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 المقدمة:
حول   العام  للرأي  باستطالع  االردنية  الجامعة  في  االستراتيجية  الدارسات  مركز  قام 

 .مجريات العملية السلمية القائمة بين االردن واسرائيل
 

اجراء ) الذين م في سن )( مقابلة  1172وتم  االفراد  لمجموع  ( سنة 19وجاهية ممثلة 
 فما فوق في جميع انحاء المملكة.

 
عينة   اختيار  اساسه  على  تم  الذي  االطار  مشكورة  االحصاءات  دائرة  وقدمت 

 االستطالع. 
 

 النتائج الرئيسية: 
نسبته) ما  على  80.2ان  االردن  توقيع  ايدوا  العينة  شملتهم  الذين  من  اعالن  %( 

( عارض  بينما  و)14.1واشنطن,  االعالن,  هذا  على  التوقيع  غير    %(%5.7(  كانوا 
 متأكدين في منح تأييدهم أو حجبه لتوقيع اعالن واشنطن. 

 
والح  والجنس,  والعمر,  المحافظة/المدينة,  حسب  النتائج  حساب  تم  الزواجية, لقد  الة 

 والمستوى التعليمي, وقطاع العمل. 
 

ة بين فئات المجتمع الديموغرافية, اال ان اعلى وقات احصائية حقيقي ومع انه ال توجد فر
 نسبة تأييد لتوقيع االعالن جاءت من: 

 

 عينة محافظات الشمال % 85.1

 الفئة ذات التحصيل العملي االقل من االبتدائي 84.5%

 ت التحصيل العلمي االبتدائي او االعداديالفئة ذا 83.9%

 
 فقد جاءت من:  عليها توقيع اعالن واشنطناما ادنى نسبة تأييد حصل 

 

 الفئة ذات التحصيل العملي فوق الثانوي % 72.9

 عينة مدينة اربد 73.9%
 
 
 
 
 



نسبتهم         والبالغة  واشنطن  اعالن  توقيع  على  عارضوا  بالذين  حددت  التي  االسباب  ان 
 %( فقد تمحورت حول االمور التالية: 14.1)
 

 (1جدول رقم )

 اب االسب النسبة 

 أسباب دينية 8.4%

 ما حصل لن يحقق السالم العادل 9.6%

 أسباب اقتصادية 2.2%

 أسباب أخالقية 2.9%

 أسباب أخرى 0.6%

 لم يحددوا السبب 1.0%

 
( على  زادت  النسبة  بان  ابد14.1علماّ  الشخص  بمكان  ألن  سبب  %(  من  اكثر  اء 

 لمعارضته. 
 

ي  بالعينة, أن يحص االردن على جميع حقوقه فاما النتائج التي تتعلق بتوقع المشمولين  
أو  العودة  في  والالجئين  النازحين  وحق  واألمن,  والمياه,  المحتلة,  األردنية  االراضي 

 التعويض, فقد جاءت على النحو التالي:
 

(2جدول رقم )  

%(100العدد )  المجال  نعم ال ال اعرف 

 االراضي االردنية المحتلة 71.2 17.5 11.3 1172

 المياه 75.9 15.7 8.4 1172

 األمن 68.3 20.2 11.5 1172

 حق النازحين في العودة أو التعويض 57.8 22.5 19.7 1172

 حق الالجئين في العودة او التعويض 43.1 36.8 20.1 1172

 
الذي  نسبة  ان  الجدول  هذا  من  الحقوق  ويتضح  جميع  على  األردن  حصول  توقعوا  ن 

 بين نسب الحقوق االخرى. المتعلقة بالالجئين هي االقل 
 

%( توقعوا ان ينعكس توقيع معاهدة السالم مع اسرائيل ايجابياً 82.8مع ان ما نسبته )
التحسن  هذا  يصبح  أن  توقعوا  الذين  نسبة  ان  اال  األردن  في  االقتصادي  الوضع  على 

 (. 4%( كما هو مبين في جدول رقم )49.4دى القريب لم تتجاوز )ملموساً في الم
 



 (3م )جدول رق

 الوضع االقتصادي سوف يتحسن  % 82.8

 الوضع االقتصادي سوف يبقى كما هو 5.4%

 الوضع االقتصادي سوف يسوء  6.6%

 ال اعرف  5.2%

 % 100المجموع= 100%

 
 الذين توقعوا ان يتحسن الوضع االقتصادي:

 (4جدول رقم )

 في المدي القريب % 49.4

 في المدى البعيد  39.3%

 ال اعرف  11.3%

 % 100المجموع= 100%

 
اتفاقية   توقيع  عارضوا  الذين  نصف  يقارب  ما  أن  المجال  هذا  في  للنظر  الملفت  من 
واشنطن أن يحصل االردن على جميع حقوقه, فيما يتعلق باالراضي األردنية المحتلة, 

 تج عن توقيع اتفاقية سالم تحسن في الوضع االقتصادي. والمياه, واألمن. وان ين
 

 (5جدول رقم )

حيددوا   مل
 موقفهم 

(67)  
 )%( 

عارضوا توقيع 
 اعالن واشنطن

(165)  
 )%( 

أيدوا توقيع اعالن 
 واشنطن

(940)  
 )%( 

 اجلميع
 

(1172 )  
 )%( 

 المجـــــــــال 

 االراضي االردنية المحتلة 71.2 76.1 52.7 49.3

49.3 52.1 082.  المياه 75.9 

 األمن 68.3 74.3 43.0 46.3

 عكس ايجاباً على الوضع االقتصاديين   سوف 82.8 89.9 52.7 58.2

 



 مالحظات ختامية:
 
%(. واذا افترضنا ان 5ان نسبة الذين رفضوا المشاركة في هذا االستطالع بلغت )  -1

نسب  فإن  االعالن,  للتوقيع على  تأييدهم  ذلك هو عدم  للتوقيع عليه  الدافع وراء  التأييد  ة 
%(, وبذلك  5بة خطأ تساوي ) +  %( تتحمل نس76.2%(, وهذه النسبة )76.2تصبح )

 الن هي: تصبح النسبة الحقيقة لتأييد توقيع االع
 %          80.0% الى %72.4 = %5 + 76.2          

 
2-  ( نسبة  كا43.4ان  التوقيع  أيدوا  والذين  االستطالع  في  المشاركين  من  نت  %( 

الراضي, والمياه,  اجاباتهم "نعم" بالنسبة لحصول االردن على جميع حقوقه المتعلقة با
ع ايجابي  انعكاس  توقع  الى  باالضافة  مجتمعة  بغض  واألمن,  االقتصادي  الوضع  لى 

 النظر عما اذا كان هذا التحسن سيتم على المدى القريب او البعيد. 
 
يؤيدوا التوقيع على االعالن, اجابت ب"ال"  لم تكن هناك اية حالة من بين الذين لو    -3

بحصول االردن على حقوقه في االرض, والمياه, واالمن,    على جميع االسئلة المتعلقة
 وقع أن يكون التفاقية السالم انعكاس ايجابي على االردن. باالضافة الى ت 

 
من    -4 الفترة  خالل  تم  وقد  االردن  في  العام  الرأي  لقياس  االستطالع  هذا             ان 

ا18-20/8/1994 الزمنية  الفترة  بظروف  مرتبطة  نتائجه  وان  فيها  ,  أجري  لتي 
 االستطالع. 

  



 سؤال : كما تعلم فقد تم مؤخرا توقيع اعالن واشنطن بين األردن واسرائيل والذي 
 بدأت على اساسه المفاوضات تمهيدا للتوصل الى اتفاقية سالم بين الطرفين.         
 انت من مؤيدي أو معارضي توقيع اعالن واشنطن؟ فهل        

 

  من المؤيدين  لمعارضين ا من ال اعرف %100العدد=

 اململكة  80.2 14.1 5.7 1172

 العمر

447 5.4 16.8 77.9 19-29 

420 5.2 12.4 82.4 30-44 

305 6.9 12.5 80.7 45+ 

 اجلنس

 ذكر 79.5 15.2 5.3 586

 انثى 80.9 13.0 6.1 586

 لة الزواجيةاحلا

 أعزب 78.4 17.6 4.1 296

 متزوج 81.0 12.6 6.3 838

 أخرى 76.3 18.4 5.3 38

 املستوى التعليمي 

 أمي/ملم 84.5 8.3 7.3 206

 ابتدائي+اعدادي 83.9 9.6 6.5 397

 ثانوي 80.0 15.5 4.5 265

 اعلى من ثانوي 72.9 22.6 4.5 292

 غير مبين 66.7 25.0 8.3 12

 لقوى البشرية العالقة اب

 يعمل 81.2 14.4 4.4 479

 ال يعمل 79.5 13.9 6.6 693

 قطاع العمل 

 عام 81.9 14.5 3.6 193

 خاص   80.4 14.4 5.2 271

 أخرى 86.7 13.3 - 15

 
 



 
 

 سؤال : كما تعلم فقد تم مؤخرا توقيع اعالن واشنطن بين األردن واسرائيل والذي 
 ت تمهيدا للتوصل الى اتفاقية سالم بين الطرفين. بدأت على اساسه المفاوضا        
 ع اعالن واشنطن؟ ؤيدي أو معارضي توقي فهل انت من م       

 

  من المؤيدين  من المعارضين  ال اعرف %100العدد=

 اململكة  80.2 14.1 5.7 1172

 احملافظات

 محافظات الوسط 78.1 16.6 5.4 743

 محافظات الشمال 85.1 8.1 6.8 309

 محافظات الجنوب 80.8 14.2 5.0 125

 املدن

 مدينة عمان 76.9 17.7 5.4 299

 مدينة الزرقاء 75.8 16.7 7.5 120

 مدينة اربد 73.9 8.7 17.4 69

 



لقد بدأت بالفعل المفاوضات التفصيلية بين األدرن واسرائيل تمهيدا للتوصل الى اتفاقية  
ميع حقوقه نتيجة هذه المفاوضات في سالم بينهما, فهل تتوقع أن يحصل األردن على ج 

 مجال: األراضي األردنية المحتلة 
 

  نعـم  ال ال اعرف %100العدد=

 اململكة  71.2 17.5 11.3 1172

 العمر

447 11.2 21.5 67.3 19-29 

420 10.5 16.2 73.3 30-44 

305 12.5 13.4 74.1 45+ 

 اجلنس

 ذكر 77.7 15.0 7.3 586

 نثىا 64.8 20.0 15.2 586

 احلالة الزواجية

 أعزب 71.1 18.6 10.1 296

 متزوج 71.4 16.9 11.7 838

 أخرى 68.4 21.1 10.5 38

 املستوى التعليمي 

 أمي/ملم 75.2 10.7 14.1 206

 ابتدائي+اعدادي 69.2 15.9 14.9 397

 ثانوي 71.3 20.0 8.7 265

 اعلى من ثانوي 71.6 21.2 7.2 292

 بينغير م 58.3 41.7 - 12

 العالقة ابلقوى البشرية 

 يعمل 75.8 16.3 7.9 479

 ال يعمل 68.1 18.3 13.6 693

 قطاع العمل 

 عام 77.7 14.5 7.8 193

 خاص   74.6 17.3 8.1 271

 أخرى 73.3 20.0 6.7 15
 
 



 
 
 
 
 

لقد بدأت بالفعل المفاوضات التفصيلية بين األدرن واسرائيل تمهيدا للتوصل الى اتفاقية  
ضات في بينهما, فهل تتوقع أن يحصل األردن على جميع حقوقه نتيجة هذه المفاو   سالم

 مجال: األراضي األردنية المحتلة 
 

  نعــم  ال ال اعرف %100العدد=

 اململكة  71.2 17.5 11.3 1172

 احملافظات

 محافظات الوسط 70.0 18.6 11.4 743

 محافظات الشمال 73.8 14.6 11.7 309

 محافظات الجنوب 72.5 18.3 9.2 125

 املدن

 مدينة عمان 67.6 20.7 10.7 299

 مدينة الزرقاء 76.7 10.8 12.5 120

 مدينة اربد 66.7 18.8 14.5 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

لقد بدأت بالفعل المفاوضات التفصيلية بين األدرن واسرائيل تمهيدا للتوصل الى اتفاقية  
ن على جميع حقوقه نتيجة هذه المفاوضات في سالم بينهما, فهل تتوقع أن يحصل األرد 

 مجال: الميـــاه 
 

  نعــم  ال ال اعرف %100العدد=

 اململكة  75.9 15.7 8.4 1172

 العمر

447 9.4 16.8 73.8 19-29 

420 7.4 16.0 76.7 30-44 

305 8.2 13.8 78.0 45+ 

 اجلنس

 ذكر 78.3 16.4 5.3 586

 انثى 73.5 15.0 11.4 586

 الزواجية  احلالة

 أعزب 76.0 21.2 7.8 296

 متزوج 75.9 15.5 8.6 838

 أخرى 76.3 15.8 7.9 38

 املستوى التعليمي 

 أمي/ملم 78.6 11.2 10.2 206

 ابتدائي+اعدادي 77.8 11.6 10.6 397

 ثانوي 77.0 17.4 5.7 265

 اعلى من ثانوي 71.6 21.6 6.8 292

 غير مبين 50.0 50.0 - 12

 لقوى البشرية العالقة اب

 يعمل 78.5 15.9 5.6 479

 ال يعمل 74.2 15.6 10.2 693

 قطاع العمل 

 عام 76.7 17.1 6.2 193

 خاص   80.1 14.4 5.5 271

 أخرى 73.3 26.7 - 15



 
 
 
 
 
 

لقد بدأت بالفعل المفاوضات التفصيلية بين األدرن واسرائيل تمهيدا للتوصل الى اتفاقية  
ع أن يحصل األردن على جميع حقوقه نتيجة هذه المفاوضات في سالم بينهما, فهل تتوق

 ـــاه مجال: المي 
 

  نعــم  ال ال اعرف %100العدد=

 اململكة  75.9 15.7 8.4 1172

 احملافظات

 محافظات الوسط 74.6 17.8 7.7 734

 محافظات الشمال 80.9 11.0 8.1 309

 محافظات الجنوب 71.7 15.0 13.3 125

 املدن

 مدينة عمان 68.9 21.1 10.0 299

 مدينة الزرقاء 80.8 13.3 5.8 120

 مدينة اربد 76.8 13.0 10.1 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
لقد بدأت بالفعل المفاوضات التفصيلية بين األدرن واسرائيل تمهيدا للتوصل الى اتفاقية  

ت في سالم بينهما, فهل تتوقع أن يحصل األردن على جميع حقوقه نتيجة هذه المفاوضا
 مجال: األمـــن

 
  نعــم  ال ال اعرف %100العدد=

 اململكة  68.3 20.2 11.5 1172

 العمر

447 11.4 23.9 64.7 19-29 

420 10.7 19.3 70.0 30-44 

305 12.8 16.1 71.1 45+ 

 اجلنس

 ذكر 74.9 17.7 7.3 586

 انثى 61.6 22.7 15.7 586

 احلالة الزواجية

 زبأع 66.2 23.0 10.8 296

 متزوج 69.0 19.2 11.8 838

 أخرى 68.4 21.1 10.5 38

 عليمي املستوى الت 

 أمي/ملم 69.9 12.1 18.0 206

 ابتدائي+اعدادي 68.5 19.1 12.3 397

 ثانوي 68.3 21.1 10.6 265

 اعلى من ثانوي 67.8 25.3 6.8 292

 غير مبين 41.7 50.0 8.3 12

 العالقة ابلقوى البشرية 

 يعمل 72.2 20.5 7.3 479

 ال يعمل 65.5 20.1 14.4 693

 قطاع العمل 

 عام 76.7 18.7 4.7 193

 خاص   69.4 21.0 9.6 271

 أخرى 66.7 33.3 - 15
 



 
 
 
 
 

لقد بدأت بالفعل المفاوضات التفصيلية بين األدرن واسرائيل تمهيدا للتوصل الى اتفاقية  
حقوقه نتيجة هذه المفاوضات في سالم بينهما, فهل تتوقع أن يحصل األردن على جميع  

 مجال: األمـــن
 

  نعــم  ال ال اعرف %100العدد=

 اململكة  68.3 20.2 11.5 1172

 احملافظات

 محافظات الوسط 65.9 24.1 10.0 743

 محافظات الشمال 72.5 12.6 14.9 309

 محافظات الجنوب 71.7 15.8 12.5 125

 املدن

 مدينة عمان 64.5 24.4 11.0 299

 مدينة الزرقاء 70.8 20.8 8.3 120

 مدينة اربد 79.7 11.6 8.7 69
 
 
 
 
 



 
لقد بدأت بالفعل المفاوضات التفصيلية بين األدرن واسرائيل تمهيدا للتوصل الى اتفاقية  
سالم بينهما, فهل تتوقع أن يحصل األردن على جميع حقوقه نتيجة هذه المفاوضات في 

 و التعويض مجال:حق النازحين في العودة أ
 

  نعم ال ال اعرف %100العدد=

 ة اململك 57.8 22.5 19.7 1172

 العمر

447 16.8 25.1 58.2 19-29 

420 20.0 21.7 58.3 30-44 

305 23.6 20.0 56.4 45+ 

 اجلنس

 ذكر 57.5 24.2 18.3 586

 انثى 58.0 20.8 21.2 586

 احلالة الزواجية

 أعزب 54.7 25.3 19.9 296

 متزوج 59.1 21.7 19.2 838

 أخرى 52.6 18.4 28.9 38

 املستوى التعليمي 

 أمي/ملم 53.9 15.5 30.6 206

 ابتدائي+اعدادي 57.9 20.4 21.7 397

 ثانوي 57.4 25.7 17.0 265

 اعلى من ثانوي 59.9 27.7 12.3 292

 غير مبين 75.0 16.7 8.3 12

 العالقة ابلقوى البشرية 

 مليع 60.3 24.0 15.7 479

 ال يعمل 56.0 21.5 22.5 693

 قطاع العمل 

 معا 64.7 22.8 12.4 193

 خاص   57.9 24.0 18.1 271

 أخرى 46.7 4.0 13.3 15
 



لقد بدأت بالفعل المفاوضات التفصيلية بين األدرن واسرائيل تمهيدا للتوصل الى اتفاقية  
جة هذه المفاوضات في سالم بينهما, فهل تتوقع أن يحصل األردن على جميع حقوقه نتي

 مجال:حق النازحين في العودة أو التعويض 
 

  نعم ال ال اعرف %100العدد=

 اململكة  57.8 22.5 19.7 1172

 احملافظات

 محافظات الوسط 58.1 23.7 18.2 743

 محافظات الشمال 56.6 21.0 22.3 309

 محافظات الجنوب 58.3 19.2 22.5 125

 املدن

 مدينة عمان 54.5 25.1 20.4 299

 مدينة الزرقاء 66.7 18.3 15.0 120

 مدينة اربد 46.4 39.1 14.5 69
 
 
 
 
 
 



 
لقد بدأت بالفعل المفاوضات التفصيلية بين األدرن واسرائيل تمهيدا للتوصل الى اتفاقية  
سالم بينهما, فهل تتوقع أن يحصل األردن على جميع حقوقه نتيجة هذه المفاوضات في 

 ئين في العودة أو التعويض مجال:حق الالج 
 

  نعم ال ال اعرف %100العدد=

 اململكة  43.1 36.8 20.1 1172

 العمر

447 19.5 37.8 42.7 19-29 

420 21.2 36.2 42.6 30-44 

305 19.7 36.1 44.3 45+ 

 اجلنس

 ذكر 46.4 35.3 18.3 586

 انثى 39.8 38.2 22.0 586

 احلالة الزواجية

 أعزب 43.6 36.1 20.3 296

 متزوج 43.3 36.8 19.9 838

 أخرى 34.2 42.1 23.7 38

 التعليمي   املستوى

 أمي/ملم 40.8 31.6 27.7 206

 ابتدائي+اعدادي 46.3 31.7 21.9 397

 ثانوي 42.3 37.7 20,0 265

 اعلى من ثانوي 41.4 45.5 13.0 292

 غير مبين 33.3 58.3 8.3 12

 العالقة ابلقوى البشرية 

 يعمل 16.6 37.2 16.3 479

 ال يعمل 40.7 36.5 22.8 693

 قطاع العمل 

 عام 44.6 39.9 15.5 193

 خاص   46.4 33.6 17.0 271

 أخرى 20.0 66.7 13.3 15



 
لقد بدأت بالفعل المفاوضات التفصيلية بين األدرن واسرائيل تمهيدا للتوصل الى اتفاقية  

ى جميع حقوقه نتيجة هذه المفاوضات في سالم بينهما, فهل تتوقع أن يحصل األردن عل
 التعويض  مجال:حق الالجئين في العودة أو 

 
  نعم ال ال اعرف %100العدد=

 اململكة  43.1 36.8 20.1 1172

 احملافظات

 محافظات الوسط 40.4 42.1 17.5 743

 محافظات الشمال 5.2 27.2 22.7 309

 محافظات الجنوب 41.7 28.3 30.0 125

 املدن

 مدينة عمان 38.8 41.8 19.4 299

 مدينة الزرقاء 49.2 37.5 13.3 120

 مدينة اربد 47.8 36.2 15.9 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يتوقع البعض أن التوصــل لــى اتفاقيــة ســالم مــع اســرائيل ســوف يــنعكس ايجابيــا علــى 
الوضع االقتصادي في األردن, فهل تؤيد هذا الرأي أم تعتقد أن الوضع االقتصــادي لــن 

 تحسن نتيجة التوصل الى هذه االتفاقية؟ي 
 

100العدد=

% 

الوضع   ال اعرف 
قتصادي  اال

 سوف يسوء 

الوضع االقتصادي  
 سيبقى على ما هو 

الوضع  
االقتصادي  
 سوف يتحسن 

 

 اململكة  82.8 5.4 6.6 5.2 1172

 العمر

447 3.8 7.4 5.1 83.7 19-29 

420 6.0 5.5 6.4 82.1 30-44 

305 6.2 6.9 4.3 82.6 45+ 

 اجلنس

 ذكر 83.8 4.4 7.8 3.9 586

 انثى 81.9 6.3 5.3 6.5 586

 احلالة الزواجية

 أعزب 87.8 3.4 5.1 3.7 296

 متزوج 81.1 6.1 7.0 5.7 838

 أخرى 81.6 5.3 7.9 5.3 38

 املستوى التعليمي 

 أمي/ملم 83.5 4.4 4.9 7.3 206

 ابتدائي+اعدادي 83.6 5.8 3.8 6.8 397

 ثانوي 85.3 4.9 6.8 3.0 265

 اعلى من ثانوي 79.8 5.8 11.0 3.4 292

 غير مبين 66.7 8.3 16.7 8.3 12

 العالقة ابلقوى البشرية 

 يعمل 83.9 5.2 7.9 2.9 479

 ال يعمل 82.1 5.5 5.6 6.8 693

 قطاع العمل 

 عام 84.5 5.7 7.8 2.1 193

 خاص   84.1 4.7 7.4 3.7 271

 رىأخ  73.3 6.7 20.0 - 15



اي ينعكس  سوف  اسرائيل  مع  سالم  اتفاقية  لى  التوصل  أن  البعض  على  يتوقع  جابيا 
الوضع االقتصادي في األردن, فهل تؤيد هذا الرأي أم تعتقد أن الوضع االقتصادي لن 

 يتحسن نتيجة التوصل الى هذه االتفاقية؟ 
 

100العدد=

% 

الوضع   ال اعرف 
االقتصادي  
 سوف يسوء 

الوضع االقتصادي  
 على ما هو  سيبقى 

الوضع  
االقتصادي  
 سوف يتحسن 

 

 لكة املم  82.8 5.4 6.6 5.2 1172

 احملافظات

 محافظات الوسط 83.7 4,8 6.5 5.0 743

 محافظات الشمال 84.5 5.8 5.2 4.5 309

 محافظات الجنوب 73.3 7.5 10.8 8.3 125

 املدن

 مدينة عمان 80.3 4.7 9.0 6.0 299

 نة الزرقاءمدي  79.2 8.3 8.3 4.2 120

 مدينة اربد 87.0 4.3 4.3 4.3 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لتحسن في الوضع االقتصادي؟هل سيتم ا
 

100العدد=

% 

في المستقبل   في المدى البعيد  ال اعرف   ال ينطبق 
 القريب 

 

 اململكة  40.9 32.6 9.4 17.2 1172

 العمر

447 16.3 8.1 36.2 39.4 19-29 

420 17.9 8.6 33.3 40.2 30-44 

305 17.4 12.5 26.2 43.9 45+ 

 اجلنس

 ذكر 43.2 31.7 8.9 16.2 586

 انثى 38.6 33.4 9.9 18.1 586

 احلالة الزواجية

 أعزب 39.2 40.9 7.8 12.2 296

 متزوج 40.7 30.5 9.9 18.9 838

 أخرى 57.9 13.2 10.5 18.4 38

 املستوى التعليمي 

 أمي/ملم 44.2 19.9 19.4 16.5 206

 ابتدائي+اعدادي 38.5 35.5 9.6 16.4 397

 ثانوي 43.4 35.5 6.4 14.7 265

 اعلى من ثانوي 38.7 36.0 5.1 20.2 292

 غير مبين 58.3 8.3 - 33.3 12

 العالقة ابلقوى البشرية 

 يعمل 44.7 31.3 7.9 16.1 479

 ال يعمل 38.2 33.5 10.4 17.9 693

 قطاع العمل 

 عام 41.5 33.7 9.3 15.5 193

 خاص   46.5 30.6 7.0 15.9 271

 أخرى 53.3 13.3 6.7 26.7 15
 
 
 



 
 سيتم التحسن في الوضع االقتصادي؟هل 

 
100العدد=

% 

في المستقبل   في المدى البعيد  ال اعرف   ال ينطبق 
 القريب 

 

 اململكة  40.9 32.6 9.4 17.2 1172

 احملافظات

 محافظات الوسط 42.4 32.3 9.0 16.3 743

 محافظات الشمال 40.8 33.7 10.0 15.5 309

 نوبمحافظات الج  31.7 31.7 10.0 26.7 125

 املدن

 مدينة عمان 37.5 33,1 9.7 19.7 299

 مدينة الزرقاء 45.0 25.8 8.3 20.9 120

 مدينة اربد 36.2 40.6 10.1 13.0 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 


