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 الملخص التنفيذي 
 

التدابير    أكثر. نفذ األردن بعض  19-حة كوفيدمثل أغلب الدول، تعرض األردن لضغوط كبيرة بسبب جائ
حل المبكرة من التعامل في العالم لمواجهة الجائحة وحصد نجاحًا يستحق اإلشادة في المراصرامًة  

العالمي الفيروس  زادت حاالت اإلصابة  . وبما أن هذا  مع  األداء المذكور كان من الصعب أن يستمر، 
تدريجيًا، وتزايد القلق إزاء الفيروس وتراجعت التقديرات للتعامل    19-والخسائر البشرية بسبب كوفيد

الحكومي مع األزمة. تحّولت معدالت الثقة واألداء العاليين إلى تقديرات أكثر تواضعًا تتسق مع تلك 
 ا في الدورات السابقة.التي تم قياسه

 
ولتسليط الضوء على كيف تحّول الرأي العام أثناء تلك الفترة، أجرى الباروميتر العربي ثالثة استطالعات  

ضمن الدورة السادسة. في االستطالع    2021ومارس/آذار    2020رأي عام في األردن بين سبتمبر/أيلول  
يواجه بلدهم.    من األردنيين إن االقتصاد هو أكبر تحدٍ   قال عدد كبير  2020األول الذي تم في سبتمبر/أيلول  

المواطنين.   تقدير  في  األردن  يواجه  تحٍد  أكبر  بصفتها  االقتصاد  فاقت  ثم  الجائحة  صعدت  وتدريجيًا 
التفاؤل االقتصادي محدود، ال سيما في أوساط الشباب، ما أدى بالكثيرين إلى التفكير في الهجرة رغم  

 سفر. القيود الدولية على ال
 

فقد    –ال سيما في مجال الرعاية الصحية والتعليم    –وبالنسبة إلى مستوى الرضا عن األداء الحكومي  
)، وكذلك تراجع 2021مارس/آذار    –  2020تراجع كثيرًا على امتداد فترة إجراء االستطالعات (سبتمبر/أيلول  

س. تبين أن مدركات انتشار الفساد  التقدير لألداء الحكومي اإلجمالي وتقييم تعامل الحكومة مع الفيرو
 أن جهود مكافحة الفساد غير كافية، على مدار فترة إجراء االستطالع.  المواطنينعالية، مع إعالن 

 
كما أن تصنيف المواطنين لدرجة توفر الحريات والحقوق المدنية قد تراجع مع استمرار الجائحة. وفي  

عدالت الدعم لتطبيق التدابير لمواجهة الجائحة، من بين  الوقت نفسه، تبين أن األردنيين لديهم أعلى م
جميع الدول المشمولة باستطالعات الدورة السادسة من الباروميتر العربي. كما اتضح أن النساء في  
األردن أكثر عرضة للخطر بسبب الجائحة، إذ زاد عبء العمل المترتب عليهن، سواء في أماكن العمل 

 يات الحماية االجتماعية المكفولة لهن.أو في البيت، وتراجعت مستو
 

وفيما يخص العالقات بالقوى األجنبية، فإن الرأي الخاص بالواليات المتحدة األمريكية قد تحّسن كثيرًا  
فيها  يستحسن  باالستطالع  مشمولة  قليلة  دول  بين  من  األردن  كان  األمريكية.  اإلدارة  تغّير  بعد 

األمريكي المتحدة  الواليات  ربيع  المواطنون  الصين، وهذا في  أكثر من  القوى  2021ة  إلى  بالنسبة  أما   .
وروسيا األقل  إيران  القوة األجنبية األعلى شعبية في األردن، وتبقى  تركيا هي  تزال  األجنبية األخرى، ال 

في األردن التفاقات التطبيع األخيرة بين دول دعم شعبي ضئيل للغاية  شعبية في رأي األردنيين. هناك  
 عربية وإسرائيل.

 
كانت تلك بعض النتائج األساسية لثالثة استطالعات هاتفية ممثلة لمستوى الدولة أجريت على مدار 

 2020). بين سبتمبر/أيلول  RDD، باستخدام االتصال الرقمي العشوائي (في األردن  2021و  2020عامّي  
تغير تقييماتهم لظروفهم على مدار  مقابلة مع مواطنين أردنيين لتعقب    3236أجرينا    2021ومارس/آذار  

هذه الدراسات هي جزء من الدورة السادسة للباروميتر العربي، التي تم تنفيذها في ثماني  فترة الجائحة.  
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البار  من  السادسة  الدورة  أفريقيا.  وشمال  األوسط  بالشرق  الرأي  ودول  استطالع  هي  العربي  ميتر 
شاعر لدى المواطنين عبر المنطقة أثناء فترة انتشار جائحة الوحيد المتوفر علنًا لفهم تغير اآلراء والم

غير المسبوقة. يمكن االطالع على معلومات إضافية عن االستطالعات عبر الروابط المتوفرة    19-كوفيد
 أدناه. 

 
 الباروميتر العربيعن الدورة السادسة من 

 كيف نفذنا االستطالع 
 
 

 :النتائج األساسية
كوفيد -1 اعتبار  على  إقباًال  أكثر  األردنيون  مع    19-أصبح  وهذا  بلدهم،  يواجه  تحدي  أكبر 

عندما أجرينا أول استطالع رأي ضمن الدورة السادسة في سبتمبر/أيلول  استمرار الجائحة.  
االقتصادي وكوفيد  2020 الوضع  ثم   19-تم ذكر كل من  األردن.  تواجه  أهم مشكلة  بصفتهما 

  معاناة بشكل مستمر على مدار فترة االستطالع، بما يعكس ربما    19-كوفيدتصاعد القلق إزاء  
على العمل على الجانب اآلخر. في مارس/آذار   19-إدارة الجائحة على جانب، وآثار كوفيدفي األردن 

أثر على عملهم، إنهم خسروا وظائفهم بشكل    19-أردنيين ذكروا أن كوفيد   5من كل    1، قال  2021
أشخاص) في األردن قّيمت وضعها    5من كل    4ئحة. كما أن أغلبية كبيرة (نهائي بسبب الجا

) أن يتحسن االقتصاد خالل فترة  3من كل    1سيئ، وتوقعت أقلية (  على أنهاالقتصادي الحالي  
عامًا هم األقل تفاؤًال إزاء االقتصاد في   29و  18أعوام المقبلة. كان الشباب بين    3العامين إلى  

 إلى التفكير في الهجرة. –النصف تقريبًا  –ما دفع نسبة كبيرة منهم المستقبل القريب، 

 
 

https://www.arabbarometer.org/ar/
https://www.arabbarometer.org/ar/surveys/covid-19-survey/
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https://www.arabbarometer.org/ar/surveys/covid-19-survey/
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Arab-Barometer-Wave-VI-Dates-and-Ns-FINAL-Arabic-Sep-10-2021.pdf
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Arab-Barometer-Wave-VI-Dates-and-Ns-FINAL-Arabic-Sep-10-2021.pdf
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Arab-Barometer-Wave-VI-Dates-and-Ns-FINAL-Arabic-Sep-10-2021.pdf
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Arab-Barometer-Wave-VI-Dates-and-Ns-FINAL-Arabic-Sep-10-2021.pdf
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األداء الحكومي تراجعت كثيرًا أثناء فترة انتشار الجائحة.    اتالثقة في الحكومة وتقييم -2
بعد سبتمبر/أيلول    19-الحكومة األردنية الحتواء انتشار كوفيد  المصاعب التي واجهتها  في ظل

، انحسرت كثيرًا معدالت الثقة في األداء الحكومي وتقييمات المواطنين له. تراجع مستوى  2020
.  2021س/آذار  بالمئة في مار  43إلى    2020بالمئة في سبتمبر/أيلول    63الثقة في الحكومة من  
  48إلى   2020بالمئة في سبتمبر/أيلول  78لحكومي في المجمل من داء اكما تراجع الرضا عن األ
أن األردنيين وثقوا في حكومتهم   المذكورين  . يظهر من التوجهين2021بالمئة في مارس/آذار  

ها بشكل إيجابي أثناء فترة التعامل األولى مع الجائحة. ونظرًا ألنه كان من الصعب ءوقّيموا أدا
نتائج االستمرار في هذا المستوى   التقديرات لألداء الحكومي. ُتظهر  تراجعت  من األداء، فقد 

من   19-االستطالعات هذا بوضوح، إذ تراجعت اآلراء اإليجابية في التعامل الحكومي مع كوفيد
. كما أن معدالت الرضا عن  2021بالمئة في مارس/آذار    47إلى    2020بالمئة في سبتمبر/أيلول    75

د تراجعت كثيرًا أثناء فترة االستطالع. فالرضا عن الرعاية الصحية الرعاية الصحية والتعليم ق
بالمئة.   24بالمئة إلى    52بالمئة فيما تراجع الرضا عن التعليم من    57بالمئة إلى    76تراجع من  

من كل   4وظلت مدركات الفساد مستقرة نسبيًا على مدار فترة االستطالع (انحدرت قليًال من 
إلى    5 كل    3أشخاص،  مدركات 4من  لكن  الدولة)،  مؤسسات  في  منتشر  الفساد  إن  قالوا   ،

المواطنين عن جهود مكافحة الفساد تدهورت أكثر، إذ أن نسبة من قالوا إن الحكومة تعمل 
من    مكافحةعلى   تراجعت  سبتمبر/أيلول    53الفساد  في  في    40إلى    2020بالمئة  بالمئة 

 . 2021مارس/آذار 
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الجائحة.   -3 استمرار  مع  المدنية  الحريات  توفر  عن  التصورات  الحكومة  تراجعت  اتخذت 
، ما أدى إلى الحد من حريات التجمع والتعبير والتنقل. في  19-األردنية تدابير قوية لمكافحة كوفيد

وقوي   منتشر  تصور  هناك  إجراء   علىالمقابل،  فترة  أثناء  كثيرًا  تراجعت  الحريات  هذه  أن 
  39بالمئة) وحرية التظاهر (  48(  اإلعالمقالت أقلية إن حرية    2021االستطالع. بحلول مارس/آذار  

بالمئة) إن حرية التعبير مكفولة. في الوقت    52بالمئة) مكفولة، في حين قالت أغلبية بسيطة (
سبة دعم لفرض قيود بسبب كوفيد، من بين مواطني الدول نفسه، تبين أن لدى األردنيين أعلى ن

 األخرى المشمولة باستطالع الدورة السادسة من الباروميتر العربي.
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أردنيين تقريبًا  4من كل  1قال وضع النساء في األردن أصبح أكثر هشاشة نتيجة للجائحة.  -4
. ثم 2020بالمئة) إن العنف الجندري زاد نتيجة للجائحة، وهذا في استطالع سبتمبر/أيلول    27(

إلى   كثيرًا،  النسبة  مارس/آذار    50زادت  في  والعراقيل2021بالمئة  القيود  إلى  بالنسبة  التي    . 
 81ردن عدم توفر رعاية األطفال (العمل، ذكرت أغلبيات في األ  تعترض دخول النساء إلى مجال

) األجور  وتدني  و  66بالمئة)  توفربالمئة)  (   عدم  المواصالت  الرجال   65وسائل  ومنح  بالمئة) 
 .العوائقبالمئة) بصفتها أكبر  59األولوية في التوظيف (
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في خريف  .  بشكل ملحوظ مع تغير إدارتهاالواليات المتحدة األمريكية    آلراء تجاهتحّسن ا -5
األمريكية،    6من كل    1كان    2020 المتحدة  الواليات  إلى  إيجابي  ينظر بشكل  أردنيين  مواطنين 

، أقبل على  2021الصين. في مارس/آذار    لديهم آراء إيجابية تجاهأردنيين    10من كل    3مقارنة بـ  
الواليات المتحدة األمريكية أكثر بقليل من ثلث األردنيين، مقارنة بنسبة   تجاهالرأي اإليجابي  هذا

مماثلة فيما يخص الصين. على ذلك، كان األردن من بين دول قليلة من المشمولة باالستطالع  
 2021تبين فيه تجاوز تفضيل الواليات المتحدة األمريكية للصين، ولو بنسبة ضئيلة، في ربيع  

المغرب). أما بالنسبة إلى القوى األجنبية األخرى، يستحسن األردنيون إيران  (الدولة األخرى هي 
بالمئة) بنسب ضئيلة للغاية، وهي أقل نسب من بين الدول المشمولة    15بالمئة) وروسيا (  10(

  28باالستطالع فيما يخص هاتين القوتين. أما تفضيل السعودية وفرنسا فكان أعلى بقليل (
أما تصنيفات ألمانيا وإن كانت أعلى قليًال من الواليات المتحدة األمريكية   بالمئة في الحالتين).

(بنسبة إلى   والصين  وصلت  بنسب    40  تفضيل  مقارنة  األردن  في  أدنى  أيضًا  فهي  بالمئة)، 

https://www.arabbarometer.org/ar/
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تفضيل المواطنين أللمانيا في الدول األخرى. القوة األجنبية األعلى شعبية في األردن هي تركيا،  
لمختلف اتفاقات   لمئة) بشكل إيجابي. دعم المواطن األردنيبا  56ثر من النصف (إذ ينظر إليها أك

التطبيع مع إسرائيل قليل للغاية، إذ ال ينظر إلى أي من هذه االتفاقات بشكل إيجابي أكثر من  
الدورة   6 باستطالع  المشمولة  بالدول  مقارنة  المعدالت  أدنى  بين  من  هذا  يعد  بالمئة. 

 السادسة.
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A R A B B A R O M E T E R . O R G A R A B B A R O M E T E R @ARABBAROMETER

 حول الباروميتر العربي

الباروميتر العربي هو شبكة بحثية مستقلة وغير حزبّية، تقدم نظرة ثاقبة عن  

اإلتجاهات والقيم اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية للمواطنين العاديين في 

العالم العربي.

لقد دأبنا على عمل استطالعات رأي عام مدققة وممثلة لمستوى الدولة، بناء  
على نهج العينات اإلحصائية، للسكان البالغين، على امتداد العالم 

. العربي، في 15 دولة، منذ عام 2006

 نحن أقدم وأكبر مستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال  
والنساء  في المنطقة. تمنح نتائج استطالعاتنا فسحة للمواطنين العرب

للتعبير عن احتياجاتهم وإهتماماتهم.




