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 أبرز النتائج:

 ( يعتقدون أن األمور في األردن تسير في االتجاه 91) الغالبية العظمى من األردنيين%

تم اتخاذها من اجل الحد  دعم ورض ى شعبي واسع إلجراءات الحكومة التيالصحي، و 

 .من انتشار فيروس كورونا

 (83)%  غير عادي وخطير ومضر، وفقط  كورونا فيروسيعتقدون أن من األردنيين

 %( تعتقد أنه فيروس عادي وغير مضر.14)

 ( مع الحظر الجزئي وليس الحظر الشامل للتجول. 62غالبية األردنيين )% 

   من انتشار الفيروس وزيادة اعداد املصابين او اإلصابة  قلقون من نصف األردنيين  أكثر

 بالعدوى.

 (71)%  يعتقدون أن قرار العمل بقانون الدفاع وحظر التجول جاء في من األردنيين

 الوقت املناسب.

 ( 85الغالبية العظمى)%  يثقون ان الحكومة تعاملت بشفافية ووضوح تام مع أزمة

سائل االعالم تعاملت بشفافية ووضوح تام مع %( يعتقدون أن و 78، و )فيروس كورونا

يعتقدون أن االغالقات املتعلقة بعدم التنقل بين املحافظات مبررة %( 92هذه األزمة. و )

 للحد من انتشار فيروس كورونا.

 (89 يؤيدون بشدة تعطيل املدارس والجامعات )%انتهاء األزمة. لحين 

 بدرجة متوسطة يعتقدون أن املواطنين في األردن ملتزمون  أكثر من نصف األردنيين

 القرارات التي تصدرها الحكومة املتعلقة بأزمة فيروس كورونا.ب

 .غالبية األردنيين ال يعتقدون بنجاعة ونجاح العمل والتعليم املقدمين عن بعد 
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 االجامعة األردنية، استطالعهباسات االستراتيجية ي العام واملسوح امليدانية في مركز الدر أذت دائرة استطالعات الر نف  : مقدمة

  عشر السادس
 
، على 2020\3\26-22من ردني" خالل الفترة أل نبض الشارع ا-ر األردنيمن ضمن سلسلة استطالعات "املؤش

 .كافة للمجتمع األردني ومن املحافظاتممثلة  عينة

األردنيين وتعاملهم مع فيروس كورونا، باإلضافة الى اإلجراءات نظرة على  16-وقد ركز موضوع استطالع نبض الشارع األردني

 الحكومية املتخذة لآلن في التعامل مع هذا الفيروس.

 يعتقدون أن األمور في األردن تسير في االتجاه الصحيح نالغالبية العظمى من املستجيبي -1

 االتجاه الصحيح أم في االتجاه الخاطئ؟بشكل عام، هل تعتقد أن األمور في األردن تسير في   1 الشكل رقم:

 

%( من املستجيبين مقولة أن 83يدرك الغالبية العظمى من املستجيبين خطورة فيروس كورونا، ويعارض ) -2

 %( من املستجيبين. 14فيروس كورونا هو فيروس عادي، فيما يؤيد هذا الكالم فقط )

يقول البعض ان الخطر من فيروس كورونا هو مبالغ فيه وانه فيروس عادي، هل تؤيد هذه املقولة )ان فيروس كورونا هو  2الشكل رقم:

فيروس عادي وال يوجد منه خطر كبير(

 

91

8

تسير باالتجاه الصحيح تسير باالتجاه الخاطئ

14

83

2

اؤيد اعارض ال أعرف 
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الغالية العظمى راضون بدرجة كبيرة عن جميع اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل منع انتشار فيروس  -3

 كورونا، 

 باالعتبار جميع اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل منع انتشار فيروس كورونا، الى أي درجة انت راض  3:الشكل رقم
ً
باملجمل واخذا

عن هذه اإلجراءات حتى اآلن؟

 

 

%( يثقون بأن الحكومة تعاملت مع ازمة فيروس كورونا بشفافية ووضوح 85أكثر من ثالثة ارباع املستجيبين ) -4

 األول في مرحلة التعامل مع هذا امللف.تام منذ اليوم 

هل تعتقد أن الحكومة تعاملت مع ازمة فيروس كورونا منذ اليوم األول وحتى االن بشفافية ووضوح تام؟ 4الشكل رقم:

 

79

19

1 1

راضي الى درجة كبيرة راضي الى درجة متوسطة راضي الى درجة قليلة غير راضي على االطالق

85

14

نعم ال
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 األول  %( تعتقد ان وسائل االعالم تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بشفافية ووضوح تام منذ اليوم78الغالبية ) -5

 وحتى اآلن

هل تعتقد أن وسائل االعالم تعاملت مع ازمة فيروس كورونا منذ اليوم األول وحتى االن بشفافية ووضوح تام؟ 5الشكل رقم:

 

أجل منع انتشار فيروس كورونا، فقد أظهرت النتائج تأييد واضح  املتخذة منفيما يتعلق باإلجراءات الحكومية  -6

منع  –%( 92الحكومية من ) تلجميع اإلجراءات التي تم اتخاذها، حيث تراوحت نسبة املؤيدين بشدة لإلجراءا

%( وهي وقف جميع الصلوات في 62) الى-واملطاعمتقديم النرجيلة في املقاهي ومن ثم اغالق الكوفي شوب 

 .املساجد

 (: الى أي مدى تؤيد كل من اإلجراءات الحكومية التالية1الجدول رقم )

 املجموع ال أعرف اعارض بشدة اعارض أؤيد أؤيد بشدة 

 100 0 2 2 7 89 الى أي مدى تؤيد تعطيل املدارس واملعلمين والجامعات

 100 0 2 1 9 89 الى أي مدى تؤيد وقف حركة الركاب القادمين الجوية والبرية والبحرية

الى أي مدى تؤيد حجر جميع الركاب الذين قدموا الى األردن في فنادق في البحر 

 يوم 14امليت والعقبة وعمان ملدة 

90 9 1 0 0 100 

 100 3 9 11 16 62 وقف جميع الصلوات في املساجد

 100 0 1 1 11 87 منع الزيارات في املستشفيات والسجون 

 100 0 1 0 7 92 في املقاهي ومن ثم اغالق املطاعم والكوفي شوب النرجيلةمنع تقديم 

 100 0 1 3 12 84 فرض منع التنقل من محافظة الى أخرى 

 100 1 1 1 11 86 تفعيل قانون الدفاع

 100 0 2 3 15 81 فرض حظر التجول في كافة ارجاء اململكة

78

20

2

نعم ال ال أعرف 
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األمنية املتعلقة بعدم التنقل بين املحافظات للحد الغالبية العظمى من املستجيبين مؤيدون لقرار االغالقات  -7

 من انتشار فيروس كورونا.

 هل تعتقد ان االغالقات األمنية املتعلقة بعدم التنقل بين املحافظات مبررة للحد من انتشار فيروس كورونا؟ 6الشكل رقم: 

 

الدفاع في املرحلة الحالية كإجراء %( يؤيدون قرار حظر التجول والعمل بقانون 71ثالثة ارباع املستجيبين ) -8

 وقائي للحد من انشار فيروس كورونا.

هل تعتقد ان حظر التجول والعمل بقانون الدفاع في املرحلة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا هو القرار املناسب؟ ام  7الشكل رقم:

 ان الحكومة تأخرت في اصدار القرار؟

 

 

 

 

92

5 3

مبررة مبررة الى حد ما غير مبررة على االطالق

71

28

أصدر القرار في الوقت املناسب جاء القرار متأخر نوعا ما
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%( مع تحديد ساعات وأوقات معينة للسماح للمواطنين بقضاء حاجياتهم، فيما يرى 62ثلثي املستجيبون ) -9

 %( أنه البد من تمديد فترة حظر التجول لحين االنتهاء من هذه االزمة. 37)

 حظر التجول؟هل انت مع تحديد ساعات واوقات معينة للسماح للمواطنين بقضاء حاجياتهم؟ ام تمديد فترة  8الشكل رقم:

 

فيروس وزيادة اعداد املصابين او %( قلقون في الوقت الحالي من انتشار ال54من نصف املستجيبين ) أكثر  -10

من عدم تأمين االحتياجات األساسية من الطعام والشراب، فيما أعرب  %( قلقون 11صابتهم بالعدوى، و )ا

 بالتعليمات الحكومية.%( عن قلقهم من استهتار املواطنين وعدم التزامهم 10)

 ما هو أكثر ما يقلك في الوقت الحالي؟ 9: الشكل رقم

 

62

37

تحديد أوقات لقضاء الحاجيات

تمديد فترة حظر التجول

1 3 4 5
10 11 12

54

اخرى  توقف التعليم 

والعمل

استمرار حظر 

التجول 

الوضع 

االقتصادي العام

ين استهتار املوطن

وعدم التزامهم

ت تأمين االحتياجا

األساسية من 

الطعام والشراب

ي ال يوجد ما يقلقن

في الوقت الحالي

انتشار الفيروس

وزيادة عدد 

ابة املصابين واالص

بالعدوى 
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ان العمل عن بعد ناجح بدرجة كبيرة من حيث فعالية العمل املقدم، فيما يعتقد ثلث  ناملستجيبييعتقد ربع  -11

 ه ناجح بدرجة متوسطة.املستجيبين أن

 اجحة من حيث فعالية العمل املقدماملنزل( نهل تعتقد ان تطبيق فكرة العمل عن بعد )في  10الشكل رقم:

 

 

%( يعتقدون أن التعليم االلكتروني لطلبة املدارس في املدارس الحكومية 45نصف املستجيبين تقريبا ) -12

 %( انه ليس ناجح عند املدارس الحكومية واملدارس الخاصة.37والخاصة ناجح الى اآلن، فيما يعتقد )

 التعليم االلكتروني لطلبة املدارس ناجح الى اآلن؟هل تعتقد ان  11الشكل رقم:

 

24

33

7

16

11
8

ناجحة بدرجة كبيرة ناجحة بدرجة 

متوسطة

ناجحة بدرجة قليلة ليست ناجحة على 

االطالق

يعتمد على طبيعة 

العمل 

ال أعرف 

5
3

45

2 1

37

7

ناجح لدى املدراس 

الحكومية فقط

ناجح لدى املدراس 

الخاصة فقط

ناجح لدى املدراس 

الحكومية والخاصة

ليس ناجح عند 

املدارس الحكومية

ليس ناجح عند 

املدارس الخاصة

ليس ناجح عند 

املدارس الحكومية 

واملدارس الخاصة

ال أعرف 
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%( ان التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد لطلبة الجامعات ناجح وفّعال الى اآلن، 36ويعتقد ثلث املستجيبين ) -13

 فيما يعتقد ربع املستجيبين أنه ناجح الى درجة متوسطة.

 عن بعد لطلبة الجامعات ناجح؟هل تعتقد ان التعليم االلكتروني والتعلم  12الشكل رقم:

 

يعتقدون أن املواطنين في األردن ملتزمين بدرجة متوسطة في القرارات التي %( 53من نصف املستجيبين ) أكثر  -14

 %( أن املواطنين ملتزمين بدرجة كبيرة للقرارات التي تصدرها الحكومية.30تصدرها الحكومة، فيما يعتقد )

 املواطنين في األردن ملتزمون في القرارات الحكومية التي تم إصدارها من قبل الحكومة؟برأيك، هل  13الشكل رقم:

 

 

36

26

5

16 17

ناجح وفعال ةناجح ولكن بدرجة متوسط ناجح ولكن بدرجة قليلة ليس ناجحا على االطالق ال أعرف 

30

53

10
7

ملتزمون بدرجة كبيرة ملتزمون بدرجة متوسطة ملتزمون بدرجة قليلة غير ملتزمين على االطالق
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يوم في األردن، فيما يعتقد  30ان ازمة فيروس كورونا سوف تستمر ملدة اقل من  ن%( من املستجيبي30يتوقع ) -15

 يوم. 30% ان هذه االزمة سوف تستمر أكثر من 23%( ان هذه االزمة سوف تستمر ملدة شهر واحد، ويعتقد 31)

 كم املدة الزمنية التي تتوقع ان تستمر فيها ازمة فيروس كورونا في األردن؟ 14الشكل رقم:

 

 

%( من املستجيبين السبب في تهافت املواطنين على األسواق بعد اعالن الحكومة تعطيل الدوائر 41عزا ) -16

%( السبب في تأمين 26الحكومية والقطاع الخاص، هو الخوف من انقطاع املواد الغذائية، فيما عزا )

 ين.%( السبب الى جهل وقلة وعي املواطن14املواطنين الحتياجاتهم الغذائية، وعزا )

، ملاذا باعتقادك قام خاص، قام املواطنون بالتهافت علىاعالن الحكومة تعطيل الدوائر الحكومية والقطاع العند  15الشكل رقم:

 املواطنون بذلك؟

 

30.2 30.8

22.9

16.1

يوم30اقل من يوم30 يوم30اكثر من  ال أعرف

41

26

14
10

8

1

الخوف من انقطاع 
المواد الغذائية

لتأمين احتياجاتهم 
الغذائية

جهل وقلة وعي الخوف من طول فترة 
الحجر الصحي وحظر 

التجول

القرار جاء مفاجئ 
للمواطنين

أخرى


