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 استطالع للرأي العام:

 قضايا وطنية وإقليمية 
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 مقدمة:

املؤشر األردني التي يجريها مركز الدراسات االستراتيجية في -ضمن سلسلة نبض الشارع األردني

قياس آراء الشارع األردني ومعرفتهم واطالعهم على القضايا  نالجامعة األردنية، والتي تتضم

القضايا الوطنية املستجدة التي تجري في األردن واملنطقة. قام املركز بتنفيذ استطالع "

  ."واالقليمية

 

على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة  11/8/2022-1تم تنفيذ االستطالع خالل الفترة 

 ت العمرية والتعليمية. املحافظات واالقاليم والفئا

 :قياس رأي املواطنين في مواضيع حيث هدفت الدراسة الى

 األحزاب السياسية في األردن .1

 طلبة الجامعات واألحزاب السياسية .2

 اتجاه سير األمور والوضع الراهن  .3

 خارطة تطوير القطاع العام .4

 األسعار في األردن واإلجراءات الحكومية .5

 السياحة في األردن .6

 االسري والعنف املجتمعيالعنف  .7

 زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن الى املنطقة .8
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 أبرز النتائج

 

 األحزاب السياسية في األردن

 ( ال87الغالبية العظمى من االردنيين )%  وفقط ) قانون االحزاب الجديد عن يعرفون ،
ً
%( 13الذي تم اقراره حديثا

 أفادوا بأنهم سمعوا او عرفوا عنه.

  ن اهم ما يميز قانون االحزاب الجديد أيعتقدون  %( الذي اطلعوا على قانون االحزاب23) نخمس االردنيياكثر من

( %20)و، دجدي%( يعتقدون ان القانون ال يوجد فيه ش يء 22)، وانه يعزز انخراط االحزاب في الحياة السياسية

 في الحياة السياسية والحزبية. واملرأةدور الشباب  وتعزيزانضمام  الجديد يشجعيرون ان قانون االحزاب 

 ( ال يتابعو 94الغالبية العظمى من االردنيين )% األردنية.السياسية  لألحزاباي نشاطات او فعاليات  ن 

  (2فقط من األردنيين يفكرون في االنضمام الى األحزاب )%  .السياسية 

 (10 )% وخططوبرامج  واهدافهم عوامل نجاح االحزاب الجديدة هي وجود مصداقية أيرون ان من  األردنيينمن 

والغالبية  ،واستقالليةم عوامل النجاح هي ضمان عمل االحزاب بحرية أه%( يعتقدون ان من 5و)، واضحة

ان من اهم  األردنيين( من %8في املقابل يعتقد ) .ما هي عوامل نجاح األحزاب الجديدة %( ال يعرفون 67العظمى )

عدم يعزون سبب الفشل الى %( 6و) عوامل فشل الحياة الحزبية في املرحلة القادمة هي تغليب املصالح الشخصية

 %( ال يعرفون اهم عوامل فشل الحياة الحزبية في األردن.68. و)واضحة وخطط واهدافوجود برامج 

  (8فقط من األردنيين ي )%( 41%( ال يتوقعون نجاحها، و)51توقعون نجاح الحياة الحزبية في األردن، والنصف )%

 ال يعرفون فيما إذا كانت الحياة الحزبية في األردن ستنجح ام ال.

 (16 فقط من )%فيما أفادت الغالبية كانت ناجحة في املاض ي االردنيين يرون ان ممارسة االحزاب للعمل السياس ي ،

 ها لم تكن ناجحة حتى اآلن.%( ان84العظمى )

 (22 من )%( 30، فيما يعتقد )يعتقدون ان العشائر ستكون من عوامل نجاح االحزاب في املرحلة املقبلة نياألردني%

 %( ال يعرفون.47انها ستكون عامل لعدم نجاح األحزاب في املرحلة املقبلة، و)
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 الطلبة واالحزاب

 ( فقط 33%( يعارضون مشاركة طلبة الجامعات في األحزاب، و)67غالبية األردنيين )%ونها.يؤيد 

  .الخوف من حدوث املشاكل والفتن والتفرقة من عوامل عدم تأييد مشاركة الطلبة في األحزاب السياسية 

 ( يعارضون إقامة األحزاب لنشاطات حزبية داخل ال79الغالبية العظمى من األردنيين )%فقط %(21)جامعات و 

 األردنية.يؤيدون اقامة االحزاب لنشاطات حزبية داخل الجامعات 

  :نشر التوعية الحزبية والسياسية لدى الطلبةمن أسباب تأييد إقامة األنشطة الحزبية داخل الجامعات هي 

تأييد باب عدم %(. اما أس11) التشجيع على االنتساب لألحزاب%(، 36) مساهمة الطلبة بأفكار جديدة%(، 38)

الخوف من التفرقة والفتن %(، 50) التركيز واالهتمام بالتعليمإقامة النشاطات الحزبية داخل الجامعات هي: 

 %(.6) عدم القناعة باألحزاب%(، 36) تالي حدوث مشاكل وعنفالوب

 

 والوضع الراهن  األمور اتجاه سير 

 

 ( كانوا يعتقدون 18بـ )تسير باالتجاه اإليجابي، مقارنة في األردن %( يعتقدون أن االمور 27) حوالي ربع األردنيين%

 % أن األمور تسير باالتجاه السلبي.66، فيما يعتقد 2022نيسان/ابريل بذلك في استطالع 
 

  التخبط الحكومي ارتفاع نسب البطالة و ارتفاع األسعار وغالء املعيشة وتردي األوضاع االقتصادية بصفة عامة، و

 القرارات هي اهم األسباب التي دعت املواطنين الى االعتقاد بأن األمور تسير في االتجاه السلبي في األردن.في اتخاذ 

 مازالت وتردي االوضع االقتصادية بصفة عامة  البطالة والفقرو  ارتفاع األسعار وغالء املعيشة وتدني الرواتب

تدني باإلضافة الى  معالجتها بشكل فوري،لحكومة أهم املشكالت التي تواجه األردن اليوم وعلى اتتصدر قائمة 

 مستوى الخدمات بصفة عامة.

  هي أهم مشكلة غير  (التحتيةتردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة )الصحة، التعليم، الطرق، البنية

هي اهم %( يعتقدون أن التحديات األمنية الداخلية 18%(، و)21اقتصادية تواجه األردن وعلى الحكومة حلها )

%( يعتقدون أن الفساد املالي واإلداري والواسطة واملحسوبية هي اهم املشاكل غير االقتصادية التي 8مشكلة، و)

 %( أن األردن ال يواجه أي تحديات غير اقتصادية.23فيما أفاد ) تواجه األردن وعلى الحكومة التعامل معها.
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 ( 35حوالي ثلث األردنيين )% " كل ما بوسعها لتقديم الخدمات تفعل/تقوم الحكومة يوافقون على العبارة

 % من األردنيين.65"، فيما ال يوافق على ذلك للمواطنين

 ( 80ترى الغالبية العظمى من األردنيين 
ً
، مقارنة بـ %( أن األوضاع االقتصادية في األردن تسير في االتجاه السلبي حاليا

 . 2022%( كانوا يرون ذلك في استطالع نيسان/ابريل 85)

 ( على وسائل التواصل االجتماعي معظم الوقت للحصول/53تعتمد غالبية األردنيين )%متابعة االخبار املحلية ،

 %( على املواقع اإلخبارية.3%( منهم على التلفاز، و)36فيما يعتمد )

 ( 
ً
اإلقليمية ن على وسائل التواصل االجتماعي معظم الوقت للحصول/متابعة االخبار %( من األردنيي52ويعتمد ايضا

 %( على املواقع اإلخبارية.3%( منهم على التلفاز، و)32، فيما يعتمد )والدولية

 

 

 خارطة تطوير القطاع العام

 

 ( ال يعرفون عن خارطة تحديث القطاع العام التي 81الغالبية العظمى من االردنيين )% أطلقها رئيس الوزراء بشر

 %( فقط افادوا بأنهم يعرفون عنها.18الخصاونة، باملقابل )
 

  ( يعرفون عن بند دمج 33ال يعرفون ما هي أبرز بنود خطة تحديث القطاع العام و) %( 38األردنيين )أكثر من ثلث%

%( يعرفون عن بنود تطوير 4%( فقط من االردنيين يعرفون عن بند إلغاء وزارة العمل و)8املؤسسات والوزارات، و)

 القطاع الحكومي وتحسين الخدمات االلكترونية وبند هيكلة القطاع العام.
 

 ستوى الخدمات م%( ان خطة تحديث القطاع العام ستحسن من االداء الحكومي و 34ألردنيين )يعتقد ثلث ا

بأن خطة تحديث القطاع العام ستحسن من اداء القطاع  %(66األردنيين ) اال يعتقد ثلثبينما املقدمة للمواطنين 

 الحكومي.
 

 (42من الذين عرفوا عن خطة تحديث القطاع العام، يعتقدون ان ا )% في تنفيذ اي من بنود تنجح مة لن لحكو

%( يعتقدون 17، و)بنود هذه الخطةتنفيذ جزء قليل من في ستنجح الحكومة يعتقدون ان  %(26)الخطة، مقابل 

%( فقط يعتقدون أنها ستنجح في تنفيذ كامل بنود خطة تطوير 6انها ستنجح في تنفيذ غالبية بنود الخطة، و )

 القطاع العام.
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 ن واإلجراءات الحكوميةاألسعار في األرد

 

 ( ال يعتقدون ان 95الغالبية العظمى من األردنيين )%في  الحكومة اتبعتها التي االقتصادية واإلجراءات السياسات

%( أن هذه السياسات 93الحد من ارتفاع أسعار املحروقات كانت كافية لتحسين وضعهم املعيش ي، وال يعتقد )

( 
ً
%( أن هذه السياسات نجحت في الحد من البطالة، وال 91نجحت في الحد من ارتفاع األسعار، وال يعتقد ايضا

 %( أنها نجحت في الحد من الفقر.  88يعتقد )
 

 املاضية من أجل مواجهة 86ين )غالبية األردني 
ً
%( اضطروا الى تخفيض نفقات االسرة خالل االثني عشر شهرا

%( 58، و)الثمن غالية خدمات أو سلع شراء تأجيل %( من األردنيين81) قرر األعباء املعيشية وارتفاع األسعار، فيما 

 عمل إلىاو  اسرتهم أفراد أحدالى  الجأو %( من األردنيين 45الحاجيات، و) بعض شراءقاموا باالستدانة من اجل 

 لألسرة.  أعلى دخل تأمين بهدف إضافي
 

 ( أفادوا بأن الحكومة لم ت53أكثر من نصف األردنيين )%ومحاربة االسعار ارتفاع من أجل التعامل مع ءش يعل ف 

 التضخم.
 

 ( من األردنيين راضون عن اإلجراءات الحكومية9فقط )% ومحاربة االسعار ارتفاع مع التعامل التي تم اتخاذها في 

 .التضخم

 

 السياحة في األردن

  
ُ
لم يذهبوا الى اي من املرافق السياحية او املطاعم او الفنادق املوجودة في األردن خالل الثالثة  %(65األردنيون ) الثث

 %( ذهبوا الى املرافق السياحية االردنية.35شهور املاضية، مقابل )

 

 ( 64حوالي ثلثي األردنيين)%  الذين زاروا املناطق السياحية يعتقدون أن األسعار كانت مرتفعة مقارنة مع الخدمات

%( يعتقدون أن أسعار 54%( يعتقدون أن الخدمات الصحية في هذه املرافق كانت مناسبة، و)56املقدمة لهم، و)

 املرافق األخرى املرتبطة بهذه األماكن السياحية كانت مرتفعة.

 (62 يعتقدون )% ( يعتقدون بأن 30السياحية الداخلية في االردن مرتفعة، باملقابل ثلث االردنيين ) كلفأن%

 األسعار معتدلة.
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 العنف االسري والعنف املجتمعي

 ( يعتقدون ب88الغالبية العظمى من االردنيين )%( 12ن العنف املجتمعي منتشر في املجتمع االردني باملقابل )أ%

 املجتمعي منتشر في املجتمع االردني.ال يعتقدون بان العنف فقط 

 ( يعتقدون ب40نصف االردنيين تقريبا )%العنف االسري  تالهان جرائم القتل هي أبرز اشكال العنف املجتمعي، أ

 %(.7وجرائم السرقة ) ،%(8املشاجرات العائلية والجماعية بنسبة )و  ،%(9بنسبة )

 ( من االردنيين بان البطالة والفقر 47يعتقد )%( بأن 16العنف املجتمعي في االردن، ويعتقد ) أسبابهم أ من%

 .من اهم أسباب بروز العنف املجتمعي ر الحالة االقتصادية واملعيشيةتدهو 

  بشكل  وسائل التواصل االجتماعي تعاملت مع قضايا العنف والقتليعتقدون بان  %(63األردنيين )أكثر من نصف

% أفادوا بأنها كانت منحازة وبالغت في تهويل 33مشاعر اهل الضحايا ) منحاز وبالغت في تهويل االمر ولم تراعي

%( يعتقدون 29) األردنيين بقليلثلث اقل من أفادوا بأنها لم تراعي مشاعر أهل الضحايا(، باملقابل  (%30)االمر، 

 بشكل شفاف وحيادي. بان وسائل التواصل االجتماعي تعاملت مع قضايا العنف والقتل

 ( 39يعتقد)%  من االردنيين بان قضية مقتل الطالبة ايمان داخل الجامعة من اهم قضايا العنف والقتل التي هزت

ت اطفالها في %( من االردنيين يرون بأن قضية االم التي خنق25شهور املاضية، و)الثالثة الالشارع االردني خالل 

%( يعتقدون بان قضية االب الذي 8وفقط )قضايا العنف والقتل التي هزت الشارع االردني،  منطقة سحاب هي اهم

 قتل بناته في الرمثا هي االهم.

 ( يعتقدون بان االناث ه36ثلث االردنيين تقريبا )%  بينما في األردنواالسري األكثر عرضة للعنف املجتمعي الفئة  ن ،

%( من األردنيين 15هم االكثر عرضة للعنف، و) )ذكور واناث( %( بان القاصرين30يرى الثلث االخر من االردنيين )

 . الفئة األكثر عرضة للعنف في األردنيعتقدون بأن فئة الشباب هي 
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 زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن الى املنطقة

 ( لم يسمعوا 58أكثر من نصف األردنيين )% زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن الى املنطقة في حين ان او يعرفوا عن

 .زيارته للمنطقةعرفوا عن /%( من األردنيين سمعوا42)

 ( من األردنيين الذين سمعوا بزيارة الرئيس األمريكي للمنطقة بأنها ستسهم في تعزيز سبل حل الصراع 12يعتقد )%

%( 10%( منهم انها ستسهم في تعزيز سبل حل الحرب اليمينية، في حين ان )11، كما يعتقد )االسرائيلي -العربي 

 هم يعتقد انها ستسهم في تعزيز سبل حل األزمة اللبنانية واالزمة السورية واألزمة العراقية.من

 ( الذين سمعوا بزيارة الرئيس األمريكي للمنطقة يعتقدون ان هذه الزيارة ستسهم في تطبيع 67غالبية األردنيين )%

%( ممن 17تطبيع العالقات، في حين ان ) %( منهم انها لن تساهم في16العالقات اإلسرائيلية السعودية، ويعتقد )

 سمعوا بهذه الزيارة ال يعرفون مدى تأثيرها على تطبيع العالقات اإلسرائيلية السعودية.

 ( الذين سمعوا بزيارة 24يعتقد أقل من ربع األردنيين )%ستؤثر في حل ازمة الطاقة العاملية الى املنطقة انها  بايدن

في حل ازمة الطاقة العاملية وازمة ارتفاع %( أنها لن تؤثر 76تعتقد الغالبية العظمى )، في حين وازمة ارتفاع األسعار

 .األسعار

 ( ممن سمعوا عن الزيارة بأنها ستكون أكثر 10يعتقد )%يجابية في سياق الوعود املتعلقة بالقضية الفلسطينية إ

بية في سياق الوعود املتعلقة بحل األزمة %( انها ستكون أكثر إيجا6والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، كما يعتقد )

في سياق الوعود املتعلقة باملشكالت االقتصادية  إيجابية%( من هذه العينة انها ستكون أكثر 7السورية، ويعتقد )

%( ال 37%( منهم ال يعتقدون بجدوى هذه الوعود. وأكثر من الثلث )5، في حين أن ))ارتفاع االسعار، االستثمار، ...(

 على األردن، وحوالي ) يعرفون 
ً
 %( ال يعتقدون بوجود أي نفع لهذه الوعود على األردن.27الوعود األكثر نفعا

 ( من األردنيين الذي سمعوا عن الزيارة، انه لن يتحقق أي من الوعود التي قدمها الرئيس االمريكي، في حين 6يرى )%

هي األكثر قابلية للتحقق، بينما يعتقد  ة، .....()ارتفاع اسعار، غالء معيش%( ان الوعود االقتصادية 5يعتقد )

%( منهم ان الوعود 4والسعودية هو أكثر الوعود قابلية للتحقق، ويعتقد )التطبيع بين إسرائيل %( منهم ان 4.9)

لية يعرفون أي من الوعود األكثر قاب ال%( انهم 38املتعلقة بحل االزمة السورية هي األكثر قابلية للتحقق. فيما افاد )

 %( أفادوا بانه لن يتحقق أي من هذه الوعود.22للتحقق، و )
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  ( ممن سمعوا بزيارة الرئيس األمريكي للمنطقة يعتقدون أنها لن تؤثر على دور األردن 52) نصف األردنيينأكثر من%

( 
ً
 لـ) %( يعتقدون انها ستزيد من دور األردن ومكانته في املنطقة،29اإلقليمي، في حين ان الثلث تقريبا

ً
%( 8خالفا

 على دور األردن ومكانته في املنطقة. 
ً
 اعتقدوا بتأثيرها سلبا

 ( ممن سمعوا بزيارة الرئيس50يعتقد نصف األردنيين )%  في  على مصالح األردن أنها لم تؤثراألمريكي للمنطقة

 لـ) %( منهم أنها أثرت بشكل إيجابي على مصالح األردن في املنطقة،28املنطقة، بينما يعتقد )
ً
%( يعتقدون 9خالفا

 بأن تأثيرها سلبي على مصالح األردن في املنطقة.

 

 قمة جدة لألمن والتنمية

 ( لم يسمعوا بقمة جدة لألمن والتنمية، بينما سمع بها 79الغالبية العظمى من األردنيين )%( 21) نخمس األردنيي%

 .فقط

 ( 42يعتقد )% بأنها ستسهم في تعميق التعاون اإلقليمي قمة جدة لألمن والتنمية الذين سمعوا عن من األردنيين

التصدي لإلرهاب %( منهم أنها ستسهم في تعزيز سبل 38الدفاعي واألمني واالستخباري في املنطقة، في حين يعتقد )

ية وأمن ضمان حر %( أنها ستسهم في 36، كما يعتقد أكثر من ثلثهم )وكافة األنشطة املزعزعة لألمن واالستقرار

 .معالجة اآلثار االقتصادية السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانياباإلضافة، الى  ممرات املالحة البحرية
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 االشكال والجداول 

 األحزاب السياسية في األردن
 

 هل ترى أن ممارسة األحزاب للعمل السياس ي في األردن كانت حتى اآلن:

 
 

 قانون األحزاب الجديد؟هل اطلعت على/قرات/تعرف/ عن 

 
 

 

 (؟القانون اهم ش يء بالنسبة لك في هذا القانون )ما هو برأيك اهم ما يميز هذا 

  % 

 22.6 تعزيز انخراط األحزاب في الحياة السياسية

 21.6 ال يوجد ش يء جديد

 20.5 ال أعرف

 19.8 التشجيع لالنضمام وتعزيز  دور الشباب واملرأة

 9.1 والفئاتتقسيم الدوائر 

 6.4 التعديالت املتعلقة بعضوية األحزاب

 100.0 املجموع

 

1

9 6

38
47

16

ناجحة إلى درجة 

كبيرة

ناجحة إلى درجة 

متوسطة

ناجحة إلى درجة 

قليلة

ى لم تكن ناجحة عل

االطالق

ال أعرف  %الوسط الحسابي 

2

87

4 7

نعم ال ال اذكر رفض اإلجابة 
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 هل تتابع أي من نشاطات /فعاليات األحزاب السياسية األردنية؟

 
 

 هل تفكر في االنضمام الى أي من األحزاب ا
ً
 ؟لسياسية القائمة حاليا

 
 

 %(2الـ  )من ملاذا تفكر في االنضمام الى حزب سياس ي؟

  % 

 41.0 املشاركة في االصالح السياس ي والتغير

 26.8 لتحسين االوضاع بصفة عامة

 17.7 املشاركة في العمل السياس ي

 14.5 ممارسة حق مكتسب

 100.0 املجموع

 

  

2, نعم

94, ال

4, رفض اإلجابة

2

87

4 7

نعم ال غير متأكد  رفض اإلجابة 
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 %(87ملاذا ال تفكر في االنتساب ألي حزب سياس ي؟ من الـ)

 
 هل تتوقع نجاح الحزبية في األردن؟

 
 عوامل نجاح األحزاب الجديدة؟يك، ما هي اهم أبر 

  % 

 67.4 ال اعرف

 10.0 وجود مصداقية واهداف وبرامج وخطط واضحة

 5.1 ضمان عمل األحزاب بحرية واستقاللية

 4.2 ال يوجد عوامل نجاح

 2.8 تغليب املصلحة العامة على الشخصية

 1.8 باألحزابالعمل على زيادة وعي املواطن 

 1.8 واإلقليميةاالبتعاد عن العشائرية 

 1.5 رفض االجابة

 1.4 وجود الدعم الحكومي

 1.3 دمج األحزاب وتقليل عددها

 1.0 أخرى 

 0.9 بناء قاعدة شعبية للحزب

 0.8 التركز على مشاركة الشباب في األحزاب

 100.0 املجموع

58

24

5

4

3

1

0

5

0 10 20 30 40 50 60 70

عدم االهتمام باألحزاب

عدم القناعة باألحزاب القائمة

ال يوجد حزب يمثلني

الخوف من األجهزة األمنية

تحذيرات من االهل واالقارب

 لحزب/سبق وان كنت عضوا في حزب
ً
منتسب حاليا

تعليمات الجهة املانحة لدراستي في الجامعة

رفض اإلجابة 

8, نعم

51, ال

41, ال اعرف 
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 ، ما هي اهم عوامل فشل/عدم نجاح الحياة الحزبية في املرحلة القادمة؟برأيك

  % 

 67.7 ال اعرف

 8.1 تغليب املصالح الشخصية

 6.4 عدم وجود برامج واهداف وخطط واضحة

 3.8 تدخل الحكومة

 3.1 وجود الفكر العشائري واإلقليمي

 2.3 تقيد الحريات

 2.1 قلة الوعي الشعبي باألحزاب

 1.9 الفساد في األحزاب

 1.3 أخرى 

 1.1 رفض االجابة

 1.1 دور األحزاب والحياة الحزبية عدم جدية الدولة في تفعيل

 1.1 كثرة االحزاب

 100.0 املجموع

 

 يك، هل ستكون العشائر /العشائرية عامل نجاح/عدم نجاح األحزاب في املرحلة املقبلة؟أبر 

 
 

  

22, عوامل نجاح

, عوامل عدم نجاح

30

48, ال اعرف 
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 الطلبة واالحزاب
 

 الى أي درجة تؤيد/تعارض مشاركة طلبة الجامعات في األحزاب؟

 
 

 %(21)من الـ  في االحزاب؟ملاذا تؤيد مشاركة الطلبة 

  % 

 20.2 الشباب عماد املستقبل

 18.8 خلق جيل حزبي مثقف ومتعلم

 16.6 تفعيل دور الشباب في املجتمع وصناعة القرار

 12.6 إضافة أفكار جديدة

 10.5 انخراط الشباب في األحزاب

 8.7 زيادة الوعي الحزبي للشباب

 7.4 التشجيع على الحريات

 4.5 طموح الشبابتلبية 

 0.7 أخرى 

 100.0 املجموع

 

 %(38)من الـ  ملاذا ال تؤيد مشاركة الطلبة في االحزاب؟

  % 

 36.9 االهتمام والتركيز على التعليم

 24.8 قلة الوعي والخبرة وعدم النضوج الفكري 

 21.0 الخوف من حدوث مشاكل وفتن وتفرقة

 8.7 عدم القناعة باألحزاب وفاعليتها

 4.0 اعرف ال 

 3.5 مخاوف امنية يمكن ان تؤثر على مستقبلهم

 1.1 أخرى 

 100.0 املجموع

10 11
7

31

41

33

أؤيد بشدة أؤيد اعارض اعارض بشدة ال اعرف  %الوسط الحسابي 
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 الى أي درجة تؤيد/تعارض إقامة األحزاب لنشاطات حزبية داخل الجامعات األردنية؟

 
 

 %(12)من الـ  ملاذا تؤيد إقامة األحزاب لنشاطات حزبية داخل الجامعات االردنية؟

  % 

 38.2 الحزبية والسياسية لدى الطلبةنشر التوعية 

 36.1 مساهمة الطلبة بأفكار جديدة

 11.2 التشجيع على االنتساب لألحزاب

 7.5 ال اعرف

 7.0 ممارسة حقوق 

 100.0 املجموع

 

 %(43)من الـ  ملاذا ال تؤيد إقامة األحزاب لنشاطات حزبية داخل الجامعات االردنية؟

  % 

 49.5 بالتعليمالتركيز واالهتمام 

 35.7 الخوف من التفرقة والفتن وبتالي حدوث مشاكل وعنف

 6.0 عدم القناعة باألحزاب

 3.4 قلة الوعي والنضوج الفكري 

 3.1 مخاوف امنية يمكن ان تؤثر على مستقبل الطلبة

 2.3 ال اعرف

 100.0 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7 6

37

45

21

أؤيد بشدة أؤيد اعارض اعارض بشدة ال اعرف  %الوسط الحسابي 
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 األمور والوضع الراهن اتجاه سير 
 

ٍّ عام. هل
 تعتقد أن األمور في األردن تسير في االتجاه اإليجابي، أم السلبي؟ بشكل 

 
 %(66)من الـ  ملاذا تعتقد أنها تسير في االتجاه السلبي؟

  % 

 32.7 ارتفاع االسعار وغالء املعيشة

 31.4 تردي االوضاع االقتصادية بصفة عامة

 13.0 ارتفاع نسب البطالة

 6.0 التخبط باتخاذ القرارات

 4.1 ارتفاع نسب الفقر

 3.9 من جميع النواحي االمور سيئة

 3.1 انتشار الفساد والواسطة واملحسوبية

 2.4 انتشار الجرائم

 1.8 عدم الشعور بوجود تغيرات ملموسة

 1.6 ال أعرف

 100.0 املجموع

 

 معالجتها بشكل فوري؟برأيك ما هي أهم مشكلة /تحدي محلية تواجه األردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في 

  % 

 34.7 ارتفاع االسعار وغالء املعيشة وتدني الرواتب

 26.8 مشكلة ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل

 12.7 تردي االوضاع االقتصادية بصفة عامة

 5.6 ارتفاع نسب الفقر

 4.9 تردي مستوى الخدمات بصفة عامة

 4.3 ال يوجد

 3.5 ال اعرف

 2.9 الفساد والواسطة واملحسوبيةمشكلة انتشار 

 2.4 مشكالت اجتماعية )مخدرات، جرائم، عنف(

 1.0 الفقر والبطالة

 1.2 أخرى 

 100.0 املجموع

27

66

7

إيجابي سلبي ال أعرف 
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 برأيك، ما هي أهم مشكلة غير اقتصادية )فقر، بطالة، غالء األسعار( تواجه األردن وعلى الحكومة معالجتها؟

  % 

 23.2 ال يوجد

 21.3 الحكومية بصفة عامة )الصحة، التعليم، الطرق، البنية التحتية( تردي مستوى الخدمات

 18.3 التحديات االمنية الداخلية) سرقة، مخدرات، جرائم...الخ(

 17.0 ال اعرف

 7.6 الفساد املالي واإلداري والواسطة واملحسوبية

 6.2 اجابة خاطئة

 2.7 املشكالت االجتماعية

 1.5 عامل االقتصاد هو اهم مشكله واهم

 1.2 املشاكل املتعلقة باإلصالح السياس ي

 0.5 قلة الوازع الديني

 0.5 االثار السلبية لجائحة كورونا

 100.0 املجموع

 

 الى أية درجة توافق على العبارة التالية:" تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتقديم الخدمات للمواطنين"

 
 

 االتجاه االيجابي ام في االتجاه السلبي؟هل تعتقد أن االقتصاد األردني يسير في 

 
 

  

8

30

19

41

2

35

أوافق بشدة أوافق بدرجة 

متوسطة

ةأوافق بدرجة قليل ال أوافق على 

االطالق

رفض اإلجابة  %الوسط الحسابي 

16

80

4

يسير باالتجاه االيجابي يسير باالتجاه السلبي غير متأكد / ال أعرف
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 ما هو املصدر الذي تعتمد عليه معظم الوقت للحصول/متابعة االخبار املحلية؟

 
 

 )االخبار املحلية( التلفاز:.........حدد املحطة

  % 

 44.9 رؤيا

 24.5 اململكة

 15.4 التلفزيون االردني

 5.9 عمان

 2.2 الجزيرة

 1.6 االنقناة األردن 

 1.5 الحقيقة الدولية

 1.0 اليرموك

 0.9 سما االردن

 0.8 العربية

 0.4 جميع املحطات

 0.4 نور االردن

 0.2 ال يوجد

 0.2 محطه األمن العام

CNN 0.1 

 100.0 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53
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 والدولية؟ما هو املصدر الذي تعتمد عليه معظم الوقت للحصول/متابعة االخبار اإلقليمية 

 
 

 )االخبار اإلقليمية والدولية( التلفاز:.........حدد املحطة

  % 

 36.5 الجزيرة

 20.2 رؤيا

 13.3 اململكة

 10.1 العربية

 7.2 التلفزيون االردني

 2.4 الحقيقة الدولية

 TV 1.6عمان 

 1.4 امليادين

 1.3 العربية الحدث

BBC 1.2 

CNN 1.2 

MBC 0.8 

 0.7 االردن االن

 0.5 ال اتابع

 0.4 نور االردن

 0.4 فلسطين

 0.3 العالم

 0.3 محطه األمن العام

 0.2 سما األردن

RT 0.1 

 100.0 املجموع

 

 

 

52
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 خارطة تطوير القطاع العام
 

 ؟31/7/2022هل سمعت/عرفت/قرأت عن خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقها رئيس الوزراء بشر الخصاونة يوم االحد 

 
 

 %(18)من الـ  برأيك، ما هي أبرز بنود خطة تحديث القطاع العام التي خرجت بها اللجنة 

 % 

 38.0 ال اعرف

 33.7 دمج املؤسسات والوزارات

 8.3 إلغاء وزارة العمل

 4.0 تطوير القطاع الحكومي  وتحسين الخدمات االلكترونية

 4.0 هيكلة القطاع العام

 3.1 املدنيةتغيير مسمى ديوان الخدمة 

 2.8 لم اطلع بشكل واضح

 2.7 ال اذكر

 1.3 القضاء على الترهل االداري 

 0.7 مشاركة وتشاركية مع الشعب

 0.4 إعطاء أصحاب التاكس ي تعويض

 0.4 تحويل دائرة االحصاءات العامة الي مركز احصائي

 0.4 انشاء وزارة لخدمات البنية التحتية

 0.2 رفع قيمه الرواتب

 100.0 املجموع

 %(18هل تعتقد ان خطة تحديث القطاع العام ستحسن من أداء القطاع الحكومي ومستوى الخدمات املقدمة للمواطنين؟ من الـ)

 

18, نعم

81, ال

1, رفض اإلجابة 

9

23

16

40

12

34

بدرجة كبيرة متوسطة قليلة لن تخسن على 

االطالق

رفض االجابة  %الوسط الحسابي 
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 %(18؟ من الـ)2025-2022هل تعتقد ان الحكومة ستنجح في تنفيذ خطة تحديث القطاع العام خالل األعوام 

 
 

 

 

 

  

6
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9
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ستنجح في تنفيذ كامل بنود الخطة
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 واإلجراءات الحكوميةاألسعار في األردن 

 
م أنها غير كافية على االطالق هل تعتقد أن السياسات واإلجراءات االقتصادية التي اتبعتها الحكومة في "............." كانت كافية إلى درجة كبيرة، متوسطة، قليلة أ

 لتحسين الوضع املعيش ي للمواطنين؟ 

إلى درجة  إلى درجة كبيرة  

 متوسط

غير كافية  إلى درجة قليلة

 على االطالق

ال اعرف/ 

 رفض اإلجابة

الوسط 

 الحسابي %

 املجموع

 100 12 3 76 10 10 1 محاربة الفقر  

 100 9 4 79 10 7 0 الحد من البطالة

 100 7 2 83 9 5 1 الحد من )ارتفاع األسعار(

 100 5 2 87 6 4 1 الحد من ارتفاع أسعار املحروقات

افدة الحد من استخدام   العمالة  100 16 8 66 12 12 2 الو

 

 

 املاضية 12هل لجأت أسرتك أو أي من أفرادها إلى اتخاذ القرارات التالية في مواجهة أعباء املعيشة خالل ال 
ً
 شهرا

  
 املجموع ال اذكر/ رفض اإلجابة ال نعم

 100 0 19 81 تأجيل شراء سلع أو خدمات غالية الثمن

 100 0 14 86 تخفيض نفقاتهـا

 100 1 48 51 لجأ أحد أفراد األسرة إلى عمل إضافي بهدف تأمين دخل أعلى لألسـرة

 100 1 54 45 طلب مساعدة من أفراد العائلة 

 100 0 79 21 طلب مساعدة من صندوق املعونة الوطنية 

 100 0 95 5 طلب مساعدة من صندوق الزكاة 

 100 0 76 24 بيع أي أصول )عقار، سيارة، أسهم......الخ(

 100 1 41 58 االستدانة لشراء بعض الحاجيات 

 

A504 هل لك ان تذكر لي أي من اإلجراءات الحكومية التي تم اتباعها من اجل التعامل مع ارتفاع االسعار و محاربة التضخم؟ 

  % 

 53.2 لم تفعل ش يء

 31.1 ال اعرف

اقبة االسعار  3.9 مر

 3.3 تحديد سقوف سعرية لبعض السلع

 2.8 زيادة الرواتب

 2.7 تخفيض الضرائب على بعض السلع

 1.2 دعم كهرباء وتثبيت اسعار املحروقات

 1.1 دعم لبعض السلع

 0.7 أخرى 

 100.0 املجموع
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 التضخم؟ ومحاربةالى أي درجة انت راض عن اإلجراءات الحكومية في التعامل مع ارتفاع االسعار 

 
  

1
8 8

79

4
9

راض بدرجة كبيرة راض بدرجة 

متوسطة

راض بدرجة قليلة غير راض على 

االطالق

ال اعرف  %الوسط الحسابي 
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 السياحة في األردن
 الثالثة شهور املاضية، هل ذهبت الى أي من املرافق السياحية او املطاعم او الفنادق املوجودة في األردن؟خالل 

 
 

 %(35الـ) ما هو تقييمك للمرافق التي زرتها من حيث مستوى 

 
 

 ما هو تقييمك العام لكلف السياحة الداخلية في األردن:

 
 

35, نعم

65, ال

35

56

46

65

44

54

ةاألسعار مقارنة مع الخدمات املقدم النظافة )الخدمات الصحية 

(والتعقيم

الخدمات األخرى 

مناسب جدا مرتفع

30

62

2
6

مقبولة مرتفعة منخفضة ال اعرف 



 

26 
 

 العنف االسري والعنف املجتمعي
 

 تعتقد أن العنف املجتمعي منتشر في املجتمع األردني؟الى أي درجة 

 
 

 

 ما هو باعتقادك أبرز اشكال العنف املجتمعي املوجودة في املجتمع األردني؟ 

  % 

 40.1 جرائم القتل

 8.1 املشاجرات العائلية والجماعية

 7.6 جرائم السرقة

 5.4 التنمر والعنف اللفظي

اقع على  5.2 ) اعمال البلطجة( االفراد العنف الجسدي الفردي الو

 4.9 تعاطي املخدرات

 9.2 العنف االسري 

 3.3 االنتحار

 2.9 قضايا الشرف من اغتصاب وتحرش جنس ي

 1.4 العنف ضد املرأة

 1.2 ضد االطفال والعنفالعمالة 

 1.2 الجرائم االلكترونية

 0.7 ال يوجد

 0.7 النصب واالحتيال

 0.6 وحيازة األسلحةإطالق العيارات النارية 

 0.5 الفقر

 1.1 أخرى 

 0.5 ال أعرف

 100.0 املجموع

 

 

 

 

 

70

22

6
1 1

88

منتشر الى درجة 

كبيرة

منتشر الى درجة 

متوسطة

منتشر الى درجة 

قليلة

غير منتشر على 

االطالق

ال اعرف  %الوسط الحسابي 
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 ما هو باعتقادك اهم سبب لبروز العنف املجتمعي في األردن؟

  % 

 47.1 البطالة والفقر

 16.0 تدهور الحالة االقتصادية والحالة املعيشية

 13.1 ضعف الوازع الديني واالبتعاد عن هللا

 6.8 االجتماعي وانهدام املنظومة األخالقيةضعف الوعي 

 5.0 ال اعرف

 4.0 انتشار املخدرات

 3.8 الحالة والضغط النفس ي لدى افراد املجتمع

 3.1 ضعف املنظومة التشريعية وسيادة القانون 

 0.7 ارتفاع االسعار

 0.4 ننيلثقة بينها وبين املواطفجوة او  الحكومةسياسة 

 100.0 املجموع

 

 

 تعتقد ان وسائل التواصل االجتماعي تعاملت مع قضايا العنف والقتل التي حصلت خالل الثالثة شهور املاضية بحيادية ام بانحياز؟هل 

 
 

 قضايا عنف او قتل هزت الشارع األردني خالل الثالثة شهور املاضية؟ 3هل لك ان تذكر لي  

  % 

 39.2 مقتل الطالبة إيمان داخل الجامعة

 25.4 خنقت أطفالها في منطقة سحاب االم التي

 8.4 االب الذي قتل بناته في الرمثا

 4.4 اب قتل اوالده في عجلون 

 3.4 ال أعلم

 3.3 مقتل امرأة على يد املواسرجي في الزرقاء

 1.7 قتل الزوج لزوجته في الرصيفة

 1.6 بأربد ادت لقتل شاب مشاجرة

 

29
33

30

8

ادتعاملت معها  بشفافية وحي يل كانت منحازة وبالغت في تهو 

االمر

لم تراعي مشاعر اهل الضحايا ال اعرف 
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 املجتمعي في األردن؟ برأيك، من هي الفئات األكثر عرضة للعنف

  % 

 36.8 االناث

 30.9 القاصر

 15.0 فئة الشباب

 4.8 كل الفئات في املجتمع

 4.2 ال أعرف

 3.8 الطبقات الفقيرة

 1.3 الذكور 

 0.8 كبار السن

 0.6 متعاطي املخدرات

 0.4 الفئات الضعيفة

 0.4 افراد األسرة الواحدة )اإلباء، األبناء(

 0.3 املتزوجين

 0.2 األشخاص العاطلين عن العمل

 0.1 ال يوجد

 0.1 الكوادر الطبية

 0.1 أهل القرى 

 0.1 جميع الفئات

 0.1 األقل مستوى تعليمي

 100.0 املجموع
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 زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن الى املنطقة
 

 ؟17/7/2022-13هل سمعت عن زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن للمنطقة خالل الفترة 

 
 

 %(42الى أي درجة تعتقد ان هذه الزيارة ستسهم في تعزيز سبل حل القضايا العربية ومنها: من الـ)

بدرجة   

 كبيرة

لن تساهم  قليلة متوسطة

 على االطالق

ال اعرف/ رفض 

 اإلجابة 

الوسط 

 الحسابي %

 املجموع

 100 12 6 73 9 11 1 الصراع العربي اإلسرائيلي

 100 11 13 67 11 8 1 اليمنالحرب في 

 100 10 13 69 10 7 1 االزمة اللبنانية

 100 10 11 70 12 6 1 االزمة السورية

اقية  100 10 12 71 10 6 1 االزمة العر

 

 %(42هل تعتقد ان هذه الزيارة ستسهم في تطبيع العالقات اإلسرائيلية السعودية؟ من الـ)

 
 

42

58

نعم ال

67

16 17

نعم ستساهم ال لن تساهم ال اعرف 
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 %(42حل ازمة الطاقة العاملية وازمة ارتفاع األسعار؟ من الـ) الى أي درجة ستؤثر هذه الزيارة في

 
 

/إيجابية على األردن؟
ً
 أي من هذه الوعود تعتقد أنه األكثر نفعا

  % 

 36.5 ال اعرف

 26.8 ال يوجد

 9.8 القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

 6.2 حل االزمة السورية

 6.1 )ارتفاع االسعار، االستثمار، ...(املشكالت االقتصادية 

 5.0 وال وعد

 4.7 حل أزمة الطاقة العاملية

اقية  2.8 حل االزمه العر

 1.1 التطبيع السعودي

 0.7 جميع الوعود

 0.3 املساعدات املالية

 100.0 املجموع

 

 أي من هذه الوعود تعتقد انه األكثر قابلية الن يتحقق؟

  % 

 38.3 ال اعرف

 22.1 يوجدال 

 7.2 ال ش يء

 5.2 لن يتحقق اي منها

 5.0 املشكلة االقتصادية )ارتفاع اسعار، غالء معيشة، .....(

 4.9 التطبيع بين إسرائيل والسعودية

 4.0 االزمة السورية

 3.6 القضية الفلسطينية والصراع مع اسرائيل

اقية  3.4 األزمة العر

 2.0 االزمة اللبنانية

 1.3 املنطقةحفظ االمن في 

 1.2 الوعد الذي يحقق مصالح ألمريكا

 1.2 حل أزمة الطاقة العاملية

 0.6 ازمة اليمن

 100.0 املجموع

7

16 13

57

7

24

بدرجة كبيرة متوسطة قليلة لن تؤثر رفض االجابة  %الوسط الحسابي 
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 %(42هل تعتقد ان زيارة الرئيس األمريكي للمنطقة أثرت على دور األردن اإلقليمي؟ من الـ)

 
 

 %(42األردن في املنطقة؟ من الـ)هل تعتقد ان زيارة الرئيس األمريكي للمنطقة أثرت على مصالح 
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52

11

0 10 20 30 40 50 60

زادت من دور األردن ومكانته في املنطقة

 على دور األردن ومكانته في املنط
ً
قةاثرت سلبا

لم يكن لها تأثير على الدور اإلقليمي لألردن

ال اعرف 

28

9

50

13

0 10 20 30 40 50 60

طقةاثرت بشكل إيجابي على مصالح األردن في املن

طقةاثرت بشكل سلبي على مصالح األردن في املن

قةلم يكن لها تأثير على مصالح األردن في املنط

ال اعرف 
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 قمة جدة لألمن والتنمية
 

األردن هل سمعت/قرأت/عرفت عن قمة جدة لألمن والتنمية التي عقدت في السعودية خالل زيارة الرئيس األمريكي للمنطقة وبحضور قادة دول الخليج و 

 ومصر والعراق؟

 
 

 

 

 %(21تعزيز سبل حل القضايا العربية ومنها: من الـ ) الى أي درجة تعتقد ان هذه الزيارة ستسهم في

  
 لن تتحقق قليلة متوسطة بدرجة كبيرة

ال اعرف/ 

 رفض اإلجابة

الوسط 

 الحسابي %
 املجموع

دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة 

 التوترات اإلقليمية
6 28 16 44 6 32 100 

تعميق التعاون اإلقليمي الدفاعي واألمني 

 واالستخباري في املنطقة
16 25 17 34 8 42 100 

ضرورة وقف االستيطان واملمارسات 

 اإلسرائيلية في القدس وغزة
6 9 10 66 9 17 100 

العمل على حل للقضية الفلسطينية، 

إقامة دولة فلسطينية على حدود عام  و

1967 

6 5 7 74 8 13 100 

 ضمان حرية وأمن ممرات املالحة البحرية
8 28 17 37 10 36 100 

ضمان خلو منطقة الخليج من كافة أسلحة 

 الدمار الشامل
10 20 12 44 14 32 100 

التصدي لإلرهاب وكافة األنشطة املزعزعة 

 لألمن واالستقرار
13 24 14 38 11 38 100 

تطوير التعاون املشترك في سبيل دعم 

 جهود التعافي االقتصادي الدولي
6 24 23 37 10 33 100 

معالجة اآلثار االقتصادية السلبية لجائحة 

 كورونا والحرب في أوكرانيا
11 26 15 40 8 36 100 
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