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 قدمة امل
الرأي حول تشكيل   الرئيسة الستطالعيسر مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية أن يقدم النتائج 

( الذي نفذه املركز خالل  3/1999/ 4احلكومة اجلديدة )حكومة السيد عبد الرؤوف الروابدة اليت تشكلت بتاريخ  
على عينتني مت اختيارمها وفقاً لألسس واملعايري اإلحصائية. وقام املركز   1999/ 3/ 15-1999/ 3/ 11الفرتة من   

( فردا  ميثلون السكان الذين   990بتنفيذ هذا االستطالع داخل اململكة األردنية اهلامشية على عينة وطنية حجمها )  
(    688اكثر موزعني على حمافظات اململكة كافة، وعينة خاصة بقادة الرأي  حجمـها ) ( سنة ف19تبلغ أعمارهم ) 

 فرداً. 
ويسر املركز هبذه املناسبة أن يتوجه ابلشكر إىل مجيع املؤسسات اليت سامهت إبجناح هذا االستطالع، واىل  

ضاً إىل مجيع الذين سامهوا يف إجناح هذا  مجيع األفراد املستجيبني يف العينتني، الذين مت مجع البياانت منهم، والشكر أي 
 العمل يف اجلامعة األردنية وخارجها. 

وأيمل املركز يف أن تفيد املعلومات اليت يوفرها هذا االستطالع مجيع املهتمني هبذه القضااي، وميكن للباحثني 
 ركز. الراغبني يف مزيد من التحليل املعمق استخدام البياانت التفصيلية املتوافرة لدى امل

 أهداف االستطالع 
أييت هذا االستطالع الذي ينفذه مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية، من أجل الوقوف على  

آراء املواطنني وردود فعلهم يف األردن جتاه تشكيل احلكومة اجلديدة: حكومة السيد عبد الرؤوف الروابدة، اليت تشكلت  
الستطالع احلايل يف كونه يقيس الرأي العام جتاه قدرة احلكومة اجلديدة على حتمل  . وتربز أمهية ا 1999/ 3/ 4بتاريخ  

مسؤوليات املرحلة القادمة كما يراها املواطنون. إضافة إىل توقعات املواطنني ملدى جناح رئيس الوزراء اجلديد ابلقيام مبهام  
ف على آراء املواطنني جتاه قدرة احلكومة على  منصبه ، وتقييمهم أيضا ملدى جناح التشكيل الوزاري اجلديد ، والتعر 

 النجاح يف مواجهة العديد من املشكالت والقضااي الداخلية واخلارجية وهي يف موقع السلطة التنفيذية. 
 تصميم العينة 

تستند العينة الوطنية يف هذا االستطالع إىل العينة الرئيسية اليت مت تصميمها يف دائرة اإلحصاءات العامة،  
ن من جمموعة من املكررات، ويستند التصميم إىل األسلوب الطبقي، العنقودي، متعدد املراحل، املعتمد على  وتتكو 

. واستخدمت احملافظات  1994اإلطار الذي وفره التعداد العام للسكان الذي نفذته دائرة اإلحصاءات العامة عام  
 كطبقات هلذا التصميم. 

( سنة فأكثر من كل أسرة ، على  19قة عشوائية اختيار فرد واحد عمره ) ( أسرة، مت وبطري1200وقد مشلت العينة ) 
أن يكون نصف عدد األفراد من الذكور والنصف اآلخر من اإلانث لتستوىف بياانت االستمارة منه )وذلك عند مستوى  

اتياً، مبعىن أن كل مفردة من مفردات  %(. وقد روعي أن تكون العينة موزونة ذ 5%، و نسبة خطأ مقدارها  95ثقة  
اجملتمع هلا االحتمال نفسه يف الظهور يف العينة. واجلدول التايل يبني التوزيع النسيب ألفراد العينة و للسكان كما هو يف  

 (. 1حسب احملافظات )اجلدول    1994التعداد العام لسنة  
 
 
 
 



 حسب احملافظات.  1994يف التعداد العام لسنة  التوزيع النسيب ألفراد العينة وللسكان كما هو : (1اجلدول ) 
   1994التوزيع النسيب للسكان  التوزيع النسيب ألفراد العينة  احملافظات 
 36.8 40 العاصمة  

 6.6 6 البلقاء  
 15.6 14 الزرقاء 
 2.7 2 ماداب 
 19.0 18 اربد

 4.4 4 املفرق 
 2.8 4 جرش

 2.4 2 عجلون 
 4.2 4 الكرك 

 1.6 2 الطفيلة 
 1.9 2 ان مع

 1.8 2 العقبة 
 100 100 اجملموع % 

%، و نسبة خطأ  95( فرد )وذلك عند مستوى ثقة   800وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي اليت مشلت )  
%(، فقد وزعت بشكل حصص على بعض الفعاليات والقطاعات الوظيفية واملهنية مشلت كبار رجاالت   5مقدارها  
من أعيان، ونواب، وأمناء عامني، ووجهاء العشائر، ووزراء سابقني، كما مشلت أيضا قيادات حزبية، وقيادات  الدولة  

نقابية، ونقاابت مهنية، ورجال أعمال، وصحفيني وأدابء وكتاب، وأساتذة جامعات، وطلبة اجلامعات الذين مت إجراء  
فردا، واجلدول التايل يبني توزيع مفردات العينة حسب  (  688املقابالت معهم شخصيا، ومت استيفاء البياانت من )  

 (. 2الفئة ) اجلدول  
 توزيع أفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة : (2اجلدول ) 

 العدد  الفئة 
 67 رجال األعمال  

 93 قيادات األحزاب السياسية 
 80 املهنيون 

 88 الكتاب، الصحفيون، الفنانون 
 89 قيادات نقابية 

 84 كبار رجال الدولة 
 87 أساتذة اجلامعات 

 100 طلبة اجلامعات 
 688 اجملموع



وقد مت تنفيذ استطالع العينة الوطنية  ميدانياً أبسلوب املقابلة الشخصية للفرد املستجيب الذي ظهر يف  
 . 3/1999/ 15، وانتهى بتاريخ 1999/ 3/ 11العينة ومجع البياانت منه مباشرة ، إذ بدأ العمل امليداين  بتاريخ  

ا فيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فتم مجع البياانت املتعلقة مبفرداهتا عن طريق اهلاتف، ويف حالة تعذر االتصال  أم 
ابملستجيب بسبب عدم توافر هاتف ميكن من خالله إجراء املقابلة، أو عدم إمكانية إجراء املقابلة مع املستجيب نتيجة  

 كان يتم اختيار شخص آخر بديال عنه.   النشغاله، أو مرضه، أو سفره خارج البالد، فقد

 
 

 النتائج 

 (.   3قدرة احلكومة على حتمل مسؤوليات املرحلة القادمة) اجلدول   -ا
%( من جمموع أفراد العينة الوطنية يعتقدون ابن احلكومة قادرة إىل درجة كبرية على حتمل   43.6أظهرت النتائج أن ) 

 ن جمموع أفراد عينة قادة الرأي اعتقدوا بذلك.  %( م 38.8مسؤوليات املرحلة القادمة، مقابل )
%( من جمموع أفراد العينة الوطنية أجابوا ابن احلكومة قادرة إىل درجة متوسطة على حتمل مسؤوليات املرحلة   34.0)

 %( من جمموع أفراد عينة قادة الرأي أجابوا بذلك.   46.4القادمة، مقابل ) 
%( من جمموع أفراد العينة الوطنية أجابوا ابن احلكومة اجلديدة   4.0أي، و ) %( من جمموع أفراد عينة قادة الر  6.8)

 قادرة إىل درجة قليلة على حتمل مسؤوليات املرحلة القادمة. 
  3.6%( من أفراد عينة قادة الرأي ابن احلكومة غري قادرة على حتمل مسؤوليات املرحلة القادمة، مقابل )  6.1أفاد ) 

 نية أجابوا ابن احلكومة غري قادرة. %( من أفراد العينة الوط
 

السؤال: إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة الجديدة قادرة على تحمل مسؤوليات : (3الجدول )
 المرحلة القادمة ؟ 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  اإلجابة 
 النسبة  النسبة  

 38.8 43.6 قادرة إىل درجة كبرية 
 46.4 34.0 قادرة إىل درجة متوسطة 

 6.8 4.0 قادرة إىل درجة قليلة 
 6.1 3.6 غري قادرة 
 1.7 13.6 ال أعرف 
 - 0.9 غري معن 

 0.1 0.1 رفض اإلجابة 
 %  100 %  100 اجملموع % 

 
 



 (.   4التوقعات ملدى جناح رئيس الوزراء ابلقيام مبهام منصبه اجلديد ) اجلدول   -ب
يس الوزراء اجلديد سينجح إىل درجة كبرية ابلقيام مبهام منصبه،  %( من جمموع أفراد العينة الوطنية أن رئ  47.8توقع )

 %( من جمموع أفراد عينة قادة الرأي ابن الرئيس سينجح إىل درجة كبرية.  49.6يف حني توقع ) 
%( من جمموع أفراد عينة قادة الرأي أن رئيس الوزراء   36.5%( من جمموع أفراد العينة الوطنية و )  31.5توقع )

 نجح بدرجة متوسطة ابلقيام مبهام منصبه اجلديد. اجلديد سي
%( من جمموع أفراد العينة الوطنية توقعوا ابن رئيس الوزراء   4.2%( من جمموع أفراد عينة قادة الرأي، و )  8.0)

 سينجح إىل درجة قليلة ابلقيام مبهام منصبه.  
العينة الوطنية توقعوا ابن رئيس الوزراء لن   %( من جمموع أفراد 2.9%( من جمموع أفراد عينة قادة الرأي، و )  4.2)

 ينجح مبهام منصبه اجلديد. 

 

 ( 4الجدول )

 السؤال: إلى أي درجة تعتقد أن رئيس الوزراء سينجح بالقيام بمهام منصبه الجديد ؟

 
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  اإلجابة 

 النسبة  النسبة  
 49.6 47.8 سينجح إىل درجة كبرية 

 36.5 31.5 درجة متوسطة سينجح إىل  
 8.0 4.2 سينجح إىل درجة قليلة 

 4.2 2.9 لن ينجح 
 1.7 12.7 ال أعرف 
 - 0.8 غري معن 

 - - رفض اإلجابة 
 %  100 %  100 اجملموع % 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (:   5مدى جناح التشكيل الوزاري اجلديد )اجلدول    -ج
 
قادة الرأي أفادوا ابن التشكيل الوزاري اجلديد كان  %( من أفراد عينة  23.0%( من أفراد العينة الوطنية و )  33.3)

%( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا   46.4%( من أفراد العينة الوطنية، و )  32.1انجحا إىل درجة كبرية، يف حني ) 
 ابن النجاح كان إىل درجة متوسطة. 

نة الوطنية، أجابوا ابن التشكيل كان  %( من جمموع أفراد العي 5.2%( من جمموع أفراد عينة قادة الرأي و ) 12.6)
 انجحا إىل درجة قليلة. 

%(    10.9جاءت نسبة الذين أجابوا أبن التشكيل الوزاري اجلديد مل يكن انجحا من بني أفراد عينة قادة الرأي ) 
 %(.  2.9أعلى مما هي عليه من بني أفراد العينة الوطنية اليت بلغت ) 

 
 ( 5اجلدول ) 

 لتشكيل الوزاري اجلديد: السؤال: هل تعتقد أن ا
 

 اإلجابة 
 العينة الوطنية 

 عينة قادة الرأي 

 النسبة  النسبة  
 23.0 33.3 كان انجحاً إىل درجة كبرية 

 46.4 32.1 كان انجحاً إىل درجة متوسطة 
 12.6 5.2 كان انجحاً إىل درجة قليلة 

 10.9 2.9 مل يكن انجحاً  
 6.7 24.2 ال أعرف 
 - 1.9 غري معن 
 0.4 0.3 جابة رفض اإل

 %  100 %  100 اجملموع % 
 

 
 د. هل تعتقد أن احلكومة اجلديدة قادرة على النجاح يف : 

 . حلحلة الوضع االقتصادي، حيث أفاد: 1
،  حلحلة الوضع االقتصادي%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف  68.7)

%( من أفراد    39.7%( من أفراد العينة الوطنية، و )  19.0ينة قادة الرأي. بينما )%( من أفراد ع  53.2)   مقابل
 حلحلة الوضع االقتصادي. عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف 

 
 



 . معاجلة مشكلة البطالة، حيث أفاد: 2
  مقابل  ، معاجلة مشكلة البطالة ديدة لديها القدرة على النجاح يف  %( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجل 51.7)
%( من أفراد عينة قادة   61.8%( من أفراد العينة الوطنية، و ) 37.5%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما )  32.7)

 معاجلة مشكلة البطالة. الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف  
 
 عاجلة مشكلة الفقر، حيث أفاد: . م 3
  مقابل، معاجلة مشكلة الفقر%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف   48.5)
%( من أفراد عينة قادة   67.6%( من أفراد العينة الوطنية، و ) 41.0%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما )  25.9)

 معاجلة مشكلة الفقر. احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف  الرأي أفادوا أبن 
 
 . تعميق املمارسة الدميوقراطية، حيث أفاد: 4
،  تعميق املمارسة الدميوقراطية %( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف   68.3)

%( من أفراد    24.3%( من أفراد العينة الوطنية، و )  16.2ي. بينما )%( من أفراد عينة قادة الرأ 70.2) مقابل  
 تعميق املمارسة الدميوقراطية. عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف  

 
 . التصدي للواسطة واحملسوبية، حيث أفاد: 5
،  التصدي للواسطة واحملسوبيةدة لديها القدرة على النجاح يف %( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلدي 42.0)

%( من أفراد    58.1%( من أفراد العينة الوطنية، و )  44.4%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما ) 36.5) مقابل  
 ة. التصدي للواسطة واحملسوبيعينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف 

 
 . ترسيخ الوحدة الوطنية، حيث أفاد: 6
مقابل  ، ترسيخ الوحدة الوطنية%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف   78.6)
%( من أفراد عينة قادة   11.6%( من أفراد العينة الوطنية، و ) 9.5%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما )  83.7)

 ترسيخ الوحدة الوطنية. أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف  الرأي 
 
 . معاجلة الرتهل اإلداري، حيث أفاد: 7
  مقابل، معاجلة الرتهل اإلداري%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف   55.5)
%( من أفراد عينة قادة   45.1%( من أفراد العينة الوطنية، و ) 25.9أي. بينما ) %( من أفراد عينة قادة الر  48.7)

 معاجلة الرتهل اإلداري. الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف  
 
 
 
 



 . حماربة الفساد، حيث أفاد: 8
  47.8)   مقابل،  حماربة الفساد لى النجاح يف %( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة ع 63.6)

%( من أفراد عينة قادة الرأي   44.5%( من أفراد العينة الوطنية، و ) 26.0%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما ) 
 حماربة الفساد. أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف 

 
 أفاد:  . احملافظة على استقاللية القضاء، حيث 9
%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف احملافظة على استقاللية القضاء،   73.7)

%( من أفراد عينة   14.4%( من أفراد العينة الوطنية، و )  8.8%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما ) 80.2) مقابل  
 . يدة ليس لديها القدرة على النجاح يف احملافظة على استقاللية القضاءقادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلد

 
 . تسريع إحالل العمالة األردنية حمل العمالة الوافدة، حيث أفاد: 10

%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف تسريع إحالل العمالة األردنية   64.2)
%( من أفراد العينة الوطنية، و   23.4%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما )  50.1)مقابل  حمل العمالة الوافدة، 

احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف تسريع إحالل   %( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أبن  44.3)
 . العمالة األردنية حمل العمالة الوافدة 

 
 . سرعة التحرك إلرسال العمالة األردنية إىل الدول العربية الشقيقة، حيث أفاد: 11

رعة التحرك إلرسال العمالة  %( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف س  80.9)
%( من أفراد العينة    7.6%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما ) 84.3) مقابل  األردنية إىل الدول العربية الشقيقة،  

%( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف سرعة   12.6الوطنية، و )
 . لعمالة األردنية إىل الدول العربية الشقيقةالتحرك إلرسال ا 

 
 . خلق فرص عمل عن طريق تشجيع االستثمار، حيث أفاد: 12

%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف خلق فرص عمل عن طريق   75.2)
%( من أفراد العينة الوطنية، و    13.0ا ) %( من أفراد عينة قادة الرأي. بينم 63.7) مقابل تشجيع االستثمار، 

%( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف خلق فرص عمل   30.5)
 . عن طريق تشجيع االستثمار 

 
 . تعديل التشريعات اليت تنتقص من حقوق املرأة، حيث أفاد: 13

ة أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف تعديل التشريعات اليت تنتقص  %( من أفراد العينة الوطني  64.4)
  30.7%( من أفراد العينة الوطنية، و ) 18.4%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما )   60.6) مقابل من حقوق املرأة، 

النجاح يف تعديل التشريعات اليت  %( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على 
 . تنتقص من حقوق املرأة 



 
 . قيام تعاون وثيق بني احلكومة وجملس األمة )النواب واألعيان(، حيث أفاد: 14

%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف قيام تعاون وثيق بني احلكومة   77.9)
%( من أفراد العينة   6.3%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما ) 87.1) مقابل ألعيان(،  وجملس األمة )النواب وا

%( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف قيام   9.2الوطنية، و )
 . تعاون وثيق بني احلكومة وجملس األمة )النواب واألعيان(

 
 

 تطوير مؤسسات إعالمية كفؤة )إذاعة، تلفزيون، صحف(، حيث أفاد:  . العمل على 15
%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف العمل على تطوير مؤسسات   74.0)

أفراد   %( من  12.1%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما ) 55.5) مقابل  إعالمية كفؤة )إذاعة، تلفزيون، صحف(،  
%( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف   38.5العينة الوطنية، و ) 

 . العمل على تطوير مؤسسات إعالمية كفؤة )إذاعة، تلفزيون، صحف( 
 

 . حتسني مستوى التعليم وتعزيز دور اجلامعات، حيث أفاد: 16
الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف حتسني مستوى التعليم وتعزيز   %( من أفراد العينة  77.3)

  30.7%( من أفراد العينة الوطنية، و )  12.0%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما )  63.5) مقابل دور اجلامعات،  
على النجاح يف حتسني مستوى التعليم   %( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة

 . وتعزيز دور اجلامعات 
 

 . توسيع مظلة التأمني الصحي، حيث أفاد: 17
%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف توسيع مظلة التأمني الصحي،   64.5)

%( من أفراد    48.0( من أفراد العينة الوطنية، و ) %  22.2%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما ) 44.5) مقابل  
 . عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف توسيع مظلة التأمني الصحي

 
 . تطوير املؤسسات الصحية من حيث الكفاءات والتجهيزات واإلدارة، حيث أفاد: 18

احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف تطوير املؤسسات الصحية من   %( من أفراد العينة الوطنية أن 72.9)
%( من أفراد    13.9%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما )  57.1) مقابل  حيث الكفاءات، والتجهيزات، واإلدارة، 

ها القدرة على النجاح يف  %( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لدي 35.2العينة الوطنية، و ) 
 .تطوير املؤسسات الصحية من حيث الكفاءات، والتجهيزات، واإلدارة

 
 
 



 . دعم الفلسطينيني وإقامة عالقات متميزة معهم، حيث أفاد: 19
%( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف دعم الفلسطينيني وإقامة   80.9)

%( من أفراد العينة الوطنية، و   6.9%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينمـــا )  84.6) مقابل يزة معهم، عالقات متم 
%( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف دعم الفلسطينيني   10.2)

 . وإقامة عالقات متميزة معهم
 

 ية األردنية العربية، حيث أفاد: . حتسني العالقات اخلارج 20
حتسني العالقات اخلارجية  %( من أفراد العينة الوطنية أن احلكومة اجلديدة لديها القدرة على النجاح يف  88.8)

  7.6%( من أفراد العينة الوطنية، و )  3.3%( من أفراد عينة قـادة الـرأي. بينمـا    )  90.4)مقابل  ، األردنيـة العربية
حتسني العالقات اخلارجية  د عينة قادة الرأي أفادوا أبن احلكومة اجلديدة ليس لديها القدرة على النجاح يف %( من أفرا 

 (. 6األردنية العربية، اجلدول رقم ) 
 

 
 ( 6اجلدول ) 

 السؤال: هل تعتقد أن احلكومة اجلديدة قادرة على النجاح يف : 
 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  
ال   ال نعم  

 اعرف
ري  غ

 معن 
رفض  
اإلجاب

 ة

غري  
 مبني 

ال   ال نعم 
 اعرف

غري  
 معن 

رفض  
اإلجاب

 ة

غري  
 مبني 

حلحلة الوضع  
 االقتصادي 

68.7 19.0 11.7 0.5 0.1 - 53.2 39.7 6.5 0.3 0.1 0.1 

 - 0.9 0.3 4.4 61.8 32.7 - 0.1 0.5 10.2 37.5 51.7 معاجلة مشكلة البطالة 
 معاجلة مشكلة الفقر 

 
48.5 41.0 10.0 0.5 - - 25.9 67.6 5.7 0.1 0.7 - 

تعميق املمارسة  
 الدميوقراطية 

68.3 16.2 14.6 0.9 - - 70.2 24.3 4.9 0.6 - - 

التصدي للواسطة  
 واحملسوبية 

42.0 44.4 12.9 0.5 0.1 - 36.5 58.1 4.4 - 1.0 - 

 - 1.5 0.1 3.1 11.6 83.7 - 0.2 0.5 11.2 9.5 78.6 ترسيخ الوحدة الوطنية 
 - 0.6 0.3 5.4 45.1 48.7 - 0.2 0.7 17.8 25.9 55.5 الرتهل اإلداري معاجلة

 حماربة الفساد 
 

63.6 26.0 9.7 0.5 0.2 - 47.8 44.5 6.7 0.3 0.7 - 

احملافظة على استقاللية  
 القضاء 

73.7 8.8 16.3 1.0 0.2 - 80.2 14.4 4.5 0.3 0.6 - 

تسريع إحالل العمالة  
األردنية حمل العمالة  

64.2 23.4 11.8 0.5 - - 50.1 44.3 4.7 0.4 0.4 - 



 ةالوافد
سرعة التحرك إلرسال  

العمالة األردنية إىل  
 الدول العربية الشقيقة 

80.9 7.6 10.6 0.9 - - 84.3 12.6 2.9 - 0.1 - 

خلق فرص عمل عن  
طريق تشجيع  

 االستثمار 

75.2 13.0 11.0 0.8 - - 63.7 30.5 5.2 0.3 0.3 - 

اليت   تعديل التشريعات 
تنتقص من حقوق  

 املرأة

64.4 18.4 15.5 1.7 - - 60.6 30.7 6.5 1.5 0.7 - 

 
 ( 6اتبع/ اجلدول ) 

 السؤال: هل تعتقد أن احلكومة اجلديدة قادرة على النجاح يف : 
 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  
ال   ال نعم  

 اعرف
غري  
 معن 

رفض  
اإلجاب

 ة

غري  
 مبني 

ال   ال نعم 
 اعرف

غري  
 معن 

رفض  
اإلجاب

 ة

غري  
 مبني 

قيام تعاون وثيق بني  
احلكومة وجملس األمة  

 )النواب واألعيان( 

77.9 6.3 14.6 1.2 - - 87.1 9.2 3.3 0.3 0.1 - 

العمل على تطوير  
مؤسسات إعالمية  

كفؤة )إذاعة، تلفزيون،  
 صحف( 

74.0 12.1 12.8 1.0 - - 55.5 38.5 5.1 0.4 0.4 - 

حتسني مستوى التعليم  
 يز دور اجلامعات وتعز 

77.3 12.0 9.9 0.8 - - 63.5 30.7 4.9 0.3 0.6 - 

توسيع مظلة التأمني  
 الصحي 

64.5 22.2 12.6 0.6 - - 44.5 48.0 7.1 0.4 - - 

تطوير املؤسسات  
الصحية من حيث  

الكفاءات والتجهيزات  
 واإلدارة

72.9 13.9 12.1 0.9 - 0.1 57.1 35.2 7.4 - 0.3 - 

دعم الفلسطينيني  
وإقامة عالقات متميزة  

 معهم 

80.9 6.9 10.9 1.2 - - 84.6 10.2 4.1 0.1 0.9 0.1 

حتسني العالقات  
اخلارجية األردنية  

 العربية 

88.8 3.3 7.2 0.7 - - 90.4 7.6 1.9 - 0.1 - 



حلالية  ويف سؤال مفتوح االجابة طلب من املستجيب أن حيدد أهم ثالث قضااي أو مشكالت يعتقد ابن على احلكومة ا
 البدء مبعاجلتها فوراً، حيث ذكر : 

 
على اهنا واحدة من أهم ثالث قضااي أو مشكالت يتعني على احلكومة  " البطالة "%( من أفراد العينة الوطنية   76.5)

 احلالية البدء مبعاجلتها فوراً. 
ث قضااي أو مشكالت يتعني  على اهنا واحدة من أهم ثال" مشكلة الفقر " %( من أفراد العينة الوطنية   55.2وذكر )

 على احلكومة احلالية البدء مبعاجلتها فوراً. 
على اهنا واحدة من أهم ثالث قضااي أو مشكالت يتعني  " حماربة الفساد " %( من أفراد العينة الوطنية   29.2وذكر )

 على احلكومة احلالية البدء مبعاجلتها فوراً. 
 

على اهنا واحدة من أهم ثالث قضااي أو مشكالت يتعني  البطالة "  " %( من أفراد عينة قادة الرأي  59.6وذكر )
 على احلكومة احلالية البدء مبعاجلتها فوراً. 

كواحدة من أهم    " حلحلة الوضع االقتصادي "%( من أفراد عينة قادة الرأي أن على احلكومة البدء بـ  42.0وذكر )
 دء مبعاجلتها فوراً. ثالث قضااي أو مشكالت يتعني على احلكومة احلالية الب

على اهنا واحدة من أهم ثالث قضااي أو مشكالت  " مشكلة الفقر " %( من أفراد عينة قادة الرأي  35.6وذكر )
 يتعني على احلكومة احلالية البدء مبعاجلتها فوراً. 

 
 و. أما فيما يتعلق ابألسئلة املفتوحة يف استطالع الرأي : 

 
وطنية الذين اعتقدوا أن التشكيل الوزاري كان انجحا إىل درجة كبرية أسبااب العتقادهم  فقد أورد املستجيبون يف العينة ال

 بنجاح هذا التشكيل اجلديد وقد  تركزت معظم هذه األسباب يف: 
 خربة الوزراء وقدرهتم على حتمل املسؤولية.  -1
 خربة رئيس الوزراء وشخصيته.   -2
 لثقة امللك ابلوزراء.   -3
 

بون يف العينة ذاهتا الذين اعتقدوا ابن التشكيل الوزاري كان انجحا إىل درجة متوسطة، أسبااب  بينما أورد املستجي
 العتقادهم بنجاح التشكيل الوزاري اجلديد إىل درجة متوسطة، وقد  تركزت معظم هذه األسباب يف: 

 الن احلكومة احلالية يف تشكيلها مشاهبة للحكومة السابقة.  -1
 سب يف املكان املناسب. عدم وضع الرجل املنا -2

و أورد املستجيبون يف العينة ذاهتا الذين اعتقدوا ابن التشكيل الوزاري كان انجحا إىل درجة قليلة، أسبااب العتقادهم  
 بنجاح التشكيل الوزاري اجلديد إىل درجة قليلة، وقد  تركزت معظم هذه األسباب يف: 

 عدم توفر اخلربة للوزراء اجلدد.  -1
 تغيري يف التشكيل الوزاري احلايل، إذ إنه مشابه للتشكيل الوزاري السابق. عدم حدوث  -2



 
بينما أورد املستجيبون يف العينة ذاهتا الذين اعتقدوا ابن التشكيل الوزاري مل يكن انجحا، أسبااب العتقادهم بعدم جناح  

 التشكيل الوزاري اجلديد، وقد  تركزت معظم هذه األسباب يف: 
  مؤهلني لتحمل مسؤوليات وزاراهتم. وجود وزراء غري   -1
 الهنا حكومة واسطة وحمسوبية.  -2
 عدم وجود تغيري يف التشكيل الوزاري اجلديد عن السابق.  -3
 

أما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي فقد أورد املستجيبون الذين اعتقدوا أن التشكيل الوزاري كان انجحا إىل درجة كبرية  
 ا التشكيل اجلديد وقد  تركزت معظم هذه األسباب يف: أسبااب العتقادهم بنجاح هذ

 وجود وزراء أكفياء ولديهم القدرة واخلربة.   -1
 كفاءة رئيس الوزراء وخربته.    -2
 وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.   -3
 

متوسطة، أسبااب  بينما أورد املستجيبون يف العينة ذاهتا الذين اعتقدوا ابن التشكيل الوزاري كان انجحا إىل درجة  
 العتقادهم بنجاح التشكيل الوزاري اجلديد إىل درجة متوسطة، وقد  تركزت معظم هذه األسباب يف: 

 الن احلكومة احلالية يف تشكيلها مشاهبة للحكومة السابقة.  -1
 عدم وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.  -2
 ليس على أساس منهجي علمي. الن تشكيل احلكومة كان على أساس املعرفة الشخصية و  -3
 
 

و أورد املستجيبون يف العينة ذاهتا الذين اعتقدوا ابن التشكيل الوزاري كان انجحا إىل درجة قليلة، أسبااب العتقادهم  
 بنجاح التشكيل الوزاري اجلديد إىل درجة قليلة، وقد  تركزت معظم هذه األسباب يف: 

 للخربة يف العمل السياسي.  الن بعض الوزراء غري مؤهلني ويفتقرون  -1
 ليس هناك تغيري يف التشكيل الوزاري.   -2
 الن الوضع االقتصادي يتطلب كفاءات اقتصادية عالية.  -3
 

بينما أورد املستجيبون يف العينة ذاهتا الذين اعتقدوا ابن التشكيل الوزاري مل يكن انجحا، أسبااب العتقادهم بعدم جناح  
 د  تركزت معظم هذه األسباب يف: التشكيل الوزاري اجلديد، وق

 عدم وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.  -1
 التشكيل الوزاري احلايل ال يتناسب مع الظروف احلالية.  -2
 عدم وجود تغيري يف التشكيل الوزاري.  -3
 
 


