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 ةــــــــــــدمالمق

أجرى مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية  

حكومة تشكيل  حول  العام  للرأي  سمير   استطالعاً  السيد 

الفترة    الرفاعي وبلغ حجم  17/12/2009  -15بين  في   .

لالستطالع المكتملة  الوطنية  من   1186  العينة  مستجيباً 

حيث1200أصل   االستطال  ،  في  المشاركة   14ع  رفض 

مشاركة   بنسبة  )أي  الرأي    بالنسبة  أما  %(99فرداً  لقادة 

المكتملة   العينة  حجم  ً   628فبلغ  أصل    مستجيبا   ، 700من 

االستطالع   في  المشاركة  رفض    أن   أي  ؛فرداً   72حيث 

موزعين على   %،90نسبة المشاركة في االستطالع كانت 

الثقة    .(1)  سبع فئات كما يبين الجدول رقم  وبلغت نسبة 

االستطالع  في   هذا  %97هذا  في  الخطأ  هامش  كان   ،

معرفة    %.2  ±االستطالع   إلى  االستطالع  ويهدف 

األردنيين   المواطنين   حكومة  لقدرة  وتوقعاتهمتوجهات 

الرفاعي سمير  المرحلة  على  ،  السيد  مسؤوليات  تحمل 

االستط  المقبلة، هذا  يهدف  توقعات  كما  قياس  الى  الع 

ب الجدينجاالمستجيبين  الحكومة  في  ح  إدة  على  الساميالعمل  التكليف  كتاب  في  ورد  ما  هذا  .  نجاز  طور  ولقد 

القيام   على  الحكومة  لقدرة  رأي(  قادة  وعينة  وطنية  عينة  )من  المستجيبين  توقعات  لقياس  جديدة  أداة  االستطالع 

منذ   المركز  يستخدمه  الذي  فالمقياس  ك  1996عام  البمهامها.  لقدرة  توقعاته  حول  المستجيب  سؤال  منهو    : ل 

تحمل مسؤوليات   على  الوزاري  والفريق  الوزراء،  ورئيس  علىالحكومة،  هي  المرحلة  بدائل  أربعة  )إلى    :أساس 

 (. 1مثال ) كما يبين درجة كبيرة، إلى درجة متوسطة، إلى درجة قليلة، غير قادر على اإلطالق(

 ( 1مثال )
 مسؤوليات المرحلة المقبلةتحمل على الجديدة ستكون قادرة  حكومةالإلى أي درجة تعتقد أن 

 

 4 تكن قادرة  نل 1 قادرة إلى درجة كبيرة                         ستكون

 6 )ال تقرأ(ال أعرف  2 قادرة إلى درجة متوسطة                 ستكون

 7 )ال تقرأ( رفض اإلجابة 3 قادرة إلى درجة قليلة                         ستكون

  0على مقياس رقمي متدرج من    هو سؤال المستجيبف  ،أضيف وتم استخدامه في هذا االستطالعأما المقياس الذي   

في أداء مهامهم، بحيث يعني الرقم   مدى نجاح الحكومة، ورئيس الوزراء، والفريق الوزاريتوقعاته ب  عن  10إلى  

 (2مثال ) ما يبينك في أداء المهام. ودالنجاح إلى أبعد حد 10عدم النجاح في أداء المهام والرقم  0

 

 

 

 ( توزيع أفراد عينة قادة الرأي حسب الفئة 1الجدول رقم )

 المجموع رفض المكتمل الفئة

 كبار االقتصاديين
85 15 100 

قيادات األحزاب  
 100 7 93 السياسية 

 المهنيون 
90 10 100 

الكتاب ،الصحفيون،  
 100 11 89 الفنانون 

 قيادات نقابية 
97 3 100 

كبار رجال وسيدات  
 100 15 85 الدولة 

 أساتذة الجامعات 
89 11 100 

 المجموع 
628 72 700 
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 ( 2مثال )
 (10   9   8   7   6   5   4   3   2  1  0على فرض وجود مقياس متدرج من: )

الحكومة اا"  ( أن10" ، وينيثا رقثر)  )الحكومة االديدةيلالةناحةفد ادةءامهامام عم ةعاطالة اا  ة  ( أن "0بحيث  عنيثا رقثر)  )
 ستفد ادءامهامام عم عاال امبعياالحيوه"االديديل

 رقجديدة ستيجح فا أدرء مهامهارقحكومة   رقى أي مدى تنتقد رن 
 

 
0     1       2       3        4      5        6       7         8      9     10 

  

 )ال تقرأ(   غير منيا/ غير مهت . 96

 )ال تقرأ( .  رفض رإلجابة97

 )ال تقرأ( . ال أعثثثرف98

 

 والفريق الوزاري    ،حكومة، الرئيسالقسم األول: التوقعات بنجاح ال

 الحكومة، لقدرة العام الرأي قادة  عينة وآراء ) الوطنية العينة (األردني العام الرأي توقعات القسم  هذا يعرض 

توقعات   المرحلة بمسؤوليات  القيام في ) الرئيس باستثناء (الوزاري والفريق  الرئيس يعرض  كما  المقبلة.  

   ة والرئيس والفريق الوزاري في أداء مهامهم حسب المقياس الجديد. المستجيبين بنجاح الحكوم

 

 العينة الوطنية: الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري   -أ
 

% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل  64أظهرت نتائج االستطالع بأن  

المر المقبلة بدرجمسؤوليات  )الحلة  الحسابي لإلات متفاوتة  أفاد  وسط  فيما  بأن رئيس66جابات كنسبة مئوية(،   % 

% بأن الفريق الوزاري )باستثناء الرئيس(  61الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأفاد  

 سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. 

الجديدة )حكومة، ورئيس، والفريق الوزاري( مع توقعات النجاح للحكومات    وعند مقارنة توقعات النجاح للحكومة

بدران، والفايز(، تظهر النتائج أن توقعات النجاح لهذه الحكومة ما زالت  البخيت،    الذهبي،  األخيرة )حكومات  ربعاأل

الثالث األخيرة. للحكومات  النجاح  ا  ضمن مدى توقعات  لهذه  المستجيبين  انخفضت توقعات  أو زادت وإن  لحكومة 

ن هامش موض  ،، فما زال هذا االنخفاض أو الزيادة غير جوهري من الناحية اإلحصائيةربعمقارنة بالحكومات األ

 .السابقة التوقعات للحكومات األربع

منذ    الحكومات  تشكيل  استطالعات  مقارنة  أن  اآلن  1996إال  أن    ، ولغاية  إلى  بقدرة   توقعاتتشير  المواطنين 

ال المرحلة  الحكومات  مسؤوليات  تحمل  على  العام  متعاقبة  منذ  تشكلت  التي  الحكومات  تشكيل   2003في  مع  أي 

التاريخ.  كما ذلك  قبل  التي تشكلت  بالحكومات  أقل، وبشكل جوهري، مقارنة  الثانية كان  الراغب  أبو  في   حكومة 

 (.  1الشكل رقم )

الكباريتي والمجالي والطراونة والروابدة وأبو الراغب   عند مقارنة التوقعات بنجاح حكوماتوبدا هذا التراجع جلياً  

الالحقة بالحكومات  )  ،األولى  رقم  الشكل  ذلك  يوضح  )1كما  نسبته  ما  توقع  إذ  تنجح 76(.  أن  المواطنين  من   )%

شباط في  حكومته  تشكيل  عند  المرحلة  مسؤوليات  تحمل  في  الكباريتي  الكريم  عبد  السيد  ، 1996  فبراير  /حكومة 

%(  80%( لحكومة الدكتور فايز الطراونة، وبـ )71السالم المجالي، و بـ )%( لحكومة الدكتور عبد77)رنة بـ  مقا

في اداء مهامها الى    ستنجح لن تنجح في اداء مهامها على اإلطالق 
 ابعد الحدود 
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ثم بدأت هذه التوقعات  ،%( للحكومة األولى للمهندس علي أبوالراغب75لحكومة السيد عبد الرؤوف الروابدة، و بـ )

على تحمل    أبو الراغب الثانية  حكومةبقدرة    %(56)  نخفاض مع حكومة أبو الراغب الثانية، إذ توقع ما نسبتهباال

%( لحكومة 69)و  ، لحكومة الدكتور عدنان بدران %(58)و  %( لحكومة السيد فيصل الفايز،60المسؤوليات،  و)

% لحكومة المهندس نادر الذهبي. وبالنظر إلى حكومة السيد سمير الرفاعي، نجد أن  62و  ،الدكتور معروف البخيت

الذ  ا  تطابق   هناك توقعوا  بين  المستجيبين  ين  توقعات  مع  المرحلة  مسؤوليات  تحمل  في  الحكومة  هذه  تنجح  أن 

مثل سبقتها،  التي  الذهبي  :للحكومات  نادر  البخيت  ،حكومة  معروف  الفايز.  وحكومة  فيصل  وحكومة  وينطبق   ، 

الرئيس(.    نفسهالشيء   )باستثناء  الوزاري  والفريق  الرئيس  بنجاح  التوقعات  هذه  على  زالت  دون    وما  التوقعات 

قبل   ما  لحكومات  المستجيبين  الرئيس.  2003توقعات  نجاح  توقعوا  من  نسب  أن  ولكل  ويالحظ  عام  بشكل  هي   ،

   الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري )باستثناء الرئيس(.

 

على تحمل مسؤولياتهم )الوسط   سيكونوا قادرينوالرئيس والفريق الوزاري    الحكومة ( مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن1الشكل )

 الحسابي كنسبة مئوية( 
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حكومة رئيس فريق

 

مقارنة مع حكومات ما قبل    2003ما بعد عام  توقعات المواطنين بنجاح الحكومات،    التباين بينويمكن أن يعزى هذا  

لم  2003 المواطنين  معالجة  بأن  في  ملحوظاً  تحسناً  السنوات   يلمسوا  خالل  لهم  أولويات  يعتبرونها  التي  القضايا 

األمل عند تشكيل كل حكومة    ن يعقدونرأياً مفاده أن المواطني  ومع ذلك، فإن اتجاهات الرأي العام تعكس    األخيرة.

ات  فإن هذه الحكومة شأنها شأن غيرها من الحكوم  وعليه،  لحكومة بمعالجة قضاياهم الرئيسية.  جديدة بأن تقوم هذه ا

  إذ إن   ها إذا لم يشعروا بإنجازها في قضاياهم الرئيسية.قة المواطنين )العنية الوطنية( بن تتراجع ث السابقة، مهيأة أل

النمط العام لتقييم أداء الحكومات يبدأ بتفاؤل المواطنين عند تشكيل الحكومة ثم يتحول هذا التفاؤل الى انخفاض في  

التقيي استطالعات  في  الحكومة  أداء  والمم  يوم  فيمئة  تنجزه  ما  على  بناء  يوم  يعتبرها   ئتي  التي  الموضوعات 

   على الحكومة معالجتها.   لهم ويجب ن أولوياتالمواطنو

فر هنالك  بأن  النتائج  ً ق ووتظهر  بنجاح    طفيفة  ا وتوقعاتهم  جنوب(  وسط،  )شمال،  اإلقليم  حسب  المستجيبين  بين 

أكبر في إقليم الوسط مقارنة مع المعدل ت النتائج أن هنالك تفاؤالً  الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري، فيما أظهر

الوطنية،   للعينة  كانتالعام  حين  في  توقعات  في  والفريق   المستجيبين  والرئيس  الحكومة  من  لكل  الجنوب  إقليم 

 الوسط والشمال. يالوزاري أقل من توقعاتهم في إقليم
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ن أن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري سيكونون قادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة  الذين يعتقدو الوطنية العينةمستجيبو ( 2الشكل)
 اإلقليم المقبلة حسب 
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الحكومة الرئيس الفريق

 

ام نحو مدى نجاح الحكومة كما تمت اإلشارة سابقاً، فإن هذا االستطالع استخدم أداة جديدة لقياس توقعات الرأي الع

تعني أن   0حيث    10إلى    0ل المستجيبين على مقياس مرقم من  وعند تطبيق أداة القياس الجديدة، أي سؤا  الجديدة.  

أنهم سوف ينجحون إلى  10الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري لن ينجحوا على اإلطالق في أداء مهامهم، والرقم 

 جيبينالمست، وكانت توقعات  نقطة  6.1نجاح الحكومة كان  العينة الوطنية بن توقعات  فإأبعد الحدود في أداء مهامهم،  

أي    نقطة؛  5.9  (نجاح الفريق الوزاري )باستثناء الرئيسنقطة، وتوقعاتهم ب  6.3نجاح رئيس الوزراء في أداء مهامه  ب

في منتصف هذا المقياس.  كما يعكس    راوحأن مجمل توقعات قادة الرأي للحكومة الجديدة بالنجاح في القيام بمهامها  

من األداة  القياسية  األولى اآلنفة   وبشكل طفيف  ،هي أقل  ،ياسية الجديدةحسب هذه األداة الق  ،أن توقعات المستجيبين

 العرض. 
 

تعني عدم نجاح الحكومة   0) 10 -0مدى نجاح الحكومة والفريق الوزاري بأداء مهامهم على مقياس من ( توقعات العينة الوطنية ب3شكل )ال
 النجاح الى ابعد الحدود 10على اإلطالق و

 

6.1 6.3
5.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

الحكومة الرئيس الفرق الوزاري بأستثناء الرئيس
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 رأي: الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري  عينة قادة ال -ب

وبرغم التذبذبات التي يظهرونها    ،أما على مستوى قادة الرأي؛ فالموقف يختلف عن العينة الوطنية. إذ إن قادة الرأي

ولغاية اآلن، يتوقعون نجاح الحكومات المتعاقبة بالنسب نفسها    1996  ومنذبين حكومة وأخرى، فإنهم وبشكل عام  

ً تقر )  ، يبا الشكل  يبين  بأن    (.4كما  االستطالع  هذا  في  العام  الرأي  قادة  آراء  استطالع  نتائج  من 67أظهرت   %

)حكومة   الجديدة  الحكومة  بأن  يتوقعون  الرفاعيالمستجيبين  سمير  مسؤوليات  السيد  تحمل  على  قادرة  ستكون   )

المقبلة.  أفاد    المرحلة  على 73فيما  قادراً  سيكون  الحكومة  رئيس  بأن  مقابل    %  المقبلة،  المرحلة  مسؤوليات  تحمل 

المقبلة.64 المرحلة  مسؤوليات  تحمل  على  قادراً  سيكون  الرئيس(  )باستثناء  الوزاري  الفريق  بأن  اعتقدوا  إن    % 

المرحلة مسؤوليات  تحمل  في  الرئيس(  )باستثناء  الوزاري  والفريق  والرئيس  الحكومة  نجاح  وبتوقعات  رغم  ، 

أ إلى  حكومة  من  منذ    ،خرىالتذبذبات  متطابقاً  يكون  استطالعات    1996عام  اليكاد  من  النوع  هذا  إجراء  )تاريخ 

بأن توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري  الرأي(.  هي   )باستثناء الرئيس(ويبدو جلياً 

قادة الرأي العام من الحكومات   وربما يعود السبب في عدم تغيير توقعات    أكثر تفاؤالً من توقعات العينة الوطنية.

مترابطة ومتداخلة، إلى حد كبير، على    على مر السنوات اإلحدى عشرة الماضية، إلى أن النخبة السياسية األردنية 

 الرغم من االختالفات التي تطرأ بينها من حين آلخر. 

ة، نجد أن توقعات العينة الوطنية قد  من الحكومات المتعاقب  وعند مقارنة توقعات قادة الرأي بتوقعات العينة الوطنية

ولغاية اآلن. والمهم مالحظته هنا  1996عام الانخفضت بشكل عام، بينما لم يطرأ تغيير على توقعات قادة الرأي منذ 

أن توقعات العينة الوطنية بنجاح رؤساء الحكومات المتعاقبة بتحمل مسؤوليات المرحلة بدأت بنسب أعلى منها عند 

بإظهار توقعات أدنى بنجاح الرؤساء وحكوماتهم، وبقيت عينة قادة  قادة الرأي،   وفيما بدأت العينة الوطنية تدريجياً 

 الرأي تظهر تقريباً المستوى نفسه من التوقعات مع مالحظة تذبذب التوقعات بين حكومة وأخرى. 
 

الوسط  مسؤولياتهم )قادرين على تحمل  نواو كسييق الوزاري ( مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفر 4الشكل )

 الحسابي كنسبة مئوية( 
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الرأي،   قادة  عينة  فئات  الرئيس( حسب  )باستثناء  الوزاري  والفريق  والرئيس  الحكومة  نجاح  توقعات  مقارنة  وعند 

النتائج أن فئة   النقابية وفئة كبار رجال  كبار االقتصاديينتبين  القيادات  الجامعات   دولةال  اتوسيد  وفئة  وفئة أساتذة 

الحكومة. لنجاح  توقعاً  األكثر  الفئات  الحكومة   هي  بنجاح  الفئات  هذه  من  كل  في  المستجيبين  توقعات  فاقت  حيث 

العام بمجملها. الرأي  قادة  الوزاري توقعات عينة  فئة    والرئيس والفريق  الجامعات وكانت  األكثر توقعاً   أساتذة  هي 

الرئيس   و 81بنسبة  بنجاح   ،%( الحكومة  )73بنجاح  الوزاري  الفريق  وبنجاح  حين    %(.%70(  فئة   في  كانت 

أفاد   حيث  بمهامهم،  القيام  في  الوزاري  والفريق  والرئيس  الحكومة  بنجاح  توقعاً  األقل  الفئة  هي  الحزبية  القيادات 

و54 المقبلة،  المرحلة  مسؤوليات  تحمل  على  قادرة  ستكون  الحكومة  بأن  األحزاب  فئة  من  بأن  %56  أفادوا   %

المرحلة على تحمل مسؤوليات  قادراً  الوزاري )  ،الرئيس سيكون  الفريق  بأن  أفادوا  الذين    ءباستثنافيما كانت نسبة 

 .% 50الرئيس( سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة هي 
 
سيكونون قادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة حسب   ( مستجيبو عينة قادة الرأي الذين يعتقدون أن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري5شكل )ال

 فئات العينة 
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وسيدات الدولة

المجموع قيادات حزبية المهنيون

الحكومة الرئيس الفريق

 

حيث   10إلى    0، أي سؤال المستجيبين على مقياس مرقم من  على عينة قادة الرأي  وعند تطبيق أداة القياس الجديدة 

أنهم سوف   10رقم  ، والرئيس، والفريق الوزاري لن ينجحوا على اإلطالق في أداء مهامهم، والتعني أن الحكومة  0

نقطة على مقياس   6.1نجاح الحكومة كان  الرأي بقادة  ى أبعد الحدود في أداء مهامهم، فإن توقعات عينة  ينجحون إل

نجاح الفريق الوزاري )باستثناء  نقطة، وتوقعاتهم ب   6.5أداء مهامه  رئيس الوزراء في    نجاحوتوقعاتهم ب،  10  -0من  

يتمحور حول منتصف هذا المقياس ات قادة الرأي للحكومة الجديدة بالنجاح  أي أن مجمل توقع  نقطة؛  5.9  (الرئيس

ً  الرقمي، وتوقعات النجاح حسب هذا  المقياس هي أقل من توقعاتهم حسب األداة القياسية األولى التي تم ذكرها  .انفا
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تعني عدم نجاح   0) 10 -0على مقياس من مدى نجاح الحكومة والفريق الوزاري بأداء مهامهم ( توقعات عينة قادة الرأي ب6شكل )ال
 ( النجاح الى ابعد الحدود 10الحكومة على اإلطالق و

6.1
6.5

5.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

الحكومة الرئيس الفريق الوزاري بأستثناء الرئيس

 
 

 السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بهاالقسم الثاني: التوقعات بنجاح الحكومة في 
 

السياسات    في الحكومة نجاح نحو العام الرأي قادة عينة اءرآ واتجاه العام الرأي  توقعات القسم هذا يعالج إدارة 

حيث   للبالد،  إضاالعامة  بتم  المستجيبين  توقعات  يقيس  سؤال  مجموفة  إدارة  في  الحكومة  القضايا نجاح  من  عة 

والعامة   والتعليمية...السياسية  الصحية  الخدمات  مستوى  رفع  الداخلية،  السياسة  الخارجية،  السياسة  ،  وغيرهاهي: 

توقعات المستجيبين    يعرض هذا القسمياسي وتعزيز الحريات العامة.  كما  السياسة االقتصادية، وتحقيق اإلصالح الس

 .بها كلفت التيالموضوعات معالجة نجاح الحكومة في ب

 

     : العينــة الـوطنيـــةالسياسات العامة والموضوعات التي كلفت بهاالتوقعات بنجاح الحكومة في  -أ
 

في  ن الحكومة ستنجح بدرجات متفاوتة )كبيرة، متوسطة، قليلة(نية بأجيبين من أفراد العينة الوطأكثرية المست تتوقع

للبالدإدارة   العامة  المستجيبين  السياسات  ثلثي  أكثر من  توافق  أن، حيث  السياسة    على  إدارة  في  الحكومة ستنجح 

ما  في  .   %(66%( وإدارة السياسة الداخلية )67)الصحية والتعليمية( )  %(، ورفع مستوى الخدمات70الخارجية )

الرأي  كانت ب  توقعات  فيالعام  تفاؤالً  أقل  الحكومة  ب  نجاح  يتعلق  )ما  االقتصادية  السياسة  وتحقيق 61إدارة   )%

 %(. 62اإلصالح السياسي وتعزيز الحريات العامة وبنسبة )
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 سياسات عامة  ومة في إدارةمدى نجاح الحك( توقعات العينة الوطنية ب7شكل )ال
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السياسي وتعزيز
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إدارة السياسة

االقتصادية

 

يتعلم  أما في ب  قا  العام  الرأي  الجديدة  بتوقعات  الحكومة  التي وردت في  العمل على إنجاز    فينجاح  الموضوعات 

تشير النتائج إلى أن و   .  فقد قاس هذا االستطالع مدى إطالع المواطنين على كتاب التكليف  كتاب التكليف السامي،

المواطنين   اإلطالقثلث  على  يطلعوا  للحكومة    لم  التكليف  كتاب  المستجيبين  على  ثلثي  اطلعوا، مقابل  بأنهم  أفادوا 

  كتاب التكليف.  وبدرجات متفاوتة، على

بأن النتائج  مستجيبي  وتشير  الوطنية  أكثرية  من    العينة  معالجة    تتوقع  %(50)أكثر  في  الحكومة  تنجح  ثالثين أن 

ً  32موضوعاً كلفت بها من أصل      (.2الجدول رقم ) ،وردت في كتاب التكليف للحكومة موضوعا

الموضوعات التي كلفت بها، فإن النتائج تشير    أغلبيةنجاح الحكومة في معالجة  توقع الرأي العام بوعلى الرغم من  

الموضوعات مثل: بنجاحها في بعض  تفاؤالً  القوات المسلحة واألجهزة   إلى أن المواطنين كانوا أكثر  دعم ورعاية 

%( تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي 71)  سطيني لتحقيق دولته المستقلةمساندة الشعب الفل  %(،78األمنية )

(71( والطفل  والمرأة  لألسرة  والرعاية  الحماية  بتحقيق  الكفيلة  التشريعات  تطوير  توقعاتهم %(%70(،  من   ،

أ موضوعات  معالجة  في  القطاع  :  مثل  خرىبنجاحها  في  والمحسوبية  والواسطة  الفساد  أشكال  كل  العام    محاربة 

(52( العام  القطاع  في  والترقية  والتعيين  والشفافية  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تحقيق  على  العمل  تحسين %52(،   ،)%

 %(.53مستوى المعيشة للمواطنين كافة )

% من  47البطالة، حيث توقع  والفقر    مشكلتي  العينة الوطنية عدم نجاح الحكومة في الحد من  فيما توقع مستجيبو

 % فأكثر.50وعالمة النجاح هي الحصول على  ، الحكومة في إنجاز هذين الموضوعين المستجيبين بنجاح
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  بأن الحكومة ستنجح في معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت في  الذين أفادوا الوطنيةعينة لمستجيبي ال( النسب المئوية 2الجدول رقم ) 
 . كتاب التكليف

 %ا العيف االو في ا
 78 عي االقواتاالمسالح اواألج زلااألمفي االعملاطال اهطماورط

 71 العملاطال اهطماومسعنيلاالشعباالفالسطيفءالتحقيقاهولتهاالمستقال اطال احرابهاالو فءاوطعصمت عاالقيساالشرقي ا

 71 العملاطال احطويراقطعطعتاالتعاليماوالتعاليماالععلءا

 70 لاوالطفلاحطويراالتشريععتاالكفيال ابتحقيقاالحمعي اوالرطعي الألسرلاوالمرما

 67االعملاطال اجذبااالستثمعراالخعرجءا)األجفبء(

 66اححسينامستوىاالخيمعتاالصحي االمقيم الالموا فينادءاالمستشفيعتاوالمراكزاالصحي ا

 65االعملاطال احوسيعامظال االتأميناالصحءاليشملاجميعاالموا فينا

 65الازمفءامحيهالعملاطال احطويرامبعهرلاسكناكريمالالموا فيناوحففيذهعاضمناجيوا

 65 العملاطال احعزيزاالتضعمناوالتكعدلاالعربءاضمنامؤسسعتاالعملاالعربءاالمشترك

 64احطويراشبك االفقلا) ر ،امواص ت،اسك احيدي(

 63االعملاطال احعيدلاقعنونااالنتخعباليضمناانتخعبعتانزي  اوحرلا

 63اورهاوحقهادءاالوصولاإل االمعالوم احعيدلاالتشريععتالفس االمدعلالإلط ماالم فءاالحرالممعرس اه

 63االعملاطال اهطماوحشديعاالمستثمرااألرهنءا

 63االعملاطال ااندعزامشروعاميعهاالييسءا

 63االعملاطال احقييمااليطمالالمزارطينا)مشعريع،اقروضاميسرل،احسويقامفتدعح م،اإلغعماالضرائباطال امستالزمعتاالزراط (

 63التطويراالد عزاالقضعئءابمعايضمنااستق ليتهاونزاهتهاوكفعمحهاالعملاطال احففيذاالخططاوالبرامجاا

 62اطياها جراماانتخعبعتانيعبي انزي  اوحيعهي اوشفعد االعملاطال اا 

 62 العملاطال احفعيلاالقوانيناوحطبيق عابمفت  االعيال اوالحزمالحمعي االموا نامنامظعهراالعففا

 61اضمعناحري االتعبيرا

 61ااالقتصعهااألرهنءامناحأثيرااألزم ااالقتصعهي االععلمي ااوضعاالخططالحمعي 

 60االعملاطال اححقيقاإص حاسيعسءايضمنامطال اهرجعتاالمشعرك االشعبي ادءاصفعط االقرار

 60ا العملاطال احففيذامشروعاال مركزي

 60االميت(ا-العملاطال ااندعزامشروعانعقلاالبحرينا)قفعلاالبحرااألحمرا

 58ايراالقطععاالععماوإطعهلاهيكال االد عزاالحكومءاوزيعهلاحأهيالهاالعملاطال احطوا

 57احرشيياا نفع االحكومءاليتفعسبامعاا مكعنعتاالمعلي االمتعح ا

 57 العملاطال اححقيقاالتوازناالتفمويابيناالمحعدظعتا

 56االعملاطال ااندعزامشعريعاالطعق االبيدال امثلاالطعق االفووي اواالصخراالزيتءا

 53اطال اححسيناالمستوىاالمعيشءالالموا فيناكعد ااالعمل

 52االعملاطال اححقيقامبيماحكعدؤاالفرصاوالشفعفي ادءاالتعييناوالترقي ادءاالقطععاالععم

 52االعملاطال امحعرب اكلامشكعلاالفسعهاوالواسط اوالمحسوبي ادءاالقطععاالععما

 47االحيامناالفقر

 47االحيامناالبطعل ا
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 ــــة قــــــادة الــــرأي عينـــــــ -ب

تفاؤل بنجاح عبرت توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي عن  أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي في السياسات العامة، فقد  

% من المستجيبين بتوقعاتهم بنجاح  68% و73حيث أفاد    ،إدارة السياسة الخارجية والسياسة الداخليةالحكومة في  

المجالين  وتةالحكومة وبدرجات متفا قليلة( في هذين  التوالي  )كبيرة، متوسطة،  ، مقابل تفاؤل مشوب بالحذر  وعلى 

%( لكل منهما،  64دارة السياسة االقتصادية، ورفع مستوى الخدمات )علق بتوقعاتهم بنجاح الحكومة في إما يت  في

 % توقعوا نجاح الحكومة في تحقيق اإلصالح السياسي وتعزيز الحريات العامة. 61و
 

 عامةسياسات   لحكومة في إدارة( توقعات عينة قادة الرأي لمدى نجاح ا 8شكل )ال
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)الصحية

والتعليمية..الخ(

إدارة السياسة

االقتصادية

تحقيق اإلصالح

السياسي وتعزيز

الحريات العامة

 

الرأي ب لتوقعات قادة  التكليف.  فقد أما بالنسبة  التي وردت في كتاب  الموضوعات  العمل على  الحكومة في  نجاح  
من  %  93ومة، مقابل  % من عينة قادة الرأي لم تطلع على اإلطالق على كتاب التكليف للحك7أظهرت النتائج أن  

   .بدرجات متفاوتة اطلعوا على كتاب التكليف للحكومة أفادوا بأنهممستجيبي عينة قادة الرأي 

أن عينة قادة الرأي كانت أقل  ما يتعلق بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات التي كلفت بها، فقد أظهرت    أما في
ً االموضوعات. فمن بين    هذه   عالجةعلى م  تفاؤال  من العينة الوطنية في قدرة الحكومة كلفت   ثنين وثالثين موضوعا

 (.  3كما يبين الجدول ) ،اً موضوع 28يرى قادة الرأي أن الحكومة ستنجح في معالجة  ،بمعالجتها

ال  إلى  النتائجتشير  و في معالجة بعض  عالية  ثقة  الحكومة  يولون  الرأي  قادة  عينة  ، حيث موضوعاتأن مستجيبي 

العمل    % بأن الحكومة ستنجح في81  ،في العمل على دعم القوات المسلحة واألجهزة األمنيةا  بنجاحه%  88  توقع

العمل على تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية ب%  74و  فلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، مساندة الشعب ال  على

و  والطفل،  لألسرة  العرب%  73والرعاية  والتكافل   التضامن  تعزيز  على  قادة العمل  عينة  توقعات  كانت  فيما  بي؛ 
التي كلفت بها يشوبها عدم التفاؤل، حيث  الحكومة في العمل على مجموعة أخرى من الموضوعات  الرأي بنجاح 

و51أفاد   للمواطنين،  المعيشي  المستوى  تحسين  على  العمل  في  ستنجح  الحكومة  بان  على  %54  العمل  في    %

الجها هيكلة  وإعادة  العام  القطاع  وتطوير  الحكومي،  إنجاز 56ز  على  العمل  في  )قناة   %  البحرين  ناقل    مشروع 
 (. الميت-األحمرالبحر 

 من الحدو   البطالة من الحد:  فهي معالجتها، في تنجح لن الحكومة بأن المستجيبون توقع التي الموضوعات أما
 تكافؤ مبدأ تحقيق العمل على  و ،موالواسطة والمحسوبية في القطاع العا الفساد كل أشكال  محاربةالعمل على  و  ،الفقر

 .والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام الفرص
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بأن الحكومة ستنجح في معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت   الذين أفادوا عينة قادة الرأي  لمستجيبي( النسب المئوية 3الجدول رقم ) 
 كتاب التكليف  في

 % طيف اقعهلاالرمي

 88اورطعي االقواتاالمسالح اواألج زلااألمفي ااالعملاطال اهطم

 81 العملاطال اهطماومسعنيلاالشعباالفالسطيفءالتحقيقاهولتهاالمستقال اطال احرابهاالو فءاوطعصمت عاالقيساالشرقي ا

 74احطويراالتشريععتاالكفيال ابتحقيقاالحمعي اوالرطعي الألسرلاوالمرملاوالطفلا

 73 لعربءاضمنامؤسسعتاالعملاالعربءاالمشتركالعملاطال احعزيزاالتضعمناوالتكعدلااا

 71اندعزامشروعاميعهاالييسءاالعملاطال اإ

 70اطياها جراماانتخعبعتانيعبي انزي  اوحيعهي اوشفعد االعملاطال اا 

 69 العملاطال احطويراقطعطعتاالتعاليماوالتعاليماالععلءا

 68ا العملاطال احففيذامشروعاال مركزي

 68اضمعناحري االتعبيرا

 68االعملاطال احففيذاالخططاوالبرامجالتطويراالد عزاالقضعئءابمعايضمنااستق ليتهاونزاهتهاوكفعمحها

 67االعملاطال احعيدلاقعنونااالنتخعباليضمناانتخعبعتانزي  اوحرلا

 67احعيدلاالتشريععتالفس االمدعلالإلط ماالم فءاالحرالممعرس اهورهاوحقهادءاالوصولاإل االمعالوم ا

 67اجذبااالستثمعراالخعرجءا)األجفبء(ااالعملاطال 

 66االعملاطال اهطماوحشديعاالمستثمرااألرهنءا

 65االعملاطال احوسيعامظال االتأميناالصحءاليشملاجميعاالموا فينا

 65 العملاطال احفعيلاالقوانيناوحطبيق عابمفت  االعيال اوالحزمالحمعي االموا نامنامظعهراالعففا

 64األرهنءامناحأثيرااألزم ااالقتصعهي االععلمي اوضعاالخططالحمعي ااالقتصعهاا

 64اححسينامستوىاالخيمعتاالصحي االمقيم الالموا فينادءاالمستشفيعتاوالمراكزاالصحي ا

 62االعملاطال اححقيقاإص حاسيعسءايضمنامطال اهرجعتاالمشعرك االشعبي ادءاصفعط االقرار

 62اعاضمناجيولازمفءامحيهالعملاطال احطويرامبعهرلاسكناكريمالالموا فيناوحففيذه

 61احطويراشبك االفقلا) ر ،امواص ت،اسك احيدي(

 60االعملاطال احقييمااليطمالالمزارطينا)مشعريع،اقروضاميسرل،احسويقامفتدعح م،اإلغعماالضرائباطال امستالزمعتاالزراط (

 59احرشيياا نفع االحكومءاليتفعسبامعاا مكعنعتاالمعلي االمتعح ا

 59اعزامشعريعاالطعق االبيدال امثلاالطعق االفووي اواالصخراالزيتءاالعملاطال ااند

 58 العملاطال اححقيقاالتوازناالتفمويابيناالمحعدظعتا

 56االميت(ا-العملاطال ااندعزامشروعانعقلاالبحرينا)قفعلاالبحرااألحمرا

 54االعملاطال احطويراالقطععاالععماوإطعهلاهيكال االد عزاالحكومءاوزيعهلاحأهيالها

 51العملاطال اححسيناالمستوىاالمعيشءالالموا فيناكعد اا

 48االعملاطال اححقيقامبيماحكعدؤاالفرصاوالشفعفي ادءاالتعييناوالترقي ادءاالقطععاالععم

ا48االعملاطال امحعرب اكلامشكعلاالفسعهاوالواسط اوالمحسوبي ادءاالقطععاالععما
 44االحيامناالفقر

 44االحيامناالبطعل ا
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  : أولويات الرأي العام وعينة قادة الرأيثالثالقسم ال

ُطلب من  يعالج هذا القسم أهم القضايا التي تواجه األردن من وجهة نظر مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.   

على الحكومة القيام بها، وقد أظهرت نتائج االستطالع بأن الرأي العام    التي يجبولويات  األالمستجيبين تحديد أهم  

على )ا كأهم مشكلة، حيث حصلت  البطالة  ارتفاع  29ألردني يضع مشكلة  تلتها مشكلة  اإلجابات  %( من مجموع 

الفساد %(، و14وضع االقتصادي بصفة عامة )ال%(، ثم 18%(، فمشكلة الفقر )23سبة ) األسعار وغالء المعيشة بن

 .  %(1واإلصالح السياسي ) ،%(1العنف االجتماعي )%(، و3%(، ومشكلة المياه )6)المالي واإلداري 

وبفرق  المواطنين،  اهتمام  تحتل  زالت  ما  للمواطنين  االقتصادي  بالوضع  المتعلقة  القضايا  بأن  المالحظة  وتجدر 

جوهري عن قضايا السياسة الخارجية أو قضايا اإلصالح السياسي والديمقراطية، حيث تستحوذ القضايا االقتصادية  

 ينة الوطنية.مستجيبي الع اهتمام % من 85على 

 
 بها من وجهة نظر العينة الوطنيةعلى الحكومة القيام و القضايا التي تواجه األردن أهم  (4جدول رقم ) ال

 % 

 29 البطالة 

 23 ارتفاع األسعار وغالء المعيشة 

 18 الفقر

 14 الوضع االقتصادي بصفة عامة 

 6 الفساد المالي واإلداري )الواسطة والمحسوبية( 

 3 المياه 

 1 العنف االجتماعي

 1 الخدمات وبالذات التعليمية والصحية 

 1 ة اإلصالح السياسي والديموقراطي

 1 القضية الفلسطينية 

 2 أخرى

 2 ال اعرف 

 100 المجموع 

في عرفها  أما  كما  معالجتها  الحكومة  على  يجب  التي  باألولويات  يتعلق  كانت   ما  فقد  الرأي،  قادة  عينة  مستجيبو 

وانعكاس    المديونيةجاء الوضع االقتصادي بصفة عامة )   تيبها عما أورده الرأي العام األردني، حيثمختلفة في تر

العالمية( االقتصادية  مس  األزمة  غير  بنسبة  األولى  المرتبة  )في  ثم  55بوقة  اإلجابات،  مجموع  من  البطالة  %(  

  عجز الموازنة والفساد المالي واإلداري   كلتايما احتلت المرتبة الرابعة مش%(، ف7%(، فالفقر )10بالمرتبة الثانية )

 (.5%(.  كما يبين الجدول )5%( لكل منهما،  وتعزيز الديمقراطية واإلصالح السياسي )6) بنسبة

االقتصادية    الموضوعاتاإلشارة إلى أن أولويات عينة قادة الرأي اختلفت عن نمطها العام، حيث سيطرت  وتجدر  

 ة الرأي. % من عينة قاد 80عليها بتوافق 
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 ا من وجهة نظر عينة قادة الرأي هالتي على الحكومة القيام بو القضايا التي تواجه األردن اهم  (5جدول رقم ) ال

 % 

 55 )مديونية، أثر األزمة االقتصادية العالمية(  الوضع االقتصادي بصفة عامة

 10 البطالة 

 7 الفقر

 6 عجز الموازنة 

 6 الفساد المالي واالداري 

 5 صالح السياسي اال

 4 المياه 

 3 ارتفاع االسعار وغالء المعيشية 

 2 القضية الفلسطينية 

 2 اخرى

 1 رفض االجابة 

 100 المجموع 
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 الخالصـــــة

 الحكومة، رةبقد يتعلق ما  في األردني العام الرأي توقعات بأن  الوطنية العينة استطالع من المستقاة  البيانات  تدل

 للحكومات العام الرأي توقعات  مدى ضمن تقع المقبلة المرحلة مسؤوليات تحمل على الوزاري والفريق ، ورئيسها

ً  العام الرأي قادة استطالع نتائج أظهرت كما  .السابقة األربع  والفريق ،والرئيس الحكومة، بقدرة توقعاتهم في ثباتا

 وتقع) الوطنية ةالعين  (العام الرأي توقعات من تفاؤالً  أكثر وهي ،قبلةالم المرحلة مسؤوليات  تحمل على الوزاري

 ً  .السابقة االستطالعات مع  مقارنة الرأي قادة عينات تبديها  التي التوقعات ضمن أيضا

قياس توقعات الرأي بنجاح الحكومة، حيث تم استخدام مقياس رقمي  ل  جديدة  هذا االستطالع تطوير أدوات   تضمنلقد  

.  إن هذا  إلى أبعد حد أن الحكومة ناجحة 10يعنى أن الحكومة لن تنجح على اإلطالق و 0، بحيث 10-0متدرج من 

 ً في نطاق تطوير أدوات المركز لقياس    يأتي  في االستطالعات الالحقة  المقياس الجديد الذي سوف يتم استخدامه تباعا

 ا تقييمممعيارين يتم من خالله  1996منذ العام  المقياس الذي استخدم  و  يمثل هوومن أجل أن    ، اتجاهات الرأي العام

ً السلطة التنفيذية.  إن هنالك اختالف  أداء ، حيث ينبين المقياس  ما يتعلق بتوقعات المستجيبين بنجاح الحكومة  في  اً طفيف  ا

ائج، فإن  فحسب ما تشير إليه النت   ن توقعات المستجيبين أكثر ايجابية حسب المقياس األول مقارنة بالمقياس الجديد.إ

 تقع ضمن منتصف هذا المقياس الرقمي الجديد. والرئيس والفريق الوزاري التوقعات بنجاح الحكومة

 هذه معالجة على الحكومة  بقدرة تفاؤالً  الوطنية العينة أبدت فقد ،بمعالجتها الحكومة ُكلفت التي الموضوعات وحول

  30 معالجة في ،متفاوتة وبدرجات ،ناجحة ستكون الحكومة بأن الوطنية العينة أكثرية  أفادت إذ الموضوعات،

ً   32موضوعاً من أصل   .  واليعتقد الرأي العام بأن الحكومة ستنجح في الحد من الفقر أو الحد  بها كلفت  موضوعا

وتحقيق مبدأ   ،من البطالة، كما أن الرأي العام منقسم حول مدى نجاح الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين

 ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية.    ،رص في التعيين والترقيةتكافؤ الف

 توقعات من تفاؤالً  أقل كانت بها كلفت التي الموضوعات في الحكومة بنجاح الرأي قادة عينة مستجيبي توقعات إن

  اً موضوع  28 معالجة في الجديدة الحكومة بنجاح توقعت  الرأي قادة عينة أن النتائج أظهرت حيث الوطنية، العينة

ً  32أصل  من إن توقعات عينة قادة الرأي تعكس تفاؤالً بنجاح الحكومة في موضوعات السياسة     .كلفت بها  موضوعا

 الخارجية مقابل عدم التفاؤل في الموضوعات ذات الطبيعة االقتصادية. 

 نسب  أو زيادة  على ةالمحافظ في  الجديدة الحكومة قدرة على يعتمد الحكومة في الثقة تزايد أو  تناقص معيار  إن

 نجازإ في نجاحها لمدى  العام  الرأي تقييم وعلى المرحلة، مسؤوليات تحمل على بقدرتها العام الرأي توقعات

 معالجة في بها القيام الحكومة على التي المقبلة المرحلة أولويات أهم تركزت ولقد بها.   كلفت التي الموضوعات

 فيما  .الفقر من والحد البطالة من والحد المواطن، معيشة مستوى تحسينو األسعار، ارتفاع :هي اقتصادية قضايا

 ،الوضع االقتصادي بصفة عامة والمديونية وعجز الموازنة :هي الرأي قادة عينة نظر  وجهة من ولوياتاأل كانت

نمطاً عاماً   إن توقعات المستجيبين تعكس   .السياسي واإلصالح البطالة، من والحد األسعار،  ارتفاع  مشكلة ومعالجة

حكومة جديدة، هذا التفاؤل ما  كل  ، وهي أن هنالك تفاؤالً عند تشكيل  1996ينطبق على الحكومات كافة منذ العام  

يوم.    والمئتي  يوم  المئة  استطالع  مثل  الالحقة  االستطالعات  مع  باالنحسار  هذه  يلبث  في  المواطن  ثقة  فإن  ولذا 

التي  الحكومة قد تزداد أو تتراجع بناء على قدر القضايا  للمواطن في إطار  الحكومة في وضع إنجازات ملموسة  ة 

 اعتبرها أولويات له. 


