
 

 

 

 استطالع للرأي العام حول التشكيل الوزاري األردني )مرور مائة يوم(

 الجامعة االردنية ةاالستراتيجيمركز الدراسات 

 1996أيار  

  

  

 

  

مرور مائة يوم على تشكيل  بعد  الكباريتي   معبد الكري استطالع للرأي العام حول حكومة السيد 
 )النتائـج األولية(   1996الحكومة( أيار 

 المقدمة 

حول حكومة السيد   يسر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية أن يقدم النتائج الرئيسية الستطالع الرأي
نفذه المركز  الذي (1996/  4/2عبد الكريم الكباريتي )مرور مائة يوم على تشكيل الحكومة( )التي تشكلت بتاريخ  

وقام المركز بتنفيذ   اإلحصائية.على عينة تّم اختيارها وفقاً لألسس والمعايير  19/5/1996-5/1996/ 17خالل الفترة من  
 ( فرد. 1200األردنية الهاشمية على عينة وطنية حجمها )  هذا االستطالع داخل المملكة

والى   االستطالع،هذا  بإنجاحويسر المركز بهذه المناسبة أن يتوجه بالشكر الى جميع المؤسسات التي ساهمت 
ح جميع االفراد المستجيبين في العينة، الذين تم جمع البيانات منهم، والشكر ايضاً الى جميع الذين ساهموا في انجا

 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 المتعمق استخدام البيانات التفصيلية المتوافرة لدى المركز. 

 أهداف االستطالع

ستطالع الذي نفذه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية بعد مرور مائة يوم على استطالعه  يأتي هذا اال 

من اجل الوقوف على اراء المواطنين في االردن تجاه اداء   10/2/1996-6االول الذي تم تنفيذه في الفترة ما بين 
 . 1996/ 4/2الحكومة وتنفيذها لمهامها منذ تشكيلها في 

همية هذا االستطالع في كونه يتابع السياق الذي بدأه المركز في استطالعه االول، فالنتائج لذلك مؤهله  وتبرز ا
لقياس اتجاهات الرأي العام وتوقعاته ازاء قدرة رئيس الوزراء والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة،  

عين. كما تعرض النتائج اراء المواطنين حول اداء  ولمالحظة التطور في هذا الصدد عند المقارنة بين نتائج االستطال

الحكومة في التعرض للقضايا الهامة السياسية واالقتصادية المتعلقة بسياسة االردن الخارجية وبترسيخ الديموقراطية  
 وصيانة الحريات العامة واالصالح االداري ومحاربة الفساد الى جانب معالجة الفقر والبطالة. 



 تصميم العينة 

ند العينة الوطنية في هذا االستطالع الى العينة الرئيسية التي تّم تصميمها في دائرة االحصاءات العامة، التي  تست
تتكون من مجموعة من المكررات، ويستند التصميم الى االسلوب الطبقي ، العنقودي، ومتعدد المراحل، المعتمد على  

، وتم استخدام المحافظات  1994دائرة االحصاءات العامة عام اإلطار الذي وفره التعداد العام للسكان الذي نفذته 
 كطبقات لهذا التصميم. 

( سنة فأكثر من كل أسرة،  19( أسـرة، وتّم بطـريقة عشوائيــة اختيار فــرد واحــد عمــره ) 1200وشملت العينــة ) 
ت االستمارة منه. وقد روعي ان  على ان يكون نصف عدد االفراد من الذكور والنصف االخر من االناث لتستوفى بيانا

تكون العينة موزونة ذاتيا، بمعنى أن كل مفردة من مفردات المجتمع لها االحتمال نفسه في الظهور في العينة، كما  

أخذت باالعتبار الثقل السكاني للمحافظات. ويبين الجدول التالي التوزيــع النسبي الفـــراد العينة و للسكان، كما هــو  
 (. 1حسب المحافظــات، )جدول رقم  1994د العام لسنــة  في التعدا

 حسب المحافظات.    1994(: التوزيع النسبي ألفراد العينة و للسكان كما هو في التعداد العام لسنة  1) الجدول 

  

التوزيع النسبي   المحافظات  
 ألفراد العينة 

التوزيع النسبي  
 * 1994للسكان 

 37 40 العاصمة  

 6 6 البلقاء  

 16 14 لزرقاءا

 3 2 مادبا

 19 18 اربد 

 4 4 المفرق 

 3 4 جرش 

 2 2 عجلون 

 4 4 الكرك 

 2 2 الطفيلة 

 2 2 معان 

 2 2 العقبة 

 100 100 المجموع 

  

 . 1994* المصدر: دائرة االحصاءات العامة، التعداد العام للسكان والمساكن 



فقد وزعت بشكل حصص على بعض الفعاليات والقطاعات   ( فرداً،687وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي التي شملت )
الوظيفية والمهنية، وشملت كبار السياسيين من اعيان ونواب سابقين وحاليين، ووزراء سابقين، وامناء عامين، ومدراء  

مين  عامين سابقين وامناء عامين سابقين لالحزاب، وشخصيات سياسية، واستثني منها الوزراء، واألمناء العامين القائ
على عملهم حالياً، وشملت أيضاً قيادات حزبية، وقيادات نقابية)مهنية وعمالية(، ونقابات مهنية، ورجال أعمال،  

وصحفيين وأدباء وكتاب وفنانين، وأساتذه وطلبة جامعات. ويبين الجدول التالي توزيع مفردات العينة حسب الفئة، )  
 (.  2الجدول رقم  

 نة قادة الرأي حسب الفئة (: توزيع أفراد عي 2 )الجدول

 العدد  الفئة  

 90 رجال األعمال 

 100 طلبة الجامعات  

 74 قيادات األحزاب السياسية 

 97 المهنيون 

 88 الكتاب،الصحفيون،الفنانون 

 96 قيادات نقابية  

 65 كبار السياسيين

 77 اساتذة الجامعات  

 687 المجموع 

  

المقابلة الشخصية للفرد المستجيب الذي ظهر في العينة وجمع   بأسلوبيدانياً وتم تنفيذ استطالع العينة الوطنية م
 . 19/5/1996، وانتهى بتاريخ 5/1996/ 17البيانات منه مباشرة، اذ بدأ العمل الميداني بتاريخ  

عن طريق  ، فقد تم جمع البيانات المتعلقة بمفرداتها   الجامعات(طالب  باستثناء)الرأي اما فيما يتعلق بعينة قادة 

(، وفي حالة تعذر االتصال بالمستجيب بسبب عدم توافر الهاتف، او رفض  1996/ 20/5  -17الهاتف) في الفترة ما بين  
المستجيب اجراء المقابلة ، او عدم امكانية اجراء المقابلة مع المستجيب نتيجة النشغاله اوسفره خارج البالد ، فقد  

ا بالنسبة لطالب الجامعات فتم اختيارهم من الطلبة في الجامعات الرسمية كان يتم اختيار شخص آخر بديالً عنه. أم
واألهلية، وقد تّم االختيار من بين الطلبة المتواجدين في الجامعات المختارة في العينة خالل يوم األحد الموافق  

 ، واجريت مقابالت شخصية مع عدد منهم وفق تعليمات محددة. 1996/ 19/5

 ( حالة كانت موزعة كالتالي:  49أن مجمل حاالت الرفض في عينة قادة الرأي بلغ )وتجدر األشارة الى 

  

 العدد   



 الفئة 

 6 رجال االعمال 

 10 المهنيون 

 2 الكتاب،الصحفيون،الفنانون 

 20 كبار السياسيين

 11 اساتذة الجامعات  

 49 المجموع 

  

 النتائج الرئيسية 
 (.  3لمرحلة منذ بداية تشكيلها وحتى اآلن ) الجدول رقم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات ا -ا

 العينة الوطنية:
ائج ان ) ة كبيرة على تحمـل  32.2اظهرت النـت درـج ادرة ـب ة ـق أن الحكوـم دون ـب ة يعتـق ة الوطنـي %( من مجموع افراد العيـن

 مسؤوليات المرحلة .
رجة متوسـطة على تحمل مسـؤوليات المرحلة  %( من مجموع افراد العينة الوطنية بأن الحكومة قادرة الى د43.0أفاد )

 . 
ــؤولـيات  5.7أظهرت النـتائج أن ) %( من مجموع افراد العيـنة اـفادوا ـبأن الحكوـمة ـقادرة الى درـجة قليـلة على تحـمل مســ

 المرحلة .
 %( من افراد العينة أن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة .10.3بيّن حوالي )

 ي:عينة قادة الرأ
 %( من قادة الرأي يرون ان الحكومة قادرة الى درجة كبيرة على تحمل مسؤوليات المرحلة.18.9أظهرت النتائج ان )

ـــطة على تحـمل  49.1) ــتجيبين في عيـنة ـقادة الرأي أـفادوا ـبأن الحكوـمة ـقادرة الى درـجة متوســ %( من مجموع المســ

 مسؤوليات المرحلة.
اد ) ــتجيبين  14.0* أـف ة على تحمـل  %( من مجموع المســ ادرة الى درجـة قليـل ة ـق أن الحكوـم ادة الرأي ـب ة ـق في عيـن

 مسؤوليات المرحلة .
ــؤوليات  14.6* ) %( من مجموع المســتجيبين في عينة قادة الرأي افادوا بأن الحكومة كانت غير قادرة على تحمل مس

 المرحلة .
- 6ديدة ي الذي تم تنفيذه في الفترة ما بين  ( ايضــاً، مقارنة بين اســتطالع يتشــكيل الحكومة الج3ويبين الجدول رقم )

ذي تم تنفيـذه في الفترة مـابين    10/2/1996 ــتطالع الحـالي اـل ادة19/5/1996-17واالســ العينتين )الوطنيـة وـق  وعلى 

 الرأي(.

 ( حسب قدرة الحكومة 96،وآيار 96(: التوزيع النسبي لتوجهات األفراد في العينتين في استطالعي )شباط  3  ) الجدول

(، وقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ بداية تشكيلها وحتى 96القادمة )شباط    لى تحمل مسؤوليات المرحلةع 
 (. 96االن)آيار

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة القدرة على تحمل   الرقم 
 96ايار  96شباط  96ايار  96شباط  مسؤوليات المرحلة    
 18.9 30.1 32.2 38.0 قادرة إلى درجة كبيرة  1
 49.1 46.9 43.0 43.2 قادرة إلى درجة متوسطة  2
 14.0 11.4 5.7 4.7 قادرة إلى درجة قليلة  3
 14.6 7.2 10.3 4.2 غير قادرة  4
 3.5 3.4 8.8 9.7 ال أعرف  5



 --  0.4 --  0.1 رفض اإلجابة 6
 --  0.6 --  0.1 غير مبين   7
 687 501 1200 1200 % 100المجموع =   

اآلراء حول مدى نجاح رئيس الوزراء بالقيام بمهام منصـب  منذ تسـلم  رئاسـة الحكومة وحتى اآلن    -ب

 (. 4) جدول رقم  
  

 العينة الوطنية:
 افراد العينة الوطنية ان رئيس الوزارء كان ناجحاً الى درجة كبيرة في القيام بمهام منصبه.  %( من 40.2أفاد حوالي )
ــطة في القيام  %37.4بيّن حوالي ) ــتجيبين في العينة الوطنية ان رئيس الوزراء كان ناجحاً الى درجة متوس ( من المس

 بمهام منصبه.  
ــتجيبين في العيـنة الوطنـية ـبأن رئيس الوزراء ـكان ـناجـحاً الى درـجة قليـلة في القـيام  6.8أظهر ) %( من مجموع المســ

 .   بمهام منصبه
( المستجيبي7.3أفاد حوالي  بمهام  %( من مجموع  القيام  في  ناجحاً  يكن  لم  الوزراء  رئيس  بان  الوطنية  العينة  ن في 

 .   منصبه
 عينة قادة الرأي: 

الى درجة كبيرة في القيام  37.8افاد ) %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي أن رئيس الوزراء كان ناجحاً 

 بمهام منصبه. 
ي، افادوا بأن رئيس الوزراء كان ناجحاً الى درجة متوسطة في  %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأ 37.3)

 القيام بمهام منصبه. 
 %( من مجموع المستجيبين أفادوا بأن رئيس الوزراء كان ناجحاً الى درجة قليلة في القيام بمهام منصبه.  13.2)

ستجيبين بنجاح الرئيس بالقيام  ( من حيث اعتقاد الم1996( مقارنة بين استطالعي ) شباط وايار 4ويبين الجدول رقم ) 

     (.96( ونجاحه بالقيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن )آيار 96بمهام منصبه الجديد)شباط 

في القيام     (: التوزيع النسبي آلراء األفراد في العينتين في االستطالعين حول درجة نجاح رئيس الوزراء  4) الجدول   
 (. 96( ودرجة نجاحه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى االن )آيار 96ديد )شباط بمهام منصبه الج

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة النجاح  الرقم 
 96أيار  96شباط  96أيار  96شباط     
 37.8 45.5 40.2 51.7 ناجحا إلى درجة كبيرة  1
 37.3 34.5 37.4 32.0 ناجحا إلى درجة متوسطة  2
 13.2 11.6 6.8 5.5 ا إلى درجة قليلة ناجح 3
 8.2 4.6 7.3 2.7 لم يكن ناجحا 4
 3.3 3.4 8.3 7.8 ال أعرف  5
 --  0.4 --  0.1 رفض االجابة  6
 0.1 --  --  0.2 غير مبين 7
 687 501 1200 1200 % 100المجموع =   

 (: 5مدى نجاح الفريق الوزاري بالقيام بمهام  )جدول رقم  -ج
 نية: العينة الوط
%( من مجموع األفراد في العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري كان ناجحاً إلى درجة كبيرة في القيام  19.8أفاد حوالي ) 

 بمهامه . 
%( من مجموع األفراد في العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري كان ناجحاً إلى درجة متوسطة في القيام  34.9بين حوالي )

 بمهامه. 
%( من األفراد في العيـنة الوطنـية أن الفريق الوزاري ـكان ـناجـحاً إلى درـجة قليـلة في القـيام بمـهاـمه  12.0أظهر حوالي )

 %( من األفراد في العينة ذاتها أن الفريق الوزاري لم يكن ناجحاً في القيام بمهامه.  9.9في حين بين حوالي )
 %( في العينة الوطنية. 23.2بلغت )  وتجدر االشارة الى ان نسبة الذين لم يحددوا رأياً في هذا السؤال

 عينة قادة الرأي: 
ان الفريق الوزاري كان ناجحاً الى درجة كبيرة في القيام    %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي9.0أفاد )

 بمهامه. 
متوسطة في    %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي افادوا ان الفريق الوزاري كان ناجحاً الى درجة 45.1)

 القيام بمهامه. 
ان الفريق الوزاري كان ناجحا الى درجة قليلة بالقيام    %( من مجموع المستجيببن في عينة قادة الرأي افادوا24.5)

 بمهامه. 



 %( من مجموع المستجيبين في عينة قادة الرأي افادوا بأن الفريق الوزاري لم يكن ناجحا بالقيام بمهامه. 14.7)

(،  1996( مقارنة بين االستطالعين من حيث درجة نجاح التشكيل الوزاري الجديد في )شباط  5ل رقم )كما يبين الجدو
 (. 1996ودرجة نجاح الفريق الوزاري في القيام بمهامه )ايار 

(: التوزيع النسبي لألفراد في العينتين في االستطالعين حسب آرائهم في درجة نجاح التشكيل الوزاري  5) الجدول رقم  
 (. 96الوزاري بالقيام بمهامه )آيار   ( ودرجة نجاح الفريق 96ط)شبا

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  درجة النجاح  الرقم 
 96ايار  96شباط  96ايار  96شباط     
 9.0 21.7 19.8 32.2 كان ناجحاً إلى درجة كبيرة  1
 45.1 43.5 34.9 37.2 كان ناجحاً إلى درجة متوسطة  2
 24.5 19.0 12.0 7.2 حاً إلى درجة قليلة كان ناج 3
 14.7 13.0 9.9 4.6 لم يكن ناجحاً  4
 6.3 2.4 23.2 18.8 ال أعرف  5
 --  0.4 --  --  رفض االجابة  6
 0.4 --  0.2 --  غير مبين 7
 687 501 1200 1200 % 100المجموع =   

تبين ان هناك فرقاً معنوياً    -تعني الفرق بين المتوـسطاتو-( Tولدى تنفيذ االختبارات االحـصائية الالزمة ممثلة في قيم )

بين العينتين الوطنتين في االســـتطالعين، في االســـئلة حول قدرة الحكومة على تحمل مســـؤوليات المرحلة، ودرجة 
( بالنســبة لقدرة الحكومة على تحمل  T  ( )5.388نجاح رئيس الوزراء، ودرجة نجاح التشــكيل الوزاري، حيث كانت قيم )

( بالنســبة لدرجة  8.02( بالنســبة لقدرة رئيس الوزراء على تحمل مســؤوليات المرحلة و )6.32و)  مســؤوليات المرحلة،
نجاح التشـكيل الوزاري، مما يشـير الى وجود فروق جوهرية بين المتوسـطات في العينتين، وذلك عند مسـتوى معنوية  

   ينتي قادة الرأي عند نفس مستوى المعنوية.%( ولم يكن هذا الفرق معنوياً بين المتوسطات لع5قدره )
أ( توزيع المستجيبين في العينة الوطنية حسب آرائهم حول بدء الحكومة في  - 6ويبين الجدول رقم )  -د

تطوير مختلف االنظمة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إدارية وذلك من خالل إجاباتهم على البرامج  

 المختلفة. 
 العينة وطنية:

اد ) اد 57.7أـف أن الحكوـمة ـقد ـبدأت العـمل على تطوير وانـعاش االقتصـــــاد الوطني في حين أـف ــتجيبين ـب %( من المســ
ادي أم ال، واجاب )8.6) لم    %( بأن الحكومة33.8%( فقط بأنهم اليعرفون هل بدأت الحكومة العمل على التطوير االقتـص

 تبدأ العمل على تطويروانعاش االقتصاد الوطني.  
( من المسـتجيبين بان الحكومة قد بدأت العمل في السـيطرة على مشـكلة البطالة ومعالجتها في حين  %31.0)  أفاد

 %( من المستجيبين بأن الحكومة لم تبدأ العمل في السيطرة على مشكلة البطالة ومعالجتها.61.5افاد )
على مشـكلة الفقر ومعالجتها  السـيطرة    %( من المسـتجيبين بأن الحكومة لم تبدأ العمل في66.1أفادت ما نسـبته )

ــكـلة و 28.0في حين أن ) ــيطرة على ـهذه المشــ ــتجيبين أـفادوا ـبأن الحكوـمة ـقد ـبدأت العـمل في الســ %( من المســ

 معالجتها.
ــتجيبين 78.7أفاد ) ــة الـخارجـية لألردن، مـقابل    %( من المســ ـــياســ بأن الحكومة قد بدأت العـمل على تطوير أداء الســ

 على تطوير هذه السياسة.  ة لم تبدأ العمل%( أفادوا بأن الحكوم12.3)
%(  34.9)  بأن الحكومة قد بدأت العمل في االصــالح االداري ومحاربة الفســاد مقابل  %( من المســتجيبين 54.4)  أفاد

 من المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة لم تبدأ العمل على االصالح االداري ومحاربة الفساد.
ــتجيب64.2بين ) ــيانة الحريات العامة في %( من المسـ ــيخ الديموقراطية وصـ ين بأن الحكومة قد بدأت العمل على ترسـ

 %( بأن الحكومة لم تبدأ العمل على ترسيخ الديموقراطية وصيانة الحريات العامة.27.3حين أفاد حوالي )
المط نهاية  الحكومة في  نجاح  الوطنية حول مدى  العينة  المستجيبين في  بآراء  يتعلق  فيما  التطوير في  أما  اف على 

 ب( (:-6مختلف المجاالت ومعالجة المشاكل القائمة فقد بينت النتائج مايلي ) الجدول رقم ) 

%( من المســـتجيبين بأن الحكومة ســـتنجل في النهاية في تطوير وانعاش االقتصـــاد الوطني في حين يرى  55.3أفاد )

 ية المطاف .%( من المستجيبين بأنها لن تنجل في ذلك في نها30.8حوالي )
%(  33.2%( بأن الحكومة لن تنجل في النهاية في حل مشـكلة البطالة مقابل )54.4يرى أكثر من نصـف المسـتجيبين )

 من المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة سوف تنجل في نهاية المطاف في السيطرة على هذه المشكلة وحلها.
ــتجيبين بأن الحكومة لن تنجل59.3أفاد ) ــكلة الفقر ومعالجتها ، في حين أفاد   %( من المسـ ــيطرة على مشـ في السـ

 %( من المستجيبين بأن الحكومة سوف تنجل في نهاية المطاف في السيطرة على هذه المشكلة ومعالجتها.30.8)
%( بأن الحكومة ستنجل في عملية تطويراداء سياسة االردن الخارجية في حين  72.4أفادت الغالبية من المـستجيبين )

 %( من المستجيبين عكس ذلك.15.9ت نسبة ضئيلة أو )أفاد



االصـالح االداري ومحاربة الفسـاد    في  %( من المسـتجيبين أن الحكومة سـتنجل في نهاية المطاف46.3بين حوالي )
 %( من المستجيبين بأن الحكومة لن تنجل في اإلصالح اإلداري ومحاربة الفساد.40.0في حين أفاد )
يانة الحريات العامة في 58.3)  يرى ما نسـبته %( من المسـتجيبين بأن الحكومة سـتنجل في ترسـيخ الديموقراطية وـص

 %( أفادوا بأنها لن تنجل في ذلك.  29.8نهاية المطاف مقابل )

  

.... )ب(ومدى نجاحها    (: التوزيع النسبي لألفراد في العينة الوطنية حسب)ا( بدء الحكومة في العمل6) الجدول رقم  
 ة المطاف في نهاي

   ب   أ 
ال  ال نعم  البند 

 اعرف  
غير  
 مبين 

 المجموع 
% 

ال  ال نعم   
 اعرف  

غير  
 مبين 

 المجموع 
% 

تطوير  1 على   .

االقتصاد  وانعاش 

 الوطني  

57.7 33.8 8.6 - 100   55.3 30.8 13.8 0.1 100 

السيطرة  2 في   .
       على

 مشكلة البطالة     
 ومعالجتها   

31.0 61.5 7.5 - 100   33.2 54.4 12.3 0.1 100 

السيطرة  3 على   .

 على مشكلة الفقر  
 ومعالجتها    

28.0 66.1 5.9 - 100   30.8 59.3 9.8 0.1 100 

 . على تطوير أداء  4
 سياسة األردن     
 الخارجية     

78.7 12.3 8.9 0.1 100   72.4 15.9 11.6 0.1 100 

 ح  . على اإلصال5
 اإلداري ومحاربة     
 الفساد    

54.4 34.9 10.7 - 100   46.3 40.0 13.7 - 100 

 . على ترسيخ  6
 الديموقراطية     
 وصيانة الحريات     
 العامة    

64.2 27.3 8.6 - 100   58.3 29.8 11.9 - 100 

                           

  

  

أ( توزيع المستجيبين في عينة قادة الرأي حسب آرائهم حول بدء الحكومة  -7)ويبين الجدول رقم   -هـ

على تطوير مختلف االنظمة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إدارية من خالل اجاباتهم على البرامج  

 المختلفة. 
ــ48.9) ــتجيبين أـفادوا ـبأن الحكوـمة لم تـبدأ العـمل على تطوير وانـعاش االقتصــ اد الوطني مـقاـبل %( من مجموع المســ

 %( أفادوا بأنها بدأت العمل على هذا الموضوع.46.7)
%( من مجموع المســتجيبين أفادوا بأن الحكومة لم تبدأ العمل على الســيطرة على مشــكلة البطالة ومعالجتها  74.7)

 قد بدأت العمل على السيطرة على هذه المشكلة.    %( بأن الحكومة21.0في حين أفاد )
الفقر %( من مج71.8) ــة  ــكل على مشــ ــيطرة  الســ العمــل في  ــدأ  تب لم  الحكومــة  ــأن  ب أفــادوا  ــتجيبين  المســ موع 

 %( أفاداوا بأنها قد بدأت العمل في السيطرة على مشكلة الفقر ومعالجتها.23.7مقابل )  ومعالجتها.
ــة األردن الخارجية، مقابل )71.8يرى ) ــياسـ أفادوا بأنها لم  %(  23.6%( أن الحكومة قد بدأت العمل على تطوير أداء سـ

 تبدأ بعد.  
%( أفادوا بأنها لم تبدأ  44.0%( أفادوا بأن الحكومة قد بدأت العمل على االصالح اإلداري ومحاربة الفساد، مقابل )51.1)

 بعد.



%(  30.3بدأت العمل على ترسيخ الديموقراطية وصيانة الحريات العامة في حين أفاد )  %( أفادوا بأن الحكومة قد65.2)
 لم تبدأ بعد.   بأنها

أما فيما يتعلق بآراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول مدى نجاح الحكومة في نهاية المطاف على التطوير في  
 ب( 7مختلف المجاالت ومعالجة المشاكل القائمة فقد بينت النتائج ما يلي: )جدول رقم  

ادة الرأي يرون ان الحكو43.4) ة ـق ــتجيبين في عيـن ة المـطاف على تطوير  %( من مجموع المســ اـي ة لن تنجل في نـه ـم

ــاد الوطني. في حين يرى ) ــوف تنجل في نـهاـية المـطاف على تطوير وانـعاش  40.9وانـعاش االقتصــ %( أن الحكوـمة ســ
 االقتصاد الوطني.

ــتجيبين في عينـة قـادة الرأي اعتقـدوا أن الحكومـة لن تنجل في نهـايـة المطـاف على  61.4) %( من مجموع المســ
 %( بأن الحكومة سوف تنجل.26.1مشكلة البطالة ومعالجتها، في حين اعتقد )السيطرة على  

ا، حـيث اعتـقد )63.6) الجتـه ة الفقر ومـع ــكـل ــيطرة على مشــ أن 25.9%( اعتـقدوا ان الحكوـمة لن تنجل في الســ %( ـب
 الحكومة ستنجل في نهاية المطاف في السيطرة على مشكلة الفقر ومعالجتها.

%(  24.7ة سوف تنجل في نهاية المطاف على تطوير أداء سياسة األردن الخارجية مقابل )%( اعتقدوا ان الحكوم61.7)

 اعتقدوا انها لن تنجل.
%( اعتقدوا  36.5في نهاية المطاف في االصالح االداري ومحاربة الفساد مقابل )   %( افادوا بأن الحكومة لن تنجل53.3)

 انها ستنجل.
في نهاية المطاف على ترســيخ الديمقراطية وصــيانة الحريات العامة، مقابل  %( افادوا بأن الحكومة ســوف تنجل  53.9)

    %( اعتقدوا انها لن تنجل.35.2)

  

  

.... )ب( ومدى نجاحها    (: التوزيع النسبي لألفراد في عينة قادة الرأي حسب)ا( بدء الحكومة في العمل7) الجدول رقم  
 في نهاية المطاف 

 ب   أ 
ال  ال نعم  البند 

 اعرف  
 المجموع  

% 
ال  ال نعم   

 اعرف  
المجموع  

% 
. على تطوير وانعاش  1

 االقتصاد الوطني  
46.7 48.9 4.4 100   40.9 43.4 15.7 100 

السيطرة  2 في   .
       على

 مشكلة البطالة     
 ومعالجتها   

21.0 74.7 4.4 100   26.1 61.4 12.5 100 

. على السيطرة على  3

 مشكلة الفقر  
 ومعالجتها    

23.7 71.8 4.5 100   25.9 63.6 10.5 100 

 . على تطوير أداء  4
 سياسة االردن     
 الخارجية     

71.8 23.6 4.7 100   61.7 24.7 13.5 100 

 . على اإلصالح  5
 اإلداري ومحاربة     
 الفساد    

51.1 44.0 4.9 100   36.5 53.3 10.2 100 

 . على ترسيخ  6
 ة  الديموقراطي   
 وصيانة الحريات     
 العامة    

65.2 30.3 4.5 100   53.9 35.2 10.9 100 

آراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ بداية  

 (. 8تشكيلها وحتى اآلن حسب الفئة )جدول رقم 
ــؤولـيات المرحـلة مـنذ  %( من رـجال األعـمال اعتـقدوا ـبأن الحكوـمة ـكاـنت ـقا27.8)   درة الى درـجة كبيرة على تحـمل مســ

 %( منهم بأنها كانت قادرة الى درجة متوسطة.35.6بداية تشكيلها وحتى اآلن. فيما أفاد )



ــؤوليات المرحلة  54.0) ــطة على تحمل مسـ %( من طالب الجامعات اعتقدوا بأن الحكومة كانت قادرة الى درجة متوسـ
%( أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة كبيرة على تحمل مسؤوليات  20.0، مقابل )منذ بداية تشكيلها وحتى اآلن

 المرحلة منذ بداية تشكيلها وحتى اآلن.
%( من القيادات الحزبية أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة متوـسطة على تحمل مسـؤوليات المرحلة منذ  41.9)

 ( أفادوا بانها كانت قادرة إلى درجة كبيرة.%8.1بداية تشكيلها وحتى اآلن، مقابل )
%( من المهنيين أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة متوســطة على تحمل مســؤوليات المرحلة منذ بداية  48.5)

 %( أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة كبيرة.23.7مقابل )  تشكيلها وحتى اآلن.
نانين أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مســـؤوليات المرحلة إلى درجة %( من الكتاب والصـــحفيين والف45.5)

 %( أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة كبيرة. 18.2متوسطة مقابل )
ــؤوليات المرحلة    %(53.1)  ــطة على تحمل مسـ من القيادات النقابية أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة متوسـ

 %( أفادوا بأنها قادرة إلى درجة كبيرة.24.0كيل وحتى اآلن، مقابل )منذ بداية التش
%( من كبار الـسياـسيين أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة متوـسطة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ  47.7)

 %( أفادوا بأنها قادرة إلى درجة كبيرة.16.9بداية التشكيل وحتى اآلن، مقابل )
ة الجامعات أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة إلى درجة متوســطة على تحمل مســؤوليات المرحلة  %( من أســاتذ66.2)

 %( أفادوا بأنها كانت قادرة إلى درجة كبيرة.  7.8منذ بداية التشكيل وحتى اآلن، مقابل )



  

سؤوليات المرحلة، منذ  (: التوزيع النسبي ألفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة وقدرة الحكومة على تحمل م8   ) الجدول
 بداية تشكيلها وحتى اآلن. 

رجال    

 االعمال 
طالب  

 الجامعات 
قيادات  

 حزبية 
الكتاب   المهنيون

والصحفيون  
 والفنانون

القيادات  

 النقابية 
كبار  

 السياسيين 
اساتذة  

 الجامعات 
 المجموع 

قادرة 

إلى  
درجة 

 كبيرة 

27.8 20.0 8.1 23.7 18.2 24.0 16.9 7.8 18.9 

قادرة 
ى  إل

درجة 

 متوسطة 

35.6 54.0 41.9 48.5 45.5 53.1 47.7 66.2 49.1 

قادرة 

إلى  

درجة 
 قليلة 

16.7 8.0 27.0 13.4 13.6 13.5 9.2 11.7 14.0 

 14.6 11.7 18.5 9.4 21.6 10.3 21.6 15.0 11.1 غير قادرة 
 3.5 2.6 7.7 0.0 1.1 4.1 1.4 3.0 8.9 ال أعرف 

المجموع  

  =100 % 
90 100 74 97 88 96 65 77 687 

 2.75 2.75 2.68 2.91 2.60 2.67 2.36 2.81 2.87 المتوسط 
بداية   منذ  منصب   بمهام  القيام  الوزراء في  نجاح رئيس  الرأي حول  قادة  المستجيبين في عينة  آراء 

 (. 9تسلم  رئاسة الحكومة وحتى اآلن حسب الفئة )جدول رقم 
ــلمه  %( من رجال األعمال أفادوا بأن رئيس ا46.7) ــبه منذ تسـ لوزراء كان ناجحاً إلى درجة كبيرة في القيام بمهام منصـ

 %( افادوا بأنه كان ناجحاً إلى درجة متوسطة.31.1رئاسة الحكومة وحتى اآلن، مقابل )
ــبه منذ  37.0)  ــطة في القيام بمهام منصــ %( من طالب الجامعات أفادوا بأن رئيس الوزراء كان ناجحاً إلى درجة متوســ

 %( أفادوا بأنه كان ناجحاً إلى درجة كبيرة. 33.0سة الحكومة وحتى اآلن مقابل )تسلمه رئا
%( من القيادات الحزبية أفادوا بأن رئيس الوزراء كان ناجحاً إلى درجة متوســــطة في القيام بمهام منصــــبه منذ  41.9) 

 كبيرة. %( أفادوا بأنه كان ناجحاً إلى درجة21.6تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن مقابل )
%( من المهنيين أفادوا بأن رئيس الوزراء كان ناجحاً إلى درجة كبيرة في القيام بمهام منـصبه منذ تـسلمه رئاـسة  46.4)

 %( أفادوا بأنه كان ناجحاً إلى درجة متوسطة.30.9الحكومة وحتى اآلن، مقابل )
ــحفيين والفـنانين أـفادوا ـبأن رئيس الحكوـمة ـكان 36.4)   ـناجـحاً إلى درـجة كبيرة في القـيام بمـهاـمه %( من الكـتاب والصــ

 %( أفادوا بأنه كان ناجحاً إلى درجة متوسطة.35.2منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن، مقابل )
ــلـمه  41.7) %( من القـيادات النـقابـية أـفادوا ـبأن رئيس الحكوـمة ـكان ـناجـحاً إلى درـجة كبيرة في القـيام بمـهاـمه مـنذ تســ

 %( أفادوا بأنه كان ناجحاً إلى درجة متوسطة.41.7ن، و)رئاسة الحكومة وحتى اآل
%( من كبار الـسياـسيين أفادوا بأن رئيس الحكومة كان ناجحاً إلى درجة كبيرة بالقيام بمهام منـصبه منذ تـسلمه  41.5) 

 %( أفادوا بأنه كان ناجحاً إلى درجة متوسطة.36.9رئاسة الحكومة وحتى اآلن، مقابل )
ــاتذة  45.5) ــطة%( من اس ــبه ،    الجامعات أفادوا بأن رئيس الحكومة كان ناجحاً إلى درجة متوس في القيام بمهام منص

 %( أفادوا بأنه كان ناجحاً إلى درجة كبيرة.  32.5مقابل )
  

ية (: التوزيع النسبي ألفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة ودرجة نجاح رئيس الوزراء في القيام بمهام منصبه منذ بدا9   ) الجدول
 تسلمه رئاسة الحكومة وحتى اآلن.

رجال    

 االعمال 
طالب  

 الجامعات 
قيادات  

 حزبية 
الكتاب   المهنيون

والصحفيون  

 والفنانون

القيادات  

 النقابية 
كبار  

 السياسيين 
اساتذة  

 الجامعات 
 المجموع 



ناجحا 
إلى  

درجة 
 كبيرة 

46.7 33.0 21.6 46.4 36.4 41.7 41.5 32.5 37.8 

ناجحا 

إلى  
درجة 

 سطة متو

31.1 37.0 41.9 30.9 35.2 41.7 36.9 45.5 37.3 

ناجحا 

إلى  
درجة 

 قليلة 

4.4 18.0 21.6 17.5 13.6 10.4 4.6 14.3 13.2 

يكن   لم 
 ناجحا

5.6 10.0 14.9 3.1 12.5 5.2 12.3 3.9 8.2 

 3.3 3.9 4.6 1.0 1.1 2.1 0.0 2.0 12.2 ال أعرف 
 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 غير مبين

اـلـمـجـموع  

  =
100% 

90 100 74 97 88 96 65 77 687 

 3.086 3.10 3.12 3.21 2.97 3.23 2.70 2.94 3.35 المتوسط
 (:10آراء المستجيبين في عينة قادة الرأي حول درجة نجاح الفريق الوزاري بالقيام بمهام  )جدول رقم  

%( من طالب الـجامـعات و 4.0%( من رـجال األعـمال و )14.4اد )ـكان ـقادة الرأي أكثر تحفـظاً على الفريق الوزاري، إذ أـف
ة، و)4.1) ادات الحزبـي انين، و)4.5%( من المهنيين و)14.4%( من القـي ــحفيين والفـن اب والصــ %( من  14.6%( من الكـت

ــيين و )9.2القيادات النقابية و ) ــياس ــاتذة الجامعات بأن الفريق الوزاري كان ناجحاً 5.2%( من كبار الس  إلى  %( من أس
 درجة كبيرة.

ل ) ة و)32.4%( من طالب الجـامعـات و)53.0%( من رجـال األعمـال و)37.8مقـاـب ادات الحزبـي %( من  46.4%( من القـي
%( من كبار الـسياـسيين  40.0%( من القيادات النقابية و )53.1%( من الكتاب والـصحفيين والفنانين و)45.5المهنيين و)

 بأن الفريق الوزاري كان ناجحاً إلى درجة متوسطة.  %( من أساتذة الجامعات أفادوا 48.1و)
ــارة إلى أن ) %( من القيادا ت الحزبية و 40.5%( من طالب الـجامعات و)15.0%( من رجال األعـمال و)20.0وتـجدر االشــ

 %( من كبار15.4%( من القيادات النقابية و)22.9%( من الكتاب والـصحفيين والفنانين و)23.9%( من المهنيين و)24.7)

 %( من اساتذة الجامعات أفادوا بأن الفريق الوزاري كان ناجحاً إلى درجة قليلة في القيام بمهامه.  36.4السياسيين و)



  

 (: التوزيع النسبي ألفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة ودرجة نجاح الفريق الوزاري بالقيام بمهامه10  ) الجدول

رجال    

 االعمال 
طالب  

 الجامعات 
قيادات  

 بية حز
الكتاب   المهنيون

والصحفيون  

 والفنانون

القيادات  

 النقابية 
كبار  

 السياسيين 
اساتذة  

 الجامعات 
 المجموع 

ناجحاً  كان 
درجة   إلى 

 كبيرة 

14.4 4.0 4.1 14.4 4.5 14.6 9.2 5.2 9.0 

ناجحاً  كان 
درجة   إلى 

 متوسطة 

37.8 53.0 32.4 46.4 45.5 53.1 40.0 48.1 45.1 

ناجحاً  كان 
درج ة  إلى 

 قليلة 

20.0 15.0 40.5 24.7 23.9 22.9 15.4 36.4 24.5 

 14.7 5.2 23.1 9.4 20.5 9.3 21.6 19.0 12.2 لم يكن ناجحاً  
 6.3 3.9 12.3 0.0 3.4 5.2 1.4 9.0 15.6 ال أعرف 

 0.4 1.3 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 غير مبين
  = وع  ـم ـج ـم اـل

100% 
90 100 74 97 88 96 65 77 687 

 2.52 2.56 2.40 2.72 2.36 2.69 2.19 2.46 2.64 سطالمتو
  
  

  


