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 عينة االستطالع 
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 خلفيـــــة 
 

 

حدد جاللة الملك  إثر اسقالة حكومة الدكتور عون الخصاونة. ولقد    الطراونة على لقد تشكلت حكومة الدكتور فايز 

المطالب   جوهر  تشكل  التي  السياسية  للحياة  الناظمة  القوانين  من  مجموعة  إنجاز  في  للحكومة  الرئيسية  المهمة 

 مستوى معيشة المواطنين. تحسين دي واالقتصاإلى الملف   اإلصالحية، باإلضافة

الطراونة،       فايز  الدكتور  حكومة  لقدرة  وتوقعاتهم  األردنيين  المواطنين  توجهات  معرفة  إلى  االستطالع  ويهدف 

الحكومة  بنجاح  المستجيبين  توقعات  قياس  الى  االستطالع  هذا  يهدف  كما  المقبلة،  المرحلة  مسؤوليات  تحمل  على 

نجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي. فضالً عن ذلك، فقد تمَّ التعرف على اتجاهات الرأي  الجديدة في العمل على إ

والتوقعات  اآلن،  األردن  تواجه  التي  المشاكل  األردن، وألهم  في  األمور  اتجاه  لكيفية سير  الرأي  قادة  العام وعينة 

المقبلة.   الستة شهور  للتحول وضعهم االقتصادي في  المواطنين  كذلك، هدف االستطالع  عرف على مواقف وآراء 

الق بعض  إلى  باإلضافة  دستورياً،  به  المنوطة  بالمهمات  القيام  على  النواب  مجلس  قدرة  اتخذها حول  التي  رارات 

 قف المواطنين من إجراء انتخابات نيابية هذا العام. االمجلس مؤخراً. كما هدف أيضاً إلى التعرف على مو
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 ملخص النتائج 
 

 
مستجيبي العينة   %( من50لنتائج انقساماً في الرأي العام حول اتجاه سير األمور باألردن، إذ يعتقد )تبرز ا •

%( من عينة قادة الرأي بأن األمور  44الوطنية بأن األمور تسير في االتجاه الصحيح، بينما يعتقد فقط ) 

 تسير في االتجاه الصحيح. وتعتبر هذه النسبة األدنى منذ ثمانية شهور.

 

• ( نسبة  أعلى  والعقبة  المفرق  محافظتا:  االتجاه 58%،  59سجلت  في  تسير  األمور  بأن  التوالي(  على   %

%( على التوالي.  48%،  47%،  46النسب )  ادنيالصحيح، بيمنا سجلت محافظات جرش، ومادبا، واربد  

 بينما جاءت محافظتا: عمان والزرقاء فوق المعدل الوطني بثالث نقاط. 

 
 

ال • األسباب  الشعور أهم  كانت  الصحيح  االتجاه  في  تسير  األمور  بأن  الوطنية  العينة  مستجيبو  ذكرها  تي 

( واالستقرار  )46باألمن  اإلصالحات  تنفيذ  في  للدولة  الصادقة  والنية  قادة  %34(  لعينة  بالنسبة  أما   .)%

السبب الر بأن األمور تسير في االتجاه الصحيح أن  افادوا  الذين  أجابت أغلبية  فقد  النية الرأي،  ئيسي هو 

( اإلصالحات  تنفيذ  في  للدولة  )64الصادقة  الجديدة  بالحكومة  الثقة  تلتها  والتعديالت  %45(،   ،)%

 %(.9الدستورية، وتغيير بعض القوانين )

 

%( بأن أهم المشاكل التي تواجه االردن  62%( وعينة قادة الرأي )75تعتقد الغالبية من العينة الوطنية ) •

اق طابع  ذات  هي  والفقر  اليوم  األسعار  وارتفاع  البطالة  مشكلة  احتلت  الوطنية  للعينة  بالنسبة  تصادي. 

في   السيئ  االقتصادي  الوضع  كان  فقد  الرأي،  قادة  لعينة  بالنسبة  بينما  االقتصادية.  المشاكل  في  األولوية 

ة، وقادة الرأي  صدارة المشاكل تالها الفقر والبطالة بنسب ضئيلة. ويعكس ذلك اختالفاً بين العينتين: الوطني

 حول أولويات المشاكل االقتصادية. 

 
 

النتائج أن )  • %( من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي يعتقدون بأن رئيس الحكومة قادر على  56أظهرت 

( الى  للحكومة  النسبة  هذه  تنخفض  بالمقابل  المقبلة.  المرحلة  مسؤوليات  الوزاري  52تحمل  وللفريق   )%

ي العينة الوطنية. وكذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، إذ ينخفض تقييمهم %( ف49بدون الرئيس الى )

 %(.  47%( وللفريق الوزاري بدون الرئيس الى )49لقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليتها الى )

جرش   • ومحافظتي  عام  بشكل  الوطنية  العينة  في  المستجبيين  تقييم  بشكلكان  األدنى   وعجلون  خاص 

%( لكل 57ة، والفريق، بينما كان تقييم الرئيس األعلى في محافظات الوسط والجنوب )للرئيس، والحكوم

%( 64%( والمفرق )64%( ومادبا )64وعلى صعيد المحافظات، كانت محافظة العقبة )  اإلقليمين.من  

 األعلى في تقييم الرئيس، والحكومة، والفريق.

 

ألعلى في تقييم قدرة الرئيس والحكومة والفريق على تحمل  أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد كانت الفئات ا •

الجامعات،   وأساتذة  العمالية،  والنقابات  واالتحادات  الدولة،  وسيدات  رجال  كبار  فئة  هي  مسؤولياتهم 

 والكتاب والصحفيون، )الرئيس فقط(. بينما األدنى في تقييمها كانت القيادات الحزبية والمهنيون. 

 
 

  11طنية، فقد أجابت بأن حكومة الدكتور فايز الطراونة سوف تنجح بدرجات متفاوتة في  بالنسبة للعينة الو •

سياسات،  وبلورة  الفساد،  محاربة  هي:  موضوعات،  اربعة  في  ستفشل  بينما  التكليف،  كتاب  حددها  بنداً 
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دة اقتصادية يكون محورها المواطن، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والعمل على استعا

 التوزان للموازنة العامة، وتقليص الفجوة بين اإليرادات والنفقات.

 

لقد جاءت النتائج مختلفة بالنسبة لعينة قادة الرأي، حيث يعتقدون بأن الرئيس سوف ينجح في تنفيذ خمسة  •

دعم   في  الحكومة  تنجح  سوف  الرأي،  قادة  عينة  نظر  وجهة  ومن  أخرى.  بنود  عشرة  في  ويفشل  بنود 

ال موعد  ورعاية  وتحديد  الفلسطينية،  للقضية  الدعم  أشكال  كافة  وتقديم  األمنية،  واألجهزة  المسلحة  قوات 

 قريب إلجراء االنتخابات البلدية، وتشكيل الهيئة المستقلة لالنتخابات.

 
 

% من أفراد العينة الوطنية بأن وضعهم االقتصادي سوف يكون أفضل مما هو عليه اآلن، في ما  27أفاد   •

% بأن وضعهم االقتصادي سوف يكون أسوأ مما 32أنه سوف يبقى كما هو عليه اآلن، وأفاد  % ب39أفاد  

شباط  استطالع  في  االقتصادي  لوضعهم  المواطنين  لتقييم  مطابقة  النسب  هذه  جاءت  لقد  اآلن.  عليه  هو 

 .2011، وتعكس تراجعاً عن استطالع آب وتشرين األول لعام 2011

 

لرأي اكثر تشاؤماً حيال وضعهم االقتصادي في الستة شهور المقبلة، بحيث أظهرت النتائج ان عينة قادة ا •

أفاد  38% بأن وضعهم سوف يتحسن، و11أفاد   % بأن وضعهم 49% سيبقى كما هو عليه اآلن، بينما 

 االقتصادي سوف يزداد سوءاً. 

جلس النواب % من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون قرار م11% من مستجيبي العينة الوطنية و9فقط   •

 في صرف رواتب تقاعدية ألعضاء المجلس لمدى الحياة. 

 

فقط    • افاد  و  19كذلك  الوطنية  العينة  من  ولجانه %9  النواب  مجلس  بأن  الرأي  قادة  عينة  من   %

المتخصصة تعاملت مع ملفات الفساد التي احيلت اليها بشفافية. بينما أفادت الغالبية من أنه لم يتم التعامل  

 فساد بشفافية. مع قضايا ال

 
 

الوطنية ) • العينة  الرأي )72غالبية مستجيبي  قادة  افراد عينة  %( يؤيدون حل  86%( وغالبية ساحقة من 

 البرلمان بعد إنجاز قانون االنتخاب وإجراء انتخابات برلمانية هذا العام. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

  فايز الطراونةحكومة الدكتور ل تشكي
 استطالع للرأي العام 

 

 ئيسية النتائج الر
 

 العينة الوطنية  – كيفية سير األمور في األردن بشكل عام •

ألمور في األردن بشكل عام تسير ( من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن ا%50أظهرت نتائج االستطالع أن )
 وبرتشرين األول/أكتفي استطالع    %60بـ   و   2012شباط/فبراير  في استطالع  %  63  مقارنة بـ    تجاه الصحيحفي ال 
في    % 27  مقارنة بـ     تجاه الخاطئفي ال المور تسير  من مستجيبي العينة الوطنية بأن    %39. في ما أفاد  2011

 ((. 1رقم ) انظر الشكل) 2011 تشرين األول/أكتوبرفي  %25وبـِ  2012شباط/فبراير استطالع 
   االتجاه الخاطئ؟ م فيأبشكل عام، هل تسير األمور في األردن في االتجاه الصحيح    : (1الشكل ) 

 العينة الوطنية  

 
 

أن   النتائج  الصحيحوتظهر  االتجاه  في  تسير  األمور  بأن  أفادوا  الذين  المفرق    نسبة  محافظات:  في  والعقبة  أعلى 
  ، فاحتلت موقعًا وسطياً أدنى في محافظتي: الطفيلة ومعان. أما محافظات العاصمة والزرقاءو   وجرش ومادبا،  والكرك

 (. (3رقم ) انظر الشكل) دل الوطنيوأعلى من المع
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   م في االتجاه الخاطئ؟أبشكل عام، هل تسير األمور في األردن في االتجاه الصحيح    (: 3الشكل ) 

 العينة الوطنية  -حسب المحافظة 

 
 
 

 

 مور في االتجاه الصحيحلماذا تسير األ •

وقد أظهرت النتائج   .%(50من ال  )  وحول أسباب اعتقاد المبحوثين بأن األمور تسير في االتجاه الصحيح
من   %34، في ما عزا  وضاع في األردنالشعور باألمان واستقرار األ عزوا السبب الرئيسي الى    %46أن  

الى   السبب  المستجيبين  اإلهؤالء  بتنفيذ  الصادقة  الدولة  وأفاد  صالحاتنية  مكافحة      جهود  ن  أ   8%. 
 ((. 1)  رقم )انظر الجدول  لؤ بعث على التفاتما  الفساد هي

 
 العينة الوطنية - %( 50)من الـ  الصحيح؟ االتجاه في تسير األمور أن تعتقد لماذا : (1لجدول رقم ) ا

 %  العينة الوطنية 

 46 باألمان واالستقرار الشعور 

 34 صالحات اإل   بتنفيذللدولة  نية الصادقة ال

 8 جهود مكافحة الفساد  

 4 ليمية تحسين وتطوير القطاعات الخدمية الصحية والتع 

 3 الثقة بالحكومة الجديدة للخروج من المرحلة الحالية 

 1 ضمان حرية الرأي والتعبير 

 1 اخرى

 3 ال أعرف 

 100 المجموع 
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 مور في االتجاه الخاطئلماذا تسير األ •

لهذا السبب الرئيسي    أن %(  39مور في االتجاه الخاطئ )من ال ن سير األأالذين يعتقدون  %( من 36بالمقابل أفاد )
من هؤالء المستجيبين السبب   %28، في ما عزا  الوضع القتصادي السيئ )فقر، بطالة، غالء أسعار(هو  االعتقاد،  

والمحسوبيةالى   والواسطة  الفساد  أجاب  ،تفشي  اإلن  أ  ( %10)  بينما  تحقيق  المطلوبةعدم  السبب    صالحات  هو 
 ((. 2رقم ) ظر الجدول)انفي االتجاه الخاطئ  تسير موراألبأن الرئيسي العتقادهم 

 
 العينة الوطنية - %( 39؟)من الـ تجاه الخاطئفي االن األمور تسير  بألماذا تعتقد   : (2الجدول رقم ) 

 % العينة الوطنية 
 36 الوضع االقتصادي السيئ)فقر، بطالة، غالء اسعار(

 28 حتها مكاففي  جهود الوضعف وجود الفساد والواسطة والمحسوبة 

 10 حات المطلوبة صالعدم تحقيق اإل 

 7 عدم االستقرار االمني وكثرة االعتصامات والتظاهرات 

 2 عدم توافر الخدمات االساسية 

 11 المطلوبة   اديةعدم الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ االصالحات السياسية واالقتص 

 6 خرىأ

 100 المجموع 

 
 عينة قادة الرأي   – كيفية سير األمور في األردن بشكل عام •

الرأي% من  44  االستطالع أنأظهرت نتائج   قادة  اه الصحيح  في االتجبأن االمور تسير  يعتقدون    مستجيبي عينة 
. وهذه هي المرة تجاه الخاطئفي االبأن األمور في األردن تسير  مستجيبي عينة قادة الرأي    من  %45بينما أجاب  

األمور تسير   أن  يعتقدون تجاه الخاطئ اعلى من الذين  األولى التي تكون نسبة الذين يعتقدون أن األمور تسير في اال
تراجعًا كبيرًا في نسبة الذين يعتقدون أن األمور تسير في االتجاه الصحيح عن    ا في االتجاه الصحيح، كذلك يسجل هذ

 (. 4انظر الشكل رقم )االستطالعات السابقة. 
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 م في االتجاه الخاطئ؟ أتجاه الصحيح  بشكل عام، هل تسير األمور في األردن في اال( 4الشكل ) 
 عينة قادة الرأي

 
 

أن  و  النتائج  وسيدات  كبار    فئتيأظهرت  كثر األ  اهم  %(51) العمالية  النقابية    واالتحادات،  %(58)الدولة  رجال 
األكيفية  حول    يجابيةإ كانت  مورسير  ما  في  القيادات  افئ،  وكبار %(40)والمهنيون    ، %(28)الحزبية  ت   ،

 ((. 5رقم ) انظر الشكلحول كيفية سير األمور في األردن. ) يجابية إ األقل هي  %( 42) االقتصاديين
 

عينة قادة الرأي حسب فئات م في االتجاه الخاطئ؟أبشكل عام، هل تسير األمور في األردن في االتجاه الصحيح    (: 5الشكل )   
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 مور في التجاه الصحيح لماذا تسير األ •

  العتقادهم هو   السبب الرئيسي  أن %(  44مور في االتجاه الصحيح )من ال  أن سير األالمستجيبين  % من  64يعتقد  
الثقة بالحكومة الجديدة  من هؤالء المستجيبين السبب الى    %14، في ما عزا  صالحاتالصادقة بتنفيذ اإلالدولة  نية  

االنتقالية المرحلة  من  وأفاد  للخروج  هو    9%.  الرئيسي  السبب  الدستوريةأن  القوانينييوتغ   التعديالت  بعض    ر 
 ((. 3رقم )  )انظر الجدول 

 عينة قادة الرأي  – %(44)من الـ  تجاه الصحيح؟في االلماذا تعتقد أن األمور تسير (: 3الجدول رقم )

   % 

 64 اتبتنفيذ اإلصالحلدولة لية الصادقة  الن

 14 للخروج من المرحلة االنتقاليةالثقة بالحكومة الجديدة 

 9 ر بعض القوانين ي الدستورية وتغيالتعديالت إنجاز 

 7 واالستقرارالشعور باألمان 

 6 أخرى 

 100 المجموع 

 

 مور في التجاه الخاطئ لماذا تسير األ •

أفادو بفي م الثقة بجدية السبب    %37%(، عزا  45مور هو في االتجاه الخاطئ )ن سير األأا يتعلق بالذين  عدم 

تكرار بعض الوزراء في الحكومة وعدم كفاءة  السبب الى    %15  ما عزا  في  باإلصالحات،الحكومة في المضي قدماً  

األأ  %14. وأفاد  بعضهم لسير  اعتقادهم  في  السبب  الخاطئ  ن  في االتجاه  الحكومة  هومور  آلية تشكيل   بسبب 
 ((. 4رقم )  )انظر الجدول 

 عينة قادة الرأي– %(45)من الـ  تجاه الخاطئ؟في االلماذا تعتقد أن األمور تسير  (:  4الجدول رقم ) 
   % 

 37 عدم الثقة بجدية الحكومة في المضي قدماً باإلصالحات 

 15 تكرار بعض الوزراء في الحكومة وعدم كفاءة بعضهم  

 14 آلية تشكيل الحكومة 

 11 ضعف البرامج والسياسات االقتصادية والسياسية  

 8 ا مكافحته في جهودالوضعف الفساد والواسطة والمحسوبية  وجود 

 5 الوضع االقتصادي السيئ 

 10 أخرى 

 100 المجموع 
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 اليوم )العينة الوطنية وعينة قادة الرأي(  التي تواجه األردن المشكالتأهم  •
 
 

)  يون األردنيعتقد   اليوم  األردن  تواجه  مشكلة  أهم  هي  البطالة  مشكلة  أن  الوطنية(  يل25)العينة  ارتفاع    هاي%( 
، ثم  لكل منها  %(16)  بنسبةوالوضع القتصادي بصفة عامة  والفقر  ومن ثم  ،  %(24)  سعار وغالء المعيشةاأل

والمحسوبية( )الواسطة  والداري  المالي  الكبرى    %(.12)  الفساد  الغالبية  فإن  أهم 75وباإلجمال،  أن  تعتقد   %
البطالة، غالء األسعار، الوضع   االقتصادي العام(  المشاكل التي تواجه األردن اليوم هي اقتصادية الطابع: )الفقر، 

 ( 4انظر الجدول رقم )  تليها مشكلة الفساد المالي واإلداري.
 

 أهم المشكالت التي تواجه األردن اليوم )العينة الوطنية وعينة قادة الرأي(  (   5الجدول ) 
 عينة قادة الرأي الوطنية العينة   

 6 25 البطالة 

 2 24 سعار وغالء المعيشة ارتفاع األ

 5 13 الفقر

 48 13 بصفة عامة  السيئ ضع االقتصاديالو

 14 12 الفساد المالي واالداري )الواسطة والمحسوبية( 

 2 2 منية الداخلية التحديات األ

 2 1 مشكلة المياه ونقص الموارد الطبيعية 

 2 1 كثرة الالجئين والمشاكل المحيطة باألردن

 2 1 لحكومة الثقة بين الشعب وا/صالحات عدم جدية الحكومة في تنفيذ اإل

 -- 1 مشاكل التعليم والصحة والخدمات 

 4 -- ضعف البرامج والسياسات االقتصادية والسياسية 

 -- 2 ال توجد مشاكل 

 2 3 ال أعرف 

 2 2 اخرى 

 100 100 المجموع 

 
بنسبة   السيئ بصفة عامة الوضع القتصادي  ، فهي  أما أهم مشكلة تواجه البالد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي

ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على  ،  %(14)   )الواسطة والمحسوبية(  داري الفساد المالي واإلها  ت، تل%(48)
وكما في العينة الوطنية،    .(( 6رقم )  )انظر الجدول   الفساد.   لتفشي  عطاء أهمية اكبرإ الوضع االقتصادي بشكل عام و 

المشكالت التي تواجه األردن اليوم هي اقتصادية الطابع: )الوضع  ( من عينة قادة الرأي يعتقدون أن أهم  %61فإن )
ارتفاعًا ملحوظًا ألهمية المشاكل االقتصادية على   ارتفاع األسعار(. وهذا يشكل  الفقر، البطالة،  السيئ،  االقتصادي 

 حساب المشاكل المرتبطة باإلصالح السياسي.
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   العينة الوطنية  -تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلةعلى  (والفـريق الــوزاري الرئيس  الحكومـة، ) قدرة

ستكون قادرة على تحمل    الحكومة الجديدة% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن  52أظهرت نتائج االستطالع أن  
بينما    )(6رقم )  انظر الشكل(.  ط الحسابي لإلجابات كنسبة مئوية(مسؤوليات المرحلة المقبلة بدرجات متفاوتة، )الوس

أفاد  و   .)(7رقم )  انظر الشكل(.  سيكون قادرًا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة  الحكومة  رئيس%( بأن  56)  أفاد
الوزاري % بأن  (49) الرئيس(  الفريق  المقبلة.  )باستثناء  المرحلة  قادرًا على تحمل مسؤوليات  الشكل (سيكون    انظر 

ى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح ، أعلويالحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس  .)(8رقم )
الرئيس( )باستثناء  الوزاري  وهذالفريق  عام  ا،  بشكل  الوزراء  رؤساء  حول  االستطالعات  على  هذتو   .ينطبق  ه عكس 

الرئيس  النتائج قدرة  تقييم  أن  ويذكر  السابقة.  الحكومات  عن  الحكومة  نجاح  توقعات  نسب  في  في    الطراونة  تراجعًا 
 (.%65(، والفريق الوزاري بدون الرئيس )%71(، والحكومة بشكل عام )%76مته األولى كان )حكو 

 
 تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟ على ستكون قادرة  حكومةالإلى أي درجة تعتقد أن  (6) الشكل  

 
 



 

 12 

 
 لة؟ تحمل مسؤوليات المرحلة المقبعلى  اً يكون قادر س الرئيس( إلى أي درجة تعتقد أن 7الشكل ) 

 

تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة؟على قادرًا يكون س  الوزاري )باستثناء الرئيس(  الفريق( إلى أي درجة تعتقد أن 8الشكل )   
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النتائج   )شمال، وسط، جنوب(  أنتظهر  اإلقليم  الحكومة حسب  ألداء  المستجيبين  تقييم مع    متفاوت،  تقييم  أن 
إقليم   في  كل  الجنوبالمستجيبين  الوزاري    ،والحكومة  ،الرئيس  :من  ألداء  أكبراتسم  والفريق  تقييم    بإيجابية  من 

السابقة  والشمال  الوسط  إقليميمستجيبي   للحكومات  هو األدنى   الشمالإقليم  في    المستجيبينتقييم    إن  .ومن تقييمه 
 فييؤثر    فإن هذا األمر  والجنوب، ونظرًا للثقل السكاني لإلقليم  للرئيس والحكومة والفريق الوزاري من اقليمي الوسط

 .  ((9رقم )  انظر الشكل)التقييم العام للحكومة 
 

المرحلة    تحمل مسؤولياتعلى ، الرئيس، الفريق الوزاري )باستثناء الرئيس( سيكونون قادرين حكومةالإلى أي درجة تعتقد أن ( 9الشكل )
 العينة الوطنية  –قليم المقبلة؟ حسب اإل

 

  على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة   الحكومةلقدرة    وجرش  اربد  تيستجيبين في محافظأظهرت النتائج أن تقييم الم
قدرة الفريق    حيث تقييممن    األدنى  جرشكان األدنى من بين جميع المحافظات، وجاء تقييم المستجيبين في محافظة  

محافظة  الوزاري  في  المستجيبين  تقييم  جاء  ما  في  الحكومةاألعلى    العقبة.  مسؤوليات رئيس  وال  لقدرة  تحمل  على 
وهذا يعكس اتجاهًا عامًا في تقييم الحكومات، حيث تتأثر سلبًا أو ايجابًا    ((.10رقم )  انظر الشكل)  .المقبلة  المرحلة

 حسب المنطقة التي يأتي منها الرئيس، بينما يبقى إقليم الوسط األقل تأثرًا بخلفية الرئيس.
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تحمل مسؤوليات المرحلة  على ، الرئيس، الفريق الوزاري )باستثناء الرئيس( سيكونون قادرين حكومةال درجة تعتقد أن إلى أي ( 10الشكل ) 
  العينة الوطنية –المقبلة؟ حسب المحافظة 

 

   قادة الرأي -على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة (والفريق الوزاري الرئيس  ة، مالحكو )قدرة 
 

ستكون قادرة على    الحكومة من المستجيبين يتوقعون بأن    %49ستطالع أن  على مستوى قادة الرأي، أظهرت نتائج اال
المقبلة. فيما أفاد   سيكون قادرًا على تحمل مسؤوليات المرحلة   رئيس الحكومة% بأن  56تحمل مسؤوليات المرحلة 

مقابل   بأن  47المقبلة،  اعتقدوا  الوزاري %  مسؤول  الفريق  تحمل  على  قادرًا  سيكون  الرئيس(  المرحلة )باستثناء  يات 
، هي بشكل عام ولكل الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا  ويالحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيسالمقبلة. .  

الرئيس(. )باستثناء  الوزاري  الفريق  نجاح  أو  بمجملها  الحكومة  الرأي   نجاح  قادة  عينة  تقييم  تطابق  النتائج  وتعكس 
انظر )  ينتين والتباين في تقييم الحكومة بشكل عام والفريق بدون الرئيس%( في كلتا الع56والعينة الوطنية للرئيس )

 ((. 11)رقم   الشكل
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تحمل مسؤوليات المرحلة  على ، الرئيس، الفريق الوزاري )باستثناء الرئيس( سيكونون قادرين حكومةالإلى أي درجة تعتقد أن  :(  11الشكل ) 
 المقبلة؟ )قادة الرأي( 

 
داء الحكومـة والـرئيس، والفريـق الـوزاري )باسـتثناء الـرئيس( حسـب فئـات عينـة ات المسـتجيبين ألتوقعـوعند مقارنـة تقيـيم 

 ،وأســـاتذة الجامعـــات ،النقابيـــة والعماليـــةواالتحـــادات  ،وســـيدات الدولـــة قـــادة الـــرأي، تبـــين النتـــائج أن فئـــات كبـــار رجـــال
األخــرى. إذ إن نســبة المســتجيبين الــذين أفــادوا أكبــر مــن الفئــات داء الحكومــة أل االكثــر تفــاؤالالفئــات هــي  ،والصــحفيين

فـي عينـة قـادة سـتنجح ة الحكومـبـأن الـذين أفـادوا  او تسـاوي  فـي كـل مـن هـذه الفئـات كانـت أعلـى  بأن الحكومة سـتنجح
لفريـق وا ،والـرئيس ،لقـدرة الحكومـة تفـاؤالً األقـل  مـاه المهنيـون القيـادات الحزبيـة و  تـامـا كانـت فئ  فـي   الرأي بصفة عامة.

  .((12رقم ) انظر الشكل) القيام بمهامهم،في لنجاح الوزاري في ا
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تحمل مسؤوليات المرحلة  على ، الرئيس، الفريق الوزاري )باستثناء الرئيس( سيكونون قادرين حكومةالإلى أي درجة تعتقد أن  :(  12الشكل ) 

  عينة قادة الرأي  –المقبلة؟ حسب الفئات 

 
 

 
 

نجاز القضايا التي وردت في كتاب التكليف إعلى الحكومة  بقدرةوقعات التكتاب التكليف السامي:  •
 السامي )العينة الوطنية وعينة قادة الرأي(

 

التي وردت في كتاب    القضاياأما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز  
السامي،   أشار التكليف  مستجيبي    فقط   (%22)  فقد  الوطنية  من  على بأنهم  العينة  للحكومة    اطلعوا  التكليف  كتاب 

 أفادوا بأنهم اطلعوا، بدرجات متفاوتة، على كتاب التكليف السامي. مستجيبي عينة قادة الرأي% من 69مقابل 
النتائج أن هناك   الوطنيةفي    اً تباينتظهر  العينة  التي وردت    تقييم  البنود  الرأي في ما يتعلق ببعض  قادة  في  وعينة 

دعم ورعاية    :في بعض الموضوعات من غيرها مثلتفاؤال في نجاح الحكومة  ، إذ كانت أكثر  كتاب التكليف السامي
األمنية المسلحة واألجهزة  أفاد    ،القوات  ال  %(80)بذلك  كما  من مستجيبي   (%90)و    ،عينة وطنيةمن مستجيبي 

بذلك كما أفاد  دعمهم من أجل اقامة دولتهم المستقلةتقديم كافة اشكال الدعم للشعب الفلسطيني و ، عينة قادة الرأي
العينتان  عينةمن مستجيبي    (%76)عينة وطنية و  من مستجيبي ال%(  71) في    اقل تفاؤالً   قادة الرأي. بينما كانت 

كما أفاد    التصدي لشبهات وحاالت الفساد وتحويلها للقضاء للبت فيهابعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل:  
 (.  (7رقم )  )انظر الجدولعينة قادة الرأي،. من مستجيبي  (%37)وطنية و العينة من مستجيبي ال%( 49)لك بذ

في تقييم عينة قادة الرأي والعينة الوطنية لجميع الموضوعات التي كلفت بها الحكومة، أفاد مستجيبو عينة قادة الرأي  
ا، في ما يعتقد مستجيبو العينة الوطنية أن الحكومة  كلفت به  15مواضع من أصل    5ان الحكومة ستنجح في اتمام  

 التي كلفت بها. 15موضوعًا من أصل الـ  11ستنجح في 
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  تعتقد أن حكومةحدد كتاب التكليف العديد من الموضوعات التي ينبغي على الحكومة العمل على انجازها، الى أي درجة  : ( 7الجدول ) 
 المتوسط الحسابي كنسبة مئوية(ستنجح في .......)  فايز الطراونةالدكتور  

 البنود كما وردت في كتاب التكليف السامي 
 العينة الوطنية

% 
 عينة قادة الرأي 

% 

 90 80 دعم ورعاية القوات المسلحة واالجهزة االمنية 

جل اقامة دولته المستقلة  أتقديم كافة اشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من   71 76 

ء االنتخابات البلدية لتفعيل مبدأ الحكم المحلي تحديد موعد قريب إلجرا  60 61 

 61 60 ضمان حرية التعبير عن الرأي واالحتجاج والمسيرات السلمية 

 69 58 االسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لالنتخابات وادارتها وتقديم الدعم الالزم لبناء قدراتها 

رام حرية االعالم واالرتقاء بمستواه  تبني استراتيجية اعالمية وطنية تقوم على مبدأ احت 
 المهني وحقه في الحصول على المعلومات 

54 49 

 47 52 االلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيزه 

أن يضمن قانون االنتخاب لمجلس االمة تمثيالً حقيقياً لجميع االردنيين على اختالف  
 توجهاتهم السياسية والفكرية 

51 46 

صالحية من خالل حوارات معمقة مع كافة مكونات الطيف المجتمعي  انجاز القوانين اال
 والسياسي األردني 

51 47 

اتخاذ اجراءات فورية لتنويع مصادر الطاقة والبحث عن مصادر جديدة بما فيها الطاقة  
 البديلة والمتجددة. 

51 44 

 44 50 تالزم االصالح السياسي واالقتصادي

حويلها للقضاء للبت فيها التصدي لشبهات وحاالت الفساد وت   49 37 

 40 47 بلورة سياسات اقتصادية وتنموية يكون المواطن محورها االساسي 

توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وجذب وتعظيم االستثمارات المحلية  
 والعربية واالجنبية 

46 37 

اليرادات والنفقات العمل على استعادة التوازن للموازنة العامة وتقليص الفجوة بين ا  45 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالل الستة شهور المقبلة القتصادي  همتوقعات المستجيبين لوضع  •
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المقبلة، الستة شهور  القتصادي خالل  لوضعهم  الوطنية  العينة  مستجيبي  توقعات  سوف 27أفاد    حول  بأنه   %
أفاد )يكون أفضل مما هو عليه اآلن بالمقابل  الو 39%.  العينة  طنية أن وضعهم االقتصادي سيبقى كما هو ( من 

 . ((13)انظر الشكل ) % بأن وضعهم االقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه اآلن32في حين توقع  عليه اآلن. 
 

أم  اآلن، كما هو عليه اآلن،  أفضل مما هو عليه : خالل الستة شهور المقبلة، هل تعتقد أن "وضعك االقتصادي" سوف يكون (13الشكل ) 
 )العينة الوطنية(  مما هو عليه اآلناسوأ 

 

% بأنه سوف يكون أفضل  11أفاد ،  وحول توقعات عينة قادة الرأي لوضعهم القتصادي خالل الستة شهور المقبلة
% بأن وضعهم االقتصادي 49في حين توقع    ،عليه اآلن  % بأنه سيبقى كما هو38بينما أفاد  مما هو عليه اآلن  

 (. (14) انظر الشكل)  نسيكون أسوأ مما هو عليه اآل
 

 عينة قادة الرأي: خالل الستة شهور المقبلة، هل تعتقد أن "وضعك االقتصادي" سوف يكون.... (14)   الشكل

 
 من الوضح أن عينة قادة الرأي تبدي تشاؤمًا أكثر من العينة الوطنية حيال نظرتها لمستقبلها االقتصادي 

 أداء مجلس النواب وقضايا راهنة 
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التشريعية في ما يتعلق ببعض مهامه داء مجلس النواب الحالي أستطالع، تم سؤال المستجيبين حول هذا اال في

 والرقابية، وقد جاءت النتائج كما يلي:
 العينة الوطنية

في  40يعتقد   بدوره  يقوم  النواب  مجلس  أن  مئوية(  كنسبة  الحسابي  )المتوسط  الوطنية  العينة  مستجيبي  من  فقط   %
% يقوم بدوره في التواصل  33لة الحكومة، و ء% أنه يقوم بدوره في مسا42فاق العام، في ما يعتقد  نشراف على اإلاإل

النواب الحالي يقوم بدوره في سن القوانين، و45مع المواطنين. ويعتقد   % يعتقدون بأنه يؤثر في  43% أن مجلس 
% يعتقدون 9ية عن السلطة التنفيذية و% بأن مجلس النواب يتمتع باستقالل42صنع السياسات العامة للبلد، ويعتقد  

 ( 8بأنه يقوم بدوره في مكافحة الفساد. انظر الجدول رقم )
 

 عينة قادة الرأي 
% أن المجلس يقوم بدوره 21، حيث أفاد فقط  الوطنيةعينة  المن تقييم    متدنياً المجلس    إلداءجاء تقييم عينة قادة الرأي  

اإل على  اإلشراف  وفي  العام،  يعتقد29نفاق  ب%  وإون  الحكومة  مساءلة  في  بدوره  يقوم  مع  26نه  التواصل  في   %
  أيضاً %  29% أن المجلس يؤثر في صنع السياسات العامة للبلد و  29% في سن القوانين، ويعتقد  39المواطنين و  

و   التنفيذية  السلطة  عن  باستقاللية  يتمتع  بأن  ب24يعتقدون  يعتقدون  بدو أ%  يقوم  الفساد.  ر نه  مكافحة  في   انظره 
. وقد حصل مجلس النواب في العينتين على تقييمًا أعلى في سن القوانين، مساءلة الحكومة، التأثير ( 8الجدول رقم )

 في صنع السياسات العامة، بينما كان تقييمه أدنى في مكافحة الفساد، واإلشراف على اإلنفاق العام.
 

 العينة الوطنية 
% 

 عينة قادة الرأي 
% 

اف على اإلنفاق العام في اإلشريقوم بدوره    40 21 
يقوم بدوره في مساءلة الحكومة   42 29 
يقوم بالتواصل مع المواطنين   33 26 
يقوم بدوره سن القوانين   45 39 
يؤثر في صنع السياسات العامة للبلد    43 29 
يتمتع باستقاللية عن السلطة التنفيذية   42 29 
يقوم بدوره في مكافحة الفساد    39 24 
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 إقرار الرواتب التقاعدية للنواب •

 

   % 89تم سؤال المستجيبين أيضًا عن قرار النواب بصرف رواتب تقاعدية ألعضاء المجلس الى مدى الحياة، وقد أفاد  
% من مستجيبي عينة قادة  88% هذا القرار. وأفاد  9من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم ضد هذا القرار، في ما أيد  

 (. 15هذا القرار. انظر الشكل رقم ) مع% بأنهم 11ا القرار، في ما أفاد الرأي بأنهم ضد هذ
 

 هذا القرار ام ال  تؤيد  لقد أقر مجلس النواب الحالي قرار صرف رواتب تقاعدية ألعضاء مجلس النواب لمدى الحياة، هل  (: 15الشكل ) 

 
 التعامل مع ملفات الفساد •

% من مستجيبي العينة 69 الى مجلس النواب ولجانه المختصة، يعتقد احالتها تفي ما يتعلق بملفات الفساد التي تم
% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه لم يتم التعامل معها  87الوطنية أنه لم يتم التعامل معها بشفافية، في ما يعتقد 

عامل مع هذه % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه تم الت 9% من مستجيبي العينة الوطنية و19بشفافية. وأفاد 
 (. 16الملفات بشفافية. انظر الشكل رقم )

 
 برأيك، هل تعتقد أن مجلس النواب ولجانه المختصة قد تعاملت مع ملفات الفساد التي احيلت اليها، بشفافية ام ال (: 16الشكل ) 
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 هذا العام إجراء النتخابات النيابية  •

بعد اقرار قانون االنتخاب نتخابات نيابية في نهاية العالم الحالي تم سؤال المستجيبين في ما إذا كانوا يؤيدون إجراء ا
يؤيدون إجراء انتخابات نيابية في نهاية العام   العينة الوطنية% من مستجيبي عينة 72وقد أظهرت النتائج أن   .الجديد
 (. 17)بأنهم يؤيدون ذلك. انظر الشكل رقم  عينة قادة الرأي%( من مستجيبي 86في ما أفاد )   ،الحالي

 
جراء  إن يقر مجلس النواب قانون انتخابات برلمانية جديد خالل الدورة الحالية، هل تؤيد حل مجلس النواب و أمن المرجح  (: 17الشكل رقم ) 

 قرار القانون؟  إانتخابات نيابية خالل هذا العام بعد 

 
 



 

 22 

 
 المالحق: الخصائص الجتماعية والقتصادية للعينة: 

 توزيع العينة على محافظات المملكة ( يبين 1الجدول رقم ) 
 % 

 40 العاصمة 

 7 البلقاء

 15 الزرقاء 

 2 مادبا 

 18 اربد

 4 المفرق 

 3 جرش 

 2 عجلون

 4 الكرك

 1 ة الطفيل

 2 معان

 2 ةالعقب 

 100 المجموع 
 

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

 100 7 93 يدات الدولة كبار رجال وس

 100 8 92 بية قيادات حز

 100 2 98 اتحادات نقابية وعمالية

 100 9 91 اساتذة الجامعات 

 100 10 90 المهنيون 

 100 16 84 ني كبار االقتصادي 

 100 2 98 الكتاب والصحفيون 

 700 54 646 المجموع 

 

 وعينة قادة الرأي  عينة الوطنيةلفئات العمرية لمستجيبي الالتوزيع النسبي ل ( 3الجدول رقم )
 قادة الرأي  العينة الوطنية 

18-34 43 11 

35-44 24 16 

45-54 16 30 

55 + 16 43 

 100 100 المجموع 

 


