والحضار والرياف، 

ثم ترتيب لل كات كل محافرة حساب الحضار والرياف ثام   ،القحافرة أوال  فقد جرى ترتيب البل كات حسب

 سحبت عينة البل كات.

لتصقيم العينة الا ع اتباق، مقثلاة علاى مسات ى الققلناة وغيار مقثلاة   وتعتبر نتاج  ه ه الدراسة، وفقا  

مساتقلة   لقست يات إدارية أال. ولت فير ليانات م ث ق لها على مست ى القخيقات تم سحب عينة مقثلة

 شقلت جقيق القخيقات في األردن.  

( سانة فاأكثر ما  كال أسار  لتسات فى منا   18اختير فرد واحد يبلا  عقاره )   ثم ول ريقة عش اجية أيضا  

ليانات االستقار ، وكان نصف عدد األفراد القستجيبي  م  ال ك ر والنصف اآلخر م  اإلناث، ول لس فقد للا  

عاد  الزيار  للقساتجيبي  الا ي  ألادوا رفضاهم إجاراء الققاللاة، لاإلضاافة ( أسر . وتم إ1440حجم العينة )

إلى ال ي  كان ا مشغ لي  أو غير م ج دي  في القنزا واات إجاراء الققاللاة، حياث للا  عادد االساتقارات 

 ( حالة.92( استقار ، فيقا لل  عدد حاالت الرفض )1348)  القستنقلة

  

 المرحلة التحضيرية:

ة أهام مراحال العقال اإلحصااجي، لن نهاا تتضاق  مجق عاة ما  العقلياات القتشاالنة وتعاد ها ه القرحلا

والقتناملة التي يعتقد عليها، لشنل اساسي، تنفيا  العقلياات فاي القراحال الاحقاة، إل تشاقل ها ه 

القرحلة وضق جقيق الخ ل الاةمة لتنفي  الدراسة م  لدايتها وحتى نشر نتاججها، وتتضق  ه ه القرحلاة 

 لي:ما ي

 تنريم الجهاة الرجيسي للدراسة:

لقتالعة م  األستال رجيل الجامعة األردنية، ولإشراف م  مادير  يتن ن ه ا الجهاة م  إدار  الدراسة مقثا  

مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة، لاإلضافة الى نخباة ما  أعضااء هيراة التادريل فاي الجامعاة، 

ماا  عاادد ماا  القشاارفي  القياادانيي ، والقااراابي   ا  لجهاااة أيضااومتخصصااي  فااي هاا ا القجاااا. ويتناا ن ا

 القيدانيي ، ومجق عات العدادي ، والتدايق، والترميز القنتبي، والتجهيز الحاس لي.  

ولاادأت العقليااات القتعلقااة لهاا ه الدراسااة لتشاانيل لجنااة ماا  القتخصصااي ، إل وضااعت الجاادوا الزمنااي 

العيناة الا ع اتباق، وإعاداد االساتقار ، وكتيباات التعليقاات   لقراحل الدراسة القختلفة، ومنااشة أسال أل

القتعلقة لها، وتحديد القت لبات البشرية، لاإلضافة إلى خ ل العقل القيداني، وجدوا القخرجات، وخ اة 

 التجهيز الحاس لي للبيانات، ونشر النتاج .

 



 ال ثاجق الرجيسة للدراسة، تتضق  ه ه ال ثاجق ما يلي:

مق األهداف القت خاا ، وةبيعاة البياناات التاي   صققت استقار  الدراسة، وللس تقشيا    :استقار  الدراسة

سيتم جقعها. كقا اخ  لاالعتبار عناد تصاقيم االساتقار  تساهيل عقلياة إدخااا البياناات علاى الحاساب 

 اآللي والتجهيز الحاس لي لشنل كامل. 

 اسام التالية:وتضقنت االستقار ، لاإلضافة إلى البيانات التعريفية، األ

 جدوا اختيار القستجيب.    -

 ليانات ح ا الديق اراةية في األردن.  -

 ليانات ح ا مؤشرات الديق اراةية في األردن.    -

 ليانات ح ا األحزاأل السياسية.   -

 .1997ليانات ح ا تقييم إنجاةات مجلل الن األ القنتخب    -

 نتخالية.ليانات ح ا تقييم إنجاةات ن األ الداجر  اال   -

 .  2001ليانات ح ا اان ن االنتخاأل الجديد لقجلل الن األ ال ع صدر عام  -

 ليانات ح ا ارار الحن مة لحل ودم  وتعيي  القجالل البلدية.  -

 ليانات ح ا العقل النقالي واالجتقاعي.  -

 ليانات ح ا القشاركة في نشاةات العاجلة أو العشير .    -

 رأ  في الحيا  العامة.ليانات ح ا مشاركة الق  -

 ليانات ح ا شبنة القعل مات )االنترنت(.  -

 القعل مات الشخصية ع  الفرد القستجيب. -

في نه  القركز لت  ير أداء جقاق البياناات تام إضاافة عادد ما  االختياارات الاى معرام أسارلة   ا  واستقرار

 : غير معني، ورفض اإلجالة. االستبيان وهي

   اعد التدايق:. كتيب التعليقات وا 2

يتضق  ه ا النتيب مجق عة م  التعاريف والتعليقات القفصلة وال اضحة للعاملي  القيدانيي  والقنتبياي ، 

كقا يشتقل ه ا النتيب على تعاريف وشروح مفصالة لجقياق األسارلة والقفااهيم والتعااريف الا ارد  فاي 

أعلاى درجاة مقنناة ما  صاحة البياناات  االستقار ، وكيفية استيفاء البيانات لص ر  تنفال الحصا ا علاى

علاى ا اعاد التادايق األساساية التاي يجاب أن يتبعهاا العاامل ن لقختلاف   ا  وداتها، ويشتقل النتيب أيض

مساات ياتهم أثناااء ايااامهم لتاادايق االسااتقارات، ساا اء علااى القساات ى القيااداني أو القنتبااي لتناا ن 



ز علاى العاااات القن قياة لاي  اإلجالاات ) االتسااق االستقار  منتقلة وخالية م  التنااضات. وتم التركيا

 الداخلي( وكيفية اكتشاف األخ اء وتصحيحها، ما أمن ، لضقان من قية البيانات واتسااها.

 . كتيب الدليل:  3

، إل تضاق  الادليل كيفياة ا  روعي في تصقيم االستقار  أن تن ن معرم األسارلة لات دليال محادد مسابق

، وكيفية ترميز البيانات لات اإلجالات القحدد  ووضق رم ة لهاا. كقاا تضاق  ا    مسبقمعالجة البيانات القرمز

تعليقات تتعلق لترميز األسرلة القفت حة، فقد اعاد ها ا الجازء خااا عقلياة الترمياز لاساتقارات لشانل 

 مفصل، وأعيد تجقيق ه ه اإلجالات في مجق عات لات خصاجص متشالهة.

 . التعاريف والتصانيف:  4

التجقق السناني: ألغراض ه ه الدراسة يعتبر التجقق الساناني، ها  القناان الا ع يقايم فيا  الفارد   4-1

 لشنل معتاد، أع القنان الحالي ال ع يقيم في  أو ين ع اإلاامة في .

فاي  ا  منهاا ( ويسااهق ن معا  ا  األسر  : وهي فرد أو اكثر يشاغل ن وحاد  ساننية مساتقلة ) أو جازء  4-2

رأل األسر  و /أو لعض أفرادها، وم  الشاجق وج د صلة ارلاى تارلل معرام أفاراد األسار   اإلنفاق م  دخل

 أن يشترف أفراد األسر  في وجبات ال عام أو لعضها. ا  ال احد  لعضهم لبعض، وم  الشاجق أيض

 الجنل : وه  إما لكر أو أنثى.  4-3

عنهاا لسان ات   ا  لقياد وتاريخ الققاللة معبرالعقر : وه  الفتر  الزمنية الققدر  والقحس لة لي  تاريخ ا  4-4

 كاملة، أع لإهقاا الشه ر واأليام مهقا كان عددها.

القست ى التعليقي : ويقصد ل  الحالاة التاي ينا ن عليهاا الفارد واات الققاللاة، ورلقاا تنا ن إحادى   4-5

 الحاالت التالية:

 مثل :  ا  علقي  اد ال يحقل الفرد مؤها   -أ

، ولالتاالي ال يسات يق كتالاة وصاف لسايل عا  ا  ع ال يست يق القراء  والنتالة معاأمي: وه  الشخص ال 

 حيات  لأية لغة كانت.

. وتتضاق  ا  علقيا لأية لغة كانت، وال يحقال ماؤها   ا  ملام : وه  الشخص ال ع يست يق القراء  والنتالة مع

ولام ينها ا القرحلاة االلتداجياة   ه ه الفرة، على سبيل القثاا، األفراد ال ي  التحق ا لقؤسساات تعليقياة،

 لنجاح.

، ويقصاد لا  أعلااى مرحلاة دراساية أتقهاا الفاارد لنجااح حتاى ياا م ا  علقيا أو يحقال ها ا الفارد مااؤها   -أل

م  التصانيفات التالياة: التاداجي، إعادادع، ثاان ع، دللا م مت سال، لناال ري  ،   ا  الققاللة، واد ين ن واحد

 دلل م عاا، ماجستير، دكت راه.

لحالة الزواجية: وهي الحالة القدنية الحالية التي ين ن عليها الفرد وات الققاللة، وااد تنا ن إحادى ا  4-6

 الحاالت التالية:

 للعرف الساجد) أع لم يتم الدخ ا لعد(. ا  وفق ا  فعلي ا  أعزأل: وه  الفرد ال ع لم يسبق ل  أن تزوج ةواج



ماق   ا  الساجد س اء كان/ كانات )الازوج أو الزوجاة ( مقيقاوفق العرف    ا  فعلي  ا  متزوج: وه  الفرد القتزوج ةواج

 ال رف اآلخر أم ال وات الققاللة.

وانفصم آخر ةواج لال اق، ولام يتازوج مار   أخرى : وتشقل الق لق، وه  الفرد ال ع سبق ل  الزواج فعا  

فا  ال رف اآلخر، ولم ، وانفصم آخر ةواج ل أخرى. كقا اشتقل األرمل، وه  الفرد ال ع سبق ل  الزواج فعا  

 يتزوج مر  أخرى.

العااااة لقاا   العقاال: وتعنااي عااااة الشااخص ايااد البحااث لالنشاااة االاتصااادع، وتناا ن واحااد  ماا   4-7

 التصنيفات التالية:

في الق ال الحن مي أو فاي ا اال  يعقل: واصد ل لس القشتغل / القشتغلة، وه  كل شخص يزاوا عقا  

 آخر.

ير ما لكر في لند يعقل التي تشقل : القتع ل، وال الب، ورلة القنزا، وال ع ل   ال يعقل: ويقصد ل لس غ

 دخل أو إيراد، والعاجز. 

القهنة: وتعني ن ل العقل الرجيسي ال ع يقارس  الفرد القشتغل مثل: حاداد، نجاار، معلام، ةبياب،   4-8

 أستال جامعة…. وغيرها.

 اإلاليم: ويشقل    4-9

 ومادلا، والبلقاء، والزرااء.  ال سل، ويشقل محافرات عقان،

 الشقاا، ويشقل محافرات ارلد، وجرش، وعجل ن، والقفرق.

 الجن أل، ويشقل محافرات النرف، وال فيلة، ومعان، والعقبة.

الديق اراةية: وه  مفها م يساتخدم للداللاة علاى الحالاة التاي تنا ن فيهاا العاااة لاي  القا اة    4-10

ى أسا  الحرية، والحق، والعدا، والقسااوا ، وينفال فيهاا النراام والدولة والقؤسسات، وهي ااجقة عل

العااام الحقاا ق الدساات رية الحقاا ق اإلنسااانية للقاا اة ، وال يتعاادى فيهااا القاا اة  علااى سااياد  الدولااة 

 وحق ق اآلخري . وه ه الحق ق هي :

العقال، الحاق  الحق في الحيا ، الحق في سامة البدن، الحق في التقلس، الحق في التعلم، الحق فاي

 في التعبير.

البرنام  التدريبي: عقد القركز لعاد تصاقيم االساتقار  ووضاق التعليقاات القتعلقاة لالقفااهيم والتصاانيف 

القستخدمة، دور  تدريبية لقد  ي م واحد لتدريب القشرفي  والقاراابي  والعادادي ، وااد اشاتقل لرناام  

على أهداف الدراسة، وأسل أل جقق البيانات، وأهقياة التدريب على العديد م  الق ض عات لهدف التعرف  

سرية القعل مات، وكيفية التعامل مق القستجيب، وةرق التغلاب علاى الصاع لات التاي يقنا  أن تحادث 

في القيدان. واشتقل التدريب أيضا على شرح مفصل لقادخات االساتقار ، والقفااهيم القتضاقنة فيهاا، 

ت وتادايقها فاي القيادان، وكيفياة اختياار القساتجيب، وتام القيااام والتعليقاات القتعلقاة لجقاق القعل ماا

لت بيقات عقلية على كيفية تعبرة االساتقار  لتفاادع أياة أخ ااء يقنا  أن تحادث فاي القيادان. وكا لس 

للتعرف على مدى استيعاأل وفهم الباحثي  ل بيعة أسرلة االست ال، وااد وفار التادريب الفرصاة الختباار 

ثناء تلقي القستجيبي  لها فاي القيادان ومعالجاة جقياق القاحراات التاي وردت ما  أسرلة االست ال أ

الباحثي  أثناء تنفي هم للققالات التجريبياة، والقاحراات التاي أوردهاا القساتجيب ن حا ا لعاض أسارلة 



تادايق على ا اعاد ال ا  إضافي ا  االست ال. ولعد للس تم تدريب العاملي  في عقليات التجهيز القنتبي تدريب

الخاصة لاالستقار ، وكيفية اكتشاف األخ اء، وتدريب القرمزي  على ا اعاد الترمياز وأسااليب .واام خبيار 

 الحاس أل لتدريب مدخلي البيانات على عقلية اإلدخاا، وكيفية تنريف البيانات م  األخ اء.

 مرحلة العقل القيداني:

للفرد القستجيب ال ع ظهر في العيناة، وجقعات لأسل أل الققاللة الشخصية  ا  نف ت ه ه الدراسة ميداني

، ونفا  العقال 9/9/2002، وانتهاى لتااريخ 2/9/2002البيانات من  مباشر ، إل لادأ العقال القياداني لتااريخ 

( مراابي  م  لوع الخبار  فاي ها ا 10وفق الخ ة الققرر  ل ، وجرى تحديد م ااق العينة وت ةيعها على )

ولاحثة اام ا لجقق   ا  ( لاحث62داني ومعرفة القناةق، وللس لإلشراف على )القجاا م  ناحيتي العقل القي

 البيانات.

وعقل القرااب ن على ت ةيق اسر القستجيبي  القختاار  فاي العيناة علاى البااحثي ، وتاالع ا                  

اعدوا فاي سير العقل، واام ا لتدايق االستقارات القستنقلة في القيدان، وحض ر لعاض الققاالات، وسا

حل القشنات التي صادفت لعض الباحثي  في القيدان. أما لالنسبة لاستقارات القستنقلة، فقد عقل 

 .ا  القرااب ن على تسليقها للقشرفي  في القركز ي مي

 تجهيز البيانات:

التدايق القنتبي: تا لى فرياق التجهياز القنتباي مهقاة القياام لأعقااا تادايق االساتقارات الا ارد  ما  

لأوا، وجرى التركيز على تدايق اتساق البيانات واكتقالها، وكان التدايق القنتبي فاي اليا م   قيدان أوال  ال

( مداقي  حيث انتهت ها ه القرحلاة 4التالي لعقلية جقق البيانات م  القيدان، وعقل في ه ه القرحلة )

 .12/9/2002لتاريخ  

 ترميز البيانات:

مق عقلية التدايق القنتبي، وللس لتخصايص أفضال العناصار ما  لوع   الى جنب  ا  لدئ لترميز البيانات جنب

الخبر  السالقة للقيام لترمياز البياناات وفاق كتياب الادليل الا ع أعاد لها ه الغاياة، وااد عقال فاي ها ه 

 .12/9/2002، وانتهت ه ه القرحلة لتاريخ  ا  ( مرمز12القرحلة)

 التجهيز الحاس لي:

   ات تقثلت لا:تتضق  ه ه القرحلة مجق عة م  الخ

ت لى محلل النرم القختص مهقة وضق لرام  اإلدخاا، والتدايق للبيانات، واشارف علاى                           -أ

 تدريب مدخلي البيانات لشنل مباشر.

( أجهز  حاس أل 4الى جنب مق عقلية الترميز، وللس لاستخدام )  ا  لدأت عقلية إدخاا البيانات جنب             -أل

  خاااا شاشااات خاصااة لاالسااتقار  مااق إجااراء التاادايق اآللااي الفاا رع للبيانااات ل ساااةة الحاساا أل ماا

 .13/9/2002مباشر ، واد انتهت ه ه القرحلة لتاريخ  

اام محلل النرم لإعداد لرام  خاصة لتدايق اكتقاا إدخاا البيانات، وفيقا إلا كانت القيم القرماز  تقاق   -ج

ت بيق لرام  االتساق للتأكد ما  أن البياناات متساقة ومن قياة حساب ضق  القدى الصحيس. كقا جرى  

القتغيرات القختلفة، لاالعتقاد على ا اعد التدايق التي أعدت له ا الغرض، إل تم ت بيق ا اعد االتسااق 



والقن ق مباشر  أثناء إدخاا البيانات للتأكد م  أنها متسقة مق لعضها البعض ومن قية حسب القتغيرات 

 .األخرى

لعااد االنتهاااء ماا  إعااداد ملااف البيانااات النريااف، صااققت جااداوا تنراريااة لجقيااق القتغياارات، ثاام اااام  -د

القشرف ن على الدراسة لدراستها ومراجعتها، وعلى أثار للاس ةبقات لعاض ا اعاد التادايق علاى لعاض 

صاحتها إلاى أن تام   األسرلة للتأكد م  صحة البيانات ال ارد  فيها، ومراجعتها مق االستقارات، والتأكد ما  

 االنتهاء م  إعداد ملف البيانات النريف لشنل نهاجي.

 استخراج النتاج  وإعداد التقرير:

استخدمت لعد االنتهاء م  إعاداد ملاف البياناات النرياف أسااليب اإلحصااء ال صافي) التنارارات والنساب 

يباات التاي أعادها القشارف ن القر ية( لعرض البيانات م  خاا تصقيم الجداوا الق ل لة وفق خ اة التب 

على الدراسة، إل تقت مراجعتها ما  حياث االتسااق الاداخلي للبياناات فاي الجادوا ال احاد، واالتسااق 

الخارجي لي  الجداوا القختلفاة لات العاااة، وااد لادئ لإعاداد التقريار األولاي لها ه الدراساة ما  ابال 

 القشرفي  عليها إلتاحت  لقستخدمي البيانات.  

 النتاج :

. وألغاراض الققارناة 2002وفيقا يلي وصف عام لنتاج  است ال الرأع ح ا الديق اراةية في األردن لعاام 

وتقني  البااحثي  والقتخصصاي  والقهتقاي  ما  االساتفاد  ما  نتااج  ها ا االسات ال، ورصاد الت ا رات 

ها، فإننا نق م لنشار النتااج  والتغيرات في آراء الق اةني  ح ا الققارسة الديق اراةية والقضايا القرتب ة ل

والققارنااااااة لينهااااااا ولااااااي  نتاااااااج  القساااااا حات التااااااي أجراهااااااا القركااااااز فااااااي األعاااااا ام 

مق األخ  لاالعتباار، عناد إجاراء أع تحليال لهاا، أهقياة   1993،1995،1996،1997،1998،1999،2000،2001

، لم اارر لعد، غير متأكد، غيار استثناء النسب القر ية لاختيارات التالية: ال اعرف، رفض اإلجالة، غير مبي  

 معني.

 : بيانات عن مستوى ممارسة الحياة الديموقراطية في األردن:أولا 

( أن األردن، ماا ةاا فاي 1، لحيث يعناي الارام )10-1سرل القستجيب لأن يحدد على مقيا  متدرج م  

إلاى  ا  ديق اراةيا ا  بس للاد( أن األردن اصا10أوا ال ريق نح  مقارسة الديق اراةية، في حي  يعني الرام )

%( 21.4% ( لأن األردن ما ةاا في أوا ال رياق نحا  مقارساة الديق اراةياة و )4.8العد الحدود، و أجاأل )

%( أجااال ا لااأن األردن للااد 4.2أن األردن وصاال الااى منتصااف ال ريااق نحاا  مقارسااة الديق اراةيااة و )

ا السؤاا لاألسال أل نفسا  فيقاا يتعلاق لعادد (، وسرل ه 1الجدوا رام )  –ديق اراةي الى العد الحدود  

 (.3الجدوا رام )  –م  الدوا العرلية واألجنبية 

 

 

 

 

 



 ( 1الجدول رقم )

ممارسة   نحو  األردن  إليها  وصل  التي  الدرجة  في  المستجيبين  آلراء  النسبي  التوزيع 

 .2002،2001،2000،1999،1998،1997،1996،1995،1993الديموقراطية خالل األعوام 

استتتت 

  لع

1993  

 % 

استتت 

لع 

1995  

  % 

استتت 

لع 

1996  

 % 

استتت 

لع 

1997 

    % 

استتت 

لع 

1998  

  % 

استتت 

لع 

1999 

     % 

استتت 

لع 

2000  

 % 

استتت 

لع 

2001

 % 

استتت 

لع 

2002 

 % 

  

 الدرجة 

15.5 19.1 18.3 13.3 12.5 4.6 10.0 9.3 4.8 1 

7.1 4.1 4.3 3.1 5.7 3,3 3.1 4.7 4.6 2 

10.4 4.9 5.8 5.8 7.1 5.0 4.5 6.1 5.8 3 

6,6 6.2 5.9 5.7 8.0 5.9 4.2 7.2 7.2 4 

19.9 28.2 35.8 35.3 24.7 21.6 20.5 23.7 21.4 5 

8.3 7.6 5.7 7.6 8,8 10.8 10.4 8.9 11.6 6 

8.3 9.3 5.9 4.5 7.6 10.1 12.7 9.1 11.2 7 

6.1 6.7 3,3 4.6 6.8 8.4 9.1 7.8 7.5 8 

3.8 2.5 1.8 2.0 2,2 4.1 3.9 2.7 3.8 9 

3.1 6.3 5,5 6.1 6,6 8.1 10.1 4.9 4.2 10 

ت جد   7.3 6.0 - 4.3 - - - - - ال 

ديق ارا 

 ةية

 ال أعرف  7.5 8.4 9,9 12.1 8.9 11.8 7.6 5.1 10.9

غير  2.1 0.9 1.2 1.4 0.9 - - - -

 معني 

رفض  1,1 0.3 0.2 0.3 0.1 -   - -

 اإلجالة

غير  - - - - 0.1 0.2 - 0.2 0.2

 مبي 

القجق   % 100 % 100   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ل=  

100 % 

( درجاات 10( درجة م  )5.05ل الحسالي لقست ى الديق اراةية م  نتاج  ه ا االست ال ) ولل  القت س

، و 1998( عاام 4.91، و )1999( عاام 5.54، و )2000( عاام 5.75، و )2001إليها عاام  ( وصلت  4.90مقالل )

 (.2الجدوا رام )  -1993( عام 4.58، و )1995( عام 4.83، و )1996( عام 4.55، و )1997( عام 4.88)

 ( 2الجدول رقم )

 المتوسط الحسابي لمستوى الديموقراطية خالل است العات الرأي في األعوام 

2002،2001،2000 ،1999  ،1998 ،1997 ،1996 ،1995 ،1993 

است الع  

1993 

است الع  

1995 

است الع  

1996 

است الع  

1997 

است الع  

1998 

است الع  

1999 

است الع  

2000 

است الع  

2001 

است الع  

2002 

المتوسط  

 الحسابي 

4.58 4.83 4.55 4.88 4.91 5.54 5.75 4.90 5.05 

القت ساااااااااااااال 

الحسااااااااااااااالي 

لقساااااااااااااات ى 

فااي الديق  اراةية 

 األردن



 مست ى الديق اراةية في عدد م  الدوا:

 أظهرت النتاج  أن القت سل الحسالي إلجالات القستجيبي  ح ا مست ى الديق اراةية في:

، و 2001( فاي اسات ال عاام 4.90مقالال ) 2002( درجات في است ال 10( درجة م  )5.05األردن لل  )

 .1999( درجة في است ال  5.54، و )2000( في است ال عام  5.75)

( 8.33، مقالال )2002( درجاات فاي اسات ال 10( درجة ما  )7.77وفي ال اليات القتحد  األمرينية لل  ) 

 .1999( درجة في است ال  8.16، و )2000( في است ال عام 8.51، و )2001في است ال عام 

( فاي اسات ال عاام 4.49قالال )، م2002( درجاات فاي اسات ال  10( درجاة ما  )4.86وفي مصر لل  )  

 .1999( درجة في است ال  4.34، و )2000( في است ال عام 4.89، و )2001

( فاي اسات ال عاام 6,02، مقالال )2002( درجاات فاي اسات ال  10( درجة ما  )6.28وفي لبنان لل  )  

 .1999( درجة في است ال  6.08، و )2000( في است ال عام 6.24، و )2001

( فاي اسات ال عاام 3.14، مقالل )2002( درجات في است ال 10( درجة م  )2.95  لل  )وفي فلس ي

 .1999( درجة في است ال  2.97، و )2000  ( في است ال عام3.28، و )2001

( فاي اسات ال عاام 3.48، مقالال )2002( درجاات فاي اسات ال 10( درجة ما  )3.77وفي س ريا لل  )

 .1999( درجة في است ال  3.46، و)2000عام ( في است ال  3.70، و )2001

( فاي اسات ال عاام 2.73، مقالال )2002( درجاات فاي اسات ال  10( درجة م  )2.91وفي العراق لل  )

 .1999( درجة في است ال  2.35، و )2000( في است ال عام 2.79، و )2001

( في اسات ال عاام 3.54لل )، مقا2002( درجات في است ال  10( درجة م  )3.51وفي السع دية لل  )

 .1999( درجة في است ال  3.68، و )2000  ( في است ال عام3.64، و )2001

( فاي اسات ال عاام 7.67، مقالال )2002( درجات في است ال  10( درجة م  )7.22وفي إسراجيل لل  )

 (.3م )جدوا را  -  1999( درجة في است ال  7.70، و )2000عام   ( في است ال7.91، و )2001

 

 

 

 

 

 

 



 ( 3الجدول رقم )

است اعات   في  القستجيبي   إجالات  لي   وصلت    1999،  2000،  2002،2001مقارنة  التي  الدرجة  ح ا 

 إليها لعض الدوا في الققارسة الديق اراةية 

 مصر لبنان  فلس ين  سوريا  العراق  السعودية  إسرائيل 
  الوليات المتحدة 

 األمريكية 
 األردن 

ستتتتتتتنة 

 المقارنة

الدولتتتتتتتتتتة 

 الدرجة

3.5 8.2 12.5 7.9 11.0 1.8 3.2 1.9 4.8 2002 
1 

2.8 11.2 15.9 10.8 14.2 3.6 5.6 1.8 9.3 2001 

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

1.9 7.3 9.3 7.8 8.0 2,2 3,3 1,1 4.6 1999 

2.3 10.6 11.4 9,9 8.4 3.9 5.4 2.7 4.6 2002 2 

0.9 8.0 9,9 9.3 7.2 3.0 5.6 0.8 4.7 2001 

0.5 6.3 5.3 5.4 6.1 2.5 3.4 0.4 3.1 2000 

0.9 6.2 5.7 6.9 6.1 2.8 3,3 0.8 3,3 1999 

1,2 8.4 6.9 8.7 6.4 3.7 5.2 1.2 5.8 2002 3 

0.5 7,7 6.2 8.9 4,4 4.5 8.9 0.5 6.1 2001 

0.8 4,4 5.4 4.3 4.5 3.9 5.3 0.4 4.5 2000 

1,1 4.8 4.3 5.2 6.3 3.0 5.6 0.9 5.0 1999 

1.2 6.0 6,6 6.5 5.1 4,4 8.6 1,1 7.2 2002 4 

0.7 6.2 6.9 6.7 5.0 5.7 9.8 0.9 7.2 2001 

1,1 5.8 5.3 6.0 4.9 3.9 6.7 0.5 4.2 2000 

1,1 4.9 4.3 5,5 6.4 4.8 8.0 0.2 5.9 1999 

4.1 10.2 8.0 13.8 7.5 9.2 16.6 3.0 21.4 2002 5 

3.9 10.7 7.0 11.0 9.0 11.6 15,4 2.9 23.7 2001 

3,3 10.4 7.4 11.0 9.7 7.3 13.8 2.3 20,5 2000 

4.1 9.8 8.0 10.5 9.3 9.8 16.3 3.0 21.6 1999 

4.3 5.1 4.6 6.9 5.3 8.0 9,9 3.5 11.6 2002 6 

3,3 5.2 3.4 5.2 3.6 8.0 7.6 4.1 8.9 2001 

3.5 4.8 3.7 3,9 4.2 6.4 8.1 2.6 10.4 2000 

3.8 5.4 3.5 4.5 4,4 6,6 8.2 2.1 10.8 1999 

6.0 6.0 3.2 5.4 3.6 11.3 7.6 7.2 11.2 2002 7 

4,4 4,4 2.7 5.0 4.7 6.9 6.9 5,5 9.1 2001 

5.4 3.9 2.1 5.0 3.0 8.1 7.4 4.8 12,7 2000 

6.8 5.0 2.1 5.0 2.7 9.5 6,6 4.3 10.1 1999 

10.0 4.1 2,2 4,4 2.4 11.7 5.3 9.7 7.5 2002 8 

11.4 3.4 2.1 3.4 1.7 8.7 4.3 11.6 7.8 2001 

8.9 3.7 1.3 3.7 1.9 8.9 4.6 7.9 9.1 2000 

9.8 4.1 2,2 3.7 2.5 8.4 5.7 10.3 8.4 1999 

11.5 2.0 1.4 1.8 1.8 7.5 3.6 15.1 3.8 2002 9 

11.4 1.8 1.3 0.9 1.5 8.2 2,2 14.7 2.7 2001 

9.7 0.7 0.7 2,2 1.2 7.0 1.9 12.3 3.9 2000 

11.2 2.7 1.5 2.9 1.5 7.5 2.7 16.0 4.1 1999 

26.9 1.4 1.6 1.9 4.0 10.5 1.7 30.1 4.2 2002 10 

30.4 2,2 0.6 1.9 3.5 10.4 2.1 35.2 4.9 2001 

29.1 3.0 1.7 2.3 2.9 10.4 3.0 37.6 10.1 2000 

28.7 3.0 1.0 2.7 2.7 8.6 3.4 34.0 8,1 1999 

ل يوجتتتتتتتتتتتد  2002 7.3 3.8 5.3 4.1 24.8 11.8 16.9 14.2 6.2

 2001 6.0 2.0 6.3 4.5 24.2 15.5 22.2 15.9 6.3 ديموقراطية

4,4 19.6 26,5 18.6 20.9 4.9 6.8 1.9 - 2000 

3.8 16.5 29.6 19.3 22.9 4,4 5.7 2.7 - 1999 

 اعرفل  2002 7.5 17.5 24.5 21.2 17.2 18.5 22.1 21.1 19.5

21.9 22.1 20.6 19.9 19.1 23.5 23.8 18.6 8.4 2001 

29.8 30.2 29.1 27.8 29.7 31.9 33.4 24,9 9,9 2000 

24.6 28.0 26,0 23.7 24.6 29.9 28.7 22.8 12.1 1999 

 غير معني 2002 2.1 2.3 2.5 2.3 2.1 2.1 2.1 2,2 2,2

1.5 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1,1 1,1 0.9 2001 

2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.3 2,2 1.2 2000 

1.9 2.1 2.1 2.0 2,2 2.1 2.1 1.7 1.4 1999 

 رفض الجابة 2002 1,1 0.9 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 1.0

0.5 0.2 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3 2001 

0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2000 

0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 1999 



 ( 3تابع / الجدول رقم )

است العات   في  المستجيبين  إجابات  بين  الدرجة    1999،  2000،  2002،2001مقارنة  حول 

 التي وصلت إليها بعض الدول في الممارسة الديموقراطية 

الوليتتتتات  مصر لبنان فلس ين  سوريا العراق السعودية   إسرائيل 

المتحتتتتدة 

 األمريكية

ستتتتتتنة  األردن

 المقارنة 

   دولةال

  

 الدرجة

 غير مبين 2002 - - 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0,0 0.1

- 0.2 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.1 - 2001 

- 0.1 0.1 - 0.1 0.3 0.2 - - 2000 

0,0 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0,0 1999 

 المجموع* 2002 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2001 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2000 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1999 

المتوستتتط  2002 5.05 7.77 4.86 6.28 2.95 3.77 2.91 3.51 7.22

 الحسابي
7.67 3.54 2.73 3.48 3.14 6.02 4.49 8.33 4.90 2001 

7.91 3.64 2.79 3.70 3.28 6.24 4.89 8.51 5.75 2000 

7.70 3.68 2.35 3.46 2.97 6.08 4.34 8.16 5.54 1999 

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 وح ا أهم الع امل أو الشروة التي يجب ت افرها في أع للد حتى نق ا إن ه ا البلد ديق اراةي، أفاد:

ت القختلفة م  أهم الع امل ألع للد حتى نق ا إن ها ا البلاد ديقا اراةي، و %( أن ضقان الحريا50.96)

%( 4.15%( للت اا ر الثقااافي واالاتصااادع، و )8.72%( للقساااوا  والعاادا وضااقان الحقاا ق، و )20.27)

 (.4الجدوا رام ) –للتعديات الدست رية والقان نية واإلجراجية ح ا آلية الحنم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 4الجدول رقم )

الن التي يجب توافرها في أي  التوزيع  سبي آلراء المستجيبين حول أهم العوامل / الشروط 

 بلد حتى نقول أن هذا البلد ديموقراطي 

   2002است ال عام  2001است ال عام  2000است ال عام 

 القجق ل

      =

100% 

لم 

ي كر  

ه ا  

الشرة 

/ 

 العامل 

     القجق ل النسبة

 =100% 

لم 

ي كر  

ه ا  

الشرة 

/ 

 العامل 

     القجق ل النسبة

 =100% 

لم 

ي كر  

ه ا  

الشرة 

/ 

 العامل 

الع امل   النسبة أهم 

 الشروة * /

الت اااااااااااا ر  8.72 91.28 100% 13.9 86.1 100% 13,2 86,8 100%

الثقاااااااااافي 

 واالاتصادع

القسااااااااوا   20.27 79.27 100% 24.4 75,6 100% 32.0 68.0 100%

والعدالاااااااااة 

وضاااااااااااقان 

 الحق ق

ضااااااااااااقان  50.96 49.04 100% 72.9 27.1 100% 71.1 28.9 100%

الحريااااااااااات 

 القختلفة

تعاااااااااديات  4.15 95.85 100% 0.4 99.6 100% 2.4 97.6 100%

دساااااااات رية 

واان نياااااااااة 

وإجراجية ح ا 

 آلية الحنم

تاااااااااااااا افر  2.73 97.27 100% 0.5 99.5 100% 0.9 99,1 100%

الخاااااااادمات 

 العامة

د األماا  وجاا  2.63 97.37 100% 0.3 99.7 100% 4.7 95.3 100%

 واالستقرار

 أخرى 1.06 99,94 100% 3.2 96,8 100% 4.7 95.3 100%

 .* يتضق  ه ا السؤاا أكثر م  إجالة للقستجيب

 : بيانات حول مؤشرات الديموقراطية:اا ثاني

 أما فيقا يتعلق لآراء القستجيبي  ح ا مؤشرات الديق اراةية، فقد أفاد:

ق نة الااى درجااة كبياار  ومت ساا ة علااى التاا الي مقارنااة لااا %( أن حريااة الاارأع مضاا52.4%( و )10.7) -

، و  2000% ( فااي اساات ال عااام 54.1% ( و )15.0، و)2001%( فااي اساات ال عااام 48.7%( و )8,8)

%( 16.9، و لاا )1998%( في اسات ال 52.6%( و )14.6، و لا )1999%( في است ال 54.7%( و )15.7)

%( و 16.9، و لاااا )1996%( فاااي اسااات ال 42.6%( و )17.2، و لاااا )1997%( فاااي اسااات ال 46.2و )

 .1995%( في است ال  48.0)



%( أن حرية الصحافة مضاق نة الاى درجاة كبيار  ومت سا ة علاى التا الي مقارناة لاا 46.9%( و)18.8)  -

، و لاا 2000%( فاي اسات ال عاام  45.5%( و )  21.1، و)    2001%( في است ال عاام  42.9%( و)14.4)

%( 24.0، و لاا )1998%( فاي اسات ال 48.4%( و )22.4، و لا )1999%(في است ال  49.5%( و )19.5)

%( و 24.3، و لاااا )1996%( فاااي اسااات ال 40.4%( و )24.8، و لاااا )1997%( فاااي اسااات ال 37.7و )

 .1995%( في است ال  46.3)

، 2001سات ال عاام %( فاي ا41.5%( أن حرية االشتراف في التراهرات غير مضق نة مقارنة لا )32.7)  -

%( فاي اسات ال 35.7، و لاا )1999%( فاي اسات ال 30.4و لاا )  2000   %( في است ال عاام28.2و )

 .1996%( في است ال  44.5، و لا )1997%( في است ال  30.6، و لا )1998

 ، و2001%( فاي اسات ال عاام 38.8%( أن حرية االشتراف في اعتصام غير مضق نة مقارناة لاا )30.1)  -

، 1998%( في اسات ال 31.4، و )1999%( في است ال 25.8، و لا )2000  %( في است ال عام25.9)

       .1996%( في است ال  39.0، و لا )1997%( في است ال  26.4و لا )

%( أن حرية االنتساأل الى األحزاأل مضق نة الى درجة كبير  ومت سا ة علاى التا الي، 22.9%( و)8.2)  -

، و 2000% ( فاي اسات ال  25.7% ( و )12.1، و )2001%( في است ال عاام  20.9%( و)9.6مقارنة لا )

، و لاااا 1998%( فاااي اسااات ال 25.4%( و )15.3، و لاااا )1999%( فاااي اسااات ال 24.5%( و )12.9لاااا )

%( و 17.3، و )1996%( فاي اسات ال  20.6%( و )13.4، و لا )1997%( في است ال  22.6%( و )14.0)

       .1995است ال   %( في25.4)

، و 2001%( في اسات ال عاام 31.1%( أن حرية االنتساأل الى األحزاأل غير مضق نة، مقارنة لا )25.1)  -

%( فاي اسات ال 23.4، و لاا )1999%( فاي اسات ال  19.2، و لاا )  2000% ( في است ال عاام  19.4)

. كقا ه  مبي  فاي الجاداوا 1996ل  %( في است ا32.8، و لا )1997%( في است ال  22.6، و لا )1998

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

 ( 5الجدول رقم )

في   العامة  الحريات  ضمان  درجة  في  آرائهم  حسب  المستجيبين  إلجابات  النسبي  التوزيع 

 ؟ 2002؟األردن  

 القجق ل

% = 

 اإلجالة % ض فر

غير  

معني  

% 

اعرف  ال 

% 

غير  

 مضق نة %

مضق نة 

إلى درجة  

 اليلة % 

مضق نة 

إلى درجة  

مت س ة  

% 

مضق نة 

إلى درجة  

 كبير  % 

 البند 

 حرية الرأع 10.7 52.4 16.9 12.9 6.2 0.9 0.1 100%

 حرية الصحافة 18.8 46.9 16.4 8.6 8.3 0.8 0.2 100%

100% 0.2 1.5 10.6 32.7 28.3 22.9 3.7 
حرية االشتراف 

 في التراهرات

100% 0.2 1.5 13.4 30.1 28.2 23.8 2.8 
حرية االشتراف 

 في اعتصام

100% 0.4 1.7 17.7 25.1 23.9 22.9 8.2 

حريااااااااااااااااة 

االنتساأل الاى 

 األحزاأل

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.



 ( 6ل رقم )والجد

حسب  المستجيبين  إلجابات  النسبي  في    التوزيع  العامة  الحريات  ضمان  درجة  في  آرائهم 

 ؟ 2001؟األردن  

 القجق ل 

% = 

غير  

مبي   

% 

رفض  

  اإلجالة

% 

غير  

معني  

% 

ال 

اعرف  

% 

غير  

مضق نة 

% 

مضق نة 

الى 

درجة  

 اليلة % 

مضق نة 

الى درجة  

مت س ة  

% 

مضق نة 

الى 

درجة  

 كبير  % 

 البند 

 حرية الرأع  8,8 48.7 18.0 17.4 5.6 1.2 0.1 0,0 100%

 حرية الصحافة  14.4 42.9 17.4 14.5 9.4 1.2 0.1 0,0 100%

حرية االشتراف   2.9 17.6 25.5 41.5 10.3 1.9 0.3 0,0 100%

 في التراهرات 

حرية االشتراف   3.3 18.6 24.4 38.8 12.9 1.9 0.2 0,0 100%

 في اعتصام 

حرية االنتساأل   9.6 20.9 20.6 31.1 15.4 2.1 0.2 0.1 100%

 الى األحزاأل

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 ( 7الجدول رقم )

في   العامة  الحريات  ضمان  درجة  في  آرائهم  حسب  المستجيبين  إلجابات  النسبي  التوزيع 

 ؟ 2000؟األردن  

القجق ل 

*      % 

غير  

مبي   

% 

رفض  

  اإلجالة

% 

غير  

معني  

% 

ال 

اعرف  

% 

غير  

مضق نة 

% 

مضق نة 

الى 

درجة  

 اليلة % 

مضق نة 

الى درجة  

مت س ة  

% 

مضق نة 

الى 

درجة  

 كبير  % 

 البند 

 حرية الرأع  15.0 54.1 11.0 9.8 8.7 1.2 0.1 0.2 100%

 حرية الصحافة  21.1 45.5 11.7 9.2 11.0 1.2 0.2 0.2 100%

حرية االشتراف   5.4 23.5 21.0 28.2 19,5 1.8 0.3 0.3 100%

 في التراهرات 

حرية االشتراف   5.8 24.3 20.6 25.9 20.7 2.1 0.3 0.3 100%

 في اعتصام 

حرية االنتساأل   12.1 25.7 16.8 19.4 22.1 3.0 0.6 0.3 100%

 الى األحزاأل

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 

 

 

 

 



 ( 8الجدول رقم )
إلجابات   النسبي  في  التوزيع  العامة  الحريات  ضمان  درجة  في  آرائهم  حسب  المستجيبين 

 ؟ 1999األردن 

القجق ل 

*      % 

غير مبي   

% 

رفض  

 %  اإلجالة

غير  

معني  

% 

اعرف  ال 

% 

غير  

مضق نة 

% 

مضق نة 

الى درجة  

 اليلة % 

مضق نة 

الى 

درجة  

مت س ة  

% 

مضق نة 

الى 

درجة  

 كبير  % 

 البند 

 حرية الرأع  15.7 54.7 11.2 9.8 7.4 1,1 0.2 - 100%

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

حرية االشتراف   4.5 20.7 24.1 30.4 16.3 3.2 0.3 0.5 100%

 في التراهرات 

حرية االشتراف   4.8 23,5 23.1 25.8 18.6 3.5 0.3 0.3 100%

 في اعتصام 

حرية االنتساأل   12.9 24.5 18.3 19.2 20.5 4.1 0.3 0.3 100%

 الى األحزاأل

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 ( 9الجدول رقم )

في   العامة  الحريات  ضمان  درجة  في  آرائهم  حسب  المستجيبين  إلجابات  النسبي  التوزيع 

 ؟ 1998األردن 

القجق ل 

*      % 

غير  

مبي   

% 

  اإلجالة رفض 

% 

غير  

معني  

% 

   ال اعرف 

% 

غير  

مضق نة 

% 

مضق نة 

الى 

درجة  

اليلة  

% 

مضق نة 

الى 

درجة  

مت س ة  

% 

مضق نة 

إلى 

درجة  

كبير   

% 

 البند 

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

 حرية الصحافة  22,4 48.4 12.0 8.3 7.9 0.7 0.2 0.2 100%

رية االشتراف  ح 3.8 20.5 25.5 35.7 12.2 1.8 0.3 0.3 100%

 في التراهرات 

حرية االشتراف   5.1 22.0 24.0 31.4 15.0 1.6 0.4 0.3 100%

 في اعتصام 

حرية االنتساأل   15.3 25.4 15.8 23.4 17.0 2.4 0.4 0.3 100%

 الى األحزاأل

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 

 

 

 

 



 ( 10الجدول رقم )

ف آرائهم  حسب  المستجيبين  إلجابات  النسبي  في  التوزيع  العامة  الحريات  ضمان  درجة  ي 

 ؟ 1997األردن 

المجمتتتتتوع 

*     % 

غيتتتتتتر 

مبتتتتين 

% 

ل 

  اعتتترف

% 

غيتتتتتتتتتتر 

مضتتمونة 

% 

مضتتتتمونة 

الى درجتة 

 قليلة %

مضتتتتتتمونة 

التتى درجتتة 

متوستتتتت ة 

% 

مضتتتتمونة 

الى درجتة 

 كبيرة %

 البند 

 حرية الرأع 16.9 46.2 12.0 13.7 11.2 - 100%

 صحافة حرية ال 24.0 37.7 9.1 12.4 16.6 - 100%

حرياااااة االشاااااتراف فاااااي  7.1 20.9 17.3 30.6 24.0 0.1 100%

 التراهرات

 حرية االشتراف في اعتصام 7.1 22.5 17.8 26.4 26.1 0.1 100%

حريااااة االنتساااااأل الااااى  14.0 22.6 12.4 22.6 28.2 0.2 100%

 األحزاأل

 * الفرق في النسب نتيجة التقريب.

 ( 11الجدول رقم )

إلجابا النسبي  في  التوزيع  العامة  الحريات  ضمان  درجة  في  آرائهم  حسب  المستجيبين  ت 

 ؟ 1996األردن 

     المجمتتتتوع *

% 

ل 

  اعتتترف

% 

غيتتتتتتتتتتتر 

مضتتتمونة 

% 

مضتتتتتمونة 

التتى درجتتة 

 قليلة %

مضمونة الى  

درجتتتتتتتتتتتتة 

 متوس ة %

مضتتتتتمونة 

التتى درجتتة 

 كبيرة %

 البند

 حرية الرأع 17.2 42.6 12.5 20.5 7.3 100%

 حرية الصحافة  24.8 40.4 11.4 13.3 10.1 100%

 حرية االشتراف في التراهرات 4.2 14.8 17.6 44.5 18.9 100%

 حرية االشتراف في اعتصام 6.1 16.3 18.2 39.0 20.4 100%

 حرية االنتساأل الى األحزاأل 13.4 20.6 10.7 32.8 22.5 100%

 الفرق في النسب نتيجة التقريب                    ·

 ( 12الجدول رقم )

في  التوز العامة  الحريات  ضمان  درجة  في  آرائهم  حسب  المستجيبين  إلجابات  النسبي  يع 

 ؟ 1995األردن 

     القجقااا ل *

% 

ال أعرف 

% 

غيااااااااااار 

مضااااق نة 

% 

مضااااااق نة 

الااى درجااة 

 اليلة %

الى  مضق نة 

درجاااااااااااااة 

 مت س ة %

مضااااااق نة 

إلااى درجااة 

 كبير  %

 البند 

 حرية الرأع 16.9 48.0 30.4 - 4.7 100%

 حرية الصحافة 24.3 46.3 21.2 - 8.2 100%

حريااااااة االشااااااتراف فااااااي  4.8 17.7 61.2 - 16.3 100%

 التراهرات

 حرية االشتراف في اعتصام 4.3 18.5 56.9 - 20.3 100%

 حرية االنتساأل الى األحزاأل 17,3 25.4 35.7 - 21.6 100%

 يب.* الفرق في النسب نتيجة التقر



 أما فيقا يتعلق لدرجة القساوا  والعدا التي وصل إليها األردن، فقد أفاد:

%( لأن القساوا  في األردن وصلت الى درجة كبير  ومت س ة على الت الي، مقارنة 44.9%( و )15.7)   -

، و لاا 2000%( في است ال عاام 46.6% ( و )20.4، و )2001%( في است ال عام  44.0%( و )12.3لا )

%( 21.2، و لاا )1998%( في اسات ال 45.6%( و )19.3، و لا )1999%( في است ال 48.5%( و )19.9)

%( فااي 18.3%( لأناا  ال ت جااد مساااوا  مقارنااة لااا )16.1، فيقااا أفاااد )1997%( فااي اساات ال 41.3و )

 %( فاي14.8، و لاا )1999%( فاي اسات ال  12.7، و )2000%( فاي اسات ال  13.4، و )2001است ال  

 .1998است ال  

%( لأن العدا في األردن وصل الى درجاة كبيار  ومت سا ة علاى التا الي، مقارناة لاا 46.5%( و)19.9)  -

، و لااا  2000%( فااي اسات ال عاام 44.5%( و )27.3، و )2001%( فاي اسات ال عاام 46.4%( و)14.8)

%( 29,2، و لاا )1998ل %( في اسات ا42.6%( و )29.5، و لا )1999%( في است ال 43.1%( و )30.3)

% ( فاي اسات ال 9.7)   %( لأن  ال ي جد عدا مقارنة لا15.2، فيقا أفاد )1997%( في است ال  39.1و )

 (.13، كقا في الجدوا رام )1998%( في است ال  11.3، و لا )1999%( في است ال  8.1، ولا )2000

 ( 13الجدول رقم )

التي وصل  التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين حسب د بالمساواة والعدل  رجة اعتقادهم 

 إليها المجتمع األردني. 

المجموع 

*  % 

غيتتتر 

 مبين

رفتتتض 

 اإلجابة

غيتتتتتر 

 معني

ل 

 اعرف

ل 

 يوجد

التتتتى 

درجة 

 قليلة

التتتتتتتتتى 

درجتتتتتتتة 

 متوس ة

التتتتى 

درجة 

 كبيرة

 البند  

اساات ال  15.7 44.9 17.9 16.1 4.5 0.3 0.4 0.1 100%

2002 

  

اساات ال  12.3 44.0 19.9 18.3 4.1 0.7 - 0.6 100%

2001 

           

 القساوا 

اساات ال  20.4 46.6 13.2 13.4 5.3 0.7 0.1 0.4 100%

2000 

اساات ال  19.9 48.5 13.6 12.7 4.8 0.2 0.1 0.2 100%

1999 

اساات ال  19.3 45.6 17.0 14.8 2.8 0.3 0.1 0.2 100%

1998 

اساات ال  19.9 46.5 16.6 11.6 4.7 0.3 0.4 0.1 100%

2002 

  

اساات ال  14.8 46.4 17.4 15.2 4.7 0.8 - 0.7 100%

2001 

      

 العدا

اساات ال  27.3 44.5 12.0 9.7 5.3 0.7 0.1 0.5 100%

2000 

اساات ال  30.3 43.1 13.2 8.1 5.0 0.1 0.1 0.2 100%

1999 

اساات ال  29.5 42.6 13.2 11.3 2.7 0.5 0.1 0.2 100%

1998 

 ق في النسب نتيجة التقريب.* الفر

 



 القدر  على انتقاد الحن مة

 أفاد:

انتقاد الحن مة واالخاتاف معهاا دون التعارض   ا  %( م  مجق ل القستجيبي  أنهم ال يست يع ن علن78.9)

%( أنهم يسات يع ن انتقااد الحن ماة، مقارناة لاا 9.4مقالل ) وأفراد أسرهم ألية ع ااب أمنية أو معيشية،

، و لاا 2000% ( فاي اسات ال عاام 13.0%(، و )72.6، و )2001%( في اسات ال عاام  9.8%( و )78.8)

 (.  14، الجدوا رام )1999%( لالترتيب وعلى الت الي، في است ال  16.0%( و )69.9)

 ( 14الجدول رقم )

والختالف معها    اا التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين حول القدرة على انتقاد الحكومة علن

 تعرض وأفراد أسرهم ألية عواقب أمنية أو معيشية دون ال 

 القشاركة في النشاةات السياسية السلقية القعارضة 

 أفاد:

%( م  مجقا ل القساتجيبي  لاأنهم يسات يع ن القشااركة فاي النشااةات السياساية السالقية 13.6)

هام ال يسات يع ن %( أن74.3القعارضة دون التعرض وأفراد أسرهم ألية ع ااب أمنية أو معيشية، مقالال )

% ( فاي اسات ال 73.5%( و )  11.8، و )2001%( فاي اسات ال عاام  77.4%( و )10.4للس، مقارنة لا )

 (.  15، جدوا رام )1999%( لالترتيب وعلى الت الي في است ال  70.9%( و )14.0، و لا )  2000عام 

 ( 15الجدول رقم )

ا لسلمية المعارضة دون عواقب  السؤال: هل تست يع المشاركة في النشاطات السياسية 

 .  ؟ألمنك ورزقك، وألمن ورزق أفراد عائلتك 

في      ديق اراةية(  ت جد  )ال  لا  أجال ا  ال ي   إضافة  تم  للديق اراةية  الحسالي  القت سل  احتساأل  عند 
الى ال ي  أجال ا لأن األردن ما يزاا في لداية ال ريق نح  مقارسة الديق اراةية. وكانت   2000   است ال

القستجيبي   عب القست فا  م   االستقارات  وردت في شنل ماحرات على  اد  ديققراةية  ت جد  ال  ار  
الدراسة إضافتها الى سؤاا    1998، و  1997،  1996،    1995في است اعات   القاجق ن على  ارتأى  ، ل ا 

ال ار اإلجالات  والن  الديق اراةية.  مقيا   ع   ومنفصلة  مستقلة  كإجالة  الديق اراةية  على  مقيا   د  

   (1عبار  ال ت جد ديق اراةية تساوت الى حد كبير مق النسب التي انخفضت م  اإلجالات ال ارد  على )
في مقيا  الديققراةية، فقد   التي تعني أن األردن ما ةاا في لداية ال ريق نح  مقارسة الديققراةية  

ول لس أدخلت النسب القضافة  (     1ارتأى فريق الدراسة إضافة نسب ال ت جد ديق اراةية إلى نسب )  
لينقا لم تتم إعاد  تحديد القت سل القت سل الحسالي   2000في حساأل القت سل الحسالي الست ال 

 1999لعام 

 


