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  1هامشي به مثابه حاصل تعادل و تعامل بين گروهمدل گروهي: خط -9

مشي ها، عامل اصلي تعيين خطتعامل بين گروه«گذاري گروهي بر اين فرض مبتني است كه مشينظريه خط

ز طريق ايابند، خواستار برآورده شدن نيازهاي خود افرادي كه به طور رسمي و يا غيررسمي تشكل مي». است

ماينده آن، براي گروه يا به مثابه ن دولت هستند. نقش افراد زماني مؤثر خواهد بود كه فقط به منزله بخش از يك

كند. در واقع كسب منافع گروه مذكور اقدام كنند. گروه به منزله يك حلقه ارتباطي بين افراد و دولت عمل مي

نظران گذاري عمومي است. به باور صاحبمشيها، نفوذ در فرآيند خطمقصود از تالش و كشمكش گروه

  هميشه حاصل تعامل و توازن مبارزات گروهي است.  مشي عموميگذاري گروهي، خطمشيخط

هاي ديدگاه هايي هستند كه از نفوذ بيشتري برخوردارند و از مواضع وها، همسو با مواضع گروهمشيمعموالً خط

  شوند. هايي كه موقعيت خوبي ندارند، دور ميگروه

كنند. قانونگذار، راي دستيابي به آن تالش ميهاي متخاصم دائماً بدهنده نقطه تعادلي است كه گروهمشي نشانخط

كند و شرايط هاي پيروز را تأييد ميآميز گروههاي موفقيتداور اين مبارزه گروهي است و با داوري خود، تالش

دارد. نيروهاي فعال نمايد و آن را از طريق قوانين موضوعه، اعالم ميجويان را ثبت ميتسليم شوندگان و مصالحه

رائه معيارهاي ها، ائتالفي را به وجود آورند. اين نيروها با اكنند كه از اكثريت گروهسياس تالش مي در عرصه

  هايي بايد در ائتالف حاكم شركت داشته باشند. كنند كه چه گروهمشخص، معين مي

فرصت  گروهيشود كه هيچ كند و موجب ميهاي مختلف، به ايجاد تعادل و توازن كمك ميعضويت افراد در گروه

  هاي حاكم و پذيرفته شده را نداشته باشد. تخطي از ارزش

                                                            
١. Group Model  
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كند. قدرت هر گروه، در ها در سيستم نيز كمك ميها، به تعادل و توازن موقعيت گروهتعادل حاصل از تعامل گروه

بررسي نفوذ هر شود. مراكز كنترل قدرت نيز به منزله سازوكاري براي هاي رقيب ارزيابي ميمقايسه با قدرت گروه

  كنند. هاي متخاصم عمل ميهاي قدرتگروه و حمايت از افراد در برابر سوءاستفاده
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كند. فرضيه اصلي اين نظريه ها در رفتار سياسي را مطرح مياين نظريه در واقع كاربرد اصول اقتصادي نئوكالسيك

مالن اقتصادي هستند كه براي به حداكثر رساندن سودمندي (رضايت) ناظر بر آن است كه عامالن سياسي، مانند عا

كننده عوامل سياسي در انتخاب راهكار براي دستيابي به بهترين كنند. فرض بر آن است كه هدايتعقاليي عمل مي

كل دهند كه منافع آنان را به بهترين شدهندگان به احزاب و افرادي رأي ميمزيت، منافع فردي آنهاست. رأي

  كنند. كنند. سياستمداران، احزاب سياسي، و ديوانساالران نيز اغلب در جهت منافع خود حركت ميبرآورده مي

» چرخه سياسي ـ تجاري«نتيجه اين كار افزايش مستمر مداخله دولت در اقتصاد و جامعه است كه اغلب در قالب 

اي انتخاباتي قرار دارند كه نوع تصميمات بر ر مبارزههاي دموكراتيك دائماً دگيرد. به اين معنا كه دولتصورت مي

كند و تصميمات مردمي پيش از انتخابات و تصميمات غيرمردمي پس از اساس زمان چرخه انتخاباتي تغيير مي

  شوند. آن گرفته مي

دنبال  هاي اقتصادي نشأت گرفته است. در اين رويكرد، اين هدفگذاري از نظريهمشياين رويكرد عمده در خط

توان تقسيم و توزيع نمود. سه سؤال اساسي شود كه كاالها و خدمات عمومي كمياب را در جامعه چگونه ميمي

  در اين مدل قابل طرح است: 

 كند؟چرا جامعه خدمات و كاالهايي را از طريق دولت توليد و ارائه مي . 1

 هاي دولتي براي ارائه خدمات به كار گرفته شود؟چرا بايد سازمان . 2
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توانند كارگزاران بوروكراسي را كنترل نمايند و از گرايش به منافع در اين فرآيند، چگونه نمايندگان مي . 3

 فردي جلوگيري نمايند؟

دهد كه اين انسان چگونه گيرنده، توضيح ميعمومي با برداشتي از انسان به عنوان يك تصميم مدل انتخاب

گيري انتخاب در مورد مصرف و توليد كاالها و خدمات عمومي، تحت قوانين و ساختارهاي مختلف تصميم

عامداً و با قصد  گيرد بلكهدهد. انسان در چنين شرايطي از روي شانس و تصادف تصميم نميخود را انجام مي

  پردازد. گيري ميو نيت در پي حصول نتايج مورد نظر خود به تصميم

طراحان اين الگو معتقدند كه برآوردن نيازهاي شهروندان و ارائه خدمات عمومي كاالها نبايد تنها توسط 

راي تأمين پردازان انتخاب عمومي بهاي عمومي و كاركنان بخش خدمات دولتي صورت گيرد. نظريهسازمان

كنندگان و كساني كه به طور واقعي از خدمات هاي بازار نظري اخذ هزينه از مصرفمنابع مالي، شبه مكانيزم

  كنند. در اين مدل بايد مسائل زير را مورد مالحظه قرار داد: شوند را پيشنهاد ميمند ميو كاالها بهره

 هاي عمومي نقش عمومي براي كاركنان سازمان ئوري انتخاباهميت تلقي كردن نقش كاركنان عمومي: تكم

هاي اجرايي و افزايش كند. به نظر آنها خواسته كاركنان عمومي در جهت رشد دستگاهمثبتي را منظور نمي

 كنند. بودجه است و بوروكرات ها از تخصص خود براي افزايش هزينه، حقوق ماهانه و ترفيع خود استفاده مي

  مشكل مساوات و برابري: فرض مدل انتخاب عمومي بر اين است كه سيستم بازار براي ارائه خدمات و توليد

هاي عمومي كارآيي بيشتري دارد و چنانچه شهروندان از نحوه ارائه خدمات يك منطقه رضايت كاال از سازمان

 ند نقل مكان نمايند. كتوانند به مناطقي كه توجه و رضايت آنان را جلب مينداشته باشند مي

  سازي به عنوان پديده مهم خصوصي 1980مسأله تعيين بخش سوم و قرارداد خدمات يا توليد كاال: در دهه

 هاي دولتي عرضه شده است. مشي عمومي به مسئوالن سازمانمكانيزم خط



 

  مشي در بخش عموميمشي گذاري و تحليل خطهاي خطمدل 

  ششمبخش  

در بازار و بخش خصوصي  هاي رايجگيري از نظريات  اقتصاد خرد، استفاده از سبكنظريه انتخاب عمومي با بهره

  كند. تك افراد جامعه حركت ميو توجه به منافع فردي تك

يابند. هايي است كه از طريق تأمين منافع جزءجزء افراد توسعه ميتوسعه قوانين اساسي و ساير قوانين، ميثاق

كند، قطعاً از پشتيباني كند كه اگر قانوني نتواند منافع شخصي افراد را تأمين تئوري انتخاب عمومي، تأكيد مي

الزم در نظر و عمل برخوردار نخواهد بود. اگر نماينده مجلس نتواند نفع موكلين خود را تأمين كند، قطعاً در 

  هاي قانونگذاري خواهد شد. هاي آينده يا رأي نخواهد آورد و يا با رأي اندكي وارد جايگاهانتخاب

هاي سياسي به داليل نمادين يا تشريفاتي اينكه، بسياري از فعاليت به اين نظريه انتقاداتي وارد شده است؛ اول

بيني اين نظريه ضعيف است. نكته سوم انگاري بيش از حد مسائل، توانايي پيششوند. دوم به دليل سادهانجام مي

كراتيك هاي غيردموگذاري در نظاممشيدر ارتباط با نارسايي تجربي آن است. چهارم، اين نظريه در مورد خط

حرفي براي گفتن ندارد. پنجم آنكه، نظريه انتخاب عمومي، با وجود ادعا در مورد طرح نهادي، تأثير عوامل نهادي 

  توجه است.  گيرد يا نسبت به آنها كمهاي عامالن را ناديده ميدر شكل دادن به اولويت
 

 

 

 

  

 


