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 احملتوايت 

 4 ................................................................................................................................................................................................ . املشاركة يف الانتخاابت النيابية املقبل 1

رى انتخاابت نيابية يف هناية هذا العام (: من املتوقع أ  1اجلدول رمق )  4 ................................................................. ، هل سوف تشارك يف هذه الانتخاابت أ م ال؟ 2012ن ُتج

رى انتخاابت نيابية يف هناية هذا العام 1الشلك رمق )  4 .................................... ، هل سوف تشارك يف هذه الانتخاابت أ م ال؟ حسب االإقلمي واحملافظة 2012(: من املتوقع أ ن ُتج

رى انتخاابت نيابية يف هناية هذا العام 2الشلك رمق )  5 .................................. ، هل سوف تشارك يف هذه الانتخاابت أ م ال؟ حسب سري اُتاه ال مور2012(: من املتوقع أ ن ُتج

رى انتخاابت نيابية يف هناية هذا العام 3الشلك رمق )  5 ........................... الس ياس ية. ، هل سوف تشارك يف هذه الانتخاابت أ م ال؟ حسب التوهجات  2012(: من املتوقع أ ن ُتج

رى انتخاابت نيابية يف هناية هذا العام 2اجلدول رمق )  6 ................................................................. ، هل سوف تشارك يف هذه الانتخاابت أ م ال؟ 2012(: من املتوقع أ ن ُتج

 6 .................................................................................................................................................................... . أ س باب عدم الرغبة يف املشاركة يف الانتخاابت النيابية املقبل 2

 7 .................................................................................................................... (: ما هو أ مه سبب يف عدم رغبتك يف املشاركة يف الانتخاابت املقبل؟ 3اجلدول رمق )

 8 ................................................................................................. (: ما هو أ مه سبب يف عدم رغبتك يف املشاركة يف الانتخاابت املقبل؟ حسب االإقلمي4اجلدول رمق )

 9 .................................................................................................................... (: ما هو أ مه سبب يف عدم رغبتك يف املشاركة يف الانتخاابت املقبل؟ 5اجلدول رمق )

 10 ...................................................................... هو أ مه سبب يف عدم رغبتك يف املشاركة يف الانتخاابت املقبل؟ حسب قطاع العمل وفئات ادلخل  (: ما6اجلدول رمق )

 10 ................................................................................................................................................................................................. املقبل . التسجيل لالنتخاابت النيابية  3

 10 ........................................................................................................................................... (: هل مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل؟ 4الشلك رمق )

 11 ............................................................................................ 2010(: هل مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل؟ حسب التصويت يف انتخاابت  5الشلك رمق )

 12 ............................................................................................................. (: هل مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل؟ حسب االإقلمي واحملافظة 7اجلدول رمق )

 12 ............................................................................................................ (: هل مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل؟ حسب سري اُتاه ال مور 8اجلدول رمق )

 13 ........................................................................... حسب الاُتاهات الس ياس ية يف الانتخاابت املقبل  (: هل مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل؟9اجلدول رمق )

 14 ......................................................................................................................................... (: هل مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل؟ 10اجلدول رمق )

 14 ............................................................................................................................................................................................. . املشاركة يف الانتخاابت النيابية املقبل. 4

 14 ................................................ ؟ (: ابلرمغ من أ نك مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل أ و تنوي القيام بذكل، هل ستشارك يف هذه الانتخاابت املقبل6الشلك رمق )

الانتخاابت املقبل؟ حسب اذلين قاموا ابلتسجيل أ و ينوون (: ابلرمغ من أ نك مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل أ و تنوي القيام بذكل، هل ستشارك يف هذه 7الشلك رمق )

 15 ............................................................................................................................................................................................................. القيام بذكل

 15 ................................................ ة املقبل أ و تنوي القيام بذكل، هل ستشارك يف هذه الانتخاابت املقبل؟ (: ابلرمغ من أ نك مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيابي8الشلك رمق )

بية املقبل أ و تنوي القيام بذكل، هل ستشارك يف هذه الانتخاابت املقبل؟ حسب الاُتاهات الس ياس ية يف (: ابلرمغ من أ نك مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيا9الشلك رمق )

 16 .............................................................................................................................................................................. ( نعمالانتخاابت املقبل )اذلين اجابوا  

 16 .............................................. (: ابلرمغ من أ نك مقت ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل او تنوي القيام بذكل، هل ستشارك يف هذه الانتخاابت املقبل؟ 11اجلدول رمق )

 17 .................................................................................................................................................................... . أ س باب عدم التسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل حىت الآن 5

 17 ......................................................................................................... (: ملاذا مل تقم ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل حىت الآن؟ حسب االإقلمي13اجلدول رمق )

 18 .................................................................................................. (: ملاذا مل تقم ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل حىت الآن؟ حسب فئات العمر14اجلدول رمق )

 18 ............................................................................................................................................. . أ س باب عدم التسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل وعدم وجود النية للقيام بذكل 6

 18 ............................................................................................................. (: ملاذا مل تقم ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل وال تنوي القيام بذكل؟ 15اجلدول رمق )

 19 ............................................................................ (:  ملاذا مل تقم ابلتسجيل لالنتخاابت النيابية املقبل وال تنوي القيام بذكل؟ حسب سري اُتاه ال مور 16اجلدول رمق )

 19 ........................................................................................................................................................................................................ . الهيئة املس تقل وممارسة أ عاملها 7

ىل أ ي درجة تعتقد أ ن الهيئة سوف تمتكن من ممارسة معلها بدون تدخل من أ ي هجة؟(: 17اجلدول رمق )  19 ........................................................................................ اإ
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ىل أ ي درجة تعتقد أ ن الهيئة سوف تمتكن من ممارسة معلها بدون تدخل من أ ي هجة؟ حسب االإقلمي واحملافظة 10الشلك رمق )  20 ........................................................... (: اإ

ىل أ ي درجة تعتقد أ ن الهيئة سوف تمتكن من ممارسة معلها بدون تدخل من أ ي هجة؟ حسب سري اُتاه ال مور 11الشلك رمق )  20 ......................................................... (: اإ

ىل أ ي درجة تعتقد أ ن الهيئة سوف تمتكن من ممارسة معلها بدون تدخل من أ ي هجة؟ حسب الاُتاهات الس ياس ية يف الانتخاابت املقبل 12الشلك رمق )  21 ........................ (: اإ

ىل أ ي درجة تعتقد أ ن الهيئة سوف تمتكن من ممارسة معلها بدون تدخل من أ ي هجة؟18اجلدول رمق )  21 ........................................................................................ (: اإ

جراء انتخاابت حرة ونزهية 8  21 ....................................................................................................................................................................................... . الهيئة املس تقل واإ

 22 ................................................................................................... (: هل تعتقد أ ن هذه الهيئة سوف تكون قادرة عىل اإجراء انتخاابت حرة ونزهية؟13الشلك رمق )

 22 ..................................................................... (: هل تعتقد أ ن هذه الهيئة سوف تكون قادرة عىل اإجراء انتخاابت حرة ونزهية؟ حسب االإقلمي واحملافظة 14)الشلك رمق 

 23 ................................................................. انتخاابت حرة ونزهية؟ حسب اُتاه سري ال مور  اإجراء(:  وهل تعتقد أ ن هذه الهيئة سوف تكون قادرة عىل 19اجلدول رمق )

 23 ................................................................................................... انتخاابت حرة ونزهية؟ اإجراءل تعتقد أ ن هذه الهيئة سوف تكون قادرة عىل (: ه20اجلدول رمق )

 24 ................................................................................................................................................................................................................................... التوصيات 

 25 ................................................................................................................................................................................................. املالحق: اخلصائص الاجامتعية للعينة: 
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   المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة . 1
%(، في  13.2أن أشارك    األرجح%، على  43.4يشاركون في االنتخابات النيابية المقبلة )بالتأكيد سوف يشارك  سمن المستجيبين بأنهم  %  56.6  أفاد

كما  . %(  8.7أن ال أشارك  األرجح%، على 28.8لن يشاركوا في االنتخابات النيابية المقبلة )بالتأكيد لن أشارك  % من المستجيبين بأنهم37.5ما أفاد 
 .( 1) رقم   الجدول  يبين ذلك

 ، هل سوف تشارك في هذه االنتخابات أم ال؟ 2012من المتوقع أن ُتجرى انتخابات نيابية في نهاية هذا العام (: 1الجدول رقم ) 
 النسبة   

 % 

 56.6 سوف أشارك 

 43.4 بالتأكيد سوف أشارك 

 13.2 أن أشارك  األرجح

 37.5 لن أشارك 

 8.7 أن ال أشارك  األرجح

 28.8 بالتأكيد لن أشارك

 5.9 غير متأكد 

 100 المجموع 

 
% من مستجيبي  65و  ،الوسط   إقليممن مستجيبي    % 52قاليم والمحافظات، تظهر النتائج أن  ألحسب ا  ،المقبلةالمشاركة في االنتخابات  وبالنظر الى  

و    إقليم  مستجيبي  61الشمال  من  االنتخابا   ، الجنوب   إقليم %  في  يشاركون  أ سوف  كانت  ما  في  المقبلة.  النيابية  في  ت  للمشاركة  متوقعة  نسبة  على 
 (.1الشكل رقم )  كما يبين ذلكومعان.  ، العاصمة، والزرقاء، والطفيلة  : وعجلون، وأدناها في محافظات  ، وجرش  ،المفرق   : محافظات 

 حسب اإلقليم والمحافظة  ، هل سوف تشارك في هذه االنتخابات أم ال؟2012من المتوقع أن ُتجرى انتخابات نيابية في نهاية هذا العام (: 1الشكل رقم ) 

 
النيابية المقبلة. في    في االنتخاباتسوف يشاركون    ، الصحيح   في االتجاهتسير    األردنفي    األمور% من الذين يعتقدون أن  67أن    أيضا  وتظهر النتائج  

  كما يبين ذلك ة.  بأنهم لن يشاركوا في االنتخابات المقبل  األردن،في    الخاطئ  في االتجاه تسير    األمور % من المستجيبين الذين يعتقدون أن  55ما أفاد  
 (.2الشكل رقم ) 
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 األمور حسب سير اتجاه  ، هل سوف تشارك في هذه االنتخابات أم ال؟2012من المتوقع أن ُتجرى انتخابات نيابية في نهاية هذا العام (: 2)  الشكل رقم 

 
يتعلق  ما  المقبلة  بالمشاركة  في  االنتخابات  السياسية   في  المستجيبين  توجهات  أفاد  حسب  من  72،  الوطني  أنصار%  السياسي  سوف    ،االتجاه  بأنهم 

  ؛ االتجاه السياسي الليبرالي  أنصار من لكل %  56االتجاه السياسي القومي العربي، و أنصار% من  63يشاركون في االنتخابات المقبلة، في ما أفاد بذلك 
 (.3الشكل رقم )  كما يبين ذلك . بأنهم سوف يشاركون في االنتخابات  اإلسالمي االتجاه السياسي   أنصارو 

  التوجهات   حسب  ، هل سوف تشارك في هذه االنتخابات أم ال؟2012من المتوقع أن ُتجرى انتخابات نيابية في نهاية هذا العام (: 3الشكل رقم ) 
 .السياسية 

 
 

%(، في ما جاءت الفئة  64على توقعا  للمشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة ) ألهم الفئة ا  ،عاما  فأكثر  55مستجيبي الفئة العمرية  تظهر النتائج أن  
األدنى    34-18%(. وجاءت الفئة العمرية  56عاما  )   44-35%( ، تليها في المرتبة الثالثة الفئة العمرية  61عاما  في المرتبة الثانية )   55-45العمرية  

بنسبة    ناحيةمن   المشاركة  المالحظ  54احتمالية  ومن  بين  ن  أ%.  طردية  عالقة  المشاركةهنالك  فكلما    نسب  المستجيب    والعمر،  عمر    ادت د از زاد 
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مشاركته   االنتخاباتاحتمالية  النتائج    .في  ارتفع    أيضا  وتظهر  فكلما  للمستجيبين،  التعليمي  والمستوى  المشاركة  احتمالية  بين  عكسية  عالقة  هنالك  أن 
 المقبلة.   في االنتخابات المستوى التعليمي للمستجيب انخفضت احتمالية مشاركته 

 من الذين يعملون بذلك.  % 52د ابأنهم سوف يشاركون في االنتخابات المقبلة، في ما أف يعملون % من المستجيبين الذين ال 61أفاد  
قل من  األ% من ذوي الدخل  63أظهرت النتائج أن    إذ وتظهر النتائج أنه كلما ازداد دخل األسرة انخفضت احتمالية المشاركة في االنتخابات المقبلة،  

أفاد    ا ،دينار   250 ) 59سوف يشاركون في االنتخابات المقبلة، في ما  ، و  في االنتخاباتسوف يشاركون  أنهم    دينارا    ( 499-250% من ذوي الدخل 
 (.2رقم )  الجدول  كما يبين ذلك   . دينارا   ( 999-750% من ذوي الدخل ) 47، و دينارا   ( 749-500% من ذوي الدخل ) 53

 
 ، هل سوف تشارك في هذه االنتخابات أم ال؟ 2012من المتوقع أن ُتجرى انتخابات نيابية في نهاية هذا العام (: 2الجدول رقم ) 

 
 ال أعرف  لن اشارك  أشارك سوف 

 % % % فئات العمر 

18-34 54.3 40.5 5.1 

35-44 55.9 40.0 4.1 

45-54 61.0 33.6 5.4 

55  + 63.9 30.2 5.9 

 ال أعرف  لن اشارك  سوف أشارك  المستوى التعليمي 

 5.6 29.8 64.6 اقل من ثانوي

 4.6 39.7 55.7 ثانوي

 4.9 45.2 49.8 اعلى من ثانوي

    

 ال أعرف  لن اشارك  سوف أشارك  الحالة العملية 

 4.3 43.3 52.4 يعمل 

 5.5 34.0 60.5 ال يعمل 

 ال أعرف  لن اشارك  سوف أشارك  فئات الدخل لألسرة 

 4.9 31.9 63.2 249أقل من 

250-499 59.3 35.3 5.3 

500-749 52.8 42.1 5.1 

750-999 47.0 49.2 3.8 

1000+ 52.6 42.7 4.7 

 
 

 أسباب عدم الرغبة في المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة  . 2
كوا في االنتخابات  أظهرت النتائج أن السبب الرئيسي لعدم رغبة المستجيبين في المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة )من الذين أفادوا بأنهم لن يشار 

% أن السبب الرئيسي هو لعدم قناعتهم  23في ما أفاد  .%(24النتخابه ويستحق صوت الناخب )  ء كف%( هو لعدم وجود شخص 37.5قبلة النيابية الم
في  % بأنهم غير مهتمين وغير مقتنعين  12% أن السبب هو عدم وجود نتيجة وال فائدة من النواب واالنتخابات. وأفاد  19بالنواب ومجلس النواب. وأفاد  

 (.3الجدول رقم ) كما يبين ذلك. ابات االنتخ 
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 المشاركة في االنتخابات المقبلة؟في ما هو أهم سبب في عدم رغبتك (: 3الجدول رقم ) 
 النسبة   

 % 

 النتخابه ويستحق صوتي   ءكف ال يوجد شخص 
24 

 23 بمجلس النواب بالنواب ولعدم القناعة 

 واالنتخابات وجد نتيجة وال فائدة من النواب تال 
19 

 غير مهتم وغير مقتنع في االنتخابات 
12 

 7 عدم الثقة بنزاهة االنتخابات 

 ظروف خاصة)السفر، المرض، االنشغال، طبيعة العمل( 
5 

 بسب مشاكل متعلقة بالهوية ومكان السكن 
2 

 1 عدم القناعة بقانون االنتخاب 

 1 ال أعرف احد يريد الترشح 

 5 اخرى

 1 ال أعرف 

 100 المجموع 

 
دم  الشمال عزوا سبب ع  إقليم% من مستجيبي  41قاليم، تظهر النتائج أن  ألفي االنتخابات النيابية المقبلة حسب ا  عدم المشاركةبالنظر الى أهم أسباب  

  إقليم. في  النواب   مجلس بالسبب الى عدم قناعتهم بالنواب و   قليم% من مستجيبي هذا اإل20النتخابه، في ما عزا    ءكفالمشاركة الى عدم وجود شخص  
% بأن السبب هو عدم وجود نتيجة وال فائدة  20أفاد    فيما،  النواب  مجلسب% سبب عدم الرغبة في المشاركة الى عدم قناعتهم بالنواب و 24الوسط، عزا  

% السبب الى  24عزا    فيماالنتخابه،    ء كفمشاركة الى عدم وجود شخص  % سبب عدم الرغبة في ال30الجنوب عزا    إقليممن النواب واالنتخابات. وفي  
 (.4الجدول رقم )  كما يبين ذلكعدم وجود نتيجة وفائدة من النواب واالنتخابات. 

 % فقط.1ومن الالفت لالهتمام أن الذين قالوا إنهم لن يشاركوا في االنتخابات بسبب عدم القناعة بقانون االنتخاب هي نسبة 
  



8 

 

 حسب اإلقليم  في االنتخابات المقبلة؟ في المشاركةما هو أهم سبب في عدم رغبتك (: 4الجدول رقم ) 
 الجنوب  الشمال  الوسط   

 23 20 24 لعدم القناعة بالنواب وبمجلس النواب 

 24 15 20 فائدة من النواب واالنتخابات ووجد نتيجة  تال 

 5 6 16 غير مهتم وغير مقتنع في االنتخابات 

 9 4 8 عدم الثقة بنزاهة االنتخابات 

 1 8 5 )السفر، المرض، االنشغال، طبيعة العمل(  ظروف خاصة

 30 41 17 النتخابه ويستحق صوتي   ءكف ال يوجد شخص 

 1 1 1 عدم القناعة بقانون االنتخاب 

 ال أعرف احد يرد الترشح 
1 0 3 

 4 4 6 اخرى

 1 2 2 بسب مشاكل متعلقة بالهوية ومكان السكن 

 0 0 1 ال أعرف 

 100 100 100 المجموع 

 
يتعلق بأسباب عدم الرغبة في المشاركة في   في ما  ،حسب فئات العمر والجنس والمستوى التعليمي  ، جابات المستجيبين إتظهر النتائج أن هناك فروقا  بين 

( عاما  فأكثر بأن السبب يعود الى عدم القناعة بالنواب ومجلس النواب،  55-45% من مستجيبي الفئة العمرية ) 28  االنتخابات النيابية المقبلة، فقد أفاد
القناعة بالنواب والمجلس مع انخفاض عمر    عدم   يعزون سبب عاما  فأكثر، وتنخفض نسبة من    55من مستجيبي الفئة العمرية    % 27في ما أفاد بذلك  

بعدم  ما يزداد عمر المستجيب، تنخفض نسبة من يعتقدون  النتخابه، فعند  ء كفوجود شخص  المستجيب. وتظهر النتائج أن هنالك عالقة ما بين العمر و 
أسباب عدم الرغبة في المشاركة في االنتخابات المقبلة حسب    ( 5الجدول رقم ) ويبين  النتخابه، وتزداد النسبة عندما ينخفض العمر.    ء كفشخص    وجود

 المستوى التعليمي.؛ و والجنس ؛فئات العمر
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 ما هو أهم سبب في عدم رغبتك في المشاركة في االنتخابات المقبلة؟(: 5الجدول رقم ) 
 

 المستوى التعليمي  الجنس  فئات العمر 

 
اقل من   أنثـى ذكـر  +  55 45-54 35-44 18-34

 ثانوي
اعلى من   ثانوي

 ثانوي
لعدم القناعة بالنواب وبمجلس  

 النواب 
20 24 28 27 26 19 27 20 22 

فائدة من النواب  وال يوجد نتيجة  
 واالنتخابات 

14 27 22 18 16 22 20 21 16 

غير مهتم وغير مقتنع في  
 االنتخابات 

15 10 13 8 8 17 11 13 12 

 االنتخابات عدم الثقة بنزاهة 
8 4 9 7 10 4 3 6 11 

السفر، المرض،  )خاصة ظروف 
 االنشغال، طبيعة العمل( 

6 3 1 15 6 5 7 6 3 

النتخابه    ءال يوجد شخص كف 
 ويستحق صوتي 

28 24 19 13 26 22 20 26 25 

 عدم القناعة بقانون االنتخاب 
1 0 1 1 2 0 0 0 3 

 يرد الترشح  أحد ال أعرف 
1 1 1 2 0 2 1 1 1 

 اخرى
5 5 5 4 5 5 5 4 6 

بسب مشاكل متعلقة بالهوية  
 ومكان السكن 

2 2 1 3 1 3 3 2 1 

 ال أعرف 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
المشاركة  قناعة بأن أسباب عدم الرغبة في  أكثر  النتائج أن مستجيبي القطاع الخاص  هي لعدم القناعة بالنواب    النيابية المقبلة   االنتخابات في    تظهر 

%(، في ما يعتقد مستجيبو القطاع العام أن السبب الرئيسي يعود الى عدم وجود  22%( وعدم وجود فائدة ونتيجة من النواب واالنتخابات ) 30والمجلس ) 
% من ذوي الدخل المرتفع  25% من ذوي الدخل المتوسط، و12الدخل المتدني، و  ي % من المستجيبين ذو 24%(. ويعزوا  47النتخابه )   ءكف شخص  

% من ذوي الدخل المتوسط و  26% من ذوي الدخل المتدني و  24سبب عدم الرغبة في المشاركة الى عدم القناعة بالنواب والمجلس، في ما عزا  
 (.6الجدول رقم )  كما يبين ذلك . النتخابه   ءكف% من ذوي الدخل المرتفع سبب عدم الرغبة في المشاركة الى عدم وجود شخص 21
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 حسب قطاع العمل وفئات الدخل في االنتخابات المقبلة؟ في المشاركةما هو أهم سبب في عدم رغبتك (: 6الجدول رقم ) 

 
 فئات الدخل  قطاع العمل 

دخل   دخل متدني خاص  عام  
 متوسط 

 دخل مرتفع

 لعدم القناعة بالنواب وبمجلس النواب 
17 30 24 21 25 

 وجد نتيجة وال فائدة من النواب واالنتخابات تال 
11 22 20 19 14 

 غير مهتم وغير مقتنع في االنتخابات 
3 10 12 13 12 

 عدم الثقة بنزاهة االنتخابات 
7 10 5 7 16 

السفر، المرض، االنشغال، طبيعة  )خاصة ظروف 
 العمل( 

11 1 7 3 3 

 النتخابه ويستحق صوتي   ءال يوجد شخص كف 
47 17 24 26 21 

 عدم القناعة بقانون االنتخاب 
1 2 1 1 2 

 د الترشح يير أحد ال أعرف 
0 0 1 1   

 اخرى
3 7 5 6 4 

 بسب مشاكل متعلقة بالهوية ومكان السكن 
0  1 2 1 2 

 ال أعرف 
0  1 0 1 1 

 المجموع 
100 100 100 100 100 

 
 لالنتخابات النيابية المقبلة  . التسجيل  3

% أنهم لم  29.8. في ما أفاد 2012/ 9/ 16% من المستجيبين قاموا بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة حتى تاريخ 36.9أظهرت نتائج االستطالع أن 
من المستجيبين بأنهم لم يقوموا بالتسجيل وليس    %33.3ولكنهم ينوون القيام بذلك خالل الفترة المحددة للتسجيل. وأفاد    ، يقوموا بالتسجيل حتى تاريخه 

 (.4الشكل رقم )  كما يبين ذلك لديهم النّية للقيام بذلك. 
 هل قمت بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة؟ (: 4)  الشكل رقم 

 

نعم، قمت بالتسجيل 
لالنتخابات النيابية 

المقبلة
37%

ال، لم أقم بالتسجيل 
ك ولكني أنوي القيام بذل

خالل الفترة المحددة 
لذلك
30%

لم أقم بالتسجيل وال 
أنوي القيام بذلك

33%



11 

 

 
، في ما أفاد  2012قد قاموا بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة  2010في االنتخابات النيابية  شاركوا  % من المستجيبين الذين50.5ن وتظهر النتائج أ

نهم لم يقوموا بالتسجيل وال ينوون  أ % ب20.7لم يقوموا بالتسجيل لالنتخابات المقبلة ولكنهم ينوون القيام بذلك خالل الفترة المحددة، وأفاد    م % بأنه28.9
 القيام بذلك.

. في ما أفاد  2012بأنهم قاموا بالتسجيل لالنتخابات النيابية    2010لم يقوموا باالنتخاب في االنتخابات النيابية  % من المستجيبين الذين  20.2وأفاد  
بالتسجيل 30.5 يقوموا  لم  بأنهم  أفاد    ، %  ما  في  المحددة.  الفترة  خالل  بذلك  القيام  ينوون  باالأ ولكنهم  يقوموا  لم  الذين  المستجيبين  في  غلبية  نتخاب 

 (.5الشكل رقم )  كما يبين ذلك %(. 49.3بأنهم لم يسجلوا وال ينوون القيام بذلك )  2010االنتخابات النيابية 
 2010حسب التصويت في انتخابات  هل قمت بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة؟(: 5)  الشكل رقم 

 
أفاد    إقليم % من مستجيبي  28.9أفاد   ما  المقبلة، في  النيابية  بالتسجيل لالنتخابات  قاموا  بأنهم  الفترة  32.1الوسط  بذلك خالل  القيام  ينوون  بانهم   %

وأفاد   وأفاد38.9المحددة،  بذلك.  القيام  ينوون  وال  بالتسجيل  يقوموا  لم  بأنهم  مستجيبي  %44.1  من  لالنتخابات    إقليم%  بالتسجيل  قاموا  بأنهم  الشمال 
% من مستجيبي  58.3وأفاد    % بأنهم ال ينوون القيام بالتسجيل.25.8% بأنهم ينوون القيام بذلك خالل الفترة المحددة، وأفاد  30.1ي ما أفاد  المقبلة، ف

% بأنهم ال  24.8اد  % بأنهم ينوون القيام بذلك خالل الفترة المحددة، في ما أف16.8الجنوب بأنهم قاموا بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة، وأفاد    إقليم 
 (7الجدول رقم )   كما يبين ذلكينوون القيام بالتسجيل. 
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لنيابية نعم، قمت بالتسجيل لالنتخابات ا
المقبلة

لقيام ال، لم أقم بالتسجيل ولكني أنوي ا
بذلك خالل الفترة المحددة لذلك

ذلكلم أقم بالتسجيل وال أنوي القيام ب

2010نعم قمت باالنتخاب في انتخابات  2010ال، لم أقم باالنتخاب في انتخابات 
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 حسب اإلقليم والمحافظة   هل قمت بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة؟(:  7)   الجدول رقم

نعم، قمت بالتسجيل    
 لالنتخابات النيابية المقبلة 

ال، لم أقم بالتسجيل ولكني  
بذلك خالل الفترة  أنوي القيام 

 المحددة لذلك 

لم أقم بالتسجيل وال أنوي  
 القيام بذلك 

    المجموع

   %  %  %  % 

 100 43.0 33.6 23.4 العاصمة 

 100 22.5 27.7 49.8 البلقاء 

 100 41.1 33.0 25.9 الزرقاء 

 100 26.3 22.9 50.8 مادبا 

 100 38.9 32.1 28.9 الوسط  إقليم

 100 31.1 27.8 41.2 اربد

 100 20.0 40.9 39.1 المفرق 

 100 15.4 29.0 55.6 جرش 

 100 10.5 29.4 60.1 عجلون 

 100 25.8 30.1 44.1 الشمال  إقليم

 100 21.6 14.0 64.5 الكرك 

 100 30.3 10.0 59.7 الطفيلية 

 100 27.8 16.2 56.0 معان 

 100 22.8 37.8 39.4 العقبة 

 100 24.8 16.8 58.3 الجنوب  إقليم

 100 33.3 29.8 36.9 المجموع 

 
قد قاموا بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة،    ، األردنتسير في االتجاه الصحيح في    األمور % من المستجيبين الذين يعتقدون أن  41أظهرت النتائج أن  

 % بأنهم لم يسجلوا وال ينوون القيام بذلك.26أفاد  % بأنهم ينوون القيام بذلك، في ما 33و
% بأنهم ينوون  25وتسير في االتجاه الخاطئ بأنهم قاموا بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة،    األمور% من المستجيبين الذين يعتقدون أن  32وأفاد  

 (8الجدول رقم )  ا يبين ذلككم % بأنهم لم يسجلوا وال ينوون القيام بذلك.44القيام بذلك، في ما أفاد 
 األمور حسب سير اتجاه   هل قمت بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة؟  (: 8الجدول رقم ) 

  
 

 المجموع 

نعم، قمت بالتسجيل    
لالنتخابات النيابية  

 المقبلة 

ال، لم أقم بالتسجيل  
ولكني أنوي القيام  
بذلك خالل الفترة  

 المحددة لذلك 

بالتسجيل وال  لم أقم 
 أنوي القيام بذلك 

% 

  % % % 
 

 100 26 33 41 في االتجاه الصحيح   األمورتسير 

 100 44 25 32 في االتجاه الخاطئ   األمورتسير 

 100 40 30 29 غير متأكد 

 100 33 43 24 اإلجابة رفض 

 100 33 30 37 المجموع  

 
  ، االتجاه السياسي القومي العربي   أنصار% من  40و  ، االتجاه السياسي الوطني  أنصار% من  45و  ، االتجاه السياسي الليبرالي  أنصار% من  46أفاد  

 بأنهم قاموا بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة. وأفاد   اإلسالمياالتجاه السياسي    أنصار% من 35و
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من  38 االشتراكي  أنصار%  السياسي  الوطني   أنصارمن  لكل  %  34و  ، االتجاه  السياسي  الليبرالي  ، االتجاه  السياسي  من  31و  ، واالتجاه    أنصار % 
  ،اإلسالمياالتجاه السياسي    أنصار% من  35الفترة المحددة لذلك. وأفاد  االتجاه السياسي القومي العربي بأنهم ينوون القيام بالتسجيل لالنتخابات خالل  

االتجاه السياسي القومي العربي بأنهم لم يقوموا بالتسجيل لالنتخابات المقبلة وال ينوون    أنصار% من  29و  ، االتجاه السياسي اليساري   أنصار% من  34و
 (9الجدول رقم )  كما يبين ذلك  القيام بذلك. 

 المقبلة  االتجاهات السياسية في االنتخابات  حسب  هل قمت بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة؟(:  9رقم ) الجدول 
نعم، قمت بالتسجيل    

لالنتخابات النيابية  
 المقبلة 

ال، لم أقم بالتسجيل  
ولكني أنوي القيام  
بذلك خالل الفترة  

 المحددة لذلك 

لم أقم بالتسجيل وال  
 أنوي القيام بذلك 

 موع المج

  % % % % 

 100 29 31 40 االتجاه السياسي القومي العربي 

 100 34 38 29 االتجاه السياسي االشتراكي/ اليساري

 100 35 30 35 اإلسالمي االتجاه السياسي 

 100 21 34 45 االتجاه السياسي الوطني 

 100 20 34 46 االتجاه السياسي الليبرالي 

 100 59 20 21 وال اتجاه 

 100 8 36 55 اخرى

 100 33 30 36 ال أعرف 

 100 33.3 29.8 36.9 المجموع  

 
الم نسبة  زادت  المستجيب  عمر  زاد  فكلما  المقبلة،  النيابية  لالنتخابات  والتسجيل  المستجيب  عمر  بين  طردية  عالقة  هنالك  أن  النتائج  سجلين  تظهر 

على نسبة مسجلين لالنتخابات هي في الفئة  ا كانت  و لالنتخابات النيابية المقبلة، وكلما انخفض عمر المستجيب انخفضت نسبة المسجلين لالنتخابات.  
 (.10الجدول رقم )  كما يبين ذلك %(. 35عاما  )  34-18%(، وأدناها في الفئة العمرية 43عاما  فأكثر )  55العمرية 

النتائج   ار   أيضا  وتظهر  فكلما  المقبلة،  النيابية  لالنتخابات  والتسجيل  للمستجيب  التعليمي  المستوى  بين  عكسية  عالقة  التعليمي  وجود  المستوى  تفع 
المقبلة.  للمستجيب قلت   النيابية  التسجيل لالنتخابات  التعليمي للمستجيب زادت نسبة  على نسبة  أ كانت  و نسبة التسجيل لالنتخابات، وكلما قل المستوى 

  كما يبين ذلك %(.  33على من ثانوي ) األأدناها في الفئة ذات المستوى التعليمي  و   ، %(41قل من ثانوي ) األتسجيل في الفئة ذات المستوى التعليمي  
 (.10الجدول رقم ) 

لون أكثر منها  موقطاع العمل والتسجيل لالنتخابات النيابية، أظهرت النتائج أن نسبة التسجيل لالنتخابات بين الذين ال يع  العمليةفي ما يتعلق بالحالة  
 ( ) 33% ال يعملون،  39بين الذين يعملون  العام أعلى منها للعاملين في القطاع الخاص  %  37% يعملون(. وأن نسبة التسجيل للعاملين في القطاع 

 (.10الجدول رقم )  كما يبين ذلك خاص(. ال%  32عام، ال
لالن التسجيل  نسبة  قلت  المستجيب،  دخل  ارتفع  كلما  أنه  النتائج  نسبة وأظهرت  زادت  المستجيب  دخل  انخفض  كلما  وأنه  المقبلة،    التسجيل  تخابات 

الجدول رقم    كما يبين ذلك %(.  30%(، وأدناها ين أفراد الدخل المرتفع )38المقبلة. وكانت أعلى نسبة تسجيل بين أفراد الدخل المتدني ) لالنتخابات  
 (10.) 
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 لالنتخابات النيابية المقبلة؟ هل قمت بالتسجيل (: 10الجدول رقم ) 
 
 
 

 فئات العمر 

نعم، قمت بالتسجيل  
لالنتخابات النيابية  

 المقبلة 

ال، لم أقم بالتسجيل  
ولكني أنوي القيام  
بذلك خالل الفترة  

 المحددة لذلك 

لم أقم بالتسجيل وال  
 أنوي القيام بذلك 

   المجموع
 % 

18-34 35 30 36 100 

35-44 36 29 35 100 

45-54 39 31 29 100 

55  + 43 29 28 100 

     المستوى التعليمي

 100 27 32 41 اقل من ثانوي

 100 36 28 36 ثانوي

 100 38 29 33 اعلى من ثانوي

     الحالة الوظيفية 

 100 37 29 33 يعمل 

 100 30 30 39 ال يعمل 

     قطاع العمل 

 100 41 22 37 عام 

 100 36 32 32 خاص 

     فئات الدخل 

 100 30 32 38 دخل متدني

 100 38 25 37 دخل متوسط 

 100 39 31 30 دخل مرتفع

 . المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة.  4
القيام بذلك83أظهرت النتائج أن   سوف يشاركون في االنتخابات المقبلة، في ما أفاد    ،% من المستجيبين الذين قاموا بالتسجيل لالنتخابات أو ينوون 

 (.6الشكل رقم )  كما يبين ذلكاذا ما كانوا سيشاركون أم ال. % ال يعرفون 9و  ، % بأنهم لن يشاركوا 8
 ات المقبلة؟و تنوي القيام بذلك، هل ستشارك في هذه االنتخابأبالرغم من أنك قمت بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة (: 6الشكل رقم ) 

 

نعم، سأشارك
83%

ال، لن أشارك
8%

ال أعرف
9%
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% بأنهم لن يشاركوا  8أفاد    بأنهم سوف يشاركون في االنتخابات، في ما  قاموا بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة% من المستجيبين الذين  88أفاد  و 
لم يسجلوا لالنتخابات ولكنهم ينوون القيام بذلك خالل الفترة  % من المستجيبين الذين  78في االنتخابات على الرغم من تسجيلهم لالنتخابات. وأفاد  

 (.7الشكل رقم )  كما يبين ذلك المقبلة.  % أفادوا بأنهم لن يشاركوا في االنتخابات 7المقبلة، مقابل  في االنتخابات أنهم سوف يشاركون  المحددة
حسب الذين   و تنوي القيام بذلك، هل ستشارك في هذه االنتخابات المقبلة؟أبالرغم من أنك قمت بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة (: 7الشكل رقم ) 

 قاموا بالتسجيل أو ينوون القيام بذلك 

 
%  77، في ما أفاد 2012سوف يشاركون في االنتخابات  2010% من المستجيبين الذين قاموا بالتصويت في االنتخابات النيابية 87تظهر النتائج أن 

% من الذين قاموا بالتصويت في  5. بينما أفاد 2012انتخابات بأنهم سوف يشاركون في  2010من الذين لم يقوموا بالتصويت في االنتخابات النيابية 
.  2012بانهم لن يشاركوا في انتخابات  2010% من الذين لم يصوتوا في انتخابات 12، وأفاد 2012بأنهم لن يشاركوا في انتخابات  2010انتخابات 

 (.8الشكل رقم )   كما يبين ذلك
 و تنوي القيام بذلك، هل ستشارك في هذه االنتخابات المقبلة؟ألالنتخابات النيابية المقبلة بالرغم من أنك قمت بالتسجيل (: 8الشكل رقم ) 

 ؟2010 التصويت في االنتخابات النيابية السابقة  / هل قمت باالنتخاب 

 
  ، الليبرالي السياسي االتجاه  أنصار% من 86و ، االتجاه السياسي الوطني  أنصار من% 88و ،القومي العربيالسياسي االتجاه  أنصار % من 89أفاد 

في  نهم سوف يشاركون أ و ينوون القيام بذلك، أالذين قاموا بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة  اإلسالميالسياسي  االتجاه   أنصار% من 84و
 (.9الشكل رقم )  كما يبين ذلكالنيابية المقبلة.  االنتخابات 
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حسب   و تنوي القيام بذلك، هل ستشارك في هذه االنتخابات المقبلة؟أبالرغم من أنك قمت بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة (: 9الشكل رقم ) 
 (نعمفي االنتخابات المقبلة )الذين اجابوا   السياسية االتجاهات 

 
المشار  المستجيب، زادت احتمالية  ارتفع عمر  كلما  أنه  النتائج  كلما  تظهر  بذلك، وأنه  القيام  ينوون  أو  بالتسجيل  قاموا  للذين  المقبلة  االنتخابات  كة في 

  ،ثانوي من  أن المستجيبين الذين مستواهم التعليمي أقل    أيضا  وتظهر النتائج  انخفض عمر المستجيب قلت احتمالية المشاركة في االنتخابات المقبلة.  
وأفاد   المقبلة.  االنتخابات  في  المشاركة  احتمالية  في  اآلخرين  المستجيبين  من  أعلى  بنسب  العام  78أفادوا  القطاع  في  العاملين  المستجيبين  من   %

  ا يبين ذلككمبذلك.    الخاص% من العاملين في القطاع  83و ينوون التسجيل لالنتخابات أنهم سوف يشاركون بهذه االنتخابات، في ما أفاد  أوالمسجلين  
 .( 11الجدول رقم ) 

 ستشارك في هذه االنتخابات المقبلة؟  بالرغم من أنك قمت بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة او تنوي القيام بذلك، هل(: 11الجدول رقم ) 
 %  المجموع ال أعرف  ال، لن أشارك  نعم، سأشارك  فئات العمر

18-34 82 9 8 100 

35-44 84 8 8 100 

45-54 85 6 9 100 

55  + 85 4 11 100 

     المستوى التعليمي

 100 9 5 86 اقل من ثانوي

 100 8 8 85 ثانوي

 100 10 11 79 اعلى من ثانوي

     الحالة الوظيفية 

 100 8 10 82 يعمل 

 100 9 6 85 ال يعمل 

     قطاع العمل 

 100 8 14 78 عام 

 100 8 8 83 خاص 

     مستوى الدخل 

 100 8 7 85 دخل متدني

 100 10 10 80 دخل متوسط 

 100 5 6 89 دخل مرتفع
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 حتى اآلن  يابية المقبلة . أسباب عدم التسجيل لالنتخابات الن 5
الى عدم وجود الوقت الكافي واالنشغال بأمور    ، % من المستجيبين الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى اآلن ولكنهم ينوون القيام بذلك السبب الرئيسي 65عزا 

% السبب الى احتمالية عدم المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة لعدم  7% السبب الى وجود أزمة في مكاتب التسجيل. وعزا 9شخصية. في ما عزا 
كما  خر في التسجيل والذي لم يقم بذلك حتى تاريخه. % السبب الى عدم وجود هوية شخصية واالعتماد على طرف آ4القناعة بمجلس النواب. وعزا 

 (.12الجدول رقم )  يبين ذلك
 

 )سؤال مفتوح( لماذا لم تقم بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة حتى اآلن؟(: 12) الجدول رقم

  % 

 65 لم يكن لدي الوقت الكافي )االنشغال بأمور شخصية وعائلية( 

 9 التسجيل زمة في مكاتب أوجود 

 7 لعدم قناعتي بالمجلس  في االنتخاباتشارك  أاني لن  األرجحعلى 

 4 عدم وجود هوية شخصية 

 4 اعتمد على طرف اخر في التسجيل ولم يقم بذلك الى االن 

 1 ظروف اخرى )مرض، مكان السكن، طبيعية العمل( 

 6 اخرىأسباب 

 3 ال أعرف 

 100 المجموع 
 

الجنوب لم يقوموا بالتسجيل حتى   إقليم% من مستجيبي 52و ،الشمال إقليم% من مستجيبي 70و ،الوسط إقليم% من مستجيبي 65وأظهرت النتائج أن 
أن   ،الشمال والجنوب إقليم % من مستجيبي 8الوسط و إقليم% من مستجيبي 10اآلن لالنشغال بأمور شخصية وعدم وجود الوقت الكافي. في ما أفاد 

 (.13الجدول رقم )  كما يبين ذلكالسبب الرئيسي لعدم التسجيل هو وجود أزمة في مكاتب التسجيل. 
 حسب اإلقليم  لماذا لم تقم بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة حتى اآلن؟ (: 13الجدول رقم ) 

 

 الوسط  إقليم  
 % 

 الشمال  إقليم
 % 

 الجنوب  إقليم
 % 

)االنشغال بأمور شخصية  لم يكن لدي الوقت الكافي 
 وعائلية(

65 70 52 

 8 8 10 وجود ازمة في مكاتب التسجيل 

 2 3 5 عدم وجود هوية شخصية 

لعدم قناعتي   في االنتخاباتشارك  أني لن أ األرجحعلى 
 بالمجلس 

8 6 11 

 10 2 4 ن آلر في التسجيل ولم يقم بذلك الى اخآ اعتمد على طرف 

 2 2 1 السكن، طبيعية العمل( ظروف اخرى )مرض، مكان 

 8 7 6 اخرى

 7 3 3 ال أعرف 

 100 100 100 المجموع 

% من المستجيبين في  59و  ا  ( عام44-35% من المستجيبين في الفئة العمرية ) 67( عاما  و34-18% من المستجيبين في الفئة العمرية ) 70عزا  
لى اآلن الى  إالسبب الرئيسي الى عدم التسجيل لالنتخابات    (فأكثر  ا  عام  55% من المستجيبين في الفئة العمرية ) 54و  ا  ( عام54-45الفئة العمرية ) 
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عزا   ما  في  شخصية،  بأمور  واالنشغال  الكافي  الوقت  وجود  ) 10عدم  العمرية  الفئة  مستجيبي  من  و %35-44  العمرية  %  19(،  الفئة  مستجيبي  من 
 (.14الجدول رقم )  كما يبين ذلكزمة في مكاتب التسجيل. ألى وجود إعام فأكثر( السبب  55% من مستجيبي الفئة العمرية ) 12( و 45-55) 

 حسب فئات العمر لماذا لم تقم بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة حتى اآلن؟ (: 14الجدول رقم ) 
 فئات العمر                                                      

  18-34 35-44 45-54 55  + 

لم يكن لدي الوقت الكافي )االنشغال بأمور  
 شخصية وعائلية(

70 67 59 54 

 12 19 10 4 زمة في مكاتب التسجيل أوجود 

 7 2 4 4 عدم وجود هوية شخصية 

لعدم   االنتخاباتفي شارك  أني لن أ األرجحعلى 
 قناعتي بالمجلس 

8 6 7 9 

اعتمد على طرف اخر في التسجيل ولم يقم بذلك  
 الى االن 

3 5 2 5 

ظروف اخرى )مرض، مكان السكن، طبيعية 
 العمل( 

0 0 1 5 

 5 5 5 8 اخرى

 3 3 3 3 ال أعرف 

 100 100 100 100 المجموع 

 

 وعدم وجود النية للقيام بذلك  المقبلة . أسباب عدم التسجيل لالنتخابات النيابية 6
الى عدم الرغبة في المشاركة في   السبب  % من المستجيبين الذين لم يقوموا بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة وال ينوون القيام بذلك 20عزا 

% السبب الى عدم القناعة بالنواب ومجلس  14% السبب الى ظروف خاصة )السفر، المرض، طبيعة العمل، مكان (، وعزا 17االنتخابات، فيما عزا 
 (.15الجدول رقم )   كما يبين ذلكالنواب.   س% السبب الى عدم وجود أي فائدة من النواب ومجل 11. وعزا به وموثوق  ء كفالنواب وعدم وجود شخص 

 بذلك؟لماذا لم تقم بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة وال تنوي القيام (: 15الجدول رقم ) 
   % 

 20 المشاركة في االنتخاباتعدم الرغبة في 

 17 ظروف خاصة )سفر، مرض، طبيعة العمل، مكان السكن( 

 14 عدم القناعة )الثقة( بالنواب ومجلس النواب 

 14 به  موثوقو  ءكف ال يوجد شخص 

 11 و مجلس النواب أ ي فائدة من النواب أ ال يوجد 

 10 في االنتخابات عدم القناعة وعدم االهتمام  

 7 عدم القناعة بنزاهة االنتخابات 

 9 أخرى

 100 المجموع 

أن السبب الرئيسي لعدم تسجيلهم لالنتخابات النيابية المقبلة    األردنتسير في االتجاه الصحيح في    األمور% من المستجيبين الذين يعتقدون أن  19أفاد  
%  11% أن السبب الرئيسي هو لوجود ظروف خاصة، وأفاد 25الى عدم الرغبة في المشاركة في االنتخابات، في ما أفاد   ،للقيام بذلكوعدم وجود النية  

 وعدم القناعة بالنواب والمجلس. في االنتخاباتاعة وعدم االهتمام نان السبب هو عدم الق
تسير في االتجاه الخاطئ أن السبب الرئيسي لعدم تسجيلهم لالنتخابات النيابية المقبلة وعدم    األمورالذين يعتقدون أن  % من المستجيبين  21في ما أفاد

%  17. وعزا   به  وموثوق   ء كف% السبب الى عدم وجود شخص  16وجود النية للقيام بذلك الى عدم الرغبة في المشاركة في االنتخابات، في ما عزا  
 (16الجدول رقم )   كما يبين ذلكعة بالنواب ومجلس النواب. السبب الى عدم القنا
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 األمورسير اتجاه   حسب لماذا لم تقم بالتسجيل لالنتخابات النيابية المقبلة وال تنوي القيام بذلك؟  (: 16)   الجدول رقم
 في االتجاه الخاطئ   األمورتسير  في االتجاه الصحيح   األمورتسير   

 21 19 المشاركة في االنتخاباتعدم الرغبة في 

 9 11 في االنتخابات عدم القناعة وعدم االهتمام  

 10 25 ظروف خاصة )سفر، مرض، طبيعة العمل، مكان السكن( 

 17 11 عدم القناعة )الثقة( بالنواب ومجلس النواب 

 9 4 عدم القناعة بنزاهة االنتخابات 

 12 8 النواب او مجلس النواب ال يوجد اي فائدة من 

 16 13 به  موثوقو  ءكف ال يوجد شخص 

 7 10 أخرى

 100 100 المجموع 

 

 عمالها أ. الهيئة المستقلة وممارسة 7
%،  22أن الهيئة سوف تتمكن من ممارسة عملها من دون تدخل أي جهة )الى درجة كبيرة   )المتوسط الحسابي كنسبة مئوية(   % من المستجيبين55أفاد 

كما يبين  لن تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل جهات أخرى على االطالق.  % من المستجيبين أنها  19%(، في ما أفاد  15%، قليلة  34متوسطة  
 (.17الجدول رقم )  ذلك

 تعتقد أن الهيئة سوف تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل من أي جهة؟ إلى أي درجة  (: 17الجدول رقم ) 
   % 

 22 الى درجة كبيرة 

 34 الى درجة متوسطة 

 15 الى درجة قليلة 

 19 جهات أخرىلن تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل  

 10 ال اعرف 

 100 المجموع 

 % 55 المتوسط الحسابي 

النتائج أن مستجيبي الشمال    أظهرت  ) هم  إقليم  جهة  عملها من دون تدخل أي  على ممارسة  الهيئة  بقدرة  ثقة  إقليم  61األعلى  %(، ثم جاء مستجيبو 
% من  61و  ، % من مستجيبي محافظة عجلون 63و  ،% من مستجيبي محافظة المفرق 65يعتقد  و %(.  52قليم الجنوب ) إ%( ومستجيبو  53الوسط ) 

  ،% فقط من مستجيبي محافظة العقبة45تمكن من ممارسة عملها بدون تدخل من أي جهة، في ما يعتقد  أن الهيئة سوف ت   ، مستجيبي محافظة جرش 
 (.10الشكل رقم )  كما يبين ذلك % من مستجيبي محافظة العاصمة بذلك. 51و
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 قليم والمحافظة اإلحسب  إلى أي درجة تعتقد أن الهيئة سوف تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل من أي جهة؟ (: 10الشكل رقم ) 

 
 

تسير في    األمور% من المستجيبين الذين أفادوا بأن  41و  ،األردنتسير في االتجاه الصحيح في    األمورن  أ% من المستجيبين الذين أفادوا ب65يعتقد  
 (.11كما يبين ذلك الشكل رقم )  .تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل من أي جهةأن الهيئة سوف    ، االتجاه الخاطئ 

 األمور حسب سير اتجاه   إلى أي درجة تعتقد أن الهيئة سوف تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل من أي جهة؟ (: 11الشكل رقم ) 

 
االتجاه السياسي االشتراكي/   أنصار% من 56، واالتجاه السياسي الوطني  أنصار% من 62و ،االتجاه السياسي القومي العربي  أنصار% من 63وأفاد 

% فقط من الذين لم يحددوا أي اتجاه سياسي أن الهيئة  41، في ما أفاد تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل من أي جهة أن الهيئة سوف  ،اليساري 
 (12الشكل رقم )  كما يبين ذلك. سوف تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل من أي جهة

 
 
 

51 52

59 59
53

59
65

61 63 61
55

52 52
45

52
55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

65

41

0

10

20

30

40

50

60

70

80

تسير األمور في االتجاه الصحيح تسير األمور في االتجاه الخاطئ



21 

 

االتجاهات السياسية في االنتخابات  حسب  أي درجة تعتقد أن الهيئة سوف تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل من أي جهة؟ إلى (: 12الشكل رقم ) 
 المقبلة 

 
 

% من المستجيبين الذين مستواهم  51% من المستجيبين الذين مستواهم ثانوي و56و ،% من المستجيبين الذين مستواهم التعليمي أقل من ثانوي 59يعتقد 
ين في القطاع العام و  ل% من المستجيبين العام58. في ما أفاد  أن الهيئة سوف تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل من أي جهة  ،أعلى من ثانوي 

 % من المستجيبين العاملين في القطاع الخاص بذلك.51
اظهرت النتائج أنه كلما زاد دخل المستجيب،    إذوتظهر النتائج أن هنالك عالقة عكسية بين الدخل وقدرة الهيئة على ممارسة عملها من دون أي جهة،  

 (.18الجدول رقم )  كما يبين ذلك قلت ثقته بقدرة الهيئة على ممارسة عملها من دون أي تدخالت. 
 أن الهيئة سوف تتمكن من ممارسة عملها بدون تدخل من أي جهة؟ إلى أي درجة تعتقد  (: 18)   الجدول رقم

 
 

 المستوى التعليمي 

 
المتوسط  
 الحسابي 

 % 

 59 اقل من ثانوي

 56 ثانوي

 51 اعلى من ثانوي

  قطاع العمل 

 58 عام 

 51 خاص 

  مستوى الدخل 

 57 دخل متدني

 54 دخل متوسط 

 50 دخل مرتفع

 
 انتخابات حرة ونزيهة  إجراء. الهيئة المستقلة و 8

نها لن تكون  أ % 36انتخابات حرة ونزيهة، في ما يعتقد   إجراء%( يعتقدون أن الهيئة سوف تكون قادرة على  50أظهرت النتائج أن نصف المستجيبين )
 (.13الشكل رقم )  كما يبين ذلك م ال. أن اذا ما كانت الهيئة قادرة  ي% أنهم غير متأكد14، وأفاد قادرة على القيام بذلك
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 ؟ انتخابات حرة ونزيهة إجراء هل تعتقد أن هذه الهيئة سوف تكون قادرة على (: 13)  الشكل رقم 

 
قل  ألقليم الوسط ا إ%(، في ما كان مستجيبو  54انتخابات حرة ونزيهة )  إجراءكثر ثقة بقدرة الهيئة على األ هم  وأظهرت النتائج أن مستجيبي إقليم الشمال

%(، تالها  60انتخابات حرة ونزيهة )  إجراءقدرة الهيئة على بولى من حيث الثقة يبو محافظة المفرق في المرتبة األ%(. وجاء مستج 49ثقة بقدرة الهيئة ) 
  إجراءالثقة بقدرة الهيئة على   ناحيةمن  ة خير ألمعان في المرتبة ا العاصمة و  ي افظتوجاء مستجيبو مح %(. 57العقبة والزرقاء )   يمستجيبو محافظت

 (.14الشكل رقم ) كما يبين ذلك% على التوالي(. 46%، 44انتخابات حرة ونزيهة ) 
 والمحافظة؟ حسب اإلقليم انتخابات حرة ونزيهة إجراء هل تعتقد أن هذه الهيئة سوف تكون قادرة على (: 14)  الشكل رقم 

 
  إجراءعلى االنتخابات على  لإلشراف بقدرة الهيئة المستقلة    األردنتسير في االتجاه الصحيح في  األمور % من المستجيبين الذين أفادوا بأن 63يثق 

 % بعدم قدرتها على ذلك.24انتخابات حرة ونزيهة، في ما يعتقد 
% بأنها  55انتخابات حرة ونزيهة، في ما يعتقد   إجراءالخاطئ بقدرة الهيئة على  في االتجاهتسير  األمور% من المستجيبين الذين يعتقدون بأن 34وأفاد 
 ( 19الجدول رقم )  كما يبين ذلك انتخابات حرة ونزيهة.   إجراءن قادرة على و لن تك
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على إجراء 

انتخابات حرة 
ونزيهة
50%
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 ؟ حسب اتجاه سير األمورانتخابات حرة ونزيهة إجراءتعتقد أن هذه الهيئة سوف تكون قادرة على    وهل (: 19الجدول رقم ) 
  إجراءسوف تكون قادرة على   

 انتخابات حرة ونزيهة 
  إجراء ن قادرة على ولن تك

 انتخابات حرة ونزيهة 
 غير متأكد 

 13 24 63 في االتجاه الصحيح   األمورتسير 

 11 55 34 في االتجاه الخاطئ   األمورتسير 

 33 36 31 غير متأكد 

 33 37 30 اإلجابة رفض 

 13 36 50 المجموع  

% من المستجيبين الذين  55انتخابات حرة ونزيهة، فقد أفاد  إجراءأظهرت النتائج أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، قلت ثقته بقدرة الهيئة على  
% من المستجيبين الذين مستواهم  51انتخابات حرة ونزيهة، في ما أفاد بذلك    إجراء مستواهم التعليمي أقل من ثانوي أنهم واثقون من قدرة الهيئة على  

% من المستجيبين غير  52و  ، % من المستجيبين العاملين48ثانوي. وأفاد    % من المستجيبين الذين مستواهم التعليمي أعلى من44التعليمي ثانوي، و
انتخابات    إجراء% من المستجيبين العاملين في القطاع الخاص بأن الهيئة سوف تكون قادرة على  46و  ،% من العاملين في القطاع العام52و  ،عاملينال

 .حرة ونزيهة 
كما  انتخابات حرة ونزيهة، وتزاد الثقة بانخفاض دخل المستجيب.    إجراءثقة بقدرة الهيئة على  الفضت  وأظهرت النتائج أنه كلما ارتفع دخل المستجيب انخ

 (.  20الجدول رقم )  يبين ذلك
 ؟ انتخابات حرة ونزيهة إجراء هل تعتقد أن هذه الهيئة سوف تكون قادرة على (: 20الجدول رقم ) 

 

سوف تكون قادرة على    
انتخابات حرة   إجراء

 ونزيهة 

ن قادرة على  ولن تك
انتخابات حرة   إجراء

 ونزيهة 

 غير متأكد 

    المستوى التعليمي 

 16 29 55 اقل من ثانوي

 11 37 51 ثانوي

 15 41 44 اعلى من ثانوي

    الحالة العملية 

 13 38 48 يعمل 

 14 34 52 ال يعمل 

    قطاع العمل 

 12 35 52 عام 

 14 40 46 خاص 

    فئات الدخل 

 15 30 55 249 أقل من

250-499 52 34 14 

500-749 47 39 14 

750-999 43 46 11 

 15 38 47 1000أكثر 
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 التوصيات 

 

عاما (، ولتفعيل مشاركتهم في االنتخابات يجب الوصول اليهم في    34-18من المالحظ أن الشباب هم الفئة األقل حماسا  للمشاركة في االنتخابات )  -1

 أماكن دراستهم، وعملهم، وتجمعهم.

 

جيبين في المستوى التعليمي المرتفع )أكثر من ثانوي(  تظهر النتائج أن العاملين أقل حماسا  للمشاركة في االنتخابات من غير العاملين، وأن المست  -2

بالنو الفئات غير مقتنعة  أن هذه  الى  السبب  الذين مستواهم ثانوي فأقل. ويعود  المستجيبين  للمشاركة في االنتخابات من فئات  اب ومجلس  أقل حماسا  

 النواب، وال ترى أي فائدة ونتيجة من االنتخابات. 

 

الواضح    -3 الفجوة من من  تقليل هذه  المجلس واالنتخابات، ويجب  المرجوة من  النواب، والفائدة  المستجيبين والنواب ومجلس  بين  ثقة  أن هنالك أزمة 

 خالل التأكيد على أن االنتخابات هي طريق التغيير الى األفضل وطريق اإلصالح المنتظر. 

 

نتخابات المقبلة من العاملين في القطاع العام، ولهذا فإنه يجب تشجيع العاملين في القطاع الخاص على  العاملون في القطاع الخاص أقل تسجيال  لال   -4

في   المشاركة  وأهمية  التسجيل،  بأهمية  لتعريفهم  عليهم  منشورات  توزيع  أو  الكبرى،  الخاصة  الشركات  الى  مندوبين  إرسال  خالل  من  التسجيل 

 االنتخابات المقبلة. 

 

القطاع الخاص والمسجلون أو الذين ينوون التسجيل لالنتخابات سوف يشاركون في االنتخابات، وبنسبة أكبر من العاملين في القطاع  العاملون في    -5

 العام، وهذا مؤشر على أن العاملين في القطاع العام ليسوا مقتنعين حتى اآلن بعملية المشاركة في االنتخابات. 

 

يشعرون بوجود أزمة في مكاتب التسجيل التي منعت نسبة ال بأس بها من المستجيبين من عدم التسجيل أو الذهاب الى  من الواضح أن المواطنين    -6

 مراكز التسجيل، وعدم التسجيل لالنتخابات، وبخاصة في إقليم الوسط. 

 

وجود الرغبة في المشاركة في االنتخابات، ووجود ظروف  األسباب الرئيسية لعدم التسجيل لالنتخابات المقبلة وعدم وجود النية للقيام بذلك، هو عدم  -7

أساسيا    ليس  موضوع  هو  االنتخابات  بنزاهة  الثقة  موضوع  أن  واضح  مؤشر  وهذا  النواب،  ومجلس  بالنواب  القناعة  وعدم  المستجيبين،  لدى  خاصة 

 وجوهريا  لعدم القيام بالتسجيل. 

 

مكن من ممارسة عملها بدون تدخل جهات أخرى مؤشر واضح وصريح على أن هنالك اعتقادا   % فقط من المستجيبين بأن الهيئة سوف تت55اعتقاد  -8

 يوجد اي  سائدا  بأن الحكومة وأطراف أخرى تتدخل في عمل الهيئة، وعلى الهيئة أن تؤكد من خالل وسائل اإلعالم المختلفة أنها مستقلة بعملها، وال

 جهة كانت تتدخل في عملها. 

 

ستجيبين فقط على أن الهيئة سوف تكون قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ناتج، وبشكل رئيسي عن تجارب المواطنين في  اعتقاد نصف الم  -9

السابقة، وأن اإلشراف المحلي ووجود مر التشديد على أن هذه االنتخابات تختلف عن كل االنتخابات  السابقة. ويجب على الهيئة  اقبين من االنتخابات 

 ف )إعالمية، نقابية، حزبية( وتشديد جاللة الملك على نزاهة االنتخابات سوف يضمن نزاهتها وحياديتها. كافة األطيا 
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 المالحق: الخصائص االجتماعية للعينة:
 

 ( يبين توزيع العينة على محافظات المملكة 1الجدول رقم ) 
 % 

 34.2 العاصمة 

 7.9 البلقاء 

 12.9 الزرقاء 

 2.9 مادبا 

 19.9 اربد

 4.7 المفرق

 2.9 جرش

 3.1 عجلون

 5.1 الكرك

 2.2 ة الطفيل 

 2.6 معان

 1.5 ة العقب

 100 المجموع 

 

 ( التوزيع النسبي للفئات العمرية  2الجدول رقم )
 % فئات العمر

18-34 44.9 

35-44 25.3 

45-55 16.2 

55 + 13.7 

 100 المجموع 

 

   للمستويات التعليمية( التوزيع النسبي 3الجدول رقم )
 % المستوى التعليمي

 4.7 أمـي / ملــم 

 8.0 ابتدائـــي 

 21.7 إعـــدادي 

 37.9 ثانــوي 

 12.4 دبلــوم متوســط 

 15.3 بكالوريس فأعلى 

 100 المجموع 

 


