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  بررسي تطبيقي ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري بررسي تطبيقي ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري 

  مقايسة با كل كشورمقايسة با كل كشوردر در تهران تهران 

       
 2زهرا انصاريو  1بهادر زارعيدكتر 

  

 چكيده

ياست جمهوري نشانه وفاداري مردم كشور به حاكميت موجود و همچنين مشاركت در انتخابات ر
ميزان . احساس رضايت آنها از سيستم حاكم بر كشور و تالش برأي بهتر شدن وضعيت كشور است

مشاركت در انتخابات رياست جمهوري در جمهوري اسالمي ايران از درصد بااليي برخوردار است 
مردم كشور به سيستم حاكميت موجود و اميد در جهت بهتر شدن  دهنده اعتمادكه اين موضوع نشان

هاي مختلف كشور اوضاع موجود در كشور از ابعاد مختلف است، اما اين ميزان مشاركت در استان
هايي كه از ميزان توسعه يافتگي باالتري و در قسمتهاي مركزي كشورند بسيار متفاوت است و استان

هدف از اين . هايي كه در نواحي مرزي هستند برخوردارندبت به استاناز ميزان مشاركت باالتري نس
 11پژوهش بررسي مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در مقايسه با كل كشور در 

ها در جهت انجام اين باشد كه از آمار و اطالعات موجود در وزارت كشور و ساير ارگاندروه مي
، لذا در اين تحقيق آمارهاي مربوطه از جداول آمار انتخابات مربوط به تحقيق كمك گرفته شده است

  .  عنوان استان تهران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استاستان تهران اخذ و تفكيك شده و تحت

  

  استان تهران، انتخابات دوره يازدهم، مشاركت در انتخاباتجغرافياي انتخابات، : كليدواژگان
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  مقدمه 

ويژه سازماندهي آنها و به ،پرسيهاهمه ،هاي جغرافيايي انتخاباتفياي انتخابات به جنبهجغرا
اي و  ملي منطقه ،را در سطوح مختلف محلي... پردازد و شرأيط فرهنگي اقتصادي و نتايج مي

تاثير پارامترهاي مختلفي قرار انتخابات در پهنه جغرافيايي تحت. دهدمورد بررسي قرار مي
. كه اينها به نوبه خود بر ميزان مشاركت سياسي مردم و رفتار رأي آنها تاثيرگذاراستدارد 

ها و رويدادها از جمله هاي جغرافيايي و مكاني در هر مقطع بر پديدهشرأيط زماني و ويژگي
انتخابات اثرات ساختاري دارد و به گونه طبيعي، اين احتمال هست كه در سايه تحوالت 

انتخابات آزاد ). 162 :1835 گالبچي،(سياسي دگرگون شود  -هاي اجتماعياجتماعي، ساختار
ناپذير ساالر و بخش جداييهاي مردمدهنده نظامو عادالنه نيز يكي از عناصر اصلي تشكيل

ترين ابزاري است كه مقامات دولتي را ناگزير به رقابت در انتخابات عمده. دموكراسي است
خاصيت مهم ديگر انتخابات آزاد، . كندذيرش به نظارت آنها ميپاسخگويي در مقابل مردم و پ

هاي دولتي و هم در مورد تضمين برابري سياسي بين شهروندان هم در زمينه دستيابي به سمت
هاي بدين لحاظ يكي از معيارهاي تشخيص وجود دموكراسي در نظام. ارزش رأي آنهاست

بنابر اعالم وزير كشور نتايج شمارش ). 83: 1385مقصودي،(سياسي برگزاري انتخابات است 
ميليون و  50از مجموع  :رياست جمهوري به شرح زير است آراء انتخابات يازدهمين دوره

نفر در انتخابات  156هزار و  704ميليون و  36نفر واجد شرأيط رأي دادن،  192هزار و 483
يك  به معني واقعيدرصد مشاركت را تشكيل دادند كه  72.7نصاب  و حدردند كمشاركت 

  : به شرح زير حائز كسب آرا شد مشاركت سطح باال

و  رهزا 458ميليون و  35: آراء صحيح؛ رأي 156هزار و 704ميليون و  36 :تعداد آراء ماخوذه
ميليون 6: محمدباقر قاليباف؛ رأي 329هزار و 613ميليون و 18: حسن روحاني رأي بود و 747

سه : محسن رضايي؛ رأي 946هزار و 168ميليون و 4: ليسعيد جلي؛ رأي 292هزار و 77و 
سيد ؛ رأي 753هزار و 268دو ميليون و : اكبر واليتيعلي؛ رأي 412هزار و  884ميليون و 

در ). مركز آمار و اطالعات وزارت كشور( رأي را كسب كردند 15هزار و 446: محمدغرضي
-به. ترين رأي را بدست آورده استهاي كشور بيشدوره يازدهم آقاي روحاني در اكثر استان

غير از سه استان خوزستان و كهگيلويه وبويراحمد و چهارمحال و بختياري كه آقاي رضايي 



   45                       ... تهران  بررسي تطبيقي ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري

 

هدف از اين پژوهش بررسي ميزان مشاركت در انتخابات دوره .  بر روحاني پيشي گرفته است
  .يازدهم در تهران در مقايسه با كل كشور است

  

  جغرافياي انتخابات 

هاي جغرافيايي هاي جغرافياي سياسي است كه بر محدودهافياي انتخابات يكي از شاخهجغر
. اي و ملي متمركز شده استبه عنوان بستري برأي انتخاب نمايندگان در سطوح محلي، منطقه

هاي مرتبط با دموكراسي نمايندگي در كانون توجه هاي جغرافياي سياسي و شناسهمحدوده
ي عملكردهاي اانتخابات دار). 217:1383نيا و كاوياني،حافظ(قرار دارد جغرافياي انتخابات 

سازند، و متضمن آن هستند كه ي كنترل مردمي مهيا ميايط را براانتخابات شر. متفاوتي هستند
گان ارائه دي رأي دهناهايي كه برـ در چارچوب گزينه) كنندگان كشوراداره(كنندگان حكومت

اين مسئله به نوبه خود حاكي از آن است كه . ترين افراد هستندولمشهور و مقب -گردندمي
جغرافياي ). 16:1386 تايلور وجانستون،(شود مي تأميني حكومت احمايت شهروندي الزم بر

به بيان . ها و جريانهاي به وجودآورنده  آنها متمركز استانساني مدرن، بر توزيع فضايي پديده
اين سازمان . پردازندانساني به سازمان فضايي جامعه ميتر، متخصصان جغرافياي خالصه

كه بازتاب طبيعي جامعه در الگوهاي ) دوفاكتو(سازمان بالفعل. 1: متشكل از دو عنصر است
سازمان قانوني كه مجموعه الگوهاي فضايي است . 2فضايي است ـ توزيع جغرافيايي مداوم؛ 

الگوي نواحي يا . اندري تعريف شدهيي و اداري به صورت آشكااكه در جهت اهداف اجر
هاي انتخاباتي پارلماني مناطق اجتماعي شهرها نمونه از سازمان بالفعل است، در حاليكه حوزه

 هايي از سازمان قانوني در نظر گرفتتوان بعنوان نمونهو يا نواحي انتخابات كنگره را مي

ن فرد و دولت است كه مسئوليتهايي شهروندي اساساً يك پيمان نانوشته ميا). 4: 1386تيلور، (
. كندكه يك شهروند نسبت به دولت دارد و حقوقي كه متقابالً برخوردار است را تعريف مي

ملتي است كه به آن تعلق ـ  شهروندي ما نمادي از دولت ـ شهروندي نمادي از تعلق است
وليتهاي قانوني كه شود و يا مسئبر اين اساس، حقوق خاصي كه به شهروندان اعطا مي. داريم

شود، از آن جمله، حق رأي و مسئوليت پرداخت ماليات شهروندان بايد تقبل كنند، تعريف مي
ترين حق در يك جامعه دموكراتيك حق رأي اساسي). 250:1386جونز و ديگران،( باشدمي
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 دهندگانكننده ديدگاه خالص و منطقي رأينتيجه انتخابات به ندرت منعكس. شهروندي است
هاي بصري يابد و انگارههاي مختلف تبلور ميمفهوم دموكراسي به شكل). 252:همان(است 

بر اساس تعريف فرهنگ انگليسي آكسفورد، دموكراسي حكومت . كندمتعددي را ايجاد مي
). 15:1386 جانستون، و تايلور( صورت مستقيم و يا از طريق نمايندگانبوسيله مردم است، چه به

گنجند كه به اصل سي و انتخابات از آن روي در مباحث جغرافياي سياسي مياصوال دموكرا
» سرزمين«و» حكومت«، »ملت«دهنده كشور، يعني ناپذيري سه پديده يا عنصر تشكيلجدايي

اي است ناپذيري مثلث، ملت، حكومت و سرزمين ناشي از رابطهاصل جدايي. شودمربوط مي
- سازد و در همان حال جدايياره سرزمين منتقل ميكه اراده ملت را به حكومت جهت اد

). 86:1381مجتهدزاده،(بخشد ناپذيري سه عنصر ملت، حكومت و سرزمين را  واقعيت مي

انساني شامل،  -اي به هم پيوسته و درهم تنيده حقوقيجامعه انتخاباتي دربرگيرنده مجموعه
وضعيت ”وني پيكار سياسي، عنوان ساختار، چارچوب و بستر قان، به“نظام انتخاباتي”

اعم از احزاب سياسي، نهادهاي مدني و مطبعات و نهايتاً  “كانديداهاي رقيب و نيروهاي درگير
جنسيت، سن وسال، تعلقات قومي و انتظارات اقتصادي، اجتماعي، . است “دهندگانرأي”

چه بيشتر سياسي، فرهنگي، آموزش و تجربه انتخابات قبلي از جمله نكاتي است كه وقوف هر
  ).2005: 3و2كريس ليك،(تواند آنان را به هدف پيكار انتخاباتي نزديكتر سازد كانديداها مي

  

  مشاركت در اتنخابات رياست جمهوري ايران

ساالر مشاركت مردم در فرأيند انتخاب هاي مردمي و مردمهاي اساسي نظاميكي از ويژگي
پيروزي انقالب اسالمي در ايران، زمينه با  .)172:1383پناه،( نخبگان سياسي جامعه است

در پژوهشي كه پيرامون . مشاركت مردم در سرنوشت سياسي كشور بيش از پيش فراهم شد
موضوع جغرافياي انتخابات پارلماني در ايران صورت گرفت، اين نتيجه به دست آمد كه تحولي 

يي كه همواره در استانها. گيري استاي كشور در حال شكلچشمگير در استانهاي حاشيه
شد، در سالهاي هاي واگرا نام برده ميعنوان سرزمينمطالعات جغرافياي سياسي ايران از آنها به

اند كه بيانگر نقش گيري ملي نشان دادهاخيرگرأيش شديدي را نسبت به مشاركت در تصميم
). 125:1379 فرد،پيشگاهي( سابق است هويت محلي جايبه هويت ملي تقويت جمهوريت در مؤثر
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ي اهاي جامعه دموكراتيك بوده و نوعي تظاهر علني مردم بر

هاي رأي، يكي 

شود و نمايانگر تعلق خاطر مردم به 

نظير  هاي مختلف بي

ي ساير كشورهاست در حالي كه در كشورهاي مدعي دموكراسي 

  

  دوره

نامزد كه توسط 

، )يش ليبرالابا گر

يش اگر با( ، صادق طباطبايي

با ( ، داريوش فروهر

؛ كه از بين )يش راست

نتخاب را دليل اين ا

دور دوم . صدر نسبت به رقبا و حمايت برخي مقامات از ايشان را برشمرد

، از ميان كانديداهاي تأييد 

عباس  ،)يش راست

بودند، محمدعلي رجايي با 

دوره سوم كه پس از مدت 

67.86
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هاي جامعه دموكراتيك بوده و نوعي تظاهر علني مردم بر مشاركت سياسي يكي از شاخصه

هاي رأي، يكي  همچنين ميزان حضور مردم در پاي صندوق تعيين سرنوشت جمعي خود است،

شود و نمايانگر تعلق خاطر مردم به  هاي توسعه سياسي در هر كشوري محسوب مي

هاي مختلف بي مشاركت سياسي ملت ايران در انتخابات دوره ن خود است

ي ساير كشورهاست در حالي كه در كشورهاي مدعي دموكراسي اعنوان الگويي بر

  .هاي مردمي در سطوح باال نيست خبري از جريان يافتن ايده

دوره 11ان در ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري در اير

نامزد كه توسط  10برگزار گرديد، 14/11/58در دوره اول انتخابات رياست جمهوري كه در تاريخ 

با گر(صدر ابوالحسن بني: ي نگهبان تأييد صالحيت شدند عبارت بودند از

، صادق طباطبايي)يش راستابا گر(، حسن حبيبي )يش ليبرال

، داريوش فروهر)يش ليبرالابا گر( ، كاظم سامي)يش ليبرالابا گر(

يش راستابا گر( الدين فارسيو جالل )يش راستابا گر( ، حسن آيت

دليل اين ا. رأي به رياست جمهوري برگزيده شد 10709330صدر با 

صدر نسبت به رقبا و حمايت برخي مقامات از ايشان را برشمرد

، از ميان كانديداهاي تأييد 2/5/60صدر صورت گرفت، يعني در تاريخ 

يش راستابا گر( ، اكبر پرورش)يش راستابا گر(رجايي  صالحيت شده كه محمدعلي

بودند، محمدعلي رجايي با ) يش راستابا گر( اله عسگراوالدي، حبيب)

دوره سوم كه پس از مدت . رأي بعنوان دومين رئيس جمهور انتخاب گرديد

86 62.24 74.26 54.78 54.56 50.66
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مشاركت سياسي يكي از شاخصه

تعيين سرنوشت جمعي خود است،

هاي توسعه سياسي در هر كشوري محسوب مي از شاخص

ن خود استكشور و سرزمي

عنوان الگويي بربوده و به

خبري از جريان يافتن ايده

  

ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري در اير: 1نمودار

 
در دوره اول انتخابات رياست جمهوري كه در تاريخ 

ي نگهبان تأييد صالحيت شدند عبارت بودند ازاشور

يش ليبرالابا گر( احمد مدني

( زاده، صادق قطب)ليبرال

، حسن آيت)يش ليبرالاگر

صدر با آنها ابوالحسن بني

صدر نسبت به رقبا و حمايت برخي مقامات از ايشان را برشمردتوان معرفي بهتر بنيمي

صدر صورت گرفت، يعني در تاريخ كه بعد از خلع بني

صالحيت شده كه محمدعلي

)يش راستابا گر( شيباني

رأي بعنوان دومين رئيس جمهور انتخاب گرديد 12722000كسب 

56.82 85 72.8

�رم��دور� 

دور� ه���
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انتخابات  10/7/60كوتاهي و بخاطر واقعه انفجار در دفتر مركزي دولت بوجود آمد، در تاريخ 
يش ابا گر( ، اكبر پرورش)يش راستابا گر( اياله خامنهد كه در اين دوره آيتبرگزار گردي

به رقابت  ،)يش راستابا گر( ايو سيدرضا زواره) يش راستابا گر( فرد، حسن غفوري)راست
.  جمهور برگزيده شدعنوان سومين رئيسرأي به 16800579اي با كسب اله خامنهپرداختند و آيت

انتخابات رياست جمهوري شكل گرفت؛ سه كانديدا عبارت  25/5/64در تاريخ در دور چهارم كه 
؛ و سيد )يش راستاگر(اله عسكراوالدي ؛ حبيب)يش راستاگر(اي اله خامنهآيت: بودند از

ي بار دوم بعنوان ارأي، بر 12203870اي با كسباله خامنه؛ كه آيت)يش راستاگر(محمود كاشاني
برگزار شد؛ آقاي هاشمي  6/5/68در دوره پنجم كه در مورخه . رئيس جمهور انتخاب گرديد

ي نگهبان قرار گرفتند كه ا؛ مورد تاييد شور)يش راستاگر(؛ و عباس شيباني)روميانه(رفسنجاني
عنوان رئيس جمهور برگزيده رأي به 15537394آقاي هاشمي رفسنجاني در اين دوره با كسب 

آقايان هاشمي : با چهار كانديدا 21/3/72در تاريخ  دوره ششم انتخابات رياست جمهوري. شد
؛ و رجبعلي )يش راستاگر(؛ عبداله جاسبي )يش راستاگر(؛ احمد توكلي)روميانه(رفسنجاني
؛ برگزار شد كه در اين دوره نيز اكبر هاشمي رفسنجاني با كسب )يش راستاگر(طاهري 

با  76دوره هفتم كه در دوم خرداد  .جمهوري انتخاب شدي بار دوم به رياستارأي بر 10550912
؛ سيدمحمد )يش راستاگر(نوري اكبر ناطقعلي: رقابت سختي بين سه روحاني نام آشنا يعني

اي ؛ و همچنين سيدرضا زواره)يش راستاگر(شهري؛ و محمد ري)يش چپابا گر(خاتمي 
عنوان رأي به 20078178؛ برگزار شد كه در اين دوره سيدمحمد خاتمي با كسب )يش راستاگر(

برگزار شد از ده كانديداي  18/3/80در هشتمين دوره كه در تاريخ . جمهور انتخاب شدرئيس
؛ سيدمحمد )يش راستابا گر(؛ عبداله جاسبي )يش راستابا گر(احمد توكلي: انتخاباتي يعني

؛ )يش راستابا گر(؛ سيدمنصور رضوي )يش چپابا گر(؛ علي شمخاني)يش چپابا گر(خاتمي 
با (فرد ؛ حسن غفوري)يش راستابا گر(الدين صدر ؛ سيدشهاب)يش چپابا گر(ي فالحيان عل
يش ابا گر(طبا ؛ و سيدمصطفي هاشمي)يش راستابا گر(؛ سيدمحمود كاشاني )يش راستاگر

ي بار ارأي بر 21659053ي نگهبان بودند؛ سيدمحمد خاتمي با كسب ا؛ كه مورد تأييد شور)چپ
دوره انتخابات رياست جمهوري هشت نامزد؛  در نهمين. انتخاب شد جمهوريدوم به رياست

يش ابا گر(؛ قاليباف )يش راستابا گر(؛ الريجاني )يش راستااصولگرا با گر(نژاد احمدي: آقايان
؛ هاشمي )يش چپابا گر(عليزاده ؛ مهر)يش چپابا گر(؛ معين )يش چپابا گر(؛ كروبي )راست
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كه قبل از برگزاري انتخابات انصراف (؛ )يش راستابا گر(رضايي  و محسن  ؛)روميانه(رفسنجاني 
رأي  6159435در نهايت آقايان هاشمي رفسنجاني با . ؛ تأييد صالحيت و به رقابت پرداختند)داد

. عنوان نفر دوم به دور دوم انتخابات راه يافتندرأي به 5710354نژاد با بعنوان نفر اول و احمدي

رأي آقاي هاشمي  10046701رأي در مقابل  17248782نژاد با آقاي احمديسرانجام در دور دوم 
در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري؛ . عنوان رئيس جمهور منتخب مردم معرفي شدبه

يش ابا گر(؛ كروبي )يش راستابا گر(؛ رضايي )يش راستااصولگرا با گر(نژاد احمدي: آقايان
در نهايت محمود . د صالحيت و به رقابت پرداختند؛ تأيي)يش چپابا گر(؛ موسوي )چپ

در يازدهمين . ي بار دوم به رياست جمهوري انتخاب شدابر 24,527,516نژاد با كسب احمدي
؛ قاليباف )يش راستابا گر(؛ رضايي )روميانه(روحاني : دوره انتخابات رياست جمهوري؛ آقايان

يش ابا گر(؛ غرضي )يش راستابا گر(تي ؛ والي)يش راستابا گر(؛ جليلي )يش راستابا گر(
كه قبل از برگزاري (؛ )يش چپابا گر(؛ و عارف )يش راستابا گر(؛  و حداد عادل )راست

در نهايت آقاي حسن روحاني با . ؛ تأييد صالحيت و به رقابت پرداختند)انتخابات انصراف دادند
  . عنوان رييس جمهور انتخاب شدبه 18,613,329 كسب

  

  هاي مختلفار رأي گيري رياست جمهوري ايران در دورهآم: 1جدول

  واجدين شرأيط  گيريتاريخ رأي  دوره انتخاباتي
  تعداد 

  ندگانكنشركت

درصد مشاركت 

  ردمم

تعداد 

  دايكاند

رئيس جمهور 

  خبتمن

راءكسب شده آ

  رئيس جمهور

درصد 

آراءرئيس 

  جمهور

گرأيش 

رئيس 

  جمهور

  منتخب

  ليبرال  53.5  10709330  صدربني  10  67.5  14152887  20993643  15/11/58  دوره اول

  راست  85.7  12722000  رجايي  4  64  14744803  22687017  2/5/60  دوره دوم

  راست  99.7  16800579  اياهللا خامنهآيت  4  74  16847717  22687017  10/7/60  دوره سوم

  راست  84.5  12203870  اياهللا خامنهآيت  3  55  14238587  25993802  25/4/64  دوره چهارم

  ميانه رو  53.6  15537394  هاشمي رفسنجاني  2  55  16452677  30139598  6/5/68  دوره پنجم

  ميانه رو  63.1  10555912  هاشمي رفسنجاني  4  51  16796787  33156055  21/3/72  دوره ششم

  چپ  90.2  20078178  خاتمي  4  80  29147745  36466478  2/3/76  دوره هفتم

  چپ  76.9  21659053  خاتمي  10  67  28155819  42170230  18/3/80  دوره هشتم

  راست  20.33  5710354  احمدي نژاد  7  63  29317042  48786418  27/3/84  )1مرحله(دوره نهم

  راست  63.19  17248782  احمدي نژاد  2  59.7  =  =  3/4/84  )2مرحله(دوره نهم

  راست  62.63  24527516  احمدي نژاد  4  84.83  39371214  46200000  22/4/88  دوره دهم

  روميانه  50.7  18613329  روحاني  4  72.7  36704156  50483193  24/3/92  دوره يازدهم
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  مشاركت در استان تهران در در مقايسه با كل كشور

هاي سياسي در مناطق مختاف كشور و در گيرينحوه حضور مردم بري مشاركت آنها در تصميم
هاي انتخابيه روند افزايش سياري از حوزهدر ب. هر استان نسبت به استان ديگر متفاوت است

محاسبه نسبت افراد . شركت در انتخابات هر دوره نسبت به دوره قبل به راحتي مشهود است
گيري بوده كننده به واجدين شريط در هر دوره و در هر استان از موضوعات جغرافياي رأيشركت

، فردپيشگاهي(باشد ن استان ميو الزمه آن توجه به تحوالت سياسي، اداري و انتخاباتي آ
انجام گرفت، جمعيت تهران،  1390بر پايه آخرين سرشماري رسمي كه در سال تهران). 12:1379

 35شهرستان،  13طبق آخرين تقسيمات كشوري، استان تهران به  .است تن بوده 12،223،598
در . ي داده استروستا را در خود جا 1544شهر و  53دهستان تقسيم شده است كه  79بخش و 

روستا به داليل مختلف از قبيل تبديل شدن به شهر، ادغام در  472سال اخير 8اين ميان، طي 
  روستا خالي از سكنه  390اند و تعداداز آمار روستاهاي استان خارج شده... شهرهاي مجاور و

ذيل   دولج. دهددرصد روستاهاي استان در سالهاي مذكور را تشكيل مي 09/25باشند؛ كه مي
   .دهدوضعيت استان تهران را از نظر تقسيمات كشوري ارائه مي

  

  وضعيت تقسيمات كشوري در استان تهران: 2جدول

 تعداد شهرستان سال
  تعداد

 بخش

  تعداد

 دهستان

  تعداد

 شهر

تعداد كل 

 روستاها

درصد روستاهاي 

 خالي از سكنه

1385 13 35 79 53 1554 09/25 

  ريزي استان تهرانيت و برنامهسازمان مدير: منبع      

  

بوده %  67.42در دوره اول انتخابات رياست جمهوري ميزان مشاركت مردمي در كل كشور
باشد، رفتار انتخاباتي مردم استان در اين دوره مي% 76.53اين مشاركت در استان تهران . است

در دوره دوم . بود) رصدرتبه اول ابوالحسن بني(مذهبي  - مانند كل كشور متعلق به جناح ملي
بوده است اين % 24/64انتخابات رياست جمهوري ميزان مشاركت مردمي در كل كشور 

رفتار انتخاباتي مردم استان در اين دوره مانند كل . باشدمي% 59.65مشاركت در استان سمنان 
ي در دوره سوم انتخابات رياست جمهور. بود) رتبه اول شهيد رجايي(كشور به جناح مذهبي 
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% 64.6اين مشاركت در استان تهران . بوده است% 26/74ميزان مشاركت مردمي در كل كشور 

رتبه (رفتار انتخاباتي مردم استان در اين دوره مانند كل كشور متعلق به جناح مذهبي . باشدمي
در دوره چهارم انتخابات رياست جمهوري ميزان مشاركت . بود) اياهللا خامنهاول حضرت آيت

رفتار . باشدمي% 48.2اين مشاركت در استان تهران . بوده است% 78/54در كل كشور  مردمي
رتبه اول حضرت (انتخاباتي مردم استان در اين دوره مانند كل كشور متعلق به جناح مذهبي 

در دوره پنجم انتخابات رياست جمهوري ميزان مشاركت مردمي در كل . بود) اياهللا خامنهآيت
رفتار انتخاباتي مردم . است% 49.5ده است، اين مشاركت در استان  تهران بو% 59/54كشور 

) رفسنجانيهاشمي آقاي اول رتبه(راست  استان تهران در اين دوره مانند كل كشور متعلق به جناح

% 66/50در دوره ششم انتخابات رياست جمهوري ميزان مشاركت مردمي در كل كشور . بود

رفتار انتخاباتي مردم استان تهران در . باشدمي% 47.26تان تهران بوده است اين مشاركت در اس
در . بود) رفسنجانيرتبه اول آقاي هاشمي(اين دوره نيز مانند كل كشور متعلق به جناح راست 

بوده است % 92/79دوره هفتم انتخابات رياست جمهوري ميزان مشاركت مردمي در كل كشور 
رفتار انتخاباتي مردم استان در اين دوره مانند كل . باشدمي%  82.04اين مشاركت در استان تهران
بود و آقاي سيدمحمد خاتمي مانند كل كشور ) مجمع روحانيون(كشور متعلق به جناح چپ 

در دوره هشتم انتخابات رياست جمهوري ميزان مشاركت مردمي در . رتبه اول را كسب نمودند
رفتار انتخاباتي . باشدمي% 68.06ستان تهران بوده است اين مشاركت در ا% 77/66كل كشور 

رتبه اول (طلب مردم در استان تهران در اين دوره مانند كل كشور متعلق به جناح اصالح
در مرحلة اول دوره نهم انتخابات رياست جمهوري ميزان مشاركت . بود) سيدمحمد خاتمي

رفتار . باشدمي% 63.68انبوده است اين مشاركت در استان تهر% 86/62مردمي در كل كشور 
در حالي كه در اكثر استانهاي كشور . باشدانتخاباتي مردم در اين دوره با كل كشور متفاوت مي

نژاد از جناح رفسنجاني حائز رتبه اول شدند، در استان تهران آقاي محمود احمديآقاي هاشمي
ت رياست جمهوري ميزان در مرحلة دوم دوره نهم انتخابا. اصولگرا حائز رتبه اول گرديدند

. باشدمي%   65.2بوده است اين مشاركت در استان تهران% 76/59مشاركت مردمي در كل كشور 

رتبه اول محمود (رفتار انتخاباتي مردم در اين استان مانند كل كشور متعلق به جناح اصولگرا 
مي در كل كشور در دوره دهم انتخابات رياست جمهوري ميزان مشاركت مرد. بود) نژاداحمدي
باشد، كه بيشترين رأي متعلق به آقاي مي%  85بوده است اين مشاركت در استان تهران%  84.83
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در دورة يازدهم انتخابات رياست جمهوري ميزان مشاركت مردمي در كل . موسوي بوده است
 است كه بيشترين رأي به آقاي% 55اين مشاركت در استان تهران . بوده است%   72.7كشور 

هاي كشور در اين دوره آقاي روحاني در اكثر استان .گرا تعلق داردروحاني از حزب اعتدال
دست آورده است به غير از سه استان خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد و بيشترين رأي را به

آمار و اطالعات  مركز(چهارمحال و بختياري كه آقاي رضايي بر روحاني پيشي گرفته است 
  ).وزارت كشور

  

  

  ميزان رأي نامزدهاي انتخاباتي دوره يازدهم در تهران : 2نمودار

  

  

  درصد مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در شهر ري: 3نمودار

  

2133745

1140494

497197

286378

289454

59077

قرضي رضايي واليتي جليلي قاليباف روحاني

40.86

31.15

13.49

6.75 6.57

1.19

1
روحاني قاليباف جليلي واليتي رضايي قرضي
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  درصد مشاركت در دوره يازدهم انتخابات رياست جمهوري در ورامين: 4نمودار

  

  دوره يازدهم در پاكدشتدرصد مشاركت در انتخابات رياست جمهوري : 5نمودار

  

  درصد مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در شهريار: 6نمودار

45.14

26.17

12.17
8.62 5.99

1.21

روحاني1 قاليباف جليلي رضايي واليتي قرضي

42.94

30.54

10.98
8.21

6.07

1.27

رو����1 
	��ف�� ��	� ر���� و���� ����

53.21

22.23
9.73 8.02 5.59 1.2

1

���ر�� در ا������ت ر���� ����ر� دور� ��زده	 در �����ر ��در

 ��رو� �ف"#$�%  #&  ��ر' و)��   '�%
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  درصد مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در رباط كريم: 7نمودار

  

  درصد مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در فيروزكوه: 8نمودار              

  

  درصد مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در اسالمشهر: 9نمودار                 

58.78

21.07

7.77
4.15 7.29

0.95

1 ��رو� �ف"#$�%  #&  ��ر' و)��   '�%

48.29

25.35

11.56
7.09 6.38

1.33

1 ��رو� �ف"#$�%  #&  ��ر' و)��   '�%
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  درصد مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در شهر قدس: 10نمودار                 

  

  درصد مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در مالرد: 11نمودار

  

  درصد مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در پيشوا: 12نمودار

42.84

26.74

15.61 15.49

7.85

1.46

1
 ��رو� �ف"#$�%  #&  ��ر' و)��   '�%
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 ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در استان تهران

  

  

76.53

دور� اول
�	
دور� �

المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا 

 
ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در استان تهران

  

  

  در انتخابات دوره يازدهم در كشور درصد پراكندگي رأي روحاني

http://www.geocurrents.info :منبع  

   

59.65
64.6

48.2 49.5 47.26

82.04

68.06
63.68 65

دور� اول دور� دوم دور� ��م
�	
دور� � دور� ��� دور� ه���
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ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در استان تهران: 13نمودار

درصد پراكندگي رأي روحاني: 1نقشه

65.2

85

55

�رم��دور� 
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روحاني ، كه رأي آقاي  1شود؛ به ترتيب در نقشه شماره ها مشاهده ميهمانطور كه در نقشه
باشد در سيستان و بلوچستان و يزد و مركزي و كردستان بيشترين درصد رأي را به خود مي

ي كمترين اهاي خراسان رضوي، قم و كهگيلويه و بويراحمد داراختصاص داده است و در استان
باشد در خراسان جنوبي و قم ، كه رأي آقاي جليلي مي2در نقشه شماره . ميزان رأي بوده است

هاي گلستان، مازندران، اردبيل، ترين درصد رأي را به خود اختصاص داده است و در استانبيش
كهگيلويه وبويراحمد، چهارمحال و بختياري، لرستان، مركزي، ايالم، كرمانشاه و كردستان 

باشد ، كه رأي آقاي رضايي مي3در نقشه شماره. كمترين ميزان درصد رأي را بدست آورده است
ي لرستان، خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري بيشترين رأي را هادر استان

هاي كشور كمترين ميزان رأي را بدست آورده به خود اختصاص داده است و در ساير استان
هاي خراسان رضوي و شمالي، باشد در استان، كه رأي آقاي قاليباف مي4در نقشه شماره . است

هاي كهگيلويه و اكندگي بيشتري در رأي برخوردار است و در استانتهران و سمنان از پر
. بويراحمد و چهارمحال و بختياري و خوزستان از كمترين پراكندگي درصد رأي برخوردار است

دهنده اين واقعيت باشد،  نشاننامزد انتخاباتي مي 4كه پراكندگي درصد رأي  5در نقشه شماره 
رأي را در كل كشور بدست آورده است به جز سه استان  است كه روحاني بيشترين ميزان

خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري كه رضايي بر روحاني پيشي گرفته 
  .باشداست، رأي ساير نقاط كشور متعلق به روحاني مي
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  گيرينتيجه

ت موجود و مشاركت در انتخابات رياست جمهوري نشانه وفاداري مردم كشور به حاكمي
. ي بهتر شدن وضعيت كنوني استاهمچنين احساس رضايت آنها از وضعيت كشور و تالش بر

ها از ميزان مشاركت در انتخابات رياست جمهوري در جمهوري اسالمي ايران از در همه دوره
دهنده اعتماد مردم كشور به سيستم درصد بااليي برخوردار بوده است كه اين موضوع نشان

  اميد در جهت بهتر شدن وضعيت در كشور است، اما اين ميزان مشاركت در  حاكميت و

يافتگي باالتري و در هايي كه از ميزان توسعههاي ايران بسيار متفاوت است و استاناستان
هايي كه در نواحي مرزي قسمتهاي مركزي كشورند از ميزان مشاركت باالتري نسبت به استان

پژوهش مشخص شد كه بررسي ميزان مشاركت در انتخابات دوره  در اين. هستند، برخوردارند
در كل %). 55(يازدهم در تهران در مقايسه با كل كشور از مشاركت كمتري برخورداربوده است 

كاهش %) 85(، نسبت به دوره دهم %)8/72(ميزان مشاركت مردم ايران در انتخابات يازدهم 
  كاهش رأي نشان % 30ر و در تهران حدود را در كشو% 2/12 يافته است كه كاهشي حدود

يش اخصوص تورم و كاهش ارزش پول ملي و افررسد مشكالت اقتصادي بهنظر ميبه. دهدمي
  ها در ايجاد نارضايتي اجتماعي و عدم حمايت و مشاركت سياسي مردم در انتخابات قيمت

تخابات يازدهمين دوره رياست بنابر اعالم وزير كشور نتايج شمارش آراء ان. تأثير نبوده استبي
يط رأي انفر واجد شر 192هزار و 483ميليون و  50از مجموع  :جمهوري به شرح زير است

درصد  72.7ردند كه نصاب كنفر در انتخابات مشاركت  156هزار و  704ميليون و  36دادن، 
ند نسبت به حضور قابل قبول مردم در انتخابات است هرچ مشاركت را تشكيل دادند كه به معني

هاي كشور در اين دوره آقاي روحاني در اكثر استان .گذشته شاهد كاهش اين حضور هستيم
غير از سه استان خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد و بيشترين رأي را بدست آورده است به

در استان تهران نيز در همه . چهارمحال و بختياري كه آقاي رضايي بر روحاني پيشي گرفته است
  . هاي آن بيشترين ميزان رأي به روحاني و سپس به قاليباف تعلق گرفته استشهرستان
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