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 لالنتماء الحزبي للمترشحين عند التصويت.  
ً
%53.1 من الشباب ال يأخذون اعتبارا  •

 لالنتماء الحزبي للمترشحين عند التصويت.  
ً
%19.7 من الشباب يأخذون اعتبارا  •

%70 من الشباب يرون أن وسائل التواصل االجتماعي تعزز من مشاركتهم باالنتخابات.   •

 بآراء آبائهم عند التصويت.  
ً
%33.5 من الشباب يأخذون دائما  •

 من مشاركتهم باالنتخابات. 
ً
%47.4 من الشباب يعتقدون أن إجراءات مواجهة جائحة كورونا ستؤثر سلبا  •

%16.8 من الشباب يجذبهم استخدام الشعارات القومية في حمالت املترشحين.    •

%13 من الشباب يجذبهم استخدام الشعارات الدينية في حمالت املترشحين.    •

 لتوجهاتهم التصويتية.  
ً
77 % من الشباب يرون في استقاللهم املالي تحررا  •

 خالل املشاركة في االنتخابات.  
ً
 كافيا

ً
 سياسيا

ً
%34 من الشباب ال يرون أن الشباب يمتلكون وعيا  •

 يضعف من حماسهم تجاه االنتخابات.  
ً
%57 من الشباب يعتقدون بأن تحديد سن الترشح بـ 30 عاما  •

 انتخابية تمتلك برامج لدعم قضايا الشباب. 
ً
%53.1 من الشباب سيدعمون قوائما  •

%60.4 من الشباب يرون أن املصدر األول للمعلومات االنتخابية هي وسائل التواصل االجتماعي.  •

اإلثنين 2020/9/7

عمان - األردن

مركــز الحيــاة - راصــد، نفــذ املركــز دراســة حــول توجهــات الشــباب األردنــي لالنتخابــات البرملانيــة املقبلــة 2020، حيــث 

اســتهدفت العينــة 2500 شــاب وفتــاة، حيــث اســتجاب منهــم 2248 شــاب وفتــاه وامتنــع عــن اإلجابــة 252شــاب وفتــاة، 

العينــة علــى مســتوى  تقســيم  وتــم  والشــباب  الشــابات  مــع  املباشــر  الهاتفــي  االتصــال  الدراســة منهجيــة  واعتمــدت 

 و30 
ً
الدوائــر االنتخابيــة ونســبة املؤهليــن لالقتــراع فــي دائــرة انتخابيــة بــذات الفئــة العمريــة والتــي كانــت بيــن 18 عامــا

  .
ً
عامــا

وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر، مديــر عــام مركــز الحيــاة – راصــد، أن أهميــة الدراســة تأتــي فــي توقيــت اجرائهــا قبيــل 

 وذلــك ملعرفــة توجهــات الناخبيــن ضمــن هــذه الفئــة 
ً
موعــد اجــراء انتخابــات البرملــان التاســع عشــر بأكثــر مــن 60 يومــا

العمريــة، كمــا تأتــي اهميــة الدراســة بعدمــا احتــوت الجــداول األوليــة للناخبيــن علــى مــا يزيــد عــن 550 ألــف ناخبــة 

وناخــب جــدد معظمهــم ضمــن الفئــة العمريــة )18 - 22(.  

وأضــاف الدكتــور بنــي عامــر أن الدراســة تشــكل منــارة تســتند عليهــا املترشــحات واملترشــحين فــي حمالتهــم االنتخابيــة 

 إلــى أن الدراســة تعــد مؤشــرا 
ً
بهــدف التركيــز علــى الشــباب وتبنــي برامجهــم االنتخابيــة لقضاياهــم واهتماماتهــم مشــيرا

للحكومــة إليجــاد آليــات عمــل جديــدة لتحفيــز وحــث فئــة الشــباب املتــرددة للمشــاركة فــي االنتخابــات وبالتالــي صناعــة 

مســتقبلهم. 

وبينــت النتائــج أن %45.9 مــن الشــباب ال ينــوون املشــاركة فــي االنتخابــات القادمــة فــي حيــن بلغــت نســبة ممــن يرغبــون 

باملشــاركة وإلدالء بأصواتهــم %28.4 وبلغــت نســبة الذيــن لــم يقــرروا بعــد املشــاركة %25.7 مــن مجمــوع املســتجيبين، 

مما يعني أن هذه النســبة ما زالت لم تحســم أمرها ويمكن العمل عليها واســتهدافها للمشــاركة الفاعلة في االنتخابات 

القادمــة ممــا سيســاهم فــي زيــادة نســبة التصويــت يــوم االقتــراع.  

 وبمــا يتعلــق بتأثيــر االنتمــاء العشــائري، يــرى %39 مــن الشــباب أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر 
ً
وبحســب النتائــج أيضــا

، بينمــا 
ً
 فــي ســلوكهم التصويتــي، فيمــا قــال %32 مــن الشــباب أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر عليهــم أحيانــا

ً
عليهــم ســلبا

قــال %13 ان التأثيــر »نــادرا« مــا يقــع فــي حيــن ال يعتقــد %16 مــن أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر علــى ســلوكهم التصويتــي. 

 لالنتمــاء الحزبــي للمترشــحين عنــد التصويــت، بينمــا قــال 19.7% 
ً
 وقــال %53.1 مــن الشــباب أنهــم ال يأخــذون اعتبــارا

 لالنتمــاء الحزبــي للمترشــحين عنــد التصويــت، وبحســب النتائــج فــإن نســبة ميــل 
ً
مــن الشــباب أنهــم يأخــذون اعتبــارا
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« بلغــت %31.4 مــن مجمــوع الشــابات والشــباب املســتجيبين 
ً
الشــباب للتصويــت لصالــح املترشــحين الشــباب »دائمــا

« للشــباب %37.8، فــي حيــن بلغــت نســبة الشــباب الذيــن ال يصوتــون 
ً
للعينــة، وبلغــت نســبة مــن يصوتــون »أحيانــا

 مــا يصوتــوا للشــباب املترشــحين فــي 
ً
للمترشــحين الشــباب %17.3 مــن مجمــوع املســتجيبين، و13.6 % قالــوا بأنهــم نــادرا

االنتخابــات. 

 على سلوك الشباب التصويتي، فيما بلغت نسبة الشباب 
ً
وقال %48.6 من الشباب أن املؤهل األكاديمي يؤثر دائما

 “علــى ســلوكهم التصويتــي %26، بينمــا وصلــت نســبة الذيــن ال يعتقــدون أن 
ً
الذيــن يؤثــر مؤهلهــم األكاديمــي »أحيانــا

 »مــا يؤثــر علــى 
ً
مؤهلهــم يؤثــر علــى ســلوكهم التصويتــي إلــى %17.8، وقــال %7.6 مــن الشــباب أن مؤهــل األكاديمــي »نــادرا

الســلوك التصويتــي للشــباب.  

« بذلــك، فيمــا قــال 
ً
وحــول تأثيــر االســتقالل املالــي للشــباب فــي ســلوكهم التصويتــي، تبيــن أن %40.9 يتأثــرون »دائمــا

 علــى 
ً
«، بينمــا وصلــت نســبة الشــباب الذيــن ال يعتقــدون أن لالســتقالل املالــي أثــرا

ً
%36مــن الشــباب يتأثــرون »أحيانــا

« مــا يؤثــر االســتقالل املالــي علــى 
ً
الســلوك التصويتــي %16.6 مــن املســتجيبات واملســتجيبين، وقــال %6.5 أنهــم »نــادرا

الســلوك التصويتــي.  

لصالــح  التصويــت  حشــد  فــي  إيجابــي  أثــر  لــه  القياديــة  للمناصــب  الشــباب  تقلــد  أن  الشــباب  مــن   53.2% ويعتقــد 

 لهذا التأثير، بينما يرى 6.1% 
ً
«، فيما ال يعتقد %7.5 وجودا

ً
املترشــحين الشــباب لالنتخابات، ويتأثر %33.1 »أحيانا

أن وجــود شــباب فــي مناصــب قياديــة نــادر مــا يؤثــر علــى ســلوكهم التصويتــي. 

 خــالل املشــاركة فــي االنتخابــات، فيمــا يــرى 
ً
 كافيــا

ً
 سياســيا

ً
ويــرى %37 مــن الشــباب أن الشــباب »أحيانــا« يمتلكــون وعيــا

 
ً
 سياســيا

ً
« هــذا الوعــي، وال يعتقــد %20.7 مــن الشــباب أن الشــباب يملكــون وعيــا

ً
%29 أن الشــباب يملكــون »دائمــا

 .
ً
كافيــا

فــي تعزيــز   
ً
 دائمــا

ً
 إيجابيــا

ً
%37 مــن الشــباب يعتقــدون أن مؤسســات املجتمــع املدنــي تلعــب دورا وبينــت النتائــج أن 

مشــاركة الشــباب باالنتخابــات، فــي املقابــل بلغــت نســبة ممــن ال يعتقــدون بالــدور اإليجابــي %15، ويــرى %11.1 أن 

 .
ً
 إيجابيــا

ً
 ملؤسســات املجتمــع املدنــي دورا

ً
« فــي حيــن يــرى %36.9 أن أحيانــا

ً
التأثيــر »نــادرا

ويــرى %70 مــن الشــباب أن وســائل التواصــل االجتماعــي تؤثــر بشــكل إيجابــي فــي تعزيــز مشــاركتهم فــي االنتخابــات، فــي 

حيــن يــرى %16.9 أن تأثيــر بشــكل ســلبي ويــرى %13.2 أن ليــس لهــا تأثيــر. 

وفيما يتعلق بتأثر اآلباء على ســلوك األبناء الشــباب في ســلوكهم التصويتي فقد تبين أن %33.5 يتأثرون، فيما يتأثر 

 %43.1، فيما بلغت نسبة ال يتأثرون %14.8، بينما بلغت نسبة الذين يتأثرون بشكل نادر 8.6%. 
ً
أحيانا

ويعتقــد %47.4 مــن الشــباب أن إجــراءات مواجهــة جائحــة كورونــا ســتؤثر بشــكل ســلبي علــى نســبة مشــاركة الشــباب 

فــي االنتخابــات ويعتقــد 39.6 % ليــس لهــا تأثيــر، فــي حيــن يــرى %13 مــن الشــباب أن التأثيــر ســيكون إيجابــي. 

 يضعف من حماس الشباب في املشاركة في االنتخابات، 
ً
ويرى %37.2 من الشباب أن تحديد سن الترشح بـ 30 عاما

 إضعــاف حماســهم، ويــرى %7.4 مــن 
ً
بينمــا ال يقــر %35.6 بوجــود هــذا التأثيــر، فــي حيــن يــرى %19.8 أن التأثيــر أحيانــا

 .
ً
الشــباب أن التأثيــر نــادرا

ويميــل الشــباب للتصويــت للقوائــم املترشــحة التــي لديهــا برامــج تدعــم قضايــا الشــباب بنســبة %53.1، تلتهــا التصويــت 

للقوائــم التــي تضــم مرشــحين مــن نفــس عشــيرة الشــباب بنســبة %22.6 ثــم القوائــم التــي تؤازرهــا األســرة %12.5 ثــم 

القوائــم املترشــحة التــي تنفــق بســخاء %7 والقوائــم التــي تضــم مرشــحين منتميــن لألحــزاب السياســية 4.8 %. 

وجــاءت وســائل التواصــل االجتماعــي فــي املركــز األول مــن حيــث أكثــر املصــادر التــي يســتقي منهــا الشــباب معلوماتهــم 

حــول االنتخابــات وبنســبة %60.4 وحــل موقــع الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب فــي املركــز الثانــي وبنســبة %22.0 وحلــت 

العائلــة باملركــز الثالــث بنســبة %8.7 وحــل التلفــاز فــي املركــز الرابــع بنســبة %4.5 وفــي املركــز الخامــس حــل األصدقــاء 

بنســبة %3.5 وفــي املركــز الســادس حلــت الصحــف الورقيــة بنســبة %0.7 وفــي املركــز األخيــر حلــت اإلذاعــات بنســبة 

 .0.2%

فيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي يــرى الشــباب األردنــي أنهــا تحــد مــن مشــاركتهم السياســية تفاوتــت التحديــات فــي تأثيرهــا إال 

أن معظــم التحديــات التــي تــك تكرارهــا تمحــورت حــول الوضــع االقتصــادي للشــباب وعــدم ثقــة الشــباب بــأداء مجلــس 

النــواب، وعــدم انســجام العمــل البرملانــي مــع متطلبــات الشــباب األردنــي، كمــا أفــاد الشــباب بــأن ســن الترشــح يحــد مــن 

مشــاركة الشــباب وانخراطهــم فــي االنتخابــات، وقــال الشــباب أن العــادات والتقاليــد تحــد مــن مشــاركتهم السياســية، 

 عــن املشــهد السيا�ســي.
ً
كمــا عبــر الشــباب عــن تحــٍد يتعلــق بعــدم ثقتهــم بــأداء الحكومــات والــذي ســبب لهــم ابتعــادا
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