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 )با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری( کشور
 افشین متقی دستنایی
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1آرش قربانی سپهر
 

 ایران، تهران، اه خوارزمیدانشگ، دکترای جغرافیای سیاسی یدانشجو
 17/21/2930تاریخ صدور پذیرش:  12/70/2930تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

در جریان  است. ها مطرح بودهترین اشکال مشارکت سیاسی شهروندان یک کشور در دموکراسیانتخابات به عنوان یکی از مهم

اما چگونگی انجام این فرایند و حتی چگونگی ، گزینندی را بر میمردم از طریق رأی خود نماینده یا نمایندگان، این فرایند مهم

رو نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران نیز که بر پایه از این متفاوت است.، های مختلفورود به انتخابات در کشورها و دموکراسی

بازی و رقابتی است  کننده قانون اتی هر کشور تعییننظام انتخاب، از این قاعده مستثنا نیست. بر این مبنا، شده ساالری دینی استوار مردم

های  کننده شیوه توزیع قدرت میان احزاب و گروه انتخابات تعیین چرا که قانون، های مختلف سیاسی در جریان است که میان گروه

 و بررسی ضمن ،مختلف اینموداره و نقشه استفاده با و توصیفی -تحلیلی روش از استفاده با تحقیق ایناست.  سیاسی در هر جامعه

استان سمنان تا چه اندازه در جغرافیای حمایت و  که دهد پاسخ الؤس به دارد سعی سمنان استان انتخابات جغرافیای تحلیل و تجزیه

بررسی میزان مشارکت ، در این راستا هدف تحقیق حاضر قدرت در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری تأثیرگذار بوده است؟

ه یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان نسبت به میانگین کل کشور از منظر جغرافیای قدرت و حمایت میدر دور

در استان سمنان میزان مشارکت همواره از روند ثابت و رو به رشدی بر خوردار بوده است که ، دهدنتایج پژوهش نشان می باشد.

تگی در این استان دانست و بین درجه توسعه یافتگی و افزایش مشارکت سیاسی در استان توان درجه باالی توسعه یافدلیل آن را می

 سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

 

 سمنان، مشارکت سیاسی، درجه توسعه یافتگی، جغرافیای قدرت، واژگان کلیدی: انتخابات
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 مقدمه

-دارد که بارزترین آن در انتخابات نمودار می رویه و مجراهای گوناگونی، مشارکت فعال شهروندان در امر حاکمیت

-های اقتصادیگردد. انتخابات و رفتار انتخاباتی کنش و نگرش سیاسی است که با کارکدهای ساختاری و سامانه

، فرهنگی در سطح کالن رابطه دارد. انتخابات یک روند بسیار مهم در حاکمیت دموکراتیک است و از طریق آن

(. از 193:2930، برگرفته از متقی 91:2933، شود )اخوان کاظمیردم در رفتار سیاسی آشکار میتأثیرگذاری مستقیم م

بویژه نتایج آنها )و ، سازماندهی، هاپرسیهمه، های جغرافیایی انتخاباتجغرافیای انتخابات به بررسی جنبه، رواین

پردازد )پیشگاهی می، شود(تخابات گنجانده میها که غالباً در قلمرو جغرافیای انهای مشابه نظرسنجیهمچنین جنبه

های سیاسی دهندگان به تشریح گرایش(. یکی از اندیشمندانی که با توجه به شرایط جغرافیایی رأی2932، 21، فرد

اما در عین حال ، ای داردباشد. وی در تحقیقات خود بر عنصر جغرافیا تأکید ویژهپردازد آندره زیگفرید میآنها می

طبقه اجتماعی و امثال آن ، سن، گیرد. از نظر او متغیرهایی چون مذهبدیگر عوامل اجتماعی را نیز نادیده نمینقش 

رو انتخابات در ایران زمینه مشارکت مدنی شهروندان در امور (. از این2900، 23، تعیین کننده رأی افراد است )ایوبی

ندان در انتخابات پس از انقالب اسالمی بیانگر حضور رسد مشارکت شهرونظر میسیاسی را فراهم کرده و به

، باشد )پیشگاهی فرد و شوشتریای ناشی از حس خاص مکانی شهروندان میقبیله -ایدئولوژیکی و رویکرد قومی

رسد و توسط نهادی مورد  با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می، در ایران رئیس جمهور، (. در این راستا273:2930

، مدیر و مدبر بودن، گیرد که خود نقشی در انتخاب آنها ندارد و باید از شرایطی چون تابعیت ایران ر میتأیید قرا

نیمه ، توان قوه مجریه را نیمه ریاستیحسن سابقه و امانت و تقوا و از این قبیل موارد برخوردار باشد. در ایران می

  رسمی  مقام  جمهور عالیترین  رییس  رهبری  از مقام  پس اساسی قانون 229اصل. در ایران بر اساس پارلمانی دانست

مربوط   رهبری  مستقیماً به  که  را جز در اموری  مجریه  قوه  و ریاست  اساسی  قانون  اجرای  و مسئولیت  کشور است

  می  انتخاب  مردم  مستقیم  با رای  چهار سال  مدت  جمهور برای  رییس 221دارد و بر اساس اصل  بر عهده، شودمی

 (.(www.president.ir  بالمانع است  دوره  یک  تنها برای  متوالی  صورت  مجدد او به  شود و انتخاب

 تعیین برای مردم علنی تظاهر نوعی و بوده دموکراتیک جامعه های شاخصه از یکی سیاسی امروزه مشارکت

 توسعه های شاخص از یکی، رأی های صندوق پای در مردم حضور میزان همچنین، است خود جمعی سرنوشت

 مشارکت، است خود سرزمین و کشور به مردم خاطر تعلق نمایانگر و شود می محسوب کشوری هر در سیاسی

 حالی رد کشورهاست سایر برای الگویی عنوان به و بوده نظیر بی مختلف های دوره انتخابات در ایران ملت سیاسی

 وسایل ورود با. نیست باال سطوح در مردمی های ایده یافتن جریان از خبری دموکراسی مدعی کشورهای در که

 و ناپیدا یها هشیو تأثیر تحت جامعه پذیری اطاعت و شد تحول دچار قدرت اجتماع ی عرصه به جمعی ارتباط

 از و بود سرها روی ها دست، کهنه استعمار در اگر، شریعتی علی دکتر قول به. گرفت قرار تبلیغ و اقناع غیرملموس

 در است معتقد بالم لیند چارلز. گذاشت اثر مغزها به و رفت سرها میان ها دست، نو استعمار در شد می استفاده زور

، دیگر سوی از ولی، شده رنگ کم تدریج به آشکار جبری های روش و زور از استفاده یکم و بیست قرن ی آستانه

 ابزار مؤثرترین و بهترین به را اقناع، زندگی مختلف های عرصه در آنها حضور و همگانی های رسانه نواعا گسترش

از  (.273-222، 2939، احراری) است کرده تبدیل مردم مختلف آحاد نیز و مردم و حاکمان میان مناسبات حل برای

http://www.president.ir)/
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، حضوری چنین اساسی ویژگی. ستا اجتماعی و سیاسی عرصه در آگاهانه حضور معنای به رو مشارکتاین

 داده فرصت مردم به عمومی مشارکت در، بر این مبنا(. 2909، 19، کوهن)است  تعقل و تفکر با همراه خیرخواهی

 دربرگیرنده که هایی فعالیت از برخی .شوند سهیم و شریک خود آینده ساختن و سرنوشت تعیین در که شود می

، نویسی نام، دادن رأی، موارد درکلیه مجرمین شناسایی و معرفی: بارتندازع، است اجتماعی مشارکت مختلف موارد

 شوراها و ها درانجمن عضویت و سخنرانی و نویسی مقاله، دهندگان رأی نام ثبت و آراء آوری جمع برای فعالیت

 هب مالی کمک، سیاسی های میتینگ در شرکت، جدید مردمی پذیرش و کردن بحث، اطالعات وجوی جست، و...

 های طرح و ها پروژه در مشارکت، المنفعه عام امور در شرکت، نمایندگان با داشتن ارتباط، نامزدها انتخاباتی ستادهای

، کلمن) آن نظایر و زیست محیط از حمایت یها هبرنام در مشارکت، صنفی های تشکل تأسیس در شرکت، عمرانی

رسی تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری در به بر است شده سعی پژوهش این بنابراین در(. 90، 2900

تحقیق حاضر در صدد آن است تا به این سوأل ، استان سمنان با کل کشور در دوره یازدهم پرداخته شود. بر این مبنا

استان سمنان تا چه اندازه در جغرافیای حمایت و قدرت در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ، پاسخ دهد که

بررسی میزان مشارکت در دوره یازدهم انتخابات ریاست ، در این راستا هدف تحقیق حاضر بوده است؟ تأثیرگذار

 باشد.جمهوری در استان سمنان نسبت به میانگین کل کشور از منظر جغرافیای قدرت و حمایت می

 مفاهیم نظری 

رسد این آشفتگی در ایران بیشتر ظر میآشفتگی مفاهیم است. لذا به ن، های شکل گرفته در میان علومیکی از بحران»

تنیده شدن مفاهیم در یکدیگر است که درک مفهوم از سایر نقاط جهان است. بدین ترتیب منظور از آشفتگی درهم

آورد که هر شخص به تعبیری آن مفهوم را معنی نماید و زمینه آن را به وجود میآن را برای خوانندگان مشکل می

-به صورت بنیانی به مباحث پایه، (. بر این مبنا در قسمت حاضر تالش خواهد شد909:2930، )قربانی سپهر« نماید

 شود.اشاره ، دهدمشارکت سیاسی و توسعه( که ساختار پژوهش حاضر را شکل می، ای همچون )جغرافیای انتخابات

 

 

 

 
 (1931، : نگارندگانمنبع: الگوی مفهومی پژوهش )1 شکل

  1جغرافیای انتخابات -

-ضروریست که از راهنمایی، که اشتباه حاکمان به حداقل برسدلذا جهت آن، هر انسانی خالی از خطا و اشتباه نیست

 1های طبقات مختلف مردم استفاده نمایند تا زمینه مشارکت سیاسی فعال در آن جامعه صورت گیرد. لذا انتخابات

، (. در این راستا970:2930، سیاسی است )قربانی سپهر ترین واژه در کشورهای دموکراتیک در تعیین مقاماترایج

های جغرافیایی به عنوان بستری برای های جغرافیای سیاسی است که بر محدودهجغرافیای انتخابات یکی از شاخه
                                                                                                                                                               
1. Electoral geography 
2. Eleccion 

 توسعه مشارکت سیاسی جغرافیای انتخابات

تأثیرگذاری توسعه بر انتخابات -هچگون ارائه الگویی نو  
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های های جغرافیای سیاسی و شناسهای و ملی متمرکز شده است. محدودهمنطقه، انتخاب نمایندگان در سطوح محلی

(. 2939، 120، با دموکراسی نمایندگی در کانون توجه جغرافیای انتخابات قرار دارد )حافظ نیا و کاویانیمرتبط 

و متضمن آن ، سازند انتخابات دارای عملکردهای متفاوتی هستند. انتخابات شرایط را برای کنترل مردمی مهیا می

 -گردند هایی که برای رای دهنگان ارائه می هدر چارچوب گزین –اداره کنندگان کشور()هستند که حکومت کنندگان 

ترین افراد هستند. این مسئله به نوبه خود حاکی از آن است که حمایت شهروندی الزم برای  مشهور و مقبول

ها و بر توزیع فضایی پدیده، انسانی مدرن (. جغرافیای2931، 21، تایلور وجانستون)شود  حکومت تأمین می

متخصصان جغرافیای انسانی به سازمان فضایی ، ترها متمرکز است. به بیان خالصه ه آنهای به وجودآورند جریان

. سازمان بالفعل )دوفاکتو( که بازتاب طبیعی جامعه 2پردازند. این سازمان متشکل از دو عنصر است: جامعه می

فضایی است که در جهت . سازمان قانونی که مجموعه الگوهای 1توزیع جغرافیایی مداوم  -درالگوهای فضایی است

اند. الگوی نواحی یا مناطق اجتماعی شهرها نمونه از سازمان  اهداف اجرایی و اداری به صورت آشکاری تعریف شده

هایی از توان بعنوان نمونههای انتخاباتی پارلمانی و یا نواحی انتخابات کنگره را میکه حوزه در حالی، بالفعل است

-(. شهروندی اساساً یک پیمان نانوشته میان فرد و دولت است که مسئولیت1، )همان سازمان قانونی در نظر گرفت

کند. شهروندی نمادی هایی که یک شهروند نسبت به دولت دارد و حقوقی که متقابال برخوردار است را تعریف می

حقوق خاصی که به ، ملتی است که به آن تعلق داریم. بر این اساس –شهروندی ما نمادی از دولت  –از تعلق است 

حق ، از آن جمله، شودتعریف می، های قانونی که شهروندان باید تقبل کنند شود و یا مسئولیتشهروندان اعطا می

(. در یک جامعه دموکراتیک حق رأی 2931، 127)جونز و همکاران: باشدرأی و مسئولیت پرداخت مالیات می

دهندگان است کننده دیدگاه خالص و منطقی رأیه ندرت منعکسترین حق شهروندی است. نتیجه انتخابات ب اساسی

کند. بر  های بصری متعددی را ایجاد مییابد و انگارههای مختلف تبلور می(. مفهوم دموکراسی به شکل121، )همان

چه بصورت مستقیم و یا از طریق ، دموکراسی حکومت بوسیله مردم است، اساس تعریف فرهنگ انگلیسی آکسفورد

(. اصوالً دموکراسی و انتخابات از آن روی در مباحث جغرافیای سیاسی 2931، 22، )تایلور و جانستون ایندگاننم

« سرزمین»و « حکومت»، «ملت»یعنی ، ناپذیری سه پدیده یا عنصر تشکیل دهنده کشورگنجند که به اصل جدایی می

ای است که اراده ملت را به ناشی از رابطهحکومت و سرزمین ، ملت، شود. اصل جدایی ناپذیری مثلثمربوط می

 حکومت و سرزمین را، سازد و در همان حال جدایی ناپذیری سه عنصر ملتحکومت جهت اداره سرزمین منتقل می

ای به هم پیوسته ودر هم تنیده  جامعه انتخاباتی در برگیرتده مجموعه (.2932، 31، بخشد )مجتهد زادهواقعیت می

وضعیت "، چارچوب و بستر قانونی پیکار سیاسی، به عنوان ساختار، "نظام انتخاباتی"، لانسانی شام -حقوقی

است.  "دهندگان رای"نهادهای مدنی و مطبعات و نهایتاً ، اعم از احزاب سیاسی "کاندیداهای رقیب و نیروهای درگیر

موزش وتجربه انتخابات قبلی آ، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تعلقات قومی و انتظارات اقتصادی، سن وسال، جنسیت

تر سازد  تواند آنان را به هدف پیکار انتخاباتی نزدیک از جمله نکاتی است که وقوف هرچه بیشتر کاندیداها می

(Chrislick, 2005, 3-2.) تعریف علمی جغرافیای انتخابات در چارچوبِ مفهومی ترکیبی، راد اما از دیدگاه کاویانی ،

به مطالعه الگوهای فضایی توزیع »یش به عنوان زیر مجموعه دانش جغرافیای سیاسی این گرا، تبیین پذیر است

 «.انتخابات و قدرت می پردازد، قدرت در قالب روابط متقابل جغرافیا
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 (293:1939، کاویانی راد، رادنیا و کاویانیحافظمنبع: : مدل مفهومی جغرافیای انتخابات )2شکل 

ای تخصصی از جغرافیای سیاسی است که به بررسی و تحلیل ت که جغرافیای انتخابات شاخهتوان گفبه هر روی می

ها و رو محدوده جغرافیای سیاسی و شناسه. از این2پردزادملی و فراملی می، آراء انتخاب نمایندگان در سطوح محلی

توان گفت ماهیت ر نهایت میهای مرتبط با نمایندگی در کانون توجه جغرافیای انتخابات قرار دارد. دشاخص

جغرافیای انتخابات از برآیند کنش بُعد سیاسی انسان با فضای جغرافیایی در راستای مشارکت سیاسی )شهروندان( 

گیرد. حال این زیست جهانی زیستی[ شکل می-جهت انتخاب )نمایندگان( با هدف به سامان شدن زیست جهانی ]به

 (.17:2930، )انصاری و همکاران 1ای و جهانی( را دربر گیردطقهمن، ملی، های )محلیتواند الیهمی

 

 

 

 

 

 

 

 
 (39:1931، ؛ ترسیم از انصاری و همکاران1931، برگرفته از تعریف علم جغرافیا؛ قربانی سپهرمنبع: : ماهیت جغرافیای انتخابات )9شکل 

 دو گونه جغرافیای انتخابات -

کنندگان در یک انتخابات برای انتخاب فرد ها و رویکردهایی است که شرکتبه معنای شیوه، الگوی رفتار انتخاباتی

رو مطالعات پس از جنگ جهانی دوم نشان (. از این19:2933، گزینند )دارابیمورد نظر خود و رأی دادن به وی برمی
                                                                                                                                                               

دیدگاهی نوین به مشارکت سیاسی در ایران )با تأکید بر نقش فضای ». جهت مطالعه بیشتر در خصوص جغرافیای انتخابات مراجعه شود به کتاب 2

پور مطلق و آرش قربانی سپهر؛ چاپ شده در یاست جمهوری دوره دوازدهم ریاست جمهوری( نوشته زهرا انصاری، مهدی حسینسایبر در انتخابات ر

 2930انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران، 

 2930ژئوپلیتیک ایران،  قربانی سپهر؛ چاپ در انتشارات انجمنآرش فلسفه علم جغرفیا نوشته  ای برمقدمه. جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به کتاب 1
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 دیالکتیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برایند برایند
جغرافیای 

 انتخابات

 یاسیانسان با بُعد س

کت مردم(مشار شهی)اند  
 فضای جغرافیایی

 ]زیست جهانی[

 ای و جهانی(های )محلی، ملی، منطقهبه سامان شدن فضای انتخابات در الیه

 قدرت جغرافیا

 انتخابات

 الگوی فضایی توزیع قدرت
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ای با ا به عنوان پدیدهدهندگان رای که رفتار رأیگونهبه، دهندگان فراتر از منطقه جغرافیایی استداد رفتار رأی

(. بر این اساس 19:2931، توان مورد توجه قرار داد )مفیدیاجتماعی و حتی جغرافیایی می، متغیرهای مختلف فردی

های برون حزبی در داخل جناح حاکم بر کند: نخست فعالیتهر انتخاباتی دو فرایند مشخص را با هم تلفیق می

ی و دوم اختالف درون حزبی بر سر امور توزیعی. مورد نخست شامل حکومت برای افزایش میزان مشارکت مل

گردد. به شود و مورد دوم با مسائل و امور داخلی )ملی( مرتبط میهای اقتصاد جهانی میروابط دولت با سایر بخش

برای  نامند. احزاب سیاسی این دو فرآیند سیاسی راترتیب این دو فرایند را سیاست قدرت و سیاست حمایتی می

 Taylor, 1989:227گیرند )شان به کار میتحکیم موقعیتشان و همچنین بسیج آراء مردمی در پیکرهای انتخاباتی

-جا فعالیت احزاب دو گونه جغرافیای انتخابات ایجاد می(. در این192: 2931، نیا و کاویانی رادبرگرفته از حافظ

 «.جغرافیای حمایتی و جغرافیای قدرت»کند

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، 192: 2931، نیا و کاویانی رادبرگرفته از حافظ Taylor, 1989:227. منبع: : مدل اصالح شده جغرافیای انتخابات3شکل 

گیرد که البته رابطه جامعی بین ترین ویژگی الگوی فوق این است که در این دو فرایند دو گونه جغرافیا شکل میمهم

 شود.این مدل بیان می ازاین دو وجود ندارد. در ادامه پنج گزاره 

نیازهای ساختاری به این دو فرایند که مبنای فعالیت احزاب باشد وجود ندارد. در واقع تناقض در کارکرد دولت  .2

 شود.هایی در درون احزاب میطبیعی سبب تنش به طور

کارکرد قدرتی احزاب آفرینی زیرا بدون ابهام، نیاز ساختاری به ایجاد ابهام در نقش دو گانه احزاب وجود دارد .1

های سیاست، شود. یکی از اهداف نظریه دولت لیبرال این است که احزاب مخالف و دور از قدرتغیر ممکن می

 حمایتی )مردمی( را در پیش گیرند.

که حزب در قدرت باشد یا نه متغیر خواهد بود. توازن میان کارکردها با یکی از هر دو فرایند بر حسب این .9

گیرند. مثالً احزاب سوسیال دموکرات در های حمایتی )مردمی( در پیش میسیاست، دور از قدرتاحزاب مخالف 

 شوند.طول دوره دوری از قدرت کامالً سوسیالیست می

طبقه است )گروهی از مردم که ، در حالی که مبانی سیاست حمایتی متنوعند دلیل اساسی اقدام در سیاست قدرت .1

 شود.آفرینی تسهیل می. اگر سیاست حمایتی احزاب به طبقه متکی نشود کارکرد ابهاماند(ها وابستهاحزاب به آن

 جغرافیای 

 مشارکت

 سیاست

 قدرت

 حکومت

 قدرت

 حزب

 سیاست
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های کارکردی دولت از خود هزینه کنند )عملکرد خود را مورد احزاب ممکن است برای دور نگه داشتن تناقض .2

 2337ا در دهه و حزب کارگر بریتانی 2397خواه ایاالت متحده در سال انتقاد قرار دهند(. نظیر حزب جمهوری

 (.192-191: 2931، نیا و کاویانی راد)حافظ

-تا کنون جغرافیای انتخابات عمدتاً با جغرافیای حمایتی مرتبط شده است این امر تا حدودی نتیجه دسترسی به داده

های های انتخاباتی است. انتخابات باید عملی فراگیر و مکرر باشد که مبنای مشروعیت حکومت قرار گیرد. در سال

های موجود درباره سیاست قدرت بسیار اخیر جغرافیای حمایتی اساس جغرافیای انتخابات شده است. اما داده

کاری است ممکن نیست اطالعاتی در مورد آن بدانیم. در جایی که سیاست مبتنی بر اقدامات مخفی، اندمحدود گشته

-ثبات کردن دولتیا بی« دوست»ز احزاب خارجی ا 2برخی کشورها حمایت مالی سازمان مرکزی اطالعات امریکا

توانیم منتظر یک آمار رسمی برای بخشی از جغرافیای قدرت بوده است. مطمناً ما نمی« غیر دوست»های خارجی 

که تحقیق در این بخش دشوار است آن را نادیده بگیریم شناخت جغرافیای قدرت باشیم. اما نباید به صرف این

(Taylor, 1989:227-228 به هر روی ناحیه192: 2931، نیا و کاویانی رادبرگرفته از حافظ .) بندی بر اساس قانون و

اما در مواردی تغییرات صورت گرفته در تقسیمات کشوری صرفاً متأثر از نظامی ، های شناخته شده باشدمالک

نبوده ، شودظیم و تصویب و اجرا میتن، ها تهیههایی منطقی که به وسیله دولت و مجلسمند و بر پایه شاخصسامان

کنند که از اهمیت باالیی و عوامل پنهان و دور از دسترس و یا عوامل غیررسمی در چنین ترتیباتی دخالتی می

تر رخنه و نفوذ عوامل غیررسمی و فراقانونی به واسطه نفوذ در (. به شکلی کلی19:2932، برخوردارند )کریمی پور

که فرصت مانور در  –های در سایه به واسطه نفوذ و اقتدار مچنین نیروهای پنهان یا دولتهرم )ساختار( قدرت و ه

های باشند. جغرافیای قدرت در تمامی زمینهتابعی از جغرافیای قدرت می، های حکومت را دارندگیریتصمیم

نافع خویش و یا جغرافیای برداری در جهت مجغرافیایی در ساختار قدرت با استفاده از جغرافیای حمایت به بهره

، پردازند )رهنماهای خود میحمایت یا استفاده از جغرافیای قدرت به تالش در جهت دستیابی به خواست

گیری امر مطلوب که به دنبال استفاده از ای در جهت نتیجههای محلی و منطقه(. در این راستا نقش حمایت91:2937

باشد. بنابراین در تابعی از جغرافیای حمایت می، باشندهای خود میخواسته امکانات جغرافیای قدرت در دستیابی به

ائمه جماعات و استانداران ، تغییرات سلسله مراتب اداری و سطوح تقسیماتی ایران نمایندگان مجلس شورای اسالمی

ر زمینه خواست ای دهای محلی و منطقهتوان نیروها و عوامل موجود در جغرافیای قدرت و حرکات جنبشرا می

 (.0:2933، این تغییرات را در جغرافیای حمایت مورد بررسی قرار دهد )احمدی پور و همکاران

تر است و اگر به دنبال گیری پُررنگتوان گفت مباحث جغرافیای قدرت و حمایت در جغرافیای رأیدر مجموع می

د بگذاریم که جغرافیای قدرت و حمایت در آن نقش ساالرانه هستیم نبایشایسته و مردم، برگزاری انتخابات عادالنه

، گیری را فراهم خواهد ساخت )انصاری و همکارانزیرا که زمینه ناعدالتی در نظام انتخاباتی و رأی، داشته باشد

11:2930.) 

 
                                                                                                                                                               
1. CIA 
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 مشارکت سیاسی -

هایی که نمایندگان و  عبارت است از رفتار و اقدامات شهروندان برای تأثیرگذاری بر اتخاذ تصمیم 2مشارکت سیاسی

ها و یا تغییر در  ی اتخاذ سیاست کنند که به صورت اقدام و عملی در جهت اعتراض به نتیجه مقامات دولتی اخذ می

نظران سه حالت متمایز را برای  نگرش تصمیم گیرندگان نسبت به موضوعات مورد نظر است. برخی صاحب

ی تعارض  . این سه نوع از نظر درجه9و نفوذگذاری 1ارزه انتخاباتیمب، اند: رأی دادن مشارکت سیاسی در نظر گرفته

نفوذگذاری بیشترین تعارض را با رأی ، نهادی و میزان و تالش ابتکار فردی متفاوت است. در میان سه نوع مشارکت

ه رای در حالی ک، ترین تعارض و نفوذگذاری دارای کمترین تعارض بوده است دادن دارد. رأی دادن دارای نهادی

(. اگر 211-293، 2933، دادن مستلزم کمترین ابتکار شخصی و نفوذگذاری دارای بیشترین ابتکار عمل است )قوام

ها و منافع سازمان یافته به منظور بپذیریم که دموکراسی در عمل به معنای مشارکت و رقابت سیاسی تعدادی از گروه

در آن صورت ، هاست و مواضع هریک از آن گروه ها ی کشور بر حسب سیاست تصرف قدرت سیاسی و اداره

هد. مشارکت سیاسی بدون د میی اصلی زندگی دموکراتیک را تشکیل  احزاب سیاسی و انتخابات کانون و هسته

همچنان که در بسیاری از کشورهای توتالیتر اکثر مردم در ، رود مشارکت دموکراتیک به شمار نمی، رقابت سیاسی

های گوناگونی به پای  های خودکامه و دیکتاتوری مردم به شیوه د. همچنین در حکومتکنن انتخابات شرکت می

 (.901-902، 2931، شوند )بشیریه های رأی کشانده میصندوق

است.  یمشارکت به معنای حضور آگاهانه در عرصه سیاسی و اجتماع، از نظر برخی از اندیشمندان علوم سیاسی

 (.12، 2909، )کوهن هی همراه با تفکر و تعقل استخیرخوا، ویژگی اساسی چنین حضوری

ساز توسعه  که زمینه، منظور افزایش سازگاری اجتماع و تقویت امنیت اجتماعی دخالت افراد جامعه به، مشارکت را

شود که  به مردم فرصت داده می 1در مشارکت عمومی(. 0: 2939، )کاظمی پور کنیم قلمداد می، ودش میپایدار اجتماع 

هایی که دربرگیرنده موارد مختلف  برخی از فعالیت"عیین سرنوشت و ساختن آینده خود شریک و سهیم شوند. در ت

فعالیت برای ، نویسی نام، رأی دادن، عبارتنداز: معرفی و شناسایی مجرمین درکلیه موارد، مشارکت اجتماعی است

 و جست، ها و شوراها و... عضویت درانجمنمقاله نویسی و سخنرانی و ، آوری آرا و ثبت نام رأی دهندگان جمع

کمک مالی به ستادهای ، های سیاسی شرکت در میتینگ، بحث کردن و پذیرش مردمی جدید، جوی اطالعات

و طرحهای  ها همشارکت در پروژ، المنفعه شرکت در امور عام، ارتباط داشتن با نمایندگان، 1نامزدها 2انتخاباتی

، )کلمن ی حمایت از محیط زیست و نظایر آنها همشارکت در برنام، ای صنفیه شرکت در تأسیس تشکل، عمرانی

معتقد است که مفهوم سلسله مراتب مشارکت سیاسی لزوماً متضممن فعالیت در یک سطح به  0(. راش90: 2900

همچنین نیازی نیست که در آن اعتراض به منزله شکل خاصی از ، عنوان پیش شرط فعالیت در سطح دیگر نیست

عالیت به صورت سلسله مراتبی متمایز شود. او هدف سلسله مراتب را توصیف انواع گوناگون مشارکت سیاسی در ف
                                                                                                                                                               
1. Political participation 
2. Election campaign 
3. Penetration 
4. Public participation 
5. Election campaign 
6. Candidates 
7. Rash 
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میزان مشارکت سیاسی که بر حسب تعداد درگیر در ، داند که هر چه سطح فعالیت باالتر باشد ارتباط با این گزاره می

کند که اهمیت سطوح مختلف مشارکت سیاسی  فه میتر است. همچنین اضا پایین، شود یک فعالیت معین سنجیده می

ممکن است از یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر فرق کند و سطوح معین ممکن است در یک نظام اهمیت 

مشارکت با تأثیر عوامل زیر تغییر ، بیشتری داشته باشد و در نظام دیگر چندان اهمیتی نداشته باشد. به نظر راش

تعهد و ، منابع، ها مهارت، محیط سیاسی، های شخصی ویژگی، موقعیت اجتماعی، سیاسی های انگیزه»کند:  می

 (. 212-211، 2900، تأثیر گذاشت )راش ها یها و خط مش توان در سیاست این احساس که می« اثربخشی سیاسی

 ری یافت؛ گونه که شایسته و بایسته است منظور از مشارکت سیاسی را در سخنان رهب توان آن بنابراین می

 کشور است. مشارکت در فرایند سیاسی آفرینیو نقش سازی منظور تصمیم به جامعه سیاسی در سرنوشت دخالت

نمونه، یا غیرمستقیم مستقیم صورت به و سایر مسئوالن مجلس نمایندگان، جمهور رئیس، رهبری در انتخاب مردم

  رود.می شمار به سیاسی مشارکت عینی های

 هایحکومت و افراد سکوالر که از روشنفکران برخی در ذهن اندیشه این با خطا دانستن ایخامنه اهلل آیت حضرت

 یک بودن مردمی هایاز جلوه یکی، کنند  می معرفی و الهی اسالمی غیر از حکومت حکومتی را لزوماً مردمی

 در اداره مردم اینکه یعنی سیاسی مشارکت ایشان بینند. در نگاهمی سیاسی ا در مشارکتر سیاسی یا نظام حکومت

 .(http://www.isu.ac.ir)باشند  داشته اساسی نقش رژیم و تعیین حاکم تعیین، حکومت و تشکیل حکومت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مشارکت سیاسی  : سلسله مراتب5شکل 

 211:2900، راشمنبع: 

 توسعه -

2توسعه
ای و نیز متناسب با باورها و ملی و منطقه، تناسب فرهنگی، تر آن با عنایت به بار معنایی)واژه متناسب 

خواهد بود( از جمله مفاهیمی است که در دوران معاصر و به ویژه در « پیشرفت»، های اعتقادی جامعه ایرانیارزش

ورزان علوم پس از جنگ جهانی دوم در بین کشورها رواج بسیاری یافته است. توسعه از نظر اندیشه هایدهه
                                                                                                                                                               
1. development 

 عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی

 جستجوی مقام سیاسی یا ادرای

 عضویت فعال در یک سازمان سیاسی

 عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی

اهرات و غیرهمشارکت در اجتماعات عمومی، تظ  

 داشتن مقام سیاسی یا اداری

 عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی

های سیاسی غیر رسمیمشارکت در بحث  

 جستجوی اطالعات سیاسی

 اندکی عالقه به سیاست

 رأی دان

 عدم درگیری در سیاست

http://www.isu.ac.ir/
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تر است. به سوی زندگی بهتر یا انسانیبه معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به، اقتصادی و اجتماعی

-گویی به خواستهبرای پاسخ، اجتماعی-انیهای انستوسعه فرآیندی است جامع با هدف افزایش توانایی، تعبیر دیگر

، تر شدنرو توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفتههای تعریف شده در جوامع بشری. از این

توسعه کوشش مستمری برای کاهش یا رفع مشکالت و ، تر شدن و حتی بزرگتر شدن است. بنابراینقدرتمند

توسعه فرآیندی است که در خود تجدید سازمان ، طور کلیی و انسانی است. بههای مختلف زندگی اجتماعنابسامانی

اجتماعی را به همراه دارد. توسعه باید عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و -گیری متفاوت کل نظام اقتصادیو جهت

-ایستارها و دیدگاه، یادار، اجتماعی، های نهادیهای اساسی در ساختشامل دگرگونی، درآمد را در برداشته باشد

دار است که به وسیله انسان فرآیندی هدف، معتقدند: توسعه 2های عمومی مردم است. همچنین مشاوران یونسکو

توسعه ، کنند. بنابراینزندگی می، شود و هدف آن بهبود شرایط زیستی کلیه کسانی است که در جامعهآغاز می

جامعه قادر به رفع نیازهای خویش بوده و از طرفی دیگر برای عبارت است از شرایطی که در آن تمام اعضای 

(. 290-293: 2932، آبادی و زمانیهای بسیار برخوردار باشد )منافی شرفشکوفایی استعدادهای خود از فرصت

، ن سهشود. بدون ایبا سازمان و با انضباط آغاز می، هابا آدمیان و تربیت آن، شودتوسعه با کاالهای مادی آغاز نمی

(. توسعه به دلیل اینکه دستاورد انسان 292:2912، ماند )شوماخری منابع پنهان و دست نخورده باقی میهمه

، در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است و بر تحول ارگانیک داللت دارد. هدف از توسعه، شودمحسوب می

بهبود ، طور کلی هدف از توسعه(. به90:2931، یزدیهای فرهنگی است )پاپلیی انسان به ارزشیابی فزایندهدست

شان به مراتب بهتر از شرایط کلی زندگی مردم است. در هر کشوری اقشار خاصی از مردم هستند که وضعیت زندگی

شان باال نیست. رو توسعه باید بیشترین توجه خود را به کسانی معطوف دارد که سطح زندگیدیگران است. از این

باشد که این ابعاد همانند یک فرهنگی و...( می، اجتماعی، سیاسی، وسعه دارای ابعادی همچون )اقتصادیهمچنین ت

 (.1:2930، پور مطلق و همکارانپذیرند )حسینگذارند و از هم تأثیر میچرخه بر یکدیگر تأثیر می

 روش تحقیق 

ای استفاده  کتابخانه شیوه گرداوریاز  هایافتهتحلیلی است و برای دستیابی به  -توصیفی، تحقیق در این مقاله روش

جداول و بررسی ، ها نقشه، نمودارها، آمارها، هاهای مورد نیاز که از کتاب صورت که با استناد به دادهبدین، شده است

های مختلف انتخابات از دوره اول تا دوره دوازدهم ریاست جمهوری کل  اطالعات مشارکت مردم و مقایسه دوره

ها و آمارهای مربوط صورت گرفته  آوری و تجزیه و تحلیل دادهدر مقایسه با دوره یازدهم استان سمنان جمع کشور

 . است و به بررسی علل مشارکت باال در استان سمنان در دوره یازدهم پراداخته شده است

 محدوده مورد مطالعه 

-راه فرعی و راه روستایی یکی از استان، راه اصلی، کیلومتر راه شامل بزرگراه 121هزار و  3استان سمنان با داشتن 

کیلومتر بوده که بافت  177های پهناور کشور است. استان سمنان پنجمین استان وسیع کشور با طول بیش از 

های اصلی استان نیز جهت پیوند دهی به این نقاط در قالب اجتماعی استان در طول این مسیر شکل گرفته است. راه
                                                                                                                                                               
1. UNESCO 
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غربی و در -طوری که جاده اصلی و خط راه آهن استان سمنان در مسیر شرقیی عمدتاً امتداد یافته بهاین محور خط

های بزرگ کند. مسافت بین شهرستانمشهد از داخل استان سمنان عبور می-مسیر تهران، های ملیدنباله شبکه راه

جاده ابریشم و ، های کشوراصلی مسافرتکیلومتر بوده و در ضمن استان سمنان در مسیر  277استان سمنان حداقل 

خصوص افغانستان و ترکمنستان و روابط بین استان گلستان و مسیر ترانزیتی به کشورها و همسایگان شرقی به

 3اکنون دارای  (. استان سمنان هم220:2939، مازندران با دامنه جنوبی البرز مرکزی است )کامیابی و سیدعلی پور

 -9 شاهرود -1 سمنان -2های این استان شامل: دهستان است. شهرستان 92بخش و  22، شهر 17، شهرستان

بنا به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج باشد.  می آرادان -3 میامی -0 سرخه -1 سنگسر -2 گرمسار -1 دامغان

 202هزار و  122نفر جمعیت در  917هزار و  071استان سمنان  2932ال سرشماری عمومی نفوس و مسکن س

 212نفر جمعیت شهری و  271هزار و  217نفر زن و  071هزار و  912نفر مرد و  121هزار و  921خانوار شامل 

بر اساس نتیجه ام کشور است. است و از نظر شاخص جمعیت استان سی نفر جمعیت روستایی 323هزار و 

 319هزار و  277خانوار است که  22هزار و  21نفر در  212هزار و  231شهرستان سمنان دارای  32سال  سرشماری

نفر جمعیت روستایی را  931هزار و  22نفر جمعیت شهری و  213هزار و  232نفر زن و  203هزار و  32نفر مرد و 

ران همسایه است که تعدادی از آنها از استان سمنان با هشت استان ای (.2932، )مرکز آمار ایران شود شامل می

 .آید شمار می های ایران به ترین استان پرجمعیت

 
 (1933، )منبع: طرح آمایش استان سمنان: استان سمنان به تفکیک شهرستان 9شکل 

 هایافته

 مشارکت در استان سمنان در مقایسه با کل کشور -

ای سیاسی در مناطق مختاف کشور و در هر استان نسبت به هگیرینحوه حضور مردم برای مشارکت آنها در تصمیم

های انتخابیه روند افزایش شرکت در انتخابات هر دوره نسبت به دوره استان دیگر متفاوت است. در بسیاری از حوزه

کننده به واجدین شرایط در هر دوره و در هر استان از قبل به راحتی مشهود است. محاسبه نسبت افراد شرکت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
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باشد اداری و انتخاباتی آن استان می، گیری بوده و الزمه آن توجه به تحوالت سیاسیعات جغرافیای رأیموضو

(. استان سمنان از جمله استانهای مرکزی کشور است که از سالهای ابتدایی انقالب دارای 2903، 21فرد)پیشگاهی

باشد. این استان طبق آخرین آن قابل توجه می امنیتی بوده و مطالعه فرایندهای انتخاباتی در -نوعی ثبات سیاسی

نفر )بیست و هشتمین استان کشور( جمعیت داردکه با احتساب  233229، 2931برآورد جمعیتی در سال 

باشد. اکثر مردم استان سمنان در شهرستانهای آن زندگی کیلومتر مربع وسعت )هفتمین استان کشور( می 101/31322

نفر آن در  199731، نفری این استان 203327از کل جمعیت  2939ورد جمعیتی سال طوریکه طبق برآ، کنندمی

% 1/33باشد. کنند که حاصل شرایط ویژه جغرافیایی این استان مینفر آن در روستاها زندگی می 212311شهرها و 

ق آخرین آمار سازمان باشد. این استان طبمرکز استان سمنان شهرستان سمنان می، ساکنین این استان مسلمان هستند

باشد. در دوره اول انتخابات ریاست دهستان می 13شهر و 21، بخش21، شهرستان 1تقسیمات کشوری دارای 

، باشدمی 21/37% بوده است. این مشارکت در استان سمنان 11/10جمهوری میزان مشارکت مردمی در کل کشور 

صدر( مذهبی )رتبه اول ابوالحسن بنی -شور متعلق به جناح ملیرفتار انتخاباتی مردم استان در این دوره مانند کل ک

% بوده است این مشارکت 11/11بود. در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردمی در کل کشور 

اول  باشد. رفتار انتخاباتی مردم استان در این دوره مانند کل کشور به جناح مذهبی )رتبه% می11/39در استان سمنان 

% بوده 11/01شهید رجایی( بود. در دوره سوم انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردمی در کل کشور 

باشد. رفتار انتخاباتی مردم استان در این دوره مانند کل کشور متعلق % می93/03است. این مشارکت در استان سمنان 

چهارم انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت  در دورهای( بود. به جناح مذهبی )رتبه اول حضرت آیت ا...خامنه

باشد. رفتار انتخاباتی مردم استان % می23/13% بوده است. این مشارکت در استان سمنان 03/21مردمی در کل کشور 

ای( بود. در دوره پنجم در این دوره مانند کل کشور متعلق به جناح مذهبی )رتبه اول حضرت آیت ا... خامنه

این مشارکت در استان سمنان ، % بوده است23/21ات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردمی در کل کشور انتخاب

باشد. رفتار انتخاباتی مردم استان سمنان در این دوره مانند کل کشور متعلق به جناح راست )رتبه اول % می13/11

% 11/27ان مشارکت مردمی در کل کشور رفسنجانی( بود. در دوره ششم انتخابات ریاست جمهوری میزشمیها یآقا

باشد. رفتار انتخاباتی مردم استان سمنان در این دوره نیز مانند % می11/01بوده است این مشارکت در استان سمنان 

رفسنجانی( بود. در دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری شمیها یکل کشور متعلق به جناح راست )رتبه اول آقا

باشد. رفتار % می31/33% بوده است این مشارکت در استان سمنان 31/03در کل کشور  میزان مشارکت مردمی

بود و آقای سید محمد  (انتخاباتی مردم استان در این دوره مانند کل کشور متعلق به جناح چپ )مجمع روحانیون

یزان مشارکت مردمی خاتمی مانند کل کشور رتبه اول را کسب نمودند. در دوره هشتم انتخابات ریاست جمهوری م

باشد. رفتار انتخاباتی مردم در استان می %71/03% بوده است این مشارکت در استان سمنان 00/11در کل کشور 

طلب )رتبه اول سیدمحمد خاتمی( بود. در مرحلة اول سمنان در این دوره مانند کل کشور متعلق به جناح اصالح

بوده است این مشارکت در استان  %31/11رکت مردمی در کل کشور دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری میزان مشا

باشد. در حالی که در اکثر باشد. رفتار انتخاباتی مردم در این دوره با کل کشور متفاوت می% می13/09سمنان 

 نژاد از جناحدر استان سمنان آقای محمود احمدی، رفسنجانی حائز رتبه اول شدندشمیها یاستانهای کشور آقا
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اصولگرا حائز رتبه اول گردیدند. در مرحلة دوم دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردمی در کل 

باشد. رفتار انتخاباتی مردم در این استان مانند % می11/01% بوده است این مشارکت در استان سمنان 01/23کشور 

نژاد( بود. در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری کل کشور متعلق به جناح اصولگرا )رتبه اول محمود احمدی

اشد. در دوره ی ب می% 32/30% بوده است این مشارکت در استان سمنان 39/31میزان مشارکت مردمی در کل کشور 

است این مشارکت در استان  بوده %0120یازدهم انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردمی در کل کشور 

 مرکزآمار و اطالعات وزارت کشور(.باشد )% می03سمنان 

 
 دوره انتخابات ریاست جمهوری  11: میزان مشارکت در استان سمنان در 1شکل 

 : نگارندگانمنبع

 
   : درصد آراء نامزدهای انتخابات دوره یازدهم در استان سمنان به تفکیک شهرستان8شکل 

 : نگارندگانمنبع

 ره یازدهم به تفکیک شهرستان: درصد آراء نامزدهای انتخابات دو1جدول 

 91221 22221 02291 12222 2721 21291 91209 93211 12292 روحانی

 13212 23201 22239 19213 17232 11213 97203 13220 12211 قالیباف 

 9200 1219 2233 23233 2120 21232 2121 23209 21221 جلیلی 

 17221 21292 27211 1211 1209 1211 1213 1221 1223 رضایی 

 321 1233 9293 2271 2223 1211 029 3223 0211 والیتی 

 2291 2293 7202 2212 2202 2221 2221 2290 2211 قرضی 

 2939، : وزارت کشورمنبع 

های استان شود در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در اکثر شهرستانهمان طور که در نمودارها مشاهده می

باشد و سپس آراء به ترتیب به قالیباف و سپس رضایی و اعتدال یعنی روحانی می برای جبهه سمنان باالترین رای

 والیتی و در آخر به جلیلی و قرضی تعلق گرفته است.
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  : درصد پراکندگی رأی نامزدهای انتخاباتی در انتخابات دوره یازدهم در کشور19شکل 

http://www.geocurrents.info  

باشد در که رأی آقای روحانی می، 0ماره شود؛ به ترتیب در شکل شهای باال مشاهده میهمانطور که در نقشه

های سیستان و بلوچستان و یزد و مرکزی و کردستان بیشترین درصد رأی را به خود اختصاص داده است و در استان

که رأی آقای ، 27قم و کهگیلویه و بویر احمد دارای کمترین میزان رأی بوده است. در شکل شماره ، خراسان رضوی

، های گلستانخراسان جنوبی و قم بیشترین درصد رأی را به خود اختصاص داده است و در استانباشد در جلیلی می

کرمانشاه و کردستان کمترین ، ایالم، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه وبویراحمد، اردبیل، مازندران

، های لرستانباشد در استانی میکه رأی آقای رضای، 3میزان درصد رأی را بدست آورده است. در شکل شماره 

چهارمحال و بختیاری بیشترین رأی را به خود اختصاص داده است و در سایر ، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان

باشد در که رأی آقای قالیباف می، 3های کشور کمترین میزان رأی را بدست آورده است. در شکل شماره استان

های تهران و سمنان از پراکندگی بیشتری در رأی برخوردار است و در استان، های خراسان رضوی و شمالیاستان

کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری و خوزستان از کمترین پراکندگی درصد رأی برخوردار است. در 

ه روحانی نشان دهنده این واقعیت است ک، باشدنامزد انتخاباتی می 1که پراکندگی درصد رأی  22شکل شماره 

کهگیلویه و بویر احمد و ، بیشترین میزان رأی را در کل کشور بدست آورده است به جز سه استان خوزستان

 باشد.رأی سایر نقاط کشور متعلق به روحانی می، چهارمحال و بختیاری که رضایی بر روحانی پیشی گرفته است

 مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران -

ساالر مشارکت مردم در فرایند انتخاب نخبگان سیاسی جامعه های مردمی و مردمی اساسی نظامهایکی از ویژگی

های جامعه دموکراتیک بوده و نوعی تظاهر علنی مردم  (. مشارکت سیاسی یکی از شاخصه201، 2937، است )پناهی

های  یکی از شاخص، یهای رأ همچنین میزان حضور مردم در پای صندوق، برای تعیین سرنوشت جمعی خود است

 .شود و نمایانگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمین خود است توسعه سیاسی در هر کشوری محسوب می
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نظیر بوده و به عنوان الگویی برای سایر کشورهاست  های مختلف بی مشارکت سیاسی ملت ایران در انتخابات دوره

 های مردمی در سطوح باال نیست. ن یافتن ایدهدر حالی که در کشورهای مدعی دموکراسی خبری از جریا
 انتخابات ریاست جمهوری ایران  : میزان مشارکت دوره اول تا دوازدهم در2جدول

دوره 

 انتخاباتی

 تاریخ

 گیری رای 

 تعداد  واجدین شرایط

 شرکت کنندگان

 درصد 

 ردمممشارکت 

تعداد 

 دایکاند

رئیس جمهور 

 خبتمن

 راءکسبآ

 شده رئیس جمهور

 راءدرصد آ

 رئیس جمهور

گرایش رئیس 

 جمهور منتخب

 لیبرال 2922 27073997 بنی صدر 27 1022 21221330 17339119 22/22/23 دوره اول

 راست 3220 21011777 رجایی 1 11 21011379 11130720 1/2/17 دوره دوم

 راست 3320 21377203 ای هایت ا..خامن 1 01 21310020 11130720 27/0/17 دوره سوم

 راست 3122 21179307 ای هایت ا.. خامن 9 22 21193230 12339371 12/1/11 ره چهارمدو

 میانه رو 2921 22290931 هاشمی رفسنجانی 1 22 21121100 97293233 1/2/13 دوره پنجم

 میانه رو 1922 27222321 هاشمی رفسنجانی 1 22 21031030 99221722 12/9/01 دوره ششم

 چپ 3721 17703203 خاتمی 1 37 13210012 91111103 1/9/01 دوره هفتم

 چپ 0123 12123729 خاتمی 27 10 13222323 11207197 23/9/37 دوره ه شتم

 دوره نهم

 (2)مرحله 

 راست 17299 2027921 احمدی نژاد 0 19 13920711 13031123 10/9/31

 دوره نهم

 (1)مرحله 

 سترا 19223 20113031 احمدی نژاد 1 2320 = = 9/1/31

 راست 11219 11210221 احمدی نژاد 1 31239 93902121 11177777 11/1/33 دوره دهم

 میانه رو 2720 23129913 روحانی 1 0120 91071221 27139239 11/9/31 دوره یازدهم

 اعتدال و توسعه 20229 19191121 روحانی 1 3729 12911732 21127191 13/1/31 دوره دوازدهم

 2931 ،منبع: وزارت کشور

دوره ، درصد( 01های سوم ) : بیشترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در دوره1با توجه به جدول 

( بوده است. در دوره اول انتخابات 3729دوره دوازدهم )، (0120دوره یازدهم )، (31239دوره دهم )، (37هفتم)

زد که توسط شورای نگهبان تایید صالحیت شدند نام 27، برگزار گردید 21/22/23ریاست جمهوری که در تاریخ 

حسن حبیبی )با گرایش ، )با گرایش لیبرال( احمد مدنی، صدر )با گرایش لیبرال( عبارت بودند از: ابوالحسن بنی

، )با گرایش لیبرال( کاظم سامی، )با گرایش لیبرال( صادق قطب زاده، )با گرایش لیبرال( صادق طباطبایی، راست(

)با گرایش راست(؛ که از بین  الدین فارسیو جالل )با گرایش راست( حسن آیت، )با گرایش لیبرال( رداریوش فروه

توان معرفی رأی به ریاست جمهوری برگزیده شد. دلیل این انتخاب را می 27،073،997ها ابوالحسن بنی صدر با  آن

صدر صورت د. دور دوم که بعد از خلع بنیصدر نسبت به رقبا و حمایت برخی مقامات از ایشان را برشمربهتر بنی

، رجایی )با گرایش راست( از میان کاندیداهای تایید صالحیت شده که محمدعلی، 1/2/17یعنی در تاریخ ، گرفت

، )با گرایش راست( بودند اله عسگراوالدیحبیب، )با گرایش راست( عباس شیبانی، )با گرایش راست( اکبر پرورش

رای بعنوان دومین رئیس جمهور انتخاب گردید. دوره سوم که پس از مدت  21،011،777ب محمدعلی رجایی با کس

انتخابات برگزار گردید که در  27/0/17درتاریخ ، کوتاهی و بخاطر واقعه انفجار در دفتر مرکزی دولت بوجود آمد

)با گرایش راست(  فردوریحسن غف، )با گرایش راست( اکبر پرورش، )با گرایش راست( ایاله خامنهاین دوره آیت

رأی بعنوان  21،377،203ای با کسب خامنه الهبه رقابت پرداختند و آیت، )با گرایش راست( ایو سیدرضا زواره

انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت؛  12/2/11جمهور برگزیده شد. در دور چهارم که در تاریخ سومین رئیس

اله عسکراوالدی)گرایش راست(؛ و سید ای )گرایش راست(؛ حبیبمنهاله خاسه کاندیدا عبارت بودند از: آیت

برای بار دوم بعنوان رئیس جمهور ، رأی 21،179،307ای با کسب اله خامنهمحمود کاشانی)گرایش راست(؛ که آیت

یبانی رو(؛ و عباس شبرگزار شد؛ آقای هاشمی رفسنجانی)میانه 1/2/13انتخاب گردید. در دوره پنجم که در مورخه 
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)گرایش راست(؛ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفتند که آقای هاشمی رفسنجانی در این دوره با کسب 

با  12/9/01رأی بعنوان رئیس جمهور برگزیده شد. دوره ششم انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ  22290931

راست(؛ عبداله جاسبی )گرایش راست(؛ و  رو(؛ احمد توکلی )گرایشچهارکاندیدا: آقایان هاشمی رفسنجانی )میانه

رأی  27،227،321رجبعلی طاهری )گرایش راست(؛ برگزار شد که در این دوره نیز اکبر هاشمی رفسنجانی با کسب 

با رقابت سختی بین سه روحانی نام  01جمهوری انتخاب شد. دوره هفتم که در دوم خرداد برای بار دوم به ریاست

شهری )گرایش نوری )گرایش راست(؛ سیدمحمد خاتمی )با گرایش چپ(؛ و محمد ری ناطقاکبر آشنا یعنی: علی

ای )گرایش راست(؛ برگزار شد که در این دوره سید محمد خاتمی با کسب  راست(؛ و همچنین سیدرضا زواره

شد از ده  برگزار 23/9/37جمهور انتخاب شد. در هشتمین دوره که در تاریخ رأی به عنوان رئیس 17،703،203

کاندیدای انتخاباتی یعنی: احمد توکلی )با گرایش راست(؛ عبداله جاسبی )با گرایش راست(؛ سیدمحمد خاتمی )با 

گرایش چپ(؛ علی شمخانی )با گرایش چپ(؛ سیدمنصور رضوی )با گرایش راست(؛ علی فالحیان )با گرایش 

با گرایش راست(؛ سیدمحمود کاشانی )با چپ(؛ سیدشهاب الدین صدر )با گرایش راست(؛ حسن غفوری فرد )

طبا )با گرایش چپ(؛ که مورد تایید شورای نگهبان بودند؛ سیدمحمد خاتمی گرایش راست(؛ و سیدمصطفی هاشمی

جمهوری انتخاب شد. در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رأی برای بار دوم به ریاست 12،123،729با کسب 

نژاد )اصولگرا با گرایش راست(؛ الریجانی )با گرایش راست(؛ قالیباف )با گرایش هشت نامزد؛ آقایان: احمدی

علیزاده )با گرایش چپ(؛ هاشمی رفسنجانی )میانه راست(؛ کروبی )با گرایش چپ(؛ معین )با گرایش چپ(؛ مهر

حیت و به رقابت رضایی )با گرایش راست(؛ )که قبل از برگزاری انتخابات انصراف داد(؛ تایید صال رو(؛ و محسن

رای  2،027،921رای بعنوان نفر اول و احمدی نژاد با  1،223،192پرداختند. در نهایت آقایان هاشمی رفسنجانی با 

رای در مقابل  20،113،031نژاد با بعنوان نفر دوم به دور دوم انتخابات راه یافتند. سرانجام در دور دوم آقای احمدی

وان رئیس جمهور منتخب مردم معرفی شد. در دهمین دوره انتخابات ریاست رأی آقای هاشمی بعن 27،711،072

جمهوری؛ آقایان: احمدی نژاد )اصولگرا با گرایش راست(؛ رضایی )با گرایش راست(؛ کروبی )با گرایش چپ(؛ 

موسوی )با گرایش چپ(؛ تأیید صالحیت و به رقابت پرداختند. در نهایت محمود احمدی نژاد با کسب 

برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب شد. در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری؛ آقایان:  11،210،221

روحانی )میانه رو(؛ رضایی )با گرایش راست(؛ قالیباف )با گرایش راست(؛ جلیلی )باگرایش راست(؛ والیتی )با 

و عارف )با گرایش چپ(؛ )که قبل از و حداد عادل )با گرایش راست(؛  گرایش راست(؛ غرضی )با گرایش راست(؛

 برگزاری انتخابات انصراف دادند(؛ تأیید صالحیت و به رقابت پرداختند. در نهایت آقای حسن روحانی با کسب

به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری؛ آقایان: روحانی  23،129،913

میرسلیم )گرایش راست( و قالیباف )راست( و ، طبا )گرایش چپ( یش راست(؛ هاشمی)اعتدال گرا(؛ رئیسی )با گرا

برای بار دوم به ریاست 19،191،121کردند که در نهایت حسن روحانی با  گیری جهانگیری )چپ( که کناره

 (.2931، جمهوری انتخاب شد )وزارت کشور

                                                                                                درجه توسعه یافتگی در استان سمنان -

های چند گانه و در محورهای ای از شاخصهای منفرد یا مجموعهبه هر روی ارزیابی سطح توسعه از طریق شاخص
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ا باید توجه داشت ام (.Mcgillivray,1991, 1461)شود اجتماعی و محیط زیستی انجام می، مختلف توسعه اقتصادی

گیری شود ی یک شاخص اندازهتواند به وسیلهای چند بعدی و پیچیده است و نمیکه توسعه پدیده

(Todaro,1989,113-108از این .)های مختلفی از رو تعاریف گوناگونی درباره توسعه ارائه شده است که به جنبه

داند که دارای پنج مشخصه زیر ای را کامل میتوسعه توسعه اشاره شده است. در تعریفی از توسعه مؤسسه مارگا

 باشد:

 شود.بهبود شرایط زندگی مادی و توزیع عادالنه امکانات مربوط می بعد اقتصادی که به ایجاد ثروت و -2

 شود.گیری میمسکن و اشتغال( اندازه، آموزش، بهداشت)بعد اجتماعی که بر مبنای امکانات بهزیستی -1

حقوق تابعیت و برخی اشکال دموکراسی را ، های سیاسیآزادی، هایی مانند حقوق بشرکه ارزشبعد سیاسی  -9

 شود.شامل می

هویت و ارزش شخصی ، ها به افرادبعد فرهنگی که بر مبنای به رسمیت شناختن این واقعیت است که فرهنگ -1

 کنند.اعطا می

شود که با هدف نهادها و باورهایی مربوط می، محتواییهای که به نظام« الگوی زندگی کامل»بعد موسوم به  -2

، زیست و توسعه(. از نظر کمیسیون جهانی محیط13-07، 2901، نهایی زندگی و تاریخ در ارتباط است )گولت

فقر و رشد جمعیت مربوط است که باعث ، به توسعه نا متوازن، بسیاری از مسائل بحرانی مربوط به بقاء و زندگی

ها باعث اتالف فرصت، زیستمارپیچ رو به پایین فقر وتخریب محیط گردد.قه بر منابع طبیعی نیز میسابفشار بی

دوره جدید از رشد ، شود. آنچه در حال حاضر مورد نیاز استومنابع و به طور خاص باعث اتالف منابع انسانی می

ز توجه داشته باشد. بر این اساس قوی اقتصادی که در عین حال به مسائل اجتماعی و محیط زیست پایدار نی

کرد. از دیدگاه کمیسیون  موضوع توسعه پایدار وارتباط بین اقتصاد رفاه و محیط زیست را مطرح، کمیسیون براندلند

های بدون به خطر انداختن توانایی نسل، ای است که پاسخگوی نیازهای حال حاضرتوسعه پایدار توسعه، براندلند

 (.Grunkemeyer and moss,1999,74) ای خود باشدآینده برای رفع نیازه

( نشان داده شده است. 21های ترکیبی کل توسعه در شکل )های مختلف بر اساس شاخصبندی استانسطح، بنابراین

، های تهراناستان 72992-72109شود که در سطح توسعه یافتگی زیاد با شاخص ترکیبی بینگونه مشاهده میهمان

خوزستان و یزد قرار دارند. در گروه با سطح توسعه یافتگی متوسط که ، بوشهر، قزوین، مرکزی، قم ،سمنان، اصفهان

، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، هرمزگان، های کرماناستان، قرار دارد 72101-72120شاخص ترکیبی بین

چهارمحال بختیاری و ایالم ، همدان، تانکردس، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، مازندران

، خراسان جنوبی، های سیستان و بلوچستاناستان، های با سطح توسعه یافتگی کماند. در گروه استانقرار گرفته

کند تغییر می 72123-72331های ترکیبی این گروه بینلرستان و کرمانشاه قرار دارند. شاخص، کهگیلویه و بویر احمد

شود؛ استان سمنان جزء مشاهده می 21طور که بر اساس نقشه شماره همان. (2932، 22، و شریف زاده زاده)عبداهلل

ها ارتباط معناداری با هایی است که از درجه توسعه یافتگی باال برخوردار است. درجه توسعه یافتگی استاناستان

که موضوع مورد مطالعه  2931ت سال مشارکت سیاسی شهروندان در استان سمنان دارد و به خصوص در انتخابا

 طور واضح قابل مشاهده است.اشد بهب میپژوهش 
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 27، 2932منبع: غالم حسین عبداهلل زاده و ابولقاسم شریف زاده، ها از نظر شاخص ترکیب کل بندی استان : سطح13شکل 

 گیرینتیجه

استان  3یافتگی زیاد که با سطح توسعههای شود. استانهای مرکزی کشور محسوب میاستان سمنان جزء استان

باشد. های با سطح توسعه یافتگی باال میاستان سمنان جزء استان، شونددرصد شامل می 97219کشور را با مساحت 

باشد که میزان این سطح توسعه های ترکیبی کل دارای سطح توسعه یافتگی باال میاین استان بر اساس شاخص

باشد که نشان دهنده سطح نسبتاً باال است. در جریان انتخابات در هر کشوری و از می 72992-72109یافتگی بین

جمله ایران هرچه میزان سطح توسعه یافتگی باالتر باشد میزان مشارکت در عرصه انتخابات و حضور مردم در 

های کشور محسوب نی سیاسی افزایش خواهد یافت. استان سمنان به دلیل سطح باالی توسعه از جمله استاها هعرص

های انتخابات در کشور است که میانگین این مشارکت در شود که دارای مشارکت باالی انتخاباتی در تمام دورهمی

ها از میانگین کشوری باالتر بوده است در گروه با سطح توسعه یافتگی متوسط که شاخص ترکیبی تمام دوره

، گیالن، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، هرمزگان ،های کرماناستان، قرار دارد 72101-72120بین

اند. در چهارمحال بختیاری و ایالم قرار گرفته، همدان، کردستان، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل

، ویه و بویر احمدکهگیل، خراسان جنوبی، های سیستان و بلوچستاناستان، های با سطح توسعه یافتگی کمگروه استان

 کند.تغییر می 72123-72331های ترکیبی این گروه بینلرستان و کرمانشاه قرار دارند. شاخص

های انتخابات ریاست شود؛ مشارکت استان سمنان در تمام دورهمشاهده می 9طور که در جدول شماره همان

ها از درصد یسه با کل کشور در تمام دورهدرصد است که در مقا 37تا  07طور میانگین جمهوری باال بوده و به

دوره انتخابات ریاست  21بیشتری برخوردار است و این نشان دهنده مشارکت بسیار خوب در استان سمنان در 

 اشد.ب میجمهوری 
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استان سمنان تا چه اندازه در جغرافیای حمایت و قدرت در انتخابات دوره ، کهبنابراین؛ با توجه به سؤال تحقیق 

جغرافیای حمایت و قدرت در استان سمنان به ، توان پاسخ داددهم ریاست جمهوری تأثیرگذار بوده است؟ مییاز

ریاست جمهوری تا انتخابات  2931طوری که از انتخابات سال میزان زیادی با توسعه در این استان رابطه دارد به

ن آراء مردمی به عنوان رئیس جمهور کشور ایران دو نامزد ریاست جمهوری این استان توانستند با اخذ بیشتری 2931

یافتگی ای را نسبت به این استان مبذول داشته و بر توسعهشناخته شوند که انتخاب این دو رئیس جمهور توجه ویژه

این استان بیش از پیش تأثیرگذاشته است. بر این اساس چون در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری آقای 

شهروندان استان سمنان با استفاده از جغرافیای حمایت در این استان ، آمددی از این استان به شمار مینامز، روحانی

توان نتیجه گرفت که در استان می، ها با اکثریت آراء به ایشان رأی دادند. بنابراینو حمایت از ایشان در سایر استان

توان درجه باالی بر خوردار بوده است که دلیل آن را می سمنان میزان مشارکت همواره از روند ثابت و رو به رشدی

دوره در  21درصد در  07توسعه یافتگی در این استان دانست؛ و همچنین مشارکت در استان سمنان با میانگین 

های مرکزی درصد است از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است. مشارکت در استان 17مقایسه با کل کشور که 

-ها سطح باالتر توسعه یافتگی میاستان مرزی بیشتر و دلیل باال بودن میزان مشارکت در این استانکشور نسبت به 

 های مرزی کشور به دلیل سطوح توسعه یافتگی کمتر از میزان مشارکت کمتری برخودار هستند.باشد و استان
 ( انتخابات )در دوازده دوره با کل کشور سهی: درصد مشارکت انتخابات در استان سمنان در مقا9جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2930، های نگارندگانمنبع: یافته

 
 2930، منبع: نگارندگان ها در انتخابات ریاست جمهوری: الگوی مفهومی فرآیند تأثیرگذاری استان15شکل 

 مشارکت در انتخابات در کل کشور مشارکت استان سمنان ها هدور

 1022 37221 دوره اول

 11 39211 دوره دوم

 01 03293 دوره سوم

 22 13223 دوره چهارم

 22 11213 دوره پنجم

 22 01211 دوره ششم

 37 33231 دوره هفتم

 10 03271 دوره هشتم

 19 09213 دوره نهم )مرحله اول(

 2320 01211 دوره نهم )مرحله دوم(

 31239 30232 دوره دهم

  0120 03 دوره یازدهم

 3729 37213 ره دوازدهمدو
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 بعمنا
بر نقش  دی)با تأک رانیدر ا یاسیبه مشارکت س نینو یدگاهی(. د2930آرش )، سپهر یو قربانمهدی؛ ، حسین پور مطلقزهرا؛ ، یانصار

 .رانیا کیتیتهران: انتشارات انجمن ژئوپل، دوره دوازدهم( یجمهور استیدر انتخابات ر بریسا یفضا

، تهران، ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا، سنجش و پژوهش نامهفصل، جامعه کنترل در هارسانه نقش (.2939ابراهیم )، احراری

 .90 شماره

 دیجد یمرزها یرگیدر شکل تیقدرت و حما یاینقش جغراف(. 2933حمیدرضا )، یو محمد یی؛حی، رشکارانیم؛ زهرا، پور یاحمد

 .2-13صص ، 2شمار ، 29دوره ، یفصلنامه مدرس علوم انسان، )سطح شهرستان( یپس از انقالب اسالم یماتیتقس

 .277-222، 293-290شماره ، اطالعات سیاسی اقتصادی، (. تحلیل رفتار انتخاباتی رای دهندگان2900حجت اهلل )، ایوبی

 تهران.، معاصر انتشارات نگاه، (تأسیسی و نظری سیاست علم مبانی) سیاسی دانش آموزش (.2931حسین )، بشیریه

 تهران: انتشارات سمت.، های توسعه روستایی(. نظریه2931محمدامیر )، و ابراهیمیمحمدحسین؛ ، پاپلی یزدی

شماره ، اقتصادی. سال پانزدهم -(. بررسی تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم در حوزه تهران. اطالعات سیاسی2937محمد حسین )، پناهی

 ، یازده و دوازده

 تهران.، دانشگاه تهران، ات پارلمانی مجلس شورای اسالمی(. بررسی جغرافیایی انتخاب2903زهرا )، فردپیشگاهی

، های جغرافیاییفصلنامه پژوهش، (. مشارکت احزاب در توسعه سیاسی و رفتار انتخاباتی در شهرستان اصفهان2931زهرا )، فردپیشگاهی

 .22-11، 11شماره 

، آراء مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی(. مبانی جغرافیایی 2930سیدمحمد جواد )، زهرا؛ و شوشتری، پیشگاهی فرد

 .273-297صص ، شماره دوم، سال چهارم، فضلنامه ژئوپلیتیک

(. مقایسه تطبیقی رفتارهای انتخاباتی در مناطق مسکونی شهر اصفهان در نهمین دوره 2932فریبرز )، زهرا؛ و احمدی دهکاء، فردپیشگاهی

 .12آباد: مجموعه مقاالت اولین همایش جغرافیا و قرننجف ، انتخابات ریاست جمهوری

 تهران.، قومس انتشارت، یاکبر و فرد یشگاهیپ: ترجمه، انتخابات یایجغراف (.2931ی )ج آر، جانستون و ی؛ج یپ، لوریتا

 تهران.، فرد. انتشارات سمتترجمه زهرا پیشگاهی، (. جغرافیای انتخابات2901پیتر )، تیلور

 تهران. ، انتشارات سمت، های جدید در جغرافیای سیاسی(. افق2939مراد )، ضا؛ و کاویانی رادمحمدر، نیاحافظ

 تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.، (. فلسفه جغرافیای سیاسی2939مراد )، محمدرضا؛ و کاویانی راد، نیاحافظ

-و نقش توسعه در میزان مشارکت سیاسی ساکنین استان(. بررسی 2930آرش )، زهرا؛ و قربانی سپهر، ؛ انصاریمهدی، پور مطلقحسین

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین ، نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی، های جمعیتهای شرقی کشور با تأکید بر شاخص

 .2-20صص ، ریزی مناطق مرزی ایرانهمایش جغرافیا و برنامه

 تهران: انتشارات سروش. ، ها(ها و نظریه(. رفتار انتخاباتی ایران )الگو2933علی )، دارابی

 تهران.، انتشارات سمت، ترجمه منوچهر صبوری، شناسی سیاسی ای بر جامعه (.جامعه و سیاست: مقدمه2900مایکل )، راش

، مرحله دوم، (. ضرورت بازنگری و اصالح تقسیمات کشوری؛ گزارش اول؛ طرح جامع تقسیمات کشوری2937محمدرحیم )، رهنما

 تهران: دفتر تقسیمات کشوری.، کشور وزارت

 تهران: انتسارات سروش.، ترجمه علی رامین، )اقتصاد یا ابعاد انسانی(، (. کوچک زیباست2912ای. اف. )، شوماخر

 مجله، در ایران)کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی( ای هتوسعه منطق بندی (. سطح2932ابوالقاسم )، زادهغالمحسین؛ و شریف، عبداهلل زاده

 .12-11، 29شماره ، 1دوره، ایهای شهری و منطقهمطالعات و پژوهش

 تهران.، انتشارات سمت، سیاست علم مبانی شناسی(. سیاست2933عبدالعلی ) سید، قوام

 تهران: انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران.، ای بر فلسفه علم جغرافیا(. مقدمه2930آرش )، قربانی سپهر



 881 ... مطالعه تطبیقی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری

به ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، (. تبیین مفهوم و قلمرو جغرافیای سیاسی فضای شهر2930آرش )، قربانی سپهر

 دانشگاه فردوسی مشهد.، راهنمایی محسن جان پرور

، های اصلی استان سمنانای در شرایط مختلف جوی در جاده(. ارزیابی تصادفات جاده2939سید خلیل )، سعید؛ و سیدعلی پور، کامیابی

 .222-291صص ، 3شماره ، سال سوم، مطالعات پژوهی راهور

 تهران.، پژوهشکده مطالعات راهبردی، مفاهیم و رویکردها، (. جغرافیای انتخابات: بنیادها2931مصیب )، مراد؛ و قره بیگی، کاویانی راد

 .یکشور ماتیتهران: دفتر تقس، زارت کشورو یقاتیتحق یوضع موجود؛ طراح، رانیا یکشور ماتیمطالعه تقس(. 2932 )داهللی، پور یمیکر

 تهران.، نی نشر، صبوری منوچهر ترجمه. اجتماعی نظریه (. بنیادهای2900جیمز )، کلمن

 تهران.، خوارزمی انتشارات سهامی شرکت انتشارات، مجیدی فریبرز ترجمه، (. دموکراسی2909کارل )، کوهن

 .01-32، 27، برنامه و توسعه، ترجمه غالمعلی فرجادی، ها(. توسعه: آفریننده و مخرب ارزش2901دنیس )، گولت

پییانوریس و ، های اینگلهارت(. خاستگاه آراء در نهمین دوره انتخابات مجلس در شهرستان کازرون بر پایه دیدگاه2932افشین )، متقی

 .190-121صص ، 20شماره ، 17سال ، ریزیفصلنامه جغرافیا و برنامه، مکتب شیکاگو

 (. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان سمنان.2932ر ایران )مرکز آما

 تهران.، انتشارات سمت، ویراست دوم، (. جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی2931پیروز )، مجتهدزاده

 .23-13صص ، 217شماره ، مجله پگاه حوزه، شناسی انتخابات(. جامعه2931فرید )، مفیدی

سال ، فصلنامه مهندسی فرهنگی، (. نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی جامعه2932الهام )، زمانیکاظم؛ و ، منافی شرف آباد

 .291-222های صفحه، 01و  09شماره ، هفتم

 (. نتایج آراء اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری تا دوره دوازدهم.2931وزارت کشور )
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