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 قائمة احملتوايت 
  املقدمة

 أهداف االستطالع 
 تصميم العينة

 النتائج 
 يات املرحلة القادمة قدرة احلكومة على حتمل مسؤول -ا

 د التوقعات ملدى جناح رئيس الوزراء ابلقيام مبهام منصبه اجلدي  -ب
 مدى جناح التشكيل الوزاري اجلديد  -ج

 األسئلة املفتوحة 



 قائمة اجلداول 
 حسب احملافظات  1994سنة وللسكان كما هو يف التعداد العام ل التوزيع النسيب ألفراد العينة : (1اجلدول )
 (، توزيع أفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة 2اجلدول )

 (، السؤال: إىل أي درجة تعتقد أن احلكومة اجلديدة قادرة على حتمل مسؤوليات املرحلة القادمة؟3ل )اجلدو 
 د؟ إىل أي درجة تعتقد أن رئيس الوزراء سينجح ابلقيام مبهام منصبه اجلدي (، السؤال:4اجلدول )
 هل تعتقد أن التشكيل الوزاري اجلديد:  (، السؤال:5اجلدول )

 أ( كان انجحا إىل درجة كبرية            
 ب( كان انجحا إىل درجة متوسطة            
 ج( كان انجحا إىل درجة قليلة            
 د( مل يكن انجحا            



 1996شباط استطالع للرأي العام حول تشكيل احلكومة اجلديدة/
 النتائـج األولية()

 املقدمة:
الـرأي حـول تشـكيل احلكومـة اجلديـدة )حكومـة السـيد  الرئيسـية السـتط  يسر مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية أن يقدم النتـائج 

 علــى عينتــ     10/2/1996-6/2/1996مــن الــ ي نفــ ر املركــز فــ ل الفــرتة  (1996/ 4/2عبــد الكــرك الكبــاريت الــت تشــكل   تــاري  
( 1200وقام املركز  تنفي  ه ا االستط   دافل اململكة األردنية اهلامشية على عينة وطنية حجمها ) اإلحصائية.افتيارمها وفقا لألسس واملعايري 

 ( فرد.501) الرأي حجمهاوعينة فاصة  قادة   فردا،
جنـاح هـ ا االسـتط  ، واىل مجيـع األفـراد املسـتجيب  يف العينتـ ، ع املؤسسـات الـت سـامه  إويسر املركز هب ر املناسبة أن يتوجه ابلشكر إىل مجيـ

 ال ين   مجع البياانت منهم، والشكر أيضا إىل مجيع ال ين سامهوا يف إجناح ه ا العمل يف اجلامعة األردنية وفارجها.
ااي، وميكن للبـاحني  الـرانيب  يف مزيـد مـن التحليـل املعمـ  مجيع املهتم  هب ر القضوأيمل املركز يف أن تفيد املعلومات الت يوفرها ه ا االستط   

 استخدام البياانت التفصيلية املتوافرة لدى املركز.
 أهداف االستطالع 

ردود فعلهـم يف األردن مـن اجـل الوقـول علـى  راء املـواطن  و  األردنيـة،أييت ه ا االستط   ال ي ينفـ ر مركـز الدراسـات االسـرتاتيجية يف اجلامعـة 
وتـزز أمهيــة االسـتط   احلـا  ــــ  .(1996/  2/  4الـت تشــكل   تـاري   الكبـاريت،السـيد عبــد الكـرك  )حكومـةار تشـكيل احلكومـة اجلديــدة تـ

 املواطنــون.يراهـا  ة كمـاادمـالقيقـيس الـرأي العـام تـار قــدرة احلكومـة اجلديـدة علـى حتمـل مسـؤوليات املرحلـة  ـــ كونـهوهـو األول مـن نوعـه يف األردن 
إضـافة إىل ، وتقيمهم أيضـا ملـدى جنـاح التشـكيل الـوزاري اجلديـد، ملدى جناح رئيس الوزراء اجلديد ابلقيام مبهام منصبه توقعات املواطن إضافة إىل 

 ة. إظهار التحدايت الت يعتقد املواطنون أن على احلكومة اجلديدة مواجهتها وهي يف موقع السلطة التنفي ي
 عينة تصميم ال

إىل العينة الرئيسية الت   تصميمها يف دائرة اإلحصاءات العامة، والت تتكون من جمموعة مـن املكـررات،  االستط   تستند العينة الوطنية يف ه ا
الــ ي نف تـــه دائـــرة  للســـكان  املعتمــد علـــى اإلطـــار الــ ي وفـــرر التعــداد العـــام، متعــدد املراحـــل، العنقـــودي، ويســتند التصـــميم إىل األســلوب الطبقـــي

 .. و  استخدام احملافظات كطبقات هل ا التصميم1994اإلحصاءات العامة عام 
على أن يكون نصف عدد األفـراد ، ( سنة فأكنير من كل أسرة19( أسرة،   و طريقة عشوائية افتيار فرد واحد عمرر )1200وقد مشل  العينة )

%(. وقـد  3 فطـأ مقـدارها و نسـبة، % 95يـاانت االسـتمارة منـه )و لـد عنـد مسـتوى  قـة   ويفلتسـتمن ال كور والنصف اآلفر مـن اإلان  
واجلـدول التـا  يبـ  التوزيـع  .مبعىن أن كل مفردة من مفردات اجملتمـع هلـا االحتمـال نفسـه يف الظهـور يف العينـة، روعي أن تكون العينة موزونة  اتيا

 .(1 )اجلدولحسب احملافظات  1994كما هو يف التعداد العام لسنة   وللسكان لعينة النسيب ألفراد ا
 حسب احملافظات 1994للسكان كما هو يف التعداد العام لسنة و  التوزيع النسيب ألفراد العينة: (1اجلدول )  

  1994للسكان  التوزيع النسيب التوزيع النسيب ألفراد العينة  احملافظات 
 36.8 40 ة العاصم
 6.6 6 البلقاء 
 15.6 14 الزرقاء
 2.7 2 ماداب
 19.0 18 ار د

 4.4 4 املفرق
 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 اجملمو 

فقـد وزعـ   شـكل ، %( 5 أ مقـدارهاطـف و نسـبة، % 95( فـرد )و لـد عنـد مسـتوى  قـة 501وفيما يتعلـ   عينـة قـادة الـرأي والـت مشلـ  )
كمـا مشلـ  ،  ...كبار رجاالت الدولة من أعيان ونـواب وأمنـاء عـام  وظـافظ   حصص على  عض الفعاليات والقطاعات الوظيفية واملهنية مشل 

واجلـدول التـا  .طلبـة جامعـات ونيريهموكتـاب، واسـات ر و  ل، وصـحفي  وأدابءقيادات نقا ية، ونقاابت مهنيـة، ورجـال أعمـا،  أيضاً قيادات حز ية
 .(2يب  توزيع مفردات العينة حسب الفئة ) اجلدول 

 (، توزيع أفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة 2اجلدول )
 العدد  الفئة 

 68 رجال األعمال 
 58 طلبة اجلامعات 

 71 قيادات األحزاب السياسية
 70 املهنيون 
 65 الفنانون  ،الصحفيون  الكتاب،

 68 قيادات نقا ية 
 29 كبار رجال الدولة
 72 أسات ة اجلامعات 

 501 اجملمو 
إ   ـدأ ، ميدانيا أبسلوب املقا لة الشخصية للفرد املستجيب الـ ي ظهـر يف العينـة ومجـع البيـاانت منـه مباشـرة وقد   تنفي  استط   العينة الوطنية

 .10/2/1996وانتهى  تاري  ، 7/2/1996 تاري   العمل امليداين
ويف حالـة تعـ ر االتصـال ، فقد   مجـع البيـاانت املتعلقـة مبفرداعـا عـن طريـ  اهلـاتف، (ط ب اجلامعات ابستنيناء)الرأي أما فيما يتعل   عينة قادة   

 إمكانيـــة إجــراء املقا لـــة مـــع عــدمأو ، ســـتجيب إجــراء املقا لـــةأو رفــض امل، ابملســتجيب  ســـبب عــدم تـــوافر هــاتف ميكـــن إجــراء املقا لـــة مــن ف لـــه
ابلنسـبة لطـ ب اجلامعـات فقـد   افتيـارهم  اأمـ .عنـهفقد كـان يـتم افتيـار شـخص  فـر  ـدي  ، املستجيب نتيجة النشغاله أو سفرر فارج الب د

وقـــد    .تنفيـــ  االســـتط  دوام للفصـــل النيـــاين فـــ ل فـــرتة مـــن  ـــ  الطلبـــة يف اجلامعـــات الر يـــة فقـــا  ســـبب عـــدم مباشـــرة اجلامعـــات ا اصـــة الـــ
مقــا  ت شخصـية مــع  وأجريـ  1996/ 2/ 10االفتيـار مــن  ـ  الطلبــة املتواجـدين يف اجلامعــات املختـارة يف العينــة فـ ل يــوم السـب   ريــ  

 .10/2/1996اري  ، وانتهى  ت6/2/1996 تاري   إ   دأ العمل امليداين ظددة.عدد منهم وف  تعليمات 
 النتائج:

 .(3 اجلدول)القادمة ى حتمل مسؤوليات املرحلة حلكومة علقدرة ا -ا
 

%( من جممو  أفراد العينة الوطنية يعتقدون ابن احلكومة قادرة  درجة كبرية على حتمل مسؤوليات املرحلة القادمة، مقا ل 38أظهرت النتائج أن )
 لرأي اعتقدوا   لد. %( من جممو  أفراد عينة قادة ا30.1)



ــة قــــادرة إىل درجــــة متوســــطة علــــى حتمــــل مســــؤوليات املرحلــــة القادمــــة، مقا ــــل %( مــــن جممــــو  أفــــراد العينــــة ال43.2) وطنيــــة أجــــا وا ابن احلكومــ
 %( من جممو  أفراد عينة قادة الرأي أجا وا   لد. 46.9)
وا ابن احلكومة اجلديدة قـادرة إىل درجـة قليلـة علـى د العينة الوطنية أجا %( من جممو  أفرا4.7و ) الرأي،%( من جممو  أفراد عينة قادة 11.4)

 حتمل مسؤوليات املرحلة القادمة.
%( مـن أفـراد العينـة الوطنيـة 4.2%( من أفراد عينة قادة الرأي ابن احلكومة نيري قادرة على حتمل مسـؤوليات املرحلـة القادمـة، مقا ـل )7.2أفاد )

 درة.أجا وا ابن احلكومة نيري قا
 ال: إىل أي درجة تعتقد أن احلكومة اجلديدة قادرة على حتمل مسؤوليات املرحلة القادمة؟(، السؤ 3اجلدول )
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  اإلجا ة  الرقم

 النسبة  العدد  النسبة  العدد   
 30.1 151 38.0 456 قادرة إىل درجة كبرية  1
 46.9 235 43.2 519 قادرة إىل درجة متوسطة  2
 11.4 57 4.7 56 جة قليلةقادرة إىل در  3
 7.2 36 4.2 50 نيري قادرة 4
 3.4 17 9.7 117 ال أعرل  5
 0.4 2 0.1 1 رفض اإلجا ة 6
 0.6 3 0.1 1 نيري مب  7

 100 501 100 1200 اجملمو   
 .(4 )اجلدول التوقعات ملدى جناح رئيس الوزراء ابلقيام مبهام منصبه اجلديد  -ب
اجلديــــد ســــينجح إىل درجــــة كبــــرية ابلقيــــام مبهــــام منصــــبه يف حــــ  توقــــع  ءالــــوزرا%( أن رئــــيس 51.7ة الوطنيــــة )وقــــع حــــوا  نصــــف أفــــراد العينــــت
 %( من جممو  أفراد عينة قادة الرأي ابن الرئيس سينجح إىل درجة كبرية. 45.5)

ء اجلديــد ســينجح  درجــة متوســطة ابلقيــام %( أن رئــيس الــوزرا34.5أي )%( وأفــراد عينــة قــادة الــر 32.0توقــع حــوا   لــد أفــراد العينــة الوطنيــة )
 مبهام منصبه اجلديد. 

%(من جممو  أفراد العينة الوطنية توقعـوا ابن رئـيس الـوزراء سـينجح إىل درجـة قليلـة ابلقيـام 5,5و) الرأي،%( من جمموعة أفراد عينة قادة 11.6)
 مبهام منصبه. 

 و  أفراد العينة الوطنية توقعوا ابن رئيس الوزراء لن ينجح مبهام منصبه اجلديد.%( من جمم2.7و )، قادة الرأي%( من جممو  أفراد عينة 4.6)
 إىل أي درجة تعتقد أن رئيس الوزراء سينجح ابلقيام مبهام منصبه اجلديد؟  (، السؤال:4اجلدول )
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  اإلجا ة  الرقم

 النسبة  العدد  النسبة  العدد   
 45.5 228 51.7 621 برية ينجح إىل درجة ك 1
 34.5 173 32.0 384 ينجح إىل درجة متوسطة  2
 11.6 58 5.5 66 ينجح إىل درجة قليلة 3
 4.6 23 2.7 32 لن ينجح  4
 3.4 17 7.8 94 ال أعرل  5
 0.4 2 0.1 1 رفض اإلجا ة 6
 - - 0.2 2 نيري مب  7

 100 501 100 1200 اجملمو   
 .(5)اجلدول  ي اجلديدمدى جناح التشكيل الوزار  -ج

%( أفادوا ابن التشكيل الـوزاري اجلديـد كـان انجحـا إىل درجـة  21.7%(، ومخس أفراد عينة قادة الرأي )32.2حوا   لد أفراد العينة الوطنية )
 إىل درجة متوسطة. قادة الرأي أفادوا ابن النجاح كان %( من أفراد عينة 43.5%( من أفراد العينة الوطنية، و )37.2يف ح  أن )، كبرية



 %( من جممو  أفراد العينة الوطنية، أجا وا ابن التشكيل كان انجحا إىل درجة قليلة. 7.2%( من جممو  أفراد عينة قادة الرأي و )19.0)
  أفراد العينة أعلى مما هي عليه   %(13دة الرأي )جاءت نسبة ال ين أجا وا ابن التشكيل الوزاري اجلديد مل يكن انجحا    أفراد عينة قا

 . %( 4.6الوطنية )
 :  هل تعتقد أن التشكيل الوزاري اجلديد (، السؤال:5اجلدول )
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية  اإلجا ة  الرقم

 النسبة  العدد  النسبة  العدد   
 21.7 109 32.2 386 كان انجحاً إىل درجة كبرية  1
 43.5 218 37.2 447 انجحاً إىل درجة متوسطة كان  2
 19.0 95 7.2 86 كان انجحاً إىل درجة قليلة 3
 13.0 65 4.6 55 مل يكن انجحاً  4
 2.4 12 18.8 226 ال أعرل  5
 0.4 2 - - رفض اإلجا ة 6
 - - - - نيري مب  7

 100 501 100 1200 اجملمو   
 تط   الرأي: أما فيما يتعل  ابألسئلة املفتوحة يف اس

عينـة الوطنيــة الــ ين اعتقـدوا أن التشــكيل كــان انجحـا إىل درجــة كبـرية، أو انجحــا إىل درجــة متوسـطة أســبااب العتقــادهم فقـد أورد املســتجيبون يف ال
 تركزت معظم ه ر األسباب يف:  نجاح التشكيل الوزاري اجلديد وقد

 أن الوزراء شباب و وو فزات وكفاءات عالية.  -1
 انيلب الوزراء هم من جملس النواب. أن   -2
 امللد هبا. قة   -3
 ممنيلة لكافة شرائح اجملتمع وتياراته السياسية.  -4

 ينما أورد املستجيبون يف العينة  اعا ال ين اعتقدوا ابن التشـكيل الـوزاري كـان انجحـا إىل درجـة متوسـطة، أو درجـة قليلـة، أو مل يكـن  
 جناح التشكيل الوزاري تركزت معظمها يف:انجحا أسبااب اعتقدوا أهنا أعاق  

 أن الوزراء أو  عضهم قليلو ا زة والكفاءة.  -1
 أن انيلب الوزراء من جملس النواب.  -2
 الن التشكيل الوزاري اجلديد سيكون كغرير من التشكي ت الوزارية السا قة.  -3

و انجحــا إىل درجــة متوســطة، ا أن التشــكيل كــان انجحــا إىل درجــة كبــرية، أأمــا فيمــا يتعلــ   عينــة قــادة الــرأي فقــد أورد املســتجيبون الــ ين اعتقــدو 
 تركزت معظم ه ر األسباب يف: أسبااب العتقادهم  نجاح التشكيل الوزاري اجلديد وقد

 أن الوزراء شباب و وو فزات وكفاءات عالية.  -1
 أن انيلب الوزراء من جملس النواب.  -2
 جملتمع والتيارات السياسية املختلفة.أن احلكومة جاءت ممنيلة لشرائح ا  -3

أورد املســتجيبون يف العينــة  اعــا الــ ين اعتقــدوا ابن التشــكيل الــوزاري كــان انجحــا إىل درجــة متوســطة، أو درجــة قليلــة، أو مل يكــن انجحــا،   ينمــا
 أسبااب اعتقدوا أبهنا أعاق  جناح التشكيل الوزاري تركزت معظمها يف:

 اءة وا زة.أن الوزراء قليلو الكف  -1
 لنواب. أن انيلب الوزراء من جملس ا  -2
 الن التشكيل الوزاري اجلديد سيكون كغرير من التشكي ت الوزارية السا قة.  -3
 أن احلكومة نيري ممنيلة لشرائح اجملتمع والتيارات السياسية املختلفة.  -4



 .عدم التجانس    الوزراء  -5
 ها كما يراها املستجيبون :وحول التحدايت الت على احلكومة مواجهت

 بون يف العينة الوطنية التحدايت الت على احلكومة اجلديدة مواجهتها، وقد تركزت معظم ه ر التحدايت يف:فقد أورد املستجي
 حل مشكلة البطالة.  -1
 معاجلة الفقر وحتس  ظرول  وو الدفل احملدود.  -2
 ترسي  الدميقراطية واحلرايت العامة.  -3
 وتطوير االقتصاد الوطين.إنعاش   -4
 .السياسة ا ارجية  -5
 اإلص ح اإلداري وظار ة الفساد.  -6

 التحدايت الت على احلكومة اجلديدة مواجهتها، وقد تركزت معظم ه ر التحدايت يف:  ينما أورد املستجيبون يف عينة قادة الرأي
 تطوير وإنعاش االقتصاد الوطين.  -1
 حل مشكلة البطالة.  -2
 عاجلة الفقر وحتس  مستوى  وو الدفل احملدود.م  -3
 متا عة عملية الس م واستحقاقاعا.  -4
 اإلص ح اإلداري وظار ة الفساد.  -5
 حتس  الع قات األردنية العر ية )ا ليج، العراق، سوراي(.  -6
 ترسي  الدميقراطية وصيانة احلرايت العامة والصحفية.  -7


