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: ال
ً
  تواجه أوال

 والوضع االقتصادي األردن اليومتحديات التر

  هم الذي يواجه األردن آرائهم أشاروا اىل أن التحدي األ من المستطلعي   ( %  71)غالبية من
ي البل

 
( %17 )نسبةبو  ، تاله تحدي الفساد الماىلي واإلداري د اليوم هو الوضع االقتصادي العام ف

ي التحديات وبنسب ض
 
ي  بمة واإلرهائيلة عىل الخدمات العابينما توزعت باف

والتطرف الدين 
 . ي  والتدخل الخارج 

   ء وتشي  صادي الحاىلي باألردن بأمن المواطني   الوضع االقت (%77 ) مت الغالبيةقي نه سي
 فوق الـ تقييم المقارنات مع السنوات السابقة بأن 

ً
ء قد كان مستقرا الوضع االقتصادي سي

. أما 2018و 2016نقطة بي   عام  23ولكنه ارتفع بـ  2016وحن   2011منذ العام  (50%)

ات( فقد كانت نسبة و سن 5-3)  قادمةحاىلي خالل السنوات القليلة البالنسبة لمقارنة الوضع ال
 )الذين أجابوا بأ

ً
 . 2007 نسبة منذ العام عىل%( وهي أ45نه سوف يكون سيئا

 

: الرغبة بالهجرة
ً
 ثانيا

  ي أعىل  (%45)أشار
من المواطني   بانهم فكروا / يفكرون بالهجرة خارج األردن وتعتي  النسبة ثان 

 بعد السودان )
ً
ي األردن منذ العام 50نسبة عربيا

 
وهي ضعف ما كانت عليه  2007%( واالعىل ف

نسبة ب( و 29-18ى الفئات الشابة )ئات العمرية فكانت نسبة االعىل لدحسب الف . 2016العام 
 عىل التعليم العاىلي  (59%)

 . (%52)والحاصلي  
 تلتها أسباب متعددة كسبب رئيسي للهجرة   (%83)النسبة االعىل  األسباب االقتصادية احتلت

 (. %4)وبنسب ضئيلة اهمها فرص التعليم 
  (%40)احتلت امريكا الشمالية )الواليات المتحدة وكندا( النسبة االعىل كجهة مفضلة للهجرة 

ي   . (%16) وأوروبا  (%31)تلتها دول مجلس التعاون الخليج 

 

 مدركات الفساد 
ً
 ثالثا

  ي األردن وتشي  البيانات اىل ان لعي   آرائهم بأن الفساد من المستط (%89)تعتقد نسبة
 
 ف
ً
ا منتشر

ا بها وهي ) العراق ،  األردن ضمن أعىل خمسة دول عربية يعتقد المواطني   بان الفساد منتشر
مة تقوم بالعمل ن الحكو المستجيبي   بأ من (%59)، بالمقابل يعتقد ليبيا وفلسطي   (و لبنان، 

ي األردن.  عىل القضاء عىل 
 
 الفساد ف
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: توف
ً
 راألمن الشخص  والثقة بالناس والمؤسساترابعا

    فراد ألبتوفر األمن والسالمة الشخصية لهم و  (%91)أفادت غالبية العظىم من المبحوثي
ي تم تنفيذ الدراسة بها حيث جاءت أدن  النسب داالعىل بي   ال أرسهم وهي النسبة

ول العربية الن 
 .  من نصيب لبنان وفلسطي  

 ى وحول مدى ثقة المستطلعي   بأ بانهم ال  (%90)غلبية الناس ، فقد أجابت االغلبية الكي 
 بأ يثقون

ً
 بنسبة الذين ال يثقون بأغلبية الناس ونلحظ من النتائج ارتفاعا

ً
ا ة الناس منذ غلبي كبي 

ي  2007م العا
 
  الدول العربية. عىلالوقت نفسه من أوهي ف

 

: السياسة والديمقراطية
ً
 خامسا

 من ربــع المواطني   أفادوا بأ 
 اوتعكس البيان ،نهم مهتمون بالسياسة بشكل عامأكير

ُ
ت تراجعا

 باالهتمام بالسياسة بي   العام 
ً
ي ترتيب األردن الخامس 2018و  2011ملحوظا

بي   الدول . ويأن 
 العربية المشمولة بالدراسة. 

 فاد  تالفهم مع قرارات الحكومة ، فقد أأما بالنسبة لدعم قرارات الحكومة بغض النظر عن اخ
 ، ارات الحكومة ر نهم يدعمون قبأ (%26)أكير من الربــع 

ً
 للعام  ويسجل هذا انخفاضا

ً
 2018حادا

 .  %58ف صالن كير منكانت النسبة غالبة أ   حيث، 2016بالعام  مقارنة
  ي بالنسبة

 
نهم شاركوا بحضور اجتماع بأ (%5)التقليدية ، فقد أفاد نسبة  األنشطة غي   للمشاركة ف

ي اح (% 3)، بينما أشار موضوع معي   او التوقيع عىل عريضةلبحث 
 
جاج عىل تبانهم شاركوا ف

ة او اعتصام  ي ،شكل مظاهرة أو مسي 
 عن العام الماض 

ً
 عن  ،ويعكس هذا تراجعا

ً
ا وتراجعا كبي 

 . 2011العام 
  هم سمة أخر للحكم. أما أن الديمقراطية افضل من أي نظام آتعتقد  (%72)الغالبية

 (%48)للديمقراطية بالنسبة للمبحوثي   فكانت أن تضمن الحكومة توفي  فرص عمل للجميع 
ي ثم حرية وسائل اإل  (%25)ها ضمان تطبيق القانون والنظام العام يتل

 
الحكومة اد انتقعالم ف

ي %( 17)
 
( % 85)كذلك تعتقد الغالبية .  االنتخابات وتنافس األحزاب السياسية بشكل عادل ف

ه. بأ  ن النظام الديمقراطي قد يكون له مشاكله لكنه أفضل من غي 
  ى الغالبية ي إدخال اإل تعتقد بأ (%89)الكي 

جرائه صالح السياسي بالتدريــــج بدال من إنه ينبغ 
ة نقاط عن العام ويسج ،بشكل فوري  بعشر

ً
 . 2011ل ارتفاعا

 ي األردن عىل مقياس من
 
صفر ) ال يوجد ديمقراطية  أما بالنسبة لتقييم مستوى الديمقراطية ف

ة ) ديمقراطية اىل أبعد الحدود( ، فإطالقا ( 5.4) من النصف بقليل كانت النتيجة أعىل( اىل عشر
 واضح

ً
 عن العام وهذا يعكس انخفاضا

ً
.  6و  6.7ن المعدل حيث كا 2011و   2016ا  عىل التواىلي

 حيث كانت ة لدى مالئمة الديمقراطية لألردنتدل البيانات اىل وجود نفس التوجه بالنسب ،
ي أجريت بها الدراسة 5.9)

 عن األعوام السابقة الن 
ً
( عىل نفس المقياس مسجلة بذلك انخفاضا

ي العام  6.5، حيث كانت اعالها )
 
 . 2016( ف
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 :
ً
 العالقات الخارجية /المساعدات الدوليةسادسا

 ة ي العالقات االقتصادية بي   األردن والدول الشقيقة تمتي   فضل المبحوثي   وبنسب كبي 
ز بالدول غي  25%( وادناها مع إيران )81والصديقة وبنسب متفاوتة أعالها مع تركيا )  %( . وتي 

%( 57%( والواليات المتحدة ) 63) %( تليها المملكة المتحدة70العربية واإلسالمية الصي   )
 %(. 47وروسيا ) 

  ورة زيادة حجم المساعدات الخارجية لألردن ، فقد تصدرت اما بالنسبة العتقاد المواطني   بض 
ي يجب أن يزداد حجم مساعداتها لألردن ، تلتها الصي   76السعودية ) 

%( قائمة الدول الن 
ي وروسيا بنسب متفاوتة ولكنها  والمملكة المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد   متقاربة.  األورون 

 م المواطني   لدوافع المساعدات الخارجية لألردن فكان أهمها كسب النفوذ يأما بالنسبة لتقي
 وتحسي   حياة المواطني   العادية  %(17%( تلتها دعم التنمية االقتصادية ) 52للدول المانحة ) 

ي البلد 14) 
 
 %(. 11)  %( ودعم االستقرار الداخىلي ف

 

: قضايا المرأة
ً
 سابعا

  يعتقد البعض انه من اجل تحقيق تمثيل سياسي أكير عدال، يجب تخصيص نسبة معينة
من المناصب المنتخبة للنساء، وقد قامت بعض الدول العربية بتطبيق نظام الكوتا للنساء 

ي المناصب المنتخبة، وكان األردن من ضمن هذه الدول. وقد اظهرت نتائج المؤ 
 
ي ف  العرن 

رسر
ي 
 
ي المناصب المنتخبة  ف

 
ي جولته الخامسة بأن من يوافقون عىل تخصيص مقاعد للنساء ف

 
ف

ي كل من السودان )70األردن )
 
، فيما كان اعىل نسبة موافقة ف %( 79%( من المواطني  

ي الجزائر )78والعراق )
 
 %(. 50%(، فيما كان ادن  مستوى موافقة ف

 ي تحدد س
ي المجتمع، تم طرح مجموعة من فيما يتعلق بالمبادئ الن 

 
لوك المرأة ووضعها ف

الفقرات عىل المستجيبي   لقياس مدى موافقتهم عىل كل منها، وقد أظهرت النتائج ان 
ي األردن يوافقون )يوافقون بشدة او يوافقون( عىل انه يجب ان يكون للمرأة 

 
المستجيبي   ف

ي اتخاذ قرار الطالق وبنسبة )
 
%( عىل أن 75%(، فيما يوافق )78والرجل حقوق متساوية ف

 
ً
ي توىلي القيادة السياسية من النساء، ويوافق نصف المستجيبي   تقريبا

 
الرجال افضل ف

ي كل الشؤون العائلية. فيما كان هنالك موافقة ضئيلة 51)
 
%( عىل ان الرجل له القرار األخي  ف

 عىل أن التعليم الجامغي 
ً
 جدا
o (. 17نات )الموافقون لألوالد أهم من التعليم الجامغي للب% 

 

نت، ومنصات التواصل االجتماع   : االعالم، االنتر
ً
 ثامنا

  فقد افاد ، نت من قبل المستجيبي   % بأنهم 67تظهر النتائج استخدام عاىلي لألني 
نت معظم أوقات اليوم، فيما أفاد  % بأنهم يستخدمونه مرة واحدة عىل 14يستخدمون االني 

ي اليوم الواحد. 
 
نت عىل االطالق. 16وأفاد األقل ف  % بأنهم ال يستخدمون االني 

  ،ي اليوم الواحد عىل مواقع التواصل االجتماعي )مثل: فيسبوك
 
ي ما يصل اىل ساعتي   ف

يقض 
، يوتيوب،...( نصف المستجيبي   ) ي ما يصل اىل 50تويي 

ي اليوم  5%(، فيما يقض 
 
ساعات ف

. 29الواحد )  %( من المستجيبي  
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 ( من 47يعتمد )% المستجيبي   اليوم عىل وسائل التواصل االجتماعي كمصدر أساسي
% عىل التلفاز، ويعتمد 37لمتابعة االخبار العاجلة والمستجدات فور حدوثها، فيما يعتمد 

ة )وجها لوجه( كمصدر أساسي لمتابعة االخبار العاجلة. 11  % عىل الحوارات المبارسر
 ( ي األردن

 
ي تقدمها وسائل التواصل  %( عىل عبارة " انا اثق31يوافق  ف

بالمعلومات الن 
امج اإلخبارية التلفزيونية" ، فيما يوافق  ي تقدمها الصحف والي 

االجتماعي  اكير من تلك الن 
ي لبنان عىل تلك العبارة 

 
ي مض يوافق 52ف

 
، وف %، فيما كان ادن  46% من المستجيبي  

ي اليمن )
 
ي ان نسبة الموافقة ع29موافقة ف

 
ي %(. ومن الملفت ف

 
ىل العبارة كانت األدن  ف

 اليمن ومن ثم األردن وتليهم ليبيا. 

 

 

 

 


