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 عمومی مشیخط بازیگران و نفوذذی هایگروه

 مشی های خطزیرنظام

گیری از مبرد، ضرورت تصمیزمانی که دولت به وجود مشکل عمومی و نیاز به انجام اقدامی در مورد آن پی می

حل مسأله این است که مشخص سازیم شود. اساس جستجوی راهگذاران درباره مشکل احساس میمشیسوی خط

مشی مشی در تحلیل خطزیرنظام خطچه عملیاتی امکان اجرا دارند و چه عملیاتی غیرقابل اجرا هستند. عبارت 

مشی در های خطمشی نیز موید اهمیت زیرنظامگیری خطهای اخیر در مورد شکلمفهومی اساسی است. بررسی

اتی ذمشی تحت تأثیر عوامل ای نظام خطهای اعضای زیرمجموعهمشی هستند. محدودیتاین مرحله از چرخه خط

های اصلی هی ذاتی در ماهیت خود مسأله ریشه دارند. ساختار داخلی گروهاشوند. محدودیتیا قانونی تعیین می

 جامعه و رابطه آنها با دولت نیز ممکن است بر آنچه باید انجام شود تأثیر بگذارد. 

تالف های موضوع(، ائهای آهنین و شبکهها )مثلثمشی عمومی عبارتند از زیردولتهای خطترین زیرنظاممهم

 مشی. مشی و جوامع خطهای خططرفداران، شبکه

 

 های موضوعی های آهنین و شبکهها: مثلثزیردولت

تند که به طور ها و عواملی از جامعه و دولت هسها گروهمنتقدان با طرح مفهوم زیردولت بیان کردند که زیردولت

ونقل و آموزش و حمل مداوم با یکدیگر در تعامل قرار دارند. مناسبات سه جانبه در موضوعاتی مثل کشاورزی،

رآیند توانند مانند حفاظی پوالدین، جوانب مختلف فتعبیر می شود که می« مثلثی آهنین»پرورش اغلب به 

 های مربوط را در خود محصور سازد. مشیخط

ها بر حسب گذاریمشیها چندان هم قدرتمند نبودند و نفوذ آنها بر خطتحقیقات بعدی نشان داد که زیردولت

مشی ارائه شد که پذیرتر و بازتری از زیرنظام خطع و زمان متفاوت بوده است. پس از چندی نظریه انعطافموضو
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کرد، ولی فقط مدعی بود که های آهنین را انکار نمینام نهاد هکلو وجود مثلث« شبکه موضوعی»آن را  1هکلو

ها را نوعی خشک نیست. هکلو زیرنظامگفتند چندان بسته و نظران میعضویت و کارکرد آنها آنطور که صاحب

های های موضوعی در انتهای دیگر آن قرار دارند. شبکههای آهنین در یک انتها و شبکهدانند که مثلثپیوستار می

 اند. های آهنین کمتر نهادینه شدهشوند و نسبت به مثلثموضوعی ثبات کمتری دارند. اعضای آنها مرتب جابجا می

 

 2نائتالف طرفدارا

الف طرفدار، مشی است. یک ائتهای خطای از زیرنظاماز نظر ساباتیر و همکارانش یک ائتالف طرفدار، زیرمجموعه

ند، نسبت های خصوصی و عمومی در تمام سطوح دولت تعلق دارشود که به سازمانمجموعه بازیگرانی را شامل می

قررات و کارکنان ممشترک دارند و با توسل به قوانین و  ها و باورهایبه اهداف سیاسی، ریشه مسائل و سایر برداشت

 کنند به این اهداف دست یابند. مؤسسات دولتی سعی می

های محلی در بر تر و هم در سطح دولتائتالف طرفداران، بازیگران دولتی و اجتماعی را هم در سطح ملی و پایین

ازیگران به آمیزند. این بمشی به هم میدر فرآیند خطها و منافع به شکل روشنی گیرد. طبق این نظر، آگاهیمی

ایل عمومی آیند که دارای باورها و منافع مشترکی هستند که بر اساس شناخت آنها از مساین دلیل گرد هم می

لت برای کوشند از سازوکارهای دوکنند، میآید. تمام کسانی که در یک چنین ائتالفی مشارکت میبه وجود می

تالش که به  گیری از توانایی خود در اینکوشد با بهرهف خود استفاده کنند. یک ائتالف طرفدار میتأمین اهدا

ر یک زیر توان حداقل دو ائتالف طرفدار را دعوامل مختلف بستگی دارد موفقیت کسب کند. در اغلب موارد می

مشی ممکن است یک حوزه خط نظام یافت ولی این تعداد با توجه به چگونگی ساختار ایدئولوژیک موجود در

 بیشتر شود. 

                                                           
1. Heclo 
2. Advocacy Coalitions  
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 مشی های خطشبکه

معتقد بود  3سازد. رودزمشی به هم نزدیک میپیوندهایی هستند که بازیگران دولتی و اجتماعی را در فرآیند خط

توان بر اساس سطح یکپارچگی از یکدیگر متمایز کرد. این یکپارچگی تابعی از ثبات و محدودیت ها را میکه شبکه

ها و عموم مردم و همچنین ماهیت منابع تحت کنترل آنهاست. رایت و عضویت، میزان جدایی آن از سایر شبکه

گانه زیر ها از نظر ابعاد کلیدی پنجمدعی شدند که شبکه گذاری صنعتی اروپامشیدر بررسی خود از خط 4ویلکز

ها منافع اعضای شبکه، عضویت، میزان وابستگی متقابل اعضا، میزان جدایی از سایر شبکه»قابل تفکیک هستند: 

 «.و تنوع توزیع منابع بین اعضا

است که در « باال به پایین»آنها با اصالح طیف شبکه مثلث آهنین هکلو معتقدند که این مفهوم نوعی شاخص از 

ای ون شبکهها و روابط بین عضوی، وابستگی متقابل درتوان با ثبات عضویتهای شدیداً یکپارچه را میآن شبکه

 ها مشخص ساخت. و جدایی از سایر شبکه

 

 5شیمجوامع خط

گیری کلرا که در ش تر بسازند تا همه کسانینوعی مقوله جامع« جامعه»ویلکز و رایت سعی کردند از مفهوم 

زیرمجموعه  را با اعضای متعامل بر اساس یک قاعده منظم به صورت یک« شبکه»مشی، نقش دارند، دربرگیرد و خط

گذاری بر اساس مشیای است که از قلمرو خطمشی معرف بازیگران و عناصر بالقوهاز جامعه درآورد. جامعه خط

ک یا چند یاند. شبکه نیز فرآیند پیوند درون ی بیرون کشیده شدهمشنوع اشتراک در مورد موضوعات کانونی خط

 مشی است. جامعه خط

                                                           
3. Rhodes 
4. Wright & Wilks 
5. Policy Communities  


