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چكيده
يكند .ضرورتها و نيروهاي كه در
سازمان سياسي فضا در هر كشور يا واحد جغرافياي سياسي از فرآيندي پويا و مستمر تبعيت م 
يكشانند و آنها را وادار به
يشوند ،دائمًاًا ساختار سياسي فضايي موجود را به چالش م 
جريان توسعه ملي جوامع بشري توليد م 
یرسد این تغ یی ر و تحوالت در سازمان سیاسی فضا یی داخل کشور بر رفتار
يكنند .به نظر م 
انعطاف و اصالح و يا دگرگوني م 
سیاسی مردم آن نواحی نیز تاثیر میگذارد .در اين پژوهش سعي شده است تا تاثير تغ یی ر و تحوالت سازمان سياسي فضا بر رفتار
انتخاباتي شهروندان مورد بررسي قرار گيرد .براي اين منظور حوزه انتخابيه قم به عنوان يكي از حوزههاي مهم و تاثيرگذار در امر
انتخابات به عنوان مطالعه موردي انتخاب و هشت دوره از انتخابات مجلس شوراي اسالمي انجام گرفته در اين استان مورد مطالعه
قرار گرفته است .با توجه به تغيير و تحوالتي كه در تقسیمات سیاسی فضاي كشور از اول انقالب تاكنون صورت پذيرفته است ،سه
يتوان تشخيص داد .در اين پژوهش عالوه بر مطالعه ميزان مشاركت سیاسی مردم ،سه شاخص كانديداهاي
دوره در اين استان م 
نمايندگي اين حوزه انتخابيه؛ روحانيت ،بوميت و جنسيت در گرايشات مردمي در اين سه دوره به روش توصیفی تحلیلی مورد
یگيرد .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،تغ یی راتی که در سازمان سياسي فضايي شهرستان قم ایجاد شده بر رفتار
بررسي قرار م 
انتخاباتی مردم نیز تاثیر گذار بوده است .این امر سبب تغ یی راتی در میزان مشاركت سیاسی ،تقويت روحيه بومیگرايي ،افزایش
تعداد زنان جهت کاندیدای انتخابات و آراء کسب شده توسط آنها و اقبال کمتر به روحانیون ،شده است.

واژگان کلیدی :سازمان سياسي فضا ،رفتار انتخاباتی ،حوزه انتخابيه قم
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 -1مقدمه
فضا و مردم ساكن در محدوده كي

ته ا
يدهند .دول 
كشور ،قلمرو فرمانروا يي نظام سياسي و حكومت آن را تش يك ل م 

براي اداره فضا و سكونتگاههاي مردمي و نيز اعمال فرمانروا يي خود ،ناگزير از تقسيمبندي فضا در شكل سلسله
مراتبي توام با سازمان اداري متناظر با آن هستند .واحدهاي تقسيماتي درون كشوري كاركرد سياسي دارند.
كاركردهاي سياسي و غير سياسي واحدهاي تقسيماتي فضاي كي

دولت ملي ايجاب ميكند كه به منظور بهينهسازي

و ارتقاي سطح كاركردهاي آن در چارچوب كليت دولت ملي ،سازمان و ساختار مناسب تقسيماتي ترتيب داده شود
تا اين واحدها به صورت مجموعهاي هماهنگ در جهت اهداف محلي و ملي دولت و نظام سياسي به وظايف خود
عمل كنند .توسعه و ارتقاء سطح كاركردهاي كي

واحد تقسيماتي ،تا اندازه زيادي به نحوه سازماندهي سياسي فضا و

ظنيا .)963- 70 : 88 31 ،يكي
آرايش سياسي بهينه قلمرو و سرزميني كشور بستگي دارد(حاف 

از اهداف عمده

سازماندهي سياسي فضا ،فراهم سازي شرايط مساعد براي مشاركت مردم در سرنوشت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي خود ،چه در سطح ملي و چه در سطح محلي و تامين آرمان و خواست سياسي مردم از طريق انتخابات
يباشد.
عمومي م 
در نظامهای دموکراتیک ،مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تصمیمات حکومتی و تصویب قوانین دخالت
دارند و بر سرنوشت خود و اقداماتی که باید در جامعه صورت بگیرد ،تاثیر گذارند .برای این منظور در اغلب
ییابند تا به
کشورهای جهان مجلس قانونگذاری تصویب شده که فرد منتخب به نمایندگی عامه در آنجا حضور م 
تصویب قوانین ،اهداف جامعه را پیش ببرند (پیشگاهیفرد و صادقی .) 110 : 90 31،دموکراسی و انتخابات از آن روی
ییابد که به اصل جدای 
با مباحث جغرافیای سیاسی ارتباط م 
یناپذیری سه عنصر یا پدیده ملت ،حکومت و سرزمین
یکند .به
یناپذیری این مثلث ناشی از رابطهای است که اراده ملت را به حکومت منتقل م 
یشود .اصل جدای 
مربوط م 
عبارت دیگر ،دموکراسی و انتخابات بهترین وسیله برای عملی کردن اثرگذاری اراده ملت بر شیوه حکومت در اداره
سرزمین است (مجتهدزاده .) 91 : 89 31،از این روی انتخابات یکی از مسائل مطرح در جغرافیای سیاسی است که
یگیرد .جغرافیای انتخابات اولین بار در سال  1913توسط
تحت عنوان جغرافیای انتخابات مورد بررسی قرار م 

یگذرد .جغرافیای انتخابات
دانشمند فرانسوی آندره زیگفرید 2مطرح شد .و از عمر آن در جهان بیش از نود سال م 
به جنبههای جغرافیایی انتخابات ،همهپرسیها ،سازماندهی آنها و به ویژه نتایج آنها میپردازد .و شرایط فرهنگی
یدهد (پیشگاهیفرد.)3 :4831 ،
اقتصادی و...را در سطوح مختلف محلی ،منطقهای و ملی مورد بررسی قرار م 
جغرافيدانان سياسي دريافتهاند كه عوامل جغرافيا يي در سوگيري اجتماعي بويژه در پديده را 
يگيري ،اثر گذارند.
نخست آنكه مردم تمايل دارند به شيوهاي همسان به همسايگانشان راي دهند حتي اگر وضعيت اجتماعي-اقتصادي
آنان ايجاب كند كه وفاداريشان به جاي ديگر باشد .آنگاه كه تفسير اخبار و امور سياسي از رهگذر مباحثات محلي
افراد (رو در رو) تحليل گردد ،تاثير همسايگي كارگر م 
يافتد ) .(Martin, 2004: 139عوامل جغرافيا يي ميتوانند
- Andre Zigfrid
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يگيري را متاثر كنند .تجربه نشان داده است كه بر بنياد جستار تاثير همسايگي عمده
بنيادهاي اجتماعي موثر در را 
يشان در پيوند با جاي ديگر
افراد ،همانند هم عمل ميكنند ،به اين مفهوم كه حتي اگر شرايط اجتماعي-اقتصاد 
تعريف شده باشد ،در مقوله راي دادن ،مشابه هم به همسايگانشان راي م 
يدهند ) .(Flint, 1998: 80در واقع
يگيري همين جستار تاثير همسايگي است كه در آن رابطه ميان نتايج انتخابات و محدوده
جغرافيا يي ترين بعد را 
پيراموني سكونتگاه و زادگاه نامزدها و نمايندگان بررسي م 
يشود ).(Glassner,1993: 185
عملياتي كردن انتخابات و تع يي ن نمايندگان مردم ،نيازمند تقسيم كشور به حوزههاي انتخاباتي است .حوزه انتخاباتي،
عبارت است از محدوده جغرافياي شناخته شده قانوني با مرزهاي مشخص و تعداد معيني نماينده كه به آن تعلق
يگيرد .اين حوزهها اجزاي قلمرو انتخابات كشور را شكل م 
م
يدهند ) .(Horn,1999: 940انتخابات نمایندگان مردم
در حوزههای انتخاباتی جدا از هم (یا مناطق سیاسی) نظام سیاسی را در محیط بهوجود میآورد که در آن مجموعهای
از از حوزههای انتخاباتی نقشه سیاسی کشور را تکمیل میکنند .حوزههای انتخاباتی در این برخورد در حقیقت
یکنند (مجتهدزاده.)73 : 79 31 ،
مناطق سیاسیاند که در مقام واحدهای جغرافیای سیاسی نقش افرینی م 
فضاها خالق بخشي از هويت افراد هستند ،هويتي كه گاه ،بنياد واكنش آنان به شمار م 
يرود .با تغ يي ر و تحوالتی که
در سازمان سياسي فضا يي

کشور ایجاد میشود ممكن است اين واكن 
شها نيز دچار تغ يي ر شوند و باعث بروز

رفتارهای متفاوت گردند .ساختار سياسي-فضا يي استان قم در راستاي توسعه از اول انقالب تا كنون دچار تغ يي ر و
یتوان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول از اول انقالب تا سال  1365كه
تحوالتي بوده است .این تغییرات را م 
شهرستان قم تابع استان مركزي بوده است .دوره دوم از سال  1365تا سال  75 31كه اين شهرستان جزء استان تهران
گرديد .دوره سوم از سال  75 31تاكنون كه شهرستان قم مستق ًالًال به استان تبديل شد .اما مرزهاي حوزه انتخابيه قم از
اولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي تاكنون تقريبًاًا بدون تغ يي ر و تحول باقی مانده و بر مرزهاي استان قم
منطبق است .در پنج دوره اول انتخابات مجلس از اين حوزه دو نماينده انتخاب و به مجلس شوراي اسالمي راه
ييافتند .اما از ششمين دوره انتخابات مجلس با افزايش كي
م

كرسي ديگر ،سه نماينده در حوزه انتخابيه قم انتخاب

و وارد مجلس ميشوند.
 -2بیان مسئله
يباشد .به نظر م 
رفتار سياسي شهروندان تحت تاثير عوامل مختلفي م 
يرسد يكي از موارد موثر در رفتار سياسي مردم
شهرستان قم در انتخابات دورههای گذشته مجلس شورای اسالمی ،سازمان سياسي فضایی آن است .با توجه به تغ يي ر
و تحوالتي كه در ساختار سياسي فضا يي اين شهرستان از اول انقالب تاكنون روي داده است ،در اين پژوهش براي
بررسی تاثير سازمان سياسي فضا بر رفتار انتخاباتی شهروندان حوزه انتخابیه قم در دورههای مختلف مجلس شورای
اسالمی ،عالوه بر بررسي ميزان مشاركت مردمي در هشت دوره اول انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،سه شاخص
كانديداهاي نمايندگي اين حوزه انتخابيه؛ روحانيت ،بوميت و جنسيت در گرايشات مردمي در سه دوره مختلف
ي گي ر د .
سازمان سياسي-فضا يي شهرستان قم ،مورد بررسي قرار م 
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 -3اهمیت و ضرورت پژوهش
انتخابات پديدهاي اجتماعي و فرهنگي است كه در نهايت ،بروندادي سياسي دارد .به همين جهت است كه براي اهل
يآيد ،برآيند عقل
يترديد آنچه از صندوق راي بيرون م 
انديشه ،مستمسك خوبي به منظور تعمق و تامل خواهد بود .ب 
جمعي كي

لهاي متعدد قرار گيرد (مور .) 85 31 ،فضاها خالق بخشي از هويت
يتواند شاخص تحلي 
جامعه است و م 

يرود .با تغ يي ر و تحوالتی که در سازمان سياسي فضا يي
افراد هستند ،هويتي كه گاه ،بنياد واكنش آنان به شمار م 
شها نيز دچار تغ يي ر شوند و باعث بروز رفتارهای سیاسی متفاوت گردند.
کشور ایجاد میشود ممكن است اين واكن 
ساختار سياسي-فضا يي استان قم در راستاي توسعه از اول انقالب تا كنون در سه مرحله دچار تغ يي ر و تحوالت
اساسی گشته است .درنتیجه ضروری است با بررسی تغییر و تحوالت سازمان سياسي فضا این استان و رفتار
انتخاباتی شهروندان حوزه انتخابیه قم ،تاثیرات فضا بر رفتار سیاسی شهروندان مشخص گردد.
 -4روش تحقیق
در اين پژوهش سعي شده است تا به روش توصيفي-تحليلي به بررسي تاثير سازمان سياسي فضا بر رفتار انتخاباتي
شهروندان پرداخته شود .اطالعات مورد نياز پژوهش به روش كتابخانهاي و از دادهها و آمار وزارت كشور در
خصوص نتايج انتخابات و مشخصات كانديداهاي نمايندگي بدست آمده است .بازه زمانی و مکانی تحقیق شامل
هشت دوره اول انتخابات مجلس شوراي اسالمي در حوزه انتخابيه شهرستان قم میباشد.
 -5معرفی محدوده مطالعاتی
از اول انقالب تا سال  1365قم یکی از شهرستانهای استان مركزي بوده است .در این مقطع زمانی دو دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی برگذار م 
یشود .حوزه انتخابیه قم در این زمان یکی از حوزههای انتخابیه در استان
مرکزی محسوب م 
یگردید .مرزهای این حوزه انتخابیه دقیقًاًا بر مرزهای شهرستان قم منطبق بوده و هست .از سال
 1365تا سال  75 31كه اين شهرستان از استان مرکزی جدا و به استان تهران الحاق گرديد .در دورههای سوم تا پنجم
انتخابات مجلس شورای اسالمی ،حوزه انتخابیه شهرستان قم یکی از حوزههای انتخابیه استان تهران بود .ششمین
انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال  78 31در حالی برگزار شد که شهرستان قم از  3سال پیش از آن یعنی از
سال  75 31تبدیل به یک استان مستقل گردیده بود.
 -6سازماندهی سیاسی فضا
فضا بخش یا محدودهای از سطح زمین است که مقتضیات اکولوژیک -طبیعی و محتوای انسانی آمایش یافته دارد
ظنیا .)5 : 88 31 ،فضا ،نظامی باز و پویا از مناسبات است که کانون تصمیمات و اقدامات مرتبط با سازماندهی
(حاف 
یرود .هدف از طرح مفهوم توزیع بهینه جغرافیایی یا همان سازماندهی فضایی،
جغرافیایی و آمایشی به شمار م 
رسیدن به بهترین شکل و سازمان در قالب توزیع جمعیت ،فعالیت و خلق ساختار فضاییای است که سبب تعادل
فضایی شود (عندلیب .) 77 : 80 31 ،دو عامل ساختاری یعنی ویژگ 
یهای طبیعی فضا (اقلیم ،وسعت ،سرزمین ،ساخت
نکننده و متفاوتی در سازماندهی فضا دارند
زمین و )...و ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،نقش تعیی 
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(میرمحمدی .) 53 : 86 31 ،به این مفهوم که متاثر از دو عامل یاد شده و نوع ارتباط میان قلمروها (محدوده مرکزی،
یشود .بنابراین در هر
فضای شخصی ،محدوده خانه و حوزه اعمال قدرت قانونی) ،در سازماندهی ناهمگونی ایجاد م 
سازماندهی فضایی ،قلمروها (حوزهها) قوانین خاصی برای هدایت رفتار و بهرهگیری از منابع محیطی ،روانی و
اجتماعی دارند (راپاپورت.) 88 31 ،
از آنجایی که فضا برآیند تعامالت اقتصادی-اجتماعی است ،سازمان فضایی نیز بازتابی از شیوه تعامل و فعالیت
یرود که چگونگی اسکان جمعیت ،ساختارهای اقتصادی-اجتماعی ،شیوه استقرار و کنش
انسان در فضا به شمار م 
نرو ،سازماندهی سیاسی فضا به اقدامات و
یراد .) 50 : 92 31 ،از ای 
یدهد (کاویان 
متقابل میان آنها را نشان م 
فعالیتهایی گفته میشود که هدف از آنها مدیریت موثر فضای جغرافیای یک ناحیه سیاسی است .فضای مذکور از
نظر عوامل ساختاری و کارکردی به وحدت و تجانس میرسد ،به طوریکه از هویتی یگانه و تجزیهناپذیر برخوردار
یشود (احمدی عل 
م
یآبادی .) 83 31 ،نتیجه آنکه سازماندهی سیاسی فضا برای هر واحد سیاسی مقولهای راهبردی و
گریزناپذیر است .بر این اساس ،انتخابات و امور اداری و اجرایی آن از جمله مفاهیم پایهای در گستره سازماندهی
یراد .) 50 : 92 31 ،از سوي ديگر سازمان سياسي فضا در هر
سیاسی فضا و مدیریت موثر سرزمین هستند (کاویان 
تها و نيروهاي كه در جريان
يكند .ضرور 
كشور يا واحد جغرافياي سياسي از فرآيندي پويا و مستمر تبعيت م 
يكشانند و آنها را
يشوند ،دائمًاًا ساختار سياسي-فضا يي موجود را به چالش م 
توسعه ملي جوامع بشري توليد م 
يكنند.
وادار به انعطاف و اصالح و يا دگرگوني م 
 -7بحث و یافتهها
 -1-7ميزان مشاركت
شکلگیری جمهوری اسالمی که نظامی مبتنی بر مردم ساالری دینی است ،نمایانگر اهمیت اراده و تصمیم مردماِنِن
این سرزمین در تعیین سرنوشت خویش است .لذا از آن به بعد بطور متوسط هر ساله یک انتخابات برای تعیین
رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،شورا 
یهای اسالمی شهر و

يتوانند به طور
روستا و… برگزار گردیده است .از آنجا يي كه در جوامع پرجمعيت و پيچيده مدرن همه مردم نم 
منظم يا اغلب به حكومت بپردازند در آنصورت حكومت به وسيله مردم ميتواند به معناي حكومت به نام مردم از
طريق نمايندگا ن آنها تعبير شود .مردم با مشاركت در انتخابات مختلف و انتخاب نمايندگان خود ،حكومت را
يكنند .مشاركت به معني اهميت دادن به نقش و حضور و نظر مردم در تصميمگيريهاي سياسي و دسترسي
كنترل م 
يتواند در زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي،
آنها به منابع قدرت است .مشاركت ،مهمترين گرايش اداره امور است و م 
فرهنگي و سياسي مد نظر باشد .ل كي ن مقصود از مشاركت در اين پژوهش ،مشاركت سياسي و حداقل آن به صورت
يباشد.
مشاركت در انتخابات م 
يآيد .مفهوم مشاركت سياسي ،درگيري فرد در سطوح
مشاركت سياسي ،كانون محوري مقوله انتخابات بهشمار م 
يانگاريم كه مشاركت
مختلف فعاليت در نظام سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام سياسي است .زيرا چنين م 
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دگرگوني در ساخت قدرت سياسي و عقالني كردن شيوه زندگي مردم را به دنبال دارد (توسلي .) 63 ، 82 31 ،پدیده
مشارکت سیاسی آن نوع از رفتار شهروندان است که متوجه قلمرو سیاست است و هدف آن گزینش حاکمان و
دخالت در شیوه تصمیمگیری آنها است .رای داد ،کمترین شکل فعالیت مشارکت سیاسی وکمترین تعهد است ،زیرا
همین تعهد زمانی که رای به صندوق انداخته میشود چه بسا پایان یابد .مشارکت سیاسی تابعی از تحوالت مختلف
سیاسی-اداری ،حقوقی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی است (سی 
فزاده .)561 : 73 31 ،عواملی نظیر انگیزههای سیاسی،
یشوند.
یهای شخصیتی ،محیط سیاسی ،مهارتها ،منابع و تعهد سبب تغییر در مشارکت م 
موقعیت اجتماعی ،ویژگ 
بر همین اساس ،تمایزات و الگوهای رفتاری در قلمرو مشارکت تابعی است از پایگاه اجتماعی ،اقتصادی،
تحصیالت ،شغل ،سن ،مذهب ،قومیت ،ناحیه و محل سکونت ،شخصیت و محیط سیاسی یا زمینهای که مشارکت در
یگیرد (واینر.) 248 : 80 31 ،
آن صورت م 
در اين ميان ،انتخابات يكي از شاخصهاي توسعه سياسي و مفسر نقش مردم در حكومت است .قوانين انتخاباتي،
اجراي آن و ميزان مشاركت مردم در انتخابات نشانگر رابطه حكومت و مردم و وضعيت اجتماعي آنان است (سائلي
يباشد كه در جوامع متكثر امروزي،
كردهده .) 15 ، 78 31 ،در واقع انتخابات ابزار عملياتي سازي حكومت مردم م 
يراد.) 487 : 86 31 ،
يشود (كاويان 
يگانه راه كسب مقبوليت و حقانيت نظامهاي سياسي محسوب م 
از پيروزي انقالب اسالمي تا پايان سال  86 31شمسي هشت دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي برگزار شده
است .در اين هشت دوره انتخابات ،تقريبا هيچ تغ يي ر و تحوالتي در محدوده و مرزهای حوزه انتخابيه شهرستان قم
ایجاد نشده است .ولی در تعداد سهمیه نمایندگان این حوزه تغییری صورت گرفته است .به این صورت که در پنج
ييافتند اما از ششمين دوره انتخابات
دوره اول انتخابات مجلس دو نماينده انتخاب و به مجلس شوراي اسالمي راه م 
مجلس تعداد نماينده به سه نفر افزایش یافت.
نکته قابل توجه در این حوزه انتخابیه ،دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی كه در سال  1363برگزار گرديد.
در اين دوره ،انتخابات به مرحله دوم كشيده شد .اين تنها دورهاي بود كه انتخابات مجلس شوراي اسالمي در اين
يشد.
حوزه انتخابيه به مرحله دوم كشيده م 
ساختار سياسي-فضا يي استان قم در راستاي توسعه از اول انقالب تا كنون دچار تغ يي ر و تحوالتي بوده است كه
م
يتوان سه دوره در اين استان تشخيص داد .جدول شماره ( )1نشان دهند ميزان مشاركت مردم در انتخابات
دورههاي مختلف مجلس شوراي اسالمي در حوزه انتخابيه شهرستان قم و دورههاي مختلف سازمان سياسي فضایی
يباشد.
این شهرستان م 
جدول  -1ميزان مشاركت مردم در انتخابات دورههاي مختلف مجلس شوراي اسالمي درحوزه انتخابيه قم
دورههاي سازمان سياسي-فضا

دوره اول

دورههاي انتخابات

دوره سوم

دوره دوم
دوم ( ) 63

اول( ) 58

مرحله اول

مرحله دوم

سوم( ) 67

چهارم( ) 71

پنجم( ) 74

ششم( ) 78

هفتم( ) 82

هشتم( ) 86

واجدين شرايط

220971

341121

341121

377126

416507

488372

510578

569871

568122

شركت كنندگان

156409

214764

141660

194496

215490

315570

337078

321622

327818

درصد مشاركت

70. 8

63. 0

41. 5

51. 6

51. 7

64. 6

66. 0

56. 4

57. 7

منبع :دفتر انتخابات وزارت كشور
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در دوره اول سازمان سیاسی فضایی ،شهرستان قم از اول انقالب تا سال  1365یکی از شهرستانهای استان مركزي
بوده است .در اين دوره ،انتخابات دورههاي اول و دوم مجلس شوراي اسالمي برگزار شد و در دوره دوم انتخابات
يباشد .البته درمرحله دوم از دوره دوم
به مرحله دوم كشيد شد .ميزان مشاركت در اين دو دوره باالي  60درصد م 
انتخابات ميزان مشاركت  5 .14درصد بود ،كه ميزان مشاركت كمتر مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي
اسالمي كامال طبيعي است .ميانگين مشاركت بدون درنظر گرفتن مرحله دوم انتخابات در اين دوره  67درصد
يباشد.
م
دوره دوم سازمان سیاسی فضایی شهرستان قم از سال  1365شروع میشود .این شهرستان از استان مرکزی جدا و به
استان تهران الحاق گشت .این دوره تا سال  75 31طول کشید .در اين دوره ،انتخابات دورههاي سوم ،چهارم و پنجم
مجلس شوراي اسالمي برگزار شد .ميزان مشاركت در اين دورهها باالي  50درصد بوده است .ميانگين مشاركت در
يباشد.
اين دوره از سازمان سیاسی فضا در انتخابات مجلس  56درصد م 
دوره سوم سازمان سیاسی فضایی شهرستان قم از سال  75 31شروع و تا كنون ادامه دارد ،شهرستان قم از استان
تهران جدا شد و مستق ًالًال به استان ارتقاء پیدا کرد .در اين دوره ،انتخابات دورههاي ششم ،هفتم و هشتم مجلس
يباشد .ميانگين مشاركت در اين دوره
شوراي اسالمي برگزار شد .ميزان مشاركت در اين دورهها باالي  55درصد م 
يباشد.
از سازمان سیاسی فضا در انتخابات مجلس  56درصد م 

نمودار  -1میانگین درصد مشاركت در سه دوره سازمان سیاسی فضا
منبع :یافتههای تحقیق

يتوان متوجه شد كه در دوره
با دقت در آمار و ارقام هشت دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه شهرستان قم م 
اول سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ،ميزان مشاركت باالتر از دورههاي بعدي بوده است و اين ميزان مشاركت از
ميانگين مشاركت كشوري نيز باالتر است .يكي از داليل مشاركت باال در اين دوره تاثيرپذيري از مشاركت انتخاباتي
يباشد .در دوره دوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ميزان مشاركت كمتر از دورههاي
باالي استان مركزي م 
نتر است .يكي از داليل اصلي اين موضوع تاثير
يباشد و اين ميزان مشاركت از ميانگين كشوري نيز پا يي 
ديگر م 
يباشد .در اين دوره حوزه انتخابیه شهرستان قم تابع
فضاي سياسي حاكم بر استان تهران بر اين حوزه انتخابيه م 
استان تهران بوده است .در دوره سوم سازمان سياسي فضا يي
يباشد.
ميانگين مشاركت انتخاباتي كشور م 

شهرستان قم ميزان مشاركت مردم تقريبًاًا برابر با
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 -2-7محلیگرایی یا زادشهرگرایی
يگرا يي برقرار ميشود
بين انسانهاي ساكن در ناحيه يا مكان محلي با قلمرو آن رابطه عميق عاطفي و احساس محل 
يراد،
ظنيا و كاويان 
يكند (حاف 
يهاي محلي و دفاع از وجود و ارزشهاي مشترك آن وادار م 
كه افراد را به وفادر 
يگيري و پديده نامزدي خاص معموال مردم فكر م 
 .) 17 : 91 31در شكلگيري الگوي را 
يكنند كه نامزد مناطق
يكنند و تعلق خاطر نامزدها به منطقه سبب ميشود كه آنان بهتر كار كنند
خودشان مشكالت آنها را بهتر درك م 
( .)Taylor, 1989: 228اين آراء صرفًاًا شامل راي دهندگاني است كه به طور نسبي به نامزد همزادگاه خود راي
م
يدهند.
يشود كه در فضا موقعيت مشخصي داشته و از شكل و موقعيت فضا يي
اصطالح محل و محلي به واقعيتي اطالق م 
معيني در سطح كره زمين برخوردار باشد يا اينكه به بخش يا ناحيهاي مشخص ،محدود شود ( Blabcock Gove,

 .)1986: 1327هر كي

از حوزههاي انتخابيه مجلس به عنوان كي

ناحيه سیاسی جغرافيايي متوان در نظر گرفت .اين

تدار و برخوردار از سازه انساني و اكولوژ كي
نواحي سیاسی جغرافيا يي  ،واحدهاي فضا يي هوي 

م
يباشند ،كه متضمن

مفهوم محل و محلي هستند.
شهاي
در زبان فارسي پسوند هم نشانگر نوعي دلبستگي و اشتراك هويتي و عاطفي است كه گروهها ،بسياري از كن 
متقابل اجتماعيشان را بر بنياد آن آشكار م 
يسازند و در اين بخش ،همسايه داراي مفهوم گستردهاي از همزبان،
همشهري ،هممحلي (بچه محل) و همناحيهاي و هم...است .آنچنان كه اشاره شد در جغرافياي انتخابات از چنين
يشود
يسازد با عنوان تاثير همسايگي ياد م 
يگيري متاثر م 
زمينههاي كه گزينش و گرايش گروهها را به هنگام را 
يراد.)8 : 87 31 ،
(كاويان 
تهای گروهی و ناحیهای است.
مفاهیم زادبوم و زادگاه به معنای نقش مکان ،محیط و فضای جغرافیایی در خلق هوی 
یشود به ساکنان محدوده خاص
هویت مکانی که عمدتًاًا در قالب اشتراکات زبانی ،مذهبی و فرهنگی نمایان م 
احساس همبستگی میدهد و آنان را به کنش همسان گروهی بر م 
یانگیزد .امید به داشتن وضعیت بهتر ،برخورداری
از فرصتها ،نمایاندن وزن مکانی محدود ،احساس تشخیص و منزلت از عواملی هستند که زمینه کنش مکانی را در
قالب زادبوم و زادگاه نشان میدهند .زادگاه نشاندهنده بعد جغرافیایی نقطه یا خط در قالب سکونتگاههای شهری یا
روستایی است که عمومًاًا در برگه هویتی افراد (شناسنامه ،کارت ملی و )...درج میشود و جمعیت ،زبان ،مذهب،
لهجه و موقعیت جغرافیایی مشخص دارد .ساکنان آن معمو ًالًال تبار و خاستگاه همدیگر را مستقیمًاًا یا با واسطه
یشناسند .این همانندیها و قرابتهای هویتی زمینه یگانگی ،همبستگی و اقدام منسجم را به ویژه در هنگامههای
م
یراد.) 76 : 92 31 ،
خاص سیاسی و اجتماعی در میان آنها فراهم میکنند (کاویان 
شهرستان قم برخوردار از قدمت تاریخی ،حامل عناصر و عوامل فرهنگی ریشهداری است که موجودیت و هویت آن
شهر را در گذر زمان موجب شده است .عناصر و عواملی که زمینهساز بازتولید هویت این شهرستان میشوند از
یباشند .در اين پژوهش ،كانديداهاي كه در اين شهرستان متولد شدهاند،
پتانسیل قوی اجتماعی و سیاسی بهرهمند م 
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به عنوان افراد محلي و بومي شناخت شدهاند و به بررسي رفتار سياسي شهروندان نسبت به اين افراد تحت عنوان
يگرا يي پرداخته شده است .جدول شماره ( )2درصد آراء انتخاباتي كانديداهاي محلي در انتخابات دورههاي
محل 
يباشد.
مختلف مجلس شوراي اسالمي درحوزه انتخابيه قم م 
جدول  -2درصد آراء انتخاباتي كانديداهاي محلي
دورههاي سازمان سياسي-فضا

دوره اول

دورههاي انتخابات

اول( ) 58

درصد آراي ماخوذه

5

دوره دوم
دوم( ) 63
43

سوم( ) 67
25

دوره سوم
چهارم( ) 71
48

پنجم( ) 74
49

ششم( ) 78
70

هفتم( ) 82
69

هشتم( ) 86
32

منبع :دفتر انتخابات وزارت كشور

در دوره اول سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ،ميانگين آراي كسب شده توسط كانديداهاي محلي  24درصد
يباشد .در دوره دوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ،ميانگين آراي كسب شده توسط كانديداهاي محلي 14
م
يباشد .در دوره سوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ،ميانگين آراي كسب شده توسط كانديداهاي
درصد م 
يباشد.
محلي  57درصد م 

درصد
57

40.66

24

نمودار  -2میانگین درصد آراء کاندیداهای محلی در سه دوره سازمان سیاسی فضا
منبع :یافتههای تحقیق

آمار بدست آمده در هشت دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه شهرستان قم نشان ميدهند كه به ترتيب در
دورههاي؛ اول ،دوم و سوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ميزان آراء به كانديداهاي محلي افزايش يافته است.
يكي از داليل اين امر ارتقاي ساختار سياسي فضا يي و گسترش و ايجاد نهادهاي دولتي در اين شهرستان و جذب
يگرا يي شده است.
يباشد كه باعث تقويت روحيه محل 
افراد بومي در بدنه اين نهادها م 
 -3-7زنان
شارع مقدس ،زن را در قبال حوادث جامعه بیتفاوت قرار نداده است و توصیههای كتاب و سنت در این زمینه ،مرد
و زن را شامل میشود .یكی از مهمترین شواهد قرآنی بر جواز حضور زن در اجتماع و مشاركت سیاسی وی آیات
سوره مباركه نمل درخصوص ملكه سباست؛ زنی كه حاكم سرزمین خود بود و در اعمال حاكمیت ،از مشورت با
یكرد.
بزرگان و سران مملكتی كوتاهی نم 
قانونگذاران جمهوري اسالمي ايران شرایطی مساوی را برای حضور آقایان و بانوان در همه عرصهها از جمله
سياست گذاشتهاند .اصول  3و  20قانون اساسي به برابري حقوق زن و مرد پرداخته است .بند  ۸اصل  ۳همین قانون
م
یگوید« :هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیست» و
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همچنین اصل « ۲۰همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت قانون یكسان دانسته و از همه حقوق انسانی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردار معرفی میكند».
یتواند به عنوان نهاد مادر ،فراهم كننده حضور جدی زنان در عرصههای سیاسی و
يكي از مهمترین نهادی كه م 
مدیریتی كالن باشد ،مجلس است كه به عنوان یك نهاد كامال مردمی ،اما سیاسی ،امكان مشاركتی زنان در اداره
كشور را به صورتی عینی به رخ م 
یكشد و این مساله ای است كه در سالهای بعد از انقالب بیش از پیش موجب
تغییر زاویه نگاهها به این نهاد و به قولی تمركز بر آن برای افزایش سرمایه گذاری زنان و یافتن روزنه ای به منظور
اثبات وجودی خودشان شده است.
موانع مشارکت سیاسی زنان در ساختار قدرت دولتی به پیچیدگی ساختار قدرت سیاسی جامعه برمیگردد .در
جوامعی که قدرت سیاسی به طور سنتی در دست مردان بوده است ،زنان این امکان را کمتر داشتهاند تا فعاالنه در
ساختار سیاسی قدرت شرکت و فعالیت سیاسی کنند و در بسیاری موارد و به ویژه در جوامع در حال توسعه
حاکمیت سیاسی زنان یا مقبول نبوده و یا بسیار کم رمق بوده است .به طوری که به سختی م 
یشود زنان دیگر به
تبعیت یا الگوبرداری از آن بپردازند و جایگاه واقعی اجتماعی و سیاسیشان را در جامعه به دست آورند.
امروزه در اکثر جوامع انسانی بحث پیرامون مشارکت زنان در ابعاد تصمیمگیری و زمینههای اجرایی ،موضوعی
پذیرفته شده است و ضرورت و الزام مشارکت همه جانبه و حضور زنان در برنامههای توسعه در جوامع پیشرفته،
امری اجتناب ناپذیر م 
یباشد .لیکن در جوامع در حال گذار تعادل و استفاده منصفانه از فرصت مشارکت و بروز
استعدادها برقرار نشده است .انقالب اسالمی و نگرش خاص آن به جایگاه و نقش زنان در فعالیت و عرصههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و...و به دنبال آن انتخابات مجلس شورای اسالمی فرصتی بود تا زنان
بتوانند در کنار مردان همچون دوران دفاع مقدس و سازندگی در صحنه تصمیمگیریها و سیاستگذار 
یها در پهنه
جغرافیایی کشور به فعالیت بپردازند.
یهای جغرافیایی،
یدهندگان به فرد یا جریان سیاسی است که متاثر از ویژگ 
رای ،واکنش عقالنی یا هیجانی را 
حفردی یا گروهی ،نسبت افراد
تحوالت جمعیتی ،اداری ،سیاسی ،فرهنگی ،پراکنش جمعیت ،منافع و مصال 
شرکتکننده به وجدان حقرای حوزههای انتخاباتی در بخ 
شهای مختلف نمود ناهمگونی دارد .در دورههای مختل،
را 
یدهندگان متاثر از وضعیت اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،کمبودها ،سطح توقعات ،کارآمدی و ناکارآمدی
نمایندگانشان ،تاثیرپذیری از رسانهها ،احزاب ،متنفذان محلی و ملی ،کانونهای قدرت و سطح پویایی و ایستایی
فرهنگ ،معیارهایی در انتخابات در نظر م 
یگیرند که ممکن است نسبت به دورههای گذشته متفاوت باشند و الگوی
یهای فرهنگی واجتماعی مردم ارتقاء و تحول
توزیع فضایی متفاوت را نشان دهند .برای نمونه به میزانی که آگاه 
یشود .همچنین در شهرهای بزرگ مردم پذیرفتهاند که زنان
یابد ،تمایل آنان به گزینش نمایندگان متخصص بیشتر م 
نیز همانند مردان توانایی قانونگزاری دارند .بر این اساس ،گاهی زنان در مقام نمایندگان مردم ،واجد صالحیت
یکنند (پیشگاهیفرد.) 34 ، 82 31 ،
یشوند و اکثریت آراء حوزه انتخاباتی را از آن خود م 
تشخیص داده م 
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جدول شماره ( )3تعداد و درصد آراء انتخاباتي كانديداهاي زن در انتخابات دورههاي مختلف مجلس شوراي
يباشد .اگر یكی از شاخصهای مشاركت سیاسی زنان را در كانديدائي انتخابات
اسالمي درحوزه انتخابيه قم م 
مجلس بدانیم ،در دورههاي اول ،دوم و سوم انتخابات مجلس در اين حوزه انتخابيه زنان هیچ مشارکتی نداشتند و
يباشد .اوج مشاركت در دوره ششم با حضور  9كانديداي زن در اين حوزه انتخابيه
مشارکت آنها از دوره چهارم م 
يباشد.
م
جدول  -3تعداد کاندیداهای زن و درصد آرای ماخوذ شده آنها
دوره سوم

دوره دوم

دورههاي سازمان سياسي-فضا

دوره اول

دورههاي انتخابات

اول( ) 58

دوم( ) 63

سوم( ) 67

درصد آراي ماخوذه

0

0

0

11

تعداد كانديداي زن

0

0

0

1

چهارم( ) 71

ششم( ) 78

هفتم( ) 82

هشتم( ) 86

پنجم( ) 74
13

41

2

3

4

9

2

3

منبع :دفتر انتخابات وزارت كشور

در دوره اول سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ،هیچ کاندیدای زنی در انتخابات دو دوره اول مجلس شورای
اسالمی وجود نداشته است .از دوره دوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم است كه زنان براي كسب كرسي
يشوند .اما در دوره سوم سازمان سياسي فضا يي
مجلس وارد عرصه انتخابات م 

شهرستان قم ،تعداد حضور

كانديداهاي زن از نظر عددي بيشتر از دورههاي قبل است.
يدهند كه در دوره
آمار بدست آمده در دورههاي مختلف انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه شهرستان قم نشان م 
دوم ساختار سياسي فضا يي شهرستان قم ميزان ميانگين آراء به كانديداهاي زن ،بدون در نظر گرفتن انتخابات دوره
يباشد .در دوره سوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ،ميانگين آراي كانديداهاي زن
سوم ،برابر با  21درصد م 
تقريبا  3 .6درصد است.

نمودار  -3میانگین تعداد و درصد آرای زنان در سه دوره سازمان سیاسی فضا
منبع :یافتههای تحقیق

بررسی ترکیب جنسی کاندیداهای مجلس حوزه انتخابیه قم و آرای کسب شده توسط کاندیداهای زن نشان از تاثیر
سازمان سیاسی فضا میباشد .به طوری که در دوره دوم سازمان سیاسی فضا با تاثیرپذیری از فضای فرهنگی و
یگردد و درصد آرای کسب شده توسط
سیاسی استان تهران ،حضور زنان جهت کاندیدای انتخابات مجلس شروع م 
یباشد.
کاندیداهای زن بیشتر از دوره سوم م 
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 -4-7روحانيت
انتخابات به عنوان مهمترین عرصه حضور مردم در صحنه تصمیمگیری برای تعیین سرنوشت خویش در جوامع
مردم ساالر شناخته میشود ،در نتیجه ،انتخاب نامزدهای مورد نیاز برای تصدی مسئولیتها اهمیتی معادل تعیین
آیندة یک نظام و مملکت را دارد .در فقه امامیه تعیین سرنوشت مردم به دست خویش به عنوان یک اصل مسلم و
غیر قابل خدشه پذیرفته شده است .در واقع مردم مختارند تا با ارادهی خویش و با تشخیص مصالح و مفاسد خود
حاکمان جامعه را تعیین کنند و اموراتشان را اداره نمایند .این امر در صدر اسالم و در زمان ائمة معصومین (ع) و در
یشد .همزمان با
یامیه و بنیعباس و حتی بعد از آن ،در بیعت مردم با خلفا متجلی م 
طول دوران حاکمیت خلفای بن 
ِن مدل حاکمیتی نظام ،این ارادهی
پیروزی انقالب اسالمی به رهبری یک عالم دینی و با به رأ ِیِی عمومی گذاشت ِن
مردمی به شکل جدیدی و در قالب رفراندوم متبلور گشت.
شهر قم برخوردار از قدمت تاریخی ،حامل عناصر و عوامل فرهنگی ریشهداری است که موجودیت و هویت آن
شهر را در گذر زمان موجب شده است .عناصر و عواملی که زمینهساز بازتولید هویت این شهر م 
یشوند از پتانسیل
یباشند .علمای دین در این شهر چنین جایگاه و مرتبهای دارند .تاسیس حوزه
قوی اجتماعی و سیاسی بهرهمند م 
علمیه قم با هّمّمت آیتاهلل شیخعبدالکریم حائری ،احترام و شأن قم را به عنوان مرکز تعلیمات دینی در جهان اسالم
افزایش داد .در همین حوزه علمیه بود که هزاران عالم دینی از جمله امامخمینی تربیت شدند .بدینترتیب قم محل
لگیری مبانی فکری و اعتقادی و سياسي الزم برای
نشر افکار و عقاید اسالمی در بین آحاد مردم شد و زمینه شک 
انقالب فراهم گشت.
مهمترین متغیرهای انقالب اسالمي ،حضور سیاسی روحانیت در عرصه مبارزات سیاسی و تأثیر آنها در شک 
ل گی ر ی
مبانی فکری مردم ،امواج فکری و ایدئولوژیکی اسالم ،ظهور تعاریف جدید از اسوهها و الگوهای اسالمی و حضور
یباشد .یکی از جنبههای سیاسی اسالم که امامخمینی به
گسترده مردم در چارچوب یک ایدئولوژی جدید اسالمی م 
یکرد مشارکت سیاسی بود .وی روحانیان ب 
عنوان رهبر روحانی بر آن تاکید م 
یعالقه به امور سیاسی را سرزنش
م
ینمود و از آنها مکرر میخواست در مسائل سیاسی مداخله کنند .او با تاکید بر سیره پیامبر اسالم ،حضرت
محمد(ص) ،و ائمه معصومین(س) مداخله در سیاست را مسئولیت روشن روحانیت دانسته است.
نقش محوری روحانیت در ساختار سیاسی جمهوری اسالمی و نیز میدانهای رقابت سیاسی ،به ویژه انتخابات
مجلس شوراي اسالمي از ابتدای انقالب تاکنون ،موضوعی نیست که از چشم مردم و سیاسیون پوشیده و یا قابل
انکار باشد .از سوی دیگر پایگاه عمیق روحانیت در بین مردم زمینه مشارکت سیاسی و حضور گسترده مردم را در
همه عرصههای مختلف اجتماعی و سياسي مهیا ساخت .روحانیت محور اصلی تحوالت فکری ــ فرهنگی و سیاسی
ل گی ر ی
در این شهر بوده است .جایگاه تاریخی ،تقویت پایگاه اجتماعی ،مشروعیت و تاثیر روحانيت باعث شک 
اندیشههای سياسي شهروندان اين شهر شده است.
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جدول شماره ( )4درصد آراء انتخاباتي كانديداهاي روحانی در دورههاي مختلف انتخابات مجلس شوراي اسالمي
يباشد.
درحوزه انتخابيه قم م 
جدول  -4درصد آراء انتخاباتي كانديداهاي روحانی
دورههاي سازمان سياسي-فضا

دوره اول

دورههاي انتخابات

اول( ) 58

درصد

88

دوره دوم
دوم( ) 63
37

سوم( ) 67
90

دوره سوم
چهارم( ) 71
65

پنجم( ) 74
69

ششم( ) 78
43

هفتم( ) 82
48

هشتم( ) 86
56

منبع :دفتر انتخابات وزارت كشور

در دوره اول سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ،ميانگين آراي كسب شده توسط كانديداهاي روحانی  5 . 80درصد
يباشد .در دوره دوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ،ميانگين آراي كسب شده توسط كانديداهاي روحانی . 74
م
يباشد .در دوره سوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ،ميانگين آراي كسب شده توسط كانديداهاي
 7درصد م 
يباشد.
روحانی  49درصد م 

نمودار  -4میانگین درصد آرای روحانیت در سه دوره سازمان سیاسی فضا
منبع :یافتههای تحقیق

آمار بدست آمده در هشت دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه شهرستان قم نشان ميدهند كه به ترتيب در
دورههاي؛ اول ،دوم و سوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ميزان آراء به كانديداهاي روحانی کاهش يافته است.
يكي از داليل اين امر رشد و توسعه شهر قم و ارتقاي ساختار سياسي فضا يي شهرستان و گسترش و ايجاد نهادهاي
دولتي در آن و جذب افراد متخصص در بدنه اين نهادها م 
يباشد و توجه به روحانیون کمتر شده است.
یکی دیگر از دالیل کاهش شدید میزان آرای کسب شده توسط روحانیون در دوره سوم سازمان سیاسی فضایی
یباشد .تا قبل از
شهرستان قم ،انتخاب سه نفر از بین کاندیداها در حوزه انتخابیه قم از دوره ششم انتخابات مجلس م 
ییافتند که همه آنها روحانی بودهاند .در
دوره ششم انتخابات مجلس دو نماینده از این حوزه انتخابیه به مجلس راه م 
دوره ششم انتخابات مجلس یک روحانی و دو غیر روحانی و در دورههای هفتم و هشتم انتخابات ،دو روحانی و
یک غیر روحانی از حوزه انتخابیه قم به مجلس راه یافتهاند.
 -8نتيجهگيري
انتخابات به عنوان كي

رفتار سياسي مبين مرتبهاي از مشاركت سياسي است كه هر جامعه و هر فردي در جامعه بر

اساس فهم سياسي خود در كي

يتواند
يكند و م 
محيط جغرافيا يي جهت حمايت ،اصالح و تغ يي ر در آن شركت م 

بخشي از اراده مردم را در اداره امور به حكومت واگذار نمايد .دادههاي بسياري وجود دارد كه رفتار انتخاباتی در
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همه سطوح بر اساس پايگاه اجتماعي -اقتصادي ،تحصيالت ،سن ،شغل ،جنسيت ،مذهب ،قوميت ،ناحيه ،محل
يگيرد ،ناهمگون است .يكي از
سكونت شخصيت و محيط سياسي يا سرزمينهاي كه در آن مشاركت صورت م 
يباشد.
عوامل جغرافيا يي موثر در رفتار سياسي مردم ،سازمان سياسي فضا م 
يكند .ضرور 
سازمان سياسي فضا در هر كشور يا واحد جغرافياي سياسي از فرآيندي پويا و مستمر تبعيت م 
تها و
نيروهاي كه در جريان توسعه ملي جوامع بشري توليد م 
يشوند ،دائمًاًا ساختار سياسي فضا يي موجود را به چالش
يكنند .ساختار سياسي فضا يي شهرستان قم در
يكشانند و آنها را وادار به انعطاف و اصالح و يا دگرگوني م 
م
راستاي توسعه از اول انقالب تاكنون دچار تغ يي ر و تحوالتي بوده است .این تغیيرات را میتوان به سه دوره تقسیم
کرد؛ دوره اول از اول انقالب تا سال  1365كه شهرستان قم تابع استان مركزي بوده است .دوره دوم از سال  1365تا
سال  75 31كه اين شهرستان جزء استان تهران گرديد .دوره سوم از سال  75 31تاكنون كه شهرستان قم مستق ًالًال به
استان تبديل شد .نتایج این پژوهش نشان م 
یدهد که تغییر و تحوالت ایجاد شده در سازمان سیاسی فضایی استان قم
باعث ایجاد تغییراتی در رفتار انتخاباتی شهروندان نیز گشته است.
ميانگين مشاركت مردم در انتخابات مجلس در دوره اول سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم با تاثيرپذيري از فضاي
يباشد .در دوره دوم سازمان سياسي فضا با
انتخاباتي استان مركزي ،بيشتر از دورههاي بعد و ميانگين كشور م 
تاثيرپذيري از فضاي انتخاباتي استان تهران ،ميانگين مشاركت كمتر از دورههاي ديگر و ميانگين كشور است .در
دوره سوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ميزان مشاركت مردم تقريبا برابر با ميانگين مشاركت انتخاباتي كشور
يباشد.
م
با ارتقاي ساختار سياسي فضا يي و گسترش و ايجاد نهادهاي دولتي در اين شهرستان و جذب افراد بومي در بدنه
يباشد كه باعث تقويت روحيه محل 
اين نهادها م 
يگرايي شده است .به طوري كه در دورههاي؛ اول ،دوم و سوم
سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم به ترتيب ،ميانگين آراء به كانديداهاي محلي رشد چشمگيري داشته است.
در دوره دوم سازمان سیاسی فضا با تاثیرپذیری از فضای فرهنگی و سیاسی استان تهران ،حضور زنان جهت
یگردد و ميانگين آرای کسب شده توسط کاندیداهای زن در اين دوره بیشتر از
کاندیدای انتخابات مجلس شروع م 
یباشد.
دوره سوم م 
رشد و توسعه شهر قم و ارتقاي ساختار سياسي فضا يي شهرستان و گسترش و ايجاد نهادهاي دولتي در آن و جذب
افراد متخصص در بدنه اين نهادها و با افزايش كي

كرسي ديگر از دوره ششم انتخابات مجلس توجه به روحانیون

کمتر و به ترتيب در دورههاي؛ اول ،دوم و سوم سازمان سياسي فضا يي شهرستان قم ميانگين آراء به كانديداهاي
روحانی کاهش يافته است.
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Abstract
Political organization of space in any single country or geopolitical dynamic and
continuous process follows. Necessities and forces that are produced in the course of
national development in human society, political structure, and the spatial constantly
challenged and forced them to pull their flexibility and modification or alteration.
Seem to change the political climate in the country also affect the political behavior of
the people of those areas. In this study we have tried to influence the electoral behavior
of citizens to change the political organization of space is studied. Therefore electorate
Qom as one of the most important and influential constituencies in the elections as a
case study selected eight rounds of parliamentary elections taking place in this
province has been studied . Due to changes in the political environment of the country,
divided since the revolution has been carried out, three periods can be detected in the
province. In addition to political participation in this research study, three variables
representing the electorate candidates; clergy, sex, hometown, the tendency of people
in the three analytic methods will be examined. The results of this study indicate that
changes in the political organization of Qom city atmosphere created by the conduct of
the elections was also impressive. This results in changes in the level of political
participation, strengthen the spirit hometown, increasing the number of women
candidates for elections and votes gained by their less fortunate Clergymen have been.
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