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 خالصه اجرایی  

آثار و پیامدهای مهم ایجاد تغییرات در نظام انتخاباتی مجلس شوورای االویمیب بررالوی نتایح احتیامی م بت و م  ی با توجه به 

کوشود با تکیه بر ویگگی اصولی نظام انتخاباتی پیهو هادیب یع ی االوتانی کردن رالود. گاار  زیر میآنب امری ضوروری به نظر می

 های انتخابات گذشته مجلسب برخی نتایح احتیامی این تغییر را بررالی نیاید.از دادههای انتخابیه اصلیب و هیچ ین االت اده حوزه

توان انتظار داشوت رفتارهای کینی که در گذشوته های انتخابیه االوت و میالوازی حوزهاالوتانی شودن انتخاباتب نو ی بار  

ه الوراالور کهور تعییم پیدا ک د. افاون بر این ماایایی های انتخابیهای انتخابیه بار  وجود داشوته االوتب به هیه حوزهت ها در حوزه

های انتخابیهب الوازی حوزهفرض که بار های انتخابیه کوچک داشوت د نیا از میان برود. این تقیی  با ابت ا  بر این پیشکه حوزه

م در حوزه انتخابیه رابطه معکوس دهدب این فرضیه را مطرح کرد که »بین رقابت انتخاباتی و ازدحاهای ازدحام را افاایش میمؤم ه

 وجود دارد«. 

های مورد در انتخابات مجلس شوورای االویمی هیواره میاانی از رقابت وجود دارد و انتخابات با تعداد داوبلبان بیهوتر از کرالوی

الوازد. در  ین اجه میشوودب پس مسوهلهب رقابت بیهوتر یا کیتر االوت و هیین امر ما را با م هومی مهوکک از رقابت مونیاز برگاار می

ها یکسوان باشود. برای این م ظور های انتخابیه گوناگونب نیاز به حدی وجود دارد که در هیه حوزهحال برای امکان میایسوه حوزه

بر نتیجتاً  مقاالوبه شود.    هیحوزه انتخاب  ۲۰۲در    ینسوب  یآرا  نیانگیمالوسس  و   هیدر هر حوزه انتخاب  ی داوبلباننسوب  یآرا  نیانگیم

با االوت اده از این رقم و برای  درصود آرا را کسو  کرده االوت.  13.۷حدود    دایبه بور متوالو  هر کاند هیانتخاب  یهازهحسو  حو

 یتعداد داوبلبان با آرا  بارت االوت از   گیری رقابتب شواخ  مطل  رقابت واقعی تعری  شود. شواخ  مطل  رقابت واقعیباندازه

 .هیحوزه انتخاب یبرا ازیمورد ن یهایبر تعداد کرال میتیس برقم نیاز ا هتریب ینسب

تواند موج  کاهش رقابت انتخاباتی شوووود که به ه انتخابیه در صوووورتی میدر  ین حال باید دقت داشوووت که بارگ ای حوز

ده ودگوان ای از رأیبوه م وابوه جوامعوهک  وده«  »برف انتخواب م ودِنظوام شووو واخوتِ ودم   بوه مع وایازدحوام  »ازدحوام انتخوابوات« بیوانجوامود. 

م ود آحواد یع ی  ودم شووو واخوت نظوامبوه   وان یوک کوا واحود االوووت. بوه  بوارت دیگر ازدحوام  شوووونوده«»برف انتخوابم  رد از 

انجامد ومی شدن حوزه انتخابیه به افاایش ازدحام می شوندگان. باید توجه داشت معیوالً بار بک  دگان از مجیو ه انتخاانتخاب

 ک د. ازدحام ماوماً از بارگی حوزه انتخابیه تبعیت نیی

 ۵1انتخابیه با افاایش رقابت هیبسوتگی نداردب اما به احتیال    هایاز دیگر نتایح تقیی  آن االوت که اگرچه بار  بودن حوزه

 های انتخابیه با کاهش رقابت هیبسته االت.درصد افاایش ازدحام در حوزه

م دی شوهروندان از های انتخابیه با ث کاهش ضوری  بهرههای حوزهفرضویه دیگر تقیی  این بود که »افاایش تعداد کرالوی

ده دگان به االووت اده کردن از هیه گری یع ی میاان اهتیام رأیگیری از فرصووت انتخابشووود«. بهرهگری میفرصووت انتخاب

کرالوی نیای دگی براحی شوده افراد  ییً نام چ د ن ر را بر   3۰ی که برای انتخاب  اانتخابیه شوان. م یً در حوزهدهیفرصوت رأی

 روی برگه رأی خواه د نوشت؟ 
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ب که آرای الو ید را از  ِداد آرای مخخوهه خار  1386با توجه به اصویحات قانون انتخابات مجلس شوورای االویمی در الوال 

های م دی در حوزهکرالووی را مسووت  ی کرد. در بررالووی ضووری  بهرههای تکم دی باید حوزهک دب در بررالووی ضووری  بهرهمی

م دی از این فرصوت کاهش یافته گای ی شوهروندان بیهوتر شودهب بهرههر چه فرصوت نیای ده  ٪8۷کرالوی معلوم شود با احتیال  چ د

 گای ی خواهد شد.یای دهم دی شهروندان از فرصت ناالت. مذا االتانی شدن انتخابات با احتیال باالیی موج  کاهش ضری  بهره

گذاران باید دقت داشوته گردد. قانونبا این اوصوافب تغییر وضوعیت مسوتیر نظام انتخاباتی مجلس شوورای االویمی توصویه نیی

 کی دارند. به   اریدر اخت  یقدرتی دتر  یاالوت که بل دگوها  یبخت کسوان  شیافاا  یب به مع اهای انتخابیهحوزه  ازدحام  شیافااباشو د  

 اب دبیحضوور در مجلس ب یبرا  یهوتریقدرت و ثروت بخت ب  یهااحتیال که وابسوتگان به کانون  نیشودن انتخابات ا  یاالوتانمع ا با 

 یبرا  یهوتریتعل  ب  بیم تخبان  نیبود. چرا که چ   هدخوای )احتیاال م  ی(  االواالو   رییتغ  کی  نیصوورت ا  نیو در ا  ابدییم  شیافاا

این تغییری االوت که به   تر را نخواه د داد.ازدحامکم  یهابه حامت  یخود داشوته و اجازه برگهوت نظام انتخابات  یح ظ م افع ببیات

 زودی فرصت بازبی ی در آن فراهم نخواهد شد.
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 1  مقدمه
الوازی هایی که داردب نو ی بار برگااری انتخابات مجلس شوورای االویمی به صوورت االوتانیب صورف نظر از هیه ویگگی

 الازیب چه ات اقی برای انتخابات مجلس شورای االیمی رقم خواهد زد؟ های انتخابیه االت. این بار حوزه

های در تغیرهای فراوانی الور و کار دارد و ه وز پگوهشهایی که با مهم در حوزهبی ی رخدادهای انسوانیب آنبدون شوک پیش

 رالد. ا  موجود نیستب دشوار به نظر میک  دهخوری برای ش االایی هیه متغیرهای مؤثر و تعیین

این پگوهش با  لم به چ ین نیصوانی و در شورایطی که نخبگان الویاالوی در حال تی  برای االوتانی کردن انتخابات هسوت دب 

ای دیگر نگاهی به این های موجود و قابا دالوترس از انتخابات گذشوته مجلس شوورای االویمیب از زاویهس دادهکوشود بر االوامی

 گیران برالاند. تصییم انداخته  و برخی از ابعاد احتیاالً مغ ول مانده آن را به نظر تصییم

ابی ات انتخابات مرحله نخسوت مجلس نهم به   با توجه به ای که از میان انتخاباتی که در دو دهه اخیر برگاار شوده االوتب ت ها

بخهوی در دالوترس بودب این مطامعه بر روی این انتخابات انجام شوده االوت و گاار  حاضورب نقوی جامع و با باالترین حد ابیی ان

 ها صورت گرفته االت. حاصا االت تاجاتی االت که از این داده

های دی ی حوزه انتخابیهب با میک  ییدتی )اقلیت ۵تیسوییات کهووری و    حوزه انتخابیه بر االواس  ۲۰۲حوزه انتخابیهب    ۲۰۷از  

های تیسوییات ها بر االواس میکب دی حوزهجا که االوتانی کردن انتخاباتب تیسویممصورح در قانون االواالوی( معین شوده اند. از آن

 های  ییدتی از این پگوهش ک ار گذاشته شد. کهوری االتب مطامعه حوزه

ها در ن دوره مجلس شوورای االویمی در فضوای الویاالوی خاصوی برگاار شود. به هیین خابر میکن االوت دادهانتخابات نهیی

میکن االوت در هر تقلیا الواختاری وجود داشوته  های انتخابیه تقت تخثیر این فضوا قرار گرفته باشو د. امبته این مسوهلهبرخی حوزه

دهی الواختار شوود. چرا که الواختار انتخاباتب در حکم یر نقوه پاالو تواند م جر به تغیباشودب یع ی دی امیسوم الویاالوی موجود می

توان به آن ورودی نسوبت داد. االوتانداردالوازی دالوتگاه و فضوای الویاالوی در حکم متغیر ورودی االوت. بخهوی از این خروجی را می

دوار مجلس شوورای االویمی این خطاب نیازم د میایسوه انتخابات چ دین دوره مجلس شوورای االویمی االوتب و از انتخابات الوایر ا

 رضوه   1جدول  ابی ات دقییی در دالوت نیسوت. با این حال ابی ات االواالوی چ د دوره از انتخابات مجلس شوورای االویمی در  

 ۲شودب تا با وجود چ ین بصیرتی به تقلیا الاختاری انتخابات مجلس نهم بسردازیم.می

 
های خالصانه ها هستم. باالخص باید از مشاورهگزار آنفکری کردند و سپاسهای این تحقیق با مخلص همالزم است اظهار کنم دوستان زیادی برای پروردن ایده 1

 گزاری کنم.سپاسسرکار خانم هاجر عطاران و آقایان سعید کریمی و محمد قادری 

 ها به غیر از ستون »تعداد نامزدهای حاضر در رقابت«، از دوره هفتم تا نهم از این منبع اخذ شد:آمار کلیه ستون 2

 :ی، نشان1397اسفند  22: یدسترس خیوزارت کشور، تار یپرتال خبر

https://entekhabat.moi.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=30759931-94c9-487d-9368-6426279490c8 
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تووووعووووداد  

 امادهاین

 نامی ثبت

تووووعووووداد 

نامادهای حاضور 

 1در آغاز رقابت

جیعیوت واجود 

شووورن الووو وی 

 ۲نامادی

جیعیوت واجود 

 دهیشرای  رأی

جوویووعوویووت 

ک  ده مهوووارکت

 دهیدر رأی

نرخ مهارکت 

 ده دگانرأی

 ۵1.۲1 ۲3۷346۷۷ 463۵1۰3۲ ۲4314۷68 ۵6۲۷3 81۷۲ دوره ه تم

 ۵۵.4۰ ۲4۲۷9۷1۷ 438۲4۲۵4 ۲۷9۵6۲8۵ 44194 ۷6۰۰ دوره ههتم

 63.8۷ 3۰84446۲ 48۲88۷99 3۲19۷۰11 3444۵ ۵۲83 دوره نهم

 61.83 339۵66۵19 ۰1۷۵491۵8 38۲8۰44۷ 6۲۲9۷ 1۲1۲36 دوره دهم

 مرور شرای  کلی انتخابات در چ د دوره اخیر 1جدول 

 
شده یا کسانی که تا زمان اعالمیه هیئت نظارت شورای نگهبان انصراف نداده بودند. در استحصال این آمار اندکی خطا و ناهماهنگی اعم از افراد تأیید صالحیت 1

های بعد از بررسی وجود دارد. اما عموماً تاریخ اطالعیه شورای نگهبان بین یک تا دو هفته قبل از انتخابات مالک قرار گرفته و انصرافی در مقطع زمانی مورد

خبار رسمی بهره ترین انخستین اطالعیه مأخذ محاسبه قرار نگرفته اند. عالوه بر این در عموم موارد دسترسی به متن رسمی اطالعیه ممکن نبوده و از در دسترس

 گرفته شده است.

بوده است. آمار سنی ارائه شده در سرشماری  1390و  1385، 1375های این رقم بسیار تقریبی است. مرجع محاسبه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 2

شدگان از تابعیت چنین متوفیان و خارجشده است. هم  های دهک و کسر دهک انجامبندی شده و اختالف سال سرشماری و انتخابات از طریق افزودن به سالدهک

امزدی در انتخابات و... از سرجمع آمار کسر نشده اند. با این حال مالک  بهتری از کل جمعیت، یا جمعیت واجد شرایط انتخابات برای سنجیدن تمایل مردم به ن

 آید.به شمار می

، تاریخ 1382بهمن  20گهبان بر روی درگاه رسمی وقت این شورا به دست آمده است. تاریخ انتشار: این آمار بر اساس نسخه آرشیو وب اطالعیه شورای ن 3

 . نشانی اطالعیه شورای نگهبان بر روی آرشیو وب: 1397اسفند  25دسترسی 

http://web.archive.org/web/20041023170755/http://www.irisn.com/akhbar/1382/13821120/13821120.pdf 
ها حداقل شرایط هابسته شد ـ دربررسی صالحیتصالحیتدرصد داوطلبان تاییدصالحیت شدند ـ پرونده مرحله بررسی60-؛ ستاد انتخابات12طالعیه شماره ا» 4

 ، نشانی:1397اسفند  25، تاریخ دسترسی: 1386اسفند  18«، خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: درنظرگرفته شده است

https://www.isna.ir/news/8612-08761.67607/ 

«، خبرگزاری ایسنا، تاریخ کنندنفر رقابت می 12نفر تایید شد برای هر کرسی مجلس  444هزار و  3نفر احرازصالحیت نشدند صالحیت  897وزیر کشور: » 5

 ، نشانی:1397اسفند  25، تاریخ دسترسی: 1390اسفند  2انتشار: 

https://www.isna.ir/news/9012-01127/ 

/ تعداد ثبت نام شدگان انتخابات  یاسالم یمجلس شورا یندگیداوطلب نما 123هزار و  12و  یمجلس خبرگان رهبر یندگیداوطلب نما 801 یثبت نام نهائ» 6

 ، نشانی:1397اسفند  22، تاریخ دسترسی: 1394دی  5«، پرتال خبری وزارت کشور، تاریخ انتشار: از دو برابر دوره قبل شیب  یاسالم یمجلس شورا

https://www.moi.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/32656 

«، پرتال خبری وزارت کشور، شودیبرخورد م یمجاز یدر فضا ی/ با تخلفات انتخابات افتی شینفر افزا 229هزار و  6شده به  تیصالح دییتأ یعداد نامزدها»ت 7

 ، نشانی:1397اسفند  25دسترسی ، تاریخ 1394بهمن  27تاریخ انتشار 

https://www.moi.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/31003 

 .14، ص 1394اسفند  8، 6161«، روزنامه ایران،شماره استان 31میلیون نفر واجد شرایط رای در  54بیش از » 8

اسفند  25، تاریخ دسترسی: 1395خرداد  8پرتال خبری وزارت کشور، تاریخ انتشار: ی«، اسالم یدوره مجلس شورا نیدهم هیکشور در افتتاح ریگزارش وز» 9

 ، نشانی: 1397

https://www.moi.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/27823 
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های نرخ ترب بخهوی از  ابی ات این جدول بر روی دو نیودار نهوان داده شوده االوت. در این نیودارهاب شواخ برای درک الواده

دهی  بارت االت از مهارکت در رأیبر حس  درصد و بر روی مقور ثانوی )مقور  یودی الیت راالت( نهان داده شده اند. نرخ  

 دهی« در صد.ده ده« به »جیعیت واجد شرای  رأینسبت »جیعیت رأی

نرخ خرو  داوبلبان از رقابت  بارت االوت از نسوبت »تعداد کا داوبلبان ثبت نام کرده م های داوبلبان حاضور در رقابت بر 

نرخ  یقه به ات « به »کا داوبلبان ثبت نام کرده« در صود.  های نظارت شوورای نگهبان در آالوتانه تبلیغاالواس ابی یه هیهت

الوامه در الوال انتخابات« در   ۷۵تا     3۰داوبلبی  بارت االوت از نسوبت »تعداد داوبلبان ثبت نام کرده«  به »تعداد تیریبی جیعیت  

 صدهاار. 
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چهار دوره اخیر انتخابات مجلس ده دگان در  دهد مجلس نهم دارای باالترین نرخ مهووارکت الوویاالووی رأیها نهووان میداده

چ ین بعد از بوده االوت. هم ترین نرخ مهوارکت الویاالوی داوبلبان  )نرخ  یقه به داوبلبی(شوورای االویمی و در  ین حال پایین

مجلس ه تم کیترین نرخ خرو  از رقابت ) یدتاً به واالووطه  دم احراز یا رد صوویحیت( متعل  به مجلس نهم بوده االووت. این 

ده دگان با  یقه شوهروندان به فرض هیبسوتگی مهوارکت الویاالوی رأیها )نظیر پیشفرضخوان با بعضوی از پیشت ناهمابی ا

دهود. بوا این حوال از جوایی کوه آموار داوبلبی در انتخوابوات(ب انودکی قوابوا اتکوا بودن انتخوابوات مجلس نهم را در معرض تردیود قرار می

ا جامعیت و رالییت مرحله نخست دوره نهم مجلس شورای االیمی موجود نیستب این هیچ انتخاباتی از مجلس شورای االیمی ب

 گاار  بر این انتخابات متیرکا االت. 

 ها گزارش وضعیت داده 

حوزه انتخابیه   1۰های مقدودی از حدود  های اومیه بر روی دادههای انتخاباتب ایدهپیش از آغاز مطامعه گسووترده بر روی داده

های انتخابات دوره دهمب نگارنده را به این نتیجه انتخابات مجلس دهم بررالوی شودند. وضوعیت نابسوامان دادهدر مرحله نخسوت  

 های مرحله نخست انتخابات مجلس نهم متیرکا شود.رالاند که بر روی داده

های انتخابیه در الوو جی ابی ات انتخابات االووت. حوزههای مهمب برای درالووتیهای انتخابیه یکی از فرادادهابی ات حوزه

 ۲۰۷نیای ده از    ۲9۰و اصوویحات بعدی آن مهووخ  شووده اند. بر االوواس این قانونب    1های انتخابیحوزهقانون تعیین مقدوده  

« گاار  شده االت. این توزیع از انتخابات مجلس ۲جدول  ها در »ها در حوزهشوند. توزیع کلی کرالیحوزه انتخابیه برگایده می

 شهم به این الو معتبر بوده االت و در ترکی  کلی آن تا انتخابات دهیین دوره تغییری حاصا نهده االت.

 تعداد نیای ده درصد تعداد حوزه یتعداد کرال

1 16۷ 82/67326733 16۷ 

۲ ۲۲ 10/89108911 44 

3 8 3/96039604 ۲4 

4 1 0/495049505 4 

۵ ۲ 0/99009901 1۰ 

6 1 0/495049505 6 

3۰ 1 0/495049505 3۰ 

 ۲8۵ 1۰۰ ۲۰۲ جیع

 های انتخابیه بر االاس تعداد کرالیآمار توزیع تعداد حوزه ۲جدول 

 
 ، مجلس شورای اسالمی.1366فروردین  30مصوب ، های انتخاباتی مجلس شورای اسالمیقانون تعیین محدوده حوزه 1
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فارالوی در درگاه رالویی وزارت کهوور م تهور شوده بود.  PDFهای مربون به انتخابات مجلس نهم قبیً در قام  یک فایا  داده

دالوترس نبودب از بری  از جایی که در زمان بررالوی این تقیی ب به  لت نوالوازی پایگاه وزارت کهوور این الو د در این پایگاه در  

   الازی و تصقیح شد.و برای االت اده در یک فایا اکسا رقومی ۲گذاریاین ال د پایین 1وبسایت »ایران دیتا پرتال«

جودول  3برداری قرار گرفوت.مجیوع آرای موخخوهه هر حوزه انتخوابیوه نیا بر االووواس خبر وقوت خبرگااری خبرآنیین مورد بهره

ها بوده االوت. ب ابراین وجود کاالوتی در آن اخیرب بر االواس یک ابی یه رالویی ت ظیم نهوده و مبت ی بر ابی ات موجود در رالوانه

 های این جدولب رو  حا آن توضیح داده شده االت.کامیً ببیعی االت. ضین گاار  کاالتی

رالوتم« و »پیرانهوهر و الوردشوت« بود. ابی ات این دو جدول فاقد ابی ات مربون به دو حوزه انتخابیه »میسو ی و   -1  

  4حوزه بر االاس اخبار خبرگااری جیهوری االیمی ت ظیم شد.

کرالوی  با های تکحصوول ابیی ان به جدول م تهوره در خبرگااری خبرآنیین بر االواس ک ترل مجیوع آرای مخخوهه حوزه  -۲

قانون   19و    18بب  آخرین اصویحات مواد  جا که ورت گرفت. از آنآرای داوبلبان بب  گاار  رالویی وزارت کهوور صو  الورجیع

یا کیتر نیای ده( باید مسواوی کرالوی )تکهای تکب ب ابراین مجیوع آرای داوبلبان در حوزه  آرای بابله مخخوههب  انتخابات مجلس

های حوزه متعل  به اقلیت  ۵کرالوی اند. از این میان  حوزه تک  1۷۲«  ۲جدول  مجیوع آرای مخخوهه باشود. بر االواس ابی ات »  از

کرالوی با فایا م تهوره حوزه انتخابیه تک  14۰ماندهب آرای مخخوهه  حوزه باقی  16۷دی ی و از بررالوی بیرون گذاشوته شوده بودند. از 

توان مطیهن از جایی که نیی  مجیوع آرای نیای دگان از آرای مخخوهه کیتر بوده االت.نیا ب  حوزه  ۲۷بود. در    مساوی  وزارت کهور

به م ظور حصووول ابیی ان از   نیاید(ا الوولیم دور میحوزه انتخابیه آرای مخخوهه بابله صوو ر باشوود )و اندکی از  ی  14۰بود در  

 حوزه نیا آرای بابله مخخوهه از مجیوع آرا خار  شدند. ۲۷ها در این گ ی دادههم

حوزه انتخابیه تیسوویم شووده   ۲۰۲ناماد نیای دگی مجلس بود که در    ۲838جدومی که مورد تقلیا قرار گرفتب شوواما آرای  

 بودند. 

 ها فرضیه

 نخست: نسبت معکوس ازدحام انتخابات و رقابت فرضیه 

تر های انتخابیه کوچکترب کیتر از حوزههای انتخابیه بار این تقیی  برای بررالوووی این فرضووویه اومیه که »رقابت در حوزه

چار الوردرگیی یا ها بیان ک م تا خوان ده داالوت« انجام شود. دو م هوم در این فرضویه نیازم د تبیین اند. باید م ظور خود را از آن

 الو ت اهم نهود. نخستب م هوم »کیابیهی رقابت« و دیگرب م هوم »بارگ ای حوزه انتخابیه«.

 
1 Iran Data Portal. 
2 http://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/9th-parliamentary-election-full-results-.pdf, Date Accessed: March 
12, 2019. 
3 https://www.khabaronline.ir/news/202604, Date Accessed: March 12, 2019. 

 حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت: 4

http://www.irna.ir/wazarbaijan/fa/News/81984516, Date Accessed: March 12, 2019. 

 حوزه انتخابیه ممسنی و رستم

http://www.irna.ir/fa/News/90104, Date Accessed: March 12, 2019. 
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در این تقیی  با م هومی نسوبی از رقابت الور و کار داریم. در انتخابات مجلس شوورای االویمی هییهوه حدی از رقابت وجود 

شوودب پس مسوهلهب رقابت بیهوتر یا کیتر االوت. یع ی مورد نیاز برگاار می  هایدارد و انتخابات با تعداد داوبلبان بیهوتری از کرالوی

تر باشوو د. در بایسووتگی رقابت بیهووترب معیوالً به االووتدالالتی نظیر پایب دی به ای بار شووهروندان قادر به انتخاب از مجیو ه

ت اگرچه )به رغم امکان برخی م اقهوات( شوود. به نظر نگارندهب این االوتدالالدموکراالویب افاایش کارآمدی و نظارر آن تیسوک می

خامی از توجیه و درالوتی نیسوت دب اما مسوهله اصولی در رقابت نیا نیسوت د. مسوهله اصولی انتخاباتب فیصوله دادن به نااع »چه کسوی 

دگی قانون و بوک دب اما برای تصییم درباره چهتصییم بگیرد؟« االت. حکومت مبت ی بر قانون االاالیب اصوالً بب  قانون رفتار می

ها میکن یا مطلوب نیسوت( گذاری در آنهای الویاالوی که قانونگریا )یا به تعبیر متعارف الواحتهای قانونگیری در الواحتتصوییم

ترین فرد برای قدرتی دی االوت. ما به انتخابات نیاز داریم. انتخاباتب حجیت معرفتی نداردب اما حلّال نااع شوهروندان درباره شوایسوته

های ترین شوکا میکن حا شوود و شواخ  رقابت در انتخاباتب یکی از بهترین الو جهبخشاع هیواره باید به فیصولهپس این نا

 بخهی نااع االت.بررالی فیصله

این که چه کسی اک ریت داردب ت ها یک هدف از اهداف انتخابات االتب یکی دیگر از اهداف انتخابات این االت که هر اقلیتی  

هاارن ری اما زیر الویطره جامعه ای چ ددهتواند از شوهروندی م  رد گرفته تا جامعهداشوته باشود. این اقلیت میدر این فرآی د حضوور  

ک د و یکی های زمانی ن وهشووان تغییر میهای مرزی نیسووت د که در بازهاک ریت-تر باشوود. مسووهله انتخاباتب فی  اقلیتبار 

به این نکته اشاره کرد و   1396ل یک یادداشت مطبو اتی درباره ا تراضات  شود. نگارنده در خیفرادالت و دیگری فرودالت می

 بی د که ای ک نیا نیا آن را خامی از فایده نیی

  یهات یاقل  شی بلکه مقیا نیا  روم دب ی ن  یهات یفی  نیودار اک ر  د یکه نبا  ی)مقل   یاالیم  ی مجلس شورا  ینظام انتخابات

   دهیکه چ د نیا  ستین  نی را دارد؟ مسهله ا  رانیجامعه ا  اتیکردن از هیه جار  ی دگ یاباشد( تا چه اندازه توان نی  این  صدایب

حاضر    ی االی رجال ال  ان یدر م  یا دهینیا  ن یمعترض  ا یاالت که آ  ن ی باش دب مسهله ا  ... نیمعترض   ده ینیا  توانست دی مجلس م 

رجال بازمانده    ان یبه مجلس دهم و خواه از م  افتهیرجال راه   ان یمجلس گذشته داشت د؟ خواه از م  ی انتخابات   ی هادر رقابت

  ... انتخابات وجود نداشت  یهاخورده شکست   انیدر م  ...هانیا  ی برا  یمرجع   یاال یچهره ال  چی چرا ه  ؟یکس  رأ  تدر رقاب

 1کرد؟  رمان یگناگهان غافا   ده ینیای توده ب نیکه ا

ها که در جیهوری رمب تضویین دربرگیرندگی نه با ک سوولبیهوترب ضوامن دربرگیرندگی بیهوتر نظام الویاالوی االوت. چ انرقابت 

های الویاالوی جدید نیاب دربرگیرندگی نظام را نه رنگارنگی قدرتی دانب که رنگارنگی صواحبان های  وام بودب در نظامکه با تریبون

یابی به یاب د و توزیع برابر آن میکن نیسوتب اما »فرصوت دالوتها« کمک د. »کرالویتریبون و صواحبان بخت قدرتی دی تعیین می

 برند و مستعد توزیع برابر بین شهروندان اند.یابی کیتری رنح میها« از کمکرالی

ه های انتخابیه در میومه رقابت با یکدیگر الوو جیدب ابراین میک بررالووی این تقیی  م هومی مطل  از رقابت نیسووت. حوزه

شووند و فار  از این که الو جه رقابت چیسوتب مطلوب آن االوت که رقابت بیهوتری در جریان باشود. م هوم رقابت خود نیازم د می

 تدقی  بیهتری االت که در بررالی فرضیه اول به آن خواهیم پرداخت.

 
 ، نشانی:1397اسفند    27، تاریخ دسترسی:  1396بهمن    2انتشار:  «، تاریخ  میبدل کن  یرانیا  یحکمران  خیتار  انیرا به پا  یاسالم  یجمهورمنصوری بروجنی، محمد، »  1

https://fararu.com/fa/news/345584 
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هاب جیعیت د. تعداد کرالویم هوم دوم بارگ ای حوزه انتخابیه االوتب برای تبیین این م هوم باید میک بارگی را مهوخ  کر

های اومیه های انتخابیه گرفتب اما بررالویهایی برای بارگ ای حوزهتوان به   وان میکواجد شورای  یا والوعت جغرافیایی را می

واالوطه کاهش رقابت نیسوت.  بارگ ای حوزه ها نهوان داد بارگ ای حوزه انتخابیه مطلیاً  لت یا دالوت کم  لت بیدر برخی حوزه

 شوو اخت دم    یع یازدحام  تواند موج  کاهش رقابت انتخاباتی شووود که به »ازدحام انتخابات« بیانجامد.  ابیه در صووورتی میانتخ

به   وان یک کا واحد. گاهی   شووونده«»برف انتخابده دگان م  رد از ای از رأیبه م ابه جامعهک  ده«  م د »برف انتخابنظام

 یها بودن حوزه  تیپرجیعک د و گاهی نیا ده دگان دشوووار یا نامیکن میها را برای رأیآنفراوانی تعداد نامادها شوو اخت هیه  

 این(  1ن وه در قدرتهای هییا جدید )م ا احااب و انجین  (بوای )م ا    یالوو ت  یمدن  یهاو فیدان انجین  یریمهاجرپذ  هبیانتخاب

 مردم شود. ینامادها برا ی اما ازدحام  رصه انتخابات و ناش اختگ تواندیم

. در نیطه میاباب اصووال ۲تواند از این ازدحام کم ک د.های پرکرالوی مادحی دب اما وقوع شورایطی در انتخابات میمعیوالً حوزه 

پذیری و از دالت دادن کرالی به دالیلی نظیر مهاجرهای تکبرندب اما برخی از حوزهاز ازدحام کیتری رنح می کرالیهای کمحوزه

 های مادحم شده اند. جامعه مدنی ال تی و برنساختن جامعه مدنی جدید تبدیا به حوزه

های انتخابیه اصوووالً با ث ای اومیه به این نقو تغییر کرد که »ازدحام حوزههب ابراین فرضوویه نخسووت تقیی  پس از بررالووی

توان متوجه این نکته شود که االوتانی کردن انتخاباتب با ث رشود شوود«. با شو اخت م هوم ازدحام میکاهش رقابت انتخاباتی می

انتخابات را به   وان  املی برای کاهش رقابت توان االوتانی کردن  های افاای ده ازدحام االوت. اگر فرضویه اثبات شوودب میمؤم ه

 انتخاباتی فرض کرد.

 گریگیری از فرصت انتخابفرضیه دوم: کاهش بهره

شورکت در انتخابات فرصوتی برای تخثیرگذاری بر ترکی  افراد حاضور در قدرت االوت. الواخت خاخ انتخابات در ایران که یک 

انتخابیه میکن االوت برای انتخاب یک تا الوی کرالوی نیای دگی در مجلس شوورای االویمی براحی شوده باشودب م هومی به  حوزه

توان از نرخ مهوارکت د. بر این االواسب  یوه بر نرخ مهوارکت شوهروندانب میک گری را برح میگیری از فرصوت انتخابنام بهره

دهی. به   وان م ال اگر ده دگان به االووت اده کردن از هیه فرصووت رأیده دگان نیا الووخن گ ت. یع ی میاان اهتیام رأیرأی

 ین برگه خواهد نوشت؟ ن ر را در برگه رأی خود ب ویسدب  ییً نام چ د ن ر را بر روی ا 3۰کسی بتواند نام 

گیری های نیای دگی موج  کاهش نرخ بهرهبا این میدمهب فرضوویه دوم تقیی  از این قرار االووت که »افاایش تعداد کرالووی

گری خواهد بود«. با در نظر گرفتن این نکتوه که االوووتانی کردن انتخابات به مع ای تبدیا هیه ده ودگان از فرصوووت انتخوابرأی

های چ د کرالوی خواهد بود  در نظام انتخاباتی جدید شوهروندانی که به دمیا تعصوبات الویاالویب موقعیت ه حوزههای انتخابیه بحوزه

الوو ی یا دالیا روانی دیگرب تقیا بیهووتری برای صوورف وقت در حوزه انتخابیه دارندب تخثیر بیهووتری بر نتیجه انتخابات خواه د 

 گذاشت.

 
1 Pressure Group. 

لس نهم، رقابت نمونه بارز این وضعیت در انتخابات مجلس نهم، در حوزه انتخابیه بندرعباس بوده است. این حوزه سه کرسی دارد اما در جریان انتخابات مج.  2

جا که در دهنده باشد، اما از آنهای ازدحام مربوط به طرف رأیتوانست واجد اکثر مالکنامزد برگزار شده است. به عبارتی اگرچه بندرعباس می 10ی بین تنها نهای

 شونده تعداد اندکی نامزد وجود داشته است، این ازدحام رخ نداده است.طرف انتخاب
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 دحام در حوزه انتخابیهبررسی فرضیه نخست: ارتباط معکوس رقابت و از

 رقابت واقعی و رقابت اسمی

 1ک  دب م ا ارمهای از رقابت  رضوه میشوود. معیوالً نویسو دگان یا فهیی چ ددرجهرقابتب کیتر به نقو مهوکک فهییده می

- 1۵9,  139۰)ارمه   ک دبرقابتی یا بی ابی ی تیسویم میکه انتخابات را بر االواس میاان رقابت به الوه دالوته رقابتیب غیر رقابتی و شوبه

کوش د با االت اده از م اهییی نظیر صقت فرآی د انتخابات که به مع ای دقی  به رقابت مربون می  ۲م ا کرنریش   یا این که  (6۲1

م هوم رقابت را بسو  ده د. تعاری  کیالویکب  یدتاً صووری اند و وجود بیش از یک ناماد برای   (461,  139۰)کرنریش  نیسوت د  

های رقابت نیایهویب کوشویده اند این ک  د. این قبیا تعاری  در مواجهه با موقعیتد رقابت تعری  مییک پسوت را به   وان وجو

تعری  صوووری را تبدیا به رقابت دالووت کم دو حاب )داونا( به جای رقابت دالووت کم دو فرد ک  د یا قیدی ماهوی م ا رقابت 

ک  ود. این تعواری  اگرچه ی  رقوابوت را از زاویوه آزادی نوامادی تقلیوا میهوای مت واوت بوه آن بیوافاای ود. هیوه این تعوارافرادی بوا برنواموه

توان با دخیا کردن رأی دان د. میک  دب اما ایهووان را به صووورت جدی دخیا نییک  دگان نیا توجه میگاهی به الوویت انتخاب

افی تعاری  کیالویک ام ال ارمه ده دگان در م هوم رقابت از آن م هومی کامیً مهوکک و نسوبی  رضوه کرد. چ ین تعری ی م 

 نگرد. ده دگان به ماجرا مینیستب بلکه از حیث رأی

مدمول مرکای این م هوم از رقابتب »امکان انتخاب« االوتب یع ی شوهروندان به ازای هر کرالوی چ د امکان انتخابب یا چ د 

شوود. این شواخ  به این نقو یی االوت اد میکاندیدای در دالوترس دارند؟ برای الو جش میاان رقابت معیوالً به شواخ  رقابت االو 

های های مورد نیاز. بر االواس شواخ  رقابت االوییب حوزهشوود: تعداد نامادهای حوزه انتخابیه تیسویم بر تعداد کرالویمقاالوبه می

 ده د.انتخابیه بار ب امکان انتخاب بیهتری در اختیار شهروندان قرار می

هوای تعوداد حوزه

 انتخابیه

موتووالووو  توعووداد  تعداد کا نامادها هاتعداد کرالی

 ناماد به حوزه

موتووالووو  توعووداد 

 ناماد به کرالی

۲۰۲ ۲8۵ ۲838 14.۰۵ 9.96 

 ابی ات اجیامی برای تقلیا شاخ  رقابت االیی 3جدول 

حوزه انتخابیهب باالتر از متوال  تعداد ناماد به حوزه و   1۲ب شاخ  رقابت االیی در  3جدول  آمده از  دالتبر االاس ابی ات به

ای االوت که شواخ  حوزه انتخابیه  1۲ده ده  نهوان  4جدول  حوزه انتخابیهب باالتر از متوالو  تعداد ناماد به کرالوی االوت.    66در  

کرالوی و نییی از این هاب تکده ده باالترین الوطح امکان انتخاب شوهروندان در آن االوت. نییی از این حوزهرقابت االویی نهوان

های توان این اد ا را پذیرفت که شواخ  رقابت االویی در حوزه« می۲جدول  ها بیش از یک کرالوی دارند. در قیاس با آمار »حوزه

 انتخابیه بار ب باالتر االت. 

 به کرالی تعداد ناماد تعداد کرالی تعداد ناماد نام حوزه انتخابیه

 ۲۷ ۲ ۵4 کر 

 ۲۲.6 ۵ 113 مههد و کیت

 
1 Guy Herbert. 
2 Michael Krennerich. 
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 19 1 19 شهریارب قدس و میرد

 19 1 19 تویسرکان

 18.۵ 4 ۷4 شیراز

 1۷.۵6 3۰ ۵۲۷ تهرانب ریب شییرانات و االیمههر

 1۷ 1 1۷ دورود و ازنا

 1۷ 1 1۷ آبادهب بواناتب و خرم بید

 16.6 3 ۵۰ اهواز و باوی

 16 1 16 ورامین و پیهوا

 1۵ ۵ ۷۵ اص هان

 1۵ 1 1۵ یاد و صدوق

 های انتخابیه دارای باالترین شاخ  رقابت االیی در انتخابات دوره نهمحوزه 4جدول 

های دارای تعداد حوزه انتخابیه داری باالترین رقم شوواخ  رقابت االووییب حوزه  66دهد در بین  نهووان می ۵جدول  ابی ات  

ه نقوی ( ب۰.۲6)  ها و رقم شواخ  رقابت االوییهای بیهوتر جای بیهوتری دارند. امبته ضوری  هیبسوتگی بین تعداد کرالویکرالوی

ها با باالتر رفتن شواخ  رقابت االویی هیبسوته االوتب اما این ضوری  دالوت نیسوت که بتوان اد ا کرد ماوماً افاایش تعداد کرالوی

  کم م بت االت و چ دان نیا پایین نیست.
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تعوداد حوزه بواالتر  تعداد کرالی

 از متوال 

های درصوود حوزه

  بوواالتور از موتووالووو 

 )تیریبی(

 درصد در کا در کا

1 48 72/72 16۷ 82/67326733 

۲ 1۰ 15/15 ۲۲ 10/89108911 

3 3 4/54 8 3/96039604 

4 1 1/52 1 0/495049505 

۵ ۲ 3/03 ۲ 0/99009901 

6 1 1/52 1 0/495049505 

3۰ 1 1/52 1 0/495049505 

 100 ۲۰۲ 100 66 جیع

 های انتخابیه دارای شاخ  رقابت االیی باالتر از متوال ابی ات اجیامی حوزه ۵جدول 

تواند نهوانه دقییی برای میاان »امکان انتخاب« شوهروندان باشود. بررالوی نیودار به نظر نگارنده شواخ  رقابت االوییب نیی

 تر ک د.ای ما را م یحتواند مد کرالیب میای آرای چ د حوزه انتخابیهب ا م از حوزه چ دکرالی یا تکنیطه

های بار  کرالوی و مجاور هیان حوزهآرای الوه حوزه انتخابیه بار ب در ک ار الوه حوزه انتخابیه تک 6نیودار  تا    1نیودار  در  

که با نیایش داده شوده االوت. رأی هر داوبل  با نیطه نیایش داده شوده االوت. مقور افیی این نیودارهاب متعل  به نامادهاالوت  

 رتبه انتخاباتی ایهانب کدگذاری شده االت. 

شووود. این های انتخابیهب آرای نامادها از یک رتبه معین به بعد دچار شووکسووت میدهدب در هیه حوزهاین نیودارها نهووان می

ر از نیطه های انتخابیه در دو الووطح از نظر بخت جریان دارد. گروه باالتدهد انتخابات در هیه حوزهنیطه شووکسووتب نهووان می

تر از نیطه شوکسوت به نو ی خار  از رقابت و زی ه امیجلس شوکسوتب در کوران رقابت برای کسو  کرالوی قرار دارند و گروه پایین

انتخابات اند. در این نیودارهاب این نیطه شوکسوت با یک خ  موازی مقور افیی نیایش داده شوده االوت. مقا قرارگیری این خ  

امجیله ما از نیطه شوکسوت م طب  االوت. این خ ب »میانگین آرای فی مت اوت االوتب اما تیریباً با درک  ای تا حوزه دیگریاز حوزه

واحدب میداری  n-1واحدیب میت ع نیسووت که  nداوبلبان در هر حوزه انتخابیه« االووت. به صووورت نظریب در یک جامعه آماری  

ایب میان نامادهایی را مطرح کرد که »رقابت واقعی در هر حوزه  توان این ایدهبیش از میانگین داشووته باشوو د. با این اوصوواف می

 شود«.شوند. شاخ  واقعی رقابت نیا بر االاس این نامادها تعیین میاالت که موف  به کس  رأیی بیهتر از میانگین می
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 ۵نیودار 

 
 6نیودار 

های مورد نیاز تعیین چه رقابت را تعداد نامادهای دارای رأی باالتر از میانگین آرای حوزه انتخابیه تیسویم بر تعداد کرالویچ ان

بوازد. این شووواخ  راب هوای انتخوابیوه بار ب شوووهرونودان »امکوان انتخواب« بیهوووتری دارنودب رنو  میک ودب این مود وا کوه در حوزه

بوده االوت. یع ی   9و بیهوترین آن    1میم. در انتخابات دوره نهم کیترین میاان این شواخ   نا»شواخ  نسوبی رقابت واقعی« می

کاندیدا باالتر از نیطه شکست قرار داشته اند. ابی ات مربون به شاخ  نسبی رقابت   9ترین حامتب به ازای هر کرالی  در رقابتی
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« و الوایر ابی ات های انتخابیه کهووردر کا حوزه  ماتریس شواخ  نسوبی رقابت واقعی 6جدول  واقعی در قسویت خاکسوتری »

 های این جدول در  شده اند. الزم در الایر خانه

 جمع  ها در حوزه انتخابیهتعداد کرسی مقدار شاخص

 تیریبی 
مقدوده  

 دقی  
1 ۲ 3 4 ۵ 6 3۰ 

بب   
 شاخ 

1 1-1.۵ ۵ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 6 

۲ 1.۵1-۲.۵ 6۵ 13 3 ۰ ۰ ۰ 1 82 

3 ۲.۵1-3.۵ ۵3 3 4 ۰ 1 1 ۰ 62 

4 3.۵1-4.۵ ۲3 4 ۰ 1 1 ۰ ۰ 29 

۵ 4.۵1-۵.۵ 1۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 17 

6 ۵.۵1-6.۵ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 

۷ 6.۵1-۷.۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 

8 ۷.۵1-8.۵ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 

9 8.۵1-9.۵ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 

  2/366667 2/833333 3/6 3/75 2/416667 3/068182 3/005988  1میانگین 

 202 1 1 2 1 8 22 167 بب  کرالی  جمع

 های انتخابیه کهوردر کا حوزه ماتریس شاخ  نسبی رقابت واقعی 6جدول 

تواند های انتخابیه میهای حوزهتواند مؤید این اد ا باشود که قطعاً صورف بیهوتر بودن کرالویضوری  نسوبی رقابت  واقعی نیی

مت طن الواخت: تعداد این  کرالوی  3۰و    6ب  ۵ب  4های  با ث رقابت شوود. هر چ د باید خوان ده را نسوبت به نقوه االوت تا  از حوزه

ها قضواوت کرد. به   وان م ال در انتخابات دوره توان درباره این حوزهانتخابات یک دوره نیی ها اندک االوت و با االوت اد بهحوزه

ب ۲.۰6کرالی( به ترتی     ۵کرالی(ب و اص هان )  6کرالی(ب تبریا )  3۰دهم مجلس شورای االیمی شاخ  رقابت واقعی در تهران )

 از دوره نهم و در تهران رقابت کیتر از دوره دهم بوده االت. بوده االت. در دو حوزه تبریا و اص هانب رقابت بیهتر  3.4ب و 4.1

ها امکان انتخاب شوهروندان را افاایش دهد آن االوت که ماوماً باالتر رفتن تعداد کرالویچیای که این ماتریس به ما نهوان می

االوت. هرچه ماتریس به الویت   های کیتر قابا بروزهایی با تعداد کرالویهای باالتر رقابت در حوزهدهدب بلکه دالوت کم نرخنیی

های پایی ی بیهوتر االوت. ضوری  هیبسوتگی پیرالوون بین شواخ  نسوبی رقابت واقعی و رودب احتیاالً صو ر نبودن ردی چپ می

درصود االوت. این هبسوتگی قابا توجه   19االوت. احتیال هیبسوته بودن این دو  اماب حدود   ۰/۰3۷1۵816۷−ها  تعداد کرالوی

ای وجود داشووته باشوودب حاکی از کاهش رقابت در صووورت باالتر رفتن تعداد االووتب یع ی اگر رابطهنیسووتب اما ضووری  آن م  ی  

 هاالت. کرالی

 
دار ارقام وزن شده در گزارش( محاسبه شدند. از جایی که ماتریس با تقریب تنظیم شده، میانگینمیانگین با اطالعات موجود در جدول اصلی )و نه جدول ارائه 1

 شده بر اساس جدول اصلی کامالً دقیق است. آن تقریبی است، اما میانگین محاسبه
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تر را به های انتخابیه بار شواخ  نسوبی رقابت واقعی اگرچه مد ای قدییی و تکرارشوده باالتر بودن امکان انتخاب در حوزه

رالود ک د. به نظر میها فضوای م االوبی برای رقابت ایجاد میالوی بودن حوزهکرتواند نهوان دهد ماوماً تککهودب اما نییچامش می

االوت نیاز به توضویح دارد. این توضویح را از بری  »شواخ    ۲یا    1حوزه تک کرالوی    ۷۰این که ضوری  نسوبی رقابت واقعی در  

 رقابت واقعی« اراره داده ایم. مطل ازدحام« و »شاخ  

 شاخص ازدحام 
هاب تعری ی از م هوم ازدحام به دالووت داده شوود. بر االوواس این تعری  ازدحام  بارت االووت از برقرار نهوودن رابطه فرضوویهدر  

آل چه اما به صوورت ایده تواند ناشوی از  لا فراوانی باشودبشوونده. این وضوعیت میک  ده و گروه انتخابم د بین گروه انتخابنظام

 -رالود شواخ  ازدحام حاصوا ادغام دو مؤم ه االواالوی االوت: ام  آن دخیا کرد؟ به نظر می  توان در مقاالوبهنیاگرهایی را می

توان د بر یکدیگر اثر فاای ده یا اثر کاه ده داشوته ک  ده. این دو مؤم ه میوضوعیت گروه انتخاب  -شوونده و بوضوعیت گروه انتخاب

تر از صو ر باشو د و برای مقاالوبه نرخ ازدحام در هم بار شووند که یک  دد حیییی  ها به نقوی مقاالوبه میباشو دب ب ابراین آن

« االووت. نرخ کیتر از یک به مع ای اثر کاه ده مؤم ه بر 1ها برای ازدحام »شوووند. نرخ معیول هر کدام از این مؤم هضوورب می

 ازدحام و نرخ بیهتر از یک به مع ای اثر فاای ده بر ازدحام خواهد بود.

 ک  ده خود متخثر از  واما زیر االت: فرضیه احتیاالً ازدحام در مؤم ه انتخابدر نظر اول و به   وان یک 

 ده دهب تعداد جیعیت رأی -ام 

 یافتگی مدنی جیعیتالازمان -ب

 پراک دگی جغرافیایی جیعیت -  

 ده دهمیاان فراغت وقت جیعیت رأی -د 

 خثر از این  واما االت: شونده نیا متانتخاب و به هیین بری  احتیاالً ازدحام در مؤم ه

 تعداد داوبلبان  -ام 

 های مقلی ن وه رالانه -ب

 یافتگی الیاالی  رصه انتخابات.الازمان - 

تر آن گیری اندب اما مسوهله الوختهایی قابا اندازهبرخی از این  واما دارای نیاگر تعری  شوده اند و برخی دیگر نیا با شواخ 

یافتگی مدنی جیعیت باید ی آماری دقی  در الوطح حوزه انتخابیه نیسوت د. برای الوازمانترین  واما نیا دارااالوت که حتی روشون

ها در دالوت داشوت. پراک دگی جغرافیایی های مدنی در الوطح حوزه انتخابیه و میاان ن وه آنها و باشوگاهآماری از میاان تهوکا

آید. برای فراغت وقت جیعیت خابیه به دالوت میجیعیت از نسوبت مسواحت نیان مسوکونی حوزه انتخابیه به کا مسواحت حوزه انت

ده ده احتیاالً نیازم د ترکی  چ د نیاگر اقتصادی باشیم و کس  نیاگرهای مطیهن در هیه این موارد نامیکن یا دشوار االت. رأی

یری در دالت نیست. ده ده االت که از آن نیا در الطح حوزه انتخابیهب آمار موث  فراگترین  اماب تعداد جیعیت رأیبه نظر روشن

ک  دهب به جیعیت کا حوزه انتخابیه اکت ا شووود که بر االووواس به هیین خابر از مجیو ه  واما راجع به ازدحام در برف انتخاب
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در این مقاالوبه توزیع الو ی جیعیت در کا کهوور ثابت فرض   1مقاالوبه شود.  139۰الورشویاری  یومی ن وس و مسوکن در الوال 

 شده االت. 

شووونده نیا به تعداد داوبلبان اکت ا شوود. در حیییت شوواخ  ازدحام در برفین انتخابب به الوویت انتخاببه  لا مهووابهب در  

نیاز از تقیی  نیسوتب اما در حال حاضور امکان تقیی  آن فرض بیفرض در تقیی  ت بیت شوده االوت. این پیشصوورت یک پیش

 وجود ندارد. 

شوودند. به هیین خابر برای یه ا م از بار  یا کوچک قابا میایسووه میهای انتخابهر دوی این مؤم ه باید نسووبی و در حوزه

ک  ده در هر حوزه انتخابیهب جیعیت هر حوزه انتخابیه بر متوالووو  جیعیت کا کهوووور به ازای هر حوزه مقاالوووبه مؤم ه انتخاب

ازای حوزه انتخابیه کهوور تیسویم شود. انتخابیه تیسویم شود. تعداد داوبلبان نیا برای هیین م ظور بر متوالو  تعداد کا کاندیداها به 

رفت. این تخثیر در شاخ  نهایی ازدحام زدوده انتخابیه بر این دو رقم از بین می های هر حوزهدر گام بعدی باید تخثیر تعداد کرالی

ی رادیکال تعداد شودب با ث تخثیرگذارالوازی میها در هر یک از  واما به صوورت جداگانه خ  یشود. چرا که اگر تخثیر تعداد کرالوی

 شد. کرالی بر شاخ  ازدحام می

 شوند.ها و شاخ  ازدحام به شرح فوق مقاالبه و به بور خیصه در ادامه گاار  میهای مؤم هفرمول

مؤم ه  انتخاب ک  ده = ÷ جیعیت حوزه  انتخابیه (
جیعیت کا کهور

تعداد  کا حوزه  انتخابیه
) 

مؤم ه  انتخاب شونده  = تعداد  داوبلبان  حوزه  انتخابیه ÷ (
تعداد  کا داوبلبان 

تعداد  کا کرالی ها 
)  

شاخ   ازدحام  حوزه  انتخابیه =  
× مؤم ه  انتخاب شونده  مؤم ه  انتخاب ک  ده

تعداد  کرالی های  حوزه  انتخابیه
 

 قرار دارد. 43.۵تا  ۰.۰6های انتخابیه بین بر االاس این فرمول شاخ  ازدحام حوزه

  

 
جا که در کلیه سطوح تقسیمات کشوری )اعم از دهستان، بخش و شهرستان( به نام حوزه انتخابیه ندارد، اما از آنسرشماری عمومی نفوس و مسکن، واحدی  1

 آید. های انتخابیه فراهم می، امکان محاسبه دقیق جمعیت حوزهبر این اساسدارای آمار تفکیک شده است، 



  23 های انتخابیه بر کیفیت انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمیبررسی تأثیر استانی شدن حوزه 

 
 

 
 

 

 

 جمع انتخابیه ها در حوزه تعداد کرسی  مقدار شاخص 
کران پایی ی  

 شاخ 

کران باالیی  
 شاخ 

1 ۲ 3 4 ۵ 6 3۰ 
 

0 0/51 111 1 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 113 

0/51 1/51 ۵1 13 ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 66 

1/51 2/51 ۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 

2/51 3/51 ۲ ۲ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 

3/51 4/51 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 

4/51 5/51 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 

5/51 6/51 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 

6/51 7/51 1 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 

7/51 8/51 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 1 

8/51 9/51 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

9/51 44 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 3 

 202 1 1 2 1 8 22 167  جیع
 های انتخابیه در انتخابات دوره نهم مجلس شورای االیمیماتریس شاخ  ازدحام حوزه ۷جدول 

این رقم  یوه بر این که احتیال باالیی از هیبسوتگی  1االوت. ۰/۰8هیبسوتگی شواخ  ازدحام و شواخ  نسوبی رقابت واقعی  

ن رقابت در صوورت باالتر بودن ازدحام االوت. چ ان حاکی از باالتر بوددرصود(ب م بت نیا هسوت که هم  ۲8دهد )حدود  را نهوان نیی

رالود مقاالوبه شواخ  رقابتب بر االواس میانگین هیان حوزه احتیاالً ایراد در شواخ  نسوبی رقابت واقعی نه ته االوت. به نظر می

ه ادوار مختل  ک د. شواید این شواخ  را بتوان در میایسو انتخابیهب احتیاالً معیار م االوبی نباشودب چرا که رقابت را م هومی نسوبی می

 های انتخابیه باشد. تواند میک م االبی برای میایسه بین حوزهانتخابات یک حوزه انتخابیه به کار بردب اما نیی

 شاخص مطلق رقابت واقعی

ها حرکت شود. برای از بین برای الو جیدن رقابت برای رفع ایراد نسوبیت شواخ  رقابتب به الویت یافتن یک معیار کهووری

های انتخابیهب از تعداد نسووبی آرای داوبلبان به کا آرای مخخوهه االووت اده شوود. میانگین آرای بردن اثر کوچک ا و بارگ ای حوزه

رقم ا هوار   ۵دقت   حوزه انتخابیه مقاالوبه شود. این متوالو  با  ۲۰۲نسوبی در هر حوزه انتخابیه گرفته شود و میانگین آرای نسوبی در  

 
 است. 0.5همبستگی شاخص ازدحام و ضریب رقابت اسمی  1
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درصود آرا   13.۷به بور متوالو  هر کاندیدا حدود    های انتخابیه )و نه داوبلبان(بوده االوت. یع ی بر حسو  حوزه  ۰/13۷6۷معادل  

های مورد نیاز برای حوزه انتخابیه این تعداد داوبلبان با آرای نسوبی بیهوتر از این رقم تیسویم بر تعداد کرالوی 1را کسو  کرده االوت.

 نامیم.الازد که آن را »شاخ  مطل  رقابت واقعی« می  رقابت را میشاخ

 آید. قرار داشت و ابی ات خیصه آن در جدول به نیایش در می ۵تا  ۰.96ای بین شاخ  مطل  رقابت واقعی در بازه

  ها در حوزه انتخابیه تعداد کرسی  مقدار شاخص 

کران پایی ی  
 شاخ 

کران باالیی  
 شاخ 

 جمع 3۰ 6 ۵ 4 3 ۲ 1

0/5 0/99 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 1 

0/99 1/49 3 1 1 ۰ ۰ 1 ۰ 6 

1/49 1/99 ۰ ۲ 3 1 1 ۰ ۰ 7 

1/99 2/49 ۷۵ 6 ۲ ۰ 1 ۰ ۰ 84 

2/49 2/99 ۰ 1۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 11 

2/99 3/49 68 3 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 72 

3/49 3/99 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 

3/99 4/49 19 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 19 

4/49 5/01 ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 

 202 1 1 2 1 8 22 167 جمع 
 ماتریس شاخ  مطل  رقابت واقعی در انتخابات نهیین دوره مجلس شورای االیمی 8جدول 

 بندی جمع

هر اندازه   ٪۵1االوت. یع ی با احتیال حدود   0.27−ضوری  هیبسوتگی بین شواخ  ازدحام و ضوری  مطل  رقابت واقعی  

تواند این احتیال را مطرح ک د که در دالوترس ازدحام در حوزه انتخابیه بیهوتر شوده االوتب رقابت کاهش یافته االوت. نگارنده می

تر شودن شواخ  ازدحام بتوان نبودن نیاگرهای کافیب با ث کاهش دقت مقاالوبه شواخ  ازدحام شوده االوت و چه بسوا با دقی 

 تری گرفت. نتیجه قطعی

شوونده و نتیجتاً افاایش ازدحام خواهد ک  ده و انتخابهای انتخابشودن حوزه انتخابیهب ییی اً با ث رشود ارز  مؤم ه  االوتانی

 زنی االت. شد. با فرض ثابت بودن الایر  واما در این حامتب احتیال کاهش رقابت در صورت االتانی شدن انتخابات قابا گیانه

 
های جا که موضوع بررسی حوزهآمد. از آندرصد به دست می  9شد، رقمی حدود  های انتخابیه محاسبه میبدون اعتنا به حوزهبر اساس نامزدها و  متوسط    اگر این  1

 های انتخابیه مالک قرار گرفته است.آرا بر حسب حوزه انتخابیه است، متوسط
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توان با قطعیت اد ای رد آن را اراره داد. اتخاه چ ین تصوییییب تخیید نهوده االوتب اما نییبه نظر نگارندهب اگرچه فرضویه اول 

ترین معیارهای یک انتخابات خوب و حیل نااع( را از دالوت کم وضوعیت مسوتیر را از حیث میاان رقابت )به   وان یکی از مهم

بل دگوهای قدرتی دتری در اختیار دارند. به یک مع ا با   بین خواهد برد. افاایش ازدحامب به مع ای افاایش بخت کسووانی االووت که

های قدرت و ثروت بخت بیهتری برای حضور در مجلس بیاب دب افاایش االتانی شدن انتخابات این احتیال که وابستگان به کانون

برای ح ظ م افع ببیاتی   یابد و در این صوورت این یک تغییر االواالی خواهد بود. چرا که چ ین م تخبانیب دقت و تعل  بیهتریمی

 تر را نخواه د داد.ازدحامهای کمخود داشته و اجازه برگهت نظام انتخاباتی به حامت

 های انتخابیه بزرگ گری در حوزهمندی از فرصت انتخاب بررسی فرضیه دوم: کاهش ضریب بهره 

شوهروندان از فرصوت رأی دادن االوت. از   گری به مع ای االوت ادهم دی از فرصوت انتخابگونه که گ ته شود ضوری  بهرههیان

ای در شوویار آرای مخخوهه قرار ب هیچ رأی بابله1386جایی که با اصوویحیه قانون انتخابات مجلس شووورای االوویمی از الووال  

که خواهیم دید هیواره این ضووری  در کرالووی را در این بررالووی دخیا کرد. به  بارتی چ انهای تکتوان حوزهگیردب نیینیی

هایی که فرمانداران آرای مخخوهه را با مقاالووبه آرای بابله خواهد بود. اگرچه بررالووی وضووعیت در حوزه  1کرالووی  های تکحوزه

شو االوی تا زمانی دهد در این حامت نیا این ضوری  هیواره نادیک به یک بوده االوتب اما از جهت رو ا یم کرده اندب نهوان می

ها از بررالی ها قابا ا یال نباشدب باید این حوزهیا دالت کم شیار قابا تعیییی از آنکرالی  های تککه این بررالی در هیه حوزه

 ک ار گذاشت.

مقور مقاالوبه این ضوری  نیا آرای نسوبی داوبلبان )آرای داوبل  نسبت به آرای مخخوهه( االت. مجیوع آرای نسبی داوبلبان 

رأی را به صوورت صوقیح پر کرده اندب به بور  هروندانی که تعرفهدهدب آن شو تر از یک کرالوی نهوان میدر هر حوزه انتخابیه بار 

گر ضووری  های هر حوزه انتخابیهب نهووانهای تعرفه را پر کرده اند؟ تیسوویم این  دد بر تعداد کرالوویمتوالوو  چ د خانه از خانه

 گای ی االت. م دی از فرصت نیای دهبهره

شوووود. این جدول بر االووواس نیایش داده می  9جدول  ز یک کرالوووی در  حوزه انتخابیه با بیش ا  3۵کلیه ابی ات مربون به 

هایی االوت که بر هر تعرفه نوشوته ده ده متوالو  تعداد نامم دی ت ظیم شوده االوت. جیع آرای نسوبی نیا نهوانکیترین ضوری  بهره

 ده ده به ازای هر تعرفه برای انتخاب نیای ده داشته االت.ی االت که رأیهایده ده تعداد فرصتشده االت. تعداد کرالی نهان
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 آرای  جیع مخخوهه آرای انتخابیه  حوزه نام

 نسبی

 تعداد 

 کرالی 

 ضری 

 از م دیبهره

 فرصت

 گای ی نیای ده 

 0/351091 3۰ 10/53274 ۲33۵1۲۵ االیمههر و شییرانات  ریب  تهرانب 

 0/472657 6 2/835942 ۵8843۲ االکو  و آهرشهر  تبریاب 

 0/617751 3 1/853254 ۲6۵616 رشت

 0/62967 3 1/88901 341۰48 کرمانهاه

 0/654724 3 1/964172 39۰۲۷9 ارومیه

 0/664603 3 1/993808 1۰۲۵۵۲ آبادان 

 0/689978 3 2/069933 ۲۵6۲89 الر ین  و نیر نیینب  اردبیاب 

 0/697727 4 2/790909 469149 شیراز

 0/708568 ۲ 1/417136 ۲۲3۷83 تکاب  و دژ شاهین میاندوآبب

 0/711956 ۵ 3/559778 9۰48۰8 کیت  و مههد

 0/719692 ۵ 3/598462 6143۵8 اص هان 

 0/727845 ۲ 1/45569 198464 کامیاران  و درهدیوان  ال  د ب

 0/768812 3 2/306435 4۵۷1۰8 باوی  و اهواز

 0/770754 ۲ 1/541508 ۲4986۵ دوره و آباد خرم

 0/774481 3 2/323444 3۲۲819 خییر  و  آباد حاجی ابوموالیب  قهمب ب در باسب

 0/776339 ۲ 1/552678 ۲۰۲۷8۰ جویبار  و  قاریههرب الوادکوه

 0/779662 ۲ 1/559325 ۲31۰68 بابا

 0/783676 ۲ 1/567352 88۰۰۰ میانه

 0/78519 ۲ 1/57038 1۲۲3۵۰ مییر 

 0/786879 ۲ 1/573759 ۲3448۰ میاندورود  و الاری

 0/789816 ۲ 1/579632 1۷86۷۲ هیرم د  و زاباب زهک

 0/793519 ۲ 1/587037 ۲164۰۷ ایوان  و اییم

 0/793993 ۲ 1/587986 ۲۰3۰۷3 بارم  و  زنجان

 0/805589 ۲ 1/611178 48۵۰۵۵ کر 

 0/816776 ۲ 1/633553 ۲۰9۵91 خوشاب  و جوین جغتایب الباوارب

 0/817983 3 2/453948 41486۵ قم

 0/818312 ۲ 1/636625 ۲44۵38 قی  آق  و  گرگان

 0/819305 ۲ 1/638611 3۲4۰۷۷ امبرز  و آبیک قاوینب

 0/819468 ۲ 1/638935 ۲۲9۲33 گرمه و اللیان  مانهب  بج وردب جاجرمب

 0/82201 ۲ 1/64402 1۲8۵9۷ بروجرد 

 0/822383 ۲ 1/644765 ۲36۷14 خ داب  و  اراکب کییجان
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 0/832856 ۲ 1/665713 ۲34۵3۲ جلگه تخت  و نیهابور

 0/844658 ۲ 1/689316 ۲1۵6۲1 زاهدان 

 0/851055 ۲ 1/70211 ۲4۷۷46 فام ین  و هیدان

 0/885164 ۲ 1/770328 ۲۷99۷۷ راور  و کرمان

 های انتخابیه چ دکرالیگای ی در حوزهنیای دهم دی از فرصت ضری  بهره 9جدول 

رقم ا هوار مسواوی االوت با   ۵م دی از فرصوت نیای دگی و تعداد کرالوی با دقت  ضوری   هیبسوتگی پیرالوون بین ضوری  بهره 

م دی از این فرصوت کاهش یافته گای ی شوهروندان بیهوتر شودهب بهرهنیای ده هر چه فرصوت  ٪8۷یع ی با احتیال  .  ۰/۷491۵−

های انتخابیه االوت. به هیین دمیا گای ی در کلیه حوزهتر کردن فرصوت نیای دهاالوت. االوتانی کردن انتخاباتب به یک مع اب بار 

ی که به هر دمیلی توانایی توق  بیهوتر در توان انتظار داشوت االوتانی کردن انتخاباتب موج  شوود کسوانبا اثبات فرضویه دوم می

 گیری و تکییا تعرفه را دارندب نیای دگان بیهتری به مجلس شورای االیمی ب رالت د. مقا رأی

 نتیجه  

های انتخابیه به افاایش امکان شوودن حوزه فرضوویه اول این تقیی  ثابت نهوود. اما از خیل بررالووی آن این اد ا که بار 

شوود. های انتخابیه با ث کاهش رقابت میافاایش ازدحام در حوزه  ٪۵1انجامد تخیید نهودب بلکه با احتیال  انتخاب شوهروندان می

تر راجع به این فرضوویه نیازم د ابی ات جامع از چ د دوره دیگر انتخابات مجلس شووورای االوویمی و هیین بور االووت تا  قطعی

 کم جیعیت االت.های انتخابیه نظیر ترابرخی ابی ات آماری در حوزه

گری هیبسووتگی معکوس با تعداد م دی شووهروندان از فرصووت انتخابفرضوویه دوم تقیی  ثابت شوود و کاهش ضووری  بهره

 های حوزه انتخابیه دارد. کرالی

 گردد. با توجه به این دو نتیجهب تغییر وضعیت مستیر نظام انتخاباتی مجلس شورای االیمی توصیه نیی
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