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وحدة المسوح واستطالع الرأي

للمزيد من المعلومات : 

عــام  رأي  كدار دراسات وأبحاث وقياس  بحثية علمية مستقلة تأسست  مؤسسة 
في عام 2003،يعمل المركز على بناء نمـوذج تنـموي في األردن قـائم على مـبادئ 
هذه  وفق  العمل  سياسات  اصالح  على  بالتركيز  االنسان  وحقــوق  الديمـقراطية 
المبادئ وإزالة القيود عن حرية التنظيم النقابي وتعزيز سياسات الحماية االجتماعية 
والمستدامة  الشاملة   التنموية  العملية  في  للفاعلين  بيانات  قواعد  وتطوير 
قدرات   وتطوير  والمدافعة  البحثية  واألوراق  والتقارير  الدراسات  اعداد  خالل  من 

الفاعلين  في العملية التنموية.

ــرأي  ــة واســتطالعات ال ــذ المســوح الميداني ــداد وتنفي ــى اع تهــدف هــذه الوحــدة ال
لتحقيــق رؤيــة المركــز ورســالته وأهدافــه االســتراتيجية. وقــد تمثلــت انجــازات هــذه 
الوحــدة خــالل الفتــرة الســابقة بتطويــر وتنفيــذ العديــد مــن المســوح الميدانيــة 
نحــو  المســتقبلية  وتوقعاتهــم  االردنييــن  اتجاهــات  منهــا  الــرأي  واســتطالعات 
ــي، باإلضافــة  ــن باالقتصــاد األردن ــب ثقــة المواطني ــى جان ــي، ال االقتصــاد األردن
الــى عشــرات المســوح الميدانيــة واســتطالعات الــرأي التــي تــم تنفيذهــا لصالــح 

مؤسســات ومنظمــات أخــرى.

شارع الملكة رانيا العبدالله -عمارة العمري- رقم -12 الطابق الرابع

                                   عّمان -األردن

تنويه: إن مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية غير مسؤول عن تصريحات الجهات األخرى الواردة في سياق الدراسة
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تقديم 

للدراســات  الفينيــق  مركــز  جهــود  إطــار  فــي  المســحية  الدراســة  هــذه  تأتــي 
االقتصاديــة والمعلوماتيــة للوقــوف علــى أثــر التغيــرات التــي تجــري فــي البيئــة 
الخارجيــة واإلقليميــة والمحليــة علــى االقتصــاد الوطنــي بمختلــف مكوناتــه. وفــي 
هــذه الدراســة المســحية تــم قيــاس أثــر التداعيــات االقتصاديــة التــي نجمــت عــن 
جائحــة فيــروس »كورونــا المســتجد« علــى األوضــاع االقتصاديــة لألردنييــن فــي 
األردن، حيــث اضطــرت الحكومــة إلــى إغــالق االقتصــاد لفتــرات زمنيــة متفاوتــة 
منًعــا النتشــار هــذا الوبــاء، وتفاوتــت درجــات اإلغــالق تبًعــا لمــدى أهميــة القطاعــات 

الحيــاة. االقتصاديــة الســتمرارية 

فبعــد اإلغــالق التــام الــذي أقــر فــي منتصــف شــهر آذار 2020، بإعــالن تطبيــق حظــر 
التجــوال الشــامل، ثــم الســماح بفتــح معظــم القطاعــات االقتصاديــة بالتدريــج، رافــق 
ذلــك إصــدار العديــد مــن أوامــر الدفــاع اســتناًدا إلــى قانــون الدفــاع الــذي تــم تفعيلــه 
ــذي ســمح للحكومــة أن تصــدر أوامــر دفــاع لتعطيــل بعــض  ــة األزمــة، وال فــي بداي
النصــوص القانونيــة المعمــول بهــا لتيســير أعمــال الدولــة، ومــن هــذه األوامــر جــاء 
أمــري الدفــاع 6 و9 ومــا تبعهمــا مــن بالغــات لتنظيــم عالقــات العمــل بيــن العامليــن 

فــي القطــاع الخــاص وأصحــاب العمــل.

وكان واضًحــا األثــر الكبيــر لتعطيــل الحيــاة االقتصاديــة لفتــرات متباينــة علــى منشــآت 
األعمــال فــي القطــاع الخــاص والعامليــن فيهــا. لذلــك آثرنــا فــي مركــز الفينيــق إجــراء 
دراســة مســحية للوقــوف علــى أثــر هــذه األزمــة بــكل تفاصليهــا علــى األوضــاع 
االقتصاديــة لألســر فــي األردن مــن وجهــة نظــر أفــراد األســر أنفســهم، حيــث تــم 
تطويــر أداة بحثيــة )اســتبانة( تتضمــن مجموعــة مــن األســئلة التــي تقيــس درجــات 
تأثــر اقتصــاد األســر فــي األردن مــن حيــث مــدى تأثــر أجــور العامليــن فــي هــذه 
األســر خــالل األشــهر الثالثــة الماضيــة، وفيمــا إذا كان العامليــن واألســر مغطييــن 
بالحمايــات االجتماعيــة التــي توفرهــا المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي أو 
ــر  نظامــي التقاعــد المدنــي والعســكري، وفــي أي القطاعــات يعملــون، ومــدى تأث
اســتمرارية عمــل أفــراد األســر العامليــن خــالل الثالثــة أشــهر الماضيــة، باإلضافــة 
التــي  االجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  مــن  اســتفادتهم  مــدى  علــى  الوقــوف  إلــى 
وفرتهــا المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي أم ال، كذلــك تــم قيــاس توقعــات 
المســتجيبين لمســتويات دخولهــم وإنفاقهــم خــالل الفتــرة المتبقية مــن عام 2020.
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وقــد تــم تجميــع البيانــات بواســطة تطبيــق google.form واســتجاب لــه )1656( 
مســتجيًبا ومســتجيبًة موزعيــن علــى مختلــف محافظــات المملكــة، خــالل الفتــرة 
الزمنيــة الواقعــة بيــن 18-22 حزيــران، وتــم اختيــار هــذه الفتــرة ألنهــا جــاءت بعــد 
ثالثــة أشــهر مــن بــدء تعطيــل الحيــاة االقتصاديــة، وتــم اســتخدام طريقــة المعاينــة 
العشــوائية البســيطة، ويمكــن القــول أنــه وبنســبة ثقــة 95 بالمئــة، فــإن نســبة 
الوقــوع فــي الخطــأ تصــل إلــى 3 بالمئــة، وتوزعــت العينــة أيًضــا علــى الجنســين 
)ذكــوًرا وإناًثــا( بواقــع 69 بالمئــة ذكــور و31 بالمئــة إنــاث. كذلــك توزعــت علــى مختلــف 
المســتويات العمريــة، إذ بلغــت نســبة المســتجيبين مــن الفئــة العمريــة مــن 49-40  
ــة،  ــا بـــ24.4 بالمئ ــة مــن 50-59 عاًم ــة، تلتهــا الفئ ــر بـــ33.8 بالمئ ــا النســبة األكب عاًم
تلتهــا الفئــة مــن 30-39 عاًمــا بنســبة 22.8 بالمئــة، والفئــة مــن 18-29 بنســبة 11.8 
بالمئــة، تلتهــا الفئــة مــن 60-69 عاًمــا بنســبة 6.7 بالمئــة، أمــا النســبة األقــل فكانــت 

ــر. ــا  فأكث 0.5 بالمئــة للفئــة العمريــة 70 عاًم

وبخصــوص المســتويات التعليميــة للمشــاركين فــي المســح الميدانــي، فقــد كان 
33.6 بالمئــة مــن المســتجيبين مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس، و21.8 بالمئــة مــن 
حملــة شــهادة الثانويــة العامــة، و15.5 بالمئــة مــن حملة شــهادة الدبلوم المتوســط، 
و12.9 بالمئــة صــف عاشــر فمــا دون، و12.3 بالمئــة مــن حملــة شــهادات الدراســات 
العليــا، و3.9 بالمئــة مــن حملــة شــهادة التدريــب المهنــي. أمــا فيمــا يخــص جنســية 
المســتجيبين، فقــد بلغــت نســبة المســتجيبين مــن الجنســية األردنيــة 96.9 بالمئــة، 
ونســبة المســتجيبين مــن غيــر األردنييــن 3.1 بالمئــة توزعوا على الفلســطينيين بمن 

فيهــم الغزييــن، إلــى جانــب أبنــاء األردنيــات والســوريين والمصرييــن والعراقييــن.

1. أفــاد 8.7 بالمئــة مــن المشــتركين فــي الدراســة المســحية أنهــم تعرضــوا للفصــل 
الدائــم مــن أعمالهــم، فيمــا أفــاد 91.3 بالمئــة مــن المشــتركين بأّنهــم لــم يتعرضــوا 

للفصــل الدائــم.

ــرة  ــم يســتلموا أجورهــم خــالل الفت ــة مــن المســتجيبين أنهــم ل 2. أفــاد 15.3 بالمئ
التــي تغطيهــا الدراســة، كمــا أفــاد 14.5 بالمئــة مــن المســتجيبين أنــه تــم خصــم 30 
بالمئــة مــن أجورهــم، فــي حيــن تعــّرض 13.5 بالمئــة مــن المســتجيبين لخصــم 50 
بالمئــة مــن أجورهــم، فيمــا أفــاد 5.7 بالمئــة مــن المســتجيبين أنهــم تعّرضــوا لخصــم 
60 بالمئــة مــن أجورهــم، بينمــا لــم يتعــّرض 20.7 بالمئــة مــن المســتجيبين لخصــم 

أجورهــم حتــى تاريــخ انتهــاء الدراســة.

نتائج المسح الميداني

أواًل: االستمرار في األعمال والوظائف 

 لم يستلموا أجورهم
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3. توصلــت الدراســة إلــى أن 21.9 بالمئــة مــن المســتجيبين تــم إجبارهــم علــى أخــذ 
إجــازة بــال راتــب خــالل األشــهر الثــالث الماضيــة، بينمــا توصلــت الدراســة إلــى 78.1 

بالمئــة مــن المســتجيبين لــم يتــم إجبارهــم علــى أخــذ إجــازة بــال راتــب.

4. فيمــا يرتبــط بالحمايــات االجتماعيــة، فقــد أفــاد 80 بالمئــة مــن المســتجيبين بأنهم 
لــم يســتفيدوا مــن برامــج الحمايــة االجتماعيــة التــي أنشــأتها المؤسســة العامــة 
للضمــان االجتماعــي وصنــدوق المعونــة الوطنيــة، فــي حيــن أفــاد 20 بالمئــة مــن 

المســتجيبين بأنهــم اســتفادوا مــن هــذه البرامــج.

5. أفــاد 59 بالمئــة مــن المســتجيبين أن أوضاعهــم االقتصاديــة ضعيفــة، فيمــا 
أفــاد 23.2 بالمئــة مــن المســتجيبين أن أوضاعهــم االقتصاديــة متوســطة، كمــا أفــاد 
13.3 بالمئــة مــن المســتجيبين أن أوضاعهــم االقتصاديــة جيــدة، فــي حيــن أفــاد 
3.6 بالمئــة مــن المســتجيبين أن أوضاعهــم االقتصاديــة جيــدة جــًدا، بينمــا أفــاد 0.9 

بالمئــة مــن المســتجيبين أن أوضاعهــم االقتصاديــة ممتــازة.

6. رأى 87.6 بالمئــة مــن المســتجيبين أن األوضــاع االقتصاديــة ألســرهم تراجعــت 
بالمقارنــة مــع العــام الماضــي، فيمــا رأى 11 بالمئــة مــن المســتجيبين أن أوضاعهــم 
االقتصاديــة بقيــت كمــا هــي مقارنــًة مــع العــام الماضــي، أمــا 1.4 بالمئــة مــن 
العــام  مــع  مقارنــًة  أفضــل  االقتصاديــة  أوضاعهــم  أن  رأوا  فقــد  المســتجيبين 

الماضــي.

7. رأى مــا يقــارب ثلثــي المســتجيبين 64.6 بالمئــة أن الوضــع االقتصــادي العام في 
األردن ضعيــف، فيمــا رأى 22.6 بالمئــة مــن المســتجيبين أن الوضــع االقتصــادي 
ــد،  ــة مــن المســتجيبين أن الوضــع االقتصــادي جي متوســط، فــي حيــن رأى 9 بالمئ
أمــا 2.3 بالمئــة مــن المســتجيبين فقــد رأوا أن الوضــع االقتصــادي جيــد جــًدا، بينمــا 
رأى 1.5 بالمئــة مــن المســتجيبين أن الوضــع االقتصــادي العــام فــي األردن ممتــاز. 

ــة مــن المســتجيبين أن الوضــع االقتصــادي العــام فــي األردن  8. أفــاد 86.3 بالمئ
تراجــع بالمقارنــة مــع العــام الماضــي، أمــا 10.4 بالمئــة مــن المســتجيبين فقــد رأوا 
أن الوضــع االقتصــادي بقــي كمــا هــو مقارنــًة مــع العــام الماضــي، بينمــا أفــاد 3.3 
بالمئــة مــن المســتجيبين أن الوضــع االقتصــادي العــام فــي األردن أفضــل مقارنــًة 

مــع العــام الماضــي. 

ثانيًا: األوضاع االقتصادية لألسر في الوقت الراهن

ثالثًا: الوضع االقتصادي في الوقت الراهن

 لم يستلموا أجورهم

 لم يستفيدوا من برامج 
الحماية االجتماعية
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رابعًا: الوضع االقتصادي في الوقت الراهن

خامسًا: أسعار السلع والخدمات في الوقت الراهن

سادسًا: التوقعات المستقبلية

9. رأى 67.3 بالمئــة مــن المســتجيبين أن فــرص الحصــول علــى عمــل قليلــة جــًدا، 
فيمــا رأى 25.8 بالمئــة أن فــرص الحصــول علــى عمــل قليلــة، أمــا 5.7 بالمئــة مــن 
المســتجيبين فقــد رأوا أن فــرص الحصــول علــى عمــل متوســطة، بينمــا رأى 1.0 
بالمئــة مــن المســتجيبين أن فــرص العمــل متوفــرة، فــي حيــن رأى 0.2 بالمئــة أنهــا 

متوفــرة بكثــرة.

10. أفــاد 88.2 بالمئــة مــن المســتجيبين أن فــرص الحصــول علــى عمــل مقارنــًة 
مــع العــام الماضــي تراجعــت، بينمــا أفــاد 10.7 بالمئــة مــن المســتجيبين أن فــرص 
الحصــول علــى عمــل مقارنــًة مــع العــام الماضــي بقيــت كمــا هــي، أمــا 1.1 بالمئــة 
مــن المســتجيبين فقــد أفــادوا أن فــرص الحصــول علــى عمــل تحســنت مقارنــًة مــع 

العــام الماضــي.

11. رأى 43.7 بالمئــة مــن المســتجيبين أن أســعار الســلع والخدمــات مرتفعــة، فيمــا 
رأى 26.7 بالمئــة مــن المســتجيبين أن أســعار الســلع والخدمــات مرتفعــة جــًدا، كمــا 
رأى 24.4 مــن المســتجيبين أن أســعار الســلع والخدمــات متوســطة، أمــا 2.1 بالمئــة 
مــن المســتجيبين فقــد رأوا أنهــا منخفضــة، بينمــا رأى 3.1 بالمئــة مــن المســتجيبين 

أنهــا منخفضــة جــًدا.

12. يعتقــد ثلثــي المســتجيبين 67.1 بالمئــة أن أســعار الســلع والخدمــات ارتفعــت 
مقارنــًة مــع العــام الماضــي، أمــا 24.4 بالمئــة مــن المســتجيبين يعتقــدون أنهــا كمــا 

هــي، بينمــا 8.5 بالمئــة مــن المســتجيبين يعتقــدون أنهــا أقــل ممــا كانــت عليــه.

13. توقــع 57.4 مــن المســتجيبين أن أوضاعهــم االقتصاديــة ســتتراجع بعــد عــام 
مــن اآلن، فيمــا توقــع 24.8 بالمئــة مــن المســتجيبين أن أوضاعهــم االقتصاديــة 
تحســن  توقعــوا  المســتجيبين فقــد  مــن  بالمئــة   17.8 أمــا  كمــا هــي،  ســتبقى 

أوضاعهــم االقتصاديــة بعــد عــام مــن اآلن.

عــام  االقتصــادي بشــكل  الوضــع  أن  المســتجيبين  مــن  بالمئــة   50.7 توقــع   .14
ســيتراجع بعــد عــام مــن اآلن، بينمــا توقــع 25.7 بالمئــة مــن المســتجيبين أن الوضــع 
االقتصــادي بشــكل عــام ســيبقى كمــا هــو، أمــا 23.6 بالمئــة مــن المســتجيبين 

توقعــوا أن الوضــع االقتصــادي بشــكل عــام سيتحســن بعــد عــام مــن اآلن.

أوضاعهــم  أن  توقعـــوا 
ســتتراجع االقتصاديــة 
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15. توقــع 61.7 بالمئــة مــن المســتجيبين أن فــرص الحصــول علــى عمــل ســتتراجع 
بعــد عــام مــن اآلن، فيمــا توقــع 24.5 بالمئــة مــن المســتجيبين أن فــرص الحصــول 
علــى عمــل ســتبقى كمــا هــي، بينمــا توقــع 13.8 بالمئــة مــن المســتجيبين أن فرص 

الحصــول علــى عمــل ستتحســن.

16. توقــع  70.6 بالمئــة مــن المســتجيبين أن أســعار الســلع والخدمــات ســترتفع 
بعــد عــام مــن اآلن، أمــا 21.7 بالمئــة مــن المســتجيبين فقــد توقعــوا أن تبقــى كمــا 

هــي عليــه، بينمــا توقــع 7.7 بالمئــة مــن المســتجيبين أنهــا ســتنخفض.

فــــــرص  أن  توقــعـــــوا 
عمــل  علــى  الحصــول 

جع ا ســتتر
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info@phenixcenter@.net
www.phenixcenter.net
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