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محققين  ،قبل از اين كه به مطالعه و بررسي رابطه عوامل دروني و رواني يك فرد از يك طرف و حادثه و يا
موضوعات و پديده هاي بيروني در روان شناسي از طرف ديگر بپردازند  ،بايستي سيستمي را در فكر و ذهن خود
به وجود آورند كه چگونه درباره موضوع مورد بحث ،تحقيق و بررسي كنند .متد هاي بسيارزيادي چه در زمينه
روان شناسي سياسي و چه در مورد علوم سياسي از قديم االيام براي تحقيق و بررسي وجود داشته است  .لذا
متدلوژي همچنان از اهميت زيادي بر خوردار است ،چون با كمك همين متدولوژي است كه انواع پرسش ها مطرح
مي شوند  ،پاسخ هائي براي آن پرسش ها يافت مي شود ،نظرات و داليلي مطرح مي گردد كه ممكن است مورد
قبول باشند يا نباشند و باالخره شواهد و مصاديقي كه در نتيجه اجراي اين روش هاي تحقيق حاصل مي شود كه
قابل مرتب كردن و دسته بندي هستند تا در آينده قابل استفاده باشد.
متدولوژي هاي محققيني كه روي مباحث اصلي و ماهوي كار مي كنند به گروه هاي مختلف تقسيم مي شوند ؛
گاه اين گونه تقسيم بندي ها تصنعي و ظاهري است  ،و زماني ديگر همين تقسيم بندي ها صحت و مشروعيت
يافته و كاربرد آن ها را زير سئوال مي برد.
در روان شناسي سياسي  ،متدو لوژي از چه مولفه هائي تشكيل يافته است ؟ معني متدو لوژي اين است كه چه
موضوعي مورد مطالعه قرار مي گيرد  ،چگونه بررسي مي شود  ،و شامل چه راه ها و طرقي است كه با آن،
موضوعات ،مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرند .بسياري از روش ها و متد هائي كه در اين جا و در اين كتاب
مطرح مي شوند از روش هاي قديمي روان شناسي اقتباس شده اند  ،اما همين روش ها در تحقيق و بررسي علوم
سياسي هم به كار گرفته مي شوند  .منتها برخي روش هاي راهبردي و اساسي از متد هائي منشا گرفته اند كه به
تدريج و طي سالها در علوم سياسي تكامل يافته اند و از اين متد ها براي تحقيقات در روان شناسي  ،علوم سياسي
 ،بررسي و مطالعه افراد و رفتار هائي كه نتيجه فعل و انفعاالت دروني آن هاست و نيز روابط بين الملل استفاده
مي گردد .متدولوژي عرصه و وسيله ديگري است كه روش هاي سنتي روان شناسي و علوم سياسي را كه به انحاي
مختلف داراي وجوه تشابه هستند عرضه مي دارد

متدو لوژي از نظر لغوي به مجموعه اي از روش ها براي انجام يك كار و يا تحقيق گفته
مي شود ولي در متن كتاب اين معني به صورت همان متدو لوژي كه مصطلح است يعني
روش انجام كار ،بكار برده شده است.

در اين فصل ،درباره شش نوع متدو لوژي راهبردي اوليه كه كم و بيش در روان شناسي سياسي مورد استفاده قرار
گرفته اند بحث مي شود.
تجربيات و شبيه سازي آزمايشگاهي  : 1اين نوع متدولوژي  ،به صورت وسيله و روش اساسي در تكنيك هاي
مذكور به وجود آمده و مورد استفاده قرار گرفته است .در اين تكنيك ها از روش هاي چند گانه و متعدد براي
آزمايشات تجربي و تحقيق در سطح ملي ا ستفاده مي شود و طبعا متدولوژي بسيار پيشرفته اي را براي انجام
تحقيقات فراهم مي نمايد.انجام تحقيقات در اين مقياس موجب خواهد شد در آينده تغييرات شگرفي در متدولوژي
روان شناسي سياسي به وجود آيد و زمينه را براي كشف حقايق بيشتر و تجزيه و تحليل جامع تر و عميق تر آنان
فراهم نمايد .در تجزيه وتحليل محتوائي رفتار افراد  ،خصوصيات ظاهري فرد  ،چه در گفتار و يا در نوشتار او
بررسي مي گردد ،تا درك بهتري از شخصيت او حاصل گردد؛لذا فرض بر اين خواهد بود كه با چنين دركي از
شخصيت فرد مورد مطالعه مي توان به رفتار گذشته او پي برد و رفتار آينده اش را پيش بيني نمود.
در بررسي خصوصيات تصميم گيرندگان سياسي ،يك محقق مي تواند از روش هاي عادي و يا فوق العاده
اي بهره گيرد تا درك بيشتري از اقوال و گفتار شخصيت هاي سياسي ملي پيدا كند ؛ هدف در اين جا آن است
كه با انجام تحقيقات  ،گروههاي مختلف تحقيق  ،به نقاط مشتركي برسند و از اين طريق  ،اطالعات مهمي در
مورد شخصيت هاي سياسي و اقدامات آينده آن ها به دست آورند .به عكس ،با آن كه ممكن است هنوز كار زيادي
در اين زمينه نشده باشد  ،اما با چنين بررسي هائي توسط گروه ها و يا افراد محقق  ،نه تنها مي توان به اختالف
نتايج بررسي هائي كه انجام داده اند پي برد  ،بلكه مي توان اين امكان هم به وجود آوردكه نتايج را از نظر عمل
ها و عكس العمل ها ي شخصيت هاي سياسي مختلف كه مورد مطالعه مي باشند با يكديگر مقايسه كرد كه اين
در نوع خود بسيار جالب است  .براي انجام اين كار ز مينه ها ي بسيار مناسبي وجود دارد ؛ وبخش اعظم اين كار
به احتمال زياد در رفتار انتخاباتي مردم وسياستمداران مي تواند انجام گيرد و حقايقي را روشن سازد ،و مي توان
در اين زمينه مثال واكنش گروه هاي مختلف جامعه را نسبت به نامزد هاي انتخاباتي با هم مقايسه كرد و به نتايجي
دست پيدا كرد.بررسي و مطالعه در مورد هر فرد و يا شخصيت خاص و يا به اصطالح "مطالعه موردي"  ،معموال
نياز به مراجعه به سوابق آن فرد دارد و اين كار معموال زماني انجام مي شود كه محقق به بررسي و تجزيه وتحليل
رفتار يك شخصيت سياسي  ،كه در يك جريان خاص قرار گ رفته و تصميمات و اقدامات او طبعا پي آمد هائي
دارد ،مي پردازد و لذا به اسناد تاريخي  ،سخنراني ها  ،نامه ها  ،يادداشت ها  ،خاطرات روزانه و گفته هاي آن فرد
در جريان هاي سياسي كه قرار داشته و نيز حادثه اي كه در نتيجه تصميم و اقدام او به وجود آمده رجوع مي
كن د  .البته انجام اين گونه تحقيقات هم در مورد فرد و هم در مورد يك حادثه امكان پذير است  .موقعي تاكيد بر
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تعبير و تفسير روان شناسانه از زندگي يك فرد خاص باشد  ،در آن صورت نتيجه به شكل بررسي روان شناسانه
زندگي او ( پسيكو بيوگرافي) خواهد بود (.به فصل هفتم مراجعه كنيد).
تجربيات شبيه سازي آزمايشگاهي  ،پرسشنامه هاي خود سنجي و بررسي خصوصيات يك شخصيت سياسي و
امتياز دهي به آن يك روش سنتي و قديمي در روان شناسي است".مطالعات موردي " نيز از روش هاي قديمي
در علوم سياسي محسوب مي شود .مطالعات تحقيقي و تجزيه و تحليل هاي محتوائي  ،چه در رشته روان شناسي
و چه در علوم سياسي انجام مي گيرد و متداول است.در مورد هر يك از اين دو روش در جاي خود بحث خواهيم
كرد.
ارزيابي افراد و روحيات آن ها
"سيرز"  در سال  1191چنين اظهار نظر كرده است كه چهار روش اساسي در تحقيقات علوم اجتماعي وجود
دارد – روش تجربي  ،روش مطالعات تحقيقي  ،روش كار ميداني و روش به كار گيري اطالعات موجود -و اين
روش ها البته مكمل هم هستند ،و استفاده همزمان از آن ها مانعته الجمع نيست .به عبارت ديگر  ،استفاده از
يكي از روش ها و يا متدو لوژي هاي مذكور مانع استفاده از متدو لوژي هائي غير از روش هاي چهار گانه فوق در
ارتباط با يك پديده خاص نمي شود .البته ممكن است برخي از محققين استفاده از روش هاي خاصي را مناسب
تر و آسان تر بدانند " .سيرز" و " تت الك" هر دو استفاده از متدولوژي چند گانه را توصيه
مي كنند  .در چهار چوب روش هاي پيشن هادي اين دو محقق ،روش هاي فردي خاصي هم وجود دارد ( مثال
استفاده از اطالعات موجود هم شامل تجزيه و تحليل محتوائي و همچنين درجه بندي امتيازات شخصيت هاي
سياسي مي شود) .به منظور كار در روان شناسي سياسي در روابط بين الملل ،من ( نويسنده ) شش روش و يا
متدي را كه ق بال بحث آن رفت براي تجزيه و تحليل و بررسي افراد  ،موضوعات و حوادث مورد مطالعه قرار خواهم
داد .مطالعات تحقيقي شامل زمينه هاي بسياري از تحقيقات در خصوص سياست هاي اياالت متحده به طور كلي
 ،رفتار انتخاباتي و افكار عمومي در آمريكا به طور اخص مي شود .اين بحث ها در اين جا عميقا مورد بررسي قرار
نخواهد گرفت .زيرا هدف ما در اين كتاب بيشر توجه به روابط بين المللي است .مع هذا  ،اين روش  ،با آن كه در
روابط بين المللي زياد مورد استفاده قرار نمي گيرد اما روش خوب و مطلوب و بجائي خواهد بودو لذا در اين جا به
اختصار  ،با استف اده از مثال ها و موارد خاص در سياست آمريكا  ،از اين روش استفاده خواهد شد.
تجربيات و شبيه سازي آزمايشگاهي
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تجربيات آزمايشگاهي كنترل زياد ي بر عوامل و متغير ها دارند  .در ميان تمام روش هائي كه در مورد آن بحث
شد  ،نتايج حاصله از تجربيات آزمايشگاهي ،مطمئن ترين نتايج را از نظر نزديكي آن به واقعيت به دست مي دهد.
زيرا روش تجربه آزمايشگاهي امكان استفاده سيستماتيك از عوامل و متغير ها در شرايطي كه كامال تحت كنترل
هستند را به وجود مي آورد.
محققين به خوبي مي دانند ارزش نتايج به دست آمده از اين تحقيق تجربي مهم تر از اختالفاتي است كه بين آن
ها ممكن است وجود داشته باشد ،زيرا آن ها اطمينان دارند با وارد كردن غير مترقبه مورد يا موارد جديدي در
عرصه اين تحقيق  ،كه نتايج آْن در كنترل خود آن هاست  ،مي توانند نتايج را هم تغيير دهند.

تحقيقات تجربي در رفتار اقتصادي
يكي از مفيد ترين زمينه هاي تحقيق در اقتصاد  ،مطالعه رفتار اقتصادي ،منجمله نظريه بازي است .جالب اين
است كه اقتصاد دانان به منظور انجام تحقيقات مورد نظر خود ،از نظرات و متد هاي روان شناسي استفاده مي
كنند و آن را جالب و مفيد مي دانند  ،در حالي كه دانشمندان علوم سياسي هنوز به اصول قديمي اقتصادي متوسل
مي شوند و آن را پايه و اساس گزينه هاي منطقي و واقعي رفتار سياسي مي دانند .هم اكنون بسياري از مباحث
مهم و اساسي در تحقيقات مربوط به رفتار اقتصادي بر مطالعات و بررسي هاي علوم سياسي تاثير داشته و سايه
افكنده است .مهم ترين كار هائي كه در بررسي هاي رفتار اقتصادي انجام شده عبارتند از -1معضل زندانيان و
مسائل مهم جامعه ) ،در مورد معضل زندانيان كه اصطالحي است بعدا در همين كتاب توضيح داده شده و تعريف
مي گردد( ( ،نوشته Rothسال  -2 )1111مشكل همكاري و همآهنگي ؛  -3عوامل و متغير هاي موجود در معامله
و چانه زني ؛ -4بازار هاي تجربي ،-1رفتار در حراج و باالخره  -6انتخابي كه يك فرد مي كند*  2استفاده از برخي
از مباحث ديگر با روان شناسي سياسي متناسب بوده و همخواني دارد .از جمله اين مباحث ،كار هاي تحقيقاتي و
مطالعاتي است كه در زمينه نظريه ها و متد هاي انجام مذاكرات به خصوص مذاكرات كنترل تسليحاتي  ،سياست
هاي تجاري و پايان مخاصمات و جنگ ها انجام گرفته است .تحقيقات "كاهنمان" و " تورسكي" در زمينه انتخابي
كه يك فرد انجام مي دهد( انتخاب فردي) عمدتا بر اساس قضاوت و ارزيابي هاي او مي باشند  .در بيشتر اين
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كارهاي تحقيقاتي ،به رفتار غير عادي اشاره مي گرددكه دقيقا مغاير پيش بيني هائي است كه در نظريه هاي
متعارف اقتصادي انجام مي شود .در واقع اين شبيه قضاوتي است كه ميان روان شناسي سياسي و گزينه هاي
منطقي رفتار افراد وجود دارد و يكي از مهم ترين و جالب ترين كار هائي است كه در رفتار اقتصادي انجام مي
شود،وآن اين است كه سعي دارد نظريه بازي را با استفاده و گنجاندن مفاهيم و نظريات روان شناسي سياسي ،
بهبود بخشيده و تقويت نمايد" .كالين كامرر" در سال  1119پيشرو و پيشتاز انجام چنين كاري بوده است .او
استدالل مي كند كه صحت و د قت پيش بيني كه در نظريه بازي وجود دارد  ،باعث مي شود تئوري هاي ديگر ي
كه در فهم مسائل و مشكالت موثر هستند با سهولت بيشتري جاي خود را در اين نظريه پيدا كنند و در آن
گنجانده شوند .به عبارت ديگر استفاده از "نظريه بازي" بستگي به نحوه و روحيه برخورد با آن داردو اين كه از
آن چگونه برداشت شده است ،و به چه صورتي مورد استفاده قرار مي گيرد " .گامرر" تحقيقات تجربي كه در اين
خصوص انجام داده است را به سه گروه تقسيم مي كند  .اول آن كه بعضي از آزمايشات تجربي نشان مي دهد كه
چگونه افراد به "رفتار تقابل اجتماعي" به خصوص ارز ش هائي مانند انتقام و عدالت گرايش دارند .دوم  ،گروهي
از يافته هائي است كه عمدتا مربوط به عوامل روان شناسي نظير تاثير عوامل رواني بر رفتار فرد مي شود ( اصول
رواني موثر در رفتار انسان) و اطمينان بيش از حد فرد نسبت به خود است ( به فصل سوم مراجعه كنيد)  .باالخره
برخي از تجربيات و آزمايشات نشان داده كه چگونه افراد به طور سيستماتيك اصول عادي و متعارف را زير پا مي
گذارندو به خصوص كساني كه كمي هم عقب ماندگي ذهني دارند.
"كامرر" در كار تحقيقاتي خود به آثار و نتايج " يادگيري" در رفتار فرد در چهارچوب نظريه بازي توجه مي نمايد.
او در تحقيقاتش در زمينه يادگيري از يك تجربه جالب براي تشريح يافته هايش استفاده مي كند ".كامرر" و
همكارانش در اين تحقيقات نشان مي دهند كه چگونه اصول اساسي حاكم بر رفتار فرد تركيبي است از عوامل
زمينه ساز روحيه او كه از قبل در وي وجود داشته اند و داده هاي جديد ،كه اين ها عوامل تازه اي را به وجود
آورده وزمينه ساز روحيه اش بوده است .اين عوامل موجب مي شود كه فرد بر اساس قاعده اي دست به انتخاب
براي نوع رفتاري كه بايد بكند مي زند" .كامرر" و "هو" در سال  1111اين سيستم را در چارچوب نظريه بازي به
وجود آورده و توسعه دادند .آن ها تقويت اين عوامل و يادگيري را در رفتار فرد موثر مي دانند.
در تحقيقات تازه تري كه در سال " 2002كامرر" و همكارانش انجام داده اند به تاثير متقابل افرادي كه
فقط به منافع خود توجه دارند و كساني كه منافع ديگران را هم در نظر مي گيرند اشاره شده است  .آن ها  ،اين
دونوع افرادرا آينده نگر و بلند نظر و كوته بين توصيف مي كنند  .افراد دور انديش يا كساني كه جريان ياد گيري

منظور از رفتار تقابل اجتماعي  ،واكنش متقابل ميان عوامل رواني فرد و عوامل محيطي
است



اشان در جهت اين هدف است مي توانند با استفاده از واال ترين ارزش ها به افراد ديگر ( كوته بين ) بياموزند كه
بايد مانند آن ها باشند .اين پديده تجربي در بسياري از تحقيقاتي كه در زمينه نظريات بازي انجام شده قيد
گرديده است .گر چه اطالعات زيادي در اين زمينه وجود ندارد كه نشان دهد دور انديشان و كوته بينان چگونه
عمل كرده و تا چه اندازه يك گروه توانسته بياموزد و گروه ديگر توانسته ياد بگيرد و يا اين كه گروه آموزنده و
ياد گيرنده هر كدام چه تاثيري در ديگري و در هم داشته اند.
همان گونه كه در تقسيم بندي "كامرر" اشاره شد  ،او آزمايشات يا تجربيات تئوري بازي را تقسيم كرده
است و ديديم كه يكي از زمينه هاي تحقيق كه بدان توجه مي شود " رفتار متقابل اجتماعي " است  ،كه از جمله
آن ها اصل عدالت است" .فهر" و همكارانش مهم ترين تحقيق را در اين زمينه انجام داده اند آن ها معتقدند
عدالت  ، Tبيانگر اصل مهم عمل متقابل در اجراي قرارداد هاي ناقص و ساير نرم هاي اجتماعي است.آن ها ادعا
مي كنند عمل متقابل امكان جمعي را تقويت مي كند  .اما آن ها ياد آور مي شوند كه تقابل منصفانه بدين معني
است كه مسائل مالي و ساير انگيزه ها ،همكاري داوطلبانه را ترغيب و ايجاد مي كندو رقابت را در بازار هائي كه
قرار داد هاي كامل  در آن ها وجود ندارد محدود مي نمايد .در اين زمينه اصل تقابل عدالت به فرد كمك مي
كند كه تمايالت و اولويت هاي او در قرار داد هاي ناقص تشريح شوند.
تجربه و آزمايش در علوم سياسي
=================================
آزمايشات ارزش باالئي از نظر عوامل موثر و شرايطي كه بر اين آزمايش ها حاكم است دارند .محققين مي توانند
اطمينا ن داشته باشند كه نتايج حاصله از اين آزمايشات با عواملي كه به طور سيستماتيك در شرايط موجود
آزمايش مورد استفاده قرا گرفته اند بستگي كامل دارد .اين به محققين امكان مي دهد كه مشخص سازند كدام
عوامل  ،چه نتايجي و حاصلي را به وجود آورد و يا به حصول آن نتايج كمك مي كند و مانع حصول چه نتايجي
مي شود .يكي از امتيازات اين روش اين است كه محققين را ترغيب مي كند به اوضاع و شرايط توجه دقيق نمايند
.بر خالف روان شناسي شخصيتي و سابقه افراد كه در آن بيشترين توجه به فرد مي شود  ،و چنين فرض مي
گردد كه شخص به وجود آورنده تجرب يات خود مي باشد  ،در تحقيق تجربي  ،محققين بيشترين توجه و تمركز را
روي قدرت و نيروي شرايط و تاثيرونفوذ آن بر رفتار فرد اعمال مي كنند  ،حتي ( باالخص ) در زماني كه خود
افراد هم از تاثير اوضاع و احوال و شرايط و محيط بر رفتار خود آگاه نيستند.نقطه قوت ديگر تحقيق تجربي دقت
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* در اين جا منظور از قرار داد ،يك رشته انتظارات غير مكتوب است كه ميان افرادي كه در يك سازمان كار مي كنند
وجود دارد  .حال اين قرار داد ها ممكن است كامل و يا ناقص باشند.



علمي است كه وارد جريان تحقيق مي گردد .محققين بايد از وجود و حضور متغير هاي واحد و مستقل كه در
جريان تحقيق وجود دارند آگاه باشند و آن را زير كنترل خويش داشته باشند .محققين بايد دقيقا نتايج عملكرد
اين متغير ها را يادداشت كرده و ثبت نمايند.فايده اين كار آن است كه بعدا در تجزيه و تحليل ها آماري و رفتار
افراد براي نقش و رابطه اين متغير ها و تاثيري كه بر هم دارند مي توان از آن يادداشت هاو نتايج ثبت شده استفاده
نمود.بدين ترتيب مي توان اهميت نتايج به دست آمده را با تجزيه و تحليل سيتماتيك و در مقياس كالن مشخص
و معلوم نمودو به عالوه بدون تحقيق و تجزيه و تحليل ،نقش آن هارا برجسته و بيش از اندازه مهم جلوه نداد و در
واقع نوعي تناسب و توازن در اهميت آن ها ايجاد نمود.
حال بايد ببينيم تناسب و توازن چيست ؟ محدوديت هاي تحقيقات تجربي چيست؟( در اين جا منظور
از توازن  ،نوعي تناسب ميان نتايج حاصله از تجربيات آزمايشگاهي و يا تجربيات تحقيقي با واقعيات دنياي بيرون
است) .گاه ارزش دادن بسيار زياد به شرايط دروني يك تحقيق تجربي موجب مي شود كه ارزش واقعيات دنياي
خارج و واقعي كم رنگ شود  .مشكل بزرگي كه بسياري از محققين تجربي دارند اين است كه نمي توانند نتايج به
دست آمده از تحقيقات خود را در دنياي پيچيده واقعي و بيروني اجرا كرده و نتايج مشابهي به دست آورند .در
نتيجه شك و ترديد در مورد مناسب بودن و يا اصوال ضرورت يافته هاي تحقيق تجربي از بين نمي رود ،به
خصوص زماني كه استفاده از نتايج اين گونه تحقيقات مبهم بوده و در محك آزمايش هم گذارده نشده باشد.
مشكل اصلي زماني بروز مي كند كه اين سئوال مطرح شود كه آيا واقعا شرايطي كه تحقيق تجربي در آن انجام
شده مانند يك تحقيق روان شناسي صد در صد است و نوري بر واقعيات دنياي خارج مي افكند؟.اگر شرايط دنياي
واقعي با نتايج حاصله از تحقيق بسيار متفاوت باشد در اين صورت بسيار خطر ناك خواهد بود كه استدالل شود،كه
نتايج حاصله از تحقيق را مي توان تعميم و به موارد ديگر تسري داد.اما اگر شرايط واقعي و بيروني با نتايج حاصله
از تحقيقات نسبتا مشابه باشد  ،در آن صورت نتايج تحقيقات را مي توان به رفتار  ،تصميم گيري  ،هيجانات و
احساسات و ساير زمينه ها تعميم داد.
در تحقيقات تجربي راجع به يك شرايط خاص ،مهم نيست كه آن شرايط مورد مطالعه با شرايط بيروني
و مطلوب دنياي واقعي تا چه اندازه شباهت داشته و تطبيق مي كند ،بلكه بالعكس مهم اين است كه از افراد مورد
مطالعه و شركت كننده در آزمون تحقيقي ،كه ادعا مي شود نشان دهنده شرايط واقعي دنياي خارج هستند ،بتوان
بيشتر نتايج مطلوب به دست آورد  ،در حالي كه ممكن است اين افراد شركت كننده در آزمون عمال قادر نباشند
واكنش هاو رفتار واقعي از خود بروز دهند .از طرف ديگر در بعضي از آزمون ها ي مهم كه تاثير قابل توجهي در
تحقيقات دارند  ،از جمله آزمونهاي تحقيقاتي " ميلگرام " و "آچ"( به فصل  4مراجعه كنيد) .لذا  ،با آن كه
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شرايطي كه در محيط آزمايشگاه به وجود آمده كامال مصنوعي بوده ولي با شرايط واقعي دنياي خارج بسيار تطبيق
داشته است  ،در اين حالت نيز شرايط واقعي محيط بيرون لزوما نبايد عموميت داده شود؛ در عوض آزمون
تحقيقاتي كه در آزمايشگاه ها انجام مي گيرد بايد به وجود آورنده شرايط واقعي باشد تا بتوان به يك نظريه جامع


دست يافت كه بعدا قابل تعميم به موارد زيادي باشد.

چرا برخي از تجربيات و آزمون ها ي تحقيقاتي فاقد ارزش و تطبيق با واقعيات خارجي هستند و در نتيجه نمي
توان آن را در موارد بسيار و در سطح گسترده به كار گرفت؟ يك آزمون تحقيقي را در نظر بياوريد كه سعي دارد
در مورد تصميم گيري در سياست خارجي آزمايشي انجام دهد و به نتايجي دست يابد  .اگر افرادي كه در اين
آزمون مورد برر سي قرار مي گيرند همگي دانشجويان سال دوم دانشگاه باشند ،تفاوت زياد و قابل توجهي ميان
اين گروه از دانشجويان تحت آزمون با كساني كه در شرايط واقعي و خارج از محيط آزمايشگاهي مورد آزمايش و
بر رسي قرار مي گيرند مي تواند وجود داشته باشد و طبعا پيدا كردن شباهت سياسي ميان اين دو گروه چندان
آسان و امكان پذير نيست .به عبارت ديگر  ،افرادي كه در آزمون  ،مورد مطالعه قرار مي گيرند را هم مي توان از
افرادي از گروه خارج از آزمون انتخاب كرد كه بلوغ فكري  ،تج ربه  ،پيشينه مشغوليت ها و انگيزه هاي سياسي
قابل توجهي دارند كه ال محاله اين عامل آن ها را از گروه تحت آزمون آزمايشگاهي متمايز مي سازد .اين تفا وت
ها مي تواند نتايجي كه از تحقيق در مورد دانشجويان سال دوم دانشكده به دست مي آيد را با نتايج بررسي در
مورد گروه ي از خبرگان سياسي كه داراي قدرت تصميم گيري در زمينه سياست خارجي هستند تطبيق داده و
در واقع نتايج به دست آمده از گروه اول را به گروه دوم تعميم داد و بدين ترتيب شمول و جامعيت اين نتايج را
محدودساخت.
"ديويد سيرز" خصوصيات ويژه اي براي افراد مورد تحقيق در يك دانشكده و در يك آزمون قائل شده و بر مي
شمارد كه بادر نظر گرفتن و دخالت دادن اين خصوصيات در روش تحقيق ،مي تواند بر نتايج تحقيق تاثير بگذارد
 .چون دانشجويان دانشكده به دليل سن  ،روحيه و افكاري كه دارند كامال شكل نگرفته و چيزي در آن ها به طور
كامل نهادينه نشد ه و هنوز در مورد خود احساس مشخصي ندارند وميزان تاثير پذيري و اطاعت پذيري آن ها
بيشتر است  ،لذا در روابط شخصي خود از ثبات كم تري بر خوردار بوده  ،نيرو و قدرت ذهني و رواني قوي تري
دارندو بيش از يك آمريكائي كه سن بيشتر ي دارد مجذوب يك عامل و محرك مي شوند .او سپس استدالل مي
كند اين خصوصيات در كنار شرايط موجود حاكم در يك آزمون آزمايشگاهي ،تركيبي در يك فرد به وجود مي
آوردكه تاثير گذاري آن بيش از عوامل محرك در روحيه يك انسان در دنيا و شرايط بيروني و واقعي است.به عالوه
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اين عامل تاثير گذار  ،اتكا روان شناسي را به اهميت و اولويت تاثير ذهن و نگرش انسان در كار هايش بيشتر مي
كند و اهميت تاثير عوامل ديگري نظير هيجانات  ،ماديات و ساير عوامل محدود كننده را كم تر نشان مي دهد .
يك راه مشخص براي حل مشكل مذكور اين است كه روان شناسان و محققين مربوطه نظرات و آراي
تعداد بيشتري از افراد را براي تحقيق جمع آوري كرده و به دست آورند  ،يعني افرادي كه واقعا نمايانگر
خصوصيات گروه كثيري از مردم باشند .اما همين محققين در انجام كار خود محدوديت هائي دارندكه نمي توانند
افراد ديگر را مسبب اين محدوديت ها بدانند  .بدين معني كه در مقام مقايسه  ،دسترسي به دانشجويان دانشگاه
ها و كالج ها سريع تر و ارزان تر بوده كه البته آنها نماينده و شاخص گروه ها و افراد بخصوصي هستند.اغلب
محققين  ،با استفاده از اين روش تحقيقي راهبردي مي توانند در مدت زمان كم تر ،كار بيشتري انجام دهند و
نتايج سريع تري به دست آورن د .واضح است كه گروه محققين علمي در ابراز نظر ات و تمايالت خود به همان
اندازه احساس مسئوليت و نگراني مي كنند كه دانشجويان نسبت به ابراز عقايد خود نگران مي باشندو احساس
مسئوليت مي نمايند .دليل دوم فقدان ارزش و اعتبار بيروني اين آزمايشات كه منبعث از محدوديت هاي سازماني
و انگيزه هاي مادي است و رفتار بيروني و خارجي افراد را شكل مي دهد .چنين محدوديت هائي به ندرت در
محيط و شرايط آزمايشگاهي وجود دارد  .اما از طرف ديگر  ،وجود چنين محدوديت ها و نيز انگيزه ها مي تواند
شخصيت فرد مورد تجربه و آزمايش و حتي تمايالت و خواست هاي رواني او را كه هدف تحقيق است تحت تاثير
قرار داده و دگرگون نمايد.تعيين ميزان تاثير يك عامل روان شناختي  ،حتي اگر به تنهائي بررسي شود ،كار آساني
نيست به خصوص اگر همراه با عوامل واقعي در دنياي خارج و در كنار عوامل سازماني و تشكيالتي مورد استفاده
قرار گيرند .چون همين عوامل سازماني ممكن است كامال مغاير راه و روش و نظرات شخص مورد آزمايش باشد.مثال
يك فرد ( كه در اين جا فردي باشدكه مورد آزمايش قرار مي گيرد ) كه به شدت از رئيس و يا همكاران خود
عصباني است و اصوال مي خواهد از كارش استعفا كند  ،ولي مجبور است به كارش ادامه دهد .چون او زير فشار
مالي است و بايد شغل خود را حفظ كند ،لذا به خوبي درك مي كند كه در درون خود مايل به انجام يك كار
است( ترك شغل خود) ولي از طرف ديگر مجبور است نوع ديگري رفتار نمايد زيرا به در آمد اين شغل و پيشرفتي
كه ممكن است براي او داشته باشد نياز مند است .
سومين عامل محدوديت و مانع در عموميت دادن به نتايج تحقيقات تجربي  ،محدوديت نسبي زماني اين
گونه تحقيقات است .تحقيقات مذكور به ندرت بيش از يك ساعت به طول مي انجامد ،كه اين محدوديت هم به
دليل استفاده از دانشجويان در اين تحقيقات تجربي است .در حالي كه همه به خوبي مي دانيم تحوالت و جريانات
در جهان خارج ،روزانه  ،ماهانه و حتي ساالنه است .در نتيجه تعميم نتيجه يك تحقيق ساده كه در يك محيط و
شرايط منفك از دنياي خارج و در يك زمان محدود و فقط روي يك فرد تجربه شده باشد نمي تواند در دنيائي
مصداق پيدا كند كه موضوعات و حوادث متعددي در آن در حال وقوع بوده و هست و اين تحوالت طي يك دوره

چند ماهه و چند ساله حادث شده و مي شود و نه در يك ساعت ،و طبعا در نتيجه نمي توان و نبايد انتظار داشت
نتايج آن تحقيقات در دنياي خارج هم به همان اندازه مصداق و كار برد داشته باشد .به عالوه از نظر اخالقي درست
نيست آزمايش و تجربه در شرايط و محيطي صورت گيرد كه افراد مورد تحقيق احساس امنيت نكنند و در خطر
باشند .به خصوص در روابط بين المللي ،اتخاذ بسيار ي از تصميمات ( في المثل شروع يك جنگ) في نفسه
متضمن به خطر انداختن جان هزاران انسان مي باشد  .بنا بر اين از نظر اخالقي درست نيست كه تحقيقاتي كه
متضمن به خطر انداختن جان افراد است انجام گردد  .بنا بر اين ما واقعا نمي دانيم در يك تحقيقات تجربي ،
عواملي كه تا اين اندازه به امنيت و جان انسان ها اهميت مي دهد و نتايج و دستآورد آن مي تواند در دنياي واقعي
و در عرصه روان شناسي و در تصميم گيري هاي سياسي مانند جنگ كه جان هزاران انسان از دست مي رود موثر
و كاربرد عملي داشته باشدتا چه اندازه مهم و قابليت اتكا دارند .اما اين تحقيقات تجربي بسيار مهم هستند چون
مي توانند تاثير عوامل نيرومنددر درون انسان را در رفتار اومشخص كرده و نشان دهند .اما علي رغم محدوديت
هائي كه اين تحقيقات دارند و فوقا به آن اشاره شد مزايائي هم دارد؛ و آن اين است كه نشان مي دهد همه رهبران
و تصميم گيرندگان از همين افراد و انسان ها عادي و طبيعي بوده كه مانند همه ابنا بشر مكانيزم و فيزيولوژي
مغزي و خصوصياتي دارند كه جنبه كلي و عمومي دارد  .تعيين ميزان تاثير مكانيزم و فيزيولوژي و خصوصيات
مذكور در فرد،يك كار علمي است كه بايد به طور سيستماتيك مورد تحقيق و تفحص قرار گيردو اقدامات و
كارهائي صورت گيرد تا به تحقيقات تجربي در دنياي خارج جنبه واقعي دهدو يا به عبارت ديگر آن را تعميم
بخشدو مصاديق آن را بيشتر كندكه اين به نوبه خود بي ترديد در تقويت نتايج و نظرات به دست آمده از اين
تحقيقات تاثير فراوان دارد.در هيچ متدو لوژي ديگر تا اين اندازه به محقق امكان نمي دهد با اطمينان فراوان به
رابطه ميان متغير ها و يا علت و معلول ها بپردازد و آنان را نمايان سازد.
در حقيقت "واكر" چنين ابراز عقيده كرده است كه دليل پيشرفت و توسعه سريع و جامع علوم اجتماعي ونيز
در روان شناسي در مقايسه با علوم سياسي اين بوده است كه روان شناسي شديدا بر تجربيات آزمايشگاهي متكي
بوده است  .از طرف ديگر تحقيقات علوم سياسي عمدتا با بررسي هاي موردي  و مطالعات ميداني پيش رفته
است ،و در واقع كم تر با سيستم هاي تئوريك هم ساز بوده است.اما با آن كه تحقيقات آزمايشگاهي به اصطالح
قانون طالئي مطالعات روان شناسي به شمار مي رفته  ،اما تحقيقات تجربي اندكي در روان شناسي سياسي انجام
شده است تا از نتايج آن در روابط بين المللي استفاده گردد .همان گونه كه قبال اشاره شد  ،كار تحقيقاتي قابل
توجه وزيادي در علوم سياسي در ارتباط با رفتار فرد در انتخابات ( شركت در انتخابات ) صورت گرفته است.
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شبيه سازي نوع ديگري از تجربيات و آزمون هاي آزمايشگاهي است  .در سال هاي اخير اين شبيه سازي در كار
هاي رايانه اي (كامپيوتري )به صورت بازي هاي گوناگون و يا در مورد يك بازي خاصي صورت گرفته كه در واقع
تصوير و يا برگرداني از حوادث و تحوالت در دنياي واقعي خارج بوده است .قطعا يكي از اين بازي ها و يا برنامه
هاي كامپيوتري يا به عبارت ديگر شبيه سازي مسابقه " معضل زنداني " بوده است( معضل زنداني مفهومي است
كه اولين بار توسط محققي به نام مريل فالد Merril Floodعنوان و مطرح شد كه در چهارچوب "تئوري با زي
" مورد بحث و توجه قرا گرفت و آن عبارت از اين است و يا به عبارت بهتر نشان مي دهد چرا دو نفر نمي توانند
با يكديگر همكار ي كنند  ،حتي در شرايطي كه مي دانند اين همكاري به نفع هر دوي آن هاست) .اين تحقيقات
از كارهاي "آكسلرد" در دهه  1190مي باشد .او در سال  ، 1194روش و استراتژي هاي چند رقيب را در يك
م سابقه مورد استفاده قرار داد تا اين كه آزمايش كند كدام از اين استراتژي ها در ايجاد توسعه و همكاري در بلند
مدت در شرايط ايجاد شده در برنامه معضل زنداني تاثير و موفقيت بيشتري داشته است ،چون در اين برنامه ،
استراتژي افرادمنطقي يك نقص محسوب مي شد  ،اما نتيجه بزرگتر و مطلوبي كه از اين مسابقه به دست آمد اين
بود كه شركت كنندگان را ملزم مي ساخت كه با هم همكاري كنند  ".آكسلرد" به اين نتيجه هم دست يافت كه
بزرگترين مزيت براي رقبائي كه در اين مسابقه شركت كرده بودند عمل بد در مقابل عمل بد بود  (.يعني در هر
دوره بازي به هر حركتي كه حريف به طرف جلو انجام مي داد حريف مقابل در دوره بعدي با حركت به جلو
حركت قبلي طرف مقابل خود را پاسخ مي داد").تت الك" و "مك كواير " و مايكل در سال  1111متدو لوژي
هاي گوناگون من جمله شبيه سازي  ،آزمايشات تجربي  ،بررسي و تحقيقات تاريخي از نظر كيفي و كمي انجام
دادند تا نقش عوامل روحي و رواني فرد را در جلوگيري از يك جنگ اتمي مورد بررسي قرار دهند.در تالش ديگري
كه اين سه نفر به عمل آوردند ،متدولوژي هاي گوناگون را در هم ادغام نمودند تا با استفاده از آن بتوانند به
پيچيدگي هاي تصميماتي كه از بروز يك جنگ اتمي جلوگيري مي كند پي ببرند" .تت الك" در سال 1191
مجددا متدو لوژي هاي متعددي من جمله شبيه سازي و تحقيقات تجربي  ،بررسي هاي گسترده و جمع آوري آرا
و نظرات افكار عمومي  ،جمع آوري اطالعات تاريخي ( كه البته بيشتر جنبه كمي داشتند ) و مطالعات موردي
متعددي را به كار گرفتند و از الگوهاي متداول روز هم استفاده كردند ،تا به عوامل و جرياناتي كه منجر به يك
جنگ اتمي مي شود پي ببرند.
"فيشر" و"سليمان"  در مورد رابطه ميان تعداد و دفعات انتخابات و همكاري گروههاي رقيب تحقيق كردند و
اين كار را با استفاده از دو گروه از افر ادي كه در انتخابات بر گزيده شده بودند انجام دادند  ،و البته در اين كار از
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الگوي بازي "معضل زنداني " بهره گرفتند .آن ها براي اين كه در شرايط و محيطي كه به وجود آورده بودند ،
ميزان توسعه همكاري را بسنجند ،از سيصد و شصت نوع بازي شبيه سازي استفاده كردند.
پرسشنامه هاي خود سنجي
=====================

پرسشنامه هاي خود سنجي به اين منظور تنطيم و مورد استفاده قرار مي گيرند تا از تعداد زيادي از افراد  ،اطالعات
مشابهي در مورد باور ها  ،احساسات  ،افكار  ،كار ها  ،روحيه و ارزش هاي آنان به دست آيد .بر خالف تحقيقات
تجربي  ،كه تاثير محيط و شرايط را بر افراد بررسي و مطالعه مي كند  ،پرسشنامه هاي خود سنجي بيشتر بر
تفاوت هاي ميان افراد توجه دارد.پرسشنامه هاي خود سنجي بر مبني اين فرضيه تنظيم شده تا تفاوت هاي ميان
افراد را كه ناشي از خصوصيات شخصيتي آن ها مي باشد و بر راه و روش و رفتار و سليقه آن ها تاثير مي گذارد
مشخص و معلوم نمايد.
هدف از تحقيق با پرسشنامه هاي خود سنجي اين بوده كه تفاوت هاي ميان افراد معلوم و مشخص شود
و رابطه ميان اين تفاوت ها در مشي و رفتار ي كه در پيش مي گيرند را به دست آورده و در يابند كه چه اولويت
هائي در نت يجه اين تفاوت ها در آنان به وجود آمده است .شايد بهترين كاري كه در اين زمينه تحقيقي انجام شده
بررسي و تمركز روي شخصيت افراد مستبد و خود كامه بوده است اين كار در دانشگاه بركلي كاليفرنياي در مورد
گروهي از مهاجرين يهودي كه به تازگي از آلمان نازي باز گشته بودند انجام شد  .ابتدا مهاجرين مذكور در
جستجوي ريشه هاي فاشيزم در وجود شخصيت هائي بودند كه وطن آن هارا به نابودي كشانده بود .آن ها به اين
جمع بندي رسيدند كه يك شخصيت خود كامه و مستبد فردي است كه در او مجموعه اي از عناصر مانند
احساسات ضد يهود  ،نژاد پرستي و محافظه كاري سياسي و اقتصادي شكل گرفته و به وجود آمده است .آنان
معياري را به نام آزمون اف ((Fبه وجود آورده بودند و ا ين معيار را در يك مصاحبه كه اصطالحا به آن" بررسي
دروني و عميق ضمير ناخود آگاه Thematic Apperceptionنام داده بودند -اين آزمايش ،يك آزمون رواني
است كه به جستجوي ضمير ناخود آگاه فرد مي پردازد تا جنبه هاي سركوب شده شخصيت  ،انگيزه ها  ،نياز ها ،
موفقيت ها  ،قدرت  ،صميميت و قدرت حل مسائل او را بيابد  ، -مورد استفاده قرار مي دادند  ،و مي توانستند با
آن به ميزان تمايل زياد فرد مصاحبه شونده به فاشي زم پي ببرند  .مبناي اين فرضيه ،كه درستي و صحت آن هم
ثابت نشده ،اين است كه افرادي با در گيري هاي دروني و ذاتي و تمايالت مستبدانه و خود كامي خويش  ،اين
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كشش را دارند تا ديگران را سرزنش كرده و تهديد نمايند و ماال اين تمايل و كشش خويش را به محيط بين المللي
تسري دهند و طبعا به دنبال اتخاذ و اجراي سياست ها و راهبرد هاي مستبدانه و خود كامه باشند  .اين نظريه و
استدالل بر اساس پويش شناسي رواني  ( پسيكو ديناميك)است كه در گيري و تالطم دروني فرد به دنياي خارج
از او منتقل و باعث مي شود كساني كه تمايالت فاشيزم بسيار زيادي دارند  ،تنبيه و كشتار و سياست خارجي
تند و افراطي را تاييد نمايندّ .با آن كه كار هاي زيادي در اين زمينه شده  ،تحقيقات مربوط به شخصيت هاي
مستبد خود كامه عمدتا به دليل اين كه انگيزه و گرايشات سياسي نقش قوي در آن داشته است با موفقيت چنداني
همراه نبوده است  .به شكل و صورتي كه عامل ارتباط ميان تمايالت پر تالطم دروني يك فرد در پرسشنامه هاي
خود سنجي مطرح شده بايد گفت اين كار نتوانسته است نتايج محكم  ،خوب و روشني از انگيزه افراد در اتخاذ
خط مشي هاي افراطي و مستبدانه به دست دهد.
اما در تحقيقاتي كه اخيرا انجام شده تاثير احساسات و تمايالت خود كامگي در تهديدات و خطر عدم امنيت
اجتماعي توسط افراد خود كامه و مستبد تا حدودي مورد تاييد قرار گرفته است" .فلدمن " با بررسي پرسشنامه
هاي خود سنجي كه قبل و بعد از بررسي انتخابات در سال  1112ميان  1164سفيد پوست توزيع شده بود  ،به
اين نتيجه رسيد كه با آن كه به نظر نمي رسد ميان تمايالت خود كامگي و مستبدانه يك فرد و تهديدات اجتماعي
از جانب او رابطه مستقيم وجود داشته باشد  ،اما تهديدات خاص اجتماعي مي تواند بيماري خود كامگي و مستبدانه
در درون يك فرد را تشديد كند.
"اتراج" ،تحقيقاتي در مورد ويژگي هاي شخصيتي سي و شش تن از مقامات عالي رتبه وزارت امور خارجه اياالت
متحده به عمل آورده و رابطه انگيزه دروني آن ها و تمايل ايشان به استفاده از زور در جهان و

 1بحران در

فاصله سال هاي  1919و  1169پي برد ه است  .او با انجام اين تحقيق مي خواست نشان دهد هفتادو پنج در صد
خط مشي ها و رفتار سياسي دولت مردان تحت تاثير تمايالت دروني مقامات مذكور است و تا اين ميزان مي توان
رفتار سياسي آن را پيش بيني نمود " .اتر اج" توانست با اين كار تحقيقاتي خود به خصوص نشان دهد كه تصميم
گيرندگان سياسي كه از استفاده از نيروي نظامي طرفداري مي كنند  ،به احتمال بسيار زياد نوعي احساس تمايل
بر تري طلبي و زور گوئي نسبت به زير دستان خود دارند  .اين تحقيق باالخص در خصوص مقاماتي كه مورد
تحقيق و بررسي ويژه قرار مي گرفتند بسيار مفيد و پر ارزش بود؛ شايان ذكر است كه ارزش اين تحقيق در دنياي



پويش شناسي رواني  ،علمي است كه به بررسي نيروهاي رواني در Psychodynamic
عمل مي پردازد.
 For a nice discussion , see R.Brown 1991
 Feldman1991

خارج و شرايط واقعي به مراتب بيش از بررسي آن در مورد گروهي از دانشجويان سال دوم يك دانشكده مي باشد
.
شايان ذكر است كه مطالعاتي كه در زمينه روابط بين المللي صورت مي گيرد معموال با استفاده از پرسشنامه خود
سنجي انجام مي شودكه رابطه ميان تمايالت دروني يك دولتمرد را با رفتار سياسي او و خط مشي هائي كه اتخاذ
مي كند نشان مي دهد .مع هذا با آن كه اين مطالعات هم در شرايط كنترل شده و هم در دنياي بيروني صورت
مي گيرد به همان مشكالتي كه تحقيقات تجربي آزمايشگاهي با آن روبه رو هستند مواجه مي باشند.به عالوه
تحقيقاتي كه با پرسشنامه هاي خود سنجي انجام مي شود ارزش و اهميتي كه طرح هاي مطالعات تجربي
آزمايشگاهي دارند را نداشته و در واقع ارزش تحقيقاتي را از دست مي دهند  .معموال دو عامل محدود كننده در
مطالعه و تحقيق رابطه علييت  ،يعني تمايالت دروني و رفتار سياسي وجود دارد .اولين محدوديت اين است كه
ممكن است در پاسخ به يك پرسش خود سنجي ،گرايش فرد مورد مطالعه و يا ميل و خواست او در پاسخ دادن
وي تاثير بگذارد ،به خصوص اگر فرد آزمودني مورد مطالعه متوجه باشد كه محقق و آزمايش كننده به تمام جوانب
و شرايط آزمايشي كه مي خواهد روي او انجام دهد آگاهي دارد يا هنگامي كه متوجه شود بين عوامل موجود در
آزمايش و رفتار او نوعي رابطه ممكن است وجود داشته باشد .در اين شرايط  ،فرد مورد مطالعه مي تواند با زيركي
همان پاسخي را بدهد كه تحت تاثير گرايش و تمايل اوست نه آن پاسخي كه واقعا در چنين آزمايشي به يك
پرسش بايدداده شود .دوم آن كه شخصيت افراد به اندازه كافي پيچيده است؛ رابطه ميان شخصيت و خط مشي و
سياستي كه او عالقه دارد اتخاذ كند  ،حتي در يك آزمايشگاه و البرتوار رواني به راحتي با يك متغير و عامل
آزمايشگاهي و يا يك سياست راهبردي در مقياس وسيع تر مي تواند از بين برود
تجزيه و تحليل محتوائي
اين روش تحقيق و يا تجزيه و تحليل محتوائي را مي توان اين چنين تعريف كرد :روش و متد تحقيقي است كه
مي توان با آن به نتايج و استنباطات رواني دست يافت كه حاصل مطالعات در مورد رفتار سياسي يك دولتمرد مي
باشد .اين روش تحقي ق به طور نظام مند به مطالعه نوشته ها و تصوير برداري نوشته هاي ديگران و گفته هاي
شفاهي گذشتگان مي پردازد و از آن ها استنباطاتي نموده و به نتايجي مي رسد .دانشمندان علوم سياسي ،كه
عالقه كم تري به روان شناسي سياسي و روابط بين المللي دارند ،از تجزيه و تحليل محتوائي به عنوان يك روش
تحقيق استفاده مي كنند  .مثال محققيني كه در كار بررسي رسانه هاي همگاني هستند از روش مطالعه و تجزيه
و تحليل محتوائي استفاده مي كنند تا از متن نوشته ها  ،نظير سخنراني سياسي يا تبليغات انتخاباتي مطلبي به
دست آورند و سپس تاثير آن را در يك رفتار سياسي مانند انتخابات پيدا كنند  .با آن كه استفاده از راههائي كه
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فوقا مذكور افتاد  ،همگي مهم بوده و در كار تحقيق موثر هستند ولي بحث ما در اين جا عمدتا بر محور بررسي
شخصيت فردي و به خصوص در زمينه رهبري سياسي است ،زيرا در بحث ما شخصيت فردي ،موضوع محوري و
مناسب با اين كتاب و بررسي آن است
در بررسي و تجزيه و تحليل محتوائي كوشش بر اين است كه اطالعات و داده ها ئي كه از رفتار تصميم گيرندگان
و رهبران سياسي به دست مي آيد براي تشريح و پيش بيني خط مشي ها و سمت و سوي حركت آنان در آينده
مورد استفاده قرار گيرد .مزي ت اين روش آن است كه محققين عمال روي فردي كه مورد نظرشان است تمركز و
عمل مي كنند .در اين روش به طور اخص از سوابق مدون ( بايگاني ها) و يا اسناد و مدارك عصر حاضر استفاده
مي گردد  ،از جمله مي توان از كنفرانس ها ي مطبوعاتي  ،خاطرات و يادداشت هاي روزانه و سخنراني ها  ،نامه
ها و مصاحبه هاي شخصيت سياسي و يا همكاران او استفاده كرد – اين كار هم براي اين منظور انجام مي شود تا
به عوامل و عناصر مهم در شخصيت فرد  ،نظير تمايالت و تاثيرات رواني وپيچيدگي هاي او پي برده شود .در اين
روش تحقيق ،الزم نيست تعريف دقيق و روشني از خصوصيات ويژه يك شخصيت به عمل آيد  ،كه در آن هيچ
گرايشي در تفسير نتايج تحقيق وجود نداشته  ،وصرفا هدف كشف و پيدا كردن عاملي باشد كه هيچ خصوصيت
ويژه اي و يا عوامل و متغير هاي جزئي در تفسير اين نتايج تاثيري نداشته باشد .در واقع عواملي كه در روابط
افراد موثر است و مي تواند آن را دگرگو ن نمايد بايد و مي تواند مورد توجه باشد .دستور العمل هاي مدون ،اغلب
به محققين ،در تفسير نتايج تحقيقاتشان در مورد افرادي كه مي خواهند مورد مطالعه قرار دهند و خصوصيات
متفاوتي هم دارند مي تواند بسيار كمك كند .تكرار و بازگوئي زياد و فراوان نتايج به دست آمده ،بسيار مهم و
اساسي است  ،چون اين اطمينان را به وجود مي آورد كه خصوصياتي كه محقق در مورد يك شخص پيدا كرده
است در حقيقت وجود دارند و مي تواند تصحيح شده و همچنين قابل اثبات باشد و تجزيه و تحليل دقيق و كامل
اين خصوصيات مي تواند قدرت پي ش بيني باالئي را به وجود آورد.مطالعات جالب فراواني انجام شده كه از اين
روش استفاده كرده است .به عنوان مثال "ديويد وينتر" در سال  ، 1111مقايسه اي ميان رفتار بيل كلينتون ،
راس پروت و جرج بوش پدر در جريان انتخابات رياست جمهوري به عمل آورد  .او مي خواست روش و اسلوب
حكومت هر يك از اين سه نفر را با يك تحليل روان شناسي ،انگيزه ها و تصورات آن ها كه در سخنراني هايشان
منعكس بود در يابد و كشف كند ".وينتر" و همكارانش در سال  1199شيوه تحليل محتوائي را به كار بردند تا
فردي مانند ريچارد نيكسون را از نظر رواني تجزيه و تحليل نمايند .هدف تجزيه و تحليل و يا مطالعه محتوائي
عمدتا اين بوده است كه عوامل و متغير هاي رواني مانند تصورات فرد  ،ميل به موفقيت  ،احساس نياز او به رابطه
با ديگران و ايجاد نزديكي و صميميت با افراد و نياز شديد به كسب قدرت را بررسي كرده و مورد مطالعه قرار
دهد".وينتر" سخنراني مراسم تحليف رياست جمهوري ريچارد نيكسون را با شيوه مطالعه و تجزيه و تحليل
محتوائي مورد بررسي قرار داد و از اين مطالعه خود چنين نتيجه گرفت كه در ريچارد نيكسون نياز فراواني به

موفق شد ن در كار و احتياج شديد به داشتن رابطه با ديگران وجود داشته است و البته احساس نياز او به كسب
قدرت معتدل بوده است" .وينتر" با تجزيه و تحليل مستمر و مرتب رفتار نيكسون  ،كه در خاطرات شش تن از
همكاران رئيس جمهور ذكر شده بود  ،صحت خصوصيات مذكور راكه در نيكسون كشف كرده بود ثابت نمود.
"روزاتي "  ، سه تن از چهره هاي شاخص و بر جسته حكومت جيمي كارتر را انتخاب كرد تا ثبات و يا تغيير در
نظرات آن ها را در مورد سياست خارجي بررسي و مطالعه كند.او گفته ها ،اقوال و نظرات پرزيدنت كارتر  ،سايروس
ونس وزير امور خارجه و زبيگيو برژينسكي مشاور امنيتي ملي را طي مدت چهار سال مورد بررسي و مطالعه قرار
داد.در اين مطالعه محتوائي "وينتر" به اين نتيجه رسيد كه كارتر حكومت خود را با يك احساس خوش بيني آغاز
نمود  ،كه البته اين احساس او در طول چهار سال حكومت وي دستخوش تغيير و دگرگوني شد .اين تغيير و تحول
در شخص كارتر نتيجه فعل و انفعاالت دروني شخصيت او  ،تحت تاثير تحوالت جهاني  ،نظير گروگان گيري
آمريكائي ها در ايران و حمله اتحاد جماهير شوروي به افغانستان و نفوذ و قدرت گروه ها و محافل داخلي در
آمريكا بود.
تجزيه و تحليل محتوائي را مي توان در بررسي حاالت ديگر رهبران سياسي جهان نيز به كار برد كه بي ترديد
چنين امري فهرست عوامل موثر در حاالت رواني و دروني رهبران را بلند تر و كار تحقيق و مطالعه را پيچيده تر
مي كند .لذا استفاده و بهره گيري از يافته هاي مطالعات انجام شده توسط محققين و مبادله اطالعات ميان آن ها
كاري ضروري و مفيد است ،زيرا اين امر به تحليل و بررسي هاي محتوائي توسط محققين مختلف در زمينه هاي
مختلف و در كشورهاي مختلف كمك فراواني مي كند" .مك كلند" در سال  1163نياز خبرگان سياسي را به
احساس موفقيت  ،داشتن رابطه و وابستگي به ديگران و كسب قدرت را در پاكستان  ،هند  ،چين مطالعه و دريافته
است كه در آنان نياز به احساس موفقيت  ،كسب قدرت ،بسيار شديد بوده ولي نياز اندكي به رابطه و اتكا و وابستگي
در آن ها وجود داشته است".مك كلند"  ،بر اساس همين يافته هايش در سال  1163پيش بيني مي كرد كه
منطقه مذكور ( شبه قاره هند و چين) در دنيا نه تنها آينده اي در پيش دارد كه توسعه ا قتصادي در آن صورت
خواهد گرفت بلكه و مهم تر اين كه در صد افزايش جمعيت آن سير نزولي خواهد داشت و لذا در نتيجه كاهش
جمعيت بهداشت عمومي در اين كشور ها باال مي رود و ضمنا ساختار سياسي متمركز و قدرت مستبدانه در اين
منطقه از جهان ضعيف تر شده و كاهش خواهد يافت.
شايد جالب ترين تجزيه و تحليل محتوائي كه تا كنون انجام شده و در طبيعي ترين شرايط  ،وبا استفاده
از افراد معمولي و با انكيزه هاي واقعي و با بودجه و منابع مالي و كافي صورت گرفته باشد تحقيقي است كه در
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جنگ جهاني دوم انجام شده است .در  21سپتامبر " 1143كيت اسميت " خواننده معروفي كه سرود ملي آمريكا
را خواند  ،در ضمن برنامه راديوئي كه جمعا هيجده ساعت به طول انجاميد از بيست وسه شنونده و مخاطب خود
در خواست كرد و در واقع آن ها را تشويق نمود  ،براي تامين مالي هزينه هاي دولت اوراق قرضه خريداري كنند
 .در نتيجه اين در خواست خواننده مذكور از مردم ،در طول فقط يك روز اوراق قرضه اي به ارزش سي و يك
ميليون دالر به فروش رسيد  .در او و يا در خواسته او چه چيزي وجود داشت كه چنين پاسخ و واكنش عظيمي
را در مردم به وجود آورد؟ "مرتون"  ، از طريق مصاحبه ها و گفتگو ها با كساني كه در يك روز اقدام به خريد
اوراق قرضه كرده بودند و نيز نظر سنجي از آن ها در مورد اين اقدام و واكنش طبيعي و قابل توجه مردم ،تحقيق
و بررسي به عمل آورد .نتيجه اي كه از اين تحقيق به دست آمد اين بود كه هيجان طبيعي كه در درخواست
اسميت وجود داشت موجب شد كه در يكايك مردم نيز تحرك جمعي به وجود آيد  .ظاهرا همين تحرك و هيجان
متقابال نيز "اسميت" را تشويق و ترغيب نمود تا تالش بيشتري در همين راهي كه در پيش گرفته بود انجام دهد.
مشكل روش هائي كه از اسناد و مدارك دولتي و عمومي براي كار تحقيق استفاده مي كنند  ،اين است كه نمي
تو ان با آن به حاالت و فعل و انفعاالت رواني و يا تظاهرات رواني افراد كامال پي برد ,اسناد و مدارك عمومي نظير
سخنراني ها اغلب با اين هدف نوشته و يا ايراد مي شوند كه واكنش و پاسخ بخصوصي از طرف مردم و افكار عمومي
جلب شود و هدف يك سخنراني ممكن است جلب حمايت عمومي براي يك هدف خاص باشد و بدين ترتيب
ممكن است بيشتر باهدف انجام يك كار تبليغاتي تا يك كار و پروژه تحقيقاتي باشد .بسياري از سخنراني هاي
عمومي و يا كنفرانس ها ي مطبوعاتي داراي يك هدف سياسي هستند كه استنباط و درك يك حالت رواني و
دروني را كامال پيچيده و مشكل مي سازد .به عالوه در يادداشت هاي روزانه  ،زندگي نامه ها ( بيوگرافي ها) و يا
مصاحبه ها با افراد و شخصيت هاي سياسي و حتي افراد و همكاران نزديك به آن ها نه تنها ممكن است خطاي
حافظه تاثير بگذارد و گرايش هاي افراد در آن ها دخالت داشته باشند بلكه اين احتمال وجود دارد كه تمايل
شديدي در همان افراد وجود داشته باشد كه موضوع مورد تحقيق را بيش از حد مثبت جلوه دهند.تجزيه و تحليل
محتوائي ممكن است شرايط و محيط واقعي تر و راه كوتاه تر و مستقيم تري را براي فرد ي كه مورد مطالعه است
فراهم نمايد ،اما در اين روش ،آن كنترلي كه در م طالعات تجربي و آزمايشگاهي وجود دارد كمتر به چشم مي
خورد .در مطالعات تجربي ممكن است شرايط و محيطي كه آزمايش در آن صورت مي گيرد زياد واقعي نباشد ،و
لذا نتايج حاصل از اين تحقيق هم با آن چه در دنياي واقعي خارج از محيط آزمايشگاهي وجود دارد ممكن است
مطابقت كمي داشته باشد.علي رغم ماهيت و خصوصيت طبيعي و واقعي ،اغلب اطالعات و داده هائي كه در تجزيه
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و تحليل و مطالعات محتوائي مورد استفاده قرار مي گيرد بايد با احتياط و ترديد به نتيجه و دستآورد اين مطالعه
نگريسته شود به خصوص در زماني كه در اين مطالعه  ،اهداف سياست هاي استراتژيك و راهبردي و يا مديريت
رهبري يك جامعه مطرح باشد و همين عوامل ممكن است واقعيت اصلي را بپوشاندو پنهان كند .هنگامي به تشريح
و تبيين يك نتيجه پرداخته شود  ،بايد قبل از اين نسبت به آن اطمينان كافي و قطعي پيدا كرد ،و به عوامل و
عناصر ديگر و ساير جنبه ها ي تاثير گذار در آن توجه كافي مبذول شود.گر چه ارزش واقعي و بيروني مطالعات و
تجزيه و تحليل محتوائي ممكن است بيشتر باشد ( منظور اين كه نتايج حاصل از آن با دنياي واقعي و بيروني
مطابقت داشته باشد)و با اين مطالعه بتوان يك فرد و رفتار او را مستقيما مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار داد
و نتيجه حاصل از اين مطالعه را تعميم دادو در واقع در دنياي بيروني شكل واقعي بخشيد ،ولي نقطه ضعفي كه
در اين روش مي تواند به وجود آيد اين است كه امكان دسترسي به فردي كه مورد مطالعه مي باشد كم تراست.
مهم تر آن كه  ،اعتبار مطالعه محتوائي از اين نظر هم تا آن جا كاهش مي يابد كه آن چه فرد مورد مطالعه  ،كه
در اين جا يك شخصيت سياسي است  ،مي گويد ممكن است واقعا و عمال گفته و نوشته خود او نباشد  ،بلكه
نظرات و افكار فردي است كه سخنراني او را نوشته و يا به وي مشورت داده كه چه بگويد  .به طور كلي هر چه
قدر اطالعات و داده ها از منابع بيشتر و متنوع تر در مورد يك فرد سياسي ( نظير گفته ها ي او در مصاحبه هاي
مطبوعاتي  ،سخنراني ها و يادداشت هاي وي ) به دست آيد و هماهنگي و مطابقت ميان منابع هم بيشتر باشد ،
ترديدي نيست نظرات و تئوري هائي كه حاصل شده و پرداخته مي شود قوي تر و مطمئن تر است ،به عالوه محقق
هم مي تواند به ارزش و اعتبار نتايج اطمينان بيشتر داشته باشد
روش رتبه بندي و امتياز دهي ناظران محقق به تصميم گيرندگان سياسي

در اين روش ،به طور نظام مند  ،گروهي كه ناظران محقق هستند ،برداشت ها و نظرات خود را از خصوصيات و
ويژگي هاي رهبران سياسي جمع آوري مي كنند  .هدف ناظرين محقق از به كار گيري اين سيستم آن بوده  ،كه
روش هاي جامع و متعددي را براي بررسي وارزيابي عده زيادي از شخصيت ها به وجود آورند و به كار گيرندو از
اين روش ها براي تكميل روش مطالعه موردي  در خصوص شخصيت ها استفاده كنند و سپس بررسي و مطالعات
خود از افراد و شخصيت ها و گروههاي سياسي را با يك ديگر مقايسه كرده و از اين قياس و معيار در مطالعات
خود استفاده نمايند.
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در اين روش از ناظران خواسته مي شود نظرات و ايده هاي خود را در مورد تصميم گيرندگان با معيار هائي كه از
پيش تعيين شده و يا تعاريفي كه از قبل به عمل آمده تطبيق داده و اندازه گيري و ارائه نمايند .يكي از بهترين
معيار ها براي اين بررسي سيستم  Qاست  .در اين سيستم از ميان تعاريف و توصيف هاي مختلف از شخصيت
هاي گوناگون  ،آن تعريف و توصيفي انتخاب مي گردد  ،كه از نظر ناظران بيانگر خصوصيت فرد مورد تحقيق باشد
و يا به خصوصيات و ويژگي هاي او نزديك تر است.معموال در اين روش از ناظران خواسته مي شود تمام خصوصيات
كيفي افراد مورد مطالعه را كه در اغلب آن ها وجود داشته و مشترك مي باشد و نيز خصوصياتي كه در كليه آن
ها ديده مي شود و عموميت دارد جمع آور ي و گروه بندي نمايند .نظرياتي كه به اين ترتيب به دست مي آيند
ممكن است مثال بر اساس اطالعات حاصله از فيلم مناظره تلويزيوني اتنخاباتي "جورج بوش "  " - 3ال گور"
باشد.سپس از روي اين فيلم فهرستي به صورت رتبه بندي و درجه بندي تهيه مي شود كه در آن ممكن است صد
ها خصوصيت از اين دو نفر بتوان پيدا كرد ؛ از جمله اين خصوصيات "،رفتار دوستانه "  ،حالت "تهاجمي " ،
"هوش"  ،قدرت زياد و غيره باشد كه طبعا خيلي از خصوصيات ديگر نيز ممكن است از آن ها وجود داشته باشدو
يا گروهي از ديگر خصوصيات در دو كانديداي انتخاباتي ممكن است وجود نداشته باشد  .هدف از اين گونه مطالعه
و بررسي اين است كه واكنش هاي غير معمول و غير عادي با عكس العمل هاي متعارف افراد در فهرستي كه
محقق براي خود تهيه مي كند ثبت و درج گردد" .مك كئون" معتقد است متد Qبه خصوص براي روش هاي
تجربي مطالعات روان شناسي بسيار مناسب است( 1194و )411هر چند نا گفته نبايد بماند كه اين روش مي تواند
در روش هاي مطالعاتي تئوريك ديگري هم مورد استفاده قرار گيرد .پس از اين  ،محققين از تجزيه وتحليل
آمارهائي كه به صورت تجربي به دست آمده است استفاده مي كنند و از اطالعات به دست آمده به نحوي بهره
برداري مي كنند كه تجزيه و تحليل و پيش بيني رفتار سياسي شخصيت هاي سياسي  ،تمايالت و اولويت هاي
آنان را در تصميم گيري هاي سياسي امكان پذير سازد.
سيستم نظارت و مشاهده نظير آنچه در باال اشاره شدمشكالتي هم دارد" .راس" در سال  1199چنين استدالل
مي كند كه بسياري از محققين در دام يك خطاي اساسي گرفتار مي شوند ؛ بدين معني كه افراد تمايل دارند
تاثير شخصيت انسان را بر رفتاراو ،بيش از اندازه بر آورد كنند  ،در حالي كه تاثير اوضاع و احوال شرايط بر رفتار
فرد را دست كم ميگيرند .عالوه بر گرايشات فكري و ذهني ( به فصل چهارم مراجعه شود)محققين ممكن است
در بررسي علل رفتار افراد ،كه از شخصيت و عوامل دروني و روحي او سرچشمه مي گيرد  ،از اين نظر به فردبيش
از تاثير اوضاع و شرايطي كه فرد در آن قرار دارد اهميت دهندو در نتيجه دچار خطا و اشتباه شوند .به عالوه ممكن
است محققين در اين مورد هم عقيده باشند كه رفتار و كنشي كه يك فرد در يك جمع از خود نشان مي دهد
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لزوما دليل بر اين نيست كه همان رفتار راهم در يك محيط و محفل خصوصي از خود بروز دهد؛كما اين كه لحن
صحبت  ،و ساير خصوصيات يك فرد از جمله طرز سخن گفتن و حركات اعضاي بدن او مانند سر و دست ها را
مي توان بررسي كرد و تاثير اين حركات را بر ديگران سنجيد و ارزيابي نمود .بسياري از سياستمداران  ،تالش
بسيار زيادي مي كنند كه در انظار عمومي چنين وانمود كنند كه بر رفتار و حركات خود كنترل كامل داشته و بر
اوضاع مسلط مي باشند  ،اما اين به هيچ وجه به اين معني نيست كه لزوما همين خصوصيات را به عنوان يك فرد
در يك محفل خصوصي و به دور از انظار عمومي هم دارا مي باشند .در نتيجه الزم است دقت زيادي در بررسي
خصوصيات رواني و شخصيتي يك دولتمرد سياسي  ،به خصوص هنگامي كه در يك جمع قرار دارد به عمل آيد.
به عالوه  ،هيچ دليل مشخص و متقني در دست نيست كه ثابت كند چنين خصوصياتي اعم از اين كه شخصي و
يا حرفه اي و يا هر دو بوده باشند  ،تاثير مستقيمي بر نظريات و اولويت هاو گرايشات سياسي آن شخصيت سياسي
دارد .در مورد همه اين حدس و گمان هابايد تحقيقات تجربي بيشتري صورت گيرد.
مع ذالك گاه روشي مانند  Q-SORTمي تواند همراه با ساير روش ها مورد استفاده قرار گيرد تا شواهد و حقايق
بيشتري را در يك متدولوژي تركيبي به دست دهد ".تت الك" هنگامي كه مي خواست تئوري گروه فكر ( يا
گروه سياست گذار) " ايروينگ جنيس" را از نظر تجربي اثبات نمايد و تقويت كند از روش Q-SORTاستفاده
نمود ( به فصل نهم مراجعه كنيد) .به طور كلي بر اساس تئوري گروه فكر چنين استدالل مي گردد كه تاثير
فشاري كه در گروه خودي براي نيل به اتفاق و انسجام وجود دارد به حدي است كه باعث مي شود كه يك فرد از
آن گروه ،نتواند با نظريات و يا موضع گروه خويش مخالفت نمايد ،زيرا هيچ يك از اعضاي يك گروه خودي عالقه
اي ندارد كه گروهش او را طرد كرده و از خود براند .به خاطر وجود همين عامل است كه ممكن است كيفيت
عيني و واقعي نتايج حاصل از اين روش ،انطباق چنداني با واقعيت نداشته باشد.
"تت الك" در سال  ، 1112ده واقعه را  ،كه تئوري گروه فكر "ايروينگ جنيس" را تاييد مي كرد  ،مورد آزمايش
قرار داد .او وهمكارانش اقدام به يك تجزيه و تحليل آماري از نتايج به دست آمده با استفاده ازروش "ليزرل "
LISRELنمودند( اين روش  ،نوعي روش تحقيق است كه با استفاده از آمار براي تجزيه و تحليل و حصول نتيجه
از روابط افراد در گروه به كار برده مي شود) ،كه رابطه علت و معلولي در تئوري درون گروهي و يا گروه خودي را
تاييد نمي نمود .آن ها  ،به خصوص به اين نكته پي بردند كه انسجام گروهي و شرايط تنش زدائي كه در گروه به
و جود مي آيد  ،آن طور كه در گروه فكر به آن اشاره شده و مورد تاييد قرار گرفته بود عوامل منفك از يكديگر و
مستقلي نيستند .اما آن ها در تحقيقات خود به اين نكته پي بردند كه عوامل ساختاري و روش ها ي( ويا دستور

* گروه سياست گزاري به ويژه در سطوح باال مايل هستند كروه آنها هر چه اندازه ممكن
ايت كوچك باشند تا تعامل ميان اعضاي گروه بهتر و امكان پذير تر گردد.

العمل ها )سازماني  ،شكل و نوع و طرز تفكر و روحيه گروه فكر را مشخص كرده و تشكيل مي دهد .به عالوه "تت
الك" و همكارانش از ادعاي "جنيس" در مورد حادثه " مايا گوئز" ( كشتي تجاري آمريكائي بود كه پس از پايان
جنگ ويتنام توسط عده اي افراد ناشناس در سواحل هندو چين ربوده شد و مشكالتي براي آمريكا به وجود آورد)
و يا تصمي م براي نجات گروگان هاي آمريكائي در ايران كه توسط "گروه فكر " (گروه خودي ) گرفته شده و با
ناكامي روبرو شده بود  ،حمايت و طرفداري نكردند .نويسندگان و نظريه پردازان چنين استدالل مي كنند كه
استفاده بيشتر از متدولوژي تركيبي به محققين اين امكان را مي دهد كه از روش مطالعه موردي هم استفاده
كنند ،تئوري هاي متغير گروهي  ،از جمله هم "گروه فكر" را مورد آزمايش قرار مي دهند و هم تئوري متغير
هاي گروهي از جمله گروه فكر را مورد آزمايش قرار مي دهندو نيز اين اقدام اين امكان را به وجود مي آورد كه
از تجزيه و تحليل و تعبير و تفسير تاريخي به صورتي استفاده كنند كه دقيقا بيان كننده و منعكس كننده مفاهيم
روان شناختي و متدولوژي تحقيق باشد .قطعا تركيب مطالعات موردي تاريخي و تئوري هاي روان شناسي اجتماعي
 ،نتيجه كار تحقيقاتي و تصميم گيري در اين زمينه را مي تواند غني تر سازد.استفاده از روش تركيبي در چنين
كار مطالعاتي  ،به تقويت و تحكيم تحقيقات و كشفيات چند رشته اي ( يعني روان شناسي سياسي ) كمك شايان
مي كند.
مطالعه موردي
=============
مطالعه موردي  ،روش مطلوبي براي دانشمندان علوم سياسي محسوب مي شده ،اما كم تر در روان شناسي سياسي
به كار برده شده است" .الكساندر جرج " و" ويليام مك كينلي" از پيشتازان تعريف و استفاده از روش و متدولوژي
مطالعه موردي قياسي بوده اند (يعني موارد را جدا گانه بررسي كرده و سپس با يكديگر مقايسه مي كردند )موارد
،معموال از جهات اشتراك و اختالفي كه با هم دارند مقايسه مي شوندتا عواملي كه بر متغير هاي موجود در فرد
مورد مطالعه تاثير داشته اند مشخص گردند .روان شناسي شخصيتي  ( زندگي نامه رواني ) نوع ديگري از روش
هاي مطالعه موردي است .اين روش در مورد زندگي يك فرد خاص  ،حوادث  ،زندگي او و شخصيت وي تحقيق و
بررسي مي كند .
مطالعات موردي به محقق آزادي عمل بيشتري مي دهد تا افراد مورد نظرش  ،حوادث  ،زمان وقوع آن ها و روابطي
كه او با ديگران داشته مورد تحقيق و مطالعه قرار دهد  .حوادث نادر معموال كم تر به مطالعه موردي نياز دارند،
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چون تعداد اين گونه موارد بسيار كم است؛ تازه اگر هم حوا دثي از اين نوع وجود داشته باشند به عنوان نمو نه مي
توان به منظور مقياس و يا مرجع براي تجزيه و تحليل ساير موارد از آن استفاده كرد .اگر محققين عالقمند به
توضيح و تشريح حادثه اي خاص  ،نظير علل و ريشه هاي جنگ اول جهاني باشد  ،روش مطالعه موردي بسيار منا
سب است .اما اگر محقق به اندازه اي كه به علل جنگ به عنوان يك پديده كلي بيشتر از ريشه يابي جنگ خاصي
مانند جنگ اول جهاني عالقمند باشد ،در اين صورت الزم است موارد بيشتري را مطالعه و بررسي كند تا به عواملي
دست يابد كه معموال در بروز تعداد زيادي از جنگ ها نقش داشته و موثر بوده اند.طبعا انجام چنين تحقيقي با
اين ابعاد  ،بررسي و مطالعه موارد بسيار زيادي را ايجاب مي كند و الزم دارد.
مطالعات موردي به خصوص در همان مراحل اوليه پروژه تحقيقاتي مي تواند مفيد باشد ،كه هنوز معلوم نيست
كدام يك از جنبه هاي يك حادثه اهميت بيشتري دارد و بايد به دنبال كدام يك از داليل بود و باالخره چه متغير
ها و عواملي در بروز يك حادثه و به وجود آمدن يك مشكل موثر بوده و دخالت داشته اند .در مراحل اوليه تحقيق
 ،داشتن ذهني باز  ،دريافت و پذيرش همه اطالعات در باره يك مورد خاص مي تواند در رسيدن به ايده ها و
فرضيه هاي مفيد تاثير زيادي داشته باشد ،البته اين در صورتي امكان پذير است كه داليل و عللي كه براي اثبات
اين تئوري به كار مي برده مي شود تنها براي اثبات صحت آن نباشد چرا كه در اين صورت  ،فقط استدالل هاي
تكراري مطرح خواهد شد و نتايج مطلوبي به دست نخواهد آمد.
" جرويس  "در سال  1191از متدولوژي مطالعه موردي استفاده نمود تا رابطه ميان روان شناسي و قدرت
بازدارندگي از جنگ را پيدا كند.
تحليل گران با بهره گيري از مطالعه موردي در ارتباط با جنگ جهاني اول  ،در گيري اعراب و اسرائيل در سال
 1193و جنگ" فالكلند"  ،به اين نتيجه رسيدند كه رهبران كشور ها در ارتباط با اين حوادث تاريخي  ،بيش تر
از آن چه كه در تئوري هاي گزينه منطقي پيش بيني مي شود  ،در عين حال كه بسيار محتاط بودند  ،به همان
اندازه از خود بي احتياطي نشان مي دادند .در اين جا اگر قدرت بازدارندگي در يك طرف وجود داشته باشد و در
نتيجه در طرف مقابل احساس عدم امنيت ايجاد كند نتيجه ،منفي و معكوس خواهد بود.اين دقيقا همان چيزي
است كه در استراتژي هاي سياسي سعي مي شود از آن احتراز شود.
اما به دليل فقدان معياري كه بتوان با آن نتيجه مطالعه موردي را مقايسه كرد  ،مطالعات موردي هم مانند تجزيه
و تحليل هاي محتوائي و متدولوژي "رتبه بندي ناظر" Rating -

 -Observerمنظور از متدو لوژي ناظر

 ،روش و يا متدي است كه براي سنجش و ارزيابي ،نتايجي كه با چشم و ساير حواس يك ناظر حاصل مي شود،
در تحقيق و مطالعه به كار برده مي شود) در معرض گرايش هاي منفي و خطا ها قرار مي گيرد .ذهنيت يك
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تحليل گر ممكن است به تعبير و تفسير نتيجه اي گرايش داشته باشد كه با يك متد سيتماتيك علمي به دست
نيامده باشد .محققين بايد بسيار دقت كنند كه تئوري ها و نظرياتي كه از قبل در ذهن داشته اند بر شواهد و
داليلي كه به دست مي آورند تاثير و دخالت ندهندو در واقع بر آن ها تحميل نكنند.ضمنا نبايد انتظار داشته باشند
چيزي را ببينند كه انتظار دارند و يا مايل هستند ببينند.زيرا اين هم باعث مي شود كه آنان از حقايق دور شوندو
يا واقعيات ديگر رابد تعبير كنند و يا اصوال آن را صحيح درك نكنند و يا به نتايجي دست يابند كه واقعا در دنياي
خارج وجود ندارد  .به عالوه فقط استنتاج از يك علت آن هم براي اثبات يك مورد خاص در جريان يك تحقيق
امكان پذير نيست و صحيح نمي باشد ؛ الزم است موارد بيشتري بررسي شوند تا بتوان از اين طريق به علت ها و
مع لول هاي و رابطه هاي علييت بيشتري پي برد تا بعدا از آن بهره گرفت .به طور كلي الزم است رابطه علييت از
تجربيات واقعي و اوضاع و احوال عيني به دست آيد.
تحقيق مطالعاتي
تحقيق مطالعاتي به طور كلي شامل تعدادكثيري پرسشنامه هاي خود سنجي است .متدولوژي اين روش در اياالت
متحده اغلب در علوم سياسي بيشتر از روابط بين المللي به كار گرفته شده است  .اما چون استفاده از اين متدولوژي
صرفا محدود به تحقيق مطالعاتي نمي گردد  ،لذا در اينجا به بعضي از جنبه هاي مهم آن پرداخته مي شود.افراد
معموال به سئواالتي كه در يك تحقيق از آن ها مي شود چگونه پاسخ مي دهند؟ "تورانگو" و "راسينسكي "
استدالل مي كنند كه دادن پاسخ به سئواالت در يك مطالعه تحقيقي داراي چهار مرحله است :اول برداشت و
تعبير فرد از سئوال  ،دوم جستجو براي اين كه فرد دريابد هدف از سئوال چيست  ،سوم ياد آوري و تداعي افكار
و احساساتي كه در خاطره آن ها با اين سئوال به وجود مي آيدو چهارم و يا مرحله آخر استفاده و به كار گيري
آن افكار و احساسات براي يافتن پاسخي براي سئوالي كه از آن ها شده است .محققين و نويسندگان مذكور ،
همچنين استدالل مي كنند اين مراحل مي تواند به طور قابل مالحظه اي تحت تاثير سئواالتي باشد كه قبال نيز
از افراد شده است و يك چهار چوب ذهني و احساسي در افراد ي كه از آن ها سئوال مي شود به وجود آورده باشد.
به عالوه سئواالت قبلي ،فرد را تحت فشار مي گذارد كه پاسخ هاي مشابهي بدهند .اين مشكالت مي توانند رسيدن
به نتايج مطلوب و مورد ا نتظار از سئوال را از افراد مورد مطالعه و تحقيق مشكل و پيچيده سازد.
دو مشكل و مانع مي تواند تحقيق مطالعاتي را با مشكل مواجه سازد :يكي عدم ثبات و يا به عبارتي عدم پاسخ
به سئواالت مشابه در بلند مدت ( چون افراد معموال پاسخ هاي مشابه به يك سئوال كه قبال مشابه آن از آن ها
شده نمي دهند) .مشكل ديگري  ،تصور ذهني و تاثير پاسخ هاي قبلي( افراد معموال پاسخ هاي متفاوتي به سئواالت
مشابه و عيني  ،كه به صور گوناگون تنظيم شده است مي دهند ) موجب مي شود پاسخ هاي آنان به سئواالت
مشابه يكسان نباشد.

اين مشكالت  ،هم قابليت اعتم اد و هم ارزش مطالعه را كاهش مي دهد .در نتيجه  ،حد اقل از لحاظ نظري ،آثار
و نتايج الزم و مطلوب از مطالعه و تحقيق به دست نمي آيد .متدولوژي تحقيق مطالعاتي به طور ضمني اين را به
ما نيز مي آموزد كه هيچ تحقيق و مطالعه و يا هيچ يافته اي مشابه و مساوي و واقعي نيست.
بسياري از محققين به تاثير اين دو مشكل بر نتايج تحقيقات توجه خاص نموده اند " .كراسينك " استدالل مي
كند تصور يا چهار چوب ذهني _ منظور از تصور و يا چهار چوب ذهني ،پاسخ ها ي انتخاب شده بر اساس كلمات
و واژه ها  ،نحوه تنظيم آن ها  ،تعداد پاسخ هاي موجود  ،و يا اطالعات و برداشت از پاسخ هاي قبلي و باالخره
روشن و يا مبهم بودن سئواالت مي باشد_ مشكل بزرگي بر سر راه متدولوژي است و او بخصوص متذكر مي شود
كه پاسخ مثبت و مناسب به يك سئوال ممكن است ناشي از تعصب و تمايل فرد باشد،بدين معني كه احتمال دارد
افراد كم سواد تر بد ون آن كه به محتواي سئوال توجه كنند به آن پاسخ مثبت دهند .به عالوه عالقه افراد به اين
كه مي خواهند از نظر اجتماعي محبوبيت داشته باشند  ،موجب مي شود آن ها در مورد عقايد و نظرات سياسي و
اجتماعي نادرست و نا مطلوب  ،پاسخ واقعي و باطني خود را ندهند .اين كه امروزه تعدادكمي از مردم در بلند
مدت نظرات نژاد پرستانه را تاييد نمي كنند لزوما بدين معني نيست كه احساسات نژاد پرستانه آن ها تخفيف
يافته است  .مثال طرز فكر و عمل يك فرد ممكن است ناشي از اين باشد كه مي خواهد از نظر اجتماعي در مقابل
كسي كه از او تحقيق به عمل مي آو رد محبوب جلوه كند  ،ضمن اين كه معيار هاي اجتماعي هميشه به نحوي
تغيير پيدا مي كنند كه مانع تاييد نظرات نژاد پرستانه يا هيجان انگيز توسط پاسخ دهنده مي گردد .طبق نظر
"دون كيندر"



و همكارانش در سال  ،1119خصوصيات ديگري از افراد يك جامعه در تفسير و تعبير و نتيجه

گيري از اطالعات به دست آمده ،در تحقيقات مطالعاتي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ از جمله اين خصوصيات
شايستگي شهروندان  ،عواملي كه عقايد آنان را شكل مي دهد ،قدرت و توان بحث و گفتگو هاي سياسي -اجتماعي
مردم در مورد موضوع مورد تحقيق  ،راه و روش هائي كه موجب مي شود افكار عمومي را به طرف اقدامات سياسي
بكشاند  ،مواردي هستند كه توجه به آن بسيار اهميت دارد.
براي تشريح و يافتن راه حل براي مشكالتي كه فوقا مذكور افتاد در تحقيق مطالعاتي طرق مختلفي پيشنهاد شده
است" .كرسنيك" در سال  1111به اهميت و تاثير رضايت افراد در تحقيقات اشاره مي كند .او مي گويد مردم و
افراد ،معموال هنگامي راجع به مباحث خاص از آنان سئوال مي گردد پاسخ هاي ناقص و جهت دار مي دهند و يا
اصال اطالعاتي در اختيار پرسش كننده نمي گذارند .مردم و افراد معموال در پاسخ به سئواالت تحقيقاتي  ،متوسل
به استراتژي ها و را ههائي مي شوند كه از آن طريق كم ترين تالش را در حد اقل زمان به كار گيرند .از جمله اين

KROSNICK 1999
DON KINDER




استراتژي ها اين است كه صرفا با سئوال مطرح شده موافقت و هم آهنگي نشان مي دهند و يااين كه به اين پاسخ
اكتفا مي كنند كه "نظري ندارم و اطالعي ندارم " و يا بر حسب اتفاق از ميان پاسخ هاي پيشنهاد شده  ،يك
پاسخ را انتخاب مي كنند.
"زالر " و "فلدمن "  در سال  1112بسياري از موضوعات مهم را مورد بحث و بررسي عميق قرار داده اند .آن ها
متذكر شده اند سه دليل و علت مي توان براي تناقض پاسخ هاي افراد به يك سئوال مشابه ( زيرا معموال مردم در
بلند مدت پاسخ مشابهي به يك سئوال مشابه نمي دهند)را بر شمرده اند.اوال اصل ترديد  ،در مردم اين ترديد
وجود دارد كه آن ها نظرات متضاد و متفاوتي در مورد اكثر موضوعات دارند ،و همين نظرات متفاوت ممكن است
آن ها را تشويق و ترغيب نمايد در مورد يك موضوع خاص كه از آن ها سئوال مي شود نظرات مخالف و مغاير با
هم بدهند .اين هم بستگي به اين دارد كه در زماني كه مورد پرسش قرار مي گيرند چه چيزي مورد توجه آن ها
باشدو در واقع چه چيزي نظر غالب و با اولويت آن ها مي باشد .در اين صورت آن ها در اين هنگام ممكن است
يك نوع پاسخ بدهند  ،و لي چند هفته بعد به دليل خاصي كه براي آنها اهميت بيشتري هم ممكن است داشته
باشد دقيقا پاسخ متضاد و مخالف قبلي و عكس آن را بدهند .ثانيا اصل پاسخ دادن بر اين مبني استوار است كه
مردم معموال در پاسخ دادن به پرسش هاي تحقيقاتي  ،موضوعاتي را كه اهميت متوسطي دارند معيار تصميم خود
قرار مي دهند .در فاصله دو نظر سنجي  ،يك فرد  ،كه اكنون به يك گروه و يامثال به يك حزب سياسي گرايش
دارد  ،با در يافت اطالعات بيشتر ممكن است به سمت و گروه مقابل گرايش پيدا كند و اين را با تغيير در اهميت
يك موضوع و يا مالحظاتي كه دارد در پاسخ د ادن به يك پرسش خاص دخالت دهد .سوم اين كه اصل نفوذ پذيري
اين را نشان مي دهد ( منظور از اين اصل  ،فكري است كه مردم در همان موقعي كه مورد پرسش قرار مي گيرند
دارند و در ذهن خود تحت تاثير آن فكر قرار مي گيرند) كه فكري كه فرد و يا افراد به تازگي و يا در گذشته
نزديك داشته اند ،در آن ها بسيار نفوذ و تاثير داشته است .مثال اگر يك فرد گزارشي را در اخبار مشاهده كند ،
و يا مقاله اي را در روزنامه اي بخواند  ،و يا بحثي در مورد جرائم داشته باشد  ،در نتيجه  ،همين مطالب در ذهن
او برجسته مي شود.در حالي كه چند هفته بعد اگر راجع به جرائم از وي سئوال شود و تحقيقاتي در مورد جرائم
جنسي هم صورت گيرد ممكن است همان اهميت و برجستگي كه چند هفته قبل به آن موضوع مي داد در ذهن
نداشته باشدو به آن اهميت ندهد .چون اصل نفوذ پذيري و اصل اهميت موضوعات ،دائم در حال تغيير هستندو
پاسخ به سئواال ت مشابه هم مي تواند به راحتي تغيير كند و اين تغيير و نوسانات در بلند مدت موجب بي ثبا تي
و تغيير ونوسان در پاسخ ها هم مي گردد.
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عوامل موثر متعددي در نوع پاسخ مردم وجود دارد  ،از جمله افراد ،بسته به اين كه چه نوع سئوالي از آنان مي
شود پاسخي فرا خور آن مي دهند" .زالر" و "فلد من" از واژه "تئوري چارچوب ذهني  به همان صورتي استفاده
مي كنند  ،كه اين اصول در "تئوري آينده نگري"  مورد استفاده قرار مي گيرد( به فصل سوم مراجعه كنيد).در
زمينه رسانه هاي گروهي  ،چارچوب و يا ساختار ذهني  ،به طور مشخص به روشي اطال ق مي گردد كه با آن
،ذهنيتي در فكر فرد ايجاد مي شود و در نتيجه ذهنيت و محيط خاصي به وجود مي آيد .اكنون ثابت شده اين
عوامل و متغير ها مي توانند بر نوع و محتواي پاسخ داده شده تاثير بگذارند ،حتي اين تاثير ممكن است تا آن
اندازه باشد كه پاسخ هاي داده شده بي معني بوده و ربطي به سئوال مطرح شده نداشته باشد" .زالر" و" فلدمن"
چهار عامل را كه بر ساختار ذهني افراد تاثير مي گذارند مطرح مي نمايند كه موجب مي شوند با آن مردم سئوال
را درك كرده و جوانب آن را در نظر بگيرند كه طبعا اين امر بر نوع پاسخي كه مي دهند نيز تاثير مي گذارد  .اوال
نژاد مصاحبه كننده بر نوع پاسخي كه يك مصا حبه شونده مي دهد تاثير دارد .يك فرد سفيد پوست احتمال
بسيار كمي وجود دارد كه نظرات نژاد پرستانه خود عليه سياه پوستان را با يك مصاحبه كننده سياه پوست مطرح
نمايد ،كه دليل آن هم واضح و روشن است  .همين امر در مورد جنس مصاحبه كننده مصداق پيدا مي كند.احتمال
بسيار زيادي وجود دارد كه يك زن واقعيات مربوط به سو استفاده از زنان در جامعه را به زن ديگر كه مصاحبه
كننده است به راحتي بازگو كرده و افشا نمايد .دوم  ،گروه مبدا و مرجع  بر نوع پاسخ هائي كه افراد به سئواالت
مي دهندتاثي ر دارند .تمايالت و گرايشات مذهبي و يا قومي به عنوان گروه مبدا و يا مرجع در زمره عواملي هستند
كه بر نوع و يا انواع خاصي از سئواالت مي توانند تاثير داشته باشند و بي گمان بر نوع پاسخ اثر مي گذارد و چه
بسا پاسخ هاي خاصي را هم سبب گردند.سئوالي كه در مورد كاتوليك ها مطرح مي شود توسط يك كاتوليك به
صورتي تعبير و تفسير مي شود كه كامال با برداشت يك مسلمان متفاوت است.سوم آن كه اخبار تلويزيون مي
تواند در ابتداي امر بر نوع تفكر مردم تاثير بگذارد و يا اين كه بر واكنش و پاسخ هاي آن ها تاثير داشته باشدو
ذهنيت به خصوصي در افراد به وجود آورد .در تحقيقات و در بررسي هاي روان شناسي  ،منابع اطالعاتي خارج از
ذهن و يا منابع بيرون از وجود انسان ،نظير تلويزيون  ،راديو  ،مطبوعات  ،بحث و صحبت با دوستان و غيره از
جمله عوامل تاثير گذار بر تفكر مردم هستندكه ممكن است لزوما هم ارتباطي با موضوع تحقيق نداشته باشند ،
مع ذالك بر نوع پاسخي كه به وسيله افراد داده مي شود مي تواند تاثير داشته باشد .تاثيرات اوليه در ذهنيت و
تفكر افرادو به طور كلي مردم از جمله موضوعات مهمي است كه در بحث مربوط به تفاوت و نوسانات پاسخ ها( كه



FRAMING
PROSPECT THEORY
*منظور از گروه مبدا و يا مرجع ،معيار و يا گروهي از معيار هاست كه به عنوان معيار و
مقياس و الگو در يك تحقيق مورد استناد قرا مي گيرد.



قبال مطرح كرديم)مورد بررسي ق رار مي گيرد  .نهايت اين كه ساختار ذهني  ،كه نحوه ارائه سئوال مطرح شده را
دريافت كرده و سپس آن را تجزيه و تحليل مي كندموجب مي شود در افراد مختلف تصورات متفاوتي به وجود
مي آوردو در نتيجه در نوع پاسخي كه مي دهند نيز تاثير مي گذارد( به فصول  3و  4مراجعه شود).لذا در اين جا
همين قدر كافي است كه گفته شود  ،كه نحوه  ،متد و يا به طور كلي موضوع سئوال مي تواند پاسخ هاي متفاوتي
به يك سئوال كلي و اساسي به وجود آ ورد.
"زالر" و "فلدمن" چنين نتيجه گيري مي كنند و متذكر مي شوند كه باور و نگرش افراد تا حدود زيادي به
حافظه آن ها ارتباط پيدا مي كند .باور ها كامال بر آن چه در ذهن فرد وجود دارد و در واقع اهميت و برجستگي
خاصي دارد مبتني مي باشد .مردم بيشتر تحت تاثير آن چه كه به تازگي تجربه كرده و برخور كرده اند مي باشند.
از مجموعه مطالب اشاره شده در باال چنين نتيجه گيري مي شود كه در بررسي ها و تحقيقاتي كه فرصت تفكر
بيشتري به افراد جهت پاسخ گوئي به يك سئوال داده مي شود ،مي توان نظريات و اطالعات يكسان و مشابهي به
دست آورد ،چرا كه افراد وقت و فرصت بيشتري دارند كه تمركز نمايند و عميق تر به آن چه باور دارند و چگونگي
باور هايشان بيانديشند.
مشكلي كه در پرسش از افراد وجود دارد اين است كه آن ها به چه مي انديشند و چرا اغلب مردم در مورد
موضوعي كه از آن ها سئوال مي شود اطالعي ندارند و يا اصوال اهميتي به آن نمي دهند .در بسياري از موارد،
مردم ممكن است پاسخي بدهند كه اصال صحيح هم نباشدچون از آن ها خواسته اند به سئوالي پاسخ بدهند  ،و
پاسخ تنها به اين دليل نيست كه آن ها در باره موضوع مورد پرسش عقيده خاصي دارند و يا اهميتي براي آن قائل
مي باشند .در اين مورد مردم واقعا به دنبال كشف و يافتن حقيقت و يا پي بردن به خواسته هاي پنهاني خود
نيستند ،در عوض ف قط پاسخ ها و نظرات سطحي ابراز مي كنند كه پاسخ يك پرسش را داده باشند و موقعي
نظرات و افكار خود را بيان مي دارند  ،حتي ممكن است از چيزي كه بر مبناي آن استدالل و يا اظهار نظر مي
كنند آگاهي چنداني نداشته باشند".نيس بت" و " ويلسون"  نشان داده اند كه اكثر مردم مايلند بيش از آن چه
در مورد افكار خود مي دانند صحبت كنند .اين دو محقق با مطالعات وبررسي هائي كه كرده اند نشان داده اند كه
افراد اغلب تحت تاثير انگيزه خودپاسخ مي دهند و به خصوص ممكن است در مورد انگيزه هائي كه بر مبني آن
پاسخ مي دهند هيچ گونه آگاهي هم نداش ته باشند .مثال در يك تحقيق از گروهي خواسته شد واژه هائي كه
معموال با يكديگر و براي يك معني و منظور خاص مورد استفاده قرار مي گيرند نظير كره ماه را به كار ببندند و
بنويسند .بعدا از همين افراد در ميان سئواالت زيادي كه از آن ها به عمل آمد خواسته شد نام يك پودر لباس
شوئي را ببرند  .آن ها كه قبال كلمه ماه و دريا را فرا گرفته بودند ترجيح مي دادند از كلمه "تايد"(نام يك پودر
رختشوئي است كه مشابه واژه  tideاست كه به معني باال آمدن و جذر آب مي باشد) استفاده كنند .موقعي از


آن ها سئوال شد چرا چنين كلمه اي را انتخاب ك رده اند  ،هيچ يك از آن ها نتوانست علت انتخاب كلمه "تايد
" را به دو كلمه ماه و دريا كه قبال شنيده و در ذهن داشت ارتباط دهد ،در حالي كه آشكارا آن ها تحت تاثير اين
دو واژه قرار گرفته بودند و "تايد" هم به معني باال آمدن است كه همان باال آمدن آب و مد نيز معني مي دهد" .
نيس بت " و "ويلسون" در سال  1199چنين استدالل مي نمودند كه افراد اغلب به انگيزه هاي رفتار خود كه در
گذشته داشته اند فكر نمي كنند ،بلكه بيشتر به دنبال اين هستند كه علل رفتاري را كه در گذشته داشته اند در
يابند و پيدا كنند .افراد فقط هنگامي در جستجوي علل رفتار خود در گذشته هستند كه فقط يك موضوع به طور
برجسته در ذهن آنها نقش بسته و اهميت خاصي پيدا كرده باشد؛ و فرض بر اين است كه آن قدر وقت ندارند كه
دريابند علت رفتار آن ها تا چه اندازه واقعي و براي خودشان قطعي و محرز بوده است  ،و در عين حال زياد به اين
مو ضوع اهميت نمي دهند كه علل و انگيزه هاي رفتاري آن ها تا چه اندازه مشكل و پيچيده است .آيا از همه اين
بحث مي توان چنين نتيجه گرفت كه به دست آوردن پاسخ هاي صحيح و قابل اعتماد در يك بررسي و مطالعه
در مورد خصوصيات و كردار افراد مشكل است؟خير
لزو ما چنين نيست" جرويس" و "بتي" معتقدند وجود اختالف نظر هميشگي و ثابت ميان افراد مردم در ارزيابي
آنها و در پاسخ دادن به سئواالتي كه از آن ها مي شود هميشه متاثر از تمايالت و افكاري بوده كه از گذشته دور
در ذهن آن ها وجود داشته و به همين جهت است كه بعضي از افراد في نفسه داراي خصوصياتي هستند كه نشان
مي دهد در مورد بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي صاحب نظر هستند و لذا به طور كلي ذهن ارزيابي كننده
و فعالي دارند.
"كاچيوپو" " ،گاردنر" و " برنستون"  چنين استدالل مي كنند كه ارزيابي هاي مثبت و منفي پايه و
اساس طرز فكر و روحيه بسياري از افراد را تشكيل مي دهد  .اين سه محقق مدعي هستند كه اين ارزيابي ها
قابل تشخيص بوده و از نظر عملكرد هم كامال منفك و مستقل از يكديگر عمل مي كنند و محرز و قطعي شده كه
عوامل مذكور كامال فعال هستند و اساس و پايه روحيه مثبت و يا منفي افراد را تشكيل مي دهند .آن ها معتقدند
اين عوامل ارزيابي كننده به انحاي مختلف در روحيه و روان افراد وجود دارد ،كه البته معموال همراه با نوعي حالت
ترديد در آن ها مي باشد .بدون شك اين ترديد در افراد با اين كيفيت روحي ،سابقه ديرينه داشته و مربوط به
گذشته هاي دور مي باشد .موقعي كه باور هاي اساسي افراد مورد بررسي قرار مي گيرند چنين به نظر مي رسد
كه اين باور هابه وجود آورنده و هدايت كننده رفتار آن هاست و همين باعث مي شود افراد از "حالت دو متغيري"
( منظور از حالت دو متغيري وجود دو عامل مثبت و منفي در فرد است ) به باور هاي ترديد آميز و بي ثبات كه



ميان دو عامل مثبت و منفي در نوسان است گرايش پيدا كنند.اين گرايش و تمايل را اصطالحا "اصل اطمينان
انگيزه " مي نامند.
نتيجه
========
در اين فصل قصد اين بود كه روش ها و يا متدو لوژي مطالعه روان شناسي سياسي در روابط بين المللي مورد
بررسي و مطالعه قرار گيرد .اين روش ها شامل تجربيات آزمايشگاهي  ،شبيه سازي  ،پرسشنامه هاي خود سنجي
 ،مطالعه و بررسي محتوائي  ،درجه بندي  ،مطالعات موردي و تحقيق مطالعاتي مي شود .البته براي به دست آوردن
نتيجه مطلوب مي توان از تركيب اين روش هانيز استفاده نمود.
يك نكته نيز شايان توجه و تذكر است" .تت الك " در سال  1114اهميت اخالق و ارزش هاي اجتماعي و سياسي
را در اين گونه تحقيقات مورد تاكيد قرار داده است .زيرا از آنجا كه بسياري از روان شناسان سياسي تحت تاثير
مسائل سياسي قرار مي گيرند  ،لذا كامال ضروري و جدي است كه در انجام مطالعات خود اصول اخالقي را در نظر
گرفته و رعايت نمايند.البته انجام چنين كاري در بادي امر ممكن است ساده و آسان بنمايد".تت الك" براي نيل
به چنين مقصودي ،راهها و يا به اصطالح استراتژي هاي خاصي را پيشنهاد مي كند .اول آن كه محقق بايد به
موضوعاتي كه مبناي واقعي نداشته و واجد ارزش تجربي نمي باشند با شك و ترديد نگاه كند ،زيرا همين عوامل
غير واقعي ممكن است هر كسي را به اشتباه بياندازد .مثال چنين استدالل نمايد كه عوامل مشابهي حتما در زمان
هاي مختلف ،رفتار سياسي و اجتماعي مشابهي را سبب مي شوند  ،در حالي كه عمال و واقعا ممكن است اين
چنين نباشد .لذا يك محقق نبايد يك علت راكه موجب رفتار و يا يك حادثه تاريخي شده به عنوان يك اصل
قطعي و ال يتغير بداند و بنا بر اين نبايد انتظار داشته باشد همان علت موجب بروز رفتار و واقعه تاريخي مشابه در
زمان ديگر مي شود .به همين جهت الزم است به سير تطور و تكامل تحوالت تاريخي توجه نموده و آن را عامل
مهمي در بروز حوادث و رفتار ها بداند.
"تت الك" و يارانش دست به تحقيق و بررسي هاي جالبي زدند .آن تحقيق اين بود كه مسائل و موضوعات غير
واقعي را مورد مطالعه قرار دادند تا ببينند تا چه اندازه اين مسائل و موضوعات غير واقعي در بروز حوادث موثر بوده
و در به وجود آمدن آن نقش داشته اند" .تت الك " در سال  1119تحقيقي انجام داد ه و در آن از گروهي از
تحليل گران سياسي حرفه اي استفاده نمود ه است  .در اين تحقيق او به اين واقعيت پي برد كه ميان مطالعات و
تحقيقات روان شناختي و تئوري پردازي ها ئي كه منجر به رسيدن به علل غير واقعي مي شوند و اين علل غير
واقعي تبيين كننده حوادث تاريخي مي گردند رابطه اي وجود دارد .او به خصوص به اين حقيقت پي برد كه
كارشناساني كه از موضوعات غير تجربي و به دور از واقعيت در تحقيق خود استفاده مي كنند معموال در نتيجه

گيري هاي خود تحت تاثير يك سري قواعد قرار مي گيرند كه مي تواند گمراه كننده باشد.البته در اين ميان
گروهي از محققين هستند كه با استفاده از موضوعات غير قابل تجربي و غير واقعي به كلي مخالف هستند و آن را
اشتباه مي دانند ،در حالي كه با استفاده از بعضي ديگر از همين موضوعات مجازي و كاذب كامال موافق هستندو
آنهارا كامال درست و صحيح مي دانند  .لذا همين گروه از محققين گاه از همين عوامل غير واقعي براي پي بردن
به علل بروز حوادث تاريخي كه مشابه بوده اند  ،اصولي را استخراج كرده و آن را به عنوان قواعد و اصول قطعي در
بروز آن حوادث مشابه تاريخي دانسته اند و در اين زمينه همه چيز بستگي به اين داشته كه نتايج تحقيقات آن ها
تا چه اندازه با نظريات و تمايالت آن ها سازگاري داشته است.
"تت الك" و "ويسر"  در سال  2000در مورد حوادث تاريخي كه اصالتي ندارند ولي ظاهرا هم غير واقعي به
نظر نمي رسيده اند  ،اما در تعيين خط مشي و سياست هاي كلي در كشور روسيه موثر بوده اند  ،تحقيق كرده و
به اين نتيجه رسيده اند كه اين عوامل و پديده ها ممكن است و مي تواند همان طور كه در گذشته وجود داشته
در تصميم گيري ها و داوري هاي سياسي در آينده همچنان موثر باشند.اين دو محقق پاسخ هاي دو گروه ناظر به
موضوع فوق را مقايسه كرده اند .اين دو گروه مركب از يك گروه آموزش ديده و يك گروه آموزش نديده بودند".تت
الك"و "ويسر" به اين نتيجه رسيده ا ندكه پاسخ هائي كه به استدالل هاي غير واقعي داده شد اغلب بسيار
تصوري و خيالي بوده و بيشتر از آن كه جنبه عملي داشته باشد نظري و تئوريك بوده و از اين نظر  ،نتايج خوب
و مطلوبي داشته است .پاسخ هائي كه به سئواالت و استدالل هاي غير واقعي داده مي شود اغلب بستگي به اين
دارد كه فرد در مورد اتخاذ تصميمات سياسي تا چه اندازه احساس مسئوليت مي كند .كساني كه احساس مسئوليت
بيشتري در تصميم گيري دارندو در موقعيت هاي مختلف  ،اعم از اين كه موفق شوند و يا نشوند بسيار حساس
هستند ولي ظاهرا نه بازنده هستند و نه برنده .به عالوه طبيعي است هنگامي موفقيتي به دست مي آورندممكن
است اظهار رضايت زيادي نكنند و لي قطعا اگر به موفقيت دست پيدا نكنند نوعي عدم رضايت از خود نشان مي
دهند.سر انجام اين كه آن ها معموال در كار هائي كه احتمال برد و باخت و ضرر و زيان آن كمتر است سرمايه
گذاري مي كنند و منابع خود را صرف كار هائي مي كنند كه احتمال موفقيت در آن بيشتر وجود داشته باشد.اين
تحقيقات نشان مي دهد كه مسئوليت پذيري موجب تضعيف تفكر در مورد موضوعات غير واقعي مي شود ،در
حالي كه همين مسئوليت پذيري نتايج غير واقعي را تقويت مي كند.
استراتژي و يا روش دوم ،براي انجام يك تحقيق اخالقي در روان شناسي سياسي اين است كه تجربيات حاصله از
الگوهاي نمونه تحقيق مسجل و از نظر عملي قابل اثبات باشد .با اين روش مي توان عوامل موثر در سياست هاي
كلي را كنار گذاشت".اشنايدر من" و "تت الك" از اين روش در بررسي عواملي استفاده كردند كه در تصميم
گيري سياسي افراد موثر بوده آن هم در زماني كه گزينه هاي متعددي در برابر فرد جهت تصمصم گيري وجود


داشته است  .سوم اين كه محققين بايد كوشش نمايند از روش ها به نحوي استفاده كرده و آن ها را كامل كنند
كه بتوان نتايج حاصله از مطالعات موردي رابه صورت اطالعات استاندارد شده در آورد به طوريكه بعدا ديگران
بتوانند با استفاده از ا ين اطالعات به همان نتايج دست پيدا كنندو آن ها را توسعه و گسترش دهند و تعميم دهند
 ،و در واقع اين طور نباشد كه هر كس آن نتايج را به انحاي مختلف و به سليقه خود تعبير و تفسير نمايند .سر
انجام اين كه الزم است محققين در مورد نتايج به دست آمده از تحقيقات و اطالعات حاصله از مطالعات  ،وسيع
النظر باشند ،بدين معني كه اگر اين نتايج و اطالعات در يك زمينه سياسي قابل و قبول و مفيد است ولي احتماال
در زمينه ديگري و براي هدف سياسي متفاوتي قابل قبول نباشد آن را بپذيرند وآِن را يك سره رد نكنند .بايد اين
واقعيت را پذيرفت كه ع لم ودانش فقط در خدمت كساني نيست كه اهداف سياسي و اجتماعي كامال درستي
دارند؛يافته هاي به دست آمده و روش هاي اجرا شده مي تواند توسط كساني نيز كه عقايد و خواسته هاي مغاير
و متفاوتي هم دارند مورد استفاده قرار گيرد .ياد آوري اين نكته كامال ضروري و مهم است كه اگر يك كار تحقيقي
با انگيزه سياسي انجام شود ،اين امكان كامال وجود دارد كه از نتايج به دست آمده بر خالف اهداف و آرمان اوليه
محقق مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد ،به خصوص توسط كساني كه به دنبال بهبود اوضاع جهان از طريق
استفاده و كاربرد روان شناسي سياسي هس تند و همين امر مي تواند احساس حقارت به وجود آورد .دو متدو لوژي
مطلوب و موفق در انجام مطالعات تجربي كه ثابت شده و نهادينه گرديده اند وجود دارد ،كه اين دو روش توسط
"اشنايدرمن" و "تت الك" مورد استفاده قرار گرفته است .يكي روش تجربه آزمايشگاهي است كه در آن متغير
ها و عوامل به طور نظام مندي دقيقا تحت كنترل هستندبه طوري كه به محقق اين امكان را مي دهد رابطه عليت
ميان پديده ها را اثبات كرده و حقيقت آن ها را ثابت نمايد و آن را استدالل كنند .در چنين روشي  ،تاثير هيجانات
بر تصميم گيري  ،نشان دادن عوامل موثر در بحران ها و اختالفات و بسياري از مسائل ديگر مي تواند مورد استفاده
قرار گيرد.هر اندازه روان شناسي سياسي از اين معيار ها و روش هاي طالئي بيشتر استفاده كند ،در مدت زمان
كوتاه تري  ،نظريات و فرضيات متعدد و متنوعي كه ممكن است متضاد هم باشند به وجودمي آيد.در نتيجه
اطالع ات و داده هاي بيشتري به دست خواهد آمد كه طبعا به تكميل تئوري ها كمك خواهد كرد.
تجربياتي كه از درون متد هاي تحقيق به دست مي آيد  ،روش مطلوب و نسبتا جديدي است كه محقق
با آن قادر خواهد بود مباحث متعددي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد .از جمله اين مباحث پيشداوري و بد
بيني و در گير شدن در افكار سياسي  ،بيگانه ستيزي و تاثير افكار سياسي خاص بر افكار عمومي را مي توان نام
برد  .چنين كاري احتماال متدولوژي پيشرفته و مفيدي براي تحقيق و مطالعه در زمينه هاي بسياري از پديده ها
در آينده به وجود خواهد آورد .مشكل واقعي اين نحوه تحقيق  ،باال بودن هزينه آن است كه قطعا بيشتر از منابع
مالي مستقل دانشجويان و دانشكده هائي است كه در اين زمينه كار و تحقيق مي كنند .اما مي توان تصور نمود
چنين تحقيقاتي را در يك مقياس محدود و مثال از طريق بررسي و تحقيقات تلفني در يك محدوده جغرافيائي

كو چك و در مورد يك گروه كوچك انجام داد .چنين تحقيقاتي ممكن است زمان و كار بيشتري ببرد .اما محققين
را بايد تشويق نمود تا به صورت نمونه به يافته هائي دست پيدا كنند تا بتوانند آن را از طريق به كار گيري تجربي
با اطالعات دمو گرافيك ( جمعيت شناسي) تركيب نمايند .سازمان هاي مستقلي كه از اين گونه تحقيقات حمايت
مي كنند ،به صورت اتفاقي در بعضي مناطق كمك هائي مي كنند كه انجام اين تحقيقات را تسهيل مي نمايد .اين
دو نوع روش مطمئنا نتايج مطلوبي در زمينه مربوط به مباحثي كه بسيار مورد توجه روان شناسي است خواهد
داشت.

