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Abstract 

Benyamin Netanyahu has been the main figure in the Israeli political scene for the past 
decade. Since he has played a major role in shaping the Israeli foreign policy in the 
international arena, this study seeks to examine his leadership style and personality 
traits as an influential and at the same time a neglected factor in the foreign policy 
behavior of the state of Israel. Hence, the main hypothesis is the fact that Israel’s 
foreign policy behavior has been more influenced by Netanyahu’s cognitive system and 
leadership style. The conceptual/methodological framework used in this paper is 
Leadership Traits Analysis (LTA) proposed by Margaret G. Hermann with a focus on 
the Conceptual Complexity variable in this regard. The results of this study, which 
itself are the quantitative content analysis of Netanyahu’s verbal material from 2009 to 
2019; suggest that BIBI’s low conceptual complexity and his black and white thinking 
to foreign policy with high belief in ability to control events, a high desire for power, 
and a strong distrust to others have shaped Netanyahu’s aggressive and hawkish 
approach to Israeli foreign policy, which can be seen in exaggerating the Iranian threat 
and opposing to the idea of a Palestinian independent state. 
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؛  میاسرائ ییارج استیبر س یاسینخبگان س یکنظام ادرا ریتا 
  1اهوینتان  نیامی: بنیمطالعه مورد

    ران ی مدرس، تهران، ا  ت ی دانشگاه ترب   الملل، ن ی روابط ب   ی دکتر آموخته  دانش    عامريعرب  جواد 
  

 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب المللنیروابط ب اریدانش  محسن اسالمی 
  

    رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب المللنیروابط ب اریدانش سید مسعود موسوي شفائی
  

 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب المللنیروابط ب را یشدان مدحسین جمشیديمح
 

 چکیده
 یی . از آنجارودی دهه گذشته به شمار م  یک  ی ط  يل اسرائ  ياسی چهره صحنه س  ترینی اصل  ياهونتان  يامينبن

و  و تصم  ی سه  مهم  ی که  به رفتار  ب  ی رژ  ینا  ی خارج  ياستس  يماتدر شکل دادن    یالملليندر صحنه 
ا است،  مو پژ  ینداشته  رهبر   کوشدی هش  خصا  یسبک  بعنوان    یو   يتی شخص  یصو  ع  یکی را   وامل از 

قرار دهد. از    ی مورد بررس  يلاسرائ  ی خارج  ياسترفتار س  يلحال مغفول مانده در تحل  ين و در ع  يرگذارتاث
متاثر از    تريشدهه گذشته ب  یک  ی ط  يلاسرائ  ی خارج  ياستاست که رفتار س  ینمقاله ا  ی اصل  يهفرض  رو ینا

مورد استفاده، روش   ی و روش  ی بوده است. چارچوب مفهوم  ياهونتان  يامينبن  یو سبک رهبر  ی اکرادنظام  
تک  یرهبر   یص خصا  يلتحل با  هرمن  متغ  يه مارگارت  است.  ی مفهوم  يچيدگی پ  يربر  آن    ین ا  یجنتا  در 

،  است  2019تا    2009  ی بازه زمان  ی ط  ياهونتان  یگفتار  یهاداده  ی کم  یمحتوا  يلپژوهش که حاصل تحل
من پای شان  رو  ی مفهوم  يچيدگی پ  یيندهد سطح  س  ياهس  یکردو  س  فيد و  مسائل  با   ی خارج  ياستبه  همراه 

  یکرد به رو   یگرانبه د  ید شد  مادیاعتی باال به قدرت و ب  یلتما  یدادها،کنترل رو   یی باور به توانا  یسطح باال
نتان  ی تهاجم بازصفتانه  س  ياهوو  که    يلاسرائ  ی خارج  ياستدر  است  داده  مونمشکل  را  آن  در   توانی د 
 مشاهده کرد.  ينی دولت مستقل فلسط ایده تشکيل  و مخالفت با  یرانا یدتهد ی نمائبزرگ

 . ی مفهوم یدگیچیپ ،یبر ره صی خصا لیتحل ،یخارج استیس ل،یاسرائ اهو،ینتان واژگان کلیدی:

 

-2009)  لياسرائ  یتيامن  استيبر س  یاسينخبگان س  ینظام ادراک  ريتاث با عنوان »  یمقاله مستخرج از رساله دکتر  نیا.  1

 .باشد یم بيت مدرستر« در دانشگاه (2019
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 مقدمه

دولت خارجی  سياست  بين رفتار  نظام  در  وها  نقش  به  مت   الملل  و  عوامل  های  رغي تاثير 
منابع داخلی، قابليت های نظامی و متعددی از جمله برداشت از تهدید، تهدیدات واقعی، 

تحوالت   و  سياسی  نظام  ایدئولوژی  تاریخی،  تجارب  جغرافيایی،  وضعيت  تسليحاتی، 
منطقهمح داخلی،  بين يط  و  در  ای  متغيرها  این  تأثير  ميزان  و  سطح  است.  وابسته  المللی 

سياشکل رفتار  به  دولت  ستدهی  هر  می  خارجی  زمان  گذشت  با  و  بوده  تواند متفاوت 
از   وسيعی  طيف  دغدغه  که  موضوعاتی  از  یکی  رابطه  این  در  شود.  تحول  دچار 

نگارندگان جمله  از  خارجی  سياست  می  پژوهشگران  مقاله  سياست  این  رفتار  باشد، 
 خارجی اسرائيل است.  

رائيل، رفتار این رژی  را متاثر  سا  ست خارجی و امنيتیهای مرتبط با سيابيشتر پژوهش 
مجموعه مادی  از  محدودیت  عوامل  تاریخی،  تجارب  مانند  جغرافيایی،  )عينی(  های 

بين های نظامی، تحوالت محيط منطقهقابليت یا  حمایت قدرت  المللی وای و  های بزرگ 
ل  يائو فرهنگ سياسی اسر)ذهنی( مانند مذهب یهود، ایدئولوژی صهيونيس     عوامل معنایی

ها غالبا از منظر سطح تحليل کالن یا ساختاری و با  دانند. از بعد نظری نيز این پژوهش می
ی به تحليل  الملل بویژه رویکردهای رئاليست گيری از نظریات جریان اصلی روابط بين بهره

و   داخلی  منابع  تاثير  که  آنجایی  یا  و  پرداخته  اسرائيل  خارجی  سياست  متغيرهای  رفتار 
واحد شکل  ار   سطح  میدر  موثر  رژی   این  خارجی  سياست  رفتار  به  عموما  دهی  دانند، 

داخلی   سياسی  نظام  ساختار  و  ایدئولوژی  مانند  غيرفردی  متغيرهای  نقش  بر  تاکيدشان 
تا   .است مسئله  احساس  این  ميزان  نظر  از  اسرائيل  فرد  به  منحصر  تجربه  به  زیادی  حدود 

 گردد.  ی  در منطقه خاورميانه باز میژر  هدیدات امنيتی این ناامنی و سطح باالی ت 
فلسطين   سرزمين  اعراب در  اراضی  اشغال  پی  در  که  بعنوان دولت کوچکی  اسرائيل 

به سه دهه پس از آن درگير تأسيس شد تا نزدیک    1948تحت قيمومت بریتانيا در سال  
چنين پرتو  در  است.  بوده  خود  عرب  همسایگان  با  عمده  جنگ  تاریخی،    سابقه  پنج 

منطقهي تغم متخاص   محيط  از جمله  و  رهای خارجی  اسرائيل  رفتار سياست خارجی  به  ای 
است که طی   این در حالی  است.  داده  امور خارجی شکل  در  این رژی   امنيتی  رویکرد 

های عربی و سقوط دیکتاتورهای  انقالبای از جمله  وقوع تحوالت منطقه  یک دهه اخير،
آویو  به ورطه جنگ داخلی، بهبود مناسبات تل  هریسودان، افتادن سو  جهان عرب، تجزیه
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های عرب حاشيه خليج فارس و قرارگرفتن برنامه اتمی ایران تحت نظارت شدید با دولت
شکل بنيادی متحول نموده و نقش متغيرهای خارجی  المللی محيط امنيتی اسرائيل را به  بين 

این  سياست خارجی  رفتار  به  دادن  سا  در شکل  کمرنگ  را  حال    هخترژی   این  با  است. 
رفتار سياست خارجی تغيير  در  تنها  نه  فوق  تحوالت  از  تاثير    هيچ یک  اسرائيل  )امنيتی( 

خارجی را نيز به    محسوسی نداشته است بلکه تقویت رویکرد امنيتی این رژی  در سياست
امنيتی را میدنبال داشته است.     مچون قرارگرفتن در ه  هاییواقعيتتوان در  این رویکرد 

های نظامی  ای خاورميانه، برخورداری از باالترین بودجههسته  -قعيت تنها قدرت نظامیوم
در   انحصار  متحده،  ایاالت  با  استراتژیک  روابط  مساحت،  و  جمعيت  نسبت  به  جهان 

زیردریاییسالح  دریافت رادارگریز،  جنگی  )هواپيماهای  استراتژیک  اتمی(،  های  های 
سه  باالی بخش نظامی در توليد ناخالص داخلی،    ،عیر کليه سطوح اجتماگری دنظامی

سخت پاسخ  و  تهاجمی  نظامی  بيرونی  دکترین  تهدید  هرگونه  به  )گسترش   )نظامی( 
 حمالت نظامی به سوریه و عراق( مشاهده کرد. 

نابراین با توجه به تحوالت فوق پرسش این است که چه عواملی به رویکرد امنيتی در  ب
ط سياس اسرائيل  خارجی  یک  ی ی  ت  بعنوان  اسرائيل  است؟  داده  شکل  گذشته  دهه  ک 

اوليه   قوانين  موجب  به  حال  این  با  است.  مدون  اساسی  قانون  فاقد  پارلمانی  دموکراسی 
وزیر بعنوان رهبر حزب )ائتالفی    (، نخست)کنست اول  مصوب مجلس موسسان این رژی 

کا تشکيل  مسئوليت  کنست  در  اکثریت  احزاب(  اموراز  اداره  و  روابط  اد  بينه  و  خلی 
و   اسرائيل  دولت  ائتالفی  سيست   وجود  با  همچنين  دارد.  عهده  بر  را  اسرائيل  خارجی 

ائتالف کوتاهشکنندگی  به  که  گذشته  دهه  یک  طی  سياسی  احزاب  عمر های  شدن 
ها و جابجایی پی در پی مقامات سياسی منجر شده است، یکی از نخبگان سياسی  لتدو

توانس جکه  و  سياسی  بقای  سياسی  گای ته  ساختار  در  فرد  قدرتمندترین  بعنوان  را  خود  اه 
ترین  شکننده اسرائيل برای بيش از یک دهه حفظ نماید، بنيامين نتانياهو است. وی طوالنی

نخست تاریخ  دوره  در  اختيار    وزیری  در  را  روز(  یک  و  هشتاد  و  سال  )پانزده  اسرائيل 
این رژی  را متاثر ساخته است. از    تیياست خارجی و امنيهایش به شدت سداشته و دیدگاه

سياست خارجی طی  این  در  اسرائيل  امنيتی  رویکرد  که  است  این  مقاله  اصلی  فرضيه  رو 
 ری بنيامين نتانياهو بوده است.  یک دهه گذشته بيشتر متاثر از نظام ادراکی و سبک رهب 
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ت  رگامار  1خصایص رهبری   در چارچوب رویکرد تحليل  دکوشبنابراین این مقاله می
در این نظریه، تاثير نظام ادراکی و سبک رهبری نتانياهو    2هرمن و متغير پيچيدگی مفهومی 

استفاده    های مورد. دادهتبيين نمایددهی به رفتار اسرائيل در سياست خارجی  را در شکل
نشست کابينه،  هفتگی  نتانياهو در جلسات  مواضع خودجوش  و  آرا  از  متشکل  های  مقاله 

المللی در ارتباط با مسائل سياست خارجی و  های داخلی و بين رسانه  اب  کنست و مصاحبه
مارس   زمانی  فاصله  در  اسرائيل  ملی  آوریل    2009امنيت  تا  نتانياهو(  دوم  کابينه  )آغاز 

 بينه چهارم نتانياهو( است.  )پایان کا 2019
از وبداده امور خارجه اسراهای مقاله تمامی  بعنوان ارگان  سایت وزارت  ی  م رسئيل 

شود استخراج شده است. نتایج کلی  امور خارجی این رژی  که به زبان انگليسی منتشر می
در   نتانياهو  مفهومی  پيچيدگی  پایين  که سطح  است  این شکل  به  پژوهش  این  از  حاصل 

بينی مبتنی بر نگرش دو  توان در جهاناس با ميانگين رهبران جهانی که نمود آن را میقي 
سفيد(  طبی ق و  با    ه ب  )سياه  همراه  مشاهده کرد  ملی  امنيت  و  موضوعات سياست خارجی 

و  قدرت  کسب  به  زیاد  ميل  رویدادها،  کنترل  در  خود  توانایی  به  باور  باالی  سطح 
دیگرانبی به  شدید  شکلمهمت   ؛ اعتمادی  عوامل  رویکرد  رین  و  رهبری  سبک  به  دهنده 

نتانياهو در سياست خارجی بوده اس وان در رفتار سياست  تیت که نمود آن را متهاجمی 
ای بویژه برنامه اتمی  خارجی و امنيتی اسرائيل تحت رهبری وی در قبال موضوعات منطقه

 ایران و ایده تشکيل دولت مستقل فلسطينی مشاهده کرد.  
پژوهش در  ساختار   پيشينه  و  ادبيات  مقدمه،  از  است که پس  این شکل  به  مقاله  کلی 

خصا تحليل  پيچيدگ حوزه  و  رهبری  سپس  می  یص  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  فهومی 
روش و  مفهومی  رهبری  چهارچوب  خصایص  تحليل  رویکرد  بر  تاکيد  با  مقاله  شناختی 

می دادهتبيين  ادامه،  در  نتاگردد.  خودجوش  گفتاری  نرمهای  از  استفاده  با  افزار  نياهو 
Profiler +  نتای و  گرفته  قرار  کمی  محتوای  تحليل  بررمورد  این  از  حاصل  با    سی ج 

رهبر    46رهبر انگليس و آمریکا و  15رهبر جهان،    284ميانگين سه گروه مرجع متشکل از  
گردد. منطقه خاورميانه و شمال آفریقا مقایسه و خصایص متمایز رهبری نتانياهو ترسي  می

 

1. Leadership Traits Analysis (LTA) 

2. Conceptual Complexity 
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از این    نگرش نتانياهو به تهدید ایران و ایده تشکيل دولت مستقل فلسطينی و نتایج حاصل
 گيرد.ایانی مقاله را در بر میپش مطالعه بخ 

 پیشینه پژوهش 

با   پيچيدگی مفهومی در تحليل سياست خارجی  پيرامون رویکردهای ادراکی و  پژوهش 
پيش  و  تبيين  در  آن  کاربرد  رفتار  وجود  اقبال  بينی  مورد  کمتر  کشورها  خارجی  سياست 

حال،   این  با  است.  بوده  ایرانی  چار پژوهش پژوهشگران  در  متعددی  این    بچوهای 
با محوریت شخصيت و  بين رویکرد  انجام شده است.  های سياسی جهان در سطح  المللی 

پژوهش  ربيشتر  مطالعه  با  مرتبط  حوزه  این  نخست وهای  و  آمریکا  جمهور  وزیران    سای 
مه تانيا  بری از  برخی  ادامه  در  است.  بررسی  بوده  حوزه  این  در  شده  نگاشته  آثار  ترین 
 . ودشمی

سای جمهور  و»پيچيدگی مفهومی ر  ( با عنوان2000)  یانگ   مایکلو    لدی  برایانمقاله  
آثار  کلينتونو    کارتر از  یکی  سوگيری«  منبع  و  زمانی  ثبات  خودکار  محتوای  تحليل   :

مفهومی و تحليل خصایص رهبری است. نویسندگان در این    مرتبط با رویکرد پيچيدگی
ماده جيمی کارتر و بيل کلينتون  آش وش و بيانات از پيهای خودجمقاله با گردآوری گفته

پيچيدگی مفهومی آنمی  1در قالب روش تحليل محتوای خودکار  ها را در  کوشند ثبات 
این مقایسه حاکی از آن است    طول زمان با یکدیگر مقایسه نمایند. نتایج بدست آمده از

تما در سنجش  مفهومی  پيچيدگی  رویکرد  توانمندی  وجود  با  افرکه  بين  عمده    ، ادیزات 
عمده شکل  به  خودجوش  بيانات  از  حاصل  از  امتيازات  حاصل  امتيازات  از  متفاوت  ای 

 آماده شده است.  بيانات از پيش 
زمينه   این  مقاله2009)  دایسون   استفاندر  در  عنو(  با  و سياست  ای  ادراکی  »سبک  ان 

می تاچر«  مارگارت  سفيد  و  سياه  تفکر  استفاده  خارجی:  با  پيچيدگی  کوشد  مدل  از 
جهانمهومف  نخست ی،  رهبری  سبک  و  واکنش   بينی  و  انگلستان  اسبق  به  وزیر  وی  های 

مسائل سياست خارجی را مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج این بررسی به این صورت است  
ن تاچر از  پایين که  پيچيدگی مفهومی در رتبه  از ميانگين رهبران جهان و نخست ظر    تری 
انگلست  از  وزیران  پس  یک  یمر  قرا  1945ان  با  که  ادراکی  سبک  از  ب عد  این  گيرد. 

 

1. Automated Content Analysis 
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بينی خشن و سياه و سفيد همراه است به شدت تصميمات سياست خارجی تاچر را  جهان
قرار می تاثير  معتحت  نویسنده  پایان،  برای فه  دوران  دهد. در  تاچر  تقد است شخصيت 

ست خارجی  اسي ميت عامل فردی در  تصدی وی امری کليدی بوده و او نمونه بارزی از اه
 است.

مقاله   زمينه  این  در  دیگر  مفهومی  2010)  یانگ  ادوارد   ای اثر  »پيچيدگی  عنوان  با   )
ليو بوش  رهبران و تغيير سياست خارجی: مقایسه سياست خارجی بيل کلينتون و جرج دب

مفهومی    کند که سطح پيچيدگیدر رابطه با چين« است. نویسنده در این مقاله استدالل می
د رهبر  سياست  کر  یک  مسير  تغيير  به  وی  تمایل  بر  واحد  سطح  و  ساختاری  عوامل  نار 

اعمال کند،   احتماال  او  تغييراتی که  انواع  و  به شکست یک سياست  خارجی در واکنش 
می بهتاثير  وی  موردی    گذارد.  مطالعه  دو  قالب  در  خود  فرضيه  اثبات  سياست    –منظور 

سياس  و  کلينتون  دولت  دولت جرج  خارجی  قبال چين لدبت خارجی  در  بوش  نشان   -يو 
تواند به  دهد که چگونه اختالف در سطح پيچيدگی مفهومی این دو رئيس جمهور میمی

 ها در قبال چين کمک نماید.توضيح سياست خارجی متفاوت آن
با عنوان »پيچيدگی مفهومی  ( در مقاله2020)  فدستون  کریستوفرو    سينيور  افعس ای 

ار سياست خارجی آمریکای ترامپ را محصول سبک  ت رفست خارجی ترامپ«،  ک  و سيا 
جهان یک  بر  مبتنی  که  وی  توانگرساالرانه رهبری  می  1بينی  با  است،  نویسندگان  دانند. 

من در رابطه با تعامل ترامپ با ناتو، او را  بکارگيری چارچوب تحليل خصایص رهبری هر
ب اطالعات و  سک    با خصایصی همچونبعنوان رئيس جمهوری با پيچيدگی مفهومی ک 

قوانين و   به نقض  به محيط و تمایل  نسبت  تقابلی و غيرحساس  مشاوره محدود، رویکرد 
بين  می المللی توصيف میهنجارهای  نشان  نویسندگان  پيچيدگی  کنند.  مفهومی  دهند که 

به  بينی غيردموکراتيک مبتنی بر اولویت بخشيدن  پایين ترامپ که خود توسط یک جهان
م پشتيبانی  تبدیل شده  شیپول  منابع ثبات در درون دولت ترامپ  به یکی از مهمترین  ود 

 است.  
( با عنوان »باورهای عمومی و  2014)  رالی  الکساندراو    دایسون  استفان مقاله مشترک  
رهبران   یکی  خصوصی  بسته«،  درهای  پشت  و  جمعيت  مقابل  در  حسين  صدام  سياسی: 

چار با  مرتبط  آثار  از  مفهومدیگر  پيچيدگی  است.    وی  چوب  رهبری  خصایص  تحليل 

 

1. Plutocracy 
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می آیا  که  پرسش  این  طرح  با  سخنرانینویسندگان  از  سياسی  توان  رهبران  عمومی  های 
های عمومی  خنرانیها و سها استفاده کرد؟ مصاحبهبرای تشخيص باورهای خصوصی آن

نشانه تعيين  برای  را  حسين  صدام  خصوصی  پيچيدگو  و  کنترل  تعارض،  مورد  های  ی 
آميز  بينی خصمانه و منازعهگيرند که بين جهانکمی قرار داده و نتيجه می  ایتحليل محتو 

حوزه در  سياسی  مه   بازیگر  یک  بعنوان  خود  از  وی  برداشت  و  و صدام  عمومی  های 
الملل در  ود دارد. تفاوت عمده در نگرش پيچيده وی به امور بين خصوصی سازگاری وج

 ر حوزه عمومی بوده است.  دی با موضع قاطعانه وحوزه خصوصی در مقایسه 
تصمي   2011)  زیو  گایمقاله   خارجی:  سياست  تغيير  و  ادراکی  »ساختار  عنوان  با   )

آزادی سازمان  با  گفتگو  برای  معدود  اسرائيل  از  یکی  فلسطين«  که  بخش  است  آثاری 
ب را  اسرائيل  خارجی  سياست  تغيير  و  سياسی  نخبگان  ادراکی  نظام  نقش  طور  موضوع 

و   1هد. نویسنده در این مقاله با استفاده از دو متغير گشودگی ادراکی دیهمزمان پوشش م
وزیران اسبق اسرائيل شامل اسحاق  ساختار ادراکی سه تن از نخست    2پيچيدگی ادراکی 
به سازمان  شامير، اسحاق را نسبت  اسرائيل  تغيير سياست  با  رابطه  پرز را در  بين و شيمون 

فلسطآزادی توبخش  به  که  )ساف(  سال    قافين  در  اسلو  مورد    1993صلح  شد،  منتهی 
دهد که شيمون پرز در ميان سه  دهد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میبررسی قرار می

باز   بسيار  ادراکی  نظر  از  بررسی  با ساف  رهبر مورد  پذیرش گفتگو  بوده و در  پيچيده  و 
است.   نموده  عمل  سریعتر  رابين  اسحاق  به  حالینسبت  شامير  در  سطح    ازکه  کمترین 

کرد،  گشودگی و پيچيدگی ادراکی برخوردار بوده و این سياست را به طور کلی رد می
کرده ثابت  رابين  کمتری  حد  تا  و  تپرز  به  بيشتر  شامير  با  مقایسه  در  که  غييرات  اند 

 اند.ای و داخلی حساس بودهالمللی، منطقهبين 
جمع  بایدر  پژوهش  پيشينه  ای بندی  که  شد  یادآور  به  من  د  نسبت  بعد  دو  از  قاله 

می محسوب  نوآورانه  خود  مشابه  با  موضوعات  غلبه  مشابه  آثار  بيشتر  در  ابتدا  شود: 
بوده و تاکيد بر متغيرهای  های جریان اصلی متغيرهای ساختاری )کالن( و استفاده از نظریه

نظریه از  استفاده  و  روانشناسانه  و  تحلي خرد  در  ادراکی  تا  های  خارجی  سياست    حد ل 
تحليل   روش  از  استفاده  دوم  است.  گرفته  قرار  ایرانی  پژوهشگران  غفلت  مورد  زیادی 

 

1. Cognitive Openness 

2. Cognitive Complexity 
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های آماری در شرایط غلبه رویکردهای کيفی و تفسيری در مقاالت  محتوای کمی و داده
 سازد.ها را دشوار میکه امکان مقایسه و سنجش نتایج آنمشابه 

 یتحلیل خصایص رهبر شناختی؛چارچوب مفهومی و روش  .1
انقالب    1970تحليل سياست خارجی که در دهه  اصلی  کی از رویکردهای  ی تحت تاثير 

نادیده  1شناختی  به  واکنش  در  و  اجتماعی  علوم  کارگزاران  در  جایگاه  و  نقش  گرفتن 
ادراکی  )نخب   انسانی یا  مطرح گردید، رویکرد شناختی  گان سياسی( در سياست خارجی 

این  چارچوب  در  بعن   است.  افراد  در    ن وارویکرد  خارجی  سياست  اصلی  کارگزاران 
ها، عواطف، تمایالت  ها، ارزشهای بيرونی اغلب به باورها، برداشتبرخوردشان با پدیده

توجه به  يتی خود متکی هستند.  سياسی و ایدئولوژیک، سوابق تاریخی و خصایص شخص 
خارجی    ستین واحد تحليل سيا)رهبران( بعنوان خ ردتر  نقش و جایگاه کارگزاران انسانی

پژوهش  تحليلمحصول  اول  نسل  دهه  های  اواسط  در  خارجی  سياست  در    1950گران 
است.   ملتآمریکا  درون  بر  دوره  این  در  مطالعات  اصلی  بطور  دولت  -تمرکز  و  ها 
ار  با تصمي مشخص در  از آنجایی که  تباط  این چارچوب  قرار داشت. در  گيران سياسی 

توانند نقش کارگزاری را ایفا نمایند. بنابراین  نمی  ،ندشونتزاعی تلقی میها مفهومی ادولت
  آیند. افراد منشأ سياستالملل، افراد )رهبران( به شمار میتنها کارگزاران واقعی روابط بين 

توانند  ها بوده و میها و سازنده هویتها مالک ایدههستند، آن  ت در آنالملل و تغييرا بين 
 (.  Hudson, 2013: 12) ها را تغيير دهندنآ  ها عمل نموده وتبر اساس هوی

چارچوب از  روشیکی  و  مفهومی  تحليل  های  در  ادراکی  رویکرد  ذیل  شناختی 
م سياسی  نخبگان  باورهای  نظام  ساختار  بر  که  خارجی  تحليل  سياست  است،  تمرکز 

اص مفاهي   و  رهبری  تحليل خصایص  ابتدا  بخش  این  در  است.  رهبری  آن  خصایص  لی 
در مطالعات ادراکی سياست خارجی معرفی و سپس    2های با فاصلهروش  از بعنوان یکی  

نتانياهو در سياست خارجی اسرائيل   بنيامين  کاربست این روش برای تحليل نظام ادراکی 
 شود.توضيح داده می

آزمایش   انجام  منظور  به  سياسی  رهبران  به  دسترسی  مصاحبهتصور  و  عميق  های  ها 
روشسی  روانشنا تحلي و  ویژگیشل  های  و  رهبری  سبک  شناخت  هدف  با  های  خصيت 

 

1. Cognitive Revolution 

2. At-a-distance-techniques 
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فردی ایشان که خود بر نحوه اتخاذ تصميمات در عرصه سياست خارجی تاثيرگذار است،  
رسد. رهبران سياسی نه تنها وقت و تحمل  اگر نگویي  محال ولی بسيار دشوار به نظر می

بلکه آنچنين رویه ندارند  به شکلهایی را  علن   ها  به  نسبت  به    یذاتی  نتایج که  این  شدن 
بار باشد، محتاط هستند. در مطالعات مبتنی بر رویکردهای  تواند خسارتلحاظ سياسی می

سياس  رهبران  به  موثر  و  مستقي   دسترسی  که  شرایطی  در  و  پژوهشگران  ادراکی  برای  ی 
نيست، می از روشمقدور  فاصلههای  توان  بر گ  با  تمرکز  و  فتهاستفاده کرد.  رهبران  های 

های ارزیابی وضعيت رهبران  برند، یکی از راهها بکار میيل محتوای واژگانی که آنلتح
به آنبه شکل نظام به دسترسی مستقي   نياز  ها است. در این چارچوب فرض  مند و بدون 

ا  هها است و افکار آنرانند، زایيده افکار آنلی این است کلماتی که افراد بر زبان میاص
  (.Suedfeld et.al, 2003: 246)  دهدکل میشن  به نحوه رفتارشا

شبکه عصر  میدر  رهبران  که  آنچه  بيشتر  اجتماعی  به شکل  های  و  شده  ثبت  گویند 
روش از  استفاده  همچنين  است.  دسترس  در  رایانههاآنالین  محتوای  تحليل  و  ی  ای 

نرمبرنامه روشهای  خالف  بر  دسافزاری  محتوای  تحليل  هزین های  کاهش  باعث    و ه  تی 
هایی شده و در عين حال قابليت اطمينان نتایج آن را افزایش  زمان الزم برای چنين تحليل
ی،  های فردی نخبگان سياسهای با فاصله تحليل سبک و ویژگیداده است. از جمله روش

است.   داده شده  توسعه  هرمن  مارگارت  توسط  که  است  رهبری  تحليل خصایص  روش 
اصلی تحلي  این روش  تمرکز  فه   حتوای کمی گفتهمل  بر  منظور  به  رهبران سياسی  های 
انگيزه آنباورها،  شخصيتی  خصایص  و  که  ها  روش  این  چارچوب  در  هرمن  است.  ها 
سال پيرامون سبکحاصل  وی  مطالعات  ره ها  سياسی جهان طی    هایبری شخصيتهای 

گروه  1990و    1980دهه   به  را  سياسی  رهبران  است،  ن هبوده  حيث  از  مختلف    ه حوای 
 ورود اطالعات جدید،  )همراهی یا تقابل(  های محيطی ها نسبت به محدودیتواکنش آن

انگيزه یا )باز و  اقدام  بسته(  دیگران(  برای  با  روابط  یا  مسئله  بر حل  بندی  دسته  ،)تمرکز 
می(.  Hermann, 2003: 185)  کندمی فرد  رهبری یک  آن با کشف سبک  از  توان 

 به رابطه بين فرد و سياست خارجی استفاده کرد. طبوهای مریابی گزارهبرای ارز
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  اطالعات به  نسبت بازبودن ها،ت یمحدود به ییپاسخگو  از یتابع  مثابه  به یرهبر سبک -1جدول 
 اقدام  یبرا  زهیانگ و

حساسیت به  
 محیطیهایمحدودیت

باز/ بسته نسبت به  
 اطالعات

 برای اقدام انگیزه 

 تمرکز بر روابط  بر حل مسئله  کزتمر  

 
 ها تقابل با محدودیت

 
بسته نسبت به  

 اطالعات 

 گرا توسعه
)تمرکز توجه بر گسترش  

دامنه کنترل رهبر، حکومت 
 و دولت( 

 تبشیرگرا 
ر ترغیب  )تمرکز توجه ب

پیوستن به   رایدیگران ب 
ماموریت خود، بسیج دیگران  

 حول پیام فرد( 

 
 ها محدودیتتقابل با 

 
به    تسبباز ن

 اطالعات 

 مستقل فعال 
)کانون توجه بر حفظ  
قدرت مانور و استقالل  

خود و دولت در جهانی که  
شود به طور تصور می

مداوم سعی در 
 محدودکردن هر دو دارد( 

 رهنمود دهنده 
رکز بر حفظ خود و  )تم

وضعیت دولت و پذیرش  
دیگران از طریق انجام اقداماتی  

ه باعث  در سطح جهانی ک
 شود( دولت می رباافزایش اعت

 
 

 
 

همراهی با  
 ها محدودیت

بسته نسبت به  
 اطالعات 

 مترقی 
)تمرکز بر بهبود اقتصاد یا  

های  امنیت دولت با گام
فزاینده، ضمن جلوگیری از 

اچار در موانعی که به ن
طول مسیر به وجود 

 آیند(. می

 متنفذ 
)تمرکز بر ساخت روابط  

ها و  کومتهمکارانه با سایر ح
منظور ایفای نقش   هب   هادولت

رهبری، فرد با همکاری با  
تواند بیش از آنچه دیگران می

 که ممکن است به دست آورد(. 

همراهی با  
 ها محدودیت

باز نسبت به  
 اطالعات 

 طلب فرصت
ارزیابی انچه که  )تمرکز بر  

در موقعیت و زمینه فعلی  
پذیر است، با توجه امکان

اهان  به انچه که فرد خو
ست و  ان دستیابی به آ

درنظر گرفتن آنچه که به  
 . اواجازه خواهند داد(

 همکارانه 
)تمرکز بر حل اختالفات و  

سازی، کسب اعتبار و  اجماع
منزلت از طریق توانمندسازی  

 . دیگران و تقسیم مسئولیت(

Source: (Hermann, 2003: 185) 
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 مفاهیم و رمزگان روش تحلیل خصایص رهبری 
خ   من هر  مارگارت تحليل  روش  نظریهیصادر  رهبری  و  ص  ادراکی  روانشناسی  های 

شامل شخصيتی  خصيصه  هفت  به  را  کنترل   -1:  شخصيت  در  خود  توانایی  به  باور 
قدرت  -2  ،رویدادها به  مفهومی  -3  ، نياز  نفساعت   -4  ، پيچيدگی  به  بر    -5  ،ماد  تمرکز 

  د کن ترجمه میگروهی  نداشتن تعصب درو  -7اعتمادی به دیگران و  بی  -6  ،انجام وظيفه
(Hermann, 2003: 184 سپس .)    نمایه منظور ساخت  به  این هفت خصيصه  از  وی 

می بهره  سياسی  نخبگان  خصيصه،  شخصيتی  هفت  این  به  توجه  با  پژوهشگران  گيرد. 
رهبرا گفتاری  مصاحبهمحتوای  از  اع   سخنرانین  و ها،  تجزیه  را  غيره  و  عمومی  های 

نمره و  کدگذاری  از  ده تحليل،  و  نموده  نمایه  یراب  آنی  شخصيتی  ساخت  دقيق  های 
استفاده می از جمله تحليل  رهبران  فاصله  با  ابزارهای تحليل محتوای  دیگر،  بيان  به  کنند. 

سی در یک ویژگی خاص و  خصایص رهبری معطوف به محاسبه نمره یک شخصيت سيا
ی که آیا در آن ویژگمقایسه آن با ميانگين گروه مشابهی از رهبران است تا مشخص شود  

پایين خ یا  باالتر  با گروه  اص در جایگاهی  مقایسه  امتياز وی در  اینکه  یا  و  قرار گرفته  تر 
 شود.  مرجع ک  و بيش نرمال محسوب می

 ی رهبر  صفات کدگذاری و یسازمفهوم  -2 جدول

 خصیصه اختصاری عالمت تعریف شیوه کدگذاری

کننده اقدام یا  درصد افعال منعکس
ط رهبر یا ستوریزی برای اقدام برنامه 

 گروه مربوطه. 

برداشت از جهان به  
مثابه محیطی که رهبر  

تواند بر آن اعمال  می
نفوذ کرده و درک رهبر  
از کشور خود به مثابه  

یک بازیگر مهم در نظام  
 الملل. بین

BACE 

 باور به توانایی
در کنترل  
 رویدادها 

درصد استفاده از کلماتی مانند تقریبا،  
گی زیاد و کلماتی  دچیحتماال و... در پیا

مانند قطعا، مطمئنا، بدون شک و... در  
 پیچیدگی کم.

قابلیت تشخیص ابعاد  
مختلف محیط هنگام  
توصیف بازیگران،  

ها و  ها، ایدهمکان
 ها. موقعیت

CC 
ی  پیچیدگ

 مفهومی
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  -2 جدولادامه 

 خصیصه اختصاری عالمت تعریف شیوه کدگذاری

  معدز اسامی نمایانگر درصد استفاده ا
ظن نسبت به دیگرانی که  اطمینان و سوء

زدن به رهبر یا گروه )کشور( قصد آسیب
 مربوطه را دارند. 

شک و تردید داشتن 
 نسبت به دیگران. 

DST 
بی اعتمادی به 

 دیگران

جاع رهبر به گروه )کشور(  درصد ار
متبوع خود با کلماتی مانند موفق،  

با کلماتی   کامیاب، عالی؛ نمایش قدرت
تمند، توانمند یا نیاز به حفظ  رقدمانند 

هایی مانند هویت گروهی )ملی( با عبارت
هایمان را دفاع از مرزهای خود، سیاست

 کنیم.خود تعیین می 

برداشت از گروه 
)کشور( خود به عنوان  
دارنده نقش محوری  
همراه با احساسات  

شدید هویت و غرور  
 ملی.

IGB 
تعصب درون  

 گروهی 
 

از قبیل حمله،  لی صد افعالی که اعمادر
هشدار، نفوذ رفتار و اعتبار دیگران را  

 کند. منعکس می 

نگرانی نسبت به کسب،  
حفظ و اعاده قدرت بر  

 دیگران.

PWR  نیاز به قدرت 

ی در  درصد استفاده از ضمایر شخص 
من   مال من، خودم،  رابطه با خود از قبیل

)در حالت فاعلی(، من )در حالت  
انه درک ش ن و متعلق به من که  مفعولی(

گوینده از خود به مثابه محرک یک عمل، 
یک شخصیت معتبر یا یک گیرنده پاداش 

 مثبت است.

تصویر فردی از اهمیت  
خود در اصطالح توانایی 
ارتباط برقرار کردن با  

 . محیط

SC  اعتماد به نفس 

های  درصد کلمات مرتبط با فعالیت
یشنهاد در ابزاری مانند دستاورد، طرح و پ

ه برای احساسات و  غغدمقابل د
های دیگران مانند همکاری، عفو خواسته 

 و قدردانی. 

تمرکز نسبی بر حل  
مسئله در برابر حفظ  
رابطه با دیگران. نمره  

باالتر نشان دهنده مسئله 
 ر است. محوری بیشت

TASK 
تمرکز بر انجام  

 وظیفه 

Source: (Hermann, 2003) 

 پیچیدگی مفهومی
اپژوهشگر اثبات کردها دران حوزه مطالعات  تجربی  به لحاظ  بي کی  از  ن خصایص  اند که 

قابل    گانههفت تاثير  مفهومی  پيچيدگی  خصيصه  شد،  اشاره  آن  به  باال  در  که  رهبری 
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و   اطالعات  پردازش  الگوهای  بر  زمينهحساسيتتوجهی  به  نسبت  رهبر  یک  های  های 
می جای  بر  د محيطی  به  مفهومی  پيچيدگی  تمایزگذارد.  و  تفکيک  افراد ک ی  رجه    ه 

دهد اشاره  ها از خود نشان میها و ایدهها، سياست)رهبران( در توصيف سایر افراد، مکان
دارا با  مفهومی  پيچيدگی  از  باالتری  دارای سطوح  رهبران  و  افراد  الگوهای    دارد.  بودن 
ط از  را  واقعيات  افراد  این  دارند.  جهان  به  نسبت  متفاوتی  نگاه  منشور  متعدد،  یک  ریق 

می  یعدچندب آندرک  و  کنند.  بيشتر  اطالعات  کسب  به  تمایل  تصمي   اتخاذ  از  قبل  ها 
  های مشاوره مرور دوباره تصميمات پيشين و مقدماتی خود دارند. چنين رهبرانی از سيست 

پرداز بر و  بيشتری  اتکای  تصميمات  اتخاذ  در  و  بوده  برخوردار  بازتری  اطالعات  ش 
تری از پيچيدگی مفهومی اغلب  دارای سطوح پایين   درارند. در مقابل، افمشاوران خود دا 

به چند اصل و باور محدود متکی بوده و اطالعات دریافتی را به شکل گزینشی درک یا  
زمينه با  تا  داده  ادراکیتغيير  از  شهای  پایينی  سطوح  دارای  رهبران  بماند.  سازگار  ان 

ساده با  دارند  تمایل  مفهومی  محرکپيچيدگی  محيسازی  به    ،طیهای  را  خارج  جهان 
های اغلب دوتایی خود و دیگری، دوست و دشمن و خير و شر تقسي  نموده و  بندیدسته

 (.  Preston, 2001: 9-10) کنندبه ندرت در تصميمات گذشته خود تجدیدنظر می
سيست  از  استفاده  با  ک   مفهومی  پيچيدگی  دارای  اطالعات  رهبران  و  مشاوره  های 

قاطعم بين گيرند. آن تری میهان حدود تصميمات  نظرات  به  و  ها کمتر  بوده  المللی حساس 
بين  قواعد  نقض  با  اقدامات  اغلب  می  ای جویانهتقابلالمللی  دنبال  رهبرانی  را  چنين  کنند. 

اعتمادی به دیگران و نياز بيشتری به قدرت برخوردارند. این  باالیی از بیمعموال از سطح  
ایانه بوده و معتقدند که کنترل کاملی بر رویدادهایی  رگگرایشات شدید ملی  افراد دارای 

دخيل آن  در  و  که  تهاجمی  رفتاری  دارای  خارجی  سياست  در  نتيجه  در  و  داشته  اند 
بازصفتانه  مقابل  1اصطالحا  مفهومی  هستند. در  پيچيدگی  از  باالیی  از سطح  ، رهبرانی که 

ملی گرایشات  دارای  معموال  محدودتر،برخوردارند  به  طس   گرایانه  اعتماد  از  باالتری  ح 
توانایی به  کمتری  باور  احتماال  و  آن  دیگران  در  که  رویدادهایی  کنترل  در  خود  های 

در سياست    2ا کبوترصفتانه اند داشته و در نتيجه دارای رفتاری متساهالنه و اصطالحدخيل
رهبرHermann, 1980: 8)  باشندمی  خارجی خصایص  تحليل  روش  ميزان  (.  ی 

 

1. Hawkish 

2. Dovish 
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م صفروفه پيچيدگی  بين  مقياسی  در  را  رهبر  یک  یک   می  و  ک (  مفهومی    )پيچيدگی 
اندازه زیاد(  مفهومی  می)پيچيدگی  میگيری  مقياس  این  از  سنجش  کند.  برای  توان 
 ان مختلف استفاده کرد. پيچيدگی مفهومی در بين رهبر

 ها تحلیل داده
گفته محتوای  تحليل  میدر  سياسی  رهبران  ازبایهای  دسته  دو  بين  دادهیا  ست  های  ن 

پيش  از  بيانات  ابتدا  شد:  قائل  تفکيک  مانند سخنرانیگفتاری  و سپس  آماده  های رسمی 
رهبران    رانیجایی که بخش عمده سخن ها. از آنبا رسانهمانند مصاحبه    1بيانات خودجوش 

يانات عمومی  شود، این دسته از ب ها تهيه میسياسی توسط مشاوران و کارکنان ستادی آن
ها را سهواً یا به شکل عامدانه پنهان  ها و نيات اصلی آنمکن است اهداف، انگيزهمن  رهبرا

تحليل   بنابراین،  نباشند.  آن  گوینده  شخصيتی  سبک  و  خصایص  نمایانگر  و  ساخته 
ی با تمرکز بر بيانات خودجوش رهبران به محتوای نهفته در این بيانات و  خصایص رهبر
ک کاربرد  به نحوه  توجه  بجای  آنحم  لمات  ظاهری  میتوای  توجه  مصاحبهها  با    کند. 

شود. در هنگام پرسش و پاسخ، رهبران باید ها یکی از منابع خودجوش محسوب میرسانه
بيانات خودجوش  سریعا و بدون استفاده از یاری مشاوران،   بنابراین در  خود پاسخ دهند. 

گذارد. اگرچه قبل از  یم  ها تاثيربيان آن   ها بر ماهيت پاسخ و نحوهخصایص شخصيتی آن
  ، شود ولی در طول مصاحبهسازی رهبران سياسی انجام میها روند آمادهمصاحبه با رسانه

رهبران سياسی در یک  ها نسبتا خودجوش است.  های آنرهبران خودشان هستند و پاسخ 
بر آنچ با یک سخنرانی رسمی معموال کنترل کمتری  گویند  ه که میمصاحبه در مقایسه 

 ,Hermann)  و ممکن است شواهد بيشتری از خصایص شخصيتی خود بروز دهند  تهداش

2002: 2-3.)   
های گفتاری و  کردن خصایص رهبری در نظام ادراکی نتانياهو، دادهبه منظور عملياتی

با رسانهبي  )مصاحبه  و  انات خودجوش وی شامل  کابينه  هفتگی  در جلسات  ها، سخنرانی 
بازه زمانی مارس    290365ویداد و  ر  616کنست( در قالب    مذاکرات تا    2009واژه طی 
وب  2019سپتامبر   و  از  استخراج  اسرائيل  خارجه  امور  وزارت  رسمی  از  سایت  یک  هر 

( و یک 0در مقياسی بين صفر )  +Profilerار  افزبا استفاده از نرمخصایص رهبری وی  

 

1. Spontaneous  
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)برا(  1) گرفت  قرار  کمی  محتوای  تحليل  ت مورد  شيوه  از  آگاهی  کدگذاری  ي حلی  و  ل 
های کاربرد گسترده روش تحليل  یکی از ارزش  مراجعه شود(.  2ها به جدول شماره  داده

فراه  رهبری،  هر  خصایص  خصایص  بررسی  از  حاصل  نتایج  مقایسه  امکان  رهبر  بودن 
داده برابر  در  گروهجدید  در  های  است.  شده  ساخته  آن  از  پيش  که  است  مرجعی  های 

های حاصل از  از بررسی خصایص رهبری بنيامين نتانياهو با داده  لاصين زمينه، نتایج حهم
شامل   مرجع  گروه  سه  جهان،    284بررسی  آمریکا15رهبر  و    -رهبر  رهبر    46انگليس 
آفر شمال  و  خاورميانه  تحليل  منطقه  این  از  حاصل  نتایج  گرفت.  قرار  مقایسه  مورد  یقا 

 .ردمشاهده ک 3شماره  توان در جدولمحتوای کمی را می

 نتایج حاصل از تحلیل خصایص رهبری بنیامین نتانیاهو در قیاس با سه گروه مرجع  - 3جدول 

  خصایص
 گانه هفت

 284میانگین 
 رهبر 
 جهان 

انحراف  
 استاندارد 

 

میانگین  
رهبر  15

-گلیسان
 آمریکا 

انحراف  
 استاندارد 

  46میانگین 
رهبر منطقه  

 منا 

انحراف  
 استاندارد 

بنیامین 
 نتانیاهو 

 باور به
انایی  وت

کنترل  
 رویدادها 

35/0 05/0 36/0 
04/0 

 
33/0 06/0 41/0 

پیچیدگی  
 مفهومی

59/0 06/0 60/0 
05/0 

 
56/0 08/0 52/0 

اعتمادی بی
 به دیگران

13/0 06/0 12/0 
03/0 

 
16/0 07/0 19/0 

تعصب درون 
 گروهی

15/0 05/0 13/0 
03/0 

 
15/0 06/0 15/0 

نیاز به  
 قدرت

26/0 05/0 24/0 
04/0 

 
27/0 06/0 32/0 

اعتماد به 
 نفس

36/0 10/0 45/0 
08/0 

 
31/0 13/0 39/0 

تمرکز بر  
 انجام وظیفه

63/0 07/0 62/0 06/0 58/0 06/0 55/0 

رجع در تماس نگارنده با پروفسور مارگارت هرمن و مایکل یانگ از ایشان  های مربوط به سه گروه ممنبع: داده
 دریافت گردید. 
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 نتانیاهو ینخصایص رهبری بنیام
شماره   بدست   3جدول  در    نمرات  را  نتانياهو  بنيامين  رهبری  خصایص  تحليل  از  آمده 
گروه  با  روش قياس  از  که  مرجع  آن های  محاسبه  برای  مشابهی  شد شناسی  استفاده  ه  ها 

ق  کنند که بر طبهای مرجع مبنای راهنمایی را ایجاد می دهد. این گروه است را نشان می 
ردی نتانياهو را ارزیابی نمود. طبق دیدگاه هرمن نمرات افراد در ف ص  توان خصای آن می 

هفت خصيصه فوق را باید بر اساس اینکه نمره آن خارج از یک انحراف استاندارد از  
مر مرجع  گروه  پایينميانگين  یا  باالتر  است،  ) بوطه  گرفت  نظر  در   ,Hermannتر 

حاصله،  186 :2003 نتایج  طبق  قياس  (.  در  و    با نتانياهو  جهان  رهبران  مرجع  گروه 
آمریکا  رهبران    -رهبران  با گروه مرجع  قياس  در  و  پنج خصيصه شخصيتی  در  انگليس 

می  متمایز  شخصيتی  خصيصه  یک  در  منا  ابعاد  منطقه  ادامه،  در  شخصيتی  شود.  متمایز 
می  که  اختصار  نتانياهو  به  کند  پيدا  نمود  خارجی  سياست  رفتار  در  داده  تواند  توضيح 

شخصيت خ .  شود می  با  قياس  در  را  نتانياهو  بررسی  این  در  که  شخصيتی  های  صایص 
گروه  می سياسی  متمایز  مرجع  کنترل  های  توانایی  به  زیاد  باور  از:  عبارتند  سازد 

مفه  پيچيدگی  بی رویدادها،  به قدرت،  بيشتر  نياز  پایين،  به دیگران و ومی  اعتمادی زیاد 
م است که آگاهی از دو خصيصه دیگری  ز ال فه. ذکر این نکته  تمرکز ک  بر انجام وظي

گروه رهبران  سایر  به  نتانياهو  آن  اساس  بر  خود که  جای  در  دارد  شباهت  مرجع  های 
ها برای نتایج مه  بوده و اوت معنادار است اما منطق تحليل سطح فردی این است که تف
 :Dyson, 2006گيرند ) ر می ماهيت این تمایزات را بعنوان عامل تبيينی اساسی در نظ 

294  .) 

 باور زیاد به توانایی خود در کنترل رویدادها

نتانياهو در خصيصه باور به توانایی در کنترل رویدادها    نمره کسب شده توسط 
مرجع رهبران   رفتن نسبت انحراف استاندارد به ميانگين هر سه گروه است که با در نظرگ 

آمریکا   ، جهان  رهبران    يس ل نگ ا   –رهبران  و 
منا   نمره باالیی )بيش از یک انحراف استاندارد( را کسب    منطقه 

دهنده رل رویدادها نشان در کنت  کرده است. درجه باالی نتانياهو در باور به توانایی خود 
  ی ژگ ياهو که در این وی ميزان کنترل ذهنی وی بر محيط سياسی است. رهبرانی مانند نتان 
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کنند معتقدند که در رابطه با فضای سياسی، فرد کارآمدی بوده و نمره باالیی کسب می 
مثابه  به  را  خود  می  دولت  تصور  جهانی  سطح  در  تاثيرگذار  سياسی  بازیگر  کنند.  یک 

رهبر  زما  یک  شود،  همراه  قدرت  به  نياز  از  باالیی  سطح  با  خصيصه  این  که  نی 
موج محدودیت  بينهای  نظام  در  جهت   ل مل ال ود  و  کشيده  چالش  به  های  گيری را 

نمایش  طلبانه توسعه  به  خود  از  به  می ای  باور  از  باالیی  سطح  از  که  رهبرانی  گذارد. 
فرایند  در  برخوردارند  رویدادها  کنترل  اتخاذ  تصمي    توانایی  به  متمایل  بيشتر  گيری 

گيری کمتر    يصم های ت بوده و روند دستانه(  های سياسی پيشگيرانه )حمالت پيشحل راه 
دهند. با وجود نمره باالی نتانياهو در خصيصه باور به توانایی خود  مشورتی را ترجيح می 

پيشگيرانه در کنترل رویدادها، می  اتخاذ یک موضع سياسی  از وی  با دادن   توان  همراه 
 های محيطی در محاسبات سياسی را انتظار داشت.  وزن کمتر به محدودیت 

نون چهار بار به نخست وزیری اسرائيل انتخاب شده است. از این  ک تا بنيامين نتانياهو  
سابقه،  سال  پانزده  از  بيش  با  یهود  دولت  ساله  سه  و  هفتاد  تاریخ  طول  در  نظر 

ی را به نام خود ثبت کرده است که در جای خود نشانه وزیرترین دوره نخست  طوالنی 
 المللی اسرائيل است. لی و بينخ دا وند تحوالت سياسی  وی در تاثيرگذاری بر ر  توانایی 

از  و  کرده  تصور  استعداد  با  سياستمداری  و  دیگران  از  برتر  را  خود  اغلب  نتانياهو 
مقابل، افرادی که با او مخالف  کند. در  خود بعنوان »برترین استراتژیست کشور« یاد می 

اشت  د بر کند.  یخی مته  می هستند را به نداشتن درکی درست از روندهای سياسی و تار 
اساسی وی این است که او این روندها را به درستی درک کرده و افرادی که متفاوت  

اشتباه می فکر می  اهميت  کنند،  ایدئولوژی دارای  از  بيش  او  برای  کنند. موفقيت فردی 
خود   سرنوشت  به  را  یهود  ملت  سرنوشت  خود  سخنان  در  همواره  که  طوری  به  است 

 (. Kimhi & Yehoshua, 2017: 2)   زند پيوند می 
به ادعای   ، رئيس اسبق سازمان اطالعات خارجی اسرائيل )موساد(، و داگان   مئير بنا 

برخواس  مخالفت  به  او  با  اسرائيل  کابينه  درون  در  علنی  شکل  به  که  فردی  ت؛  تنها 
نخست   اولویت »نتانياهو  اسرائيل  دولت  منافع  بر  را  خود  فردی  منافع  که  است  وزیری 

می د  تصور  و  نمی   ز ا   کند اده  که  حالی  در  است  می نوابغ جهان  چه  واقعا  خواهد«.  داند 
نتانياهو برای انجام حمالت پيش با طرح  ایران وی در رابطه  دستانه عليه تاسيسات اتمی 

ی بود که به طور جدی دنبال عملی کردن ایده خود بود در حالی  معتقد است او تنها کس 
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تصمي    این  با  مخالفت  سر که  کل  و  نبود  نپذیرفت   سوی شخصی  را  او  دیدگاه  امنيتی 
 (Times of Israel, 2016 .) 

مسيح     تصویری  همواره  نجات  نتانياهو  منظور  به  که  فردی  بعنوان  خود  از  گونه 
فراخوا  جدید  هولوکاست  از  می یهودیان  ارائه  است،  شده  ) نده   ,Moughtyدهد 

نتانياهو واقعا   . ند واند خطر را درک ک ت کند هيچ کس بهتر از او نمی (. او فکر می 2016
بتواند همه قوای  باور دارد که کسی جز او از ویژگی  های تاریخی، فکری و ذهنی که 

ار نيست عاقل جهان را برای جلوگيری از وقوع هولوکاست دوم گرد ه  آورد برخورد 
 (Caspit, 2017: 221 با سایر سياستمدا قياس  باالیی در  از تحصيالت  نتانياهو  ران (. 

بهره  برخوردار  ن م اسرائيلی  تصویری  و  تحليلی  تفکر  برای  باالیی  توانایی  از  و  بوده  د 
و کار( مطالعه داشته و  است. وی در طيف وسيعی از موضوعات )تاریخ، هنر و کسب  

کتاب عالقه  از  است  به مند  ارجاع  با  و  قول  نقل  دقيق  طور  به  خوانده  که  هایی 
نظر شخصيت  از  تاریخی  برجسته  کند.های  حمایت  خود  در ت ن   ات  باالیی  توانایی  انياهو 

سخنوری و بيان عقاید خود به شکل استداللی داشته و بيش از هر سخنگویی در دولت 
می  انگليسی  زبان  به  باال  تسلط  دليل  به  مواضع  اسرائيل  مخاطبان  تواند  به  را  اسرائيل 

 (.Kimhi, 2001: 213انگليسی زبان منتقل کند ) 

 دفی تفکر سیاه و س  کم/ پیچیدگی مفهومی  
شده توسط نتانياهو در خصيصه پيچيدگی مفهومی بعنوان مهمترین خصيصه  نمره کسب  

وی   رهبری  سبک  شناخت  انحراف   در  نسبت  نظرگرفتن  در  با  که  است 
به  گروه   استاندارد  جهان    ميانگين  رهبران  رهبران    مرجع  و 

پایي  انگليس  –آمریکا  موقعيت  با  ت ندر  قياس  در  و  داشته  قرار  ری 
منا   منطقه  رهبران  می   ميانگين  قرار  متوسط  به  گيرد. نزدیک 

نگين رهبران جهانی  رهبرانی مانند نتانياهو که از پيچيدگی مفهومی کمتری به نسبت ميا 
باز  و  رویدادها  به  نسبت  سفيد  و  سياه  نگرش  دارای  عموما  عرصه  برخوردارند  یگران 

آن ر خا سياست   هستند.  ساده جی  نسبتا  الگوهای  از  معموال  طبقه ها  بر  مبتنی  بندی  ای 
مبنای  بر  و  برده  بهره  خود  سياسی  محاسبات  در  دیگری(  و  خود  شر،  و  )خير  دوتایی 

می   فاکتورهای محدودی  اصلی تصمي   به  از عوامل  تمایل  اغلب  رهبرانی  گيرند. چنين 
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اط تصمي   مبنای  بر  عدم گيری  و  محدود  اطالعاتی  ر د   العات  تخفيف  به  تمایل  یا  ک 
ادراکی  مبانی  با  که  با  دارند  مفهومی  پيچيدگی  پيوند  نظر  از  نيست.  سازگار  شان 

اتخ خروجی  به  نسبت  را  خود  رهبرانی  چنين  خارجی،  سياست  سياست  های  یک  اذ 
می  متعهد  تهاجمی  ) خارجی  کمتر Hermann, 1980: 40دانند  نمره  کسب  با   .)

پ نت خصيصه  در  می ييچ انياهو  مفهومی  پردازش دگی  ساده  سبک  یک  وی  از  توان 
ساده  برای  تالش  و  تصمي  اطالعات  فضای  دسته سازی  بر  تاکيد  با  های  بندی گيری 

تجدی  امکان  از  کمی  احتمال  با  همراه  سياست دوتایی  در  انتظار دنظر  را  اصلی  های 
جایی که    ، ود ش ن جنگل اداره می داشت. وی معتقد است که بازی سياست بر مبنای قواني

رود. از نظر نتانياهو دستيابی به هدف، استفاده از هر قوی زنده مانده و ضعيف از بين می 
پایين پيچيدگی  کند. این رویکرد سياه و سفيد که ریشه در سطح  ای را توجيه می وسيله 

نخست   نما مفهومی  وی  اظهارات  در  ه   و  رفتار  در  ه   دارد،  اسرائيل  است. وزیر  یان 
اشاره قت   نتانياهو  اظهاراتش  از  هيچ یک  در  به  ریبا  نگریستن  برای  به ضرورت تالش  ای 

کند. بعنوان نمونه وی در دیدار با همتای هلندی خود در  مسائل از منظری متفاوت نمی 
 کند: چنين اظهار نظر می   2016  سپتامبر   6

  ح و نيروهای وحشت، سازی در سراسر جهان، بين نيروهای صل»امروز نبرد سرنوشت 
وسطی يب  قرون  و  مدرنيته  بين  استبداد،  نيروهای  و  دموکراسی  نيروهای  در  ن  گرایی 

مدرنيته   و  دموکراسی  صلح،  برای  یکدیگر  کنار  در  هلند  و  اسرائيل  است.  جریان 
 ,Israel MFAای « ) با ه  در برابر ترور، استبداد و قرون وسطی ایستاده اند. ما ایستاده 

2016 .) 
تاکتيک یکی   مور از  نشان ا د  های  که  نتانياهو  و   ستفاده  ک   مفهومی  پيچيدگی  از 

روایت  دستکاری  دارد،  خارجی  سياست  در  وی  تهاجمی  در  رویکرد  تاریخی  های 
نتاني دیدگاه  از  است.  خود  سياسی  اهداف  یک  راستای  تنها  هولوکاست،  واقعه  اهو 

دائ بلکه یک وضعيت  نيست  تاریخی  بر شواهد  مبتنی  روایتواقعيت  این  است.  ز ا ی  می 
که   است  سياسی  ابدیت اسنایدر   تيموتی تاریخ  سياست  را  آن  یيل،  دانشگاه  مور    ،1  

گونه می  به  واقعيت  آن  در  که  می نامد  تغيير  شود.  ای  رهبر  نيازهای  با  متناسب  تا  یابد 
نياهو از این روایت تاریخی برای ساخت سياست خارجی خود و ایجاد فضای وحشت  نتا 

 

1. The Politics of Eternity 
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بعبارت دیگر وی احساس Leslie, 2017: 78ند ) کی اسرائيل استفاده م دائمی در    .)
می می  احتمالی  فاجعه  مدیریت  و  حفظ  با  فقط  که  جمعی  کند  سياسی  آگاهی  از  توان 

کرد. بنابراین نتانياهو به شکل دائمی در  بعنوان عامل اصلی همگرایی قوم یهود محافظت  
حرکت بوده و    در وگيری از وقوع آن  حد فاصل بين پرورش یک فاجعه احتمالی تا جل 

می  نگاه  دائمی  اضطرار  وضعيت  یک  در  را  یهودیان  ) بقای   ,Ben Zakenدارد 

کردن برنامه اتمی ایران در کانون این نگرش، دو موضوع تالش برای متوقف (.  2015
گيری از تشکيل کشور مستقل فلسطينی به محور اصلی سياست خارجی و امنيتی  و جلو 

تحت   تباسرائيل  نتانياهو  بيشتر   ل دی رهبری  وی  اقدامات  راستا  این  در  است.  شده 
به شکل  نشان  آن  تا حل  است  بوده  مقطعی  به شکل  بحران  برای مدیریت  دهنده تالش 

توقف   ک   دست  و  نابودی  خواستار  ظاهر  در  هسته فعاليت بنيادی.  است  های  ایران  ای 
توا  جمله  از  جهانی  جامعه  توافق  هرگونه  با  عمل  در  سال  ولی    ی ها قدرت   2015فق 

کند. در ظاهر از  جهانی با ایران مخالفت کرده و در جهت ناکام گذاردن آن تالش می 
)اسرائيل راه  دولتی  دو  می   -حل  حمایت  در  فلسطين(  او  اقدامات  عمل  در  ولی  کند، 

 دهد. سازی( و باریکه غزه مغایر این نظر را نشان می اختری )گسترش شهرک کرانه ب 

 به قدرت نیاز بیشتر  
قدرت   ه شدنمره کسب   به  نياز  نتانياهو در خصيصه  بنيامين  در    توسط  است که 

گروه  دو  با  جهان   مقایسه  رهبران  آمریکا   مرجع  رهبران  -و 
وقعيت باالتری)بيش از یک انحراف استاندارد( قرار  در م   انگليس 

در موقعيت متوسط    ن منطقه منا  داشته و در قياس با ميانگين رهبرا 
می  قرار  باال  رهبری  به  سبک  در  قوی  انگيزشی  عامل  یک  بعنوان  قدرت  به  نياز  گيرد. 

 (. Winter, 1993دارای سابقه طوالنی در مطالعات نخبگان سياسی است ) 
نشان  است  مبتنی  انگيزشی  روانشناسی  بر  خود  که  قدرت  به  نياز  دهنده  خصيصه 

برای کسب، ح انگيزه   نتایج    فظ افراد  و  فرایند سياستگذاری  مردم،  بر  بازیابی کنترل  یا 
می  احساس  خود  در  بيشتری  قدرت  به  نياز  که  نتانياهو  مانند  رهبرانی  است.  کنند  آن 

ها باشد های آن ج سياستگذاری ضرورتا بازتاب اولویت ای دارند که نتای دغدغه فزاینده 
دید  از  جمعی.  تصمي   یک  نتيجه  ره نه  چنين  هرمن،  و  ا بر گاه  وضعيت  ارزیابی  در  نی 
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اولویت  بازتاب  نتایج  اینکه  از  قدرت  اطمينان  به  نياز  دارند. خصيصه  تبحر  باشد  هایشان 
خاص ایجاد اجماع بين  گيری و به طور  دادن به فرایندهای تصمي  عامل اصلی در شکل 

 رینياز به قدرت بيشتها است. رهبرانی که  های مشورتی آن این دسته از رهبران و گروه 
دهند که مشارکت مداوم ای اجازه ظهور و بروز می دارند معموال به فرایندهای مشاوره 

تصمي  آن  تدوین،  در  را  سياست ها  اجرای  و  آن گيری  کند.  تسهيل  دارند ها  تمایل  ها 
و تصمي  را در درون حلقه درونی مشاورانی که ضرورتا دارای مقام رسمی نيستند   بحث 
دا  بو اما  ذهنيت  همان  وابسته   ده رای  رهبر  به  شخصی  لحاظ  به  سازند و  متمرکز  اند 

 (Preston, 2001: 8.) 
انتظار وجود دارد که    این  به قدرت  نياز  نتانياهو در خصيصه  نمره باالی  به  با توجه 

ا  گيری را ها دخيل بوده و فرایند مشاوره و تصمي  گيری سياست بعاد شکل وی در همه 
گروه اساس  افراد ه بر  از  کوچکی  رسمی  نم   ای  ساختارهای  و  داده  شکل  خود  تخب 

نقش  تصمي   حالت  بهترین  در  دفاع  وزارت  و  خارجه  وزارت  کابينه،  مانند  گيری 
نتانياهو یک مد تایيدکننده سياست  که تمایل  یر تمرکزگرا است های او را داشته باشند. 

فعا در  جزئی  شکل  به  را  دیگران  و  کرده  کار  تنهایی  به  نما ليت دارد  دخيل   .ید هایش 
نمی  نکرده و احساس  با تجربه مشورت  و  با مشاوران اصلی  کند که ممکن است  اغلب 

ها نياز داشته باشد. وی در اتخاذ تصميمات حساس معموال وزرا و اعضای روزی به آن
ها را  گيری آن کند و در بهترین حالت پس از تصمي  منيتی اسرائيل را وارد نمی کابينه ا 
سازد. برای نمونه وی در رابطه با توافق صلح با امارات  می   لع جه تصميمات خود مط از نتي

آمریکایی به این کشور، گابی اشکنازی،    35-های جنگی اف متحده و تایيد فروش جت 
گيری در این باره  دفاع اسرائيل، را از مشاوره و تصمي    وزیر خارجه، و بنی گانتز، وزیر

  (. Melman, 2020کنار گذاشت ) 
معموال  مداوم خ ش   نتانياهو  به شکل  و  نموده  محول  دستياران خود  به  را  وظایفی  صا 

فعاليت  از آن درباره  می هایشان  او وفادار ها گزارش  به  و  منظ   باید  خواهد. کارکنانش 
نتاني اداری  نفوذ  باشند. سبک  بوده،  در رأس  است که  مه   او  برای  است.  تهاجمی  اهو 

نمودا  او  یابد.  تسلط  و  ت کرده  روی  بر  را  نقش    ه خترهایی  ایفای  عاشق  و  نموده  ترسي  
 ( است  جنگ  اتاق  در  تي   Kimhi, 2001: 215فرماندهی  از  همواره  نتانياهو   .)

طلب   را  وفاداری  سطح  باالترین  خود  به مشاوران  توجه  با  و  ابزاری    نموده  صرفا  نگاه 
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داده  دست  از  او  برای  را  خود  اهميت  که  افرادی  می وی،  رها  را  طور اند  به  وی  کند. 
با دیدگاه  ل مو مع  افرادی که  با  را  او فکر می خود  مثل  بوده و  موافق  احاطه  هایش  کنند 

اندازهای مختلفی را ارائه کرده و با نظراتش موافق ها و چش  کرده و افرادی که دیدگاه
که  کند )سيست  اطالعات بسته(. نتانياهو به طور دائ  از افرادی  ستند را از خود دور می ني

کند مانند نامزدهای ریاست موساد، وفاداری کاملی  ی منصوب می د ليهای ک برای پست 
اند، وفاداری افراد را طلب نموده و بنا به گفته افرادی که از نزدیک با او همکاری کرده 

بيش نتانياهو  تخصص   برای  این  آن   از  سابقش  دستيار  گفته  به  است.  اهميت  دارای  ها 
بسياری   در  رفتاری  ناموف سبک  انتصابات  در    و ق  از  که  هماهنگ  تي   یک  وجود  عدم 

تجربه   کسب  و  کرده  کار  یکدیگر  با  سال  ) طول  دارد  وجود   & Kimhiکنند، 

Yehoshua, 2017: 3 .)    خدمت کرده وزیری در اسرائيل  نتانياهو بيش از هر نخست
سال در طول  جاه است.  ندادن  ها،  اجازه  و  قدرت  رأس  در  ماندن  برای  او  رقبا طلبی  به 

ه موقعيتی که جایگاه او را به خطر بيندازد، حتی به قيمت تغييرات شدید  ب ن  برای رسيد 
می  نظر  به  است.  شده  آشکار  سياسی  مواضع  حزب  در  اعضای  ميان  در  باور  این  رسد 

نمی  هيچ کس  که  حاضر  ليکود  حال  در  اعضا  از  یک  هيچ  و  گرفته  را  او  جای  تواند 
د  نيست  او  رهبری  برای  که  تهدیدی  عبارتی  کنار  جلسات    وی ر  از  یکی  جریان  در 

ناپذیر نتانياهو  طلبی و ميل سيری بيان کرد به خوبی این حس جاه   2015کنست در سال  
 Israelآوردم!« ) می خواه ، آن را به دست  دهد: »وقتی چيزی می به قدرت را نشان می 

MFA, 2015  .) 

 اعتمادی شدید به دیگران بی 
است    اعتمادی به دیگرانصه بی يخص امين نتانياهو در  نمره کسب شده توسط بني

گروه  ميانگين  به  استاندارد  انحراف  نسبت  نظرگرفتن  در  با  جهان   که  رهبران  مرجع 
آمریکا    رهبران  موقعيت    انگليس  –و  در 

منا   منطقه  رهبران  ميانگين  با  قياس  در  و  داشته  قرار  در    باالتری 
اعتمادی به دیگران گيرد. رهبرانی که از سطح باالی بی متوسط به باال قرار می   ت عيموق 

های دیگران که مشخصا مخالفان اهداف و  برخوردارند معموال نسبت به اهداف و انگيزه
ها اهداف پنهان را  شان هستند، بدگمان بوده و همواره در ورای اقدامات آن وژی ایدئول 



 1401پاییز |  42  شماره| 11 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 170

سوءظن نسبت به دیگران که در موارد شدید به شکل    ید کنند. احساس شد می جستجو  
ها بيشتر به خود  شود آن کند اغلب باعث می پارانویا در افراد و رهبران سياسی بروز می 

 ان خود اعتماد نمایند. تفکر حاصل جمع جبری صفر مشاور   متکی بوده و کمتر به گروه 

زیر  مدیران  و  مشاوران  مداوم  تغيير  ا   و  نمودهای  از  بی سسا دست  خصيصه  اعتمادی  ی 
 شدید به دیگران نزد چنين رهبرانی است.  

نتانياهو  یکی از ویژگی  نتانياهو احساس سوءظن و بدگمانی شدید اوست.  بارز  های 
می  عليه احساس  تمام جهان  قربانی   کند  احساس  مداوم  بطور  نظر  این  از  و  شدن اوست 

دوستی، خيرخواهی و  رای نوع ب ی  رح  که در آن جای دارد. او به جهان بعنوان مکانی بی 
جریان  آن  در  بقا  برای  داروینيستی  دائمی  مبارزه  یک  و  نداشته  وجود  واقعی  دوستی 

ته و از هر کسی که با  نگرد. وی به همکاران سياسی خود به مثابه رقيب نگریس دارد می 
بدگمانی فردی   این احساس (.  Kimhi, 2001: 219گيرد ) او مخالفت کند انتقام می 

های خود در کنترل رویدادها به درک وی از ملت هو به واسطه باور زیاد به توانایی ا نينتا 
یهودیان در  نتانياهو،  از دیدگاه  یافته است.  نيز تسری  اسرائيل در جهان  یهود و جایگاه 

می  زندگی  متخاص   جهان  یک  آن ميانه  حضور  هرگز  که  کامل  کنند  طور  به  را  ها 
 رفت. نخواهد پذی

بينی نتانياهو این باور نهادینه  ، از مشاورین سابق وی، در جهان آراد   یالا ی  بنا به ادعا 
توان به جهان خارج اعتماد کرد. آراد، برای نجات مردم یهود نمی  شده است که هرگز 

وزیر اسرائيل، بر اعتمادی شدید را در تاثيرات بنزیون نتانياهو، پدر نخست  ریشه این بی 
می  ) دا او  تفتيش  (. Moughty, 2016ند  و  یهود  تاریخ  متخصص  بعنوان  عقاید    وی 

بنيانگذار   ژوبيتينسکی،  والدیمير  شخصی  منشی  و  پانزده   قرن  اسپانيای  در  مذهبی 
ر  تاثير  بيشترین  تجدیدنظرطلب،  صهيونيس   شکل جنبش  بر  بنيادین  ا  باورهای  گيری 

مچنين  ه و  پدیده یهودستيزی    وزیر اسرائيل نسبت به واقعه تاریخی هولوکاست، نخست  
است.  داشته  اعراب  و  فلسطينيان  به  وی  می   نگاه  را  تاثير  این  یک نمود  از  در  توان  سو 

ان و مخالفت با توافق صلح اسلو و جلوگيری از اعطای هرگونه امتياز ارضی به فلسطيني
اتحاد   تحکي   برای  تالش  دیگر،  از سوی  و  فلسطينی  مستقل  تشکيل کشور  از  ممانعت 

ی صه  با  سياسی  ) ق ک  يونيس   کرد  مشاهده  )آمریکا(  بزرگ   ,Samsonovدرت 

2019   .) 
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 تمرکز پایین بر انجام وظیفه
وظيفه  انجام  بر  تمرکز  نتانياهو در خصيصه  توسط  با    نمره کسب شده  است که 

گروه  ميانگين  به  استاندارد  انحراف  نسبت  نظرگرفتن  رهبران    در  مرجع 
آمریکا   جهان  رهبران  در    نگليس  ا   –و 

پایين ميانگين  موقعيت  با  قياس  در  و  داشته  قرار  استاندارد(  انحراف  یک  از  )بيش  تری 
منا   منطقه  می   رهبران  قرار  متوسط  موقعيت  رهبرانی که  گ در  يرد. 

م  برخوردارند  وظيفه  انجام  بر  تمرکز  خصيصه  در  پایينی  سطح  از  حفظ  معموال  عموال 
و   و  خ سا گروه  داده  ترجيح  مسئله(  )حل  وظيفه  انجام  بر  را  دیگران  با  روابط  حفظ  ت 

موکالن  وفاداری  و  می روحيه  خود  رهبری  اصلی  وظایف  از  را  رهبران شان  این  دانند. 
کنند آنها را  ها و نيازهای طرفدارانشان حساس بوده و تالش می سته معموال نسبت به خوا 
رفاقت  کنند.  تعهد  تامين  و  وفاداری  دارای  بنس ،  رهبران  از  دسته  این  برای  گروه  به  ت 

 (.Hermann, 2002: 24-27اهميت حياتی است ) 
ویژگی    از  دره  یکی  رابطه  به  توجه  با  نتانياهو  در های  سياست  و  مذهب  تنيده 
علی اسرائي دغدغه ل،  به  توجه  وی؛  سکوالر  زندگی  سبک  مذهبی  رغ   و  سياسی  های 

متحد  و  بویژ طرفداران  ليکود  حزب  راست ا ه  ان  از  حزاب  است.  اسرائيل  مذهبی  گرای 
می  نگرش  این  مصادیق  سخت جمله  قوانين  تصویب  به  دولت توان  در  مذهبی  گيرانه 

، اجرایی شدن قوانين غذای کوشر  چهارم نتانياهو در رابطه با مواردی مانند تغيير مذهب 
ازدواج، طالق و اختالفات خ  به  اشاره کرد )حالل( و مسائل مربوط  این ط .  انوادگی  بق 

کارخانه  برای  کوشر  مجوز  صدور  و  فردی  مسائل  به  مربوط  امور  جدید  و  قوانين  ها 
منزله عقب رستوران  به  که خود  قرار گرفت  اسرائيل  اعظ   خاخام  اختيار  تحت  گرد  ها 

متساهالنه نسب قوانين  به  دولت ت  در  که  است  تقویت  ای  منظور  به  اسرائيل  قبلی  های 
 (.  Caspit, 2015ده بود ) ش ب  معتدل یهودی تصوی گرایشات 

 نتانیاهو و تهدید ایران .2
نتانياهو در دهه   فعاليت می   1980هنگامی که  اسرائيل در سازمان ملل  کرد بعنوان سفير 

تازگی  به  )مصر(  عرب  دولت  یک  سایر   تنها  بود.  درآمده  صلح  در  از  اسرائيل  با 
این  ملت  نابودی  برای  فرصتی  مترصد  عرب  عراق  های  بودند.  بعنوان  س و  رژی   وریه 
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می جدی  محسوب  اسرائيل  عليه  متعارف  تهدیدات  نماد ترین  به  انقالبی  ایران  شدند، 
یک  خش  مسلمانان عليه دولت یهود تبدیل شده بود، عربستان سعودی همچنان بعنوان  

قس   می دشمن  تلقی  شرق  خورده  سمت  از  تهاج   احتمالی  معبر  بعنوان  اردن  به  و  شد 
می نگر  ای یسته  با  جهان ح ن  شد.  مبانی  امروزه  چالشال،  با  نتانياهو  اعالمی  های  بينی 

آزادی سازمان  است.  شده  روبرو  مهمی  از تجربی  قبل  سال  دو  اردن  و  فلسطين  بخش 
نخست  دوره  اولين  او    آغاز  به وزیری  زمان  از  رسيدند.  اسلو  توافق صلح  به  اسرائيل  با 

سال   در  دوباره  رسيدن  اسرا ت   2009قدرت  وجودی  اصلی   ل ئيهدیدات  بنيان  بعنوان 
ائتالف  جهان  نظامی  تهاج   طی  عراق  است.  باخته  رنگ  زیادی  حدود  تا  نتانياهو  بينی 

سال   در  آمریکا  رهبری  به  تروریس   عليه  تهدیدات    2003جهانی  ليست  وجودی  از 
تهدید  تنها  نه  عرب  بهار  از  پس  داخلی  جنگ  موجب  به  سوریه  شد.  خارج  اسرائيل 

ای  های منطقه به محلی برای تسویه حساب اسرائيل با قدرت   که آید بل بحساب نمی   جدی 
اصلی  بعنوان  سعودی  عربستان  است.  شده  تبدیل  )ایران(  در  رقيب  آمریکا  متحد  ترین 

حي تهدید  دیگر  تنها  نه  عرب  نمی جهان  محسوب  اسرائيل  عليه  به  اتی  مسير  بلکه  شود 
عادی  و  رژی   این  شناختن  ر رسميت  در  سازی  را  آن  با  این    شپيوابط  با  است.  گرفته 

بينی مبتنی بر تهدید وجودی نتانياهو ایفا  حال، ایران همچنان جایگاه پر رنگی در جهان 
ای ایران را برنامه هسته   داند که به هر قيمتی کند. به طوری که وی خود را متعهد می می 

لفاظی  معتقدند  برخی  سازد.  تهد متوقف  و  نتانياهو  مکرر  حمالت های  انجام  به    ید 
هسته کی  تاسيسات  عليه  بينجانبه  اقدامات  برانگيختن  موجب  ایران  به ای  ابتدا  المللی 

 2015های جهانی با تهران در سال  های سخت و سپس توافق قدرت شکل وضع تحری  
ا  منظور  هسته به  برنامه  در  وقفه  ) یجاد  است  شده  کشور  این   :Pfeffer, 2018ای 

موج 354 به  اگرچه  برنا(.  توافق،  این  بی   مه ب  تحت  ایران  نظارت سابقه اتمی  های  ترین 
المللی قرار گرفت ولی هيچ چيز مانع از تداوم مخالفت نتانياهو با این توافق و کاستن  بين

لفاظی  ج از  وجودی  تهدید  عليه  او  و لوه های  داخلی  عمومی  افکار  نزد  ایران  دادن 
کند  ها یادآوری می يلی ئ را در هر فرصتی به اس المللی اسرائيل نشده است. او بارها و  بين

  خواهد اسرائيل را نابود کند و او تنها رهبری است که توانسته است جامعه که ایران می 
یکی از دستياران نتانياهو که    المللی را برای بقای اسرائيل به چالش بکشد. طبق گفته بين
 ها با او همکاری داشته است:  سال 
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د  را  نتانياهو  ن »اگر  قبال  او  کنيد  هر   يز رک  او  برای  است...  کرده  حمله  ایران  به 
ایران   عليه  دیگر که  در هر جای  یا  و  آمریکا  ملل، کنگره  در سازمان  پرشور  سخنرانی 

دان نبرد واقعی نتانياهو در کف کنگره  کند از هر حمله فيزیکی مهمتر است. ميایراد می 
نتانياه   ای نظنز های هسته آمریکا است نه در برخی سایت  اهر عمل مهمتر از  ظ و  ... برای 

او مقدمات عکس برای   ... است  از خود جلسه  خود عمل  مهمتر  از جلسه  پيش  برداری 
د. برای  شود توجه دار دهد به آنچه که گزارش می است. وی بيشتر از آنچه که روی می 

می  حساب  به  موفقيت  اوج  و  داشته  را  ارزش  باالترین  نوشتاری  کلمه  یک  آید. او 
می  نوشتن کتابی  ر ک هنگامی که تالش  برای  دیگر ضرورتی  متقاعد کني  که  را  او  دی  

مرده  برادر  درباره  کلمه  جدید  قدرت  شما  داد:  پاسخ  چنين  او  ندارد  وجود  یونی  اش، 
 (.Caspit, 2017: 305ن تاریخ را تغيير خواهد داد« ) فهميد، ای شده را نمی نگاشته  
می    نظر  ایر به  تهدید  گزاره  ادراکی رسد  نظام  در  ماهيتی  تن   ان  آنکه  از  بيش  انياهو 

با هدف حفظ موقعيت و جایگاه سياسی وی در   بعدی روانی  باشد، دارای  عينی داشته 
ی، اقتصادی و  های سياس راس هرم قدرت اسرائيل از یک سو و جلب حداکثری حمایت 

 های غربی از رژی  اسرائيل از سوی دیگر است. امنيتی دولت 

 مسئله فلسطیننتانیاهو و   .3
ایران، نتانياهو به مسئله فلسطين و ایده تشکيل کشور مستقل فلسطينی نيز به مثابه    ند همان 

می  اسرائيل  برای  وجودی  تهدید  دکترین یک  از  سو  یک  از  نتانياهو  باور  این  نگرد. 
فلسطينی ژابوتي و  اعراب  بنيانگذار جنبش صهيونيس  تجدیدنظرطلب، در قبال  ها  نسکی، 

گرفت د نشات  دیگر  سوی  از  و  دهه م ر  ه  در  نتانياهو  سياسی  طبق  1990يراث  دارد.  ریشه 
ژابوتينسکی تنها راه پایان دادن به خصومت اعراب در   1دکترین موسوم به دیوار آهنين 

دی قوی به منظور وادارکردن اعراب به پذیرش قبال دولت یهود، ایجاد یک نيروی یهو 
نيروی قوی یهودی( ) ن  طه این دیوار آهنيصلح است. وی معتقد بود اگر اعراب به واس 

گروه  به  رهبری  انتقال  با  ناچار  شوند،  نااميد  فلسطين  از  یهودیان  راندن  بيرون  های از 
ب ميانه  متقابل  امتيازات  ارائه  با  ما  و  شده  نزدیک  ما  به  خود  رسيد  رو  خواهي   صلح  ه 
 (Beauchamp, 2016.) 

 

1. Iron Wall 
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ر    نقشه  به  تبدیل  نوعی  به  ژابوتينسکی  نتدکترین  خارجی  سياست  قبال  يان اه  در  اهو 
خواهی  مسئله فلسطين شده است. این سياست در چارچوب دو اصل اساسی شامل زیاده 

مبنایی  سرزمينی )گسترش شهرک  به  قدرت  از طریق  و صلح  باختری(  در کرانه  سازی 
ها تبدیل شده است. با این ای سياست راست مدرن اسرائيل و نتانياهو در قبال فلسطينی بر 

چند  نتانياهو  فلسطينی   ان حال،  قبال  در  آهنين  دیوار  دکترین  کامل  تحقق  اعتقاد  به  ها 
سرزمين که  آنچه  از  کشيدن  دست  به  نسبت  و  باختری نداشته  کرانه  در  یهودیان  های 

س می  از  نيست.  متمایل  دولت داند،  بين  اسلو  صلح  توافق  انعقاد  از  پس  وی  دیگر  وی 
با اینبخش فلسط اسرائيل و سازمان آزادی  بهانه و ت   ين، مخالفت  به افق را  ای برای حمله 

گرایان افراطی عليه او و فلسطينيان قرار داد. مخالفتی که  اسحاق رابين و تحریک راست 
روی کار آمدن نتانياهو در    منجر به ترور رابين توسط یک صهيونيست افراطی و سپس

عارض  ت ت  ر تالش برای مدیری در اسرائيل شد. رویکرد رفتاری نتانياهو د   1996انتخابات  
توان در تعليق فرایند صلح با فلسطينيان مشاهده کرد، و نه حل مسئله که نتيجه آن را می 

ک   دست   اگرچه امنيت بيشتری برای اسرائيل از بعد داخلی به دنبال نياورده است، ولی 
  ائتالف حزب ليکود تحت رهبری وی را با احزاب راستگرای مذهبی اسرائيل مستحک  

که توانسته بقای سياسی نتانياهو را در باالترین سطح قدرت سياسی    فی ساخته است. ائتال
 در اسرائيل برای بيش از پانزده سال حفظ نماید. 

 گیرینتیجه  
کم بررس از   محتوای  تحليل  از  حاصل  نتایج  داده ی  مقاله  ی  این  در  استفاده  مورد  های 
نتانياهو یکی      ک   بر پيچيدگی مفهومی توان نتيجه گرفت که رویکرد دوقطبی مبتنی  می 

شود که بخش مهمی از رفتار و سبک  از ابعاد اصلی شخصيت سياسی وی محسوب می 
نخست   باالترین ادراکی  در  وی  نسبتا طوالنی حضور  دوران  در طول  را  اسرائيل    وزیر 

سياست خارجی اسرائيل را شکل داده است. این    سطح قدرت اجرایی این رژی  و رفتار 
و روی  سفيد  و  سياه  متغيرهای  ط س   کرد  سایر  با  که  هنگامی  مفهومی  پيچيدگی  پایين  ح 

قدرت،   به  بيشتر  نياز  رویدادها،  کنترل  در  خود  توانایی  به  زیاد  باور  مانند  ادراکی 
رکز پایين بر انجام وظيفه )حل مسئله( در یک زنجيره  اعتمادی شدید به دیگران و تم بی 

نتيجه  گيرد،  قرار  ارزی  جز ه   تها   ای  سياست  یک  در    ی جم خلق  بازصفتانه  رفتاری  و 
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های آن را در قبال  توان سویه سياست خارجی نخواهد داشت. رفتاری که به وضوح می 
بزرگ  ایده تشکيل کشور  دو موضوع  با  ایران و مخالفت  فلسطينی  نمایی تهدید  مستقل 

داده  دیگر  از طرف  نتانيا مشاهده کرد.  تحليل خصایص رهبری  از  نشان  های حاصل  هو 
های  جه به جدول شماره یک، نتانياهو به لحاظ رویکرد تقابلی با محدودیت و ت   دهد بامی 

بودن نسبت به ورود اطالعات و تمایل به تمرکز بر ساخت روابط، قرابت محيطی، بسته 
سبک  با  عوامل    بيشتری  تمامی  بررسی  که  حالی  در  بنابراین  دارد.  تبشيرگرا  رهبری 

سياست شکل  به  ط دهنده  در  اسرائيل  نخست    ول های  حوصله  دوران  از  نتانياهو  وزیری 
توان مدعی بود که در صورت وجود شخص دیگری در راس  این مقاله خارج است، می 

می  را  متفاوتی  رفتار  اسرائيل،  اجرایی  قدرت  د هرم  رژی   توان  این  خارجی  سياست  ر 
 . انتظار داشت 
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