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 استطالع للرأي العام 

 وبعض القضايا الراهنة ،يوم على تشكيلها 100مرور  الخصاونة بعدبشر  حكومة الدكتور حول  

 

 عينة االستطالع

 .31/1/2021-24 بين ما تم تنفيذ االستطالع في الفترة 

 شخص 1656: حجم العينة الوطنية
 
 و  50سنة فأكثر، وبنسبة  18ممن أعمارهم   ا

 
  50% ذكورا

 
تم اختيارهم بشكل عشوائي   ،% إناثا

 تغطي    140من  
 
   48  هوشارك في تنفيذ  اململكة األردنية الهاشمية كافة.موقعا

 
 ميداني  وباحثة  باحثا

 
وكانت نسبة هامش   مشرفا  12و  ا

 . (%95.0( عند مستوى ثقة )2.5الخطأ في العينة الوطنية )±

 شخص  700عينة  البلغ حجم  عينة قادة الرأي:  
 
 شخص  100من سبع فئات بواقع    ا

 
عملت على    %.83من كل فئة، بنسبة استجابة    ا

  .جامعة بيانات 11تنفيذه 

2021فبراير  /طشبا  

 رجى االتصال بمركز الدراسات االستراتيجية على العنوان: االستفسار ي  ملزيد من املعلومات أو 

 دائرة استطالعات الرأي واملسوح امليدانية 

( 962 6) 5300100هاتف:    

( 962 6) 5355515فاكس:    

jordan.org-w.alkhatib@css 

jordan.org-polling@css 

 

، وال تمثل بالضرورة  فقط االستطالع تمثل وجهة نظر املستطلعين في اآلراء الواردة 

 ا مه فيأو العاملين  ،أو الجامعة األردنية  ،ركز املوجهة نظر  

 

 

mailto:w.alkhatib@css-jordan.org
mailto:polling@css-jordan.org


2 | P a g e  
 

 

 خلفية 

  

 لنهج مركز الدراسات   
 
في َسْبر آراء املواطنين وقادة الرأي حول قدرة الحكومات على    ستراتيجية ال ا استمرارا

بهاتحم   القيام  أو  مسؤولياتها  االستطالع    يأتي  ل  الخصاونة  حكومة  لهذا  بشر  مرور    الدكتور  على   100بعد  يوم 

في    ةوردالعلى تنفيذ املهمات تها  قدر ألدائها و وتقييمهم توجهات املواطنين األردنيين    ويستطلع هذا املسحكما    .تشكيلها

 عن ذلك، فقد  
 
وعينة قادة    ،لتعرف على اتجاهات الرأي العامإلى ا  هدف االستطالع كتاب التكليف السامي. فضال

لتعرف على مواقف وآراء  ا  إلىو .  ليوماالرأي لكيفية سير اتجاه األمور في األردن، وألهم املشكالت التي تواجه األردن  

الوضع االقتصادي  زمة فيروس كورونا، املطاعيم والثقة بها،  إدارة الحكومة أل ك   املواطنين حول بعض القضايا الراهنة 

 الخليجية. ، دور مجلس النواب، واملصالحة في األردن

بتاريخ    ت تشكل     التشكيل  12/10/2020الحكومة  استطالع  املركز  وأجرى  الفترة،  وقد 19/10/2020-13  خالل   ،

 . 20/1/2021أنهت الحكومة املائة يوم منذ تشكيلها بتاريخ 
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حكومة الخصاونة تخسر باملقارنة مع نفسها عند التشكيل وتربح عند املقارنة  ❖

 يوم على التشكيل  100مع حكومة الرزاز بعد 

يوم من تشكيلها   100مازال األردنيون يقيمون أداء حكومة الخصاونة بعد  ❖

   100أفضل من تقييمهم لحكومة الرزاز بعد 
ً
على تشكيلها، اال أنهم سجلوا ايضا

 في تقييم أداء حكومة الخصاونة مقارنة باستطالع التشكيل.  
ً
 تراجعا

 

 أهمية  ر أكثمجلس النواب، قد تشكل لدور  " في"الثقةمن دفعة جديدة  ❖

اإلنجازات في "مجال الصحة" والتعامل مع فيروس كورونا وتعزيز قدرات النظام   ❖

 الصحي هي اهم إنجازات ومكاسب الحكومة 

 التعليم واالقتصاد وفرص العمل اهم إخفاقات الحكومة ❖

 النساء في األردن أكثر ثقة بالحكومة وأدائها من اقرانهم الرجال. ❖

األقل ثقة بالحكومة وادائها، واربد الزرقاء األكثر ثقة محافظتا البلقاء ومعان  ❖

 بالحكومة وادائها. 

 عام( هم األقل ثقة بالحكومة وادائها.   34-18الشباب في الفئة العمرية ) ❖

 



4 | P a g e  
 

 أبرز النتائج: 

 

 السلبي. %( يعتقدون أن األمور في األردن تسير في االتجاه 57غالبية األردنيين ) ❖

% من مستجيبي عينة قادة الرأي يثقون بالحكومة الحالية، مقارنة  52و% من مستجيبي العينة الوطنية،  46 ❖

العينة  52بـ   في استطالع 56و% من مستجيبي  بالحكومة  بثقتهم  أفادوا  الرأي    % من مستجيبي عينة قادة 

 التشكيل. 

املاضية،  املرحلة    ل مسؤولياتعلى تحم  كانت قادرة  الحكومة  % من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن  47 ❖

   % في استطالع التشكيل. 53مقارنة بـ 

❖   
 
ارتفاع ثقة األردنيين بمجلس النواب مقارنة مع كافة االستطالعات السابقة، اال أن نصف األردنيين تقريبا

 ألداء املجالس السابقة.%( يعتقدون بأن أداءه 47)
 
 سيكون مطابقا

الحكومة  53 ❖ بأن  يعتقدون  الرأي  قادة  عينة  مستجيبي  من  على%  قادرة  املرحلة  كانت  مسؤوليات   تحمل 

 . % في استطالع التشكيل52املاضية، مقارنة بـ 

  الحكومة   رئيسبأن %( يعتقدون 58وحوالي نصف قادة الرأي )%( 48أقل من نصف األردنيين )  ❖
 
  كان قادرا

 .  املاضية  على تحمل مسؤوليات املرحلة

 قادر كان    )باستثناء الرئيس(   الفريق الوزاري أن  يعتقدون  من أفراد العينة الوطنية    ( 44%) ❖
 
على تحمل    ا

 . % في استطالع التشكيل53املاضية، مقارنة بـ  مسؤوليات املرحلة

الفريق الوزاري    % من أفراد عينة قادة الرأي متفائلون في تشكيلة44من أفراد العينة الوطنية وفقط  %  44 ❖

ات  % من مستجيبي عينة قادة الرأي راضون عن القرار 67% من مستجيبي العينة والوطنية و55. وحكومةلل

 التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

%( لم 66تراجع اهتمام األردنيين بمتابعة الشؤون السياسية حيث أن الغالبية العظمى من األردنيين )  ❖

 يتابعوا نقاشات مجلس النواب لبيان الثقة. 

مستجيب17فقط   ❖ من  والغالبية  الوطنية  العينة  مستجيبي  من  )  ي%  الرأي  قادة  عن  82عينة  %( سمعوا 

%( من مستجيبي  6وتابع فقط )،  خطاب الثقة الذي تقدم به الدكتور بشر الخصاونة أمام مجلس النواب

%، ولم يتابع أي من  26العينة الوطنية أغلب نقاشات النواب حول بيان الثقة، فيما تابع جزء بسيط منها  

ب الرئيس ي في عدم متابعة مناقشات جلسات الثقة هو عدم  %(. السب66هذه النقاشات ثلثا املستجيبين )

% أنه االنشغال في العمل  20% أفادوا بعدم الثقة بدور مجلس النواب، وأفاد  24االهتمام بالسياسية، و

% من مستجيبي عينة قادة الرأي خطاب 61% من مستجيبي العينة الوطنية، و8سمع  . و واألمور الحياتية

 مت به حكومة الدكتور بشر الخصاونة أمام مجلس النواب. الذي تقد 2021املوازنة 
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أن الحكومة نجحت/ستنجح في إدارة ملف أزمة  يرون    % من عينة قادة الرأي69و  (%56غالبية األردنيين ) ❖

 .فيروس كورونا

تردي األوضاع االقتصادية بصفة عامة وارتفاع معدالت الفقر والبطالة أبرز أسباب االعتقاد بأن األمور   ❖

 في االتجاه السلبي. تسير

  ازدياد مستويات الفقر و األوضاع االقتصادية بصفة عامة    ترديو البطالة، وقلة فرص العمل،    ارتفاع نسب  ❖

 هي اهم املشكالت التي تواجه األردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري. 

❖ ( األردنيين  قبل  65غالبية  عليه  كان  مما  أسوأ  اليوم  االقتصادي  وضعهم  أن  يرون  و  %12(  % 39شهر، 

 شهر.  12يعتقدون انه سيكون أسوأ مما هو عليه بعد 

أن الوضع الوبائي   ( تعتقد%(85%(، وعينة قادة الرأي )71العينة الوطنية ))  الغالبية العظمى من األردنيين  ❖

 . تحت السيطرة بات  املتعلق بانتشار فيروس كورونا في األردن

تابعوا ما قامت    فقط،  % من مستجيبي العينة الوطنية 39و  %( من عينة قادة الرأي، 90الغالبية العظمى ) ❖

 .به الحكومة الحالية منذ تشكيلها

جه الى فتح القطاعات املغلقة والتشديد على إجراءات السالمة العامة هي ابرز  تخفيف ساعات الحظر والتو  ❖

 اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها وحتى اآلن. 

املطعوم ضد فيروس  مع الجهات الصحية من أجل اخذ    التواصلأو    في عدم التسجيل  ةالرئيسي  االسباب ❖

%(، فيما  24ب الثاني كان التخوف من اآلثار السلبية له )%(، والسب38عدم الثقة باملطعوم )هي:    كورونا

 .%( أن السبب هو عدم االقتناع باملطعوم11أفاد )

 .  أن االقتصاد االردني يسير في االتجاه السلبيالغالبية العظمى من األردنيين يرون  ❖

املوازنة الحالية  % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن  19% من مستجيبي العينة الوطنية و11يعتقد فقط   ❖

 . 2021قادرة على التعامل مع املستجدات والتحديات االقتصادية للعام 

 على األردن  ❖
ً
 غالبية األردنيين يدعمون املصالحة الخليجية ويرون انها سوف تؤثر ايجابيا

الوطنية ) ❖ العينة  أنهم  96%(، والغالبية العظمى )47أفاد نصف مستجيبي  %( من أفراد عينة قادة الرأي 

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي، ونصف 93الغالبية العظمى )  تأفاد. و املصالحة الخليجيةعن  معوا  س

%(، والغالبية  50العينة الوطنية )  ي ويعتقد نصف مستجيب.  %( بأنهم يؤيدونها52مستجيبي العينة الوطنية )

 .راء هذه املصالحة%( من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن األردن سيتأثر بشكل إيجابي ج85العظمى )
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 النتائج الرئيسية: 

 كشف االستطالع عنما يلي: 

: ضعف وتراجع ثقة األردنيين بسير األمور في االتجاه االيجابي في األردن 
 
 اوال

 

 

 

 

 

 

 

في  مقارنة  املقبلة  املرحلة  مسؤوليات  مل  تح  على  والفريق  والحكومة  الرئيس  بقدرة  يعتقدون  الذين  األردنيين  نسب  تراجع   :
ً
ثانيا

 استطالع التشكيل

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل مسؤوليات املرحلة املاضية  حوالي نصف من األردنيين فقط يعتقدون بأن   ➢ الحكومة كانت قادرة على تحم 

  100%( في استطالع  42%( باستطالع التشكيل ومقارنة بـ )53%( من العينة الوطنية مقارنة بـ)47)

و)  الرزاز.  حكومة  على  بـ)53يوم  مقارنة  الرأي  قادة  عينة  ومقارنة  %52(  التشكيل  باستطالع  بـ  %( 

 يوم.  100%( في استطالع الرزاز 45)

 عل ➢
ً
مل مسؤوليات املرحلة املقبلة )نصف األردنيين يعتقدون أن الرئيس سيكون قادرا %( من  48ى تح 

يوم.   100%( في استطالع الرزاز  49%( باستطالع التشكيل، ومقارنة بـ )56العينة الوطنية مقارنة بـ )

بـ )58و) بـ )58%( من عينة قادة الرأي مقارنة  %( في استطالع 58%( باستطالع التشكيل، ومقارنة 

 يوم.  100الرزاز 

  48لوطنية و)%( من العينة ا44) ➢
ً
%( من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الفريق الوزاري سيكون قادرا

مل مسؤوليات املرحلة املقبلة مقارنة بـ ) %( لعينة قادة الرأي في  47%( للعينة الوطنية و)53على تح 

%( لعينة قادة الرأي في استطالع الرزاز  32%( للعينة الوطنية و) 29استطالع التشكيل، ومقارنة بـ )

 . يوم  100

بـ    (57%) ❖ من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن األمور في األردن تسير في االتجاه السلبي مقارنة 

%( في استطالع حكومة  66ومقارنة بـِ )  ،التشكيل(  )استطالع    2020%( في استطالع تشرين األول  53)

 .( 2018يوم )تشرين األول  100الرزاز 

 

يعتقدون بأن األمور في األردن تسير في االتجاه السلبي، مقارنة بـ  %( من مستجيبي عينة قادة الرأي  46و) ❖

األول  53) )تشرين  التشكيل  استطالع  في   )%2020( وبـ  الرزاز  61(،  استطالع حكومة  في  يوم    %100( 

 ( 2018)تشرين األول 
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 بتشكيلة الحكومة الحالية  متفائلين نصف االردنيينمن  اقل: ثالثا  
 

 

يعتقدون راضون عن القرارات التي اتخذتها الحكومة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا، و : غالبية األردنيين  رابعا  
 كورونا جائحة بأن الحكومة سوف تنجح في إدارة ملف

 

 

 

 

 

 

 

، ولكن لآلن ال  يثقون بالمطاعيم التي تعطى في األردن، والغالبية تعتقد أنها آمنة وفعالة  : غالبية األردنيينخامسا  
يثقون بالمطاعيم ضد فيروس كورونا. ونسبة قليلة من العينة الوطنية قاموا بالتسجيل من اجل اخذ المطعوم وحوالي  

 نصف قادة الرأي قاموا بذلك. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

%( من أفراد عينة قادة الرأي راضون عن القرارات التي  67%( من أفراد العينة الوطنية و )55) ➢
 .الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونااتخذتها 

% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الحكومة  69% من مستجيبي العينة الوطنية و56يعتقد  ➢
 نجحت/ستنجح في إدارة ملف أزمة فيروس كورونا.

%( من أفراد عينة قادة الرأي متفائلين بتشكيلة الفريق الوزاري 44%( من أفراد العينة الوطنية و ) 44) ➢

 لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

% عينة قادة الرأي( في املطاعيم  94% العينة الوطنية، 74تثق الغالبية العظمى من األردنيين )    ➢

وتعتقد الغالبية العظمى  ، التي تعطى ضد األمراض املختلفة )الجدري، الكبد الوبائي، الحصبة(

آمنة  %( بأن هذه املطاعيم 92%( ومستجيبي عينة قادة الرأي )71من مستجيبي العينة الوطنية )

الة   وفع 

قام بالتسجيل على املنصة اإللكترونية أو التواصل مع الجهات املسؤولة من أجل اخذ املطعوم   ➢

 . % من مستجيبي عينة قادة الرأي45% من مستجيبي العينة الوطنية، و12ضد فيروس كورونا 

%(، 38)عدم الثقة باملطعوم وبفعاليته  في عدم التسجيل ألخذ املطعوم هي: ةالرئيسي   االسباب ➢

 .%( أن السبب هو عدم االقتناع باملطعوم11%(، فيما أفاد )24التخوف من اآلثار السلبية له ) و 
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 كورونا من اهم االولويات لدى االردنيين  ملف جائحةو  : األوضاع االقتصاديةسادسا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ً
: تخفيف ساعات وايام الحظر والتشديد على إجراءات السالمة العامة من اهم اإلجراءات التي اتخذتها  سابعا

 الحكومة منذ تشكيلها وحتى اآلن

 

 

 

 

 

 
 
ً
 : الغالبية من األردنيين غير متفائلين باألوضاع االقتصادية لهم ولألردن ثامنا

 
 
 
 
 
 
 

الحد من مستويات البطالة وخلق فرص عمل جديدة، والحد من مستويات الفقر، وتحسين الوضع   ➢

قائمة أولويات عمل الحكومة في املرحلة  االقتصادي واملعيش ي، هي املجاالت األهم التي يجب أن تتصدر 

 املقبلة. 

إجماع العينتين الوطنية وقادة الرأي بأن سوء األوضاع االقتصادية، بما في ذلك ارتفاع األسعار وازدياد   ➢

 البطالة، وتخبط الحكومة في إدارة ملف كورونا، من أهم أسباب سير األمور في االتجاه السلبي. 

الرأي يعتقدون أن تخفيف ساعات  %( من مستجيبي عينة قادة 7%( و)25ربع مستجيبي العينة الوطنية ) ➢

وايام الحظر هي من اهم القرارات التي اتخذتها منذ تشكيلها. وتليها في املرتبة الثانية لدى العينة الوطنية توجه 

%(، ولدى عينة قادة الرأي التشديد على اجراءات السالمة العامة  14الحكومة الى فتح القطاعات املغلقة )

 %( 17الجسدي( ) )ارتداء الكمامة، التباعد

 املاضية   ➢
ً
غالبية األردنيين يرون أن وضعهم االقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه قبل االثني عشر شهرا

وضعهم االقتصادي سيكون أسوأ  %( يعتقدون أن 39%( في استطالع التشكيل، و)71%( مقارنة بـ)65)

 مما هو عليه اليوم.

%( أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن وضع األردن االقتصادي اليوم أسوأ مقارنة 50نصف مستجيبي ) ➢

 املاضية، مقارنة بـ )
ً
 %( في استطالع التشكيل. 85باالثني عشر شهرا



9 | P a g e  
 

 
ً
النواب مقارنة  تاسعا بمجلس  الثقة  ارتفاع  السابقة:  متابعة جلسات مجلس  باالستطالعات  بمستوى  وتدني   ،

 النواب 

 

 
 

 

 

 
ً
في نسبة من سمعوا او شاهدوا خطاب املوازنة العامة الذي تقدمت به الحكومة امام مجلس  عاشرا : ضعف 

 النواب 

 
 
 
 
 

عشر مستجيبي  احدى  نصف  حوالي  عن  العينة  :  الرأي سمعوا  قادة  عينة  مستجيبي  من  العظمى  والغالبية 

 املصالحة الخليجية 

 
 
 
 
 
 

  

 %( يثقون بمجلس النواب الحالي 35%( ومستجيبي عينة قادة الرأي )31حوالي ثلث مستجيبي العينة الوطنية ) ➢

بالحكومة، والسبب  ثلثي املستجيبين لم يتابعوا أي من كلمات النواب التي تمت من اجل مناقشة بيان الثقة  ➢

%(، واالنشغال في العمل واألمور 24%(، وعدم الثقة بمجلس النواب )50الرئيس ي كان عدم االهتمام بالسياسة )

 األخرى. 

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي لم يسمعوا او يعرفوا  39%(، و )92مستجيبي العينة الوطنية )الغالبية العظمى من  ➢

 عن خطاب املوازنة.

% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن املوازنة الحالية قادرة على 19% من مستجيبي العينة الوطنية و11ويعتقد فقط  ➢

 2021التعامل مع املستجدات والتحديات االقتصادية للعام 

%( من أفراد عينة قادة الرأي سمعوا املصالحة  96%(، والغالبية العظمى )47نصف مستجيبي العينة الوطنية ) ➢

 الخليجية 

يؤيدون %( 52%( من مستجيبي عينة قادة الرأي، ونصف مستجيبي العينة الوطنية )93الغالبية العظمى ) ➢

 املصالحة الخليجية. 

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن األردن 85لبية العظمى )%(، والغا50نصف مستجيبي العينة الوطنية ) ➢

 . سيتأثر بشكل إيجابي جراء هذه املصالحة
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 . قادة الرأي وعينة  ،الوطنيةنة  العي    - كيفية سير األمور في األردن بشكل عام •

 

السلبي  تسير في االتجاه    في األردن   األمور بأن  يعتقدون  ( من مستجيبي العينة الوطنية  %57)أظهرت نتائج االستطالع      

%( في استطالع حكومة الرزاز  66) بـِ  )استطالع التشكيل(، ومقارنة    2020%( في استطالع تشرين األول  53بـ )مقارنة  

 . ( 2018تشرين األول يوم )  100بعد 

%( 42بـ ) مقارنة    يجابياإل في األردن بشكل عام تسير في االتجاه    ن األمور أ( من مستجيبي العينة الوطنية  %40)وأفاد  

يوم    100بعد  %( في استطالع حكومة الرزاز  30ومقارنة بـ ) ،  )استطالع التشكيل(   2020تشرين األول  في استطالع  

 ( 1الجدول رقم )  .( 2018تشرين األول ) 

 العينة الوطنية -؟ السلبي أم في االتجاه  االيجابي: كيفية سير األمور في األردن، هل هي في االتجاه (1) الجدول 

حكومة الدكتور   

 بشر خصاونة 

 )التشكيل( 

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 يوم(  100)بعد 

حكومة الدكتور  

 عمر الرزاز  

 يوم(  100)بعد 

 30 40 42 األمور تسير في االتجاه اإليجابي

 66 57 53 األمور تسير في االتجاه السلبي 

 3 3 5 ال اعرف/غير متأكد 

 

 ؟  السلبي أم في االتجاه  ،االيجابيكيفية سير األمور في األردن، هل هي في االتجاه مقارنات : (1)الشكل 

 

57

30
34

39
34

58

42 4040

66

64
58

63

37

53
57

3 3 2 4 3 4 5 3

2018تموز  تشرين األول 
2018

كانون الثاني 
2019

2019حزيران  كانون األول 
2019

2020حزيران  تشرين األول 
2020

كانون الثاني 
2021

تسير األمور في االتجاه االيجابي تسير األمور في االتجاه السلبي غير متأكد
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 (%42)  مقابل  ،يجابياإل يعتقدون بأن األمور تسير في االتجاه    عينة قادة الرأي مستجيبي    %( 50أظهرت النتائج أن )و      

يوم )تشرين    100في استطالع حكومة الرزاز    %( 34)مقارنة بـ  ، و )استطالع التشكيل(  2020تشرين األول  في استطالع  

في االتجاه    ذاتها عينة  المن مستجيبي    %( 46)  أفادبينما  (.  2018األول   في األردن تسير  بـ  مقارنة    ، السلبيبأن األمور 

األول  في استطالع    %( 53) )تشرين  )  ،(2020التشكيل  الرزاز    (%61وبـ  األول    100في استطالع حكومة  )تشرين  يوم 

 (. 2رقم )  الجدول انظر . (2018

 عينة قادة الرأي-؟ السلبي أم في االتجاه  االيجابي: كيفية سير األمور في األردن، هل هي في االتجاه (2) الجدول 

حكومة الدكتور   

 بشر خصاونة 

 )التشكيل( 

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 يوم(  100)بعد 

حكومة الدكتور  

 عمر الرزاز  

 يوم(  100)بعد 

 34 50 42 األمور تسير في االتجاه اإليجابي

 61 46 53 األمور تسير في االتجاه السلبي 

 5 4 5 ال اعرف/غير متأكد 

 

 عينة قادة الرأي  - كيفية سير األمور في األردن، هل هي في االتجاه الصحيح أم في االتجاه الخاطئ؟مقارنات  (: 2)الشكل 

 
 

 

 

 

 

63

34
41 44

47
55

42

50

31

61

50 50 48
43

53
46

6 5
9 6 5 2 5 4

2018تموز  تشرين األول 
2018

كانون الثاني 
2019

2019حزيران  كانون األول 
2019

2020حزيران  تشرين األول 
2020

كانون الثاني 
2021

تسيراألمور في االتجاه اإليجابي تسيراألمور في االتجاه السلبي غير متأكد
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 )العينة الوطنية وعينة قادة الرأي(  السلبي أسباب سير األمور في االتجاه   •

 

وضاع  تردي األ   يعتقدون أن السبب الرئيس ي في سير األمور في االتجاه السلبي هو  من مستجيبي العينة الوطنية  %( 30)  

 ه نأ  ( %10)   بينما أفاد  والبطالة،لى ارتفاع معدالت الفقر  إالسبب    هممن  (%25)فيما عزا    عامة،االقتصادية بصفة  

 ((.3)انظر الجدول رقم ) الرئيس ي.هو السبب   التخبط في اتخاذ القرارات 

هو أهم أسباب سير األمور في االتجاه    ط في اتخاذ القرارات التخب  بأن    منهم  %( 35) ما عينة قادة الرأي، فقد أفاد  أ     

ي  أن السبب هو ترد    %( 17) ي األوضاع االقتصادية بصفة عامة هو السبب، وأفاد  % بأن ترد  26السلبي، فيما أفاد  

 .(3الجدول رقم )كافة األوضاع بصفة عامة.  

 السلبي؟ تجاه في االن األمور تسير بأ السبب في االعتقاد : (3الجدول )
 

 العينة الوطنية من 

 % 57الـ 

 عينة قادة الرأي من  

 % 46الـ 

 26 30 االقتصادية بصفة عامة تردي األوضاع 

 7 25 ارتفاع معدالت الفقر والبطالة

ط في اتخاذ القرارات  35 10 التخب 

 8 9 تداعيات جائحة كورونا على القطاعات كافة 

 4 7 انتشار الفساد والواسطة واملحسوبية

   7 ارتفاع األسعار وغالء املعيشة

 17 7 تردي األوضاع بصفة عامة

م عن بعدمشاكل 
 
 -- 2 التعل

 -- 1 تدني الرواتب ومستوى الدخل 

 -- 1 ازدياد املشكالت االجتماعية

 2 1 أخرى 

 2 -- ال أعرف 

 100.0 100.0 املجموع
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 اليوم التي تواجه األردن  املشكالتأهم  •

األردنيين38)يعتقد       من  أن  العينة  )  %(  البطالةالوطنية(  العمل   ،ازدياد مستويات  أهم مشكلة    ،وقلة فرص  هي 

  %(. 14)  الفقر   ارتفاع نسبومن ثم    ،%(18)  وضاع االقتصادية بصفة عامةتردي األ يليها    .%(38تواجه األردن اليوم )

تتصد     االقتصادية  املشكالت  تواجه  أصبحت  التي  املشكالت  بين  من  املركز  استطالعات  في  املواطنين  أولويات  ر 

 
 
 من مجمل املشكالت األخرى.  %(74لت )األردن، إذ شك

وضاع االقتصادية بصفة عامة  تردي األ هي    أهم مشكلة تواجه البالدف  :كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي   

تلتها  %( 43) بنسبة   نسب  مشكلة  ،  العمل  ارتفاع  فرص  وقلة  ثم  %( 29) البطالة  والواسطة  انتشار  ،  الفساد 

. الجدول  %(78البالغة ) ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع االقتصادي بشكل عام.  %( 8) واملحسوبية  

 .(4رقم )

الوطنية وقادة الرأي في اعتبار املشكالت االقتصادية  تين  والجدير ذكره هو وجود شبه توافق بين آراء أفراد العين   

 املشاكالت التي تواجه األردن اليوم. املتنوعة أهم 

 أهم املشكالت التي تواجه األردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري )العينة الوطنية وعينة قادة الرأي(  : (4الجدول )

 

 املشكالت
 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية

البطالة وقلة فرص العمل ارتفاع نسب  38.2 28.5 

االقتصادية بصفة عامة وضاع ي األ ترد    17.8 42.6 

 5.9 13.6 الفقر  ارتفاع نسب

 6.4 10.9 تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها 

 8.2 5.4 انتشار الفساد والواسطة واملحسوبية

وغالء املعيشة وتدني الدخل  لألسعار االرتفاع املستمر   4.5 1.7 

عن بعد   التعليم املدرس ي والجامعي  4.0 1.4 

الخدمات العامة والبنية التحتيةتردي   0.8 1.2 

  0.5 انتشار الجريمة والسرقات 

 0.6 3.0 ال أعرف 

 3.5 1.3 أخرى 

 100 100 املجموع
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 انتشار فيروس كورونا في األردن •

 

أن الوضع الوبائي املتعلق بانتشار    ،%(85وعينة قادة الرأي )  ،%(71يعتقد غالبية مستجيبي العينة الوطنية )       

% من مستجيبي  13و%(،  25تحت السيطرة، فيما يعتقد ربع مستجيبي العينة الوطنية )بات  فيروس كورونا في األردن  

 عينة قادة الرأي بأن الوضع الوبائي غير مسيطر عليه.  

ٍّ عام. هل تعتقد أن الوضع الوبائي في األردن واملتعلق با(: 3الشكل )
 ؟ .... نتشار فيروس كورونابشكل 

 
 

 

 داء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري أتقييم  •

 

ـــــم يعرض هـذا           ـــ  قـدرةحول   تقييمهم الرأي قـادة عينـة وآراء  ،الوطنيـة( األردني )العينـة العـام الرأي تقييم القســـــ

ــ   املاضـــــــيةل مســـــــؤوليات املرحلة  تحم   الرئيس( على الوزاري )باســـــــت ناء والفريق  الحكومة، الرئيس، ــ ـــ ـــــــ يوم  100خالل الــــــ

ــدر    ،األولى من عمر الحكومـــة ــادر  على مقيـــاس متـ ــةإ  ج من قـ ــة كبيرة، متوســـــــــــــطـ ــة،    ،لى درجـ ــادرة على   ملإلى  قليلـ تكن قـ

 طالق.اإل 

  

71

25

4

85

13

2

تحت السيطرة غير مسيطر عليه ال أعرف

العينة الوطنية قادة الرأي
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 الثقة في الحكومة الحالية •

ـــــــتطالع أن   ـــ ـــــــتجيبي العينة الوطنية46أظهرت نتائج االسـ ـــ ـــــــتجيبي عينة قادة الرأي  52و  ،% من مسـ ـــ % من مسـ

% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا  56و% من مستجيبي العينة  52يثقون بالحكومة الحالية، مقارنة بـ  

 .)استطالع التشكيل( 2020 بثقتهم بالحكومة في استطالع تشرين األول 

 لى أية درجة تثق في الحكومة الحالية؟ إبصفة عامة، (: 4الشكل )

 
 

 .متابعة نشاطات الحكومة منذ التشكيل وحتى تاريخ تنفيذ االستطالع •

أنهم    ،من مســـتجيبي عينة قادة الرأي %(90)  والغالبية العظمى  ،% من مســـتجيبي العينة الوطنية39أفاد    

ـــــــكيلها، فيما أفاد   ـــ ــــــتجيبي العينة الوطنية    أكثرتابعوا ما قامت به الحكومة الحالية منذ تشـ ـــــــف مســـــ ـــ من نصـ

ــــكيلها10و ،%(58) ـــ ــــتجيبي عينة قادة الرأي بعدم متابعتهم ملا قامت به الحكومة منذ تشـــــ ـــ وحتى    ،% من مســـــ

 اآلن.

 

52

46

56
52

2020تشرين األول  2021كانون الثاني 

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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 هل تتابع ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها حتى اآلن؟ (: 5الشكل )

 
 

ــــؤال          ــــتجيبين عن  وعند سـ اإلجراءات/ القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تشـــــكيلها، أفاد   برز وأهمأاملسـ

ــــاعـــات وأيـــام هم قرار اتخـــذتـــأن  أ%(  25ربع مســـــــــــــتجيبي العينـــة الوطنيـــة ) ـــ ـــ ه الحكومـــة هو التخفيف من ســـــ

ن الحكومــة لم % أ14  أفــادو لى فتح القطــاعــات املغلقــة.  إالتوجــه    قرار هوهم  % أن أ14الحظر، فيمــا أفــاد  

 الحكومة. طلعين على القرارات التي اتخذتهانهم غير م% أ14و تخذ قرارات مهمة،ت

جراءات الســـــــالمة  إالتشـــــــديد على هم قرار اتخذته الحكومة هو أفراد عينة قادة الرأي فيعتقدون أن  أما  أ   

ـــــــــديالعـامـة )ارتـداء الكمـامـة، التبـاعـد   على هم هـذه القرارات هو العمـل أ% أن  8%(، فيمـا أفـاد  17)  (الجســـــ

% من مســتجيبي عينة  19تحســين املنظومة الصــحية بصــفة عامة )فتح املســتشــفيات امليدانية(، فيما أفاد  

 باتخاذ قرارات او إجراءات هامة منذ تشكيلها. تقمن الحكومة لم أقادة الرأي 

  

39

58

3

90

10
0

نعم ال رفض اإلجابة

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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 اإلجراءات/القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها حتى اآلن؟ باعتقادك، ما هي أهم (: 5الجدول )
   

 
 قادة الرأي العينة الوطنية 

 7.3 25.5 يام الحظرأالتخفيف من ساعات و 

 19.2 14.4 ال يوجد 

 7.0 13.6 لى فتح القطاعات املغلقةإالتوجه 

 2.9 13.5 غير مطلع على القرارات/ اإلجراءات الحكومية 

 17.1 5.6 ( الجسديالتشديد على اجراءات السالمة العامة )ارتداء الكمامة، التباعد 

 1.5 4.2 وضاع االقتصادية ومستوى معيشة املواطنالعمل على تحسين األ 

 7.7 4.0 العمل على تخفيف نسب البطالة وتوفير فرص عمل 

 7.7 3.8 ( املياومة، دعم عمال لألجور دنى التكميلي، رفع الحد األ )الدعم  جراءات االقتصادية املتعلقة بدعم املواطنيناإل 

 9.7 3.4 تحسين املنظومة الصحية بصفة عامة )فتح مستشفيات ميدانية( 

 2.5 3.1 النجاح في الحد من انتشار فيروس كورونا

 4.6 2.9 العمل على توفير املطعوم ضد فايروس كورونا 

 4.4 2.4 أخرى 

 -- 1.7 تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية العمل على 

 -- 1.2 لى التعلم عن بعد خالل جائحة كوروناإالتوجه 

 1.4 0.7 قرتها الحكومة السابقة إعادة العمل بزيادة الرواتب التي أ

 4.7 -- عادة فتح املدراس والجامعات إ

 2.5 -- جراء االنتخابات النيابية إ

 100.0 100.0 املجموع
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 والفريق الوزاري  ،الرئيس ،تقييم أداء الحكومة •

يوم عند العينتين، وكذلك تقييم    100أداء حكومة الخصــاونة مجتمعة مشــابه لتقييم حكومة الرزاز بعد    )تقييم

 يوم على التشكيل(  100الرئيس، اال أن األردنيين قيموا حكومة الخصاونة بشكل اضل من حكومة الرزاز بعد 

ـــــتطالع أن       ـــ ــائج االســـــ ــأن  47أظهرت نتـ ــة يعتقـــدون بـ ــة الوطنيـ ــانـــتالحكومـــة  % من أفراد العينـ ــ  قـــادرة    كـ ل  على تحمـ

ــــابي لبجابات كنســـــبة مئوية(  املاضـــــيةاملرحلة    مســـــؤوليات ــــط الحسـ ــــتطالع التشـــــكيل 53، مقارنة بـــــــــــــــــــ  )الوسـ    .% في اسـ

 (.2018تشرين األول الرزاز )على حكومة يوم  100 %( أفادوا بذلك في استطالع42ومقارنة بـ )

تحمل    كانت قادرة على% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة  53ظهرت نتائج االستطالع أن  وأ      

%( أفادوا بذلك في استطالع الرزاز  45، ومقارنة بـ )% في استطالع التشكيل 52املاضية، مقارنة بـ    مسؤوليات املرحلة

 (6رقم )  الجدول  (.2018)تشرين األول يوم  100بعد

 الوطنية وعينة قادة الرأي العينة - االحكومة ملسؤولياتهدرجة تحمل (: 6) الجدول 

 

 تقييم أداء الحكومة

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 )التشكيل( 

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 يوم(  100)بعد 

حكومة الدكتور  

 عمر الرزاز  

 يوم(  100)بعد 

 42 47 53 العينة الوطنية 

 45 53 52 عينة قادة الرأي 

 

 الوطنية وعينة قادة الرأي العينة - ا الحكومة ملسؤولياتهدرجة تحمل (: 6)الشكل 

 

42

53
47

45 52

53

يوم100الرزاز  تشرين األول( الخصاونة تشكيل)
2020

كانون الثاني ( يوم100الخصاونة )
2021

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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   الحكومة  رئيسبأن فراد العينة الوطنية  من أ%(  48بينما أفاد )   
 
ــية   على تحمل مســــــــؤوليات املرحلة  كان قادرا ــ ـــ املاضـ

كذلك،     (.2018يوم )تشرين األول   100%( في استطالع الرزاز  49، ومقارنة بـــــــــــــ )% في استطالع التشكيل56مقارنة بـــــــــــــ 

 قــادر   كــان  يعتقــدون أن الرئيسفراد عينــة قــادة الرأي  من أ%  58أظهرت النتــائج أن  
 
 على تحمــل مســـــــــــــؤوليــات املرحلــة  ا

ــ   (.2018يوم )تشرين األول  100%( في استطالع الرزاز  58، ومقارنة بـــــــــــــ )% في استطالع التشكيل58املاضية مقارنة بـــــــــــ

 .(7رقم ) الجدول 

 الوطنية وعينة قادة الرأي العينة - رئيس الوزراء ملسؤولياتهدرجة تحمل (: 7) الجدول 

 

 الرئيس تقييم أداء 

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 )التشكيل( 

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 يوم(  100)بعد 

حكومة الدكتور  

 عمر الرزاز  

 يوم(  100)بعد 

 49 48 56 العينة الوطنية 

 58 58 58 عينة قادة الرأي 

 

 الوطنية وعينة قادة الرأي العينة - رئيس الوزراء ملسؤولياتهدرجة تحمل (: 7الشكل )

 
  

49

56

48

58
58

58

يوم100الرزاز  تشرين األول( الخصاونة تشكيل)
2020

كانون الثاني ( يوم100الخصاونة )
2021

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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 قـادر  ـكان  )بـاســــــــــــتثنـاء الرئيس(  الفريق الوزاري ن أفراد العينـة الوطنيـة  من أ  ( %44وأفـاد )   
 
على تحمـل مســـــــــــــؤوليـات   ا

يوم )تشرين األول   100%( في استطالع الرزاز  29ومقارنة بــــــــــــ )  % في استطالع التشكيل.53املاضية، مقارنة بــــــــــــ  املرحلة

2018) 

 أن    وبينـت
 
ــا    ـكان ن الفريق الوزاري بـاســـــــــــــت نـاء الرئيسأيعتقـدون بـ  عينـة قـادة الرأيفراد  أمن  % 48النتـائج أيضـــــــــــ

 
  قـادرا

%( في استطالع الرزاز  32، ومقارنة بــــــــــــــ )% في استطالع التشكيل47املاضية، مقارنة بــــــــــــــ    على تحمل مسؤوليات املرحلة

 (9رقم ) الجدول  (،2018يوم )تشرين األول   100

 الوطنية وعينة قادة الرأي العينة - الوزاري ملسؤولياتهرئيس الفريق درجة تحمل (: 8) الجدول 

 

 الفريق الوزاري تقييم أداء 

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 )التشكيل( 

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 يوم(  100)بعد 

حكومة الدكتور  

 عمر الرزاز  

 يوم(  100)بعد 

 29 44 53 العينة الوطنية 

 32 48 47 عينة قادة الرأي 

 

 الوطنية وعينة قادة الرأي العينة - رئيس الفريق الوزاري ملسؤولياتهدرجة تحمل (: 8الشكل )

 
  

29

53

44

32

47 48

يوم100الرزاز  تشرين األول ( الخصاونة تشكيل)
2020

كانون الثاني ( يوم100الخصاونة )
2021

العينة الوطنية عينة قادة الرأي



21 | P a g e  
 

 : تراجع طفيف بالتفاؤل يوم على التشكيل 100التفاؤل بالفريق الوزاري بعد مرور  •

يوم على  100بعد مرور  ،بالفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة تفاؤلهممدى تم سؤال املستجيبين عن    

الفريق    أنهم متفائلون لآلن في تشكيلةفراد عينة قادة الرأي  أ% من  44فراد العينة الوطنية وأ% من  44فاد  فأ  ها،تشكيل

%( 47ي استطالع التشكيل، و)%( من مستجيبي العينة الوطنية كانوا قد أفادوا بذلك ف55مقارنة بـ )حكومة  لالوزاري ل

 من مستجيبي عينة قادة الرأي. 

 بتشكيلة الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة؟ تفاؤل ال درجة(: 9الشكل )

 

 

 ا في كتاب التكليف الساميإليهوكلت  أالحكومة في املوضوعات التي   أداءتقييم   •

 رفع القدرات الصحية أهم إنجاز للحكومة بينما األسوأ هو توفير فرص العمل  •

قدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الخصاونة عند العينة الوطنية وعينة قادة 

تنفيذ ما جاء في كتاب    على التشكيل وقدرتها على   100بعد مرور  الرأي تراجع، ولكنه اعلى مقارنة مع حكومة الرزاز  

 التكليف السامي.  

 

 في تقييم ا    
ً
البنود  ببعض    بإنجازات الحكومة  يتعلق  فيما  ،لعينة الوطنية وعينة قادة الرأيتظهر النتائج تباينا

نجاح  يوم على تشكيل الحكومة عدم    100أظهرت النتائج وبعد مرور  إذ  التي وردت في كتاب التكليف السامي،  

. واملالحظ أن تقييم املواطنين لنجاح الحكومة في  كتاب التكليف السامي  التي وردت في البنود    في إنجاز   الحكومة

55

47
44 44

العينة الوطنية عينة قادة الرأي

2020تشرين األول  2021كانون الثاني 
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 ( الرأي  قادة  وعينة  الوطنية  العينة  أفراد  عند  التشكيل  باستطالع  مقارنة  تراجع  املواضيع  انخفض  جميع 

   .لدى عينة قادة الرأي(  39لى إ 47لدى العينة الوطنية، ومن  31لى إ 53املتوسط الحسابي من 

العينة  قي   مستجيبو  في م  الحكومة  نجاح  وحماية  :    الوطنية  الفلسطينيين،  لألشقاء  واملساندة  الدعم  مواصلة 

النظام الصحي والرفع من جاهزيته وقدرته  %(، و 47)املقدسات اإلسالمية واملسيحية في القدس الشريف   تحسين 

املراكز الصحية الشاملة، وعدالة  تطوير منظومة  ، وفي  %(40)مين الصحي  أزيادة املشمولين في برنامج التفي  %(، و46)

 في بعض املوضوعات التي كلفت بها    قل  العينة الوطنية أ  مستجيبو    بينما كان   %(  41)  توزيعها على املحافظات 
 
تفاؤال

  نجاح الحكومة ب%  23وأفاد    %(،17)  توفير فرص العمل  و  ،%(16)تطوير منظومة التعلم عن بعد  الحكومة مثل:  

على   وتنويعه  ،السياحةالتركيز  السياحي  املنتج  ووتحسين  الطاقة  ،  قطاع  كفاءة    ،هيكلة  زيادة  على  ينعكس  بما 

 (. 5الجدول رقم ) .%(23) في القطاعات كافة، وخفض كلفها  هااستخدام 

مواصلة الدعم واملساندة لألشقاء الفلسطينيين، وحماية    م مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في بينما قي  

مواصلة دعم القوات املسلحة واألجهزة األمنية، وتوفير  و   %(،66)املقدسات اإلسالمية واملسيحية في القدس الشريف  

الكريم ملنتسبيها  العيش  بل  توفير فرص  ، و %(61)  النظام الصحي والرفع من جاهزيته وقدرته  تحسين و %(،  64)   س 

هيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس  %(، و 23)  على السياحة وتحسين املنتج السياحي وتنويعه  التركيزو   ،%(22)العمل  

 (.10الجدول رقم ) %(.26) في القطاعات كافة وخفض كلفهاها على زيادة كفاءة استخدام

في معالجة عدد من ستنجح النسب املئوية ملستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة  : (9الجدول )

 املوضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية   

تشرين األول   

2020 

كانون الثاني  

2021 

تشرين األول 

2020 

كانون الثاني  

2021 

مواصلة الدعم واملساندة لألشقاء الفلسطينيين، وحماية املقدسات  

 اإلسالمية واملسيحية في القدس الشريف 
66 47 70 66 

 61 54 46 59 تحسين النظام الصحي والرفع من جاهزيته وقدرته

 50 58 43 62 ترسيخ مبدأ سيادة القانون 

واألجهزة األمنية، وتوفير ُسبل العيش  مواصلة دعم القوات املسلحة 

 الكريم ملنتسبيها 
65 43 81 64 

تطوير منظومة املراكز الصحية الشاملة، وعدالة توزيعها على 

 املحافظات
54 41 46 47 

 44 47 40 55 زيادة املشمولين في برنامج التامين الصحي  

 48 60 37 56 دعم املتقاعدين العسكريين وتحسين ظروفهم املعيشية 

تعزيز العمل العربي املشترك، وتوسيع التعاون االقتصادي والتجاري  

 
 
 ق املصالح املشتركة.واالستثماري، بما يحق

60 35 52 54 
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 31 37 32 49 تعزيز سياسية االعتماد على الذات 

صون املال العام من خالل إجراءات حكومية خاضعة للرقابة من  

 مؤسسات رقابية قوية وفعالة 
52 32 52 42 

 28 40 30 52 تطوير الجهاز اإلداري للدولة  

تطوير منظومة األمان االجتماعي، وربطها بمنظومة التعليم والصحة 

 والعمل؛ لضمان حياة كريمة لكل األردنيين 
48 29 37 34 

 29 42 28 48 تحسين وتفعيل منظومة النقل العام وزيادة كفاءتها 

تحقيق التعافي االقتصادي من خالل برامج واضحة ضمن مدة زمنية  

 محددة 
44 27 31 29 

 43 53 27 52 تطوير منظومتين الضريبة والجمركية وأدوتهما

تصميم برامج وتوفير البيئة التي تسهل على الريادين تأسيس الشركات  

 الناشئة 
50 26 42 31 

 26 39 25 53 النهوض بالقطاع الزراعي وتنظيمه وتطويره

 27 43 25 54 تذليل العقبات أمام االستثمار الوطني واالجنبي

 23 41 23 54 التركيز على السياحة وتحسين املنتج السياحي وتنويعه

هيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في  

 القطاعات كافة، وخفض كلفها
49 23 41 26 

 22 28 17 38 توفير فرص العمل 

 32 43 16 35 تطوير منظومة التعلم عن بعد  

 39 47 31 53 املعدل العام

 29 52 29 57 يوم(  100املعدل العام )حكومة الرزاز تشكيل +
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 إدارة ملف فيروس كورونا  •

 

تم      القسم  هذا  كورونا  في  جائحة  مع  الحكومة  تعامل  كيفية  الى  الشأن  ،التطرق  هذا  في  اتخذتها  التي  .  والقرارات 

 املطاعيم وبرنامج التطعيم. 

األردنيي   انتشار فيروس  راضون    ن غالبية  أجل الحد من  الحكومة من  اتخذتها  التي  القرارات  % من  55)  كوروناعن 

 .  (% من مستجيبي عينة قادة الرأي راضون 67ومستجيبي العينة والوطنية 

 شار فيروس كورونا؟ ت جل الحد من انأقرارات التي اتخذتها الحكومة من عن ال نت راضٍّ أدرجة  ةبشكل عام، الى أي(: 10الجدول )
 

 عينة قادة الرأي  العينة الوطنية

 29 22 كبيرة بدرجة 

 51 42 متوسطة 

 11 17 قليلة

 9 20 طالق غير راض على اإل 

 0 0 عرف ال أ

 67 55 ا متوسط الرض

 

 الغالبية تعتقد ان الحكومة نجحت في إدارة ملف فيروس كورونا     

% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الحكومة نجحت/ستنجح في  69% من مستجيبي العينة الوطنية و56يعتقد   

بـ  زمة  أإدارة ملف   الوطنية وف% من أ59فيروس كورونا، مقارنة  الرأي أفادوا  % من أ58راد العينة  فراد عينة قادة 

 بذلك في استطالع التشكيل. 
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( رقم  كورونا؟ (:  10الشكل  أزمة  ملف  إدارة  في  نجحت  ستنجح/  الجديدة  الحكومة  بأن   تعتقد  درجة  أية  إلى  برأيك، 

 
 

 ، والثقة بمطعوم فيروس كورونا في األردن الثقة باملطاعيم •

 

)ت    األردنيين  من  العظمى  الغالبية  الوطنية،  74ثق  العينة  تعطى ضد  %94  التي  املطاعيم  في  الرأي(  قادة  عينة   %

%  6و  ،% من مستجيبي العينة الوطنية26مراض املختلفة )الجدري، الكبد الوبائي، الحصبة،...(، فيما ال يثق بها  األ 

عينة قادة  ي%( ومستجيب71عتقد الغالبية العظمى من مستجيبي العينة الوطنية )تو  عينة قادة الرأي. من مستجيبي 

 الة.منة وفع  آ%( بأن هذه املطاعيم  92الرأي )

59
5658

69

2020تشرين األول  2021كانون الثاني 

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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ملطاعيم التي تعطى في  بشكل عام، هل تثق با(: 11الشكل رقم )

مراض املختلفة )الجدري، الكبد الوبائي،  جل األ أاألردن من 

 الحصبة...الخ( 

 

 هل تعتقد أن هذه املطاعيم آمنة وفعالة؟ (: 12الشكل رقم )

 

 

 

عينة قادة الرأي أكثر باملطعوم  مستجيبو العينة الوطنية يثقون أكثر بمطعوم "فايزر"، بينما يثق افراد  

 "الصيني االماراتي"

فيروس كورونا    ضدجل اخذ املطعوم  أو التواصل مع الجهات املسؤولة من  ألكترونية  قام بالتسجيل على املنصة اإل

   % من مستجيبي عينة قادة الرأي.  45و ،% من مستجيبي العينة الوطنية12

% من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم سيأخذون مطعوم "فايزر  17و  ،% من مستجيبي العينة الوطنية33أفاد    فيما

% من مستجيبي عينة  34و  ، % من مستجيبي العينة الوطنية27في ذلك، فيما أفاد    األمريكي" في حال أعطوا الخيار  

% من مستجيبي العينة  26أتيح لهم ذلك. وأفاد    إذا   ماراتي “سينوفارم”الصيني اإل قادة الرأي أنهم سيختارون املطعوم  

 نه ال تفضيل لديهم بنوع املطعوم ضد فيروس كورونا. أ% من مستجيبي عينة قادة الرأي 40الوطنية و

 

 

 

 

74

26

94

6

نعم اثق بها ال، ال اثق بها

العينة الوطنية قادة الرأي

71

26

4

92

6
2

نعم ال ال اعرف

العينة الوطنية قادة الرأي
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هل قمت بالتسجيل على املنصة (: 13الشكل رقم )

خذ  أجل أو التواصل مع الجهات املسؤولة من ألكترونية اإل

 املطعوم ضد فيروس كورونا؟ 

 

هل ستأخذ املطعوم ضد فيروس كورونا؟  (: 14الشكل رقم )

 )للذين أفادوا بأنهم لم يأخذوا املطعوم ومسجلين في املنصة(

 

 

نوع املطعوم الذي ستتلقاه ضد فيروس كورونا، ما هو املطعوم الذي  خيار اختيار في حال أتيح لك (: 11الجدول رقم )

 ستختاره؟

   

 
 قادة الرأي  العينة الوطنية

 17 33 فايزر )األمريكي(

 34 27 الصيني االماراتي “سينوفارم”

 40 26 ال فرق عندي

 6 8 خرى أمطاعيم 

 3 6 عرف ال أ

 100 100 املجموع

 

12

85

4

45

55

0

نعم ال ال اعرف عن التسجيل 

ش يء

العينة الوطنية  قادة الرأي 

88

99

12

1

العينة الوطنية  قادة الرأي 

نعم ال
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مع الجهات الصحية  م حتى اآلن، ولم يسجلوا أو يتواصلوا املستجيبين الذين لم يأخذوا املطعو تم سؤال  

جل اخذ املطعوم عن السبب الرئيس ي لعدم قيامهم بذلك، وقد أظهرت النتائج أن السبب الرئيس ي هو عدم  أمن  

ن  أ%( 11%(، فيما أفاد )24) هالسلبية ل%(، والسبب الثاني كان التخوف من اآلثار 38بفعاليته )و  الثقة باملطعوم

و التواصل  أ% بأنهم اليعرفون كيفية التسجيل  6وعدم االهتمام بأخذه. وأفاد  ،السبب هو عدم االقتناع باملطعوم

 .  هخذأمن أجل  

 خذ املطعوم ضد فيروس كورونا؟أل ملاذا لم تقم بالتسجيل (: 12الجدول رقم )

 
 

 
 %85العينة الوطنية من الـ

 38.1 ليتهاعدم الثقة باملطعوم ومدى فع

 23.8 لهثار السلبية التخوف من اآل 

 10.6 غير مقتنع باملطعوم وغير مهتم بأخذه

 6.0 ألخذهو التواصل أال أعرف كيفية التسجيل 

 3.9 ما زال املطعوم تحت التجربة 

 أ
ً
 3.3 صبت باملرض سابقا

 سأقوم 
ً
 3.2 بالتسجيل الحقا

 2.2  هخذأمزمنة تمنع أمراض عاني من أ

 1.7 الحمل/ الرغبة في الحمل/ لدي طفل رضيع

 3.0 أخرى 

 4.2 ال يوجد سبب محدد 

 100.0 املجموع
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 العينة الوطنية وعينة قادة الرأي  –املستجيبين للوضع االقتصادي  تقييم •

 

أن االقتصاد األردني يسير في    ،%( من مستجيبي عينة قادة الرأي30و) ،بي العينة الوطنية% من مستجي21يعتقد      

  يسير في نه  ألرأي  % من مستجيبي عينة قادة ا77و  ،% من مستجيبي العينة الوطنية 79االتجاه اإليجابي، فيما يعتقد  

 االتجاه السلبي.

 

 العينة الوطنية-م في االتجاه السلبي؟ أيجابي ر في االتجاه اإل يهل تعتقد بأن االقتصاد األردني يس(: 15الشكل رقم )

 
 

 الرأي عينة قادة - م في االتجاه السلبي؟أيجابي ر في االتجاه اإل يهل تعتقد بأن االقتصاد األردني يس(: 16الشكل رقم)

 

19 21 22

46

21

79 77 75

50

76

2019كانون الثاني  2019حزيران  2019كانون األول  2020حزيران  2021كانون الثاني 

العينة الوطنية

يسير باالتجاه اإليجابي يسير باالتجاه السلبي غير متأكد/ ال أعرف

20 20

31
34

30

75 75

63 63
67

4 5 6 3 3

2019كانون الثاني  2019حزيران  2019كانون األول  2020حزيران  2021كانون الثاني 

يسير باالتجاه اإليجابي يسير باالتجاه السلبي غير متأكد/ ال أعرف
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وعند سؤال املستجيبين عن مدى تفاؤلهم في االقتصاد األردني خالل العامين القادمين، أفاد نصف مستجيبي        

الوطنية مستجيبي60و  ، العينة  من  به،   %  متفائلون  بأنهم  الرأي  قادة  أفاد    عينة  العينة  44فيما  مستجيبي  من   %

 به. % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم غير متفائلين 38الوطنية و

نت متفائل في االقتصاد األردني خالل العامين القادمين؟ أبشكل عام، هل (: 17الشكل رقم )  

 
 

 شه  مقارنة باالثني عشر اليوم  االقتصادي    أسرهم   مستجيبي العينة الوطنية لوضع  تقييمحول      
 
، أفاد  املاضية  را

  100الرزاز  % في استطالع  6مقارنة بـ  ، و 2020تشرين األول  في استطالع  %  4مما كان عليه، مقارنة بـ    أفضل% أنه  10

بـ ، و 2020  تشرين األول في استطالع  %  26  % بأنه بقي كما هو عليه، مقارنة بـ24  بينما أفاد،  (2018    تشرين األول يوم )

اليوم أسوأ مما  بأن وضعهم االقتصادي  %  65  أفاد، في حين  (2018   تشرين األول يوم )  100في استطالع الرزاز  %  26

  
 
%( في  67، ومقارنة بـ )2020  تشرين األول استطالع  %( في  71بـ)مقارنة    املاضية،كان عليه مقارنة باالثني عشر شهرا

 .(12) رقم  الجدول  .(2018تشرين األول  يوم ) 100استطالع الرزاز 

 املاضيةتقييم املستجيبين لوضع أسرهم االقتصادي  : (13) الجدول 
ً
 العينة الوطنية– اليوم مقارنة باالثني عشر شهرا

 

 تقييم املستجيبين لوضع أسرهم االقتصادي 

حكومة الدكتور بشر  

 خصاونة

 )التشكيل( 

حكومة الدكتور بشر  

 خصاونة

 يوم(  100)بعد 

حكومة الدكتور عمر 

 الرزاز 

 يوم(  100)بعد 

 6 10 4 أفضل مما كان عليه

 26 24 26 كما كان عليه )لم يتغير( 

 67 65 71 أسوأ مما كان عليه 

51

44

5

60

38

2

متفائل غير متفائل غير متأكد/ ال أعرف

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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 املاضيةتقييم املستجيبين لوضع أسرهم االقتصادي مقارنات  : (18الشكل )
ً
 العينة الوطنية–  اليوم مقارنة باالثني عشر شهرا

 
 املقبلة، أفاد      

 
% بأنه  30وعند السؤال عن التوقعات للوضع االقتصادي ألسر املستجيبين خالل االثني عشر شهرا

%( أفادوا ذلك في 25مقارنة بـ )  % أفادوا بذلك في استطالع التشكيل،20مقابل    سيكون أفضل مما هو عليه اآلن،

%  36، مقابل ر()لن يتغي   % أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه اآلن25و(، 2018يوم )تشرين األول  100استطالع الرزاز 

 (،2018يوم )تشرين األول    100%( أفادوا ذلك في استطالع الرزاز  21ومقارنة بـ )  ،أفادوا بذلك في استطالع التشكيل

أجاب   اآلن  %39بينما  عليه  هو  مما  أسوأ  يكون  نفسهابأنه سوف  النسبة  وب بات  التشكيل،    ، ،  باستطالع  مقارنة 

 (13رقم )  الجدول  (،2018يوم )تشرين األول  100%( أفادوا ذلك في استطالع الرزاز 49ومقارنة بـ )

 املقبلوضع االقتصادي توقعات املستجيبين لل : (14)الجدول 
ً
 العينة الوطنية–ةألسرهم خالل االثني عشر شهرا

 

 تقييم املستجيبين لوضع أسرهم االقتصادي 

 املقبلة 
ً
 خالل االثني عشر شهرا

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 )التشكيل( 

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 يوم(  100)بعد 

حكومة الدكتور  

 عمر الرزاز  

 يوم(  100)بعد 

 25 30 20 أفضل مما هو عليه اآلن 

 21 25 36 )لن يتغير( كما هو عليه اآلن 

 49 39 39 أسوأ مما هو عليه اآلن 

 

 

10

6
6 8 7 8 4 10

33
26

31 31 31 28 26 24

57

67
63 62 62 64

71
65

2018تموز  تشرين األول 

2018

2019كانون الثاني  2019حزيران  2019كانون األول  2020حزيران  تشرين األول 

2020

2021كانون الثاني 

أفضل مما كان عليه (لم يتغير)كما كان عليه  اسوأ مما كان عليه
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 املقبلةوضع االقتصادي توقعات املستجيبين للمقارنات  : (19الشكل )
ً
 العينة الوطنية–ألسرهم خالل االثني عشر شهرا

 
 تقييم املستجيبين للوضع االقتصادي لألردن •

 املقبلة  االقتصــادي لألردنللوضــع عينة قادة الرأي    تقييموحول        
 
 %17 ، فقد أفاداليوم مقارنة باالثني عشــر شــهرا

% في 8ومقارنة بــــــــــــــــ   ،)اســـتطالع التشـــكيل( 2020األول  تشـــرين في اســـتطالع   %4كان عليه، مقارنة بــــــــــــــــ بأنه أفضـــل مما  

ـــــتطالع الرزاز  ـــ ـــــتطالع    % في11% أفــادوا بــأنــه بقي كمــا هو عليــه مقــارنــة 32و  (.  2018يوم )تشـــــــــــــرين األول   100اســـــ ـــ اســـــ

ــ )  ،التشكيل كان أسوأ مما   هبأن %50  أفادحين  (. في  2018يوم )تشرين األول   100استطالع الرزاز  في  ( %33ومقارنة بـــــ

ــ )استطالع التشكيل(، ومقارنة    2020تشرين األول  في استطالع   %85 عليه مقارنة بـــــــــــــ ــ ـــ   100استطالع الرزاز  في  % 59بــــــ

 ((.14) الجدول )(. 2018يوم )تشرين األول 

 املاضيةوضع األ  : (15) الجدول 
ً
   عينة قادة الرأي– ردن االقتصادي اليوم مقارنة باالثني عشر شهرا

 

   قادة الرأي لوضع األردن االقتصاديتقييم 

 

حكومة الدكتور  

 خصاونة بشر  

 )التشكيل( 

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 يوم(  100)بعد 

حكومة الدكتور  

 عمر الرزاز  

 يوم(  100)بعد 

 8 17 4 أفضل مما هو عليه اآلن 

 33 32 11 كما هو عليه اآلن )لن يتغير( 

 59 50 85 أسوأ مما هو عليه اآلن 

 

45

25 31 26 30
37

20
30

26

21
23 31

29 21

36
25

26

49
41 39 35 33 39 39

2018تموز  تشرين األول 

2018

2019كانون الثاني  2019حزيران  2019كانون األول  2020حزيران  تشرين األول 

2020

2021كانون الثاني 

أفضل مما هو عليه اآلن (لن يتغير)كما هو عليه اآلن  اسوأ مما هو عليه اآلن
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 املاضيةردن االقتصادي اليوم وضع األ مقارنات  (: 20)الشكل 
ً
   عينة قادة الرأي– مقارنة باالثني عشر شهرا

 

 املقبلة، أفاد     
 
% 50وعند سـؤال مسـتجيبي عينة قادة الرأي عن الوضـع االقتصـادي لألردن خالل االثني عشـر شـهرا

ــ    بأنه سيكون أفضل مما هو عليه االن ومقارنة بـ   ،التشكيل()استطالع   2020األول  تشرين  % في استطالع  26مقارنة بـ

ــــتطالع الرزاز   %(25) ـــ ــــيبقى كما هو 23في املقابل  (.  2018يوم )تشــــــــــــرين األول    100في اســـــ ـــ   عليه اآلن،  % أفادوا بأنه ســـــ

ــ ) ــ )21مقارنة بــــــــــــ وأفاد   (.2018يوم )تشـرين األول   100%( في اسـتطالع الرزاز  23%( في اسـتطالع التشـكيل، ومقارنة بــــــــــــ

ــ   هو عليه اآلن% بانه ســـــيكون أســـــوأ مما  21 ــــتطالع  43مقارنة بــــــــــــــــ ــــرين % في اسـ ــــكيل(،    2020األول  تشـ ــــتطالع التشـ )اسـ

 .(15) رقم الجدول . (2018يوم )تشرين األول  100%( في استطالع الرزاز 46ومقارنة بـ )

 خالل  االقتصادي لألردن الرأي للوضعتوقعات مستجيبي عينة قادة  : (16) الجدول 
ً
 املقبلة  االثني عشر شهرا

 

   قادة الرأي لوضع األردن االقتصاديتقييم 

 املقبلة 
ً
 خالل االثني عشر شهرا

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 )التشكيل( 

حكومة الدكتور  

 بشر خصاونة 

 يوم(  100)بعد 

حكومة الدكتور  

 عمر الرزاز  

 يوم(  100)بعد 

 25 50 26 أفضل مما هو عليه اآلن 

 23 23 21 يتغير( كما هو عليه اآلن )لن 

 46 21 50 أسوأ مما هو عليه اآلن 

12
8 10 9

20

6 4

17

35
33 31

29
32

18

11

32

52

59 58
62

48

76

85

50

2018تموز  2018تشرين األول  2019كانون الثاني  2019حزيران  2019كانون األول  2020حزيران  2020تشرين األول  2021كانون الثاني 

أفضل مما كان عليه (لم يتغير)كما كان عليه  اسوأ مما كان عليه
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 خالل  للوضع االقتصادي لألردنتوقعات مستجيبي عينة قادة الرأي مقارنات  : (21الشكل )
ً
 املقبلة  االثني عشر شهرا

  

  

41

25.4
28

24

41

36

26

50

29

22.6
20

23

26

20 21
23

26

45.8
47 47

31

43

50

21

2018تموز  2018تشرين األول  2019كانون الثاني  2019حزيران  2019كانون األول  2020حزيران  2020تشرين األول  2021كانون الثاني 

أفضل مما هو عليه اآلن (لن يتغير)كما هو عليه اآلن  أسوأ مما هو عليه اآلن
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 الثقة باملؤسسات   •

 

 (: الى أي درجة تثق باملؤسسات/ الجهات التالية 17جدول )
 

 قادة الرأي عينة  العينة الوطنية 
 

ي 
ي  2021كانون الثان 

 2021كانون الثان 

  
 89 90 الدفاع المدن 

 90 89 الجيش العرن    

 84 89 جهاز الدرك

 85 88 المخابرات العامة  

 85 87 األمن العام 

  لألمن وإدارة االزمات 
 72 70 المركز الوطن 

 61 65 أساتذة الجامعات 

 55 63 الجامعات األردنية الحكومية 

 65 62 اللجنة الوطنية لألوبئة 

 59 54 القضاء  

  األردن 
 
 43 52 األئمــة وعلمـاء الديـن ف

 41 49 الجامعات األردنية الخاصة 

 ... ، األطباء، المحاميي    48 47 النقابات المهنية: المهندسي  

 40 46 وسائل اإلعـالم األردنية 

 40 41 النقابات العمالية 

  مؤسسات المجتمع 
 40 41 المدن 

 39 39 الحكومة  

 33 37 منصات التواصل االجتماع  

ونية  32 35 المواقع االلكتر

 42 34 الصحف اليومية 

 28 26 مجلس النواب 

 23 17 األحزاب السياسية 
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 مجلس النواب   •

 تم السؤال عن   ،في هذا القسم  
 
 واملوازنة العامة.قة بالحكومة مجلس النواب الحالي، ومناقشات الث

الوطنية31)  العينة  مستجيبي  من   )%،  ( الرأي  35و  قادة  عينة  مستجيبي  من  الحالي  يثقون  %(  النواب  بمجلس 

%( من مستجيبي عينة قادة  34و)  ،% من مستجيبي العينة الوطنية46)املتوسط الحسابي كنسبة مئوية(، فيما أفاد  

 اإلطالق. على  به نهم ال يثقون أالرأي  

 درجة تثق بمجلس النواب الحالي؟  ةالى أي(: 18)الجدول 
   

 
 قادة الرأي العينة الوطنية 

 7 7 كبيرة

 24 24 متوسطة 

 31 22 قليلة

 34 46 طالقثق به على اإل أال 

 4 1 رفض اإلجابة

 35 31 متوسط الثقة 

 

   ( الوطنية32يعتقد  العينة  الحالي 34و)  ، %( من مستجيبي  النواب  أن مجلس  الرأي  قادة  عينة  %( من مستجيبي 

% من  38و% من مستجيبي العينة الوطنية  28، فيما يعتقد  جراءاتهاإعمال الحكومة و أبدوره الرقابي على  سيقوم  

% من مستجيبي العينة الوطنية  30ومستجيبي عينة قادة الرأي أن املجلس الحالي سيقوم بالتواصل مع املواطنين،  

% من مستجيبي  30 يعتقدن املجلس سيقوم بدوره التشريعي. فيما أ من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون  %40و

ن املجلس الحالي سيؤثر في صنع السياسات العامة، ويعتقد  أ% من مستجيبي عينة قادة الرأي  32والعينة الوطنية  

املجلس الحالي يتمتع باستقاللية عن السلطة    نأفراد عينة قادة الرأي  % من أ29و  ،فراد العينة الوطنية% من أ28

ن املجلس الحالي أ% من مستجيبي عينة قادة الرأي  26و% من مستجيبي العينة الوطنية  29التنفيذية، فيما يعتقد  

 سيقوم بدوره في مكافحة الفساد.
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 على أن ةإلى أي(: 19الجدول )
ً
 درجة تعتقد أن مجلس النواب الحالي سيكون قادرا

 
 متوسط القدرة 

 
 قادة الرأي  العينة الوطنية

 34 32 جراءاتهاإعمال الحكومة و يقوم بدوره الرقابي على أ

 38 28 يقوم بالتواصل مع املواطنين 

 40 30 يقوم بدوره التشريعي

 32 30 يؤثر في صنع السياسات العامة 

 29 28 يتمتع باستقاللية عن السلطة التنفيذية

 26 29 يقوم بدوره في مكافحة الفساد

 

 ن أداء املجلس الحالي سيكون مطابقأ%(  47يتوقع حوالي نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي )    
 
ألداء    ا

ن األداء  أ % من مستجيبي عينة قادة الرأي  35و% من مستجيبي العينة الوطنية  32املجالس السابقة، فيما يتوقع  

% من مستجيبي عينة قادة  18و% من مستجيبي العينة الوطنية  21سيكون أسوأ من أداء املجالس السابقة، ويتوقع  

 سيكون أفضل من أداء املجالس السابقة.  هن أداءأالرأي  

 

 ما هي توقعاتك ألداء مجلس النواب التاسع عشر )املجلس الحالي((: 22الشكل )

 

    

%( سمعوا عن خطاب الثقة  82عينة قادة الرأي )  ي من مستجيب والغالبية% من مستجيبي العينة الوطنية  17فقط   

 مام مجلس النواب.  ي تقدم به الدكتور بشر الخصاونة أالذ

 

21

47

32

18

47

35

سيكون اداؤه أفضل من أداء املجالس 

السابقة

سيكون اداؤه مطابق ألداء املجالس 

السابقة

سيكون أداؤه أسوأ من أداء املجالس 

السابقة

العينة الوطنية قادة الرأي
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 سمعت/قرات/عرفت عن خطاب الثقة الذي تقدم به دولة الدكتور بشر الخصاونة امام مجلس النواب؟ هل (: 23الشكل )

 

غلب نقاشات النواب حول بيان الثقة، فيما تابع جزء بسيط منها  أ%( من مستجيبي العينة الوطنية  6وتابع فقط )  

 %(.66املستجيبين ) ا%، ولم يتابع أي من هذه النقاشات ثلث26

 مناقشة بيان الثقة بالحكومة؟  فيمن كلمات النواب  ةهل تابعت أي(: 24الشكل )

 

من كلمات النواب املتعلقة بالتصويت على بيان الثقة، أفاد   أي وعند السؤال عن السبب الرئيس ي في عدم متابعة     

عدم الثقة بدور    ه% بأن24%( أن السبب الرئيس ي هو عدم اهتمامهم بالسياسية، فيما أفاد  50نصف املستجيبين )

 االنشغال في العمل واألمور الحياتية.  ه% أن20مجلس النواب، وأفاد 

  

17

8382

18

نعم سمعت ال، لم اسمع

العينة الوطنية قادة الرأي

6

29

65

نعم اغلبها نعم، جزء بسيط منها ال، لم اتابعها على االطالق
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 الثقة؟  في مناقشات بياني من كلمات النواب عدم متابعتك أل السبب الرئيس ي في  ما هو (: 20)الجدول 
 
 

 %65من الـ العينة الوطنية 

 51 عدم االهتمام بالسياسة

 24 عدم الثقة بدور املجلس

 20 االنشغال في العمل واألمور الحياتية 

 1 الحالة الصحية 

 2 أخرى 

 3 ال اعرف

 % 100 املجموع

 

  في جلسات منقاشة   ة غلب كلمات النواب الذين يمثلون دوائرهم االنتخابيأ% من مستجيبي العينة الوطنية  7تابع  

 % من املستجيبين.  69%(، ولم يتابع أي من هذه النقاشات 24بيان الثقة، فيما تابع جزء بسيط منها )

 

 هل تابعت كلمات النواب الذين يمثلون دائرتك االنتخابية في جلسات مناقشة بيان الثقة؟(: 25الشكل )

 

الذي  2021املوازنة % من مستجيبي عينة قادة الرأي خطاب  61و ، % من مستجيبي العينة الوطنية8سمع    

%( من  92سمعه الغالبية العظمى )تمام مجلس النواب، فيما لم أ تقدمت به حكومة الدكتور بشر الخصاونة 

 %( من مستجيبي عينة قادة الرأي. 39و ) ،مستجيبي العينة الوطنية

  

7

24

69

نعم اغلبها نعم، جزء بسيط منها ال، لم اتابعها على االطالق
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  مامأالذي تقدمت به حكومة الدكتور بشر الخصاونة  2021هل سمعت/قرات/عرفت عن خطاب املوازنة (: 26الشكل )

 مجلس النواب؟ 

 

% من  23بدى  أ% فقط من مستجيبي العينة الوطنية الذين سمعوا عن املوازنة رضاهم عنها، فيما 8بدى أ  

مستجيبي  % من 54وفراد العينة الوطنية أ% من 31مستجيبي عينة قادة الرأي رضاهم عن املوازنة، وأفاد 

% من مستجيبي العينة الوطنية  61فيما أجاب  .2021راضون عن موازنة العام   غير نهمأ عينة قادة الرأي 

 نهم ال يعرفون. % من مستجيبي عينة قادة الرأي أ24و

 هل انت راض عن هذه املوازنة 2021ما هو رأيك بموازنة العام  (: 27الشكل )

 

 

8

92

61

39

نعم سمعت ال، لم اسمع
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8

31

61

23

54

24

راض ي غير راض ي ال أعرف
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ن املوازنة الحالية  أ % من مستجيبي عينة قادة الرأي 19% من مستجيبي العينة الوطنية و11يعتقد فقط 

% من مستجيبي العينة  35، فيما أفاد 2021قادرة على التعامل مع املستجدات والتحديات االقتصادية للعام 

ن املوازنة التي تم عرضها غير قادرة على التعامل مع أ % من مستجيبي عينة قادة الرأي 63الوطنية و

 املستجدات والتحديات االقتصادية. 

 2021ن املوازنة قادرة على التعامل مع املستجدات والتحديات االقتصادية في العام أهل تعتقد (: 28الشكل )

 

  

11

35

54

19

63

18

قادرة غير قادرة ال أعرف

العينة الوطنية قادة الرأي
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 املصالحة الخليجية  •

 . لى موضوع املصالحة الخليجيةق هذا القسم إيتطر     

( الوطنية  العينة  )  ،%(47أفاد نصف مستجيبي  نهم  قادة الرأي أفراد عينة  أ%( من  96والغالبية العظمى 

% فقط  4و  ،%(51ر من مستجيبي العينة الوطنية )املصالحة الخليجية، فيما أفاد النصف اآلخعن  سمعوا  

 .عنهامن مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم لم يسمعوا 

 هل سمعت/قرأت/عرفت عن املصالحة الخليجية؟ (: 29الشكل )

 

( من مستجيبي عينة  %93وعند سؤال املستجيبين عن موقفهم من هذه املصالحة، أفاد الغالبية العظمى )    

، فيما أفاد ثلث مستجيبي العينة الوطنية  ها%( بأنهم يؤيدون52)نصف مستجيبي العينة الوطنية قادة الرأي، و 

 . هاد من% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه ليس لديهم موقف محد  4و 

 ما هو موقفك من هذه املصالحة؟(: 30الشكل )

 

47 51

2

96

4 0

نعم ال ال اذكر
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52

12

34

2

93

2 4 1

أؤيد هذه املصالحة ال أؤيد هذه املصالحة ليس لدي موقف محدد رفض اإلجابة
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%( من مستجيبي عينة قادة الرأي  85%(، والغالبية العظمى )50العينة الوطنية )  يويعتقد نصف مستجيب   

س  األردن  وأفاد  يبأن  املصالحة.  هذه  جراء  إيجابي  بشكل  و23تأثر  الوطنية  العينة  مستجيبي  من  من  %9   %

.إال بها مستجيبي عينة قادة الرأي أن األردن لن يتأثر  
 
 وال سلبا

 
 يجابا

 هذه املصالحة؟بن األردن سيتأثر أهل تعتقد (: 31الشكل )

 

 

  

50

23

8

19

85

9
3 3

سيتأثر بشكل ايجابي لن يتأثر سيتأثر بشكل سلبي ال اعرف
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 املالحق: الخصائص االجتماعية واالقتصادية للعينة: 

 قاليمتوزيع العينة حسب املحافظات واأل 

قليم الوسط إ  64.9 

 43.7 العاصمة

 5.1 البلقاء

 14.2 الزرقاء

 1.9 مادبا 

 27.6 اقليم الشماإل

إاربد  18 

 5.4 المفرق 

 2.4 جرش 

 1.8 عجلون 

إ اقليم الجنوب   7.6 

 3.2 الكرك 

 1 الطفيلة 

 1.4 معان

 1.9 العقبة

 100 المجموع

 

 كمله املستجيب أالذي  تعليمي الستوى حسب املتوزيع العينة 
 

% 

 5 امي/ملم 

 30 أقل من ثانوي 

 36 ثانوي 

 11 دبلوم متوسط

 19 بكالوريوس فأعلى

 100 املجموع

 توزيع العينة حسب فئات العمر 
 

% 

18-34 37 

35-44 21 

45-54 21 

55  + 21 

 100 املجموع
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 توزيع مستجيبي عنية قادة الرأي حسب الفئة ونسبة االستجابة

 املجموع الرفض املكتمل  

 100 4 96 كبار رجال وسيدات الدولة

 100 7 93 قيادات حزبية 

 100 4 96 قيادات نقابات مهنية وعمالية

 100 1 99 أساتذة جامعات 

 100 6 94 النقابات املهنية 

 100 20 80 كبار رجال وسيدات األعمال 

 100 0 100 الكتاب والصحفيون واالدباء والفنانون 

 700 42 574 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


