
 

 استطالع للرأي العام 

 يوم على تشكيلها    عون الخصاونة بعد مرور مائةحول حكومة الدكتور 

 

 عينة االستطالع 
 

الوطنية العينة  أعمارهم    1910:  حجم  ممن  فأكثر  18شخصاً  ذكور  50وبنسبة    ،سنة  ً ناثإ%    50و   اً %  تم    ا

 . %99.7وبنسبة مشاركة  كافة ناطق المملكة األردنية الهاشميةم  اً تغطيموقع 191ختيارهم بشكل عشوائي من ا

 %. 92.6 ةاستجاب فئة، بنسبةشخص من كل  100بواقع  ،فئات ثمانيشخص من  800: عينة قادة الرأيحجم 

مشرفاً،  19وباحثاً ميدانياً   76 هنفيذ. وقد شارك في ت6/2/2012و  2تم تنفيذ االستطالع في الفترة الواقعة بين 
(%95.0( عند مستوى ثقة )2.5)±العينة الوطنية نسبة هامش الخطأ في   وكانت  
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 خلفيـــــة 

 

الدكتور   حكومة  تشكلت  الخصاونةلقد  خل  عون  واليفعلى  االحتجاجات  تصاعد  المطالتة  باإلصالح ظاهرات  بة 

البلديات وقراراتإ  التي تزامن أيضاً مع  السياسي باألردن واستقالة حكومة   الفصل لبعضها  عادة النظر بقرار دمج 

قوانين الناظمة  حدد جاللة الملك المهمة الرئيسية للحكومة في إنجاز مجموعة من الو  .الدكتور معروف البخيت بعدها

 . االقتصادي ومستوى معيشة المواطنين للشأنباإلضافة   ،صالحيةالتي تشكل جوهر المطالب اإلللحياة السياسية 

ويأتي هذا   ،2011/ 24/10  بتاريخ  عون الخصاونةع األول عند تشكيل حكومة الدكتور  لقد أجرى المركز االستطال

  بأداء المواطنين األردنيين وقادة الرأي العام    رأيعلى  يوم على تشكيل الحكومة ليتعرف    100االستطالع بعد مرور  

ت بها. فضالً عن ذلك، فقد تمَّ  ، إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي ُكلفالحكومة في مراحل مختلفة

 تواجه األردن اآلن.  التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي ألهم المشاكل التي

هو سؤال المستجيب حول توقعاته لقدرة كل من: الحكومة، ورئيس   1996المقياس الذي يستخدمه المركز منذ العام  

وقدرتها على معالجة القضايا المحددة في كتاب التكليف   ت المرحلةالوزراء، والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليا 

 السامي باستخدام مقياس على أربع درجات. 
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 ملخص النتائج 

 

)63يعتقد ) • الوطنية أن األمور تسير في االتجاه الصحيح، مقارنة بـِ  العينة  %( في  60%( من مستجيبي 

من عينة قادة الرأي أن األمور في األردن تسير في   %(70، في ما يعتقد )2011استطالع تشرين األول  

 . 2011نقطة مقارنة باستطالع تشرين األول  12االتجاه الصحيح، وبارتفاع مقدار 

 

العمرية   • العمرية    سنة  45من  الفئة  الفئة  كانت  ما  في  األمور،  اتجاه  سير  في  تفاؤالً  األكثر  هي  فأكثر 

 كيفية سير األمور.  هي األقل تفاؤالً حول 44-35المتوسطة من 

 

محافظات الجنوب: )معان، الكرك، الطفيلة، العقبة( هي األقل إيجابية حول كيفية سير األمور، في ما كانت  •

 محافظتا عجلون وجرش، األكثر تفاؤالً لكيفية سير األمور في األردن. 

 

• ( ال35أفاد  هو  األوضاع  واستقرار  باألمن  الشعور  أن  الوطنية  العينة  أفراد  من  لسير  %(  الرئيسي  سبب 

%( أن النية الصادقة لدى الدولة لتنفيذ اإلصالحات هي السبب 21األمور في االتجاه الصحيح، في ما أفاد )

 الرئيسي لشعورهم بسير األمور في االتجاه الصحيح. 

• ( الوضع  41عزا  الى  الخاطئ  االتجاه  في  األمور  لسير  اعتقادهم  الوطنية  العينة  مستجيبي  من   )%

 %( أن تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية هو السبب.24في ما أفاد )  ،السيئاالقتصادي 

 

أظهرت النتائج أن فئات أساتذة الجامعات والمهنيين وكبار االقتصاديين هم األكثر تفاؤالً حول سير اتجاه  •

سير اتجاه األمور في األردن، في ما كانت فئتا الحراك الشعبي والقيادات الحزبية هما األقل تفاؤالً حول  

 األمور في األردن. 

 

األمور في االتجاه الصحيح    العتقادهم بسير%( من مستجيبي عينة قادة الرأي أن السبب الرئيسي  47أفاد ) •

%( السبب الى جدية الحكومة 22%( هو نية الدولة الصادقة بتنفيذ اإلصالحات، في ما عزا )70)من ال

 بفتح ملفات الفساد.

 

ي العينة الوطنية أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه األردن، تليها مشكلة %( من مستجيب23يعتقد ) •

المعيشة ) الرأي، فهي 21ارتفاع األسعار وغالء  أما أهم مشكلة تواجه األردن من وجهة نظر قادة   ،)%

 %(.21%( تليها مشكلة الفساد المالي واإلداري )43الوضع االقتصادي بشكل عام)

 

د العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، في ما أفاد  %( من أفرا 66يعتقد ) •

 %( من مستجيبي قادة الرأي بذلك.61)

 

• ( المرحلة  69أفاد  مسؤولية  تحمل  على  قادراً  كان  الحكومة  رئيس  أن  الوطنية  العينة  مستجيبي  من   )%

 %( من أفراد عينة قادة الرأي. 67مقارنة بـ ِ)

 

• ( تحمل   %(58يعتقد  في  ناجحاً  كان  الرئيس،  باستثناء  الوزاري  الفريق  بأن  الوطنية  العينة  أفراد  من 

 %( من مستجيبي عينة قادة الرأي بذلك. 52مسؤوليات المرحلة، في ما أفاد ) 
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• ( تحسين 32أفاد  هو  للحكومة  المعطى  التقييم  لرفع  العملية  الخطوة  أن  الوطنية  العينة  مستجيبي  من   )%

 %( أن محاربة الفساد هي الخطوة الرئيسية.24بشكل عام، في ما أفاد ) الوضع االقتصادي

  

• ( التقييم  35أفاد  لرفع  الرئيسية  العملية  الخطوة  السياسي  اإلصالح  أن  الوطنية  العينة  مستجيبي  من   )%

%( أن تحسين الوضع االقتصادي بشكل عام هو الخطوة الرئيسية لرفع  14المعطى للحكومة، في ما أفاد )

 يم المعطى للحكومة.التقي

 

%( من مستجيبي  عينة قادة الراي أن الحكومة نجحت 85%( من مستجيبي العينة الوطنية و )84أفاد ) •

 في دعم ورعاية قوات األمن واألجهزة األمنية.

 

%( من أفراد عينة قادة الرأي أن الحكومة نجحت في محاربة 42%( من أفراد العينة الوطنية و )49أفاد ) •

 اسطة والمحسوبية. ظاهرة الو

 

• ( و)17أفاد  الوطنية  العينة  مستجيبي  من  االقتصادي  %10(  أن وضعهم  الرأي  قادة  عينة  أفراد  من   )%

وضعهم   أن  العينتين  مستجيبي  نصف  تقريباً  أفاد  ما  في  الماضية،  شهراً  عشر  باالثني  مقارنةً  تحسن 

%( من أفراد عينة قادة الرأي أن  41%( من أفراد العينة الوطنية و )34االقتصادي بقي كما هو، وأفاد ) 

 وضعهم االقتصادي قد ساء. 

 

%( من أفراد عينة قادة الرأي يؤيدون إجراء انتخابات نيابية في 81%( من أفراد العينة الوطنية و )57) •

%( من أفراد عينة قادة الراي أنهم  18%( من أفراد العينة الوطنية و )28نهاية العام الحالي، في ما أفاد ) 

 في إجراء انتخابات نيابية مع نهاية العام الحالي.  ؤيدونيال 
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   بعد مرور مائة يوم على تشكيلها الخصاونة عونحكومة الدكتور 
 

 استطالع للرأي العام 
 

 النتائج الرئيسية 
 

 العينة الوطنية  – بشكل عام في األردن سير األموركيفية 

تسير  بشيل  اي    في  ألألرن  ألمورامن مستجيبي العينة الوطنية يعتقدونن أن ( %63 ) أظهرت نتائج االستطالع أن
%(، لكنهدا مدا لالدق أمدل مدن 60) نلاألاسدتطالع تردر ن  فدي مقارندةنبذلك يسجل ارتفاعًا طفيفدًا   تج ه أللصحيحف  ألل 

فيي  لمييور تسيير  أل أنبدد العينددة الوطنيددةمددن مسددتجيبي  %27 فددي مددا أفددا  . %(67) 2011آب فددي اسددتطالع النسدد ة 
 .((1رمم ) انظر الركل) 2011آب في  %24ن 2011نل األ% في استطالع ترر ن 25مقارنة بدِ   تج ه أللخ طئألل 

نترر ن   2011آب  استطالع  قارنة ب)م  م في االتجاه الخاطئ؟أبركل عام، هل تسير األمور في األر ن في االتجاه الصحيح    : (1الركل ) 
 ة العينة الوطني   -( 2011األنل 

 
مور  بأن األ  اعتقا اً كثر  هم األ  ،عامًا فأكثر  55ن    54-45:  المستجيبين من الفئتين العمر تينالنتائج أن    تظهر نمو أ

 األمورحول كيفية سير    يجابيةإمل هي األ  44-35  ، في ما كانق الفئة العمر ة المتوسطة  تجاه الصحيحفي االتسير  
 . ( (2رمم ) انظر الركل). وسط لتقييمهانجاءت الفئة الر ابية في مومع مت في األر ن
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   م في االتجاه الخاطئ؟أبركل عام، هل تسير األمور في األر ن في االتجاه الصحيح    : (2الركل ) 

 العينة الوطنية  – حسب الفئات العمر ة

 
 
 

ثر من بامي كأ  حيالصح  تجاهفي االمور تسير  أفا نا بأن األ  عجلون ن   ؛جرش  :تينتظهر النتائج أن مستجيبي محافظ
األ نى في تقييمها بأن األمور تسير في    نمعان نما بانالطفيلة    ؛الكركن   ؛العق ة  :اتمحافظ، في ما كانق  المحافظات

 (. (3رمم ) انظر الركل). االتجاه الصحيح
 

   م في االتجاه الخاطئ؟أبركل عام، هل تسير األمور في األر ن في االتجاه الصحيح    (: 3الركل ) 
 العينة الوطنية  -حسب المحافظة 
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 العينة الوطنية– لماذا تسير االمور في االتجاه الصحيح •

يعتقونن   الذين  المستجيبين  سؤال  األأ تم  الصحيح تسير  مور  ن  االتجاه  ال  في  السبب   63د )من  عن   )%
ق ألر أللشعور ب ألم   وألستعزنا السبب الرئيسي الى    %35الرئيسي لهذا االعتقا ، نمو أظهرت النتائج أن  

ألألرن ألأل  ف   عزا  وض ع  ما  في  الى    21%،  السبب  المستجيبين  هؤالء  بتنفرذ  من  أللص نقة  أللدولة  نية 
 هو السبب الرئيسي جدية أللحلومة ف  فتح ملف ت أللفس ن ومح كمة أللف سدين  ن  أ  %16. نأفا   ألإلصالح ت

 ((. 1رمم )  )انظر الجونل 
%(63)من الد تجاه الصحيح؟في االلماذا تعتقو أن األمور تسير  : (1لجونل رمم ) ا  

 % 

 35 لوجود االمن واالستقرار 
 21 االصالحات  ذبتنفينية الدولة الصادقة  
 16 جدية الحكومة في فتح ملفات الفساد  
 9 استقرار الوضع االقتصادي 
 7 حكمة جاللة الملك في التعامل مع الظروف 
 4 لمطالب الشعب  واالستجابةضمان حرية التعبير  
 4 دية في العمل ونزاهة رئيس الوزراء الج 
 1 اخرى  

 2 ال يوجد مشاكل هال ن
 2 ال اعرف 
 100 المجموع 

 
 العينة الوطنية– مور في االتجاه الخاطئلماذا تسير األ •

عن السبب الرئيسي   %(27  دفي االتجاه الخاطئ )من التسير    مورن األأنتم ايضًا سؤال المستجيبين الذين يعتقونن  
أللوضع أللقتص ني أللسرئ )فق ، بط لة، غالء عزنا السبب الرئيسي الى    %41عتقا ، نمو أظهرت النتائج أن  لهذا اال
  % 11  . نأفا من نجهة نظر المستطلعين  تفري الفسا  نالواسطة نالمحسوبية  السبب الى  %24، في ما عزا  أسع ر(

األأ بسير  العتقا هم  الرئيسي  السبب  الخاطئ  ن  االتجاه  في  عوم مور  ا  هو  الوضع  ناأل استقرار  )انظر مليميإلمني 
 ((. 2رمم )  الجونل

 %(  27 ؟)من الد تجاه الخاطئفي االن األمور تسير  بألماذا تعتقو   : (2الجونل رمم ) 
 % 

 41 الوضع االقتصادي السيئ
 24 تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية 

 11 عدم استقرار الوضع االمني واالقليمي
 7 باإلصالحاتكومة في المضي قدما عدم الثقة بجدية الح  
 7 ضعف البرامج والسياسات االقتصادية والسياسية 

 5 في تنفيذ حزمة التشريعات والقوانين االصالحية  ؤالتباط
 1 ضعف الخدمات)تعليم، صحة، نقل...الخ( 

 3 اخرى 
 2 ال أعرف 

 100 المجموع 



 8 

 الرأي عينة قادة  – كيفية سير األمور في األردن بشكل عام

 
أن االستطالع  نتائج  الرأي  غالبية  أظهرت  ما ة  عينة  تسر   ألأل  بأنيعتقونن    (%70)  مستجيبي  أللتجمور   ه  ف  

مقواره    أللصحيح استطالع  12نبارتفاع  عن  أق     (، %58)  2011نل  األترر ن    نقطة  زأللت  م   نتائجولكنه    من 
تج ه ف  ألل بأ  ألألمور ف  ألألرن  تسر   ي  من مستجيبي عينة ما ة الرأ  %25أفا   ن   ، %(73)  2011آب  استطالع  
 ( 4انظر الركل رمم )  .2011آب في استطالع  %24ن 2011نل األفي استطالع ترر ن  %30 مقارنة بدِ  أللخ طئ

آب  ن  ل ن األترر ن قارنة باستطالع )م  م في االتجاه الخاطئ؟أبركل عام، هل تسير األمور في األر ن في االتجاه الصحيح  ( 4الركل ) 
 عينة ما ة الرأي - ( ، النتائج من  نن إضافة عينة الحراك الرعبي للمقارنة 2011

 
 

أن  ن  النتائج  الجامعاتفئات  أظهرت  ن ينالمهني  أساتذة  االمتصا ين  سير كيفية  حول    يجابيةإكثر  األ  يه  ،نيك ار 
ة سير األمور في األر ن.  حول كيفييجابية  إاألمل    هما  الحراك الرعبين   ،فئتا القيا ات الحزبية، في ما كانق  موراأل
 ((.  5رمم ) انظر الركل)
 

 عينة ما ة الرأي  حسب فئات م في االتجاه الخاطئ؟أبركل عام، هل تسير األمور في األر ن في االتجاه الصحيح  :( 5الركل ) 
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 عينة قادة الرأي – مور في االتجاه الصحيحلماذا تسير األ •

ا عن السبب الرئيسي %(    70د  في االتجاه الصحيح )من الهو  مور  ألتم سؤال المستجيبين الذين يعتقونن أن سير 
، في ما  نية الونلة الصا مة بتنفيذ اإلصالحاتلى إعزنا السبب الرئيسي   %47لهذا االعتقا ، نمو أظهرت النتائج أن 

 لرئيسي هوأن السبب ا%  9. نأفا   جوية الحكومة في فتح ملفات الفسا   لىإمن هؤالء المستجيبين السبب    %22عزا  
الظرنف التعامل مع  في  الملك  أن  ن   . حكمة جاللة  نفسها  النس ة  الولراءأفا ت  العمل ننزاهة رئيس  في    هي   الجوية 

 ((. 3رمم ) )انظر الجونل  السبب الرئيسي
 %( 70 )من الـ تجاه الصحيح؟في االلماذا تعتقد أن األمور تسير (: 3الجدول رقم )

 
  % 

 47 اإلصالحات نية الدولة الصادقة بتنفيذ 

 22 جدية الحكومة في فتح ملفات الفساد 

 9 الجدية في العمل ونزاهة رئيس الوزراء 
 9 حكمة جاللة الملك في التعامل مع الظروف

 7 ضمان حرية التعبير واالستجابة لمطالب الشعب 
 4 استقرار الوضع االقتصادي

 2 أخرى 
 100 المجموع 

 

 عينة قادة الرأي –  خاطئمور في االتجاه اللماذا تسير األ •

م الثقة  عو  الى  السبب  %39(، عزا  %25من الد  في االتجاه الخاطئ )تسير  مور  ن األأب  اا يتعلق بالذين أفا ن في م
االمتصا ية    :البرامج نالسياسات ضعفلى  إ   السبب  %26  عزا ، في ما  مًا باإلصالحاتو  بجوية الحكومة في المضي م  

 تفري الفسا  نالواسطة نالمحسوبية هومور في االتجاه الخاطئ في اعتقا هم لسير األن السبب أ% 9. نأفا  السياسيةن 
 ((. 4رمم )  )انظر الجونل 

 
%(25)من الد  تجاه الخاطئ؟في االلماذا تعتقو أن األمور تسير  (:  4الجونل رمم )   

  % 

 39 عدم الثقة بجدية الحكومة في المضي قدماً باإلصالحات

 26 السياسية و  : االقتصاديةاتالبرامج والسياس ضعف

 9 تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية

 7 السيئالوضع االقتصادي 

 6 عدم استقرار الوضع األمني واالقليمي

 5 في تنفيذ حزمة التشريعات والقوانين اإلصالحية  التباطؤ

 8 أخرى 

 100 المجموع 
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 ة وعينة قادة الرأي(اليوم )العينة الوطني التي تواجه األردن المشاكلأهم 

 
 

)  رو  ألألرننيعتقد   أللرو   ألألرن   توألجه  مشللة  أهم  ه   أللبط لة  مشللة  أ   أللوطنية(  ألرتف ع  ه   ريل%(  23)أللعرنة 
، وبذلك تستحوذ أللمش ك  أللقتص نية %(16)  بشل  ا    أللوضع أللقتص نيثم  ،  %(21)  سع ر وغالء أللمعيشةألأل

 %(.14) نألري)أللوألسطة وأللمحسوبية(أللفس ن أللم ل  وألإل % من أللمش ك ، يلره  ف  أللهمية60الى 
 

، %(43)بنس ة    بشل  ا  أللوضع أللقتص ني  ، فهي  أم  أهم مشللة توألجه أللبالن، من وجهة نظ  ارنة ق نة ألل أي
نمن   (.%4)  لبط لةف ،  %(10)  ب إلصالح أللسي س أللمش ك  أللمتعلقة  ثم  ،  %(21)  نألري أللفس ن أللم ل  وألإل  تالها

عام  الواضح  بركل  االمتصا ي  الوضع  على  الرأي  ما ة  عينة  أهمية  إ ن   ، تركيز  الفسا . أعطاء  لمكافحة  )انظر    كبر 
 . ((5رمم )  الجونل

 اليوم  األر نمستجيبي العينة الوطنية نعينة ما ة الرأي ألهم مركلة تواجه  أهم المراكل التي تواجه األر ن اليوم من نجهة نظر (   5الجونل ) 
           العينة الوطنية  

   %  

 عينة قادة الرأي

% 

 4 23 البطالة

 1 21 ارتفاع األسعار وغالء المعيشة 

 43 16 الوضع االقتصادي بشكل عام 

 21 14 الفساد المالي واإلداري )الواسطة والمحسوبية( 

 4 9 الفقر 

 4 4 التحديات األمنية الداخلية 

 3 3 المشاكل والتحديات االجتماعية

 1 2 والطاقة وندرة المواردمشاكل المياه  

 10 1 مشاكل اإلصالح السياسي

 3 1 المشاكل الخارجية المحيطة باألردن 

 1 1 مشاكل التعليم والصحة والخدمات 

 3 1 أخرى 

 -- 2 مشاكل  توجدال 

 2 2 ال اعرف 
 100 100 المجموع 
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ت المرحلة  على تحمل مسؤوليا  (والفـريق الــوزاريالرئيس الحكومـة، ) قدرة

   العينة الوطنية -المقبلة

ما رة على تحمل مسؤنليات   كانقأللحلومة  من أفرا  العينة الوطنية يعتقونن بأن  %  66أظهرت نتائج االستطالع أن  
الحسابي لإلجابات كنس ة مئو ة(المرحلة بورجات متفانتة، )الوس  بد    ط  التركيل  %63مقارنة  انظر  (.  في استطالع 

 )(6رمم ) الركل

. في استطالع التركيل  %65، مقارنة بدِ  ما رًا على تحمل مسؤنليات المرحلةكان    أللحلومة  رئيسبأن  %(  69)   فا نأ
 .  )(7رمم ) انظر الركل(

في    %59  ، مقارنة بدِ ما رًا على تحمل مسؤنليات المرحلة  كان  )ب ستثن ء ألل ئيس(  أللف يق أللوزألري بأن  %  58نأفا   
 . )(8مم )ر  انظر الركل(.استطالع التركيل 

من    أ  نسب  ألل ئيسب  أف نوألويالحظ  أعلى من نسب  نج ح  أفا نا،  الفر ق ب  من  نجاح  أن  بمجملها  الحكومة  نجاح 
    .ينطبق على االستطالعات حول رؤساء الولراء بركل عام   ا، نهذالولاري )باستثناء الرئيس(

 
 

 ليات المرحلة المقبلة؟تحمل مسؤن على  ما رة  كانق  حكومةالإلى أي  رجة تعتقو أن  (6) الركل  
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 تحمل مسؤنليات المرحلة المقبلة؟ على   اً ما ر  كان الرئيس( إلى أي  رجة تعتقو أن 7الركل ) 

 

 تحمل مسؤنليات المرحلة المقبلة؟ على  اً ما ر  كان الولاري  الفر ق( إلى أي  رجة تعتقو أن 8الركل ) 

 

نقاط نتقييم الحكومة أعلى من المعول    4د  لى من المعول الوطني ب لق النتائج أن تقييم الرئيس في امليم الرمال أع
بد   )الرئيس،   3الوطني  الحكومة  تقييم  جاء  بالمقابل،  ناحوة،  بنقطة  أعلى  الولاري  الفر ق  تقييم  كان  بينما  نقاط، 

  نقاط.   6لفر ق بد  نقاط نا  3نقاط نالحكومة بد    3الحكومة، الفر ق( أ ناه في إمليم الجنوب نأمل من المعول الوطني بد  
 .  ((9رمم ) انظر الركل)
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المرحلة ؟ حسب   تحمل مسؤنليات على ما ر ن  كانوا ، الرئيس، الفر ق الولاري )باستثناء الرئيس( حكومةالإلى أي  رجة تعتقو أن ( 9الركل )
 العينة الوطنية   –مليم اإل

 
 

 العينة الوطنية  -الخطوة العملية لرفع التقييم المعطى للحكومة •
مسؤوليات ت تحمل  على  االطالق  على  قادة  تكن  لم  أو  بالقليلة  الحكومة  قدرة  قيموا  الذين  المستجيبين  سؤال  م 

 عن الخطوة العملية التي لو قامت الحكومة بها لكان تقييم المستجيبين أفضل مما هو عليه اآلن.  %(17) المرحلة

لكان تقييمهم   المستوى االقتصادي بشكل عامحسين بت انه لو قامت الحكومة  من مستجيبي العينة الوطنية% 32 أفاد

لكان   أكثر في مكافحة الفساد جديةأنه لو كانت هناك  %  24وأفاد . لقدرتها على تحمل المسؤولية أفضل مما هو اآلن

عادة تشكيل الحكومة هو الخطوة إ% من المستجيبين بأن  13في ما ذكر    تقييمهم ألدائها أفضل مما هو عليه اآلن.

 ((.6)انظر الجدول رقم) .ة األفضلالعملي

 : الخطوات العملية لرفع التقييم المعطى للحكومة )عينة نطنية (( 6لجونل ) ا

  % 

 32 تحسين الوضع االقتصادي بشكل عام 
 24 بة الفسادرمحا

 14 اعادة تشكيل الحكومة
 7 االصالح السياسي

 6 توفير الخدمات االساسية للمواطنين 
 2 رواالستقران المحافظة على االم

 2 اخرى 
 13 ال أعرف 
 100 المجموع 
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  -على تحمل مسؤوليات المرحلة   (والفريق الوزاريالرئيس ة، مالحكو) قدرة 

   قادة الرأي

، مقارنة  ما رة على تحمل مسؤنليات المرحلة  كانق  أللحلومةمن المستجيبين بأن    %61أفا   على مستوى ما ة الرأي،  
الت  %57بدِ   النتائج أن    . ركيلفي استطالع  الفئات، تظهر  بقية  الحراك الرعبي مع إجابات  فئة  نعنو  مج إجابات 

 % يعتقونن أن الحكومة كانق ما رة على تحمل مسؤنليات المرحلة.58
أفا     في أللحلومةبأن  %  67ما  المرحلةكان    رئيس  مسؤنليات  تحمل  على  بدِ  ما رًا  مقارنة  استطالع   65%،  في 

% يعتقونن أن رئيس 64ابات فئة الحراك الرعبي مع إجابات بقية الفئات، تظهر النتائج أن  نعنو  مج إج  .التركيل
 الحكومة كان ما رة على تحمل مسؤنليات المرحلة.

أللوزألري بأن  %  52  نأفا  الرئيس(    أللف يق  المرحلة    كان)باستثناء  مسؤنليات  تحمل  على  بد  ما رًا  في   %51مقارنة 
% يعتقونن 50ابات فئة الحراك الرعبي مع إجابات بقية الفئات، تظهر النتائج أن  نعنو  مج إج   .استطالع التركيل

 كان ما رة على تحمل مسؤنليات المرحلة. الفر ق الولاري )باستثناء الرئيس(أن 
ألل ئيس  نج ح  توقعوأل  من  نسب  أ   نجاح  ويالحظ  تومعوا  الذين  نسب  من  أعلى  الرؤساء،  نلكل  عام  بركل  هي   ،

 (. (7) رمم  الركل( ن 7الجونل رمم )انظر ) أن نجاح الفر ق الولاري )باستثناء الرئيس(. الحكومة بمجملها
 

تحمل مسؤنليات  على ما ر ن   كانوا/ ، الرئيس، الفر ق الولاري )باستثناء الرئيس( سيكونون حكومةال إلى أي  رجة تعتقو أن   : (  7)  الجونل 
 ؟ )ما ة الرأي(المرحلة

 يوم مع الحراك الرعبي 100 نن الحراك الرعبي يوم من   100 استطالع التركيل  
 58 61 57 الحكومة
 64 67 65 الرئيس

 50 52 51 الفر ق الولاري )باستثناء الرئيس( 
 

تحمل مسؤنليات  على  ما ر ن  كانوا / ، الرئيس، الفر ق الولاري )باستثناء الرئيس( سيكونون حكومةالإلى أي  رجة تعتقو أن  :(  10الركل ) 
 ا ة الرأي(؟ )م المرحلة
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نعنو مقارنة تقييم أ اء الحكومة نالرئيس، نالفر ق الولاري )باستثناء الرئيس( حسب فئات عينة ما ة الرأي، تبين النتدائج 
الفئدددات التددي أيمدددق أ اء هددي  ،ناتحددا ات النقابيدددة نالعماليددة يننك ددار االمتصدددا ينالمهنيددين  سدداتذة الجامعددداتأأن فئددات 

ن الفئددات األىددرى. إذ إن نسدد ة المسددتجيبين الددذين أفددا نا بنجدداح الحكومددة فددي كددل مددن هددذه يجابيددة أكبددر مددالحكومددة ب 
الحددراك  تددامددا كانددق فئ فددي  ة فددي عينددة مددا ة الددرأي بصددفة عامددة.الفئددات كانددق أعلددى مددن الددذين أفددا نا بنجدداح الحكومدد

انظددر ) الددولاري فددي القيددام بمهددامهم،لفر ددق نا ،نالددرئيس ،األمددل تقييمددًا لنجدداح الحكومددة همدداالقيددا ات الحزبيددة ن  ،الرددعبي
  .((11رمم ) الركل

 
؟  تحمل مسؤنليات المرحلةعلى ما ر ن  كانوا، الرئيس، الفر ق الولاري )باستثناء الرئيس( حكومةالإلى أي  رجة تعتقو أن  :(  11الركل ) 

  عينة ما ة الرأي  –حسب الفئات 

 
 

 
 نة قادة الرأيعي -الخطوة العملية لرفع التقييم المعطى للحكومة •

مسؤوليات  تحمل  على  االطالق  على  قادة  تكن  لم  أو  بالقليلة  الحكومة  قدرة  قيموا  الذين  المستجيبين  سؤال  تم 

 :عن الخطوة العملية التي لو قامت الحكومة بها لكان تقييم المستجيبين أفضل مما هو عليه اآلن %(28)المرحلة

لكان تقييمهم لقدرتها على   صالح السياسياإلبتنفيذ  قامت الحكومة  نه لو  أ   عينة قادة الرأيمن مستجيبي  %  35  أفاد

لكان تقييمهم   حسنت الحكومة الوضع االقتصادي بشكل عامأنه لو  %  14تحمل المسؤولية أفضل مما هو اآلن. وأفاد  

 ((.8). )انظر الجدول رقمبأنهم يريدون تشكيل حكومة جديدة% 14ألدائها أفضل مما هو عليه اآلن، في ما أفاد 

 

 

 

برأيك، ما هي الخطوة العملية  كانت قادرة الى درجة قليلة أو لم تكن قادرة على االطالق، لقد قيمت أداء الحكومة الحالية بأنها(: 8الجدول رقم )
 .التي لو قامت الحكومة بعملها لكان تقييمك ألدائها أفضل مما هو عليه اآلن
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  % 

 35 صالح السياسيإلا

 14 تصادي بشكل عام تحسين الوضع االق

 14 تشكيل حكومة جديدة 

 13 محاربة الفساد

 7 صالح إلجل اأالعمل كفريق واحد من 

 3 من واالستقرارالمحافظة على األ

 9 خرى أ

 6 جابة رفض اإل
 100 المجموع 

 

 
 
 
 

نجاز القضايا التي وردت في كتاب التكليف السامي )العينة  إعلى الحكومة  بقدرةالتوقعات 

 ية وعينة قادة الرأي(الوطن

 

تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في  

نام ورا ية أللقوألت أللمسلحة    كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل:
ألألمنية بوألألجهزة  أفا   )، كما  العينة نطنية، ن  84ذلك  الرأي،    (%85)%( من مستجيبي  ما ة  من مستجيبي عينة 

%( من  76كما أفا  بذلك )  ،ق مة نولتهم أللمستقلةإ شل ل أللدام للشعب أللفلسطرن  ونامهم من أج   أتقديم ك فة  
العينة   نالمستجيبي  العينتان  (%78)وطنية  كانق  بينما  الرأي.  ما ة  عينة  مستجيبي  تفاؤ أ  من  بعض مل  في  اًل 

كما أفا  بذلك    ،أللمختلفة  ل له بأشمح ربة ظ ه ة أللوألسطة وأللمحسوبية  الموضوعات التي كلفق بها الحكومة مثل:  
 ((.  9رمم ) )انظر الجونلمن مستجيبي عينة ما ة الرأي،.  (%42)وطنية ن%( من مستجيبي العينة ال49)

 

 

 

 

 

 

 



 17 

  تعتقو أن حكومة نجالها، الى أي  رجة إ ت التي ين غي على الحكومة العمل على حو  كتاب التكليف العويو من الموضوعا ( 9الجونل ) 
 ....)المتوسط الحسابي كنس ة مئو ة(...  نجحق في الوكتور عون الخصاننة

 العينة الوطنية البنود كما وردت في كتاب التكليف السامي 
 التشكيل 

 العينة الوطنية

يوم  100  

 قادة الرأي 
 التشكيل

 

قادة الرأي  
دون الحراك( )ب  

يوم  100  

قادة الرأي  
 مع الحراك

يوم  100  

84+  81 منية جهزة األدعم ورعاية القوات المسلحة واأل   93 - 85  83 

قامة دولتهم  إشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل أ تقديم كافة 
 المستقلة  

73  +76  82 - 78  73 

76+  71 الحفاظ على الوحدة الوطنية   80 - 72  67 
64 - 65 واصلة مسيرة اإلصالح والتحديث بكل جوانبها  م  58 - 57  53 

61 - 64   قانون انتخابي جديد إنجاز  66 - 49  46 
61 - 64 المستقلة لإلشراف على االنتخابات وإداراتها الهيئةإنجاز قانون   74 - 60  58 

71+  64 ضمان حرية التعبير عن الرأي واالحتجاج والمسيرات السلمية   73 - 74  70 
63=  63 إنجاز قانون المحكمة الدستورية   76 - 56  53 

61 - 62 مراجعة شاملة لموضوع االنتخابات البلدية وضمان نزاهتها  69 - 56  53 
65+  62 طراف كافة سلوب التحاور والتشاور مع األأاستخدام   68 - 65  60 

58 - 59 ة الوسطى تكثيف كافة الجهود لتمكين المرأة والشباب وتوسيع شريحة الطبق  58 - 51  48 
56 - 58 العمل على إعداد قانون أحزاب جديد  65 - 58  46 

58+  55 تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص    53  +56  52 
50 - 54 تحسين المستوى المعيشي للمواطنين  45 - 43  40 

63+  51 تعزيز منظومة مكافحة الفساد   49  +58  54 
49+  44 محاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية   39  +42  40 

 
 الثني عشر شهراً الماضية اآلن مقارنة باللمستجيبين لوضع االقتصادي ا

الرأي  %  10أفا    ما ة  عينة  اآلن    بأنمن مستجيبي  االمتصا ي  اآلن  نضعهم  عليه  مما هو  باالثني أفضل  مقارنة 
نه ساء  أب%  41، نأفا   كما هو عليه مقارنة باالثني عرر شهرًا الماضيةبدأنه    % 49في ما أفا     ،عرر شهرًا الماضية

نضعهم االمتصا ي اآلن أفضل    % من مستجيبي العينة الوطنية بأن17نأفا   .  مقارنة باالثني عرر شهرًا الماضية
ه كما هو عليه مقارنة باالثني عرر  % بدأن49مما هو عليه اآلن مقارنة باالثني عرر شهرًا الماضية، في ما أفا   

 (( 12)انظر الركل ) % بأنه ساء مقارنة باالثني عرر شهرًا الماضية 34شهرًا الماضية. نأفا   
 تحسن نضعك االمتصا ي، أم بقي كما هو، أم ساء بركل عام، مقارنة باالثني عرر شهرًا الماضية هل:: (12الركل ) 
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 ة إجراء االنتخابات النيابية المقبل

، نمو أظهرت النتائج أم ال إجراء انتخابات نيابية في نهاية العالم الحاليفي ما إذا كانوا يؤ ونن تم سؤال المستجيبين 
%( من  57إجراء انتخابات نيابية في نهاية العام الحالي في ما أفا  )  يؤ ونن % من مستجيبي عينة ما ة الرأي 81أن 

 (.13نظر الركل رمم )ا. ذلكيؤ ونن مستجيبي العينة الوطنية بأنهم 
 ؟ الحالي  م(: هل أنق مع إجراء انتخابات نيابية مع نهاية العا13الركل رمم )
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 أللمالحق: أللخص ئص أللجتم عية وأللقتص نية للعرنة: 
 ( تول ع العينة على محافظات المملكة 1الجونل رمم ) 

 المحافظة 
 

  % 
 40 العاصمة 

 7 البلقاء
 15 الزرقاء 

 2 مادبا
 18 اربد

 4 المفرق
 3 جرش

 2 عجلون 
 4 الكرك
 1 الطفيلة 
 2 معان
 2 العقبة

 100 المجموع 

 
 

 الرأي عينة قادة  على فئات توزيع العينة ( 2الجدول رقم)

 الفئة

 المجموع  الرفض  المكتمل   

 100 3 97 كبار رجال وسيدات الدولة 

 100 13 87 نيكبار االقتصادي

 100 3 97 قيادات حزيبه

 100 7 93 اتحادات نقابية وعمالية

 100 5 95 الكتاب والصحفيون والفنانون

 100 7 93 اساتذة جامعات 

 100 16 84 المهنيون 

 100 5 95 الحراك الشعبي

 800 59 741 المجموع 
 

 

 وعينة قادة الرأي  لفئات العمرية لمستجيبي العينة الوطنيةالتوزيع النسبي ل ( 3الجدول رقم )

 العمر
  

 قادة الرأي  العينة الوطنية  

18-34 45 7 
35-44 23 17 

45-54 17 32 
55 + 16 44 

 100 100 المجموع 

 


