
 



 أبرز النتائج: 
 يتابعون الشأن السياسي احمللي.   من األردنيني 86% ❖
 سائل التواصل االجتماعي املنصة األوىل للتعبري عن اآلراء والتوجهات السياسية. و  ❖
السياسية، ومنظمات اجملتمع املدين واإلعالم والبيئة   63% ❖ يرون ان الشباب ليس هلم دور فاعل يف احلياة 

 االسرية أكثر العوامل مسامهة يف تنمية املشاركة السياسية لدى الشباب األردين. 
 يف احلياة العامة.   ناشطنيهم من اليف االستطالع    املشاركني  نم 55% ❖
سياسياً    61% ❖ القومي هو األقرب ملن ال يفض  لهيؤيدون حزابً  دينية، والتوجه  الدينية لمرجعية  املرجعية  ون 

 لألحزاب السياسية. 
 يعتقدون أنه ال عالقة بني املشاركة يف االنتخاابت النيابية واالنتماء للوطن.   63% ❖
يف ظل قانون يؤيدون اجراءها    ال   % 57و،  يف ظل تفشي جائحة كوروانال يؤيدون إجراء االنتخاابت    59% ❖

  .الدفاع احلايل
 أكدوا رغبتهم يف املشاركة يف االنتخاابت النيابية.   49% ❖
القيام بدور تشريعي يف االختيار  حسموا أمرهم يف اختيار مرشحهم، واملعيار االهم    79% ❖ القدرة على  هو 

 ورقايب، وتقدمي مصلحة الوطن على املصاحل الشخصية. 
يف النواب وابلدميقراطية وبقانون االنتخاب هي أكثر األسباب الداعية لعدم املشاركة يف االنتخاابت   دم الثقةع  ❖

 املقبلة. 
 األحزاب السياسية والتيار االسالمي أكثر املتأثرين سلباً من قانون االنتخاب احلايل. أن    يعتقدون   50% ❖
 مسعوا أو عرفوا احداً قام ببيع صوته يف االنتخاابت النيابية السابقة.  52% ❖
 يف اختيار مرشحهم يف االنتخاابت القادمة.   لن يلتزموا إبمجاع العشرية/الديوان/الرابطة  70% ❖
 يؤيدون مشاركة األردنيني املقيمني يف اخلارج يف االنتخاابت النيابية.   64% ❖
 ابلتدخل الرمسي لصاحل بعض املرشحني. يعتقدون    83% ❖
االقتصادي ومكافحة الفساد وتعديل قانون االنتخاب على رأس سلم األولوايت اليت جيب على الصالح  ا ❖

 جملس النواب القادم معاجلتها.
 يرون أن اهليئة املستقلة لالنتخاب مل تتخذ الضماانت الكافية لنزاهة العملية االنتخابية املقبلة.   49% ❖
 . ية لنشاطات ومواقف املعارضةيرون أن احلكومة حتجب التغطية اإلعالمية الرمس  62% ❖
 يعتربون االردن بلدًا دميقراطياً.   % 35   ❖
 قع االخبارية اإللكرتونية املصدر األول ملتابعة األخبار العاجلة احمللية والعربية والعاملية. املو ا ❖
 . من بني وسائل التواصل االجتماعي  يقضون وقتاً أكثر على الفيس بوك  72% ❖



 لمقدمة: ا 

صدرت االرادة امللكية السامية، إبجراء االنتخاابت الربملانية جمللس النواب التاسع عشر، واليت حددت  
 .2020اهليئة املستقلة لالنتخاب موعدها يف العاشر من تشرين الثاين/نوفمرب 

أمهية خاصة؛ نظراً إلجرائها يف ظل    تكتسب  خاابت هذه االنتيرى املشرف العام ملركز عامل اآلراء أن  و 
ظروف استثنائية، تتمثل يف جائحة كوروان واالنتكاسة اليت حدثت يف عدد االصاابت، واليت تفرض  
احتياطات وقائية للحد من انتشار الوابء، وكذلك األوامر اليت صدرت مبوجب قانون الدفاع الذي مت  

لعام ىل جانب قانون االنتخاب  إ  يف نظر البعض مقيداً للحرايت،  تفعيله ملواجهة اجلائحة، والذي يعترب
 . ت النيابية مبوجبه للمرة الثانية ، والذي جترى االنتخااب2016

أييت  و  االستطالع  هذا  أن  للمركز  التنفيذي  املدير  القضاة  حممد  الدكتور  لسلسلة استكماالً  قال 
  ومشل االستطالع مركز عامل اآلراء يف رصد توجهات األردنيني حول القضااي احمللية،  استطالعات ينفذها  

من   ممثلة  و عينة  األردين  على    احملافظات كافة،   مناجملتمع  املش   آرائهمللتعرف  السياسية  حول  اركة 
مت مجع البياانت بني  قد  و ،  سؤاالً   25، من خالل استبانة مكونة من  2020واالنتخاابت النيابية لعام  

 .2020 أكتوبر/تشرين األول 10-28

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : السياسي احمللي الشأنيتابعون املستجيبني  أغلبية كبرية من
 %13من املستجيبني اهتمامهم مبتابعة الشأن السياسي احمللي، يف مقابل    %   86يبدي ما نسبتهم  

 .ابلشأن السياسي احمللي  ال يهتمون ممن

 
 

 :السياسية لتعبري عن اآلراء والتوجهاتالتواصل االجتماعي املنصة األوىل ل وسائل
عن آرائهم وتوجهاهتم  ، املهتمون مبتابعة الشأن السياسي احمللي  من خالهلا  يعرباليت    ،تنوعت الوسائل

التصويت يف    ، مث%75بلغت    وبنسبةوسائل التواصل االجتماعي  كانت يف مقدمتها    وقد السياسية،  
املرتبة األخرية وبنسبة    يف  جاء تقلد منصب سياسيحني    يف  ،%46  بنسبة  االنتخاابت جبميع أشكاهلا

6%. 



 
 

 السياسية:ن الشباب ليس هلم دور فاعل يف احلياة أ يرون  املستجيبنيحوايل ثلثي  
 %63من املستجيبني أن للشباب دوراً فاعالً يف احلياة السياسية يف الوقت احلايل، بينما يرى  %35يرى  

 . فاعل دور هلم أنه ليس 

 
 
 



 

أكثر العوامل مسامهة يف تنمية املشاركة السياسية والبيئة االسرية    واإلعالممنظمات اجملتمع املدين  
 لدى الشباب األردين. 

يف تنمية  مسامهة    هي أكثر العواملمنظمات اجملتمع املدين  من املستجيبني أن    %81اعترب ما نسبتهم  
أن  يف املقابل أظهر االستطالع    ،%80قاربت    بنسبةملشاركة السياسية لدى الشباب، تالها اإلعالم  ا

 .%62 الدراسية بنسبة املقررات  كانتيف تنمية املشاركة السياسية لدى الشباب   العوامل مسامهة أقل

 
 

 : يف احلياة العامة فاعلونأكثر من نصف املشاركني يف االستطالع 
يف احلياة العامة وذلك من خالل انضمامهم   من الناشطنياستطالع الرأي هم  يف  املشاركني  من    55%

مهنية  ل اهليئات    أو مجعية خرييةنقابة  أو ألي من  إنسان  أو مجعية حقوق  نسائية  هيئة   الثقافية أو 
 .%42 من العينة اجملتمع الفاعلة يف، بينما تشكل الشرحية غري والرايضية أو األحزاب السياسية



 
 

 

 :دينيةمرجعية  له  سياسياً   يؤيدون حزابً نيمعظم املستجيب
يفضلون   ممن  %39  مرجعية دينية، يف مقابل  له حزابً سياسياً  يؤيدون  من املستجيبني أهنم    %61أجاب  

 . ة مرجعية غري دينيله زابً سياسياً ح

 
 
 



 املرجعية الدينية لألحزاب السياسية: يفضلون التوجه القومي هو األقرب ملن ال 
من   %32يرى    تباينت توجهات األردنيني الذين ال يفضلون املرجعة الدينية لألحزاب السياسية، حيث

منهم أن التيار الداعم للسياسات   %12إليهم، بينما يرى  هو األقرب  املستجيبني أن التوجه القومي  
وتذيل القائمة من يرون أن االجتاه اليساري  هو األقرب هلم.    ، وبنسبة متساوية  ،احلكومية والتيار الليربايل
، وكذلك  %19وكان الفتاً ارتفاع نسبة من رفض االجابة على هذا السؤال    .%7هو األقرب هلم بنسبة  

 من املستجيبني. %18ب بـ ال اعرف امن أج

 
 

 املشاركة يف االنتخاابت النيابية واالنتماء للوطن:   يعتقدون أنه ال عالقة بنياملستجيبني  حوايل ثلثي  
 % 37االنتماء للوطن، يف املقابل يرى  و من املستجيبني الربط بني املشاركة يف االنتخاابت    %63رفض  

 . بينهما من املستجيبني أن هناك عالقة 



 
 
 
 

احلايل ويف ظل    يف ظل قانون الدفاع ت  إجراء االنتخاابال يؤيدون  املستجيبني  أكثر من نصف  
 جائحة كوروان:تفشي 

 من املستجيبني  %59ومع تصاعد أعداد املصابني بفريوس كوروان واعداد املوتى جراء املرض مؤخرا، فإن  
يؤيدون إجراء    ال  %57و يف ظل تفشي جائحة كوروان يف اجملتمع األردين،    ال يؤيدون إجراء االنتخاابت 

 . يف ظل قانون الدفاع احلايلاالنتخاابت النيابية 



 
 
 
 

 : بقليل من املستجيبني أكدوا رغبتهم يف املشاركة يف االنتخاابت النيابيةأقل من النصف 
أبدو   %37املشاركة يف االنتخاابت النيابية املقبلة، يف مقابل  يف  من املستجيبني رغبتهم    %49أبدى   

 . سيشاركون أم الكانوا   بعد فيما إذا من املستجيبني %12 يف حني مل يقررعدم رغبتهم يف املشاركة،  

 
 



ني حسموا أمرهم يف اختيار مرشحهم، واملعيار االهم هو القدرة أكثر من ثالثة أرابع املستجيب
 املصاحل الشخصية:على القيام بدور تشريعي ورقايب، وتقدمي مصلحة الوطن على  

، ومن بني عدة أسس حتكم  حسموا امرهم يف اختيار مرشحهمهنم قد  املستجيبني أب  من  %79  صرح
أكثر ما يعتمد عليه الناخبون  ت القدرة على القيام بدور تشريعي ورقايب الناخب للمرشح، كاناختيار 
يف حني حل يف املرتبة      %60  بنسبة  الشخصية  املصلحة تقدمي مصلحة الوطن على  تاله    ،  %66بنسبة  

 . %2 بنسبةواسع النفوذ المعيار األخرية 

 

 



 

  لعدم املشاركة الداعية  األسباب    أكثرعدم الثقة يف النواب وابلدميقراطية وبقانون االنتخاب هي  
 املقبلة:يف االنتخاابت 

أبن الدميقراطية مزيفة    القناعة   املشاركة، تاله عدم  سبب يف  أهم  هو    %57بنسبة  ابلنواب    الثقةعدم  
املشاركة بنسبة   عدمباب  أقل أس  وسفرهطبيعة عمل املستجيب    كانتبينما    ،%50  بنسبة  وشكلية

3%. 

 
 

 :من قانون االنتخاب احلايل األحزاب السياسية والتيار االسالمي أكثر املتأثرين سلباً 
حوايل   احلايل    %74يرى  االنتخاب  قانون  أن  املستجيبني  علىمن  إجياابً  غالباً   يؤثر  الداعم    التيار 
  رى ي  . يف املقابل%67ابلدرجة الثانية بنسبة    العشائراالوىل، مث لصاحل    احلكومية ابلدرجةللسياسات  

األحزاب السياسية والتيار االسالمي بشكل على    يؤثر سلباً   احلايل  القانون  املستجيبني أنمن    50%
 . قلونمن هذا القانون هم املست  أتثراً ، بينما كان األقل عام



 
 

 :االنتخاابت النيابية السابقةيف  قام ببيع صوته أكثر من النصف بقليل مسعوا أو عرفوا احداً 
،  قد عرفوا شخصياً أو مسعوا عن أحٍد قام ببيع صوته مبقابل سابقاً   ممن املستجيبني أبهن  %52صرح  

 منهم االجابة.  %10فيما رفض 

 
 

 



 إبمجاع العشرية/الديوان/الرابطة:أكثر من الثلثني بقليل لن يلتزموا 
رابطتهم يف االنتخاابت القادمة،    /إبمجاع عشريهتم/ديواهنم التزمو أبهنم لن ي من املستجيبني %70صرح 

 بعد. أمرهم من املستجيبني  %15مل حيسم فقط سيلتزمون بذلك، بينما  %15يف مقابل 

 
 
 
 

 مشاركة األردنيني املقيمني يف اخلارج يف االنتخاابت النيابية:  املستجيبني يؤيدونحوايل ثلثي  
النيابية   %64أيد   املقيمني يف اخلارج يف االنتخاابت  بينما رفض  من املستجيبني مشاركة األردنيني   ،
 ذلك.  28%



 
 

 لصاحل بعض املرشحني:تدخل الرمسي قدون ابلتيعاملستجيبني  من 10من كل  8
دوائر وقوى رمسية تتدخل لصاحل بعض املرشحني، يف مقابل   يعتقدون بوجود   املستجيبني  من  83%
 ذلك. ممن ال يعتقدون 71%

 
 



اليت  سلم األولوايت    على رأس  وتعديل قانون االنتخاب  االصالح االقتصادي ومكافحة الفساد
 معاجلتها:جيب على جملس النواب القادم 

القادم   النواب  جملس  على  أن  املستجيبون  رأى  اليت  املواضيع  مقدمتها معاجلتهاتنوعت  يف  وكان   ،  
تعديل قانون  مث    %37ا مكافحة الفساد بنسبة  تاله  ،%88االصالح االقتصادي بنسبة كبرية بلغت  

 .%30االنتخاب بنسبة 

 
 

أن   يرون  النصف  املستقلة  حوايل  ل  لالنتخاب اهليئة  الكافية  الضماانت  تتخذ  العملية  مل  نزاهة 
 :املقبلة االنتخابية

من املستجيبني أن االجراءات املتخذة من اهليئة املستقلة لالنتخاب ستنجح يف ضمان    %26يعتقد  
 ذلك. يعتقدونممن ال  %49نزاهة العملية االنتخابية، يف مقابل 



 
 

 

 لنشاطات ومواقف املعارضة:  الرمسيةغطية اإلعالمية  احلكومة حتجب التغالبية املستجيبني يرون أن  
نشاطات ومواقف    من  62% التغطية اإلعالمية عن  أن احلكومة تقوم حبجب  يعتقدون  املستجيبني 

االجابة على   %19يعتقدون ذلك، بينما رفض    ال %16املعارضة يف وسائل االعالم الرمسية، يف مقابل
 هذا السؤال. 

 
 



 ردن بلداً دميقراطياً: ثلث املستجيبني يعتربون األ
اعترب   متفاوتة،  اعترب    %35مبستوايت  املقابل  يف  دميقراطياً،  بلداً  األردن  املستجيبني  من   %65من 

 املستجيبني أن األردن ال يتمتع ابلدميقراطية. 
 

 
 

 

 املوقع االخبارية اإللكرتونية املصدر األول ملتابعة األخبار العاجلة احمللية والعربية والعاملية:
الذي يلجأ إليه   والثاين املصدر األولاملواقع االخبارية االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي  كانت

 كانت على التوايل، يف حني    %31و  %32بلغت  املستجيبون لتغطية األخبار العاجلة احمللية وبنسب
األخبار العاجلة العربية    يلجأ إليه املستجيبون لتغطية  املصدر الذي  املواقع االخبارية االلكرتونية والتلفاز

املواقع االخبارية    ايضاً ألخبار العاجلة العاملية فقد كانت  ا  أما،  على التوايل  %31و  %34  بلغت  وبنسب
 على التوايل. %30و %35  وبنسبة االلكرتونية والتلفاز هي املصدر األول والثاين



 
 

 : الفيس بوك يقضون وقتاً أكثر على املستجيبنيحوايل ثالثة أرابع 
تاله    ،%72بنسبة    يقضي فيها املستجيبون وقتاً أكثر  اليت  التواصل االجتماعي   وسيلة الفيس بوك  كان  

 سناب شات. مث اليوتيوب مث االنستغرام واخرياً مث تويرت  ، % 15 وبنسبة الواتساب 

 
 
 

 



 عامل اآلراء الستطالعات الرأي مركز 
World of Opinions For polls   

، ويف 2011عام    169437دويل ُمستقل، أتسس يف األردن حتت الرقم    - بيت خربة حبثي واستطالعي عريب   
، وله 0003483380، وإذن عمل رقم  W17607094حتت رقم    2016الوالايت املتحدة األمريكية عام  

إ العامل،  دول  خمتلف  من  املمارسني  واألكادمييني  اخلرباء  من  جمموعًة  تضم  استشارية  عمل هيئة  فريق  إىل  ضافة 
متخصص وللمركز شراكات اسرتاتيجية مع عدة جهات دولية، وقد نفذ العشرات من الدراسات االستطالعية 

 والبحوث ابحرتافية ومبهنية عالية.
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