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چکیده
در) Mixed Method(اختالطیروشیا) Eclectic Method) (التقاطی(تلفیقیروش

کیفیوکمیهايروشاز) Combined(ترکیبیبهمشهورالمللبینروابطوسیاسیعلوم
جایگاهایناماشودمییادنیزشناسیروشدرسومپارادایمعنوانباآنازواست

داریمقصدمقالهایندر. استبازاندیشیونقدنیازمندمشهور،روایتآنوپارادایمیک
بهکهدهیمنشانوبپردازیمشناسیروشدراختالطییاتلفیقیروشواقعیجایگاهبه

وکمیروش)Combined(ترکیبامکانمشهور،روایتخالفبروشناسیمعرفتدالیل
روشذیلدر) Eclectic(تلفیقیصورتبهروشدواینازتوانمیامانداردوجودکیفی
دهیممینشانموردي،مطالعهعنوانبهومقالهپایانیبخشدر. کرداستفادهتجربی-علمی

سیاستگیريتصمیمرویهپیراموناولیه،فهمیکبهتلفیقی،روشباتوانمیچگونه
دراطالعاتمحدودیتوجودبااستمعتقدنویسنده. کردحاصلبرجامدرایرانخارجی

شکلیبهتلفیقیروشاسالمی،جمهوريدربرجامتصمیماتخاذچراییوچگونگیمورد
درعواملآنتفسیرنحوهوتصمیمیکاتخاذبرمؤثرعواملکردنمشخصباساختارمند

آغازینهايپژوهشبرايروشترینمناسبخارجی،سیاستگیرانتصمیمشناختینظام
.استبرجامدرایرانخارجیسیاستگیريتصمیمرویهپیرامون

برجامگیري،تصمیمتلفیقی،روشترکیبی،روشاختالطی،روش: کلیديواژگان

mousavinia@atu.ac.irطباطبائیعالمهدانشگاهالمللبینروابطاستادیار. 1
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مقدمه
چهوچیست) Mixed Method(اختالطیروشیا) Eclectic Method(تلفیقیروش
Combined(ترکیبیروشهماناختالطییاتلفیقیروشآیادارد؟شناسیروشدرجایگاهی

Method (تفسیروتبییندرتلفیقیروشازتوانمیچگونهاست؟)ِهايپدیده) کیفیفهم
بهواستترکیبیروشهمان2تلفیقیروشگران،پژوهشازبرخیباوربه1برد؟بهرهسیاسی

روشدرسومپارادایمبهکرده،لحاظخوددرراکیفیوکمیروشدومزایايکهآندلیل
ازبینیپیشامکانوتبیینقدرتسازي،ساده). Bruke, 2007: 112(استشدهتبدیلشناسی
تفسیرواجتماعیهايپدیدههايپیچیدگیبهپرداختنواستکمیروشاصلیهايمزیت

ترکیبیروش. رودمیشماربهکیفیروشاصلیهايمزیتازهاپدیدهاینپنهانهايالیه
ایناما. بردمیرهبهکیفیوکمیروشدوهرهايمزیتازآمیختهصورتیبهاستمدعی
سومراهعنوانبهشناسیروشدرآنپارادایمیکجایگاهوترکیبیروشازمشهورروایت
ایندراختالطوالتقاطتلفیق،ترکیب،معانیتفکیک(استجديبازاندیشیونقدنیازمند

).استآمدهصفحههمینپاورقیدرکهاستدهخدانامهلغتاساسبرمقاله
نشانوبپردازیمشناسیروشدرتلفیقیروشواقعیجایگاهبهداریمقصدالهمقایندر

روش)Combined(ترکیبامکانمشهور،روایتخالفبروشناسیمعرفتدالیلبهکهدهیم
سیاسیمطالعاتدرکیفیوکمیروشساختارمندتلفیقامانداردوجودکیفیوکمی
نیستشناسیروشدرسومپارادایمتلفیقی،روشکههیمدمینشانهمچنین. استپذیرامکان

مطالعهعنوانبهومقالهپایانیقسمتدر. شودمیتعریفتجربی- علمیروشذیلدربلکه
دهیمنشانتاپردازیممیبرجامدرایرانگیريتصمیمرویهدرتلفیقیروشکاربستبهموردي،
.بردبهرهخارجیتسیاسمطالعاتدرروشاینازتوانمیچگونه

پاسخاصلیسؤالدوبهمشخصطوربهکشورهاخارجیسیاستدرگیريتصمیمرویه
:Mintz, 2004(شود؟میاتخاذچراوچگونهخارجیسیاستدرتصمیمیک: دهدمی براي.)4

:کندمیتقسیمزیرشرحبهراالتقاطوتلفیقاختالط،ترکیب،معانیدهخدانامهلغت.  1
نشاندندیگرچیزاندرراچیزيآمیختگی،وآمیزش: ترکیب
شدندرهمیختگی،آم: اختالط

آوردنهمبهرادرزدویاوسخندوآوردن،همبهوآراستن: تلفیق
گرفتنراکسیگفتاریاوسخنازقسمتیبرچیدن،: التقاط

.استشدهگرفتهیکسانتلفیقوالتقاطمعنیمقالهایندر. 2
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روشنراخارجیسیاستگیريتصمیمفرآینداستالزمتصمیمیکاتخاذچگونگیبهپاسخ
شدهاتخاذنهادینهیاوفرديصورتبهنظرموردتصمیمآیاکهدهیمپاسخسؤالاینبهوکنیم

فرآینددرقانونینهادهايوافرادنقشازمندقاعدهترکیبیبهنهادینهگیريتصمیماست؟
تصمیماخذچراییتصمیم،اتخاذچگونگیکردنمشخصازپس. دارداشارهگیريتصمیم
پدیدهآنتبییننیازمندسیاسییااجتماعیپدیدهیکچراییبهاسخپبراي. شودمیمطرح
مؤثريعواملیاودالیلکردنمشخصیعنیخارجیسیاستدرتصمیمیکتبیینوهستیم

تنوعِوعمقدالیلبهایرانايهستهپروندهپیچیدگی. اندشدهتصمیمآناتخاذبهمنجرکه
نیازمندمتنوع،عواملِآنبهدادنوزنودادننشانبرايکهاستايگونهبهتأثیرگذارعوامل

متدولوژيیکقالبدربرجامپیرامونهاپژوهشکردنمنحصر. هستیمخاصمتدولوژي
ایندرتأثیرگذارمتغیرهايازبرخیمورددرشودمیموجب) کیفیتحلیلیاکمیتحلیل(

اساساینبر. گیرندقرارحاشیهدردیگربرخیوگیردصورتنماییبزرگگیريتصمیم
استفادهبابرجامدرگیريتصمیمروندپیرامونهاپژوهشآغازیناست،معتقدمقالهایننویسنده

صورتیبهراحوزهایندرآتیهايپژوهشسلسلهتواندمیکیفی،- کمیتلفیقیروشاز
الگويازاولیهترسیمیودهدقرارایرانخارجیسیاستادبیاتخدمتدرهدفمندوانباشتی
.کندارائهبرجامدرایرانخارجیسیاستگیريتصمیم
:کنیممیمطرحراپژوهشایناصلیسؤالمقدمه،اینبا

جمهوريگیريتصمیمروندازعمیقفهمیتلفیقی،روشازاستفادهباتوانمیچگونه
کرد؟ارائهبرجامدراسالمی

استعبارتساخته شوداالذهانیبینومعقولمقاله،ینادرشودکوشش میکهايفرضیه
:از

وتبیینرابرجامپذیرشبرمؤثرعواملنخستمرحلهدرساختارمند،شکلیبهتلفیقیروش
. کندمیارائهراخارجیسیاستارشدگیرانتصمیمشناختینظاموادراكازفهمیدوممرحلهدر

کیفیوکمیتحلیلکیفی؛وکمیاطالعات-الف
- کیفیروشوکمیروشراتجربی-علمیروشانسانیعلومدرگرانپژوهشازبسیاري

کلِیکراهستینظامبندي،تقسیمایندرکمیروش. نامندمیکیفیروشراتفسیري
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انسانهستند؛یکدیگربامعلولیوعلتروابطدارايآنياجزاکهدهدمینشانساختارمند
ایندرراانسانیوماديهايپدیدهروابطبرحاکمقواعدعقالیی،استنتاجومشاهدهابتواندمی

وفرازمانیصورتبهرااجتماعیروابطدرشدهکشفقواعدوکندکشفمندنظامکلیت
آماريوکمیصورتبههاپدیدهبینروابطشودمیسعیکمیروشدر. دهدتعمیمفرامکانی

روابطاماندارندپذیريکمیتقابلیتکهمطالعاتیهايحوزهبهوجوداینبا. شوددادهنمایش
کمیهاییپژوهش. گویندمیکمیمطالعاتنیزدهندمینشانعلمیصورتبهراهاپدیده
راهبردباوهستندارزیابیواصالحبرآورد،تجویزي،بینی،پیشتبیینی،توضیحی،اهدافداراي
مقابل،نقطهدر). 115: 1384بلیکی،(برند میپیشبهراپژوهشیاستقراییاوقیاسی

مبتنیرااجتماعینظامنیستند؛انسانیعلومبهطبیعیعلومقواعدتسريبهقائلکههاییپژوهش
یاوتأویلتفسیر،یاواجتماعیهايپدیدهنگريژرفدنبالبهبیند؛نمیمراتبیسلسلهنظمبر

دانند؛میاجتماعیمعانیاینازبخشیراانسانوهستنداجتماعیمعانینظامازفهمی
تفسیري،توصیفی،اکتشافی،اهدافدارايکیفیهايپژوهش. گویندمیکیفیهايپژوهش

). 152: 1384بلیکی،(برندمیپیشبهراتحقیقاستفهامیراهبردباوهستندپژوهیآیندهوقرائت
نظامازفهمیآوردندستبهدنبالبهدهد،انجامکیفیپژوهشخواهدمیکهپژوهشگري

وهاایدئولوژيها،ارزشها،فرهنگشناختی،نظامترجیحات،تصورات،ها،واژهمعانی،
واستتنیدههمدرمعانیاینازبخشیپژوهشگر،خودکهفرضپیشاینبااست؛هاگفتمان

اینبا. دهدارائهآنهاازفهمیتواندمیتنهالکهبآورددستبهآنهاازکاملیفهمتواندنمی
تقسیمکیفیوکمیرویکرددوبهکلی،بنديطبقهیکدرراشناسیروشبخواهیماگرتوضیح

2کیفی/ کمیتحلیلو1کیفی/کمیاطالعاتمیانکارکرديتفکیکبایدضرورتبهکنیم،

دارند؟یکدیگرباتفاوتیچهدواین. کنیمارائه
شناسیمعرفتوشناسیهستیلحاظبهکیفی/کمیتحلیلوکیفی/کمیعاتاطال
مثابهبهاطالعات. استشدهپردازشهايدادهاطالعات،. دارندیکدیگربابنیادینیهايتفاوت
تشکیلراپژوهشخامموادشود،میچیدههمرويبنایکدرکهساختمانیهايبلوك

:Landman, 2000(دهدمی کیفیوکمیصورتبهتواندمیانسانیعلومدرطالعاتا).18
ارائهکمیاطالعاتاست،یکمنفی،)الف(کشوراقتصاديرشدگوییممیکهوقتی. باشد

1. Quantitative and Qualitative Data
2. Quantitative and Qualitative Analysis
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شرایطدر) الف(کشوراقتصاد"بگوییم،کشورآناقتصادوزیرقولازاگرحاال. ایمکرده
هم) کمی(تجربی-علمیهايروشدر.ایمکردهاستفادهکیفیاطالعاتاز،"استبحرانی

ازنیزکیفیهايروشدرکهچنانآندارند؛وجودکیفیاطالعاتهموکمیاطالعات
عنوانباتکنیکیکیفی،مطالعاتدرنمونهعنوانبه. شوندمیاستفادهکیفیوکمیاطالعات

بهاماکندمیآماريمعناشناسیجداول،وآمارطریقازکهداردوجود"کمیمحتويتحلیل"
تجربی-علمیمطالعاتدر). Burnham, 2008: 248(دارد قرارکیفیروشذیلدرکاملطور

انسانیکشخصیتیهايمؤلفهیاوشخصیگرایشاتازوقتی. دارندوجودکیفیاطالعاتنیز
درکیفیاطالعاتازدهیم،میقرارسنجشموردشخصرفتاردرراآنهاتأثروبریممینام

تحقیقاتدروندارندشدنکمیقابلیتکهنیزهاقولنقل. ایمگرفتهبهرهتجربی-علمیروش
بنابراین. هستندکیفیاطالعاتگیرند،میقراراستنادموردتجربیشواهدعنوانبهکمی

پژوهشروشدرايطبقههیچبهمنحصرپژوهشکلیبنديطبقهدرکیفیوکمیاطالعات
نیزکیفیروشگونههمانبگیرد؛بهرهکیفیوکمیاطالعاتازتواندمیکمیروش. نیست

. کنداستفادهخودپژوهشیساختاردرراکیفیوکمیاطالعاتتواندمی
خواهدمیپژوهشگروقتی. استمتفاوتکیفیوکمیاطالعاتبااماکیفیوکمیتحلیل

هايروشدراصلیمفروضهپنجکهاستمعناآنهبگیرد،بهرهخودپژوهشدرکمیتحلیلاز
بهکنداستفادهخودپژوهشدرکیفیتحلیلازخواهدمیاگرواستپذیرفتهراتجربی-علمی

وقتیکدامند؟هاپارادایماین. استپذیرفتهراکیفیروشاصلیمفروضهپنجکهاستمعناآن
:کهاستپذیرفتهلیتحلیلحاظبهدهدمیانجامکمیتحلیلپژوهشگر

ازجداوعینیهاییواقعیتاجتماعی،هايپدیدهوهادولتها،انسانرفتارهاينخست؛
هستند؛مشاهدهقابلگرپژوهشبرايوبوده) Out there(گرپژوهش
ودارندقرارمعینتوالیونظمیکدرطبیعیدنیايدرماديهايپدیدهکهگونههماندوم؛

ونظمنیزاجتماعیهايپدیدهبراست،قراربرمعلولیوعلتومراتبیسلسلهبطرواآنهابین
کرد؛کشفومشاهدهراآنهاتوانمیکهاستحاکمتوالی

راانسانیواجتماعیهايپدیدهبرحاکمقواعدتواندمیوداردشناختشأنیتانسانسوم؛
تمایالت،باورها،ذهنی،رایشاتگاستقادرگرپژوهشیعنیکند،کشفعینیصورتبه

شناختبهطرفانهبیوبگذاردکنارراجامعهوخودبرحاکمگفتمانوایدئولوژيها،ارزش
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یابد؛دستاجتماعمحیطبرحاکمقواعد
.استفرازمانیوفرامکانیصورتبهآنتعمیمدانش،تولیدازهدفچهارم؛
کهزمانیتا. ماندمینسبیامريدانشبلکهیستنقطعیانسانتوسطشدهتولیددانشپنجم؛

علمیاعتباردارايدانشآنکنند،تأییدرادانشیمنطقیدالیلوواقععالمدرتجربیشواهد
ساقطاعتباردرجهازدانشمنطقی،دالیلوتجربیشواهدبادانشناسازگاريمحضبهواست

. شودمی
:کهاستپذیرفتهدهد،انجامنیزکیفیتحلیلردداقصدپژوهشگروقتیمقابلنقطهدر

معانی،انسان،ذهنازخارجبلکهندارندوجودعینیواقعیاتانسان،ذهنازخارجاول؛
دارند؛وجودهاایدئولوژيها،گفتمانمفاهیم،

گرپژوهشکهنیستندهمازجداومراتبیسلسلهرابطهیکدراجتماعیهايپدیدهدوم؛
. استمعناییهايپدیدهذهن،ازخارجچیزهمه. کندکشفرایکدیگرباآنهاوابطربخواهد

دارند؛) Constructivism(سازارابطهیکدیگرباوهستندتنیدههمدرمعانیاین
هايپدیدهطرفانهبیمطالعهبهاجتماعیوذهنیهايارزشازفارغتواندنمیانسانسوم؛

واستاجتماعیمعانیازبخشیواجتماعیمعانیمیاندرخودانسان. دبپردازاجتماعیوانسانی
دهد؛ارائهمعانیاینازخوانشیوقرائتیاوفهمیتواندمیتنها

بهراطبیعیعلومتوانمینه. استتعمیمغیرقابلوخاصانسانیعلومدردانشچهارم؛
صورتبهتوانمیرااجتماعیوانسانیعلومدرشدهتولیددانشنهودادتسريانسانیعلوم

داد؛تعمیمفرامکانیوفرازمانی
یعنیاستنسبیشد،ارائهمعنایکاز) تفهم(گرپژوهشتوسطکهفهمییاقرائتپنجم؛

.باشدغلطیاودرستتواندمی
روشبهحاالکیفی،وکمیتحلیلوکیفیوکمیاطالعاتهايتفاوتکردنمشخصبا

.پردازیممیاختالطییاترکیبی

)التقاطی(تلفیقیروش-ب
شدمشخصکردیم،ارائهکیفی/کمیتحلیلوکیفی/کمیاطالعاتازکهتفکیکیبا
وجودکیفیوتجربی-علمیهايروشدرکیفیوکمیاطالعاتادغامحتیوترکیبامکان
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وکمیاطالعاتازترکیبیتوانمیکمیهايروشیاتجربی-علمیهايروشدرهم. دارد
کیفیوکمیاطالعاتازترکیبیازتوانمیکیفیهايروشدرهموکرداستفادهراکیفی

یاوترکیبیصورتبهنیزکیفیوکمیتحلیلازتوانمیآیاکهاستایناصلیسؤال. بردبهره
انگیزوسوسهخواستیاینکرد؟استفادهکیفیو) کمی(تجربی-علمیهايروشدرشدهادغام
.استانسانیعلومدرپژوهشگرانبراي

مطالعهدرآنهانشینیهمکهاستهاییویژگیومزایادارايکدامهرکیفیوکمیتحلیل
تاکندمیترغیبراگرانپژوهشوشودمیدانشتولیددرآنهاافزاییهمبهمنجرانسانیعلوم
کاربرديبسیارکهکمیتحلیلخصلتترینمهم. کنندپیدادواینادغاموترکیببرايراهی
تحلیلدرتبیینیقدرتعنوانباآنازکهاستاجتماعیهايپدیدهیابیریشهیایابیعلتاست،
بهاجتماعیهايپدیدهبینیپیشامکانواجتماعیهايپدیدهسازيساده. شودمییادکمی

مقابل،نقطهدر. استکمیروشاربرديکهايخصلتدیگرازفرامکانیوفرازمانیصورت
اجتماعیهايپدیدهازپنهانهاییالیهتوصیفوعمقینگاهکیفی،تحلیلخصلتترینمهم

در). 68: 1385هاي،(کندپذیرامکانراتبیینتاشوندمیگذاشتهکنارتبیینفرآینددرکهاست
سازيسادهفرآیندشود،میتالشاست،گراییاثباتآنآبشخورکهکمیروشدرواقع

روشدوازخصلتدواینترکیب. شودممکنتبیینتاپذیردصورتاجتماعیهايپدیده
وترکاملدانشتواندمیکنندگیتوصیفخصلتوکنندگیتبیینخصلتیعنیپژوهش،

آنوداردروپیشبزرگمانعیاماترکیباین. کندایجاداجتماعیهايپدیدهدرتريعمیق
تعارضادامهتعارضاین. استکیفیتحلیلوکمیتحلیلمیانشناسیمعرفتتعارض

بهقائلاولی. استانسانیعلومدرکیفیرویکردوتجربی-علمیرویکردمیانهامفروضه
بهراذهنازخارجواقعیاتوجوددیگريواستانسانذهنازخارجاجتماعیواقعیاتوجود

راانساندومیوشودمیقائلشناختشأنیتانسانبراياولی. کندیمانکارعینیصورت
هايپدیدهمیانکشفقابلقوانینوجودبهقائلاولی. داندمیاجتماعیمعانیازبخشی

قابلونسبیرادانشاولی. داندمیتنیدهدرهمرااجتماعیمعانیهمهدومیواستاجتماعی
تعارضاتاینها. کندمیمعرفیتعمیمغیرقابلونسبیارشناختدومیوداندمیتعمیم

غیرممکنراکیفیوکمیتحلیل) Combined(ترکیب یاوادغامکهاستشناسیمعرفت
ازاستفادهبرايلمونتکریستوفرکهاستپذیرآشتیغیرتعارضهمینخاطربهشاید. کندمی
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گذاشتهکنارشناسیروشدرشناسیتمعرفتعهداگر": گویدمیکیفیوکمیترکیبیروش
در).Lamont, 2015: 113("شدخواهدکاربرديوگرایانهعملممکن،ترکیبیروششود،
درکهاستبنیادینیهايمفروضهتعارضاتازکردننظرصرفترکیبی،روششرطواقع

روشيبندطبقهدرکهچرااستبزرگیبسیارشرطاین. داردوجودکیفیوکمیتحلیل
نهادهبنیانبنیادینمفروضهپنجپایهبرکیفیروشوتجربی-علمیروشهايستونپژوهش،

.کشاندمیروشیآنارشیزمسمتبهراپژوهشاصول،آنگرفتننادیدهواستشده
کیفیوکمیروشترکیبیاادغامآمیختگی،شناسی،معرفتتعارضاتدلیلبهبنابراین

:Lawson, 2015(استشدنیامريکیفیوکمیروش) Eclectic(التقاط یاتلفیقامانیستممکن

آوردن،همبهوآراستنمعنیبهلغتدرتلفیقیاالتقاطشد،اشارهمقدمهدرکهگونههمان). 13
. استگرفتنراکسیگفتاریاوسخنازقسمتیآوردن،برچیدن،همبهرادرزدویاوسخندو
ارائهتلفیقازراساختارمندومنظمصورتیبهپدیدهچندیادوگرفتنقراریق،تلفازمعانیاین
معنايبهتلفیقیروش. استشناسیروشدرمعناهمینبرناظرنیزتلفیقییاالتقاطیروش. کندمی

سازيغنیاین. استساختارمندومنظمصورتیبهکیفیروشازاستفادهباکمیروشسازيغنی
صادقآنعکسوبخشداغناراکمیروشتواندمیکیفیروشیعنیاستسویهکیالبته

گرپژوهشکهچراکندنمیشناسیمعرفتهايمجادلهواردراپژوهشسبک،اینبهتلفیق.  نیست
قبلازگرپژوهش. کندمیعمیقکیفی،تحلیلباراکمیتحلیلشده،طراحیقبلازاينقشهدر

خودپژوهشبهبخشیعمقبرايکیفیروشازاستقرارهاقسمتکدامردکندمشخصباید
مبراروشیآنارشیزماتهامازراپژوهشواستمهمبسیارتلفیقیروشازقبلطراحی. گیردبهره
رودمیکاربهسیاسیهايپدیدهوپیچیدهجوامعمطالعهبرايالتقاطییاتلفیقیروش. کندمی

)Lawson, 2015: 13( .

تلفیقیروشدرپژوهشساختار
دربهترفهمبرايضرورتیرایکدیگرباکیفیوکمیهايروشمتقابلتعاملتلر،کاي

وساختاربخشقوامتعاملگیدنر،آنتونیکهگونههماناواعتقادبه. داندمیاجتماعیمسائل
دراست،کردهمعرفیجتماعیادانشتردقیقتحلیلبرايالگوییرا) Unit-Structure(کارگزار

هايپدیدهبهترفهمبرايالگوییکیفی،وکمیروشافزاییهمیاتعاملنیزشناسیروش
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:Thaler, 2011(است اجتماعی وهاعلتبهکمیتحلیلباتلفیقیروشدرگرپژوهش). 4
تاپردازدمیهاپروسهوروندهابهکیفیروشباوپردازدمیاجتماعیپدیدهیکهايدلیل

مثالدوبه). Spritz and Kolinsky, 2004: 183(باشدداشتهاجتماعیهايپدیدهبهعمیقنگاهی
: کنیدتوجهزیر

شناختتواندمیتلفیقیروشازاستفادهجامعه،یکدرخشونتهايریشهفهمبراي) 1(
شیوعبرمؤثرعواملبهکمیتحلیلازاستفادهباگرپژوهش. کندحاصلتريکاربرديوبهتر

باورها،نظامبهکیفیتحلیلازاستفادهباوپردازدمیخارجیوداخلیسطحدودرخشونت
اینجادر. پردازدمیاجتماعیمسائلازگراخشونتهايگروهتفسیروتصوراتگفتمان،
پنداريتذاهمگرا،خشونتهايگروهباکیفیمطالعاتمختلفهايتکنیکباگرپژوهش

وبازهايمصاحبهیاواجتماعیهايگروهدرتعمیقمانندهاییتکنیکازاستفادهباوکندمی
ومعانیاین. کندمیارائهراگراخشونتهايگروهمیانموجودادراکاتومعانیغیرساختمند،

میگونهچالقاعدهدرانتحاريعاملیک. آیدنمیدستبهکمیمطالعاتقالبدرادراکات
شودنمیحاصلکمیتحلیلبامسئلهاینفهمکند؟فداراخودجاناستحاضرچراواندیشد

راگرپژوهشتواند،میآنهاهايگفتهوهانوشتهمحتويتحلیلیاوافرادقبیلاینبامصاحبهاما
برايگرژوهشپ. کندحاصلآنهاادراکاتوهاانگیزهازفهمیوکندآنهاباورهاينظاموارد

مورددراماکندمیاستفادهکمیتحلیلازشودمیخشونتباعثکهعواملیوهاریشهشناسایی
تحلیلکارگیريبهنیازمندکنند،میعملپروسهوروندکدامباهاعلتیاوهاریشهایناینکه
سخپاکیفیروشراخشونتانجامچگونگیوکمیروشراخشونتچرایی. استکیفی

. دهدمی
تحلیلشود؟زندگیدرزوجیکطالقبهمنجرتواندمیماديکمبودهايچگونه)2(
مابهکیفیتحلیلوکندمیمشخصرازوجینمیانطالقوقوععللیاومؤثرعواملکمی

عواملازیکیتواندمیزندگیکمبودهاي. شوندمیطالقبهمنجرعواملاینچگونهگویدمی
وشوندمیتفسیرزنیاومردتوسطچگونهکمبودهااینکهاینفهماماباشدالقطبرمؤثر

.استکیفیتحلیلنیازمندشوند،میآنهاسويازگرانهپرخاشرفتارموجبچگونه
عبارتبهکنند؛میمحدودرامتغیرهاتبیین،بهرسیدنبراي) کمی(تجربی -علمیروشدر

شعار. کندمیسازيسادهرااجتماعیهايپدیدهتبیین،بهرسیدنبرايگرپژوهشدیگر
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بیشترینبهرسیدنبرايمتغیرکمترین«: استاصلهمینبرمبتنینیزتجربی-علمیهايروش
برايتالشآنضعفوآنکنندگیتبیینتجربی،- علمیروشحسنبنابراین. »تبیین
دنبالبهتلفیقیروش. دارندخوددرايپیچیدهابعادکهاستاجتماعیواقعیاتسازيساده

واقعیاتسازيسادهجايبهیعنیاستتجربی-علمیهايروشدرعیبهمینبرطرف
. بیندازداجتماعیواقعیاتبهعمیقنگاهیتلفیقی،روشازاستفادهباگرپژوهشاجتماعی،

تحلیلیاوبیتجر-علمیروشسازيغنیبلکهنیستترکیبیروشتلفیقی،روشبنابراین
امااستگراییابطال/اثباتپژوهشمنطقتلفیقیروشدر. استکیفیروشازاستفادهباکمی

روندتاشودمیگرفتهکمک) کیفیهايروشازیکی(تفسیريرویکردازسطوحازبرخیدر
بهبایدکند،استفادهتلفیقیروشازخواهدمیکهپژوهشگري. کندپیدابیشتريعمقپژوهش

.بردمیبهرهکیفیروشازاستقرارپژوهشازبخشکدامدروچرابدانددقت
سطح،دوایندر. گرفتبهرهکیفیروشازتوانمیتبیینیوتوصیفیسطحدودر
:آیندمیتجربیعلمیروشکمکبهمتحركبازويیکمثابهبهکیفیهايروش

بهرههاپدیدهتوصیفازجتماعیاپدیدهیکتوضیحسطحدرگرپژوهش:اولسطح
تلفیقی،روشدر. پردازدمیاجتماعیپدیدهیکمعناییوپنهانمتغیرهايوهاالیهبهوگیردمی

در. استمشهور) Triangulation(بنديمثلثبهاجتماعیهايپدیدهتوضیحدربخشیعمق
گرپژوهشوشودمیدادهاننشاجتماعیپدیدهیکچیستیازترعمیقهاییالیهبنديمثلث
ورود. پردازدمیاجتماعیپدیدهیکپیچیدههايالیهازبرخیبهوگذاشتهکنارراسازيساده

صورتجاییتااقداماین. داردمعینیحدودنیزاجتماعیپدیدهیکپیچیدههايالیهبه
اجتماعیپیچیدههايیهالازبرخیبهگوییممیدلیلهمینبه. کندکمکتبیینبهکهگیردمی

پنهانمتغیرهايباشدقراراگر. استتبیینقدرتافزایشهدفتلفیقیروشدر. کندمیتوجه
انگاشتهنادیدهپژوهشفرآینددرمتغیرهاآنکنند،غیرممکنراتبییناجتماعی،پدیدهیکاز

.شوندمی
بههاریشهترعمیقوبهترادندنشانبرايتواندمیگرپژوهشنیزتبیینسطحدر:دومسطح

مثالطوربه. کندمیپیدابیشتريعمقاجتماعیپدیدهچراییجاایندر. شودواردتفسیرسطح
تفسیرسطحواردکند،میتوجهاجتماعیپدیدهیکمکانیوزمانیبستربهپژوهشگرکهزمانی

.استگرفتهبهرهترعمیقتبیینبرايتفسیرازواستشده
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گرپژوهشبرايرامؤثراماپنهانمتغیرهايودهدمیپژوهشبهبیشتريعمقتلفیقیشرو
دریاوکندبهتريتبیینتواندمیمتغیرهاآنازاستفادهباپژوهشگرکهطوريبهکند،میعیان

کمیتحلیل. دهدنشانبهتررااجتماعیپدیدهیکهايریشهتفسیر،ازاستفادهباتبیینسطح
ازفهمیتادهدمینشانرازیرینیوپنهاندالیلکیفیتحلیلودهدمینشانرامتغیرهابطهرا

عمقکمیمطالعاتبهتلفیقیروش).Lamont, 2015: 115(شود ارائهمتغیرهاروابطچگونگی
شاید. کندمیغیرممکنمواقعیدروترسخترابینیپیشمیزانهمانبهامادهدمیبیشتري

تلفیقیروشدرچقدرهر. باشدنکتههمینگرایانکمیسويازتلفیقیروشبهنقدگترینبزر
واقعدر. شودمیترسختبینیپیششود،میحاصلاجتماعیهايپدیدهازتريعمیقفهم

راقطعیتعدموغیرممکنرابینیپیشاجتماعیپدیدهیکازعمیقومعناییمتغیرهايحضور
.کندمینیبیپیشجایگزین

باکیفیروشسازيغنیامکانآیا: شودمیایجادخوانندگانبرايسؤالیشایداینجادر
آیاگرفت؟بهرهکمیتحلیلازنیزکیفیتحلیلدرتوانمیآیادارد؟وجودنیزکمیروش

وکنندگیتبیینسازي،سادهگرفت؟بهرهتجربیعلمیهايروشازنیزکیفیروشدرتوانمی
هاویژگیاینازاستفادهباتوانمیآیا. استکمیهايروششاخصویژگیسهبینی،پیش

روششناسیمعرفمبانیدرنیزآنچراییواستمنفیپاسخکرد؟کاربرديراکیفیمطالعات
چونکند،میاستفادهکیفیروشازتلفیقیروشازاستفادهباکمیروش. استنهفتهکیفی

درکه(کیفیروش. دهدبیشتريعمقخودتبیینبهنهایتدروخودتغیرهايمبهخواهدمی
ازتواندمیچگونه،)استاجتماعیهايپدیدههايپیچیدگیدادننشاندنبالبهخوداصول
تعارضدرکیفیروشبنیادینهايمفروضهبااینگیرد؟بهرهکمیهايروشسازيسادهروش
تبیینکهآنحالگیرد،بهرهکمیروشگريتبیینقدرتازاندتومیچگونهکیفیروش. است

گريتعمیمخصلتازتواندمیچگونهکیفیروش. داندمیغیرممکنرااجتماعیهايپدیدهدر
رااجتماعیهايپدیدههمهخوداصولدرکهآنحالگیرد،بهرهکمیروشبینیپیشقدرتو

بنابراین. نیستاجتماعیهايپدیدهبرايبینیپیشبهقائلوداندمیتعمیمغیرقابلوخاص
مطالعاتبهبخشیعمقبرايکمییاتجربی-علمیروشکهاستاینمعنايبهتلفیقیروش
کیفیروشباشناسیمعرفتمجادلهواردبخواهدکهآنبدونگیردمیبهرهکیفیروشازخود
کنارازتوانندنمیکیفیهايروشیعنینیستصادقمعادلهاینعکسکهآنحالشود



)57پیاپی (97زمستان، 27شماره ،هفتمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه78

روشبینیپیشوگريتبیینسازي،سادههايخصلتازوکنندعبورشناسیمعرفتمجادالت
گريتبیینوسازيسادهخصلتنقداساسبرکیفیروشبنیان. گیرندبهرهتجربی-علمی
.استگرفتهشکلتجربی- علمیهايروش
یاوترکیبیروشراتلفیقیروشکهپرداختگرانیژوهشپنقدبهتوانمیزاویههمیناز

مشخصپارادایمیکمبانیفاقدتلفیقیروش.کنندمیمعرفیشناسیروشدرسومپارادایم
بهراآنتوانمیسختیبهحتیبلکهنیستشناسیروشدرسومپارادایمتنهانهبنابرایناست

ازاستفادهباتجربی-علمیروشسازيغنیتلفیقیروش. پذیرفتهمسومرویکردیکعنوان
تلفیقیروش. استپژوهشیکمسیردرشدهتعیینپیشازهايطراحیقالبدرکیفیروش
ساختارمندالتقاطتلفیقی،روش.استکیفیتحلیلازاستفادهباکمیتحلیلبهبخشیعمق

روشتلفیقاجازهکیفیروششناسیمعرفتمبانیکهآنحالاستکمیروشباکیفیروش
. دهدنمیراخودباکمی

کیفی- کمیتلفیقیروش

برجامدرایرانخارجیسیاستگیريتصمیمرویهوتلفیقیروش
خارجیسیاستبحرانترینمهمایرانايهستهپروندهعراق،وایرانجنگیافتنپایانبا
براينظامارشدمسئوالنتصمیمکهگونههمان. استدادهتشکیلگذشتهسال30طیراایران

برنامه(برجامپذیرشبرايتصمیمبود،راهبرديوحیاتیبسیارتصمیمی598قطعنامهپذیرش
وراهبرديبسیارنیز) 1394سالدرجهانیقدرتششوایرانمشتركاقدامجامع
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به598قطعنامهگیريتصمیمفرآیندبهمربوطاطالعاتازبسیاري. شودمیلقیتسازسرنوشت
نیزبرجامبرايرونداین. گرفتقرارپژوهشگراندسترسدرسال20گذشتازپسوتدریج
اتخاذمحرمانهدالیلواسنادحاضر،حالدرکهایناستمسلمچهآناماافتادخواهداتفاق

. نیستخارجیسیاستمحققاناختیاردربرجامرشپذیبرايگیريتصمیم
نهادینهیاوفرديبرجاممورددرگیريتصمیمکردمشخصتواننمیدقیقطوربهنخست؛

باکهاستايمحرمانهاطالعاتآزادشدننیازمندتصمیماینکاملتبییندوم؛واستبوده
بیشتردولتنهادازخارجیلگرانتحلماکهاستآنمهممسئله. گیردمیصورتزمانگذشت

درتحوالتزیراهستیماموراشرافوداناییحالتدرکمتروداریمقرارامورتفسیرموضعدر
وخبرهاتحوالت،بلکهاندنشدهگیريجهتگرانتحلیلماآگاهیبرايدیپلماسیعرصه
دستگاهوعامطوربهدولتدلیلهمینبهواندشدهگیريجهتهادولتسمتبههاجریان

درهرچه. دارندقرارتريروشنوتردقیقخبرهايمعرضدرخاصطوربهدیپلماسی
صراحتوروشنیهاتحلیلومواضعدریافتی،خبرهايرویممیباالتردولتیمراتبسلسله

نیازمندبرجاممورددرتصمیماتخاذچگونگیوچراییدربارهجامعتحقیق. یابدمیبیشتري
دقیقیتحلیلبرجامگیريتصمیمدربارهتواننمیاگرچه. استاطالعاتآزادشدنوزمانگذر
. کردارائهعلمیتحلیلیتوانمیموجوداطالعاتبهاتکاباتصمیماینپیرامونامادادارائه

چراییوچگونگیبهخارجیسیاستدرگیريتصمیمرویهشد،اشارهمقالهمقدمهدر
مشخصیعنیتصمیماتخاذچگونگی. دهدمیپاسخخارجیسیاستدرتصمیمیکاتخاذ
مورددرموجودشواهد. اندداشتهمشارکتگیريتصمیمرونددرکهافراديونهادهاکردن
راآنکه(آمریکاییطرفباايهستهمستقیممذاکراتدهد،مینشانبرجامگیريتصمیمروند
مقاماتتصمیمبا) بدانیم،جهانیهايقدرتباایرانايهستههسال12مذاکراتعطفنقطهباید

درکه(آمریکادرایرانمعتمدینازیکی1391سالدر. شدآغاز1391سالدرنظام،عالی
برايآمریکادولتطرحازوکندمیسفرایرانبه،)بودنیزآمریکادرایرانسابقسفیرگذشته
اوباما،باراك. دهدمیخبرغذابرابردرنفتمبادلهسطحدرایرانهعلیهاتحریمفزایندهافزایش
آقايبهعمانپادشاهقابوس،سلطانطریقازاينامهسالهماندرآمریکاجمهوررییس

ومذاکرهپیشنهادآمریکادولتنامهایندر. کندمیارسالایرانجمهوررییسنژاد،احمدي
رسمیتبهایرانبرايرااورانیومسازيغنیحقوکندمیائهارراايمنطقهسطحدرهمکاري
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). 1395رفسنجانی،هاشمی(کندمیتهدیدنیزهاتحریمافزایشبهراایرانهمزمان. شناسدمی
جمهوررییسموضعنویسندهبراي(اسالمیجمهوريوقتخارجهوزیرصالحی،اکبرعلی

انجامپیشنهادانقالب،رهبريبهاينامهقالبدر) ستامبهمموردایندرنژاداحمديآقايوقت
بامستقیممذاکراتباايخامنهاهللاآیت. کندمیمطرحراهاآمریکاییبامستقیممذاکرات
گیرد میصورتآمریکاییهايطرفباعماندرمذاکرهدوردووکندمیموافقتهاآمریکایی

کنديبهگرفت،صورتنژاداحمديآقايدولتاوخردرکهمذاکراتاین). 1394صالحی،(
آقايدولتايهستهتیمگفتمانوايهستهپیشینمذاکراتروندبهتوجهبا. رفتمیپیش

کنندهمذاکرهتیمرئیسجلیلی،سعیدبرايآمریکاییطرفبامذاکراتبردپیشنژاد،احمدي
بهسیاسیرقبايوانقالبینیروهايسويزااینکهازآنها. بوددشواربسیارهمکارانشوايهسته

کتابدرکلینتونهیالري. بودندشدیدهراسدچارشدتبهشوندمتهمهاآمریکاییبامصالحه
ایجادوهاتحریمیعنیعاملدواوبامادورهدراست،معتقد"سختانتخاب"خود،خاطرات

تاداداوبامادولتبهراامکاناینن،عماسلطانگريواسطهبهایرانباسريارتباطیکانالیک
باروحانیحسنرسیدنقدرتبهازپیشحتیگویدمیاو. کندآغازایرانباراجديمذاکرات

هاایرانیاوادعايبهامااستگرفتهصورتسريدیدارایرانیمقاماتباعمانسلطانپیشنهاد
کلینتون. شوندایرانبادوجانبهمذاکرهواردجديطوربهکهنبودندموقعیتیدرمقطعآندر

بسیارآمریکابامستقیممذاکرهاحتمالیهايهزینهواسطهبهکنندهمذاکرهتیمکندمیادعا
انتقالوروحانیدولتآمدنکاررويبا). Clinton, 2013: 442(کردمیرفتارکارانهمحافظه
مذاکرهتیم،1392سالدرخارجهوزارتبهملیامنیتعالیشورايازایرانايهستهپرونده

درتابردپیشبهجدیددستورالعملیورویکردبارامذاکراتظریف،جوادریاستبهايهسته
. شدمنتهیبرجامیعنیجهانیقدرتششوایرانمشتركاقدامجامعبرنامهبه1394سال

دولتمنظور("کدخداباذاکرهم"طریقازايهستهمسئلهحلشعارباروحانیجمهوررئیس
مذاکرهجدید،کنندهمذاکرهتیمبرايرويایناز. بودشدهانتخاباتیکارزاروارد) آمریکا
محسوبنیزداخلیسیاستدرايبرندهبرگهبلکهنداشتايهزینهتنهانهآمریکابامستقیم

پیشبردکیفیتبرايگیريتصمیمدهد،مینشاناطالعاتوشواهدوجوداینبا. شدمی
ومذاکراتآغازبراينهاییتصمیموبودهنظامرهبريسطحدرایرانايهستهمذاکرات

مشورتازمسیرایندرایشان. گرفتصورتايخامنهاهللاآیتتأییدبانیزبرجامپذیرش
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گیريتصمیمالگوياین. )1395رفسنجانی،هاشمی(کردنداستفادهکارشناسانونظامبزرگان
: 1392نیا،موسوي: ببینید(بود 598قطعنامهپذیرشدرایرانگیريتصمیمالگويماننددرست

286 -284 .(
خارجیسیاستدرتصمیماتخاذچراییبهخارجی،سیاستگیريتصمیمرویهدومبخش

عواملیچهکردند؟موافقتبرجامباایرانخارجیسیاستارشدگیرانتصمیمچرا. پردازدمی
ازچگونهعواملاینوشدایراندرنظامارشدمسئوالنتوسطبرجامنامهموافقپذیرشموجب

نیازمند) تصمیماتخاذچراییبهپاسخ(مسئلهتبیینمنظوربهشدند؟تفسیرگیرانتصمیمسوي
شپژوهاینمسئلهتفسیروتبییندرزمانهمتواندمیکهاينظریهوهستیمنظریهازگیريبهره

نظریهدر. است) Poliheurestic Approch(چندگانهاکتشافگیريتصمیمنظریهباشد،رهگشا
ممکنهايگزینهنخستمرحلهدر. پذیردمیانجاممرحلهدوطیگیريتصمیمچندگانه،اکتشاف

فرآیندایندر. شوندمیگیرندهتصمیمباورهاينظامیاوشناختینظامواردگیريتصمیمدر
همماديمنفعتباالتریناگرحتی(نگیرندقرارگیرندهتصمیمباورهايتأییدموردکههایینهگزی

سودمحاسبهبرمبتنیطردحذفاین. شوندمیطردوحذفگیريتصمیمچرخهاز) باشندداشته
در.استگیرندهتصمیمباورهاينظاموبینیجهانگرایشات،ها،ارزشبرمبتنیبلکهنیستزیانو

دراند،گرفتهقرارگیرندهتصمیمشناختینظامتأییدموردکههاییگزینهازآندستهدوممرحه
,See: Mintz(شودمیانتخابگزینهپرسودترینوگیرندمیقرارگرافایدههزینهعقالنیتمعرض

یاستسدرتصمیماینتفسیروتبیینبهدادنپوششبرايمناسبمتدولوژيزمانهم). 2004
ساختارمند،طوربهکهاستتلفیقیروش) شدبحثمقالهنخستبخشدرکهگونهآن(خارجی

. دهدمیقرارهمکناردرکیفیوکمیروش
دالیلبهاینجادر. استمسئلهتبیینتلفیقی،روشدرنخستمرحلهشد،بحثکهگونههمان

1391تا1389سالرویدادهايمطالعه. مپردازیمیبرجامگیريتصمیماتخاذبرمؤثرعواملیا
رویکرداز1391سالدرايهستهمذاکراتبهایرانرویکردتغییردالیلمهمتریندهد،مینشان

:بودنداساسیتهدیدهفتتعاملیرویکردبهتقابلی
جدولبهتوجهباآناندازچشمونفتفروشوبانکیحوزهدرهاتحریمفزایندهتشدید* 

بود؛شدنانجامحالدرگامبهگامکهایراننفتصنعتعلیهامریکاشدهبنديزمان
اروپا؛اتحادیهوآمریکاهايتحریماثربرنفتدرآمدوصادراتفزایندهکاهش* 
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برابريارزش1390سالپایاندر(سال،یکازکمتردرایرانپولارزشبرابري3سقوط* 
تومانهزار3500ازبیشتربه1391سالپایاندرکهبودتومان1100تا1050حدوددالرباریال

؛)رسید
ازپسویژهبهدهمونهمدولتدرایرانداخلدرسیاسیهايشکافشدنفعال* 

؛1388انتخابات
تبلیغاتاثربرجهانیعمومیافکارنزدایرانايهستهبرنامهازامنیتیهراسایجاد* 

تبلیغاتاثربر(عربستان،واسرائیلانگلیس،آمریکا،شاملایرانخاصممتجبهههايرسانه
؛)پنداشتندمینظامیراایرانايهستهبرنامهنیزدوستکشورهايعمومیافکارحتیايرسانه

اسالمی؛جمهوريعلیهمتخاصمجبههنظامیتهدیدهايافزایش* 
روسیهوچینجملهازایراندرزيساغنیفرایندادامهعلیهبزرگهايقدرتاجماع* 

سالزمانامنیتشورايوالمللیبینآژانسحکامشورايدرآمریکاباروسیهوچینهمراهی(
.)متحدملل

هايپژوهشبهبایدراعاملهفتایناثرگذاريوزنوترتیباطالعات،محدودیتدلیلبه
مهمترینعامل،هفتاینکهاستاینگفتتوانمیاکنونآنچهاماکرد؛واگذارآتی

شاملمتغیرهااین. بودایرانسیاسیگیرانتصمیمسويازبرجامپذیرفتنبرايمؤثرمتغیرهاي
ارزشسقوطونفتصادراتکاهشنمونهعنوانبه. استکیفیوکمیاطالعاتوهاشاخصه

یاوایرانلداخسیاسیهايشکافشدنفعالواستکمیاطالعاتو یاشاخصهایرانپول
کیفیاطالعاتیاوهاشاخصهازایرانايهستهبرنامهازبزرگهايقدرتامنیتیهراسایجاد

ممکنبرجامپذیرشچراییفهمبرايرادلیلیتبیینمتغیرها،اینمجموع. شودمیمحسوب
رابرجامیرشپذدالیلمتغیرها،اینمیانبستگیهمرابطهایجادباتواندمیگرپژوهش. کنندمی

ارشدگیرانتصمیمشناختینظامدرچگونهگانههفتعواملایناما. دهدنشانکمیتحلیلبا
برجامپذیرشبرمؤثرگانههفتمتغیرهايیاودالیلدادنشانبایداینجادراند؟کردهعملنظام

. اندکردهعمل) Cognitive Process(گیرانتصمیمشناختینظامدرروندکدامقالبدر
تهدیدهاازادراکیچهگیرانتصمیماند؟دادهانجاممتغیرهااینازتفسیريچهگیرانتصمیم

اند؟داشته
هايویژگی. کندمیایفاخارجیسیاستگیريتصمیمدرکلیدينقشیشناختیروانعوامل
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گیران،متصمیجوانیوکودکیدوراندرزیستهتجاربژنتیکی،شناختی،روانوشخصیتی
جامعهفرایندهتصورات،ذهنی،هايارزشوباورهانظامها،هانگیزوهابینشخالقیت،وهوش

کهاستفرديمتغیرهايازگیرانتصمیمبرحاکمارزشینظاموبینیجهانوگرایشاتپذیري،
هايویژگینمونهعنوانبه. استمؤثرشدتبهخارجیسیاستگیريتصمیمفرایندهدر

سیاستدرتصمیمیکماهیتتواندمیپذیريجامعهفراینددراکتسابییاوذاتیشخصیتی
پروایی،بیوعجلهبرابردراحتیاطمثلهاییویژگی«. کنداساسیتحولدچارراخارجی

وتکبربرابردرتواضعگرایی،جزممقابلدراندیشیمصلحتعصبانیت،مقابلدردوراندیشی
نفسبهاعتمادگري،تخریببرابردرخالقیتحقارت،احساسبرابردربرترياحساستفاخر،

درتساهلتزلزل،برابردرقاطعیتترس،برابردرشجاعتپریشی،روانمقابلدرحدازبیش
).71: 1388فیروزآبادي،دهقانی(»داردفراوانیتأثیرخارجیسیاستدرغیرهوتقیدبرابر

برخارجی،سیاستگیريتصمیمروندباشناختیروانعواملارتباطدادننشانحتمطوربه
روشدوممرحلهکهببریمبهرهکیفیتحلیلازبایدمنظوراینبراي. افزایدمیکمیتحلیلعمق

درکیفیتحلیلبهورودلحظهشد،گفتهپیشترکهگونههمان. گیردمیبردرراتلفیقی
تبیینی،گانه7دالیلکردنمشخصازپساینجادر. استشدهتعیینپیشازتلفیقیمتدولوژي

وذهندرچگونهگانههفتتهدیدهايکنیممشخصتاشویممیشناختیومعناییتحلیلوارد
رایجتکنیکسهازمنظوراینبراي. اندشدهتفسیروادراكسیاسیگیرانتصمیمباورهاينظام

: بردبهرهتوانمیکیفیتحلیل
یاوایرانخارجیسیاستارشدگیرانتصمیمبا) باز(مندغیرساختمصاحبهاولکتکنی
تهدیدهايوایرانايهستهپروندهمورددرآنهاباورهاينظامتااستآنهانزدیکمشاوران

نباشد،ممکنآنهابهنزدیکمشاورانیاوآنهابامصاحبهکهصورتیدر. شوددركگانههفت
برحاکمگفتمانتحلیلیاوهاسخنرانیمحتويتحلیلیعنیدومتکنیکازاندتومیگرپژوهش
باورهاينظاموشناختینظاممطالعهنیزسومتکنیک. ببردبهرهسیاسیگیرانتصمیم
نوعاینازآنچه. استگرفتهقراراستفادهموردمقالهایندرکهاستسیاسیگیرانتصمیم
پژوهشکمیتحلیلکمکبهبازویکمثابهبهکهاستکیفیتحلیلشود،میحاصلمطالعه

.آیدمی
ایران،خارجیسیاستگیريتصمیمتحلیلدرچندگانهاکتشافنظریهازبهرهبا



)57پیاپی (97زمستان، 27شماره ،هفتمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه84

ومسائلآنهاکهدهدمینشانایراندرخارجیسیاستارشدگیرانتصمیمشناختینظام
شناختیمنشور. دهندمیقرارارزیابیموردشناختیمنشورمنظرازراخارجیسیاستهايبحران
واستمصلتوحکمت- عزتاصلآنبیرونیوجه. استدرونیوبیرونیوجهدوداراي

گاهیوجه،دواین. استگیرانتصمیمشخصیتیوشناختیروانهايویژگیآندرونیوجه
منشورمجموعرد. داردغلبهدیگروجهبروجهیگاهوکنندمیعملیکدیگرباهماهنگ
آنها،شناختینظامدردیگرعبارتیبه. کندمیعملماديفایده-هزینهتحلیلبرمقدمشناختی
شناختیمنشوربرمبتنیبایدنخستمرحلهدرخارجیسیاستدرتصمیمیهرگونه
تأییدموردبایدنخستمرحلهدرایراندرخارجیسیاستتصمیمات. باشدگیرندهتصمیم
توانندمیبگیرند،تأییدمهرمنشوراینازکهگیريتصمیمهايگزینه. گیرندقرارناختیشمنشور

- هزینهمحاسبهاصلاساسبردوممرحلهدروشوندعقالییگیريتصمیمیعنیدوممرحلهوارد
باالترینگیريتصمیمگزینهاگربنابراین. شودمیانتخابگزینهترینمطلوبمادي،فایده

اصلسهبامغایرگیرانتصمیمشناختیمنشوردراماباشدداشتهکشوربرايراماديمنفعت
) درونیوجه(شناختیروانوشخصیتیهايمؤلفهیاو) بیرونیوجه(مصلحتوحکمت-عزت

چندگانهاکتشافگیريتصمیممدلهماناین. شودمیخارجکاردستورازگیرد،قرار
)Poliheurestic Approach (درگیريتصمیمالگويسوممدلعنوانبهمایرومینتزکهاست

). Derouen, 2004: 54(کردندارائهخارجیسیاست

گیرانتصمیمشناختینظامدرعملمکانیزم
. کنندمیبنديتقسیمآنانرفتاربهتوجهبارارهبرانسیاسی،روانشناسیحوزهپردازاننظریه

سیاستعلمباراشناسیروانعواملآمریکادرحقوقوسیاسیومعلاستاد»السولهارولد«
کردهبنديتقسیممدیرونظریهگر، صاحبآشوبدستهسهبهرارهبرانالسول. استزدهپیوند
ونظریهصاحب"مفاهیمازوگذاریممیکنارراگريآشوبمفهومایرانرهبرانمورددر. است
وجوددلیلبهنظریهصاحبگونهالسول،نظریهاساسبر. گیریممیبهرهالسولهارولد"مدیر
اوضاعشخصیتیگونهاین. استخارجعالمدریقیندنبالبهپیرامونیمحیطبهتردیدوشک
هستندپراگماتیسمافرادينیزمدیرگونه. استموجودوضعتغییردنبالبهوتابدبرنمیرافعلی

کنند میتالشاجتماعیاوضاعبهبخشیدنساماندرواقعیاتازگرایانهواقعدریافتباکه
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دربدبینیبهمنجرنظریهصاحبگونهوبینیواقعبهمنجرمدیرگونه). 196: 1388برزگر،(
،)یوتوپیاگرایی(بینیغیرواقعبینی،واقعچهارضلعیماتریس. شودمیگیرندهتصمیمشخصیت

:ازعبارتندکهکندمیتعریفراشخصیتیچهارگونهبدبینیوبینیخوش
بینانهخوشبینیواقع- 
بدبینانهبینیواقع- 
بینانهخوشبینیغیرواقع- 
بدبینانهبینیغیرواقع- 

وحکمت- عزتراایرانخارجیسیاستگیرانتصمیمشناختیمنشوربیرونیوجهاگر
بامنشوراینونیدروجه؛)ایراناسالمیجمهورياعالنیسیاستمطابق(کنیمتعریفمصلحت

یعنیشناختیمنشوردرونیوجهبرجامگیريتصمیمدر. شودمیتعریفبدبینانهبینیواقعمفهوم
شکلیبهمصلحتوحکمت-عزتیعنیشناختینظامبیرونیوجهبابدبینیوبینیواقع
اتخاذینیبدبوکردتقویترااندیشیمصلحتبینیواقع. شدندظاهریکدیگربهنسبتبخشقوام

.کردتقویتراعزتباتصمیمی

تاپردازیممیایرانخارجیسیاستارشدگیرانتصمیمادراکینظامبهتوضیحاینبا
شناختیمنشوردرفرایندورویهکدامقالبدرشده،شمردهگانههفتتهدیدکنیممشخص
. اندشدهتفسیرگیرانتصمیم
گانههفتازسومتااولمتغیرایرانخارجیسیاستارشدگیرانتصمیمشناختینظامدر
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ایرانپولارزشسقوطونفتدرآمدوصادراتکاهشها،تحریمفزایندهتشدیدیعنیتهدیدها
گیرانتصمیمبدبینیعواملاین. استبودهایرانمردمعزتاصلبامغایرسال،یکازکمتردر
ملینفسبهاعتماد«و»فسادوظلمبرابردرستادگیای«. نمودتقویتغربیکشورهايبهنسبترا
اهللاآیت(کردریزيبرنامهآنهابرايبایدکهاستاسالمینظاماصولومبانیاز»ملیعزتو

عزتوزنهممنافقونسورهدرقرآنصرحنصبامطابقکهمومنینعزت). 1395اي،خامنه
جامعهادارهدراَولیتشأن) للمومنینولرسولهوعزهالوهللا(استگرفتهقرارپیامبروخداوند

جامعهعزتبامغایرحتمطوربهدارووغذابانفتمبادله. دارد) اولویتبرمقدم(اسالمی 
. کردپیشگیريآنوقوعازبایداسالمیجامعهرهبراندیدگاهازواستاسالمی
شدنفعالیعنیگانه7عناصراز5و4صرعنابامقابلهکیفیتگیران،تصمیمادراکینظامدر

عمومیافکارنزدایرانايهستهبرنامهازامنیتیهراسایجادوایرانداخلدرسیاسیهايشکاف
). 1394اي،خامنهاهللاآیت(شودمیتفسیرحکمتاصلاساسبراي،رسانهتبلیغاتاثربرجهانی

بهانقالبنیروهايمیانسیاسیهايتقابلکند،میحکمحکمتاصلوبدبینیبینی،واقع
سالازايهستهمسئلهدراعتدالیونوطلباناصالحگفتماننسبیبرتري. نشودتبدیلتعارض

رویکردازمذاکراتدررویکردتغییرهمزمان. شدخواهدداخلیسیاسیتعارضازمانع،1392
جهانیهايرسانهمنفیتبلیغاتتواندیمنیزظریفجوادتعاملیرویکردبهجلیلیسعیدتقابلی

شناختینظامدرحکمتاصلوبینیواقع. نمایدخنثیراایرانايهستهآمیزصلحبرنامهعلیه
هیچگاهاسالمیجمهوريکهکندمیتأکیدموضوعاینبراسالمیجمهوريارشدمسئوالن
اجتنابنظامیبرخوردنههرگوازاستممکنکهجاییتاونکندتشویقجنگبهراکشوري

وششعنصر1.گردداثباتجهانیانبهایرانیمنشواسالمیتفکرطلبیصلحذاتتاورزد
هايقدرتاجماعواسالمیجمهوريعلیهمتخاصمجبههنظامیتهدیدهايافزایشیعنیهفت

اساسبرومصلحتاصلباروسیهوچینجملهازایراندرسازيغنیفرایندادامهعلیهبزرگ
اسالمینظامموجودیتحفظخمینیامامدیدگاهازمصلحتباالترین. شودمیتفسیرنگريواقع
دهقانی(کردتعطیلنیزرااولیهاحکامتوانمیحتیآنبرايواستواجباتاوجبکهاست

معرضدررانظامموجودیتیاونظاماصلکهتهدیديهرگونه). 68: 1384فیروزآبادي،
فاسدامريبهافسددفعخطر،دفعایناگرحتیشوددفعايهرشیوهبابایددهد،میقرارطرهمخا

1. www. Khamenei. Ir. 1390/5/1
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شکستنوایرانعلیهنظامیتهدیددفعبرايرامقتضیتصمیمبینیواقعومصلحتاصل. باشد
شناختیمنشوردرگانه7تهدیدهايترتیباینبه. کندمیاتخاذایرانجهانیانزواي
وجه(مصلحتوحکمتعزت،اصلسهاساسبرایراناسالمیجمهوريارشدانگیرتصمیم
شناختیمنشورتجویزهايبامطابقوگیرندمیوزن) درونیوجه(بدبینیوبینیواقعو) بیرونی

.  شودمیاتخاذالزمتصمیماتتهدیدهفتآنبامقابلهشیوهبراي

تلفیقیروشازاستفادهبابرجامدرایرانگیريتصمیمرویهتفسیروتبیین

گیرينتیجه
نیازمندبرجامدرایرانخارجیسیاستگیريتصمیمرویهازعمیقتفسیريوجامعتبیین
وجودممحدوداطالعاتوجود،اینبا. استنزدیکودورهايآیندهدراطالعاتآزادشدن

اینمورددرایرانخارجیسیاستگیريتصمیمازاولیهفهمیتواندمینیزبرجامپیرامون
رافعلیهايپژوهشوکندمیجبرانرااطالعاتمحدودیتآنچه. نمایدارائهتاریخیتوافقنامه

همهدیدنبرايمناسبمتدولوژيانتخابدهد،قرارآیندههايپژوهشبرايمبناییتواندمی
منظمساختاردرکه) التقاطی(تلفیقی روشنویسنده،باوربه. استبرجامگیريتصمیمزوایاي

درتفسیريوتوصیفیوجوهازاستفادهباراکمیتحلیلدرتبیینیوتوضیحیوجوهخود،
الگويهدفمندوانباشتیمطالعهبرايروشترینمناسببخشد،میاغناکیفیتحلیل
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تهدیدهايگانههفتدالئلکمیتحلیلدر. استبرجامدرایرانخارجیتسیاسگیريتصمیم
ارزشسقوطنفت،درآمدفزایندهکاهشها،تحریمفزایندهافزایششاملخارجیوداخلی

عرصهدرایرانچهرهکردنمخدوشداخلی،اجتماعیسیاسیهايشکافافزایشپول،
ايهستهآمیزصلحبرنامهعلیهبزرگهايقدرتاجماعونظامیتهدیداتافزایشالمللی،بین

ایرانخارجیسیاستارشدگیرانتصمیمشناختیمنشوردرعواملاین. بردنامتوانمیراایران
- عزت( منشور بیرونیوجهدرگانههفتعواملآنانشناختیمنشوردر. شوندمیتفسیر

این. شوندمیتفسیروادراك) ینیبدبوبینیواقع(منشور دورنیوجهو) مصلحتوحکمت
محصورپاالیش،راگیريتصمیمهايگزینه) Cognitive(شناختی،مرحلهدروجهی،دومنشور

راگانههفتتهدیدهايازیکهربرايعقالییتدابیردوممرحلهدروکندمیمحدودو
. کندمیمشخص
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