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سازماندهی سیاسی فضای شهر از منظر الگوی پراکنش شعب اخذ رأی

چکیده
تسهيل در اخذ آراء مردم و مشارکت بهتر شهروندان ،یکي از اهداف سازماندهي سياسي فضاست که
محققگردیدن آن در فضای شهر ،از طریق تعيين محل شعب اخذ رأی صهرر مهيگيهرد پهژوهش
حاضر ،ب بررسي الگری مذکرر در انتخابا اخير و ارائ الگریي بهين  ،برای یازدهمين دوره انتخابها
مجلس شررای اسلامي در شهر ایران پرداخت است یافت های تحقيق گریهای آن اسهت که از نحهره
پراکندگي پراکنش شعب اخذ رأی در انتخابا گذشت در محدوده مررد مطالع  ،رضایتمندی وجهرد
نداشت و محل قرارگيری صندوقها ،تابع الگری خاصي نبرده است در الگری پيشنهادی ،شعب اخهذ
رأی حداقل همپرشاني ،شعاع پرششي و جمعيت معيني داشت و ممانعت از شکلگيری حفرههای رأی
(دسترسي شهروندان ب پایگاههای رأی) تسهيل ميگردد پژوهش حاضر ب لحاظ هدف ،کاربردی و ب
لحاظ ماهيت و روش ،از نرع تحقيقا ترصيفي -تحليلي ميباشد روش گردآوری اطلاعا  ،ب شيرۀ
کتابخان ای و ميداني (پرسشنام ) ميباشد ترصيف دادهها ،با استفاده از آمار ترصيفي و در تحليل دادهها
از نرم افزار  ،GISتحليل سلسل مراتبي ( ،)AHPنرمافزار ( Spss ،Expert Choiceآزمرن  Tته
نمرن ای) استفاده گردیده است
واژههای کلیدی :سازماندهي سياسي فضا ،شعب اخذ رأی ،شهرایران ،انتخابا

____________________________

تاریخ دریافت  2310/80/21 :تاریخ پذیرش 2310/28/38 :
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شمارۀ اول

مقدمه

فضا ،مکان و ناحية سياسي ب منظرر اداره بهتر امرر و تنظيم روابط افقي و عمردی آن با سایر نراحي ب
سازماندهي سياسي نياز دارد سازماندهي سياسي فضا ،اگر مهمترین بحث در دولت مهدرن نباشهد بهدون
تردید یکي از حساسترین و مهمترین مباحث در دولتهای مدرن ميباشد به طرراجمهالي سهازماندهي
سياسي فضا فرایندی است ک طي آن بخشي ازسطح زمين ،ترسط مرز محدود ،و برای ایفای نقهشههای
سياسهي سههازماندهي مههيشههرد( )Ahmadypour & Mirzaeetabar, 2010: 48درحقيقههت ،هههدف از
سازماندهي سياسي فضا ،اداره و مدیریت سياسي فضا ب منظرر دستيابي ب اهداف ملي با دیدگاه هم جانب ،
آیندهنگر و راهبردی است دراین راستا در کنار سایر اهداف و کارکردهای متنهرعي (اجتمهاعي ،محيطهي،
اقتصادی ،سياسي ،اداری و ) ک سازماندهي سياسي فضا دارد ،فراهمآوردن زمين های مشارکت مردمي در
تصميمگيریهای ملي ،منطق ای و محلي( )Hafiznia & et., al, 2018: 22ازطریق برنام ریزی انتخابها
(انتخابا سطرح ملي ،منطق ای و محلي) ،یکي از اهداف عمده سازماندهي سياسهي در فضهای شههری
است انتخابا از ارکان اصلي شکلگيری مشروعيت در سيستم سياسي حاکم بر جامع است که بهرای
انجام هر چ بهتر و محققشدن اهداف اصلي آن ،لازم است برنام ریزی صرر گيرد دراینراستا ،نحهره
درستِ تعيين مکان صندوقهای اخذ رأی ازجمل شاخصهای مدیریتي در ی

انتخابا برنام ریزی شده

و هدفمند است در انتخابا ملي و محلي (شررای شهر) ،شهرها ب حرزههای رأیگيری تقسيم ميشرند
ک بایستي تدابير لازم برای اخذ رأی شهروندان در کمترین زمان ،نسبت ب ناحي سکرنتشان ،فراهم شهرد
بنابراین ،تعيين محل صندوقهای اخذ رأی ،باید با ترج ب اصرل و روشههای علمهي و منصهفان و در
راستای بهکرد رضایتمندی شهروندان و متعاقباً مشارکت حداکثری آنان صرر پذیرد؛ درغيراینصرر ،
قصرر در این امر منتج ب کاهش مشارکت شهروندان در انتخابا ميگردد بيتردید هيئتههای اجرایهي
انتخابا  ،در روند مذکرر نقش مهمي ایفا مينمایند هدف این پژوهش ،ارائ الگهری مطلهربي در جههت
پراکنش صحيح و هدفمند شعب اخذ رأی ب منظرر تسهيل در امرر انتخابا و ب تبع تلاش درجهت کسب
رضایتمندی حداکثری شهروندان است؛ برایناساس ،سرال اصلي مقال چنين است که نحهره پهراکنش
شعب اخذ رأی در شهر ایران غرب (یکي از شهرهای حرزۀ انتخابي شمالي استان ایلهام) از چه الگهریي
پيروی ميکند؟ وآیا ازمحل قرارگيری شعب اخذ رأی در انتخابا گذشت رضایتمندی وجرد داشت است؟
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 -2روش تحقیق

این پژوهش ب لحاظ هدف ،کاربردی و ب لحاظ ماهيت و روش کلي ،از نهرع تحقيقها ترصهيفي-
تحليلي ميباشد روش گردآوری اطلاعا ب شيرۀ کتابخان ای و ميداني (پرسشنام ) ميباشد ترصيف داده-
ها ،با استفاده از آمار ترصيفي و در تحليل دادهها از نرم افزار  ، GISتحليل سلسل مراتبي ( ،)AHPنرمافزار
 Spss ،Expert Choiceو آزمرن  Tت

نمرن ای استفاده گردیده است جامعة آماری ،افراد بالای  20سهال

(واجد شرایط رأیدهي) ميباشد حجم نمرن با استفاده از فرمرل کرکران 308 ،نفر محاسب و نمرن گيری،
با استفاده از روش خرش ای چندمرحل ای صرر گرفت
 -3چارچوب مفهومی و نظری
 -1-3سازماندهی سیاسی فضا

1

سازماندهي سياسي فضا ،مرزبندی برای ارائ هرچ بهتر امکانا  ،تسههيلا  ،خهدما عمهرمي ،اداره
عمرمي کشرر و نهایتا تسهيل اعمال حاکميت است( )Ahmadypoue et al, 2014: 193یکي از مسائل مهم
در حرزه مدیریت و سياستگذاری داخلي هر کشرر ،چگرنگي سازماندهي سياسي فضاست ،ک سطرح
محلي ،ملي ،بينالمللي و جهاني را شامل ميشرد و مشتمل بر فرایندی است ک طي آن بخشهي از سهطح
زمين ترسط مرز محدود و برای ایفای نقهشههای سياسهي سهازماندههي مهيشهر ( & (Ahmadypour

 Mirzaeetabar, 2010: 48مهمترین هدف از سازماندهي سياسي فضا در هر کشهرر ،در درجه نخسهت
عرضة بهين خدما ب حداکثر شهروندان و سپس اداره و کنترل افرادی است ک در چارچرب مرزههای
سرزميني زندگي ميکنند( )Pourmosavi et al, 2009: 77کارکردهای سياسهي و غيرسياسهي واحهدهای
تقسيماتي فضای دولت ملي ایجاب ميکند ک ب منظرر بهين سهازی و ارتقهای سهطح کارکردههای آن در
چارچرب کليت دولت ملي ،ساختار و سازمان مناسب تقسيماني ترتيب داده شرد تا این واحدها ب صرر
مجمرع ای هماهنگ در جهت اهداف محلهي و ملهي دولهت و نظهامسياسهي به ویهایف خهرد عمهل
کنند( )Hafeznia, 2001: 370ترسع و ارتقای سطح کارکردهای ی

واحد تقسيماتي تا اندازه زیادی به

چگرنگي سازماندهي سياسي فضا و آرایشیابي بهين قلمرو سرزميني کشرر بستگي دارد ک ضرور ها و
اهداف مهم آن عبارتند از:
1. Political organization of space
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 -2اداره بهتر امرر منطق ای -محلي؛
 -1کنترل سياسي و اعمال نظریا و سياستهای دولت مرکزی و تحقق اهداف سهطح ملهي در
فضاهای منطق ای و محلي؛
 -3فراهمسازی شرایط مساعد برای مشارکت مردم در سرنرشت سياسي ،اقتصادی ،اجتمهاعي و
فرهنگي خرد؛
 -4عرض ه خههدما مطلههرب و ارتقههای سههطح زنههدگي و ت هأمين بهينهه نيازهههای مردمههي و
محلي()Hafeznia, 2001: 371
 -2-3انتخابات و جغرافیای انتخابات

1

مشارکت سياسي از طریق شرکت در انتخابا و یا تعدد ادوار انتخاباتي از فاکتررههای اصهلي یه
جامع ترسع یافت از لحاظ سياسي است انتخابا آزاد و عادلان  ،یکي از عناصر اصلي تشکيلدهنده نظام
های مردمنهاد و بخش جدایيناپذیر روند اجرایي دمرکراسي است درحقيقت ،انتخابا  ،هراسنج خهربي
برای تغييرا اجتماعي است ،زیرا مستقيماً بخش بزرگتری از جمعيت را در مقایس با دیگر آزمایشههای
افکارعمرمي درگير ميکند انتخابا شکافهای اصلي اجتماعي را نشهان مهيدههد و اغلهب مهيترانهد
تصریری روشن از چگرنگي دگرگرنيهای ایالا

و مناطق در هم سطرح را ارائ کند( Blacksell, 2014:

 )162دراین بين ،جغرافيای انتخابا از جمل جستارهای دانش جغرافيای سياسي است که به واکهاوی
تعامل فضا ،مکان ،فرایندهای انتخابهاتي ،تنهرع تصهميما و نتهایج آراء رایدهنهدگان نهراحي مختلهف،
اثرگذاری تفاو های فضایي در رفتارسياسي و شکلگيری حرزهههای انتخابهاتي مهيپهردازد پهيشنيهاز
انتخابا و تعيين نمایندگان مردم ،تقسيم سرزمين ب حرزههای انتخاباتي با مرزهای مشخص و متناسب با
ویژگيهای جغرافيایي ،پذیرش عمرمي و قرانين انتخاباتي است این محهدودهههای جغرافيهایي در مقهام
بستری برای انتخاب نمایندگان در سطرح مختلف محلي ،ناحي ای و ملي ،تاثير قطعي بر ترکيب و کارکرد
نهادهای سياسي حکرمت دارد از اینرو ،ناحي بندی سرزمين ب حرزههای انتخاباتي ،بر پایه شهماری از
شناس های جمعيتي ،فرهنگي ،سرزميني و بهرهگيری از سامان اطلاعا جغرافيایي ،کانرن ترج جغرافيای
انتخابا است()Kaviani Rad, 2007: 481

1. Electoral Geography
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1

سيستم انتخاباتي در اغلب کشررها ،شامل استفاده از حرزههای تعيين شده از لحاظ قلمرویي ميباشد؛
رقابت برای کسب کرسي بين تعداد زیادی از مناطق مجهزا قسهمت گردیهده اسهت()Farrell, 2011: 22
حرزههای انتخاباتي ،تقسيما اداری فضا ميباشند ک ترسط نمایندگان مردمي ک در قلمروهای محهدود
کشررهای دمرکراتي

زندگي ميکنند برای مقاصهد انتخابهاتي طراحهي شهدهان ()Palsingh, 2000: 517

محدودهبندی حرزۀ انتخاباتي مطلرب ،آن است ک با ویژگيههای جغرافيهایي ،پهذیرش عمهرمي ،قهانرن
انتخابا  ،قرانين گذشت  ،قانرناساسي ،شمار جمعيت و تقسيما

کشرری هماهنگ باشد( Kaviani Rad,

)2013: 49
 -4-3رأی ،رأیدهی و تئوری داونز

نظری ای ک حاصل تلاش ذهن ی

شخص است و براساس آن حکم ميشرد را رأی گریند .از دیگر

نگاه ،عملي تشریفاتي و حقرقي را ک شهروندان با انجام آن ،طبق ضرابط و شهرایط قهانرني به گهزینش
نماینده یا نمایندگان ميپردازند ،رای مينامند رایدهنده ،ضمن این عمل حقرقي -سياسي ،درحقيقهت بها
برگزیدن نماینده یا نمایندگان ،در اداره امرر سياسي جامع خرد مشارکت ميکند؛ برایناسهاس ،رأیدههي
یکي از اساسيترین روشهای مشارکت افراد در دمرکراسيهای مدرن است ک مطالعه آن مهررد علاقه
جغرافيدانان سياسي است مهمترین نگرش بحثبرانگيز در مشارکت سياسي محاسب چشمانداز رأیدهي
است ک بر پای منطق اساسي انتخاب عقلاني افراد استرار است( )Downs,1957تصميم محاسب شده بهر-
اساس سرد ادراکي از پيامد ترجيحي ( ،)Bاحتمال شدن ی

رأی دهنده اساسي( )Pو هزین های مختلهف

مرتبط با رأیدهي ( )Cميباشهد که فایهده رأیدههي ( )Uبها فرمهرل  U=B*P-Cنشهان داده مهيشهرد
( )Downs,1957پرواضح است با نرسان متغيرها مشارکت نيز تغيير خراهد نمرد هزینه ههای رأیدههي
شامل جمعآوری اطلاعا درباره نامزدها ،زمان مررد نياز رأیدهي ،رفتوآمد ب شعب اخذ رأی است ک
دو عامل اخير با سنج فاصل پيرند ميخررد

1. Electoral district
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 -5-3رأیدهی و فاصله جغرافیایی

شناسایي عرامل محرک شهروندان در مشارکت یا عدم مشارکت سياسي ميتراند منجر به برگهزاری
انتخاباتي گردد ک مشارکت حداکثری را بدنبال داشت باشد ،منرط ب اینک تصميما هيئتههای اجرایهي
انتخابا مرتبط با فاکتررهای انگيزشي شهروندان باشد( )Bhatti,2012: 141از فاکتررهای انگيزشي مهي-
تران ب کاهش فاصل محل سکرنت رأیدهندگان و شعب اخذ رأی اشاره کرد ک منجر ب کاهش هزینه
رأیدهي ميگردد( )Dyck & Gimple, 2005: 532عليرغم اهميت بهالقره و پيامهدهای عملهي ،ادبيها
تجربي اندکي در زمين تأثير فاصل بر رأیدهي با رشد علاق در جغرافيای سياسي و دسترسهي آسهان به
سيستم  GISترليد شده است()Gimpel & schuknecht, 2003: 472
 -6-3پراکنش شعب اخذ رأی

برنام ریزی برای تعيين محل قرارگيری شعب اخذ رأی حرزهههای انتخابيه از ویهایف هيئهتههای
اجرایي انتخابا ميباشد مهمترین عامل در این زمين تراکم جمعيت است ک جایگاه زمين ای در پراکنش
شعب و همچنين تأثير مستقيم بر تعداد شعب اخذ رأی در شهرها را دارا است ،ک بها ترجه به قهرانين
انتخاباتي در کشررهای مختلف ،تعداد شعب برحسب جمعيت افراد واجدشرایط رأیدهي متغير است در
ایران با ترج ب آمار صندوقههای رأی انتخابها ریاسهت جمههرری سهال  13588(2311صهندوق) و
همچنين افراد واجد شرایط رایدهي( 51428134نفر) کشرر ميتران گفت ک برای هر صندوق ،جمعيت
 188نفر درنظرگرفت شده اسهت( )http://www.irinn.ir/fa/news/497410در جهدول زیهر ،آمهار تعهداد
شعب اخذ رأی انتخابا اخير در برخي از کشررها بر حسب عامل جمعيت ذکر گردیده است
جدول  .1تعداد شعب اخذ رأی در برخی انتخابات کشورها
کشور

انتخابات

تعداد افراد واجد
الشرایط

تعداد شعب

نفر جمعیت
هر شعبه

منبع

ترکي

ریاست جمهرری 1820

51888311

208815

381

/http://www.ion.ir/news/375005

فرانس

ریاست جمهرری 1822

51122211

11541

204

آلمان

پارلماني 1822

12125288

00888

221

کنيا

ریاست جمهرری 1822

15324801

48003

118

کره جنربي

ریاست جمهرری 1822

41888888

23032

3835

https://www.france24.com/en/20170421
https://sputniknews.com/europe/20170924
1057648517
https://www.idea.int/data-tools/vtadvanced-search
http://www.irinn.ir/fa/news/156858

هند

پارلماني 1821

188888888

2888888

188

https://www.rouydad24.ir/fa/news/168168
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دومين عامل مهم در پراکنش شعب اخذ رأی ،نزدیکي ب مراکز بيمارستاني و آتشنشهاني اسهت ،به -
طریقي ک مراکز مذکرر در هنگام وقرع حادث سریعترین واکنش و عکسالعمل را از خهرد نشهان دهنهد
سرمين عامل در پراکنش شعب نزدیکي ب مراکز امنيتي و نظامي است ،زیرا وجرد امنيت کافي بهرای رأی
دهندگان و همچنين صيانت از آراء درمقابل حرکتهای ضدهنجار خرد تضمينکنندۀ سلامت انتخابا در
هر سطحي خراهد برد( )Nazarian et al,2011:35چهارمين عامل دوری و نزدیکي شهروندان ب شهعب
اخذ رأی است ک مشارکت را تحت تأثير قرار ميدهد شراهد تجربي زیادی از انتخابها ایالها متحهده
نشاندهنده تأثير عامل فرق است()Joslyn et al, 2018: 2
عامل دیگری ک در پراکنش شعب اخذ رأی بایستي لحاظ گردد مکانهای نمادین 2در شهرهاست در
بسياری از شهرها مشارکت شهروندان در انتخابا  ،تابع فاصل و دسترسي ب واقعيتهای عيني جغرافيایي
نيست بلک برخاست از واقعيتهای ذهني جغرافيایي ميباشد ک با هریت آن مکان پيرند خررده و از منظر
تعلق و دلبستگي ب مکان یا کارکرد سياسي آن قابل تفسيراست هریت مکاني برسهيل آميهزه و ترکيبهي از
خاطرا  ،مفاهيم ،تفاسير ،عقاید و احساسا شکل گرفت در چارچرب قلمروهای فيزیکي خاص ،تعریف
و تعيين ميگردد مکانها ،منبع مهمي از عناصر هریتي هستند ب عبار دیگر ،ویژگيهای هریتي از مکان-
هایي ک ما بدانها تعلق داریم سرچشم ميگيرند؛ چرا ک مکانها دارای سمبلهایي هستند ک برای انسان
دارای معني و محتری هستند()Scannell & Gifford,2010: 3
زیرساختهای مرجرد در شهرها (مدارس ،مساجد ،حسين ها و ) نيز بایستي مرردترج هيئتههای
اجرایي قرارگيرند در بعضي از محل های شهرها با وجرد تراکم جمعيت بالا ،مکانهای لازم ب عنران شعب
اخذ رأی وجرد ندارد ،در این حالت پراکنش شعب سایر محل ها بایستي طرری تعيين گردد ک محل های
فاقد زیرساخت را پرشش دهد همچنين مرانع مشارکت افراد معلرل و ناتران ،جهت دسترسي ب شهعب
اخذ رأی نيز بایستي مررد ترج هيئتهای اجرایي انتخابا قرارگيرد ب نحری ک ایهن افهراد بتراننهد به
سهرلت در انتخابا مشارکت نمایند()schur et al, 2017: 1390

1. Iconic places
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سازماندهی سیاسی فضای شهر از منظر الگوی پراکنش
شعب اخذ رأی در شهر ایوان

تعیین معیارهای مؤثر در الگوی
پراکنش شعب اخذ رأی

تهیه نقشهها و لایههای

نظرخواهی از کارشناسان در

اطلاعاتی مورد نیاز

خصوص دو به دیی معیارها

تولید لایهها با استفاد از توابع

وزن دهی به معیارها با استفاده از روش

تحلیلی  GISو منطق فازی

 AHPو نرمافزار Expert Choice

تلفیق چهار لایه اصلی بر اساس روش وزنی و اوزان کسب شده از
روش  AHPو انتخاب بهترین پهنه برای شعب اخذ رأی
محاسبه شعب مورد نیاز بر مبنای کشوری و جمعیت بالای  11سال
در محدوده مورد مطالعه
انطباق شعب پیشنهادی با پهنه مناسب و ارئه الگوی پیشنهادی بر
اساس تراکم جمعیت ،دسترسی و زیرساختها
سنجش رضایتمندی رأیدهندگان از نحوه پراکنش شعب اخذ رأی
در انتخابات گذشته

شکل  .1فرایند انجام تحقیق
 -4یافتههای پژوهش

استان ایلام با مساحتي حدود  18233کيلرمتر مربع ،حدود  2.1درصد از مساحت کل کشرر را تشکيل
ميدهد این استان درغرب رشت کرههای زاگرس ،از جنرب با خرزستان ،از شرق با لرستان و ازشمال بها
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کرمانشهاه همسهای بههرده و از سهمت غههرب دارای  415کيلهرمتر مهرز مشههترک بها کشههرر عهراق مههي-
باشد( )Heidarian et al, 2018: 25براساس سرشماری  2315جمعيت استان ایلام  508250نفر برده است
ک کمجمعيتترین استان کشرر ب شمار ميرود( )Statistic center of Iran, 2016: 3از نظر مذهبي ،اکثهر
مردم استان شيع و گریشهای کردی ،لکي ،لری و عربي در این استان رایج است این استان ب دو حرزه
انتخابي تقسيم شده است؛ حرزه شمالي شامل شهرستانهای ایلهام ،ایهران ،سهيروان ،چهرداول ،مههران و
ملکشاهي و حرزه جنربي شهرستانهای دهلران ،دره شهر ،بدره و آبدانان ميباشد در این پهژوهش ،شههر
ایران ب عنران یکي از شهرهای حرزۀ انتخابي شمالي با جمعيتي معهادل  41412نفهر( Statistic center of

 )Iran, 2016ک از این ميزان بر طبق آمار دهمين دوره انتخابا مجلس شررای اسلامي ( )2314در حرزه
مزبرر حدود  35188هزار نفر واجد شرایط رأیدهي ميباشند همچنين بر طبق آمار مزبرر تعداد شهعب
(ثابت و متغير) برای این حرزه 41 ،شعب گزارش شده است ،ک از این تعداد 11 ،شعب ب صهرر ثابهت
شهری و  18شعب ب صرر شعب سيار روستایي درنظر گرفت شده اسهت (Islamic Republic News
)Agency, 2015, May 4

نقشه  .1موقعیت محدوده مورد مطالعه
Source: Authors
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 -1-4وزندهی به معیارها (عوامل موثر بر پراکنش شعب اخذ رأی)

ب منظرر وزن دهي با استفاده از روش  ،AHPابتدا مقایس های دوتایي بين معيارها (عرامهل مهرثر بهر
پراکنش شعب اخذرأی) صرر پذیرفت درانتها ،ماتریسي تشکيل گردید ک درای های آن بها ترجه به
از معيارها نسبت ب یکدیگر ب صرر دوب دو بها اسهتفاده از جهدول ( )2مقایسه

ميزان اهميت هر ی

گردیده است نتایج محاسبا در جدول ( )1بيان شده است
جدول  .2مقایسه نه کمیتی پروفسور ساعتی برای مقایسه دو دویی معیارها
درجه اهمیت

تعریف

توضیح

2

اهميت مساوی

در تحقق هدف ،دو معيار اهميت مساوی دارند

3

اهميت اندکي بيشتر

تجرب نشان ميدهد ک برای تحقق هدف ،اهميت  iکمي بيشتراز jاست

5

اهميت بيشتر

تجرب و تأمل نشان ميدهد ک اهميت  iآشکارا بيشتراز jاست

2

اهميت خيلي بيشتر

در عمل ثابت شد ک اهميت  iخيلي بيشتراز jاست

1

اهميت مطلق

اهميت خيلي بيشتر  iنسبت ب  jب طرر قطعي ب اثبا رسيده است

1و4و1و0

مقادیر بينابين

هنگامي ک حالت ميان ای وجرد دارد

جدول  .3دو دویی ضوابط تعیین کننده در مکان یابی پهنه های مستعد شعب اخذ رأی
معیار

تراکم جمعيت
دسترسي شعب اخذ رأی ب مراکز
خدماتي و امنيتي
فاصل شعب از معابر اصلي
زیر ساخت (مکان های واجد شرایط
شعب اخذ رأی)

تراکم

دسترسی شعب اخذ رأی

فاصله شعب از

زیر ساخت (مکان های واجد

جمعیت

به مراکز خدماتی و امنیتی

معابر اصلی

شرایط شعب اخذ رأی)

-

0

2

2

2/0

-

2/1

2/0

2/2

1

-

2/1

2

0

1

-

)Source:( Saatti, 2013:44

برای محاسب وزن هر معيار از نرم افزار  Expert Choiceاستفاده شده است نهرمافهزار مهذکرر بهرای
تحليل مسائل چند معياره با استفاده از تکني

فرایند تحليل سلسل مراتبي( )AHPطراحي شهده اسهت در

جدول وزن معيارهای محاسب شده با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceنمایش داده شده است
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جدول شماره  .4وزن معیارها
معیار

وزن

تراکم جمعيت

/44

دسترسي شعب اخذ رأی ب مراکز خدماتي و امنيتي

/832

فاصل شعب از معابر اصلي

/282

زیر ساخت (مکان های واجد شرایط شعب اخذ رأی)

/425

ضریب ناسازگاری

 : /21ضریب ناسازگاری کمتر از ی
درصد نشان دهنده سازگاری بين
ضرایب ماتریس دو دویي مي باشد

Source: Authors

 -2-4آمادهسازی و تلفیق لایهها

در فرایند تصميمگيری ،پهن بهين محدودهای است ک در بررسي عرامل و معيارهای شناسهایي دارای
بهترین شریط باشد در این مرحل بایستي شرایط فراهم شرد تا جمع کلي شاخصهای مرثر امکهانپهذیر
گردد؛ روش منتخب ب منظرر ارزشگذاری لای های مرضرعي ،منطق فازی است در این روش محهدوده
مررد مطالع در هر ی

از لای ها در فاصل بين صفر و ی

ارزشگذاری ميشرد جهت تلفيهق لایه های

حاصل با استفاده از وزنهای ب دست آمده ،روش وزندهي جمعي ساده ،مررد استفاده قرارمهيگيهرد که
نتایج تلفيق در اشکال زیر نشان داده شده است
پهن بالقره برای شعب اخذ رأی :پهن تراکم جعيت + /44 پهن زیرساخت + /425 پهن فاصل
شعب از معابر اصلي + /282 پهن فاصل شعب از مراکز خدماتي،امنيتي/832 

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

نقشه  .4زیرساخت (مکان های واجد شرایط شعب اخذ رأی)
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نقشه  .6تطبیق نقاط پیشنهادی با پهنه بالقوه
 -3-4یافتهها ی میدانی

یافت های ترصيفي ب دستآمده نشان ميدهد ک  215نفر از حجم نمرنه را مهردان ( 52/3درصهد) و
 205نفر ( 40/2درصد) را زنان تشکيل ميدهند اکثریت پاسهخگریان در گهروه سهني 15-38سهال قهرار
داشت اند ،این گروه ب تنهایي  255نفر( 48 /2درصد) از کل نمرن مررد مطالع را ب خهرد اختصهاص داده
است و پس ازآن گروه سني  32-48سال با  225نفر(38/1درصد) قرار داشت اند همچنين افراد کمتر از 15
سال و بيشتر از  48سال ب ترتيب با 48نفر(28درصد) و 28نفر(21درصد) کمترین نسبت از حجم نمرن را
ب خرد اختصاص دادهاند افراد پاسخگر از نظر تحصيلا  48 ،نفر دیپلم ( 22درصد)05 ،نفر فهرق دیهپلم
(11درصد) ،ليسانس 188نفر ( 51درصد) ،کارشناسي ارشد 45نفر (21درصد) ،دکتری28نفر ( 3درصد) را
تشکيل ميدهند 235نفر ( 31درصد) از حجم نمرن را افراد شهاغل 11 ،نفهر بيکهار (21درصهد)44 ،نفهر
بازنشست (21درصد) و  231نفر خان دار ( 31درصد) تشکيل دادهاند

سال چهارم

222

سازماندهي سياسي فضای شهر از منظر الگری پراکنش

جدول  .5توصیف آماری گویه ها
درصد

درصد

میانگین

کاملا

گویه

موافقم

ها

1/50

درصد

درصد

نظری ندارم

موافقم

11/11

14/12

18/38

11/32

1/01

12/52

51/13

0/18

0/10

0/11

1/38

21/11

20/10

11/18

22/51

38/12

1/11

24/21

23/25

21/48

1/04

51/01

1/38

0/10

0/10

38/58

15/20

11/31

2/18

18/51

4/25

12/28

11/85

10/20

1/12

23

51/5

25/38

21/01

1/32

1/42

21/51

21/04

38/18

24/04

15/18

3/18

21/23

21/23

31/38

23/10

28/51

3/18

کمتر از

 258تا 158

 158تا

بيشتر از

نظری

258متر

متر

 358متر

 358متر

ندارم

 31درصد

 33درصد

 21درصد

21درصد

کمتر از

 258تا 158

 158تا

بيشتر از

نظری

258متر

متر

 358متر

 358متر

ندارم

 40درصد

 41درصد

 1درصد

-

 2درصد

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

مساجد

آمرزشي

اداری

ترجيح مي دهيد؟

 48درصد

 53درصد

 2درصد

کاملا

گویه های متغیر رضایتمندی از محل شعب اخذ رأی

درصد مخالفم

مخالفم

صندوق اخذ رأی محل ما در جایي قرار دارد ک مردم رأی
خرد را ب راحتي در صندوق مياندازند
محل های اخذ رأی با ترج ب جمعيت هر محل انتخاب
شده است
بهتر است محل اخذ رأی محل ما ب مکان بهتری انتقال داده
شرد
حضرر در محل اخذ رأی محل ما برای افراد سالخررده و
معلرل مشکل است
ب علت صف طرلاني در محل اخذ رأی ما ،زمان زیادی
تلف ميشرد
ب علت ازدحام جمعيت هنگام رای دهي در محل ما ،ب
محل اخذ رای دیگری مراجع ميکنم
صف طرلاني در محل اخذ رأی محل ما هنگام انتخابا
تشکيل نمي شرد
در شهر ما محل های اخذ رأی در خيابانها و معابر اصلي قرار
داده شده است
ناپایداری جری همچرن بارش برف و باران مانع حضرر من
در پای صندوق های اخذ رأی ميشرد
در انتخابا ریاست جمهرری سال  ،11شعب اخذ رأیي ک
حضرر یافت بردید در چ فاصل از محل سکرنت شما قرار
داشت
فاصل پيشنهادی شما تا نزدی ترین شعب اخذ رأی چند
متر است؟

Source: Authors
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 -5تجزیه و تحلیل
 -1- 5بررسی مکانهای واجد شرایط شعب اخذ رأی و تعیین شعب پیشنهادی

دراین مرحل از کلي مکانهای واجد شرایط شعب اخذ رأی سطح شهر بررسي بعمل آمد و مکانهای
واجد شرایط مناسب تعيين گردید ،ک  11مررد از  11شعب با پهن مررد نظر (الگری پيشنهادی) در نقش
شماره  ،0انطباق دارد باترج ب آمارصندوقههای رأی انتخابها ریاسهت جمههرری سهال 13588( 11
صندوق) و همچنين افراد واجد شرایط رایدههي ( 51428134نفهر) کشهرر مهيتهران گفهت که بهرای
هرصندوق جمعيت  188نفر درنظرگرفت شده است ک با استناد ب این مرضرع ميتران گفت که تعهداد
صندوقهای اخذ رأی برای انتخابا مجلس  10شهر ایران با ترج به جمعيهت افهراد بالهای  20سهال
(13251نفر) تعداد شعب  11مررد ميباشد ک بایستي نسبت ب انتخابا قبلي ی

شعب اخذ رأی اضهاف

گردد در نرمافزار  GISبا استفاده از منرهای ( Geoprocessing )Buffer, Clipو ()Selection by Location

جمعيت و شعاع هر شعب اخذ رأی طرری تعيين گردید که شهعب حهداقل ههمپرشهاني ،و شههروندان
حداکثر دسترسي را ب صندوقهای اخذ رأی داشت باشند ب نحری ک منهتج به جلهرگيری ازدحهام رأی
دهندگان گردد بر پایة چنين الگریي ميتران حداکثر رضهایتمنهدی شههروندان را از محهل قهرارگيهری
صندوقهای اخذ رأی فراهم و از شکلگيری بيشتر حفرهههای رأی (فاصهل زیهاد تها شهعب اخهذ رأی)
ممانعت بعمل آورد(نقش شماره  )0در صررتي ک در انتخابا گذشت محل شعب اخذ رأی ب صهرر
تخميني تعيينگردیده و شعب اخذ رأی هم پرشاني زیادی با هم داشتند و پراکندگي آنها از الگری خاصي
تبعيت نميکرد(نقش شماره  )1در الگری پيشنهادی بایستي در نزدیکي شهعب اخهذ رأی آب و فاضهلاب
شهری( 2121نفر رأیدهنده) جهت جلرگيری از ازدحام و فراهمنمردن رضایتمندی رأیدهندگان شعب
 22شهریرر نيز ایجاد گردد ،ب همين منرال در مجاور شعب مدرس طالقاني(2118نفر) نيز شهعب مسهجد
امام حسن مجتبي دایر شرد
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نقشه  .8پراکنش شعب اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری 86

بر پای چنين الگریي شعب اخذ رأی با حداکثر جمعيت پرششهي  2258نفهر نيهز بها ترجه به آمهار
مشارکت در انتخابا (حدکثر  08درصد) نيز قابلقبرل ميباشد در انتخابا ریاستجمهرری سال  11در
حاشي غربي شهر ک محل سکرنت فرهنگيان ميباشد تنها شعب حضر رقي (جمعيت رأی دهنده )2421
وجرد داشت(نقش شماره  )28ک در الگری پيشنهادی ،بایستي این نقص مرتفع و ی

شعب دیگر(مسجد

ثامن) ایجاد شرد(نقش شماره  )22در حاشي شمالي شهر نيز با جمعيت رأیدهنده زیاد(حدود  4288نفر)
تنها دو شعب اخذ رأی عاطف رشيدی(حضر معصرم ) و طالقاني وجرد داشت(نقش شماره  ،)21ک در
الگری پيشنهادی یکي از شعب ها جاب جا و دو شعب دیگر بایستي اضاف گردد(نقش شهماره  )23در حهد
فاصل شعب خليل رشيدی( 001نفر) و سمي ( )203در انتخابا قبلي شعب کرثر نيز وجرد داشت که در
الگری پيشنهادی ،این نقط محذوف گردیده است همچنين در حد فاصل شعب مسهجد ابرالفضهل(102
نفر) و مدرس فروزان رضایي( 088نفر) در انتخابا قبلي شعب حسيني رشيدی نيز وجرد داشهت که بها
ترج ب پرشش این دو شعب  ،شعب حسين رشيدی نيز بایستي حهذف گهردد ،همچنهين شهعب درمانگهاه
جایگزین شعب مسجد جامع(ب دليل بازسازی مسجد) و شعب آمرزشگاه سپيده به دليهل مسهکرني شهدن

سال چهارم
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حذف شرد در انتخابا گذشت در مجاور شعب دبيرستان حافظ (غرب) ،شعب هنرستان چمران وجرد
داشت ک با این شعب همپرشاني زیادی داشت ک بایستي این شعب جهت پرشش حفره های رأی ب اداره
کميت امداد منتقل گردد پيشنهاد ایجاد شعب های اداره منابع طبيعي ،مدرس  22شهریرر ،مسجد امام حسن
مجتبي ،مسجد ثامن و پيامنرر و حذف شعب های حسيني رشيدی ،کهرثر ،سهپيده و غيرانتفهاعي حهافظ و
جابجایي 2شعب (چمران ،امام جعفر صادق ،دکترحسابي ،مسجد وليعصر ،عاطف رشيدی ،مسجد جامع و
شهيد مطهری) درراستای الگری مذکرر است (جدول )1-در مجمرع ميتران گفت ک الگهری پهراکنش
شعب اخذ رأی در شهر ایران تابعي از متغيرهای تهراکم جمعيهت (افهراد بالهای  20سهال) ،دسترسهي و
زیرساخت (وجرد مکانهای واجد شرایط شعب اخذ رأی) ميباشد
جدول  .6شعب پیشنهادی انتخابات مجلس اسفند 81
ردیف

نام شعبه اخذ رأی

نوع شعبه

ردیف

نام شعبه اخذ رأی

نوع

2

بسيج

بدون تغيير

22

فروزان رضایي

بدون تغيير

1

کميت امداد

جابجایي (با چمران)

20

دامپزشکي

جابجایي (با عاطف رشيدی)

3

حافظ

بدون تغيير

21

درمانگاه

جابجایي (با مسجد جامع)

4

مسجد پيامبر اعظم

بدون تغيير

18

ذوالفقاری

بدون تغيير

5

خليل رشيدی

بدون تغيير

12

آب و فاضلاب

بدون تغيير

1

سمي

بدون تغيير

11

 22شهریرر

ایجادی

2

حسيني حاتمي

جابجایي با مسجد امام جعفر صادق

13

خدیج کبری

جابجایي با مطهری

0

ميثاق

بدون تغيير

14

پيام نرر

ایجادی

1

فني حرف ای

بدون تغيير

15

رقي

بدون تغيير

28

مسجد الغدیر

جابجایي با دکتر حسابي

11

ثامن

ایجادی

22

زهره صادقپرر

جابجایي با مسجد ولي عصر

=

کرثر

حذف

21

معراج

بدون تغيير

-

حسيني رشيدی

حذف

23

مسجد امام حسن

ایجادی

-

غيرانتفاعي حافظ

حذف

24

طالقاني

بدون تغيير

-

سپيده

حذف

25

منابع طبيعي

ایجادی

-

-

-

21

مسجد ابرالفضل

بدون تغيير

-

-

-

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

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

فاصل پيشنهادی  12درصد پاسخگریان از شعب اخذ رأی کمتر از  158متر ميباشهد که در الگهری
پيشنهادی  18صندوق اخذ رأی(از  11صندوق) چنين فاصل ای رعایت گردیده است ،در صررتي که در
انتخابا قبلي ،از نظر 15درصهد پاسهخگریان ،فاصهل  158متهر رعایهت گردیهده اسهت  18درصهد از
پاسخگریان نيز ایجاد شعب اخذ رأی در مکانهای آمرزشي و اداری را بر مساجد ترجيح دادهاند
همچنين برای ارزیابي رضایتمندی از محل قرار گيری شعب اخذ رأی ،امتيازا گری ها را جداگانه
ترکيب کرده (کامپير ) و ب وسيل آماره آزمرن  T-TESTمررد آزمرن قرار دادیم(جدول) با استفاده از این
آزمرن ،هممعناداری شاخصها و هم اختلاف ازميانگين مشخص ميشرد دراین راستا با مقایسه مترسهط
سطح تاثير متغير رضایتمندی از محل شعب اخذ رأی ک رقم  1/1را نشان ميدهد با مترسط سطح تأثير
مررد ارزیابي ک  3محسرب شده است و همچنين با ترج ب سطح معناداری محاسب شده()sigک مبهين
رقمي بيشتر از  5درصد است ميتران گفت ک از محل قرارگيری شعب اخذ رأی در انتخابها گذشهت
رضایتمندی وجرد نداشت است
جدول  .7نتیجه آزمون T-TEST
عنوان متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

رضایتمندی

308

1/1

/21

آماره

درجه

T

آزادی

2/3

321

سطح معنا داری

/1

اختلاف
ازمیانگین

- /48

 -6نتیجهگیری

انتخابا ب عنران یکي از اساسيترین روشهای مشهارکت در دمرکراسهي محسهرب مهيگهردد که
عينيتبخشي ب سازماندهي سياسي فضای شهرها ب عنران محل برگزاری انتخابا محلي و ملي از طریق
تعيين محل شعب اخذرأی صرر ميگيرد بيتردید یکي از سياستهای شهری در روند مذکرر بایستي
افزایش مشارکت شهروندان در انتخابا باشد ب نحری ک رخسارۀ فضایي آن را در پراکنش بهين شهعب
اخذرأی در شهرها مشاهده نمرد و شهروندان بترانند با طينمردن کمترین فاصل در حداقل زمان حهداکثر
مشارکت سياسي را تحقق بخشند پرواضح است ک هيئتهای اجرایي در شکلگيری روند مذکرر نقش

سال چهارم
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اساسي ایفا ميکنند و از برُهمکنشي عرامل مرثر در حرزه بندی و ارائ الگری بهين ميترانند رضایت خاطر
شهروندان در انتخابا مختلف را فراهم نمایند یافت های تحقيق گریای آن است که از نحهره پراکنهدگي
پراکنش شعب اخذ رأی درانتخابا گذشت در محدوده مررد مطالع رضایتمندی وجرد نداشت و محهل
قرارگيری صندوقها تابع الگری خاصي نبرده است -ب نحری ک در بعضهي منهاطق پرتهراکم جمعيهت،
شعب کمتری(وبالعکس) ایجاد شده است برایناساس ،پهن ای بالقره با استفاده از مدلهای مربرط بهرای
استقرار شعب رأی تعيين و الگری پيشنهادی بر مبنای پارامترهای تراکم جمعيت (بالای  20سال) ،دسترسي
و زیرساخت(وجرد مکانهای واجد شرایط شعب اخذ رأی) در نرم افزار GISترسيم گردیده است در این
الگر شعب اخذ رأی حداقل همپرشاني ،شعاع پرششي و جمعيت معيني داشت و ممانعت از شکلگيهری
حفرههای رأی(دسترسي شهروندان ب پایگاههای رأی) تسهيل ميگردد پيشنهاد ایجاد شعب های اداره منابع
طبيعي ،مدرس  22شهریرر ،مسجد امام حسن مجتبي ،مسجدثامن و پيام نرر و حذف شعب ههای حسهيني
رشيدی ،کرثر ،سپيده و غيرانتفاعي حافظ و جابجایي  2شعب (چمران ،امهام جعفهر صهادق ،دکترحسهابي،
مسجد وليعصر ،عاطف رشيدی ،مسجد جامع و شهيد مطهری) درراستای الگری مذکرراست همچنين با
ترج ب جمعيت بالای  20سال محدوده مررد مطالع ( )13251و اختصاص هر  188نفر ی
رأی ،در انتخابا آتي ی

شهعب اخهذ

پایگاه رأی دهي بایستي اضاف گردد ک در الگری پيشنهادی این شعب محسرب

گردیده است
-7قدردانی

نگارندگان برخرد لازم ميدانند از گروه جغرافيای سياسي دانشگاه تربيت مدرس ب خاطر حمایت های
مادی و معنری از انجام این پژوهش تشکر و قدرداني نمایند
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