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 چکیده

بیش از صد ساا    گذشت بارود که  شمار می گیری و ادارۀ امور شهر به یمتصمین ارکان تر مهمشورای شهر یکی از 

طور جدی شروع کرد. شاهروندان ایرانای    بهکار خود را  1377  از تصویب اولین قانون رسمی در این زمینه، در سا

با حضور در چهار دورۀ انتخابات شورای شهر، در مدیریت شهری خود تأثیرگذار بودند. پاژوهش حارار چگاونگی    

کند تا نشان دهد الگاوی فضاایی مشاارکت در     سیاسی در شهر آمل بررسی می -حضور مردم را از دیدگاه فضایی 

ۀ انتخابات شورای شهر چگونه بوده است. با استفاده از نتایج تفصیلی انتخابات دورۀ چهاارم و توابا    چهارمین دور

آمار فضایی، الگوی فضایی تمایل ساکنان مناطق مختلف شهر به هر یک از نامزدهای حارار بررسای شاد. تحلیال     

که این  یطور بههای انتخابات است.  دورهدهندۀ کم بودن مقدار آن در کل  آرا نشان کل  بهدرصد آرای نفرات برگزیده 

اسات کاه حااکی از     07/0. شاخص موران برای چگونگی توزی  آرا است شدهندرصد بیشتر  36نسبت هیچگاه از 

 اساس برفقدان تشابه و همبستگی بین محالت در توزی  آرا و همچنین پراکندگی در الگوی توزی  فضایی آرا است. 

غربی از مشارکت بیشتری برخاوردار باوده اسات.     -شهر یکسان نبوده و پهنة شرقی  ها، الگوی مشارکت در یافته

دهد که بین ورعیت اقتصادی و اجتماعی محالت و مشاارکت سیاسای رابطاة معناادار وجاود دارد.       یمنتایج نشان 

اسات کاه از نارخ     73/0و جمعیت شااغل   41/0رریب همبستگی بین میزان مشارکت شهروندان و نرخ اشتغا  

دست آمد. از دیگار   به 4/0بیشتر است. این رریب برای بار تکفل عمومی  63/0و جمعیت بیکار با  28/0بیکاری با 

ی کاه پیاماد عوامال و    ا گوناه  باه نتایج این پژوهش، تأثیر نقش همسایگی در انتخابات شورای شهر آمال اسات،   

گیاری در ایان شاهر     یرأآمال باعاش شاده     دهندگان مناطق مختلف شاهر  یرأهای جغرافیایی مؤثر در رفتار  ینهزم

ی اساسی در تحقق ها بازدارندهگرا و قومی دربیاید. بنابراین چنین زمینة فرهنگی، یکی از  گرا، طایفه صورت محلی به

 رود. یمشمار  ی محلی بهساالر مردمفرایند 
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 مقدمه

یافتگی شهرها، میزان مشارکت مردم در سرنوشت خودشان اسـت. حضـور    ی اساسی برای سنجش توسعهها مؤلفهکی از ی

های پیشـرفت و خیـزش بـرای اجـرا و بـر وردن نیازهـای سـاکنان شهرهاسـت.          مردم در انتخابات شورای شهر از نشانه

بسـتگی و یـا    حـال میـزان دل   ین عـ  دراسـت کـه   های مشارکت اعضای جامعـه   گیری در انتخابات از بارزترین جلوه رأی

حـق  گیری دموکراسی و توسـعۀ   (. با شکل229: 1383دهد )توسلی،  تفاوتی افراد را در قبال یک وظیفۀ مهم نشان می بی

هـای   های زندگی سیاسی در دنیای امروز شد. انتخابـات یکـی از شاخصـه    ین جلوهتر مهمی همگانی، انتخابات، یکی از رأ

شود. قوانین انتخاباتی، اجرای  ن و میزان مشارکت مـردم در   سی و بیانگر نقش مردم در حکومت محسوب میتوسعۀ سیا

(. در فراینـد انتخابـات و   1384کنندۀ وضـعیت اجتمـاعی اسـت )طـاهری،      انتخابات، مبین رابطۀ حکومت و مردم و ترسیم

افراد در فضای جغرافیایی، نژاد،  قرار گرفتنجایی( و شود. مثالً )ک ی شناسایی میمؤثرمشارکت سیاسی، عناصر جغرافیایی 

یجـه رفتـار انتخابـاتی بسـیار     درنتیـری رفتـار سیاسـی مـردم، و     گ بر شـکل هایی  مذهب و... . در اغلب موارد چنین پدیده

ست کـه  دهی، نمایانگر انفکاک و فاصلۀ میان مردمی ا یرأشود که الگوی فضایی  بینی می دین لحاظ پیش یرگذارند. به تأث

انـد. موقعیـت مکـانی محـل      های متفاوتی دارند. این الگوها بازتاب انفکاک زیربنایی نهادهای اجتماعی و اقتصادی دیدگاه

های اجتماعی،  کنندۀ طبقۀ همسایگان و یا دوستان و  شنایان اوست. چنین الگویی از روابط و پیوستگی سکونت فرد، تعیین

کننـد    یمهای انتخاباتی  گیری جتماعی خواهد بود که افراد در چارچوب  نها، تصمیمکننده در محیط ا عنصری بسیار تعیین

یابد. عالوه بر  های مختلفی است که در مباحث سیاسی گوناگون نمود می یرندۀ گرایشدربرگچراکه محیط اجتماعی متعدد 

کننـد.   ه نواحی مختلف معطوف میاین، کاندیداهای مختلف در تالش برای کسب  رای خود، سطوح متفاوتی از توجه را ب

الشـعاع قـرار    هـای انتخابـاتی را تحـت    گیـری  بر این اساس طیف عواملی که به لحاظ موقعیتی و جغرافیایی، نوع تصـمیم 

کنندۀ طبقات فضایی نمایندگان منتخب است. عامـل   دهنده، تعیین شود. محل سکونت فرد رأی دهند بسیار گسترده می می

گویند. موقعیت مکـانی   های انتخابی می قانونی است که به  نها حوزه –ابطه، مجموعه نواحی فضایی کننده در این ر تعیین

حوزۀ انتخاباتی، بر چهره سیاسی منطقه و ماهیت بحث نمایندگی تأثیرگذار است. بنابراین جغرافیدانان بـه فراینـد ترسـیم    

جغرافیـای   پرچـالش (. از جسـتارهای  153: 1391ران، نیـا و همکـا   مندنـد )حـاف    های انتخاباتی بسیار عالقـه  حدود حوزه

گسترۀ مفهومی، ناظر بر اثرگذاری عناصر مکانی و جغرافیایی در پسندها  نظر ازانتخابات، مبحث تأثیر همسایگی است که 

ای  های خاص پایگاه حمایتی )زاد شهری( اسـت. چنـین شناسـه    دهندگان ساکن محدوده در رفتار رأی مؤثرهای  و مطلوب

هـا و   ی بنیـاد هویـت و پایـۀ بسـیاری از رویـدادها، کـنش      محـور  -یفـه  طایی و گرا یمحلای است که  ساساً ویژۀ نواحیا

شـود  بـا    ی دیده مـی پساصنعترود. اثر همسایگی در میان همۀ جوامع اعم از سنتی و  شمار می های ساکنان  نجا به واکنش

گیری برگرفتـه از   های رأی (. داده3: 1388راد،  نماید )کاویانی می گیری  ن ناهمسان این تفاوت که روند اثرگذاری و جهت

کننـدگان و   برگزاری انتخابات در کشور، نشانگر  ن است که متغیر نامبرده در فرهنگ سیاسـی و گـزینش افـراد )انتخـاب    

انـد.  مـل    ر انتخابـاتی شـده  زمینـه وارد کـارزا   بوده و بسیاری از نامزدها نیز با  گاهی از این پیش اثرگذار( شوندگان انتخاب

 جملـه  ازجمعیـت دارد.  مـل    219400، 1390دومین شهر پرجمعیت استان مازندران است که بر اساس سرشماری سـال  



 301 (1392تحلیل فضایی الگوی مشارکت سیاسی شهروندان در چهارمین دورۀ انتخابات شورای اسالمی شهر آمل )

است و این امر موجـب    یی پیوند خوردهگرا یمحلگرایی و  فرهنگی  ن با نوعی طایفه -شهرهایی است که بافت اجتماعی 

سطح محلی و بیشتر شدن مشارکت سیاسی شده اسـت. نوشـتار حاضـر ضـمن شـناخت      ی پرشور انتخابات  ن در برگزار

رابطـۀ میـان    ،(1392در چهـارمین دورۀ انتخابـات شـورای شـهر )     شهر  مـل الگوی فضایی مشارکت سیاسی شهروندان 

در فرهنـگ   «همسـایگی »اجتماعی محالت، همچنـین نقـش و تـأثیر پدیـدۀ      -های اقتصادی  مشارکت سیاسی و مؤلفه

 کند. یاسی و رفتار انتخاباتی شهروندان را بررسی میس

 

 مبانی نظری

 جایگاه قانونی شورا در مدیریت شهری

در اولین قانون اساسی کشـور، اعضـای    91گردد که بر اساس اصل  برمی 1286ی دربارۀ شوراها به سال گذار قانونشروع 

شوند. از  ن زمان مکرراً قوۀ مقننه و مجریه مبـادرت بـه    از طرف اهالی انتخاب می بالواسطهی ایالتی و والیتی ها انجمن

اساسی و عملـی ادارۀ امـور محلـی از     طور بهاند  لیکن به دلیل تبعات و  ثار سیاسی و جدی،  وضع قوانین و مقررات نموده

ا کـار خـود را   و دورۀ ریاست جمهوری  قای خاتمی شوراه 1377یامده بود، تا اینکه در سال درنسوی مردم به مرحلۀ اجرا 

ای  (. در قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران، شـوراها از جایگـاه ویـژه     24: 1378ی شروع کردند )صالحی، جد طور به

شده اسـت. اصـل هفـتم قـانون اساسـی        برده  نامگیری و ادارۀ امور کشور  مثابۀ ارکان تصمیم بهاند و از  نها  برخوردار بوده

هـا از   شورای اسالمی، شورای استان، شهرستان، محلی، بخـش، روسـتا و نظـایر ایـن     شوراها، مجلس، مجلس»گوید:  می

 نچه از این اصل قانون اساسی و اصول دیگـر  ن مخصوصـاً در فصـل هفـتم     «. گیری و ادارۀ امور کشورند ارکان تصمیم

شوند  ی مردم انتخاب میرأ ابۀ رکنی از ارکان حکومتی هستند که مثاب بهشود این است که شوراهای اسالمی،  استنتاج می

گردند و اگرچـه بـه لحـاظ تقسـیمات سـازمانی و اداری کشـوری،        و یکی از طرق اعمال حق حاکمیت ملی محسوب می

گیرند و حتی  حقوق اساسی و حق حاکمیت در سطح دیگر ارکان حکومتی قرار می نظر ازوظایف خاص خود را دارند  ولی 

ی است که مطابق اصل یکصدوسوم قانون اساسـی، اسـتانداران، فرمانـداران،    ا اندازه هبدامنۀ صالحیت  نها در حوزۀ کاری 

شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تقسـیمات   بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می

دار بحـث، بررسـی و    شود که عهـده  شورا، نهادی کامالً مردمی محسوب می که  نجا از(. 32: 1378اند )نوروزی،   نها شده

گیری دربارۀ مسائل روزمره و امور مردم است  بنابراین منظور اساسی از تشکیل  ن، تحقق مشارکت مستقیم مردم  تصمیم

بـرای  »گونـه  مـده اسـت:     در ادارۀ امور زندگی شهری است. تعیین و تأیید این مطلب در اصل یکصدم قانون اساسی این

های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،  موزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مـردم،   هپیشبرد سریع برنام

یات محلی، ادارۀ امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شـورایی بـه نـام شـورای ده،     مقتضبا توجه به 

اصـل و سـوری،    )رزاقـی « کننـد  می انتخابه گیرد که اعضای  ن را مردم همان محل بخش، شهر و شهرستان صورت می

گذار از وضع اصل یکصدم، توزیع منابع قدرت میان مردم است. در سـاختار اداری   رسد هدف قانون (. به نظر می18: 1385

سیاسی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و... اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند اما کارکردهـای سیاسـی دارنـد      –
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مثابۀ منـابع قـدرت شناسـایی     بهاند که در فرایند اقتدار سیاسی،  وجود ورندۀ امتیازهای خاصی ها به که این بخش مخصوصاً

شـوند، از   ی مردم انتخـاب مـی  رأ باها به شورها که  شوند. بنابراین قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت می

ترتیـب    یـن ا  بـه متی و صاحبان قدرت اقتصادی جلوگیری کـرده اسـت.   حکو منصبان صاحبتمرکز منابع قدرت در دست 

مشارکت مردم در ادارۀ امور زندگی شهری از طریق شوراها، ضمانت اجرای توزیع و مهار منابع اعمـال قـدرت در جامعـه    

المی کشـور و  تشکیالت و وظایف و انتخابات شورای اس»ها، قانون  (. عالوه بر قانون شهرداری33: 1378است )نوروزی، 

بـه تصـویب    1375یل معین کرده اسـت. ایـن قـانون در سـال     تفص  بهنیز وظایف قانونی شوراها را « انتخابات شهرداران

جمهور وقت بـرای اجـرا بـه وزارت     یسرئمجلس شورای اسالمی و سپس شورای نگهبان رسید و در همان سال از طرف 

ایـن   71(. در مـادۀ  135: 1379شده است )سـعیدنیا،    یلتشکتبصره  51ماده و  94فصل،  5کشور ابالغ شد. این قانون از 

اسـت کـه بررسـی ایـن      شـده   نظـر گرفتـه  وظیفه برای شوراهای اسالمی شهر در  34قانون )همراه با اصالحات بعدی(، 

در ایـن   ترین وظایف (. عمده6: 1385کند )سرایی،  وظایف، جایگاه قانونی شوراها را در نظام مدیریت شهری مشخص می

توان به انتخـاب و برکنـاری شـهردار، تصـویب بودجـۀ شـهرداری،        قانون در ارتباط با شهرداری است که از  ن جمله می

ها اشاره کرد. برخی از وظایف شـوراها نیـز    ها و عوارض پیشنهادی شهرداری و نظارت بر امور شهرداری نامه تصویب  یین

همکـاری بـا   » مـده اسـت:    4 بنـد  دراجرایی اختصـاص دارد. بـرای مثـال    های  به هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه

های مختلف اجتماعی، فرهنگی،  موزشی، اقتصادی و عمرانـی   های مملکتی در زمینه مسئوالن اجرایی و نهادها و سازمان

زشی و فرهنگـی  تشویق و ترغیب مردم دربارۀ گسترش مراکز تفریحی، ور» مده است:  6 بند درو « بنا به درخواست  نان

البته معدود وظایفی نیز در قانون وجود دارد که جایگاه واالتـری بـرای شـوراها قائـل     «. ربط یذهای  با هماهنگی دستگاه

های هادی و جامع شهرسـازی   بررسی و تأیید طرح»(  مده است: 1382)الحاقی سال  71مادۀ  34 بند درشده است. مثالً 

ربـط قـانونی جهـت     یذشهرها پس از ارائۀ  ن توسط شهرداری و ارسال بـه مراجـع    و تفصیلی و حریم و محدودۀ قانونی

 مؤسسـات هـا و   ( واحدهای شهرستانی در همـۀ سـازمان  1382)الحاقی سال  71مادۀ  32 بندو بر اساس « تصویب نهایی

اند تا برنامـۀ   ظف شده، مودارند  عهدهعمومی غیردولتی که در زمینۀ ارائۀ خدمات شهری وظایفی را به  مؤسساتدولتی و 

پـور،   شده به شورا ارائه نمایند )شفیعی یمخودتنظساالنۀ خود را دربارۀ خدمات شهری در چارچوب اعتبارات و بودجۀ ساالنۀ 

مـدیریت شـهری    گذار قانونیر و با اندکی تسامح، گ یمتصمگذار،  یاستسمثابۀ عنصر  بهتوان گفت شورای شهر  یم (.1379

گذاری و نظـارتی خـود را در    یاستسه باید از خصلت جامعیت و فراگیری برخوردار باشد و وظایف در سطح محلی است ک

حال کمیت و کیفیت ایـن خصـلت تحـت تـأثیر سـه        ینع درربط انجام دهد  اما  یذی ها سازمانمقابل همۀ امور شهر و 

و میـزان   ساختار حکومتاز:  عبارتندوامل یابد. این ع شده و بر حسب جوامع مختلف، اشکال متفاوتی می یل تعدعامل زیر 

گیـری و   یافتگی شهرها در برخورداری از میزان رفـاه و  سـایش و شـکل    توسعهتمرکزگرایی در سطوح مختلف  ن، سطح 

(. با پذیرش این مبنـا، مـدیریت شـهری مـدیریتی از بـاال بـه پـایین نیسـت و         12 :1379 تکامل جامعۀ مدنی )کاظمیان،

ر ادارۀ امور شهر جزء الینفک  ن است. مدیریت شهری باید وظایفی را بر عهده گیرد و انجام دهـد  مشارکت شهروندان د

پذیرند. با این تعابیر شورای شهر نهادی مـدنی اسـت کـه     خواهند و می که افراد عضو  ن یعنی همۀ شهروندان،  ن را می
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های مسئول را هدایت و نظارت  شهری توسط سازمانۀ امور جانب همهمتشکل از نمایندگان منتخب شهروندان باشد و ادارۀ 

کند. بر این اساس از یکسو میزان موفقیت شورای شهر در انجـام وظـایف و گسـترش حیطـه و اختیـاراتش تحـت تـأثیر        

ی جامعۀ مدنی و انعکاس عملی  ن در رفتار نهادهای شهری و شهروندان است ها مؤلفهگیری و درجۀ تکامل ایده و  شکل

 :1379 ی در فرایند مدنیت جامعۀ شهری باشد. )کاظمیـان، مؤثرتواند عامل  یگر عملکرد خود شورای شهر میو از سوی د

(. در کنار دیدگاه نظری حاکم بر این زمینه، باید اذعان نمود که اگرچه شورای اسالمی شهر در ایـران همچـون   14 - 12

ی سـاز  هماهنگهای ایران قدرت پوشش و  یشهردارجا که کشورهای دیگر نظارت بر شهرداری را به عهده دارد  اما از  ن

ای نیز بین شورای شهر و این نهادها وجـود نـدارد، در    شده یفتعررا ندارند و رابطۀ قانونی   ربط یذسایر نهادهای رسمی و 

نتظار داشته توانند از این نهاد مسئولیت و پاسخگویی در قبال همۀ امور شهری را ا ینمشرایط فعلی شهروندان و حکومت 

گیـری   گـذاری و تصـمیم   یاسـت سقانون موجود، نهاد و کانون اصلی  اساس برباشند. در واقع شورای شهر در این حالت و 

ربـط  ن نیسـت  بلکـه فقـط بـر کـار شـهرداری نظـارت دارد و اختیـار قـانونی بـرای             های ذی برای همۀ شهر و سازمان

ربط مدیریت شهری را ندارد و این البتـه نقـص و خـد جـدی و      های ذی گیری و نظارت بر دیگر ادارات و سازمان تصمیم

هـای خـاص اجتمـاعی،     یژگـی و اسـاس  بریی دقیق علمی جو چارهی در سیستم مدیریت شهری کشور است که ا عارضهپر

 کند. سیاسی و اداری جامعۀ شهری کشور را طلب می

 

 جغرافیای انتخابات

ای است که در یک محدودۀ جغرافیایی مشخص و در زمان محدود و معین  هیوستپانتخابات سلسله اقدامات و عملیات 

شـود )حقیقـی،    گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افرادی و یا موضوع خاصی از سوی اکثریت مردم مـی  صورت می

ای  منطقه های محلی، های اساسی در همۀ مقیاس هایی که قانون دهد اما روش (. انتخابات به مردم  رمان می3: 1375

یشان حیاتی است )بلکسل،  ها شدن و عملی کردن  رمان اند، در تعیین چگونگی سهیم  دهی شده و حتی فروملی سازمان

(. شواهد زیادی وجود دارد که در همۀ سطوح پایگاه اجتماعی، اقتصادی، تحصیالت، سن، شغل، قومیـت،  154: 1389

گیرد، مشارکت سیاسی شـباهتی   که در  ن مشارکت صورت می هایی ناحیه، محل سکونت و محیط سیاسی یا سرزمین

تـوان اتفاقـات    های  ن مـی  ها و واکنش (. از طریق انتخابات و مجموعه کنش112: 1373زاده،  به یکدیگر ندارد )نقیب

ی از تـر  بـزر  جامعه را تحلیل نمود. انتخابات یک نسخۀ خوب برای تغییرات اجتماعی اسـت  زیـرا مسـتقیماً بخـش     

های اصلی اجتمـاعی را نشـان    کند. انتخابات شکاف های افکار عمومی درگیر می یت را در مقایسه با دیگر  زمایشجمع

(. انتخابـات عرصـۀ بـروز    162: 1389کنـد )بلکسـل،    دهد و تصویری روشن از چگونگی دگرگونی مناطق ارائه می می

ی در یک شـهر دارد و متناسـب بـا شـرایط     و مسائل مهمی است که بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاس موضوعات

هـا،   پرسـی  های جغرافیایی انتخابـات، همـه   جغرافیای انتخابات، جنبه واقع درشود.  جغرافیایی و فرهنگی  ن مطرح می

(. جغرافیـای انتخابـات را مطالعـۀ توزیـع     255: 1379کند )مـویر،   ها بررسی می نتایج  ن مخصوصاًدهی  نها و  سازمان

های انسانی اسـت   ها و واکنش های سیاسی شامل همۀ فعالیت اند و پدیده گیری تعریف کرده یاسی رأیفضایی پدیدۀ س
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 :Dwived, 1995که ماهیتی سیاسی دارند  بنابراین تصمیم فرد برای شرکت در انتخابات واکنشـی سیاسـی اسـت )   

مشکالت جامعـه اسـت  بنـابراین توزیـع      ها، تنگناها و ها، درک (. انتخابات معیار نگرش234: 1388راد،    کاویانی121

های مختلف است. ریچارد مویر بیان کرده است کـه   های رفتاری مکان دهندۀ تفاوت گیری روی نقشه، نشان نتایج رأی

های  ماری معتبر است که به لحاظ فضایی بر رفتار انتخاباتی افراد تمرکز دارد. زیرا عمدتاً فـرض بـر     ن دسته از رأی

منابع  نان است و این گزینش متأثر از پایگـاه اجتمـاعی،    اساس برگران در میان نامزدها  زینش انتخاباین است که گ

کننـد   رو جغرافیدانان تأثیر عامل محیطـی را بـر انتخـاب گزینشـگری لحـاظ مـی       ین ا ازاقتصادی و قومی افراد است. 

بر مفاهیمی چـون دموکراسـی، مشـارکت سیاسـی،      مایۀ جغرافیای انتخابات (. شالوده و درون234: 1388راد،  )کاویانی

( و بیشتر  ثار جغرافیای انتخابـات  2: 1387راد و ویسی،  گیری و حوزۀ انتخابات استوار است )کاویانی انتخابات، تصمیم

 (.Johnston, 1993: 126گیری است ) به رفتار انتخاباتی و الگوهای رأی مربوط

 

 مشارکت سیاسی

اسـتمرار   تنهـا  نهگیری و اجرا. مشارکتی که مردم در  ن فعال نباشند،  مردم در فرایند تصمیممشارکت یعنی شریک کردن 

گیری دربارۀ  ن  (. مردم با فعال بودن در امور جوامع خود و تصمیم27 - 8: 1387کند )لطیفی،  یمندارد بلکه وارونه عمل 

و  سرنوشتشـان شارکت در انتخابات، مردم در تعیین دهند. با م ینشان را به سمت توسعه و پیشرفت سوق میسرزمدر واقع 

ـ  المعـارف  دائـره (. در 196: 1393کنند )گلی و مهکویی،  ینشان دخالت میسرزمشیوۀ حکومتی مدیریت  المللـی علـوم    ینب

گرفته توسـط مـردم بـرای تـأثیر بـر سیاسـت        های اختیاری صورت مشارکت سیاسی شامل فعالیت»اجتماعی  مده است: 

کند. مثـال ایـن    گذاری می یاستسانتخاب شخصی باشد که  صورت بهطور مستقیم یا  بهتواند  این تأثیر می «.عمومی است

ها شامل رأی دادن در انتخابات، کمک کردن به یک رقابت سیاسی، کمک مالی به یک کاندیدا، تماس با مقامات،  فعالیت

ی، درگیری فرد در سطوح مختلف فعالیـت در نظـام   (. مفهوم مشارکت سیاسUhlaner, 2004: 146اعتراضات و... است )

سیاسی، از درگیر نبودن تا داشتن مقام سیاسی است. فرض بر  ن است کـه چنـین مشـارکتی، سـاخت قـدرت سیاسـی و       

(. مشارکت سیاسی برای هر نظام اداری  ثار 485: 1386راد،  کند )کاویانی عقالنی کردن شیوۀ زندگی مردم را دگرگون می

یی دارد. هر نظام سیاسی برای ثبات و کار مدی همواره نیاز به تأیید و به رسمیت شناختن از سـوی مـردم دارد.   و پیامدها

ترین نوع مشـارکت افـراد در    یریگ اندازه قابلتوان انتخابات را بارزترین نمود مشارکت سیاسی دانست  چراکه انتخابات  یم

ت در جامعه است. انتخابات کنشی اسـت کـه مشـارکت در عرصـۀ     عرصۀ سیاسی است و مالکی برای ارزیابی توزیع قدر

 وران و  دهنـدگان و رأی  یان خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رأیب باکند و  نظام اجتماعی را تعریف و تبیین می

یـادی  (. شـواهد ز 201: 1393کند )گلی و مهکویی،  سیاسی، سیاست گزینش نامزدهای انتخابی را معرفی می خواهان یرأ

اقتصادی، تحصیالت، سن، شغل، جنسـیت،   -وجود دارد که مشارکت سیاسی در همۀ سطوح، متناسب با پایگاه اجتماعی 

کنـد. همبسـتگی  مـاری زیـادی میـان میـزان        مذهب، قومیت، ناحیه، محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی فرق می

ود دارد. یعنـی اثربخشـی سیاسـی فـرد و ایـن      معروف است، وجـ « اثربخشی سیاسی»مشارکت سیاسی و میزان  نچه به 

انتخابـات معیـار شـناخت     کـه   نجا از(. 141: 1377ها تأثیر گذاشت )راش،  یمش خطها و  توان در سیاست احساس که می
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هـای   های رفتاری مکـان  ها، برداشت، تنگناها و مشکالت جامعه است، توزیع نتایج رأی روی نقشه، نشانگر تفاوت نگرش

 مختلف است.

 

 رفتار انتخاباتی و تأثیر همسایگی

گیـری   های جغرافیای انتخابات اسـت. از بعـد فضـایی، الگـوی رأی     گیری یکی از دیرپاترین جستار ترسیم نقشۀ رفتار رأی

ها و واحدهای اقتصادی و اجتماعی همبسـتگی وجـود    ی که میان این پراکنش فضایی و وجود بنگاها گونه  بهمتنوع است  

های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی یا اقتصادی اسـتوار اسـت. بـرای     های پیشرفته، نظام حزبی بر شکاف راسیدارد. در دموک

ی  نان به تمرکز اجتمـاعی نـوعی رابطـه وجـود دارد. در مطالعـۀ تـأثیر       بستگ دلنمونه میان طبقۀ مذهب و گروه قومی و 

ـ ای  ست. شیوۀ  مریکایی عمدتاً مبتنی بر گونهگیری، دو شیوۀ  مریکایی و انگلیسی مطرح ا جغرافیا بر رفتار رأی  گـرا  یمحل

های انتخاباتی اهمیت فراوان دارد. در شیوۀ انگلیسی، شکاف طبقاتی مبتنی بر تمایز  است که در  ن شمار جمعیت محدوده

ان، ای در انگلسـت  یابد. یکی از دالیـل طـرح چنـین شـیوه     و تنوع طبقه )تحصیالت، کیفیت زندگی و فرهنگ( اهمیت می

فضـایی، تنـوع پایگـاه خواهنـد      ازنظرای است. بر اساس هر دو شیوه، احزاب مرتبط با  نها  های ناحیه کاهش تأثیر هویت

 نظـر  ازدموکرات که بنیاد  ن بـر طبقـۀ کـارگر اسـت،      یالسوس(. برای مثال احزاب Pattie & Johnston, 2007داشت )

کـار کـه از کارفرمایـان     شوند. در مقابل، احـزاب محافظـه   تیبانی میین پشکارگرنشتاریخی، عمدتاً از سوی نواحی شهری 

 ورنـد. همچنـین در    دست مـی  های روستایی به نشینان طبقه متوسط و محدوده کنند، پشتیبانی خود را از حومه حمایت می

در شـهرهای   هـا  بـه دمـوکرات   دادن یرأگیری و ترکیب نژادی، گرایش سیاحان  مریکایی در  انطباق میان الگوهای رأی

گیری بازتـابی از تمـایزات و    (. الگوی جغرافیای رأیFlint, 1998: 79 - 100نمود بیشتری دارد )  نجلس لسنیویورک و 

گیـری تـأثیر    در رأی مـؤثر های اجتماعی و اقتصادی است  بنابراین عوامل جغرافیایی بر بنیادهای اجتمـاعی   خواست گروه

کنند. بـه ایـن    ، اغلب افراد مانند یکدیگر عمل می«جستار تأثیر همسایگی»بر بنیاد  گذارند. تجربه نشان داده است که می

، مشابه با یکـدیگر، بـه   دادن یرأشان در پیوند با جای دیگر باشد، هنگام  اقتصادی -مفهوم که حتی اگر شرایط اجتماعی 

ۀ سکونتگاهی خـاص  گسترشی ساکنان اندی (. مقولۀ همسایگی بازتاب همFlint, 1998: 80دهند ) همسایگانشان رأی می

رود. هرچند که مرزبنـدی   شمار می  نان به هماهنگهای اجتماعی و  ساز کنش است که احساس بر مده از  ن، بالقوه زمینه

ای در داخـل نـواحی    جغرافیایی همسایگی دشوار است  اما تقریباً هستۀ  ن  شکار است. همسـایگی عمومـاً بـه محـدوده    

حدودشـده اسـت.     ای تعیـین  فضـایی، جامعـه   نظر ازحاکم باشد و  بر  ن چهره به چهرهد که مناسبات گرد یمشهری اطالق 

در  ها فرهنگ خردهکنند تا خود ساکنان محل. در همسایگی پراکنش،  می درک ها(  ها )بیگانه چنین موجودیتی را غالباً غریبه

هـا بـرای چنـین     دهنـد. هرچنـد داده   زیند جهت مـی  جا میی کسانی که در  نورز یتفعالها و  های خاص به انگاره محدوده

(. جغرافیـدانان  Johnston. 1993: 316نمایـد )  ای در برخی از شهرهای مدرن اندک می مناسبات همسایگی خودانگیخته

دم گیری، تأثیر دارد. نخست  نکه مر در پدیدۀ رأی مخصوصاًاند که عوامل جغرافیایی در سوگیری اجتماعی  سیاسی دریافته

اقتصادی  نان ایجاب کند کـه   -، حتی اگر وضعیت اجتماعی دهند یرأای همسان به همسایگانشان  تمایل دارند به شیوه
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( تحلیـل  رودرروهای محلی افـراد )  تفسیر اخبار و امور سیاسی از رهگذر مباحثه که   نگاهی دیگر باشد. جا  بهشان  وفاداری

تأثیر همسایگی شکلی از تأثیرپذیری اجتماعـات   واقع در(. Glassner, 1993: 139افتد ) گردد، تأثیر همسایگی کارگر می

سازد. تأثیر همسایگی به رابطۀ میـان   های اجتماعی، اندیشه و کنش افراد را متأثر می محلی است که در  ن ویژگی محیط

اه جمعیت همسایگی واکـنش نشـان   شان ) ینده( به همر نفع شخصی و رفتار فرهنگی باور دارد. افراد بر پایۀ منافع تخیلی

 ,Johnstonکنـد )  های فردی را متأثر می های جامعۀ محلی،  رزوها و خواست شوند. در اینجا ارزش دهند و متعامل می می

است کـه در  « جستار تأثیر همسایگی»گیری همین  ترین بعد رأی توان گفت جغرافیایی یم(. بر همین اساس 316 :1993

 ,Glassnerشـود )  ها و نمایندگان بررسی مـی  انتخابات و محدودۀ پیرامونی سکونتگاه و زادگاه نامزد  ن رابطۀ میان نتایج

یۀ همۀ  نها به این موضوع اشاره دارد کـه  ما درون(. رویکرد تأثیر همسایگی با انتقادهایی نیز همراه است که 185 :1993

گیری از ابزارهای نوین فناوری اطالعات و ارتباطات  بهره ای است که هنوز وارد دوران مدرنیته و این ویژگی خاص نواحی

اثـر   یگی کمهمسا یرتأثتوان گفت هرچند ممکن است در برخی کشورها  تواند فراگیر باشد. در پاسخ می اند، پس نمی نشده

عیتـی انکارناپـذیر   های پیشرفته که نظام پارلمانی قوی دارند، وجود دارد و ایـن واق  باشد  اما تأثیر همسایگی در دموکراسی

(. یکی از اهداف این نوشتار کشف این واقعیت است که فرهنگ سیاسی و مقوله 256: 1383راد،  نیا و کاویانی است )حاف 

 گیری در انتخابات شورای شهر  مل تا چه اندازه متأثر از جستار تأثیر همسایگی است. رأی

 

 روش تحقیق

 گویی به سؤاالت تحقیـق  پاسخ. است کاربردی نوع هدف از روش تحقیق و کمی و کیفی تحقیق، فضای بر حاکم رویکرد

 مـدارک،  و اسناد از استفاده و ای کتابخانه دقیق مطالعات با پژوهش اطالعات. است تحلیلی -توصیفی  روش چارچوب در

صـاحبه بـا اعضـای    و م  مار مرکز و  مل فرمانداری و شهرداری به مراجعه شامل: میدانی عملیات و مطالعات طور ینهم و

کـه   اسـت  شـهر  مـل   اسـالمی  شـورای  های انتخابـات  حوزه تحقیق این  ماری جامعۀ. است شده شورای شهر گرد وری

ها،  رای صحیح و باطل،  رای اعضای انتخابی شورای شهر به همراه  اطالعات  نها شامل: محل استقرار، تعداد  رای حوزه

ی نقشـه  رو وری شـده و مشخصـات  ن    ر  مل است. ایـن اطالعـات جمـع   های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شه ویژگی

شده است، تا از این طریق امکان تحلیل فضایی  نها فراهم شود.   های اطالعاتی ذخیره الیه صورت بهشهر  مل  1:40000

 بـین  روابـط  ،Excel و Arc GIS،Geoda  ،SPSS افـزار  از نـرم  اسـتفاده  بـا  واست  کمی ها، داده و تحلیل  یهتجز روش

ـ  و انتخابات در شهروندان مشارکت میزان درمؤثر  عوامل تا شود می ارزیابی تحقیق متغیرهای  درمـؤثر   عوامـل  ینهمچن

 انتخابـاتی  هـای   رای حوزه در تحلیل شود. مشخص  مل شهر شورای انتخابات اخیر دورۀ در شهر شورای اعضای انتخاب

 .نگ و  مارۀ موران استفاده شدترین همسایگی، کریجی یکنزدهای  نیز از روش
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 . مد  مفهومی، مراحل و اجزای فرایند پژوهش1شکل 

 

 مطالعهمحدودۀ تحت 

 باستانی کشور اسـت  شهرهایجمله  ازو   مل شهرستان مرکز  مل شهراست.   مل شهر پژوهش، این ۀمطالعتحت  حوزۀ

 طریـق  از کشور شمال دیگر شهرهای و مازندران دریای جنوبی طرف سواحل به تهران توریستی و تجارتی راه سر بر که

)سـالنامۀ  مـاری   . اسـت  کیلـومتر  69 استان مرکز تا و کیلومتر 181 کشور، مرکز تا شهر این دارد. فاصلۀ قرار هراز محور

های مواصالتی و بافت اجتماعی و فرهنگی ویـژۀ   (. موقعیت استراتژیک شهر  مل، دسترسی به راه1390استان مازندران، 

یبی را پشت سر گذارد و به نام کهن شهر هزارسنگر معرفی شود. زیرا از پرفرازونشسیاسی  تاریخ ن شهر سبب گردید کهای

( و از سوی دیگر محـل وقـوع یکـی از    1368هـ .ق )حکیمیان،  250یکسو خاستگاه نخستین پایتخت حکومت علویان در

در  1360و  ن مقاومت مردم این شـهر در ششـم بهمـن    سیاسی تاریخ جمهوری اسالمی بوده است ی رخدادهاین تر مهم

بود. این قیام با حضور مردم محلـی، نیروهـای    های ایران کمونیست ۀاتحادی به نام مائوئیست گروهی برابر حملۀ مسلحانۀ

. این حادثه موجب شد که این شهر بـه نـام هزارسـنگر معـروف شـود      بازپس گرفته شد سرکوب و شهرانتظامی و امنیتی 

(hezarsangar.blogfa.com.) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 . نقشة شهر آمل و موقعیت آن در استان مازندران2شکل 

 

 آمل شهر شورای انتخابات

ه قانون مصـوب شـوراها،   ب با توجهتاکنون چهار دورۀ انتخابات شورای شهر در سطح کشور اجرا شده است.  1377از سال 

بوده، تعداد اعضای شورای شهر هفـت نفـر    نفر هزار یستدونظر به اینکه در سه دورۀ اول انتخابات، جمعیت شهر کمتر از 

هزار  220نفر )تقریباً  هزار یستدو( با توجه به افزایش جمعیت شهر و گذشتن از مرز 1392بوده است  اما در دورۀ چهارم )

های انتخـابی،   انتخابی به سیزده نفر افزایش یافت. با افزایش جمعیت و توسعۀ فضایی شهر، تعداد حوزهنفر( تعداد اعضای 

های انتخابات شهر  مـل رونـد    یژگیویافته است. یکی از   یشافزامیزان جمعیت واجد شرایط و همچنین تعداد کل  را نیز 

در اولین دوره، نرخ مشارکت در دومـین دوره رونـدی    جهتووفرود نرخ مشارکت در  ن است. بعد از مشارکت شایان پرفراز

 54درصد به  41درصد رسید  اما از دورۀ سوم با روندی صعودی از  41درصد به  74که از   یطور بهنزولی در پیش گرفت، 

ن نـرخ  رغم افزایش نسبی نرخ مشارکت در دو دورۀ اخیر، همچنان بی علی درصد رسید.  62درصد و در  خرین دوره نیز به 

ین دلیل این اختالف، بـر ورده نشـدن انتظـارات مـردم     تر مهم خرین دوره و اولین دوره، اختالف زیادی وجود دارد. شاید 

شـدن مـدت دورۀ سـوم بـرای همزمـانی       سـاله  شـش گیری و  یرأکه حتی تغییر سن   یطور بهتوسط شورای شهر باشد. 

اطالعات  1خ مشارکت را به میزان دورۀ اول ارتقا دهد. در جدول انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری نیز نتوانست نر

 .کامل انتخابات چهار دورۀ اخیر شورای شهر  مل  مده است
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 . مشخصات انتخابات چهار دورۀ شورای اسالمی شهر آمل1جدو  

 سال ردیف
جمعیت واجد 

 شرایط
 تعداد  را

نرخ مشارکت 

 )به درصد(

های  برگه

 صحیح

 رای 

 باطل

تعداد 

 وطلباندا

تعداد کل 

 ها حوزه

نسبت  رای 

  بهمنتخبان 

  را کل

1 1377 101981 75227 74 74685 478 215 76 67/0 

2 1381 125459 51339 41 50236 1026 73 93 19/1 

3 1385 156896 84248 54 81313 2935 112 100 74/0 

4 1392 176112 109804 62 105467 4337 112 124 02/1 

 نگارندگانهای  کشور و محاسبهمنبع: وزارت 

 

 

 . نمودار ورعیت جمعیت واجد شرایط و میزان مشارکت در چهار دورۀ انتخابات شورای شهر آمل3شکل 

 

 آرا کل بهآرای نفرات برگزیده  درصد

. زیرا  را است کل  بهد، نسبت درصد  رای نفرات برگزیده سنج یمیکی از عواملی که میزان مشارکت مردم در انتخابات را 

چـه شـهروندان بـه     هرۀ میزان اهمیت مردم به مقولۀ انتخابات و بازتاب درجۀ دموکراسی محلی است. دهند نشاناین امر 

شود و نسـبت  رای   یمیشتری داشته باشند، میزان مشارکت مردم بیشتر بو نسبت به داوطلبان شناخت  تر  گاه خودحقوق 

برای بررسی این امر، نسبت  رای کاندیداهای منتخـب چهـار دورۀ انتخابـات     را بیشتر خواهد شد.  کل  بهاعضای منتخب 

دهد بیشترین میزان این نسبت مربوط به نفـر اول دومـین     را ارزیابی شد. نتایج این بررسی نشان می کل  بهشورای شهر 

 بـا هـا دارد. امـا    در همۀ دورهیداها و کاندرأی باالترین میزان رأی را بین همۀ  18584( است که با 1381دورۀ انتخابات )

یگـر او در جایگـاه نفـر اول    د  عبـارت   بـه دهنـدگان بـود.    یرأدرصد از  36ین رأی باال، فرد برگزیده فقط منتخب ا وجود

( هم به شکل حادتری دیـده  1392درصد دیگر از شهروندان نبود. این امر در  خرین دورۀ انتخابات ) 64انتخابات، نمایندۀ 
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درصد کل  را را بـه خـود اختصـاص دهنـد و      11درصد و نفر دوم حدود  13ره نفر اول تنها توانست حدود شد، در این دو

 در حالی کهدرصد کل را به خود اختصاص دهند.  10 رایی بیش از  اند نتوانستهاینکه نفرات سوم تا سیزدهم حتی  تر جالب

رأی را به خود اختصاص دهد  980میانگین  طور بهتوانست  ریخته شد و هر کاندیدا ها صندوقدر این دوره بیشترین  را در 

دهندگان فقط بـه یـک یـا چنـد      یرأبود. این امر نشانگر این واقعیت است که اکثریت  ها دورهکه بیشترین مقدار در تمام 

تعداد حداکثری بینند که از همۀ ظرفیت استفاده کنند و در برگۀ رأی  ینمدهند و الزامی  یمشناسند رأی  یمکاندیدایی که 

اگر انتخاب بیشتری از سوی مردم صـورت گیـرد پشـتوانۀ     در حالی کهنفر( را وارد نمایند.  13که قانون اجازه داده است )

گـوی مطالبـات    پذیری بیشتر و با انگیزۀ بهتـر پیگیـر و پاسـخ    رأی منتخبان تقویت خواهد شد و اعضای شورا با مسئولیت

شناخت فردی امری رایج  اساس بردهی  یرأیا «  رأی تک» پدیدۀ  اصطالحتوان گفت  یم شهروندان خواهند بود. بنابراین

شـوند   یمـ هـا معرفـی    یهاتحادی متعددی که از سوی احزاب و ها فهرسترود و  یمشمار  در انتخابات شورای شهر  مل به

 (.2شوند )جدول  ینمچندان با اقبال عمومی روبرو 

 

 ی مختلفها دورهآرای شهر در  کل  بهن . نسبت درصد آرای منتخبا2جدو  

 1392ادامه  1392 1385 1381 1377 ردیف

1 5/12 1/36 14 6/12 8 2/7 

2 4/10 5/17 11 6/10 9 9/6 

3 7/9 8/15 9/10 5/8 10 8/6 

4 9 9/13 8/10 4/8 11 7/6 

5 9/8 13 5/10 8 12 9/5 

6 7/8 7/12 4/8 9/7 13 7/5 

7 9/7 7/10 3/8 5/7   

 انگین سهم هر داوطلب از کل  رامی

350 703 754 980 

 ی وزارت کشورها داده اساس برهای نگارندگان  منبع: محاسبه

 

 های تحقیق یافته

 های انتخاباتی توزی  فضایی حوزه

مکـانی   -شود، تحقیق دربارۀ وضـعیت فضـایی    های جغرافیای انتخابات به  ن توجه می هایی که در پژوهش یکی از حوزه

ها، در میزان مشارکت  های اخذ رأی( است. زیرا وضعیت قرارگیری و نحوۀ دسترسی به حوزه های انتخاباتی )صندوق زهحو

  ترین همسایگی استفاده های انتخاباتی از ابزار نزدیک دهندگان مؤثر است. برای تعیین توزیع فضایی و پراکندگی حوزه رأی

دهد و از توزیع یکنواخت برخوردار است  همۀ محدودۀ شهر را پوشش می های انتخابی شده است تا مشخص شود  یا حوزه
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صـورت پراکنـده    هـا بـه   دهد حوزه های انتخاباتی نشان می ترین همسایگی برای توزیع فضایی حوزه یا خیر. فاصلۀ نزدیک

(Dispersed در سطح شهر توزیع ) پـذیر بـوده اسـت.     راحتـی امکـان   ها برای شـهروندان بـه    اند و دسترسی به حوزه شده

 (.4تراکم است )شکل ای و کم های رأی بیشتر از محالت حاشیه همچنین در محالت مرکزی و پرجمعیت، تعداد صندوق

 

 

 1392های انتخاباتی شهر آمل، سا   . توزی  فضایی حوزه4شکل 

 

 کنندگان مشارکتتحلیل فضایی آرای 

 نشـان  روش اسـت. ایـن   شـده   اسـتفاده از روش  مارۀ موران  برای شناخت الگوی فضایی انتخابات و مشارکت شهروندان

 ارزش ی وخودهمبستگ دارای مجاور محالت در ها حوزه و اند شده  یعتوز ای خوشهصورت  به انتخاباتی  رای دهد که  یا می

 اند. شده یع توزدر کنار هم  ارتباط بدون و پراکندهصورت  بهاینکه  یا اند مشابه

 لحـاظ  ازهـای محـالت مجـاور     پراکنده اسـت و در حـوزه   صورت بهکه الگوی توزیع  را  دهد نتایج محاسبه نشان می

اسـت. شـاخص    شده  استفاده Arc GISو  Geodaافزارهای  فضایی همبستگی وجود ندارد. برای بررسی این مورد از نرم

، بـا نـواحی مجـاور تشـابه و     21دهد کـه  را تنهـا در محلـۀ     فضایی نشان می لحاظ از Geodaافزار  فضایی موران در نرم

(. همچنین نمودار  مارۀ موران از پراکنـدگی  5همبستگی دارد و در دیگر محالت ارتباط معنادار بین  را وجود ندارد )شکل 

 (.5نزدیک است )شکل  -1به  -7/0این شاخص حکایت دارد زیرا شاخص موران با امتیاز 
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 1392خابات شورای شهر آمل، سا  . الگوی فضایی مشارکت شهروندان در انت5شکل 

 

 تحلیل فضایی آرا

کند که اطالعات توصیفی را به همراه بعد مکانی  نها ارزیابی و تحلیل کنیم. در تحلیـل   تحلیل فضایی  را به ما کمک می

هـایی میـزان    شود تا مشخص شـود در چـه منـاطق و حـوزه     فضایی  را، توزیع  رای شهروندان در سطح شهر ارزیابی می

ها با توجـه بـه    یجه، علل احتمالی تغییرات موجود میان حوزهنت درها بوده است تا  شارکت شهروندان بیشتر از سایر حوزهم

دهـد کـه    بر تغییرات میزان مشارکت در سطح شهر مشخص شود. توزیـع فضـایی  را نشـان مـی     مؤثرمیزان  را و عوامل 

که در شکل  مـده   طور همان(. 1، نقشۀ 6شود )شکل  شاهده میبیشترین تمرکز  را در محالت شرقی و غربی شهر  مل م

ها در این محالت نسبت به دیگر محالت کمتر است  اما  رای بیشـتری را در مقایسـه بـا      ینکه تعداد حوزها وجود بااست، 

نـدگی  رای  داده است. الگوی پراکندگی  رای صـحیح بـا پراک   ی جا ها صندوقهای بیشتر، در  بخش مرکزی با تعداد حوزه

خورد،  رای صحیح در مقایسه با دیگر  یمهایی که بیشترین میزان مشارکت در  نها به چشم  کل همخوانی دارد و در حوزه

(. اما الگوی پراکندگی  رای باطـل بـا کـل  را و  رای صـحیح متفـاوت اسـت و در       2، نقشۀ 6ها بیشتر است )شکل  حوزه

(. میزان مشارکت مردم در محالت مختلف و 3، نقشۀ 6است )شکل  شده  هپراکندشرقی شهر  قسمت شرق، مرکز و جنوب

یا همان الگوی پراکندگی  را به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل میزان تحصیالت ساکنان است که تـأثیر  

 1392اسـالمی سـال    زیادی در میزان مشارکت دارد. به همین منظور برای شناسایی تأثیر این عامل در انتخابات شورای

(. برای ترسیم این نقشه، 4، نقشۀ 6شده است )شکل  یم ترسشهر  مل، نقشۀ فضایی سطح سواد شهروندان در پهنۀ شهر 

شـده و بـه     یمتقسیسانس و دکتری ل فوقیپلم، لیسانس، د فوقتر،  سواد، تحصیالت دیپلم و پایین گروه بی 5سطح سواد به 

هـا، نقشـۀ کلـی سـطح سـواد در       امتیاز داده شده است. سپس با جمع تمام گروه 5تا  1از هر گروه با توجه به سطح سواد 

شده است. همچنین برای از بین بردن تأثیر تعداد جمعیت، نقشۀ سطح سواد بـر الیـۀ جمعیتـی      یمترسمحالت شهر  مل 

تـر بـود، افـراد مشـارکت      یندهد که در محالتی که سطح سواد پـای  یدشده نشان میتولشده است. نقشۀ  یم تقسکل شهر 

بیشتری در انتخابات داشتند و محالت با سطح سواد باالتر رغبت چندانی برای شرکت در انتخابات نداشـتند. نقشـۀ  رای   

 (.4و  3، نقشۀ 6دهد )شکل باطل و نقشۀ سطح سواد، همخوانی و رابطۀ معنادار میان  ن دو را نشان می
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 1392نندگان و سطح سواد در شهر آمل، سا  ک . توزی  فضایی آرای مشارکت6شکل 

 

 تأثیر همسایگی در انتخابات

هـا وجـود ایـن     یبررستأثیری در انتخاب اعضای شورای شهر دارد، باید گفت « همسایگی» که  یا  سؤالدر پاسخ به این 

ای شـورای شـهر در هـر یـک از     و تحلیل این امر ابتدا میزان  رای اعض یه تجز. برای اند نمودهپدیده در انتخابات را تأیید 

طور جداگانه روی نقشه ترسـیم شـد.    بهو نقشۀ فضایی میانگین وزنی  رای هر یک از اعضا  مشخصهای انتخاباتی  حوزه

-7شده برای  رای اعضای شورای شهر از تراکم  رای اکثر کاندیداها در محالت خاصی حکایت دارد )شـکل   یمترسنقشۀ 

ای  را، محل سکونت قبلی و فعلی اعضـای   مشخص شدن تأثیر همسایگی در تراکم خوشه( این امر سبب شد که برای 1

سال گذشته )مقارن با شروع انتخابات شورای شهر( روی نقشۀ مربوط به هرکدام از اعضا مشـخص   15شورای شهر طی 

 شود.
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 1392. توزی  فضایی آرای اعضای انتخابی شورای شهر آمل، سا  1-7شکل 

 

همۀ مـوارد   است که در شده  مشخص، اند داشتهیی که بیشترین  را را ها حوزهحل سکونت اعضا و تعیین با شناسایی م

الزم  محل سکونتش بوده است. به مربوط هر منتخب، رأی میزان بیشترین بوده و برقرار متغیر دو این بین نزدیکی رابطۀ

در این مفهوم عـالوه   چراکهی است  زادشهرپدیدۀ ین شکل از مقولۀ همسایگی و تر سادهبه ذکر است که محل سکونت، 

یگر فرد د  عبارت  بهسازد.  یمهای قومی، فرهنگی و اجتماعی نیز کنش افراد را متأثر  یبستگ دلچهره،  به بر مناسبات چهره

همـین  ی ساکن نباشد ولی به دالیل فرهنگی و اجتماعی  رای زیادی را به خود اختصاص دهـد. بـر   ا محدودهتواند در  یم

ی توزیع فضایی  را کامالً مشخص است که موضوع همسایگی در میزان  رای همۀ منتخبـان  ها نقشهاساس و با مشاهدۀ 

(. یعنی تمرکز  رای افراد یا در محدودۀ سکونتشان بوده یا در منـاطقی کـه تعلقـات    2-7تأثیر واضحی داشته است )شکل 

ساکن بوده، بیشترین  رای  22است. برای مثال منتخبی که در منطقۀ  ای فرد منتخب در  ن مشهود بوده یفهطاقومی و یا 
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سـاکن بـوده، بیشـترین  رای وی عـالوه بـر منطقـه        25وی مربوط به همان منطقه بوده است و منتخبی که در منطقـۀ  

باً در بین یتقرای وی در  نجا مشهود است. چگونگی این روند  یفهطابوده است که تعلقات قومی و 15سکونتش، در منطقۀ 

 شـده   مشـاهده همۀ منتخبان مشابه است. البته باید گفت عالوه بر وجود چنین رویکردی در توزیع  را، الگوی دیگری نیز 

 ن  در حـالی کـه    انـد  دادهای به کاندیدای خاصی اقبال بیشتری نشـان   و حاشیه در مد کماست که در  ن برخی از مناطق 

ۀ منسوب به او بوده است. در چنین وضعیتی دو نوع تلقـی و برداشـت وجـود دارد     محدوده نه محل سکونت او و نه طایف

 ن باید به پایگاه اجتمـاعی و مقبولیـت فـرد منتخـب در  ن منطقـه اشـاره نمـود و         اساس بریک نوع برداشت مثبت، که 

ای غیرانتخاباتی مانند تطمیع دیگری برداشت منفی و بدبینانه که بر اساس  ن  رای فرد منتخب را باید نتیجۀ بروز رفتاره

یابـد، فقـط مشـاهدات میـدانی      ینمـ معموالً اطالعات قابل اسـتنادی در ایـن زمینـه انتشـار      از  نجا کهو وعده دانست و 

 الوقوع بودن این رفتارها را تأیید نماید. تواند ممکن یمنگارندگان و اخبار 

 

 

 1392 آمل، سا  شهر شورای انتخابی اعضای آرای فضایی . توزی 2-7 شکل
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 میانگین کل آرای اعضای انتخابی شورای شهر

دهد که هر کاندیدا در کدام بخش از شهر بیشترین  رای خود را کسب کرده است. نتایج  تحلیل نقشۀ  رای اعضا نشان می

چه به یک کمربند از غرب به شرق شهر  مل کشیده شده است و هر صورت بهدهد  رای اعضای انتخابی  تحلیل نشان می

که در غرب شهر قـرار دارنـد،    6و  5، 4شود. بر این اساس باید گفت محالت  یمرویم از میزان  ن کاسته  سمت شرق می

بر عهده داشتند )شکل  1392ترتیب بیشترین مشارکت و تأثیر را در انتخاب اعضای شورای شهر  مل در انتخابات سال  به

 از: عبارت استمیزان مشارکت در این قسمت از شهر نام برد که توان برای باال بودن  یم(. دالیل متعددی 8

ازدیاد نامزدهای این قسمت از شهر در مقایسه با دیگر مناطق شهری و به همان اندازه، تعلق زیاد منتخبان بـه   .1

 درصد منتخبان فعلی شورا به این مناطق تعلق دارند. 31که حدود   یطور بهاین قسمت از شهر، 

مشـکالت  کـه   بسـیج  مقاومت های یگاهپاهای مذهبی و  یئتهفرهنگی و هنری فعال در مساجد،  یها کانونوجود  .2

انتخابـات  مشارکت فعال مردم را در  ۀزمین کنند و یگیری میپ را ن محلاعمرانی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی ساکن

 یدالشهدا اشاره نمود.ستوان به مساجد چهارده معصوم، ثاراهلل و  یمبرای مثال  .نددومنفراهم  شورای شهر

که فارغ از هیاهوی سیاسی، انتخابات را همیشه فرصتی مناسب برای ایجاد تغییـر در   در مد کموجود محالت فقیر و  .3

 دانند و همیشه حضوری جدی و معنادار در انتخابات دارند. مانند دباغچال. یمزندگی و محل سکونت خویش 

ی نوساز که محل سکونت کارمنـدان اداری، فرهنگیـان، معلمـان و    شده با بافت شهر یزیر برنامهوجود محالت  .4

ۀ محالت قبلی نیست  اما ساکنان این محـالت  انداز  بهاست. اگرچه مشارکت این محالت   اقشار متوسط جامعه

فعالی در عرصـۀ انتخابـات دارنـد. محالتـی ماننـد گلشـهر،        نسبتاًتفاوت نیستند و حضور  یببه مقولۀ انتخابات 

 شهر و شاهد. فرهنگ

 

 1392. میانگین کل آرای اعضای انتخابی شورای شهر آمل، سا  8شکل 
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 اجتماعی محالت و میزان مشارکت سیاسی شهروندان –ارتباط بین شرایط اقتصادی 

هـای   های اقتصادی و اجتماعی، شـاخص  برای تحلیل بهتر موضوع و تعیین همبستگی بین میزان  رای محالت با ویژگی

 است. شده  اشارهها  . در ذیل به برخی شاخصدو تحلیل ش مطالعهراج، زیادی استخ

 

 اجتماعی محالت شهر آمل –های اقتصادی  . ویژگی3جدو  
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1 7811 73/0 6439 686 2289 256 31/0 36/2 71/0 1403 1355 
2 13053 72/0 11075 936 4116 418 29/0 01/2 68/0 6498 6197 
3 7247 79/0 5898 776 2066 339 32/0 71/2 72/0 3588 3422 
4 9686 78/0 7183 1768 2758 570 30/0 36/2 72/0 4451 4332 
5 11007 70/0 8896 924 3260 352 30/0 20/2 66/0 3070 2950 
6 12508 64/0 10381 921 3860 418 28/0 87/1 60/0 6389 6067 
7 10860 80/0 9218 711 3312 480 36/0 28/2 72/0 5219 4998 
8 10971 75/0 9642 501 3295 415 35/0 21/2 69/0 6489 6156 
9 4739 77/0 3710 278 1131 179 32/0 93/2 70/0 934 883 
10 10159 80/0 8758 656 3125 379 28/0 17/2 75/0 4544 4302 
11 4679 80/0 4050 275 1344 142 29/0 26/2 69/0 601 559 
12 7850 73/0 6362 827 2215 239 30/0 51/2 67/0 4661 4435 
13 6079 65/0 4880 702 1845 130 33/0 94/1 60/0 3278 3202 
14 5651 66/0 4414 703 1799 139 27/0 77/1 62/0 1205 1179 
15 11054 78/0 8671 1408 3445 311 31/0 20/2 73/0 5545 5423 
16 6650 64/0 5461 415 2030 190 29/0 96/1 62/0 3296 3214 
17 4033 54/0 2977 370 1137 145 24/0 92/1 52/0 3496 3331 
18 13222 73/0 10701 1216 4116 318 31/0 13/2 68/0 5589 5418 
19 3299 74/0 2844 259 999 145 32/0 21/2 66/0 5188 4945 
20 9293 59/0 7973 778 2770 367 25/0 65/1 52/0 8533 8136 
21 11464 70/0 9372 1177 3559 249 31/0 98/1 64/0 6276 6064 
22 11691 77/0 9306 1389 3596 282 36/0 21/2 70/0 6412 6207 
23 3877 51/0 3141 294 1236 99 27/0 55/1 49/0 2218 2118 
24 7734 69/0 5774 1243 2310 216 32/0 14/2 65/0 3878 3738 
25 9638 76/0 8018 869 2924 304 31/0 13/2 71/0 3192 3059 
26 5145 58/0 4426 251 1614 132 28/0 71/1 56/0 3142 306 

 و محاسبات نگارندگان 1390منبع: مرکز  مار سال 
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 . رریب همبستگی بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و مشارکت سیاسی4جدو  

 

  را باطله  را صحیح کل  را موردمطالعههای  متغیر

 نرخ واجدین شرایط
Pearson Correlation 341/0 284/0 342/0 

Sig. (2-tailed) 082/0 151/0 081/0 

 ساله و بیشتر باسواد 6جمعیت 

Pearson Correlation 
**735/0 

**627/0 
**736/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 

 سواد ساله و بیشتر بی 6جمعیت 
Pearson Correlation 

**522/0 248/0 
**533/0 

Sig. (2-tailed) 005/0 211/0 004/0 

 تر دیپلم و پایین
Pearson Correlation 

**694/0 
**525/0 

**699/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 005/0 000/0 

 یپلمد فوق
Pearson Correlation 

**755/0 
**749/0 

**751/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 

 لیسانس
Pearson Correlation 

**654/0 
**703/0 

**649/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 000/0 

 یسانس و باالترل فوق

Pearson Correlation 
**496/0 **620/0 **478/0 

Sig. (2-tailed) 009/0 001/0 10/0 

 ساله و بیشتر 10شاغالن 

Pearson Correlation 
**730/0 **584/0 **734/0 

Sig. (2-tailed) 000/0 001/0 000/0 

 ساله و بیشتر 10بیکار 

Pearson Correlation 
**631/0 **602/0 **629/0 

Sig. (2-tailed) 020/0 000/0 000/0 

 نرخ  اشتغال
Pearson Correlation 

*401/0 286/0 *405/0 

Sig. (2-tailed) 038/0 147/0 036/0 

 نرخ بیکاری
Pearson Correlation 283/0 *397/0 276/0 

Sig. (2-tailed) 153/0 041/0 164/0 

 بارتکفل عمومی
Pearson Correlation 

*397/0 287/0 *400/0 

Sig. (2-tailed) 040/0 146/0 039/0 
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 در مشارکت شهروندان مؤثرعوامل 

اجتماعی و مشارکت سیاسی از ضریب پیرسن استفاده شد. برای شناخت  -برای تعیین میزان ارتباط بین شرایط اقتصادی 

و بیکـار(، نـرخ   وضـع فعالیـت )شـاغل    های اقتصـادی از   وضعیت اجتماعی محالت از سطح سواد و برای شناخت ویژگی

های اصلی اسـتفاده   مثابۀ مؤلفه بهبیکاری و بیکاری، بار تکفل واقعی، عمومی و وابستگی، ضریب فعالیت عمومی و واقعی 

نتـایج، مشـارکت    اسـاس  بـر های مذکور در زیر  مده اسـت.   شد. تحلیل ضریب همبستگی بین میزان مشارکت و شاخص

( است. همچنین برای 4)جدول  522/0سواد با همبستگی  تر از جمعیت بیبیش 735/0جمعیت باسواد با ضریب همبستگی 

تـر،   گروه دیپلم و پـایین  4ی شد. میزان تحصیالت به بررسیر میزان تحصیالت بر مشارکت شهروندان تأثتر،  بررسی دقیق

و  654/0، 755/0 ،694/0لیسانس و باالتر تقسیم شد و میزان مشارکت هـر گـروه بـه ترتیـب      یپلم، لیسانس و فوقد فوق

ینکه جمعیت باسواد مشـارکت بیشـتری در مقایسـه بـا جمعیـت      ا باوجوددهد  دست  مد که نشان می ( به4)جدول  496/0

بین شود. همچنین نتایج نشان داد که  یابد، مشارکت افراد کمتر می سواد داشتند  اما هرچه سطح تحصیالت افزایش می بی

و بیکاران  730/0که همبستگی شاغالن  ی طور بهشارکت تفاوت معنادار وجود دارد جمعیت شاغل و بیکار هم در میزان م

بـین مشـارکت سیاسـی و بـار     ( اسـت.  28/0( بیشتر از نرخ بیکاری )4/0طور همبستگی نرخ اشتغال ) ینهماست.  631/0

 (.4تکفل وابستگی، بار تکفل واقعی و ضریب فعالیت همبستگی معنادار دیده نشد )جدول 

 

 گیری هیجنت

رود و جغرافیـای انتخـاب، تعامـل فضـا، مکـان و       یمـ شـمار   یرگذار در مدیریت شهری بهتأثین عنصر تر مهمشورای شهر 

کند که از طریق  ن قدرت و  ای را فراهم می کند. انتخابات شورای شهر، بستر و زمینه یم فرایندهای انتخاباتی را واگشایی

دنبال نماینـد. مـردم بـا     هم باشود و مردم قادرند مطالباتشان را همسو  یمگذار اختیار از سوی مردم به مدیریت شهری وا

یریت مـد یزی و بهبود شیوۀ ر برنامهی درست به مسیرهای ده جهتگیری در انتخابات شورای شهر، در  یمتصممشارکت و 

 4یاسی مردم  مل در دهند. مشارکت س یمکنند و محل زندگی خود را به سمت توسعه و پیشرفت سوق  یمشهری دخالت 

ین تـر  مهـم ، «شـورای شـهر   »همراه بوده است. ناشناخته بودن ماهیت و عملکرد  فرازوفرودشورای شهر با  انتخاباتدورۀ 

ای را بـر جـای    سـابقه  یبدرصدی رکورد  74دلیل استقبال مردم در اولین دوره بود. انتخابات در این دوره با نرخ مشارکت 

میدی ناشی از بر ورده نشدن انتظارات، موجب شده که دومین دورۀ انتخابات، بـا کـاهش تعـداد    گذاشت، اما دلسردی و ناا

ینی و  گاهی مردم، اسـتقبال  ب واقعزمان و افزایش  باگذشتشود.  ورروبدرصد با افت معنادار  41داوطلبان و نرخ مشارکت 

درصـد و دورۀ چهـارم بـه     54مشارکت در دورۀ سوم که نرخ   یطور بهگرفت   یشپی در تر معقوالنهاز انتخابات شورا روند 

در رفتـار انتخابـاتی   « تـأثیر همسـایگی  »های انتخابات شورا در این شهر، جستار  یژگیودرصد افزایش یافت. از دیگر  62

 شکار در نقشۀ سیاسی شهر دارد. واگشایی نتایج  خرین دورۀ انتخابات شورای شـهر   کامالًدهندگان است که فضایی  یرأ

ین تـر  مهـم را یکـی از  « یزادشـهر تـأثیر همسـایگی در قالـب    »دهنـدگان، مقولـۀ    یرأ  هممل نشان داد هم نامزدها و  

دهندگان، منافع محلی، گذرا و فردی را بر  یرأگر  ن است که عموماً  دانند. این وضعیت نمایان یمهای حمایتی خود  یگاهپا

یی از هـا  بخـش نگارندگان معتقدند در این شرایط، فرهنگ سیاسی  واقع دردهند.  یممنافع فراگیر، دیرپا و گروهی برتری 
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گرایـی، مشـارکت سیاسـی مـؤثر و      حـزب دارد که در  ن مفـاهیم هویـت فراگیـر شـهری،      وار تودهجامعۀ شهری خصلتی 

اسی رابطۀ های تحقیق نشان داد بین ابعاد اقتصادی و میزان مشارکت سی هایی روبرو است. یافته یدشوارشهروندگرایی با 

یی مانند نرخ اشتغال، تعداد شاغالن، بار تکفل عمـومی، ارتبـاط مثبـت و معنـادار بـا میـزان       ها شاخصمعنادار وجود دارد. 

یابد، یا هرچه  یمی افزایش یابد، میزان مشارکت سیاسی محله هم افزایش ا محلهه نرخ اشتغال هرچمشارکت دارند. یعنی 

با بهبود شرایط اقتصادی محالت، سـاکنان تمایـل بیشـتری بـه      واقع در ید.  ت پایین میرود، میزان مشارک بار تکفل باال 

هـا گرچـه    یافتـه  اسـاس  بری اجتماعی نیز وضعیت به همین شکل است. ها شاخصدر انتخابات دارند. در رابطه با  حضور

سوادان دارند.  یبکت بیشتری نسبت به مشار باسواداست  اما افراد  سواد کم رای باطل میان مناطق باسواد بیشتر از مناطق 

یابـد. همخـوانی نقشـۀ توزیـع  رای      یمیابد سطح مشارکت نیز کاهش  از سوی دیگر هرچه سطح تحصیالت افزایش می

کردگان به نقش و عملکرد شـورا در پیشـبرد نظـام مـدیریت      یلتحصاعتمادی  یبباطل با پراکندگی میزان سواد، نمایانگر 

نقـش محـوری در هـدایت سـکان     های پیشـرفته، نخبگـان    یدموکراسلی است که در بسیاری از شهری است. این در حا

از  ن به نفـع مـردم و در جهـت گسـترش و تـرویج دموکراسـی،        یبردار . مدیریت  رای مردم و بهرهکنند یسیاست ایفا م

یک ارزش مردمی و  مثابۀ سی بهبه دموکرا شهریتا زمانی که نخبگان  رو ین ا نخبگان است. از ۀرسالتی است که به عهد

از مجرای قواعـد مشـخص پایبنـد نباشـند، هرگونـه تقـال از        یا منطقهمحلی و پردازش به امور  ۀشیو مثابۀ به سیاست به

 .مجاری دیگر سودی نخواهد داشت
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