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 . المقدمة :  1
 

رأي  يسر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية أن يقدم النتائج الرئيسة  الستطالع ال
بتاريخ     تشكلت  التي  المجالي  عبدالسالم  الدكتور  )حكومة  الجديدة  الحكومة  تشكيل  حول 

على عينتين تم    1997/ 29/3-26/3/1997( الذى نفذه المركز خالل الفترة من   3/1997/ 20
  . االحصائية  والمعايير  لالسس  وفقا  داخل اختيارهما  االستطالع  هذا  بتنفيذ  المركز  وقام 

( فردا  يمثلون السكان الذين تبلغ  1331ية الهاشمية  على عينة وطنية حجمها )المملكة األردن
 ( الرأي   19اعمارهم  بقادة  خاصة  وعينة  كافة.،  المملكة  محافظات  على  موزعين  فاكثر  سنة   )
 ( فردًا . 620حجمها ) 

 
بانجاح هذ  التي ساهمت  المؤسسات  الى جميع  بالشكر  يتوجه  ان  المناسبة  بهذه  المركز  ا ويسر 

االستطالع  ، والى جميع االفراد المستجيبين في العينتين، الذين تم جمع البيانات منهم ، والشكر 
 ايضًا الى جميع الذين ساهموا في انجاح هذا العمل في الجامعة األردنية وخارجها. 

 
،  ويأمل المركز في ان تفيد المعلومات التي يوفرها هذا االستطالع جميع المهتمين بهذه القضايا

ويمكن للباحثين الراغبين في مزيد من التحليل المعمق استخدام البيانات التفصيلية المتوافرة لدى 
 المركز. 

 
 . أهداف االستطالع   2
 

اجل   ، من  االردنية  الجامعة  في  االستراتيجية  الدراسات  ينفذه مركز  الذي  االستطالع  هذا  يأتي 
االرد  في  فعلهم  وردود  المواطنين  اراء  على  حكومة الوقوف   ( الجديدة  الحكومة  تشكيل  تجاه  ن 

( . وتبرز اهمية االستطالع    1997/    3/    20الدكتور عبدالسالم المجالي ، التي تشكلت بتاريخ  
المرحلة  تحمل مسؤليات  الجديدة على  الحكومة  قدرة  تجاه  العام  الرأي  يقيس  ــ في كونه  الحالي 

المواطنين لمدى نجاح رئيس الوزراء الجديد    القادمة  كما يراها المواطنون . اضافة الى توقعات 
بالقيام بمهام منصبه ، وتقيمهم ايضا لمدى نجاح التشكيل الوزاري الجديد ، اضافة الى اظهار 
السلطة  موقع  في  وهي  مواجهتها  الجديدة  الحكومة  على  ان  المواطنون  يعتقد  التي  التحديات 

 التنفيذية .  
 
 . تصميم العينة   3
 

ا العينة  دائرة  تستند  في  تصميمها  تم  التي  الرئيسية  العينة  الى  االستطالع   هذا   في  لوطنية 
االسلوب   الى  التصميم  ويستند  المكررات،  من  مجموعة  من  تتكون  والتي  العامة،  االحصاءات 
الطبقي ، العنقودي ، متعدد المراحل ، المعتمد على االطار الذي وفره التعداد العام للسكان الذي 

 . وتم استخدام المحافظات كطبقات لهذا التصميم . 1994حصاءات العامة عام نفذته دائرة اال
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( سنة فأكثر  19( اسرة، تم وبطريقة عشوائية اختيار فرد واحد عمره )1331وقد شملت العينة )
من كل اسرة ، على ان يكون نصف عدد االفراد من الذكور والنصف االخر من االناث لتستوفى  

%(  . وقد   3%  ، و نسبة  خطأ مقدارها   95)وذلك عند مستوى ثقه    بيانات االستمارة منه
لها االحتمال   المجتمع  بمعنى أن كل مفردة من مفردات  ذاتيا ،  العينة موزونة  تكون  روعي ان 

ا هو  نفسه في الظهور في العينة . والجدول التالي يبين التوزيع النسبي الفراد العينة و للسكان كم
 (. 1حسب المحافظات ) الجدول   1994في التعداد العام لسنة  

 
 ( 1) الجدول 

 التوزيع النسبي الفراد العينة  و للسكان كما هو في التعداد  
 حسب المحافظات .  1994العام لسنة 

 
 المحافظات 

 التوزيع النسبي  
 الفراد العينة 

 التوزيع النسبي  
   1994للسكان 

 36.8 40 العاصمة 
 6.6 6 البلقاء  
 15.6 14 الزرقاء 
 2.7 2 مادبا
 19.0 18 اربد

 4.4 4 المفرق 
 2.8 4 جرش 

 2.4 2 عجلون 
 4.2 4 الكرك

 1.6 2 الطفيلة
 1.9 2 معان 
 1.8 2 العقبة

 100 100 المجموع 
 

%  ، و  95)وذلك عند مستوى ثقه  ( فردًا  620وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي والتي شملت )
، فقد وزعت بشكل حصص على بعض الفعاليات والقطاعات %(    5خطأ مقدارها   نسبة   

الوظيفية والمهنية شملت  كبار رجاالت الدولة من اعيان ونواب وامناء عامين ووجهاء العشائر  
اعمال،    ووزراء سابقين ، كما شملت ايضا قيادات حزبية ، قيادات نقابية، ونقابات مهنية، ورجال

مفردات   توزيع  يبين  التالي  .والجدول  وغيرهم  وطلبة جامعات  واساتذه  وكتاب،  وادباء  وصحفيين 
 (. 2العينة حسب الفئة ) الجدول 
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 (2)الجدول  

 
 توزيع افراد عينة قادة الرأي حسب الفئة. 

 العدد الفئة
 76 رجال االعمال  

 100 طلبة الجامعات  
 75 قيادات االحزاب السياسية

 80 المهنيون 
 93 الكتاب،الصحفيون،الفنانون 

 72 قيادات نقابية  
 45 كبار رجال الدولة
 79 اساتذة الجامعات  

 620 المجموع 
 
 

وقد تم تنفيذ استطالع العينة الوطنية  ميدانيا باسلوب المقابلة الشخصية للفرد المستجيب الذي 
ا بدأ  اذ   ، مباشرة  منه  البيانات  وجمع  العينة  في  بتاريخ  ظهر  الميداني   ، 1997/ 27/3لعمل 

 . 29/3/1997وانتهى بتاريخ  
 
البيانات المتعلقة    اما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي) باستثناء طالب الجامعات ( ، فقد تم جمع 

هاتف   توافر  عدم  بسبب  بالمستجيب  االتصال  تعذر  حالة  وفي   ، الهاتف  طريق  عن  بمفرداتها 
المقابلة من خالل اجراء  اجراء يمكن  امكانية  عدم  او   ، المقابلة  اجراء  المستجيب  او رفض   ، ه 

المقابلة مع  المستجيب نتيجة النشغاله اوسفره خارج البالد ، فقد كان يتم اختيار شخص اخر  
بديال عنه .اما بالنسبة لطالب الجامعات فقد تم اختيارهم من بين الطلبة في الجامعات الرسمية  

يارمن بين الطلبة المتواجدين في الجامعات المختارة في العينة خالل يوم واالهلية .. وقد تم االخت
 واجريت  مقابالت شخصية مع عدد منهم وفق تعليمات محددة  .   1997/ 3/  29السبت تاريخ 

 
 
 
 
 
 
 .     النتائج :5
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 (.  3قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة) الجدول  -ا
 

( ان  النتائج  اظهرت  قادرة  42.2*  الحكومة  بان  يعتقدون  الوطنية  العينة  افراد  مجموع  من   )%
%( من مجموع افراد عينة قادة 32.3بدرجة كبيرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، مقابل )

 الرأي اعتقدوا بذلك. 
 

%( من مجموع افراد العينة الوطنية اجابوا بان الحكومة قادرة الى درجة متوسطة على  38.8* )
 ( مقابل  القادمة،  المرحلة  مسؤوليات  اجابوا 43.5تحمل  الرأي  قادة  عينة  افراد  مجموع  من   )%

 بذلك. 
 

(  *9.5( و   , الرأي  قادة  عينة  افراد  مجموع  من  الوطنية  %3.8(  العينة  افراد  مجموع  من   )%
 اجابوا بان الحكومة الجديدة قادرة الى درجة قليلة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة 

 
 ( افاد  مسؤوليات  11.5*   تحمل  على  قادرة  غير  الحكومة  بان  الرأي  قادة  عينة  افراد  من   )%

 %( من افراد العينة الوطنية اجابوا بان الحكومة غير قادرة.4.8المرحلة القادمة، مقابل )
 

 (3الجدول )
 :  101السؤال

 لة القادمة؟ إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة الجديدة قادرة على تحمل مسؤوليات المرح 
 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة  الرقم

 النسبة  العدد النسبة  العدد  
 32.3 200 42.2 562 قادرة إلى درجة كبيرة  1
 43.5 270 38.8 517 قادرة إلى درجة متوسطة  2
 9.5 59 3.8 51 قادرة إلى درجة قليلة 3
 11.5 71 4.8 64 غير قادرة  4
 3.2 20 10.1 135 أعرف  ال 5
 - - - - رفض االجابة  6
 - - 0.2 2 غير مبين  7
 100 620 100 1331 المجموع 
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 (.  4التوقعات لمدى نجاح رئيس الوزراء بالقيام بمهام منصبه الجديد ) الجدول  -ب
 

( الوطنية  العينة  افراد  نصف  من  أكثر  توقع  الى  54.2*  سينجح  الجديد  الوزارء  رئيس  ان   )%
%( من مجموع افراد عينة قادة الرأي بان 48.5ام بمهام منصبه في حين توقع ) درجة كبيرة بالقي

 الرئيس سينجح الى درجة كبيرة.  
 

%( ان رئيس  34.5%( وافراد عينة قادة الرأي )30.3* توقع أقل من ثلث افراد العينة الوطنية )
 الوزراء الجديد سينجح بدرجة متوسطة بالقيام بمهام منصبه الجديد. 

 
الرأي  ، و) 9.4* ) قادة  افراد عينة  الوطنية  3.1%( من مجموعة  العينة  افراد  %( من مجموع 

 توقعوا بان رئيس الوزراء سينجح الى درجة قليلة بالقيام بمهام منصبه. 
 
%( من مجموع افراد العينة الوطنية توقعوا  2.8%( من مجموع افراد عينة قادة الرأي ، و )5.6)

 بمهام منصبه الجديد.بان رئيس الوزراء لن ينجح 
 

 (4الجدول )
 :  102السؤال 

 الى أي درجة تعتقد أن رئيس الوزراء سينجح بالقيام بمهام منصبه الجديد؟  
 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة  الرقم

 النسبة  العدد النسبة  العدد  
 48.5 301 54.2 721 ينجح إلى درجة كبيرة  1
 34.5 214 30.3 403 درجة متوسطة  ينجح إلى 2
 9.4 58 3.1 41 ينجح إلى درجة قليلة  3
 5.6 35 2.8 37 لن ينجح  4
 1.9 12 9.5 127 ال أعرف  5
 - - - - رفض االجابة  6
 - - 0.2 2 غير مبين  7
 100 620 100 1331 المجموع 

 
 
 (. 5مدى نجاح التشكيل الوزاري الجديد )الجدول   -ج
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%( من افراد عينة قادة  28.2%(، في حين أن  )37.2وطنية ) * أكثر من ثلث افراد العينة ال

ان )  ، كما  كبيرة  الى درجة  ناجحا  كان  الجديد  الوزاري  التشكيل  بان  افادوا  %( من  32.2الرأي 
الوطنية، و )  العينة  الى درجة 42.9افراد  النجاح كان  بان  افادوا  الرأي  قادة  افراد عينة  %( من 

 متوسطة.  
 

%( من مجموع افراد العينة الوطنية،  3.9فراد عينة قادة الرأي و )%( من مجموع ا14.2* )
 اجابوا بان التشكيل كان ناجحا الى درجة قليلة. 

 
* جاءت نسبة الذين اجابوا بان التشكيل الوزاري الجديد لم يكن ناجحا بين افراد عينة قادة الرأي 

 .%( 3.8%(  اعلى مما هي عليه بين افراد العينة الوطنية )8.5)
 

 
 (5الجدول )

 :  103السؤال 
 هل تعتقد أن التشكيل الوزاري الجديد :   

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة  الرقم

 النسبة  العدد النسبة  العدد  
 28.2 175 37.2 495 كان ناجحًا إلى درجة كبيرة  1
 42.9 266 32.2 428 كان ناجحًا إلى درجة متوسطة 2
 14.2 88 3.9 52 ناجحًا إلى درجة قليلة كان  3
 8.5 53 3.8 51 لم يكن ناجحًا   4
 6.1 38 22.9 305 ال أعرف  5
 - - - - رفض االجابة  6
 - - - - غير مبين  7
 100 620 100 1331 المجموع 
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 اما فيما يتعلق باألسئلة المفتوحة في استطالع الرأي:  

 
اعتقدوا ان التشكيل كان ناجحا الى درجة   فقد اورد المستجيبون في العينة الوطنية الذين  

 كبيرة اسبابا العتقادهم بنجاح التشكيل الوزاري الجديد وقد  تركزت معظم هذه االسباب في:
 
 ان للوزراء في الحكومة خبرة وكفاءة ومؤهالت علمية. -1
 تفاؤل وامل الناس بالوزارة ودعم القصر لها.    -2
 الفصل بين الوزارة و النيابة.  -3
 

بينما اورد المستجيبون في العينة ذاتها الذين اعتقدوا بان التشكيل الوزاري كان ناجحا الى  
درجة متوسطة، او درجة قليلة، او لم يكن ناجحا اسبابا اعتقدوا انها اعاقت نجاح التشكيل الوزاري 

 تركزت معظمها في:
 
 قلة الخبرة والكفاءة لدى الوزراء.  -1
 ثل كافة فئات الشعب.التشكيل الوزاري ال يم -2
 الن التشكيل الوزاري الجديد سيكون كغيره من التشكيالت الوزارية السابقة.  -3
 كثرة تكرار الوزراء في التشكيالت الوزارية ومنها الحكومة الحالية.  -4

  
اما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي فقد اورد المستجيبون الذين اعتقدوا ان التشكيل كان ناجحا الى  

االسباب  درج هذه  تركزت معظم  وقد   الجديد  الوزاري  التشكيل  بنجاح  اسبابا العتقادهم  كبيرة،  ة 
 في:

 
احداث    -1 على  والقدرة  باالنسجام  ويتصفون  علمية  وكفاءات  قديمة  خبرات  اصحاب  الوزراء 

 تغيير.
 كفاءة رئيس الوزراء والثقة الملكية. -2
 ق المعاهدة.الوزراء هم وزراء السالم والمفاوضات وتطبي -3
 عدد الوزراء مناسب.   -4
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بينما اورد المستجيبون في العينة ذاتها الذين اعتقدوا بان التشكيل الوزاري كان ناجحا الى  
التشكيل   نجاح  اعاقت  بانها  اعتقدوا  اسبابا  ناجحا،  يكن  لم  او  قليلة،  درجة  او  متوسطة،  درجة 

 الوزاري تركزت معظمها في: 
 
 الى البعد الجماهيري ويبتعد عن التكنوقراط.  التشكيل الوزاري يفتقر -1
 ال يوجد تجانس او توافق فكري بين الوزراء.  -2
 الحكومة ال تختلف كثيرًا عن سابقتها وتضمنت وزراء سابقين لم يثبتوا كفاءة في الماضي. -3
 

 وحول التحديات التي على الحكومة مواجهتها كما يراها المستجيبون : 
  

بون في العينة الوطنية التحديات التي على الحكومة الجديدة مواجهتها،  فقد اورد المستجي  
 وقد تركزت معظم هذه التحديات في:

 
 معالجة الفقر والبطالة وتحسين ظروف ذوي الدخل المحدود.   -1
 مواجهة القوى السياسية المعارضة للسالم. -2
 مواجهة الفساد بكل صوره. -3
 التطبيع.  -4
 النتخابات النيابية. االعداد السليم ل -5
 ترسيخ الديمقراطية والحريات العامة.   -6
 انعاش وتطوير االقتصاد الوطني. -7

  
بينما اورد المستجيبون في عينة قادة الرأي  التحديات التي على الحكومة الجديدة مواجهتها، وقد 

 تركزت معظم هذه التحديات في:
 
 تطوير وانعاش االقتصاد الوطني.  -1
 ملية السالم واستحقاقاتها. متابعة ع -2
 مواجهة مشكلة البطالة والعمالة الوافدة.  -3
 االصالح والتطوير االداري ومحاربة الفساد.  -4
 تحسين العالقات االردنية العربية )الخليج، العراق، سوريا... الخ (.    -5
 ترسيخ الديمقراطية وصيانة الحريات العامة والصحفية وقانون االنتخاب.    -6
 لوحدة الوطنية.   ا -7
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 القدس واالستيطان.      -8
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 . المقدمــــــة  1

 
االولية الستطالع   النتائج  يقدم  أن  االردنية  الجامعة  في  االستراتيجية  الدراسات  يسر مركز 

  4/1995/ 18-8/4/1995الرأي حول الديمقراطية في االردن الذى نفذه المركز خالل الفترة من  
( سنة  19( فرد يمثلون السكان الذين تبلغ اعمارهم ) 2000على عينة من المواطنين بلغ عددهم ) 

 فاكثر موزعين على محافظات المملكة كافة.
 

وتجدر االشارة الى انه قد طرأ خالل السنوات الماضية بعض التغيرات على شكل وطبيعة  
القائمة بين االنسان االردني والدولة االر  دنية ، وعلى العالقة بين السلطات الثالث مما  العالقة 

اثر على نفوذ كل منها وقد عكست هذه التحوالت نفسها على الحياة العامة في االردن،  وعلى  
 أشكال وأبعاد الحياة المختلفة لالنسان االردني، وعلى الوجه الخارجي لالردن .

 
المركز خ نفذها  التي  للدراسة  استكماال  الدراسة  هذه  االول من عام  وتأتي  كانون  الل شهر 

للحياة  1993 وتفهمهم   ، المواطنين  وعي  في  التقدم  درجة  على  للوقوف  بياناتها  جاءت  التي   ،
 الديمقراطية  

 
ويود المركز ان يشكر جميع المؤسسات التي ساهمت بانجاح هذه الدرسة ، وجميع االفراد  

االثر في انجاح هذه الدراسة ، والشكر  الذين شملتهم العينة الذين كان لتجاوبهم وتعاونهم اكبر  
في   التدريسية  الهيئة  اعضاء  من  الكبير  العمل  هذا  انجاح  في  ساهموا  الذين  جميع  الى  ايضا 

 الجامعة االردنية وخارجها .  
 
ويأمل المركز ان تفيد المعلومات التي يوفرها هذا االستطالع جميع المهتمين بهذه القضايا   

 قطاعين العام والخاص من مخططين وباحثين  في ال
 
 
 
 .  االهداف : 2
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الديمقراطية من خالل معرفة          المواطنين نحو  اتجاهات  الى قياس  يهدف هذا االستطالع 
 -ارائهم في الموضوعات التالية :

 
أ.      التعديالت والتغيرات االساسية التي حصلت على قوانين انتخاب مجلس النواب،                  

    ب والمطبوعات والنشر .واالحزا  
 . 1993ب.   تقييم انجازات مجلس النواب المنتخب  
 ج.    تقييم انجازات نواب الدائرة االنتخابية .  
 د.     الموقف العام من قانون االنتخاب الحالي لمجلس النواب.  
 . هـ.    الوقوف على اراء واتجاهات المواطنين نحو االحزاب السياسية بشكل عام  
 الوقوف على اراء واتجاهات المواطنين حول حرية الرأي والصحافة     و. 

 
 
 -منهجية الدراسة :   -3

 
   -تم تنفيذ هذه الدراسة من خالل اربع مراحل هي :

 
 : حلة التحضيرية المر 3/1

 
تعتبر هذه المرحلة اهم مراحل  العمل االحصائي ، لكونها تتضمن مجموعة من العمليات 

كاملة التي يعتمد عليها بشكل اساسي، لتنفيذ العمليات في المراحل الالحقة حيث  المتشابكة والمت
نتائجها   نشر  وحتى  بدايتها  من  الدراسة  لتنفيذ  الالزمة  الخطط  جميع  المرحلة وضع  هذه  تشمل 

 :     وتتضمن هذه المرحلة ما يلي
 
 

 تنظيم الجهاز الرئيسي للدراسة: 1/ 3/1
 

الد  ادارة  من  الجهاز  هذا  االردنية،  يتكون  الجامعة  رئيس  االستاذ  من  بمتابعة  ممثال  راسة 
اعضاء  من  نخبة  ومن   الجامعة،  في  االستراتيجية  الدراسات  مدير مركز  من  مباشر  وباشراف 

المجال هذا  في  متخصصين  ومن  فيها،  التدريس  من    0هيئة  عدد  من  ايضا  الجهاز  ويتكون 
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ومجم الميدانيين،  والمراقبين  الميدانيين،  المكتبي،  المشرفين  والترميز  والتدقيق  الباحثين،  وعات 
 0والتجهيز االلكتروني  

 
وضعت  المتخصصين،حيث  من  لجنة  بتشكيل  الدراسة  بهذه  المتعلقة  العمليات  بدأت  لقد 
االستمارة   واعداد  اتبع،  الذي  العينة  اسلوب  ومناقشة  المختلفة،  الدراسة  لمراحل  الزمني  الجدول 

ا، وتحديد المتطلبات البشرية، باالضافة الى خطط العمل الميداني، وكتيبات التعليمات المتعلقة به
 0وجداول المخرجات وخطة التجهيز االلكتروني للبيانات، ونشر النتائج 

 
 . الوثائق الرئيسية للدراسة : 2/ 3/1

 
 : تتضمن هذه الوثائق ما يلي 

 
 :  استمارة الدراسة -أ 

 
ا مع االهداف المتوخاة وطبيعة البيانات التي تم تصميم استمارة هذه الدراسة ، وذلك تمشي

جمعها على    0سيتم  البيانات  ادخال  عملية  تسهيل  االستمارة  تصميم  عند  باالعتبار  اخذ   كما 
  (1الحاسب االلي والتجهيز االلكتروني بشكل كامل )الملحق

 
  : وقد تضمنت االستمارة باالضافة الى البيانات التعريفية االقسام التالية

 
 جدول اختيار المستجيب. - 1

 بيانات عن الديمقراطية في االردن.    - 2
 .1993بيانات عن تقييم انجازات مجلس النواب المنتخب لعام     -3
 بيانات عن تقييم انجازات نواب الدائرة االنتخابية.      -4
 بيانات عن قانون انتخاب مجلس النواب.    -5
 بيانات عن االحزاب السياسية.   -6
 عن حرية الرأي و الصحافة.   بيانات   -7
 المعلومات الشخصية عن الفرد المنتخب    -8
   

   كتيب التعليمات وقواعد التدقيق: -ب 
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للعاملين   والواضحة  المفصلة  والتعليمات  التعاريف  من  مجموعة  الكتيب  هذا  يتضمن 

الكتيب تعريفا وشرحا مفصلين لجميع االسئلة والمفاهيم    الميدانيين والمكتبيين، كما يتضمن هذا 
والتصانيف الواردة في االستمارة، وكيفية استيفاء البيانات بصورة تكفل الحصول على اعلى درجة 
ان   التي يجب  االساسية  التدقيق  قواعد  ايضا  الكتيب  البيانات ودقتها، ويشمل  ممكنة من صحة 

المستوى الميداني  يتبعها العاملون بمختلف مستوياتهم اثناء قيامهم بتدقيق االستمارات، سواء على  
وتم التركيز على العالقات المنطقية    0او المكتبي لتكون االستمارة مكتملة وخالية من التناقضات 

بين االجابات )االتساق الداخلي( وكيفية اكتشاف االخطاء وتصحيحها ما امكن لضمان منطقية  
 0البيانات واتساقها 

 
   كتيب الدليل:  -ج 
 

مراعاة ان تكون معظم االسئلة ذات دليل محدد مسبقا، إذ    لقد تمت عند تصميم االستمارة
االجابات  ذات  البيانات  ترميز  وكيفية  مسبقا،  المرمزة  البيانات  معالجة  كيفية  الدليل  تضمن 

لها مناظرة  المفتوحة، حيث    0المحددة ووضع رموز  االسئلة  بترميز  تتعلق  تعليمات  كما تضمن 
تمارات بشكل مفصل ، واعيد تجميع هذه  االجابات  في اعد هذا الجزء خالل عملية الترميز لالس

 مجموعات ذات خصائص متشابهة 
 
 
 . التعاريف والتصانيف : 3/ 3/1
 
 

هو المكان الذي يقيم فيه الفرد بشكل معتاد، اي المكان الحالي الذي يقيم    التجمع السكاني : 
 0فيه او ينوي االقامة فيه

 
د او اكثر يشغلون وحدة سكنية مستقلة )او جزءا منها( ويساهمون  عبارة عن فر   االســــــــــــــــرة:

معا  في االنفاق من دخل رب االسرة و /او بعض افرادها، ومن الشائع وجود صلة قربى  
تربط معظم افراد االسرة الواحدة بعضهم ببعض، ومن الشائع ايضا ان يشترك افراد االسرة  

 0في وجبات الطعام او بعضها 
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 وهو إما ذكرا او انثى   ــــــــس:الجنــــــ

 
المقابلة معبرا    العـــــــــــــــمر : الميالد وتاريخ  تاريخ  بين  المحسوبة  او  المقدرة  الزمنية  الفترة  وهو 

  0عنها بسنوات كاملة، اي باهمال الشهور وااليام مهما كان عددها  
 

ا الفرد وقت المقابلة، وقد تكون  ويقصد به الحالة التعليمية التي يكون عليه  المستوى التعليمي:
 -:احدى الحاالت التالية

   
 قد ال يحمل  الفرد مؤهال علميا مثل:  -أ      

كتابة    امــي: يستطيع  ال  وبالتالي  معا،  والكتابة  القراءة  يستطيع  ال  الذي  الشخص  وهو 
 0وصف بسيط عن حياته بأية لغة كانت 

 
تابة معا بأية لغة كانت وال يحمل مؤهال هو الشخض  الذي يستطيع القراءة والك  ملــم :

ــ االفراد الذين التحقوا بمؤسسات   ــ على سبيل المثال  علمياـ وتتضمن هذه الفئة 
 0تعليمية، ولم ينهوا المرحلة االبتدائية بنجاح 

 
 قد يحمل هذا الفرد مؤهال علمياـ ويقصد به اعلى مرحلة دراسية اتمها الفرد بنجاح     -ب      

 : حتى يوم المقابلة، وقد يكون احد التصنيفات التالية             

 ابتدائي                       

 اعدادي                      

 ثانوي                       

 دبلوم متوسط                       

 بكالوريوس                       

 دبلوم عالي                      

 ماجستير فأعلى                      
 

الزواجية: تكون    الحالة  وقد  المقابلة،  وقت  الفرد  عليها  يكون  التي  الحالية  المدنية  الحالة  وهي 
 : احدى الحاالت التالية
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هو الفرد الذي لم يسبق له ان تزوج زواجا فعليا وفقا للعرف السائد  )  اي لم   اعزب :   

 يتم الدخول بعد (
 

المتزوج زواجا فعليا وفق العرف السائد سواء كان / كانت )الزوج او  هو الفرد    متزوج:   
 0مع الطرف االخر ام ال وقت المقابلة   الزوجة( مقيما

 
زواج   اخرى:    اخر  وانفصم  فعال  الزواج  له  سبق  الذي  الفرد  وهو  المطلق  وتشمل 

اخرى  مرة  يتزوج  ولم   له    0بالطالق  سبق  الذي  الفرد  وهو  االرمل  تشمل  كما 
 0واج فعال، وانفصم  اخر زواج بوفاة الطرف االخر ولم يتزوج مرة اخرى الز 

 
 وتعني عالقة الشخص قيد البحث بالنشاط االقتصادي، وتكون احدى العالقة بقوة العمل:

 :التصنيفات التالية                        

 
قطاع  ويقصد  بذلك المشتغل / المشتغلة، وهو كل شخص يزاول عمال في ال  يعمل:   

الحكومي او  في اي قطاع اخر لقاء راتب شهري أو أجر اسبوعي أو يومي أو  
 0ربح أو غير ذلك

 
 ويقصد بذلك غير ما ذكر في بند يعمل والتي تشمل :  ال يعمل :   
 

 وهو كل شخص قادر على العمل،، والباحث عنه وال يجده.متعطل/متعطلة : 
عطال ولكنه منتظم في الدراسة بقصد  كل شخص ليس مشتغال وليس مت طالب / طالبه  :

احيانا   مارس  او  اجازة  في  كان  وان  حتى  تعليمي  مؤهل  على  للحصول  التعلم 
 عمال له مردود اقتصادي.

 
هي االنثى غير المشتغلة، وال تبحث عن عمل، وغير منتظمة في الدراسة   ربة المنزل :

 خدم.  وتقوم باالعمال المنزلية لالسرة او تشارك بها، او تشرف على
 

هو الشخص القادر على العمل، وال يزاول عمال وال يبحث عنه    له/لها دخل او ايراد : 
عائدات  من  دخل  له  بل  المنزلية.  لالعمال  متفرغ  وغير  بالدراسة  منتظم  وغير 
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او اعانات  تقاعديا  يتقاضى راتبا  او  يملك عقارات  او  السندات مثال  او  االسهم 
 راد. من مؤسسات عامة او خاصة او من اف

 
هو الفرد غير المشتغل وال يبحث عن عمل، وليس منتظما في دارسة،   عاجز/عاجزة :

العمل  على  قادر  وغير  ايراد  او  دخل  له  وليس  المنزل،  العمال  متفرغ  وغير 
 بسبب كبر السن او اعاقة جسمية او عقلية . 

 
 غير ما ورد سابقا من تصنيفات اخرى : 

 
 عمل الرئيسي الذي يمارسه الفرد المشتغل مثل: حداد ، نجار، وتعنى نوع ال المهــــــــــــنة :

   -00000معلم، طبيب، استاذ جامعة                   
 

 ويشمل :  االقليم:  
 ويشمل محافظات عمان، ومادبا،والزرقاء، والسلط  الوسـط :         

 ويشمل محافظات اربد، وجرش، وعجلون، والمفرق  الشمال :         
 ويشمل محافظات الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة  الجنوب:         

 
 الديمقراطية : 

وهو مفهوم يستخدم للداللة على الحالة التي تكون فيها العالقة بين المواطن والدولة والمؤسسات   
الحقوق  العام  النظام  فيها  ويكفل  والمساواة،  والعدل،  والحق،  الحرية،  اساس  على  قائمة  وهي   ،

ة والحقوق االنسانية للمواطن وال يتعدى فيها المواطن على سيادة الدولة وحقوق االخرين  الدستوري
 . وهذه الحقوق هي : 

 
 الحق في الحياة.     - 
 الحق في سالمة البدن.     - 
 الحق في التملك.      - 
 الحق في التعلم.       - 
 الحق في العمل.      - 
 الحق في التعبير.       - 
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 :  . البرنامج التدريبي 4/ 3/1

 
بالمفاهيم   المتعلقة  التعليمات  ووضع  االستمارة  تصميم  من  االنتهاء  بعد  المركز  عقد 
والتصانيف المستخدمة دورة تدريبية لتدريب المشرفين والمراقبين والباحثين، وشمل التدريب اهداف 

المستجيب، والتغلب على    الدراسة، واسلوب جمع البيانات، وسرية المعلومات، وكيفية التعامل مع
لمدخالت   مفصال  شرحا  التدريب   شمل  كما  الميدان.  في  تواجه  ان  يمكن  التي  الصعوبات 
االستمارة، والمفاهيم المستخدمة فيها، والتعليمات المتعلقة بجمع المعلومات  وتدقيقها في الميدان، 

ى تعبئة االستمارة لتفادي وكيفية اختيار المستجيب،و اجراء تطبيقات عملية مكتبية وميدانية عل 
 0اية اخطاء يمكن ان تحدث في الميدان  

 
وبعد ذلك تم تدريب العاملين في عمليات التجهيز المكتبي تدريبا اضافيا على قواعد التدقيق  

الترميز   قواعد  على  المرمزين  تدريب  كذلك  وتم  االخطاء،  اكتشاف  وكيفية  باالستمارة،  الخاصة 
 0واساليبه 

 
ص بالتجهيز االلي بتدريب مدخلي البيانات على عملية االدخال ، وعلى كيفية  وقد قام المخت

 0تنظيف البيانات من االخطاء 

 
 
 . مرحلة العمل الميداني: 3/2

 
في ت الذي ظهر  المستجيب  للفرد  الشخصية  المقابلة  باسلوب  ميدانيا  الدراسة  هذه  تنفيذ  م 

، وانتهى  4/1995/ 8الميداني للعينة  بتاريخ   العينة وجمع البيانات منه مباشرة، حيث بدأ العمل  
وقد كان العمل يسير وفق الخطة المقررة له، حيث تم تحديد مواقع العينة،  0  18/4/1995بتاريخ 

( مراقبين من ذوي الخبرة في هذا المجال من حيث العمل الميداني ومعرفة   9وتوزيعها على )  
بة من الجامعة االردنية استخدموا كباحثين،و  ( طالبا وطال   34المناطق، وذلك لالشراف على )  

 0قاموا بجمع البيانات 
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وكان المراقب يتوجه مع فريقه الميداني يوميا ، ويقوم بتوزيع اسر المستجيبين المختارة في  
المستكملة، ويحضر بعض  العمل، ويدقق بعض االستمارات  الباحثين، ويتابع سير  العينة على 

ا حل  في  ويساعد  العمل  المقابالت،  في  الباحثين  تصادف  قد  التي  بالنسبة    0لمشكالت  اما 
 0لالستمارات المستكملة فقد كان المراقب يعمل على تسليمها يوميا لالدارة  في المركز 

 
 
 :  : تجهيز البيانات 3/3

 
 : التدقيق  المكتبي .  1/ 3/3

 
لميدان اوال بأول، تولى جهاز التجهيز المكتبي مهمة اعمال تدقيق االستمارات الواردة من ا

التالي   البيانات واكتمالها، وقد تم التدقيق المكتبي في اليوم  حيث تم التركيز على تدقيق اتساق 
( المرحلة  هذه  في  عمل  الميدان.و  من  البيانات  جمع  مدققين 9لعملية   هذه   0(  انتهت  حيث 

 .4/1995/ 24المرحلة بتاريخ  

 
 
 ترميز البيانات:  .  2/ 3/3
 

مليات الترميز جنبا الى جنب مع عملية التدقيق المكتبي، وذلك بتخصيص  تمت المباشرة بع
افضل العناصر من ذوي الخبرة السابقة للقيام بترميز البيانات وفق كتيب الدليل الذي اعد لهذه  

 . 4/1995/ 26( مرمزين . وقد انتهت هذه المرحلة بتاريخ  9وقد عمل في هذه المرحلة )  الغاية

 
 
 اللكتروني :: التجهيز ا 3/ 3/3
 

  :  وتضمن ذلك ما يلي

 
تولى محلل النظم المختص مهمات وضع النظام الخاص بالدراسة، كما اشرف على مدخلي    -أ

 0البيانات بشكل مباشر  
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)  -ب   باستخدام  وذلك  الترميز،  عملية  مع  جنب  الى  جنبا  البيانات  ادخال  عملية  (  7بدأت 

باالستم خاصة  شاشات  من خالل  على  حويسبات شخصية  الفوري  االلي  التدقيق  اجراء  مع  ارة 
 . 1995/ 29/4وقد انتهت هذه المرحلة بتاريخ   0البيانات بواسطة الحاسوب مباشرة 

 
قام محلل النظم  باعداد برامج خاصة لتدقيق اكتمال ادخال البيانات، وفيما اذا كانت  القيم    -ج  

ق للتأكد من ان البيانات متسقة  كما تم تطبيق برامج االتسا  0المرمزة تقع ضمن المدى الصحيح
لهذا  اعدت  التي  التدقيق  قواعد  على  باالعتماد  وذلك  المختلفة،  المتغيرات  حسب  ومنطقية 

البيانات    0الغرض  اثناء االدخال للتأكد من ان  حيث تم تطبيق قواعد االتساق اوالمنطق مباشرة 
 0المدخلة متسقة مع بعضها البعض ومنطقية حسب المتغيرات االخرى 

 
المتغيرات  -د   لجميع   تكرارية  جداول  عمل  تم  النظيف  البيانات  ملف  اعداد  من  االنتهاء  بعد 

القواعد  بعض  طبقت  ذلك  اثر  وعلى  الدراسة،  على  المشرفين  من   ومراجعتها  دراستها  وتمت 
االستمارات   مع  ومراجعتها  فيها،  الواردة  البيانات  للتأكد من صحة  االسئلة  المباشرة على بعض 

 0من صحتها الى ان تم االنتهاء من اعداد ملف البيانات النظيف بشكل نهائي  والتأكد 

 
 
 . استخراج النتائج واعداد التقرير:  4/ 3/3
 

بعد االنتهاء من اعداد ملف البيانات النظيف بوشر باستخراج الجداول المطلوبة وفق خطة  
الدراسة حيث تمت  مراجعتها م  المشرفون على  التي اعدها  الداخلي  التبويبات  ن حيث االتساق 

وقد بدىء    0للبيانات في الجدول الواحد، واالتساق  الخارجي بين الجداول المختلفة ذات العالقة  
البيانات   مستخدمو  يتمكن  حتى   ، عليها  المشرفين  قبل  من  الدراسة  لهذه  التقريراالولي  باعداد 

   0االستفادة منه 
 

ة من البيانات تمكن الباحثين والراغبين في  وتجدر االشارة الى ان هذه الدراسة ستوفر قاعد 
 دراسة هذا الموضوع من اجراء تحليل متعمق لهذه البيانات .
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 . تصميم العينـــــــــة: 4

 
(التي تم تصميمها    Master Sampleتستند العينة الوطنية في هذه الدراسة الى العينة الرئيسية)

م  من  تتكون  التي  العامة  االحصاءات  دائرة  المكررات في  من  ويستند     (Replicates )  جموعة 
التصميم  الى االسلوب الطبقي العنقودي متعدد المراحل، وتم استخدام المحافظات كطبقات لهذا  

   0التصميم 
 

( وحدة معاينة اولية ) حي او مجموعة احياء( موزعة  100وقد اشتملت عينة الدراسة على )
في كل منها، وتم اختيار العناقيد في كل محافظة   على المحافظات بالتناسب مع حجم السكان

اختيار حوالــي  تم  فقـــد  الثانيـة  المرحلة  في  اما    . لالختيار  اولى  وذلك كمرحلة  مستقلة  بطريقة 
االختيار  20) بطريقة  احياء(  او مجموعة  اولية )حي  المتوسط في كل وحدة معاينة  ( اسرة في 

( سنة  فاكثر 19ايضا تم اختيار فرد واحد يبلغ عمره )  ثم وبطريقة عشوائية  0العشوائي المنتظم 
من كل اسرة  لتستوفى بيانات االستمارة منه، وقد كان نصف عدد االفراد المستجيبين من الذكور  

( شخص .  وقد روعي ان تكون   2000والنصف اآلخر من االناث، وبذلك فقد بلغ حجم العينة) 
ه من مفردات المجتمع لها االحتمال نفسه  للظهور في العينة موزونة ذاتيا، بمعنى ان كل مفرد 

 0العينة  
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