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 يق العالقة بني احلكومة االردنية واحلكومة االسرائيلية. اثنيا: توقعات نتائج توث-
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 اجلداول  •
 لسياسية بني احلكومة األردنية واحلكومة اإلسرائيلية؟: كيف تصف العالقات ال(: السؤا1اجلدول رقم )
ردنيــة واحلكومــة اإلســرائيلية ىلــؤد  ا  (: الســؤال: هــت تعتقــد اق توعيــ  العالقــة بــني احلكومــة األ2اجلــدول رقــم )

ق، أو اهنـا  مقولـة الـوال اللـدىلت، أو  صـول اعردق الـ  كامـت  قوقـل  ـا    لـ  )حتقي  منفعة اقتصادىلة لـررد
 اه، أو التأعري اجيااب ال  املسارات العربية وخباصة املسار الفلسطيين اإلسرائيلي   مفاوضات السالم.املي

، السـؤال: هـت تعتقـد اق توعيـ  العالقـة بـني احلكومـة األردنيـة واحلكومـة ابت قادة الـرأ   ـول( اجا3اجلدول رقم )
 اإلسرائيلية ىلؤد  ا  إهنا  مقولة الوال اللدىلت؟

 (: السؤال: ا  أ  درجة تعتقد اق احلكومة اإلسرائيلية ستتقيد بتنفيذ اتفاقياهتا مع األردق؟4) اجلدول رقم
 امللحوعني  ول:  إلجاابتالنسيب (: التوزىلع 5اجلدول رقم )

أ( الســؤال: هــت تعتقــد انــل الينــا العيــت لكســل اىليــد الــرأ  العــام اإلســرائيلي للوقــوف معنــا عســتعادة 
  قوقنا العربية؟

السـؤال: هــت تعتقـد أننــا نســتطيع اق نكسـل اىليــد الـرأ  العــام اإلســرائيلي للوقـوف معنــا عســتعادة ب( 
  قوقنا العربية؟
 لرأ  العام اإلسرائيلي ىلؤعر اجيابيا ال  قرارات احلكومة اإلسرائيلية؟ت تعتقد اق اج( السؤال: ه

زب العيـت اإلسـرائيلي و ـزب الليكـود (: السؤال: هـت تعتقـد اق هنـاخ افتال ـات جوهرىلـة بـني  ـ6اجلدول رقم )
 اإلسرائيلي   توجهات كت  زب منهيا حنو اقامة سالم اادل وشامت مع الدول العربية؟

 (: هنال  معاهدة سالم بني األردق واسرائيت، هت تشعر اق اإلسرائيليني ما زالوا أادا ؟7قم )ول ر اجلد
 ما زالوا أادا ؟: ملا ا تشعر اق اإلسرائيليني ل(: السؤا8اجلدول رقم )
 : هت تشعر أق اإلسرائيليني ما زالوا ىلنظروق الينا كأادا ؟السؤال(: 9اجلدول رقم )



 1997كانوق األول  )النتائج األولية(  سرائيلية لعالقة األردنية اعاستطالع للرأ   ول ا 

 املقدمــــــة
يسر مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية أن يقدم النتائج الرئيسية الستطالع الرأي حول العالقةة  

، بعد االستطالع االول الذي مت لية السالميتعلق بعم املركز فيمااالردنية االسرائيلية، وهو االستطالع الثان الذي ينفذه  
 فعل املواطنني جتاه توقيع االتفاقية بني االردن اسرائيل. ردود، بعد اعالن واشنطن وقياس 1994عام 

السرائيلية بعد وأييت االستطالع احلايل من أجل الوقوف على آراء مواطين اململكة األردنية اهلامشية جتاه العالقة األردنية ا
ردن واسرائيل. حيث اشتملت استبانة االستطالع على جمموعة من األسئلة اليت تساعد يف معاهدة السالم بني االتوقيع  

فهم اجتاهات املواطنني إزاء هذا املوضوع، هبةدف التعةرف علةى آراء املةواطنني بةو طبيعةة العالقةة بةني احلكةومتني األردنيةة 
  وادي عربة.توقيع معاهدة السالم يفاه اإلسرائيليني بعد واإلسرائيلية، وشعورهم جت

هةةذا االسةةتطالع، وات  إبجنةةا ويةةود املركةةز هبةةذه املناسةةبة أن يتوجةة  يلشةةكر ات ايةةع امل سسةةات الةةيت سةةا ت 
ا  هةةذا ايةةع األفةةراد املسةةتجيبني يف العينةةة الةةذين مت اةةع البيةةاانت مةةنهم، والشةةكر أيضةةاً ات ايةةع الةةذين سةةا وا يف اجنةة

 عة األردنية وخارجها.العمل يف اجلام
وأيمةةل املركةةز أن تفيةةد املعلومةةات الةةيت يوفرهةةا هةةذا االسةةتطالع ايةةع املهتمةةني هبةةذه القضةةا ، و كةةن للبةةاحثني 

 الراغبني يف مزيد من التحليل املتعمق استخدام البياانت التفصيلية املتوافرة لدى املركز.

 األهداف:
 سرائيلية ات التعرف على:للعالقات االردنية االاالسرتاتيجية يف حبث  ويهدف مركز الدراسات 

 . آراء املواطنني يف االردن جتاه العالقات السياسية بني االردن واسرائيل.1
. اجتاهات املواطنني يف االردن جتاه ما  كن ان يةنجم عنة  توثيةق العالقةة االردنيةة االسةرائيلية يف عةدد مةن املوضةوعات 2

 ، واهناء مقولة الوطن البديل، وغريها.ردنأللقيق منفعة اقتصادية مثل، حت
 . آراء املواطنني يف االردن بو الرأي العام االسرائيلي، وا ية العمل لكسب أتييده.3
 . شعور املواطنني يف االردن جتاه االسرائيليني.3

 منهجية الدراسة
 تصميم العينة:

الةيت مت تصةميمها يف   ( (Master sampleإت العينةة الرئيسةية  تستند العينة الوطنيةة يف هةذه الدراسةة
(. ويستند التصةميم إت األسةلو    (Replicatesدائرة اإلحصاءات العامة اليت تتكون من جمموعة من املكررات  

 الطبقي العنقودي متعدد املراحل، ومت استخدام احملافظات كطبقات هلذا التصميم.
موزعةةةة علةةةى احملافظةةةةات  أحيةةةاء(أو جمموعةةةة  )حةةةية ( معاينةةةة أوليةةةة100علةةةى )وقةةةد اشةةةتملت عينةةةة الدراسةةةة 

يلتناسةةةب مةةةع حجةةةم السةةةكان يف كةةةل منهةةةا، ومت اختيةةةار العناقيةةةد يف كةةةل مافظةةةة بطريقةةةة مسةةةتقلة، و لةةة  كمرحلةةةة أوت 
ار بطريقة االختي أحياء(وعة أو جمم )حيلالختيار. أما يف املرحلة الثانية فتم اختيار أسر العينة يف كل وحدة معاينة أولية 

( سةةنة فةة كثر مةةن كةةل أسةةرة لتسةةتو  19نةةتظم. و وبطريقةةة عشةةوائية أيضةةاً مت اختيةةار فةةرد واحةةد يبلةة  عمةةره )العشةةوائي امل
بيةةاانت االسةةتمارة منةة ، وقةةد كةةان نصةةف عةةدد األفةةراد املسةةتجيبني مةةن الةةذكور والنصةةف ا خةةر مةةن اإلان ، وبةةذل  بلةة  

العينةة موزونةة  اتيةاً،  عة  أن كةل ( فةرد. وروعةي أن تكةون 300)( فرد، وعينة املخيمات 1500حجم العينة الوطنية )
 مفردة من مفردات اجملتمع هلا االحتمال نفس  للظهور يف العينة.



( 290( اسةةةةةتمارة، ويف عينةةةةةة املخيمةةةةةات )1419وبلةةةةة  عةةةةةدد االسةةةةةتمارات املسةةةةةتكملة يف العينةةةةةة الوطنيةةةةةة )
( 20ينةة املخيمةات، وسةجلت )( حةاالت لع8( حالةة، و )61)الت الرفض للعينةة الوطنيةة استمارة، فيما بل  عدد حا

 حالة للعينة الوطنية، وحالتان لعينة املخيمات على التوايل بني مغلق م قت، أو دائم، أو خاٍل.
ليةةة: واسةةتخدم مركةةز الدراسةةات االسةةرتاتيجية عينةةة مةةن قةةادة الةةرأي العةةام يف األردن الةةيت تضةةمنت الفئةةات التا

يةةة والسياسةةية، وأعضةةاء اجملةةالو النقابيةةة املهنيةةة، وأعضةةاء جملةةو األمةةة السةةابقني، والقيةةادات احلزبأعضةةاء جمةةالو الةةوزراء 
(، وكتةةةا  األعمةةدة يف الصةةةحف األردنيةةةة اليوميةةةة واألسةةبوعية والشةةةهرية، و رجةةةال األعمةةةال، احلةةةاليون)األعيةةان والنةةةوا  

ة واصا،ةة، إ  مت اةع الطلبةة يف اجلامعةات احلكوميةواحتةادات الطلبةة، وعينةة مةن وأساتذة اجلامعةات احلكوميةة واصا،ةة،  
، 29/12/1997-23البياانت املتعلقة أبفراد هذا العينةة عةن طريةق اهلةاتف )يسةتثناء طلبةة اجلامعةات( يف الفةرتة بةني 
آخر بدياًل عن . أما طلبة   ويف حالة تعذر االتصال يملستجيب بسبب وجوده خارج البالد، فقد كان يتم اختيار شخص

فتم اختيار عينة منهم، وأجريت املقابالت الشخصية معهم وفق تعليمات وأسو مددة. اجلامعات احلكومية واصا،ة،  
 ( حالة.58( فرداً من قادة الرأي، فيما كانت جممل حاالت الرفض )681وجتدر اإلشارة ات أن  متت مقابلة )

لةةةةةةةةذين أجريةةةةةةةةت عةةةةةةةةدد ا الفئة
 معهم املقابالت

عةةةةةةةةةةةدد الةةةةةةةةةةةذين 
 رفضوا

*() رىأخ  
 18 4 78 نوا  وأعيان

 18 10 72 أعضاء جمالو الوزراء السابقني
 17 8 75 القيادات احلزبية
 1 4 95 كتا  األعمدة

 3 5 92 اجملالو النقابية واالحتادات
 4 8 88 أساتذة اجلامعات
 - 19 81 رجال األعمال
 - - 100 طلبة اجلامعات

 61 58 681 اجملموع
 *( مشلت هذه احلاعت: انشغال املستجيل، وتعذر اعتصال بل،...اخل.)
 



 :التحضريىلة لة  املر

اإلحصةائي، لكوهنةا تتضةمن جمموعةة مةن العمليةات املتشةابكة واملتكاملةة  مراحةل العمةلتعترب هةذه املرحلةة أهةم  
زمةة املرحلة وضع ايع اصطة  الال حقة بشكل أساسي، إ  تشمل هذهاليت يعتمد عليها تنفيذ العمليات يف املراحل الال

 :يليلتنفيذ الدراسة من بدايتها وحىت نشر نتائجها، وتتضمن هذه املرحلة ما 

 تنظيم اجلهاز الرئيسي للدراسة:
مباشةر مةن ويتكون هذا اجلهةاز مةن إدارة الدراسةة ًةثاًل  تابعةة مةن األسةتا  رئةيو اجلامعةة األردنيةة، وإبشةراف 

إت خنبة من أعضاء هيئة التدريو يف اجلامعة، ومتخصصني يف سرتاتيجية يف اجلامعة، يإلضافة مدير مركز الدراسات اال
هةذا اجملةةال. ويتكةون اجلهةةاز أيضةاً مةةن عةدد مةةن املشةرفني امليةةدانيني، واملةراقبني امليةةدانيني، وجمموعةات العةةدادين، والتةةدقيق 

 ز احلاسوب.والرتميز املكتب، والتجهي

تشةكيل جلنةة مةن املتخصصةني، حيةث وضةعت اجلةدول الةزمين ملراحةل علقة هبذه الدراسة بوبدأت العمليات املت
الدراسةةةة املختلفةةةة، ومناقشةةةةة أسةةةلو  العينةةةة الةةةةذي اتبةةةع، واعةةةداد االسةةةةتمارة وكتيبةةةات التعليمةةةات املتعلقةةةةة هبةةةا، وحتديةةةةد 

تجهيةز احلاسةوب للبيةاانت، ونشةر يةدان، وجةداول املخرجةات، وخطةة الاملتطلبات البشرية، يإلضافة إت خط  العمةل امل
 .لنتائجا

 للدراسة:الواثئ  الرئيسية 
 :يليتتضمن هذه الواثئق ما 

 :الدراسةاستيارة 
كمةا   0و ل  متشياً مع األهداف املتوخةاة وطبيعةة البيةاانت الةيت سةيتم اعهةا الدراسة،مت تصميم استمارة هذه  

هيةةز احلاسةةوب بشةةكل  خةةال البيةةاانت علةةى احلاسةةب ا يل والتجعنةةد تصةةميم االسةةتمارة تسةةهيل عمليةةة إد أخةةذ يالعتبةةار
  كامل.

  :التاليةوتضمنت االستمارة، يإلضافة إت البياانت التعريفية، األقسام 

 جدول اختيار املستجيب. -

 بياانت عن العالقات االردنية االسرائيلية. -
 الفرد املستجيب. املعلومات الشخصية عن -

 
 د التدقي : كتيل التعلييات وقواا

يتضمن هذا الكتيب جمموعة من التعاريف والتعليمةات املفصةلة والواضةحة للعةاملني امليةدانيني واملكتبيةني، كمةا  
ة  يشتمل هذا الكتيب على تعاريف وشرو  مفصلة جلميةع األسةئلة، واملفةاهيم، والتعةاريف الةواردة يف االسةتمارة، يإلضةاف

لبيةاانت ودقتهةا، ويشةتمل الكتيةب فل احلصول على أعلى درجة ًكنة مةن ،ةحة اإت كيفية استيفاء البياانت بصورة تك
أيضا على قواعد التدقيق األساسية اليت جيب أن يتبعهةا العةاملون  ختلةف مسةتو ثم أثنةاء قيةامهم بتةدقيق االسةتمارات، 

ومت الرتكيةةةز علةةةى العالقةةةات  .ن االسةةةتمارة مكتملةةةة وخاليةةةة مةةةن التناقضةةةاتسةةةواء علةةةى املسةةةتوى امليةةةدان أو املكتةةةب لتكةةةو 
املنطقية بني اإلجايت )االتساق الداخلي( وكيفية اكتشاف األخطاء وتصحيحها، ما أمكةن، لضةمان منطقيةة البيةاانت 

 .واتساقها

 

 

 

 



 كتيل الدليت: 
مسبقاً، حيةث تضةمن الةدليل كيفيةة لقد روعي يف تصميم االستمارة أن تكون معظم األسئلة  ات دليل مدد  

كمةةةا تضةةةمن   .ترميةةةز البيةةةاانت  ات اإلجةةةايت احملةةةددة ووضةةةع رمةةةوز منةةةا رة هلةةةا ة البيةةةاانت املرمةةةزة مسةةةبقاً، وكيفيةةةةمعاجلةةة
وأعيةةد  مفصةةل،تعليمةةات تتعلةةق برتميةةز األسةةئلة املفتوحةةة، إ  أعةةد هةةذا اجلةةزء خةةالل عمليةةة الرتميةةز لالسةةتمارات بشةةكل 

 جمموعات  ات خصائص متشاهبة. اإلجايت يفهذه جتميع 
 ارىلف والتصانيف: تعال

وهةةو، ألغةةراه هةةذه الدراسةةة، املكةةان الةةذي يقةةيم فيةة  الفةةرد بشةةكل معتةةاد، أي املكةةان احلةةايل  السةةكان:التجمةةع  -1
 .الذي يقيم في  أو ينوي اإلقامة في 

نهةا( ويسةا ون معةاً يف اإلنفةاق مةن دخةل يشغلون وحدة سكنية مستقلة )أو جةزءاً م أكثراألسرة: وهي فرد أو   -2
جةةود ،ةةلة قةةر  تةةرب  معظةةم أفةةراد األسةةرة الواحةةدة بعضةةهم بةةبعض، األسةةرة و /أو بعةةض أفرادهةةا، ومةةن الشةةائع و  ر 

 .واشرتاكهم يف وجبات الطعام أو بعضها

 اجلنو: وهو إما  كرا أو أنثى -3

بسةةنوات كاملةةة، أي اتريةةا املةةيالد واتريةةا املقابلةةة معةةربا عنهةةا وهةةو الفةةرتة الزمنيةةة املقةةدرة أو احملسةةوبة بةةني  العمةةر: -4
 .ما كان عددهاإب ال الشهور واأل م مه

 - :التاليةاملستوى التعليمي: ويقصد ب  احلالة اليت يكون عليها الفرد وقت املقابلة، وقد تكون إحدى احلاالت  -5

 م هاًل علمياً مثل: حيمل الفرد أال -أ 

ايل ال يسةةتطيع كتابةةة و،ةةف بسةةي  عةةن ص الةةذي ال يسةةتطيع القةةراءة والكتابةةة معةةا، ويلتةةأمةةي: وهةةو الشةةخ
 .تغة كانحيات  أبية ل

 وتتضةةمنالةةذي يسةةتطيع القةةراءة والكتابةةة معةةا أبيةةة لغةةة كانةةت، وال حيمةةل مةة هال علميةةا.  الشةةخصهةةو  ملةةةةم:
يةةةة، ون ينهةةةوا املرحلةةةة االبتدائيةةةة هةةةذه الفئةةةة، علةةةى سةةةبيل املثةةةال، األفةةةراد الةةةذين التحقةةةوا   سسةةةات تعليم

 .بنجا 

 فرد م هاًل علمياً: ويقصد ب  أعلى مرحلة دراسية أمتها الفرد بنجا  حىت حيمل الأن  -  
 ، إعدادي، اثنوي، دبلوم متوس ، ابتدائي :التاليةيوم املقابلة، وقد يكون أحد التصنيفات 
 بكالوريوس، دبلوم عاٍل، ماجستري ف على.

 يها الفرد وقت املقابلة، وقد زواجية: وهي احلالة املدنية احلالية اليت يكون علاحلالة ال -

 :التاليةتكوق إ دى احلاعت 

 وهو الفرد الذي ن يسبق ل  أن تزوج زواجاً فعلياً، وفقا للعرف السائد )أي ن يتم الدخول بعد(. أازب:
خةر ف ا الطةر  مع مقيماً ئد سواء كان/كانت )الزوج أو الزوجة( وهو الفرد املتزوج زواجاً فعلياً، وفق العرف السا متزوج:

 .أم ال وقت املقابلة

 اكمة  .اخةرىوتشمل املطلق، وهةو الفةرد الةذي سةبق لة  الةزواج فعةال، وانفصةم آخةر زواج يلطةالق، ون يتةزوج مةرة   أفرى:
 .ف ا خر، ون يتزوج مرة أخرىتشمل األرمل، وهو الفرد الذي سبق ل  الزواج فعال، وانفصم آخر زواج بوفاة الطر 

 :يد البحث يلنشاط االقتصادي، وتكون واحدة من التصنيفات التالية: وتعين عالقة الشخص قالعالقة بقوة العمل  -6

 .املشتغل / املشتغلة، وهو كل شخص يزاول عماًل يف القطاع احلكومي أو يف أي قطاع آخر ويقصد بذل ىلعيت: 

املنةزل، والةذي لة  دخةل أو  ما  كر يف بند يعمل اليت تشمل: املتعطةل، والطالةب، وربةة ويقصد بذل  غري ىلعيت:ع  
 .إيراد، والعاجز



املهنةةةةة: وتعةةةة  نةةةةوع العمةةةةل الرئيسةةةةي الةةةةذي  ارسةةةة  الفةةةةرد املشةةةةتغل مثةةةةل: طبيةةةةب، وأسةةةةتا  جامعةةةةة، وحةةةةداد، وجنةةةةار،  -
 ومعلم،... اخل.  

 اإلقليم: 
 ، والزرقاء، والسل .ويشمل مافظات عمان، ومادي الوسـط:
 عجلون، واملفرق.ويشمل مافظات اربد، وجرش، و  الشيال:
 ويشمل مافظات الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة.اجلنوب: 

 الربانمج التدرىليب: 

عقةةةد املركةةةز بعةةةد االنتهةةةاء مةةةن تصةةةميم االسةةةتمارة ووضةةةع التعليمةةةات املتعلقةةةة يملفةةةاهيم والتصةةةانيف املسةةةتخدمة، دورة 
ن، حيةةث اشةةتمل بةةرانمج التةةدريب علةةى لتةةدريب املشةةرفني واملةةراقبني والعةةدادي 22/12/1997و21ة يةةومي تدريبيةة

: أهةةةداف الدراسةةةة، وأسةةةلو  اةةةع البيةةةاانت، وأ يةةةة سةةةةرية يمةةةا يلةةةةالتعةةةرف علةةةى  العديةةةد مةةةن املوضةةةوعات هبةةةدف
حتةةد  يف امليةةدان. كمةةا املعلومةةات، وكيفيةةة التعامةةل مةةع املسةةتجيب، وطةةرق التغلةةب علةةى الصةةعويت الةةيت  كةةن أن 

ة جبمةةةةع اشةةةةتمل التةةةةدريب علةةةةى شةةةةر  مفصةةةةل ملةةةةدخالت االسةةةةتمارة، واملفةةةةاهيم املتضةةةةمنة فيهةةةةا، والتعليمةةةةات املتعلقةةةة
يف امليةةدان، وكيفيةةة اختيةةار املسةةتجيب، ومت القيةةام بتطبيقةةات عمليةةة علةةى كيفيةةة تعبئةةة االسةةتمارة  املعلومةةات وتةةدقيقها

امليةدان.  وبعةد  لة  مت تةدريب العةاملني يف عمليةات التجهيةز املكتةب تةدريبا  لتفادي أية أخطاء  كةن أن حتةد  يف
اصا،ةةة يالسةةةتمارة، وكيفيةةة اكتشةةاف األخطةةةاء، وتةةدريب املرمةةزين علةةةى قواعةةد الرتميةةةز  قواعةةةد التةةدقيقإضةةافيا علةةى 

 وأساليب .

 البياانت من األخطاء. يفوقد قام خبري احلاسو  بتدريب مدخلي البياانت على عملية اإلدخال، وكيفية تنظ

 مر لة العيت امليداين

نفةةذت هةةذه الدراسةةة ميةةدانياً أبسةةلو  املقابلةةة الشخصةةية للفةةرد املسةةتجيب الةةذي  هةةر يف العينةةة واعةةت البيةةاانت منةة  
. وقةد نفةذ العمةل وفةق اصطةة 27/12/1997بتةاريا ، وانتهةى 23/12/1997مباشرة، وبدأ العمةل امليةدان بتةاريا 

( مراقبةةاً مةةن  وي اصةةربة يف هةذا اجملةةال مةةن انحيةةيت العمةةل امليةةدان 13مت حتديةةد مواقةةع العينةةة وتوزيعهةا علةةى )، و املقةررة لةة 
 ( يحثاً ويحثة قاموا جبمع البياانت.82ومعرفة املناطق، و ل  لإلشراف على )

ري العمةةةةل، وقةةةةاموا بتةةةةدقيق ا سةةةةوعمةةةةل املراقبةةةةون علةةةةى توزيةةةةع أسةةةةر املسةةةةتجيبني املختةةةةارة يف العينةةةةة علةةةةى البةةةةاحثني، واتبعةةةةو 
االستمارات املستكملة يف امليدان، وحضروا بعض املقابالت، وساعدوا يف حل املشكالت اليت ،ةادفت بعةض البةاحثني 

 يف امليدان. أما يلنسبة لالستمارات املستكملة فقد عمل املراقبون على تسليمها للمشرفني يف املركز يومياً.

  جتهيز اللياانت:

  :كتيبالتدقي  امل

توت فريق التجهيةز املكتةب مهمةة القيةام أبعمةال تةدقيق االسةتمارات الةواردة مةن امليةدان أوال أبول، حيةث مت الرتكيةز علةى 
البياانت من امليدان، وعمل يف هةذه  لعملية اعتدقيق اتساق البياانت واكتماهلا، وأجري التدقيق املكتب يف اليوم التايل 

 مخسة مدققني. 29/12/1997ا بتارياملرحلة اليت انتهت 

 ترميز اللياانت:
بدأت عملية ترميز البياانت جنباً إت جنب مع عملية التدقيق املكتب، و ل  بتخصيص أفضل العنا،ر من  وي اصربة 

ا بتةاريوقةد عمةل يف هةذه املرحلةة الةيت انتهةت  السابقة للقيام برتميز البياانت، وفةق كتيةب الةدليل الةذي أعةد هلةذه الغايةة،
 سبعة مرمزين. 29/12/1997



 التجهيز احلاسويب:
  وتتضمن هذه املرحلة جمموعة من اصطوات متثلت بة:

توت ملل النظم املتخصةص مهمةة وضةع بةرامج اإلدخةال والتةدقيق للبيةاانت، وأشةرف علةى تةدريب مةدخلي البيةاانت   -أ
 بشكل مباشر.

( أجهزة حاسو  من خالل 6الرتميز، و ل  يستخدام )ملية بدأت عملية إدخال البياانت جنباً إت جنب مع ع  - 
شاشات خا،ة يالستمارة مع إجراء التدقيق ا يل الفوري للبياانت بوساطة احلاسو  مباشرة، وقد انتهت هذه املرحلةة 

 .29/12/1997بتاريا 

املرمزة تقع ضمن املدى  يمكانت القبرامج خا،ة لتدقيق اكتمال إدخال البياانت، وفيما إ ا    النظم إبعدادقام ملل    -ج
مت تطبيةق بةرامج االتسةاق للت كةد مةن أن البيةاانت متسةقة ومنطقيةة حسةب املتغةريات املختلفةة، يالعتمةاد   اكم  .الصحيح

تطبيةق قواعةد االتسةاق واملنطةق مباشةرة أثنةاء إدخةال البيةاانت للت كةد  إ  متعلى قواعد التدقيق اليت أعدت هلذا الغةره، 
 بعضها البعض ومنطقية حسب املتغريات األخرى.تسقة مع من اهنا م

قةام املشةةرفون علةةى الدراسةة، وبعةةد االنتهةةاء مةةن إعةداد ملةةف البيةةاانت النظيةةف، بدراسةة ومراجعةةة اجلةةداول التكراريةةة  -د 
الةيت مت تصةميمها جلميةع املتغةريات، وعلةى أثةر  لة  طبقةت بعةض قواعةد التةدقيق علةى بعةض األسةئلة للت كةد مةن ،ةحة 

الةةةواردة فيهةةةا، ومراجعتهةةا مةةةع االسةةةتمارات والت كةةةد مةةن ،ةةةحتها إت أن مت االنتهةةةاء مةةن إعةةةداد ملةةةف البيةةةاانت  البيةةاانت
 النظيف بشكل هنائي.

 استخراج النتائج وإاداد التقرىلر:
ة( وبعةةد االنتهةةاء مةةن إعةةداد ملةةف البيةةاانت النظيةةف مت اسةةتخدام أسةةاليب اإلحصةةاء الو،ةةفي )التكةةرارات والنسةةب املئويةة

البيةةاانت مةةن خةةالل تصةةميم اجلةةداول املطلوبةةة وفةةق خطةةة التبويبةةات الةةيت أعةةدها املشةةرفون علةةى الدراسةةة، إ  متةةت لعةةره 
بةةةني اجلةةةداول املختلفةةةة  ات  واالتسةةةاق اصةةةارجيمراجعتهةةةا مةةةن حيةةةث االتسةةةاق الةةةداخلي للبيةةةاانت يف اجلةةةدول الواحةةةد، 

 ملستخدمي البياانت.  إلاتحت ل املشرفني عليها دراسة من قبإبعداد التقرير االويل هلذه ال بدئالعالقة، وقد 
 



 و ييا ىللي النتائج الرئيسية:
 العالقات السياسية بني احلكومة األردنية واحلكومة اعسرائيلية

%( 42.8%( من العينة الوطنية و )47.3* وحول العالقات بني احلكومة األردنية واحلومة اإلسرائيلية، فقد و،فها )
 (.1، كما يشري بذل  اجلدول رقم )وثيقة%( من عينة قادة الرأي أبهنا 31.9و )ة املخيمات من عين

 : كيف تصف العالقات السياسية بني احلكومة األردنية واحلكومة اإلسرائيلية؟ ل (: السؤا1اجلدول رقم ) 
 اينة قادة الرأ  %  %  اينة املخييات %  العينة الوانية العلارة

 6.5 10.7 7.8 اً وثيقة جد
 31.9 42.8 47.3 وثيقة
 23.1 12.1 15.2 سيئة

 2.6 2.8 1.8 سيئة جداً 
 30.4 14.1 16.2 غري  ل 
 5.1 16.9 11.2 ال أعرف
 0.4 0.7 0.5 غري مبني

 توقعات املستجيلني لنتائج توعي  العالقة بني احلكومة اعردنية واحلكومة اعسرائيلية
 ة بني احلكومة األردنية واحلكومة اإلسرائيلية أفاد:ثيق العالق* وحول اعتقادهم  ا سوف ي دي الي  تو 

%( من عينةة املخيمةات أبن توثيةق العالقةة بةني احلكومةة األردنيةة واحلكومةة 53.1%( من العينة الوطنية و )50.4* )
قة بني توثيق العال%( من عينة قادة الرأي أبن 58.1اإلسرائيلية سي دي ات حتقيق منفعة اقتصادية لألردن. بينما أفاد )

 ي دي ات حتقيق منفعة اقتصادية لألردن. اإلسرائيلية الاحلكومة األردنية واحلكومة 
%( مةةةن عينةةةة قةةةادة الةةةرأي أفةةةادوا أبن 55.5%( مةةةن عينةةةة املخيمةةات و )51.7%( مةةن العينةةةة الوطنيةةةة و )54.3* )

 مقولة الوطن البديل.ات اهناء  توثيق العالقة بني احلكومة األردنية واحلكومة اإلسرائيلية ال ي دي
%( مةةةن عينةةةة املخيمةةةات أفةةةادوا ين توثيةةةق العالقةةةة بةةةني احلكومةةةة األردنيةةةة 43.8%( مةةةن العينةةةة الوطنيةةةة و )48.4* )

%( مةن عينةة 47.9ات حصول األردن على كامل حقوقة   ةا يف  لة  امليةاه. بينمةا أفةاد )  اإلسرائيلية سي ديواحلكومة  
 احلكومة األردنية واحلكومة اإلسةرائيلية ال ية دي ات حصةول األردن علةى كامةل حقوقة  ق العالقة بنيقادة الرأي أبن توثي
  ا يف  ل  املياه.

%( مةةةن عينةةةة قةةةادة الةةةرأي أفةةةادوا أبن 55.9%( مةةةن عينةةةة املخيمةةات و )44.1%( مةةن العينةةةة الوطنيةةةة و )52.9* )
علةى املسةارات العربيةة، وةا،ةة املسةار  إجيابيةا التة ثري يلية ية دي اتتوثيق العالقة بني احلكومةة األردنيةة واحلكومةة اإلسةرائ

 (.2الفلسطيين اإلسرائيلي يف مفاوضات السالم اجلارية، كما يشري بذل  اجلدول رقم )



 (: السؤال: هت تعتقد اق توعي  العالقة بني احلكومة األردنية واحلكومة اإلسرائيلية ىلؤد  ا : 2اجلدول رقم ) 
 الرأ  %   اينة قادة %  اينة املخييات %  ةالعينة الواني العلارة

 حتقيق منفعة اقتصادية لألردن
 35.4 53.1 50.4 نعم
 58.1 29.3 38.1 ال 

 5.6 17.2 11.3 ال أعرف
 0.9 0.3 0.3 غري مبني

 اهناء مقولة الوطن البديل
 35.5 25.9 27.8 نعم
 55.5 51.7 54.3 ال

 7.8 22.1 17.5 ال أعرف
 1.2 0.3 0.3 غري مبني

 حصول األردن على كامل حقوق   ا يف  ل  املياه
 45.5 43.8 48.4 نعم
 47.9 38.3 37.9 ال

 5.7 17.6 13.3 ال أعرف
 0.9 0.3 0.4 غري مبني

 الت ثري اجيابياً على املسارات العربية، وةا،ة املسار الفلسطيين اإلسرائيلي يف مفاوضات السالم اجلارية
 55.9 44.1 52.9 نعم
 37.4 34.5 31.7 ال

 5.3 21.0 15.2 ال أعرف
 1.3 0.3 0.2 غري مبني

وحةةول اعتقةةادهم أبن توثيةةق العالقةةة بةةني احلكومةةة األردنيةةة واحلكومةةة اإلسةةرائيلية سةةي دي ات إهنةةاء مقولةةة الةةوطن البةةديل، 
 أفاد:

ردنية واحلكومة اإلسرائيلية سي دي احلكومة األ %( من أعضاء جملو االمة أبهنم يعتقدون أن توثيق العالقة بني59.0)
%( مةن كتةا  االعمةدة أبهنةم ال 71.6%( مةن القيةادات احلزبيةة و )73.3ات اهناء مقولة الوطن البديل، بينمةا أفةاد )

يشةري  يعتقدون أبن توثيق العالقة بني احلكومة األردنية واحلكومة اإلسرائيلية سي دي ات إهناء مقولةة الةوطن البةديل، كمةا
 (.3جلدول رقم )بذل  ا

 ؟ الوال اللدىلت(: السؤال: هت تعتقد اق توعي  العالقة بني احلكومة األردنية واحلكومة اإلسرائيلية ىلؤد  ا  إهنا  مقولة 3اجلدول رقم )
هت تعتقد اق توعي  العالقة بني احلكومة األردنية واحلكومة اإلسرائيلية ىلؤد  ا  إهنا    قادة الرأ  

 ؟ مقولة الوال اللدىلت
 ع أارف وغري ملني  ع نعم  

 5.1 35.9 59.0 نوا  وأعيان
 11.1 48.6 40.3 اعضاء جمالو الوزراء السابقني

 5.3 73.3 21.3 القيادات احلزبية
 3.2 71.6 25.3 كتا  االعمدة
 4.3 57.6 38.0 اجملالو النقابية
 11.1 56.8 32.1 رجال األعمال

 9.1 46.6 44.3 جلامعاتاساتذة ا
 21.0 52.0 27.0 بةالطل

 



 تقيد اسرائيت بتنفيذ اعتفاقيات
%( من العينة الوطنية 32.7* وحول درجة اعتقادهم أبن احلكومة اإلسرائيلية ستتقيد بتنفيذ اتفاقياثا مع األردن أفاد )

ا مةةةع فيةةةذ اتفاقياثةةة%( مةةةن عينةةةة قةةةادة الةةةرأي ين اسةةةرائيل لةةةن تتقيةةةد بتن32.0%( مةةةن عينةةةة املخيمةةةات و )34.5و )
%( مةن عينةة قةادة الةرأي 31.1%( مةن عينةة املخيمةات )20.3%( من العينة الوطنية و )30.6األردن، بينما أفاد )

 (.4ان احلكومة االسرائيلية سوف تتقيد بتنفيذ اتفاقياثا مع االردن ات درجة متوسطة، كما يشري بذل  اجلدول رقم )
 احلكومة اإلسرائيلية ستتقيد بتنفيذ اتفاقياهتا مع األردق؟  درجة تعتقد اق (: السؤال: ا  أ  4اجلدول رقم ) 

 العينة الوانية  العلارة
% 

 اينة املخييات
% 

 اينة قادة الرأ   
% 

 6.0 9.3 5.4 درجة كبرية
 31.1 20.3 30.6 درجة متوسطة

 26.6 19.0 19.9 درجة قليلة
 32.0 34.5 32.7 لن تتقيد بتنفيذ االتفاقيات

 4.0 16.9 11.1 ال أعرف
 0.3 - 0.4 غري مبني

 الرأ  العام اعسرائيلي
وحول إجايت املبحوثني حول اعتقادهم أبن  علينا العمل لكسةب أتييةد الةرأي العةام اإلسةرائيلي للوقةوف معنةا السةتعادة 

 حقوقنا العربية؟
الةرأي ينة  علينةا من عينة قادة %( 70.2%( من عينة املخيمات و )49.0%( من العينة الوطنية و )49.1* أفاد )

 العمل لكسب أتييد الرأي العام اإلسرائيلي.
وحول اجايت املبحوثني حول اعتقادهم أبننا نستطيع ان نكسةب أتييةد الةرأي العةام اإلسةرائيلي للوقةوف معنةا السةتعادة 

 حقوقنا العربية؟
ة قةةةادة الةةةرأي أبننةةةا %( مةةةن عينةةة68.4)%( مةةةن عينةةةة املخيمةةةات و 60.6%( مةةةن العينةةةة الوطنيةةةة و )64.8)* أفةةةاد 

 نستطيع ان نكسب أتييد الرأي العام اإلسرائيلي.
 الرأي العام اإلسرائيلي ي ثر اجيابيا على قرارات احلكومة اإلسرائيلية؟ اعتقادهم انوحول اجايت املبحوثني حول 

 من عينة قادة %( 72.7%( من عينة املخيمات و )53.1%( من العينة الوطنية و )54.9)* أفاد 
 (.5رأي أبن الرأي العام اإلسرائيلي ي ثر اجيابياً على قرارات احلكومة اإلسرائيلية، كما يشري بذل  اجلدول رقم )ال



 امللحوعني  ول:  جاابتإل(: التوزىلع النسيب  5اجلدول رقم ) 
 العينة الوانية  العلارة

% 
 اينة املخييات

% 
 اينة قادة الرأ  % 

 كسل اىليد الرأ  العام اإلسرائيلي للوقوف معنا عستعادة  قوقنا العربية؟ل الينا العيت لالسؤال: هت تعتقد ان
 70.2 49.0 49.1 نعم
 27.0 32.4 35.9 ال

 2.8 18.6 14.9 ال أعرف
 - 0.0 0.1 غري مبني

 قوقنا العربية؟السؤال: هت تعتقد أننا نستطيع اق نكسل اىليد الرأ  العام اإلسرائيلي للوقوف معنا عستعادة  
 68.4 60.6 64.8 نعم
 24.9 23.9 24.4 ال

 6.7 15.5 10.6 ال أعرف
 - 0.0 0.1 غري مبني

 السؤال: هت تعتقد اق الرأ  العام اإلسرائيلي ىلؤعر اجيابيا ال  قرارات احلكومة اإلسرائيلية؟
 72.7 53.1 54.9 نعم
 22.8 24.5 26.2 ال

 4.1 19.7 17.8 ال أعرف
 0.4 2.8 1.1 غري مبني

* وحول اعتقةادهم بوجةود اختالفةات جوهريةة بةني حةز  العمةل اإلسةرائيلي وحةز  الليكةود اإلسةرائيلي يف توجهةات كةل 
%( 44.1%( مةن العينةة الوطنيةة و )46.0حز  منهما بو اقامة سالم عادل وشةامل مةع الةدول العربيةة، فقةد أفةاد )

%( من عينة قةادة الةرأي أبنة  ال توجةد 49.8نما أفاد )بني احلزبني. بيمن عينة املخيمات أبن هناك اختالفات جوهرية 
 (. 6اختالفات جوهرية بني احلزبني، كما يشري بذل  اجلدول رقم )

 اعفتال ات بني  زيب العيت والليكود
(: الس ال: هل تعتقد ان هناك اختالفات جوهرية بني حز  العمل اإلسرائيلي وحز  الليكود  6اجلدول رقم ) 

 هات كل حز  منهما بو اقامة سالم عادل وشامل مع الدول العربية؟ سرائيلي يف توجاإل
 العينة الوانية  العلارة

% 
 اينة املخييات

% 
 اينة قادة الرأ  % 

 43.9 44.1 46.0 نعم
 49.8 21.4 25.2 ال

 5.9 34.5 28.2 ال أعرف
 0.4 0.0 0.6 غري مبني

 



 الشعور جتاه اعسرائيليني
 الردن بو االسرائيليني فيما إ ا كانوا يشعرون أبن اإلسرائيليني ما زالوا أعداء، أفاد املواطنني يف ا وحول شعور

 اإلسةرائيليني%( مةن عينةة قةادة الةرأي أبن 79.6%( من عينة املخيمات و )86.9%( من العينة الوطنية و )81.1)
 .(7)كما يشري بذل  اجلدول رقم   اعداء،ما زالوا 

 ة سالم بني األردن واسرائيل، هل تشعر ان اإلسرائيليني ما زالوا أعداء؟ (: هنال  معاهد7)   اجلدول رقم
 العينة الوانية  العلارة

% 
 اينة املخييات

% 
 اينة قادة الرأ  % 

 79.6 86.9 81.1 نعم
 15.6 8.6 11.3 ال

 4.4 4.5 7.4 ال أعرف
 0.4 0.0 0.1 غري مبني

 ء أفاد:ليني مازالوا أعداوحول أسبا  شعورهم أبن االسرائي
%( من عينة قادة الرأي لعدم 39.2%( من العينة الوطنية أبن اإلسرائيليني ما زالوا أعداء من منطلق ديين، و)39.1)  

%( من عينة قادة الرأي أيضا النعدام الثقة يف التعامل معهم، كما يشري بذل  اجلدول 31.7التزامهم يالتفاقيات، و )
 (.8رقم )

 ملا ا تشعر اق اإلسرائيليني ما زالوا أادا ؟ : ل (: السؤا8رقم ) اجلدول 
 عينة قادة الرأي %  عينة املخيمات %  العينة الوطنية %  األسبا 

 24.0 31.3 39.1 دينية
 31.7 29.1 29.2 انعدام الثقة يف التعامل

 39.2 35.5 27.2 عدم التزام اإلسرائيليني يالتفاقيات
 3.6 1.9 3.5 أخرى

 1.5 2.2 1.0 ال أعرف 
 كان اإلسرائيليون ما زالوا ينظرون الينا ك عداء، أفاد:  إ ا* وحول شعورهم فيما 

أبهنةم يشةعرون  الةرأي،%( مةن عينةة قةادة 77.5%( من عينة املخيمات و )82.8%( من العينة الوطنية و )78.9) 
 (.9ل رقم )أن اإلسرائيليني ما زالوا ينظرون إلينا ك عداء، كما يشري بذل  اجلدو 

 (: السؤال: هت تشعر أق اإلسرائيليني ما زالوا ىلنظروق الينا كأادا ؟ 9رقم )  اجلدول 
 العينة الوانية  العلارة

% 
 اينة املخييات

% 
 اينة قادة الرأ  % 

 77.5 82.8 78.9 نعم
 15.1 8.6 9.2 ال

 7.2 7.6 11.6 ال أعرف
 0.1 1.0 0.3 غري مبني

 


