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 ريزي شهري و مدرس گروه جغرافيا و شهرسازي، دانشگاه لرستان دكتراي جغرافيا و برنامه -ماندانا مسعودي راد
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 80/81/1931تأييد نهايي:     11/80/1931پذيرش مقاله: 

چکیده

 اكولوژيکجدايیدر جدايیمحلهبافتاجتماعییگزينی محالتمتفاوتاست. ساير با برهایشهری گزينی

ایشکلیاززندگیورفتارهایعمومشهروندان)همچونرفتارانتخاباتیشهروندان(مؤثراست.محالتطايفه

مهمودشمیگزينیاكولوژيکیمحسوبجدايی يکیاز هدفترينمشخصاتشهریخرمو است. اينآباد از

ای(بررفتارهایانتخاباتیشهرونداندرطايفه-گزينیاكولوژيکی)محالتقومینقشجدايیپژوهشارزيابی

خرم توصیفیشهر روشبررسی كاربردی، تحقیق نوع است. جمع،تحلیلی-آباد دادهو پیمايشیآوری -ها

تحلیلدادهكتابخانه طريقآزمونایاست. از دونمونهنمونهتکTهایها رگرسیونچند،ایمستقلای، گانهو

ةانجامشدهاست.رفتارهایانتخاباتیدرچهارمحلهمطالعهشدهاست؛دومحلهازنوعمحالتقومیودومحل

وابستگی فاقد بُديگر چهار بودند. وابستگیهایقومی تخصصكانديدعد تبلیغات، تأثیرات،هااهایحزبی، و

زيرمؤلفهای)گزينیاكولوژيکدرمحالتطايفهجدايی انتخابمحلههایمنافعمحلهبا متابعتایمشترک، ای،

طايفهمحله تبلیغات بیشترای، می،ای نشان نتايج شد. ارزيابی اجتماعی( تعامالت و بیشاز درصد08دهد

محل دو حسینةساكنان پشته و گرم طايفهدره پیوندهای دارای يکسانآباد نسبتاً اندای آزمون نتايج .T

گروهونهدونم دو برای مستقل غیرطايفهطايفهةمحلـای و شاخصـایای در تفاوت بربیانگر اثرگذار های

طرفهبیانگراهمیتدوشاخصتعلقاتحزبیوتخصصدررفتارهایانتخاباتیاست.نتايجآنالیزواريانسيک

گزينیباالبیشازگروهديگراست.ايییباجديهاایدرمحلهگزينیاست.انتخابطايفههایفاقدجدايینمونه

تبلیغاتطايفه گام، به متابعتمحلهبراساسنتايجتحلیلرگرسیونگام انتخابمحلهای، تعامالت،ایای، و

اند.ایبودهانتخابطايفهبینیقادربهپیشترتیبطیچهارگاماجتماعیبه
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مقدمه
كشورهاي جهان سوم رايج در ويژه  هاي قومي و فرهنگي در جهان و به فرهنگ پديدة خرده ،با گسترش و رشد شهرنشيني

ملموس اين  (. از جمله پيامدهاي9: 1938)قرنجيک،  ده استشنمايي چندفرهنگي داراي ده و شهرهاي امروزي ش

هاي  )محالت اقليت 1نژادي در درون شهرهاست كه با مفهوم خاص گتو - چندگانگي فرهنگي ايجاد محالت خاص قومي

شود گاه به جاي گتو از عبارت تمركزهاي قوميتي استفاده  امروزه مشاهده مي ،حال بااين .شود قومي و نژادي( شناخته مي

توان  گزيني اكولوژيكي در شهرهاست. مي كنندة جدايي گتوها درواقع تداعي (. پيدايش اين933: 1909)فكوهي،  شود مي

 -اجتماعيفقر و پيدايش طبقات پايين  تمركز زيرا ،گزيني موضوعي مهم در بسياري از شهرهاي جهان است جداييگفت 

بافت تاريخي و فرهنگي و با توجه به  اكولوژيكيگزيني  جدايي. (131: 1931)يزداني و همكاران،  دارد  را درپياقتصادي 

گزيني  و جدايي (988: 9881و همكاران،  فيتوسا)د ريگ مي ابعاد متفاوتي را دربر همچنين ساختار و شكل خاص شهر

 (.199: 9880)راردون و اسليوان،  سازد قومي را مطرح مي و ،ديژاتي، نادرآمدي، طبق

 عنوان هاي خاص فضاهاي شهري به ها در محله اسكان آنهاي انساني و  مهاجرت گروهگزيني،  در ميان مراحل جدايي

باعث تقويت  ،مقصد ةيا محل با هجوم به شهر ،گزيني اكولوژيک قابل تبيين است. مهاجران دايين جبنيادي ةمرحل

 و تنوع اكولوژيكي شهر يا ،شوند و از اين طريق بر همگرايي، اعتماد، توسعه مي و اقتصادي ،نژادي، قومي هاي هم گروه

 .(91: 1930نژاد و همكاران،  )حاجي گذارند مي تأثير و محله ماندگي شهر و عقب ،واگرايي، اختالف، برخورد برعكس

الگوي متناسب با اوضاع اجتماعي و  شهر مقصد محل سكونت خود را براساس بارةمهاجران با كسب اطالعات اوليه در

اين ترتيب باعث  كه به اشدهاي قومي و نژادي ب تأثر از علقهاست م گزيني ممكن گزينند. اين مكان اقتصادي خود برمي

تشديد آن  ةنتيجو  (11: 1900)مرصوصي و همكاران،  دشو تقويت گتوهاي كوچک يا بزرگ قومي يا نژادي مي

شناسايي پيامدها و در اين ميان،  .(91: 1930نژاد و همكاران،  )حاجي گزيني فضايي و اكولوژيک در شهرهاست جدايي

 (.91: 1909آزاده، اعظم ) بسيار مهم است هاي شهري و رفتارهاي شهروندان بر محيط گزيني اين جدايي هاياثر

دادن انتخاباتي با  نوعي كنش سياسي، عبارت است از كنشي كه مردم در انتخابات و رأي ةمثاب به ،رفتار انتخاباتي

در بررسي الگوهاي رفتارهاي (. 101: 1938اران، )قجري و همك دهندتأثيرپذيري از عوامل مختلف از خود نشان مي

متفاوتي  ست كه عوامل مختلف وا آيد اين ها برمي و ديدگاهآرا آنچه از مجموع  وجود دارد؛هاي متفاوتي  انتخاباتي ديدگاه

 آمده است. 1 در شكل افراد انتخاباتيدر رفتار  مؤثر عواملبرخي دهي افراد مؤثرند.  توأمان در رفتار رأي

 
ثربررفتارانتخاباتیؤ.عواملم9شکل

9900:16منبع:بايیالشکیوپیشگاهیفرد،

اي از مشاركت سياسي است كه هر جامعه و هر فردي در جامعه  ن مرتبهيّسياسي، مب عنوان يک رفتار هب ،انتخابات

مردم  ةكند و بخشي از اراد ميو تغيير در آن شركت  ،حمايت، اصالح برايفهم سياسي خود در محيط جغرافيايي  براساس

 -هاي قومي (. در اين ميان گروه39: 1900)بايي الشكي و پيشگاهي فرد،  نمايد امور به حكومت واگذار مي ةرا در ادار

اي خاص مسئلة انتخابات را تحت تأثير رفتار خود قرار دهند.  گونه توانند به اي( مي طايفه -ويژه در محالت قومي نژادي )به
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پردازنـد در نتايـج انتخابـات تأثيرگـذار  مي هااهايي بـه انتخـاب كانديد شـهروندان بـراسـاس چـه معيـار و مؤلفه ايـنكـه

هميشه و در هر مكاني از روي ي، عنوان اولين سنگ بستر دموكراس به ،گيري عمومي انتخابات و تكيه بر رأي . امااسـت

و  ،خانوادگي -هاي ايلي وفاداري به نظام اي، هاي قومي/ قبيله وجود عصبيتكه  طوري هب ؛يستدرايت و انتخابِ فردي ن

هاي انتخاباتي تأثير بگذارد و آن  گيري تا حدودي توانسته بر تصميم اعتقادات خاص ايدئولوژيک در بسياري جوامع جهاني

 (.11: 1903، الديني )شمس پاية هويت فرهنگي خاص سوق دهد را به سمت رسيدن به يک انتخابِ جمعي بر

و اعتقادات  وراي داشتن هرگونه مرام سياسي اند، كساني كه عضو يک ايل و طايفه انتخابات ةدر هنگامبدين صورت كه 

، دهند. چه بسا با پيروزي مياي خود رأي  طايفه به شخص هم «تعلق مكاني» يا «تعلق طايفه»ايدئولوژيک، بر مبناي حسِ 

شركت در انتخابات نه با تكيه بر آگاهي  ،عبارت ديگر  هب د.شو از امتياز بيشتري برخوردار ميخاص در انتخابات  ةقوميت و طايف

مادي و  گرايي ويژه منابع و نماينده نيز در يک خاص گردد بودن جامعه برمي و سنتي ،گرايي، عاطفي بلكه به روابط خاص افراد،

هويت همبستگي  اي با اتكا بر اين عصبيت قومي/ قبيله ،نابراين(. ب910: 1911)چلبي،  دهد ها سوق مي خدماتي را به سمت آن

انتخاب كانديداي موردنظر در  ةفرهنگ سياسي و انگيز كنندة است كه تعيين (يابي به اهداف خاص منظور دست به)فراد اجمعي 

بسياري عناصر سنتي  ،اند شهرنشيني شده ةاي اگرچه وارد مرحل شهرهاي مبتني بر نظام طايفه .استاي از مناطق كشور  پاره

و در شده  اجتماعي و اين روابط انساني ديرينه بنيادي براي روابط سياسي و گري در اين شهرها نقش اصلي را داشته مثل طايفه

آيند؛ تا  مي شمار اي از عوامل مؤثر بر انتخابات به مكان و خصوصيات محلهده است. شتبديل نيز اداري به حتي موارد برخي 

ترين متغيرهاي  اي را يكي از مهم اي( خصوصيات مكاني و محله ويژه در شهرهايي با بافت طايفه )به پژوهشگران جايي كه

گرايانه در انتخابات را تقويت  گزيني و رفتارهاي خاص تواند جدايي هاي مكاني مي زيرا ويژگي ،دانند انتخابات مي ةكنند بيني پيش

اين در حالي  .است ها ناديده گرفته شده مؤثر در انتخابات عمدتاً در پژوهش ابعاد مكانيو  حال، رويكردهاي جغرافيايي بااين .كند

 ،به همين دليل .نمايش بگذارد تواند تفسير جديدي از تقسيمات اجتماعي و فضايي انتخابات را به است كه جغرافياي شهري مي

ني مؤثر بر رفتارهاي انتخاباتي شهروندان ارزيابي و تحليل در اين مطالعه تأكيد بر آن است كه بيش از هر چيز متغيرهاي مكا

 تري نشان داد. را به شكل شفاف ماهيت نابرابري فضايي مشاركت در انتخاباتتوان  شود، زيرا با اين روش مي

رو بوده و  هاي در انتخابات روب طايفه -نيز با مسئلة تأثير روابط قومي ،عنوان يكي از شهرهاي بزرگ كشور به ،آباد شهر خرم

اين امر در بعضي موارد نمود عيني و فضايي هم داشته است؛ بدين صورت كه برخي از محالت اين شهر داراي بافت و نظام 

گزيني در سطح شهر در غالب  گيري نوعي جدايي . اين امر به شكلاستاي خاص  و اكثريت آن متشكل از طايفه استاي  طايفه

و فرهنگي  ،مكاني خود بسياري از امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي -. اين جدايي فضاييمنجر شده است «اي محالت طايفه»

هاي  ويژه در مقياس انتخابات شوراي شهر است. انتخاب دهد كه يكي از اين موارد مسئلة انتخابات به شهر را تحت تأثير قرار مي

هاي مختلف، بر مديريت شهري، تصميمات،  در دوره گرايي گرايي و طايفه بودن جامعه، خاص بودن و سنتي مبتني بر عاطفي

هاي  زمان عوامل و مؤلفه اين، در كنار مسائل قوميتي، هموجودله مطرح است. بائعنوان يک مس آباد به شهر خرم ةو آيند ،توسعه

جود ندارد يا به نسبت اي و كه تمركز طايفه ،ست. با توجه به اينكه در برخي محالت ديگر شهراديگري نيز در انتخاب افراد مؤثر 

ها و معيارهاي  شود، افراد ممكن است براساس مالک نژادي ديده نمي  - گزيني قومي تر است، و درواقع جدايي رنگ خيلي كم

در اين پژوهش  ،ر همين اساسب .به انتخاب بزننددست  و ... گرايي حزب ،تخصص و سطح تحصيالت، تبليغاتديگري همچون 

آباد  اي در شهر خرم اي و غيرطايفه تطبيقي دو گروه محالت طايفه ةها به مقايس سعي شده است با درنظرگرفتن برخي شاخص

 بپردازيم. 

ترين متغيرهاي  عنوان يكي از مهم به ،اي كه بررسي خصوصيات مكاني و محلهاست ذكر اين نكته الزم 

در اين مطالعه سعي شده  .هاي پيشين است نوآوري پژوهش وجه تمايز اين مطالعه با پژوهشو بات، انتخا ةكنند بيني پيش
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چنين رويكردي با   .گرايانه در انتخابات بررسي شود گزيني و رفتارهاي خاص هاي مكاني بر جدايي است تأثير ويژگي

عد جغرافيايي و مكاني كه عمدتاً در بُ ؛دكرر خواهد ت ي ابعاد مكاني مؤثر در انتخابات را برجستهيداشتن اصالت جغرافيا

نمايش  تواند تفسير جديدي از تقسيمات اجتماعي و فضايي انتخابات را به ها ديده نشده است. اين ديدگاه مي پژوهش

 تري نشان دهد. شكل شفاف را به و ماهيت نابرابري فضايي مشاركت در انتخابات ردگذاب

اي دو محلة دره گرم و پشته  طايفه -آباد از محالت قومي مكاني مؤثر بر انتخابات در شهر خرممنظور بررسي ابعاد  به

اي نيز دو محلة  از محالت فاقد تعلقات طايفه ،گزيني انتخاب شد. همچنين مكاني جدايي - آباد با نمود بارز فضايي حسين

 ةاند تا بررسي شود آيا مسئل نتخاب شده. اين دو گروه محالت اشدمطهري و شيرخوارگاه براي مقايسه بررسي 

آباد تقويت  گرايي را در انتخابات شوراي شهر خرم اي( رفتارهاي طايفه )در شكل محالت طايفه گزيني اكولوژيكي جدايي

)خاصه  تواند مسئلة انتخابات گزيني اكولوژيكي چگونه و تا چه اندازه مي ال ديگر اين است كه جداييؤده است؟ سكر

ها و عوامل در اين دو دسته از محالت در  آباد( را تحت تأثير خود قرار دهد؟ نهايتاً كدام شاخص شوراي شهر خرم انتخابات

 رفتارهاي انتخاباتي شهروندان نقش مؤثرتري دارند؟

پژوهشةپیشین
علوم اجتماعي و )جغرافياي سياسي، علوم سياسي،  موضوع رفتارهاي انتخاباتي همواره از سوي پژوهشگران علوم مرتبط

گزيني اكولوژيكي و تأثير آن  اند، ولي در رابطه با بحث جدايي ک از ديدگاه خود به آن پرداختهي ...( مورد توجه بوده و هر

 انجامبر روي رفتارهاي انتخاباتي از ديدگاه علم جغرافيا، در قالب يک پژوهش مشخص و مستقل، مطالعات بسيار اندكي 

 شود. ها مرتبط با بحث اشاره مي ترين آن به تعدادي از مهم 1در جدول  .گرفته است

 شهروندانیانتخاباتیبررفتارهایکياكولوژینيگزيیهایمربوطبهتأثیرجداپژوهشةپیشینةخالص.9لجدو

 عنوانپژوهش مؤلف سال نتیجه/توضیح

هاي اجتماعي محلي  دهي مردم؛ محيط نحوة رأيها بر  هاي اجتماعي و فضايي و تأثير آن هاي دروني مكان بررسي وابستگي
تعلق به طبقات اجتماعي  ة)همچون طبقة افراد و ساير مسائل مرتبط(، محل زندگي مردم و همسايگانشان به انداز افراد

 دهندگان در انتخابات مؤثر است. يأر
9881 

جانستون و 
 همكاران

و  ،هاي فضايي هاي اجتماعي، مكان مكان
بريتانيا ارزيابي  1331انتخابات عمومي دادن در  رأي

 كاريمنابع پشتيباني از محافظه
ها بر انتخابات از  بلكه تأثير آن ،مؤثر بوده 1338دهة  سراسرهمسايگي در الگوي انتخاباتي هاي تنها اثر ها نشان دادند كه نه آن

جانستون و  9880 ترين عوامل مؤثر در انتخاب حزب بوده است. مهم
 همكاران

سازي مايت حزبي و تأثيرات همسايگي: قطبيح
 9881-1331فضايي انتخابات بريتانيا، 

ها بر ترجيحات انتخاباتي تجزيه و تحليل شده است؛ اين  زبان مادري و تأثير آنو عوامل مهم اجتماعي مانند قوميت، مذهب، 
بندي جغرافيايي و تاريخي در برابر جغرافياي  منطقه هايدوكيويچ 9811 اند. بلندمدت تكامل يافته اند( در   زباني و مذهبي مرتبط - ها كه با جوامع قومي ويژه آن )به عوامل

 انتخاباتي
هاي انتخاباتي و  دهد ميان فرمول به بررسي تأثير نهادهاي انتخاباتي بر دموكراسي پرداخته است. نتايج پژوهش وي نشان مي

هاي انتخاباتي،  تأثير احتمالي نهادها: فرمول كولو 9810 تعاملي وجود دارد. ةسازي قومي رابطقطبي
 و كيفيت انتخابات ،سازي قومي قطبي

تواند در شناسايي عوامل مؤثر بر عملكرد انتخاباتي احزاب  هاي انتخاباتي مي هاي فضايي از حوزه تحليل ،اين نويسندگان نظربه 
كاتز و  9810 مؤثر باشد.

 همكاران

تحليل فضايي با كمي كمک از همسايگانم: 
مبارزات انتخاباتي محلي در انتخابات عمومي 

 بريتانيا 9818
يندهاي ادليل فر يندهاي انتخاباتي در فضاهاي جغرافيايي و بهااند. فر رويكردهاي جغرافيايي مؤثر در انتخابات ناديده گرفته شده

منسلي و  9811 .اند اجتماعي متفاوت
 دمسار

امل مشاركت در مسائل فضايي: تنوع جغرافيايي عو
 9819انتخابات شهرداري لندن در سال 

چارني و  9811 شده همراه خواهد داشت. مطالعات جغرافياي شهري از انتخابات تفسير جديدي از تقسيمات اجتماعي و فضايي شناخته
 مالكينسون

بين جغرافياي انتخابات و شهري: الگوهاي 
 آويوفضايي در تل -دهي و پويايي اجتماعي يأر

 .گيري بوده است هاي رأي دوره ةاي در گزينش نماينده در كلي ررنگ هويت طايفهآفريني پُ انگر نقشبينتايج پژوهش اين محقق 
گرايي با تأكيد بر روند انتخابات  طايفهانتخابات و  الديني شمس 1903 دليل تداوم چنين وضعيتي، پايداري به اصول نانوشتة ايلي در راستاي برخورداري از منافع شخصي و عمومي است. ،زعم وي به

 مجالس پنجم تا هشتم شوراي اسالمي

هاي  هاي نوين تعيين سرنوشت قانوني، همچنان تعصبات قومي و انگيزه رغم شيوه ، بهدهد ها نشان مي نتايج پژوهش آن
 1903 هاي اجتماعي و سياسي تأثيرگذارند.  اي بيش از آگاهي طايفه

نيا و  مسعود
 رپو مهدي

اي و مشاركت سياسي در  قبيله - فرهنگ سياسي
 استان ايالم

گرايي در دو  بديل نمايندگان در انتصابات دولتي، طايفه سبب وجود نقش بي نتايج پژوهش اين محققان حاكي از آن است كه به
 دهة اخير تشديد شده است.

زاده و  گرجي 1938
 پرور گل

ستان هاي محلي بر انتخابات در شهر تأثير ويژگي
 ممسني

گرايي پايگاه حمايتي  طايفه ةها نقش داشته است؛ بدين صورت مقول مكاني در الگوي رأي نماينده -اي هاي طايفه گرايش
رومينا و  1930 رود. شمار مي بخشي براي نمايندگان منتخب به اطمينان

 صادقي
دهي؛  گرايي بر الگوهاي رأي بررسي تأثير طايفه

 نمونه: شهرستان نورآباد

سياسي  ةعلت عبور از مراحل توسع نيافتگي سياسي بوده و به اي يكي از عوامل كليدي و مؤثر در توسعه هاي محلي طايفه نگرش
 1931 گرايي منجر شده است. نظير انتخابات، به تثبيت نظام فكري طايفه

سجاسي 
قيداري و 
 همكاران

گرايي اجتماعات محلي با  تحليل رابطة طايفه
  سياسي ةتوسع

تفكيک آراي  هاي دهم و يازدهم به سپس انتخابات دوره وشد بررسي در استان خراسان  جمهوري  يازده دوره انتخابات رياست
 شد.تحليل ي اين استان ها كانديداها در سطح شهرستان

علمدار و  1931
 همكاران

الگوي فضايي مشاركت در انتخابات 
 (جمهوري )خراسان جنوبي رياست

 1931 بندي اجتماعي و مشاركت سياسي رابطه وجود دارد. دهد ميان شبكه نشان مي نتايج اين مقاله
نيا و  شهرام

 همكاران

هاي اجتماعي بر مشاركت  سنجش تأثير شبكه
مطالعه موردي  دانشجويان دانشگاه  :سياسي

 مازندران
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مبانینظریپژوهش
گزينیاكولوژيکیجدايی

ها دارند.  اجتماعي برابري با آن كننـد كـه منزلـت مجاورت افـرادي زنـدگي مـيطور معمول، مردم در جوامع شهري در  به

 زنـدگي فقيردرآمـد در محلّــات  هـاي كـم نـد؛ گـروها يكـديگر متفاوت سـاختارهاي اجتمـاعي محلّـات شـهري از ،رو ازاين

 ،الگــوي ســكونتي انـد. چنـين را انتخـاب كـردههاي سالم و زيباي شـهرها  ردرآمد محلّات و حومههاي پُ گروه كننـد و مـي

)تواليي و ياري،  شود گزيني گفته مي جدايي هــاي متفــاوتي هســتند، كــه در آن افــراد متفــاوت داراي ســكونتگاه

صورت  به ها وقتي كه در جامعه گروه بندي اجتماعي و جغرافيايي گزيني به چگونگي طبقه جداييتوان گفت  (. مي01: 1938

گزيني در شهرها از اين واقعيت  جدايي ،(. به عبارت ديگر11: 9881، نوايكو )شاال و پردازد كنند مي جداگانه زندگي مي

هاي  ها و گروه اقتصادي به دسته -پايگاه اجتماعيو ن شهرها از نظر درآمد، مذهب، نژاد، اگيرد كه ساكن سرچشمه مي

همسان  هـاي گيري حـوزه به شكلاين مسئله  ؛(1: 1939و بابايي اقدم، خلوت )اسفندياري  شوند گوناگون تقسيم مي

گزيني به تفكيک فزاينده  مفهوم جدايي ،بنابراين(. 119: 1901)بابايي اقدم و همكاران،  شود اجتماعي در شهرها منجر مي

 (.918: 9880دارد )فيرمن،  متوسط اشاره ةو كاهش اندازة طبق ،هاي مذهبي، قومي، درآمدي ميان فقير و غني، گروه

 حفضايي جديد براساس عوامل گوناگون همچون ساختار جمعيتي، وضعيت اشتغال، سط -تمايزات اجتماعي ،درواقع 

)لي و  است  شده هاهاي مختلف و متفاوتي در شهر وجودآمدن الگوهاي خاص و خوشه درآمد موجب به حو سط ،تيالتحص

ادبودن ژن و اعتقادات مذهبي يكسان يا هم ،اجتماعي، اقتصادي برابر هر گروهي با پايگاه ،بر اين اساس(. 013: 9811كوآن، 

متعاقب چنين . (988: 1931)يزداني و همكاران،  كنند سكونت خود انتخاب مي براياي را  يا محله آيند و منطقه گرد هم مي

آيد.  مي هاي اجتماعي پديد و مرزبندي ،نديب اليه بندي، يا محله« جنوب شهر»و « شمال شهر»واژگاني چون  ،مسائلي

فرايندهاي مختلف و در طي زمان  لي است كه تحت تأثيرئشهرها از جمله مسا گزيني اكولوژيک در جداييتوان گفت  مي

 هاي است كه روابط اجتماعي در درون محيط فرايند در ارتباط با فضاهايي اين گيري چگونگي شكل. گيرد شكل مي

ها،  عاليق، خواست ديالكتيكي را با افراد، جامعه، ايدئولوژي حاكم، ةرابط هاي مختلف تعريف كرده و در زمانجغرافيايي را 

گزيني  توان علت جدايي مي ،بر همين اساس كند. فرهنگي در همان جامعه برقرار مي و ،هاي اقتصادي، اجتماعي ويژگي

 جوو مذهبي، قومي، اقتصادي خانوارها و شهروندان جست هنگي،عوامل متعددي نظير پايگاه اجتماعي، فر را در ياكولوژيك

طور كلي با اين هدف مورد توجه قرار گرفته است كه  گزيني به جدايي ةمطالع ،(. همچنين9: 1931)تيموري و همكاران،  كرد

شهري به تبيين چنين  اكولوژي ةنظري (.111: 9881)واتس،  كندفضاهاي اجتماعي ايجاد  يابي افراد در بتواند دركي از مكان

هاي  ي را در محيطنانساهاي  روابط متقابل گروه( و 91: 1930نژاد و همكاران،  )حاجي پردازد مييي ها گزيني ها و جدايي بندي گروه

: 1931)مافي،  كند ميها را بررسي و تحليل  آن ةمورد استفاد گزيني جمعيت شهر و ساخت فضاهاي مختلف شهر و چگونگي جدايي

نفوذ: در . 1: ندا طور خالصه عبارت گيرد كه به مي انجاماغلب طي مراحلي  اكولوژيكيگزيني  جداييدر همين چارچوب،  (.33

ند وارد ا و زباني با بيشتر مردم متفاوت ،هايي كه از نظر قومي، نژادي، مذهبي و خانواده اندكي از افراد شماراين مرحله 

اي از شهر وارد  ها و افراد همان گروه به منطقه زيادي از خانواده شمارهجوم: در اين مرحله . 9 شوند؛ اي از شهر مي منطقه

مهاجرت و اقامت  ةتثبيت: در اين مرحله ادام. 9 اند؛ شان اشغال كرده گروه هاي هم از افراد و خانواده شوند كه قبالً تعدادي مي

شدن: تعداد  تراكم و توده. 0 دهد؛ حالت ثبات و اقامت دائمي ميكوچک مهاجمان در يک شهر  ةبه جامع شده اشغال ةدر منطق

(. 013: 1939)بابايي اقدم و همكاران، شود  ها افزوده مي روز به تعداد آن شود، بلكه روزبه تنها تثبيت مي مهاجم نه هاي خانواده

و  ،اجتماعي، اقتصادي تأثر از پايگاهكنند كه م اي را براي زندگي انتخاب مي مهاجران با ورود به شهر مقصد محلهدرواقع، 

گزيني  آن جدايي ةشود كه نتيج نقاط مختلف شهر مي گيري گتوهايي در هاست. اين انتخاب سبب شكل هاي قومي آن علقه
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عد اجتماعي زندگي گزيني سبب تحوالت و پيامدهاي مثبت و منفي در بُ اين جدايي. شهرهاست فضايي و اكولوژيک در

گزيني در روابط اجتماعي در  (. يكي از نتايج و تأثيراتي كه اين جدايي00: 1930نژاد و همكاران،  )حاجي شود مي شهري

 انتخابات و رفتارهاي شهروندان در ارتباط با اين فعاليت مدني است. ةتواند همراه داشته باشد مسئل شهرها مي

رفتارهایانتخاباتی

 از ،عنوان يک رفتار سياسي هب ،جغرافيايي ةمردم در يک كشور يا يک منطقلة انتخابات و تحليل رفتار انتخاباتي ئمس

 شناسي روان و ،شناسي جامعه ،علوم سياسي، جغرافياي سياسيدر توجه انديشمندان مختلف بسيار مهمي است كه  مباحث

پردازان مرتبط تالش  ريهها و نظ ک از اين شاخهيهر  (.31: 1900فرد، الشكي و پيشگاهي)باييجلب كرده است به خود را 

ک از ديدگاه خود نوع و چگونگي رفتار انتخاباتي را يو هر  كنندفعاليت را تجزيه و تحليل  هاي مؤثر بر اين كنند مؤلفه مي

 (. 0: 1938)سوري قرليوند،  دهند توضيح مي

هاي سياسي،  پس زمينه نظران، با نوعي كنش سياسي است كه به اعتقاد بسياري از صاحبدرواقع  رفتار انتخاباتي

رفتـار انتخاباتـي بـر (. 0: 1931)محمدي انايي،  پذيرد مي ها تأثير آن از و فرهنگي جامعه مرتبط است و ،اقتصادي، اجتماعي

 هاي انتخاباتـي مـردم تبيينگـر تقاضاهـا و خواسـته نامزدهـا از سـوي شـهروندان داللـت دارد. رفتـار چگونگـي انتخاب

نمايندگـي تفهيـم كنـد.  هـاي موجـود را بـه كانديـداي هـا و نگرش ديدگاه توانـد هاست كـه مي جتماعـي آنسياسـي و ا

پردازنـد در نتايـج انتخابـات تأثيرگـذار  مي هااهايي بـه انتخـاب كانديد ايـنكـه شـهروندان بـراسـاس چـه معيـار و مؤلفه

 سـازد و چگونگـي سياسـي را معلـوم مي ةنـوع جامعـ ـن وجوهي اسـت كهتري رفتـار انتخاباتـي مـردم از مهم. اسـت

له اين است كه چه عواملي مردم را ئدر مشاركت سياسي مس(. 990: 1930فر و اكبري،  )نيک كنـد سـاختار آن را تبييـن مي

است كه چه عاملي باعث  دهنـدگان پرسـش ايـن ، اما در بحث رفتار سياسـي رأيكند ترغيب ميشركت در انتخابات  بـه

 (. 1: 1931)محمدي انايي،  شخص خاص رأي دهند دهندگان به اين تصـميم برسـند كـه بـه حـزب يـا شود رأي مي

خصوصاً مشاركت انتخاباتي را  هاي مشاركت سياسي و اند علل و انگيزه دوم قرن بيستم دانشمندان كوشيده ةاز نيم

ارائه شده است. اين بحث ريشه در تجارب طوالني انتخابات در  اي گوناگونيه و در اين زمينه نظريه كنندبررسي 

كه در ميان دو جنگ جهاني به  دانند مي آندره زيگفريد را نخستين كسي(. 03: 1900)عبداله،  كشورهاي غربي دارد

ت ميشيگان انجام شده تحقيقات از سوي مركز تحقيقا ترين شده اما شناخته .دهندگان فرانسوي پرداخت بررسي رفتار رأي

هاي سياسي را در نقاط مختلف كشورها  بندي كلّي از جناح بررسي نتايج انتخابات كشورهاي مختلف نمايي ،تدريج هاست. ب

 يآن داشت تا عنصر جغرافيا را متغير پژوهشگران را بر اين امر (.31: 1900الشكي و همكاران، بايي ) داد نشان مي

 دهندگان فراتر شمار آورند. مطالعات پس از جنگ جهاني دوم نشان داد رفتار رأي هدهندگان ب مستقل در توضيح رفتار رأي

و  ،مختلف فردي، اجتماعي اي با متغيرهاي عنوان پديده دهندگان را به كه رفتار رأي طوري هب ؛از منطقة جغرافيايي است

رفتار انتخاباتي همچون ديگر هرحال، امروزه  ه(. ب03: 1900)عبداله،  توان مورد توجه قرار داد حتي جغرافيايي مي

اين موضوع و فاعل مرجع  زيرا ،شودتبيين واحد  ةتنهايي و صرفاً توسط يک ديدگاه يا نظري اند بهتو نميهاي بشري  فعاليت

د و مكاني رفتارهاي مختلفي از خو ،زماني، ها تحت تأثير شرايط مختلف فكري اين مسئله شخصيت انساني است و انسان

وجهي است و  دهندگان چند رفتار رأيبا توجه به اينكه  ،به عبارت ديگر(. 1: 1938)سوري قرليوند،  دهند بروز مي

دهندگان توسط محققان  تحليل رفتار رأي ةمختلفي دربارهاي  ها و ديدگاه نظريه، گيرد ميانجام تأثير عوامل مختلفي  تحت

 پردازيم: ميها  كه در ادامه به بررسي آنارائه شده است 

جناحی -هويتحزبیةنظري

 يترين متغير تبيين آرا مهم حزبي وابستگي شناختي مردم به احزاب است و روان حزبي مبتني بر دلبستگي  هويت ةنظري
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و انجمن نمود  ،حزب، سازمان ازشكل عضويت يا هواداري  ها به گونه دلبستگي اين (.001: 9818)سيبرر،  دهندگان است رأي

د با فكر افرا ،دهنده وفاداري گروهي را جانشين قضاوت سياسي كند. درواقع شود رأي فرد باعث مي يابد و همين دلبستگي مي

)گلي و  كنند به چه كسي رأي دهند راهنمايي ميكه  و طبقه است ،بلكه استانداردهاي دوستان، همكاران ،دنده خود رأي نمي

مردم پيش زيرا  ،هاي مردم ندارد چندان تأثيري در تغيير گرايش تبليغات انتخاباتي بر اساس اين نظريه،(. 989: 1939مهكويي، 

رو، هر نامزدي كه از سوي حزب محبوب معرفي  ازاين. باشند شان مي با احزاب مورد عالقه هايي عاطفي از انتخابات داراي علقه

نظريه، آراي افراد تا حد زيادي  ست. در اينهنيز ه دهند طرفداران به آن رأي خواهند داد و اساساً خواستة حزب خواستة رأي دشو

حوادث  فقطها جريان دارد و  نسل به نسل در خانواده است؛ يعني گرايش به يک حزب خاص و محبوب به صورت موروثي

(.91: 1939)پيشگاهي فرد و همكاران،  تغيير و تحول قرار دهند خوش توانند اين گرايش را دست اجتماعي بزرگ مي

شناختیجامعهةظرين

كلمبيا عرضه  و گروه تحقيقاتي وي در دانشگاه ،شناس معروف جامعه ،1شناختي اولين بار توسط پل الزارسفلد الگوي جامعه

عوامل اجتماعي  برد؛ سر مي انديشد كه از نظر اجتماعي در آن به گونه مي فرد از نظر سياسي آنكه است  بر آنالزاراسفلد شد. 

هاي  دهندگان داراي گرايش رأي ،ها آن گاهاز ديد(. 111: 1930)حيدري و آرايش،  دهاي سياسي افرادن گرايشكنندة  تعيين

پيشگاهي الشكي و بايي ) ها دارد و محيط فرهنگي آن ،زندگي شغلي سياسي ثابتي هستند كه ريشه در محيط خانوادگي،

ثير جغرافياي انساني و أبه ت انتخابات جغرافيايدر كتاب مطابق اين نظريه،  ،9و جانستون 9تايلور ،(. همچنين31: 1900، فرد

 ثير قابل توجهيأمحل سكونت افراد و مجموعة دوستان و همسايگان ت ،ها از نظر آن .انتخاباتي پرداختند مكاني در رفتارهاي

، سن، تسكون عواملي چون محل 0ادولرب (.01: 1930آبادي،  )صالحي نجفدارد سياسي افراد در انتخابات  يها در گرايش

اين درواقع،  (.198: 1939فر و همكاران،  )محمدي داند مي ت مؤثركرميزان مشا اا بر و دين ،آمد، نژاد، قومرتحصيالت، د

و به منتخب موردنظر رأي  نندتشويق كند تا در انتخابات شركت ك بر اين مبنا استوار است كه آنچه توانسته افراد راديدگاه 

بين  زيرا ،(190: 1938)طالبان و ميرزايي،  دهنده است و فرهنگي افراد رأي ،اقتصادي هند شرايط اجتماعي، محيطي،د

بنابراين، (. 90: 9889وود،  )هي مستقيمي وجود دارد ةشرايط اجتماعي و محيط رابط و انتخابات سياسي افراد در يها گرايش

و  ،داشته باشيم، بايد شرايط اجتماعي، محيطي، اقتصادي از انتخابات موردنظر اي بينانه اگر بخواهيم تحليل درست و واقع

دهندگان ندارد،  ر گزينش رأيد. بر اين اساس، تبليغات انتخاباتي نيز چندان تأثيري كنيمرا مطالعه  گاندهند فرهنگي رأي

: 1938ي، يميرزا و طالبان)اند  ا انتخاب كردهموردنظر خود ر ةها پيش از شروع تبليغات انتخاباتي گزين دهندگان مدت رأي بلكه

شود تا استمرار و  شود و تالش مي هاي فردي كمتر توجه مي شناسانه به انگيزه هاي جامعه در تحليل ،طور خالصه به(. 193

(.38: 1900)عبداله،  مختلف با استفاده از عواملي فراتر از فرد توضيح داده شود هاي سياسي مناطق ثبات گرايش

انتخابعقاليیةنظري

نقش افراد مستقل رفتار  تركردن ررنگگذشته درصدد است با پُ ةانتخاب عقالني با انتقادات شديد نسبت به دو نظري ةنظري

كه براساس منافع خودشان دست به  اند افراد موجوداتي كامالً عقالني ،نظريه طبق اين كند.انتخاباتي را تجزيه و تحليل 

 هااكانديد انتخاب فرد نقش مهمي در ،بنابراينتر است.  توانند تشخيص دهند كدام گزينه مناسب فراد ميا .زنند انتخاب مي

انتخاب بزند. در اين نظريه افراد سعي  هاي مختلفي از جمله انگيزة اقتصادي دست به دارد و ممكن است براساس انگيزه

                                                                                                                                                                   
1. Lazarsfeld 

2. Tylor 

3. Johnston 

4. Broadwell 
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براساس سود و زيان خودشان عمل و كنند  را تأمين ميها  آن دارند به شخص يا اشخاصي رأي دهند كه بيشترين منافع

 و ،كننده، حساس در اين نظريه تبليغات انتخاباتي نقشي بسيار تعيين ،همچنين(. 989: 1939)گلي و مهكويي،  كنند مي

، وربا، كي. شده نيست و گرايش آنان از قبل تعيين اند صورت مستقل افراد به زيرا ،كند مؤثر در جذب آراي مردم بازي مي

با توجه به گسترش سطح  اند كه، برآنها  آن اند. انديشمنداني هستند كه اين نظريه را مطرح كرده و ديگران از جمله ،ني

داشته  هايي كه تا به حال وجود كنند خود را از وابستگي دهندگان سعي مي آگاهي مردم در جوامع گوناگون، رأي سواد و

(.119: 1930)حيدري و آرايش، ند گيرب  صميمصورت مستقل ت و خود به كنندخارج 

باتأكیدبررسانه()ايدئولوژیمسلطةنظري

ترين  مهم(. 110: 1930)حيدري و آرايش،  شود عنوان نظرية راديكال رفتار انتخاباتي نگريسته مي ط بهلنظرية ايدئولوژي مس

هاي  هاي گروهي قرار دارد. رسانه مسلط و رسانه ايدئولوژيشدت تحت تأثير  اين نظريه اين است كه انتخاب فردي به ةشاخص

هرچند افراد خود (. يعني 11: 1931نيا و همكاران،  )شهرام كنند مي نقش اساسي در اين نظريه بازي ويژه تلويزيون به گروهي

كه حكومت  تأثير آموزشي استتحت انتخاب افراد  و گيرند هاي فردي با كنترل ايدئولوژيكي شكل مي كنند، انتخاب انتخاب مي

هايي نظير خاستگاه  توان گفت مؤلفه مي ،شده ها و نظريات مطرح با توجه به ديدگاه(. 989: 1939)گلي و مهكويي،  دهد مي

)كه ممكن است از تعلقات قومي،  هاي فردي هاي حزبي، جناحي و صنفي، نگرش وابستگي ،طبقاتي، محيط جغرافيايي سكونت

ها از جمله او كانديد ،ها، كارزارهاي تبليغاتي احزاب و نيز عملكرد رسانه ،ت گرفته باشد(ئيا اعتقادات مذهبي نش ،زباني، جنسيتي

(.181: 1930)صادقي جقه،  روند شمار مي گيري شهروندان به ترين عوامل تأثيرگذار در تصميم مهم

رفتارهایانتخاباتی بر اكولوژيکی نیگزي تأثیرجدايی

گرايي و  باعث هم ،سو از يک .منفي ةهم جنب داردمثبت  ةشهري هم جنب در محالت اكولوژيكيگزيني  جدايي

ديگر، باعث  و از سوي شود مي و به تقويت ارتباطات مكانيكي و عميق منجرد وش ميهاي انساني  گروه پارچگي يک

(. 09: 1930نژاد و همكاران،  )حاجي شود مي در محالت شهري اجتماعي و مشكالت تعصبات، اختالفات، تفكيک مسائل

اي معين مثل  هاي ويژة شهري در محدوده به عبارت ديگر، جدايي فضايي و مكاني در يک جامعه يا زندگي اقشار و گروه

انجامد. اين  هاي شهري مي اجتماعي در ميان خانواده ةمحله و منطقه همراه با عدم تماس با ساير اقشار به حاكميت فاصل

كند، با تقسيم شهر به قطعاتي مجزا به فواصل  ارتباطات و مراودات عميق افراد يک ناحيه كمک ميجدايي اگرچه به 

يا به عبارتي  تر از يک منطقه د كه در زندگي جمعي در سطحي وسيعوش مي فيزيكي و خصوصاً اجتماعي و فرهنگي منجر

مكاني به جدايي  -گزيني فضايي ورتي كه جداييتوان گفت در ص مي ،درواقع .نمايد  در يک جامعة شهري اختالل ايجاد مي

كند و در مقابل ارتباطات  گروهي شدت پيدا مي هاي درون د، تعامالت و تماسشوها و اقشار اجتماعي منجر  كامل گروه

گزين  د و فرهنگي محلي و محدود جايوش ميمشاركت مدني دچار اختالل  ،يابد. در اين صورت ها كاهش مي خارجي آن

 (.98: 1909)اعظم آزاده،  شدن فضاي اجتماعي جامعه است چنين حالتي قطبي ةد. نتيجشو آن مي

ها نتايج مثبتي براي روابط اجتماعي شهري يا  فرهنگ جدايي كامل يا اختالط غيرطبيعي اقشار و خرده ،بدين ترتيب

و عقايد  ،ها جغرافيايي رفتارها، نگرش نواحي در بيشتر(. از آنجا كه 91: 1909)اعظم آزاده،  مسائل مدني دربر نخواهد داشت

 ويژه اكولوژي اجتماعي اقتصادي به -هاي اجتماعي مسكوني و ويژگي ةشرايط محل تأثير سياسي مردم شهر تحت -اجتماعي

)شكويي،  پذيرد مي فضاي شهري تأثير اقتصادي و رأي مردم از اوضاع خاص اجتماعي نيز در امر انتخابات ،گيرد مي قرار

 دهد. در الشعاع قرار مي شدت رفتارهاي انتخاباتي شهروندان را تحت گزيني اكولوژيكي به جدايي ةمسئل ،(. بنابراين193: 1909

گرايي و خويشاوندي شكل گرفته،  هاي اجتماعي جوامع براساس طايفه و بنيان اند رنگ رجوامعي كه مسائل قومي و نژادي پُ

گيرد.  ها با توجه به مناسبات قومي شكل مي مناطق، روابط انسان در ايناي دارد.  ههاي آن شكل ويژ انتخابات و بازتاب ةمسئل
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است.  اي هاي خويشاوندي و طايفه علقه كند و اقوام را به هم نزديک و مرتبط مي ،ها گروه ،افراد اي كه عبارتي، تنها حلقه  به

عنوان  مكاني به ةماند، رابط ت خود باقي مين به قوّهمچنا اي طايفه - ضمن اينكه اين همبستگي قومي ،گزيني بعد از مسكن

تماعي درهم جا هاي گيژو وي ،هاي خويشاوندي، رابطة مكاني علقه ،شود. بنابراين مي يک عامل قوي ثانوي بر آن افزوده

(. 1: 1939)مهدوي،  آورد وجود ميو مكاني خاص خود به ،هاي قومي، اجتماعي گيژيي با ويها درنهايت محيط آميزد و مي

ويژه در هنگامة انتخابات  هاي سياسي و به گزيني خاص اكولوژيكي در مشاركت هايي با جدايي گيري چنين محيط شكل

هاي محلي و  دهد. بدين صورت كه نگرش شدت فضاي انتخاباتي و رفتارهاي شهروندان را تحت تأثير خود قرار مي به

خويشاوندگرايي در اين شهرها  .انتخابات است روندتأثيرگذار در  ي مهم وعاملاي برخاسته از فضاي اكولوژيكي خاص  طايفه

بلكه  ،تنهايي قابل تصور نيست و احساس تعلق به محله و طايفه از اهميت بسياري برخوردار است. در اين مجموعه فرد به

هايي كه  و محلة اوست و نقش. در اين فرهنگ ارزيابي فرد منوط به موقعيت طايفه شود فرد همان طايفه و محله تلقي مي

وقتي عضوي از بنابراين، شود.  بلكه كل طايفه و محله را نيز شامل مي ،گيرد شود منحصراً به وي تعلق نمي به وي واگذار مي

توان گفت يكي از موانع اصلي در  يابد. مي درحقيقت كل طايفه و محلة او ارتقا مي ،يابد اجتماعي مي ييک چنين نظامي ارتقا

گرايي است كه در  گرايي و طايفه ...( شهرهاي امروز ايران قوم و ،)سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصاديه جانب توسعة همهراه 

كنند، بلكه  هاي مدني عمل مي تنها در تقابل با احزاب و تشكل وقت انتخابات شوراهاي اسالمي يا مجلس شوراي اسالمي نه

به صرف اينكه وابستگي  ،شناسند دهندگان در انتخابات فرد شايسته را مي اگرچه رأيشوند. در اين نگاه  ها مي گزين آن جاي

ند كه كانديداي مورد حمايت ا دهندگان بر اين گمان يأكنند. زيرا ر ها ندارد، وي را انتخاب نمي اي با آن اي يا محله طايفه

هاي  ساز پيدايش و آفرينش امكانات و فرصت اند زمينهتو ها مي )مكاني و اجتماعي( با آن هاي هويتي واسطة همانندي ها به آن

 (.39: 1930)رومينا و صادقي،  بيشتري براي پيشرفت ساكنان محله و شهر باشد

 هاي يک سرزمين، اقتصادي حاكم بر عرصه  - مختلف و در چارچوب ساختارهاي اجتماعي در جريان انتخاباتدرواقع، 

هاي فردي و شخصيتي، توجه  ويژگي سياسي ثابت، هاي فاوتي همچون گرايشهاي مت مؤلفه ازدهندگان ممكن است  رأي

جمعي و همچنين عضويت در  و نقش وسايل ارتباط ،تبليغات گي، خانواد -هاي حزبي ها و اهداف، وابستگي به برنامه

موردنظر استفاده دهي به نامزدهاي  گيري و رأي مكاني/ فرهنگي خاص براي تصميم هاي قومي و تعصب بر هويت گروه

دهي بر مبناي  مشاركت سياسي و رأياي  شهرها و محالت مبتني بر نظام طايفه (. در19: 1903الديني،  )شمس كنند

گزيني فضايي و  جدايي ،. بنابراينهاي افراد براي شركت در انتخابات است اي يكي از انگيزه تعصب و هويت قومي/ طايفه

در اين پژوهش براي بررسي و سنجش ميزان تأثير  ،را متأثر سازد. بر همين اساس تواند جريان انتخابات اجتماعي مي

 -هاي قومي )وابستگي گزيني اكولوژيک جدايي ـ گزيني اكولوژيكي بر رفتارهاي انتخاباتي از چهار شاخص اصلي جدايي

 ت.استفاده شده اس ـ و تعلقات حزبي و جناحي ،هاااي(، تبليغات، ميزان تخصص كانديد محله


شهروندانیمؤثربررفتارانتخاباتیهاعواملوشاخص.5شکل
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روشپژوهش
ها از دو روش  تحليلي است. براي گردآوري داده -لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي پژوهش حاضر از

نتايج سرشماري عمومي نامه،  ند از: پرسشا اي و ميداني استفاده شده است. ابزار گردآوري اطالعات نيز عبارت كتابخانه

اين  نفوس و مسكن، مشاهدات ميداني، مصاحبه با كارشناسان متخصص، مجالت و كتب مرتبط با موضوع. براي بررسي

ادبيات نظري،  ةبدين شكل كه پس از مطالع شد؛هاي مورد نياز به روش اسنادي و تحليلي مطالعه  داده نخستموضوع، 

( و با توجه به ماهيت پژوهش و 9)جدول  هاي فضايي و غيرفضايي مؤثر بر رفتارهاي انتخاباتي استخراج شد شاخص

خانوارهاي شهر  همةآماري پژوهش  ةنامه براي ساكنان محالت موردنظر تهيه شد؛ جامع اهداف تحقيق يک پرسش

 برايها حداقل در چهار نمونه  نامه و پرسششد نفر تعيين  909ان ست. حجم نمونه با استفاده از مدل كوكراآباد  خرم

ديگر تعلقات  ةتر و دو نمون اي قوي د. از ميان اين چهار نمونه دو نمونه داراي تعلقات طايفهشمقايسة بهتر نتايج توزيع 

ها بيشتر درنظر گرفته  داد نمونهها، براي افزايش پايايي پژوهش، تع بودن نمونه با توجه به نامتجانس ،ضمناً .كمتري داشتند

به اين صورت كه  ؛دشاي انتخاب  اي چندمرحله خوشه ةگيري خانوار است. نمونه به شيو شد. در اين پژوهش واحد نمونه

در هر خوشه چند بلوک به تصادف انتخاب شد و در هر بلوک  ،سپس .خوشه درنظر گرفته شد ةمنزل در هر چهار نمونه به

گيري روش تسهيم  . ضمن آنكه در روش نمونهشدپرسش ها  از آنگيري و  تصادفي سيستماتيک نمونه ةوچند خانوار به شي

با استفاده از  ،ها و مقياس متغيرها منظور تجزيه و تحليل اطالعات، به تناسب فرضيه )نسبت به جمعيت( اعمال شد. به

و اهداف  ،شد. ضمن آنكه متناسب با فرضيات، سؤاالت هاي متناسب توصيفي و استنباطي استفاده از آزمون ،spssافزار  نرم

 .شداي مستقل استفاده  دونمونه Tو  ،طرفه ي همچون رگرسيون چندمتغيره، آناليز واريانس يکيها از روش ،پژوهش

 شهروندانیانتخاباتیدررفتارهایکياكولوژینيگزيیتأثیرجدایبررسیموردسنجشبرایهاهيهاوگوشاخص.5جدول

هایمربوطهگويهشاخص

 تبليغات
هـاي اجتمـاعي    هـاي پايـاني انتخابـات، تـأثير شـبكه      هاي هفته نقش تصاوير تبليغاتي و ظاهر كلي نامزدها، تأثير نظرسنجي

 افراد در انتخاب ها سيالتبليغات دوستان/ همكاران/ همك..(، نقش . و ،)تلگرام، اينستاگرام، توييتر

وابستگي حزبي و 
 جناحي

 در ارتبـاط بـا  عقايـد كانديـداها   ، چـ   وابسـتگي كانديـدا بـه جنـاح راسـت/     در انتخاب افراد،  سياسي كانديدانقش تفكرات 
 بر انتخابات احزاب و روشنفكرانهاي  ها و سايت روزنامهتأثير  ،موضوعات سياسي

 كانديدا ةوسيل شده به هاي ارائه برنامه، كانديدااجرايي و عملكردي  ةبودن آن با شوراي شهر، سابق ميزان تحصيالت و مرتبط تخصص

اي  وابستگي طايفه
 و محلي

)تلگـرام و ...( در راسـتاي    ها در فضاي مجـازي  اي محله انتخابات شوراي شهر، ارتباط با هم بارةها در اي محله مشورت با هم
كانديـداي مـوردنظر، مؤثربـودن تبليغـات     هـا در انتخـاب    اي محلـه  انتخابات شوراي شهر، توجه به پيشنهاد هـم  بارةبحث در
اي افـراد   محله، انتخاب كانديداي موردنظر به جهت سكونت در محله، ميزان خويشاوندي طايفـه  ياي در جذب آرا طايفه هم

در جهت ضمانت منافع شخصي، اعتقاد به پيـروزي كانديـداي     اي طايفه اي يا هم محله محله، اعتقاد به پيروزي كانديداي هم
 اي در راستاي ضمانت منافع محله طايفه اي يا هم حلهم هم

در جهـت ضـمانت منـافع شـهر، مشـابهت مـالک شـما و          اي طايفـه  اي يـا هـم   محلـه  اعتقـاد بـه پيـروزي كانديـداي هـم     
دا، هايتان براي انتخاب كاندي اي محله عنوان مالک هم اي به هايتان براي انتخاب كانديدا، دانستن وابستگي طايفه اي محله هم
هايتـان در   اي محلـه  گرايـي هـم   داشـتن مـالک قـراردادن طايفـه     عنوان مالک شما براي انتخاب كانديدا، قبـول  اي به طايفه

تـان از سـوي كانديـداي مـوردنظر،      بهبود محله ةوعد - اي در افزايش قدرت طايفه طايفه انتخابات، مؤثر دانستن انتخاب هم
وردنظر، مـؤثر دانسـتن پيـروزي كانديـداي موردنظرتـان در بهبـود وضـع محلـه،         استخدام اطرافيانتان از سوي كانديداي مـ 

هـاي شـما بـراي     اي محلـه  از سـوي هـم   دشما، برگزاري جلسـات متعـد   ةاي در محل طايفه بيشتربودن تبليغات كانديداي هم
بودن، بيشتربودن  اي طايفه شما به جهت هم ةي كانديداي موردنظرتان در محلأاي، اعتقاد به بيشتربودن ر طايفه كانديداي هم

جلسات تبليغاتي كانديداها در سطح محله، تأثير  كردن در ررنگ در اين محله، شركتاي خاص به جهت تبليغات پُ ي طايفهأر
 انتخاب، بيشتربودن تبليغات هر طايفه در بخشي از شهر ةجلسات تبليغي در محله بر نحو
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موردمطالعهۀمحدود
طـول  ةدقيق 99درجـه و  00 رياضـي يتبـا موقـع اين شهر. آباد مركز استان لرستان است خرمموردمطالعه شهر  ةمحدود

آباد از  شهر خرم (.9)شكل  دارد متـري از سـطح دريـا قـرار 1111 شـمالي در ارتفـاع ةدقيقـ 93 درجـه و 99 شـرقي و عـرض

دختر و از  به اليگودرز و درود و از جنوب به پل شرق شرق به بروجرد و از  هاي سلسله و از شمال طرف شمال به شهرستان

 919٬011، مركز آمار ايران 1931طبق سرشماري سال  ،آباد شود. جمعيت شهر خرم مي منتهيو چگني دشت  غرب به كوه

)مهندسان مشاور بعد  هكتار است 1/9001حدوداً  شهر فعلي ةمساحت محدود(. 1931)مركز آمار ايران،  است  نفر بوده

به تفكيک مناطق شهري مشخص  1931آباد در سال  موقعيت محالت در سطح شهر خرم 9در شكل  (.1931تكنيک: 

بدين صورت  ؛پژوهش انتخاب شد ةن نموناعنو آباد به گانة شهر خرم مناطق سه محله ازچهار در اين پژوهش  .شده است

ها به  اي و قومي در آن عنوان محالتي كه مسائل طايفه آباد به حسينگرم و پشته   كه به مقايسة تطبيقي دو محلة دره

شود پرداخته شده  ها كمتر ديده مي تر است با دو محلة مطهري و شيرخوارگاه كه مسائل قوميتي در آن ررنگنسبت پُ

  است.


 موردمطالعهۀموقعیتمحدود.9ةنقش

هابحثويافته
آباد(،  موردي: شوراي شهر خرم ة)نمون بر رفتارهاي انتخاباتي شهروندان اكولوژيكي گزيني جدايي تأثير بررسي براي

. براي كسب اطمينان از شدنامه براساس طيف ليكرت تدوين  فرض اين پرسش هاي پيش و گويهشد اي تهيه  نامه پرسش

گزارش  10/8، 9 وهش در جدولاين پژ ةنام . ميزان آلفاي كرونباخ براي پرسششدروايي آزمون آلفاي كرونباخ استفاده 

اطالعات مربوط به چگونگي پراكنش قومي در  0جدول . شود نامه مطلوب ارزيابي مي پايايي پرسش ،بنابراين .شده است

 دهد. اي به درصد را نشان مي هاي موردمطالعه براساس تعلقات طايفه محله

 امهنپرسشیكرونباخبرایآلفازانیم.9جدول

ایكرونباخآلفاالتؤتعدادس

11 10/8 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 بهدرصدایفهيموردمطالعهبراساستعلقاتطاهایدرمحلهیپراكنشقومیاطالعاتمربوطبهچگونگ.6جدول

مطهریآبادپشتهحسینشیرخوارگاهدرهگرمناممحله
تطايفه

تعلقا


ی
ا



 108/8 818/8 908/8 018/8 طوايف حسنوند، دلفان، كوليوند

 118/8 008/8 188/8 891/8 و طوايف نزديک ،باالگريوه، پاپي

 998/8 088/8 908/8 83/8 سكوند، بيرانوند

 818/8 818/8 838/8 891/8 چگني و طوايف نزديک

 988/8 898/8 898/8 891/8 ساير طوايف

 918/8 888/8 138/8 888/8 اي عدم تعلقات طايفه

 

و ساير اقوام  ،درصد به طوايف حسنوند، دلفان، كوليوند01بيش از با  گرم  دهد دو محلة دره نشان مي 0 نتايج جدول

و طوايف نزديک و همچنين  ،آباد دو گروه طوايف باالگريوه، پاپي پشته حسين ةدر محل ،همچنين .اند نزديک متعلق بوده

و مطهري چنين در دو محلة شيرخوارگاه  ،همچنين .دهند درصد جمعيت محله را تشكيل مي00 طوايف سكوند و بيرانوند

شونده  درصد افراد پرسش91 درصد و در محلة مطهري13شيرخوارگاه  ةشود؛ به نحوي كه در محل تمركز قوميتي ديده نمي

درصد فراتر نرفته است. در 98ضمناً در اين محالت انبوهي هيچ يک از طوايف از  .اند اي ندانسته خود را متعلق به هيچ طايفه

 قابل مالحظه است.  1اي مستقل در جدول  دونمونه Tصل از آزمون آماري اين بخش از پژوهش نتايج حا

ومحالتیشهرونداندرمحالتقومیانتخاباتیعواملمؤثربررفتارهاةسيمقابرایایمستقلدونمونهTآزمونجينتا.2جدول

یقومیهایفاقدوابستگ

ی
خابات

عواملمؤثربررفتارانت

ن
شهروندا



هاشاخص
هاآماره

Sig(2-

tailed) 

آزمونةنتیجحد

پائینباال F sigمیانگین

 H0رد  09/8 19/8 88/8 88/8 88/9 88/9 تعلقات حزبي و جناحي

 H0رد  08/8 81/1 88/8 88/8 88/1 80/0 ميزان تخصص كانديدا

 H0رد  10/8 18/1 81/8 88/8 88/8 88/9 كانديدا تبليغات

گزيني اكولوژيک  جدايي

 (اي محله -هاي قومي )وابستگي
 H0رد  98/8 38/8 88/8 88/8 88/8 11/9

 H0رد  91/1 99/8 88/8 88/8 89/1 88/9 اي انتخاب طايفه

 

 هاي مساوي و نامساوي كمتر از آلفا در هر دو حالت با واريانس sigابعاد موردسنجش، مقدار  همة، در 1 مطابق جدول

شود. مطابق اين  تأييد مي H1درصد رد و فرض 31/8موارد در سطح اطمينان  همةدر  H0فرض  ،( است. بنابراين81/8)

 ها شاخص جز تأثير تبليغات كانديدا، ساير هاي موردنظر به شاخص ةكلي بودن يا نبودن محله( در اي )طايفه نتايج، نوع محله

اي و  محله -هاي قومي )وابستگي ژيکگزيني اكولو )تعلقات حزبي و جناحي كانديداها، ميزان تخصص كانديدا، جدايي

جز  )به شده هاي گفته شاخص همةهاي مساوي و نامساوي  با فرض واريانس ،اي( مؤثر است. به عبارت ديگر انتخاب طايفه

ها  ساير شاخص ،كه بيانگر ميزان يكسان اين شاخص در هر دو گروه محالت است( ،=Sig 81/8تأثير تبليغات كانديدا با 

بودن يا عدم تعلق به طايفة خاص در نحوة انتخاب  در دو گروه محالت يكسان نبوده و نوع محله به لحاظ قومي

محالت با آزمون آناليز واريانس بررسي  ةيابي به نتايج بهتر، هر چهار محل آباد مؤثر است. براي دست شهروندان شهر خرم

چهار  همةدر  بر رفتارهاي انتخاباتي شهروندان شاخص تعلقات حزبي ةراي مقايسطرفه ب آناليز واريانس يکنتايج . شد

 ارائه شده است. 1در جدول  موردمطالعه ةمحل

( در محالت چهارگانة موردمطالعه، مشاهده 1)جدول  براساس نتايج آناليز واريانس براي شاخص تعلقات حزبي
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هاي موردبررسي وجود دارد. زيرا سطح معناداري  در نمونه شود كه اختالف معناداري ميان ميزان تعلقات حزبي مي

توان  مي ،محاسبه شده است. بنابراين 88/10برابر  F. مقدار است 81/8تر از  ( براي اين آزمون كوچک88/8آمده ) دست به

 گفت نوع محله در ميزان تعلقات حزبي آن مؤثر است.

اختالف معناداري ميان  ،در محالت چهارگانة موردمطالعهشاخص ميزان تبليغات از نظر  ،1 نتايج جدولبراساس 

. است 81/8تر از  ( براي اين آزمون بزرگ11/8آمده ) دست هاي موردبررسي وجود ندارد. سطح معناداري به تبليغات در نمونه

 ميزان تبليغات در محالت موردنظر تفاوتي ندارد. ،محاسبه شده است. بنابراين 00/8برابر  Fمقدار 

درمورد ميزان شاخص تخصص در محالت موردمطالعه حاكي از آن است كه اختالف معناداري ميان  0 ج جدولنتاي

 81/8تر از  ( براي اين آزمون بزرگ19/8آمده ) دست هاي موردبررسي وجود ندارد. سطح معناداري به تخصص در نمونه

 تخصص در محالت مختلف تفاوتي ندارد.توان گفت  مي ،محاسبه شده است. بنابراين 88/8برابر  F. مقدار است

چهارشهرونداندریانتخاباتیبررفتارهایشاخصتعلقاتحزبةسيمقایطرفهبراکيانسيوارزیآزمونآنالجينتا.6جدول

 آبادمنتخبشهرخرمةمحل

سطحمعناداریFمقدارانحرافمعیارمیانگین تعدادناممحالت

 901/8 18/9 198 دره گرم

88/10 88/8 
 900/8 88/9 198 شيرخوارگاه

 918/8 81/9 198 آباد پشته حسين

 990/8 80/0 198 مطهري

 آبادمنتخبشهرخرمةمحلچهاردرغاتیتبلزانیمةسيمقایطرفهبراکيانسيوارزیآزمونآنالجينتا.7جدول

سطحمعناداریFمقدارانحرافمعیارمیانگین تعدادناممحالت

 901/8 9 198 گرمدره 

00/8 11/8 
 900/8 9 198 شيرخوارگاه

 918/8 9 198 آباد پشته حسين

 990/8 9 198 مطهري

 آبادمنتخبشهرخرمةمحلچهارتخصصدرزانیمةسيمقایطرفهبراکيانسيوارزیآزمونآنالجينتا.0لجدو

معناداریسطحFمقدارانحرافمعیارمیانگین تعدادناممحالت

 991/8 11/9 198 دره گرم

88/8 19/8 
 019/8 88/0 198 شيرخوارگاه

 191/8 09/9 198 آباد پشته حسين

 901/8 91/0 198 مطهري

 آبادمنتخبشهرخرمةمحلچهارشهرونداندریگزينجدايیزانیمةسيمقایطرفهبراکيانسيوارزیآزمونآنالجينتا.1جدول

سطحمعناداریFمقدارانحرافمعیارمیانگین تعدادناممحالت

 88/8 811/00 991/8 00/9 198 دره گرم

 910/8 09/9 198 شيرخوارگاه 

 009/8 18/9 198 آباد پشته حسين

 019/8 9 198 مطهري
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شهرةموردمطالعیهاشهرونداندرمحلهیافهيانتخابطازانیمةسيمقایطرفهبراکيانسيوارزیآزمونآنالجينتا.98جدول

 آبادخرم

سطحمعناداریFمقدارانحرافمعیارمیانگین تعدادناممحالت

 911/8 10/9 198 دره گرم

88/09 88/8 
 019/8 10/9 198 شيرخوارگاه

 919/8 11/9 198 آبادډپشته حسين

 990/8 9 198 مطهري

 

آمده  دست (، با توجه به سطح معناداري به3)نتايج جدول  گزيني در محالت چهارگانة موردمطالعه شاخص جدايي بارةدر

هاي موردبررسي  گزيني در نمونه براي اين آزمون، اختالف معناداري ميان ميزان جدايي 811/00برابر  F( و مقدار 88/8)

 گزيني آن مؤثر است.  نوع محله در ميزان جدايي ،آناليز واريانس ةوجود دارد. با توجه به نتيج

براي اين آزمون،  88/09برابر  F( و مقدار 88/8آمده ) دست و با توجه به سطح معناداري به 18 مطابق نتايج جدول

هاي موردبررسي وجود دارد. با توجه به اين نتايج،  اي شهروندان در نمونه اختالف معناداري ميان ميزان انتخاب طايفه

تواند تفسير جديدي از  اي در محالت مختلف متفاوت است. چنانچه قبالً گفته شد، جغرافياي شهري مي ميزان رأي طايفه

توان فضاي اكولوژيكي مشخصي را در قالب محالتي با  تقسيمات اجتماعي و فضايي انتخابات فراهم آورد؛ مطابق آن، مي

اي،  طايفه -هاي قومي آباد چنين محالتي با ويژگي شهر خرم د. دركرگزيني معنادار در شهر مشخص  ميزان جدايي

گزيني اكولوژيک )محالت  و مكاني مشخص وجود دارد. در اين بخش سعي شده است ميزان تأثيرات جدايي ،اجتماعي

اي بررسي شود. به همين جهت، در گام بعدي براي شناسايي ميزان تأثير  انتخابات طايفه ةاي( بر نحو طايفه -قومي

و  ،اي اي، منافع محله اي، متابعت محله تعامالت اجتماعي، تبليغات طايفه شامل)گزيني اكولوژيک  متغيرهاي مكاني جدايي

گام به گام  ةاي از آزمون رگرسيون چندگان هاي طايفه اي در محالت با وابستگي اي( بر انتخاب طايفه انتخاب محله

اي  گزيني بر انتخاب طايفه تأثير متغيرهاي مكاني جداييون گام به گام نتايج تحليل رگرسي 11جدول  استفاده شده است.

 دهد. آباد را نشان مي دره گرم و پشته حسين ةدر دو محل

هایدارایتعلقاتایدرمحلهگزينیبرانتخابطايفهتأثیرمتغیرهایمکانیجدايینتايجتحلیلرگرسیونگامبهگام.99جدول

ایطايفه-قومی

 بینمتغیرهایپیش هاگامالگوها

ضريب

همبستگی

 (Rچندگانه)

ضريب

تعیین

(R2) 

خطای

برآورد

استاندارد

-آماره

F 

سطح

داریمعنی

(Sig) 

گام به 

 گام

 88/8 88/118 99/8 90/8 011/8 اي تبليغات طايفه 1

 88/8 88/180 91/8 09/8 010/8 اي اي+ متابعت محله تبليغات طايفه 9

 88/8 81/10 99/8 03/8 111/8 اي اي + انتخاب محله اي+ متابعت محله طايفهتبليغات  9

0 
اي + انتخاب  اي+ متابعت محله تبليغات طايفه

 اي+ تعامالت اجتماعي محله
919/8 11/8 11/8 88/11 88/8 

 

 كه در جدول چنانشود اين رگرسيون از معناداري بسيار بااليي برخوردار است.  مشخص مي ،Fبا توجه به مقادير باالي 

قادر به  و تعامالت اجتماعي ،اي اي، انتخاب محله اي، متابعت محله تبليغات طايفه گام،چهار  طي ،شود مشاهده مي 11

با ضريب بتاي اي  تبليغات طايفه فقطارائه شده، طي گام اول،  11آنچه در جدول  ةپاي براند.  اي بوده انتخاب طايفهبيني  پيش

با ضريب بتاي  اي متابعت محلهه است. در گام دوم كردرا تبيين  اي انتخاب طايفهاز واريانس درصد 90/8، 011/8استاندارد 
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را به  اي انتخاب طايفهين ( افزوده شده و توان تبي011/8)با ضريب بتاي استاندارد  اي تبليغات طايفه ، به98/8استاندارد 

وم سبوده است. در گام  اي انتخاب طايفهصورت انحصاري مربوط به  هدرصد ب809/8رسانده كه از اين مقدار،  درصد09/8

و  (010/8)با ضريب بتاي استاندارد  اي اي و متابعت محله تبليغات طايفه، به 190/8استاندارد با ضريب بتاي  اي انتخاب محله

رسانده كه از اين مقدار،  درصد03/8 را به اي انتخاب طايفهافزوده شده و توان تبيين  9/8 اي با ضريب بتاي متابعت محله

با ضريب بتاي  در گام چهارم نيز تعامالت اجتماعي بوده است. اي انتخاب محلهصورت انحصاري مربوط به  هدرصد ب891/8

( افزوده شده و 111/8)با ضريب بتاي استاندارد  اي و انتخاب محله ،اي اي، متابعت محله تبليغات طايفه ، به01/8استاندارد 

تعامالت صورت انحصاري مربوط به  هدرصد ب898/8رسانده كه از اين مقدار،  درصد11/8را به  اي انتخاب طايفهتوان تبيين 

 .است از تحليل كنار گذاشته شده<sig 81/8اي با  لهالزم است كه منافع محذكر اين نكته  بوده است. اجتماعي

 ونیدررگرسنیبشیپیرهایمتغقيازطررفتارهاینیبشیاستانداردپریاستانداردوغبيضرا.95جدول

هاگامالگوها
مقاديرثابتو

بینپیش

ضريببتای

غیراستاندارد
خطایاستاندارد

ضريببتای

استاندارد
معناداری Tمقدار

به  گام

 گام

1 
 - 89/9 - 909/8 111/8 مقدار ثابت

 808/8 08/1 001/8 838/8 110/8 اي تبليغات طايفه

9 

 - -90/1 - 019/8 -108/8 مقدار ثابت

 808/8 91/1 091/8 803/8 119/8 اي تبليغات طايفه

 898/8 98/9 98/8 109/8 011/8 اي متابعت محله

9 

 - -01/1 - 013/8 011/8 مقدار ثابت

 x1 131/8 839/8 930/8 00/1 80/8اي =  تبليغات طايفه

 x2 019/8 109/8 111/8 03/9 898/8اي =  متابعت محله

 x3 131/8 831/8 190/8 11/9 898/8اي =  انتخاب محله

 x4 111/8 8919/8 01/8 103/1 818/8تعامالت اجتماعي =  0

 

 درآمده است:  ريز صورت به يونيرگرس ةمعادل ن،يبنابرا
E(Y|x1,x2,x3, x4)= 0.867+0.596(x1)+0.413(x2)+0.196(x3)+ 0.115(x4) 

گیرینتیجه
هاي شهري و رفتار شهروندان است.  محيط دريكي از موارد بسيار مهم و تأثيرگذار  مكاني -فضايي گزيني جدايي

و جغرافياي  كند ميخاصي خلق  شهريِ درون فضاهايِ ،اي طايفه -گزيني اكولوژيک براساس معيارهاي قومي جدايي

ترين متغيرهاي  آورد. برخي پژوهشگران بر اين باورند كه يكي از مهم وجود مي هاي در شهرها ب انتخاباتي ويژه

هاي  زيرا اين ويژگي ،اي است اي، خصوصيات مكاني و محله ويژه در شهرهايي با بافت طايفه انتخابات، به ةكنند بيني پيش

 ،ه است. در اين پژوهشكردگرايانه در انتخابات را تقويت  گزيني و رفتارهاي خاص در طي زمان جدايي مكاني است كه

آباد داراي  آباد ارائه شود. شهر خرم تالش شده است تفسير جديدي از تقسيمات اجتماعي و فضايي انتخابات در شهر خرم

و فرهنگي شهر را تحت  ،اسي، اقتصادي، اجتماعيمكاني مسائل سي -واسطة جدايي فضايي محالت متمايزي است كه به

هاي مبتني  ويژه در مقياس انتخابات شوراي شهر است. انتخاب تأثير قرار داده است. يكي از اين موارد مسئلة انتخابات به

هاي مختلف بر مديريت شهري، تصميمات،  گرايي در دوره گرايي و طايفه خاص و بودن جامعه بودن و سنتي بر عاطفي

 له مطرح است. ئعنوان يک مس آباد به شهر خرم ةو آيند ،وسعهت
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گرايي بر رفتارهاي انتخاباتي  و حزب ،هايي همچون تخصص و سطح تحصيالت، تبليغات در اين مطالعه، تأثير شاخص

گزيني محالت بر رفتارهاي  مكاني و جغرافيايي جدايي هاياثربه تالش شد  ،همچنين. آباد بررسي شد ساكنان شهر خرم

آباد و دره گرم( و  )پشته حسين اي دو گروه محالت طايفه ،. به همين سببخته شودآباد پردا انتخاباتي ساكنان شهر خرم

صد در08بيش از  داد. نتايج اين پژوهش نشان شدتطبيقي بررسي  ة)شيرخوارگاه و مطهري( در يک مقايس اي غيرطايفه

برده را  اي نسبتاً يكسان هستند. اين شرايط محالت نام آباد و دره گرم داراي پيوندهاي طايفه پشته حسين ةساكنان دو محل

اي مستقل بيانگر آن  دونمونه Tگزيني مشخص درآورده است. نتيجة آزمون  صورت محالت متمايزي با ميزان جدايي به

)تعلقات حزبي و  هاي موردمطالعه ر شاخصبيشتاي در  اي( و محالت غيرطايفه )طايفه گزيني باال كه محالت با جدايي بود

اي( در  اي و انتخاب طايفه محله -هاي قومي )وابستگي گزيني اكولوژيک جناحي كانديداها، ميزان تخصص كانديدا، جدايي

در  فقطها متفاوت بوده است.  درصد با يكديگر متفاوت بوده و الگوي انتخاب ساكنان اين دو گروه محله31سطح اطمينان 

شود. اين نتيجه مؤيد ديدگاه  شاخص تأثير تبليغات كانديدا در شهر تفاوتي ميان محالت موردبررسي ديده نمي

 تبليغات انتخاباتيكه اند  كردهاين نويسندگان اذعان  ؛( است1938) ( و طالبان و ميرزايي1939) فرد و همكاران پيشگاهي

 ،، بنابر پيوندهاي حزبي و ...مردم پيش از انتخابات زيرا ،مردم ندارد يني رفتارهاي انتخاباتيب پيشچندان تأثيري در 

رفتار انتخاباتي را دهنده  افراد رأي و فرهنگيِ ،شرايط اجتماعي، محيطي، اقتصادي ،اند؛ درحقيقت تصميم خود را گرفته

جانستون  آمده در توافق با نظريات  دست هنتايج ب ،نينانتخابات تعيين كرده است نه تبليغات. همچها پيش از شروع  مدت

ثير قابل أمحل سكونت افراد و مجموعة دوستان و همسايگان تكه  اند نآزيرا اين دو محقق بر  ( است.9881( و )9880)

كند. در نمونة موردمطالعه نيز تفاوت الگوهاي انتخاباتي  ميسياسي افراد در انتخابات بازي  يها در گرايش توجهي

 آباد معنادار است.  براساس مكان سكونت در شهر خرم

 ةمحل چهار همةدر  بر رفتارهاي انتخاباتي شهروندان هاي مؤثر طرفه براي مقايسة شاخص نتايج آناليز واريانس يک

مطهري و  ةص تعلقات حزبي و تخصص در دو محلاهميت دو شاخ 81/8در سطح خطاي داد موردمطالعه نشان 

 ،آباد و دره گرم( بوده است. همچنين )پشته حسين گزيني باال شيرخوارگاه براي ساكنان بيش از دو محله با ميزان جدايي

اي، تعامالت  اي، انتخاب محله اي، متابعت محله )تبليغات طايفه گزيني با پنج شاخص اي و جدايي ميزان انتخاب طايفه

. اين نتيجه در تطابق با نظر بودديگر  ةاي باال بيش از دو محل ي با عاليق طايفهيها اي( در محله و منافع محله ،اجتماعي

همسايگي در الگوي انتخاباتي نقش بسيار مهمي  هايها، اثر ( است؛ مطابق نظر آن9880و  9881) جانستون و همكاران

 - اي هاي طايفه بودن گرايش بخش ( مبني بر اطمينان1930) مينا و صادقياين نتايج با نتايج رو ،داشته است. همچنين

نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي شناسايي ميزان تأثير  ،. درنهايتمطابقت داردمكاني براي نمايندگان منتخب 

و  ،اي اي، منافع محله حلهاي، متابعت م تعامالت اجتماعي، تبليغات طايفه شامل)گزيني اكولوژيک  متغيرهاي مكاني جدايي

در  ،هاي اين آزمون اي انجام شد. مطابق خروجي هاي طايفه اي در محالت با وابستگي اي( بر انتخاب طايفه انتخاب محله

و تعامالت اجتماعي  ،اي اي، انتخاب محله اي، متابعت محله هاي تبليغات طايفه اي، شاخص هايي با تعلقات طايفه محله

درصد توان 11/8به نحوي كه اين چهار عامل توانستند  ؛اي بودند انتخاب طايفهبيني  قادر به پيش گام ترتيب طي چهار به

اي نبوده است.  بيني انتخاب طايفه تعامالت اجتماعي قادر به پيش فقط ،بيني كنند. در اين ميان اي را پيش انتخاب طايفه

ها ياد  از آن «همسايگي هاياثر»با نام كه  ،(9880) همكاراناين بدان معناست كه متغيرهاي موردنظر جانستون و 

 ،. همچنيناست اي بوده گزيني طايفه اي ساكنان محالت با جدايي ند، از فاكتورهاي مؤثر در الگوي انتخاب طايفها هكرد

دهي  ا در شكلشناختي ر و جمعيت ،( است كه عوامل اجتماعي، قوميتي9811) اين نتايج در تطابق با نظريات هايدكوويچ

هاي دائمي در ترجيحات انتخاباتي  شده تفاوت زعم وي، عوامل گفته داند. به هاي انتخاباتي پايدار و ناپايدار مؤثر مي به حوزه
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 اي مؤيد نظر كاتز و همكاران بيني انتخاب طايفه اي در پيش آورد. در اين راستا، نقش مهم تبليغات طايفه وجود مي هب

آمده رابطه وجود دارد.  دست ههاي انتخاباتي و تعداد آراي ب شده در حوزه صرف ةر اينكه ميان هزين( است، مبني ب9810)

و چارني و  ،(9811) (، منسلي و دمسار9880و  9881) توان گفت با توجه به ديدگاه جانستون و همكاران مي ،درنهايت

دهي در محالت شهر  نت افراد و الگوي رأيمكاني و فضايي محل سكو هاي درون (، ميان وابستگي9811) ماركينسون

آباد مؤثر  تواند در الگوي انتخاباتي شهر خرم همسايگي مي هايآباد رابطه وجود دارد. براساس نتايج اين تحقيق، اثر خرم

هاي عميق و دائمي در الگوهاي انتخاباتي شهر  زيرا اين عوامل تفاوت ،دشوتري بررسي  و الزم است به نحو عميقاشد ب

 اي همطالعدر هيچ اند؛ اين در حالي است كه تاكنون  شده تاكنون ناديده گرفته شده اند. روندهاي گفته وجود آورده هآباد ب رمخ

. مطابق نتايج شده استآباد تحليل ن و مكاني در انتخابات شهر خرم يگيهمسا يا ياثر مكان يعني يکابعاد اكولوژرابطة 

يندهاي اجتماعي متفاوت است. اين در ادليل فر آباد به خرميندهاي انتخاباتي در فضاهاي جغرافياي شهر ااين مطالعه، فر

با ميزان  يويژه محالت هآباد )ب همسايگي در بسياري از محالت شهر خرم هايحالي است كه عامل مكان و اثر

مديريت سرانجام اي( و  )در شكل انتخاب طايفه گيري و تقويت الگوهاي انتخاباتي پايداري گزيني باال( بر شكل جدايي

 اي بر انتخابات شوراي شهر مؤثر بوده است. انتخاباتي طايفه يشهري از طريق اثرگذاري آرا
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