
 1 

 

 

 

 

 

 

 استطالع للرأي العام

 

 حول 

 

 تشكيل حكومة السيد فيصل الفايز 

 2003تشرين ثاني 

 

 

 

 

 

 )النتائج االولية(

 

 

 

 

 

 

 وحدة استطالع الرأي العام 

 

 مركز الدراسات االستراتيجية 

 الجامعة االردنية 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 المقدمة: 
 

النتائج الرئيسة الستطالع الرأي حول يسر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية أن يقدم  
بتاريخ   الفايز  فصيل  السيد  )حكومة  الجديدة  الحكومة  المركز    (،10/2003/ 25تشكيل  نفذه  الذي 

من   الفترة  والمعايير    2003/ 11/ 7  –  11/2003/ 2خالل  لألسس  وفقًا  اختيارهما  تم  عينتين  على 
الممل داخل  االستطالع  هذا  بتنفيذ  المركز  وقام  وطنية  اإلحصائية.  عينة  على  الهاشمية  األردنية  كة 

( سنة فأكثر موزعين على محافظات 18( فردًا يمثلون السكان الذين تبلغ أعمارهم )1371حجمها )
 ( أفراد.677وعينة خاصة بقادة الرأي حجمها )  ،المملكة كافة

 
جميع   الى  بالشكر  يتوجه  أن  المناسبة  بهذه  المركز  بإنجا   المؤسسات ويسر  ساهمت  هذا التي  ح 

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

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

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

 
 أهداف االستطالع 

من أجل الوقوف   ،يأتي هذا االستطالع الذي ينفذه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية
ت تجاه  األردن  في  فعلهم  وردود  الموطنين  أراء  فيصل  على  السيد  حكومة  الجديدة:  الحكومة  شكيل 

بتاريخ    ،الفايز الرأي  2003/ 10/ 25التي تشكلت  الحالي في كونه يقيس  . وتبرز أهمية االستطالع 
العام تجاه قدرة الحكومة الجديدة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة كما يراها المواطنون. اضافة  

وتقييمهم ايضًا لمدى    ،وزراء الجديد بالقيام بمهام منصبهالى توقعات المواطنين لمدى نجاح رئيس ال
في   النجاح  على  الحكومة  قدرة  تجاه  المواطنين  آراء  على  والتعرف  الجديد  الوزاري  التشكيل  نجاح 

 وهي في موقع السلطة التنفيذية.  ،مواجهة العديد من المشكالت والقضايا الداخلية والخارجية
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 تصميم العينة: 
وتتكون   ،وطنية في هذا االستطالع الى العينة الرئيسية التي تم تصميمها في دائرة االحصاءات العامةتستند العينة ال

المعتمد على االطار   ،متعدد المراحل  ،العنقودي  ،ويستند التصميم الى االسلوب الطبقي  ،من مجموعة من المكررات
. واستخدمت المحافظات كطبقات لهذا 1994امة عام الذي وفره التعداد العام للسكان الذي نفذته دائرة االحصاءات الع

 التصميم.
على ان    ،فأكثر من كل أسرة  ة( سن18وتم بطريقة عشوائية اختيار فرد واحد عمره )  ،( أسرة1440وقد شملت العينة )

ثقة بيانات االستمارة منه )وذلك عند مستوى    لتستوفييكون نصف عدد االفراد من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث  
ذاتيا5ونسبة خطأ مقدارها +    ،95% العينة موزونة  أن تكون  أن كل مفردة من    ،%(. وقد روعي   مفرداتبمعنى 

المجتمع لها االحتمال نفسه في الظهور في العينة. والجدول التالي يبين التوزيع النسبي ألفراد العينة وللسكان كما هو 
 (.( 1)رقم  جدول )ال ،حسب المحافظات 1994في التعداد العام لسنة 

 
 ( 1الجدول رقم )

 حسب المحافظات 1994التوزيع النسبي ألفراد العينة وللسكان كما هو في التعداد العام لسنة 
 التوزيع النسبي ألفراد العينة المحافظات 

% 

 1994التوزيع النسبي للسكان 

% 

 36.8 40 العاصمة 

 6.6 6 البلقاء

 15.6 15 الزرقاء 

 2.7 5 مادبا

 19.0 18 اربد

 4.4 6 المفرق 

 2.8 6 جرش

 2.4 4 عجلون 

 4.2 6 الكرك

 1.6 5 الطفيلة 

 1.9 5 معان

 1.8 4 العقبة

 100 120 %100المجموع=

 
فقد   ،%(5ونسبة خطأ مقدراها +  ،%95( فرد )وذلك عند مستوى ثقة  800وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي التي شملت )

الفعاليات على بعض  بشكل حصص  كبار رجاالت    وزعت  والمهنية شملت  الوظيفية  أعيان  الدولةوالقطاعات    ، من 
العشائر  ،وأمناء عامين  ،ونواب ايضّا قيادات حزبية  ،ووزراء سابقين  ،ووجهاء  ونقابات    ،وقيادات نقابية  ،كما شملت 
قابالت معهم وطالب جامعات الذين تم إجراء الم  ،وأساتذة جامعات   ،وصحفيين وأدباء وكتاب  ،ورجال أعمال  ،مهنية

 ((. 2)جدول رقم ) ،والجدول التالي يبين توزيع مفردات العينة حسب الفئة ،( أفراد677وتم استيفاء ) ،شخصياً 
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 (2جدول رقم )

 العدد  الفئة 

 73 رجال االعمال 

 96 قيادات االحزاب السياسية 

 76 المهنيون 

 81 الفنانون  ،الصحفيون  ،الكتاب

 88 قيادات نقابية 

 83 جال الدولة كبار ر 

 80 أساتذة الجامعات 

 100 طلبة الجامعات 

 677 المجموع 

 
 

وقد تم تنفيذ استطالع العينة الوطنية بأسلوب المقابلة الشخصية للفرد المستجيب الذي ظهر في العينة وجمع البيانات 
 .7/11/2003وانتهى بتاريخ  ،2/11/2003إذ بدأ العمل الميداني بتاريخ  ،منه مباشرة

وفي حالة تعذر االتصال بالمستجيب    ،فتم جمع البيانات بمفرداتها عن طريق الهاتف  ،يما يتعلق بعينة قادة الرأيأما ف
 ،أو عدم إمكانية إجراء المقابلة مع المستجيب نتيجة انشغاله  ،بسبب عدم توافر هاتف يمكن من خالله اجراء المقابلة

 ار شخص آخر بدياًل عنه.فقد كان يتم اختي  ،أو سفره خارج البالد ،أو مرضه
 

 النتائج: 
 ((3)جدول رقم )  ،االطالع على كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة -أ

( أن  النتائج  السامي 53.5أظهرت  التكليف  كتاب  على  اطالقا  مطلعون  غير  الوطنية  العينة  أفراد  مجموع  من   )%
 أي مطلعون الى درجة كبيرة. %( من مجموع أفراد عينة قادة الر 36.2مقابل ) ،للحكومة الجديدة

%( 30.6مقابل )  ،%( من مجموع أفراد العينة الوطنية مطلعون الى درجة قليلة على كتاب التكليف السامي 19.8)
 من مجموع أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم مطلعون الى درجة متوسطة.

 
 (3جدول رقم )

 ة على تحمل مسؤليات المرحلة المقبلة؟ السؤال: الى أي درجة تعتقد أن الحكومة الجديدة قادر 
 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 36.2 4.0 مطلع الى درجة كبيرة 

 30.6 17.1 مطلع الى درجة متوسطة 

 15.4 19.8 مطلع الى درجة قليلة 

 17.4 53.5 غير مطلع على االطالق 

 0.4 5.5 ال اعرف 

 677 1371 %100المجموع=
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 (( 4)جدول رقم) ،قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة -ب
%( من مجموع أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة قادرة الى درجة كبيرة على تحمل 17.6أظهرت النتائج أن )

 ذلك. %( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي اعتقدوا ب21.9مقابل ) ،مسؤوليات المرحلة القادمة
تحمل مسؤوليات  41.5) على  متوسطة  درجة  الى  قادرة  الحكومة  بأن  يعتقدون  الوطنية  العينة  أفراد  %( من مجموع 

 %( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي أجابوا بذلك. 47.4مقابل ) ،المرحلة القادمة
ا بأن الحكومة قادرة الى درجة  %( من أفراد العينة الوطنية أجابو 13.6و)  ،%( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي17.6)

 قليلة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة. 
مقابل    ،%( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة8.0أفاد )

 ليات المرحلة القادمة. %( من مجموع أفراد العينة الوطنية أجابوا بأن الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤو 10.7)
 (4جدول رقم )

 المرحلة المقبلة؟  تمسؤولياالسؤال: الى أي درجة تعتقد أن الحكومة الجديدة قادرة على تحمل 
 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 21.9 17.6 ستكون قادرة الى درجة كبيرة 

 47.4 41.5 ستكون قادرة الى درجة متوسطة 

 17.6 13.6 ستكون قادرة الى درجة قليلة 

 8.0 10.7 لن تكن قادرة 

 4.7 16.1 ال اعرف 

 0.3 0.3 رفض االجابة 

 0.1 0.1 غير مبين

 677 1371 %100المجموع=

 
 

 ((:5)الجدول رقم) ،ج_ التوقعات لمدى نجاح رئيس الوزراء بالقيام بمهام منصبه الجديد
( ا21.8توقع  العينة  أفراد  مجموع  من  بمهام %(  بالقيام  كبيرة  درجة  الى  سينجح  الجديد  الوزراء  رئيس  أن  لوطنية 
 %( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء سينجح الى درجة كبيرة. 29.3في حين توقع ) ،منصبه
الوزراء  %( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي بأن رئيس  43.0و )  ،%( من مجموع أفراد العينة الوطنية41.1توقع )

 سينجح الى درجة متوسطة بالقيام بمهام منصبه الجديد.
%( من مجموع أفراد العينة الوطنية توقعوا بأن رئيس الوزراء 11.5و)  ،%( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي14.2)

 سينجح الى درجة قليلة بالقيام بمهام منصبه.
وع أفراد العينة الوطنية توقعوا بأن رئيس الوزراء لن  %( من مجم8.7و)  ،%( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي6.4)

 ينجح في القيام بمهام منصبه.
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 (5جدول رقم )
 السؤال: الى أي درجة تعتقد بأن رئيس الوزراء سينجح بالقيام بمهام منصبه الجديد؟

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 29.7 21.8 كبيرة سينجح الى درجة 

 43.0 41.1 سينجح الى درجة متوسطة 

 14.2 11.5 سينجح الى درجة قليلة 

 6.4 8.7 لن ينجح 

 6.1 16.5 ال اعرف 

 0.4 0.1 رفض االجابة 

 0.3 0.2 غير مبين

 677 1371 %100المجموع=

 

 

رقم  )جدول    ،الجديد في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة  الوزاريد. التوقعات لمدى نجاح التشكيل  

(6 : )) 

الجديد سيكون   الوزاري %( من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن التشكيل  16.1و)  ،%( من أفراد العينة الوطنية14.4)
%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن  49.5و )  ،الوطنية%( من أفراد العينة  42.7في حين أفاد )  ،ناجحًا الى درجة كبيرة

 النجاح كان الى درجة متوسطة. 
الرأي22.7) قادة  عينة  أفراد  من   )%،  ( العينة  15.7و  أفراد  من  التشكيل    ،الوطنية%(  بأن  سيكون    الوزاري أجابوا 

 ناجحًا الى درجة قليلة. 
 الوزاري %( من مجموع أفراد العينة الوطنية يعتقدون بان الفريق  11.2و )  ،%( من مجموع أفراد عينة قادة الرأي6.6)

 ات المرحلة المقبلة. لن يكون ناجحا في تحمل مسؤولي
 

 (6جدول رقم )
 الجديد سيكون ناجحا في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة:  الوزاري السؤال: الى اي درجة تعتقد أن الفريق 

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 16.1 14.4 سيكون ناجحًا الى درجة كبيرة

 49.5 42.7 متوسطة  سيكون ناجحًا الى دجة 

 22.7 15.7 سيكون ناجحًا الى درجة قليلة 

 6.6 11.2 لن يكن ناجحا 

 5.0 15.8 ال اعرف 

 - 0.1 رفض االجابة 

 - 0.1 غير مبين

 677 1371 %100المجموع=
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 ((:7)جدول رقم)  ،عمل الحكومة بروح الفريق الواحد -هـ
الوطنية34.8) العينة  أفراد  أفراد عين41.1و)  ،%( من  الفريق  %( من  أن  يعتقدون  بانهم  افادوا  الرأي  قادة    الوزاري ة 

متوسطة درجة  الى  الواحد  الفريق  بروح  سيعمل  )  ،الجديد  أفاد  حين  العينة  18.2في  أفراد  من  و    ،الوطنية%( 
 سيعمل بروح الفريق الواحد الى درجة كبيرة. الوزاري %( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الفريق 29.7)
أفرا14.5) من  الرأي%(  قادة  عينة  )  ،د  العينة  15.6و  أفراد  من  الفريق    ،الوطنية%(  أن  الجديد    الوزاري يعتقدون 

 سيعمل بروح الفريق الواحد الى درجة قليلة. 
 (7جدول رقم )
 يعمل بروح الفريق الواحد:  الوزاري السؤال: الى اي درجة تعتقد أن الفريق 

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 29.7 18.2 سيعمل بدرجة كبيرة

 41.1 34.8 سيعمل بدرجة متوسطة 

 14.5 15.6 سيعمل بدرجة قليلة 

 10.0 15.0 لن يعمل بروح الفريق الواحد 

 4.3 16.2 ال اعرف 

 0.3 0.1 رفض االجابة 

 0.1 0.2 غير مبين

 677 1371 %100المجموع=

 
 ((:8)جدول رقم ) ،... قادرة على النجاح في الى اي درجة تعتقد أن الحكومة الجديدة -و

 
 حيث أفاد: ،. الحد من مشكلة البطالة )خلق فرص عمل جديدة(1

%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون لن تنجح في الحد من مشكلة البطالة )خلق فرص  37.5)
%( 30.0و)  الوطنية،%( من أفراد العينة  26.6أفاد )%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما  30.1مقابل )  ،عمل جديدة(

من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في الحد من مشكلة البطالة )خلق  
 فرص عمل جديدة(.

 
 حيث أفاد:  ،. الحد من مشكلة الفقر2
العينة الوطنية أن الحكومة  45.1) %( من  30.9مقابل )  ،الجديدة لن تنجح في الحد من مشكلة الفقر%( من أفراد 

( أفاد  بينما  الرأي.  قادة  عينة  الوطنية21.3أفراد  العينة  أفراد  من  بأن  38.7و)  ،%(  الرأي  قادة  عينة  أفراد  من   )%
 الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة قليلة في الحد من مشكلة الفقر. 
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 حيث أفاد:  ،ة. تخفيض المديونية الخارجي3
المديونية 30.0) تخفيض  في  متوسطة  درجة  الى  ناجحة  ستكون  الجديدة  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  أفراد  من   )%

%( من  24.1و)  ،%( من أفراد العينة الوطنية24.0%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد ) 29.4مقابل )  ،الخارجية
 دة لن تنجح في تخفيض المديونية الخارجية.أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجدي

 
 محسوبية( حيث أفاد: ،واسطة ،إداري  ،. محاربة الفساد )مالي4
)مالي 32.0) الفساد  محاربة  في  تنجح  لن  الجديدة  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  أفراد  من    ،واسطة  ،إداري   ،%( 

%( 35.6و)  الوطنية،%( من أفراد العينة  25.8)%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد  21.0مقابل )  ،محسوبية(
  ، إداري   ،من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في محاربة الفساد )مالي

 محسوبية(.  ،واسطة
 
 حيث أفاد: ،. تعميق النهج الديموقراطي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية5
أف37.0) من  النهج  %(  تعميق  في  متوسطة  درجة  الى  ناجحة  ستكون  الجديدة  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  راد 

%( من  19.3%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )44.0مقابل )  ،الديموقراطي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية
لجديدة ستكون ناجحة الى درجة قليلة في  %( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة ا21.1و)  ،أفراد العينة الوطنية

 تعميق النهج الديموقراطي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية. 
 
 حيث أفاد: ،. زيادة مستوى االستثمار في البلد6
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في زيادة مستوى االستثمار  38.7)

%( من  22.5و)  ،%( من أفراد العينة الوطنية24.4%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )50.5بل )مقا  ،في البلد
 أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة كبيرة في زيادة مستوى االستثمار في البلد. 

 
 حيث أفاد: ،. ادارة السياسية الخارجية للدولة7
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في ادارة السياسية الخارجية  33.5)

%( من  40.8و)  ،%( من أفراد العينة الوطنية 27.0%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )42.7مقابل )  ،للدولة
 ن ناجحة الى درجة كبيرة في ادارة السياسية الخارجية للدولة. أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكو 

 
 حيث أفاد: ،. انجاز برنامج االصالح القضائي8
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في انجاز برنامج االصالح  36.5)

%( من  20.4و)  ،%( من أفراد العينة الوطنية17.4نما أفاد )%( من أفراد عينة قادة الرأي. بي50.5مقابل )  ،القضائي
 أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة كبيرة في انجاز برنامج االصالح القضائي.
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 حيث أفاد: ،. انجاز قانون احزاب متطور9
العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ست31.0) كون ناجحة الى درجة متوسطة في انجاز قانون احزاب  %( من أفراد 

%( من 21.6و)  ،%( من أفراد العينة الوطنية21.0%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )44.5مقابل )  ،متطور
 أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة قليلة في انجاز قانون احزاب متطور. 

 
 حيث أفاد: ،ز قانون انتخابي ديموقراطي. انجا10

%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في انجاز قانون انتخابي  33.5)
%( 21.9و)  ،%( من أفراد العينة الوطنية18.8%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )45.1مقابل )  ،ديموقراطي

 راد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة قليلة في انجاز قانون انتخابي ديموقراطي. من أف
 

 حيث أفاد: ،الشفافية( ،. تطبيق النزاهة )المساءلة11
النزاهة 32.4) تطبيق  في  متوسطة  درجة  الى  ناجحة  ستكون  الجديدة  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  أفراد  من   )%

)  ،الشفافية(  ،ة)المساءل )42.5مقابل  أفاد  بينما  الرأي.  قادة  عينة  أفراد  من  الوطنية%19.8(  العينة  أفراد  من   )% ، 
 الشفافية(.  ، %( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة لن تنجح في تطبيق النزاهة )المساءلة14.0و)
 

 حيث أفاد:  ،. رفع نسبة النمو االقتصادي12
أفراد39.5) من  النمو   %(  نسبة  رفع  في  متوسطة  درجة  الى  ناجحة  ستكون  الجديدة  الحكومة  أن  الوطنية  العينة 

%(  28.4و)  ،%( من أفراد العينة الوطنية19.0%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )50.4مقابل )  ،االقتصادي
 رجة قليلة في رفع نسبة النمو االقتصادي.من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى د

 
 حيث أفاد:  ،. تحديث التشريعات االقتصادية13

التشريعات  39.5) تحديث  في  متوسطة  درجة  الى  ناجحة  الجديدة ستكون  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  أفراد  %( من 
%( 19.2و)  ،راد العينة الوطنية%( من أف17.7%( من أفراد عينة قادة الرأي. بينما أفاد )49.6مقابل )  ،االقتصادية

 من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة قليلة في تحديث التشريعات االقتصادية. 
 

 حيث أفاد: ،. تأمين الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع14
اجحة الى درجة متوسطة في تأمين الرعاية الصحية  %( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ن31.0)

المجتمع )  ،لكافة شرائح  )38.4مقابل  أفاد  بينما  الرأي.  قادة  أفراد عينة  الوطنية20.4%( من  العينة  أفراد   ،%( من 
%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة قليلة في تأمين الرعاية الصحية  31.2و)
 كافة شرائح المجتمع. ل
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 حيث أفاد: ، . تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية15
القطاع 39.2) تفعيل دور  في  الى درجة متوسطة  ناجحة  الجديدة ستكون  الحكومة  أن  الوطنية  العينة  أفراد  %( من 

التنمية االقتصادية الرأي. بينما  52.9مقابل )  ،الخاص في  قادة  أفراد عينة  العينة 18.7أفاد )%( من  أفراد  %( من 
%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة قليلة في تفعيل دور  17.9و)  ،الوطنية

 القطاع الخاص في التنمية االقتصادية. 
 

 حيث أفاد: ،. تطبيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب16
فراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة لن تنجح في تطبيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين  %( من أ29.7)

الشعب فئات  )  ،جميع  )21.6مقابل  أفاد  بينما  الرأي.  قادة  عينة  أفراد  من  الوطنية%28.2(  العينة  أفراد  من   )% ،  
اجحة الى درجة متوسطة في تطبيق مبدأ العدل  %( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ن34.7و)

 والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب.
 

 حيث أفاد: ،. تفعيل دور الشباب في التنمية السياسية واالجتماعية17
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في تفعيل دور الشباب في  40.6)

واالجتماعيةالتن السياسية  )  ،مية  )50.8مقابل  أفاد  بينما  الرأي.  قادة  عينة  أفراد  من  العينة %19.8(  أفراد  من   )%
%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة كبيرة في تفعيل دور 23.6و)  ،الوطنية

 الشباب في التنمية السياسية واالجتماعية. 
 

 حيث أفاد: ،ور المرأة في التنمية السياسية واالجتماعية. تفعيل د18
%( من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة متوسطة في تفعيل دور المرأة في 41.8)

واالجتماعية السياسية  )  ،التنمية  )47.6مقابل  أفاد  بينما  الرأي.  قادة  عينة  أفراد  من  الع%26.2(  أفراد  من  ينة %( 
%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة الجديدة ستكون ناجحة الى درجة كبيرة في تفعيل دور 33.4و)  ،الوطنية

 المرأة في التنمية السياسية واالجتماعية.
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 (8جدول رقم )
 السؤال: الى أي درجة تعتقد أن حكومة السيد فيصل الفايز ستنجح في ...... : 

 عينة قادة الرأي لوطنية العينة ا  

 

جة  
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تنج
س
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غي
 

جة  
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تنج
س

بيرة
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جة  
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ح 

تنج
س

طة 
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جة  
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س

يلة 
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جح  
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رف 
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ابة  
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ض ا

رف
 

بين
ر م

غي
 

الحد من مشكلة البطالة )خلق فرص عمل  
 جديدة(

10.0 26.6 20.1 37.5 5.6 0.1 0.1 3.2 30.0 34.9 30.1 1.6 0.1 - 

 - - 1.6 30.9 38.7 25.8 3.0 0.1 0.3 5.4 45.1 21.3 21.2 6.6 الحد من مشكلة الفقر 

 - - 3.8 24.1 36.6 29.4 6.1 0.1 0.4 16.6 24.0 21.7 30.0 7.1 المديونية الخارجية  تخفيض

  ،واسطة  ، إداري  ،محاربة الفساد)مالي
 محسوبية(

12.6 25.8 20.1 32.0 8.8 0.2 0.4 14.2 35.6 27.2 21.0 1.9 0.1 - 

تعميق النهج الديموقراطي وتوسيع دائرة  
 المشاركة السياسية 

14.9 37.0 19.3 11.4 16.9 0.2 0.3 25.1 44.0 21.1 7.5 1.9 0.1 0.1 

 - - 2.2 5.3 19.5 50.5 22.5 - 0.1 13.8 7.2 15.7 38.7 24.4 دة مستوى االستثمار في البلد زيا

 0.1 0.3 2.8 2.5 10.8 42.7 40.8 0.1 0.1 19.8 6.2 13.3 33.5 27.0 إدارة السياسية الخارجية للدولة 

 - 0.1 5.9 6.1 17.0 50.5 20.4 0.3 0.1 20.8 7.9 16.9 36.5 17.4 انجاز برنامج االصالح القضائي 

 0.1 0.7 4.9 12.3 21.6 44.5 16.0 0.1 0.2 25.0 13.4 21.1 31.0 9.1 انجاز قانون احزاب متطور 

 - 0.3 2.1 12.0 21.9 45.1 18.8 0.3 0.1 16.3 12.3 18.8 33.5 18.6 انجاز قانون انتخاب ديموقراطي 

 - - 3.1 14.0 22.3 42.5 18.0 0.3 0.2 13.0 19.8 19.8 32.4 14.4 الشفافية( ،تطبيق النزاهة )المساءلة
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 (8يتبع// جدول رقم )
 السؤال: الى أي درجة تعتقد أن حكومة السيد فيصل الفايز ستنجح في ..... :

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  
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 0.1 - 2.1 6.6 28.4 50.4 12.4 0.2 0.1 13.9 11.1 19.0 39.5 16.0 رفع نسبة النمو االقتصادي

 0.3 0.1 3.7 4.7 19.2 49.6 22.3 0.5 0.1 19.5 8.9 17.7 39.5 13.7 تحديث التشريعات االقتصادية 

 0.3 0.1 2.2 170 31.2 38.4 10.8 0.3 0.1 9.0 19.8 20.4 31.0 19.4 تأمين الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع 

تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية  
 0.6 - 2.2 4.7 17.9 52.9 21.7 0.6 0.1 13.7 9.0 18.7 39.2 18.5 االقتصادية 

مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص   تطبيق
 - 0.1 2.4 21.6 30.1 34.7 11.1 - 0.2 8.4 29.7 21.2 28.2 12.4 بين جميع فئات الشعب 

تفعيل دور الشباب في التنمية السياسية  
 - 0.3 2.2 6.1 17.0 50.8 23.6 0.1 0.1 10.4 9.6 19.4 40.6 19.8 واالجتماعية 

لسياسية  تفعيل دور المرأة في التنمية ا
 - 0.1 1.8 2.8 14.3 47.6 33.4 0.1 0.2 9.6 7.0 15.1 41.8 26.2 واالجتماعية 

% بالنسبة لجميع فقرات هذا السؤال وللعينتين الوطنية وقادة الرأي.100مالحظة: المجموع = 
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االذاعة( بنقد  ،التلفزيون  ،المحلي )الصحف لألعالموفي سؤال حول درجة االعتقاد بان الحكومة ستسمح  -
 أفاد: ،((9) جدول أدائها بحرية )

بأنها   أفادوا%( 26.4مقابل ) ،وطنية ان الحكومة ستسمح بدرجة قليلة االعالم المحلي بنقد أدائها%( من افراد العينة ال27.6)
 ستسمح الى درجة متوسطة. 

%( 25.0) مقابل ،المحلي بانتقاد أدائها لألعالم %( من افراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة ستسمح الى درجة متوسطة 39.3وأفاد )
 سمح الى درجة قليلة.  أفادوا بأنها ست

 
 (9جدول رقم )

 االذاعة( بنقد ادائها بحرية: ،التلفزيون  ،)الصحف المحلي لألعالمالسؤال: الى اي درجة تعتقد أن الحكومة ستسمح 
 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 18.6 9.9 ستسمح الى درجة كبيرة 

 39.3 26.4 ستسمح الى درجة متوسطة 

 25.0 22.0 ستسمح الى درجة قليلة 

 14.8 27.6 لن تسمح على االطالق 

 2.2 13.5 ال اعرف 

 0.1 0.4 رفض االجابة 

 - 0.1 غير مبين

 677 1371 %100المجموع=

 
 ،((10)جدول ) ،وفي سؤال حول االعتقاد بان مجلس النواب سيحد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها -

 أفاد:
بأنه   أفادوا%( 21.2مقابل  )  ،د العينة الوطنية ان مجلس النواب لن يحد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها%( من افرا57.2)

 سيفعل ذلك.
%( أفادوا  13.1مقابل ) ،%( من افراد عينة قادة الرأي أن مجلس النواب لن يحد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها81.4وأفاد )

 بأنه سيفعل ذلك. 
 (10)جدول رقم 

 السؤال: هل تعتقد ان مجلس النواب سيحد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها:
 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 13.1 21.2 نعم

 81.4 57.2 ال 

 5.2 21.4 ال اعرف 

 0.3 0.2 رفض االجابة 

 677 1371 %100المجموع=
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 ،لحكومة ستحد من قدرة مجلس النواب في مجال الرقابة والتشريعوفي سؤال حول االعتقاد بأن ا -

 أفاد: ،((11)جدول)
مقابل                     ،%( من افراد العينة الوطنية ان الحكومة ستحد من قدرة مجلس النواب في مجال الرقابة والتشريع43.8)
 %( أفادوا بأنها لن تفعل ذلك.27.9)

مقابل              ،قادة الرأي أن الحكومة لن تحد من قدرة مجلس النواب في مجال الرقابة والتشريع%( من افراد عينة 50.2وأفاد )
 %( أفادوا بأنها ستفعل ذلك.42.5)
  

 (11جدول رقم )
 السؤال: هل تعتقد ان الحكومة ستحد من قدرة مجلس النواب في مجال الرقابة والتشريع:

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  بة االجا

 النسبة  النسبة  

 42.5 43.8 نعم

 50.2 27.9 ال 

 6.6 27.9 ال اعرف 

 0.4 0.2 رفض االجابة 

 0.1 0.2 غير مبين

 677 1371 %100المجموع=

 
             ،وفي سؤال حول االعتقاد بان مبدأ اختيار الكفاءة لملئ الوظائف الحكومية مطبق في االردن  -

 أفاد: ،((12)جدول)
%( أفادوا  21.7مقابل ) ،ن افراد العينة الوطنية أن مبدأ اختيار الكفاءة لملئ الوظائف الحكومية غير مطبق في االردن%( م60.5)

 بأنه مطبق الى حد ما.
مقابل   ،%( من افراد عينة قادة الرأي ان مبدأ اختيار الكفاءة لملئ الوظائف الحكومية غير مطبق في االردن60.6وأفاد )

 أفادوا بأنه مطبق الى حد ما. %(33.4)
 

 (12جدول رقم )
 السؤال: هل تعتقد ان مبدأ اختيار الكفاءة لملئ الوظائف الحكومية مطبق في االردن: 

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 4.3 10.4 مطبق 

 33.4 21.7 مطبق الى حد ما 

 60.6 60.5 غير مطبق 

 1.8 7.3 ال اعرف 
 - 0.1 رفض االجابة 

 677 1371 %100المجموع=
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  ،او غير مطبق في ،وسئل الذين اجابوا بأن مبدأ اختيار الكفاءة لملئ الوظائف الحكومية مطبق الى حد ما -
  ،حول اعتقادهم بأن حكومة السيد فايز الفايز ستقوم بتطبيق هذا المبدأ بشكل افضل من الحكومات السابقة

 :أفاد ،((13)جدول)
مقابل  ،%( من أفراد العينة الوطنية بأن حكومة السيد فايز الفايز ستقوم بتطبيق مبدأ اختيار الكفاءة للوظائف الحكومية39.1)
 من الحكومات السابقة. أفضل %( أفادوا بأنها لن تقوم بذلك بشكل 33.9)

 ،ستقوم بتطبيق مبدأ اختيار الكفاءة للوظائف الحكومية%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن حكومة السيد فايز الفايز 50.1وأفاد )
 من الحكومات السابقة. أفضل%( أفادوا بأنها لن تقوم بذلك بشكل 39.2مقابل )

 
 (13جدول رقم )

السؤال: هل تعتقد ان حكومة السيد فيصل الفايز ستقوم بتطبيق مبدأ اختيار الكفاءة لملئ الوظائف الحكومية بشكل افضل من  
 ت السابقة: الحكوما

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 50.1 39.1 نعم

 39.2 33.9 ال 

 9.7 26.2 ال اعرف 

 0.8 0.4 رفض االجابة 

 0.2 0.5 غير مبين

 637 1128 %100المجموع=

 
             ،ألردنوحول االعتقاد بأن تطبيق مبدأ اختيار الكفاءة لملئ الوظائف في القطاع الخاص في ا -

 أفاد: ،((14)جدول)
مقابل          ،%( من افراد العينة الوطنية بأن مبدأ اختيار الكفاءة لملئ الوظائف في القطاع الخاص غير مطبق في االردن38.1)
 %( أفادوا بأن مطبق الى حد ما.30.9)

 ،ملئ الوظائف في القطاع الخاص مطبق الى حد ما في االردن %( من افراد عينة قادة الرأي بأن مبدأ اختيار الكفاءة ل40.5) وأفاد 
 %( أفادوا بأنه غير مطبق. 29.1مقابل )

 
 (14جدول رقم )

 السؤال: هل تعتقد ان مبدأ اختيار الكفاءة لملئ الوظائف في القطاع الخاص مطبق في االردن:
 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 28.1 18.2 مطبق 

 40.5 30.9 مطبق الى حد ما 

 29.1 38.1 غير مطبق 

 2.4 12.6 ال اعرف 
 - 0.2 رفض االجابة+غير مبين

 677 1371 %100المجموع=
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 أفاد: ،((15)جدول) ،خالل الثالث سنوات الماضية لألسرةوعند السؤال عن الوضع االقتصادي  -
%( أفادوا بأن  43.3مقابل ) ، صادي قد ساء خالل الثالث سنوات الماضية %( من أفراد العينة الوطنية بأن وضعهم االقت43.4)

 وضعهم االقتصادي بقي كما هو.
وأفادت نفس النسبة   ،%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن وضعهم االقتصادي قد ساء خالل الثالث سنوات الماضية37.7)أفاد و 

 بأن وضعهم االقتصادي بقي كما هو.
 

 (15جدول رقم )
 هل:  ،خالل الثالث سنوات الماضية ،: بشكل عامالسؤال

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 24.2 12.6 تحسن وضع االسرة االقتصادي

 37.7 43.3 بقي كما هو 

 37.7 43.4 ساء 

 0.4 0.7 ال اعرف 
 677 1371 %100المجموع=

 
 فقد أفاد: ،شكل عام خالل الثالث سنوات الماضيةوعند السؤال عن المستوى المعيشي للمواطن ب -
%(  11.8مقابل ) ،%( من أفراد العينة الوطنية بأن المستوى المعيشي للمواطن لم يتحسن خالل الثالث سنوات الماضية80.0)

 أفادوا بأنه قد تحسن. 
مقابل          ،وى المعيشي للمواطن لم يتحسن خالل الثالث سنوات الماضية%( من أفراد عينة قادة الرأي بأن المست82.6و أفاد )

 (( 16)جدول)  %( أفادوا بأنه قد تحسن.13.0)
 

 (16جدول رقم )
 خالل الثالث سنوات الماضية هل تحسن مستوى المعيشة للمواطن : ،السؤال: بشكل عام

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية  االجابة 

 النسبة  النسبة  

 13.0 11.8 عمن

 82.6 80.0 ال 

 3.7 7.4 ال اعرف 
 0.3 0.1 رفض االجابة 

 0.4 0.6 غير مبين

 677 1371 %100المجموع=
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 ملحـــــق 



 18 

 افراد العينة الوطنية حسب الجنس. إلجاباتالتوزيع النسبي 
 المجمـــــــــوع انثـــــــــــى ذكــــــــــر الجنـــــــــــــس 

 درجة انت مطلع على كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة؟  الى اي

 4.0 1.9 6.3 مطلع الى درجة كبيرة

 17.1 15.6 19.7 مطلع الى درجة متوسطة 

 19.8 18.5 22.6 مطلع الى درجة قليلة

 53.5 57.1 47.8 غير مطلع على االطالق 

 5.5 6.9 3.6 ال اعرف 

 1371 704 667 المجمـــــــــوع
 اي درجة تعتقد ان الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟ الى 

 17.6 16.8 16.8 ستكون قادرة الى درجة كبيرة

 41.5 47.0 38.4 ستكون قادرة الى درجة متوسطة 

 13.6 10.8 16.1 ستكون قادرة الى درجة قليلة 

 10.7 5.7 14.4 لن تكن قادرة 

 16.1 19.5 13.7 اعرف  ال

 0.3 0.2 0.3 رفض االجابة 

 0.1 - 0.3 غير مبين 

 1371 704 667 المجمـــــــــوع
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 التوزيع النسبي الجابات افراد العينة الوطنية حسب الجنس.
 المجمـــــــــوع انثـــــــــــى ذكــــــــــر الجنـــــــــــــس 

 في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟ الى اي درجة تعتقد أن رئيس الوزراء سيكون ناجحا 

 21.8 20.8 22.9 سيكون ناجحا الى درجة كبيرة

 41.1 47.0 34.6 سيكون ناجحا الى درجة متوسطة 

 11.5 8.7 14.1 سيكون ناجحا الى درجة قليلة

 8.7 3.8 12.5 لن يكن ناجحا 

 16.5 19.2 15.6 ال اعرف 

 0.1 - 0.2 رفض االجابة 

 0.2 0.5 - غير مبين 
 1371 704 667 المجمـــــــــوع

 الى اي درجة تعتقد ان الفريق الوزاري سيكون ناجحا في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟ 

 14.4 14.2 13.3 سيكون ناجحا الى درجة كبيرة

 42.7 48.4 38.3 سيكون ناجحا الى درجة متوسطة 

 15.7 13.5 16.7 سيكون ناجحا الى درجة قليلة

 11.2 5.1 17.0 لن يكن ناجحا 

 15.8 18.4 14.4 ال اعرف 

 0.1 0.2 0.2 رفض االجابة 

 0.1 0.2 - غير مبين 

 1371 704 667 المجمـــــــــوع
 



 20 

 

 

 

 افراد العينة الوطنية حسب الجنس. إلجاباتالتوزيع النسبي 
 المجمـــــــــوع انثـــــــــــى ذكــــــــــر الجنـــــــــــــس 

 الى اي درجة تعتقد ان الفريق الوزاري سيعمل بروح الفريق الواحد؟ ،ليف السامي على ان تعمل الحكومة بروح الفريق الواحدنص كتاب التك

 18.2 20.3 17.0 الى درجة كبيرة 

 34.8 35.2 35.3 الى درجة متوسطة 

 15.6 13.2 17.8 الى درجة قليلة

 15.0 12.2 16.9 لن يعمل بروح الفريق الواحد

 16.2 18.9 12.5 ال اعرف 

 0.1 0.2 0.2 رفض االجابة 

 0.2 - 0.3 غير مبين 

 1371 704 667 المجمـــــــــوع
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 افراد العينة الوطنية حسب االقليم. إلجاباتالتوزيع النسبي 
 المجموع الجنــــــوب الشمــــــال الوســـــط االقليـــــــــــم

 ب التكليف السامي للحكومة الجديدة؟ الى اي درجة انت مطلع على كتا

 4.0 5.5 3.4 4.1 مطلع الى درجة كبيرة

 17.1 13.8 14.7 19.5 مطلع الى درجة متوسطة 

 19.8 19.4 20.0 20.9 مطلع الى درجة قليلة

 53.5 57.4 50.4 52.7 غير مطلع على االطالق 

 5.5 3.9 11.5 2.8 ال اعرف 

 1371 143 375 853 المجمـــــــــوع

 درجة تعتقد ان الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟  اي الى

 17.6 17.7 20.7 15.0 ستكون قادرة الى درجة كبيرة

 41.5 33.9 38.1 46.4 ستكون قادرة الى درجة متوسطة 

 13.6 24.4 12.6 11.9 ستكون قادرة الى درجة قليلة 

 10.7 15.3 10.2 8.8 ن قادرة لن تك

 16.1 8.8 17.6 17.6 ال اعرف 

 0.3 - 0.3 0.3 رفض االجابة 

 0.1 - 0.3 - غير مبين 

 1371 143 375 853 المجمـــــــــوع
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 افراد العينة الوطنية حسب االقليم. إلجاباتلتوزيع النسبي ا
 المجموع الجنــــــوب الشمــــــال الوســـــط االقليـــــــــــم

 جة تعتقد أن رئيس الوزراء سيكون ناجحا في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟ الى اي در

 21.8 16.4 28.0 20.0 سيكون ناجحا الى درجة كبيرة

سيكون ناجحا الى درجة  
 متوسطة 

43.8 34.6 41.0 41.1 

 11.5 14.1 12.5 10.3 سيكون ناجحا الى درجة قليلة

 8.7 13.9 7.4 7.4 لن يكن ناجحا 

 16.5 14.7 17.1 18.1 ال اعرف 

 0.1 - 0.1 0.1 رفض االجابة 

 0.2 - 0.2 0.3 غير مبين 

 1371 143 375 853 المجمـــــــــوع

 الى اي درجة تعتقد ان الفريق الوزاري سيكون ناجحا في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟ 

 14.4 12.1 18.9 11.8 سيكون ناجحا الى درجة كبيرة

سيكون ناجحا الى درجة  
 متوسطة 

45.9 39.4 39.7 42.7 

 15.7 24.3 13.7 14.2 سيكون ناجحا الى درجة قليلة

 11.2 12.8 10.9 10.5 لن يكن ناجحا 

 15.8 11.1 17.1 17.1 ال اعرف 

 0.1 - - 0.3 رفض االجابة 

 0.1 - - 0.2 غير مبين 

 1371 143 375 853 المجمـــــــــوع
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 عينة الوطنية حسب االقليم.افراد ال إلجاباتالتوزيع النسبي 
 المجموع الجنــــــوب الشمــــــال الوســـــط االقليـــــــــــم

 الى اي درجة تعتقد ان الفريق الوزاري سيعمل بروح الفريق الواحد؟ ،نص كتاب التكليف السامي على ان تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد

 18.2 10.2 22.7 18.4 ة كبيرةسيكون ناجحا الى درج

سيكون ناجحا الى درجة  
 متوسطة 

37.7 31.5 30.7 34.8 

 15.6 18.0 15.0 15.2 سيكون ناجحا الى درجة قليلة

 15.0 24.5 14.3 12.9 لن يكن ناجحا 

 16.2 16.6 16.2 15.5 ال اعرف 

 0.1 - - 0.1 رفض االجابة 

 0.2 - 0.3 0.3 غير مبين 

 1371 143 375 853 المجمـــــــــوع
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 افراد عينة قادة الرأي حسب الفئة. إلجاباتالتوزيع النسبي 

 
كبار رجال  

 الدولة

أساتذة  
 الجامعات 

 المهنيون 

قيادات 
االحزاب 
 السياسية 

قيادات 
 نقابية 

 رجال األعمال

الكتاب 
والصحفيون  

 والفنانون 

طلبة  
 الجامعات 

 المجموع

 كومة الجديدة؟ يف السامي للحل درجة انت مطلع على كتاب التك اي الى

 36.2 3.0 65.4 21.9 31.8 69.8 10.5 28.8 56.6 مطلع الى درجة كبيرة 

 30.6 19.0 25.9 38.4 36.4 26.0 32.9 41.3 28.9 مطلع الى درجة متوسطة 

 15.4 20.0 6.2 21.9 15.9 4.2 27.6 23.8 60.5 مطلع الى درجة قليلة 

 17.4 55.0 2.5 17.8 15.9 - 28.9 6.3 8.4 لع على االطالق غير مط

 0.4 3.0 - - - - - - - ال اعرف 

 677 100 81 73 88 96 76 80 83 المجمـــــــــوع 

 درجة تعتقد ان الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟ اي الى

 21.9 23.0 21.0 24.7 26.1 21.9 17.1 15.0 25.3 الى درجة كبيرة  قادرة ستكون 

 47.4 45.0 55.6 47.9 35.2 45.8 39.5 53.8 57.8 وسطة مت الى درجة  قادرة ستكون 

 17.6 14.0 17.3 15.1 21.6 14.6 25.0 22.5 12.0 الى درجة قليلة قادرة ستكون 

 8.0 9.0 2.5 4.1 13.6 14.6 10.5 5.0 2.4 قادرة  تكن لن

 4.7 9.0 3.7 6.8 3.4 2.1 7.9 2.5 2.4 اعرف  ال

 0.3 - - 1.4 - 1.0 - - - االجابة  رفض

 0.1 - - - - - - 1.3 - مبين   غير

 677 100 81 73 88 96 76 80 83 المجمـــــــــوع 
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 افراد عينة قادة الرأي حسب الفئة. إلجاباتالتوزيع النسبي 

 
كبار رجال  

 الدولة

أساتذة  
 الجامعات 

 المهنيون 

قيادات 
االحزاب 
 ة السياسي

قيادات 
 نقابية 

 رجال األعمال

الكتاب 
والصحفيون  

 والفنانون 

طلبة  
 الجامعات 

 المجموع

 الى اي درجة تعتقد أن رئيس الوزراء سيكون ناجحا في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟

 29.7 24.0 29.6 28.8 28.4 32.3 18.4 26.3 49.4 الى درجة كبيرة ناجحا   سيكون 

 43.0 47.0 51.9 46.6 43.2 34.4 39.5 46.3 36.1 الى درجة متوسطة  ناجحا   سيكون 

 14.2 11.0 9.9 9.6 9.1 17.7 27.6 20.0 9.6 الى درجة قليلة ناجحا   سيكون 

 6.4 4.0 2.5 2.7 13.6 11.5 6.6 6.3 2.4 ناجحا   يكن لن

 6.1 14.0 6.2 12.3 4.5 1.0 7.9 - 2.4 اعرف  ال

 0.4 - - - 1.1 2.1 - - - االجابة  رفض

 0.3 - - - - 1.0 - 1.3 - مبين   غير

 677 100 81 73 88 96 76 80 83 المجمـــــــــوع 

 الى اي درجة تعتقد ان الفريق الوزاري سيكون ناجحا في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟ 

 16.1 16.0 16.0 16.4 12.5 15.6 14.5 20.0 18.1 الى درجة كبيرة ناجحا   سيكون 

 49.5 48.0 58.0 61.6 48.9 42.7 43.4 40.0 55.4 الى درجة متوسطة  حا ناج  سيكون 

 22.7 19.0 17.3 12.3 22.7 30.2 23.7 33.8 21.7 الى درجة قليلة ناجحا   سيكون 

 6.6 6.0 4.9 1.4 11.4 9.4 10.5 6.3 2.4 ناجحا   يكن لن

 5.0 11.0 3.7 8.2 4.5 2.1 7.9 - 2.4 اعرف  ال

 677 100 81 73 88 96 76 80 83 المجمـــــــــوع 
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 افراد عينة قادة الرأي حسب الفئة. إلجاباتالتوزيع النسبي 

 
كبار رجال  

 الدولة

أساتذة  
 الجامعات 

 المهنيون 

قيادات 
االحزاب 
 السياسية 

قيادات 
 نقابية 

 رجال األعمال

الكتاب 
والصحفيون  

 والفنانون 

طلبة  
 الجامعات 

 المجموع

 تعتقد ان الفريق الوزاري سيعمل بروح الفريق الواحد؟الى اي درجة  ،نص كتاب التكليف السامي على ان تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد

 29.7 17.0 27.2 35.6 29.5 34.4 18.4 37.5 39.8 الى درجة كبيرة ناجحا   سيكون 

 41.1 41.0 50.6 38.4 45.5 35.4 31.6 41.3 44.6 الى درجة متوسطة  ناجحا   سيكون 

 14.5 12.0 17.3 15.1 15.9 11.5 14.5 20.0 10.8 لى درجة قليلةا  ناجحا   سيكون 

 10.0 22.0 3.7 1.4 8.0 15.6 22.4 1.3 2.4 ناجحا   يكن لن

 4.3 6.0 1.2 9.6 1.1 2.1 13.2 - 2.4 اعرف  ال

 0.3 1.0 - - - 1.0 - - - االجابة  رفض

 0.1 1.0 - - - - - - - مبين   غير

 677 100 81 73 88 96 76 80 83 المجمـــــــــوع 

 


