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 مدل پادشاه و پادشاه سازان  -19

مشي را به صورت سازماندهي گذاري عمومي، قدرت و خطمشيبه عنوان يك مدل خط 1سازانمدل پادشاه و پادشاه

مشي توسط مقامات رسمي و كند. تصميمي كه به عنوان خطشده در جوامع ملي يا محلي در يك هرم ترسيم مي

ران قدرت، هاي گروه سياسي است. بازيگهاي قدرت و بده و بستانشود حاصل بازينهادهاي سياستگذاري ابالغ مي

با اهداف و مقاصد گوناگون تالش دارند تا با دسترسي به منابع قدرت و جهت دادن به رفتارهاي ديگران، 

 هاي مورد نظر خود را وضع نمايند. مشيخط

ادراكي،  گذاري عمومي هستند. آنها با برخورداري از منابع مالي ومشيدر رأس سلسله مراتب خط سازانپادشاه

ل مشاهده گروه، براي عموم مردم قابكنند. گاهي قدرت اين ي و حتي تعيين و تصويب آن نفوذ ميمشبر روي خط

ود، چه نيست، اما آنها ممكن است با استفاده از جايگاهشان در پشت صحنه، تعيين كنند چه كسي انتخاب ش

 موضوعاتي طرح شوند و حتي كدام عوامل فوراً از بين بروند. 

نوان رهبران عذاران قابل مشاهده، در مرتبه بعدي سلسله مراتب قرار دارند. پادشاهان به گمشييا خط پادشاهان

گذاري دارند. مشيشوند. آنها منافع زياد و مستقيمي در خطها انتخاب شده و به كار گمارده ميدر دولت و سازمان

معنوي  د. آنها با پشتيبانيشونپادشاهان از طريق طراحان پشت صحنه به قدرت رسيده و به كار گمارده مي

ها نشانه مشيگيرند. تصميمات و خطكنند و تصميم ميسازان و در ارتباط و مشورت نزديك با آنها كار ميپادشاه

ل در سطح توان آن را تجلي ميزان قدرت دو گروه اوو نمودي از ميزان قدرت و نفوذ سياستگذاران است كه مي

 . گذاري دانستمشيسلسله مراتب خط

                                                            
1. King & Kingmakers Model 
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ها، آنها حتي هاي صورت گرفته براي كنترل حوزه نفوذ و قدرت افراد و گروهدهد عليرغم تالشاين مدل، نشان مي

هاي دهند و به علت برخورداري از منزلت سياسي، تواناييهاي رسمي به كار خود ادامه مياز طريق سيستم

 نمايند.ها ميمشيا وادار به اطاعت و اجراي خطتر رتخصصي، منابع مالي و شرايط مادي به راحتي طبقات پايين

هاي محلي ها و سازمانهاي با منافع ويژه، بوروكراسيها، گروه: اين گروه شامل اعضاء فعال و رهبران باشگاهفعاالن

د كنند به طبقه پادشاهان وارد شونباشند. گروه فعاالن تالش ميدهنده بدنه جامعه به پادشاه ميهستند كه اتصال

مشي زياد نيست. آنها بيشتر گيرد. نقش گروه فعاالن در وضع خطاما اين كار با احتياط و به آرامي صورت مي

كنند. البته آنها سعي دارند ها ترغيب ميمشيتر جامعه را توجيه نموده، به اجرا و تبعيت از خططبقات پايين

 گذارند. بسيار اندكي روي آنها بر جاي ميطبقات باالتر را از عاليق عمومي آگاه نمايند اما تأثير 

تر از طبقه فعاالن قرار گذاري، پايينمشيمند در سلسله مراتب خط: شهروندان عالقهشهروندان ذينفع و عالقمند

دارند. آنها كساني هستند كه در جريان مسائل اجتماعي )ملي يا محلي( هستند. اما برعكس فعاالن، غالباً در فرآيند 

هاي آنان، اعالم مواضع موافق يا مخالف و بر پا داشتن جلسات، يا گذاري مشاركت عملي ندارند. فعاليتمشيخط

 باشد.هاي موافق ميترويج انديشه

گذاري قرار مشي: اين گروه بزرگترين گروهي هستند كه در آخرين رتبه سلسله مراتب خطعالقهشهروندان بي

گذاري ممكن است تنها در شرايط غيرمعمول در ايجاد موضوع دخالت شيمدارند. اين سطح از سلسله مراتب خط

اي به حضور در مسائل و دخالت در موضوعات ندارند و شايد ابزاري هم داشته باشند و در غير اين صورت عالقه

خورد براي دخالت در اختيار نداشته باشند. اما چنانچه موضوع حادي پيش آيد و شرايط غيرعادي به صورتي رقم ب

شود و در آن صورت فعال شده و درگير موضوع كه در موقعيت گرفتار باشند عالقه و احساس آنها تحريك مي

شوند كه فرد يا افرادي به هر دليل، اقتدار و مشروعيت نظام حاكم را زير سؤال شوند. اين طبقه وقتي فعال ميمي

ها و هنجارهاي گروه حاكم در تضاد باشد نمايند كه با ارزشهايي ايجاد ببرد. البته اگر رهبران مخالف بتوانند ارزش
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گيري اعتراض و انتقاد به و عموم مردم يا جمع كثيري چنين تفسيري داشته باشند. در اين صورت زمينه شكل

هاي مسلط جامعه بوده و مردم نيز آنها كننده و حامي ارزشآيد. ولي اگر گروه حاكم منعكسگروه حاكم فراهم مي

 اي به فعاليت ندارند. پذيرفته و بر مبناي آن رفتار نمايند، شهروندان عادي عالقهرا 

 

 سازانپادشاه

 پادشاهان

 فعاالن

 ذينفع و عالقمند شهروندان

 بي عالقه شهروندان عادي و

 سازان و پادشاهگذاري پادشاهمشيسلسله مراتب اجزاي مؤثر در مدل خط

 

سازان مطرح شده و به وسيله مشي عمومي به وسيله پادشاهسازان، موضوع خطبر طبق مدل پادشاه و پادشاه

مشي عمومي شود. اين مدل بر روي چند نفر در جامعه براي فهم و توضيح اينكه خطپادشاهان و فعاالن محقق مي

كند كه براي اتخاذ تصميم و شكل دادن به كند. ابتدا در ارتباط با كسي بحث ميشود تمركز ميچگونه ساخته مي

 مشي، از قدرت بيشتري برخوردار است. خط

شود و طبقه با نفوذ و نخبگان انجام ميگذاري در جامعه به وسيله مشيهايي كه ادعا دارند خطاين مدل با مدل

شود( درتمند ناميده ميكنند )كه معموالً مدل نخبگان قتودم مردم، نقش چنداني جز تبعيت و پيروي ايفا نمي

ها مخالف توده مردم يا برعكس ايده عمومي مشيخواهد نشان دهد كه همه خطمتفاوت است. زيرا اين مدل نمي

باشند. ايده هاي وضع شده عموماً در ارتباط با رفاه افراد صاحب نفوذ جامعه ميمشياست. اما ادعا دارد كه خط

تر گيرد اما ارتباط با طبقات پايينگذاري تحت تأثير قرار ميمشيراتب خطعمومي به وسيله طبقات باالي سلسله م
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هاي عمومي دارند. خطوط كلي عملكردهاي مشيدر جريان است و توده مردم فقط نفوذ غيرمستقيمي در خط

رند و پذيري داكنند، اما توده مردم نقش اطاعتهاي عمومي تعيين ميمشيجامعه را طبقات باالتر به وسيله خط

 نمايند. مند و فعاالن منتقل مينظرات خود را به وسيله شهروندان عالقه

 

 

 


