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Political Participation in the Election of the Federal National Council 

 Towards Building Voting Model in the United Arab Emirates   
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 ملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى بناء نموذج للسـلوك اإلنتخـابي الخـاص بدولـة 
اإلمـــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة بنـــــــاءا علـــــــى اإلســـــــتطالع الميـــــــداني آلراء 
المـــواطنين اإلمـــاراتيين حـــول مشـــاركتهم فـــي انتخابـــات المجلـــس الـــوطني 

ع إســـتبيان خـــاص و لهـــذه الغايـــة فقـــد تـــم توزيـــ. م٢٠١١اإلتحـــادي لعـــام 
و تــــم . مــــواطن و مواطنــــة ١٨٠٠بالدراســــة علــــى عينــــة عشــــوائية مــــن 
و توظيف أساليب التحليل  SPSSاستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

و معـــــامالت إرتبـــــاط  ANOVAالوصـــــفي و تحليـــــل التبـــــاين األحـــــادي 
هـــــــل آراء : و كانـــــــت تســـــــاؤالت الدراســـــــة هـــــــي. Pearsonبيرســـــــون 

  المجلس الوطني االتحادي إيجابية أم سلبية؟المواطنين في إنتخابات 
و مــا هــي العوامــل ذات األولويــة بالنســبة للمــواطنين عنــد اختيــار مرشــٍح 
معين؟ و  ما هي محـدّدات السـلوك االنتخـابي للمـواطنين اإلمـاراتيين؟ و 
قــد أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي أنَّ نمــوذج الســلوك االنتخــابي فــي 

الـوعي : بقـوة علـى أربعـة عوامـل رئيسـية هـي  المجتمـع اإلمـاراتي يعتمـد
السياسي، و الثقافة االنتخابية للمـواطن، و طمـوح الناخـب بترشـيح نفسـه 
ـــــة  ـــــي المســـــتقبل، و  وجـــــود عالقـــــة معرف ـــــوطني ف ـــــس ال لعضـــــوية المجل

كمــا يتــأثر الســلوك اإلنتخــابي بدرجــة . شخصــية بــين الناخــب و المرشــح
يـــة، و الوعـــود االنتخابيـــة، و أقـــل بعوامـــل أخـــرى مثـــل الشـــعارات االنتخاب

حجـــم الحملـــة االنتخابيـــة، و مـــا يقولـــه اآلخـــرون عـــن المرشـــح، و درجـــة 
القرابــة مــع المرشــح، باإلضــافة إلــى عمــر المرشــح و اإلمــاراه التــي جــاء 

و قــد أوصــت الدراســة بضــرورة إجــراء المزيــد مــن الدراســات علــى . منهــا
االنتخـابي فـي هذا الموضوع مـن أجـل الوصـول إلـى فهـم أعمـق للسـلوك 
باإلضـــافة إلـــى . الدولـــة و أن تـــتم الدراســـات قبـــل و بعـــد عمليـــة االقتـــراع

ضرورة التركيز على التواصل االنتخابي اإللكتروني و عدم الركـون إلـى 
  . الدعم القبلي للفوز في اإلنتخابات
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Abstract 
The purpose of the present study is to examine public 
opinion in the United Arab Emirates about Emiratis’ 
participation in the election of the Federal National 
Council (FNC). To this end, a questionnaire was used to 

collect responses from a random sample of ١٨٠٠ Emirati 

citizens. SPSS was utilized.  Univariate and bivariate 
analyses were used to answer the three research 
questions: do people perceive the FNC election as a 
positive or negative experience? What are the important 
criteria to elect a candidate? 
 
and what are the predictors of the voting behavior? 
Findings of the study reveal that voting behavior was 
strongly correlated with political awareness, democratic 
culture, having ambitions to run one day for the FNC, and 
having a connection with a candidate. Voting behavior 
was also moderately correlated with factors such as 
content of election campaigns, scale of campaigns, 
election promises, what people say about the candidate, 
family ties with a candidate, and age of the candidate. 
The study recommended that more studies should be 
conducted before and after casting votes in order to 
further understand Emiratis’ voting behavior. In addition, 
electronic campaigning was emphasized and candidates 
were recommended to improve political campaigns and 
not to rely on tribal connections to win the election.   
Keywords: Election- Political Participation- National 
Council- Voting- Emirates . 
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