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  ء در انتخابات یازدهمآراپراکنش فضایی  الگوي بررسی و تحلیل
  ریاست جـمهوري ایران 

  
  فردوسی مشهد ، دانشگاهجغرافیاي سیاسی دانشیار -ادي زرقانیهسید دکتر 

  تهران جغرافیاي سیاسی، دانشگاه دانشجوي دکتري -نژادمرتضی رضوي
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  19/3/1395تاریخ پذیرش:                                       20/1/1395تاریخ دریافت: 
  چکیده

ست و داري ااي هاحقیقت کاربست جغرافیاي سیاسی در نتایج انتخاباتی بر حسب حوزهجغرافیاي انتخابات در 
حلی، طوح مدر آن نقش عوامل و عناصر جغرافیایی در فرایند گزینش سیاسی شهروندان در قالب انتخابات س

ر آن ب مؤثریی اغرافیگیرد. مطالعه الگوي آراء کاندیداها و عوامل جمی ملی و فراملی مورد بررسی و تبیین قرار
ع ندگان و توزیدهرأي دیگر، تصمیم سیاسی عبارتبهیکی از موضوعات مطرح در جغرافیاي انتخابات است. 

ن است. ای طالعهمجغرافیایی آراء کاندیداها در مناطق مختلف، در قالب الگوهاي فضایی آراي کاندیداها قابل 
هاي وهرگاقتصادي یا  -هاي اجتماعیات و خواست گروهالگوهاي جغرافیاي و فضایی در آراء بازتابی از تمایز

ین بیز از نرأي  تر باشد پیوستگی در الگويهاي مردم در مناطق متنوعقومی و نژادي است و هر چه خواست
بات ن دوره انتخابررسی و تحلیل الگوهاي آراء کاندیداها در یازدهمی دنبالبهحاضر خواهد رفت. پژوهش 

است  تحلیلی است و تالش شده –پژوهش از حیث ماهیت و روش توصیفی این ریاست جمهوري ایران است. 
استخراج و در  هاهاي فضایی آراء کاندیداتفاوت ،Arc GIS با استفاده از مدل نقاط شکست در محیط نرم افزار

رأي  لگويدهد در اي کروپلت نشان میهاها نمایش داده شوند. نتایج پژوهش منطبق بر نقشهنقشهقالب 
ر این باست. عالوه  داشتهاي هآقاي رضایی، قالیباف و روحانی متغیر همسایگی نقش برجست ویژهبهکاندیداها 

ز ا متأثرف ي قالیباقومیت، آقا از متغیر متأثراز متغیر ایدئولوژیک، آقاي رضایی  متأثرآقاي جلیلی رأي  الگوي
 عبارتبهب و از متغیر قومیت و مذه متأثرعملکرد در کسوت شهردار تهران و آقاي روحانی پیروز انتخابات 

 ت.سلسله مراتب نیازها بوده اسرأي  ي اکولوژیک، اقتصاد سیاسی و الگويهااقلیترأي  تردقیق
  

  ، ایران.بیعیطتحلیل فضایی، انتخابات یازدهم ریاست جمهوري، روش نقاط شکست  جغرافیاي انتخابات، کلیدي: هايهواژ

                                                        
 دار مکاتبات             نویسنده عهده                                             arghani@um.ac.irz-hmail: -E  
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  مقدمه -1
برحسب  جغرافیاي سیاسی در نتایج انتخاباتیجغرافیاي انتخابات در حقیقت کاربست 

حیث نظري، جغرافیاي انتخابات یکی ). بهYves Lacoste,2102:260( است ي اداريهاحوزه
بستري  عنوانبهي جغرافیایی هاشود که بر محدودهمی سیاسی محسوبي جغرافیاي هااز شاخه

 Hafeznia and( و ملی متمرکز شده استاي هبراي انتخاب نمایندگان در سطوح محلی، منطق

Kaveyanirad,2004:217.( هاي جغرافیایی تر، جغرافیاي انتخابات به جنبهدقیق عبارتبه
پردازد و شرایط فرهنگی و ویژه نتایج آنها میآنها بهها، سازماندهی پرسیانتخابات، همه

 :Muir, 2000( دانداي و ملی مؤثر میاقتصادي و غیره را در سطوح مختلف محلی، منطقه

گذرد و اندیشمندانی چون آندره از عمر جغرافیاي انتخابات بیش از یک قرن می ) 255
جوانب فضایی و  تلف به بررسی ابعاد وي مخهادر قالب پژوهش زیگفرید، کربیل، پائولین و...

  .)Dikshit, 1995: 242( اندهجغرافیایی انتخابات پرداخت
سودمندي روشن کردن مناسبات میان  دهندهنشاناز منظر جغرافیایی و سیاسی، انتخابات 

افکار سیاسی شهروندان و تمایزات اجتماعی و فرهنگی جمعیت ساکن در انواع گوناگون از 
پذیري اوضاع و احوال، انتخابات بدون رعایت برخی دگرگونی در واقع است. هاسرزمین

پراکندگی جغرافیایی افکار سیاسی است، افکاري که بازتاب دهنده بسیاري از  دهندهنشان
عوامل تغییر و دگرگونی، در ارتباط با درآمدها، سنن، عقاید مذهبی، ترکیب اجتماعی و شغلی 

ی از یک رخداد تاریخی یا از یک شخصیت به جاي مانده یا خاطراتی است که در محل
ي مطالعاتی جغرافیاي انتخابات را ها). مهمترین حوزهYves Lacoste, 2102: 198است(

گیري و رابطه آن مواردي چون سازماندهی فضایی انتخابات، تنوعات فضایی در الگوهاي رأي
، دهندگانرأي ایی در تصمیماتعوامل محیطی و فض تأثیر شناختی،هاي جمعیتبا شاخصه

 شاملرأي  يهاو سیاست در الگوي قدرت هامؤلفهالگوهاي فضایی نمایندگی و نقش 
موقعیتی و جغرافیایی، نوع  لحاظبهطیف عواملی که  ).KavyeaniRad, 2013: 34شود(می

دهند بسیار گسترده هستند و عموماً هر الشعاع خود قرار میرا تحتهاي انتخاباتی گیريتصمیم
اي از شاخه عنوانبهپردازد. جغرافیاي انتخابات پژوهشی به بخشی از ابعاد گسترده آن می
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هاي دم را در پهنهجغرافیاي سیاسی در واقع رسالت به تصویر کشیدن تصمیمات سیاسی مر
بیان  خوبیبهگوناگون فضایی به عهده دارد در واقع این شاخه از جغرافیاي سیاسی باید بتواند 

اند و بررسی و تحلیل نماید که این کند که چه مناطقی در انتخابات چه رویکرد خاصی داشته
این  خیر. بررویکردهاي مردم در مناطق گوناگون از الگوي خاصی نیز تبعیت کرده است یا 

یکی از سودمندترین کارها در جغرافیاي انتخابات، کاري است که پراکندگی آراء را  اساس،
گیري در مناطق گوناگون در یک قالب به تصویر کشد و دید فضایی را همراه با الگوهاي راي

  ).Hafeznia and KaveyaniRad, 2004: 218فراهم کند(
به نوعی مهمترین مشارکت سیاسی مردم در اداره امور انتخابات ریاست جمهوري در ایران، 

فضایی مهمی را -ات سیاسیتأثیرشود، بدین جهت که نتایج این انتخابات می کشور محسوب
 Zarghaniدر بردارد(اي هدر ابعاد مختلف و در سطوح متفاوت از سطح محلی تا ملی و منطق

and Razavinejad , 2013: 54(. از اینکه کدام کاندیدا پیروز انتخابات  در هر انتخاباتی فارغ -

اختصاص دهد؛ موضوعاتی دیگري نیز اهمیت  خودبهرا  مأخوذهدرصد آراء  50شود و بیش از 
 ،هاي فضایی در رفتار سیاسیتفاوتبررسی و تحلیل آنها عالوه بر نشان دادن دارند که 

و زوایاي جدیدي را نیز در مورد کمیت و کیفیت آراء اخذ شده نشان دهد. در  تواند مطالبمی
ها، ادراکات، تنگناها، و مشکالت جامعه است. بنابراین توزیع نتایج واقع انتخابات معیار نگرش

 ,Darabiهاي مختلف است(هاي رفتاري مکانتفاوت دهندهنشانروي نقشه  گیري بريأر

2007: 229.(  
و  تر عواملدقیقتواند عالوه بر کمک به شناخت فضایی نتایج انتخابات میتحلیل 

ر ود هشص گذار بر آراء، دیدگاه فضایی خاصی را ارائه کند که طی آن مشختأثیري هازمینه
ري در جمهو . یازدهمین دوره انتخابات ریاستاندهمنطقه چه نوع رویکردي به انتخابات داشت

وهش به بررسی و برگزار گردید. این پژ 1392االي مردم ایران در سال ب ایران با مشارکت نسبتاً
ریاست  ازدهمحاکم بر انتخابات یرأي  تحلیل پراکنش فضایی آراء کاندیداها و تبیین الگوهاي

  پردازد.می جمهوري در ایران
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  روش تحقیق -2 
 حسب روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف، کاربردي و شیوه مطالعه بر

یدانی اي و مکتابخانه شیوهبه. گردآوري اطالعات نیز باشدیمتحلیلی  -ماهیت، توصیفی 
ي گیرتمام شمار صورت گرفته لذا نمونه صورتبهصورت گرفته است. این تحقیق علمی 

ه از جمل حلیلیهاي تبندي و تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزارقهانجام نشده است. براي طب
قیق در بهره گرفته شده و تالش شده تا نتایج تحExcel و  GIS ARCافزارهاي مجموعه نرم

ید تا ر درآهاي کروپلت جغرافیایی با استفاده از مدل نقاط شکست طبیعی به تصویقالب نقشه
گردد خطاي می نمایان خوبیبهاي در انتخابات هاي منطقهتعالوه بر اینکه بعد فضایی تفاو

  حداقل اثر را داشته باشد. هاانسانی و روشی در نحوه نمایش داده

 6روش نقاط شکست طبیعی -2-1

آراء به درصد در گروههاي مختلف به انتخاب و  بنديطبقهبا  عمدتاًالگوهاي فضایی آراء 
دار بودن نتایج، تورششود که در این حالت ممکن است عالوه بر سلیقه پژوهشگر انجام می

هاي انتخاباتی از داده بنديطبقهصحیح صورت نگیرد. بر این اساس، بهتر است براي  بنديطبقه
روشی استفاده کرد که تا حد امکان سلیقه اشخاص و فرد آن را مشخص نکند و معیار 

در این پژوهش از رو این گیري باشد. ازمشخص و قابل اندازه ،یک معیار استاندارد بنديطبقه
ها و ترسیم الگوهاي فضایی بهره گرفته شد. داده بنديطبقهروش نقاط شکست طبیعی براي 

مبدع این روش جورج فردریک جِنکس آمریکایی است که تخصص و تجربه عالی در 
ع علمی به ترویج و بهبود ساله خود در مجام 37کشی داشت و در طول مدت حضور نقشه
هاي هاي سه بعدي و تجزیه و تحلیلدر زمینه نقشه ویژهبهکشی پرداخت و هاي نقشهروش

ي نوینی ابداع کرد که هاروش 7هاي کروپلتبراي تولید نقشه زمین آماري مشهور شد. وي
 Robert, McMaster and( شودهاي گوناگون استفاده میهمچنان امروزه از آنها براي تحلیل

                                                        
٦- Natural breaks(Jenks) 
٧- Choropleth maps 
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Susanna, 2002: 315 .(مشهور به روش نقاط شکست طبیعی  ؛سازي جنکسروش بهینه
طراحی شده است و براي مشخص کردن بهترین طرح  هاداده بنديطبقهاست. این روش براي 

به حداقل رساندن  دنبالبههاي مختلف کاربرد دارد. این مدل بنديطبقهها در فضایی از ارزش
انحراف معیار در هر طبقه از میانگین همان طبقه است، در حالی که حداکثر انحراف هر طبقه 

کاهش واریانس در  دنبالبهدیگر، این روش  عبارتبهدهد. و طبقات دیگر انجام می هااز گروه
بندي باشد و بر آن اساس طبقهها میو گروه هاطبقه و به حداکثر رساندن واریانس بین طبقه

 ARCافزار ). در واقع این تابع در محیط نرمGeorge F, 1967: 190دهد (د را ارائه میخو

Map ها و اطالعات همسان و هم ارزش در یک گروه قرار کند تا بهترین ارزشکمک می
ها شکل بزرگ میان داده ي نسبتاًهاهاي مختلف را نیز جهشبگیرند و مرز بین گروه

). در واقع هدف جنکس از ایجاد این Webhelp.esri.com/arcgisdesktop:2014(دهدمی
هاي فضایی مناطق در مقایسه با خود آن مناطق بوده است. ها و ویژگیروش نشان دادن تفاوت

او با این کار قصد نشان دادن تمایزات را روي یک برگ نقشه داشته است بدون اینکه با نشان 
  گر را دچار سردگمی نماید.اننده و تحلیلدادن محاسبات پیچیده خو

  وال و فرضیه تحقیقس -2-2
ن ازدهمیکاندیداهاي یرأي  الگوي پراکنش فضاییاین پژوهش تالش دارد به بررسی و تحلیل  

ژوهش پال اصلی ؤس کاندیداها بپردازد.رأي  بر مبناي سبد دوره انتخابات ریاست جمهوري
ري ت جمهودر انتخابات یازدهم ریاس هاآراء کاندیدابدین شرح است که: در پراکنش فضایی 

 :هطرح شد کممتناظر با سوال فوق این فرضیه ؟ اندهبود مؤثرچه متغیرها و الگوهایی  ایران،
 ها وپراکنش فضایی آراء کاندیداهاي یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري از الگو

وژي یدئولاسلسه مراتب نیازها، قومیت و متغیرهاي همسایگی و زوال فاصله، اقتصاد سیاسی، 
  کند.می تبیعت
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  مبانی نظري تحقیق -3

  انتخابات -1-3
اي است براي برگزیدن تعداد معینی از افراد از میان شمار روش یا شیوه معنايبهانتخابات 

 ,Ghazi( اندکثیري از کسانی است که براي تصدي یک منصب یا مقام خود را نامزد کرده

انتخابات مجموعه عملیاتی است که درجهت گزینش فرمانروایان از منظر اجرایی، . )102 :1994
دادن که رأي  دهنده ضمنيأر. در واقع یا تعیین ناظرانی براي مهارت قدرت تدبیر شده است

مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن به  صورتبه، شودسیاسی محسوب می -عملی حقوقی
انتخابات در کنار دیگر ساز رو این از ).Ashori, 1991: 43( نمایدسیاست عمومی دخالت می

 عنوانبههمچنان  گروهی و صنفی، انفرادي یا جمعی، صورتبهو کارهاي مشارکت شهروندان 
 شودمی سیاسی محسوبگیري ترین نوع مشارکت مردم در عرصه بارزترین و قابل اندازه

)Tavasoli, 2003: 125(.  پایان ، زماندموکراتیک فرایندياز این منظر، انتخابات) اي، دورهمند
(داراي مقیاس محلی، فرامحلی و سراسري) در جوامع  مند) و مکانزودهنگاماي یا دوره میان
). عالوه بر این، انتخابات نوعی KavyeaniRad, 2013: 29( رودمی شماربهساالر  مردم

سی شهروندان نیز هست که با کارکردهاي فرهنگی، رفتارسنجی در حوزه کنش و نگرش سیا
یکه کمیت و کیفیت مشارکت طوربهاقتصادي و اجتماعی نظام در سطح کالن همبستگی دارد، 

، کارگزاران حکومتی و نیز هاسیاست کارآمدي نظام، تواند میزان مقبولیت،می مردم در انتخابات
 .)KavyeaniRad, 2014: 42( دهندگان را آشکار کندرأي يهانوع خواسته

  غرافیاي انتخابات ج -2-3
بههاي جغرافیایی هاي جغرافیاي سیاسی است که بر محدودهجغرافیاي انتخابات یکی از شاخه

اي و ملی متمرکز شده بستري براي انتخاب نمایندگان درسطوح محلی، منطقه عنوان
جغرافیاي انتخابات و قلمرو در مورد تعریف  ).KaveaniRad and Veysi, 2008: 16است(

جان اگنیو معتقد است که جغرافیاي انتخابات . موضوعی آن نظرات مختلفی مطرح شده است
ها، رفتار، و نتایج حاصل از انتخابات در زمینه فضاي جغرافیایی و با به تجزیه و تحلیل روش
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نظر جانستون و تیلور از . )Agnew, 146: 1996( پردازدهاي جغرافیایی میاستفاده از تکنیک
مدیریت و  ،نیز جغرافیاي انتخابات، مطالعه و بررسی ابعاد جغرافیاییِ سازماندهی، برگزاري

مویر در حوزه مطالعات  ).Johnston, Taylor, 1979: 65( ها استآراء انتخابات نتایج
 جغرافیاي«ه دو گانه است؛ اول مطالعات عادي در زمین بنديطبقهجغرافیاي انتخابات معتقد به 

شود و دوم جغرافیاي بسیار نا آشناي قدرت، می نیز تعبیر» جغرافیاي حمایت«که به » گیريرأي
 ,Muir( بردمی نام» قدرتجغرافیاي «گذاري گروه فشار و ....که از آن تحت عنوان سرمایه

چون فرد قلمرو موضوعی و مطالعاتی جغرافیاي انتخابات را مباحثی پیشگاهی. )257 :2000
هاي گوناگون سیاسی، تغییرات حاکمیت جناح هاي سیاسی، دامنهمطالعه گرایش مردم به جناح

در ازدیاد یا کاهش آن، پراکندگی  مؤثرروند محبوبیت کاندیداها در میان مردم و عوامل 
سیاسی، رفتار هاي جغرافیایی آراء و احزاب، بررسی تغییرات در مرزهاي فضایی جناح

 ثر بر آن و ...ؤم در مناطق مختلف و علل و عوامل جغرافیایی مانتخاباتی مرد
وضوعات راد مهمترین منیا و کاویانیاز نظر حافظ ).Pishgahiphard, 2013: 277داند(می

 عنوانبهاي و ملی هاي جغرافیاي محلی، منطقهمطرح در جغرافیاي انتخابات، مطالعه محدوده
مردم و... رأي  هاي مرتبط با دموکراسی همچون رفتاربستري براي انتخاب نمایندگان و شناسه

  ).Hafeznia and KaveyaniRad, 2004: 235( است

  رأي  لگوهاي فضاییا -3-3
هاي متفاوت در رفتار سازمان فضایی و الگوهاي فضایی برآمده از انتخابات، وجود نگرش

 شناسیدهند. در واقع، در رفتارهاي گوناگون انتخابیه را نشان میحوزهدهندگان در سیاسی رأي
دهنده به این رأي  شودمی ال مهم مطرح است که چه عواملی باعثؤدهندگان این سرأي

 هادهد. براي پاسخ به این سوال پاردایمرأي  تصمیم برسد که به شخص خاص یا حزب خاص
توسط اندیشمندان مطرح شده  اقتصادي و... شاختی،شناختی، روانو الگوهاي مختلف جامعه

دهی افراد رأي رسد منطقی نباشد اگر به رفتارمی نظر). البته بهAbdollah, 2012: 125( است
شناختی) بنگریم، بلکه همچنان شناختی یا روان(نظیر یک مدل جامعه از منظر یک مدل واحد
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ي هاعوامل و زمینه تأثیرعصر حاضر تحت  دهی دررأي شود، رفتارمی که در شکل زیر دیده
 کنندمی دهندگان تصمیمات خود را بر مبناي معیارهاي متفاوتی انتخابرأي مختلفی است و

  ). 1 شماره (ر.ك شکل

 دهنده در انتخاب کاندیدا)رأي بر رفتار انتخاباتی شهروندان (تصمیم مؤثرمتغیرهاي  :1 شماره شکل
)Zarghani, 2015: 88(  

در  عمدتاًدر ادامه برخی از مهمترین الگوهاي فضایی حاکم بر انتخابات ایران که 
فی ار معربه اختص شودشناخته میرأي  شناسی و جغرافیاي انتخابات با عنوان خاستگاهجامعه

  اند.شده
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  ایدئولوژیکیرأي  لگويا -1-3-3
نها آی در اختالف و چندگانگدر اسالم یک سلسله مبانی و اصول مسلم داریم که به هیچ وجه 
بانی ماگر آن اصول و  شود.راه ندارد و خروج از آنها به منزله شکستن دین محسوب می

سی سیا رعایت شوند، ارائه هر نظر و تشکیل هر جریانی، هرچند مخالف با دستگاه فکري و
یانات جر دحاکم و غالب باشد ممنوع نیست. اما در هر صورت وقتی پاي انتخابات به میان آی

به آن  ود راخکنند با استفاده از تفاسیر گوناگون از ایدئولوژي حاکم فکري گوناگون سعی می
عی در وش سرلذا با استفاده از این  ،نزدیک کرده و توجیهی براي مقبول دانستن خود بیابند

ژي در دئولودهی و نقش ایجغرافیاي قدرت بر رأي تأثیرآوري آراء مردم دارند. بنابراین جمع
ي رأ ويدهی به انتخابات ممکن است پیامدهاي گوناگون جغرافیایی داشته باشد و الگشکل

به) و از آن KavyeaniRad, 2013: 94( خاصی را شکل دهد که همگون یا ناهمگون باشد
اطق برخی از من حاکم دررأي  مثال الگوي طوربهبرند. ایدئولوژیکی نام میرأي  الگوي عنوان

خص یا شدادن به رأي  کند و سران مذهبی آن منطقهایران از این الگو تبعیت میاهل سنت 
  کنند.عنوان یک وظیفه شرعی مطرح و مردم نیز از آن تبعیت میبهاشخاصی را 

 همسایگیرأي  الگوي -2-3-3

آن در  تأثیرهمسایگی یا جستار زاد بوم و رأي  ي، الگويأیکی از پر کاربردترین الگوهاي ر
یی که به ها) در واقع، پژوهشKavyeaniRad, 2013: 74انتخاب کاندیداها گوناگون است (

 دهد تمایل مردم بهمی در الگوي آراء انجام شده است نشان» دوستان و همسایگان«تأثیربررسی 
رأي  نیز بر الگوي» محل یا منطقه« تأثیردادن به نامزدهاي محلی بیشتر است. همچنین رأي 

در مناطق یا محالتی که خاستگاه یا کانون حضور  هامردم مهم است زیرا احزاب و گروه
فرایندهاي متعددي در الگوي  ).Gallaher, 2011: 69آوردند(می دستآنهاست نتایج بهتري به

 نظربهتوان به تعامل اجتماعی اشاره کرد زیرا همسایگی نقش دارند که از آن جمله می تأثیر
اي هستند که در آنها محیط رخ از مباحث سیاسی و رویدادهاي اجتماعی متأثررسد افراد می
 ، ساکنان در بعد زبان،ي هویتیهاهمانندي واسطهبهجغرافیایی است که اي هزادبوم گستر دهد.می
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وحدت رویه در کنش اجتماعی و سیاسی برخوردار است و این اي همذهب و تاریخ از گون
در ایران  کند. چنانچه مثالًمی ي خاص آنها را به اشتراك در مواضع نزدیکهادر هنگامه هاهمانندي

جزء  معموالًکه اي هیک یا چند استان همگون از نظر زبان و قومیت درباره نامزد ویژ ازاي هگستر
 الًمعمورسند تا از وي حمایت کنند و میاي هي ملی است به توافق نانوشتهاو چهره هاشخصیت

 ,KavyeaniRad( دهندمیرأي  دهندگان براي رقابت با دیگر نواحی به داوطلب زادبومشانرأي

کنند با . به تعبیري دیگر، بر اساس انتخاب همسایگی، افرادي که در یک محل زندگی می)43 :2014
دلیل سعی دارند  همینبهسنخی داشته و هم ،کننددیگر کسانی که محدوده جغرافیایی خود زندگی می

گذار و قدرتمند نیز در محیط از همسایگان آنها باشند. این موضوع چه در سطوح تأثیرافراد 
در مبحث رقابت  هاي فضایی درون کشوري و چه در سطوح فراملی صادق است.بنديمنطقه

شان بخشی از هویت مکانی عنوانبه ،اندافراد با هنجارهاي محلی که از آن برخاسته 8همسایگی
همنوایی دارند. حتی اگر تعامل و مناسبات اجتماعی آنها اندك یا هیچ باشد بازهم این همگونی و 

  همراهی برقرار است. 

  چهره سیاسی مناطقرأي  الگوي -3-3-3
ها و فضاهاي جغرافیایی در اثر عوامل بسیار گوناگونی در مرور زمان به نوع برخی مکان

شوند. مردم در این مناطق همواره هاي گوناگون شهره میالگوي رفتاري در انتخاباتخاصی از 
، سیاسی ،هاي مذهبیچهره ،احزاب ،اي نسبت به کاندیداهارویکرد خاص از پیش تعیین شده

هاي گوناگون حفظ کنند. حتی کنند که همان رویه را در انتخاباتقومی و ... داشته و سعی می
کند. از اي یک اجبار اجتماعی درونی در جامعه ایجاد میگونهبهدادن رأي  یندر برخی مواقع ا

چهره سیاسی منطقه از آن  عنوانبهاین برآیند چهره خاصی از آن منطقه شکل خواهد گرفت که 
ممکن است تغییراتی داشته  تدریجبهشود. چهره سیاسی مناطق گوناگون در گذر زمان و یاد می

بینی شده کاندیداهایی مثال پیروزي از قبل پیش طوربهآرام است.  معموالًرات باشد اما این تغیی
نماید و یا جهتدر ایالت کاتالونیا اسپانیا معرفی می همگرائی دموکراتیک کاتالونیاکه حزب 

                                                        
8. Neighborhood Emulation 
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طلب در ایران از روند نشین به احزاب اصالحاي و قومدهی در نواحی حاشیهرأي گیري الگوي
از حزب  هادهی سیاه پوستان و طرفداري آنرأي همچنین الگوي ،کندمیمشخصی پیروي 

 ).Pishgahiphard, 2014: 10( یی در این زمینه هستندهادموکرات مثال

 اقتصاد سیاسیرأي  الگوي -4-3-3

ادي ي اقتصهابه شاخص شدتبهشاید اولین کسی باشد که این فرضیه که نتایج انتخابات  ،کرامر
ن ل بنیادیه اصساده ب ظاهراًوابسته است؛ را بررسی و ارزیابی کرده است. از آن زمان، این گزاره 

قاله مد زیادي عداتجلد کتاب و  دهها تحقیقات نوین در زمینه رفتار انتخاباتی تبدیل شده است. تاکنون
 بر نتایج ايدهعم تأثیردهد رکود اقتصادي، تورم و بیکاري فزاینده انتشار یافته است که نشان می

هقتصاد، باکه  دهدانتخابات دارد. برخی از این تحقیقات در کشورهاي اروپایی و آمریکایی نشان می
 دارد ثیرتأی اندازه طبقه اجتماعی، مذهب، و هویت حزبی یا حتی بیشتر از آن بر سیاست انتخابات

)Zonoz, 2008: 54(.  معی مردمجتجربه تاریخی نیز شواهد فروانی از اهمیت اقتصاد در تصمیمات 
قتصادي ي نادرست هربرت هور که موجب تشدید بحران اهادهد. سیاستدست میدر انتخابات به

د. در آلمان شد به قیمت باخت او در انتخابات ریاست جمهوري تمام ش 1930آمریکا در اوایل دهه 
قتصادي اوضاع پذیرفته بود، وخامت ا تأثیرر اروپایی از بحران اقتصادي آمریکا که بیش از هرکشو

تخاب ان هايدیدگاه نقش مهمی در به روي کار آمدن حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر داشت.
 هایدگاهدمترین از جمله مه دیدگاه انتخاب عاقالنه اصالح شدهو  دادن)رأي  (محاسبه منافع عاقالنه
 .)Naghibzadeh, 2006: 128( زمینه هستنددر این 

 9کارکردگراییرأي  الگوي -3-3-5

چندانی در رفتار انتخاباتی از  تأثیرهاي وي تنهایی معنایی ندارد و انگیزهدر این الگوي راي، فرد به
دهد، بلکه فرد باید در درون فرهنگ و اجتماع خاص خود مورد مطالعه قرار گیرد. بر خود نشان نمی

دهندگان بلکه رأي ،دهندگان نداردي بر گزینش رأيتأثیرتبلیغات انتخاباتی نیز چندان  این اساس،

                                                        
9. Funetionalism 
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د را حداقل در ذهن ناخودآگاه خود بر اساس پیش از شروع تبلیغات انتخاباتی گزینه مورد نظر خو
هاي معتقد است که در جوامعی که طبقات و پایگاهرأي  اند. این الگويبینش قبلی انتخاب کرده

داراي رأي  ر این عوامل نیز زیاد است، الگويگوناگون اجتماعی و اقتصادي وجود دارد و تکثّ
هاي عکس در جوامعی که طبقات و پایگاپیوستگی خاصی در فضاي جغرافیایی نخواهد بود و بر

آنان از پیوستگی رأي  یکدیگر اختالف چندانی نداشته باشند الگوي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی با
نیز از طرفداران این نظریه است و معتقد است:  جغرافیایی برخوردار خواهد بود. آندره زیگفرید

افرادند و رأي  کنندهامثال آن هستند که تعیینطبقات اجتماعی و  سن، متغیرهایی همچون مذهب،
دهندگان ندارد و افراد به تناسب تبلیغات در زمان انتخابات چندان اهمیتی در تغییر نگرش رأي

نظریه کارکردگرایی بر این پایه استوار  بنابراین، گیرند.موقعیت جغرافیایی و اجتماعی خود تصمیم می
طی زمان انتخابات چندان نقشی در تغییر گرایش سیاسی افراد است که تبلیغات و سایر عوامل محی

هاي این نظریه مهمترین شاخصه بلکه شرایط محیطی در انتخاب گزینه مورد نظر مؤثر است. ندارند،
(اگر همگون باشد  کننده دارداقتصادي و فرهنگی نقش تعیین محیطی، عبارتند از: شرایط اجتماعی،

(آگاهانه یا  پذیري سیاسیوسته خواهد بود)؛ جامعهیناپرأي  الگويالگوي پیوسته و اگر نباشد 
  ).Pishgahiphard, 2008: 12( چندانی ندارد تأثیرآگاهانه) و تبلیغات انتخاباتی نا

  سلسله مراتب نیازهارأي  الگوي -6-3-3
است. اینگلهارت رأي  سلسله مراتبی، مربوط به دیدگاه الگويرأي  مشهورترین دیدگاه در الگوي

دهی افراد بر مبناي اینکه در کجاي سلسله مراتب نیازها قرار داشته رأي رفتار گوید:اینگلهارت می
هاي سیاسی داراي اهداف فرهنگی و تر باید به گروهشود.به این ترتیب،قشرهاي مرفهباشند تعیین می

). در Rush, 1998: 64( دهندرأي  هاي سیاسی با اهداف اقتصاديهاي کم درآمد باید به گروهگروه
بر طبق این دیدگاه، با افزایش توان اقتصادي و  واقع اینگلهارت در پی بسط اندیشه مازلو است.

به این  یابد.در زندگی سیاسی و اجتماعی افزایش می مؤثرمیل آنها به مشارکت  اجتماعی افراد،
حاصل تلقی شود، میزان اري بیدادن رفترأي  پذیر نشود یاامکان مؤثردر صورتی که مشارکت  ترتیب،

 در نتیجه مشارکت در انتخابات دادن بیشتر خواهد شد.رأي  هاي باالدستی جامعه ازسرخوردگی گروه
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هایی از جامعه که از سطح توسعه اقتصادي اجتماعی باالتري برخوردار هستند در سطح در بخش
شامل: رأي  مشخصه اصلی این الگوي بنابراین دو تري از میانگین جامعه قرار خواهد گرفت.پایین

هاي درآمد بر اساس هرم مازلو در انتخابات دیدگاههاي کمهاي مرفه نسبت به گروهالف) گروه
سوي  از مؤثرمتفاوتی نسبت به انتخابات خواهند داشت و ب) در صورت احساس عدم مشارکت 

هاي پایین دستی کاهش میزان مشارکت این گروه به نسبت گروه شدتبههاي مرفه و باالدستی گروه
  ).Seydemami and Abdolmotaleb,2009:135خواهد یافت(

 هاي تحقیقیافته -4

  پراکنش فضایی مشارکت در انتخابات یازدهم -1-4
وسط وزارت که ت 1392بر اساس نتایج رسمی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوري در ایران در سال 

ن تعداد اند که از ایدادن بودهرأي  نفر واجد شرایط 50483192بالغ بر  ،ر اعالم گردیدکشو
گین سه با میاناند که این میزان مشارکت در مقای%) در انتخابات شرکت کرده 2/73نفر ( 36938651

ان مشارکت میز 1شماره  نمودار گردد.هاي گذشته مشارکت نسبتاً باالیی محسوب می% دوره 5/66
  دهد.می نشانرا  ایران ي مختلف انتخابات ریاست جمهوريهامردم در دوره

  
 ران: مقایسه میزان مشارکت در یازده دوره انتخابات ریاست جمهوري در ای2نمودار شماره 

 )Zarei & Ansari, 2014: 47(  
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  Natural break (jenks)درصد مشارکت استانی در انتخابات یازدهم با استفاده از مدل : 1 شماره نقشه
  

زدهم خابات یادر نقشه باال نشان داده شده است، باالترین میزان مشارکت در انت کههمچنان
دم واجد شرایط درصد مر 90مازندران بوده که بیش از  ریاست جمهوري در ایران به مربوط به استان

یزد و  ،جنوبی هاي خراسانهاي بعدي نیز استاناند و در رتبهاین استان در انتخابات شرکت داشته
رکت رقم خورده درصد مشا 52اند. کمترین میزان مشارکت نیز در استان تهران با بوشهر قرار گرفته

  است.
% از مجموع کل آراء  71/50و با کسب رأي  18613329در این انتخابات آقاي حسن روحانی با 

هفتمین ریئس جمهور ایران شناخته شد.  عنوانبهتوانست پیروز این دوره از انتخابات باشد و  مأخوذه
 ،نفر دوم عنوانبهدرصد از آراء  55/16و با کسب رأي  6077292همچنین آقایان محمدباقر قالیباف با 

درصد از  58/10محسن رضایی با کسب  ،درصد از آراء نفر سوم 35/11سعید جلیلی با کسب 
 21/1از آراء نفر پنجم و سیدمحمد غرضی با  رصدد 18/6والیتی با  اکبرعلی، مجموع آراء نفر چهارم

 1245409ذکر است که تعداد الزم به نفر ششم این انتخابات شناخته شدند. عنوانبهدرصد از کل آراء 
 Official( آراء باطله شناخته شده است عنوانبه ،درصد از آراء را تشکیل داده بود 39/3 نیز کهرأي 
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website governorate, 2103(.  
  به تفکیک نامزدها  مأخوذهعداد و درصد آراء : ت1جدول شماره 

 

  
  
  
  
  
  

  : پراکنش فضایی آراء کاندیداها با اکثریت آراء حداقل در یک شهرستان 2نقشه 
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  کاندیداهاي ریاست جمهوري یازدهمرأي  بررسی الگوهاي -2-4

  ضاییبررسی الگوي آراء آقاي ر -1-2-4
تند هن داشذاي خاص در جمهوري یازدهم براي مدیریت کشور برنامهریاستهر کدام از کاندیداهاي 

یک  نوانعبهت گرفته از یک سري اصول بود که به آن اعتقاد داشتند. آقاي محسن رضایی أکه نش
رد ند راهبچآوردن کرسی رئیس جمهوري بر  دستبهگرا از جبهه ایستادگی براي کاندیداي اعتدال

ز ستفاده ااوت و بر توزیع عادالنه منابع ثر تأکیداصلی اتکا داشت: اول محوریت مباحث اقتصادي با 
بر  کیدتأوم د ي تمامی مناطق کشور در قالب تقسیم ایران به ده منطقه فدرال اقتصادي وهاظرفیت

ین راگیر. الت فانزواي اقتصادي و اجتماعی در قالب دو عدالت جغرافیایی و تالش بر خروج اقوام از
 شت.دي دازیا تأکیدقوم لُر  ویژهکاندیدا در تبلیغات خود بر احیاي حقوق اقوام ایرانی و به

  آقاي رضاییرأي  باالترین و کمترین محبوبیت در سبد :2 شماره جدول

  
 ی و در سهمشهود است، آقاي رضایی توانسته است در مقیاس استان فوقدر جدول  کههمچنان

را أي ر نمد باالتریحاستان جنوب غرب شامل خوزستان، چهارمحال بختیاري و کهکیلویه و بویر ا
 ندیکا دری و انیز سه شهرستان کوهرنگ، الل هابین کاندیداها از آن خود نماید. در سطح شهرستان

  . اندهرا به آقاي رضایی دادرأي  باالتریني مذکور هااستان
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همین مطلب است که هم در سطح استان و هم  دیؤآقاي رضایی نیز مرأي  ي پراکنشهانقشه  
اند ادهدا به ایشان ررأي  لرنشین جنوب غرب، باالترین ویژهبهنشین و قومیت يهاشهرستان، شهرستان

 از اینکه  تدریجبه هاي لُر نشین این کاندیدا بیشترین آراء را کسب کرده ودر شهرستان یکهطوربه
هاي ادهدوجه به ین با تبنابرا شود.گیریم از میزان آراء این کاندیدا نیز کاسته میها فاصله میشهرستان

وال زمتغیر همسایگی و رأي  آقاي محسن رضایی از الگويرأي  روشنی مشخص شد الگويبه فوق
 نتخاباتییغات اعالوه بر این، با توجه به محوریت احیاي حقوق اقوام در تبل کند.فاصله تبعیت می

گر ست. نکته دیاداشته  تأثیرآقاي رضایی رأي  کلی متغیر قومیت نیز در سبد طوربهتوان گفت می
یی در سطح آقاي رضارأي  مشهود است، الگوي پراکنش فضایی 2 شماره در نقشه کههمچناناینکه 

یشان اا به باالتري ررأي  و نیمه غربی کشوررأي  ملی مبین این است که نیمه شرقی کشور کمترین
   .ستیمهمنفی ایشان  و از این نظر شاهد الگوي فضایی دو بخشی براي آراي مثبت و اندهداد

  بررسی الگوي آراء آقاي جلیلی -2-2-4
اصالت داشتن  الف: هاي انتخاباتی آقاي سعید جلیلی براي مدیریت کشور بر دو محور:محتواي پیام

بر عدم استفاده از  تأکیدو ب:  هاي موجود کشورو استفاده از ظرفیت مقاومت در برابر نظام سلطه
گیري ). این موضعJalily, 2013تغییر رفتار کشور و مذاکره قرار داشت (ها با راهبرد کاهش تحریم

 شهرستانیآقاي رضایی در سطح رأي  الگوي: 4شماره  نقشه آقاي رضایی در سطح استانیرأي  الگوي: 3شماره  نقشه
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 ،ي و عالمان مذهبی از وي سبب شده بودهاو متعاقب آن حمایت رسمی برخی از شخصیت
که او نیز بعد از انتخابات در وب چنان .گراهاي ایدئولوژیک باشندطرفداران وي عموماً طیفی از اصول

یک نفر مثل سعید جلیلی « نویسد:اند چنین میدادهرأي  کسانی که به ويسایت خود در خصوص 
به  دهندگانرأي اگرچه نتوانست در این انتخابات موج اجتماعی همراه خودش درست کند و عمده

رأي  ، الگوي2 شماره بر این اساس همچنان که در نقشه. »....وي حامیان ایدئولوژیک او بودند، اما در
پایگاه اصلی و سنتی جبهه  عنوانبهان داده شده است در سطح استانی، استان قم آقاي جلیلی نش

 ي دینی و استان خراسان جنوبی با رویکرد ایدئولوژیک بیشترینهاپایداري و تمرکز مراکز و حوزه
   .اندهرا به ایشان دادرأي 

  

آمده از میزان آراء مردم به آقاي جلیلی مشخص شد  دستبههاي از سویی دیگر با بررسی نقشه
توزیع فضایی آراء ایشان چه در سطح استانی چه در سطح شهرستانی در مدل نقاط شکست در 

دهد که بازگو کننده این واقعیت مییک الگوي پیوسته فضایی را نشان  ARC GISر افزامحیط نرم
اند و نسبت به دیگر هاي اکولوژیکی ایران از این کاندیدا حمایت نکردهاست که مرزنشینان و اقلیت

نشان  5و  4هاي شماره در نقشه کههمچنان اند وتري به وي دادهپایین بسیاررأي  مناطق به این کاندیدا
همواره  ،هاي ایران استمنطبق بر حاشیه مرزي و قومیت عمدتاًمناطق قرمز رنگ که  ،شده است داده

را آقاي جلیلی در همین مناطق رأي  نهایت کمترین اند و دردادهرأي  به این کاندیدا %10کمتر از

 شهرستانیدر سطح  جلیلیآقاي رأي  الگوي: 6شماره  نقشه در سطح استانی جلیلی آقايرأي  الگوي: 5شماره  نقشه
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  جغرافیایی داشته است.
  جلیلیآقاي رأي  باالترین و کمترین محبوبیت در سبد :3 شماره جدول 

  

ان در ز ایشرا نیرأي  نکته بعد در خصوص الگوي فضایی آراء آقاي جلیلی این است که بیشترین
 جدول اند که درنشین کسب کسب کردههاي فارسهاي غیرمرزي و شهرستانها و استانشهرستان

د نامزین ااي آن مشخص شده است. در نهایت الگوي فضایی مناطقی که به نتایج مقایسه 2 شماره
ود و شاند همانند یک حلقه از غرب شروع شده و در شمال شرق ختم میرا دادهرأي  کمترین

دات مستن شود. با توجه بههایی در مناطق جنوب شرقی و جنوب را نیز شامل میهمچنین شهرستان
 بعیتت ته منفیایدئولوژیکی پیوسرأي  این کاندیدا از الگويرأي  توان بیان کرد که الگويمی فوق
یی اص فضارا به ایشان داشته است از پیوستگی خرأي  کند بدین معنی که مناطقی که کمترینمی

اي ی پیوستهفضای داراي جنبه مأخوذههمین ایدئولوژیکی بودن آراء ایشان آراء  برخورداراند و به سبب
ان شهرست درآقاي جلیلی رأي  است. همچنین با توجه به عدم احراز باالترین در سطح کشور نشده

اف در و قالیب حانیمشهد زادگاه و استان خراسان رضوي زاد بوم ایشان، و قرار گرفتن ایشان بعد از رو
اینکه  ست. ضمناچندانی نداشته  تأثیرایشان رأي  توان گفت متغیر همسایگی در الگويمی رتبه سوم،

 .ته اسي داشتمؤثرهمشهري و هم استانی بودن آقاي جلیلی و قالیباف نیز در این وضعیت نقش 

  بررسی الگوي آراء آقاي روحانی -3-2-4
نجات اقتصاد، «نام نهاد و با گفتمان » دولت تدبیر و امید«آقاي حسن روحانی شعار انتخاباتی خود را 

). او اصلی ترین معضل Ruhani, 2013( پا به عرصه انتخابات نهاد» تعامل با جهاناحیاي اخالق و 
دانست و براي حل نمودن این معضل نیز راهکارهاي: تعامل با جهان از طریق کشور را اقتصاد می

افزایش تولید و ثروت ملی و کنترل تورم را بهترین روش مبارزه با این  ،هادیپلماسی و رفع تحریم
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به مسائل  عمدتاًگیري نسبت به مسائل، که مشکالت اقتصادي را دانست. این موضعمیمعضل 
گرایی و فراجناحی عمل کردن در دانست و همچنین شعار اعتدالها مرتبط میسیاسی و تحریم

طلب به شکل رسمی از او سبب شد در انتخابات صورت پیروزي و از طرفی حمایت سران اصالح
  هفتمین رئیس جمهور توسط مردم انتخاب گردد. عنوانبهیگران ربوده و گوي سبقت را از د

  آقاي روحانی در سطح شهرستانرأي  الگوي: 8شماره  نقشه   هاآقاي روحانی در سطح استانرأي  الگوي: 7شماره  نقشه

است  اقعیتتوزیع فضایی آراء این کاندیدا در سطح استانی در روش نقاط شکست، گویاي این و
قاي آاد بوم ز عنوانبهي سه گانه خراسان هاجز استان خوزستان زادبوم آقاي رضایی و استانبهکه 

ي هاجز استانتیب بهاند. بدین تررا به این کاندیدا دادهرأي  هاي مرزي بیشترینقالیباف، سایر استان
ز آراء خود را ا %53هاي مرزي همگی باالي سه گانه خراسان و استان خوزستان و ایالم، دیگر استان

 اند.نفع این کاندیدا به صندوق انداختهبه

 درصدي آقاي روحانی در استان سمنان زادبوم ایشان و 50نزدیک به رأي  نکته حائز اهمیت اینکه
 متغیر همسایگی در سبد تأثیرید ؤدرصدي ایشان در شهرستان سرخه زادگاه ایشان م 70باالي رأي 
وه بر این، همچنان که ذکر شد در مورد الگوي فضایی آراء آقاي آقاي روحانی است. عالرأي 

 بر این اساس، هاي اکولوژیکی به وي حائز اهمیت است.ها و اقلیتباالي شهرستانرأي  روحانی،
 ،رضایی در آن از محبوبیت باالیی برخوردار بود)جز قومیت لُر که آقاي محسن(به اکثر اقوام مهم ایران
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اند و در دادهرأي  ویژه صورتبهها به آقاي روحانی ترکمن کردها، اعراب، ها،بلوچ ها،از جمله آذري
را کسب آراء  %65آقاي روحانی توانسته باالي  ،اندها قالب بودههایی که این قومیتاکثر شهرستان

 اند.دادهرأي  به این کاندیدا %60استان یزد بوده که باالي  ،نشینهاي فارسنماید و فقط در استان
بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته الگوي فضایی آراء آقاي روحانی از متغیر قومیت، 

مان بهره برده است و نتیجه آن نیز پیروزي در أسلسله مراتب نیازها تورأي  اقتصاد سیاسی و الگوي
براي کشور ایران از اهمیت یک نیاز اساسی در این مقطع خاص  عنوانبهاست. اقتصاد انتخابات بوده 

یک نیاز براي همه اقشار جامعه  عنوانبهباالیی برخوردار بود؛ از طرفی این وضعیت اقتصادي 
 عنوانبههایی از سیاست و انتقاد از روند گذشته مذاکرات با غرب شد که وقتی با رگهمحسوب می

گرفت و نتیجه آن نیز پیروزي  عامل اصلی این وضعیت ترکیب شد و بیشتر از همه مورد توجه قرار
 این کاندیدا در انتخابات بود.

  آقاي روحانیرأي  باالترین و کمترین محبوبیت در سبد :4 شماره جدول

  بررسی الگوي آراء آقاي غرضی -4-2-4
ن را بزرگترین مشکل صد سال اخیر ایرا بود.» دولت ضدتورم«شعار اصلی آقاي سیدمحمدغرضی

و اه اعتقاد ب کند. او دولت نباید متورم باشد، یعنی بیش از درآمدهایش هزینه نظربه. ستدانتورم می
ت را که در جیب مردم اس دست دولت خواستمیپردازد، و او دولت این هزینه را از جیب مردم می

تر مانند فنی ترده وبراي مقابله با تورم ایجاد خدمات گس این کاندیداي اصفهانی نیزراهکار  قطع کند.
ها به مردم سپرده شود تا جلوي رانت وفساد و قوانین و مصوبه و اینترنت پرسرعت لت الکترونیکدو

 . گرفته شود
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  آقاي غرضی در سطح استان رأي  الگوي: 10شماره  نقشه      هاآقاي غرضی در سطح شهرستانرأي  الگوي: 9شماره  نقشه

رت است آقاي غرضی بدین صورأي  فوق مشهود است، الگوي فضایی يهادر نقشه کههمچنان
اند ن کاندیدا دادهرا به ایرأي  ) بیشترین%64/1( ) و زنجان%79/1( قم )،%66/2( هاي اصفهانکه استان
ا ر % 7/0از  به میزان کمتر رأي خوزستان و لرستان کمترین ،بویراحمد و هاي کهکیلویهو استان

 37جموع حدود از مرأي  هزار 500مجموع آراء یعنی بسیار کم ایشان در رأي  . با توجه بهاندهداشت
کند و یم بعیتنظري از الگوي خاصی ت لحاظبهتوان گفت توزیع فضایی آراء ایشان یلیون راي، نمیم
شهرستانی،  شود، اما در سطحاي در سطح استانی مشاهده نمیالگوي فضایی پیوستهرو این از

ند که ادا دادهرا به این کاندیرأي  فالورجان بیشترین میزانبرخوار و  بیابانک، هاي خورشهرستان
  متغیر همسایگی در همین میزان کم آراء است. تأثیر دهندهنشان

  بررسی الگوي آراء آقاي قالیباف -5-2-4
پیشرفت «گراي مستقل مشهدي بود با شعار آقاي قالیباف که همانند آقاي جلیلی یک کاندیداي اصول

وي مهمترین مشکل  براي همه اقشار وارد صحنه رقابت در انتخابات دوره یازدهم گردید. »و عدالت
دانست و معتقد بود چون اقتصاد را در ایران نیروهاي سیاسی زده میکنونی کشور را اقتصاد سیاست

زده است فسادهاي بزرگی در چند سال اخیر در اقتصاد کشور رخ داده کنند و سیاستهدایت می
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دهی به این وضعیت معتقد بود طی دوسال باید با مدیریت جهادي به این وي براي ساماناست. 
اي داشت که او و جمع کثیري از نخبگان کشوري برنامه تأکیدوضعیت خاتمه داد. آقاي قالیباف نیز 

نده و دانست نه فلج کنها را نه کاغذپاره میاند. وي همچنین تحریمدقیق براي اداره کشور تدوین کرده
با در نظر گرفتن امکانات باید  جاي اصالت دادن به تخاصم صرف و یا وادادگی و تسلیم،بهمعتقد بود 

  ).Ghalibaf, 2013( قرار دهیم رقابت را با هدف تحقق اهدافمان محور ها،و محدودیت
گونگی چهاي اجرایی وي درباره در واقع گفتمانی که توسط این کاندیدا مطرح شد دیدگاه

دي ا فرمدیریت بر کشور بود؛ اما از نگاه سیاسی و جناحی که وي در سالیان اخیر خود در ر
عد از در نهایت ب آورد دستبهخواند و سعی کرد در هر دو جناح آرایی را طلب میاصولگراي اصالح

 نتأمیا دم ربرگزاري انتخابات مشخص شد راهبردهاي او براي پیروزي در انتخابات نظر اکثریت مر
  نفر دوم در این انتخابات شناخته شد. عنوانبهنکرده است و وي 

  آقاي قالیبافرأي  باالترین و کمترین محبوبیت در سبد :5 شماره جدول

رأي  مشخص است، از نظر توزیع فضایی 12و  11شماره ي هادر جدول باال و نقشه کههمچنان
ي خراسان رضوي، شمالی، هااستان مربوط به قاي قالیبافآرأي  در سبدرأي  در سطح استان، بیشترین

شمالی و  ي خراسان رضوي،هاجنوبی و استان تهران است. مهمترین علت این وضعیت در استان
تواند ناشی از خراسانی بودن آقاي قالیباف و نقش متغیر همسایگی باشد. در استان تهران می جنوبی

ي گذشته بوده هاعملکرد مناسب ایشان در شهرداري تهران طی سال دلیلبه عمدتاًبه قالیباف رأي  نیز،
 . در سطح استانی، کمتریناندهقابل توجهی کسب کردرأي  است که در بین شهروندان تهرانی پایگاه

کهکیلویه و بویر احمد و چهار محال بختیاري است که  ي خوزستان،هاقاي قالیباف در استانآرأي 
  گردد.این استان به آقاي رضایی ناشی از متغیر همسایگی بر میمردم رأي  دلیل آن هم به

دهد شهرستان بینالود (طرقبه می آقاي قالیباف در سطح شهرستان نیز نشانرأي  همچنین الگوي 
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را به ایشان داده است و پس از آن رأي  شاندیز) زادگاه قالیباف ناشی از متغیر همسایگی بیشترین
و قوچان در استان خراسان رضوي قرار دارد. در مجموع بیشترین آراء کالت  ي خوشاب،هاشهرستان

دست آمده است و با فاصله گرفتن از ههاي شمال شرق و مرکز بو شهرستان هااقاي قالیباف در استان
شود و این موضوع با توجه به ویژه در مناطق مرزي از میزان آراء این کاندیدا کاسته میاین منطقه به

  کند.می تأییدخراسانی بودن آقاي قالیباف نقش متغیر همسایگی و زوال فاصله را در انتخابات 

  آقاي قالیباف در سطح شهرستانرأي  الگوي: 12شماره  نقشه ها  آقاي قالیباف در سطح استانرأي  الگوي: 11شماره  نقشه

  الیتیبررسی الگوي آراء آقاي و -6-2-4
مخفف  که» متمم دولت«گراي اهل تهران بود با شعار مدار اصولیک سیاستاکبر والیتی که آقاي علی

هوري یاست جموارد عرصه رقابت در انتخابات ر ،پذیر بودمعتدل و مشورت باتجربه، کلمات متدین،
دعی بود و م دانستیازدهم شد. وي مهمترین راهبرد خود را براي مدیریت کشور بر محور اقتصاد می

تواند وضعیت را بهبود میه ک کردهروزه تدوین  100اي اقتصادي کشور برنامهبراي حل مشکالت 
  ).Velayati, 2013بخشد(

در جریان تبلیغات انتخاباتی این کاندیداي اصولگرا گاه در کسوت منتقد برخی مواضع 
 آقايانتقادات شدیدي از عملکرد یونی یزکه در مناظره سوم تلوگرایان سنتی ظاهر شد. چناناصول

 صراحتبهو کاندیداي جبهه پایداري اصولگرایان نمود و  ملی امنیتسعید جلیلی، دبیر شوراي عالی
از  و تلویحاً نداشته است ها علیه ایراناي جز تشدید تحریماظهار داشت مذاکرات جلیلی نتیجه
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در  انتخاباتی).زیونی ی(مذاکرات تلو هاي سازندگی و اصالحات حمایت کردعملکرد اقدامات دولت
رسید استراتژي اعالمی و اعمالی این کاندیدا اندکی با یکدیگر متفاوت بود. از بررسی می نظربهنهایت 

هاي تهیه شده در مدل شکست در سطح استانی هیچ الگویی فضایی خاصی در آراء این کاندیدا نقشه
 10و  13با  ترتیببهمرکزي توان گفت که استان قم و شود و فقط میدر سطح کشور مشاهده نمی

بهوبلوچستان نیز هاي کردستان و سیستاناند و استان(به درصد) را به ایشان داده درصد بیشترین راي
  اند.را به وي دادهرأي درصد کمترین  4/3و  8/2با  ترتیب

فضایی هاي کشور بازگو کننده اما بررسی نقشه نهایی از وضعیت این کاندیدا در سطح شهرستان
نحوي که مشخص شد این کاندیدا در نواحی مرکـزي و شـمالی ایـران از محبوبیـت     همتفاوت بود ب

قزوین  همدان، مرکزي، اصفهان، تهران، هاي سمنان،هاي استانبیشتري برخوردار بوده و در شهرستان
بهتري داشته اسـت.همچنین مشـخص شـد ایـن     رأي  هاي کشورو زنجان نسبت به دیگر شهرستان

جز در استان آذربایجان شرقی و بوشهر از محبوبیـت بسـیار کمـی    اندیدا در نواحی مرزي ایران بهک
داشته است. با این رأي  رصدد 4ها مرزي حدود برخوردار بوده و در بهترین حالت در این شهرستان

  توان الگوي فضایی خاصی براي آراء این کاندیدا در نظر گرفت.همه بازهم نمی

  آقاي والیتی در سطح استان رأي  الگوي: 14شماره  نقشه     هاآقاي والیتی در سطح شهرستانرأي  : الگوي13 شماره نقشه

  
  



98   1395 دوم، تابستان فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره   ______________________

 گیريبحث و نتیجه -5

، در نشان داده شده است 6شماره بر اساس آمار وزارت کشور و همچنان که در قالب جدول  
و با  رأي 18613329یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري در ایران آقاي حسن روحانی با 

  شد.  هفتمین رئیس جمهور ایران شناخته عنوانبه مأخوذه% از مجموع کل آراء  71/50کسب 
  استانهاي کشور به درصد وزیع آراء کاندیداهاي ریاست جمهوري دوره یازدهم در: ت6شماره  جدول

  
گذار بر رفتار انتخاباتی مردم در ایران نشان تأثیردر قالب مدل مفهومی متغیرهاي  کههمچنان

فردي و جمعی،  )، عوامل و متغیرهاي مختلفی در سطح خرد و کالن،1 شماره (شکل داده شد
در تصمیم تر در رفتارانتخاباتی مردم و به تعبیر دقیق فرهنگی و سیاسی و... اقتصادي،

رأي  هستند. بررسی الگوهاي فضایی مؤثربه یک کاندیداي خاص رأي  شهروندان به
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تواند به بررسی و تبیین نقش این متغیرها کمک نماید. می کاندیداهاي انتخابات تا حد زیادي
نتایج این پژوهش و تحقیقات مشابه در مورد تحلیل فضایی آراء کاندیداهاي انتخابات ریاست 

در رفتار انتخاباتی ایرانیان براي انتخاب  دهدمی جمهوري و نمایندگی مجلس در ایران نشان
 متفاوت کاندیداهارأي  الگوي گیريشکلیک یا چند کاندیداي خاص که در نهایت منجر به 

شود متغیرهاي مختلفی چون متغیر قومیت و رفتار گروههاي قومی، متغیر مذهبی و می
زادگاه و زاد بوم، متغیر اقتصادي و نوع پایگاه اقتصادي،  تأثیرهمسایگی و ایدئولوژیک، متغیر 

در این  گذار بوده است.تأثیر ي شخصی و شخصیتی انتخاب کنندگان و کاندیداها و...هاویژگی
روحانی متغیر  آقاي رضایی، قالیباف، ویژهبههمه کاندیداها رأي  در سبد انتخابات نیز تقریباً

خود رأي  را در سبدرأي  ي داشته است. چنانکه آقاي غرضی نیز باالترینمؤثرهمسایگی نقش 
 آقاي جلیلی با توجه به محتوي تبیلغاتی ایشان،رأي  اش دارد. در الگوياز همشهریان اصفهانی

تر دقیق عبارتبهوي در استان قم متغیر دینی و رأي  حمایت جبهه پایداري و باالترین
 عنوانبهرا داشته است. نکته جالب اینکه استان خراسان رضوي  ایدئولوژیک مهمترین نقش

خراسان  یی نظیر قم،هاایشان در رتبه دهم بعد از استانرأي  زادبوم آقاي جلیلی در سبد
 قرار داشت. آقاي رضایی با شعار عدالت قزوین و... همدان، هرمزگان، اصفهان، جنوبی،

باالیی در رأي  بین همه اقوام ایرانی توانستجغرافیایی و حمایت از توزیع قدرت و ثروت 
که در سه استان خوزستان، چهارمحال يطوربهي قومیت نشین جنوب غرب کسب کند هااستان

استان  23حال آنکه در  اندهداشترأي  درصد 40بختیاري و کهکیلویه و بویراحمد ایشان باالي 
ایشان رأي  متغیر قومی در مؤثرز نقش که این امر نشان ا اندهکسب کردرأي  درصد 10کمتر از 

رسد فعالیت قالیباف در شهرداري تهران از منظر بسیاري از شهروندان تهرانی می نظربه دارد.
 عنوانبهي خراسان رضوي و شمالی هااینکه بعد از استان دلیلبهمطلوب ارزیابی شده است 

متعلق به استان تهران است. پراکنش قالیباف رأي  در سبدرأي  زادبوم آقاي قالیباف، باالترین
طلب در سطح استانی بدین ترتیب یک کاندیداي اصالح عنوانبهآقاي روحانی رأي  فضایی

نشین قومی و مذهبی سیستان و بلوچستان، کردستان، ي مرزي و اقلیتهااست که استان
مذهبی -متغیر قومی. در واقع نقش اندهرا به ایشان دادرأي  آذربایجان غربی و کرمانشاه باالترین
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برجسته  کامالً آقاي روحانیرأي  ي قومی و مذهبی در سبدهااقلیترأي تر عبارت دقیقو به
است و البته این امر در چند دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوري سابقه دارد و کاندیداهاي 

ي هاحمایت از حقوق اقلیتي برابر اقتصادي و سیاسی و هاطلب با شعار توزیع فرصتاصالح
. همچنین در بین کاندیداهاي مختلف اندهباالیی در این مناطق داشترأي  مذهبی همواره-قومی

که این امر نیز  اندهزادگاه خود سمنان را کسب کردرأي  درصد 50قاي روحانی نزدیک به آ
توان می ترتیبدینآقاي روحانی دارد. برأي  متغیر همسایگی و زادبوم در سبد تأثیر نشان از

از متغیرهاي همسایگی، قومیت و مذهب، اقتصاد  متأثرگفت الگوي فضایی آراء آقاي روحانی 
  مان بهره برده است. أسلسله مراتب نیازها تورأي  سیاسی و الگوي
گی ظر پیوستلگوي فضایی پراکنش آراء کاندیداها در سطح استانی را از منا 15نقشه شماره 
رتیب تآقاي روحانی بدین رأي  دهد. بدین ترتیب الگوي توزیع فضاییمی و انسجام نشان

ي وم آقادلیل نقش متغیر زادب(به جز استان خوزستاني مرزي بههااست که ایشان در استان
ظري ین از منهمچن .اندهبرخوردار بود هايأیک نوار پیوسته از باالترین ر صورتبهرضایی)، 

دو بخش  صورتبهتوان گفت شمال، شمال غربی و غرب و جنوب و جنوب شرقی می دیگر
ین امر الف اخ . در مورد آقاي جلیلی تقریباًاندهرا به آقاي روحانی دادرأي  مجزا بیشترین

سان ن خرااستثناي استا(به مناطق مرزي در سرتاسر کشور صادق است، بدین معنی که تقریباً
مدباقر آقایان محسن رضایی و محرأي  . الگوياندهایشان دادرا به رأي  جنوبی) کمترین

 ه گرفتنا فاصلکند. بدین ترتیب بهمسایگی و زوال فاصله تبعیت میرأي  قالیباف نیز از الگوي
توان بر اساس می شود و حتیمی ي آقاي رضایی کاستههااز راي تدریجبهاز جنوب غرب 

 نا کمتریه شرقی بباال به ایشان و نیمرأي  با نیمه غربیایشان کشور را به دو رأي  الگوي توزیع
که يطوربه آقاي قالیباف در شمال شرق استرأي  به ایشان تقسیم کرد. و سرانجام تمرکزرأي 

گیرد. می بر ز را دري سه گانه خراسان، سمنان و تهران و البرهااستاناي ههمانند نوار بهم پیوست
جموع مدر  آنهارأي  ن والیتی و غرضی نیز با توجه به سهم کمنقشه توزیع فضایی آراء آقایا

  کند.ینم یتدهد که توزیع فضایی آراء از الگوي پیوسته و منسجمی تبع، نشان میمأخوذهآراي 
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  : الگوي پراکنش فضایی آراء کاندیداها از منظر پیوستگی و انسجام15 شماره نقشه

  قدردانی -6
دهمین تحلیل فضایی پراکنش آراء در یاز«پژوهشی با عنوان طرح حاضر مستخرج از  مقاله

ج ستخرادر معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد ا» دوره انتخابات ریاست جمهوري ایران
دردانی قدانشگاه این ي مادي و معنوي هادانند از حمایتمی شده و نگارندگان وظیفه خود

 نمایند.
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  



102   1395 دوم، تابستان فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره   ______________________

 
 
 
Refrences 
1. Agnew, John, (1996), Mapping politics: how context counts in electoral geography, 

In Political Geography, Vol.15, Issue. 2, pp. 129-146. Elsevier: London, United 
Kingdom. 

2. Amid, Hasan, (2000), Amid the dictionary, Vol 1, Publishing Amir Kabir, Tehran 
[in Persian]. 

3. Ashoori, Dariush, (1991), “Political Dictionary”, Tehran, Morvarid Publications 
4. Darabi,Ali,(2007) Electoral behavior in Iran (models and theories), Soroush 

Publications, Tehran 
5. Darabi,Ali,(2013), Eleventh election Sociology: Analysis of the Iranian presidential 

elections and voting behavior, Publishing Hamshahri, Tehran [in Persian]. 
6. Dikshit, Ramesh, (1995), Political Geography; published by Tata-mcgraw -hill, 

New Delhi. 
7. Gallaher Carolyn , Carl T Dahlman, Mary Gilmartin, (2011), Key Concepts in 

Political Geography (Key Concepts in Human Geography) Translated by 
Mohammad Hassan Nami, Ali Mohammad Pour, Tehran: Zeyton sabz [in 
Persian]. 

8. George F., (1967), The Data Model Concept in Statistical Mapping, International 
Yearbook of Cartography 7, Pp. 186–190. 

9. Ghalibaf, Mohammadbagher, (2013), Formal interview published by Tasnim with 
the title: Visitors mayor of Tehran from Tasnim (Part I), the 23 April, Tehran, 
available on the official website Ghalibaf,Mohammadbagher to the following 
address: http://www.ghalibaf.ir/FA/ViewText.aspx?id=965 [in Persian]. 

10. Ghazi, Abolfazl, (1994), Constitutional rights and political institutions, Tehran 
University Press, Vol. I [in Persian]. 

11. Hafeznia, Mohammad-Reza, Kaveanirad, Morad, (2004), New Horizons in 
political geography, the publisher SAMT, Tehran [in Persian]. 

12. Jalily, saeid, (2011), Mainstreaming presidential candidates in the face of 
sanctions, Dr Saeed Jalily published on the official website accessible at the 
address: http://drjalily.com 

13. Kaveanirad, Morad, (2013), The geography of elections With emphasis on the 
presidential elections in Iran, Kharazmi University Press, Tehran [in Persian]. 

14. Kaveanirad, Morad; Veysi, Hadi (2008), The effect of neighborhood Iran election 
 Case study:The first round of Iran's ninth presidential election, Journal of 
Geopolitics, Volume IV No. III [in Persian]. 

15. Kaveanirad,Morad, (2014), Spatial distribution partnership in the eleventh 
presidential election, Journal of Strategic Studies, Issue One, Spring 2014 [in 
Persian]. 

16. McMaster, Robert and McMaster, Susanna, (2002), A History of Twentieth-
Century American Academic Cartography, Cartography and Geographic 
Information Science. 29 (3) Pp.312-315. 



 103      ... ءفضایی پراکنش آرا الگوي و تحلیلبررسی       ________________________________

17. Muir Richard ,(2000), Political Geography A New Introduction , Translation: 
Mirheidar Doreh, Safavi, Seyed Yahya, The geography of the armed forces, 
Tehran [in Persian]. 

18. Naghibzadeh,Ahmad, (2006), History of Diplomacy and International Relations, 
Tehran: Publication Ghomes [in Persian]. 

19. Official site doctor Hassan Rohani, (2013), Achieved at URL: http://rouhani.ir/ 
[in Persian]. 

20. Official website governorate of provinces in the country of May 2013 [in 
Persian]. 

21. Pishgahifard, Zahra; Mirahmadi,Fatemeh Sadat; Gholami,Bahador, (2011), Static 
and dynamic measurement of electoral districts; First National Conference on 
Geography of the University of Kharazmi, Tehran [in Persian].  

22. Pishgahifard, Zahra; Shoshtari, seyd mohammad javad, (2009), Geographical 
Bases of the votes of the people in the Eighth Parliamentary election, Journal of 
Geopolitics, course the second quarter 

23. Pishgahifard,Zahra(1994), Political Geography, Journal of Geographical 
Research, Tehran University, Tehran, Vol.33 [in Persian]. 

24. Pishgahifard,Zahra, (2013),Course notes published PhD with the title: Geography 
of elections, Tehran University. 

25. Rush, Michael, (1998), Society and politics, Translated by Manouchehr sabouri: 
Samt Publications [in Persian]. 

26. Seydemami, Kavoos,; Abdolahe,Abdolmotaleb, (2009), Factors influencing 
participation of citizens in the presidential and parliamentary elections, Tehran 
Case Study, Journal of Political Science Research, Vol. IV quarter numbers, fall 
[in Persian]. 

27. Tavasoli,Gholamabbas, (2003), Anomic society in terms of social participation, 
Tehran: Tehran University [in Persian]. 

28. Taylor, P. J.; Johnston, R. J., (1979), Geography of Elections, Harmondsworth 
(Penguin), ISBN 0-7099-0056-2, 
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?topicname=natural_bre
aks_%28jenks%29.  

29. The official website of the Ministry of Interior, (2013), to the address: 
www.moi.ir official results of the presidential election Volume eleventh [in 
Persian]. 

30. The third debate presidential candidates in the Islamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB) aired: 7 June 2013 [in Persian]. 

31. Velayati, Aliakbar, (2013), Introduction programs Dr Ali Akbar Velayati, the 
Iranian government to make complement tomorrow, A publication in 
http://velayati.ir [in Persian]. 

32. Yves Lacoste,(2012) From Geopolitics to "Cultural Geography", Translation 
Cirrus Sahami. Mashhad: Papoli Publications.  

33. Zareei, Bahador; Ansari,Zahra, (2014), A comparative study of voter turnout in 
presidential elections in Tehran in comparison to the whole the country Journal of 
Geography, Issue 41, Summer [in Persian]. 


