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  گذاري مشيمدل فرآيند سياسي خط -16

گذاري را مورد توجه قرار داده و فرآيند كار و فعاليت دو جريان موافق و مخالف مشياين مدل، عوامل رسمي خط

مشي نمايد. مدل فرآيند سياسي مانند هر مدل ديگر، عوامل مؤثر در خطزمان تحليل ميمشي را به صورت همخط

، اما در هر صورت فرآيند سياسي را تشريح نمايدمشي را كمي ساده ميرا كاهش داده و فرآيند پيچيده خط

گذاري، مراحل درهم تنيده و بهم مشيكنند. فرآيند سياسي خطها از درون آن عبور ميمشينمايد كه خطمي

اند. مدل فرايند سياسي اي دارد كه اين مراحل، جهت فهم بيشتر موضوع به عنوان مراحل مجزا ارائه شدهپيوسته

  داده شده است. در نمودار زير نشان 

  

  هاي مخالفان فعاليت

گذاري منحصر به فرد است. با اجراي هر مرحله مشياين مدل در تشريح نقش مهم نيروهاي مخالف در فرآيند خط

زمان با فعاليت حاميان دارند كه همگام و همهايي را برميمشي نيز گامگذاري، مخالفان خطمشياز فرآيند خط

هاي موافق و مخالف در مرحله تنظيم دستور كار وجود مسأله يا چالش را كن است گروهمشي است. البته ممخط

حل مطرح گرديده و مسائل ساختاري و محتوايي مورد بررسي قرار گيرند، اختالفات بپذيرند. اما از زماني كه راه

  شود. آغاز مي

  

  پيدايش مخالفت 

ها تحليل شد، همگرايي ير جوانب مسأله بر منافع افراد و گروههاي مختلف مطرح گرديده و تأثزماني كه منافع گروه

گيرد. اين همگرايي منافع عمومي ممكن است با منافع بعضي از در منافع عمومي مورد توجه و هدف قرار مي

ي مشهايي كه با خطتر باشد و با منافع بعضي ديگر فاصله بيشتري داشته و تضاد ايجاد نمايد. گروهها نزديكگروه



 

  مشي در بخش عموميمشي گذاري و تحليل خطهاي خطمدل 

  دهمبخش  

نمايند. اين مخالفت ممكن پيشنهاد شده احساس همگرايي كمتري نموده و تلقي واگرا دارند، شروع به مخالفت مي

  نفع، گروه اجتماعي ديگر و... باشد. از سوي گروه فشار، گروه ذي

  

  گيري پيشنهادات مخالفشكل

هاي مختلفي را جستجو حل مسأله گزينهگذاران بين مسأله و نيازهاي عمومي ارتباط برقرار نموده و براي مشيخط

هاي خود را كه هاي مخالف نيز، گزينهشود. گروهنمايد. در حقيقت، مسأله عمومي به متوليان امر، ارجاع ميمي

گذاري نفوذ مشيكنند در فرآيند خطنمايند. آنها تالش ميمعموالً در مقابل پيشنهادات ارائه شده است، مطرح مي

  فع از دست رفته دفاع كنند و يا دسترسي خود را به امكانات دولتي بيشتر نمايند. نمايند و از منا

  

  تشخيص اقتدارها 

ها بدون حمايت مشيها است. خطمشيدر اين مرحله، هر گروهي در تالش براي جلب پشتيباني سياسي براي خط

هاي قانوني و مخالف و موافق از جايگاههاي رسند. گروهسياستمداران به مرحله تصويب و بعد از آن حتي اجرا نمي

  كنند. با استفاده از اقتدار خود، موافقت يا مخالفت خود را علني مي

  

  ارائه پيشنهادات مخالف

هاي ارائه شده را مورد بررسي هاي خود را تنظيم نموده، گزينههاي حامي و نهادهاي مسئول پيشنهاد، برنامهگروه

هاي مخالف نمايند. گروهدار و برتر را انتخاب ميهاي اولويتعيارهاي تعيين شده، گزينهدهند و با توجه به مقرار مي

  دهند. هاي مناسب را پيشنهاد مينيز پيشنهادات خود را مطرح نموده و با ارائه منطق بررسي خود، گزينه
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  توسعه تضادها 

زني، به راه انداختن راهپيمايي و هاي چانهراهكنند و از هاي مخالف بيشترين فشار را در اين مرحله وارد ميگروه

نشيني از مواضع خود نموده و پيشنهادات خود اي گروه رقيب را وادار به عقبتظاهرات، انعكاس مطبوعاتي و رسانه

كند كه از راه انسجام در نمايند. البته گروه حامي نيز پيوسته تالش ميرا اصالح نموده، تغيير داده يا تعديل مي

هاي مخالف و جذب حمايت و همراهي افكار عمومي، بر مواضع خود زني سياسي با گروهميان خود، چانهحا

  ها را كاهش دهد. ايستادگي نمايد و مخالفت

  

  ارائه طرح

دهد. طرح پيشنهادي ممكن نهايتاً در انتهاي كار، سازمان مسئول، پيشنهادات خود را به صورت طرح، پيشنهاد مي

هاي درگير سازمان را متوجه هاي صورت گرفته، گروهليه تفاوت داشته باشد. فشارها و مخالفتاست با طرح او

گردد و ها براي اجرا مينمايد و يا آن سازمان متوجه عدم آمادگي بعضي از زمينههاي ديده نشده ميبعضي جنبه

  نمايد. در نتيجه اقدام به اصالح و تعديل مي

  

  گذاري مشيمراحل فرآيند سياسي خط

  گردد. تر، تصميم مقتدرانه، اجرا و ارزيابي را شامل مياين مرحله سه مرحله فرعي

هاي مسئول تشخيص داده شد، هنگامي كه يك مسأله عمومي توسط عوامل رسمي و سازمان تصميم مقتدرانه:

نمايند و آن هاي دولتي آن را بررسي نموده و تصميم نهايي را اخذ ميبه طور طبيعي و حسب وظيفه، قدرت

مانت اجرا داشته ها ضمشيگردد تا خطنمايند. اين اقتدار دولت موجب ميتصميم را با قانوني كردن، مقتدر مي

هاي هاي گروههاي مخالف و موافق آن را بپذيرند. در زمان بررسي و اتخاذ تصميم نهايي، ميزان حمايتباشند و گروه
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هاي قانوني عمل نموده و مخالفان نيز پيشنهادات خود را حامي و فشارهاي مخالفان مؤثر است. حاميان، از راه

كنند. در هر صورت تصميمي كه قانوني د يا تسليم شده و صرف نظر مينماينكنند و از آن دفاع ميمطرح مي

  االجرا است. شود الزممي

مشي، عوامل دولتي با در دست داشتن قدرت اجرايي، آن را در گيري رسمي در مورد يك خطبعد از تصميم اجرا:

گري و يا اجرايي براي تصديآورند. اين تصميم ممكن است وظيفه سطح جامعه و در مورد همگان به اجرا درمي

هاي اجرايي دولتي را موظف به هاي حاكميتي و نظارتي بوده و دستگاهدولت فراهم آورده باشد يا اينكه وظيفه

مشي ممكن است رويه جديدي الزامي شده يا نظارت بر حسن اجراي قانون نموده باشد. با مشروعيت يافتن خط

  اي وضع شده باشد. قوانين تازه

شود. حاميان، مخالفان يا احزاب و مشي جديد و پس از اتمام آن را شامل ميارزيابي از زمان اجراي خط بي:ارزيا

نمايند. در اين مرحله مشي و پيامدهاي تصميم ميهاي ذينفع و... شروع به بررسي چگونگي اجراي خطگروه

هاي قانوني و رسمي و يا به ها به صورتمهها و حتي عمل دولت مورد مطالعه قرار گرفته و بازده نتايج برنابرنامه

ها و يا ابزار غيررسمي شود. ارزيابي ممكن است از طريق ابزار رسمي مانند تحليل دادهصورت غيررسمي گزارش مي

مشي صورت پذيرد. ارزيابي نوع و ميزان تأثير هاي شهروندان راجع به ميزان موفقيت يا شكست خطمانند واكنش

مشي و چگونگي تأمين نياز عمومي و برطرف نمودن مسأله يا چالش اوليه هاي درگير خطوهمشي را بر گرخط

مشي به صورت دارد كه نسبت به اصالح و يا تداوم اجراي خطگذاران را وا ميمشيها، خطدهد اين قضاوتانجام مي

بيني نشده توده ناگهاني و پيش آميز، اعتصاباتهاي اعتراضتصويب شده اقدام نمايند. فشار افكار عمومي، تحرك

گذار را وادار نمايد كه مراحل پيش گفته را مجددًا تكرار مشيمردم و يا مشاهده مسأله خاص ممكن است خط

  نمايد. 


