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 مدل اقماری -20

هاي مشينفوذ هر يك به نحوي در وضع خطهاي ذيرهبران جامعه، قواي مختلف حكومتي، عامه مردم و گروه

گيري آنها نقش دارند. ارائه يك الگو كه بخواهد به طور ثابت ارتباط بين عوامل مذكور عمومي مؤثر بوده در شكل

مشي خاص باشد. زيرا در هر مقطعي كه يك خطتواند جوابگوي شرايط و موارد مختلف و متنوع را نشان دهد، نمي

كند و ساير آنها به عنوان عوامل مؤثر بر گيري است، يكي از مراجع نقش اصلي را ايفا ميدر حال وضع و شكل

هاي عمومي به وسيله قوه مقننه وضع گردد در اين صورت مشيگذارند. ممكن است اغلب خطمشي تأثير ميخط

نفوذ يا اقماري را اين مورد محور اصلي و مركز است و ساير مراجع نقش عوامل ذيمطابق شكل زير مجلس در 

 كنند. نسبت به آن مركز ايفا مي

هعماج ناربهر 

اهنامزاس رياس  مدرم هماع 

هيئا ق هوق 
هننقم هوق   

( سلجم )

هيرجم هوق 
ياه هورگ 
ذوفن يذ 

 
 گذاريمشيمدل اقماري خط

 

ديگري ممكن است قوه مجريه نقش محور را داشته باشد و ساير مراجع به صورت مؤثر به عنوان اقمار آن  در مورد

هاي متفاوتي نقش گذاري، در موارد مختلف، مراجع و سازمانمشيعمل نمايند. بدين ترتيب در مدل اقماري خط

گذاري، يك فرآيند معين و يك مشيدر خطكنند. بر اساس منطق اقت ايي محور و عوامل مؤثر يا اقمار را ايفا مي
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باشد بلكه در شرايط گذاري عمومي دخيل نميمشيسازمان يا مرجع خاص به طور مطلق و هميشگي در كار خط

 شود. هاي گوناگون فرآيندهاي متفاوت به وسيله مراجع مختلف به كار گرفته ميو موقعيت

اي به صورت اي است. اما با اين تفاوت كه در مدل گردونهدونهمدل اقماري در حقيقت نمونه توسعه يافته مدل گر

گذاري عمومي برخورد گرديده است و به صورت ثابتي در نظر گرفته شده است. مدل اقماري مشياقت ايي با خط

 باشد. اي ميدر واقع برخوردي اقت ايي با مدل گردونه

 

 

 

 


