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 عمومی مشیخط بازیگران و نفوذذی هایگروه

 مشی عمومینفوذ و نقش آنها در خطهای ذیگروه

ستند. هها قابل درک شوند از طریق گروهکه در یک جامعه نوین محترم شمرده میهای اجتماعی ترین ارزشمهم

هاست. به یک دیدگاه فکری در علوم سیاسی معتقد است که الزمه بیان فرآیند سیاسی درک نقش و فعالیت گروه

گذاری مشیف به اثرگذاری بر فرآیند خطشود که هدف اصلی آن معطوطور کلی گروه ذی نفع به گروهی اطالق می

 عمومی باشد و در این راه منافع خود را مدنظر داشته باشد. 

بر مبنای درجه تخصیص  3های بخشیو گروه 2های تدریجیبا شناسایی چهار نوع گروه فشار بین گروه 1روتن

 بندی را ارائه داده است. سیاسی نوعی طبقه
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های . گروهنفوذ و یک شرکت خصوصی در اختالف اولویت و اهداف آنها باشدرسد که تمایز یک گروه ذیبه نظر می

های تبلیغی و ترویجی زنند اما گروهبخشی دارای منابع کافی هستند با اتکا به آن منابع دست به اعمال نفوذ می

 در مجلس برآورده سازند. مجبورند نیازهای خود را با بسیج شهروندان و تجهیز آراء 
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 توان تابع سه عامل دانست: را می نفوذهای ذیاثربخشی گروه

 احساس مسئولیت و تعهد اعضا نسبت به اهداف گروه  .1

 همبستگی و انسجام سازمانی در گروه  .2

 موقعیت استراتژیک گروه و نزدیکی به منابع قدرت.  .3

های آنان است، اما موقعیت راهبردی و استراتژیک تلقیهای اعضای گروه و طرز دو عامل اول تحت تأثیر تالش

گروه به نوع فعالیت و جایگاه آن بستگی دارد. داشتن یک موقعیت مساعد یا ضعیف یک گروه به عوامل زیادی 

های بخشی های ترویجی موقعیت راهبردی ضعیفی دارند. گروهبستگی دارد. بر اساس تجربیات بدست آمده، گروه

های گروهی برخوردارند. در تاری بهتری در ارتباط با استفاده از منابع برای حمایت از خواستهاز موقعیت ساخ

زنند، پیمایی میکنند، فرضاً دست به راهنفوذ برای ایجاد قدرت از تدابیر دیگری استفاده میهای ذیمواردی گروه

 .پردازندکنند، یا به انتشار مقاالت و ایراد سخنرانی میتظاهرات می

 

 نفوذهای ذیهای مثبت گروهنقش

 ترین آنها عبارتند از: های مثبت بسیاری هستند. مهمنفوذ دارای نقشهای ذیگروه

 با مطرح شدن این انتظارات نوعی گرایش به حل مسأله پیدا شده و عزم تبیین نیازها و انتظارات شهروندان :

نفوذ با برخورداری از عضویت تعداد بسیاری از شهروندان، تبادل های ذیشود. گروهملی برای حل آن جزم می

دارند. یهای الزم را ارزانی مهای سیاسی آگاهیکنند و به شهروندان در زمینهاطالعات را در جامعه تسهیل می

کنند که کدام یک از رهبران جوابگوی عالئق شهروندان بوده و شایسته حمایت نفوذ روشن میهای ذیگروه

 عمومی است. 
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 نفوذ با طرح مسائل و تجزیه و تحلیل آنها دستور کار های ذی: گروهگذاریمشیتدوین دستور کار برای خط

سازند. آنان با پیگیری موضوعات مختلف و کاوش درباره آنها مراجع گذاران فراهم میمشیبرای خط

 دهند. گذار را در احساس مشکالت و ادراک آنها مدد میمشیخط

 توانند نقش نظارتی و کنترلی داشته نفوذ در جامعه میذیهای : گروهنفوذهای ذیقدرت نظارت و کنترل گروه

باشند و وقتی به مشکلی برخوردند، همگان را از مسأله باخبر سازند. آنان به عنوان چشم و گوش طبقات 

 کنند. کنند و به این ترتیب نقش بازدارنده و کنترلی مثبت را بازی میمختلف از شهروندان عمل می

 توانند گران مجرب در اغلب موارد مینفع با داشتن متخصصان و تحلیلهای ذیگروه: تحلیل مسائل عمومی

 گیرندگان قرار دهند. مسائل را تحلیل کرده و نتایج کار خود را در اختیار تصمیم

 

 نفوذ های ذیمنابع نفوذ گروه

ترین این منابع عبارتند همنفوذ برای دستیابی به اهداف خود دارای منابع قدرت متعددی هستند. مهای ذیگروه

 از: 

 گذار مشی: آنان در این راه قبل از آنکه اهداف خود را مطرح سازند به اهداف مقامات خطیترغیب و امتناع

نمایند. قدرت علمی و های خود ترغیب میگذاری مطابق خواستهمشیپرداخته و از این طریق آنان را به خط

یک اقدام امتناعی یکی از منابع مهم آنها برای نفوذ بر فرآیند نفوذ به عنوان های ذیتخصصی گروه

 گذاری است. مشیخط

 کوشند تا با : در این حالت آنان قوانین و مقررات موجود را دقیقاً شناسایی کرده و مینفوذ از طریق مقررات

نفوذ به صورت ه ذیهای گرواستفاده از محمل قوانین موجود به اهداف خود دست یابند. در این حالت سیاست

 آید. نوعی بازی در می
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 توانند نفوذ با احاطه بر نظریات و انتظارات اعضای خود به سادگی میهای ذی: گروهنفوذ از طریق کنترل آراء

گیری و کنترل آراء، مقامات توانند با جهتتعداد زیادی از آراء آنان را به سمتی که مایلند سوق دهند. آنها می

هایی که قدرت خود را از تعداد ه را به اتخاذ تصمیمی خاص هدایت کنند. این مسأله در مورد گروهگیرندتصمیم

 کنند حائز اهمیت بیشتری است. اعضایشان کسب می

 هایی که بنیه مالی قوی دارند ای و گروهنفوذ حرفههای ذی: گروهنفوذ به وسیله پشتیبانی از مبارزه انتخاباتی

 های انتخاباتی نامزدها را متقبل شوند. توانند هزینهمی

 نفوذ طیف وسیعی از افراد شامل اشخاصی که نفوذ زیادی های ذی: رهبران گروهنفوذ از طریق رهبران نخبه

د با ارگیرد. مسلماً افکنند، در برمییعالیت خاصی را دنبال مداشته تا افرادی را که به جای اعمال نفوذ فقط ف

کنند. فرضاً نفوذ به آنها قدرتی مضاعف بخشیده و نفوذ آنان را تسهیل میهای ذینفوذ در مقام رهبری گروه

توانند عامل نفوذ شوند مینفوذ که از نخبگان سیاسی یا اجتماعی انتخاب میهای ذیروسای افتخاری گروه

 های مذکور قلمداد شوند. وهگر

 

 نفوذ های ذیمشکالت ناشی از گروه

ترین این مشکالت نماید. مهمهای عمومی مشکالتی را نیز ایجاد میمشینفوذ بر خطهای ذیتأثیرگذاری گروه

 عبارتند از: 

 شود که آنها با دسترسی به نفوذ از آنجا ناشی میهای ذینابرابری به وسیله گروه: نابرابری و تبعیض سیاسی

کنند، امتیازاتی خارج از روال سیاستمداران و اعمال نفوذ از طرق مختلف برای خود موقعیتی خاصی کسب می

از اعضای خود  نفوذهای ذیشوند. گروهعدالتی سیاسی در جامعه میآورند و موجب نابرابری و بیبه دست می

 شود. حمایت کرده و این پشتیبانی به بهای عدم حمایت از دیگر شهروندان انجام می
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 نفوذ منافع خاص خود را به عنوان منافع جمعی های ذی: گروهتبعیت منافع عمومی از منافع گروهی خاص

نفوذ تنها هدف خود را های ذیکوشند تا به عنوان جمع به منافع خاص خود دست یابند. گروهجلوه داده و می

 کند. مدنظر دارند و این محدوداندیشی آنهاست که ایجاد مشکل می

 ذ با نزدیک بودن به منابع قدرت یا با استفاده از سایر سازوکارهای نفوهای ذی: گروهنفوذهای ذیقدرت وتو گروه

 توانند با اعمال نظر خود از سیاستی جلوگیری کرده و اجرای آن را غیرممکن سازند. ایجاد قدرت گاهی می

 


