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  چكيده
افراد مورد نظر خود دست  بهبيش از سه دهه است كه با حضور در انتخابات، سرنوشت و اداره كشور را  يانايران
 گردد، ولي نقش پررنگ مجلس وگيري مجلس به دوران مشروطه بر ميهر چند سابقه شكل .سپارندمي

بررسي چگونگي حضور مردم از  دنبال به پژوهش حاضر .انتخابات در بعد از انقالب اسالمي، نمايان گشته است
 يازدهمين دور سرزمين است، تا نشان دهد كه الگوي فضايي مشاركت مردم در سياسي در پهنه -ديدگاه فضايي

رياست نتايج تفصيلي انتخابات يازدهم  با استفاده از منظوربدين .چگونه بوده است رياست جمهوري انتخابات
و توابع آمار مكاني به بيان الگوي فضايي تمايل ساكنين كشور به هر يك از نامزدهاي حاضر در جمهوري 

هاي با نتايج نشان داد كه الگوي مشاركت در كشور يكسان نبوده و استان .ه شده استانتخابات پرداخت
الگوي  .اندهاي محروم مشاركت بيشتري داشتهرخوردار بوده و استانيافتگي باال از مشاركت كمتري ب توسعه

شرق و جنوب كشور بوده و غرب، جنوبفضايي آراء بيانگر تمركز شديد آراء كانديد منتخب در نواحي شمال
 كامالًقاليباف در خراسان رضوي  غرب كشور و محمدباقررضايي در غرب و جنوبآقايان محسن آراء همچنين 
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  مقدمه -1

ت مردم در ك، ميزان مشاريافتگي توسعههاي اساسي براي در دنياي كنوني، يكي از مؤلفه
هاي ف آن، از نشانهحضور مردم در انتخابات در سطوح مختل .سرنوشت خودشان است

انقالب اسالمي در ايران  .پيشرفت و خيزش براي اجرا و برآورده كردن نيازهاي مردم است
 از بعد از انقالب .نقطه عطفي براي نشان دادن ميزان مشاركت مردم در انتخابات است عنوان به

وع رفتار گاه متوقف نشده است، اما نشود كه مشاركت سياسي مردم هيچمشاهده مي اسالمي
رفتار انتخاباتي از اول انقالب تاكنون، به  .انتخاباتي متفاوت را براساس سير زماني شاهد هستيم

پذيري از تأثيربراين اساس آگاهي مردم داراي حيات است كه با  .يك صورت باقي نمانده است
انتخاباتي  گيرد كه اين امر بر رفتارخود ميزماني، شكل خاصي به شرايط و مقتضيات هر دوره

عواملي مانند سطح تحصيالت، رشد و توسعه اقتصادي و رفاه مردم،  .گذار بوده استتأثيرآنها 
كه متفاوت شدن  .اندگذار بودهتأثيراز جمله عوامل ... آگاهي يافتن مردم از حقوق شهروندي و

ده از اين عوامل بو متأثرهاي اخير، رفتار انتخاباتي مردم در اوايل انقالب با سال
  .) Atarzadeh&Tavassoli, 2010:179(است

يكي از كشورهايي كه انتخابات و مشاركت سياسي مردم در آن وجود دارد؛  عنوان بهايران 
اين  دنبال به .باشديابي به سطوح توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميدست دنبال به

مكمل توسعه عمل نمايد، هرچند تا  عنوان بهگيري روند انتخابات توانسته است روند، شكل
در سطح مناسب و شايسته، فاصله زيادي وجود دارد، ولي  يافتگي توسعهبه جايگاه  يابي دست

نوعي جايگاه خود را در ايران پيدا توانسته به يافتگي توسعههاي مؤلفهيكي از  عنوان بهانتخابات 
ات رياست جمهوري، نه دوره انتخابات بعد از انقالب اسالمي تاكنون يازده دوره انتخاب. كند

مجلس شوراي اسالمي و چهار دوره انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا، برگزار گرديده 
ولي اين  .دوره و هر كدام از سطوح انتخاباتي، شرايط خاص خود را داشته است كه هر است

است و دوره شكوفايي  اند براي كشوري كه از عهد قاجاريه بيرون آمدهها توانستهانتخابات
  .گيري براي سرنوشت خود را رقم بزنندهخامنشيان را نيز داشته است، حضور مردم و تصميم
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، اتقانون اساسي بر مشاركت مردم در حكومت و اداره سرزمين، انتخاب تأكيدبا توجه به 
 عنوان بهجغرافياي انتخابات  .بهترين ابزار محقق ساختن اراده ملت در اداره سرزمين است

از جمله  .پردازدبخشي از دانش جغرافيا به واكاوي تعامل فضا، مكان و فرايندهاي انتخاباتي مي
در اين بخش از جغرافيا، تطابق قوانين جغرافيا بر انتخابات و مباحث مرتبط  تأكيدمباحث مورد 

، هاي مجاور بر يكديگر، تعلق مكانيگذاري پهنهتأثيرمجاورت يا همسايگي و . آن است
يكنواختي، تمركز يا پراكندگي مشاركت در انتخابات در عناصر يك محدوده سرزميني از جمله 

متخصصين جغرافياي سياسي و جغرافياي انتخابات در نتايج انتخابات در  تأكيدمباحث مورد 
محوري بنياد هويت و و طايفه گرايي محليبرخي اعتقاد دارند كه  .يك محدوده سرزميني است

اين اثر تحت . دارد تأثيرهاي ساكنان يك سرزمين ها و واكنشري از رويدادها، كنشپايه بسيا
عنوان پايگاه حمايتي يا زادشهري در ميان همه جوامع اعم از سنتي، صنعتي و پسا صنعتي قابل 

همسايگي بر انتخابات در فرهنگ سياسي  تأثير). Kaviani, Vaisi, 2008: 2-3(مشاهده است
د ويد وجؤمنيز  رياست جمهوري اخير و بررسي نتايج تحليلي انتخابات دارد مصداقايران نيز 

اين ويژگي در انتخابات سطوح مختلف مانند شوراها، مجلس شوراي اسالمي و رياست 
و ترسيم نواحي  مذكوراين مطالعه درصدد بررسي اين اثرگذاري در انتخابات  .جمهوري است

  . كشور استاز اين الگوي مشاركت سياسي در  متأثر

  داده و روش تحقيق -2

هاي ارائه شده توسط ستاد گيري از دادهبا بهرهتحليلي و  -به روش توصيفيمطالعه حاضر 
انتخابات وزارت كشور در خصوص انتخابات يازدهم رياست جمهوري و در مقياس شهرستان 

انتخابات رياست  اي در كسب آراءهاي منطقههدف اين مطالعه بيان تفاوت .انجام گرديده است
جمهوري با استفاده از آمار مكاني است و با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي پس از بيان 
پراكندگي جغرافيايي آراء كانديدهاي رياست جمهوري، به سنجش تمركز مكاني آراء هر يك 

ات رياست سنجش الگوي تمركز مكاني آراء يازدهمين دوره انتخاب .از آنان پرداخته شده است
 :جمهوري بر مبناي سه سوال، مورد بررسي قرار گرفت
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آيا ميزان مشاركت مردم در پهنه جغرافيايي كشور از الگوي مشابهي برخوردار بوده است يا   -1
  اينكه تمركز جغرافيايي آراء در مناطق خاصي استقرار داشته است؟

گذار بوده تأثيريا عدم مشاركت  اجتماعي اقتصادي بر ميزان مشاكت يافتگي توسعهآيا درجه   -2
  است؟

آيا نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در بين شهرستانهاي مختلف   -3
اند يا اينكه عواملي چون وابستگي قوميتي يا مكاني يك كانديد سبب طرفداران يكساني داشته

  ها شده است؟توجه بيشتر در برخي از شهرستان
مطالعه حاضر با استفاده از تكنيك آمار مكاني در  ،االت طرح شدهپاسخ به سو منظور به

محيط سيستم اطالعات جغرافيايي، ابتدا پايگاه داده نتايج آراء يازدهمين دوره انتخابات رياست 
جمهوري در مقياس شهرستان و به تفكيك نامزدهاي مندرج در ليست انتخابات در روز 

محاسبه  و سپس با .توسط وزارت كشور ايجاد گرديد ، برمبناي نتايج ارائه شده24/3/1392
هم در هماهنگي يا ي نزديك بهها گرايش پديدهخود همبستگي فضايي در آمار مكاني، شاخص 

  . نشان داده شدتغيير 

  مباني نظري -3

  مفهوم شهروندي  -1-3

تر زمين در دوران مدرن و با فروپاشي نظام حكومتي دوران پساصنعتي در باخ 1واژه شهروندي«
شهروندي  .اي يافتساالري ويژه آن دوران رشد كرد و مفهوم تازهو با رواج ليبراليسم و مردم

نظر گرفتن حقوق و وظايفي كه دارد، يا حالت يك  شهروند يك كشور بودن با درمعناي  به
شهروندي وضعي است كه  .شهروند با حقوق و وظايف، تابعيت، شهرنشيني و شهرگرايي است

 .اي از حقوق، وظايف و تعهدات را همراه با برابري، عدالت و استقالل در خود داردمجموعه
شهروندي  .شهروندي نه موقعيتي اثرپذير بلكه حالتي اثرگذار است و با سلطه سازگاري ندارد

اما در همان حال، بستر اجتماعي . شناسدرسميت مياي است نيرومند كه شرافت فرد را بهايده
                                                           
1- Citizenship 
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اي عالي از اين رو، شهروندي نمونه .دهدكند نيز مورد تأييد قرار ميدر آن رفتار مي را كه فرد
توان از ديد گيدنز، نمي .ناميده است 2آن را دوگانگي ساختار 1از چيزي است كه آنتوني گيدنز

هايي مخالف و دشمن يكديگر دانست، بلكه كارگزاري فرد و سان ايدهفرد و جامعه را به
فرد با اعمال حقوق و ايفاي تعهدات، شرايط  .اندجتماعي به يكديگر وابستهكردارهاي ا

  .)Sarrafi & IsmailZadeh, 2005: 136-138(»كندضروري شهروندي را باز توليد مي
شد كه كه با عضويت در شهروندي در دنياي باستان از جمله حقوق مدني محسوب مي

موعه امتيازات قدرت شهروندي و اصول حقوق مدني مج. گرفتپوليس به افراد تعلق مي
به هر  .شودچنين قدرتي به شهروند بر اساس قانون اعطاء مي .حفاظت از آن قدرت است

خاستگاه شهروندي، به  عنوان بهتقدير، تالش متفكران غربي براي به كرسي نشاندن پوليس آتن 
متفكران و مورخان  گردد كهسنت فلسفه سياسي مغرب زمين از زمان يونان باستان باز مي

اين سنت بعدها توسط متفكراني چون ماكياولي، بارينگتون، برنير،  .انديوناني آغازگر آن بوده
چه ثابت شود و غربيان بپذيرند چنان .قرار گرفت تأكيدمورد ... جونز، منتسكيو، آدام اسميت و

ميان (النهرين كه خاستگاه پوليس يا شهر خودفرمان و شهروندي نه مغرب زمين بلكه بين
شرق استبداي كه غربيان  –يعني پوليس سومر بوده است، مفهوم دو وجهي دموكراسي) رودان

 :Piran, 2008 (»ريزدبرند، فرو ميكار ميبراي توجيه خاستگاه مفهوم شهروندي در آتن به

568-569.(  
ذشت زمان هاي دموكراتيك با گمعتقد بود كه شهروندي در رژيم) 1964(مارشال . اچ.تي«

بعد مدني، بعد سياسي  :كندكه سرانجام شهروندي سه بعد مشخص پيدا مييابد؛ چنانرشد مي

اين حقوق  .نظر مارشال، حقوق مدني نخستين حقوقي بود كه برقرار گرديدبه. و بعد اجتماعي
حقوق . شدمي... شامل آزادي بيان، حق محاكمه منصفانه، دسترسي برابر به نظام قانوني و

آيد و شامل حق رأي، نامزدي مقامات انتخاباتي، حق ياسي پس از حقوق مدني پديد ميس
گردد؛ حقوق اجتماعي با ظهور دولت رفاه، پديدار مي .باشدمي... شركت در احزاب سياسي و

                                                           
1- Anthony Giddenz 
2- Duality of  Structure 
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مانند امنيت اجتماعي، مزاياي بيكاري،  ،شونداين حقوق، حقوق استحقاقي افراد تعريف مي
به هر ترتيب مفهوم شهروندي با مرور  .)Kiuoyesto, 2005: 99(»آموزشي مزاياي بهداشتي و

   ؛2اصل مسئوليت -2 ؛1اصل نمايندگي -1: زمان با سه مفهوم بنيادين پيوند خورد كه عبارتند از
  . 3اصل پاسخگو بودن و يا پاسخگويي -3

ان و از طريق كنندگاي بايد با انتخاب حكومتبا توجه به اين سه اصل، مردم هر جامعه
؛ در )اصل نمايندگي(مشاركت در انتخابات، نوع حكومت خود را، شهروندان انتخاب كنند 

گردند بايد احساس مسئوليت مقابل اين انتخاب، مسئوالني كه توسط شهروندان انتخاب مي
كرده و در مقابل مسائل و مشكالت مردم، توانايي رفع مسائل شهروندان جامعه را داشته باشند 

؛ و در آخر اينكه در مقابل مردم پاسخگو بوده و اقدامات و كارهايي را كه )اصل مسئوليت(
به هر ). Piran, 2008: 570 )(اصل پاسخگويي(اند براي شهروندان توضيح بدهند انجام داده

  .آمده است 1شود كه در جدول شماره نوع شهروندي ياد مي 6امروزه از «ترتيب 
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  انواع شهروندي و مشخصات آنها: 1 جدول شماره

  مشخصات  نوع شهروندي

  شهروندي سياسي

دهي در سطوح محلي و ملي و براي انتخاب مقامات شهروندي سياسي در رأي
مختلف در سطوح متفاوت و در انتخاب يا داوطلب شدن، آزادي اجتماعي، 

 .شودعضويت در احزاب و سازمانهاي سياسي و آزادي بيان منعكس مي
حفظ مصالح ملي در  :مترين مسئوليتهاي شهروندي سياسي عبارت است ازمه

ها، مبارزه براي حفظ تماميت ارضي، نظارت فعال و مراودات، اقدامات و فعاليت
 تأكيددر عين حال بايد  .مشاركت در نظارت بر افراد سياسي برگزيده و نظاير آن

  .رودمي شمار بهيت كرد كه داوطلب شدن و مشاركت سياسي  مهمترين مسئول

  شهروندي اجتماعي

حقوق شهروندي اجتماعي شامل انتخاب محل زندگي، شيوه زندگي در محدوده 
ها و عرف مورد قبول جامعه، حق حريم خصوصي و عدم قانوني و ارزش

ها و نهادهاي ها، انجمندخالت در زندگي خصوصي، حق مشاركت در سازمان
هاي غيرحكومتي غيرسياسي و تشكيل چنين المنفعه، سازماناجتماعي و عامه

نهادهايي، داشتن اوقات فراغت خالق و شادي و سرور، آزادي انتخاب مذهب و 
حق تابعيت و حق  اجتماعي، تأمينعقيده، حق دسترسي به آموزش، بهداشت و 

ترين مسئوليت شهروندي اجتماعي، مهم .شودداشتن مسكن مناسب، مي
  .جهت خير عمومي است ضرورت مشاركت آحاد مردم در

  شهروندي اقتصادي
شهروندي اقتصادي در حق داشتن شغل مناسب، حق مالكيت و كار، استفاده 

  .اقتصادي از دسترنج شرافتمندانه و نظاير آن منعكس است

  شهروندي جنسيتي
شهروندي جنسيتي در برابري تمام حقوق، صرف نظر از جنس و عدم تشخيص 

  .جنس، مستتر استدليل  به

  قومي  –شهروندي فرهنگي

قومي مسئله حقوق فرهنگي و اجتماعي اقليتها، زبان، آداب  �شهروندي فرهنگي
و رسوم و خرده فرهنگ قومي، هويت قومي و فرهنگي و نظاير آن را پيگيري 

  .كندمي

  شهروندي جهاني
شهروندي جهاني مسأله حق انتخاب كشور محل سكونت، مهاجرت، مسافرت 

  .گيرداير آن را در بر ميآزادانه و نظ
Source: Piran, 2008: 570  
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  مفهوم مشاركت -2-3

مشاركت درگيري  .باشداز حيث لغوي درگيري و تجمع براي منظوري خاص مي 1واژه مشاركت
انگيزد تا براي دستيابي هاي گروهي است كه آنان را بر ميذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت

در ديدگاه مدرن،  .ياري دهند و در مسئوليت كار شريك كند هاي گروهي يكديگر رابه هدف
در بعد از جنگ جهاني دوم در ادبيات توسعه  عمدتاًبحث مشاركت مفهومي جديد است و 

 .گيري و اجراء استمشاركت، شريك كردن مردم در فرايند تصميم .گرددپايدار مطرح مي
به تعبير  .كندندارد بلكه وارونه عمل ميمشاركت بدون درگير شدن فعال مردم نه تنها استمرار 

ريزي گويد برنامهكه پارسونز مي طور همانشناختي مشاركت نوعي كنش اجتماعي است، جامعه
  .)Latifi, 2008: 27-28(يابدكنش منطقي است، مشاركت نيز مفهومي اجتماعي، منطقي مي

تقدان، بزرگي و پيچيدگي نظر مناخير از آنجاست كه، به رواج مفهوم مشاركت در دو دهه
هاي سنتي ضمانت اي جديد و رشد بوركراسي و تمركز قدرت اقتصادي، پايهجامعه توده

بايد ها ميدموكراسي و نظام پارلماني را براي حفظ حقوق افراد سست كرده و اين ضمانت
- ستضرورت اين امر از آنجاست كه سرنوشت افراد و حقوق آنها در د .تقويت و گسترده شود

هاي آنها  گيريهاي نامرئي اداري، سياسي، اقتصادي افتاده است كه افراد از چند و چون تصميم
ها و نهادهاي سنتي دموكراسي نيز سازمان .شوندخبرند و گاه قرباني آن ميشان بيبر زندگي

 رو، تنها مشاركت مستقيم افراد دراز اين .هاي نامرئي هستنددست اين قدرت اغلب بازيچه
هاي بزرگ و غيرشخصي اقتصادي هايي كه نام دولت، مقامات محلي، يا دستگاهگيريتصميم

هاي هاي گروههاي آنان را از گزند كارها و تصميمتواند حقوق و آزاديشود، ميگرفته مي
  .)Ashuri, 2003: 302(كوچك و دور از دسترس و اغلب ناشناس، در امان دارد

گيري درباره آن در واقع سرزمين خودشان امع خود و تصميممردم با مشاركت در امور جو
با مشاركت در انتخابات، مردم در تعيين سرنوشت  .دهندسمت توسعه و پيشرفت سوق ميرا به

دموكراسي نوع حكومتي  .كنندشان دخالت ميكننده سرزمينخودشان و شيوه حكومتي اداره

                                                           
1- Participation  
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موضوع دموكراسي و انتخابات از آن  .داست كه كشورها در زمان حاضر خواستار آن هستن
ناپذيري سه پديده يا عنصر گيرد كه به اصل جداييروي در مباحث جغرافياي سياسي قرار مي

ناپذيري اصل جدايي .شودتشكيل دهنده كشور، يعني ملت، حكومت و سرزمين مربوط مي
حكومت منتقل  اي است كه اراده ملت را بهمثلث ملت، حكومت و سرزمين ناشي از رابطه

سازد براي در اين خصوص ملت اراده خود را، از راه انتخابات، به حكومت منتقل مي .سازد مي
 ,Mojtahedzadeh(بخشداداره سرزمين و اين مكانيزم، حكومت مردم ساالرانه را واقعيت مي

ر آن باشد كه دهدف از انتخابات در بيشتر كشورها، تعبيه و كاربري سيستمي مي). 82 :2002
هاي ديگران داشته باشد كه در انطباق با پيروي از هر فرد بالغ يك رأي يا وزن برابر با رأي

  ).Ahmadipour & others, 2011 : 15(باشداصل يك فرد يك رأي مي

  فضا، مكان و سياست -3-3

اي شود رابطهشهروند جامعه قلمداد مي عنوان بهرابطه ميان فضا و مكاني كه انسان در آن 
 -روابط اجتماعي«در واقع  .گيردهايي شكل ميها و واكنشدوسويه است كه از طريق كنش

سياسي ميان شهروندي و فضاست، زيرا اينكه چه كسي در يك  فرهنگي، جزء ذاتي رابطه
شود، به اين بستگي دارد كه آن فرد دولت شهر و يا يك كشور، شهروند واقعي شناخته مي

 :Muir, 1999(بان و مذهب در اختيار داشته باشدخ، فرهنگ، قوميت، زبار درستي از تاري كوله

فضا در جغرافيا عبارت  .گيري مكان و فضا بارز استبنابراين نقش انسان در شكل .)238
است از بخشي از سطح زمين، كه مورد سكونت انسان قرار داشته و جايگاهي است كه ساختار 

توان آن را به دو راي شناخت مفهوم فضا در جغرافيا ميب .يابدزندگي اجتماعي در آن تحقق مي
فضاي جغرافيايي، فضايي است كه مكان آن در  .بخش فضاي مطلق و فضاي نسبي تقسيم كرد

اصوالً  .فضايي عيني و يا به تعبير فرانسوا پرو فضايي معمول است .زمين قابل تعيين است
ي است كه در بستر محيط فيزيكي نقش سياس -فضاي جغرافيايي، يك مقوله تاريخي، اجتماعي

هاي اساسي انسان از جهان، تجربيات او از فضاي جغرافيايي، بازتابي از آگاهي .بسته است
فرد هب فضاي جغرافيايي فضاي منحصر .باشدهاي ارادي او با محيط خود ميزندگي و وابستگي
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هاي جربيات فرهنگباشد كه تاي ميدر واقع فضاي انسان زده .براي فرهنگ خاص است
اما مكان بخشي از فضاي جغرافيايي است كه  .گذاردخاصي را از زندگي به نمايش مي

باشد كه در آن، روابط اجتماعي، هويت و يك دستگاه و مجموعه محدود شده مي صورت به
مفهوم مكان جغرافيايي با « .)Hafiznia et al, 2010: 80-92(آيدوجود ميزندگي به

اگر فضاي جغرافيي شامل مجموعه  .غرافيايي رابطه تنگاتنگ و گريزناپذيري داردي جها مقياس
ي گفته اين صورت مكان جغرافيايي به بخشي از فضاي جغرافيدر آ نهاست؛آو روابط  ها مكان

  .)Mirhydar&Zeki, 2009 : 17( كه از سوي فردي يا چيزي اشغال شده است شود مي
ا كاركرد خاص عوامل متعددي همچون اقليم، گيري يك مكان جغرافيايي بدر شكل

از .باشدگذار ميتأثير... توپوگرافي، جمعيت، نحوه نگرش مديران شهري، ديدگاه كالن دولت و
كنند؛ هر كنيم آنها كاركرد و كاربري خاص پيدا ميها استفاده ميحيث اينكه چگونه از مكان

اين عوامل در برخي كشورها و  كرد؛ گذار را فراموشتأثيرچند كه نبايد نقش عوامل طبيعي 
كننده دارند و كمبود تكنولوژي و ها نقش تعيينجهان سوم، در چگونگي كاربرد مكان ويژهب

گونه كشورها استفاده بهينه از مكان را دچار هاي مكاني در اينعدم دسترسي به اطالعات و داده
هاي كوچك و پيچيده كل از بخشدر جغرافياي انساني، دنيا متش«بنابراين  .مشكل كرده است

چون ساكنانش  نها داراي فرهنگي است كه تكامل پيدا كرده است،ها است؛ كه هر يك از آمكان
دهند و اطالعاتي را كه از نزاع بر سر بقاي خود را مدام مورد ارزشيابي مجدد قرار مي

ن است در طول فرهنگ هر مكان ممك .كنندارزيابي مي، آورندميدست  بههاي ديگر  مكان
اي كوتاه تغيير بسيار اساسي پيدا كند، چون ساكنانش نسبت به فشارهاي خاصي كه بعضي  دوره
جاي ديگر و  دهند؛كند واكنش نشان ميه زندگي آنها را تهديد مينحو بههاي مربوط جنبه

ند كه هايي اجتماعي هستبنابراين مكان .تر صورت گيردزماني ديگر، شايد تغيير بسيار آهسته
گيرد و اين واحدها را افرادي كه درصدد تغيير وضع اقتصادي، زندگي در آنجا سامان مي

واژه مكان داراي كاربردي بسيار متداول  .كنندسياسي و جغرافياي اجتماعي هستند ارزيابي مي
خاص آن توجه شده است؛ و استعمال آن مشكالت زيادي براي معناي  بهاست، ولي كمتر 

مساحتي از سطح زمين : مناسبي از مكان دارد تعريف »سيت ول«. بار آورده استبه جغرافيدانان
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 .اند پيداستكه مقر و وسعت تقريبي آن معلوم است، همچنان كه از نامي كه مردم به آن داده
به حكم ماهيت  اند؛كرد كه معيارهاي دال بر وجود هر مكان، معيارهاي ذهني تأكيدبايد 

همان نحو تضميني وجود ندارد كه آن معيارها را بتوان فهميد و بنابراين به دادي زبان، هيچارقر
    .)Ravliiling, Doherty, 1998: 81-89(برندكار ميكاربرد كه افراد مختلف بهبه

هاي متفاوتي هستند و در مقياس كالن در سياست مكان، ها داراي مقياسمكان«از نظر مقياس 
اي نواحي تعريف شده نواحي سياسي ممكن است رسماً .خوريمبر مي "ناحيه سياسي"مفهوم ما به

هاي اداري بوده و يا ممكن است براساس پيوندهاي فرهنگي، از قبيل حكومت ملي يا بخش
در تمام اين موارد مهم است كه اين مناطق را نه تنها  .تاريخي و كاربردي وجود داشته باشند

منابع هويت فرهنگي و در  عنوان بهت اجتماعي هستند، بلكه دهنده تعامالظروفي كه شكل عنوان به
هويت  .)Muir, 1999: 41(»اقعي بازيگران اجتماعي، نگاه كردبخشي از جهان و عنوان بهنتيجه 

هويت مكاني مانند  .شودكند اطالق ميمكاني به هويتي كه انسان از مكان تولد و سكونت كسب مي
 .دهدمن كه هستم يا كجا هستم يا به كجا تعلق دارم پاسخ مي انواع ديگر هويت به اين پرسش كه

هويت  .كندهويت مكاني نوعي ابراز وجود است كه از معناي محيطي براي تعيين هويت استفاده مي
محل محدودي كه  عنوان بهكند كه مكان روانشناختي به اين دليل بروز مي - مكاني از بعد اجتماعي

آورد كه هويت در اعي و فرهنگي است چارچوب مهمي را فراهم ميآكنده از معاني شخصي، اجتم
  .)Mirhydar, 2007: 53(پذيردآن شكل گرفته، حفظ شده و تحول مي

باشد و موضوع جغرافياي سياسي مي - هاي جغرافيايياز آنجا كه بحث انتخابات از مقوله
همواره بين سياست و «د؛ شوشود، پيوند ميان فضا، مكان و سياست مطرح ميانتخابات مطرح مي

ساز و وسيله نهادهاي تصميمحمايت ايدئولوژي و به واسطه بهفضا رابطه وجود دارد، سياست 
 تأثير ،باشد مي... ها وها، ساختها، جريانمجري تصميم، بر فضا كه متشكل از جامعه انساني، شبكه

پذيري منتج از تأثيرگذاري و تأثير اين .)Mirhydar, 2007: 112(»پذيردمي تأثيرگذارد و از آن مي
باشد در واقع در مبحث انتخابات عامل فاصله يكي عوامل كليدي در ميزان فاصله مكاني نيز مي

 نشان عنوان بهتواند مي نيز، فاصله علوم اجتماعياز لحاظ شود؛ رأي دادن به كانديدها محسوب مي
... و منطقه، ثروت، طبقه از قبيل ادياجتماعي و اقتص هايشاخص براساس موقعيت نسبي دهنده
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رسي قرار گرفته مورد بررأي دادن  رفتار در تعيين مكان و اجتماعي بافت نقش .دتفسيرشو
گذاري آن بر روابط تأثيرالبته در بحث فاصله و ميزان  .)Arzheimer, 2010: 5&Evans(است

  .محيط جغرافيايي استمكاني  - فضايي يافتگي توسعهها و انتخابات، ناشي از ميان انسان

  نظرياتي پيرامون مشاركت و انتخابات -4-3

آن  باشد كه نظريات زيادي دربارهگفته شد كه مشاركت از ديدگاه مدرن، از مفاهيم جديدي مي
ارايه شده است؛ هر چند بحث درباره تمامي نظريات از عهده اين مقاله خارج است، تنها به بررسي 

در ارتباط با مشاركت، وي سعي كرده است با ترسيم  .شودته مينظريه شوي ارنشتاين پرداخ
نظر به .نموداري، سطوح مختلف مشاركت را بيان نمايد و در سه سطح به بررسي آن پرداخته است

به .ترين سطح، هيچ نيرويي يا قدرتي براي مشاركت وجود نداردارنشتاين در پلكان اول و در پايين
ساختگي، نوعي مشاركت  صورت بهاي دولتي و مؤسسات عمومي هنظر وي، بعضي از دستگاه

 .براي كارهايي است كه نتيجه آن از قبل مشخص و معين است عمدتاًبينند كه ظاهري را تدارك مي
غيرواقعي است و تنها  عمدتاًكند كه  گيري را مطرح ميدر پلكان دوم بحث آگاهي از فرايند تصميم

در پلكان سوم، بحث آگاهي و اطالع .ورد نظر مطرح استآگاهي صوري از وضعيت مشاركت م
هاي كالن كه باشد از كل تصميمسازي شهروندان مياين قسمت فرايند آگاه.رساني قرار دارد

پلكان چهارم كه  .خواهد به اجراء در آيد بازتاب مردم در اين قسمت اهميت زيادي دارد مي
شويم ولي اگر ي از نظرات شهروندان مطلع ميمشورت و مشاوره است قبل از اجراء با نظرسنج

در پلكان پنجم حضور در هنگام اخذ  .گرددجنبه صوري داشته باشد نظرات زياد جدي قلمداد نمي
نظرات آنان توسط صاحبان قدرت و مديران جامعه است و  كارگيري بهگيري نوع نظارت در تصميم

گيري، سطحي است  ششم مشاركت در تصميم در پلكان .باشدنوعي تسكين و آرامش براي آنان مي
كنند و زماني كه در يافته و شهروندان نتيجه مشاركت خود را لمس ميكه مشاركت در آن ارتقاء

و در ) پلكان هفتم(برند گيري از نظرات آنها استفاده شود به قدرت خود در مشاركت پي ميتصميم
نوعي كنترل كامل منجر ها در امور اجرايي بهبينيم كه تصميمات آنان و مشاركت آنپلكان آخر مي
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 1در نمودار شماره  .)Latifi, 2008: 30(توان از آن به نام كنترل اجتماعي نام بردشود كه ميمي
  .كنيماي مشاركت ارنشتاين را مشاهده مي نردبان هشت پله

 اي مشاركت ارنشتايننردبان هشت پله: 1نمودار شماره 

    كنترل شهروندي

  از قدرت شهروندي درجاتي
  

  قدرت تفويض شده  مشاركت
  شراكت

درجاتي از مساوات طلبي   تسكين بخشيدن
  نمايشي

  
  مشاركت

  مشاوره

  اطالع رساني

  هيچ قدرتي وجود ندارد

  

  عدم مشاركت
  درمان

ــتكاري و  دســـــــــ
  ظاهرفريبي

Sherifiansani, 2001: 44  
  

توان از مبارزات انتخاباتي، اعمال نفوذ بر دارد كه ميمشاركت سياسي اشكال مختلفي 
مشاركت سياسي براي هر نظام سياسي داراي آثار و پيامدهايي . سياستمدران و رأي دادن نام برد

رسميت شناختن از سوي مردم مدي هر نظام سياسي همواره نيازمند تأييد و بهثبات و كارآ .است
- سياسي را انتخابات دانست، چرا كه انتخابات قابل اندازه توان بارزترين نمود مشاركتمي .است

مالك براي ارزيابي  عنوان بهتواند ترين نوع مشاركت افراد، در عرصه سياسي است و ميگيري
انتخابات كنشي است كه همواره به تعريف و تببين مشاركت  .توزيع قدرت در جامعه شناخته شود

با بيان خصوصيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رأيپردازد و نظام اجتماعي مي در عرصه
. كندخواهان سياسي، سياست گزينش نامزدهاي انتخاباتي را معرفي ميآوران و رأيدهندگان و رأي

  :هاي رفتارهاي انتخاباتي را به سه دسته تقسيم كردتوان نظريهبنابراين مي
كنند اما ه هرچند افراد خود انتخاب ميكند كاين نظريه بيان مي :ايدئولوژي مسلط نظريه :الف

همچنين عامل ديگري كه در انتخابات  .گيردهاي فردي براساس ايدئولوژي مسلط شكل ميانتخاب
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آموزشي است  تأثيردر ايدئولوژي مسلط، تحت  .هاي گروهي استدارد، تبليغات رسانه تأثيرفردي 
كنند كه با ايدئولوژي حكومت ا انتخاب ميدر اين نظريه افراد كانديداهايي ر .دهدكه حكومت مي

  .هاي رأي دهندگان با عقايد ايدئولوژي مسلط مطابقت داردبنابراين نگرش .همگام باشند

هاي اجتماعي اند كه پديدهمعتقدان به اين نظريه در تبيين آن بيان داشته :انتخاب عقاليي نظريه :ب
بر افعالشان ... ند كه ارزش، اعتقاد و هدف ودميان است، و آدميان فاعالني هستآحاصل افعال 
و سنجش عاقالنه دليل  بهها مخلوقاتي عالم و قاصدند كه فعلشان مسبوق انسان .كندحكومت مي

طبق اين  .باشدآنتوني دوانز پيشگام در كاربرد اين نظريه در رفتارهاي انتخاباتي و حزبي مي .است
 .زنندند كه براساس منافع خودشان دست به انتخاب ميعقالني هست كامالًنظريه افراد موجوداتي 

پس طبق اين نظريه، فرد نقش مهمي در  .تر استتوانند تشخيص دهند كدام گزينه مناسبافراد مي
ي اقتصادي دست به هاي مختلفي از جمله انگيزهانتخاب افراد دارد و ممكن است براساس انگيزه

دارند به شخص يا اشخاصي رأي دهند كه بيشترين منافع  در اين نظريه افراد سعي .انتخاب بزند
  .كنندطبق اين نظريه، افراد براساس سود و زيان خودشان عمل مي .كنندمي تأمينآنها را 

شناختي مردم به احزاب اين نظريه مبتني بر دلبستگي روان: جناحي -نظريه هويت حزبي :ج
ها به گونه دلبستگياين .ن دلبستگي دارندهاي اجتماعي گوناگودر اصل افراد به گروه .است

يابد و همين دلبستگي شكل عضويت يا هواداري نسبت به حزب، سازمان و انجمن نمود مي
صورت در اين .دهنده، وفاداري گروهي را جانشين قضاوت سياسي كندشود، رأيفرد باعث مي

ران و طبقه است كه او را دهد؛ بلكه استانداردهاي دوستان، همكافرد با فكر خود رأي نمي
  .)Atarzadeh,. Tavassoli, 2010: 181-182(كنند كه به چه كسي رأي دهند راهنمايي مي

  هاي پژوهشيافته -4

  ميزان مشاركت در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري -1-4

ت در انتخابات يازدهم رياس براساس آمارهاي رسمي ارائه شده مجموع واجدين شرايط شركت
در انتخابات ) نفر 36938651(درصد  73.2نفر بوده است كه از اين تعداد  50483192بالغ بر 
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هاي متنوع بوده و ميزان مشاركت در بين استان .شركت كرده و آراء خود را به صندوق واريز كردند
  .درصد در استان خراسان جنوبي در نوسان بوده است 95درصد در استان تهران تا  52از حداقل 

  
  هاميزان مشاركت در انتخابات يازدهم رياست جمهوري بر حسب استان :1نقشه شمار 

دهنده گرايش متفاوت توزيع آراء نامزدهاي رياست جمهوري در سطح استانها نيز نشان
دكتر (سهم آراء كانديد متخب رياست جمهوري يازدهم . كنندگان در استانها استمشاركت
درصد آراء  50استان كمتر از  12ايشان در . درصد بوده است 52.4در سطح ملي ) روحاني
اند و در چهار استان خوزستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و را كسب نموده مأخوذه 

استانهاي سيستان و بلوچستان و كردستان با بيش . درصد است 40بوير احمد و تهران كمتر از 
بررسي آراء استاني دكتر . اندمتخب داشته ايكانديدباالترين حمايت را از  ،درصد آراء 70از 

 مأخوذه درصدي آراء  17.1ي و سهم ميليون رأ 6مين كانديد با بيش از دو عنوان بهقاليباف 
شمارش شده، بيانگر توجه ويژه شهروندان استانهاي خراسان شمالي و رضوي به ايشان بوده 

نفع دكتر قاليباف بوده دو استان ياد شده به در هر يك  از مأخوذه درصد آراء  30بيش از . است
 5است و سه استان خوزستان، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد با حداكثر 

پراكنش فضايي آراء سومين كانديد انتخابات اخير نيز . انددرصد كمترين آراء را به ايشان داده
جليلي در استانهاي خراسان جنوبي و صد از دكتر رد 25حاكي از حمايت حداكثري به ميزان 

درصد در استان كردستان داشته و  4.8را به ميزان  مأخوذه دكتر جليلي كمترين آراء . قم است
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 11.1دكتر محسن رضايي با . درصد بوده است 11.7ميانگين آراء ايشان در پهنه ملي حدود 
استانهاي لرستان، خوزستان، چهارمين كانديد باالترين آراء را در  عنوان بهدرصد آراء ملي 

. اندداشته مأخوذه درصد آراء  25چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد با بيش از 
درصد آراء به دكتر رضايي باالترين حمايت را در سطح ملي از  47استان خوزستان با بيش از 

ستانهاي تهران، شرقي و ااستانهاي واقع در شمال شرق، شرق و جنوب. اندايشان داشته
درصد، حداقل آراء واريزي به دكتر رضايي را  6مازندران، سمنان و گلستان با ميانگين كمتر از 

 5هاي در جايگاه مأخوذه درصد آراء  1.3و  6.4دكتر واليتي و مهندس غرضي نيز با . اندداشته
درصد آراء  13دكتر واليتي با كسب . ست جمهوري يازدهم قرار گرفتندكانديدهاي ريا 6و 

درصد آراء استان اصفهان بيشترين آراء را در  3استان قم و مهندس غرضي با كسب  مأخوذه 

رصد و د 2.8دكتر واليتي در استان كردستان با  مأخوذه كمترين آراء  .اين استانها كسب نمودند
  .درصد بوده است 0.5مهندس غرضي در استان كهگيلويه و بوير احمد با كمتر از 

  داوطلبين در پهنه استانهاي كشور مأخوذه آراء  : 2 شماره نقشه

  سنجش تمركز مكاني آراء يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري -4- 2

سنجش الگوي تمركز مكاني آراء يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بر مبناي سه 
  :سوال، مورد بررسي قرار گرفت
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افيايي كشور از الگوي مشابهي برخوردار بوده است يا 
 اينكه تمركز جغرافيايي آراء در مناطق خاصي استقرار داشته است؟

 گذار بوده است؟تأثيراجتماعي اقتصادي بر ميزان مشاكت يا عدم مشاركت 

رستانهاي مختلف آيا نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در بين شه
يا اينكه عواملي چون وابستگي قوميتي يا مكاني يك كانديد سبب 

آماره مورد استفاده جهت بيان الگوي فضايي مشاركت سياسي و نيز ارتباط يا عدم ارتباط 
ي در انتخابات يازدهم رياست جمهوري، آماره 

ترتيب تفاضل بين مقدار خصيصه پديده مورد بررسي با ميانگين آن در 
د كل نيز تعدا n. باشد مي jو  

Asgary, 2011: 61 .(هاي اندازه
ي بزرگ به ها نزديكتر باشد به اين معني است كه اندازه

 عبارت بههاي كوچكتر نيز به انبوه كردن يكديگر گرايش دارند 
هاي اگر اندازه. باشنداي مير داراي خودهمبستگي فضايي و داراي الگوي تمركز خوشه

هاي گسسته و پراكنده است و 
. يكنواخت پراكنده شده است 

مورد بررسي در فضاي  اكي از توزيع اتفاقي و بدون الگوي خاص پديده

آيا ميزان مشاركت مردم در پهنه جغرافيايي كشور از الگوي مشابهي 
 »برخوردار بوده است يا اينكه تمركز جغرافيايي آراء در مناطق خاصي استقرار داشته است؟

در انتخابات رياست جمهوري الگوي فضايي مشاركت     __________________________

افيايي كشور از الگوي مشابهي برخوردار بوده است يا آيا ميزان مشاركت مردم در پهنه جغر
اينكه تمركز جغرافيايي آراء در مناطق خاصي استقرار داشته است؟

اجتماعي اقتصادي بر ميزان مشاكت يا عدم مشاركت  يافتگي توسعهآيا درجه 
آيا نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در بين شه

يا اينكه عواملي چون وابستگي قوميتي يا مكاني يك كانديد سبب اند  هطرفداران يكساني داشت
 توجه بيشتر در برخي از شهرستانها شده است؟

آماره مورد استفاده جهت بيان الگوي فضايي مشاركت سياسي و نيز ارتباط يا عدم ارتباط 
ي در انتخابات يازدهم رياست جمهوري، آماره بين شهرستانها و واحدهاي تقسيمات كشور

  :  موران است كه ساختار كلي محاسبه آن عبارت است از

ترتيب تفاضل بين مقدار خصيصه پديده مورد بررسي با ميانگين آن در هب Zjو Ziكه در آن 
i  وj  ،Z  ميانگين متغير وWij  وزن فضايي بين عارضهi 

Asgary, 2011: 61(عوارض جغرافيايي موجود در سطح مورد استفاده است 

نزديكتر باشد به اين معني است كه اندازه+ 1آمده هر چه به  دست بهآماره موران 
هاي كوچكتر نيز به انبوه كردن يكديگر گرايش دارند انبوه كردن يكديگر و اندازه

ر داراي خودهمبستگي فضايي و داراي الگوي تمركز خوشه
هاي گسسته و پراكنده است و نزديك باشند نيز حاكي از وجود داده -1آماره موران حاصل به 

 صورت بهپديده مورد بررسي در كل پهنه جغرافيايي  عبارت
اكي از توزيع اتفاقي و بدون الگوي خاص پديدهآماره صفر نيز ح

  . جغرافيايي است
آيا ميزان مشاركت مردم در پهنه جغرافيايي كشور از الگوي مشابهي «در پاسخ به سوال 

برخوردار بوده است يا اينكه تمركز جغرافيايي آراء در مناطق خاصي استقرار داشته است؟

_________________________

آيا ميزان مشاركت مردم در پهنه جغر -1
اينكه تمركز جغرافيايي آراء در مناطق خاصي استقرار داشته است؟

آيا درجه  - 2
آيا نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در بين شه -3

طرفداران يكساني داشت
توجه بيشتر در برخي از شهرستانها شده است؟

آماره مورد استفاده جهت بيان الگوي فضايي مشاركت سياسي و نيز ارتباط يا عدم ارتباط 
بين شهرستانها و واحدهاي تقسيمات كشور

موران است كه ساختار كلي محاسبه آن عبارت است از

 
  
  

كه در آن 
iنقاط 

عوارض جغرافيايي موجود در سطح مورد استفاده است 
آماره موران 

انبوه كردن يكديگر و اندازه
ر داراي خودهمبستگي فضايي و داراي الگوي تمركز خوشهديگ

آماره موران حاصل به 
عبارت به

آماره صفر نيز ح
جغرافيايي است

در پاسخ به سوال 
برخوردار بوده است يا اينكه تمركز جغرافيايي آراء در مناطق خاصي استقرار داشته است؟
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ي داده به كل واجدين شرايط، بيانگر الگوي تمركز أاز درصد جمعيت رآماره موران حاصل 
يك خوشه معنادار  گيري شكلخاصي از كشور و ) شهرستانهاي(مشاركت سياسي در سطوح 

درصدي در سطح كشور در بخش غالبي از مناطق شرق،  73ي ديگر مشاركت عبارت به. است
، %99/99ذا در سطح اطمينان آماري ل. جنوب شرق جنوب و مركز كشور اتفاق افتاده است

گردد و نتيجه حاصل فرض وجود الگوي مشابه مشاركت در بين شهرستانهاي مختلف رد مي
اي از مناطق حاكي از تمركز نرخ باالي مشاركت سياسي در انتخابات يازدهم در بخش عمده

ستانهاي گيالن، اي از شهردر بخش عمده ).مناطق قرمز رنگ(نيافته و محروم كشور استتوسعه
هاي گسسته و پراكنده قابل تشخيص است كه بيانگر با داده گلستان و مازندران نيز مناطقي

  ).3نقشه شماره (مشاركت سياسي كمتر ساكنين در نواحي در انتخابات مورد مطالعه است

  
  

P values: 0.0000  Z score: 16.79  Moran Index:0.44 

  رياست جمهوري اركت مردم در انتخابات يازدهمالگوي فضايي مش: 3 نقشه شمار

اجتماعي اقتصادي و ميزان مشاركت در انتخابات  يافتگي توسعهدر سنجش رابطه بين درجه 
يازدهم، با استفاده از نتايج مطالعات زياري و همكاران درجه توسعه شهرستانهاي كشورو ميزان 

دو متغير بررسي گرديد و مشخص شد كه مشاركت در انتخابات يازدهم، ابتدا رابطه آماري بين 
 يافتگي توسعهرابطه متوسط و مثبت آماري بين اين دو متغير برقرار است و با افزايش درجه 
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در بررسي ).R= 0.368(اجتماعي اقتصادي، ميزان مشاركت در انتخابات نيز افزايش داشته است
هايي كه از درجه باالي يافتن اينكه آيا شهرستان منظور بهالگوي فضايي اين دو متغير 

اند، مشخص داشته مؤثربرخوردار هستند در مشاركت انتخاباتي نيز حضور  يافتگي توسعه
متغير مستقل بر ميزان مشاركت  تأثيرگرديد كه در اين شهرستانها هيچ سطح معنادار آماري از 

و  يافتگي توسعهوجود نداشته است و در كل كشور الگوي توزيع اتفاقي از رابطه بين درجه 
  ). 4 نقشه شمار(ميزان مشاركت در انتخابات وجود دارد

  

P values: 0.075  Z score: 0.79  Moran Index:0.03 

  درجه توسعه اقتصادي اجتماعي و مشاركت مردم در انتخابات يازدهم تأثيرالگوي فضايي : 4 نقشه شماره

انتخابات رياست جمهوري در بين آيا نامزدهاي يازدهمين دوره «در پاسخ به اين سوال كه 
اند يا اينكه عواملي چون وابستگي قوميتي يا شهرستانهاي مختلف طرفداران يكساني داشته

با استفاده از آماره  »مكاني يك كانديد سبب توجه بيشتر در برخي از شهرستانها شده است؟
ديد كه به موران محاسبه براي هر يك از كانديدهاي رياست جمهوري يازدهم مشخص گر

هاي استانهايي چون متمركز و منطبق بر محدوده كامالًاستثناء دكتر محسن رضايي كه از الگوي 
خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، لرستان و ايالم، ساير كانديدها از 

بررسي  در). 2 شماره جدول(اندالگوي نسبتاً برابر توزيع آراء در سطح كشور برخوردار بوده
غرب هاي انتخاباتي نيز تمركز آراء دكتر رضايي در جنوبالگوي فضايي حاكم بر نقشه حوضه
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 كامالًكانديد ديگر  4شرق كشور مشهود بوده و در مقايسه با كشور و دكتر قاليباف در شمال
اين الگو تحت عنوان پايگاه حمايتي يا زادشهري كه در  .داراي خوشه فضايي معنادار است

  ).5 نقشه شماره(ن اكثر جوامع اعم از سنتي، صنعتي و پسا صنعتي قابل مشاهده است ميا
  آمار تمركز مكاني آراء كانديدهاي رياست جمهوري يازدهم :2 شماره جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الگوي پراكندگي  )Sig(سطح معناداري Zشاخص   آماره موران  اكانديد

  نسبتاً متمركز  0.0002  3.750 0.0975  دكتر جليلي
  متمركز  0.0000  10.8048  0.3143  اييدكتر رض

  نسبتاً متمركز  0.0000  4.1899  0.1036  دكتر روحاني
  نسبتاً متمركز  0.0000  7.8310  0.1747  دكتر قاليباف

  نسبتاً متمركز  0.0000  4.2934  0.1107  مهندس غرضي
  نسبتاً متمركز  0.0000  4.7313  0.1230  دكتر واليتي
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  راكنش فضايي آراء كانديدهاي رياست جمهوري يازدهمپ :5 نقشه شماره

  توزيع آراء دكتر قاليباف  توزيع آراء دكتر جليلي

  توزيع آراء مهندس غرضي  توزيع آراء دكتر رضايي

  توزيع آراء دكتر واليتي  توزيع آراء دكتر روحاني
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  گيريتجزيه و تحليل و نتيجه -5

يق نهادهايي است كه در فضاي جغرافيايي از قدرت و اختيار سازماندهي امور كشور از طر
گيرد يا از قدرت و اختيار در فضاهاي جغرافيايي يا از طريق سلطه جبري شكل مي .برخوردارند

طريق واگذاري قدرت و اختيار از سوي ملت به حكومت كه در حال حاضر الگوي واگذاري 
 &Hafiznia(»ر ساختار كشورهاي جهان استها، پديده رايج دقدرت از سوي ملت به حكومت

others, 2013: 1(. ها در قالب انتخابات  امروزه اين واگذاري قدرت از سوي مردم به دولت
با توجه به اهميت انتخابات در فرايند حيات سياسي كشورها، مطالعات مختلف و  .شودانجام مي

ي در كشورهاي مختلف و از متعددي در خصوص جغرافياي سياسي انتخابات و مشاركت سياس
بيني نگري و يا پيشبا رويكرد گذشته عمدتاًمطالعات انجام شده  .جمله ايران انجام شده است

بررسي رابطه  دنبال بهمبتني بر روشهاي مطالعات اسنادي و گذشته نگر، پيمايشي و يا نظرسنجي 
انتخاب نامزدهاي انتخابات آن بر ميزان مشاركت و  تأثيرپايگاه اجتماعي، اقتصادي، قوميت و 

اند و هدف اكثر مطالعات انجام شده نيز  شناخت قواعد و الگوهاي حاكم بر اذهان مختلف بوده
مردم با مشاركت در امور جوامع خود و  .عمومي در انتخاب فرد يا احزاب سياسي بوده است

با  .دهندت سوق ميسمت توسعه و پيشرفگيري درباره آن در واقع سرزمين خودشان را بهتصميم
مشاركت در انتخابات، مردم در تعيين سرنوشت خودشان و شيوه حكومتي اداره كننده 

دموكراسي نوع حكومتي است كه كشورها در زمان حاضر خواستار  .كنندشان دخالت مي سرزمين
گيرد موضوع دموكراسي و انتخابات از آن روي در مباحث جغرافياي سياسي قرار مي .آن هستند

دهنده كشور، يعني ملت، حكومت و ناپذيري سه پديده يا عنصر تشكيلكه به اصل جدايي
ره سرزمين از سوي حكومت براساس اتوان گفت اددر تعريف كشور مي .شودسرزمين مربوط مي

اي در تعيين سرنوشت و بنابراين مردم با مشاركت خود در انتخابات نقش تعيين كننده .اراده مردم
در ايران مردم با مشاركت در انتخابات همواره نقش و حضور خود را  .خودشان دارند اداره كشور

  . اندشان نشان دادهدر تعيين سرنوشت
دهد كه در ايران مردم همواره حضور خود الگوي مشاركت مردم ايران در انتخابات نشان مي

 .دم بااهميت و مهم بوده استرنوشت و اداره كشور براي مرستعيين  .اندرا در انتخابات نشان داده
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در انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، مانند ادوار گذشته مردم با حضور خود، بار ديگر 
اي گونه بهگستره فضايي سرزمين ايران  .انده كردهئل كشوري را ارائنشان از فهم و آگاهي در مسا

از اين مسايل انتخابات همواره . است كه با پراگندگي اقوام در چهار گوشه آن منطبق يافته است
اما با توجه  .ل قومي فرهنگي قرار داشته استئمسا تأثيريكي از موضوعاتي بوده است كه تحت 

سرزميني ايران اين عوامل تاكنون در راستاي  سياسي شكل گرفته در گستره - به الگوي فضايي
انتخابات يازدهم رياست هاي تحقيق، حضور اقوام در براساس يافته. اهداف ملي بوده است

رابطه  از مواردي كه در انتخابات يازدهم قابل توجه بود، .جمهوري، حضور پررنگي را نشان داد
براي مثال . كسب بيشترين ميزان آراء در استانها براي كانديداها با محل تولد آنها بوده است

كه حس  .اندا كسب كردهمحسن رضايي و قاليباف در استانهايي محل تولد خود، بيشترين آراء ر
  .گرددمشاركت كنندگان نسبت به كانديدها مطرح مي) زادشهر پنداري(مكاني 

اين موضوع  دهندهحضور مردم در  انتخابات رياست جمهوري از نظر الگوي فضايي نشان
ر اند، بيشتتري برخوردار بودهپايين يافتگي توسعهسطح  هايي كه ازبود كه مشاركت مردم در استان

  .اند اي ايران، مردم حضور چشمگيري را از خود نشان دادههاي حاشيهدر استان .بوده است

  قدرداني -6

از انجام پژوهش حاضر حمايت مالي دليل  بهاز معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز نگارندگان 
  .نمايندقدرداني مي
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