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االقتصادية  للدراسات  الفينيق  مركز  تطبيق  سياق  يف  االستطالع  هذا  يأيت 

املواطنني  اتجاهات  لقياس  تطويره  تم  الذي  الخاص  للمقياس  واملعلوماتية 

سبقه  الذي  العام  مع  ومقارنته  الراهنة  األردين  االقتصاد  أوضاع  نحو  األردنيني 

االستطالع بشكل  إجراء هذا  أهمية  املستقبلية. وتعود  توقعاتهم  إىل  باإلضافة 

دوري، انسجاماً مع التوجهات الحديثة التي ترافق مسارات تطور االقتصاديات 

الوطنية املتقدمة والناشئة يف مختلف أنحاء العامل، ملا تقدمه نتائج مثل هذه 

االقتصادي  القرار  صناع  إىل  راجعة  وتغذية  مثينة،  معلومات  من  االستطالعات 

واالجتامعيني  االقتصاديني  والباحثني  االقتصادية،  السياسات  وراسمي  والسيايس 

ووسائل اإلعالم املختلفة واملواطنني أنفسهم. 

إضافة إىل ذلك، فإن من شأن تطبيق هذا االستطالع بشكل دوري أن يعكس 

املزاج الشعبي العام تجاه نتائج السياسات االقتصادية التي تطبقها الحكومات، 

بإالضافة إىل نقلها صورة دقيقة تعكس مواقف املواطنني الحقيقية تجاه األوضاع 

االقتصادية التي يعيشها، بعيداً عن التقديرات واالنطباعات التي يتم تداولها من 

هذه الجهة أو تلك.

تقديم: 
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تشتمل  رئيسة،  أبعاد  ثالثة  من  املقياس  هذا  يتكون 

عىل تقييم األوضاع االقتصادية يف الوقت الراهن )وقت 

قبل  االقتصادية  األوضاع  مع  ومقارنتها  القياس(،  إجراء 

سنة مضت )سنة قبل وقت إجراء القياس(، ثم توقعات 

من  سنة  )بعد  سنة  بعد  االقتصادية  لألوضاع  املواطنني 

وقت إجراء القياس(. ويتضمن كل بعد من هذه األبعاد 

خمسة أبعاد فرعية تشمل الوضع االقتصادي بشكل عام 

والدخل واألسعار والقدرات الرشائية وتوفر فرص العمل. 

وبالتايل فإن هذا املقياس يتكون من خمس عرشة فقرة، 

وكل فقرة لها عدة إجابات، وكل اجابة لها قيمة تدرجية، 

لغايات استخراج درجة ثقة املواطنني باالقتصاد األردين. 

التحضريية  وقد تم عرض املقياس خالل مراحل إعداده 

عىل عدد من االقتصاديني واإلحصائيني واإلعالميني بهدف 

تقييمه، ومن ثم تم تطبيقه عىل عينة مكونة من )100( 

مواطن، بهدف الحصول عىل أية مالحظات أو مشكالت 

تتعلق باألسئلة وبنية املقياس، وقد تم األخذ باملالحظات 

املنهجية:

التي تم تقدميها من قبل املتخصصني واملواطنني يف إعادة 

تصميم املقياس بصورته النهائية، وأصبح جاهزاً للتطبيق. 

ويف هذه الجولة تم تطبيق االستطالع عىل عينة وطنية 

مختلف  عىل  موزعني  مواطناً   )1200( من  مكونة 

محافظات اململكة، إذ طورت عينة عنقودية طبقية قامئة 

عىل التقسيامت اإلدارية، والجغرافية يف اململكة، أخذت 

األردين،  املجتمع  مكونات  محتلف  متثيل  االعتبار  بعني 

لتصل  والجغرايف،  اإلداري  بالتدرج  العينة  وجرى سحب 

للمعاينة.  وحدة  كأصغر  واملسكن،  البلوك،  مستوى  إىل 

وكانت العينة مقسمة مناصفة بني الذكور، واإلناث، وقد 

مقابلتهم  عن طريق   املستجيبني  من  البيانات  جمعت 

أو ربة  األسئلة إىل رب  توجيه  بشكل مبارش، من خالل 

األرسة. ويف حال عدم وجود أي منهام، جرت املقابلة مع 

أي من أفراد األرسة ممن تزيد أعامرهم عن 18 عاماً. وقد 

تم تنفيذ االستطالع يف النصف األول من شهر ترشين أول 

من عام 2016.
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أوالً: الوضع االقتصادي األردين:

الجدول رقم )1(: تقييم وضع األردن االقتصادي يف الوقت الراهن
201420152016اإلجابات

ً 20.821.527.2يسء جدا

34.835.630.3يسء

28.928.428.6متوسط

12.912.310.8جيد

2.11.81.8جيد جداً

0.50.41.3ممتاز

100100100املجموع

1- بلغت نسبة املواطنني الذين يرون أن أوضاع االقتصاد 

باملائة،   57.5 جدا  وسيئة  سيئة   2016 عام  يف  األردين 

أوضاع  أن  يرون  الذين  املواطنني  نسبة  بلغت  حني  يف 

ممتازة وجيدة  الجاري 2016  العام  يف  األردين  االقتصاد 

ارتفاعا  باملائة. كذلك تبني أن هنالك  جدا وجيدة 15.5 

يف نسبة املواطنني الذي يرون أن أوضاع االقتصاد األردين 

يف الوقت الراهن سيئة وسيئة جدا، مقارنة مع العامني 

نتائج االستطالع

املاضيني، بزيادة قدرها نصف باملائة عن السنة املاضية 

2015 ونقطتني مئويتني عن عام 2014. يف حني تراجعت 

األردين  االقتصاد  أوضاع  أن  يرون  الذين  املواطنني  نسبة 

ممتازة وجيدة جدا وجيدة مقارنة مع العامني املاضيني، 

مئوية  نقطة  مقداره  برتاجع  باملائة   13.9 بلغت  حيث 

مئوية  ونصف  ونقطة   2015 املاضية  السنة  عن  واحدة 

عن عام 2014. 

وضع األردن االقتصادي مقارنة مع العام املايض

الجدول رقم )2(: تقييم وضع األردن االقتصادي يف الوقت الراهن مقارنة مع العام املايض
201420152016اإلجابات

60.361.361.8أسوأ 

31.030.629.0مل يتغري

8.78.29.2أفضل

100100100املجموع
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االقتصاد  أوضاع  أن  املواطنني  من  باملائة   61.8 يرى   -2

األردين يف العام الجاري 2016 اسوأ من ما كان عليه يف 

ان  املواطنني  من  باملائة   9.2 يشري  بينام  املايض،  العام 

أوضاع االقتصاد األردين يف العام الجاري 2016 افضل مام 

كان عليه يف العام املايض. كذلك هنالك زيادة طفيفة يف 

نسبة املواطنني الذين يرون أن أوضاع االقتصاد االردين يف 

الوقت الراهن أسوأ من ما كانت عليه يف العامني املاضيني، 

بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية عن عام 2015 ونقطة 

ونصف عن عام 2014. يف ذات الوقت الذي زادت فيه 

نسبة املواطنني الذين يرون ان أوضاع االقتصاد األردين يف 

الوقت الراهن أفضل مبقدار نقطة مئوية واحدة عن عام 

2014 ونصف نقطة مئوية عن عام 2015. 

أوضاع األردن االقتصادية بعد عام من اآلن

الجدول رقم )3(: تقييم وضع األردن االقتصادي بعد عام من اآلن
201420152016اإلجابات

53.154.454.9أسوأ 

31.632.330.1لن يتغري

15.313.315.0أفضل

100100100املجموع

يكون  أن  املواطنني  من  باملائة   55 يقارب  ما  توقع   -3

من  أسوأ   2017 القادم  العام  يف  األردين  االقتصاد  وضع 

العام الجاري 2016، يف حني بلغت نسبة املواطنني الذين 

 15.0 أفضل  األردين  االقتصاد  وضع  يكون  أن  يتوقعون 

باملائة. كذلك هناك زيادة طفيفة يف نسبة املتشامئني من 

أوضاع االقتصاد األردين خالل عام 2017، بزيادة قدرها 

نقطتني  يقارب  وما   2015 عام  عن  مئوية  نقطة  نصف 

زادت  الذي  الوقت  ذات  ويف   .2014 عام  عن  مئويتني 

فيه نسبة املتفائلني ايضا باوضاع االقتصاد األردين خالل 

العام القادم 2017، اذ بلغت 15.0 باملائة بزيادة قدرها 

ما يقارب نقطة ونصف مئوية يف عام 2015، وتراجعت 

بأقل من نصف نقطة مئوية عن 2014.
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ثانياً: الدخل الشخيص ودخل األرسة:

الجدول رقم )4(: تقييم الدخل الشخيص ودخل أرستك يف الوقت الراهن
201420152016اإلجابات

ً 15.216.217.1منخفض جدا

28.729.326.5منخفض

36.635.337.2متوسط

14.314.013.2جيد

3.94.15.0جيد جداً

1.31.11.0ممتاز

100100100املجموع

دخولهم  أن  املواطنني  من  باملائة   43.6 أشار   -4

جدا،  ومنخفضة  منخفضة  ارسهم  ودخول  الشخصية 

أن دخولهم  يرون  الذين  املواطنني  بلغت نسبة  يف حني 

وجيدة  جدا  وجيدة  ممتازة  ارسهم  ودخول  الشخصية 

أن  املواطنني  من  باملائة   37.2 أشار  بينام  باملائة.   19.2

دخولهم الشخصية ودخول ارسهم متوسطة. وتبني كذلك 

تراجع نسبة املواطنني الذي يرون أن دخولهم الشخصية 

ودخول أرسهم منخفضة ومنخفضة جدا يف عام 2016، 

بنقطتني مئويتني عن ما كانت عليه يف عام 2015 وأقل 

عام 2014. يف حني  مع  مقارنة  مئوية  نقطة  نصف  من 

سجلت النتائج ثبات يف نسب املواطنني الذين يرون أن 

وجيدة جدا  ممتازة  ودخول ارسهم  الشخصية  دخولهم 

وجيدة مقارنة مع السنتني املاضيتني. 

تقييم الدخل الشخيص ودخل األرسة مقارنة مع العام املايض

الجدول رقم )5(: تقييم الدخل الشخيص ودخل األرسة يف الوقت الراهن مقارنة مع العام املايض
201420152016اإلجابات

48.946.044.4تراجع

41.843.045.1مل يتغري

9.311.010.5ازداد/ تحسن

100100100املجموع
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5- أفاد 44.4 باملائة من املواطنني أن دخولهم الشخصية 

العام  يف  عليه  كانت  ما  عن  تراجعت  أرسهم  ودخول 

املواطنني  من  باملائة   10.5 أشار  حني  يف   ،2015 املايض 

بينام  تحسنت.  ارسهم  ودخول  الشخصية  دخولهم  أن 

أشار 45.1 باملائة ان هذه الدخول مل تتغري. كذلك تبني 

دخولهم  أن  يرون  الذين  املواطنني  نسبة  يف  انخفاض 

الشخصية ودخول أرسهم تراجعت يف عام 2016 مقارنة 

نقطة ونصف  عام 2015، مبقدار  عليه يف  كانت  ما  مع 

نقاط  واربع   ،2015 عام  يف  عليه  كانت  ما  عن  مئوية 

ونصف مئوية عن عام 2014.

توقع الدخل الشخيص ودخل األرسة بعد عام من اآلن

الجدول رقم )6(: توقع دخلك ودخل أرستك بعد عام من اآلن
201420152016اإلجابات

41.943.342.1سيرتاجع

40.940.040.5لن يتغري

17.216.717.4سيزداد

100100100املجموع

باملائة من املواطنني متفائلني بتحسن  6- تبني أن 17.4 

دخولهم الشخصية ودخول ارسهم يف العام القادم 2017، 

بينام عرب 42.1 باملائة من املواطنني عن تشاؤمهم، حيث 

افصحوا أن دخولهم سترتاجع يف العام القادم. بينام أفاد 

40.5 باملائة منهم أن دخولهم لن تتغري. كذلك تبني أن 

هنالك انخفاض يف نسبة املتشامئني من أوضاع دخولهم 

ودخول أرسهم يف العام القادم 2017، حيث بلغت نسبة 

من يتوقعون تراجع دخولهم ودخول أرسهم 42.1 باملائة 

عام  واحدة عن  مئوية  نقطة  قليالً عن  يزيد  ما  برتاجع 

2015 واقل من نصف نقطة مئوية عن عام 2014. يف 

دخولهم  بزيادة  املتفائلني  نسبة  حافظت  الوقت  ذات 

عىل ثباتها النسبي، اذ بلغت يف عام 2016 بزيادة قدرها 

نصف نقطة مئوية عن عام 2015 وزيادة اقل من نصف 

نقطة مئوية عن عام 2014.
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ثالثاً: أسعار السلع والخدمات

تقييم أسعار السلع والخدمات يف الوقت الراهن

الجدول رقم )7(: تقييم أسعار السلع والخدمات يف الوقت الراهن
201420152016اإلجابات

ً 61.362.757.9مرتفعة جدا

28.829.330.7مرتفعة

9.37.38.9متوسطة

0.30.31.5منخفضة

0.30.31.0منخفضة جداً

100100100املجموع

السلع  أسعار  أن  املواطنني  من  باملائة   88.6 يرى   -7

والخدمات مرتفعة ومرتفعة جدا، يف حني يرى 2.5 باملائة 

منخفضة  والخدمات  السلع  أسعار  أن  املواطنني  من 

املواطنني  نسبة  يف  تراجع  أيضا  وتبني  جدا.  ومنخفضة 

الذين يرون أن اسعار السلع والخدمات منخفضة مبقدار 

ثالث نقاط مئوية ونصف عن ما كان عليه الوضع يف عام 

2015، ونقطة ونصف مئوية عن عام 2014.

أسعار السلع والخدمات يف الوقت الراهن مقارنة مع العام املايض

الجدول رقم )8(: أسعار السلع والخدمات يف الوقت الراهن مقارنة مع العام املايض
201420152016اإلجابات

74.975.860.9ارتفعت

23.822.628.3مل تتغري

1.31.610.8انخفضت

100100100املجموع
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السلع  أسعار  أن  املواطنني  من  باملائة   60.9 أشار   -8

العام  مع  مقارنة   2016 عام  خالل  ارتفعت  والخدمات 

املايض 2015، يف حني يرى أن 10.8 باملائة من املواطنني 

أن أسعار السلع والخدمات انخفضت عام كانت عليه يف 

العام املايض 2015. ويشري الجدول كذلك تبني أن هنالك 

السلع  اسعار  أن  الذين يرون  املواطنني  تراجعا يف نسبة 

والخدمات ارتفعت مبقدار خمسة عرش نقطة مئوية.

توقع أسعار السلع والخدمات بعد عام من اآلن

الجدول رقم )9(: توقع أسعار السلع والخدمات بعد عام من اآلن
201620152016اإلجابات

73.074.467.2ستزداد

23.823.026.5لن تتغيري

3.22.66.3ستنخفض

100100100املجموع

السلع  أسعار  أن  املواطنني  من  باملائة   67.2 توقع   -9

يف  عليه  هي  عام   2017 عام  يف  سرتتفع  والخدمات 

عام 2016 الجاري، يف حني أشار 6.3 باملائة أن األسعار 

أن  املواطنني  من  باملائة   26.5 اشار  بينام  ستنخفض، 

األسعار لن تتغري. وتبني كذلك أن نسبة املواطنني الذين 

نقاط  سبع  مبقدار  انخفضت  االسعار  ارتفاع  يتوقعون 

يتوقعون  الذين  املواطنني  نسبة  زادت  حني  يف  مئوية، 

انخفاض األسعار يف العام القادم مبقدار اربع نقاط مئوية.

رابعاً: القدرة املالية عىل رشاء الحاجيات األساسية:

القدرات املالية عىل رشاء حاجياتهم وحاجيات أرسهم األساسية يف الوقت الراهن

الجدول رقم )10(: تقييم القدرات املالية عىل رشاء حاجياتهم وحاجيات أرسهم األساسية يف الوقت الراهن
201420152016اإلجابات

12.413.213.6ضعيفة جدا

26.527.326.3ضعيف

42.340.942.1متوسط

14.114.413.5جيد

3.33.03.6جيد جدا

1.41.30.9ممتاز

100100100املجموع
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10- أفصح 39.9 باملائة من املواطنني أن قدراتهم املالية 

عىل رشاء حاجياتهم وحاجيات ارسهم األساسية ضعيفة 

وضعيفة جدا، يف حني يرى 18.0 باملائة من املواطنني أن 

ارسهم  وحاجيات  حاجياتهم  رشاء  عىل  املالية  قدراتهم 

أن  تبني  كذلك  وجيدة.  جدا  وجيدة  ممتازة  األساسية 

أن  يرون  الذين  املواطنني  نسبة  يف  نسبيا  ثباتا  هنالك 

العام  يف  عليه  كانت  عام  تراجعت  الرشائية  قدراتهم 

املايض 2015، وزيادة مبقدار نقطة مئوية واحدة عن ما 

كانت عليه يف عام 2014.

القدرات املالية عىل رشاء حاجياتهم وحاجيات أرسهم األساسية يف الوقت الراهن مقارنة مع العام املايض

الجدول رقم )11(: تقييم القدرات املالية عىل رشاء حاجياتهم وحاجيات أرسهم األساسية يف الوقت الراهن مقارنة مع 

العام املايض
201420152016اإلجابات

51.650.246.0تراجعت

42.743.146.0مل تتغري

5.76.78.0تحسنت

100100100املجموع

عىل  قدرتهم  أن  املواطنني  من  باملائة   46.0 أفصح   -11

تراجعت  األساسية  ارسهم  وحاجيات  حاجياتهم  رشاء 

أنها مل  أفادوا  النسبة  املاضية، وبذات  السنة  مقارنة مع 

تتغري، يف حني اشار 8.0 باملائة من املواطنني أن قدراتهم 

الذين  املواطنني  الرشائية تحسنت. كذلك تبني أن نسبة 

تراجعت قدراتهم الرشائية عن السنة املاضية انخفضت 

مبقدار اربع نقاط مئوية.

القدرات املالية عىل رشاء حاجياتهم وحاجيات أرسهم األساسية بعد عام من اآلن

الجدول رقم )12(: توقع القدرات املالية عىل رشاء حاجياتهم وحاجيات أرسهم األساسية بعد عام من اآلن
201420152016اإلجابات

49.347.841.6سترتاجع

40.240.644.9لن تتغري 

10.511.613.5ستزداد

100100.0100.0املجموع
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12- توقع 41.6 باملائة من املواطنني أن ترتاجع قدراتهم 

العام  عليه  هي  ما  عن  القادم   2017 عام  يف  الرشائية 

أن  املواطنني  من  باملائة   13.5 توقع  كذلك  الجاري، 

قدراتهم الرشائية ستتحسن يف العام القادم 2017، بينام 

توقع 44.9 باملائة من املواطنني أن قدراتهم الرشائية لن 

تتغري. كذلك تبني أن نسبة املواطنني الذين يتوقعون أن 

ترتاجع قدراتهم الرشائية انخفضت ست نقاط مئوية عن 

عام 2015 وما يقارب مثان نقاط مئوية عن عام 2014.

خامساً: توفر فرص العمل:

توفر فرص الحصول عىل وظيفة يف الوقت الراهن

الجدول رقم )13(: تقييم توفر فرص الحصول عىل وظيفة يف الوقت الراهن
201420152016اإلجابات

70.068.771.5غري متوفرة 

27.628.525.4متوفرة نوعا ما

2.42.83.1متوفرة

100100100املجموع

13- أفاد 71.5 باملائة من املواطنني أنهم يرون أن الحصول 

بينام  الراهن،  الوقت  يف  متوفرة  غري  عمل  فرصة  عىل 

يرى 3.1 باملائة أنها تتوفر، يف حني يرى 25.5 باملائة من 

املواطنني أن الحصول عىل فرصة عمل يف األردن متوفرة 

نوعا ما. كذلك، تبني أن نسبة املواطنني الذين يرون أنه 

ال يتوفر فرص عمل يف األردن ارتفعت مبقدار ثالث نقاط 

مئوية عن 2015 ونقطة ونصف مئوية عن عام 2014. 

توفر فرص الحصول عىل وظيفة يف الوقت الراهن مقارنة مع العام املايض

الجدول رقم )14(: تقييم توفر فرص الحصول عىل وظيفة يف الوقت الراهن مقارنة مع العام املايض
201420152016اإلجابات

62.563.566.4تراجعت

32.731.028.3مل يتغري

4.85.55.3تحسنت

100100100املجموع
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الحصول  فرص  أن  املواطنني  من  باملائة   66.4 يرى   -14

 ،2015 املاضية  السنة  مع  مقارنة  تراجعت  وظيفة  عىل 

يف حني يرى 5.3 باملائة من املواطنني أن فرص الحصول 

عىل وظيفة يف الوقت الراهن تحسنت مقارنة مع السنة 

املاضية، باالضافة اىل أن 28.3 باملائة من املواطنني يرون 

أن  أيضا  وتبني  تتغري.  مل  وظيفة  عىل  الحصول  فرص  أن 

نسبة املواطنني الذين افادوا ان فرص الحصول عىل فرصة 

عمل تراجعت مقارنة مع السنة املاضية ازدادت مبقدار 

نقاط  واربع   2015 عام  مع  مقارنة  مئوية  نقاط  ثالث 

مئوية مقارنة مع عام 2014.

توقع فرص الحصول عىل وظيفة بعد عام من اآلن

الجدول رقم )15(: توقع فرص الحصول عىل وظيفة بعد عام من اآلن
201420152016اإلجابات

61.261.859.5سترتاجع

28.627.830.5لن تتغري

10.210.410.0ستتحسن

100100100املجموع

15- توقع 59.5 باملائة من املواطنني أن امكانية الحصول 

عىل فرصة عمل يف العام القادم 2017 سترتاجع عن ما 

هي عليه يف العام الجاري 2016. يف حني اشار 10.0 باملائة 

من املواطنني أنها ستتحسن، بينام اشار 30.5 باملائة من 

املواطنني أن فرص الحصول عىل وظيفة يف العام القادم 

ستتحسن. كذلك تبني أن نسبة املواطنني الذين أفادوا أن 

فرص الحصول عىل فرص عمل يف العام القادم سترتاجع 

انخفضت مبقدار نقطتني مئويتني عن ما كان عليه الحال 

يف عام 2015 ونقطة ونصف مئوية عن عام 2014.
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