
 

 

 گذاری عمومیمعناشناسی و تبارشناسی رهبری سیاست مقاله پژوهشی:

 5، رضا تهرانی4، علی دیواندری3، سیدمجتبی امامی2، علی نقی امیری1دوستبابک وطن

 17/01/98 :تاریخ پذیرش                                                                                                   10/11/97 :تاریخ دریافت

 چکیده
گذاری عموومی اسوتق مودمت ایون     سیاستادبیات علوم  اری عمومی یکی از مفاهیمگذرهبری سیاست

شود  در ایون عرصوه    های انجامهشاما پژو ی است،گذاری عموماهیم عرصة سیاستبه اندازة سایر مف مفهوم

واگورا و   هوا، مفواهیم و موضووعاتی   انود، بوا اسوتفاد  از رشوته    های تجربی بود عمدتاً مطالعات و گزارشکه 

برخوی معوانی   بوه   اندق متعامباً این امر منجر به ایجاد رویکردهای مختلفی شد  اسوت کوه  مختلف انجام گرفته

ق در ایون پوژوهش کوه بوا اسوتفاد  از روش تملیون م وموم و بوه من وور          اسوت  واگرا و مختلف انجامید 

ترین مطالعوات ایون زووزة مطالعواتی برگزیود       معناشناسی و تبارشناسی این مفهوم انجام گرفته است، مرتبط

نتایج زاصون از تملیون م وموم زواکی از وسوود سوه م وموم اصولی          شدند و مورد تملین مرار گرفتندق

( ایفوای  2 ؛گوذاری عموومی  ( هدایت فرآیند سیاست1گذاری عمومی بود: ی رهبری سیاستدربردارندة معنا

گذاری عمومیق در نهایوت نیوز تو ش    ( ایجاد همگرایی در سیاست3 ؛نقش اصلی در میام بازیگرام مختلف

گذاری عمومی با توسه به این سه م وموم و شورایطی کوه هور یوک از      شد  است تا معنای رهبری سیاست

و نیوز ترکیوب    دوسازد، بررسی شودق همچنین امکام ترکیب این سه م موم به صورت دوبهرا معتبر میآنها 

 استق شد بررسی و تملین  یکجای آنها نیز

 گوذاری عموومی، تملیون م ومومق    گوذاری عموومی، فرآینود سیاسوت    رهبوری سیاسوت   :هاا کلیدواژه

                                                           
 کاندیدای دکتری مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگا  تهرام -1

)رایانامه:  مسئول سند و نوی استاد دانشکد  مدیریت و زسابداری پردیس فارابی دانشگا  تهرام -2

anamiri@ut.ac.ir) 

 استادیار دانشکد  معارف اس می و مدیریت دانشگا  امام صادق )ع( -3

 استاد دانشکد  مدیریت دانشگا  تهرام -4

 استاد دانشکد  مدیریت دانشگا  تهرام -5

 راهبردیای دانشرشتهفصلنامه علمی مطالعات بین

 67 -89صفحه  ،1398زمستان  ،37 ، شمارهنهمسال 
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 مقدمه  

هوای اخیور نیسوتق بررسوی     ر دارد و متعلو  بوه سوال   توسه به مسئلة رهبری در علوم سیاسی، مدمت بسویا 

تاریخچة نگارش و پژوهش در این زوز  زاکی از ت ش همیشوگی زکیموام و دانشومندام بورای تسوهین      

گیری در زوزة عمومی، یافتن چگوونگی و بهتورین سوبک  بورای رهبوری موردم، سلوب مشوارکت         تصمیم

عموومی اسوتق از سملوة آیواری کوه بورای        عمومی و بسیاری موارد دیگر در زوزة زکوموت و مودیریت  

ایر گزنفووم،  « نامهکوروش»یا همام « سیروپدیا»توام به اند میپرورش رهبرام در زوزة سیاست نگاشته شد 

 ایر نیکولو ماکیاولی اشار  کردق« شهریار»ایر سام تزو و « آوریهنر سنگ»

یابیم کوه توسوه عمودة پژوهشوگرام     رمیگذاری عمومی دبا نگاهی اسمالی به مطالعات زوزة علوم سیاست

گذاری عمومی اسوت، چوه ایون عنصور را در مرکوز تملیون       فرآیند و چرخة سیاستاین زوز ، معطوف به 

سازی کانوم اصلی توسوه در پوژوهش   الب چارچوبی کمکی برای مشخصمخود مرار دهند و چه از آم در 

گوذاری عموومی بوه    رشد  در زووزة علووم سیاسوت   الی مطالعات منتشخود استفاد  کرد  باشندق اما در البه

ی هوا خوریم که هم در مطالعات دانشگاهی و هم در گوزارش برمی« گذاری عمومیرهبری سیاست»عبارت 

هوای آموزشوی بورای    در نقوش عنووام دور   زتی این عبارت عیناً  اند وعملی به دفعات به کار رفتهعلمی و 

 ق1های برتر علوم سیاسی و مدیریت دولتی استفاد  شد  استمقاطع تمصی ت تکمیلی در برخی دانشکد 

هوای  شوود، وارد کوردم تملیون   نکتة سالبی که در همام وهلة اول با مشاهدة این عبارت به ذهن متبوادر موی  

ای از علوم است که تاکنوم چندام بدام پرداخته نشد  بودق همچنین مشاهدة روند روبوه  ممور به زوز عامن

گوذاری  های این شاخه از مطالعوات سیاسوت  سذابیت نشام ازچاپ شد  در این زوز  نیز  افزایش مطالعات

های آموزشی در مقاطع تمصوی ت تکمیلوی کوه شوروع آم، تقریبواً بوه       (ق ارائة دور 12)شکن  داردعمومی 

 قافزود  استگردد نیز بر انگیزة فهم چیستی این عبارت می دی بازمی 2000اواسط دهة 

                                                           
های در لینک های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتریهای آموزشی در مالب دور ق تعدادی از این دور 1

 زیر مابن مشاهد  هستند:
https://mccourt.georgetown.edu/executive-master-in-policy-leadership 
https://bastyr.edu/about/centers/health-policy-leadership 
https://catalog.olemiss.edu/liberal-arts/public-policy-leadership/ba-pubpol-ld 

( Moving Average (MA)ای روندیابی ع و  بر روند خطی، از روند میانگین متمور  ) ق در این شکن بر2

دهد و نیز فامد سزئیات اضافه تری را نشام مینیز استفاد  شد  است که نسبت به روند خطی، سزیات دمی 

 و نوسانات اضافی نمودار اصلی استق

https://mccourt.georgetown.edu/executive-master-in-policy-leadership
https://bastyr.edu/about/centers/health-policy-leadership
https://catalog.olemiss.edu/liberal-arts/public-policy-leadership/ba-pubpol-ld
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گذاری عمومی از ابتدا تا کنون به همراه ودار میزان مطالعات چاپ شده در حوزة مطالعات رهبری سیاست. نم1شکل 

 تحلیل روند آن که حاکی از افزایشی بودن این روند است.

 

تر از اینهاست اموا نخسوتین اسوتفاد     گذاری عمومی مربوط به مبنگرچه کاربرد این عبارت در علوم سیاست

 1979سوال   گوذاری عموومی بوه   مفهومی متمایز از سایر مفاهیم موسود در علوم سیاسوت  با هویت و ،از آم

نیز مابن م ز وه اسوت، هور     1طور که در شکن گرددق از آم سال تاکنوم همامبازمی 1می دی و مقالة سِرنی

توه  مطلبی در این خصوص به چاپ رسید  است یا مورد توسه ممافن دانشگاهی و عملی مرار گرف از گاهی

هوا دانسوت   توام در ع مه به این سووال گذاری عمومی را میگیری زوزة رهبری سیاستعلت شکناستق 

گذاری در موردی خواص  دهندة اصلی سیاستگر و خطای هدایتکه چه شخص یا نهاد زقیقی یا زقومی

ز دریچوة فهوم   هوا در وهلوة اول ا  است؟ و چگونه به آم مومعیت دست یافته است؟ پاسخ به این مبین سوال

العوه سوعی   پذیر استق بنوابراین، پژوهشوگرام ایون مط   امکام« گذاری عمومیرهبری سیاست»معنای عبارت 

بکاهند و نووعی همگرایوی   « گذاری عمومیرهبری سیاست»از افتراق معنای موسود برای عبارت  اند تاکرد 

( رهبوری  1ل پاسخ به آنهاست، عبارت از: هایی که این مطالعه به دنبابه وسود آورندق برای این من ور، سوال

نی مختلوف ایون   توام سازشی میام معوا ( آیا می2 ای به کار رفته است؟ه چه معنانیگذاری عمومی بسیاست

( در صورت چند معنایی بودم این مفهوم، از هر یک از معانی در چوه سوایی و تموت    3 مفهوم برمرار کرد؟

   توام استفاد  کرد؟چه شرایطی می

                                                           
1. Cerny 
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 نی نظریمبا

 گزیند تا به انجوام برسواند یوا بوه انجوام نرسواند      صورت هر کاری که دولت برمیگذاری عمومی بهسیاست

هوا بور روی موضووعات خواص،     امودامات، اهوداف و ااهارن رهوای رسومی دولوت     »یا ( 3: 2013، 1)دای

توضیماتی کوه بورای وصوف     شوند که بردارند( ودارند )یا موف  نمیسازی آنها برمیهایی که برای پیاد گام

تعریف شد  اسوتق آنچوه    (154: 2006، 2)ویلسوم «کنندآنچه روی داد  است )یا روی نداد  است( ارائه می

بهتور بتووام   آید، عامن اصلی و شاید وضوح به چشم میها که بسیار هم متعدد هستند، بهدر این گونه تعریف

گوذاری عموومی بوه عنووام     ستق با فاصله گرفتن از سیاستهامهم پنداشتنِ دولت گفت که تنها عامنِ مویر،

هوای بسویاری زوول مموور     یک مفهوم و نزدیوک شودم بوه آم بوه عنووام یوک رشوتة مطالعواتی، زووز          

که با دمی  شودم بور روی هور     (21-23: 2009، 3)اسمیت و الریمر شوندگذاری عمومی پدیدار میسیاست

یوابیم کوه   ها هستند، درمیکدام از این زوز هر در پاسخ به آنها  در پییک از آنها و سواالتی که پژوهشگرام 

هوا و نیوز خوارج از آنهوا و     دولوت  ها، برخی نهادها در دروم سازمامِبرخی افراد در داخن و خارج از دولت

رخی از موارد نقوش اول را  در ب ی تأییرگذار هستند و شایدگذاری عمومالمللی در سیاستزتی نهادهای بین

المللوی پوول بوه کشوورهایی     های امتصاد اتقباضی از سوی صوندوق بوین  کنند، همچوم تممین سیاستایفا 

هووا و همچوووم آرنانتووین و یونووام در ازای اعطووای وام بووه آنهووا؛ یووا تعیووین برخووی اسووتانداردها، شوواخص 

 4ة امودام موالی  گرو  ویوژ  های بانکی از مبین استانداردهایالمللی برای کنترل بر تراکنشهای بیندستورالعمن

بنیوام    5گرو  هفوت  که اولین بار توسط -و البته سلوگیری از تأمین مالی تروریسم -شوییبرای مبارز  با پول

 نهاد  شدق

گوذاری  در فرآیند سیاسوت ممور برای مشخص کردم اینکه چه کسی یا چه نهادی های عامنبا ورود دیدگا 

هوایی از مبیون کوارآفرین    ن ریوه تووام  موی ( 74-49: 2009)اسمیت و الریمور،   کندگیری میعمومی تصمیم

ن ورام علووم   صوازب را م ز وه کوردق اموا هنگوامی کوه       گوذاری هوای سیاسوت  و شوبکه  گذاریسیاست

بوا تمرکوز ان وار عموومی بور روی      ( 1 6کنند که توأمامبمث میگذاری عمومی دربارة فرد یا نهادی سیاست

                                                           
1. Dye 

2. Wilson 

3. Smith & Larimer 

 FATF ق4

5. G7 

برسسته  های فشار نیز وسود دارند که بهو مفاهیمی همچوم گرذکر این مید از آم سهت اهمیت دارد که ق 6

پردازد، بدین معنی که صرفاً بر یکی از ایون مووارد تمرکوز    کردم مسئله و دستورگذاری در ان ار عمومی می

 دارندق
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( 2 پوردازد، گوذاری موی  دم مشوکن و دسوتورگذاری سیاسوت   بوه برسسوته کور    سواز مسئله یا شرایط مشکن

آورد، را گوردهم موی   نفعام و دانشمندام مورد نیاز برای پرداختن به مسئلهای از افراد، نمایندگام، ذیمجموعه

( 4بخشود و  کند؛ و امدام را اسوتمرار موی  تواف  ایجاد می های مابن اعتماد برای امدامها و گزینهمیام بدین (3

آنگوا  از   (،49-50: 2000 ،1)لوو   سوازد فوراهم موی  سوازی امودامات   ی ممر  الزم را در خ ل پیاد نیرو

گیوری  گذاری عمومی کوه بوا اوج  اما رهبری سیاست کنندقگذاری عمومی استفاد  میادبیات رهبری سیاست

 وئسوای سمهوور  ، تنها در سطح فردی و برای ر(49-45: 2000)لو ،  آفرینادبیات رهبری پرساذبه و تمول

شد، بوا انجوام   مطرح می (1994، 3)ودرفورد و یا نمایندگام و روئسای مجلس (1984، 2)توماس و سیگلمن

، از ادبیوات  (1997، 4)والویس و دالوری   سواختند هایی که نقش افراد پشت صومنه را برسسوته موی   پژوهش

ع نیازمند ادبیواتی منمصور بوه    آفرین فاصله گرفت و نشام داد که بررسی این موضورهبری پرساذبه و تمول

گوذاری عموومی در ف وای    بموث رهبوری سیاسوت   خود استق این نیاز، زمانی بیشتر مشوخص شود کوه    

، 6؛ کریسوتیانس 2001، 5)کووتز و لودموا   المللی مطرح شدندهای بینالمللی و در سطح کشورها و سازمامبین

 ق(2012، 7؛ وندرهیدم2010

های سیاسوی و مودیریتی   ن رام گوناگوم از انواع رشتهتوسط صازب کاربرد این مفهوم در سطوح مختلف و

گیری تعابیر و تعاریف مختلفوی از ایون مفهووم شود  اسوتق بورای       گرفته تا مهندسی و پزشکی باعث شکن

هوای  شناسوام در فعالیوت  ( در مقالوة خوود بوه مطالعوة مشوارکت روام     1998) 8سالیوام و همکوارانش  مثال،

انودق آنهوا   تواند به تن یم ن ام بهداشت و ایرگذاری بر آم منجر شوود، پرداختوه  می گذاری عمومی کهسیاست

 داننودق صمنه موی گذاری عمومی زتی از پشتگری سیاستگذاری عمومی را معادل هدایترهبری سیاست

 هوای گوذاری سیاسوت ایجواد همگرایوی در   عمومی با  گذاریرهبری سیاست ( با معادل گرفتن1997) 9لوی

عمومی اتمادیوة اروپوا در زووزة     گذاریا مطالعة میزام تمق  رهبری سیاستو ب کشورهای مختلفعمومی 

هوای دیجیتوالی در اروپوا مخصوصواً     های دیجیتالی، به بررسی وضعیت تن یم مقوررات بورای رسوانه   رسانه

آم سوو،   در سه کشور آلمام، فرانسه و انگلستام پرداخته اسوتق از  1990اص زات مقررات در اواسط دهة 

پردازند و با اسوتفاد  از تملیون   ( در مقالة خود به بررسی مدل تجارت میام دو کشور می2001کوتز و لودما )

                                                           
1. Luke 

2. Thomas & Sigelman 

3. Weatherford 

4. Wallis & Dollery 

5. Coates & Ludema 

6. Christians 

7. Vanderheiden 

8. Sullivan, et al. 
9. Levy 
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نجندق در ایون  سو ها امدامات متقابن آنها و ایر هر امدام بر امدام دیگوری و پیامودهای آنهوا را موی    ن ریه بازی

 سیاسوت مدم شدم در تصویب داخلی یوک  پیش»معنای  عمومی در گذاریرهبری سیاستاز عبارت مقاله، 

رس کشوور مقابون از تصوویب آم    از سوی یک کشور بزرگ و مدرتمنود بورای کواهش تو    « عمومی سهانی

 1اسوتق هفور و کوتوام    اسوتفاد  شود    -رودسوت خووردم   -و عدم تصویب آم در کشور مدرتمند سیاست

ی هوای اروپوای  بانک( بر سایر دولتندسعمومی بانک مرکزی آلمام )بو هایسیاست( به مطالعة تأییر 1994)

خوود را   هوای اند کوه پیوروام سیاسوت   دانسته عمومی را معادل با این گذاریاندق آنها رهبری سیاستپرداخته

 اتخاذ کنندق رهبر هایبا سیاستراستا نزدیک و هم

لف از عبوارت رهبوری   های ذکر شد  در اینجا از معنا و من ور پژوهشگرام مختبا توسه به تفاوت میام نمونه

 بر روی مطالعات پیشین انجام گرفته استق گذاری عمومی، این پژوهش با روش تملین م مومسیاست

 روش تحقیق

رهبوری  »کوارگیری عبوارت   در این پژوهش که بوا هودف در  معنوا و من وور نویسوندگام مختلوف از بوه       

ن مطالعه بوا یوافتن الگوهوای معنوایی     انجام شد  است، از آنجایی که پژوهشگرام ای« گذاری عمومیسیاست

بندی آنها و ت ش برای تجمیع آنها و پوشوش تموامی مفواهیم مطورح شودة مورتبط مواسوه        مشتر  و طبقه

اند، از روش کیفی تملین م موم استفاد  شد  است، چرا که این روش، راهبردی توصویفی اسوت کوه    بود 

ق دلیون دیگور   (2008، 2)گیووم  کندهای کیفی تسهین می یافتن الگوها و مفاهیم مهم را از دروم مجموعه داد

شوود از  شناسی خاصی است که باعوث موی  انتخاب این روش، عدم وابستگی آم به سایگا  ن ری و معرفت

تووام از آم  هوای پیچیود  و مفصون موی    انعطاف باالیی برخوردار باشد، لذا برای تملین زجم بواالیی از داد  

هوا و  ، چرا که این روش، مهوارتی بورای کاسوتن از زجوم انبوو  داد      (2006، 3 )براوم و ک ر استفاد  کرد

هووا و موودیریت بوور آنهووا بوودوم از دسووت دادم زمینووه اسووت کووه از آم بوورای سووازماندهی و تلخوویص داد  

 ق(2010، 4)مایلز و همکارانش شودمتمرکزسازی تفسیر استفاد  می

هوای پیشوین در ایون    ها و گزارشب شدند، از میام پژوهشهایی که برای انجام تملین م موم انتخااما داد 

هوا، بوا توسوه بوه پیشورفت و تکامون       آوری داد شد  برای سموع آوری شدندق روش انتخابخصوص سمع

هوای  هوای داد  وسوی اینترنتی و نیوز تکامون و افوزایش مابلیوت اطمینوام پایگوا       فناوری موتورهای سست

هوای  وسوو در پایگوا   های مختلف مطالعاتی، سستمند در زوز ای ن امهسهت با سایر بررسیاینترنتی، هم

                                                           
1. Hafer & Kutan 
2. Given 

3. Braun & Clarke 

4. Mills, et al. 
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هوای موسوود در   های اینترنتی با استفاد  از انتخاب کلیدوان  برگزید  شدق همچنین با توسه به ممدودیتداد 

گیوری از  من وور پویش  ها و از طرفی دیگر، رعایوت معیوار سامعیوت بررسوی بوه     زمینة زمام و هزینة بررسی

ها که بیشترین مجو ت علموی و   گرفته، دو پایگا  داد های ازتمالی در زمینة انتخاب مطالعات انجامیسوگیر

دادنود  را تمت پوشش مرار می -2و اِسکوپوس 1اِبسکو -گذاریمطالعات منتشرشد  در زوزة علوم سیاست

موامی  وسوهوایش روی ت خواطر گسوتردگی طیوف سسوت    بوه  3گوگن اِسوکوالر  وسویو نیز موتور سست

انود،  هوای موذکور چواپ شود     ها برای پوشش مطالعاتی که ازتماالً خوارج از دو پایگوا  داد   های داد پایگا 

 انتخاب شدندق

، از «4گوذاری عموومی  سیاسوت »سای عبارت کامون  گذاری عمومی، بهبسیاری از نویسندگام زوزة سیاست

های مختلوف  که این وانة مختصرشد  در رشتهکنند و از آنجایی استفاد  می« گذاریسیاست»وانة مختصرتر 

بوه کوار گرفتوه شود      « 10نقشوة را  »و « 9برناموه »، «8انوداز چشم»، «7استراتژی»، «6سیاسی»، «5سیاست»سای به

های زایود مواسوه شوودق    وسوی اولیه با طیف مختلفی از داد است، لذا مشخص بود که ممکن است سست

، «گوذاری عموومی  رهبری سیاست»سای عبارت تن برخی مطالعات، بهبنابراین در گام اول برای از دست نرف

وسو شد که این تن یمات بورای ایون   های مختلف سستهای داد در پایگا « گذاریرهبری سیاست» عبارت

تن یم شدق مودت زموام کوام ً بواز گذاشوته شودق       « انگلیسی»وسوها لماظ شد  بودند: زبام مطالعات سست

وسوو  هوا و موتن تن ویم شودق نتیجوة اولیوة ایون سسوت        ارت در عنوام، کلیدوان وسوی این عبممن سست

وسوو از برخوی   دهندة این سسوت هایی که میام دو وانة تشکینمطالعه بود که با زذف تمامی مقاله 16.200

بوا   العوه مط 43 تنهوا  ه بامی ماندق از این تعوداد، طالعم 634استفاد  کرد  بودند، تعداد « فاصله»کاراکترها غیر از 

ای سوانبی از ایون   نگاشته شد  بودند و مابقی آنها اسوتفاد  « گذاریرهبری سیاست»ممور مرار دادم موضوع 

مطالعوه و بوا    43عبارت داشتند، بدوم آنکه به معنای آم بپردازندق در آخرین گام از این مرزله، با بررسی این 

 -با معانی دیگری از این وان  که پیشتر ذکر شودند گذاری، مطالعاتی توسه به من ور نویسند  از وانة سیاست

ز ایون وان   نبودند یا آم دسته از مطالعات زووزة دولوت کوه اشوتباهاً ا     11پژوهیمطالعاتی که در زوزة دولت

                                                           
1. EBSCO 

2. SCOPUS 

3. Google Scholar 

4. Public Policy 

5. Politics  

6. Political 

7. Strategy 

8. Vision 

9. Plan 

10. Roadmap 

11. Government Studies 
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 13مطالعوه،   43زذف شودندق بنوابراین از تعوداد     -ترین آنها، رهبری سیاسی بودشایع واستفاد  کرد  بودند 

 قاندآورد  شد  1که در سدول  مطالعه متمرکز شد 30ژوهش زاضر بر روی مطالعه زذف شدند و پ

 
 منتخب برای انجام پژوهش حاضر مطالعات. 1جدول 

 نوع پژوهش موضوع پژوهش پژوهشگر

 1979سرنی، 

گوذاری  سمهور از رهبوری سیاسوت  تبیین چگونگی استفادة رئیس

 هوای استمواعی  خارسی برای تسهین ورود دولت به سوایر زووز   

 داخن کشور

 مقالة پژوهشی

توماس و سیگلمن، 

1984 

سمهوور در  توسعة معیاری برای فهم موفقیت یوا شکسوت رئویس   

 گذاری عمومیدستیابی به مومعیت رهبری سیاست
 مقالة پژوهشی

 مقالة پژوهشی سمهورالمللی توسط رئیسگذاری عمومی بینرهبری سیاست 1985، 1باریلیوکس

 1985، 2گری
هوا و  های عمومی ویژ  بورای ایالوت  گذاریبه سیاست بررسی نیاز

 مناط  مملی در آمریکا
 مقالة پژوهشی

 1990، 3رابرتز
شناسی از دست رفتن رهبری آمریکا در ف ا طوی  تملین و آسیب

 های ع یم ناساپرون 
 مقالة پژوهشی

 1994، 4بانووتز
گذاری در ف ای مدیریت شهری و تملیون رونود   رهبری سیاست

 یرام شهری در گذشته و آیند کار مد
 مقالة پژوهشی

 1994هفر و کوتام، 
های عمومی بانوک مرکوزی آلموام بور     گذاریمطالعة تأییر سیاست

 های اروپاییهای مرکزی سایر دولتبانک
 مقالة پژوهشی

 1994ودرفورد، 

گذاری عمومی در آمریکا در وضوعیتی کوه   مطالعة رهبری سیاست

سمهووری در اختیوار   باشد و ریاسوت کنگر  در اختیار یک ززب 

 ززب دیگر

 مقالة پژوهشی

 1997، 5دام
آم دورام  تمت شورایط خواص  آمریکا که  بررسی نسلی از سامعة

 اندگذاری تبدین شد به رهبرام سیاست
 مقالة پژوهشی

 1997لوی، 

گذاری عمومی اتمادیوة اروپوا   مطالعة میزام تمق  رهبری سیاست

الی در سوه کشوور آلموام، فرانسوه و     هوای دیجیتو  در زوزة رسانه

 انگلستام

 مقالة پژوهشی

                                                           
1. Barilleaux 

2. Gerry 

3. Roberts 

4. Banovetz 

5. Dunne 
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 نوع پژوهش موضوع پژوهش پژوهشگر

والیس و دالری، 

1997 

گذاری عمومی راسر داگ س وزیور اموور   بررسی رهبری سیاست

من وور نشوام دادم   بوه  1989توا   1984هوای  مالی نیوزلند در سال

 «گذاریکارآفرین سیاست»و « گذاریرهبر سیاست»تفاوت میام 

 مقالة پژوهشی

ام و سالیو

 1998همکارانش، 

گوذاری  هوای سیاسوت  شناسوام در فعالیوت  مطالعة مشوارکت روام 

 عمومی برای تن یم ن ام بهداشت و ایرگذاری بر آم
 مقالة پژوهشی

 2000، 1هوانگ
موودیریت نوسووانات روابووط میووام آمریکووا و چووین و رهبووری     

 گذاری عمومی در این دو کشورسیاست
 مقالة پژوهشی

 مقاله در دانشنامه گذاری عمومیتبیین دمی  رهبری سیاست تعریف و 2000لو ، 

 مقالة پژوهشی گذاری عمومی با دیدگا  فلسفی فمنیستیبررسی رهبری سیاست 2001، 2پالی

 2001کوتز و لودما، 

بررسووی موودل تجووارت میووام دو کشووور و تملیوون اموودامات و    

ر های متقابن آنها برای توضیح هنجاری رفتوار رهبو  گذاریسیاست

 گذاری عمومیسیاست

 مقالة پژوهشی

، 3بویسمنیو و گرائفه

2004 

گوذاری عموومی در بخوش    مطالعة از دست رفتن رهبری سیاست

 1995از  پساستماعی دولت فدرال کانادا 
 مقالة پژوهشی

 رسالة دکتری گذاری دفاعی آلماممطالعة ساختار سیاسی سیاست 2005، 4دایسوم

والیس و دالری، 

2005 

هوای  کار گرفتوه شود  توسوط دولوت    های رهبری بهسبک بررسی

مارگارت تاچر، سام میجر و تونی بلر در انگلستام برای نوسوازی  

 «مدیریت دولتی سدید»سازی اصول پیاد  -های مملیدولت

 مقالة پژوهشی

 2006، 5کرشاو

گذاری در زوزة استماعی در کانادا و کنکواش در  رهبری سیاست

درت مصورف متوداول در سوطح فودرال و     های میام مو کنشبرهم

هووا بوور روی سوواختاردهی، گووذاریسووایر ابزارهووا شووامن سوورمایه

 گویی و تخصصپاسخ

 مقالة پژوهشی

 مقالة پژوهشی گذاری با دیدگا  فمنیستیمطالعة رهبری سیاست 2008، 6کورتین

تلفورد و 

 2008، 7همکارانش

با مموور   گذاری عمومی در زوزة استماعی کانادارهبری سیاست

 مرار دادم مدرت مصرف فدرال
 گزارش پژوهشی

                                                           
1. Huang 

2. Palley 

3. Boismenu & Graefe 

4. Dyson 

5. Kershaw 

6. Curtin 

7. Telford et al. 
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 نوع پژوهش موضوع پژوهش پژوهشگر

 2009، 1گلیسوم
سووازی گووذاری در ارفیووت مطالعووة نقووش رهبووری سیاسووت   

 گذاریسیاست
 رسالة دکتری

 2009ودرفورد، 

سمهور آمریکا از ننرال دوایت آیزنهاور تا مقایسة عملکرد رئیسام

هووای گووذاریرهبووری سیاسووت -بیوون کلینتوووم در بخووش امتصوواد

 متصادیا

 مقالة پژوهشی

 2010کریستینس، 
المللوی از  گذاری عمومی در صومنة بوین  تغییر در رهبری سیاست

OECD  بهG20 
 مقالة پژوهشی

 2012، 2لینگنفلتر
گوذاری عموومی ایوالتی در بخوش     بررسی شغلی رهبری سیاسوت 

 ریزی آموزش عالیبرنامه
 گزارش پژوهشی

 2012وندرهیدم، 

گذاری عمومی تو به عنوام یک سیاستبررسی وضعیت پیمام کیو

انداز مبهم اسورای بنودهای آم را در سوایة خوروج     سهانی و چشم

میلوی ایون   ای و بوی آمریکا از بند مربوط به انتشار گازهای گلخانه

کشور در کنوار چوین و هنود بورای دسوتیابی بوه اهوداف کواهش         

 2020ای تا سال گازهای گلخانه

 مقالة پژوهشی

، 3ابیگز و پولومسک

2013 

مطالعة نقش دولت ملی در توسوعه و نفووذ فنواوری اط عوات و     

 ارتباطات در کشور
 گزارش پژوهشی

 2014، 4اِلرمن

المللوی بوا   گذاری عمومی در صمنة بوین تغییر در رهبری سیاست

وهوووایی کیوتووو و تغییوور در رهبووری مطالعووة موووردی پیمووام آب

یکا به اتمادیوة  وهوایی از آمرگذاری عمومی در زوزة آبسیاست

 اروپا

 گزارش پژوهشی

 2014، 5گریوز
های گذاری عمومی در آموزش عالی ایالتبررسی رهبری سیاست

 آمریکا

نامة پایام

 کارشناسی ارشد

 

 گذاری عمومی با استفاده از روش تحلیل مضمونشناسی و تبارشناسی رهبری سیاستواژه

ها مورد تملیون  مالب م امین اصلی و فرعی باید ابتدا متنمراتب م امین در به من ور شکن دادم به سلسله

شودند توا تعبیور و تفسویر     ها در کنار یکدیگر مرار داد  میسای متنگرفتند و معانی مختلف از سایمرار می

                                                           
1. Gleeson 

2. Lingenfelter 

3. Biggs & Polomska 

4. Ellerman 

5. Graves 
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هوای بزرگتوری بوه نوام     شوند و م امین فرعی از دل آنها بیروم آیند و سپس این م امین فرعوی در دسوته  

بورش  » شد، تکنیوک شدندق با توسه به فرآیندی که باید برای این من ور طی میبندی میم امین اصلی طبقه

هوا  هایی از موتن پوژوهش  که در آم، مسمت ترین تکنیک بودمناسب (2003، 1)ریام و برنارد «سازیو مرتب

رهبوری  دادنود و دربردارنودة مقصوود پژوهشوگرام از عبوارت      که نموة به کار بردم این عبارت را نشام می

ها زواوی چنودین کود    گذاری عمومی بودند، برش خوردند و کد دریافت کردندق برخی از پژوهشسیاست

متن توسط پژوهشگرام این پژوهش کدگوذاری شودندق سوپس مجموعوة      82متنی بودندق در مجموع، تعداد 

نود و از  های کدگذاری شد  توسط دو تن از پژوهشوگرام ایون پوژوهش، موورد تملیون مورار گرفت      این متن

هوای انجوام گرفتوه،    ها و از دل بمثسازی و کنار هم مرار دادم کدهای مربوط به هر یک از پژوهشمرتب

پوژوهش   30م موم اصلی پدیدار شدند که تمامی  3بندی آنها، م موم فرعی استخراج شد که با دسته 17

هوای  لیت اعتمواد در پوژوهش  های افزایش مابدادندق از آنجایی که یکی از روشتمت بررسی را پوشش می

و بورای سونجش    (161: 2002، 2)نیوئنودورف  تملین م موم، استفاد  از چنود پژوهشوگر کدگوذار اسوت    

)نیوئنودورف،   شوود های تعیین میزام تواف  میام پژوهشگرام کدگوذار اسوتفاد  موی   مابلیت اعتبار از شاخص

( 161و  151-150: 2002نودورف،  )نیوئ بوه عنووام شاخصوی متوداول     3، ضریب کاپای کوهن(150: 2002

ای میوام  بنوابراین میوزام توافو  مووی     Kappa=0.871و  Sig<0.01برای این من ور مماسبه شد کوه چووم   

 استق SPSS 16.0افزار مربوط به مماسبه ضریب کاپا در نرم 2پژوهشگرام وسود داشته استق سدول 

 
 SPSS 16.0افزار . نتیجه محاسبه ضریب کاپا در نرم2جدول 

 
 

ها نشام داد که بسته به سطح تملیلی که هر یوک از نویسوندگام مختلوف در کوار خوود      تملین م موم متن

سمهور و شخص متخصص گرفته تا سوطوح بواالتر دولوت و    از سطح فردی یعنی رئیس -مائن شد  بودند

تموامی آنهوا    یافوتق اموا  گذاری عمومی تغییور موی  م موم رهبری سیاست -المللیهای بینکشور و سازمام

                                                           
1. Ryan & Bernard 

2. Neuendorf 

3. Cohen's Kappa 
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که همگی ریشه در زساسیت ن ری پژوهشوگرام  شدندق این سه م موم زول سه م موم اصلی سمع می

( هوودایت فرآینوود 1عبووارت بودنوود از:  (41-47: 1990، 1)اسووتراوس و کوووربین ایوون پووژوهش داشووتند 

ر ( ایجوواد همگرایووی د3( ایفووای نقووش اصوولی در میووام بووازیگرام مختلووف و 2گووذاری عمووومی، سیاسووت

خوورد  و کدگوذاری   بورش های هایی از متن، نمونه3در سدول  قگذاری عمومی کشورهای مختلفسیاست

 های پیشین در زیرمجموعة هر یک از سه م موم اصلی نشام داد  شد  استق  پژوهش شدة

 
 همراه تحلیل مضمون آنهاهای کدگذاری شده بههایی از متن. نمونه3جدول 

 مضمون اصلی مضمون فرعی )کد( کدگذاری شده متن کد متن شناسة مطالعه

 Ce79-14 1979سرنی، 

ننوورال دوگوون ندر نقووش رهبوور  

گذاری عمومی[ با ایجواد  سیاست

آگاهی ملوی تو ش کورد توا در     

سامعة فرانسه بسیج سیاسوی بوه   

 وسود آوردق

مرزلة دسوتورگذاری  

در چرخوووووووووووة  

گووووذاری سیاسووووت

 (S1عمومی )

هوووودایت فرآینوووود  

گووووذاری سیاسووووت

 عمومی

وماس و سیگلمن، ت

1984 
TS84-4 

سمهوور در  مدرت باالی رئویس 

متقاعدسازی عموم موردم، بورگ   

زنوی بوا دیگور    ای در چانوه برند 

 سطوح دولت استق

مرازن دسوتورگذاری  

(S1و مشووروعیت ) 

(  در S3بخشوووووی )

گذاری چرخة سیاست

 عمومی

هوووودایت فرآینوووود  

گووووذاری سیاسووووت

 عمومی

 Ba85-8 1985باریلیوکس، 

گوذاری بورای   سیاستابتکارهای 

داخلی شانسی -المللیمسائن بین

سمهووور بوورای  بوورای رئوویس 

دستیابی به مومعیوت رهبوری در   

موضوعاتی است کوه عمیقواً بور    

 گذارندقآیندة ملت ایر می

مرزلوووة تووودوین در 

گذاری چرخة سیاست

 (S2عمومی )

هوووودایت فرآینوووود  

گووووذاری سیاسووووت

 عمومی

 R90-5 1990رابرتز، 

اگرچه در بدو تأسیس ناسا مورار  

بر این بود که ناسا نقوش اسورای   

تصمیمات کنگر  و کوا  سوفید   

در اموووور ف وووایی در مالوووب  

کاربردی را -های پژوهشیپرون 

سوازی در  مرزلة پیاد 

گذاری چرخة سیاست

 (S4عمومی )

هوووودایت فرآینوووود  

گووووذاری سیاسووووت

 عمومی

                                                           
1. Strauss & Corbin 
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 مضمون اصلی مضمون فرعی )کد( کدگذاری شده متن کد متن شناسة مطالعه

 بر عهد  داشته باشدققق

والیس و دالری، 

1997 
WD97-4 

مشخصوووة اصووولی رهبووورام    

گذاری عمومی، نه تغییور  سیاست

گذاری عمومی بلکوه  در سیاست

هوودایت آم در مسوویری خوواص 

 استق

اشوووار  بوووه مفهووووم 

 (S6گری )هدایت

هوووودایت فرآینوووود  

گووووذاری سیاسووووت

 عمومی

سالیوام و 

 1998همکارانش، 
Set98-1 

هوای  روانشناسام دارای فرصوت 

گوذاری  تأییرگذاری بور سیاسوت  

 ی از پشت صمنه هستندقعموم

تأییرگذاری بر فرآینود  

گووووذاری سیاسووووت

 (S7عمومی )

هوووودایت فرآینوووود  

گووووذاری سیاسووووت

 عمومی

 Hu00-5 2000هوانگ، 

قققچوووین بوووا تأییرگوووذاری بووور 

نماینوودگام کنگوورة آمریکووا بوور   

گوذاری عموومی   فرآیند سیاست

گوذارد و آمریکوا   آمریکا تأییر می

هوای  هم با تأییرگذاری بر گورو  

طلوب از  و مناط  سدایی مخالف

گوذاری  تواند بر سیاستچین می

 عمومی این کشور ایر بگذاردق

تأییرگذاری بر فرآینود  

گووووذاری سیاسووووت

 (S7عمومی )

هوووودایت فرآینوووود  

گووووذاری سیاسووووت

 عمومی

 Lu00-2 2000لو ، 

گوذاری عموومی   رهبری سیاست

عبارت است از عمون تمریوک،   

سووووازی توووودوین و پیوووواد  

ر میوام  گذاری عمومی دسیاست

های انتخابواتی  نفعام و زوز ذی

 چندگانه و گوناگومق

اشار  بوه عاملیوت در   

گذاری فرآیند سیاست

 (S8عمومی )

هوووودایت فرآینوووود  

گووووذاری سیاسووووت

 عمومی

بویسمنیو و گرائفه، 

2004 

BG04-5 

& BG04-

8 

قققپیش از از دست رفتن رهبوری  

دولووت فوودرال کانووادا در ایوون   

هوا و  سو مت، بچوه   -هوا زووز  

تأمین موالی مووانین    -یروی کارن

استماعی بر عهدة دولوت فودرال   

بودقققدولت فدرال نقش اصلی را 

هووای پووس از سنووگ  در سووال

سهووانی در تووأمین مووالی تووأمین  

اشار  به دلیون برتوری   

میووام سووایر بووازیگرام 

(S9) 

ایفای نقش اصولی در  

 میام بازیگرام مختلف
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 مضمون اصلی مضمون فرعی )کد( کدگذاری شده متن کد متن شناسة مطالعه

 استماعی کانادا بر عهد  داشتققق

 Ke06-2 2006کرشاو، 

مودری  مدرت مصرف فدرال بوه 

های ایوالتی  موی هست که دولت

و مملووی را پووای میووز مووذاکر    

بکشاند و اهرمی موی در دسوت  

دولووت فوودرال کاناداسووت بوورای 

آنکووووه بوووور ترسیمووووات و   

هوای  هوای دولوت  بنودی اولویت

 ایالتی و مملی تأییر بگذاردق

اشار  به دلیون برتوری   

میووام سووایر بووازیگرام 

(S9و تعیووی ) ن رویووه

 (S10برای سایرین )

ایفای نقش اصولی در  

 میام بازیگرام مختلف

بیگز و پولومسکا، 

2013 
BP13-6 

قققنقش برسستة دولوت ملوی در   

سووازی ممیطووی سووازند  فووراهم

گوذاری خصوصوی،   برای سرمایه

سازی گفتمام و تشوی  هماهنگ

هوووا و کوووار در میوووام بخوووش 

 های مختلفقققخانهوزارت

بسترسوووازی بووورای  

هوا  ب سایر طرفسذ

(S11) 

ایفای نقش اصولی در  

 میام بازیگرام مختلف

هفر و کوتام، 

1994 
HK94-7 

هوووای مرکوووزی سوووایر بانوووک

کشورهای اروپایی در بلندمودت  

منافع کشورهای خوود را فودای   

هووای عمووومی گووذاریسیاسووت

کننود اموا در   بانوک نموی  بوندس

خواطر ضودتورمی   مدت، بهکوتا 

هووای گووذاریبووودم سیاسووت 

بانووووک، ومی بونوووودسعموووو

هووای عمووومی گووذاریسیاسووت

راستا بوا آم  خود را نزدیک و هم

 کنندقاتخاذ می

تقلیووووووووووووود از 

گووووذاری سیاسووووت

(S12) 

ایجوواد همگرایووی در  

گووووذاری سیاسووووت

عمووومی کشووورهای  

 مختلف

 Le97-2 1997لوی، 

میووووزام تمقوووو  رهبووووری   

گذاری عمومی اتمادیوة  سیاست

هووای اروپووا در زوووزة رسووانه  

اروپووا مخصوصوواً  دیجیتووالی در 

اصوو زات مقووررات در اواسووط 

اشووار  مسووتقیم بووه   

همگرایووووووووووووی 

گووووذاری سیاسووووت

 (S13عمومی )

ی در ایجوواد همگرایوو 

گووووذاری سیاسووووت

عمووومی کشووورهای  

 مختلف
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 مضمون اصلی مضمون فرعی )کد( کدگذاری شده متن کد متن شناسة مطالعه

در سه کشور آلموام،   1990دهة 

فرانسه و انگلستامقققعلیرغم نیواز  

های دیجیتوالی،  مشتر  به رسانه

های بسیار ممودودی در  زرکت

گرایوووووی راسوووووتای هوووووم 

گووذاری انجووام گرفتووه  سیاسووت

 استق

Le97-9 

زمووانی کووه کووار بووه توودوین و   

گووذاری سووازی سیاسووت پیوواد 

خواطر شورایط   عمومی رسید، به

هووای سیاسووی متفوواوت و الیووه 

نهووادی متفوواوت در ایوون سووه   

گوذاری  کشور، پیامدهای سیاست

 بسیار واگرا شدندق

اشووار  مسووتقیم بووه   

معکوووس همگرایووی  

گووووذاری سیاسووووت

( بووه S14می )عمووو

من وووور نشوووام دادم 

شکسوووت رهبوووری  

گووووذاری سیاسووووت

 عمومی

 2010کریستیانس، 

Ch10-7 

دی سوالیام متموادی در   سیاوئی

سایگا  اصولی تودوین و انتشوار    

گووذاری در هنجارهووای سیاسووت

زووووزة مالیوووات مووورار داشوووته 

عنوووام بووه 20اسووتقققاهور سووی

گوذاری امتصوادی   رهبر سیاسوت 

اد، اموا  این معمواری را تغییور نود   

فرصووتی بوورای کنووار گذاشووتن   

دی و نشسوووتن در سووویاوئوووی

سایگا  آم و تعیین استانداردهای 

المللوی مالیواتی   مورد تواف  بوین 

 استق

توووودوین و انتشووووار 

اسوووووووووتانداردهای 

 (S16المللی )بین
ایجوواد همگرایووی در  

گووووذاری سیاسووووت

عمووومی کشووورهای  

 مختلف

Ch10-9 

بوورای  20قققامووا رهبووری سووی  

زال توسوعه چیوز   کشورهای در 

زیوووووووادی در دیوووووووالوگ  

گذاری عموومی مالیوات   سیاست

سوسوازی طورفین   هم

(S17) 
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 مضمون اصلی مضمون فرعی )کد( کدگذاری شده متن کد متن شناسة مطالعه

نوه   20سهانی دربور نوداردق سوی   

ف ووووای سووووایگزینی بوووورای 

گوذاری مناسوبی فوراهم    سیاست

کرد  است و نه اصووالً خواهوام   

چنین چیزی بوود  اسوتق نقوش    

زمینووووة در پووووس 20سووووی

گذاری عمومی مالیوات،  سیاست

ایجاد تواف  متقاعدکنند  بور روی  

هووووای هووووا و بمووووثهنجار

سوازی شود    شد  و پیواد  تدوین

 دی استقسیتوسط اوئی

 Va12-2 2012وندرهیدم، 

گذاری عموومی،  رهبری سیاست

توام القای امدام به دیگر طورفین  

ایفوووواگر نقووووش در صوووومنة 

گذاری عمومی و متعامبواً  سیاست

تقویووت ایوون اموودام و واکوونش  

اسوت کوه    متقابن در میام پیروام

البتووه ایوون پیووروام توسووط رهبوور 

گذاری عموومی گوردهم   سیاست

 اندقآمد 

مودمی بوا هودف    پیش

گوذاری  اشاعه سیاست

 (S15عمومی )

ایجوواد همگرایووی در  

گووووذاری سیاسووووت

عمووومی کشووورهای  

 مختلف

 

 های پژوهشیافته

 د  شد  استقنمایش دا 2گذاری عمومی در شکن در مالب شبکة م امین رهبری سیاست 3نتیجة سدول 

بندی خود الزم به ذکر است که برخی از م امین فرعی، در مرزلة بعدی کدگذاری به عنوام نمایندة طبقه

معرفی شدند و در سای م امین اصلی نشستند، به همین دلین است که تعداد م امین فرعی در شکن، 

 استق 3کمتر از م امین فرعی در سدول 
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 گذاری عمومی منتج از پژوهش حاضرست. شبکة مضامین رهبری سیا2شکل 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

گوذاری عموومی، شواهد پراکنودگی و تفواوت میوام       کارگیری زیاد این عبارت در علووم سیاسوت  علیرغم به

هوا و  توام گفت کوه تعریوف  کار گرفته شد  برای این عبارت هستیمق در وامع میهای بهها و م مومتعریف

  به این عبارت دارند، فامد دمت الزم هسوتندق در واموع ایون عبوارت بورای توصویف       هایی که اشارم موم

کار گرفتوه شود  اسوتق چنوین     های مطالعة مختلف و نامرتبط بهها در سطوح و زوز طیف وسیعی از پدید 

سوازد،  طیف وسیعی از کاربرد یک عبارت، معنایی را که بر آم بارگذاری شد  است با مخواطر  مواسوه موی   

هوای  مموور سایگواهی در پوژوهش   تر، تملین عامنهای علمی باید سامع و مانع باشندق پیشا که تعریفچر

تووام چنوین تملیلوی را خوارج از سونت غالوب       طوری که موی گذاری عمومی نداشته است بهعلوم سیاست

ر عوالم  های این زوز  دانستق اما کاربرد روزافزوم این عبوارت چوه در عوالم دانشوگاهی و چوه د     پژوهش
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پردازی دمی  و انجام مطالعات دانشگاهی و عملی بیشتر دربارة چگوونگی و فرآینودهای آم   عمن، نیاز مفهوم

 را ایجاد کرد  استق

رسود توا از   بنابراین، با توسه به خ ءهای موسود، ارائة تعریفی سامع برای این پدید  بسیار الزم به ن ور موی  

زوز  را هدایت کردق برای این من ور، از م وامین اصولی موسوود در    آم طری  بتوام مطالعات آیند  در این 

دو یوا یکجوای آنهوا    ها و امکام ترکیوب دوبوه  مطالعات برگزید  استفاد  شد  است و هر یک از این م موم

 (ق3نتیجة تملین م موم این مطالعات به سه م موم اصلی منتهی شد )شکن  اندقبررسی شد 

 

 
 پژوهش حاضر شدة منتج ازخراج. مضامین اصلی است3کل ش

 

گوذاری  فرض این است که چند بوازیگر وسوود دارد و رهبور سیاسوت    پیش« ایفای نقش اصلی»در م موم 

گوذاری عموومی دارد و یوا اینکوه دیگور      ترین بازیگری است که یا تأییر اصلی را بر سیاسوت عمومی، اصلی

نیوز کوه صورفاً در عرصوة     « ذاری عموومی گو همگرایوی سیاسوت  »بازیگرام چشم به آم دارندق در م وموم  

گذاری عمومی هسوتند و  فرض این است که برخی کشورها پذیرندة سیاستشود، پیشالمللی مطرح میبین

کننود و دیگور کشوورها    المللوی نقوش الگوو را بورای آنهوا بوازی موی       برخی کشورهای دیگر یا نهادهای بین

کننودق در هودایت فرآینود    اری عموومی تعیوین موی   گذگذاری عمومی خود را نزدیک به آم سیاستسیاست

گذاری عمومی نیز تأکید عمدة نویسندگام این زوز  بر این بود که داشتن نقشی مشهود اصو ً مهوم   سیاست
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دهندة پشت صمنه کیستق این م موم عمدتاً در سوطح تملیون فوردی    نیستق بلکه مهم این است که خط

پوذیر  المللی مطرح شود  بودنود سموع   گر که بیشتر در سطح بینبیام شد  است و به نوعی با دو م موم دی

گوذاری  نیستندق بنابراین با دو سطح تعریف متفاوت مواسه هستیم که یکی از آنها با نگا  بوه فرآینود سیاسوت   

شوود و  گذاری عمومی معرفوی موی  آورد، به عنوام رهبر سیاستعمومی، آنکه این چرخه را به زرکت درمی

نفعام یا کشورهای مختلف، آنکه نقش اصلی را بور عهود  دارد   ها، ذینگا  به طرفین، گرو  در دیگری نیز با

گوذاری  گذاری عموومی منجور شوود، رهبور سیاسوت     گیرد تا به همگرایی سیاستیا الگوی دیگرام مرار می

 عمومی معرفی شد  استق

ایفوای  »و « ذاری عموومی گو همگرایوی سیاسوت  »خوانی دو م موم پژوهشگرام این پژوهش با توسه به هم

رسیدند که بوا  « گذاری عمومی طرفینایفای نقش اصلی در همگرا ساختن سیاست»به تعریف: « نقش اصلی

گذاری عمومی نتیجة امودامی دیگور اسوت، ایون م وموم در توالی گوزارة        توسه به اینکه همگرایی سیاست

ار گرفوتق بوا توسوه بوه عودم      تعریف مرار گرفت و م موم ایفای نقش اصلی در مقودم ایون تعریوف مور    

هودایت فرآینود    شناسوی م وموم  ی و معرفوت شناسو زمینوة ن وری، هسوتی   خوانی سطح تملیون، پوس  هم

های دوتایی و نیوز ترکیوب سوه م وموم در یوک      با دو م موم دیگر، سایر ترکیبگذاری عمومی سیاست

 تعریف، نتیجة علمی در بر نداردق

گوذاری عموومی مواسوه    مومی، هر کجا که بوا فرآینود سیاسوت   گذاری عبنابراین در تعریف رهبری سیاست

شوود و هور کجوا کوه طورفین      تعریف موی « گذاری عمومیهدایت فرآیند سیاست»صورت هستیم، آم را به

همچووم مسوئلة آب    -مختلفی وسود داشته باشند، در صورتی که همگرایی میام طرفین دارای اهمیت باشد

 المللوی اسوت  مچنام هم مورد منامشه میام چندین کشور در سطح بوین و هوای سهانی در پیمام کیوتو که ه

از آنجایی که هور یوک از طورفین ممکون اسوت دارای تأییرگوذاری در        -(2013؛ الرمن، 2012)وندرهیدم، 

ایفوای نقوش اصولی در همگورا     »گذاری عمومی در چنوین موواردی،   نتیجة نهایی باشند، لذا رهبری سیاست

هماننود   -همگرایوی اهمیتوی نداشوته باشود     اگرشودق اما تعریف می« می طرفینگذاری عموساختن سیاست

ایفوای  »آنگوا    -(1985)گوری،   های مملی بر سر مسوائن مودارس  موارد منامشه میام دولت فدرال و دولت

 گذاری عمومی خواهد بودقمعادل تعریف رهبری سیاست« گذاری عمومینقش اصلی در سیاست

شد  در این پوژوهش کوه بوا    های ارائهرائه شد  توسط پژوهشگرام پیشین با تعریفمقایسة میام دو تعریف ا

هوای ارائوه شودة    اند، نشام از عودم توسوه تعریوف   استفاد  از تملین م موم مطالعات پیشین به دست آمد 

بوه  های این پدید  داردق یکی از پژوهشگرام در ت ش برای تعریف ایون پدیود ، آم را   پیشین به تمامی سنبه

نفعوام و  گوذاری عموومی عموومی در میوام ذی    سوازی سیاسوت  عمن تمریوک، تودوین و پیواد    »صورت: 
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طور کوه مشوخص   که همام( 43: 2000)لو ،  تعریف کرد  است« های انتخاباتی چندگانه و گوناگومزوز 

گذاری عمومی است و علوت مطورح کوردم بموث     است، توسه آم صرفاً به م موم هدایت فرآیند سیاست

های انتخاباتی چندگانه و گوناگوم نیز اشار  به دو م موم دیگر این پدیود  نیسوت، بلکوه    نفعام و زوز یذ

هایی که به وی رأی نداد  بودنود  گذاری عمومی در سلب کردم زمایت گرو اشار  به توانایی رهبر سیاست

یون پدیود  را بوه صوورت:     های پیشوین، ا و افرادی است که منافع دیگری داشتندق تعریف دیگر در پژوهش

گوذاری  هوای سیاسوت  هوای شخصوی شوناختی و اسوتراتژیک بوا مهوارت      ای میام مهوارت ای مناار رابطه»

های خاصوی از زیرن وام   زمینهتوانند با پساند که میاختیاری مرار گرفتههای صازباشخاصی که در سایگا 

هوای  زمینوه ا هوم بورای تطبیو  بوا پوس     هو گذاری و سطوح ک م سیاسی مذاکر  کنندق ایون مهوارت  سیاست

هوای نهوادی و   و منوابع و ممودودیت   -گیرند یا بورای شوکن دادم بوه آنهوا    ساختاری مورد استفاد  مرار می

شوامن   -هوایش سوازی نقوش  و هم برای مناسب -سازندهای ساختاری فراهم میزمینهای که این پسسیاسی

هوای متغیور اسوتفاد     زمینوه با این پس -ری و وتوکنندگامگذاگرام سیاستگذاری، واسطهکارآفرینام سیاست

هوای  هوا و اسوتراتژی  پیونودد کوه از زکایوت   وموع میهایی بهزمینهگذاری در پسشوندق رهبری سیاستمی

هوا وسوود   زمینوه شود، اما در همام زمام، پتانسین بازنویسوی ایون پوس   معینی نسبت به سایرین طرفداری می

که در تعریفی پیچید  بوه متخصصوی اشوار  دارد کوه بوا       (24: 2005)دایسوم،  کندتوصیف می« داشته باشد

تواند با تزری  دانش و بینش خود و بوا کاشوت ایود     اشخاص صازب نفوذ و نخبگام در ارتباط است و می

ن آوردق ایو های استراتژیک را به وسود میزمینهدر ذهن این نخبگام و صازبام نفوذ، تغییرات مدن ر در پس

گوذاری عموومی و مووردی    گری فرآیند سیاسوت پژوهشگر نیز توسه خود را صرفاً بر روی م موم هدایت

دهندة پشت پورد  بوا   گذاری عمومی، در نقش یک مشاور یا خطخاص از آم گذاشته است که رهبر سیاست

بخشوی از عمووم   ای که زمایوت و توسوه   های نخبگام و افراد برسستة سیاسیتغییر در افکار، ن رات و اید 

 کندقگذاری عمومی را تعیین میمردم را به دنبال خود دارند، مسیر فرآیند سیاست

هوا و معوانی پدیودة رهبوری     عنوام نتیجة این پژوهش، تمامی سنبوه  شد  بهمطرح هایکه تعریفاز آنجایی 

ن زوز  اسوتفاد  کورد   های آتی ایتوام از آنها برای هدایت پژوهشگذاری عمومی را دربر دارند، میسیاست

ها زوول چگوونگی   پردازیطور که پیشتر نیز عنوام شد، از افتراق معانی بیشتر سلوگیری شودق ن ریهتا همام

توانند به مرور در  پژوهشگرام از این پدید  را به سوطمی برسوانند   گیری این پدید  و فرآیند آم، میشکن

ا الزامی شوود و شواید در نهایوت بتووام تعریفوی سوامع و       ها و مفاهیم موسود در آنهکه بازنگری در تعریف

 یکپارچه برای آم ارائه دادق
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