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 سلسلة استطالعات المؤشر األردن 

  
 11 –نبض الشارع األردن 

2019/12/29 

  ي العام بالرغم من التهديدات
 
ي يجب تحقيقها ف

، أظهر االستطالع 2020واالولويات الت 
 %(. 51أن غالبية األردنيي   متفائلون )

   أسباب التفاؤل، بينما الفساد وسوء األوضاع  أبرز " االيمان باهلل والتوكل عليه" هو
(31)هم أسباب عدم التفاؤل  ةاالقتصادي  % غي  متفائلي  

  "توفي  فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسي   الوضع االقتصادي تشكل "جوهر
 2020أولويات األردنيي   للعام 

 أولوية أمنية  غالبية األردنيي   يرون أن الحفاظ عىل األمن واالستقرار القائم وتعزيزه
 قصوى

 ي األردن األول
 
ية السياسية لدى افراد العينة الوطنية، بينما و يشكل القضاء عىل الفساد ف

ية السياسية القصوى و يشكل اإلصالح السياسي )قانون األحزاب وقانون االنتخاب( األول
 لدى افراد عينة قادة الرأي

 يواجه األردن عند افراد العينة  يشكل الفساد والواسطة والمحسوبية التهديد األول الذي
لدى عينة  الذي يواجه األردن الوطنية، فيما يشكل انتشار الفقر والبطالة التهديد األول

 قادة الرأي

  ،ي موضوع العالقات األردنية اإلرسائيلية
 
جمع الغالبية العظىم من أفراد العينة تف

لية سيئة، وتجمع كلتا العينتي   الوطنية وعينة قادة الرأي بأن العالقات األردنية اإلرسائي
 من العالقة مع ارسائيل والتعامل 

 
ي الحفاظ عىل الحد األدن

عىل أن مصلحة األردن تقتض 
 معها بحزم أكير 

  للقضية الفلسطينية وال  2020أن العام غالبية األردنيي   ال يرون 
ً
زمة لألسيشهد حال

 . السورية وال عودة لالجئي   السوريي   
 

 
 مقدمة: 

ذت 
ّ
  نف

 
اتيجية بالجامعة دائرة استطالعات الرأي العام والمسوح الميدانية ف مركز الدراسات االستر

   الحادي عشر استطالعها  ،األردنية
 األردن 

ّ نبض الشارع -من ضمن سلسلة استطالعات "المؤشر
ة من  " خالل الفتر  

  ومن المحافظات ممثلة  ، عىل عينة2019\ 12\ 24-20األردن 
للمجتمع األردن 

 مستجيب.  672، وعىل عينة من قادة الرأي حجمها مستجيب 1712حجمها  كافة
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ي 
 
عام للأولويات األردنيي   ركز عىل قراءة ودراسة  (11رقم ) موضوع استطالع نبض الشارع األردن

الوقوف عىل رؤية األمنية، واالقتصادية والسياسية، باإلضافة اىل  ضمن المجاالت ، 2020
ي تواجه األردن، والعالقات األردنية اإلرسائيلية، وموضوع حل  لتهديدات الداخليةل األردنيي   

الت 
. و  االستطالع موضوع الحزم  كما درسالقضية الفلسطينية والقضية السورية، ومشكلة الالجئي  

 
ً
. وتم ايضا ي

 
ها عىل المواطني   وعىل االقتصاد األردن ي أعلنتها الحكومة ومدى تأثي 

االقتصادية الت 
ي العام سؤال المواطني   عن م

 
 ، وأسباب التفاؤل وأسباب عدم التفاؤل. 2020دى تفاؤلهم ف
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ي العام 
 
ي يجب عىل األردن العمل عىل تحقيقها ف

 2020األولوية القصوى الت 

  "توفي  فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسي   الوضع االقتصادي تشكل "جوهر
 2020أولويات األردنيي   للعام 

ي العام 
 
ي يجب عىل األردن تحقيقها ف

، وقد 2020يتطرق هذا القسم اىل األولويات القصوى الت 
ي و هي األول ما ن عتم سؤال المستجيبي   

 
ي يجب عىل األردن العمل عىل تحقيقها ف

ية القصوى الت 
توفي  فرص عمل أن %( يرون 54الغالبية من المستجيبي   ). وقد أظهرت النتائج أن 2020العام 
ي العام  البطالة وتحسي   الوضع االقتصاديمشكلة  وحل

 
. 2020هي أهم أولوية يجب تحقيقها ف

ي المرتبة الثالثة جاء العمل عىل رفع الرواتب وتحسي   مستوى معيشة المواطن )
 
 %(. 18وف
 
ي جوهر األولويات ) فيما  

 
توفي   % يرون أن44توافقت رؤية العينة الوطنية وعينة قادة الرأي ف

هي أهم أولوية(، اال أنهم اختلفوا  فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسي   الوضع االقتصادي
ي ترتيب هذه األولويات

 
ي المرتبة األوىل وجاء توفي  ف

 
، حيث جاء تحسي   الوضع االقتصادي ف

ي المرتبة الثانية 
 
%(، 19توفي  فرص عمل وحل مشكلة البطالة )فرص عمل وحل مشكلة البطالة ف

ي المرتبة الثالثة تشجيع االستثمار والنهوض باالقتصاد )
 
 %(. 11وف

 
ي يجب 2020، والنظر اىل العام 2019مع نهاية العام 

، باعتقادك ما هي األولوية القصوى الت 
ي العام 

 
 ؟2020عىل األردن العمل عىل تحقيقها ف

العينة  
 الوطنية

عينة قادة 
 الرأي

 19 33 توفي  فرص عمل وحل مشكلة البطالة

 25 21 تحسي   الوضع االقتصادي

 9 18 العمل عىل رفع الرواتب وتحسي   مستوى معيشة المواطن
 9 8 القضاء عىل الفساد والواسطة والمحسوبية

 0 5 القضاء عىل الفقر
 4 4 أولويات أخرى

 2 4 تحسي   مستوى الخدمات العامة )تعليم، صحة، نقل، بنية تحتية(

 0 3 االسعار وغالء المعيشةالعمل عىل تخفيض 
 0 2 المحافظة عىل االمن واالمان واالستقرار الداخىلي 

 1 2 ال أعرف
 11 0 تشجيع االستثمار والنهوض باالقتصاد

 6 0 العمل عىل اجراء اصالحات سياسية شاملة
ائب بأشكالها كافة  3 0 تخفيض الض 

 9 0 تحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي

 2 0 االمان االجتماعي  تفعيل شبكة
 100 100 المجموع

  العام 
 
  يجب عىل األردن العمل عىل تحقيقها ف

 2020األولوية األمنية التر



4 | P a g e  
 

  غالبية األردنيي   يرون أن الحفاظ عىل األمن واالستقرار القائم وتعزيزه أولوية أمنية
 قصوى

  العام و وعند السؤال عن األول
 
  يجب عىل األردن العمل عىل تحقيقها ف

، أفاد 2020ية األمنية التر
%( من مستجيت   عينة قادة الرأي أن الحفاظ عىل 29مستجيت   العينة الوطنية و ) من )31%(

  العام 
 
، فيما 2020مستوى األمن واألمان الموجود حاليا هو أهم أولوية يجب العمل عىل تحقيقها ف

%( من مستجيت   عينة قادة الرأي أنه ال يوجد 19تجيت   العينة الوطنية و )%( من مس21أفاد )
  األردن تحت السيطرة. وأفاد )

 
  ف

%( من مستجيت   العينة 12أولويات أمنية وأن الوضع األمت 
  7الوطنية و )

 
%( من مستجيت   عينة قادة الرأي انه يجب القضاء عىل المخدرات بكافة اشكالها ف

 . 2020العام 

 

 

  العام  االقتصاديةألولوية ا
 
  يجب عىل األردن العمل عىل تحقيقها ف

 2020التر

  توفي  فرص العمل والحد من البطالة لدى العينة الوطنية، والعمل عىل تشجيع
ي العام 

 
ي األردن لدى عينة قادة الرأي أوىل األولويات االقتصادية ف

 
 2020االستثمار ف
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وضع استراتجية امنية شاملة

أولويات أخرى 

حل مشكلة الالجئين

املحافظة على امن الحدود االردنية

مكافحة التطرف واالرهاب

الحد من الجرائم باشكالها كافة

…د من توفير فرص عمل، الح)الحفاظ على االمن االقتصادي 

مكافحة الفساد باشكاله كافة

ال أعرف

القضاء على املخدرات باشكالها كافة

(الوضع تحت السيطرة)ال يوجد اولويات أمنية 

الحفاظ على مستوى األمن واالمان املوجود

؟2020ما هي األولوية األمنية التي يجب على األردن العمل على تحقيقها في العام 

العينة  الوطنية عينة قادة الرأي
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%( من مستجيت   عينة قادة الرأي ان توفتر فرص 17الوطنية و )%( من مستجيت   العينة 21يعتقد )
  العام  معمل والحد من البطالة ه  اه

 
، فيما 2020أولوية اقتصادية يجب عىل األردن تحقيقها ف

%( من مستجيت   عينة قادة الرأي ان رفع الرواتب وتحسير  5%( من مستجيت   العينة و )15)يعتقد 
  العام دخل المواطن ه  األولوية اال

 
  يجب تحقيقها ف

%( من 14. ويعتقد )2020قتصادية التر
ية االقتصادية يجب ان و %( من مستجيت   عينة قادة الرأي ان األول9مستجيت   العينة الوطنية و )

  العمل عىل تحسير  األوضاع االقتصادية بصفة عامة. ويعتقد )
 
%( من مستجيت   العينة 7تكون ف

ائب هو األولوية القصوى. %( من مستجيت   عي15الوطنية و ) وتعتقد  نة قادة الرأي ان تخفيض الض 
  األردن %( 29العظىم)الغالبية 

 
من مستجيت   عينة قادة الرأي ان العمل عىل تشجيع االستثمار ف

  العام 
 
 . 2020يحب ان يكون األولية االقتصادية ف

 
 

ي 
 
ي يجب عىل األردن العمل عىل تحقيقها ف

  2020 العاماألولوية السياسية الت 

 ي األردن األول
 
ية السياسية لدى افراد العينة الوطنية، بينما و يشكل القضاء عىل الفساد ف

ية السياسية القصوى و يشكل اإلصالح السياسي )قانون األحزاب وقانون االنتخاب( األول
 لدى افراد عينة قادة الرأي
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العمل على تشجيع االستثمار في االردن

دعم وتشجيع الصناعات املحلية

الحفاظ على االمن الغذائي

مكافحة الفساد باشكاله كافة

أولويات أخرى 

محاربة الفقر

ال أعرف

تحسين املستوى املعيش ي للمواطنين

استثمار املواد الطبيعية املوجودة في األردن

نخفيض الضرائب

تخفيض االسعار

االستثمار في املشاريع لتوفير فرص عمل

العمل على تحسين الوضع االقتصادي بصفة عامة

رفع الرواتب واالجور وتحسين دخل املواطن

توفير فرص عمل والحد من البطالة
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Q403.  ؟2020ما هي األولوية االقتصادية التي يجب على األردن العمل على تحقيقها في العام

العينة  الوطنية عينة قادة الرأي
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سياسية يجب عىل األردن العمل عىل %( من مستجيت   العينة الوطنية أن أهم أولوية 12)يعتقد 
  العام 

 
%( بأنه ال توجد أولويات 12ه  محاربة الفساد بكافة أشكاله، فيما يعتقد ) 2020تحقيقها ف

  العام 
 
% انه يجب العمل عىل تقوية العالقات 7، ويعتقد 2020سياسية يجب العمل عىل تحقيقها ف

%( انه 6لعالقات مع دول الجوار، ويعتقد )السياسية والدبلوماسية مع الدول األخرى وتحسير  ا
 .  يجب العمل عىل الحفاظ عىل االمن واالستقرار الداخىل 

فراد عينة قادة الرأي كانت األولوية السياسية بالنسبة لهم ه  العمل عىل إصالحات سياسية داخلية أ
  المرتبة الثانية العمل عىل تقواالنتخاب)مثل تعديل قوانير  األحزاب 

 
وية العالقات (، وجاء ف

   (. %19السياسية والدبلوماسية مع الدول األخرى وتحسير  العالقات مع دول الجوار )
 
الملفت ف

  يجب عىل األردن  نفسيةنتائج العينة الوطنية 
العمل الذين أفادوا بأنهم ال يعرفون ما ه  األولوية التر

  العام 
 
 %(. 36، حيث تجاوزت النسبة ثلث المستجيبير  )2020عىل تحقيقها ف

ي العام 
 
ي يجب عىل األردن العمل عىل تحقيقها ف

 ؟2020ما هي األولوية السياسية الت 

 ةالعين 
 الوطنية

عينة قادة 
 الرأي

 2 12 محاربة الفساد بشكاله كافة

 4 11 ال يوجد
العمل عىل تقوية العالقات السياسية والدبلوماسية مع الدول األخرى 

 وتحسي   العالقات مع دول الجوار
7 19 

 0 6 حل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية وتعديل قانون االنتخاب

 8 6 أولويات أخرى
 0 4 الحفاظ عىل االمن واالستقرار الداخىلي 

 5 4 تغي  الية تشكيل الحكومات واختيار الوزراء

 22 4 العمل عىل اصالحات سياسية داخلية )قانون االحزاب واالنتخاب(
ي تؤثر عىل االقتصادتطوير السياسيات 

 4 3 السياسية الت 

ي االردن اللجوءحل مشكلة 
 
 1 3 والالجئي   الموجودين ف

 9 3 العمل عىل حل القضية الفلسطينية

ي العالقات االردنية 
 
 3 2 اإلرسائيليةاعادة النظر ف

ي المكان المناسب
 
 0 2 وضع الرجل المناسب ف

 8 0 واستقراراهاالتوافق عىل االصالحات السياسية 

 3 0 ضمان حرية التعبي  عن الرأي وتحقيق األمن الداخىلي 
ي   4 0 دعم االحزاب وتطوير العمل الحزنر

 9 36 ال أعرف
 100 100  المجموع

 أهم تهديد داخىلي يواجه األردن

  يشكل الفساد والواسطة والمحسوبية التهديد األول الذي يواجه األردن عند افراد العينة
 الوطنية، فيما يشكل انتشار الفقر والبطالة التهديد األول لدى عينة قادة الرأي
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 عن أهم تهديد داخىلي يواجه األردن، وأفاد )
ي العينة 18تم سؤال المستجيبي   %( من مستجيتر

أهم  %( أن14)تهديد داخىل  هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية، فيما أفاد الوطنية ان اهم 
 %( أن أهم تهديد هو انتشار المخدرات بأشكالها كافة. 11تهديد هو انتشار الفقر والبطالة، وأفاد )

( أن أهم تهديد يواجه األردن هو انتشار الفقر والبطالة، %41) أما أفراد عينة قادة الرأي، فيعتقد 
، ويعتقد )%( أن تردي األوضاع االقتصادية بصفة عامة هو اهم تهديد 18فيما يعتقد ) %( 12داخىل 

 أن أهم تهديد داخىل  هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية. 

 برأيك، ما هو اهم تهديد داخىلي يواجه األردن؟

عينة قادة  العينة الوطنية 
 الرأي

 12 18 وجود الفساد والواسطة والمحسوبية
 41 14 انتشار الفقر والبطالة

 3 11 ال يوجد
 3 11 بأشكالها كافةانتشار المخدرات 

 0 9 انتشار البطالة

 18 7 تردي االوضاع االقتصادية بصفة عامة
 4 6 االرهاب والتطرف

 4 5 تهديدات أخرى
ة من الالجئي   ومن كافة الجنسيات  2 4 وجود اعداد كبي 

 4 4 انتشار الجريمة والرسقات والمشكالت االجتماعية

 2 4 ال أعرف
 0 3 المعيشةارتفاع االسعار وغالء 

ي الدول المجاورة
 
 0 1 االوضاع ف

 1 1 ارسائيل وصفقة القرن

يعات والقواني   المتعلقة بالحياة السياسية  0 1 الترسر
 3 1 الحفاظ عىل االمن واالستقرار

 2 0 ضعف الثقة بالحكومة وغياب الرقابة

 1 0 غياب االنتماء للوطن
 100 100 المجموع

 

 

 العالقات األردنية اإلرسائيلية والقضية الفلسطينية 

  ي موضوع العالقات األردنية اإلرسائيلية، يجمع الغالبية العظىم من أفراد العينة
 
ف

 الوطنية وعينة قادة الرأي بأن العالقات األردنية اإلرسائيلية سيئة
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  هذا القسم تم سؤال المستجيبير  عن مستوى العالقات األردنية اإلشا
 
ئيلية، وما هو األفضل ف

  طريقة التعامل مع الحكومة اإلشائيلية، وهل سيكون هنالك حل للقضية 
 
لمصلحة األردن ف

  العام 
 
 . 2020الفلسطينية ف

%( من مستجيت   عينة قادة الرأي أن مستوى 67%( من مستجيت   العينة الوطنية و )35يعتقد )
  العالقات األردنية اإلشائيلية سيئة

 
ة. فيما يعتقد ) او سيئة جدا   اآلونة األختر
 
%( من 39ف

%( من مستجيت   عينة قادة الرأي أن مستوى العالقات األردنية 21مستجيت   العينة الوطنية و )
ة ه  جيدة   اآلونة األختر

 
  اإلشائيلية ف

 
 ، او جيدة جدا

 

 

 

 

 

  التعامل مع إشائيل لتحقيق مصلحة األردن
 
 الطريقة األمثل ف

  من العالقة تجمع كلتا 
 
ي الحفاظ عىل الحد األدن

العينتي   عىل أن مصلحة األردن تقتض 
 مع ارسائيل والتعامل بحزم أكير معها

ة ح%( من مستجيت   عينة قادة الرأي انه من مصل35%( من مستجيت   العينة الوطنية و )41)يعتقد 
  عالقته مع إشائيل، فيما يعتقد )

 
%( من مستجيت   العينة 37األردن ان يحافظ عىل الحد األدن  ف

  العالقة مع 53الوطنية و )
 
%( من مستجيت   عينة قادة الرأي أن عىل األردن ان يتعامل بحزم أكت  ف

 إشائيل. 

6

33
22

13 9
184

17 43

24

6

7

 
 
جيدة جدا جيدة سيئة  

 
سيئة جدا ليست جيدة وليست

(ال تقرأ)سيئة 

غير متأكد/ ال أعرف

؟......هل هيبصفة عامة، كيف تقييم مستوى العالقات األردنية اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة

العينة  الوطنية عينة قادة الرأي
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4 4

37
41
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22 4

53

35

3 4

0

10
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30

40
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60

يحسن العالقة/ يرمم
مع إسرائيل

يقوي العالقات مع 
اسرائيل

ي يتعامل بحزم أكبر ف
العالقة مع إسرائيل

يحافظ على الحد 
األدنى من العالقة مع

إسرائيل

غير متأكد/ ال أعرف رفض اإلجابة

هل تعتقد أنه من مصلحة األردن أن

العينة  الوطنية عينة قادة الرأي
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 وحل القضية الفلسطينية 2020العام 

 للقضية  2020%( من مستجيت   العينة الوطنية أن العام 70يعتقد الغالبية العظىم )
ً
لن يشهد حال

 للقضية  2020%( أن العام 25الفلسطينية، فيما يعتقد رب  ع المستجيبير  )
ً
سوف يشهد حال

 الفلسطينية. 

 

 زمة السورية ومشكلة الالجئي   األ

 لأل 2020أن العام  %(43قل من نصف المستجيبير  )أيعتقد 
ً
زمة السورية وعودة سوف يشهد حال

 لألزمة السورية.  202%( أن العام 53الحياة اىل طبيعتها، فيما يعتقد )
ً
 لن يشهد حال

 

 اقل من نصف المستجيبير  
 
 لمشكلة اللجوء  2020بأن العام %( 44)ويعتقد ايضا

ً
سوف يشهد حال

  األردن وعودتهم اىل سورية، فيما ال يعتقد 
 
  2020%( أن العام 52) السوري ف

ً
سوف يشهد حال

  األردن لمشكلة اللجوء السوري 
 
  اىل سورية.  وعودتهمف

25%

70%

5%

سيشهد حل للقضية الفلسطينية؟2020هل تعتقد بأن العام 

نعم ال غير متأكد/ ال أعرف

43%

53%

4%

سيشهد حل لالزمة السورية وعودتها للحياة الطبيعية؟2020هل تعتقد بأن العام 

نعم

ال

غير متأكد/ ال أعرف
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44

52

4

ورية؟سيشهد حل ملشكلة اللجوء السوري في األردن وعودتهم الى س2020هل تعتقد بأن العام 

نعم ال غير متأكد/ ال أعرف
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ي تهدف اىل تحفي   وتنشيط االستثمار
 اإلجراءات والقرارات الحكومية الت 

%( من عينة قادة الرأي انهم سمعوا عن اإلجراءات 76%( من مستجيت   العينة الوطنية و )38أفاد ) 
  تهدف من خاللها اىل تحفتر  وتنشيط االستثمار، فيما أفاد )

%( من 62والقرارات الحكومية التر
%( من مستجيت   عينة قادة الرأي أنهم لم يسمعوا عن هذه 24العينة الوطنية و )مستجيت   

 اإلجراءات والقرارات الحكومية. 

 

  
ً
 عليهم شخصيا

ً
 ايجابيا

ً
ي العينة الوطنية يرون أثرا الغالبية العظىم من مستجيتر

ة  لإلجراءات والقرارات الحكومية االخي 

ة، ان هذه  %( من المستجيبير  الذين عرفوا عن64وأفاد ) اإلجراءات والقرارات الحكومية األختر
 
 
 )اثر إيجان   جدا

 
%، أثر إيجان   10القراءات سيكون لها أثر إيجان   جدا او إيجان   عليهم شخصيا

 عليهم 16%(، فيما أفاد )54
 
%( بأن هذه القرارات واإلجراءات سيكون لها أثر سلت   او سلت   جدا

( 
 
، 11شخصيا (، وأفاد % اثر سلت   5% اثر سلت  

ُ
% بأن هذه القرارات واإلجراءات لن يكون 16 جدا

 عليهم. 
 
 لها اثرا

38

76

62

24

العينة  الوطنية عينة قادة الرأي

بطرح حزم من اإلجراءات والقرارات والتي تهدف من خاللها 2019قامت الحكومة في العام 
الى تحفيز االقتصاد وتنشيط االستثمار هل سمعت عن أي من هذه الحزم الثالث؟

نعم ال
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، افاد الغالبية العظىم   
وعند السؤال عن أثر هذه الحزم والقرارات الحكومية عىل االقتصاد األردن 

 إيجان    أثر بأنه سيكون لها  اللذين سمعوا بهذه الحزم من مستجيت   العينة الوطنية وعينة قادة الرأي
 
 
وأفاد  % من مستجيت   عينة قادة الرأي(،71% من مستجيت   العينة الوطنية، 76)او إيجان   جدا

%( من مستجيت   عينة قادة الرأي ان أثر هذه الحزم 21%( من مستجيت   العينة الوطنية و )14)
  والقرارات سيكون سلت   

 
.  او سلت   جدا  

 عىل االقتصاد األردن 

 

 

 

 

ي العام 
 
وأسباب التفاؤل وأسباب عدم التفاؤل 2020التفاؤل ف  

10

54

11

5

16

4

أثر إيجابي جدا   أثر إيجابي سلبي سلبي جدا   ي ال إيجابي وال سلب
(ال تقرأ)

غير / ال أعرف
متأكد

، إ
 
يجابي، برأيك، هل سيكون ألي من حزم اإلصالح والتنشيط االقتصادي أثر إيجابي جدا

؟ من الـ
 
 عليك شخصيا

 
%38سلبي، سلبي جدا

11

65

10
4 7

3
9

62

13
8 6

3

 
 
أثر إيجابي جدا أثر إيجابي سلبي  

 
سلبي جدا ال )ال إيجابي وال سلبي 

(تقرأ

غير متأكد/ ال أعرف

، إيجابي، سل
 
 برأيك هل سيكون ألي من حزم اإلصالح والتنشيط االقتصادي أثر إيجابي جدا

 
بي، سلبي جدا

(عينة قادة الرأي% 76العينة الوطنية، ومن الـ % 38من الـ)على االقتصاد األردني؟ 

العينة  الوطنية عينة قادة الرأي
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 (   31%(، واقل من ثلثهم غي  متفائلي   )51أكير من نصف األردنيي   متفائلي)% 

  العام 10اىل  1عند سؤال المستجيبير  عىل مقياس متدرج من 
 
. أظهرت 2020، عن مدى تفاؤلهم ف

ة، فيما أظهرت  %( من المستجيبير  قيموا مدى تفاؤلهم بخمس درجات من أصل19النتائج أن ) عشر
%( من المستجيبير  قيموا مدى تفاؤلهم بأقل من خمس درجات عىل هذا المقياس، 31النتائج أن )

 درجات وأكتر عىل هذا المقياس.  6%( من المستجيبير  مدى تفاؤلهم ب 51وقيم )

 

  

13

5 5

8

19

11

15

10

5

10

غير متفائل 
على االطالق

2 3 4 5 6 7 8 9 عد متفائل الى اب
الحدود

بانك ( رةعش)انك غير متفائل على االطالق والرقم ( واحد)، بحيث يعني الرقم (عشرة)الى ( واحد)على مقياس من 

على هذا 2020متفائل الى ابعد الحدود، بصفة عامة، الى أي درجة انت متفائل في العام 
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  اهم أسباب عدم التفاؤل هو الشعور بعدم وجود تغي  ملموس وسوء األوضاع
 ووجود الفساداالقتصادية 

( عن سبب السبب  4ب  تفاؤلهموعند سؤال المستجيبير  الذين قيموا  درجات او اقل )غتر متفائلير 
  عدم التفاؤل هو عدم شعورهم بوجود 30)الرئيس  لهذا التقييم، أفاد 

 
%( ان السبب الرئيس  ف

  عدم التفاؤل هو ن السبب أ%( 20عىل الوضع الراهن يدعو اىل التفاؤل، فيما أفاد ) ملموستغيتر 
 
ف

  يمر بها المواطن واألردن. وعزا )
%( سبب عدم تفاؤلهم هو 14األوضاع االقتصادية السيئة التر

ء الذي يعيشه المواطن، فيما عزا ) %( سبب عدم تفاؤلهم هو وجود الفساد 10الواقع الس 
 والواسطة والمحسوبية. 

 

  

1

2

2

3

4

4

5

6

10

14

20

30

0 5 10 15 20 25 30 35

تدني الرواتب

أسباب عائلية وشخصية

ازدياد البطالة

عدم توفير فرص عمل للمتعطلين

ازدياد الفقر

ال أعرف

بسبب ارتفاع األسعار وغالء املعيشة

أسباب أخرى 

بسبب وجود الفساد

اقع الس يء الذي يعيشه املواطن بسبب الو

واألردنبسبب األوضاع االقتصادية السيئة التي يمر بها املواطن

ال يوجد تغيير ملموس يدعو الى التفائل

%31ما هو السبب الرئيسي في عدم تفاؤلك؟ من الـ( فأقل4)إذا كانت اإلجابة 
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  ي أن يمان والتوكل عىل هللا أن اأهم أسباب التفاؤل "اإل
 
ألمور سوف تتحسن"، واألمل ف

 الوضع االقتصادي سوف يتحسن

%( سبب تفاؤلهم بأنهم مؤمنون 28درجات فأعىل(، عزا ) 6للمستجيبير  الذي أفادوا بأنهم متفائلير  )
  تحسن الوضع %( بأن لديهم األ 13تتحسن، وأفاد )ومتوكلون عىل هللا أن األمور سوف 

 
مل والثقة ف

 )10)االقتصادي، فيما أفاد 
 
  األردن، وأفاد ايضا

 
  تحسن كافة األمور ف

 
%( 10%( بأن لديهم االمل ف

% بأن لديهم الثقة 9ان الحكومة بدأت العمل عىل اإلصالحات االقتصادية واإلدارية. فيما أفاد 
  ان التغيتر سوف بحصل. 

 
 واألمل ف

 

3

3

4

4

4

5

8

9

10

10

13

28

0 5 10 15 20 25 30

التوقع بتوفير فرص عمل

بسبب وجود االمن واألمان واالستقرار

ال أعرف

بسبب التوجيهات للحكومة لتحسين الوضع

أسباب أخرى 

بسبب وجود االسرة

فقط متفائل

الثقة واالمل في التغييير

بدء العمل على اإلصالحات االقتصادية واالدراية

االمل في تحسن األوضاع كافة

األمل والثقة في تحسن الوضع االقتصادي

االيمان والتوكل على هللا ان األمور ستتحسن

%51، ما هو السبب الرئيس ي لتفاؤلك؟ من الـ(فأكثر6)إذا كانت اإلجابة 


