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 المقدمة: 
دم النتائج الرئيسة الستطالع الرأي حول حكومة يسر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية أن يق

( وقددد ن دد  19/6/2000المهندددع ي ددي الددو الرا ددو  عددد مددرور مائددة اددوم ي ددت تشددكخ ها)حخ  تشددك   لتدداري  
ي ت يخنتخن تم اختيارهما وفقًا لألسس   7/10/2000-2/10/2000المركز ه ا االستطدالع خدالل ال ترة من  

ركز لتن خ  ه ا االستطدالع داخل المم كة األردنيدة الهامدمية ي دت يخندة و نيدة والمعااخر اإلحصائية. وقام الم
( سدنة فدثرثر مدونيخن ي دت ماافادات المم كدة 19( فردًا يمث دون السدكان الد ان ت  دم أيمدارهم )1178حجمها)

 ( فردًا.685رافة، ويخنة خاصة  قادة الرأي حجمهدا )
إلت جميع المؤسسات التدي سداهم   جنجداذ هد ا االسدتطالع ، ويسر المركز له ه المناسبة أن اتوجه  الشكر  

والددت جميددع األفددراد المسددتجخ خن فددي العخنتددخن، الدد ان تددم جمددع ال يانددات مددنهم والشددكر أي ددا إلددت جميددع الدد ان 
 ساهموا في إنجاذ ه ا العمل في الجامعة األردنية وخارجها.
سدتطالع جميدع المهتمدخن  الق دايا التدي تطدر  لهدا، ويثمل المركز في أن ت خد المع ومات التي اوفرها هد ا اال

 ويمكن ل باحثخن الرا  خن في مزيد من التا خل المعمق استخدام ال يانات الت صخ ية المتوافرة لدى المركز.
 

 أهداف االستطالع:
ي دت  يثتي ه ا االستطالع ال ي ن  ه مركز الدراسات االسدتراتيجية فدي الجامعدة األردنيدة  عدد مددرور مائدة ادوم

، مدددن اجدددددل الوقدددو  ي ددددت  را  30/6/2000 - 24استطاليدددده األول الددد ي تددددم تن خدددد ه فددددي ال تدددرة مدددا لخدددددن 
 .19/6/2000الموا نخن وردود فع هم في األردن تجاه أدا  الاكومة، من  تشكخ ها لتاري  

األول، فالنتدائج لد ل  وت رن أهمية االستطدالع الاالي في كونه اتا ع السيا  ال ي لدأه المركز في استطاليه 
مؤه دة لقياع اتجاهات الرأي العدام إنا  قددرة رئديس الدونرا  وال ريدق الدوناري ي دت تامدل مسؤولخددات المرح ددة، 
ولمالحاددة التطددور فددي هدد ا الصدددد ينددد المقارنددة لددخن نتددائج االسددتطاليخن. كمددا ت ددخن النتددائج  را  المددوا نخن 

يا االجتماعيدددة والسياسدددية واالقتصدددادية واإلداريدددة، المتع قددددة حدددول أدا  الاكومدددة فدددي مواجهدددة مخت ددد  لق ددددا
 سياسددددة األردن الخارجيددددة، وةالماافاددددة ي ددددت الوحدددددة الو نيددددة، وااللتددددزام  م دددددأ تكددددافؤ ال ددددر  لددددخن جميددددع 
المددوا نخن، وتعمخددق الممارسددة الديموقرا يددة، وج ددو االسددتثمارات األجن يددة، وتنجددان قددانون انتخددا  يصددري، 

التنايميددة واإلجرائيددة قددي االنتخا ددات القادمددة، و يددام تعدداون ويخددق لددخن السدد طتخن التشددري ية  وتالفددي الثاددرات 
دور الجامعات، والعمدل ي دت  والتنايمية، والماافاة ي ت استقاللية الق ا ، وتاسخن مستوى التع يم وتعزيز
 خصخصة قطاع الصاافة، والعمل ي ت تطوير مؤسسات إيالمية ك ؤة، 

يددر االقتصدداد الددو ني مددن القخددود التددي تعخددق نمددوه، والددديوة إلددت التعدداون لددخن القطددايخن العددام والخددا ، وتار 
وايتمددداد م ددددأ الك دددا ة والنزاهدددة فدددي اختيدددار ممث دددي الاكومدددة فدددي مجدددالس إدارة الشدددركات، واالرتقدددا   مسدددتوى 

 ئة والا اظ ي خها، وتطوير التصنيع الصنايي والزرايي، والماافاة ي ت مصادر المياه، واالهتمام  ال خ
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صناية السدياحة وتشدجيعها، ويددم اسدتخدام األ  دال واسدتااللهم فدي سدو  العمدل، وت عخدل دور المدرأة وتثرخدد 
حقها في التع يم، وتوسيع ما ة ال مان االجتمايي، ومعالجة الترهل اإلداري، وماارةدة ال سداد والماسدوةية، 

 قات الخارجية األردنية العرةية، وديم ال  سطخنخخن. وااللتزام  عم ية السالم، وتاسخن العال
 

 تصميم العينة:
تستند العخنة الو نية في ه ا االستطالع إلت العخنة الرئيسية التي تم تصميمها في دائرة اإلحصا ات العامة، 
وتتكدددون مدددن مجمويدددة مدددن المكدددررات، ويسدددتند التصدددميم إلدددت األسددد و  الطبقدددي، العنقدددودي، متعددددد المراحدددل، 
المعتمددد ي ددت اإل ددار الدد ي وفددره التعددداد العددام ل سددكان والمسددارن الدد ي ن  تدده دائددرة اإلحصددا ات العامددة يددام 

1994  . 
( سنة فثرثر من كل اسرة، 19( أسرة، وتم  طريقة يشوائية اختيار فرد واحد يمره )1500وقد مم   العخنة )

إلندا  لتسدتوفت لياندات االسدتمارة منده ) ي ت أن يكدون نصد  يددد األفدراد مدن الد كور والنصد  ااخدر مدن ا
%(. وقد رويي أن تكون العخنة مونونة ذاتيًا،  معنت 5+ %، ونسبة خطث مقدارها 95وذل  يند مستوى يقة  

أن كل م ردة من م دردات المجتمدع لهدا االحتمدال ن سده فدي الاهدور فدي العخندة. والجددول التدالي ا دخن التونيدع 
حسددو الماافاددات،  1994كمددا هددو فددي التعدداد العددام ل مسددارن والسددكان لسددنة  النسد ي ألفددراد العخنددة ول سددكان

 (.1الجدول رقم )
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 ( 1الجدول رقم )
 حسب المحافظات 1994التوزيع النسبي ألفراد العينة وللسكان كما هو في التعداد العام لسنة 

 1994ن التوزيع النسبي للسكا التوزيع النسبي ألفراد العينة  المحافظات
 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 % 100المجموع = 
 

 +%، ونسدبة خطدث مقددارها 95ل  يند مستوى يقة ( فدرد )وذ 800وفيما اتع ق  عخنة قادة الرأي التي مم د  )
%(، فقد وني   شكل حصد  ي دت  عدل ال عاليدات والقطايدات الو يايدة والمهنيدة مدم   كبدار رجداالت 5

الدولة من أيخدان، ونوا ، وأمندا  يامخن، ووجها  العشائر، وونرا  سا قخن، كما مم   أي ًا  يادات حزةيدة، 
( واتاادات   بة، ورجال ايمال، وصا خخن، وأد ا  وكتدا ، وأسدات ة جامعدات، و يادات نقالية)مهنية ويمالية

( فدردًا، والجددول التدالي ا دخن تونيدع م دردات العخندة حسدو 685و  بة الجامعدات. وتدم اسدتي ا  ال يانددات مدن )
 (.2ال ئة، الجدول رقم)
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 ( 2الجدول رقم )
 توزيع أفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة 

 العــدد  ئــــةالف
 71 رجال األيمال  
 85  يادات األحزا  السياسخددة  
 74 المهنخددون   
 94 الكتدا ، الصا خددون، ال نانددون   
 94  يادات نقالية )مهنية ويمالية( واتاادات   بة  
 79 ك ددار رجددال الدولددة  
 88 أسات ة الجامعددات  
 100    ددة الجامعددات   
 685 دددوعالمجم  
 

وقد تم تن خ  استطالع العخنة الو نية مخدانيًا  ثس و  المقال ة الشخصية الوجاهية ل  رد المستجخو ال ي  هر 
وانتهدددددت لتددددداري             2/10/2000فدددددي العخندددددة وجمدددددع ال يانددددددات منددددده مبامدددددرة، إذ لددددددأ العمدددددل المخدددددداني لتددددداري  

خدددة ل عدددودة مدددرة أخددرى لألفددراد الدد ان وقددع االختيددار العشددوائي ، وتددم تنادديم يددددد مددن ال ددر  المخدان7/10/2000
ي خهم ولم اتواجدوا في المسكن أيندا  الزيدارة ألس ددا  متعددددة منهداو العدودة إلدت ال خد  مدن مكدان العمدل لدخاًل، 

 .            7/10/2000و خرها، وتم تن خ  ه ه الزيارات خالل اوم 
فقد تم جمع ال يانات المتع قة  م رداتها ين  ريق الهاتد  في ال تدرة ن سدها،   أما فيما اتع ق  عخنة قادة الرأي،

وفددي حالددة تعدد ر االتصددال  المسددتجخو  سدد و يدددم تددوافر هددات  يمكددن مددن خاللدده إجددرا  المقال ددة، أو يددددم 
 خدر إمكانية إجرا  المقال ة مع المستجخو نتيجة لمرضه،أو س ره خارج ال دالد ، فقد كدان ادتم اختيدار مدخ  

لدااًل ينه. ومن الجدار  ال كر أن اختيار ال دال كان ادتم  عدد اسدتن اد الوسدائل المتاحدة كافدة إلجدرا  المقال دة 
 مع الشخ  األصخل في العخنة.

 (.3( حاالت، مونية كما هو م خن في الجدول رقم )115وة م مجمل حاالت الرفل في يخنة قادة الرأي)
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 ( 3الجدول رقم)
 الرفض في فئات عينة قادة الرأي  عدد حاالت
 العـــدد  الفئـــــــــة

 29 رجدددال األيمال 
 15 قخددادات األحزا  السياسخددة

 26 المهنخدددون 
 6 الكتددا ، الصا خددون، ال نددانون 

 21 ر ددار رجددال الدولددة 
 12 أسات ة الجامعدددات 

 6  ددة قخدادات نقالخددة)مهنية ويمالية( واتاددادات   
 -    ددة الجامعدددات

 115 المجمـــوع
 

 النتــائج الرئيسيــة:
 قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تشكيلها وحتى اآلن. -ا

 العينة الوطنية:
%( من مجدموع أفراد العخنة الو نخددة يعتقددون  دثن الاكومدة كاند  قدادرة إلدت درجدة 22.1أ هرت النتائج أن )

 رة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ها وحتت اان.ر خ
%( مددن مجمددوع أفددراد العخنددة الو نيددة  ددثن الاكومددة كاندد  قددادرة إلددت درجددة متوسددطة ي ددت تامددل 37.9أفدداد )

 مسؤوليات المرح دة.
درجدة ق خ دة %( من مجموع أفراد العخنة الو نية أفادوا  ثن الاكومدة كاند  قدادرة إلدت 7.6أ هرت النتائج أن )

 ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ها وحتت اان.
%( مددن أفددراد العخنددة الو نيددة أن الاكومددة  خددر قددادرة ي ددت تامددل مسددؤوليات المرح ددة مندد  4.5لددخ ن حددوالي )

 لداية تشكخ ها وحتت اان.
 عينة قادة الرأي، 

ة كاندد  قددادرة إلددت درجددة ك خددرة ي ددت تامددل %( مددن قددادة الددرأي اددرون أن الاكومددد30.2أ هددرت النتددائج أن )
 مسؤوليات المرح ة.

%( من مجموع المستجخ خن في يخنة قدادة الرأي أفددادوا  دثن الاكومددة كددان  قدادرة إلدت درجدة متوسدطة 52.4)
 ي ت تامل مسؤوليات المرح ة.
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قددادرة إلدت درجدة ق خ دة ي دت %( من مجموع المستجخ خن في يخندة قدادة الدرأي  دثن الاكومدة كاند  10.2أفاد )
 تامل مسؤوليات المرح ة.

%( من مجموع المستجخ خن في يخنة قادة الرأي أفادوا  ثن الاكومة   خدر قدادرة ي دت تامدل مسدؤوليات 3.9)
 (.4المرح ة، )الجدول رقم 
ترة ما بين ( أيضًا مقارنة بين نتائج استطالع "تشكيل الحكومة" الذي تم تنفيذه في الف4ويبين الجدول رقم)

ــين  6/2000/ ــي الفتــرة مــا ب ــذه ف ــم تنفي ــذي ت ــائج االســتطالع الحــالي ال ــى  7/10/2000-2ونت ــع عل وذل
 العينتين ) الوطنية وقادة الرأي(.

 

 ( 4جدول رقم)
" ، حسب    2000، وتشرين األول 2000التوزيع النسبي آلراء المستجيبين في العينتين في استطالعي " حزيران 

" وقدرتها على تحمل مسؤوليات  2000تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة في استطالع "حزيران قدرة الحكومة على  
 ". 2000المرحلة منذ بداية تشكيلها وحتى اآلن  " تشرين األول 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  اإلجابة
تشرين األول   2000حزيران  

2000 
تشرين األول   2000حزيران 

2000 
 30.2 34.6 22.1 31.5 يرةقادرة إلى درجة كب

 52.4 51.0 37.9 36.9 قادرة إلى درجة متوسطة 
 10.2 7.4 7.6 3.2 قادرة إلى درجة قليلة 

 3.9 4.3 4.5 4.3 لم تكن قادرة 
 2,2 2.8 25.0 20.7 ال أعرف 
 0.7 - 2.4 2.8 غير معني 

 0.3 - 0.3 0.6 رفض اإلجابة 
 -  0.1 - غير مبين 

 685 610 1178 1145 % 100المجموع = 
 

 *اجملموع ال أيخذ بعني االعتبار وزن كل فئة من فئات عينة قادة الرأي. 

 وأظهرت النتائج أن:
 %( من مجموع المستجخ خن ال كور يعتقدون  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل 23.8)
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ثن الاكومددة كاندد  قددادرة إلددت درجددة ك خددرة %( مددن اإلنددا  يعتقدددن  دد20.4مسددؤوليات المرح ددة. فيمددا ت ددخن أن )
 ي ت تامل مسؤوليات المرح ة.

%( من مجمدوع المستجخ خن ال كور يعتقدون  ثن الاكومدة كان  قادرة إلت درجة متوسطة ي ت تامدل 38.8)
%( مدددن اإلنددددا  يعتقددددن  دددثن الاكومددددة كانددد  قددددادرة إلدددت درجدددة 37.1مسدددؤوليات المرح دددة. فيمدددا ت دددخن أن )

  ت تامل مسؤوليات المرح ة.متوسطة ي
%( مددن مجمددوع المسددتجخ خن الدد كور يعتقدددون  ددثن الاكومددة كاندد  قددادرة إلددت درجددة ق خ ددة ي ددت تامددل 10.4)

%( من اإلنا  يعتقدن  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة ق خ ة ي ت 5.0مسؤوليات المرح ة. فيما ت خن أن )
 تامل مسؤوليات المرح ة.

تجخ خن ال كور يعتقددون  دثن الاكومددة  خدر قددادرة ي دت تامدل مسؤولخددات المرح دة. %( من مجموع المس6.1)
%( من اإلنا  يعتقدن  ثن الاكومدة  خدر قددادرة ي دت تامدل مسؤولخددات المرح دة، الجددول 3.0فيما ت خن أن )

 (.5رقم )
 

 ( 5جدول رقم )
" حسب الجنس، حول  2000ن األول التوزيع النسبي آلراء المستجيبين في العينة الوطنية" استطالع تشري

 قدرة حكومة المهندس علي أبو الراغب على تحمل مسؤوليات المرحلة, منذ بداية تشكيلها وحتى اآلن. 
 العينـــة الوطنيـــــة 

 2000تشرين األول   2000حزيران  
 إناث ذكور إناث ذكور درجة القدرة على تحمل مسؤوليات المرحلة

 20.4 23.8 27.5 35.5 قادرة إلى درجة كبيرة
 37.1 38.8 38.1 35.6 قادرة إلى درجة متوسطة 
 5.0 10.4 1.9 4.5 قادرة إلى درجة قليلة 

 3.0 6.1 3.2 5.4 غير قادرة
 31.8 17.9 26.1 15.4 ال أعرف 

 2,2 2.6 3.0 2.6 غير معني  
 0.2 - - - غير مبين 

 0.3 0.3 0.2 1.0 رفض اإلجابة 
 603 575 567 578 % 100المجموع  = 

 أظهرت النتائج أن:
%( من مجموع المستجخ خن في إق خدم الوسط يعتقدون  ثن الاكومة قدادرة إلدت درجدة ك خدرة ي دت تامدل 23.3)

 %( 28.7%( من مجموع المستجخ خن في إق خدم الشمال و)16.7مسؤوليات المرح ة، فيما أفاد )
تقدددون  ددثن الاكومددة قددادرة إلددت درجددة ك خددرة ي ددت تامدددل مددن مجمددوع المسددتجخ خن فددي إق خدددم الجنددو  أنهددم يع

 مسؤوليات المرح ة.
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%( مددن مجمددوع المسددتجخ خن فددي إق دديم الوسددط يعتقدددون  ددثن الاكومددة كاندد  قددادرة إلددت درجددة متوسددطة 37.4)
%( مدددن 41.8%( مددن المسددتجخ خن فدددي إق خدددم الشددمال و)37.8ي ددت تامدددل مسؤولخددددات المرح ددة، فيمددا أفددداد )

 ن في إق يم الجنو   ثن الاكومة قادرة إلت درجة متوسطة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة.المستجخ خ
%( مددن مجمدددوع المسددتجخ خن فددي إق خدددم الوسدددط أفدددادوا  ددثن الاكومدددة كاندد  قدددادرة إلددت درجددة ق خ دددة ي ددت 6.8)

لشدمال والجندو  %( مدن المسدتجخ خن فدي إق خددمي ا6,6%( و )9,9تامل مسؤوليات المرح ة، فيمدا ت دخن أن )
 ي ت التوالي أفادوا  ثنها كان  ناجاة إلت درجة ق خ ة.

%( من مجموع المستجخ خن في إق يم الوسط يعتقدون  ثن الاكومدة لم تكن قادرة ي دت تامدل مسؤوليات 4.0)
%( مدددن المسدددتجخ خن فدددي إق ددديم 2.5%( مدددن المسدددتجخ خن فدددي إق ددديم الشدددمال و)6.5المرح دددة، فيمدددا ت دددخن أن)

 (.6  يعتقدون  ثن الاكومة لم تكن قادرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة، الجدول رقم )الجنو 
 

 ( 6جدول رقم )
التوزيع النسبي إلجابات المستجيبين حسب اإلقليم حول قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ  

 بداية تشكيلها وحتى اآلن ) العينة الوطنية(
قدرة الحكومة على تحمل 

 يات المسؤول
 إقليم الجنوب  إقليم الشمال إقليم الوسط

حزيران  
2000 

تشرين األول  
2000 

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

 28.7 32.8 16.7 27.8 23.3 33.0 قادرة إلى درجة كبيرة
 41.8 43.4 37.8 38.8 37.4 34.8 قادرة إلى درجة متوسطة 

 6,6 2.5 9,9 4,4 6.8 2.8 ة قادرة إلى درجة قليل
 2.5 4.1 6.5 5.7 4.0 3.7 لم تكن قادرة 
 17.2 16.4 26.3 19.9 25.8 21.8 ال اعرف 
 2.5 0.8 2.5 2.5 2.3 3,3 غير معني 

 0.8 - 0.3 0.9 0.3 0.6 رفض اإلجابة 
 - - - - 0.1 - غير مبين  
 122 122 323 317 733 706 % 100المجموع = 
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حكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تشكيله وحتى اآلن حسب فئات عينة قادة  وحول قدرة ال

 الرأي. 
 أظهرت النتائج أن:

%(  28.2%( من رجال األيمال ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )66.2)
 من  لداية تشكخ ه وحتت اان. منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة 

%(  24.7%( من القيادات الازةية ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )54.1)
 منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان. 

%( منهم  25.7  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )%( من المهنخخن ايتقدوا  ثن الاكومة كان48.6)
  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان. 

%( من الكتا  والصا خخن وال نانخن ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد 54.3)
درة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت  %( منهم  ثنها كان  قا28.7)

 اان. 
%(  35.1%( من القيادات النقالية ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )50.0)

 ن. منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اا 
%(  46.8%( من كبار رجال الدولة ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )46.8)

 منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان.    
%( 27.3جة متوسطة، فيما أفاد )%( من أسات ة الجامعات ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت در 54.5) 

 منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان.    
%(  26.0%( من   بة الجامعات ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )47.0) 

تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان، الجدول منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت 
 (.   7رقم )
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 ( 7جدول رقم )
التوزيع النسبي إلجابات أفراد عينة قادة الرأي حول قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة ، منذ  

 بداية تشكيلها وحتى اآلن، حسب الفئة 
درجة القدرة على  

وليات تحمل مسؤ 
 المرحلة

رجال 
 األعمال

قيادات 
 حزبية 

الكتاب   المهنيون 
والصحفيون 
 والفنانون 

القيادات  
 النقابية 

كبار 
رجال 
 الدولة

أساتذة 
 الجامعات 

طلبة 
 الجامعات 

 26.0 27.3 46.8 35.1 28.7 25.7 24.7 28.2 قادرة إلى درجة كبيرة
قادرة إلى درجة 

 متوسطة 
66.2 54.1 48.6 54.3 50.0 46.8 54.5 47.0 

 9.0 15.9 2.5 8.5 14.9 16.2 11.8 1.4 قادرة إلى درجة قليلة 
 3.0 1,1 3.8 5.3 2.1 5.4 8.2 2.8 لم تكن قادرة 
 10.0 1,1 - 1,1 - 2.7 - 1.4 ال أعرف 
 5.0 - - - - - - - غير معني 

 - - - - - 1.4 1.2 - رفض اإلجابة 
 - - - - - - - - غير مبين 

 100 88 79 94 94 74 85 71 % 100المجموع = 
 *المجموع ال يثخ   عخن االيتبار ونن كل فئة من فئات يخنة قادة الرأي.
 

اآلراء حول مدى نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه، منذ بداية تسلمه رئاسة الحكومة   -ب
 وحتى اآلن. 

 العينة الوطنية: 
ية إن رئيس الونرا  كان ناجاًا إلت درجة ك خرة في  %( من مجموع المستجخ خن في العخنة الو ن 27.4أفاد )

 القيام  مهام منصبه. 
 %( من مجموع المستجخ خن في العخنة الو نية إن رئيس الونرا  كان ناجاًا إلت درجة 32.9لخ ن )

 متوسطة في القيام  مهام منصبه. 
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ونرا  كان ناجاًا إلت درجة ق خ ة في %( من مجموع المستجخ خن في العخنة الو نية  ثن رئيس ال5.9أ هر )
 القيام  مهام منصبه. 

%( من مجموع المستجخ خن في العخنة الو نية  ثن رئيس الونرا  لم يكن ناجاًا في القيام  مهام 3.9أفاد )
 منصبه.يخنة قادة الرأيو 

إلت درجة ك خرة  %( من مجموع المستجخ خن في يخنة قادة الرأي،  ثن رئيس الونرا  كان ناجاًا 38.8أفاد )
 في القيام  مهام منصبه. 

%( من مجموع المستجخ خن في يخنة قادة الرأي،  ثن رئيس الونرا  كان ناجاًا إلت درجة  45.5أفاد )
 متوسطة في القيام  مهام منصبه.  

 %( من مجموع المستجخ خن في يخنة قادة الرأي،  ثن رئيس الونرا  كان ناجاًا إلت درجة ق خ ة في7.9أفاد )
 القيام  مهام منصبه.

%( من مجموع المستجخ خن في يخنة قادة الرأي،  ثن رئيس الونرا  لم يكن ناجاًا في القيدام  مهدام 4.2أفاد )
 ( .8منصبه، الجدول رقم )

 ( 8جدول رقم)
حول " ،    2000، وتشرين األول 2000التوزيع النسبي آلراء المستجيبين في العينتين في استطالعي " حزيران 

"   2000ة نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه الجديد في استطالع تشكيل الحكومة "حزيران درج
 ". 2000" تشرين األول ودرجة نجاحه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن 

 عينة قادة الرأي* العينة الوطنية  اإلجابة
تشرين األول   2000حزيران  

2000 
تشرين األول   2000حزيران 

2000 
 38.8 38.4 27.4 35.6 ناجحًا إلى درجة كبيرة

 45.5 47.0 32.9 33.1 ناجحًا إلى درجة متوسطة 
 7.9 8.7 5.9 5.6 ناجحًا إلى درجة قليلة

 4.2 2.8 3.9 2.9 لم يكن ناجحاً 
 2.9 2.8 25.7 19.4 ال أعرف 
 0.3 - 3.6 2.7 غير معني 

 0.3 0.3 0.3 0.6 رفض اإلجابة 
 - - 0.2 0.1 غير مبين 

 685 610 1178 1145 % 100المجموع = 
 *المجموع ال يثخ   عخن االيتبار ونن كل فئة من فئات يخنة قادة الرأي.
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 وأظهرت النتائج أن:
%( من مجموع المستجخ خن ال كور يعتقدون  ثن رئيس الونرا  كان ناجاًا إلدت درجدة ك خدرة فدي القيدام 28.9)

%( من اإلنا  يعتقدن  ثن رئيس الونرا  كان ناجاًا إلت درجة ك خرة في 26.0 مهام منصبه. فيما ت خن أن )
 القيام  مهام منصبه.

%( مددن مجمددوع المسددتجخ خن الدد كور يعتقدددون  ددثن رئدديس الددونرا  كددان ناجاددًا إلددت درجددة متوسددطة فددي 32.0)
ناجادًا إلدت درجدة  %( مدن اإلندا  يعتقددن  دثن رئديس الدونرا  كدان33.8القيام  مهدام منصدبه. فيمدا ت دخن أن )
 متوسطة في القيام  مهام منصبه.

%( من مجمدوع المسدتجخ خن الد كور يعتقددون  دثن رئديس الدونرا  كدان ناجادًا إلدت درجدة ق خ دة فدي القيدام 7.5)
%( من اإلنا  يعتقدن  ثن رئديس الدونرا  كدان ناجادًا إلدت درجدة ق خ دة فدي 4.5 مهام منصبه. فيما ت خن أن )

 .القيام  مهام منصبه
%( من مجموع المستجخ خن ال كور يعتقدون  ثن رئيس الونرا  لم يكن ناجاًا  في القيام  مهام منصبه. 6.1)

%( مدددن اإلندددا  يعتقددددن  دددثن رئددديس الدددونرا  لدددم يكدددن ناجادددًا  فدددي القيدددام  مهدددام منصدددبه، 1.8فيمدددا ت دددخن أن )
 (.9الجدول رقم )

 ( 9جدول رقم )
 " حسب الجنس، 2000لعينة الوطنية " استطالع حزيران التوزيع النسبي آلراء المستجيبين في ا

 وحول درجة نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن.
 الجنــس  درجة النجاح

 2000تشرين األول  2000حزيران 
 إناث ذكور إناث ذكور 
 26.0 28.9 30.3 40.8 ناجحًا إلى درجة كبيرة

 33.8 32.0 32.6 33.6 إلى درجة متوسطة  ناجحاً 
 4.5 7.5 4.6 6,6 ناجحًا إلى درجة قليلة

 1.8 6.1 2.6 3.1 لم يكن ناجحاً 
 29.9 21.4 26.1 12.8 ال اعرف
 3.5 3.7 3.4 2.1 غير معني

 0.2 0.5 0.2 1.0 رفض اإلجابة
 0.3 - 0.2 - غير مبين
 603 575 567 578 %100المجموع= 

 ئج أن:أظهرت النتا
 %( من مجموع المستجخ خن في إق يم الوسط أفادوا  ثن رئيس الونرا  كان ناجاًا إلت درجة ك خرة 28.5)
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%( مدن المسدتجخ خن فدي إق ديم الشدمال أفدادوا  دثن رئديس الدونرا  كدان 21.4في القيدام  مهامده، فيمدا ت دخن أن )
في إق يم الجنو   ثن رئيس الونرا  كان ناجاًا إلدت %( من المستجخ خن 36.9ناجاًا إلت درجة ك خرة، وأفاد )

 درجة ك خرة في القيام  مهام منصبه. 
%( من المستجخ خن فدي إق ديم الوسدط يعتقددون  دثن رئديس الدونرا  كدان ناجادًا إلدت درجدة متوسدطة فدي 33.2)

 دديم الجنددو  %( مددن إق33.6%( مددن المسددتجخ خن فددي إق دديم الشددمال و )32.2القيددام  مهامدده، فيمددا ت ددخن أن )
 يعتقدون  ثن رئيس الونرا  كان ناجاًا إلت درجة متوسطة في القيام  مهام منصبه.    

%( من المستجخ خن في إق يم الوسط يعتقدون  دثن رئديس الدونرا  كدان ناجادًا إلدت درجدة ق خ دة فدي القيدام 5.7)
%( من المستجخ خن في إق يم 5,7%( من المستجخ خن في إق يم الشمال و )6.5 مهام منصبه، فيما ت خن أن )

 الجنو  أفادوا  ثن رئيس الونرا  كان ناجاًا إلت درجة ق خ ة في القيام  مهام منصبه.    

%( مدن مجمددوع المسددتجخ خن فددي إق ديم الوسددط أفددادوا  ددثن رئديس الددونرا  لددم يكددن ناجادًا فددي  يامدده  مهددام 3.4)
%( من المسدتجخ خن فدي إق ديم الجندو  2.5ال، و )%( من المستجخ خن في إق يم الشم5.6منصبه، فيما أفاد )

     (.10أفادوا  ثن رئيس الونرا  لم يكن ناجاًا في القيام  مهام منصبه، الجدول رقم )

 ( 10جدول رقم )                                                                  
وقـدرة رئـيس الـوزراء فـي القيـام بمهـام منصـبه  يبين التوزيع النسبي إلجابات المسـتجيبين حسـب اإلقلـيم 

 (. ) العينة الوطنية (2000منذ بداية تسلمه وحتى اآلن في استطالع )تشرين األول 
قدرة الحكومة على تحمل 

 المسؤوليات 
 إقليم الجنوب  إقليم الشمال إقليم الوسط

حزيران  
2000 

تشرين األول  
2000 

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

 36.9 36.1 21.4 33.1 28.5 36.7 قادرة إلى درجة كبيرة
 33.6 36.9 32.2 35.0 33.2 31.6 قادرة إلى درجة متوسطة 
 5.7 5.7 6.5 5.7 5.7 5,5 قادرة إلى درجة قليلة 

 2.5 0.8 5.6 4.1 3.4 2.7 لم تكن قادرة 
 18.0 19.7 29.7 18.9 25.2 19.5 ال اعرف 
 3,3 0.8 4.0 2,2 3.4 3,3 عني غير م

 - - 0.6 0.9 0.3 0.6 رفض اإلجابة 
 - - - - 0.3 0.1 غير مبين  
 122 122 323 317 733 706 % 100المجموع = 
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وحول آراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه منذ     
 مة وحتى اآلن.بداية بداية تسلمه رئاسة الحكو 

 أظهرت النتائج أن:
%(  40.8%( من رجال األيمال ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )52.1)

 منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان. 
%(  31.8كومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )%( من القيادات الازةية ايتقدوا  ثن الا52.9)

 منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان. 
%( منهم  ثنها  32.4%( من المهنخخن ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة ك خرة، فيما أفاد )47.3)

 ة متوسطة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان. ران  قادرة إلت درج
%( من الكتا  والصا خخن وال نانخن ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد 52.1)
%( منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت  33.0)

 . اان
%(  39.4%( من القيادات النقالية ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )47.9)

 منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان. 
%(  40.5ك خرة، فيما أفاد )%( من كبار رجال الدولة ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة 53.2)

 منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة متوسطة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان.   
%( 39.8%( من أسات ة الجامعات ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )46.6) 

 امل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان.    منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت ت
%(  30.0%( من   بة الجامعات ايتقدوا  ثن الاكومة كان  قادرة إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )39.0) 

منهم  ثنها كان  قادرة إلت درجة ك خرة ي ت تامل مسؤوليات المرح ة من  لداية تشكخ ه وحتت اان، الجدول 
 (. 11رقم )
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 (11جدول رقم )
التوزيع النسبي إلجابات أفراد عينة قادة الرأي حول درجة نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه،  

 (2000منذ بداية تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن، حسب الفئة ) استطالع تشرين األول 
درجة القدرة على  
تحمل مسؤوليات 

 المرحلة

رجال 
 األعمال

قيادات 
 ية حزب

الكتاب   المهنيون 
والصحفيون 
 والفنانون 

القيادات  
 النقابية 

كبار 
رجال 
 الدولة

أساتذة 
 الجامعات 

طلبة 
 الجامعات 

 30.0 39.8 53.2 39.4 33.0 47.3 31.8 40.8 قادرة إلى درجة كبيرة
قادرة إلى درجة 

 متوسطة 
52.1 52.9 32.4 52.1 47.9 40.5 46.6 39.0 

 12.0 8.0 1.3 7.4 8.5 12.2 8,2 4.2 قادرة إلى درجة قليلة 
 4.0 3.4 2.5 4.3 5.3 6.8 7.1 - لن ينجح
 12.0 2.3 1.3 1,1 1,1 1.4 - 2.8 ال أعرف 
 2.0 - - - - - - - غير معني 

 1.0 - 1.3 - - - - - رفض اإلجابة 
 - - - - - - - - غير مبين 

 100 88 79 94 94 74 85 71 % 100المجموع = 
 خن االيتبار ونن كل فئة من فئات يخنة قادة الرأي.*المجموع ال يثخ   ع

 
 وفي سؤال مفتوح حول: 

 ؟(…) لماذا تعتقد أن رئيس الوزراء كان ناجحًا إلى درجة كبيرة .1
%( من العخنة الو نية  ثنه رجل ذو ك ا ة يالية وي م ومعرفة وموا ن صالح ورجل اقتصاد، 19.0أفاد )
 موا نخن ويعمل لصالاهم حسو القدرات.%(  ثنه جخد ويال مشارل ال10.3وأفاد )
%( من أفراد يخنة قادة الرأي  ثنه رجل جخد ولديه خ رة  صورة يامة واقتصادي، وأفاد  14.7وأفاد )
 %(  ثنه قادر ي ت القيام  مهامه وتامل المسؤولية ون   ما   و منه. 10.9)
 ؟( …) لماذا تعتقد أن رئيس الوزراء كان ناجحًا إلى درجة متوسطة .2
 %( من أفراد العخنة الو نية  ثنه رجل ذو ك ا ة يالية وي م ومعرفة وموا ن صالح ورجل  9.0اد )أف

 %( أفراد العخنة الو نية  ثن الشعو اديمه وهو ما و  من ق  هم.9.0اقتصاد، وأفاد )
 ادية.  %( من مجموع أفراد يخنة قادة الرأي  ثنه رجل اقتصاد ويركز ي ت األمور االقتص10.5أفاد )
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 مدى نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه.  –ج 
 العينة الوطنية:

%( من مجموع المستجخ خن في العخنة الو نية  دثن التشدكخل الدوناري كدان ناجادًا إلدت درجدة ك خدرة 17.8أفاد )
 في القيام  مهامه.

ي كدددان ناجادددًا إلدددت درجدددة %( مدددن مجمدددوع المسدددتجخ خن فدددي العخندددة الو نيدددة  دددثن التشدددكخل الدددونار 31.7لدددخن )
 متوسطة في القيام  مهامه.

%( من مجموع المستجخ خن في العخنة الو نية  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلدت درجدة ق خ دة 7.3أ هر ) 
 في القيام  مهامه.

%( مددن مجمددوع المسددتجخ خن فددي العخنددة الو نيددة  ددثن التشددكخل الددوناري لددم يكددن ناجاددًا فددي القيددام 5.4أفدداد )
  مهامه.

 عينة قادة الرأي: أفاد 
%( مددن مجمددوع المسددتجخ خن فددي يخنددة قددادة الددرأي أفددادوا  ددان التشددكخل الددوناري كددان ناجاددًا إلددت درجددة 21.3)

 ر خرة في القيام  مهامه.

%( مددن مجمددوع المسددتجخ خن فددي يخنددة قددادة الددرأي أفددادوا  ددان التشددكخل الددوناري كددان ناجاددًا إلددت درجددة 53.3)
 ام  مهامه.متوسطة في القي

%( مددن مجمددوع المسددتجخ خن فددي يخنددة قددادة الددرأي أفددادوا  ددان التشددكخل الددوناري كددان ناجاددًا إلددت درجددة 12.4)
 ق خ ة في القيام  مهامه.

%( مدن مجمدوع المسدتجخ خن فدي يخندة قدادة الدرأي أفددادوا  دان التشدكخل الدوناري لدم يكدن ناجادًا فدي القيددام 6.7)
 (.12 مهامه، الجدول رقم )
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 (12جدول رقم)
( ودرجة نجاح  2000التوزيع النسبي للمستجيبين حسب آرائهم في درجة نجاح التشكيل الوزاري)حزيران  

 (.2000التشكيل الوزاري في القيام بمهامه) تشرين األول 
 عينة قادة الرأي* العينة الوطنية  اإلجابة

حزيران  درجة النجاح
2000 

تشرين األول  
2000 

تشرين األول         2000حزيران   
2000     

 21.3 27.7 17.8 27.9 ناجحًا إلى درجة كبيرة
 53.3 50.0 31.7 26.0 ناجحًا إلى درجة متوسطة
 12.4 12.5 7.3 4.8 ناجحًا إلى درجة قليلة

 6.7 7.2 5.4 3.1 لم يكن ناجحاً 
 5,5 2.3 33.4 34.1 ال اعرف 
 0.3 - 3.7 3,3 غير معني 
 0.4 0.3 0.6 0.8 ، غير مبين رفض اإلجابة
 685 610 1178 1145 %100المجموع =

 *اجملموع ال أيخذ بعني االعتبار وزن كل فئة من فئات عينة قادة الرأي. 
 وأظهرت النتائج أن:

%( مددن مجمددوع المسددتجخ خن الدد كور يعتقدددون  ددثن التشددكخل الددوناري كددان ناجاددا إلددت درجددة ك خددرة فددي 16.5)
%( من اإلنا  يعتقدن  ثن التشكخل الدوناري كدان ناجادًا إلدت درجدة ك خدرة 19.1ما ت خن أن )القيام  مهامه. في
 في القيام  مهامه.

%( من مجموع المستجخ خن ال كور يعتقدون  ثن التشكخل الوناري كان ناجادا إلدت درجدة متوسدطة فدي 33.0)
الدددوناري كدددان ناجادددًا إلدددت درجدددة  %( مدددن اإلندددا  يعتقددددن  دددثن التشدددكخل30.5القيدددام  مهامددده. فيمدددا ت دددخن أن )
 متوسطة في القيام  مهامه.

%( من مجموع المستجخ خن ال كور يعتقدون  ثن التشكخل الوناري كان ناجاا إلت درجة ق خ دة فدي القيدام 9.4)
%( من اإلنا  يعتقدن  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة ق خ ة في القيام 5.3 مهامه. فيما ت خن أن )

 مه. مها
%( من مجموع المستجخ خن ال كور يعتقدون  ثن التشكخل الوناري لم يكن ناجاًا في القيام  مهامه. فيما 7,7)

%( مددن اإلنددا  يعتقدددن  ددثن التشددكخل الددوناري لددم يكددن ناجاددًا فددي القيددام  مهامدده، الجدددول رقددم 3,3ت ددخن أن )
(13.) 
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 (13جدول رقم )
 ( حسب الجنس،2000ن في العينة الوطنية )استطالع تشرين األول  التوزيع النسبي آلراء المستجيبي

 حول درجة نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه. 
 الجنــس درجة النجاح

 2000تشرين األول   2000حزيران 
 إناث ذكور إناث ذكور 
 19.1 16.5 22.8 32.9 ناجحًا إلى درجة كبيرة

 30.5 33.0 26.3 25.8 ناجحًا إلى درجة متوسطة
 5.3 9.4 3.2 6.4 ناجحًا إلى درجة قليلة

 3,3 7,7 1.4 4.8 لم يكن ناجحاً 
 37.8 28.7 42.3 26.0 ال اعرف
 3.5 4.0 3.5 3.1 غير معني

 - 0.5 0.5 1.0 رفض اإلجابة
 0.5 0.2 - - غير مبين
 603 575 567 578 %100المجموع= 

 
 أظهرت النتائج أن:

تجخ خن في إق يم الوسط يعتقدون  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة ك خرة %( من مجموع المس18.6)
%( من إق يم الجندو   دثن 18.9%( من المستجخ خن في إق يم الشمال و )15.8في القيام  مهامه. فيما لَخن )

 التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة ك خرة في القيام  مهامه.
إق ديم الوسدط أفدادوا  دثن التشدكخل الدوناري كدان ناجادًا إلدت درجدة متوسدطة فدي   %( من المستجخ خن فدي33.3)

%( مددن المسددتجخ خن فددي 26.2%( مددن المسددتجخ خن فددي إق دديم الشددمال و )30.3القيدام  مهامدده. فيمددا لددَخن أن )
 إق يم الجنو   ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة متوسطة في القيام  مهامه.

%( مدددن 5.7%( مدددن المسددتجخ خن فدددي إق دديم الشدددمال و )8.7جخ خن فددي إق ددديم الوسددط و )%( مددن المسدددت7.0)
 المستجخ خن في إق يم الجنو  أفادوا  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة ق خ ة في القيام  مهامه. 

ن %( مددد7.4%( مدددن المسددتجخ خن فدددي إق دديم الشدددمال و )4.0%( مددن المسدددتجخ خن فددي إق ددديم الوسددط و )5.7)
 (. 14المستجخ خن في إق يم الجنو  أفادوا  ثن التشكخل الوناري لم يكن ناجاًا في القيام  مهامه، الجدول رقم )
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 (14جدول رقم) 
 يبين التوزيع النسبي إلجابـات المستجيبين حسـب اإلقليـم وحول درجـة نجاح 

 (، ) العينة الوطنية ( 2000التشكيل الوزاري في القيام بمهامه في استطالع )تشرين األول 
قدرة الحكومة على تحمل 

 المسؤوليات 
 إقليم الجنوب  إقليم الشمال إقليم الوسط

حزيران  
2000 

تشرين األول  
2000 

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

حزيران 
2000 

تشرين األول  
2000 

 18.9 27.0 15.8 25.9 18.6 28.9 ناجحًا إلى درجة كبيرة
 26.2 33.6 30.3 26.5 33.3 24.5 سطة ناجحًا إلى درجة متو 
 5.7 4.9 8.7 6.0 7.0 4.2 ناجحًا إلى درجة قليلة

 7.4 4.1 4.0 3.5 5.7 2.8 لم يكن ناجحاً 
 37.7 29.5 36.2 33.8 31.4 35.0 ال اعرف 
 2.5 0.8 4.3 3.2 3.7 3.8 غير معني 

 0.8 - 0.6 1.3 - 0.7 رفض اإلجابة 
 0.8 - - - 0.4 - غير مبين  

 122 122 323 317 733 706 % 100مجموع = ال
 
 
وحول آراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول درجة نجاح التشكيل الوزاري في القيام بمهامه  وحتى 
 اآلن. 

 أظهرت النتائج أن:
%( من رجال األيمال ايتقدوا  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة متوسطة، فيما أفاد 57.7)
نهم  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة ك خرة في القيام  مهامه من  لداية تشكخ ه وحتت  %( م 28.2)

 اان. 
%( من القيادات الازةية ايتقدوا  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة متوسطة، فيما أفاد  63.5)
 داية تشكخ ه وحتت اان. %( منهم  ثن التشكخل الوناري لم يكن ناجاًا  القيام  مهامه من  ل16.5)
%(  14.9%( من المهنخخن ايتقدوا  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة متوسطة، فيما أفاد )64.9)

 منهم  ثنه كان ناجاًا  إلت درجة ك خرة في القيام  مهامه من  لداية تشكخ ه وحتت اان.
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التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة متوسطة،   %( من الكتا  والصا خخن وال نانخن ايتقدوا  ثن53.2)
 %( منهم  ثنه كان ناجاًا إلت درجة ك خرة في القيام  مهامه من  لداية تشكخ ه وحتت اان. 20.2فيما أفاد )

%( من القيادات النقالية ايتقدوا  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة متوسطة، فيما أفاد 46.8)
 كان ناجاًا إلت درجة ك خرة في القيام  مهامه من  لداية تشكخ ه وحتت اان.  %( منهم  ثنه31.9)
%( من كبار رجال الدولة ايتقدوا  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة متوسطة، فيما أفاد  45.6)
   %( منهم  ثنه كان ناجاًا إلت درجة ك خرة في القيام  مهامه من  لداية تشكخ ه وحتت اان.  31.6)
%( من أسات ة الجامعات ايتقدوا  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت درجة متوسطة، فيما أفاد  54.5) 
 %( منهم  ثنه كان ناجاًا إلت درجة ق خ ة في القيام  مهامه من  لداية تشكخ ه وحتت اان.    19.3)
درجة متوسطة، فيما أفاد  %( من   بة الجامعات ايتقدوا  ثن التشكخل الوناري كان ناجاًا إلت44.0) 
 (  15%( منهم  ثنه كان ناجاًا إلت درجة ق خ ة، الجدول رقم )17.0)

 (15جدول رقم )
التوزيع النسبي إلجابات أفراد عينة قادة الرأي حول درجة نجاح رئيس الـوزراء فـي القيـام بمهـام منصـبه، 

 (2000تشرين األول منذ بداية تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن، حسب الفئة ) استطالع 
درجة القدرة على  
تحمل مسؤوليات 

 المرحلة

رجال 
 األعمال

قيادات 
 حزبية 

الكتاب   المهنيون 
والصحفيون 
 والفنانون 

القيادات  
 النقابية 

كبار 
رجال 
 الدولة

أساتذة 
 الجامعات 

طلبة 
 الجامعات 

 16.0 17.0 31.6 31.9 20.2 14.9 11.8 28.2 قادرة إلى درجة كبيرة
درجة قادرة إلى 
 متوسطة 

57.7 63.5 64.9 53.2 46.8 45.6 54.5 44.0 

 17.0 19.3 13.9 9.6 17.0 5.4 8.2 5.6 قادرة إلى درجة قليلة 
 7.0 3.4 3.8 5.3 7.4 6.8 16.5 2.8 لن ينجح
 14.0 5.7 3.8 6.4 2.1 6.8 - 4.2 ال أعرف 
 2.0 - - - - - - - غير معني 

 - - 1.3 - - - - 1.4 رفض اإلجابة 
 - - - - - 1.4 - - ر مبين غي

 100 88 79 94 94 74 85 71 % 100المجموع = 
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 وفي سؤال مفتوح حول: 
 ؟(…) لماذا تعتقد أن التشكيل الوزاري كان ناجحًا إلى درجة كبيرة .1

%(  ثن  8.7%( من العخنة الو نية  ثن الرجل المناسو وضع في المكان المناسو، وأفاد )12.0أفاد )
 وناري ذو ك ا ات ي مية وخ رات وهم نخبة ال  د. التشكخل ال
%(  ثن  7.0%( من أفراد يخنة قادة الرأي الونرا  أمخا  أر ا  ولداهم خ رة وجخدون، وأفاد )11.7وأفاد )

 الرجل المناسو وضع في المكان المناسو. 
 ؟( …) لماذا تعتقد أن التشكيل الوزاري كان ناجحًا إلى درجة متوسطة .3

%(  ثن الرجل 9.5أفراد العخنة الو نية  ثن التشكخل الوناري كان حسو المنا ق، وأفاد ) %( من14.3أفاد )
 المناسو وضع في المكان المناسو.

%( مددن مجمددوع أفددراد يخنددة قددادة الددرأي  ددثن  عددل الددونرا  ال اتددوفر لددداهم الخ ددرة والك ددا ة، وأفدداد 11.6أفدداد )
 .%(  ثن التشكخل الوناري اوجد  ه يناصر ما ة7.2)
 
وحـول بـدء الحكومـة العمــل علـى القضـايا التــي وردت فـي كتـاب التكليــ  سـواء، أكانـ  اقتصــادية، أم  -د

 سياسية، أم اجتماعية، أم إدارية.
 

 العينة الوطنية، أفاد :
%( مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومدددة قددد لدددأت العمدددل ي ددت الا دداظ ي ددت الوحدددة الو نيددة، لخنمددا أجددا  74.1)
 ومدة لم ت ددأ العمدل ي ت الا اظ ي ت الوحدة الو نية.%(  ثن الاك10.5)
%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومددددة قدددد لدددددأت العمددددل ي دددت االلتدددزام  م ددددأ تكدددافؤ ال دددر  لدددخن جميدددع 44.0)

%( مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة لددم ت دددأ العمددل ي ددت االلتددزام  م دددأ تكددافؤ 38.3المددوا نخن، لخنمددا أجددا  )
 وا نخن.ال ر  لخن جميع الم

%( مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومدددة قددد لددددأت العمدددل ي ددت تعمخددق الممارسددة الديموقرا يددة، لخنمدددا أفددداد 59.3)
 %( من المستجخ خن  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت تعمخق الممارسة الديموقرا ية.21.1)
%( 13.8األجن ية، مقالل ) %( من المستجخ خن  ثن الاكومدة قد لددأت العمدل ي ت ج و االستثمارات 60.8)

 أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت ج و االستثمارات األجن ية. 
 %( من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمل ي ت إنجان قانون انتخا  يصري، لخنمدا أفداد 44.3)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت إنجان قانون انتخا  يصري.23.9)
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%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت تالفدددي الثادددرات التنايميدددة واإلجرائيدددة فدددي 43.8)
%(  دددثن الاكومدددة لدددم ت ددددأ العمدددل ي دددت تالفدددي الثادددرات 21.4االنتخا دددات القادمدددة، فدددي حدددخن أفدددداد حدددوالي )
 التنايمية واإلجرائية في االنتخا ات القادمة.

قدددد لددددأت العمدددل ي ددت  يددام تعدداون ويخددق لددخن السدد طتخن التشددري ية %( مددن المسددتجخ خن لدددثن الاكومدددة 58.3)
%( من المستجخ خن ال ان أفادوا  ثن  الاكومة لم ت دأ العمل ي دت  يدام تعداون ويخدق 13.7والتن خ ية، مقالدل )

 لخن الس طتخن التشري ية والتن خ ية.
اافاددة ي ددت اسددتقاللية الق ددا ، مقالدددل %( مددن المسددتجخ خن لدددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي ددت الم58.6)
 %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت الماافاة ي ت استقاللية الق ا .14.1)
%( من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمل ي ت الماافاة ي ت تاسدخن مسدتوى التع ديم وتعزيدز 77.3)

دأ العمل ي ت تاسخن مستوى التع يم وتعزيدز دور %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت 10.4دور الجامعات، مقالدل )
 الجامعات. 

%( 17.5%( من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمل ي ت خصخصة قطاع الصداافة، مقالدل )40.6)
 أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت خصخصة قطاع الصاافة.

مؤسسدددات إيالميدددة ك دددؤة، مقالدددل %( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت تطدددوير 57.2)
 %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت تطوير مؤسسات إيالمية ك ؤة. 17.6)
%( من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمل ي ت تارير االقتصاد الو ني من القخود التي تعخق 48.2)

ر االقتصدداد الددو ني مددن القخددود التددي %( أفددادوا  ددثن الاكومددة لددم ت دددأ العمددل ي ددت تاريدد24.5نمددوه، مقالددل  )
 تعخق نموه.

%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت الدددديوة إلدددت التعددداون لدددخن القطدددايخن العدددام 62.8)
%( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمدل ي دت الدديوة إلدت التعداون لدخن القطدايخن العدام 12.4والخا ، مقالل )

 والخا .
جخ خن  ددثن الاكومددة قددد لدددأت العمددل ي ددت ايتمدداد م دددأ الك ددا ة والنزاهددة فددي %( مددن المسددت43.1) 

%( أفدادوا  دثن الاكومدة لدم ت ددأ 27.9اختيار ممث ي الاكومة فدي مجدالس إدارة الشدركات، مقالدل )
 العمل ي ت ايتماد م دأ الك ا ة والنزاهة في اختيار ممث ي الاكومة في مجالس إدارة الشركات.

مسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت االرتقدددا   مسدددتوى التصدددنيع الصدددنايي %(  مدددن ال61.5) 
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت االرتقا   مستوى التصنيع الصنايي والزرايي.17.8والزرايي، مقالل)

 %(  من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمل ي ت الماافاة ي ت مصادر المياه، 73.7) 
 

 %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت الماافاة ي ت مصادر المياه.15.7مقالل)
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%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قددددد لدددددأت العمددددل ي دددت االهتمدددام  ال خئدددة والا ددداظ ي خهدددا، مقالدددل 77.4)
 %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت االهتمام  ال خئة والا اظ ي خها.12.3)
مددددن المسددددتجخ خن  ددددثن الاكومددددة قددددد لدددددأت العمددددل ي ددددت تطددددوير صددددناية السددددياحة وتشددددجيعها، %(  79.5)

 %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت تطوير صناية السياحة وتشجيعها .7.6مقالل)

%( مدن المسدتجخ خن  ددثن الاكومدة قدد لدددأت العمدل ي دت يدددم اسدتخدام األ  دال واسددتااللهم فدي سددو  59.1)
%( أفادوا  ثن الاكومة لم ت ددأ العمدل ي دت يددم اسدتخدام األ  دال واسدتااللهم فدي سدو  26.8)العمل، مقالل

 العمل.

%( من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمل ي ت ت عخل دور المدرأة وتثرخدد حقهدا فدي التع ديم، فدي 82.3)
 ثرخد حقها في التع يم.%(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت ت عخل دور المرأة وت7.0حخن أفاد حوالي)

%(  من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمدل ي دت توسديع ما دة ال دمان االجتمدايي، فدي حدخن 57.0)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت توسيع ما ة ال مان االجتمايي.21.9أفاد حوالي)

إلداري، فدددي حدددخن أفددداد %(  مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت معالجدددة الترهدددل ا42.5)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت معالجة الترهل اإلداري.33.8حوالي)

%(  مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة قددد لدددأت العمددل ي ددت ماارةددة ال سدداد والماسددوةية، فددي حددخن أفدداد 51.5)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت ماارةة ال ساد والماسوةية.34.0حوالي)

ن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت االلتدددزام  عم يدددة السدددالم، فدددي حدددخن أفددداد %(  مددد74.4)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت االلتزام  عم ية السالم.11.0حوالي)

%(  من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لددأت العمدل ي دت تاسدخن العالقدات الخارجيدة األردنيدة العرةيدة، 82.9)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت تاسخن العالقات الخارجية األردنية العرةية.6.0لي)في حخن أفاد حوا

%(  مدددددن المسدددددتجخ خن  دددددثن الاكومدددددة قدددددد لددددددأت العمدددددل ي دددددت ديدددددم ال  سدددددطخنخخن، فدددددي حدددددخن أفددددداد 83.5)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت ديم ال  سطخنخخن.6.9حوالي)

العينة الوطنيـة حـول مـدى نجـاح الحكومـة فـي نهايـة المطـاف علـى   أما فيما يتعلق بآراء المستجيبين في
 التطوير في مختلف المجاالت ومعالجة المشكالت القائمة.

 فقد أفاد :
%( من المستجخ خن  ثن الاكومدة سو  تنجح في نهاية المطا  ي ت الا اظ ي ت الوحدة الو نيدة، 72.4) 

 ا اظ ي ت الوحدة الو نية.%(  ثن الاكومدة لن تنجح في ال8.6لخنما أجا  )
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%( من المستجخ خن  ثن الاكومدة سو  تنجح في نهاية المطا  في االلتزام  م دأ تكدافؤ ال در  لدخن 50.1)
%( مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة لددن تددنجح فددي االلتددزام  م دددأ تكددافؤ 28.6جميددع المددوا نخن، لخنمددا أجددا  )
 ال ر  لخن جميع الموا نخن.

المستجخ خن  ثن الاكومدة سو  تنجح في نهاية المطا  ي ت تعمخق الممارسة الديموقرا ية، %( من  60.5)
 %( من المستجخ خن  ثن الاكومة لن تنجح في تعمخق الممارسة الديموقرا ية.16.6لخنمدا أفداد )

ة، %( من المستجخ خن  دثن الاكومددة سدو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت ج دو االسدتثمارات األجن يد62.0)
 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت ج و االستثمارات األجن ية. 11.4مقالل )

%( من المستجخ خن  ثن الاكومة سو  تنجح في نهاية المطا  ي ت إنجان قانون انتخدا  يصدري، 49.2)
 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت إنجان قانون انتخا  يصري.16.3لخنمدا أفداد )

ثن الاكومدددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت تالفدددي الثادددرات التنايميدددة %( مدددن المسدددتجخ خن  ددد48.0)
%(  دددثن الاكومدددة لدددن تدددنجح ي دددت تالفدددي 16.4واإلجرائيدددة فدددي االنتخا دددات القادمدددة، فدددي حدددخن أفدددداد حدددوالي )

 الثارات التنايمية واإلجرائية في االنتخا ات القادمة.
هايدددة المطدددا  ي دددت  يدددام تعددداون ويخدددق لدددخن %( مدددن المسدددتجخ خن لددددثن الاكومددددة سدددو  تدددنجح فدددي ن61.4)

%( مدن المسدتجخ خن الد ان أفدادوا  دثن  الاكومدة لدن تدنجح ي دت 10.4الس طتخن التشري ية والتن خ ية، مقالدل )
  يام تعاون ويخق لخن الس طتخن التشري ية والتن خ ية.

اددة ي ددت اسددتقاللية %( مددن المسددتجخ خن لدددثن الاكومدددة سددو  تددنجح فددي نهايددة المطددا  ي ددت المااف61.8)
 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت الماافاة ي ت استقاللية الق ا .10.9الق ا ، مقالدل )

%( من المستجخ خن  ثن الاكومة سو  تنجح في نهاية المطا  ي ت الماافاة ي ت تاسخن مستوى 77.0)
نجح ي ددت تاسددخن مسددتوى التع دديم %( أفددادوا  ددثن الاكومددة لددن تدد7.3التع دديم وتعزيددز دور الجامعددات، مقالدددل )

 وتعزيز دور الجامعات. 
%( من المسدتجخ خن  دثن الاكومدة سدو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت خصخصدة قطداع الصداافة، 44.2)

 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت خصخصة قطاع الصاافة.13.8مقالل )
ي ددت تطددوير مؤسسددات إيالميددة  %( مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة سددو  تددنجح فددي نهايددة المطددا 59.1)

 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت تطوير مؤسسات إيالمية ك ؤة. 13.1ر ؤة، مقالل )
%( من المستجخ خن  ثن الاكومة سو  تنجح في نهايدة المطدا  ي دت تاريدر االقتصداد الدو ني مدن 51.4)

ي ددت تاريددر االقتصدداد الددو ني مددن  %( أفددادوا  ددثن الاكومددة لددن تددنجح19.0القخددود التددي تعخددق نمددوه، مقالددل )
 القخود التي تعخق نموه.

%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت الدددديوة إلدددت التعددداون لدددخن 63.1)
%( أفددادوا  ددثن الاكومددة لددن تددنجح ي ددت الددديوة إلددت التعدداون لددخن 10.4القطددايخن العددام والخددا ، مقالددل )

 ا .القطايخن العام والخ
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%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت ايتمددداد م ددددأ 46.1) 
%( أفددادوا 24.3الك ددا ة والنزاهددة فددي اختيددار ممث ددي الاكومددة فددي مجددالس إدارة الشددركات، مقالددل )

 ثن الاكومة لن تنجح ي دت ايتمداد م ددأ الك دا ة والنزاهدة فدي اختيدار ممث دي الاكومدة فدي مجدالس 
 ة الشركات.إدار 

%(  من المستجخ خن  دثن الاكومدة سدو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت االرتقدا   مسدتوى التصدنيع 63.1) 
%(  دددثن الاكومدددة لدددن تدددنجح ي دددت االرتقدددا   مسدددتوى التصدددنيع الصدددنايي 13.9الصدددنايي والزرايدددي، مقالدددل)

 والزرايي.
  ي ددت الماافاددة ي ددت مصددادر %(  مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة سددو  تددنجح فددي نهايددة المطددا74.2) 

 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت الماافاة ي ت مصادر المياه.12.4المياه، مقالل)
%(  مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة سددو  تددنجح فددي نهايددة المطددا  ي ددت االهتمددام  ال خئددة والا دداظ 76.7)

  خئة والا اظ ي خها.%( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت االهتمام  ال9.7ي خها، مقالل )
%(  مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة سددو  تددنجح فددي نهايددة المطددا  ي ددت تطددوير صددناية السدددياحة 77.2)

 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت تطوير صناية السياحة وتشجيعها .6.7وتشجيعها، مقالل)

اسدددتخدام األ  دددال %(  مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت يددددم 60.0)
%( أفددادوا  دددثن الاكومددة لددن تددنجح ي دددت يدددم اسددتخدام األ  دددال 21.2واسددتااللهم فددي سددو  العمدددل، مقالددل)

 واستااللهم في سو  العمل.

%(  من المستجخ خن  ثن الاكومة سو  تنجح في نهاية المطا  ي ت ت عخل دور المرأة وتثرخد حقهدا 81.8)
%(  ددثن الاكومددة لددن تددنجح ي ددت ت عخددل دور المددرأة وتثرخددد حقهددا فددي 5,9فددي التع دديم، فددي حددخن أفدداد حددوالي )

 التع يم.
%(  مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت توسددديع ما دددة ال دددمان 59.1)

 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت توسيع ما ة ال مان االجتمايي.17.9االجتمايي، في حخن أفاد حوالي )
ستجخ خن  ثن الاكومة سو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت معالجدة الترهدل اإلداري، فدي %(  من الم44.6)

 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت معالجة الترهل اإلداري.28.9حخن أفاد حوالي )
%(  من المستجخ خن  ثن الاكومدة سدو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت ماارةدة ال سداد والماسدوةية، 50.4)

 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت ماارةة ال ساد والماسوةية.31,7في حخن أفاد حوالي )
%(  مدن المسددتجخ خن  دثن الاكومددة سددو  تدنجح فددي نهايددة المطدا  ي ددت االلتددزام  عم يدة السددالم، فددي 71.6)

 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت االلتزام  عم ية السالم.10.8حخن أفاد حوالي)
- 25  - 
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ة سددو  تدنجح فددي نهايدة المطددا  ي ددت تاسدخن العالقددات الخارجيددة %(  مدن المسددتجخ خن  دثن الاكومدد80.9)
%(  ددثن الاكومددة لددن تددنجح ي ددت تاسددخن العالقددات الخارجيددة 5,5األردنيددة العرةيددة، فددي حددخن أفدداد حددوالي )

 األردنية العرةية.
%(  من المستجخ خن  ثن الاكومة سدو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت ديدم ال  سدطخنخخن، فدي حدخن 82.5)
 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت ديم ال  سطخنخخن.5,5حوالي)  أفاد 
  

التوزيع النسبي آلراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول بدء الحكومة العمل على القضـايا التـي وردت 
 في كتاب التكلي  سواًء كان  اقتصادية، أم سياسية، أم اجتماعية، أم إدارية.

 عينة قادة الرأي، أفاد : 
ن المسددتجخ خن  ددثن الاكومدددة قددد لدددأت العمدددل ي ددت الا دداظ ي ددت الوحدددة الو نيددة، لخنمددا أجددا  %( مدد83.2)
 %(  ثن الاكومدة لم ت ددأ العمدل ي ت الا اظ ي ت الوحدة الو نية.13.3)
%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومددددة قدددد لدددددأت العمددددل ي دددت االلتدددزام  م ددددأ تكدددافؤ ال دددر  لدددخن جميدددع 44.2)

%( مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة لددم ت دددأ العمددل ي ددت االلتددزام  م دددأ تكددافؤ 48.2مددا أجددا  )المددوا نخن، لخن
 ال ر  لخن جميع الموا نخن.

%( مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومدددة قددد لددددأت العمدددل ي ددت تعمخددق الممارسددة الديموقرا يددة، لخنمدددا أفددداد 62.2)
 تعمخق الممارسة الديموقرا ية.%( من المستجخ خن  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت 33.7)
%( 26.7%( من المستجخ خن  ثن الاكومدة قد لددأت العمدل ي ت ج و االستثمارات األجن ية، مقالل )66.7)

 أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت ج و االستثمارات األجن ية. 
ا  يصددري، لخنمدددا أفددداد %( مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة قددد لدددأت العمددل ي ددت إنجددان قددانون انتخدد36.1)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت إنجان قانون انتخا  يصري.51.1)
%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت تالفدددي الثادددرات التنايميدددة واإلجرائيدددة فدددي 44.2)

ي الثادددرات %(  دددثن الاكومدددة لدددم ت ددددأ العمدددل ي دددت تالفددد38.2االنتخا دددات القادمدددة، فدددي حدددخن أفدددداد حدددوالي )
 التنايمية واإلجرائية في االنتخا ات القادمة.

%( مددن المسددتجخ خن لدددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي ددت  يددام تعدداون ويخددق لددخن السدد طتخن التشددري ية 76.9)
%( من المستجخ خن ال ان أفادوا  ثن  الاكومة لم ت دأ العمل ي دت  يدام تعداون ويخدق 15.5والتن خ ية، مقالدل )

 لس طتخن التشري ية والتن خ ية.لخن ا
%( مددن المسددتجخ خن لدددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي ددت الماافاددة ي ددت اسددتقاللية الق ددا ، مقالدددل 71.8)
 %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت الماافاة ي ت استقاللية الق ا .20.0)
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ي ت الماافاة ي ت تاسدخن مسدتوى التع ديم وتعزيدز  %( من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمل62.6)
%( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت تاسخن مستوى التع يم وتعزيدز دور 33.6دور الجامعات، مقالدل )

 الجامعات. 
%( 32.1%( من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمل ي ت خصخصة قطاع الصداافة، مقالدل )51.1)

 ة لم ت دأ العمل ي ت خصخصة قطاع الصاافة.أفادوا  ثن الاكوم
%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت تطدددوير مؤسسدددات إيالميدددة ك دددؤة، مقالدددل 42.5)
 %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت تطوير مؤسسات إيالمية ك ؤة. 50.9)
االقتصاد الو ني من القخود التي تعخق %( من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمل ي ت تارير 50.7)

%( أفددادوا  ددثن الاكومددة لددم ت دددأ العمددل ي ددت تاريددر االقتصدداد الددو ني مددن القخددود التددي 42.6نمددوه، مقالددل )
 تعخق نموه.

%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت الدددديوة إلدددت التعددداون لدددخن القطدددايخن العدددام 79.9)
دوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمدل ي دت الدديوة إلدت التعداون لدخن القطدايخن العدام %( أفا16.4والخا ، مقالل )

 والخا .
%( مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة قددد لدددأت العمددل ي ددت ايتمدداد م دددأ الك ددا ة والنزاهددة فددي 35.9) 

%( أفدادوا  دثن الاكومدة لدم ت ددأ 49.6اختيار ممث ي الاكومة فدي مجدالس إدارة الشدركات، مقالدل )
 ي ت ايتماد م دأ الك ا ة والنزاهة في اختيار ممث ي الاكومة في مجالس إدارة الشركات. العمل

%(  مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت االرتقدددا   مسدددتوى التصدددنيع الصدددنايي 41.6) 
 زرايي.%(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت االرتقا   مستوى التصنيع الصنايي وال48.8والزرايي، مقالل)

%(  مدددددن المسدددددتجخ خن  دددددثن الاكومدددددة قدددددد لددددددأت العمدددددل ي دددددت الماافادددددة ي دددددت مصدددددادر الميددددداه، 71.4) 
 %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت الماافاة ي ت مصادر المياه.24.8مقالل)
لدددل %(  مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قددددد لدددددأت العمددددل ي دددت االهتمدددام  ال خئدددة والا ددداظ ي خهدددا، مقا73.3)
 %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت االهتمام  ال خئة والا اظ ي خها.22.9)
%(  مددددن المسددددتجخ خن  ددددثن الاكومددددة قددددد لدددددأت العمددددل ي ددددت تطددددوير صددددناية السددددياحة وتشددددجيعها، 85.7)

 %( أفادوا  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت تطوير صناية السياحة وتشجيعها .11.2مقالل)

المستجخ خن  ثن الاكومة قد لددأت العمدل ي دت يددم اسدتخدام األ  دال واسدتااللهم فدي سدو  %(  من  46.1)
%( أفادوا  ثن الاكومة لم ت ددأ العمدل ي دت يددم اسدتخدام األ  دال واسدتااللهم فدي سدو  46.0العمل، مقالل)

 العمل.

 
أة وتثرخد حقها في التع يم، فدي %(  من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمل ي ت ت عخل دور المر 81.0)

 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت ت عخل دور المرأة وتثرخد حقها في التع يم.15.8حخن أفاد حوالي)



29 
 

%(  من المستجخ خن  ثن الاكومة قد لدأت العمدل ي دت توسديع ما دة ال دمان االجتمدايي، فدي حدخن 50.1)
 ي ت توسيع ما ة ال مان االجتمايي.%(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل 39.1أفاد حوالي)

%(  مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت معالجدددة الترهدددل اإلداري، فدددي حدددخن أفددداد 40.9)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت معالجة الترهل اإلداري.53.7حوالي)

لماسددوةية، فددي حددخن أفدداد %(  مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة قددد لدددأت العمددل ي ددت ماارةددة ال سدداد وا42.0)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت ماارةة ال ساد والماسوةية.53.6حوالي)

%(  مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة قدددد لددددأت العمدددل ي دددت االلتدددزام  عم يدددة السدددالم، فدددي حدددخن أفددداد 85.8)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت االلتزام  عم ية السالم.9.8حوالي)

ن المستجخ خن  ثن الاكومة قد لددأت العمدل ي دت تاسدخن العالقدات الخارجيدة األردنيدة العرةيدة، %(  م93.1)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت تاسخن العالقات الخارجية األردنية العرةية.5.3في حخن أفاد حوالي)

ن أفددددداد %(  مدددددن المسدددددتجخ خن  دددددثن الاكومدددددة قدددددد لددددددأت العمدددددل ي دددددت ديدددددم ال  سدددددطخنخخن، فدددددي حدددددخ92.0)
 %(  ثن الاكومة لم ت دأ العمل ي ت ديم ال  سطخنخخن.6.1حوالي)
 

أما فيما يتعلق بآراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول مدى نجاح الحكومـة فـي نهايـة المطـاف علـى 
 التطوير في مختلف المجاالت ومعالجة المشكالت القائمة.

 فقد أفاد :
ة سو  تنجح في نهاية المطا  ي ت الا اظ ي دت الوحددة الو نيدة، %( من المستجخ خن  ثن الاكومد74.6) 

 %(  ثن الاكومدة لن تنجح في الا اظ ي ت الوحدة الو نية.16.6لخنما أجا  )
%( من المستجخ خن  ثن الاكومدة سو  تنجح في نهاية المطا  في االلتزام  م دأ تكدافؤ ال در  لدخن 44.7)

مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة لددن تددنجح فددي االلتددزام  م دددأ تكددافؤ  %(40.9جميددع المددوا نخن، لخنمددا أجددا  )
 ال ر  لخن جميع الموا نخن.

%( من المستجخ خن  ثن الاكومدة سو  تنجح في نهاية المطا  ي ت تعمخق الممارسة الديموقرا ية، 56.9)
 وقرا ية.%( من المستجخ خن  ثن الاكومة لن تنجح في تعمخق الممارسة الديم33.3لخنمدا أفداد )

 
%( من المستجخ خن  دثن الاكومددة سدو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت ج دو االسدتثمارات األجن يدة، 58.1)

 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت ج و االستثمارات األجن ية. 27.9مقالل )
نتخدا  يصدري، %( من المستجخ خن  ثن الاكومة سو  تنجح في نهاية المطا  ي ت إنجان قانون ا35.3)

 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت إنجان قانون انتخا  يصري.45.3لخنمدا أفداد )
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%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت تالفدددي الثادددرات التنايميدددة 45.4)
فدددي %(  دددثن الاكومدددة لدددن تدددنجح ي دددت تال32.8واإلجرائيدددة فدددي االنتخا دددات القادمدددة، فدددي حدددخن أفدددداد حدددوالي )

 الثارات التنايمية واإلجرائية في االنتخا ات القادمة.
%( مدددن المسدددتجخ خن لددددثن الاكومددددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت  يدددام تعددداون ويخدددق لدددخن 69.6)

%( مدن المسدتجخ خن الد ان أفدادوا  دثن  الاكومدة لدن تدنجح ي دت 19.0الس طتخن التشري ية والتن خ ية، مقالدل )
 خن الس طتخن التشري ية والتن خ ية. يام تعاون ويخق ل

%( مددن المسددتجخ خن لدددثن الاكومدددة سددو  تددنجح فددي نهايددة المطددا  ي ددت الماافاددة ي ددت اسددتقاللية 67.0)
 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت الماافاة ي ت استقاللية الق ا .21.5الق ا ، مقالدل )

ية المطا  ي ت الماافاة ي ت تاسخن مستوى %( من المستجخ خن  ثن الاكومة سو  تنجح في نها63.5)
%( أفدادوا  دثن الاكومدة لدن تدنجح ي دت تاسدخن مسدتوى التع ديم 29.9التع يم وتعزيز دور الجامعدات، مقالددل )

 وتعزيز دور الجامعات. 
%( من المسدتجخ خن  دثن الاكومدة سدو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت خصخصدة قطداع الصداافة، 50.2)

 دوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت خصخصة قطاع الصاافة.%( أفا30.9مقالل )
%( مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة سددو  تددنجح فددي نهايددة المطددا  ي ددت تطددوير مؤسسددات إيالميددة 45.4)

 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت تطوير مؤسسات إيالمية ك ؤة. 43.5ر ؤة، مقالل )
نهايدة المطدا  ي دت تاريدر االقتصداد الدو ني مدن  %( من المستجخ خن  ثن الاكومة سو  تنجح في47.3)

%( أفددادوا  ددثن الاكومددة لددن تددنجح ي ددت تاريددر االقتصدداد الددو ني مددن 42.0القخددود التددي تعخددق نمددوه، مقالددل )
 القخود التي تعخق نموه.

%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت الدددديوة إلدددت التعددداون لدددخن 68.6)
%( أفددادوا  ددثن الاكومددة لددن تددنجح ي ددت الددديوة إلددت التعدداون لددخن 23.4عددام والخددا ، مقالددل )القطددايخن ال

 القطايخن العام والخا .
%( مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت ايتمددداد م ددددأ 37.4) 

( أفددادوا %47.0الك ددا ة والنزاهددة فددي اختيددار ممث ددي الاكومددة فددي مجددالس إدارة الشددركات، مقالددل )
 ثن الاكومة لن تنجح ي دت ايتمداد م ددأ الك دا ة والنزاهدة فدي اختيدار ممث دي الاكومدة فدي مجدالس 

 إدارة الشركات.
 

%(  من المستجخ خن  دثن الاكومدة سدو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت االرتقدا   مسدتوى التصدنيع 42.8) 
ي دددت االرتقدددا   مسدددتوى التصدددنيع الصدددنايي %(  دددثن الاكومدددة لدددن تدددنجح 44.5الصدددنايي والزرايدددي، مقالدددل)

 والزرايي.
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%(  مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة سددو  تددنجح فددي نهايددة المطددا  ي ددت الماافاددة ي ددت مصددادر 66.1) 
 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت الماافاة ي ت مصادر المياه.25.8المياه، مقالل)

نهايددة المطددا  ي ددت االهتمددام  ال خئددة والا دداظ %(  مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة سددو  تددنجح فددي 67.2)
 %( أفادوا  ثن الاكومة لن تنجح ي ت االهتمام  ال خئة والا اظ ي خها.24.1ي خها، مقالل )

%(  مددن المسددتجخ خن  ددثن الاكومددة سددو  تددنجح فددي نهايددة المطددا  ي ددت تطددوير صددناية السدددياحة 79.9)
 نجح ي ت تطوير صناية السياحة وتشجيعها .%( أفادوا  ثن الاكومة لن ت14.9وتشجيعها، مقالل)

%(  مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت يددددم اسدددتخدام األ  دددال 44.1)
%( أفددادوا  دددثن الاكومددة لددن تددنجح ي دددت يدددم اسددتخدام األ  دددال 46.4واسددتااللهم فددي سددو  العمدددل، مقالددل)

 واستااللهم في سو  العمل.

 خن  ثن الاكومة سو  تنجح في نهاية المطا  ي ت ت عخل دور المرأة وتثرخد حقهدا %(  من المستجخ79.6)
%(  ددثن الاكومددة لددن تددنجح ي ددت ت عخددل دور المددرأة وتثرخددد حقهددا فددي 15.0فددي التع دديم، فددي حددخن أفدداد حددوالي)

 التع يم.
ن %(  مدددن المسدددتجخ خن  دددثن الاكومدددة سدددو  تدددنجح فدددي نهايدددة المطدددا  ي دددت توسددديع ما دددة ال دددما51.5)

 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت توسيع ما ة ال مان االجتمايي.33.7االجتمايي، في حخن أفاد حوالي)
%(  من المستجخ خن  ثن الاكومة سو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت معالجدة الترهدل اإلداري، فدي 31.8)

 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت معالجة الترهل اإلداري.58.2حخن أفاد حوالي)
(  من المستجخ خن  ثن الاكومدة سدو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت ماارةدة ال سداد والماسدوةية، 32.1%)

 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت ماارةة ال ساد والماسوةية.59.4في حخن أفاد حوالي)
%(  مدن المسددتجخ خن  دثن الاكومددة سددو  تدنجح فددي نهايددة المطدا  ي ددت االلتددزام  عم يدة السددالم، فددي 65.1)

 %(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت االلتزام  عم ية السالم.25.4اد حوالي)حخن أف
%(  مدن المسددتجخ خن  دثن الاكومددة سددو  تدنجح فددي نهايدة المطددا  ي ددت تاسدخن العالقددات الخارجيددة 89.3)

%(  دددثن الاكومدددة لدددن تدددنجح ي دددت تاسدددخن العالقدددات الخارجيدددة 7.6األردنيدددة العرةيدددة، فدددي حدددخن أفددداد حدددوالي)
 ية.األردنية العرة

%(  من المستجخ خن  ثن الاكومة سدو  تدنجح فدي نهايدة المطدا  ي دت ديدم ال  سدطخنخخن، فدي حدخن 87.6)
 (.16%(  ثن الاكومة لن تنجح ي ت ديم ال  سطخنخخن، الجدول رقم )8.9أفاد حوالي)

 
معالجتهـا وفي سؤال مفتوح حول أهم ثالث قضايا أو مشكالت يعتقد المسـتجيب أن علـى الحكومـة البـدء ب

 فورًا، أفاد:
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ــاد 49.8) ــة، وأفـ ــة مشـــكلة البطالـ ــدء بمعالجـ ــادوا أن علـــى الحكومـــة البـ ــة الوطنيـــة أفـ ــراد العينـ %( مـــن أفـ
%( من العينة أن 24.1%( من العينة أن على الحكومة البدء بمحاربة الفساد والمحسوبية، وأفاد )42.8)

 على الحكومة المحافظة على مصادر المياه.
مــن أفــراد عينــة قــادة الــرأي أن علــى الحكومــة البــدء بمحاربــة الفســاد والمحســوبية، وأفــاد  %(38.6وأفــاد )

%( من العينة أن على الحكومة البدء بتحرير االقتصاد الوطني من القيـود التـي تعيـق نمـوه، وأفـاد 32.9)
 %( من العينة أن على الحكومة البدء بمعالجة الترهل اإلداري.27.5)


