
 
  استطالع للرأي العام: النتائج

 
% 45مقابل بان األردن يسير باالتجاه الصحيح  منهم %43د، حيث يعتقد الن حول االتجاه الذي تسير به البو ن منقسمو األردني
هذه تعتبر التي أجراها المعهد الجمهوري الدولي، التسع  على مدار استطالعات الرأي العامو سير باالتجاه الخاطئ. تد البان الب
كان االتجاه الخاطئ  2008ففي عام  كون فيها ردود االتجاه الخاطئ أكثر من ردود االتجاه الصحيح.تالمرة الثانية التي هي 
ن يعتقدون بان مشكلة و زال األردنيما في السنوات السابقة  كان عليه الحال وكما من االتجاه الصحيح بستة نقاط مئوية. أكثر

 ية الصعبة والبطالة هم أهم المشاكل التي تواجه األردن اليوم. األقتصادالظروف و ارتفاع األسعار، 
 

% من 71وذلك بالمقارنة مع بالمشاركة  لديهم النية% بأنهم 57 نسبتهفقد أفاد ما أما بخصوص االنتخابات البرلمانية القادمة، 
ن تفضيًال و الناخبهذا وقد أبدى هؤالء  كانوا قد عبروا عن نيتهم المشاركة. 2007عندما طرح سؤال مشابه في العام المستجيبين 

بمقدور أن ب%) 37%) منهم تشاؤمًا (43األردنيين أكثر تفاؤًال (ويبدو أن العشائر.  ضحًا للمرشحين المستقلين ومرشحيوا
ن ع تحسناً إذا كان القانون الجديد يعتبر  ام ن حولو منقسم همن انتخابات حرة ونزيهة. ولكناالهيئة المستقلة لالنتخابات ضم

 القانون القديم.
 
شهر القادمة، يبدى  12يم الوضع االقتصادي خالل يبالنسبة إلى تق اأوضاعهم االقتصادية الحالية بالسلبية. أمن و م األردنييقيَ و 

ما ن الوضع االقتصادي سوف يكون أفضل مقارنة ب% بأ39 بالعام الماضي حيث أفاد مما كان عليهقل أتفاؤال  نالمستجيبو 
األردنيين أنهم لم يلمسوا أي تحسن أو شهدت أوضاع أسرهم % من 56فاد ما مجموعه . كما أ2011% في العام 57 نسبته

 .2011االقتصادية تراجعًا خالل السنة الماضية مقارنة بالعام 
 

 األوضاع العامة
 

وبفارق د مناصفة بين االتجاه الصحيح واالتجاه الخاطئ، الانطباعات األردنيين حول االتجاه التي تسير به الب  قسمتن •
ن % يعتقدو 45% من األردنيين بان األردن يسير باالتجاه الصحيح مقابل 43يعتقد  . حيث2011كبير مقارنة بالعام 

% واالتجاه 17ن االتجاه الصحيح انخفض بمقدار فإ 2011وبالمقارنة مع العام  اطئ.ن األمور تسير باالتجاه الخبأ
 %. 19الخاطئ ارتفع بمقدار 

 
األمن عنصر "% من المستجيبين 46ذكر  األردن باالتجاه الصحيح، األمور في سيرالسؤال لماذا تعندما تم و  •

% 20 " بنسبةمكافحة الفساد"ومن ثم . 2011% مقارنة مع حزيران 11ار قدبمنخفض الذي مع ذلك ا "واالستقرار
 . 2011% عن العام 17 هقدر  اً عارتفمسجًال ا

 
 (يتبع)
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 الصفحة الثانية النتائج - األردن ،المعهد الجمهوري الدولي
 

ال تغيير عن  - %26كانت أسبابهم، الوضع االقتصادي السيئ (فن البلد يسير باالتجاه الخاطئ أما الذين يعتقدون بأ •
% عن 6بارتفاع  -% 18)، ثم ارتفاع األسعار (2011% عن 6بانخفاض  -% 24الفساد (انتشار ) ثم 2011
2011( . 

 
 يشكل ن مشكلة ارتفاع األسعار وتكاليف المعيشة مازالفإ 2008بالعام  مقارنةعلى الرغم من االنخفاض الملموس و  •

احتل ارتفاع األسعار وتكاليف . و الفقرو  البطالةو  ةالسيئ ةع االقتصادياوضألليها ايأهم المشاكل التي تواجه األردن، 
 %. 16 بنسبة% والبطالة 20 بنسبة ةالسيئ ةع االقتصادياوضألا ذلك %، يلي24 بنسبةالمعيشة المرتبة األولى 

 
 أولويات اإلصالح وأداء الحكومة

 
% 29 بنسبة "االقتصادي اإلصالح"، يليها اإلصالح اتأهم أولويهي  "مكافحة الفساد"ن بأ % من األردنيين57أفاد  •

أهم أولوية تشكل  "مكافحة الفساد"عدد المستطلعين الذين أفادوا بان وارتفع فقط. " لإلصالح السياسي"% 12و 
أهم المشاكل التي  % قد أفاد بأن الفساد يعتبر13وكان ما نسبته . 2011 مقارنة بالعام% 20لإلصالح بمقدار 

 ةالسيئ ةع االقتصادياوضألاو ارتفاع األسعار وتكاليف المعيشة لخامسة (بعد عمومًا وذلك بالمرتبة ا تواجه األردن
 ).الفقرو  البطالةو 
 

بدرجة قليلة أو لم تقم على اإلطالق بمكافحة الفساد.  بأن الحكومة قامت% من المستطلعين 53 فاد ما نسبتهكما أ •
السياسي  ا بالنسبة إلى تنفيذ الحكومة لإلصالحلى تنفيذ اإلصالح االقتصادي. أمبالنسبة إ نفس النسبة تماماً وأفادت 

ن الحكومة حققت بعض الشيء وبين الذين يعتقدون بأنها قامت بدرجة قليلة ن بأن العينة منقسمة بين الذين يعتقدو فإ
 ولم تقم على اإلطالق بأي شيء.

 
" قد انخفضت نسبتهم عن لفسادابسبب "انتشار ن البلد يسير باالتجاه الخاطئ يعتقدون بأ وفي نفس الوقت فإن الذين •

مقابل زيادة كبيرة في نسبة الذين يعزون أن البالد تسير في األتجاه  %24% الى 30من  2011استطالع حزيران 
 % مقارنة بنفس الفترة.  20% الى 3الصحيح "بسبب مكافحة الفساد" وذلك من 

 
 الفساد

 
ن أن بو ، حيث يعتقد المستطلعبنفس الوتيرةن مؤشرات الفساد بين مختلف قطاعات المجتمع مرتفعة أظهرت النتائج بأ •

 األكثر فسادًا. هم ورجال الدولة نو السياسيو  البرلمان

 
 (يتبع)

 الصفحة الثالثةالنتائج  - األردن ،الجمهوري الدولي المعهد



 
ن الحكومة % بأ46ما نسبته  أجاب مكافحة الفساد، حيثظهر المستطلعين انقسامًا حول درجة جدية الحكومة في وأ  •

قادرة بدرجة قليلة أو كانت ن الحكومة أ ن% يعتقدو 49مقابل قادرة بدرجة متوسطة أو كبيرة على مكافحة الفساد كانت 
 غير قادرة على اإلطالق. 

 
 قانون االنتخابات الجديد والهيئة المستقلة لالنتخابات

معرفة قليلة أو ليس لديهم معرفة على اإلطالق بقانون االنتخاب الجديد. وعندما تم إخبارهم % من العينة لديهم 71 •
واحد من  من القانون السابق، عن القانون الجديد، أبدى المستطلعين انقسامًا إذا ما كان القانون الجديد يعتبر أفضل

 انون يعتبر أفضل من القانون السابق أم ال. إذا كان الق  كل خمسة من المستطلعين تقريبًا غير متأكد أو ال يعرف
 

سوف يساهم  27إلى  17%) من العينة غير متأكدين إذا ما كان رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية  من 39جزء كبير ( •
 . بذلك بأنه سوف يساهم % ال يعتقدون38السياسية، و في تطوير األحزاب

 
 

%) ال علم لديهم بوجود هذه الهيئة. وعندما  56ت، فان أغلبية الناخبين (تشكيل الهيئة المستقلة لالنتخابالبالنسبة أما  •
قيام الهيئة ب%) فيما يخص 37%) أكثر منه تشاؤمًا (43تم إخبارهم بمسؤوليات الهيئة، أبدى المستطلعين تفاؤًال (

 ذلك.  نم واحد من كل خمسة مستجيبين غير متأكد انتخابات حرة ونزيهة. تقريباً ضمان ب

 
 التصويت والثقافة االنتخابية و تخابات االن

 
% أفادوا بأنهم لم 27اليوم مقابل  اجراؤهاباالنتخابات إذا ما تم  ةمشاركنيته ال% من المستطلعين 57 ما نسبته أبدى •

 .يشاركون% بأنهم سوف 71أفاد  2007 استطالع سؤال مشابه في طرحعندما و % غير متأكدين. 16يشاركوا و
  

 ، كانت األسباب: شاركوالذين أفادوا بأنهم لم يلبالنسبة أما  •
 

o ) 38عدم وجود مرشحين أكفاء (% 

o 24ن البرلمان فاشل وال فائدة من االنتخابات (أاالعتقاد ب (% 

o )  15عدم وجود ثقة في انتخابات حرة وشفافة(% 

o ) 6عدم الثقة بقانون الصوت الواحد(% 

 
 

  (يتبع)
 

 ةالصفحة الرابع النتائج - األردن ،د الجمهوري الدوليالمعه
 



 :ضمن الظروف التاليةويشاركوا  عن ذلك الذين أفادوا بأنهم لم يشاركوا في االنتخاباتيعدل أولئك  قد ولكن •
 

o 19ن أكفاء المنافسة (و خوض مرشح(% 

o ) 8إذا ما تم تعديل قانون االنتخاب(% 

o ) 7وجود إدارة فعالة من قبل الهيئة المستقلة (% 
 

% سوف 6% سوف يمنحون صوتهم لمرشح مستقل، و69االنتخابات في المستقبل القريب فان  أجريت وفي حال •
 .يمنحون صوتهم لمرشح حزب سياسي

 
مقابل  أفاد ثلث المستجيبين بأنهم سوف يمنحون الصوت الثاني المخصص للقائمة الوطنية لمرشحي/قوائم عشائرية •

 ن% ل11% لقائمة جبهة العمل اإلسالمي. و9لين وسوف يمنحون صوتهم لقائمة من اإلسالميين المستق 12%
 يمنحوا صوتهم ألي قائمة. 

االنتخابات البرلمانية قبل نهاية هذا العام. ونفس  إجراء % من العينة بأنه من المهم أو من المهم جداً 69يعتقد و  •
 الشهر القادمة.  12االنتخابات البلدية خالل  إجراء تعتقد بأنه المهم أو من المهم جداً  النسبة تقريباً 

 
  يةحركات االحتجاجال

 
نه ال أ منهم% 70للمشاركة في المسيرات واالعتصامات، أجاب  عهمعن أهم سبب قد يدف ونالمستطلععندما سئل  •

غياب اإلصالح ل% 5وللمشاركة  تكون دافعاً ن ظروف المعيشة قد أ% ب13بينما يعتقد  يوجد أي سبب يدفع للمشاركة
المستطلعين بأنهم لم يشاركوا في أي من االعتصامات والمسيرات  التي تحصل يوم الجمعة  % من95أفاد و الجدي. 

 % نيتهم المشاركة في المستقبل. 12 ى ما نسبتهبدلكن أو 
 

 األحزاب السياسية، االنتماء لها والعلم ببرامجها 
 

 ب سياسي في المستقبل. بدوا نيتهم لالنضمام لحز % أ3إلى حزب سياسي، وفقط  منضم% من األردنيين غير 96 •
 

: عدم االهتمام، عدم الثقة أو المعرفة باألحزاب تكانف االنضمام لحزب سياسي في المستقبل عدمسباب أأهم  أما •
 .وأخيرا عدم الجدوى من األحزاب

  
  .باألحزاب على اإلطالق أو يثقوا بهم إلى درجة قليلة ن% من المستطلعين أفادوا بأنهم ال يثقو 79 •

 
 

 (يتبع)
 الصفحة الخامسةالنتائج  - األردن ،الجمهوري الدولي المعهد

 



 الوضع االقتصادي 
 

أنها سيئة ب% منهم 53ته بعندما طلب من المستطلعين أن يصفوا األوضاع االقتصادية الراهنة في األردن، أفاد ما نس •
 . 2011 العام % عن17 قدرها وسيئة جدا بمعدل زيادةأ
 

إلى ارتفاع األسعار منهم ذلك % 28بان األوضاع االقتصادية الراهنة بأنها سيئة وسيئة جدا، عزا  وصفوامن الذين  •
 %.15% ثم الفساد بنسبة 17وتكاليف المعيشة، ثم األزمة االقتصادية بنسبة 

 
  

اؤال اقل ن تفو شهر القادمة، يبدى المستطلع 12أما فيما يتعلق بتوقعات األردنيين حول أداء االقتصاد على مدار  •
% 57% بان االقتصاد سيصبح أفضل بكثير وأفضل نوعا ما مقارنة بنسبة 39مقارنة بالسنة الماضية. حيث أجاب 

 . 2011 العام في
 

وحينما يقارن األردنيون الوضع االقتصادي الراهن ألسرهم مع الوضع قبل سنة واحدة، تأتي النتائج متشابهة. حيث  •
% 41مقارنة بنسبة   ساءت أو ساءت جداً  الظروف االقتصادية ألسرهم  لم تتحسن أون % من المتطلعين بأ56 أفاد

 . 2011في حزيران 
 
 مؤشرات الرضا عن الوضع الحالي 
 

 . 2011مؤشرات الرضا عن الوضع الحالي في األردن تراجعًا مقارنة بالعام  شهدت
 

% عن 15بزيادة مقدارها  في البالد الوضع العام% من المستطلعين بعدم ارتياح حيال 46، يشعر 2012العام  في •
2011. 

، بينما أفاد 2011% عن 3% من المستطلعين بعدم ارتياح حيال عملهم بزيادة مقدارها 28، يشعر 2012في العام  •
  ال يعملون. % بأنهم13

% 7رتفاع مقداره % من المستطلعين بأنهم غير مرتاحين حيال نوعية حياتهم بشكل عام با30، أفاد 2012 العام في •
 .2011عن 

% عن 6ن مستقبلهم المالي بارتفاع مقداره غير مرتاحين بشأ % من المستطلعين بأنهم49، يشعر 2012في العام  •
2011 . 

% عن 3% من المستطلعين بأنهم غير مرتاحين حيال مستوى معيشتهم بارتفاع مقداره 34، يشعر 2012العام  في •
2011. 

 (يتبع)

 الصفحة السادسةالنتائج  - األردن ،الجمهوري الدولي المعهد
 



 بنقصان% 53، بلغت نسبة الذين أفادوا بأنهم مرتاحين أو مرتاحين إلى حد ما حيال مستقبل أطفالهم 2012في العام  •
 .2011% عن 7مقدارها 

 
  وسائل اإلعالم الجديدة 

 
 SMS% يستخدمون خدمة الرسائل القصيرة 63% من المستطلعين يمتلكون جهاز خلوي، بينما 92 •

  
% من األردنيون االنترنت وأكثر من نصفهم يستخدمون االنترنت من خالل الكمبيوتر. وبلغت 43 ما نسبته يستخدم •

بأنهم  يستخدموا االنترنت عدة مرات % 47% بينما أفاد 12شبكة االنترنت على اتصال دائم بنسبة الذين أفادوا بأنهم 
 باليوم. 
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