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 ملّاص 
ااتلفت التحليالت حول تأثير األمية في الوعي السياسي ومن ثّم في نتيجة االستفتاء على الدستور 

ا اإلدراك الجديد في مصر. ومع ذلك، فمن اإلجحاف الربط المتالزم بينهما، فقد يتحقق هذا الوعي وهذ
ن كانت فرص تحققه بين المتعلمين  لإلنسان األمي كما يتحقق لإلنسان المتعلم، وقد يغيب عن االثنين، وا 

 أكبر.

وتوضح الدراسة أّن هناك تأثيًرا لألمية في قرار التصويت بـ "نعم" في هذا االستفتاء، وذلك في عدد من 
تنتاج بشيء من الحذر؛ العتبارات عديدة منها: المحافظات المصرية، ولكن يتعين التعامل مع هذا االس

انافاض نسبة المشاركة في االستفتاء، وعدم انسحاب تأثير األمية في قرار التصويت بـ "نعم" على باقي 
 محافظات الجمهورية. 

لذلك توصي الدراسة بضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل السياسيين ومؤسسات الدولة لتحفيز المجتمع 
ة بفاعلية في العملية السياسية، والعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لدى فئات المجتمع للمشارك

 وشرائحه كافة. 

الوعي السياسي. -جغرافية االنتاابات  -الدستور المصري  -استفتاء  -األمية  الكلمات المفتاحية:



 

 المحتويات  

 2 مقدمة

 3 الدراسة أهداف .2

 3 الدراسة أهمية .1

 7 اسةالدر  مشكلة .3

 7 الدراسة فرضية .4

 7 السابقة الدراسات .5

 6 الدراسة مناهج .6

 6 مصر محافظات ىمستو  على االنتاابية للكتل النسبي التوزيع: أواًل 

 20 مصر محافظات مستوى على للمشاركة النسبي التوزيع: ثانًيا

 23 مصر بمحافظات األمية لظاهرة المكاني التوزيع: ثالثًا

 24 مصر بمحافظات االستفتاء لنتيجة المكاني التوزيع: رابًعا

 29 مصر محافظات في" نعم" بـ االستفتاء نتيجة تفسير في األمية دور: اامًسا

 12 والتوصيات النتائج
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 مقدمة
 

قة ترتبط بالتحوالت االقتصادية عديدة متعمّ  دراساتإلى  الدولة دراسة من السياسية الجغرافيا تطورت
 فيتعد من االتجاهات المعاصرة  التي Electoral Geography اتاالنتاابوالسياسية، ومنها جغرافية 

ف على والتعرّ  ،الدوائر داال الدولة عن طريق تحليل ياالنتاابتدرس النشاط  وهي ؛الجغرافيا السياسية
ية االنتاابدراسة الحمالت و نها هذا التباين، منتج  التي والتأثيرات الجغرافية ،التصويت في مكانيالتباين ال

 التعرف على العواملمن االل لألفراد والجماعات  تصويتيلها، والسلوك ال للمرشحين والبعد الجغرافي

 ما ذاوه .العام للناابين الرأيل تشك   التيمور االقتصادية واالجتماعية والتارياية والثقافية وغيرها من األ
 ،1021ديسمبر  مصري الجديد في كانون األول/نتيجة االستفتاء على الدستور ال في بحثه الدراسة تحاول
 .ستفتاءاال هذا نتيجة في ميةاألبحث مدى تأثير  اوتحديدً 

في الفقر  يأتي ،مها محددات كثيرةوظاهرة اجتماعية تحك مصريمفردة من مفردات الواقع ال ميةاأل تعد  
ه الفرد الذي ال يستطيع القراءة ف األمي بأنّ القراءة والكتابة، ويعرّ  ىها عدم القدرة علأنّ بف وتعرّ  مقدمتها.
نهاية إلى مستوى  سنة وغير مقيد بأية مدرسة، ولم يصل في تعليمه 34-27يتراوح عمره بين و والكتابة، 

 عندما يكون غير قادرٍ  اويعتبر التعريف اإلحصائي الشاص أميً  .م األساسيالحلقة االبتدائية من التعلي
ه الشاص الذي التعريف االجتماعي "فإنّ في سنوات فأكثر. أما  20القراءة والكتابة وأن يكون عمره على 

أو يقرأ أن  "الذي ال يستطيع بأّنهف األمم المتحدة األمي ، وتعرّ (0)ال يعرف حقوقه وواجباته السياسية"
تستادم األمم المتحدة و  .(2)يكتب األرقام فقط أو اسمه أو مجموعة من العبارات التي ياتزنها في ذاكرته"

                                       
(، 1000)القاهرة:  1، العدد 1، المجلد المجلة المصرية للتنمية والتخطيطعبد الرؤوف أحمد الضبع، "األمية والسلوك اإلنجابي"،  2

 .17 ص
2 Shryock, H.S., and Sigel, J.S., The Methods and Materials of Demography (New York: Condensed 

edition by Stockwell, E. G. Academic Press, 1976), p. 32. 



  لألبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

1 

% من جملة 10ر هذا المعدل بنحو ، وقدّ ميةاكمعيار للفصل بين الدول المتقدمة والدول الن ميةمعدل األ
لهذا المقياس، حيث بلغ معدل  اطبقً  ميةان ةزالت دول مصر ماي أّن يعن ما ،(3)سنة 24السكان فوق 

 .1008٪ عام 1998 فيها ميةاأل

القراءة والكتابة  أمية نّ أيرى البعض  إذنتيجة االستفتاء؛  في ميةاأل تأثير حول التحليالت ااتلفت ولقد
 هالتالعب بهذ هيسهل مع يالذ يالمقرون بالتجييش الدين سياسيال الوعيالسياسية وقلة  ميةيتولد عنها األ

 بين محددة علميةه ال توجد عالقة نّ أحين يرى فريق آار  فيعملية انتاابية.  أي فيواستادامها  الفئة
 .سياسيال الوعيالسياسية وقلة  ميةالقراءة والكتابة واأل أمية

 قتصادي.اال الوعي وأ سياسيال الوعيالشامل وبين  هعالقة قوية بين الجهل بمعنا هناكأّن  المؤكد ومن
 حتىأو  سياسيال الوعيالربط المتالزم بينها وبين  جحافاإلءة والكتابة فقد يكون من القرا أمية ماأ

من أفكار وممارسات وااتالفات  بالمجتمع سياسيهو الفهم العام للمناخ ال سياسيال الوعيف ؛قتصادياال
فاعل الت ومن ثمّ  ،سياسية يستطيع الفرد من االلها إدراك محيطه السياسي واتااذ الموقف المناسب

كما يتحقق  يماأل لإلنسان دراكاإلو  الوعيوقد يتحقق هذا  .اء في مجمل العملية السياسيةوالتأثير البنّ 
 .أكبربين المتعلمين  هتحقق فرص كانت نا  و  االثنين، عن يغيب وقد المتعلم نسانلإل

المواقف  تداالت ،مرتبك سياسيوضمن إطار مشهد  على الدستور المصري الجديد االستفتاءسياق  فيو 
إلى  الحالة ههذ وانتقلت ةمصريوتشابكت بشكل معقد بين التيارات السياسية الموجودة على الساحة ال

مرير  سياسيواجهة لصراع  الإالتعليمية، فلم يكن االستفتاء على الدستور  هحالت عن النظر بغض النااب
 بما النااب قناعإل الممكنة الوسائل كل الطرفان استادمو  سياسي.ال سالمبين التيارات المدنية وتيارات اإل

 وااتلطت ه.محاولة الستقطاب فيشديدة على النااب  اضغوطً  امارس كما، ى كل منهما أّنه الصوابير 
 ييرتدصبح على مشروعين متصارعين؛ أ، بل فحسبفلم يعد االستفتاء على الدستور  ،وتشابكت موراأل
 .سياسيال سالمإلعباءة ا يعباءة الدولة المدنية والثان ولاأل

                                       
3 J. Clarcke, “Geography, Demography, and Population,” in J. Clarcke (ed.), Geography Population, 
Approaches and Applications (London: Oxford, 1985), p. 212. 
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عدد أّن  من الرغم فعلى ،هبكامل طاقت سياسيال الشارع تحريك يستطع لم المحموم الصراع هذاأّن  غير
 نااب 21046701 االستفتاء سوى فيشارك منهم ي فلمنسمة،  42926688الناابين المسجلين قد بلغ 

على نسبة أسويف  يس وبنالسوي ا% من جملة عدد الناابين المسجلين، وحققت محافظت3199بنسبة 
وكانت نتيجة  .%(1191قل نسبة مشاركة )أسوان أحين سجلت محافظة  في ،%(3691مشاركة )

  .(7)موافقينالغير ل% 3891% مقابل 8396التصويت لصالح الموافقة على إقرار الدستور بنسبة 

 

 الدراسة أهداف .2

 ثمة امسة أهداف للدراسة تتمثل باآلتي:

 .مصرمحافظات  ىمستو على  يةاالنتاابللكتل  يالتوزيع النسب دراسة .2

 .مصرمحافظات  ىمستو على  للمشاركة يالتوزيع النسب عرض .1

 .مصر اتفي محافظ األميةظاهرة ل المكاني التوزيعف على التعرّ  .3

 لنتيجة االستفتاء. المكاني التوزيعدراسة  .7

 .االستفتاء نتيجةفي تفسير  األميةتوضيح دور  .4

 

 أهمية الدراسة .1

 في عدة عناصر، أهمها: الدراسةهذه مية أه تكمن

 مجتمع.ال فيا عد أحد أهم العوامل المؤثرة سلبيً ت التي، و ميةاأل لنسبةكونها دراسة تحليلية  .2

                                       
 انظر:  ،نهائيةال النتائج ،1021استفتاء الدستور  ،الرئاسية االنتاابات لجنة موقع 4

http://www.elections.eg/results/referendum-results, (Accessed 27/12/2012) 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.elections.eg%2F&ei=WDfbUPf4OonntQag7YDwCw&usg=AFQjCNHhY4AUEdrvOGCLvK1TUhsq_ZmcSA&sig2=8vF3HLJrRu0yrzt8ipKSrw&bvm=bv.1355534169,d.Yms
http://www.elections.eg/results/referendum-results


  لألبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

7 

والتأثير المتبادل  سياسيال الوعي درجات في تراجعمع  اتبالمحافظ ميةاألنسبة  فيتزامن الزيادة  .1
 فيما بينهما.

تسليط الضوء  ، ولذا فإنّ اسيةيالتنمية الس فيا امل المؤثرة سلبيً أحد أهم العو  ميةاألتعد ظاهرة  .3
 .المهمةعليها ودراستها يعد من الدراسات 

 الدراسة على تحديد أهم المناطق األولى بالرعاية. هتساعد هذ .7

 

  مشكلة الدراسة .3

 سياسيال يللوع راجعمن ت هالناابين، وما يترتب علي هوتوجي ينتااباال السلوك في ميةاألؤثر ت قد
 هالسياسية للمجتمع. وهو ما تحاول الدراسة توضيح رادةبالمجتمع، وعدم التعبير الصادق عن اإل

 :اإلجابة عن تساؤلين من االل الجمهورية اتبمحافظ

 "؟نعم" ـب التصويتو  ميةاألهل هناك عالقة بين  .2

 ؟بالمجتمع سياسيال الوعي راجعت ىإل يؤدت ميةاألهل  .1

 

 فرضية الدراسة .4

 .مصرياالستفتاء على الدستور ال فيقرار التصويت  فيمية لأل اهناك تأثيرً  أنّ  الدراسة تفترض

 

 الدراسات السابقة  .5

التوجهات العامة للتصويت وقضايا  فيوتأثيرها  ميةجزاء منها لموضوع األأ فيضت هناك دراسات تعرّ 
، وهناك دراسات تعرضت لموضوع العام الرأيو  ياالنتاابالثقافة السياسية والمشاركة السياسية والنظام 

 بعض محافظاتها. فيمصر أو  فيات االنتااب ةجغرافي
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العوامل البنائية والثقافية المؤثرة  حولمحمد شحاتة سليمان  كتاببرزها فمن أ ول من الدراساتما النوع األأ
موجهة بين  هناك عالقة إلى أنّ  الص ضمن نتائجه ذيالو  ،(4)مصريالريف ال فيالمشاركة السياسية  في

 عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل ودراسة السياسية. هالفرد ودرجة مشاركت بينيصل  يالذ يالمستوى التعليم
يديولوجية العالقة بين تعليم الكبار واألبعاد األ والتي أظهرت ،(8)األبعـاد السياسـية لحركـة تعليم الكبـارحول 

لى شواهد نظرية إا تعليم الكبار من منظور عالمي استنادً األبعاد السياسية لحركة  توالسياسية، وتقصّ 
 أنّ  ر البعد السياسي في حركة تعليم الكبار. واستقر الرأي في هذه الدراسة علىتدلل على تجذّ  وتارياية

كمسالة الديمقراطية  ؛ا يوظف في أشد القضايا العالمية حساسيةا سياسيً تعليم الكبار أصبح اليوم شأنً 
ومكافحة العنف والتسلح، والعنصرية وتدهور البيئة، ومكافحة الجريمة واإليدز، والفقر،  وحقوق اإلنسان

اضر صالح عن المشاركة  ميةاس كتاب كذلك، وتفعيل دور المرأة، وغيرها من موضوعات. و ميةواأل
الثابتة  التعليم األعلى وكذلك الدال والرواتب يالمواطنين ذو  نّ أوضحت به وأ ،(1)السياسية والديمقراطية

لة يعس يصبح وكتابالمشاركة. ا إلى كثر دفعً العوامل األ هتعد هذ إذالسياسة،  فيكثر مشاركة هم األ
صانع القرار وتوجيه  فيالعام ومدى قدرته على التأثير  الرأيعرض فيه لمفهوم  ذيالو  ،(6)العام الرأيعن 

حيث عرض لمفهوم  ،(9)الثقافة السياسيةعن مفهوم  يفكمال المنو  وكتاب السياستين الداالية والاارجية.
المعتقدات والقيم والمشاعر والتوجهات وأنماط السلوك المتعلقة بالنظام إلى  تشير التيو الثقافة السياسية، 

الثقافة السياسية لدى الجماهير تاتلف عن تلك السائدة بين النابة  أنّ  وضحأالسياسي في المجتمع. و 
                                       

ة ميدانية لقريتين : دراسمصريالريف ال فيالبنائية والثقافية المؤثرة على المشاركة السياسية  العوامل شحاتة، محمد سليمان، 5
 (.2964 القاهرة، جامعة اآلداب، كلية االجتماع، قسم)القاهرة:  مصريتين

، ملحق العدد 29 المجلد ،التربويـة المجلـة عالمي"، منظـور – الكبـار تعليم لحركـة السياسـية "األبعـاد السنبل، اهلل عبد بن العزيز عبد 6
 (.1004 الكويت، جامعــة العلمي، النشـر مجلس )الكويت: 24

القاهرة: ) اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من حولنا :المشاركة السياسية والديمقراطية صالح، رمية اضاس 7
 (.1004 ،كلية التربية، جامعة عين شمس

 (.1008 ،ستراتيجية،للدراسات المستقبلية واال يسلة مفاهيم )القاهرة: المركز الدوللس، الرأي العام، لةيعس يصبح 8

للدراسات المستقبلية  يسلة مفاهيم )القاهرة: المركز الدوللس، مفهوم الثقافة السياسية: دراسة نظرية تأصيلية المنوفي، كمال 9
 (.1006 واالستراتيجية،
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نور حجاب عن المشاركة أمحمد  وكتابي إحداث التغيير السياسي. ف المهمدورها وبّين  ،الحاكمة
عرض فيه لمفهوم المشاركة السياسية، وقيمة المشاركة السياسية، وأشكالها ومستوياتها  الذيو  ،(20)السياسية

 االنتااب، و عليهاأزمة عدم المشاركة، وكيفية التغلب إلى  ضافةوعالقتها بالعنف السياسي، باإل
 ينتاابالنظام اال في يالصاو  يعل وكتاب. هوعالج سباب عدم التصويتأجباري، و والتصويت اإل

يزود أن  ي الجديد بسهولة ويسر، كما حرص علىاالنتاابحرص على استعراض النظام  إذ ،(22)الجديد
بعض  بشأن يالمتول ي. كذلك دراسة نشوى مجداالنتاابالقارئ بمعلومات تفيده في معرفة اطوات 

ها أهدافكان من ضمن  التي، و (21)لمرأة المرشحةلالمشاركة السياسية  فيتماعية المؤثرة المحددات االج
إلى  الجزئية هذه فيوالصت الدراسة  ،السياسية تهاالكشف عن العالقة بين تعليم المرأة المرشحة ومشارك

 اسية.مشاركتها السي في كبراأل ثروله األ ،المجتمع فيبالمرأة وبأدوارها  يالتعليم يرتق أنّ 

محمد  كتابمقدمتها  في يأتيففي مجال جغرافية االنتاابات،  وبالنسبة إلى النوع الثاني من الدراسات
 ه، حيث اصص الفصل السابع من(23)منظور معاصرمن الجغرافيا السياسية حول براهيم الديب إمحمود 
لالنتاابات، والتحيز  مكانينظيم العداد والتها وتطورها، واإلأهدافتناول تعريفها و  التيات االنتاابلجغرافية 

 فيعداد كشوف الناابين، والمغزى الجغراا  ية، و االنتاابلجان ال، و في، والكشف عن التزوير الجغراهسبابأو 
التصويت،  في مكانيللتباين ال فيات، والتفسير الجغرااالنتااب في، والمشاركة هومقصود تصويتيللسلوك ال

، فيالجغرا هومغزا االنتاابات، ونظام االنتاابومناهج دراسة جغرافية  واالرتباطات االجتماعية للتصويت،

                                       
 (.1022 ،الستراتيجيةللدراسات المستقبلية وا يسلة مفاهيم )القاهرة: المركز الدولل، سالمشاركة السياسية حجاب، نورأمحمد  10

 (.1022للدراسات المستقبلية واالستراتيجية،  يسلة مفاهيم )القاهرة: المركز الدوللس ،النظام االنتخابي الجديد الصاوي، يعل 11

ودراسة  سيسولوجيالمرأة المرشحة: تحليل  فيالسياسية  المشاركة فيالمحددات االجتماعية المؤثرة  بعض"، المتولي نشوى مجدى 12
 .1021 المنصورة، جامعة اآلداب، كلية االجتماع، قسم ماجستير، رسالة"، دانيةمي

 (.1006 ،نجلو المصرية) القاهرة: مكتبة األ الجغرافيا السياسية: منظور معاصر، الديب براهيمإمحمد محمود  13



 دور األمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر 

1 

، (27)ات وتطورها ومنهجيتهااالنتاابجغرافية  فيدراسة جاسم محمد كرم و ية. االنتاابوجغرافية الحملة 
 ات وتطورها ومناهج البحث فيها.االنتاابتناول فيها تعريف جغرافية  يوالذ

تناولت  التي، و (24)ية لمحافظة المنيااالنتاابة ثناء عمر عن الاريطة دراس التطبيقية، الدراسات منو 
 في يةالنتاابر االدوائ اريطة عني الزغب محمد ية واللجان الفرعية والناابين. ودراسة محمداالنتاابالدوائر 

 للناابين فيالجغرا والتوزيع مصر، في يةاالنتااب للدوائر التارياي عرضت للتطور التيو  ،(28)مصر

 السياسية واألوضاع ينسجم جديد يانتااب لنظام مقترح وعرض، للناابين تصويتيال المرشحين، والسلوكو 

وحيد سيد أحمد اليفة عن المشاركة السياسية من االل انتاابات دراسة  كذلكمصر. و  فيواالجتماعية 
الل دراسة ية من ااالنتاابطبق فيها مراحل العملية  التيو  ،(21)1000عام  مصريمجلس الشعب ال

اريطة مصر  فيهاتناول  التيسامح عبد الوهاب دراسة . و ومركزها ميدانية في مدينة المحلة الكبرى
ية بالمحافظة، االنتاابللدوائر  مكاني، من االل التنظيم ال(26)ية مع التطبيق على محافظة الجيزةاالنتااب

 البرلمانية لالنتاابات هدراست في طبق المحافظة. وعرض حسن فيية االنتاابوعمل نموذج اتساق للدوائر 

بالمحافظة،  للناابين في، والتوزيع الجغرا(29)يةاالنتااب للدوائر الجغرافي أسيوط للتوزيع محافظة في
                                       

، 28المجلد  ،االجتماعية العلوم مجلة، "السياسية الجغرافية في دراسة :ومنهجيتها تطورها االنتاابات جغرافية" ،كرم محمد جاسم 14
 .94–14 ص، (2966 )الكويت: 37العدد 

 اآلداب، كلية الجغرافيا، قسمب ندوة في"، السياسية الجغرافيا في دراسة المنيا، لمحافظة االنتاابية الاريطة" عمر، أحمد علي ثناء 15
 .1000 يوليو تموز/ اإلسكندرية، جامعة

 كلية غير منشورة، دكتوراه رسالة ،"السياسية الجغرافيا في دراسة – مصر في االنتاابية الدوائر ةاريط" ،الزغبي محمد محمد 16
 .1007 اإلسكندرية، جامعة اآلداب،

 مركز في ميدانية دراسة مع 1000 عام المصري الشعب مجلس انتاابات االل من السياسية "المشاركة اليفة، أحمد سيد وحيد 17
 (.1002 جامعة طنطا، :طنطا) 27، العدد اآلداب كلية مجلة "،الكبرى المحلة ومدينة

)القاهرة:  74 ، العددالمجلة الجغرافية العربية "،اريطة مصر االنتاابية مع التطبيق على محافظة الجيزة" ،الوهاب عبد سامح 18
 (.1004الجمعية الجغرافية المصرية، 

 منشورة، غير ماجستير ، رسالة"السياسية الجغرافيا في دراسة – أسيوط محافظة في البرلمانية االنتاابات" قطب، حسن قطب حسن 19
 .1001 أسيوط، جامعة اآلداب، كلية
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ألبعاد الجيوديمغرافية ا في دراسة أارى له سامح عبد الوهاب وتناول. تصويتيواصائصهم وسلوكهم ال
 مصريية لمجلس الشعب الاالنتاابمن االل المراحل  (10)1004عام  مصريالنتاابات مجلس الشعب ال
حالتهم  وتأثيرلتوجهات الناابين  يات، والتحليل الميداناالنتاابونتائج  ،والمشاركة السياسية وقياسها

 .االنتاابيتوجههم  فيالتعليمية 

 

  الدراسة مناهج .6

وذلك باستادام  ؛ارتوجرافيالك أو يالمنهج المساح همهاأمن  المناهج من عدد على الدراسة اعتمدت
يعتمد على تحليل نمط  يوالذ ،Geographical Information Systems برنامج نظم المعلومات الجغرافية

االجتماعية  للناابين وعالقتهم بالمتغيرات الجغرافية كالعوامل مكانيظهار التباين الا  و ي السلوك البشر 
المنهج و  ،نتائج التصويت فيلمكانية ا دراسة االاتالفات كما يركز على .واالقتصادية والسياسية والبيئية

الوحدة  فيالتغيرات المكانية إلى  للفرد ال يرجع االنتاابي السلوكأّن  يعتمد على يالذ يالسلوك مكانيال
 ية للفرد.االنتااباالستجابة إلى  يوسط جغرافي متميز يؤد فيلوجوده  نماا  و  ،فحسبالمساحية 

 

  محافظات مصر ىمستو على  يةاالنتخابللكتل  يب: التوزيع النسأواًل 
 

ما بين محافظات الدلتا  اواضحً  اتباينً  مصرية على مستوى االنتاابللكتل  يتظهر دراسة التوزيع النسب
قليممحافظات الحدود و  فيوكذلك  يالقبل هوالوج  : ي( يتبين ما يل2الشكل )و ( 2وبدراسة الجدول ) .القناة ا 

 

 
                                       

 12، العدد سلسلة بحوث جغرافية، "1004 األبعاد الجيوديمغرافية النتاابات مجلس الشعب المصري عام" ،الوهاب عبد سامح 20
 (.1006)القاهرة: الجمعية الجغرافية المصرية، 
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 (0) الجدول

 2102عام  مصرمحافظات  ىمستو  ىللكتل االنتخابية عل يالنسبالتوزيع 

 المئوية النسبة المحافظة المئوية النسبة المحافظة المئوية النسبة المحافظة

 297 سماعيليةاإل 791 سوهاج 2196 القاهرة
 293 قصراأل 797 المنوفية 694 الجيزة

 099 بورسعيد 792 أسيوط 191 الدقهلية
 096 السويس 391 شيخكفر ال 1 الشرقية

 094 حمراألالبحر  391 قنا 894 اإلسكندرية
 097 مرسى مطروح 392 الفيوم 897 البحيرة
 097 شمال سيناء 196 بني سويف 491 الغربية
 093 الوادي الجديد 291 دمياط 493 المنيا

 092 جنوب سيناء 291 أسوان 492 القليوبية
 ، النتائج النهائية: 1021، استفتاء الدستور الرئاسية االنتاابات ى موقع لجنةمن إعداد الباحث اعتماًدا علالمصدر: 

http://www.elections.eg/results/referendum-results (Accessed 27/12/2012) 

 

 ( 0شكل )ال

 2102عام  مصرمحافظات  ىمستو على  ابيةللكتل االنتخ يالتوزيع النسب

 (.2على بيانات الجدول ) اعتماًداالباحث  إعدادمن المصدر:   

 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.elections.eg%2F&ei=WDfbUPf4OonntQag7YDwCw&usg=AFQjCNHhY4AUEdrvOGCLvK1TUhsq_ZmcSA&sig2=8vF3HLJrRu0yrzt8ipKSrw&bvm=bv.1355534169,d.Yms
http://www.elections.eg/results/referendum-results
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 في المسجلين السكان عدد وكان نسمة، 63849761 نحو 1021 عام في مصر سكان عدد إجمالي بلغ
 .اناابً  42926688 الداالية وزارة لبيانات اطبقً  بالفعل االنتااب جداول

  قلها بمحافظة جنوب أ%، و 2196نسبة لعدد الناابين في محافظة القاهرة بنسبة  أعلىسجلت
 الجمهورية. يفعداد الناابين أ% من جملة 092سيناء بنسبة 

 على مستوى  يةاالنتااب كتلةلل يشكلت سبع محافظات ما يزيد عن نصف التوزيع النسب
 سكندرية والبحيرة والغربية.واإل القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية ي%( وه4792الجمهورية )

  ةللكتل نسبي% من التوزيع ال1891 نسبتهما  ،عدا الجيزة ،القبلي الوجهضمت محافظات 
سيوط وسوهاج وقنا أسويف والمنيا و  يالفيوم وبن يالجمهورية، وهعلى مستوى  يةاالنتااب

 سوان.أقصر و واأل

  قليممثلت محافظات الحدود و  كتلةلل نسبي% من التوزيع ال796 نسبتهعة ما مالقناة مجت ا 
حمر ومرسى جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر األ يالجمهورية، وهعلى مستوى  يةاالنتااب

 سماعيلية.مطروح والسويس وبورسعيد واإل

 

 مصرمحافظات على مستوى  للمشاركة نسبي: التوزيع الاثانيً 
 

% من جملة عدد الناابين 3199نااب بنسبة  21046701االستفتاء على الدستور  فيشارك لقد 
% 1191إلى  % بمحافظة السويس3691النسبة على مستوى المحافظات، من  هذهوتفاوتت  المسجلين،
انافاض الرغبة في  ىسوان، وهي نسب محدودة وتظهر مدأبمحافظة  عدد الناابين المسجلينمن جملة 

على  للمشاركة نسبييوضح التوزيع ال ( والذى1( والشكل )1المشاركة في االستفتاء. وبدراسة الجدول )
 م يتبين ما يلى:1021عام  محافظات الجمهوريةمستوى 
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 (2) الجدول

 2102عام  مصرمحافظات على مستوى  التوزيع النسبي للمشاركة

 المئوية النسبة المحافظة المئوية النسبة المحافظة المئوية النسبة المحافظة

 3091 مرحالبحر األ 3798 الجيزة 3691 السويس
 3098 شمال سيناء 3794 المنيا 3691 بنس سويف

 1998 كفر الشيخ 3790 المنوفية 3690 بورسعيد
 1998 جنوب سيناء 3399 الغربية 3191 دمياط

 1690 أسيوط 3391 البحيرة 3894 مرسى مطروح
 1890 قصراأل 3199 الوادي الجديد 3897 االسماعيلية
 1497 سوهاج 3199 القليوبية 3891 اإلسكندرية

 1196 قنا 3190 الشرقية 3491 الفيوم
 1191 أسوان 3294 الدقهلية 3796 القاهرة

 ، النتائج النهائية: 1021، استفتاء الدستور الرئاسية االنتاابات من إعداد الباحث اعتماًدا على موقع لجنةالمصدر: 
http://www.elections.eg/results/referendum-results (Accessed 27/12/2012) 
 

 ( في 34بلغت نسبة الحضور أقصاها )يواحد؛ وه فيبنطاق جغرا ةمحافظ ةحدى عشر إ% فأكثر 
 يسكندرية والفيوم والقاهرة والجيزة وبنسماعيلية وبورسعيد ودمياط ومرسى مطروح واإلإلالسويس وا

 ف والمنيا.سوي

 34و %30 أما المجموعة الثانية فتضم تسع محافظات تراوحت فيها نسبة الحضور بين ،%
كما تشمل  ،الدلتا ومحافظات الحدود فية مصرينواع البيئات الأوتشمل هذه المجموعة معظم 

وهذه المحافظات هي الشرقية والقليوبية والمنوفية  ،ارى صحراويةأا محافظة حضرية و أيضً 
محافظات شمال سيناء والبحر إلى  ضافةإمتصل،  فينطاق جغرا فيلية والغربية والبحيرة والدقه

 الجديد. يحمر والواداأل

 متصل  في%، وهي نطاق جغرا30عن أما المجموعة األايرة فهي التي تقل بها نسبة الحضور
 الدلتا. جنوب سيناء، وكفر الشيخ بشمالإلى  سوان، إضافةأقصر و سيوط وسوهاج وقنا واألأيضم 

 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.elections.eg%2F&ei=WDfbUPf4OonntQag7YDwCw&usg=AFQjCNHhY4AUEdrvOGCLvK1TUhsq_ZmcSA&sig2=8vF3HLJrRu0yrzt8ipKSrw&bvm=bv.1355534169,d.Yms
http://www.elections.eg/results/referendum-results
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 (2شكل )ال

 2102عام  مصرمحافظات على مستوى  التوزيع النسبي للمشاركة

 
 (.1على بيانات الجدول ) اعتماًداالباحث  إعدادمن المصدر:   

 

 - بالمجتمع سياسيال الوعيساس نتاج ضعف األ فيالدرجة هو  هذهإلى ولعل انافاض نسبة المشاركة 
ن طبيعة النظام السياسي موالذى نتج  -النظام السياسي واالجتماعي  الركيزة األساسية التي يبنى عليها

بشكل عام عن التعمق بالثقافة  يحد من قدرة األفراد على التفكير السياسي وابتعاد األفراد يالشمولي الذ
 السياسية كالدستور والحقوق والواجبات وصالحيات السلطة وغيرها. كذلك كان لضعف العدالة االقتصادية

ساهمت المشكالت االجتماعية  كما. هوضعف سياسيال الوعيتراجع  في اكبيرً  انصيبً  الفقر والبطالة مثل
والتعصب، واالتكالية، واالنغالق، والمزاجية، واالنبهار غير  ميةاألك سياسيال الوعيضعف  فيالماتلفة 
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بل السياسيين وهو ما يوحى بضرورة بذل المزيد من الجهد من ق .12وتهميش دور المرأة ،الواعي
ومؤسسات الدولة لتحفيز المجتمع للمشاركة بفاعلية في العملية السياسية، سواء برفع نسب التسجيل في 

ا في تلك الجداول، أو من االل زيادة نسبة الحضور لمن هم ية لمن لم يسجل أساسً االنتاابالجداول 
 ية.االنتاابمقيدون في الجداول 

 
 مصر اتمحافظب ميةاألهرة ظال مكانيال التوزيع: ثالثًا

 

 ميةيمكن تقسيم نسبة األ ،محافظات مصر في ميةاأل نسبة يوضح والذى( 3الشكل )و ( 3) الجدولبدراسة 
 :يما يلإلى 

 2116عام  مصرمحافظات  في األمية ةتوزيع نسب: (3) الجدول 

 المئوية النسبة المحافظة المئوية النسبة المحافظة المئوية النسبة المحافظة
 1196 اإلسماعيلية 3192 الشرقية 7293 المنيا
 1197 دمياط 1199 الدقهلية 7099 الفيوم

 1299 القاهرة 1196 األقصر 7094 بني سويف
 2994 اإلسكندرية 1194 القليوبية 3992 أسيوط
 2691 الوادي الجديد 1197 المنوفية 3694 سوهاج
 2192 السويس 1190 الجيزة 3891 البحيرة

 2897 بورسعيد 1499 الغربية 3492 وحمرسى مطر 
 2191 البحر األحمر 1791 شمال سيناء 3796 قنا

 2298 جنوب سيناء 1390 اسوان 3793 كفر الشيخ
التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت، ، "1008 عام حصاءللتعبئة العامة واإل يعلى بيانات الجهاز المركز  اعتماًدا الباحث إعدادمن المصدر: 

 (.1006" )القاهرة: الجمهورية يجمالإالنتائج النهائية لتعداد السكان، 

 

                                       
مجلة مركز المستنصرية "الوعي السياسي كعنصر أساس في بناء النظام السياسي الديمقراطي"،  سى محمد آل طويرش،مو  21

 81 (، ص1009)بغداد:  16، العدد للدراسات العربية والدولية
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  شرق في الفئة  هذهرة عن %: وتتوزع المحافظات المعبّ 10قل من أ فيها ةمياأل نسبةمحافظات
 إلىضافة إنطاق واحد متصل،  فيحمر والسويس وجنوب سيناء الجمهورية بمحافظات البحر األ

الجديد بوسط وجنوب غرب  يرية بشمال الجمهورية، والوادسكندمحافظات بورسعيد واإل
عداد الناابين أ يجمالإ% من 9930المحافظات مجتمعة نسبة  هذهوتشكل  .الجمهورية

 بالجمهورية.

  

 (3) الشكل

 2116محافظات مصر عام  في ميةلنسب األ المكاني التوزيع

 
 (.3) الجدولعلى بيانات  اعتماًدا الباحث إعدادمن المصدر: 
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 متصلين،  جغرافيين نطاقين فيالفئة  هذه%: تظهر 30و% 10 بين فيها ميةاأل نسبة محافظات
فيقع بمحافظات القاهرة  ولاأل النطاق ماأ ؛بجنوب مصر سوانأو  قصراأل يمحافظت إلى ضافةإ

 ماعيليةساإل يبمحافظت يالثان النطاق ويقعوالجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط، 
عداد الناابين أ يجمالإ% من 7191الفئة نسبة  هذهوشمال سيناء بشمال شرق الجمهورية. وتضم 

 بالجمهورية.

 محافظة  إلى% فأكثر: توزعت على شكل نطاقين كبيرين، إضافة 30 فيها ميةمحافظات نسبة األ
والبحيرة ومرسى أما النطاق االول فيقع بشمال غرب الجمهورية بمحافظات كفر الشيخ  ؛الشرقية

 .سيوط وسوهاج وقناأسويف والمنيا و  يمحافظات الفيوم وبن يحين يضم النطاق الثان فيمطروح، 
 عداد الناابين بالجمهورية.أ يجمالإ% من 7394المحافظات مجتمعة نسبة  هذهوشكلت 

 أو اسكانيً  مجموعها ثقاًل  فيال تمثل  ميةاأل فيالنسب المنافضة  ذاتالمحافظات  أنّ  (3)الشكل  يوضح
 ؛ فذاتاوانتاابيً  اسكانيً  تمثل ثقاًل  في األمية . أما المحافظات ذات النسب المتوسطة والمرتفعةاانتاابيً 

 يباقإلى  ضافةإمحافظات القاهرة الكبرى،  يمصر وه في يتجمع سكان أكبرالنسب المتوسطة تضم 
 يوتعان ،صعيد مصرفي تقع معظمها فالنسب المرتفعة أما ذات ، هانفس المحافظات المعبرة عن الفئة

 مؤشر التنمية البشرية وارتفاع دليل الحرمان البشرى بها. يتدن

 

 مصرلنتيجة االستفتاء بمحافظات  مكاني: التوزيع الارابعً 
 

المرحلة  جرت ؛ إذعلى مرحلتين يشراف القضائتحت اإل مصرياالستفتاء على الدستور ال أجريلقد 
سكندرية، والشرقية، والغربية، القاهرة، واإل :في محافظات 1021ديسمبر  /كانون األول 24 فياألولى 

كانون  11 فيالمرحلة الثانية  وجرت ،والدقهلية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء
الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط،  :في محافظات 1021ديسمبر  األول/

مطروح، والبحر األحمر، والوادي الجديد، والفيوم، وبني  مرسىإلسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، و وا
نسبة التصويت بنعم  اللذين يوضحان (7( والشكل )7بدراسة الجدول )و  .سويف، والمنيا، واألقصر، وقنا

 الفئات التالية:إلى  يمكن تقسيم المحافظات، فمحافظات مصر في
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  الفئة بثالث محافظات  هذه%: ظهرت 40قل من أ "نعمفيها بـ " التصويت نسبةكانت محافظات
حداث وبؤرة مركز األ القاهرة تعدّ . ويمكن تفسير ذلك بأّن القاهرة والمنوفية والغربية يوه فحسب،

جماعة ظهر الدعم الواضح للتيار المناهض لفقد المنوفية أما في  الرئيس، سياسيالحراك ال
، في هذه المحافظةبشكل واضح  موجوًدازال ، والذي ال ذ انتاابات الرئاسةاوان المسلمين منإلا

ك الرئيس الدستور الجديد هو المحر   فيمحافظة الغربية فكان الهاجس الااص بحقوق العمال  أما
شرائح المجتمع من متعلمين وغير  كلذلك  في. واشترك "الفيها بـ " التصويتالرتفاع نسبة 

 متعلمين.

  المحافظات  كانت%: 10من  إلى أقل% 40بين  "نعمفيها بـ " نسبة التصويتنت كامحافظات
من  وضمتسكندرية، محافظة اإلإلى  ضافةإمتصل،  جغرافي نطاق فيالفئة  هذهرة عن المعب  

سماعيلية والجيزة حمر والسويس وجنوب سيناء واإلالشمال محافظات البحر األإلى  الجنوب
 يد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ.والقليوبية والشرقية وبورسع

  هذه% فأكثر: ظهرت المحافظات المعبرة عن 10 "نعمفيها بـ " نسبة التصويتكانت محافظات 
 من شملت حيث سيناء، شمال محافظةإلى  ضافةإ ،متصل جغرافيشكل نطاق  في ايضً أالفئة 

 يالجديد والمنيا وبن يوالواد سيوطأو  وسوهاج قصرواأل وقنا سوانأمحافظات  الشمالإلى  الجنوب
 سويف والفيوم ومرسى مطروح والبحيرة.
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 (4) الجدول

 1021 محافظات مصر عام فيعلى الدستور  "نعمـ "لنسب التصويت ب المكاني التوزيع

 المئوية النسبة المحافظة المئوية النسبة المحافظة المئوية النسبة  المحافظة

 8399 سيناء جنوب 1898 االقصر 9291 مطروح مرسى
 8198 االحمر البحر 1892 اسيوط 6994 الفيوم
 8090 القليوبية 1494 البحيرة 6193 الجديد الوادي
 4498 اإلسكندرية 1097 السويس 6796 سويف بني
 4799 الدقهلية 1090 اإلسماعيلية 6794 قنا

 4292 بورسعيد 8891 الجيزة 6390 المنيا
 7699 المنوفية 8496 الشيخ كفر 1691 سوهاج
 7196 الغربية 8496 الشرقية 1692 سيناء شمال
 7391 القاهرة 8797 دمياط 1891 أسوان

 ، النتائج النهائية:1021، استفتاء الدستور الرئاسية االنتاابات من إعداد الباحث اعتماًدا على موقع لجنةالمصدر: 
 http://www.elections.eg/results/referendum-results, (Accessed 27/12/2012) 

 

الفئة  وأنّ معظمها بصعيد مصر،  فينسبة التصويت تقع  في علىاأل المحافظات( أّن 7)الشكل  ويوضح
 احيةوسي وصحراوية زراعية من ةمصريالمعظم البيئات  " شملتنعمـ "التصويت ب فيالمتوسطة والمرتفعة 

يمارسها  التي النشاطاتطبيعة و  يةوالماد يةالتعليم ومستوياتها ثقافاتها ااتالف على وذلك ،وساحلية
 كل بيئة.في السكان 

  

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.elections.eg%2F&ei=WDfbUPf4OonntQag7YDwCw&usg=AFQjCNHhY4AUEdrvOGCLvK1TUhsq_ZmcSA&sig2=8vF3HLJrRu0yrzt8ipKSrw&bvm=bv.1355534169,d.Yms
http://www.elections.eg/results/referendum-results
http://www.elections.eg/results/referendum-results
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 (4) الشكل

 2102محافظات مصر عام  فيعلى الدستور  "نعمـ "لنسب التصويت ب المكاني التوزيع

 
 (.7) الجدولعلى بيانات  ااعتمادً الباحث  إعدادمن المصدر: 
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 محافظات مصر في "نعمـ "االستفتاء ب نتيجةتفسير  في ميةاأل: دور اخامسً 
 

في  "نعمـ "التصويت ب ونتيجة ميةاألللعالقة بين  مكانيال التوزيعيوضح  ي( الذ4الشكل ) بدراسة
 :ييل ما يتضح (11)االرتباطية العالقات أنواعمحافظات مصر، وبمقارنة 

 سكندريةمحافظات اإل فيالعالقة االرتباطية  هذه: ظهرت اجدً  قوية عكسية ارتباطية عالقة .2
 حمر. والغربية والمنوفية وبورسعيد والقاهرة وجنوب سيناء والبحر األ

 العالقة على محافظات السويس والدقهلية ودمياط. هذهارتباطية عكسية قوية: اقتصرت  عالقة .1

 .والجيزة والقليوبية ةسماعيليمحافظات اإل فيارتباطية عكسية ضعيفة: وجدت  عالقة .3

 سوانأو  الشيخ محافظات شمال سيناء والشرقية وكفر فيارتباطية موجبة ضعيفة: توزعت  عالقة .7
 الجديد. يوالواد قصرواأل

سويف  يمحافظات البحيرة ومرسى مطروح والفيوم وبن فيارتباطية موجبة قوية: انتشرت  عالقة .4
 سيوط وسوهاج وقنا.أوالمنيا و 

 

                                       
 نها كما يلي:للتعّرف على مدى االرتباط بين المتغيرات وتأثير كل منها في األارى، جرى تصنيف العالقات االرتباطية بي 22

بين أي متغيرين، بحيث ال يقل  Correlation Coefficientعالقة ارتباطية موجبة قوية جًدا، وهي التي تتميز بارتفاع معامل االرتباط  -
  0914عن 

  0914و 094عالقة ارتباطية موجبة قوية، حيث يتراوح معامل االرتباط بين  -
 (.094:  0أي ) 094عامالت االرتباط بها إلى أقل من عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة، وهي التي تنافض م -
 (.0914 –عالقة ارتباطية عكسية قوية جًدا )ال تزيد عن  -
 (. 094-:  0914-عالقة ارتباطية عكسية قوية ) -
 (. 094-)أقل من صفر : 094-عالقة ارتباطية عكسية ضعيفة أكبر من  -

ازداد ترابطهما  290-كلما ازداد ترابطهما الجغرافي اإليجابي قوة، وكلما اقترب من  290عندما يقترب معامل االرتباط بين متغيرين مكانيين من +
 الجغرافي السلبي قوة.

 
مناهج البحث في عمر،  يمحمد عل؛ و 361ص ،(2990)الرياض: دار المريخ، البحث الجغرافي: مناهجه وأساليبهصفوح اير،  :عن نقاًل 

 .262 ص ،(2963 كالة المطبوعات، الطبعة الرابعة منقحة ومعدلة،) الكويت: و  الجغرافيا بالوسائل الكمية
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 (5) الشكل

 2102 عام مصر محافظاتفي  "نعمـ "ب التصويت ونتيجة األميةللعالقة بين  المكاني يعالتوز 

 
بين األمية ونتيجة التصويت بـ "نعم" في محافظات  Correlation Coefficient من إعداد الباحث اعتماًدا على نتيجة معامل االرتباط المصدر:
 مصر.

 

االستفتاء على الدستور  في بنعمقرار التصويت  فيمية لأل اهناك تأثيرً ( أيًضا أّن 4الشكل ) منيتضح و 
من الحذر  يءبشالحقيقة  هذهه يجب التعامل مع نّ أ إال ،عدد من المحافظات فيوذلك  ،مصريال

 همها: أالعتبارات عديدة من 

  التعميم همما يصعب مع ،%3199لم تتجاوز  التيو  ،االستفتاء فيانافاض نسبة المشاركة، 
 محافظات الجمهورية. يباق في "نعمـ "بقرار التصويت  في اأيضً مية ألاعدم تأثير و 

 نسبي% من التوزيع ال1891 سوى لتشك   لم محافظات الصعيد في يةاالنتااب صواتاأل عدد نّ إ 
 الجمهورية.على مستوى  يةاالنتااب كتلةلل
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 والتوصيات النتائج

 

تسمت باالنافاض، وهو ا لدستور المصري الجديدعلى ا االستفتاء فينسبة المشاركة  أنّ  أوضحت الدراسة
كانت نتيجة التصويت لصالح الموافقة على إقرار الدستور بنسبة و بالمجتمع،  سياسيال الوعينتاج ضعف 

 نسبيشكلت سبع محافظات ما يزيد عن نصف التوزيع الو  .% لغير الموافقين3891 نسبة % مقابل8396
سكندرية القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية واإل يوه ،%(4792ية )الجمهور على مستوى  يةاالنتااب كتلةلل

 كتلةلل نسبي% من التوزيع ال1891 نسبتهعدا الجيزة ما  القبلي الوجهوالبحيرة والغربية، وضمت محافظات 
 الجمهورية.على مستوى  يةاالنتااب

 أو اسكانيً  مجموعها ثقاًل  فيثل ال تم ميةاأل فيالنسب المنافضة  ذاتالمحافظات  أنّ  واتضح من الدراسة
 ،اوانتاابيً  اسكانيً  تمثل ثقاًل  التي في األمية عكس المحافظات ذات النسب المتوسطة والمرتفعةب ،اانتاابيً 
 كتلةلل نسبي% من التوزيع ال1891لم تشكل سوى  محافظات الصعيد فيية االنتاابصوات عدد األ كما أنّ 
 الجمهورية.على مستوى  يةاالنتااب

عالقة  في مصرياالستفتاء على الدستور ال فيقرار التصويت  فيمية لأل اتأثيرً  هناك أنّ  ثبتت الدراسةأو 
سيوط وسوهاج وقنا، أسويف والمنيا و  يارتباطية موجبة قوية بمحافظات البحيرة ومرسى مطروح والفيوم وبن

 يقصر والوادسوان واألأيخ و الش وعالقة ارتباطية موجبة ضعيفة بمحافظات شمال سيناء والشرقية وكفر
 فيانافاض نسبة المشاركة من الحذر بسبب  شيءالحقيقة ب هذهيجب التعامل مع  لكن الجديد.

 يعلى باق "نعم" ـقرار التصويت ب فيمية تأثير األولم ينسحب التعميم.  همما يصعب مع ،االستفتاء
 اعالقة ارتباطية عكسية قوية جدً  يفقرار التصويت  في ميةتراجع تأثير األ إذمحافظات الجمهورية، 

حمر، وعالقة سكندرية والغربية والمنوفية وبورسعيد والقاهرة وجنوب سيناء والبحر األبمحافظات اإل
ارتباطية عكسية قوية بمحافظات السويس والدقهلية ودمياط، وعالقة ارتباطية عكسية ضعيفة بمحافظات 

هناك عالقة قوية بين الجهل  أنّ  الدراسة من هليإكد ما ذهبت سماعيلية والقليوبية والجيزة. وهو ما يؤ اإل
القراءة والكتابة فقد يكون من  أمية أما، قتصادياال الوعي أو سياسيال الوعيالشامل وبين  هبمعنا
 أو المشاركة السياسية. سياسيال الوعيجحاف الربط المتالزم بينها وبين اإل
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هد من قبل السياسيين ومؤسسات الدولة لتحفيز المجتمع الدراسة بضرورة بذل المزيد من الج يتوصو
ية لمن لم يسجل االنتاابالتسجيل في الجداول  ةللمشاركة بفاعلية في العملية السياسية، سواء برفع نسب

 ؛ وذلكيةاالنتاابا في تلك الجداول، أو من االل زيادة نسبة الحضور لمن هم مقيدون في الجداول أساسً 
كي تدرك هذه ، كافة هوشرائح لدى فئات المجتمع سياسيال الوعيرفع مستوى  عن طريق العمل على

يسمح لهم بالتصويت لمن يستحق وعلى ما يستحق بحرية  يمتطلبات العملية السياسية بالشكل الذ الفئات
 المشهد مالمح تغيير على قادرة قيمة له الصوت هذا وأنّ  مانة،أ االنتاابيالصوت  أنّ  وباقتناعتامة، 

 .سياسيال


