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  98 -99 سال تحصیلی:  ترم:........... : روابط عمومی   رشته ■کارشناسی  کاردانی مقطع تحصیلی:

 : فریده مطیعینام ونام خانوادگی مدرس                        ارتباطات سیاسی  :       نام درس
 2796071-0921  تلفن همراه مدرس        ...................................................... مدرس:emailآدرس 

  ■ هشتم........................... مربوط به هفته : ارتباطات سیاسیجزوه درس:...

 textندارد■ : دارد                      voiceدارد: ندارد■                   power pointدارد:  ندارد■ 

 تلفن همراه مدیر گروه : 
                                   

 

 با نام و یاد خداوند مهربان                                                   

 هشتم ـ جلسه سیاسیارتباطات                                             

 

 مشارکت سیاسی: 

ترین شکل مشارکت مردم در سیاست به هر شکل معناداری برای تحقق دموکراسی الزم است، هر چند کافی نیست. ساده

هاست. اشکال دیگر مشارکت سیاسی عبارتند از مبارزات مشارکت سیاسی رأی دادن شهروندان به احزاب، افراد و سیاست

 های نفوذ و احزاب سیاسی و غیره.مداران، تشکیل گروهانتخاباتی، اعمال نفوذ بر سیاست

آمریکا حق رأی محدود به مالکان، مردان و  مشارکت از طریق حق رأی از اواخر قرن نوزدهم در غرب گسترش یافت. در آغاز در

 گسترش یافت. 1848های سال سفیدپوستان بود. در بیشتر کشورهای اروپایی مشارکت سیاسی و حق رأی پس از انقالب

های قرن بیستم اعطا شد. با این حال حق رأی زنان در اغلب کشورها دیرتر در اغلب آن کشورها حق رأی عمومی در نخستین دهه

زنان حق رأی پیدا کردند. در  1971و در سوئیس در  1946، در فرانسه 1920، در آمریکا 1978یل شد. در انگلستان در تحص

 توانستند از حق رأی قانونی خود در رأی دادن استفاده کنند.نمی 1965پوست تا سال آمریکا نیمی از جمعیت سیاه

رود. در بسیاری از کشورها پس از سقوط دموکراسی، به شمار نمیمشارکت سیاسی بدون رقابت سیاسی، مشارکت دموکراتیک 

کنند و قدرت همچنان در های توتالیتر اکثریت مردم در انتخابات شرکت میحق رأی عمومی همچنان پابرجا بوده است. در نظام

-های رأی کشاندهپای صندوق های گوناگون بهدیکتاتوری مردم را به شیوه حکومت هایماند. انحصار یک گروه یا حزب باقی می

 اند.

 تعریف:

  وربا و کیم(Verba and kim) اند:مشارکت سیاسی را چنین تعریف کرده 

مشارکت سیاسی تمام فعالیتهای قانونی شهروندان غیرحکومتی است که کم و بیش قصد دارند به طور مستقیم بر »

 «انتخاب کارگزاران حکومتی یا اعمال آنها تأثیر گذارند.
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 کند که شهروندان حقیقی به وسیله ای از فعالیتها و اعمال تعریف میرابرت دال، مشارکت سیاسی را به مثابه مجموعه

 وجوی نفوذ یا حمایت از حکومت و سیاست خاصی هستند.آن اعمال در جست

  ن بر فرایند فعالیت شهروندان خصوصی به منظور تأثیر نهاد»به نظر هانتینگتون مشارکت سیاسی عبارت است از

 «گیری سیاسی دولت.تصمیم

داری است که در پی های اجتماعی در امور سیاسی یا حکومتمشارکت سیاسی دخالت هر چه بیشتر مردم و گروه

پردازان دنیای ها و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریهفرایند اجتماعی شدن انسان

 سیاسی عصر جدید همراه با مدرنیته توسعه یافت. هایسیاست شد و در نظام

سازی و نظارت اجتماعی خواه مستقیم یا غیرمستقیم در کلیه گیری، تصمیمواژه مشارکت به معنای شرکت در تصمیم

امور مربوط به جامعه انسانی است. در حوزه ارتباط سیاسی مشارکت سیاسی درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت 

 گیرد.یاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی را دربرمیدر نظام س

 

 

 انواع مشارکت سیاسی:

ترین ( سلسله مراتبی از مشارکت از عدم درگیری تا گرفتن مقام رسمی دولتی را برشمرده است و پایین1965لستر ملیبرات )

 سطح مشارکت واقعی را رأی دادن در انتخابات دانسته است.

 کند:گروه تقسیم می 3آمریکا را به او مردم 

 درصد( 7تا  5یا کسانی که غالباً در سیاست فعالند )بین « گالدیاتورها»الف( 

 درصد( 60یا کسانی که به حداقل در سیاست درگیرند )حدود « تماشاگرها»ب( 

 درصد( 33شوند )حدود یا کسانی که در سیاست درگیر نمی« هاتفاوتبی»ج( 

( انجام شد پاسخگویان به شش گروه 1973ی که در ایاالت متحده امریکا درباره مشارکت توسط وربا و نای )در مطالعه دیگر

 تقسیم شدند:

 درصد( 22افراد کامال منفعل ) -

 درصد( 21شان رأی دادن است )افرادی که تنها فعالیت سیاسی -

 درصد( 20محلی محدود بود )شان تنها به سیاست و مسائل گرایان یا کسانی که فعالیت سیاسیمحلی -
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 درصد( 4کرد )بینان که تنها به مسائلی توجه داشتند که از جنبه شخصی بر آنها اثر میکوته -

 درصد( 15کردند در سیاست درگیر بودند )مبارزان که تنها در رابطه با مسائل خاصی که برای آن مبارزه می -

 درصد( 18شدند )می های سیاست درگیرافراد کامال فعال که در تمام زمینه -

 مقوله زیر مورد مطالعه قرار گرفت: 11( در بریتانیا سلسله مراتب مشارکت سیاسی در 1990« )پری و مویزر»در بررسی 

    عدم درگیری در سیاست -1

 رأی دادن -2

    اندکی عالقه به سیاست -3

 های سیاسی غیررسمیمشارکت در بحث -4

 عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی -5

 انفعالی در یک سازمان سیاسیعضویت  -6

 مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و غیره -7

 عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی -8

 عضویت فعال در یک سازمان سیاسی -9

 جستجوی مقام سیاسی یا اداری -10

 داشتن مقام سیاسی یا اداری -11

سیاسی اصوال ًتنها نسبت اندکی از جمعیت و دهد که به لحاظ دامنه مشارکت سیاسی، سطوح باالتر مشارکت مطالعات نشان می

 گیرند. به طور خالصه، سیاست اساساً یک فعالیت اقلیت است.تر، اکثریت جامعه را دربرمیسطوح پایین

کند، ولی برخی از صاحبنظران در این خصوص تردیدهایی گرچه ظاهراً افزایش میزان مشارکت، دموکراسی را تحکیم می

دهند به اصول دموکراسی پایبند هستند. دهند بیش از کسانی که رأی نمیآنها کسانی که معموال رأی می اند. به نظررواداشته

دهند معموال چندان اعتقادی به دموکراسی ندارند. پس تحریک و بسیج چنین کسانی به مشارکت ممکن کسانی که رأی نمی

سابقه مشارکت سیاسی به نابودی گسترش بی 1933ر سال است به حال دموکراسی سودمند نباشد. در یک مورد یعنی آلمان د

های دموکراسی و پیروزی فاشیسم انجامید. با این حال پیروزی نازیها تنها نتیجه افزایش مشارکت نبود، بلکه تغییر در گرایش

سی حکایت دهندگان سابق نیز مؤثر بود. گسترش مشارکت عمومی ممکن است از گسترش عالقه به اصول دموکراحزبی رأی

 هایی نکند، بلکه بیانگر احساس ناکامی و ناخرسندی و تقاضای تحوالت رادیکال باشد. مشارکت در زندگی سیاسی برای افراد هزینه
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  یابد.دارد و مستلزم صرف وقت، توان و منابع است. طبعاً هرچه هزینه مشارکت کمتر باشد، میزان آن افزایش میبرمی
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