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مركز الحياة - راصد

راصد: %33.7 من األردنيون ينوون املشاركة في االنتخابات

 بعد باملشاركة في االنتخابات. 
ً
%19.8 من األردنيون لم يتخذوا قرارا  •

%46.5 من األردنيون لن يشاركوا في االنتخابات.   •

 لتوجه العائلة أو العشيرة. 
ً
%49 من األردنيون سيشاركون استجابة  •

 ،
ً
%57 يبررون عدم مشاركتهم بعدم بأن املجلس القادم لن يكون فاعال  •

 .
ً
%17 يبررون عدم مشاركتهم بأنهم لم يجدوا مرشحة أو مرشح مناسبا  •

%63 من األردنيون لم يتواصل معهم أي من املترشحين أو املترشحات بشكل مباشر.   •

%13 من األردنيون سمعوا عن انتهاكات تتعلق بشراء أصوات من مصادر موثوقة.   •

%69 من األردنيون يثقون بإجراءات الهيئة املستقلة لالنتخاب.   •

 في حزب حتى يمارس دوره السيا�سي. 
ً
%80 من املستجيبون في العاصمة ال يرون ضرورة ألن يكون املواطن عضوا  •

%16 من املستجيبون في عمان يرون أن الشعارات الدينية تؤثر في سلوكهم التصويتي  •

%58 من املستجيبون في عمان ال يرون أن الشعارات املرتبطة بالقضية الفلسطينية تؤثر في سلوكهم التصويتي.  •

  

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

مركــز الحيــاة - راصــد، نفــذ تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات دراســة حــول توجهــات الناخبــات والناخبيــن األردنييــن 

نحــو االنتخابــات النيابيــة 2020، حيــث تــم تنفيــذ الدراســة خــال الفتــرة الزمنيــة 10/22 ولغايــة 10/28 ، واســتهدفت 

الدراســة عينــة مكونــة مــن 2680 مســتجيبة ومســتجيب باســتخدام منهجيــة املعاينــة العشــوائية حيــث تــم تقســيم 

 لنســب توزيع الناخبين والناخبات على مســتوى الدوائر االنتخابية واعتماد نظام التجمعات الســكانية، 
ً
العينة وفقا

وكانــت نســبة اإلنــاث مــن العينــة املســتهدفة %51، وتــم تنفيــذ الدراســة مــن خــال 15 مشــرفة ومشــرف و70 باحثــة 

 لتنفيــذ هــذه الدراســة. 
ً
 الســتمارة تــم بناءهــا خصيصــا

ً
وباحــث تــم تدريبهــم وبنــاء قــدرات وفقــا

وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر أن هــذه الدراســة تهــدف إلــى قيــاس توجهــات الناخبيــن قبيــل أســبوعان مــن موعــد 

االقتــراع، وقــال بنــي عامــر أن هنالــك زيــادة بالتفاعــل مــع العمليــة االنتخابيــة وذلــك بســبب الزيــادة الكبيــرة علــى عــدد 

املترشــحين واملترشــحات واقتــراب موعــد االقتــراع وافتتــاح مجموعــة مــن املقــار االنتخابيــة، ودعــى بنــي عامــر املترشــحين 

واملترشــحات إلــى تعزيــز التواصــل مــع الناخبيــن والناخبــات حيــث بينــت الدراســة أن %63 مــن الناخبيــن والناخبــات لــم 

 مــن املرشــحين أو املرشــحات. 
ً
يتــم التواصــل معهــم بشــكل مباشــر مــن قبــل أيــا

فــي االنتخابــات  لهــم االقتــراع سيشــاركون  %33.7 مــن الناخبــات والناخبيــن الذيــن يحــق  وبينــت نتائــج الدراســة أن 

 بعــد بمــا يتعلــق بمشــاركتهم مــن عدمهــا، فيمــا أجــاب مــا نســبته 
ً
املقبلــة، فيمــا قــال %19.8 منهــم أنهــم لــم يتخــذوا قــرارا

%46.5 مــن املســتجيبات واملســتجيبين أنهــم لــن يشــاركوا.

وبتفصيل الذي أجابوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات فقد تم توجيه سؤال حول السبب الذي يدفعهم للمشاركة 

حيــث قــال مــا نســبته %49 سيشــاركون اســتجابة لتوجــه العائلــة أو العشــيرة، بينمــا أجــاب مــا نســبته %29 بأنهــم 

سيشــاركون بهــدف دعــم مرشــح أو مرشــحة فقــط، بينمــا وصلــت نســبة الذيــن قالــوا بــأن ســبب املشــاركة هــو مصلحــة 

شــخصية %12 فيمــا قــال %10 أنهــم سيشــاركون لدعــم تيــار سيا�ســي. 

وبمــا يتعلــق باألســباب التــي دفعــت املســتجيبون واملســتجيبات التخــاذ قــرار عــدم املشــاركة فقــد تبيــن أن %57 منهــم 

، فيمــا قــال 
ً
ال يؤمنــون بــأن املجلــس القــادم ســيكون فاعــل، فيمــا قــال %17 أنهــم لــم يجــدوا مرشــح ومرشــحة مناســبا

%12 أنــه غيــر مهتــم بالشــأن السيا�ســي، بينمــا قــال %8 أن ســبب عــدم مشــاركتهم هــو عــدم إيمانهــم أن مشــاركتهم 

ســتطور العمليــة الديمقراطيــة، فيمــا أجــاب %4.8 أن عــدم مشــاركتهم ألنهــم يتخوفــون مــن أن تكــون االنتخابــات غيــر 

نزيهــة، فيمــا قــال %1.2 أن قانــون االنتخــاب غيــر مناســب. 
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وقدمــت الدراســة نتائــج مرتبطــة بالعاصمــة عمــان حيــث أظهــرت أن %22.3 مــن الناخبــات والناخبيــن فــي العاصمــة 

عمان ينوون املشاركة في االنتخابات، فيما بينت النتائج أن %15.3 لم يحسم قراره بعد املشاركة من عدمها، بينما 

وصلــت نســبة الذيــن ال ينــوون املشــاركة فــي العاصمــة عمــان %62.4 مــن مجمــوع الناخبــات والناخبيــن، وبخصــوص 

اإلجــراءات املرتبطــة بجائحــة كورونــا قــال %16 ممــن ينــوون املشــاركة ربــط مشــاركته باآلليــات املتبعــة واإلجــراءات 

الخاصــة بجائحــة كورونــا،

وبخصــوص تواصــل املرشــحين واملرشــحات مــع قواعــد االنتخابيــة بشــكل مباشــر فقــد أجــاب %63 أنــه لــم يتواصــل 

معهــم أي مــن املرشــحين واملرشــحات، بينمــا قــال %28 مــن املســتجيبون واملســتجيبات أنــه تــم التواصــل معهــم مــن 

قبــل مرشــحة أو مرشــح واحــد فقــط، وتواصــل أكثــر مــن مرشــح أو مرشــحة مــع %9 مــن املســتجيبون واملســتجيبات. 

لــم  مــن املســتجيبون واملســتجيبات   40% النتائــج أن  بينــت  وبخصــوص االنتهــاكات املتعلقــة بشــراء األصــوات فقــد 

يســمعوا عــن انتهــاكات تتعلــق بشــراء أصــوات، فيمــا قــال %47 بأنهــم ســمعوا عــن عمليــات شــراء أصــوات بشــكل عــام، 

فيمــا قــال %13 فقــط أنهــم ســمعوا عــن عمليــات شــراء أصــوات مــن مصــادر موثوقــة. 

أمــا بمــا يتعلــق بثقــة الناخبيــن والناخبــات بإجــراءات الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فقــد وصلــت نســبة الذيــن يثقــون 

بإجــراءات الهيئــة بشــكل كبيــر إلــى %18، فيمــا وصلــت نســبة الذيــن يثقــون بشــكل متوســط إلــى %33، بينمــا الذيــن 

يثقــون بشــكل محــدود فقــد وصلــت نســبتهم إلــى %18، بينمــا كانــت نســبة الذيــن ال يثقــون 31%. 

وأظهــرت النتائــج املســتخلصة علــى مســتوى العاصمــة عمــان أن %17 مــن املســتجيبين واملســتجيبات علــى مســتوى 

العاصمــة قالــوا بــأن مخرجــات االنتخابــات ســتكون أفضــل بشــكل كبيــر لــو كانــت علــى أســاس حزبــي، فيمــا قــال 24% 

مــن املســتجيبين أن املخرجــات ســتكون أفضــل بشــكل متوســط، بينمــا كان %59 مــن املســتجيبين أن املخرجــات تكــون 

أفضــل بشــكل محــدود لــو كانــت االنتخابــات علــى أســاس حزبــي. 

وفي ذات السياق اتفق %49 من املستجيبين واملستجيبات على مستوى العاصمة عمان على أن زيادة عدد األحزاب 

ســاهمت فــي إضعــاف انخــراط املواطنيــن بهــا، فيمــا قــال %27 مــن املســتجيبين واملســتجيبات أنهــم ال يتفقــون مــع أن 

زيــادة عــدد األحــزاب أضعفــت انخــراط املواطــن بهــا، بينمــا كان %24 مــن املســتجيبين واملســتجيبات محايــدون. 

 لتوجهــات الناخبيــن علــى مســتوى العاصمــة عمــان فقــد قــال %80 مــن املســتجيبين واملســتجيبات أنــه ال 
ً
واســتكماال

 بحــزب سيا�ســي حتــى يمــارس دوره باملشــاركة السياســية، فيمــا قــال 9% 
ً
 ألن يكــون املواطــن عضــوا

ً
يوجــد ضــرورة أبــدا

 قــال %4 أن هنالــك ضــرورة محــدودة ألن 
ً
أن هنالــك ضــرورة كبيــرة، بينمــا قــال %7 هنالــك ضــرورة متوســطة، وأخيــرا

 فــي حــزب سيا�ســي حتــى يمــارس دوره باملشــاركة السياســية. 
ً
يكــون املواطــن عضــوا
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وبمــا يتعلــق بأثــر جائحــة كورونــا علــى نســبة املشــاركة فقــد عبــر %53 عــن رأيهــم بــأن الجائحــة ســتعمل علــى تخفيــض 

نســب املشــاركة بشــكل كبيــر، بينمــا قــال %18 أن الجائحــة ســتعمل علــى تخفيــض نســب املشــاركة بشــكل متوســط، 

و%5 قالــوا بــأن الجائحــة ســتعمل علــى تخفيــض نســب املشــاركة بشــكل محــدود، فيمــا قــال %1 فقــط أن الجائحــة 

ســتزيد مــن نســب املشــاركة، و%23 قالــوا بــأن الجائحــة لــن تؤثــر علــى نســبة املشــاركة فــي االنتخابــات. 

 بنســبة 
ً
وبخصــوص تأثيــر الشــعارات الدينيــة يــرى املســتجيبون واملســتجيبات أن تؤثــر علــى ســلوكهم التصويتــي دائمــا

، فيمــا يــرى %56 أن الشــعارات 
ً
%16 فيمــا يــرى %21 أن الشــعارات الدينيــة تؤثــر علــى ســلوكهم التصويتــي أحيانــا

 مــا تؤثــر فــي 
ً
الدينيــة ال تؤثــر فــي ســلوكهم التصويتــي، بينمــا وصلــت نســبة الذيــن يــرون أن الشــعارات الدينيــة نــادرا

ســلوكهم التصويتــي إلــى 7%. 

يتأثــر إذا اســتعمل  %58 أن ســلوكهم التصويتــي ال  يــرى  بالقضيــة الفلســطينية  وعلــى صعيــد الشــعارات املرتبطــة 

املترشــحون أو املترشــحات شــعارات مرتبطــة بالقضيــة الفلســطينية، بينمــا يــرى %19 أن ســلوكهم التصويتــي يتأثــر 

 مــا يتأثــر ســلوكهم التصويتــي إذا مــا 
ً
، فيمــا يــرى %5 أنهــم نــادرا

ً
، و%18 يــرون أن ســلوكهم التصويتــي يتأثــر أحيانــا

ً
دائمــا

اســتعمل املترشــحون أو املترشــحات الشــعارات املرتبطــة بالقضيــة الفلســطينية. .  

تواصل المترشحين/ ات مع الناخبين لالنتخابات النيابية المقبلة 2020

28.0%

نعم من مترشح/ 
(ة) واحد

9.0%

نعم أكثر من 
مترشح /(ة)

63.0%

لم يتواصل معي 
أي مترشح /(ة)
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مركز الحياة - راصد

خبر
صحفي

نسب المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة 2020

نعم سأشارك بكل 
تأكيد

لن أشارك على لست متأكد�
ا�طالق

33.7%19.8%46.5%

الدافع الرئيسي للمشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة 2020

استجابة لتوجه 
العائلة أو العشيرة

49.0%

مصلحة 
شخصية

دعم تيار 
سياسي معين

12.0%

دعم مترشح/ 
(ة) معين/(ة)

29.0%10.0%
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Press Release

راصد: %33.7 من األردنيون ينوون املشاركة في االنتخابات

خبر
صحفي

الثقة باجراءات الهيئة المستقلة لالنتخاب

أثق بشكل 
كبير

18.0%

أثق بشكل 
متوسط

33.0%

أثق بشكل 
محدود

18.0%

ال أثق
أبد	

31.0%

في حال كانت االنتخابات على أساس حزبي هل ستكون مخرجات 
االنتخابات أفضل - النتائج على مستوى محافظة عّمان

17.0%

نعم
بشكل

كبير
24.0%

نعم
بشكل

متوسط
59.0%

نعم
بشكل

محدود

زيادة أعداد ا�حزاب السياسية ساهمت في ضعف انخراط المواطن بها  - 
النتائج على مستوى محافظة عّمان

نعم أتفق
49.0%

محايد
24.0%

ال أتفق
27.0%
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مركز الحياة - راصد

خبر
صحفي

هل هناك ضرورة �ن يكون المواطن عضو بحزب سياسي حتى يمارس دوره 
بالمشاركة السياسية (االنتخابات)  - النتائج على مستوى محافظة عّمان

9.0%

نعم ضرورة 
كبيرة

7.0%

نعم ضرورة 
متوسطة

4.0%

نعم ضرورة 
محدودة

80.0%

ال يوجد 
ضرورة أبد�

تخفيض 
نسبة 

المشاركة 
بشكل كبير

تأثير جائحة كورونا على نسبة المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة 
2020

تخفيض 
نسبة 

المشاركة 
بشكل 
متوسط

تخفيض 
نسبة 

المشاركة 
بشكل 
محدود

لن تؤثر على 
نسبة 

المشاركة

زيادة نسبة 
المشاركة

53.0%18.0%5.0%23.0%1.0%
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راصد: %33.7 من األردنيون ينوون املشاركة في االنتخابات

خبر
صحفي

دائم�

تأثير استخدام الشعارات الدينية للقوائم المترشحة على السلوك 
التصويتي للناخبين والناخبات

16.0%

أحيان�

21.0%

نادر�

7.0%

ال أعتقد ذلك

56.0%

تأثير استخدام الشعارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية على السلوك 
التصويتي للناخبين والناخبات

5.0%

نادر�
18.0%

أحيان�

58.0%

ال أعتقد 
ذلك

19.0%

دائم�


