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فصل سوم
مفاهیم تئوریک در روان شناسی سیاسی
در اين فصل به بررسي برخي تئوري هاي مهم در علوم سياسي و نيز در روان شناسي  ،كه در روان شناسي سياسي
مورد بررسي قرار مي گيرد ،خواهيم پرداخت .تئوري ها در روان شناسي سياسي هم  ،نظير انواع متدولوژي ها ،از
نظريات سياسي و روان شناسي تركيب يافته كه خود مجموعه اي را به وجود مي آورد .اين تئوري ها براي درك
و فهم موضوعات و روش هائي كه محققين مختلف به كار مي برند واجد اهميت است .نظريات و تئوري ها هم
نظير متدولوژي ها  ،مي تواند به انواع سئواالتي كه مطرح مي شود پاسخ دهد و يا شواهد و داليلي براي راههائي
كه جهت انجام كار انتخاب مي گردد ارائه نمايد.
تئوري هاي مختلف و متنوع چهارچوب هائي را به وجود مي آورد كه براي جمع آوري اطالعات و تعبير و
تفسير آن ها بسيار اهميت دارد؛ در واقع اين تئوري ها راهي را پيش روي مي گذارد كه بتوان به اطالعات مختلف
معني و مفهوم بخشيد.
كاربرد اين تئوري ها در مباحث اساسي و مهم در روان شناسي سياسي در روابط بين الملي در شش فصل
آينده به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت .در اين فصل هدف اين نيست كه تعريف جامعي از هر يك
از تئوري ها كه ممكن است براي بررسي اين مباحث مورد استفاده قرار گيرد ارائه شود  .در عوض تعريف جامع و
كوتاهي از تئوري هاي مهم وابعاد آن ها كه كرارا به بحث هائي كه به تاثير افكار  ،رفتار ها  ،هيجانات گروهها و
رهبران بر جريانات سياسي مي پردازد ارائه مي شود.
ّبا آنكه ممكن است راه ها و روش هائي مورد توجه قرار گيرد كه افكار و عقايد سياسي نيز بتواند بر روان شناسي
فردي تاثير بگذارد  ،اما ،همان طور كه قبال هم اشاره شد ،عكس اين شيوه در روان شناسي سياسي چندان مورد
استفاده قرار نگرفته است .گرچه رابطه ميان علوم سياسي و روان شناسي نبايد لزوما يك راه يك طرفه تلقي شود،
اما روان شناسان بيشتر از علوم سياسي كمك گرفته اند كه همين امر پيشرفت آن را سبب گرديده است .لذا
الزم است دانشمندان و محققين علوم سياسي نظرات  ،تئوري ها و عقايد بيشتري را كه به روان شناسي سياسي
كمك مي كند توسعه داده و ارائه كنند .پس از بحث كوتاهي كه در مورد روش هاي مختلف روابط بين الملل و
ر وان شناسي سياسي به عمل خواهد آمد  ،بحث ما بيشتر روي روشهاي گزينه منطقي ( كه در فصول قبلي در
مورد آن صحبت شد) و نيز روان شناسي فردي و اجتماعي خواهد بود .براي بررسي ساير تئوري هاي مهم به
خصوص در زمينه روان شناسي به فصل ششم مراجعه كنيد.
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تئو ري هاي روابط بین المللی
============
روش هاي گوناگوني در علوم سياسي از بعد از جنگ جهاني دوم جهت مطالعه روابط بين المللي مورد بررسي قرار
گرفته است .آن دسته از تئوريها كه تا پايان جنگ سرد مورد استفاده قرار گرفته شد ثابت كرد كه چندان موفق
نبوده است  ،كما اين كه نتوانست فر و پاشي اتحاد شوروي را پيش بيني كند ،لذا در سال هاي اخير تحت الشعاع
تئوري هاي جديد قرار گرفته اند و در حقيقت تئوري هاي قديم جاي خود را به تئوري هاي ها ي جديد دادند.
به نظر مي رسد بحث هاي ديرينه ميان واقع گرايان و ليبرال ها( منظور از اين كه در اين جا ليبرال ها در مقابل
واقع گرايان قرار داده شده اند به اين خاطر بوده كه ليبرال ها ايده آلي تر فكر مي كنند) ديگر قديمي شده و در
حال فرو ريختن است  ،هر چندهر دو گروه به كار و روش خود همچنان ادامه مي دهند .بحث هاي كنوني،
متشكل از گزينه منطقي و ساختار گرائي ( كه به نظر مي رسد گزينه هاي ذهني و رواني باشد و اين كه اين ذهن
و فكر انسان است كه مسائل را در ابتدا درك و تجزيه و تحليل مي كند و نه عوامل بيرون از او) مي باشدكه بيشتر
از آن كه بر محتواي تئوري ها تاكيد داشته باشد ،به متدولو ژي هاتوجه مي نمايد.منظور از بحث فعلي اين نيست
كه به طور جامع و عميق به اين تئوري ها پرداخته شود ،بلكه هدف اين است كه خالصه اي از بحث هاي كلي در
مورد اصول اساسي كه جهت مقايسه ميان الگوهاي روان شناسي مورد استفاده قرار مي گيرد ارائه شود .مع ذالك
 ،قدرت و نيروي واقع گرائي ( گزينه منطقي ) همچنان ب ر تئوري هاي روابط بين المللي حاكم است ،به طوري كه
غالبا هنوز اهميت و قدرت خود را حفظ كرده و از دست نداده است.در تئوري هاي واقع گرائي از گذشته ها چنين
استدالل شده كه دولت ها به دنبال منافع خود هستندو نتايجي كه از اين امر در محيط بين المللي به دست مي
آيدبه توزيع و تقسيم قدرت در نظام جهاني بستگي داشته و توسط اين پديده( يعني واقع گرائي) حاصل مي
گردد .در سيستم هاي هرج و مرج طلب خود كامه  ،دولت ها به بازيگراني منحصر به فرد شبيه هستند كه در
جهت منافع امنيتي خود ،حال هر هزينه اي هم داشته باشد حركت مي كنند .سيستم واقع گرائي ( گزينه منطقي
) به خاطر اين كه عاري از قدرت پيش بيني است و نيز قادر نمي باشد به اندازه كافي عواملي كه در تغييرات و
تحوالت موثر است مشخص كند سخت مورد انتقاد قرار گرفته است.
ليبراليسم از قديم بر راههائي تاكيد كرده است كه همكاري ميان دولت ها به وجود آيد  ،به خصوص دولت هائي
كه ساختار سياسي ( دموكراتيك ) و اقتصادي ( سرمايه داري ) دارنددولت ها مي توانند ميان خود به مبادله
اطالعات مفيد بپردازندو به اين ترتيب هزينه مبادالت تجاري را كاهش دهندكه البته اين خود ابهاماتي هم دارد.
طبق نظر ليبراليست ها همه دو لت ها مي توانند به خوبي و به طور موثر و با كسب منافع زياد با يكديگر تجارت
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كنند ،در آن موقع همه آن ها مي توانند با هم ثروتمند شوند .در اين صورت احتمال در گيري و اختالف تحت اين
شرايط كه همه به يكديگر وابسته هستند و همكاري مي كنند كم تر مي شود.
تعبير ماركسيست ها اين است كه مبارزه طبقاتي منجر به سقوط حكومت ها توسط كار گران مي شود.جالب و
جاي شگفتي است كه بالعكس  ،انقالب هاي دموكراتيك در دهه  0991در اروپاي شرقي جهت فرو پاشيدن
ساختار سياسي متمركز دولتي و سيستم اقتصادي متمركز ،كه در حقيقت رژيم كمونيستي سابق اتحاد شوروي بر
كشور هاي مذكور تحميل كرده بود ،به وقوع پيوست  .تئور هاي ماركسيستي از زمان پايان جنگ سرد  ،از نفوذ و
تاثير كم تري بر خوردار بوده اند  ،زيرا به نوبه خود نشان داده اند و در واقع ثابت كرده اند در اتحاد جماهير شوروي
سابق و در اروپاي شرقي فاجعه به بار آورده اند.
در بحث هاي سياسي داخلي كشور ها ،اغلب ريشه هاي سياست خارجي و يا ايدئو لوژي داخلي از جمله سيستم
پيچيده داخل كشور  ،مورد جستجو قرار مي گيرد .اين بحث ها هيچ كدام بيانگر اين نيست كه دولت تنها بازيگر
اصلي در صحنه است  ،بلكه نشان دهنده اين است كه ائتالف هاي كوچك و نيرو هاي ضعيف در صدد تنظيم و
اجرا و در واقع دست يافتن به يك خط مشي سياسي خاص هستند .به نظر "هارتز" سياست خارجي آمريكا
هنگامي كه نيرو هاي ليبرال خود كامه سعي دارند دنيا راوادار كنند كه مانند اياالت متحده فكر كنند و بيانديشند
با مشكل برخورد مي ك نند و شكست مي خورند و هنگامي كه سياست خارجي اين كشور با اين واقعيت روبرو مي
شود كه دنيا هميشه نمي خواهد از اين كشور پيروي كند ،دچار انزوا مي گردند .در الگوها ئي كه "آليسون" از
سياست خارجي آمريكا ارائه مي كند  ،بحران در سياست خارجي آمريكا در نتيجه وقايع و عواقب نا خواسته  ،كه
ناشي از اجراي معيار ها و استاندارد هاي اجرائي و خط مشي ها و سياست هاي دستگاه دولتي در داخل آن كشور
مي باشد ،به وجود مي آيد.
بحث هائي اخيرا در آمريكاحول اين محور بوده است كه تصميم گيري در اين كشور ناشي از سياست هاي
سنجيده و قابل انتظار در اين كشور مي باشد،بدين معني كه رهبران كشور تصميماتي كه ميگيرند و گزينه هائي
را كه انتخاب مي كنند بر اين اساس است كه اعتقاد دارند با آن گزينه ها به بهترين اهداف و منافع دست خواهند
يافت .در الگوي پيشنهادي " بوئنو مسكوئيتا "  ارزيابي هائي شامل بررسي هاي عواملي نظير تمايل سياستمداران
به انتخاب شدن وكسب مجدد قدرت انجام شده است وكوشش هاي آنان معطوف ساختن افكار عمومي به يك
مساله خاص مي گردد(سال  .) 0111هنگامي سياستمداران و بازيگران صحنه سياسي ،به طور منطقي و عقالئي
وارد يك مذاكره و بده و بستان و در گيري مي شوند  ،تبادل نظر آنان عمدتا مطابق اصول تئوري بازي است ( كه
توضيح آن قبال رفت) كه بيانگر بده و بستان و تعامل ميان بازيگران دوطرف مذاكر ه است
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اين روش ها فعال اساس روابط بين المللي است  .بسياري از گزينه هاي منطقي مبتني بر فرضيات و رفتار تصميم
گيري هاي افراد است ،كه البته از نظر روان شناسان صحيح نيست .مع هذا  ،طرفداران گزينه منطقي چنين
استدالل مي كنند كه تحليل هاي آنان دقيقا پيش بيني هاي دقيق و جالبي مي كند .چون بسياري از تئوري هائي
كه در اين كتاب مورد بحث واقع مي شود  ،مغاير الگوهاي گزينه هاي منطقي است ،لذا در مورد روش اخير بعدا
با جزئيات بيشتري بحث خواهيم كرد.

ساختار گرائي ذهني ONSTRUCTIVISM -ساختار گرائي ـ تئوري و يا فرضيه اي است كه اساس آن مشاهده
و تحقيق علمي است در مورد اين كه فرد چگونه مي آموزد  .بر طبق اين نظريه  ،هر فرد دانش و ادراك خود را
در مورد جهان و زندگي از طريق تجربه مي آموزد و در مورد آن تفكر مي كند  .به معناي ديگر دانش و دانستني
ها ي او از طريق تجربه ادراكي حاصل مي شود  .لذا در برخورد با موضوعات و پديده هاي جديد  ،آن را با نظرات
و باور هائي كه از قبل و از طريق تج ربه ادراكي به دست آورده ارزيابي مي كند كه آن را اگر درست باشد مي
پذيرد و اگر درست نباشد آن را به كناري مي زند .تعريف ديگري كه در مورد " ساختار گرائي" شده اين است :
رهيافت و نظريه اي است كه بر نقش پويا و فعال ذهن انسان در شكل دادن به واقعيت هاي موجود تاكيد مي كند
 .به بيان ساده تر  ،ذهن انسان را نبايد دستگاهي منفعل دانست كه صرفا به پردازش اطالعات از واقعيت هاي
بيروني مي پردازد و آن ها را تحليل و طبقه بندي مي كند  .لذا ذهن انسان قدرتي به مراتب بيشتر از اين ها دارد
 .بسياري از تجربيات  ،نگرش ها و ديدگاههاي انسان معلول طرز تفكر اوست  -الگوهاي منطقي و عقالئي ديگري
را ارائه مي كند .در اين الگو از روش جامعه شناسي سنتي استفاده مي شود ،و اين دقيقا مغاير اصول و نظرات
اقتصادي است كه عمدتا مبتني بر گزينه هاي منطقي است و تاكيد فراواني بر نوع و رفتار و منافع دولت دارد.
فرهنگ هم  ،دليل مهمي در تشريح و تعريف معيار ها و نرم هائي است كه هويت و منافع بازيگران را تشكيل مي
دهد.
سر انجام اين كه بعضي از تحليل ها در روابط بين المللي بر نفوذ و تاثير رهبري فرد بر تحوالت سياسي توجه
داشته و تاكيد مي كند.
اين ديدگاه ها به طور اخص از تئوري هاي روان شناسي كمك ميگيردتا رفتار اين گروه از انسان ها را تبيين نمايد.
اين تئوري ها بخش عمده اي از مباحث اين كتاب را تشكيل مي دهد.
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تاریخچه روش ها و تئوري پردازي هاي روان شناسی
===========================================
زيگموند فرويد مهمترين دانشمند در تئوري پردازي و نظريه پردازي در روان شناسي بوده است.بيشترين توجه و
اهتمام او بر روانكاوي و سائقه هاي رواني ( پسيكو ديناميك) و بر فعاليت هاي ضمير نا خود آگاه متمركز بوده
است.فرويد عمدتا بحث خود را بر اين اساس قرار داده بود كه تجربيات دوران طفوليت  ،رفتار فرد را در بزرگسالي
شكل مي دهد و در همين راستا معتقد بود كه غريزه جنسي و غريزه خشم به خصوص پايه و اساس روحيه و روان
فرد به شمار مي آيند .فرويد در ساختار ذهني انسان وشخصيت او به سه عامل اعتقاد داشت ؛ از نظراو ساختار
ذهني انسان به طور اجتناب ناپذيري در جنگ و ستيز و مبارزه با خود مي باشد :اول آن كه در درون فرد "من
برتر " () SUPEREGOوجود دارد كه از پدر و مادر خود به ارث برده و بخشي از وجود اوست كه همواره سعي
دارد غريزه لذت را در "من" ()Idمحدود سازد،كه ميان "من برتر" و "من" نوعي تعادل به وجود آورد تافرد خود
را با محدوديت هاي اجتماعي در دنياي متمدن تطبيق دهد .طرح موضوع ضمير نا خود آگاه توسط فرويد  ،اساسي
ترين كار و بصيرتي است كه در روان شناسي به جاي مانده است؛ در حالي كه اكنون بسيار از روان شناسان تصور
و ديدگاهي متفاوت نسبت به ضمير ن ا خود آگاه دارند كه با ديدگاه ها و نظريات اوليه فرويد تفاوت دارد .روان
شناسي جديد براين اعتقاد است كه بدون نظرات مهم و جديد روان شناسي ،بحث ضمير نا خود آگاه نمي تواند
وجود خارجي پيدا كند  .با آن كه بسياري از نظرات ديگر و نيز عقايد فرويد ممكن است براي روان شناسان تجربي
جديد امروز  ،جذابيتي نداشته باشد  ،ولي همچنان نظرات و عقايد فرويد نفوذ و تاثير عميقي بر فرهنگ عمومي و
روان شناسي عمومي و منقدان ادبي و هنري دارد.رفتار گرائي –رفتار گرائي " ،" Behaviorismنظريه اي است
كه بر اساس آن در روان شناسي  ،تنها موضوع مناسب براي تحقيق روان شناسي علمي رفتار قابل مشاهده و قابل
سنجش افراد است -كه در مقابل روان كاوي مطرح شده ،در واقع در مقابل آن قد علم كرده و ايستاده است و كار
"بي.اف  .اسكينر " ( 0991, 0999, 0990

 )B.F.SKINNERنقش و تاثير عميقي از نظر آكادميك و

علمي در خارج ساختن روان شناسي از زير سلطه روان كاوي داشته است ".اسكينر" بيشتر توجه و اهتمام خود را
متمركز بر عواملي ملموس و عيني مي كردو به همين جهت به بررسي ومطالعه رفتار پرداخته است  .افكار و
انگيزه هائي در ضمير نا خود آگاه وجود دارند كه نمي توان به سادگي و سهولت آن را اندازه گيري و يا مورد
آزمايش قرار داد و مشكل است كه بتوان اثر آن ها را بر رفتار با هر روش نظام مندي پيش بيني نمود .در نتيجه
،عوامل مذكور در سيستم طرفداران "رفتارگرائي " به كنار گذاشته شده اند .انقالب روان شناسي با گرايش به
سوي رفتار گرائي در دهه  ، 0991مبتني بر تجربه ها  ،البته در وهله اول بر روي حيوانات آغاز شد  ،تا فرضيات
مختلف مورد آزمايش قرار گيرند و بعد بر اساس آن بتوان به تئوري هائي در مورد رفتار انساني دست يافت.
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روان شناسي انساني با بروز تحوالت سياسي و فرهنگي دهه  ، 0991عليه اصل اجبار و جبر در " رفتار گرائي "
قيام نمود0999 -

0991;R.May

 .-MASLOWنهضت و حركت بالقوه بشري  ،انسان ها را موجوداتي

مي داند كه مملو از ادراكات  ،روياها  ،آرزوها  ،انگيزه ها و هيجانات بوده و طبيعي است كه صرفا با توجه به رفتار
انسان هميشه نمي توان كيفيت آن را توصيف  ،ارزيابي و تبيين نمود .روان شناسان انساني مانند "كارل راجرز"
توجهات را از رفتار  ،مجددا به هيجانات و البته هيجانات مثبت  ،كه كامال مغاير با نظريات منفي فرويد در مورد
هيجانات منفي بود معطوف ساخت.انقالب ديگري هم موجب شد اين تغيير به وجود آيد و آن روان شناختي انساني
بود .روان شناختي انساني  ،بررسي جريانات و فعل و انفعال روحي پيچيده دروني را در اواخر دهه هاي  0991و
 0911آغاز و ادامه داد".كارل راجرز"(0990

CARLتالش هاي زيادي به عمل آورد تا

ROGERS

يافته هاي به دست آمده از بررسي هاي ابتدائي روان شناسي انساني به صورت روشن و واضح در يك چارچوب
تدوين گردد تا اين كه شناخت رابطه ميان جريانات دروني فرد و رفتار و اقدامات او امكان پذير گرديده و تركيبي
منسجم از آن به وجود آيد.
اما در مراحل اوليه روان شناختي  ،همان طور كه در رفتار گرائي معمول بود ،به اثر هيجان توجه كمي مبذول
شد ،هر چند در عوض در اين مرحله به فكر  ،بيشتر از رفتار و اقدام كه طرفداران "رفتار گرائي " بدان توجه مي
كردند ،اهميت داده شد.با پيشرفت هاي تازه اي كه با ترسيم تصوير مغز و ذهن از نظر تكنولوژيكي صورت گرفته،
اكنون اين امكان به وجود آمده كه در مورد روان شناسي فيزيولوژيكي ( منظور روان شناسي افرادي است كه دچار
آسيب هاي مغزي هستند ) و نيز در مورد كار و وظيفه مغز و ذهن انسان اطالعات بيشتري داشته
باشيم(0999

0991,

) Le Douxمطالعاتي كه در اين زمينه به عمل آمد

0999 Damasio

موجب شد عامل هيجان مجددا در تجزيه و تحليل ها و درك و فهم روان شناختي به گونه اي جديد وارد شود كه
تاثير متقابل آن را در " تصميم گيري " انسان و رفتارش برجسته تر بنماياند.
روان شناسي  ،از گذشته به رشته هاي متعددي تقسيم مي گرديدتا تئوري هاي مختلف اين رشته در زمينه
هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد.گستره روان شناسي  ،رشد هوشي  ،اجتماعي  ،هيجاني و جسمي كودك را
تا دوره بلوغ و بزرگسالي او بررسي و مطالعه مي كند .روان شناسي شخصيت  ،كه در بسياري از تحقيقات دانشگاهي
به عنوان يك رشته فرعي متوقف شده بود  ،اكنون به مطالعه و تمركز بر روي تئوري هاي مربوط به ساختار
شخصيت افراد مي پردازد(0991

0991,

0911, Mischel

)Maccoby,روان شناسي اجتماعي

بر رفتار ظاهرا طبيعي افراد  ،يا اين كه مردم چگونه به صورت تقابل باهم و يا در گروه و در محيط اجتماعي با
Ross

يك ديگر رفتار مي كنند توجه مي نمايد(
Nisbett

; 0911

Nisbett (and Ross

) andروان شناسي شناختي به جريانات دروني افراد توجه داشته و به آن اهميت مي دهد-

0111a -Kahneman, Slovic and

Tversky

and

0910; Kahenmann

versky
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) .بديهي است هنگامي افراد در تعامل با يكديگر هستند رفتار آنها در دنياي بيرون از آنان به صورت متقابل بر يك
ديگر تاثير مي گذارد ،جريانات فكري و دروني هر يك از آن ها بر يكديگر تاثير خواهد داشت و گاه هم با يكديگر
تركيب مي شوندو يا باعث تداخل آن ها مي گردد .بدين ترتيب  ،تاثير متقابل و به عبارت بهتر تداخل قابل
مالحظه روان شناسي انسان ( كه با عوامل دروني سرو كار دارد )و روانشناسي اجتماعي در هر دو رشته مذكور
بسيار موثر و مفيد بوده است .سر انجام اين كه روان شناسي در زمينه ها ي عصب شناسي (نورو لوژي ) و عصب
شناختي و روان شناسي فيزيولوژيكي  ،با پيشرفت هاي شگرف و سريع تكنو لوژي  ،به طور خارق العاده اي تكامل
و رشد پيدا كرده است و هميشه به ما كمك مي كند تا از ساختار ذهن و مغز و چگونگي تاثير متقابل عوامل
ژنتيكي  ،هور مون ها و شيمي اعصاب  ،افكار و احساسات  ،رفتار درك و فهم درستي داشته باشيم-
eDoux 0999.

0999, L

0991,

 -Damasioتئوري هائي كه در روان شناسي سياسي بيشتر از

ساير تئوري ها مورد استفاده قرار مي گيرد اغلب ساخته و پرداخته روان شناسي فردي و روان شناسي اجتماعي
است .استفاده از تئوري ها تا كنون به طور قابل مالحظه اي يك جانبه بوده است ،بدين معني كه اين تئوري ها
ي روان شناسي بوده است كه در روان شناسي سياسي مورد استفاده قرار گرفته است .در حالي كه تئوري هاي
سياسي در اين رشته جديد كم تر مورد بهره برداري واقع شده است  .بعضي از تئوري هاي روان شناسي  ،كه
بيشترين تاثير را در روان شنا سي سياسي داشته نظريه اسناد و يا انتساب -نظريه انتساب يك ديد گاه نظري كلي
در روان شناسي اجتماعي است كه با موضوع ادراك اجتماعي سرو كار دارد –
0999

 -,0990 a ,Jonesونيز تئوري آينده نگريTversky -

0990
and

0999

Kelly

Kahenmann

 -0111aمي باشند .هر يك از اين تئوري ها و اهميت و مناسب بودن آن ها در روان شناسي سياسي به موقع
خود بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گزینه منطقی (choice

)Rational

تئوري هاي مربوط به گزينه منطقي  ،باال خص تئوري سودمندي ( ميزان ارزش يك عامل و يا ساختار  ،در بهبود
بخشي از وجود انسان و بقاي او) به روان شناسي سياسي  ،چه در جهت تاييد و يا رد نظرات تئوري هاي روان
شناسي سياسي از بسياري از جهات كمك كرده است .برخي معتقدند و چنين استدالل مي كنند كه تئوري هاي
منطقي و روشهاي روان شناسي با هم سازگاري ندارندو نا همگون مي باشند و مباني نظري آن ها را نمي توان
دريك جا و يك رشته با هم جمع كردو تركيب نمودKahenmann -

 .-Tversky 0999،0911 andگروه

ديگري روش ها و الگوهاي روان شناسي را صرفا بخش هائي از عامل و روش گزينه منطقي مي دانند .هنوز هم
كساني هستند كه اعتقاد دارند كه اگر نظ ريات و تئوري هاي انعطاف ناپذير در گزينه منطقي تا حدودي تعديل
شوند  ،بيشتر با يافته هاي روان شناسي همگون وسازگاري خواهند داشت  ،بدون اين كه تاثير زيادي بر جنبه
آينده نگري دقيق گزينه منطقي داشته باشند .اما بسياري از يافته هاي روان شناسي تجربي مخالف و مغاير ارزش
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و اعتبار برخي از مباني نظري گزينه منطقي مانند تئوري سودمندي مي باشند.ولي قبل از آن كه به تشريح و
بحث در مورد راه هائي بپردازيم كه تئوري هاي روان شناسي  ،مباني نظري گزينه هاي منطقي را مورد سئوال و
ترديد قرار مي دهد  ،مناسب است كه به توضيح و تبيين برخي از نظريه هاي گزينه منطقي بپردازيم.
اكثر تئوري ها و الگوهاي گزينه منطقي بر اين اصل مبتني است كه افراد به طور منطقي و عقالئي عمل مي كنند
و راهي را دنبال مي نمايند كه باور داشته باشندبيشترين سود و منفعت را براي آنان در بر دارد .از بعضي جهات
چنين رفتاري مستلزم آن است كه تصميم گيرندگان (افراد) بتوانند گزينه هاي خود را به خوبي دريابند ،و مشخص
نمايند كه احتمال وقوع كدام از اين گزينه ها وجود دارد ،و حق انتخاب در مورد كدام يك از آن ها با توجه به
مطلوبيت آن گزينه را دارند تا بتوانند اين احتماالت را در گزينه خود مورد استفاده قرار دهند .امااين بدان معني
نيست كه يك فرد منطقي و عقالئي عمل مي كند .در اين صورت معيار عقالئي و منطقي عمل كردن چيست؟
جواب ساده اين سئوال اين است كه فردي كاري را انجام مي دهد كه معتقد است بيشترين منفعت را براي او دارد.
اما شما ممكن است اشتباه كن يد و گزينه اي را انتخاب نمائيد كه بيشترين منفعت را براي شما نداشته باشد .اما
انتخاب يك گزينه اشتباه كه ناشي از محاسبه غلط در ارتباط با وقوع يك احتمال باشد خطا به حساب نمي آيد.
حتي اگر فرد محاسبه دقيق و درست انجام دهد ولي واقعيات دنياي خارج از انسان ممكن است احتمال وقوع يك
گزينه را كم كند ،همين مي تواند تصميم گيرنده (فرد) را گمراه و منحرف كند .منطقي بودن و عقالئي بودن
مستلزم اين نيست كه فرد تصميم گيرنده لزوما داراي اطالعات كامل بوده  ،يا اين كه در مورد كار خود و انتخاب
خويش بررسي گسترده اي كرده است .در واقع  ،منطقي نيست براي انجام يك كار همچنان به افزايش اطالعات
خود ادامه دهيم  ،زيرا ممكن است هزينه به دست آوردن اين اطالعات بيش از منافع حاصله از كسب و داشتن
اين اطالعات باشد .اين دقيقا مشابه عقيده "سايمون-Simon -است كه مبتني بر احساس رضايت يا عقالئي بودن
ناچيز يك گزينه است؛ بر اساس نظريه سايمون  ،يك فرد هنگامي كه گزينه منطقي قابل قبول را پيدا مي كند
،دست از تحقيق بيشتر و يا كسب اطالعات بيشتر بر مي دارد).)0910
تصور كنيد كه مي خواهيد اتومبيلي را خريداري كنيد  .براي اين كه بهترين قيمت را پيدا كنيد چه اندازه تحقيق
خواهيد كرد و براي اين كار چه قدر مسافرت مي كنيد و جستجو مي نمائيد؟ در حالي كه در ابتداي كار شما مي
توانيد تحقيق جامع و گسترده اي از طريق شبكه رايانه اي انجام دهيد و در اين صورت معموال به سراغ فروشندگان
متعدد نمي رويد  ،و در زماني هم  ،به مرحله اي خواهيد رسيد كه فكر مي كنيد بايد به سراغ فروشندگان هم
برويد .نهايتا ،اين گونه نتيجه گيري مي كنيد كه پولي را كه با خريد اتومبيل ارزان تر پس انداز مي كنيد ارزش
كم تري نسبت به زماني دارد كه صرفا آن را پس انداز مي نمائيد.اين مرحله از تصميم گيري ممكن است براي
افراد مختلف متفاوت بوده و يكسان نباشد  ،اما كسي كه در يك برهه زماني كه قيمت مناسب را پيدا مي كند
تحقيق و بررسي خود را متوقف مي سازد ،يا اين كه فردي دايره جغرافيائي تحقيق خود را محدود كرده و از حدود
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مشخصي فراتر نمي رود ؛ هيچ كدام كار غير منطقي انجام نداده اند  ،حتي اگر  ،اتومبيلي در ايالت ديگري وجود
داشته باشد كه پانصد دالر ارزان تر است ولي مستلزم صرف ده ساعت زمان بيشتري باشد و يا الزم باشد فرد براي
خريد آن اتومبيل ارزان تر ،پانصد مايل راه برود  ،در اينصورت احتمال ضعيفي وجود دارد كه ما اين فرد را غير
منطقي بدانيم ،د ر حالي كه ممكن است همين تصور را در مورد مادر بزرگ خود بكنيم كه هر روز احتماال هشت
ساعت وقت خود را صرف مي كند تا كوپن هائي را در روزنامه ها پيدا كند و از آن جدا نمايدتا اين كه با استفاده
از اين كوپن ها به فرض بتواند براي خريد يك آب پرتقال چهل سنت صرفه جوئي نمايد .اختصاص اين همه وقت
براي كسي كه پول زيادي دارد ولي وقت زيادي در اختيار ندارد بي معني است اما ممكن است براي آن مادر بزرگ
كهنسالي كه وقت و زمان زياد ولي پول كمي دارد معني داشته و موجه باشد .منطقي بودن و عقالئي فكر كردن
شرايط زيادي الزم ندارد  .گزينه بايد بر اساس تمايل و يا عدم تمايل افراد براي انتخاب آن ها مورد توجه قرار
گيرند  .منظور از تمايل اين است كه شما به خوبي بدانيد كه يك چيز را از يك چيز ديگر بيشتر دوست داريدو يا
به يك گزينه بيشتر از گزينه ديگر عالقمند هستيد  .بي ميلي و بي تفاوتي به اين معني است كه اهميت نمي
دهيد كه يك گزينه براي شما ارزش يكساني داشته باشد ،حتي اگر آن ارزش بسيار پائين باشد.
آيا همه كس براي اين كه منطقي باشد  ،بايد عالقه و تمايل مشابهي داشته باشد؟ در اغلب گزينه ها ي منطقي ،
عالئق و تمايالت افراد حاصل و نتيجه اطالعات و يا عقالئي بو دن و منطقي بودن نيستند .اين الگو هاي واقعي كه
در روابط بين المل وجود دارد نيز متفاوت است چون ممكن است چنين فرض شود كه رهبران جهان مي توانند
جا به جا شوند و يا در جاي هم قرار گيرند يا همه آن ها دقيقا عالئق و تمايالت مشابه دارند ،صرفا چون همه آن
ها مي خواهند قدرت و امنيت كشورشان را حفظ و تقويت كنند  .در الگوهاي گزينه هاي منطقي انتظار نمي رود
 ،انتخاب مشابه و يكساني حتي در شرايط يكسان انجام شود ،زيرا عالئق و تمايالت افراد متفاوت است .فردي كه
براي وقت و زمان ارزش بيشتري قائل است ممكن است براي اين كه وقت زيادي براي خريد اتومبيل ارزان تر
صرف نكند ولي در عوض حاضر باشدپول بيشتري بپردازد ؛ و يا اين كه فردي به پول بيشتري عالقه دارد ممكن
است صدها مايل رانندگي كند براي اين كه براي خريد يك اتومبيل ارزان پول كمتري بپردازد.
تئوري هاي گزينه منطقي به دليل اين كه نتوانسته اند فرضيه و نظريه در مورد تمايل افراد ارائه دهند محدوديت
هائي دارند ،هر چند كه بايد گفت كارنامه روان شناسي نيز از اين نظر چندان موفق نبوده است  .اما اين امر ،اغلب
طرفداران گزينه منطقي را از راه و روشي كه در پيش گرفته اند باز نداشته است ،چون آن ها توجهي به موضوع "
تمايل و عالقه " از خود نشان نمي دهند و نمي خواهند بدانند ريشه آن چيست ،در عوض آن ها فريب " انتخابهائي
" را خورده اند كه مردم برگزيده اند يا انتخاب را انجام داده اند  .بدين ترتيب  ،با وجود عالئق و ساليق مشخص
در افراد  ،چگونه مي توان رفتار و گزينه هاي افراد را پيش بيني نمود .گزينه منطقي بر اين باور است كه عالئق و
تمايالت ،ثابت  ،منحصر به فرد و معلوم هستند .به عبارت ديگر  ،تمايالت  ،سالئق و خواست ها در افراد ثابت بوده
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و منبعث از محيط بيرون از فرد است .بنا بر اين آن چه از بيرون در فرد ديده مي شود و يا آن چه از ظاهر فرد
پيداست ناشي از تغيير در تمايالت او نبوده بلكه بيشتر به دليل تغيير در انتظارات و اقدامات آن فرد (بخوانيد
تصمصم گيرنده ) است كه البته اين خود نيز متاثر از عوامل بيرون از وجود اوست كه طبعا محدوديت هائي را نيز
براي او به وجود آورده و در واقع بر رفتار او تاثير مي گذارد.
عالوه بر اين كه گزينه ها لزوما با تمايالت و خواسته ها و نيز بي تفاوتي ها مرتبط هستند  ،گزينه منطقي به طور
اخص بايد با نرم ها و معيار ها ي قابل معاوضه بودن  ،غير قابل تغيير بودن و نيز عوامل سلطه گرائي و برتري
جويانه منطبق باشند.منظ ور از معيار قابل معاوضه بودن اين است كه اگر فردي الف را به ب ترجيح مي دهد  ،لزوما
الف را هم نسبت به ج بايد مرجح بداند .منظور از عوامل سلطه گر و برتري طلب اين است كه فرد بايد گزينه اي
را ترجيح دهد كه نسبت به گزينه ديگر و در شرايط متناسب و با خصوصيات ويژه برتري داشته باشدو منظور از
غير قابل تغيير بودن اين است كه فرد صرف نظر از نظم و ترتيب ،در خصوص روش ها و يا شكل ارائه گزينه ها،
داراي يك عالقه و تمايل وسليقه اساسي باشد.
در تجزيه و تحليل هاي گزينه منطقي ،اغلب روش هاي معمول رياضي را با تجزيه و تحليل هاي آماري ادغام كرده
و با هم به كار مي گيرندتا پديده مورد نظر را مورد بررسي و تحقيق قرار دهند و نتيجه مطلوب را به دست آورند.چرا
طرفداران گزينه هاي منطقي تا اين اندازه از الگو سازي و به اصطالح مدل سازي جانبداري مي كنند؟اكثر طرفداران
تئوري هاي گزينه هاي منطقي بر اين باور هستند كه الگو سازي بهترين روش راهبردي براي پيدا كردن رابطه
ميان متغير هاست".بروس بوئنو د مسكيتا" -Bruce Bueno de Mesquita-معتقد است كه علوم اجتماعي
بيشتر از تاريخ به موضوعات مختلف مي پردازد ( .)0999بر اساس نظريه اين دانشمند  ،تاريخ به دنبال تشريح و
تب يين وقايع و حوادث است  ،در حالي كه روابط بين الملي بيشتر به پيش بيني وقوع حوادث و تاثير متقابل آن
ها بر يكديگر توجه دارد .الزم است ابتدا رابطه ميان متغير ها راپيدا كرد و الگو سازي مي تواند در اين راه كمك
خوبي بكند .براي كساني كه به طور اخص روي گزينه منطقي كار مي كنندحوادث منبع خوبي براي شواهد و
داليل مورد استفاده محقق هستند ،تا با كمك آن ها بتواند مشخص و بررسي نمايند كه آيا طبق پيش بيني هائي
كه شده متغير ها داراي آن ارتباطي كه از قبل تعيين شده بود هستند يا خير.
تاريخ  ،عمدتا به تشريح يك حادثه نظير مثال ريش ه هاي جنگ جهاني اول  ،داليل بحران موشكي كوبا و يا
فروپاشي شوروي سابق مي پردازد .اگر هدف فقط همين باشد  ،در آن صورت بسيار مناسب است كه به شواهد و
داليلي كه آن حوادث و يا موارد به خصوصي را به وجود آورده پرداخته شودتا اين كه بتوان به پيچيدگي و علل
وقوع آن دست يافت  .اما در اين حوادث تاريخي فقط به يك مورد به خصوص به عنوان نمونه و شاهد مثال كه
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نمائي از يك پديده بزرگ تر و وسيع تر  ،نظير جنگ  ،بحران و آشوب هاي سياسي و تغيير حكومت هااست توجه
نمي شود و مورد استناد قرار نمي گيرد.
هنگامي كه به پديده هائي كه دامنه و سيعتري دارند توجه شود  ،ديگر صرفا بررسي يك مورد خاص كافي نيست.
متدولوژي مطالعه و بررسي موردي ( يا يك مورد خاص) مناسب ترين روش براي ارزيابي چگونگي ارتباط ميان
متغير ها نبوده است  .دليل آن هم اين است كه يك مورد خاص  ،پديده اي ثابت است .اما تشريح و تبيين رابطه
علت و معلولي هر يك از اين موارد در زمان هاي مختلف و حوادث مختلف نيز متفاوت است( به فصل  0مراجعه
شود) .تنها يك نمونه و مثال ساده نمي تواند براي آزمودن صحت يك تئوري و نظريه كفايت نمايد.اكثر نظريه
پردازان "گزينه منطقي " ،انجام مطالعه و بررسي هاي متعدد موردي" را براي توجيه متدولوژي خود توصيه مي
كنند و يا به عبارت ديگر بر آن تاكيد مي نمايند؛( كه به اين روش نام large-nمي گذارند منظور از اين كلمه
اشاره به تعداد زياد موارد براي مطالعه مي باشد ) اما عمال يك حادثه ساده نمي تواند اطالعات و داده هاي كافي
براي ارزيابي صحت يك فرضيه به دست بدهد .روان شناسان مشخصا تعداد زيادي از شواهد و داليل و به عبارت
ديگر موضوعات فراواني را در آزمايشات و تجربيات خود مورد استفاده قرار مي دهند  ،براي اين كه بتوانند رابطه
ميان متغير هاي مستقل و غير آن را مطالعه نمايند؛ تئوري پردازان "گزينه منطقي " هم ،به مواردو شواهد نسبتا
زيادي احتياج دارند تا اطمينان حاصل كنند كه كار تحقيقي بسيار دقيق و كنترل شده اي كه به عهده گرفته اند
در واقع بر مبناي رابطه عليت (علت و معلولي ) استوار است  .هر چقدر تعداد افرادي كه نمونه و الگوي مردم باشند
در كار بررسي بيشتر باشد ،از نظر آماري نياز كمتري به موضوعات مورد آزمايش خواهد بود تا بتوان به نتايج
مطلوب دست يافت ،اما در بررسي هاي تجربي هرگز نمي توان براي دستيابي به نتايج مطلوب صرفا به يك فرد
اكتفا و اعتماد نمودو وابستگي پيدا كرد .با توجه به نكات مهم متدو لوژيكي در روان شناسي سياسي كه فوقا مذكور
افتاد اين سئوال مطرح مي شود كه روش الگو سازي چگونه مي تواند به روش و تكامل تئوري گزينه منطقي كمك
كند؟"دو مسكيتا" نكات ذيل را به عنوان فوايد الگو سازي بر مي شمارد .الگو سازي واقعيات را به طور ساده و
روشن بيان مي دارد .موقعي فرضيه ها با صراحت و روشني تبيين شوند  ،آن گاه ساده تر است كه احتمال اتفاقي
بودن و يا اهميت يك نتيجه به دست آمده را مشخص ساخت :البته اين خود يك نوع تحريف هم مي تواند باشد.
با الگو سازي ارتباط متغير هاي دروني انسان و پايداري آن ها روشن مي گردد .الگو سازي  ،توجيهاتي را كه براي
پيش بيني وقايع انجام مي گردد كاهش مي دهد ،زيرا اكثر محققين تمايل دارند با پيش بيني و پيش گوئي خود
را مشغول كنند .پيشنهادات و نظرات بايد بر اساس و پايه منطقي ارائه شوند،و طبعا با اين ترتيب تضاد ها و بلند
پروازي ها ي بي پايه و اساس به شكل و فرم رياضي روشن و آشكار مي شود .الگوها به منظور تبيين رفتار و
مشخص ساختن رابطه ميان متغير ها مورد استفاده قرار مي گيرند .سر انجام اين كه الگو ها و يا مدل ها اين
اطمينان را به وجود مي آورند كه نظريات و فرضيات ،مستقل از اطالعات و داده هائي هستند كه معموال براي
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ارزيابي آنان به كار گرفته مي شوند  .اين باعث مي شود كه استدالل هاي تكراري يا به عبارت بهتر تكرار مكررات
صورت نپذيرد و كاهش يابد ،چون بدين ترتيب اين اطمينان به وجود خواهد آمد كه اطالعاتي كه براي نظريه ها
و فرضيات مورد استفاده قرار گرفته اند صرفا به من ظور اثبات صحت و سقم آن ها مورد استفاده قرار نخواهند
گرفت .حال يك تحليل گر چگونه كار الگو سازي را در مورد يك مشكل و مساله انجام مي دهد؟ فرمول هاي
رياضي براي اين كار معمول و متعارف هستند ،اما معموال به كار برده نمي شوند .الگو سازي منطقي مي تواند كامال
بر اسا س سخنان و حرف منطقي دقيق انجام شود .اما صرف نظر از شكل دادن آن  ،موضوعات مهم ديگري هستند
كه بايد مورد توجه قرار گيرند .اول اين كه فرضيات بايد صريح و شفاف بيان شوند .ثانيا تحليل گر و محقق الزم
است نظريه ها و فرضياتي را در خصوص موضوع مورد مطالعه استخراج نمايد  ،كه قابل آزمودن باشد .ثالثا ،
اطالعاتي كه براي ايجاد يك فرضيه به كار برده مي شوند مستقل از اطالعاتي باشد كه براي ارزيابي آن ها به دست
مي آيد.سر انجام اين كه نظريات استخراج شده را بايد با اين اطالعات تجربي مستقل مورد آزمايش و ارزيابي قرار
داد.
"بروس بوئنو مسكويتا" و همكاران او گزارش جالبي از نتايج كار و تحقيقاتي كه انجام داده بودند ارائه كردند و در
اين گزارش ميزان دقت زياد در پيش بيني هاي سياسي در فعل و انفعاالت بين المللي را مطرح و خاطر نشان
نمودند كه در كار تحقيقاتي خود از تئوري بازي ( كه قبال تعريف آن شده است) و يااز تئوري سودمندي استفاده
كردند ( .) 0919در الگوي تحقيقاتي كه او و همكارانش از آن استفاده كرده بودند دو عامل يعني منطق راي
دهندگان معمولي و متوسط  ،كه مبتني بر واقعيات بود و نيز الگوي معامله در جهت كسب سود را با يك ديگر
تركيب كرده و مورد استفاده قرار دادند .انگيزه استفاده از روش مذكور اين بود كه جايگاه و موقعيت راي دهندگان
منطقي ميان مردم يك بعدي است ( منظور از يك بعدي توصيف متغير هائي است كه محدوده و كميت آن ها
فقط در طول يك بعد قابل ارائه است) و اين امكان وجود دارد كه بتوان به راحتي آراي آن هارا در يك انتخابات
به دست آورد ،در حالي كه احتمال و امكان كسب اين آرا از ميان افرادي از مردم جامعه كه موقعيت و نظرات
افراطي دارند كم تر است و بايد گفت تعداد افرادي كه كه جزو گروه اول هستند  ،خيلي بيشتر از كساني است كه
در دو حالت و موقعيت افراط و تفريط قرار گرفته اند" .بوئنو د مسكيتا" و همكارانش نظراتي را كه از اين واقعيت
و الگوي معامله در جهت كسب سود به دست آوردند باعث شد فرضيه اي را ارائه نمايند كه طبق آن تمايل و عالقه
فرد ثابت و اليتغير است و نيز اين كه افراد به دنبال گزينه هائي هستند كه احتمال كسب هدف مورد نظرشان را
به حد اكثر برساند .تصميم گيرندگان ( افراد) گزينه هائي را كه در مقابل آنان وجود دارد ارزيابي مي كنند و اين
كار را با توجه به تمايالت و عالئق و منافع خويش انجام مي دهند و نيز مي خواهند قطعا به خواست ها و اهداف
خود دست پيدا كنند و لذا راه و گزينه اي را انتخاب كرده اند كه دقيقا اين بوده كه به هدف خود دست پيدا كنند
و سود مورد نظرشان را نصيب خويش سازند ؛ در اين صورت ممكن است افراد ( و در اين جا دولتمردان و سياست
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مداران ) با ديگران به معامله و چانه زني بپردازند و براي وصول به هدف و منفعت خود ممكن است اين كار را با
راي دهندگان متوسط و اهل منطق انجام دهندكه آنها نيز به نوبه خود دقيقا همين گونه مي انديشند.
براي اجراي روش” بوئنو د مسكيتا “جهت به دست آوردن توان و امكان پيش بيني ،چهار متغير يا عامل الزم
است.به دست آوردن اطالعات براي اجراي روش فوق معموال توسط متخصصيني كه در اين زمينه كار مي كنند
امكان پذير است؛ در اين روش كار بررسي و تحقيق در امور بين المللي و سياست هاي تطبيقي با الگو ها و روش
هاي رياضي در هم آميخته مي شودتا نتايج مطلوب حاصل گردد .در اين نوع روش تحقيق  ،اولين عامل يا متغير
 ،افراد يا گروه هائي هستند كه عالقمندند بر تحقيقات و مطالعات تصميم گيرندگان تاثير بگذارند .دومين متغير
يا عامل  ،موقعيت و جايگاه معامله و بده و بستان طرفين ذينفع مي باشد ،كه البته بايد دقيقا و به وضوح بيان
گردد .سومين عامل  ،ارزيابي و بررسي منابع بالقوه موجود و نفوذ و قدرتي است كه هر يك از طرفين داشته و آن
را با خود به سر ميز مذ اكره و يا معامله مي آورند؛ البته اين ارزيابي با مقايسه با قدرت و نفوذ و منابع ساير افراد
ذينفع انجام مي گيرد  .آخرين عامل يا متغير ،مربوط به اهميت موضوع براي هر يك از افراد ذينفع در مقايسه با
ساير موضوعاتي است كه آنان در ذهن خود دارند .روش و مدل "دمسكويتا"  ،نظريات و فرضيات بلند پروازانه اي
ارائه مي كند  .اما او مي گويد اين نظريات و فر ضيات با پيش بيني هائي كه او مي تواند انجام دهد كامال موجه
هستند  .در واقع او نشان مي دهد كه در مطالعات و بررسي هاي موارد او ،دقت و صحت تا نود در صد هم رسيده
است(.)0919
در اغلب كارهاي تحقيقاتي مهم كه اخيرا در زمينه روابط بين الملل انجام شده از الگوي گزينه هاي منطقي
استفاده شده است تا موضوعات مهم بين المللي را مورد بحث و تحقيق قرار دهد.جيمز مارو-James Morrow-
تحقيقات و مطالعات مهمي در مورد بي ثباتي و نامعلوم بودن پيمان ها ( )0990و نيز قدرت و توانائي حل بحران
ها انجام داده است ( .)0919در اين جا منظور از توانائي  ،قدرتي است كه يك دولت مي تواند در يك منازعه اعمال
نمايد ،منازعه اي كه عوامل مالي  ،فرهنگي و نيز نظامي در آن موثر بوده و دخالت دارند .منظور تصميم و اراده
براي حل بحران اين است كه يك منازعه تا چه اندازه براي يكي از دو طرف اهميت خاص داردو آن ها تا چه اندازه
مايل هستند براي وصول به اهداف خود فداكاري نمايند .مثال اياالت متحده در جنگ ويتنام ممكن بود از نظر
مادي و تجهيزات قوي تر از طرف مقابل باشد ،اما قدرت و اراده اي كه ويتنام براي وصول به اهدافش در اين جنگ
از خود نشان مي داد را نداشت .جيمز فيرون - Fearon James-كار جالب و جديدي در زمينه تحقيق در
خصوص تشريح گزينه هاي منطقي در ارتباط با بسياري از حوادث و تحوالت بين المللي از زمان جنگ تا بروز و
باال گرفتن بحران هاي اخير انجام داده و در مورد ماهيت منازعات به بصيرت هاي جالبي دست يافته است.او در
اين تحقيقات نشان د اده كه بسياري از حوادث به ظاهر بحراني عجيب و يا غير متعارف ناشي از محاسبات منطقي
افراد مختلف است كه داراي تمايالت سياسي متفاوت هستند .مثال براي غربي هاي درك اين واقعيت بسيار مشكل
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است كه چرا يك نفر براي يك هدف سياسي دست به كار هاي انتحاري مي زند ،اما در طرف ديگر ،فردي كه
اميدي به زندگي ندارد  ،يا احتمال بهبود شرايط زندگي براي او ضعيف است  ،اقدام به يك كار انتحاري مي نمايد
 ،براي اين كه او شرايط بهتري براي بازماندگان و خانواده خود بتواند فراهم كند  ،و از نظر او اين يك عمل منطقي
به شمار مي آيد.
هنگامي كه هاريسون واگنر  -Harrison Wagner-در سال  0111رابطه ميان جنگ و مذاكره ( منظور از بده
و بستان در اين جا مداكره براي جلو گيري از جنگ بوده و در واقع چانه زني است) را بررسي مي كرد  ،به اين
نتيجه رسيد كه منازعه شكل و نوع ديگري از معامله و بده و بستان است .اندي كيد -Kydd Andy -در سال
 ، 0111ماهيت مسابقات تسليحاتي و نيز كنترل تسليحاتي را از يك زاويه منطقي مورد بررسي قرار داد .اوچنين
استدالل مي كرد كه " بازدارندگي" در اين دو موضوع  ،تئوري و نظريه اي كامال فراموش شده در "الگو سازي "
است .بازدارندگي نشان دهنده تركيبي از منافع دولت ها  ،و ميزان معيني از عدم آگاهي يك كشور و يا دولت از
حداقل قدرت و توانائي نظامي يك كشور ديگر است تا از اين طريق بتواند هزينه الزم جهت تسليحات و قدرت
نظامي مورد لزوم را تامين كند.او چنين نتيجه گيري مي كند كه كنترل تسليحات هنگامي كه بسيار ضروري به
نظر مي آيد بسيار مشكل مي شود و از طرف ديگر مسابقه تسليحاتي لزوما احتمال جنگ را افزايش نمي دهد .به
عكس مسابقه تسليحاتي ممكن است با باال بردن آگاهي دو طرف از ميزان قدرت و توانائي نظامي يكديگر  ،احتمال
در گيري و منازعه نظامي را پائين آورد .سوزان سمپل  -Suzan Sample -نيز مسابقه تسليحاتي را از يك
ديدگاه گزينه منطقي مورد بررسي و تحقيق قرار داده و اين تحقيق را در كار بررسي خود تحت عنوان باال گرفتن
اختالف (سال  )0999و جنگ (سال  )0991انجام داده است.
"سوزان ورنر"  -Suzan Werner-در سال  0991به بررسي و تحقيق پيرامون اهداف جنگ و مذاكره و بده و
بستان در منازعات بين المللي در فاصله سالهاي  0109و  0911پرداخته است .او از اين تحقيق در يافته است كه
هم اهداف جنگ و هم اهداف مذاكره مي تواند بر شرايط گفتگو و حل اختالف تاثير داشته باشد.پل هيوثPaul -
 -Huthدر سال  0991در يك سلسله از كار هاي تحقيقاتي كه در زمينه جنگ ( همچنين به كار هيث در سال
 ) 0999نگاه كنيد)انجام داده  ،به حوادث مهمي ،كه با دخالت قدرت هاي بزرگ توام بوده و شامل  090بحران و
جنگ در صحنه بين المللي در فاصله سال هاي  0109و  0911بوده ،پرداخته است.
او از اين تحقيقات در يافته است كه تشريح و تبيين واقع بينانه در خصوص جنگ ها بايد با تشريح و تبيين و
دخالت دادن عوامل داخلي كشور ها تكميل شود".ريتر" –  -Reiterو "استم"-STAM -در سال  ، 0991رابطه
ميان دموكراسي  ،آغاز جنگ و پيروزي را مورد بررسي و تحقيق قرار دادند و در اين تحقيق ،مواردي از منازعات
نظامي در فاصله سال هاي  0109و  0910را به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه
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احتمال پيروزي دموكراسي ها در اين جنگ ها بيشتر بوده  ،هر چند عوامل ديگري من جمله سياست هاي
راهبردي (استراتژي ها)  ،قلمرو و سرزمين و توانائي نظامي هر كشور ظاهرا بر نتيجه اين منازعات تاثير داشته
است.
با آن كه كارهاي تحقيقاتي جالبي موجب شده تا دانش و علوم سياسي به نحو جالب توجهي در روابط بين الملي
به طور كلي و علوم سياسي به طور اخص به جلو برود وپيشرفت كند.اما برخي پرسش هاي مربوط به كاربرد
متدولوژي گزينه هاي منطقي هنوز بدون پاسخ باقي مانده است .به خصوص پرسش هائي كه در زمينه تحقيق
راجع به موارد خاص مطرح شده ،كم تر از تجزيه و تحليل هاي روان شناسي مورد استفاده قرار گرفته ويا بدان
توجه شده است و يا اين كه اصال مورد قبول واقع نگرديده است .برخي از اين موارد خاص ممكن است شامل مهم
ترين و جالب ترين موضوعات و حوادث باشند اعم از اين كه در شكل دهي آنها يك رهبر خاص يا حادثه منحصر
به فرد دخالت داشته و يا نداشته اند .به عالوه در برخي از اين موارد كه ظاهرا نقش رهبري انحرافي بوده  ،يا به
نحوي موجب آسيب رساني هم شده ،ممكن است نياز به بررسي روان شناسي  ،كه مغاير گزينه منطقي است،
داشته باشد به خصوص در جائي كه نتايج و عواقب يك كار منطقي بسيار گسترده و وسيع باشد .اين گونه موارد
تنها شامل موردي كه يك رهبر دست به اقدام خطرناك و جنون آميزي نظير ماموريت آزاد كردن گروگان هاي
آمريكائي مي زند نمي شودو صرفانيز به صرف منابع مالي و انساني عظيم در جنگ بيهوده ويتنام محدود نمي
گردد .اين موارد در مواقعي هم حادث مي شود كه رهبر يك كشور به دليل بيماري رواني و يا جسمي دچار ضعف
و ناتواني مي گردد" .رابينز "-Robins-و "پست "-Post-در سال  0999مثال مطالب زيادي در خصوص پديد
آمدن جنون سياسي در رهبري نوشته و رهبراني را مانند "استالين""،پول پات" رهبر خمر هاي سرخ در كامبوج
و" ايدي امين" را مورد بررسي قرار داده اند .گاهي اين تحليل ها پيچيده هستندبه اين عبارت كه آيا هيتلر كامال
ديوانه بود يا كامال عاقل و منطقي بود  ،و يا آيا داراي انگيزه هاي شيطاني بود؟ در اين گونه موارد  ،مناسب و مفيد
است كه تحليل هاي رواني و منطقي در يكديگر ادغام شوند و يا در بررسي ها از هر دو استفاده شده و با هم
مقايسه شوند تا بتوان نقاط تاريك و ابهامات يك رفتار غير قابل فهم را روشن ساخت و سر انجام اين كه برخي
از نظريات مربوط به گزينه هاي منطقي را ،يافته هاي رواشناسي مردود دانسته  ،زيرا چنين نظرياتي فاقد تشريح
تجربي دقيق در آزمايشات مربوط به رفتار افراد و تصميم گيري آن ها در انجام كار ها بوده است .بدين ترتيب ،
ما تئوري هائي را كه از روان شناسي فردي و اجتماعي منشا گرفته  ،قبل از آن كه اين الگو هاي مختلف در زمينه
هاي مختلف به كار گرفته شود مورد بحث قرار مي دهيم.
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روان شناسی فردي و اجتماعی
نتيجه كارهاي تحقيقاتي زيادي كه در زمينه روان شناسي شناختي ( منظور روان شناسي فردي است ) و نيز
روان شناسي اجتماعي به دست آمده در علوم سياسي و ساير موضوعات مورد استفاده و بهره برداري قرار گرفته
است كه از جمله عبارت بوده اند از پردازش اطالعات -
 -Broadbent 0991نظريه اسناد  – Attribution Theory-منظور از نظريه اسناد اين است كه ادراكات
شخصي در مورد رفتار فرد به طور عمده تحت تاثير عللي است كه رفتار او را سبب مي گردد .به عبارت دقيق تر
اسناد يا بر اساس علل شخصي دروني و يا بر پايه عمل خارجي محيط يا تركيب آن دو مي باشد Kelly -
---- -0999،0990 a,0990 b Jones 0999 ,Jones and Davis 0999 , Jones et.al 0999 0990
طرحواره  - )Schemaمنظور مدل و يا الگوي رواني ساختاري هر چيز  ،كه امكان تغيير ات جديد را بر حسب
معلومات موجود امكان پذير مي سازد-Kelly 0990b-؛ شناخت اجتماعي ، -Fisk e and Taylor 0990 -
قضاوت و ارزيابي و تصميم گيري Tversky and Kahnemann Tversky and Slovic , Kahenmann -
 -0910 0111چون بيشتر كار هائي كه انجام شده جنبه سياسي داشته و با توجه به روابط بين الملل بوده است،
لذا بيشترين توجه به طور اخص به قضاوت و ارزيابي و تصميم گيري معطوف بوده است .متاسفانه بيشترين نظرات
و مفاهيم و تئوري ها از روان شناسي سياسي گرفته و اخذ شده  ،و علوم سياسي از اين نظر كمك كمتري به روان
شناسي سياسي نموده است .البته اين وضع تا حدودي به تدريج دچار تغيير شده( گرچه هنوز در اين زمينه كار
زيادي بايد صورت گيرد) ،مع هذا بيشترين نظريه ها و تئوري ها همچنان از رشته روان شناسي فردي و اجتماعي
به روان شناسي سياسي داده شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
قضاوت
( اين اصطالح به توانائي ارزيابي درست و صحيح يك موقعيت و اقدام متناسب در آن موقعيت اطالق مي شود).
قضاوت و يا ارزيابي ودرك رفتار رهبري و نتايج حاصله از اجراي خط مشي عمومي توسط او براي كشور حائز
اهميت است  .در بسياري از الگو هاي واقعي و منطقي در علوم سياسي فرض بر اين گرفته مي شود كه نقش فرد
در اين جريان تاثير ي ندارد؛و لذا بر طبق اين فرضيه  ،تحليل گران ،صرفا كافي است شرايط و ساختار بيروني و
محدوديت هاي خارجي را درك كنند و بيابند تا بتوانند به علت و يا علل تصميمات گزينه هاي رهبران پي ببرند-
0999-

 -altzاما روان شناسي در گذشته نزديك تر  ،و نيز علوم عصب شناسي و بيولوژي  ،به حقايق جديدي

در مورد چگونگي و علل قضاوت ها و گزينه هاي افراد در تصميم گيري آنان پي برده اند .در حالي كه در برخي از
اين تحليل ها اين نظرات از انگيزه هاي رواني ( سائقه هاي رواني ) منشا مي گيرند ،عمده كارها و تحقيقاتي كه

در گذشته نزديك انجام شده  ،حول محور تمايالت رواني و يا روش اكتشافي Heuristic -است  (.روش اكتشافي
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 ،ميان بر هاي و يا عوامل و عناصر ذهني هستند كه براي پردازش اطالعات مورد استفاده فرد قرار مي گيرد و
افراددر سياست هاي خود و تصميم گيري  ،آن عوامل را به كار مي گيرند).قضاوت و ارزيابي با يكديگر مرتبط
هستند اما نمي توان آن را مترادف دانست و به جاي يكديگر به كار برد؛و قضاوت وداوري فبل از تصميم گيري
صورت مي گيرد  .قضاوت  ،ارزيابي دنياي بيرون است ؛ تصميمات  ،گزينه هائي هستندكه ارزيابي مي شوند و با
توجه به عقيده و ارزش هاي فرد به مرحله اجرا در مي آيند .اغلب تصميمات بر پايه قضاوت در مورد گزينه ها و
چگونگي اجراي آن ها استوار مي باشد .اين قضاوت ها در ساخت و شكل دهي به گزينه ها براي تصميم گيرنده
اهميت بسيار زيادي دارد( بعدا در اين زمينه بحث خواهد شد)
قضاوت ها اساسا به احتمال وقوع پديده ها و حوادث توجه دارند  .مثال چه قدر احتمال دارد كه امروز باران ببارد
؟ شانس شما براي اين كه در مسابقه ورزشي امروز موفق شويد چه قدر است؟ چه كسي در انتخابات رئيس
جمهوري پيروز خواهد شد؟اين سئواالت همه با قضاوت افراد ارتباط پيدا مي كند .و اين قضاوت ها هر روز در مورد
حوادثي كه براي افراد اهميت دارد توسط خود آن ها انجام و تكرار مي شود .اين سئواالت همگي بر اين داللت
دارند كه قضاوت در شرايطي انجام مي شود كه معلوم نيست كه فردي كه به ارزيابي مي پردازد آيا مي تواند به
نتيجه احتمالي يك حادثه اطمينان داشته باشد ،درست همان طور كه نمي توان مطمئن بود موقعي سكه اي به
هوا پرتاب مي شود معلوم نيست كدام رويه آن به طرف باالست .در نتيجه بسياري از قضاوت ها مبتني بر نظرات
شخصي افراد و احساس آن ها نسبت به احتمال وقوع حوادث است .از طرف ديگر  ،تصميمات ،اغلب ناشي از تاثير
متقابل و يا به عبارت ديگر تعامل ميان ارزش ها ست .در جائي كه فردي مي خواهد تصميم بگيرد ،يا شغلي پيدا
كند كه پول بيشتري در بياورد و لذا ساعات بيشتري را بايد صرف كند  ،طبعا دو ارزش  ،يعني پول و زمان در
مقابل يكديگر قرار گرفته و در تعامل با هم مي باشند  .افراد مختلف مي توانند گزينه هاي مختلفي را انتخاب كنند
و اين بستگي به ارزش هاي مختلف دارد ،به عبارت ديگر كسي كه مي خواهد شغلي پيدا كند چنين ارزيابي مي
كند كه چه مي خواهد يا قصد دارد كه پول بيشتري به دست آورد و يا زمان بيشتري را صرف كار و پيشه خود
كندو چه بسا هر دو عامل و يا ارزش براي او يك سان باشند.اغلب اوقات تصميمات در شرايطي اتخاذ مي شوند
كه احتمال بروز خطر وجود دارد چرا كه در صورت اتخاذ يك گزينه غلط ممكن است فرد يك چيز با ارزش را از
دست بدهد .اكثرا تصميمات بر اساس روش هاي اكتشافي و محاسبات مبتني بر تجربيات گرفته مي شوند ،بدين
معني كه احتمال و قوع يك پديده يا حادثه تا چه اندازه است  ،البته ناگفته نبايد بماند كه جنبه هاي ديگري هم
در اتخاذ يك تصميم ملحوظ مي گردد .اين قواعد حسي و تجربي در اتخاذ تصميم  ،كه مي توان آن را تمايالت
وگرايشات قضاوتي هم ناميد اكثرا درست و صحيح عمل مي كنند ؛ همين قواعد هستن د كه ميزان وقت و تالشي
را كه براي انجام يك قضاوت درست و الزم است كم مي كنند  .اما همين قواعد ذهني ( يا به عبارتي ميان بر هاي
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ذهني ) مي توانند تمايالت و گرايشاتي را به وجود آورند كه ارزيابي هاي الزم در خصوص تكرار و احتمال وقوع
حوادث را خدشه دار كرده و امكان پيش بيني آن را كاهش دهد.
سه قاعده ذهني براي قضاوت وجود دارد كه به طور وسيعي تجربه شده و مورد استناد قرار گرفته اند-
)-kahenman ,Tversky , Slovic 0910و آن عبارتند از روش اكتشافي بازنمائي – ، -representative
منظور از اين روش  ،ميان بري است كه از احتماالت ب راي داوري و قضاوت در باره ديگران استفاده مي كنند.
دسترسي پذيري اكتشافي – -Availabilityوقتي كه افراد به آساني در باره موارد يا نمونه هاي چيزي يا رويدادي
—Anchoring-
با آساني و سهولت مي توانند احتمال وقوع آن را پيش بيني كنند .و باالخره مرجع و نقطه پايه ّ
  ،نقطه ارجاع يا معياري كه پايه قضاوت قرار مي گيرد.روش اکتشافی بازنمائی
روش اكتشافي بازنمائي ؛ بر طبق اين روش افراد در مورد احتماالت وقوع يك حادثه اين گونه قضاوت مي كنند
كه يك پديده يا حادثه  ،در زمره گروه خاصي از پديده ها و حوادثي است كه آن پديده و يا حادثه با همان گروه
خاص شباهت و وجه اشتراك دارند.»Kaheneman 0991 and Tversky«--
اغلب اوقات  ،شباهت ،عامل نيرومندي است كه موضوعات را به يكديگر وابسته مي كند؛ اين عامل  ،در بسياري
از موارد در ذهن و تجربيات ما وجود دارد ،اما در شرايط خاص  ،اگر اين كشش و تمايل در قضاوت هاي مكرر
،مبتني بر"شباهت" باشد موجب گمراهي خواهد شد.
حال يك متغير را در روش اكتشافي بازنمائي مجسم كنيد  .شما وارد گروهي مي شويد كه مي دانيد از دموكرات
ها و جمهوري خواهان تشكيل شده اند  .حال از شما خواسته اند در مورد وابستگي و تمايل يك دانشجو به نام
جك به يكي از دو گروه جمهوري خواهان و يا دموكرات ها قضاوت كنيد  .در حالي كه مي دانيد جك سال اول
دانشكده است  ،كت و شلوار پوشيده و كراوات زده و موهاي خود را به طريق خاصي مرتب كرده است ،ضمنا او
تعدادي مجله و روزنامه از جمله مجله شكار و اكونوميست را هم هميشه با خود دارد  .شما به اين نتيجه مي رسيد
كه به احتمال زياد جك يك جمهوري خواه است چون جنبه هائي از ظاهر او و رفتاري كه دارد بيشتر شباهت به
جمهوري خواهان دارد تا دموكرات ها  .حال تصور كنيد كه من به شما بگويم نود در صد دانشجوياني كه در اين
اطاق و گروه هستند دموكرات مي باشند.آيا هنوز فكر مي كنيد جك يك جمهوري خواه است ؟ ممكن است حدس
شما در مورد جك ده در صد صحيح باشد .ولي نود در صد باقيمانده حدس شما اشتباه است  .اين چگونه اتفاق
مي افتد؟ و چه تفاوتي مي كند؟
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يك قضاوت اشتباه در مورد ماهيت وهويت جك ناشي از عدم استفاده كافي از ميزان و معيار اصلي و پايه اي است.
منظور از عدم استفاده كافي از معيار و ميزان پايه چيست؟ميزان و معيار اصلي و پايه  ،نخستين و اولي ترين
احتمال است كه يك شخص و يا حادثه اي را مربوط و يا متعلق به يك گروه نشان مي دهد ،و چيز ديگري را در
مورد يك موقعيت و شرايط خاص به دست نمي دهد .به طور مثال اگر شما بدانيد  91در صد همان دانشجوياني
كه در يك اطاق جمع شده اند دموكرات هستند  ،در آن صورت  91در صد ،معيار و پايه و ميزان اصلي قضاوت
شما اين است كه دانشجويان دموكرات هستند .اگر الزم بود كه حدس بزنيد جك عضو كدام يك از اين دو گروه
است  ،مناسب ترين و بهترين قضاوت ،شما را ملزم مي كند كه تصور كنيد جك به احتمال زياد و در واقع به
احتمال  91در صد دموكرات است .اگر در مورد جك چيز ديگري ندانيد  ،به سهولت به همين گونه حدس زده و
قضاوت خواهيد كرد .اما اگر اطالعات به خصوصي در مورد جك داشته باشيد كه با نظر شما مبني بر دموكرات
بودن مغايرت داشته باشد  ،و يا نظر شما مبني بر جمهوري خواه بودن باشد  ،در اين صورت خيلي آسان است
قضاوتي را كه در مورد جك مي كنيد اين باشد  ،كه او يك جمهوري خواه است .در واقع هنگامي كه افرادي كه
قضاوت مي كنند اطالعات مهم و يا واضح در باره فرد مورد بررسي و قضاوت داشته باشند  ،در آن صورت معيار
اصلي و يا پايه اي را به كناري مي گذارند و چنين مي پندارند كه شباهت ،از ارزش عيني معيار پايه مهم تر است
و در واقع آن را تحت الشعاع قرار مي دهد.
در واقع ممكن است داليل ديگري هم وجود داشته باشد كه جك مانند يك جمهوري خواه لباس پوشيده باشد در
حالي كه احتمال دارد دموكرات باشد؛ چون به عنوان مثال ممكن است او براي انجام مصاحبه به منظور پيدا كردن
شغلي مراجعه كرده باشديا اين كه قصد دارد با يكي از منسوبين محافظه كار ثروتمند خود ديدار كندو مجبور
است خود را محافظه كار و جمهوري خواه نشان دهد .روش اكتشافي بازنمائي به مشاهده كنندگان و نظاره گران
فرصت نمي دهد از قبل خصوصيات و شباهت هاي گروهي را در نظر بگيرند و ساير احتماالت و عوامل موثر در
تصميمات را مورد نظر و توجه قرار دهند.
افتادن در دام روش اكتشافي باز نمائي  ،مي تواند حد اقل سه گرايش و تمايل را به وجود آوردكه همه آن ها بر
عدم استفاده كافي از معيار و ميزان پايه در قضاوت و ارزيابي مبتني است ،كه البته اين خود داراي عواقب و آثار
سياسي در روابط بين المللي است .اولين گرايش اين است كه تصورات نادرست و باطل به وجود مي آورد-
Kaheneman 0919

 -Tversky ,اين تصور باطل و نادرست هنگامي رخ مي دهد كه حوادث و رفتار و يا

به قولي سناريو هاي خاص بدون توجه به رفتار و حوادث خاص در مقايسه با واقعيات عيني برجستگي بيشتري
داشته و با تصو رات فرد شباهت بيشتري پيدا مي كند .معموال از خود سئوال مي كنيم اين ( حال هر چيز) شبيه
چيست؟ حال وجود يك متغير را در يك آزمايش و تجربه مجسم كنيد .از شما سئوال مي شود يك خانم به نام
ليندا يك بانكدار سرمايه گذاري است يا از فعالين حمايت از حقوق زنان مي باشد  .سپس به شما گفته مي شود
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كه قهرمان مورد نظر خانم ليندا  ،گلوريا اشتاين من Steinman --

-Gloriaاست؛ "گلوريا اشتاين من

"براي اين كه حاضر نبود نام خانوادگي خود را عوض كند از ازدواج با مردي كه دوست مي داشت و آن مرد خواهان
تغيير نام وي بود منصرف شد ".اشتاين من" همچنين عضو گروه طرفداران زن و يا حاميان از زنا ن نيز مي باشد
 .ممكن است شما بگوئيد احتمال دارد او هم كه يك بانكدار سرمايه گذاري و در عين حال يك فعال حقوق زنان
و طرفدار زنان مي باشد.اما شما اشتباه مي كنيد  ،چون طبق تعريف  ،گروهي از زنان كه بانكداران سرمايه گذار
هستندو نيز از فعالين حقوق زنان مي باشند تعدادشان كم تر از تعداد زناني است كه فقط بانكدار سرمايه دار ي
مي باشند .اين هم بدين علت است كه برخي از زنان بانكدار سرمايه دار هستند كه طرفدار حقوق زنان و از فعالين
حقوق زنان نمي باشند  ،البته عده اي از آنان هم ممكن است طرفدار حقوق زنان باشند  .اين فقط واقعيت يك
احتمال را نشان مي دهد.
توجه داشته باشيد  ،چگونه نظر و عقيده شما سريعا و به محض اين كه اطالعات جديد و خاصي در مورد ليندا به
دست مي آوريد تغيير پيدا مي كند  .حتي مردم پس از اين كه اطالع پيدا كردند كه يك توصيف در مورد فردي
مي تواند مصداق داشته باشد ،مع هذا از نظر روان شناختي در قضاوت و اظهار نظر در مورد فردي كه داراي يك
صفت است ولي صفت ديگري را فاقد است از خود مقاومت نشان مي دهند.
پس مشخص مي شود چگونه گرايشات و تمايالت مانند خطاي ديد عمل مي كنندو اين مطلبي است كه
"كاهنمن" و تورسكي" به آن توجه دارند .حتي افراد تحصيل كرده كه از وجود چنين گرايشات و تمايالتي آگاه
هستند  ،مع هذا نمي توانند در مقابل اين تمايالت و گرايشات مقاومتي از خود نشان دهند .اما چون اين گرايشات
و تمايالت بسيار قوي و در عين حال مشخص و برجسته هستند  ،در نتيجه افراد به طور كلي به عواطف و گرايشات
خود بيشتر اهميت مي دهند و لذا اين امر براي آنان مهم تر از يك حادثه و اتفاق ساده مي باشد  .چرا اين امر يك
مشكل تلقي مي گردد؟ چرا گرايشات و عواطف غير واقعي و نا درست موجب مي شوند كه مردم به احتمال وقوع
يك حادثه اهميت بيشتري داده و آن را بيش از حد دست باال بگيرند؛كه البته اين هم به نوبه خود موجد خوش
بيني غير واقعي در برنامه ريزي شده و توجه و حساسيت را به احتمال اشتباه در برنامه ريزي كاهش مي دهد.
دومين گرايش كه ناشي از استفاده و به كار گيري نا كافي از معيار و پايه اساسي است به "قانون اعداد كوچك"
موسوم است0990-

Kaheneman

 .-Tverskyشانس احتماالت هميشه نتايج صحيح

and

و دقيق به دنبال ندارند  .بدين معني كه احتمال اين كه با پرتاب سكه به هوا ،طرف شير باال رود فقط پنجاه در
صد است  ،حتي اگر در نه بار قبل كه سكه به هوا پرتاب شده است طرف خط بوده است .نمونه ها و اعداد كوچك
بيش از نمونه هاي اعدادبزرگ ممكن است نمونه هاي عاطفي و گرايشي و سليقه اي را به وجود آورند  .مثال به
عنوان نمونه در مقابل هر  011نوزاد دختري كه در اياالت متحده متولد مي شوند  019پسر به دنيا مي آيند .اما
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چنين قاعده و چنين نسبتي ممكن است در همه بيمارستان هاي آمريكا صادق و جاري نباشد .چون اين احتمال
وجود دارد كه تعدادنوزادان پسر كه در يك بيمارستان به دنيا مي آيند بيش از پنجاه در صد باشد و با افزايش
تعدادنوزادان در آن بيمارستان،اين نسبت باال تر هم رود .همان طور هم نبايد تعجب آور و يا غير منتظره باشد
كه در ي ك بيمارستان ديگر  ،شش نوزادي كه در يك روز متولد مي شوند ممكن است همگي دختر باشند.
يكي از موضوعات بحث انگيز كه قبول قانون اعداد كوچك برا ي مردم را مشكل مي كند و اين موضوع توسط
"گيلوويچ" و " والون " و" تورسكي" در سال  0919مطرح شده است  ،نشان مي دهد چيزي به نام "دست داغ"
در بازي بسكتبال وجود ندارد .دست داغ و يا دست گرم به بازيكناني گفته مي شود كه هنگامي كه نمي توانند
دفعه اول توپ را به داخل حلقه بياندازند  ،دفعه بعد قادر به اين كار خواهند شد .اين روان شناسان نشان دادند كه
تماشاچيان و طرفداران  ،بازيكنان و مربيان  99تيم بسكتبال در فيالدلفيا مشاهده كردند اين اتفاق حادث شده در
حالي كه از نظر آماري اين امر چندان منطقي نبود و واقعيت خارجي نداشته است .اين نتايج در مورد تيم هاي
"سلتيك " بوستن و ژيمناستيك و تيم بسكتبال دانشگاه " كرنل " نيز مشاهده گرديد"".گيلوويچ" و گروه ديگري
در سال  0919توانستند نشان دهند كه افرادي كه شاهد انداخته شدن توپ در داخل حلقه بسكتبال بودند ممكن
است در همان موقع دچار تصورات اشتباهي زيادي شده بودندو در واقع  90در صد تماشاچيان  ،پنجاه در صد
موارد را داغ تصور مي كردندو يا چيزي شبيه آن مي دانستند 91.و يا  11در صد تماشاچيان  ،انداختن و يا
نيانداختن توپ را به داخل حلقه نشانه شانس و تصادف مي دانستند در حالي كه در همان موقع هيچ كدام مطمئن
نبودند احتمال و شانس افتادن توپ در حلقه  91در صد باشد.
سومين مثال در مورد روشي كه افراد از " معيار اساسي " و يا معيار پايه استفاده نمي كنند پيش بيني برگشت
ناپذير است 0999 -

Tversky

 . -Kahenemanمنظور از اين روش اين است كه

and

احتمال دارد در بلند مدت هر معياري به حالت تعادل و مياني گرايش پيدا كند و در واقع معيار افراد تغيير پيدا
كند  .به عبا رت ديگر هر مقياس و معياري از تركيب معيار هاي واقعي و تا حدودي خطا هاي تصادفي و اتفاقي به
وجود مي آيد  .به خاطر وجود همين خطا هاي تصادفي و اتفاقي است كه درجه دقت و صحت معيار ها گاه باال
رفته و گاه پائين مي آيد و در واقع تعديل مي شود .بنا بر اين بطور مثال ا گر يك دانشجوي متوسط ،امتحانات
ميان دوره اي خود را خوب گذرانده باشد  ،احتمال دارد امتحانات پايان دوره را بد تر و پائين تر از مقياس متوسط
بگذراند  .معيار ها و مقياس ها در بلند مدت  ،ميل گرايش و يا بازگشت به حد متوسط را دارند ،حال اين معيار
بلندي قد ،هوش و يا هر چيز ديگر مي خواهد باشد.
"آموس تورسكي "  ،تجربه آزمايشي را در مورد خلبانان اسرائيلي و يا به طور كلي نيروي هوائي آن كشور انجام
داده كه نمونه جالبي را از چگونگي گرايش معيار ها به ميزان و حد متوسط در مسائل و رويداد هاي واقعي جهان
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نشان مي دهد( البته در ا ين جا منظور از رويداد ها ي واقعي ارتباطات ميان افراد است) در اوايل دهه ، 0911
نيروي هوائي اسرائيل مشكل سقوط بعضي از جنگنده ها و خلبانان خود را داشت و قادر نبود علت اين امر را در
يابد  .لذا نيروي هوائي مذكور از " تورسكي " درخواست نمود و در واقع از وي دعوت به عمل آورد كه به عنوان
مشاور  ،اين مشكل را مورد بررسي قرار داده و علت يابي كند  .تورسكي بعد از بررسي  ،به اين نكته پي برد كه
خلبانان بعد از هر پرواز آزمايشي كه مي كنند و آن را خوب انجام مي دهند  ،و مورد تشويق قرار مي گيرند ولي
پس از آن  ،پرواز هاي آن ها بد تر از پروازهاي ق بلي مي شود .لذا موقعي كه خلبانان دفعه بعد پروازهاي آزمايشي
بد انجام داده و مورد توبيخ قرار مي گيرند و تنبيه مي شوند لذا سعي مي كنند دفعه بعد پروازهاي آزمايشي بهتري
را انجام دهندو نيروي هوائي اسرائيل از اين بررسي چنين نتيجه گيري كرد كه تحسين وتشويق  ،خلبانان را تنبل
و ضعيف مي كند در حالي كه انتقاد و توبيخ موجب بهتر شدن و عملكرد و باال بردن توانائي هاي آنان مي گردد.
تورسكي خاطر نشان مي نمود كه تغييرات به دليل "قاعده گرايش و يا تمايل به برگشت به حد وسط و يا ميانگين"
در معيار ها ومقياس هاست .او معتقد بود هر خلبان پس از يك پرواز آزمايشي موفق احتماال نوعي برگشت به ميزان
و يا معيار متوسط ( از نظر انجام عمليات پرواز آزمايشي ) دارد ،در حالي كه خلبان ديگر ي كه از عهده يك پرواز
آزمايشي خوب بر نيامده احتماال سعي مي كند صرف نظر از توبيخ و تشويقي كه ممكن است بشود كار و توانائي
خود را بهبود بخشد .تورسكي با همين بررسي توانست به نيروي هوائي اسرائيل كمك كند كه روش آموزش
خلبانان جنگنده هاي خود را اصالح كند.
ولي مطالبي كه گفته شد چه ارتباطي با سياست دارد ؟ بايد گفت يكي از طرقي كه روش "اكتشافي بازنمائي"
مي تواند بر تصميمات سياسي تاثير غير متعارف و گمراه كننده بگذارد  ،توسل به استناد به حوادث و تحوالت
مشابه تاريخي است .محققين زيادي در مورد چگونگي تاثير حوادث و تحوالت مشابه تاريخي بر تصميم سازي ها
و نيز ارائه طريق ها با استناد به تجربيات گذشته براي اقدامات آينده بررسي هاي زيادي كرده اند-
0999,

Y Jarvis

.May 0999

a, E

0991

Levy

0990,

Khong
Hermann

 -0919تحوالت مشابه و فوق العاده و نيرومند تاريخي مي تواند بر رهبراني كه مي

خ واهند از اشتباهات گذشته پند بگيرند و بياموزند تاثير عميقي داشته باشد .هر گاه يك سياست مدار تحوالت
تلخ و خطرناك ناشي از پيمان مونيخ و يا جنگ ويتنام را به ياد مي آورد  ،احتماال آن ها را به عنوان دليل و
شاهدي در مخالفت با دخالت نظامي مورد استناد قرا مي دهد ،و به طور ضمني از روش اكتشاف و يا بازنمائي براي
توصيه و ارائه خط مشي هاي خود استفاده مي نمايد  .با استناد به اين كه عوامل و حوادث فعلي نسبتا شبيه عوامل
و حوادث گذشته است  ،اين گونه نتيجه گيري مي شود كه درس ها و تجربيات گذشته آينه تمام نماي آينده
است .اما اين نظر درست نيست كه رهبران كشور ها بايد سياست هاي فعلي خود را  ،همان طور كه گذشتگان
عمل كرده اند  ،اجرا نمايند؛ بلكه هدف اين است كه با استفاده از اشتباهات گذشته  ،خط مشي صحيح و متفاوتي
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براي اجرا در آينده ترسيم كنند .بنا بر اين به طور مثال قبل از شروع جنگ جهاني دوم  ،رهبران كشور ها ي
جهان  ،هنگامي كه هيتلر دست اندازي و اشغال " سودت لند " در چكسلواكي را آغاز نمود  ،تمايلي به جنگ با
هيتلر نداشتند  ،زيرا حد اقل اين نگراني را داشتند كه جنگ و مقابله آن ها با هيتلر ممكن است منجربه يك جنگ
و در گيري وسيع و غير ضروري شود  ،مانند جنگ جهاني اول كه بيست سال قبل از آن اتفاق افتاده بود  .رهبران
اين كشور ها سعي داشتند با اتخاذ خط مشي هاي متفاوت از تكرار اشتباهات گذشته جلوگيري كنند  .در واقع
يك نفر نمي تواند نتيجه اشتباهات و اقدامات موهوم و غير واقعي را پيش بيني كند  .بدين معني كه صلح و
آرامش و خويشتن داري مي توانست مانع بروز جنگ جهاني اول شود  ،يا اگر قبل از جنگ جهاني دوم از ابتدا با
هيتلر مقابله نظامي مي شد  ،اين احتمال به وجود مي آمد كه جنگ جهاني دوم به تاخير بيفتد و صدمات و
لطمات آن كاهش يابد .اما همبشه معلوم نيست كه با توجه به اشتباهات گذشته و در گيري هاي نظامي قبلي و
جبران آن بتوان يك سياست منطقي و عقالئي و تصميم صحيحي براي آينده اتخاذ نمود ،چون شرايط مشابه قبلي
و فعلي ممكن است به انحاي مختلف با يكديگر تفاوت داشته باشند و همين امر باعث شود كه درس گرفتن از
تجربيات قبلي در شرايط فعلي حتي مضر و خطرناك هم باشد  .با آن كه اين امكان وجود دارد كه اوضاع و احوال
گذشته و فعلي مشابه يكديگر باشند ( گر چه به دليل پيچيدگي شرايط ممكن است آن طور كه كمي قبل به آن
اشاره شد واقعا هم اين طور نباشد) ولي اين بدان معني نيست كه سياست قبلي ،يا سياستي كه قبال اجرا گرديده
 ،براي زمان حال و شرايط فعلي هم درست و عاقالنه باشد .اما دقيقا در همين جاست كه "روش اكتشافي بازنمائي"
مي تواند طرفداران مطمئن و قاطع اين روش را به بي راهه و يا انحراف بكشاند .اما در زمينه سياست خارجي
،جرويس در سال  0919چنين استد الل مي كند كه مشكالت روش اكتشافي بازنمائي به آن اندازه كه در دنياي
واقعيت ها وجود داشته و خود را نشان مي دهند در آزمايشگاهها ظاهر نمي شوند .زيرا در دنياي خارج و واقعيت
ها  ،محدوديت هاي سياسي بر رفتار افراد تاثير مي گذارند.
دسترسی پذیري اکتشافی =Availability - -
دومين عامل اكتشافي كه مي تواند بر بررسي و ارزيابي رفتار احتمالي افراد موثر باشد  ،دسترسي پذيري اكتشافي
است  . -Kaheneman,Tversky 0999 -در اين روش تكرار رفتار مشابه افراد  ،با سهولت و سرعت در حافظه
و تخيل فرد تداعي پيدا مي كند و مورد ارزيابي و بررسي قرار مي گيرد .سپس تاثير اين تداعي ها اساس و مبناي
احتمال و تكرار يك حادثه و نتيجه و يا بهتر بگوئيم رفتار فرد و يا افراد مورد استفاده واقع مي شود .اما عوامل
متعددي وجود دارند كه مي توانند در ميزان سرعت و سهولت تداعي يك موضوع در فكر و يا ذهن فرد تاثير داشته
باشند  ،كه البته ممكن است تداعي يك حادثه و رفتار هيچ ارتباطي با رفتار عيني فرد و يا حادثه در زمان حاضر
نداشته باشد .اين عوامل و يا نيرو ه اي تداعي كننده مي توانند به طور تصنعي مسير ارزيابي را تغيير دهند ،و در
واقع همين سرعت و سهولت تداعي  ،موجب مي شود افراد در كار ارزيابي يا تفريط و يا افراط نمايند .جريانات و
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فرآيند هاي زيادي وجود دارند كه مي توانند اطالعات به دست آمده رادر روش دسترسي پذيري اكتشافي تغيير
دهند كه عمال اين داده ها و اطالعات هيچ گونه ارتباطي با رفتار ها در دنياي واقعيات و تكرار آن ها نداشته باشند.
اوال واقعيات احساسي متقن و زنده و اطالعاتي كه از طريق آن احساس هاي واقعي به دست مي آيند مي توانند
بر داده هاي آماري ضعيف و ذهني در ر وند مطالعه تاثير بگذارند .رفتار هاي احساسي و هيجاني شخص خيلي
سهل تر و آسان تر از داده ها و اطالعاتي كه مربوط به گذشته دور بوده و غير ملموس ترند تداعي مي شوندو
مجددا به خاطر انسان مي آيندBorgida--.

0999,

 .-isbettبه همين دليل است كه به اطالعات باليني

( منظور اطالعاتي و داده هائي است كه در حال حاضر از فرد به دست مي آيد) در مقايسه با داده ها و اطالعات
واقعي كه از گذشته هاي دور وجود داشته  ،اهميت بيشتري داده مي شود .به طور مثال  ،يك فردي كه سيگار
مي كشد ممكن است اين را بداند كه استعمال دخانيات خطر بروز و بيماري هاي قلبي و سرطان و بيماري هاي
ريوي و ديگر بيماري ها را افزايش مي دهد ،ولي او همچنين ممكن است بداند كه فردي كه نود سال سن دارد ،
كه در مدت زندگي اش سيگار مي كشيده است و دچار هيچ بيماري حتي سرطان هم نشده است .همين مثال
زنده و مهم قابل توجه كه يك نفر هميشه سيگار مي كشيده است و هنوز هم زنده است ممكن است عامل مهمي
در رد داليل آماري باشد كه نظري غير از اين به دست مي دهند  .غالبا اين پديده ها  ،كه معموال به عنوان نمونه
به آن اشاره مي گردد ،تاثير زيادي بر جريان بررسي و تحقيق دارد  ،چون مي تواند اطالعات و داده ها ي مربوط
به يك رفتار خاص را به فراموشي سپرده آن را تحت الشعاع قرار دهد؛و به همين جهت نمونه هاي فوق  ،بر خالف
اطالعات و آمار هائي است كه فعال براي بررسي در دسترس است .به طور مثال  ،فردي كه مي خواهد اتومبيلي را
بخرد  ،تمام اطالعات مربوط به اتومبيل ها را مي تواند در نشريه "گزارش مصرف كننده " Consumer -
 -Reportبخواند و سپس تصميم بگيرد كه مثال نوعي اتومبيل مانند  SAABرا خريداري كند( مدل اتومبيلي
در آمريكا است – مترجم )  .ولي همين خريدار اتومبيل ممكن است در سر راه خود براي خريداري "ساب " يك
دوست قد يمي را ببيند كه حال و احوال او را جويا مي شود و موقعي به او مي گويد تصميم دارد يك اتومبيل
ساب را بخرد دوست او ممكن است در مورد اتومبيل سواري "ساب" خود صحبت كند و بگويد مدت ها اتومبيل
ساب او در فروشگا ه اتومبيل مانده بود تا به فروش برودو به عالوه براي او هزينه بسياري داشته و مشكالت فراواني
ايجاد كرده و هر گز هم برايش خوب كار نكرده و او واقعا از اين كه اتومبيل ساب را قبال خريده به شدت پشيمان
است .سپس مي افزا يد كه سرانجام خود را از شر آن اتومبيل راحت و يك اتومبيل "ولوو" خريده و ديگر هيچ
گونه مشكلي با اين اتو مبيل ندارد .در اين جا خريدار اتومبيل بر سر يك دو راهي قرار مي گيرد  ،از يك طرف آمار
و ارقام به او مي گويند اتومبيل ساب اتومبيل خوب  ،راحت بوده و ايمني دارد و از طرف ديگر دوست او از تجربه
بد خود با اتومبيل ساب سخن گفته است  .حال اگر او تصميم بگيرد به جاي اتومبيل ساب اتومبيل ولوو بخرد
ممكن است نا خواسته و بدون مطالعه در دام گفته هاي دوست خود بيفتد كه با حرف هايش بر او تاثير گذارده
است.
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اين گونه تمايالت و گرايشات غالبا در بررسي هاي روان شنا سي مشاهده مي گردد در حالي كه اين تمايالت و
گرايشات معموال در بررسي ها ي باليني  ،در ماني و داروئي و روان پزشكي ديده نمي شود .روان شناسان عالقمند
هستند به نتايج مطالعات فراوان و متعددي كه در زمينه اين تمايالت و گرايشات انجام شده استناد كنند ،در حالي
كه روان پزشكان بيشتر مايل هستند از بيماران خود كه در يك شرايط خاص از انجام كاري سر باز زده و طفره
رفته اند به عنوان يك وسيله و امتياز بهره بگيرند .چون به اين بيماران امكان داده نمي شود ؛و به عنوان نمونه اي
كه از گروههائي مطرح شوند و مي توان با روش اكتشافي بازنمائي آن ها را مورد بررسي قرار دادو در واقع آن هارا
در يك شرايط واقعي مورد مطالعه قرار دهند  .اين تفاوت ها ،درك و تبيين موضوعات و مشكالت و ارتباط ميان
عوامل و علل را محدود مي سازدو مانع پيشرفت در بحث روان شناسي خواهد گرديد.
روش دوم  ،كه با استفاده از آن مي توان تاثير تمايالت و گرايشات بر جريانات و فعل و انفعاالت ذهني را بررسي
نمود  ،دسترسي به و امكان استفاده از موارد خاص است كه معموال در حافظه افراد وجود دارند.حافظه فرد تفاوت
و مزيت خاص خود را نسبت به ساير افراد دارد .بنا بر اين به عنوان مثال منظور از پديده قبلي -Asch 0919 -
و پديده بعدي يا پديده تاخر  - Miller ,Campbell 0999 -اين است كه اولين و يا آخرين مورد يا موضوعي
كه در يك فهرست ذكر مي شوند و يا مورد بحث قرار مي گيرند احتماال به حافظه فرد خطور مي نمايد و خيلي
آسان تر از موارد و يا مطالب در وسط بحث مطرح مي گردد و در اختيار يك تصميم گيرنده مي تواند قرار گيرد (
منظور از پديده تا خر در اين بحث اين است كه در ياد گيري  ،اين پديده كه در ياد آوري آزاد كه در انتهاي فهرست
ارائه شده اند احتمال بيشتري هست كه به خاطر آورده شوندتا اقالمي كه در وسط بحث مطرح شده اند  .در روان
شناسي اجتماعي اين پديده در به وجود آوردن نگرش به رخداد هاي تازه ممكن است بيشترين نفوذ را داشته
باشند ).به عبارت ديگر براي روشن تر شدن موضوع بهتر است گفته شودحوادث  ،انسان ها و جرياناتي كه براي
انسان مهمتر و برجسته تر و در واقع اشنا ترند زودتر و سريع تر به ذهن او مي رسند(-
Fiske 0991

and

0991,

Heider

 -Taylorاما كامال معلوم و روشن است كه كسي كه اخبار شبانه تلويزيون را

نگاه مي كند قطعا حوادثي نظير قتل ها و جنايات  ،بيشتر و برجسته تر در ذهن اونقش مي بندد  ،چرا كه فرد به
دليل توجه زياد به اخبار و قتل ها و جنايات و تكرار اين گونه اخبار  ،طبعا به آن ها اهميت زيادي مي دهند-
et.al

0991

 .-Liechtensteinدر اين گونه اخبار حساس رسانه اي  ،حوادث خاصي نظير حمله يك

كوسه به انسان ذهن او را بيشتر به خود مشغول مي دارد و در نتيجه در ذهن او بر جستگي خاصي پيدا مي كند
در حالي كه ممكن است همين حوادث از نظر احتمال وقوع آن عمال در دنياي واقعي نسبت به ساير حوادث
اهمي ت زيادي نداشته باشدو حتي اهميت آن كم تر هم باشد  .سوم اين كه  ،ممكن است در تخيل انسان و يا
يك فرد ،حوادث معين و مشخصي بيش از ساير حوادث به سهولت شكل بگيرد و تجسم يابد .حتي ممكن است
همين سهولت تخيل و تجسم با وقوع و تكرار آن حوادث در دنياي واقعيت ارتباطي نداشته باشد  .به طور مثال
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حوادثي كه قبال رخ داده اند  ،آسان تر و سريع تر از حوادثي كه هرگز رخ نداده اند در ذهن و تخيل انسان منسجم
مي شود و زنده مي گردد .به همين دليل يك فرد خيلي راحت تر و آسان تر آخرين حادثه تروريستي را كه اتفاق
افتاده است به خاطر مي آورد و خود را براي وقوع حوادث تروريستي بعدي آماده مي كند .به همين ترتيب نيز
امكان تصور و شروع يك جنگ با سالح متعارف خيلي آسان تر از وقوع يك جنگ فاجعه بار اتمي در ذهن يك
فرد بيشتر است0919-

.-Plous

علت اين كه بعضي از حوادث سريع تر و آسان تر از ساير حوادث به ذهن و خاطر يك فرد مي رسد تا حدودي
ناشي از اين واقعيت است كه انسان ها هميشه به اين فكر مي كنند كه كدام يك از حوادث و موضوعات مهم بيشتر
با يكديگر سازگاري و همگوني دارند .بنا بر اين به ذهن رسيدن يك حادثه مهم  ،به احتمال زياد حادثه و موضوع
مهم ديگري كه با آن همگوني و سازگاري دارد را تداعي كرده و در ذهن انسان شكل مي گيرد  ،و يا مجسم مي
شود و يا به طور كلي قابل انتظار است كه تداعي شود  .يكي از بهترين نمونه هاي چنين امري در كار ،تحقيقي
است كه "چاپمن " و "چاپمن "( اين محقق دو فرد هستند كه در آيده از آن ها به عنوان چاپمن ها " نام برده
مي شود)- ) 0999 ،0999 ( Chapman , Chapman -در زمينه ارتباط ميان تصورات اشتباه و نادرست با
يك ديگر انجام داده اند  .در واقع" چاپمن" ها در كار تجربي و تحقيقي كه با پزشكان به صورت باليني انجام دادند
به خوبي چنين پديده اي را نشان داد ه اند  .آن ها از گروهي كه در يك كار تحقيقي آزمايشگاه روان شناسي
شركت كرده بودند سئوال نمودند آيا هيچ گونه ارتباطي ميان يك فرد به خصوص،و واكنشي كه آن فرد نسبت به
يك آزمايش فرافكني Test -

 -Projectنشان مي دهد .وجود دارد  .در اين آزمايش از افراد خواسته مي

شود تصوير فرد خاصي را ترسيم كنند  .پزشكان باليني نتيجه آزمايش مدكور را چنين تشريح نمودند كه بيماران
رواني در تصاويري كه ترسيم كردند چشم هاي بزرگي را كشيده بودند  ،در حالي كه افرادي كه به هوش خود
اهميت بيشتري مي دادند ،سر بزرگي از آن فرد ترسيم نموده اند  .آن گروه از افراد مورد آزمايش كه ساده لوح
بودند تداعي در برداشت آن چه در باال به آن گفته شد نظر مشا بهي داشتند و در نتيجه نشان دادند كه اين باور
هاي اشتباه و نادرست جنبه كلي دارند و عمومي مي باشند  .در واقع هيچ دليل و شاهدي وجود ندارد كه نشان
دهد چنين تداعي ها در آزمايش تصويري وجود دارد  .ارتباط فرضي كه افراد ميان پديده ها در ذهن خود داشته
و در آن تصوير منعكس كرده بودند كامال خطا بود.
به عالوه" چاپمن ها " در بررسي و مطالعه مشابهي كه با كمك روان شناسان باليني انجام دادند ،از افرادي براي
اين كه به تمايل هم جنس گرائي يك فرد مذكر در يك گروه پي ببرند روي گروهي از بيماران با استفاده از آزمايش
"رر شاخ " استفاده كردند (.آزمون رتبه بندي ررشاخ  ،كارت هائي كه لكه هاي جوهر همراه با  9پاسخ پيشنهادي
در آن وجود دارد به فرد آزمودني داده شده و از او خواسته مي شود كه لكه هاي جوهر را بر حسب ارزش آن ها
به عنوان توضيح كافي رتبه بندي كنندو در واقع استنباط و نظر خود را در مورد لكه جوهر ارائه نمايند ).الزم به
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ياد آوري است تا سال APA - 0999-هم جنس گرائي نوعي اسيب شناسي تلقي مي شد .اين روان شناسان
باليني در به كار گيري آزمايش ر رشاخ در مورد افراد هم جنس گرا تجربيات زيادي داشتند و نتايج به دست آمده
از كار تحقيقي خود را بدين گونه گزارش كردند كه افراد هم جنس گرا احتماال در لكه هاي جوهر  ،كفل ها و
سوراخ مقعد  ،آلت هاي تناسلي  ،لباس هاي زنانه و چهره هائي را مي ديدند كه هم شبيه زن و هم شبيه مرد بوده
و چهره هائي را مي ديدند كه نا مشخص بودند و در واقع  ،هيچ يك از اين تصاوير را كه يك فرد همجنس گرا در
لكه هاي جوهر مي ديد تفاوتي با تصاويري كه ديگران مي ديدند نداشت  .به عالوه رابطه اي هم كه ميان تصاوير
ي كه درلكه هاي جوهر در ذهن افراد به وجود آمد و تمايالت هم جنس گرائي – نظير چهره يك غول و يا فردي
كه نيمي انسان و نيمي ماهي بود نظير mermaid -و - satyrsدر گزارش روان شناسان كه روي افراد همجنس
گرا مطالعه و تحقيق كرده بودند قيد و مشاهده نگرديد .به عبارت ديگر  ،حتي روان شناسان باليني با تجربه هم
م توجه شدند كه رابطه خيالي ميان تصاوير خيالي و هم جنس گرائي وجود ندارد  .و بدين ترتيب نتوانستند ثابت
كنند كه تصاوير خيالي تداعي كننده چيزي باشد كه بتوان آن را تداعي كننده هم جنس گرائي ناميد و لذا رابطه
ميان آن تصوير و تمايالت جنسي هم جنس گرايانه را كامال واهي و غير و واقعي قلمداد نمودند .آن ها استدالل
كردند بر خي از تصاوير به كلي غير قابل تشخيص بودند .خصوصيات قابليت دسترسي ،به تاثيري كه در تنظيم و
تكميل برنامه ريزي ها و سناريو هاي سياسي دارند نمي توانند نقش مهمي در تنظيم سياست بازي كنند و در
واقع آن ها را به بدترين و يا بهترين حالت در آورند .معموال افراد عالقمندند به تداعي هاي سريع و آسان و نيرومند
كه فكر مي كنند احتمال وقوع حوادثي را پيش بيني مي كنند متوسل شوند،و طبعا اين گونه قضاوت ها و گرايشات
بر موجه جلوه دادن برخي از سناريو هاي سياسي تاثير عميقي دارد .بر خي از حوادث خاص كه تصور وقوع آن ها
ساده مي نمايد مورد توجه بسيار زيادي قرار مي گيردو براي آن ها برنامه ريزي مي گردد ،در حالي كه حوادث و
تحوالت ديگر كه تصور وقوع آن ها مشكل است ممكن است چندان مورد توجه واقع نشوند  .به طور مثال  ،برخي
از منتقدين ،اياالت متحده را مورد ايراد و انتقاد قرار مي دهند  ،كه هيچ آمادگي براي مقابله با حمالت تروريستي
 00سپتامبر نداشته است  ،اما قبل از آن عده كمي مي توانستند تصور كنند كه چهار هواپيماي تجاري توسط
تروريست ها ربوده شد ه و از آن ها به عنوان موشك سريع السير براي اين حمله تروريستي استفاده شود .متعاقب
حمله  00سپتامبر بسياري از سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و انتظامي وقت زيادي را صرف نمودند تا آمادگي
براي مقابله با حمالت شديد تر و بد تر از حمله تروريستي  00سپتامبر به وجود آيد  .ولي تصور چنين حادثه اي
در گذشته بسيار مشكل بود ولي ديديم كه اين حادثه به وقوع پيوست .البته تصور احتمال حمله با مواد شيميائي
و بيولوژيكي در راه آهن زير زميني توكيو كامال ممكن بود زيرا گروه فدائي و طرفدار  AUM Shinrikyoهمين
كار را با گاز سارين در مارس  0999در ايستگاه زير زميني توكيو انجام داده بودند  .اما آن ها گروه اقليتي بودند
كه نمي توانستند پيش بيني و حتي تصور كنند با ماده انتراكس  Anthraxاز طريق ارسال نامه و محموله هاي
پستي در 00سپتامبرقادر خواهند بود در داخل آمريكا دست به حمالت تروريستي بزنند  ،زيرا چنين حادثه اي
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قبال هرگز به وقوع نپيوسته بود و به مخي له هيچ كس هم خطور نكرده بود كه محموالت پستي سازو كار خوبي
براي انجام اين حمله مي توانست باشد .پس از اين حمله ،مقامات پزشكي نمي توانستند موضوع را از طريق كساني
كه گاز مرگ آور را استشاق كرده بودند تحقيق و پيگيري كنند چون هيچ يك از افرادي كه در معرض اين گاز
سمي قرار گرفته بودند  ،زنده نمانده بود  .چنين نظرات و گرايشاتي ،قابليت ابتكار و خالقيت و آمادگي الزم را
براي مقابله با چنين حوادث مرگبار و يا جنگ احتمالي كم مي كند.

نقطه مرجع و یا تطبیق
منظور از نقطه مرجع و تطبيق ،پيش بيني و احتمال وقوع و تكرار حوادث است ،كه معموال اين پيش بيني ها
مبتني برارزش هاي اساسي بوده و به عبارت ديگر بر اساس مرجع و پايه صورت مي گيرد .صحت اين گونه پيش
بيني ها با ارزيابي كه بعدا از يك حادثه به عمل مي آيد تعديل شده و در واقع تطبيق داده مي شود  .تورسكي و
كاهنمان در سال  0991نشا ن دادند حتي هنگامي مشوق هاي مالي براي ارزيابي صحت يك نظريه مطرح مي
شود و يا معيار ها و ارزش هاي اساسي مورد استفاده قرار مي گيرند ،نتايج حاصله از يك واقعه هميشه يكسان
نيست و به طور مداوم تكرار نمي شود .درست مثل فردي است كه نتواسته است كاري را در زمان خودش انجام
دهد  ،اما او فكر مي كند مثال براي نوشتن يك مقاله تحقيقي  ،تعطيالت آخر هفته كافي است در حالي كه مي
داند انجام اين كار به زمان طوالني تري احتياج دارد  .چون في نفسه مي داند كه انجام يك كار مستلزم تالش
است و اگر بخواهد آن را مطابق معيار ها و ارزش ها انجا م دهد بسيار مشكل است و احتياج به زمان طوالني دارد.
تورسكي زماني گفته بود كه بهترين خبري كه در تعيين زمان براي انجام يك كار علمي مهم وجود دارد اين است
كه زمان تعيين شده را ضرب در چهار و سپس دو برابر نمائيد .در واقع حتي هنگامي كه افراد مي دانند ارزش
هاي پايه اي و اساسي ( مرجع ها ) الزم االجرا و ضروري هستند و ارتباط چنداني با انجام بر آورد ها و محاسبات
ندارند  ،همين ارزش ها و مراجع پايه اي و اساسي هستند ،كه تاثير و نفوذ زيادي در محاسبات و ارزيابي هائي
كه بعدا انجام مي شود خواهند داشت .همان گونه كه "پلوس " متذكر شده است  " ،اين گونه يافته ها نشان مي
دهد كه مذاكره كنندگان  ،تبليغات چي ها  ،سياست مداران و ساير متخصصيني كه در اين رشته ها كار مي
كنند اكثرا زماني مي توانند به حد اكثر موفقيت دست يابند كه مواضع افراطي و اساسي و اوليه خود را كامال و
دقيقا تحت كنترل داشته باشند(  – 09999 ،0919منظور از مواضع افراطي  ،معيار ها و مرجعي است كه افراد
سعي مي كنند با توجه به آن ها ،مواضع و نظرات خود را تعديل كنندو بدين وسيله تالش مي كنند كه اين مواضع
را معتدل تر نمايند  ،و در واقع سياست مداران در ابتداي كار مواضعي تند دارند و سپس معتدل مي شوند  ،در
و اقع آن ها اگر در ابتدا مواضع تند و افراطي دارند بعدا معتدل تر مي شوند و طبعا اين اعتدال بيشتر از مواضع
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افراطي است  ،به عبارت بهتر اعتدال آن ها بيشتر از زماني است كه آن ها در ابتداي كار مواضع مياني اتخاذ مي
كنند .
اين دو اصل يعني "نقطه مرجع" و"مالك ذهني" براي اين كه قضاوت ها بر اساس آن ها انجام گيرد و اصل تعديل
و متعادل ساختن در بر نامه ريزي هاي سياسي و قضاوت هاي سياسي تاثير عميق داشته باشند اهميت بسيار
زيادي دارند.بدين معني كه افراد تمايل دارند احتمال حوادث و رويدادهاي مستقل را ،كه ممكن است با هم اتفاق
ب يفتند و مجموعه اي را به وجود آورند و در نهايت منجر به حصول يك نتيجه كلي شوند ،دست كم بگيرند .موقعي
كه فقط يك معيار مورد توجه قرار مي گيردتا تعديل بعدي بر اي آن و به استناد آن انجام شود و اين تعديل هم
در شرايط خاص و پيچيده صورت مي گيرد  ،و آن هم تعديلي است كه صرفا با توجه به همان معيار ساده انجام
مي شود  ،كه قطعا كافي نيست و نمي تواند از بروز شكست و ناكامي در مقياس بزرگتري جلو گيري نمايد .همين
عدم كفايت تعديل در عدم موفقيت تحليل ها و بر نامه ريزي ها واجد اهميت زياد بوده و بسيار موثر مي باشد؛
بسيار ي از ا فراد نمي توانند اين موضوع را قبول كنند كه اگر سيستمي از يك صد جز تشكيل شده باشد و احتمال
عدم موفقيت هر يك از اين اجزا يك در صد هم باشد باز نمي تواند عدم موفقيت در كار آن سيستم را فقط به
يك در صد محدود نمايد؛ بلكه احتمال عدم موفقيت آن سيستم حتمي است ،زيرا در بسياري از سيستم ها عدم
موفقيت و كار آئي يك سيستم ناشي از عدم موفقيت و نا كار آئي يك جز از آن است كه تاثير آن به كل سيستم
سرايت مي كند .هنگامي كه كار كرد صحيح يك سيستم موكول و مشروط به عملكرد درست همه اجزاي آن و به
طور دسته جمعي و تركيبي باشد  ،طبعا اگر طراحان آن سيستم نتوانند اجزاي آن را به طور صحيح و دقيق به
كار اندازند اثر كلي آن  ،عدم موفقيت كل سيستم را در پي خواهد داشت .چنين قاعده اي در انفجار سفينه
"چلنجر" -Challenger-ن قش مهمي داشته است؛ زيرا اگر فرض كنيم احتمال اين كه يك قطعه ايكس نتواند
دقيق و كامل كار كند بسيار كم باشد ؛ مع هذا الزم است قطعات ايكس بسياري زياد در دراز مدت و در هماهنگي
با قطعات پيچيده ديگر بدون نقص كار كنند و اين موضوع همواره در نظر باشد كه ممكن است در يك نقطه ،
يكي از آن قطعات ايكس از كار بيفتد و احتمال عواقب فاجعه بار را بسيار زياد كند .نكته مهم بحث فعلي ما اين
است كه در كار برد معيار و تعديل بايد توجه داشته باشيم كه افراد دقيق نيستند و همه كس محاسبات رياضي
نمي كند و رابطه عليت را در نظر نمي آورد ؛ آن ها قبل از اين كه تصميمي بگيرند از نظر رياضي احتمال عدم
موفقيت و شكست را با تو جه به تجربيات گذشته محاسبه نكرده و در نظر نمي گيرند.
انتقادات
قطعا افراد زيادي هستند كه نظرات "كاهنمان" و "تورسكي" در مورد روش اكتشافي را در انجام ارزيابي ها
قبول ندارند  " .جرد جي وي نيزر "  ،كه يكي از منتقدين معروف و مشهور روش مذكور است ،براي اثبات نظر
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خود چنين استدالل مي كند  " :تمايالت و گرايشات در واقع تمايالت و گرايشات نيستند و منظور از روش
اكتشافي اين است كه توضيح دهد چه چيزي وجود ندارد" .وي در سال  0999در مخالفت با"كاهنمان" و
"تورسكي" نظر خود را اين طور بيان كرد كه دو محقق مذكور در استدالل منطقي خود براي پي بردن به خطاهاي
ذهني  ،از معيار هاي محدودي استفاده كرده اند ؛ و به عالوه اتكاي آن ها بر روش هاي اكتشافي مبهم بوده است
 .در واقع آن ها در زمان واحد چيزي را هم تشريح مي كنند و هم تشريح نمي كنند".جي دي نيرز" در سال
 0999ادعا كرد كه كاهنمان و تور سكي به اشتباه اصرار داشتند كه بررسي هائي كه او نموده تا قاعده "تكرار يا
بسامد" را تكرار و( قانون و قاعده تكرار و يا بسامد تعداد وقوع و مقدار معيني از يك متغير را در يك زمان معين
بيان مي كند) و خطاهاي حسي را از بررسي هاي خود حذف كنند .در مقابل جي دي نيرز چنين بيان مي كند
كه او روش ها و مدل هائي را پيشنهاد نموده كه پيش بيني مي كند قانون تكرار و بسامد در چه زماني ارزش
داشته و بايد مورد استفاده قرار گيرد و مورد آزمايش واقع شودو در چه موقعي ارزش بررسي و آزمايش را ندارد .او
چنين استدالل مي كند كه مساله اين نيست كه چند بار خطا هاي حسي در كار تحقيق مورد بحث و استفاده قرار
نمي گيرد و حذف مي شود  ،بلكه موضوع مهم اين است كه موقعي خطا هاي حسي حذف مي شوند چگونه روش
ها و مدل هاي تفصيلي فعل و انفعاالت ذهني آن را تعبير و تفسير مي نمايد" .كاهنمان" و "تورسكي" در سال
 0999در واكنش نسبت به اين نظريه پاسخ داده اند  ،كه ارزيابي و بررسي و قضاوت در باره تكرار وقوع يك متغير
نسبت به تمايالت و گرايشات ذهني متعدد و منظم  ،حساسيت دارد و صرفا نسبت به مجردات ذهني حساس
نيست.
انتقادات ديگري كه به كار كاهنمان و تورسكي صورت گرفته از جانب روان شناسان تكاملي (

Evolutionary

 )Psychologyصورت گرفته است  .اين گروهااز منتقدين چنين اظهار عقيده مي كنند كه كاهنمان و تورسكي
تاكيد زيادي بر كمبود و نقائص يك انسان مي كنند ،نقائصي كه معموال در شرايط تحت كنترل دقيق آزمايشگاهي
مشخص و معلوم مي شوندو معموال در دنياي بيروني و خارج به وقوع نمي پيوندد ".لدا كاسميداس " Leda -
 -Casmidasو جان توبي  -John Tooby -چنين استدالل مي كنند كه بازنمائي ( -representative
بازنمائي ميان بري و يا عنصر ذهني است كه از احتماالت براي داوري ديگران استفاده مي كندواز تكرار وقوع يك
متغير به وجود مي آيد -موجب مي شود كه خطا هاي حسي از بين بروند  .اين امر زمينه هاي زيادي از جمله
اطمينان بيش از حد  ،سفسطه و عدم توجه به معيار هاي پايه اي و اساسي به وقوع مي پيوندد .اين محقق و
دانشمند شواهدي را به دست مي دهد كه هنگامي كه  ،وقايعي را كه در گذشته تكرار شده است و مورد بررسي
قرار گرفته اند  ،در اختيار افراد تحت آزمايش قرار مي دهند  ،واكنش هاي آنان ،رفتار بسيار منطقي است  .اين
دو دانشمند ياد آور ي مي كنند كه تشريح و بازنمائي وقايعي كه تكرار نشده و نمي شوند طبعا چنين نتيجه اي را
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حاصل نمي كند .به عكس هنگامي كه يكفرد محقق به جاي تكيه بر احتماالتي كه يك بار وفقط هم يك بار رخ
مي دهد  ،بيشترين تاكيد بر وقوع احتماالت تكرار ي است  ،طبعا خطاهاي حسي از ميان مي رود.

تصمیم گیري
بعد از آن كه ارزيابي ها در مورد گزينه هاي متعدد و مختلف موجود و احتمال وقوع آن ها انجام گرديد،گزينه اي
را كه فرد در مورد آن تصميم مي گيرد مبتني بر همين ارزيابي هاست .اين تصميم گيري اساسا حاصل و نتيجه
جريانات دروني و ذهني هستند كه ارزش هاي گزينه هاي مختلف را مقايسه كرده و سبك و سنگين مي كند.
تئوري هاي بسياري در روان شناسي در خصوص تصميم گيري وجود دارند " تئوري آينده نگري " Prospect -
) Theoryبر طبق اين نظريه افراد عالقمندند كه در زمينه كسب امتياز،از خطر احتراز كنند  ،ودر زمينه خسارات
 ،از خطر استقبال نمايند -موثر ترين و مهم ترين الگو در علوم سياسي و روان شناسي در سال هاي اخير بوده است
و لذا در اين جابه تفصيل و تعمق بيشتري مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد .واضح است كه تئوري آينده نگر ي
با تئوري تصميم گيري در روان شناسي بسيار فاصله داردو متفا وت است  .اما از آن جا كه " تئوري آينده نگري "
در بسياري از مطالعات و اقدامات سياسي به كار گرفته شده  ،و چون از نظر تجربي در مقابل تئوري هاي و متعارف
و غالب روابط بين الملي قرار گرفته است و كار آئي و فايده مورد نظر را هم داشته است ،لذا ضروري است در اين
جا با تعمق بيشتري مورد بررسي قرار گيرد" .تئوري آينده نگري "  ،يك تئوري روان شناسي در شرايط خطرناك
است  .بسيار ي از تصميمات كوچك و بي اهميت روزانه به عادت مربوط مي گردد  ،از جمله اين كه چه بپوشيم
و يا چه چيزي بخوريم  .اما اغلب تصميمات پيچيده تر از عناصر بالقوه تشكيل يافته اند  ،كه امكان ضرر و زيان
در آن وجود دارد  .مساله اي كه اين جا مطرح مي شود آن است كه چه اندازه امكان ضرر و زيان وجود دارد ،و
هزينه اين ضرر و زيان چه قدر است .در تئوري آينده نگري كه دو نفر از روان شناسان  ،يعني " دانيل كاهنمان"
و "آموس تورسكي" آن را تدوين نموده بودند ( در سال  ) 0999پيش بيني هاي متعددي در مورد انتخاب هائي
كه افراد در شرايط خطرناك مي كنند ارائه مي دهد .شكل گيري تئوري آينده نگري داراي دو مرحله است  ،ابتدا
مرحله تهيه و تدوين است  ،كه اغلب از آن به "مرحله شكل گيري " Effective

Framingو يا به

عبارتي شكل يابي ياد مي كنند و بعد مرحله ارزيابي است  .در مرحله دوم چگونگي انتخاب ها انجام مي گيرد.
شكل يابي به راههاي مختلف كه ارائه مي گردد اشاره دارد  .بر خالف نظرات و ادعاهاي معمول و متعارف  ،سلطه
و تغيير ناپذيري  ( Transitivityتغيير ناپذيري پديده و يا چيزاي است  ،كه هگر از ابعاد مختلف و يا از منظر
هاي متفاوت به آن نگريسته شود يكسان مانده و تغييري در آن مكشاهده نمي شود)از خصوصيات اين تئوري بر
شمرده مي شود كه دقيقا مشابه گزينه منطقي است .روش ها ،ترتيبات و يا نحوه ارائه  ،در تصميمات و تصمي م
32
www.asrdiplomacy.ir

گيري ها تاثير قابل مالحظه اي دارند  .تغييرات جزئي و بي اهميت در روش هاي استخراج و استنباط
_ ( Elicitationاستخراج و استنباط اصطالحي است كه در مورد رفتار ها ئي به كار برده مي شود كه به خودي
خود ظاهر نشده و بروز نمي كند  ،بلكه با ارائه محرك مناس ب بيرون كشيده مي شود) مي تواند تاثير عميق و
شگرف در يك گزينه داشته باشد  .يك مشاور با هوش و زيرك مي داند به چه نحوي از پيشنهاد و ارائه گزينه ها
بهره برداري كند و اطمينان يابد كه گزينه مورد نظر او در ميان گزينه هاي مطرح شده برجستگي و امتياز خوبي
به دست آورد .به طور مثال "تورسكي" نشان داده است كه اكثريت مردم عالقه اي به گزينه هاي تند و افراطي و
موقعيت و شرايط افراطي ندارند؛Tversky-

 -Simontonبدين معني يك مشاور زيرك  ،كه مي

and

خواهد از شرايط خوب به نحومطلوب بهره برداري كند  ،با ارائه يك گزينه تند و افراطي  ،مي تواند تصميم گيرنده
را ترغيب نمايد تا گزينه متعادل و ميانه اي را اتخاذ كند ،كه در گذشته مورد قبول نبوده  ،بدون اين كه پيشنهاد
اين گزينه تند و افراطي تاثير منفي در فرآيند تصميم گيري داشته باشد.
"تورسكي" و "كاهنمان" در سال  0910در ارائه نظريه كالسيك خود در مورد شكل يابي و عناصر موثر در تصميم
گيري دست به آزمايشي زدند كه در آن از آزمودني ها خود سئوال مي كردند كه واكنش آنها نسبت به شيوع يك
بيماري عجيب و غير معمول آسيائي چيست؟ هنگامي كه گزينه هاي مختلف واكنش به اين سئوال  ،با توجه به
اين كه چند نف ر در نتيجه اين بيماري از بين خواهند رفت  ،ارائه شد  ،نتيجه عكس العمل آزمودني ها كامال با
زماني كه به آن ها گفته شد چند نفر جان سالم از شيوع اين بيماري به در خواهند برد متفاوت بود  .شايد جالب
تراين باشد بدانيم پزشكان و بيماران به محض اين كه اطالع پيدا كنند چه تعداد با شيمي درماني و راديو تراپي
مرده و چه تعداد زنده مانده اند  ،گزينه هاي خود در زندگي واقعي اشان را در مورد انجام شيمي درماني و يا راديو
تراپي ( معالجه با برق) سرطان تغيير مي دهند.Me Neil et al 0910 -
در واقع سياستمداران هنگامي به عناصر متشكله در تصميم خود پي مي برند  ،براي رسيدن به هدف خود ،
مسائل و مباحث را مجددا براي خود تعريف مي كنند و ترديدي در اهميت اين بحث ها و مسائل نمي كنند  ،آن
هم ترديد توسط كساني كه شاهد تحول و تكامل بحث ها در مورد مساله اي مانند مثال سقط جنين بوده اند ،چرا
كه تالش زيا دي به عمل آمده كه مخالفين سقط جنين  ،طرفداران زندگي و حيات ناميده شوندو يا طرفداران
سقط جنين را طرفداران انتخاب وگزينه بدانند .يا به همين نحو  ،در شرايطي كه اغلب شركت هاي بازرگاني تبليغ
مي كنند كه در قيمت هاي كاالهاي خود تخفيف قائل مي شوند  ،احتمال بسيار كمي هم وجود دارد چنين تبليغ
كنند كه براي اعتبار ي كه به افراد مي دهند هزينه بيشتري منظور مي كنند.
ارزيابي  ،مرحله دوم تئوري آينده نگري را نشان مي دهد .اين مرحله شامل دو كار و وظيفه و يا دو قسمت مي
باشد .يكي كار سنجش ارزش و ديگري تعيين مقدار و اهميت  .در نمودار شماره يك ،كار سنجش ارزش نشان
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داده شده است .در كار سنجش ارزش حد اقل سه خصوصيت بارز وجود دارد كه آن ها را از الگو ها و يا مدل هاي
سودمند ديگر متمايز مي سازد .اوال نتايج ؛ با توجه به سود و زيان به دست آمده  ،در مقايسه با معيار هاي كنوني
ارزيابي مي شود و ص رفا نتيجه نهائي مورد توجه قرار نمي گيردو در واقع نتيجه نهائي به عنوان معياردر نظر گرفته
نمي شود  .از ديدگاه تئوريك و نظري ،معيار لزوما وضع فعلي نيست ؛ بلكه معيار مي تواند به حد و اندازه خواست
ها و آمال و انتظارات يك تصميم گيرنده محدود و مشروط بوده و بستگي داشته باشد  .اما به دليل مالحظات
عملي  ،معمول اين است كه نقطه مرجع و يا به عبارت ديگر ،معيار  ،وضع كنوني ،اساس و پايه قرار گيرد .در اغلب
تئوري هاي و الگوهاي سودمندي  ،نتيجه نهائي مهم تر از تغييري است كه در وضع فعلي در مقايسه با وضع قبلي
صورت مي گيرد .ب ه عبارت ديگر ،در اغلب گزينه هاي منطقي  ،چيزي كه شما در نهايت كار بدان دست مي يابيد
مهم تر از اين است كه چه مقدار سود به دست مي آوريد؛ اين در واقع همان چيزي است كه اكثرا در ادبيات روابط
بين المللي از آن به عنوان منفعت جوئي مطلق و يا نسبي ياد مي شود .در تئوري فايده گرائي چنين استدالل مي
شود كه آنچه بسيار مهم است ،سود و فايده مطلق مي باشد؛ در تئوري آينده نگري  ،به موقعيت نسبي روحي و
رواني فرد توجه مي شود .در واقع تفاوت اين دو در آن است كه نقطه مرجع و يا معيار در تئوري آينده نگري وضع
قبلي يك فرد است نه چيز ديگر ي .بنابر اين ،تغييري كه به وجود مي آيد مهم تر از وضع و موقعيت فرد است .به
طور مثال  ،در يك الگوي فايده گرا چنين فرض مي شود  ،فردي كه قمار مي كند و هم اكنون صاحب  0110دالر
پول مي باشد مهم نيست كه او در ابتدا فقط يك دالر پول داشته و بعد در بازي قمار  0111دالر برنده شده و يا
اين كه در ابتدا فقط  0111دالر داشته و سپس در بازي يك دالر برده است .در تئوري آينده نگر  ،فردي كه
 0111دالر برنده شد ه خوش شانس تر و خوشبخت تراز كسي است كه فقط يك دالر برده است  ،زيرا تغييري
كه در وضع فرد اولي به وجود آمده  ،بسيار با وضع قبل از اين كه  0111دالر ببرد متفاوت است در حالي كه در
مورد فرد دومي كه فقط يك دالر برده است تغيير فاحشي نسبت به وضع قبلي او به وجود نيامده است.دوم آن كه
در منحني شكل باال  ،منحني محدب نشان دهنده برد در بازي است و منحني مقعر بيان كننده باخت است .به
عبارت ديگر  ،در باخت و شكست افراد به دنبال خطر كردن هستند  ،در حالي كه در برد از خطر احتراز مي كنند.
حس و بينشي كه در پس چنين پيش بيني وجود دارد اين است كه مثال افراد ثروتمند به جمهوري خواهان راي
مي دهند ،در حالي كه افراد مايوس و سر خورده و يا بي پول دست به كار هاي خطرناك مي زنند بدون آن كه به
عاقبت و نتيجه آن فكر كرده باشند .افراد ثروتمند داراي چيز با ارزشي مي باشند كه مي خواهند و عالقمندند آن
را حفظ كنند و از دست ندهند؛ بنا بر اين  ،اين افراد محتاط هستند  .افراد مايوس و سرخورده و پاك باخته چيزي
ندارند كه از دست بدهند  ،لذا احتمال زيادي وجود دارد كه با همان مقدار نا چيز ي هم كه مالك آن هستند و
در اختيار دارند دست به ريسكي بزنند با اين هدف و يا به اصطالح با اين اميد كه بتوانند آن چه را كه در گذشته
از دست داده اند به دست آورندو يا چيز هاي جديدي كسب كنند  .در برخي از الگوهاي گزينه منطقي  ،رهبران
كشور ها اين امكان را دارند  -تا از ريسك كردن احتراز كنند يا حالت بي تفاوتي در مقابل خطر و ريسك داشته
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باشند و يا ريسك را بپذيرند0111-

Masquita

-Bueno deدر حالي كه در مدل هاي گزينه قديمي

فايده گرا چنين فرض مي شود كه احتي اط ،به عقل و منطق نزديك تر است ،و دوري از ريسك هميشه در تصميم
گيري ها عامل مهم و موثر مي باشد .در واقع در الگوهاي فايده گرا ،زمينه هاي جداگانه اي براي برد و باخت
پيشنهاد و ارائه نمي گردد و به صورت يك واقعيت مطرح نمي شود  ،بلكه همه گزينه ها در چارچوب عملي مطرح
شده و در ظاهر واقعيت پيدا مي كند و لذا در تئوري آينده نگري اين هم زمينه اي براي برد و باخت و كسب
موفقيت است.
نهايت اين كه  ،شيب منحني ارزش براي شكست و باخت تند تر از منحني برد و موفقيت است ؛ به عالوه ناراحتي
كه در نتيجه شكست به يك فرد دست مي دهد از خوشحالي كه فرد در نتيجه موفقيت و برد پيدا مي كند عميق
تر و بيشتر است( به معني ديگر ناراحتي در نتيجه از دست دادن  01دالر بيشتر از خوشحالي است كه يك فرد از
به دست آوردن و يا پيدا كردن  01دالر به دست مي آورد) .اين يافته  ،كه به احتراز از شكست و باخت موسوم
است  ،مهم ترين دستاوردي است كه در آزمايشات و تجربيات در زمينه تئوري آينده نگر به دست آمده است.
قاعده " احتراز از شكست " و يا "ممانعت از شكست " نشان دهنده و عالمت نيرو مندي است كه تئوري آينده
نگري را به وضوح نشان مي دهد و بيان مي دارد .در الگوهاي فايده گرائي هيچ كاري با فرضيه و نظرات ممانعت و
يا احتراز از خطر وجود ندارد و اين الگو ها هم حصول نتايج مختلف را به دليل و جود زمينه هاي شكست و يا
موفقيت مجاز نمي پندارد.
تعيين مقدار و اهميت ( كار و يا وظيفه دوم ) فرضيه و يا نظريه فايده گرائي  ،ارزيابي هاي احتمالي انتزاعي و
ذهني را با واژه هاي روان شناسي با دقت بيشتر و يا به عبارت دقيق تر و به صورت عيني تر حالت داده و بيان مي
كند( شكل  ) 0در كار تعيين مقدار و اهميت ،كه در تئوري آينده نگري پيشنهاد مي شود ،به حوادثي كه احتمال
وقوع ضعيفي دارند اهميت ذهني بسيار زيادي داده شود ،در حالي كه به حوادثي كه احتمال وقوع آن متوسط و
يا باال باشد در تصميم گيري اهميت زيادي داده نمي شود ؛البته احتمال باال و يا پائين بودن با توجه به حد متوسط
احتماالت در وقوع يك حادثه تعيين مي گردد .اما از آن جا كه مردم به حوادثي كه احتمال وقوع آن پائين است
اهميت بيش از اندازه اي مي دهند  ،لذا در چارچوب و محدوديت هاي آنها ،پيش بيني هاي غير معمول مي تواند
رخ دهد.به طور مث ال در شرايطي كه احتمال وقوع يك پديده و حادثه اي ضعيف است ،مردم مي توانند براي كسب
سود و حصول موفقيت دست به ريسك و خطر بزنندو يا براي احتراز و جلوگيري از ضرر و زيان اقدام به ريسك
نمايند .اين تغيير و تحول در محدوده حوادث و با احتمال وقوع ضعيف آن ،دقيقا در پديده هائي نظير بيمه و
بخت آزمائي نشان داده مي شود .در ارتباط با بيمه  ،افراد مقدار ضرر كوچك و معيني را مي پذيرند ،يعني مقدار
كمي پول مي پردازند تا از بروز يك ضرر هنگفت در آينده كه احتمال بروز آن كم است جلو گيري كنند؛ در بخت
آزمائي  ،در زمان حال پول كمي مي پردازند و يا در واقع پولي كه مقدار آن كم است از دست مي دهند تا پول
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هنگفتي را كه البته احتمال آن در آينده ضعيف است به دست آورند .همچنين  ،كساني كه با هواپيما زياد مسافرت
مي كنند ممكن است به خوبي بدانند كه ريسك و خطر سقوط هواپيما احتمال بسيار كمي دارد  ،اما خطر ي كه
اين افراد در ذهن خود احساس مي كنند بيشتر است ،زيرا معموال به حوادثي كه احتمال وقوع آن ها ضعيف است
از نظر رواني اهميت بيش از حدي كه الزم است داده مي شود .از طرف ديگر با توجه به احتمال متوسط و يا باالي
بيماري ها و يا سكته هاي قلبي  ،تقريبا گروه كثير ي از مردم ورزش نمي كنند و يا غذا هاي مناسب مصرف نمي
كنند  .در واقع با توجه به اين كه دو سوم آمريكائي ها طبق آمار رسمي اضافه وزن دارند  ،لذا خيلي زود مرض
چاقي به عنوان يكي از بيماري هاي قابل پيش گيري  ،مهم تر از استعمال دخانيات ،كه آن هم عامل بيماري است
،مط رح شده و استعمال دخانيات را از اين نظر پشت سر ميگذارد.
شكل
و لذا مردم از اضافه وزن كه عامل بيماري است و بامصرف سيب زميني و مواد نشاسته اي هم به وجود مي آيد به
اندازه مسافرت هوائي نمي ترسند  ،به همين دليل ميزان اهميتي كه به احتمال سقوط هواپيما مي دهند بيشتر
بوده و براي احتمال بروز بيماري قلبي اهميت كم تري قائل هستند .در اين جا مردم به حوادثي كه منطقا احتمال
وقوع آ ن باال مي باشد و شايان توجه هم هست اهميت كمتري مي دهند .به عالوه در كار تعيين و ارزيابي اهميت
و كميت حوادث  ،به نتيجه و نقطه پاياني يك رفتار و حادثه توجه چنداني نمي شود  ،و همين امر پيامد هائي
دارد كه از جمله ومهم تر از همه مي توان گفت در تصميم گيري در مورد حوادثي كه مشخص و مسلم هستند و
يا وقوع آن ها غير ممكن است وزن و اهميت ذهني بيشتري و بيش از اندازه لزوم داده شود .اين گونه تمايل و
گرايش در افراد را " زك هوزر" - Zeck Hauser -در آزمايش تجربي كه انجام داده به نحو جالبي نشان داده
است ؛ در اين آزمايش تجربي او نشان مي دهد كه مردم در بازي رولت روسي ( يك نوع بازي است كه فرد خطر
كشته شدن خود را به صورت شرط بندي قبول مي كند و در هفت تيري كه خشاب آن جاي شش فشنگ را دارد
يك فشنگ مي گذارد و بعد هفت تير را روي شقيقه خود مي گذارد و با اين هدف كه ممكن است اگر شليك كند
لوله در مقابل خانه اي از خشاب قرار گيرد كه در آن فشنگ وجود ندارد) خيلي عالقمند هستند پول بيشتري
بپردازند كه فشنگ ها در خانه هاي اول و ششم خشاب نباشد و در عوض پول كمتري براي فشنگ هائي كه در
خانه هاي مياني خشاب قرار دارد بپردازند .اماهر يك از فشنگ ها برداشته شود صرف نظر از آن كه در كدام يك
از خانه هاي خشاب باشد  ،احتمال كشته شدن فرد را به ميزان  09در صد كاهش مي دهد -

in

cited

-Plous0999
"تئوري آينده نگري"  ،كه در زمينه ها و رشته هاي مختلف و موقعيت هاي گوناگون سياسي مورد استفاده قرار
مي گيرد به عنوان يك تئوري روان شناسي مطرح بوده  ،و تئوري است كه در شرايط پر خطر هم از آن استفاده
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مي شود0999

Kani

; Kowert and Hermann 0999 ) : jervis 0991 b , - Berej it

 .- McDermott 0991 ;Boettcher 0999نتايخ و آثار" تئوري آينده نگري" در رشته هاي مختلف علوم
سياسي مورد استفاده قرار گرفته است و در مورد آن تحقيق به عمل آمده است .از جمله مي توان به جلو گيري
و ممانعت از خسارات و زيان و شكست 0991 b levy -

jervis

- 0991 and؛ تمايل و گرايش

كنوني افراد  Jervis 0991 - -و موضوعات مربوط به اصول ساختاري 0991 ; Mc
0991

-Franham

Dermottبازدارندگي و مذاكره - Stein 0990 -و سياست خارجي آمريكا Mc Dermott 0091 -

 اشاره داشت  .كار برد تئوري آينده نگري موجب شده بررسي و تجزيه و تحليل و تفسير هاي جديدي در زمينهحوادثي با ابعاد گسترده نظير رفتار فرانكلين روزولت در بحران مونيخ  ، -0991 Farnham -تصميم ژاپن براي
حمله و شروع جنگ با اياالت متحده آمريكا در سال - Levi and Whyte 0999 0910-؛ تاثير اوضاع داخلي
بر تصميم گيري جهت مداخله نظامي در يك كشور ديگر، -Nincic 0999 -تجديد ساختار اقتصادي در آمريكاي
التين  - Weyland 0999 -؛ بحران هواپيماي يو  ، 0بحران سوئز  ،ماموريت نجات گروگان هاي آمريكا ئي در
ايران  -McDermott -به عمل آيد.
در كار برد تئوري آينده نگر ي در علوم سياسي  ،اين تئوري با چالش ها و مشكالتي هم مواجه بوده است see -
 . -Levy 0999 for a reviewبه طور مثال  ،يكي از انتقاداتي كه اغلب از تئوري آينده نگري در دنياي واقعي
پر از اغتشاش و مشكل مي شود  ،عدم موفقيت آن در تشريح مكانيزم هاي اساسي در چهارچوب ساختار ذهني
است  ،كه يكي از اصول اساسي در اين تئوري محسوب مي گردد .علي رغم تالش هائي كه در گذشته انجام شده
اين تئوري نتوانسته است  ،ساختار هاي ذهني را پيش بيني و مطرح سازد  ، -Fischhoff 0919 -شايد اسرار
ساختار هاي كوچك تر ذهني با ص رف زمان بيشتر  ،تالش گستره تر  ،و با استفاده از وسايل پيشرفته تر و باالخره
هوشياري و نكته سنجي در طرح آزمايشات تجربي آينده كشف و آشكار گردد .بديهي است پيدا كردن منشا و
ايجاد كننده عناصر ساختار ذهني يكي از زمينه هاي غني تحقيقات آينده خواهد بود  .اما عدم موفقيت و نا تواني
تئوري آينده نگري در تشريح و تبيين فرضيه هاي مربوط به عناصر ساختار ذهني نبايد بصيرت ها ويافته هاي
توصيفي و آينده نگر انه تئوري مذكور را بي معني و بي فايده جلوه دهد ؛ از همه اين ها گذشته  ،گروهي معدود
از منتقدين به دليل آن كه نتوانسته اند تئوري چگونگي پيدايش تمايالت و خواسته هاي انسان را كامل كنند ،الگو
هاي فايده گرائي را بي اعتبار دانسته و آن را بي ارزش جلوه مي دهند.
چالش و مشكل مهم ديگري هم كه در سر راه استفاده گسترده تر از تئوري آينده نگري در مقايسه با گزينه هاي
منطقي وجود داردMc Dermott and Kugler 0110 ; Mc Dermott –Bueno de Mesquita - ،
 ، -and Cope 0110تالش به منظور توسعه وتسري كاربرد تئوري آينده نگري از فرد به تعامل ميان افراد در
گروهي كه به آن تعلق دارند يكي از موضوعات مهم به شمار مي رود.اگر تئوري آينده نگر ي بخواهد به رقابت با
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الگوه اي تئوري بازي در زمينه هائي همچون چانه زني و مذاكره  ،يا درك و فهم رفتار گروهي نظير رفتار قانون
گذاران و ديوان ساالران وارد شود  ،در آن صورت الزم است و در واقع بسيار مهم است كه تئوري هاي تجربي
رياضي مورد استفاده قرار گرفته و كار برد آن ها هم توسعه يابد.
آخرين كاري كه براي توسعه بيشتر تئوري آينده نگري در مباحث سياسي بايد انجام گيرد ،كار و جستجو ي بيشتر
و در واقع تشريح روشن تر نقطه مرجع است ( قبال راجع به نقطه مرجع توضيح داده شده است )بدين معني كه
چه موقع اين نقطه مرجع به نقطه آمال و انتظارات ،تغيير ماهيت مي دهد و به نقطه آمال و انتظارات ما مي رسد
؟چگونه رابطه ميان وضع شرايط فعلي و نقطه مرجع (معيار ها ي ا ساسي و اصلي ) در دنياي واقعي شكل مي يابد
و بروز مي نمايد؟ بهبود و توسعه و تكامل شكل و نوع اين مفاهيم بصيرت ها و آ گاهي هائي را به دست مي دهد
كه با استفا ده ازآن مي توان شرايطي را به وجود آورد تا به تئوري آينده نگري كمك كرد و از آن براي تحليل و
بررسي موضوعات سياسي مانند  ،از دست رفتن يك سرزمين و قلمرو  ،قدرت سياسي و وضع و شرايط اقتصادي
و يا منابع مادي مدد جست.
همان گونه كه تورسكي ( در كتاب خود تحت عنوان روابط خصوصي و شخصي در سال  ) 0999استدالل كرده
است  ،پرسش مهمي كه در اين جا مطرح است آن است كه آيا تئوري آينده نگري متضمن فايده اي است  ،به
عبارت ديگر آيا يكي از اجزا و عناصر تشكيل دهنده اين تئوري مي تواند وسايل و امكاناتي را به وجود آورد تا با
استفاده از آن ت فكر  ،بررسي و تحقيق در مورد يك پديده را ميسر سازد و در واقع كمكي به حل يك معضل نمايد
؟ كدام يك از اين عناصر مي تواند به باال بردن آگاهي و بصيرت يا غني ساختن بحث هاي ظريف و دقيق پديده
ها و حوادث و جريانات و يا افراد مورد نظر كمك كند ؟ آيا اين تئوري آينده نگري به زمينه هاي جديد اشاره و
توجه دارد  ،و پرسش هاي مختلف جديدي را مطرح مي سازد؟ و باال خره آيا به تحقيق و بررسي زمينه هاي
مختلف كه شواهد بيشتري را به دست مي دهد مي پردازد ؟تئوري اينده نگر ي اين كار ها را با توجه و تمركز بر
موضوعاتي همچون تحليل چهارچوب و س اختار ذهني  ،نقاط مرجع و يا معيار هاي اساسي و پايه اي روحي  ،جلو
گيري از ضرر و زيان و جريانات پويائي ذهني و نتايج نسبي كه به دست مي آيد  ،انجام مي دهد.
نتیجه
تئوري هاي مختلف مي تواند ابعاد مختلفي از يك مشكل را تشريح و تبيين نمايد و در ك آن را آسان سازد .
بديهي است هيچ تئوري حتي بهترين آن  ،براي حل همه مسائل و حوادث و پديده هاي مورد نظر نمي تواند
مورد استفاده و استناد قرار گيرد .هنوز فاصله زياد و عميقي ميان دانسته ها و ندانسته ها جهت درك همه مسائل
 ،كه يك محقق طالب و خواستار آن مي باشد تا بتواند به تجزيه و تحليل مسائل بپردازد ،وجود دارد  .گذشته از
همه اين ها  ،بررسي و تجزيه و تحليل روي يك فرد  ،بهترين شيوه جهت يافتن انگيزه هاي او در تصميم گيري
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و رفتارش مي باشد و در واقع از نظر دقت آزمايشات تجربي ،اين شيوه بهتر از ساير شيوه ها ست  .اين نظر در هر
تجزيه و تح ليل اساسي عميق و جدي و به خصوص رهبري نقش اساسي دارد.
تئوري هائي كه در اين جا و در اين كتاب ارائه مي شود متعدد و متنوع مي باشند  ،و اين تئوري ها از تئوري
هاي موجود در علوم سياسي و روابط بين الملي نظير گزينه منطقي گرفته تا تئوري هائي كه در روان شناسي
وجود دارند و از روان شناسي فردي  ،اجتماعي منشا مي گيرند و گزينه هاي زيادي را پيش روي يك محقق مي
گذارند ،قابل ذكر مي باشند.در آينده ما  ،كار برد تئوري هاي مختلف در روان شناسي فردي  ،رفتار و هيجانات
رهبران و گروهها را مورد بررسي قرار مي دهيم( فصول  9 ،1 ،9 ،1كتاب )  .مفاهيم تئوريك من جمله نظريه
اسناد  –Attribution -نظريه اسناد  ،نظريه روان شناختي است كه مدعي است افراد اطالعات را همانند
دانشمندان كم تجربه پردازش مي كنند  ،يعني فقط در جستجوي يك علت براي رفتار افرادهستند -و پردازش
اطالعات  ،در اين كتاب و در جائي كه ارتباط با بحث بخصوصي پيدامي كند ارائه خواهد گرديد .تئوري هاي و
متد ها ئي كه براي بحث و تحقيق در يك زمينه و يا يك پديده خاصي به كار گرفته مي شود  ،پرسش هاي زيادي
را مطرح مي سازد ،ماهيت يك دليل و يا شواهدي را روشن مي كند و ماهيت پاسخ ها ئي را هم كه به آن مي
رسيم مشخص مي نمايد.
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