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چکيده
جغرافیای انتخابات به عنوان گرايشی از جغرافیای سیاسی به بررسی و تحلیل ابعااد
جغرافیايی انتخابات ،سازماندهی آنها و تحلیل نتايج آنها مبتنی بر ويژگی های فردی،
فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی کانديداها و رای دهندگان مای پاردازدهدهمی دوره
انتخابات رياست جمهوری ايران در سال  2911برگزار شد و پژوهش های متعددی
به تحلیل نتايج اي انتخابات پرداخته اي پژوهش با روش توصیفی  -تحلیلای و باا
استناد به نتاايج انتخاباات و همینای ويژگای هاای ف اايی ،کاوبادی ،و فرهنگای
اجتماعی شهر مشهد به دنبال تحلیل ف ايی نتااي ج دهمای دوره انتخاباات رياسات
جمهوری در شهر مشهد استه کالنشهر مشهد به عنوان دومی شاهر بازرا اياران
دارای  29منطقه (بر اساس تقسیم بندی شهرداری) می باشد واي منااق باه وحاا
ف ايی ،کاوبدی و سطوح توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با يکاديگر متفااوت
اند ه يافته های پژوهش نشان می دهد در اي کالنشهر نیز همانند ديگر منااق اياران
انتخابات دو قطبی بوده است و بایش از  %33آراء باه دو کانديادای مطارح يعنای
احمدی نژاد با  %66و موسوی با  %99اختصاا

يافتاه اساته همینای تحلیال

ف ايی نتايج انتخابات در شهر مشهد نشان می دهد احمادی ناژاد در  22منطقاه از
مناق شهرداری مشهد بیش از  53درصد از آراء را کسب کرده است و موسوی نیاز
در دو منطقه  22و  2شهرداری مشهد بیش از  %53آراء را باه خاود اختصاا
____________________________
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استهمقايسه تطبیقی اي نتايج با شااخ

شمارة سی

هاای فرهنگای و اجتمااعی شاهر مشاهد

گويای اي مطلب است که موسوی در مناق توسع ه يافته شهر مشهد واحمدی نژاد
عمدتا در مناق کم برخوردار و محروم بیشتري درصد آراء را به خاود اختصاا
داده انده
کليــدوا ه ها  :انتخابااات رياساات جمهااوری ايااران ،جغرافیااای انتخابااات ،تحلیاال
ف ايی،شهر مشهد
 -1مقدمه

از عمر جغرافیای انتخابات تاکنون بیش از نود سال میگذرده نخستی آثار در اي زمیناه را
آناادره زيگفريااد در سااال  2329و کربیاال در  2326منتشاار کردهانااد(حافن نیااا و کاويااانی
راد)227:2919،ه آثار ديگری نیز به صورت پراکنده با عنوان اقلس جغرافیای تااريخی اياا ت
متحده ،اثر پائووی در ساال  2392انتشاار يافات ،کاه باه هماراه تعادادی نقشاه ديگار نتاايج
رأیگیری را نشاان مایداد()Dikshit,1995:242ه جغرافیاای انتخاباات يکای از شااخه هاای
جغرافیای سیاسی است کاه بار محادوده هاای جغرافیاايی باه عناوان بساتری بارای انتخاا
نمايناادگان در سااطوح محلاای ،منطقااه ای و ملاای متمرکااز شااده اساات(حافن نیا،کاويااانی
راد)227:2919،هدر واقع جغرافیای انتخابات باه جنباههای جغرافیاايی انتخاباات ،همهپرسایها،
سازماندهی آنها به ويژه نتايج آنها میپردازد و شرايط فرهنگی و اقتصادی و غیره را در سطوح
مختلف محلی ،منطقهای و ملی مؤثر میداند (موير)255 :2973 ،ه
مهمتري حوزه های مطاوعاتی جغرافیای انتخاباات را ماواردی چاون ساازماندهی ف اايی
انتخاباااات ،تنوعاااات ف اااايی در اوگوهاااای رأیگیاااری و رابطاااه آن باااا شاخصاااههای
جمعیتشناختی،تأثیر عوامل محیطی و ف ايی در تصمیمات رأی دهندگان ،اوگوهاای ف اايی
نمايندگی و نقش مووفه های قدرت و سیاست در اوگو های رای شاامل مای شاوده جمهاوری
اسالمی ايران در قی سه دهه بعد از پیروزی انقال

اسالمی هر ساوه شاهد برگزاری انتخاباات

بااوده اساات و مااردم در انتخابااات رياساات جمهااوری ،مجلااس شااورای اسااالمی ،مجلااس
خبرگان،شورای شهر و روستا ح وری فعال داشاته اناده بار ايا اسااس ،بررسای و مطاوعاه
جغرافیای انتخابات در جمهوری اسالمی ايران می تواند ضم گسترش ادبیات ايا موضاو ،
درشناخت اوگوهای رای در ايران موثر باشده دهمی دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران
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با مشارکت با ی مردم در سال 2911برگزار شده تحلیل ف ايی نتاايج ايا انتخاباات از ابعااد
مختلف قابل بررسی استهبه عنوان نمونه توزيع ف ايی آرای کانديداها و شناخت اوگاوی رای
آنها و از آن مهمترتحلیل ف ايی نتايج آراء و شناخت عوامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کاه
در مقیاس فردی ،منطقه ای و ملی بر اوگوی رای کانديداها تاثیر داشته اند از آن جملاه اساته
موضوعی که تا حدی اي پژوهش به دنبال بررسی آن در سطح کالنشهر مشهد است
 -3پيشينة پژوهش

تحقیقات صورت گرفته در حوزه جغرافیای انتخاباات در اياران عمادتا معطاو باه تحلیال آراء
انتخابات مجلس شورای اسالمی بوده است و کمتر به تحلیال ف اايی انتخاباات رياسات جمهاوری
پرداخته شده است ،يکی از د يل اصلی اي امر عدم انتشار دقیا و جزئای نتاايج انتخاباات رياسات
جمهوری در دوره های مختلف بوده است که مانع جادی در مسایر تحلیال ف اايی نتاايج انتخاباات
استه از معدود کارهای علمی که در اي حوزه به انجام رسیده است می توان به کتاا ماراد کاوياانی
اشاره کرد که با عنوان" :جغرافیای انتخابات با تاکید بر انتخابات رياست جمهاوری در اياران" توساط
انتشارات دانشگاه خوارزمی در سال  2932به چاپ رسیده استه اي کتا در پنج فصل تنظایم شاده
است :فصل اول به بیان مبانی نظری و مفاهیم کلی جغرافیاايی انتخاباات پرداختاه اساته فصال دوم،
بنیادهای جغرافیای کنش سیاسی را در ايران تشريح کرده استه فصل ساوم ،ويژگایهاای جغرافیاای
انتخابات ايران را بیان میکنده فصال چهاارم باه انتخاباات رياسات جمهاوری اياران در ناه دوره آن
پرداخته است و فصل پنجم يعنی فصل پايانی کتا

نیز به نتیجه گیری پرداخته است.

در مقاواااه ای ديگااار نیاااز باااا عناااوان " :بررسااای تااااثیر همساااايگی بااار انتخاباااات اياااران
مطاوعه موردی :دور نخست نهمی دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران" که ماراد کاوياانی راد و
هادی ويسی آن را در فصلنامه بی اومللی ژئوپلیتیک  ،سال چهارم ،شماره  9در ساال  2917باه چااپ
رسانده اند به انتخابات رياست جمهوری پرداخته شده است و نتايج اي پژوهش نشاان داده کاه تااثیر
همسايگی نقش مهمی در انتخابات ايران داشته اسات باه گوناه ای کاه پیاماد عوامال و زمیناه هاای
جغرافیايی مؤثر در رفتار رای دهندگان نواحی مختلف کشاور باعاش شاده کاه رای گیاری در اياران
سرشتی محلی گرا و قومی بیابده در پژوهشی ديگر آقای داود پرچمی در سال  2916پراکنادگی میازان
مشارکت های مردم را استانهای گوناگون مورد بررسی قرار داده انده
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شمارة سی

 -2روش تحقيق

اي تحقی از حیش ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی محساو

مای شاوده

گردآوری اقالعات تحقی به صورت کتابخانه ای و مراجعه به سازمان هاای دووتای صاورت
گرفته استه جهت بررسی و تحلیل ف ايی آراء و نشان دادن نقشههای آن در ساطوح تحلیال
منطقه های شهرداری مشهد از نرم افزار  ArcGISو ابزار ( IDW - Interpolationدرون ياابی
زمی

مرجع) بهره گرفته شده و برای محاسبه و آزمون های آمااری نیاز از نارم افازار PASW

استفاده شده استه
 -1-2منطقه مورد مطالعه

کالنشهرها به دویل وسعت زياد و پهناوری از مناق و کاوبدهای متفاوتی برخوردارناد کاه
بع اً اي ف اها با يکديگر تفاوتهای بسیار زيادی دارند و هر ف ايی ويژگیهاای منحصار-
بفردی دارده از اي رو کالنشهر مشهد از اي قاعاده کلای مسات نی نیسات و بارای بررسای و
تحلیل جغرافیايی رای در اي شهر بايد بدانیم هر کدام از مناق چه ويژگایهاايی دارد تاا باا
استفاده از آنها دريابیم که هر منطقه چه اوگوی رای را با توجه به ويژگیهای خود داشته استه
به عبارتی با استفاده از رابطه بی ويژگیهای جغرافیاايی  ،رفتاار سیاسای(انتخابات) و اوگاوی
رای دهی به تحلیل انتخابات خواهیم پرداخته
از نشانه های توسعهيافتگی يک منطقه وجود امکانات تفريحی و رفاهی در آن اساته ايا
امکانات در نتیجه سرمايه گذاریهای دووت و بخش خصوصای در ياک منطقاه فاراهم و در
نتیجه باعش افزايش سطح رفاه خانوارهای ساک در آن میگاردده شاهنوشای و همکااران 2در
پژوهش خود اي نتیجه رسیدند که مناق  2 ، 2و  1به ترتیب توسعه يافته تري و منااق ، 5
 6و  6به ترتیب محرومتري مناق به وحا شاخ

های رفاهی میباشنده

2ه قب تحقیقات نگارندگان يکی از جامع تري پژوهشهايی که پیرامون بررسی وضعیت منااق کالنشاهر مشاهد تااکنون
صورت پذيرفته قرحی با عنوان" تعيين سطح توسعهیافتگی نواحی شـهر مشـهد" باوده کاه توساط ناصار شاهنوشای و
همکارانشان در سال  2916به سفارش مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد صورت پذيرفته استه
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نقشه  .1سطوح توسعه رفاهی در مناطق کالنشهر مشهد
منبع :شاهنوشی  97:2916 ،ترسیم از نگارندگان

افزايش اجاره بها و يا قیمت زمی را میتوان از جمله عوامل ناشی از توسعه اقتصادی يک
منطقه در شهر برشمرده با توجه به اي موضو برای بررسای رتباه توساعه اقتصاادی منااق
مشهد شاهنوشی و همکاران از پنج شاخ

برای تعیی سطح توساعه اقتصاادی شاهر مشاهد

بهره گرفتند که قب آن منطقههای ثام  ،يک  ،هشات و ياازده در بهتاري وضاعیت توساعه
اقتصادی و مناق چهار  ،پنج و شش در محروم تري وضعیت در شهر مشهد به سر میبرنده

نقشه  .3سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کالنشهر مشهد
منبع :شاهنوشی  72:2916 ،ترسیم از نگارندگان
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افزايش امکانات آموزشی در يک ناحیه را میتوان از مهامتاري عوامال ماوثر بار توساعه
فرهنگاای آن برشاامرد(خاکپور)95:2911،ه بنااابراي بااه منظااور بررساای تاااثیر اي ا عاماال در
توسعهيافتگی نواحی مشهد از شاخ

های "متوسط ساطح تحصایالت در هار ناحیه(سااوهای

تحت آموزش)" و سرانه مساحت آموزشی مدارس در هر منطقه(متر مرباع) اساتفاده گردياد و
مشخ

شد که منطقه يک  ،ده و نه بهتري وضعیت و مناق چهاار  ،شاش و ثاام بادتري

وضعیت آموزشی را میان مناق شهرداری مشهد برخوردار بودهانده

نقشه  .2سطوح توسعه آموزشی در مناطق کالنشهر مشهد
منبع :شاهنوشی  71:2916 ،ترسیم از نگارندگان

از تلفی شاخ

های با که شامل :رفااهی  ،اقتصاادی و آموزشای و میازان توساعه کلای

مناق شهر مشهد به دست آمده استه اي شاخ

ها که به وسیله تحلیل تاکساونومی احصااء

شده بودند  ،در اي بخش تجزيه و تحلیل شده و سطوح ف ايی آن توسط  Arc GISمحاسابه
و به نمايش در آمده استه در نهايت نیز مشخ
مشهد است که توسعهيافته کامل از منظر اي شاخ
يازده و ثام نیز مناق برخوردار محسو

گرديد منطقه يک تنها منطقه ای در کالنشهر
ها محسو

مایشاود و منااق هشات ،

میشاوند و همینای منااق ناه  ،دو و ده نیاز در

گروه مناق نسبتاً برخوردار قرار گرفته و در آخر نیز مناق سه  ،چهار  ،پنج  ،شاش و هفات
نیز در زمره مناق کم برخوردار قرار گرفتنده

تحلیل ف ايی نتايج دهمی دوره انتخابات رياست ههه
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نقشه  .4سطوح توسعه در مناطق کالنشهر مشهد
منبع :محاسبات نگارندگان 2932:ترسیم :نگارندگان

 -1-4مبانی نظری تحقيق

واژه « انتخابااات» از ريشااه عرباای فعاال « نخااب» بااه معنااای برگزياادن و اختیااار کااردن
است(عمید )213:2913،و در کاربرد رايج آن به معنای روش يا شیوهای است بارای برگزيادن تعاداد
معینی از افراد از میان شمار ک یری از کسانی که بارای تصادی ياک منصاب ياا مقاام خاود را ناامزد
کردهاند(قاضاای)232:2979،ه انتخابااات اباازاری اساات کااه بوساایله آن میتااوان اراده شااهروندان را در
شکلگیری نهادهاای سیاسای و تعیای متصادی اعماال اقتادار سیاسای مداخلاه داد (توسالی:2912،
)225هاز منظر اجرايی،انتخابات فرايندی دموکراتیک ،زمانمند (پاياندورهای ،میاندورهای ياا زودهنگاام)
و مکانمند(دارای مقیاس محلی ،فرامحلی و سراسری) در جوامع مردمسا ر باه شامار مایرود کاه در
آن کسانی که برای تصدی مسئوویتهای حکومتی نامزد میشوند و مردم (رأیدهندگان) نیاز بار پاياه
نو برنامه ،منش و گرايش داوقلب ،آراء خود را به صندوقهای رأی میاندازند(پای )71 :2973،ه
 -1-1-4جغرافيای انتخابات

جغرافیای انتخاباات ،رويکاردی جغرافیاايی باه مقوواه دموکراسای و انتخاباات اسات کاه در آن
اوگوهای رفتار سیاسی شهروندان که برخاسته از تنو نگرش و مطاوبات آنها از سااختارهای اقتصاادی،
فرهنگی ،حقوقی حاکم است به صورت نقشه در میآيد و مورد بررسی قارار مایگیارده از جغرافیاای
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انتخابات تعاريف متفاوتی به عمل آمدهاسات کاه باه نظار مایرساد ايا تعااريف متعادد باه دویال
رويکردهای ناهمسان کشورهای مختلف به مقووه انتخابات است(بايی شکی)53:2911،ه
 -3-1-4رویکردهای مختلف در مطالعه انتخابات

در زمینه تحلیل ف ايی انتخابات و عوامل محیطی موثر بر رفتار انتخابااتی رای دهنادگان تااکنون
تحقیقات متعددی انجام شده استه در بی آثار انتشار يافته میتوان به موضاوعاتی همانناد جغرافیاای
رأیگیری ،اوگوی رأیگیری ،نقشه رفتار انتخاباتی ،تأثیر عوامل جغرافیايی بار رأیدهای ،تاأثیر رقباای
انتخاباتی در مبحش مجاورتهای سرزمینی ،جغرافیاای نماينادگی و نقاش حاوزههاای انتخابااتی در
ترکیب نمايندگان قوه قانونگذاری و شکلدهی به قوانی  ،احزا سیاسی ،تاأثیر جغرافیاای قادرت بار
رأیدهی و نقش ايدئوووژی در شکلدهی باه انتخاباات و پیامادهای گونااگون جغرافیاايی آن اشااره
کرد(تايلور)31:2916،ه اساسا مطاوعات اوویه در اي بخش به شدت از جبرگرايی محیطای متاأثر بودناد
اما از آن زمان تا به امروز پژوهشهای مختلفی در قلمرو جغرافیای انتخابات به عمال آماده اسات کاه
می توان آن را در قاوب محورهای زير قبقه بندی کرد:
2ه بررسی تأثیر عوامل محیطی و ف ايی بر اوگوی رأیگیری
2هسازماندهی ف ايی انتخابات بر مبنای حوزه های انتخاباتی
9ه بررسی نسبت ويژگیهای جمعیتی با تنو ف ايی اوگوهای رأیگیری
6ه بررسی اوگوی ف ايی نمايندگی و مطاوعه روند تبديل آراء به کرسی نمايندگی(مجلس وههه)
5ه بررسی اوگوی ف ايی توزيع قدرت که در اوگوهای نمايندگی و راهکارهای اجرايای انعکااس
میيابد()Taylor,1979:227ه
از سوی ديگر بسیاری از اوگوهاا در علاومسیاسای و جامعاهشناسای سیاسای عمادتاً باه مبحاش
«کیستی» افراد در فرآيند انتخابات توجه میکنند ،ویک جغرافیداناان افازون بار مقوواه کیساتی بارای
«کجايی» زندگی و زيست فرد نیز اهمیت قائل هساتند ،باه قوريکاه نقاش مکاان در فهام و تحلیال
جستار مذکور مهم ارزيابی میشود و از آن منظر به تحلیل تفاوتهای ف ايی میپردازنده منظار مکاان،
ترکیبی از عناصری نظیر قومیت ،قبقه يا پايگاه اجتماعی -اقتصادی و موقعیات جغرافیاايی اسات کاه
نتیجه انتخابات را تحت تأثیر قرار میدهنده ()Agnew,1996:138هبارای نموناه ،روش بريتانیاايی در
مطاوعه انتخابات بر پايه شکا قبقاتی است جايی که حز محافظهکاار مقبوویات خاود را از قريا
آراء قبقه يقه سفید و حز کارگر از قري آراء قبقه کارگر باه دسات مایآورده در قیااس باا روش

تحلیل ف ايی نتايج دهمی دوره انتخابات رياست ههه

سال شانزدهم
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بريتانیايی ،روش آمريکايی بر محلینگری و مکان توجه و تأکید میکند به گونهای که پايگااه حماايتی
حز را نه قبقه ،بلکه مکان و قلمرو میداند(کاويانی راد)25: 2916،ه
 -2-1-4جغرافيای تصميمگيری

تصمیمگیری آخري مرحله ايجاد آگاهی است که حد فاصل انتقاال بارای عملای کاردن تصااوير
سازمان يافته ذهنی(نقشه ذهنی) و تحق رفتار در محیط است (کااوورد)23 :2913،ه باه ديگار ساخ ،
تصاامیمگیااری ،فراينااد ارزيااابی راههااای مختلااف و انتخااا يااک شاایوه عماال باارای حاال مساائله
استه(رضی )231 :2913،اي فرايند استد وی مایتواناد عقالنای ياا غیرعقالنای و بار انگاارههاا ياا
فرضهای ضمنی مبتنی باشد که ساختاری و زمینه اقدام است ،به شکلی که میتوان آن را باه سااختار
سیاسی نیز گساترش داد و از پديادهای باا عناوان «تصامیمگیاری سیاسای» ناام برد(پیشاگاهی فارد،
شوشتری)225 :2917،ه رأیدهی افراد در مقام يک نو تصامیم و گازينش در ارتبااا باا داوقلاب و
جريان سیاسی ،سازنده اوگوی رأیگیری خاصی است که عمومااً در جغرافیاای تصامیمگیاری ماورد
مطاوعه قرار میگیرده به اي مفهوم که سااکنان هار محادوده در گازينش نمايناده سیاسای ،معیارهاا و
زمینههايی را مد نظر قرار میدهند که با انگارههای ذهنای و نیازهاای محیطای سااکنان(رأیدهنادگان)
متناسب است(کاويانی راد ،ويسی)7: 2917 ،ه
 -5یافتههای تحقيق

در دوره دهم انتخابات رياست جمهوری در ايران در مجمو  % 15/9از واجادان شارايط در ايا
انتخابات مشارکت داشته اند که میزان مشارکت در استان ها گوناگون متفاوت باوده اساته در نهايات
آقای محمود احمدی نژاد با کسب  62/69درصد آرا بیشتري آراء را کسب کارده و باه عناوان ريائس
جمهور انتخا شدند و بعد از ايشان آقای میرحسی موساوی باا  99/75درصاد در رتباه دوم ،آقاای
محس رضايی با  2/79درصد رتبه سوم و آقای مهدی کروبی با  3/15درصد رتبه چهارم را در ساطح
کشور به خود اختصا

داده اند(تارنمای رسمی وزارت کشور،2911:به آدرس)www.moi.irه

در کالنشهر مشهد مشارکت مردم در دهمی انتخابات رياست جمهاوری اااهراً  %223باوده کاه
بعد از بررسی دقی تر مشخ

گرديد اي میزان مشارکت به دو دویل اصالی در ايا کالنشاهر اتفااق

افتاده است :اوف :شهر مشهد دومی کالنشهر ايران است کاه ساا نه بایش از  23میلیاون زائار در آن
ح ور دارند و به علت توريستی بودن اي شهر همواره تعداد زيادی از زائران در شهر ح اور دارناده
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 :زمان برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری ايران خرداد مااه ،در شارو تعطایالت تابساتانی
است که اک ر مسافرتهای ايران در اي فصل اتفاق میافتد ،بنابراي  ،اوج سفر به اي شهر همزمان باا
برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری بوده و سبب گشاته مشاارکت اااهراً در ايا شاهر بسایار
با تر از حد معمول آن باشده
جدول .1توزیع آراء کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم در مناطق شهر مشهد به درصد
مآخذ :زرقانی و رضوینژاد221 :2932 ،
ردیف

مناطق

احمدی نژاد

رضایی

کروبی

موسوی

2

منطقه 2

93/99

2/11

3/36

56/56

2

منطقه 2

61/69

2/36

3/96

23/25

9

منطقه 9

13/93

2/66

3/23

21/35

6

منطقه 6

12/66

2/65

3/26

26/65

5

منطقه 5

77/52

2/53

3/25

23/66

6

منطقه 6

13/31

2/36

3/29

21/67

7

منطقه 7

75/52

2/53

3/96

22/56

1

منطقه 1

51/69

6/32

3/67

96/67

3

منطقه 3

53/62

2/62

3/32

66/35

23

منطقه 23

66/27

2/31

3/62

92/96

22

منطقه 22

93/76

2/66

3/36

56/69

22

منطقه 22

62/22

2/96

3/69

95/33

29

منطقه ثام

76/52

2/17

3/27

22/96
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از مجمو کل آراء کالنشهر مشهد  2233333( %66رای) از کل ايا آراء باه آقاای احمادی ناژاد
اختصا

يافته بود و قب محاسبات انجام شده بر روی بیش از  655صندوق اخاذ رای در کالنشاهر

مشهد در انتخابات رياست جمهوری دهم مشخ

شد مناق چهار  ،شش  ،سه  ،پنج و به ترتیب باا

 13/9 ، 13/1 ، 12/6و  77/5درصد بیشتري رای را به آقای احمدی نژاد داده انده با توجه باه ضاريب
رگرسیون با حذ نواحی غیرهمگ که  R2=3/726بوده و همینای همبساتگی  -3/7336بای دو
متغیر توسعه رفاهی و افزايش درصد آراء آقای احمدینژاد میتوان گفات کاه رابطاه معکاوس معنای
داری بی اي دو متغیر وجود دارده

سال شانزدهم
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نمودار  .1رابطه معکوس ميان ضریيب توسعه رفاهی و درصد آرا احمدی نژاد در کالنشهر مشهد

به عبارتی با کاهش ضريب توسعه رفاهی در مناق کالنشهر مشهد آراء اي کانديدا افازايش يافتاه
استه با توجه به ضرايب توسعه اقتصاادی و بررسای ضارايب همبساتگی و رگرسایون آن باا اينکاه
رابطهی اي متغیرها نیز به معنی داری بسیار نزديک بود اما از نظار آمااری قابلیات تايیاد را نادارد اماا
نبايد از نظر دور داشت که روند کلی خط رگرسیون در نمودار 2اي مطلب را کاه باا افازايش توساعه
اقتصادی آراء آقای احمدینژاد رو به کاهش نهاده را به خوبی نشان میدهده

نمودار  .3رابطه توسعه اقتصادی و درصد آرا احمدی نژاد در کالنشهر مشهد

در نهايت با بررسی توسعه آموزشای در منااق کالنشاهر مشاهد مشاخ

گردياد بای توساعه

آموزشی منااق و میازان رای آقاای احمادی ناژاد نیاز رابطاهی معکاوس معنای داری وجاود دارده
 R2=0/729و همبستگی  - 3/736بیاانگر ايا موضاو اسات کاه باا افازايش ضاريب توساعه
آموزشی از آراء احمدینژاد کاسته شده استه
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نمودار  .2رابطه معکوس ميان ضریيب توسعه آموزشی و درصد آرا احمدی نژاد در کالنشهر مشهد

در نهايت تجمیع دادههای ف ايی آراء آقای احمدینژاد در شاخ

ضريب توساعه کلای منااق

کالنشهر مشهد نشان میدهد که او ً بی افزايش آراء اي کانديدا و کااهش ساطح توساعه کلای آنهاا
همبستگی با يی از نو معکوس ( ) -3/176وجود دارد و دوماً مسیر خط رگرسایون نیاز ايا روناد
موضو را با  R2=0/766تايید مینمايد که هرچه میازان توساعه افازايش داشاته اسات از میازان آراء
آقای احمدینژاد کاسته شده استه

نمودار  .4رابطه معکوس ميان ضریيب توسعه کلی مناطق کالنشهر مشهد و درصد آرا احمدی نژاد

توزيع جغرافیايی رای آقای احمدی نژاد نشان میدهد کاه ايا کانديادا بیشاتري آراء خاود را از
مناق شرقی و حاشیه شماوی اي کالنشهر کسب کرده و به عبارتی اي کانديدا در اي مناق از شاهر
محبوبیت بیشتری داشته استه

سال شانزدهم
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نقشه  .5توزیع فضایی آراء آقای احمدی نژاد در کالنشهر مشهد

نکته جاوب در پراکندگی رای آقای احمدینژاد در شهر مشهد پیوستگی جغرافیايی آراء اساته کاه
از جنو شرقی شرو و تمام شرق مشهد را در بر گرفته به شمال شرق و حاشیه شامال غربای شاهر
ختم میگردد که تقريبا منطب بر اوگوی توسعه مناق شهر مشهد میباشده
 -3-5تحليل آراء آقای موسوی

از مجمو کل آراء کالنشهر مشهد  669333( % 99رای) به نفاع آقاای موساوی باه صاندوق هاا
ريخته شد و قب بررسیهای صورت گرفته مشخ

شد که بیشتري درصد آراءی کاه ايا کانديادا

به ترتیب در مناق يازده  ،يک  ،هشت و نه با  %66 ، % 56/5 ، %56/6و  % 96/6باوده اسات ه ايا
کانديدا در منطقه  22شهرداری مشهد نیز دارای  %95رای بوده و در مناق ديگر شاهر مشاهد کمتار از
 %93از آراء را توانسته به خود اختصا

دهده

بی افزايش سطح توسعه مناق شهرداری و افازايش درصاد رای آقاای موساوی رابطاه مساتقیم
معنی داری وجود دارده روند خاط رگرسایون ايا دو متغیار باا  R2=0/769و همینای همبساتگی
 3/7569در نمودار 5نیز بیان کننده اي رابطه معنی دار استه

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

26

شمارة سی

نمودار  .5رابطه مستقيم ميان ضریيب توسعه اقتصادی مناطق کالنشهر مشهد و درصد آرا موسوی

نمودار 5نشان دهنده رابطهی بی سطح توسعه رفااهی منااق مشاهد و میازان درصاد آراء آقاای
موسوی است  ،به عبارتی ديگر هرچه سطح توسعه رفاهی افزايش يافته میزان درصد آراء اي کانديادا
نیز در مناق کالنشهر مشهد افزايش يافته استه ضريب همبستگی  3/193و  R2=0/704د يل اثباات
اي موضو استه

نمودار  .6رابطه مستقيم ميان ضریيب توسعه رفاهی مناطق کالنشهر مشهد و درصد آرا موسوی

نمودار 6نشان می دهد توسعه آموزشی در مناق کالنشهر مشهد با درصد رای به موساوی رابطاه
معنیدار مستقیمی داشته استه به اي ترتیب که بی اي دو متغییار همبساتگی  3/169وجاود دارد و
روند خط رگرسیون آن نیز  R2=0/709را نشان میدهد و اي موضو را تايید میکنده

سال شانزدهم
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نمودار  .7رابطه مستقيم ميان ضریب توسعه آموزشی مناطق کالنشهر مشهد و درصد آرا موسوی

رابطه ضريب توسعه کلی مناق کالنشهر مشهد با میزان درصد آراء آقای موسوی نیز همانناد ساه
شاخ

قبل  ،ارتباا مساتقیم و معنای داری باا يکاديگر داشاته و همبساتگی  3/156و روناد خاط

رگرسیون نیز با  R2=0/729موئد اي موضو میباشده در بی مناق فقط منطقه ثام به دویال وجاود
زائران و مجاورانی که در آن منطقه زندگی نمیکنند از خط رگرسیون فاصله زياادی گرفتاه اسات کاه
اي موضو در شهر مذهبی مشهد قبیعی به نظر میرسده

نمودار  .8رابطه مستقيم ميان ضریب توسعه کلی مناطق کالنشهر مشهد و درصد آرا موسوی

توزيع ف ايی آراء آقای موسوی در کالنشهر مشهد بیانگر اي موضو است کاه آراء ايا کانديادا
نیز همانند رقیب اصلی وی در انتخابات دهم (آقای احمدیناژاد) از ياک پیوساتگی خاا

ف اايی

برخوردار بوده و آقای موسوی توانسته بیشتري آراء را از مناققی کسب نمايد که از نظر ويژگایهاای
رفاهی  ،اقتصادی  ،آموزشی و سطح توسعه کاوبدی نزديکتر به يکديگر باوداناد و باا افازايش روناد
توسعه کلی آراء اي کانديدا نیز افزايش میيافته استه
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نقشه  .6توزیع فضایی آراء آقای موسوی در کالنشهر مشهد

 -2-5تحليل آراء آقای رضایی

آراء اي کانديدای انتخابات دهم رياسات جمهاوری در کالنشاهر مشاهد در مجماو 62333(%2
رای) از مجمو کل آراء اي کالنشهر را به خود اختصا

داده استه توزياع و پراکنادگی همای %2

نیز برای جغرافیدانان سیاسی از اهمیت برخوردار استه زيرا از اي قريا در خاواهیم يافات کاه آياا
پراکندگی آراء اي کانديدا نیز از توزيع ف ايی به هم پیوسته و معنی برخاوردار باوده اسات ياا خیار
بنابراي قب بررسی های انجام شده به ترتیب منااق هشات( ، )% 6/32ياک( ،)% 9/23ياازده (2/66
 )%و نه ( ) % 2/62و دوشهرداری بیشتري رای(به درصد) را به اي کانديدا دادهانده

نقشه  .7توزیع فضایی آراء آقای رضایی در کالنشهر مشهد
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بنابراي اوگوی رای آقای رضايی با کمی تغییرات در رتبه بندی منااق کاامالً منطبا بار اوگاوی
رای آقای موسوی(بیشتري رای به ترتیب در مناق يازده  ،يک  ،هشت و نه بوده استه) باوده اسات
به اي ترتیب که در مناققی که آقای موسوی بیشتري درصد آراء خود را باه دسات آورده اناد آقاای
رضايی نیز در همان مناق بیشتري آراء را بدست آورده استه
رابطه میان ضريب توسعه اقتصادی و میزان آراء آقای رضايی نیز رابطهای کاامال مساتقیم و معنای
دار بوده است به اي ترتیب که همبساتگی میاان آنهاا  3/3222باوده و ضاريب خاط رگرسایون نیاز
 R2=0/830بوده که نشان دهنده رابطهای قاوی میاان ايا دو متغییار اساته بناابراي هرچاه توساعه
اقتصادی افزايش داشته درصد آراء آقای رضايی نیز افزايش داشته استه

نمودار  .1رابطه مستقيم ميان ضریب توسعه اقتصادی مناطق کالنشهر مشهد و درصد آراء رضایی

با اينکه همبستگی میان درصد آراء اي کانديدا و شاخ

توسعه رفاهی  3/126میباشد اماا روناد

خط رگرسیون و ضريب آن به حد استاندارد معنی داری( )R2=0/663نمیرسده ايا نیاز باه خااقر
تاثیر دو منطقه دو و هشت به وجود آمده زير در منطقه دو توسعه رفاهی بسیار باا باوده اماا درصاد
رای رضايی کمتر بوده و در منطقه هشت برعکس آقای رضايی بیشتري آراء خاود را در ايا منطقاه
کسب کرده اما سطح توسعه آن در رتبههای میانی قرار میگیرده
در مورد ارتباا بی شاخ

سطح توسعه آموزشی و میزان آراء اي کانديدا نیز نمایتاوان ارتبااا

معنی داری به وحا آماری و ف ايی که مورد اقمینان باشد يافته
ارتباا میان ضريب توسعه کلی مناق کالنشهر مشهد و میازان آراء رضاايی باا اينکاه همبساتگی
بااا يی( )3/122را نشااان ماایدهااد امااا بااه واسااطه اقمینااان بخااش نبااودن ضااريب خااط
رگرسیون( )R2=0/676و روند آن و افزايش نقاا ناهمگ قابلیات اقمیناان آمااری را نادارده اماا در
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مجمو اي میتوان گفت رابطهی ضعیف مستقیمی میان توسعه کلی مناق با میزان درصد آراء آقاای
رضايی در مناق شهرداری کالنشهر مشهد وجود دارده

نمودار  .11رابطه ميان ضریب توسعه کلی مناطق کالنشهر مشهد و درصد آراء رضایی

-4-5تحليل آراء آقای کروبی

آراء آقای کروبی در کالنشهر مشهد در مجماو  3633(% 3/6رای) از کال آراء ايا کالنشاهر را
تشکیل داد و نتوانست نقشی در خور را در اي کالنشهر ايفا نماياده اماا تحلیال ف اايی آن در ساطح
شهر مشهد نشان میدهد کاه باه ترتیاب در منااق ياازده ( ، )% 3/36ياک( ، )%3/36ناه ( )%3/32و
هشت ( )% 3/67بیشتري آراء سبد رای خود را در اي مناق به دست آورده استه ايا اوگاوی رای
دو نکته اساسی و قابل توجه را نشان میدهد:
اول اينکه اي اوگوی رای نیز همانند اوگوی رای آقاياان موساوی و رضاايی اسات زيارا ايا دو
کانديدا نیز بیشتري آراء خود را در همی مناق بدست آورده اندهدوم اينکاه نشاان مایدهاد تفااوت
درصد رای در اي چهار منطقهای که آقای کروبی بیشتري رای را در سبد خود بدست آورده با ديگار
مناق به نسبت کل آرائ آقای کروبی بسیار زياد است به شکلی که بعد از اي چهاار منطقاه بیشاتري
رای آقای کروبی در منطقه دوازده شهرداری مشهد با  % 3/69رای بوده که ايا میازان تقريبااً نصاف
میزان رای است که اي کانديدا در میانگی چهار منطقه فوق داشته استه وذا میتوان بیاان داشات کاه
محبوبیت اي کانديدا در اي چهار منطقه تقريباٌ دو برابر مناق ديگر بوده استه
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نقشه  .8توزیع فضایی آراء آقای کروبی در کالنشهر مشهد

بی ضريب توسعه اقتصادی مناق و درصد آراء اي کانديدا نیز يک رابطهی مساتقیم معنای داری
وجود دارده به اي صورت که هرچه ضريب توسعه مناق کمتر میشود درصد رای باه ايا کانديادا
نیز کاهش يافته استه وذا با توجه باه همبساتگی  3/161میاان ايا دو متغیار و ضاريب روناد خاط
رگرسیون که  R2=0/753بدست آمده است میتوان معنی داری اي رابطه را پذيرفته

نمودار  .11رابطه ميان ضریب توسعه اقتصادی مناطق کالنشهر مشهد و درصد آراء کروبی

بی ضريب توسعه رفاهی و میزان آراء آقای کروبی نیز يک رابطه مستقیم معنای دار وجاود دارد و
با افزايش سطح توسعه رفاهی  ،میزان درصد رای آقای کروبی نیز افزايش نشان میدهده ايا موضاو
با همبستگی  3/197و همینی ضريب خط رگرسیون  R2=0/702قابل اثبات میباشده
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نمودار  .13رابطه ميان ضریب توسعه رفاهی مناطق کالنشهر مشهد و درصد آراء کروبی

بی میزان توسعه آموزشی مناق و درصد رای آقای کروبی رابطه معنی دار آماری وجاود نادارد و
در اي شاخ

نمیتوان وجود رابطهای را به اثبات رسانیده

میان توسعه کلی و همه جانبه مناق شهرداری مشهد و میزان درصد رای به آقای کروبی رابطاهای
معنی دار و مستقیم وجود دارده از رو بی اي دو متغییر همبساتگی  3/137وجاود داشاته و همینای
ضريب رگرسیون نیز  R2=0/806محاسبه شده که نشان دهنده رابطه اي دو متغییر میباشده

نمودار  .12رابطه ميان ضریب توسعه کلی مناطق کالنشهر مشهد و درصد آراء کروبی

در نهايت پراکندگی ف ايی آراء آقای کروبی در کالنشهر مشهد بیانگر اي موضو است کاه ايا
کانديدا نتوانسته کاوبد شهر را به صورت محسوس تحت تاثیر آراء خود قرار دهد اما اوگاوی رای سابد
اي کانديدا بسیار شبیه به اوگوی رای دو کانديدای ديگر يعنی آقای موسوی و رضايی میباشده
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 -6نتيجه گيری

رأی ،واکنش عقالنی يا هیجانی رأیدهندگان به فرد يا جريان سیاسیای اسات و عاواملی کاه باه
وحا ماوقعیتی ،جغرافیاايی و ف اايی ناو تصامیمگیریهای انتخابااتی را تحتاوشاعا خاود قارار
میدهند بسیار گسترده هستند از جمله عواملی که بر اوگوی رفتار سیاسی ماردم و در انتخاباات تااثیر
گذار است پايگاه اقتصادی ،فرهنگی  ،اجتماعی آنها است که سبب میشود تفکر خاصی داشاته باشاند
و در نتیجه به کانديداهای خاصی نیز رای بدهنده در اي پژوهش تااثیر متغیرهاای توساعه اقتصاادی ،
توسعه رفاهی  ،توسعه آموزشی و توسعه کلی در مناق دوازده گانه شهرداری مشاهد بار اوگاوی رای
مردم در انتخابات دهم مورد سنجش و ارزيابی قرار گرفت و مشخ

شد که متغیرهاای گونااگون از

نظر سطح توسعه تا حد زيادی در میزان رای دهی به کانديداها مورد توجه رای دهندگان باوده اساته
شاهد اي مساوه نیز اي است که در مناق مختلف شهر مشهد کاه باه وحاا ف اايی دارای نیازهاا و
ويژگی های مشترک در سطوح توسعه ای بوده اند  ،اوگوی رای دهی خاصای نیاز داشاتهاناد و حتای
يک پیوستگی ف ايی را در میزان آراء خود شکل دادهانده در نهايت میتوان چنای نتیجاه گرفات کاه
در شهر مشهد با روند افزايش سطوح توسعه در متغیرهای گوناگون  ،از درصد آراء آقای احمادیناژاد
کاسته میشد و برعکس در سه کانديدای ديگر به ويژه در سبد رای آقای موسوی و کروبی اي روناد
معکوس بود و با يک رابطه مستقیم معنی دار با افازايش ساطوح مختلاف توساعه  ،درصاد آراء ايا
کانديدها(آقايان موسوی  ،کروبی و رضايی) افازايش داشاته زم باه ذکار اسات عوامال محیطای و
غیرمحیطی گوناگون و بسیار زيادی میتواند در نتايج انتخابات و اوگاوی رای کاندياداها ماوثر باشانده
اي پژوهش تالش کرده است تا تاثیر چند مورد از مهمتري عوامل تاثیر گذار محیطی بار انتخاباات و
توزيع ف ايی آراء را در دومی شهر بزرا ايران را از نظر پراکنش  ،توزيع ف ايی و متغیرهاای دخیال
در انتخا کانديداها در انتخابات دهم رياست جمهوری مورد کنکاش قارار دهاد فلاذا ماورد اذعاان
است که تحلیل دقی و جامع نتايج هر انتخاباتی نیازمند بررسای عوامال و شناساايی متغیرهاای تااثیر
گذار فراوانی استه
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