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مركز الحياة - راصد

راصد يصدر دراسة حول توجهات النساء األردنيات لالنتخابات البرملانية القادمة  2020  

%30.4 من النساء األردنيات ينوين املشاركة في االنتخابات.     •

%22.3 من النساء األردنيات لم يحسمن أمرهن باملشاركة بعد.      •

%47.3 من النساء األردنيات ال ينوين املشاركة في االنتخابات.      •

%23.4 من النساء سيصوتَن لصالح نساء مترشحات.      •

%72.1 من النساء األردنيات يتأثر سلوكهن التصويتي باملؤهل األكاديمي للمرشحات واملرشحين.    •

 على سلوكهن التصويتي.   
ً
%52.9 من النساء يرين أن االنتماء العشائري يؤثر سلبيا  •

 لالنتماء الحزبي للمترشحات واملترشحين عند التصويت.    
ً
%79.2 من النساء ال يأخذن اعتبارا  •

اقبة االنتخابات البرملانية 2020 اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر * نفذ هذا العمل من قبل مر

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/rased.jordan
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/
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%66.5 من النساء يرين أن وسائل التواصل االجتماعي تعزز من مشاركتهن باالنتخابات.     •

%71.2 من النساء يعتقدن أن أداء البرملانيات الجيد يساهم في تعزيز التصويت لصالح النساء املترشحات.     •

 بآراء ازواجهن عند التصويت.    
ً
%38.4 من النساء املتزوجات يأخذن دائما  •

 علــى نســبة مشــاركة النســاء فــي 
ً
%44.5 مــن النســاء يعتقــدن أن إجــراءات مواجهــة جائحــة كورونــا ســتؤثر ســلبا  •

االنتخابــات.   

%17.8 من النساء يجذبهن استخدام الشعارات القومية في حمالت املترشحات واملترشحين.      •

%19.3 من النساء يجذبهن استخدام الشعارات الدينية في حمالت املترشحات واملترشحين.      •

 لتوجهاتهن التصويتية.    
ً
74.1 % من النساء يرين في استقاللهن املالي تحررا  •

 خالل املشاركة في االنتخابات.    
ً
 كافيا

ً
 سياسيا

ً
%43.9 من النساء ال يرين أن النساء يمتلكن وعيا  •

 انتخابية تمتلك برامج لدعم قضايا املرأة.   
ً
%73.7 من النساء سيدعمن قوائما  •

%51.9 من النساء مصدرها االول للمعلومات االنتخابية هي وسائل التواصل االجتماعي.   •



3

مركز الحياة - راصد

خبر
صحفي

الثالثاء 2020/9/22

عمان - األردن

مركــز الحيــاة - راصــد، نفــذ املركــز دراســة حــول توجهــات النســاء األردنيــات لالنتخابــات البرملانيــة املقبلــة 2020، حيــث 

133 امــرأة، واعتمــدت الدراســة  1567 امــرأة وامتنــع عــن اإلجابــة  1700 امــرأة، اســتجاب منهــن  اســتهدفت العينــة 

منهجيــة االتصــال الهاتفــي املباشــر مــع النســاء وتــم تقســيم العينــة علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة ونســبة املؤهليــن 

 بــأن الدراســة أجريــت ضمــن 
ً
 علمــا

ً
لالقتــراع فــي كل دائــرة انتخابيــة حســب الفئــة العمريــة والتــي كانــت تزيــد عــن 30 عامــا

الفتــرة )9 - 14/ 2020/9(.  

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

 وذلــك ملعرفــة توجهــات النســاء ضمــن هــذه الفئــة 
ً
موعــد إجــراء انتخابــات البرملــان التاســع عشــر بأكثــر مــن 55 يومــا

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

 إلــى أن الدراســة تعــد 
ً
بهــدف التركيــز علــى املــرأة األردنيــة وتضميــن برامجهــم االنتخابيــة لقضاياهــن واهتماماتهــن مشــيرا

 للحكومــة إليجــاد آليــات عمــل جديــدة لتحفيــز املــرأة للمشــاركة فــي االنتخابــات.   
ً
مؤشــرا

وبينــت النتائــج أن %47.3 مــن النســاء ال ينويــن املشــاركة فــي االنتخابــات القادمــة فــي حيــن بلغــت نســبة ممــن يرغبــن 

باملشــاركة واإلدالء بأصواتهــن %30.4 مــن مجمــوع املســتجيبات، فيمــا بلغــت نســبة اللواتــي لــم يحســمّن أمرهــّن بعــد 

باملشــاركة %22.3 مــن مجمــوع املســتجيبات، مــا يعنــي أن هــذه النســبة مــا زالــت لــم تحســم أمرهــا ويمكــن العمــل عليهــا 

واســتهدافها للمشــاركة الفاعلــة فــي االنتخابــات القادمــة ممــا سيســاهم فــي زيــادة نســبة التصويــت يــوم االقتــراع.    

 فــي ســلوكهن 
ً
وبمــا يتعلــق بتأثيــر االنتمــاء العشــائري، تــرى %52.9 مــن النســاء أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر عليهــن ســلبا

، بينمــا قــال %4.5 أن التأثيــر »نــادرا« 
ً
التصويتــي، فيمــا قــال %24 مــن النســاء أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر عليهــن أحيانــا

 علــى ســلوكهن التصويتــي.   
ً
مــا يقــع فــي حيــن ال تعتقــد %18.6 مــن النســاء أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر ســلبا

 لالنتمــاء الحزبــي للمترشــحات واملترشــحين عنــد التصويــت، بينمــا 
ً
وقالــت %79.2 مــن النســاء أنهــّن ال يأخــذن اعتبــارا

 لالنتمــاء الحزبــي للمترشــحات واملترشــحين عنــد التصويــت، وفيمــا يتعلــق 
ً
قــال %20.8 مــن النســاء أنهــن يأخــذن اعتبــارا

 مــا يعــزز نظــام الكوتــا النســائية املشــاركة السياســية للنســاء 
ً
بنظــام الكوتــا النســائية قــال 41.7 % مــن النســاء أنــه دائمــا

بشــكل جيــد فــي االنتخابــات بينمــا يــرى %23.7 مــن النســاء ان نظــام الكوتــا النســائية ال يعــزز مــن املشــاركة السياســية 

للنســاء بشــكل جيــد فــي االنتخابــات.   
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ً
دائمــا يصوتــّن  أنهــّن  املســتجيبات  النســاء  مــن   23.4% عّبــرَن  فقــد  نســاء  ملترشــحات  النســاء  تصويــت  وبخصــوص 

« للنســاء املترشــحات %36.5 مــن مجمــوع املســتجيبات، فــي حيــن 
ً
ملترشــحات نســاء، وبلغــت نســبة مــن يصوتــن »أحيانــا

بلغت نســبة النســاء اللواتي ال يصوتن للمترشــحات النســاء %27.6 من مجموع املســتجيبات، و%12.5 تحدثن بأنهن 

« مــا يصوتــن للنســاء املترشــحات فــي االنتخابــات.   
ً
»نــادرا

 باملؤهل األكاديمي للمرشــحات واملرشــحين، فيما بلغت 
ً
وقالت %48.2 من النســاء أن ســلوكهن التصويتي يتأثر دائما

%23.9، بينمــا وصلــت   باملؤهــل األكاديمــي للمرشــحات واملرشــحين 
ً
نســبة اللواتــي يتأثــر ســلوكهّن التصويتــي أحيانــا

نســبة اللواتــي ال يعتقــدن أن ســلوكهن التصويتــي يتأثــر باملؤهــل األكاديمــي للمرشــحات واملرشــحين إلــى %22.5، وقــال 

« مــا يتأثــر ســلوكهن التصويتــي باملؤهــل األكاديمــي للمرشــحات واملرشــحين. 
ً
%5.4 أنــه »نــادرا

وحول أثر االستقالل املالي للنساء على سلوكهن التصويتي، تبين أن %48.8 من املستجيبات أن سلوكهّن التصويتي 

 
ً
%25.3مــن املســتجيبات أن ســلوكهّن التصويتــي يتحــرر »أحيانــا قــال  املالــي، فيمــا   باســتقاللهن 

ً
 دائمــا

ً
يــزداد تحــررا

»باســتقاللهن املالــي، بينمــا وصلــت نســبة النســاء اللواتــي ال يعتقــدن أن االســتقالل املالــي يســاهم فــي تحــرر ســلوكهّن 

« مــا يؤثــر االســتقالل املالــي علــى الســلوك التصويتــي.    
ً
التصويتــي %21.1 مــن املســتجيبات، وقالــت %4.9 أنهــم »نــادرا

وتعتقــد %51.1 مــن املســتجيبات أن تقلــد النســاء للمناصــب القياديــة لــه أثــر إيجابــي فــي حشــد التصويــت لصالــح 

 لهــذا التأثيــر، بينمــا يــرى %5.7 أن 
ً
«، فيمــا ال يعتقــد %10.2 وجــودا

ً
املترشــحات لالنتخابــات، ويتأثــر %33 »أحيانــا

 »مــا يؤثــر علــى ســلوكهن التصويتــي، وتــرى %71.2 مــن املســتجيبات أن أداء 
ً
وجــود النســاء فــي مناصــب قياديــة »نــادرا

البرملانيــات الجيــد يســاهم فــي تعزيــز التصويــت لصالــح النســاء املترشــحات بينمــا تــرى %28.8 مــن املســتجيبات أنــه ال 

يتأثــر الســلوك التصويتــي للنســاء بــأداء البرملانيــات.   

 خــالل املشــاركة فــي االنتخابــات، فيمــا 
ً
 كافيــا

ً
 سياســيا

ً
وتــرى %37.8 مــن املســتجيبات أن النســاء »أحيانــا« يمتلكــن وعيــا

« هــذا الوعــي، وال تعتقــد %23.9 مــن املســتجيبات أن النســاء 
ً
تــرى %18.3 مــن املســتجيبات أن النســاء يملكــّن »دائمــا

   .
ً
 كافيــا

ً
 سياســيا

ً
يملكــن وعيــا

 فــي تعزيــز 
ً
 دائمــا

ً
 إيجابيــا

ً
وبينــت النتائــج أن %44 مــن املســتجيبات تعتقــد أن مؤسســات املجتمــع املدنــي تلعــب دورا

%10 أن  %12.1، وتــرى  بالــدور اإليجابــي  بلغــت نســبة ممــن ال يعتقــدن  فــي املقابــل  النســاء باالنتخابــات،  مشــاركة 

   .
ً
 إيجابيــا

ً
 ملؤسســات املجتمــع املدنــي دورا

ً
« فــي حيــن تــر ى %33.9 أن أحيانــا

ً
التأثيــر »نــادرا
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وترى %66.5 من املستجيبات أن وسائل التواصل االجتماعي تؤثر بشكل إيجابي في تعزيز مشاركتهن في االنتخابات، 

في حين ترى %18.9 أن تأثير بشكل سلبي ويرى %14.6 أن ليس لها تأثير.   

 بــآراء 
ً
وفيمــا يتعلــق بتأثيــر األزواج علــى ســلوك زوجاتهــم فــي ســلوكهن التصويتــي فقــد تبيــن أن %38.4 يتأثــرن دائمــا

 %39.8 مــن املســتجيبات، فيمــا بلغــت نســبة مــن 
ً
أزواجهــم فــي اتخــاذ القــرار بالتوجهــات التصويتيــة، فيمــا يتأثــر أحيانــا

ال يتأثــرن %14.4، بينمــا بلغــت نســبة اللواتــي يتأثــرن بشــكل نــادر 7.4%.   

مــن املســتجيبات أن إجــراءات مواجهــة جائحــة كورونــا ســتؤثر بشــكل ســلبي علــى نســبة مشــاركة   44.5% وتعتقــد 

النســاء فــي االنتخابــات وتعتقــد 21.9 % ليــس لهــا تأثيــر، فــي حيــن تــرى %33.6 مــن النســاء أن التأثيــر ســيكون إيجابــي.   

وتميــل النســاء للتصويــت للقوائــم املترشــحة التــي لديهــا برامــج تدعــم قضايــا املــرأة بنســبة %73.7، تلتهــا التصويــت 

للقوائــم التــي تضــم مترشــحات ومترشــحين مــن نفــس عشــيرة املــرأة بنســبة %11.6 ثــم القوائــم التــي تؤازرهــا األســرة 

والقوائــم التــي تضــم مرشــحين منتميــن لألحــزاب بنســبة %4.8 لــكل منهمــا، ثــم القوائــم املترشــحة التــي تنفــق بســخاء 

وذلــك بنســبة %2 مــن املســتجيبات.   

وحلــت وســائل التواصــل االجتماعــي فــي املركــز األول مــن حيــث أكثــر املصــادر التــي تســتقي منهــا النســاء معلوماتهــن حــول 

االنتخابــات وبنســبة %51.9 وجــاء موقــع الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب فــي املركــز الثانــي وبنســبة %19.6 وحلــت العائلــة 

واألصدقــاء باملركــز الثالــث بنســبة %13.7 وحــل التلفــاز فــي املركــز الرابــع بنســبة %10.3 وفــي املركــز الخامــس حلــت 

اإلذاعــات بنســبة %3.7 وفــي املركــز األخيــر حلــت الصحــف الورقيــة بنســبة 0.8%. 

فيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي تــرى النســاء األردنيــات أنهــا تحــد مــن مشــاركتهن السياســية تفاوتــت التحديــات فــي تأثيرهــا 

إال أن معظــم التحديــات التــي تــم تكرارهــا تمحــورت حــول الوضــع االقتصــادي للنســاء وعــدم ثقــة النســاء بــأداء مجلــس 

النــواب، وعــدم انســجام العمــل البرملانــي مــع متطلبــات وأولويــات املــرأة األردنيــة. 

كمــا أفــادت النســاء بــأن الذكوريــة وعــدم مراعــاة النــوع االجتماعــي التــي تســيطر علــى املجتمــع تحــد مــن مشــاركة النســاء 

 عــن املشــهد 
ً
فــي االنتخابــات، كمــا عبــر النســاء عــن تحــٍد يتعلــق بعــدم ثقتهــم بــأداء الحكومــات والــذي ســبب لهــن ابتعــادا

السيا�ســي. .
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