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 نتائجلخص تنفيذي ألهم م
 صالح في األردن استطالع الرأي العام حول اإل

 
لمنطقننة المفنناهيم رواجننا  فنني  أكثننر ا  مننن  المجاالت كافةخالل السنوات القليلة الماضية، أصبح اإلصالح في  

وجننزم مننن  ،اسننية الحاكمننة والمعارضننةالقننوا السيفي أدبيات وخطاب   مصطلح أساسي شائعالعربية، فهو  
يحتننل حيننزا  كبيننرا  فنني هننو و ،ستراتيجيات قوا المجتمع المدني واألهلي على تبنناين اختصاصنناتهاتحليل وا

 والحوار الدائر بين النخب المثقفة على اختالف تكويناتها األيدولوجية والمعرفية. وسائل اإلعالم
 حتننل مكانننة مركزيننةيشكل مفهوما  قديما / جديدا ، وي  ةو في مجاالت محددصالح بصفة عامة أاإل  نظرا  ألنو

فنني تعريننف  ا  وأحيانننا  تناقضنن  ا  فإن هنالك تبايننن  ،والثقافية ،، والسياسية، واالجتماعيةالمجاالت االقتصاديةفي  
 ا  وتبايننن   ،وخالفا  وجدال  حول القطاعات التي يجب أن تكون لهننا أولويننة االصننالح دون  يرهننا  ،هذا المفهوم

ولكننون مرشننرات المجتمعننات العربيننة  . ع التطبيق العملننيصالح موضع اإلضحول آليات واستراتيجيات و
وهنني الهنندف   باعتباره مفهوما ،هي الدافع األساسي لالصالح  السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالنسانية  

 ،ية في الجامعة األردنية على عاتقنن من أي مشروع أو خطة اصالحية، فقد أخذ مركز الدراسات االستراتيج

في بعض المجتمعننات صالح حول اإلجرام استطالع للرأي العام إ  ،"اإلصالح العربية  رمباد"وكجزم من  

 .ومن ضمنها األردن ،العربية
طننار المعرفنني علننى اإل  لنتائج  فنني األردن الوقننوفيعرض هذا الملخص التنفيذي    الذي  ستطالعويهدف اال
 ،بصفة عامة نحو اإلصالحألردن انظر الشارع وعلى اتجاهات الرأي العام في   ن وجهةصالح ملمفهوم اإل

هننذا .  حيننا اتبننع  والثقافيننة  ،واالجتماعيننة  ،واالقتصننادية  ،وحول االصننالح فنني بعننض المجنناالت السياسننية
، اتيوالخنندم واالقتصنناديالهامة فنني المجننال السياسنني، القضايا االستطالع قياس اتجاهات الرأي العام نحو 

أقننرب لواقننع   رةيقنندم صننو  ا أن تقييمهم للموضوعات التفصيليةحي. بوالثقافيةالمجاالت االجتماعية    وبعض
المجاالت التي تحتاج إلى جهد مننن أجننل تحسننينها   فهو يسلط الضوم على  وبالتالي  ،هذه المجاالتالحال في  

 خطط إصالحي  لها. ووضع
هذا االستطالع مثال  يعد    ضمانها  ومستواأهمية الحريات    فعند الوقوف على توجهات الرأي العام نحو مدا

 التي يجب أن تتضمن هذا المجال. اإلصالحية مرشرا  على اإلجرامات
 حول ررية المجتمع لالصالح لترفد الحوار والجدل الدائر حننول  ميدانيةدم هذه الدراسة معلومات  قت  وبذلك  

 قننام مركننز الدراسننات  الشننارع، حينناقرب لنبض  وتساهم في تشكيل وجهات نظر وخطط أ  ،الموضوع  هذا
علننى عينننة ممثلننة مننن   14/12/2006ولغايننة    7/12مننن    االستراتيجية في تنفيذ هذا االستطالع خالل الفترة

 .اهيةبطريقة المقابلة الوج 1151المجتمع األردني حجمها 

 

 اإلصالح مفهوم -1
 

النتننائج النقيض من ذلك، تظهننر  األردني، بل على صالح ليس مفهوما   ريبا  او ملتبسا  في الشارعمفهوم اإل
أعطننت تعريفننا    %(86)  ، فأ لبيننة المسننتجيبينصننالح ومفهومنن أن الرأي العام في األردن يتمتع بإدراك لل 

لنندا  صننالحم اإلصننالح مننن قبننل المسننتجيبين، نالحننظ أن مفهننوصالح.  ومن خننالل مراجعننة معنننى اإللل 
 العربيننة، ويمثننلهننا المنطقننة التنني تعنناني مناالشننكاليات  رع للتحننديات وعلى فهم الشا  تشكل بنامي  المواطنين

أن هنالننك  أيضننا   نجنندو .صالح بصفة عامة واالصالح في المجاالت المختلفةانعكاسا  للحوار الدائر حول اإل
صننالح ف حننوالي ربننع المننواطنين اإلحين عننر   صالح.  ففيريفات التي قدمها الرأي العام لل العديد من التع

إحنندا  مننادي ومعالجة المشاكل االقتصادية هصالح االقتصااإل فقد كان  ،كافة  المجاالت  ن  اصالح فيأ  على
أن التعاريف الرائجننة لالصننالح عننند الشننارع األردننني، وبنسننبة أقننل مننن الننرواج يعتبننر الشننارع األردننني 

إلصننالح هننو إصننالح ف الرأي العام بأن اوبنسب أقل عر    ،صالح اإلدارياالصالح هو محاربة الفساد واإل
وثيقننة الح علننى قضننايا ذات عالقننة فنني تعننريفهم لالصنن   يننر قليننلا ركننز جننزم سنني واقتصننادي.  فيمنن سيا

 . وضمان حرية التعبير والصحافة  ،وتطبيق الديمقراطية  ،صالح المرسسات السياسيةإو  ،السياسي  باإلصالح
عننام هنالننك شننب  إدراك  مننن أن موبننالر  . صننالحوإدراك لمفهننوم اإل لدينن  فهننم وعلينن  فالشننارع األردننني

يمكننن مننع أننن    لشارع االردننني علننى تعريننف اإلصننالح،جماع في اوضرورت ، فإن  ليس هنالك إ  للصالح
 كافننة   صننالح فنني المجنناالتلرواج األكبر في الشارع األردني هي: اإلصالح لها اتعريفات لل   أربعإجمال  

 ومحاربة الفساد.  داريصالح اإلصالح السياسي  واإلصادي  واإلصالح االقتواإل
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لننى أننن  جمنناع عإعلى العالم الخارجي، هنالك شب     اتجاهات الرأي العام نحو مدا انفتاح األردنوفي سياق  
من االنفتنناح  نفس  المستواعلى  المحافظةر على العالم الخارجي أو بدرجة أكب  االنفتاحمن األفضل لألردن  

 الم الخارجي.من مستوا انفتاح  على الع التقليلالراهن، مقابل أقلية تعتقد بأن على األردن 

 

 اإلصالح السياسي وضرورة االنحياز للديمقراطية، -2
 

.  وأولوياتنن باإلصننالح السياسنني    ةتبطنن يعرض هذا القسم إلى توجهات الرأي العام نحننو بعننض القضننايا المر
إتجاهننات  س النننواب.  إنتقيننيم أدام مجلنن و  ةالسياسنني  ةواألنظمنن   ةالديمقراطينن   ومسننتواضمان الحريات  مثل  

ح اإلصال  " منالتي تعتبر جزما" مهما وضوعاتملهذه ال ةالنسبي ةعام حول هذه القضايا يمثل األهميلالرأي ا
 إصالحي  حولها.      ومبادرات  خطط ن ليتقبل المواطن  ومداالسياسي 

 

 الحريات و الديمقراطية •
 
ة التعبيننر عننن الننرأي، حري :أن الحريات العامة مثلهنالك شب  إجماع من قبل الرأي العام في األردن على  
 ريننةوح ،الحريننة الشخصننيةو الفكننر،حريننة و النننواب،نتخنناب أعضننام مجلننس وحريننة ا حريننة الصننحافة،و

بمعنننى أن    هي حريات مهمة لتعزيز الديمقراطيننة  ،كما يبين الجدول  االنتساب لألحزاب السياسية...و يرها
 ومننعالديمقراطية.  أساسية للممارسة ة هي أركانيناحية المبدئريات من الأن هذه الحأ لبية المستجيبين ترا  

 ،األخننرالتعزيز الديمقراطي  من    أهميةأن بعضها أكثر  إال    ،ذهه  على أهمية الحرياتع  إجما  شب   أن هنالك
تعزيننز ل أكثننر أهميننة  حريننات  ةالصننحاف  وحريننةالتعبير عننن الننرأي    وحريةالفكر    وحرية  الشخصية  فالحرية

نتسنناب لألحننزاب أو أو اال  والتظنناهراتفنني االعتصننامات    حريننة المشنناركة  :ثننلحريننات م  من  اطيةمقرلديا
 تأسيس المنظمات.

الرأي العام لمدا ضمان هننذه فإن تقييم    ،ومقابل شب  اإلجماع على أهمية هذه الحريات لتعزيز الديمقراطية 
: التملننك، وانتخنناب لبننأن حريننات مثنن   يبينيتفاوت، ففي حين تعتقد ا لبيننة المسننتج  اآلنت في األردن  الحريا

الشخصننية، وحريننة المعتقنندات التنقل، والفكر، والحرية  ونتخاب المجالس البلدية،  أعضام مجلس النواب، وا
و  ،حريننة التعبيننر عننن الننرأي  :نقسام في المجتمع نحو مدا ضمان حريننات مثننلشب  ا  فإن هنالك  مضمونة،

جتماعات العامة ، فيما يعتقد أقل يم االوتنظ   ،ةهليوالمنظمات األ  نتساب للجمعيات، وحرية االحرية الصحافة
سننية نتساب لألحزاب السياسية وتأسيس الجمعيننات والمنظمننات السيا% من المستجيبين بأن حرية اال50ن  م

 هي حريات مضمونة . ،ظاهرات السلمية ومقاضاة الحكومة ومرسساتهاعتصامات والتوالمشاركة في اال
ن هذه الحريات اآلن مع الوضع في األردن قبل ثالا سنوات يشير إلى مابأن تقييم مدا ضومما ال شك في   

وفنني سننياق التوقعننات المسننتقبلية لمنندا   بتحسن نسبي فنني ضننمان هننذه الحريننات.  أن الشارع األردني شعر
مننن  ضمان هذه الحريات، يظهر الرأي العام تفارال  في أن الحريات ستكون مضمونة أكثر بعد ثالا سنوات

 اآلن.
حنناز هننو منالمبدئيننة ناحيننة الف الننرأي العننام فنني األردن تجنناه الديمقراطيننة يعبننر عننن ثبننات، فمننن إن موقنن 

ارسننة عناصننر أساسننية لتعزيننز الممباعتبارهننا    اآلنفة الذكر  ومدركا  ألهمية الحريات  ،للديمقراطية/ النموذج  
مننع  تناسننبال ي  اليننوم  حريننات فنني األردنلا  هننذه  لمنندا ضننمان بعننض  إال أن تقييم الرأي العام  الديمقراطية.

ا  فنني معنى أن الشارع األردني يرا أن هنالك قصننورهذه الحريات في تعزيز الديمقراطية  بمهم ألهمية  تقيي
 . في تعزيز الديمقراطية  لحريات التي يعتبرها ركائز أساسيةمن ا ضمان مجموعة
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 نها اآلن ومدى ضما ة مقراطييدمدى أهمية الحريات في تعزيز ال ( 1)الجدول  

 لمدى ضمانها بعد ثالث سنوات   والتوقعاتمقارنه بمدى ضمانها قبل ثالث سنوات   
مهمة في تعزيز    

   الديمقراطية
% 

كانت مضمونة  
قبل ثالا  

 %   سنوات

  اآلن  مضمونة
 % 

ستكون مضمونة  
  بعد ثالا سنوات

% 

 80.3 76.9 72.1 91.4 الحرية الشخصية  

 79.9 75.3 69.1 90.4 حرية الفكر  

 69.5 57.9 49.5 89.4 حرية التعبير عن الرأي.  

 70.3 59.0 50.7 88.6 حرية الصحافة. 

 81.5 79.0 73.7 88.5 حرية انتخاب أعضام المجلس التشريعي. 

 82.1 80.0 73.9 88.4 حرية التملك.  

 81.4 78.3 73.3 88.3 حرية انتخاب المجالس البلدية.  

 81.2 78.0 71.3 85.5 حرية التنقل.  

 59.7 43.0 40.0 79.0 حرية مقاضاة الحكومة ومرسساتها.  

 69.7 60.1 54.7 72.8 حرية المعتقدات.  

 66.1 55.4 50.4 72.5 حرية تنظيم االجتماعات العامة.  

 63.0 49.5 45.4 68.6 حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات السياسية  

 66.4 57.5 51.4 68.2 األهلية  تحرية االنتساب للجمعيات والمنظما 

 60.7 41.2 46.5 65.7 السياسية  واألحزاب للجمعيات  االنتسابحرية 

 61.0 45.0 40.6 63.2 حرية المشاركة في االعتصامات والتظاهرات السلمية  

 
 ةيحسنها بتقييم  لمستوا الديمقراط بت وتفارل وتنعكس توجهات الرأي العام نحو ضمان الحريات في األردن  

  أن (1إذ يعني رقم ))من مقياس متدرج    5.8الديمقراطية  يرا الرأي العام بأن مستوا    ردن، إذالعام في األ
أي أن مستوا الديمقراطية في األردن  الحدود(بلد ديمقراطي إلى أبعد   ( أن 10)ما يزال في أول الطريق، و

 الطريق.ما يزال يراوح منتصف 
قبل ثالا سنوات كان أفضننل مننن  أن مستوا الديمقراطية ونالعام يعتقد ل من ُسدس الرأيق، فإن أذلك  ومع

بقبننل   ون أن مسننتوا الديمقراطيننة تحسننن مقارنننةتنقسم ما بين الذي يعتقد  في حين أن األ لبية  اآلن،ستواه  م
 تفارليننة فنني أن مسننتوا الديمقراطيننة عامة، فإن هنالك نظرة  وبصف   علي .بقي على ما هو  ثالا سنوات أو  

 علي  اآلن أو أفضل بعد ثالا سنوات. هو كما  نسيكو

 

 األنظمة السياسية •
 

الننديمقراطي، للنظننام السياسنني نحيننازه  م في األردن ا، أظهر الرأي العاديمقراطيةنحياز التام للاتساقا" مع اال
  أخرا.  مع أنظمة سياسية  ةمقارن

الحريننات  ويضننمننتخبننة، سننلطة م مكنن لسياسي الننذي تتننولى فينن  الحفقد رأت أ لبي  المستجيبين أن النظام ا 
ردن مقابننل في األهو األفضل ألن يطبق    السلطات المسرولة  ومحاسبةالبرلمان في  بمراقبة    ويقومالسياسية،  

 بأننن  رأي المعارضةبأو  نتخاباتباالال يأب  الذي سلطوي السياسي النظام الأن  حوالي ثلا المستجيبين قيموا
 البالد. ملحك  ا  نظام يمكن أن يكون مناسب

 بيد رجال الدين. في  حكم تكون السلطة منقسما" على نفس  في تقييم  لمالممةالرأي العام   ويبقى
جد صداه في التطبيننق بل ي فقط، للديمقراطي / النموذج ظام السياسي الديمقراطي ليس انحيازا  نحياز للنهذا اال

ي هننو األفضننل لتحسننين المسننتوا اط رقأن النظننام السياسنني الننديم مننن المسننتجيبين% 40 العملنني، إذ رأا
شب  سلطوي سيحسن مستوا أسرهم  أو  ا  سلطوي  ا  سياسي  ا  % يعتقدون أن نظام2.0قتصادي ألسرهم مقابل  اال
 مننن المسننتجيبين % 10.0 ، فقد أفننادقتصادي. كما أن نظام حكم بيد رجال الدين ليس ل  رواج في الشارعاال

 قتصادي ألسرهم.اال واتسحكم هو األفضل لتحسين المبأن مثل هذا ال
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 قتصادي ألسر المستجيبين السياسي األفضل لتحسين المستوى اال م ( النظا1شكل )
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سلطة منتخبة ويضمن الحريات

السياسية ويقوم فيه البرلمان

واالعالم بمراقبة ومحاسبة

السلطات المسئوولة.

ب- نظام حكم تكون السلطة في يد

خبراء متخصصين من غير

السياسيين كل في مجاله.

 ج- نظام يجمع بين النظامين

السابقين)أ+ب( لكنه يتمحور حول

رأس الدولة

 د- نظام حكم تكون السلطة فيه بيد

رجال الدين.

 ه- نظام سياسي تتولى فيه الحكم

سلطة قوية تأخذ القرارات دون

اعتبار لنتائج االنتخابات أو لرأي

المعارضة.

%

 
 

مقراطي  تردي إلننى في أن هنالك شب  إجماع في الرأي العام على أن الدي  للديموقراطيةنحياز التام  اال  ويظهر
سننتقرار الديمقراطي  تمثل خطرا" على ا أن ارأن الشارع األردني بأ لبيت  ال ي  ستقرار، مما يعنيتعزيز اال
   مجتمع .

 إلننى أنظمننةتحننول أنظمننة الحكننم  المتمثننل فنني للصننالح السياسنني )بمعننناه كما أن الشارع األردننني منحنناز
بننأن اإلصننالح السياسنني سننيردي إلننى تحسننين % من المستجيبين يعتقدون  80.0ن أكثر من  ( إذ إديمقراطية

% التنني تعتقنند أن اإلصننالح 3.0نسننبة    وتبقننىالبعينند.  أو على المنندا  ع  يرمستوا المعيش  ألسرهم بشكل س
عمليننة   وحننول   .صننائيةاإلح  لمستوا المعيشنني ألسننرهم  يننر جوهريننة مننن الناحيننةالسياسي سوف يضر با

ل حننوالي ربننع مقاب الح السياسي يجب أن يتم عبر عملية تدريجيةأن اإلص ، يعتقد الشارعاإلصالح السياسي
 .وشاملتحقيق هذا اإلصالح بشكل فوري  ورةضر المواطنين يرون

% تننرا أن 5.0أقل مننن ، مقابل  ن الشعب األردني مرهل للديمقراطيةهنالك إجماع من الشارع األردني بأو
 .ب  ير مرهل للنظام الديمقراطيالشع

ن عنن  والتعبيننر ، فهي ضمان حرية الصحافة،أن  ديمقراطي  على  فرها لوصف بلد مااأما الشروط الواجب تو
 .المرسسات السياسية وإصالح، والعامةالحريات األساسية  وضمان ،الرأي

 

   تقييم مجلس النواب •
للديمقراطية مننن حيننا المبنندأ والممارسننة، وأن حننوالي   اه العام للمجتمع األردني منحازاالتج  أن  بالر م من

لننس النننواب كننان سننلبيا  فنني جمل  % تعتبر أن االنتخابات النيابية األخيرة كانت حرة ونزيهة، فننإن التقيننيم60
 مجمل .
التواصننل مننع وة الحكومننة، املأن مجلس النواب يقوم بنندوره فنني مسنن ب % من المستجيبين50أقل من إذ أفاد  

بنندوره التشننريعي، ممننا القيام أعمال الحكومة و  متابعةن قضايا ومشاكل المواطنين، وع  والتعبيرالمواطنين،  
 ثقة بين الشارع ومجلس النواب.وأزمة  للمجلس  ا  سلبي ا  يعكس أن هنالك تقييم
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 حول بعض القضايا األساسية  مجلس النواب  أداء م( تقيي2شكل )
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 يقوم بدوره  في متابعة

أعمال الحكومة

يعبر عن قضاياك التواصل مع المواطنين يقوم بمساءلة الحكومة يقوم بدوره التشريعي

ومشاكلك.

%

 
 
 
أصننواتهم لمرشننحين دون الننناخبين إلعطننام بت دسننباب التنني حنن باألعدم الرضا عن مجلس النننواب    رتبط وي

ا  مبنينن هم لصوتهم االنتخننابي كننان معطاإأن توا في االنتخابات األخيرة بمعظم الذين صو  فادحيا أ  .   آخرين
 .  إن أنمنناط لهننم االنتخابيننة أو أننن  يمننت بصننلة قرابننة ألهننل النندائرةخنندمات   على أساس أن المرشح سننيقدم

شننريعي أو قيام المجلس بنندوره الت  الحكوم ، أو متابعة أعمال الحكومةأن مساملة  االنتخاب بحد ذاتها تعكس  
 نتخاب أعضام مجلس النواب.دت توجهات الناخبين اللتي حدالم تكن من العوامل األساسية 

بدوره في القضننايا اآلنفننة الننذكر هننو العامننل يكون عدم ثقة المواطن قي قدرة مجلس النواب على القيام    وقد
 إلعتبار عند اإلدالم بصوت . لى أسس أخرا يأخذها الناخب بادي إاألساسي الذي ير

 
 والدينية  ، والثقافية  ،ةتماعي ج التوجهات نحو بعض القضايا اال -3
 

سنتطالع عبنر اوالثقافينة،  جتماعين األردن نحو بعض القضنايا االا االستطالع التوج  العام في  ذه  يقيس
منع والنديهم  والبنناتبنين األبننام    العالقنةو،  بمكاننة المنرأة   يا المتعلقنةالقضا  آرام المواطنين تجاه بعض

ي العنام نحنو بعنض القضنايا إن إتجاهنات النرا   النديني.  دواالجتهابالدين    المتعلقةالموضوعات    وبعض
 وخطنطتقنبلهم لمشناريع    ومدايلقي الضوم على الموقف المبدئي للمواطنين نحو هذه القضايا    المفصلية

   إصالحي  في هذه المجاالت.
 

 المرأة وقحق •
ن للنسام الحق أترا    للرجال، فاأل لبيةالتعليم والعمل كما هو    فيحق المرأة    علىجماع  إشب   ن هناك  إ 

األردن   فني  العرامالررأي  ويتفنق    .  وتولي مناصب وزارية وقضائية كما هي للذكور  ،في العمل السياسي
ألهنل دون موافقتهنا في رفض الزواج منن شنخص اختناره ا  نق النسام في قيادة السيارات وحقهعلى ح

للمنرأة والرجنل حقنوق متسناوية ن يكنون    يجب أالمستجيبين يوافقون على أن  أرباع  ةثالث  بل أن حوالي
كنون موافقنة الزوجنة األولنى تك حنوالي ثلثني المسنتجيبين علنى أن ويتفنق كنذل  ،في اتخاذ قرار الطالق

خرا.  مقابل هذا االنحياز لحقنوق المنرأة علنى صنعيد أللسماح للرجل بالزواج من امرأة    ا  أساسي  ا  شرط
هنالنك شنب  انقسنام بنين المريندين فنإن    اج،ق والنزوت الطنالالعمل والعمل السياسني وحقهنا فني قنرارا

النر م منن أن لنم تحصنل إلنى اآلن   وعلنى   والمعارضين لحق المرأة في تولي منصب رئيس الوزرام.
ى الوقنوف مبندئيا" ضند هنذه ممارسة المرأه لمنصب رئاسة الحكوم  فليس هناك إجماع في الشارع علن

علنى سنفر المنرأة   منوافقتهم   أبندوا  المسنتجيبين فقنط  ثلنا  بأن حنواليه  نتباالملفت لال  ولعل    .   الممارسة
بمفردها كممارسة قد تكون   ولعل سفر المرأة   بمفردها.سفر المرأه  بمعنى أن األ لبية تقف ضد     لوحدها
 يفسر عدم وجود إجماع حولها.  األمر الذي   ألردنيفي المجتمع ا  محدودة 

عالقرة بمردى اتسراط نطراق   لوحدها ذاسفر  المرأة بال  تجاه حقيكون مرد هذا الموقف السلبي    ربماو  
 .كافة  في القطاعات  هذه الممارسة
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       بعض القضايا المتعلقة بحقوق المرأة على   مدى الموافقة  ( 2)الجدول  
نسبة المستجبين الموافقيين  

 على العبارات 
 ةالعبار

 للناا الحق في التعليم كما للذكور  95.3

 ده السيارة. في قيا  لألنثى الحق 87.1

 للناا الحق في العمل كما للذكور   86.7

 من حق األنثى أن ترفض الزواج من شخص اختاره األهل لها دون موافقتها  85.0

 للمرأة والرجل حقوق متساوية في اتخاذ قرار الطالق  75.9

 للناا الحق في العمل السياسي كما للذكور  71.5

 ذكورزاري كما للمنصب و للناا الحق في تولي  68.2

 للناا الحق في تولي مناصب قضائية كالذكور  66.7

 موافقة الزوجة األولى شرط أساسي للسماح للرجل بالزواج من امرأة أخرا 63.0

 للناا الحق في تولي أعلى منصب سياسي في البالد )رئيس وزرام( كما للذكور  57.5

 لألنثى الحق في السفر بمفردها   33.7

 

 األبناء والبناتالوالدين ب عالقة •
 

أبنائهم وبناتهم إحدا الموضننوعات االجتماعيننة والثقافيننة ذات األهميننة البالغننة فنني وإن العالقة بين الوالدين  
ظهننر نحو طبيعة هذه العالقننة كمننا ت ياألردن ك اتفاقات عامة من قبل المجتمعليس هنالومجتمعاتنا العربية.   

على أن معاملننة األبنننام والبنننات يجننب أن   ةئيم من الناحية المبدالرأي العا  يتفق ين  نتائج االستطالع.  ففي ح
تكون من خالل الحوار واالقناع وليس من خالل فرض الرأي عليهم، وكذلك على وجوب أن يحمي القانون 

 ن يعكننسأ.  مقابل هننذا االتفنناق الننذي يمكننن حق االختالف مع آرام والديهما  ، وأن يكون لهماألبنام والبنات
في قضايا أخرا، فأ لبية الننرأي العننام تننرا أن   م والبنات، ليس هنالك اتفاق مواز  جاه حقوق األبنات  ا  انحياز

 على األبنام والبنات طاعة والديهم بغض النظر عن اختالفاتهم أو اتفاقهم مع آرام الوالدين.
 

 ،مهضننومة ا  ات حقوقنن بنننام والبننن بأن لأل  قرارلرأي العام منقسم على نفس  في اإليظهر أن ا  نفس   السياق وفي  
 ا  وعلى أن األبنام والبنات أن ينفذوا ر بات والديهم بالر م من عدم موافقتهم عليهننا.  كمننا أن هنالننك انقسننام

 على صعيد حق الوالدين بضرب أبنائهم.
 األبننناملحقننوق  إن هذا التباين في توجهات المجتمع نحو عالقننة الوالنندين باألبنننام، يعكننس الموافقننة المبدئيننة

الننرأي العننام سننرعان إال ان  . كنموذج مجننردستخدام أساليب مستنيرة في التعامل معهم ال المبدئية  موافقةوال
نحياز المبدئي لحقننوق األبنننام مع األبنام  أي أن اال  فعلية  ما ينقسم على نفس  عندما يصبح التقييم لممارسات

 .العالقة ية لهذهالفعل في الممارسة مواز ليس ل  صدا والبنات

 
   همعالقة الوالدين بأبنائ ب  على بعض القضايا التي تتعلقمدى الموافقة  ( 3)لجدول  ا

نسبة المستجبين الموافقيين  
 على العبارات 

 العبارة

 معاملة األبنام والبنات من قبل والديهم من خالل الحوار واإلقناع وليس من خالل فرض الرأي عليهم   91.7

 والبنات الذين تتم معاملتهم بعنف من قبل الوالدينون األبنام ي القانيجب أن يحم  87.1

 لألبنام والبنات حق االختالف مع آرام والديهما  77.8

 رائهمآ على األبنام والبنات طاعة والديهم بغض النظر عن اختالفاتهم واتفاقهم مع  76.7

 موافقتهم من عدم على األبنام والبنات أن ينفذوا ر بات والديهم بالر م  57.2

 لألبنام والبنات حقوق مهضومة  52.6

 من حق الوالدين أن يقوموا بضرب أبنائهم 42.8

 

 

 بعض القضايا المتعلقة بالدين واالجتهاد الديني •
 

التي هي مدار حننوار وجنندل ول بعض القضايا المرتبطة بالدين  قاس هذا االستطالع اتجاهات الرأي العام ح
ع في الشارع األردني جمافهنالك شب  إل السنوات القليلة الماضية.  العربية خال لمنطقة في المجال العام في ا

 قليات الدينية وأصحاب المذاهب المختلفة، حيا يتوافق المواطنون بأ لبيتهم على أن  مننن حننق على قبول األ
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عيننارا  يكننون م وعلننى أن اخننتالف النندين أو المننذهب يجننب أن ال  ،بحريننة  االقليات الدينية ممارسة شننعائرها
 كيك في وطنية أي شخص.للتش

الدين اإلسالمي، هنالك شب  اجماع بأن االختالف مع بعض المجتهدين فنني تفسننير في  وعلى صعيد االجتهاد  
وجهات نظر اجتماعية وسياسية تختلف مع وجهات  ، وأن على علمام الدين أن يتقبلواالدين ال يعني تكفيرهم

 نظرهم.  
جماع فنني قضننايا تتعلننق بقبننول اخننتالف وجهننات النظننر ة شب  اإليصل إلى حالالعام    الرأيبالر م من أن  و

م، إال أن الننرأي العننام لننم يحسننم ورفض مواقف اقصائية تجاه من يختلف معهنن   ،الدينية، والمذهبية واالجتهاد
يكننون أن    لوناع المتسجيبين يفضثالثة أرب  زالة االجتهاد وتفسير الدين، إذ ماعدديموقف  لصالح ت  لغاية اآلن

فيما وافق أقل بقليننل مننن الثلثننين علننى   ،وال يسمح بتعدد االجتهادات والتأويالت  ،تفسير واحد للسالمهنالك  
% مننن المسننتجيبين 58.1أن اختالف وتباين علمام مسلمين في اجتهادهم بأمور الدين أمر جيد.  فيما وافننق  

االجتهننادات ليختننار المناسننب ن المننذاهب ولعدينند منن للمننواطن ا  ا  بأن  في المجتمع المسلم يجب أن يكون متاح
دين والمننذهب أو قصننائية القائمننة علننى أسنناس النن مننن اإل  بأن للشارع األردني موقفا  مبدئيا  يبدو جليا   منها.  و

لم يترجم   الموقف المبدئيالتفسير الديني، إال أن هذا    اآلرام فيبتباين  بالقبول    ا  بدئيما   موقفواالجتهاد الديني،  
 ددية االجتهاد وتفسير الدين.جماع لصالح تعإ  ي شب ف

 
 الديني  واالجتهادبالدين ا المتعلقه حول بعض القضاي مدى الموافقة ( 4الجدول )

نسبة المستجبين الموافقيين  
 على العبارات 

 

 بحرية   لألقليات الدينية ممارس  شعائرها يحق 83.1

 ي تكفيرهم ن اليعناالختالف مع بعض المجتهدين في تفسير الدي 80.8

 على علمام الدين أن يتقبلوا وجهات نظر اجتماعية وسياسية تختلف مع وجهات نظرهم  79.6

 يكون معيارا للتشكيك في وطنية أي شخص  أال اختالف الدين أو المذهب يجب   79.2

 يجب أن يكون هنالك تفسير واحد للسالم وال يسمح بتعدد االجتهادات والتأويالت  76.0

 المسلمين في اجتهادهم بأمور الدين أمر جيد   الف وتباين علماماخت 63.3

 للمواطن العديد من المذاهب واالجتهادات ليختار منها ما يناسب   ا  في المجتمع المسلم يجب أن يكون متاح 58.1

 

 والخاصي وخدمات القطاط العام المجال االقتصاد -4
 

 ومنننالمستجيبين،  ألسر    وكذلكلألردن  قتصادي  الوضع اال  عام نحوتم قياس اتجاهات الرأي ال  في هذا القسم
 قننام االسننتطالع بقينناس منندا رضننا ،يبين نحننو الوضننع اإلقتصنناديأجننل الوقننوف علننى توجهننات المسننتج

بالقطنناع  الخنندمات المرتبطننة وبعننضطنناع العننام التنني يقنندمها الق عض الخنندمات األساسننيةالمستجيبين عن ب
 الخاص. 

ديمقراطي في األردن، يظهر الرأي العام انقساما  نحو تقييم الوضع تجاه تقييم التحول ال  النسبي  خالفا  للتفارل
سنننوات  3كننان أفضننل قبننل إذ أفادوا بأن هذا الوضع  ،االقتصادي في األردن، والوضع االقتصادي ألسرهم

سنوات من  3بعد  التفارلعما هو علي  اآلن.  فيما ال يتسم تقييمهم للوضع االقتصادي في األردن وألسرهم ب
 اآلن.

 
 اآلن   ن ي قتصادي لألردن وألسر المستجيبلوضع اال التقييم العام ل ( 5ل )الجدو 

 بعد ثالث سنوات   لهما  وتوقعاتهممع قبل ثالث سنوات   مقارنة 

  قبل ثالا سنوات  اآلن   بعد ثالا سنوات 

 الوضع االقتصادي لألردن  66.6 48.8 47.4

 ي ألسرتكالقتصادالوضع ا 63.8 53.0 50.2

 

فننإن أ لبيننتهم تقننيم   ،تقييم المستجيبين السننلبي نسننبيا  للوضننع االقتصننادي فنني األردن وألسننرهموبالر م من  
وكننذلك الخنندمات التنني  ،فنني مننناطق سننكنهم والشرطةإيجابيا  الخدمات المقدمة من قبل الشرطة بصفة عامة 

نة الخنندمات فنني وعند مقار  .لصحية الحكوميةا  والخدمات  ،الحكومية  والمدارس  ،تقدمها الجامعات الحكومية
يظهننر المسننتجيبون أن الخنندمات المقدمننة   .  سنوات مع مستوا الخنندمات اآلن  3ل  المجاالت اآلنفة الذكر قب

 .ستراوح مكانها في السنوات الثالا القادمة وأنها ،اآلن هي أفضل من تلك في السنوات الثالا الماضية
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 اآلن  وميةالخدمات الحك  توى عام لمسالتقييم ال ( 6الجدول )
 لها بعد ثالث سنوات   وتوقعاتهممع قبل ثالث سنوات   مقارنة 

  مستوا الخدمات  بعد ثالا سنوات 
 اآلن

  مستوا الخدمات 
 قبل ثالا سنوات 

  

 المدارس الحكومية  53.9 65.0 66.7

 الخدمات الصحية الحكومية  51.9 63.1 67.2

 مية الجامعات الحكو 56.4 68.7 66.9

 ة عام ةالشرطة   بصف 56.1 80.2 73.3

 الشرطة في منطقة سكنك  56.3 77.4 73.0

 

تبط تقديمها في  رأما تقييم أدام القطاع الخاص من خالل تقييم المستجيبين لبعض الخدمات األساسية التي ا
الخاص   القطاع خدمات إلى أنأ لبية الرأي  تأشار إذ، ا  فقد كان بمجمل  إيجابي ،األردن بالقطاع الخاص

ة وشركات االتصاالت والبنوك وشركات التأمين والقطاع الخاص لنقل الركاب  الصحي والمدارس الخاص
 وأنها ستكون على مقدار من الجودة ،سنوات 3جيدة، وكان تقييمهم لها اآلن أكثر ايجابية مقارنة معها قبل 

 .خالل الثالا سنوات القادمة نفسها
 

 اآلن لقطاط الخاص ال خدماتبعض وى مستل  امالتقييم الع  ( 7الجدول )
 لها بعد ثالث سنوات   وتوقعاتهممع قبل ثالث سنوات   رنة مقا

 

شارط األردني سوف يتعامل بإيجابية  ال وأن ،ستنتاج بأن هنالك مجاال" لتحسين هذه الخدماتاال ويمكن
 ضوعات بهذه المو مج إصالحية ذات عالقةأية براتجاه 

 
 اإلعالم  -5
 

ن يعتقنندون يف المسننتجيبنصنن بقليل من  متقارب، فأكثر المحلي  تقييم الرأي ا لعام للعالم الحكومي والخاص
، فيما يعتقد حننوالي ثلثنني المسننتجيبين بننأن والرأي اآلخرأن وسائل اإلعالم الحكومية نزيهة وتعرض الرأي  

قننل مشنناكل المننواطنين للمسننرولين.  ويبنندو أن تقيننيم وتن  ،الحكومية تسنناهم فنني نشننر الننوعيإلعالم  وسائل ا
 . سنننوات 3يجابيننة لتقيننيمهم لهننا قبننل المستجيبين لوسائل اإلعالم في الموضننوعات اآلنفننة الننذكر هننو أكثننر إ

لمالحظننة بننأن جنندير باسنوات.  ومن ال 3سم توقعاتهم لوسائل اإلعالم في هذه الموضوعات بالتفارل بعد  توت
نظرة   هتسود  تكانإذ    ،اإلعالم الخاصة شب  متطابق مع التقييم لوسائل اإلعالم الحكومية  التقييم العام لوسائل

لتحسررين أداء  إن هذا التقيرريم يعكررس أن هنالررك مجرراال  سنوات. 3التفارل ألدام وسائل اإلعالم الخاصة بعد 
 .والخاصة  ةوسائل اإلعالم الحكومي

 اآلن  يهوسائل اإلعالم الحكومل  العام  تقييمال( 8)الجدول  
 لها بعد ثالث سنوات   وتوقعاتهممقارنه مع قبل ثالث سنوات  

 بعد ثالا سنوات  اآلن قبل ثالا سنوات    ....ةوسائل اإلعالم الحكومي إن

 65.1 58.8 49.2 نزيهة 

 66.0 60.0 48.7 تعرض الرأي والرأي اآلخر 

 67.2 65.7 49.8 تساهم في نشر الوعي 

 66.0 62.3 48.9 ولين. تنقل مشاكل المواطنين إلى المسر

بعد ثالا   مستوا الخدمات
 سنوات 

مستوى الخدمات  
 اآلن

قبل ثالا   مستوا الخدمات
 سنوات 

 

 الخاصة  المدارس 55.3 71.9 68.7

 الصحية الخاصة  العيادات المستشفيات 53.2 75.5 70.8

 الخاصة  الجامعات 54.4 68.5 68.8

 االتصاالت  شركات 51.5 73.3 71.1

 البنوك  53.6 72.1 70.4

 شركات التأمين  53.4 67.7 68.3

 القطاع الخاص لنقل الركاب  52.5 63.8 67.4



 10 

 اآلن  ةوسائل اإلعالم الخاصل  العام  تقييمال ( 9)الجدول  
 لها بعد ثالث سنوات   وتوقعاتهممع قبل ثالث سنوات   مقارنة 

 بعد ثالا سنوات  اآلن قبل ثالا سنوات  .... ةإن وسائل اإلعالم الخاص 

 66.6 59.2 50.2 نزيهة 

 67.0 62.3 50.6 الرأي والرأي اآلخر تعرض 

 67.6 61.3 50.6 ساهم في نشر الوعي ت

 66.7 57.9 49.8 تنقل مشاكل المواطنين إلى المسرولين. 

 

 


