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فصل چهارم:
نگرش ها و شناخت ها
ما فکر می کنیم چه می دانیم و چرا می دانیم؟
هن گامي فردي از شما سئوال مي كند شما در مورد موضوعي يا چيزبه خصوصي چگونه فكر مي كنيد و يا چرا
فكر مي كنيد و يا چرا كاري را انجام داده ايد  ،شما معموال عقيده و دليل حاضر و آماده اي را در ذهن داريد كه
به صورت پاسخ به آن سئوال مي دهيد  .اغلب مردم كامال مطمئن هستند و آن ها مي دانند در مورد موضوعات و
مسائل چه مي انديشند و يا اين كه چه چيز براي آن ها مهم است و البته چرا مهم است  .ولي اگر ما در بسياري
از اوقات اشتباه مي كنيم آن وقت چه خواهد شد ؟اگر داليل واقعي بسياري از عقايد و باورها و رفتار ها ،بر ما و
حتي شخص خود ما پنهان باشند آن گاه چه خواهد شد ؟ حتي اگر چنين چيزي در مورد باور ها و عقايد مهم
ماو يا رفتار هائي كه برايمان بسيار اهميت دارد صدق بكند و ما مي خواهيم آن را تغيير دهيم  ،نظير تعصب و نژاد
پرستي ،آن گاه چه خواهد شد؟
در روش متعارف تبيين تعصب ها  ،اين گونه استدالل مي شود كه رفتار افراد متعصب تبعيض آميز است .به عبارت
ديگر  ،اگر شما به طور مثال از افرادي مانند سياه پوستان  ،يهوديان  ،و يا افرادي كه انحراف جنسي دارند بدتان
بيايد  ،رفتار شما با آن ها تبعيض آميز است  ،مگر اين كه حادثه اي و يا چيزي شما را از چنين رفتار تبعيض
آميزي مانع شود .اين مفهوم از يك روش كلي تر منشا مي گيرد كه در آن فرض مي شود نگرش ها و بينش
مستقي ما سبب رفتار ها مي شوند  .اما بسياري از روان شناسان اجتماعي با اين روش مخالفند و ترجيح مي دهند
توضيح كامل تر و پيچيده تري را در مورد ارتباط ميان نگرش ها ورفتار فردارائه نمايند .روش ها و مدل ها ي ديگر
روان شناسان بر قدرت تاثير گذاري اوضاع و احوال  ،و ياتاثيري كه محيط در شكل دادن رفتار افراد دارد مبتني
مي باشد.
در روان شناسي سياسي  ،كه اغلب مدل ها و روش ها و تحقيقات به بررسي و مطالعه نگرش ها و تغيير نگرش ها
و شناخت ها مي پردازد ،تعبير و تفسير جامع تر ي از رابطه ميان نگرش ها و رفتار ها به دست مي دهد .اين
بررسي ها بيشتر به اين منظور صورت مي گيرد كه به تشريح  ،تفهيم و احتمال تاثير تعصبات و تبعيض ها و
جريانات مهم اجتماعي و نيز فرمانبرداري و گردن گذاشتن به قوانين اجتماعي و هنجار ها و انتظارات بر رفتار افراد
بپردازد .
اين فصل را با بررسي و مطالعه برخي از يافته ها ي قديمي و كالسيك در زمينه تغيير نگرش ها آغاز مي كنيم .
بخش بعدي اين فصل را با بررسي جامع تر در مورد كاربرد اين روش ها براي درك و فهم تعصب ها و تبعيض ها
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ادامه خواهيم داد .سر انجام اين كه اين فصل را با بحث پيرامون برخي تحقيقات انجام شده در زمينه اين روش ها
كه براي بررسي و حل مشكالت بين المللي مورد استفاده قرار مي گيردبه پايان خواهيم برد و البته در اين بحث
چنين فرض مي كنيم كه اگر افراد و رهبران و اقعا در تحوالت بين المللي نقش داشته و مهم مي باشند بنابر اين
كامال به جاست كه افكار و عقايد و ارزش ها آن ها مورد تحقيق قرار گيرد.

كار هاي تحقيقاتي كالسيك در زمينه مطالعات و تغيير نگرش ها
چرا روان شناسان مي خواهند رابطه ميان نگرش ها و رفتار را پيچيده نمايند؟ چرا رابطه ميان نگرش ها و رفتار
ها نمي تواند مستقيم و ساده باشد و در واقع سهل و آسان مطرح و بازگو شود؟ يك دليل ،اين است كه افراد
هميشه بر طبق عقايد و افكار و نظرات خود عمل نمي كنند و مطابق با آن از خودرفتار بروز نمي دهند .يك
تجربه قديمي اين نكته را روشن تر مي سازد .در مارس  4691بيش از سي و هشت نفر در شهر نيو يورك با
چشمان خود شاهد قتل يك زن جوان به نام "كيتي جنو" با ضربات كارد بر بدن او بودند .قاتل پس از دو ضربه
كه به مقتول زد  ،از سرو صداي عابرين و رهگذران ترسيد و از محل وقوع جنايت فرار كرد ولي مجددا به آن جا
بازگشت و بار سوم كه به محل بازگشت با وارد كردن ضربات ديگر چاقو توانست اقدام جنون آميز خود را به پايان
برساند  .در طول سي دقيقه كه قاتل توانست قرباني خود را به قتل برساند  ،فقط يك نفر از عابرين و رهگذران كه
شاهد اين جنايت بودند به پليس تلف ن كرده و اطالع داد كه اين جنايت اتفاق افتاده است  .گزارش اين حادثه در
osenthal

رسانه ها در روز بعد مردم آمريكار ا تكان داد 4691-

التان -Latan -و دارلي  -Darley -در سال  4691دست به كار تحقيقي تجربي جالبي زدند تا مشخص سازند
چرا عابرين و رهگذران شاهد اين جنايت نتوانستند براي كمك به اين زن جوان كاري انجام دهند .در اين تحقيق
تجربي تعدادي از دانشجويان پسر به صورت تنها در اطاق هائي قرار داده شدند كه از اين اطاق ها با شبكه ارتباطي
داخلي –  intercom - -با دانشجوي ديگري در اطاق جداكانه ديگر كامالدر ارتباط بودند .در طول مدتي كه آن
هائي كه در يك اطاق مشغول بحث بودند  ،دانشجوئي كه در اطاق جدا گانه نشسته بود به نظر مي رسيد دچار
تنگي نفس شده و به سختي مي توانست نفس بكشد يا صحبت كند  .آزمايش كنندگان در صدد بودند كه در يابند
 ،شتاب و سرعت دانشجويان تحت آزمايش تجربي در اطاق كناري براي كمك به دانشجوي اطاق ديگر تا چه
اندازه مي باشد  .آن ها به اين نتيجه رسيدند كه اين امر مربوط به اين مي شود كه چه تعداد دانشجو كه ناظر اين
جريان مي باشند در اطاق حضور دارند  .دانشجويان تحت آزمايش چنين فكر مي كردند هر چه قدر تعدادآنها كه
ناظر اين جريان هستند بيشتر باشد واكنش آن ها نسبت به كمك اضطراري به دانشجوئي كه نياز به كمك فوري
داشت كند تر و آهسته تر مي باشد .در تاييد اين نظريه به طور مشخص معلوم شد كه اگر فقط دو دانشجو در
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اطاق قرار داده مي شدند و با هم ارتباط بر قرار مي كردند و چنين وضع اضطراري به وجود مي آمد  ،دانشجو و يا
دانشجويان اطاق مجاور ظرف مدت سه دقيقه موضوع را به مسئولين گزارش داده تا جهت كمك به دانشجوئي كه
نياز به كمك دارد اقدام نمايند  .اما بيش از چهل در صد از دانشجوياني كه فكر مي كردند بخشي از يك گروه
بزرگ تر هستند  ،هر گز  ،مشكلي را كه براي آن دانشجو به وجود آمده بود به مسئولين امر جهت كمك گزارش
نكردند " .التان" و "دارلي " اين عدم واكنش را در آزمودني هاي خود و نظاره كنندگان قتل آن زن جوان ناشي از
"پراكنده شدن مسئوليت" دانستند  .به عبارت ديگر هر چه تعدادافراد نظير آن نظاره كنندگان و يا اين دانشجويان
بيشتر باشد  ،همان تعدادزياد افراد چنين فكر مي كنند كه باالخره فردي پيدا مي شود كه كاري انجام دهد و الزم
نيست او و يا آن ها اقدامي بكنند .براي اين كه افرادي كه نظاره گر يك حادثه هستند اقدامي بكنند  ،اوال بايد
متوجه حادثه شده با شند  ،و ثانيا آن را يك مشكل بدانند  ،ثالثا احساس مسئوليت كنند تا كاري انجام دهند و
نيز اطمينان و باور داشته باشند كه هزينه كمكي كه مي خواهند بكنند زياد سنگين نباشد-
4669

Gernig

Zibardo

 . -andدرس مهمي كه از ين كار تحقيقي حاصل شد ،اين بود كه اگر كسي مشاهده

كند فردي صدمه ديده يا مجروح شده  ،حتي اگر اين فرد در ميان گروه كثيري از افراد باشد  ،او بايد شخصا
مسئوليت براي كمك به فرد مصدوم و يا مجروح و يا نيازمند به كمك را بپذيرد .به عالوه سپردن كار و خواستن
مسئوليت از افراد به خصوصي مانند اطال ع و گزارش براي استمداد و يا انجام كار هاي ديگر به نحو قابل توجهي
احتمال كمك را توسط فرد و يا افراد باال مي برد  ".دارلي"  ،تحقيقات خود را به اين صورت در زمينه مذكور ادامه
داد و بررسي نمود كه چگونه يك فرد مي تواند متوجه وقوع يك حادثه شود " .دارلي" و "باتسون" در سال 4691
اقدام به آزمايش و تجربه اي كردند كه به آزمايش "سامرائي مهربان"

Samaritan " -

Good

"  -معروف شد  .در آزمايش اخير از دانشجويان رشته الهيات در دانشگاه " پرينستون " خواسته شد خطبه اي
را در مورد حديثي از انجيل آماده و قرائت كنند  .حديث به اين شرح بود :
مردي كه از اورشليم به طرف اريحا در حال سفر بود  ،در بين راه گرفتار سارقين شد ،كه اموال او را ربودند و
دزديدند و او را كتك زدند و نيمه جان در كنار جاده رها نمودند .يك كشيش تصادفا در همان جاده در حال عبور
بود  ،هنگامي مرد بي نوا را در كنار جاده ديد ،راه خود را كج كرد و از آن جا دور شد.يكي از نوادگان پيامبر خداوند
نيز هنگام عبور به آن مرد رسيد  .او هم توجهي ننمود و از سمت ديگر راه خود را گرفت و رفت  .اما يك سامرائي
كه در حال گذر از همان راه بود نيز به باالي سر آن مرد مصدوم بي نوا رسيد ،موقعي اورا در آن حالت وخيم ديد
 ،دلش به رحم آمده و به طرف او رفت  .زخم هايش را پاك كرد و بر آن ها دوا و مرهم گذاشت  ،سپس اورا روي
االغ خود سوار كرد و به كلبه اي برد و از او مراقبت نمود  .روز بعد  ،او سكه نقره اي از خورجين خود در آورد و به
صاحب كلبه د اد و به او گفت مراقب آن مرد باشد و اگر هزينه مراقبت از او بيشتر از دو سكه نقره شد  ،هنگامي
كه مجددا به كلبه باز مي گردد به او خواهد داد.
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درس هائي كه از اين حديث گرفته مي شود براي كساني كه آن رااز قبل شنيده اند كامال آشناست  ،بدين معني
كه تنها آن سامرائي  ،كه يك فرد خارجي و يك رهگذر بود كه به آن مرد رسيد و به او كمك كرد  .او از يك
بيگانه مراقبت نمود و آن هم با هزينه سنگين و تالش فراوان و بدون هيچ گونه انتظار پاداش اين كار را انجام داد.
جنبه اخالقي اين قصه به اهميت كمك به ديگران با عطوفت و ترحم و بدون توجه به عواقب و يا پاداشي كه ممكن
است براي او به وجود آيد و يا حاصل گردد توجه خاص مي نمايد.
فرض اين است كه دانشجويان الهيات كه آن خطبه را براي اين حديث تهيه كرده اند و مي خواهند وعظ مذهبي
را به عنوان شغل آينده خود انتخاب نمايند به خصوص بايد به اين حديث و قصه كوتاه حساسيت نشان داده و
بدان توجه كامل داشته باشند  .بعد از اين كه دانشجويان كار نگارش و تهيه اين خطبه را تمام كردند  ،به هر كدام
زمان معين و جاي به خصوصي داده شد تا بيايند و نظر و خطبه خود را ارائه دهند  .دانشجويان در سر راه خود
به محلي كه بايد صحبت مي كر دند و نظر خود را بيان مي نمودند  ،به فردي از گروه خود بر خورد كردند كه در
كنار راه و گذر گاه نشسته بود كه مجروح شده و نياز به كمك داشت  .داستان و حديثي كه در انجيل نقل شده
دقيقا مانند تجربه و آزمايشي كه روي دانشجويان شده بود به نظر مي آمد و خود به وضوح بيانگر واقعيت مذكور
بود  .البته در آزمايش و تجربه دانشجويان  ،عامل زمان و مكان و اين كه چه مدت طول خواهد كشيد كه دانشجويان
خود را به محل نطق و خطابه برسانند اهميت داشت  .دانشجويان آزمودني كه هنوز وقت زيادي داشتند تا در
سالن وعظ و خطابه و سخنراني حاضر شوند  ،طبعا با ديدن فردي كه مصدوم و مجروح بود و نياز به كمك داشت
و در كنار مسير آن ها افتاده بود مي ايستادند و به آن شخص بيگانه كمك مي كردند  ،در حالي كه آن گروه از
دانشجويان الهيات  ،كه به آن هاگفته شده بود مدت زمان زيادي فرصت ندارند كه به محل نطق و خطابه برسندطبعا
بي اعتنا از كنار مرد مجروح گذشتند و عجله داشتند كه خود را به تاالر وعظ برسانند و اين دانشجويان ظاهرا
بيشتر عالقه داشتند مطمئن شوند كه به موقع بتوانند به سالن نطق و خطابه برسند و سخنراني خود را در مورد
سامرائي مهربان ايراد كنند ،تا اين كه بخواهند بايستند و فردي باشند كه به آن انسان مجروح مي خواهد كمك
كند .
از اين مطالعه و بررسي ما چه نتيجه اي مي گيريم؟ آيا دانشجوياني كه نسبتا عجله داشتند كه به سالن كنفرانس
برسند از كساني كه وقت بيشتري داشتند دل رحم تر و مهربان تر نبودند؟ آيا دانشجوياني كه اعتنائي به آن فرد
مجروح نكردند و وقت كمتري داشتند كه به او كمك كنند از دانشجوياني كه وقت بيشتري داشتند ظالم تر و
تنگ نظر تر بودند؟ احتماال هيچ يك از اين نظريات درست به نظر نمي رسد ،زيرا قبل از اين حادثه مالك و
معياري وجود نداشت تا بتوان با آن كساني را كه وقت بيشتري داشتند از كساني كه زمان كم تر در اختيار داشتند
مشخص و ارزيابي نمود ؛ در واقع اين عامل زمان بود كه به طور تصادفي وارد در اين حادثه شده و به طور اتفاقي
چنين وضعي را به وجود آورده بود .به عكس ،محققين  ،در اين تجربه توانستند به اين نتيجه برسند كه عامل
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اساسي اوليه در يك رفتار يا ال اقل در موقعيتي كه تجربه فوق به وجود آورده بود ناشي از تنگي وقت و زمان بود
.در واقع روحيات مختلف دانشجويان الهيات ،كه وقت كم و يا زيادي براي رسيدن به سالن خطابه داشتندو در نوع
رفتاري كه در قبال اين وضع از خود نشان دادند و در واقع اساس و مبناي رفتار آن ها را تشكيل مي داد ،تاثير
نداشت و نقش چنداني ايفا نمي كرد.در اين تجربه ما چنين فرض مي كنيم كه دانشجويان الهيات  ،رشته اي را
انتخاب كرده بودند كه حد اقل از يك نظر براي اين است كه مي خواهند در آينده به ديگران كمك كنند و در
واقع اين امر حاكي از آن است كه داستان "سامرائي مهربان" براي آن ها بسيار جالب است و به همين دليل هم
بوده است كه مي رفتند كه در سالن نطق و خطابه راجع به آن وعظ و صحبت كنند .زيرا خطابه و نطق را هم براي
همين منظور تدوين كرده بودند.بدين ترتيب ما مي توانيم درك كنيم و بدانيم كه هيچ تفاوتي ميان اين دانشجويان
وجود ندارد به جز مقدار زماني كه به آن ها داده مي شود تا خود را به سالن نطق و خطابه برسانند  .اين تجربه
هوشمندانه نشان داد كه حد اقل در پاره اي از موارد و مواقع ،اوضاع و احوال شرايط اجتماعي نفوذ و تاثير عميقي
بر رفتار افراد داشته و مي تواند بر شخصيت  ،باور ها و سابقه ودانستني هاي آن ها اثر بگذارد.
نقش ها و مقررات و قواعد در اوضاع و احوال اجتماعي
اگر شرايط محيطي مي تواند حد اقل در برخي از موارد بر شخصيت و خصوصيات يك فرد تاثير بگذارد  ،در اين
صورت چگونه است كه شرايط اجتماعي قادر است بر بينش ها و رفتار افراد تاثير بگذارد و آن را مهار و هدايت
كند؟ راه ها و طرق متعددي وجود دارد كه جريان اجتماعي از طريق آن مي تواند بر تمايالت و ترجيحات و يا
تمايالت افراد تاثير بگذارد و روحيات و بينش هاي آنان را متفاوت با آن چه در شخصيت آن ها به تنهائي حكم
مي كند شكل و جهت دهد .نقش ها و مقررات اجتماعي دو عامل مهم در هدايت روحيه ها و بينش ها و رفتار
افراد هستند.
نقش هاي اجتماعي
نقش هاي اجتماعي به الگوهاي رفتاري گفته مي شود كه مي تواند واكنش هاي يك فرد را در چارچوب گروهي
و يا در ترتيبات خاصي كنترل نمايد و بر آن تاثير بگذاردو اين تاثير و كنترل معموال از طريق انتظاراتي كه از فرد
مي رود اعمال مي شود .گاهي اين نقش ها شامل محدوديت ها ي علني و آشكار هم مي شود  .از جمله به عنوان
مثال ما مي دانيم چگونه بايد يك فرزند ،برادر و خواهر  ،دوست و دوستدار و يا پدر و مادر بود .اما گاهي اوقات
نقش هاي اجتماعي بسيار ظريف بوده و تشخيص آن ها دشوار مي باشد  ،و فقط زماني آن را در مي يابيم و يا
كشف مي كنيم كه معيار هائي را نديده گرفته و انجام نداده ايم چون از قبل از وجود آن ها بي اطالع بوده ايم و
در نتيجه خود را در معرض انواع محدو ديت ها و محروميت هاي اجتماعي از جمله مغضوب واقع شدن  ،انزوا و يا
تحقير مي بينيم  .به عنوان مثال موقعي شما كارتان را در شغلي شروع مي كنيد ،ديگر همكاران شما ممكن است
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بدانند براي انجام كارتان چه معيار ها و نكاتي را بايد رعايت كنيد  ،اما ممكن است مدتي طول بكشد تا شما بتوانيد
شرايط و ملزومات كارتان را در يابيدو يا به عبارت بهتر آن ها را پيدا كنيد ؛ اگر همه همكاران شما ناهار را پشت
ميز خود صرف مي كنند  ،ولي شما براي صرف ناهار به خارج از محل كار خود مي رويد  ،ممكن است احساس
كنيد ديگران به طور عجيبي به شما نگاه مي كنند  ،تا اين كه شما هم ياد بگيريد كه بايد ناهارتان را پشت ميز
خود صرف كنيد تا آن نگاه ها ي تعجب آور ادامه نيابد و همكاران شما پشت سر شما حرف نزنند .اوضاع و شرايط
مختلف اجتماعي نقش هاي مختلف اجتماعي را نيز ايجاب مي كند .مثال هنگامي كه شما در يك كالس درس
ه ستيد نقش يك دانش آموز را پذيرفته ايد  ،كه اين نقش شامل مجموعه اي از كار ها و فعاليت ها نظير حضور
در كالس  ،نوشتن تكاليف  ،امتحان دادن  ،مطالعه و همياري در كالس و غيره مي باشد .تهيه يك سخنراني و يا
تدريس قطعا كار و وظيفه يك دانش آموز نيست و در عوض كاري است كه يك معلم بايد انجام دهد .فعاليت هائي
كه در نقش يك فرزند و كودك بايد انجام گيرد لزوما با نقش و وظايف يك دانش آموز كامال متفاوت است و ممكن
است وظايف يك فرزند و يا كودك در خانه شامل كمك به پدر و مادر  ،بر آوردن انتظارات آنان و غيره باشد  .اما
اگر پدر و مادر شما از شماپول بخواهند و براي اين امر به شما به عنوان يك فرزند و يا كودك مراجعه كنند  ،براي
اكثريت مردم چنين كاري نقض غرض و مغاير نقش اجتماعي است  ،زيرا دادن پول مطلقا وظيفه پدر و مادر است
و نه كودك و فرزند.
موقعي بچه ها بزرگ مي شوند  ،عموما آن ها از اين شكايت دارند كه چگونه هر وقت به خانه پدري خود مي روند
 ،رفتار دوران كودكي خود را تداعي مي كنند و در واقع به عقب و گذشته باز مي گردند .اين امر بدان علت است
كه نقش اجتماعي كودك در شرايط خانه پدري نه تنها آشنا و معمول و متعارف است  ،بلكه بسيار مشكل است
كه شخص از نقشي كه در شرايط خانواده خود داشته ،خويشتن را منفك كند و افرادي را كه نقش والدين او را
ايفا كرده اند ناديده بگيرد.احاديث و داستان هائي از اين دست به وفور در انجيل هم ديده مي شود .هنگامي مسيح
به ناصريه يعني زادگاه خود باز گشت و پيروانش به دنبال او آمدند و حضرت مسيح در كنيسه به وعظ پرداخت و
به درس دادن مشغول گرديد ،بسياري از مردم از اين امر با خبر شدند  ،و با شگفتي گفتند اين مرد ،اين حر ف
ها را كجا ياد گرفته است ؟ و چه چيزي باعث شده كه او تا اين اندازه متفكر و عاقل باشد ؟ و چگونه مي تواند يك
معجزه گر باشد ؟
آيا اين همان نجار و پسر مريم و برادر يوسف و جيمز و جودا و سيمون نيست؟ كسي كه خواهران او با ما زندگي
مي كنند ".و همين برادران وخواهران و برادران او بودند كه ما را منع كردند كه او را باور كنيم و به او اعتقادي
داشته باشيم ؛ و عيسي مسيح در پاسخ اين حرف ها و نظر ها گفت  ":با هيچ پيامبري مخالفتي نمي شود مگر در
شهر و ديار خودش و در ميان خانواده اش و در خانه خودش فقط با او مخالفت و مقابله مي شود"؛ و او عيسي
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مسيح بود كه قادر نبود معجزه اي در شهر و ديار خود بكند آن هم به اين خاطر كه مردم شهر خود او به وي
اعتقاد نداشتند441 -

4664 ,

.-Mitchell

داستان مشابهي هم در مورد قدرت و نيروي نقش اجتماعي در كنترل رفتار به نقل از ( Zenزن ) رهبر MA-
 TZUگفته شده است  .به نقل از وي گفته مي شود كه در عبارت ذيل مي آيد:
هيچ گاه به زادگاه خود بر نگرد چون نمي تواني در آن جا و به اهالي شهر خودت چيزي بياموزي زيرا يك زن
سالمند و نيز مردي كه دوران طوالني در آنجا بودند ترا با نامي كه در كودكي صدا مي كردند مي خوانند -
,31

4664

-Mitchell

مقررات و قواعد اجتماعي
شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي  ،عالوه بر نقش هاي اجتماعي ،با مقررات اجتماعي نيز توصيف مي شوند و در
واقع اين مقررات و قواعد ،بر اوضاع و احوال اجتماعي نيز تاثير گذار مي باشند .در اين جا هم باز برخي از مقررات
و قواعد و مقررات مشخص و آشكار هستند ،نظير اين كه به شما بگويند در جاي به خصوصي سيگار نكشيد يا در
جاده اي سرعت شما نبايد بيش از  61كيلو متر در ساعت باشد .اما برخي از قواعد و مقررات ديگر به اين روشني
و وضوح نيستند .به طور مثال  ،برخي از قواعد و مقررات اجتماعي حول اين محور است كه چگونه بايد با مقامات
و افرادي كه سمت رسمي دارند و نيز رهبران يك كشور برخورد كرد و رفتار نمود .شما نمي توانيد سيلي به گوش
يك معلم اعم از اين كه زن و يا مرد باشد بزنيد و قطعا هيچ كار خوب و درستي نمي كنيد  .اگر به يك افسر پليس
كه به علت سرعت غير مجاز شما را متوقف كرده بگوئيد مزاحم شما نشود يا كاري به شما نداشته باشد .واضح
است  ،اين گونه قواعد و مقررات در حال تكامل هستند  ،چون به ما كمك مي كند تا دچار عواقبي كه از آن ها
احتراز مي كنيم نشويم .برخي از مقررات و قواعد اجتماعي به صورت جهاني در آمده اند مانند اين كه از ارتباط
جنسي با محارم بايد خود داري نمود .مقررات و قواعد از هنجار هاي فرهنگي منشا مي گيرندو لذا در هر جامعه با
جامعه ديگر متفاوت است .مثال يكي از رسوم و قواعد ژاپني ها اين است كه هديه را در مقابل كسي كه آن را داده
باز نمي كنند چون مي ترسند به اندازه كافي از هديه دهنده تشكر نكنند.
اين گونه قواعد و نقش هاي اجتماعي مي تواند آثار قابل مالحظه اي بر رفتار افراد يك اجتماع بگذارد .يك مثال
بارز در اين مورد آثار قابل مالحظه نقش ها و قواعد بر رفتار افراد را مي توان در آزمايش تجربي زندان  ،كه در
دانشگاه استانفورد و در سال  4691انجام شد ،پيدا كرد -Haney and Zimbardo 4699 -و اين آزمايش
تجربي دقيقا چند ماه قبل از شورش زندان " آتيكا" در ايالت نيويورك ،كه تعداد زيادي از زندانيان و زندانبانان در
جريان آن جان باختند ،انجام گرفت .براي انجام اين آزمايش تجربي كه به مدت دو هفته طول كشيد  ،در روزنامه
هاي محلي آگهي شد و از افرادي كه مايل و داوطلب بودند در آن شركت كنند دعوت شده بود  .اين آزمايش در
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واقع دو هفته زندگي در زندان بود  .در ابتدا با انجام يك تست روان شناسي روي افرادي كه ابراز آمادگي براي
شركت در اين آزمايش كرده بودند  ،اطمينان حاصل مي شد كه آنان هم از نظر روحي و هم از نظر جسمي در
سالمت كامل هستند.فقط افرادي از ميان داوطلبان ارزيابي و انتخاب شدند  ،كه تابع قانون بوده و از نظر هيجاني
و احساسات در وضع با ثباتي باش ند و سالمت جسمي داشتند و از نظر هوشي داراي ضريب متوسط و متعارفي
بودند .سپس براي شروع آزمايش ،افرادي را كه انتخاب شده بودند  ،به دو گروه زندانيان و زندانبانان تقسيم كردند.
انجام دهنده اين آزمايش "زيمباردو " استاد دانشگاه و محققي بود  ،كه با هم آهنگي اداره پليس شهر" پالو
آلتو" -Paolo Alto-ترتيبي داد كه عده اي از ماموران پليس واقعي به خانه هاي زندانيان ( داوطلب هاي شركت
در آزمايش ) رفتند و آن ها را متهم به جنايات و جرائم سنگين نمودند  ،و حقوق آن ها را از نظر اخذ وكيل و يا
حفظ سكوت به ايشان ياد آور شدند  ،سپس به متهمين دست بند زده و آن ها را با اتومبيل پليس با خود بردند.
در اداره پليس از متهمين انگشت نگاري شد و نام آن ها ثبت گرديد .سپس اين متهمين را چشم بسته به سلولي
در زير زميني كه در محل آزمايش تجربي روان شناسي در دانشگاه استانفورد بود هدايت كردند  .اين محل آزمايش
با شبيه سازي ،دقيقا به صورت يك زندان در آمده بود  .هنگامي زندانيان به سلول رسيدند  ،لباس هايشان در
آورده شد  ،و با مواد ضد عفوني كننده ضد عفوني شدند و به هر كدام از آن ها يك لباس يونيفورم زندان داده شد
 ،كه يك پيراهن كوتاه بيمارستاني بود و از قسمت پشت باز مي شد و يك شماره زنداني هم به هر يك در روي
لباس آن ها داده شد.زندانبانان ( داوطلب ها ) نيز به سلول آورده شدند .وظايف آن ها برايشان تشريح و به هر
ك دام يك يونيفورم زندان داده شد .عينك هاي سياه نيز در اختيار آن ها قرار داده شد  .كه البته در آن زير زمين
نيازي به اين عينك ها نبود ولي مي توانست به آزمودني ها ( داوطلب ها ) چنين القا شود كه آن ها كامال به مانند
زندانبانان هستند.و نيز باتون هائي هم در اختيار آن ها گذاشته شد و به آن ها گفته شد كه نظم را حفظ كنند ،
اما دستور العمل خاصي در مورد چگونگي حفظ نظم به آن ها داده نشد .به آن ها همچنين گفته شد مي توانند از
هر روشي البته منهاي كتك زدن و ضرب و شتم استفاده كنند .براي اين داوطلب هاي ( آزمودني ها)شركت در
تجربه مذكور كه در ابتداي كار مطالعه و تحقيق از هم قابل تشخيص نبودند و به طور تصادفي و اتفاقي به عنوان
زندا ني گمارده شده بودند چه چيزي پيش آمد و چه اتفاقي افتاد؟ آزمودني هائي كه به عنوان زندانبان انتخاب
شده بودند سريعا رفتاري بي رحمانه و ديگر آزاري ( ساديسم ) با زندانيان شروع كردند  .آن ها اصرار داشتند كه
زندانيان بايد تمام مقرراتي را كه آن ها دفعتا و به طور تصادفي و البته خود سرانه بر قرار كرده بودند بدون چون
و چرا اجرا كنند .موقعي زندانيان از انجام اين مقررات سر باز ردند  ،تنبيه شدند  .آن دسته از زندانيان متمرد از
برخي از امتيازات خود را از جمله خواندن و مطالعه و صحبت با ديگران  ،خوابيدن  ،غذا خوردن و شستشوي خود
محروم شدند .باگذشت زمان  ،رفتار هاي بي رحمانه زندانبانان از كنترل خارج شد  .زندانبانان  ،زندانيان را در نيمه
هاي شب از خواب بيدار كرده و حضور و غياب مي كردند و آن ها را وادار مي نمودند ورزش كنند و يا آن ها را در
سلول هاي انفرادي بسيار كوچك حبس مي كردند  ،و ايشان را وادار مي ساختند توالت هاي را با مسواك هاي
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خود و يا دست هايشان تميز كنند  .زندانيان هم بواسطه نقشي كه داشتند محدودويت هائي پيدا كرده و تحت
فشار بودند .در ابتدا  ،آن ها تالش كردند در مقابل اختيارات و دستورات زندانبانان مقاومت كنند  .يكي از زندانيان
دست به اعتصاب غذا زد  .كم كم آن ها از طريق يك هيئت تجديد نظر كه مركب از" زيمباردو "و "كارلو پرس
كات"  ،كه قبال در مركز باز آموزي كاليفرنيا زنداني بو د ،درخواست آزادي خود را نمودند  .پدر و مادر برخي از
زندانيان  ،حتي مراجعه و تقاضاي آزادي فرزندان خود را نمودند  .هنگامي كه زندانيان از طريق سر كشي و شورش
نتوانستند از خشونت و بي رحمي زندان بانان بكاهند و يا آزادي از زندان را به دست آورند  ،حالت مطيع پيدا
ك ردند  .لذا از سر نا چاري و از سر ضعف ،كم كم هر چه به آ نها گفته مي شد انجام مي دادند  .حس اعتماد به
نفسي كه زندانيا ن داشتند كاهش پيدا كرد و ديگر احساس ارزش نمي كردند  .برخي از آن ها بي اختيار شروع
به گريه كردند  .شرايط آن ها به قدر ي بد و وخيم شد كه نا چار كار تجربي كه قرار بود دو هفته ادامه داشته
باشد در ظرف مدت شش روز متوقف شد  .چرا كه كساني كه در اين آزمايش شركت كرده بودند به اين فكر
نيفتادند كه صرفا آزمايش را متوقف كنند ؟ بديهي است آن ها به قدري در گير و غرق در كار اين آزمايش بودند
كه شرايط بيرون از مح يط آزمايش را يك سره فراموش كرده بودند  .هيچ يك از آزمودني ها  ،اعم از زندانبانان و
يا زندانيان و هيچ يك از پدران و مادران كه تقاضاي آزادي فرزندان خود را كرده بودند اين را نگفتند كه آزمايش
را متوقف كنيد .به نظر مي رسيد كه هيچ كس نمي توانست درك كند كه شرايط خارج از محيط آزمايش چگونه
است و قادر نبود به خاطر آورد كه آن زير زمين ساختمان دانشگاه است  ،و يك زندان واقعي نيست و فقط مكاني
براي انجام يك آزمايش اجباري است .هيچ يك از آزمودني ها به غير از "كريستينا ماسالچ " ،كه به تازگي فارغ
التحصيل شده بود نتوانست موفق از اين آزمايش بيرو ن آيد و به عنوان قهرمان مطرح شود .پس از شش روز ،
تمام آزمودني ها  ،زير زمين آن ساختمان دانشگاه را ترك گفتند و فقط همين خانم ماسالچ بود كه اين شهامت
را پيدا كرد كه به زيمباردو كه مشاور و استاد و راهنماي خودش بود بگويد  " :فكر مي كنم كاري كه شما با اين
افراد در آن زير زمين و محيط آزمايشگاه كرديد بسيار بد و وحشتناك بود ".زيمباردو ابتدا از دست "ماسالچ"
بسيار خشمگين شد و قبول كرد كه مسئوليت خود را در مورد رفتار بد و بي رحمانه و خشونت باري كه در اين
زندان آزمايشگاهي شده بپذيرد  .اما در مورد صحبت هاي اين دانشجوي خود تمام شب را فكر كرد و روز بعد به
دانشگاه آمد و دستور خاتمه آزمايش را داد" .زيمباردو" و "ماسالچ" بعدا با هم ازدواج كردند.
تطبيق با شرايط اجتماعي  :هنجاري هاي اجتماعي
تطبيق با شرايط اجتماعي  ،حاصل و نتيجه قدرت و نيرو ي نقش ها و مقررات و قواعد اجتماعي است .هنگامي
شما مقررات اجتماعي را مي پذيريد  ،تا حدودي خود را با انتظارات اجتماع تطبيق مي دهيد ،كه چگونه فكر و يا
رفتار كنيد  .افراد ومردم  ،اغلب ،رفتار و عقايد گروه را معيار قرار مي دهند و آن را درست مي دانند  .در مقابل
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چنين اطاعت  ،اع ضاي گروه اميدوارند به آن ها كمك شود و مورد تاييد و حمايت و حتي لطف و مرحمت ساير
افراد گروه قرار گيرند.
دو نيرو و يا مولفه ممكن است باعث اين تطبيق و يا به عبارتي فرمانبرداري شود :هنجار ها و اطالعات  .هنجار ها
معموال بر جرياناني تاثير و نفوذ دارند كه از جمله مي توان از آن ها به ميل طبيعي انسان به تعلق داشتن اشاره
نمود؛ بدين معني كه انسان مي خواهد خواستني باشد و مورد قبول واقع شود  ،دوست داشتني باشد و ديگران او
را تاييد كنند  .اطالعات بر جريانا تي تاثير مي گذارد كه با آن انسان مي خواهد بداند و دانش داشته باشد  ،درست
بگويد و فكر كند و درك كند چگونه مي تواند در يك شرايط خاص و معين به بهترين وجه عمل كند Gerrig -
.-4669 and Zimbardo
انتظارات  ،كه به صورت نقش ها و قوانين ضمني و يا بيان شده يك گروه اجتماعي تجلي پيدا مي كند تا حدود
زيادي اصل و اساس هنجار هاي اجتماعي را تشكيل مي دهند.هنجار هاي اجتماعي  -social norms -شامل
بينش ها و روش حكومت ها و دولت ها مي باشد  .به عنوان مثال براي اين كه شما به عضويت يك گروه در آئيد
الزم است از يك بينش خاص طرفداري و حمايت نمائيد و يا ممكن است ديگران با "خود گزينشي"  ،فقط كساني
را كه داراي عقايد مشخص و خاصي هستند بتوانند به عضويت يك گروه خاص در آورند  .به عنوان مثال كساني
گه از كنترل تسليحات حمايت مي كنند احتمال ضعيفي وجود دارد كه عالقمند باشند به عضويت انجمن ملي
طرفدار سقط جنين در آيند و دقيقا همان طور كه مخالفين سقط جنين عالقه اي به عضويت در جامعه ملي
طرفداران سقط جنين ندارند  ،يك روزنامه محافظه كار ممكن است مايل باشد فقط جمهوري خواه ،با ارزش هاي
محافظه كارانه در زمره نويسندگ ان آن روزنامه باشد ؛ در حالي كه گروههائي كه از طرفداران آزادي سقط جنين
مي باشند ممكن است عالقمند باشند سياستمداران ليبرال به آن ها ملحق شوند .مثال از مامورين سازمان اطالعات
مركزي ( سيا)  ،كه خلباني هواپيماي تجسسي يو 2-را به عهده داشتند انتظار اين بود كه اگر به هنگام پرواز بر
فراز اتحاد شوروي سابق در دوران جنگ سرد  ،دچار سانحه مي شدند و يا سقوط مي كردند و مجبور مي شدند با
چتر نجات بيرون بپرند  ،خود را بكشند و در واقع خود كشي كنند  .به هر يك از اين خلبانان سكه اي داده شده
بود كه در داخل آن ماده سيانيد تعبيه شده بود .لذا از آن ها خواسته مي شد اگر دچار سانحه شدند و سقوط
كردند به جاي اين كه خود را تسليم دشمن كنند و دستگير شوند با كشيدن سوزني كه در سكه كار گذاشته شده
بود سيانيد به پوست خود بزنند و بال فاصله جان دهند .هنگامي كه" فرانسيس گري پاورز" در اول ماه مي 4691
در منطقه "استدلورسك" اتحاد شوروي سقوط كرد  ،او از اقدام به خود كشي با سيانيد خودداري نمود  .اين كار
پاورز ،مشكالت عديده اي براي حكومت آيزنهاور به وجود آورد ،زيرا تمام برنامه هائي كه تنظيم كرده و تصميماتي
كه اتخاذ كرده بود بر اين مبني قرار گرفته بود كه خلبان هواپيماي ساقط شده جان باخته  ،در حالي كه اين طور
نبوده و فرانسيس پاورز توسط روسها دستگير و به منظور محاكمه به اتهام جاسوسي به مسكو منتقل شده بود .
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خروشف نخست وزير شوروي دست به يك اقدام ديپلماتيك زد و آن اين بود كه صبر كرد تا آيزنهاور وجود هر
گونه هواپيماي جاسوسي را بر فراز شوروي تكذيب كند و پس از آن اعالم نمايد كه خلبان زنده و در اختيار روسها
مي باشد4691- McDermott 4669 -.

.-Beschloss

اين مثال اشاره به دشواري قبول و تطبيق با يك هنجار مشخص اجتماعي است  .در اكثر اوقات مردم ،هنجارها و
معيار هاي اجتماعي را از طريق مشاهده مي آموزند .آنها رفتار معين و مشخصي را كه توسط گروه آن ها انجام مي
شود و به كرات بروز م ي كند و ميان آن افراد مشابه است مشاهده مي كنند و آن را الگوي خود قرار مي دهند.
براي افراد اين سئواالت مطرح مي شود كه ديگران چگونه عمل مي كنند ؟ چه مي گويند؟ ديگران بر چه كساني
تاثير مي گذارند و چرا ؟ به آن ها چه پاداشي به خاطر رفتار خوبي كه دارند داده مي شود؟ آن ها چه كار هائي را
انجام نمي دهند؟ به خصوص افرادي كه در صدد كسب موفقيت مي باشند در صدد يافتن آثار و عواقب منفي
هستند كه متوجه افراد مي شود كه برخي از هنجار هاي نا گفته را زير پا گذاشته و اجرا نمي كنند  .موقعي فردي
كار اشتباهي مرتكب مي شود چه اتفاقي م ي افتد ؟ ما معموال صبر مي كنيم و نظاره گر هستيم كه ديگران چه
كار مي كنند قبل از آن كه ما خود مبادرت به انجام آن كار نمائيم .
كار و وظيفه اين هنجار ها در اجتماع اين است كه به اعضاي جامعه جهت بدهند و رفتار و تعامالت اجتماعي آن
را تنظيم نما يند  .گاه نقش اين هنجار ها صرفا اين است كه اعضاي يك گروه را از افراد خارج از آن جدا كنند به
طوري كه اعضاي گروه احساس كنند كه افراد خاصي مي باشند  .اين گونه هنجار هاي گروهي هر يك از افراد
گروه را هدايت مي كنند كه چگونه رفتار نمايند  ،با چه كسي صحبت كنند و با چه كسي صميمي و دوست شوند
 ،چه بگويند  ،چگونه واكنش نشان دهند  ،چه كاري را بايد انجام دهند و يا ندهند و از اين قبيل  .بدين ترتيب
هنجار ها به اعضا كمك مي كنند كه احساس راحتي بيشتري در اين گونه زمينه ها بنمايند .در واقع هنگامي شما
در يك شرايط و اوضاع و احوال احساس آرامش نمي كنيد  ،واكنش هاي شما  ،عكس العمل طبيعي شما به يك
شرايط و اوضاع و احوال  ،مشكوك مبهم خواهد بود.لذا اعضاي جديد يك گروه كه هنوز از هنجار هاي آن اطالع
ندارند اگر قبل از اطالع از هنجار هاي گروه اقدام به كاري كنند در معرض تنبيه و توبيخ قرا خواهند گرفت .
مشاهده و نظارت افراد جديد در يك گروه به اين افراد امكان مي دهد جذب گروه شوند و در بلند مدت در داخل
آن گروه احساس راحتي كنند  ،بدون اين كه با اقدامات كور كورانه در معرض تنبيه و توبيخ قرار گيرند  .در مورد
ايجاد وحفظ هنجار هاي گروهي مطالعات فراواني انجام شده است  .در واقع يكي از مهمترين تجربيات اوليه روان
شناسي اجتماعي همين موضوع بوده است .تجربه اثر جنبشي كه توسط "مظفر شريف" انجام شد (اثر جنبشي-
effects

(-Autokenticاثر جنبشي  ،بعضي از پاسخ هاي خود به خود به يك خطاي ادراكي است

كه وقتي اتفاق مي افتد كه يك نقطه نوراني واحد در اطاق تاريك متحرك به نظر آيد) نشان دهنده تكامل و قدرت
هاي هنجارهاي اجتماعي حتي در ميان بيگانگاني است كه با آن آشنائي ندارند  .-Sherif et.al 4694 -در اثر
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جنبشي خود كار ،به يك خطاي رواني اشاره مي گردد كه بر اساس آن  ،فرد  ،يك نقطه روشن را كه ثابت است و
در اطاق كامال تاريك قرار دارد در حال حركت مي پندارد .در تجربه اوليه "،شريف"به افراد حاضر در اطاق تاريك
امكان داد تا به تنهائي خودشان آن نقطه روشن را ببينند  .در مرحله و تجربه بعدي او افراد را در ميان يك گروه
قرار داد  .او سپس از آن افراد خواست با صداي بلند بگويند كه آن نقطه نوراني تا چه اندازه از آن ها دور شده
است  .نتايج آزمايش بسيار جالب توجه و در عين حال عجيب بود .اين گروه سريعا روي تعداد كمي از حدس و
گمان ها تاكيد داشتند و به آن ها استناد مي كردند  .آنها مي گفتند آن نقطه هاي نوراني در جهت هاي مشابه
– باال و يا پائين  ،چپ و راست – و با فواصل يك سان حركت مي كنند .جالب تر اين بود  ،هنگامي كه اين گروه
از هم جدا و متفرق شدند  ،افراد آن ،هم چنان بر نظر و نقطه مشتركي كه داشتند تاكيد مي نمودند  ،به طوري
كه بعدا كه اين آزمايش به تنهائي روي تك تك افراد انجام شد نظرشان ،هنوز آن چيزي بود ،كه در گروه قبلي در
مورد حركت آن نقطه نوراني ثابت داشتند .اين نتايج كامال جنبه تلقيني -suggestion -داشت  ،اما چگونه اين
يافته ها و نتايج بايد خارج از آزمايشگاه و در دنياي واقعيت ها به كار برده شود ؟ بعضي از پاسخ ها به اين سئواالت
را "نيو كومب"و همكارانش در سال  4699در مطالعه و بررسي كه روي گروهي از دانشجويان در" بنينگتن " ،كه
يك كالج كوچك هنرهاي ليبرال زنان در ايالت نيو انگلند مي باشد انجام دادند ".نيو كمب "روحيه و بينش هاي
زنان را در طول يك مدت  1ساله مورد مطالعه قرار داد  .او اين مطالعه و بررسي در مورد روحيه و بينش اين زنان
را در بيست سال بعد نيز همچنان ادامه داد .نتيجه كار كامال مشابه نتايجي بود كه شريف در كار آزمايشگاهي خود
بدان دست يافته بود  .هنجار هاي اجتماعي غالب و حاكم بر تجربه "بنينگتن" در آن زمان از نظر اقتصادي و
اجتماعي بسيار آزاد منشانه بود .اغلب زناني كه در اين تجربه شركت كرده بودند از خانواده هاي معتبر و مرفه
بودند ؛ در نتيجه اكثر اين زنان در همان اوايلي كه وارد كالج شدند  ،عقايد و بينش هاي محافظه كارانه اي داشتند
به طوري كه قصد داشتند اين طرز فكر آن ها در خانواده هايشان تاثير بگذارد و حاكم شود .مثال از دانشجوياني
كه در سال اول  ،تحصيل خود را در كالج شروع كردند  ،شصت در صد آنها از نامزد جمهوري خواه براي رياست
جمهوري طرفداري و حمايت مي كردند  ،در حالي كه فقط  11در صد طرفدار نامزد حزب دموكرات بودند  .اين
در زماني بود كه فرانكلين روزولت  ،كه از حزب دموكرات بود  91در صد آرا را به دست آورده بود .در اين صورت
اين زنان در بنينگتن در مقياس با معيار ملي كامال محافظه كار شده بودند.اين زنان با گذشت زمان و طي دوره
تحصيلي خود در بنينگتن در پيرو ي و تطبيق با هنجار ها ي اجتماعي حاكم در اين كالج  ،ليبرال تر شدند .
دانشجويان در سال دوم كالج به دو گروه مساوي تقسيم شده بودند و از هر يك از نامزد هاي دو حزب طرفداري
و حمايت مي كردند  .در سال چهارم تحصيل  ،از اين دانشجويان فقط  43در صد آ نها از نامزد حزب جمهوري
خواه طرفداري مي كردند در حالي كه  31در صد از نامزد دموكرات حمايت مي كردند  .حتي فراتر از آن 11 ،در
صد از زنان مسن تر از كانديداهاي سوسياليست و كمونيست طرفداري مينمودند  .شايد دليل اين تغييرات تا
حدودي از اين واقعيت منشا مي گرفت كه اين زنان جوان از خانواده هايشان دور شده و در واقع در كالج منزوي
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گرديده بودند .اما بيست سال بعد  ،پس از آن كه اين فرصت را پيدا كردند كه مجددا به خانواده هاي خود ملحق
شوند  ،چه اتفاقي افتاد؟ اكثر آنان به طرفداري از نامزد ليبرال از سياست هاي ليبرالي دوستان خود در كالج
حمايت مي كردند ،در حالي كه اين دقيقا مغاير با ارزش هاي اصلي خانواده هايشان بود.
چگونه مي توانيم اين تغيير و تحول و نيز ماهيت تداوم آن را تشريح و توجيه كنيم ؟ عوامل متعددي در اين امر
دخالت دارند .اول آن كه هنجار هاي حاكم بر بنينگتن نسبتا شبيه و يكسان بودند  .اغلب زنان طبقه باالي جامعه،
ليبرال بودند  .ناراضيان ،مخالفين محافظه كار معدودي در كالج وجود داشتند كه بخواهند هممفكري و همدردي
با دانشجوياني نمايند كه احيانا مي خواستند محافظه كار باقي بمانند .دوم اين كه بنينگتن يك جامعه بسته بود ،
كه عمال از بقيه دنيا و جهان منزوي و جدا شده بود  .بدين ترتيب هنجارهاي سياسي حاكم بر كالج مي توانست
تاثير قوي بر دانشجويان جديدالورود بگذارد .سوم اين كه دانشجويان بنينگتن احساس درك قوي از روحيه حاكم
بر كالج داشتند  .دانشجويان نمي توانستند كه فقط خود را در اطاق هايشان مخفي و محبوس كنند و به مطالعه
بپرداز ند  ،در عين حال نمي توانستند جذب و مستحيل در جامعه خارج از كالج شوند  .آن ها اساسا مجبور شده
بودند داخل در فعاليت هاي كالج شوند  ،كه در آن دانشجويان جديد كه بايد با دانشجويان سال هاي باال تر كه
سن آن ها هم بيشتر بود و دموكرات تر بودند در تعامل باشند.چهارم فشار هاي طبيعي براي يكسان بودن و يكسان
انديشيدن با اين احساس تقويت شده بود كه قبول اين هنجار ها موجب مقبول شدن دانشجويان تازه وارد مي
شود  ،در حالي كه مخالفت با آن هنجار ها در آن نقطه دور افتاده و آن محيط منزوي بسته  ،موجب انزواي ايشان
مي گرديد .نهايت اين كه چون دانشجويان در بنينگتن مي خواستند مقبول واقع شوند در نتيجه لزوما بايستي
ارزش هاي ليبرالي را بپذيرند و در نتيجه براي اين كه منزوي نشده و نا خواستني نگردند ،جرات مخالفت با اين
ارزش ها را نداشتند  .لذا از اين ارزش هاكامال دور شده بودند در حالي كه آن ارزش ها همگي هنجار هاي خارجي
و اكنون بخشي از آن ها شده بود.حتي پس از آن و پس از پايان تحصيل در بنينگتن آن عقايد همچمنان وجود
داشت  .در مطالعه وتحقيق تجربي بنينگتن  ،وفق دادن خود با هنجار هاي اجتماعي يك امتياز داشت كه مي توان
آن را " فايده انطباق " ناميد  .بدين معني كه اگر شما هنجار هاي اجتماعي را پذيرفته و خود را با آن تطبيق داده
باشيد  ،شما مورد قبول واقع شده و مورد عالقه خواهيد بود .و اگر اين هنجار ها را نپذيرفته باشيد  ،اين كار به
معني طرد شدن و منزوي شدن شما خواهد بود .بدين ترتيب مطالعه و بررسي بنينگتن  ،مثال بارزي از انطباق با
جامعه از طريق و بوسيله روش و شيوه هنجار هاست .از طرف ديگر ،انطباق لزوما نياز به اطالعات ديگري هم دارد
 .ما بايد اطالعات و احساسي هم از جهان اطراف خود داشته باشيم  .ما مي خواهيم بدانيم چگونه بايد اطالعات و
داده هائي كه به ما مي رسد را درك و احساس كنيم و عالئمي را كه در يافت مي كنيم به چه صورتي بايد تعبير
نمائيم .ما مي خواهيم بدانيم فكر درست و صحيح كدام است و هنگامي كه در صحت و درستي انجام كاري ترديد
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داريم  ،طبيعي است كه به ديگران مراجعه كنيم تا از آنان كمك بگيريم و نياز خود را بر طرف كنيم و به آزمايش
و تحقيق خود واقعيت بيروني بدهيم .
"سولومون آچ"  -Solomon Asch 4611.4639 -يكي از موثر ترين تحقيقات را در تاريخ روان شناسي اجتماعي
انجام داده است .تحقيق تجربي او به صورت جالبي قدرت تاثير تطبيق با گروه را در رفتار فرد به نمايش گذارده
است " .سولومون" با تاكيد و تكيه بر بصيرت ها و نتايجي كه شريف از تجربه تحقيقي اثر "جنبشي خود كار" به
دست آورده بود در صدد بود و در واقع مي خواست بداند  ،هنگامي واقعيت هاي بيروني با تصورات گروهي برخورد
و مغايرت پيدا مي كند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ .او براي انجام كار تحقيقي خود  ،گروهي از دانشجويان را انتخاب
كرد و آنان را تشويق نمود تا چنين باور كنند كه دريك آزمايش بصري ،تحت بررسي و تحقيق قرار دارند  .او اين
گروه از دانشجويان را با شش تا هشت نفر ديگر كه از دوستان آنان بودند در يك اطاق قرار داد  .همه اين آزمودني
ها را در كنار هم و به صورت نيم دايره اي نشانده بود  .او به هر يك از آزمودني ها كارتي را نشان داد كه روي همه
آن ها يك خط و با طول مساوي رسم شده بود  .سپس كارت ديگري كه سه خط و با طول هاي متفاوت بر روي
آن رسم شده بود نشان داد .بعد از آزمودني ها خواست به او بگويند كدام يك از سه خط متفاوت روي كارت دومي
با آن خط روي كارت اولي از نظر طولي مساوي هستند .در سه آزمايش اولي  ،تمام ياران و دوستان آن شش و
هشت نفر پاسخ درست دادند و جواب هاي دانشجويان تحت مطالعه و بررسي و يا آزمودني ها هم صحيح بود .
سپس در آزمايش چهارم  ،هر يك از دوستان و ياران دانشجويان عمدا پاسخ اشتباه و نا درست كه بهم شبيه بود
دادند  .بدين معني كه هر يك از دوستان و همكاران دانشجويان  ،يك خط واحد را  ،كه با خط اولي مساوي نبود
 ،يكي يكي مشخص كردند و گفتند كه مساوي است و پاسخ اشتباه دادند تا نوبت به آزمودني ها رسيد  .سپس از
آزمودني ها سئوال كردند كه پاسخ درست كدام است  .در اين حالت آزمودني با يك معضل روبرو شده بودند :آيا
بايد آن چه را به طور عيني و عمال ديده بود ند به عنوان پاسخ درست بيان مي داشت،و يا مانند دوستان خود كه
چيزي را گفته بودند درست به عنوان پاسخ در ست مي گفت؟ شما وضع را دقيقا پيش خود مجسم كنيد  :پاسخ
درست و صحيح كامال روشن است  .اما همه كس قبل از شما همان پاسخ اشتباه يكسان را داده است.شما بايد از
خود سئوال كنيد  ،ايا اين افراد كه اين پاسخ هاي مشابه را كه اشتباه هم بوده داده اند ديوانه و يا كور هستند؟ يا
اين كه اين من هستم كه ديوانه و كور مي باشم؟ آيا شمابه حس خود اعتقاد داريدو يا حس ديگران؟ چه اتفاقي
مي افتد؟ در حدود يك چهارم كساني كه در هر آزمايش مستقل از ديگران باقي مي مانند و به آزمايش متكي
نيستند جواب واقعي و درست مي دهند .در حدود  31تا  91در صد كساني كه وابسته و متكي به آزمايش مي
باشند  ،حد اقل يك بار ارزيابي آن ها دقيقا مطابق همان پاسخ اشتباهي است كه ديگران داده اندو در حدود يك
چهارم از افراد هر بار پاسخي مي دهند كه دقيقا مشابه پاسخ اشتباهي است كه آن گروه شركت كننده در آزمايش

15
www.asrdiplomacy.ir

داده اند .بدين ترتيب  ،حتي در شرايط مشخص و ساده  ،كه در آن افراد همه بيگانه اند موضوع انطباق با جامعه
سريعا بروز مي كند و بيش از حدي كه انتظار مي رود تاثير قوي خود را مي گذارد.
فرمانبرداري از حاكم و صاحب مقام

در بحث قبلي راجع به تاثير گروه ها بر گزينه ها ئي كه افراد انجام مي دهند صحبت كرديم .برعكس اين هم
صادق است ؛ افراد معيني هستند كه مي توانند تاثير قابل مالحظه اي بر گروهي از پيروان خود بگذارند .يك نمونه
و مثال بارزاين امر آدلف هيتلر است كه قبل و در خالل جنگ جهاني دوم ميليون ها نفر آلماني را زير سلطه خود
قرار داد ه و در وا قع الهام بخش آنان بود .چگونه است كه هيتلر توانست چنين قدرتي را بر اين گروه كثير اعمال
نمايد و بر آن ها نفوذ داشته باشد؟ قبل از هر چيز  ،بسياري از روان شناسان به بينش ها و روحيه مردم و يا به
مجموعه اي از ويژگي هاي شخصيتي ،كه به خصوص در آلماني ها وجود دارد ،توجه دقيق كرده اند.بعضي اين
چنين نظريه پردازي كرده اند  ،كه شايد بعضي  ،از مردم و شايد بيش از ديگران  ،از اقليت ها مانند يهوديان نفرت
داشته و دارند  .كار تحقيق بر روي شخصيت هاي قدرت طلب و خود كامه مهمترين بخش از اين گونه نظريات
است et.al. 463o .

 .-)-Adornoچنين كار و تحقيقي در اوايل دهه  4631در دانشگاه كاليفرنيا  ،بركلي

 ،توسط گروهي از پناهندگان آلماني – يهودي انجام شدو آنها چنين استدالل كرده و نظر دادند كه اعمال قدرت
بر يك گروه كثير صرفا از يك شخصيت غير دموكرات مي تواند قابل انتظار باشد .چنين شحصيتي  ،به زعم اين
گروه ،از تركيبي از خصوصيات ،من جمله محافظه كار ي سياسي و اقتصادي  ،احساسات ضد يهود و تمايالت
فاشيستي به وجود آمده است  .اين گونه شخصيت ها معموال ( البته شخصيت در اين جا منظور شخصيت مردم
آلمان است – مترجم ) در مقابل يك قدرت حاكم تسليم هستند ولي خيلي خوشحال مي شوند كساني كه زير
دست و ضعيف تر آن ها هستند را مثال از ناهار خوري بيرون بياندازند .در مورد چنين چيزي  ،اين سلسله مراتب
از خدا شروع و از طريق هيتلر به آلماني هاي معمولي و در پائين ترين مرحله به يهوديان ختم مي شد  .البته اين
كار تحقيقي ،

به خاطر جهت گيري و گرايشاتي كه در پرسشنامه هاي مربوط به آن ديده شده بود و اطالعاتي

كه به دست مي آورد تا ويژگي هاي اين نوع از شخصيت را تجزيه و تحليل نمايد مورد انتقاد قرار گرفت For -
4699

R. Brown

Review

.-a

در مطالعات روان شناسي كه در گذشته نزديك تر انجام شده تا فرمانبرداري و اطاعت را از يك حاكم و يا فرد
صاحب قدرت بررسي كند بيشتر روي قدرت  ،شرايط و اوضاع و احوال و تاثير آن بر رفتار فرد توجه وتاكيد شده
است .در اين روش مطالعه  ،به روحيه و بينش اهميت خاصي داده نشده  ،بدين معني كه فرض شده "نازي ها"
با افرادديگر از نظر باور ها  ،بينش ها و ارزش هاي اساسي تفاوتي ندارند  .همان گونه كه هانه ارنت Hannah -
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-Arendt 4691 -4661در كتاب معروف خود در مورد "آيشمن" در اورشليم استدالل كرده  ،گفته است ديو
وشيطان ،افرادي معمولي هستند و پديده خارق العاده اي نيستند  .هر كس مي تواند تحت شرايطي دست به كار
هاي شيطاني بزرگ بزند .جرج اورول  -George Orwell -اين واقعيت را با حالتي بدور از هر گونه احساسات
بيان نموده است.
او در اين زمينه مي گويد":هنگامي به نوشتن مشغول هستم  ،افراد بسيار متمدن باالي سر من مي چرخند و دور
مي زنند و سعي مي كنند مرا بكشند  .آنها هيچ گونه دشمني عليه شخص من ندارند  ،من هم همين طور هيچ
خصومتي با آنان ندارم  .آن ها همان طور كه گفته مي شود به وظيفه خود عمل مي كنند  .شكي ندارم  ،كه اكثر
آن ها ،افرادي مهربان هستند كه به قانون احترام مي گذارند و هرگز در خواب هم نمي بينند كه دست به قتل
يك فرد بزنند  .از طرف ديگر  ،اگر يكي از آن ها بتواند با يك بمب جا سازي شده مرا قطعه قطعه كند  ،هرگز
براي انجام اين كاري كه انجام داده نه ناراحت و نه دچار بي خوابي مي شود In Milgram 4191 ,4691 -".
- ,44-42
روان شناسان ،كه تاثير قوي محيط و شرايط را در ترغيب افراد به فرمانبرداري و اطاعت مورد بررسي و مطالعه
قرار داده اند ،چه چيزي را كشف كردند؟ كورت لوين Lewin et .al 4616 -

 -Kurtمطالعه مهمي در زمينه

تاثير روش و نوع رهبري بر انگيزه و متغير هاي گروه انجام داده است " .لوين " ،يك آلماني يهودي پناهنده بود
كه مي خواست به علت قدرتي كه هيتلر بر مردم كشور خود داشت پي ببرد  .اوعالقمند بود كه اين واقعيت را
درك كند كه چرا آلمان ها قبل و در دوران جنگ آن گونه با يهوديان رفتار كردندو مي خواست اين كار را با
بررسي و تحقيق در مورد شيوه رهبري كه موجب تغيير رفتار افراد و مردم آلمان شده بود انجام دهد .اوبه طور
تصادفي گروهي از پسران جوان را انتخاب نمود و آنها را به سه گروه مختلف تقسيم نمود و سر پرست گروه از
افرادي بودند كه دستيار محقق به شمار مي آمدند .در گروه اول  ،رهبر  ،شيوه ديكتاتوري و مطلقه اي را در پيش
گرفته بود .به او آموزش داده شد كه تمام تصميمات را به تنهائي بگيرد و انتصابات را فقط خودش انجام دهد .او
در هيچ يك از فعاليت هاي گروهي شركت نمي كرد  .در گروه دوم  ،رهبر ،شيوه دموكراتيكي را در پيش گرفته
بود  .به او آموزش داده شده بود كه در تصميمات و برنامه ريزي ،گروهي را ترغيب وبه آن كمك كند .گروه سوم
را يك رهبر كامال آزاد اداره مي كرد  ،كه به او آموزش داده شده بود كه آزادي كامل به افراد داده شود كه هر
كاري كه عالقمند هستند انجام دهند.
نتايجي كه "لوين" از اين تحقيق و آزمايش خود به دست آورد جالب و عجيب بود  .در گروه خود كامه و ديكتاتوري
اول  ،پسران جوان وقتي رهبرشان بر آن ها نظاره مي كرد سخت تالش و كار مي كردند .جالب اين بود كه بيشترين
حالت تهاجمي هم در اين گروه وجود داشت و در واقع پسران جوان اين حالت را از خود نشان مي دادند .ميزان
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خشونت و د شمني كه از پسران جوان اين گروه نشان داده شد سي برابر خصومت و دشمني بود كه از جانب پسران
جوان عضو دو گروه ديگر ابراز مي شد.به خصوص اين كه احتمال داشت پسران جوان گروه اول بيش از ديگران
دست به تخريب اموال خود بزنندو احتمال زياد هم وجود داشت كه ديگران را قرباني كنند .به عبارت ديگر ،
احتمال بيشتري وجود داشت گه آن ها از پسران جوان ضعيف تر استفاده كنند و ناراحتي و خشم و تجاوز عليه
آن ها به كار گيرند .در گروه سوم كه همه چيز به حال خود رها شده بود و آزاد بود  ،پسران جوان بيشتر به اتالف
وقت  ،زمان مي گذرانيدندو به كار هاي بيهوده دست مي زدندو البته چيزي هم به دست نمي آوردند .در گروه
دموكراتيك  ،پسران جوان  ،فعال تر و موثر بودند  .در اين گروه پسران جوان تحت رهبري دموكراتيك خيلي
مبتكر تر و خالق تر از دو گروه ديگر بودند .آن ها بدون اين كه نظارتي بر آن ها بشود و كسي مراقبشان باشد
بيش از گروه ها ي ديگر كه ديكتاتور بودند و خود كامه كار مي كردند وفاداري و دوستي بيشتري نسبت به
يكديگر نشان مي دادند  .به عالوه بيش از دو گروه ديگر ،اعضاي گروه دموكراتيك كار يكديگر را ستايش مي
كردندو مورد قدر داني قرار مي دادند.
دومين بررسي و تحقيق در اين مورد  ،كار مطالعاتي " ميلگرام " در زمينه تجربه اطاعت و فرمانبرداري بود كه در
سالهاي  4691و  4693انجام شد  .در آن موقع ،تحقيق و تجربه مطالعاتي " آچ" در زمينه تاثير " انطباق با
گروه" بر ارزيابي و قضاوت و ماال رفتار افراد  ،از مهم ترين و موثر ترين تحقيقاتي بود كه تا كنون در زمينه روان
شناسي اجتماعي صورت گرفته بود ".ميلگرام" همچنين سعي مي كرد علل فرمانبرداري از مقامات و حاكمان
آلماني را تشريح و تبيين كند .او اقدام به يك مطالعه كلي نمود كه جنبه فرافرهنگي داشت و شامل فرهنگها و
جوامع و در واقع مردم آمري كا و آلمان و ژاپن مي شد .ابتدا در آمريكا اقدام به ايجاد يك گروه نظارت و يا گروه
كنترل نمود ،كه البته اين مغاير فرهنگ آلماني ها بود كه معموال رهبري ،عالقه اي به نهادي كه كار او را كنترل
كند ندارد .از همان ابتداد"ميلگرام" بر اين عقيده و باور بود كه در حال انجام كار بزرگي است و لذا تمام اين
تحقيقات را بدون آن كه در باره آن چيزي به ديگران بگويد انجام مي دادو اما با توجه به نتايج تكان دهنده اي كه
در زمينه مطالعه در آمريكا به دست آورد  ،او هرگز مطالعات و تحقيقات فرهنگي را  ،كه برنامه و هدف اوليه او بود
به اتمام نرسانيد و تكميل نكرد.
"ميلگرام" كار تحقيق و مطالعه خود را با يك پرسش ساده شروع كرد و آن اين بود  :آيا مردم فرمان و دستوري
،كه يك اصل الزام آور و اخالقي است ،را نقض مي كنند و يا اطاعت كرده و اجرا خواهند كرد ؟ آيا به خصوص
مردم به بيگانگان بي گناه شوك الكتريكي وارد مي كنند ؟ ( چون "ميگرام" در تحقيق خود از شوك الكتريكي
استفاده كرد) "ميلگرام" در اين تحقيق تجربي  ،آزمودني ها را به صورت گروههاي دو نفري وارد اين كار تحقيقي
در دانشگاه "ييل" –  -Yale Universityنمود .يكي از محققين و دستياران "ميلگرام" از آزمودني هاخواست
روپوش سفيد بپوشند و به آنها گفته شد قرار است در يك تجربه آزمايشگاهي در زمينه ياد گيري و حافظه شركت
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كنند  .اين عنوان براي كار تحقيقاتي ،در واقع پوششي براي كار اصلي به شمار مي آمد ،كه در نظر بود با آن تاثير
تنبيه در يادگيري مورد مطالعه قرار گرفته و بررسي شود .در گروههاي دو نفري  ،يك نفر نقش معلم و ديگري
نقش شاگرد را ايفا مي كرد  .فردي كه هميار" ميلگرام" بود نظارت بر كار را بر عهده داشت و همراه با معلم باقي
مي ماند  .نقش شاگردان اين بود كه حرف هاي زوج را فرا گرفته و به خاطر بسپارند  .در اين كار ابتدا يك كلمه
و يا حرف صحيح از دو كلمه توسط معلم به شاگرد گفته مي شد و شاگرد الزم بود حرف و كلمه دوم را كه صحيح
است به معلم بگويد  .كار معلم اين بود كه اگر شاگرد كلمه اشتباه را به او بگويد يك شوك الكتريكي به او وارد
كند  .شدت اين شوك الكتريكي با هر اشتباهي كه شاگرد در گفتن كلمه صحيحي مرتكب مي شد  43ولت افزايش
پيدا مي كرد  .هنگامي نقش ها براي آزمودني ها تشريح شد  ،قرعي كشي شد كه چه كسي نقش معلم و چه كسي
نقش شاگرد را بازي كند  .در قرعه كشي عمدا تقلب شد به اين صورت كه آن كسي كه بايد نقش معلم را بازي
مي كرد  ،اين نقش به او داده نمي شد و كسي كه مي خواست شاگرد باشد اين نقش را به عهده مي گرفت و در
واقع اين كار به طور عمدي انجام شد .فرد دومي كه به عنوان شاگرد ياد گيرنده انتخاب مي شد از دوستان هميار"
ميلگرام" بودو اومردي پنجاه ساله و بسيار معتدل بود  ،كه در اين گونه تجربيات آزمايشگاهي هميشه نقش شاگرد
را ايفا مي كرد .هر دوي اين افراد ( معلم و شاگردي كه به اين صورت انتخاب شده بودند) را وارد اطاقي مي كردند
كه يك صندلي الكتريكي در آن قرار داشت .قبل از آن كه شاگرد را روي صندلي بنشانند و اورا ببندند  ،يك شوك
 13ولتي به معلم مي دادند تا او بداند و احساس كند كه شدت شوك تا چه اندازه است  .سپس شاگردان را روي
صندلي مي نشاندند و بعد از آن ،معلم را به اطاق جداگانه اي هدايت مي كردند و دستگاه ايجاد كننده شوك را به
او نشان مي دادند  ،كه اين دستگاهي نسبتا بزرگ و جعبه اي شكل بود كه تعدادي اهرم بر روي آن تعبيه شده
بود ،كه شروع كار آن براي ايجاد شوك با اهرم اول با توليد  43ولت همراه بود و با اهرم هاي ديگر به ترتيب شدت
جريان تا  131ولت افزايش پيدا مي كرد .
هنگامي آزمايش شروع شد  ،ظاهرا همه چيز در ابتدا به خوبي پيش مي رفت  .سپس كم كم شاگرد با برنامه اي
كه عمدا از قبل داده شده بود شروع به دادن پاسخ هاي اشتباه مي كرد و هر بار هم كه شاگرد اشتباه مي كرد قرار
بر اين بود كه معلم شدت شوك الكتريكي كه به او وارد مي كرد  43ولت افزايش دهد .در اين جا بدون اين كه
آزمودني ( معلم) بداند  ،هيچ گونه شوكي به شاگرد وارد نمي آمد در حالي كه فكر مي كرد اين شوك را وارد مي
كند در حالي كه انتظار مي رفت و پيش بيني مي شد كه برخي از آزمودني ها ممكن است به ادامه مشاركت خود
در آزمايش خاتمه دهند  ،به شخص آزمايش دهنده گفته شد به هر آزمودني كه اعتراض دارد بگويد :تجربه و
آزمايش ايجاب مي كند كه شما به كار خود ادامه دهيد  ،شما راه ديگري نداريد و بايد همچنان به كار خود ادامه
دهيد "
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نتايج ا ين تحقيقات بسيار ناراحت كننده و نا مطلوب بود  .در اولين مرحله از اين تحقيقات براي هر يك از آزمودني
ها  ،حد اكثر تا  131ولت شوك الكتريكي به صورت تصاعدي در نظر گرفته شده بود  .هيچ گونه تغييري به وجود
نيامد  ".ميلگرام" از اين نتايج بسيار ناراحت شد .لذا دو مرحله ديگري از اين آزمايش را البته با تعديل هائي كه
در آن منظور كرده بود آغاز نمود .اوال  ،باال بردن شوك هاي الكتريكي در جعبه را باعالئمي مشخص نمود  .مثال
در سه تصاعد ،آخرين شدت شوك هاي الكتريكي منتهي به  131ولت مي گرديد وبه عنوان شوك هاي بسيار
خطرناك مشخص شده و با سه عالمت Xنشان داده مي شد  .دوم اين كه به آن همكار و همياري كه نقش شاگرد
و يا گيرنده را داشت دستور داده شد كه بگويد مشكل قلبي دارد  .لذا او موقعي درجه و عالمت شوك الكتريكي
به  93ولت رسيد  ،با ناراحتي شروع به ابراز ناراحتي و شكايت نمود ؛ در درجه  431ولت  ،شاگرد درخواست كرد
از شركت در آزمايش معاف شود ؛ در درجه  491ولت  ،شروع به فرياد زدن كرد ه و گفت نمي تواند بيش تر از
اين درد را تحمل كند ؛ در درجه  211ولت شاكرد شروع به جيغ كشيدن نمود  .او فرياد مي كشيد و از ناراحي
قلبي خود حرف ميزد و شكايت مي نمود و تقاضا داشت از آزمايش معاف شود  .او مي گفت از پاسخ دادن به هر
پرسشي خود داري خواهد نمود .در اين مرحله  ،به مجري آزمايش دستور داده شد تا به شاگرد بگويد ندادن پاسخ
به منزله جواب غلط خواهد بود و به مجري آزمايش دستور داده شد تا در مقابل هر گونه خودداري از دادن پاسخ
به يك پرسش توسط شاگرد ميزان شوك الكتريكي را باال ببرد.
اين تغيير روش در آزمايش مشخص ساخت آزمايش براي آزمودني نگران كننده است .آنها راه مي رفتند  ،و فرياد
مي زدند و بر سر مجري آزمايش دادمي كشيدند  .آزمودني ها بسيار ناراحت و تحريك شده بودند  .در يك مورد
 ،آزمودني ها پس از اين كه شدت شوك به  491ولت رسيد به مجري آزمايش گفتند و در واقع شكايت كردند كه
شاگردان از درد ناراحت وناالن هستند و گفتند :آنها نمي توانند تاب و مقاومت اين شوك را داشته باشند  .مثال
معلمي كه در مقابل پاسخ غلط شوك وارد مي كرد مي گفت من هم نمي خواهم آن شاگرد را بكشم شما ديديد
كه او فرياد مي كشد  ،مي شنويد  ،من نمي دانم چه مي شود  .مجري آزمايش پاسخ داد من مي دانم  ،اين كار
كشنده است  ،اما منظور من اين است كه او ( شاگرد ) براي چه منظوري اين جاست ؟
مع هذا  ،علي رغم ناراحتي و اعتراضات  ،اغلب آزمودني ها تا پايان آزمايش به دستور العمل ها گردن گذاشتند .
يك آزمودني متوسط تا  111ولت شوك الكتريكي را تحمل نمود ،اما دو سوم آزمودني ها تا 131ولت را هم
توانستند تحمل نمايند .اين نتايج ،جامعه روان پزشكان را تكان داد و بسيار ناراحت نمود " .ميلگرام"  ،قبل از
آزمايش  ،نظر چهل نفر از روان كاوان با تجربه را خواستار شده بود كه پيش بيني نمايند كه آزمودني ها چه
خواهند كرد  .روان كاوان تخمين زده بودند كه اكثر ازمودني ها بيش از  431ولت را تحمل نخواهند كرد  .آن ها
همچنين پيش بيني كرده بودند هيچ يك از آزمودني ها به درجه  131ولت شوك الكتريكي نخواهند رسيدو در
واقع نمي توانند تا آن اندازه مقاوت نمايند .اين روان كاوان همچنين اظهار داشته بودند كه فقط افراد غير عادي
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بيش از  11ولت را تحمل خواهند كرد .به عبارت ديگر اين روان كاوان حدس مي زدند كه فقط افراد "خود آزار"
ساديك ها و يا افرادي كه دچار آسيب هاي روحي هستند بيش از  111ولت را تحمل خواهند كرد.
آن گروه از دانشجويان كالج كه همين پرسش را از آنان كرده بودند ارزيابي هاي يكسان و مشابهي داشتند  .در
نتيجه تفاوت قابل مالحظه اي ميان يافته ها و پيش بيني ها وجود داشت ".ميلگرام" براي اين كه مورد سئوال و
انتقادات بيشتر واقع نشود مجبور شد از توضيح و تشريح بيشتر در مورد نتايجي كه از اين آزمايش به دست آورده
بود منصرف شود ؛ از جمله انتقاداتي كه به او شده بود اين بود كه آزمودني ها واقعا نمي توانستند باور كنند
مجري آزمايش و تحقيق ،شوك هاي الكتريكي واقعي به آزمودني وارد مي آورد  .در مصاحبه ها ئي كه بعدا با
آزمودني ها براي كسب اطالعات و چگونگي اين آز مايش به عمل آمد  ،موقعي واقعيت آشكار شد معلوم گرديد
كه اين طور نبوده كه آزمودني ها از اين كه شوك هاي واقعي الكتريكي به آن ها وارد مي آمده بي اطالع بوده اند.
به طور مثال نمونه اي از اين مصاحبه ها پس از آزمايش توجه كنيد كه جالب بوده و خالي از فايده نيست:
مجري آزمايش  :در چه مرحله اي شما بسيار عصبي و يا احساس ناراحتي مي كرديد؟
ياد دهنده  :خوب موقعي كه او ( شاگرد و يا يادگيرنده) از درد شروع به فرياد زدن كرد من متوجه شدم كه دارم
او را آزار و اذيت مي كنم .اين وضع زماني بدتر شد كه ياد گيرنده ساكت شد و از دادن پاسخ خودداري كرد .من
آنجا بودم و مي ديدم  .من فكر مي كنم انسان خوبي بودم و لذا نمي خواستم كسي را آزار دهم و لذا در وضع
وشرايط دشواري قرار گرفته بودم  .البته ممكن بود اين را به خود بقبوالنم كه در جهت كسب علم و دانش اين
وضع و شرايط بد را قبول كرده ام  .هر زمان كه من تكمه را فشار مي دادم  ،مرگ را به چشم خود مي ديدم  .آيا
شما مرا مي ديديد كه مي لرزيدم .هنگامي كه فكر مي كردم به اين فرد بيچاره ( يادگيرنده ) شوك الكتريكي وارد
مي كنم واقعا ميمردم .
يك آزمودني يا ياد دهنده ديگر در مصاحبه اي بعد از آزمايش در پاسخ به سئواالت گفت  :خوب من واقعا به اين
ب اور رسيده بودم كه آزمودني (يادگيرنده ) مرده است تا اين كه در اطاق را باز كردم و مالحظه نمودم كه زنده
است  .هنگامي كه او را زنده ديدم  ،باخوشحالي گفتم عالي است  .اين واقعا عالي است  .اما اگر من اورا مرده مي
يافتم برايم مهم نبود  ،چون من به هر حال وظيفه خود را انجام داده بودم.
يكي از جنبه هاي جالب در مورد اين آزمايش آن بود كه آزمودني ها ( ياد دهنده و گيرنده) به هيچ وجه نمي
توانستند خود را از آن شرايط و وضع خالص كنند و بيرون بيايند .اگر دستگاه شوك دهنده يك تكمه بزرگ قدرت
توقف دستگاه و خروج از كار را داشت كه آزمودني ها مي توانستند به راحتي خود را از آن شرايط خالص كنند
حتما اين كار را ميكردند .-Ross 4699) -اغلب آزمودني ها ( ياد دهنده ) افراد ديو صفت  ،منفعل و مطيع و
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مقهوري نبودند اما بسيار فعال  ،پر كار و در عين حال عصبي و ناراحت بودند وذاتا انسانهاي ناپخته اي به شمار
نمي آمدند.
نا هنجاري در شناخت
شايد يكي از مهمترين آزمايشاتي كه در مورد تغيير بينش انجام شده توسط "لئون فستينگر" و "مريل كارل
اسميت" در دانشگاه استانفورد در اواخر دهه  4631انجام گرفته باشدFestinger; 4639-
smith

and

 . - Carlا لگوي آن ها از ناهنجاري در شناخت  ،دگر گوني و انقالبي در زمينه تغيير بينش ها و

روحيه ها به وجود آورد و موجب شد تحقيقات پر ثمري در خصوص ارتباط ميان روحيه ها و بينش ها از يك سو
و رفتار از سوي ديگر به وقوع پيوندد" .فستينگر"  ،اعتياد به سيگار داشت  ،و اين دقيقا در زماني بود كه اخبار و
صحبت هائي در مورد ضرر سيگار و دخانيات از گوشه و كنار شنيده و گفته مي شد .ولي هيچ يك از اين اخبار و
احاديث باعث نشد تا او سيگار را ترك كند .او به اين رفتار ديگران ( سيگار كشيدن ) توجه داشت و كم كم و به
تدريج اين فكر در ذهن او قوت مي گرفت كه چگونه افراد و به طور كلي مردم مي توانند بينش ها و رفتار متناقضي
براي مدت طوالني داشته باشندبدون اين كه خود و يا ديگري را تغيير دهند؛ حال اين تغيير در بينش ها مي
خواهد ترك سيگار باشد و يا اين باور كه سيگار كشيدن به هر حال آن قدر ها هم بد نيست .رفتارهاي بسياري از
اين نوع وجود دارد  ،نظير بي نظمي و يا بدي تغذيه و يا سو استفاده هاي قانوني.
"فستينگر" دست به يك آزمايش معروف و مشهور زد  ،كه در آن شصت نفر از دانشجويان دانشگاه را براي شركت
در انجام يك سلسله كارهاي آزار دهنده وباور نكردني به كار گرفت  .در مرحله اول اين آزمايش  ،آزمودني هاي
بايد به مدت نيم ساعت دوازده عدد قرقره را در يك سيني مي گذاشتند و سپس آن را بيرون مي ريختند و اين
كار ها را تكرار نموده و فقط از يك دست هم استفاده مي كردند .آزمايش دوم اين بود  ،آن ها فقط از يك دست
خود استفاده مي كردند تا هر كدام از چهل و هشت ميخ و پيچي كه در روي يك صفحه قرار داشتند با يك دست
و به صورت ربع دايره آن هارا مرتب مي كردندو بار ها و بارها اين كار را تكرار مي نمودند .براي هريك از اين
آزمودني ها (دانشجويان) ،يك آزمايش كننده تعيين شده و همراه او بود كه زمان انجام كار را با يك ثانيه شمار
اندازه مي گرفت و يادداشت مي نمود  .پس از اين كه زمان انجام كار به پايان مي رسيد  ،آزمايش كننده با هر يك
از آزمودني ها به صحبت پرداخته و به آن ها گفت :مايلم براي شما جزئيات كاري را كه انجام داده ايم تشريح كنم
و بگويم و اين كه كار براي چه بوده و با چه هدفي صورت گرفته است تا بتوانيد اطالع پيدا كنيد چرا اين كار را
مي كنيد ....او سپس ادامه داد عمال دو دسته آزمايش كننده در اين كار تحقيقاتي و آزمايش حضور داشتند  .در
يكي از اين گروهها كه شما در آن حضور داشتيد  ،ما آزمودني هارا وارد اين گروه مي كرديم و هيچ توضيحي در
مورد آزمايش به آن ها نمي داديم .اما در گروه ديگر ما يك دانشجو را انتخاب كرده و در واقع استخدام نمود يم
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كه به طور موظف براي ما كار كند و كاري كه من انجام دادم اين بود كه اور ا به اطاق ديگري ببرم كه آزمودني
ها منتظر هستند – اطاقي كه شما قبال در آن جا در انتظار بوديد – او را معرفي مي كنم گوئي اين كه او به تازگي
به عنوان يك آزمودني كار خود را در آزمايش ما به پايان رسانده است .همكاري كه در آن موقع با ما كار مي كرد
 ،در صحبت با يك آزمودني ديگر اين مطالب را بيان مي دارد  .....:بسيار لذت بخش بود و من بسيار هيجان زده
بوده و اوقات خوبي داشتم  .واقعا لذت بردم و بسيار جالب بود .همكاري كه به طور معمول اين نقش و كار را براي
ما انجام مي دهد نمي توانست امروز اين كار را براي ما بكند –به او از جائي تلفني شده و كار ديگري برايش پيش
آمد .بنابر اين ما ب ه دنبال كسي بوديم كه او را براي اين كار بگماريم  .مي بينيد  ،ما يك آزمودني ديگر را هم
داريم كه منتظر ايستاده ( كه به ساعت خود نگاه مي كند ) و قرار است در شرايط و وضعيت ديگري قرار گيرد .....
اگر شما مايل هستيد اين كار را براي ما انجام دهيد  ،ما مايليم همين آالن شما را استخدام كنيم و در آينده
هميشه آماده ورود ماباشيد تا اگر چنين كاري پيش آمد بتوانيم با شما تماس بگيريم  .ما مي توانيم به شما براي
كاري كه انجام مي دهيد بين يك تا بيست دالر بر حسب كاري كه انجام مي دهيد و شرايطي كه وجود دارد
بپردازيم ،بدين ترتيب بر اي انجام اين كار از هم اكنون وتا زماني كه به شما اطالع داده مي شود كه مراجعه كنيد
در حالت آماده باش خواهيد بود.
سپس آزمودني ها در يكي از سه وضع و موقعيت ذيل قرار داده شدندو يا به عبارت ديگر سه پيشنهاد به آن ها
ارائه گرديد -4:براي كاري كه انجام مي دهند يك دالر به آن ها پرداخت خواهد شد  -2،براي كاري كه انجام مي
دهند  21دالر پرداخت خواهد شد  -1،و يا در گروهي به نام گروه نظارت و كنترل قرار داده مي شوند كه كار
چندان جالبي نيست و به مدت طوالني ادامه خواهدداشت  .جالب توجه بود  ،كه همه با پيشنهادي كه پرداخت
پول در آن وجود داشت حاضر شدند با آزمايش كننده همكاري نمايند  .بعد از آن به آزمودني ديگر به دروغ گفته
شد كه اين كارو تحقيق چه قدرت جالب و لذت بخش است ،از همان آزمودني خواسته شد كه در مورد كار
آزمايشي كه قرار است انجام دهند به بررسي بپردازند .در نهايت شگفتي و تعجب همگان ،فعاليت آزمودني ها كه
وضعيت و حالت اول يعني پرداخت يك دالر در ازاي كار مورد نظر را پذيرفته بودند  ،بيش از دو گروه ديگر بود ،
چون كاري كه قرار بود انجام دهند را جالب و لذت بخش توصيف مي كردند .حال چرا اين چنين بود ؟ پاسخ
"فستينگر" و در واقع استدال ل او اين بود كه آزمودني ها ئي كه حالت اول ( يك دالر براي انجام كار )را پديرفتند
دچار نوعي تضاد در شناخت شده بودند ،چون آن ها دو نوع شناخت متفاوت در يك زمان داشتند  ،به عبارت ديگر
 ،آن كار را ناراحت كننده مي دانستند و به عالوه به خاطر فقط دريافت يك دالر براي انجام اين كار به دوستان
خود ( آزمودني هاي ديگر ) دروغ گفته بودند  .لذا همين آزمودني هاي براي اين كه احساس يك فرد راستگو و با
صداقت را داشنه باشند  ،عمال نظر خود را تغيير داده و سعي كردند نظرشان را با رفتارشان به هم نزديك سازند و
يكي كنند  .آن ها نمي توا نستند كاري را كه انجام داده بودند تغيير دهند ولي مي توانستند فكري را كه در مورد
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آن كار كرده بودند عوض كرده و يا تغيير دهند .آزمودني هائي كه وضعيت دوم يعني در يافت  21دالر براي انجام
كار را پذيرفته بودند  ،توجيه و دليل قوي تري براي رفتار خود داشتند  ،لذا ضرورتي نمي ديدند نظر و فكر خود
را براي اين كه رفتارشان را توجيه كنند تغيير دهند ؛ زيرا آن ها به خاطر پول دروغ گفته بودند  ".فستينگر "،
چنين استدالل مي كرد كه افراد سعي مي كنند از تضاد فكر و رفتار خود احتراز كنند  ،چون ا ين تضاد ها در آنان
يك حالت و انگيزه من في به وجود مي آورد .لذا آزمودني هائي كه در گروه اول ( پرداخت يك دالر براي انجام كار
) بودند نظر و بينش خود را در مورد كاري كه انجام مي دادند عوض كردند  .در مقايسه با ساير دانشجويان
نظراتشان را با رفتار خود يكي و مشابه نمودند ،چون مي خواستند آن حالت و انگيزه منفي را در درون خود كاهش
دهند  .به عبارت ديگر روش و الگوئي كه "فستينگر" به كار گرفته بود اساس يك تئوري انگيزشي تغيير روحيه و
بينش بود ( منظور از انگيزشي  ،حالتي است كه تمايل به انجام كار را در فرد به وجود مي آورد  .اين حالت ممكن
است احساس محروميت و يا يك ارزش و يا يك اعتقاد قوي باشد ).
چيزي را كه آزمودني ها كامال در اين آزمايش به آن پي نبرده بودند ،قدرت و تاثير اوضاع و احوال بر حالت و رفتار
آن ها بود .مطلبي را كه آن ها متوجه نشده بودند اين بود كه به خاطر پول و جايزه پولي ( يك دالر و يا بيست
دالر ) دروغ نگ فته بودند ،بلكه به ساير دانشجويان دروغ گفته بودند  ،چون يك مقام دستور دهنده  ،كه در اين جا
يك آزمايش كننده بود  ،از آن ها خواسته بود اين كار را انجام دهندو دروغ بگويند  .بر خالف ساير آزمايش ها،
"ميلگرام" آزمايش خود را در زمينه قدرت فرمانبرداري و اطاعت از دستور يك فرد باال تر و دستور دهنده را
مستند و به صورت منحني و با جز ئيات تشريح و ارائه نمود  .اگر يك آزمودني از واقعيت امر آگاه بود  ،ممكن بود
يا از انجام كار خودداري نمايد و يا فشار و اوضاع و شرايط بر خود را دليل انجام اين كار بداند و بدين ترتيب از
تضاد بيش تر روحي خود جلوگيري نمايد  .در واقع  ،براي اين كه يك تضاد روحي و دروني به وجود آيد  ،افراد بايد
خود را در شرايط و موقعيتي بپندارند كه داراي حق انتخاب بسيار زياد و توجيه خارجي و بيروني ضعيف باشند.
به عبارت بهتر اگر يك فرد احساس كند كه مجبور به انجام رفتاري است و يا اين كه چنين بينديشد كه براي
انجام آن رفتار پاداش و جايزه خوبي به او داده مي شود  ،احتمال اين كه دچار تضاد شود كم تر خواهد بود  .اما
اغلب مردم چنين تصور مي كنند كه آن ها بيشتر از آن چه واقعيت نشان مي دهد داراي حق انتخاب مي باشند
 ،و چون به دليل عد م اطاعت و فرمانبرداري و گردن گذاشتن  ،ودر صورت بروز رفتار متضاد ،مجازات و تنبيه مي
شوند لذا مجبور هستند بينش و روش و رفتار خود را مورد تجديد نظر قرار داده و آن را تغيير دهند.
نظريه ادراك خويشتنTheory-

- Self

Perception
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اين تئوري ،ديد گ اهي نظري است مبني بر اين كه نگرش ها  ،باور ها و خود نمائي هاي مردم تا حدود زيادي با
مشاهده رفتار خودشان تعيين مي شود  .اصل نهفته در اين تئوري اين است كه ما همچنان ،احساسات ديگران را
با آن چه در آنان و رفتارشان مي بينيم حدس مي زنيم  .به عالوه  ،نگرش ها و گرايش ها ي خود را نيز با خويشتن
نگري مي توانيم در يابيم.
در سال  4692داريل بم Bem -

-Dareelدليل ديگري را براي يافته هاي" فستينگر" و كارل اسميت

تشريح و بيان نمود .در تئوري ادراك خويشتن  ،تغيير نگرش و روحيه را ناشي از حالت و انگيزه منفي نمي دانند
 ،بلكه آن را نتيجه فعل و انفعاالت استنباطي مي دانند -منظور از فعل و انفعاالت استنباطي  ،قضاوت منطقي
متكي بر نمونه ها و قرائن  ،قضاوت هاي پيشينه و نتيجه گيري هاي قبلي است و نه مشاهده مستقيم  .-با اين
روش  ،افراد بينش هاي خود را با مشاهده رفتارشان استنباط مي نمايند  .از اين ديدگاه  ،آزمودني ها ئي كه
موقعيت و يا شرط دريافت يك دالر را پذيرفته بودند  ،صرفا رفتار خود را مشاهده كرده و در نتيجه يك بينش
علت و معلولي براي توضيح و تشريح آن يافته بودند؛ بدين معني كه اگر به كسي گفتم كه كاري انجام مي دهم
براي اين كه يك دالر دريافت مي كنم لذت بخش است واقعا هم بايد آن را منطقا هم لذت بخش يافته باشم  .در
حقيقت تفاوت در اين جاست كه" فستينگر" و "كارل اسميت" حالت انگيزشي منفي را علت مي دانند كه در
افراد عالقه را كاهش داده و يا آن ها را از عالقه و لذت بردن بر حذر مي دارد.در حالي كه بر طبق روش و مدل
"بم" فرض بر اين است كه افرادصرفا به رفتار خود در گذشته رجوع مي كنند و آن را منشا بينش و روحيه خود
مي دانند  .طبق الگوي "بم" فرض بر اين است افراد آن قدر در درون خود ضعف  ،ترديد و ابهام دارند  ،كه به
رفتار خود دقيقا مانند كسي مي نگرند كه بيرون از وجود آن ها نظاره گر اين رفتار است  .افراد و انسان ها نمي
توانند ادعا كنند كه داراي يك امتياز دروني هستند كه موجد و علت رفتار آن ها و بينش هاي آنان است و افراد
ديگر از اين امتياز محروم هستند" .بم " و همكارانش توانستند نشان دهند كه با استفاده از رفتار افراد  ،آن ها را
مجاب و قانع مي كنند كه ارزش ها  ،احساسات و افكار معيني را دارا هستند كه در آن ها به طور ذاتي وجود دارد
 .در حالي كه واقعا آن افكار به طور ذاتي وجود ندارند .اين بحث ميان دو نظريه و يا مدل ،يعني تغيير انگيزشي
دائم روحيه و بينش از يك طرف و شناخت از طرف ديگرموجب آزمايشات و انجام تجربيات و بحث هاي فراوان
شده  ،ولي هيچ يك از آن ها نتوانسته اند نتيجه تجربي مشخص و قطعي را ارائه كنند كه كدام از آن دو بر ديگري
برتري دارد  .احتماال هر دو روش مي توانند جنبه هاي ويژه اي از تغيير روحيه و بينش را در چارچوب اوضاع و
احوال و محيط به طور مشخص تشريح و تبيين نمايند.اما تحقيق مهمي توسط "ويلسون و " نيس بت"Nisbett -
Wilson - andدر سال  4699انجام شده كه ما را به همان سئوال قبلي بر مي گرداند كه ما چگونه فكر مي
كنيم كه روحيات و بينش خود را مي شناسيم در حالي كه ممكن است اين فرضيات ما كه روحيات خود را درست
مي شناسيم نا درست باشدو يا امري محرز و ثابت شده نيست  .اين دو محقق به اين موضوع پي بردند كه مرد م
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اغلب بيش از آن كه آگاه باشند در مورد تمايالت خود حرف مي زنند  .آن ها چنين استدالل مي كنند كه افراد
اغلب نمي دان ند چرا آن ها داراي روحيه و بينش خاصي هستند و چرا آن ها مانند ديگران به تئوري ها و فرضيه
هائي استناد مي كنند كه مي تواند آن ها را تشويق كند و نيز هدايت نمايد تا به علل و اسباب اين روحيه ها پي
ببرند .بهمين جهت افراد اطالعات خود را ( كه واقعا هم زياد نيست ) به كار مي گيرند تا علل و داليل روحيه ها
و بينش و رفتار خود را تشريح  ،توجيه و استنتاج و استنباط نمايند  .در يك مورد "نيس بت" و " ويلسون "
گروهي از آزمودني ها را براي اين كه آزمايش كلمات زوج را به آن ها نشان دهند و اين آزمايش را روي آنها ها
انجام دهند ان تخاب كردند ( منظور از كلمات زوج اين است كه به يك نفر كلمه اي را مي گوئيد و سپس از او مي
خواهيد  ،كلمه ديگري كه در نتيجه آن كلمه به ذهن او تداعي مي شود بيان دارد ) از جمله كلماتي كه برا ي اين
آزمايش انتخاب كرده بودند ماه و اقيانوس بود ( كه در زبان انگليسي moon – oceanاست و سيالبي يكسان
هم دارد)  .هنگامي بعدا از آزمودني ها سئوال كردند براي شستن لباس از چه پودر لباسشوئي استفاده مي كنند و
يا چه پودري را ترجيح مي دهند  ،گروه زيادي از همان افراد كه با كلمه زوج ماه و اقيانوس مورد آزمايش قرار
گرفته بودند پودر لباسشوئي تايد Tideرا انتخاب كرده و بيان داشتند( الزم به تذكر است كه" تايد" به زبان
انگليسي به معني مد دريا و اقيانوس مي باشد ) .در واقع به خاطر دو كلمه زوج ماه -اقيانوس در ذهن آن ها ،
كلمه "تايد" به معني مد در ذهن آزمودني ها هم تداعي پيدا كرده بود  .جالب و مهم اين است كلمه "تايد" فقط
توسط همين گروه آزمايش كلمات زوج ماه -اقيانوس انتخاب و گفته شد .در حالي كه آن گروه كه كلمه زوج ماه
– اقيانوس به آن ها گفته نشده بود از اين پودر لباسشوئي نامي نبردند .هنگامي هم از همين آزمودني ها سئوال
كردند چرا پودر "تايد" را انتخ اب كرده اند و آن را ترجيح دادند  .همه آن ها گفتند ترجيح و تمايل آن ها به
انتخاب اين پودر تايد كامال مربوط به دو كلمه ماه و اقيانوس است كه با يكديگر همخواني دارند و آن ها قبال آن
را ياد گرفته بودند .گرچه اين موضوع كامال به دو كلمه زوج مربوط بود  ،ولي در آزمايش ارتباط ميان پودر
لباسشوئي تايد و دو كلمه همخوان ماه و اقيانوس عمال ثابت گرديد.
در كار آزمايش بعدي خود  "،ويلسون" و "اسكولر"Schooler- -در سال  4664چنين استدالل كردند درون
نگري – Introspection -

درون نگري به معني آزمايش تجارب رواني خويشتن و بخصوص بررسي

محتوائي دروني خود آگاه ،مي باشد  -كيفيت تصميماتي را كه انسان مي گيرد كاهش مي دهد و پائين مي آورد
 .در دو آزمايش از گروهي از دانشجويان خواسته شد كيفيت دوره هاي درس و گرد همائي ها در كالج خود را
ارزيابي كنند .محققيني كه روي اين مطلب كار مي كردند مت وجه شدند دانشجويان داليلي را براي انتخاب گزينه
هايشان ارائه مي كنند كه با نظرات و عقايد كارشناسان آموزشي كالج ارتباط زيادي نداردو بيشتر به نظراتي كه
دانشجويان كالج راجع به ارزيابي هائي كه قبال خود از دوره هاي تحصيلي يا گرد همائي ها كرده بودند ارتباط پيدا
م ي كند .محققين با اين آزمايش در يافتند و در واقع به اين نتيجه رسيدند كه افراد در استدالل ها براي بيان علل
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رفتار خود به درون نگري متوسل مي شوندبه طوري كه اين امر در صحت و دقت ارزيابي آن ها تاثير مي گذارد.
تشويق و ترغيب افراد به توجه و استناد به نظريه اسناد و يا انتساب ( نظريه اسناد –  –Attributionدر عمل،
اسناد و انتساب شخص به خصوصيتي مانند يك صفت به خصوص  ،هيجان  ،انگيزه و يا ويژگي هاي ديگر مي
باشد)موجب مي شود كيفيت ارزيابي و قضاوت افراد بهبود يابد ويلسون 4696 -

al

et

-Wilson

همين استدالل را در خصوص آثار منفي و مخرب درون نگري با توجه به احساسات و افكار ،مورد بررسي و استفاده
 - Whiteبا نظرات و يافته هاي بدست آمده توسط "نيس

قرار و آن را گسترش داده است.وايت 4694 -

بت " و ويلسون مخالفت نمود  .او مي گفت تئوري و نظريه اين دو دقيقا و به خوبي و وضوح تنظيم و تدوين نشده
است  .در نتيجه استدالل ضعيف در مورد رابطه ميان ضمير نا خود آگاه  ،جريانات دروني و رواني و رفتار بيروني
همچنان در هاله اي از ابهام باقي مانده و نامشخص است و "وايت" سپس چنين نتيجه گيري نمود كه آزمايشات
اصلي و اساسي انجام شده  ،عمال و در واقع اطالعاتي در مورد ماهيت خود آگاهي به دست نداده است .البته
محدوديت هائي هم در روش و سيستم استدالل نظريه اسناد و انتساب وجود دارد .مثال ثابت و نشان داده شده
است كه افراد در مورد چيزهائي كه به خود نسبت مي دهند ( ،نظريه اسناد و يا انتساب )،بيش تر از آن كه به آن
Anderson

عمل كنند و يا رفتار نمايند حرف مي زنند-
4691

Ross

را بر جسته مي كنند 4691-

4691

Andersen

 ، -andو لذا به نظرات و احساسات خود بيش از رفتارشان اهميت مي دهند و آن
Ross

 .-Andersonچنين چيزي هم ممكن است به اين

and

دليل باشد كه مردم احساس مي كنند رفتار و اعمال آن ها در محيط بيرون از وجود آن ها با محدوديت هائي رو
به روست ،در حالي كه افكار و احساسات آن ها چنين نيست .اما همين افراد به محدوديت هائي كه در افكار و
احساسات دروني آن ها وجود دارد واقف نيستند.

تبعيض و تعصب
تعصب  ،يك نوع بينش و يا مجموعه اي از بينش ها ست كه بر اساس اطالعات ناقص در مورد يك گروه خاص
در فكر و ذهن ا فراد شكل مي گيرد  .در تعصب تمايل و گرايشي وجود دارد كه در مقابل داده ها و يا اطالعات
مخالف سدو مانع ايجادمي كند و در واقع نوعي مصونيت در مقابل در يافت اطالعات و داده هاي مغاير با اين بينش
ها به وجود مي آورد .به طور كلي  ،شخص متعصب چنين مي پندارد و تصور مي كند كه بخشي و يا عضوي از
گروهي است كه كار ارزيابي منفي از يك گروه ديگر را به عهده دارد ،كه اين گروه دومي داراي تمام خصوصيات
منفي است كه به آن نسبت داده شده است .تبعيض به رفتاري اشاره دارد كه ازچنين تعصبي سرچشمه مي گيرد
 .چنين تعصب و تبعيضي مي تواند اعتبار و احترامي كه اعضا گروه براي خود قائل هستند كاهش دهد.
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نژاد پرستي يكي از نمونه هاي تعصب است هرچند فقط تنها نمونه آن به شمار نمي رود  .نژادپرستي اغلب سيستم
و روشي است كه به دليل وجود قوانين  ،معاهدات اجتماعي و نيز معيار ها و عرف هاي گروهي قوام پيدا كرده
است .چنين تعصبي كه مبتني بر نژاد است موجب مي شود كه نژاد پرستان براي تاييد و اثبات نظرات خود
اطالعات و شواهدي به دست آورند ،در حالي ممكن است همان اطالعات و نظرات  ،مغاير نظرات و اطالعات بعضي
افراد عضو يك گروه نژاد پرستان باشد  .بدين ترتيب  ،عدم تحمل نژاد هاي ديگر مي تواند يك نظريه و فرضيه
انكار نا پذير بوده باشد كه فقط يك گرايش فكري تلقي نشود ،بلكه به صورت حقايقي روشن و صريح در آيد  ،كه
يك گروه معتقد به بر تري نژادي بوده و بدان پايبند هستند .به عالوه افراد متعصب و نژاد پرست به وضوح حاضر
نيستند اوقاتي را صرف كنند و با يك نفر از اعضاي گروه نژادي مورد تبعيض در ارتباط باشندو اطالعاتي به دست
آورند كه آن اطال عات ثابت كند نظرات آنان در مورد تبعيض نژادي و نژاد پرستي و اصوال تعصبات آن ها از اين
لحاظ اشتباه مي باشد.
موارد آشكار نژاد پرستي ،در تاريخ ،متعدد و فراوان بوده است ،از جمله :سركوب هاي استعماري و به اسارت گرفتن
سياهان  ،تخريب و به سرقت بردن زمين ها و اراضي آمريكائيان بومي ؛ زنداني كردن ژاپني ها در خالل جنگ
جهاني دوم ؛ والبته كشتار هاي جمعي متعدد  ،از جمله كشتار دسته جمعي يهوديان توسط هيتلر  .در اين موارد
و موارد ديگر  ،تبعيض نسبت به گروه هاي معين نژادي و جدا كردن و جدا دانستن آن ها از اجتماع منجر به انزوا
و بيگانگي آن گروه توسط گروه برتر و در واقع موجب بر تري طلبي شده است .بررسي وتحقيق در مورد اين گونه
گرايشات و نظرات متعصبانه به ندرت صورت گرفته است و در نتيجه فرصت بسيار زيادي وجود داشته است كه با
بروز اين گونه عقايد غير منصفانه و نا درست مقابله شود.
نژاد پرستي نمادين (سمبوليك )و تحمل سياسي
اما نژاد پرستي هم به صورت آشكار و هم به صورت پنهان وجود داشته است  .با آن كه گروههاي اقليت معيني
توانسته اند از نظر حقوقي و فرهنگي به پيشرفت هائي نائل شوند  ،اما تعصب هاي نژادي هنوز به صورت و شكل
پنهان و خاموش وجود دارد  .مردم هنوز براي حفظ امنيت خود ترجيح مي دهند در مناطق و جوامعي سكونت و
زندگي كنند كه همه اهالي آن سفيد پوست باشند .پدر و مادر ها  ،فرزندان خود را به مدرسه هاي به خصوصي
براي برخورداري از شرايط تحصيلي بهتري مي فرستند كه تصادفا باز هم اكثريت بچه ها در آنجا سفيد پوست
هستند  .سياهان در جامعه تجاري توانسته اند ترقي كرده و باال بيايند  ،اما نتوانسته اند به مقامات باالي 311
شركت بزرگ و موفق جامعه اقتصادي آمريكا نائل آيند.
بسياري از محققين در خصوص اين شكل پنهان نژاد پرستي  ،كه به آن نژاد پرستي سمبليك ( يا نژادپرستي
نمادين ) مي گويند  ،بررسي ها ومطالعاتي به عمل آورده اند .بر اساس تحقيق من كانهي -

Mc Cona hay
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4694

Hough

 -andافرادي كه احساس نژاد پرستي سمبليك خود را به اندازه زيادي ابراز مي دارند

 ،به يك حالت و روحيه منفي مربوط مي شود كه نسبت به نژاد پائين تر دارندو معموال هيچ گونه احساس همدردي
و همنوائي با گروه نژادي پائين تر از خود ندارند  .به عالوه احساس نژادپرستي آن ها با فشار هاي بسيار زياد سنن
مذهبي و ارزش هاي دنيوي و مادي آنهاهمراه بوده و هنوز هم هست " .كايندر " و "سيرز " -
4694

Sears

Kinder

 ، -andبه بررسي و آزمايش دو فرضيه تضاد و اختالف ميان سفيدان و سياهان دست

زدند  .بر اساس اين نظريه و يا فرضيه  ،سياه پوستان در گذشته از بعضي جهات منافع سفيد پوستان را واقعا در
معرض خطر قرار مي دادند  .ثانيا به بررسي فرضيه ديگري ( فرضيه دومي ) پرداختند و آن را مورد آزمايش قرار
دادند  .بر اساس اين نظريه نفرتي كه سفيد پوستان از نظر روحي و اخالقي نسبت به سياه پوستان داشتند در واقع
نژاد پرستي سمبوليك بود كه مورد توجه و مطالعه قرار مي گرفت .
نژاد پرستي سمبوليك به انگيزشي اشاره دارد كه مبتني بر منافع شخصي و يا مالي نيست  ،بلكه بيشتر و ماهيتا
جنبه رواني دارد .فرض بر اين است كه اين نژاد پرستي سمبوليك از تجربيات اجتماعي فرد كه از دوران كودكي
آموخته است ريشه و منشا گرفته است " .كايندر " و " سيرز " به رفتار انتخاباتي سفيد پوستان در دو انتخابات
شهرداري در لس آنجلس پرداخته و آن را مورد بررسي قرار داده اند  .در اين تحقيق  ،آن ها مشخص ساختند و
در واقع به اين نتيجه رسيدند كه در هر دومورد نژاد پرستي سمبوليك عامل اصلي در ازاي مخالفت سفيد پوستان
عليه نامزد هاي سياه پوست بوده است .حتي تهديد هاي مستقيم سياه پوستان نيز نتوانست در الگوي رفتار
انتخاباتي سفيد پوستان تغييري ايجاد كند .در سال " 4664دوويده " و "كائرتنر " -

and

Dovido

 -Gaertnerچنين اظهار نظر كردند كه بيان و اعالم نژاد پرستي سمبوليك ديگر مانند گذشته به طور مستقيم
صورت نم ي گيرد و غير مستقيم تر شده است  .ولي ابراز نژاد پرستي سمبوليك هنوز معمول و متداول مي باشد .
اين دو محقق مدعي هستند كه روش و متد هاي ابراز و اظهار نژاد پرستي  ،با ظرافت بيشتر و غير مستقيم تر
نسبت به گذشته مي شود كه خيلي علني انجام مي گردد  .به نظر آنان  ،نژاد پرستي جديد و مدرن شكل سمبوليك
جديدي به خود گرفته است .سيدانيوس و همكارانش al . -

et

- Sidaniusدر سال  4662به يك

كار مطالعاتي و تحقيقاتي دست زدند كه در آن نژاد پرستي سمبليك را با گرايش برتري اجتماعي مورد مقايسه
قرار دادند تا از اين طريق ريشه روحيه و بينش هاي نژاد پرستي را در  211آزمودني پيدا كنند .گرايش برتري
اجتماعي به اين اشاره دارد كه افرادبا سلسله مراتب مقامات چگونه برخورد و رفتار مي كنند  .افرادي كه در باالي
سلسله مراتب اجتماعي قرار دارند گرايش برتري اجتماعي بيشتري دارند واين نظريه را پذيرفته و تاييد مي كنند
كه هر كس بايد در جايگاه اجتماعي مناسب خود قرار داشته باشدو در واقع جايگاه خود را در جامعه بداند و لذا
اين كامال طبيعي است كه بعضي افراد بر افراد ديگر برتري داشته باشند  .اين تحقيق تفاوت بارز بين زن و مرد را
نشان داده و مشخص نم ود كه مردان نسبت به زنان از لحاظ بر تري اجتماعي گرايش قوي تري دارند  .در اين
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مطالعه " سيدانيوس " و همكارانش در سال  4662به اين واقعيت پي بردند كه بر تري اجتماعي توجيه بسيار
خوب و كاملي و در واقع مهم و
موثر ي در ايجاد روحيه و ريشه هاي نژاد پرستي به دست مي دهد  .اما همين دانشمندان و محققين استدالل مي
كنند كه نژاد پرستي سمبوليك همچنان به عنوان يك افسانه و راز مشروع قانوني در فرهنگ آمريكائي باقي مانده
است  .اگر از يك ديد گاه ديگر بنگريم "بوبو " –  -Boboدر سال  4691چنين اظهار عقيده نمود كه نژاد پرستي
مبتني بر ار زيابي است كه انسان از تهديدها و خطرات واقعي نسبت به خود مي كند.او مدعي بود كه در نخستين
نشانه هاي نژاد پرستي سمبوليك ،تعاريف محدودي از منافع گروهي شده است و تهديد سمبوليك و مشكل رواني
كه سياهپوستان براي سفيد پوستان از نظر منافع گروهي به وجود مي آوردند كم تر مورد توجه قرار مي گرفت
،آن هم هنگامي اين تهديد ها ي ذهني در پيش بيني خطرات واقعي مي توانست توجيه خوبي براي نژاد پرستي
باشد .به عالوه او به واقعيتي اشاره مي كرد كه روحيه نژاد پرستي در مطالعات و بررسي هاي قبلي بر اساس ارزيابي
يك سلسله عوامل انجام مي شد كه از تعصبات شروع شده و به تحمل ختم مي شد و مي رسيد .بر طبق گفته
"بوبو" در چنين ارزيابي ،اهميت جنبش حقوق مدني به عنوان تهديدي عليه سفيد پوستان ناديده گرفته مي شد
و به آن اهميتي داده نمي شد .داليل و شواهد ديگري كه در جهت اثبات اين نظريه داده شده  ،از طرف " اشنايدر
من " و"تت الك " در سال  4699ارائه گرديد 4699 -

Tetlocl

and

an

.-Sniderm

اين دو نفر استدالل مي كنند كه كار هاو مطالعاتي كه قبال انجام شده نشان دهنده وموجد و حضور نژاد پرستي
سمبوليك بوده و از نظر تجربي  ،متدولوژي و منطقي نقائصي داشته است .اوال تئوري هاي نژاد پرستي سمبوليك
تعريف روشن و واضحي از واژه ها ئي كه براي توصيف آن الزم است نداده است .دوم اين كه در كاركرد عوامل و
متغير هاي موثر در آن تضادي وجود داشته و در نتيجه ابهامات جدي در نوع و ماهيت متغير ها ي مستقل و غير
مستقل در اين تئوري ها ظاهر شده است  .ديگر اين كه از واژه هائي كه به كار گرفته شده تا با آن نژاد پرستي
توصيف و ارزيابي گردد  ،مسائل مهم سياسي و جنجال بر انگيزي مشاهده شده است و در نتيجه بسيار مشكل
است كه بتوان نظرات سنتي و قديمي نژاد پرستي را از نظراتي كه عمدتا حالت سمبوليك دارد تفكيك نمود .
عالوه بر آن  ،اين دو محقق مانند "بوبو" معتقدند كه در بسياري از مطالعاتي كه در زمينه نژادپرستي سمبوليك
صورت گرفته مفهوم منافع شخصي جايگاه محدودي داشته است .اشنايدرمن و همكاران او در سال  ، 4664با به
كار گيري متدو لوژي پيشرفته،و تجربيات نهفته در بررسي ها و مطالعات در سطح ملي ،عوامل و عناصر ديگري
را مورد بررسي قرار دادند .همان طور كه انتظار مي رفت احتمال بيشتري وجود دارد كه آن ها پي برده بودند كه
سياستمداران محافظه كار با كمك دولت با سياه پوستان به مخالفت بر خيزند  .همچنين اين احتمال بيشتر وجود
دارد كه سياستمداران محافظه كار تصورات منفي در مورد سياه پوستان داشته باشند  ،مانند اين كه آن ها را
افرادي تنبل و بيكار بدانند .آن ها همچنين متوجه اين نكته شدند كه احتمال بيشتري وجود دارد كه محافظ
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كاران بخواهند به سياه پوستاني كه ارزش هاي سنتي را احترام مي گذارند كمك كنند،و كساني كه هيچ گونه
ايدئو لوژي نداشتند به احتمال زياد با هر گونه كمك به سياه پوستان مخالفت مي كردند  .جالب اين است كه اين
محققين در يافتند كه يكي از شرايط اصلي براي ابراز تعصب نژاد پرستي به صورت تبعيض نژادي  ،تاكيد بر منافع
و نياز هاي گروهي بود وكم تر به احتياجات و منافع فردي تاكيد و توجه مي شد .نتيجه اين تحقيق دقيقا مشابه
Kinder

و مطابق كاري بود كه نلسون و كايندر 4669 -

and

 -Nelsonانجام داده بودند  .دو

محقق اخير به اين نتيجه رسيده بودند كه توجه به گروهها  ،كه در اجراي سياست هاي كلي و عمومي ذينفع
هستند  ،احتمال اين كه گروه ،نقش محوري را در ابراز احساسات نژاد پرستي بيشتر داشته باشد بيشتر است .در
حالي كه تاكيد و توجه به عناصر سياست كلي كشور ارتباطي با مصالح و منافع گروه ندارد ،وطبعا از اهميت
محوريت گروه در احساسات تبعيضات نژادي مي كاهد.
كوك لينسكي و همكارانش 4669 -

et. Al

 -Kuklinskyروحيه و بينش افراد ملي را در يك سلسله

بررسي كه در سطح ملي و در مورد احساسات نژاد پرستي انجام شد مورد بررسي قرار داد تادر مورد اقدام مثبت
نسبت به سياه پوستان واقعيات بيشتري را دريابند .آن ها پس از اين بررسي و آزمايش در يافتند كه احساس نژاد
پرستي كه بي محابا  ،علني و بدون شرم وحيا ابراز مي شود در ميان سفيد پوستان آمريكا به نحو قوي و موثري
وجود دارد .به عالوه مخالفت با هر گونه اقدام مثبت در مورد سياهان خيلي بيش از دامنه و گستره خود نژاد
پرستي است  ،و مقاومت در مقابل هر گونه اقدام مثبت به نفع سياه پوستان را سفيد پوستان نوعي تغيير بي چون
و چرا در مقابل سياه پوستان مي دانستند .پفلي  ،هورويتز و اشنايدر من -

and

Peffly , Herwitz

 -Schnidermanدر سال  4669به منظور بررسي طرز فكر و بينش سفيد پوستان نسبت به سياه پوستان در
زمينه سياست هاي رفاهي و جرم و جنايت جستجو و تحقيق نمودندو براي اين كار از  4914نفر سفيد پوست
تحقيق به عمل آوردند .آن ها از اطالعات و داده هاي مربوط به نژاد پرستي كه در زمينه ها ي رفاه مادران و
اس تفاده كنندگان از تسهيالت رفاهي و نيز معتادين مواد مخدر بود استفاده كردند  .پس از اين تحقيق  ،اين سه
نفر دريافتند كه سفيد پوستان تصور منفي از سياه پوستان دارند  ،نسبت به سياهپوستان  ،در اين زمينه ها نظرات
سخت گيرانه تري در مقايسه با نظراتي كه نسبت به سفيد پوستان ( باز هم در اين زمينه ها ) دارند ابراز مي كنند
 .اين محققين همچنين دريافتند كه سفيد پوستان در مقياس فردي يعني به يك سياه پوست در خارج از گروه
نظرشان چندان منفي نيست  ،هر چند نظر منفي سفيد پوستان كه داراي تمايالت نژاد پرستي هستند و حتي
استثنائا ممكن است در مورد يك سياه پوست نظر مثبتي هم داشته باشند ،به طور كلي تغييري در بينش و طرز
فكر منفي و تعصب آميز آن ها نسبت به سياهان ايجاد نمي كند.
كار در خصوص نژاد پرستي تا حدود زيادي با بررسي در زمينه ماهيت و اساس تحمل سياسي سياه پوستان تداخل
پيدا كرده است  .جان سوليوان – Sullivan

 –Jhonو همكارانش در سال  4694در يك تحقيق مهم وجالب
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 ،كه در خصوص منشا تحمل سياسي سفيد پوستان نسبت به سياه پوستان انجام دادند  ،اساس اين تحمل سياسي
را در دو عامل پيدا كردند .عامل اول اين است كه ميزان تهديدي كه سفيد پوستان از جانب سياه پوستان احساس
مي كنند و نيز درجه تعهد سياهان به هنجارها و معيار هاي كلي اجتماعي در تعيين تحمل سياسي سفيد پوستان
بسيار تاثير دارد  .عامل دوم اين است كه عوامل رواني و روان شناسي مي تواند ريشه و منشا خوبي براي تحمل
سياسي به شمار آيد.در سال " 4662هورويتز" و "پفلي" اين نظريه را دادند كه تعصب نشان دهنده قبول يك
سلسله از ارزش ها ي افراد و گروههاي اجتماعي متنوع است  .مضافا آن كه ادعا مي كردند اين ارزش ها مهمتر
و فراتر از ارزشهاي قديمي و سنتي نظير اصل اصالت فرد -Individualism -مي باشد  .آن ها از تحقيقات خود
دريا فتند كه سازش اجتماعي و تحمل اجتماعي  ،معيار هاي بهتري نسبت به انواع نژاد ها و بينش هاي سياسي
نژاد پرستانه و يا ارزش هاي قديمي و سنتي مانند اصل اصالت فرد ي و يا اصل تساوي افراد با حقوق مساوي مي
باشند .اين محققين بر اين باور هستند كه ارزش هاي فوق الذكر ( سازش اجتماعي و تحمل اجتماعي و به تبع آن
سياسي ) بر احساسات نژاد پرستي در جوامع بين المللي و نيز در زمينه سياست تاثير بسزائي دارند  .اين محققين
بر اين اعتقادند كه عدم تحمل سياسي ماهيت كلي و غالب ارزش هائي را كه مخالف وجود تنوع افراد به هر شكل
و نوع آن هستند تن ظيم و تعديل مي نمايد و بر آن ها تاثير مي گذارد.
به عالوه "سوليوان" و همكارانش در سال  4696چنين استدالل كردند كه فشار هاي ناشي از تحمل سياسي
زماني نتيجه خواهد دادكه يك فرد ،مخالف يك ايده و نظر گروه باشد  .هنگامي چنين مخالفتي وجود نداشته
باشد  ،طبعا هيچ گو نه تحمل سياسي هم رشد و نضج نخواهد نمود  .علي رغم اين كه در تحقيقات قبلي گفته مي
شد تحمل سياسي در گذشته نزديك افزايش پيدا كرده است  ،محققين مذكور بر اين اعتقاد هستند و در واقع در
يافته اند كه اگر به افراد و آزمودني اجازه و امكان داده مي شد خود ،گروه مورد نظرشان را انتخاب كنند  ،ميزان
تحمل سياسي در فاصله دو دهه  4631و  4691تغييري پيدا نمي كرد  .تحقيقات گذشته نتايجي اشتباه و نا
درستي را به دست داده اند،چون اغلب سئواالتي كه در اين تحقيقات مطرح مي شد به احساسات و تمايالت چپي
ارتباط پيدا مي نمود .از طرف ديگر "اشنايدرمن" و همكارانش دريافتند ميزان تحمل سياسي در گروه هاي سياسي
مختلف كم و بيش يكسان است .بر خالف نظر و روش سوليوان و همكارانش كه استدالل مي كردند و در واقع
پيشنهاد مي نمودند كه تحمل سياسي ناشي از تغيير واقعي در بينش و احساس افراد نسبت به گرو ههاي معيني
است  ،اشنايدرمن و همكارانش استدالل مي كردند كه ميزان و درجه تحمل سياسي كه افراد از خود نشان مي
دهند  ،صرفا مبتني بر يك اصل واحد است  .آنها ميان اين گونه تحمل سياسي كه مبتني بر يك اصل است را با
آن گونه تحمل سياسي كه بر حسب اوضاع و شرايط به وجود مي آيد و تداوم چنداني هم در بلند مدت ندارد از
يك ديگر تفكيك كرد ند ،اين يافته ها با كار هاي تحقيقاتي كه اخيرا در زمينه روان شناسي عصبي انجام شده و
بعدا با تفصيل بيشتري مورد بحث قرار خواهد گرفت ( فصل ششم ) مشابهت و هماهنگي دارد .موضوع غير قابل
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انتظار در اين تحقيق اين بود كه دو محقق مذكور به اين موضوع پي بردند كه بحث دقيق و طوالني  ،سطح و
ميزان تحمل سياسي را پائين مي آورد .اين نتيجه و يافته  ،دقيقا با كار هائي كه قبال "راس" و همكارانش (
Ross

and

Y Ellsworth

4696

and

Lepper

Lord ,Ross

) انجام داده بودند مشابه بوده و مطابقت داشت  .اين افراد در تحقيقات خود نشان داده بودند كه بحث دقيق و
طوالني در مورد مباحثي همچون مجازات مرگ و اختالف و منازعات اعراب و اسرائيل فقط اختالفاتي را كه از
پيش وجود داشته شديد تر مي كند  .كولينسكي و ريگل (  )Riggleو همكارانشان اين طور اظهار نظر كرده
بودند كه كاهش تحمل سياسي نتيجه بحث دقيق و طوالني تر مي باشد،چون بحث به افراد اين گروه امكان مي
دهد تا عوامل متعدد ديگري را براي حصول نتيجه مورد توجه قرار دهندو بعضي از اين عوامل ممكن است با معيار
هاي تحمل سياسي مغايرت و تضاد داشته باشد.

گروه بندي و يا طبقه بندي اجتماعي

چرا تعصب تا اين اندازه عموميت داشته و اين قدر نهادينه و محكم و در جامعه ريشه پيدا كرده است ؟ از ديد گاه
روان شناسي اجتماعي  ،پاسخ به سئوال مذكور به طبيعي بودن و عموميت داشتن و تاثير عميق جريان طبقه
بندي اجتماعي مربوط مي شود ( . )Wilder 4699منظور از طبقه بندي اجتماعي  ،جريان و يا فرايندي است كه
مردم ،خود و سايرين را در طبقات مختلف من جمله نژادي  ،جنسي و سني درجه بندي كرده و محيط اجتماعي
خود را سازمان دهي مي كنند  .به طور كلي  ،گروهها را مي توان با توجه به عوامل داخلي و خارجي طبقه بندي
نمود  .عوامل و معيار هاي خارجي مي تواند شامل نوع شغل ،سرگرمي ها نظير آواز خواندن در يك دسته "كر" يا
اركستر و يا خصوصياتي مانند رنگ چشم  ،مو وپوست باشد .عوامل خارجي مي تواند عضويت افراد در گروه ها بر
اساس مذهب شخصي و هويت سياسي و اجتماعي آنان باشد .هويت گروهي زماني به وجود مي آيد كه يك نظاره
گر و محقق مي داند فردي متعلق به گروه خاصي است و ارزش هائي را در مورد آن هويت خاص دارا مي باشد .
اين گونه ارزيابي ها هنگامي مي تواند مثبت و مفيد باشد كه افر اد به طرف فردي گرايش پيدامي كنند كه تصور
مي نمايند ثروتمند  ،قدرتمند و يا زيباست  .اغلب هيجان و احساسات براي وابستگي به يك فرد و يا گروه ،به
آگاهي و ارزيابي فرد مربوط مي گردد4692 .2- .

 . -Tajfelگرايش فرد در گروه خودي زماني به وجود مي

آيد كه شخص چنين ارزيابي مي كند كه اعضاي گروه از ديگران بهتر هستند 4696 -

 . -Brewerاين

احساس يكي بودن و هم سان بودن با گروه  ،نوعي احساس امنيت  ،موقعيت و وابستگي در فرد ايجاد مي كند .
به عالوه عضويت در گروه به اعضاي آن معياري مي دهد تا واقعيت ها را بيازمايند  .حتي در زماني كه اختالف
آشكار و علني با ساير گروهها به طور علني وجود ندارد احساس بر تري نسبت به گروههاي ديگر ( حال صرف نظر
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از اين كه بر اساس چه عاملي باشد) مي تواند احساس احترام و اعتبار افراد گروه خود را نسبت به خود و اموال و
دارائي اشان افزايش دهد 4692 .14 -

-Tajfel

روان شناساني مانند" پردو "و همكارانش در سال  4661در يك سلسله تجربيات و آزمايشاتي كه انجام دادند در
يافتند و در واقع به اين نتيجه رسيدند كه صرفا تاييد و موافقت با تعدادي از واژه ها در گروه خودي مانند "ما" (
منظور افراد گروه و آنها كه باز هم منظورشان افراد گروه غير خودي است كه هيچ مفهوم و معناي درستي
ندارد) موجب مي شود كه به افراد آن گروه نوعي رضا مندي و خوشحالي دست دهد .به عالوه واژگان به كار گرفته
شده در گروه ها ي خودي و گروههاي غير خودي موجب مي شود در طول زمان افراد آن گروهها  ،معاني و جنبه
خاصي براي آن واژگان به وجود آورند  .محققين به ويژه به اين نكته پي بردند كه افراد يك گروه خيلي سريع با
جنبه هاي مثبت واژگان گروه خودي خو مي گيرند و خود را با آن تطبيق مي دهند .جالب اين جاست كه واژگان
گروههاي غير خودي در افراد گروههاي خودي واكنشي منفي ايجاد نمي كند تا در مورد آن قضاوت منفي كنند.
اين نتايج نشان مي دهد كه گرايشات گروه خودي تصور مثبت اعضاي گروه را باال مي برد بدون اين كه به تصورات
گروه غير خودي خدشه وارد آورد.
"مك كي" و همكارانش در سال  4661بعد از آزمايشاتي ،به واقعيتي پي بردند  .در آزمايشاتي كه آن ها انجام
دادند  ،آزمودني ها در يك گروه با پيام هائي كه توسط هم گرو هي هاي خود ي،كه البته اين پيام چندان قوي و
موثر هم نبود ،ترغيب و تشويق به كار  ،رفتار و يا طرز فكر خاصي شدند ؛ اثر اين پيام ها بيشتر از پيام هائي بود
كه از گروه غير خودي در يافت شد  ،و اين در حالي بود قدرت و تاثير پيام گروه غير خودي قوي تر و موثر تر از
پيام گروه خودي بود و طبعا بر آزمودني تاثير بيشتري مي توانست داشته باشد .بنابر اين تاثير پيام
ز ماني بيشتر و موثر تر مي گردد كه محتوي پيام ،مربوط به عضويت افراد هم گروه باشد  .به هيچ وجه و تحت
هيچ شرايطي در اين آزمايش افراد گروه خودي با پيامي كه از گروه غير خودي دريافت كرده بودند تحت تاثير قرار
نگرفته و يا اقدام به كاري ننمودند  .اين مطالعه و بررسي نشان دادكه تا چه اندازه براي يك گروه اقليت سخت و
مشكل است تا گروه اكثريت و يا غالب را تشويق نمايند تا ارزش هاوموقعيت آنان را بپذيرند.
"وايلدر" و" شاپيرو" and , Shapiro -4664 -

 -Wilderنيز در يافتند كه بينش هاي گروه خودي با

حضور افراد ساير گروه ها در گروه آن ها مي توانند تحت تاثير قرار گرفته و در واقع آسان تر نظرات آن ها را
بپذيرند  .قضاوت ها و نظرات يك عضو از گروه غير خودي با تصويري كه با حضور در گروه ايجاد مي كند هم
آهنگي و تطبيق زياد تري دارد تا زماني كه يك آزمودني فقط در يك گروه با كارشناسان آن هم تنها و در يك
جا باشد .آن ها به اين نتيجه رسيدند كه مهم بودن عضويت در گروه  ،اهميت تصوير افراد گروه غير خودي را
بيشتر مي كند.اين امر به وضوح در شرايطي رخ مي دهد كه گروه هاي مردم مايلند هنگامي كه در جمع گروه
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خودي قرار دارند  ،حالت تهاجمي تر به خود بگيرند تا زماني كه تنها و منفرد مي باشند  ،كما اين كه اين حالت
نوعي همبستگي راهم مي رساند .در گروههائي كه طرفدار يك تيم ورزشي هستند هم مي توانيم اين حالت را به
خوبي مالحظه كنيم  .اين خصوصيات در گروههاي غير خودي باالخص مي تواند در روابط بين المللي تعيين
كننده باشد  .تصوير هاي منفي كه خود به خود از دشمن به وجود مي آيد مي تواند منعكس كننده اطالعات
نادرستي باشد كه بر تصورات فرد و رفتار اوتاثير مي گذارد .بسياري از محققين ،همين خصوصيات را در مورد رفتار
اتحاد جماهير شوروي سابق در دوران جنگ سرد مصداق خوبي مي دانند"ريچارد هرمن"

Richard

Hermannدر يافت كه تصوراتي كه از اتحاد جماهير شوروي وجود داشت مهمترين عامل به شمار آمده و در
واقع اين تصورات بيشتر از ساير عوامل و متغير ها در شكل دهي رفتار ها و عكس العمل ها در قبال شوروي سابق
بوده است " .برت سيلور شتاين " Silverstein

 Bretو همكارانش در اواخر دوران جنگ سرد چنين

استدالل مي كردند و اظهار نظر مي نمودند كه روان شناسان ،اين تعهد و مسئوليت اخالقي را داشتند كه ديگران
را آگاه نمايند كه چگونه تصورات نهادينه شده و جا افتاده و در عين حال مهم در مورد طرف مقابل  ،ودر اين مورد
اتحاد شوروي سابق ،مي تواند تهديدات آن را بدتر و حادتر جلوه دهد.
"سيلور شتاين" و همكاران -4696a ,4696b -تحقيقات گسترده اي را در مورد چگونگي به وجود آمدن تصوير
هاي ذهني از دشمن انجام دادند .مطالعات و بررسي و اندازه گيري و تحقيق ،در مورد باور ها و عقايد كساني بود
كه مورد آزمايش و تحقيق او بودند( آزمودني ها )  .او در صدد بود منشا ومنابع اين تصورات خصمانه را نسبت به
طرف مقابل پيدا و تحقيق كند كه آيا هدف اين تصورات خصمانه متوجه افراد و نژاد ها يا ملت هاست و اميد وار
بود بدين ترتيب كار تغيير اين تصاوير خصمانه را آغاز نمايد  .او چنين استدالل مي كرد كه تصوراتي كه از يك
دشمن وجود د ارد بخشي از تئوري جنگ تلقي مي شود كه اين تئوري مشتمل بر سه بخش است  .بخش اول اين
است كه بسياري از مردم به تئوري" رامبو" در زمينه جنگ اعتقاد دارند؛ بر طبق اين تئوري  ،جنگ داستان
مبارزه ميان نيرو هاي خير و شر است ،كه معموال طرف خودي  ،خويشتن را خير و به حق مي داند  .بخش دوم
اين است كه اين تئوري ،سياست واقع گرايانه – -Realpolitikرا عامل و مسبب جنگ مي داند كه در پي بازي
هاي سياسي حادث مي شود و مردم در آن به راحتي كشته مي شوند ،به خصوص اگر به اين مردم اين طور
نگريسته شود كه خصوصيات غير انساني دارندو در واقع دشمنان شيطاني مي باشند و بايد مانند حشرات و حيوانات
آنان را كشت و از بين برد .اولين تبليغ هيتلر عليه يهوديان بااين صورت آغاز شد كه آنان را مانند حيوانات و
حشرات موذي مي دانست  .سومين بخش از تئوري "رامبو"  ،مشتمل بر يك سيستم تحقيقاتي علمي است كه
حاكي از نوعي حالت خشن در شرايط پيچيده بين المللي است .به عبارت ديگر نوعي حالت خشونت را مسبب
اين دشمني ها مي داند.

35
www.asrdiplomacy.ir

محققين ديگر از جمله" فالنن بوم" and Flanenbaum -

4696

 -Flanenbaumدر جستجوي

اين بودند تا تصاويري را پيدا كنند و با اين ترتيب بتوانند به اساس و منشا تصوري كه از رفتار دشمن وجود دارد
دست يابند " .فالنن بوم" چنين استدالل مي كرد كه تصوير هائي كه از دشمن وجود داردمي تواند در هر مرحله
از پردازش اطالعات از جمله  ،نظريه اسناد( نظريه اسناد يك نظريه روان شناختي كه مدعي است افراد معمولي
 ،اطالعات را ه مانند دانشمندان كم تجربه پردازش مي كنند ؛ يعني در جستجوي فقط يك علت در مورد يك
پديده ويا رفتار ديگران هستند )  ،محرمانه كردن اطالعات ،حافظه ،ارزيابي اعتبار و ارزش تهديد ها ،تجزيه و
تحليل دشمني و خصومت  ،انتظارات در مورد اقدامات آينده  ،تاثير بگذارد .كارهاي محرمانه  ،حافظه  ،تجزيه
وتحليل درستي و صحت تهديد ها  ،تجزيه و تحليل خصومت و دشمني و انتظاراتي كه از آينده وجود دارد از جمله
اطالعات و موضوعاتي هستند كه مي توانند در مطالعه تاثير بگذارند .نويسندگاني مانند "فالنن بوم " مدعي هستند
تصاويري كه از دشمن وجو د دارد مي تواند بر قابليت هاي يك رهبر و تجزيه و تحليل و پردازشي كه از اطالعات
مي كند به نحوي تاثير بگذارد كه منجر به درك نادرست او از اقدامات دشمن گردد .اين گونه تجزيه و تحليل و
ارزيابي از خصوصيات برجسته افراد گروه غير خودي  ،حال چه درقالب يك فرد و يا در يك گروه باشد خود به
خود مي تواند يك جريان تعصب آميز را به وجود آورد  .پاتريشيا ديونز –  –Patricia Divensدر سال  4696از
جمله كارهائي كه انجام داداين بود كه نشان دادكه افراد با تعصبات شديد و قوي ،به طور يك سان از جنبه هاي
فرهنگي منفي نژاد پرستي آگاهي دارند  .به عالوه اين خصوصيات و جنبه هاي فرهنگي  ،مهم و بر جسته ،خود
به خود آزمودني ها و افراد را تشويق و تحريك به تعصبات نژادي مي كند .او براي كساني كه در آزمايش او شركت
كرده بودند داستاني را تعريف كرد كه فردي  ،فرد ديگري را با ضربات چاقو زد كه نژادش مشخص نبود .چون به
آزمودني ها امكان داده نشد كه از خصوصيات و ويژگي هاي فرد مطلع شوند  ،هر دو گروهي كه مورد آزمايش
بودند خود به خود خصوصيات منفي را از گروه مورد نظر در ذهن خود به وجود آورده  ،ارزيابي نموده و قضاوت
كردند ،كه احتماال آن فرد مضروب از همان گروه بوده و لذا تصور منفي از آْن فرد مضروب در ذهن خود به وجود
آوردند .اوهمچنان نشان دادكه تنها آزمودني هائي كه با تعصب كم و ضعيف مانع فعال شدن افكار تعصب آميز
شده و به جاي آن عقايد ،و افكاري را در ذهن مي پروراندند ،بيشتر به حقوق مساوي افراد توجه داشته و يا
خصوصيات تعصب آميز را پس مي زده و يا از بين مي برده اند .واضح است كه اگر روش اين محقق درست باشد
در آن صورت اين تصور اشتباه است كه بعضي از افراد متعصب بوده و برخي ديگر تعصب نداشته باشند؛ در عوض
 ،همه تا يك حد و اندازه اي متعصب هستند  ،اما بعضي از افراد بهتر از ديگران مي توانند از تعصبات خود جلوگيري
نمايند.
اين باور هاي تعصب آميز به صورت يك وظيفه و اجبار در افراد به وجود مي آيدكه به صورت نا خود آگاه در طول
بخشي يا تمامي از دوران زندگي او در درون وي و خانواده اش  ،دوستان و معلمين  ،جوامعي كه در آن زندگي
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مي كند و رسانه ها ن هادينه مي شود .واضح است چنين عقايد تعصب آميزي مي تواند نتايج خشن و وحشتناكي
داشته باشد به خصوص هنگامي كه منجر به رفتار تبعيض آميز و تجاوز عليه گروه غير خودي شود .برخي مواقع
اين وضع ،به شكل خشونت هاي سيستماتيك و برنامه ريزي تر شده بروز مي كند  ،همان طور كه در موردگروه
كوكلوكس كالن -Ku Klux Klan -ديده مي شود كه آن ها صليب ها را به آتش مي كشاندند  ،كليساهاي سياهان
را با بمب منفجر مي كردند و سياهپوستان را از درخت ها به دار مي آويختند .اما اين عقايد تعصب آميز مي تواند
به صورت خشونت و عصبانيت افراد هم بروز كند  .كما اين كه شخصي به نام "ماتيو شپارد" در تظاهرات "وايو
مينگ" دو نفر را با خود برد ه و با زنجير به ميله بست و آ نها را به دار آويخت چون جرم آنها اين بود كه همجنس
باز بودند .

مخالفت يا مبارزه با تعصب
تجربه و آزمايش مظفر شريف تحت عنوان رابرز كيو -Sherif et .al 4694 Robber's Cave and-يكي
از اولين اقداماتي بود كه در آن به طور سيستماتيك ريشه هاي اختالفات درون گروهي و نحوه مقابله و از ميان
بردن اختالفات ميان افرادگروه مورد مطالعه قرار گرفت .در اين آزمايش ،شريف  ،گروهي از پسران جوان را به يك
اردوگاه تابستاني د ر اكالهما برده و آن ها را به گروههاي كوچك تقسيم نمود  ،به يك دسته از گروهها نام عقاب
داد و اسم گروه ديگر را مار زنگي گذاشت  .در ابتدا هيچ گونه اختالفي و يا تفاوتي آشكار ميان اين پسران جوان
وجود نداشت ،اما با تشكيل اين گروههاي كوچك  ،خيلي زود و سريع تالش و مبارزه رقابت آميز و به خصوص
رقابت ورزشي ميان گروهها آغاز شد .اين منازعه و خصومت به سرعت تبديل به خشونت شد و باال گرفت  .پسران
خيلي سريع بر سر غذا با يكديگر به دعوا و منازعه پرداختند ،به اطاق هاي يكديگر حمله مي كردند و بر سر
موضوعات ديگر منازعه مي نمودند.
اين گروهها ي كوچك خيلي سريع تشكيل شدند و با يكديگر به منازعه و اختالف پرداختند ،در حالي كه از قبل
هيچ گونه اختالفي ميان آن دو گروه اصلي عقاب ها و مار زنگي ها كه در ابتدا تشكيل شده بود وجود نداشت
.محققين اين كار را انجام دادند تا نشان دهند كه تنها با تقسيم افراد به طبقات مختلف كه بر اساس رنگ مانند
سبز و آبي انجام مي گيرد چنين اختالفي به وجود مي آيد4992-

4694, Tajfel

 . -Rabbiاعضاي

هريك از اين دو گروه ،پس از آن هم ميان خود علقه هائي به وجود آوردند كه اين باور را در آن ها ايجاد كرده بود
كه اعضاي گ روه آن ها بر ساير گروههاي برتري دارند .لذا اگر قرار بود منابع و منافعي وجود داشته باشد كه بايد
تقسيم گردد اعضاي گروه خودي هر چه در توان و قدرت خود داشتند انجام مي دادندتا اعضاي گروه غير خودي
را از آن محروم سازند .چنين چيزي صرف نظر از اين كه اعضاي گروه چگونه و چه قدر با يكديگر تماس داشته
باشند اتفاق افتاد .گرايشات گروه خودي نظير آن چه در باال مذكور افتاد  ،حتي اگر با اعضاي معيني از گروه غير
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خودي دوست باشند نيز  ،وجود داشته و مصداق پيدا خواهد كرد Park and Rothbart 4692Y -
.-Quattrone
"جين اليوت" Elliot ) -

 -Janeمعلم يك مدرسه ابتدائي در "آيوا" از همين روش براي تدريس در مورد

تعصب و تبعيض نسبت به تمام دانش آموزان خود كه همگي سفيد پوست بودند استفاده كرد  .اويك روز دانش
اموزان مدرسه خود را بر اساس رنگ چشمان آنان يعني قهوه اي و يا آبي تقسيم كرد .با گروه بر تر و يا به اصطالح
گروه خبره  -Elite -رفتار خوب و ويژه اي شد و در واقع مورد تشويق قرار گرفتند  ،در حالي كه گروه ديگر مورد
تنبيه و توبيخ واقع شدند .روز بعد  ،جاي اين دوگروه را از نظر رفتاري كه با آنها بايد مي كرد عوض كرد .دانش
آموزان كالس چهارم  ،خيلي ز ود از خود نا راحتي ها و بي نظمي ها را در چارچوب محيط و جامعه مدرسه نشان
دادند و رفتار خود را عوض كردند  ،و اين در حالي بود كه گروه برتر و خبره رفتارشان بهتر و بهتر شد ،در حالي
كه گروه پائين تر  ،حركات و رفتارشان بد تر و بد تر مي شد  .چنين وضعي حتي در ميان دانش آموزاني كه
جوايزي هم به آن ها داده شده بود به وجود آمد.
"كلود استيل" 4699 -

Steel ,

 - Claudeهمين تجربه و آزمايش را انجام دادو صحت و درستي نتايج

آن را تاييد كرد  ،زيرا او هم با استفاده از همين تجربه و آزمايش در تحقيق خود نشان داد كه چگونه نظر و رفتار
ي كه نسبت به افراد ابراز مي شود بر واكنش هاي روحي و رواني آنان اثر مي گذارد .او چنين استدالل مي كرد
دانش آموزان براي اين كه از نظر درسي و علمي پيشرفت كنند بايد نسبت به مدرسه اي كه در آن تحصيل مي
نمايند اين گونه احساس كنند كه مدرسه آن ها در درجه و سطح باالئي است  .اين احساس ارزش و اعتبار ي كه
يك فرد و يا گروه نسبت به مدرسه دارد  ،هنگامي كه احساس كند ارزش و اعتبار مذكور دچار خدشه شده و يا از
بين رفته است و در نتيجه ديگران قضاوت و ارزيابي بدي نسبت به آن دارند آن احساس اعتبار و ارزش نسبت به
مدرسه از بين مي رود .چنين احساس و واكنشي نه تنها در مورد آمريكائي هاي آفريقا تبار ( سياه پوستان ) ،به
طور كلي مصداق پيدا مي كند  ،بلكه در مورد زناني كه در دوره هاي عالي و پيشرفته مشغول به تحصيل مي باشند
نيز تاثير داشته و صادق مي باشد .تحقيق" استيل" نشان داد كه چنين نظر و رفتاري كه در مورد يك گروه و يا
فرد مي شود  ،در تست ها و امتحاناتي كه در مورد عملكرد دانش آموزان مي شود موثر بوده و تاثير منفي در آنها
مي گذارد و موجب مي شود كه احساس ارزش و اعتباري هم كه نسبت به مدرسه خوب و باال درجه خود مي
كردند از ميان برود .چنين آثار بد و مخرب مي تواند حتي در روش ها ئي كه به منظور از بين بردن احساس خطر
و تهديد يك فرد در مورد ارزش هايش به كار گرفته مي شود تاثير منفي بگذارد.
"شريف" ،تالش زيادي را انجام داد تا هنگامي نزاعي ميان پسران بروز مي كند آن را به نحوي از بين ببرد و مانع
آ ن شود  .ولي نه صحبت ها و تبليغاتي را كه در اين راه انجام مي داد ونه تالش هائي كه براي از بين بردن رقابت
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به عمل آورد نتوانست در از بين بردن منازعه و خصومت ميان گروه ها تاثيري داشته باشد .در واقع كار هاي
تحقيقي كه بعدا توسط " دياب" –  Diab –4699 ,انجام شد ثابت كرد و نشان داد صرفا برقراري تماس و ارتباط
نمي تواند بر خصومت ها و دشمني ها ي نهادينه و عميق تاثير بگذارد ،آن هم در شرايطي كه تبعيض و تفكيك
كامال مهم و برجسته بوده و مي تواند هر بار تاثير قوي و غير قابل انكاري داشته
باشد  .شريف  ،بعدا در يك كار تجربه تحقيقي ،شرايطي را به وجود آورد كه پسران جوان براي اين كه جلوي يك
خطر و مشكل را بگيرند با يكديگر همكاري نمايند .بدين ترتيب كه گروهي از بچه ها را سوار بر يك اتومبيل باري
نمود و ودر اين اتومبيل بار كش مشكلي به وجود آورد و در واقع آن را عمدا خراب كرد و از كار انداخت ،به طوري
اين اتومبيل باري نمي توانست راه برود و در يك جاده سر باال متوقف شده بود  .او پسران راترغيب كرد تا با
كمك هم اين اتومبيل را دسته جمعي هل دهند و از آن سر باالئي باال ببرند  .چنين روشي براي ايجاد حس
همكاري در جهت يك هدف مشترك در كاهش ميزان خصومت ها بسيار موثر بود.
درسي كه از اين تجربه گرفته شد اين بود كه از بين بردن و حذف تعصب  ،بيش از ايجاد رابطه ميان گروههاي
رقيب موثر بوده و در واقع نياز به وجود يك هدف مشترك دارد" .اليوت آرونسون" Aronson -

-Elliot

همين روش را در كالسي كه بچه ها با كنار هم قرار دادن قطعات يك شكل معما ( كه به آن puzzleمي گويند
) در تگزاس انجام داد Aronson et.al 4699- .او براي انجام اين كار به مدرسه اي در تگزاس رفت  ،كه خصومت
ها ي تعصب آميز در آن به شدت وجود داشت  .او از يك روش آموزشي استفاده كرد و آن اين بود كه دانش
آموزان را در گروه هاي يك سان قرار مي داد و به هر يك از اعضاي گروه قطعه هائي از آن پازل را دادو آن ها را
موظف ساخت با يكديگر مبادله اطالعات نمايند و براي انجام كار به نحو احسن همكاري نمايند  .اين روش نتيجه
خوبي به دست داد و توانست خصومت ها ي نهادينه را حد اقل در ميان گروه هاي دانش آموزان در يك كالس از
بين ببرد .اما" تجفل" و همكارانش 4694 -)Tagfel -

Tajfel and Williams

 -Vaughn ,به اين

نكته پي بردند كه پس از آن كه پسران در آزمايش شريف با يكديگر همكاري نمودند ،ديگر نيازي نمي ديدندكه
با يكديگر رقابت كنند  .در واقع بعدا تجربه آزمايشي "ورشل " –  4699و -4699از جمله تجربيات آزمايشي بود
كه نشان داد وقتي هويت هاي قبلي اشخاص برجسته تر باشد  ،تنها همكاري نمي تواند براي از ميان برداشتن
اختالفات جاري كافي باشد.

راه حلها
چه راه حل هائي براي از بين بردن و يا تخفيف و كاهش تعصب  ،تبعيض و نژاد پرستي وجود دارد ؟ سئوال
پيچيده اي است  ،و با آن كه بعضي پاسخ هائي در اين زمينه ممكن است وجود داشته باشد  ،مع هذا پاسخ به اين
سئوال ها هميشه واضح و روشن نيست  .اول آن كه  ،با توجه به تجربه "شريف " و آزمايش تجربي "آرونسون "
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در كالس درس  ،تغيير در عمل گروه هاي ذيربط ممكن است در اصالح و حل و اختالف گروهها كمك كند .اما
براي اين كه بتوان به بهترين نتايج دست يافت الزم است  ،ارتباط و تماس ميان اين گروهها به صورتي داوطلبانه
و با دادن پاداش همراه باشد  .شركت كنندگان در چنين تجربيات و آزمايشاتي و در كالس ها به منظور كنار هم
قرار دادن و درست كردن يك پازل  ،بايد هدف مشتركي داشته و از موقعيت يكساني برخوردار باشند  .اما به وجود
آوردن چنين شرايطي دشوار است به خصوص اگر الزم باشد كه تجربه و آزمايش تصنعي به نظر نيايد  .تنها با
تشديد و تقوي ت طبقه بندي افراد از نظر باال و يا پائين بود ن موقعيت آن ها و يا ايجاد ارتباطات نا خواسته احتماال
پيشرفت قابل توجهي در اين زمينه حاصل نمي گردد.دوم اين كه اين روش ممكن است به تغيير قواعد كار و بازي
كمك نمايد  .در اين مورد  ،سياست و خط مشي مي تواند مغاير تمايالت رواني در بعضي از افراد براي حصول
يك نتيجه دقيق و صحيح عمل نمايد  .قوانيني كه افراد طرفدار تبعيض را مجازات مي كند ( اعم از اين كه تبعيض
در نژاد  ،جنس  ،مذهب و يا غرايض جنسي باشد) مي تواند زمينه همكاري اجتماعي را يك سره از ميان ببرد.
اقدامات مثبت قانوني  ،ممكن است جنجال بر انگيز باشد  ،ولي در عين حال براي افراد و نيز نسل هائي كه از عدم
تساوي رنج برده اند مي تواند امتيازاتي را پيش بيني كرده و قائل شود .در تحت چنين شرايطي است كه هدف
بايد آن باشد كه افراد در شرايط و موقعيت هاي مساوي قرار گيرند به طوري كه اين طبقه بندي اجتماعي نتواند
خيلي برجسته و مشخص باشد و بر اوضاع و شرايط تاثير منفي بگذارد.
سوم اين كه تالش به منظور بهبود و خوب نشان دادن وايجاد تصور مثبت افراد از خود براي مقابله با تعصب مي
تواند كمك موثري باشد  ،بدون آن كه تغييرات عميق و شگرف اجتماعي را در بر داشته باشد .حركت و نهضت
هائي نظير نهضت سياهان  ،مبارزه بسيار زيبائي در دهه  4691بود و يا حوادث و تظاهراتي كه توسط همجنس
گرايان اخيرا انجام شد  ،نمونه بارز و عالي از روش هائي هستند كه با آن  ،جوامع و يا گروه هاي مورد نظر (
مورد تبعيض و آزار ) مي تو انند حمايت ديگران را جلب كرده و تاثير مثبتي در ميان خود ايشان داشته باشد.
نهايت اين كه  ،با توجه به تجربياتي كه "شريف " و " آرونسون" و ديگران در گزارشات خود قيد كرده اند  ،بسيار
مهم و با ارزش است كه رو ياروئي رقابت آميز به همكاري مبدل گردد  .پيدا كردن و به اصطالح تراشيدن يك
دشمن خارجي ثابت كرد كه مي تواند اختالفات درون گروهي را تخفيف و كاهش دهد .همان طور كه "سامر "
براي اولين بار در سال  4619خاطر نشان ساخته است  " ،رابطه دوستي و صلح در داخل يك گروه و خصومت و
دشمني نسبت به ساير گروه ها يك رابطه متقابل است .ضرورت و لزوم جنگ با خارجيان و بيگانگان  ،عاملي است
كه موجب صلح در داخل يك گروه مي شود4692.43 -

 . -Tajfelدر مطالعه وتحقيقي هم كه اخيرا انجام

گرفته اساسا همين نتيجه حاصل شده است " .اشتاين" مي نويسد" در مطالعات خاصي كه انجام شده معلوم
گرديده همگرا ئي ميان افراد يك گروه ،ميان اعضاي آن ،همگرائي و همنوائي به وجود آورده و آن در زماني بوده
كه منازعه و جنگ با خارجيان صورت گرفته و موجب انسجام درون گروهي شده است .به طور كلي منازعه با
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خارجيان لزوما موجب پيدايش يك تهديد مي شود ......و بر تمام اعضا ي گروه به طور يك سان و بال استثنا تاثير
مي گذارد  .....و معموال راه حلي هم براي مشكالت داخلي به دست مي دهد  ......گروه بايد قادر باشد با تهديد
خارجي مقابله نمايد و نوعي هيجان و حمايت براي اعضاي خود به وجود آورد-.
4692.43

Tajfel

in

{4699} ,

Stein

- cited

بديهي است در اين روش و يا استراتژي ،اگر رهبران از جنگ و منازعه با خارجيان براي سركوب عدم رضايت
داخلي استفاده كنند نتيجه معكوس و مضرخواهد داشت  .با آن كه اين پديده مي تواند منازعات داخلي برخي از
گروه هارا كاهش دهد ،اما به طور ا جتناب ناپذيري منجر به در گيري و اختالف دروني در برخي از گروههاي ديگر
مي شود .مثال هنگامي دولت ها بخواهند از قيام توده هاي مردم عليه حاكمان نخبه جلو گيري نمايند  ،حاكمان
نخبه معموال براي اين كه گروه هاي شورشي را به نيروهاي منسجم و متحد با خود تبديل كنند  ،با تحريكاتي
،جنگ با خارجيان را به راه انداخته و تحريك مي كنند تا شورشيان را در اين راه به خدمت گيرندو بدين ترتيب
اقدامات شورشيان را براي سرنگوني و از بين بردن رهبران نخبه از ميان ببرند .اما هميشه اين عامل بالقوه وجود
دارد كه همين شورشيان در زمان ديگري بعدا به شاخه هاي متعدد آن هم هنگامي كه ديگر منافع آنان با هم در
يك سو و يك جهت نباشند تقسيم شوند  .هنگامي كه گروهها شروع به مبارزه ميان خود مي كنند  ،گروههاي
خبره حاكم يك بار ديگر  ،احساس تهديدو خطر خواهند كرد ؛ اين عامل قطعا در ميان گروه مجاهدين افغانستان
پس از شكست روس ها در سال  4696نقش و تاثير بسيار مهمي داشته است .

اجرا و كاربرد روش ها و مدل ها در روابط بين المللي

اين بحث به بررسي در دو زمينه مي پردازد كه در آن دو زمينه ،در مورد روحيه و دانش و آگاهي كار و فعاليت
مي شود و كار برد آن ها در زمينه موضوعات و مسائل روابط بين المللي مورد بررسي قرار مي گيرد .در ابتدا در
مورد نظريه و يا الگوي اسناد (  –Attributionنظريه اسناد  ،نظر روان شناختي است كه مدعي مي باشد افراد
 ،اطالعات را همانند دانشمندان كم تجربه پردازش مي كنند يعني فقط در جستجوي يك علت براي يك پديده و
يا رفتار افراد هستند ) و كار برد آن در زمينه هاي مختلف مورد بحث واقع مي گردد  .دوم اين كه در مورد
پردازش اطالعات و نقش احساس برتري و برجستگي افراد –-salienceبعدا بررسي مي شود

نظريه اسناد
در تئوري اسناد به روش هاي متعدد بسيار ي اشاره مي گردد كه بر اساس آن بيشتر روي تالش ها و مساعي افراد
متمركز مي شود ،كه سعي مي كنند علتي براي حوادث به صورتي كه اتفاق مي افتند پيدا كنند ؛و در برخي از
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اين مدل ها و روش ها بيشتر بر راه ها ئي تمركز و توجه مي شود كه به پردازش اطالعات مي پردازند و براي اين
كه حوادث را تشريح كرده و توضيح دهند محيط اجتماعي را به عنوان يك عامل مطرح كرده و آن را موجب به
وجود آمدن اين حوادث مي دانند 4664 -

Taylor

and

.-Fiskتشريح حوادث به صورتي

كه رخ مي دهند اهميت زيادي دارند ،براي اين كه بدين ترتيب مي توان حوادث آينده را درك كرده و پيش بيني
نمود و يا حتي كنترل كردKelly 4699 -.

;4639

 -Heiderبه عالوه پيدا كردن علت و يا به عبارت

ديگر رابطه علييت ميان يك عامل و حادثه بسيار اهميت دارد ،چون افراد مي توانند براي آينده خويش برنامه
ريزي كنند و هدف گذاري نمايند .در واقع تئوري سببيت و يا علييت مبنائي براي افكار  ،احساسات و اقدامات به
وجود مي آوردet.al 4692 -
"هرولد كلي"Kelly -

-Janes
 -Haroldدر سال  4699در تدوين تئوري علييت ،سه عامل و يا عنصر را مورد

بررسي قرار داد :فرد  ،شرايط ،حادثه  .او بر ا ين اعتقاد است كه افراد قضاوت ها و رفتار خود را بر اساس سه نوع
اطالعات تنظيم و تدوين مي كنند و تصميم گيري مي نمايند  :اجماع  ،اطالعات ويژه شخص و اطالعات يا باور
اساسي  .مثال يك زن ممكن است در يابد چرا همسرش او را فريب مي دهد  ،چون پاسخ به اين سئوال امكان دارد
بر تمايل او به ادامه رابطه زندگي با همسرش تاثير بگذارد  .در اجماع ،اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اگر افراد
ديگر هم در همين موقعيت قرار گيرند  ،همين طور عمل مي كنند و در واقع رفتار مشابهي دارند  .آيا همه شوهران
 ،همسران خود را فريب مي دهند ؟ آيا همه زنان به زندگي زناشوئي خود با همسري كه به آن ها خيانت مي كنند
و يا آنان را فريب مي دهند ادامه خواهند داد؟ اگر اين طور نيست حتما عامل و دليل ديگري بايد وجود داشته
باشد كه بتواند رفتار زن و يا شوهر را تبيين و تشريح نمايد و در ارتباط با اطالعات خاص و ويژه اين سئوال مطرح
مي شود كه آيا در شرايط متفاوت ديگري  ،افراد  ،رفتار مشابهي از خود بروز مي دهند؟ آيا مردي كه در كنفرانس
ها شركت مي كند هميشه در صدد فريب دادن ديگران است ؟ اگر اين طور باشد  ،ممكن است در مورد اين شرايط
و اوضاع و احوال دليل و يا علتي وجود داشته باشد كه بتواند رفتار فرد را تشريح و تبيين كند .سر انجام اين كه
در اطالعات اساسي و پايا  ،اين سئوال مطرح مي گردد كه آيا چنين رفتاري به طور مشابه در همه شرايط و هر
اوضاع واحوالي از فرد بروز مي كند ؟ آيا او در گذشته ساير زنان را فريب داده است؟ اگر چنين نبوده ممكن است
در وجود آن زنان چيزي وجود داشته كه موجب چنين رفتاري گرديده است" .كلي" چنين استدالل مي كند كه
افرادنظريه "اسناد" را بر اساس برداشت و قضاوت خويش و بر اساس متغير هاي جديد اجرا مي كنند و يا اجراي
نظريه اسناد بستگي به ميزان تغييري دارد كه هر كس با بروز آن تغييرات در شرايط به وجود آمده رفتاري از خود
بروز مي دهد .بسياري از محققين از روش ها و رفتار ها ي سياسي در عرصه بين المللي استفاده كرده اند .مثال
"واكر" 4666 -

et .al

 -Walkerدر مورد علل رفتار و شيوه هاي كار و اقدامات جرج بوش پدر و

بيل كلينتون در ارتباط و مواجهه با اختالفات و منازعات سياست خارجي در طول جنگ سرد ،مقايسه اي ميان
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اين دو رئيس جمهور نموده است" .واكر" و همكارانش براي اثبات و صحت نظريه اسنادي و يا علييت در مورد اين
دو رئيس جمهور از سخنراني هائي كه آن دو در مورد خود و ديگران به اشكال مختلف نموده اند و در آن سخنراني
ها قدرت سياسي خود را اعمال كرده اند  ،استفاده مي نمايند .آن ها با بررسي اين سخنراني ها در يافته اند كه
جرج بوش پدر روش انعطاف ناپذير تر و همكاري كم تر در اداره سياست خارجي از خود نشان داده است .از طرف
ديگر  ،بيل كلينتون  ،هم كاري و انعطاف بيشتري از خود نشان مي داده است .محققين مذكور استدالل مي كنند
كه جهت گيري اين دو رهبر در اعمال قدرت در واقع در مقابل متغير هائي بود  ،كه ناشي از رفتار و شرايط طرف
مقابل بوده است؛ و اين متغير ها ي ايجاد شده در آنان ،در تصميماتي كه در سياست خارجي اياالت متحده در
پاناما  ،هائيتي  ،بوسني هرز گوين و خليج فارس گرفته اند موثر بوده است  .به عالوه همين محققين استدالل مي
كنند  ،تركيبي از قدرت و نيز منافع حياتي راهبردي تاثير مهمي بر تصميمات اين دو رئيس جمهور در مورد
اجراي مسائل سياست خارجي داشته است .فيتر ّ–  _Featherدر سال  4661رفتار سه رهبر سياسي را در
بريتانيا در يك بررسي و مطالعه ديگري مورد تحقيق قرار داده است  .از جمله اين سه رهبر سياسي" رابرت هاوك"
– Hawke

 –Robertو" ،پل كيلينگ" –  –Paul Kealingنخست وزيران پيشين و "جان هيوسن"

Hewson

 –Johnرهبر حزب مخالف بودند " .فيتر " رفتار سياسي آن ها را در ارتباط با  211موضوع مورد

مطالعه قرار داده است  .او در مورد روي كار آمدن رهبران و يا سقوط آنان به اين نتيجه رسيده است كه احساس
شايستگي و لياقت از عوامل نظريه اسنادي و علييت بوده و با آن در ارتباط است و يا وابستگي به مسئوليتي داشته
كه يك شخصيت سياسي در وجود خود احساس مي كرده است .محقق مذكور سپس اين گونه نتيجه گيري مي
كند كه عوامل مذكور مي تواند در پيش بيني واكنش و رفتار سياستمداران در شرايط و اوضاع و احوال مختلف
نقش داشته باشد.
در بررسي ديگري كه اين دو محقق انجام داده اند4664 -

Lencay

and

 -Lingaعلل و اسباب

بروز جنگ خليج فارس را در يك دوره ،از دو هفته قبل از اين جنگ تا پايان آن مورد مطالعه قرار داده اند .آن
ها به اين نتيجه رسيده اند كه  ،افرادي كه اسباب و علل مثبت را جستجو مي كردند و از جنگ طرفداري مي
نمودند ،كم تر جرج بوش ( پدر ) را به خاطر اين جنگ سرزنش مي نمودندو  ،احتماال بيشتر صدام حسين را مورد
مالمت قرار مي دادند  .محققين مذكور متوجه شدند يك تفسير ساختاري (

تئوري ساختاري ،تئوري است كه

راه ،و روش هائي كه افراد  ،از طريق تماس و ارتباط با ديگران پيدا مي كنند و در دنياي خارج به آن مفهوم مي
بخشند و يا بدان واقعيت مي دهند ---(Constructivistاين نظريه را به وجود مي آورد كه راي دهندگان
آمريكائي بايد به طور مساوي هر دو رهبر ،يعني هم صدام حسين و هم جرج بوش را مورد سرزنش و مالمت قرار
مي دادند و يا يا الزم است سرزنش كنند

پردازش اطالعات
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كار پردازش اطالعات در روان شناسي تحقيق در اين زمينه مي باشد كه چگونه افراد اطالعات و مهارت ها را فرا
مي گيرند . -Broadbent-محققين  ،جريانات ذهني را به مراحل متعددي تقسيم مي نمايند  ،كه هر كدام به
ترتيب مورد تحقيق و بررسي قرارمي گيرد .هدف اين بوده كه جريانات ذهني از زماني كه يك متغير و يا محرك
به وجود مي آيد تا زماني كه مغز انسان از خود واكنشي نشان مي دهد بررسي شود .اين بررسي  ،در روش رفتار
شناسي  ،كه در آن چندان ارتباط "محرك – واكنش" روان شناسي مورد توجه نيست ،با ساير روش ها متفاوت
است.
در بسياري از روش هاي مطالعاتي سياسي از سيستم پردازش اطالعات براي تصميم گيري هاي سياسي استفاده
مي شود .يكي از اين روش ها متعلق به "جس سيليوان " 4661

et.al

-Jesse – Sylvanاست

كه در سيستم تصميم گيري ژاپني ها در امنيت انرژي مورد استفاده قرار گرفته است  .در اين روش يا مدل  ،يك
زبان سيتماتيك و با دقت زياد در پرداختن به جزئيات مورد استفاده قرار مي گيرد تا دقيقا نظريه ها  ،تئوري ها
و مدل ها در مورد ارزش ها  ،روحيات  ،عقايد و باور ها و عالئق و نيز تاثيرات بيان شوند  .سپس از سيستم رايانه
اي استفاده مي شود تا پردازش صورت گيرد و نتايج مورد نظر حاصل شود  .در اولين مرحله در اجراي چنين
روشي  ،اطالعات مربوط به خطراتي كه متوجه عرضه و تامين انرژي در ژاپن مي شود طبقه بندي مي گردد  ،در
مرحله دوم گزينه ها و برنامه ها ي مختلف كه براي مواجهه با اين خطرات از قبل فراهم و در نظر گرفته شده
انتخاب مي شوند  .البته در اين روند ،نتايج متعددي ممكن است حاصل شود  .محققين در اين زمينه چنين
استدالل مي كنند  ،كه اين روش را به بهترين صورت مي توان در شرايط و موقعيت هايئ مورد استفاده قرار داد
كه رقابت اساسي در آن وجود ندارد ،اعضاي گروه تصميم گيرنده همگي داراي سابقه و ارزش هائي مشابه هستندو
از قبل برنامه ريزي هاي فراواني براي اجراي مرحله دوم انجام گرفته تا كار به نحو دقيق و صحيح صورت گيردو
حيطه و حوزه اجراي تصميم گرفته شده نيز محدود است
دومين روشي كه در پردازش اطالعات وجود دارد به روش "پلي " -Policy Arguer –Poli –-موسوم است و
اين دومين روش و سيستم كار شناسي است كه در سياست خارجي اياالت متحده آمريكا از آن استفاده مي شود
4662-

.-Taberدر اين مدل و روش كه در سيستم تصميم گيري در مورد سياست خارجي اياالت متحده در

آسيا در دهه  4631به كار گرفته شده ،بحث و تبادل نظر در زمينه خط مشي سياسي را به صورت ارائه استدالل
ها و نيز استدالل هاي مخالف نشان مي دهد ،تا از اين طريق بتوان بهترين و بر ترين عقايد تصميم گيرندگان را
جمع آوري نمود  .اين روش با اين منظور طراحي شده است تا سياست خارجي را در قالب و به شكل عقايد ،
استدالل هاي مختلف و تصميمات متعدد نشان دهد.
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به عالوه  ،اغلب تصميماتي كه متضمن تغيير نظريات سياسي اتخاذ مي شود  ،روش هاي بيشتري را در زمينه
پردازش اطالعات ايجاب مي كند .مثال كروس نيك  -Krosnick 4699 -نشان داده است كه نظرات و عقايد در
زمينه موضوعاتي كه براي مردم بسياراهميت دارد ،در بلند مدت ،ثابت تر و پايدار تر از نظرات و عقايدي است كه
براي آن هااهميتي ندارد .اين محقق چنين استدالل مي كند كه در بلند مدت  ،ناپايداري در نظريات كم اهميت
تر ،نا شي از ابهام بيشتر نيست يا اين كه به اين دليل نيست كه كسي نمي خواهد و مايل نيست نظرات دقيق و
صحيح را ارائه دهد  ،بلكه به دليل تغييراتي است كه در نظرات و عقايد به وجود مي آيد.
" كولينسكي" و" لوس كينتال" در سال  4664بحث تازه اي را در مورد مفهوم و اهميت طرح هاي مهم پردازش
اطالعات شروع كردند ( به اين طرح ها دياگرام هم گفته مي شود – مترجم )  .اين طرح ها  ،حاوي اطالعات است
؛يعني اطالعاتي در مورد افراد  ،جريانات و يا حوادث به دست مي دهد  .آن ها با اين طرح ها  ،تجربيات پيچيده
اي را به صورت ساده در آورده و آن ها را تعميم مي دهند كه در واقع تصويري از رفتار را ارائه مي دهد  .مثال
ممكن است شما يك فكر و برنامه اي براي رفتن به يك رستوران داشته باشيد  ،كه در اين طرح به رستوراني در
يك مكاني مي رويد  ،جائي و ميزي را انتخاب مي كنيد  ،غذائي را سفارش مي دهيد  ،غذاي خود را صرف كرده
و صورت حساب را مي پردازيد  .روش هاي مختلفي براي انجام اين كار وجود دارد  :مثال از قبل در يك رستوران
ميز و جا رزرو مي كنيد  ،غذا را از بوفه انتخاب مي كنيد و غيره  ،اما روش و كار يك سان بوده و قابل تشخيص
است و اين كاري است كه شما در همه رستوران ها  ،يعني براي صرف غذا انجام مي دهيد" .كولينسكي" و "لوس
كين" و همكارانشان استدالل كرده اند تئوري طرح و برنامه  ،پيشرفت چندان زيادي در روان شناسي سياسي به
وجود نياورده است .هر چند بايد گفت تئوري برنامه و طرح براي بررسي مطالعات نظرات و عقايد و ارزش هاي
سياسي به كار گرفته شده اند .محققين مذكور ترديد داشته اند كه اين نظريه ،تئوري مهم وعميق تري از رفتار و
نظرات سياسي به دست داده باشد .بسياري از محققين نسبت به تجربه و تحقيق كولينسكي و همكارانش واكنش
نشان داده اند "الج"  -Lodge -و مك گرا  -Mcgraw -در سال  4664با ارائه طرحواره( -Schema -
طرحواره يك طرح و يا چارچوب شناختي است كه به پردازش و تفسير اطالعات كمك مي كند)از نظر روان
شناختي كمك هاي زيادي كردند".كونوور " – -Conoverو فلدمن  -Feldman -در سال  4664مشكل
سنجش و اندازه گيري را در تئوري طرحواره مورد توجه قرار دادند و "ميلر " باز هم در سال  4664موضوع
پردازش اطالعات را با استفاده از طرح مذكور در تحليل سياسي به كار برد.
"الرسون " در سال  4661تفاوت ميان تئوري طرحواره و سيستم "باور ها " ( منظور از سيتم باور ها اين است
كه يك سلسله عقايد و نظريات قطعي در مغز به طور پايدار وجود دارد كه انسان با آن ها به بررسي و قضاوت در
مورد حوادث و رويداد هاي مي پردازد) را در تحقيقات پردازش اطالعات در مورد افراد تصميم گيرنده مورد بررسي
قرار داد .اين خانم محقق استدالل كرده است با آن كه روش و مدل مذكور  ،يعني سيستم باور ها طبيعتا روان
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شناختي ساختاري است  ،و از نظر ميزان تجربي و روان شناختي با تئوري و روش طرحواره كه روان شناسان آن
را ترجيح مي دهند متفاوت است  ،اما از نظر عموميت دادن آن  ،سيستم "طرحواره" از سطح باال تري برخوردار
است  ،و ارتباط نزديك تري با روش روان شناختي  ،در مقايسه با سيستم باور ها ystems -

s

-Belief

كه بيشتر مورد عالقه و توجه دانشمندان علوم سياسي است دارد .در نتيجه اين خانم محقق استدالل مي كند ،
تئوري طرحواره از نظر تحقيق  ،پردازش اطالعات  ،حافظه و استفاده تجربي از آن بر ديگر تئوري ها و روش ها
ارجحيت دارد و بهتر است .اومدعي است كه استفاده گسترده تر از اين تئوري ممكن است ارتباط و پلي ميان
دانشمندان علوم سياسي و روان شناسان از نظر تحقيق در زمينه ساختار هاي روان شناختي ايجاد كند .به عالوه
تئوري مذكور به خصوص مي تواند به استدالل قياسي ونيز استدالل مجرد كمك كند (

analogical

 -،reasoningاستدالل قياسي نوعي روش پردازش اطالعات است كه تشابهات مفاهيم قديم و جديد را با يكديگر
مقايسه كرد ه و سپس از اين تشابهات براي درك مفاهيم جديد استفاده مي كند ) نظير پايبندي به قياس مونيخ-
analogy

 -Munichمنظور اشاره به كنفرانس مونيخ قبل از جنگ جهاني دوم است و مراد آرام كردن

يك متجاوز است .اضافه بايد كرد كه البته در آن هنگام يعني قبل از جنگا جهاني دوم اين روش شكست خورد
زيرا امتيازاتي كه چمبرلين نخست وزير بريتانيا به آدولف هيتلر داد نتوانست جلوي خوي تهاجمي و جنگ طلبي
هيتلر را بگيرد ) .به عالوه اين روش مي تواند به تدوين نظريه هائي در مورد استفاده از اطالعات و تعبير و تفسير
آن در تصميم گيري كمك كند  .تئوري طرحواره در عين حال با تشريح و توضيح تاثيرات پردازش اطالعات "داده
محور" ( يا عاملي كه مبناي آن اطالعات و داده است ) و " تئوري محور "( عاملي كه مبناي آن تئوري ها و
فرضيات است) را تقويت مي نمايد  .سرانجام اين كه تئوري طرحواره مي تواند پيش بيني هاي دقيق تري در مورد
زمان تغيير ساختار هاي روان شناختي انجام دهد  ،در حالي كه در سيستم هاي باور ها ،اين دقت وجود ندارد .
درديگر زمينه پردازش اطالعات " ،ماسترز" در سال  4664و همكارانش كارهاي بسيار بديع در مورد تاثيرات
صورت ظاهري افراد بر ارزيابي راي دهندگان انجام داده است  .با آن كه برخي از اين كار ها مبتني بر روان شناسي
اعصاب است ،در پاره اي ديگر از اين تحقيقات به واكنش هاي روان شناختي نيز توجه مي شود  .به عنوان مثال
" ماسترز "  ،در يكي از تحقيقات خود تفاوت هائي كه در نظر ات راي دهندگان از لحاظ رواني به لحاظ شكل و
قيافه رهبران به وجود آمده را نشان و مورد بررسي قرار داده است .در اين زمينه به خصوص واكنش ها و نظرات
راي دهندگان در مورد شكل و ق يافه ظاهري رهبران با زمينه و سابقه اجتماعي و فرهنگي اين رهبران همراه بوده
است .به خصوص تفاوت ها ي فرهنگي موجب واكنش ها و ارزيابي ها ي متفاوت از جانب راي دهندگان و مردم
گرديده است .تفاوت در شخصيت ها ،ظاهرا تصورات متفاوتي نيز به وجود آورده است و تفاوت در جنس زن و مرد
رهبر به خوبي نشان داده كه چگونه تعامل و ارتباط ميان رهبران و راي دهندگان نيز متفاوت بوده است.
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توجه به ارزيابي هاي راي دهندگان از نظر روحيه ها و طرز فكر آن ها به عنوان يك عامل مهم مطرح شده است.
تحقيق و مطالعه "الوين " و همكاران او در سال 4669به تاثير نظرات و روحيه و طرز فكر راي دهندگان در مورد
موضوعات مهم و بر جسته داخلي و سياست خارجي پرداخته است .آن ها در يافته اند كه ارزيابي از نامزد هاي
رهبري عمدتا در مورد عواملي نظير اهميت شخصيت رهبران  ،تناسب و اهميت رهبر و مسائل سياست خارجي و
داخلي بوده است  .به عبارت ديگر  ،اطالعات بيشتر و مشخص تر ،تاثير بيشتري در اين ارزيابي دارند ،چون در
روح و ذهن راي دهندگان بيشتر اثر گذارده و حك مي شود .به عالوه چون مسائل داخلي شاخص تر هستند  ،لذا
بيش از موضوعات سياست خارجي مورد توجه راي دهندگان از نظر منافع آن ها قرار خواهد گرفت .بدين ترتيب
ممكن است آگاهي از نظرات و روحيه افراد با مسائل شخصي ارتباط نزديك تري داشته و لذا رابطه آن با اهميت
مسائل ملي كم تر و كم رنگ ترباشد .اما "نينچيك" – -Nincicو هينكلي  -Hinekley -در سال  4664به اين
موضوع پي بردند كه تاثير و نفوذ سياس ت خارجي بر نتيجه انتخابات رياست جمهوري با تاثير مسائل و موضوعات
اقتصادي به صورت قابل توجهي قابل مقايسه است .اين امر در هنگام بروز اختالفات بين المللي ممكن است مصداق
پيدا كند ،اما ممكن است در زمان صلح كارآئي زيادي نداشته باشد.
به عالوه محققين ديگر معتقدند 4699 -

Miller

and

 -Timاعتماد تخيلي و

تصوري و همساني و منافع ملي مشترك ،عوامل و عناصر تعيين كننده مهمي در افكار عمومي نسبت به كشور
هاي خارجي به شمار مي رود  ،به خصوص تصوراتي كه در مورد اقدامات و سياست هاي خارجي در سال هاي
اخير امريكا در مناطق مختلف جهان وجود داشته كه در آن شخصيت هاي برجسته كشور نقش مهمي در شكل
دهي افكار عمومي نسبت به كشور امريكا داشته اند" .هولستي " و "رزنو " در سالهاي 4661 ،4699 ، 4691
تحقيقات مهم و برجسته اي در زمينه نظريات خبرگان و نيز مردم جامعه آمريكا نسبت به سياست خارجي انجام
داده اند  ،آن ها به اين يقين رسيدند كه اختالف عقيده و شكافي كه ميان نخبگان كشوردر نتيجه جنگ ويتنام
به وجود آمد نظرات خبرگان سياست خارجي را به سه بخش تقسيم نمود  :كساني كه معتقد به جنگ سرد در
صحنه بين المللي بودند ؛ گروه دوم كه اعتقاد به جنگ سرد بين المللي بعد از جنگ جهاني دوم داشتند ؛ و گروه
سوم كساني بودند كه به يك نوع انزواگرائي و يا به عبارتي نيمه انزواگرا ئي اعتقاد پيدا كرده بودند – در اصطالح
به اين سه گروه عقاب سه سر گفته ميشد  .محققين مذكور به اين نكته پي بردند كه عقايد و نظرات مذكور در
بلند مدت همچنين ثابت و اليتغير باقي مانده و به ايدئولوژي و عقيده افراد ارتباط داشته است .كما اين كه
محافظه كاران بيشتر و عمدتا به جنگ سرد در صحنه بين المللي اعتقاد داشته اند و نظرشان اين بود كه موضع
اياالت متحده آمريكا بايد چنين باشد  .بعدا " هولستي " و " "رزنو " تقسيم بندي ديگري كه "ويت كوف" -
4661

4699 .4699 ,

 -Wittkopfارائه كرده بود را پذيرفتند و قبول كردند ؛ ويتكوف نظرات و

عقايد مربوط به سياست خارجي را به دو دسته و يا بخش تقسيم كرد كه عبارت بودند از ستيزه گري و ديگري
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همكاري بين المللي  ،كه اين نظريات و يا عقيده ها هم خود به چهار قسمت و يا گروه تقسيم ميشد  :گروه اول
 ،تندرو ها از نظريه ستيزه گري طرفداري مي كردند و مخالف همكاري بين المللي بودند ؛ گروه دوم و كساني
كه گرايش بين المللي داشتند هم از تندرو ها حمايت مي كردند و هم كساني كه طرفدار همكاري بين المللي
بودند؛گروه سوم  ،يعني طرفداران سازش بوده با طرفداران ستيزه جوئي مخالف بودند و از گروه دوم طرفداري مي
كردند ؛ طرفداران انزوا گرائي  ،يعني افرادي كه هم با نظاره گري و نيزبا همكاري بين المللي مخالف بودند .آن ها
استدالل مي كردند كه اين عقاب چهار سر نيز كامال رنگ و بوي عقيدتي و ايدئولوژيكي دارد و در واقع با آن توام
است.
روزاتي – " .-Rosatiكريد "  -Creed -در سال  4669با استفاده از تحليل هاي سياست خارجي و افكار عمومي
ملي در روزنامه ها و جرايد از سال  4691تا  ، 4696سعي كردند فراتر از اين تقسيم بندي ها بروند .آن ها قائل
به شش گروه و يا طبقه شدند و يا به عبارت ديگر شش گروه را به وجود آوردند كه عبارتند از :مجاهدين جهاني ،
طرفداران صبر و خويشتن داري  ،خويشتن داران برگزيده  ،اصالح طلبان جهاني  ،طرفداران دگرگوني جهاني ،
برگزيدگاني كه طرفدار دخالت همگان در امور بين المللي بودند" .روزاتي " و "كريد" مانند "هولستي " و "رزنو"
 ،كه به روش و نظر عقاب چهار سر خود پايبند بودند  ،بر اين اعتقاد بودند كه رابطه بسيار محكمي ميان نظرات و
عقايد اين گروهها با ايدئو لوژي سياسي آنان وجود دارد  .اما" روزاتي "و "كريد" بيش از هولستي و رزنو  ،پيچيدگي
و اختالف بيشتري در دامنه و محتواي نظرات خبرگان سياسي پيدا كردند و در واقع در حالي كه آن ها به تداوم
و ثبات و نيز تغييراتي در نظرات خبرگان سياسي پي بردند  ،اين چنين اظهار نظر كردند كه شكاف و اختالف
موجود حاكي از اين است كه اين اختالف ميان خبرگان سياسي بر سر اين گونه مسائل و موضوعات  ،جدي تر از
آن است كه در گذشته درك و فهميده شده بود.فارنهام4661 -

-farnhamاهميت حفظ جنبه و زمينه

سياسي توام با تجزيه و تحليل رفتار و روش رواني و آگاهي رهبران سياسي را به طور اخص مورد توجه قرار داده
و آن را مهم دانسته بود  .اين خانم محقق  ،روش هاي قبلي در تجزيه وتحليل  ،شناخت و انگيز ش تصميم گيري
فردي  ،كه از مشكالت و محدوديت ها ي ساختاري  ،مالي و تشكيالتي در زمينه هاي سياسي كنوني غافل است
را و به آن توجه نمي شد مورد انتقاد قرار مي داد.او استدالل مي كرد و در واقع تاكيد مي نمود كه وارد كردن و
دخالت دادن مقتضيات سياسي در تجزيه و تحليل هاي روان شناختي براي درك داليل و دليل تصميم گيري
سياسي الزم و ضروري است" .تت الك " هم تحقيق جالب و بزرگي در زمينه پردازش انجام داده و كوشش نموده
به صراحت و روشني متغير هاي سياسي و روان شناسي را در تجزيه وتحليل خود در زمينه تصميم گيري وارد
كند .عمده كار او معطوف به مفهوم پردازش كلي جريانات فكري بوده است .مثال در يك مورد " تت الك " تجزيه
و تحليلي در زمينه ساختار شناختي سخنوري سياسي به عمل آورده تا مفهوم و كليت پيچيدگي را در تصميم
گيرندگان سياسي به طور اخص مورد بررسي قرار دهد4661-.

- Tetlock
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"لوي -Levi-و تت الك در سال  4691در بررسي و تحقيق ديگري ،كه در مورد تصميم ژاپن براي حمله به "پرل
هاربر " در دسامبر  4614به عمل آوردند ،استدالل كردند در دوران جنگ ،در تصميم گيري هاي دولت ژاپن
،تحقيق و بررسي شناختي بسيار كاهش يافته بود .علت اين امر هم آن بود كه واكنش هاي مقامات دولتي بيشتر
توام با تنش بود كه اين هم از به وجود آمدن بحران ناشي مي شد  .اين دو محقق چنين اظهار نظر كرده بودند كه
تنش و هيج ان موجب مي شود كه نوعي سهل انگاري و ساده انديشي در پردازش اطالعات به وجود آيد  .آنان اين
تئوري و نظريه خود را از طريق يك تحليل محتوائي انجام دادند كه پيچيدگي شناختي و طرح ريزي شناختي
تصميم گيرندگان را مورد بررسي قرار داد ند و اين خصومت ها ي تصميم گيرندگان ژاپني بر اساس اسناد و
مداركي صورت گرفته بود كه از زبان ژاپني به انگليسي ترجمه شده بود  .محققين مذكور به اين نكته پي بردند
كه در فاصله ماههاي نخستين و آخرين ماههاي سال  ، 4614شواهد كمي وجود داشت كه نشان دهد شناخت
ساده انگارانه  - simiplicity -- -در تصميم گيرندگان ژاپني در حال افزايش مي باشد .اما اين محققين ادعا
مي كردند كه زمينه اجتماعي بر ميزان پيچيدگي شناختي تاثير و نفوذ داشته است .در واقع جلسات و كنفرانس
هائي كه براي تعيين خط مشي ها  ،پردازش اطالعات و شناخت ها تشكيل مي شد ،پيچيدگي كم تري در مقايسه
با كنفرانس هائي كه در دربار امپراطور ژاپن تشكيل مي شد مشاهده مي گرديد؛ در واقع در كنفرانس ها و جلسات
كه در دربار امپراطور تشكيل شد گزينه هاي نظامي را انتخاب و به امپراطور براي تصويب او ارائه نمود .
در بررسي ديگري كه تت الك وتيلور در سال  4669با هم انجام دادند تت الك ميزان و درجات پيچيدگي در
بيانيه هاي سياسي چرچيل و مخالفين سياسي او در بحث كليدي و اساسي در زمينه سياست خارجي در اوايل
دهه  4611را مورد بررسي و مطالعه قرار داد .آن ها در اين بررسي پي بردند كه چرچيل چه به طور خصوصي و
چه در مجامع عمومي هنگام صحبت با مردم پيچيدگي كمتري در سخنان و ابراز نظر هاي خود داشته است  .اما
از نظر شناختي  ،چرچيل  ،در مورد آلمان نازي و كشور خود مختار هند پيچيدگي بيشتري در مواضع و سخنانش
داشته و همان طور كه گفته شد اين پيچيدگي در ارتباط با مخالفين او كم تر حس مي شده است و يا كم تر
وجود داشته است .به عالوه آن ها به اين نكته پي بردند كه در صحبت هاي چرچيل در محافل خصوصي و نيز
عمومي در بلند مدت پيچيدگي ،انسجام ،ثبات و دوام بيشتري احساس مي شده است  ،و اين امر در مسائلي كه
ميزان پيچيدگي شناختي الزم است شك و ترديد به وجود آورد.
در بعضي از كار هاي تحقيقاتي و بررسي هاي ديگر ،اثر پردازش اطالعات در زمينه سياست خارجي توسط محققين
ديگري نيز انجام گرديده است " .ورتزبرگر" Vertzbergerدر سال  4661به اين نكته پي برد  ،كه پردازش
ارزش ها  ،اهميت اطالعات و داده هارا براي تصميم گيرندگان سازمان دهي مي كند
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 .او در گيري اياالت متحده در ويتنام و به راه انداختن جنگ "يام كيپور " توسط اسرائيل  ،نقائص و شكست هاي
امنيتي و اطالعاتي و اقدامات غير قابل پيش بيني نظامي و نيز بررسي ريسك هاي بزرگ را مورد تجزيه و تحليل
قرار داده  ،و به طور اخص ابهامات  ،پيچيدگي ها و خطرات را مورد بررسي قرار داد .او اهميت و ضرورت احتراز از
پردازش اطالعات غلط و توام با گرايشات شخصي را توسط تصميم گيرندگان اصلي تجزيه و تحليل كرده بود .
"دراك من"4661 -

 -Drukmanاز روش پردازش اطالعات همراه با به كار گرفتن روش اسناد عمدي-

Intention

 - Attribution onاستفاده كرد ( اسناد عمدي ،تئوري است كه توضيح مي دهد

و يا تشريح مي نمايد كه  ،افراد در درون و يا خارج از وجود خود ،مسئوليت كار ها و اقداما ت را معموال به ديگران
نسبت مي دهند )تا شرايطي كه در آن ،ابتكارات يك طرفه و يك جانبه ممكن است موجب عمل متقابل و
همكاري طرف مقابل شود را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد .او دريافت كه عمل متقابل به تنهائي نمي تواند يك
استراتژي موثر و تعيين كننده باشد  .به عالوه احتمال ضعيفي وجود دارد كه ابتكارات يك طرفه بدون قيد و شرط
اتخاذ گردد .ب ه عالوه و نهايت اين كه تاثير ابتكارات به ماهيت روابط ميان طرفين در صحنه بين المللي بستگي
دارد .

نتيجه

با توجه به تاريخ غني و تنوع و تغيير و تحول در تحقيق و تفكر و مشاهدات و كار در زمينه شناخت انسان  ،ما به
كجا مي رويم ؟ "كارل هولند" Holand –-

 -Horland et.al 4616–Carlمطالعات خود را در اواخر دهه

 4611در زمينه تغيير روحيه و طرز فكر در مورد شناخت انسان در دانشگاه" ييل " University -

-Yale

" آغاز كرد و او اين كار را با تغيير در محتوي و روش ارائه بحث انجام داد ،براي اين كه مشخص سازد چه تركيب
و مجم وعه اي موثر تر و متقاعد كننده تر مي باشد .اين تحقيقات و كارهاي اوليه نتايج قابل اعتماد و معتبري به
دست نداد .اما در زمينه و نحوه كار  ،با روش فستينگر در ارتباط با ناسازگاري شناختي ،كه با تغيير روحيه و
بينش ناشي از انگيزه ها و تحريكات روحي تركيب و ادغام شده بودموجب شد دگر گوني هاي قابل توجهي در اين
زمينه به وجود آيد .در طي اين دوره  ،انقالبي درروش مطالعه و يا رفتار شناسي در روان شناسي به وجود آمد و
نقش آن اهميت ويژه اي براي اين رشته به وجود آورد ودر واقع عامل و عنصري غالب و تعيين كننده اي به
وجود آورد .ر وش شناختي  ،پس از آن و به فاصله كوتاهي حرف اول را مي زد ،و كار زيادي هم در خصوص
تركيب و ادغام تاثير احساس و فكر بر بينش و رفتار صورت نگرفت .با كشفياتي كه در خصوص تصوير ذهني انجام
شد  ،و پيشرفت هائي كه در زمينه روان شناسي عصبي ( عصب شناسي ) شده بود  ،محققين اكنون مجددا به
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اهميت تاثيري كه جريانات ذهني و رواني دارند و يا ايجاد مي كنند پي بردند .در واقع مفيد ترين و غني ترين راه
براي تحقيقات آينده به احتمال بسيار زياد تعامل و تاثير متقابل احساس و شناخت مي باشد ،به طوري كه محققين
متوجه اين نكته شده اند كه اين پديده بر جريان تصميم گيري تاثير قابل مالحظه اي دارند  .البته تاثير اين
احساس و شناخت ممكن است با آن نظري كه فرويد به عنوان يك روان پزشك و عصب شناس  ،بدان دست يافته
و پي برده بود متفاوت باشد ؛و اگر امروز فرويد در قيد حيات بود پيشرفت تكنولوژيكي كنوني را در زمينه روان
كاوي و روان پزشكي تاييد مي نمود  .اما در روش هاي جديد ،رابطه تازه اي ميان فكر و احساسات و تاثير متقابل
و تقويت كننده اي كه اين دو در يكديگر دارد روشن و مشخص گرديده است  .اين تعامل و نيز خود احساس و
شناخت كه در شكل دهي بينش  ،حفظ و يا تغيير آن اثر مي گذارد ،فرصت هاي طالئي و خوبي براي محققين
به وجود مي آورد تا در روان شناسي سياسي به كار بپردازند ( به فصل  9در زمينه هيجانات و احساسات نيز
مراجعه كنيد )
ما معتقديم عناصر تشكيل دهنده در تحليل جريان تصميم گيري همچنان اهميت باالي خود را حفظ خواهند
كرد ،ت صميم گيري هائي كه در همه زمينه ها  ،از راي دادن راي دهندگان براي انتخاب رهبر گرفته تا روابط با
كشور هاي خارجي تاثير عميقي دارد .واضح است كه ما احساس كنيم بينش ها و باور هاي ما بخش مهمي از
هويت ما مي باشد؛ اين دو عامل در واقع مشخص مي سازند كه ما چگونه فكر مي كنيم  ،و اين كه چه كسي
هستيم و با ديگران چه ارتباطي داريم ؟ .راه و روشي كه بينش ها  ،افكار  ،باورهايمان ،و احساس ما را به وجود
مي آورند  ،و يا متحول مي سازند  ،اساس پيوند ها و تشكيل گروه هاي انساني را تشكيل مي دهندكه زمينه خوب
و روشني را براي تحقيقات آ ينده فراهم مي سازند .اين جريانات و ارتباطي كه ميان حافظه  ،احساسات  ،رفتار ها
و ارزش ها با يكديگر دارد موجب مي شوند كه ما
در ك بهتري از عوامل اخير الذكر داشته باشيم و با پيشرفتي كه در زمينه تصوير سازي ذهني حاصل خواهد شد
 ،اين درك  ،عميق تر و وسيع تر صورت خواهد گرفت .البته اين امر نبايد موجب شود اهميت بيش از اندازه اي
به فيزيولوژي عصبي داده شود و اين تصور به وجود آيد كه همه چيز با فيزيو لوژي عصبي و فهم و درك آن
محقق خواهد گرديد ؛ بديهي است گذشته افراد  ،فرا گيري آن ها  ،تداعي ايشان و نيز مقتضيات سياسي بر بينش
ها  ،باور ها ،وشناخت هاي رهبران تاثير خواهد گذارد .اما كار روان شناسي عصبي ،به مشخص كردن و روشن
نمودن جرياناتي كه برخي از اين بينش ها  ،باور ها را به وجود آورده و متحول مي سازند و يا تغيير مي دهند،
كمك مي كند.
فروشگاهها و مغازه هاي خيابان مديسو ن در نيويورك ممكن است تحقيق كنند كدام عامل موجب تغيير بينش
ها و طرز فكر و سليقه مشتريان آنان مي شوند تا با استفاده از آنان بتوانند اجناس بيشتري را بفروشند  .اما به
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احتمال قوي تحقيقات انجام شده  ،به اساس و مباني عصب شناسي ،تشكيل و ايجاد بينش و تغيير آن ها  ،ارتباط
ميان افكار و احساسات و تاثير بينش ها بر احساس هويت و تشكيل گروهها توجه بيشتري خواهد نمود.
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