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      چکیده

که  ست داف سازماندهي سياسي فضاکي از اهی ،تسهيل در اخذ آراء مردم و مشارکت بهتر شهروندان

پهژوهش گيهرد  رأی صهرر  مهي اخذ از طریق تعيين محل شعب، گردیدن آن در فضای شهرمحقق

برای یازدهمين دوره انتخابها   ،و ارائ  الگریي بهين  اخيربررسي الگری مذکرر در انتخابا  ب   ،حاضر

حقيق گریهای آن اسهت که  از نحهره های تیافت مجلس شررای اسلامي در شهر ایران پرداخت  است  

مندی وجهرد رضایت ،انتخابا  گذشت  در محدوده مررد مطالع  پراکندگي پراکنش شعب اخذ رأی در

شعب اخهذ پيشنهادی، در الگری   تابع الگری خاصي نبرده است ،هاگيری صندوقنداشت  و محل قرار

 های رأیگيری حفرهانعت از شکلمم پرشاني، شعاع پرششي و جمعيت معيني داشت  ورأی حداقل هم

پژوهش حاضر ب  لحاظ هدف، کاربردی و ب    گردد)دسترسي شهروندان ب  پایگاههای رأی( تسهيل مي

 ۀشيرباشد  روش گردآوری اطلاعا ، ب تحليلي مي -لحاظ ماهيت و روش، از نرع تحقيقا  ترصيفي

ها ا، با استفاده از آمار ترصيفي و در تحليل دادههباشد  ترصيف دادهای و ميداني )پرسشنام ( ميکتابخان 

ته   T)آزمرن Expert Choice ، Spssافزار نرم، (AHPمراتبي )، تحليل سلسل GISاز نرم افزار 

 ای( استفاده گردیده است نمرن 

   انتخابا ، شهرایران، شعب اخذ رأی، سازماندهي سياسي فضا کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

سياسي ب  منظرر اداره بهتر امرر و تنظيم روابط افقي و عمردی آن با سایر نراحي ب   ةاحيفضا، مکان و ن

سازماندهي سياسي فضا، اگر مهمترین بحث در دولت مهدرن نباشهد بهدون   سازماندهي سياسي نياز دارد

دهي سهازماناجمهالي طررباشد  به مدرن مي هایدولتمباحث در ترین ترین و مهمتردید یکي از حساس

ههای نقهشترسط مرز محدود، و برای ایفای  ،زمين سطحبخشي از طي آن ی است ک فرایندسياسي فضا 

هههدف از  ،حقيقههتدر  (Ahmadypour & Mirzaeetabar, 2010: 48)شههردسههازماندهي مههي سياسهي

جانب ، سازماندهي سياسي فضا، اداره و مدیریت سياسي فضا ب  منظرر دستيابي ب  اهداف ملي با دیدگاه هم 

محيطهي، )اجتمهاعي،  اهداف و کارکردهای متنهرعيدر کنار سایر  نگر و راهبردی است  دراین راستاآینده

مشارکت مردمي در های زمين  دنآورفراهمک  سازماندهي سياسي فضا دارد، ( و    اداریاقتصادی، سياسي، 

 ریزی انتخابها طریق برنام از ( et., al, 2018: 22 Hafiznia &)ای و محليهای ملي، منطق گيریتصميم

 ی شههریفضهادر یکي از اهداف عمده سازماندهي سياسهي  ،ای و محلي()انتخابا  سطرح ملي، منطق 

سيستم سياسي حاکم بر جامع  است که  بهرای  در گيری مشروعيتشکلاصلي   انتخابا  از ارکان است

راستا، نحهره ایندر ریزی صرر  گيرد  برنام شدن اهداف اصلي آن، لازم است و محقق انجام هر چ  بهتر

ریزی شده های مدیریتي در ی  انتخابا  برنام جمل  شاخصهای اخذ رأی ازتعيين مکان صندوق درستِ

شرند گيری تقسيم ميهای رأیشهرها ب  حرزه ،)شررای شهر( در انتخابا  ملي و محلي  و هدفمند است

 فراهم شهرد  ،نسبت ب  ناحي  سکرنتشان ،ترین زمانأی شهروندان در کمتدابير لازم برای اخذ ربایستي ک  

ههای علمهي و منصهفان  و در باید با ترج  ب  اصرل و روش، های اخذ رأیتعيين محل صندوق ،بنابراین

 ،صرر غيرایندر ؛مشارکت حداکثری آنان صرر  پذیرد مندی شهروندان و متعاقباًراستای بهکرد رضایت

ههای اجرایهي تردید هيئتبي گردد  ن امر منتج ب  کاهش مشارکت شهروندان در انتخابا  ميقصرر در ای

ارائ  الگهری مطلهربي در جههت  ،هدف این پژوهشنمایند  در روند مذکرر نقش مهمي ایفا مي ،انتخابا 

کسب  جهتتلاش در تبعو ب  منظرر تسهيل در امرر انتخابا نش صحيح و هدفمند شعب اخذ رأی ب پراک

که  نحهره پهراکنش  است چنين مقال سرال اصلي  اساس،براین ؛شهروندان است حداکثری مندیرضایت

انتخابي  شمالي استان ایلهام( از چه  الگهریي  ۀشعب اخذ رأی در شهر ایران غرب )یکي از شهرهای حرز

  ؟داشت  استجرد آیا ازمحل قرارگيری شعب اخذ رأی در انتخابا  گذشت  رضایتمندی ووکند؟ پيروی مي
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 روش تحقیق -2

 -این پژوهش ب  لحاظ هدف، کاربردی و ب  لحاظ ماهيت و روش کلي، از نهرع تحقيقها  ترصهيفي

-ترصيف داده  باشد( ميپرسشنام ای و ميداني )کتابخان  ۀشيرگردآوری اطلاعا  ب  باشد  روشتحليلي مي

افزار نرم (، AHP) ، تحليل سلسل  مراتبي GISز نرم افزار ها ابا استفاده از آمار ترصيفي و در تحليل داده ،ها

Expert Choice،  Spssآزمرن  وT  سهال  20اد بالای آماری، افر ةجامع ای استفاده گردیده است ت  نمرن

 ،گيرینفر محاسب  و نمرن  308 ،باشد  حجم نمرن  با استفاده از فرمرل کرکراندهي( مي)واجد شرایط رأی

  ای صرر  گرفت مرحل ای چنداز روش خرش  با استفاده

 چارچوب مفهومی و نظری -3

 1دهی سیاسی فضاسازمان -3-1

مرزبندی برای ارائ  هرچ  بهتر امکانا ، تسههيلا ، خهدما  عمهرمي، اداره  ،سازماندهي سياسي فضا

مسائل مهم  یکي از (Ahmadypoue et al, 2014: 193)عمرمي کشرر و نهایتا تسهيل اعمال حاکميت است

گذاری داخلي هر کشرر، چگرنگي سازماندهي سياسي فضاست، ک  سطرح در حرزه مدیریت و سياست

از سهطح فرایندی است ک  طي آن بخشهي  و مشتمل بر شردالمللي و جهاني را شامل ميملي، بين محلي،

 & Ahmadypour)) شهردههي مهيههای سياسهي سهازمانزمين ترسط مرز محدود و برای ایفای نقهش

Mirzaeetabar, 2010: 48  ترین هدف از سازماندهي سياسي فضا در هر کشهرر، در درجه  نخسهت مهم

بهين  خدما  ب  حداکثر شهروندان و سپس اداره و کنترل افرادی است ک  در چارچرب مرزههای  ةعرض

احهدهای سياسهي وکارکردهای سياسهي و غير ( Pourmosavi et al, 2009: 77)کنندسرزميني زندگي مي

سهازی و ارتقهای سهطح کارکردههای آن در منظرر بهين کند ک  ب تقسيماتي فضای دولت ملي ایجاب مي

صرر  ترتيب داده شرد تا این واحدها ب چارچرب کليت دولت ملي، ساختار و سازمان مناسب تقسيماني 

عمهل  سياسهي به  ویهایف خهردهت اهداف محلهي و ملهي دولهت و نظهامای هماهنگ در جمجمرع 

ترسع  و ارتقای سطح کارکردهای ی  واحد تقسيماتي تا اندازه زیادی به    (Hafeznia, 2001: 370کنند)

ها و ک  ضرور قلمرو سرزميني کشرر بستگي دارد  یابي بهين فضا و آرایشدهي سياسي چگرنگي سازمان

 اهداف مهم آن عبارتند از:

                                                   

1. Political organization of space 
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 ؛محلي -ایاداره بهتر امرر منطق  -2

های دولت مرکزی و تحقق اهداف سهطح ملهي در سياسي و اعمال نظریا  و سياست کنترل -1

 ای و محلي؛فضاهای منطق 

در سرنرشت سياسي، اقتصادی، اجتمهاعي و سازی شرایط مساعد برای مشارکت مردم فراهم -3

 فرهنگي خرد؛

أمين بهينهه  نيازهههای مردمههي و عرضهه  خههدما  مطلههرب و ارتقههای سههطح زنههدگي و تهه -4

 ( Hafeznia, 2001: 371)يمحل

 1انتخابات و جغرافیای انتخابات -3-2

 یه  اصهلي فاکتررههای از انتخاباتي ادوار تعدد یا و انتخابا  در طریق شرکت از سياسي مشارکت

نظام دهندهتشکيل اصلي عناصر از یکي عادلان ، و آزاد   انتخابا است سياسي از لحاظ یافت ترسع  جامع 

 يهراسنج خهرب ،انتخابا  ،حقيقتدر است  دمرکراسي اجرایي روند ناپذیربخش جدایي و نهادمردم های

ههای زیرا مستقيماً بخش بزرگتری از جمعيت را در مقایس  با دیگر آزمایش ،برای تغييرا  اجتماعي است

 ترانهددههد و اغلهب مهيهای اصلي اجتماعي را نشهان مهيکند  انتخابا  شکافعمرمي درگير ميافکار

 :Blacksell, 2014)مناطق در هم  سطرح را ارائ  کند های ایالا  وتصریری روشن از چگرنگي دگرگرني

جستارهای دانش جغرافيای سياسي است که  به  واکهاوی  جمل  غرافيای انتخابا  ازج ،این بيندر(  162

نهراحي مختلهف،  دهنهدگانتعامل فضا، مکان، فرایندهای انتخابهاتي، تنهرع تصهميما  و نتهایج آراء رای

نيهاز پهيش  پهردازدههای انتخابهاتي مهيگيری حرزهسياسي و شکلهای فضایي در رفتاررگذاری تفاو اث

های انتخاباتي با مرزهای مشخص و متناسب با انتخابا  و تعيين نمایندگان مردم، تقسيم سرزمين ب  حرزه

ههای جغرافيهایي در مقهام ین محهدودههای جغرافيایي، پذیرش عمرمي و قرانين انتخاباتي است  اویژگي

ای و ملي، تاثير قطعي بر ترکيب و کارکرد بستری برای انتخاب نمایندگان در سطرح مختلف محلي، ناحي 

های انتخاباتي، بر پایه  شهماری از بندی سرزمين ب  حرزهرو، ناحي نهادهای سياسي حکرمت دارد  از این

اطلاعا  جغرافيایي، کانرن ترج  جغرافيای  گيری از سامان بهرههای جمعيتي، فرهنگي، سرزميني و شناس 

 ( Kaviani Rad, 2007: 481)انتخابا  است

                                                   

1. Electoral Geography 
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 1حوزه انتخابیه -3-3

باشد؛ های تعيين شده از لحاظ قلمرویي ميسيستم انتخاباتي در اغلب کشررها، شامل استفاده از حرزه

(  Farrell, 2011: 22)جهزا قسهمت گردیهده اسهتی از مناطق مرقابت برای کسب کرسي بين تعداد زیاد

باشند ک  ترسط نمایندگان مردمي ک  در قلمروهای محهدود های انتخاباتي، تقسيما  اداری فضا ميحرزه

(  Palsingh, 2000: 517) انکنند برای مقاصهد انتخابهاتي طراحهي شهدهکشررهای دمرکراتي  زندگي مي

ن ههای جغرافيهایي، پهذیرش عمهرمي، قهانرن است ک  با ویژگيآ ،انتخاباتي مطلرب ۀبندی حرزمحدوده

 ,Kaviani Rad)باشداساسي، شمار جمعيت و تقسيما  کشرری هماهنگ انتخابا ، قرانين گذشت ، قانرن

2013: 49 ) 

 و تئوری داونز دهیرأیرأی،  -3-4

از دیگر  .دشرد را رأی گرینميحکم اساس آن ست و برای  شخص ذهن  ای ک  حاصل تلاش نظری 

عملي تشریفاتي و حقرقي را ک  شهروندان با انجام آن، طبق ضرابط و شهرایط قهانرني به  گهزینش نگاه، 

حقيقهت بها سياسي، در -ه، ضمن این عمل حقرقيدهندرای  نامندپردازند، رای مينماینده یا نمایندگان مي

دههي رأی ،اسهاساینبر ؛دکنمشارکت ميبرگزیدن نماینده یا نمایندگان، در اداره امرر سياسي جامع  خرد 

های مدرن است ک  مطالعه  آن مهررد علاقه  های مشارکت افراد در دمرکراسيترین روشیکي از اساسي

دهي انداز رأیبرانگيز در مشارکت سياسي محاسب  چشمترین نگرش بحثمهمجغرافيدانان سياسي است  

-(  تصميم محاسب  شده بهرDowns,1957اد استرار است)است ک  بر پای  منطق اساسي انتخاب عقلاني افر

های مختلهف هزین ( و Pی  رأی دهنده اساسي) شدن(، احتمال Bاساس سرد ادراکي از پيامد ترجيحي )

 شهردنشهان داده مهي U=B*P-C( بها فرمهرل Uدههي )باشهد که  فایهده رأی( ميCدهي )مرتبط با رأی

(Downs,1957)دههي ههای رأیهزینه  يرها مشارکت نيز تغيير خراهد نمرد   پرواضح است با نرسان متغ

آمد ب  شعب اخذ رأی است ک  ودهي، رفتآوری اطلاعا  درباره نامزدها، زمان مررد نياز رأیشامل جمع

 خررد  دو عامل اخير با سنج  فاصل  پيرند مي

                                                   

1. Electoral district 
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 دهی و فاصله جغرافیاییرأی -3-5

تراند منجر به  برگهزاری کت یا عدم مشارکت سياسي ميشناسایي عرامل محرک شهروندان در مشار

ههای اجرایهي منرط ب  اینک  تصميما  هيئت ،انتخاباتي گردد ک  مشارکت حداکثری را بدنبال داشت  باشد

-  از فاکتررهای انگيزشي مهي(Bhatti,2012: 141مرتبط با فاکتررهای انگيزشي شهروندان باشد)انتخابا  

ک  منجر ب  کاهش هزینه   دهندگان و شعب اخذ رأی اشاره کردسکرنت رأی ران ب  کاهش فاصل  محلت

ادبيها   ،رغم اهميت بهالقره و پيامهدهای عملهيعلي ( Dyck & Gimple, 2005: 532)گردددهي ميرأی

دهي با رشد علاق  در جغرافيای سياسي و دسترسهي آسهان به  در زمين  تأثير فاصل  بر رأیاندکي تجربي 

  ( Gimpel & schuknecht, 2003: 472است) شدهترليد   GIS سيستم

 پراکنش شعب اخذ رأی -3-6

ههای از ویهایف هيئهت ههای انتخابيه حرزه ریزی برای تعيين محل قرارگيری شعب اخذ رأیبرنام 

ای در پراکنش ک  جایگاه زمين  ترین عامل در این زمين  تراکم جمعيت استباشد  مهماجرایي انتخابا  مي

ک  بها ترجه  به  قهرانين  ،استا و همچنين تأثير مستقيم بر تعداد شعب اخذ رأی در شهرها را دار شعب

در دهي متغير است  شرایط رأیتعداد شعب برحسب جمعيت افراد واجد ،انتخاباتي در کشررهای مختلف

 صهندوق( و 13588)2311ههای رأی انتخابها  ریاسهت جمههرری سهال صندوق ایران با ترج  ب  آمار

جمعيت  ،صندوق تران گفت ک  برای هرکشرر مي نفر( 51428134)دهيهمچنين افراد واجد شرایط رای

آمهار تعهداد  زیهر،در جهدول   (http://www.irinn.ir/fa/news/497410)گرفت  شده اسهتدرنظر نفر 188

 برخي از کشررها بر حسب عامل جمعيت ذکر گردیده است در  انتخابا  اخير شعب اخذ رأی
 

 تعداد شعب اخذ رأی در برخی انتخابات کشورها .1جدول 

 انتخابات کشور
تعداد افراد واجد 

 الشرایط
 تعداد شعب

نفر جمعیت 
 هر شعبه

 منبع

 /http://www.ion.ir/news/375005 381 208815 51888311 1820ریاست جمهرری  ترکي 

 https://www.france24.com/en/20170421 204 11541 51122211 1822ریاست جمهرری  فرانس 

https://sputniknews.com/europe/20170924 221 00888 12125288 1822پارلماني  آلمان
1057648517 

-https://www.idea.int/data-tools/vt 118 48003 15324801 1822ریاست جمهرری  کنيا
advanced-search 

 http://www.irinn.ir/fa/news/156858 3835 23032 41888888 1822ریاست جمهرری  کره جنربي

 https://www.rouydad24.ir/fa/news/168168 188 2888888 188888888 1821پارلماني  هند

http://www.irinn.ir/fa/news/497410
https://www.france24.com/en/20170421
https://www.france24.com/en/20170421
https://www.idea.int/data-tools/vt-advanced-search
https://www.idea.int/data-tools/vt-advanced-search
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- نشهاني اسهت، بهنزدیکي ب  مراکز بيمارستاني و آتش ،دومين عامل مهم در پراکنش شعب اخذ رأی

العمل را از خهرد نشهان دهنهد  ترین واکنش و عکسک  مراکز مذکرر در هنگام وقرع حادث  سریع طریقي

و نظامي است، زیرا وجرد امنيت کافي بهرای رأیب  مراکز امنيتي  سرمين عامل در پراکنش شعب نزدیکي

لامت انتخابا  در س ۀکنندخرد تضمين هنجارضدهای دهندگان و همچنين صيانت از آراء درمقابل حرکت

چهارمين عامل دوری و نزدیکي شهروندان ب  شهعب  ( Nazarian et al,2011:35هر سطحي خراهد برد)

متحهده تجربي زیادی از انتخابها  ایالها  شراهددهد  ار مياخذ رأی است ک  مشارکت را تحت تأثير قر

 (  Joslyn et al, 2018: 2دهنده تأثير عامل فرق است)نشان

در شهرهاست   در 2های نمادینمکان لحاظ گرددبایستي عامل دیگری ک  در پراکنش شعب اخذ رأی 

های عيني جغرافيایي سي ب  واقعيتتابع فاصل  و دستر ،بسياری از شهرها مشارکت شهروندان در انتخابا 

باشد ک  با هریت آن مکان پيرند خررده و از منظر های ذهني جغرافيایي مينيست بلک  برخاست  از واقعيت

هریت مکاني برسهيل  آميهزه و ترکيبهي از تعلق و دلبستگي ب  مکان یا کارکرد سياسي آن قابل تفسيراست  

اسا  شکل گرفت  در چارچرب قلمروهای فيزیکي خاص، تعریف خاطرا ، مفاهيم، تفاسير، عقاید و احس

-های هریتي از مکانعبار  دیگر، ویژگيمنبع مهمي از عناصر هریتي هستند  ب  ،هاگردد  مکانو تعيين مي

هایي هستند ک  برای انسان ها دارای سمبل؛ چرا ک  مکانگيرندسرچشم  ميها تعلق داریم هایي ک  ما بدان

 ( Scannell & Gifford,2010: 3ي و محتری هستند)دارای معن

ههای ترج  هيئتو   ( نيز بایستي مررد ها، حسين مساجد های مرجرد در شهرها )مدارس،زیرساخت 

عنران شعب لازم ب  هایمکان ،های شهرها با وجرد تراکم جمعيت بالاگيرند  در بعضي از محل اجرایي قرار

های ها بایستي طرری تعيين گردد ک  محل حالت پراکنش شعب سایر محل اخذ رأی وجرد ندارد، در این 

جهت دسترسي ب  شهعب انع مشارکت افراد معلرل و ناتران، مرهمچنين فاقد زیرساخت را پرشش دهد  

گيرد ب  نحری ک  ایهن افهراد بتراننهد به  انتخابا  قرار های اجرایياخذ رأی نيز بایستي مررد ترج  هيئت

 ( schur et al, 2017: 1390تخابا  مشارکت نمایند)سهرلت در ان

                                                   

1. Iconic places 
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 فرایند انجام تحقیق .1شکل 

  ی پژوهشهایافته -4

درصد از مساحت کل کشرر را تشکيل  2.1کيلرمتر مربع، حدود  18233استان ایلام با مساحتي حدود 

با خرزستان، از شرق با لرستان و ازشمال بها  های زاگرس، از جنربکرهدهد  این استان درغرب رشت مي

سازماندهی سیاسی فضای شهر از منظر الگوی پراکنش 

 شعب اخذ رأی در شهر ایوان

تعیین معیارهای مؤثر در الگوی 

 پراکنش شعب اخذ رأی

های ها و لایهتهیه نقشه

 مورد نیاز اطلاعاتی

کارشناسان در  نظرخواهی از

 دیی معیارهابه وص دو خص

تلفیق چهار لایه اصلی بر اساس روش وزنی و اوزان کسب شده از 

 و انتخاب بهترین پهنه برای شعب اخذ رأی AHPروش 

وزن دهی به معیارها با استفاده از روش 

AHP افزار و نرمExpert Choice 

ها با استفاد از توابع تولید لایه

 و منطق فازی GISتحلیلی 

دهندگان از نحوه پراکنش شعب اخذ رأی رضایتمندی رأیسنجش 

 در انتخابات گذشته

سال  11محاسبه شعب مورد نیاز بر مبنای کشوری و جمعیت بالای 

 در محدوده مورد مطالعه

انطباق شعب پیشنهادی با پهنه مناسب و ارئه الگوی پیشنهادی بر 

 ، دسترسی و زیرساختهاتجمعیاساس تراکم 
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-کيلهرمتر مهرز مشههترک بها کشههرر عهراق مههي 415کرمانشهاه همسهای  بههرده و از سهمت غههرب دارای 

رده است نفر ب 508250جمعيت استان ایلام  2315اساس سرشماری (  برHeidarian et al, 2018: 25باشد)

(  از نظر مذهبي، اکثهر Statistic center of Iran, 2016: 3)رودميشمار ترین استان کشرر ب جمعيتک  کم

های کردی، لکي، لری و عربي در این استان رایج است  این استان ب  دو حرزه مردم استان شيع  و گریش

های ایلهام، ایهران، سهيروان، چهرداول، مههران و انتخابي  تقسيم شده است؛ حرزه شمالي شامل شهرستان

، شههر باشد  در این پهژوهشي شهرستانهای دهلران، دره شهر، بدره و آبدانان ميملکشاهي و حرزه جنرب

 Statistic center ofنفهر) 41412با جمعيتي معهادل انتخابي  شمالي  ۀعنران یکي از شهرهای حرزایران ب 

Iran, 2016) رزه ( در ح2314بر طبق آمار دهمين دوره انتخابا  مجلس شررای اسلامي ) ک  از این ميزان

  همچنين بر طبق آمار مزبرر تعداد شهعب باشنددهي ميواجد شرایط رأی هزار نفر 35188حدود  مزبرر 

صهرر  ثابهت شعب  ب  11، تعدادشعب  گزارش شده است، ک  از این  41)ثابت و متغير( برای این حرزه، 

 Islamic Republic News) نظر گرفت  شده اسهتر  شعب سيار روستایي درشعب  ب  صر 18شهری و 

Agency, 2015, May 4) 
 

 

 

 

 

 
 

 
                                   

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه .1نقشه 

Source: Authors 
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 دهی به معیارها )عوامل موثر بر پراکنش شعب اخذ رأی(وزن -4-1

ا )عرامهل مهرثر بهر معيارههای دوتایي بين ، ابتدا مقایس AHPب  منظرر وزن دهي با استفاده از روش 

های آن بها ترجه  به  ماتریسي تشکيل گردید ک  درای  ،انتهاپراکنش شعب اخذرأی( صرر  پذیرفت  در

( مقایسه  2دو بها اسهتفاده از جهدول )ارها  نسبت ب  یکدیگر ب  صرر  دوب ميزان اهميت هر ی  از معي

 ( بيان شده است 1گردیده است  نتایج محاسبا  در جدول )
 

 . مقایسه نه کمیتی پروفسور ساعتی برای مقایسه دو دویی معیارها2دول ج
 توضیح تعریف درجه اهمیت

 در تحقق هدف، دو معيار اهميت مساوی دارند  اهميت مساوی 2

 است jکمي بيشتراز iدهد ک  برای تحقق هدف، اهميت تجرب  نشان مي اهميت اندکي بيشتر 3

 است jآشکارا بيشتراز iدهد ک  اهميت ان ميتجرب  و تأمل نش اهميت بيشتر 5

 است jخيلي بيشتراز iدر عمل ثابت شد ک  اهميت  اهميت خيلي بيشتر 2

 ب  طرر قطعي ب  اثبا  رسيده است jنسبت ب   iاهميت خيلي بيشتر  اهميت مطلق 1

 هنگامي ک  حالت ميان  ای وجرد دارد مقادیر بينابين 0و1و4و1

 

 وابط تعیین کننده در مکان یابی پهنه های مستعد شعب اخذ رأی. دو دویی ض3جدول 

Source:( Saatti, 2013:44) 
 

افهزار مهذکرر بهرای استفاده شده است  نهرم Expert Choiceبرای محاسب  وزن هر معيار از نرم افزار 

( طراحي شهده اسهت  در AHPمراتبي)ني  فرایند تحليل سلسل معياره با استفاده از تک تحليل مسائل چند

 نمایش داده شده است  Expert Choiceبا استفاده از نرم افزار  جدول وزن معيارهای محاسب  شده 

 معیار
تراکم 

 جمعیت

دسترسی شعب اخذ رأی 

 به مراکز خدماتی و امنیتی

فاصله شعب از 

 معابر اصلی

زیر ساخت )مکان های واجد 

 شرایط شعب اخذ رأی(

 2 2 0 - تراکم جمعيت

دسترسي شعب اخذ رأی ب  مراکز 

 خدماتي و امنيتي
0/2 - 1/2 0/2 

 1/2 - 1 2/2 فاصل  شعب از معابر اصلي

زیر ساخت )مکان های واجد شرایط 

 شعب اخذ رأی(
2 0 1 - 
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 . وزن معیارها4جدول شماره 
 ضریب ناسازگاری وزن معیار

 / 44 تراکم جمعيت
/ : ضریب ناسازگاری کمتر از ی  21

ده سازگاری بين درصد نشان دهن

 ضرایب ماتریس دو دویي مي باشد 

 / 832 دسترسي شعب اخذ رأی ب  مراکز خدماتي و امنيتي

 / 282 فاصل  شعب از معابر اصلي

 / 425 زیر ساخت )مکان های واجد شرایط شعب اخذ رأی(

Source: Authors 
 

 هاسازی و تلفیق لایهآماده -4-2

ای است ک  در بررسي عرامل و معيارهای شناسهایي دارای ن  بهين  محدودههگيری، پدر فرایند تصميم

پهذیر های مرثر امکهانتا جمع کلي  شاخصبهترین شریط باشد  در این مرحل  بایستي شرایط فراهم شرد 

های مرضرعي، منطق فازی است  در این روش محهدوده گذاری لای گردد؛ روش منتخب ب  منظرر ارزش

های شرد  جهت تلفيهق لایه گذاری ميبين صفر و ی  ارزش صل ها در فار هر ی  از لای مررد مطالع  د

گيهرد که  مهي، مررد استفاده قراردهي جمعي سادهدست آمده، روش وزنهای ب حاصل با استفاده از وزن

 نتایج تلفيق در اشکال زیر نشان داده شده است 

 /  + پهن  فاصل  425پهن  زیرساخت +/   44عيتپهن  بالقره برای شعب اخذ رأی: پهن  تراکم ج

 /  832از مراکز خدماتي،امنيتيشعب / + پهن  فاصل   282از معابر اصلي شعب
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سال( شهر ایوان 11تراکم جمعیت افراد واجد رأی دهی)بالای  .2نقشه 
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 نشانیفاصله شعب اخذ رأی از مراکز خدماتی و آتش   .3نقشه 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیرساخت )مکان های واجد شرایط شعب اخذ رأی(  .4 نقشه
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 فاصله شعب اخذ رأی از معابر اصلی .5نقشه 
 
 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 اول ۀشمار                        های جغرافيای سياسي                        مجلّة پژوهش                                               228

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبیق  نقاط پیشنهادی با پهنه بالقوه .6نقشه 

 

 ها ی میدانییافته -4-3  

درصهد( و  3/52نفر از حجم نمرنه  را مهردان ) 215دهد ک  آمده نشان ميدست های ترصيفي بیافت 

سهال قهرار  15-38اکثریت پاسهخگریان در گهروه سهني دهند درصد( را زنان تشکيل مي 2/40نفر ) 205

الع  را ب  خهرد اختصهاص داده درصد( از کل نمرن  مررد مط 48/ 2نفر) 255اند، این گروه ب  تنهایي داشت 

 15از  اند  همچنين افراد کمتردرصد( قرار داشت 1/38نفر) 225سال  با  32-48است و پس ازآن گروه سني 

درصد( کمترین نسبت از حجم نمرن  را 21نفر) 28درصد( و28نفر)48ترتيب با سال ب  48سال و بيشتر از 

نفر فهرق دیهپلم 05درصد(،  22نفر دیپلم ) 48 ،ر تحصيلا اند  افراد پاسخگر از نظب  خرد اختصاص داده

درصد( را  3نفر )28درصد(، دکتری21نفر ) 45درصد(، کارشناسي ارشد 51نفر ) 188درصد(، ليسانس11)

نفهر 44درصهد(، 21نفهر بيکهار ) 11درصد( از حجم نمرن  را افراد شهاغل،  31نفر )235دهند  تشکيل مي

 اند  درصد(  تشکيل داده 31دار )خان نفر  231درصد( و 21ازنشست  )ب
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 . توصیف آماری گویه ها5جدول 

 گویه های متغیر رضایتمندی از محل شعب اخذ رأی

درصد 

کاملا 

 مخالفم

 درصد مخالفم
درصد 

 نظری ندارم

درصد 

 موافقم

درصد 

کاملا 

 موافقم

میانگین 

گویه 

 ها

صندوق اخذ رأی محل  ما در جایي قرار دارد ک  مردم رأی 

 اندازند رد را ب  راحتي در صندوق ميخ
11/11 12/14 38/18 32/11 01/1 50/1 

محل های اخذ رأی با ترج  ب  جمعيت هر محل  انتخاب 

 شده است 
52/12 13/51 18/0 10/0 11/0 38/1 

بهتر است محل اخذ رأی محل  ما ب  مکان بهتری انتقال داده 

 شرد 
11/21 10/20 18/11 51/22 12/38 11/1 

حضرر در محل اخذ رأی محل  ما برای افراد سالخررده و 

 معلرل مشکل است 
21/24 25/23 48/21 04/1 01/51 38/1 

ب  علت صف طرلاني در محل  اخذ رأی ما، زمان زیادی 

 شرد تلف مي
10/0 10/0 58/38 20/15 31/11 18/2 

در محل  ما، ب   يده یهنگام را تيب  علت ازدحام جمع

 کنم يمراجع  م یگرید یمحل اخذ را
51/18 25/4 28/12 85/11 20/10 12/1 

محل  ما هنگام انتخابا   أیدر محل اخذ ر يصف طرلان

  شرد ينم ليتشک
23 5/51 38/25 01/21 32/1 42/1 

قرار  يو معابر اصل ابانهايدر خ أیاخذ ر یدر شهر ما محل ها

 داده شده است 
51/21 04/21 18/38 04/24 18/15 18/3 

همچرن بارش برف و باران مانع حضرر من  یجر یداریناپا

  شرديم أیاخذ ر یصندوق ها یدر پا
23/21 23/21 38/31 10/23 51/28 18/3 

، شعب  اخذ رأیي ک  11در انتخابا  ریاست جمهرری سال 

حضرر یافت  بردید در چ  فاصل  از محل سکرنت شما قرار 

 داشت

کمتر از 

 متر258

 158تا  258

 متر

تا  158

 متر 358

بيشتر از 

 متر 358

نظری 

 ندارم
 

 درصد21 درصد 21 درصد 33 درصد 31
22 

 درصد
 

فاصل  پيشنهادی شما تا نزدی  ترین شعب  اخذ رأی چند 

 متر است؟

کمتر از 

 متر258

 158تا  258

 متر

تا  158

 متر 358

بيشتر از 

 متر 358

نظری 

 ندارم
 

  درصد 2 - درصد 1 درصد 41 درصد 40

کدام ی  از مکان های زیر را ب  عنران محل اخذ رأی 

 ترجيح مي دهيد؟

    اداری آمرزشي مساجد

    درصد 2 درصد 53 درصد 48

Source: Authors 
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 تجزیه و تحلیل -5

 های واجد شرایط شعب اخذ رأی و تعیین شعب پیشنهادیبررسی مکان  -1- 5

های بررسي بعمل آمد و مکان أی سطح شهراخذ ر های واجد شرایط شعبدراین مرحل  از کلي  مکان

نقش  مررد نظر )الگری پيشنهادی( در شعب با پهن   11 مررد از 11ک  ، واجد شرایط مناسب تعيين گردید

 13588) 11ههای رأی انتخابها  ریاسهت جمههرری سهال آمارصندوقترج  ب  با ، انطباق دارد 0شماره 

  بهرای تهران گفهت کهکشهرر مهي نفهر( 51428134دههي )ایصندوق( و همچنين افراد واجد شرایط ر

تران گفت که  تعهداد گرفت  شده است ک  با استناد ب  این مرضرع مينفر درنظر 188هرصندوق جمعيت 

سهال  20شهر ایران با ترج  به  جمعيهت افهراد بالهای  10 های اخذ رأی برای انتخابا  مجلسصندوق

د ک  بایستي نسبت ب  انتخابا  قبلي ی  شعب  اخذ رأی اضهاف  باشمررد مي 11نفر( تعداد شعب 13251)

 (Selection by Location)و  Geoprocessing (Buffer, Clip) با استفاده از منرهای  GISافزاردر نرمگردد  

و شههروندان  ،پرشهانيجمعيت و شعاع هر شعب  اخذ رأی طرری تعيين گردید که  شهعب حهداقل ههم

نحری ک  منهتج به  جلهرگيری ازدحهام رأی ب  های اخذ رأی داشت  باشندصندوقحداکثر دسترسي را ب  

گيهری منهدی شههروندان را از محهل قهرارتران حداکثر رضهایتمي الگریيچنين  ةدهندگان گردد  بر پای

( فاصهل  زیهاد تها شهعب اخهذ رأیههای رأی )گيری بيشتر حفرهو از شکلهای اخذ رأی فراهم صندوق

عب اخذ رأی ب  صهرر  در صررتي ک  در انتخابا  گذشت  محل ش  (0شماره )نقش  وردممانعت بعمل آ

و پراکندگي آنها از الگری خاصي  گردیده و شعب اخذ رأی هم پرشاني زیادی با هم داشتندتخميني تعيين

آب و فاضهلاب بایستي در نزدیکي شهعب  اخهذ رأی  در الگری پيشنهادی ( 1شماره  )نقش کردمينتبعيت 

دهندگان شعب  ندی رأیمتنمردن رضای( جهت جلرگيری از ازدحام و فراهمدهندهنفر رأی 2121هری)ش

نفر( نيز شهعب  مسهجد 2118)ال در مجاور  شعب  مدرس  طالقانيهمين منرب  شهریرر نيز ایجاد گردد، 22

 شرد    ریامام حسن مجتبي دا
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 86پراکنش شعب اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری   .8نقشه 

 

به  آمهار  بها ترجه  نفهر نيهز 2258جمعيت پرششهي  کثرای با حدبر پای  چنين الگریي شعب اخذ رأ

در  11جمهرری سال در انتخابا  ریاست باشد قبرل ميدرصد( نيز قابل 08)حدکثر مشارکت در انتخابا 

( 2421ی دهنده أ)جمعيت رباشد تنها شعب  حضر  رقي حاشي  غربي شهر ک  محل سکرنت فرهنگيان مي

)مسجد و ی  شعب  دیگراین نقص مرتفع بایستي ، ( ک  در الگری پيشنهادی28شماره  وجرد داشت)نقش 

نفر(  4288)حدود دهنده زیادبا جمعيت رأی نيز در حاشي  شمالي شهر  (22نقش  شماره )ثامن( ایجاد شرد

ک  در  ،(21شماره  )نقش و طالقاني وجرد داشت عاطف  رشيدی)حضر  معصرم (تنها دو شعب  اخذ رأی 

در حهد   (23شهماره  )نقش ایستي اضاف  گرددجا و دو شعب  دیگر بجاب  هایکي از شعب  الگری پيشنهادی

( در انتخابا  قبلي شعب  کرثر نيز وجرد داشت که  در 203نفر( و سمي ) 001رشيدی)خليل فاصل شعب 

 102)همچنين در حد فاصل شعب مسهجد ابرالفضهل این نقط  محذوف گردیده است  ،الگری پيشنهادی

قبلي شعب  حسيني  رشيدی نيز وجرد داشهت که  بها  در انتخابا  نفر( 088)و مدرس  فروزان رضایي نفر(

، همچنهين شهعب  درمانگهاه ترج  ب  پرشش این دو شعب ، شعب  حسين  رشيدی نيز بایستي حهذف گهردد

و شعب  آمرزشگاه سپيده به  دليهل مسهکرني شهدن دليل بازسازی مسجد( )ب مسجد جامعجایگزین شعب  
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شعب  هنرستان چمران وجرد )غرب(،  حافظدبيرستان   در انتخابا  گذشت  در مجاور  شعب حذف شرد 

های رأی ب  اداره  پرشاني زیادی داشت ک  بایستي این شعب  جهت پرشش حفرهداشت ک  با این شعب  هم

شهریرر، مسجد امام حسن  22های اداره منابع طبيعي، مدرس  پيشنهاد ایجاد شعب   کميت  امداد منتقل گردد

کهرثر، سهپيده و غيرانتفهاعي حهافظ و  های حسيني  رشيدی،نرر و حذف شعب امپي ثامن و مجتبي، مسجد

 ، مسجد جامع وعاطف  رشيدیعصر، )چمران، امام جعفر صادق، دکترحسابي، مسجد ولي شعب  2جابجایي

تران گفت ک  الگهری پهراکنش در مجمرع مي ( 1-)جدولاست راستای الگری مذکرر شهيد مطهری( در

، دسترسهي و سهال( 20)افهراد بالهای  شهر ایران تابعي از متغيرهای تهراکم جمعيهت شعب اخذ رأی در

 باشد های واجد شرایط شعب اخذ رأی( ميزیرساخت )وجرد مکان
 

 81انتخابات مجلس اسفند  یشنهادی. شعب پ6جدول 
 نوع نام شعبه اخذ رأی ردیف نوع شعبه نام شعبه اخذ رأی ردیف

 بدون تغيير ان رضایيفروز 22 بدون تغيير بسيج 2

 جابجایي )با عاطف  رشيدی( دامپزشکي 20 جابجایي )با چمران( کميت  امداد 1

 جابجایي )با مسجد جامع( درمانگاه 21 بدون تغيير حافظ 3

 بدون تغيير ذوالفقاری 18 بدون تغيير مسجد پيامبر اعظم 4

 بدون تغيير آب و فاضلاب 12 بدون تغيير خليل رشيدی 5

 ایجادی شهریرر 22 11 بدون تغيير ي سم 1

 جابجایي با مطهری خدیج  کبری 13 جابجایي با مسجد امام جعفر صادق حسيني  حاتمي 2

 ایجادی پيام نرر 14 بدون تغيير ميثاق 0

 بدون تغيير رقي  15 بدون تغيير فني حرف  ای 1

 ایجادی ثامن 11 جابجایي با دکتر حسابي مسجد الغدیر 28

 حذف کرثر = جابجایي با مسجد ولي عصر ه صادقپررزهر 22

 حذف حسيني  رشيدی - بدون تغيير معراج 21

 حذف غيرانتفاعي حافظ - ایجادی مسجد امام حسن 23

 حذف سپيده - بدون تغيير طالقاني 24

 - - - ایجادی منابع طبيعي 25

 - - - بدون تغيير مسجد ابرالفضل 21

 نریسندگان منبع:
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 شمال شهر 86شعب اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری . 11 نقشه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمال شهر 81شعب اخذ رأی پیشنهادی انتخابات مجلس   .11نقشه 
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 شمال شهر 81شنهادی انتخابات مجلس شعب اخذ رأی پی. 13نقشه 
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 تجزیه و تحلیل میدانی -5-2 

باشهد که  در الگهری متر مي 158درصد پاسخگریان از شعب اخذ رأی کمتر از  12فاصل  پيشنهادی 

در صررتي که  در ، ای رعایت گردیده استصندوق( چنين فاصل  11اخذ رأی)از صندوق  18پيشنهادی 

درصهد از  18 متهر رعایهت گردیهده اسهت  158فاصهل   ،صهد پاسهخگریاندر 15از نظر ،انتخابا  قبلي

 اند پاسخگریان نيز ایجاد شعب اخذ رأی در مکانهای آمرزشي و اداری را بر مساجد ترجيح داده

ها را جداگانه  ، امتيازا  گری مندی از محل قرار گيری شعب اخذ رأیهمچنين برای ارزیابي رضایت

)جدول(  با استفاده از این مررد آزمرن قرار دادیم T-TESTوسيل  آماره آزمرن  ترکيب کرده )کامپير ( و ب

با مقایسه  مترسهط این راستا درشرد  ها و هم اختلاف ازميانگين مشخص ميداری شاخصمعناآزمرن، هم

 تأثيردهد با مترسط سطح نشان مي را 1/1مندی از محل شعب اخذ رأی ک  رقم رضایتسطح تاثير متغير 

(ک  مبهين sig)ت و همچنين  با ترج  ب  سطح معناداری محاسب  شدهمحسرب شده اس 3مررد ارزیابي ک  

گفت ک  از محل قرارگيری شعب اخذ رأی در انتخابها  گذشهت  تران درصد است  مي 5از  بيشتررقمي 

 مندی وجرد نداشت  است رضایت
 

 T-TESTنتیجه آزمون  .7 جدول

آماره  انحراف معیار نمیانگی تعداد عنوان متغیر

T 

درجه 

 آزادی
 سطح معنا داری

اختلاف 

 ازمیانگین

 -/ 48  / 1 321 3/2 / 21 1/1 308 مندیرضایت

 

 گیرینتیجه -6

که   گهرددهای مشهارکت در دمرکراسهي محسهرب مهيترین روشعنران یکي از اساسيانتخابا  ب 

و ملي از طریق عنران محل برگزاری انتخابا  محلي    سازماندهي سياسي فضای شهرها ببخشي بعينيت

های شهری در روند مذکرر بایستي تردید یکي از سياستبي گيرد رأی صرر  ميتعيين محل شعب اخذ

ي آن را در پراکنش بهين  شهعب فضای ۀنحری ک  رخسار باشد بافزایش مشارکت شهروندان در انتخابا  

حداقل زمان حهداکثر  درنمردن کمترین فاصل  شهروندان بترانند با طيه نمرد و رأی در شهرها مشاهداخذ

گيری روند مذکرر نقش های اجرایي در شکلمشارکت سياسي را تحقق بخشند  پرواضح است ک  هيئت
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ترانند رضایت خاطر عرامل مرثر در حرزه بندی و ارائ  الگری بهين  مي يهمکنشکنند و از برُاساسي ایفا مي

که  از نحهره پراکنهدگي  های تحقيق گریای آن استیافت  نتخابا  مختلف را فراهم نمایند در اشهروندان 

و محهل مندی وجرد نداشت  پراکنش شعب اخذ رأی درانتخابا  گذشت  در محدوده مررد مطالع  رضایت

 نحری ک  در بعضهي منهاطق پرتهراکم جمعيهت،ب  -ها تابع الگری خاصي نبرده استگيری صندوققرار

مربرط  بهرای های مدل ای بالقره با استفاده ازپهن  ،اساساینایجاد شده است  بر )وبالعکس(ریتشعب کم

دسترسي  ،سال( 20)بالای  الگری پيشنهادی بر مبنای پارامترهای تراکم جمعيت استقرار شعب رأی تعيين و

در این  ترسيم گردیده است  GISهای واجد شرایط شعب اخذ رأی( در نرم افزار)وجرد مکانو زیرساخت

گيهری ممانعت از شکل و و جمعيت معيني داشت  شعاع پرششي، پرشانيالگر شعب اخذ رأی حداقل هم

های اداره منابع ایجاد شعب پيشنهاد   گرددهای رأی( تسهيل ميهای رأی)دسترسي شهروندان ب  پایگاهحفره

ههای حسهيني  و حذف شعب  پيام نرر و جدثامنشهریرر، مسجد امام حسن مجتبي، مس 22طبيعي، مدرس  

)چمران، امهام جعفهر صهادق، دکترحسهابي، شعب  2و جابجایي  و غيرانتفاعي حافظ سپيده، کرثر رشيدی،

همچنين با  راستای الگری مذکرراست درشهيد مطهری(  ، مسجد جامع وعاطف  رشيدیعصر، مسجد ولي

نفر ی  شهعب  اخهذ  188اختصاص هر ( و 13251طالع )سال محدوده مررد م 20ترج  ب  جمعيت بالای 

اضاف  گردد ک  در الگری پيشنهادی این شعب  محسرب بایستي رأی، در انتخابا  آتي ی  پایگاه رأی دهي 

 گردیده است 

 قدردانی-7

دانند از گروه جغرافيای سياسي دانشگاه تربيت مدرس ب  خاطر حمایت های نگارندگان برخرد لازم مي

 معنری از انجام این پژوهش تشکر و قدرداني نمایند  مادی و
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