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 2021 دراسة استطالعية – آراء الشباب حول االنتخابات التشريعية -

 2021( شباب لفلسطين) ائتالفمنشورات من  -

هو تجمع وتحالف لمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الشبابية في فلسطين يهدف إلى تشجيع 

التشريعية "وتعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني في الشأن العام، وفي العملية االنتخابية القادمة 

المشهد السياسي، خاصة كرافعة ومحرك لتعزيز دور الشباب في المجتمع واخراطهم في " والرئاسية

من أصحاب حق  %40من إجمالي السكان، و %22وان الشباب الفلسطيني يشّكل ما نسبته 

، وتهدف "نحو مشاركة أوسع للشباب في الشأن العام"في " شباب لفلسطين"االقتراع، وتتمثل رؤية 

اركة في العملية تعزيز دور الشباب في المجتمع، تشجيع الشباب للمش: الى" شباب لفلسطين"مبادرة 

 .القادمة االنتخابية في االقتراع والترشح، تفعيل دور الشباب في الرقابة على االنتخابات

 

 

 2021 - منتدى شارك الشبابيحقوق الطبع والنشر محفوظة لـ

 

 وحدة البحوث والدراسات في منتدى شارك الشبابي: عدادإ
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 راء الشباب حول االنتخابات التشريعيةآ

 مقدمة،

، دراسة استطالعية ضمن تدخالت ائتالف شباب لفلسطينو منتدى شارك الشبابي نفذ 
-22/5/2021التي كان من المقرر عقدها في  – آراء الشباب حول االنتخابات التشريعيةلتقصي 

أراء الشباب  فقرة تعكس( 12من خالل اعداد ) ،اعتماد منهجية الدراسات االستطالعية، وقد تم 
الديمغرافية لعينة ، إضافة الى قسم خاص بالمتغيرات ( محورا هاما12في ) بات التشريعيةباالنتخا

 المستطلعين شملت )الجنس، مكان السكن، المحافظة، العمر(.

وقد تم توزيع االستبانات الكترونيا، وتم جمعها وتحليلها حاسوبيا، وبلغ عدد االستبانات 
 للمتغيرات الديمغرافية على النحو اآلتي:( استبانة، وتوزعت تبعا 624الصالحة )

 

 ينة الدراسة تبعا للجنسعأوال: توزيع 

 ( من اجمالي عينة الدراسة.%16.6) المشاركات في االستطالع اإلناثبلغت نسبة  -
 %( من اجمالي عينة الدراسة.83.4) المشاركين في االستطالع الذكوربلغت نسبة  -

 

 
 

16.6

83.4

االناث الذكور
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 مكان السكنينة الدراسة تبعا لعتوزيع ثانيا: 
 من اجمالي عينة الدراسة.%( 63.6المشاركين في االستطالع ) المدينةبلغت نسبة سكان  -
 %( من اجمالي عينة الدراسة.21.7المشاركين في االستطالع ) قريةالبلغت نسبة سكان  -
 %( من اجمالي عينة الدراسة.14.7المشاركين في االستطالع ) خيمالم بلغت نسبة سكان -

 
 لمحافظة:توزيع عينة الدراسة تبعا لثالثا: 

من اجمالي عينة %( 20.8) غزةمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -
 الدراسة.

%( من اجمالي 12.3) رام هللا والبيرةمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -
 عينة الدراسة.

%( من اجمالي عينة 9.9) الخليلمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -
 الدراسة.

%( من اجمالي عينة 7.8) خان يونسمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -
 الدراسة.

%( من اجمالي عينة 7.4) نابلس من محافظة المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -
 الدراسة.

اجمالي عينة %( من 7.4)شمال غزة من محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -
 الدراسة.

63.6

21.7

14.7

مدينة قرية مخيم
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%( من اجمالي عينة 7.3) دير البلحمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -
 الدراسة.

 %( من اجمالي عينة الدراسة.5) القدسمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -
 الدراسة.%( من اجمالي عينة 4.8) رفحمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -
%( من اجمالي عينة 4.7) بيت لحممن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -

 الدراسة.
%( من اجمالي عينة 4.4) جنينمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -

 الدراسة.
%( من اجمالي عينة 2.4) طولكرممن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -

 الدراسة.
%( من اجمالي عينة 2.1) قلقيليةمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -

 الدراسة.
%( من اجمالي عينة 2.1) سلفيتمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -

 الدراسة.
%( من اجمالي عينة 1) طوباسمن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -

 الدراسة.
%( من اجمالي عينة 0.5) أريحامن محافظة  المشاركين في االستطالعبلغت نسبة  -

 الدراسة.
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 ُعمرتوزيع عينة الدراسة تبعا لل رابعا:

%( من 25والمشاركين في االستطالع )عام  (24-18)من  الفئة العمريةبلغت نسبة  -
 اجمالي عينة الدراسة.

%( من 17.3والمشاركين في االستطالع ) عام (29-25بلغت نسبة الفئة العمرية من ) -
 اجمالي عينة الدراسة.

%( من 57.7والمشاركين في االستطالع ) عام 30أكثر من بلغت نسبة الفئة العمرية  -
 اجمالي عينة الدراسة.
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 (12استجابات عينة الدراسة على محاور الدراسة الـ )

 

 الشبابها ينتخبسالقائمة التي المحور األول: برنامج 

على نسبة ( السياسية/ االقتصادية/ االجتماعيةحصلت القائمة التي ستركز على الجوانب ) -
 ( من اجمالي استجابات عينة الدراسة.65.5%)

( من اجمالي %9.8( على نسبة )السياسيحصلت القائمة التي ستركز على الجانب ) -
 استجابات عينة الدراسة.

( %7.5( على نسبة )السياسي/ االقتصاديالجانبين )حصلت القائمة التي ستركز على  -
 من اجمالي استجابات عينة الدراسة.

( %7.2( على نسبة )االقتصادي /الجتماعياحصلت القائمة التي ستركز على الجانبين ) -
 من اجمالي استجابات عينة الدراسة.

اجمالي ( من %5.9( على نسبة )االقتصاديحصلت القائمة التي ستركز على الجانب ) -
 استجابات عينة الدراسة.

( من اجمالي %2.3( على نسبة )جتماعياالحصلت القائمة التي ستركز على الجانبين ) -
 استجابات عينة الدراسة.

( %1.8( على نسبة )جتماعيالسياسي/ االحصلت القائمة التي ستركز على الجانبين ) -
 من اجمالي استجابات عينة الدراسة.
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 االعتبارات التي سيعتمدها الشباب في اختيار قائمتهم االنتخابية: ثانيالمحور ال

( من اجمالي استجابات عينة %27.5على المركز األول ونسبة ) الحزبيحصل االعتبار  -
 الدراسة.

( من اجمالي استجابات عينة %26.9على نسبة ) ةبرنامج القائمة االنتخابيحصل اعتبار  -
 الدراسة.

( من %22.6على نسبة ) القائمة االنتخابية بقضايا الشبابمدى اهتمام حصل اعتبار  -
 اجمالي استجابات عينة الدراسة.

 ( من اجمالي استجابات عينة الدراسة.%0.7على نسبة ) جغرافيالحصل االعتبار  -
 ( من اجمالي استجابات عينة الدراسة.%0.5على نسبة ) عشائري الحصل االعتبار  -
 ( من اجمالي استجابات عينة الدراسة.%21.8)على نسبة  ات مجتمعةاالعتبار حصل  -
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 من وجهة نظر الشباب اهم اولويات القائمة االنتخابيةالمحور الثالث: 

(، معالجة قضايا الشباب المعيشية: بطالة/ فقر/ فرص عملكانت األولوية األولى ) -
 %(38.8وحصلت على نسبة )

 %(31.9على نسبة ) وحصلت(، انهاء االنقسامكانت األولوية الثانية ) -
وحصلت على نسبة (، معالجة الملف السياسي مع االحتاللكانت األولوية الثالثة ) -

(27.6)% 
 أورد الشباب أولويات أخرى أهمها: -

 معالجة ملفات الصحة والتعليم. .1
 مكافحة الفساد. .2
 وقف التنسيق األمني. .3

 
 

 لقائمة االنتخابيةاهم محددات اختيار أ: رابعالمحور ال

اجمالي استجابات عينة  %( من60.2، وبنسبة )شباب في مواقع متقدمة في القائمة وجود -
 الدراسة.

اجمالي استجابات عينة  %( من28.6، وبنسبة )تمثيل المنطقة الجغرافية التي أعيش فيها -
 الدراسة.

 %( من11.2، وبنسبة )نساء في مواقع متقدمة في القائمة "إضافة الى الكوتا"وجود  -
 اجمالي استجابات عينة الدراسة.
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 نسبة الكوتا النسائية: خامسالمحور ال

 .نسبة الكوتا النسائية عادلة%( من عينة الدراسة الى ان 59.8أشار ) -
 منخفضة.نسبة الكوتا النسائية %( من عينة الدراسة الى ان 27أشار ) -
 .مرتفعةنسبة الكوتا النسائية %( من عينة الدراسة الى ان 13.2أشار ) -

 
 

 ( عام28سن الترّشح للشباب ): سسادالمحور ال

 .جيد سن الترشح للشباب%( من عينة الدراسة الى ان 65.2أشار ) -
 سن الترشح للشباب ال يلبي طوح الشباب.%( من عينة الدراسة الى ان 34.8أشار ) -
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 االنتخابات التشريعية والتغيير: بعساالمحور ال

 فرصة للتغيير نحو األفضل.االنتخابات %( من عينة الدراسة الى ان 75.2أشار ) -
 االنتخابات لن تضيف قيمة مضافة للشباب. %( من عينة الدراسة الى ان24.8أشار ) -

 
 تأجيل االنتخابات: ثامنالمحور ال

 االنتخابات سيتم تأجيلها.%( من عينة الدراسة الى ان 64.5أشار ) -
 ستعقد في موعدها.االنتخابات  الدراسة الى ان%( من عينة 35.5أشار ) -
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 نسبة تمثيل الشباب في القوائم االنتخابية: تاسعالمحور ال

هي  نسبة تمثيل الشباب في القوائم االنتخابية%( من عينة الدراسة الى ان 61.3أشار ) -
 محدد رئيس في انتخاب القائمة.

 الشباب في القوائم االنتخابية هي نسبة تمثيل %( من عينة الدراسة الى ان26.5أشار ) -
 محدد في انتخاب القائمة. احيانا

 نسبة تمثيل الشباب في القوائم االنتخابية هي %( من عينة الدراسة الى ان12.3أشار ) -
 في انتخاب القائمة. رئيس محدد ليست
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 االنتخاب: عاشرالمحور ال

 يوم االقتراعانهم سينتخبون في %( من عينة الدراسة الى 92.7أشار ) -
 .في يوم االقتراع اينتخبو  لن انهم %( من عينة الدراسة الى4.4أشار ) -
 بورقة بيضاء. سينتخبون  انهم%( من عينة الدراسة الى 2.9أشار ) -

 
 

التحريض وبث  فيواقع التواصل االجتماعية وخاصة الممولة دور م: حادي عشرالمحور ال
 المتعلق باالنتخاب. خطاب الكراهية

دور مواقع التواصل االجتماعي وخاصة الممولة على %( من عينة الدراسة 76.9) تفقأ -
 في التحريض وبث خطاب الكراهية المتعلق باالنتخاب.

دور مواقع التواصل  حيادتيهم في الحكم على %( من عينة الدراسة الى14.3أشار ) -
 .االجتماعي وخاصة الممولة في التحريض وبث خطاب الكراهية المتعلق باالنتخاب

 دور واقع التواصل االجتماعي وخاصة الممولةلم ان%( من عينة الدراسة 8.8) عارض -
 في التحريض وبث خطاب الكراهية المتعلق باالنتخاب.
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 شروط ومحددات الدعاية االنتخابيةو استخدام مواقع التواصل االجتماعي : ثاني عشرالمحور ال

يتعارض مع مواقع التواصل االجتماعي  استخدامعلى %( من عينة الدراسة 60) تفقأ -
 شروط ومحددات الدعاية االنتخابية.

استخدام مواقع التواصل ان  حيادتيهم في الحكم على %( من عينة الدراسة الى23أشار ) -
 االجتماعي يتعارض مع شروط ومحددات الدعاية االنتخابية.

يتعارض مع واقع التواصل االجتماعية ماستخدام  %( من عينة الدراسة ان17عارض ) -
 محددات الدعاية االنتخابية.و شروط 

 
 

 

 


