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 راهکارهای مشارکت مردم در روند سیاسی حاکمیت، موانع و محدودیتها

 

 مصطفی صفری
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی)ره( -دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی 

Safari6641@gmail.com 

 
 چکیده 

بحث مشارکت سیاسی یکی از اساسی ترین مفاهیم در علوم اجتماعی محسوب می شود. مشارکت سیاسی به معنای دخیل     

بودن آحاد جامعه در بسیاری از فعالیت ها و ایجاد  و اجرای عملیات های سیاسی میباشد. در این پژوهش به بررسی راهکارهای 

و محدودیت های آن پرداخته می شود. این تحقیق از نوع مطالعات مروری و کتابخانه ای مشارکت مردم در روند سیاسی، موانع 

 میباشد.

در میزان مشارکت سیاسی شهروندان عوامل بسیاری مانند: انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های شخصی،     

ان رقابت های سیاسی،وجود فرهنگ مشارکت، محیط سیاسی، دین و مذهب، سطح اطالعات مردم، وجود احزاب مختلف در مید

اعتماد عمومی به قدرت حاکم، عدالت اجتماعی و اقتصادی، فعالیت رسانه های جمعی و زمینه سازی آنها موثر میباشد. و عمده 

ی ترین عامل تامین مشارکت، آگاهی و عالقه مردم و حاکمیت فرهنگ تعلیم و همیاری در جامعه است. زمانیکه فرهنگ همیار

 در جامعه وجود نداشته باشد، تامین مشارکت مردم امکانپذیر نخواهد بود.

 

 مشارکت سیاسی ، انتخابات، موانع مشارکت واژگان کلیدی :
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 مقدمه  

سان در یافت که می تواند با تجمیع توان خود با       ستین بار ان ست. زمانی که نخ ستیز ا سان تاریخ همکاری و  تاریخ حیات ان

دموکراسی آتن تبلور خواست شهروندان در تعین سرنوشت خود بود. نابرابری  .دیگری بر آن دیگری فائق آید مشارکت زاده شد

ذات آن بود، همچنان که همکاری و مشااارکت در قدرت توسااط هم پایگان، از ساایاساات آتنی متولد شااد. از انباشاات تجربه ی 

ور شااد. امروزه مشااارکت در بسااتر جامعه ای دموکراتین و مدنی  ااورتی تاریخی بشاار مشااارکت در مفهوم امروزی خود متبل

نهادمند به خود می گیرد. در جامعه مدنی تشکل های مستقل از دولت در شرایط برابر و برخوردار از اطالعات و امکانات مساوی 

  participationآکسفورد مشارکت تعریف فرهنگ انگلیسی زمینه مشارکت افراد در امور مربوط به خودشان را فراهم می سازند.

شکیل دادن»را به عنوان  شتن یا ت شرکت کردن، بخشی از چیزی را دا ست )موسسه تحقیقاتی ملل « عمل یا واقعیت  سته ا دان

کوشااش های سااازمان یافته برای افزایش کنتر  بر منابع و نهادهای نهم دهنده در »متحد برای توسااعه اجتماعی مشااارکت را 

ستثنی  شرایط اجتماعی سوی برخی از گروه ها و جنبش هایی که تا کنون از حیطه اعما  چنین کنترلی محروم و م معین از 

 .تعریف می کند« بوده اند

شارکت. رودمی رشما به جتماعیا معلو در مفاهیم ساسیترینا از یکی سیاسی کترمشا بحث          از یکی انعنو به سیاسی م

  یقدمصا از و رود می ربهشما هارکشو در سیاسی توسعه و فرهنگیه توسع  اعیاجتما عهاتوس ی ها اخصاش از کترمشا اعنوا

 انفقد که ستا ه اییژو یاعمل افعامن دارای ااه حکومت ایبر سیاسی کترمشا. ستا دخو سرنوشت تعیین در دمرام رحضو

 .کند می وارد ناایز آن اکماح  ماانه تدابلندم افهدا و سیاسی سامانه به آن

  سرنوشت یناتعی در تاخالد روامنه به هیوگر و دیراف یاانشهاک اعنوا هبرگیرند در که ستا ییندافر ،کترمشا قعدر وا 

 (. 81 ص  ،1388  ی،رات.) با اسا عمومی رموا رهبادر ها یگیر تصمیم  راب شتناگذ أثیرات و جامعه و دواخ

 
 مشارکت سیاسی

 بررسی و موردمطالعه خا ی منهر از را پدیده این کدام هر که است شده ارائه زیادی تعاریف تاکنون سیاسی مشارکت مورد در

 فعالیت سیاسی مشارکت“: کند می تعریف گونه این را سیاسی مشارکت اجتماعی، علوم المللی بین المعارف دائره. اند داده قرار

 (1383است ) ابراهیمی،  عمومی سیاستگذاری در غیرمستقیم و مستقیم شرکت و رهبران انتخاب در جامعه اعضای داوطلبانه

مشارکت به عنوان دست داشتن مردم در بسیاری از فعالیتها و ایجاد و اجرای سیاست شامل تعیین سطوح خدمات ، تعیین 

 (. 2008اولویتهای بودجه ای ، پذیرش پروژه های ساختاری ، و حمایت و تشویق انسجام با جامعه تعریف میشود ) کومار بابوا، 

 شرح به که دهند می ارائه را سیاسی مشارکت از تعریفی نلسون جان و هانتینگتن ساموئل سیاسی، مشارکت از دیگر تعریفی در

 (.1373است )آشوری،  عمومی سیاستهای بر تأثیرگذاری برای غیردولتی شهروندان کوششهای شامل سیاسی مشارکت“: است زیر

از دیادگاه باعضی ناویسندگان کنار گذاشتن خشونت و نارضایتی و عمل کردن فارد باراساس رفاتارها و فاراگردهای جامعی 

کاه نوعی برابری همگانی را می طلبد جدای از سیاست مربوط به دخالت شرکتها و یا کلیسا در امور سیاسی مشارکت سیاسی 

گسترده ای  یهکه رابطه متقابل و اناتهار از یکدیگر حوز معتقد است اپتر (. 1379:141نامیده می شود)واینر و هانتینگتون، 

مشارکت سیاسی قرار می  یهبرای مشارکت سیاسی فراهم ساخته که عملکرد فرد در سازمانها و نهادهای جامعه را در گستر

 (.1380دهد)اپتر،
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ذاری های ت که هدف آن تحت تأثیر قرار دادن سیاست گمی توان گفت که مشارکت سیاسی هر گونه رفتار و عامل فاردی اس 

قاضا در بین مردم تتصمیم گیری و  یهعمومی یا انتخاب رهبران سیاسی و یا اعما  نهر رهبران بر مردم و یا به طور خال ه حوز

 (. 1380و دولت است )عاالم، 

 
 سیاسی مشارکت سطوح

برای مشارکت تعریف  3و توانمندسازی 2برای مشارکت ، تشویق به مشارکت 1قادر ساختن سطوح مشارکت سیاسی را در سه بعد

 (2004کرد )ماسینتاش، 

 

 

 

 

 

 

 
 سیاسی مشارکت کارهای و ساز

 .شوند می محسوب سیاسی مشارکت کارهای و ساز ترین عمده از جمعی های رسانه همراه به مجریه مقننه، قوه انتخابات، احزاب،

 دولت مناسب احراز برای را خود کاندیدای انتخابات موقع در و است شده شناخته رسمی عنوان به که است گروهی حزب احزاب

 همراه به سازمانی تشکیالت وجود. است قدرت کسب دنبا  به یش آرمانها تحقق برای دیگر گروههای خالف بر و کند می انتخاب

 از انتخابات فرآیند طریق از عمومی حمایت جذب و قدرت کسب برای تالش و ملی سطح در فعالیت برای هایی مجموعه زیر

 انتخاباتی ویژه کار در که است برخوردار آموزشی و انتخاباتی ویژه کار دو از حزب. رود می شمار به آن ویژگیهای عمدهترین

 عملی و نهری آموزش و رسانی اطالع به آموزشی ویژه کار در و است نامزد گزینش و عمومی افکار به دادن شکل دنبا  به حزب

 .ورزد می مبادرت اجتماعی ادغام و تودهها

 انتخابات

 انتخاب را مسوو  مقامات  وغیرمستقیم مستقیم شیوه دو به و است حاضر عصر در مشارکت های شیوه متداولترین از انتخابات

 مسووالن انتخاب مقدسه مردم انتخاب آن مستقیم غیر مستقیما مردم آن، مستقیم شکل در. شود می انجام شکل در و. نمایند می

 عمومی تشریحات برخی جهت سازوکارهای را انتخابات اجتماعی، علوم المللی بین المعارف دایره و زمینه این در مکنزی. است

می  مقتدر مقامهای گزینش منهور به دولت و باشگاه سازمان، ین قواعد توسط شده سناخته رسمیت به روشی که دانند می

 (1380باشد )پای، لوسین و دیگران، 

                                                 
1 enabling 
2 engaging 
3 empoverment 

قادر 

 ساختن

 تشویق

 کردن

توانمند

 سازی
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 مقننه قوه

 قوه ویژگیهای مهمترین از یکی سیاسی نهامهای در. باشد می سیاسی مشارکت سازوکارهای از دیگر یکی عنوان به مجریه قوه   

 کشور راییاج رئیس دهند، می انجام را خود وظیفه قوا از ین هر که حکومت از شکل این  در است، قوا کامل جدایی مجریه

 قوه رئیس و ئولندمس او برابر در کاملی طور به که است مشاورانی و یاران دست از مرکب کابینه و است واقعی بلکه نبوده اسمی

 مبتنی ریاستی نهام در همچنین. ندارد را پارلمان مذاکرات در شرکت حق و نبوده مقننه قوه عضو جمهور رئیس همان یا مجریه

 مشخصی اجرایی بطضوا مقننه قوه توسط او از بازخواست برای و ندارد بستگی مقننه قوه به جمهور رئیس دوره طو  قوا تفکین بر

 دارد. وجود اساسی قانون طبق بر

 جمعی های رسانه

 و تلویزون و رادیو مانند شنیداری های رسانه سپس بود، نوشتاری های رسانه و مطبوعات به منحصر ابتدا جمعی های رسانه    

 دادن شکل در رسانه ها جمعی، ارتباطات تکنولوژی دارای کشورهای همه در: گوید می رانی هوستن. شد افزوده آن به اینترنت

 دارند. مستقیم نقش مردم، عمومی افکار و ا لی گیریهای جهت به

 راهکارهای مشارکت سیاسی ، موانع و محدویتها

مشارکت سیاسی شهروندان عوامل بسیاری تأثیرگذار هستند. بنابراین مشارکت سیاسی در تمام سطوح بر طبق در میزان     

پایگاه اجتماعی، اقتصادی، تحصیالت، شغل، جنسیت، سن، مذهب، قومیت، ناحیه و محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی 

ز پژوهشگران معتقدند که مشارکت سیاسی بسته به که درآن مشارکت سیاسی  ورت می گیرد فرق می کند. در مجموع برخی ا

چهار عامل مهم تغییر می کند: انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های شخصی و محیط سیاسی. البته به این عوامل 

رباره سیاست، باید مهارت ها، منابع و تعهد را افزود. برای مثا  هر چه فرد بیشتر در معرض انگیزه های سیاسی به  ورت بحث د

 تعلق به سازمانی که به شکلی به فعالیت سیاسی می پردازد، قرار گیرد، به همان اندازه در سیاست فعاالنه مشارکت خواهد کرد.

 مورد به شرح ذیل است :  8در دسته بندی دیگری عوامل و راهکارهای مشارکت سیاسی افراد  در 

های اجتماعی و جنبش های ا االی و مهم و موتور محرکهکی از مؤلفهتبیین مبانی دینی و گسااترش آن در جامعه: دین ی (1

اجتماعی اهمیت زیادی دارد. تأثیر دین در  باشد. متغیر مستقل دین در گسترش مشارکت سیاسی وسیاسی در جامعه می

س بزرگ اسالمی شناخلدون، جامعهناپذیر است. ابنگسترش مشارکت مردمی در طو  تاریخ به ویژه در جهان اسالم انکار

برد و به افراد روحیه ها را از بین میآفریند، رقابتدین در بین نیروها وحدت می»گوید: دربارة نقش دین در مشاااارکت می

انجامد. چنان چه باورهای مذهبی به دلیل های وسااایع میدهد. این روحیه به افزایش مشاااارکت و ایجاد دولتایثار می

از این رو یکی از اهداف استعمارگران برای سکوالریزه « گردد راید، وحدت اجتماعی متزلز  میپرستی و ... به رکود گتجمل

سلمان، بی شت اجتماعی خود و زمینهکردن جوامع م سرنو ساختن آنان در قبا   سان بر این تفاوت  سلط آ سازی برای ت

سکوال ست، ولی  سی و معنوی ا سیا سالم جامع امور دنیوی،  ست، چون دین ا ست که دین با جوامع ا سم قائل به این ا ری

ست ارتباطی ندارد و در پی خِرِف کردن توده ست )دین افیون تودهسیا ست(. و با این عقیده به های جامعه و مسلمانان ا ها

سی غافل بمانند. اما غافل از اینکه  سیا سائل و امور اجتماعی و  سلمانان تنها به عبادت بپردازند و از م ست که م دنبا  این ا

رف نبوده، بلکه دینی مانند اسااالم و مذهبی مانند تشاایزع از نخسااتین روزهای پیدایش خود، هی  گاه مکتب عقیدتی  ااِ

ا استوار بوده است. بنابراین در  ا علیه السزالم  شالودة فکری آن بر پایه رهبری فکری و سرپرستی سیاسی امیرمؤمنان علی 

اند. بنابراین با تبیین ناپذیر اساات و این دو همواره مالزم هم بودهمکتب تشاایزع رهبری فکری از رهبری ساایاساای تفکین
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توان مشاااارکت مردم در امور اجتماعی و  اااحیح جایگاه دین و مبانی دینی در جامعه و جلوگیری از افکار انحرافی می

 .سیاسی را باال برد، دین واقعی، طالب مشارکت عمومی است

 :آگاهی مردماطالع رسانی و باال بردن سطح  ( ۲

سبت به توان خود ناآگاه هستند. از آنجایی که در رژیم  ست، که قشر زیادی از جامعه ن یکی از موانع مشارکت عمومی ناآگاهی ا

صمیم شتند و در هی  ت شته اکثریت بزرگی از جامعه در خارج از  حنه قرار دا شارکت نمیگذ کردند، به طور عملی به گیری م

شانده و ایمان ب شنایی انزوا ک ضة مطالب و اطالعات برای آ سترش عر ست داده بودند. اما بعد از انقالب با گ ه توان خویش را از د

سانه شارکت از طریق ر سالم دربارة م سی و دیدگاه ا سا سالمی و مردم با مبانی قانون ا های گروهی و همچنین تبلیغ احادیث ا

ری در زمینة مشارکت عمومی، افزایش مشارکت عمومی در سطح سخنان امام خمینی اااا رحمة ال علیه اااا یا مقام معهم رهب

 .قابل مالحهه ای مشهودات، زیرا آگاهی های عمومی نقش بسیار مهمی در توسهعه مشارکت مردمی دارد

 :جلوگیری از تسلط گروه های ذی نفوذ ( ۳

سلط گروه صادی جامعه و حفظ با جلوگیری از ت سی و اقت سیا توان انگیزه تمایل عدالت اجتماعی میهای انحصار طلب بر ارکان 

عموم مردم را به مشارکت در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقویت نمود زیرا اگر تمام کارها در دست حزب خا ی و مطلب 

گرا قرار گیرد و دسااتگاه ها و نهاد های حکومتی فقط در راسااتای خواساات آنها حرکت کند دیگر فضااایی برای ابراز مشااارکت 

 .ی نمی ماندمردم

 :وجود احزاب و حضور فعا  آنها در چهار چوب قانون اساسی و شرع( ۴

شار سترش م ست که نیروهای مردمی را در گ سالمی ا شارکت مردمی وجود احزاب ا سعه م شان در کیکی از راهکار های تو ت

یدگی های فراوان طبعاً مستلزم مسائل سیای جهت دهی و نهام مند می نمایند زیرا حکومت در شکل امروزی آن به دلیل پیچ

این اساات که تنوع عالیق، منافع فکری، اجتماعی و اقتصااادی در جامعه حفظ شااود و مردم بتوانند به  ااورت فردی یا جمعی 

 .ها وجود داشته باشدهای خود را بیان کنند و وسایلی برای بیان این خواستخواست

البته به  ورت جهت مند است که احزاب شایسته نقش مهمی در این زمینه  نیازمند مشارکت مردم و ارائه نهارت مشورتی آنان

دارند به عبارت دیگر مسائل اعتقادی، قانون اساسی و عقل و خرد انسان بیانگر مشارکت آحاد مردم، به ویژه نخبگان و گروههای 

شدن کارها باید به ا ل نمایندگی سیاسی در امر سیاست و حکومت است و با توجه به رشد جمعیت، پیچیدگی امور و تخصصی 

گونه که در دنیای امروز ما حکومت مردم بر مردم نداریم. بلکه آنچه تحقق یافته، حکومت نخبگان منتخب رجوع کرد. همان

ست. برای تحقق این امر ناگزیر باید نهاد ضمن کمن به انتخاب ا لح، چگونگی اکثریت مردم بر مردم ا هایی به وجود آورد که 

شار شکلکت مردم را نهادمند کند. احزاب، جمعیتم سازمانها، ت شارکت مردم در ها و  سبی برای م سیله منا سی و سیا های 

 .باشندسرنوشت خود می
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ای که دارای سااازی: فرهنگ از مهمترین متغیرهای مشااارکت ساایاساای و اجتماعی اساات. مشااارکت افراد در جامعهفرهنگ( ۵

های سیاسی و اجتماعی است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنین فرهنگی مردم با پدیده فرهنگ سیاسی مشارکتی است، گسترده

 .بر خورد انفعالی دارند. لذا باید فرهنگ مشارکت مردمی به نحو مطلوب نهادینه سازی گردد

تن حساااساایت برانگیختن اعتماد عمومی: برای نهادینه شاادن رفتار ساایاساای، تحو  باورها و تغییر ذهنیت مردم و برانگیخ (۶

ستا، ایجاد ین نهام حقوقی مدون برای تعیین چارچوب فعالیت ست. در این را سی مقدمه ا لی ا سی و تأمین سیا سیا های 

ضای گفت شارکت میامنیت در جهت آزادی بیان و ایجاد ف شد. در وگو، تفاهم و م شارکت آحاد مردم با ضمین کننده م تواند ت

ب تشاااکزل های سااایاسااای، پویایی نهام اجتماعی و ثبات حاکمیت را در پی دارد. در نتیجه برانگیختن مشاااارکت مردم در قال

سیل الزم در این جامعه ست. چرا که پتان شتر فراهم ا شارکت بی ای مثل جامعة ایران به خاطر جوان بودن جمعیت آن، امکان م

سای شنا سی و یا اجتماعی به خوبی  سیا شارکت  شرط آن که موانع م شر وجود دارد. به  شود. )مثل بیق کاری و ...( ی و برطرف 

کنند فضای جامعه را تیره و تار نشان دهند، تواند زیربنای مشارکت بیشتر قرار بگیرد. کسانی که سعی میامید به آینده بهتر می

 دارندعمالً دیگران را از دخالت در سرنوشت اجتماعی بر حذر می

صادی و فقرز (۷ سی و اجتماعی فقر زدایی: عدالت اجتماعی و اقت سیا شارکت  سترش م ستند که در گ دایی، محورهای مهمی ه

داند. امام خمینی ای دارد. قرآن کریم عدالت اجتماعی و اقتصااادی را هدف اجتماعی بعثت پیامبران الهی مینقش تعیین کننده

دهد که برخی شااان میشااناساای نکند. پژوهش های رواننیز هدف کلی احکام شاارعی رابط عدالت و حکومت دینی معرفی می

سان، تنها موقع وفور نعمت ظهور میویژگی سمانی ان صادی به گونههای روانی و ج شرایط اقت سان فقط یابد. اگر  شد که ان ای با

بتواند وساایله اولیه معاش را فراهم کند، فر ااتی برای پرورش طبع نخواهد داشاات. هرچند این دیدگاه به طور مطلق  ااحیح 

انکار کرد که آرامش و امنیت معاش و زندگی، فر ت بیشتری را برای پرورش استعدادهای لطیف مشارکت  تواننیست، اما نمی

 .گوید: او  انسان باید سیر باشد، بعد دنبا  ایمانش برودکند. شهید مطهری میسیاسی و اجتماعی فراهم می

سیار مهمی را ها نوعی حلقه ربط در جامسازی آنها: رسانههای جمعی و زمینهرسانه ( ۸ عه هستند که در دنیای امروزی نقش ب

ها در جامعه ها ایجاد همبستگی اجتماعی و تأثیر در مشارکت عمومی جامعه است. رسانهکنند. یکی از کارکردهای رسانهایفا می

نند. مکتب فرانکفورت کسازی جامعه کمن میبرند و به همبستگی یا یکسانبا وجود تفاوت ها و اختالفات، تضادها را از بین می

ها سطوح مختلف و متفاوت کنند. رسانهکنند و سطوح باال و پایین زمینها را مسطح میها مثل تراکتور عمل میگوید: رسانهمی

 .کنندجامعه را مسطح می

 

 نتیجه گیری 

، عمدتاً موفقیت خود را تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد کشورهایی که در زمینه تأمین مشارکت مردم موفق بوده اند

مدیون ایجاد نوعی ارگان محلی ) دولت محلی ( با اقتدار بالنسااابه زیاد می دانند. این ارگان های محلی، از نهر ساااازماندهی و 

سلسله مراتب تا باالترین سطوح و به شکل زنجیره ای پیوسته ادامه داشته و وظایف و تکالیف هر ین از سطوح به دقت تعیین 

 .. به عبارت دیگر کل از باال تا پایین ارتباطی ارگانین با یکدیگر داشته و از ساختی مرتبط برخوردار می باشندشده است 
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تدوین منطقی در جهت تأمین و جلب مشارکت مردم در محیط اجتماعی ااا اقتصادی بوروکراتین و ضرورتی است آشکار. برای 

پذیر باشااد ، در غیر این  ااورت آفات ساایسااتم و نهام حاکم باید  تأمین مردم مجموعه ساایسااتم و نهام حاکم باید مشااارکت

شد، در غیر این  ورت آفات سیستم ضد مشارکت، به تدریج زمینه های تحقق امر مشارکت را نیز از میان بر  مشارکت پذیر با

 . خواهد داشت

شارکت، آگاهی و عالقه مردم و حاکمیت فرهنگ تعلیم و همیاری ست . تا زمانی که نتوان  عمده ترین عامل تأمین م در جامعه ا

ست یافت و تا  سعادتمند د شارکت، تعاون و همیاری،می توان به جامعه ای مرفه تر و  شاند که با م مردم را به این باور و یقین ک

 .ودزمانی که نتوان فرهنگ خود محوری و خودپسندی را در جامعه از میان برداشت، تأمین مشارکت مردم امکان پذیر نخواهد ب
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