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 امللخص التنفيذي

 
واملعهد الديمقراطي الوطني يف عامن نفذ مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين هذه الدراسة بالتعاون مع بعثة االحتاد األورويب 

وقياس تطلعات الشباب والتي هدفت إىل التعرف عىل رأي الشباب ومشاركتهم يف انتخابات املجلس النيايب اخلامس عرش, 
هلذا  استبانهومن أجل الوصول إىل أهداف الدراسة صممت . نحو االنتخابات النيابية القادمة للمجلس النيايب السادس عرش

اب, بينام خصص اجلزء الثاين جلمع بالغرض, تألفت من مخسة أجزاء, تعلق اجلزء األول منها بجمع البيانات التعريفية للش
ة بمشاركة الشباب يف انتخابات املجلس النيايب اخلامس عرش, واجلزء الثالث خصص لرصد مشاركة الشباب البيانات املتعلق

يف انتخابات املجلس النيايب السادس عرش, بينام خصص اجلزء الرابع جلمع بيانات تتعلق برصد الظروف املحيطة بالعملية 
ت تتعلق برصد توقعات الشباب من املجلس النيايب السادس االنتخابية, واجلزء اخلامس واألخري صمم من أجل مجع بيانا

 .عرش
استخدمت العينة العشوائية البسيطة من أجل مجع البيانات, حيث تم حساب حجم العينة البسيطة والتي يمكن أن تكون ممثلة 

حافظات حسب نسبة , ثم وزعت العينة عىل املوفتاة شاب )٢١٠٠(عىل مستو األقاليم واملحافظات, حيث بلغ حجم العينة 
استخدمت التقسيامت اإلدارية وقد . الشباب يف كل حمافظة باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة املتناسبة مع احلجم

 .حمافظة )١٢(الرسمية والتي تقسم اململكة إىل ثالثة أقاليم الشامل والوسط واجلنوب, وتقسم اململكة إىل 
جمموعة من االجتامعات مع  مركز احلياة النسبة للشباب املستهدف, فقد نفذب اووضوحه االستبيانصياغة صحة  منوللتأكد 

, وذلك للحصول عىل رأهيم يف األسئلة التي احتواها االستبيان, حيث تم تعديل يف خمتلف املحافظات جمموعة من الشباب
األسئلة التي اعتقد بأهنا ال تتفق مع األسئلة التي حتتوي غموض أو التي ال حتقق الغرض من طرح السؤال, وشطبت بعض 

إىل صورته  انيستباال ء الدراسة, وقد وصلضيفت بعض األسئلة التي وجد الشباب أهنا مفيدة إلثراأغرض الدراسة, و
 ).١(النهائية املوضحة يف امللحق 

المة س, وكذلك تم التأكد من حصل الباحثني املشاركني يف الدراسة عىل التدريب الكايف قبل البدء بعملية مجع االستبيانات
تعبئة االستبيانات من خالل التدقيق عىل عينات عشوائية من االستبيانات الواردة من امليدان, وذلك من أجل تصويب أخطاء 

من أجل عملية التحليل  بعد عملية مجع االستبيانات, رمزت وأدخلت إىل جهاز احلاسوبو. الباحثني فور وصوهلا من امليدان
 .من خالل برنامج حاسويب صمم لغرض إدخال االستبيانات إىل احلاسوب لضامن دقة إدخال املعلومات اإلحصائي
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احتوت عىل نسبة ذكور قريبة من نسبة اإلناث, كذلك احتوت عىل قد بينت نتائج الدراسة أن العينة العشوائية التي مجعت 
لحصول عىل رأي جمموعات خمتلفة من الشباب يف يؤدي لالفئات التعليمية مجيعها, وفئات العمل املختلفة, األمر الذي 

 .املجتمع األردين
املقابل بينت النتائج أن نسبة الشباب يف , )%٥٩.٢(كانت نسبة الشباب املسجلني النتخابات املجلس النيايب اخلامس عرش 

وهذا  )%١٧.٦(بزيادة مقدارها  أي )%٧٦.٨(الراغبني يف املشاركة يف انتخابات املجلس النيايب السادس عرش قد وصلت إىل 
 .الشباب باملجلس النيايب القادم يعكس تفاؤل فئة

من فئة الشباب  )%٣٢.٦(وأما عن أسس اختيار املرشحني يف انتخابات املجلس النيايب اخلامس عرش, فقد بينت النتائج أن 
وف تنخفض يف االنتخابات النيابية للمجلس عىل رغبة العشرية, وتشري التوقعات بأن هذه النسبة س اً رشحيهم بناءاختاروا م

يف االنتخابات  )%١١.٦(حسب السرية الذاتية فقد حصلت عىل نسبة  وأما اختيار املرشح. )%٢٣.٧(السادس عرش لتصل إىل 
 يف االنتخابات النيابية للمجلس السادس )%١٤.٦(النيابية السابقة, بينام التوقعات بأن هذه النسبة سوف تزيد لتصل إىل 

بينت وكذلك .عرش, وهذا يعطي مؤرش جيد لتوجه الشباب الختيار الشخص األكثر كفاءة لتمثيلهم يف املجلس النيايب القادم
بأن الدعاية والشعارات االنتخابية مل يكن هلا تأثري يف اختيار املرشح يف انتخابات املجلس  )%٧٣.٢(الفئة األكرب من الشباب 

 . رأي الشباب يف اختيار مرشحيهمالنتائج السابقة بأن للعشرية الدور األكرب يف التأثري عىل النيايب اخلامس عرش, وهذا يعزز
يف انتخابات املجلس النيايب اخلامس عرش, فقد بينت النتائج أن  شاركوافيام خيص أسباب عدم مشاركة الشباب الذي مل يو

, تاله عدم الرغبة يف املشاركة )%١٩.٨(سبة وصلت إىل هو اخلربة السلبية يف املجالس النيابية السابقة بن السبب األول
, ثم عدم مسامهة املجالس النيابية يف خدمة القضايا الشبابية بنسبة وصلت إىل )%١٨.٢(السياسية بنسبة وصلت إىل 

 .)%١٧.٠(بنسبة وصلت إىل  الفئة املستهدفة , ويف املرتبة الرابعة عدم وجود ممثلني معروفني لدي)%١٧.٤(
ثر من ثلثي فئة الشباب متفائلني بأن تكون كسادس عرش, فقد بينت النتائج أن أن نزاهة االنتخابات النيابية للمجلس الأما ع

, وهذا يفرس االجتاه اإلجيايب لزيادة توجه فئة الشباب للمشاركة )%٦٧.٦(االنتخابات القادمة عادلة ونزهية وبنسبة وصلت إىل 
صعوبات أثناء أي  متواجههمن الشباب أنه لن  )%٧٦.٦(كذلك بني حوايل . لسادس عرشيف االنتخابات النيابية للمجلس ا

 .عملية انتخاب املجلس النيايب السادس عرش, وهذا يعكس تفاؤل فئة الشباب باالنتخابات النيابية للمجلس السادس عرش
السادس عرش, فقد بينوا أن السبب األول لعدم ملشاركة يف االنتخابات النيابية للمجلس يف اوأما عن فئة الشباب غري الراغبني 

دور املجلس النيايب بنسبة ب, ثم عدم توفر قناعة )%٢١.١(املشاركة متثل يف عدم وجود ممثلني معروفني لدهيم بنسبة وصلت إىل 
ل فئة من جهة أخر, أظهرت الدراسة جه. , وهذا يعكس اخلربة السلبية باملجالس النيابية السابقة)%٢٠.٢(وصلت إىل 
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, وهذا يعكس عدم معرفة فئة واسعة من الشباب )%٦٢.٣(لغت نسبة هذه الفئة بالشباب بقانون االنتخابات األردين حيث 
 .يب السادس عرش تفوق ثلثي العينةوقد كانت نسبة الشباب املتفائلني بإنجازات املجلس النيا. بحقوقهم االنتخابية

, كان من أبرزها تثقيف فئة الشباب بدور املجالس النيابية وبقانون وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات
االنتخابات األردين, ودفع الشباب نحو املشاركة يف االنتخابات النيابية القادمة من خالل عقد ورشات تساهم يف تثقيفهم 

 .حول أمهية مشاركتهم يف العملية االنتخابية
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 اجلزء األول
 املقدمة

 مقدمة ١−١
جداً يف جمال املشاركة يف العمل السيايس يف األردن, والسبب وراء ذلك  شباب يف االنتخابات النيابية مهمةركة التعترب مشا

رفع ارتفاع نسبة الشباب الذين يمنحهم الدستور حق االنتخاب, وممارسة هذا احلق من قبل هذه الفئة املثقفة يساهم يف 
 ل الشباب يف املجتمعق طموح وآمانتائج العمل السيايس, وحتقيمستو. 

حيث تشري إحصاءات  ,وتنبع أمهية مشاركة الشباب األردين من كون هذه الفئة تشكل نسبة كبرية من عدد السكان يف األردن
تشكل حوايل  )سنة ٣٠− ٢٠(أن نسبة الشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  م٢٠٠٨دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

من عدد األشخاص املؤهلني لالنتخاب والذين تتجاوز أعامرهم  )%٣٧.٧٩(شكل حوايل من عدد السكان, وت )%١٩.٥٤(
 .وفق الدستور األردين لالنتخابسن الثامنة عرشة, وهو العمر املؤهل 

تطلب مشاركة هذه الفئة يف العمل السيايس الوقوف عىل اجتاهاهتم ودراستها, وحماولة حتديد املشاكل التي يعانون منها, ت
خيلق التباين االجتامعي الواسع تبايناً يف وجهات نظر  حيث, أجل زيادة مشاركتهم يف العمل السيايس يف األردن وذلك من

فئات الشباب املختلفة يف املشاركة يف العمل السيايس أو اهلدف من هذه املشاركة, األمر الذي يتطلب الوقوف عىل االجتاهات 
 .ي تعيشه هذه الفئات يف املناطق املختلفة من األردناملختلفة للشباب وفق التباين الثقايف الذ

بعض ضعف متثيل الشباب يف املجالس النيابية املختلفة ويولد االستعراض التارخيي ملجلس النواب ودوره يف العمل السيايس 
ركة يف العمل املشايف عدم الرغبة لد جمموعة واسعة من الشباب وكذلك االجتاهات السلبية لد فئة واسعة من الشباب, 

 .السيايس, وهذا يؤثر سلباً عىل إحداث التغيري لد هذه الفئة الواسعة من السكان يف األردن
يؤثر الرتكيب االجتامعي يف األردن عىل ضعف مشاركة الشباب يف االنتخابات النيابية وذلك بسبب عدم التحيل باالستقاللية 

أو ن الشباب يف األردن, وذلك بسبب التقاليد االجتامعية لألرسة املمتدة, يف ممارسة احلق االنتخايب من قبل رشحية واسعة م
 .بسبب عدم قدرة الشباب عىل احلصول عىل االستقالل يف ممارسة العمل السيايس يف املجتمع األردين

عمل السيايس للوقوف عىل املشاكل التي يواجهها الشباب األردين يف ممارسة الاملبذولة تأيت هذه الدراسة كأحد اجلهود 
وبالتحديد املشاركة يف االنتخابات النيابية, وذلك من خالل دراسة اجتاهات الشباب نحو املشاركة يف االنتخابات النيابية 
املاضية ملجلس النواب اخلامس عرش, وتوجهاهتم للمشاركة يف انتخابات املجلس النيايب السادس عرش, وتوقعاهتم من هذا 

 .توقع الشباب مواجهتها يف هذه االنتخاباتاملجلس, واملشاكل التي ي
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 مشكلة الدراسة ٢−١
انخفاض  م٢٠٠٧والذي نفذه مركز احلياة يف عام ) ١(الراصد : م٢٠٠٧مرشوع رصد االنتخابات النيابية بينت نتائج 

شاركة يف كذلك بينت النتائج ضعف التوجهات للمخابات املجلس النيايب اخلامس عرش, تمشاركة الشباب األردين يف ان
العمل السيايس لد فئة واسعة من الشباب, وتأيت هذه الدراسة للوقوف عىل املشاكل التي تواجه مشاركة الشباب يف العمل 

 .السيايس وتأثري الفوارق االجتامعية والتوزيع اجلغرايف عىل هذه املشاركة
 
 أمهية الدراسة ٣−١

, )م٢٠٠٧, ١الراصد مركز احلياة, (ن فئة الشباب يف االنتخابات شهدت االنتخابات النيابية السابقة مشاركة منخفضة م
يع الشباب عىل املشاركة جاألمر الذي يتطلب الوقوف عىل األسباب والدوافع التي كانت وراء ذلك من أجل معاجلتها, وتش

لتي تواجه مشاركة الشباب, ومن هنا تأيت أمهية هذه الدراسة للوقوف عىل املشاكل والعقبات ا. يف هذا العمل السيايس الوطني
 .وتوقعاهتم من املجلس النيايب القادم, أو توقعاهتم من املشاركة يف العمل السيايس

 
 أهداف الدراسة ٤−١

 :هتدف هذه الدراسة إىل قياس اآليت
انتخاب املجلس النيايب السادس عرش ومقارنتها باملشاركة يف التعرف عىل اجتاهات الشباب نحو املشاركة يف  .١

 .خاب املجلس النيايب اخلامس عرشانت
 .ملامرسة هذه األعامل اً اجتاهات الشباب نحو ممارسة العمل السيايس وما هي املشاكل التي تقف عائقالتعرف عىل  .٢
 .واألساليب التي يمكن من خالهلا تنمية ممارسة الشباب للعمل السيايسدراسة الوسائل  .٣
السابق وما هو متوقع من املجلس النيايب القادم, وما يتوقعه مقارنة االنجازات التي حققها املجلس النيايب  .٤

 .الشباب من املجلس يف جمال خدمة العمل الشبايب واملشاركة السياسية لقطاع الشباب يف األردن
 

 منهجية الدراسة ٥−١
تخابات النيابية, الدراسة عىل املنهج الوصفي الكمي لقياس اجتاهات الشباب األردين نحو املشاركة يف االن اعتمدت هذه

وذلك من خالل إعداد استبيان هلذا الغرض, حيث تم مجع بيانات عن خمتلف فئات الشباب مقسمني حسب املناطق اإلدارية 
 :آلية العمل تتضمنحيث  ,يف اململكة األردنية اهلاشمية
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 .حيقق أهداف الدراسةبحيث تصميم استبيان  .١
إلحصائية املتوفرة عن توزيع الشباب يف اململكة األردنية اهلاشمية تصميم عينة الدراسة وذلك من خالل البيانات ا .٢

 .واملتوفرة يف دائرة اإلحصاءات العامة
تدريب الباحثني عىل االستبيان وذلك للوصول إىل نوعية بيانات يمكن االعتامد عليها يف الوصول للنتائج والتقليل  .٣

 .من هدر الوقت واجلهد يف العمل امليداين
 .يانات ميدانياً ومكتبياً من خالل تتبع إجابات أفراد العينة ومنطقية اإلجاباتتدقيق االستب .٤
 .ترميز االستبيانات .٥
 .تصميم برنامج اإلدخال للمدخلني وتدريبهم عىل علمية اإلدخال .٦
 .تنظيف اإلدخال بعد عملية اإلدخال .٧
 .إجراء التحليل اإلحصائي املناسب لإلجابة عن أسئلة الدراسة وإعداد التقرير .٨

 
 عينة الدراسةجمتمع و ٦−١

يتألف جمتمع الدراسة من مجيع الشباب املؤهلني لالقرتاع النتخاب املجلس النيايب السادس عرش, حيث يبلغ عدد هذه الفئة 
, والتي )م٢٠٠٨دائرة اإلحصاءات العامة, ( موزعني عىل حمافظات اململكةبني ذكور وإناث  )١١٤٣٠٩٠(من الشباب 

توزيع الشباب ) ١(يف االنتخابات النيابية القادمة, ويوضح اجلدول ن جمموع الفئات املؤهلة لالقرتاع م%) ٣٩(تشكل حوايل 
 .عىل حمافظات اململكة) ٣٠− ١٨(يف الفئة العمرية املستهدفة 

 
 )١−١(جدول 

 سنة عىل حمافظات اململكة) ٣٠−١٨(توزيع فئة الشباب 
 النسبة املئوية العدد املحافظة

 ٤٤٢٦٠١ ٣٨.٧٢ )العاصمة(عامن 

 ٧٦٥٧٧ ٦.٧البلقاء

 ١٧٠٣١١ ١٤.٩٠الزرقاء

 ٢٨٥٨٧ ٢.٥مادبا

 ٢٠٣٤٧٠ ١٧.٨٠إربد

 ٥٣٧٣٥ ٤.٧٠ املفرق
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 ٣٤٢٩٣ ٣.٠٠جرش

 ٢٦٢٨١ ٢.٣٠عجلون

 ٤٤٥٩٠ ٣.٩٠الكرك

 ١٦٠٠٣ ١.٤٠ الطفيلة

 ٢١٧٢٨ ١.٩٠ معان

 ٢٤٩١٤ ٢.١٨ العقبة

 ١١٤٣٠٩٠ ١٠٠.٠٠ املجموع

 .www.dos.gov.jo: , املوقع اإللكرتوينم٢٠٠٨اإلحصاءات العامة,  دائرة: املصدر
 

تم اختيار عينة عشوائية تنسجم  , حيثالبسيطةالعشوائية العينة الدراسة عىل  تعتمدامن أجل الوصول إىل أهداف الدراسة, 
حيث تم  .ىل حمافظات اململكةشاباً موزعني ع )٢١٠٠(وقد بلغ حجم العينة التي تم اختيارها  ,اململكةفئة الشباب يف مع 

تم تقسيم جمتمع الدراسة إىل طبقات حسب املحافظة, وقد . )%٣(, وخطأ معاينة )%٩٥(اختيار العينة عند مستو ثقة 
كل طبقة بالنسبة لعدد العينات حسب وزن الطبقات العينة العشوائية عىل حيث وزعت . وقسمت كل حمافظة إىل ألوية

ويوضح . د عدد العينات من كل لواء حسب نسبة فئة الشباب يف اللواء بالنسبة للمحافظةوحد. املطلوب من كل طبقة
 .توزيع العينة العشوائية عىل املحافظات واأللوية يف اململكة) ٢(اجلدول 

 
 )٢−١(جدول 

 توزيع العينات عىل املحافظات واألولوية
 العينة سبيةاألمهية الن عدد السكان ضمن الفئة السكان اإلداريةالتقسيامت 

 ٤٦٣  ٢٢٦٥١٠٠ ٤٤٢٦٠١ حمافظة العاصمة

 ٦٤٤٤١٠ ١٢٥٩١٨ ٢٨.٤ ١٣٢ لواء قصبة عامن

 ٥٦٤٣٠٠ ١١٠٢٦٤ ٢٤.٩ ١١٥ لواء ماركا

 ٣٠٠٠٥٠ ٥٨٦٣٠ ١٣.٢ ٦١ لواء القويسمة

 ٣٢٥٨٣٠ ٦٣٦٦٧ ١٤.٤ ٦٧ اجلامعةلواء 

 ٢٠٢٧٠٠ ٣٩٦٠٨ ٨.٩ ٤١ لواء وادي السري

 ٦٦٥٢٠ ١٢٩٩٨ ٢.٩ ١٤ لواء سحاب

 ٤٩٠٥٠ ٩٥٨٤ ٢.٢ ١٠ لواء اجليزة
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 ٣٥٠١٠ ٦٨٤١ ١.٥ ٧ لواء املوقر
 ٧٧٢٣٠ ١٥٠٩١ ٣.٤ ١٦ لواء ناعور

 ١٤١  ٣٩١٩٠٠ ٧٦٥٧٧ حمافظة البلقاء

 ١٢٤٣٣٠ ٢٤٢٩٤ ٣١.٧ ٤٥ لواء قصبة السلط

 ٤٣٨٥٠ ٨٥٦٨ ١١.٢ ١٦ لواء الشونة اجلنوبية

 ٥٢٥٩٠ ١٠٢٧٦ ١٣.٤ ١٩ لواء دير عال

 ١٤٥٩١٠ ٢٨٥١١ ٣٧.٢ ٥٢ اشالواء عني الب

 ٢٥٢٢٠ ٤٩٢٨ ٦.٤ ٩ لواء ماحص والفحيص
 ٢٦٥  ٨٧١٦٠٠ ١٧٠٣١١ حمافظة الزرقاء

 ٥١٣٠٦٠ ١٠٠٢٥٢ ٥٨.٩ ١٥٦ لواء قصبة الزرقاء

 ٣٠٥٧٥٠ ٥٩٧٤٤ ٣٥.١ ٩٣ لواء الرصيفة

 ٥٢٧٩٠ ١٠٣١٥ ٦.١ ١٦ لواء اهلاشمية

 ١٠٦  ١٤٦٣٠٠ ٢٨٥٨٧ مادباحمافظة 

 ١١٤١٣٠ ٢٢٣٠١ ٧٨.٠ ٨٣ مادبالواء قصبة 

 ٣٢١٧٠ ٦٢٨٦ ٢٢.٠ ٢٣ لواء ذيبان

 ٣٠٤  ١٠٤١٣٠٠ ٢٠٣٤٧٠ حمافظة اربد

 ٤٢١٣٢٠ ٨٢٣٢٦ ٤٠.٥ ١٢٣ لواء قصبة اربد

 ١٢٢٤٣٠ ٢٣٩٢٣ ١١.٨ ٣٥ لواء الرمثا

 ١٠٢١٣٠ ١٩٩٥٦ ٩.٨ ٣٠ لواء الكورة

 ٨٥٧٠٠ ١٦٧٤٦ ٨.٢ ٢٥ لواء بني كنانة

 ٩٥٥٨٠ ١٨٦٧٦ ٩.٢ ٢٨ الشاملية األغوارلواء 

 ١٠٤٩٥٠ ٢٠٥٠٧ ١٠.١ ٣١ لواء بني عبيد

 ٤٩٥٤٠ ٩٦٨٠ ٤.٨ ١٤ لواء املزار الشاميل

 ٣٢٦٨٠ ٦٣٨٦ ٣.١ ١٠ لواء الطيبة

 ٢٦٩٧٠ ٥٢٧٠ ٢.٦ ٨ لواء الوسطية
 ١٩٩  ٢٧٥٠٠٠ ٥٣٧٣٥ حمافظة املفرق

 ١١٤٥٥٠ ٢٢٣٨٣ ٤١.٧ ٨٣ لواء قصبة املفرق

 ٦٤٩٩٠ ١٢٦٩٩ ٢٣.٦ ٤٧ لواء البادية الشاملية
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 ٨٤٤٢٠ ١٦٤٩٦ ٣٠.٧ ٦١ لواء البادية الشاملية الغربية

 ١١٠٤٠ ٢١٥٧ ٤.٠ ٨ لواء الرويشد
 ١٢٧  ١٧٥٥٠٠ ٣٤٢٩٣ حمافظة جرش

 ١٧٥٥٠٠ ٣٤٢٩٣ ١٠٠.٠ ١٢٧ لواء قصبة جرش

 ٩٧  ١٣٤٥٠٠ ٢٦٢٨١ حمافظة عجلون

 ١٠٣٧٩٠ ٢٠٢٨١ ٧٧.٢ ٧٥ لواء قصبة عجلون

 ٣٠٧١٠ ٦٠٠١ ٢٢.٨ ٢٢ ةلواء كفرنج

 ١٦٥  ٢٢٨٢٠٠ ٤٤٥٩٠ حمافظة الكرك

 ٧٢٤٨٠ ١٤١٦٣ ٣١.٨ ٥٢ لواء قصبة الكرك

 ٦٣٩٢٠ ١٢٤٩٠ ٢٨.٠ ٤٦ اجلنويب لواء املزار

 ٢٣٣١٠ ٤٥٥٥ ١٠.٢ ١٧ لواء القرص

 ٣٦٢٦٠ ٧٠٨٥ ١٥.٩ ٢٦ اجلنوبية األغوارلواء 

 ١٠٨٥٠ ٢١٢٠ ٤.٨ ٨ لواء عي
 ١٣٦١٠ ٢٦٥٩ ٦.٠ ١٠ لواء فقوع

 ٧٧٧٠ ١٥١٨ ٣.٤ ٦ ةلواء القطران
 ٦٠  ٨١٩٠٠ ١٦٠٠٣ حمافظة الطفيلة

 ٥١٠٢٠ ٩٩٦٩ ٦٢.٣ ٣٧ لواء قصبة الطفيلة

 ٢١٠٥٠ ٤١١٣ ٢٥.٧ ١٥ لواء بصريا

 ٩٨٣٠ ١٩٢١ ١٢.٠ ٨ لواء احلسا
 ٨١  ١١١٢٠٠ ٢١٧٢٨ حمافظة معان

 ٦٠١٩٠ ١١٧٦١ ٥٤.١ ٤٤ لواء قصبة معان

 ٢٨١٣٠ ٥٤٩٧ ٢٥.٣ ٢٠ لواء البرتاء

 ١٣٠٨٠ ٢٥٥٦ ١١.٨ ١٠ لواء الشوبك

 ٩٨٠٠ ١٩١٥ ٨.٨ ٧ لواء احلسينية
 ٩٢  ١٢٧٥٠٠ ٢٤٩١٤ حمافظة العقبة

 ١٠٦١١٠ ٢٠٧٣٤ ٨٣.٢ ٧٧ لواء قصبة العقبة

 ٢١٣٩٠ ٤١٨٠ ١٦.٨ ١٥ ةلواء القوير

   ٥٨٥٠٠٠٠ ١١٤٣٠٩٠ املجموع
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 أداة الدراسة ٧−١
اجلزء األول صمم من أجل مجع البيانات حول . سة أجزاءمن مخ االستبيانتألف  حيث ان من أجل مجع البياناتيصمم استب

املحافظة واللواء واملنطقة واجلنس والعمر والتعليم واحلالة : املوقع اجلغرايف, واخلصائص الشخصية للشباب, حيث تضمن
املجلس ( م٢٠٠٧ بقةبينام صمم اجلزء الثاين من أجل مجع بيانات تتعلق باالنتخابات النيابية السا. االجتامعية وطبيعة العمل

, بينام صمم اجلزء الثالث من أجل مجع البيانات املتعلقة باجتاهات الشباب نحو املشاركة يف االنتخابات )اخلامس عرشالنيايب 
 ., واملشاكل التي يمكن أن يواجهوها يف هذه االنتخابات)املجلس النيايب السادس عرش(م ٢٠١٠ النيابية القادمة

أجل مجع بيانات تتعلق باألجواء املحيطة باالنتخابات وتأثريها عىل اجتاهات الشباب يف املشاركة يف خصص اجلزء الرابع من 
والتوقعات من القادم, النيايب االنتخابات, واجلزء اخلامس خصص من أجل مجع بيانات تتعلق بالتوقعات من املجلس 

 .املجلس نحو قضايا الشباب
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 اجلزء الثاين
 نتائج الدراسة

 
 عينة الدراسةائص خص ١−٢

ناول هذا اجلـزء يتوس. يوضح اجلزء التايل خصائص الشباب عينة الدراسة وتوزيعهم عىل اململكة واألقاليم وحمافظات اململكة
 .اخلصائص املتعلقة باجلنس والتوزيع عىل الفئة العمرية واملستو التعليمي واحلالة االجتامعية وقطاع العمل

 
 اجلنس. ١

, بينام بلغت نسبة اإلناث )%٥٣.٤(نسبة الذكور  تأكرب من نسبة اإلناث حسب اململكة حيث بلغ كانت نسبة الذكور
وكان توزيع الذكور أكرب من توزيع اإلناث عىل مستو األقاليم, حيث بلغت النسبة يف إقليم الشامل للذكور . )%٤٦.٦(
لإلناث, ويف إقليم  )%٤٥.٢(مقابل  )%٥٤.٨(لإلناث, وبلغت نسبة الذكور يف إقليم الوسط  )%٤٧.٢(مقابل  )%٥٢.٨(

هذا التوزيع للذكور واإلناث يف عينة الدراسة يوفر فرصة للتعرف عىل اجتاهات . لإلناث )%٤٧.٣(مقابل  )%٥٢.٧(اجلنوب 
بية بات النياا, واالجتاهات نحو االنتخ)املجلس اخلامس عرش(م ٢٠٠٧كالً من اجلنسني جتاه االنتخابات النيابية املاضية 

 ).املجلس السادس عرش(م ٢٠١٠القادمة 
فيام خيص توزيع الشباب من حيث اجلنس عىل املحافظات, فقد بينت النتائج تباين يف نسبة الذكور لإلناث والتي كانت أعىل 
اع يف بعض املحافظات وأقل يف حمافظات أخر, وكان هذا التفاوت بنسبة قليلة باستثناء حمافظة البلقاء التي سجلت ارتف

 مادباوقد بينت النتائج ارتفاع نسبة الذكور عىل نسبة اإلناث يف حمافظات البلقاء والزرقاء و. ملحوظ لنسبة الذكور عىل اإلناث
 .وإربد واملفرق وجرش والطفيلة ومعان والعقبة, بينام كانت هذه النسبة أقل يف حمافظة العاصمة وعجلون والكرك
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 واإلناث الشباب حسب اململكةالذكور  النسب املئوية لتوزيع): ١−٢(شكل 

 
 )١−٢(جدول 

 اإلناث الشباب حسب اململكة واإلقليم واملحافظةوالنسب املئوية لتوزيع الذكور 
 نسبة اإلناث نسبة الذكور التوزيع

 ٥٣.٤٤٦.٦حسب اململكة
 حسب اإلقليم

 ٤٧.٢ ٥٢.٨ شامل
 ٥٤.٨٤٥.٢وسط
 ٤٧.٣ ٥٢.٧ جنوب

حسب املحافظة
 ٤٨.٤ ٥١.٦ )العاصمة(عامن 

 ٦٦.٩ ٣٣.١البلقاء

 ٥٠.٨ ٤٩.٢ الزرقاء

 ٥٤.١ ٤٥.٩ مادبا

 ٥٢.٩ ٤٧.١إربد

 ٥٥.٨ ٤٤.٢ املفرق

 ٥٣.٨ ٤٦.٢ جرش

 ٤٣.٠ ٥٧.٠ عجلون
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 ٤٦.٧ ٥٣.٣ الكرك

 ٥٢.٦ ٤٧.٤ الطفيلة

 ٥٨.٩ ٤١.١ معان

 ٥٧.٩ ٤٢.١العقبة

 
 العمر. ٢

العينة عىل مستو اململكة, حيث بلغت نسبتها مخس شكلت ما يقارب  )٢١−١٨(ة بينت نتائج الدراسة أن الفئة العمري
وعىل مستو األقاليم كان هناك تباين يف نسبة الفئة العمرية . )%٨٠(حوايل  )٣٠−٢٢(الفئة العمرية بلغت نسبة و, )%٢٠.٥(
وبالنظر . ط واجلنوب عىل التوايلقليم الشامل والوسإيف  )%٢٥.٧( و )%١٩.٤( و )%١٨.٣(, حيث بلغت النسبة )٢١−١٨(

الكرك والعقبة واملفرق والبلقاء ات النسبة األعىل هلذه الفئة يف حمافظ ت, فقد كان)٢١−١٨(للتوزيع العمري للفئة العمرية 
 .عىل التوايل )%٢٤.٨( و )%٢٧.١( و )%٢٨.٩( و )%٣٩.٤(بنسبة وصلت إىل 

 

 
 لعمرية للشباب حسب اململكةالنسب املئوية لتوزيع الفئات ا): ٢−٢(الشكل 

 
 )٢−٢(جدول 

 حسب اململكة واإلقليم واملحافظةلشباب لالنسب املئوية لتوزيع الفئات العمرية 
 ٣٠− ٢٢نسبة الفئة العمرية  ٢١− ١٨نسبة الفئة العمرية  التوزيع

 ٧٩.٥ ٢٠.٥ حسب اململكة



 

 وحدة الدراسات واألبحاث − مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين

 حسب اإلقليم
 ٨١.٧ ١٨.٣ شامل
 ٨٠.٦ ١٩.٤ وسط
 ٧٤.٣ ٢٥.٧ جنوب

 ب املحافظةحس
 ١٧.٥ ٨٢.٥ )العاصمة(عامن 

 ٢٤.٨ ٧٥.٢ البلقاء

 ١٧.٦ ٨٢.٤ الزرقاء

 ١٨.٠ ٨٢.٠مادبا

 ١٣.٧ ٨٦.٣ إربد

 ٢٧.١ ٧٢.٩ املفرق

 ١٣.٧ ٨٦.٣جرش

 ٢٠.٣ ٧٩.٧ عجلون

 ٣٩.٤ ٦٠.٦ الكرك

 ١١.٨ ٨٨.٢ الطفيلة

 ١٠.٥ ٨٩.٥ معان

 ٢٨.٩ ٧١.١ العقبة

 
 التعليم. ٣

وتبني . هادة البكالوريوس هي الفئة األكثر انتشاراً بني أفراد العينة عىل مستو اململكة واألقاليم واملحافظاتكانت فئة محلة ش
, تلتها فئة محلة شهادة الدراسة الثانوية بنسبة )%٤٦.٠(ت لغالنتائج أن نسبة محلة شهادة البكالوريوس عىل مستو اململكة ب

 .)%١٨.٢(الدبلوم املتوسط بنسبة وصلت إىل , ثم فئة محلة شهادة )%٢١.٧(وصلت إىل 
عىل مستو األقاليم واملحافظات, فقد تركز التعليم يف محلة شهادة البكالوريوس يف املرتبة األوىل ومحلة شهادة الثانوية العامة 

تلفة من املستويات ويعكس ذلك إمكانية احلصول عىل رأي الشباب من خالل رشائح خم. ودبلوم كلية املجتمع يف املرتبة الثانية
 .التعليمية
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 املسب املئوية لتوزيع املستو التعليمي للشباب حسب اململكة): ٣−٢(شكل 

 
 )٣−٢(جدول 

 النسب املئوية لتوزيع املستو التعليمي للشباب حسب اململكة واإلقليم واملحافظة
 ماجستري فأعىل بكالوريوس دبلوم متوسط ثانوي أقل من ثانوي التوزيع

 ٥.٤ ٢١.٧ ١٨.٢ ٤٦.٠ ٨.٥ ململكةحسب ا

 حسب اإلقليم
 ٢.٣ ٢٠.٥ ١٩.٠ ٤٦.٩ ١١.٣ شامل

 ٩.٢ ٢٥.٧ ١٥.٤ ٤٢.٩ ٦.٨ وسط

 ٥.٦ ١٨.٤ ٢٠.٦ ٤٨.٨ ٦.٦ جنوب

 حسب املحافظة
 ١١.٩ ٣٢.٥ ١٧.٥ ٣٤.٩ ٣.٢ )العاصمة(عامن 

 ٣.٠ ٢٦.٣ ٩.٨ ٥٤.٩ ٦.٠ البلقاء

 ١١.٨ ٢٣.٥ ١٧.١ ٤١.٧ ٥.٩ الزرقاء

 ٩.٠ ٢٠.٧ ١٧.١ ٣٩.٦ ١٣.٥ مادبا

 ١.٣ ٩.٨ ٢٦.٥ ٤٥.٨ ١٦.٧ إربد

 ٢.٠ ٣٧.٢ ١٥.١ ٤٤.٢ ١.٥ املفرق

 ٠.٩ ٢٣.١ ١٠.٣ ٥٥.٦ ١٠.٣ جرش

 ٨.٩ ١٦.٥ ١٢.٧ ٤٥.٦ ١٦.٥ عجلون
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 ٣.٦ ١١.٥ ٩.٧ ٦٧.٩ ٧.٣ الكرك

 ٣.٩ ٢٥.٠ ١٥.٨ ٥٠.٠ ٥.٣ الطفيلة

 ٤.٢ ١٦.٨ ٢٤.٢ ٤٣.٢ ١١.٦ معان

 ١٣.٢ ٢٨.٩ ٤٤.٧ ١٣.٢ ٠.٠ العقبة

 
 االجتامعيةاحلالة . ٤

عىل مستو  عينة الدراسة هم من العازبنيالشباب , فقد بينت النتائج أن الغالبية العظمى من االجتامعيةفيام خيص احلالة 
 ., إذ شكلت هذه النسبة ما يقارب ثلثي العينة عىل مستو اململكة واألقاليم واملحافظاتاململكة أو اإلقليم أو املحافظة
, تلتها )%٧٢.٤(, ثم حمافظة املفرق بنسبة وصلت إىل )%٨١.٦( يف حمافظة العقبة إذ وصلت إىل كانت النسبة األعىل للعازبني

وأما نسبة العازبني يف املحافظات األخر فقد كانت ترتاوح ما بني . )%٧٠.١(افظة جرش حيث بلغت هذه النسبة حوايل حم
 .من الشباب )%٥٨−٥٠(

 
 لنسب املئوية لتوزيع احلالة االجتامعية للشباب حسب اململكةا): ٤−٢(شكل 

 
 )٤−٢(جدول 

 النسب املئوية لتوزيع احلالة االجتامعية للشباب حسب اململكة واإلقليم واملحافظة
 أخر متزوج أعزب التوزيع

 ٦١.٧ ٣٥.١ ٣.١ حسب اململكة

 حسب اإلقليم
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 ٦٢.٥ ٣٣.٢ ٤.٣ شامل

 ٥٦.٠ ٤١.٥ ٢.٥ وسط

 ٦٨.٢ ٢٩.٩ ١.٩ جنوب

 حسب املحافظة
 ٥٥.٦ ٤٢.٩ ١.٦ )العاصمة(عامن 

 ٥٧.٩ ٤١.٤ ٠.٨البلقاء

 ٥٧.٨ ٣٨.٠ ٤.٣ الزرقاء

 ٥١.٤ ٤٥.٩ ٢.٧مادبا

 ٥٤.٩ ٣٩.٢ ٥.٩ إربد

 ٧٢.٤ ٢٥.٦ ٢.٠ املفرق

 ٧٠.١ ٢٧.٤ ٢.٦جرش

 ٥٥.٧ ٣٨.٠ ٦.٣ عجلون

 ٧٢.١ ٢٧.٣ ٠.٦الكرك

 ٦٨.٤ ٣٠.٣ ١.٣ الطفيلة

 ٥٠.٥ ٤٣.٢ ٦.٣ معان

 ٨١.٦ ١٨.٤ ٠.٠العقبة

 
 قطاع العمل. ٥

عىل مستو اململكة واألقاليم  ع الشباب يف عينة الدراسة عىل العمل يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص وعىل فئة الطلبةتوزّ 
, بينام شكلت )%٢٥.٠(الشباب العاملني يف القطاع احلكومي عىل مستو اململكة نسبة وقد شكلت . واملحافظات املختلفة

 .)%٢٧.٤(بة من الشباب عينة الدراسة بلغت , ونسبة الطل)%٢٥.٢(نسبة العاملني يف القطاع اخلاص 
بينت النتائج حسب األقاليم إىل انحصار قطاعات العمل يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص وفئة الطلبة من الشباب, وهذا 

 .م حول االنتخابات النيابيةفرصة للتعرف عىل رأي الشباب وتطلعاهتيوفر 
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 النسب املئوية لتوزيع قطاع العمل للشباب حسب اململكة): ٥−٢(شكل 

 
 
 )٥−٢(جدول 

 النسب املئوية لتوزيع قطاع العمل للشباب حسب اململكة واإلقليم واملحافظة
 ال يعمل ربة منزل طالب خاص حكومي التوزيع
 ٢٥.٠ ٢٥.٢ ٢٧.٤ ٩.١ ١٣.٣ حسب اململكة

 ب اإلقليمحس
 ٢٧.٨ ٢٢.٧ ٢٧.٢ ٩.٣ ١٣.٠ شامل

 ٢١.٤ ٣٣.٢ ١٨.٧ ١١.٧ ١٥.١ وسط

 ٢٥.٠ ١٨.٧ ٣٩.٣ ٥.٦ ١١.٤ جنوب

 حسب املحافظة
 ١٢.٧ ٤٣.٧ ١٢.٧ ١٨.٣ ١٢.٧ )العاصمة(عامن 

 ٢٩.٣ ٣٢.٣ ٢١.١ ٧.٥ ٩.٨ البلقاء

 ١٦.٦ ٢٨.٩ ٢٢.٥ ١٢.٣ ١٩.٨ الزرقاء

 ٢٩.٧ ٢٩.٧ ١٦.٢ ٨.١ ١٦.٢ مادبا

 ٢٥.٢ ٢٤.٥ ٢٥.٢ ١٣.٤ ١١.٨ دإرب

 ٢٩.٦ ٢٠.١ ٣١.٧ ٤.٠ ١٤.٦ املفرق

 ٣٤.٢ ٢٤.٨ ٢٣.٩ ٤.٣ ١٢.٨ جرش
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 ٢٤.١ ١٩.٠ ٢٩.١ ١٣.٩ ١٣.٩ عجلون

 ١٦.٤ ٩.٧ ٦١.٨ ٤.٨ ٧.٣ الكرك

 ٣٨.٢ ٣٠.٣ ١١.٨ ١.٣ ١٨.٤ الطفيلة

 ٣٦.٨ ٢٦.٣ ١٦.٨ ١١.٦ ٨.٤ معان

 ١٥.٨ ١٧.١ ٤٦.١ ٣.٩ ١٧.١ العقبة

 
 كة يف االنتخابات النيابية للمجلس اخلامس عرشاملشار ٢−٢
 وممارسة االقرتاع التسجيل لالنتخابات ١− ٢−٢

 )%٧٤.١(النصف بقليل حيث بلغت النسبة فقط ) املجلس النيايب اخلامس عرش(جتاوز التسجيل لالنتخابات النيابية السابقة 
وهذا يعكس تراجع نسبة التسجيل . )%٢٣.٦(ية السابقة عىل مستو اململكة, وكانت نسبة من مل يسجلوا لالنتخابات النياب

يعكس احلاجة إىل أمهية توعية الشباب باملشاركة يف العمل السيايس يف حيث لالنتخابات النيابية السابقة من فئة الشباب, 
 .)٦− ٢جدول ( األردن

حيث بلغت هذه النسبة  اجلنوب ليمإقبينت النتائج أن النسبة األكرب للتسجيل لالنتخابات النيابية السابقة كانت يف 
, وكانت أقل نسبة لتسجيل الشباب لالنتخابات )%٧٦.٦(بنسبة وصلت إىل  الشامللتسجيل يف إقليم ا, تالها )%٧٧.١(

تشري هذه النتائج إىل حرص قطاع الشباب عىل املشاركة يف . )%٦٨.٨(النيابية السابقة يف إقليم الوسط, حيث بلغت النسبة 
الشامل واجلنوب, وضعف احلرص عىل املشاركة يف إقليم الوسط, حيث ستقدم النتائج  إقليميس بشكل أكرب يف العمل السيا

 .الالحقة بعض التفسريات لتدين املشاركة بشكل عام وتدين املشاركة يف إقليم الوسط بالتسجيل لالنتخابات النيابية السابقة
, تالها )%٨٦.٨(حيث بلغت نسبة املشاركة  مادبابقة كان يف حمافظة بينت النتائج أن التسجيل األكرب لالنتخابات السا

, ويف املرتبة الرابعة جاء )%٨٢.٠(بنسبة وصلت إىل  البلقاء, ثم حمافظة )%٨٣.٥(التسجيل يف حمافظة معان بنسبة وصلت إىل 
 العقبة ةنيابية السابقة يف حمافظسجل أدنى تسجيل لالنتخابات الفيام . )%٨١.٠(بنسبة وصلت إىل  عجلونالتسجيل يف حمافظة 
 )%٥١.٩(بنسبة وصلت إىل  الزرقاء, ويف املرتبة األخرية حمافظة )%٦٥.٤( العاصمة, ثم حمافظة )%٧٠.٤(حيث بلغت النسبة 

 .)٦−٢جدول (
نتخابات, الرتكيب االجتامعي الذي يسود يف املحافظات املختلفة يساهم يف نسبة املسجلني لاليشري هذا االستطالع إىل أن 

األرس املمتدة فقد كانت نسبة التسجيل أعىل لالنتخابات النيابية يغلب عليها طابع حيث بينت النتائج أنه يف املحافظات والتي 
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أضعف فقد تراجعت نسبة التسجيل فيها املمتدة األرسة تأثري والتي يكون  السابقة, ويف املدن الكبرية مثل حمافظة العاصمة
 .لالنتخابات النيابية بشكل ملحوظ

 
 )٦−٢(جدول 

 حسب اململكة واإلقليم واملحافظةالنيايب اخلامس عرش جلس املالنتخابات الذين سجلوا الشباب النسب املئوية لتوزيع 
 ال أعرف النعمالتوزيع

 ٧٤.١ ٢٣.٦ ٢.٣ حسب اململكة

 حسب اإلقليم
 ٧٦.٦ ٢١.٦ ١.٧شامل

 ٦٨.٨ ٢٦.٩ ٤.٢ وسط

 ٧٧.١ ٢٢.٥ ٠.٣ جنوب

 حسب املحافظة
 ٦٥.٤ ٢٥.٠ ٩.٦)العاصمة(عامن 

 ٨٢.٠ ١٨.٠ ٠.٠ البلقاء

 ٥١.٩ ٤٢.٩ ٥.٢ الزرقاء

 ٨٦.٨ ١٢.١ ١.١ مادبا

 ٧٢.٣ ٢٥.٤ ٢.٣ إربد

 ٨٠.٠ ١٨.٦ ١.٤ املفرق

 ٨٠.٢ ١٨.٨ ١.٠ جرش

 ٨١.٠ ١٧.٥ ١.٦عجلون

 ٧٥.٠ ٢٤.٠ ١.٠ الكرك

 ٧٧.٦ ٢٢.٤ ٠.٠ الطفيلة

 ٨٣.٥ ١٦.٥ ٠.٠معان

 ٧٠.٤ ٢٩.٦ ٠.٠ العقبة

 
خيص مكان التسجيل لالنتخابات النيابية السابقة, فقد بينت النتائج أن الغالبية العظمى من الشـباب عينـة الدراسـة كـان  امفي

وكانت نسـبة التسـجيل يف نفـس . لكةعىل مستو املم )%٨٢.٥(تسجيلهم يف نفس منطقة سكناهم, حيث بلغت هذه النسبة 
حيث بينت النتـائج أن النسـبة التـي سـجلت يف . منطقة السكن يف األقاليم قريبة من النسبة التي سجلت عىل مستو اململكة
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, وزادت يف إقليم اجلنوب عـىل املعـدل املسـجل عـىل )%٨٠.٥(, بينام يف إقليم الوسط قلت إىل )%٨٢.٥(إقليم الشامل كانت 
 .)٧−٢جدول ( )%٨٥.٦(ململكة لتصل إىل مستو ا

 
 )٧−٢(جدول 

سكن حسب اململكة واإلقليم اليف نفس منطقة النيابية السابقة  لالنتخاباتالذين سجلوا الشباب النسب املئوية لتوزيع 
 واملحافظة

 النعمالتوزيع
 ٨٢.٥ ١٧.٥حسب اململكة

 حسب اإلقليم
 ٨٢.٥ ١٧.٥ شامل

 ٨٠.٥ ١٩.٥ وسط

 ٨٥.٦ ١٤.٤جنوب

 حسب املحافظة
 ٧١.٤ ٢٨.٦)العاصمة(عامن

 ٨٥.٦ ١٤.٤ البلقاء

 ٧٠.٣ ٢٩.٧الزرقاء

 ٩٢.٩ ٧.١ مادبا

 ٧٣.٣ ٢٦.٧ إربد

 ٨٩.٧ ١٠.٣املفرق

 ٩٢.٦ ٧.٤ جرش

 ٨٤.٣ ١٥.٧ عجلون

 ٨١.٥ ١٨.٥ الكرك

 ٩٨.١ ١.٩الطفيلة

 ٨١.٧ ١٨.٣معان

 ٨٢.١ ١٧.٩ العقبة

 
نسب للتسجيل لالنتخابات النيابية املاضية حسب منطقة السكن حسب املحافظات, فقد بينت النتائج أن وفيام خيص توزيع ال

, تلتها حمافظة )%٩٨.١(نسبة تسجيل لالنتخابات حسب منطقة السكن سجلت يف حمافظة الطفيلة بنسبة وصلت إىل  أعىل
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, والزرقاء يف املرتبة األخرية )%٧١.٤(مة بنسبة , وسجلت أدنى نسبة يف حمافظتي العاص)%٩٢.٩(بنسبة وصلت إىل  مادبا
 ).٧−٢جدول ( )%٧٠.٣(بنسبة وصلت إىل 

حيث بلغت نسبة الشباب الذي كانوا عىل  ةبينت النتائج أن املعرفة بآلية التسجيل لالنتخابات النيابية السابقة كانت متوسط
سجيل, وتعكس هذه النسبة رضورة توعية الشباب ال يعرفون عن آلية الت )%٣١.٠(مقابل  )%٦٩.٠(علم بآلية التسجيل 

صعوبات أثناء التسجيل  وجودوفيام خيص . )١−٢الشكل ( حول آليات التسجيل لالنتخابات وآلية القيام باالنتخاب
 .صعوبات أثناء عملية التسجيل عن وجود )%٧٢.٧( فيام عربلالنتخابات النيابية السابقة, 

 

 
لتسجيل النتخابات املجلس النيايب يف عملية املعرفة الشباب بآلية التسجيل ووجود صعوبات النسبة املئوية ): ١−٢(الشكل 

 .اخلامس عرش حسب اململكة
 

من الشباب عىل مستو اململكة كانوا عىل معرفة بمكان  )%٨٧.٣(فيام خيص املعرفة بمكان االقرتاع, فقد بينت النتائج أن 
مقاربة للنسبة املسجلة عىل صعيد اململكة, إذ بلغت ت معرفة الشباب بمكان االقرتاع وعىل مستو األقاليم فقد كان. االقرتاع

 .)٩−٢جدول ( يف حمافظة اجلنوب )%٨٩.٨( يف حمافظة الوسط و )%٨٥.٣( يف حمافظة الشامل و )%٨٧.٥(هذه النسبة 
 
 )٩−٢(جدول 

حسب اململكة واإلقليم لس النيايب اخلامس عرش يف انتخابات املج االقرتاعمكان معرفة الشباب بالنسب املئوية لتوزيع 
 واملحافظة

 ال نعم التوزيع
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 ٨٧.٣ ١٢.٧حسب اململكة

حسب اإلقليم
 ٨٧.٥ ١٢.٥ شامل

 ٨٥.٣ ١٤.٧ وسط

 ٨٩.٨ ١٠.٢جنوب

حسب املحافظة
 ٧٣.٨ ٢٦.٢ )العاصمة(عامن 

 ٩٥.٦ ٤.٤ البلقاء

 ٨٥.١ ١٤.٩ الزرقاء

 ٨٥.٩ ١٤.١ مادبا

 ٨٠.١ ١٩.٩ إربد

 ٩٣.١ ٦.٩ املفرق

 ٩٢.٦ ٧.٤جرش

 ٩٤.١ ٥.٩ عجلون

 ٨٨.٩ ١١.١ الكرك

 ٩٨.١ ١.٩الطفيلة

 ٨٨.٧ ١١.٣ معان

 ٨٢.٢ ١٧.٨ العقبة

 
وأما املعرفة بمكان االقرتاع عىل مستو املحافظات من قبل الشباب, فقد بينت الدراسة أن هناك تفاوت يف حجم املعرفة 

, تالها املعرفة يف حمافظة البلقاء بنسبة )%٩٨.١(أعىل نسبة معرفة يف حمافظة الطفيلة وبلغت  بمكان االقرتاع, حيث سجلت
باملقابل سجلت أدنى نسبة معرفة بمكان االقرتاع يف حمافظات . )%٩٤.١(, ثم حمافظة عجلون بنسبة )%٩٥.٦(وصلت إىل 

− ٢جدول (عىل التوايل  )%٧٣.٨( و )%٨٠.١( و )%٨٢.٢( و )%٨٥.١(الزرقاء والعقبة وإربد وعامن حيث بلغت النسبة 
٩.( 

عىل مستو اململكة وهي نسبة  )%٥٦.٥(ئج أن نسبة املشاركة بلغت وفيام خيص املشاركة يف عملية االقرتاع, فقد بينت النتا
سعة , األمر الذي يعكس عزوف نسبة وا)%٨٢.٥(والتي بلغت  املاضية لالنتخاباتمنخفضة إذا ما قورنت بنسبة التسجيل 

وأما عن نسبة االقرتاع عىل مستو األقاليم فقد بينت النتائج أن أعىل نسبة اقرتاع . من الشباب عن املشاركة يف عملية االقرتاع
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, تالها االقرتاع يف إقليم الشامل وكانت النسبة األقل يف إقليم )%٦٢.٩(سجلت يف إقليم اجلنوب حيث وصلت النسبة إىل 
 .)١٠−٢( )%٥٣.٢(الوسط حيث بلغت 

سجلت يف حمافظة الكرك حيث وصلت  اقرتاعوفيام خيص االقرتاع عىل مستو املحافظات, فقد بينت النتائج أن أعىل نسبة 
, ويف املرتبة الثالثة يف حمافظة معان وبفارق بسيط عن حمافظة )%٦٧.٦(بنسبة وصلت إىل  مادبا, ثم حمافظة )%٦٩.١(النسبة إىل 

وأما . )%٦٥.٠(, ويف املرتبة الرابعة جاء االقرتاع يف حمافظة جرش بنسبة وصلت إىل )%٦٧.٤( , حيث وصلت النسبة إىلمادبا
 )%٤٣.٢( و )%٤٦.١( و )%٤٨.٧( و )%٥١.٣(نسبة  القرتاع فقد سجل يف حمافظات املفرق وعامن والعقبة والزرقاءامعدل 

افظات الثالث األخرية إىل ما دون نصف عدد وهذا يعكس انخفاض نسبة االقرتاع يف املح). ١٠− ٢جدول (عىل التوايل 
 .الشباب املسجلني لالنتخابات النيابية السابقة

 
 )١٠−٢(جدول 

 حسب اململكة واإلقليم واملحافظة االنتخاببعملية القيام النسب املئوية لتوزيع 
 ال نعم التوزيع

 ٥٦.٥ ٤٣.٥ حسب اململكة

 حسب اإلقليم

 ٥٥.٣ ٤٤.٧ شامل

 ٥٣.٢ ٤٦.٨ وسط

 ٦٢.٩ ٣٧.١ جنوب

 حسب املحافظة
 ٤٨.٧ ٥١.٣)العاصمة(عامن 

 ٥٩.٤ ٤٠.٦ البلقاء 

 ٤٣.٢ ٥٦.٨ الزرقاء

 ٦٧.٦ ٣٢.٤ مادبا

 ٥٤.٦ ٤٥.٤ إربد

 ٥١.٣ ٤٨.٧املفرق

 ٦٥.٠ ٣٥.٠ جرش

 ٥٤.٤ ٤٥.٦ عجلون

 ٦٩.١ ٣٠.٩الكرك
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 ٦٠.٥ ٣٩.٥ الطفيلة

 ٦٧.٤ ٣٢.٦ معان 

 ٤٦.١ ٥٣.٩ العقبة 

  
 أسس اختيار املمثلني ٢− ٢−٢

بينت النتائج عىل مستو اململكة أن اختيار املمثلني كان يتم عىل أساس رغبة العشرية بالدرجة األوىل حيث بلغت نسبة من 
عىل أساس اخلدمات التي وعد املمثل أن يقدمها بنسبة االقرتاع  ا نسبة, تاله)%٣٢.٦(وا باالقرتاع من الشباب وفق ذلك مقا

, ثم جاء االقرتاع عىل أساس السرية الذاتية للمرشح حيث بلغت نسبة من اقرتعوا عىل هذا األساس )%١٥.٢(وصلت إىل 
, وتوزعت باقي النسبة )%١١.١(, ثم يف املرتبة الرابعة االقرتاع عىل أساس املصالح الشخصية بنسبة وصلت إىل )%١١.٦(

 األقاليموبالنسبة لتوزيع أسباب اختيار املمثلني حسب . يبعىل األسباب األخر حيث كان أدناها االقرتاع عىل أساس حز
واملحافظات, فقد بينت النتائج أن االختيار عىل أساس املحافظة بقي حيتل املرتبة األوىل, وتبادلت اخلدمات التي وعد املرشح 

الختيار عىل أساس حزيب والسبب وراء بتقديمها والسرية الذاتية للمرشح املرتبتني الثانية والثالثة, وجاء يف املرتبة األخرية ا
 .ذلك انخفاض نسبة الشباب املنتميني لألحزاب يف األردن

 
 )١١−٢(جدول 

 حسب اململكة واإلقليم واملحافظة ما هو أساس اختيار ممثلكالنسب املئوية لتوزيع 

رغبة  صداقة حزيب ديني التوزيع
 العشرية

السرية الذاتية 
 للمرشح

املصالح 
 الشخصية

 البيان
 االنتخايب

اخلدمات التي وعد 
 ابتقديمه

 ٦.٧ ٣.٠ ١٠.٥ ٣٢.٦ ١١.٦ ١١.١ ٩.٣ ١٥.٢ حسب اململكة

 حسب اإلقليم

 ٧.٢ ٤.٠ ٩.٣ ٣٠.٥ ١٣.٧ ١١.٣ ٨.٩ ١٥.١ شامل

 ٧.٣ ١.٩ ١٢.٣ ٣١.٩ ١٠.٦ ٩.٧ ١٠.٩ ١٥.٤ وسط

 ٤.٩ ٢.٦ ١٠.٥ ٣٨.٢ ٨.٢ ١٢.٥ ٧.٩ ١٥.١ جنوب

 حسب املحافظة
 ١٤.٦ ٣.٩ ٧.٨ ٢٧.٢ ٨.٧ ١٣.٦ ٨.٧ ١٥.٥ )العاصمة(عامن

 ٢.٩ ١.٤ ٢٠.٣ ٣٥.٥ ٨.٧ ٥.٨ ٨.٧ ١٦.٧ البلقاء

 ٧.٦ ١.٣ ٣.٨ ٤٠.٥ ١٢.٧ ٧.٦ ١٢.٧ ١٣.٩ الزرقاء
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 ٥.٨ ١.٠ ١٢.٦ ٢٥.٢ ١٣.٦ ١٢.٦ ١٤.٦ ١٤.٦ مادبا

 ٨.٣ ٦.٤ ٩.٩ ٢٢.٠ ١٦.٦ ١١.٢ ١٠.٥ ١٥.٠ إربد

 ١.٩ ٠.٦ ٧.١ ٤٢.٩ ١١.٧ ١٤.٩ ٦.٥ ١٤.٣ املفرق

 ١٢.٢ ١.٥ ١٣.٧ ٣٢.١ ٦.٩ ٩.٢ ٥.٣ ١٩.١ جرش

 ٣.٥ ٥.٣ ١.٨ ٤٠.٤ ١٩.٣ ٧.٠ ١٤.٠ ٨.٨ عجلون

 ٦.١ ٦.١ ١٢.٢ ٣٤.١ ٦.١ ١٧.١ ٢.٤ ١٥.٩ الكرك

 ٤.٣ ١.٤ ١٠.٠ ٤٠.٠ ٨.٦ ٥.٧ ١٠.٠ ٢٠.٠ الطفيلة

 ٤.٦ ١.٨ ١١.٩ ٣٥.٨ ٨.٣ ١٦.٥ ٨.٣ ١٢.٨ معان

 ٤.٧ ٠.٠ ٤.٧ ٤٨.٨ ١١.٦ ٤.٧ ١٤.٠ ١١.٦ العقبة

 
وفيام جمال تأثري الدعاية االنتخابية للمرشحني يف تغيري رأي الشباب النتخاب ممثليهم يف املجلس النيايب, فقد بينت النتائج عىل 

ي من الشباب الذين قاموا باالقرتاع مل تؤثر الدعاية االنتخابية يف قرارهم نحو اختيار املمثل الذ )%٧٣.٢(مستو اململكة أن 
ويشري هذا إىل أن الدعاية االنتخابية ال تغري قرار  ,أثرت فيهم الدعاية االنتخابية%) ٢٦.٨( بة أقل من الثلثيرغبون به, ونس

 .خذ طابع الدعاية الشكلية بالنسبة للمرشحنيأالناخبني من الشباب وإنام ت
 

 )١٢−٢(جدول 
حسب اململكة واإلقليم  آخرانتخاب مرشح والشباب ي أالدعاية والشعارات االنتخابية يف تغيري رلتأثري النسب املئوية 

 واملحافظة
 ال نعم التوزيع

 ٢٦.٨ ٧٣.٢ حسب اململكة

 حسب اإلقليم

 ٣٤.٣ ٦٥.٧ شامل

 ١٧.٩ ٨٢.١ وسط

 ٢٥.٠ ٧٥.٠ جنوب

 حسب املحافظة
 ١٣.٥ ٨٦.٥ )العاصمة(عامن 

 ٦.٣ ٩٣.٧البلقاء

 ١٤.٥ ٨٥.٥ الزرقاء
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 ٣٧.٣ ٦٢.٧ مادبا

 ٤٤.٩ ٥٥.١ إربد

 ٣١.٤ ٦٨.٦ املفرق

 ١٨.٤ ٨١.٦جرش

 ٢٧.٩ ٧٢.١ عجلون

 ٣١.٤ ٦٨.٦ الكرك

 ٢٦.١ ٧٣.٩الطفيلة

 ٢٠.٣ ٧٩.٧ معان

 ٢٢.٩ ٧٧.١العقبة

 
وأما بالنسبة للنتائج عىل مستو األقاليم, فقد بينت النتائج أن الدعاية مل يكن هلا تأثري يف تغيري رأي الناخبني من الشباب 

عىل صعيد املحافظات, فقد بينت النتائج أن هناك تباين يف تأثري الدعاية االنتخابية عىل و). ١٢−٢جدول (بشكل مؤثر 
الناخبني الشباب يف تغيري رأهيم الختيار مرشحهم بالرغم من أن النسبة األكرب من الشباب يف معظم املحافظات مل يتأثروا 

النتخابية له الصد األكرب يف تغيري رأي الناخبني الشباب يف حمافظات وكان تأثري الدعاية ا. بالدعاية االنتخابية لتغيري رأهيم
بنسبة  والبلقاءواملفرق والكرك, بينام كان تأثري الدعاية عىل تغيري رأي الشباب أقل ما يكون يف حمافظات عامن  مادباإربد و

 ).١٢−٢جدول (عىل الرتتيب  )%٦.٣( و )%١٣.٥(وصلت إىل 
 
 كة يف االنتخابات النيابية للمجلس النيايب اخلامس عرشأسباب عدم املشار ٣− ٢−٢

اب عىل مستو بتوزيع األسابية للمجلس النيايب اخلامس عرش, حيث جاء عدم املشاركة يف االنتخابات النيتباينت أسباب 
, تاله عدم )%١٩.٨(بب دم توفر قناعه بدور املجلس النيايب بلغت نسبة الذي أجابوا هبذا السع: التاليةلنتائج وفقاً لاململكة 

, ويف املرتبة الثالثة عدم مسامهة املجالس النيابية يف خدمة القضايا الشبابية بنسبة )%١٨.٢(الرغبة يف املشاركة السياسية بنسبة 
 ).١٣−٢جدول ( )%١٧.٠(, ويف املرتبة الرابعة عدم توفر ممثلني معروفني بنسبة )%١٧.٤(

األسباب عدم املشاركة يف االنتخابات النيابية السابقة حسب اإلقليم, فقد بينت النتائج أن بالنسبة لتوزيع األسباب التي أدت ل
يف خدمة القضايا الشبابية, وعدم  النيابية السابقة واملتعلقة بعدم توفر قناعة بدور املجلس النيايب, وعدم مسامهة املجالس

تلت املراتب األربعة األوىل بغض النظر عن ترتيب كل منها يف الرغبة يف املشاركة السياسية, وعدم وجود ممثلني معروفني اح
املحافظات فقد بينت النتائج . هذه املراتب األربعة, وتوزعت النسبة املئوية لعدم املشاركة عىل األسباب األخر وعىل مستو
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املجالس النيابية يف خدمة القضايا أن األسباب الثالثة األوىل املتعلقة بعدم توفر قناعة بدور املجلس النيايب, وعدم مسامهة 
ل املراتب األوىل كأسباب لعدم مشاركة الشباب يف انتخابات املجلس تالشبابية, وعدم الرغبة يف املشاركة السياسية بقيت لتح

 ).١٣− ٢جدول (النيايب اخلامس عرش 
 

 )١٣−٢(جدول 
حسب اململكة واإلقليم  االنتخابات املاضيةقرتاع يف لعدم مشاركة الشباب الذين مل يقوموا بالتسجيل أو االالنسب املئوية 

 واملحافظة
عدم توفر قناعة  التوزيع

بدور املجلس 
النيايب

عدم الرغبة يف 
املشاركة 
السياسية

اخلربة السلبية 
عن املجالس 
النيابية السابقة

عدم وجود 
ممثلني معروفني 

 لدي

عدم مسامهة املجالس 
النيابية يف خدمة 
 ةالقضايا الشبابي

عدم القناعة بالقوة 
والنفوذ الذي يتمتع 

 هبا النائب
 ١٩.٨ ١٨.٢ ١٤.٤ ١٧.٠ ١٧.٤ ١٣.٢ حسب اململكة

 حسب اإلقليم

 ١٥.٣ ١٩.٤ ١٤.١ ٢١.٠ ١٦.٩ ١٣.٣ شامل

 ٢٢.٩ ١٧.٥ ١٤.٩ ١٤.٥ ١٧.٨ ١٢.٤ وسط

 ٢١.٧ ١٧.٥ ١٤.٠ ١٤.٧ ١٧.٥ ١٤.٧ جنوب

 حسب املحافظة
 ١٨.٦ ٢٠.٩ ١٦.٣ ١٦.٣ ١٦.٣ ١١.٦ )العاصمة(عامن

 ١٨.٩ ١١.٣ ٢٤.٥ ١١.٣ ٢٤.٥ ٩.٤ البلقاء

 ٢٥.٠ ١٩.٧ ٩.٨ ١٨.٩ ١٥.٢ ١١.٤ الزرقاء

 ٢٥.٥ ١٤.٩ ١٧.٠ ٤.٣ ١٩.١ ١٩.١ مادبا

 ١٣.١ ٢١.٩ ١٢.٤ ٢٢.٦ ١٧.٥ ١٢.٤ إربد

 ٢١.٦ ١٧.٦ ١٥.٧ ٩.٨ ٢١.٦ ١٣.٧ املفرق

 ١٧.١ ١٤.٣ ٨.٦ ٢٨.٦ ١٤.٣ ١٧.١ جرش

 ١٢.٠ ١٦.٠ ٢٨.٠ ٢٤.٠ ٨.٠ ١٢.٠ عجلون

 ١١.٥ ٢٣.٠ ١١.٥ ١٦.٤ ٢١.٣ ١٦.٤ الكرك

 ٣٨.٥ ١١.٥ ١٥.٤ ٧.٧ ١٥.٤ ١١.٥ الطفيلة

 ٢٦.٥ ١٤.٧ ١٤.٧ ١١.٨ ١٤.٧ ١٧.٦معان

 ٢٢.٧ ١٣.٦ ١٨.٢ ٢٢.٧ ١٣.٦ ٩.١ العقبة
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 توقعات املشاركة يف انتخابات املجلس النيايب السادس عرش ٣−٢
أن هناك توقع بأن تكون مشاركة الشباب أكرب يف انتخابات املجلس النيايب السادس عرش, تشري النتائج عىل مستو اململكة ب

, وهي نسبة أعىل من نسبة من شاركوا يف االنتخابات النيابية )%٧٦.٨(حيث بلغت نسبة من بينوا رغبتهم يف املشاركة 
للتوقعات عىل مستو األقاليم, حيث  وجاءت هذه النسبة مرتفعة بالنسبة). ١٤−٢جدول (للمجلس النيايب اخلامس عرش 

يف إقليم  )%٧٨.٦(بينت النتائج أن توقعات املشاركة يف إقليم الشامل واجلنوب هي األعىل وبنسبة متقاربة, حيث بلغت 
−٢جدول ( )%٧٣.٣(يف إقليم اجلنوب, وكانت النسبة األقل للمشاركة يف إقليم الوسط حيث بلغت  )%٧٨.٧( الشامل و

١٤.( 
خابات املجلس النيايب السادس عرش عىل مستو املحافظات, فقد بينت النتائج أن تة لنتائج توقعات املشاركة يف انوبالنسب

من الشباب رغبتهم يف املشاركة يف انتخابات املجلس  )%٨٥.٣(النسبة األعىل ملشاركة الشباب هي يف حمافظة معان, حيث بني 
املشاركة يف حمافظة عجلون نسبة , ثم )%٨٣.٥(يف حمافظة البلقاء والتي وصلت إىل املشاركة نسبة  تلتهاالنيايب السادس عرش, 

 وقد سجلت حمافظات إربد والكرك. )%٨٢.٩(, ويف املرتبة الرابعة املشاركة يف حمافظة الطفيلة بنسبة وصلت إىل )%٨٣.٥(
 )%٧٤.٤(ايب السادس عرش, حيث بلغت النسبة وعامن والزرقاء أقل نسبة لرغبة الشباب يف املسامهة يف انتخابات املجلس الني

وعىل الرغم من االجتاه اإلجيايب ملشاركة الشباب يف انتخابات املجلس . التوايلعىل  )%٦٤.٢( و )%٦٨.٣( و )%٧٤.٣( و
قاء إال أن الرغبة يف املشاركة الزالت منخفضة يف بعض املحافظات مثل حمافظة العاصمة وحمافظة الزرالنيايب السادس عرش, 

 .وحمافظة إربد
 

 )١٤−٢(جدول 
 حسب اململكة واإلقليم واملحافظةلتوجهات الشباب نحو املشاركة يف انتخابات املجلس النيايب السادس عرش النسب املئوية 

 ال نعم التوزيع
 ٧٦.٨ ٢٣.٢حسب اململكة

 حسب اإلقليم

 ٧٨.٦ ٢١.٤ شامل

 ٧٣.٣ ٢٦.٧وسط

 ٧٨.٧ ٢١.٣ جنوب

حسب املحافظة
 ٦٨.٣ ٣١.٧ )العاصمة(امن ع
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 ٨٣.٥ ١٦.٥ البلقاء

 ٦٤.٢ ٣٥.٨ الزرقاء

 ٨٢.١ ١٧.٩ مادبا

 ٧٤.٤ ٢٥.٦إربد

 ٨٠.٩ ١٩.١ املفرق

 ٨٢.١ ١٧.٩ جرش

 ٨٣.٥ ١٦.٥عجلون

 ٧٤.٣ ٢٥.٧ الكرك

 ٨٢.٩ ١٧.١الطفيلة

 ٨٥.٣ ١٤.٧ معان

 ٧٥.٨ ٢٤.٢ العقبة

 
املجلس النيايب السادس عرش, فقد بينت النتائج عىل مستو اململكة أن رغبة العشرية  وأما عن الدوافع وراء اختيار املمثلني يف

, ثم )%١٦.٣(, تالها اخلدمات التي يعد بتقديمها املرشح بنسبة )%٢٣.٧(الزالت حتتل املرتبة األوىل بنسبة وصلت إىل 
ت املصالح الشخصية بنسبة وصلت إىل , ويف املرتبة الرابعة جاء)%١٤.٤(السرية الذاتية للمرشح بنسبة وصلت إىل 

)١٣.٤%(وزعة املمنسجمة مع النتائج  ه النتائجذوجاءت ه. , وتوزعت النسبة املئوية بنسب قليلة عىل األسباب األخر
 ).١٥− ٢جدول (حسب األقاليم وحسب املحافظات 

 
 )١٥−٢(جدول 

 حسب اململكة واإلقليم واملحافظة السادس عرشيف املجلس النيايب املمثلني اختيار ألسس النسب املئوية 
رغبة  صداقة حزيب ديني التوزيع

 العشرية
السرية الذاتية 
 للمرشح

املصالح 
 الشخصية

البيان 
 االنتخايب

قد اخلدمات التي 
 عد بتقديمهاي

 ٩.٥ ٣.٤ ٦.٤ ٢٣.٧ ١٤.٦ ١٣.٤ ١٢.٦ ١٦.٣ حسب اململكة

 حسب اإلقليم

 ٩.١ ٣.٧ ٦.٢ ٢٣.١ ١٥.٢ ١٣.٩ ١٢.٨ ١٥.٩ شامل

 ١١.٤ ٢.٧ ٦.٦ ٢٢.٨ ١٣.٩ ١٢.٧ ١٣.٩ ١٦.١ وسط

 ٨.١ ٣.٦ ٦.٥ ٢٥.٩ ١٤.٢ ١٣.٤ ١١.١ ١٧.٢ جنوب

 حسب املحافظة
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 ١٥.٦ ٢.٧ ٦.٨ ٢١.١ ١٠.٢ ١٧.٧ ٧.٥ ١٨.٤ )العاصمة(عامن 

 ٢٤.١ ١٠.٣ ١١.٧ ١٥.٢ ١٨.٦ .١٠.٣ ٣.٤ ٦ البلقاء

 ١١.١ ١.٩ ٥.٦ ٢٤.١ ٢٥.٩ ٤.٦ ١٤.٨ ١٢.٠ الزرقاء

 ٧.٩ ٢.٤ ٧.٩ ٢٢.٠ ١١.٨ ١٥.٠ ١٨.٩ ١٤.٢ مادبا

 ٩.٩ ٥.٩ ٥.١ ١٩.٤ ١٠.٢ ١٤.٨ ١٦.٣ ١٨.٤ إربد

 ٣.٥ ١.٧ ٧.٠ ٢٨.٨ ٢١.٤ ١٨.٨ ٦.١ ١٢.٧ املفرق

 ١٧.٦ ١.٣ ١٠.١ ٢٢.٠ ١٤.٥ ٨.٨ ٩.٤ ١٦.٤ جرش

 ٤.١ ٤.١ ١.٤ ٢٧.٠ ٢٤.٣ ٥.٤ ٢١.٦ ١٢.٢ عجلون

 ١١.٠ ٥.٢ ٦.٤ ٣٠.٦ ٨.٧ ١٧.٩ ٥.٢ ١٥.٠ الكرك

 ٧.٤ ٢.٥ ٢.٥ ٢٣.٥ ١٧.٣ ٨.٦ ١٩.٨ ١٨.٥ يلةالطف

 ٦.٦ ٣.٠ ١٠.٨ ٢٣.٥ ١٢.٠ ١٥.٧ ١٠.٢ ١٨.١ معان

 ٥.٤ ٢.٧ ١.٤ ٢٣.٠ ٢٨.٤ ٢.٧ ١٧.٦ ١٨.٩ العقبة

 
بأن االنتخابات النيابية %) ٦٧.٦(وأما عن توقعات الشباب لنزاهة العملية االنتخابية القادمة, فقد بني أكثر من ثلثي الشباب 

, وجاءت هذه النتيجة منسجمة مع توقعات الشباب عىل مستو )١٦−٢جدول (نزهية ستكون سادس عرش للمجلس ال
األقاليم واملحافظات بانخفاض طفيف أو زيادة طفيفة عن التوقعات لنزاهة االنتخابات النيابية القادمة عىل مستو اململكة 

 ).١٥−٢(جدول (
 

 )١٥−٢(جدول 
 حسب اململكة واإلقليم واملحافظةالنيابية للمجلس السادس عرش االنتخابية نزاهة لتوقعات الشباب لالنسب املئوية 

 ال نعم التوزيع
 ٦٧.٦ ٣٢.٤ حسب اململكة

 حسب اإلقليم

 ٧١.٦ ٢٨.٤ شامل

 ٦٥.١ ٣٤.٩وسط

 ٦٤.٠ ٣٦.٠ جنوب

 حسب املحافظة
 ٦٠.٦ ٣٩.٤ )العاصمة(عامن 
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 ٦٧.٩ ٣٢.١ البلقاء

 ٦٥.٥ ٣٤.٥ الزرقاء

 ٦٧.٥ ٣٢.٥ امادب

 ٧١.١ ٢٨.٩إربد

 ٧٠.٩ ٢٩.١ املفرق

 ٧٣.٣ ٢٦.٧ جرش

 ٧٢.٢ ٢٧.٨عجلون

 ٥٩.٤ ٤٠.٦ الكرك

 ٦٩.٨ ٣٠.٢الطفيلة

 ٦٧.٦ ٣٢.٤ معان

 ٦٦.٠ ٣٤.٠ العقبة

 
أن  فقد بينت نتائج الدراسة) املجلس النيايب السادس عرش(وأما عن مواجهة صعوبات أثناء االنتخابات النيابية القادمة 

ت وقد يكون هذا هو الدافع وراء رغبة الشباب يف بامن الشباب يتوقعون بعدم وجود صعوبات يف هذه االنتخا )%٧٦.٦(
 ).٢−٢الشكل (املشاركة يف االنتخابات النيابية القادمة 

 

 
 .ململكةعملية انتخاب املجلس النيايب السادس عرش حسب ا أثناءتوقعات الشباب بمواجهة صعوبات ): ٢−٢(الشكل 
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فقد ) املجلس النيايب السادس عرش(وأما عن أسباب مقاطعة الشباب غري الراغبني يف املشاركة يف االنتخابات النيابية القادمة 
عدم وجود أشخاص معروفني بالنسبة لفئة الشباب هو السبب األول يف املقاطعة, حيث بلغت نسبة اختيار بينت النتائج أن 

, وجاء يف املرتبة الثالثة عدم )%٢٠.٢(عدم توفر قناعة بدور املجلس النيايب بنسبة وصلت إىل  , تاله)%٢١.١(هذا السبب 
وجاءت هذه األسباب منسجمة مع توزيع النتائج حسب األقاليم . )%١٣.٩(الرغبة يف املشاركة السياسية بنسبة وصلت إىل 

وراء مقاطعة االنتخابات النيابية القادمة  من الدوافع )%٥٠(وحسب املحافظات, حيث شكلت هذه األسباب أكثر من 
 ).١٦−٢جدول (

 
 )١٦−٢(جدول 

 املحافظةو حسب اململكة واإلقليممن غري الراغبني يف املشاركة النتخابات النيابية القادمة ا ةمقاطع سبابألالنسب املئوية 

 التوزيع
عدم توفر 

قناعة بدور 
 املجلس النيايب

عدم وجود 
خيار مناسب 
 من املرشحني

عدم الرغبة يف 
املشاركة 
 السياسية

اخلربة السلبية 
عن املجالس 
 النيابية السابقة

عدم وجود 
ممثلني 

 معروفني لدي

عدم مسامهة املجالس 
النيابية يف خدمة 
 القضايا الشبابية

عدم القناعة بالقوة 
والنفوذ الذي 
 يتمتع هبا النائب

 ٢٠.٢ ١٣.٩ ٩.٩ ٢١.١ ١٠.٧ ١١.٩ ١٢.٣حسب اململكة

 ب اإلقليمحس

 ١٩.٢ ١٤.٠ ٩.١ ٢٠.٦ ١٢.٩ ١٢.١ ١٢.١ شامل

 ٢٢.٠ ١٠.٧ ١١.٨ ٢٢.٨ ١٠.٢ ١١.٥ ١١.٠ وسط

 ١٨.٧ ١٨.٤ ٨.٢ ١٩.٥ ٨.٢ ١٢.٤ ١٤.٦جنوب

    حسب املحافظة
 ١٩.٥ ٧.٣ ٩.٨ ٢٩.٣ ١٩.٥ ٤.٩ ٩.٨ )العاصمة(عامن 

 ١٦.٤ ١٣.٤ ٧.٥ ٢٧.٦ ٩.٠ ١١.٩ ١٤.٢ البلقاء

 ٢٧.٧ ٩.٧ ١٦.٨ ١٦.٨ ١١.٠ ١١.٦ ٦.٥الزرقاء

 ٢١.٣ ٩.٨ ٩.٨ ٢٣.٠ ٤.٩ ١٤.٨ ١٦.٤ مادبا

 ١٣.١ ١٢.٠ ٩.٧ ٢٥.١ ١٨.٣ ٩.١ ١٢.٦ إربد

 ٢٥.٨ ١٧.٥ ٥.٢ ١٥.٥ ٨.٢ ١٦.٥ ١١.٣ املفرق

 ٢٣.٢ ١٢.٥ ١٠.٧ ١٧.٩ ٨.٩ ١٢.٥ ١٤.٣جرش

 ٢٥.٠ ١٦.٧ ١٣.٩ ١٦.٧ ٥.٦ ١٣.٩ ٨.٣عجلون

 ١٠.٧ ٢٠.٤ ٩.٧ ١٨.٤ ١٢.٦ ٩.٧ ١٨.٤ الكرك

 ٢٠.٤ ١٢.٢ ٤.١ ٢٨.٦ ٤.١ ١٨.٤ ١٢.٢الطفيلة
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 ٢٥.٠ ٢٠.٨ ٥.٦ ١٨.١ ٢.٨ ١٣.٩ ١٣.٩ معان

 ٢٥.٦ ١٦.٣ ١٤.٠ ١٤.٠ ١١.٦ ٩.٣ ٩.٣ العقبة

 
 
 تأثري الظروف املحيطة باالنتخابات عىل العملية االنتخابية ٤−٢
 املعرفة بقانون االنتخابات ١− ٤−٢

 )%٣٧.٧(شباب األردين لديه معرفة بقانون االنتخاب األردين حيث بلغت هذه النسبة فقط بينت النتائج أن نسبة قليلة من ال
 ).٣− ٢الشكل (من الشباب ليس لدهيم معرفة بقانون االنتخاب  )%٦٢.٣(مقابل 

 
 التوزيع النسبي ملعرفة الشباب بقانون االنتخاب األردين): ٣−٢(الشكل 

 
عب دور مهم يف إفراز جملس نيايب قوي, لانون االنتخابات بأن قانون االنتخاب ين أجابوا بمعرفتهم بقمم )%٦١.٠(وقد بني 

 ).٤−٢الشكل (فقط  )%٣٩.٠(جاب بعكس ذلك ما يقارب أو
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جملس نيايب قوي حسب ودوره يف إفراز لدهيم معرفة بقانون االنتخاب ممن التوزيع النسبي لرأي الشباب ): ٤−٢(الشكل 

 .اململكة
 

−٢الشكل (احلد من التجاوزات يف العملية االنتخابية يؤدي إىل إفراز جملس نيايب قوي يتحمل مسؤولياته وبني الشباب بأن 
٥.( 

 

 
التوزيع النسبي لرأي الشباب يف مسامهة احلد من التجاوزات يف العملية االنتخابية يف إفراز جملس نيايب قوي ): ٥−٢(الشكل 

 .يتحمل مسؤولياته
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امع الشباب بأي جتاوزات أو رشاء أصوات أو نقل أسامء أعىل بقليل من نصف العينة عىل مستو كانت النسبة املئوية لس
عىل مستو األقاليم بينت النتائج أن سامع مثل ذلك يف إقليم الشامل كان األقل, تاله إقليم الوسط ويف املرتبة األخرية . اململكة

 ).١٧−٢اجلدول (إقليم اجلنوب 
وزات أو رشاء أصوات يف املحافظات املختلفة, وكانت األعىل يف حمافظات اجلنوب, تاله حمافظات تفاوتت نسب سامع عن جتا

 ).١٧− ٢اجلدول (الوسط واألقل يف حمافظات الشامل 
 

 )١٧−٢(جدول 
ضية أي جتاوزات أو رشاء لألصوات أو نقل لألسامء من دائرة إىل أخر خالل االنتخابات املالسامع الشباب عن النسب املئوية 

 حسب اململكة واإلقليم واملحافظة
 ال نعم التوزيع

 ٤٥.٥ ٥٤.٥ حسب اململكة

 حسب اإلقليم

 ٤٦.٥ ٥٣.٥شامل

 ٥٤.٥ ٤٥.٥ وسط

 ٦٨.١ ٣١.٩ جنوب

 حسب املحافظة
 ٥٥.٤ ٤٤.٦ )العاصمة(عامن 

 ٦٣.٥ ٣٦.٥ البلقاء

 ٤٤.٧ ٥٥.٣ الزرقاء

 ٥٩.٣ ٤٠.٧ مادبا

 ٣٥.٦ ٦٤.٤إربد

 ٥٦.٤ ٤٣.٦ املفرق

 ٦٤.٦ ٣٥.٤ جرش

 ٣٧.٠ ٦٣.٠عجلون

 ٦٩.٧ ٣٠.٣ الكرك

 ٧٣.٤ ٢٦.٦الطفيلة

 ٧٣.٧ ٢٦.٣ معان

 ٥٢.٤ ٤٧.٦ العقبة
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ومحالت التوعية عىل مشاركة الشباب يف عملية  ات يف االنتخابات وتأثري الرقابةرأي الشباب يف حدوث جتاوز): ٦−٢(الشكل 

 .االنتخاب
 
 خابات النيابية حسب اخلصائص الديمغرافية والتوزيع اجلغرايفرأي الشباب يف االنت ٥− ٢
 

 التسجيل لالنتخابات حسب اجلنس

 التوزيع
 أنثى ذكر

 ال أعرف ال  نعم ال أعرف ال  نعم
 ٥٨.٣ ٥٣.٣ ٤١.٨ ٤١.٧ ٤٦.٧ ٥٨.٢ حسب اململكة
    حسب اإلقليم

 ٨١.٨ ٥٧.٤ ٤٠.٥ ١٨.٢ ٤٢.٦ ٥٩.٥ شامل 
 ٥٢.٢ ٤٦.٨ ٥٦.٢٥٣.٢٤٧.٨٤٣.٨ وسط 

 ٠.٠ ٥٤.٦ ٤١.٢ ١٠٠.٠ ٤٥.٤ ٥٨.٨ جنوب 
    حسب املحافظة
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 ٥٣.٨ ٦٥.٥ ٤٦.٤ ٤٦.٢ ٣٤.٥ ٥٣.٦ )العاصمة(عامن 
 ٠.٠ ٤١.٩ ٢٨.٩ ٠.٠ ٥٨.١ ٧١.١ البلقاء 
 ٤٤.٤ ٤٨.١ ٥١.٤ ٥٥.٦ ٥١.٩ ٤٨.٦ الزرقاء
 ١٠٠.٠ ٢٨.٠ ٤٩.٤٧٢.٠٠.٠٥٠.٦ مادبا
 ٧١.٤ ٥٥.٦ ٤١.٤ ٢٨.٦ ٤٤.٤ ٥٨.٦ إربد
 ١٠٠.٠ ٥٨.٠ ٣٣.٦ ٠.٠ ٤٢.٠ ٦٦.٤ املفرق
 ١٠٠.٠ ٥١.٤ ٥٦.٨٤٨.٦٠.٠٤٣.٢ جرش
 ١٠٠.٠ ٧٠.٤ ٤٩.٠ ٠.٠ ٢٩.٦ ٥١.٠ عجلون
 ٠.٠ ٥٨.٢ ٥٥.٦٤١.٨١٠٠.٠٤٤.٤ الكرك
 ٠.٠ ٦٠.٩ ٤٢.٣ ١٠٠.٠ ٣٩.١ ٥٧.٧ الطفيلة
 ٠.٠ ٥٤.٢ ٣٦.٦ ٠.٠ ٤٥.٨ ٦٣.٤ معان 
 ٠.٠ ٤٠.٥ ٥٦.٤٥٩.٥٠.٠٤٣.٦ العقبة 

 
 ملخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات −٣
 ملخص النتائج ١− ٣

 :مكن تلخيص أبرز النتائج بام ييلبناءً عىل النتائج السابقة ي
 .وهي نسبة منخفضة بني فئة الشباب )%٥٩.٢(اخلامس عرش للمجلس بلغ التسجيل لالنتخابات النيابية  .١
ابية للمجلس النيايب اخلامس األكرب بني فئة الشباب للتسجيل لالنتخابات الني قليمي الشامل واجلنوب النسبةإاحتل  .٢

 .عرش
عىل  )%١٧.٥(النتخابات املجلس النيايب اخلامس عرش خارج مناطق سكنهم  اولبلغت نسبة الشباب الذي سج .٣

ة وصلت إىل مستو اململكة, وكانت أعىل نسبة للشباب الذي سجلوا خارج مناطق سكنهم يف إقليم الوسط بنسب
 .ابات املجلس النيايب اخلامس عرشأي ما يعادل مخس فئة الشباب الذي سجلوا النتخ )%١٩.٥(

يف  نيقرتاعمعىل مستو اململكة, وسجلت أعىل نسبة  )%٥٦.٥(بلغت نسبة من قاموا بمامرسة عملية االقرتاع فقط  .٤
 ).%٦٢.٩( وبنسبة وصلت إىلإقليم اجلنوب 

املجلس النيايب اخلامس عرش عىل أساس رغبة العشرية املرتبة األوىل بنسبة وصلت إىل  حتل اختيار املمثلني يفا .٥
بتقديمها بنسبة وصلت إىل املرشح عىل مستو اململكة, تالها االختيار عىل أساس اخلدمات التي وعد  )%٣٢.٦(
 .ة متفقة مع األقاليم واملحافظات, وجاءت هذه النتيج)%١٥.٢(
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) %٢٦.٨(ية االنتخابية عىل فئة الشباب يف االنتخابات النيابية للمجلس اخلامس عرش فقط نسبة تأثري الدعا تبلغ .٦
 .عىل مستو اململكة

عدم توفر قناعة  هو كان السبب األول لعزوف بعض الشباب عن املشاركة يف انتخابات املجلس النيايب اخلامس عرش .٧
عدم الرغبة يف املشاركة يف العمل السيايس بنسبة يف  السبب, تاله )%١٩.٨( إىل بدور املجلس النيايب بنسبة وصلت

 .)%١٨.٢(وصلت إىل 
وهي نسبة مرتفعة  )%٧٦.٨(بلغت نسبة الشباب الراغبني يف املشاركة يف انتخابات املجلس النيايب السادس عرش  .٨

 .املاضيةلس النيايب اخلامس عرش مقارنة بنسبة املشاركة يف انتخابات املج
مقابل زيادة يف االختيار  )%٢٣.٧(ة الشباب الختبار ممثلني حسب رغبة العشرية قلت إىل بينت الدراسة أن رغب .٩

 .واخلدمات التي سوف يعد بتقديمهاحسب السرية الذاتية للمرشح 
) %٦٧.٦(للمجلس السادس عرش مرتفعة إذ وصلت إىل نزهية كانت نسبة الشباب الذين يتوقعون انتخابات نيابية  .١٠

 .عىل مستو اململكة
 ).%٧٦.٦(العملية االنتخابية بنسبة وصلت إىل  ءتوقع الشباب بأن ال تواجههم صعوبات أثنا .١١

عدم توفر قناعة بدور هو  بات املجلس النيايب السادس عرشالسبب وراء عدم رغبة الشباب يف املشاركة يف انتخاكان  .١٢
 ).%٢٠.٢(املجلس النيايب بنسبة وصلت إىل 

عىل مستو ) %٦٢.٣(م معرفة بقانون االنتخاب األردين مرتفعة إذ وصلت إىل كانت نسبة الشباب الذين ليس لدهي .١٣
 .اململكة

عىل مستو اململكة بأن محالت التوعية حول االنتخابات ودور  )%٧٦.٥(بينت فئة واسعة من الشباب وصلت إىل  .١٤
 .ركة الشباب يف العمل السيايسجملس النواب تعزز مشا

مرتفعة ويف عدة جاءت  السادس عرش خلدمة مصالح الشباب وفئة الشباب توقعات الشباب من املجلس النيايب .١٥
عاجلة شية واالبتعاد عن املصالح الشخصية ومياحلد من البطالة وحتسني مستو الظروف املع :اجتاهات من أمهها

 .القضايا التي هتم املواطن
 
 االستنتاجات ٢−٣

 :النتائج السابقة كام ييل د عىليمكن صياغة من جمموعة من االستنتاجات باالعتام
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سنة منخفضة يف انتخابات املجلس النيايب  )٣٠− ١٨(كانت مشاركة الشباب يف الفئة العمرية التي شملتها الدراسة  .١
 .بية للمجلس السادس عرشاخلامس عرش, بينام هناك تفاؤل بارتفاع نسبة املشاركة يف االنتخابات النيا

 .)%١٧.٥(عن منطقة السكن إذ وصلت إىل  ارتفاع نسبة االقرتاع يف أمكان بعيدة .٢
الختيار  األسبابالشخصية, ومن املتوقع أن ترتاجع هذه  حأسس اختيار املمثلني تم حسب رغبة العشرية أو املصال .٣

 .املمثلني يف االنتخابات النيابية القادمة
 ن اخلربة السلبية باملجالس النيابيةنسبة جيدة من الشباب ال تتوفر لدهيم قناعة باملجلس النيايب وقد يكون ذلك ناتج م .٤

 .السابقة
هناك نسبة جيدة من الشباب ليس لدهيم رغبة يف املشاركة السياسية وهذا يشكل انحصار قوة تأثري هذه الفئة يف  .٥

 .العمل السيايس
 يتحمل توقع الشباب بأن تكون االنتخابات النيابية القادمة للمجلس النيايب السادس عرش نزهية وتفرز جملس نيايب .٦

 .مسؤولياته
توقع الشباب بأن تكون الصعوبات التي تواجههم يف االنتخابات النيابية القادمة للمجلس النيايب السادس عرش  .٧

 .منخفضة جداً 
شكلت السرية الذاتية للمرشح أحد الوسائل التي سيعتمد عليها الشباب يف اختيار ممثليهم لالنتخابات النيابية  .٨

 .للمجلس السادس عرش
 .عدم القناعة بدور املجلس النيايب العائق أمام عدم مشاركة الشباب يف انتخابات املجلس النيايب القادم شكل .٩

 .الشباب يف املشاركة يف العمل السيايسنسبة مشاركة بني الشباب أن محالت التوعية يمكن أن تساهم يف زيادة   .١٠
رقابة من مؤسسات املجتمع املدين, وهذا يؤكد برغبتهم بتوفر  )%٧٢.٤(فئة واسعة من الشباب وصلت إىل  تبين  .١١

عىل حرص الشباب بتوفري انتخابات نزهية, وال يتعارض مع توقعات الشباب بوجود انتخابات نيابية قادمة نزهية بل 
 .يؤكد عليها

ب يف القضايا التي ختدم فئة الشبا خاصةتوقعات الشباب بأن يكون انجاز املجلس النيايب السادس عرش مرتفعاً   .١٢
 .وحتسني حياة املواطن

 
 التوصيات ٣−٥

 :مجموعة من التوصيات أمههاب اخلروجبناء عىل النتائج واالستنتاجات السابقة يمكن 



 

 وحدة الدراسات واألبحاث − مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين

السياسية, حيث أن نسبة واسعة من الشباب أكدت عدم  احلياةالقيام بحمالت توعية تزيد من مشاركة الشباب يف  .١
شاركة امللتوعية بقانون االنتخابات ودور املجلس النيايب وأمهية رغبتها يف املشاركة السياسية, وذلك من خالل ا

 .شبابالفاعلة لل
يب هذه الصور السلبية من خالل أمثلة وتوضيح اجلوانب السلبية للمجالس النيابية السابقة, وتوضيح كيفية تص .٢

 .حية
النيابية بحضور عقد جلسات عصف ذهني بني فئات الشباب املختلفة لعرض وجهات نظرهم يف االنتخابات  .٣

أشخاص لدهيم خربة يف العمل السيايس لتصويب تصورات الشباب حول االنتخابات النيابية والدور املناط هبا, 
 .ثلنيموتوضيح املواصفات املناسبة للم
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