
 2015مقياس قطاع األمن العريب وتوجهات املواطنني، 
 

 املنهجية: 
مؤشرا رئيسيا، يتم احتساب كل منها بناء على متوسط عالمات عدد من  12يتكون مقياس األمن ونظام العدالة من 
كل من املؤشرات الفرعية ابالعتماد على نتائج إجاابت األسئلة ذات العالقة    املؤشرات الفرعية. ويتم احتساب عالمة

)مائة وستة عشر مؤشرا(. مت إجراء املقابالت مع عينة  116يبلغ العدد الكلي للمؤشرات الفرعية   يف االستطالع.
ابالت مع عينة إضافية متثل ممثلة عن اجملتمع الفلسطيين من البالغني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، كما مت إجراء مق

 أولئك الذين مروا بتجربة شخصية مع قوات األمن أو نظام العدالة. 
 

 املؤشرات : الماتع احتساب آلية
 

 تنقسم املؤشرات اىل ثالثة مستوايت وهي:  
 
 مؤشر فرعي 116املؤشرات الفرعية حيث يوجد  -1
 مؤشرا حيث يتكون كل مؤشر رئيسي من جمموعة من املؤشرات الفرعية  12املؤشرات الرئيسية وعددها  -2
 املؤشر الكلي حيث حيتوي على كافة املؤشرات الرئيسية  -3

 
 الية االحتساب : 

: حيث يوجد عدة امناط الحتساب املؤشرات الفرعية وذلك حسب طبيعة  املؤشرات الفرعية -1
 )يف مجيع االمناط مت اعتبار خيار ال راي ال اعرف قيمة مفقودة ( :  وخيارات االجابة عليها وهي

  على منط  لإلجابةاالسئلة ذات االربع خيارات 
 اعارض بشدة  -4اعارض    -3اوافق     -2اوافق بشدة    -1

 حيث يتم احتساب عالمة املؤشر على النحو التايل :
 [(0.8*3خيار-1.2*4ار )خي -( 3+خيار4)خيار]+  [ 0.8*2+ خيار 1.2*1خيار ]
 

( بنظرك هل ميكن للمواطنني يف بالدان القيام ابالحتجاجات أو املظاهرات السلمية بدون Q05مثال :
 خوف من رد عنيف من قبل أجهزة األمن؟

 ( ال رأي / ال أعرف5 ( ابلتأكيد ال 4 ( ال 3  ( نعم 2   ( ابلتأكيد نعم1
 

  االسئلة ذات مخس خيارات لالجابة على منط 
 اعارض بشدة  -5اعارض    -4بني بني      -3اوافق   -2اوافق بشدة    -  1

 حيث يتم احتساب عالمة املؤشر على النحو التايل :
-1.2*5)خيار  -( 4+خيار5)خيار]+  [0.5*3+ خيار 0.8*2+ خيار 1.2*1خيار ]

 [(0.8*4خيار
 

، هل ترى أن األوضاع اصبحت افضل ام اسوأ يف بالدان منذ االربع سنوات املاضيةخالل Q07)مثال:  
 ذلك الوقت وحىت اآلن يف جمال فرض النظام والقانون من قبل أجهزة األمن ؟

( ال رأي/ ال أعرف6 ( ابلتأكيد أسوأ     5( أسوأ         4 ( كما كانت3  ( أفضل2 ( ابلتأكيد أفضل1

  
  ين على منط االسئلة ذات اخليار 

 ال  -2نعم     -1
 حيث يتم احتساب عالمة املؤشر على النحو التايل :

 [  1*1خيار ]
 



 السلطة بدون خوف؟ بالدان انتقاد( برأيك، هل يستطيع الناس اليوم يف Q04مثال :
 ( ال رأي/ ال أعرف3  ( ال2  ( نعم 1

  
االربعة ولكن هناك بعض املؤشرات استخدمت معظم املؤشرات الفرعية مت احتساب عالمتها حسب هذه املنهجيات 

 فيها منهجيات خمتلفة قليال عن السابقة وذلك حسب طبعة االسئلة وخيارت االجابة هلذه املؤشرات.
يشري ما سبق إىل أن هناك تطابقاً لكنه غري كامل بني عالمة املؤشر والنسب املئوية لإلجاابت. فمثال بلغت عالمة 

 %73( بينما قالت نسبة من 0.70ية التعرض لألذى على يد أجهزة األمن يف العراق )مؤشر عدم القلق من إمكان
أهنا ال تشعر ابلقلق. يتم احتساب عالمة املؤشر الرئيسي بتقسيم  جمموع عالمات املؤشرات الفرعية اليت يشملها املؤشر 

 ؤشرات الرئيسية على عددها.على عدد هذه املؤشرات. ويتم احتساب عالمة املقياس بتقسيم جمموع عالمات امل
 
 املؤشرات الرئيسية : -2

 يتم احتساب عالمة املؤشر الرئيسي على النحو التايل : 
 ) جمموع عالمات املؤشرات الفرعية اليت يشملها املؤشر مقسومة على عدد هذه املؤشرات (

 
 املؤشر الكلي : -3

 يتم احتساب عالمة املؤشر الرئيسي على النحو التايل : 
 عالمات املؤشرات الرئيسية  مقسومة على عددها() جمموع 

 

 العينة:
حيث مت  البلدشخص من البلغني يف  1200 على االقل  مت اختيار عينة عشوائية متعددة املراحل بلغ حجمها

املركزي منطقة عد مت اختيارها بطريقة عشوائية منتظمة من مناطق العد اليت يوفرها  جهاز اإلحصاء  120اختيارهم من 
)حيث الوطن مقسم حسب اجلهاز املركزي الة مناطق عد ولكل منطقة عد خارطة خاصة على النحو التايل: يف البلد 

 هبا(
 اىل طبقات فرعية  )حمافظة ( ايضا مت تقسيمها رئيسيةكل طبقة مت تقسيم البلد اىل طبقات رئيسية هي احملافظات  

ت كل طبقة فرعية عدد من مناطق العد حسب العدد ( واعطي غريهحسب التوزيع السكاين فيها )ريف ،حضر، 
 السكاين اليت متثله هذه الطبقة ابلنسبة للطبقة الرئيسية املوجودة فيها .

 مت اختيار عينة عشوائية منتظمة من العناقيد ) مناطق العد ( يف كل حمافظة حسب حصتها  .
وحدات سكنية من الوحدات السكنية املوجودة  10يف كل عنقود )منطقة عد(  يتم اختيار عينة عشوائية منتظمة من 

 يف  منطقة العد .
 سنة بطريقة عشوائية ابستخدام جداول كش . 18من كل وحدة سكنية يتم اختيار فرد فوق 

وبلغ عددهم يف  البالغني كافة االشخاصمتثيلية ل لغرض الدراسة مت تقسيم العينة اىل جزئني اجلزء االول ويتكون من عينة
م من تعرضوا هم او احد اقارهبميثلون عينة ( شخص وهوالء200من ) ويتكون اجلزء الثاين( 1000)حوايل  العينة 

 روعي عند اختيار عينة الذين تعرض نسبة توزيعهم يف اجملتمع ككل .  لتجربة مع اجهزة األمن والقضاء، وقد 
 
 


