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 : استطالع للرأي العام 

 

 الراهنة حكومة الدكتور بشر وبعض القضاياببعد مرور عام على تشكيلها: رأي األردنيين 

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

 (962 6)  5355515فاكس:  - ( 962 6)  5300100هاتف:  -امليدانية  دائرة استطالعات الرأي واملسوح 

 jordan.org-w.alkhatib@css  - jordan.org-polling@cssالبريد االلكتروني:  

 

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

 أو الجامعة األردنية، أو العاملين فيهما.   املركز،
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 مقدمة  

 لنهج مركز الدراسات االستراتيجية في َسْبر آراء املواطنين  
ً
حول قدرة الحكومات  وتحليل اتجاهات الرأي العام األردني  استمرارا

؛ حيث تشكلت  تشكيلها  عام علىهذا االستطالع لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور    تم تنفيذ   ،على تحّمل مسؤولياتها

، واستطالع املائة يوم خالل  19/10/2020-13، وأجرى املركز استطالع التشكيل خالل الفترة  12/10/2020الحكومة بتاريخ  

 .21/5/2021-16، واستطالع املائتي يوم خالل الفترة 31/1/2021-24الفترة 

 ممن  1872 حجم العينة الوطنية. وبلغ 11/10/2021-4 االستطالع في الفترة ما بين  هذا   تم تنفيذ
ً
- ال أعمارهم  تزيد شخصا

 و  50سنة، وبنسبة  18
ً
، تم اختيارهم بشكل عشوائي من  50% ذكورا

ً
 تغطي  156% إناثا

ً
اململكة األردنية الهاشمية  موقعا

)كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية،   ، موزعة على سبع فئات هي:( مستجيب655قادة الرأي )وبلغ حجم عينة  كافة.

قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات املهنية، كبار رجال وسيدات األعمال، الكتاب والصحفيون،  

 %(. 93.5بلغت )وبنسبة استجابة  االدباء والفنانون(

   خمسة وسبعون   هذا االستطالع  تنفيذوشارك في  
ً
    وباحثة  باحثا

ً
 وميدانيا

ً
   15ومكتبيا

ً
وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة    مشرفا

 (. %95.0( عند مستوى ثقة )2.5الوطنية )±

في مجموعة من املحاور الرئيسية باإلضافة    ء الحكومةتوجهات املواطنين األردنيين وتقييمهم ألدا  االستطالعكما ويستطلع هذا  

 عن ذلك، فقد هدف االستطالع إلى التعرف على    امتها على تنفيذ املهاقدر الى تقييم  
ً
الواردة في كتاب التكليف السامي. فضال

اليوم. وإلى التعرف على  واالقليم  األمور في األردن، وألهم املشكالت التي تواجه األردن  اتجاه سير  اتجاهات الرأي العام لكيفية  

الوضع االقتصادي في األردن، الثقة بمؤسسات الدولة، الثقة  و ،  مواقف وآراء املواطنين حول بعض القضايا الراهنة في األردن

 . املصري واألردني والسوري واللبنانيوتحالف الشام الجديد، واالتفاق املجتمعية والسعادة في األردن، 
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 أبرز النتائج

 الحكومة: الثقة واألداء 

في   ❖ العظين من األردنيين لعتقاااااادون ان الحكومااااااة ن حاااااات  الااااااداخلي )الغااااااالبيااااااة  في  %( و72توفير األمن واالساااااااااااااتقرار 

%(، واملنظومة  42قضاااااايا التعليم والتعليم العالي ) نساااااب النجا  في  كانت %( فيما68الساااااياساااااية الخارجية األردنية )

 في أداء الحكومة.46%(، والحفاظ على االمن املائي )46الصحية )
ً
 %( األدنى تقييما

كمهام محددة في   ، ودعم القوات املسلحةنفي ملفات: دعم الفلسطينييغالبية األردنيين تعتقد أن الحكومة ن حت   ❖

تحسين النظام الصحي وزيادة املشمولين به، وتطوير  انها ن حت في:  فقط لعتقدون    %(40)و  كتاب التكليف السامي،

%( في 50)   نجااللكن باملجمل فإن الحكومة لم تحقق نسبة    .منظومة املراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون 

 بند من البنود التي تم تكليف الحكومة بالعمل عليها. 22من اصل  19

%( من األردنيين بالحكومة.  33ومة تحافظ على ثقة ثلث األردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، حيث يثق )مازالت الحك ❖

%( ال يثقون بحكومة بشر  67ولكنة مازال )  على تشكيلها.  عام    بحكومة الرزاز بعدكانوا يثقون  (  %33وباملقارنة مع )

 الخصاونة بعد عام على تشكيلها.

%( 89%( يتابعون ما قامت/تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتن اآلن، مقارنة با )42األردنيين )أقل من نصف   ❖

 به الحكومة.  تقوم/من عينة قادة الرأي تابعوا/يتابعون ما قامت 

قادة  %( من افراد عينة  57%( قيموا األداء اإلعالمي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بالس يء، و)52األردنيين )غالبية   ❖

  .
ً
 الرأي قيموا أدائها اإلعالمي بالس يء ايضا

% من افراد  42و.  املاضيةأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات املرحلة    %( لعتقدون 33)  فقط  األردنيينثلث   ❖

%( من  67فيما لعتقد )  عينة قادة الرأي لعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات املرحلة املاضية. 

 دنيين أن الحكومة لم تكن قادرة على تمحل مسؤوليات املرحلة املاضية. األر 

بقاادرة الرئيع على تحماال مساااااااااااااؤولياااتااه أكرر من ثقاهم بقاادرة الفريق الوزاري على تحماال مساااااااااااااؤولياااتااه،   االردنيون يثق   ❖

( من افراد عيناااة قاااادة الرأي. فيماااا يثق بقااادرة الفريق الوزاري  %44من العيناااة الوطنياااة و)  (%34حياااث يثق بقااادرتاااه )

 %( من افراد عينة قادة الرأي.40%( من افراد العينة الوطنية و)31)

%(  65%( وغالبية افراد عينة قادة الرأي )56األردنيين )  من نصفأكرر    ى فترة التي تم فيها تنفيذ االستطالع، رأالل  خال ❖

 أن هنالك حاجة الى اجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

بعد  %( متفائلون بالحكومة  33بعد مرور عام على تشكيلها، وثلث عينة قادة الرأي )متفائلون بالحكومة    فقط%  29 ❖

 %( أنهم غير متفائلين بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها.  71فيما أفاد ) . عام على تشكيلها

 أكثر ثقة باألخري ❖
ً
 قليمية.  معرفة باألحداث املحلية واإل وأكثر وأكثر سعادة   نالذكور واملتعلمون واالكبر عمرا

 



 

 
4 
 

 األمور سير اتجاه 

في  كانوا لعتقدون بذلك    (%39)با  مقارنة%( لعتقدون أن االمور تسير باالتجاه اإليجابي،  23اقل من ربع األردنيين ) ❖

%( في حكومة الدكتور هاني امللقي بعد مرور عام على  41حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكييها، و)

 تشكييها.

أهم املشكالت التي تواجه األردن  مازالت تتصدر قائمة    البطالة والفقر، وارتفاع األسعار وغالء املعيشة وتدني الرواتب  ❖

تردي األوضاع االقتصادية بصفة عامة، تداعيات جائحة  باإلضافة الى    ، معالجاها بشكل فورياليوم وعلى الحكومة  

 عامة.  وتدني مستوى الخدمات بصفةكورونا وما نتج عنها، 

له أولوية على محاربة الواسطة واملحسوبية حيث يعتقد    ي ألول مرة يعتقد األردنيون أن تهديد االمن االجتماع ❖

ابرز  21)  من  انها  األردن،    املشكالت %(  تواجه  التي  اقتصادية  املالي يعتقدون  %(  13)   مقابلالغير  الفساد  أن 

 تواجه األردن وعلى الحكومة التعامل معها.  اقتصادية هو اهم مشكلة غير والواسطة واملحسوبية واإلداري 

املشكالت  أبرز    هي   غياب االستقرار في الدول املجاورة، و ين، والالجئالقضية الفلسطينيةتعتقد غالبية األردنيين ان   ❖

   .وعلى الحكومة التعامل معها اإلقليمية التي تواجه املنطقة

 على حكومة الدكتور بشر الخصاونة 11/10/2021بتاريخ  التعديل الوزاري األخير الذي اجري 

 عن التعديل األخير الذي أجري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.   سمعوا/ %( عرفوا58) غالبية األردنيين ❖

، وتعتقد  بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات املرحلة القادمة%( من األردنيين أن الحكومة  41لعتقد ) ❖

الذي تم  41سها )النسبة نف التعديل  املقبلة بعد  الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات املرحلة  %( أن رئيع 

(  
ً
ايضا ويعتقد  أن  41اجراءه،  الرئيع(  %(  )باستثناء  الوزاري  التعديل-الفريق  تحمل    -بعد  على   

ً
قادرا سيكون 

 . مسؤوليات املرحلة القادمة

يالت الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات،  أن التعدال تعتقد  %(  46األردنيين )غالبية   ❖

 %( ان لها أثر سلبي. 21إيجابي، ويعتقد )%( أن لها أثر 26فيما لعتقد ربعهم )

 "فجوة الثقة" باقية وتتوسع  : أزمةالثقة بمؤسسات الدولة

املختلفة، حيث تراجعت ثقة األردنيين بمعظم مؤسسات الدولة  توسعت وتعمقت ازمة الثقة بين املواطنين ومؤسسات الدولة 

 : مقارنة باستطالع التشكيل وعلى النحو التالي

 (%53( الى )%64تراجع الثقة بالقضاء من ) •

 (%42( الى )%49تراجع الثقة بالنقابات املهنية من ) •

 (%36( الى )%46تراجع الثقة بالنقابات العمالية من ) •
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 %(39) %( الى48بوسائل االعالم األردنية من )تراجع الثقة  •

 %(47%( الى )52من ) األئمااة وعلمااء الديان في األردن تراجع الثقة ب •

 %(12)الى  %(22)تراجع الثقة باألحزاب السياسية من  •

 ( %15( الى )%20تراجع الثقة بمجلع النواب من ) •

 :حيث كانت على النحو التاليبعد مرور عام  وباملقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز 

 %(.53القضاء ) •

 %(.39) وسائل االعالم •

 %(.12األحزاب السياسية ) •

 %(.16مجلع النواب ) •

   تفاؤل فردي وتشاؤم على املستوى العام األوضاع املعيشية: 

❖   
ً
%( بعد مرور عام على  29املقبلة الى )ارتفاع نسبة املتفائلين بتحسن أوضاعهم االقتصادية خالل االثني عشر شهرا

 %( في استطالع التشكيل. 20تشكيل الحكومة مقارنة با )

متفائلين باالقتصاد  غير  %(  51نصف األردنيين )  حواليتراجع تفاؤل األردنيين باالقتصاد األردني حيث أن  وباملقابل،   ❖

باالقتصاد األردني   % متفائلين46و  ، في استطالع التشكيلغير متفائلين  %  30مقارنة با    ينالقادم  يناألردني خالل العام

   % كانوا متفائلين في استطالع التشكيل. 69خالل العامين القادمين مقارنة با  

 

%( أن األوضاع االقتصادية في األردن تسير في االتجاه السلبي حاليا، فيما يرى  81ترى الغالبية العظين من األردنيين ) ❖

عتبر التحديات االقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من  ينة قادة الرأي ذلك.  و % من ع64
ُ
ت

 أكرر القضايا أهمية عند األردنيين.

 الفساد واالقتصاد األردني 

األردنيين ❖ من  العظين  لعتقدون  87)  الغالبية  األردن،أن  %(  في  منتشر  واإلداري  املالي  با)  الفساد  في %(  94مقارنة 

 .  الفساد املالي واإلداري منتشر في األردنأن  %(81)غالبية عينة قادة الرأي يوم. كما لعتقد  200استطالع 

 في انتشار الفساد بنسبة   ❖
ً
 لعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة األكرر إسهاما

ً
غالبية األردنيين تقريبا

 في انتشار  27%. كما لعتقد  49
ً
التجار هم الفئة الثانية األكرر إسهاما % من األردنيين ان فئة رجال األعمال وكبار 

 في انتشار  %( من عينة ق40باملقابل لعتقد )  .الفساد
ً
ادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة األكرر إسهاما
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 في انتشار الفساد، ويعتقد 20الفساد، و )
ً
%( منهم لعتقدون أن رجال األعمال وكبار التجار هي الفئة األكرر إسهاما

15.
ً
   % أن صغار موظفي القطاع العام هم األكرر اسمها

ان الحل األنسب ملعالجة الفساد املالي واإلداري في األردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين    %( من األردنيين 35لعتقد ) ❖

عليهم قضايا فساد   تثبت  الذين  والعمل على محاسبة ومحاكمة  واملحسوبية،  والواسطة  الفساد  من  للحد  صارمة 

 %(. 17%(، واختيار االشخاص النزيهين واالكفاء في املناصب الحكومية )21)

 بارقة أمل عند األردنيين   الشام الجديد: تحالف

 

  
ً
والتشاؤم    لنسبخالفا السوداوية   " هيمنة  من  وبالرغم  واالقتصاد،  واملؤسسات  الحكومة  في  والتفاؤل  الثقة  درجات 

األردنيين واستعادة ثقتهم تلوح في األفق عندما يرون سياسات  عند    وانعدام الثقة" على آراء املواطنين، فإن بوادر أمل كبير 

 والتفاؤل.   الرضا والثقةعلى وإجراءات من الدولة والحكومة تبعث 

 

األردنيين   ❖ الشام  %(  32)ثلث  )تحالف  والعراق  ومصر  األردن  بين  الذي حصل  املشترك  التعاون  عن  سمعوا/عرفوا 

 لألردن من الناحية االقتصادية. 78الجديد(، و )
ً
 %( من الذين سمعوا عنه لعتقدون أن هذا التحالف سيكون مفيدا

%(  71%( متفائلون بالتعاون املشترك بين األردن ومصر والعراق )تحالف الشام الجديد(، والغالبية )65األردنيين )  ثلثا ❖

والعراق ومصر  لألردن  االقتصادية  أهدافه  تحقيق  في  سين ح  التحالف  هذا  أن  )  . لعتقدون  أن  44ويعتقد   )%

% أن األردن هو املستفيد األكبر  27يما لعتقد  االستفادة من هذا التحالف ستكون بنفع املستوى لجميع الدول، ف

 من هذا التحالف. 

ويعتقد  ،  %(66مصالح اقتصادية مشتركة )مبني على  غالبية األردنيين الذين عرفوا عن تحالف الشام، لعتقدون انه  ❖

( األردنيين  الوض49نصف  وتحسين  االستثمار  تعزيز  على  العمل  هو  التحالف  هذا  إلنشاء  املبررات  اهم  ان  ع  %( 

 . %( أن مبرراته هي العمل على تبادل املصالح وزيادتها بين الدول 21االقتصادي لدول تحالف الشام الجديد، ويعتقد )

 

 رض ى أردني كبير  :اتفاق نقل الغاز الى لبنان

%( سمعوا عن االتفاق الذي حصل بين األردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز املصري  48حوالي نصف األردنيين ) ❖

%(. ويعتقد الغالبية العظين  81طريق األردن وسورية إلى لبنان لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، ويؤيد هذا االتفاق )عن  

 %( أن هذا االتفاق سوف لساهم في حل مشكلة الكهرباء في لبنان.82منهم )
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 " األسباب والحلول؟  "لغز الثلثين

لعرفون/سمعوا عن اللجنة امللكية، وتحالف الشام الجديد، وعن اتفاق الغاز املصري  يالحظ االستطالع أن نسب من   ❖

واللبناني السوري  مسؤولياتهاألردني،  تحمل  على  قدرتها  او  بالحكومة  يثقون  ومن  )ثلثي(    ا،  أن  سجلت  الغالب  في 

 األردنيون ال لعرفون، او ال يثقون بها.    

 بين األردنيين  استمرار لفقدان الثقة   :الثقة املجتمعية

،  %( في استطالع التشكيل71اليوم، مقارنة با )  %(72)  الغالبية العظين من األردنيين ال تثق بأغلبية الناس في األردن  ❖

بعض وهذا مؤشر خطير على استقرار املجتمع ونذير  باألمر الذي لعني أن األردنيين واملقيمين باألردن ال يثقون بعضهم  

 خطٍر لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصال  سياس ي.  

% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقاهم بالدرجة الثانية  95باملقابل، فإن ثقة األردنيين محصورة في عائالتهم، حيث أفاد   ❖

 %(.67ائهم )م واصدقوإلى معارفه( %66جيرانهم )تمتد إلى 

تجلى انعدام الثقة املجتمعية في األردن في ثقة األردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيالت على هذه األسعار، حيث   ❖

% يثقون في 33مقارنة با ) % فقط يثقون(28والخدمات ) بأسعار السلع أن الغالبية العظين من األردنيين ال يثقون ال

في    (فقط يثقون   %32مقارنة با )  % فقط يثقون(29)   الت على أسعار السلع في األردنوال بالتنزياستطالع التشكيل(،  

  .؛ وهو مؤشر هام لقياس الثقة املجتمعيةاستطالع التشكيل

❖   
ً
تطلب األمر    إذاتراجع نسبة من يثقون بأن املجتمع أو/الحي أو /األقارب أو /العشيرة حريص على دعمهم اقتصاديا

 .2021% في استطالع أيار 43% مقارنة با 37لتصبح 

 

 افراد سعيدون ... ومجتمع غير سعيد!!    األردن:السعادة في  

  ! % من األردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء65بينما    ،األردنيين مجتمع سعيدال لعتقدون أن  %(  74)غالبية األردنيين   ❖

 . األمر الذي قد لعني أن حكم األردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة

 مستجيبو محافظة عجلون األكثر سعادة، بينما كان مستجيبو محافظة الطفيلة األقل سعادة ❖

االمارات هي األكرر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الواليات املتحدة االمريكية هي    لعتقد األردنيون أن دولة ❖

 .الدولة األكرر سعادة في العالم
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افية    ملخص النتائج حسب املتغيرات الديموغر

➢ ( 
ً
 ان األمور تسير في االتجاه الخاطئ. واالناث  سنة فأكرر(    55فئة األكبر عمرا

ً
نها  اتفاؤال من الذكور ب  أكرر األقل اعتقادا

في  تسير  األمور  أن  اعتقاده  نسبة  زادت  كلما  للمستجيب  التعلييي  املستوى  ارتفع  وكلما  اإليجابي.  االتجاه  في  تسير 

 االتجاه السلبي.  

➢ ( 
ً
 فئة األكبر عمرا

ً
سنة فأكرر( هم األكرر ثقة بالحكومة الحالية، وكلما ارتفع املستوى التعلييي للمستجيب    55ايضا

 الحالية. كلما قلت ثقته بالحكومة 

 )  34-18الفئات الشبابية ) ➢
ً
إيجابية في تقييمهم ألداء الحكومة والرئيع والفريق    أكرر سنة فأكرر(    55سنة( واالكبر عمرا

ألداء الحكومة والرئيع والفريق    م االيجابيمن باقي الفئات، وكلما ارتفع املستوى التعلييي للمستجيب كلما قل تقييمه

 الوزاري. 

ستجيب كلما زاد تفاؤله بالحكومة الحالية بعد مرور عام على تشكليها، حيث كانت نسبة من هم  كلما ازداد عمر امل ➢

%. واالناث  27%، فيما كانت لدى باقي الفئات العمرية  34سنة فأكرر(    55متفائلون بالحكومة الحالية عند االفراد )

  
ً
ه كلما ارتفع املستوى التعلييي للمستجيب كلما  تفاؤال بالحكومة الحالية من الذكور. وتبين من النتائج ان  أكررايضا

 قل تفاؤله بالحكومة الحالية. 

تبين النتائج أن هنالك توافق على سلبية او إيجابية سير اتجاه االقتصاد األردني بغض النظر عن الفئات العمرية او   ➢

فع نسبة من لعتقدون  جنع املستجيب، ولكن تظهر الفروقات باختالف املستوى التعلييي للمستجيبين، حيث ترت

املستوى التعلييي األقل من ثانوي لتصل الى   ذوي % لدى االفراد  76ان االقتصاد األردني لسير في االتجاه السلبي من  

 % عند أولئك الذي يحملون درجة البكالوريوس فأعلى.  84

%( من املستجيبين  40ابدى )  باالقتصاد األردني خالل العامين القادمين بازدياد عمر املستجيب، حيث يرتفع التفاؤل  ➢

سنة   55% عند فئة االفراد )54( تفاؤلهم في االقتصاد األردني، وتزداد هذه النسبة لتصبح   34-18في الفئة العمرية )

فأكرر(. ولكن الصورة تصبح معكوسة عند مقارنة التفاؤل باالقتصاد بناء على املستوى التعلييي للمستجيبين، فكلما  

%( من الذين  58علييي للمستجيب، انخفض تفاؤله باالقتصاد األردني خالل العامين القادمين )ارتفع املستوى الت

% من الذين مستواهم التعلييي بكالوريوس فأكرر(. وأبدت املستجيبات  35مستواهم أقل من ثانوي متفائلون مقارن با  

 االناث تفاؤال أكبر باالقتصاد األردني خالل العامين مقارنة الذكور.  

هرت النتائج أن الثقة في اغلبية الناس مرتبطة بعمر املستجيب ومستواه التعلييي، فكلما ارتفع عمر املستجيب  أظ  ➢

 بأنه يمكن الثقة    34-18ازداد اعتقاده بأنه يمكن الثقة في اغلبية الناس، فيما كانت فئة الشباب )
ً
سنة( األقل اعتقادا

ثقة في اغلبية الناس(. وكلما ارتفع املستوى التعلييي للمستجيب  % لعتقدون انه يمكن ال22في اغلبية الناس )فقط  

% من الذين مستواهم أقل من ثانوي لعتقدون أنه يمكن الثقة  26كلما زاد اعتقاده بانه يمكن الثقة في اغلبية الناس )

ستجيبون الذكور  % للمستجيب الذين مستواهم التعلييي بكالوريوس فأعلى(. ويميل امل29في اغلبية الناس مقارنة با 

 %(. 23%( أكرر من املستجيبات االناث )30الى الثقة باآلخرين )
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% سعيد، اقل من  72سعيدون" أكرر من اآلخرين )بكالوريوس فأعلى    بأنهميصف األشخاص األكرر تعليما أنفسهم " ➢

 )63ثانوي  
ً
-18ي الفئات العمرية )سنة فأكرر( بأنهم "سعيدون" أكرر من باق  55% سعيد(. ويصف االفراد األكبر عمرا

 سنة(. 54

 أكرر معرفة عن  ➢
ً
 واالكبر عمرا

ً
التعاون املشترك الذي حصل بين األردن ومصر والعراق )تحالف  الذكور واألكرر تعليما

الجديد  األكرر معرفة عن    الشام   
ً
أيضا الفئات. وهم  بباقي  بين األردن ومصر وسورية    مقارنة  الذي حصل  االتفاق 

 . املصري عن طريق األردن وسورية إلى لبنان ولبنان لنقل الغاز 
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التحديات/،  %61بنسبة  و   والفقر  البطالة  قضايا  تصدرت اليوم، وعلى الحكومة    حليةامل املشكالت  قائمة  التي تواجه األردن 

%،  14بنسبة    ارتفاع االسعار وغالء املعيشة وتدني الرواتببعدها    وجاء.  األردنيين  من وجهة نظر  البدء في معالجاها بشكل فوري

   %. 11تردي االوضاع االقتصادية بصفة عامة 

غير   التحديات  اهم  الحكومية  االاما  الخدمات  تردي مستوى  فجاءت:  معالجاها  الحكومة  وعلى  األردن  يواجها  التي  قتصادية 

%(، والفساد املالي واالداري والواسطة  21%(، ومن ثم االمن املجتمعي )27)  صحة، تعليم، طرق، بنية تحتية...الخ(عامة )بصفة  

 %(. 13واملحسوبية )

قليمية التي تواجه األردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجاها بشكل فوري من  بالنسبة ألهم التحديات/ املشكالت اإل  أما

الالجئين في األردن ودول الجوار، ومن    (، وقضية%20فكانت مشكلة غياب االستقرار في الدول املجاورة )،  األردنيينوجهة نظر  

 %(. 15ثم القضية الفلسطينية )

  

 أهم التحديات املحلية واإلقليمية التي تواجه االردن
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 برأيك ما هي أهم مشكلة /تحدي محلية تواجه األردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري؟ 1جدول رقم  

 عينة قادة الرأي %  العينة الوطنية %   املشكلة

 39 61 مشكلة الفقر والبطالة 

 1 14 ارتفاع االسعار وغالء املعيشة وتدني الرواتب 

 39 11 تردي االوضاع االقتصادية بصفة عامة 

 3 3 تداعيات ازمة فيروس كورونا 

 7 3 الفساد املالي واإلداري والواسطة واملحسوبية

 1 2 املشكالت املجتمعية واالمن الداخلي

 3 3 الخدمات بصفة عامةتدني مستوى 

 5 -- ملف اإلصالح السياس ي

 2 3 أخرى 

 -- 2 ال أعرف 

 100 100 املجموع

 

 )فقر، بطالة، غالء األسعار( تواجه األردن وعلى الحكومة معالجتها؟ مشكلة غير اقتصاديةبرأيك، ما هي أهم  2جدول رقم  

 عينة قادة الرأي %  العينة الوطنية %   املشكلة

، تعليم، صحة)عامة تردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة 

 طرق، بنية تحتية...الخ( 

27 24 

 12 21 االمن املجتمعي

 16 13 واملحسوبيةالفساد املالي واالداري والواسطة 

 23 3 املشاكل املتعلقة باإلصالح السياس ي والحريات العامة 

 3 1 التحديات االمنية الخارجية

 3 1 اتساع فجوة الثقة بين املواطنين والحكومة 

 3 9 االثار السلبية لجائحة كورونا 

 1 2 أخرى 

 9 7 ال يوجد اي مشكالت غير اقتصادية

 6 9 ال أعرف 

 -- 5 املياه والطاقةمشاكل 

افدين  -- 3 ازدياد عدد الالجئين والو

 100 100 املجموع
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 برأيك ما هي أهم مشكلة/ تحدي إقليمية تواجه االردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري؟ 3جدول رقم  

عينة قادة الرأي %   العينة الوطنية %   املشكلة   

 26 20 غياب االستقرار في الدول املجاورة

 3 15 قضية الالجئين 

 40 15 القضية الفلسطينية

 3 5 االزمة السورية وتبعاتها على االردن

 1 3 تبعات جائحة كورونا على املنطقة

 2 4 تردي االوضاع االقتصادية في املنطقة

 9 1 املنطقة تذبذب العالقات الخارجية بين دول  

 2 2 الضغوطات الخارجية على االردن 

 2 2 قضية املياه والبترول والغاز 

 4 4 أخرى 

 6 14 ال يوجد 

 3 15 ال أعرف 

 100.0 100.0 املجموع

 

 

 بعد عام على تشكيلها حكومة الدكتور بشر الخصاونة 

 الحكومة: الثقة واألداء   •

قارنة  م   .%( من األردنيين بالحكومة33األردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، حيث يثق )مازالت الحكومة تحافظ على ثقة ثلث  

 % من األردنيين.  67فيما ال يثق بحكومة الدكتور بشر الخصاونة على تشكيلها.  عام بعدبحكومة الرزاز  (%33مع )

  الحكومة الحالية؟ )متوسط الثقة كنسبة مئوية(بصفة عامة، إلى أية درجة تثق في  1  شكل رقم

 

52

46
43

33

56
52

44

2020تشرين األول  2021كانون الثاني  2021أيار  2021تشرين األول 

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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ويرتبط غياب عدم    %( غير متفائلين،  71من األردنيين متفائلون بالحكومة الحالية بعد مرور عام على تشكيلها، مقابل )  29%

التفاؤل او سيطرة التشاؤم والسلبية على آراء املوطنين بضعف أداء الحكومات ومؤسسات الدولة املختلفة وسوء الخدمات  

 اعتقادهم    املقدمة للمواطنين.  
ً
% لعتقدون بأنه  48هو متوسط )اإلعالمي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة    أن األداءوأيضا

  عدمباإلضافة الى  جيد(
ً
، والتعليمية والصحية ثانيا

ً
   .تحسين األوضاع االقتصادية واملعيشية أوال

 )متوسط التفاؤل كنسبة مئوية( الى أية درجة أنت متفائل بالحكومة الحالية بعد مرور عام على التشكيل؟ 2  شكل رقم

 
 

افق على العبارة التالية:" تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتقديم الخدمات للمواطنين"   الى  4جدول رقم    أية درجة تو

 

 
 %  قادة الرأي %  العينة الوطنية

افق بشدة   9 9 أو

افق بدرجة متوسطة   36 24 أو

افق بدرجة قليلة  29 22 أو

افق على االطالق   26 45 ال أو

 1 0 رفض اإلجابة

 43 32 الحسابي %الوسط 

 

55

44

38

29

2020تشرين األول  2021كانون الثاني  2021أيار  2021تشرين األول 
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 كيف تقيم األداء اإلعالمي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة؟  5جدول رقم  

 

 
 %  قادة الرأي %  العينة الوطنية

 6 10 جيد جدا 

 36 42 جيد 

 39 24 سيئ 

 
ً
 19 20 س يء جدا

 1 5 ال أعرف/ غير متأكد/ رفض اإلجابة

 43 48 الوسط الحسابي %

 

املاضية(  %33ثلث األردنيين فقط ) كانوا  %(  41با)مقارنة  ،  لعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات املرحلة 

%( لحكومة الدكتور هاني امللقي بعد مرور عام  35و )الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكيلها   ةحكوم   بقدرة لعتقدون  

 %( أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بعد مرور عام على تشكيلها.  67فيما ال لعتقد ) .على التشكيل

أفاد   فقد  مسؤولياتها،  تحمل  على  الحكومة  لقدرة  الرأي  قادة  عينة  تقييم  تحمل  42اما  على  قادرة  اليوم  الحكومة  ان   %

 %.40ة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته هي وتقييمهم لقدر  %،44فيما كان تقييمهم لقدرة الرئيع  مسؤولياتها،

 

 درجة تحمل حكومة الدكتور بشر الخصاونة ملسؤولياتها 6جدول رقم  

 تقييم أداء الحكومة الحالية 

 )النسب املئوية(

 2020تشرين األول 

 التشكيل

 2021كانون الثاني 

 يوم 100بعد 

 2021أيار 

 يوم 200بعد 

 2021تشرين األول 

 بعد عام 

 33 42 47 53 أداء الحكومة

 34 42 48 56 أداء الرئيع 

 31 39 44 53 أداء الفريق الوزاري 
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 درجة تحمل حكومة الدكتور بشر الخصاونة ملسؤولياتها :3  شكل رقم

 

 تحمل الحكومات ملسؤولياتها بعد مرور عام على تشكيلها )مقارن(درجة : 4  شكل رقم

 
 

( الداخلي  واألمن  االستقرار  توفير  في  الحكومة  أداء  في   
ً
ايجابيا  

ً
تقييما النتائج  األردنية  72أظهرت  الخارجية  والسياسية   ،)%

%(، ومنظومة عمل  42%(، اتسم التقييم بنوع من السلبية في مجال التعليم والتعليم العالي/تطوير املنظومة التعليمية )68)

 %(. 46ى االمن املائي )%(، والحفاظ عل46قطاع الصحة )

  

53
47 42

33

53

44
39

31

56

48

42

34

ن تشكيل، تشري-الخصاونة
2020األول 

يوم، كانون 100الخصاونة  
2021الثاني 

يوم، أيار 200الخصاونة 
2021

ل الخصاونة عام، تشرين األو
2021

حكومة فريق رئيس

63 64

56

62 61

49

33

41

33

67 67

60
62 66

50

34

47

34

53
57

51
57 61

44

34
33

31

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

ابو الراغب 

2001حزيران 

تشرين-الفايز 

2004الثاني 

ن تشريالبخيت 

2006الثاني 

الذهبي تشرين

2008الثاني 

ن الرفاعي تشري

2010الثاني 

النسور اذار 

2014

امللقي تشرين

2017االول 

الرزاز حزيران 

2019

بشر تشرين 

2021األول 
حكومة رئيع فريق
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 سوف أقوم بطرح مجموعة من األسئلة تتعلق بأداء الحكومة الحالية، كيف تقيم أداء الحكومة في كل من املجاالت التالية؟  :7جدول رقم  
 

 %  قادة الرأي %  العينة الوطنية

 73 72 توفير االستقرار واألمن الداخلي 

 66 68 السياسية الخارجية األردنية

 53 58 توفير منظومة األمان االجتماعي 

 60 56 مكافحة املخدرات 

 49 55 حماية الحريات العامة

 48 46 منظومة عمل قطاع الصحة

 40 46 الحفاظ على االمن املائي  

 46 42 التعليم والتعليم العالي/تطوير املنظومة التعليمية

 

كتاب   في  لها  أوكلت  التي  املهام  انجاز  في  الحكومة  ألداء  املواطنين  تقييم  الى  بالنظر  هذه  اما  تفاوت  فقد  السامي،  التكليف 

، ودعم القوات  ن% انها نجت في ملفات: دعم الفلسطينيي40التقييمات بشكل ملحوظ، حيث ترى غالبية األردنيين وأكرر من  

تحسين النظام الصحي وزيادة املشمولين به، وتطوير منظومة املراكز الصحية، وترسيخ  %( يرون أنها ن حت في  40)  املسلحة، و

 يادة القانون،  مبدأ س
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 النسب املئوية لألردنيين الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في معالجة عدد من املوضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف 8جدول رقم  

تقييم أداء الحكومة في املوضوعات التي أوكلت إليها في كتاب التكليف السامي  

 )النسب املئوية(

تشرين األول  

2020 

 التشكيل

كانون الثاني 

2021 

 يوم 100بعد 

 2021أيار 

 200بعد 

 يوم

تشرين األول  

2021 

 بعد مرور عام

 42 46 46 59 تحسين النظام الصحي والرفع من جاهزيته وقدرته

 42 43 40 55 زيادة املشمولين في برنامج التامين الصحي  

 44 44 41 54 تطوير منظومة املراكز الصحية الشاملة، وعدالة توزيعها على املحافظات

 26 26 27 44 تحقيق التعافي االقتصادي من خالل برامج واضحة ضمن مدة زمنية محددة  

 33 36 32 49 تعزيز سياسية االعتماد على الذات

 10 13 17 38 توفير فرص العمل 

 19 20 16 35 تطوير منظومة التعلم عن بعد  

والصحة والعمل؛  تطوير منظومة األمان االجتماعي، وربطها بمنظومة التعليم 

 لضمان حياة كريمة لكل األردنيين 
48 29 30 26 

 29 27 25 53 النهوض بالقطاع الزراعي وتنظيمه وتطويره 

 47 25 23 54 التركيز على السياحة وتحسين املنتج السياحي وتنويعه

هيكلة قطاع الطاقة بما ينعكع على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات 

 وخفض كلفهاكافة، 
49 23 26 29 

 36 30 28 48 تحسين وتفعيل منظومة النقل العام وزيادة كفاءتها 

 28 29 26 50 تأسيع الشركات الناشئة   الريادينتصميم برامج وتوفير البيئة التي تسهل على 

 29 26 25 54 تذليل العقبات أمام االستثمار الوطني واالجنبي

 34 30 30 52 تطوير الجهاز اإلداري للدولة  

 35 31 27 52 تطوير منظومتين الضريبة والجمركية وأدوتهما

 51 40 43 62 ترسيخ مبدأ سيادة القانون 

صون املال العام من خالل إجراءات حكومية خاضعة للرقابة من مؤسسات رقابية 

 قوية وفعالة
52 32 32 33 

 51 49 43 65 املسلحة واألجهزة األمنية، وتوفير ُسبل العيش الكريم ملنتسبيهامواصلة دعم القوات 

 41 45 37 56 دعم املتقاعدين العسكريين وتحسين ظروفهم املعيشية

مواصلة الدعم واملساندة لألشقاء الفلسطينيين، وحماية املقدسات اإلسالمية 

 واملسيحية في القدس الشريف 
66 47 52 61 

العمل العربي املشترك، وتوسيع التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري، تعزيز 

 بما يحقق املصالح املشتركة.
60 35 40 47 
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 الحاجة الى تعديل وزاري؟  •

%( أن  65%( وغالبية افراد عينة قادة الرأي )56األردنيين ) خالل الفترة التي تم فيها تنفيذ االستطالع، رأى أكرر من نصف

 هنالك حاجة الى اجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة. 

 هل تعتقد انه هناك حاجة إلجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة  9جدول رقم  
 

 )%(  قادة الرأي  )%(  العينة الوطنية

 65 56 نعم، يجب اجراء تعديل 

 29 32 ال، ليس هناك حاجة اىل التعديل 

 6 12 ال أعرف 

 100 100 المجموع 

 

 إلى أين نحن ذاهبون؟  سير اتجاه األمور:  •

في حكومة الدكتور    لعتقدون بذلككانوا  %(  39%( لعتقدون أن االمور تسير باالتجاه اإليجابي، مقابل )23اقل من ربع األردنيين )

 ها. ل%( في حكومة الدكتور هاني امللقي بعد مرور عام على تشكي41عمر الرزاز بعد مرور عام على تشكييها، و)

االوضاع االقتصادية  ، أبرزها تدهور  األردنيينمور في األردن إلى عدة أسباب بحسب  تعود هذه النظرة املتشائمة التجاه سير األ 

 %(.  9%(، التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات )15ارتفاع األسعار وغالء املعيشة )%(، 17%(، ارتفاع معدالت البطالة )37)

أبرز أسباب االعتقاد بأن األمور تسير في االتجاه   وارتفاع معدالت الفقر والبطالةبصفة عامة  تردي األوضاع االقتصاديةيبقى  

 السلبي، كما جاء في االستطالعات السابقة.  

 ملاذا تعتقد أنها تسير في االتجاه السلبي؟   10جدول رقم  

  العينة الوطنية )%( السبب

 % 74من الـ 

 عينة قادة الرأي )%( 

% 51من الـ    

 40 37 تردي االوضاع االقتصادية بصفة عامة

 -- 17 ارتفاع نسب البطالة

 3 15 ارتفاع االسعار وغالء املعيشة 

 -- 9 اتخاذ القرارات التخبط الحكومي في 

 49 7 لم تفعل الحكومة اي ش يء )ال يوجد تغير(

 5 3 انتشار الفساد والواسطة واملحسوبية

 1 3 جائحة كورونا بشكل سليم  أثر عدم التعافي من 

 2 9 أخرى 

 1 1 ال أعرف 

 100 100 املجموع
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 تسير في االتجاه االيجابي األمور  : ملاذا تعتقد ان 11جدول رقم  

 العينة الوطنية )%(  السبب

 % 23من الـ 

 عينة قادة الرأي )%( 

% 42من الـ    

 2 41 االستقرار االمني واالمن واالمان 

 34 --  وجود خطط وبرامج لتحين الوضع االقتصادي والسياس ي

 -- 15 بداية التحسن االقتصادي والصحي 

 6 9 الثقة واالمل في تحسن االوضاع في املستقبل القريب 

 -- 8 فتح جميع القطاعات 

 17 8 الشعور ان الحكومة تعمل لصالح الوطن واملواطن

 11 2 طريقة ادارة ملف فيروس كورونا

 -- 1 هياالعودة الى التعليم الوج

 10 3 املتابعة املستمرة للخطط والبرامج من قبل جميع الجهات

 11 -- التفاؤل مخرجات اللجنة امللكية تدعو الى 

 5 --  العالقات الدولية االردنية في تحسن 

 1 4 ال أعرف 

 3 7 أخرى 

 100 100 املجموع

 
 

 

  



 

 
21 
 

 التعديل الوزاري األخير  

 على  
ً
  7وتم بموجب هذا التعديل خروج    ،11/10/2021يوم االثنين    حكومتهأجرى رئيع الوزراء د. بشر الخصاونة تعديال وزاريا

 وقد تم سؤال املستجيبين حول رأيهم في هذا التعديل. وزراء جدد،  8ودخول  وزراء

سمعوا عن التعديل الذي أجراه رئيع الوزراء د. بشر الخصاونة على حكومته والذي  %( من املستجيبين  58أظهرت النتائج أن )

  % أنهم لم لسمعوا عنه.40أفاد ، فيما 11/10/2021أجري بتاريخ 

 على الحكومة يوم االثنين : 5   شكل رقم
ً
ودخول   وزراء 7وتم بموجب هذا التعديل خروج  11/10/2021أجرى رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة تعديال وزاريا

 سمعت/قرأت/ عرفت عن هذا التعديل؟  جدد، هلوزراء  8

 

، وتعتقد النسبة  رحلة القادمةبعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات امل%( من األردنيين أن الحكومة  41تقد )عل

  41نفسها )
ً
%( أن رئيع الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات املرحلة املقبلة بعد التعديل الذي تم اجراءه، ويعتقد ايضا

 على تحمل مسؤوليات املرحلة القادمة -بعد التعديل-الفريق الوزاري )باستثناء الرئيع( %( أن 41)
ً
 . سيكون قادرا

 ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات املرحلة القادمة؟ التعديل  الى أي درجة تعتقد أن الحكومة بعد : 6   شكل رقم

 

58, سمعت

40, لم اسمع

غير / ال أعرف

2, متأكد

9.2

37.2

16.9

33.1

3.7

41.1

0
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60

ستكون قادرة إلى 

درجة كبيرة

ستكون قادرة إلى 

درجة متوسطة

ستكون قادرة إلى 

درجة قليلة

لن تكن قادرة على 

االطالق

غير متأكد/ ال أعرف

(ال تقرأ)

املتوسط الحسابي
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 ؟التعديلالى أي درجة تعتقد أن رئيس الوزراء سيكون قادرا على القيام بمهام منصبه بعد : 7   شكل رقم

 

 على تحمل مسؤوليات املرحلة القادمة؟ -التعديلبعد - الى أي درجة تعتقد أن الفريق الوزاري )باستثناء الرئيس( : 8   شكل رقم
ً
 سيكون قادرا

 

%( أن التعديالت الوزارية التي تجرى على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما  46ال تعتقد الغالبية من األردنيين ) 

 .%( أن لها أثر ايجابي26ربعهم )لعتقد 

  

10.9
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ً
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 إلى 
ً
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درجة متوسطة

 إلى 
ً
سيكون قادرا

درجة قليلة

 على
ً
لن يكن قادرا

االطالق

غير متأكد/ ال أعرف

(ال تقرأ)

املتوسط الحسابي

9.2

37

17
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3
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ً
سيكون قادرا

درجة قليلة

 على
ً
لن يكن قادرا

اإلطالق

غير متأكد/ ال أعرف

(ال تقرأ)

املتوسط الحسابي



 

 
23 
 

 على أداء الحكومات؟ جرت العادة أن يتم اجراء تعديالت على الحكومات في األردن. بشكل عام، هل تعتقد ان هذه التعديالت كان لها أثر :  9   شكل رقم

 
 

 : ازمة "فجوة ثقة" باقية وتتوسع الثقة بمؤسسات الدولة
 

األردنيين بمعظم مؤسسات الدولة  توسعت وتعمقت ازمة الثقة بين املواطنين ومؤسسات الدولة املختلفة، حيث تراجعت ثقة  

 وعلى النحو التالي مقارنة باستطالع التشكيل: 

 %(53%( الى )64تراجع الثقة بالقضاء من ) •

 %(42%( الى )49تراجع الثقة بالنقابات املهنية من ) •

 %(36%( الى )46تراجع الثقة بالنقابات العمالية من ) •

 %(39%( الى )48)تراجع الثقة بوسائل االعالم األردنية من  •

 %(47%( الى )52تراجع الثقة باألئمااة وعلمااء الديان في األردن من ) •

 %(12%( الى )22تراجع الثقة باألحزاب السياسية من ) •

 %( 15%( الى )20تراجع الثقة بمجلع النواب من ) •

 :بعد مرور عام حيث كانت على النحو التالي وباملقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز 

 %(.53القضاء ) •

 %(.39وسائل االعالم ) •

 %(.12األحزاب السياسية ) •

 %(.16مجلع النواب ) •

 

 

26, ايجابي

21, سلبي
46, ليس له أثر

7, ال اعرف
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 الى أي درجة تثق باملؤسسات/ الجهات التالية 12جدول رقم  

 الثقة

)النسب املئوية(   

 2020تشرين األول 

 التشكيل 

 2021كانون الثاني 

 يوم  100بعد 

 2021أيار 

 يوم  200بعد 

 2021تشرين األول  

 بعد مرور عام

 91 85 89 92 الجيش العربي  

 89 83 87 91 األمن العام  

 88 82 88 91 املخابرات العامة 

 65 63 65 -- أساتذة الجامعات 

 64 60 63 -- الجامعات األردنية الحكومية 

 62 64 -- -- املعلمون 

 53 54 54 64 القضاء  

 50 47 49 -- الجامعات األردنية الخاصة 

 50 -- -- -- املستشفيات الخاصة 

 46 -- 62 -- اللجنة الوطنية لألوبئة

 46 47 52 -- األئمــة وعلمـاء الديـن في األردن 

 42 -- -- -- املستشفيات الحكومية 

 42 44 47 49 املهندسين، األطباء، املحاميين... النقابات املهنية: 

 41 -- -- -- املؤسسة العامة لضمان االجتماعي 

 40 41 -- -- التلفزيون األردني 

 39 42 46 48 وسائل اإلعـالم األردنية

 38 34 41 47 مؤسسات املجتمع املدني 

 36 41 41 46 النقابات العمالية

 34 36 37 -- منصات التواصل االجتماعي 

 34 -- -- -- اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

 34 -- -- -- ديوان املحاسبة

اقع االلكترونية  33 36 35 -- املو

 32    هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 31 36 34 -- الصحف اليومية 

 28 31 -- -- ديوان الخدمة املدنية

 24 -- -- -- املجالس البلدية

 15 26 26 20 النوابمجلس 

 12 22 17 22 األحزاب السياسية
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  ومنعكساته،  في األردن من األمور التي تحظى باهتمام كبير. كما أن مستوى النجا  االقتصادي في الدولة  االقتصاديلعد الوضع  

األمور   ومجريات هو من أكرر املعايير التي تؤثر على درجة رض ن املواطنين عن أداء الحكومة ، على الرخاء الذي لشعر به املواطن

 االقتصادي بشكل مباشر على حياة املواطنين اليومية. ذلك من تأثير مستوى النجا    ويأتي ،في األردن

 

االقتصادية. فالتعطل الكبير الذي شهدته القطاعات    وآثارهاأزمة جائحة كورونا    تبعات  ،كما العالم أجمع  ،يواجه األردن اليوم

  والشركات املؤسسات    ومبيعات  ،أثرت على مستوى دخل املواطنين   2020االقتصادية املختلفة منذ انتشار الفايروس في آذار  

فإن ملفات    ،. كل ذلك أدى الى حالة عامة من التشاؤم في الشارع األردني. الى جانب ذلكواألجور فرص العمل    وتوفر  ،التجارية

 في األداء االقتصادي في األردن  ، كالفساد ،أخرى 
ً
 مفصليا

ً
 الشارع ملستقبل األردن في هذا امللف.  ومنظور تلعب دورا

 

 األوضاع املعيشية: الفرد واألسرة واملجتمع  
 

 

 للوضع االقتصادي األردنيين تقييم  •

 

التحديات   عتبر 
ُ
وألن    االقتصاديةت األردنيين.  عند  أهمية  القضايا  أكرر  من  الفساد  ومحاربة  والبطالة  الفقر  ومعالجة قضايا 

األردن، ملا لذلك من تأثير مباشر على حياة املواطنين    استقرار   الفشل أو النجا  في هذا القطاع هي من أكرر املعايير التي تؤثر على 

  .ومحاربة الفساد تحتاج إلى دراسة وتأّمل االقتصاديةومة اليومية، فإن استقراء آراء املواطنين بأداء الحك

% من  64فيما يرى  %( أن األوضاع االقتصادية في األردن تسير في االتجاه السلبي حاليا،81ترى الغالبية العظين من األردنيين )

عتبر التحديات  و  عينة قادة الرأي ذلك. 
ُ
بة الفساد من أكرر القضايا أهمية  ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحار  االقتصاديةت

 عند األردنيين. 

 

 فردي وتشاؤم عن املستوى العام   ل تفاؤ  الراهن: االقتصاديالوضع 
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 هل تعتقد بأن االقتصاد األردني يسير في االتجاه اإليجابي أم في االتجاه السلبي؟   10  شكل رقم

 

(  
ً
تقريبا األردنيين  األردني  51نصف  باالقتصاد  متفائلين  غير  القادمين،  %(  العامين  األردنيين )خالل  أن  59وغالبية  يرون   )%

 شهر.    12% منهم لعتقدون انه سيكون أسوأ مما هو عليه بعد  36شهر، و  12وضعهم االقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه قبل  

 أنت متفائل في االقتصاد األردني خالل العامين القادمينبشكل عام، هل  11  شكل رقم

 

 

19 21
22

46

21

15 17

79 77

75

50

76
78

81

2 2 3 4 3
7

2

2019كانون الثاني  2019حزيران  2019كانون األول  2020حزيران  2021كانون الثاني  2021أيار  2021تشرين األول 

يسير باالتجاه اإليجابي يسير باالتجاه السلبي غير متأكد/ ال أعرف

55
49 56

69

51 54

46
45

48

41
30

44

40

51

1 3 3 1
5 6

3

2019كانون الثاني  2019حزيران  2019كانون األول  2020حزيران  2021كانون الثاني  2021أيار  2021تشرين األول 

متفائل غير متفائل غير متأكد/ ال أعرف
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 املاضية 12  شكل رقم
ً
 مقارنات تقييم األردنيين لوضع أسرهم االقتصادي اليوم مقارنة باالثني عشر شهرا

 
 

لظروف أسرهم االقتصادية عند تشكيل الحكومة الحالية في تشرين األول من العام الفائت تميل نحو   األردنيينكانت توقعات 

خالل االثني    بأنهم لعتقدون بأن وضع أسرتهم سيكون أفضل مما هو عليه  املواطنين  %( فقط من  20فقد أجاب )  ،السلبية

 املقبلة
ً
على    عامتوقعات نحو اإليجابية بشكل فعلي بعد مرور  %( ممن أجابوا بعكع ذلك. اتجهت ال39مقابل )  ،عشر شهرا

 القادمة من حيث ظروف عائالتهم االقتصادية  األردنيين  %( من  29فقد أعرب )  ، تشكيل الحكومة
ً
عن تفاؤلهم باالثني عشر شهرا

 ذلك.رأوا خالف %( ممن 36مقابل )

 املقبلةمقارنات توقعات  13  شكل رقم
ً
 األردنيين للوضع االقتصادي ألسرهم خالل االثني عشر شهرا

 

6 6 8 7 8
4

10 10 11

26
31 31 31 28 26 24

28 30

67
63 62 62 64

71
65

61 59

تشرين األول 
2018

كانون الثاني 
2019

2019حزيران  كانون األول 
2019

2020حزيران  تشرين األول 
2020

كانون الثاني 
2021

2021أيار  تشرين األول 
2021

أفضل مما كان عليه (لم يتغير)كما كان عليه  اسوأ مما كان عليه

25
31 26 30

37

20
30 34 29

21
23 31

29 21

36
25

31
29

49
41 39 35 33 39 39

26 36

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

أفضل مما هو عليه اآلن (لن يتغير)كما هو عليه اآلن  اسوأ مما هو عليه اآلن
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مقااارنااة   فيمااا يتعلق باااقتصاااااااااااااااد األردن خالل السااااااااااااانااة القااادمااة  ايجااابيااة أكرر  2021  تشااااااااااااارين الثااانيفي    األردنيينوكاااناات توقعااات  

%( ممن  41%( مقابل )30فقد بلغت نساااااابة من لعتقدون بأن الظروف االقتصااااااادية سااااااتتجه لألفضاااااال )  ،باسااااااتطالع التشااااااكيل

 .يرون خالف ذلك

 املقبلة: 14  شكل رقم
ً
 مقارنات توقعات املواطنين للوضع االقتصادي لألردن خالل االثني عشر شهرا

 

  

25
31

24

32

49

23

32 34 30

18

21

31
28

19

27

21
24 24

52

44 42
38

27

44

41
33

41

تشرين األول 

2018

كانون الثاني 

2019

2019حزيران  كانون األول 

2019

2020حزيران  تشرين األول 

2020

كانون الثاني 

2021

2021أيار  تشرين األول 

2021

أفضل مما هو عليه اآلن (لن يتغير)كما هو عليه اآلن  أسوأ مما هو عليه اآلن
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 نجاحات تستوجب املزيد من البناء :  الفساد واالقتصاد األردني
 

 

املالي واإلداري منتشر في األردنأن  لعتقدون    %(87)الغالبية العظين من األردنيين   با )الفساد  %( كانوا لعتقدون  94، مقارنة 

 . يوم 200 في استطالعبذلك 

 املالي واإلداري منتشر في األردن؟برأيك، إلى أي مدى تعتقد أن الفساد  13جدول رقم  

 
 قادة الرأي العينة الوطنية 

 54 69 بشكل كبير 

 33 18 بشكل متوسط 

 11 5  بشكل قليل  

 1 3 غير منتشر على االطالق 

 2 5 ال اعرف/ رفض اإلجابة

 81 87 معدل انتشار الفساد %

 100 100 املجموع 

 

 في انتشار    أظهرت النتائج وقد  
ً
 لعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة األكرر إسهاما

ً
 ان غالبية األردنيين تقريبا

ً
أيضا

بنسبة   مقابل  %49الفساد  بذلك40،  لعتقدون  الرأي  قادة  افراد عينة  من  لعتقد  %  كما  رجال  23.  فئة  ان  األردنيين  من   %

 في انتشار الفساداألعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية األك
ً
% من أفراد عينة قادة الرأي لعتقدون ذلك.  20، مقابل رر إسهاما

% من افراد عينة قادة الرأي أن صغار موظفي القطاع العام هم الفئة األكرر مساهمة في انتشار الفساد في  15فيما لعتقد  

 األردن. 
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 التالية أكثر مساهمة في انتشار الفساد في االردن؟ أي من الفئات  14جدول رقم  

 
 قادة الرأي العينة الوطنية 

 40 49 الوزراء وكبار موظفي الدولة 

 20 27 رجال االعمال وكبار التجار 

 2 1 األحزاب السياسية

 2 1 النقابات املهنية 

 15 7 صغار موظفي القطاع العام 

 4 1 صغار موظفي القطاع الخاص 

 2 1 االعالميون 

 1 1 وسائل االعالم 

 1 0 مجلس النواب

 1 1 املواطنين

 3 0 جميع ما ذكر

 11 12 ال اعرف  

 100 100 املجموع 
 

%( من افراد عينة قادة الرأي أن تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من  53%( من افرد العينة الوطنية و )35لعتقد )

%( من افراد العينة  21، فيما لعتقد )واملحسوبية هو الحل األنسب ملعالجة الفساد املالي واإلداري في األردنالفساد والواسطة 

( و  الحل  15الوطنية  هو  فساد  قضايا  عليهم  تثبت  الذين  ومحاكمة  محاسبة  على  العمل  أن  الرأي  قادة  عينة  افراد  من   )%

%( من افراد عينة قادة الرأي أن اختيار االشخاص النزيهين واالكفاء  10%( من افراد العينة الوطنية و )17األنسب، ويعتقد )

 في املناصب الحكومية هو الحل األنسب ملعالجة الفساد املالي واإلداري في األردن. 
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 باعتقادك ما هو الحل األنسب ملعالجة الفساد املالي واإلداري في األردن؟  15جدول رقم  

 
 قادة الرأي % العينة الوطنية % 

 53 35 تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة واملحسوبية

 15 21 العمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد

 10 17 االشخاص النزيهين واالكفاء في املناصب الحكومية اختيار 

 8 4 توسيع صالحيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 3 4 العمل على االصالحات السياسية واملالية واإلدارية 

 2 2 العمل على تحسين الوضع االقتصادي للمواطنين

 5 4 تغير اليه تشكيل الحكومات 

 2 5 ال يوجد ما يمكن عمله

 2 0 اخرى 

 0 9 ال أعرف 

 100 100 املجموع 
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 : بارقة امل عند األردنيين  تحالف الشام الجديد
 

والعراق األردن ومصر  بين  تم  والذي  الجديد"  الشام  "تحالف  ُسيي  الذي  التحالف  األردنيين عن  تم سؤال  القسم،  هذا  .  في 

( األردنيين فقط  ثلث  النتائج أن  بين األردن ومصر والعراق  32وأظهرت  الذي حصل  املشترك  التعاون  %( سمعوا/عرفوا عن 

الذين سمعوا عن التحالف    وثلثا% أنهم لم لسمعوا او لعرفوا عن تحالف الشام الجديد.  66)تحالف الشام الجديد(، فيما أفاد  

 .يةلعتقدون أنه من اجل املصالح االقتصاد

 هل سمعت/عرفت عن التعاون املشترك الذي حصل بين األردن ومصر والعراق )تحالف الشام الجديد(؟  15 شكل رقم

 

 

 ما الذي تعرفه عن هذا التحالف؟  16جدول رقم  

% 32النسبة )%( من الـ    

 66 مصالح اقتصادية مشتركة

 24 ال أعرف 

اقتصادي  7 تحالف سياس ي و

 2 ال ش يء 

 1 مصالح شخصية

على تعزيز االستثمار وتحسين  هو العمل  %( أن املبررات الرئيسية والدوافع إلنشاء التحالف  49لعتقد حوالي نصف األردنيين )

 %( أن املبرر هو العمل على تبادل املصالح وزيادتها بين الدول.  21الوضع االقتصادي لدول تحالف الشام الجديد، فيما لعتقد )

 

32, نعم 

66, ال

رفض / ال اعرف

2, اإلجابة 
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افع إلنشاء مثل هذا التحالف )تحالف  17جدول رقم    الشام الجديد(؟ باعتقادك، ما هي املبررات والدو
 

 لنسبة )%( ا

 49 العمل على تعزيز االستثمار وتحسين الوضع االقتصادي لدول تحالف الشام الجديد 

 22 ال أعرف 

 21 العمل على تبادل املصالح وزيادتها بين الدول 

 7 تعميق العالقات السياسية والدبلوماسية بين هذه الدول 

 2 أخرى 

 

 لألردن،  78الغالبية العظين من األردنيين )  
ً
%( متفائلون بالتعاون املشترك  65)  و %( لعتقدون أن هذا التحالف سيكون مفيدا

في تحقيق أهدافه االقتصادية لألردن ومصر والعراق  71بين األردن ومصر والعراق، ويعتقد ) التحالف سين ح  %( أن هذا 

التحالف سوف تستفيد من هذا التحالف بشكل  %44)تحالف الشام الجديد(، فيما لعتقد ) ( من األردنيين ان جميع دول 

 % لعتقدون أن األردن هو املستفيد األكبر من هذا التحالف.  27متساٍو، مقابل 

؟16   شكل رقم 
ً
 لألردن اقتصاديا

ً
 هل تعتقد ان مثل هذا التحالف سيكون مفيدا

 

 الى مدى انت متفائل بالتعاون املشترك بين األردن ومصر والعراق )تحالف الشام الجديد(؟   17   شكل رقم

 

78, نعم

17, ال

5, ال اعرف

35 37

10
15

2

65

متفائل جدا متفائل بعض 

الش يء

متفائل قليال غير متفائل على

اإلطالق 

رفض / ال اعرف

اإلجابة 

معدل التفائل
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 هل تعتقد أن هذا التحالف سينجح في تحقيق أهدافه االقتصادية لألردن ومصر والعراق )تحالف الشام الجديد(؟ 18   شكل رقم

 

 

 باعتقادك، من هي الدولة األكثر استفادة من الناحية االقتصادية من هذا التعاون؟   19  شكل رقم

 

 : رض ى أردني كبير اتفاق نقل الغاز الى لبنان ❖

األردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز املصري عن طريق األردن    بين  االتفاقعن    عرفوا/%( سمعوا48حوالي نصف األردنيين )

وسورية إلى لبنان لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، فيما لم لسمع عنه النصف االخر من األردنيين. ويؤيد هذا االتفاق الغالبية  

 في حل مشكلة الكهرباء في لبنان. لساهم  %( أنه سوف  82%(، فيما تعتقد الغالبية العظين )81العظين من الذين سمعوا عنه ) 

 
 

 

 

71, نعم

22, ال

رفض / ال اعرف

7, اإلجابة 

27

12

5

44

12

األردن مصر العراق جميع الدول بنفس

املستوى 

ال اعرف
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هل سمعت، عرفت، قرأت عن االتفاق الذي حصل بين األردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز املصري عن طريق األردن وسورية إلى لبنان   20  شكل رقم

 لحل مشكلة الكهرباء في لبنان؟

 

 

 

 هل تعتقد ان هذا االتفاق سيساهم في حل مشكلة الكهرباء في لبنان؟ :  21 شكل رقم

 

 

  

48, نعم

50, ال

رفض / ال اعرف

2, اإلجابة 

82

15

4

نعم ال رفض اإلجابة / ال اعرف
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 هل تؤيد ام تعارض هذا االتفاق؟ : 22   شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثقة املجتمعية 
 

لقد دأب مركز الدراسات اإلستراتيجية في العمل على تأسيع مقياس جديد للثقة املجتمعية يقيع ويدرس مستوى الثقة بين  

  .املجتمع والدولة  واالقتصادية، واستقرارأفراد املجتمع األردنيين. كما لذلك أثر حاسم في سياسات التنمية السياسية 

% لعتقدون أنه ال يمكن الثقة  72)  الغالبية العظين من األردنيين ال تثق بأغلبية الناس في األردنفي هذا االستطالع تبين أن  

الناس( بعضهم    ،بأغلبية  يثقون  ال  باألردن  واملقيمين  األردنيين  أن  لعني  الذي  استقرار  باألمر  على  مؤشر خطير  وهذا  بعض 

 صادي وإصال  سياس ي.  املجتمع ونذير خطٍر لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقت

  

81

15

4

أؤيد اعارض رفض اإلجابة / ال اعرف

 البنية املجتمعية واالصالح املجتمعي
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  بشكل عام، هل يمكن الثقة في أغلبية الناس أم انه ال يمكن الثقة بهم؟: 23  شكل رقم

 
 

% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقاهم بالدرجة الثانية تمتد إلى  95باملقابل، فإن ثقة األردنيين محصورة في عائالتهم، حيث أفاد  

  .%(66وفي املرتبة الثالثة يأتي الجيران واملعارف ) (،%67املعارف واألصدقاء )

تجلى انعدام الثقة املجتمعية في األردن في ثقة األردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيالت على هذه األسعار، حيث أن الغالبية  

الا يثقون  ال  األردنيين  من  األردن  لعظين  في  السلع  أسعار  على  بالتنزيالت  وال  السلع  الثقة  بأسعار  لقياس  هام  مؤشر  وهو  ؛ 

 .املجتمعية

 املتوسط الحسابي ملدى الثقة باملجموعات التالية::  18جدول رقم 

 
 2021تشرين األول  2021أيار 

 95 93 عائلتك

 66 63 جيرانك

 67 63 معارفك )األشخاص الذين تعرفهم( 

 64 -- افراد العشيرة

 28 33 أسعار السلع والخدمات في األردن 

 29 32 التنزيالت على أسعار السلع والخدمات في األردن

 

، فقد قّيم
ً
% 24% بالعميقة، وقيهما  19"بالرسمية"، فيما قيمها    باآلخرين%( عالقاتهم االجتماعية  58)  األردنيين غالبية   أيضا

 بانها عائلية فقط. 

29

71

0

39

58

3

25

73

2

27

72

0

يمكن الثقة في أغلبية الناس ال يمكن الثقة في اغلبيه الناس ال أعرف

2020تشرين األول  2021كانون الثاني  2021أيار  2021تشرين األول 
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 كيف تقيم عالقاتك االجتماعية باآلخرين بشكل عام؟  24   شكل رقم

 
 

 

وعند السؤال عن درجة االعتماد على املجتمع في الحي او االقارب او العشيرة في مواجهة التحديات الحياتية بشكل عام، أفاد 

الحاجة. 51باملتوسط   أنهم لستطيعون االعتماد عليهم عند  ي  %  )ث فيما    / األقارب   /الحي  /ن املجتمع أب   األردنيين %( من  37ق 

 اذا تطلب األمر. العشيرة حريصون على دعمهم  
ً
 اقتصاديا

 الى أي درجة تستطيع االعتماد على مجتمعك في الحي او األقارب او العشيرة في مواجهة التحديات الحياتية بشكل عام؟  19جدول رقم  

 
 قادة الرأي العينة الوطنية 

 
 2021تشرين األول  2021تشرين األول  2021أيار 

 20 18 24 درجة كبيرةالى 

 48 40 42 متوسطة 

 17 20 14 قليلة

 14 23 19 ال أستطيع االعتماد عليهم 

 1 0 0 ال اعرف 

 58 51 57 الوسط الحسابي %

 

  

60

22
18

58

19
24

رسمية عميقة عائلية فقط

2021أيار  2021تشرين األول 
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 اذا تطلب األمر؟   20جدول رقم  
ً
 هل تثق بان مجتمعك الحي أو األقارب أو العشيرة حريص على دعمك اقتصاديا

 
 قادة الرأي العينة الوطنية 

 
 2021تشرين األول  2021تشرين األول  2021أيار 

 13 11 15 اثق الى درجة كبيرة

 29 28 30 متوسطة 

 24 24 21 قليلة

 33 38 33 ال أثق على االطالق 

 1 1 1 اعرف ال 

 41 37 43 الوسط الحسابي %

 

 

 غير سعيد  عاألردن: افراد سعيدون ومجتمالسعادة في  
 

 

! األمر  .% من األردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء65ال لعتقدون أن األردنيين مجتمع سعيد. بينما    %(74)  غالبية األردنيين

  .على سعادتهم تحتاج إلى مراجعةالذي قد لعني أن حكم األردنيين على سعادة غيرهم أو 

 مستجيبو محافظة عجلون األكثر سعادة، بينما كان مستجيبو محافظة الطفيلة األقل سعادة

لعتقد األردنيون أن دولة االمارات هي األكرر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الواليات املتحدة االمريكية هي الدولة األكرر  

 سعادة في العالم. 

 هل تعتقد أن األردنيين مجتمٌع سعيٌد؟ 25   قمشكل ر 

 

29

67

4

23

74

3

نعم ال رفض اإلجابة/ ال اعرف

2021أيار  2021تشرين األول 
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؟  26   شكل رقم
ً
 سعيدا

ً
 هل تعتبر نفسك شخصا

 

 

  ما مدى تفاؤلك في املستقبل؟27   شكل رقم

 

%( سبب تفاؤلهم  19عزوا سبب تفاؤلهم الى االمل والتفاؤل وااليمان والقناعة، وعزا )%( 45الغالبية من املتفائلين في األردن ) 

%( السبب الى أن الوضع االقتصادي سيكون أفضل في  11الى أن املستقبل سيكون أفضل وستتحسن االوضاع، فيما عزا )

 املستقبل.

  

58

41

1

65

35

1

نعم ال رفض اإلجابة/ ال اعرف

2021أيار  2021تشرين األول 

30

43

16
9

1

65

 
ً
متفائل جدا امتفائل الى حد م غير متفائل  غير متفائل على

اشعر )االطالق 

(باإلحباط

ال اعرف  %معدل التفائل 
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 متفائل ملاذا انت   21جدول رقم  

 
 )%(   العينة الوطنية

 45 وااليمان والقناعة والتفاؤل االمل 

 19 تحسن االحوال() أفضلبان املستقبل سيكون  التفاؤل 

 11 أفضل بأن الوضع االقتصادي سيكون  التفاؤل 

 8 وجود االهل والعائلة والصحة الجيدة 

 6 التقدم والتطور على الصعيد الشخص ي 

 5 ال أعرف 

 4 أخرى 

 3 واالمان واالستقرار  باألمنالشعور 

 100.0 املجموع 

 

% أفادوا أن  29و عامة، % من غير املتفائلين أن السبب وراء عدم تفاؤلهم هو تردي األوضاع االقتصادية بصفة 34فيما أفاد 

بصفة عامة،   السيئة%( أفادوا أن السبب هو األوضاع 20السبب هو االحساس بأن االمور لن تتحسن وتتجه لألسوأ، و )

 % أن السبب هو ازدياد البطالة وعدم توفر فرص العمل. 9وأفاد 

 متفائل   غير  ملاذا انت 22جدول رقم  

 
 )%(   الوطنيةالعينة 

 34 بسب تردي االوضاع االقتصادية

 29 االحساس بأن االمور لن تتحسن وتتجه لألسوأ  

 20 االوضاع بشكل عام سيئة 

 9 ازدياد البطالة وعدم توفر فرص عمل 

 5 أخرى 

 4 ال أعرف 

 100.0 املجموع 

 

  عتقد لالعامة هي أهم عامل من املمكن أن لشعر الشخص بالسعادة، فيما  أن الحالة االقتصادية  األردنيين% من  28 لعتقد

%( الحالة  8و) الحالة الصحية الجيدة،ب ها مرتبطة % أن13و، والنفسية االجتماعيةالسعادة مرتبطة بالحالة   % أن26

 شعر الشخص بالسعادة. تما يمكن ان  يه الوظيفية لحالة %( ا6%( االمن واالستقرار، و)7الدينية، و )
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 ما هي العوامل التي تعتقد انها من املمكن ان تشعر الشخص بالسعادة؟ 23جدول رقم  

 
 النسبة )%(

 28 الحالة االقتصادية بصفة عامة 

 26 الحالة االجتماعية والنفسية

 13 الحالة الصحية

 8 الحالة الدينية

 7 االمن واالستقرار 

 7 ىوالرض والقناعة  التفاؤل 

 6 الحالة الوظيفية

 1 التعليم اكمال 

 1 ضمان الحقوق والحريات والعدل واملساواة 

 3 اخرى 

 100.0 املجموع 
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 قائمة الجداول  

 12 .............................. بشكل فوري؟برأيك ما هي أهم مشكلة /تحدي محلية تواجه األردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها  1جدول رقم  

 12 ............................. برأيك، ما هي أهم مشكلة غير اقتصادية )فقر، بطالة، غالء األسعار( تواجه األردن وعلى الحكومة معالجتها؟ 2جدول رقم  

 13 ............................. برأيك ما هي أهم مشكلة/ تحدي إقليمية تواجه االردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري؟ 3جدول رقم  

افق على العبارة التالية:" تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتقديم الخدمات للمواطنين"  4جدول رقم    14 ..................................... الى أية درجة تو

 15 .................................................................................... كيف تقيم األداء اإلعالمي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة؟  5جدول رقم  

 15 ........................................................................................ درجة تحمل حكومة الدكتور بشر الخصاونة ملسؤولياتها 6جدول رقم  

 17 ............. يم أداء الحكومة في كل من املجاالت التالية؟: سوف أقوم بطرح مجموعة من األسئلة تتعلق بأداء الحكومة الحالية، كيف تق7جدول رقم  

 18 ....... وضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليفالنسب املئوية لألردنيين الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في معالجة عدد من امل 8جدول رقم  

 19 ............................................... خصاونةهل تعتقد انه هناك حاجة إلجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر ال   9جدول رقم  

 19 ......................................................................................................... ملاذا تعتقد أنها تسير في االتجاه السلبي؟  10جدول رقم  

 20 .................................................................................................. : ملاذا تعتقد ان األمور تسير في االتجاه االيجابي 11جدول رقم  

 24 .................................................................................................. الى أي درجة تثق باملؤسسات/ الجهات التالية 12جدول رقم  

 29 ....................................................................... الفساد املالي واإلداري منتشر في األردن؟برأيك، إلى أي مدى تعتقد أن  13جدول رقم  

 30 .............................................................................. أي من الفئات التالية أكثر مساهمة في انتشار الفساد في االردن؟  14جدول رقم  

 31 ..................................................................... باعتقادك ما هو الحل األنسب ملعالجة الفساد املالي واإلداري في األردن؟  15جدول رقم  

 32 .............................................................................................................. ما الذي تعرفه عن هذا التحالف؟  16جدول رقم  

افع إلنشاء مثل هذا التحالف )تحالف الشام الجديد(؟  17  جدول رقم  33 .................................................. باعتقادك، ما هي املبررات والدو

 37 ........................................................................................... : املتوسط الحسابي ملدى الثقة باملجموعات التالية: 18جدول رقم 

 38 .................. الى أي درجة تستطيع االعتماد على مجتمعك في الحي او األقارب او العشيرة في مواجهة التحديات الحياتية بشكل عام؟  19جدول رقم  

 اذا تطلب األمر؟   20جدول رقم  
ً
 39 ........................................... هل تثق بان مجتمعك الحي أو األقارب أو العشيرة حريص على دعمك اقتصاديا

 41 ................................................................................................................................. ملاذا انت متفائل   21جدول رقم  

 41 .............................................................................................................................. ملاذا انت غير متفائل  22جدول رقم  

 42 ..................................................................... ما هي العوامل التي تعتقد انها من املمكن ان تشعر الشخص بالسعادة؟ 23جدول رقم  
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 قائمة االشكال 

 13 ........................................................... بصفة عامة، إلى أية درجة تثق في الحكومة الحالية؟ )متوسط الثقة كنسبة مئوية(  1  شكل رقم

 14 ................................. )متوسط التفاؤل كنسبة مئوية( الى أية درجة أنت متفائل بالحكومة الحالية بعد مرور عام على التشكيل؟ 2  شكل رقم

 16 ......................................................................................... دكتور بشر الخصاونة ملسؤولياتها: درجة تحمل حكومة ال 3  شكل رقم

 16 ....................................................................... : درجة تحمل الحكومات ملسؤولياتها بعد مرور عام على تشكيلها )مقارن(4  شكل رقم

 على الحكومة يوم االثنين 5   شكل رقم
ً
وزراء ودخول   7وتم بموجب هذا التعديل خروج  11/10/2021: أجرى رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة تعديال وزاريا

 21 .................................................................................................... ل سمعت/قرأت/ عرفت عن هذا التعديل؟ وزراء جدد، ه  8

 21 ....................................... : الى أي درجة تعتقد أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات املرحلة القادمة؟ 6   شكل رقم

 22 .................................................. : الى أي درجة تعتقد أن رئيس الوزراء سيكون قادرا على القيام بمهام منصبه بعد التعديل؟7   شكل رقم

 على تحمل مسؤوليات املرحلة القادمة؟ -بعد التعديل- : الى أي درجة تعتقد أن الفريق الوزاري )باستثناء الرئيس( 8   شكل رقم
ً
 22 .......... سيكون قادرا

 23 جرت العادة أن يتم اجراء تعديالت على الحكومات في األردن. بشكل عام، هل تعتقد ان هذه التعديالت كان لها أثر على أداء الحكومات؟ :  9   شكل رقم

 26 ............................................................... هل تعتقد بأن االقتصاد األردني يسير في االتجاه اإليجابي أم في االتجاه السلبي؟  10  شكل رقم

 26 ...................................................................... بشكل عام، هل أنت متفائل في االقتصاد األردني خالل العامين القادمين 11  شكل رقم

 املاضية 12  شكل رقم
ً
 27 ................................................. مقارنات تقييم األردنيين لوضع أسرهم االقتصادي اليوم مقارنة باالثني عشر شهرا

 املقبلة 13  رقمشكل  
ً
 27 ....................................................... مقارنات توقعات األردنيين للوضع االقتصادي ألسرهم خالل االثني عشر شهرا

 املقبلة: مقارنات توقعات املواطنين للوضع 14  شكل رقم
ً
 28 ....................................................... االقتصادي لألردن خالل االثني عشر شهرا

 32 .................................. هل سمعت/عرفت عن التعاون املشترك الذي حصل بين األردن ومصر والعراق )تحالف الشام الجديد(؟  15شكل رقم 

؟هل تعتقد ان مثل هذا التحالف سي16  شكل رقم 
ً
 لألردن اقتصاديا

ً
 33 ............................................................................. كون مفيدا

 33 ................................................. الى مدى انت متفائل بالتعاون املشترك بين األردن ومصر والعراق )تحالف الشام الجديد(؟  17  شكل رقم 

 34 ......................هل تعتقد أن هذا التحالف سينجح في تحقيق أهدافه االقتصادية لألردن ومصر والعراق )تحالف الشام الجديد(؟ 18 شكل رقم  

 34 .........................................................باعتقادك، من هي الدولة األكثر استفادة من الناحية االقتصادية من هذا التعاون؟   19 شكل رقم 

بين األردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز املصري عن طريق األردن وسورية إلى لبنان  هل سمعت، عرفت، قرأت عن االتفاق الذي حصل  20  شكل رقم

 35 ................................................................................................................................... لحل مشكلة الكهرباء في لبنان؟

 35 ........................................................................ د ان هذا االتفاق سيساهم في حل مشكلة الكهرباء في لبنان؟ : هل تعتق  21شكل رقم 

 36 ............................................................................................................... : هل تؤيد ام تعارض هذا االتفاق؟ 22  شكل رقم 

 37 ....................................................................... :بشكل عام، هل يمكن الثقة في أغلبية الناس أم انه ال يمكن الثقة بهم؟  23 شكل رقم 

 38 .......................................................................................... كيف تقيم عالقاتك االجتماعية باآلخرين بشكل عام؟  24  شكل رقم 

 39 ........................................................................................................... هل تعتقد أن األردنيين مجتمٌع سعيٌد؟ 25  شكل رقم 

؟  26  شكل رقم 
ً
 سعيدا

ً
 40 ................................................................................................................ هل تعتبر نفسك شخصا

 40 ..................................................................................................................... ما مدى تفاؤلك في املستقبل؟27  شكل رقم 

 


