
 
  مشی در بخش عمومیمشی گذاري و تحلیل خطهاي خطمدل 

  تمهشبخش  

 

  به نام خدا

  

 لیو تحل يگذار یمشخط يهامدل
   یدر بخش عموم یمشخط

 

  متشهبخش 

  

  نظریه نخبگان قدرت یا طبقات بانفوذ -13
  

  

   



 
  مشی در بخش عمومیمشی گذاري و تحلیل خطهاي خطمدل 

  تمهشبخش  

  نظریه نخبگان قدرت یا طبقات بانفوذ -13

یابند که از آن موضع، خود ، برخی از افراد فرصت تصدي مشاغل و مناصبی را می1بر اساس نظریه نخبگان قدرت

شمارند؛ به عبارت دیگر آنها با تصمیمات خود، زندگی روزمره مردم عادي را به را همه چیز و دیگران را ناچیز می

، به لحاظ تجربه فنی و دهند. همه آنها چه به این قدرت خود اقرار کنند یا نکنندطور جدي، تحت تأثیر قرار می

سیاسی ناشی از قرار داشتن در رأس قدرت، بسیار بیشتر از آنچه که طبقات پایین جامعه از آن برخوردارند، باالتر 

  و برترند. 

ا تشکیالت و هاي اصلی جامعه مدرن قرار دارند، آنهآنها در موقعیت رهبري و فرماندهی سلسله مراتب و سازمان

اي را ژهآورند و براي خود حق انحصاري و ویکنند، ماشین کشور را به حرکت درمیه میمؤسسات بزرگ را ادار

اند که ردههاي فرماندهی و استراتژیک جامعه را اشغال ککنند؛ منصبقائل هستند. مؤسسات نظامی را هدایت می

  است.  ، تمرکز یافتهمند هستندهاي مؤثر قدرت، ثروت و شهرت که آنها از آن بهرهها، اهرمدر آن موقعیت

هاي نظریه ترین ویژگیدر این نظریه جامعه به طبقه نخبگان، طبقه متوسط و طبقه سوم تقسیم گردیده است. مهم

  هاي بخش عمومی عبارتند از: مشینخبگان در تحلیل خط

 و سایر ست گذار همانا طبقه نخبگان است که از قدرت باالیی در جامعه برخوردار اطبقه متنفذ و سیاست

 ارند. گذاري تأثیر چندانی ندمشیطبقات در این میان نقش پیرو و شنونده خاموش را داشته و در خط

 تن سازند و در یافدهند مطرح میگروه نخبگان قدرتمند مسائل و مشکالت جامعه را خود تشخیص می

 دارند. مشی نیز نظر نهایی را آنان ابراز میها و وضع خطحلراه

                                                             
1. Power Elite 
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 ل حرکت غیرنخبگان به موقعیت نخبگان بایستی آرام بوده تا ثبات حفظ شده و از انقالب در این مد

هاي توانند به چرخهاند میاي که توافقات اساسی نخبگی را پذیرفتهجلوگیري شود. تنها افراد غیرنخبه

 دولتی راه یابند. 

 ز سیستم با یکدیگر توافق دارند. هاي بنیادین سیستم اجتماعی و محافظت انخبگان در مورد باور به ارزش 

 هاي نخبگان را در خود دارد. تغییر در دهنده تقاضاهاي توده نیست بلکه ارزشمشی عمومی نشانخط

 باشد نه انقالبی. مشی عمومی به صورت تدریجی میخط

 ها بر ه تودهگذارند نها اثر میگیرند. نخبگان بر تودهها میدهنده کمی از تودهنخبگان فعال تأثیر جهت

 نخبگان.

ها و باشد بلکه عالئق، ارزشکننده تقاضاهاي مردم نمیهاي عمومی منعکسمشیگرایی اشاره دارد که خطنخبه

مشی عمومی در نتیجه تعریف مجدد به وسیله ترجیحات نخبگان را در خود دارد؛ بنابراین تغییر و نوآوري در خط

  کند. ها را بسیار منفعل و غیرمطلع تصور میگرایی تودهد. نخبهشوهاي خودشان حاصل مینخبگان در ارزش

  

  
  نخبگان 

  
  کنندگان واداره

  مجریان

  توده مردم

  

  

  مدل نخبگان
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البته باید در نظر داشت که نخبگان کسانی نیستند که در حالت انفرادي از قدرت باالیی برخوردار باشند؛ زیرا اگر 

توانستند چیز زیادي داشته باشند. چرا که چنین مؤسساتی خود موقعیت شغلی آنها در مؤسسات بزرگ نبود نمی

ن حال برخوردار از ابزار اصلی اعمال قدرت، فراهم کردن ها و منابع قدرت، شهرت و ثروت و در عیلزوماً داراي پایه

تواند قدرتمند تلقی کس واقعاً نمیو حفظ ثروت و به دست آوردن باالترین سطوح شهرت و پرستیژ هستند. هیچ

شود جز آن که به مشاغل کلیدي مراکز و مؤسسات بزرگ دسترسی پیدا کند، زیرا حضور در رأس این مراکز و 

کند. در واقع نه فقط تمامی قدرت، در این چنین مؤسساتی ریشه ، قدرتمندان را قدرتمندتر مینهادهاي قدرت

و بیش تداوم یابد یا تواند کم شود، بلکه فقط در این مؤسسات و توسط آنان قدرت میدارد و توسط آنها اعمال می

  اهمیت پیدا کند. 
 

 

 

 

 

 

  

 


