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 لأردن سلسةل اس تطالعات املؤرش ا

 25 –نبض الشارع الأردن 

2020/9/27 

 

الر نف   استطالعات  دائرة  االستراتيجية  أ ذت  الدراسات  مركز  في  امليدانية  واملسوح  العام  األردنية،  بي  الجامعة 

   والعشرون  الخامس استطالعها
 
من  ردني" خالل الفترة  أل نبض الشارع ا-ر األردنيمن ضمن سلسلة استطالعات "املؤش

 .كافة للمجتمع األردني ومن املحافظاتممثلة  ، على عينة2020\9\24-27

ابرز القضايا التي تشغل الرأي العام األردني وأهمها ازمة  على  25-وقد ركز موضوع استطالع نبض الشارع األردني

 . واالنتخابات النيابية املقبلة  فيروس كورونا
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 ملخص النتائج 

 سير األمور واالنتخابات النيابية املقبلة 

%( 10فيما يرى )  %( يرون أن األمور في األردن تسير في االتجاه السلبي،74الغالبية العظمى من األردنيين )  ➢

اإليجابيفقط   االتجاه  في  تسير  األمور  )  أن  بـ  آذار  91مقارنة  في استطالع  بـ )%2020(  في 55، ومقارنة   )%

 . 2020استطالع تموز 

بتأجيل االنتخابات    بأن الحكومة ستقوم  انه وفي ظل الظروف الحالية  ن ال يعتقدو %(  60)غالبية األردنيين   ➢

 االنتخابات النيابية. %( مع تأجيل 51نصف )أكثر من ال على الرغم من أن، النيابية املقبلة

األردنيين  ربع  %( أفادوا بأنهم لن يشاركوا في االنتخابات النيابية املقبلة، في حين أن  59الغالبية من األردنيين ) ➢

 سيشاركون في االنتخابات النيابية املقبلة في حال تم اجرائها.  %(25)فقط 

يثقو   %( 61)  ➢ ال  األردنيين  االطالق  ن من  االنتخابية  بمرشحين    على  يترشحون  دوائرهم  سوف  الذين 

 لالنتخابات النيابية املقبلة.  

 كورنا

%( 4مؤامرة، و)هو  بأن موضوع الوباء العاملي )فيروس كورونا(    ن و يعتقد%(  22أكثر من خمس األردنيين ) ➢

كورونا أن فيروس  ب  يعتقدون   نمن املستجيبي  %(64بوجود الفيروس على االطالق، بينما )  ون فقط ال يعتقد

 وأن الجائحة حقيقة.  موجود

عتقد الغالبية العظمى  ت  بينما بوجود مصابين بفيروس كورونا في األردن،    ال يعتقدون   %( من األردنيين 11)  ➢

 مصابين بفيروس كورونا في األردن  %( بوجود77)

حكومة، فيما  %( ال يثقون بأعداد املصابين بفيروس كورونا املعلنة من قبل ال56)  االردنيينأكثر من نصف   ➢

 %(. 29يثق بهذه االعداد املعلنة )

األردنيين   ➢ أن  31)ثلث  يعتقدون  وأن  %(  اإلصابات،  بأعداد  تبالغ  للمصابين  الحكومة  الحقيقية  االعداد 

%( أنها أكثر مما يتم التصريح عنه،  19اقل مما يتم التصريح عنه، فيما يعتقد )  ي بفيروس كورونا في األردن ه

 ن أعداد املصابين الحقيقية مطابق ملا يتم التصريح به. أفقط يعتقدون %( 29)و

➢ ( األردنيين  من  يعتقدون 56الغالبية  بينما    %(  األردن،  في  كورونا  فيروس  لوباء  انتشار مجتمعي  هنالك  أن 

 . أن هنالك انتشار مجتمعي لفيروس كورونا في األردن  األردنيين ال يعتقدون من %( 27)

املستجيبين    %( ال يعتقدون ان فايروس كورونا خطير على صحة االنسان، بينما نصف33ثلث األردنيين )  ➢

. 11%( يعتقدون أن فيروس كورونا خطير الى حد ما على صحة االنسان، فيما يعتقد )51)
ً
 %( أنه خطير جدا

➢  ( األردنيين  من  العظمى  الحجر  68الغالبية  تؤيد  الحجر  %(  من   
ً
بدال بفيروس ااملنزلي  للمصابين    ملؤسس ي 

 .سنة 18  عنأعمارهم تقل ذين كورونا لل

 . اغالق املساجد ودور العبادة%( ال تؤيد 77الغالبية العظمى من األردنيين )  ➢
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بعد للصفوف من الرابع حتى الحادي  بالتحول الى التعليم عن  قرار الحكومة  %( من األردنيين ال يؤيدون  61) ➢

 .عشر

 .اغالق املقاهي وصاالت املطاعم  يدون ال يؤ من األردنيين   %( 53)  ➢

من  57) ➢ يؤيدون %(  الحجر    األردنيين  من  بدال  أسبوع  ملدة  األردن  خارج  من  للقادمين  املنزلي  الحجر  قرار 

 املؤسس ي. 

األردنيين   ➢ من  العظمى  يعتقد%(  75) الغالبية  ملتزمون أن    ون ال  العامة عند  ب  املواطنين  السالمة  إجراءات 

 . اب الى األماكن العامةالذه

استخدام    عندال يعتقدون أن املواطنين ملتزمون بإجراءات السالمة العامة  %(  68الغالبية من األردنيين ) ➢

 . وسائل النقل العامة

 . في أماكن العملال يعتقدون أن املواطنين ملتزمون بإجراءات السالمة العامة %( من األردنيين  57) ➢

األردنيين  64) ➢ من  في  %(  العامة  السالمة  بإجراءات  ملتزمون  املواطنين  أن  يعتقدون  واملحال  ال  املوالت 

 التجارية.

خالل التعليم عن بعد،  اكمال الفصل الدراس ي الحالي لطلبة املدارس من    ون ال يؤيداألردنيين  %( من  59)  ➢

 %(.35فيما يؤيده )

 %(.40تدريس طلبة الجامعات عن بعد للفصل الدراس ي القادم، فيما يؤيده )  األردنيين ال يؤيدون %( من  56) ➢

عن القرارات واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل الحد من    ين راضغير  %(  60)  األردنيينالغالبية من    ➢

 %( من املستجيبين راضون. 37)نما كورونا، بيانتشار فيروس 

 . ن الحكومة لم تنجح في إدارة ملف ازمة فيروس كورونايعتقدون أ  من األردنيين  %(57)  ➢

أنه وفي ظل تطور الوضع الوبائي في األردن سوف تقوم ال يعتقدون  %(  63)   األردنيينالغالبية العظمى من   ➢

 أنها سوف تقوم بذلك.%( 20الحكومة بفرض حظر تجول شامل، فيما يعتقد )

 %(.30حظر تجول شامل، فيما يؤيد ذلك ) يؤيدون فرضمن األردنيين ال %( 64) العظمى الغالبية ➢

عدد املستشفيات، االسرة، الكوادر  أن النظام الصحي األردني )  ال يعتقدون   %(63)  الغالبية من االردنيين ➢

 .عداد املتزايدة للمصابين بفيروس كوروناالطبية، املواد الصحية املطلوبة( قادر على التعامل مع اال 

%( يعتقدون أن ما يتعرض له بعض املسؤولين والشخصيات العامة  61الغالبية العظمى من املستجيبين ) ➢

 %( أنه ليس ظاهرة منتشرة. 30)تنمر وترهيب( بات يشكل ظاهرة في األردن، فيما يعتقد ) من تجريح 

العظمى من األردنيين ال   ➢ العامة  ما    ون يؤيدالغالبية    من تجريح يتعرض له بعض املسؤولين والشخصيات 

 %(.13فيما يؤيدها ) ،%(80))تنمر وترهيب( 
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 النتائج )االشكال والجداول(

 برأيك، هل تسير األمور في األردن في االتجاه االيجابي ام في االتجاه السلبي؟ 

 

 االنتخابات النيابية املقبلة  •

 

73.7

9.8

16.5

تسير في االتجاه السلبي تسير في االتجاه االيجابي ال اعرف

57.9

19.1
23

ال لن تقوم بتأجيل االنتخابات نعم سوف تقوم بذلك ال اعرف

تقوم في ظل الظروف الحالية التي يمر بها األردن، هل تعتقد ان الحكومة سوف

بتأجيل االنتخابات النيابية املقبلة؟  
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50.8

28.1

21.1

هل انت مع تأجيل االنتخابات النيابية ، ام مع اجرائها ؟

مع تأجيل االنتخابات مع اجرائها ال اعرف

14.5
10.5

17.5

41.9

12.5

3.1

بالتأكيد سوف 

أشارك

األرجح أن أشارك األرجح أال أشارك بالتأكيد لن أشارك لم أقرر بعد ال يحق لي االنتخاب

ابات في حال كان هنالك انتخابات، هل ستشارك في عملية االقتراع النتخ

املجلس النيابي القادم؟
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 فيروس كورونا في األردن ازمة  •

 

4.2
9.1

15.3

61.1

10.3

رةاثق بهم الى درجة كبي اثق بهم الى درجة 

متوسطة

ةاثق بهم الى درجة قليل قال اثق بهم على االطال  ال اعرف

يترشحون في منطقتك؟الى أي درجة تثق باملرشحين الذين سوف

64.1

3.7

21.9
10.4

نعم موجود  
 
ال، ليس موجودا مؤامرة ال اعرف

( ناكورو )هل تعتقد أن فيروس كورونا موجود أم أن موضوع الوباء العاملي 

هو مجرد مؤامرة؟
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77.1

11.2

11.7

هل تعتقد أن هنالك مصابين بفيروس كورونا في األردن؟

نعم ال ال اعرف

28.8

56.2

15

الحكومة؟هل تثق بأعداد املصابين بفيروس كورونا املعلنة من قبل

أثق بها ال أثق بها ال اعرف
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28.8
30.8

18.6
21.8

تم ارقام املصابين مطابقة ملا ي

التصريح به

اعداد املصابين أقل مما يتم 

التصريح عنه

م اعداد املصابين اكثر مما يت

التصريح عنه

ال اعرف

ثر ام هل تعتقد أن ارقام املصابين املعلنة بفيروس كورونا في األردن هي اك

مما يتم اإلعالن عنه من قبل الحكومة؟اقل

56.227.4

16.4

هل تعتقد أن هنالك انتشار مجتمعي لوباء فيروس كورونا في األردن؟

نعم ال ال اعرف
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 الى درجة تعتقد أن املواطنين ملتزمين في إجراءات السالمة )لبس الكمامة، تعقيم اليدين( والتباعد الجسدي في: 

 ملتزمون  

 كبيرة  بدرجة

 بدرجة ملتزمون 

 متوسطة 

 ملتزمون 

 قليلة بدرجة

 على ملتزمين  غير

 االطالق

 املجموع اعرف  ال

 %100 %1 %24 %51 %21 %3 العامة األماكن 

 %100 %2 %18 %46 %29 %6 املوالت واملحال التجارية 

 %100 %4 %17 %40 %30 %9 أماكن العمل 

وسائل النقل العامة )الباصات،  

 التكس ي، السرفيس(
4% 19% 38% 30% 9% 100% 

 

القرارات واالجراءات، هل تؤيد ام ال  من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من 

 تؤيد:

 املجموع  اعرف  ال أؤيد  ال أؤيد  

 %100 %6 %53 %41 اغالق املقاهي وصاالت املطاعم 

 %100 %5 %77 %17 اغالق املساجد ودور العبادة 

 %100 %5 %61 %34 االنتقال الى التعليم عن بعد للصفوف من الرابع حتى الحادي عشر

املنزلي بدل الحجر املؤسس ي لألشخاص املصابين بفيروس كورونا  الحجر 

 سنة  18واال عمارهم اقل من 
68% 25% 7% 100% 

الحجر املنزلي للقادمين من خارج األردن ملدة أسبوع بدال من الحجر  

 املؤسس ي  
57% 37% 6% 100% 

11.1

50.6

33.3

5

 
 
خطير جدا خطير الى حد ما ليس خطير ال اعرف

الى أي درجة تعتقد أن فيروس كورونا خطير على صحة االنسان؟
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35.2

58.6

6.1

أؤيد ال اؤيد ال اعرف

؟هل تؤيد استكمال الفصل الدراس ي الحالي لطلبة املدارس عن بعد

39.9

55.7

4.4

أؤيد ال اؤيد ال اعرف

هل تؤيد تدريس طلبة الجامعات عن بعد لهذا الفصل الدراس ي؟
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7.8

29.6
32

28

2.5

راض بدرجة كبيرة راض بدرجة متوسطة راض بدرجة قليلة غير راض على االطالق ال اعرف

بشكل عام، الى أي درجة انت راض عن القرارات التي اتخذتها الحكومة من اجل

الحد من انشار فيروس كورونا؟

9.1

30.7 30.7
26.5

2.9

نجحت بدرجة كبيرة نجحت بدرجة 

متوسطة

نجحت بدرجة قليلة لم تنجح على االطالق ال اعرف

وس الى درجة تعتقد أن الحكومة الحالية نجحت في إدارة ملف ازمة فير

كورونا؟
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20.2

62.6

17.2

وم بفرض في ضوء تطور الوضع الوبائي في االردن، هل تعتقد أن الحكومة سوف تق

حظر التجول الشامل

سوف تقوم بفرض حظر شامل لن تقوم برفض حظر شامل ال اعرف

30.2

64.3

5.6

لشامل؟هل تؤيد فرض حظر التجول افي ضوء تطور الوضع الوبائي في االردن،

اؤيد ال اؤيد ال اعرف
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22.3

65.7

12

الطبية، عدد املستشفيات، االسرة، الكوادر )هل تعتقد أن النظام الصحي األردني 

بات قادر على التعامل مع االعداد املتزايدة من اإلصا( املواد الصحية املطلوبة

بفيروس كورونا؟

قادر غير  قادر ال اعرف

60.7

29.8

9.5

، هل (رهيبتنمر وت) يتعرض بعض املسؤولين والشخصيات العامة للتجريح والسخرية

تعتقد ان هذا االمر بات يشكل ظاهرة في األردن؟

نعم يشكل ظاهرة منتشرة ال ليست ظاهرة منتشرة ال اعرف



P a g e  | 14 

 

 

 
 

 

 

12.5

79.2

8.3

اؤيد ال اؤيد ال اعرف

هل تؤيد مثل هذه السلوكيات؟


