
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المعهد الجمهوري الدولي: استطالع للرأي العام

 األقتصاد والفساد في قمة األولوياتوقضايا  ،ن منقسمون حول االتجاه الذي تسير به البالداألردنيو
2012أيلول،  24  

  
 

ويشمل هذا األردن. في حول الرأي العام  أجراه آخر استطالعبنشر  اليوم المعهد الجمهوري الدولي  قام -األردنعمان، 
نطباعات األردنيين حول القضايا االقتصادية ال شامالً  تحليالً  2012تموز  20-17 في الفترة ما بين هتم تنفيذالذي  ستطالع ألا

  .لألرقام والرسوم البيانية شامالً  عرضاً ك بما في ذل ستطالعألا نتائج هذا توفروتواالجتماعية والسياسية. 
 

% 45مقابل بان األردن يسير باالتجاه الصحيح  منهم %43د، حيث يعتقد التسير به البن حول االتجاه الذي و ن منقسمو األردني
هي هذه تعتبر على مدار استطالعات الرأي العام التي أجراها المعهد الجمهوري الدولي، و سير باالتجاه الخاطئ. تد البان الب

في السنوات السابقة  كان عليه الحال تجاه الصحيح. وكماكون فيها ردود االتجاه الخاطئ أكثر من ردود االتالمرة الثانية التي 
ية الصعبة والبطالة هم أهم المشاكل التي تواجه األقتصادالظروف و ن يعتقدون بان مشكلة ارتفاع األسعار، و زال األردنيما 

 األردن اليوم. 
 

ن و الناخبكما أبدى هؤالء . بالمشاركة لنيةلديهم ا% بأنهم 57 فقد أفاد ما نسبتهأما بخصوص االنتخابات البرلمانية القادمة، 
أن ب%) 37%) منهم تشاؤمًا (43األردنيين أكثر تفاؤًال (ويبدو أن  العشائر. مرشحيتفضيًال واضحًا للمرشحين المستقلين و 

 تحسناإذا كان القانون الجديد يعتبر  ام ن حولو منقسم همن انتخابات حرة ونزيهة. ولكناالهيئة المستقلة لالنتخابات ضمبمقدور 
 ن القانون القديم.ع
 
شهر القادمة، يبدى  12يم الوضع االقتصادي خالل يبالنسبة إلى تق ان أوضاعهم االقتصادية الحالية بالسلبية. أمو م األردنييقيَ و 

ما سوف يكون أفضل مقارنة ب % بان الوضع االقتصادي39 أفادبالعام الماضي حيث  مما كان عليهقل أ تفاؤالً  نالمستجيبو 
شهدت أوضاع أسرهم االقتصادية أو يلمسوا  لم انهم% من األردنيين 56ما مجموعه  فاد. كما أ2011% في العام 57 بتهنس

 .2011في أوضاع أسرهم االقتصادية خالل السنة الماضية مقارنة بالعام  تراجعاً 
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االستطالع التاسع في سلسلة من دراسات هو استطالعات في األردن. وهذا  اجراءب 2005يقوم المعهد الجمهوري منذ العام و 
تنفيذه المعهد الجمهوري ومؤسسة الشرق األوسط ب قام الذياألولويات الوطنية والحاكمية واإلصالح السياسي في األردن 

 للدراسات واالستشارات. 
 

مختلف أنحاء  عشوائيًا من اموقع تم اختياره 100رجال ونساء في  ردنيين منلأل وجاهيةمقابلة  1000االستطالع  شمل
 %. 95مستوى ثقة و % 2.5± في هذا االستطالع بلغ  المملكة بهامش خطأ 

 
، تعمل على نشر الحرية والديمقراطية حول العالم من خالل وغير حزبية المعهد الجمهوري الدولي هو منظمة غير ربحية

 الحكم الرشيد وسيادة القانون.و  االنتخابات الحرةو  لمؤسسات المدنيةاو  األحزاب السياسيةتطوير 
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