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 مركز الدراسات االستراتيجية 
 الجامعة األردنية 

 
 
 

 المقدمة
ئ حزول يسر مركزز الدراسزات االسزتراتيجية فزي الجامعزة األردنيزة أن يقزدئ النتزائج الرئيسزة السزتطالع الزرأي العزا

، وهذا هو المسح التاسع الذي يقوئ به المركز حول الديموقراطية، حيث تم 2003الديموقراطية في األردن لعائ  
 إجراء ثمانية مسوح سابقة هي:

 1197علز  عينزة وطنيزة مةونزة مز    1993أوال  : استطالع الزرأي العزائ حزول الديموقراطيزة فزي األردن لعزائ 
 مستجيبًا.

 2000علز  عينزة وطنيزة مةونزة مز   1995الزرأي العزائ حزول الديموقراطيزة فزي األردن لعزائ   ثانيًا  : استطالع
 مستجيب.

 1200علز  عينزة وطنيزة مةونزة مز   1996ثالثًا  : اسزتطالع الزرأي العزائ حزول الديموقراطيزة فزي األردن لعزائ 
 مستجيب.

 973علزز  عينززة وطنيززة مةونززة مزز   1997رابعززًا : اسززتطالع الززرأي العززائ حززول الديموقراطيززة فززي األردن لعززائ 
 مستجيبًا.

 1306علز  عينزة وطنيزة مةونزة مز     1998خامسا: استطالع الرأي العائ حول الديموقراطية فزي األردن لعزائ  
 مستجيبي .

 1169علز  عينزة وطنيزة مةونزة مز   1999سادسًا: استطالع الرأي العزائ حزول الديموقراطيزة فزي األردن لعزائ 
 مستجيبًا.
  : ًً  1217علز  عينزة وطنيزة مةونزة مز   2000استطالع الرأي العائ حزول الديموقراطيزة فزي األردن لعزائ سابعًا
 مستجيبًا.

 1395علزز  عينززة وطنيززة مةونززة مزز   2001ثامنززًا: اسززتطالع الززرأي العززائ حززول الديموقراطيززة فززي األردن لعززائ 
 مستجيبًا.

 1348علز  عينززة وطنيزة مةونززة مزز   2002عززائ تاسزعًا: اسززتطالع الزرأي العززائ حزول الديموقراطيززة فزي األردن ل
 مستجيبًا.

  1403عل  عينة وطنية مةونة م   2003: استطالع الرأي العائ حول الديموقراطية في األردن لعائ  عاشراً 
 مستجيبًا.

 
وتأتي هذه الدراسة بهدف التعرف عل  اتجاهات المواطني  نحو العملية الديموقراطيزة، وتبيزان مزدل الت يزر فزي 

فزي  األحزاب السياسزيةفهم وآرائهم مقارنة مع ما أظهرته االستطالعات السابقة، والتعرف عل  مدل فعالية مواق 
 تأطير المشاركة السياسية، تمهيدًا للوصول ال  مجتمع مدني منسجم البنية والتركيب.

آراء  وبإضافة بيانات هذا المسح الز  بيانزات المسزوحات السزابقة نتبزون بنزل للمعلومزات نتزيح  يزا 
المواطني  حول الممارسة الديموقراطية والقضايا المرتبطة بهزا، وللزل علز  فتزرات ةمنيزة متالحقزة، منزذ المسزح 

، بهدف رصد التطورات والت يرات فزي الزرأي العزائ. وتتزيح هزذه المعلومزات الفرصزة 1993األول الذي جرل عائ  
الماضززية  العشززرراء المززواطني  خززالل السززنوات للبززاحثي  والمهتمززي  االطززالع علزز  التحززوالت التززي طززرأت علزز  آ

تجاه قضزايا تفيزيلية مرتبطزة بالممارسزة الديموقراطيزة، والمشزاركة السياسزية، والعمز، الحزبزي، إضزافة الز  مزا 
تتيحه مز  إمةانيزة ربزل المعلومزات حزول اتجاهزات المسزتجيبي  نحزو كز، قضزية تفيزيلية مزع بعز  المت يزرات 

 هم مث،: العمر، والجنس، والعالقة بقوة العم،، والمستول التعليمي وغيرها.الديموغرافية واالجتماعية ل
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ويزززود المركزززز أن يشزززةر جميزززع الماسسزززات التزززي سزززاهم  بإنجزززاح هزززذه الدراسزززة، وجميزززع األفزززراد 
كبزر األثزر فزي إنجزاح هزذه أالمستجيبي  فزي العينزة الزذن  تزم جمزع البيانزات مزنهم، إل كزان لتجزاوبهم وتعزاونهم 

والشةر أيضًا ال  جميع الذن  ساهموا في إنجاح هذا العم، الببيزر مز  أعضزاء الهيازة التدريسزية فزي الدراسة،  
الجامعة األردنية وخارجها. ويأم، المركز أن تفيد المعلومات التي نوفرها هذا االسزتطالع جميزع المهتمزي  بهزذه 

 القضايا م  مخططي  وباحثي  عل  المستويي  الرسمي واألكاديمي.
 
 
 هداف:األ

 تهدف هذه الدراسة ال  تحقيق ما نلي:
، وللزل مز  خزالل التعزرف 1989 يا  اتجاهات المزواطني  نحزو العمليزة الديموقراطيزة التزي بزدأت منزذ عزائ   -

ماشرات الديموقراطية، وتقييمهم للت يزرات التزي طزرأت علز  الحريزات بمستول ومفهوئ و عل  آرائهم فيما نتعلق  
واليزحافة، واالشزتراف فزي الترزاهرات، واالعتيزامات، وحريزة االنتسزاب الز  األحززاب  العامة مث،: حريزة الزرأي،

السياسززية، بااضززافة الزز  تقيززيمهم للدرجززة التززي وصزز، إليهززا المجتمززع األردنززي فيمززا يخزز  المسززاواة والعززدل 
علزق باقتيزاد البلزد , والتعرف عل  ارائهزم فيمزا نتباعتبارهما م  المبادئ التي ترتبز عليها العملية الديموقراطية

والزز  اي مززدل اسززتفادوا مزز  معززدالت النمززو االقتيززادي, وجديززة الحةومززة فززي محاربززة الفسززاد المززالي وااداري, 
 ومدل تطبيق مبدأ تبافا الفرص في األردن.

ويهززدف االسززتطالع كززذلل الزز  معرفززة مززدل المخززاطرة التززي يعتقززد المواطنززون بززأنهم نتحملونهززا جززراء انتقززاد  -
 علنًا والمشاركة في النشاطات السياسية السلمية المعارضة,الحةومة 

الوقززوف علزز  آراء المززواطني  واتجاهززاتهم نحززو األحزززاب، و يززا  مززدل نجززاح التجربززة الحزبيززة فززي األردن،  -
وأسززباب عززدئ نجاحهززا، ومززدل معززرفتهم بوجززود األحزززاب السياسززية ومشززاركتهم فيهززا، وأسززباب عزززوفهم عزز  

 سياسية.االنتساب لألحزاب ال
التعززرف علزز  أراء المززواطني  فيمززا نتعلززق بمززدل نجززاح األحزززاب السياسززية فززي ممارسززة العمزز، السياسززي,  -

والوقوف عل  مدل معرفة المزواطني  بوجزود األحززاب السياسزية, وأسزباب العززوف عز  االنتسزاب الز  األحززاب 
 اسية؛ واالجتماعية؛ واالقتيادية.الساسية ومدل جماهيرية األحزاب في تمثليها لتطلعات المواطني  السي

التعرف علز  محزددات السزلوف االنتخزابي لزدل المزواطني , واالتجاهزات السياسزية التزي صزوتوا لهزا, ومعرفزة   -
 أولوياتهم, ه، هي داخلية ائ خارجية؟ سياسية ائ اقتيادية؟.  

الداخليزة والخارجيزة, ومزدل  توقعات المواطني  حول مدل فعالية المجلس الجدند في صنع القرارت السياسية  -
نزاهززة االنتخابززات والمشززاركة فززي الحمززالت االنتخابيززة, ومززدل تززأثير ايززاب المجلززس النيززابي علزز  المززواطني , 

 والنية حول المشاركة في االنتخابات البلدية القادمة.
 عالئ المرئية والمسموعة في تشةي، الرأي العائ.االتعرف عل  أثر وسائ، ا -
 مستول استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (. التعرف عل  -
 

 منهجية الدراسة:
 

 تيميم العينة:
 

بعززد االطززالع علزز  أهززداف الدراسززة، وهززي تززوفير نتززائج موثززوم بهززا علزز  مسززتول المملبززة لدراسززة  
وتزم ، فقد أقترح أسلوب المعاننة العنقودية عل  مرحلتي : المرحلزة األولز ، 2002الديموقراطية في األردن لعائ  

تزم فيهزا سزحب عزدد معزي  و  ,فيها سحب عينة م  العناقيد )البلوكات( عل  مسزتول المملبزة. والمرحلزة الثانيزة
 م  األسر م  ك، بلوف جرل اختياره في المرحلة األول .

( بلوكًا م  ااطار الزذي وفزره التعزداد العزائ للمسزاك  والسزةان 120وسحب  عينة بلوكات مةونة م  ) 
وتم ايضززًا سززحب عينززة رفززع ( والمسززحوبة بانترززائ،PPSوب العينززة المتناسززبة مززع ا لحجززم )بأسززل 1994لعززائ 

إل اعتبزر عزدد األسزر فزي م  مدننة معان خاصة, ألغراض المقارنة مع بقيزة المملبزة.   ( بلوكات6مةونة م  )
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قزد جزرل ك، بلوف هزو وةن للزل البلزوف. ولضزمان انتشزار العينزة علز  مختلزظ المحافرزات والحضزر والريز ، ف 
ترتيززب البلوكززات حسززب المحافرززة أواًل ثززم ترتيززب بلوكززات كزز، محافرززة حسززب الحضززر والريزز  ثززم سززحب  عينززة 

 البلوكات.
وتعتبر نتائج هذه الدراسة، وفقًا لتيميم العينة الذي اتبع، ممثلة علز  مسزتول المملبزة وغيزر ممثلزة  

المخيمات تم سحب عينة ممثلة مستقلة شمل  لمستويات إدارية أق،. ولتوفير بيانات موثوم بها عل  مستول 
 جميع المخيمات في األردن. 

( سنة فأكثر م  كز، أسزرة لتسزتوف  منزه  18ثم وبطريقة عشوائية أيضًا اختير فرد واحد نبلغ عمره ) 
بيانات االستمارة، وكان نيظ عدد األفراد المستجيبي  م  الذكور والنيزظ اخخزر مز  اانزاب، وبزذلل فقزد بلزغ 

. وتم إعادة الزيزارة للمسزتجيبي  الزذن  أبزدوا رفضزهم إجزراء المقابلزة، بااضزافة إلز    ( أسرة1512العينة )  حجم
وتمز  ةيزارة عينزة مز  المسزاك  التزي الذن  كانوا مش ولي  أو غير موجودن  في المنزل وقز  إجزراء المقابلزة، 

حيزث بلزغ عزدد االسزتمارات عمز، الميزداني.  تم  فيها المقابالت الشخيية لتعبازة االسزتمارات للتأكزد مز  دقزة ال
 ( حالة.109فيما بلغ عدد حاالت الرف  )استمارة،  (1403المستبملة)

 
 المرحلة التحضيرية:

وتعززد هززذه المرحلززة أهززم مراحزز، العمزز، ااحيززائي، لبونهززا تتضززم  مجموعززة مزز  العمليززات المتشززابةة 
يات في المراح، الالحقة، إل تشم، هذه المرحلزة وضزع ساسي، تنفيذ العملأوالمتباملة التي يعتمد عليها، بشة، 

 جميع الخطل الالةمة لتنفيذ الدراسة م  بدانتها وحت  نشر نتائجها، وتتضم  هذه المرحلة ما نلي:
 

 تنريم الجهاة الرئيسي للدراسة:
 

شراف مز  نتبون هذا الجهاة م  إدارة الدراسة ممثاًل بمتابعة م  األستال رئيس الجامعة األردنية، وبإ
مدنر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعزة، بااضزافة الز  نخبزة مز  أعضزاء هيازة التزدريس فزي الجامعزة، 
ومتخييي  في هذا المجال. ويتبون الجهاة أيضًا م  عزدد مز  المشزرفي  الميزدانيي ، والمزراقبي  الميزدانيي ، 

 ز الحاسوبي. ومجموعات العدادن ، والتدقيق، والترميز المةتبي، والتجهي
وبزدأت العمليزات المتعلقزة بهزذه الدراسزة بتشزةي، لجنزة مز  المتخييزي ، إل وضزع  الجزدول الزمنزي 
لمراح، الدراسة المختلفزة، ومناقشزة أسزلوب العينزة الزذي اتبزع، واعزداد االسزتمارة، وكتيبزات التعليمزات المتعلقزة 

ميززداني، وجززدول المخرجززات، وخطززة التجهيززز بهززا، وتحدنززد المتطلبززات البشززرية، بااضززافة إلزز  خطززل العمزز، ال
 الحاسوبي للبيانات، ونشر النتائج.
 تتضم  هذه الوثائق ما نلي:و الوثائق الرئيسة للدراسة، 

استمارة الدراسة :صمم  استمارة الدراسة، وللل تمشيًا مع األهداف المتوخاة، وطبيعزة البيانزات التزي 
السزتمارة تسزهي، عمليزة إدخزال البيانزات علز  الحاسزب خذ باالعتبار عند تيزميم اأسيتم جمعها. كما  

 اخلي والتجهيز الحاسوبي بشة، كام،. 
 وتضمن  االستمارة، بااضافة إل  البيانات التعريفية، األقسائ التالية:

 جدول اختيار المستجيب.  -
 .وبلدان أخرل  الديموقراطية في األردنمستول ومفهوئ بيانات حول    -
 يموقراطية في األردن. بيانات حول ماشرات الد -
 بيانات حول األحزاب السياسية. -
 .2003االنتخابات النيابية بيانات حول  -

 بيانات حول وسائ، ااعالئ المرئية والمسموعة. -
 بيانات حول شبةة المعلومات )االنترن (.  -
 المعلومات الشخيية ع  الفرد المستجيب. -
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 . كتيب التعليمات وقواعد التدقيق:  2
لبتيزززب مجموعزززة مززز  التعزززاري  والتعليمزززات المفيزززلة والواضزززحة للعزززاملي  الميزززدانيي  نتضززم  هزززذا ا

والمةتبيي ، كما يشتم، هذا البتيب عل  تعاري  وشروح مفيلة لجميع األسالة والمفزاييم والتعزاري  
الواردة في االسزتمارة، وكيفيزة اسزتيفاء البيانزات بيزورة تبفز، الحيزول علز  أعلز  درجزة ممةنزة مز  

بيانززات ودقتهززا، ويشززتم، البتيززب أيضززًا علزز  قواعززد التززدقيق األساسززية التززي يجززب أن نتبعهززا صززحة ال
العززاملون بمختلززظ مسززتوياتهم أثنززاء  يززامهم بتززدقيق االسززتمارات، سززواء علزز  المسززتول الميززداني أو 
  المةتبزي لتبزون االسزتمارة مةتملزة وخاليزة مز  التناقضززات. وتزم التركيزز علز  العالقزات المنطقيزة بززي

ااجابززات ) االتسززام الززداخلي( وكيفيززة اكتشززاف األخطززاء وتيززحيحها، مززا أمةزز ، لضززمان منطقيززة 
 البيانات واتساقها.

 
 . كتيب الدلي،: 3

روعي في تيميم االستمارة أن تبون معرم األسالة لات دليز، محزدد مسزبقًا، إل تضزم  الزدلي، كيفيزة 
بيانزات لات ااجابزات المحزددة ووضزع رمزوة لهزا. كمزا تضزم  معالجة البيانات المرمزة مسبقًا، وكيفية ترميزز ال
عزد هزذا الجززء خزالل عمليزة الترميزز لالسزتمارات بشزة، مفيز،، أتعليمات تتعلق بترميز األسالة المفتوحة، فقد  

 وأعيد تجميع هذه ااجابات في مجموعات لات خيائ  متشابهة.
 . التعاري  والتياني :  4
هذه الدراسة يعتبر التجمزع السزةاني، هزو المةزان الزذي يقزيم فيزه الفزرد بشزة، التجمع السةاني: ألغراض    4-1

 معتاد، أي المةان الحالي الذي يقيم فيه أو ننوي ااقامة فيه.
األسرة : وهي فرد أو اكثر يش لون وحدة سةنية مسزتقلة ) أو جززءًا منهزا ( ويسزاهمون معزًا فزي اانفزام   4-2

دها، وم  الشائع وجود صلة قرب  تربل معرم أفراد األسرة الواحدة بعضهم م  دخ، رب األسرة و /أو بع  أفرا
 ببع ، وم  الشائع أيضًا أن يشترف أفراد األسرة في وجبات الطعائ أو بعضها.

 الجنس : وهو إما لكر أو أنث . 4-3
بزرًا عنهزا بسزنوات العمر : وهزو الفتزرة الزمنيزة المقزدرة والمحسزوبة بزي  تزاريد المزيالد وتزاريد المقابلزة مع  4-4

 كاملة، أي بإهمال الشهور واأليائ مهما كان عددها.
المستول التعليمي : ويقيد به الحالة التي يةون عليها الفرد وق  المقابلة، وربما تبزون إحزدل الحزاالت   4-5

 التالية:
 قد ال يحم، الفرد ماهاًل علميًا مث، : -أ

ابة معزًا، وبالتزالي ال يسزتطيع كتابزة وصزظ بسزيل عز  حياتزه أمي: وهو الشخ  الذي ال يستطيع القراءة والبت
 بأية ل ة كان .

ملزم : وهو الشخ  الذي يستطيع القراءة والبتابة معًا بأية ل ة كانز ، وال يحمز، مزاهاًل علميزًا. وتتضزم  هزذه 
 ائية بنجاح.الفاة، عل  سبي، المثال، األفراد الذن  التحقوا بماسسات تعليمية، ولم ننهوا المرحلة االبتد

أو يحم، هذا الفرد ماهاًل علميًا، ويقيد به أعل  مرحلة دراسية أتمها الفرد بنجاح حت  نوئ المقابلة، وقد  -ب
يةزززون واحزززدًا مززز  التيزززنيفات التاليزززة: ابتزززدائي، إعزززدادي، ثزززانوي، دبلزززوئ متوسزززل، بةزززالوريو ، دبلزززوئ عزززال، 

 ماجستير، دكتوراه.
ة المدنيزة الحاليزة التزي يةزون عليهزا الفزرد وقز  المقابلزة، وقزد تبزون إحزدل الحالة الزواجيزة: وهزي الحالز  4-6

 الحاالت التالية:
 أعزب: وهو الفرد الذي لم يسبق له أن تزوج ةواجًا فعليًا وفقًا للعرف السائد) أي لم نتم الدخول بعد(.

زوج أو الزوجزة ( مقيمزًا مزع متزوج: وهو الفرد المتزوج ةواجزًا فعليزًا وفزق العزرف السزائد سزواء كزان/ كانز  )الز
 الطرف اخخر أئ ال وق  المقابلة.

أخزرل : وتشزم، المطلزق، وهزو الفزرد الزذي سزبق لزه الززواج فعزاًل وانفيزم آخزر ةواج بزالطالم، ولزم نتززوج مزرة 
أخرل. كما اشتم، األرم،، وهو الفرد الذي سبق له الزواج فعزاًل، وانفيزم آخزر ةواج بوفزاة الطزرف اخخزر، ولزم 

 ج مرة أخرل.نتزو 
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العالقة بقوة العم،: وتعني عالقة الشخ  قيد البحث بالنشاط االقتيادي، وتبون واحزدة مز  التيزنيفات   4-7
 التالية:

 يعم،: وقيد بذلل المشت ، / المشت لة، وهو ك، شخ  نزاول عماًل في القطاع الحةومي أو في قطاع آخر.
ي تشم، : المتعط،، والطالب، وربة المنزل، والذي لزه دخز، ال يعم،: ويقيد بذلل غير ما لكر في بند يعم، الت

 أو إنراد، والعاجز.
المهنة: وتعني نوع العم، الرئيسي الذي يمارسه الفرد المشزت ، مثز،: حزداد، نجزار، معلزم، طبيزب، أسزتال   4-8

 جامعة…. وغيرها.
 ااقليم: ويشم،  4-9

 قاء.عمان، ومادبا، والبلقاء، والزر  :الوسل، ويشم، محافرات
 الشمال، ويشم، محافرات اربد، وجرش، وعجلون، والمفرم.
 الجنوب، ويشم، محافرات البرف، والطفيلة، ومعان، والعقبة.

الديموقراطية: وهو مفهزوئ يسزتخدئ للداللزة علز  الحالزة التزي تبزون فيهزا العالقزة بزي  المزواط  والدولزة   4-10
لعززدل، والمسززاواة، ويةفزز، فيهززا النرززائ العززائ الحقززوم والماسسززات، وهززي قائمززة علزز  أسززا  الحريززة، والحززق، وا

الدسززتورية الحقززوم اانسززانية للمززواط ، وال نتعززدل فيهززا المززواط  علزز  سززيادة الدولززة وحقززوم اخخززري . وهززذه 
 الحقوم هي :

الحق في الحياة، الحق في سالمة البدن، الحق في التملل، الحق في التعلم، الحزق فزي العمز،، الحزق فزي      
 عبير.الت
 

والتيزززاني  البرنزززامج التزززدريبي: عقزززد المركزززز بعزززد تيزززميم االسزززتمارة ووضزززع التعليمزززات المتعلقزززة بالمفزززاييم 
وقزد اشزتم، برنزامج التزدريب  المستخدمة، دورة تدريبية لمدة نوئ واحزد لتزدريب المشزرفي  والمزراقبي  والعزدادن ،

وأسززلوب جمززع البيانززات، وأهميززة سززرية  علزز  العدنززد مزز  الموضززوعات بهززدف التعززرف علزز  أهززداف الدراسززة،
المعلومات، وكيفية التعام، مع المستجيب، وطرم الت لب علز  اليزعوبات التزي يمةز  أن تحزدب فزي الميزدان. 
واشتم، التدريب أيضا علز  شزرح مفيز، لمزدخالت االسزتمارة، والمفزاييم المتضزمنة فيهزا، والتعليمزات المتعلقزة 

دان، وكيفيززة اختيززار المسزتجيب، وتززم القيززائ بتطبيقزات عمليززة علزز  كيفيززة بجمزع المعلومززات وتززد يقها فزي الميزز
تعباززة االسززتمارة لتفززادي أيززة أخطززاء يمةزز  أن تحززدب فززي الميززدان. وكززذلل للتعززرف علزز  مززدل اسززتيعاب وفهززم 

ي  الباحثي  لطبيعة أسالة االستطالع، وقد وفر التدريب الفرصة الختبار أسالة االستطالع أثناء تلقزي المسزتجيب
لهززا فززي الميززدان ومعالجززة جميززع المالحرززات التززي وردت مزز  البززاحثي  أثنززاء تنفيززذهم للمقززابالت التجريبيززة، 
والمالحرات التي أوردها المستجيبون حول بع  أسالة االستطالع. وبعد للل تم تدريب العزاملي  فزي عمليزات 

تمارة، وكيفيززة اكتشززاف األخطززاء، وتززدريب التجهيززز المةتبززي تززدريبًا إضززافيًا علزز  قواعززد التززدقيق الخاصززة باالسزز
المرمزززي  علزز  قواعززد الترميززز وأسززاليبه.وقائ خبيززر الحاسززوب بتززدريب مززدخلي البيانززات علزز  عمليززة اادخززال، 

 وكيفية تنري  البيانات م  األخطاء.
 

 مرحلة العم، الميداني:
ذي ظهر في العينة، وجمع  نفذت هذه الدراسة ميدانيًا بأسلوب المقابلة الشخيية للفرد المستجيب ال

، ونفزذ العمز، 29/6/2003وانتهز  بتزاريد ، 21/6/2003الميزداني بتزاريد البيانات منزه مباشزرة، إل بزدأ العمز، 
مز  لوي الخبزرة فزي هزذا المجزال  اً مرا ب (11عل  )وفق الخطة المقررة له، وجرل تحدند مواقع العينة وتوةيعها 

 ( باحثًا وباحثة قاموا بجمع البيانات.82عل  )ناطق، وللل لإلشراف م  ناحيتي العم، الميداني ومعرفة الم
وعم، المراقبون عل  توةيع اسر المستجيبي  المختارة في العينة عل  الباحثي ، وتابعوا سزير العمز،،  

وقاموا بتدقيق االستمارات المستبملة في الميدان، وحضور بع  المقابالت، وساعدوا في حز، المشزةالت التزي 
  بع  البزاحثي  فزي الميزدان. أمزا بالنسزبة لالسزتمارات المسزتبملة، فقزد عمز، المراقبزون علز  تسزليمها صادف 

 للمشرفي  في المركز نوميًا.
 

 تجهيز البيانات:
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التدقيق المةتبي: تول  فريق التجهيز المةتبي مهمة القيائ بأعمزال تزدقيق االسزتمارات الزواردة مز  الميزدان أواًل 

يز عل  تدقيق اتسام البيانات واكتمالها، وكان التدقيق المةتبي في اليوئ التالي لعمليزة جمزع بأول، وجرل الترك
بتزززاريد         حيزززث انتهززز  هزززذه المرحلزززة  ( مزززدققي 4)البيانزززات مززز  الميزززدان، وعمززز، فزززي هزززذه المرحلزززة 

2/7/2003. 
 ترميز البيانات:

ةتبزي، وللزل بتخيززي  أفضز، العناصزر مزز  لوي بزدئ بترميزز البيانزات جنبززًا الز  جنزب مزع عمليززة التزدقيق الم
      المرحلززةالخبززرة السززابقة للقيززائ بترميززز البيانززات وفززق كتيززب الززدلي، الززذي أعززد لهززذه ال ايززة، وقززد عمزز، فززي هززذه 

 .2/7/2003( مرمزًا، وانته  هذه المرحلة بتاريد 12)
 

 التجهيز الحاسوبي:
 تتضم  هذه المرحلة مجموعة م  الخطوات تمثل  بز:

  شرف عل  تدريب أتول  محل، النرم المخت  مهمة وضع برامج اادخال، والتدقيق للبيانات، و  -أ
 مدخلي البيانات بشة، مباشر.

 ( أجهزة 4بدأت عملية إدخال البيانات جنبًا ال  جنب مع عملية الترميز، وللل باستخدائ ) -ب
للبيانات بوسزاطة الحاسزوب  وري حاسوب م  خالل شاشات خاصة باالستمارة مع إجراء التدقيق اخلي الف

 .2/7/2003 المرحلة بتاريدمباشرة، وقد انته  هذه 
قزائ محلز، الزنرم بإعززداد بزرامج خاصزة لتزدقيق اكتمززال إدخزال البيانزات، وفيمزا إلا كانزز  القزيم المرمززة تقززع  -ج

حسززب ضززم  المززدل اليززحيح. كمززا جززرل تطبيززق بززرامج االتسززام للتأكززد مزز  أن البيانززات متسززقة ومنطقيززة 
المت يززرات المختلفززة، باالعتمززاد علزز  قواعززد التززدقيق التززي أعززدت لهززذا ال ززرض، إل تززم تطبيززق قواعززد االتسززام 
والمنطزق مباشزرة أثنزاء إدخزال البيانززات للتأكزد مز  أنهزا متسزقة مززع بعضزها الزبع  ومنطقيزة حسزب المت يززرات 

 األخرل.
ول تبرارية لجميع المت يزرات، ثزم قزائ المشزرفون بعد االنتهاء م  إعداد ملظ البيانات النري ، صمم  جدا  -د

عل  الدراسة بدراستها ومراجعتها، وعلز  أثزر للزل طبقز  بعز  قواعزد التزدقيق علز  بعز  األسزالة للتأكزد مز  
صحة البيانات الواردة فيها، ومراجعتها مع االستمارات، والتأكد م  صحتها إل  أن تم االنتهاء م  إعزداد ملزظ 

 شة، نهائي.البيانات النري  ب
 

 استخراج النتائج واعداد التقرير:
 

استخدم  بعد االنتهاء م  إعداد ملظ البيانات النري  أساليب ااحياء الوصفي) التبرارات والنسب الماويزة( 
لعرض البيانات م  خالل تيميم الجداول المطلوبة وفق خطة التبويبات التي أعزدها المشزرفون علز  الدراسزة، 

مزز  حيززث االتسززام الززداخلي للبيانززات فززي الجززدول الواحززد، واالتسززام الخززارجي بززي  الجززداول إل تمزز  مراجعتهززا 
المختلفزززة لات العالقزززة، وقزززد بزززدئ بإعزززداد التقريزززر األولزززي لهزززذه الدراسزززة مززز  قبززز، المشزززرفي  عليهزززا اتاحتزززه 

 لمستخدمي البيانات. 
 1النتائج:

. وألغززراض المقارنززة 2003طيززة فززي األردن لعززائ وفيمززا نلززي وصززظ عززائ لنتززائج اسززتطالع الززرأي حززول الديموقرا
وتمةي  الباحثي  والمتخييي  والمهتمي  م  االستفادة م  نتائج هذا االستطالع، ورصزد التطزورات والت يزرات 
في آراء المواطني  حول الممارسة الديموقراطية والقضايا المرتبطة بها، فإننا نقوئ بنشر النتائج والمقارنة بينها 

ج المسزززززززززززززززززززززوحات التزززززززززززززززززززززي أجراهزززززززززززززززززززززا المركزززززززززززززززززززززز فزززززززززززززززززززززي األعزززززززززززززززززززززوائ وبزززززززززززززززززززززي  نتزززززززززززززززززززززائ
مززع األخززذ باالعتبززار، عنززد إجززراء أي تحليزز،  2002,1993،1995،1996،1997،1998،1999،2000،2001

لها، أهمية استثناء النسب الماوية لالختيارات التالية: ال أعرف، رف  ااجابة، غير مبي ، لم اقزرر بعزد، غيزر 
 متأكد، غير معني.

 
 . 
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 يانات ع  مستول ممارسة الحياة الديموقراطية في األردن:أواًل: ب
( أن األردن، مزا ةال فزي أول 1، بحيزث يعنزي الزرقم )10-1ا، المستجيب بأن يحدد عل  مقيا  متزدرج مز   س  

( أن األردن اصززبح بلززدًا ديموقراطيززًا إلزز  ابعززد 10الطريززق نحززو ممارسززة الديموقراطيززة، فززي حززي  يعنززي الززرقم )
%( أن 23.2% ( بززأن األردن مززا ةال فززي أول الطريززق نحززو ممارسززة الديموقراطيززة و )6.2ب )الحززدود، و أجززا

%( أجززابوا بزأن األردن بلززد ديمززوقراطي  6.8األردن وصز، الزز  منتيزظ الطريززق نحزو ممارسززة الديموقراطيزة و )
الزدول العربيزة (، وسزا، هزذا السزاال باألسزلوب نفسزه فيمزا نتعلزق بعزدد مز  1الجزدول رقزم ) –ال  ابعد الحزدود  

 (.1الجدول رقم ) –واألجنبية 
 (1الجدول رقم )

  التوةيع النسبي خراء المستجيبي  في الدرجة التي وص، إليها األردن نحو ممارسة الديموقراطية خالل األعوائ
2002،2001،2000،1999،1998،1997،1996،1995،1993, 2003 

 
 الدرجة

استطالع  
2003  
 % 

استطالع  
2002  
 % 

استطالع  
2001 % 

استطالع  
2000   % 

استطالع  
1999   
 % 

استطالع  
1998   
 % 

استطالع  
1997   
 % 

استطالع  
1996   
 % 

استطالع  
1995   
 % 

استطالع   
1993   
 % 

 - - - - - 4.3 - 6.0 7.3 5.3 ال توجد ديموقراطية
1 6.2 4.8 9.3 10.0 4.6 12.5 13.3 18.3 19.1 15.5 
2 4.6 4.6 4.7 3.1 3,3 5.7 3.1 4.3 4.1 7.1 
3 4.3 5.8 6.1 4.5 5.0 7.1 5.8 5.8 4.9 10.4 
4 4.7 7.2 7.2 4.2 5.9 8.0 5.7 5.9 6.2 6.6 
5 23.2 21.4 23.7 20.5 21.6 24.7 35.3 35.8 28.2 19.9 
6 10.0 11.6 8.9 10.4 10.8 8,8 7.6 5.7 7.6 8.3 
7 12.3 11.2 9.1 12.7 10.1 7.6 4.5 5.9 9.3 8.3 
8 11.6 7.5 7.8 9.1 8.4 6.8 4.6 3,3 6.7 6.1 
9 4.2 3.8 2.7 3.9 4.1 2,2 2.0 1.8 2.5 3.8 

بلد ديموقراطي البعد 
 3.1 6.3 5,5 6.1 6.6 8.1 10.1 4.9 4.2 6.8 الحدود 
 10.9 5.1 7.6 11.8 8.9 12.1 9,9 8.4 7.5 6.2 ال أعرف 
 - - - - 0.9 1.4 1.2 0.9 2.1 0.3 غير معني
 - -  - 0.1 0.3 0.2 0.3 1.1 0.2 رف  ااجابة
 0.2 0.2 - 0.2 0.1 - - - - - غير مبي 
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %  100 %100 %100 %100 %100المجموع= 

 
( درجززات 10( درجززة مزز  )5.45) وبلززغ المتوسززل الحسززابي لمسززتول الديموقراطيززة مزز  نتززائج هززذا االسززتطالع 

، 2000( عزائ  5.75، و ) 2001( وصل  إليها عزائ 4.90)و  ,2002وصل  اليها عائ  ( درجة  5.05)  مقاب،  
( 4.83، و )1996( عزززائ 4.55، و )1997( عزززائ 4.88، و )1998( عزززائ 4.91و ) ،1999( عزززائ 5.54و )
 (.2الجدول رقم ) -1993( عائ 4.58، و )1995عائ 
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 (2الجدول رقم )
 المتوسل الحسابي لمستول الديموقراطية خالل استطالعات الرأي في األعوائ 

2002,2003،2000,2001, 1999 ،1998 ،1997 ،1996  ،1995 ،1993 
استطالع   المتوسل الحسابي

2003 
استطالع  

2002 
استطالع  

2001 
استطالع   

2000 
استطالع  

1999 
استطالع  

1998 
استطالع   

1997 
استطالع   

1996 
استطالع   

1995 
استطالع   

1993 
المتوسل الحسابي 

لمستول الديموقراطية في 
 2األردن

 
5.45 
 

 
5.05 
 

 
4.90 

 
5.75 

 
5.54 

 
4.91 

 
4.88 

 
4.55 

 
4.83 

 
4.58 

 
 مستول الديموقراطية في عدد م  الدول:

 أظهرت النتائج أن المتوسل الحسابي اجابات المستجيبي  حول مستول الديموقراطية في: 
بلغ   )(  5.45)األردن  استطالع  10م   في  درجات  مقاب،    2003(  درجة  5.05),  ,    2002استطالع  في  ( 

عائ  4.90)و استطالع  في   )2001( و  است5.75،  في  عائ  (  )2000طالع  و  استطالع 5.54،  في  درجة   )
1999. 

في ( درجة 7.77)  , مقاب، 2003( درجات في استطالع 10م  )( 7.44)وفي الواليات المتحدة األمريةية بلغ 
و                 ، 2000( في استطالع عزائ 8.51، و )2001( في استطالع عائ 8.33)و،  2002استطالع  

 .1999( درجة في استطالع 8.16)
، 2002( درجزة فزي اسزتطالع 4.86) مقابز،  ,  2003( درجزات فزي اسزتطالع  10م  )(  4.65)وفي مير بلغ  

( درجزززة فزززي اسزززتطالع 4.34، و )2000( فزززي اسزززتطالع عزززائ 4.89، و )2001( فزززي اسزززتطالع عزززائ 4.49)و
1999. 

، 2002ي اسزتطالع ( درجزة فز6.28)  مقابز، , 2003( درجزات فزي اسزتطالع 10مز  )(  6.44)وفي لبنان بلغ  
( درجززة فزززي اسزززتطالع 6.08، و )2000( فزززي اسززتطالع عزززائ 6.24، و )2001( فززي اسزززتطالع عززائ 6.02)و

1999. 
، 2002( درجزة فزي اسزتطالع 2.95) مقاب، , 2003( درجات في استطالع 10م  )( 2.63)وفي فلسطي  بلغ 

( درجززة فززي اسززتطالع 2.97) ، و2000( فززي اسززتطالع عززائ  3.28، و )2001( فززي اسززتطالع عززائ 3.14)و
1999. 

 و، 2002( درجة في اسزتطالع 3.77) مقاب، , 2003( درجات في استطالع 10م  )(  3.78)وفي سوريا بلغ  
 .1999( درجة في استطالع 3.46، و)2000( في استطالع عائ 3.70، و )2001( في استطالع عائ 3.48)

 
اىل الذين أجابوا أبن األردن ما يزال يف بداية الطريق حنو ممارسة الدميوقراطية. وكانت عبارة  2000عند احتساب املتوسط احلسايب للدميوقراطية مت إضافة الذين أجابوا بـ )ال توجد دميوقراطية( يف استطالع    2

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

( وبذلك أدخلت النسب املضافة يف حساب    1اس الدميقراطية، فقد ارأتى فريق الدراسة إضافة نسب ال توجد دميوقراطية إىل نسب ) تعين أن األردن ما زال يف بداية الطريق حنو ممارسة الدميقراطية  يف مقي
 . 1999بينما مل تتم إعادة حتديد املتوسط املتوسط احلسايب لعام   2000املتوسط احلسايب الستطالع 
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، 2002( درجزة فزي اسزتطالع 2.91) مقابز، , 2003( درجزات فزي اسزتطالع 10مز  )(  1.68)وفي العرام بلغ  
( درجزززة فزززي اسزززتطالع 2.35، و )2000( فزززي اسزززتطالع عزززائ 2.79، و )2001( فزززي اسزززتطالع عزززائ 2.73)و

1999. 
، 2002( درجة في استطالع 3.51) مقاب، , 2003( درجات في استطالع 10م  )(  3.22)وفي السعودية بلغ  

( درجززة فززي اسززتطالع 3.68، و )2000( فززي اسززتطالع عززائ  3.64، و )2001( فززي اسززتطالع عززائ 3.54)و
1999. 

، 2002( درجزة فزي اسزتطالع 7.22) مقابز، , 2003( درجات في اسزتطالع 10م  )( 7.30)وفي إسرائي، بلغ 
( درجززة فززي اسززتطالع 7.70، و )2000( فززي اسززتطالع  عززائ 7.91، و )2001( فززي اسززتطالع عززائ 7.67)و

 (.3جدول رقم )ال ,1999
 
 
 

 (3الجدول رقم )
حول الدرجة التي   1999، 2000، 2001 ,2002 ،2003 مقارنة بي  إجابات المستجيبي  في استطالعات

 وصل  إليها بع  الدول في الممارسة الديموقراطية 
سنة  الدولة  الدرجة

 األردن  المقارنة 
الواليات  
المتحدة  
 األمريةية 

 ، إسرائي  السعودية  العرام  سوريا  فلسطي   لبنان  مير 

1 

2003 6.2 2.5 4.9 3.0 16.5 11.0 19.1 14.5 3.3 
2002 4.8 1.9 3.2 1.8 11.0 7.9 12.5 8.2 3.5 
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 
2003 4.6 1.7 4.7 2.7 6.0 8.8 6.6 8.1 1.0 
2002 4.6 2.7 5.4 3.9 8.4 9,9 11.4 10.6 2.3 
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 

3 
2003 4.3 1.9 7.1 3.4 3.7 6.6 3.7 7.5 1.1 
2002 5.8 1.2 5.2 3.7 6.4 8.7 6.9 8.4 1,2 
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 

4 
2003 4.7 1.7 7.0 6.2 4.5 7.2 3.1 6.6 1.4 
2002 7.2 1.1 8.6 4,4 5.1 6.5 6.6 6.0 1.2 
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 

5 
2003 23.2 5.5 17.1 8.9 6.0 13.2 4.7 10.4 3.3 
2002 21.4 3.0 16.6 9.2 7.5 13.8 8.0 10.2 4.1 
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 

6 
2003 10.0 2.8 8.6 8.0 3.4 6.9 2.1 5.2 4.1 
2002 11.6 3.5 9,9 8.0 5.3 6.9 4.6 5.1 4.3 
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 



 11 

 (3الجدول رقم )نتبع  
حول الدرجة التي   1999، 2000، 2001 ,2002 ،2003 مقارنة بي  إجابات المستجيبي  في استطالعات

 وصل  إليها بع  الدول في الممارسة الديموقراطية 
 

 الدرجة  الدولة  
سنة  
 إسرائي،  السعودية العرام سوريا فلسطي   لبنان  مير األمريةية المتحدة لواليات ا األردن المقارنة

7 
2003 12.3 5.8 7.4 11.1 3.0 6.3 1.6 4.1 5.3 
2002 11.2 7.2 7.6 11.3 3.6 5.4 3.2 6.0 6.0 
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 

8 
2003 11.6 9.3 6.3 11.7 2.1 4.9 1.7 3.6 9.1 
2002 7.5 9.7 5.3 11.7 2.4 4.4 2.2 4.1 10.0 
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 

9 
2003 4.2 11.8 2.7 8.6 1.8 2.1 0.6 1.7 12.4 
2002 3.8 15.1 3.6 7.5 1.8 1.8 1.4 2.0 11.5 
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 

10 
2003 6.8 32.1 2.3 12.0 5.6 2.7 1.5 2.1 30.5 
2002 4.2 30.1 1.7 10.5 4.0 1.9 1.6 1.4 26.9 
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 

ال نوجد 
 ديموقراطية

2003 5.3 6.1 7.1 2.8 30.4 13.2 37.0 15.8 8.2 
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 
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 

 ال أعرف 
2003 6.2 17.7 24.2 21.1 16.7 16.9 18.0 20.0 19.5 
2002 7.5 17.5 24.5 21.2 17.2 18.5 22.1 21.1 19.5 
2001 8.4 18.6 23.8 23.5 19.1 19.9 20.6 22.1 21.9 
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 

 غير معني
2003 0.3 0.7 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
2002 2.1 2.3 2.5 2.3 2.1 2.1 2.1 2,2 2,2 
2001 0.9 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 1.5 
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 

 رف  االجابة
2003 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 
2002 1.1 0.9 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 1.0 
2001 0.3 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 0.1 0.2 0.5 
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 

 غير مبي 
2003 - - - 0.2 - - - - 0.1 
2002 - - 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0,0 0.1 
2001 - 0.1 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0.2 - 
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 

 المجموع* 
2003 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
2002 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 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

المتوسل 
 الحسابي

2003 5.45 7.44 4.65 6.44 2.63 3.78 1.68 3.22 7.30 
2002 5.05 7.77 4.86 6.28 2.95 3.77 2.91 3.51 7.22 
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 
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 وحول أهم العوام، أو الشروط التي يجب توافرها في أي بلد حت  نقول إن هذا البلد ديموقراطي، أفاد: 
للتنمية االقتيادية  %(  8.4%( للمساواة والعدل وضمان الحقوم، و ) 20.4 ألي بلد حت  نقول إن هذا البلد ديموقراطي، و )%( أن ضمان الحريات المختلفة م  أهم العوام،   70.9)

 (.4، الجدول رقم )واالجتماعية والثقافية
 

 (4الجدول رقم )
 ن هذا البلد ديموقراطي إقول التوةيع النسبي خراء المستجيبي  حول أهم العوام، / الشروط التي يجب توافرها في أي بلد حت  ن

 1999استطالع  2000استطالع عائ  2001استطالع عائ  2002استطالع عائ  2003استطالع عائ 

أهم العوام، /  
 الشروط * 

سبة 
الن

سبة  
الن

ذا   
ر ه

نذك
لم 

 / 
شرط

ال
م، 
لعا
ا

 

    
وع 

جم
الم  =

1
0
0

 % 

سبة 
الن

ذا   
ر ه

نذك
لم 

 / 
شرط

ال
م، 
لعا
ا

 

    
وع 

جم
الم  =

1
0
0

 % 

سبة 
الن

 

نذك 
لم 

ذا  
ر ه  / 
شرط

ال
م، 
لعا
ا

موع  
مج
ال

 
 =

1
0
0

 % 

سبة 
الن

ذا   
ر ه

نذك
لم 

 / 
شرط

ال
م، 
لعا
ا

 

    
وع 

جم
الم  =

1
0
0

 % 

التنمية)اقتيززززززززادية,     
 %100 64.7 15.3 %100 86,8 13,2 %100 86.1 13.9 %100 91.28 8.72 8.4 اجتماعية,ثقافية(

المسززززززاواة والعدالززززززة 
 %100 89.4 10.6 %100 68.0 32.0 %100 75,6 24.4 %100 79.27 20.27 20.4 وضمان الحقوم 

ضززززززززمان الحريززززززززات 
 %100 34.8 65.2 %100 28.9 71.1 %100 27.1 72.9 %100 49.04 50.96 70.9 المختلفة

تعزززززدنالت دسزززززتورية 
وقانونيزززززة واجرائيزززززة 

 حول آلية الحةم
- 4.15 95.85 100% 0.4 99.6 100% 2.4 97.6 100% 10.3 89.7 100% 

تزززززززززوافر الخزززززززززدمات 
 %100 98.5 1.5 %100 99,1 0.9 %100 99.5 0.5 %100 97.27 2.73 - مةالعا

وجزززززززززززززود األمززززززززززززز  
 %100 91.5 8.5 %100 95.3 4.7 %100 99.7 0.3 %100 97.37 2.63 0.1 واالستقرار

 %100 95.5 4.5 %100 95.3 4.7 %100 96.8 3.2 %100 99.94 1.06 0.2 أخرل 
تم احتساب العامل/الشرط األهم, ألنه طلب من المستجيب أن يرتببب العمامببل حسببب األهميببة  ماللببكا مببن ذلبب  كببان  2003, في استطالع يب* يتضمن هذا السؤال أكثر من إجابة للمستج

 معرفة اذا كان تغيير منلجية احتساب عمامل/شرمط الكيممقراطية يؤكي الى اختالا في نسبة كل عامل/شرط 
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لسياسية ورأيه بة، واحدة منها فيما نتعلق بحةم البلد, فقد  رأي المستجيب بعدد م  أشةال األنرمة اوحول 
 أفاد: 
%( م  مجموع المستجيبي  بأن وجود نرائ سياسي ديموقراطي هو نرائ جيد جدًا فيما نتعلق بحةم  55.8) -

 %( أفادوا بأنه نرائ جيد.33.0البلد, مقاب، )
ير ديموقراطي ( ال يأبه بالبرلمان %( م  مجموع المستجيبي  بأن وجود رئيس حةومة سلطوي )غ46.4) -

 %( أفادوا بأنه نرائ سيء.34.5واالنتخابات هو نرائ سيء جدًا فيما نتعلق بحةم البلد, مقاب، ) 
%( م  مجموع المستجيبي  بأن وجود نرائ نتول  فيه الخبراء اتخال ما نرون أنه األنسب م   43.0) -

 (.5( بأنه نرائ جيد جدًا, الجدول رقم )%29.1القرارات للبالد هو نرائ جيد, فيما أفاد )
 

 (5الجدول رقم )
التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول رأنهم بعدد م  أشةال األنرمة السياسية ورأنهم بة، واحدة منها 

 فيما نتعلق بحةم البلد 
 المجموع
% = 

غير 
مبي  
% 

رف  
ااجابة                          

% 
ال  

أعرف   
% 

 سيء جداً 
% 

 سيء 
% 

 جيد 
% 

 جيد جدا 
 ً% 

 البند 

100% 0.1 0.1 9.1 0.5 1.4 33.0 55.8 
نظام سياسي كيمقراطي )حريات عامة  

ضمان المساماة في الحقمق المكنية  –
، تكامل السلطة، محاسبة -مالسياسية

 شفافة للسلطة التنفيذية (
100% 0.1 - 10.3 46.4 34.5 7.7 0.9 

رئيس حكممة سلطمي )غير 
ي( ال يأبه بالبرلمان كيممقراط

 ماالنتخابات 
نظام حكم يتملى فيه الخبراء اتخاذ ما  29.1 43.0 11.3 4.9 11.5 - 0.1 100%

 يرمن أنه األنسب من القرارات للبالك
 

 ثانيًا: بيانات حول ماشرات الديموقراطية: 
 أما فيما نتعلق بآراء المستجيبي  حول ماشرات الديموقراطية، فقد أفاد: 

         أن حرية الرأي مضمونة ال  درجة كبيرة ومتوسطة عل  التوالي مقارنة بز    %(54.0( و )12.9%)-
             ، 2001%( في استطالع عائ 48.7%( و )8.8), و2002في استطالع  %(52.4%( و )10.7)
، و  1999%( في استطالع 54.7%( و )15.7، و )2000% ( في استطالع عائ 54.1% ( و )15.0و)
           ،1997%( في استطالع 46.2%( و )16.9، و)1998%( في استطالع 52.6%( و )14.6)
 . 1995%( في استطالع 48.0%( و )16.9، و)1996%( في استطالع 42.6%( و )17.2و)
-  (17.8( و  بز    %( %49.6(  مقارنة  التوالي  عل   ومتوسطة  كبيرة  درجة  ال   مضمونة  اليحافة  حرية  أن 
و)           ،  2001%( في استطالع عائ  42.9%( و)14.4), و2002ي استطالع  ف %(  46.9%( و)18.8)

21.1)%    ( عائ  45.5و  استطالع  في  )19.5)و،  %2000(  و  استطالع  %49.5(  بز  1999%(في  و   ،
(22.4( و  استطالع  %48.4(  في  و)%1998(   ،24.0( و  استطالع  %37.7(  في   )%1997 ،         
 . 1995%( في استطالع 46.3%( و )24.3، و)1996%( في استطالع 40.4%( و )24.8و)
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-(32.3)%  ( بز  مقارنة  مضمونة  غير  التراهرات  في  االشتراف  حرية  استطالع  %(  32.7أن  ,              2002في 
عائ  41.5)و استطالع  في   )%2001( و  عائ   28.2،  استطالع  في  استطالع  30.4و)  %2000(  في   )%

 .1996%( في استطالع 44.5،و)1997%( في استطالع 30.6، و)1998%( في استطالع 35.7، و)1999
-(32.6)%( بز  مقارنة  مضمونة  غير  اعتيائ  في  االشتراف  حرية  استطالع  %(  30.1أن  ,          2002في 
%( في استطالع  25.8، و )2000%( في استطالع عائ   25.9، و )2001%( في استطالع عائ  38.8)و

استطالع  31.4و)  ،1999 في  و)%1998(  استطالع  26.4،  في  استطالع  39.0)و  ،%1997(  في   )%
1996       . 

أن حرية االنتساب ال  األحزاب مضمونة ال  درجة كبيرة ومتوسطة عل  التوالي،    %(23.6%( و )9.2)-
( بز  و)8.2مقارنة  استطالع  %(  %22.9(  و2002في  و)9.6),  عائ  %20.9(  استطالع  في  و    ،%2001( 

%(  15.3و )  ،1999%( في استطالع  24.5%( و )12.9، و)2000  % ( في استطالع25.7% ( و )12.1)
%(  20.6%( و )13.4، و)1997%( في استطالع  22.6%( و )14.0، و)1998%( في استطالع  25.4و )

 .       1995%( في استطالع 25.4%( و )17.3، و )1996في استطالع 
بز     %(22.8)- مقارنة  مضمونة،  غير  األحزاب  ال   االنتساب  حرية  استطالع  %(  25.1)أن  ,          2002في 
%( في استطالع 19.2)  و،  2000% ( في استطالع عائ  19.4، و )2001%( في استطالع عائ  31.1)و

و)1999 استطالع  23.4،  في  و)%1998(  استطالع  22.6،  في  استطالع  32.8)و  ،%1997(  في   )%
 .(14( و )13و ) ( 12( و )11و ) (10( و ) 9( و )8( و )7( و )6. كما هو مبي  في الجداول )1996

 
 (6الجدول رقم )

 2003التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حسب آرائهم في درجة ضمان الحريات العامة في األردن 
 المجموع
% = 

غير 
مبي  
% 

رف  
ااجابة                          

% 
غير 
معني   
% 

ال  
أعرف   

% 
غير 

مضمونة  
% 

مضمونة  
إل  درجة  
 قليلة % 

ة  مضمون
إل  درجة  
 متوسطة % 

مضمونة  
إل  درجة  
 كبيرة %

 البند 

 حرية الرأي 12.9 54.0 16.6 12.6 3.7 0.2 0.1 - 100%
 حرية اليحافة 17.8 49.6 15.8 9.2 7.3 0.3 - 0.1 100%
 حرية االشتراف في التراهرات 3.5 23.7 30.6 32.3 7.8 1.9 0.2 0.1 100%
 حرية االشتراف في اعتيائ 3.3 20.8 30.1 32.6 10.7 2.2 0.3 - 100%
 حرية االنتساب ال  األحزاب 9.2 23.6 26.2 22.8 15.6 2.4 0.2 - 100%

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.
 

 (7الجدول رقم )
 2002التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حسب آرائهم في درجة ضمان الحريات العامة في األردن 

 المجموع
% = 

غير 
مبي  
% 

ف  ر 
ااجابة                          

% 
غير 
معني   
% 

ال  
أعرف   

% 
غير 

مضمونة  
% 

مضمونة  
إل  درجة  
 قليلة % 

مضمونة  
إل  درجة  
 متوسطة % 

مضمونة  
إل  درجة  
 كبيرة %

 البند 

 حرية الرأي 10.7 52.4 16.9 12.9 6.2 0.9 0.1 - 100%
 حرية اليحافة 18.8 46.9 16.4 8.6 8.3 0.8 0.2 - 100%
 حرية االشتراف في التراهرات 3.7 22.9 28.3 32.7 10.6 1.5 0.2 - 100%
 حرية االشتراف في اعتيائ 2.8 23.8 28.2 30.1 13.4 1.5 0.2 - 100%
 حرية االنتساب ال  األحزاب 8.2 22.9 23.9 25.1 17.7 1.7 0.4 - 100%

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.
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 (8الجدول رقم )

 2001النسبي اجابات المستجيبي  حسب آرائهم في درجة ضمان الحريات العامة في األردن   التوةيع
 المجموع
% = 

غير 
مبي  
% 

رف  
ااجابة                          

% 
غير 
معني   
% 

ال  
أعرف   

% 
غير 

مضمونة  
% 

مضمونة  
ال  درجة  
 قليلة % 

مضمونة  
ال  درجة  
 متوسطة % 

مضمونة  
ال  درجة  
 كبيرة %

 بند ال

 حرية الرأي  8.8 48.7 18.0 17.4 5.6 1.2 0.1 0,0 100%
 حرية اليحافة 14.4 42.9 17.4 14.5 9.4 1.2 0.1 0,0 100%
 حرية االشتراف في التراهرات 2.9 17.6 25.5 41.5 10.3 1.9 0.3 0,0 100%
 حرية االشتراف في اعتيائ 3,3 18.6 24.4 38.8 12.9 1.9 0.2 0,0 100%
 حرية االنتساب ال  األحزاب  9.6 20.9 20.6 31.1 15.4 2.1 0.2 0.1 100%

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.
 
 

 (9الجدول رقم )
 2000التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حسب آرائهم في درجة ضمان الحريات العامة في األردن  

المجموع *      
% 

غير 
مبي  
% 

رف  
      ااجابة                     

% 
غير 
معني   
% 

ال  
أعرف   

% 
غير 

مضمونة  
% 

مضمونة  
ال  درجة  
 قليلة % 

مضمونة  
ال  درجة  
 متوسطة % 

مضمونة  
ال  درجة  
 كبيرة %

 البند 

 حرية الرأي  15.0 54.1 11.0 9.8 8.7 1.2 0.1 0.2 100%
 حرية اليحافة 21.1 45.5 11.7 9.2 11.0 1.2 0.2 0.2 100%
 حرية االشتراف في التراهرات 5.4 23.5 21.0 28.2 19,5 1.8 0.3 0.3 100%
 حرية االشتراف في اعتيائ 5.8 24.3 20.6 25.9 20.7 2.1 0.3 0.3 100%
 حرية االنتساب ال  األحزاب  12.1 25.7 16.8 19.4 22.1 3.0 0.6 0.3 100%

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.
 

 (10الجدول رقم )
 1999جيبي  حسب آرائهم في درجة ضمان الحريات العامة في األردن التوةيع النسبي اجابات المست

المجموع  
 %     * 

غير 
مبي  
% 

رف  
ااجابة                          

% 
غير 
معني   
% 

ال  
أعرف   

% 
غير 

مضمونة  
% 

مضمونة  
ال  درجة  
 قليلة % 

مضمونة ال   
درجة  

 متوسطة % 
مضمونة  
ال  درجة  
 كبيرة %

 البند 

 حرية الرأي  15.7 54.7 11.2 9.8 7.4 1.1 0.2 - 100%
 حرية اليحافة 19.5 49.5 10.9 6.2 12.0 1.5 0.2 0.1 100%
 حرية االشتراف في التراهرات 4.5 20.7 24.1 30.4 16.3 3.2 0.3 0.5 100%
 حرية االشتراف في اعتيائ 4.8 23,5 23.1 25.8 18.6 3.5 0.3 0.3 100%
 حرية االنتساب ال  األحزاب  12.9 24.5 18.3 19.2 20.5 4.1 0.3 0.3 100%

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.
 

 (11الجدول رقم )
 1998التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حسب آرائهم في درجة ضمان الحريات العامة في األردن 

المجموع  
 %     * 

غير 
مبي  
% 

رف  
ااجابة                          

% 
غير 
معني   
% 

ال  
أعرف   

% 
غير 

مضمونة  
% 

مضمونة  
ال  درجة  
 قليلة % 

مضمونة  
ال  درجة  
 متوسطة % 

مضمونة  
إل  درجة  
 كبيرة %

 البند 

 حرية الرأي  14.6 52.6 14.2 12.6 5.2 0.5 0.2 0.1 100%
 حرية اليحافة 22,4 48.4 12.0 8.3 7.9 0.7 0.2 0.2 100%
 االشتراف في التراهرات حرية 3.8 20.5 25.5 35.7 12.2 1.8 0.3 0.3 100%
 حرية االشتراف في اعتيائ 5.1 22.0 24.0 31.4 15.0 1.6 0.4 0.3 100%
 حرية االنتساب ال  األحزاب  15.3 25.4 15.8 23.4 17.0 2.4 0.4 0.3 100%

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.
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 (12الجدول رقم )
 1997ي درجة ضمان الحريات العامة في األردن التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حسب آرائهم ف 

المجموع *      
% 

غير 
 مبي  %

ال أعرف   
% 

غير 
مضمونة  

% 
مضمونة  
ال  درجة  
 قليلة % 

مضمونة ال   
درجة  

 متوسطة % 
مضمونة  
ال  درجة  
 كبيرة %

 البند 

 حرية الرأي  16.9 46.2 12.0 13.7 11.2 - 100%
 يحافةحرية ال 24.0 37.7 9.1 12.4 16.6 - 100%
 حرية االشتراف في التراهرات 7.1 20.9 17.3 30.6 24.0 0.1 100%
 حرية االشتراف في اعتيائ 7.1 22.5 17.8 26.4 26.1 0.1 100%
 حرية االنتساب ال  األحزاب  14.0 22.6 12.4 22.6 28.2 0.2 100%

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.
 

 (13الجدول رقم )
 1996ات المستجيبي  حسب آرائهم في درجة ضمان الحريات العامة في األردن التوةيع النسبي اجاب

المجموع *      
% 

ال أعرف   
% 

غير مضمونة  
% 

مضمونة ال   
 درجة قليلة %

مضمونة ال   
 درجة متوسطة % 

مضمونة  
ال  درجة  
 كبيرة %

 البند

 حرية الرأي 17.2 42.6 12.5 20.5 7.3 100%
 حرية اليحافة 24.8 40.4 11.4 13.3 10.1 100%
 حرية االشتراف في التراهرات 4.2 14.8 17.6 44.5 18.9 100%
 حرية االشتراف في اعتيائ 6.1 16.3 18.2 39.0 20.4 100%
 حرية االنتساب ال  األحزاب 13.4 20.6 10.7 32.8 22.5 100%

 الفرم في النسب نتيجة التقريب* 
 

 
 (14الجدول رقم )

 1995ت المستجيبي  حسب آرائهم في درجة ضمان الحريات العامة في األردن التوةيع النسبي اجابا
المجموع *      

% 
ال أعرف   

% 
غير 

 مضمونة % 
مضمونة ال   
درجة قليلة 

% 
مضمونة ال   
درجة متوسطة  

% 
مضمونة إل   
درجة كبيرة 

% 
 البند 

 حرية الرأي  16.9 48.0 30.4 - 4.7 100%
 اليحافة حرية 24.3 46.3 21.2 - 8.2 100%
 حرية االشتراف في التراهرات 4.8 17.7 61.2 - 16.3 100%
 حرية االشتراف في اعتيائ 4.3 18.5 56.9 - 20.3 100%
 حرية االنتساب ال  األحزاب  17,3 25.4 35.7 - 21.6 100%

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.
 

 ردن، فقد أفاد:أما فيما نتعلق بدرجة المساواة والعدل التي وص، إليها األ 
بأن المساواة في األردن وصل  ال  درجة كبيرة ومتوسطة عل  التوالي، مقارنة بز   %( 50.4%( و )12.6)  -
، و  2001%( في استطالع عائ 44.0%( و )12.3), و2002في استطالع %( 44.9%( و )15.7)
، 1999ع %( في استطال48.5%( و )19.9)و، 2000%( في استطالع عائ 46.6% ( و )20.4)
، فيما أفاد 1997%( في استطالع 41.3%( و )21.2، و )1998%( في استطالع 45.6%( و )19.3و)
، 2000%( في استطالع 13.4، و )2001%( في استطالع 18.3%( بأنه ال توجد مساواة مقارنة بز )16.1)

 .1998%( في استطالع 14.8، و بز )1999%( في استطالع 12.7و )
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بأن العدل في األردن وص، ال  درجة كبيرة ومتوسطة عل  التوالي، مقارنة بز   %(48.6%( و )16.8)-
و          ، 2001%( في استطالع عائ 46.4%( و)14.8) , و2002في استطالع  %(46.5%( و)19.9)
           ،1999%( في استطالع 43.1%( و )30.3، و)2000%( في استطالع عائ 44.5%( و )27.3)
، فيما أفاد 1997%( في استطالع 39.1%( و )29,2، و )1998( في استطالع %42.6%( و )29.5و)
،  1999%( في استطالع 8.1، و )2000% ( في استطالع  9.7%( بأنه ال نوجد عدل مقارنة بز )15.2)
 (. 15، كما في الجدول رقم )1998%( في استطالع 11.3و)

 
 (15الجدول رقم )

 .  درجة اعتقادهم بالمساواة والعدل التي وص، إليها المجتمع األردني التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حسب
المجموع  
 %  * 

غير 
 مبي 

رف  
 ااجابة

غير 
ال   ال أعرف  معني 

 نوجد 
ال  درجة  
 قليلة 

ال  درجة  
 متوسطة 

ال  درجة  
 كبيرة 

 البند 

 2003استطالع  12.6 50.4 17.7 16.6 2.3 0.1 - 0.1 100%

 المساواة
 2002استطالع  15.7 44.9 17.9 16.1 4.5 0.3 0.4 0.1 100%
 2001استطالع  12.3 44.0 19.9 18.3 4.1 0.7 - 0.6 100%
 2000استطالع  20.4 46.6 13.2 13.4 5.3 0.7 0.1 0.4 100%
 1999استطالع  19.9 48.5 13.6 12.7 4.8 0.2 0.1 0.2 100%
 1998استطالع  19.3 45.6 17.0 14.8 2.8 0.3 0.1 0.2 100%
 2003استطالع  16.8 48.6 16.5 15.2 2.7 0.1 - 0.1 100%

 العدل 
 2002استطالع  19.9 46.5 16.6 11.6 4.7 0.3 0.4 0.1 100%
 2001استطالع  14.8 46.4 17.4 15.2 4.7 0.8 - 0.7 100%
 2000استطالع  27.3 44.5 12.0 9.7 5.3 0.7 0.1 0.5 100%
 1999استطالع  30.3 43.1 13.2 8.1 5.0 0.1 0.1 0.2 100%
 1998استطالع  29.5 42.6 13.2 11.3 2.7 0.5 0.1 0.2 100%

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.
 

 أفاد:, القدرة عل  انتقاد الحةومة
مزز  مجمززوع المسززتجيبي  أنهززم ال يسززتطيعون علنززًا انتقززاد الحةومززة واالخززتالف معهززا دون التعززرض %( 83.2)

 أنهزم يسزتطيعون انتقزاد الحةومزة، مقارنزة بزز %( أفادوا9.4)مقاب،    ألية عواقب أمنية أو معيشية،وأفراد أسرهم  
و         ، 2001%( فززي اسززتطالع عززائ 9.8%( و )78.8), و 2002فززي اسززتطالع %( 9.4)و %( 78.9)
ي %( بالترتيززب وعلزز  التززوالي، فزز16.0%( و )69.9، و)2000% ( فززي اسززتطالع عززائ 13.0%(، و )72.6)

 (. 16، الجدول رقم )1999استطالع 
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 (16الجدول رقم )
التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول القدرة عل  انتقاد الحةومة علنًا واالختالف معها دون التعرض 

 وأفراد أسرهم ألية عواقب أمنية أو معيشية 
 1999استطالع 
% 

 2000استطالع 
% 

 2001استطالع 
% 

 2002استطالع 
% 

 2003استطالع 
% 

 ااجابة

 نعم 9.4 9.4 9.8 13.0 16.0
 ال 83.2 78.9 78.8 72.6 69.9
 غير معني   1.5 4.3 4.1 6.9 8.4
 ال أعرف  5.3 6.6 6.2 5.8 4.5
 رف  ااجابة 0.6 0.8 1.1 0.7 0.1
 غير مبي  - - - 0.2 0.1
 %100المجموع= 1403 1348 1400 1217 1169

 
 ة السلمية المعارضةالمشاركة في النشاطات السياسي

مززز  مجمزززوع المسزززتجيبي  بزززأنهم يسزززتطيعون المشزززاركة فزززي النشزززاطات السياسزززية السزززلمية   %(15.2) أفزززاد
أنهزززم ال  %( أفزززادوا77.6)المعارضزززة دون التعزززرض وأفزززراد أسزززرهم أليزززة عواقزززب أمنيزززة أو معيشزززية، مقابززز، 

%( فززززي 77.4%( و )10.4), و2002فززززي اسززززتطالع %( 74.3)و %( 13.6يسززززتطيعون للززززل، مقارنززززة بززززز )
%( 70.9%( و )14.0، و )2000% ( فززززي اسززززتطالع عززززائ 73.5%( و ) 11.8، و )2001اسززززتطالع عززززائ 

 (. 17جدول رقم )ال، 1999بالترتيب وعل  التوالي في استطالع 
 

 (17الجدول رقم )
 ورةقل، وألم    الساال: ه، تستطيع المشاركة في النشاطات السياسية السلمية المعارضة دون عواقب ألمنل

 ورةم أفراد عائلتل؟ 
 1999استطالع 
% 

 2000استطالع 
% 

 2001استطالع 
% 

 2002استطالع 
% 

 2003استطالع 
% 

 ااجابة

 نعم 15.2 13.6 10.4 11.8 14.0
 ال 77.6 74.3 77.4 73.5 70.9
 غير معني بذلل 2.4 4.8 5.2 6.7 6.9
 ال أعرف 4.4 6.7 6.2 6.9 7.3
 رف  ااجابة 0.3 0.6 0.8 0.9 0.6
 غير مبي  / ال إجابة - - - 0.2 0.3
 %100المجموع= 1403 1348 1400 1217 1169

 
 الوضع االقتيادي للمستجيب:

 شهرًا الماضية أفاد: 12وفي ساال حول الا كان طرأ اي ت يير عل  الوضع االقتيادي للمستجيب خالل ال 
%( أفادوا بأن وضعهم 38.0يادي قد ساء, مقاب، )%( م  مجموع المستجيبي  بأن وضعهم االقت49.8)

 (. 18شهرًا الماضية, الجدول رقم ) 12االقتيادي بقي كما هو خالل ال 
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 (18الجدول رقم )
 شهرا الماضية  12الوضع االقتيادي خالل ال التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول 

الوضع 
االقتيادي  
 للمستجيب 

 %100المجموع= غير مبي  ال أعرف  ساء بقي كما هو تحس 

10.6 38.0 49.8 1.2 0.4 1403 

 
وفي ساال حول ما الا كان المستجيب يعتقد بأن اقتياد البلد مسخر لخدمة أصحاب الميالح, أئ لخدمة  

 جميع المواطني , أفاد:
ب،  %( م  مجموع المستجيبي  بانهم يعتقدون بأن اقتياد البلد مسخر لخدمة أصحاب الميالح, مقا73.2)
 (19%( يعتقدون بأن اقتياد البلد مسخر لخدمة جميع المواطني , الجدول رقم )17.7)

 
 (19الجدول رقم )

 ساال :بشة، عائ, ه، تعتقد أن اقتياد البلد مسخر لخدمة أصحاب الميالح, ائ لخدمة جميع المواطني ؟ال
اقتياد البلد 
 مسخر لزِ :

خدمة اصحاب  
 الميالح

خدمة جميع  
 المواطني 

 %100المجموع= غير مبي  أعرف  ال

73.2 17.7 8.9 0.2 1403 
 

 وفي ساال حول ما الا كان المستجيب يعتقد بأن الحةومة جادة في محاربة الفساد المالي وااداري, أفاد: 
%( م  مجموع المستجيبي  بأن الحةومة جادة في محاربة الفساد المالي وااداري, مقاب،              42.0)
 (.20أفادوا بأن الحةومة غير جادة, الجدول رقم )%( 40.1)

 
 (20الجدول رقم )

 ساال :ه، تعتقد أن الحةومة جادة في محاربة الفساد المالي واالداري؟ ال
محاربة 
الفساد  
المالي 
 وااداري 

 %100المجموع= غير مبي  ال أعرف  غير جادة  جادة 

42.0 40.1 17.7 0.2 1403 

 المستجيب يعتقد بأن مبدأ تبافا الفرص مطبق في األردن, أفاد:وفي ساال حول ما الا كان 
%( أفادوا بأنه 27.4%( م  مجموع المستجيبي  بأن مبدأ تبافا الفرص غير مطبق في األردن, مقاب، )51.1)

 (.21مطبق ال  حد ما, الجدول رقم )
 

 (21الجدول رقم )
 ساال :ه، تعتقد أن مبدأ تبافا الفرص مطبق في األردن؟ ال

مبدا تبافا 
 الفرص

 %100المجموع= ال أعرف  غير مطبق مطبق ال  حد ما مطبق
12.5 27.4 51.1 8.9 1403 
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 ثالثًا: بيانات ع  األحزاب السياسية: 
 ممارسة األحزاب للعم، السياسي

)1.7)أفاد     - و  كبيرة   %(%17.6(  درجة  ال   ناجحة  كان   السياسي  للعم،  األحزاب  ممارسة  درجة  أن 
)ومتوسط بز  مقارنة  التوالي،  عل   و)0.8ة  استطالع    %(  %16.7(  و2002في  و)1.4),  في %13.5(   )%

عائ   )2001استطالع  و   ،2.6( و   ) عائ  %18.7  استطالع  في   )%2000( و   ،2.6( و  في %22.6(   )%
و)1999استطالع    ،3.6( و  استطالع  %22.1(  في   )%1998( و   ،2.9( و  استطالع  %14.8(  في   )%

 . 1996%( في استطالع 21.8)%( و 2.3، و )1997
-(17.0( و  ناجحة   واأفاد  %( %13.6(  ناجحة وغير  كان  غير  السياسي  للعم،  األحزاب  ممارسة  أن درجة 

بز)  مقارنة  التوالي،  عل   )19.7إطالقا  و  استطالع    %(%9.4(  )23.9)و  ,2002في  و  في %13.7(   )%
و           %(  21.8، و مقارنة )2000%( في استطالع عائ  9.0% ( و)22.1، و )  2001استطالع عائ  

و                  %(  15.9، و )1998%( في استطالع  8.5%( و )22.4، و)1999%( في استطالع  5.7)
 .1996%( في استطالع 8.2%( و )20.6، و)1997%( في استطالع 10.9)
سزتطالع عزائ %( في ا25.4), و2002في استطالع %( 32.4) أجابوا بأنهم ال يعرفون مقارنة بز  %(26.7)  -

%( فزي 22.2) و        ، 1999%( فزي اسزتطالع 23.2)و،  2000%( في استطالع عزائ  26.9، و )  2001
 (.22، الجدول رقم )1996%(  في استطالع 34.1) و، 1997%( في استطالع 43.8)و، 1998استطالع 

 (22الجدول رقم )
 ألحزاب في ممارسة العم، السياسيالتوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حسب آرائهم في درجة نجاح ا

استطالع 
1996 

استطالع 
1997 

استطالع 
1998 

استطالع 
1999 

استطالع 
2000 

استطالع 
2001 

 استطالع
2002 

 استطالع
2003 

 درجة النجاح

 درجة كبيرة 1.7 0.8 1.4 2.6 2.6 3.6 2.9 2.3
 درجة متوسطة  17.6 16.7 13.5 18.7 22,6 22.1 14.8 21.8
 درجة قليلة 12.0 13.3 15.3 10.8 12.6 13.6 11.1 13.2
 غير ناجحة  17.0 19.7 23.9 22.1 21.8 22.4 15.9 20.6
 غير ناجحة إطالقا  13.6 9.4 13.7 9.0 5.7 8.5 10.9 8.2
 ال أعرف  26.7 32.4 25.4 26.9 23.2 22.2 43.8 34.1
 غير معني 11.0 7.3 5.8 9.3 11.2 6.6 0.2 -
 رف  ااجابة 0.2 0.4 0.9 0.2 0.3 0.2 0.4 -
 غير مبي  0.2 - 0.1 0.5 0.1 0.8 - -
 %100المجموع= 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 درجة المعرفة بوجود األحزاب السياسية
طلززب الباحززث مزز  المسززتجيب أن نززذكر لززه أسززماء األحزززاب التززي يعززرف بوجودهززا تلقائيززًا فززي األردن، وأظهززرت 

مزز  بززي  %( 44.9)أن حزززب  جبهززة العمزز، ااسززالمي هززو األكثززر معرفززة مزز  قبزز، المسززتجيبي  بنسززبة  النتززائج
%( فزززي اسزززتطالع عزززائ 32.1), و2002فزززي اسزززتطالع %( 30.0األحززززاب المرخيزززة فزززي األردن، مقارنزززة بزززز )

%( في استطالع 26.2) و، 1999%( في استطالع 27.3)  و،  2000%( في استطالع عائ  22.7، و )2001
 (.23، الجدول رقم )1998

 
 (23الجدول رقم )

 التوةيع النسبي خراء المستجيبي  حول معرفتهم بوجود األحزاب حسب اسم الحزب. 
المجموع  

* 
غير 
 مبي 

غير 
 معني 

رف  
 ااجابة

لم يعرف بوجوده 
 بعد التذكير 

عرف بوجوده 
 بعد التذكير 

عرف بوجوده 
 تلقائياً 

 اسم الحزب 

 جبهة العم، ااسالمي 
 2003استطالع  44.9 21.9 19.2 2.2 11.9 - 100%
 2002استطالع  30.0 26.7 28.8 0.9 13.6 - 100%
 2001استطالع  32.1 31.7 28.0 1.0 7.2 - 100%
 2000استطالع  22.7 28.7 30.2 0.8 17.3 0.4 100%
 1999استطالع  27.3 30.3 28.7 0.8 12.7 0.3 100%
 1998استطالع  26.2 41.0 19.4 1.2 11.6 0.5 100%

 الحزب الوطني الدستوري 
 2003استطالع  10.2 17.3 57.4 2.5 12.6 - 100%
 2002استطالع  11.9 16.3 57.2 1.0 13.6 - 
 2001استطالع  11.2 20.5 60.0 1.0 7.4 - 100%
 2000استطالع  12.7 20.5 48.5 0.8 17.5 0.1 100%
 1999ع استطال 13.3 21.2 52.2 0.7 12.5 0.1 100%
 1998استطالع  17.0 28.2 41.7 1.3 11.6 0.1 100%

 البعث العربي االشتراكي األردني 
 2003استطالع  12.1 20.6 52.4 2.2 12.7 - 100%
 2002استطالع  13.2 19.7 52.3 1.1 13.6 - 100%
 2001استطالع  12.7 23.2 55.5 1.1 7.4 0.1 100%
 2000استطالع  12.7 18.7 49.8 0.7 17.7 0.3 100%
 1999استطالع  12.4 21.5 51.7 0.9 13.5 - 100%
 1998استطالع  13.6 28.1 44.9 1.3 11.8 0.4 100%

 الشعب الديموقراطي األردني )حشد(
 2003استطالع  6.9 14.6 63.5 2.2 12.7 0.1 100%
 2002استطالع  6.3 13.9 65.1 1.1 13.6 0.1 100%
 2001استطالع  6.4 16.5 68.3 1.1 7.4 0.3 100%
 2000استطالع  5.8 15.1 60.2 0.7 17.8 0.3 100%
 1999استطالع  5.0 18.4 61.7 0.8 13.6 0.5 100%
 1998استطالع  5.3 24.3 57.2 1.3 11.8 0.2 100%
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 (23لجدول رقم )نتبع //ا
 التوةيع النسبي خراء المستجيبي  حول معرفتهم بوجود األحزاب حسب اسم الحزب. 

 لحزب الشيوعي األردني ا
 2003استطالع  11.8 22.6 50.6 2.2 12.7 0.1 100%
 2002استطالع  9.8 22.6 53.0 1.0 13.7 - 100%
 2001استطالع  10.2 27.8 53.3 1.1 7.4 0.3 100%
 2000استطالع  9.7 22.8 48.6 0.7 17.7 0.6 100%
 1999استطالع  11.6 24.4 49.0 0.9 13.6 0.4 100%
 1998استطالع  12.3 33.6 40.5 1.3 11.8 0.5 100%

 جبهة العم، القومي )حق(
 2003استطالع  3.5 13.4 68.0 2.2 12.7 0.2 100%
 2002استطالع  3.9 13.4 67.9 1.0 13.7 0.1 100%
 2001استطالع  2.8 16.8 71.5 1.2 7.3 0.4 100%
 2000استطالع  2.1 14.2 64.7 0.7 17.7 0.5 100%
 1999استطالع  1.6 16.0 67.8 0.9 13.3 0.5 100%
 1998استطالع  2.6 23.0 60.9 1.3 11.7 0.4 100%

 الوحدة الشعبية الديموقراطي األردني
 2003استطالع  6.0 15.1 64.1 2.2 12.7 - 100%
 2002استطالع  4.9 16.2 64.2 1.0 13.6 0.1 100%
 2001استطالع  4.4 14.6 72.1 1.1 7.4 0.4 100%
 2000استطالع  3.0 15.4 62.8 0.8 17.4 0.5 100%
 1999استطالع  3.9 19.7 62.4 0.8 12.9 0.3 100%
 1998استطالع  4.8 24.5 57.5 1.2 11.7 0.2 100%

 اليسار الديموقراطي األردني ** 
  2003 استطالع 1.9 9.0 74.1 2.4 12.7 - 100%
 1999استطالع  2.3 18.5 64.3 0.9 13.6 0.4 100%
 1998استطالع  5.2 23.1 58.1 1.3 11.8 0.5 100%
 1997استطالع  4.9 22.6 71.9 0.3 - 0.2 100%

 األحرار 
 2003استطالع  1.6 10.5 73.1 2.2 12.6 - 100%
 2002استطالع  1.9 11.0 72.3 1.1 13.6 - 100%
 2001استطالع  0.8 15.2 75.2 1.1 7.4 0.2 100%
 2000استطالع  2.1 11.9 67.1 0.7 17.8 0.4 100%
 1999استطالع  1.6 14.1 70.0 0.8 13.4 0.1 100%
 1998استطالع  1.9 17.8 67.0 1.3 11.8 0.2 100%

 البعث العربي التقدمي
 2003استطالع  3.6 11.4 70.4 2.2 12.4 - 100%
 2002استطالع  3.7 12.4 69.2 1.0 13.7 - 100%
 2001استطالع  4,4 14.7 72.1 1.1 7.4 0.3 100%
 2000استطالع  3.6 12.7 64.8 0.7 17.7 0.4 100%
 1999استطالع  4.5 15.9 64.9 0.8 13.7 0.2 100%
 1998استطالع  5.2 18.1 63.3 1.3 11.9 0.2 100%
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 (23لجدول رقم )نتبع //ا
 التوةيع النسبي خراء المستجيبي  حول معرفتهم بوجود األحزاب حسب اسم الحزب. 

 ة العربية ااسالمية )دعاء(الحرك
 2003استطالع  1.7 16.6 67.0 2.2 12.5 - 100%
 2002استطالع  2.7 16.7 65.9 1.0 13.7 0.1 100%
 2001استطالع  1.7 20.7 69.0 1.1 7.4 0.1 100%
 2000استطالع  2.7 18.5 59.8 0.8 17.8 0.3 100%
 1999استطالع  1.7 21.1 62.4 0.8 13.7 0.3 100%
 1998استطالع  2.0 27.9 56.7 1.3 11.9 0.2 100%

 األردني السزززالئ
 2003استطالع  0.8 14.6 69.7 2.4 12.6 - 100%
 2002استطالع  1.5 13.0 70.7 1.0 13.7 - 100%
 2001استطالع  0.6 14.4 76.5 1.1 7.4 - 100%
 2000استطالع  0.8 15.0 65.3 0.8 17.8 0.2 100%
 1999استطالع  0.8 18.8 65.5 0.8 13.9 0.3 100%
 1998استطالع  0.5 23.1 63.0 1.3 11.9 0.2 100%

 األمة 
 2003استطالع  1.3 11.5 72.1 2.4 12.6 - 100%
 2002استطالع  1.5 11.4 72.4 1.1 13.6 - 100%
 2001استطالع  0.6 15.9 74.8 1.1 7.4 0.2 100%
 2000 استطالع 1.2 14.2 65.7 0.8 17.8 0.2 100%
 1999استطالع  0.5 16.9 67.8 0.8 13.8 0.2 100%
 1998استطالع  0.9 18.8 67.0 1.3 11.8 0.2 100%

 األنيار العربي األردني
 2003استطالع  0.5 5.9 78.6 2.4 12.6 - 100%
 2002استطالع  0.8 6.9 77.6 1.1 13.6 - 100%
 2001استطالع  0.1 8.2 82.7 1.1 7.5 0.3 100%
 2000استطالع  0.4 7,7 73.1 0.7 17.8 0.2 100%
 1999استطالع  0.6 8.3 76.3 0.8 13.6 0.4 100%
 1998استطالع  0.4 10.2 75.9 1.3 11.9 0.3 100%

 الجبهة األردنية الدستورية 
 2003استطالع  1.2 10.0 74.0 2.3 12.5 - 100%
 2002استطالع  1.4 9.5 74.4 1.1 13.6 - 100%
 2001استطالع  0.7 14.6 76.1 1.1 7.5 0.1 100%
 2000استطالع  1.1 10.8 69.1 0.8 17.9 0.2 100%
 1999استطالع  0.8 14.5 70.0 0.8 13.7 0.3 100%
 1998استطالع  0.7 19.5 66.4 1.3 11.9 0.2 100%

 المستقبزز، 
 2003استطالع  1.4 10.1 73.6 2.3 12.6 - 100%
 2002استطالع  1.7 11.1 72.5 1.1 13.6 - 100%
 2001استطالع  1.0 14.3 76.0 1.1 7.5 0.1 100%
 2000استطالع  1.7 13.6 65.7 0.8 18.0 0.2 100%
 1999استطالع  1.5 17.5 66.2 0.8 13.5 0.4 100%
 1998استطالع  2.3 21.6 62.7 1.3 11.9 0.2 100%
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 (23لجدول رقم )نتبع //ا
 حول معرفتهم بوجود األحزاب حسب اسم الحزب.  التوةيع النسبي خراء المستجيبي 

 األرض العربية
 2003استطالع  0.9 6.0 78.2 2.3 12.6 - 100%
 2002استطالع  0.9 7.5 76.9 1.1 13.6 - 100%
 2001استطالع  0.5 10.0 80.8 1.1 7.5 - 100%
 2000استطالع  0.7 7.1 73.4 0.7 18.0 0.2 100%
 1999استطالع  0.9 9.6 74.8 0.8 13.5 0.5 100%
 1998استطالع  0.2 12.0 74.3 1.3 11.9 0.3 100%

 الحركة القومية الديموقراطية الشعبية
 2003استطالع  1.4 11.0 72.7 2.3 12.6 - 100%
 2002استطالع  1.7 9.6 73.9 1.1 13.6 0.1 100%
 2001استطالع  0.7 13.1 77.5 1.1 7.5 0.1 100%
 2000استطالع  1.3 10.9 68.9 0.7 17.9 0.2 100%
 1999استطالع  0.9 13.5 71.1 0.8 13.6 0.2 100%
 1998استطالع  0.5 19.1 67.1 1.3 11.8 0.2 100%

 التقدمززززي 
 2003استطالع  1.2 8.8 74.9 2.3 12.6 0.1 100%
 2002استطالع  1.9 12.1 71.3 1.1 13.6 - 100%
 2001الع استط 0.8 14.8 75.7 1.1 7.4 0.2 100%
 2000استطالع  1.8 13.5 66.0 0.7 17.9 0.2 100%
 1999استطالع  1.4 16.9 67.1 0.8 13.6 0.3 100%
 1998استطالع  0.9 23.1 62.8 1.3 11.7 0.2 100%

 األردني العمززززز،
 2003استطالع  1.0 13.7 70.1 2.3 12.7 0.2 100%
 2002استطالع  2.2 14.1 68.8 1.1 13.6 0.2 100%
 2001استطالع  2.7 16.7 72.1 1.1 7.4 - 100%
 2000استطالع  1.5 14.1 65.6 0.7 17.9 0.2 100%
 1999استطالع  1.9 18.3 65.1 0.8 13.5 0.4 100%
 1998استطالع  2.7 31.2 52.6 1,3 11.7 0.5 100%

 حماة )حركة حقوم المواط  األردني(
 2003ع استطال 1.4 9.9 73.7 2.2 12.7 0.1 100%

 األجيال األردني 
 2003استطالع  0.5 8.1 76.4 2.3 12.7 - 100%

 الفجر الجدند العربي األردني
 2003استطالع  0.4 4.9 79.7 2.3 12.7 - 100%

 النهضة األردني 
 2003استطالع  1.9 11.0 72.0 2.4 12.7 - 100%

 الخضر األردني
 2003استطالع  0.4 2.5 82.1 2.3 12.7 - 100%

 الش يلة الشيوعي
 2003استطالع  0.8 3.1 81.1 2.4 12.6 - 100%
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 (23لجدول رقم )نتبع //ا
 التوةيع النسبي خراء المستجيبي  حول معرفتهم بوجود األحزاب حسب اسم الحزب. 

 الرفاه األردني
 2003استطالع  0.3 6.2 78.4 2.3 12.7 0.1 100%

 حزب الوسل االسالمي 
 2003استطالع  1.5 15.5 68.1 2.3 12.7 - 100%

 العرب األردني 
 2003استطالع  0.2 6.4 78.4 2.3 12.7 - 100%

 حركة لجان الشعب
 2003استطالع  0.6 5.7 78.9 2.3 12.6 - 100%

 الرسالة
 2003استطالع  0.5 4.5 80.0 2.3 12.7 - 100%

الزديموقراطي الوحزدوي األردنزي الز  حززب * الفرم في النسب نتيجة التقريب. **ت ير اسم الحززب مز  الحززب 
 اليسار الديموقراطي األردني.

 
 االنتساب ال  األحزاب السياسية: 
م  مجموع المستجيبي  أفادوا بأنهم قد انتموا ال  حزب سياسزي فزي وقز  مز  األوقزات، مقارنزة بزز   %(1.5)  -
، و 2000ي استطالع عزائ % ( ف 1.1، و )2001%( في استطالع عائ 1.2), و2002في استطالع %(  0.8)

، و 1997%( فززي اسززتطالع 1.0، و )1998%( فززي اسززتطالع 1.3، و بززز )1999%( فززي اسززتطالع 0.9بززز )
 .     1996%( في استطالع 1.3)
م  مجموع المستجيبي  أفادوا بأنهم لم ننتموا ال  حزب سياسي في أي وق  م  األوقات مقارنزة    %(98.1)-
% ( فزي اسزتطالع عزائ 98.6، و ) 2001%( فزي اسزتطالع عزائ 98.5), و2002في استطالع %(    98.9بز )

%( فزززي اسزززتطالع 97.8، و)1998%( فزززي اسزززتطالع 96.2، و )1999%( فزززي اسزززتطالع 90.0، و )2000
 (. 24)، الجدول رقم1996%( في استطالع 98.1، و )1997

 
 (24الجدول رقم )

 حزاب السياسية في أي وق  م  األوقاتالتوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حسب انتمائهم لأل
استطالع 
1996 

استطالع 
1997 

استطالع 
1998 

استطالع 
1999 

استطالع 
2000 

استطالع 
2001 

استطالع 
2002 

استطالع 
2003 

االنتساب لألحزاب 
 السياسية

 نعم 1.5 0.8 1.2 1.1 0.9 1.3 1.0 1.3
 ال 98.1 98.9 98.5 98.6 90.0 96.2 97.8 98.1
 ال أعرف  - - - 0.3 2,2 0.7 - -
 غير معني - - - - 6.7 1.5 - -
 رف  ااجابة 0.4 0.3 0.3 - 0.2 0.2 1.0 0.6
 غير مبي  - - - - - 0.2 0.1 -

 % * 100المجموع =  1403 1348 1400 1217 1169 1360 973 1200
 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.
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 (25, الجدول رقم ) في وق  م  األوقات األحزاب التي انتسب إليها المستجيبون 
 

 (25الجدول رقم )
 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حسب أسماء األحزاب التي انتسبوا إليها آخر مرة

 اسزم الحزب  النسبة % 
استطالع 
1997 

استطالع 
1998 

استطالع 
1999 

استطالع 
2000 

استطالع 
2001 

استطالع 
2002 

استطالع 
2003 

 

 . جبهة العم، ااسالمي 1 0.5 - - 0.2 0.2 0.2 0.4
 . الديموقراطي الوحدوي األردني2 - - - - 0.1 - 0.1
 . الشيوعي األردني 3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
 . الجبهة األردنية الدستورية 4 - - - - - - 0.1
 . الحزب الوطني الدستوري 5 0.1 - 0.1 0.1 0.5 0.2 *0.3
 زب اليسار الديموقراطي األردني. ح6 - - - - - 0.1 -
 . الحزب الديموقراطي الوحدوي األردني 7 - - - - - 0.1 -
 . البعث العربي االشتراكي األردني8 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 -
 . حزب التحرير9 - 0.1 - - - 0.1 -
 . األنيار العربي األردني10 - - - - - 0.1 -
 ية ااسالمية )دعاء( . الحركة العرب11 - - - 0.1 - - -
 . العم، القومي  12 - 0.1 - 0.2 - - -
 . المستقب،  13 - - - 0.1 - - -
 )حشد( . الشعب الديموقراطي األردني14 0.2 - 0.2 - - - -
 . العم، األردني15 - - 0.1 - - - -
 . الحركة القومية الديموقراطية16 - - 0.1 - - - -
 األردني . النهضة 17 - 0.1 - - - - -
 . الخضر األردني18 0.1 - - - - - -
 . الرفاه األردني  19 0.1 - - - - - -
 . أخرل  0.4 0.1 0.3 0.3 - 0.2 -

 لم ننتسبوا ال  حزب 98.1 99.2 98.8 98.6 90.0 96.2 97.8
 ال أعرف  - - - - 2.2 0.7 -
 رف  ااجابة   0.1 - - - 0.2 0.2 1.5
 نيغير مع - - - - 6.7 1.5 -
 غير مبي  - - - - - 0.2 0.7
 المجموع 100% 100% 100% 100% % ** 100 100% 100%

 (1997* مجموع نسب األحزاب التي شةل  الحزب الوطني الدستوري. )استطالع 
 ** الفرم في النسب نتيجة التقريب.
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 استمرارية العضوية في األحزاب السياسية:
)    انتسبوا ال  أي م  األحزاب في أي وق  م  األوقات السزاال التزالي: ا، المستجيبون الذن  أفادوا بأنهم س  

إليهزا،  ا%( مزا ةالزوا أعضزاء فزي األحززاب التزي انتسزبو 0.6ه، ما ةل  عضوًا بهذا الحزب ؟( وكانز  ااجابزات )
 %(0.7) و         %(0.5), و2002%( فززي اسززتطالع 0.4%( و )0.4)%(، مقارنززة بززز 0.9بينمززا انسززحب )

%( فزي 0.4)         و %(0.5)  و، 2000%( في اسزتطالع 0.7%( و ) 0.3، و )2001استطالع عائ  في  
 (.26، بالترتيب وعل  التوالي، الجدول رقم)1998%( في استطالع 0.8%( و )0.4) و، 1999استطالع 

 
 (26الجدول رقم )

التي انتسبوا إليها آخر مرة، التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول استمرارية العضوية في األحزاب 
 1997، 1998، و 1999، و 2000، 2001,2002,2003استطالعات 

استطالع 
1997 

استطالع 
1998 

استطالع 
1999 

استطالع  
2000* 

 استطالع
2001* 

استطالع 
2002 

استطالع 
2003 

 استمرارية العضوية

 نعم  0.6 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.3
 ال 0.9 0.4 0.7 0.7 0.4 0.8 0.7
 لم ننتسبوا ال  أي حزب 98.1 99.2 98.8 98.6 90.0 96.2 97.8
 ال أعرف  - - - - 2.2 0.7 -
 غير معني - - - - 6.7 0.2 -
 رف  ااجابة 0.4 - - - 0.2 1.5 1.0
 غير مبي  - - - - - 0.2 0.1
 %100المجموع=  1403 1348 1400 1217 1169 1306 973

 في هذا االستطالع  سا، الساال بالطريقة التالية )ه، ما ةل  عضوا في أي م  هذه األحزاب؟( •
 

 أسباب االنسحاب م  عضوية الحزب:
 (.27الجدول رقم )ال  انرر 

 (27الجدول رقم )
 ليها آخر مرةإالتوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول أسباب االنسحاب م  عضوية األحزاب التي انتسبوا 

 األسباب النسبة %* 
 نشاط الحزب مقتير عل  ااخوان المسلمي   0.4
 عدئ التفرغ  0.2
 برامج األحزاب غير مطبقة عل  الواقع  0.2
 الشعارات ال تناسب التطبيق 0.3
 بسبب اختراقها م  قب، الدوائر األمنية  0.1
 ما نزال منتسبًا إل  حزب  0.6
 لم ننتسبوا إل  أي حزب 98.1
 % 100جموع = الم 100%

 * النسب الماوية حسب  م  جميع أفراد العينة والفرم في النسب نتيجة التقريب.
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 وحول النية في االنتساب ال  حزب سياسي مستقباًل، أفاد:
 
     %( مزز  مجمززوع المسززتجيبي  بززأن لززدنهم النيززة فززي االنتسززاب الزز  حزززب سياسززي مسززتقباًل،  مقارنززة بززز 2.0) -
، و 2000%( فزي اسزتطالع عزائ 1.4و ) 2001%( في اسزتطالع 1.6و ) ،2002عائ  %( في استطالع0.9)
، و  1997%( فزززززي اسزززززتطالع 1.4) ، و1998%( فزززززي اسزززززتطالع 2.7، و )1999%( فزززززي اسزززززتطالع 2.0)
 .1995%( في استطالع 1.9، و )1996%( في استطالع 2.0)
%( فزي اسززتطالع 93.5, مقارنزة بززز )%( بزأنهم ال ننززوون االنتسزاب الزز  حززب سياسززي فزي المسززتقب،94.5) -

%( فزي اسزتطالع 90,2، و )2000%( في استطالع عزائ 92.6)  و،  2001في استطالع  %(  95.9), و2002
%( فزززي اسزززتطالع 94.8، و )1997%( فزززي اسزززتطالع 94.6، و )1998%( فزززي اسزززتطالع 93.7، و )1999
 (.28، الجدول رقم )1995%( في استطالع 95.1، و )1996

 
 (28م )الجدول رق 

 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول نيتهم االنتساب إل  حزب سياسي مستقبالً 

استطالع 
1995 

استطالع 
1996 

استطالع 
1997 

استطالع 
1998 

استطالع 
1999 

استطالع 
2000 

 استطالع
2001 

 استطالع
2002 

 استطالع
2003 

النية في االنتساب 
ال  حزب سياسي في  

 المستقب،
 نعم 2.0 0.9 1.6 1.4 2.0 2.7 1.4 2.0 1.9
 ال 94.5 93.5 95.9 92.6 90.2 93.7 94.6 94.8 95.1
 غير متأكد  2.3 1.8 1.3 0.9 1.3 1.8 2.2 2.2 2.1
 غير معني 1.0 3.3 1.1 3.9 6.3 1.5 - - -
 ال أعرف  - - - - - - - 1.0 0.9
 رف  ااجابة 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 1.5 - -
 غير مبي  - - - 1.1 - 0.2 0.2 - -

 % * 100المجموع=   1403 1348 1400 1217 1169 1306 973 1200 2000
 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.

 
 االنتساب إل  األحزاب

      سززالمي، فززي حززي  أفززاداألجبهززة العمزز،  حزززب%( ننززوون االنتسززاب 1.0بينزز  نتززائج االسززتطالع أن مززا نسززبته)
بززأنهم ال ننززوون  %(94.5ب الزز  حزززب الفجززر الجدنززد العربززي األردنززي, وأفززاد )%( أنهززم ننززوون االنتسززا0.2)

 (.29، الجدول رقم )في المستقب، حزب سياسيأي االنتساب ال  



 29 

 (29الجدول رقم )
 التوةيع النسبي للمستجيبي  حسب األحزاب التي ننوون االنتساب إليها مستقبالً 

 اسم الحزب  2003استطالع  2002استطالع  2001طالع است 2000 استطالع 1999 استطالع 1998 استطالع
  العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة
 الحزب الوطني الدستوري  1 0.1 3 0.2 2 0.1 - 0,0 5 0.4 6 0.4
 جبهة العم، ااسالمي  15 1.0 2 0.2 3 0.2 4 0.3 6 0.5 11 0.8
 البعث العربي التقدمي - - - - - - 1 0.1 - - - -
 حزب المستقب، - - - - 1 0.1 - - - - - -

 حزب الشعب الديموقراطي األردني)حشد( - - - - - - - - - - 1 0.08
 حزب السالئ - - - - - - - - 1 0.1 1 0.08
 الوحدة الشعبية الديموقراطي األردني - - 2 0.2 5 0.4 2 0.2 1 0.1 - -
 الحزب التقدمي - - - - - - - - 1 0.1 - -
 الحزب الشيوعي األردني   1 0.1 - - - - 1 0.1 - - - -
 حزب النهضة األردني   - - 1 0.1 1 0.1 1 0.1 - - - -
 حزب األحرار - - - - - - 1 0.1 - - - -

 حزب البعث العربي االشتراكي  - - - - 1 0.1 1 0.1 2 0.2 1 0.08
 الديموقراطي الوحدوي األردني - - 1 0.1 1 0.1      
 الحركة القومية الديموقراطية  - - - - 2 0.1      
 الفجر الجدند العربي األردني 2 0.2 1 0.1 - - - - - - - -
 اليقرة - - 1 0.1 - - - - - - - -
 العهد  - - 1 0.1 - - - - - - - -
 أخرل  4 0.3 - - 2 0.1 2 0.2 - - 4 0.3
 رف  ااجابة - - - - - - - - 2 0.2 2 0.2
 لم اقرر بعد 2 0.1 - - - - - - 4 0.3 4 0.3
 ال أعرف  - - - - - - 1 0.1 - - 1 0.1
 غير مبي  1 0.1 - - 3 0.2 3 0.2 1 0.1 4 0.3
 ال ننوون االنتساب ال  حزب  1326 94.5 1260 93.5 1342 95.9 1127 92.6 1055 90.2 1224 93.7
 غير مبي  - - - - 1 0.1 13 1.1 - - 2 0.1
 غير معني 14 1.0 45 3,3 16 1.1 47 3.9 74 6.3 20 1.5
 غير متأكد  33 2.3 25 1.8 18 1.3 11 0.9 15 1.3 23 1.8
 رف  ااجابة 1 0.1 6 0.4 - - - - - - - -
 %* 100المجموع = 1403 100% 1348 100% 1400 100% 1217 100% 1169 100% 1306 100%

 ي النسب نتيجة التقريب.* الفرم ف 
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 سباب العزوف ع  االنتماء ال  األحزاب السياسية في األردن، أفاد:أ
%( م  مجموع المستجيبي  بعدئ وجود تأثير واضح لألحزاب في مجريزات األمزور حتز  اخن، مقارنزة 44.5)  -
ع عززائ %( فززي اسززتطال40.9، و )2001%( فززي اسززتطالع عززائ 51.8), و2002%( فززي اسززتطالع 46.6)بززز 

 .1998%( في استطالع 51.1، و )1999%( في استطالع 46.4، و )2000
     %( مززز  مجمزززوع المسزززتجيبي  أن بزززرامج األحززززاب ال تعزززالج المسزززائ، المهمزززة للمزززواطني ، مقارنزززة بزززز 43.0) -
%( فزززي اسزززتطالع عزززائ 39.8، و )2001%( فزززي اسزززتطالع عزززائ 49.7), و2002%( فزززي اسزززتطالع 45.8)

 . 1998%( في استطالع عائ 52.1، و )1999%( في استطالع عائ 47.6، و )2000
%( مز  مجمزوع المسزتجيبي  باعتمزاد بعز  األحززاب علز  النفزول العزائلي أو العشزائري أو ااقليمززي، 34.7) -

%( فزي اسزتطالع 36.8، و )2001%( فزي اسزتطالع عزائ 46.6), و2002%( فزي اسزتطالع 43.2)مقارنة بز  
 (.30، الجدول رقم )1998%( في استطالع 45.1، و )1999في استطالع  %(43.8، و )2000عائ 

 (30الجدول رقم )
 التوةيع النسبي للمستجيبي  حسب تأنيدهم ومعارضتهم ألسباب العزوف ع  االنتماء لألحزاب السياسية

 األسباب أؤيد أعارض ال أعرف  رف  ااجابة غير مبي  غير معني *  المجموع  %** 
 ال تعالج المسائ، المهمة للمواطني  برامج األحزاب 

 2003استطالع  43.0 13.8 25.3 1.3 - 16.6 100%
 2002استطالع  45.8 13.0 22.8 0.9 - 17.5 100%
 2001استطالع  49.7 14.3 22.7 0.8 - 12.6 100%
 2000استطالع  39.8 12.9 24.7 0.7 0.2 21.8 100%
 1999ع استطال 47.6 12.4 25.0 0.9 0.1 14.0 100%
 1998استطالع  52.1 16.0 18.4 0.9 0.6 12.6 100%

 اعتماد بع  األحزاب عل  النفول العائلي أو العشائري أو ااقليمي
 2003استطالع  34.7 19.3 28.1 1.3 0.1 16.5 100%
 2002استطالع  43.2 15.5 23.2 0.8 - 17.4 100%
 2001استطالع  46.6 16.2 23.3 0.8 0.2 12.9 100%
 2000استطالع  36.8 14.3 26.5 0.7 0.2 21.4 100%
 1999استطالع  43.8 15.5 26.1 0.9 0.1 13.6 100%
 1998استطالع  45.1 23.0 18.6 0.9 0.5 11.9 100%

 الحةومة  ال تشجع االنتساب ال  األحزاب 
 2003استطالع  35.7 18.8 27.9 1.3 0.1 16.2 100%
 2002استطالع  39.0 20.0 22.7 0.7 0.1 17.5 100%
 2001استطالع  44.3 17.3 23.9 1.0 0.4 13.1 100%
 2000استطالع  28.3 22.1 26.7 0.8 0.2 21.8 100%
 1999استطالع  37.5 19.7 27.5 1.2 0.2 13.9 100%
 1998استطالع  38.2 28.3 20.0 0.9 0.6 11.9 100%
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 (30لجدول رقم )نتبع //
 حسب تأنيدهم ومعارضتهم ألسباب العزوف ع  االنتماء لألحزاب السياسيةالتوةيع النسبي للمستجيبي  

 عدئ وجود تأثير واضح لألحزاب في مجريات األمور حت  اخن 
 2003استطالع  44.5 9.5 27.7 1.5 - 16.8 100%
 2002استطالع  46.6 12.1 22.2 0.7 0.3 18.1 100%
 2001استطالع  51.8 9.7 24.8 0.8 0.2 12.8 100%
 2000استطالع  40.9 10.7 26.6 0.7 0.2 21.0 100%
 1999استطالع  46.4 10.9 27.5 1.0 0.1 14.0 100%
 1998استطالع  51.1 15.5 19.9 0.8 0.5 12.1 100%

 القيم الدننية التي تعادي انقسائ األمة ال  شيع وأحزاب 
 2003استطالع  30.0 22.2 29.5 1.6 0.1 16.6 100%
 2002استطالع  33.6 21.4 26.0 0.7 0.1 18.1 100%
 2001استطالع  37.1 24.6 24.6 0.8 0.1 12.8 100%
 2000استطالع  31.7 18.8 27.5 0.7 0.2 21.0 100%
 1999استطالع  37.7 19.7 27.1 0,9 0.2 14.4 100%
 1998استطالع  43.4 25.6 18.2 0.9 0.6 11.3 100%

 العدد المتزاند لألحزاب
 2003استطالع  37.7 14.9 29.0 1.7 0.1 16.6 100%
 2002استطالع  37.3 18.6 25.2 0.7 0.1 18.1 100%
 2001استطالع  39.7 20.0 25.7 13.3 1.0 0.3 100%
 2000استطالع  32.2 16.8 28.6 0.7 0.2 21.4 100%
 1999استطالع  37.7 18.9 27.4 0.9 0.3 14.8 100%
 1998استطالع  42.0 19.4 24.8 0.9 0.9 11.9 100%

 التجربة الحزبية السابقة كان  فاشلة وللل ال يشجع االنضمائ ال  األحزاب 
 2003استطالع  31.1 11.5 35.7 1.8 - 19.9 100%
 2002استطالع  35.1 13.9 29.9 0.9 0.2 20.0 100%
 2001استطالع  36.5 17.7 30.2 14.5 0.9 0.2 100%
 2000استطالع  32.0 03.7 31.3 0.7 0.5 21.9 100%
 1999استطالع  37.2 14.3 32.1 1.0 0.4 15.0 100%
 1998استطالع  42.0 19.4 24.8 0.9 0.9 11.9 100%
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 (30لجدول رقم )نتبع //ا
 التوةيع النسبي للمستجيبي  حسب تأنيدهم ومعارضتهم ألسباب العزوف ع  االنتماء لألحزاب السياسية

 ابعدئ كفاية القدرات المالية لألحز 
 2003استطالع  32.7 11.9 36.4 1.9 - 17.1 100%
 2002استطالع  33.4 16.1 31.2 0.9 0.2 18.3 100%
 2001استطالع  40.0 15.5 30.1 13.5 0.7 0.2 100%
 2000استطالع  30.7 14.6 32.4 0.7 0.2 21.4 100%
 1999استطالع  36.1 13.9 34.3 0,9 0.3 14.5 100%
 1998استطالع  37.5 23.4 25.8 1.0 0.5 11.9 100%

 عدئ كفاية القدرات التنريمية لألحزاب
 2003استطالع  34.7 10.2 35.8 2.0 - 17.3 100%
 2002استطالع  38.5 11.4 30.8 0.9 0.2 18.3 100%
 2001استطالع  42.5 12.4 30.2 13.7 0.8 0.3 100%
 2000استطالع  33.3 11.1 32.9 0.7 0.6 21.5 100%
 1999استطالع  40.0 11.7 32.4 0.9 0.2 14.7 100%
 1998استطالع  42.3 16.5 27.3 1.1 0.6 12.2 100%

 األحزاب في مضمونها أحزاب شخيية
 2003استطالع  37.1 10.9 33.1 1.8 - 17.1 100%
 2002استطالع  41.6 13.1 26.4 0.9 0.1 17.9 100%
 2001استطالع  45.3 13.8 26.2 13.8 0.8 0.2 100%
 2000استطالع  36.4 11.4 29.9 0.7 0.3 21.3 100%
 1999استطالع  41.7 12.2 30.5 1.0 0.1 14.5 100%
 1998استطالع  42.6 19.4 24.3 0.9 0.5 12.3 100%

 قير المدة التي مض  عل  تأسيس الحزب
 2003استطالع  28.1 17.1 35.7 1.8 - 17.3 100%
 2002استطالع  29.8 19.5 31.3 1.0 0.2 18.2 100%
 2001استطالع  37.8 17.5 30.0 13.7 0.9 0.2 100%
 2000استطالع  29.5 15.9 32.1 0.7 0.3 21.4 100%
 1999استطالع  34.1 16.3 33.9 0.9 0.1 14.7 100%
 1998استطالع  38.0 23.1 25.2 0.9 0.5 12.3 100%

 
 * الفرم في النسب نتيجة التقريب.

 
 
 



 34 

المستجيبي  األحزاب    آراء  أي  واالجتماعية  أفي  السياسية  طموحاتهم  تمثي،  ال   قرب 
 واالقتيادية، حيث أفاد: 

%( م  المستجيبي  الذن  حزددوا أسزماء األحززاب األقزرب الز  تمثيز، طموحزاتهم السياسزية واالجتماعيزة 14.7)
%( في اسزتطالع 6.9) واالقتيادية بأن حزب جبهة العم، ااسالمي هو األقرب ال  تمثي، طموحاتهم مقارنة بز

 (.31، الجدول رقم )2001%( في استطالع عائ 9.8), و2002
 

 (315الجدول رقم )
التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  الذن  أوردوا أسماء األحزاب التي تمث، طموحاتهم السياسية واالجتماعية  

 2003,2002،2001واالقتيادية، في استطالعات الرأي خالل األعوائ 
 اسم الحزب  2003استطالع  2002استطالع  2001عاستطال 

 النسبة العدد 
% 

 النسبة العدد 
% 

 النسبة العدد 
% 

 
 الحزب الوطني الدستوري  14 1.0 14 1.0 6 0.4
حزب الوحدة الشعبية الديموقراطي   3 0.2 4 0.3 5 0.4

 األردني
 حزب جبهة العم، ااسالمي  206 14.7 93 6.9 137 9.8
 حزب العم، القومي )حق( 3 0.2 5 0.4 2 0.1
 الحزب الديموقراطي الوحدوي األردني - - 2 0.2 4 0.3
 الحزب الشيوعي األردني  4 0.3 1 0.1 4 0.3
 حزب البعث العربي االشتراكي األردني 3 0.2 11 0.8 21 1.5
 حزب الشعب الديموقراطي األردني )حشد( 2 0.1 6 0.4 3 0.2
 حزب األحرار - - - - 2 0.1
 حماة)حركة حقوم المواط  األردني( 1 0.1 - - - -
 حزب الحركة العربية ااسالمية )دعاء(  - - 1 0.1 2 0.2
 حزب السالئ األردني  - - - - 1 0.1
 حزب األمة  1 0.1 - - 3 0.2
 حزب األنيار العربي األردني - - 2 0.2 - -
 حزب الجبهة األردنية العربية الدستورية  1 0.1 - - - -
 حزب المستقب، 3 0.2 2 0.1 1 0.1
 الرسالة 1 0.1 - - - -
حزب الحركة القومية الديموقراطية   - - - - 3 0.2

 الشعبية
 حزب اسالمي  1 0.1 - - - -
 حزب العم، األردني  - - 1 0.1 - -
 الجبهة الشعبية  1 0.1 - - - -
 حزب االخاء األردني  1 0.1 - - - -
 لنهضة األردني حزب ا 2 0.1 1 0.1 3 0.2
 وال واحد 678 48.3 670 49.7 621 44.4
 غير معني 196 14.0 165 12.3 125 8.9
 رف  ااجابة 20 1.4 14 1.0 9 0.6
 ال أعرف  252 18.0 354 26.3 443 31.7
 غبر مبي  7 0.5 - - 5 0.4
 % 100المجموع =  1403 100% 1348 100% 1400 100%
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 ابية وأولويات المواطني االنتخابات النيًً : رابعاً 
  

 في الساال ع  السبب الرئيسي لعدئ ممارسة الحق االنتخابي )عدئ القيائ باالنتخاب(, أفاد:
الزززذن  لزززم ننتخبزززوا ان السززبب الرئيسزززي هزززو عزززدئ وجزززود هويزززة صزززالحة %( مزز  مجمزززوع المسزززتجيبي  21.1) 

 .(32. الجدول رقم )ع للناخببأن السبب هوعدئ وجود مرشح مقن%( أفادوا 17.8، مقاب، )لالنتخاب
 

 (32م )ق الجدول ر 
 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  الذن  لم ننتخبوا وأسباب عدئ ممارسة الحق االنتخابي

 األسباب أهم األسباب
 عدئ وجود هوية صالحة لالنتخاب 21.1
 عدئ توفر الوق  نوئ االنتخاب  17.6
 دئ معرفة مةانه البعد الج رافي ع  مةان االقتراع وع 5.9
 عدئ القناعة بالعملية االنتخابية وقانون االنتخاب   13.3
 المرض وكبر الس   10.5
 عدئ وجود مرشح مقنع للناخب 17.8
 النه عسةري  5.9
 رف  الزوج, األب, الخروج م  المنزل ابدا 1.1
 ارتداء النقاب 0.9
 أخرل  3.0
 سبب ال نوجد 1.1
 غير معني 1.1
 ال أعرف  0.6
 %100المجموع= 100%

 
 
 ، أفاد:   الدوافع الرئيسية للمشاركة في هذه االنتخابات بالتحدند 
 
الززذن  قززاموا باالنتخززاب بززأن الززدافع الرئيسززي لمشززاركتهم فززي هززذه االنتخابززات بالتحدنززد هززو أن %( مزز  33.8)

فع الرئيسزي هزو دافززع افزادوا بزأن الزدا%( 20.9) مقابز،، االنتخزاب واجزب وطنزي وحزق دسزتوري واليزوت أمانزة
      .(33. الجدول رقم )العشائرية وصلة القرابة
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 (33م )ق الجدول ر 

 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  الذن  انتخبوا ودوافع االنتخاب 
 األسباب اهم األسباب

 ألن مرشح الدائرة قدئ او سيقدئ خدمات للناخبي   7.2
 ليوت أمانة واجب وطني وحق دستوري وا 33.8
 لخدمة ميالح المواطني  والوط  )ااصالح الداخلي( 8.6
 الدافع العشائري وصلة القرابة 20.9
 لوضع الشخ  المناسب في المةان المناسب 13.3
 للتعبير ع  الرأي  3.1
 تعزيز الديموقراطية   9.3
 مميزات شخيية للناخب 2.6
 أخرل  0.2
 ال نوجد سبب  0.8
 ال أعرف  0.1
 %100المجموع= 100%

 
المدة الزمنية التي قرر م  خاللها المستجيب الذي قزائ باالنتخزاب باختيزار المرشزح الزذي قزرر 

 :   انتخابه
 

%( مزز  الززذن  قززاموا باالنتخززاب أن المززدة الزمنيززة التززي قززرر مزز  خاللهززا التيززوي  للمرشززح الززذي 43.6أفززاد )
%( أفزادوا بزأن المزدة الزمينزة كانز  20.3نتخزاب, مقابز، )انتخب هي قب، اكثر م  ثالثزة اسزابيع مز  تزاريد اال 
 (.34قب، اق، م  اسبوع م  تاريد االنتخاب, الجدول رقم )

 
 (34الجدول رقم )

 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  الذن  انتخبوا والمدة الزمنية التي  
 م  خاللها قرر التيوي  للمرشح الذي انتخب

 ختيار المرشح الذي اختاره الناخب المدة الزمنية ال النسبة % 
 قب، اق، م  أسبوع 20.3
 قب، أسبوع 11.9
 قب، أكثر م  أسبوع  4.5
 قب، أسبوعي   4.9
 قب، أكثر م  اسبوعي  3.0
 قب، ثالثة أسابيع 5.8
 قب، أكثر م  ثالثة أسابيع 43.6
 غير متأكد  1.5
 غير مبي  4.6
 %100المجموع= 100%
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 في منح صوته ألحد مرشحي المجلس النيابي:الذي قائ باالنتخاب المستجيب  اعتمدها وحول األسباب التي
          ، مقابزز،السززبب الرئيسززي فززي اعتمززاد مززنح اليززوت للمرشززح الززذي صززوت هززو أن المرشززح علزز  درجززة عاليززة مزز  الثقافززةأن الززذن  انتخبززوا %( مزز  مجمززوع المسززتجيبي  82.7أفززاد )

 (. 35، الجدول رقم )الرئيسي هو المائ المرشح الواسع بمشةالت الوط  والمواطني أفادوا بأن السبب  %(74.6)
 (35الجدول رقم )

 مرشحي المجلس النيابيلفي منح صوتهم  سيعتمدونها/عتمدوهااالتوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول األسباب التي 
 سوف يعتمدوها في منح صوتهم لمرشحي المجلس النيابي(, تم ساال المستجيبي  ع  األسباب التي 1997,2002)في استطالعي 

 1997استطالع 
 األسباب التي سوف يعتمدوها

 2002استطالع 
 األسباب التي سوف يعتمدوها 

 2003استطالع 
 األسباب التي اعتمدوها

 

بي 
ر م

غي
أكد 

رمت
غي

 
ير   نعم  ال 
غ بي 

م
  

+رف ابة
الج
ا

أكد  
 مت
غير

 

ير  نعم ال
غ بي 

م
  

+رف ابة
الج
ا

 

ير 
غ

أكد 
مت

 

 األسباب نعم ال

 ألنه أحد أفراد العشيرة 31.8 68.0 0.1 0.1 28.7 64.6 6.5 0.3 36.5 60.5 2.9 0.2
 ألنه مرشح العشيرة المعتمد  32.6 67.1 0.2 0.1 32.6 60.6 6.5 0.4 38.1 57.1 4.5 0.3
 و معرفة أو صداقة ألنه مرتبل معل بيلة أ 44.9 55.0 0.1 0.1 31.8 62.0 5.9 0.3 38.9 56.5 4.5 0.2
 ألنه م  سةان الدائرة االنتخابية 70.1 28.4 1.5 - 59.8 34.7 5.2 0.3 62.4 32.3 5.2 0.2
 متدن ألنه  67.7 27.0 5.2 0.1 71.4 22.8 5.6 0.2 68.9 25.5 5.5 0.2
 ألنه عل  درجة عالية م  الثقافة 82.7 13.7 3.5 0.1 88.4 6.7 4.7 0.2 89.8 6.5 3.5 0.2
 ألنه قد خدئ دائرته االنتخابية 60.5 34.1 5.1 0.3 77.3 17.0 5,5 0.2 83.5 11.3 5.0 0.2
 ألنه شخيية معروفة عل  صعيد المملبة  54.1 39.0 6.7 0.2 59.3 34.1 6.4 0.2 66.8 26.8 6.3 0.2
 اقناع ه القدرة عل  الخطابة وا ديل الن 74.0 20.7 5.1 0.2 82.1 12.7 5.0 0.3 83.7 11.3 4.8 0.2
ألن لديه الوق  البافي لالهتمائ بمشةالت   71.2 21.3 7.3 0.3 86.1 9.0 4.7 0.2 89.2 6.6 4.0 0.2

 الدائرة االنتخابية
 إل  جبهة العم، ااسالمي  ألنه منتسب 15.4 74.0 10.5 0.1 26.5 63.0 10.3 0.2 26.9 60.0 12.7 0.3
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 (35لجدول رقم )نتبع// ا
 مرشحي المجلس النيابيلفي منح صوتهم  سيعتمدونها/عتمدوهااات المستجيبي  حول األسباب التي التوةيع النسبي اجاب

 , تم ساال المستجيبي  ع  األسباب التي سوف يعتمدوها في منح صوتهم لمرشحي المجلس النيابي(1997,2002)في استطالعي 
 1997استطالع 

 األسباب التي سوف يعتمدوها
 2002استطالع 

 تي سوف يعتمدوها األسباب ال
 2003استطالع 

 األسباب التي اعتمدوها
 

بي 
ر م

غي
أكد 

رمت
غي

 
ير   نعم  ال 
غ بي 

م
  

+رف ابة
الج
ا

أكد  
 مت
غير

 

ير  نعم ال
غ بي 

م
  

+رف ابة
الج
ا

أكد  
 مت
غير

 

 األسباب نعم ال

)غير  ألنه منتسب إل  أحد األحزاب العاملة 7.4 77.7 14.8 0.1 13.8 76.8 9.3 0.3 10.0 76.5 13.2 0.3
 جبهة العم، االسالمي( 

ه القدرة عل  مساءلة الحةومة دون  ديل الن 58.6 26.9 14.3 0.2 78.7 14.5 6.5 0.4 77.9 15.0 6.6 0.5
 أية اعتبارات شخيية 

 لدل الماسسات الحةومية اً واسع اً ألن له نفول 45.9 39.4 14.5 0.2 63.8 30.1 5.9 0.2 70.5 22.1 7.3 0.2

إلمائ واسع بمشةالت الوط   وألنه ل 74.6 17.9 7.2 0.3 88.1 6.9 4.8 0.3 89.7 5.5 4.7 0.2
 والمواطني  

 ألنه م  مايدي عملية السالئ مع إسرائي، 19.8 49.0 30.6 0.7 33.1 53.6 13.1 0.3 52.6 34.5 12.7 0.2
 السالئ مع إسرائي، ألنه م  معارضي عملية  23.3 43.9 32.1 0.7 37.3 49.0 13.3 0.4 18.7 67.1 14.0 0.2
 ألنه قد تقلد مناصب حةومية رفيعة 31.5 53.8 14.4 0.3 41.8 50.7 7.3 0.2 46.1 44.0 9.5 0.2
 ألنه جريئ 73.7 16.6 9.4 0.3 88.7 6.1 5.0 0.2 88.1 6.9 4.7 0.3
 أو إمائ مسجد ألنه خطيب 4.3 85.5 9.7 0.4 28.0 62.5 9.3 0.2 30.6 60.3 8.9 0.2
 امرأة النها 3.7 86.9 8.1 1.3 27.5 61.9 10.4 0.2 42.4 48.4 8.2 1.0
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 وعند الساال ع  االتجاه السياسي الذي صوت له , أفاد : 
%( م  مجموع المستجيبي  الذن  انتخبوا بأنهم صوتوا لالتجاه المستق، او العشائري, مقاب،          57.9)
 (.36رقم ) %( لم يحددوا االتجاه الذي صوتوا له, الجدول20.1)
 

 (36الجدول رقم )
 له التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول االتجاه السياسي الذي  صوت
 االتجاه السياسي  النسبة % 
 حزب جبهة العم، االسالمي  15.5
 مرشح اسالمي مستق، 2.5
 االتجاه القومي 3.7
 االتجاه اليساري  0.3
 مستق،/ عشائري  57.9
  سياسيًا معيناً لم يحددوا اتجاهاً  20.1
 %100المجموع = 100%

 
 

 وعند ساال جميع المستجيبي  ع  درجة موافقتهم او معارضتهم لعدة عبارات تتعلق باالنتخابات أفاد:
%( م  مجموع المستجيبي  أنهم موافقون بشدة عل  أنهزم يشزعرون أن االنتخزاب واجزب وطنزي, مقابز،       55.4)
 (.37صوتهم الشخيي له أثر في تقرير نتائج االنتخابات, الجدول رقم )%( موافقون بشدة عل  أن 46.8)

 (37الجدول رقم )
 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول درجة موافقتهم او معارضتهم لعدد م  العبارات

 العبززززززززززارات
اوافق 
 بشدة 

 اعارض اوافق 
اعارض 
 بشدة 

 ال أعرف 
غير 
 معني 

غير 
 مبي 

 %100المجموع=

تل الشخيي له أثر في تقرير صو 
 نتائج االنتخابات 

46.8 34.7 9.8 2.7 5.9 - - 1403 

عدئ  او  بوجود  شيء  نت ير  ل  
 وجود مجلس نواب 

13.0 29.3 39.3 11.4 6.9 - 0.1 1403 

 1403 0.2 - 3.6 0.7 5.3 34.8 55.4 أشعر ان االنتخاب واجب وطني

في  تساهم  العامة  االنتخابات 
 ية تعميق الديموقراط

45.0 39.0 8.0 1.6 6.3 0.1 - 1403 

 
 رأي المستجيب في اولوية المعالجة لعدد م  المشاك، التي تواجه األردن, فقد أفاد:

%( م  مجموع المسزتجيبي  بزأن اولويزة المعالجزة يجزب ان تبزون بحز، مشزةلتي الفقزر والبطالزة, مقابز،         58.0)
الفسزاد المززالي وااداري )الواسززطة والمحسززوبية(, الجززدول رقززم  %( أفزادوا بززان األولويززة هززي لحزز، مشززةلة24.6)
(38.) 
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 (38الجدول رقم )
 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول أولوية المعالجة لعدد م  المشاك، التي تواجه األردن. 

 االولوية الثانية االولوية االول  المشزززززاكزز، 

 32.9 24.6 وبية(الفساد المالي وااداري )الواسطة والمحس

 25.9 58.0 البطالة والفقر

 5.7 1.4 تعزيز المسيرة الديموقراطية وحرية التعبير

 25.0 13.7 ح، القضية الفلسطينية

 10.0 2.0 ح، القضية العرا ية

 0.5 0.5 غير مبي 

 1403 1403 %100المجموع=

 
 

 فعاليات المجلس النيابي:
 

ي  بأنه ه، سيةون هناف دور فعال للمجلس النيابي الجدند في صنع في ساال تم طرحه عل  جميع المستجيب
 القرارات السياسية الداخلية و الخارجية في األردن, أفاد:

القرارات  53.0)  - في صنع  فعال  دور  له  سيةون  الجدند  النيابي  المجلس  بأن  المستجيبي   مجموع  م    )%
 له دور فعال في صنع القرارت السياسية الخارجية. %( أفادوا بأنه سيةون 34.7السياسية الداخلية, مقاب، )

 %( م  مجموع المستجيبي  بأن المجلس النيابي الجدند ل  يةون له دور فعال في صنع24.1) -     
 %( أفادوا بأنه ل  يةون له دور في صنع القرارات السياسية      38.6القرارات السياسية الداخلية, مقاب، )      
 (.39لجدول رقم )الخارجية, ا      
 

 (39الجدول رقم )
 التوةيع النسبي اجابات المستجبيب  حول درو المجلس النيابي الجدند في صنع  

 القرارات السياسية )الداخلية والخارجية(
 صنع القرارات السياسية الخارجية صنع القرارات السياسية الداخلية 

 34.7 53.0 نعم, سيةون له دور فعال

 38.6 24.1 دور فعال ال, ل  يةون له

 26.5 22.6 ال أعرف

 0.1 0.3 غير مبي 

 1403 1403 %100المجموع=
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وفي ساال حول قدرة المجلس النيابي الجدند عل  تقديم الحلول للمشاك، التي اعتبرها المواطنون لات األولوية 
 األول  م  حيث ايجاد الحلول لها, فقد أفاد:

  حددوا أن مشزةلتي البطالزة والفقزر همزا لات األولويزة للمعالجزة بزأن المجلزس %( م  المستجيبي  الذن61.6)
%( أفزادوا بأنزه لز  يةزون قزادرًا, 29.4النيابي الجدند سيةون قادرًا علز  تقزديم الحلزول المناسزبة لهمزا, مقابز، )

 (.40الجدول رقم )
 

 (40الجدول رقم )
النيبابي الجدند عل  تقديم الحلول المناسبة للمشاك،  التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول قدرة المجلس 

 التي أخذت األولوية األول  م  حيث اهمية ايجاد حلول لها. 
 %100المجموع= ال أعرف  ال, ل  يةون قادراً  نعم, سيةون قادراً  المشةلة

الفسزززززززززززززاد المزززززززززززززالي وااداري )الواسزززززززززززززطة 
 والمحسوبية(

22.4 29.7 20.9 24.6 

 58.0 64.4 49.5 61.6 البطالة والفقر
 1.4 0.5 0.7 2.3 تعزيز المسيرة الديموقراطية وحرية التعبير

 13.7 11.1 16.4 12.6 ح، القضية الفلسطينية
 2.0 2.3 3.5 0.6 ح، القضية العرا ية

 0.5 0.8 0.2 0.5 غير مبي 
 1403 308 483 611 %100المجموع= 

 
لمنتخبززون سززيةونون أكثززر اهتمامززا بميززالحهم الشخيززية وعنززد سززاال المسززتجيبي  حززول مززا الا كززان النززواب ا
 والعائلية, ائ بميالح المجتمع والوط  كة،, أفاد:

%( مززز  مجمزززوع المسزززتجيبي  بزززأن النزززواب المنتخبزززي  سزززيةونون اكثزززر اهتمامزززا بميزززالحهم الشخيزززية 52.6)
الزوط  كةز،, الجزدول رقزم       %( أفزادوا بزأنهم سزيةونون اكثزر اهتمامزا بميزالح المجتمزع و 25.6والعائلية, مقاب، )

(41.) 
 (41الجدول رقم )

 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول اهتمائ النواب المنتخبي 
 بميالحهم الشخيية ائ بميالح المجتمع والوط  كة،

  النسبة 

% 

 52.6 ميالحهم الشخيية والعائلية

 26.5 ميالح المجتمع والوط  كة،

 20.9 ال أعرف

 1403 %100المجموع=
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 الت طية التلفزيونية   
%( م  مجمزوع المسزتجيبي  بزأن الت طيزة التلفزيونيزة للحمزالت االنتخابيزة كانز  عادلزة بزي  جميزع 55.8أفاد )

%( أفزززادوا بأنهزززا كانززز  غيزززر عادلزززة, الجزززدول رقزززم         11.4التيزززارات السياسزززية والعشزززائرية المتنافسزززة, مقابززز، )
(42.) 

 
 (42الجدول رقم )

 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول الت طية التلفزيونية للحمالت االنتخابية
  النسبة 

% 

 55.8 كان  عادلة

 11.4 لم تب  عادلة

 29.6 لم أتابعها

 3.2 ال أعرف
 1403 %100المجموع=

 
 

 نزاهة االنتخابات
 في ساال حول ه، سمع المستجيب بموضوع بيع األصوات وشرائها, أفاد:

%( لزم يسزمعوا 25.1%( م  مجموع المستجيبي  بأنهم سمعوا بموضوع بيع األصوات وشزرائها, مقابز، )73.5)
 (.43به ابدًا, الجدول رقم)

 
 (43الجدول رقم )

 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول موضوع بيع األصوات وشرائها 
  النسبة 

% 

 73.5 نعم, سمع 

 25.1 ال, لم اسمع

 1.5 ال أعرف

 1403 %100المجموع=

 
 وحول اعتقاد المستجيب بأن عملية شراء األصوات كان  منتشرة في دائرته االنتخابية, فقد أفاد: 

%( م  مجموع المستجيبي  بأن عملية شراء األصوات كان  منتشرة بدرجة قليلة في دائرته االنتخابية, 17.2)
 (.44, الجدول رقم )%( أفادوا بأنها منتشرة بدرجة قليلة جداً 14.1مقاب، )
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 ( 44الجدول رقم)
 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول مدل انتشار عملية شراء األصوات في دائرتهم االنتخابية

  النسبة درجة االنتشار

% 

 12.7 كبيرة جداً 

 13.1 كبيرة 

 17.2 قليلة 

 14.1 قليلة جدا 

 16.2 ال أعرف 
 0.1 غير مبي 

 26.5 شراء األصواتلم يسمع بموضوع 
 1403 %100المجموع=

 
 وفي ساال المستجيب حول اعتقاده بمدل تأثير عملية بيع األصوات وشرائها عل  العملية الديموقراطية, أفاد:

%( مزز  مجمززوع المسززتجيبي  بززأن عمليززة بيززع وشززراء االصززوات تززائر سززلبًا علزز  العمليززة الديموقراطيززة, 69.0)
 (.45ال تاثر سلبًا, الجدول رقم ) %( أفادوا بأنها2.7مقاب، )

 
 (45الجدول رقم )

 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول مدل تأثير عملية بيع األصوات وشرائها عل  العملية الديموقراطية
  النسبة االثززززززر

% 

 69.0 نعم, ناثر سلباً 

 2.7 ال, الناثر سلباً 

 1.6 ال أعرف 
 0.2 رف  االجابة
 0.1 غير مبي 

 26.5 لم يسمع بموضوع شراء األصوات
 1403 %100المجموع=

 
وفززي سززاال المسززتجيب حززول اعتقززاده بمززدل عدالززة القززانون االنتخززابي الززذي تمزز  بموجبززه االنتخابززات النيابيززة 

 االخيرة, أفاد:
خيزرة كزان %( م  مجموع المستجيبي  بأن القانون االنتخابي الزذي تمز  بموجبزه االنتخابزات النيابيزة األ40.8)

 (.46%( أفادوا بأنه عادل ال  حد ما, الجدول رقم )27.6عاداًل, مقاب، )
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 (46الجدول رقم )
 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول مدل عدالة القانون  

 االنتخابي الذي تم  بموجبه االنتخابات النيابية األخيرة
  النسبة 

% 

 40.8 عادل 

 27.6 عادل ال  حد ما 

 18.1 ل غير عاد
 12.9 ال أعرف 

 0.5 رف  االجابة
 1403 %100المجموع=

 
 

 وفي ساال المستجيب حول نزاهة العملية االنتخابية, أفاد:
%( أفزادوا بأنهزا نزيهزة 27.9%( م  مجموع المسزتجيبي  بزأن العمليزة االنتخابيزة كانز  نزيهزة, مقابز، )42.1)

 (.47ال  حد ما, الجدول رقم )
 

 (47الجدول رقم )
 لتوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول مدل نزاهة العملية االنتخابيةا

  النسبة 

% 

 42.1 نزيهة

 27.9 نزيهة ال  حد ما 

 18.2 غير نزيهة
 11.3 ال أعرف 

 0.5 رف  االجابة
 1403 %100المجموع=

 
 
 

 د:وفي ساال المستجيب حول مدل السلطات التي يجب أن نتمتع بها المجلس المنتخب, أفا
%( م  مجموع المستجيبي  بأنه يجب أن نتمتزع المجلزس المنتخزب بسزلطات اوسزع مز  سزلطات رئزيس 30.7)

%( أفادوا بأنه يجب أن نتمتع بسلطات مساوية لسلطات رئيس الحةومة , الجزدول رقزم 30.5الحةومة, مقاب، )
(48.) 
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 (48الجدول رقم )
 لطات التي يجب أن نتمتع بها المجلس المنتخبالتوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول مدل الس

  النسبة 

% 

 30.7 بسلطات أوسع م  سلطات رئيس الحةومة 

 19.2 بسلطات أق، م  سلطات رئيس الحةومة 

 30.5 بسلطات مساوية لسلطات رئيس الحةومة 
 19.0 ال أعرف 

 0.6 رف  االجابة
 1403 %100المجموع=

 
كان نذهب ال  أماك  العبادة ائ ال )الجامع/البنيسة( فه، يعتبزر نفسزه   وفي ساال المستجيب بيرف النرر الا

 أنه ......., أفاد:
%( يعتبزززرون أنفسزززهم 10.4%( مززز  مجمزززوع المسزززتجيبي  بزززأنهم يعتبزززرون أنفسزززهم متزززدنني , مقابززز، )86.5)

 (.49أشخاصًا غير متدنني , الجدول رقم )
 (49الجدول رقم )

 بي  حول ما الا كانوا يعتبرون أنفسهم....التوةيع النسبي اجابات المستجي
  النسبة 

% 

 86.5 أشخاصًا متدنني  

 10.4 أشخاصًا غير متدنني   

 0.1 أشخاصًا غير مامني 
 2.5 ال أعرف 

 0.5 رف  االجابة
 1403 %100المجموع=

 
سيقوئ بأي م  هذه عند ساال المستجيب عما الا كان قائ بأي م  النشاطات أثناء الحمالت االنتخابية, وه، 

 النشاطات في المستقب،, أفاد: 
%( م  مجموع المستجيبي  بأنهم حضروا مهرجانًا انتخابيًا او ةيارة المقر االنتخابي لمرشح ما, وأفاد 23.6)
%( أفادوا بأنهم حاولوا اقناع شخ   21.7%( أنهم سيقومون بمث، هذا النشاط في المستقب،, مقاب، )23.7)

 (50%( أنهم سيقومون بمث، هذا النشاط في المستقب،, الجدول رقم)19.0محدد, وأفاد ) ما بالتيوي  لمرشح
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 (50الجدول رقم )
التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول  يامهم بأي م  األنشطة التالية أثناء الحمالت االنتخابية, وه، 

 سيقومون بمث، هذا النشاط في المستقب،.
 سيقوئ بمث، هذا النشاط في المستقب،  نشاطقائ بمث، هذا ال النشاط 

 

نعم
 

ال
رف  
 أع
ال

بي  
ر م

غي
 

ع=
مو
مج
ال

1
0
0

%
 

نعم
 

ال
رف  
 أع
ال

بي  
ر م

غي
 

ع=
مو
مج
ال

1
0
0

%
 

 1403 5.8 10.8 69.2 14.2 1403 0.7 0.8 85.7 12.9 دعاية لمرشح او حزب سياسي 

محاولة اقناع شخ  ما بالتيوي  
 لمرشح محدد

21.7 77.1 0.9 0.3 1403 19.0 65.3 10.5 5.2 1403 

حضور مهرجان انتخابي أو ةيارة المقر 
 االنتخابي لمرشح ما 

23.6 45.4 0.7 0.3 1403 23.7 60.9 10.3 5.1 1403 

القيائ بعم، مةتبي لمرشح او حزب  
سياسي للمساعدة في الحملة 

 االنتخابية 

3.8 95.0 0.9 0.3 1403 8.3 75.9 10.7 5.1 1403 

 1403 5.1 10.7 78.9 5.3 1403 0.3 0.7 97.1 2.0 م مرشح ماجمع تبرعات مادية لدع

تبرع  ان  شخييا تبرعًا عينيًا أو 
 1403 5.1 11.1 77.0 6.8 1403 0.3 0.7 95.6 3.3 ماديًا لمرشح ما 

 
 وفي ساال المستجيبي  ع  أثر اياب مجلس النواب لمدة سنتي  عل  المستجيب شخييًا, أفاد:

جيبي  بأنه لم ية  هناف اي أثر سلبي أو ايجابي عل  اياب مجلس النواب, فيما  %( م  مجموع المست64.3)
 (.51%( أنه كان هناف أثر سلبي عل  اياب المجلس, الجدول رقم )25.0أفاد )

 
 (51الجدول رقم ) 

 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول أثر اياب المجلس النيابي عليهم شخيياً 
  النسبة 

% 

 2.4 ايجابياً  نعم, أثر

 25.0 نعم, أثر سلبياً 

 64.3 لم ناثر سلبًا وال ايجاباً 
 7.8 ال أعرف 
 0.4 غير مبي 
 1403 %100المجموع=
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 وفي ساال المستجيب فيما الا كان سيشارف في االنتخابات البلدية القادمة, أفاد:
%( أفادوا 27.2ات البلدية, مقاب، )%( م  مجموع المستجيبي  بأنهم بالتاكيد سيشاركون في االنتخاب43.2)

 (.52بأنهم عل  األرجح سيشاركون, الجدول رقم )
 (52الجدول رقم )

 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول ما الا كانوا سيشاركون 
 في االنتخابات البلدية القادمة

  النسبة 

% 

 43.2 بالتاكيد سأشارف 

 27.2 عل  األرجح سأشارف

 14.2 أشارف عل  األرجح ل  
 15.2 بالتأكيد ل  أشارف

 0.2 غير مبي 
 1403 %100المجموع=

 
وعند تحدند أهم األسباب التي لكرها المستجيب ع  سبب احتمال عدئ مشاركته في االنتخابات البلدية  

 القادمة, أفاد: 
البلدية هو أهم  %( م  مجموع المستجيبي  بأن عدئ القناعة بالمرشحي  وعدئ الجدول م  االنتخابات 11.5)

 (.53%( أفادوا بأن األمر ال نهمهم, الجدول رقم )5.4سبب, مقاب، )
 

 (53الجدول رقم )
 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول أهم سبب لعدئ المشاركة في االنتخابات البلدية 

 ( 2003القادمة )تموة 
  النسبة 

% 

 18.1 األمر ال نهمني 

 38.6 ةعدئ جدول االنتخابات البلدي

 6.0 التوجد بلدية 
 9.4 ال يحق لي االنتخاب )عدئ وجود الوثائق الالةمة لالنتخاب(

 5.8 عدئ المعرفة بأي شيء ع  االنتخابات البلدية
 6.6 بسبب السفر وضيق الوق  
 3.3 السباب صحية وشخيية 

 1.0 لم أقرر بعد
 3.9 عدئ التسجي، لالنتخاب 

 4.2 +ال أعرف النوجد +غير معني +رف  االجابة
 3.1 غير مبي 
 418 %100المجموع=
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 بيانات حول وسائ، ااعالئ المرئية والمسموعة: خامسًا: 
 حول أكثر الميادر ثقة بخيوص خبر سياسي محلي، وعربي، ودولي، أفاد : 

 (. 54ودولي، بالترتيب وعل  التوالي، الجدول رقم ) %( بأنهم يعتمدون عل  التلفاة كميدر ثقة بخيوص خبر سياسي محلي، وعربي، 81.3%( و) 81.1%( و) 73.3) 
 (54الجدول رقم ) 

 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول الميادر األكثر ثقة بخيوص خبر سياسي محلي، وعربي، ودولي 
الخبر   الميدر
 السياسي 

غير   ال اعرف  أخرل  األصدقاء  المجالت  الجرائد  االاعة  التلفزيون  
 معني

رف  
 االجابة 

ر  غي
 مبي  

المجموع =  
100 % 

 
 
 

 ززززززي محل

 % 100 - 0.4 3.5 1.7 1.4 4.9 - 11.1 3.7 73.3 2003استطالع 
 % 100 - 0.8 5.2 2,8 1.2 2.6 0.2 9.7 4.3 73.5 2002استطالع 
 % 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 

 ي ززززززعرب

 % 100 - 0.2 3.2 2.0 1.3 2.1 0.1 6.0 4.0 81.1 2003استطالع 
 % 100 - 0.7 5.0 2.9 0.9 1.7 0.2 6.7 4.8 77.0 2002استطالع 
 % 100 - 0.5 3.9 4.5 0.7 0.9 - 4.9 8,1 75.5 2001استطالع 
 % 100 - 0.5 5.5 8.5 0.5 0.6 0.2 8.5 10.3 65.4 2000الع استط

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

 
 يزززززززدول

 % 100 0.3 0.2 3.8 2.5 1.1 1.8 - 5.1 3.9 81.3 2003استطالع 
 % 100 - 0.7 5.2 3.1 0.5 1.5 0.1 5.7 5.0 78.0 2002استطالع 
 % 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 
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 (55الجدول رقم ) 

 سي التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول أسماء أكثر الميادر ثقة بخيوص خبر سيا 
 محلي، وعربي، ودولي 

 خبر سياسي دولي  خبر سياسي عربي خبر سياسي محلي 

 2003 2002 2001 2000 1999 2003 2002 2001 2000 1999 2003 2002 2001 2000 1999 
التلفزيون األردني  

 41.6 51.1 36.7 36.7 31.2 43.3 52.4 38.7 37.5 32.3 52.4 57.7 54.9 52.0 52.2 )القناة األولى( 

التلفزيون السوري  
 0.8 1.1 1.9 1.3 1.0 1.6 1.4 2.5 1.7 1.1 0.8 0.8 1.4 0.8 0.7 )القناة األولى( 

 MBC   /F.M - 0.6 0.9 1.2 1.7 - 1.3 1.1 1.7 2.7 - 0.6 1.3 2.1 2,2محطة 

 6.0 5.7 4.4 1.6 0.9 3.3 3.7 3.4 0.9 0.9 2.4 2.6 - 0.5 0.7 محطة لندن 

 0.7 0.3 0.1 0.1 - 0.6 0.5 0.1 0.6 - 0.5 0.1 0.1 0.2 - إذاعة إسرائيل 

 2.0 4.6 2.7 3.9 2.8 3.0 5.9 3.6 4.4 3.4 4.4 7.2 5.1 6.6 6.7 جريدة الرأي 
تلفزيون الجزيرة  

 9.6 16.6 28.4 31.7 34.9 12.1 16.8 29.4 31.9 35.5 7.4 12.3 19.0 20.8 20.6 )فضائية( 

 1.1 1.5 1.2 1.9 1.6 1.4 2.5 1.1 2.4 1.7 1.5 2.6 1.6 3.5 3.3 جريدة الدستور 

 - - - - - 0.1 0.1 0.1 - - - - - - 0.1 إذاعة صوت العرب 

 0.1 - - - - - - - - - - - - - - مجلة الجهة 

 - - 2.5 2.5 4.2 - - 2.6 2.5 3.6 - - 1.8 1.7 2.5 فضائية المنار 

 1.8 0.6 1.4 0.6 0.6 1.8 0.3 1.3 0.3 0.3 1.1 0.5 0.3 0.3 0.3 إذاعة مونتي كارلو
التلفزيون األردني  

 0.5 0.3 - - - 0.2 0.2 - - - 0.3 0.7 - - - )القناة الثانية( 

 - - - - - - - - 0.1 - - - - - - محطات نت 

 - 0.2 - - - 0.1 0.1 - 0,1 - 0.1 - - 0.1 - مجلة العربي 

 - - - - - 0.1 - - - - - - - - 0.1 إذاعة 

CNN - 0.6 0.6 1.0 0.5 - 1.6 0.7 1.3 0.1 2.3 4.5 5.4 2.9 4.7 

 - - - - - 0.1 - - - - - - - - - مجلة فلسطين المسلمة 

FM - - 0.3 - - - - 0.3 - - - - 0.3 - - 

 - - 0.3 0.2 0.2 0.1 - 0.4 0.2 0.1 - - 0.2 0.1 - تلفزيون دبي )فضائية( 
تلفزيون لبنان )القناة  

 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.2 - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - األولى( 

 - - - 0.1 - - - - - - - - - - - رويتر 
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 (55لجدول رقم ) نتبع //ا
 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول أسماء أكثر الميادر ثقة بخيوص خبر سياسي 

 محلي، وعربي، ودولي 
 خبر سياسي دولي  خبر سياسي عربي خبر سياسي محلي 

 2003 2002 2001 2000 1999 2003 2002 2001 2000 1999 2003 2002 2001 2000 1999 
تلفزيون مصر )القناة  

 0.1 0.1 - - - 0.2 0.3 - 0.2 0.2 - 0.1 0.1 - - األولى( 

تلفزيون مصر )القناة  
 - 0.1 - - - - - - - - - - - - - الفضائية( 

شبكة األخبار العربية  
ANN   )0.8 0.4 1.4 0.5 0.3 0.5 0.3 1.1 0.5 0.1 0.3 0.4 0.5 0.2 0.1 )فضائية 

 3.9 3.3 1.9 2.5 1.1 4.6 3.5 2.6 2.5 1.3 5.4 4.6 3.3 2.4 1.7 إذاعة عمان 

 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.7 0.9 0.1 0.5 0.3 1.2 1.5 0.6 0.3 0.7 جريدة العرب اليوم 

 - - - - - - - - 0.1 - - - - 0.1 - صاحب العالقة 
   MBCتلفزيون  
 1.5 2.1 2.4 2.1 1.2 1.4 1.6 3.0 2,2 1.0 - 1.2 1.1 1.5 0.9 ة( )فضائي

 0.1 0.4 0.1 - 0.2 - 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.8 جريدة السبيل

 - - 0.4 0.1 0.5 - - 0.3 0.1 0.5 - - 0.5 0.1 0.5 ال أحد من هذه المصادر 

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

 - - - - - - - - - - 0.1 - - - - ون األمل تلفزي

 - - - - - 0.1 - - - - - - - - - جريدة النهار 

 - - - - - 0.1 - - - - - - - - - إذاعة القرآن الكريم 

 - - - - - - - - - - 0.1 - - 0.1 - التايمز العربية 
التلفزيون السوري  
 0.6 0.1 0.3 - 0.1 0.9 - 0.3 0.1 0.6 0.4 0.1 - 0.2 0.1 )القناة الفضائية( 

هيئة اإلذاعة البريطانية  
BBC 0.5 0.8 1.9 0.2 0.4 0.6 1.0 - 0.5 0.6 1.4 1.2 - 0.5 0,5 

تلفزيون قطر )القناة  
 0.1 - - - - 0.1 0.2 - - - 0.1 - 0.1 - - الفضائية( 

 F.M 0.3 0.2 - 0.3 0.4 0.2 0.2 - 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1إذاعة عمان 

 0.2 0.1 - - 0.1 0.2 0.1 - - 0.1 0.1 0.2 - - 0.2 توجد محطة معنية  ال

 - - - 0.1 - - - 0.1 0.1 - - - - 0.1 - التلفزيون السعودي 
تلفزيون إسرائيل  

 4.2 2.3 1.0 - 0.1 2.6 1.6 0.7 - 0.1 2.4 1.2 - - - )األولى( 

 



 51 

 (55لجدول رقم ) نتبع //ا
 حول أسماء أكثر الميادر ثقة بخيوص خبر سياسي  التوةيع النسبي اجابات المستجيبي 

 محلي، وعربي، ودولي 
 خبر سياسي دولي  خبر سياسي عربي خبر سياسي محلي 

 2003 2002 2001 2000 1999 2003 2002 2001 2000 1999 2003 2002 2001 2000 1999 

 - - - 0.7 - - - - - - - - - - - تلفزيون إسرائيل 

 0.1 - - - 0.1 0.1 - 0.5 - 0.1 - - 0.3 0.1 0.1 تلفزيون فلسطين

BBC TV - - - - - - - 0.2 - - - - 0.5 - 0.1 

 - - - 0.1 - - - - - - - - - 0.1 - إذاعة صوت أمريكا 

 0.1 - - - - - 0.1 - - - - 0.1 - - - جريدة الحدث 

 - - - 0.1 - - - - 0.1 - - - - - - محطة فضائية 
تلفزيون األخبار  

 EUROبية األورو
NEWS  )فضائية( 

- - - - - - - - - - - 0.2 - - - 

 - - - 0.2 - - - 0.1 0.2 0.1 - - - 0.2 - إذاعة القدس 

 - - - 0.1 - - - - - - - - - - - القناة االيطالية 
تلفزيون المستقبل  

  FUTURE)لبنان( 
 )فضائية( 

0.1 0.1 - 0.1 - 0.1 0.2 - 0.3 - 0.2 0.1 - 0.4 - 

ون األردني  التلفزي
 0.1 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 - 0.1 0.3 0.4 0.1 - 0.1 )القناة الفضائية( 

 - - - - - - - - - - - - 0.1 - - إذاعة سوريا 

 - 0.1 - - - 0.1 0.1 - - - - 0.1 - - - مجلة الشرق األوسط
تلفزيون إسرائيل )القناة  

 - 0.1 - - - - 0.1 - - - - - 0.8 - - الثانية( 

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

 - - - - - - - - 0.1 - - - - 0.1 - وكالة االنباء االردنية 

 - 0.1 - - - - 0.1 - - - - - 0.1 - - إذاعة صوت الجنوب 

 0.1 - - 0.2 - 0.2 - - 0.2 - 0.1 - - 0.2 - تلفزيون المهد 

 - - - - 0.1 - - - 0.1 0.1 - - - - - تلفزيون اقرأ 
 LBCتلفزيون 
 0.1 0.1 0.4 - 0.1 0.1 - 0.2 0.2 0.4 0.1 - 0.1 0.1 0.3 الفضائية  

 - 0.1 2.4 5.1 2.6 0.2 0.1 3.0 5.4 2.8 0.1 0.1 1.9 4.0 1.2 قناة أبو ظبي 
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 (55لجدول رقم ) نتبع //ا
 ة بخيوص خبر سياسي التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول أسماء أكثر الميادر ثق

 محلي، وعربي، ودولي 
 خبر سياسي دولي  خبر سياسي عربي خبر سياسي محلي 

 2003 2002 2001 2000 1999 2003 2002 2001 2000 1999 2003 2002 2001 2000 1999 

 0.1 0.1 - - - 0.2 - - - - 0.1 0.2 0.1 - - عمان الثالثة  

 0.2 - - 0.1 - 0.2 - - 0.2 0.1 0.2 - - - - النيل الفضائية 

 - - - - - 0.1 - - - - - - - - - رفض اإلجابة 

ART - - - - 0.1 0.1 - - - 0.1 - - 0.1 - 0.1 

 0.1 - - - - 0.1 - - - - 0.1 - - - - محطة بيت لحم 

 - - - - - - - - - - 0.1 - - - - جريدة البالد األسبوعية 

 0.2 0.2 - 0.3 0.5 0.2 0.3 - 0.4 0.7 - - 0.7 0.3 0.2 غير محدد 

 - - - - - - - 0.1 - - - - - - - بس الكوتية قجريدة ال

 - - - - - 0.1 - - - - - - - - - البلد نفسه 

 0.1 - - - - 0.1 - - - - - - - - - سياسية  ا  ال يسمع أخبار 

 0.2 - - - - 0.2 - - - - 0.1 - - - - الزوج 

 - - - - - 0.1 - 0.1 0.1 - - - - 0.1 - تلفزيون الشارقة 

 - - - - - - - 0.1 - - - - - - - جريدة الحياة اللندنية 

 TIME - - - - - - - - - - - - - - 0.1مجلة 

 1.4 - - - - 1.5 - - - - 2.6 - - - - األصدقاء 

 - 0.1 - - - 0.1 0.1 - - 0.1 - 0.1 - - - جريدة األهرام 

 0.2 0.1 - - - - - - - 0.1 0.1 - 0.1 - - إذاعة السعودية 

 - - - - - - - - 0.1 - - - - - - إذاعة قطر 
تلفزيون البحرين  

 )فضائية( 
- - - 0.1 - - 0.1 - - - - - - - - 

 - - - - - 0.1 - - - - 0.1 - - - - جريدة األسواق 

 - - - - - - - - - - 0.1 - - - - شخص مسؤول 

 - - - - - 0.1 - - - - - - 0.1 - - جريدة حوادث الساعة 
تلفزيون الجزائر  

 - - - - - 0.2 - - - - - - - - - )فضائية( 

 0.6 - - -  0.7 - - - 1.5 1.0 - - - 0.6 أخرى
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 (55لجدول رقم ) نتبع //ا
 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول أسماء أكثر الميادر ثقة بخيوص خبر سياسي 

 محلي، وعربي، ودولي 
 خبر سياسي دولي  اسي عربيخبر سي خبر سياسي محلي 

 2003 2002 2001 2000 1999 2003 2002 2001 2000 1999 2003 2002 2001 2000 1999 

 - - 0.1 - - - - - - - - 0.1 0.1 - - إذاعة فلسطين  

 - ENN - - - 0.1 - - - - 0.1 - - - - 0.1القناة األمريكية 

 - - - - - - - - -  - 0.2 0.1 - - الصحف اإللكترونية  

 - - - 0.2 - - 0.1 - 0.2 0.1 - 0.1 - 0.4 - الجرائد المحلية  

 - 0.1 - - - - 0.1 - - - - 0.1 - - - فرنسا  

 - 0.1 - - - - 0.1 - - - - 0.1 - - - الهند  

 - - - - - - 0.1 - - - - - - - - محطة الكويت

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

 - - - - - - 0.1 0.1 - - - - - - - جريدة المجد  

 - - - - - - 0.1 - - - - - 0.1 - - اإلمارات  

 - - - - - - 0.1 - - - - - - - - صوت العرب  

 - 0.1 - - - - - - - - - - - - - مجلة اللواء  

 - 0.1 - - - - - - - - - - - - - مجلة األسبوع العربي  

     8.5     7.9     3.7 العربية 

 7.2 0.2 0.1 0.3 - 6.2 0.1 - 0.1 - 5,5 0.1 - - 0.1 ال اعرف 

 - 0.1 0.8 - - - - 0.3 - - - - 0.3 - - ال ينطبق * 

 5.1 - - 0.1 - 4.3 - - - - 3.7 - - - - غير معني

 0.1 0.4 0.2 - 0.5 0.1 0.5 0.2 - 0.9 - 1.0 0.2 0.3 0.2 غير مبين 

 1169 1217 1228 1199 1285 1169 1217 1250 1201 1296 1169 - 1239 1186 1254 المجموع  

 وتعني االختيارات التالية : غير معني، ال اعرف، رفض اإلجابة.  
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 وعند ساال المستجيب ما الا كان نوجد ستاالن  صالح لالستعمال في البي , أفاد: 
%( أفادوا بأنهم ال يمةلون 46.8الح لالستعمال, مقاب، )%( م  مجموع المستجيبي  أنهم يمةلون جهاة ستاالن  ص52.4)

 (.56جهاة ستاالن  صالح لالستعمال, الجدول رقم )
 

 (56الجدول رقم )
 وجود جهاة ستاالن  صالح لالستعمال في المنزلالتوةيع النسبي لإلجابات حول 

 % 100المجموع= غير مبي  ال نعم االستطالع  
2003 52.4 46.8 0.8 1403 
2002 50.2 49.8 - 1348 

 
 

 يانات حول شبةة المعلومات )اانترن ( والبومبيوتر، أفاد: ب
%( 24.7) , و2002فزي اسزتطالع  %(29.0%( م  مجموع المستجيبي  انهزم يسزتخدمون البومبيزوتر، مقارنزة بزز )29.5)

 (. 57، الجدول رقم )2001في استطالع 
 

 (57الجدول رقم )
 ل استخدائ البومبيوترالتوةيع النسبي لإلجابات حو

 % 100المجموع= غير مبي  ال نعم االستطالع  
2003 29.5 70.1 0.4 1403 
2002 29.0 71.0 - 1348 
2001 24.7 75.3 - 1400 

   
( )  27.8وأفاد  بز  مقارنة  البمبيوتر،  استخدائ  عل   تدريبية  دورات  تلقوا  بأنهم  استطالع  %29.3(  في   )%2002, 

 (.58، الجدول رقم )2001%( في استطالع 25.5)و
 

 (58جدول رقم )
 التوةيع النسبي لإلجابات حول الحيول عل  تدريب في مجال استخدائ البومبيوتر / البرمجيات 

 % 100المجموع= غير مبي  ال نعم  االستطالع
 1403 0.3 71.9 27.8 استخدائ البومبيوتر 2003

 1403 0.4 87.3 12.3 استخدائ البرمجيات
 1348 0.0 70.7 29.3 دائ البومبيوتراستخ 2002

 1348 0.0 86.4 13.6 استخدائ البرمجيات
2001 

 
 1400 - 74.5 25.5 استخدائ البومبيوتر
 1400 0.3 89.3 10.3 استخدائ البرمجيات
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 أما فيما نتعلق بالمةان الذي تم فيه الحيول عل  التدريب في مجال البومبيوتر، أفاد:

%( تلقوه في مركزز تزدريب متخيز  8.6و ) يلوا عل  تدريب انهم تلقوه في المدرسة أو الجامعة،%( م  الذن  ح11.8)
 .(59%( م  البتب. الجدول )0.2تلقوه في مةان العم،، و ) %( 3.0و )

 
 (59الجدول رقم )

 التوةيع النسبي لإلجابات حول مةان الحيول عل  تدريب في مجال استخدائ البومبيوتر / البرمجيات 
 في   …مةان الحيول عل  تدريب  طالعاست

المدرسة   
أو 
 الجامعة

مركز  
تدريب 
 متخي 

مةان 
 العم،

م   
 البتب

في  أخرل 
 البي 

م   
 أبنائي

غير 
 مبي  

لم 
نتلقوا 
 تدريباً 

المجموع*  
=100% 

استخدائ  2003
 1403 71.9 0.3 1.3 2.0 0.8 0.2 3.0 8.6 11.8 البومبيوتر
استخدائ 
 1403 87.3 0.4 0.5 0.1 0.1 0.2 1.6 3.6 6.1 البرمجيات

استخدائ  2002
 1348 70.7 0.1 - 2.6 0.6 0.3 4.6 7,7 13.6 البومبيوتر
استخدائ 
 1348 86.4 0.1 - 0.8 0.7 0.1 1.7 3,3 6.8 البرمجيات

استخدائ  2001
 1400 74.5 2.6 0.1 2.5 0.1 0.5 3.0 7.9 8.8 البومبيوتر
استخدائ 
 1400 89.7 1.7 - 0.3  0.2 1.1 3.1 3.8 البرمجيات

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب 
 

 وحول استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (، أفاد:
%( انهززززم ال 82.6%( مززز  مجمزززوع المسزززتجيبي  انهززززم يسزززتخدمون  شزززبةة المعلومزززات )اانترنزززز (، بينمزززا أفزززاد )17.4)

 (.60يستخدمونها. الجدول )
 (60الجدول رقم )

 نسبي لإلجابات حول استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (التوةيع ال
 %  100المجموع=  غير مبي  ال نعم االستطالع

2003 17.4 82.6 - 1403 
2002 15.6 84.4 - 1348 
2001 11.3 88.7 - 1400 
2000 7.1 92.8 0.2 1217 
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 وحول استخدائ شبةة المعلومات )اانترن ( ألول مرة، أفاد:
مجموع المسزتجيبي  انهزم اسزتخدموا  شزبةة المعلومزات )اانترنز ( ألول مزرة خزالل األربعزة أسزابيع الماضزية،   %( م 1.4)

اشهر، و أفاد  6%( بأنهم استخدموا  شبةة المعلومات )اانترن ( ألول مرة خالل مدة تتراوح بي  شهر ال  0.7)  بينما أفاد
شززهرا. و أفززاد  12اشززهر الزز   6( ألول مززرة خززالل مززدة تتززراوح بززي  %( بززأنهم اسززتخدموا  شززبةة المعلومززات )اانترنزز 1.3)
 .( 61%( بأنهم استخدموا  شبةة المعلومات )اانترن ( ألول مرة خالل مدة تزيد عل  سنتي ، الجدول رقم )8.2)

 
 (61الجدول رقم )

 معلومات )اانترن (التوةيع النسبي لإلجابات حول الفترة الزمنية التي مرت عل  أول مرة الستخدائ شبةة ال
 2001 2002 2003 الفترة الزمنية

 1.8 1.4 1.4 خالل األربعة أسابيع الماضية  
 0.8 1,1 0.7 اشهر   6بي  شهر ال  

 1.0 1.4 1.3    اً شهر  12اشهر ال   6بي  
 3.4 3.9 4.1 بي   سنة ال  سنتي   

 4.2 7,7 8.2 اكثر م  سنتي   
 88.7 84.4 82.6 ال يستخدئ اانترن   

 0.1 0.1 1.4 ال ألكر
 - - 0.2 غير مبي 
 1400 1348 1403 %  100المجموع =

  

 أما فيما نتعلق بالمةان الذي تم فيه استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (  ألول مرة، أفاد: 
بةة المعلومزات %( انهزم اسزتخدموا شز4.1) %( انهم استخدموا شبةة المعلومات )اانترن (  ألول مرة فزي المدرسزة و0.8)

 %( انهززم اسززتخدموا شززبةة المعلومززات )اانترنزز ( ألول مززرة فززي مةززان العمزز، و1.4) )اانترنزز (  ألول مززرة فززي الجامعززة و
%( انهم استخدموا شزبةة المعلومزات 6.6)و    %( انهم استخدموا شبةة المعلومات )اانترن (  ألول مرة في المنزل،3.5)

 (.62نوادي اانترن ، الجدول ))اانترن (  ألول مرة في أحد 
 

 (62الجدول رقم )
 التوةيع النسبي لإلجابات حول مةان استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (  ألول مرة 

 مةان استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (  ألول مرة 
مةان  الجامعة    المدرسة  استطالع

 العم،  
في 

 المنزل 
نوادي  
 اانترن  

ال   أخرل 
 الكر

غير 
 بي م

لم يستخدئ 
 اانترن  

المجموع  
% 

2003 0.8 4.1 1.4 3.5 6.6 0.8 0.2 - 82.6 1403 
2002 0.3 3.5 1.3 3.6 6.6 0.3 - - 84.4 1348 
2001 0.1 1.9 2,2 2.1 4.4 0.3 - 0.1 88.7 1400 

 
 وحول البلد الذي تم فيه استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (  ألول مرة، أفاد: 

%( انهزم اسزتخدموا شزبةة المعلومزات 0.8نهم اسزتخدموا شزبةة المعلومزات )اانترنز (  ألول مزرة فزي األردن و)%( ا15.5)
%(  انهم استخدموا شبةة المعلومات )اانترن (  ألول مرة في إحدل بلزدان 0.1و) ,)اانترن ( ألول مرة في بلد عربي آخر

 (.63نترن (  ألول مرة في الواليات المتحدة األمريةية، الجدول  )%(  انهم استخدموا شبةة المعلومات )اا 0.5و ) ,أوروبا
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 (63الجدول رقم )
 التوةيع النسبي لإلجابات حول البلد الذي تم فيه استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (  ألول مرة

 البلد الذي تم فيه استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (  ألول مرة
عربي بلد  األردن استطالع 

 آخر
إحدل بلدان  
 أوروبا ال ربية

الواليات 
المتحدة 
 األمريةية 

بلدان 
لم يستخدئ  ال الكر أخرل 

 اانترن 
المجموع  

% 
2003 15.5 0.8 0.1 0.5 0.2 0.2 82.6 1403 
2002 13.0 1.1 0.3 0.9 0.3 - 84.4 1348 
2001 8.3 0.8 0.7 0.3 0.9 - 88.7 1400 

 
 شبةة المعلومات )اانترن (، أفاد:وحول المساعدة عل  استخدائ 

 %( م  مجموع المستجيبي  أن أحزدا قزد علمهزم / سزاعدهم علز  اسزتخدائ شزبةة المعلومزات )اانترنز (، بينمزا أفزاد13.7)
 .(64%( أن أحدا لم يعلمهم للل، الجدول )3.7)

 
 (64الجدول رقم )

 عدة عل  استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (التوةيع النسبي لإلجابات حول ما إلا كان المستجيب قد تلق  مسا
 %*  100المجموع = لم يستخدئ اانترن  ال نعم استطالع 

2003 13.7 3.7 82.6 1403 
2002 11.4 4.2 84.4 1348 
2001 7.2 4.1 88.7 1400 

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب
 

  (، أفاد:وحول م  قدئ المساعدة عل  استخدائ شبةة المعلومات )اانترن
%( م  مجموع المستجيبي  إن أحزد أفزراد العائلزة قزد علمهزم / سزاعدهم علز  اسزتخدائ شزبةة المعلومزات )اانترنز (، 3.0)

%( مزز  مجمززوع المسززتجيبي  ان أحززد األصززدقاء قززد علمهززم / سززاعدهم علزز  اسززتخدائ شززبةة المعلومززات 4.2)بينمززا أفززاد 
أحزد المسزاولي  فزي المدرسزة أو الجامعزة  قزد علمهزم / سزاعدهم علز    %( م  مجمزوع المسزتجيبي  أن3.1)  )اانترن ( و

%( م  مجموع المسزتجيبي  أن أحزد المزوظفي  فزي مةزان العمز، قزد علمهزم / 1.1استخدائ شبةة المعلومات )اانترن ( و )
اانترنز  قزد %( مز  مجمزوع المسزتجيبي  أن مزدربًا مز  شزبةة 1.2ساعدهم عل  استخدائ شبةة المعلومزات )اانترنز ( و )

%( مزز  مجمززوع المسززتجيبي  انهززم تعلمززوا فززي أحززد 0.5علمهززم / سززاعدهم علزز  اسززتخدائ شززبةة المعلومززات )اانترنزز ( و )
%( م  مجموع المستجيبي  أن أحد موظفي نوادي اانترن   قزد 0.5المعاهد عل  استخدائ شبةة المعلومات )اانترن ( و )

 (.  65لومات )اانترن (، الجدول )علمهم / ساعدهم عل  استخدائ شبةة المع
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 (65لجدول رقم )ا
 التوةيع النسبي لإلجابات حول م  قدئ المساعدة / التعليم عل  استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (

 االستطالع م  قدئ المساعدة
2003 2002 2001 

 1.6 2.8 3.0 أحد إفراد العائلة
 3.1 5.3 4.2 أحد األصدقاء 

 0.4 1.4 3.1 اولي  في المدرسة أو الجامعةأحد المس
 0.9 0.5 1.1 أحد الموظفي  في مةان العم،

 0.4 0.5 1.2 مدرب م  شبةة اانترن  
 0.5 0.6 0.5 أحد المعاهد

 0.4 0.1 0.5 أحد موظفي نوادي اانترن 
 - 0.1 0.1 أخرل 

 4.1 4.2 3.7 لم يعلمني أحد   
 88.7 84.4 82.6 ال يستخدئ اانترن   

 1400 1348 1403 %* 100المجموع =
 *الفرم في النسب نتيجة التقريب 

 وحول المجاالت التي استخدئ فيها المستجيب اانترن  ألول مرة، أفاد:
%( مزز  مجمززوع المسززتجيبي  انهززم اسززتخدموا اانترنزز  ألول مززرة لالتيززال مززع األهزز، و األصززدقاء مزز  خززالل نززوادي 1.7)

%( مزز  مجمززوع المسززتجيبي  انهززم اسززتخدموا اانترنزز  ألول مززرة للحززدنث مززع آخززري  مزز  خززالل 1.2اانترنزز ، بينمززا أفززاد )
للموضزززوعات العلميزززة والفنيزززة %( مززز  مجمزززوع المسزززتجيبي  انهزززم اسزززتخدموا اانترنززز  ألول مزززرة 1.8نزززوادي اانترنززز  و )

 .(66، الجدول )المدرسة او الجامعةم   المتخيية 
 

 (66الجدول رقم )
 نسبي لإلجابات حول المجاالت و األماك  التي يستخدئ فيها المستجيب اانترن التوةيع ال

 مةان استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (  ألول مرة 
 2003استطالع  

 المدرسة  المجال
 الجامعة   

في 
 المنزل 

 في مةان
 العم،   

نوادي  
 اانترن  

المجموع   أخرل 
=100% 

 3.9 0.1 1.7 0.2 0.9 1.0 لالتيال مع األه، و األصدقاء
 2.7 0.1 1.2 - 0.6 0.8 للحدنث مع آخري  

 4.2 - 1.5 0.9 0.8 1.1 لقراءة األخبار
 0.3 - - - 0.3 0.1 للشراء الشخيي
 0.1 - - - 0.1 - للشراء التجاري 

 3.9 0.1 1.1 0.3 0.7 1.8 للموضوعات العلمية والفنية المتخيية
 0.8 - - 0.1 - 0.6 معلوماتموضوعات فنية تتعلق بتبنولوجيا ال

 0.5 - 0.2 - - 0.3 موضوعات فنية أخرل 
 0.2 - 0.1 - - 0.1 الثقافة العامة وتوسيع المعرفة العلمية  

 0.2 0.1 - - 0.1 - مجرد تسلية وحب االستطالع واستخدائ البريد االلبتروني
 0.3 - - 0.2 0.1 - لمتابعة امور العم، وقضايا الدراسة 

 0.1 0.1 - - - - خبار بشة، عائمتابعة اال
 82.6 لم يستخدموا اانترن 

 1403 % 100المجموع = 
 * الفرم في النسب نتيجة التقريب
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 وحول الهدف الرئيسي م  استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (، أفاد: 
يسززتخدمونها %( مزز  2.4و ) يززة,انهززم يسززتخدمون االنترنزز  فززي مجززاالت الثقافززة العامززة وتوسززيع المعرفززة العلم %(8.9) 

 .(67، الجدول )مجرد تسلية وحب االستطالع واستخدائ البريد االلبتروني
 

 (67الجدول رقم )
 التوةيع النسبي لإلجابات حول المجاالت الرئيسية التي يستخدئ فيها المستجيب اانترن 

يستخدمون اانترن  لهذا المجال  المجاالت الرئيسية 
 الرئيسي 
 2003 استطالع

 8.9 الثقافة العامة وتوسيع المعرفة العلمية
 2.4 مجرد تسلية وحب االستطالع واستخدائ البريد االلبتروني

 3.1 لمتابعة امور العم، وقضايا الدراسة
 1.0 متابعة االخبار بشة، عائ

 0.5 المواضيع العلمية والفنية المتخيية
 1.2 مواضيع فنية تتعلق بتبنولوجيا المعلومات

 0.2 مجاالت أخرل 
 0.1 ال اعرف

 82.6 ال يستخدمون اانترن  
 1403 % *100المجموع = 

 *الفرم في النسب نتيجة التقريب 
 وحول استخدائ مواقع بالل ة العربية عل  شبةة المعلومات )اانترن (، أفاد:

علومزات )اانترنز ( هزي مواقزع بالل زة %( م  مجموع المستجيبي  أن أغلب المواقع التي يسزتخدمونها علز  شزبةة الم6.9)
 (.68اانجليزية، الجدول )

 (68الجدول رقم )
 التوةيع النسبي لإلجابات حول ل ات المواقع التي يستخدمها المستجيبون 

 عل  شبةة المعلومات )اانترن (
 

 ل ة الموقع

 
 النسبة

استطالع  2003استطالع 
2002 

استطالع 
2001 

 4,4 9.1 6.9 ة اغلبها بالل ة اانجليزي
 2.8 3.2 5.1 بع  األحيان استخدئ مواقع بالل ة العربية  

 3.4 2.6 5.4 نعم، أغلب األحيان استخدئ مواقع بالل ة العربية 
 0.7 0.6 - استخدئ مواقع بل ات غير العربية واانجليزية 

 - 0.1 - أغلبها بالل ة اانجليزية والعربية 
 - 0.1 - رف  ااجابة

 88.7 84.4 82.6 دمون اانترن   ال يستخ
 1400 1348 1403 %  100المجموع =

 
 وحول عدد مرات استخدائ شبةة المعلومات )اانترن (، أفاد:

%( م  مجموع المستجيبي  6.1%( م  مجموع المستجيبي  انهم  يستخدمون شبةة المعلومات )اانترن ( نوميا، و )3.9)
%( مزز  مجمززوع المسززتجيبي  انهززم  يسززتخدمون شززبةة 5.0نترنزز ( أسززبوعيا، و )انهززم  يسززتخدمون شززبةة المعلومززات )اا 
 .(69المعلومات )اانترن ( شهريا، الجدول )
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 (69الجدول رقم )
 التوةيع النسبي لإلجابات حول عدد مرات استخدائ شبةة المعلومات )اانترن ( 

 
 المرات 

 
 النسبة

 2001استطالع  2002استطالع  2003استطالع 
 3.1 6.8 3.9 يا نوم

 4,4 4.2 6.1 أسبوعيا 
 2.1 3.7 5.0 شهريا 

 1.7 1.0 2.3 غير قادر عل  التحدند 
 88.7 84.4 82.6 ال يستخدمون اانترن  

 1400 1348 1403 %  100المجموع 
 

 وحول وجود جهاة كومبيوتر في المنزل، أفاد:
%( مز  مجمزوع المسزتجيبي  72.7المنززل،  بينمزا أفزاد )%( م  مجموع المستجيبي  انه نوجد جهزاة كومبيزوتر فزي  27.3)

 .(70انه ال نوجد جهاة كومبيوتر في المنزل، الجدول رقم  )
 (70الجدول رقم  )

 التوةيع النسبي لإلجابات حول وجود جهاة كومبيوتر في المنزل 
 % 100المجموع= ال نوجد نوجد  استطالع
2003 27.3 72.7 1403 
2002 25.1 74.9 1348 
2001 14.9 85.1 1400 

 
 

 وعند الساال ع  عدد االجهزة الموجودة في المنزل, أفاد:
%(  مزز  مجمززوع 1.0%( مزز  مجمززوع المسززتجيبي  انززه نوجززد لززدنهم جهززاة كمبيززوتر واحززد فززي المنزززل, بينمززا أفززاد )25.3)

 (.71المستجيبي   لدنهم جهاةي كمبيوتر في المنزل, الجدول رقم )
 (71الجدول رقم )

 يع النسبي الجابات المستجيبي  حول عدد أجهزة البمبيوتر الموجودة في المنزل التوة 
 النسبة %  عدد االجهزة 

1 25.3 
2 1.0 
3 0.6 
4 - 

 0.4 غير مبي 
 72.7 ال نوجد جهاة كمبيوتر 

 1403 %100المجموع=
 

 وحول ما إلا كان الجهاة الموجود في المنزل مربوطا بشبةة اانترن ، أفاد: 
 %( أن الجهزاة غيزر مربزوط بشزبةة اانترنز ، الجزدول رقزم16.8%( أن الجهاة مربزوط بشزبةة اانترنز ، فيمزا أفزاد )10.5)
(72.) 
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 (72الجدول رقم  )
 التوةيع النسبي لإلجابات حول ما إلا كان الجهاة الموجود في المنزل مربوطا بشبةة اانترن  

غير  مربوط استطالع
 مربوط

ال نوجد جهاة  
 بيوتركوم

 %100=المجموع  غير مبي 
2003 10.5 16.8 72.7 - 1403 
2002 11.5 13.6 74.9 - 1348 
2001 5.8 9.0 85.1 - 1400 
2000 2.1 8.7 89.2 0.1 1217 

 
 في البي ، أفاد:   المربوط في االنترن  وحول مةان وجود الجهاة  

         %( أن الجهزاة موجزود فزي غرفزة نزوئ األوالد،3.4) %( ان الجهزاة موجزود فزي غرفزة نزوئ الوالزدن ، فيمزا أفزاد0.7)
 (.73%( في غرفة خاصة للدراسة أو للبومبيوتر، الجدول )3.1%( في قاعة المعيشة، و )3.1و)

 
 (73الجدول رقم  )

 التوةيع النسبي لإلجابات حول مةان وجود جهاة كومبيوتر في المنزل
 

 د  في ززز نوج

 النسبة
 2001استطالع  2002الع استط 2003استطالع 

 0.1 0.1 0.7 غرفة نوئ الوالدن 
 1.5 3.8 3.4 غرفة نوئ األوالد 
 2.4 1.7 3.1 قاعة المعيشة 

 - - - المطبد
 1.5 5,5 3.1 غرفة خاصة للدراسة او للبومبيوتر

 0.4 0.2 - المةتب / كومبيوتر محمول  
 - 0.2 - غرفة الضيوف

 - - 0.1 غير مبي 
 9.0 13.6 16.8 ربوط بشبةة اانترن الجهاة غير م

 85.1 74.9 72.7 ال نوجد جهاة كمبيوتر في المنزل
 1400 1348 1403 % * 100المجموع = 

 * الفرم في النسب نتيجة التقريب
 وحول استخدائ اانترن  م  قب، أشخاص آخري  في المنزل، أفاد: 

 .( 74ن ، الجدول )%( بأن  أشخاصًا آخري  في المنزل يستخدمون اانتر 8.6)
 

 (74الجدول رقم )
 التوةيع النسبي اجابات المستجيبي  حول استخدائ اانترن  م  قب، أشخاص آخري  في المنزل

الجهاة غير   ال نعم استطالع 
مربوط بشبةة  

 االنترن 
النوجد جهاة 
كمبيوتر في 

 المنزل
المجموع =  

100% 
2003 8.6 2.0 16.8 72.7 1403 
2002 9.7 1.8 13.6 74.9 1348 
2001ْ 4.8 1.0 9.0 85.1 1400 
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 وحول م  يستخدئ اانترن  في المنزل غير المستجيب، أفاد:   
%( أن مز  يسزتخدئ اانترنز  فزي 2.6سزنة و ) 18%( أن مز  يسزتخدئ االنترنز  فزي المنززل هزم أفزراد أكثزر مز  6.0أفاد )

 (.75سنة، الجدول رقم ) 18سنة ال   14المنزل هم أفراد تقع أعمارهم بي  اكثر م  
 

 (75الجدول رقم  )
 التوةيع النسبي لإلجابات حول م  يستخدئ اانترن  في المنزل

 
 المستخدمون غير المستجيب

 نسبة المستخدمي  غير المستجيب
 2001استطالع  2002استطالع  2003استطالع 

 - - - سنوات  6أفراد تح  س  
 0.4 0.4 0.9 سنوات  10سنوات ال    6أفراد م  
 0.4 0.6 1.1 سنة  14-10أفراد م  

 0.5 2.5 2.6 سنة   18سنة ال   14أفراد اكثر م  
 3.7 6.2 6.0 سنة  18أفراد اكثر م  

 95.0 90.3 89.5 ال ننطبق
 1400 1348 1403 % 100المجموع = 

 
 وحول التوقعات م  استخدائ اانترن ، أفاد:   

   الجزدول ,%( بزأنهم نتوقعزون البزدء بتأسزيس عمز، خزاص بهزم2.4بينما أفاد )%( انهم نتوقعون فرص عم، افض،، 2.3)
(76.) 

 (76الجدول رقم  )
 التوةيع النسبي لإلجابات حول التوقعات م  استخدائ اانترن 

ه، تتوقع م  استخدامل  
 لإلنترن 

 النسبة

 2001استطالع  2002استطالع  2003استطالع  
 1.2 2.5 2.3 فرصة عم، افض،  

 1.3 1.5 2.4 بدء بتأسيس عم، خاص ال
الحيول عل  معلومات 
 - - 2.1 والتدرب عل  االستخدائ

 3.1 7.5 0.9 أخرل 
 - - 2.3 ال يعرف +رف  االجابة 

 - - 0.2 غير معني
 0.1 - 0.1 غير مبي 
 94.2 88.5 89.5 ال ننطبق 
 1400 1348 1403 %  100المجموع =

 
 

 جهاة كومبيوتر في مةان العم،، أفاد:   وعند ساال العاملي  حول وجود  
%( مز  20.5) %( م  مجموع المستجيبي  الذن  يعملون انزه نوجزد جهزاة كومبيزوتر فزي مةزان العمز،،  بينمزا أفزاد13.7) 

 (. 77مجموع المستجيبي  انه ال نوجد جهاة كومبيوتر في مةان العم،، الجدول )
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 (77الجدول رقم  )
 ول وجود جهاة كومبيوتر في مةان العم،التوةيع النسبي لإلجابات ح

 المجموع %  ال ننطبق غير مبي  ال نوجد نوجد  استطالع 
2003 13.7 20.5 0.1 65.7 1403 
2002 12.9 16.8 - 70.4 1348 
2001 11.3 18.6 0.1 70.0 1400 

 
 وحول ما إلا كان الجهاة مربوطا بشبةة اانترن ، أفاد: 

 .(78رقم ) %( أن الجهاة غير مربوط بشبةة االنترن ، الجدول5.9شبةة االنترن ، فيما أفاد )%( أن الجهاة مربوط ب5.8)
 (78الجدول رقم  )

 التوةيع النسبي لإلجابات حول ما إلا كان الجهاة الموجود في العم، مربوطا بشبةة اانترن  
 غير مربوط مربوط االستطالع

 المجموع %  مبي غير  رف  ااجابة ال أعرف  و ال ننطبق
2003 5.8 86.1 2.1 - - 1403 
2002 6.4 92.9 0.6 - 0.1 1348 
2001 5.2 93.6 1.2 - - 1400 
2000 4.0 94.6 - 0.7 0.7 1217 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


