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 ملخص النتائج: 
 

  %(60)  في األردن هي    باالتجاه الصحيحتسير  األمور    بأننسبة من يعتقدون  أن  أظهرت النتائج   •

ولم تتغير هذه النسبة مما كانت عليه    %( يعتقدون أنها ال تسير في االتجاه الصحيح.25مقارنة بـِ )

 . خيرة(كتوبر )استطالع تشكيل الحكومة األفي استطالع تشرين األول/ا

واالستقرار) • باألمن  الفاسدين) 36الشعور  ومحاسبة  باإلصالح  الحكومة  وجدية  كانت  %32(   )%

باالتجاه الصحيح، فيما كان الوضع االقتصادي  تسير  األمور  بأن  المستجيبين  أهم األسباب العتقاد  

( معيشة(  غالء  بطالة،  )فقر،  )36السيئ،  والمحسوبية  والواسطة  الفساد  وتفشي  %(أهم  %31( 

 األسباب العتقاد المستجيبين بأن األمور تسير باالتجاه الخاطئ.

المستجيبين   • تقييم  اارتفع  األلديمقراطية  لحالة  بلغ،  ردن  في  فقد  الماضي،  بالعام  على    6.9مقارنةً 

بـ    10الى    1مقياس من   العام    6.3مقارنةً  المستوى هو    . 2010في  أن هذا  بالذكر  الجدير  ومن 

 .2009المستوى نفسه في العام 

النتائج • بأن    اعارتف  أظهرت  يعتقدون  التظاهر  من  االستطالع  حرية  هذا  في  بلغت  فقد  مضمونة، 

الصحافة  . وبلغت نسبة من يعتقدون أن حرية 2010%( في استطالع العام 59%( مقارنة بـ )68)

 % على التوالي. 58%، 73%، 75حزاب مضمونة في األردن والرأي واالنتساب الى األ 

يجب أن تتوافر باألردن حتى تقول   جاءت ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية كأهم سمة •

 .%( في المرتبة الثانية15)العدل والمساواة  تلتها قيمة%(، 57(إنه بلد ديمقراطي

• ( للتحول  28يعتقد  معيق  أهم  والمحسوبية،   والواسطة  واإلداري  المالي  الفساد  انتشار  أن   )%

ولكن   %( ثاني أهم معيق.7الديمقراطي في األردن، فيما كان عدم ضمان حرية التعبير والرأي ) 

أجاب  12يعتقد   بينما  األردن،  في  الديموقراطي  للتحول  معيقات  يوجد  ال  بأنه  ال  %18  بأنهم   %

 يعرفون اذا كان هنالك معيقات للتحول الديموقراطي في األردن. 

• ( التنقل  حرية  مضمونة:  التالية  الحريات  بأن  األردنيين  من  ساحقة  أغلبية  وحرية  97تعتقد   ،)%

( الم95التملك  وحرية   ،)%( الدينية  الفكر)93عتقدات  وحرية  غالبية  %89(،  فإن  كذلك،   .)%

أرب والثالثة  الثلثين  بين  )  تعتقد  عاتتراوح  الصحافة  حرية  الرأي  75أن  عن  التعبير  وحرية   )%

. مضمونة  وحرية تأسيس منظمات مجتمع مدني واالنتساب اليها، واالشتراك بالتظاهرات السلمية

زاب واالنتساب اليها وحرية الحق في الحصول على المعلومات بالمقابل احتلت حرية تأسيس األح

 % على التوالي(. 57%، 53%،  54الحكومية أدنى تقييم لدى المواطنين )
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% من المستجيبين أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الغنى  58يعتقد    •

أ المساواة في حقوق المواطنين بغض  % أن تطبيق مبد66أو الفقر مطبق في األردن، في ما يعتقد  

 النظر عن بلد األصل مطبق في األردن. 

لشرطة، في ما يعتقد  ا% من المستجيبين أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به  71يعتقد   •

 % فقط أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في إجراءات الحصول على وظيفة في القطاع العام. 41

( 13بأنهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً بزيادة مقدارها )%(  32ث المبحوثين )د ما يقارب ثلأفا •

 %(. 19نقطة عما كانت عليه في العام الماضي )

فعالية  • أو  اعتصام  أو  تظاهرة  في  للمشاركة  يؤدي  قد  الذي  الرئيسي  الدافع  أن  النتائج  أظهرت 

%(، في ما جاء الشعور بالظلم  27احتجاجية سلمية هو تردي الوضع االقتصادي وارتفاع األسعار)

( المساواة  و11وعدم   ، الثانية  المرتبة  في  واالجتماعية  جاءت  %(  السياسية  بالحقوق  المطالبة 

 %( في المرتبة الثالثة. 9والدينية )

ً أظهرت النتائج أن هناك   • ملحوظاً في انخراط المواطنين في األطر المدنية السياسية الطوعية،    تدنيا

أفاد ) أو مجموعة أو حركة سياسية  فقط   %( 1فقد  إلى حزب  أفاد    .أنهم منتسبون  بالمقابل  ولكن، 

بالحياة  4 االهتمام  تنامي  يعكس  ما  المستقبل،  في  سياسية  أحزاب  الى  االنتساب  ينوون  بأنهم   %

،  انت نسبة المنخرطين في إطار مدني طوعي: )جمعية خيرية، هيئة شبابيةك  المقابل، في  السياسية

 . (%5)( هيئة ثقافية، أو ناٍد رياضي أو جمعية تعاونية

وقادرة أو حركة سياسية مؤهلة  سياسي  المستجيبين يعتقدون بأنه ال يوجد حالياً حزب  أكثر من ثلي   •

حزب أو حركة سياسية قادرة على تشكيل    أنه يوجدفقط  %(  8، في ما يعتقد )على تشكيل الحكومة

 . الحكومة في األردن

هناك ارتفاع واضح وملحوظ في نسبة من يقبلون بوصول حزب سياسي ال يتفقون معه الى السلطة  •

( أن  النتائج  أظهرت  فقد  السابقة،  باألعوام  بـ  26مقارنة  مقارنة  بذلك  يقبلون  العام  %9(  في   %

2010 . 

% يرجحون منح صوتهم لمرشح من 33في حالة إجراء االنتخابات النيابية )يوم االستطالع(، فإن   •

أفاد   ما  في   ، الوطني  السياسي  االتجاه  23االتجاه  من  لمرشح  صوتهم  منح  يرجحون  أنهم   %

اد  % لالتجاه الليبرالي. بينما أف2و    % لالتجاه السياسي القومي العربي،10السياسي اإلسالمي، و  

 ليس لديهم اتجاه سياسي معين.  ما يقارب الربع بأنه

%( وبسن  52يعتقد أكثر من النصف بقليل بأن مجلس النواب يقوم بدوره في: مساءلة الحكومة ) •

( عل50القوانين  وباإلشراف  اإل%(  )ى  العام  المواطنين  52نفاق  تقييم  نسبة  تتراجع  بينما   ،)%
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 ( الفساد  مكافحة  على  والتأثي48لقدرته  العامة )%(  السياسات  في  باالستقاللية  46ر  والتمتع   ،)%

 %(.41%(، لتصل أدناها بقيام المجلس بالتواصل مع المواطنين )45عن السلطة التنفيذية )

% في 56نسبة من يعتقدون أن السلطة التنفيذية وأجهزتها )من    ارتفاعأظهرت نتائج االستطالع   •

العام  63الى    2010العام   في  ا %2011  وذوي    )( واالقتصادي  السياسي  العام  55لنفوذ  في   %

 (  يتدخلون في األحكام الصادرة عن القضاء.  2011% في العام 61إلى  2010

حسب رأي المستجيبين لتغيير    الفضلى%هي الوسيلة  33التظاهر واالعتصام واالحتجاج السلمي   •

الحكومة ) الحوار مع  فيما جاء  عنها،  واستخدام    %( كخيار10سياسة حكومية غير راضين  ثاٍن 

 %( كخيار ثالث. 7وسائل اإلعالم المختلفة )

هي وسيلة مناسبة لتغيير    % من المستجيبين أن عقد االجتماعات واالحتجاجات السلمية78يعتقد   •

% أن الضغط على 48في ما يعتقد أقل من نصف المستجيبين    الحكومة اذا ظهرت الحاجة لذلك،

و هو  الحكومة  عن  الثقة  لحجب  ويعتقد  البرلمان  مناسبة،  تتغير  45سيلة  حتى  االنتظار  أن   %

ويرفض   الوسائل،  أفضل  هو  لتغيير  93الحكومة  وسيلة  باعتباره  العنف  استخدام  إلى  اللجوء   %

 الحكومة.

• ( المستجيبين  خمس  يقارب  والمطالبة    (%19ما  األردن  في  تحصل  التي  التظاهرات  يؤيدون 

 . 2011% في استطالع أيار/مايو 15باإلصالح السياسي واالقتصادي، مقارنة بـِ 

جاء نتيجة شعور المؤيدين أن هذه  % الذين يؤيدون التظاهرات(19)من الـ  تأييد التظاهرات  أسباب   •

%. في ما 24% وألنها تعبر عن رأي الشعب  66التظاهرات تطالب باإلصالح ومحاربة الفساد  

التأييد    بأسباجاءت   والتخأنها  لتظاهرات  ل عدم  الفوضى  إلى  األمن تؤدي  وزعزعة  ريب 

 %. 24بنسبة  وال توجد أي فائدة منها داعٍ  ا % ألنه ليس له58واالستقرار

يعتقد  أقل من ثلثي المستجيبين أن وسائل اإلعالم المحلية صادقة ونزيهة في نقل األخبار المحلية   •

 وتعرض الرأي والرأي اآلخر وتنقل مشاكل المواطنين إلى المسؤولين. 

بين التلفزيون كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي، في ما  % من المستجي70يعتبر   •

 % الجرائد كأكثر مصدر موثوق. 6% اإلنترنت كأكثر مصدر موثوق، ويعتبر 11يعتبر 

محلي   جاء • سياسي  خبر  بخصوص  موثوق  مصدر  كأكثر  األولى  المرتبة  في  األردني  التلفزيون 

%، وجاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة  20%، تليه قناة الجزيرة في المرتبة الثانية بنسبة 34

 %. 12بنسبة 

أن   • النتائج  أظهرت   فقد  اإلنترنت،  يستخدمون  من  بنسبة  واضح  ارتفاع  يستخد43هناك  مون % 

 . 2010% في استطالع العام 38اإلنترنت مقارنة بـ 
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اإلنترنت   • األاستخدامات  مقارنة    خبار ألغراض االطالع على  ارتفعت، وبشكل ملحوظ،  السياسية 

أفاد  2010بالعام   فقد  سياسية 42،  نشاطات  على  التعرف  أجل  من  اإلنترنت  يستخدمون  أنهم   %

% أنهم يستخدمون اإلنترنت من أجل 24وأفاد    .2010% في العام  21تجري في األردن مقارنة بـ

و   السياسية،  القضايا  في  نظرهم  وجهة  عن  نظر  36التعبير  وجهات  على  التعرف  أجل  من   %

 سياسية معارضة في األردن. 

في  35 • تشكلت  التي  والشعبية  الشبابية  والحراكات  التنظيمات  المستجيبين سمعوا عن  من  فقط   %

وأفا الماضي،  العام  سمعوا27د  األردن خالل  الذين  )من  منهم  بجدوى  35%  %  مقتنعون  أنهم   )

 وأهمية هذه التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية.  

الدستور   • على  حصلت  التي  الدستورية  التعديالت  عن  عرفوا  من  نسبة  في  واضح  ارتفاع  هناك 

 ر. % في استطالع أيلول /سبتمب38% أنهم عرفوا عنها مقارنة بـ  58فقد أفاد  ،األردني 

 %. 74مازالت الغالبية من المواطنين تؤيد التعديالت الدستورية، وبقيت عند  •

يؤيد  31يؤيد   • ال  ما  في  األردني  الدستور  على  أخرى  تعديالت  إجراء  المستجيبين  من   %41  %

 إجراء أي تعديالت أخرى. 

حزيران/يونيو  64  يرغب • شهر  في  البلدية  االنتخابات  إجراء  في  المستجيبين  من   %2012  ،

األول/ديسمبر  51ويرغب   كانون  شهر  السنة  هذه  نهاية  في  النيابية  االنتخابات  إجراء  في   %

2012 . 
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 المقدمــــــــــــة

العام   ومنذ  المركز  استطالعإعلى    1993حرص  عام  جراء  كل  نهاية  في   في  الديموقراطية  حالة  حول 

المواطنين.    األردن نظر  وجهة  إ ويكمن  أهمية  العام،  هذا  االستطالع  السياسي  تسب  للحراك  نتيجة  ضافية 

تخلله   بحراك سياسي غير مسبوق ومتواصل  الماضي  العام  تميز  لقد  ال آالالعربي واألردني.  ظاهرات  تف 

الو المطالبات. وشهدت  من  متعددة  وأشكال  مسبوقةاالحتجاجات  سياسية غير  تغيرات  تلك  بو  ،بالد  خاصة 

الدستورية الملكية  اللجنة  بها  التي خرجت  الدستورية  بالتعديالت  إقرارهاو   ،المتعلقة  البرلمان   تم  قبل    . من 

العام   هذا  يشهد  أن  المنتظر  على    اً إقرار ومن  لإلشراف  مستقلة  )هيئة  السياسية  للعملية  الناظمة  للقوانين 

 الخ( وإجراء االنتخابات البلدية واحتمال إجراء االنتخابات البرلمانية.   جديد،انتخاب االنتخابات، قانون 

اذ تم إضافة عدد من   ،ى لها عالقة بالمحتوى األولستطالع هذا العام يتمثل بنقطتين أساسيتين:  إن الجديد باال

مقارنة  بواب والمجاالت الجديدة لتعكس التحوالت التي تم اإلشارة اليها. والثانية تتعلق بزيادة حجم العينة  األ

تمثيل   على  نحصل  السابقة حتى  كافةإبالسنوات  المحافظات  مستوى  على  المستوى    ، حصائي  على  وليس 

 الوطني فقط. 

الديموقراطي  ، األردنفي    األمورلى كيفية سير اتجاه  إيتطرق هذا االستطالع   البلد  وتقييم    وما هي سمات 

ً ديموقراطي  اً بلد   األردنالمواطنين ألي مدى يعتبرون   يون  األردن يرغب    وما هو شكل النظام السياسي الذي   . ا

أنه   يرون  سياسي  نظام  وأي  في    األفضلفيه،  للتحول األردنتطبيقه  إعاقة  األكثر  العوامل  هي  وما   ،

وتطبيق مبدأ المساواة في    لك، تم قياس درجة ضمان الحريات العامة،ضافة لذ. إ األردنالديموقراطي في  

عادلة، ومن ثم يتطرق االستطالع    الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية، والتمتع بالحصول على معاملة

ويتطرق    .السياسات الحكومية التي ال يرضونهالتغيير    األفضلل  يوالسب   انتقاد سياسات الحكومة،لى حرية  إ

الى  أ التي    األحزاب تقييم دور  يضاً  السياسية  الممكن السياسية ومدى جماهيريتها. وما هي االتجاهات  من 

السياسية   األخبارالمرئي والمسموع، ومدى الثقة به في ما يتعلق ب  اإلعالم . وتناول االستطالع  التصويت لها

اإباإلضافة    المحلية. دراسة  أللى  في  قياسها  يتم  التي  تم  مور  حول  إالديموقراطية،  خاص  قسم  ضافة 

التي تحصل في   التي تشكلت    األردنالتظاهرات واالعتصامات  والشعبية  الشبابية  والحراكات  والتنظيمات 

الت  شهر تقريباً، والمطالبات بإجراء تعديت الدستورية التي تمت قبل ثالثة أخالل العام الماضي، والتعديال 

 عيان. األحول تشكيل الحكومات ومجلس 
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 أهداف االستطالع 

الديموقراطية في األردن من خالل التعرف على رأي    حالةلقد هدف هذا االستطالع، بشكل عام، إلى قياس  
حول عدد من القضايا والمؤشرات المتعلقة بالديموقراطية على المستوى المفاهيمي وعلى مستوى  المستجيبين  
 ليها االستطالع: لي المواضيع الرئيسية التي تطرق إ في ما يو  الممارسة، 

 مور في األردن سير اتجاه األ .1
 حالة الديموقراطية في األردن  .2
 الحقوق والحريات ومدى ضمانها .3
 السياسية والمدنية ودور مجلس النواب  المشاركة .4
 عالم ودوره في الحياة السياسية اإل .5
 مدى تأييد التظاهرات التي حصلت في األردن .6
 تقريبًا    ثالثة أشهررضى المواطنين عن التعديالت الدستورية التي حصلت قبل  .7
 االنتخابات النيابية والبلدية.  .8

 عينة االستطالع 

 ولكـي يكـون تصـميم العينـة فعـاالً   المحافظـة،على مستوى  تائج  من أجل التمكن من تحليل ونشر الن

 Stratified) ، فقــد تــم تصــميم عينــة عنقوديــة طبقيــةالمختلفــة للمقارنــة بــين المحافظــات  وقــابالً 

Clustered) مبنية على التقسيمات اإلدارية والجغرافية في المملكة وعلى أساس الريف والحضر.  

بالتدرج االداري والجغرافي لتصل الى مسـتوى البلـوك والمسـكن كأصـغر وحـدة ويتم سحب العينة 

 للمعاينة.

ً ( شخص1950بلغ حجم العينة المسحوبة الكلي )  1944%( بواقـع 99.6، وكانت نسبة االسـتجابة )ا

%(، وقد تمت جمع  2.5. وكانت العينة مقسمة مناصفة بين الذكور واالناث وبهامش خطأ )اً مستجيب

 البيانات من المستجيبين عن طريق المقابلة الوجاهية.
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 األردن في  األمور سير اتجاه أوالً،
 

دون تغيير تسير باالتجاه الصحيح  باألردن    األمور% من المستجيبين يعتقدون أن  60نتائج االستطالع أن    أظهرت

نسبة   تشرين  60عن  استطالع  في  )و  2011  كتوبرأ/األول%  مقداره  بتراجع  عن    7لكن  استطالع  نقاط( 

رقم    انظر الشكلتسير باالتجاه الخاطئ.    األمور%( أن  25. في ما يعتقد ربع العينة )%(67)  2011  سبتمبر/أيلول

(1). 

 االتجاه الخاطئ؟ : بشكل عام، هل تسير األمور في األردن في االتجاه الصحيح ام في 1   الشكل رقم

 
 

 ن كما يراها المستجيبو  في االتجاه الصحيح األمور سير  أسباب   1-1

اعتقاد   أسباب  ال    األمورسير  بالمستجيبين  وحول  )من  الصحيح  االتجاه  أن    أظهرت  ،%(60في  النتائج 
الرئيسي  عزوا    36% واستقرار  إالسبب  باألمان  الشعور  عزا  األردنفي    األوضاعلى  ما  في  من  32،   %

السبب   المستجيبين  ومحاسبة  لى  إهؤالء  باإلصالح  الحكومة  القانون   الفاسدينجدية  %  12وعزا  ،  وتطبيق 
وأفاد  إ  السبب الحالية.  الظروف  مع  التعامل  في  الملك  جاللة  حكمة   األوضاع تحسن  ن  أ%  11لى 

% أن  8، بينما أجاب  في االتجاه الصحيح  األموراالقتصادية والمعيشية بشكل عام هو وراء اعتقادهم بسير  
 ((.1) رقم  انظر الجدول) السبب هو ضمان حرية التعبير عن الرأي.

 %( 60)من الـ  تجاه الصحيح؟في اال لماذا تعتقد أن األمور تسير   :1الجدول رقم  

 % 
 36 واالستقرار   األمنب بسب الشعور 

 32 باإلصالح ومحاسبة المفسدين وتطبيق القانون  جدية الحكومة

 12 حكمة جاللة الملك بالتعامل مع الظروف الحالية 

 11 االقتصادية والمعيشية بشكل عام  األوضاعتحسن 

 8 ضمان حرية التعبير عن الرأي 

 1 أخرى 

 2 ال أعرف 

 100 المجموع 
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 ن كما يراها المستجيبو في االتجاه الخاطئ األمور سير سباب أ  1-2

%( عن السبب الرئيسي 25  ـ في االتجاه الخاطئ )من ال  األمورن سير  أ وتم ايضًا سؤال المستجيبين الذين يعتقدون  
)فقر، بطالة، غالء   :% عزوا السبب الرئيسي الى الوضع االقتصادي السيئ36النتائج أن    أظهرتقد  ف  ،لهذا االعتقاد

م وجود حكومة  عدن  أ %  12  بينما أفادلى تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية.  إ% السبب  31(، في ما عزا  المعيشة
  انظر الجدول في االتجاه الخاطئ )  األمورهو السبب الرئيسي العتقادهم بسير    صالحات المطلوبةرة على تنفيذ اإلقاد

 ((. 2رقم )
 %(  25؟)من الـ  تجاه الخاطئفي اال ن األمور تسير بألماذا تعتقد :  2الجدول رقم  

 % 
 36 بطالة، غالء المعيشية( )فقر، ئالوضع االقتصادي السي 

 31 تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية 

 12 صالحات المطلوبة إلم وجود حكومة قادرة على تنفيذ اعد

 5 ت واالعتصاما  التظاهرات كثرة 

 6 ياألمن عدم االستقرار 

 3 عدم ضمان الحريات العامة 

 4 أخرى 

 4 ال أعرف 

 100 المجموع 
 

 ً  األردن حالة الديموقراطية في  :ثانيا

مقارنة بـ  نقطة  6.9( هذا العام 10 -1بلغ مستوى الديموقراطية في األردن حسب رأي المستطلعين على مقياس من )

الماضي  6.3 العام  يسجل  ، في  فهو  عن   وبذلك  العام    ارتفاعاً  في  الديموقراطية  على    2010مستوى  يحافظ  ولكنه 

في  .  2009للعام  نفسه  المستوى   الديمقراطية  مستوى  أن  االستطالعات   ،األردنأي  في  المستجيبين  تقييم  حسب 

إلى  المقياس    فيهتراجع  الذي    2007(، باستثناء العام  نقطة  4.9حيث كان  )  2001المتتالية، هو في ازدياد منذ العام  

في    6.3لى  إعلى التوالي(، ثم لينخفض مجدداً    6.9و    6.7)  2009و    2008عوام  ( نقطة ليعود ويرتفع في األ5.7)

يتراجع  2010العام   كان  التي  السنوات  أن  ذكره  الجدير  ومن  تلك    فيها.  هي  الديموقراطية  لحالة  المواطنين  تقييم 

 ( 2رقم ) الشكلانظر  .فيهاي تم إجراء انتخابات برلمانية السنوات الت
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 تقييم الرأي العام األردني لمستوى الديمقراطية في األردن. :2   الشكل رقم

 
طي ألبعد قراوديمبلد  هأن  10ويعني الرقم  ما زال في بداية الديمقراطية هأن   1يعني الرقم (: بحيث 10-1مقياس الديمقراطية من )

 الحدود  

 

 كما يراها المواطنون   سمات الديموقراطية  1 -2

المستجيبين أن ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية هي أهم سمة يجب أن تتوافر في    (%57  ت غالبية )أفاد

نقول  أ بلد حتى  أفاد  إي  ما  في  ديموقراطي،  البلد  هذا  أهم سمة،  15ن  والمساواة هي  العدل  أن  % من  8وأفاد  % 

ا السمة  هي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  أن  أن    ،همألالمستجيبين  نفسها  النسبة  أفادت  ما   األمن في 

 (3رقم )   انظر الجدولن هذا البلد ديموقراطي، إواالستقرار هي أهم سمة يجب أن تتوافر حتى نقول 

 ن هذا البلد ديموقراطي؟إهم سمة يجب أن تتوافر في بلد ما حتى نقول أ الشخصي، ما هي  برأيك :3الجدول رقم  

 النسبة %   

 57   ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية

 15 والمساواة العدل 

 8 تنمية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية 

 8 من واستقرار أ

 5 محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية 

 2 أخرى 

 5 ال أعرف 

 100 المجموع 

 
 معيقات التحول الديموقراطي  2-2

% أن انتشار الفساد المالي  28، أفاد جهة نظر المبحوثينومن  األردنمعيقات التحول الديموقراطي في في ما يتعلق ب 

ضمان  % أن عدم  7، في ما أفاد  في األردن  أهم معيق للتحول الديموقراطي  داري والواسطة والمحسوبية  هوواإل

، وعدم فهم الشعب لمعنى الديموقراطية صاديت% أن سوء الوضع االق6حرية التعبير والرأي هو أهم معيق، وأفاد  
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ولكن ما يقارب خمس المواطنين .  األردنوالمعيقات االجتماعية والدينية هي أهم معيقات للتحول الديموقراطي في  

وجد معيقات للتحول الديموقراطي  ت  % أنه ال12  بينما أشار  م ال،ت هناك معيقات أن في ما اذا كانو%( ال يعرف18)

  (.4رقم ) انظر الجدولفي األردن. 

 برأيك، ما هو أهم معيق للتحول الديموقراطي في األردن؟: 4الجدول رقم  
 

 النسبة %  

 28 داري والواسطة والمحسوبيةإلواي انتشار الفساد المال

 7 عدم ضمان حرية الرأي والتعبير

 6 )فقر، بطالة، غالء معيشة(  سوء الوضع االقتصادي

 6 عدم فهم الشعب لمعنى الديموقراطية 

 6 معيقات اجتماعية ودينية)التطرف، العنصرية، البعد عن الدين(

 5 وليةالمسؤ االسياسية على الحكم وعدم تحمله األحزابمن سيطرة  الخوف

 5 وجود مشاكل ي واألمنعدم االستقرار  

 4 تحول ديموقراطي بإحداثعدم جدية الحكومة 

 3 وضمان الحقوق العامة  والمساواةفر العدل اعدم تو

 1 أخرى معيقات  

 12 يوجد معيقات  ال

 18 ال أعرف 

 100 المجموع 

 

   النظام السياسي المالئم لألردن   2-3 

ً نظام% من المستجيبين أن " 29يرى    من خالل االنتخابات النيابية  السياسية كافة تتنافس  األحزابسياسياً حيث    ا

% أنه غير مالئم على اإلطالق 24ما يرى    ، في " هو نظام مالئم جداً لألردنوتشكل الحكومة على قاعدة األغلبية

كانت   2010، ففي استطالع ي لهذا النظاماألردنالرأي العام مقارنة بالسنوات السابقة انخفاض تأييد  ويالحظلألردن. 

 .(3) رقم  انظر الشكل%.  35لألردن هي جداً نسبة من يعتقدون بأن هذا النظام مالئم 

في   "وتشكل الحكومة على قاعدة األغلبية من خالل االنتخابات النيابية السياسية كافةتتنافس فيه األحزاب  سياسيمدى مالءمة "نظام   :3   الشكل رقم

 . 2011-2006كما تفيد نتائج االستطالعات  األردن،

 
 2010و   2009و 2008و   2007،  2006 األردنالمصدر: بيانات استطالع الديمقراطية في 
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العام   الرأي  أن  من  الرغم  األاألردنوعلى  السياسية  األنظمة  بعض  أن  يرى  مالئمة   خرىي  الديمقراطية  محدودة 

ي للنظام الديمقراطي الفت  األردنلألردن، وبنسب أقل من مالءمة النظام الديمقراطي.  يبدو أن انحياز الرأي العام  

)التي هي منقوصة أو محدودة الديمقراطية( غير    خرىة األكثر على أن األنظمظر، إذ يتوافق ثلث المواطنين أو أللن

(.  كما أن نسب الذين أفادوا بأن مثل  5)كما يبين الجدول    األردنمالئمة على اإلطالق ألن تكون نظاماً سياسياً في  

نظام حكم  " يين أناألردن% من 11هي نسب قليلة، فقد أفاد  األردنهذه األنظمة مالئمة جداً لتكون نظاماً سياسياً في 

%  19مالئم جداً لألردن، وأفاد    "   نه األنسب من القرارات للبالدأن( اتخاذ ما يرون  يييتولى فيه الخبراء )غير السياس

ً بأن نظام )لمقارنة النسب    يسمى بالشورى مالئم جداً لألردن  ال توجد فيه انتخابات وال أحزاب ويحكم في إطار ما   ا

 (. (5)رقم  انظر الجدول  ،التي حصل عليها كل نظام

   

مة هذه األنظمة  ء، وأود أن أتعرف على مدى مال سوف أذكر لك بعض األنظمة السياسية القائمة اآلن في بعض دول الشرق األوسط:  5الجدول رقم  

 األردن؟ لتكون نظاماً سياسياً في 

 مالئم مالئم جداً  األنظمة السياسية القائمة 
مالئم إلى  

 حد ما
غير مالئم  
 على اإلطالق 

 ال أعرف 
 

 المجموع 

السياسية كافة تتنافس من خالل   األحزابنظام سياسي حيث  
 االنتخابات النيابية وتشكل الحكومة على قاعدة األغلبية 

29 28 11 24 8 100 

وجد فيه انتخابات نيابية وال أحزاب سياسية  تنظام سياسي ال 
 ويحكم في إطار ما يسمى الشورى 

19 28 16 29 8 100 

نه  أ ن( اتخاذ ما يرون يينظام حكم يتولى فيه الخبراء )غير السياس

 األنسب من القرارات للبالد 
11 22 17 41 9 

100 

 

السياسي   النظام  في    األفضلوحول  أن    أظهرت،  األردنلتطبيقه  ال46النتائج  النظام  أن  يعتقدون  حيث  %  سياسي 

األغلبية  األحزاب قاعدة  الحكومة على  النيابية وتشكل  االنتخابات  تتنافس من خالل  كافة  في    األفضلهو    السياسية 

ً نظام% أن  28،  في ما يعتقد  األردن ً سياسي  ا وجد فيه انتخابات نيابية وال أحزاب سياسية ويحكم في إطار ما  تال    ا

  (.4)  رقم  انظر الشكل. األردنتطبيقه في ل  األفضلهو  يسمى الشورى

 برأيك، من بين هذه األنظمة ما هو النظام السياسي األفضل لتطبيقه في األردن؟: 4   الشكل رقم
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 ً  مؤشرات الديمقراطية :ثالثا

 
 العامة   الحريات 3-1

حول    بعد سؤالهم  تم  الديموقراطية،  لسمات  المواطنين  فهم  على  التعرف  تم  الحريات  أن  بضمان  المدنية  قناعتهم 

في مدى اعتقاد الرأي العام    رتفاعا. وتعكس نتائج هذا االستطالع وجود اتجاه عام يشير إلى  األردن في  والسياسية  

العامةبأن  ي  األردن إلى أن هذا  في األردن مضمونة  الحريات  انعكس على تقييم مستوى    االرتفاع. وتجدر اإلشارة 

في   حرية   حسناأل إلى    األردنالديمقراطية  حول  لإلجابات  الحسابية  المتوسطات  وتشير  الماضي.  بالعام  مقارنة 

إلى   االنتساب  وحرية  التظاهر،  وحرية  والصحافة،  الحر   األحزابالرأي،  هذه  أن  إلى  الى  يات مضمونة  السياسية 

 % 72  في هذا االستطالع مقارنة بـ  %75  هي أكثر الحريات ضماناً، فقد أفاد بذلكحرية الصحافة  . إن  درجة كبيرة

  % 63و  2008في استطالع العام    % 64، وبـ  2009في استطالع العام    %77مقارنة بـ  و  2010استطالع العام  في  

 . 2007في استطالع العام 

، و  2009في استطالع العام    %74مقارنة بـ  و،  2010  في هذا استطالع  %69% مقارنة بـ  73  حرية الرأيتليها   

 . 2007العام % في استطالع 59و 2008% في استطالع 63

في استطالع   %59  بـ   مقارنة  % 68هي  إن نسبة من يعتقدون بأنها مضمونة في هذا االستطالع    ،حرية التظاهر  ثم

في استطالع العام    % 35، و2008في استطالع العام    %38  و بـ  2009في استطالع العام    %66  و  2010العام  

2007. 

السياسية  وتليها لألحزاب  االنتساب  فقط  حرية  يعتقد  في    %58  التي  بـ،  األردنبأنها مضمونة  في    %55  مقارنة 

% العام  43و  2007و   2008في العامين    %40و  2009في استطالع العام    %64  مقارنة بـ و  2010استطالع العام  

إن هذه النتائج تبين بأن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بضمان حرية االنتساب إلى أحزاب سياسية وبضمان .  2006

 (.  5رقم ) انظر الشكل. 1996منذ العام  الثالثة% للمرة 50حرية التظاهر تجاوزت نسبة 

 المتوسط الحسابي لمدى ضمان الحريات العامة في األردن: 5   الشكل رقم
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لما   أن  أظهرتواستتباعاً  نجد  سابقاً،  النتائج  "إلى    االرتفاعه  العامة مضمونة  الحريات  بأن  يعتقدون  الذين  نسب  في 

حافة  % من المستجيبين  بأن حرية الص43مستوى الديمقراطية. حيث أفاد    الرتفاعدرجة كبيرة" يأخذ منحى مؤكداً  

في كبيرة،  درجة  إلى  أحزاب    ارتفعتما    مضمونة  إلى  واالنتساب  والتظاهر  الرأي  أن حرية  يعتقدون  الذين  نسبة 

 (.   6رقم ) انظر الشكلسياسية مضمونة إلى درجة كبيرة مقارنة باالستطالعات السابقة، 

 إلى درجة كبيرة  –مدى ضمان الحريات  :6   الشكل رقم  

 
 

هذا   تضمن  إلرساء  لقد  األساسية  السياسية  الحريات  من  مجموعة  ضمان  تجاه  العام  الرأي  قياس  االستطالع 

و بأن    أظهرتالديمقراطية،  بأن  57النتائج  يعتقدون  المستجيبين  من  الحكومية حرية  %  المعلومات  على   الحصول 

% أن  59و    مضمونة  هي  اتجاهاتهاحرية االنتساب إلى أحزاب سياسية بغض النظر عن   % بأن 58في ما أفاد    ، مضمونة

أحزاب سياسية تأسيس  يبين  هي مضمونة    حرية  بأن  6  الجدول رقم  )كما  الجدير مالحظته    الرأي  غالبية(.  ومن 

هي أعلى منها و  ،وحرية الفكر هي مضمونة  والفكر والمعتقدات الدينية  التنقل والتملكضمان حرية    العام تعتقد بأن

 (. 6رقم  الجدول)كما يبين  .خرى األ اتحريالبالنسبة لضمان 

 درجة ضمان الحريات في األردن من وجهة نظر المواطنين:  6الجدول رقم  

غير مضمونة على  + درجة قليلةمضمونة الى درجة متوسطة، غير مضمونة: مضمونة الى  درجة كبيرة + مضمونة الى )مضمونة: 

 االطالق(

 المتوسط الحسابي  المجموع  ال اعرف  غير مضمونة  مضمونة الحريات

 92 100 -- 3 97 حرية التنقل  

 90 100 -- 5 95 حرية التملك  

 87 100 1 6 93 حرية المعتقدات الدينية  

 82 100 1 10 89 حرية الفكر  

 75 100 3 16 82 حرية الصحافة  

 73 100 1 18 81 حرية التعبير عن الرأي 
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 المتوسط الحسابي  المجموع  ال اعرف  غير مضمونة  مضمونة الحريات
حرية تأسيس منظمات مجتمع مدني   

 )جمعيات، منتديات،...الخ(
71 18 11 100 71 

حرية االنتساب إلى منظمات مجتمع مدني   
 )جمعيات، منتديات،...الخ(

69 20 11 100 72 

ظاهرات سلمية بغض  ت حرية االشتراك في  
 النظر عن مطالبها 

70 24 7 100 68 

 59 100 16 30 54 حرية تأسيس أحزاب سياسية  

حرية االنتساب إلى أحزاب سياسية بغض   
 النظر عن اتجاهاتها 

53 32 15 100 58 

حرية الحصول على المعلومات الحكومية   
 57 100 9 34 57 )قرارات الحكومة، سجالت مالية الخ....(

 

 تطبيق مبدأ المساواة 3-2

فيإن تطبيق مبدأ   يعتبر من    المساواة  والدينية  االجتماعية  النظر عن خلفيتهم  المواطنين بغض  بين  مبادئ  الالحقوق 

مطبق    ن. تعتقد أغلبية كبيرة من المواطنين بأن مبدأ المساواة في حقوق المواطنيالديموقراطيةوالممارسات األساسية  

الدين ) النظر عن  الجنس )87بغض  العرق )%81(  أن   النتائ  أظهرتبينما  ،  %(%81(،  المستجيبين 58ج  % من 

%  66، في ما يعتقد  األردنر مطبق في  قو الفق المواطنين بغض النظر عن الغنى أيعتقدون أن مبدأ المساواة في حقو

 .(7رقم ) انظر الجدول ،األردنصل مطبق في ق المواطنين بغض النظر عن بلد األأن مبدأ المساواة في حقو

 مدى تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين حسب مجموعة من المعايير :7الجدول رقم  

 قليلة+ غير مطبق على االطالق( مطبق الى درجة متوسطة، غير مطبق: مطبق الى درجة كبيرة+مطبق الى درجة )مطبق: 

ع المجمو  ال أعرف  غير مطبق  مطبق  البند   المتوسط الحسابي 
 78 100 1 12 87 المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الدينتطبيق مبدأ 

تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الجنس/   
 1 18 81 الجندر 

100 
73 

تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن العرق/   
 1 17 81 التمايز الثقافي 

100 
72 

 66 100 1 25 74 تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن بلد االصل  

تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الغنى أو   
 1 37 62 الفقر 

100 
58 

 

 
 

 
 

 الحصول على المعاملة العادلة  3-3

 

%(، وفي إجراء 71أغلبية المستجيبين أن أغلبية المواطنين يتمتعون بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به الشرطة )   أفادت

النتائج أن )  .%(70معاملة في المحكمة ) .  %( يتمتعون بمعاملة عادلة في اجراءات ضريبة الدخل 63بينما أظهرت 

 .(8رقم ) انظر الجدول عام.وكانت أدنى قيمة إلجراءات الحصول على وظيفة في القطاع ال
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 الفرد يتمتع في الحصول على معاملة عادلة عند قيامه باإلجراءات التالية: إلى أي درجة تعتقد أن في ضوء األوضاع الحالية، : 8الجدول رقم  

 على االطالق( عدرجة قليلة + ال يتمت يتمتع الى متوسطة، ال يتمتع:يتمتع الى درجة كبيرة+ يتمتع الى )يتمتع: 

 
 المتوسط الحسابي المجموع  ال اعرف  ال يتمتع  يتمتع البند 

 71 100 14 18 68 تحقيق تقوم به الشرطة 1

 70 100 10 19 70 جراء معاملة له في المحكمة إ 2

 63 100 24 22 54 جراء معاملة في ضريبة الدخل إ 3

 59 100 11 30 58 الحصول على قبول في الجامعة تإجراءا 4

 50 100 11 41 48 الحصول على وظيفة في القطاع الخاص  تإجراءا 5

 41 100 11 54 35 الحصول على وظيفة في القطاع العام  تإجراءا 6

 

   انتقاد سياسات الحكومة   3-4

 

الحكومة علناً دون الخوف من تعرضهم لعقوبات أمنية أو سياسات  % من المستجيبين بأنهم يستطيعون انتقاد  32أفاد  

وبالرغم من أن    الحكومة علناً.  سياسات% أفادوا بأنهم يخافون من انتقاد  59(، مقابل  7معيشية كما يبين الشكل رقم )

الحكوم انتقاد سياسات  قادرين على  بأنهم  أفادوا  الذين  األ نسبة  العواقب  الخوف من  دون  علناً  والمعيشية،  ة   ما منية 

أنها تمثل زيادة مقدا32تزال متدنية ) الماضي و   13رها )%(، اال  العام  نقطة( عن العام  ضعف ما كانت عليه في 

أو مشاركتهم في    إال أن نسبة الذين سبق وتعرضوا  .1999 لعقوبات أمنية او معيشية نتيجة انتقادهم للحكومة علناً 

  .% من مجموع المستجيبين1.1نشاطات سلمية معارضة قليلة جداً، حيث أنها ال تتجاوز 

 

 ن تعرضك وأفراد عائلتك ألية عواقب )أمنية أو معيشية( ؟ هل تستطيع علناً انتقاد سياسات الحكومة واالختالف معها في الرأي دو :7   الشكل رقم
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، اإلعالم)التظاهر، واالجتماعات، وسائل    :خرىنسبة من يستطيعون انتقاد الحكومة من خالل أشكال التعبير األ  إن

،  %  4تجاوز  تبهذا العمل من خالل هذه النشاطات لم  لهم القيام  إن نسب من سبق  %،  40العرائض والبرقيات( نحو  

 .   (8والشكل رقم ) (9رقم ) انظر الجدول

 

 لعقوبات أمنية أو معيشية التعرضدون خوفك من  وسائل التعبير التالية من خالل إلى أي درجة تستطيع انتقاد الحكومة  :9الجدول رقم  

  
التظاهر  

واالعتصام  
 واالحتجاج 

حضور اجتماعات  
وندوات  

 ومحاضرات 

بما فيها   اإلعالموسائل 
 اإلنترنت 

العرائض والبرقيات  
 والرسائل 

 النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة   

 13.9 17.0 15.8 15.4 إلى درجة كبيرة 

 16.5 16.9 20.6 21.8 إلى درجة متوسطة 

 16.6 16.5 16.8 17.1 إلى درجة قليلة 

 38.2 36.2 35.0 35.6 ال استطيع انتقادها على اإلطالق 

 14.8 13.4 11.8 11.1 ال أعرف 

% 100 المجموع   100 %  100 %  100 %  

 36 39 40 40 الوسط الحسابي لإلجابات  

 1.4 3.5 3.7 3.7 سبق وقام بهذا النشاط % 

)من  نسبة الذين تعرضوا لعقوبة نتيجة القيام بالعمل
 الذين مارسوا هذا النشاط( 

30 11.6 16.8 29.7 

 70.3 83.2 88.4 70 الذين لم يتعرضوا لعقوبة نتيجة القيام بالعمل    نسبة

 0.4 0.6 0.4 1.1 العينة   افراد نسبة الذين تعرضوا لعقوبة من مجمل

 

 لعقوبات أمنية أو معيشية  التعرضدون خوفك من  احد وسائل التعبير التالية،من خالل انتقاد الحكومة  : المتوسط الحسابي لمستوى8   الشكل رقم
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 ً  السياسية  األحزابالمنظمات المدنية و :رابعا
 

 انخراط المواطنين في المنظمات المدنية والسياسية  4-1

فنسبة   الطوعية.   والسياسية  المدنية  األطر  في  المواطنين  انخراط  في  ملحوظاً  ضعفاً  هنالك  أن  النتائج  تظهر 

في عضوية إطار مدني أو سياسي طوعي مثل: جمعية خيرية، هيئة شبابية،  الذين أفادوا بأنهم منخرطونالمستجيبين 

نا أو  ثقافية  تعاونية  وهيئة  جمعية  أو  رياضي  في  5كانت  د  بأنهم    ،أقصاها%  أفادوا  الذين  المستجيبين  نسبة  وهي 

حزب أو مجموعة خيرية. وكانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم منتسبون إلى    وجمعيةأعضاء في ناٍد رياضي  

إلى حزب  1سياسية    أو حركة  االنتساب  ينوون  الذين  أولئك  المستقبل و مجموعة  أو حركة أ% ونسبة  في  سياسية 

السياسيةوه  %4حوالي   المواطنين بالمشاركة في الحياة  .  ومقابل هذا الضعف  ذا مؤشر هام ينم عن تزايد اهتمام 

المستجيبين   نسبة  فإن  الطوعي،  والمدني  السياسي  التنظيم  على  اإلقبال  في  منخرطون  واأفادالذين  الواضح   بأنهم 

عائلية طبيعة  ذات  كانت    /بجمعيات  أ9قرابيه  أي  من ضعف%  بقليل  في   نسبة  قل  منخرطون  بأنهم  أفادوا  الذين 

انظر    جمعيات خيرية أحد أشكال األطر المدنية الطوعية، وأكثر من تسعة أضعاف المنتسبين إلى أحزاب سياسية.  

 (10الجدول رقم )

 هل أنت وبشكل طوعي عضو في  :10الجدول رقم  

 
 ال  نعم 

 95.1 4.9 . جمعية خيرية 1

 97.3 2.7 ة دينية ي . جمع2

 90.9 9.1 . جمعية عائلية/عشيرة/حمولة 3

 97.6 2.4 . جمعية تعاونية 4

 97.6 2.4 مهنية /. نقابة عمالية 5

 98.2 1.8 . هيئة شبابية6

 98 2 . هيئة ثقافية 7

 95.2 4.8 رياضي   . نادٍ 8

 97.6 1.1 . حزب أو حركة سياسية 9

 

 أحزاب أو حركات سياسية أسباب عدم االنتساب الى  4-2

 

المستجيب أإالمنتمين    غيرن  ويعزو  أو مجموعة  باالنتساب وعدم حبهم  إو حركة سياسية  لى حزب  لى عدم رغبتهم 

السياسي أفاد    ،للعمل  عزا  35كما  ما  في  منهم،  السبب  %24  هذه  إ%  من  واالنتفاع  االستفادة  عدم    األحزاب لى 

 . (11رقم ) انظر الجدول. التفرغ وألسباب شخصية% أن السبب هو عدم  13د . في ما أفاوالحركات
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 مجموعة او حركة سياسية؟ أونت غير منتسب حالياً الى أي حزب ألماذا : 11الجدول رقم  

 النسبة %  االسباب 

 35 العمل السياسي في عدم الرغبة 

 24 األحزاب عدم االستفادة واالنتفاع من 

 13 شخصية  وألسبابعدم التفرغ 

 10 هدافي وطموحاتي أوعدم وجود حزب يحقق   األحزابعدم مصداقية 

 5 ية األمنالخوف من التبعات 

 5 األحزاب بعدم المعرفة 

 1 تحقق مصالح شخصية لقاداتها   األحزاب

 3 أخرى

 5 ال اعرف 

 100 المجموع 

 

الموجودة حالياً و الحركات السياسية  او المجموعات أ  األحزابأي من  هناك  حول اذا ما كان  وعند سؤال المستجيبين  

(  % 67مجموعة سياسية مؤهلة )أغلبية المستجيبين بعدم وجود حزب أو    ت، أجابفي األردن  لتشكيل حكومة  مؤهالً 

لتشكيل حكومة في األردن  دووجفقط ب%  8أجاب  و % أنهم ال يعرفون.  25، وأفاد  حزب أو جماعة مؤهلة سياسياً 

 . (9رقم ) انظر الشكل

 لتشكيل حكومة؟ السياسية الموجودة حالياً في األردن مؤهالً : باعتقادك، هل هناك أي من األحزاب أو المجموعات أو الحركات 9   الشكل رقم

 

 

أفاد   إذ  للسلطة.  ما  سياسي  حزب  وصول  تجاه  مواقفهم  على  لألحزاب  المستجيبين  تصور  من  56وينعكس   %

% في استطالع 70المستجيبين بأنهم ال يقبلون شخصياً بوصول حزب سياسي ال يتفق معهم الى السلطة مقارنة بـ  

، مسجالً بذلك تراجعاً بمقدار 2009% في استطالع العام  75و  ،( نقطة14بمقدار )  اً مسجالً بذلك تراجع  2010العام  

 ( نقطة. 19)
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بوصول حزب سياسي ال يتفقون معه للوصول الى السلطة    نهم يقبلونأ  (%26)  بقليلبالمقابل أفاد أكثر من الربع  

بـ )   2009%  في استطالع العام  7  و  ،2010% في استطالع العام  9  ، مقارنة بـ( نقطة16وذلك يسجل ارتفاعاً 

 ( 10الشكل )انظر . نقطة( 19قدار ) ارتفاعاُ بممسجالً 

 شخصياً بوصول حزب سياسي ال يتفقون معه إلى السلطة  : نسبة المستجيبين الذين يقبلون10   الشكل رقم

 

 
 المستجيبين السياسية  توجهات  4-3

 

ال  لمعرفة من  التي  السياسية  االتجاهات  عن  سؤالهم  تم  السياسية،  المستجيبين  صوتهم توجهات  يمنحوها  أن  ممكن 

 جراء انتخابات نيابية في يوم تنفيذ االستطالع، جاءت النتائج كما يلي:إفي حال  االنتخابي

، في ما أفاد اسي الوطنياالتجاه السيمرشح من  صوتهم الى    من المرجح أن  يمنحوا  % من المستجيبين أنه33أفاد  

من المرجح    نه% أ11، وأفاد  سالميإلاالتجاه السياسي امرشح من  لى  صوتهم إ  ايمنحو  بأنه من المرجح أن%  23

مرشح    ألينهم لن يمنحوا صوتهم  % أ23  ، وأفاداالتجاه السياسي القومي العربيمرشح من  لى  إصوتهم  أن يمنحوا  

 . (12رقم ) انظر الجدولمن االتجاهات المذكورة في السؤال، 

 

 :جراء انتخابات نيابية اليوم، ألي من االتجاهات السياسية التالية ترجح منح صوتكإنه تقرر أعلى فرض : 12الجدول رقم  

 النسبة %  االتجاه 

 33 االتجاه السياسي الوطني 

 23 السياسي االسالمي االتجاه 

 23 وال اتجاه 

 10 االتجاه السياسي القومي العربي

 2 االتجاه السياسي الليبرالي

 9 ال أعرف 

 100 المجموع 
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أنهم %  48، في ما أفاد  2010%( أنهم شاركوا )صوتوا( في االنتخابات النيابية السابقة  50نصف المستجيبين )  أفاد

 . (11رقم ) انظر الشكلهذا السؤال.  عنجابة % اإل 2لم يقوموا بذلك، ورفض 

 األردن:: هل شاركت في آخر انتخابات نيابية جرت في 11   الشكل رقم

 

% أنهم قرروا اعطاء 48%(، أفاد  50بأنهم قاموا باالنتخاب في االنتخابات النيابية السابقة )من الـ  من الذين أفادوا  

ابه هو صلة القرابة، او  ن السبب النتخ% أ31خدمات ألهل الدائرة، وأفاد  ألنه يقدم ،صوتهم لهذا المرشح دون غيره

 . (13رقم ) انظر الجدولن الشخص مشهور في البلد.  % أن السبب هو أل8د الشخصية، وأفاو المعرفة الصداقة أ

 على أي أساس قررت أن تعطي صوتك ألحد المرشحين دون غيره؟ : 13الجدول رقم  

 النسبة %   

 48 الدائرة  ألهل يقدم خدمات  ألنه

 31 شخصية معرفة   صداقة,   بصلة قرابة, ييمت ل ألنه

 8 شخص مشهور في البلد  ألنه

 4 ينتمي الي ديانتي/طائفتي ألنه

 2 ن له عالقات مع الحكومة أل

 2 هبسبب خبرته السياسية وتعليمه وثقافت 

 2 ؤيده أينتمي للحزب او التيار السياسي الذي  ألنه

 3 أخرى 

 1 ال اعرف 

 100 المجموع 

 المواطنين لقيام مجلس النواب بدوره  تقييم 4-4

%( 50القوانين )  %(، وسن52أفاد أكثر من نصف المستجيبين بأن مجلس النواب يقوم بدوره في مساءلة الحكومة )

اإل على  )واإلشراف  العام  بينما  52نفاق  مع  43فقط  يعتقد  %(،  التواصل  في  بدوره  يقوم  النواب  مجلس  أن   %

بدوره في مكافحة الفساد، وتعتقد النسبة نفسها   يقومن المستجيبين أن مجلس النواب  % م49المواطنين، في ما يعتقد  

أن مجلس النواب يؤثر في صنع السياسات العامة للبلد. النتائج تظهر أن أداء مجلس النواب في جميع المهام التي تم  

 .(14رقم ) الجدولانظر ه فيها تحت النصف. ؤداوثالث من أصل سبع نقاط جاء أ% 52ذكرها لم يتجاوز 

 

 

50

48

2

نعم  ال رفض اإلجابة
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 إلى أي درجة تعتقد أن مجلس النواب في األردن : :14الجدول رقم  

 )يقوم: يقوم بدرجة كبيرة+ يقوم بدرجة متوسطة، ال يقوم: يقوم بدرجة قليلة+ ال يقوم على االطالق(

 المتوسط الحسابي  المجموع  ال اعرف  ال يقوم  يقوم 

 52 100 9 38 52 يقوم بدوره في مساءلة الحكومة .1

 52 100 11 39 50 سن القوانين في يقوم بدوره  .2

 50 100 9 40 52 في اإلشراف على اإلنفاق العام يقوم بدوره  .3

 50 100 15 40 45 يتمتع باستقاللية عن السلطة التنفيذية  .4

 49 100 12 42 46 يؤثر في صنع السياسات العامة للبلد . 5

 49 100 6 46 48 يقوم بدوره في مكافحة الفساد  .6

 43 100 6 53 41 يقوم بالتواصل مع المواطنين  .7

 

 القضاء في األردن     4-5

الصادرة عن   التنفيذية في األحكام  السلطة  القضاء األردني، و تدخل  استقالل  المستجيبين حول  يتعلق برأي  في ما 

أن   النتائج  أظهرت  القضاء،  أحكام  في  واالقتصادي  السياسي  النفوذ  ذوي  وتدخل  المستجيبين 78القضاء  من   %

% أن السلطة  63، في ما أفاد  2010الع العام  يعتقدون أن القضاء في األردن مستقل، وهي النسبة نفسها في استط

،  2010درجات عن استطالع العام    6التنفيذية وأجهزتها تتدخل في االحكام الصادرة عن القضاء وبارتفاع مقداره  

مقداره  60وأفاد   وبارتفاع  القضاء  عن  الصادرة  األحكام  في  يتدخلون  واالقتصادي  السياسي  النفوذ  ذوي  أن   %4 

 (. 12. انظر الشكل رقم )2010العام  درجات عن استطالع

 )المتوسط الحسابي( ن الستقالل القضاء في األردنتقييم المواطني: 12   الشكل رقم
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 كما يراها المواطنون  الوسائل المناسبة لتغيير سياسات الحكومة/الحكومة   4-6

 

النتائج   أظهرتقد  ف  راضين عنها. الوسائل المناسبة لتغيير سياسية حكومية غير    حوللمستجيبين  مفتوح لوفي سؤال  

المستجيبين  33أن   السياسة  يعتبرون% من  هذه  لتغيير  السلمي كوسيلة  اذا قضت    التظاهر واالعتصام واالحتجاج 

  تقدون أن اللجوء يع% أنهم  7، وأفاد  هو األنسب  الحوار مع الحكومة  يعتبرون% أنهم  10، في ما أفاد  الحاجة ذلك

السياسة  اإلعالمالى وسائل   أفاد  مناسب  لتغيير هذه  يعرفون ماذا  23، في ما  بأنهم ال  المستجيبين  ن يمكن أ% من 

 . (15رقم )  انظر الجدوللتغيير هذه السياسة،  هيفعلو

برأيك ما هي  راضين عن سياسة حكومية معينة ويرغبون في تغيير هذه السياسة،اذا فكرنا في وضع معين يكون فيه الناس غير : 15الجدول رقم  

 الوسيلة التي تعتبرها مناسبة لتغيير هذه السياسة؟ 

 النسبة %   

 33 التظاهر واالعتصام واالحتجاج السلمي

 10 الحوار مع الحكومة 

 7 اإلعالم من خالل وسائل 

 6 انتخابات جديدةجراء إحل الحكومة ومجلس النواب و

 5 الضغط على مجلس النواب 

 3 ر السياسة ي تشكيل هيئات وعقد ندوات للمطالبة بتغي

 1 العودة الى جاللة الملك 

 6 أخرى 

 6 وجد اي وسيلة ت ال 

 23 ال اعرف 

 100 المجموع 

 

، منها  ، ومدى مناسبة كلاذا دعت الحاجة لذلك  ،تم سؤال المستجيبين عن الوسائل الممكن اتباعاها لتغيير الحكومة

% من المستجيبين يعتقدون أن عقد االجتماعات واالحتجاجات السلمية هي سبل مناسبة لتغيير 78النتائج أن    أظهرت

% أن الضغط على البرلمان لسحب الثقة من الحكومة هي وسيلة مناسبة لتغييرها، في ما 48الحكومة، في ما يعتقد  

أ45أفاد   الحكومة هو وسيلة مناسبة في ما رفضها  %  تتغير  االنتظار حتى  المستجيبين.50ن  أفادت   % من  بينما 

 .(16رقم )  انظر الجدول %( ولكنها مهمة بأن اللجوء للعنف هو وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة.4نسبة قليلة )

 
 

أي من الوسائل  معين يكون فيه الناس غير راضين عن أداء الحكومة ويرغبون في تغييرها )تغيير الحكومة(،اذا فكرنا في وضع : 16الجدول رقم  

 التالية تعتبرها مناسبة أو غير مناسبة

%   مناسبة  %   غير مناسبة   المجموع  ال اعرف %  
 100 3 19 78 . عقد االجتماعات واالحتجاجات السلمية1

 100 6 46 48 الثقة من الحكومة. الضغط على البرلمان لسحب  2

 100 3 93 5 . اللجوء الى استخدام العنف3

 100 5 50 45 . االنتظار حتى تتغير الحكومة4
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 ً  التظاهرات والحراك السياسي  :خامسا
 

 تحدث في األردن  التظاهرات التي حدثت/ 5-1

والتنظيمات  يتط والحركات  األردن  في  حصلت  التي  واالعتصامات  واالحتجاجات  التظاهرات  إلى  القسم  هذا  رق 

 الشبابية والشعبية التي تشكلت على خلفية هذه االحتجاجات.  

أنهم سمعوا،    من المستجيبين%  89، فقد أفاد  األردن خالل العام الماضيفي  ي ما يتعلق بالتظاهرات التي حصلت  ف

بنسبة    التلفزيون األردنيوكان مصدرهم الرئيسي للمعرفة هو    ،شاهدوا مثل هذه التظاهرات واالحتجاجات  وقرأوا أ

% أن  9، في ما أفاد  الحقيقية الدولية%  كان مصدرهم  9، و  قناة الجزيرة% ان مصدرهم كان  18%(، وأفاد  39)

 (.17. انظر الجدول رقم )العمل أو األصدقاء أو األقاربمصدرهم كان 

 ما هو أهم مصدر لمعرفتك عن هذه التظاهرات واالعتصامات التي حصلت في األردن؟ : 17الجدول رقم  

 النسبة %   

 39 التلفزيون األردني

 18 الجزيرة 

 9 الحقيقة الدولية 

 9 قارب أل صدقاء/ األالعمل/ا

 9 التلفزيون بشكل عام 

 4 خبارية إللكترونية اإلالمواقع ا

 3 الصحف المحلية 

 2 العربية

 2 كثر من مصدر أ

 2 من خالل المشاركة او المشاهدة الشخصية 

 2 القنوات المحلية األخرى 

 1 عات المحلية اذإلا

 100 المجموع 

 

%( بأنهم  19المستطلعين )أفاد ما يقارب خمس    ظاهرات واالحتجاجات السلمية،توا يؤيدون هذه الحول إذا ما كانو

ً يؤيدون هذه التظاهرات مما يشكل ارتفاع   23يزال أقل بـ    ماولكنه    2011  مايو/نقاط عن استطالع أيار  4مقدراه    ا

 (. 13انظر الشكل رقم ). 2011 فبراير/نقطة عن استطالع شباط
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 حصلت/ تحصل في األردن؟  : هل تؤيد التظاهرات التي13   الشكل رقم

 

من  66أفاد   الـ  نسبة  %  )من  التظاهرات  هذه  يؤيدون  التظاهرات%(  19الذين  هذه  يؤيدون  تطالب    نهاأل  ،بأنهم 

الفس الحقوق ،  اباإلصالح ومحاربة  التظاهراتد وضمان  الشعب وأ  ألنها%  24   فيما يؤيد هذه  نها تعبر عن رأي 

 (. 18سلمية. انظر الجدول رقم )

 %( 19)من الـ   لمـــاذا تؤيد هذه التظاهرات؟: 18الجدول رقم  

 النسبة %   

 66 ومحاربة الفساد وضمان الحقوق  باإلصالح تطالب  ألنها

 24 سلمية  نها أألنها تعبر عن رأي الشعب و

 8 ألن مطالبها شرعية وعادلة وتعود على المواطن بالفائدة

 2 أخرى 

 100 المجموع 

 

تؤدي   ألنهاعدم التأييد التظاهرات  لالسبب الرئيسي  أجابوا أن  %(  74% من الذين ال يؤيدون التظاهرات )من الـ  58

% السبب الى أن هذه التظاهرات ليس لها أي  24الى الفوضى والتخريب وزعزعة األمن واالستقرار، في ما عزا  

مطالب المتظاهرين غير ظاهرات ألن بأنهم ال يؤيدون الت% 7 أفاد. ووأنهم غير مقتنعين بهاداع وال توجد منها فائدة 

 (. 19واضحة وشخصية. انظر الجدول رقم )

 %( 74)من الـ  لماذا ال تؤيد هذه التظاهرات؟: 19 الجدول رقم 

 النسبة %   

 58 واالستقرار   األمنتؤدي الى الفوضى والتخريب وزعزعة 

 24 ي فائدة منها وعدم االقتناع بها أ ي داع وال توجد أ ليس لها 

 7 مطالب المتظاهرين غير واضحة وشخصية 

 3 غير التظاهر يجب ايجاد طرق 

 2 المتظاهرين  عدم صدق

 2 واالستقرار والوضع ال يتطلب التظاهر  األمنب ينعم  األردن

 1 أخرى 

 2 ال أعرف 

 100 المجموع 
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   دوافع المشاركة في االحتجاجات السلمية 5-2

% من المستجيبين يعتبرون تردي األوضاع االقتصادية وارتفاع األسعار هو دافع للمشاركة  27أظهرت النتائج أن  

أفاد   فعالية احتجاجية سلمية. في ما  أو  اعتصام  أو  الدافع  11في تظاهرة  المساواة هو  بالظلم وعدم  الشعور  أن   %

اعية والدينية هو دافعهم الرئيسي، وأفادت النسبة نفسها % أن المطالبة بحقوقهم السياسية واالجتم9الرئيسي. وأفاد  

 (. 20أن الدافع هو المطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين. انظر الجدول رقم )

 و فاعلية احتجاجية سلمية؟ أما هو الدافع الذي قد يؤدي بك للمشاركة في تظاهرة أو اعتصام : 20الجدول رقم  

 و األسباب للمشاركة في تظاهرة أو اعتصام  أالدوافع 

 النسبة %  

 27 سعارألتردي الوضع االقتصادي وارتفاع ا

 11 الشعور بالظلم وعدم المساواة 

 9 المطالبة بالحقوق السياسية واالجتماعية والدينية 

 9 المطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين

 8 من ومصلحة الوطنأالغيرة على  

 3 التعبير عن فكري ورأيي بمواضيع عامة

 4 عرف أال 

 6 ال أشارك ابدا 

 22 ي دافع للمشاركة أال يوجد  

 2 أخرى

 100 المجموع 

 

أفاد  و في ما يتعلق بمعرفة المواطنين عن التنظيمات والحراك الذي تشكل في األردن في العام الماضي، 

% من المستجيبين بانهم سمعوا عن التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت في األردن  35

 (. 14) % بأنهم لم يسمعوا بها. انظر الشكل رقم 62خالل العام المنصرم، في ما أفاد 

 : هل سمعت عن التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت في األردن خالل العام المنصرم؟ 14   الشكل رقم

 
 

التنظيمات    (درجة كبيرة ودرجة متوسطة)  :% من المستجيبين بأنهم مقتنعون24أفاد   بجدوى وأهمية هذه 

والشبابية  الشعبية  أفاد    ،والحراكات  ما  بأنهم  58في  على  )  :نيمقتنع غير  %  مقتنعين  وغير  قليلة  درجة 

 (. 21انظر الجدول رقم )يمات.  بجدوى وأهمية هذه التنظ (االطالق

35

62

3
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 مية هذه التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية؟الى أي درجة أنت مقتنع بجدوى وأه :21الجدول رقم  

 النسبة %  
 4 مقتنع الى درجة كبيرة 

 20 مقتنع الى درجة متوسطة 

 14 مقتنع الى درجة قليلة 

 44 غير مقتنع على االطالق 

 18 ال اعرف 

 100 المجموع 

 27 المتوسط الحسابي

 

التحرك  بدأت  منذ  لمطالبها  الشبابية  الشعبية  الحراكات  التنظيمات  هذه  تحقيق  مدى  عن  المستجيبين  سؤال  وعند 

من    اً جزء  ت% أنها حقق27جميع مطالبها، في ما أفاد    ت% من المستجيبين أن هذه التنظيمات حقق2بالشارع، أفاد  

ً 43وأفاد  ،البهامط  .(15انظر الشكل رقم )من مطالبها.  % أنها لم تحقق شيئا

 : هل تعتقد أن هذه التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية حققت مطالبها منذ بدأت بالتحرك في الشارع؟ 15   الشكل رقم

 

   التعديالت الدستورية المعرفة ب  5-3

التي    وعند الدستورية  بالتعديالت  معرفتهم  عن  المستجيبين  ثالثة  سؤال  قبل  باألردن  ً أأقرت  تقريبا أظهرت شهر   .

أن   بـ  58النتائج  مقارنة  التعديالت  هذه  قد عرفوا عن  المستجيبين  استطالع  38% من  في  سبتمبر. على /أيلول% 

الجوهري االرتفاع  ا  نقطة(  20)  الرغم من هذا  التي حصلت، وعلى  في نسبة من عرفوا عن  الدستورية  لتعديالت 

الرغم من أهمية هذه التعديالت في النهوض في الحياة السياسية والديموقراطية في األردن، إال أن هناك نسبة كبيرة 

 (. 16تعرف عن هذه التعديالت. انظر الشكل رقم ) أفادت بأنها لم%( 37)
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 لقد تم تعديل الدستور األردني قبل شهرين تقريباً، هل سمعت، قرأت او عرفت عن أي من هذه التعديالت الدستورية ؟:  16   الشكل رقم

 
 

   الرضا عن التعديالت الدستورية   5-4

الدستورية   التعديالت  الرضا عن  نسبة  تتغير  استطالع  جوهرياً  لم  تاريخ  كانون /أيلولمن  استطالع  سبتمبر وحتى 

% في  72% مقارنة بـ  74%( عن هذه التعديالت كانت  58ديسمبر، فنسبة من أفادوا بأنهم راضون )من الـ  /األول

التعديالت على /أيلولاستطالع   أثر هذه  انعكاس  السبب وراء ثبات نسبة الرضا هو عدم  أن يكون  سبتمبر. ويمكن 

 (.  17قم )المواطنين حتى اآلن. انظر الشكل ر

 نت راٍض عن التعديالت الدستورية التي أجريت على الدستور األردني؟ أبشكل عام، الى أي درجة  :17   الشكل رقم

 
األردني،   الدستور  على  أخرى  تعديالت  إجراء  من  المستجيبين  موقف  )  أفادأما عن  الثلث  يقارب  أنهم   (%31ما 

أفاد  إجراء تعديالت إضافيةيؤيدون   الدستور األردني41، في ما  إجراء تعديالت أخرى على  أنهم ال يؤيدون   %  ،

 (. 18انظر الشكل رقم ) %( بأنهم ال يعرفون.28بينما أفاد )
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 أخرى على الدستور األردني، هل تؤيد إجراء تعديالت أخرى على الدستور األردني؟  تتعديال إجراء يدعو البعض الى : 18   شكل رقمال

 
أفاد ) الحكومات،  الخيار األفضل  ( ب%37في ما يتعلق بالخيار األفضل لتشكيل  إبقاء األمور كما هي عليه أن  هو 

الحكومات في األردن هو "إجراء %( من المستجيبين بأن الخيار األفضل لتشكيل  32اآلن. وأفاد ما يقارب الثلث )

وأفاد   الحكومة"،  لتشكيل  البرلمان  اعضاء  أحد  الختيار  ملزمة  غير  برلمانية  مشاورات  الخيار  20الملك  أن   %

 (22. انظر الجدول رقم )" يف الملك لرئيس الكتلة النيابية األكبر بتشكيل الحكومةاألفضل لتشكيل الحكومات هو "تكل

 ن نتعرف على رأيك حول الخيار األفضل لتشكيل الحكومات في األردن، هل تختار: أنود : 22الجدول رقم 

 النسبة % 
 32 لتشكيل الحكومة عضاء البرلمان  أحد أ رات برلمانية غير ملزمة الختيار جراء الملك مشاو إ

 20 تكليف الملك لرئيس الكتلة النيابية االكبر بتشكيل الحكومة 
 37 كما هي عليه اآلن   األمورإبقاء  

 11 ال أعرف  
 100 المجموع 

 
% من المستجيبين أنهم يرون "انتخاب أعضاء مجلس األعيان  39أما في ما يتعلق بتشكيل مجلس األعيان، فقد أفاد  

% "بقاء األمور كما هي عليه اآلن" 35قبل المواطنين" كخيار أفضل في تشكيل المجلس، في ما يرى  مباشرة من  

الملك( كخيار أفضل في تشكيل المجلس. )انظر الجدول    لجاللة  الحكومة  من  تنسيب  على   بناءً   األعيان  مجلس  )تشكيل

 ((.23رقم )

ن نتعرف على رأيك حول الخيار أعيان بناًء على تنسيب من الحكومة لجاللة الملك، نود استناداً الى الدستور، يتم تشكيل مجلس األ  :23الجدول رقم  

 األفضل في تشكيل مجلس األعيان:

 النسبة % 
تسلموا   ممن مباشرة ضمن الفئات المحددة بالدستور حاليا )  األعيانعضاء مجلس أانتخاب 

 18 فئات عليا في مناصب الدولة(

 39 مباشرة من قبل المواطنين  األعيانعضاء مجلس أانتخاب 
 35 كما هي عليه اآلن  األمورإبقاء 

 8 ال أعرف  
 100 المجموع 
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% من المستجيبين يرغبون في أن 64النتائج أن    أظهرتعند سؤال المستجيبين عن موعد إجراء االنتخابات البلدية،  

البلدية في شهر حزيران/يونيو   أفاد  2012تجري االنتخابات  انهم يرغبون  15، في ما  تحصل في شهر    في أن% 

 (.19رقم ) انظر الشكل. 2012ديسمبر /األولكانون 

 : هل أنت مع إجراء االنتخابات البلدية في:  19   الشكل رقم

 

النيابية،    في باالنتخابات  يتعلق  أن    أظهرتما  المستجيبين يرغبون  51النتائج  حصولها في شهر كانون  في  % من 

أفاد  2012ديسمبر  /األول ما  في  يرغبون  17،  أنهم  %  10أفاد  ، و2013في شهر حزيران/يونيو    في حصولها% 

 (.20رقم ) انظر الشكل. 2013ديسمبر /األولفي شهر كانون  في حصولهاأنهم يرغبون 

 جراء االنتخابات النيابية في شهر :إنت مع أ:هل 20   الشكل رقم

 

 ً  المرئي والمسموع   اإلعالم، سادسا
 

المحلية، مقابل   األخبارالمحلية صادقة ونزيهة في نقل    اإلعالم% من المستجيبين وبدرجة كبيرة بأن وسائل  21أفاد  

  اإلعالم % من المستجيبين وبدرجة كبيرة أن وسائل  19تتمتع بذلك على االطالق، في ما أفاد    % أفادوا بأنها ال5

المحلية تنقل مشاكل   اإلعالم المحلية تعرض الرأي والرأي اآلخر. وأفاد ربع المستجيبين وبدرجة كبيرة أن وسائل  

 ( يبين النتائج.24المواطنين الى المسؤولين. الجدول رقم )
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 صادقة ونزيهة في "______" المحلية  اإلعالموسائل أن  أفادوانسبة المستجيبين الذين : 24الجدول رقم  

 )صادقة ونزيهة: درجة كبيرة ومتوسطة، غير صادقة ونزيهة: قليلة وليست صادقة على االطالق( 

ليست صادقة   صادقة ونزيهة  
 ونزيهة

 المجموع  المتوسط الحسابي  ال اعرف 

 100 65 2 20 78 صادقة ونزيهة في نقل األخبار المحلية

 100 63 3 24 73 تعرض الرأي والرأي اآلخر 

 100 64 2 26 72 المواطنين الى المسؤولينتنقل مشاكل 

 

 المصادر األكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي 6-1 

%  11% من المستجيبين أن التلفزيون هو مصدر موثوق في ما يخص خبر سياسي محلي، في ما يعتقد  70يعتبر  

% أن الجرائد مصدر موثوق في ما يخص خبر سياسي  6مصدر موثوق، في ما اعتبر    اإلنترنتمن المستجيبين أن  

 .(25رقم ) انظر الجدولمحلي. 

 وثوقا بخصوص خبر سياسي محليي من المصادر التالية أكثر أ: 25الجدول رقم  

 النسبة %  المصدر 

 70 التلفزيون

 11 اإلنترنت

 6 الجرائد

 5 اإلذاعة 

 4 األصدقاء 

 3 ال أعرف 

 1 رفض اإلجابة 

 100 المجموع 

 

ويشكل  هو المصدر األكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي  ياألردنالتلفزيون  % من المستجيبين أن  34يعتبر  

بخصوص خبر سياسي محلي  اذلك تر المصادر وثوقاً  التلفزيون األردني كأكثر  المواطنين لمصداقية  تقييم  في  جعاً 

 .2008و  2007عوام نقطة عن األ 17و  2009ة عن العام نقط 11و    2010بأربع نقاط عن العام 

   

%  35مقارنة بـو    2010في استطالع العام  %  18% مقارنة بـ  20بنسبة    الجزيرة  ألردني محطة  ويلي التلفزيون ا 

العام   استطالع  العام  23و  2009في  استطالع  في  العام  28و  %2008  استطالع  في  في 29وبـ    %2007   %

 .  2005% في استطالع العام 27، وبـ 2006استطالع العام 

 

 ( 21. الشكل رقم )2010نقاط عن العام  3وبتراجع مقداره  %12ثالثة وبنسبة في المرتبة ال الحقيقة الدوليةجاءت 
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 المصدر األكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي :21   الشكل رقم

 

 ً    اإلنترنتانتشار الكومبيوتر و :سابعا

%( أجابوا بأنهم يستخدمون الكمبيوتر، وهي النسبة نفسها للعام الماضي،  51من نصف المستجيبين )   أكثر

بـ   تزيد  العام    21ولكنها  عن  العام    11و    2003نقطة  عن  بمستخدمي 2007نقطة  يتعلق  ما  في  أما   .

ومن   (.23رقم )  %. أنظر الشكل 83اإلنترنت من الذين أجابوا بأنهم يستخدمون الكمبيوتر فقد بلغت حوالي  

هنا   ذكره  الذين  أالجدير  فقط على  تنطبق  النسب  هذه  بين    تتراوحن  فأكثر.    18أعمارهم  رقم  اسنة  لشكل 

(22) . 

 2000( منذ العام 18بين األردنيين )+ اإلنترنت: نسب مستخدمي الكمبيوتر و22   الشكل رقم
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من أجل التعرف على    اإلنترنت% أنهم يستخدمون  42%(، أفاد  83ونسبتهم    )  اإلنترنتن بين الذين يستخدمون  م

% أنهم يستخدمونها  24، في ما أفاد  2010% في استطالع العام  21مقارنة بـ    األردننشاطات سياسية تجري في  

%  36 ، وأفاد2010% في استطالع العام 12مقارنة بـ  رأيهم ووجهة نظرهم في قضايا سياسيةمن أجل التعبير عن 

يستخدمون   في    اإلنترنتأنهم  معارضة  سياسية  نظر  وجهات  على  التعرف  أجل  بـ    األردنمن  في    19مقارنة 

و المشاركة فيها قد  أ لمتابعة القضايا السياسية    اإلنترنتن نسب من يستخدمون  أمن المالحظ  .  2010استطالع العام  

 . (23رقم ) انظر الشكل تضاعف خالل سنة. 

 من أجل : اإلنترنتألغراض متعددة منها االجتماعية والترفيهية والسياسية، هل تقوم باستخدام   اإلنترنت: يستخدم الناس 23   الشكل رقم
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 المالحق: الخصائص االجتماعية للعينة: 
 العينة المكتملة حسب المحافظة: 

 النسبة  العدد المحافظة
 31.8 618 العاصمة  
 5.7 110 البلقاء  

 11.8 230 الزرقاء  

 4.1 79 مادبا  

 15.9 309 اربد  

 4.1 80 المفرق  

 4.0 78 جرش  

 4.1 80 عجلون  

 6.2 120 الكرك  

 4.1 80 الطفيلة  

 4.1 80 معان  

 4.1 80 العقبة  

 100 1944 المجموع 

 
 العينة المكتملة حسب الفئات العمرية: 

 النسبة  العدد الفئات العمرية 
 17.5 339 24الى   18

 26.2 508 34الى   25

 26.9 522 44الى   35

 15.9 310 54الى   45

55 + 265 13.6 
 100.0 1944 المجموع 

 
 العينة المكتملة حسب الجنس: 

 النسبة  العدد الجنس 
 49.9 971 ذكر 
 50.1 973 أنثى 

 100.0 1944 المجموع 
 

 العينة المكتملة حسب الفئات العمرية: 

 النسبة  العدد المستوى التعليمي 
 9 175 ابتدائي فأقل 

 20.8 404 إعدادي 

 38.4 747 ثانوي 

 15.0 292 دبلوم متوسط 

 16.8 326 فأعلى   سبكالوريو

 100.0 1944 المجموع 

 


