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 اإلعالميةو  االجتماعيةتم انجاز االستطالع من قبل معهد الدراسات 

 واشراف تحت إدارة 

 يونس بنان  األستاذ      سناء حواتا ةالدكتور

   باحث في تسيير االقتصاد الوطني      دكتوراه في االقتصاد
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 2021لسنة العامة  االنتخاباتبخصوص  المعطيات الرقمية حول استطالع الرأي

فرد  532ون من عينة تتك شملقام معهد الدراسات االجتماعية و اإلعالمية  بالمغرب باستطالع رأي 

سنة فما فوق، من أجل الجواب على عدة أسئلة مرتبطة  25، البالغين من العمر و الذكور الناثمن ا

 باالنتخابات العامة القادمة. 

 المنهج العلمي المتبع:

، المتوفرين على السن من االناث و الذكور فرد مغربي 532طالع عينة مكونة من شمل االست

العدد  13.121.2512من مجموع  نسمة 02200223421 والمقدر عددهم بـالقانونية للتصويت، 

العينة . 3رسميا باللوائح االنتخابية العامة 2221022522 مسجل منهم ،اإلجمالي لساكنة المغرب

 . 1,12%وهامش خطأ يشكل  بالمائة 12%المدروسة تشكل عينة ممثلة بمستوى ثقة يشكل 

  طريقة ملئ استمارات االستطالع 

 إدارة االستطالع على جمع البيانات بطريقتين:  تعمل

عبر  GOOGLE FORMSفي توزيع استمارة األسئلة عن طريق  تتمثل : -الكترونية-األولى الطريقة 

تضم فئات موقع التواصل االجتماعي فايسبوك وأيضا عبر البريد االلكتروني لقواعد بيانات عشوائية 

بالمائة من  12، شكلت هذه الطريقة يقطنون بمناطق مختلفة من التراب الوطني مختلفة من المواطنين

 الفئة المستجوبة. 

تمثلت في ملء استمارات ورقية من طرف بعض المواطنين المختارين :  -تقليدية –الطريقة الثانية 

 بالمائة من مجموع المستجوبين.   2بطريقة عشوائية بالشارع العام، و شكلت هذه الطريقة نسبة 

 لالستطالعالمدة المحددة 

الى غاية يوم الجمعة  0202يناير  01من يوم السبت  ابتداء أيام 3حددت مدة ملء االستبيانات في 

 .0202يناير  01

 الهدف من االستطالع 

 لعينة المدروسة على قياس : عمل المعهد من خالل األسئلة المطروحة على ا

 باألحزاب السياسية،اربة المغمدى ثقة المواطنين  .2

 توجهات و برامج األحزاب،بخصوص  هممداركتصورهم حول  .0

 ختيار الحزب السياسي بناءا على معيار التدين، قابليتهم ال .1

 التصور الذي يحملونه حول تأثير المال و االمتيازات في نتائج االنتخابات، .4

  ،الشباب الوطنية الئحةالالتصور الذي يحملونه حول  .2

                                                           
 حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط 1
 حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط  2
 0202 مارس 12 في المحصورة االنتخابية اللوائح حسبمسجل  22102522  3
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المواطنين من االنتخابات القادمة، وماهية أولويات اإلصالح و التحسين و البناء  تطلعات  .3

عليم و التشغيل و محاربة تلديهم من بين مجموعة من السياسات العامة المتعلقة بالصحة و ال

 العامة و حرية التعبير و الرأيالهشاشة و الفقر و االهتمام بالشباب و تحسين مناخ الحريات 

    .كالى غير ذل

في انتخاب أحزاب بعينها او  نية العينة المستجوبة  في ي هذا الخوضلقد تجنب استطالع الرأ

والتي طبعت االنتخابات السابقة منذ الربيع  ،وركز على التوجهات الكبرى لهذه الفئة ،اشخاص معينين

و  .نتخابات القادمةوقياس ان كانت هذه التوجهات التزال قائمة و هل سيكون لها تأثير في اال ،العربي

للفئة  الحزب السياسي الموجه من قبل نذكر من بين هذه التوجهات معيار التدين و الخطاب الديني 

 الناخبة.

 نتائج االستطالع 

 جنس العينة المدروسة

تشكلت العينة المدروسة من 

 2250 %من الذكور و  %54

يرجع يمكن ان ، و من االناث

 هذا التفاوت بين الجنسين لقلة

اهتمام االناث بموضوع 

االستبيان، فقد كان أغلب 

المدعوات لملء  المستجوبات

جواب عن يرفضن ال االستبيان

لفة، تحت مبررات مخت أسئلته

 مور السياسية.اغلبها انهن غير مهتمات باأل

فئات العمرية من التشكيلة 

 الفئة المستجوبة: 

شكلت الفئة العمرية 

 12و  25المتراوحة بين 

 من مجموع % 0052سنة 

وشكلت بة المستجو العينة

  الفئة المتراوحة أعمارهم

 % 05سنة  42و  12بين 

شكلت والمستجوبين، من 

 22إلى  42الفئة العمرية من 

 32، بينما شكلت الفئة العمرية ألكثر من % 2151شكلت سنة  32الى  22الفئة العمرية من ، % 04

 من مجموع العينة. % 22سنة نسبة 
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 بخصوص تسجيل العينة المستجوبة باللوائح االنتخابية: 

، بينما شكل % 3353االنتخابية العامة من مجموع العينة المستجوبة  باللوائحشكلت الفئة المسجلة 

 .% 0054في نفس اللوائح نسبة الغير المسجلون 

 

  مستجوبة في االنتخابات السابقة: تصويت العينة الحول 

لم يسبق  % 0351، بينما السابقة  االنتخاباتمن المستجوبين انهم سبق لهم التصويت في  % 33كد أ

 ان سنهم لم يكن يسمح لهم بالتصويت سابقا. % 451 كما صرحلهم التصويت، 
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بخصوص ثقة العينة في 

 السياسية:  األحزاب

مدددددن  % 32اكدددددد حدددددوالي 

المسدددددددددددتجوبين انهدددددددددددم ال 

يثقدددددددددددددددون بددددددددددددددداألحزاب 

السياسدددية، ووصدددلت نسدددبة 

، % 2252 بهددددددداالدددددددواثقين 

مدددن   % 0353بينمدددا عبدددر 

عدددن ثقدددة الفئدددة المسدددتجوبة 

     من العينة الجواب بال أعرف.  % 053 فضل، و باألحزابغير تامة 

حول توفر العينة 

لى المستجوبة ع

 األحزابمعلومات عن 

السياسية و درايتها 

 ببرامجها  و توجهاتها

من  % 4050اكد 

المستجوبين درايتهم 

 باألحزابالتامة 

وبرامجها و توجهاتها، 

من  % 0251بنما أكد 

العينة أن لهم دراية 

فقط، بينما أكد  األحزابمن العينة صرحوا أن لديهم دراية و معلومات ببعض  % 0051 و متوسطة،

 السياسية.  األحزابانهم ال يتوفرون عن أي معلومات عن  % 2251

ين كمعيار الختيار الحزب التد

 السياسي: 

من العينة  % 5450أكد 

المستجوبة أن التدين ال يعتبر 

معيار الختيار الحزب السياسي 

من  % 22بر حوالي تعابينما ، 

المستجوبين ان التدين يعتبر 

معيار الختيار الحزب السياسي، 

من   % 2حوالي  ولم يحدد 
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    موقف بخصوص هذا السؤال. أيالعينة 

 

بخصوص تأثير المال و 

االمتيازات في نتائج 

 االنتخابات

ان من العينة  % 5251 أكد

المال يؤثر و بقوة في نتائج 

 2350االنتخابات، بينما أكد 

من العينة ان المال له تأثير 

محدود عل النتائج، و أعتبر 

من المستجوبين أن  % 052

 ائج االنتخابات.و االمتيازات لم تعد تؤثر في نت المال

حول نظرة الفئة 

لمستجوبة لالئحة ا

 الوطنية للشباب 

من  % 3250اعتبر 

المستجوبين أن الالئحة 

الوطنية للشباب هي ريع 

 % 04سياسي، بينما أكد 

من العينة أن الالئحة هي 

مكسب سياسي، ولم يحدد 

موقف من  أي % 2253

 الالئحة الوطنية للشباب. 

 

تصويت  إمكانيةحول 

العينة لشخص ما فقط 

 : لجنسه أو لسنه 

من  % 6009 أجمع

على  المستجوبة العينة

ا لمرشح أنهم لن يصوتو

كونه ذكرا أو  ما فقط

أنثى، أو ألنه شاب أو 
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انه يمكنهم التصويت لشخص ما لجنسه أو سنه. ولم تحدد من العينة على  % 350شيخ، بينما أكدت 

 موقف من هذا السؤال. أي % 150نسبة 

 حول تطلعات العينة من االنتخابات القادمة

المواطنين من االنتخابات القادمة، وماهية أولويات اإلصالح و التحسين و البناء  تطلعات بخصوص 

عليم و التشغيل و محاربة الهشاشة و تلديهم من بين مجموعة من السياسات العامة المتعلقة بالصحة و ال

، فقد كالى غير ذل العامة و حرية التعبير و الرأيالفقر و االهتمام بالشباب و تحسين مناخ الحريات 

عن  % 31التعليم بكل مكوناته، وعبر قطاع  من العينة عن تطلعهم لتحسين % 51عبر حوالي 

عيش عبروا عن أملهم في تحسين ظروف  % 3353ورغبتهم في تحسين المنظومة الصحية، 

 % 35أبدى بخلق فرص جديدة للشغل، بينما  % 3454وطالب المواطنين ومحاربة الهشاشة و الفقر، 

من العينة عن تطلعهم لتحسين مناخ الحريات  % 34. وعبر سر المغربيةالى تحسين دخل األ تطلعهم

االهتمام بالشباب و تنمية الرامي الى ، و نفس النسبة عبرت عن مطلبها والرأي التعبير العامة و حرية

 في مختلف المجاالت كالرياضة و االبداع و العلوم.  اإلبداعية  كفاءتهقدراته و 

 ملحوظة :

دراسات و أبحاث قادمة لمعهد الدراسات االجتماعية و موضوع  معطيات هذا االستطالع ستكون 

   .النتائج المحصل عليها، و ذلك لمناقشة اإلعالمية


