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تحليل نتائج الدرا�سة الميدانية لالإنتخابات البرلمانية في محافظة كربالء للـدورتين 2014و 2018

الملخ�ض

ناقش البحث اإلنتخابات الربملانية ملحافظة كربالء للدورتني )2014 و 2018(؛ كوهنا دراسة مهمة وحديثة 
يف اجلغرافية السياسية فضاًل عن أهنا األداة املهمة لوصول أشخاص يمثلون املحافظة داخل قبة الربملان، إعتمد 
والبالغة  املحافظة  جمتمع  من  عينة  إىل  وجهت  التي  اإلستبانة  بإستامرة  واملتمثلة  امليدانية  الدراسة  عىل  البحث 
)العامل اإلجتامعي،  االنتخابية وهي  العملية  إذ تضمنت االستامرة )6( عوامل مؤثرة يف  )1000( مبحوًث 
العامل األقتصادي، العامل اإلنتخايب، العامل اجلغرايف، العامل األمني، العامل السيايس(، فضاًل عن معرفة 
الفئات  اجلنس،  نوع  السكن،  )مكان  وهي  أسئلة   )6( عىل  احتوت  والتي  للناخبني  الشخصية  املعلومات 
نسبة  يف  كبريًا  تفاوتًا  هناك  بأن  البحث  أثبت  وقد  اإلجتامعية(،  احلالة  الدرايس،  التحصيل  املهنة،  العمرية، 
املراكز  توزيع  االنتخابيتني، فضاًل عن وجود خلٍل يف  الدورتني  بني  ما  االنتخابية يف حمافظة كربالء  املشاركة 
كل  يف  املسجلني  أعداد  ناحية  من  توزيعها  يف  العلمية  الطرق  تعتمد  مل  اإلنتخابات  مفوضية  ألن  اإلنتخابية؛ 
مركز متويني، كام اثبتت الدراسة صحة الفرضية القائلة أن نتائج اإلنتخابات الربملانية يف الدورتني االنتخابيتني 

)2014 و2018( مل تغري واقع حمافظة كربالء ومل تعالج املشاكل األساسية التي تعاين منها.

كلامت مفتاحية: )حتليل نتائج، الدراسة امليدانية، االنتخابات، االستبيان(.
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Abstract
The research discusses the parliamentary elections of Karbala Governorate for the two 

sessions (2014 and 2018) as an important and modern study in geopolitics as well as an 
important tool for the arrival of figures representing this holy city under the parliament dome. 
The research was based on the field study practiced by a questionnaire form directed to a 
sample of the governorate’s community، amounting to (1000) respondents.  The questionnaire 
included (6) factors affecting the electoral process، which are (the social factor، the economic 
factor، the electoral factor، the geographical factor، the security factor، the political factor. In 
addition to acquiring personal information of the voters، which contained (6) questions، namely 
(place of residence، gender، age groups، profession، educational attainment، marital status)، 
the research has shown that there is a great variation in the rate of electoral participation in 
Karbala governorate for the two electoral sessions، in addition to a defect in the distribution 
of the electoral centers; because the Electoral Commission did not adopt scientific methods in 
distributing them in terms of the numbers of registrants in each supply center. The study also 
proved the validity of the hypothesis that the results of the parliamentary elections in the two 
electoral sessions (2014 and 2018) did not change the reality of Karbala Governorate and did 
not address the basic problems it suffers from.

Key words (analysis، study results، elections، questionnaire)
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المقدمة

اجلغرافية  علم  جعلت  التي  األمور  أهم  من  إنَّ 
التوجه  وهــذا  امليدان  إىل  توجهها  هو  عمليًا  علاًم 
ملا  املجال،  الباحثني يف هذا  الكثري من  باهتامم  حيض 
له من أمهية يف معرفة حيثيات الظاهرة املراد دراستها 
باإلضافة إىل أن الباحث يأخذ منها البيانات املطلوبة 
معرفة  عن  فضاًل  نفسها،  عن  تتكلم  وجيعلها  كلها 
امليدانية  الدراسة  وتتطلب  عليها،  املؤثرة  املتغريات 
حترك الباحث من مكان آلخر ليجمع البيانات ومن 
مرحلة  تأيت  ذلك  وبعد  وحتليلها  بتفسريها  يقوم  ثم 
يف  املستخدمة  الطرق  أبرز  ومن  واالستنتاج،  الربط 
متميز  وبشكل  االستبيان)1(  هو  امليدانية  الدراسات 
يف جمال اجلغرافية البرشية وفرعها احليوي )اجلغرافية 
وصلت  ملا  امليدانية  الدراسات  ولــوال  السياسية(، 
املعرفة إىل مراحل متقدمة ألن تلك الدراسات توفر 
بيانات غري منشورة لسد النقص احلاصل يف البيانات 
السلوك  دراســة  فإن  وهبذا  الباحث،  لدى  املتوفرة 
كانت  ما  اذا  وفاعلية  أمهية  أكثر  تكون  االنتخايب 

ميدانية.

وحتى تكون دراستنا أكثر دقة استهدفت البحث 
الكربالئي  املجتمع  من  لعّينة  االنتخايب  السلوك  يف 
إدارية  وحدة  كل  يف  السكان  حجم  حسب  موزعة 
بالعملية  تتعلق  التي  االسئلة  بعض  هلم  وجهت  إذ 
االنتخابية يف حمافظة كربالء ومن خالل تلك األسئلة 
والسلبية  اإلجيابية  اجلوانب  من  الكثري  توضيح  يتم 
لتلك العملية ليتسنى للجهات املعنية معاجلة اجلوانب 

السلبية بغية عدم تكراراها يف قادم الدورات الالحقة 
بمسارها  جتــري  االنتخابية  العملية  تكون  وهبــذا 
التي  احلقيقية  الديمقراطية  مبدأ  وترسخ  الصحيح 

يطمح اليها املواطنون.

م�شكلة البحث:

اجلغرافية . 1 للعوامل  املكاين  التباين  تأثري  مدى  ما 
حمافظة  يف  للناخبني  التصويتي  السلوك  عىل 

كربالء؟
يف . 2 الربملانية  اإلنتخابات  نتائج  غريت  هل 

واقع  و2018(   2014( االنتخابيتني  الدورتني 
مستوى  ضمن  كانت  وهل  كربالء؟  حمافظة 

الطموح املتوقع للناخبني يف املحافظة؟

فر�شية البحث:
حمافظة . 1 يف  اجلغرافية  للعوامل  املكاين  التباين  أفرز 

إىل  أدى  مما  الناخبني  سلوك  يف  مكانيًا  تباينًا  كربالء 
حدوث أنامط تصويتية متباينة من منطقة الُخرى.

الدورتني . 2 يف  الربملانية  اإلنتخابات  نتائج  تغري  مل 
حمافظة  واقع  و2018(   2014( االنتخابيتني 
املتوقع  الطموح  تكن ضمن مستوى  ومل  كربالء 
تعالج  ومل  الكافية  اخلدمات  توفر  مل  إذ  للناخبني 

املشكالت األساسية.

هدف البحث:

االنتخايب . 1 السلوك  يف  املؤثرة  العوامل  معرفة 
وتشخيصها وحماولة توجيه افكاٍر وممارسات هتم 

الناخبني يف املحافظة. 
معرفة طبيعة العملية االنتخابية وأدوارها كذلك . 2



139

اأ .علية ح�سين ال�ساعدي؛ �سعد رحيم الطائي

االنتخابية  اخلريطة  يف  احلاصل  التغيري  معرفة 
االنتخابيتني  الدورتني  بني  كربالء  حمافظة  يف 
واقع  حتليل  خالل  من   )2018 و   2014(
يف  الفاعلة  السياسية  القوى  ملعرفة  اإلنتخابات 
وقواعدها  مساندهتا  واماكن  الدراسة  منطقة 

االجتامعية والشعبية. 

اأهمية البحث: 

اجلانب . 1 تثبيت  إىل  تسعى  اإلنتخابات  دراسة  إنَّ 
وذلك  السياسية وممارستها  للجغرافية  التطبيقي 
والواسعة  الدقيقة  املكانية  رؤيتها  خالل  من 
اجلغرايف  أن  تبني  الدراسات  من  النوعية  وهذه 
فهو  املكاين  التحليل  عىل  والقدرة  اإلمكانية  له 
اجلديدة  الديمقراطية  تطور  عملية  يف  مشارك 

وبنائها. 
التي رافقت اإلنتخابات . 2 السلبيات  التعرف عىل 

منها  تستفيد  لكي  كربالء  ملحافظة  الربملانية 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات وتعمل عىل 
الدورات  قادم  يف  تكرارها  عدم  بغية  إصالحها 

االنتخابية الالحقة.

حدود البحث:

احلدود املكانية:. 1

حددت منطقة الدراسة يف حمافظة كربالء املقدسة 
بكامل وحداهتا اإلدارية حسب األقضية والنواحي، 
و45     531  45( عرض  دائريت  بني  املحافظة  تقع  إذ 
و30   543  15( طــول  خطي  وبــني  ــامالً،  ش  )532
كم2   )5034( املحافظة  مساحة  تبلغ  رشقًا،   )544

البالغة  العراق  مساحة  إمجايل  من   )%1.1( بنسبة 
واألنبار  بغداد  حمافظة  حتدها  كــم2،   )435052(
رشقًا  بابل  وحمافظة  جنوبًا  النجف  وحمافظة  شامالً 
سبع  من  املحافظة  وتتكون  غربًا  األنبار  وحمافظة 
وحدات إدارية ينظر للخريطة )1(، منها ثالثة أقضية 
وهي )كربالء، اهلندية، عني التمر( وأربع نواحي هي 

)احلسينية، احلر، اجلدول الغريب، اخلريات()2(.

احلدود الزمانية:. 2

متثلت احلدود الزمانية بمدة اإلنتخابات الربملانية 
 2014( للدورتني  كربالء  حمافظة  يف  جرت  التي 
سنة  يف  ميدانية  دراسة  إجراء  خالل  من  و2018(، 
)2019- 2020( للفرتة من )2019/12/1( إىل 

غاية )2020/3/15(.
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اأوًل- تحديد حجم عّينة الدرا�شة: 

يف  املعتمدة  )الطرائق  املعاينة  أساليب  تطور  أن 
ال  أنه  حد  إىل  وصل  قد  اإلحصائية(  العّينة  اختيار 
شتى  يف  املنجز  العمل  كامل  بشكل  نفهم  أن  يمكن 
العلوم دون أن نتعرف عىل البيانات املستحصلة من 
فيها  تم  التي  الطرق  وصحة  واملسوحات  التجارب 
التي  املادة األساس  البيانات تشكل  ذلك، ألن هذه 

تبنى عليها التفسريات والتحليالت والتعميامت. 

خيتاره  املجتمع  من  جــزء  بأهنا  العّينة  وتعرف 
الباحث إلجراء دراسته عليه وفق قواعد خاصة لكي 

متثل املجتمع متثياًل صحيحًا)3(.

عىل  الدراسة  بمنطقة  امليدانية  الدراسة  اعتمدت 
عّينة  استخراج  إىل  التوجه  تم  إذ  االستبيان،  استامرة 
 )30( توزيع  خالل  من  وذلــك  بسيطة،  عشوائية 
استامرة استبيان عىل مبحوثي منطقة الدراسة بطريقة 
األمثل  احلجم  إىل  للوصول  مسبق  كإجراء  عشوائية 
استامرة   )987( بلغت  التي  الدراسة  جمتمع   لعّينة 

بغداد،  اخلرائط،  انتاج  ًقسم  للمساحة،  العامة  اهليئة  املائية،  املوارد  وزارة  عىل:  باإلعتامد  الباحث  املصدر: 
خريطة حمافظة كربالء اإلدارية لعام 2017، بمقياس1: 150000. 

خريطة )1( الوحدات الإدارية في محافظة كربالء
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عىل  األسئلة  وزعت  ســؤاالً    )30( بواقع  استبيان 
ستة عوامل سنعرضها الحقًا، فضاًل عن املعلومات 
 )6( ضمت  التي  الدراسة  عّينة  ألفــراد  الشخصية 
املعادلة  خالل  من  العّينة  هذه  استخرجت  اسئلة، 

اآليت:

العّينة  حجم  تقدير  في  الأ�شا�شية  الخطوات 

الأمثل)4(.

1 . )30( من  تتكون  استطالعية  اولية  عّينة  اختيار 
استامرة استبيان.

حساب االنحراف املعياري لتلك العّينة.. 2
حتديد اخلطأ املسموح به )D( مثاًل )1، 1.5، 2، . 3

.)....،3 ،2.5
مستوى . 4 تقابل  التي   )Z( املعيارية  القيمة  حتديد 

املعنوية املطلوب. 
القيمة المعياريةمستوى المعنوية

0.052

0.013

n = )z× s/d(2

حيث أن: 

n= احلجم األمثل للعّينة)*(.

s= االنحراف املعياري =

س = القيم األصلية = 1315

َس = الوسط احلسايب = جمموع القيم/ عددها= 43.8.

ن = عدد القيم = 30.

بعمل  قــام  الــبــاحــث  أن  إىل  ــارة  ــ اإلش ــدر  وجتـ
لعدم رجوع بعض  استبيان حتسبًا  استامرة   )1000(
االستامرات، وزعت حسب النسب املئوية للناخبني 

املسجلني يف كل وحدة إدارية)*(. جدول )1(.

جدول )1( توزيع ا�شتمارات ال�شتبيان ح�شب 
الوحدات الإدارية في محافظة كربالء

اسم الوحدة اإلداريةت
عدد استمارات 

االستبيان
نسبتها 

%

51051مركز قضاء كرباء 1

11611.6ناحية الحسينية 2

13613.6ناحية الحر3

252.5قضاء عين التمر4

10410.4مركز قضاء الهندية5

636.3ناحية الجدول الغربي6

464.6ناحية الخيرات7

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل معادلة حجم العّينة.

ثانيًا- خ�شائ�ض مجتمع العّينة

 مكان السكن )البيئة االجتامعية(:. 1
البيئية ضمن  بالظروف  الناخبني  الكثري من  يتأثر 
أنامط  نجد  ما  فغالبًا  فيها،  يسكنون  التي  املنطقة 
بالسلوك  كبري  حد  إىل  متأثرة  االنتخايب  التصويت 
االنتخايب لألرسة واجلريان واألقارب وزمالء العمل، 
إال أن تأثري البيئة يقل كلام ابتعدنا عن املركز، ولكنه 
العائلة  أفراد  بني  باالتصال  ينتقل  أي  معدي  يبقى 
أو  املدرسة  أو عن طريق األصدقاء يف  البيت  داخل 
يف اجلامعة أو يف مكان العمل، فدائاًم ما يكون الناس 
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بصورة  التصويت  إىل  يميلون  بعضهم  من  القريبون 
متشاهبة)5(.

ُقسم جمتمع العّينة إىل )1000( مبحوثًا وفق عّينة 
عشوائية بسيطة متثل جمتمع الدراسة األصيل، ويتضح 
لنا من جدول )2( والشكل )1( أن جمموع املبحوثني 
 )674( بلغ  كربالء  حمافظة  يف  احلرض  السكان  من 
نسمة بام نسبته )67.4%(، بينام بلغ جمموع املبحوثني 
 )%32.6( بنسبة  نسمة   )326( الريف  سكان  من 
من إمجايل جمتمع العّينة، مما يالحظ تفوق نسبة سكان 

احلرض عىل حساب نسبة سكان الريف. 

جدول )2( البيئة الجتماعية لمجتمع عّينة 
الدرا�شة

النسبة %العددالبيئة االجتماعيةت

67467.4حضر1

32632.6ريف2

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

�شكل )1( التوزيع الن�شبي لأفراد العّينة ح�شب 
البيئة الجتماعية )ال�شكن(

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل عىل جدول )2(. 

نوع اجلنس: . 2

من خالل قراءة جدول )3( وشكل )2( يتجىل لنا 
أن فئة الذكور هي األكرب يف املجتمع املبحوث، فقد 
بلغ عددهم )594( مبحوثًا بام نسبته )59.4%(، بينام 
بلغ جمموع اإلناث )406( مبحوثًا بنسبة )%40.6( 
مبحوثًا.   )1000( البالغ  العّينة  جمتمع  إمجايل  من 
ويمكن القول أن املرأة رشيكة الرجل يف مجيع مناحي 
يف  تشارك  أهنا  كام   والواجبات،  احلقوق  ويف  احلياة 
ختطيط  السياسات وتوجيهها، وينتظم  هذا  املنظور 
اإلنسان  حقوق  منظور  ضمن   املرأة   لدور  اجلديد  
وحقوق املرأة اإلنسانية والديمقراطية، وقد اعرتفت 
واالجتامعية  السياسية  بحقوقها  واألعراف  األنظمة 
كاملة فهي جنبًا إىل جنب مع الرجل ومكملة لدوره 

يف مجيع األمور ومنها اإلنتخابات)6(.

جدول )3( مجتمع عّينة الدرا�شة ح�شب نوع 
الجن�ض 

النسبة %العددنوع الجنست

59459.4ذكور1

40640.6اناث2

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 
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�شكل )2( التوزيع الن�شبي لمجتمع العّينة 
ح�شب الجن�ض

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل جدول )3(.

الفئات العمرية:. 3

له  العمرية  الفئات  حسب  السكان  تصنيف  إنَّ 
يف  يساعد  ألنه  االنتخابية  العملية  يف  كبرية  أمهية 
يف  املشاركة  هلم  حيق  الذين  السكان  حجم  حتديد 
املسجلني  حجم  معرفة  عن  فضاًل  اإلنتخابات، 

وحجم املقرتعني الفعليني)7(.

ويتبني من خالل قراءة جدول )4( وشكل )3( 
أن جمموع املبحوثني ممن هم يف عمر )18-35( سنة 
إمجايل  نسبته )47.3%( من  بام  مبحوثًا  بلغ )473( 
جمتمع العّينة البالغ )1000( مبحوثًا، كام بلغ جمموع 
املبحوثني ممن ترتاوح أعامرهم بني )36- 65( سنة 

 )381(

هم  ملن  بالنسبة  أما   ،)%38.1( بنسبة  مبحوثًا 
 )146( عددهم  بلغ  فقد  فأكثر(  سنة   66( عمر  يف 

مبحوثًا بام نسبته )%14.6(.

عّينة  أفراد  من  األكرب  العدد  أن  سبق  مما  نستنج 

يف  سنة   )35  -18( بني  أعامرهم  تــرتاوح  الدراسة 
حني جاءت الفئة العمرية بني )36- 65( سنة باملرتبة 
يف  للسكان  الطبيعية  الزيادة  عن  ناتج  وهذا  الثانية، 
فيام  أما  العمريتني،  الفئتني  تلك  يف  الدراسة  منطقة 
حلت  فقد  فأكثر(  سنة   66( العمرية  الفئة  خيص 

باملرتبة األخرية من إمجايل أفراد عّينة الدراسة. 

جدول )4( مجتمع عّينة الدرا�شة ح�شب 
الفئات العمرية

النسبة %العددالفئات العمريةت

1847347.3 – 35 سنة1

3638138.1 – 65 سنة 2

6614614.6 سنة فأكثر3

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

�شكل )3( التوزيع الن�شبي لمجتمع العّينة 
ح�شب الفئات العمرية

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل جدول )4(.
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املهنة:. 4

السلوك  عىل  واضح  بشكل  املهن  اختالف  يؤثر 
خيارات  يكون  مــا  فغالبًا  للناخبني،  االنتخايب 
ختتلف  املرشح  أو  للقائمة  الثابت  الدخل  أصحاب 
ينتج  مما  الثابت،  الدخل غري  عن خيارات أصحاب 
منطقة  املقرتعني يف  تباينًا مكانيًا ألصوات  عن ذلك 

الدراسة.

أن   )4( وشكل   )5( ــدول  ج مــن  لنا  ويتضح 
بام  مبحوثًا   )293( بلغ  احلكوميني  املوظفني  جمموع 
الدراسة  عّينة   جمتمع  إمجايل  من   )%29.3( نسبته 
أصحاب  جمموع  بلغ  فيام  مبحوثًا،   )1000( البالغ 
 )%12.1( بنسبة  مبحوثًا   )121( احلــرة  األعــامل 
بلغ جمموع  الدراسة، يف حني  عّينة  إمجايل جمتمع  من 
الكسبة )154( مبحوثًا بنسبة )15.4%( من إمجايل 
جمتمع عّينة الدراسة، وبلغ جمموع األشخاص الذين 
ال يعملون )109( مبحوثًا بام نسبته )10.9%( من 
إمجايل جمتمع عّينة الدراسة، فيام بلغ جمموع الطالب 
إمجايل  من   )%20.6( يعادل  ما  مبحوثًا   )206(
فقد  البيوت  ربات  جمموع  أما  الدراسة،  عّينة  جمتمع 
إمجايل  من   )%11.7( بنسبة  مبحوثة   )117( بلغ 

جمتمع عّينة الدراسة. 

احلكوميني  املوظفني  أعــداد  أن  سبق  مما  نستنج 
حتسن    إىل  ــدل  ي ــذا  وه مرتفعة  ــاءت  ج والــطــالب 
أما  الدراسة،  منطقة  يف  التعليمي  املستوى  وارتفاع 
فهم  والكسبة  احلــرة  ــامل  األع أصحاب  خيص  فيام 
يعملون وحيصلون عىل اجور معّينة وهذا يساعدهم 

عىل االستقرار الذهني نوعًا ما مما ينعكس اجيابًا عىل 
سلوكهم االنتخايب يف التصويت للقائمة أو املرشح.

أما بالنسبة لألشخاص الذين ال يعملون وكذلك 
قسمني  إىل  ينقسمون  فهم  البيوت  ــات  رب بعض 
الذين أكملوا دراستهم وينتظرون  القسم األول هم 
حصوهلم عىل وظائف حسب اختصاصاهتم العلمية، 
أو أهنم مل جيدوا فرص عمل مناسبة، أما القسم الثاين 
فهم األشخاص الذين مل يكملوا دراستهم مما أدى إىل 
قلة فرص  التعليمي، فضاًل عن  انخفاض مستواهم 
العمل يف بعض املناطق، وكلتا احلالتني هلام آثار سلبية 
عىل نفسية الناخب مما ينعكس ذلك عىل قراراته يوم 

االقرتاع.

جدول )5( مجتمع عّينة الدرا�شة ح�شب 
المهنة

النسبة %العددالمهنةت

29329.3موظف حكومي1

12112.1أعمال حرة2

15415.4كاسب3

10910.9با عمل4

20620.6طالب 5

11711.7ربت بيت6

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 
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�شكل )4( التوزيع الن�شبي لمجتمع العّينة 
ح�شب المهنة

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل جدول )5(.

التحصيل الدرايس:. 5

يعد التعليم إحدى حمددات بناء اإلنسان وتطوره 
املعريف، وقد اثبتت العديد من الدراسات أن   التعليم 
السياسية  باملشاركة  ارتباطًا  املتغريات  أهــم  من 
ومتابعة  وعيًا  أكثر  يكون  ما  عادة  املتعلم  فالشخص 
عديدة  آراء  ويمتلك  واالنتخابية  السياسية  لألمور 
كبرية  بحرية  يشعر  بحيث  السياسية  املواضيع  عن 
حزبية  أنشطة  يف  االشرتاك  عن  فضاًل  مناقشتها،  يف 
الناخبني  لدى  التعليم  مستوى  زاد  فكلام  وانتخابية، 
يف  قدرهتم  بحكم  احلزبية  باالنتامءات  تأثريهم  زاد 
ومتابعة  السياسية  ــزاب  االح برامج  عىل  االطــالع 
الناخبني  العكس فأن االُميني من  أطروحاهتا، وعىل 
اختيارهم  يكون  ما  وغالبًا  بذلك  وعيًا  أقــل  هم 
أو  أو األرسة  الطائفية  تأثري  املرشح حتت  أو  للقائمة 

العشرية)8(. 

ويتبني من خالل قراءة جدول )6( وشكل )5( 

أن جمموع املبحوثني من االُميني بلغ )96( مبحوثًا ما 
يعادل )9.6%( من إمجايل جمتمع عّينة الدراسة، فيام 
بلغ جمموع املبحوثني يف مؤهل يقرأ ويكتب )124( 
الذين  جمموع  بلغ  بينام   ،)%12.4( بنسبة  مبحوثًا 
حيملون شهادة التعليم االبتدائي )193( مبحوثًا بام 
نسبته )19.3%(، يف حني بلغ عدد املبحوثني الذين 
مبحوثًا   )228( الثانوي  التعليم  شهادة  حيملون 
بنسبة )22.8%(، وبلغ عدد محلة شهادة الدبلوم يف 
 ،)%14.2( نسبته  بام  مبحوثًا   )142( العّينة  جمتمع 
شهادة  عىل  احلاصلني  املبحوثني  جمموع  بلغ  فيام 
البكالوريوس )189( مبحوثًا بنسبة )18.9%(، أما 
محلة الشهادات العليا فقد بلغ عددهم )28( مبحوثًا 

ما يعادل )2.8%( من إمجايل جمتمع العّينة.

جدول )6( مجتمع عّينة الدرا�شة ح�شب 
التح�شيل الدرا�شي 

النسبة %العددالتحصيل الدراسيت

969.6ُامي1

12412.4يقرأ ويكتب2

19319.3إبتدائية3

22822.8ثانوية4

14214.2دبلوم5

18918.9بكالوريوس6

282.8شهادة عليا7

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 
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�شكل )5(  التوزيع الن�شبي لمجتمع العّينة 
ح�شب التح�شيل الدرا�شي

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل جدول )6(.

احلالة االجتامعية. 6

وشكل   )7( جدول  قــراءة  خالل  من  لنا  يتجىل 
)6( أن جمموع املبحوثني من املتزوجني بلغ )534( 
مبحوثًا ما يعادل )53.4%( من إمجايل جمتمع العّينة 
العزاب  جمموع  بلغ  بينام  مبحوثًا،   )1000( البالغ 
)389( مبحوثًا بام نسبته )38.9%(، فيام بلغ جمموع 
املرملني )46( مبحوثًا بنسبة )4.6%(، يف حني بلغ 

جمموع املطلقني )31( مبحوثًا بام نسبته )%3.1(. 

نستنتج مما تقدم ارتفاع نسبة أعداد العّينة يف مجيع 
وسوف  االجتامعية  احلالة  ضمن  الــواردة  الفقرات 
بإجياز،  اجتامعية  حالة  ولكل  ذلــك  أسباب  نبني 
منطقة  يف  املتزوجني  أعــداد  نسبة  الرتفاع  بالنسبة 
لبعض  املعايش  املستوى  حتسن  إىل  ترجع  الدراسة 
العوائل، فضاًل عن رغبة الكثري من سكان األرياف 

الرتفاع  بالنسبة  أما  مبكر،  سن  يف  أبنائهم  تزويج 
األفراد  بعض  حصول  عدم  إىل  فتعود  العزاب  نسبة 
عىل عمل مناسب يضمنون من خالله دخول حمددة 
تساعدهم يف تكوين عوائل مستقرة بعيدة عن العنف 
الرتفاع  بالنسبة  أما  املستقبل،  وضغوطات  األرسي 
والرصاعات  احلروب  كثرة  إىل  فيعود  املرملني  عدد 
ضحيتها  ذهب  والتي  بالعراق  مرت  التي  الدموية 
فرتة  األخرية  بالفرتة  خاصًة  األشخاص  من  الكثري 
االقتتال مع داعش اإلرهايب، فيام يعزى ارتفاع عدد 
ساعدت  التي  االجتامعية  املشاكل  كثرة  إىل  املطلقني 

عىل تدين العالقات الزوجية.

جدول )7( مجتمع عّينة الدرا�شة ح�شب الحالة 
الجتماعية

النسبة %العددالحالة االجتماعيةت

53453.4متزوج1

38938.9أعزب2

464.6أرمل3

313.1مطلق4

1000100-المجموع

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 
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�شكل )6( التوزيع الن�شبي لمجتمع العّينة 
ح�شب الحالة الجتماعية

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل جدول )7(.

ا�شتمارة  في  الواردة  الفقرات  تحليل  ثالثًا- 

ال�شتبيان: 

وزعت األسئلة الواردة يف استامرة االستبيان عىل 
ستة عوامل مؤثرة يف العملية االنتخابية ومن خالل 
الناخبني  سلوك  عىل  التعرف  يمكن  العوامل  تلك 
املرشحني  جتــاه  االقـــرتاع  يــوم  الــدراســة  منطقة  يف 

والتصويت هلم بـ )نعم( أو )ال(. 

املرشح  بني  العالقة  وإلبــراز  ذلك  من  وانطالقًا 
وذلك  كآي  مربع  اختبار  عىل  االعتامد  تم  والناخب 
وهذا   ،)SPSS V25( برنامج  استخدام  طريق  عن 
املبحوثني عىل  املقارنة بني اجابات  االختبار يكشف 

مجيع اسئلة االستبيان)*(.

إجراء حتليل جغرايف  يمكن  تقدم  ما  ومن خالل 
االستبيان  اســتــامرة  يف  ــواردة  الـ للفقرات  سيايس 
وعىل  كربالء  ملحافظة  امليدانية  بالدراسة  املعتمدة 

النحو اآليت:

العامل االجتامعي:. 1

تعد الظروف االجتامعية من املحددات األساسية 
املجال  ومنها  املجاالت  خمتلف  يف  األفــراد  لسلوك 
نفسه  يفرض   االجتامعي  الطرح   ألن  االنتخايب، 
من  تأخذ  االنتخابية  العملية  أن   اعتبار  عىل   بقوة 
املجتمع حيزًا هلا، فكلام كانت مشاركة املجتمع أكرب 
زادت رشعيتها، هلذا فأن التحليل السيايس اجليد ال 
احلياة  اجلانب االجتامعي وأثره عىل  يغفل  أن  يمكنه 

السياسية بشكل مبارش أو غري مبارش)9(. 

يف   )1( فقرة  وحتليل  قــراءة  خالل  من  ويالحظ 
العّينة  أفــراد  من  املصوتني  جمموع  أن   )8( جــدول 
العالقات  للمرشح عىل أساس  )نعم(  بـ  اجابوا  ممن 
االجتامعية بلغ )289( مبحوثًا ما يعادل )%28.9( 
مبحوثًا،   )1000( البالغ  العّينة  افــراد  إمجــايل  من 
مبحوثًا   )711( )ال(  بـ  املصوتني  جمموع  بلغ  بينام 
وقد  العّينة،  جمتمع  إمجايل  من   )%71.1( نسبته  بام 
معنوي  نقصان  وجود  عن  كآي  مربع  اختبار  اثبت 
العالقات  حساب  عىل  للمرشح  املصوتني  أعداد  يف 

االجتامعية. 

بلغ  فقد   )8( جدول  يف   )2( فقرة  خيص  فيام  أما 
جمموع املصوتني ممن اجابوا بـ )نعم( لتأثري العشرية يف 
اختيار املرشح )352( مبحوثًا بام نسبته )%35.2( 
جمموع  بلغ  فيام  الــدراســة،  عّينة  جمتمع  إمجــايل  من 
املرشح  اختيار  يف  العشرية  لتأثري  )ال(  بـ  صوت  من 
سبب  ويرجع   ،)%64.8( بنسبة  مبحوثًا   )648(
قناعاهتم  يعتمدون عىل  الناخبني  أن هؤالء  إىل  ذلك 
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الشخصية يف اختيار من يمثلهم وال ألحد تأثري عىل 
قراراهتم.

وقد اثبت اختبار مربع كآي يف هذه الفقرة وجود 
زيادة معنوية يف عدد املصوتني بـ )ال( لتأثري العشرية 
عدد  حساب  عىل  املرشح  اختيار  يف  قراراهتم  عىل 
تأثري  وجود  عدم  يعني  ال  وهذا  )نعم(،  بـ  املصوتني 
للعشائر بشكل تام يف منطقة الدراسة، والدليل عىل 
تأثروا  الذين  آنفًا  املذكورين  املبحوثني  نسبة  ذلك 
املرشحني،  اختيار  عملية  يف  العشائري  بالطابع 
عليها  يغلب  التي  اإلداريـــة  الــوحــدات  يف  خاصًة 
الطابع الريفي يف منطقة الدراسة وهي ناحية احلسينية 
عن  فضاًل  اخلريات  وناحية  الغريب  اجلدول  وناحية 
الرئيس يف  التمر، والسبب  أطراف مركز قضاء عني 
ذلك يعود إىل أن تلك املناطق تضم العديد من شيوخ 
العشائر األصيلة املنتمني بعضهم إىل احزاب سياسية 
معروفة مما أدى إىل دعم الكثري من أبناء هذه العشائر 

لزعامئهم والتصويت لصالح اجلهات املنتمني اليها.

جدول )8( تاأثير �شمات المر�شح على قرار 
الناخب ح�شب متغير العالقات الجتماعية
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املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

العامل اإلقتصادي: . 2

عىل  ومبارشًا  كبريًا  تأثريًا  اإلقتصادي  للعامل  أن 
رشوط  من  ــًا  ورشط الديمقراطي  التحول  عملية 
خيلق  لألفراد  املعايش  املستوى  ضعف  ألن  نجاحه، 
الديمقراطية واملشاركة  التجربة  انحسارًا واضحًا يف 
تساعدهم  بأمور  املواطنني  النشغال  االنتخابية، 
املشاركة  يف  بعيدًا عن  املعايش  عىل حتسني وضعهم 
العملية  االنتخابية، ويف  حال مشاركتهم  هبا  حتدث 
حالة من الالمباالة يف التصويت ملرشحني غري أكفاء، 
وهذا يرض يف حتسني واقع البلد بصورة عامة ومنطقة 
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الدراسة بصورة خاصة، وهنا يتحتم عىل اجلميع أن 
يتحدوا يف قراراهتم الختيار األكفاء الذين يوصلون 

البلد إىل بر األمان.

)1( يف جدول  فقرة  قراءة  لنا من خالل  ويتجىل 
بـ  اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن  وحتليلها   )9(
املال أو هدية معّينة  )نعم( للمرشح مقابل مبلغ من 
إمجايل  من   )%8.8( نسبته  بام  مبحوثًا   )88( بلغ 
جمتمع عّينة الدراسة، بينام بلغ عدد املصوتني بـ )ال( 
اشارت  وقد   ،)%91.2( بنسبة  مبحوثًا   )912(
قيمة كآي اجلدولية إىل وجود فروق فردية بمستوى 
معنوية حقيقية، أي أن هناك نقصان معنوي يف أعداد 
املصوتني للمرشح الذي قاَم بتقديم اهلدايا واألموال 
عىل الناخبني يف منطقة الدراسة، وتنترش ظاهرة قبول 
اهلدايا واألموال عند بعض فئات املجتمع خاصًة عند 
مما  معني،  عمل  يمتلكون  ال  والذين  الفقراء  بعض 
وأقناعهم  هؤالء  استغالل  إىل  املرشحني  بعض  دفع 
أثامن  مقابل  اإلنتخابات  يوم  لصاحلهم  بالتصويت 
تعلم  املعنية  اجلهات  أن  األمر  يف  والغريب  بخسة، 
بذلك إال أهنا مل حترك ساكنًا وهذا يدل عىل أن هؤالء 
بالسلطة ألهنم مدعومون  املتحكمون  املرشحني هم 
من قبل بعض االحزاب التي تتمتع بقوة كبرية مكنتها 

من التأثري عىل تلك اجلهات وتسيريها مثلام تريد.

جدول )9( تاأثير �شمات المر�شح على قرار 
الناخب ح�شب المتغيرات الإقت�شادية
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املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

فقد   )9( اجلــدول  من   )2( فقرة  بخصوص  أما 
بلغ جمموع املبحوثني الذين أجابوا بـ )نعم( للمرشح 
الذي يتعهد بتقديم مكاسب شخصية هلم ولعوائلهم 
أو  أو إعطائهم  قطعة أرض  مستقباًل كتعيينهم مثاًل 
الوعود  من  وغريها  وظائفهم  إىل  املفصولني  ارجاع 
إمجايل  من   )%32.6( يعادل  ما  مبحوثًا   )326(
بـ )ال( )674(  املصوتني  بلغ جمموع  فيام  املبحوثني، 
مبحوثًا بام نسبته )67.4%(، وقد اثبت اختبار مربع 
املصوتني  أعداد  يف  معنوي  نقصان  وجود  عن  كآي 
للمرشح الذي وعدهم بتقديم مكاسب شخصية هلم 
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يدل  وهذا  الدراسة،  منطقة  يف  مستقباًل  ولعوائلهم 
االختيار  عملية  يف  الكربالئي  الناخب  حرص  عىل 
وعدم التفكري بمصلحته فقط وأنه رافض ألسلوب 
هذا  ألن  املرشحني  بعض  استخدمه  الذي  املقايضة 
األسلوب يعد من أوجه الفساد املايل الذي يتعارض 

مع األخالق النبيلة. 

أن  ظهر   )9( جــدول  يف   )3( فقرة  حتليل  وبعد 
جمموع املبحوثني الذين صوتوا للمرشح عىل أساس 
بلغ )218( مبحوثًا  الدراسة  منطقة  املادية يف  حالته 
فيام  العّينة،  جمتمع  إمجايل  من   )%21.8( نسبته  بام 
 )782( )ال(  بـ  صوتوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
مبحوثًا بنسبة )78.2%( وقد اثبت اختبار كآي عن 
للمرشح  املصوتني  أعداد  يف  معنوي  نقصان  وجود 
اجليد  احلقيقي  العمل  ألن  املــاديــة،  حالته  مقابل 
الذين  أما  امواله،  كثرة  وليس  الفيصل  للمرشح هو 
اجابوا بـ )نعم( فأن هؤالء توقعوا أن املرشح الثري 
مهه الوحيد خدمة البلد بصورة عامة وحمافظة كربالء 

بصورة خاصة أكثر من سعيه نحو املال.

العامل االنتخايب: . 3

إطار  النزهية عىل  إقامة اإلنتخابات احلرة  تتوقف 
تنظيمي انتخايب نزيه وغري متحيز  خاصًة فيام يتعلق 
بالترشيعات والقوانني العادلة التي تساهم يف ضبط 
الترشيعات  تلك  ابرز  االنتخابية ومن  العملية  مسار 
والقوانني هي وضع إدارة انتخابية تعمل بمصداقية 
عىل  واملــســؤولــون  املوظفون  ذلــك  يف  بــام  حقيقية 
الصحيحة  اآلليات  وضع  عن  فضاًل  اإلنتخابات، 

من  للحد  جــاد  بشكل  االنتخابية  العملية  ملراقبة 
امكانيات تزويرها، وال ننسى دور املواطنني الفاعلني 
تكون  أن  فيجب  ومسؤولياهتم  بحقوقهم  والواعني 
هلم دراية حقيقية القوائم االنتخابية واملرشحني كافة 
وأن يصوتوا لألكفأ واألصلح منهم يوم اإلنتخابات. 

يف   )1( فقرة  وحتليل  قــراءة  خالل  من  ويالحظ 
جدول )10( أن جمموع املبحوثني الذين قيَّموا عمل 
مفوضية اإلنتخابات يف منطقة الدراسة بمستوى فوق 
املتوسط بلغ )527( مبحوثًا ما يعادل )52.7%( من 
إمجايل جمتمع عّينة الدراسة، فيام بلغ جمموع املبحوثني 
بمستوى  اإلنتخابات  مفوضية  عمل  قيموا  الذين 
دون املتوسط )473( مبحوثًا بنسبة )47.3%(، وقد 
كشفت املعاجلة اإلحصائية ملربع كآي يف هذه الفقرة 
املبحوثني،  اجابات  يف  معنوية  فروق  وجود  بعدم 
وهذا يعني وجود عدالة معنوية بني أعداد املبحوثني 
املتوسط  فوق  بمستوى  املفوضية  عمل  قيموا  الذين 
املفوضية  عمل  قيموا  الذين  املبحوثني  أعــداد  مع 
املبحوثني  بعض  أكَد  وقد  املتوسط،  دون  بمستوى 
املتوسط  فوق  بمستوى  املفوضية  عمل  قيموا  الذين 
عىل أن ضعف عمل مفوضية اإلنتخابات يف منطقة 
الدراسة مل يؤثر عىل الناخبني مقارنة باجلهود الكبرية 
بكافة  االنتخايب  املسلسل  نجاح  هبدف  بذلتها  التي 
يوم  إىل  وصــوالً  املرشحني  قبول  من  بــدءًا  حلقاته 

اإلنتخابات. 

كام يتضح من خالل فقرة )2( يف جدول )10( أن 
جمموع املبحوثني الذين يرون بأن مفوضية اإلنتخابات 
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نسبته  بام  مبحوثًا  بلغ )194(  تامة  باستقاللية  تتمتع 
بينام بلغ جمموع  العّينة،  )19.4%( من إمجايل جمتمع 
املبحوثني الذين شككوا باستقاللية املفوضية )806( 
خالل  من  يتبني  وهنا   ،)%80.6( بنسبة  مبحوثًا 
النتائج املوضحة وجود زيادة معنوية عالية يف أعداد 
عىل  املفوضية  باستقاللية  شككوا  الذين  املبحوثني 
املفوضية،  استقاللية  أيدوا  الذين  املبحوثني  حساب 
بأن  يرون  العّينة  جمتمع  أفراد  من  الغالبية  أن  بمعنى 
باالستقاللية  تتمتع  اإلنتخابات مسرية وال  مفوضية 
االنتخابية غري صحيحة  النتائج  أغلب  احلقيقية ألن 
ومبالغ هبا وتدعم جهات معّينة عىل حساب جهات 
حمافظة  جمتمع  من  عّينة  متثل  اآلراء  وهــذه  ُاخــرى، 
حسب  االجابات  بعض  تكون  قد  بمعنى  كربالء 
الناخبني  آراء  عن  تعرب  وال  املبحوثني  األفراد  مزاج 
يف منطقة الدراسة بصورة عامة، وهذه الفقرة ختتلف 
عن فقرة )1( التي سبقتها ألن فقرة )1( تتعلق بعمل 
املفوضية الظاهري يف منطقة الدراسة، أما فقرة )2( 
املفوضية  باستقاللية  تتعلق  فأهنا  التي نحُن بصددها 
لالنتخابات  العليا  املفوضية  من  بدءًا  عامة  بصورة 
يؤكد  مما  املحافظة،  يف  املفوضية  مكتب  إىل  وصوالً 
مدى الثقافة العليا التي يتمتع هبا الناخب الكربالئي 
من خالل متييزه لألسئلة الواردة يف استامرة االستبيان 

واإلجابة عليها بصورة دقيقة.

جدول )10( تاأثير العامل النتخابي على 
ن�شبة الم�شاركة النتخابية في محافظة 

كربالء

النسبة%العددالعبارةت
قيم مربع 

كآي

1

ما هو تقييمك 
لعمل مفوضية 
اإلنتخابات في 

المحافظة؟ 

أ- فوق المتوسط

52752.7
2.916

47347.3ب- دون المتوسط

2

حسب رأيك هل 
تتمتع مفوضية 

اإلنتخابات 
باستقالية تامة؟ 

أ- نعم

19419.4
374.544

80680.6ب- ال

3

هل شاركت 
في اإلنتخابات 
البرلمانية التي 
جرت في عام 

2014؟

أ- نعم

75875.8
266.256

24224.2ب- ال

4

هل شاركت 
في اإلنتخابات 
البرلمانية التي 
جرت في عام 

2018؟

أ- نعم

31931.9
131.044

68168.1ب- ال
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5

هل اختلف 
اختيارك للقائمة 
أو المرشح ما 
بين الدورتين 
االنتخابيتين؟

أ- نعم

21567.40
38.62

10432.60ب- ال

6

ما هو النظام 
االنتخابي الذي 
تفضله إلجراء 
اإلنتخابات في 

المحافظة؟

أ- نظام القائمة 
المغلقة

646.4

309.8 ب- نظام القائمة 
المفتوحة

27327.3

21121.1ج- النظام الفردي

45245.2د- غير هذه األنظمة

7

ألي نوع من 
الجنسين أدليَت 

بصوتك؟

أ- الذكور
68468.4

135.424

31631.6ب- اإلناث

8

هل اثرت قوة 
الدعاية االنتخابية 

للقائمة أو المرشح 
في تصويتك 

لصالحهم يوم 
اإلنتخابات؟

أ- نعم

40940.9
33.124

59159.1ب- ال

9

هل ستشارك 
في اإلنتخابات 

البرلمانية القادمة؟

أ- نعم
32832.8

118.336

67267.2ب- ال

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

فقد   )10( جدول  يف   )3( بفقرة  يتعلق  فيام  أما 
اإلنتخابات  يف  شاركوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
الربملانية التي جرت يف عام 2014 )758( مبحوثًا ما 
يعادل )75.8%( من إمجايل أفراد عّينة الدراسة، يف 
حني بلغ جمموع املبحوثني الذين مل يشاركوا )242( 
مبحوثًا بام نسبته )24.2%(، وقد اثبت اختبار مربع 
يف  املشاركني  للمبحوثني  املعنوية  النسبة  بأن  كآي 
يعني  مما  عالية،   2014 لعام  الربملانية  اإلنتخابات 
يف  شاركوا  الدراسة  منطقة  يف  الناخبني  أغلب  أن 
سوف  ذلك  بأن  منهم  ايامنًا  االنتخابية  الدورة  تلك 
البلد،  واقع  حيسنوا  أن  عىل  قادرين  بأشخاص  يأيت 
من  الكربالئي  املواطن  حيتاجه  ما  حتقيق  عن  فضاًل 
املعايش،  وضعه  حتسني  إىل  اضافة  عديدة  خدمات 
وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة املشاركة يف انتخابات عام 
2014 كانت كبرية ليس فقط يف منطقة الدراسة وإنام 
العصيبة  للمرحلة  نظرًا  العراق  حمافظات  أغلب  يف 
التي مر هبا البلد يف تلك املدة والتي تتطلب تكاتف 
مجيع  وأفشال  االنتخابية  العملية  لنجاح  اجلهود 

املخططات والرهانات التي وقفت ضدها.

يتبني   )10( جدول  يف   )4( فقرة  مالحظة  وعند 
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اإلنتخابات  يف  شاركوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بأن 
نسبته  بام  مبحوثًا   )319( بلغ   2018 لعام  الربملانية 
بلغ  فيام  الدراسة،  عّينة  أفــراد  إمجايل  من   )31.9(
الدورة  هذه  يف  يشاركوا  مل  الذين  املبحوثني  جمموع 
 ،)%68.1( بنسبة  مبحوثًا   )681( االنتخابية 
هذه  عىل  املبحوثني  اجابات  خالل  من  لنا  ويتجىل 
الفقرة أن هناك نقصانًا معنويًا بمستوى عاٍل يف أعداد 
املشاركني يف هذه الدورة االنتخابية مقارنة بأعداد غري 
الناخب  املشاركني، والسبب يف ذلك يعود إىل يأس 
الكربالئي من العملية االنتخابية برمتها بعدما شارك 
آماًل  السابقة  االنتخابية  الــدورات  يف  واسع  بشكل 
العكس  ظهر  أنه  إال  األفضل  نحو  الواقع  يتغري  أن 
الناخبون  اصبح  هلذا  سوءًا،  الوضع  ازداد  ذلك  من 
يدركون بأن مشاركتهم من عدمها ال تغري من الواقع 
شيئًا مما دعا الكثري منهم إىل العزوف عن املشاركة يف 

هذه الدورة االنتخابية.

جدول  يف   )5( فقرة  وحتليل  قــراءة  خالل  ومن 
اختالف  عدم  أو  اختالف  عىل  نصت  التي   )10(
الدورتني  بني  ما  املرشح  أو  للقائمة  الناخب  اختيار 
الذين  املبحوثني   جمموع  أن  تبني  االنتخابيتني، 
بام  فقط  بلغ )319( مبحوثًا  الفقرة  اجابوا عىل هذه 
باقي  أما  العّينة،  جمتمع  إمجايل  من   )%31.9( نسبته 
بنسبة  مبحوثًا   )681( عددهم  البالغ  املبحوثني 
)68.1%( مل جييبوا عن هذه الفقرة والسبب واضح 
األخــرية  االنتخابية  الـــدورة  يف  يشاركوا  مل  ألهنــم 
الدورة  حمطة  عند  مشاركتهم  وتوقفت   2018 عام 

ستحسب  وبالتايل   ،2014 عام  السابقة  االنتخابية 
الفقرة  هذه  يف  اخلاص  كآي  مربع  واختبار  النسبة 
عليها  اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  عىل  اعتامدًا 

وليس عىل إمجايل جمتمع العّينة.

اختيارهم  اختلف  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
االنتخابيتني  الدورتني  بني  ما  املرشح  أو  للقائمة 
 )215( الــدراســة  منطقة  يف   )2018 و   2014(
املبحوثني  نسبته )67.40%( من إمجايل   بام  مبحوثًا 
الذين اجابوا عن هذه الفقرة والبالغ عددهم )319( 
مل  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ  حني  يف  مبحوثًا، 
ما  املرشح  أو  للقائمة  أكان  سواء  اختيارهم  خيتلف 
بنسبة  مبحوثًا   )104( االنتخابيتني  الدورتني  بني 
إحصائية  داللة  ذات  املبينة  النتائج  أن   ،)32.60(
يعني أن عددًا كبريًا  بمستوى معنوية حقيقية، وهذا 
اختيارهم  غــريوا  الدراسة  منطقة  يف  الناخبني  من 
الدورتني  بني  ما  املرشح  أو  االنتخابية  للقائمة 
االحــزاب  بعض  وفــاء  عــدم  بسبب  االنتخابيتني، 
بتطبيق  السابقة  الــدورات  يف  واملرشحني  السياسية 
عدم  عن  فضاًل  كامل،  بشكل  االنتخابية  براجمهم 
أنفسهم  عىل  قطعوها  التي  الرنانة  الوعود  حتقيق 

للناخبني حال فوزهم باالنتخابات.

املتعلقة  أما فيام خيص فقرة )6( يف جدول )10( 
جمموع  بلغ  فقد  املفضل  االنتخايب  النظام  بنوع 
يف  املغلقة  القائمة  نظام  يفضلون  الذين  املبحوثني 
 )%6.4( يعادل  ما  مبحوثًا   )64( الدراسة  منطقة 
من إمجايل جمتمع العّينة البالغ )1000( مبحوثًا، بينام 
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القائمة  نظام  يفضلون  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
فيام   ،)%27.3( نسبته  بام  مبحوثًا   )273( املفتوحة 
بلغ جمموع املبحوثني الذين يفضلون النظام الفردي 
)211( مبحوثًا بنسبة )21.1%(، يف حني بلغ جمموع 
الذين ال يؤيدون األنظمة أعاله بل يفضلون تطبيق 
نظام آخر )452( مبحوثًا ما يعادل )45.2%(، ومن 
اكَد  كآي  مربع  الختبار  اإلحصائي  التحليل  خالل 

وجود فروق يف االجابات بني املبحوثني.  

العّينة مع  نستنتج مما تقدم أن أغلب أفراد جمتمع 
أكثر  جديدة  انتخابية  أنظمة  مع  أي  األخري  اخليار 
أنصافًا من األنظمة الكالسيكية التي عادت ال جتدي 
سنة  عرشة  اخلمس  خالل  الحظناه  ما  وهــذا  نفعًا 
األنظمة  تلك  خدمت  إذ  بالبلد،  مرت  التي  املاضية 
حتقق  مل  التي  واملتحكمة  الكبرية  السياسية  الكيانات 

أبسط مطالب املواطنني. 

يف   )7( فقرة  وحتليل  قــراءة  خالل  من  ويالحظ 
ملرشحني  بصوته  أدىل  من  جمموع  أن   )10( جدول 
نسبته  بام  مبحوثًا   )684( بلغ  الذكور  جنس  من 
بلغ  حني  يف  العّينة،  جمتمع  إمجــايل  من   )%68.4(
جنس  ملرشحني من  الذين صوتوا  املبحوثني  جمموع 
اإلناث )316( مبحوثًا بنسبة )31.6%(، وقد اثبت 
حقيقية  معنوية  فروق  وجود  عن  كآي  مربع  اختبار 
األكرب  الكفة  أن  يعني  مما  املبحوثني   اجابات  لدى 
املرشحني  إىل  مالت  الدراسة  منطقة  الناخبني يف  من 
من جنس الذكور وهذا ال يعد عيبًا طاملا أن الناخبني 
يعتقدون أن املرشحني من جنس الذكور هم األقدر 

يف حتقيق مطالبهم وطموحاهتم، وبذلك يرتك األمر 
دون  ومناسبًا  جديرًا  يــراه  من  اختيار  يف  للناخب 
ضغوطات معّينة، لكن اثبات اليشء ال ينفي ما عداه 
بأن أرشاك املرأة الصاحلة يف احلياة السياسية رضورة 

ملحة نظرًا لدورها الريادي الكبري يف املجتمع.

لألحزاب  الناجحة  االنتخابية  الدعاية  تعد  كام 
البداية  واملرشحني  االنتخابية  والقوائم  السياسية 
أصبحت  والتي  اإلنتخابات،  يف  للفوز  احلقيقية 
بإمكاهنا االستفادة من الظروف املتاحة كلها يف وقت 
قصري الستهداف الناخبني، من خالل العمل بتطوير 
الربامج االنتخابية املقنعة وفق خطط حمكمة ومعقولة 
من  الكثري  عىل  واحلصول  اجلمهور  إىل  للوصول 
االنتخابية  الدعاية  فأن  هلذا  االقرتاع،  يوم  أصواهتم 
الساحات  يف  الفتات  وضع  جمرد  تعد  مل  ومحالهتا 
له  بامتياز  فنًا  اآلن  أصبحت  وإنام  والشوارع  العامة 
أساليبه ووسائله وأخالقياته يبنى عىل أسس رصينة 
وحتقيق  الساحق  الفوز  لضامن  جيد  بشكل  ختطط 

املكاسب)10(.

جدول  يف   )8( فقرة  حتليل  خالل  من  ويتضح 
)10( أن جمموع املبحوثني الذين تأثروا بقوة الدعاية 
يوم  هلم  وصــوتــوا  املرشح  أو  للقائمة  االنتخابية 
اإلنتخابات بلغ )409( مبحوثًا بام نسبته )%40.9( 
من إمجايل جمتمع العّينة، يف حني بلغ جمموع املبحوثني 
للقائمة  االنتخابية  الدعاية  بقوة  يتأثروا  مل  الذين 
الشخصية  قناعاهتم  حسب  صوتوا  بل  املرشح  أو 
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بنسبة  مبحوثًا   )591( ُاخــرى  مؤثرات  حسب  أو 
)59.1%(، وقد أثبت اختبار مربع كآي عن وجود 

فروق معنوية عالية لدى اجابات املبحوثني.

واستنادًا للمعطيات املذكورة آنفًا يظهر أن الكثري 
من الناخبني يف حمافظة كربالء تأثروا بشكل كبري بقوة 
الدعاية االنتخابية التي استخدمتها بعض االحزاب 
مما  االنتخابية  محالهتم  أثناء  واملرشحني  السياسية 
تلك  لصالح  يصوتوا  أن  الناخبني  من  العديد  دفع 

االحزاب واملرشحني يوم اإلنتخابات.

جدول  يف   )9( فقرة  قــراءة  خالل  من  ونستبني 
اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن  وحتليلها   )10(
أهنم سيشاركون يف اإلنتخابات الربملانية القادمة بلغ 
)328( مبحوثًا ما يعادل )32.8%( من إمجايل أفراد 
اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ  حني  يف  العّينة، 
الربملانية  اإلنتخابات  يف  يشاركوا  لن  سوف  بأهنم 
وعند   ،)%67.2( بنسبة  مبحوثًا   )672( القادمة 
مالحظة الداللة اإلحصائية الختبار مربع كآي يظهر 
مستوى املعنوية عايل للمبحوثني الذين اجابوا بأهنم 
اإلحباط  بسبب  القادمة  اإلنتخابات  يشاركوا يف  لن 
طيلة  االنتخابية  العملية  نتائج  من  اصاهبم  الــذي 
متيقنني  واصبحوا  السابقة،  الدورات  يف  مشاركتهم 
بأن النتائج معروفة قبل إجراء اإلنتخابات وهي فوز 
بنَي اآلخرون  فيام  بالبلد نفسها،  املتحكمة  االحزاب 
سبب مشاركتهم يف اإلنتخابات القادمة هو رغبتهم 
الكبرية يف التغيري خدمة للبلد أوالً وللمحافظة ثانيًا 

وعسى أن تتحقق مطالبهم الشخصية ثالثًا.

العامل اجلغرايف: . 4

دراسة  يف  اجلغرايف  العامل  تأثري  أغفال  يمكن  ال 
أي ظاهرة من الظواهر السيام ظاهرة اإلنتخابات ملا 

له من تأثري عىل سلوك الناخبني يف أي منطقة.

ويتبني من خالل قراءة فقرة )1( يف جدول )11( 
بـ )نعم(  الذين اجابوا  وحتليلها أن جمموع املبحوثني 
لتأثري التقلبات اجلوية عىل مشاركتهم االنتخابية بلغ 
جمتمع  إمجايل  من   )%9.2( نسبته  بام  مبحوثًا   )92(
عّينة الدراسة، فيام بلغ جمموع املبحوثني الذين اجابوا 
بـ )ال( )908( مبحوثًا بنسبة )90.8%(، ومن خالل 
قراءة قيمة كآي اجلدولية يتبني بأن هناك زيادة معنوية 
صعوبة  متنعهم  مل  الذين  املبحوثني  أعــداد  يف  عالية 
عىل  اإلنتخابات  يف  املشاركة  من  اجلوية  الظروف 
حساب أعداد املبحوثني الذين منعتهم من املشاركة، 
وهذا يعني أن التقلبات اجلوية غري املستقرة كسقوط 
مل  انخفاضها  أو  احلرارة  درجات  ارتفاع  أو  األمطار 
تعيق أغلب الناخبني يف منطقة الدراسة من احلضور 

إىل املراكز االنتخابية إلجراء عملية التصويت.

فقد   )11( جدول  يف   )2( الفقرة  خيص  فيام  أما 
لعدالة  )نعم(  بـ  اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
منطقة  يف  االنتخابية  للمراكز  اجلــغــرايف  التوزيع 
من   )%52.6( يعادل  ما  مبحوثًا   )526( الدراسة 
املبحوثني  جمموع  بلغ  حني  يف  العّينة،  جمتمع  إمجايل 
نسبته  بام  مبحوثًا   )474( )ال(  بـ  اجــابــوا  الذين 
)47.4%(، وقد اثبت اختبار مربع كآي بعدم وجود 
الفقرة،  هذه  يف  إحصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق 



156

تحليل نتائج الدرا�سة الميدانية لالإنتخابات البرلمانية في محافظة كربالء للـدورتين 2014و 2018

املبحوثني  عدد  بني  نوعية  عدالة  هناك  أن  بمعنى 
الذين اجابوا بـ )نعم( وعدد املبحوثني الذين اجابوا 
االقرتاع   ملراكز   اجلغرايف   التوزيع   أن  أي  )ال(،  بـ 
نصف  آراء  حسب  جيدًا  كان  الدراسة  منطقة  يف  
عدد املبحوثني تقريبًا، فيام علل النصف اآلخر عدم 
عن  بعيدة  كوهنا  االنتخابية  املراكز  توزيع  عدالة 
الوصول  يف  صعوبة  يواجهون  جعلهم  مما  مساكنهم 
خاصًة  اإلنتخابات  يــوم  بأصواهتم  ــإلدالء  ل اليها 
من  احلاصل  الزخم  عن  فضاًل  والنساء،  السن  كبار 
الناخبني يف بعض املراكز االنتخابية يوم اإلنتخابات 
مركز  إىل  التابعة  األحياء  يف  املوجودة  املراكز  خاصًة 
الغدير وحي سيف سعد وحي  قضاء كربالء كحي 
قضاء  مركز  يف  االنتخابية  املراكز  وبعض  األرسة، 
اقرتاع  مراكز  فتح  يتطلب  مما  احلر،  وناحية  اهلندية 
وللحد  الناخبني  عن  الزخم  ذلك  لتخفيف  اضافية 
من عزوف البعض منهم عن املشاركة يف اإلنتخابات 

بسبب ذلك. 

يف   )3( فقرة  حتليل  خــالل  من  يتضح  حني  يف 
جدول )11( أن جمموع املبحوثني الذين تبعد املراكز 
بمسافة  فيها عن مساكنهم  التي يصوتون  االنتخابية 
أقل من )1000( مرت بلغ )597( مبحوثًا ما يعادل 
)59.7%( من إمجايل جمتمع عّينة الدراسة، بينام بلغ 
التي  االنتخابية  املراكز  تبعد  الذين  املبحوثني  جمموع 
يدلون بأصواهتم فيها عن مساكنهم بمسافة أكثر من 
)1000( مرت )403( مبحوثًا بام نسبته )%40.3(، 
أن النتائج املبينة يف هذه الفقرة تدل عىل وجود داللة 

عامل  أثــَر  إذ  حقيقية،  معنوية  بمستوى  إحصائية 
املسافة نوعًا ما عىل نسبة املشاركة االنتخابية يف منطقة 
الدراسة، بعبارة ُاخرى كلام كانت املسافة بني مساكن 
الناخبني واملراكز االنتخابية التي ينتخبون فيها قليلة 
زادت نسبة املشاركة والعكس صحيح، وهنا يتطلب 
من مكتب مفوضية اإلنتخابات يف املحافظة معاجلة 
هذه املشكلة ووضع احللول املناسبة هلا لكي تضمن 

نسبة مشاركة أكرب من الناخبني يوم االقرتاع.

فقد   )11( جدول  يف   )4( بالفقرة  يتعلق  فيام  أما 
الوقت املستغرق  الذين قدروا  املبحوثني  بلغ جمموع 
لوصوهلم إىل املراكز االنتخابية التي يدلون بأصواهتم 
نسبته  بام  مبحوثًا   )617( دقيقة   )20( من  أقل  فيها 
بلغ  حني  يف  العّينة،  جمتمع  إمجــايل  من   )%61.7(
عن  وصوهلم  وقت  يزيد  الذين  املبحوثني  جمموع 
 ،)%38.3( بنسبة  مبحوثا   )383( دقيقة   )20(
وقد اثبت اختبار مربع كآي وجود فروق معنوية يف 
اجابات املبحوثني يف هذه الفقرة، بمعنى وجود زيادة 
وصوهلم  وقت  يبلغ  الذين  الناخبني  عدد  يف  معنوية 
للمراكز االنتخابية التي ينتخبون فيها أقل من )20( 
وقت  يبلغ  الذين  الناخبني  عدد  حساب  عىل  دقيقة 

وصوهلم أكثر من )20( دقيقة.  
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جدول )11( تاأثير العامل الجغرافي على 
ن�شبة الم�شاركة النتخابية في محافظة 

كربالء 

النسبة%العددالعبارةت
قيم مربع 

كآي

1

هل تمنعك التقلبات 
الجوية كسقوط 

األمطار أو ارتفاع 
درجات الحرارة 
أو انخفاضها عن 

الحضور للتصويت 
يوم اإلنتخابات؟

أ- نعم

929.2
665.856

90890.8ب- ال

2

هل كان التوزيع 
الجغرافي لمراكز 

االقتراع جيدًا 
بحيث غطى بصورة 
عادلة جميع مناطق 

المحافظة؟

أ- نعم

52652.6
2.704

47447.4ب- ال

3

حسب تقديرك 
كم تبلغ المسافة 
بين محل سكنك 

والمركز االنتخابي 
الذي تدلي بصوتك 

فيه؟

أ- أقل من 1000 
متر

59759.7
37.636

ب- أكثر من 1000 
متر

40340.3

4

ما هو الوقت 
المستغرق لوصولك 
إلى المركز االنتخابي 

الذي تنتخب فيه؟

أ- أقل من 20 دقيقة 
61761.7

54.756
ب- أكثر من 20 

دقيقة
38338.3

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

 العامل األمني:. 5

األساسية  العوامل  أهم  من  األمني  العامل  يعد 
االطمئنان  خيلق  ألنه  االنتخابية،  العملية  نجاح  يف 
واملرشحني  الناخبني  لدى  األذى  أو  اخلوف  وعدم 
وغريهم  واملراقبني  االقــرتاع  مكاتب  يف  والعاملني 
من األشخاص نتيجة املشاركة يف العملية االنتخابية، 
فضاًل عن دور اجلانب األمني الكبري يف حفظ املواد 
يف  املتخذة  التكنولوجية  الوسائل  ومحاية  احلساسة 
أو  تالعب  عملية  أي  من  للحد  االنتخابية  العملية 
لنقل  املناسبة  اخلطط  وضع  إىل  باإلضافة  قرصنة، 
املواد االنتخابية وحفظها بشكل آمن السيام صناديق 

االقرتاع واألوراق االقرتاعية. 

وهبذا خيلق االستقرار األمني نتائج اجيابية تسهم 
يف زيادة نسبة املشاركة االنتخابية، وهذا ما الحظناه 
األمني  باستقرارها  متيزت  التي  الدراسة  منطقة  يف 
مما ساعد يف ارتفاع نسبة املشاركة االنتخابية فيها يف 

انتخابات عام 2014. 

ويتبني من خالل قراءة فقرة )1( يف جدول )12( 
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بـ )نعم(  الذين اجابوا  وحتليلها أن جمموع املبحوثني 
يوم  جيد  بشكل  عملها  األمنية  األجهزة  أدت  لقد 
االقرتاع بلغ )842( مبحوثًا ما يعادل )84.2%( من 
إمجايل جمتمع عّينة الدراسة، بينام بلغ جمموع املبحوثني 
الذين اجابوا بـ )ال( اي أن أداء األجهزة األمنية كان 
نسبته  بام  مبحوثًا   )158( اإلنتخابات  يوم  جيد  غري 
وجود  أعاله  املوضحة  النتائج  وتأكد   ،)%15.8(

داللة إحصائية بمستوى معنوية حقيقية.

يف  الناخبني  مشاركة  نسبة  أن  ذلك  من  نستنتج 
األجهزة  أداء  بمستوى  تتأثر  االنتخابية  العملية 
منطقة  يف  الناخبني  أقبال  يرتفع  آخر  بمعنى  األمنية، 
األجهزة  أدت  كلام  االقرتاع   صناديق  عىل  الدراسة 
األمنية واجبها بشكل حسن وعىل العكس من ذلك 
كلام أنخفض مستوى أداء األجهزة األمنية أنخفض 

اقبال الناخبني يوم اإلنتخابات. 

فأن   )12( جدول  يف   )2( الفقرة  خيص  فيام  أما 
يوم  التجوال  بحرض  األمنية  األجهزة  قيام  سبب 
اإلنتخابات هو لتوفري أجواء أمنية مستقرة للناخبني، 
عىل  أكــدوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ  فقد  وهبذا 
أثَر عىل مشاركتهم  املركبات  التجوال عىل  أن حرض 
وجود  وعدم  مساكنهم  لبعد  نتيجة  اإلنتخابات  يف 
واسطة نقل تقلهم إىل املراكز االنتخابية التي يدلون 
بأصواهتم فيها )217( مبحوثًا بام نسبته )%21.7( 
جمموع  بلغ  حــني  يف  الــعــّيــنــة،  جمتمع  ــايل  إمجـ مــن 
املبحوثني الذين اجابوا بـ )ال( )783( مبحوثًا بنسبة 
)78.3%(، أن النتائج املبينة آنفًا ذات داللة إحصائية 
معنوية  ــادة  زي وجــود  أي  عالية،  معنوية  بمستوى 

التجوال  حرض  يمنعهم  مل  الذين  املبحوثني  عدد  يف 
املراكز  إىل  الذهاب  من  االقرتاع  يوم  املركبات  عىل 
االنتخابية إلجراء عملية التصويت عىل حساب عدد 

املبحوثني الذين أثَر عليهم ذلك.

نستدل من املعطيات أعاله أن اإلجراءات األمنية 
املشددة كحرض التجوال عىل املركبات مل تقف عائقًا 
أداء  كربالء يف  الناخبني يف حمافظة  أغلب  امام  كبريًا 

دورهم الوطني للمشاركة يف اإلنتخابات.

اجلدول  يف   )3( فقرة  قراءة  خالل  من  ويالحظ 
عليه  متفقًا  ــدًا  واح ــًا  رأي هناك  أن  وحتليلها   )12(
بصورة عامة من قبل أفراد العّينة يف منطقة الدراسة 
هلا  يكن  مل  األمنية  األجهزة  أن  وبنسبة )100%( هو 
ضغوطات تذكر جترب هبا الناخبني للتصويت لصالح 
األجهزة  فأن  وهبذا  معني،  شخص  أو  معّينة  جهة 
مما  الفقرة،  هذه  خيص  فيام  حسنًا  بالًء  ابلت  األمنية 
بأتم  واجبها  أداء  يف  ونزاهتها  حرصها  مدى  يؤكد 
وجه، كام أن النتائج املوضحة الختبار مربع كآي يف 
هذه الفقرة تشري إىل وجود داللة إحصائية بمستوى 

معنوية عالية جدًا.
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جدول )12( تاأثير العامل الأمني على العملية 
النتخابية في محافظة كربالء
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املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

العامل السيايس:. 6

من  السياسية  التنشئة  أو  السيايس  العامل  يعد 
هيدف  ألنه  االنتخابية،  العملية  يف  املهمة  العوامل 
تنمية  خالل  من  املواطنني،  عند  الوعي  تنمية  إىل 
متكنهم  وقيم  ومعلومات  خربات  من  يمتلكون  ما 
األمور  بكافة  الواعي  واالستيعاب  اجليد  باإلدراك 
املحيطة هبم وبمختلف أنواعها ومنها معرفة حيثيات 

العملية االنتخابية بصورة واضحة.

رئيس  حمــدد  السيايس  العامل  أن  يتبني  وعليه 
ملشاركة الفرد من عدمها عىل أساس أن معرفة الفرد 
ومكتسباته هي التي تقود ترصفاته وردود أفعاله يف 
السياسية عامة  باملشاركة  يرتبط  فيام  السيايس  العمل 
املشاركة  ألن  خاص،  بشكل  االنتخابية  واملشاركة 
العمل  يف  للمشاركة  وتؤهله  الفرد  تعد  السياسية 
تتوافق مع  التي  والدرجة  والنمط  بالشكل  السيايس 
الفرد،  ذلك  اكتسبها  التي  السياسية  التنشئة  طبيعة 
السلوك  لنمط  األساسية  املــحــددات  من  تعد  كام 
التي  األنشطة  مجيع  عن  املسؤولة  وهي  االنتخايب 
يف  املرشحني  اختيار  يف  الناخب  بمقتضاها  يشارك 
نجاح  سبب  ويرجع  املجتمعات)11(.  من  جمتمع  أي 
يف  املشاركة  السياسية  والكيانات  االحــزاب  بعض 
العملية االنتخابية إىل استخدامها آلية سياسية ناجحة 
يف التأثري عىل سلوك الناخبني والوصول إىل اقناعهم 
حتقيق  من  يتمكنوا  حتى  وبراجمه  الكيان  بأفكار 
اهدافهم يف اكتساب الرشعية من طرف الناخبني ألن 
الناخبني يمثلون أساس نجاح العملية السياسية)12(.

يف   )1( فقرة  وحتليل  قــراءة  خالل  من  ويتضح 
اجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن   )13( جــدول 
بصورة  السياسية  بالعملية  ثقة  لدهيم  أن  )نعم(  بـ 
نسبته  بام  بلغ )274( مبحوثًا  احلايل  الوقت  عامة يف 
بلغ  بينام  الدراسة،  عّينة  أفراد  إمجايل  من   )%27.4(
بـ )ال( أي اهنم ال  الذين    اجابوا  املبحوثني  جمموع 
يؤمنون بالعملية السياسية )726( مبحوثًا ما يعادل 
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مربع  الختبار  اإلحصائية  املعاجلة  أن   ،)%72.6(
كآي تكشف عن فروق معنوية عالية لدى املبحوثني، 
يف  الناخبني  من  العظمى  الغالبية  أن  ُاخرى  بعبارة 
يف  السياسية  بالعملية  يؤمنون  ال  كربالء  حمافظة 
آراء  حسب  ذلك  سبب  ويرجع  احلــارض،  الوقت 
املبحوثني من أفراد العّينة إىل الوعود الكاذبة من قبل 
املرشحني، وعدم حتقيق الربامج االنتخابية للكيانات 
السياسية، فضاًل عن زيادة حاالت الفقر التي يقابلها 
وخرياته  البلد  بأموال  وعوائلهم  املسؤولني  متتع 
العالية  املالية  كاملنح  فقط  ختدمهم  قوانني  وترشيع 
الحتياجات  النظر  دون  واملخصصات  واملكافآت 

املواطن البسيط وغري ذلك من األسباب االُخرى.

)2( يف جدول  فقرة  قراءة  لنا من خالل  ويتجىل 
شاركوا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن  وحتليلها   )13(
ما  مبحوثًا   )427( بلغ  ديني  بحافز  اإلنتخابات  يف 
بلغ  فيام  العّينة،  أفراد  إمجايل  من   )%42.7( يعادل 
جمموع املبحوثني الذين شاركوا بحافز وطني )573( 
مبحوثًا بام نسبته )57.3%(، أن النتائج املبينة يف هذه 
بمستوى  إحصائية  داللــة  وجــود  إىل  تشري  الفقرة 
الناخبني  من  الكثري  أن  بمعنى  حقيقية،  معنوية 
بحافز  اإلنتخابات  يف  شاركوا  الدراسة  منطقة  يف 
منهم  يتوقع  الذين  األكفاء  باختيار  وذلــك  وطني 
األفضل خاصًة وأهنم غري مسنودين من  يقدموا  أن 
اإلقليمية، يف حني علل اآلخرون سبب  الدول  قبل 
اإلنتخابات  يف  للمشاركة  الديني  باحلافز  تأثرهم 
دفع  مما  الدينية  الرموز  ببعض  ومتسكهم  حبهم  هو 

بعض املرشحني النتهاز تلك الفرصة باستخدام هذه 
الرموز اثناء دعاياهتم االنتخابية للتأثري عىل الناخبني 

ليصوتوا هلم يوم االقرتاع. 

حمافظة  يف  امليدانية  الدراسة  نتائج  ــرزت  أف كام 
فقرة )3( يف جدول )13(  كربالء من خالل حتليل 
املرشح  يفضلون  املبحوثني  أغلب  أن  مفادها  حقيقة 
املنتمي إىل كيان مستقل عىل حساب املرشح املنتمي 
أو  إسالمي  كيان  أكان  سواء  مستقل  غري  كيان  إىل 
قيمة  خالل  من  تأكيده  تم  ما  وهــذا  علامين،  كيان 
عالية  معنوية  فروق  هناك  بأن  اجلدولية  كآي  مربع 
يف اجابات جمتمع العّينة يف هذه الفقرة ايضًا، إذ بلغ 
املنتمي إىل  املرشح  الذين يفضلون  املبحوثني  جمموع 
 )%  61.5( نسبته  بام  مبحوثًا   )615( مستقل  كيان 
من إمجايل جمتمع العّينة، يف حني بلغ جمموع املبحوثني 
الذين يفضلون املرشح املنتمي إىل كيان غري مستقل 

)385( مبحوثًا ما يعادل )%38.5(.

نستخلص من النتائج أعاله أن هناك تأثريًا ضعيفًا 
الكثري  لدى  مستقل  غري  كيان  إىل  املنتمي  للمرشح 
بعض  علل  وقد  كربالء،  حمافظة  يف  الناخبني  من 
املبحوثني سبب ذلك  إىل انعدام ثقتهم من الكيانات 
غري املستقلة نتيجة لعدم حتقيق الطموح املنتظر منها 
ويف مجيع الدورات االنتخابية السابقة، مما دعاهم إىل 

دعم املرشحني املنتمني إىل كيانات مستقلة.

أما فيام يتعلق بالفقرة )4( يف جدول )13(، فقد 
عىل  للمرشح  صوتوا  الذين  املبحوثني  جمموع  بلغ 
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مبحوثًا   )675( االنتخايب  بربناجمه  قناعتهم  أساس 
بام نسبته )67.5%( من إمجايل أفراد العّينة، يف حني 
بلغ جمموع املبحوثني الذين صوتوا للمرشح القريب 
نسبته  بام  مبحوثًا   )325( سكنهم  حمل  عىل  جغرافيًا 
الختبار  اإلحصائية  املعاجلة  اثبتت  وقد   ،)%32،5(
مربع كآي يف هذه الفقرة وجود فروق معنوية عالية  
يف اجابات املبحوثني، بمعنى آخر توجد زيادة معنوية 
أساس  عىل  للمرشح  املصوتني  املبحوثني  أعداد  يف 
املبحوثني  حساب  عىل  االنتخايب  بربناجمه  قناعتهم 
املصوتني للمرشح القريب جغرافيًا  من حمل سكنهم. 

جدول )13( تاأثير العامل ال�شيا�شي على ن�شبة 
الم�شاركة النتخابية في محافظة كربالء

النسبة%العددالعبارةت
قيم مربع 

كآي

1

هل لديك ثقة 
بالعملية السياسية 

بصورة عامة؟ 

أ- نعم
27427.4

204.304

72672.6ب- ال

2

ما هو الحافز الذي 
دفعك للمشاركة في 

اإلنتخابات؟ 

أ- حافز ديني
42742.7

21.316

57357.3ب- حافز وطني

3

تفضل المرشح الذي 
ينتمي إلى:

61561.5أ- كيان مستقل
54.755

38538.5ب- كيان غير مستقل

4

هل أدليت بصوتك 
للمرشح على 

أساس؟

أ- قناعتك ببرنامجه 
االنتخابي 

67567.5
122.500

ب- ألنه قريب على 
محل سكنك

32532.5

5

هل أعطيت صوتك 
لمرشٍح ما على 

أساس ؟

أ- خبرته في العمل 
السياسي

38838.8
50.176

ب- جديد على 
العملية السياسية

61261.2

6

برأيك كم حقق 
اعضاء مجلس 

النواب عن محافظة 
كرباء من نسبة في 

تحقيق برامجهم 
االنتخابية؟

أ- أقل من 50 %

80780.7
376.996

19319.3ب- أكثر من 50 %

7

هل انت منتمي 
لحزب معين؟

13713.7أ- نعم
527.076

86386.3ب- ال

8

هل كان للمرجعية 
الدينية دور في 

اختيارك لقائمة معّينة 
أو لمرشٍح معين؟

أ- نعم
25725.7

236.196
74374.3ب- ال 
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9

هل غيرت نتائج 
اإلنتخابات البرلمانية 

في الدورتين 
االنتخابيتين )2014 

و 2018( واقع 
محافظة كرباء 
من ناحية تقديم 

الخدمات و تلبية 
آمال الناخبين؟

أ- نعم

15315.3
481.636

84784.7ب- ال

املصدر: الباحث باإلعتامد عىل استامرة االستبيان. 

فقرة )5( يف جدول  قراءة  نستنتج من خالل  كام 
)13( وحتليلها أن أغلب الناخبني يف منطقة الدراسة 
صوتوا ملرشحني ُجدد عىل العملية السياسية خاصًة 
يف الدورة االنتخابية األخرية عام 2018، أماًل منهم 
السياسيني  بعض  تقديمه  يستطع  مامل  يقدموا  أن 
غري  كانوا  الذين  السياسية  العملية  يف  املخرضمني 
موفقني يف خدمة البلد، والدليل عىل ذلك أن معظم 
العراقي  النواب  جملس  بانتخابات  الفائزين  أسامء 
أسامء  عن  اختلفت  كربالء  حمافظة  عن   2018 عام 
رغبة  يبني  مما   ،2014 عام  انتخابات  يف  الفائزين 

الناخب الكربالئي يف تغيري الوجوه السياسية.  

حيث بلغ جمموع املبحوثني الذين أدلوا بأصواهتم 
العمل  يف  كبرية  بخربة  يتمتعون  الذين  للمرشحني 
من   )%38.8( يعادل  ما  مبحوثًا   )388( السيايس 
املبحوثني  جمموع  بلغ  حني  يف  العّينة،  جمتمع  إمجايل 
العملية  عىل  ُجــدد  ملرشحني  ثقتهم  منحوا  الذين 

 ،)%61.2( نسبته  بام  مبحوثًا   )612( السياسية 
وتأكد املعطيات املرصودة يف هذه الفقرة وجود داللة 

إحصائية بمستوى معنوية عالية. 

جملس  أعضاء  حققه  ما  بمعرفة  يتعلق  فيام  أما 
النواب الفائزون عن حمافظة كربالء من نسبة يف تنفيذ 
محالهتم  خالل  عنها  أعلنوا  التي  االنتخابية  براجمهم 
االنتخابية ألن ذلك يعد مؤرشًا أساسيًا ملدى صدقهم 
والتزامهم يف تطبيق تلك الربامج عىل أرض الواقع. 

يتبني من خالل قراءة فقرة )6( يف جدول )13( 
وحتليلها أن جمموع املبحوثني الذين أعطوا نسبة أقل 
الدراسة  منطقة  عن  الفائزين  لألعضاء   )%50( من 
بام  بلغ )807( مبحوثًا  االنتخابية  براجمهم  أنجاز  يف 
بلغ  فيام  العّينة،  أفراد  إمجايل  من   )%80.7( نسبته 
الفعيل  التطبيق  نسبة  قيموا  الذين  املبحوثني  جمموع 
للربامج االنتخابية أكثر من )50%( )193( مبحوثًا 
إىل  تشري  املوضحة  النتائج  أن   ،)%19.3( نسبته  بام 
اجابات  عالية يف  ذات داللة إحصائية  فروق  وجود 

املبحوثني.

نستنتج من ذلك أن نسبة حتقيق الربامج االنتخابية 
للمرشحني الفائزين بعضوية جملس النواب العراقي 
الذي  املطلوب  باملستوى  تكن  مل  كربالء  عن حمافظة 

كان يطمح اليه الناخبون.

جدول  يف   )7( فقرة  حتليل  خالل  من  يتضح  كام 
احــزاب  إىل  املنتمني  املبحوثني  جمموع  أن   )13(
 )%13.7( يعادل  ما  مبحوثًا   )137( بلغ  سياسية 
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من إمجايل جمتمع العّينة، يف حني بلغ جمموع املبحوثني 
 ،)%86.3( نسبته  بام  مبحوثًا   )863( املنتمني  غري 
نقصانًا  هنالك  بأن  يتبني  املوضحة  النتائج  وحسب 
احــزاب  إىل  املنتمني  املبحوثني  أعــداد  يف  معنويًا 
بمعنى  املنتمني،  غري  املبحوثني  حساب  عىل  سياسية 
آخر أن أغلب الناخبني يف منطقة الدراسة غري منتمني 
إىل احزاب سياسية، وقد علل مبحوثو جمتمع العّينة 
االحــزاب  تلك  من  ثقتهم  انعدام  إىل  ذلــك  سبب 
املادية،  واملكاسب  املناصب  عىل  بالرصاع  املنشغلة 
املواطن  متطلبات  حتقيق  قدرهتا  عــدم  عن  فضاًل 
فقد  االحزاب  تلك  مع  املنخرطني  وحتى  البسيط، 
بني العديد منهم سبب انضاممهم اليها هو لتحقيق ما 
يصبوَن اليه من حقوق مسلوبة وهم عىل يقني بأهنا ال 

تتحقق إال بذلك االنضامم. 

يف   )8( فقرة  حتليل  خالل  من  يالحظ  حني  يف 
تأثروا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن   )13( جــدول 
االنتخابية  للقائمة  تصويتهم  أثناء  الدينية  باملرجعية 
أو املرشح بلغ )257( مبحوثًا بام نسبته )%25.7( 
املبحوثني  جمموع  بلغ  بينام  العّينة،  جمتمع  إمجايل  من 
تصويتهم  أثناء  الدينية  باملرجعية  يتأثروا  مل  الذين 
بنسبة  مبحوثًا  املرشح )743(  أو  االنتخابية  للقائمة 
)74.3%(، وقد أثبت التحليل اإلحصائي الختبار 
اجابات  يف  عالية  معنوية  فروق  وجود  كآي  مربع 
املبحوثني، غري أن الباحث يرى أن للمرجعية الدينية 
عملية  يف  الناخبني  ــرارات  ق عىل  مبارش  غري  تأثريًا 
املرشحني  انتخاب  بعدم  حثهم  خالل  من  االختيار 

خالل  البلد  إدارة  يف  فشلهم  اثبتوا  الذين  املجربني 
عبارهتا  أطلقت  حينام  السابقة،  االنتخابية  الدورات 
ال  )املــجــرب  بقوهلا  وكالئها  لسان  عىل  الشهرية 
حمافظة  يف  الناخبني  أغلب  فأن  وبالفعل  جيــرب(، 
كربالء صوتوا ملرشحني ُجدد عىل العملية السياسية 
مما أدى إىل تراجع بعض القوائم الكبرية التي كانت 
دور  وهلا  الكربالئي  املجتمع  يف  عالية  بمكانة  تتمتع 

واضح يف إدارة البلد.

جدول  يف   )9( فقرة  قراءة  خالل  من  يتضح  كام 
أجابوا  الذين  املبحوثني  جمموع  أن  وحتليلها   )13(
االنتخابيتني  الدورتني  يف  الربملانية  لالنتخابات  أن 
)2014 و 2018( نتائج اجيابية عىل حمافظة كربالء 
ناحية  من  األفضل  نحو  واقعها  من  غريت  بحيث 
 )153( بلغ  الناخبني  آمال  وتلبية  اخلدمات  تقديم 
جمتمع  إمجــايل  من   )%15.3( يعادل  ما  مبحوثًا  
العّينة، يف حني بلغ جمموع املبحوثني الذين أجابوا أن 
اإلنتخابات الربملانية مل تغري واقع املحافظة ومل حتقق 
آمال الناخبني خالل الدورتني االنتخابيتني )2014 
  ،)%84.7( نسبته  بام  مبحوثًا    )847(  )2018 و 
ومن خالل قراءة قيمة كآي اجلدولية يتبني بأن هناك 

فروقًا معنوية عالية يف اجابات املبحوثني.

بعبارة ُاخرى أن أغلب الناخبني يف منطقة الدراسة 
هلم،  املقدمة  اخلــدمــات  مستوى  عىل  ــني  راض غري 
وترجع أهم أسباب ذلك إىل قلة املشاريع املخصصة 
املقامة  املشاريع  أغلب  يف  العمل  وبطء  للمحافظة 
والتعليمي  الصحي  الواقع  تردي  عن  فضاًل  فيها، 
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خاصًة يف املناطق الريفية، باإلضافة إىل تفيش ظاهريت 
يف  واإلداري  املــايل  الفساد  بسبب  والفقر  البطالة 
بعض املؤسسات، وال ننسى قلة الدرجات الوظيفية 
وغري  العليا  الشهادات  ومحلة  للخرجيني  املخصصة 

ذلك من األسباب.

ال�شتنتاجات: 
اجلغرافية . 1 العوامل  تأثري  أن  الدراسة  أظهرت 

الطبيعية ضعيٌف عىل السلوك التصويتي للناخبني 
يف حمافظة كربالء قياسًا مع التأثري الكبري للعوامل 

اجلغرافية البرشية. 
من . 2 لكل  أن  مفادها  حقيقة  إىل  البحث  توصل 

العامل الديني والطابع العشائري تأثريًا واضحًا 
منطقة  يف  للناخبني  التصويتي  السلوك  عىل 
مكان  من  نسبته  تتفاوت  التأثري  وهذا  الدراسة 

آلخر. 
كبريًا . 3 تفاوتًا  هناك  بأن  امليدانية  الدراسة  أثبتت 

يف نسبة املشاركة االنتخابية يف حمافظة كربالء ما 
بني الدورتني االنتخابيتني )2014 و2018( إذ 
يف  للمبحوثني  االنتخابية   املشاركة  نسبة  بلغت 
جمتمع  إمجايل  من   )%75.8(  2014 انتخابات 
العّينة يف حني بلغت نسبتهم يف انتخابات 2018 
)31.9%( وقد بني املبحوثني سبب ذلك هو أن 
ومتحيز  عادل  غري  نظام  املتبع  االنتخايب  النظام 
للكيانات الكبرية، فضاًل عن عدم حترر املفوضية 
املستقلة لالنتخابات من سلطة األحزاب  العليا 

احلاكمة. 
أظهر البحث بأن قضاء كربالء هو مركز املنافسة . 4

من  به  يتمتع  ملا  نظرًا  االنتخابية،  القوائم  بني 

كثافة سكانية عالية، فضاًل عن كونه يمثل مركز 
عدد  أكرب  وفيه  واإلقتصادي  اإلداري  املحافظة 

من الناخبني. 
مفادها . 5 حقيقة  امليدانية  الدراسة  نتائج  وضحت 

يشاركوا  لن  املبحوثني  من   )%67.2( نسبة  أن 
نتيجة لإلحباط  القادمة  الربملانية  اإلنتخابات  يف 
برمتها  السياسية  العملية  من  اصاهبم  الذي 
تتغري  ولن  ثابتة  النتائج  بأن  يدركون  وأصبحوا 
البلد  الكبرية واملتحكمة يف  وهي فوز األحزاب 

نفسها.
من . 6 الكثري  بأن  امليدانية  الدراسة  نتائج  أظهرت 

كبري  بشكل  تأثروا  كربالء  حمافظة  يف  الناخبني 
عىل  مستقلة  كيانات  إىل  املنتمني  باملرشحني 
غري  كيانات  إىل  املنتمني  املرشحني  حساب 
املرشحني  أغلب  وفاء  لعدم  نتيجة  مستقلة، 
أثناء  هلا  روجوا  التي  وعودهم  بتنفيذ  املتحزبني 

محالهتم االنتخابية. 
القائلة . 7 الفرضية  صحة  امليدانية  الدراسة  أثبتت 

الدورتني  يف  الربملانية  اإلنتخابات  نتائج  أن 
واقع  تغري  مل  و2018(   2014( االنتخابيتني 
حمافظة كربالء ومل تعالج املشاكل األساسية التي 
تعاين منها، فضاًل عن أهنا مل تسهم يف تلبية طموح 

الناخبني. 

التو�شيات: 

االنتخابية . 1 العملية  عىل  املرشفة  اهليئات  عىل 
واجلغرافيني  عمومًا  باجلغرافيني  االستعانة 
استشارهتم  لغرض  خصوصًا  السياسيني 
قاعدة  يمتلكون  االنتخابية ألهنم  املراكز  بتوزيع 

معلومات واسعة يف هذا اجلانب.
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مفوضية . 2 مكتب  وباألخص  املعنية  اجلهات  عىل 
العملية  رافقت  التي  السلبيات  معرفة  كربالء 
عدم  بغية  إصالحها  عىل  والعمل  االنتخابية 
لضامن  القادمة  االنتخابية  الدورات  يف  تكرارها 
منطقة  يف  الناخبني  من  عدد  أكرب  مشاركة 

الدراسة. 
لالنتخابات . 3 املستقلة  العليا  املفوضية  عىل  جيب 

بعملها  اجلهات  بعض  تتدخل  بأن  السامح  عدم 
حفاظًا عىل استقالليتها وعدم تسيسها أو التأثري 

عليها خدمة للعملية االنتخابية يف العراق.

الهوام�ض
عبارة عن جمموعة من األسئلة التي يتم االجابة عليها ( 1)

الشخصية  الباحث  بدون مساعدة  املفحوص  قبل  من 
أو من يقوم مقامه؛ زياد بن عيل بن حممود اجلرجاوي ، 
القواعد املنهجية الرتبوية لبناء االستبيان، ط2، مطبعة 

أبناء اجلراح ، فلسطني، 2010، ص17.

تعد ناحية احلسينية وناحية احلر وناحية اجلدول ( 2)
اجلديد  اإلداري  التقسيم  حسب  أقضية  الغريب 
حممد  بشار  2019؛  لسنة  كربالء  حمافظة  يف 
حمافظة  يف  الربي  النقل  طرق   ، القييس  عويد 
رسالة   ، النقل  جغرافية  يف  دراسة  كربالء- 
ماجستري )غري منشورة(، كلية اآلداب ، جامعة 

بغداد، 2006، ص2-1.
منهج ( 3) يف  مقدمة  العزاوي،  كرو  يونس  رحيم 

للنرش  دجلة  دار  ط1،  العلمي،  البحث 
والتوزيع، األردن، 2008، ص161. 

اجلغرافية ( 4) يف  الكمية  األساليب  شحادة،  نعامن 
للنرش  صفاء  دار  ط1،  احلاسوب،  باستخدام 

والتوزيع، عامن، 1997، ص263- 264. 

منطقة  يف  للعّينة  األمثل  احلجم  استخراج  تم   )*(
الدراسة وفقًا للمعادلة أعاله كاآليت :

 s= 20.95

Z= 3 ، حتديد القيمة املعيارية التي تقابل مستوى 

املعنوية املطلوبة وهي )0.05(

 d= 2، حتديد اخلطأ املسموح به.

اذًا:
 n= )3 × 20.95 /2(2

= )62.85 /2(2

= )31.425(2

= 987

حيدر عبد األمري رزوق، جغرافية اإلنتخابات ( 5)
الربملانية ملحافظة كربالء للدورتني االنتخابيتني 
اجلغرافية  يف  دراسة   -  )2010  -2005(
السياسية، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية 

اآلداب، جامعة الكوفة، 2012، ص54. 
)6( Margaret Conway، Women and political 

participation، political Sciences politics، 

U.S.A،2001، p 231- 233.

 عيل لبيب، جغرافية السكان الثابت واملتحول، ( 7)
 ،2004 بريوت،  للعلوم،  العربية  الدار  ط2، 

ص115.
حيدر عبد األمري رزوق، مصدر سابق، ص56. ( 8)

كآي  ملربع  االحصائية  االختبارات  مجيع  أن   )**(
عند  متت  االستبيان  استامرة  يف  الـــواردة  لألسئلة 
مستوى داللة )0.0001( ، أما التي مل تظهر داللة 
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األول  السؤال  ومهــا  املستوى  هــذا  عند  إحصائية 
اجلغرايف  للعامل  الثاين  والسؤال  االنتخايب  للعامل 
فقد اعيد اختبارها عىل مستوى )5%( وأكدت ايضًا 

عىل عدم وجود داللة إحصائية .

 بارة سمري، أنامط السلوك االنتخايب والعوامل ( 9)
كلية  لطلبة  ميدانية  دراسة   - فيه  املتحكمة 
وزو،  تيزي   - معمري  مولود  بجامعة  احلقوق 
العلوم  كلية  منشورة(،  )غري  ماجستري  رسالة 
 ،2007 اجلزائر،  جامعة  واإلعالم،  السياسية 

ص146- 147. 
الدعاية ( 10) القييس،  خرض  أمحد  مرتىض 

يف  السياسية  والكتل  لألحزاب  االنتخابية 
حمافظة صالح الدين - انتخابات جملس النواب 
القانونية  للعلوم  تكريت  جامعة  جملة   ،2010
جامعة   ،)6( العدد  الثاين،  املجلد  والسياسية، 

تكريت، 2010، ص241- 242. 
)11( Jacques Capdevielle et al France de 

Gauche vote à droite nouvelle  edition، 

Paris : presses  de le  fondation nationale  

des sciences politiques، 1988، p 34 - 38.

انتخابات ( 12) احلسناوي،  جمهول  حسن  امحد 
و   2009( للدورتني  املثنى  حمافظة  جملس 
رسالة  السياسية،  اجلغرافية  يف  دراسة   )2013
جامعة  اآلداب،  كلية  منشورة(،  ماجستري)غري 

ذي قار، 2015، ص204. 
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