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  چکیده

 هـاي  گذاري سیاستی درونی در ذینفع حمایت يها گروه ویژه به ،ذینفع يها گروه ریتأثو  نقش ،در این مقاله
گرفتـه   رتطبیقی مورد بررسی قـرا –با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی  ،عمومی

نقـش و نحـوه    ازآن پـس ذینفـع مطالعـه شـده و     يهـا  گـروه در ابتدا تطور تـاریخی، تعریـف و انـواع    . است
 هاي سیاستدر فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجراي  گانه سهذینفع از طریق قواي  يها گروه تأثیرگذاري

ذینفـع در فراینـد    يهـا  گـروه بـر مزایـاي مهـم مشـارکت      جـا در این. عمومی مورد بررسی قرار گرفته است
ذینفع براي طراحی، تـدوین و اجـراي    يها گروهتأکید و تصریح شده است که حکومت و  گذاري سیاست

نشان داده شده است که با رعایت برخی شـرایط و   همچنین. یازمندندعمومی به یکدیگر ن هاي سیاست مؤثر
 هـا  سیاستمحتواي  تواند یماقتصادي  هاي فعالیتبراي  گذاري سیاستذینفع در  يها گروهلوازم، مشارکت 

از سوي حکومت جلوگیري کند  ، ناگهانی و مضرزده شتاب هاي گیري تصمیمرا غنی کرده و نیز تا حدي از 
ذینفـع   يهـا  گـروه  طورمعمـول  بـه کـه   ییهـا  وهیش. مبادالتی را کاهش دهد يها نهیهزتا حدي  هوسیل بدینو 

بـر   اتکـا با  رندیگ یممختلف حکومت به کار  يها اندامعمومی در  هاي سیاستحمایتی براي نفوذ و تأثیر بر 
ضـرورت   ،مقالـه  در پایـان . تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است -مطالعاتی که به روش توصیفی

و بـا   اقتصـادي در ایـران بررسـی شـده     هاي فعالیتبراي  گذاري سیاستذینفع در  يها گروهمشارکت بیشتر 
  .     براي تقویت فعالیت آنها ارائه شده است ییها هیتوص استفاده تجارب برخی کشورها

  
  . قوه مقننه، قوه مجریهذینفع، مشارکت،  يها گروه، گذاري قانون، گذاري سیاستحکومت،  :ها دواژهیکل
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   مقدمه
اقتصادي همواره یکی از  مسائل و مباحـث مهـم در حـوزه     هاي فعالیتبراي  گیري تصمیمنحوه 

 يهـا  دانـش میـان دانایـان و دانشـمندان     و گفتگـو پس از چند دهـه بحـث   . عمومی ایران بوده است
و آمده است که رونق کسـب   جودبه و نظر اتفاق، اکنون این باره درایناقتصاددانان  ویژه به ،مختلف
و فعالیت  ها گیري تصمیمدر ایران در گرو بازاندیشی درباره نقش و نحوه دخالت دولت در  تجارت

درآمـدهاي نفتـی، در    تـر  مهـم ساختاري و تاریخی و از همـه   يها یژگیوبه دالیل  1.اقتصادي است
قواعـد ایـن بـازي نیـز      کننـده  ینتعیهمان حال که دولت در ایران بازیگر عمده بازي اقتصادي است 

چنـین وضـعیتی بـر خـالف قواعـد یـک اقتصـاد رقـابتی اسـت کـه در آن بناسـت صـاحبان             . هست
، گاهیوب گاه يها دخالت. بر مبناي شرایط و محیط نسبتاً برابر به فعالیت اقتصادي بپردازند وکار کسب

ــی ــده ب ــدود، قاع ــب   نامح ــت در قال ــرانه دول ــمیمو خودس ــري تص ــاي گی ــک ه ــه ی ــاي   جانب ــه معن ب
 تنهـا  نـه ایـن امـر   . افزایش هزینه معامالتی است درنتیجهبودن فضا و شرایط رقابت و  ناپذیر بینی پیش

آفـت   تـرین  بـزرگ آن را  توسـعه  درحـال یکی از موانع توسعه در ایران است بلکه بیشتر کشورهاي 
از  2005ی که در سـال  بانک جهان يها ینظرسنجبراي نمونه در یکی از . دانند یم وکار کسبرونق 

شـاخص کـه از    14انجـام شـده اسـت در میـان      توسعه درحالکشور  53هزار بنگاه اقتصادي در  30
عـدم   شـونده  مصـاحبه  يهـا  شـرکت درصـد   80شـده بودنـد    بنـدي  رتبـه  اهمیت بیمهم تا  العاده فوق

 Meidari and :(7-6  .انـد  کـرده دولـت را مـانعی مهـم اعـالم      هـاي  سیاسـت اطمینـان نسـبت بـه    

Ghodjani, 2008(  
مقـام   تـرین  عـالی از سـوي   1385و  1384قانون اساسی در سال  44کلی اصل  هاي سیاستابالغ 

امـا  . اقتصـادي اسـت   هـاي  فعالیـت دربـاره   گیـري  تصـمیم رسمی کشور، نشانه پذیرش این تحلیل از 
بـه نظـر   . ز دارندعینی و عملی نیا و تحققکالن همواره به ابزارهایی براي اجرایی شدن  هاي سیاست

 هـا  سیاستمهم اجرایی شدن این  يها نهیزمیکی از » وکار کسبقانون بهبود مستمر فضاي « رسد یم
مایـل اسـت از    تنها نه گذار قانونکه  دهد یممطالعه برخی مفاد این قانون نشان . را فراهم کرده است
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ــین قواعــد     ــد بلکــه قصــد دارد تعی ــازي اقتصــادي حمایــت کن ــازي یعنــی بخــش خصوصــی در ب ب
بـه ایـن   . اقتصـادي انجـام دهـد    يهـا  بنگاهاقتصادي را نیز با مشاوره و مشارکت  هاي گذاري سیاست
 يو کشـاورز تکالیفی را براي دولت از یک سو و اتاق بازرگانی، صنایع، معـادن   گذار قانونمنظور 

راي نمونـه در  بـ . اقتصادي از سوي دیگر ایجاد کرده است يها و تشکلایران و اتاق تعاون مرکزي 
دولت مکلف است در مراحل بررسی موضـوعات مربـوط بـه    « ماده دوم این قانون مقرر شده است 

و آن دسـته از   هـا  اتـاق ، نظـرات کتبـی   هـا  نامـه  نیـی آمقـررات و   نیو تـدو براي اصـالح   وکار کسب
رسـی  نیستند اعم از کارفرمایی و کارگري را درخواسـت و بر  ها اتاقکه عضو  یربط يذ يها تشکل
همین تکلیـف در مـاده سـوم    » .دعوت نماید گیري تصمیمالزم دید آنها را به جلسات  هرگاهکند و 

اقتصـادي مربوطـه نیـز مقـرر شـده       يهـا  تشکلاز  نظرخواهیاجرایی در خصوص  يها دستگاهبراي 
همچنین این قانون در ماده یازدهم نهاد مهمی را به نام شوراي گفتگـو تأسـیس کـرده اسـت     . است
از  گـذاري  سیاسـت مقدمه  تواند یممقرر شده در آن در صورت تحقق  فیو تکالبرخی وظایف که 

براي نمونه بنـد الـف ایـن مـاده پیشـنهاد اصـالح یـا حـذف مقـررات          . پایین به باال و مشارکتی باشد
همچنـین امکـان ارائـه    . اسـت  برشـمرده را از اختیارات این شورا  وکار کسباصالح محیط  منظور به

. الیحه به مجلس یا دولت با رعایت قانون اساسـی در بنـد ب ایـن قـانون مقـرر شـده اسـت       طرح یا 
اقتصـادي ماننـد    يهـا  بنگاههم  تر شیپممکن است گفته شود چنین امکانی پدیده  جدیدي نیست و 

این  1.اند نداشتهتقنینی  يشنهادهایپبخش خصوصی منعی در دادن  يها تشکلاتاق بازرگانی و سایر 
تالش کرده است  گذار قانون رسد یمی است اما نکته مهم در اینجا آن است که به نظر سخن درست

ذینفـع بخـش خصوصـی را از حالـت اتفـاقی و       يهـا  تشـکل با تصویب این قانون امکـان مشـارکت   
در واقع این کـار  . مقطعی خارج کند و در این زمینه براي مقامات عمومی تکلیف معین کرده است

ــه   ــراي نهادین ــالش ب ــی    ت ــش خصوص ــارکت بخ ــردن مش ــهک ــوان ب ــلی    عن ــان اص ــی از ذینفع یک
طی . هویداست خوبی بهچنین تالشی در تبصره یک ماده یازده . اقتصادي است هاي گذاري سیاست

اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در شـوراي   يها دستگاهوزیر یا باالترین مقام « این تبصره 
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دعـوت دبیرخانـه ایـن شـورا خـود در جلسـه مربوطـه در        بـا  موظف اسـت  ، ردیگ یمگفتگو قرار 
زیـر   هـاي  کمیسـیون خـود را بـه    اریـ االخت تـام شوراي گفتگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان 

  » .مجموعه دبیرخانه شورا معرفی کند
 ویـژه  بـه اراده سیاسی کافی در اجراي چنین قانونی نزد سیاسـتمداران   که درصورتیواضح است 

سیاسـی وزرا در   مسـئولیت با توجه بـه   توان یمشوراي اسالمی وجود داشته باشد  نمایندگان مجلس
ناگزیر بـه توجـه بـه     گذاري سیاستبازیگر اصلی در فرایند  عنوان بهمقابل نمایندگان، قوه مجریه را 

  . کرد ها سیاستمنافع ذینفعان اصلی این 
در  وکـار  کسـب فضاي مستمر و نیز تصویب قانون بهبود  44کلی اصل  هاي سیاستگرچه ابالغ 

تحـول در حـوزه اقتصـاد ایـران از      سـاز  زمینه تواند یم) 1390(مجلس شوراي اسالمی تصویب شده 
سرنوشت خوب یا بدي را بـراي   تواند یم ها آنطریق تقویت بخش خصوصی باشد اما نحوه اجراي 

ر ایـن زمینـه پیشـگام    آگاهی از تجربـه کشـورهایی کـه د    رسد یمبه نظر . این تدابیر مثبت رقم بزند
مشـارکتی پیشـگیري    گـذاري  سیاسـت از خطاها و اشتباهات مهلک در مسیر تحقق  تواند یم اند بوده

  . کند و یا در وجه ایجابی اجراي آن را تسهیل کند
اقتصادي که در  يها تشکلبازرگانی و  يها اتاقنگارنده در این تحقیق آن است که  فرض شیپ

 يهـا  گـروه ده شده و یکی از مخاطبان اصـلی ایـن قـانون هسـتند نماینـدگان      این قانون از آنها نام بر
و  هـــا گیـــري تصـــمیمدر پـــی تســـهیل مشـــارکت آنهـــا در   گـــذار قـــانونذینفعـــی هســـتند کـــه 

سـعی   فـرض  شیپـ با قبـول ایـن   . دهد یمی است که منافع آنها را تحت تأثیر قرار های گذاري سیاست
در متون مربوط به این موضوع وجـود دارد پاسـخ داده   اساسی که  سؤاالتشده است به بسیاري از 

و انـواع آن   انـد  مهمهستند، چرا  ییها گروهذینفع چه  يها گروه: از این قبیل که  ییها پرسششود؛ 
ــداکد ــروه؟ من ــا گ ــکلو  ه ــا تش ــن   يه ــدامیک از ای ــادي جــزو ک ــروهاقتص ــا گ ــاي   ه ــتند؟ معن هس

اقتصـادي   هـاي  فعالیـت ذینفع حـوزه   يها گروهو مشارکتی یا از پایین به باال چیست  گذاري سیاست
بـه   گانـه  سه؟ این مشارکت در هر یک از قواي کنند یمدر آن مشارکت  ییها وهیشچگونه و به چه 

 هـاي  گـذاري  سیاسـت ذینفع در  يها گروه ازحد شیبدخالت  يها بیآسچه شکل و چگونه است؟ 
از  تـوان  یمـ  ییهـا  درسدارد؟ چـه   براي پیشگیري از بروز آن وجـود  یحل راهعمومی چیست و چه 

  ارائه داد؟ توان یمتجربه جوامعی که در این مقاله از آنها یاد شده گرفت و چه پیشنهادهاي عملی 
تطبیقـی   -توصیفی هاي روشاین تحقیق مبتنی و متکی بر مطالعاتی است که در آن از  يها افتهی
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ذینفع در کشـورهاي توسـعه    يها گروهیت نتایجی که از فعال. تطبیقی استفاده شده است–یا تحلیلی 
قـرار   گـذاري  سیاسـت نهایی درباره ماهیت، نوع و نقش آنهـا در   يها يداوریافته به بار آمده مبناي 

اسـتفاده شـده    يا کتابخانـه اطالعات و تحلیل براي این تحقیـق از روش   گردآوريدر . گرفته است
  .                    است
  

  ینفعذ هاي گروهتطور تاریخی 
در برخـی از  . اند گرفته برعهدهو وظایف مهمی را  ها نقشدر جوامع سیاسی امروزي  ها حکومت

از مجراي  ها آنقرار دارد و توزیع و بازتوزیع  ها حکومتدر اختیار  ها ثروتکشورها عمده منابع و 
 يهـا  فعالیـت مهمـی از حیـات اجتمـاعی و     يهـا  حـوزه . شـود  یمـ دولتی انجـام   هاي گذاري سیاست

آنها هستند که میان مصـالح   درنهایتو  شود یممقامات عمومی تنظیم  هاي گیري تصمیماقتصادي با 
یـا باعـث تقویـت یکـی و      دهنـد  یمـ و منافع رقیب و گاه غیر قابل جمع یکی را بر دیگـري تـرجیح   

  .شوند یمتضعیف دیگري 
اساسـی در   قـوانین  موجـب  بـه مـدرن و   هـاي  دولـت  گیـري  شـکل این صالحیت ممتاز گرچه بـا  

انحصار نهادهاي رسمی حکومتی قرار گرفت اما در جریان تحوالت دولت مـدرن دامنـه و کیفیـت    
اداري و  هـاي  دولـت  گیري شکلآن بدون تغییر نماند؛ از یک سو گستره حوزه خصوصی از طریق 

 تأثیرگـذاري شـد کـه همـین امـر حـوزه       تـر  کوچـک دولت رفاه  به نفع حوزه عمومی محـدودتر و  
ضمن توضیح وظایفی که دولت در صد و پنجاه سال  1الگلین.  حکومتی را افزایش داد يها میتصم

اخیر در حوزه بهداشت، آموزش و رفاه فرد فرد شهروندان، تنظیم و کنترل پول، تجارت و اقتصـاد  
بر عهده گرفته است در توضیح تأثیر این تحول مهم در حوزه صنعت به گزارش کمیسیون سـلطنتی  

. اند شدهگرفتار حکومت  تر شیبصاحبان صنعت نیز « که در آن آمده است  کند یماستناد  انگلستان
ایـن کـار را    توانست یمبسازد،  يا کارخانه گرفت یمکار تصمیم در سده نوزدهم، اگر یک صنعت

تماماً با امکانات خصوصی انجـام دهـد و چنـدان نیـازي بـه اطـالع حکومـت از ایـن پـروژه وجـود           
از قـوانین و مقـررات    يا مجموعـه بنـا کنـد بـا     يا کارخانـه مروزه اگر کسـی بخواهـد   ولی ا. نداشت

________________________________________________________________ 

1.  Loughlin   
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، گـواهی توسـعه   زیست محیط ریزي برنامهبراي نمونه قوانین و مقررات مربوط به  – شود یم رو روبه
صنعتی، بیمه و مالیات کارکنان، روابط صنعتی، مجوزهاي گونـاگون، دفـع زبالـه، آلـودگی هـوا و      

که فرد مشابه در سده نوزدهم هر یک از آنها را دخالتی کامالً ناموجه در  -ر تجاريآما آوري جمع
 يها حکومتاز سوي دیگر با غلبه گفتمان )   :Loughlin, 2009 58(» آورد یم حساب بهکار خود 

 صـورت  بـه از باال به پایین، معکوس شد و شهروندان  گیري تصمیمدموکراتیک، نظام سلسله مراتبی 
کـالن حکـومتی    هـاي  گیـري  تصـمیم در ) ذینفـع  يهـا  گـروه اغلب در قالب احزاب و (افته سازمان ی

این روند نه حاصل پـذیرش داوطلبانـه صـاحبان    . یافتند تأثیرگذاريامکان و سپس حق مشارکت و 
قدرت بلکه بیشتر ناشی از تغییرات کـالن در بافـت اجتمـاعی و اقتصـادي و پدیـد آمـدن نیروهـاي        

کـالن تحمیـل    گیـري  تصمیمر واقع این نیروهاي سیاسی جدید خود را به نظام د. سیاسی جدید بود
  .  کردند

متشکل ذینفع کمک کردند، صـنعتی شـدن    يها گروهدر میان عوامل مختلف که به رشد سریع 
. شدن جوامع و منـافع انجامیـد   تر یتخصصشگرفی برجاي گذاشت و به تقسیم کار بیشتر و  تأثیرات
و  يا حرفـه صـنفی،   يهـا  گـروه احزاب سیاسـیِ متنـوع شـد بلکـه      گیري شکلجب مو تنها نهاین امر 

تخصصی زیادي را ایجاد کرد که احزاب سیاسـی بـه علـل مختلـف قـادر بـه نماینـدگی همـه آنهـا          
کارگري و کارفرمـایی   يها هیاتحاددر نیمه دوم قرن نوزدهم بریتانیا و امریکا شاهد افزایش . نبودند

و  هـا  هیـ اتحاداین . ، استیل و نفت و گاز بودندآهن راهی در صنایعی نظیر مختلف صنف يها انجمنو 
کـالن   هـاي  گذاري سیاستبر  يرگذاریتأثکارآمدي را براي  هاي روش برآمدنددر صدد  ها انجمن

در شـکل دادن بـه    هـا  گـروه در آمریکـا اهمیـت و نفـوذ  ایـن     ). (Andres, 2009دولتی ابداع کننـد 
ی پیش رفت که نوع خاصی از دموکراسی را در آنجا پدید آورد که آن عمومی تا جای هاي سیاست

 گـذاران  انیـ بنکـه یکـی از    1جیمز مدیسـون   .) (Bashirieh, 2003 را دموکراسی مدیسونی نامیدند
و نبایـد از   تـوان  ینمـ و منـافع گونـاگون را    ها يبند دستهاصلی قانون اساسی آمریکا است معتقد بود 

باید نظرات واحد را به جامعه القاء کنیم و ایـن بـه    ها يبند دستهراي حذف جامعه حذف کرد زیرا ب
از نظــر مدیســون خیــر عمــومی حاصــل مــذاکره و رقابــت دائمــی میــان  . معنــاي زوال آزادي اســت

________________________________________________________________ 

1. James Madison  
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شگرفی بر شـیوه حکمرانـی در جامعـه آمریکـا داشـته       تأثیرات ها شهیانداین . ذینفع است يها گروه
اسـت کـه    1946مصـوب سـال   » قـانون تشـریفات اداري  « ن تصـویب  نمونه عینـی و عملـی آ  . است

قبـل   اند مکلفرا داشته باشند  يا حوزهدر هر  گیري تصمیمادارات دولتی قصد  هرگاهآن  موجب به
از تنظیم نهایی یک مقرره  با ذینفعان آن حوزه مشاوره کنند و پیشنهادهاي ایشان را دریافـت کننـد   

اهمیـت ایـن راهکـار در    « . نهادها باید علت آن را توضـیح دهنـد  و در صورت عدم پذیرش این پیش
  ).    Zoller, 2010: 172 »شود یمهسته اصلی حقوق اداري در آمریکا تلقی  عنوان بهحدي است که 

 يهـا  گـروه دموکراتیـک راه مشـارکت احـزاب و     يهـا  حکومت گیري شکلگرچه در ابتداي  
خـتم   جـا  نیهمـ امـا بـه    گذشـت  یمـ انتخابـات سراسـري    ران درااز مسیر بسیج اعضاء و هواد نفع يذ
حکومتی براي  گیري تصمیمدستیابی مستمر و نهادینه به مراکز مهم  نفع يذ يها گروهبراي . شد ینم

بـراي مثـال در انگلسـتان    . عمومی به یک ضرورت تبـدیل شـد   هاي سیاستایجاد تغییر در محتواي 
و مفاد قوانین کار  ها تعرفهحداقل دستمزدها، میزان  در موضوعاتی نظیر تعیین تولیدکنندگانانجمن 

کارگري نیـز بـه دخالـت در نحـوه تعیـین حقـوق و مزایـاي         يها هیاتحاد. داراي منافع مستقیم شدند
  (Norton, 1999) .بسیار نشان دادند مندي عالقهکارگران 

ــه و مجــالس    ــانونایــن تحــوالت باعــث شــد قــواي مجری ــه گــذاري ق ــوان ب  مراکــز رســمی عن
احـزاب و  . رقباي جدید و قدرتمندي  پـیش روي خـود ببیننـد    تدریج بهعمومی  هاي گذاري سیاست

عمومی چنان نیرومند شدند که اندیشـه افـول قـواي     هاي گذاري سیاستذینفع در جریان  يها گروه
« که به دنبال این تحـوالت   کند یم خاطرنشاننورتون .  در اوایل قرن بیستم مطرح شد گذاري قانون

مـورد تأییـد و    يا دورهانتخابـات   وسـیله  بهو  شد یمحزب معین  وسیله بهعمومی  هاي سیاستاصول 
دولتـی   يهـا  وزارتخانهعمومی را  هاي سیاستبخشی از ضوابط مندرج در . گرفت یمتصویب قرار 

کـرده و سـپس بـراي تصـویب بـه قـواي        بنـدي  صـورت  مـؤثر ذینفـع   يهـا  گـروه پس از مشورت با 
و تـأثیر   هـا  سیاسـت نقـش احـزاب در تعیـین    ).  Norton, 1999: 114(قدیم کردنـد   ت گذاري قانون
در  کـه  چنانپیوسته رو به فزونی بوده است  تاکنونذینفع بر آنها از نیمه دوم قرن نوزدهم  يها گروه

منطـق   تـوان  ینمـ  هـا  آنعمومی بدون مطالعه جایگاه و نقـش   هاي گذاري سیاستمباحث مربوط به 
در ایـن مقالـه موضـوع اصـلی     . درك کرد درستی بهعمومی را  هاي سیاستو تصویب واقعی تنظیم 

  . است گذاري سیاستذینفع در فرایند  يها گروهفهم ماهیت و جایگاه 
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  ذینفع هاي گروهتعریف 
به جـاي   معموالً)  (pressure groupsفشار  يها گروهیا    (interest groups )ذینفع  يها گروه 

تعـاریف   انـد  کـرده برخـی از نویسـندگان سـعی     حـال  بـااین . شوند یمبه کار برده  هم و در یک معنا
گروه فشـار بـه جمعـی از افـراد     «برخی مانند پاتریک گانیک معتقدند . متفاوتی از این دو ارائه کنند

 يهـا  گـروه قوانین را تحـت تـأثیر قـرار دهنـد و      خواهند یمکه اهداف سیاسی داشته،  شود یمگفته 
» و اهـداف سیاسـی ندارنـد    انـد  مشـترك کـه داراي عالئـق    شود یمموعه افرادي اطالق ذینفع به مج

.(Gholipoor, 2009: 174)  ذینفع یـا ذي نفـوذ و    يها گروهبرخالف چنین تصوري در اغلب متون
ذي نفـع یـا ذي نفـوذ     يهـا  گـروه بـه هـر روي مقصـود از    .  فشار به یک معنا به کار برده شده است

معطـوف بـه   ) صرف نظر از هدف مدون و قانونی آن (هدف اصلی آن « د که مجامع متشکلی هستن
گذاري عمومی باشد و در ایـن راه منـافع و اهـداف خـود را مـد نظـر        مشی خطبر فرایند  ياثرگذار

  . (Alvani and Sharifzadeh, 2006: 143)» داشته باشد
در  امتـداد احـزاب سیاسـی    ذینفع همزمان با  بروز تنـوع و تکثـر در جوامـع جدیـد و      يها گروه

ذینفع قرار دارد کـه آنهـا    يها گروهنوعی تکثرگرایی سیاسی در بن پذیرش فعالیت .  شکل گرفتند
ذینفـع در کنـار    يگروهـا . کنـد  یمـ خوبی میان آحاد مردم و حکومـت قلمـداد    يها واسطرا حلقه 

منـافع اقتصـادي    ویـژه  بـه احزاب سیاسی به این سبب مفید هستند که به سـازماندهی منـافع پراکنـده    
دشوار است بـه ایـن    ییتنها بهدر جوامع بزرگ و پیچیده، شنیدن صداي یک فرد « . کنند یمکمک 

گروهـی از افـراد کـه داراي     که هنگامیاما . دولت دارد گیري تصمیممعنا که تأثیر اندکی بر فرایند 
 ,Zeigler).» ]شـود  یمـ نظراتشـان بـه نحـو بهتـري شـنیده      [ نـد یآ یمدغدغه مشترك هستند گرد هم 

با این وصـف  . ذینفع است يها گروهچنین کارکردي وجه مشترك احزاب سیاسی با  (378 :1992
هسـتند   يا افتهیمتشکل و سازمان  يها گروهچه تفاوتی میان این دو وجود دارد؟ احزاب سیاسی نیز 

و عقیـده مشـترك،   و بـر مبنـاي مـرام     رنـد یگ یمـ که واسطه میان توده عظیم و بی شکل مـردم قـرار   
  پس تفاوت در چیست؟ . کنند یماعضاي خود را سازماندهی 

تفـاوت را آشـکار    انـد  دادهذینفع ارائه  يها گروهمطالعه تعاریفی که دانشمندان علوم سیاسی از 
دارنـد کـه بـرخالف احـزاب سیاسـی کـه هـدف اصـلی و          نظـر  اتفـاق  بـاره  دراینهمه آنها . کنند یم

بر قدرت  تأثیرگذاريذینفع صرفاً  يها گروهقدرت سیاسی است، هدف  به دست گرفتن شان یینها
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«  هـا  گـروه این  کند یمذینفع خاطر نشان  يها گروهبر همین اساس نورتون در تعریف . سیاسی است
بر دولت در تخصـیص منـابع هسـتند بـدون اینکـه خـود مسـئولیت دولـت را در          تأثیرگذاريدر پی 

عـالوه بـر  ایـن احـزاب سیاسـی در انتخابـات نـامزد معرفـی         . (Norton, 1999: 2)» اختیـار بگیرنـد  
در صـورتیکه   کننـد  یمـ رسـمی و عمـومی را تصـدي     يهـا  سـمت و در صـورت پیـروزي    کننـد  یم

  . ذینفع اغلب نامزدي در انتخابات عمومی ندارند يها گروه
را عـده زیـادي از انتخـاب کننـدگان      کننـد  یمـ تفاوت دیگر این است که احزاب سیاسی سعی 

در  ؛و اهداف احزاب سیاسی  بسیار گسترده و فراگیـر اسـت   ها برنامهپوشش دهند و به همین سبب 
ذینفع صرفاً در بر گیرنده صاحبان منافع خاصی است و به همین سبب حوزه کار  يها گروهکه حالی

 معمـوالً اهـداف مشخصـی را دنبـال     و شـود  یمسیاستی خاصی محدود  يها حوزهبه  ها آنوفعالیت 
  . کنند یم

طبیعت کار احزاب سیاسی ضرورتاً سیاسـی  . تفاوت مهم دیگر در ماهیت کار این دو نهاد است
سیاسی داشته باشند امـا   هاي فعالیتباید حضور مداومی در عرصه  تأثیرگذارياست و احزاب براي 

ت ذینفـع بـراي مـد    يهـا  گـروه ذینفع ضرورتاً سیاسی نیسـت وگـاه برخـی از     يها کارگروهماهیت 
  .شوند یمکوتاهی و براي دستیابی به یک هدف معین تشکیل و سپس منحل 

ذینفع و احزاب سیاسـی بـه مـوارد ذکـر      يها گروه يها تفاوتیادآوري این نکته مهم است که 
قـاطع   ها تفاوتهمچنین این . آن است يها تفاوت ترین مهمبلکه آنچه گفته شد  شود ینمشده ختم 

بـه هـر روي،   . بسا تمایزهاي این دو نهاد گاه به کمترین حد خود برسـد و تخطی ناپذیر نیستند وچه 
  .   از آن جهت که در نقش و شیوه کار آنها تأثیر دارد واجد اهمیت است ها تفاوتآگاهی از این 

  
  ذینفع   هاي گروهانواع 

 .از تنـوع زیـادي برخوردارنـد    کننـد  یمـ ذینفع با توجه به موضوع و هدفی کـه دنبـال    يها گروه
برخـی از  . انـد  دادهارائـه   هـا  گـروه مختلفـی از ایـن     يهـا  يبنـد دانشمندان علوم سیاسـی نیـز تقسـیم    

  کنـد  یمـ نویسندگان در یک تقسیم بندي کالن آنها را بـه دو گـروه ترویجـی و حمـایتی  تقسـیم      

.(Watts, 2007)  دسته اول آنهایی هستند که در پی تبلیغ و پیشبرد یـک ایـده   يها گروهمقصود از 
این هدف خاص باشد، گروه ترویجی ممکـن اسـت حضـوري مـوقتی      که درصورتی. خاص هستند
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بیشـتر مربـوط    کند یمدر جهت تحقق آنها تالش  ها گروهاین  طورمعمول بهاهدافی که . داشته باشد
بـراي همـه    هـا  گـروه عضویت در ایـن  . هایی از آن استبه خیر عمومی یا غیر مادي جامعه یا بخش

مزایـاي ناشـی از تـالش ایـن      حـال  بـااین داف مشترکی با گروه دارند امکانپذیر اسـت  کسانی که اه
ایـن  . ردیـ گ یمـ غیر عضو را نیز در بر  يها گروهمعموالً فقط منحصر به اعضاي آن نیست و  ها گروه
موقـت تشـکیل    طور بههر گاه الزم باشد  از دوام و انسجام کافی برخوردار نیستند و معموالً ها گروه

یـا حـامی    زیسـت  محـیط حـامی   يهـا  گـروه براي نمونـه  . و منابع و امکانات چندانی ندارند وندش یم
  .   حقوق حیوانات از این جمله هستند

از جامعه سیاسی است که بیشتر در  ییها بخشحمایتی براي ارتقاء و دفاع از منافع  يها گروهاما 
 يهـا  هیـ اتحادبازرگـانی و تجـاري،    يهـا  انجمـن و  هـا  تشـکل ، هـا  اتاق.  حوزه اقتصادي فعال هستند

از  هـا  گـروه به این . ذینفع حمایتی هستند يها گروه يها مثالکارگري و نظایر آن از جمله بارزترین 
بخشـی یـا کـارکردي نیـز گفتـه       يهـا  گـروه از جامعه هسـتند   ییها بخشآن جهت که حامی منافع 

ولید، توزیع و مبادلـه کاالهـا و خـدمات    را که در ت ییها گروهالبته هیوود معتقد است فقط . شود یم
بـه هـر      (Heywood, 2010) .بخشـی یـا کـارکردي نامیـد     يهـا  گروه توان یم کنند یمایفاي نقش 

و منـابع مـالی قابـل     يا حرفـه داراي اعضاي دائم، تشـکیالت منسـجم، کارمنـدان     ها گروهروي این 
و ارائه اطالعات به اعضاي خود سعی ضمن ارائه خدماتی نظیر مشاوره  ها گروهاین . توجهی هستند

  .       دولت تأثیر بگذارند هاي گذاري سیاستبر  کنند یم
از سـوي   1970در دهه  شود یممهم دیگري که در این مقاله بیشتر بر روي آن تأکید  بندي طبقه

کـه بـا دولـت و سـایر مراکـز مهـم        يا رابطـه بـر  مبنـاي نـوع     هـا  گـروه گرنت ارائه شد که طـی آن  
بیرونـی تقسـیم    يهـا  گـروه درونـی و   يهـا  گـروه گذاري دارند به دو دسـته  سیاست و گیري یمتصم

هسـتند کـه موجودیتشـان از     ییهـا  گـروه از نظر گرانـت دسـته اول    . ) (Watt, 2007: 35  شوند یم
و  گیـري  تصمیمروابط بسیار نزدیکی با مراکز  طورکلی بهسوي حکومت به رسمیت شناخته شده و 

مـنظم، ممتـاز و نهادینـه شـده بـه       طـور  بـه  هـا  گروهاین . در درون نظام سیاسی دارند گذاري سیاست
مرتب و مکـرر طـرف مشـورت دولـت یـا پارلمـان و سـایر         طور بهمراکز یاد شده دسترسی دارند و 

نیـاز دوجانبـه حکومـت و ایـن قبیـل       کند یمآنچه این رابطه را تقویت . رندیگ یممراکز قدرت قرار 
نفـوذ درونـی از چنـان نیرومنـدي و نفـوذي       يهـا  گـروه  معمـوالً ع به یکدیگر است؛ ذینف يها گروه

ها یا اجراي آنهـا نادیـده گرفتـه شـود ایـن       گذاري سیاستبرخوردارند که اگر نظراتشان در جریان 
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اعمـال فشـار بـه اجـرا      يهـا  راهو سـایر   هـا  میتحـر مـوثري را در قالـب    يهـا  واکنشقادرند  ها گروه
به اطالعات، دانـش و تخصـص ایـن     گیري تصمیمو  گذاري سیاستمراکز عمده  همچنین. بگذارند

بر نهادهـاي تصـمیم    تأثیرگذاريذینفع نیز براي  يها گروهاز سوي دیگر . گروهها نیاز وافري دارند
اتحادیـه کشـاورزان در   . گیر و سیاستگذار نیازمند دسترسی آسان، منظم و نزدیـک بـه آنهـا هسـتند    

  .ذینفع درونی هستند يها گروهانگلستان از جمله 
بیرونی هستند که بر عکس دسته اول چندان تمـایلی بـه ارتبـاط مسـتقیم بـا       يها گروهدسته دوم 

بیشتر  ها گروهاین قبیل . شناسد ینمدولت ندارند و حکومت نیز اغلب موجودیت آنها را به رسمیت 
 يهـا  نشسـت برگـزاري تجمعـات و   عمـومی یـا    يهـا  رسـانه مایلند از طریق توسل به ابزارهایی نظیر 

حکومت نیز چندان تمایلی به مشورت بـا  . علنی به حکومت فشار بیاورند هاي روشهمگانی و سایر 
براي نمونه گروه . رخ دهد بیشتر اتفاقی و موقتی است يا مشاورهندارد و اگر هم چنین  ها گروهاین 

  .هاست گروهصلح سبز در انگلستان در شمار این قبیل 
ذینفع به ترویجی و حمـایتی و درونـی و    يها گروهدان رابطه معناداري میان تقسیم بندي دانشمن

 يهـا  گروهدرونی بیشتر در شمار  يها گروهکه  کند یمنورتون خاطر نشان . کنند یمبیرونی مشاهده 
نـد امـا   ربرخوردا گیـري  تصـمیم حمایتی هستند و از موقعیت ممتازي در دسترسی به نهادهاي عمده 

ترویجـی هسـتند و بـه سـبب اینکـه جایگـاه و قـدرت         يهـا  گـروه بیرونی بیشتر در شمار  يها گروه
فشـار بـر    تـر  یعلنـ راه کارهـاي   طـورکلی  بـه درونی را ندارند بیشـتر بـه افکـار عمـومی و      يها گروه

 يهـا  تشکلبنابر این تعریف اغلب .   (Norton, 1999: 4) شوند یمکانونهاي قدرت سیاسی متوسل 
بازرگـانی را   يهـا  اتـاق ماننـد   اند شدهآنهایی که از سوي دولت به رسمیت شناخته  ویژه بهاقتصادي 

حمایتی درونی تقسیم بندي کـرد کـه نقـش ممتـازي در شـکل گیـري        يها گروهدر شمار  توان یم
 .     عمومی دارند هاي سیاست

 
  گذاري سیاستذینفع و  هاي گروه

گفته شد که .ذینفع به اجمال توضیح داده شد يها گروهتا کنون تحول تاریخی، تعریف و انواع 
اکنـون نوبـت آن اسـت    . عمومی است هاي سیاستبر  تأثیرگذاريذینفع  يها گروههدف  ترین مهم

اثـر   يهـا  وهیشـ و انـواع آن و   گـذاري  سیاسـت  ينـدها یفراذینفع در پیوند بـا   يها گروهکه موقعیت 
  .مورد مطالعه قرار گیرد ها سیاستگذاري بر این 
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  عمومی هاي سیاستعریف ت
. را بـر عهـده دارد   نگهبان شـب امروزه در بیشتر جوامع، حکومت نقشی بیشتر از یک ژاندارم یا 

حیـات اجتمـاعی حکومـت حضـوري مسـتقیم دارد و مقامـات عمـومی بـا          يها حوزهدر بسیاري از 
. کنـد  یمـ استفاده از صالحیت انحصاري خود در کاربرد زور مشروع، زنـدگی اجتمـاعی را تنظـیم    

شاید  طورکلی به. کالن و اقدامات سرنوشت ساز است يها میتصمتنظیم امور عمومی نیازمند اتخاذ 
مهـم و اقـدامات سرنوشـت سـاز       يهـا  میتصـم عمومی را همین  هاي سیاستبتوان گفت مایه اصلی 

پاسـخ  کـه زمینـه را بـراي     داننـد  یم ها میتصماز  يا مجموعهرا  ها سیاستهیگ و هاروپ . سازد یم
جیمـز  . ) Hague and Harrop: 2001: 273( کنـد  یممسئله به شیوه خاص فراهم  حکومت به یک

کـه توسـط    دانـد  یمـ عمومی آنها را یک سلسله اقدامات هدفمند  هاي سیاستاندرسون در تعریف 
نقـل  ( شـود  یمیک بازیگر یا گروهی از بازیگران که با یک مسأله یا نگرانی سر و کار دارند دنبال 

عمومی را به شرح زیر تعریـف   هاي سیاستیکی از نویسندگان، ). 5:  1381ده در لستر و پی آر، ش
یک سلسله اصول و موازینی است که اجزاي موجود در نظام کشـور را بـا هـم هماهنـگ     «  کند یم
این اصول ممکن است به صـراحت در قـوانین و مقـررات انعکـاس یافتـه باشـد، یـا بطـور         . سازد یم

تلـویحی در جامعـه رعایـت     يهـا  مشـی  خـط . طرح گردیده و انعکاس قانونی نداشته باشدتلویحی م
عمـومی معمـوالً    يهـا  مشـی  خـط بـدین ترتیـب، اگرچـه    . اما جنبۀ قانونی و رسـمی ندارنـد   شوند یم

 ,Alvani)» ...باشـند  یمـ تر و فراگیرتر از قـوانین خـاص    ، اما همواره کلیاند آمدهبصورت قانون در 

2006: 21).  
عمومی خواه از جنس تصمیم باشـند یـا اقـدامِ معطـوف بـه حـل یـک         هاي سیاستبه هر روي، 

مسئله و خواه از سنخ اصول وموازین کلی، ویژگی مشترکشان این اسـت کـه توسـط مقامـات نظـام      
  .شود یم،  اجرا و ارزیابی کل گرفتهسیاسی مثل قانونگذاران، قضات، مجریان و اداره کنندگان، ش

 تـر  شیپـ . نیسـتند  گـذاري  سیاسـت عرصه  کننده تعیینرسمی و عمومی تنها بازیگران اما مقامات 
در جوامـع دموکراتیـک از پـایین بـه باالسـت یعنـی فقـط ارکـان          گیـري  تصمیماشاره شد که روند 

را  هـا  سیاسـت حکومتی مانند پارلمان، کابینه و نظام اداري و بدنه کارشناسی دولت نیستند کـه ایـن   
ذینفـع نیـز در مراحـل     يهـا  گـروه ، احـزاب و  هـا  رسانهبلکه افکار عمومی،  کنند یمتدوین و تنظیم 

بـراي  « . کننـد  یم تأثیرگذاريرسمی و چه غیر رسمی دخالت و  طور بهچه  گذاري سیاستمختلف 
بلکه در کوششی براي  کنند ینمحکومت انتقاد  هاي سیاستسیاسی مخالف فقط از  يها حزبمثال 
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جایگزین نیـز   هاي سیاستقابل اعتمادي براي حکومت کردن هستند،  يها حزبنشان دادن این که 
دارنـد،   ها عالقهو  ها یتینارضااز  يا گستردهذینفع نیز به نوبه خود مجموعه  يها گروه. کنند یمارائه 

» کنند یمجامعه را بیان  يها بخشگوناگون و  يها گروهو منافع  برند یمرا پیش  ها آرمانو  ها هدف
(Heywood, 2010: 579) .    حمـایتی بـر خـالف     يهـا  گـروه نکته مهم در این بحـث اینجاسـت کـه

ترویجی به سبب سازماندهی بهتر، تخصص و دانش  بیشـتر، اعضـاء ثابـت و منـابع مـالی       يها گروه
قادرنـد نـه فقـط     هـا  آنمشـخص  طور بـه . قادرند کاري بـیش از اقـدامات سـلبی انجـام دهنـد      تر يقو

عمـومی را نفـی یـا طـرد کننـد بلکـه بـا اسـتفاده از          گـذاري  سیاسـت راکـز  پیشـنهادي م  هاي سیاست
جایگزینی پیشنهاد کنند که در دستور کار نهادهاي رسمی قرار گیرد  هاي سیاستخود  يها ییتوانا

  . ذینفع در معرض تغییرات اساسی قرار دهد يها گروهرا به نفع  ها سیاستو محتواي 
  
 گذاري سیاستمراحل مختلف ذینفع در هر یک از  هاي گروهنقش 

  : به پنج مرحله کلی به شرح زیر تقسیم کرد توان یمچرخه سیاستگذاري را 
  

  مرحلۀ شکل گیري یک سیاست یا پیشنهاد تقنینی
، مقامـات  ها دستگاهکه اغلب  شود یممطرح  ییها ضرورتبر اساس نیازها، مسائل و  ها سیاست 

ذینفع، پـرداختن بـه آنهـا را از     يها گروهاحزاب سیاسی و و مدیران اجرایی یا نمایندگان پارلمان و 
جلب توجه مقامات عمومی به یک مسـئله و  . دانند یمیا وضع قانون ضروري  گذاري سیاستطریق 

مجاب کردن آنها در اینکه از اقتدار عمومی باید براي حل آن استفاده شـود کـارکرد مهمـی اسـت     
بیشـترین انگیـزه و نفـع را در     گـذارد  یمـ بـر آنهـا تـأثیر     ماًیمسـتق ذینفع در مسائلی که  يها گروهکه 

مالیـاتی خـاص بـراي     هـاي  سیاسـت هشـدار نسـبت بـه پیامـدهاي اتخـاذ       مـثالً . پرداختن بدانها دارند
 يهاوکار کسباز سوي صاحبان  تواند یمتجاري خصوصی بیش و پیش از هر نهاد دیگر  يها بنگاه

ذینفع حمایتی در مقایسـه بـه افـراد     يها گروهاهمیت . خصوصی که مخاطب قانون هستند داده شود
به سـرعت مسـئله را بـه سـطوح عـالی       توانند یم ها گروهپراکنده و غیر متشکل در این است که این 

منتقل کنند و اهمیت و ابعاد آن را بـراي ایشـان تشـریح کننـد تـا جـایی کـه آن را در         گیري تصمیم
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نهادهایی ماننـد قـوه مجریـه و     1تعیین دستور کار. دهند دستور کار نهادهاي تصمیم گیر رسمی قرار
 يها گروهقدرت به ویزه احزاب و  يها کانونپارلمان، امتیازي است که همواره محل رقابت شدید 

فهرسـتی از  «  سـد ینو یمکینگ دان در تعریف تعیین دستور کار . ذینفع در یک جامعه سیاسی است
لت مردان نسـبت بـه آن در هـر یـک از مقـاطع زمـانی       و موضوعاتی که صاحب نظران و دو مسائل

منظور از توجـه خـاص     . (Lester and Jr, 2002: 85)» .دارند یمتعیین شده، توجه خاصی معمول 
اینکـه کابینـه یـا پارلمـان وقـت      . اسـت  گیـري  تصمیمیعنی اولویت بخشیدن به آنها در سطوح عالی 

دهند یکی از مسائل مهم سیاسـی، مـدیریتی و   محدود خود را به چه مسائل و موضوعاتی اختصاص 
و احـزاب دارد کـه در    ها گروهتوان در دستور کار قرار دادن مسائل بستگی به وزن . اقتصادي است

منفرد، پراکنده و ضـعیف جـایی در    يها گروهروشن است که . پردازند یمحوزه سیاسی به فعالیت 
 . این رقابت دشوار نخواهند داشت

   
  در قالب یک طرح یا الیحه ها سیاستي مرحلۀ صورتبند

اغلب به  ردیگ یماداري قرار  يها دستگاهپرداختن به مسائل کالنی که پیش روي قوه اجرایی و 
در این صـورت مسـائل و   . و اغلب نیازمند تصویب آنها در پارلمان است شود ینماین دستگاه ختم 

بر حسب مـورد در قـوة مجریـه یـا مقننـه      پیشنهادهاي سیاستی  صورت بهپرداختن به آن  يها حلراه 
اقتصادي و مالی ابتکار  هاي سیاستدر حوزه  ویژه به ها سیاستدر مرحله صورتبندي . شود یمانجام 

کارشناسی و تخصصی قوه مجریه است که از طریق تـدوین و تنظـیم    هاي کمیسیونعمل در دست 
 هـا  سیاسـت ینفـع در مرحلـه صـورتبندي    ذ يها گروهبه همین سبب . دهند یملوایح این کار را انجام 

البته در کشورهایی . دهند یمقوه مجریه از خود نشان  يها دستگاهرا به نفوذ در  مندي عالقهبیشترین 
تخصصـی   هـاي  کمیسـیون که واجد قواي تقنینی قدرتمند هستند مانند کنگره آمریکا، نماینـدگان و  

  . نفوذ مهم تلقی شود يها گروهي به همان اندازه قوه مجریه براي البی گر توانند یم
در  هـا  سیاسـت ساختار اصلی  معموالًاز این جهت اهمیت دارد که  ها سیاستمرحله صورتبندي 

تخصصـی آن را   هـاي  کمیسـیون و مسیر بعدي نهادهایی مانند پارلمـان یـا    ردیگ یماین مرحله شکل 
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  . هاست استیساکله اصلی نفوذ در این مرحله به معناي امکان شکل دادن به ش. کند یمتعیین 
  

  ها سیاستوتصویب  راي زنیمرحله مذاکره،
مبتنی بر نمایندگی، پارلمان محـل شـور و مـذاکره نماینـدگان مـردم دربـاره        يها یدموکراسدر 
واقعیت این است کـه اغلـب بـیش از یـک راه حـل بـراي پـرداختن بـه         . عمومی است هاي سیاست

پارلمان جایی اسـت کـه   . قتدار عمومی بدان پرداخته شودمسائلی وجود دارد که بناست از مجراي ا
آنچـه در   درنهایـت و  ردیـ گ یمـ رقیب در آن مورد شـور و مـذاکره قـرار     يها حلمسائل مهم و راه 
با ایـن وجـود   . شود یمتصمیم رسمی و نهایی تلقی شده و به اجرا گذاشته  شود یمپارلمان تصویب 

در نحوه تعامل و  تواند یمبا هم برابر نیست و همین نابرابري در این فرایند  ها پارلماننقش و اهمیت 
  .تأثیر گذار باشد شدت بهذینفع با آنها  يها گروهارتباط 

براي مثال . کنند یم بندي طبقهرا  ها پارلمان گذاري سیاستدانشمندان با معیارهاي گوناگون قدرت  
آنهایی  2از نظر او  قواي مقننه مؤثر. کند یم يبند طبقهو مبدل  مؤثررا به دو دسته  ها پارلمان 1پالسبی

تقـدیم کـرده   هستند که راجع به سیاستهاي پیشنهادي دولت که آنها را بـراي تصـویب بـه پارلمـان     
معتقـد   او). Polsby, 1990: 129(کنند و گاه قادرند بر شکل نهـایی آنهـا تـأثیر بگذارنـد      بحث می

این کشور در هم تنیده شده است و هـر دوي آنهـا در   است که پارلمان انگلستان که در قوه مجریه 
به عقیـدة  . بندي از قواي مقننه منطبق است کنند با این طبقه چارچوب یک نظم حزبی قوي عمل می
ي احـزاب سیاسـی در   هـا  یژگـ یوبیرونـی ماننـد جایگـاه و    پالسبی در این قبیل قواي مقننه متغیرهاي 

سـوي دیگـر، در ایـن     از). Polsby, 141.(ه هسـتند گذاري آن بسیار تعیـین کننـد   قوت خط سیاست
هاي سیاسی را از منـابع مختلـف بـه قـوانین      بندي، قواي مقننه قدرتمندي وجود دارند که ایده تقسیم

قدرت مستقل ارائـه پیشـنهادهاي تقنینـی و    « قادرند لوایح دولت را رد کنند و  ها آن. کنند تبدیل می
بر  ).Polsby, 121(» کنند استفاده میز این قدرت هم به کرات هم تبدیل آنها به قانون را دارند که ا
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 ویـژه  بـه نه متغیرهاي بیرونی بلکـه متغیرهـاي درونـی     1خالف قواي مقننۀ مؤثر، در قواي مقننۀ مبدل
در قـدرت  سیاسـتگذاري    يا عمدهو منابع مالی و نیروي انسانی متخصص نقش  ها ونیسیکمساختار 

ایـاالت متحـده آمریکـا کـه داراي سـاختار کمیسـیونی        کنگـره ). Polsby, 141( کنند یمایفا  ها آن
نسبتاً مستقل از احزاب سیاسـی خـارج از کنگـره عمـل      صورت بهاي است که  نهادینه شده و پیچیده

  .کنند بهترین مثال براي این نوع قواي تقنینی است می
: کنـد  یمـ ه سه نوع تقسیم را ب ها پارلمان گذاري سیاستقدرت  2در یک تقسیم بندي دیگر مزي

او . یـا بـه کلـی نـاتوان     5قـواي مقننـه ضـعیف   . 3؛ و 4قواي مقننه متوسـط . 2؛ 3قواي مقننه قدرتمند. 1
کـه بتواننـد الیحـه دولـت را اصـالح کـرده یـا آن را رد         که قواي مقننه در صـورتی  دهد یمتوضیح 

کـرد و چنانچـه قـدرت رد آن را    بنـدي   توان در زمره قواي مقننـه قدرتمنـد طبقـه    را می ها آنکنند، 
رغم میل قوة مجریه اصالحاتی را در لوایح اعمال کنند، جزء قواي مقننه  نداشته باشند ولی بتوانند به

، و در صورتی که نتوانند لوایح پیشنهادي قوة مقننه را رد کرده یا آن را شوند یممتوسط طبقه بندي 
 ,Mezey, 1990: 155( شـوند  یمـ بنـدي   ن طبقـه اصالح کنند در زمره قواي مقننـه ضـعیف یـا نـاتوا    

نهادي که در یک نظام  ترین مهممزي از طریق این شاخص جایگاه قوة مقننه را در مقایسه با ). 156
  . دهد یمنشان ) یعنی قوة مجریه( کند یمگذاري مشارکت سیاسی در  سیاست -حقوقی

ذینفـع را بسـتگی بـه اهمیـت      هايگذاري براي گروه میت مجالس قانوننیز اه 6هیگ و هاروپ
. کنـد  یمـ مقایسه میان کنگره آمریکـا و پارلمـان کانـادا ایـن امـر را روشـن       « . دانند یم ها آنسیاسی 

. هستند گذاري سیاستتخصصی آن یک بخش مهم در فرایند  هاي کمیسیونکنگره آمریکا، بویژه 
تا محـیط ایـده آلـی بـراي      اند شدهانضباط حزبی ضعیف وکمیسیونهاي قدرتمند با یکدیگر ترکیب 

ذینفع تأثیر زیادي بر تصـمیمات نماینـدگان منفـرد و     يها گروه. ذینفع ایجاد کنند يها گروهفعالیت 
حـزب در پارلمـان کانـادا امـري      مشـی  خطبرعکس رأي دهی بر اساس . دارند ها ونیسیکموزراء و 
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 Hage(» کنند یمبه آن تمرکز مربوط  يها دستگاهذینفع بیشتر بر دولت و  يها گروهعادي است لذا 

and Harrop, 2001: 152 (.  
اشاره شده پارلمان کشوري در زمره قـواي تقنینـی    يها بندي طبقهبه هر روي چنانچه با توجه به 

 کننـد  یمـ ذینفـع تـالش    يها گروهشود و ابتکار اصلی در دست قوه مجریه باشد  بندي طبقهضعیف 
بـر  . قـوه تعیـین کننـد یـا بـر آن تـأثیر بگذارنـد        ا مقامات اینرا از طریق رایزنی ب ها سیاستمحتواي 
ذینفـع   يهـا  گـروه پارلمانی در شـمار قـواي مقننـه متوسـط یـا قدرتمنـد باشـد         که درصورتیعکس 

اعضـاي  . دهنـد  یمـ تخصصی را در دسـتور کـار خـود قـرار      هاي کمیسیوندسترسی به نمایندگان و 
ذینفـع باشـند بـویژه وقتـی کـه       يهـا  گـروه  يهـا  دگاهیـ دابـزار مفیـدي بـراي بیـان      توانند یمپارلمان 

نمایندگان پارلمان واجد جایگـاهی رسـمی   . ذینفع مستقیماً وزیري در کابینه نداشته باشند يها گروه
 تواننـد  یممثالً نمایندگان . ذینفع فاقد چنین جایگاهی هستند يها گروههستند در حالیکه نمایندگان 
کنند یا با آنها رسـماً مکاتبـه  کـرده و پاسـخ آن را مطـابق       سؤال ها نآوزراء را استیضاح کنند یا از 

ذینفـع   يهـا  گـروه . ذینفـع فاقـد چنـین ابزارهـایی هسـتند      يها گروهقانون مطالبه کنند، در حالی که 
کـه صـالحیت اسـتماع     ییهـا  ونیسـ یکمپارلمانی نیز استفاده کننـد بـویژه    هاي کمیسیوناز  توانند یم

امیدوار باشند که از طریق فعالیـت   توانند یمذینفع  يها گروه. آنها را دارند شهادت شهود و احضار
نمایندگان را به تغییر لوایح یا اصالح آنها یا ارائه یـک طـرح تقنینـی در صـحن      ها ونیسیکمدر این 

هـم عـرض بـا     هـا  ونیسـ یکمکـه   ابـد ی یمـ وقوع چنین احتمالی وقتـی افـزایش   . پارلمان تشویق کنند
دولتی تشکیل شده باشند و اعضـاي کمیسـیون در موضـوع کـار وزارتخانـه مربوطـه        ياه وزارتخانه

 .(Strom, 2011)داراي تخصص و اطالعات کافی باشند 
منـد   ذینفع به پارلمان یک طرفه نیست و نمایندگان نیز از فعالیـت آنهـا بهـره    يها گروهالبته نیاز 

ثنایی نظیـر کنگـره آمریکـا کـه از امکانـات و      است يها پارلمانواقعیت این است که به جز . شوند یم
برخوردارند اکثر پارلمانهاي دنیا در تأمین اطالعات مورد نیاز  يا گستردهمنابع مالی و نیروي انسانی 

ذینفـع یکـی از منـابع     يهـا  گروه. براي انجام کارکردهاي خود به منابعی بیرون از پارلمان نیازمندند
بـا دریافـت    تواننـد  یمـ  هـا  آن. براي نماینـدگان پارلمـان هسـتند    اطالعاتی مهم، ارزان و در دسترس

 دهنـد  یمـ داوطلبانه آنها را در اختیـار قـرار    معموالًذینفعی که  يها گروهاطالعات مورد نیازشان از 
دولـت ممکـن اسـت    . کننـد  گـردآوري تخصصی و رقیب را پیرامون موضوعی خاص  يها دگاهید

ذینفع اعتقاد  يها گروهدر پی دارد در حالیکه ممکن است  يا ژهیومعتقد باشد یک سیاست عواقب 
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از طریق البـی کـردن بـا نماینـدگان ایـن       توانند یم ها گروهدر این صورت این . دیگري داشته باشند
بـدون  . امکان را ایجاد کنند که عواقب مورد نظرشان از اتخاذ یک سیاسـت خـاص را نشـان دهنـد    

دولت را به چالش بکشد یا سیاست  هاي سیاستان نتواند ذینفع ممکن است پارلم يها گروهکمک 
 (Strom, 2011) .جایگزینی پیشنهاد کند

    
  ها سیاستمرحله اجراي 

اختصـاص  ) تقنینی یا اجرایی هاي سیاستاعم از (مصوب  هاي سیاستمرحلۀ چهارم به اجراي   
. دولتـی اسـت   يهـا  گاهدسـت دارد و این امر بیش از هر نهاد دیگر در حوزه صالحیت قـوه مجریـه و   

اجرایی است اما آنها در این  يها دستگاهمصوب عمدتاً در اختیار  هاي سیاستگرچه ابتکار اجراي 
ذینفـع، خـواه مسـتقیم یـا      يها گروهقوه مقننه، قوه قضاییه، شهروندان و . مرحله تنها بازیگران نیستند

 يهـا  گـروه در ایـن میـان   . کنند یماء غیر مستقیم در امر اجرا یا نظارت بر اجراي آن نقش مهمی ایف
با همکاري با متولیان اجـراي آن،   توانند یممربوط به ایشان است  ماًیمستقکه  ییها استیسذینفع در 

 يهـا  گـروه شکی نیست که همکـاري داوطلبانـه   . را تسهیل کنند گذاري سیاستدستیابی به اهداف 
در نظـر   گـذاري  سیاسـت در مراحل پیشـین  ذینفع زمانی قابل تحقق است که منافع گروههاي ذینفع 

عمـومی در گـرو همکـاري کسـانی اسـت کـه        هاي سیاستکارآمدي  طورکلی به. گرفته شده باشد
عدم همکاري اغلب توسل دولت به اجبار و زور را در . اند دادهآنها را مخاطب خود قرار  ها سیاست
ر سـاز وکـار طبیعـی بـازار را     توسـل بـه زور و اجبـا    وکار کسبروشن است که در حوزه . پی دارد

؛ امري که دهد یمو دولت را از مقام داور بازي اقتصادي به جایگاه مداخله گر سوق  کند یممختل 
 ییهـا  گروهمقاومت . شود یممحسوب  وکار کسبسم مهلکی براي توسعه یک محیط رقابتی براي 

  .دهد یمرا افزایش  هستند احتمال ناکامی سیاستگذازان به اهداف خود ها سیاستکه مخاطب 
  

          ها سیاستمرحله ارزیابی  
نخسـت  . بـه دو نـوع کلـی تقسـیم کـرد      توان یمرا  گذاري سیاستسیاسی به  يها نظامرویکرد  

در  ییهـا  حـل با بروز مسائل آغـاز و بـا اجـراي راه     گذاري سیاسترویکرد خطی است که طی آن 
 آوري جمـع بـراي   يا افتـه یهیچ نظام منسجم و سازمان در چنین حالتی . ابدی یممواجهه با آنها پایان 

  . اتخاذ شده وجود ندارد هاي سیاست، و آگاهی از سرنوشت ها داده
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بـه ایـن معنـا کـه اجـراي       شـود  یمـ تلقـی   ریناپـذ  انیـ پایک چرخه  گذاري سیاستدر نوع دوم، 
طـی   ها سیاستاز  نیست بلکه ارزیابی نتایج حاصله گذاري سیاستبه معناي پایان مراحل  ها سیاست

شـده در   آوري جمـع از اطالعـات   يا مجموعهشده و  آوري جمعند و نهادینه شده میک فرایند نظام
در دسـتیابی   هـا  سیاستواقعیت این است که کامیابی یا ناکامی . شوند یم وتحلیل تجزیهرابطه با آن 

ده است بـه ایـن معنـا کـه     اتخاذ ش هاي سیاستبه اهداف مندرج در آنها گاه به دلیل نامناسب بودن 
ابزارهاي خوبی براي دستیابی به اهداف تعبیه نشده است و گاه به سبب عواملی دیگر از جملـه   مثالً

اتخاذ شده گـاه واجـد    هاي سیاستهمچنین . و کوتاهی مجریان ها سیاستنقایص مربوط به اجراي 
کـه در شـمار    شـود  یمناشی گذاران است  و گاه آثاري از آن آثاري است که مورد انتظار سیاست

 شود یممطلوب در صورتی محقق  گذاري سیاست. شود یمآثار نامنتظر و یا مشخصاً نامطلوب تلقی 
در مرحله پس از اجرا و دالیل یـا علـل آن    ها سیاستکه بازیگران اصلی آن تا حدي نسبت به آثار 

در یـک حـوزه    گذاري تسیاسبدون شک این امر در حرکت بعدي بازیگران . آگاهی داشته باشند
پس  شود یماین نوع ارزیابی که به آن ارزیابی سطح دوم گفته . است کننده تعیینمعین بسیار مهم و 

 يهـا  گاهف از آن آگـاهی از دیـد  و هـد  شـود  یمـ و تبدیل آن به قانون انجـام   ها سیاستاز تصویب 
  .(Zarshekan Abed: 2008)کسانی است که تحت تأثیر سیاستی خاص هستند 

به اجرا گذاشته شده مستلزم انجـام انـواع مطالعـات میـدانی و      هاي سیاستاما آگاهی از عواقب 
این کار که مستلزم صرف هزینه و وقت بسـیار اسـت تنهـا    . اسناد و مدارك متنوع است آوري جمع

. مشـارکت کننـد   هـا  داده آوري جمـع در فرایند  ها سیاستکه مخاطبان  ابدی یمتحقق  خوبی بهزمانی 
ذینفع حمایتی با توجه به انسجام باال و متشکل بودنشـان از مزیـت بـاالیی در     يها گروهاین میان  در

مورد  يها یسنجدسترسی دارند و قادرند نظر  راحتی بهبه اعضاي خود  ها آن. این زمینه برخوردارند
اغلـب واحـدهاي    ها گروهاز آن اینکه این قبیل  تر مهم.  نیاز را با سرعت و دقت بیشتري انجام دهند

پژوهشی قدرتمندي دارند که با استفاده از کارشناسان و منابع مالی کـافی قادرنـد اطالعـات کـافی     
واضح اسـت کـه کمـک    . ارسال کنند گیري تصمیمآن را به مراکز رسمی  يها دادههمراه با تحلیل 

راي اتخاذ سیاسـتی  محیط اطالعاتی را غنی کند و مبناي خوبی ب تواند یمذینفع  يها گروهگرفتن از 
  .     قبلی باشد هاي سیاستجدید یا اصالح 
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  گذاري سیاستذینفع در  هاي گروه تأثیرگذاري هاي روش
بـه دو دسـته مسـتقیم و غیـر مسـتقیم       طـورکلی  بـه  تـوان  یمـ ذینفـع را   يهـا  گروهتأثیر  هاي روش

ع ترویجـی بیشـتر در پـی    ذینفـ  يهـا  گـروه بدان اشاره شـده   تر شیپبنا به دالیلی که . کرد بندي طبقه
آنها توسل به تبلیغات و افکار عمومی  را براي پیشـبرد اهـداف    مثالً. غیر مستقیم هستند تأثیرگذاري

 ییهـا  وهیشکمتر به چنین  کنند یمحمایتی سعی  يها گروهاما  دهند یمخود بیشتر مورد استفاده قرار 
 تـوان  یمـ با این توضـیح  .  گذارند یمجرا را به ا تأثیرگذاريمستقیم  هاي روشمتوسل شوند و بیشتر 

گفت  تماس با بازیگران اصلی در نهادهاي حکومتی یعنی قـواي مقننـه، مجریـه و قضـاییه یکـی از      
  . ذینفع است يها گروهمستقیم  تأثیرگذاري يها وهیش ترین مهم

  
  ذینفع و قوه مجریه هاي گروه
اکنـون بایـد افـزود کـه     .ضـیح داده شـد  ذینفـع بـا قـوه مجریـه تو     يها گروهدرباره رابطه  تر شیپ

 گیـري  شـکل در مراحـل آغـازین    ها سیاستبر  تأثیرگذاريذینفع همواره نفع خود را در  يها گروه
پارلمانی، کابینـه کـه معمـوالً     يها نظامدر  ویژه بهدر بیشتر کشورها  که ازآنجایی. دانند یم ها سیاست

را در  گـذاري  سیاسـت ارنـد ابتکـار اصـلی    رهبران حزب اکثریت یا حزب ائتالفـی در آن حضـور د  
در ایـن  . اجرایی متمرکز اسـت  يها دستگاهذینفع بر نفوذ در دولت و  يها گروهاختیار دارند تالش 

 گیـري  تصـمیم وجهی در نظام سیاسی بریتانیا متبلـور شـده اسـت نظـام      ترین کاملکه به  ها نظامقبیل 
جود انضـباط حزبـی شـدید نماینـدگان پارلمـان      همچنین به دلیل و. در کابینه متمرکز است شدت به

همـین  . تبعیـت کننـد   کنـد  یمـ که کادر رهبري حزب حاکم اعـالم   ییها استیسهمواره ناچارند از 
اجرایـی تمرکـز کننـد     يهـا  دسـتگاه ذینفـع بیشـتر بـر دولـت و      يها گروهکه  شود یمویژگی باعث 

)Weaver and Rockman, 1993 .( ذینفـع و مشـاوره بـا دولـت یـک       يهـا  گـروه در بریتانیا تماس
قـانون مکلـف بـه مشـاوره بـا برخـی        موجـب  بهفرایند دائمی وفشرده است و در برخی مواقع وزراء 

).  Watts, 2007: 47(اسـت   1انجمن ملـی کشـاورزان   ها گروهاز جمله این . ذینفع هستند يها گروه
ذینفع بخش مهمی از بـار کـاري    يها گروهزنی با  ايرکه فرایند مشاور و  کند یمخاطر نشان  2واتز
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  .دهد یمدولتی در بریتانیا را تشکیل  يها وزارتخانه
پنهـانی   يها یالب صورت بهغیر رسمی و  يها قالبذینفع اغلب در  يها گروهبه هر روي تالش  

گاه دیگـر رابطـه   . آثار خطرناکی داشته باشد تواند یمکه همان طور که خواهیم دید  شود یمانجام 
یا تأسیس یـک   ها گروهرسمی مانند پذیرش نمایندگانی از سوي این  يها قالبذینفع در  يها گروه

در ترکیه نخست وزیري با « براي نمونه . شود یمدولتی تنظیم  گذاري سیاستنهاد خاص در مراجع 
در انگلستان هر وزارتخانـه بـا   . اند کردههمکاري اتاق بازرگانی نهاد مشترکی براي این کار تأسیس 

اقتصادي دفتري براي بررسی این امر ایجاد کرده اسـت    يها تشکلو  يا حرفه يها انجمناري همک
وکـار بـه دولـت     ي را براي بهبود محـیط کسـب  ا برنامهاتاق بازرگانی هر دوسال یکبار و در آمریکا 

بسـیار رایـج، تأسـیس     يهـا  وهیش یکی از. Meidari and  (Ghodjani, 2008: 20)» دهد یمپیشنهاد 
 دهـد  یمتجربه کشورهاي جهان نشان . راهاي گفتگو میان بخش دولتی و بخش خصوصی استشو

در ماالوي کار « براي نمونه  1.که بکارگیري این شیوه منجر به اصالحات سیاستی مهمی شده است
در ویتنام مجمـع  .گروه ملی نقش قابل توجهی در اصالحات مالیاتی و بهبود عرضه برق داشته است

داخلی و خارجی شده  يها شرکتموجب حذف سیستم قیمتگذاري دوگانه براي بخش خصوصی 
  . (Soleimani and Yarmohammadi,2012: 3-4) است
    
  ذینفع  و قوه مقننه  هاي گروه

نظر خـود را تـأمین    ها سیاست گیري شکلذینفع نتوانند در مراحل اولیه  يها گروه که درصورتی
در  ویـژه  بـه ذینفـع   يهـا  گـروه تـالش  . شود یمذینفع تبدیل  يها گروهکنند، پارلمان به هدف بعدي 

پیشنهادهایی جـایگزینی   توانند یمکه قدرت به چالش کشیدن لوایح دولت را دارند یا  ییها پارلمان
چنانکـه  . کنگـره آمریکاسـت   ییهـا  پارلمـان الگوي کامـل چنـین   . ابدی یمارائه دهند معناي بیشتري 
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. بـه قـوانین الزم االجراسـت    هـا  سیاسـت مبـدل   يهـا  پارلمـان جـزو  پیشتر گفته شـد کنگـره آمریکـا    
بـه همـین سـبب    . قـرار دارنـد   گـذاري  سیاسـت تخصصی کنگره در مرکـز   يها تهیکمو  ها ونیسیکم

نفـوذ داراي کارکنـان تمـام     يهـا  گـروه « . ذ هستندونف يها گروهذینفع هدف اصلی البی  يها گروه
بـه   هـا  گـروه ایـن  . خواننـد  یمـ » 1ب البی یا دالالن سیاسـی اصحا« وقت بوده که آمریکاییان آنها را 

حقوق دریافـت   ها آن. اند شدهدولت یا پارلمان مبدل  هاي گذاري سیاستاعضاي ثابت و مهم روند 
 ,Jalali)»...پارلمان از دوام و اعتبار برخوردارند  يها تهیکماجرایی و  يها دستگاهو همانند  کنند یم

ذینفـع بـا نماینـدگان پارلمـان،      يهـا  گـروه وابط شخصی و غیر رسـمی  صرف نظر از ر. (97 :2008
 يهـا  گروه تأثیرگذاريزیر مجموعه آن بهترین ابزار  يها تهیکمتخصصی پارلمانی و  هاي کمیسیون

 کنـد  یمـ پارلمـانی خـاطر نشـان     هـاي  کمیسیوندر مطالعه مفصل خود درباره  2استروم. ذینفع هستند
ــ  هــاي کمیسـیون  و بیشــتر  شــوند یمـ محســوب  هــا پارلمـان در  گــذاري قـانون د تخصصـی قلــب فراین

پارلمانی اتخاذ و صـورتبندي   هاي کمیسیونپیشتر در  شود یمکه در صحن علنی اتخاذ  ییها میتصم
بـه نـوع، سـاختار و     شـدت  بـه ذینفـع    يهـا  گـروه  تأثیرگـذاري  حال بااین.  (Strom, 2011) شود یم

دائمـی، کوچـک و داراي    هـا  پارلماناین معنا که چنانچه بستگی دارد به  ها ونیسیکمصالحیت این 
اسـناد ومـدارك و احضـار شـهود و مطلعـین باشـند        آوري جمـع صالحیت استماع شهادت شـهود و 

. ابـد ی یمـ تخصصـی پارلمـانی افـزایش     هاي کمیسیونذینفع از طریق  يها گروه تأثیرگذارياحتمال 
دولتـی یـا فاقـد     يهـا  وزارتخانـه متنـاظر بـا   بزرگ، کم تعداد و غیـر   ها ونیسیکمبرعکس هر چقدر 

بـر   تأثیرگذارياسناد ومدارك باشند توانایی آنها در  آوري جمعصالحیت استماع شهادت شهود و
ي هـا  گـروه توجـه  چنـدان محـل    هـا  ونیسـ یکمدر چنین صورتی این قبیل . ابدی یمکاهش  ها سیاست

  ).  (Strom, 2011ذینفع نخواهد بود
ذینفع براي جلب توجه نمایندگان به مشکالت وخواسته هاي خـود   يها گروهدر بیشتر کشورها 

برگـزاري  . یا فعالیت خود آشنا شوند وکار کسبکه نمایندگان از نزدیک به فضاي  دهند یمترتیبی 
ذینفـع   يهـا  گـروه  ویژه بهذینفع  يها گروهبرخی تورهاي خاص بدین منظور همواره در دستور کار 

دیگري مانند دادن هدیه یا برگـزاري ضـیافت نیـز از     يها وهیش). Watts, 2007(حمایتی بوده است 
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  .  (Gholirpoor, 2008)معمول براي اثر گذاري بر نظر نمایندگان است يها وهیش
تشریفات رسمی  ها پارلماناخیر باعث شده است که برخی  يها دههذینفع در  يها گروهافزایش 

 يها گروهدر آلمان حضور نماینده  مثالً. جاد کنندتخصصی ای هاي کمیسیونبراي حضور آنها در 
. در پارلمان ثبت شده باشند ها گروهدر صورتی میسر است که این  1ذینفع در بندستاگ

)Saalfeld, 1999 (  
        

  ذینفع و قوه قضاییه يها گروه 
فراینـد   نتوانند منافع خود را از طریق دو قوه یاد شده تضـمین و تـأمین کننـد و در    که درصورتی

توسل به مراجـع قضـایی بـه سـبب     . شوند یممتوسل  ها دادگاهنادیده گرفته شوند به  گذاري سیاست
ذینفع  يها گروهقضایی کمتر مورد استقبال  يها یدگیرسگران بودن، پیچیدگی و نیز زمان طوالنی 

شـند بسـتگی بـه    ذینفع با يها گروهاینکه مراجع قضایی تا چه حد قادر به حفظ منافع .  شود یمواقع 
میزان استقالل آن در مقابـل سـایر قـوا و فرهنـگ      ویژه بهجایگاه کلی قوه قضاییه در نظام سیاسی و 

مثالً در  ایاالت متحده آمریکا صـاحبان صـنایع و   « . حقوقی حاکم بر یک جامعه سیاسی معین دارد
آمریکا به سـبب   حال ااینب. کشند یمبه چالش  ها دادگاهتجار مدام قوانین و مقررات حکومتی را در 

از  ها دادگاهدر سایر کشورها اهمیت . داشتن یک فرهنگ قوي حقوقی در این زمینه یک استثناست
بـر عکـس    [.آخرین راه حل باقی مانـده اسـت   عنوان بهاین جهت در حال افزایش است اما همچنان 

ینفـع چنـدان متـداول    ذ يهـا  گـروه کشورهایی نظیر آمریکا، در برخی از کشورها حمایت از منـافع  
بر مبناي منافع یک گروه ذینفع طرح دعوا کرد بلکه منافع شخصی  توان ینممثالً در استرالیا  ]نیست 

انگلستان نیز در شمار ). Hage and Harrop, 2001: 152( » شاکی باید تحت تأثیر قرار گرفته باشد
انین جـزو آخـرین راه کارهـا    بر قـو  تأثیرگذاريکشورهایی است که توسل به محاکم قضایی براي 

  ).   Watts, 2007( شود یممحسوب 
 ییهـا  راهذینفـع ممکـن اسـت از     يهـا  گـروه ، تأثیرگـذاري مستقیم  هاي روشصرف نظر از این 

خیابـانی   يها اعتراضمانند، بسیج افکار عمومی، نزدیکی به احزاب سیاسی با نفوذ و یا ترتیب دادن 
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دولت تـأثیر بگذارنـد کـه از موضـوع بحـث فعلـی        هاي یاستسیا اعتصابات گسترده سعی کنند بر 
  . خارج است

  
  عمومی هاي گذاري سیاستذینفع در  هاي گروهآسیب شناسی دخالت 

یـک   گـذاري  سیاسـت ذینفع مزایاي بسیار زیادي براي نظام  يها گروهچنانکه اشاره شد فعالیت 
ت بنـدي بـه آنهـا نقـش مهمـی بـازي       ذینفع در انتقال مسائل و اولویـ  يها گروه. جامعه سیاسی دارد

در دسـتور کـار    هـاي  سیاستمنبع رایگان و کارآمد براي تهیه اطالعات درباره  یک ها آن. کنند یم
دخالـت  . در تولید اطالعات را جبران کنند ها پارلمانناتوانی ذاتی نهادهایی مانند  توانند یمهستند و 

به ثبات سیاسـی کمـک کنـد بـه ایـن معنـا کـه         اندتو یمپارلمانی  يها یزنذینفع در چانه  يها گروه
از طریـق پارلمـان بـه نظـام سیاسـی دسترسـی داشـته باشـند و نماینـدگان           توانند یمذینفع  يها گروه

بنـابراین  . اداري و وزراء دسترسـی پیـدا کننـد    يهـا  دسـتگاه بـه   تواننـد  یمـ پارلمان نیز به نوبـه خـود   
مشکالت خود با نمایندگان پارلمـان دسـت کـم صـداي     با طرح مسائل و  توانند یمذینفع  يها گروه

خود را به گوش ایشان برسانند و بدین ترتیب همچون سوپاپ اطمینانی براي کل نظام سیاسی عمل 
همچنـین رضـایت    .شـود  یمـ موجـب تقویـت مشـروعیت نظـام سیاسـی       درنهایتي که طور بهکنند 
زیـر نظـر آن    يها دستگاهدولت و  وسیله هب، اعمال آنها ها سیاستذینفع در مرحله اجراي  يها گروه

  .کند یمرا تسهیل 
نیـز از رهگـذر دخالـت     يا بـالقوه ذینفع اما خطرات  يها گروه هاي فعالیتعلیرغم مزایاي عمده 

  . آید به وجودممکن  گذاري سیاستافراطی آنها در فرایند 
و  گـذاري  سیاسـت  ذینفع در دستیابی بـه مراکـز رسـمی    يها گروهیکی از این خطرات نابرابري 

به منابع مالی بهتري دسترسی دارنـد در حـالی    ها گروهبراي مثال برخی از . بازیگران عمده آن است
در هر حال ایـن امـر   . به این مراکز دسترسی داشته باشند توانند ینمیا  خواهند ینمکه برخی دیگر یا 

  . منشاء تبعیض و بی عدالتی باشد تواند یم
 يهـا  گـروه  گذاري سیاستدر منابع یا دسترسی به مراکز  ها گروهاز صرف نظر از ضعف برخی 

اران بدهنـد و از ایـن   ذگـ رانـه بـه سیاسـت   اذینفع سازمان یافته ممکن است اطالعات ناقص یا جانبد
ممکن است  ها گروه. شوند گذاري سیاستو  گیري تصمیمطریق موجب خطاهاي فاحش در فرایند 
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گویند در شوند که به نمایندگی از کلیه اعضاي  خود سخن میامري را خوب جلوه دهند یا مدعی 
  .اند نکردهکه به واقع با آنها مشورت حالی

ذینفــع در نهادهــاي عمــده  يهــا گــروهاز همــه اینکــه فعالیــت و دخالــت افراطــی  تــر خطرنــاك
 ویـژه  بهموجب کاهش حمایت عمومی از نظام سیاسی شود  تواند یمپارلمان  ویژه به گذاري سیاست

به هر حال در  .اگر این دخالت به قیمت محدودیت شهروندان در دسترسی به نهادهاي یادشده باشد
در یک زنجیره تفویض اقتدار  گذاري سیاستیک نظام سیاسی دموکراتیک فرض بر این است که 

 و طی یک انتخابات آزاد و منصفانه از مردم به نمایندگان و از ایشان به کـارگزاران اجرایـی منتقـل   
همین زنجیره اقتدار است که مبنـاي پـذیرش مشـروعیت بسـیاري از تصـمیمات حکومـت       . شود یم

ذینفـع کـه بنـا بـه فـرض در پـی        يهـا  گـروه حضور و دخالت افراطـی  . براي عموم شهروندان است
اگـر منجـر بـه قطـع ایـن       گیـري  تصمیمحداکثر سازي و حفظ منافع اعضاي خود هستند در مجاري 

بنـابراین مسـئله ایـن    . کنـد  یمـ وصف دموکراتیک آن نظام سیاسی را زایل  زنجیره شود بدون شک
از یک سو الزم و مفید است و از سوي  گذاري سیاستاست که فعالیت گروههاي ذینفع در جریان 

. بـا ایـن وصـف راه حـل چیسـت     .عواقب ناگواري براي کل نظام سیاسی داشته باشد تواند یمدیگر 
 يهـا  گـروه نـد از فعالیـت   منظـام  طـور  بهکه اکثر کشورهایی که  شود یماینجا فقط به اختصار اشاره 

حال کدهاي اخالقی و رفتاري دقیـق و مفصـلی را بـراي نظـارت بـر      در این ؛شود یمذینفع بهره مند 
غرض از وضع ایـن کـدهاي رفتـاري چـارچوب     . اند کردهرفتار صاحبان مناصب عمومی پیش بینی 

که ایشان نتوانند به ناروا از این اقتدار به نفـع  مومی است به نحويمند کردن روابط صاحبان اقتدار ع
  .(Vakilian, 2011 a)گروه یا جریان خاصی بهره برداري کنند 

  
  در ایران گیري تصمیمو  گذاري سیاستذینفع در فرایند  هاي گروهضرورت مشارکت 

ذینفـع بـا    يهـا  گـروه در ایران بـه حضـور فعالیـت بیشـتر      گیري تصمیمو  گذاري سیاستفرایند  
  :عبارت است از دهد یماز جمله دالیلی که این نیاز را توضیح . اوصاف یاد شده نیازمند است

در مقدمه مقاله گفته شد که اکنون این اجماع میان کارشناسان و سیاستمداران بـه وجـود آمـده    
دان فعالیـت بخـش   است که یکی از دالیل توسعه نیافتگی اقتصادي در ایران غلبه بخش دولتی و فق

تقویت بخش خصوصی تنهـا زمـانی ممکـن    . هاي اقتصادي استخصوصی در رقابت با سایر بخش
 هاي گذاري سیاستنظامند در چرخه  طور بهذینفع سازمان یافته ومتشکل بتوانند  يها گروهاست که 
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یـن امـر   ا. از باال بـه پـایین را معکـوس کننـد     گیري تصمیممشارکت کنند و روند  وکار کسبحوزه 
  . دهد یمرا افزایش  ها سیاستکرده و و قابلیت پیش بینی و ثبات  تر یعقالنرا  گیري تصمیمنظام 

 هـاي  فعالیتاست که تا کنون براي حوزه کسب و کار و  ییها استیسدلیل دیگر کیفیت پایین 
ش خـوب افـزای   گـذاري  سیاستچنانکه پیشتر اشاره شد، یکی از شروط . اقتصادي اتخاذ شده است

گفته شد که قواي مجریه و مقننـه حتـی در بهتـرین    . رسمی است گذاري سیاستاطالعات نهادهاي 
گرچه قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار . هستند ها سیاستحالت ناگزیر از مشاوره با مخاطبان 

مـا  را فـراهم کـرده اسـت ا    هـا  مشـاوره با تأسیس نهادي مانند شوراي گفتگو زمینه بهره مندي از این 
مطـابق قـانون اساسـی جمهـوري     . اجرایی محدود کـرد  يها دستگاهنباید این موضوع را به دولت و 

قـانونی اقـدام بـه     يهـا  طـرح از طریـق تقـدیم    توانـد  یمـ اسالمی ایران، مجلس شوراي اسالمی رأساً 
و  به راحتی فضاي کسـب و کـار   تواند یماین بدان معناست که پارلمان در ایران . کند گذاري قانون

بررسـی شـده در ادوار    يهـا  طـرح نگاهی به آمارهاي . اقتصادي را تحت تأثیر قرار دهد هاي فعالیت
پیشـنهادي نماینـدگان در    يهـا  طـرح که اتفاقـاً بیشـتر    دهد یممختلف مجلس شوراي اسالمی نشان 

 براي نمونه قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار خود از مجراي چنین. حوزه اقتصادي بوده است
با این حال آیـین نامـه داخلـی مجلـس شـوراي اسـالمی فاقـد نظـام         . سازوکاري تصویب شده است

همچنـین در آن هـیچ آیـین    . ذینفع قوانین مصوب است يها گروهروشن و کارامدي براي توجه به 
و پـس از   گـذاري  قـانون ، گذاري قانونذینفع در مراحل پیش از  يها گروهمشخصی براي مشارکت 

طـوري اصـالح کـرد کـه مجلـس       تـوان  یمـ بنابراین آیین نامه داخلی را . وجود ندارد گذاري قانون
ذینفع در امر تدوین قانون یا نظارت بر  يها گروهداخلی آن به استفاده از توان  هاي کمیسیون ویژه به

همچنین در صورتی که طرحی داراي عواقب اقتصادي براي کسب و کار . اجراي آن مکلف شوند
پیشــنهاد کننــدگان چنــین طرحــی را مکلــف بــه ضــمیمه کــردن نظــرات و    تــوان یمــمعینــی باشــد 

وجود نداشته باشد امکـان   يا مهیضمیکه اگر چنین طور بهذینفع مربوطه کرد  يها گروه يها دگاهید
 هـاي  کمیسـیون ترتیبـی داد کـه گـزارش     تـوان  یمـ همچنـین  . اعالم وصول آن وجود نداشـته باشـد  

ذینفع مربوطه امکان ارائـه بـه صـحن علنـی را      يها گروه يها اهدگیدتخصصی بدون ضمیمه کردن 
  . داشته باشد

مـی دانـیم کـه    . عمومی از جهتی دیگر نیز مهـم اسـت   هاي سیاستمشارکت گروهاي ذینفع در 
مدرن یکی از کارکردهـاي مجلـس    يها یدموکراسدر . پارلمان برخی از کشورها دومجلسی است
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. و لـوایح پیشـنهادي اسـت    هـا  طـرح رد بررسـی و بحـث مجـدد    دوم که معموالً ترکیب متفـاوتی دا 
و  کند یمجلوگیري  گذاري قانونو  گذاري سیاستبنابراین وجود مجالس دوم از شتابزدگی در امر 

 شـود  یمـ ترکیب متفاوت این مجلـس کـه معمـوالً از میـان نخبگـان و متخصصصـان هسـتند باعـث         
بـا  (Vakilian, 2011 b). پـاالیش قـرار گیـرد   مخرب یکبار دیگر در معرض ارزیابی و  هاي سیاست

تقویـت  . کنـد  یماین وصف فقدان مجلس دوم در ساختار پارلمان ایران احتمال شتابزدگی را بیشتر 
کـارکردي مشـابه کـارکرد مجـالس دوم داشـته باشـد امـا         تواند ینمذینفع گرچه  يها گروهفعالیت 

و  گـذاري  سیاسـت عـات را در فراینـد   دست کم این فایده را دارد کـه نقصـان فـاحش کمبـود اطال    
تقنینـی تـا حـدودي     يهـا  طـرح و نیز از سرعت عجیب ارائه  کند یمتا حدودي جبران  گذاري قانون

ذینفـع در فراینـد    يهـا  گـروه به شرطی که سازوکار اجباري گـرفتن مشـاوره و مشـارکت     کاهد یم
  .    در آیین نامه داخلی اصالح شود گذاري سیاست

پراکنده  يها تودهخاطر نشان کرد که در غیاب فعالیت احزاب سیاسی که بتوانند در نهایت باید 
 گـذاري  سیاسـت تا حدي مسیر باال به پـایین   توانند یمذینفع اقتصادي  يها گروهمردم را بسیج کنند 

اقتصـادي مشـارکت    هـاي  گیـري  تصمیمدر ایران را تعدیل کنند و از این طریق دست کم در حوزه 
  . سازمان یافته و نیرومند تقویت کنند يها تشکلیق مردم را از طر

  
  فرجام

بـه اجمـال مـورد     گیـري  تصـمیم و  گذاري سیاستذینفع در فرایند  يها گروهدر این مقاله نقش 
مهمـی را   يهـا  نقـش در تحول تاریخی خود به تدریج  ها حکومتگفته شد که . بررسی قرار گرفت
مناسـبات اقتصـادي  را از طریـق     ویـژه  بـه جتمـاعی  مختلـف زنـدگی ا   يها عرصهبر عهده گرفتند و 

 يهـا  نظـام بـا ایـن حـال، در    . کالن خود تحت هدایت و فرمان خود در آورنـد  هاي گذاري سیاست
 هـا  سیاسـت قوه مجریه در طراحی، تدوین و اجراي  ویژه بهمختلف حکومت  يها اندامدموکراتیک 

نیز از طریق سازماندهی اعضاء و اسـتعدادهاي   ذینفع يها گروهاحزاب و . تنها بازیگران فعال نیستند
در این میـان  . کنند یمکالن مشارکت  هاي گیري تصمیممستقیم یا غیر مستقیم در فرایند  طور بهخود 
ذینفع حمایتی که حول محور منافع مشترك اعضـاء را گـرد هـم     يها گروه ویژه بهذینفع  يها گروه

 يهـا  گـروه امـا تـأثیر   . کننـد  یمـ عمومی بازي  هاي سیاستنقش مهمی را در شکل گیري  آورند یم



  95 وکار براي فضاي کسب گذاري در سیاست  ي ذینفعها گروهبررسی نقش و نحوه تأثیر 

در  ویـژه  بهذینفع  يها گروه. تنها یک سویه و در جهت تأمین منافع اعضاء نیست ها سیاستذینفع بر 
اقتصادي منبع بسیار مهـم اطالعـاتی در مرحلـه طراحـی و تـدوین       هاي فعالیتحوزه کسب و کار و 

اطالعات الزم و ضروري بـرا اتخـاذ    توانند یمو به رایگان داوطلبانه  معموالً ها آن. هستند ها سیاست
کالن را در اختیار تصمیم گیران قرار دهنـد و عواقـب اجـراي آنهـا را تـا حـدي نشـان         يها میتصم
که در مرحله طراحی و تـدوین مشـارکت داشـته باشـند     ذینفع در صورتی يها گروههمچنین . دهند

شـوند و یـا در ارزیـابی پـس از اجـرا نهادهـاي متـولی         اهـ  سیاستباعث تسهیل در اجراي  توانند یم
بـراي   گـذاري  سیاسـت ذینفـع در   يهـا  گروهدر مجموع مشارکت . را یاري دهند ها سیاستارزیابی 
 توانـد  یمـ  کنـد  یمـ از پایین به باال کمـک   گیري تصمیماقتصادي ضمن اینکه به تقویت  هاي فعالیت

براي فضاي  ها حکومتخودسرانه و ناگهانی  يها میتصمو جلوگیري از  ها سیاستموجب ثبات در 
بـا  . مبـادالتی را در پـی خواهـد داشـت     يهـا  نهیهزکسب و کار شود و این امر به نوبه خود کاهش 

نو آوري هاي قانون فضاي کسب و کار در الزام دولت در مشـورت بـا    توان یمتوجه به این تحلیل 
 يها اندامبا این حال با توجه به دخالت . زیابی کرداتاق بازرگانی و ایجاد شوراي گفتگو را مثبت ار

ذینفـع کـه اتـاق بازرگـانی و      يهـا  گـروه ، مشـارکت  گـذاري  سیاسـت مختلف حکومـت در فراینـد   
هستند نباید تنها به مرحله شکل گیري و طراحی  ییها گروهنهادهایی شبیه به آن مصداق بارز چنین 

از طریق برخی ابتکارهـا کـه بـه برخـی از      توان یم. عمومی در قوه مجریه محدود شود هاي سیاست
عمـومی بـراي    گـذاري  سیاسـت ذینفع در  يها گروهآنها در این مقاله اشاره شد از مزایاي مشارکت 

  .فضاي کسب و کار بیشتر بهره مند شد
  

References 
Books 
[1] Alvani, Mahdi. (2006), Decision and public policy making. (11th edition), 

Tehran, Samt Publications. (in Persian) 
[2] Andres, G. J.  (2009), Lobbying Reconsidered, Under the Influence, United 

States: Perason Education, Inc. 
 [3] Bashirieh, Hosien. (2003), Learning political science, Tehran, Negah e Moaser 

Publications.(in Persian) 
[4] Gholipoor, Rahmatollah. (2008), Organizational decision making and public 

policy making, Tehran: Samt Publications. (in Persian) 
[5] Hage, R. and Haroop, M. (2001), Comparative Government and Politics, 

Hampshire: Palgrave.  
[6] Heywood, Andrew. (2010), Politics, translated by Abdolrahman Alem, Tehran, 



  )پژوهشی -علمی( متشهشماره  ،انشنامه حقوق اقتصاديد  96

Nashr E Nay Publication. (in perian) 
[7] Lester, J, B., and JR, J. (2002), Public Policy: an evolutionary approach, 

translated by Mojtaba Tabari, Turaj Mogibi Miklaee and Sohiele Khorshidi, 
Tehran, Savalan. (in Persian) 

[8] Loughlin, Martin. (2009), Foundations of public law, translated by Mohammad 
Rasekh, Tehran, Nashr E Nay Publication. 

[9] ] Meidari, Ahmad, Gohdjani, Aslan. (2008), Assessment and improvement of 
business environment, Tehran, Jahad Daneshgahi Publications. (in Persian) 

[10] Mezey, M. (1990) "Classifying Legislatures" in Philip Norton (ed), 
Legislatures, Oxford:  Oxford University Press, pp: 149-176. 

[11] Norton, P. (1999), Parliament and Pressure Groups in Western Europe, 
London: Frank Cass. 

[12] Polsby, N. W. (1990), "Legislatures" in Philip Norton. (ed), Legislatures, 
Oxford: Oxford University Press, pp: 129-147.  

[13] Saalfeld, T.. (1999), Germany: Bundestag and Interest Groups, in Philip 
Norton. (ed),  Parliament and Pressure Groups in Western Europe, London: 
Frank Cass and Co. Ltd. 

[14] Strom, Karee. (2011), Parliamentary committees in European Democracies, In 
Essays on Law and Legislation, Hassan Vakilian, Tehran, MRC Publications.(in 
Persian)  

[15] Weaver, R. K., Rokman, B, A. (1993), "Assessing the Effects of Institutions", 
in Weaver, R. K., Rockman , B. A., (eds), Do, Institutions Matter? Washington, 
D. C.: Brooking Institutions.   

[16] Watts, D. (2007), Pressure Groups, Edinburg: Edinburg University Press. 
[17] Weaver, R. K., Rokman, B, A. (1993), "Assessing the Effects of Institutions", 

in Weaver, R. K., Rockman , B. A. (eds), Do, Institutions Matter? Washington, 
D. C.: Brooking Institutions.   

[18] Zarshekan, Liela. (2008), Regulatory Impact Assessment, Tehran, MRC 
Publication. (in Persian) 

[19] Zeigler, H. (1992)," Interest Groups", in Hawkesworth, M. Kogan M. (eds), 
Encyclopedia of Government and Politics, Vol 1, London: Rutledge, pp: 377-
393. 

[20] Zoller, Elizabet. (2010), An introduction to public law, translated by Seyed 
Mojtaba Vaezi, Tehran, Jangal javdaneh Publications. (in Persian). 
 

Articles: 
[1] Soliemani, Hanzaleh, and Javad, Yarmohammadi. (2011), An introduction to 

dialogue between government and public sector, International experiences 
regarding article 75 of the Fifth Development Plan, Tehran, MRC Publications. 
Serial No: 10818. (in Persian).  

[2] Vakilian, Hassan. (2011 a), Theoretical foundations and mechanisms of 
supervising parliamentarians’, conducts,   Majles va Rahbord, Winter, No 68. 
63-108. (in Persian) 


