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 هاي قدرتمدل خوشه -18

كنند، مشي ايفا ميهاي خطرا براي تشريح افزايش بازيگراني كه نقش مهمي در زمينه 2اصطالح پرده قدرت 1اگدان

را مطرح نمود تا بدان وسيله  3هاي قدرتبه كار برده است. وي با استفاده و الهام از ايده مثلث آهنين، مدل خوشه

گيري گرفته تا گذاري از شكلمشيهاي متعددي را تشريح نمايد كه در مراحل مختلف خطتأثير و نقش گروه

آيند. آنها كه ممكن هاي مرتبط با هم به وجود ميهاي قدرت به عنوان گروهارزيابي و تجديدنظر مؤثرند. خوشه

مشي عمومي كه منافع آنان ف كنند، موضع مشترك اتخاذ نمايند و بر خطاست مستقل عمل نمايند، با هم ائتال

  هاي قدرت داراي اجزاء زير هستند:دهد، اثرگذار باشند. معموالً خوشهرا در سطح ملي يا محلي تحت تأثير قرار مي

 4هاي اداريسازمان 

 5هاي قانونيكميته 

 6هاي با منافع ويژهگروه 

 7هاايحرفه 

 8منده و عالقهعموم مورد توج 

 9عموم پنهان 

                                                            
١. Ogden 
٢. Web of power 
٣. Power clusters  
٤. Administrative agencies  
٥. Legislative committees 
٦. Special interest group 
٧. Professionals  
٨. Attractive public  
٩. Latent public 
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هاي با گروه
 منافع خاص

هاي وزارتخانه
 دولتي

 عموم آشكار
هاايحرفه  

دايره ارتباطات 
 شديد

هاي قانونيكميته  عموم پنهان 

 داوطلبان

مشي با موضع خاص، آنها كنند و يا يك خطگروه يا زمينه خاص فعاليت ميهاي قدرت كه معموًال در يك خوشه

كنند، با هم ارتباط دارند و در نهايت بر روي را در يك خوشه قرار داده است به يكي از پنج الگوي زير رفتار مي

  گذارند: گذاري اثر ميمشيخط

اي دارند. افراد كليدي ارتباط را به افراد و نهادها با هم روابط پيچيده، نزديك و در هم تنيده روابط افراد و نهادها:

  دارند. صورت مرتب و مكرر برقرار نگه مي

ارتباط عوامل: عوامل خوشه، ارتباط فعال و گسترده با هم دارند. اين ارتباط فعال و همه جانبه، عوامل كليدي 

گذاري مؤثر هستند را مشخص مشياي در فرآيند خطشه كه در مقاطع مختلف به لحاظ زماني يا مرحلهخو

  نمايند. مي

ها عموماً دوستانه است، افراد مختلف ممكن است تعارض داخلي در بين منافع رقيب: اگر چه روابط درون خوشه

گيري ب در تعارض با يكديگر قرار گيرند. تصميمهاي متضادي داشته باشند و به طور مرتدر قالب داخلي، ديدگاه

  شود. هاي مختلف گرفته ميمشي در داخل خوشهداخلي خوشه: بسياري از تصميمات خط

شوند. توسعه يافتگي ساختار داخلي قدرت: رهبران اصلي داخل خوشه شناسايي شده و مورد قبول و اطاعت واقع مي

گيرد با اين افراد مشورت د احساس كنند منافعشان تحت تأثير قرار ميها يا افراهاي اصلي كه گروهدر فعاليت

  دهند.ها نيز درصورت تحديد منافع گروه يا خوشه، افراد را مورد مشورت قرار مينمايند. رهبران گروهمي
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دهد. اي را در دستور كار قرار ميهاي موجود در خوشه، به وسيله نفوذ، يا قدرت خود مسألهمعموالً يكي از گروه

زمان آن را طرح نموده و يا از طرح آن حمايت كنند. براي مثال، گاهي اوقات نيز ممكن است چند گروه هم

هايي با منافع ويژه مانند گروه حمايت از فرش ا گروهنمايند يها با اتكا به حرفه خود موضوعي را مطرح ميايحرفه

نمايد. شود را مطرح ميتر كه منجر به تضعيف توليد داخلي ميتر و ارزانداخلي مسأله ورود فرش با كيفيت پايين

هاي قانوني وارد عمل شده و با حمايت در اين صورت مشتريان، توليدكنندگان، نهادهاي دولتي مسئول و كميته

مشي گيري خطانديشي وارد فاز شكلدهند و مسأله را براي چارهرح موضوع، دستور كار را تحت تأثير قرار مياز ط

  نمايند. مي

مشي، ادامه روابط قدرت ضرورتي پيدا گيرند و پس از قانوني شدن خطها براي تصميم خاص شكل ميخوشه

ها ممكن است در شرايط ديگر، در خوشه ديگري قرار گيرند و شكل جديدي از روابط قدرت به كند. اين گروهنمي

  وجود آيد. 

هاي رهبران و ميزان زني و پيگيريها حاصل چانهمشيها دوستانه است، خطدر اين مدل، ضمن آنكه روابط گروه

گيري تواند آنها را به يك نقطه مشترك رسانده و به شكلها، ميها در هر خوشه است و تعديل نظرات گروهنفوذ گروه

هاي بيشتر، نيازهاي عمومي را كند با افزودن گروههاي قدرت، تالش ميمشي سرعت بخشد. مدل خوشهخط

هاي قدرتمندتر از حيث ها را نيز تشويق به مشاركت نمايد. اما گاهي اوقات، گروهو افراد عضو گروهمنعكس نمايد 

  ها داشته باشند. مشيهاي سياسي يا منابع مالي، ممكن است تأثير بيشتري بر خطحمايت
 

  


