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1395تابستان، مودفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره 
73- 104صص 

ء در انتخابات یازدهمآراپراکنش فضایی الگويبررسی و تحلیل
ریاست جـمهوري ایران

فردوسی مشهد، دانشگاهجغرافیاي سیاسیدانشیار- ادي زرقانیدکتر ه
تهرانی، دانشگاهجغرافیاي سیاسدانشجوي دکتري-نژادمرتضی رضوي

19/3/1395: تاریخ پذیرش20/1/1395: تاریخ دریافت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چکیده

ي اداري است و هاجغرافیاي انتخابات در حقیقت کاربست جغرافیاي سیاسی در نتایج انتخاباتی بر حسب حوزه
در آن نقش عوامل و عناصر جغرافیایی در فرایند گزینش سیاسی شهروندان در قالب انتخابات سطوح محلی، 

بر آن مؤثرمطالعه الگوي آراء کاندیداها و عوامل جغرافیایی . گیردمیملی و فراملی مورد بررسی و تبیین قرار
دهندگان و توزیع رأيدیگر، تصمیم سیاسیعبارتبه. یکی از موضوعات مطرح در جغرافیاي انتخابات است

این . جغرافیایی آراء کاندیداها در مناطق مختلف، در قالب الگوهاي فضایی آراي کاندیداها قابل مطالعه است
هاي اقتصادي یا گروه-هاي اجتماعیالگوهاي جغرافیاي و فضایی در آراء بازتابی از تمایزات و خواست گروه

نیز از بین رأي تر باشد پیوستگی در الگويهاي مردم در مناطق متنوعاست و هر چه خواستقومی و نژادي
بررسی و تحلیل الگوهاي آراء کاندیداها در یازدهمین دوره انتخابات دنبالبهحاضر پژوهش . خواهد رفت

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

رأي دهد در الگويي کروپلت نشان میهانتایج پژوهش منطبق بر نقشه. ها نمایش داده شوندقالب نقشه
عالوه بر این . داشته استاي هسایگی نقش برجستآقاي رضایی، قالیباف و روحانی متغیر همویژهبهکاندیداها 

از متأثرقومیت، آقاي قالیباف از متغیرمتأثراز متغیر ایدئولوژیک، آقاي رضایی متأثرآقاي جلیلی رأي الگوي
عبارتبهاز متغیر قومیت و مذهب و متأثرعملکرد در کسوت شهردار تهران و آقاي روحانی پیروز انتخابات 

.سلسله مراتب نیازها بوده استرأي ي اکولوژیک، اقتصاد سیاسی و الگويهاقلیتارأي تردقیق

.، ایرانجغرافیاي انتخابات، تحلیل فضایی، انتخابات یازدهم ریاست جمهوري، روش نقاط شکست طبیعی:کلیديهايهواژ

دار مکاتبات             نویسنده عهدهE-mail: h-zarghani@um.ac.ir
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مقدمه-1
برحسب جغرافیاي سیاسی در نتایج انتخاباتیجغرافیاي انتخابات در حقیقت کاربست 

حیث نظري، جغرافیاي انتخابات یکی به). Yves Lacoste,2102:260(استي اداريهاحوزه
بستري عنوانبهي جغرافیایی هاشود که بر محدودهمیي جغرافیاي سیاسی محسوبهااز شاخه

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

Kaveyanirad,2004:217.(هاي جغرافیایی تر، جغرافیاي انتخابات به جنبهدقیقعبارتبه
پردازد و شرایط فرهنگی و ویژه نتایج آنها میها، سازماندهی آنها بهپرسیانتخابات، همه

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

گذرد و اندیشمندانی چون آندره بات بیش از یک قرن میاز عمر جغرافیاي انتخا) 255
جوانب فضایی و ي مختلف به بررسی ابعاد وهادر قالب پژوهش...زیگفرید، کربیل، پائولین و
,Dikshit(اندهجغرافیایی انتخابات پرداخت 1995: 242(.

بات میان سودمندي روشن کردن مناسدهندهنشاناز 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 دگرگونیدر واقع.استهاسرزمین
پراکندگی جغرافیایی افکار سیاسی است، افکاري که بازتاب دهنده بسیاري از دهندهنشان

و دگرگونی، در ارتباط با درآمدها، سنن، عقاید مذهبی، ترکیب اجتماعی و شغلی عوامل تغییر
یا خاطراتی است که در محلی از یک رخداد تاریخی یا از یک شخصیت به جاي مانده 

,Yves Lacoste(است 2102: ي مطالعاتی جغرافیاي انتخابات را هامهمترین حوزه). 198
گیري و رابطه آن ات، تنوعات فضایی در الگوهاي رأيمواردي چون سازماندهی فضایی انتخاب

، دهندگانرأيعوامل محیطی و فضایی در تصمیماتتأثیرشناختی،هاي جمعیتبا شاخصه
شاملرأي يهاو سیاست در الگوي قدرت هامؤلفهالگوهاي فضایی نمایندگی و نقش 

,KavyeaniRad(شودمی 2013: تی و جغرافیایی، نوع موقعیلحاظبهطیف عواملی که ).34
دهند بسیار گسترده هستند و عموماً هر الشعاع خود قرار میهاي انتخاباتی را تحتگیريتصمیم

اي از شاخهعنوانبهجغرافیاي انتخابات . پردازدپژوهشی به بخشی از ابعاد گسترده آن می
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هاي در پهنهجغرافیاي سیاسی در واقع رسالت به تصویر کشیدن تصمیمات سیاسی مردم را 
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 رب. رویکردهاي مردم در مناطق گوناگون از الگوي خاصی نیز تبعیت کرده است یا خیر

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

فضایی مهمی را -ات سیاسیتأثیرشود، بدین جهت که نتایج این انتخابات میکشور محسوب
Zarghani(در بردارداي هدر ابعاد مختلف و در سطوح متفاوت از سطح محلی تا ملی و منطق

and Razavinejad , 2013: ه کدام کاندیدا پیروز انتخابات در هر انتخاباتی فارغ از اینک.)54
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 
در . شده نشان دهدو زوایاي جدیدي را نیز در مورد کمیت و کیفیت آراء اخذتواند مطالبمی

بنابراین توزیع نتایج . ها، ادراکات، تنگناها، و مشکالت جامعه استواقع انتخابات معیار نگرش
,Darabi(هاي مختلف استهاي رفتاري مکانتفاوتدهندهنشانروي نقشه گیري بريأر

2007: 229.(
تر عوامل و دقیقتواند عالوه بر کمک به شناخت تحلیل فضایی نتایج انتخابات می

ص شود هر گذار بر آراء، دیدگاه فضایی خاصی را ارائه کند که طی آن مشختأثیري هازمینه
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري در . اندهمنطقه چه نوع رویکردي به انتخابات داشت

ررسی و این پژوهش به ب. برگزار گردید1392باالي مردم ایران در سال ایران با مشارکت نسبتاً
حاکم بر انتخابات یازدهم ریاست رأي تحلیل پراکنش فضایی آراء کاندیداها و تبیین الگوهاي

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

اي و میدانی کتابخانهشیوهبهت نیز گردآوري اطالعا. باشدیمتحلیلی -ماهیت، توصیفی 
گیري تمام شمار صورت گرفته لذا نمونهصورتبهاین تحقیق علمی . صورت گرفته است

هاي تحلیلی از جمله بندي و تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزاربراي طبقه. انجام نشده است
ده تا نتایج تحقیق در بهره گرفته شده و تالش شExcelو GISARCافزارهاي مجموعه نرم

هاي کروپلت جغرافیایی با استفاده از مدل نقاط شکست طبیعی به تصویر درآید تا قالب نقشه
گردد خطاي مینمایانخوبیبهاي در انتخابات هاي منطقهعالوه بر اینکه بعد فضایی تفاوت

.حداقل اثر را داشته باشدهاانسانی و روشی در نحوه نمایش داده

1ش نقاط شکست طبیعیرو-1-2

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

تخاباتی از هاي اندادهبنديطبقهبر این اساس، بهتر است براي . صحیح صورت نگیردبنديطبقه
روشی استفاده کرد که تا حد امکان سلیقه اشخاص و فرد آن را مشخص نکند و معیار 

در این پژوهش از رو ایناز. گیري باشدمشخص و قابل اندازه،یک معیار استانداردبنديطبقه
. ها و ترسیم الگوهاي فضایی بهره گرفته شددادهبنديطبقهروش نقاط شکست طبیعی براي 

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

ي نوینی ابداع کرد که هاروش2هاي کروپلتهبراي تولید نقشوي. زمین آماري مشهور شد
Robert, McMaster and(شودهاي گوناگون استفاده میهمچنان امروزه از آنها براي تحلیل

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

به حداقل رساندن دنبالبهاین مدل . هاي مختلف کاربرد داردبنديطبقهها در فضایی از ارزش
انحراف معیار در هر طبقه از میانگین همان طبقه است، در حالی که حداکثر انحراف هر طبقه 

اهش واریانس در کدنبالبهدیگر، این روش عبارتبه. دهدو طبقات دیگر انجام میهااز گروه
بندي باشد و بر آن اساس طبقهها میو گروههاطبقه و به حداکثر رساندن واریانس بین طبقه

:George F, 1967(دهد خود را ارائه می ARCافزار در واقع این تابع در محیط نرم). 190

Mapها و اطالعات همسان و هم ارزش در یک گروه قرارکند تا بهترین ارزشکمک می
ها شکل بزرگ میان دادهي 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 استها و ویژگیروش نشان دادن تفاوت

ان دادن تمایزات را روي یک برگ نقشه داشته است بدون اینکه با نشان او با این کار قصد نش
.گر را دچار سردگمی نمایددادن محاسبات پیچیده خواننده و تحلیل

سوال و فرضیه تحقیق-2-2
کاندیداهاي یازدهمین رأي الگويپراکنش فضاییاین پژوهش تالش دارد به بررسی و تحلیل 

ال اصلی پژوهش ؤس.کاندیداها بپردازدرأي بر مبناي سبددوره انتخابات ریاست جمهوري
در انتخابات یازدهم ریاست جمهوري هادر پراکنش فضایی آراء کاندیدا: بدین شرح است که

:متناظر با سوال فوق این فرضیه مطرح شد که؟ اندهبودمؤثرچه متغیرها و الگوهایی ایران،
دوره انتخابات ریاست جمهوري از الگوها و پراکنش فضایی آراء کاندیداهاي یازدهمین

متغیرهاي همسایگی و زوال فاصله، اقتصاد سیاسی، سلسه مراتب نیازها، قومیت و ایدئولوژي 
.کندمیتبیعت
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مبانی نظري تحقیق-3

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

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

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

مستقیم و غیر مستقیم در صورتبه، شوداسی محسوب میسی-دادن که عملی حقوقیرأي 
,Ashori(نمایدشکل دادن به سیاست عمومی دخالت می 1991: انتخابات در رو ایناز).43

گروهی و صنفی،انفرادي یا جمعی،صورتبهکنار دیگر ساز و کارهاي مشارکت شهروندان 
نوع مشارکت مردم در عرصه سیاسی گیري ترینبارزترین و قابل اندازهعنوانبههمچنان 
,Tavasoli(شودمیمحسوب 2003: ، دموکراتیکفرایندياز این منظر، انتخابات .)125

داراي مقیاس محلی، فرامحلی (مندو مکان) زودهنگاماي یا دورهاي، میاندورهپایان (مند زمان
,KavyeaniRad(رودمیشماربهساالر در جوامع مردم) و سراسري 2013: عالوه بر ). 29

این، انتخابات نوعی رفتارسنجی در حوزه کنش و نگرش سیاسی شهروندان نیز هست که با 
یکه طوربهسطح کالن همبستگی دارد، کارکردهاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی نظام در

، هاسیاستکارآمدي نظام،تواند میزان مقبولیت،میکمیت و کیفیت مشارکت مردم در انتخابات
,KavyeaniRad(دهندگان را آشکار کندرأييهاکارگزاران حکومتی و نیز نوع خواسته

2014: 42(.

جغرافیاي انتخابات -2-3
بههاي جغرافیایی هاي جغرافیاي سیاسی است که بر محدودهشاخهجغرافیاي انتخابات یکی از 

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

عتقد است که جغرافیاي انتخابات جان اگنیو م. موضوعی آن نظرات مختلفی مطرح شده است
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ها، رفتار، و نتایج حاصل از انتخابات در زمینه فضاي جغرافیایی و با به تجزیه و تحلیل روش
,Agnew(پردازدهاي جغرافیایی میاستفاده از تکنیک 146: از نظر جانستون و تیلور . )1996

مدیریت و ،ازماندهی، برگزارينیز جغرافیاي انتخابات، مطالعه و بررسی ابعاد جغرافیاییِ س
,Johnston, Taylor(ها استآراء انتخاباتنتایج 1979: مویر در حوزه مطالعات ).65

جغرافیاي«دو گانه است؛ اول مطالعات عادي در زمینه بنديطبقهجغرافیاي انتخابات معتقد به 
بسیار نا آشناي قدرت، شود و دوم جغرافیايمینیز تعبیر» جغرافیاي حمایت«که به » گیريرأي

,Muir(بردمینام» قدرتجغرافیاي «که از آن تحت عنوان ....گذاري گروه فشار و سرمایه

2000: فرد قلمرو موضوعی و مطالعاتی جغرافیاي انتخابات را مباحثی چون پیشگاهی. )257
گون سیاسی، هاي گوناتغییرات حاکمیت جناحهاي 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 ؤانتخاباتی مردم در مناطق مختلف و علل و عوامل جغرافیایی م

,Pishgahiphard(داندمی 2013: وضوعات راد مهمترین منیا و کاویانیاز نظر حافظ).277
عنوانبهاي و ملی هاي جغرافیاي محلی، منطقهمطرح در جغرافیاي انتخابات، مطالعه محدوده

... مردم ورأي هاي مرتبط با دموکراسی همچون رفتاربستري براي انتخاب نمایندگان و شناسه
,Hafeznia and KaveyaniRad(است 2004: 235.(

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

شناسیدر واقع، در رفتار. دهندهاي گوناگون انتخابیه را نشان میدهندگان در حوزهسیاسی رأي
دهنده به این رأي شودمیباعثال مهم مطرح است که چه عواملی ؤدهندگان این سرأي

هابراي پاسخ به این سوال پاردایم. دهدرأي تصمیم برسد که به شخص خاص یا حزب خاص
توسط اندیشمندان مطرح شده ...اقتصادي وشاختی،شناختی، روانو الگوهاي مختلف جامعه

دهی افراد رأياررسد منطقی نباشد اگر به رفتمینظرالبته به). Abdollah, 2012: 125(است
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بنگریم، بلکه همچنان ) شناختیشناختی یا رواننظیر یک مدل جامعه(از منظر یک مدل واحد
ي هاعوامل و زمینهتأثیردهی در عصر حاضر تحت رأيشود، رفتارمیکه در شکل زیر دیده

کنندمیدهندگان تصمیمات خود را بر مبناي معیارهاي متفاوتی انتخابرأيمختلفی است و
). 1شمارهك شکل.ر(

)دهنده در انتخاب کاندیدارأيتصمیم(بر رفتار انتخاباتی شهروندان مؤثرمتغیرهاي :1شمارهشکل
)Zarghani, 2015: 88(

در عمدتاًدر ادامه برخی از مهمترین الگوهاي فضایی حاکم بر انتخابات ایران که 
به اختصار معرفی شودشناخته میرأي استگاهشناسی و جغرافیاي انتخابات با عنوان خجامعه

.اندشده
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ایدئولوژیکیرأي الگوي-1-3-3
در اسالم یک سلسله مبانی و اصول مسلم داریم که به هیچ وجه اختالف و چندگانگی در آنها 

اگر آن اصول و مبانی .شودراه ندارد و خروج از آنها به منزله شکستن دین محسوب می
هر نظر و تشکیل هر جریانی، هرچند مخالف با دستگاه فکري و سیاسی رعایت شوند، ارائه

اما در هر صورت وقتی پاي انتخابات به میان آید جریانات . حاکم و غالب باشد ممنوع نیست
کنند با استفاده از تفاسیر گوناگون از ایدئولوژي حاکم خود را به آن فکري گوناگون سعی می

لذا با استفاده از این روش سعی در ،بول دانستن خود بیابندنزدیک کرده و توجیهی براي مق
دهی و نقش ایدئولوژي در جغرافیاي قدرت بر رأيتأثیربنابراین . آوري آراء مردم دارندجمع
رأي دهی به انتخابات ممکن است پیامدهاي گوناگون جغرافیایی داشته باشد و الگويشکل

,KavyeaniRad(باشدخاصی را شکل دهد که همگون یا ناهمگون  2013: بهو از آن ) 94
حاکم در برخی از مناطق رأي مثال الگويطوربه. برندایدئولوژیکی نام میرأي الگويعنوان

دادن به شخص یا رأي کند و سران مذهبی آن منطقهاهل سنت ایران از این الگو تبعیت می
.کنندآن تبعیت میعنوان یک وظیفه شرعی مطرح و مردم نیز ازبهاشخاصی را 

همسایگیرأي الگوي-2-3-3
آن در تأثیرهمسایگی یا جستار زاد بوم و رأي ي، الگويأیکی از پر کاربردترین الگوهاي ر
,KavyeaniRad(انتخاب کاندیداها گوناگون است  2013: یی که به هادر واقع، پژوهش) 74

دهد تمایل مردم بهمیشده است نشاندر الگوي آراء انجام» دوستان و همسایگان«تأثیربررسی 
رأي نیز بر الگوي» محل یا منطقه«تأثیرهمچنین . دادن به نامزدهاي محلی بیشتر استرأي 

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

نظربهتوان به تعامل اجتماعی اشاره کرد زیرا همسایگی نقش دارند که از آن جمله میتأثیر
اي هستند که در آنها محیط رخ از مباحث سیاسی و رویدادهاي اجتماعیمتأثررسد افراد می
، ساکنان در بعد زبان،ي هویتیهاهماننديواسطهبهجغرافیایی است که اي هزادبوم گستر.دهدمی
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وحدت رویه در کنش اجتماعی و سیاسی برخوردار است و این اي همذهب و تاریخ از گون
در ایران چنانچه مثالً. کندمیي خاص آنها را به اشتراك در مواضع نزدیکهادر هنگامههاهمانندي

جزء معموالًکه اي هویژیک یا چند استان همگون از نظر زبان و قومیت درباره نامزدازاي هگستر
معموالًرسند تا از وي حمایت کنند و میاي هي ملی است به توافق نانوشتهاو چهرههاشخصیت

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

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

این موضوع چه در سطوح . گذار و قدرتمند نیز در محیط از همسایگان آنها باشندتأثیرافراد 
در مبحث رقابت .تهاي فضایی درون کشوري و چه در سطوح فراملی صادق اسبنديمنطقه

شان بخشی از هویت مکانیعنوانبه،اندافراد با هنجارهاي محلی که از آن برخاسته1همسایگی
حتی اگر تعامل و مناسبات اجتماعی آنها اندك یا هیچ باشد بازهم این همگونی و . همنوایی دارند

. همراهی برقرار است

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

مردم در این مناطق همواره . شوندهاي گوناگون شهره میخاصی از الگوي رفتاري در انتخابات
، سیاسی،هاي مذهبیچهره،احزاب،اي نسبت به کاندیداهارویکرد خاص از پیش تعیین شده

حتی . هاي گوناگون حفظ کنندکنند که همان رویه را در انتخاباتمیداشته و سعی ... قومی و 
از . کنداي یک اجبار اجتماعی درونی در جامعه ایجاد میگونهبهدادن رأي در برخی مواقع این

چهره سیاسی منطقه از آن عنوانبهاین برآیند چهره خاصی از آن منطقه شکل خواهد گرفت که 
ممکن است تغییراتی تدریجبهناطق گوناگون در گذر زمان و چهره سیاسی م. شودیاد می

بینی شده مثال پیروزي از قبل پیشطوربه. آرام استمعموالًداشته باشد اما این تغییرات 
نماید و در ایالت کاتالونیا اسپانیا معرفی میهمگرائی دموکراتیک کاتالونیاکاندیداهایی که حزب 

1. Neighborhood Emulation
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طلب در ایران نشین به احزاب اصالحاي و قومر نواحی حاشیهدهی درأيگیري الگويیا جهت
از هادهی سیاه پوستان و طرفداري آنرأيهمچنین الگوي،کنداز روند مشخصی پیروي می

,Pishgahiphard(یی در این زمینه هستندهاحزب دموکرات مثال 2014: 10.(

اقتصاد سیاسیرأي الگوي-4-3-3
ي اقتصادي هابه شاخصشدتبهباشد که این فرضیه که نتایج انتخابات شاید اولین کسی ،کرامر

ساده به اصل بنیادین ظاهراًاز آن زمان، این گزاره . وابسته است؛ را بررسی و ارزیابی کرده است
جلد کتاب و تعداد زیادي مقاله دههاتاکنون. تحقیقات نوین در زمینه رفتار انتخاباتی تبدیل شده است

اي بر نتایج عمدهتأثیردهد رکود اقتصادي، تورم و بیکاري فزاینده فته است که نشان میانتشار یا
دهد که اقتصاد، بهبرخی از این تحقیقات در کشورهاي اروپایی و آمریکایی نشان می. انتخابات دارد

داردتأثیراندازه طبقه اجتماعی، مذهب، و هویت حزبی یا حتی بیشتر از آن بر سیاست انتخاباتی 
)Zonoz, 2008: تجربه تاریخی نیز شواهد فروانی از اهمیت اقتصاد در تصمیمات جمعی مردم .)54

ي نادرست هربرت هور که موجب تشدید بحران اقتصادي هاسیاست. دهددست میدر انتخابات به
مان در آل. شد به قیمت باخت او در انتخابات ریاست جمهوري تمام شد1930آمریکا در اوایل دهه 

پذیرفته بود، وخامت اوضاع اقتصادي تأثیرکه بیش از هرکشور اروپایی از بحران اقتصادي آمریکا 
انتخاب هايدیدگاه.نقش مهمی در به روي کار آمدن حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر داشت

ها یدگاهاز جمله مهمترین ددیدگاه انتخاب عاقالنه اصالح شدهو )دادنرأي محاسبه منافع(عاقالنه
,Naghibzadeh(در این زمینه هستند 2006: 128(.

1کارکردگراییرأي الگوي-5-3-3

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

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

1. Funetionalism
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پیش از شروع تبلیغات انتخاباتی گزینه مورد نظر خود را حداقل در ذهن ناخودآگاه خود بر اساس 
هاي طبقات و پایگاهمعتقد است که در جوامعی کهرأي این الگوي. اندبینش قبلی انتخاب کرده

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

آنان از پیوستگی ي رأیکدیگر اختالف چندانی نداشته باشند الگوياجتماعی، اقتصادي و فرهنگی با
: نیز از طرفداران این نظریه است و معتقد استآندره زیگفرید. جغرافیایی برخوردار خواهد بود

افرادند و رأي کنندهطبقات اجتماعی و امثال آن هستند که تعیینسن،متغیرهایی همچون مذهب،
دارد و افراد به تناسب دهندگان نتبلیغات در زمان انتخابات چندان اهمیتی در تغییر نگرش رأي

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

هاي این نظریه مهمترین شاخصه.استبلکه شرایط محیطی در انتخاب گزینه مورد نظر مؤثرندارند،
اگر همگون باشد (کننده دارداقتصادي و فرهنگی نقش تعیینمحیطی،شرایط اجتماعی،: عبارتند از

آگاهانه یا (پذیري سیاسی؛ جامعه)وسته خواهد بودیناپرأي الگوي پیوسته و اگر نباشد الگوي
,Pishgahiphard(ردچندانی نداتأثیرو تبلیغات انتخاباتی ) آگاهانهنا 2008: 12.(

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

دهی افراد بر مبناي اینکه در کجاي سلسله مراتب نیازها قرار داشته رأيرفتار:گویداینگلهارت می
هاي سیاسی داراي اهداف فرهنگی و تر باید به گروهبه این ترتیب،قشرهاي مرفه.شودیباشند تعیین م

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

به این .یابددر زندگی سیاسی و اجتماعی افزایش میمؤثرمیل آنها به مشارکت ماعی افراد،اجت
حاصل تلقی شود، میزان دادن رفتاري بیرأي پذیر نشود یاامکانمؤثردر صورتی که مشارکت ترتیب،

تخاباتدر نتیجه مشارکت در ان.دادن بیشتر خواهد شدرأي هاي باالدستی جامعه ازسرخوردگی گروه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


85...ءفضایی پراکنش آراالگويو تحلیلبررسی ________________________________

هایی از جامعه که از سطح توسعه اقتصادي اجتماعی باالتري برخوردار هستند در سطح در بخش
: شاملرأي بنابراین دو مشخصه اصلی این الگوي.تري از میانگین جامعه قرار خواهد گرفتپایین
هاي گاهدرآمد بر اساس هرم مازلو در انتخابات دیدهاي کمهاي مرفه نسبت به گروهگروه) الف

سوي ازمؤثردر صورت احساس عدم مشارکت ) متفاوتی نسبت به انتخابات خواهند داشت و ب
هاي پایین دستی کاهش میزان مشارکت این گروه به نسبت گروهشدتبههاي مرفه و باالدستی گروه

).Seydemami and Abdolmotaleb,2009:135(خواهد یافت

هاي تحقیقیافته-4

ایی مشارکت در انتخابات یازدهمپراکنش فض-1-4
که توسط وزارت 1392بر اساس نتایج رسمی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوري در ایران در سال 

اند که از این تعداد دادن بودهرأي نفر واجد شرایط50483192بالغ بر ،کشور اعالم گردید
زان مشارکت در مقایسه با میانگین اند که این میدر انتخابات شرکت کرده%) 2/73(نفر 36938651

میزان مشارکت 1شماره نمودار.گرددهاي گذشته مشارکت نسبتاً باالیی محسوب میدوره% 5/66
.دهدمینشانرا ایراني مختلف انتخابات ریاست جمهوريهامردم در دوره

ري در ایرانمقایسه میزان مشارکت در یازده دوره انتخابات ریاست جمهو: 2نمودار شماره 
)Zarei & Ansari, 2014: 47(
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Natural breakدرصد مشارکت استانی در انتخابات یازدهم با استفاده از مدل : 1شمارهنقشه (jenks)

در نقشه باال نشان داده شده است، باالترین میزان مشارکت در انتخابات یازدهم کههمچنان
درصد مردم واجد شرایط 90مازندران بوده که بیش از ریاست جمهوري در ایران به مربوط به استان

یزد و هاي خراسان جنوبی،هاي بعدي نیز استاناند و در رتبهاین استان در انتخابات شرکت داشته
درصد مشارکت رقم خورده 52کمترین میزان مشارکت نیز در استان تهران با . اندبوشهر قرار گرفته

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

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

درصد از 58/10محسن رضایی با کسب ،درصد از آراء نفر سوم35/11ا کسب سعید جلیلی ب
21/1رصد از آراء نفر پنجم و سیدمحمد غرضی با د18/6والیتی با اکبرعلی، مجموع آراء نفر چهارم

1245409ذکر است که تعداد الزم به.نفر ششم این انتخابات شناخته شدندعنوانبهدرصد از کل آراء 
Official(آراء باطله شناخته شده استعنوانبه،درصد از آراء را تشکیل داده بود39/3کهنیزرأي 
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website governorate, 2103(.
به تفکیک نامزدها مأخوذهعداد و درصد آراء ت: 1جدول 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

بررسی الگوي آراء آقاي رضایی-1-2-4
اي خاص در ذهن داشتند جمهوري یازدهم براي مدیریت کشور برنامههر کدام از کاندیداهاي ریاست

یک عنوانبهآقاي محسن رضایی . ت گرفته از یک سري اصول بود که به آن اعتقاد داشتندأکه نش
آوردن کرسی رئیس جمهوري بر چند راهبرد دستبهگرا از جبهه ایستادگی براي کاندیداي اعتدال
بر توزیع عادالنه منابع ثروت و استفاده از تأکیداول محوریت مباحث اقتصادي با : اصلی اتکا داشت

بر تأکیددوم ي تمامی مناطق کشور در قالب تقسیم ایران به ده منطقه فدرال اقتصادي وهاظرفیت
این . عدالت جغرافیایی و تالش بر خروج اقوام از انزواي اقتصادي و اجتماعی در قالب دولت فراگیر

.زیادي داشتتأکیدقوم لُر ویژهکاندیدا در تبلیغات خود بر احیاي حقوق اقوام ایرانی و به
آقاي رضاییرأي باالترین و کمترین محبوبیت در سبد:2شمارهجدول

مشهود است، آقاي رضایی توانسته است در مقیاس استانی و در سه فوقدر جدول کهنانهمچ
را رأي مد باالترینحاستان جنوب غرب شامل خوزستان، چهارمحال بختیاري و کهکیلویه و بویر ا

نیز سه شهرستان کوهرنگ، اللی و اندیکا در هادر سطح شهرستان. بین کاندیداها از آن خود نماید
. اندهرا به آقاي رضایی دادرأي ي مذکور باالترینهااستان
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همین مطلب است که هم در سطح استان و هم دیؤآقاي رضایی نیز مرأي ي پراکنشهانقشه
اند دادهرا به ایشان رأي لرنشین جنوب غرب، باالترینویژهبهنشین و ي قومیتهاشهرستان، شهرستان

از این که تدریجبههاي لُر نشین این کاندیدا بیشترین آراء را کسب کرده و در شهرستانیکهطوربه
هاي بنابراین با توجه به داده.شودگیریم از میزان آراء این کاندیدا نیز کاسته میها فاصله میشهرستان

متغیر همسایگی و زوال رأي آقاي محسن رضایی از الگويرأي روشنی مشخص شد الگويبهفوق
عالوه بر این، با توجه به محوریت احیاي حقوق اقوام در تبلیغات انتخاباتی.کنده تبعیت میفاصل
نکته دیگر . داشته استتأثیرآقاي رضایی رأي کلی متغیر قومیت نیز در سبدطوربهتوان گفت می

ح آقاي رضایی در سطرأي مشهود است، الگوي پراکنش فضایی2شمارهدر نقشهکههمچناناینکه 
باالتري را به ایشان رأي و نیمه غربی کشوررأي ملی مبین این است که نیمه شرقی کشور کمترین

.و از این نظر شاهد الگوي فضایی دو بخشی براي آراي مثبت و منفی ایشان هستیماندهداد

بررسی الگوي آراء آقاي جلیلی-2-2-4
اصالت داشتن :الف:یریت کشور بر دو محورهاي انتخاباتی آقاي سعید جلیلی براي مدمحتواي پیام

بر عدم استفاده از تأکید: و بهاي موجود کشورو استفاده از ظرفیتمقاومت در برابر نظام سلطه
,Jalily(ها با تغییر رفتار کشور و مذاکره قرار داشت راهبرد کاهش تحریم گیري این موضع). 2013

شهرستانیآقاي رضایی در سطح رأي الگوي: 4شماره نقشهآقاي رضایی در سطح استانیرأي الگوي: 3شماره نقشه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


90 1395دوم، تابستان فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره______________________

،ي و عالمان مذهبی از وي سبب شده بوداهو 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 «:نویسداند چنین میدادهرأي سایت خود در خصوص کسانی که به وي
به دهندگانرأيهمراه خودش درست کند و عمدهاگرچه نتوانست در این انتخابات موج اجتماعی 

رأي ، الگوي2شمارهبر این اساس همچنان که در نقشه. »....وي حامیان ایدئولوژیک او بودند، اما در
پایگاه اصلی و سنتی جبهه عنوانبهآقاي جلیلی نشان داده شده است در سطح استانی، استان قم 

نی و استان خراسان جنوبی با رویکرد ایدئولوژیک بیشتریني دیهاپایداري 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 

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

نشان 5و 4هاي شمارهدر نقشهکههمچناناند وتري به وي دادهپایینبسیاررأي مناطق به این کاندیدا
همواره ،هاي ایران استمنطبق بر حاشیه مرزي و قومیتعمدتاًمناطق قرمز رنگ که ،داده شده است

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

شهرستانیدر سطح جلیلیآقاي رأي الگوي: 6شماره نقشهدر سطح استانیجلیلیآقايرأي الگوي: 5شماره نقشه
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.جغرافیایی داشته است
آقاي جلیلیرأي سبدباالترین و کمترین محبوبیت در :3شمارهجدول

را نیز ایشان در رأي نکته بعد در خصوص الگوي فضایی آراء آقاي جلیلی این است که بیشترین
اند که در جدولنشین کسب کسب کردههاي فارسهاي غیرمرزي و شهرستانها و استانشهرستان

که به این نامزد در نهایت الگوي فضایی مناطقی . اي آن مشخص شده استنتایج مقایسه2شماره
شود و اند همانند یک حلقه از غرب شروع شده و در شمال شرق ختم میرا دادهرأي کمترین

با توجه به مستندات . شودهایی در مناطق جنوب شرقی و جنوب را نیز شامل میهمچنین شهرستان
سته منفی تبعیتایدئولوژیکی پیورأي این کاندیدا از الگويرأي توان بیان کرد که الگويمیفوق
را به ایشان داشته است از پیوستگی خاص فضایی رأي کند بدین معنی که مناطقی که کمترینمی

اي داراي جنبه فضایی پیوستهمأخوذههمین ایدئولوژیکی بودن آراء ایشان آراء برخورداراند و به سبب
قاي جلیلی در شهرستان آرأي همچنین با توجه به عدم احراز باالترین. استدر سطح کشور نشده

مشهد زادگاه و استان خراسان رضوي زاد بوم ایشان، و قرار گرفتن ایشان بعد از روحانی و قالیباف در 
ضمن اینکه . چندانی نداشته استتأثیرایشان رأي توان گفت متغیر همسایگی در الگويمیرتبه سوم،

.ي داشته استمؤثراین وضعیت نقش همشهري و هم استانی بودن آقاي جلیلی و قالیباف نیز در 

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 

,Ruhani(پا به عرصه انتخابات نهاد» احیاي اخالق و تعامل با جهان او اصلی ترین معضل ). 2013
تعامل با جهان از طریق : دانست و براي حل نمودن این معضل نیز راهکارهاياقتصاد میکشور را 

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 این موضع. دانستمعضل می
گرایی و فراجناحی عمل کردن در دانست و همچنین شعار اعتدالها مرتبط میتحریمسیاسی و

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

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

توزیع فضایی آراء این کاندیدا در سطح استانی در روش نقاط شکست، گویاي این واقعیت است 
قاي زاد بوم آعنوانبهي سه گانه خراسان هاجز استان خوزستان زادبوم آقاي رضایی و استانکه به

ي هاجز استانبدین ترتیب به. اندرا به این کاندیدا دادهرأي هاي مرزي بیشترینقالیباف، سایر استان
از آراء خود را % 53هاي مرزي همگی باالي سه گانه خراسان و استان خوزستان و ایالم، دیگر استان

.اندنفع این کاندیدا به صندوق انداختهبه
درصدي آقاي روحانی در استان سمنان زادبوم ایشان و50نزدیک به رأينکته حائز اهمیت اینکه

متغیر همسایگی در سبدتأثیرید ؤدرصدي ایشان در شهرستان سرخه زادگاه ایشان م70باالي رأي 
عالوه بر این، همچنان که ذکر شد در مورد الگوي فضایی آراء آقاي . آقاي روحانی استرأي 

بر این اساس،.هاي اکولوژیکی به وي حائز اهمیت استا و اقلیتهباالي شهرستانرأي روحانی،
،)رضایی در آن از محبوبیت باالیی برخوردار بودجز قومیت لُر که آقاي محسنبه(اکثر اقوام مهم ایران
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اند و در دادهرأي ویژهصورتبهها به آقاي روحانی ترکمنکردها،اعراب،ها،بلوچها،از جمله آذري
را کسب آراء % 65آقاي روحانی توانسته باالي ،اندها قالب بودههایی که این قومیتهرستاناکثر ش

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

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

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

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

آقاي روحانیرأي ن محبوبیت در سبدباالترین و کمتری:4شمارهجدول

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

به اعتقاد او .او دولت نباید متورم باشد، یعنی بیش از درآمدهایش هزینه کندنظربه. ستدانتورم می
دست دولت که در جیب مردم است را خواستمیپردازد، و او را از جیب مردم میدولت این هزینه 

تر مانند براي مقابله با تورم ایجاد خدمات گسترده و فنیاین کاندیداي اصفهانی نیزراهکار .قطع کند
ها به مردم سپرده شود تا جلوي رانت وفساد و قوانین و مصوبهو اینترنت پرسرعتدولت الکترونیک

. رفته شودگ
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آقاي غرضی در سطح استان رأي الگوي: 10شماره نقشههاآقاي غرضی در سطح شهرستانرأي الگوي: 9شماره نقشه

آقاي غرضی بدین صورت است رأي فوق مشهود است، الگوي فضاییيهادر نقشهکههمچنان
اند را به این کاندیدا دادهرأي شترینبی%) 64/1(و زنجان%) 79/1(قم،%)66/2(هاي اصفهانکه استان
را %7/0به میزان کمتر از رأيخوزستان و لرستان کمترین،بویراحمدوهاي کهکیلویهو استان

37از مجموع حدود رأي هزار500بسیار کم ایشان در مجموع آراء یعنی رأي با توجه به. اندهداشت
کند و مینظري از الگوي خاصی تبعیتلحاظبهایشان توان گفت توزیع فضایی آراءیلیون راي، نمیم
شود، اما در سطح شهرستانی، اي در سطح استانی مشاهده نمیالگوي فضایی پیوستهرو ایناز

اند که را به این کاندیدا دادهرأي برخوار و فالورجان بیشترین میزانبیابانک،هاي خورشهرستان
.ر همین میزان کم آراء استمتغیر همسایگی دتأثیردهندهنشان

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 میاد سیاستکنونی کشور را اقتص

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 سامان. است
اي داشت که او و جمع کثیري از نخبگان کشوري برنامهتأکیداي قالیباف نیز آق. وضعیت خاتمه داد

دانست نه فلج کننده و ها را نه کاغذپاره میوي همچنین تحریم. انددقیق براي اداره کشور تدوین کرده
با در نظر گرفتن امکاناتباید جاي اصالت دادن به تخاصم صرف و یا وادادگی و تسلیم،بهمعتقد بود 

,Ghalibaf(قرار دهیمرقابت را با هدف تحقق اهدافمان محورها،و محدودیت 2013.(
هاي اجرایی وي درباره چگونگی در واقع گفتمانی که توسط این کاندیدا مطرح شد دیدگاه

مدیریت بر کشور بود؛ اما از نگاه سیاسی و جناحی که وي در سالیان اخیر خود در را فردي 
در نهایت بعد از آورددستبهخواند و سعی کرد در هر دو جناح آرایی را ب میطلاصولگراي اصالح

تأمینبرگزاري انتخابات مشخص شد راهبردهاي او براي پیروزي در انتخابات نظر اکثریت مردم را 
.نفر دوم در این انتخابات شناخته شدعنوانبهنکرده است و وي 

آقاي قالیبافرأي یت در سبدباالترین و کمترین محبوب:5شمارهجدول

رأي مشخص است، از نظر توزیع فضایی12و 11شماره ي هادر جدول باال و نقشهکههمچنان
ي خراسان رضوي، شمالی، هااستانقاي قالیباف مربوط بهآرأي در سبدرأي در سطح استان، بیشترین

شمالی و خراسان رضوي،يهامهمترین علت این وضعیت در استان. جنوبی و استان تهران است
در استان تهران . تواند ناشی از خراسانی بودن آقاي قالیباف و نقش متغیر همسایگی باشدمیجنوبی

ي گذشته بوده هاعملکرد مناسب ایشان در شهرداري تهران طی سالدلیلبهعمدتاًبه قالیباف رأي نیز،
در سطح استانی، کمترین. اندهکسب کردقابل توجهی رأي است که در بین شهروندان تهرانی پایگاه

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

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

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

.کندمیتأییدخراسانی بودن آقاي قالیباف نقش متغیر همسایگی و زوال فاصله را در انتخابات 

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

بررسی الگوي آراء آقاي والیتی-6-2-4
که مخفف » دولت متمم«گراي اهل تهران بود با شعار مدار اصولاکبر والیتی که یک سیاستآقاي علی

وارد عرصه رقابت در انتخابات ریاست جمهوري ،ر بودپذیمعتدل و مشورتباتجربه،کلمات متدین،
دانست و مدعی بود وي مهمترین راهبرد خود را براي مدیریت کشور بر محور اقتصاد می. یازدهم شد

تواند وضعیت را بهبود میکه کردهروزه تدوین 100اي براي حل مشکالت اقتصادي کشور برنامه
,Velayati(بخشد 2013.(

غات انتخاباتی این کاندیداي اصولگرا گاه در کسوت منتقد برخی مواضع در جریان تبلی
آقاي انتقادات شدیدي از عملکرد یونی یزکه در مناظره سوم تلوچنان. گرایان سنتی ظاهر شداصول

صراحتبهو کاندیداي جبهه پایداري اصولگرایان نمود و ملیامنیتسعید جلیلی، دبیر شوراي عالی
از و تلویحاًنداشته استها علیه ایراناي جز تشدید تحریمکرات جلیلی نتیجهاظهار داشت مذا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


97...ءفضایی پراکنش آراالگويو تحلیلبررسی ________________________________

در ).زیونی انتخاباتییمذاکرات تلو(هاي سازندگی و اصالحات حمایت کردعملکرد اقدامات دولت
از بررسی . رسید استراتژي اعالمی و اعمالی این کاندیدا اندکی با یکدیگر متفاوت بودمینظربهنهایت 

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

بهنیز وبلوچستانهاي کردستان و سیستاناند و استانرا به ایشان داده) به درصد(درصد بیشترین راي
.اندرا به وي دادهرأي درصد کمترین 4/3و 8/2با ترتیب

هاي کشور بـازگو کننـده فضـایی    اما بررسی نقشه نهایی از وضعیت این کاندیدا در سطح شهرستان
نحوي که مشخص شد ایـن کاندیـدا در نـواحی مرکـزي و شـمالی ایـران از محبوبیـت        همتفاوت بود ب

قـزوین  همـدان، مرکزي،اصفهان،تهران،هاي سمنان،هاي استانشهرستانبیشتري برخوردار بوده و در 
همچنـین مشـخص شـد ایـن     .بهتـري داشـته اسـت   رأي هاي کشورو زنجان نسبت به دیگر شهرستان
جز در استان آذربایجـان شـرقی و بوشـهر از محبوبیـت بسـیار کمـی       کاندیدا در نواحی مرزي ایران به
بـا ایـن   . داشته استرأي رصدد4ها مرزي حدود لت در این شهرستانبرخوردار بوده و در بهترین حا

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

آقاي والیتی در سطح استان رأي الگوي: 14شماره نقشههاآقاي والیتی در سطح شهرستانرأي الگوي: 13شمارهنقشه
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گیريجهبحث و نتی-5
نشان داده شده است، در 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 
. هفتمین رئیس جمهور ایران شناخته شدعنوانبهمأخوذهاز مجموع کل آراء % 71/50کسب 

استانهاي کشور به درصدوزیع آراء کاندیداهاي ریاست جمهوري دوره یازدهم درت: 6شماره لجدو

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،)1شمارهشکل(داده شد
در تصمیم تر در رفتارانتخاباتی مردم و به تعبیر دقیق...فرهنگی و سیاسی و،اقتصادي

رأي بررسی الگوهاي فضایی. هستندمؤثربه یک کاندیداي خاص رأي شهروندان به
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. تواند به بررسی و تبیین نقش این متغیرها کمک نمایدمیکاندیداهاي انتخابات تا حد زیادي
شابه در مورد تحلیل فضایی آراء کاندیداهاي انتخابات ریاست نتایج این پژوهش و تحقیقات م

در رفتار انتخاباتی ایرانیان براي انتخاب دهدمیجمهوري و نمایندگی مجلس در ایران نشان
متفاوت کاندیداهارأي الگويگیريشکلیک یا چند کاندیداي خاص که در نهایت منجر به 

ت و رفتار گروههاي قومی، متغیر مذهبی و شود متغیرهاي مختلفی چون متغیر قومیمی
زادگاه و زاد بوم، متغیر اقتصادي و نوع پایگاه اقتصادي، تأثیرایدئولوژیک، متغیر همسایگی و 

در این .گذار بوده استتأثیر...ي شخصی و شخصیتی انتخاب کنندگان و کاندیداها وهاویژگی
روحانی متغیر آقاي رضایی، قالیباف،ویژههبهمه کاندیداها رأي در سبدانتخابات نیز تقریباً

خود رأي را در سبدرأي چنانکه آقاي غرضی نیز باالترین. ي داشته استمؤثرهمسایگی نقش 
آقاي جلیلی با توجه به محتوي تبیلغاتی ایشان،رأي در الگوي. اش دارداز همشهریان اصفهانی

تر دقیقعبارتبهمتغیر دینی و وي در استان قمرأي حمایت جبهه پایداري و باالترین
عنوانبهنکته جالب اینکه استان خراسان رضوي . ایدئولوژیک مهمترین نقش را داشته است

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

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

ان است23حال آنکه در اندهداشترأي درصد40بختیاري و کهکیلویه و بویراحمد ایشان باالي 
ایشان رأي متغیر قومی درمؤثرکه این امر نشان از نقش اندهکسب کردرأي درصد10کمتر از 

رسد فعالیت قالیباف در شهرداري تهران از منظر بسیاري از شهروندان تهرانی مینظربه.دارد
عنوانبهي خراسان رضوي و شمالی هااینکه بعد از استاندلیلبهمطلوب ارزیابی شده است 

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

نشین قومی و مذهبی سیستان و بلوچستان، کردستان، ي مرزي و اقلیتهااست که استان
مذهبی -متغیر قومیدر واقع نقش . اندهرا به ایشان دادرأي کرمانشاه باالترینآذربایجان غربی و
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برجسته کامالًآقاي 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 هاي برابر اقتصادي و سیاسی و حمایت از حقوق اقلیتهار توزیع فرصتطلب با شعااصالح
همچنین در بین کاندیداهاي مختلف . اندهباالیی در این مناطق داشترأي مذهبی همواره-قومی

که این امر نیز اندهزادگاه خود سمنان را کسب کردرأي درصد50قاي روحانی نزدیک به آ
توان میترتیببدین. آقاي روحانی داردرأي ی و زادبوم در سبدمتغیر همسایگتأثیرنشان از

از متغیرهاي همسایگی، قومیت و مذهب، اقتصاد متأثرگفت الگوي فضایی آراء آقاي روحانی 
. مان بهره برده استأسلسله مراتب نیازها تورأي سیاسی و الگوي
ستانی را از منظر پیوستگی لگوي فضایی پراکنش آراء کاندیداها در سطح اا15نقشه شماره 
آقاي روحانی بدین ترتیب رأي بدین ترتیب الگوي توزیع فضایی. دهدمیو انسجام نشان

دلیل نقش متغیر زادبوم آقاي به(جز استان خوزستاني مرزي بههااست که ایشان در استان
چنین از منظري هم.اندهبرخوردار بودهايأیک نوار پیوسته از باالترین رصورتبه، )رضایی

دو بخش صورتبهتوان گفت شمال، شمال غربی و غرب و جنوب و جنوب شرقی میدیگر
خالف این امر در مورد آقاي جلیلی تقریباً. اندهرا به آقاي روحانی دادرأي مجزا بیشترین

استثناي استان خراسان به(مناطق مرزي در سرتاسر کشورصادق است، بدین معنی که تقریباً
آقایان محسن رضایی و محمدباقر رأي الگوي. اندهرا به ایشان دادرأي کمترین) وبیجن

بدین ترتیب با فاصله گرفتن . کندهمسایگی و زوال فاصله تبعیت میرأي قالیباف نیز از الگوي
توان بر اساس میشود و حتیمیي آقاي رضایی کاستههااز رايتدریجبهاز جنوب غرب 

باال به ایشان و نیمه شرقی با کمترینرأي باایشان کشور را به دو نیمه غربیرأيالگوي توزیع
که يطوربهآقاي قالیباف در شمال شرق است رأي و سرانجام تمرکز. به ایشان تقسیم کردرأي 

. گیردمیي سه گانه خراسان، سمنان و تهران و البرز را در برهااستاناي ههمانند نوار بهم پیوست
آنها در مجموع رأي وزیع فضایی آراء آقایان والیتی و غرضی نیز با توجه به سهم کمنقشه ت
.کندنمیدهد که توزیع فضایی آراء از الگوي پیوسته و منسجمی تبعیت، نشان میمأخوذهآراي 
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الگوي پراکنش فضایی آراء کاندیداها از منظر پیوستگی و انسجام: 15شمارهنقشه

قدردانی-6
تحلیل فضایی پراکنش آراء در یازدهمین «طرح پژوهشی با عنوان ضر مستخرج از حامقاله

در معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد استخراج » دوره انتخابات ریاست جمهوري ایران
دانشگاه قدردانی این ي مادي و معنوي هادانند از حمایتمیشده و نگارندگان وظیفه خود

.نمایند
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