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  مشی عمومیبازیگران خط

و بازیگران اجتماعی است.  مشی نقش اساسی دارند. واژه بازیگر شامل دولتبازیگران و نهادها در فرایند خط

مشی به بحث مشی، مجامع و محافلی هستند که در آنها بازیگران در مورد مسائل خطهای فرعی خطنظام

اند. مشی را احاطه کردهدهند که فرآیند خطهای نهادی مختلفی رخ میها در بستر آرایشپردازند. این تعاملمی

هایشان و تأثیرگذاری بر احتمال تحقق الن نسبت به منافع و خواستهنهادها از طریق مشروط کردن ادراکات عام

 دهند. های دیگر، رفتار عامالن را شکل میها و تسهیل انتخابآنها از طریق محدود ساختن برخی انتخاب

ندی بتوان در پنج مقوله طبقهمشی را میها. بازیگران خطمشی یا افراد هستند یا گروهبازیگران در فرآیند خط

 کرد. 

 کارگزاران منتخب 

 کارگزاران انتصابی 

 نفعهای ذیگروه 

 های پژوهشیسازمان 

 های جمعی رسانه 

 

 کارگزاران منتخب: قوه مجریه ـ قوه مقننه 

مشی است. شود، یکی از بازیگران کلیدی در نظام فرعی خطقوه مجریه که در بسیاری از کشورها کابینه نامیده می

شود. با اینکه بازیگران دیگری هم در فرآیند نقش محوری آن در اداره امور کشور از اختیارات قانونی ناشی می

 ر دست قوه مجریه است. ها نهایتاً دمشیدرگیرند، ولی اختیار تدوین و اجرای خط
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کند. ای از منابع دیگر را نیز در اختیار دارد که موقعیت آن را تقویت میقوه مجریه افزون بر امتیازات ویژه، مجموعه

کنترل اطالعات، یکی از این منابع اساسی است. کنترل نسبت به منابع مالی نیز موقعیت قوه مجریه را تقویت 

عیت خود و تضعیف سترسی غیرقابل رقابتی به وسایل ارتباط جمعی برای تبلیغ موقکند. همچنین قوه مجریه دمی

 موقعیت مخالفان دارد. افزون بر همه اینها، قوه مجریه بوروکراسی را در اختیار دارد. 

اساسی هستند که در آنها مشکالت منتخب قوه مقننه است. قوای مقننه مجامعی دومین دسته از کارگزاران 

گذاران طی یابد. قانونهای الزم برای برخورد با آنها ضرورت میمشیگیرد و خطجتماعی مورد توجه قرار میا

ها و تأمین بودجه دولتی برای اجرای آنها، فرصت اعمال نظر مشیهای دولت برای تدوین خطفرآیند تصویب طرح

 دارند. 

گذاران با عضویتی مشی است. قانونه مقننه در فرآیند خطکننده نقش قوساختار داخلی قوه مقننه از عوامل تعیین

های حزبی و با درجه باالیی از پیوستگی حزبی و نظم و انضباط امکان مشیبه شدت سازمان یافته حول خط

ری برای تشهای ائتالفی فرصت بیلیت در دولتچندانی برای اتخاذ موضعی مستقل ندارند. وجود چند حزب اق

 های خود را بیان کنند و دولت را برای سازش تحت فشار قرار دهند.سازد تا دیدگاهاهم میگذاران فرقانون

مشی تأثیر دارد. مسائل فنی به ماهیت مشکل مورد نظر نیز بر چگونگی مداخله قانونگذاران در فرآیند خط

دد منابع یا درآمدها های مربوط به تخصیص یا توزیع مجمشیکند. خطگذاران ارتباط چندانی پیدا نمیقانون

مشی دولت ندارند. انگیزد، ولی معموالً تأثیر چندانی بر خطگذاران بر میبیشترین بحث و مداخله را در میان قانون

 شوند. های عمومی بازیگران مهمی محسوب نمیمشیگذاران در تدوین یا اجرای خطمعموالً قانون
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 کارگزاران منصوب 

ای است که واقعیت دولت مدرن به گونه گیرند.مورد خطاب قرار می« دیوانساالری»ن با عنوااغلب به شکل جمعی 

رود. در واقع دیوانساالران اغلب عناصر کلیدی نقش آنها فراتر از آن چیزی است که از یک مستخدم انتظار می

شود ی گفته میشوند. گاهمشی محسوب میهای خطهای محوری در بسیاری از زیرنظاممشی و چهرهفرآیند خط

اند و کارگزاران منتخب از طریق دانش تخصصی در مورد فعالیتهای تنظیمی که مقررات جایگزین قوانین شده

 اند. دولت تا حد زیادی جایگزین سیاستمداران منتخب شده

بینی ای از منابع است. نخست، قانون وظایف اساسی خاصی را پیشقدرت و نفوذ دیوانساالری مبتنی بر مجموعه

ها برای تعقیب اهداف سازمان یا حتی مقاصد کرده که باید به وسیله دیوانساالری انجام شود. دوم دیوانساالری

ها ها و تخصصای از مهارتری مخزن گستردهشخصی دسترسی قابل توجهی به منابع مادی دارند. سوم دیوانساال

های مختلف اجتماعی به میزان وسیعی به اطالعات دسترسی مدرن در جنبههای باشد. چهارم، دیوانساالریمی

دارند. پنجم، دائمی بودن دیوانساالری و طوالنی بودن زمان خدمت اعضاء اغلب برای آنها در مقایسه با فرادستان، 

 سازد. نتخب موقعیت بهتری فراهم مییعنی نمایندگان م

 

 نفع های ذیگروه

نفع دانش، به ویژه اطالعات است که دسترسی دیگران به آن هیچ یا اندک های ذیترین منابع گروهیکی از مهم

رود کسانی که اطالعات الزم مدار است انتظار میگذاری فرآیندی به شدت اطالعاتشیماست. به دلیل آنکه خط

نفع، منابع سازمانی و سیاسی های ذیاختیار دارند، نقش مهمی در این فرآیند ایفا کنند. از دیگر منابع گروهرا در 

ها اغلب در جهت اطمینان حمایت از احزاب سیاسی و سیاستمداران مورد نظر، به آنها کمک مالی است. این گروه

 کنند. می
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های فرعی نفع آنها را به اعضای کلیدی نظامهای ذیساالر، اطالعات و منابع قدرت گروههای سیاسی مردمدر نظام

 کند. مشی تبدیل میخط

الزم است « قدرت ساختاری سرمایه»های تجاری قدرتمندترین هستند. برای درک نفع، گروههای ذیدر میان گروه

داری شناخته شود. جهانی شدن به دلیل پیشرفت در ابزارهای ی اقتصاد سرمایهتر اجتماعی ـ اقتصادبستر گسترده

المللی، کمک فراوانی به افزایش قدرت ها از معادالت اقتصادی بینارتباطات و حمل و نقل و حذف تدریجی کنترل

اید در های شغلی و درآمد، تهدیدی است که دولت بسرمایه کرده است. امکان بالقوه از دست رفتن فرصت

توانند دولت را در صورت انجام داران داخلی و خارجی میهای خود مورد توجه قرار دهد. سرمایهگیریتصمیم

های تجاری به احزاب سیاسی و محققان مورد های مالی گروهاقدامی که مورد توافق آنها نباشد، تنبیه کنند. کمک

 گذاری نفوذ داشته باشند. مشیتوانند در خطس آن میآورد که بر اسانظر منبع مهمی برای آنها به وجود می

های تجاری در اداره این مبارزات در نتیجه تأثیرگذاری بر رفتار های گروهمند از کمکاحزاب سیاسی بهره

تواند باعث پیروزی احزاب و نامزدهای سیاسی خاصی دهندگان، موقعیت بهتری خواهند داشت. این امر میرأی

 دهند. های تجاری را بیشتر مورد توجه قرار میگروهشود که منافع 

تواند هم باعث ارتقاء و هم باعث از بین رفتن رفاه اجتماعی شود. سازمان تجاری قدرت ساختاری بخش تجاری می

تواند موضعی جسورانه اتخاذ و آن را به دولت منتقل کند، بدون آنکه با قوی سازمانی است که در صورت لزوم می

سازمانی معموالً شکل یک انجمن مرکزی را دارد سوی افراد و طبقات مختلف روبرو شوند. چنین مخالفت جدی از 

ترین تواند مصوبات و ضوابط انضباطی خود را به اعضا تحمیل کند. در جهان صنعتی امروز امریکا دارای ضعیفکه می

 های تجاری است. ترین سازمانو ژاپن دارای قوی

بود. کشورهای دارای دولت قوی اغلب  های تجاری بیشتر خواهدتر باشند، تأثیر گروهها قویهر قدر اتحادیه

های قوی باید کامل های تجاری قوی دارند، زیرا سازماندهی بخش تجاری برای تحت فشار قرار دادن دولتسازمان
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و دقیق باشد. قدرت سازمانی بخش تجاری متأثر از ساختار اقتصادی است. فرهنگ سیاسی نیز تأثیر به سزایی بر 

 های تجاری در سیاست دارد. وهگستره و ماهیت مداخله گر

ها از موقعیت قدرتمندی برخوردار است. هر چند قدرت عالوه بر بخش کسب و کار، نیروی کار نیز در بین گروه

زنی با کارفرمایان به نمایندگی از سوی اعضا های کارگری عالوه بر چانهآن به اندازه بخش تجاری نیست. اتحادیه

های سیاسی نیز وارد گذارند، در فعالیتهای دولت که بر آنها تأثیر میمشیاز خطبرای شکل دادن به آن دسته 

های مردمی اواخر قرن نوزدهم کارگران را که در هر جامعه صنعتی از اکثریت برخوردارند، قادر شوند. نهضتمی

یا سوسیال دموکرات ساخت تا در رابطه با عملکرد دولت، حرفی برای گفتن داشته باشند. تشکیل احزاب کارگری 

و نهایتاً تشکیل دولت از سوی این احزاب در بسیاری از کشورها نقش سیاسی کارگران را بیش از پیش تقویت 

 کرد. 

 

 های تحقیقاتی سازمان

های علمی نیز کنند، در تشکلمشی پژوهش میمحققان به همان اندازه که در جهت تحقق اهداف مرتبط با خط

های عموماً از سوی تشکلدهند مشی را انجام میهای مرتبط با خطقع دانشگاهیانی که پژوهشفعالیت دارند. در وا

مشی عمومی به تشکل علمی، سازمانی مستقل است که به منظور تأثیرگذاری بر خطشوند. علمی حمایت می

سیع عالقه نشان ای ومشی در گسترهها نسبت به مشکالت خطپردازد. این سازمانای میهای چندرشتهپژوهش

ها دیدگاهی جامع داشته باشند. تحقیقات آنها معطوف به گیری از انواع تخصصکوشند تا با بهرهدهند و میمی

 پیشنهاد راهکارهایی عملی در مورد مشکالت عمومی است.
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لمی، های عگیری حزبی دارند. تشکلردیفان صرفاً دانشگاهی خود بیشتر جهتهای علمی در قیاس با همتشکل

رود نظراتشان مورد حمایت کنند که انتظار میها و پیشنهادات کاربردی خود را متوجه سیاستمدارانی میپژوهش

 قرار گیرد. 

 

 های جمعی رسانه

های دولت و سازد که اولویتاین موقعیت آنها را قادر میدر حکم یک رابط اساسی بین دولت و جامعه هستند. 

ا های خبری صرفاً یک مشکل رهای آنها را تحت تأثیر قرار دهند، برنامهحلعمومی و راهجامعه نسبت به مشکالت 

ها حلکنند، بلکه اغلب با تعریف مشکل، مشخص ساختن ماهیت و دامنه آن و حتی گاهی ارائه راهگزارش نمی

ب مبتنی بر مطالبی شود، اغلها مطرح میهایی که در پارلمانکنند. سؤالمشکل را به شکلی عمیق بررسی می

مشی اغراق های جمعی در فرآیند خطشود. با این همه نباید نسبت به نقش رسانهها درج میاست که در روزنامه

 شود.

 


