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  ملخص

وجهم من    رآزت الدراسة على تحليل العالقة بين الخصائص االجتماعية ألعضاء النخبة وت
ة مع االستجوابات     ٤٤٤خالل األسئلة الكثيرة البالغة  م يستخدم المجلس     )٣(سؤاًال مقارن ا ل ، آم

%) ٢٧(وأظهرت أن   .التشريعي ولو مرة واحدة حجب الثقة عن الحكومة خالل الدورات العشر
ن  م    م وزراء ه ى ال ئلة إل وا بأس ذين توجه واب ال تقلين   : الن انيين والمس تقلين العلم ن المس م

ن حزب   د م ب واح الميين، ونائ دا"اإلس تح، وأن %) ٧٣(، وأن "ف ة ف ن حرآ ن %) ٩٠.٤(م م
توى   ين المس ة ب ة إيجابي اك عالق أعلى، وهن الوريوس ف ة البك ون درج ئلة يحمل وا بأس ذين توجه ال

ة  ي لعضو النخب د      التعليم ئلة عن ه األس ي توجي اض ف اك انخف ابي، وهن م الرق ريعية وأداؤه التش
ع،   األعضاء ذوي الدخل المنخفض، في حين يتساوى عند األعضاء ذوي الدخل المتوسط والمرتف

ين     %) ٥٤.٨(مقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة، و %) ٦١.٤أو (وأن  من األعضاء الالجئ
ة  ين ومتخصصين      وا  .قد توجهوا بأسئلة إلى الحكوم ون من فني ل المهني ة  %) ٣٦,٠٣(حت المرتب

بة   اء بنس ل األطب ابي، ويمَّث م الرق ث أداؤه ن حي ى م ة  )%١٥.٣٨(األول اتذة الجامع وأس
  %).١.٩٢( الصيادلة ثم ، %)٥.٧٧( في المرتبة الرابعة المحامونويأتي ، )%١٣.٤٦(

 
Abstract 

The study focused on the analysis of the social characteristics of the 
legislative elite and their tendency towards using questions, which 
amounted to 444 compared with the interrogations which were only (3).  


