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ها تأثير كمتري بر روي هاست. افراد به نسبت گروهكه نتيجه تعامل گروه گذاري فرآيندي استمشيخط     

هاي عضو يا نهادهاي مسئول اقدام نمايند. مدل مثلث گذاري دارند. جز اينكه اين گونه افراد از طريق گروهمشيخط

مراحل مختلف  داند كه درها را حاصل تعامل سه رأس يك مثلث تحت عنوان مثلث آهنين ميمشيآهنين نيز خط

ها و تصميماتي است كه بايد در سطح جامعه به اجرا مشيبا هم تعامل و ارتباط داشته و نهايتاً حاصل كار، خط

ها و نظرات مشيها و رئوس مثلث، نحوه كنش و واكنش آنها، حمايت و يا مخالفتشان با خطدرآيند. تأثير گروه

  ياسي و منابع مالي آن دارد. ساير ابعاد بستگي به اندازه گروه، اثربخشي س

گذاري در بخش كشاورزي طراحي و ارائه شد. در اين مدل، يك مشيمدل مثلث آهنين براي بررسي چگونگي خط

گذاري دخيل نيست. گرچه ممكن است در يك مشيسازمان يا مرجع خاص به طور مطلق و هميشگي در كار خط

كنندگي داشته باشد، مانند ارد يا به صورت ظاهر نقش تعيينيا چند مرحله تأثير بيشتري از خود به جاي بگذ

ها. در واقع نتيجه نحوه و كيفيت ارتباط بين سه نقطه قدرت و مشينقش پارلمان در تصويب و قانوني نمودن خط

آورد. اين مثلث سه نقطه ها را به وجود ميمشيدهد و خطگذاري را شكل ميمشيهاي مثلث است كه خطرأس

دهد كه دائماً در حال تعامل و ها نشان ميگريرا در سه رأس خود به عنوان مجريان، مجلس و واسطهقدرت 

هاي بررسي مسأله و يافتن ارتباطند. اين تعامل و ارتباط، با كاربرد فني تشخيص و ادراك مسأله، جستجوي روش

ها ممكن به آن سروكار دارد. اين گروههاي قانوني شده و نحوه نظارت مشيها و مشروعيت بخشيدن به خطحلراه

هاي متفاوتي داشته باشند كه مربوط به يك مرحله از كار مانند سازوكار تشخيص مسأله باشد و يا اينكه است طرح

داند گذاري را در جريان دخيل ميمشيهاي رسمي درگير خطحل مسأله را تحت تأثير قرار دهد. اين مدل، گروه

  سه نقطه قدرت در سه رأس مثلث جاي داده است كه عبارتند از: و آنها را به عنوان 
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  شاخه مجريان 

مشي عمومي جهت رسيدگي به هاي خاص خطمشي هستند كه غالباً در حوزهمجريان، مقامات رسمي درگير خط

هاي اي عمل نموده و حتي از تخصص بيشتري برخوردارند. اينها بوروكراتمشي حرفهگيري خطمسأله شكل

دهند. در بسياري ازماني هستند كه اطالعات پايه و قانوني را ايجاد نموده و حتي آنها را در اختيار مجلس قرار ميس

باشند. مانند گروه حسابرسي هاي رسمي تشخيص مسأله يا شناسايي آن وابسته به رأس مثلث مياز اوقات، گروه

اين مؤسسات مانند ديوان محاسبات است كه در  و تشخيص مسائل مالي يا شوراي اقتصاد. البته نمونه ديگر

گذاري جمهوري اسالمي ايران وابسته به مجلس شوراي اسالمي است و به عنوان ابزار نظارت غيرمستقيم قوه قانون

ها را نيز بر عهده دارند. مجريان مشيكند. شاخصه مجريان وظيفه پاسخگويي به مسائل و مشكالت خطعمل مي

  شود. ن مؤسسات مرتبط و وابسته يا مديران بودجه و مالي ميشامل وزير، مديرا
  

	مجلس 

گذاري است. مجلس به عنوان يك نقطه قدرت در قرار گرفتن مجلس در رأس مثلث، تأكيد بر قدرت قوه قانون

مشي و بهبود بخشيدن به وضع گيري خطگذاري، هم از جنبه نقش داشتن در دستور كار، شكلمشيخط

گذاري و نحوه اجرا و بررسي نمايد و هم از جنبه بررسي و نظارت بر قانونتدار موجود را اعمال ميها اقمشيخط

ها و مشيهاي مثلث در تعامل است. كميسيون بودجه، مركز تحقيق و بررسي خطمشي با ساير رأستأثيرات خط

  گذاري دارند. مشيرايند خطمراكز پژوهشي وابسته به مجلس، نقش بارزي در به كارگيري اقتدار مجلس در ف
  

	گري نهايي واسطه

مشي هستند كه درون جامعه مشغول فعاليتند و هاي كليدي مرتبط با خطگران همان رهبران سازمانواسطه

ها مشيتوانند به واسطه ارتباط با توليد و مصرف و دريافت و تشخيص نيازهاي عمومي مردم در جريان خطمي
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اي باشند در شناسايي مسائل عمومي و تهيه دستور كار نقش مهمي ه اگر نمايندگان حرفهدخالت نمايند. اين گرو

مشي نمايند اظهار نظر و دخالت آنها محدود به خطكنند و البته، چون گرايش خاص و محدودي را دنبال ميايفا مي

و حل مسائل مربوط به امور  هامشيباشد. براي مثال، خانه سينما و يا انجمن هنرمندان در خطخاص و جزيي مي

طور كه خانه كشاورز يا انجمن صنفي صادركنندگان محصوالت كشاورزي نمايد، همانهنري دخالت و اظهارنظر مي

كند. با اين حالت، مدل مثلث آهنين به سمت و سوي در محدود مسائل كشاورزي و يا امور صادراتي آن دخالت مي

اي، كارآفرينان و هاي حرفهدر آن صورت جريان سياسي دولتي، گروهكند. مدل دولت بخشي گرايش پيدا مي

  شود. ها را شامل ميمشيخط

هاي اجتماعي و غيردولتي باشند و مجلس و مجريان از نفوذ، ذينفع، گروههاي ذيها، از مجموعه گروهاگر واسطه

گذاري را طي نمايند، مدل مشيحل خطزاويه ديد اين گروه، مسائل عمومي را شناسايي نموده، تشخيص داده و مرا

هاي صاحب نفوذ مختلف با يكديگر وارد رود. جامعه مركب، گروهمثلث آهنين به سمت جامعه مركب پيش مي

هاي سياسي مجريان و مجلس، مسأله عمومي را طرح طور با كسب حمايتشوند و همينزني ميمذاكره و چانه

  كنند. پيشنهادات خود تالش مينموده و براي حل مسأله در جهت تصويب 

رسند، عوامل قانوني تعيين گيرند و به تصويب ميها در درون مثلث آهنين شكل ميمشيطبق مثلث آهنين، خط

شوند. مدل مثلث آهنين ابتدا در زمينه كشاورزي و بعد از آن در شوند، مقررات اداري ابالغ گرديده و اجرا ميمي

  ونقل، امنيت، دفاع و... به كار گرفته شد. ز جمله مسكن، بهداشت، حملگذاري عمومي امشيزمينه خط

  
  كنگره
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  گذاريمشيمدل مثلث آهنين در خط


