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 چکیده

و عوامل مؤثر بر رن یکي از موضوعات مطرح در جغرافيای ااتخابات  ی ااتخاباتيبررسیي ررا  اامددها

 توان در قالبميعوامل مؤثر بر رن را شناسایي دهندگان در مناطق مختلف و است. تصميم سياسي رأی

لي است و تحلي –الگوی فضایي مشارکت سياسي مورد مطالعه قرار داد. روش پژوهش توصيفي تحليل

ااجام  7930و  7931ی هادر سالشهر شورایی فضایي براساس اتایج دو دوره اخير ااتخابات هاتحليل

 اخير افدایش ۀدور 5قائمشهر در  شرایطواجد جمعيت ،دهدميی پژوهش اشیان هاهشیده اسیت. یافت

کاهش بوده است. طبق به کل روبه اما ميدان مشارکت مردم و اسبت ررای منتخبين ،توجهي داشیتهقابل

ی سني به الگوی توزیع فضایي هاسال بيشتر از سایر گروه 44تا  98اتایج، الگوی مشارکت گروه سني 

شده در سطح سواد مشخص توزیع ررای باطله و پراکندگي ةاددیک است، همچنين با مطابقت اقشررا  

شده است. ی رأی سرازیر هاررا  باطله بيشتری به صندوق ،محلاتي که سیطح سواد بالاتری وجود دارد

در محلات جنوبي ايد با توجه به سییکوات جمعيت  بوده و بالاتردر محلات فقير مشییارکت سییياسییي 

صورت خطي و از هالگوی فضایي ررا  منتخبين ب ،مجموعشیود. درميمشیارکت کمتری دیده  ،مهاجر

شود، این امر ميای در بخش ميااي رن مشاهده ملاحظهشده که تمرکد قابل جنوب غربي به شمال کشيده

خاب افراد ساکن در اواحي مرکدی شهر بوده و الگوی دهد منتخبين شیهر بيشیتر حاصل ااتمياشیان 

 باشد.مياز پراکنش مناسب برخوردار ا راها فضایي ررا 

 مشارکت سياسي، ااتخابات شورای شهر، قائمشهر الگوی فضایي،کلید واژه: 
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 مقدمه. 1

بدون  ،ذالقبول خود ايازمند مشارکت سياسي بوده و اعي برای داشتن اظام حکومتي مورداجتم ااسیانِ

و  برااگيحتن حساسيت مردم ،. مشارکتیابدمياياز خود را اجایگاه مورد ،سياست ةحضور فعال در عرص

ی توسیعه اقتصادی، اجتماعي و هاو براامه هااتيجه افدایش درک و توان راها برای پاسیخگویي به طرحدر

ارکت شهروادان در ااتخابات مش رن، ترین شکلیکي از اولين و ساده. (Jafarinia, 2011)سیياسیي اسیت

 (Durán et al., 2018)رودميبه شیمار ی دموکراتيک هاعناصیر اصیلي حکومت از ااتخابات یکياسیت. 

گذشیته در سراسر جهان رشد تحقيق و بررسیي بر روی ااتخابات و مشیارکت سیياسیي طي چند سیال 

بررسي که باید مورد ميیکي از مفاهيم مه ،در این بين .(Cancela & Geys, 2016)ای داشیته استفداینده

عنوان بستری به ی جغرافيایيهامحدوده درجغرافيای ااتخابات بحث جغرافيای ااتخابات است.  ،قرار گيرد

ی جغرافيایي هاای و ملي متمرکد شیده است که به جنبهب امایندگان در سیطوح محلي، منطقهبرای ااتخا

ره را در عي، اقتصادی و غيو شیرایط فرهنگي، اجتماپردازد مي سیازماادهي راها و هاپرسیيااتخابات، همه

اصلي  ۀشیالود(. Zarghani & Razavinejad, 2016)داادميثر ؤای و ملي مسیطوح مختلف محلي، منطقه

های حوزه و گيریياسي، دموکراسي، ااتخابات، تصميممشیارکت سی مااند ميجغرافيای ااتخابات بر مفاهي

ها از متغيرهای بسياری از پژوهش ،در تحليل ااتخابات .(Kavianirad & Veysi, 2009)ااتخابي استوار است

 ي مردم در ااتخاباتشیناختي و اجتماعي و اقتصیادی جهت سنجش اقش ميدان مشارکت سياسجمعيت

 هات را در هر سییطح از گروهميدان مشییارک ،سییازی متغيرهاو با مدل (Förster, 2018)ااداسییتفاده کرده

شیناختي بر این مبنا اسیتوار است که زیرا منظر جامعه، (Johnston, Jones, & Manley, 2018)اداهسینجيد

طي، يراچه توااسییته افراد را تشییویق کند تا در ااتخابات شییرکت کرده و رأی دهند، شییرایط اجتماعي، مح

قدمت دموکراسي در امور باتوجه به اینکه . (Safarishali, 2015)دهنده استاقتصادی و فرهنگي افراد رأی

چندان عمق پيدا اکرده و رسیید، این حوزه مطالعاتي ( مي7900) قبل به دو دهه در ایران محلي و شییهر

توااد ميبهتر فرهنگ سياسي شهروادان ضمن ااعکاس یي هالذا ااجام چنين پژوهش ،اشیده است ميعمو

رفتارهای ااتخاباتي  از سییویي دیگر امروزه .و مدیریت شییهری ایفا امایدریدی ای در براامههاقش سییازاد

تحليل درست رفتارها و الگوهای ااتخاباتي و همچنين امکان موفقيت افراد و  وصورت یک علم دررمده هب

ااتخابات و نه در زميميو رویکردهای عل هاياسییي در ااتخابات، بسییتگي به شییناخت اگرشی سییهاگروه

چک و ميااي که عوامل های غالب در ااتخابات شهرهای کورویکرد (.Darabi, 2008)مشارکت سياسي دارد
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اسبت به شهرهای بدرگ که روابط مکاايکي جای خود  ،ای و تعهدات در راها هنوز پابرجاستقبيله -قومي

ثر ؤضر به شناخت عوامل مپژوهش حا ،همين اساسمتفاوت اسیت. بر ،را به روابط ارگاايکي داده اسیت

 پردازد وميدر دوره چهارم و پنجم  شهر قائمشهر ميمشارکت سياسي شهروادان در ااتخابات شورای اسلا

 ست کها پاسخ به این پرسشو بررسي الگوهای فضایي مشارکت، در پي  ضمن مقایسه اتایج در دو دوره

 هر یک از عوامل تا چه اادازه در ميدان مشارکت شهروادان در ااتخابات اقش داشتند؟ 

 مبانی نظری پژوهش .2

 انتخابات سیاسی

ااتخابات اوعي کنش است که همواره به تعریف و تعيين ميدان مشارکت سياسي در عرصه 

 و ضمن بيان خصوصيات اجتماعي ،پردازد. به دیگر سخن ااتخابات از یک سومياظام اجتماعي 

ی هاخواهان سیياسي  سياق گدینش اامددیأروران و ریأر دهندگان،یأاقتصیادی و فرهنگي ر

و ااتظارات فردی و  هاکند و با تاکيد بر شیییرایط تعاملاتي تلاقي ررمانااتخیاباتي را معرفي مي

ی هاشچگواگي ایفای اقبيت سياسي، تربه کار تحليل فرایند ،سیاختي سیياسیي از طری دیگر

ااتخابات  ،ترتيباینبه رید.ميدهندگان اسبت به اظام حاکم سياسي گيری رایسياسي و موضع

عنوان یکي از برجستگي و وفاق بهاسیت که با خاصيتي چون ميیکي از طرق تبلور افکار عمو

غرافيایي و از منظر ج .(Michael, 1992: 110)شودميسیطوح اوليه مشیارکت سیياسیي مطرح 

کردن مناسبات ميان افکار سياسي شهروادان و روشن و سودمندی ۀدهندسياسي، ااتخابات اشان

اسییت. در واقع  هاتمایدات اجتماعي و فرهنگي جمعيت سییاکن در ااواع گوااگون از سییرزمين

ياری از بس ۀدهندکار سياسي است، افکاری که بازتابپراکندگي جغرافيایي اف ۀدهندااتخابات اشان

کيب اجتماعي و شییغلي ترعوامل تغيير و دگرگواي در ارتباط با دررمدها، سیینن، عقاید مذهبي،

 :Lacoste, 2012)خي یا از یک شخصيت بجا مااده استه در محلي از یک رخداد تاریاست ک

گي، دهای فرهنرااتخابات اوعي رفتارسنجي در اگرش سياسي شهروادان است که با کارک(. 198

تحليل  ،بنابراین .(Kavianirad, 2014)اقتصادی و اجتماعي اظام در سطح کلان همبستگي دارد 

اتکای کت سییياسییي در بطن اظام اجتماعي بهارشییم ميی مردهایکي از حوزهمثابه ااتخابات به

دهد که تحميل مشییارکتي و تعاملاتي ميی تاریخي جامعه توضییيح هاشییرایط اجتماعي و زمينه

گرایااه و توااد کم هدینه و ابطالميی حاکمان و تابعان فرایندهای سییياسییي تا چه حد هااراده
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مبارزه و رقابت سياسي واقعي در متن ساخت جامعه، مقبوليت خشین باشد و ضمن تداوم غير

 (.Mohammadiasl, 2004)ساختار جامعه را به ارمغان رورد ذهني اظام سياسي و استمرار اصلاح

 و مشارکت سیاسی مشارکت

شمار ، کااون محوری مقوله ااتخابات بهمشیارکت، مهمترین گرایش اداره امور است. مشارکت سياسي

ظام سییياسییي اسییت که از طيفي از به مفهوم درگيری فرد در سییطوح مختلف فعاليت در ارود و مي

باشد زیرا ميکمترین شکل مشارکت سياسي  ،دهيری تا داشیتن مقام سياسي را دربرميگرد. رأیدرگيعدم

 ,Kavianirad & Veysi)یابدميی به صیندوق ااداخته شد پایان أکه رايازمند کمترین تعهد اسیت و همين

سازمان، گذرا یا پایدار که برای تأثيرگذاری یافته یا بيداوطلبااه موفق یا ااکام، سازمانهرگواه اقدام (. 2009

یا گدینش رهبران سیياسیي در سطوح مختلف  ميعموی عمومي، اداره امور هابر ااتخاب سیياسیت

مشییارکت  ،ردگيميی قااواي یا غيرقااواي را بکار هاحکومتي و در سییطح ملي و محلي، روش

ااتخابات )منصفااه و محوری در مشروعيت دارد زیرا  يمشارکت اقش .شودميسیياسي تعریف 

شیییروعيت عنوان شیییيوه دموکراتيک برای گدینش اهادهای امایندگي مردم و بنياد معادلااه( به

 (.Kavianirad, 2014)ساختارهای مردم سالار است

 سیاسیمشارکت  برثر ؤعوامل م

همااطور که اشییاره شیید یکي از مباحث اصییلي ااتخابات بحث مشییارکت شییهروادان افراد 

در این بخش به شناسایي عوامل موثر بر مشارکت شهروادان در ااتخابات  ،همين منظورباشد بهمي

يلات، دررمد، اژاد، قوميت ( جنسيت، منطقه سکوات، سن، تحص1880شود. برادول )ميپرداخته 

زهای و دلایل مشیارکت را منافع شیخصي، ايا داادميثر مشیارکت ؤوان عوامل معنرا بهو دین 

همچنين  (.Rahnavard & Mahdavirad, 2010: 135)شمردميروااشناختي و اهدای شخصي بر

اشیتغال، تحصيلات، خااواده، ارتباط با شهر، رسااه گروهي، وابستگي روااي به دولت، احساس 

ت مشارکثر بر ؤو اعتماد )به دولت و شیورا( به عنوان عوامل م باقدرت بودن )تأثيرگذار بودن(

اجتماعي،  –پایگاه اقتصادی  توانمي ،مجموعدر(. Biabangard, 2011)مورد ارزیابي قرار گرفتند

سین، تحصیيلات، شیغل، جنسیيت، مذهب، قوميت، ااحيه، محل سکوات، شخصيت و محيط 

 (.Naghibzadeh, 1994: 12)برشمردن مشارکت سياسي شهروادامؤثر  از عواملسياسي را 
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 عوامل موثر بر شرکت در انتخابات -1شکل

(Rahnavard & Mahdavirad, 2010: 138)Source: 

 
ی هااگرش ۀدهنداشان ،ریدميگيری و ااتخابات بوجود و الگوهای فضایي که از رأی سیازمان فضایي

 ی گوااگون ااتخابي اسییت. در واقع، رفتارشییناسییي هادهندگان در حوزهمتفاوت در رفتار سییياسییي رأی

دهنده به این تصميم برسد که به شود که رأیميپردازد که چه عواملي باعث ميبه این بحث دهندگان رأی

و  هاپارادایمدهندگان رأی شناسي در بحث رفتار ،همين منظوربه شخص خاص یا حدب خاص رأی دهد.

اظر مطرح شیده اسیت. البته منطقي به غيرهتي، اقتصیادی و شیناخروانشیناسیي، الگوهای مختلف جامعه

را در اظر  ی مختلفهاعدی اگاه کرد بلکه در هر کدام از ابعاد باید زمينهبُدهي تکبه رفتار رأی که رسدميا

دهندگان را مورد تحليل قرار رأی ثر در تصییميمات ؤی مهادیید جیامع تمیام زمينیه گرفیت و بیا ییک

در جدول ذیل  ی ااجام شیده مرتبط با پژوهش حاضرهاپژوهش (.Zarghani & Razavinejad, 2016)داد

 :رمده است
 

 ی مرتبط با حیطه پژوهشهاپژوهش -1جدول 

(Nasiri et al., 2014) 
در اظر 7931در شهر سنقر در سال دهندگان رأی را برای الگوی « حدبي»و « عقلایي»، «مسلط»سه رویکرد 

 است.  سنقردهي شهروادان در که الگوی عقلایي الگوی غالب رأی به این اتيجه رسيده استگرفته است و 

(Bartle, Birch, & 

Skirmuntt, 2017) 

تصادی درون جوامع و بين جوامع در مشارکت راها در ااتخابات بارتل و همکاران به بررسي اقش اابرابری اق

دهد اابرابری در جوامع به طور متوسط تأثير مثبتي بر مشارکت دارد اما اقش ميپردازاد. اتایج اشان مي

 تر است.ن جوامع در مشارکت بيشتر و محسوساابرابری بي

(Bracco & Revelli, 

2018) 

رداختند. پ ایتالیادر پژوهشي براکو و رولي به بررسي اقش همدمااي ااتخابات در مشارکت مردم در کشور 

و  ان مورد بررسي قرار گرفتدر این پژوهش برگداری ااتخابات ایالتي و ااتخابات شهری بصورت همدم

 درصد افدایش یافته است. 78اتایج حاکي از رن است که ميدان مشارکت تا 



 اول ۀهای جغرافيای سياسي                                                شمارمجلّة پژوهش                                               0

 

(Stockemer & 
Scruggs, 2012) 

در این پژوهش اابرابری دررمد و مشارکت در ااتخابات مورد تجدیه و تحليل قرار گرفت و با مطالعه مبااي 

يجه رسيده به این ات 1878تا  7308اظری و ادبيات پژوهش و همچنين تحليل رمارهای موجود از سال 

ی اقتصادی و اابرابری دررمد بر روی مشارکت مردم اثرگذار هابررسي ویژگياست که در محدوده مورد

 بوده و موجب کاهش مشارکت در ااتخابات شده است.

(Jensen & 

Jespersen, 2017) 

ی اقتصادی از جمله ضریب جيني، توليد ااخالص داخلي و دررمد سرااه به هادر این پژوهش شاخص

ادی جهت سنجش اقش اابرابری اقتصادی در ميدان مشارکت در ااتخابات مورد ی اقتصهاعنوان شاخص

ارزیابي قرار گرفته است. اتایج این پژوهش اشان داد اابرابری اقتصادی موجب کاهش ااگيده مردم برای 

 شرکت در ااتخابات شده است.

(Martinez i Coma 

& Nai, 2017) 

مطالعه موردی پرداختند و در  058اژادی در مشارکت ااتخابي در  -مارتيند و اای به بررسي اقش تنوع قومي

تمرکد بالاتری داراد، مردم مشارکت ميی تک قطبي که گروهای قوهاپایان به این اتيجه رسيداد که در مکان

 کمتری داشتند.

(Cebula, 2017) 
سبيولا در این پژوهش به بررسي ارخ بيکاری و ارخ مشارکت در ااتخابات پرداخت و اشان داد ارخ 

 شود افراد برای رسيدن به شرایط بهتر در ااتخابات مشارکت کنند.ميجب بيکاری مو

(Lappie & 
Marschall, 2018) 

امریکا در شهر شورایدر پژوهش لاپي و مارسکال به بررسي عوامل زمينه در مشارکت ساکنان در ااتخابات 

ی هاسيده است که علاوه بر عوامل زمينه ای خود مکان فارغ از تمام ویژگيپرداخته است و به این اتيجه ر

 ساکنان رن در مشارکت اهميت خاصي دارد.

Source: Theoretical findings of research 

 محدوده مورد مطالعه. 3

هدار افر جمعيت  488حدود  دردر استان مازادران است که  ي به همين اامشیهر مرکد شیهرستااقائم

 این ساکنان اصلي متر اسیت. 1/57کيلومتر مربع و ارتفاع از سیطح دریا  5/450شیهر  این مسیاحتدارد. 

ز سال بود که بعد ا« شاهي»شهر این  دیمشهرستان از اژاد قوم تپوری ی ساکنان اصلي مازادران ی است. اام ق

افر به جمعيت شیهر اضافه شده  118888بيش از  7935تا  7995از سیال  .یافتبه قائمشیهر تغيير  7950

 1/58. اددیک به کردادميافر در شهر زادگي  9با بعدی معادل  خااوار 00480تعداد  7935سال  در است.

باتوجه به قااون تشکيلات، وظایف و  دهند.ميدرصید را مردان تشیکيل  0/43درصید جمعيت را زاان و 

 عضوافر  3هدار افر  588هدار تا  188برای شهرهای بين  ،در دوره جدیدکشور ميااتخابات شوراهای اسلا

 188از مرز شیهر قائمشهر با عبور جمعيت  که ،شیداصیلي و شیش افر عضیو علي البدل در اظر گرفته 

 .کاهش یافته استافر  3 به افر 77از  شهرمياعضای اصلي شورای اسلا هدارافر در دوره پنجم تعداد
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  1331تا  1331شهر قائمشهر از سال جمعیت  .2جدول 
 7935 7938 7905 7905 7908 7905 7955 7945 7995 سال

 184359 730858 704140 749100 719004 783100 09900 90030 19855 جمعیت

(Population and housing census, 1946 – 2016) 
 

 
 شهرستان و استان سطح شهر قائمشهر در موقعیت جغرافیایی .2شکل 

Source: Authors 

 تحقیقروش . 4

اصلي  و متغيرهای هاشاخصتحليلي اسیتفاده شیده اسیت.  –از روش توصیيفيدر پژوهش حاضیر 

بررسیي از مبااي اظری و ادبيات پژوهش اسیتخراش شید که عبارتند از اشیتغال، سین، تحصيلات و مورد

دوره چهارم در  قائمشهری ااتخابيه در سطح محلات هاحوزهررا   شامل اتایج جامعه مورد مطالعهمهاجرت. 

مورد تجدیه و تحليل قرار  7938ی رماری سال های بلوکهااست که با استفاده از دادهشهر شورایو پنجم 

 موضوعي یهااقشه اسیاسبر هایافتهو  پردازش Excelو  Arc GISبا اسیتفاده از ارم افدار  هادادهگرفت. 

از افدواه دروايابي بخش کریجينگ اسییتفاده ی فضییایي هاتحليلبرای  .قرار گرفتتحليل مورد توليد شییده

 شده است.

 :ی زیر بدست رمده استهااز رابطه در پژوهش مفاهيم مورد استفادهاز برخي  
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= اسبت جمعيت واجد شرایط                                                :7رابطه 
جمعيت 18 سال به بالا

کل جمعيت شهر
  

ارخ مشارکت                                                                      :1رابطه  =
ميدان ررا  مأخوذه

جمعيت واجد شرایط
 

 هاتجزیه و تحلیل و یافته. 1

 قائمشهرشهر شورایی انتخابات هادوره ةارزیابی وضعیت مشارکت در هم

افر  788888جمعيت واجد شرایط از تعداد افدایش  با ،دهدميپنج دوره ااتخابات اشان برگداری یج اات

درصد کاهش  70رکت اددیک به امش ميدان (،7930افر در دوره پنجم ) 700888 ( به7900در دوره اول )

 از افراد واجد شییرایط در ااتخاباتميدهد اددیک به ايمياشییان رخرین دوره . ارخ مشییارکت در یافت

درصدی دوره دوم اسبت به  73 شهر، کاهش در این ی ااتخابات شوراهااز دیگر ویژگي اداشتند. يمشارکت

 51ايد با مشییارکت دوره دوم  اسییت.اسییبت به دوره چهارم پنجم دوره درصییدی  0 کاهشدوره اول و 

کاهش  با دوره ایندر ايد  یکشورمشیارکت . برخوردار بود هادوره تمامدر ميدان ترین پایيناز درصیدی 

درصد و در  18های بدرگ در شهرمشارکت  طوری که، بهروبرو بوده استاسبت به دوره اول چشمگيری 

 (.Lalemi & Bagheri, 2004)است بودهدرصد  40 کل کشور
 

 شهر قائمشهرمیدوره انتخابات شورای اسلا 1 نتایج .3جدول 

 سال دوره
جمعیت واجد 

 شرایط
 تعداد آرا

نرخ مشارکت 

 )درصد(

آرای 

 صحیح

آرای 

 باطله

تعداد 

 داوطلبان

تعداد 

 هاحوزه

 58 704 9815 00573 07 07544 788888 7900 اول

 51 97 373 54474 51 55999 780888 7907 دوم

 01 780 5509 09008 01 03040 710405 7905 سوم

 00 779 4887 31058 07 30057 755050 7931 چهارم

 00 778 1810 00189 59 00113 753348 7930 پنجم

Basic information of Ghaemshahr governorate and Research findings 
 

 به کل آراء  منتخبیننسبت آرای 

ميااگين ررا   .دارادقرار  شهروادان منتخبين شورا تا چه اادازه مورد اقبال که دهدمياشان شاخص این 

درصد مربوط به دوره چهارم و بالاترین  1/3ترین ميدان با پایين. داشتاوسان ی مختلف هامنتخبين در دوره
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 ترایينپاسبت به اولين دوره ايد ميااگين ررا  در رخرین دوره  ،درصد مربوط به دوره دوم بود 9/74ميدان با 

درصد  0/14 با که تعلق دارددرصد ررا  به افر اول دوره اول ميدان بالاترین  ،برگداریدوره  5در  بوده است.

ای اهفته واقعيت اما ،رکورداین در کنار ثبت  ،ستهادر تمام دورهبيشترین درصد ررا   رکورددار  از کل ررا

ین رتبرگدیده یعني ،اداهرأی اداد ایشانبه  کنندگانمشارکتدرصد  05بيش از  دهدمياشان  کهوجود دارد 

با  موارد دیگر دراین وضعيت  .ابود دهندهرأیدرصید از افراد  05 و ااتخاب ورد تأیيدم ،ادوار منتخب تمام

برای مثال در دوره چهارم که اسبت ررا  اکثر منتخبين به کل ررا  در سطح  ،شودميدیده  شیدت بيشیتری

به ه دشاهم  ررا  درصد 0 کسیب به ي که حتي موفقمنتخبشیود ميمشیاهده  ،بسیيار پایيني قرار داشیت

توااد ميدر کشور ما شهر شورایساز وکار ااتخابات  ،دیگرعبارتبه، استدررمده شهر شیورایعضیویت 

دهندگان رأیدرصیید  31بيش از از سییوی  تمایلعدم در صییورت رقم بخورد که یک داوطلب شییکليبه

 .(4)جدول سازی امور شهری قرار گيردگيری و تصميمتصميم مسندو در  مدهردرشهر شورایعضویت به

افول شییورا در توسییعه و ربادااي شییهر، اقش و جایگاه روبهتوان به ميرخداد این  دلیایلمهمترین از 

به محدوده زادگي یا اقوام و  داوطلبينروری رأی ةشییدن حيطمحدود ،داوطلبين مردم از شییناختعدم

در دوره  ،مثال برای. اشاره امود توسط مردم ی رأیهابرگهتکميل عدمرأی یا تک ۀو همچنين پدید ،رشنایان

 اوشته شد، هااام در برگه 958094در مجموع شد  سرازیر هارأی به صندوق صحيح برگه 00189که  پنجم

کننده هر شییرکته کصییورتي، دررمده اسییت داوطلب 4 اام فقطميااگين بطوردر هر برگه رأی یعني 

 71 فقط اد در مجموعاهکه در دوره پنجم ااتخاب شد افرادی ،اساساینبر .بنویسدافر را  3 توااست ااممي

 (. 4)جدولدااهخود اختصاص دادکل ررای شهر را به از درصد
 

 شهر قائمشهرمیدوره انتخابات شورای اسلا 1به کل آرا در  منتخبیننسبت آراء . 4جدول 

 سال دوره
 نفر 

 اول

 نفر 

 دوم
 نفر هشتم منفر هفت نفر ششم نفر پنجم نفر چهارم نفر سوم

 نفر 

 نهم
 نفر یازدهم نفر دهم

 میانگین

 دوره

 0/71 * * * * 040 344 7840 7741 7740 7149 1440 7900 اول

 9/74 * * * * 7745 7743 7140 7940 7940 7044 1844 7907 دوم

 4/77 * * * * 343 7845 7840 7740 7740 7740 7949 7905 سوم

 1/3 040 048 047 049 044 045 040 348 347 7740 7940 7931 چهارم

 71 * * 345 7848 7841 7840 7747 7745 7141 7543 7040 7930 پنجم

Basic information of Ghaemshahr governorate and authors calculation 
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 چهارم و پنجم یهادوره در مقایسه آراء

 بوده درصد از جمعيت شهر( 5/03)تقریباً افر 755050شیرایط ( جمعيت واجد7931چهارم ) ۀدر دور

 ۀدوردر  ،حال، بااینافدایش یافتدرصیید از جمعيت شییهر(  00)افر753348( به 7930) پنجم ۀدر دور که

 هبا اینک یعني ،بوده استرأی  00113 پنجم ۀدورسهم  وشید  سیرازیر هادوقی به صینأر 30057 چهارم

، شیید ریخته هاقبل به صییندوق ۀرأی کمتر از دور 0588، اما بودبيشیتر پنجم  ۀدور تعداد واجدین شیرایط

این  رسيد.پنجم  ۀدر دوردرصد  59به  درصدی 0با کاهشي چهارم  ۀدر دور مردم درصد مشارکت ،بنابراین

زمان(، صییاحب )3 حلاتمجد به یعنيشییود، ميوضییوح دیده در محلات شییهری به اختلای مشییارکت

)جمنون 70 و (، پل سه تير و مجاور محلهرذری محله)70 لا(،)ربندسرا، دخاايات و سياهک71 ،(درزیکلا)78

قبل بوده است. بيشترین کاهش ررا در  ۀدور کمتر ازمشیارکت ميدان در سیایر محلات  ،محله و کتي سیر(

)بربری 74)شهدا محله و شن چال(، 73)سیيد محله(، 0هر اتفاق افتاده که شیامل مناطق مرکدی شی اواحي

اواحي شییمالي و  توان گفتمي این دو دورهبا مقایسییه باشیید. مي)خدر( 5)دهقان( و 75محله و عدالت(، 

و  7)امودار اادروبرو بودهمشارکت  با کاهش يو غرب يشیرق اواحيافدایش مشیارکت و  باجنوبي شیهر 

 .(9شکل 

 

 
  .1331و  1332جمعیت واجد شرایط و آراء سال  جمعیت مناطق به همراهمیزان  .1نمودار 

Source: Authors 
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 .انتخابات شورای شهر در دوره چهارم و پنجم شهر قائمشهر مقایسه آرای محلات .3 شکل

 Source: Authors 
 

 چهارم و پنجم یهادوره در آراءتوزیع فضایی 

روری ررا  به جمع ااتخابي ۀحوز 00تعداد  مپنج ۀحوزه ااتخابي و در دور 04تعیداد  چهیارم ۀدر دور

رایط در شاکم جمعيت و افراد واجدتر منظور شیناخت توزیع فضیایي مشارکت ابتدا به تحليلبهپرداختند. 

ر شمالي شه ةايمدر اما  ،اکم جمعيت در قائمشهر در اکثر مناطق متوسط استتر .شودميقائمشهر پرداخته 

ی هاکاربریتمرکد مرکدی هم باتوجه به بخش . شییودمي ی دیدهبيشییتر مياکترة لها، 9و  5، 0و محلات 

اکم جمعيت کمتری ترازای و همااند مناطق حاشییيه داشییتهکمتری اداری، تجیاری و خدماتي جمعيت 

، )ساری(کارگر مااند ی اصیليهاخيابان پيرامون وبخش مرکدی  در .(7، اقشیه 4)شیکل برخوردار اسیت

بيشتر از  سال( 70بيشتر از  )جمعيتاکم واجدین شیرایطتر)بابل(ادرااي )تهران( و امام خمينيصیالحي ماز

( و 3های شمالي)منطقه در بخش  بيشترین ميدان ررا ،چهارم ۀدر دور .(1، اقشه 4)شکل استسایر مناطق 

 هاصندوق به( 18و  9، 1، 7)مناطق ی شرقي شهرها( و کمترین ررا  در قسمت70و  70)منطقه جنوبي شهر

هارم چ ۀپنجم تا حدودی شبيه به دور ۀشارکت در دورالگوی توزیع فضایي م .(9، اقشه 4)شکل ریخته شد

–ای شماليپهنه ،در بخش جنوبي شهرجمنان  ةمحل تاکوچکسیرا در بخش شمالي شهر  ةمحل ازاسیت، 

با این تفاوت ، (4، اقشه 4)شکل روری شده استبيشترین ررا  جمعتمرکد  ۀمحدو که تشکيل شده جنوبي

ی درزیکلا و ااتهای عدالت( اسبت به بخش شرقي ها)محلهاسیبت بخش غربي شیهرچهارم  ۀکه در دور

 تمرکدپنجم  ۀبوداد، اما در دوررخوردار ببيشتری   ررا از چال(رباد و شنسر، مهمااسرا، اسلامهر)چشمهشی



 اول ۀهای جغرافيای سياسي                                                شمارمجلّة پژوهش                                               71

 

ک ی   درررا مقدار چهارم کمترین ۀدر دورقبل بود.  ۀبيشتر از دور يشرق اواحيدر و ميدان مشیارکت ررا  

 و بيشترینرأی  550  پنجم کمترین ررا ۀدر دوررأی و  7055 مقدار و بيشیترینرأی  913 ااتخاباتي ۀحوز

بوده  چهارم ۀدورکمتر از  پنجم ۀدوردر  ی ااتخاباتيهاحوزه  تغييرات ررا ة. دامنبوده استرأی  7145 ررا 

افدایش  بتوان شییاید بود، چهارم ۀاز دور بهتر ررا  توزیع فضییایي ،،دورهاین دهد در مياسییت که اشییان 

 ی ااتخابي در این دوره را یکي از دلایل رن دااست.هاحوزه
 

 
 .اکم جمعیت و واجدین شرایطترة نقشچهارم و پنجم به همراه  ۀدور ءتوزیع فضایی آرا .4شکل 

 Source: Authors 
 

 صحیح و باطله ءآرابررسی وضعیت 

تأیيد  را داوطلبان تا چه اادازه کنندگانمشارکت دهدميباطله در ااتخابات اشیان  و صیحيح  رراتعداد 

ابات در ااتخفقط اینکه  اً برایکنندگان صرفبرخي از مشارکت دااند.مياین مسئوليت  و راها را شایسته اموده

 .ي ادارداها اهميتریند و اینکه چه کسي ااتخاب شود برای رميی رأی هاشرکت داشته باشند به پای صندوق

 (7، اقشه 5)شکل استبوده همسان  الگوی کل ررا  تقریباًالگوی فضایي ررای صحيح با  ،چهارم ۀدر دور

دیده خدر و کوچکسرا  یهایعني مرکد شهر و محله ررای باطله در بخش مرکدی و شمالي شهر توزیعاما 

بيشتر در اواحي شرقي و شمال فضایي ررای صحيح  پراکنش ،پنجم ۀرودر د .(9، اقشه 5)شیکل شیودمي



         79                                   ... ياسيمشارکت س یيفضا یعوامل مؤثر بر الگو ليتحل                            سال چهارم          

 

يه جد محلات قائم و به بودههمسان  تقریباً  الگوی ررای صحيح با کل ررا ،. در این دورهشودميشرقي دیده 

 ۀ. توزیع فضایي ررای باطله دور(1، اقشه 5)شکل ادبرخورداربالاتری  ميااگيناز  اواحيو شیرافت سیایر 

 ی ااتخابي محلاتهابه حوزهشمالي  دارد، با این تفاوت که علاوه بر اواحيچهارم همخوااي  ۀبا دور پنجم

 .(9و  4، اقشه 5)شکل ايد کشيده شده است يجنوب
 

 
 .قائمشهرشهر شوراینقشه آرای صحیح و باطله دوره چهارم و پنجم انتخابات  .1 شکل

 Source: Authors 

 مشارکت سیاسیمؤثر بر الگوی فضایی عوامل . 1

 ی سنیهاگروه

 به اهميت سن ی فراواايهاباشد. پژوهشميگذار در مشارکت شهروادان ريثتأسین یکي از متغيرهای 

و  رادی سییني مختلف رفتارهای متفاوتي در ااتخابات داهادهد گروهمياد که اشییان اهااتخابات پرداخت در

جمعيت  ،در این پژوهش. (Mansley & Demšar, 2015)ميدان مشارکت راها با یکدیگر ايد متفاوت است

. بيشترین ه استسال تقسيم شد 05و بيشتر از  05تا  45، 44تا  98،  13تا  70گروه سني  4شرایط به واجد

. این گروه دهندميشکيل سیال قرار داراد که گروه سني جوان را ت 13تا  70کننده در گروه سیني شیرکت

را . علت رن (7، اقشه 0)شکل الدمان( داردشهر)محله قائميه و صاحب 3 حلهسیني بيشترین تمرکد را در م
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 44تا  98ست. گروه سني دااو اوپا ی جوان هاو سکوات خااواده قسمتبافت جدید شهر در این توان مي

، اقشه 0)شکل  یي پراکنده استهاصورت لکههب شود که در اکثر اقاط شهرميسیال دومين گروه را شامل 

 و گرفتهدر بر جمعيت شهر رااز درصد  10که  باشندميسال  04-45 سنين گروه دیگر ميااسالان شامل .(1

 سالمندان. رخرین گروه سني (9، اقشه 0)شیکل اادی شیهر متمرکد شیدههاي در ورودییهابصیورت لکه

تمرکد اساجي ميشیرقي و اطرای کارخااه قدی اواحيدر  و مرکدیو  ميدر بخش قدیبيشیتر هسیتند که 

 .(4، اقشه 0)شکل داراد
 

 ی سنی جمعیت واجد شرایطهاگروه .1 جدول
 درصد تعداد سن )سال(

70 - 13 58375 99400 

98 - 44 40788 97408 

45 - 04 47775 10473 

 0494 77830 05بيشتر از 

Research findings based on 2016 statistical blocks Source: 
 

 
 .ی سنی جمعیت واجد شرایط شهر قائمشهرهانقشه گروه .1 شکل

 Source: Authors 



         75                                   ... ياسيمشارکت س یيفضا یعوامل مؤثر بر الگو ليتحل                            سال چهارم          

 

 تحصیلات

اقش تحصیيلات در مشارکت شهروادان با سه متغير جمعيت باسواد، جمعيت بي سواد و سطح سواد 

 و (7، اقشه 0)شکل شودميدیده شهر  يشمال ةايمدر بيشتر مورد تحليل قرار گرفته است. جمعيت باسواد 

کيب تراز . شاخص سطح سواد(1، اقشه 0)شکل تمرکد داراد جنوبي شهر ةدر ايم بيشتر سوادجمعيت بي

، 9، متوسطه و پيش دااشگاهي 1، راهنمایي 7)ابتدایي ي با وزاي که به هر مقطع داده شدهر مقطع تحصیيل

. برای سنجش (9، اقشه 0)شکل شده استمحاسبه ( 0، کارشناسي ارشد و دکتری 5، کارشناسي 4کاردااي 

به الگوی پرداخته شد. باتوجه  سواد و ميدان کل ررا اقش سواد در ميدان مشارکت به تحليل رابطه بين سطح

بين سطح  ميتوان رابطه مستقيميا ،معدودجد  مواردی پنجم به و چهارم ۀدو دورپراکنش فضایي ررا  در 

دو دوره رابطه وجود دارد و هر در مشارکت در اظر گرفت. اما بين سطح سواد و ررا  باطله ميدان سواد و 

 سرازیری رأی هاررای باطله بيشتری به صندوق رادمحلاتي که سطح سواد بالاتری دادر مشیخص اسیت 

 .(0)شکل ه استشد
 

 
 .و میانگین آراء باطله دوره پنجم تحصیلاتسطح  نقشه .7 شکل

 Source: Authors 
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 اشتغال

پراکنش فضایي ی هااقشه. سیتعوامل مهم در مشیارکت شیهروادان اشیتغال و بيکاری راهادیگر از 

شمال  ،شمالي اواحيدر  بيشتر شاغلان پراکندگي (0)شیکلدهدمياشیان  در قائمشیهر اشیتغال و بيکاری

با  .شییودميدر اواحي مرکدی و شیمال شیرقي دیده بيشیتر بيکاران پراکنش و  بوده غرب و جنوب غرب

همسویي و مطابقت زیادی بين تعداد ررا  و تعداد ( 4اقشه  ،4)شکلتوزیع ررا  ی اشتغال وهامقایسه اقشه

طابقت این م .دارادااتخابات شرکت در  بهبيکاران تمایل زیادی  این شهردر  ،يعبارتبه ،شودميبيکاران دیده 

  امود. مشاهدهبه خوبي  0و7،18،70،73،5محلات وضعيت ه یستوان با مقاميرا 
 

 
 .در شهر قائمشهر جمعیت بیکار و شاغلنقشه  .8 شکل

 Source: Authors 
 

 مهاجرت

. شییهروادان اقش دارد مشییارکت سییياسییي وهویت گيری شییکلکه در اسییت از مهمترین مواردی 

بادی دیگر و همچنين مهاجران به دو معيار محل تولد در شهر یا رشاخص مهاجرت باتوجه ،ورظمنهمينبه

 از اقاط کهتا مشخص شود جمعيت مهاجری  ،سنجش قرار گرفته استواردشیده به شیهر قائمشهر مورد

ااد هویت جمعي خود را در محيط جدید پيدا کنند و در سراوشت توااستهتا چه حد ااد هر رمدهدیگر به ش

 اواحيبيشتر مهاجران وارد شده در دهند ميی موضوعي اشان هااقشه سیياسیي خویش تأثيرگذار باشند؟

کارخااه سابق  محل ياددیک در در قسمت شرقي وايد  ایعدهااد و مرکد شهر ساکن شده و پيرامونغربي 

ی افرادی که محل تولد راها شهر یا رباد. باشدعلت رن اشتغال در کارخااه شاید که  د،استقرار یافتناسیاجي 

به که  ،داراد سکواتارتباطي فيروزکوه به تهران  مسيرامتداد  و در شهر يجنوب ةايمدیگر اسیت بيشیتر در 

تحصيل، اشتغال و استفاده از شرایط و امکااات  برای و روستاهای اطرایبيشتر  مبدأ مهاجرت رسدمياظر 
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الگوی پراکنش ررا  در و اکم مهاجران تربين ،دهدمياشان این ااحيه  یهامقایسه اقشه بهتر زادگي باشید.

علاقه کمتری به مهاجرین و  (3و شییکل  4)شییکل شییودميدیده  عکسرابطه تقریباً  چهارم و پنجم ۀدور

این  ،با توجه به ریشه روستایي مهاجران به احتمال زیاد ،دهندمياشان ر شهشورایدر ااتخابات  مشیارکت

زادگاه خود در روسییتاهای اطرای  ی رأیهاپای صییندوق بهبيشییتر تمایل داراد در زمان ااتخابات افراد 

 مراجعه امایند.
 

 
 .نقشه محل تولد شهر یا آبادی دیگر و مهاجرت به شهر قائمشهر .3 شکل

Source: Authors 
 

از درصد  10تنها  در مجموعپنجم  ۀدور بمنتخ عضو 3همااطور که در بخش تحليل ررا  اشیاره شد 

و تلفيق راها با استفاده از روش  عضو منتخب 3 این ررایالگوی توزیع  تهيه. با اادامودهررا  را کسیب کل 

Fuzzy overlayکدام محله در  ااحيه ودهد کدام مياشان  . این اقشهسیيم شیدتراهایي تمرکد ررا  ة، اقشی

شود تمرکد مشاهده مي 78شکل داشتند. همااطور که در  ایکنندهو تعيين اقش مؤثر فعليااتخاب اعضای 

 ةپهنباشد. این مي 79و  77، 5 محلاتو در مرحله بعد  0و  0، 74، 75 محلاتدر  بيشتر فعليررای اعضای 

از جنوب غربي به سمت بخش مرکدی و شمال شهر کشيده شده  ایی تک هستهصورت کریدورهب ،رأی

ی هاحوزهاکم تروتعدد  جوان، توان به تمرکد جمعيتمي کریدوراین  گيریشییکل اسییت. از جمله عوامل

 د.امواشاره  اواحيدر این  منتخبينااتخاباتي و همچنين سکوات اکثر 
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 Source: Authors .پنجم ۀدوردر  نیمنتخب یآرا تمرکز .11 شکل

 گیرینتیجه. 7

مشارکت ميدان دهد مياتایج اشان . برگدار شدشهر شورایپنج دوره ااتخابات  7930تا  7900از سال 

 ،از سوی دیگر، ه استرسيددرصید  59درصید به  07درصید کاهش از  73 با پنجم ۀدوراول تا  ۀدوراز 

الاترین ميدان از یکسو ب، داشتروبه کاهشي پر اوسان و رواد ايد  به کل ررا  ينررای منتخب ميااگين اسبت

اول اختصییاص داشییت و از سییوی دیگر  ۀدوردرصیید ررا  بود که به  15رأی به فرد منتخب در حدود 

ماادن لاینحلرسیید مياظربهرخر اسییت،  ۀدوردرصیید ررا  مربوط به  0ین ميدان رأی هم با کمتر از ترپایين

 اااميدیاز مهمترین دلایل  توانمي را شدناامناسب ااتخاب و ساز و کارمعضلات مهم شهری بسیياری از 

 .دااست شهروادان وعدم اقبال

در ااتخابات با  هامشارکت گروه دهد تمرکدميکنندگان براساس گروهای سني اشان شیرکتتفکيک 

و ای که در محلات شمالي گواهست، بهبافت شهر، قدمت محلات و رواد رشد و توسعه شهر در ارتباط ا

شهر بيشتر  ميقدی ومحلات مرکدی  در بيشیتر مشارکت جمعيت جوان و داراد تریبافت جدید غربي که

 هابرخي بلوکباتوجه به الگوی پراکنش فضایي ررا  به جد  . شودميدیده  سالمندانمشارکت ميااسالان و 

 اما ،مستقيم بين سطح سواد و ميدان مشارکت در اظر گرفت امایش واضح و معني داری از ارتباطتوان ميا

طح سواد محلاتي که سدر است  سواد کاملاً مشخصاقشه توزیع ررای باطله و پراکندگي سطح  مطابقت با

 اخبگان شهری دهدمياشان این امر  شود.ميی رأی سرازیر هاررای باطله بيشتری به صندوق داداربالاتری 

چندااي اداراد،  اعتماداقش و عملکرد شییورا در تحقق اهدای مدیریت شییهری به  مور،به ا و افراد رگاه
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اقش  راهارضایتمندی دراظرگرفته و  اخبگان ای برایجایگاه ویژه های پيشیرفته،که در دموکراسیيدرحالي

 و بيکاری توزیع یهاهمخوااي اقشه ،از دیگر اتایج تحقيق .دامایمحوری در هدایت سکان سياست ایفا مي

هميشه دررمد فارغ از هياهوی سیياسیي، افراد و محلات فقير و کمرسید مياظربه ميدان مشیارکت اسیت.

 کنندمي سعيدااند و برای ایجاد تغيير در زادگي و محل سکوات خویش مي يااتخابات را فرصیت مناسب

ی هايط زادگي در محلهتوجه به افدایش کيفيت مح ،. بنابراینداشییته باشییند یحضییوری جدی و معنادار

شهر شورایو ارتقا  جایگاه  شهروادان سیياسیيمشیارکت ميدان افدایش  سیاززمينه تواادمي برخوردارکم

تایج اشان داده است که عامل ا ،شاخص دیگری بود که مورد بررسي قرار گرفتمهاجرت  .محسوب شود

دليل سکوات رسد بهمياظر رد، بهادابر عهده سیياسي  مشیارکت مهاجرت تأثير چندااي در افدایش ميدان

به زادگاه اصلي خود در  مهاجرین در حواشیي جنوبي و غربي شیهر این افراد در زمان برگداری ااتخابات

با بررسي  ،خصوصدراین ،زاندميی را در راجا رقم ترروستاهای همجوار مراجعه اموده و مشارکت جدی

 با اطمينان بيشتریررای مأخوذه در روسیتاهای پيرامون شیهر و مقایسه راها با تعداد جمعيت واجدشرایط 

از جنوب  وبصورت خطي  در قائمشهر منتخبينررای الگوی فضایي فرضيه مورداظر را تأیيد امود. توان مي

 شود.مير بخش ميااي رن مشاهده ای دملاحظهقابل کشيده شده است که تمرکد شهر غربي به سمت شمال

دهد کاادیداهای منتخب افرادی هستند که در این محلات شهری سکوات داراد یا مورد مياین امر اشیان 

 در چارچوبرا بتوان در بخش ميااي رسیید علت تمرکد مياظربهاقبال افرادی از این مناطق قرار گرفتند. 

رفتار سياسي شهروادان تحت تبيين امود که بر اساس رن  (Nikpour et al., 2016: 305) تئوری زادشهری

شهروادان به  سیياسي تحليل عوامل مختلف در بررسیي الگوی مشیارکت. گيردميتأثير همسیایگي قرار 

مشخصي از ميدان توان الگوی ميابه تنهایي سنجش و ارزیابي یک متغير یا عامل با دهد ميوضیوح اشان 

و مهمتر از همه  ،هم دیده شواد عوامل در کنار ای ازبلکه باید مجموعه ،امود بيينت را مشارکت و احوه رن

از ايازهای اجتماعي بوده و از  برخاسییتهتمایل و ااگيده ااتخاب مردم از یک سییو ر داشیت ظباید درا اینکه

 .رساادميی مورد ااتظار را به منصه ظهور هاو ارزش هاررمان سوی دیگر
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