خبر
صحفي

مركزالحياة  -راصد
لالتصال:
د .عامر بني عامر
املدير العام
موبايل+962 79 591 1121 :
هات ـ ــف+962 6 582 6868 :
فاك ــس+962 6 582 6867 :
ايميـ ـ ــلinfo@hayatcenter.org :

تابعونا على مو اقع التواصل االجتماعي
www.hayatcenter.org
Facebook: @AlHayatCenterRased
Twitter: @Rased_Jo
Instagram: Rased_Jo
LinkedIn: Hayat-Rased

توجهات الشباب األردني نحوانتخابات املجالس البلدية ومجالس املحافظات 2022
•  29%من الشباب األردني ينوون املشاركة في االنتخابات.
ً
•  51%من الشباب يرون أن االنتماء العشائري يؤثرعليهم دائما في سلوكهم التصويتي.
ً
•  51,4%من الشباب ال يأخذون اعتبارا لالنتماء الحزبي للمترشحين عند التصويت.
•  32%من الشباب سيصوتون ملترشحين شباب.
ً
•  39.1%من الشباب يتأثرسلوكهم التصويتي دائما باملؤهل العلمي للمترشح.
ً
•  31%من الشباب يرون في استقاللهم املالي تحررا لتوجهاتهم التصويتية.
•  41%من الشباب يرون بأن الخوف من االنتماء إلى األحزاب يضعف مشاركتهم في االنتخابات.
ً
•  10.4%من الشباب يجذبهم دائما استخدام الشعارات الدينية في حمالت املترشحين.
•  48%من الشباب يثقون بدرجة كبيرة بقدرة الهيئة املستقلة على ادارة العملية االنتخابية.
•  39.4%من الشباب يعقتدون بأن االنتخابات القادمة ستكون نزيهة بشكل كامل.
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الخميس 2022/03/17
عمان  -األردن

ّ
مركــز الحيــاة  -راصــد ،نفــذ فريــق راصــد ملراقبــة انتخابــات اإلدارة املحليــة  ،2022دراســة حــول توجهــات الشــباب
األردنــي نحــو انتخابــات املجالــس البلديــة ومجالــس املحافظــات  ،2022حيــث بينــت نتائــج الدراســة أن  29%مــن
ً
الشــباب األردنــي ينــوي املشــاركة فــي االنتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات ،واســتهدفت الدراســة  1522شــابا
وفتــاة ،واعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة االتصــال الهاتفــي املباشــر مــع الشــابات والشــباب وتــم تقســيم العينــة علــى
ً
املحافظــات ونســبة املؤهلــون واملؤهــات لالقت ـراع بــذات الفئــة العمريــة والتــي كانــت بيــن 30-18عامــا ،وضمــن الفتــرة
الزمنيــة مــن .2022/3/16-9
وبمــا يتعلــق بتأثيــر االنتمــاء العشــائري علــى الشــباب ،يــرى  50.5%مــن الشــباب أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر عليهــم
ً
ً
دائمــا فــي ســلوكهم التصويتــي ،فيمــا قــال  31.1%مــن الشــباب أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر عليهــم أحيانــا ،بينمــا قــال
 5.4%ان التأثيــر «نــادرا» مــا يقــع ،فــي حيــن ال يعتقــد  13%أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر عليهــم فــي ســلوكهم التصويتــي.
ً
وقــال  51,4%مــن الشــباب أنهــم ال يأخــذون اعتبــارا لإلنتمــاء الحزبــي للمترشــحين واملترشــحات عنــد التصويــت ،بينمــا
ً
ً
ً
قــال  19.4%مــن الشــباب أنهــم دائمــا يأخــذون اعتبــارا لالنتمــاء الحزبــي للمترشــحين عنــد التصويــت ،و  15%أحيانــا مــا
ً
ً
يأخــذون اعتبــارا لالنتمــاء الحزبــي ،فيمــا يــرى  14.2%بأنــه نــادرا مــا يأخــذون اعتبــار لإلنتمــاء الحزبــي.
ً
وبحســب النتائــج فــإن نســبة ميــل الشــباب للتصويــت لصالــح املترشــحين الشــباب دائمــا فــي االنتخابــات قــد بلغــت
ً
 ،31.8%وبلغــت نســبة مــن يصوتــون أحيانــا للشــباب  ،37.6%فــي حيــن بلغــت نســبة مــن ال يصــوت للشــباب املترشــحين
ً
مــن الشــباب فــي االنتخابــات  17.4%مــن مجمــوع املســتجيبين ،و % 13.2قالــوا بأنهــم نــادرا مــا يصوتــوا للشــباب
املترشــحين فــي االنتخابــات.
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ً
وقــال  39.1%مــن الشــباب أن املؤهــل األكاديمــي للمترشــحين واملترشــحات يؤثــر دائمــا علــى ســلوك الشــباب التصويتــي،
ً
فيمــا بلغــت نســبة الشــباب الذيــن يؤثــر مؤهلــم األكاديمــي أحيانــا علــى ســلوكهم التصويتــي  ،30.3%بينمــا وصلــت نســبة
الذيــن ال يعتقــدون أن املؤهــل األكاديمــي يؤثــر علــى ســلوك الشــباب التصويتــي إلــى  ،22.2%وقــال  8.3%مــن الشــباب
ً
أن املؤهــل األكاديمــي نــادرا مــا يؤثــر علــى الســلوك التصويتــي للشــباب.
وحــول تأثيــر االســتقاللية املاليــة للشــباب فــي ســلوكهم التصويتــي ،تبيــن أن  30.5%مــن الشــباب يعتقــدون بــأن
ً
االســتقالل املالــي يؤثــر دائمــا علــى الشــباب فــي ســلوكهم التصويتــي ،فيمــا قــال  34.1%مــن الشــباب بــأن االســتقالل املالــي
ً
ً
يؤثــر احيانــا علــى ســلوكهم التصويتــي ،بينمــا وصلــت نســبة الشــباب الذيــن ال يعتقــدون أن لالســتقاللية املاليــة أث ـرا
ً
علــى الســلوك التصويتــي إلــى  24.1%مــن الشــباب ،وقــال  11.2%أنــه نــادرا مــا تؤثــر االســتقاللية املاليــة علــى الســلوك
التصويتــي.
ً
ويعتقــد  45.9%مــن الشــباب أن تقلــد الشــباب للمناصــب القياديــة لــه أثــر إيجابــي دائمــا فــي حشــد التصويــت لصالــح
ً
الشــباب فــي االنتخابــات ،ويــرى  36.8%أحيانــا هنــاك تأثيــر فــي حشــد التصويــت للشــباب ،فيمــا ال يعتقــد  8.6%أن
ً
هنالــك وجــودا لهــذا التأثيــر ،بينمــا يــرى  % 8.7أن وجــود شــباب فــي مناصــب قياديــة نــادر التأثيــر.
ً ً
ً
ً
وقال  37.5%من الشــباب أنهم يرون أحيانا أن الشــباب يمتلكون وعيا سياســيا كافيا خالل املشــاركة في االنتخابات،
ً
ً ً
فيمــا يــرى  34.1%أن الشــباب يملكــون دائمــا وعيــا سياســيا خــال املشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة ،و 16.2%مــن
ً
ً
ً
ً
الشــباب أن الشــباب ال يملكــون وعيــا سياســيا كافيــا خــال املشــاركة فــي االنتخابــات ،و 12.2%يــرون أنــه نــادرا مــا
ً
ً
ً
يمتلــك الشــباب وعيــا سياســيا كافيــا خــال املشــاركة فــي االنتخابــات.
ً
ً
ً
وبينت النتائج أن  36.1%من الشباب يرون أن مؤسسات املجتمع املدني تلعب دورا إيجابيا دائما في تعزيز مشاركة
ً
الشــباب باالنتخابــات ،فــي املقابــل بلغــت نســبة ممــن ال يعتقــدون بالــدور اإليجابــي  14.3%ونــادرا  9.9%فــي حيــن يــرى
ً
ً ً
 39.8%أن ملؤسســات املجتمــع املدنــي أحيانــا دورا إيجابيــا.
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كمــا وبينــت النتائــج أن  40.5%يعتقــدون بــأن الخــوف مــن االنتمــاء الــى االحـزاب السياســية يــؤدي الــى ضعــف مشــاركة
ً
الشباب في االنتخابات بشكل دائم ،و  33.1%احيانا ما يؤثر الخوف على مشاركة الشباب في االنتخابات ،و18.3%
ً
ال يعتقــدون ذلــك ،و 8.1%يعتقــدون بأنــه نــادرا مــا يؤثــر الخــوف مــن االنتمــاء الــى االحـزاب السياســية يــؤدي الــى ضعــف
مشــاركة الشــباب في االنتخابات .
ويــرى  43.9%مــن الشــباب أن اســتخدام الشــعارات الدينيــة ال تجــذب الشــباب للتصويــت لصالــح املترشــحين
ً
واملترشــحات ،بينمــا يــرى  10.4%مــن الشــباب ان الشــعارات الدينيــة دائمــا مــا تجــذب الشــباب ،فــي حيــن يــرى 29.7%
ً
ً
مــن الشــباب أن الشــعارات الدينيــة احيانــا مــا تجــذب الشــباب  ،فيمــا يــرى  16.6%مــن الشــباب أن التأثيــر نــادرا.
وعــن مــدى ثقــة الشــباب بقــدرة الهيئــة املســتقلة علــى ادارة العمليــة اإلنتخابيــة ،تبيــن بــأن مــا نســبته  48%يثقــون
بدرجــة كبيــرة ،و 37.6%يثقــون بدرجــة متوســطة ،و 7.9%يثقــون بدرجــة محــدودة ،فيمــا تبيــن أن  6.5%ال يثقــون
بقــدرة الهيئــة املســتقلة علــى إدارة العمليــة اإلنتخابيــة.
كمــا وبينــت النتائــج بــأن  39.4%مــن الشــباب يعقتــدون بــأن االنتخابــات القادمــة ســتكون نزيهــة بشــكل كامــل ،و42.7%
يــرون بأنهــا ســتكون نزيهــة الــى حــد مــا ،فيمــا يــرى  17.9%بــأن االنتخابــات ســتكون غيــر نزيهــة.
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