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فصل دهم:
نتیجه کلی کتاب
-------------حوادث فاجعه باري نظير يازده سپتامبر بار ديگر اهميت و ضروري درك و پي بردن به علل ومنابع متعدد
منازعات در جهان و نيز اتخاذ راهبردهائي براي تامين صلح و امنيت بين المللي را مطرح ساخت.اما درك و پي
بردن به علل و منابع اين حوادث به تنهائي مانع اين حوادث خشونت بار نمي شود.مع هذا اين درك و فهم همراه
با اقدامات موثر مي تواند به انسان رهنمود داده و او را براي مقابله با تهديداتي كه هر روز ما در محيط سياسي و
اجتماعي با آن روبرو مي باشيم آماده سازد.
واضح و روشن است  ،گزينه ها  ،براي مقابله با عمليات تروريستي و يا ساير خطراتي كه امنيت شخصي ما را تهديد
مي كند ،اساسا مبتني بر عقايد و ايدئولوژي هاي سياسي و روان شناختي ما مي باشد.برخي از ما در مقابله با يك
تهديد جانب احتياط را مي گيريم  ،در حالي كه بعضي ديگر از ما فعال تر عمل كرده دست به اقدامات تالفي
جويانه مي زنيم .همان طور كه تت الك ,4991

 Tetlockگفته است تحقيق در علوم سياسي و نيز روان

شناسي اغلب جنبه سياسي به خود گرفته ( و ياسياست زده شده است )و در واقع صدمات و خدشه هائي به علم
و نيز روش هاي كاري و تحقيقاتي وارد نموده است .طرفداران علم كه از يك ايدئولوژي خاصي حمايت مي كنند
 ،وجود مباني و اصول خاصي را الزم و ضروري مي دانند كه از گرايشات سياسي و تاثير آن ها بر موضوعاتي كه
آن ها تحقيق مي كنند جلوگيري به عمل آورد  ،و تاثيري بر تحقيقات و يا راه حل هاي پيشنهادي آن ها براي
مسائل در روابط بين الملل از جمله تروريسم و جنگ نداشته باشد.
اين داللت بر اين ندارد و بدين معني نيست كه تمام كار و يا حتي قسمت اعظم كاري كه در زمينه روان شناسي
سياسي انجام گرفته در بهترين سطح و باالترين معيار و استاندارد قرار گرفته است .متاسفانه بعضي از كار ها ي
انجام شده كه تحقيق و نتايج حاصل از آن را در جهت و يا به سوي بعضي از نظرات و ارزش ها ،كه معموال تمايالت
سياسي چپي بوده ،منحرف ساخته است  ،و اين عمل گاه آگاهانه و زمان ديگري ناآگاهانه صورت گرفته است.در
برخي از كارهائي كه در زمينه زندگي نامه رواني و يا شرح حال رهبران انجام شده نقائص و محدوديت هائي مي
توان مشاهده كرد  ،از جمله اين كه فقط از يك تئوري استفاده شده و در واقع مي توان گفت سو استفاده شده
تا به داليل و شواهدي دست پيدا شود تا يك ديدگاه و نظر خاص اثبات و از آن طرفداري گردد .اما پيشرفت هائي
در اين رشته صورت گرفته و اين پيشرفت ها  ،به خصوص در زمينه هاي "شناخت اجتماعي" و "ارزيابي و
مطالعات علم اعصاب "در خصوص عواطف و هيجانات" ،بارز تر و شاخص تر بوده است .چنين پيشرفت هائي
ادامه خواهد يافت تا واقعيات بيشتري را در اين رشته روشن سازد و موجب شود از نتايج تحقيقاتي كه در اين
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رشته و در ارتباط با مشكالت سياست هاي عمومي كشور ها و امور بين الملل به عمل مي آيد استفاده و بهره
برداري گردد.روان شناسي سياسي مجموعه مهمي از اطالعات را در طول بيست تا سي سال گذشته به دست آورده
و در اختيار محققين در اين رشته قرار داده است.هدف نگارش اين كتاب آن بوده است كه به ابعادي از اين رشته
بپردازد كه يافته هائي را كه مربوط به روابط بين المللي است ارائه كند به جاي اين كه فقط به روان شناسي
سياسي بپردازد  ،كه صرفا مربوط به امور سياسي داخلي كشور ها مي شود .
در روان شناسي سياسي  ،از روش ها و متد هاي متعدد و چند گانه استفاده شده و دليل چنين تالشي
هم اين بوده تا تئوري هاو مفاهيمي را در مورد مباحث مختلف در محك آزمايش و تجربه قرار دهد  ،و در واقع
آن را به كار گيرد.اين روش ها ( متدولوژي ) و تئوري ها ،توسعه و گسترش پيدا كرده اند براي اين كه درك و
فهم بيشتري در زمينه هاي شناخت رواني  ،رفتار  ،هيجان و احساس و تعامل آن ها حاصل گردد .به عالوه اين
تئوري ها ومفاهيم موجب شده اند كه موضوعاتي نظير رهبري و متغير ها و عوامل تاثير گذار گروه بر فرد تشريح
شده و روشن گردند.بديهي است  ،كاربرد اين مفاهيم و تئوري ها در زمينه هاي ديگر مانند رسانه ها  ،كه البته در
چهارچوب اين كتاب نمي گنجد  ،نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
در اين كتاب سعي شده اجماال مقدماتي از موضوعات و مباحث مذكور مطرح و ارائه گردد .در فصل دوم
اين كتاب روش هاي مختلف و يا متدو لوژي متنوع براي مطالعه روان شناسي سياسي از جمله آزمايشات تجربي
 ،تحقيقات مطالعاتي  ،رتبه بندي ناظرين  ،مطالعات موردي  ،تجزيه و تحليل محتوائي  ،پرسشنامه هاي خود
سنجي مورد استفاده قرار گرفته است.روش و يا متد تجربي جالب ترين و بيشترين پيشرفت را در اين زمينه داشته
و اطالعاتي فراواني را در اختيار محققين قرار داده است.محققين جوان و جوياي پيشرفت با گذاشتن و صرف زمان
مي توانند اين روش هاي خوب و مفيد و در عين حال جالب را فرا گيرند.در فصل سوم اين كتاب سعي شده است
يك ديد گاه كلي از تئوري هاي مهم و جالب به دست دهد كه از جمله آن ها در ابتدا گزينش منطقي ،و سپس
مطالعه جامع تاريخ تحقيقات روان شناسي و برخي تئوري هاي مهم روان شناختي فردي و روان شناسي اجتماعي
كه در پديده هاي سياسي مورد استفاده قرار گرفته است را مي توان بر شمرد .اين تئوري ها به خصوص شامل كار
روي قضاوت اكتشافي و تئوري آينده نگري مي شود.
در فصل چهارم به مطالعه تاريخ تحقيقات كالسيك در زمينه تغييرات شناختي و نگرش ها پرداخته شده
 ،و همچنين به كار از طريق پردازش اطالعات و نيز استفاده از تئوري إسناد –  -Attributionدر مباحث روان
شناسي سياسي پرداخته شده است .در اين فصل تاكيد خاص روي تحقيقات مربوط به مشكالت "پيشداوري" و
"تبعيض" شده است.درفصل پنجم كه به مطالعه و بررسي رفتار اختصاص دارد  ،كوشش شده است در مورد
تصمي م گيري در هنگام بحران  ،مذكراه در زماني كه منازعه و اختالف وجود دارد ،چانه زني و حل معضل و مشكل
3
www.asrdiplomacy.ir

بحث و بررسي شود.در اين فصل همچنين توجه خاصي به ماهيت تروريسم و شكنجه هائي كه دولت ها مي كنند،
شده است .در فصل ششم زمينه و سوابقي در مورد تئوري هاي مربوط به هيجانات و احساسات و نيز نظريه هائي
كه در مورد نحوه كار اين تئوري ها وجود دارد  ،ارائه مي گردد.به خصوص در مورد كار هائي كه اخيرا در زمينه
علم اعصاب شده بحث مي شود و نشان داده مي شود كه مغز انسان اغلب اوقات احساسات و هيجانات را به فرايند
تعقل و منطق ترجيح مي دهد كه اين خود بصيرت هاي جالب و هيجان انگيز ي در مورد پردازش اطالعات در
ذهن و مغز و تصميم گيري و رابطه ميان فكر و احساس را ارائه مي كند.
زندگي نامه رواني و سوابق روان شناختي در فصل هفتم مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد ،و توجه خاصي
به نوع مطالعه تئوري ها ي مربوط به رهبري و تئوري هاي روان شناسي و بصيرت هائي مي شود كه از اين طريق
به دست مي آيد تابتوان زندگي نامه هاي بعضي از رهبران را در دنيا بررسي كرد.در فصل هشتم روش ها ي تجزيه
و تحليل هاي مربوط به رهبر و اسلوب هاي رهبري مورد مطالعه قرار مي گيرد .در فصل نهم راجع به موضوعات و
جريانات گروهي بحث شده از جمله به جريانات سازمان هاي دولتي و حكومتي  ،ديوان ساالري سياسي  ،فكر
گروهي و ساير پديده هائي كه مربوط به گروه مي شود پرداخته شده است در اين فصل در ابتدا در مورد جهت
گيري هاي احتمالي براي تحقيقات آينده بحث شده است و سپس مالحظاتي در ارتباط با روابط ميان ديدگاههاي
روا نشناسي و ساير تئوري ها مورد اشاره قرار كرفته است .سرانجام نگاهي به كاربرد گسترده تر روان شناسي
سياسي انداخته ايم.
جهت گيري هاي تحقيقات آينده
=======================
در آينده فرصت ها و نيز مسائل و مشكالتي براي محققيني كه مي خواهند در اين رشته كار كنند وجود خواهد
داشت  ،رشته اي كه از رشته هاي گوناگون تشكيل شده و به اصطالح چند رشته اي –-interdisciplinary
مي باشد.در تحوالتي كه در گذشته در اين رشته به وجود آمده بيشترين توجه روي تئوري هائي بوده كه ريشه در
روان شناسي شناختي (روان شناسي فردي )و روان شناسي اجتماعي داشته و در جريانات سياسي مورد استفاده
قرار گرفته است و به عبارت ديگر از اين تئوري ها در علوم سياسي استفاده شده است.در حالي كه تاكيد و توجه
بيشتر روي تحقيقات در زمينه هائي مانند تحمل سياسي و پيشداوري باعث شده حالت فوق دستخوش تغيير شود
و چند رشته اي بودن نيز به اين وضع كمك كرده است،محققين در رشته علوم سياسي سنتي الزم است نظريه
هاي جديدي به وجود آورند و از آن ها در آزمايشات عملي و تجربي و در اين رشته اي كه از چند رشته تشكيل
يافته ( چند رشته اي ) بيشتر و بيشتر استفاده كنند.
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آيا كمك هاي روان شناسي سياسي به علوم سياسي براي هميشه يك راه يك طرفه خواهد بود؟ يعني
فقط اين روان شناسي است كه بايد به علوم سياسي كمك كند؟ متاسفانه چنين روش و الگوئي در تاريخ روان
شناسي سياسي وجود داشته و حاكم بوده است .علوم سياسي معموال از ساير رشته ها كمك مي گيرد و به اصطالح
تغذيه مي شود؛از همه اين ها گذشته در علومي كه بيشتر با عمل سرو كار دارد مانند اقتصاد ،تئوري هاي هاي
اقتصاد خرد ( ميكرو اكونومي) هستند كه اساس كار آن ها در رشته علوم سياسي مي باشد .دانشمندان علوم
سياسي نتوانسته اند تئوري هائي را به وجود آورند كه بتواند در رشته هاي ديگر هم مفيد و موثر باشد و مورد
استفاده قرار گيردو اين به صورت يك قاعده كلي در اين رشته در آمده است .اما در روان شناسي سياسي اين وضع
و قاعده ديگر نمي تواند براي هميشه ادامه پيدا كند.گرچه بيشترين كمك به علوم سياسي به صورت يك طرفه
اي از جانب روان شناسي بوده است ،اكنون اين ديگر بر علوم سياسي است كه از نظر تئوريك بتواند به توسعه و
گسترش تئوري و الگو هائي بپردازد تا با آن بتواند راه هائي را بيابد كه بر تصميم گيري ها سياسي تاثير گذار
باشد و انگيزه ها رواني را در علوم سياسي توضيح دهد؛و يا اين كه قادر باشد نشان دهد هويت و عقايد سياسي
چگونه بر باور ارزشها و اقدامات فردتاثير مي گذارد ؛ و باالخره فعاليت سياسي در عرصه روان شناسي فردي
چگونه به منصه ظهور مي رسد .بنابر اين اگر قرار باشد كه راهها و پيوند ها ميان علوم سياسي و روان شناسي
بيشتر شده و توسعه يابد ،الزم و شايسته است كه اين مباحث و بسيار موضوعات ديگر مورد توجه زياد قرار گيرد.
مشكالت ساختاري و يا به عبارتي سازماني و تشكيالتي ،كار را براي محققيني كه در يكي از اين دو زمينه كار مي
كنند مشكل مي سازد و نمي گذارد كه آن ها كار خود را در رشته اي كه مي خواهند در آن زمينه تحقيق كنند
و به واقعيات دست يابند پيش ببرند .حتي گاه فقط وارد شدن در چارچوب يك رشته واز يك بحث به بحث
ديگر رفتن مشكل ساز مي تواند باشد ،زيرا محقق نگران آن است كه اگر همين رفتن از يك بحث به بحث ديگر
در مجالت تحقيقي كه در آن موضوعات چند رشته اي مطرح شده چاپ شود ممكن است خوانندگان مطالب او
و نتايج تحقيقات او را نخوانند.كار در زمينه ارتباط ميان احساس و شناخت اغلب دچار چنين مشكالت كاري و
حرفه اي مي شود.
محققين متعهدي كه داراي تجربيات زيادي هم هستند پيشنهادات ارزشمندي در زمينه سمت و سوي
تحقيقات در آينده كرده اند".كاتلين مك گرا"0222-

Mc Graw

 -Kathleenدر بررسي و مطالعه

خود در زمينه كمك هاي روان شناسي شناختي ( روان شناسي فردي ) به روان شناسي سياسي  ،متذكر مي
شود كه ادبيات و مطالعات و تحقيق در زمينه شناخت سياسي در مدت كوتاهي به پيشرفت هاي قابل توجهي
دست پيدا كرده و علت آن هم به خاطر كمك هاي گسترده عل وم جامعه شناختي به علوم سياسي بوده است .او
به خصوص ياد آور مي شود كه چنين موفقيت و پيشرفت هاي فوق العاده اي  ،به باال بردن درك ما از چگونگي
تاثير اطالعات بر افراد  ،و تاثيري كه اطالعات بر قضاوت ها و عقايد سياسي افراد مي گذارد كمك كرده است
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.در شرايطي ك ه شناخت سياسي ،وارد دوران بلوغ و تكامل خود مي شود  "،مك گرا" به راههاي متعددي براي
تحقيقات مفيد آينده اشاره مي نمايد.
راهها و امكاناتي كه اين محقق بر مي شمارد مشتمل بر اول ،كار برر وي اين قضيه است كه چه موقع و چرا
پيشرفت و تكامل علوم سياسي اهميت دارد.دوم  ،علوم سياسي و اجتماعي بايد عمدتا در فهم و قضاوت هاي
سياسي مورد توجه قرا گرفته و در علوم سياسي كنجانيده شود.قطعا اين نيز واقعيت دارد كه كوشش ها بايد بر
پيشبرد علوم سياسي و نيز جريانات و تحقيقات روان شناسي متمركز گرديده و اين عناصر در تصميم گير هاي
نخبگان سياسي ملحوظ گردد.سوم  ،الزم است كار بيشتري در مورد رابطه ميان روش اكتشافي ( كه قبال توضيح
داده شد ) و ساختار هاي شناختي بنيادين انجام گيرد .برخي از اين كار ها مي تواند با بصيرت هائي كه از روان
شناسي تكاملي و علوم اعصاب  ،كه اساس و پايه بيولوژيكي پردازش شناختي دارند  ،انجام شود.چهارم " ،مك
گرا" از توجه و تاكيد زياد بر رابطه ميان انگيزه و شناخت طرفداري مي كند.قطعا چنين ارتباطي بايد فرا تر از
انگيزه بوده و خصوصيات رابطه گسترده و وسيع ميان هيجان و احساس از يك طرف و روان شناختي را از طرف
ديگر داشته باشد.پنجم  ،با توجه به تاكيدي كه اخيرا بر ماهيت موضوعات سياسي شده و نيز اهميتي كه به
خصوص ساختار گرايان به اين پديده مي دهند .بايد توجه بيشتري به جريانات شناختي كه اساس هويت اجتماعي
و شناختي را تشكيل مي دهد  ،بشود .به عالوه  ،تالش همآهنگ و كلي هم بايد براي درك مباني احساسي انجام
گيرد  ،كه اكنون معلوم شده فايده ويژه اي باالخص در مورد تحقيق در زمينه منبع و ريشه هاي خشونت هاي
اخالقي دارد.ششم ،برنامه ريزي دقيقي هم بايد در مورد موضوعاتي صورت گيرد  ،كه در ايجاد و شكل دادن به
افكار و عقايد مربوط به گروههاي اجتماعي و سياسي نقش دارند كه اين در درك بيشتر اقدامات سياسي كمك
بزرگي به ما خواهد نمود.هفتم ،توجه بيشتر به شرايط اجتماعي كه در آن يك گزينه سياسي انتخاب مي گردد
مي تواند بصيرت هاي جالبي در ارتباط با قضاوت هاي سياسي به دست دهد .هشتم  ،مجدداو با توجه به اهميت
محوري كه س اختار گرايان و ديگران به مقوله فرهنگ مي دهند ،تاكيد و توجه بيشتر به تفاوت هاي فرهنگي در
شناخت سياسي مي تواند مفيد باشد .نهايت اين كه "مك گرا" امكان گسترش ارتباط ميان روان شناسي سياسي
و الگوهاي گزينه منطقي در تصميم گيري ها را ياد آوري و مورد تاكيد قرار مي دهد.اما او نگران اين است كه
تالش هائي كه به منظور ادغام و تركيب روان شناسي سياسي و الگوي منطقي مي شود  ،هر چند كه ممكن است
بسيار هم مفيد باشد،اما احتماال از اهميت روان شناسي سياسي كم مي كند و آن را در اين تركيب و ادغام در
درجه دوم اهميت قرار مي دهد ،و همين امر بر جهت گيري  ،سرعت كار و هدف تحقيق تاثير مي گذارد و به
عبارت ديگر فقط الگوي گزينه منطقي بيشترين نقش را در تحقيقات خواهد داشت  .اين كار تا حدودي در ادغام
"تئوري آينده نگري " و تئوري سودمندي "  Expected Utility Theoryانجام شده ،و به طور كامل بدون
اين كه در اين كار عامل روان شناختي مورد توجه قرا گيرد ويا در مورد تاثير و نقش آن توضيحي داده شود ،اين
6
www.asrdiplomacy.ir

رشته كامال مغفول مانده و در درجه كمي از اهميت واقع شده است (
glar 0224

Ku

0224 ; Mc Dermott

Cope

Bueno de Mesquia, McDermott
.)andدر شرايطي كه نخستين و مهم

ترين هدف در الگو هاي گزينه منطقي پيش بيني است ،در روان شناسي سياسي بيشتر از هر چيز به درك و
توضيح و تبيين عوامل و متغير ها و جريانات دروني و تاثير و نقش آن ها در تصميم گيري هاي انسان و مستقل
از قدرت پيش بيني توجه و تاكيد مي شود و در واقع روان شناسي سياسي خود را متعهد مي داند كه اولويت را
به اين عوامل بدهد.
"تت الك" (  ) 4991به بعضي از كاربرد هاي مهم متغير هاو فرايند هاي سياسي اشاره مي كند.او به
خصوص استدالل مي كند كه روان شناسي مسائلي را در ارتباط با "منطقي بودن" مطرح مي كند كه نه تنها في
نفسه در الگوهاي گزينه هاي منطقي بلكه در نظريات جديد مربوط به گزينه هاي منطقي وجود دارند .او در اين
زمينه به تمايالت و جريانات روان شناسي بسياري اشاره مي كند كه داليل و شواهد عملي در خصوص محدوديت
هاي منطقي بودن را كه في نفسه در روان شناسي انساني وجود دارند ،به دست مي دهند.جريانات روان شناختي
كه او در اين زمينه بدان اشاره مي كند عبارتند از خطاي اساسي إسناد(اعتماد  ,و تاكيد بيش از حد متعارف و
معموليPERSEVERANCE ،
يابي" G EFFECTs

 ، BELIEFخودداري از بهره گيري از ارزش تعادل و باالخره" شكل

 . FRAMINاو همچنين به محدوديت هاي انگيزشي در تصميم گيري هاي منطقي

 ،از جمله آثار منفي تنش و استرس  ،مشكالت پزشكي و خصوصيات شخصيتي افراد اشاره مي نمايد" .تت الك
همچنين به مسائل و مشكالتي كه روان شناسي رادر مقابل الگوي برتري و قدرت طلبي در تحقيقات امنيتي قرار
ميدهد نيز اشاره دارد.او به خصوص راهبرد هاي مختلفي را كه در اين كتاب نيز مورد بحث قرار گرفته مورد توجه
قرار مي دهدو راهبرد هاي موثر و مهمي را كه "چانه زني" " ،مذاكره"  ،و "حل و فصل منازعات" كه در چار
چوب اختالفات بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد به دست مي دهد.از جمله اين استراتژي ها،ميتوان الگوي
تالفي كردن و يا چشم در مقابل چشم و يا سر در مقابل سر و يا كاهش تدريجي تشنج  را نام برد".تت الك "
در كار تحقيقي ديگري كه با "گولدجير" ()Goldgeierدر سال  0224انجام داده استدالل مي كند كه كار در
روان شناسي شناختي ( روان شناسي فردي ) و "تئوري رفتار تصميم گيري " باعث شده اطالعات غني در زمينه
درك تفاوت ميان واقعيات مربوط به حالت هاي تهاجمي و تدافعي به دست آيد .به خصوص كمك هائي كه تئوري
آينده نگري به درك چگونگي و ماهيت تاثير اوضاع و احوال شراي ط بر تمايل و كشش به ريسك كردن مي كند
تشريح و توضيح داده شده و دقيقا تبيين مي كند كه چگونه و كجا استدالل هاي معيني در زمان هاي خاص و
معيني جالب تر از استدالل هاي ديگر است .احساس مسئوليت ايجاب مي كند كه احتراز و دوري و به عبارت ديگر

tit-for-tat
)graduated reduction in tension(GRIT
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انحراف از منطق گرائي بزرگ تر جلوه داده شود و يا اين كه انتقاد از خود و يا "خود انتقادي " تاثير تمايالت روان
شناختي را كه ممكن است كار را بهتر كند مشخص سازد .به دست آمدن چنين بصيرت هائي مي تواند به تبيين
و تشريح برخي از متغير ها  ،در مجموعه اي از ساير عوامل كمك كند.كار و بررسي در زمينه حفظ تعادل ميان
اين متغير ها مي تواند راه حل ها و بصيرت هائي در مورد اختصاص منابع محدود به بررسي اين متغير ها به دست
دهد(4999

Schmidt

and

 .)Fehrتحقيق و تفحص در مورد مباني مورد عالقه و

خصوصيت روان شناختي مي تواند مباني كوچك و يا بنيان هاي فرعي به دست دهد كه بسياري از نظرات و فرضيه
ها ي ملي  ،تشكيالتي و ساختاري بر آن استوار است.سر انجام اين كه  ،تحقيق و بررسي در مورد قدرت و نيروي
احساسات و عواطف انساني مي تواند برخي از داليل منازعه و اختالف را روشن سازد كه اين داليل خارج از حيطه
تئوري هاي سنتي در مورد خشونت بوده است .
زمينه هاي متعددي براي تحقيقات مفيد در خصوص روان شناسي سياسي وجود دارد.در شرايطي كه
روان شناسي سياسي عناصر و عوامل موجود در علوم سياسي و روان شناسي را با هم تركيب مي نمايد ،اما اين ر
شته علمي از اين باور اساسي به وجود آمده كه افراد مهم بوده و نقش دارند و همين امر به تفحص و درك و باور
عميق و تحليل و بررسي اين رشته علمي كمك زيادي مي نمايد .مساله اساسي اين است كه يك چهار چوب جامع
و وسيع به وجود آيد كه مباحث فراوان و گوناگون از جمله نگرش ها  ،عواطف و احساسات ،گروههاو رهبري را در
بر گيرد.افراد خاص در به وجود آوردن حوادث سياسي نقش اساسي داشته و طبعا اين حوادث نيز بسيار با هم
متفاوت مي باشند؛بر خالف نظر واقع گرايان  ،روان شناسان سياسي بر اين اعتقاد هستند كه رهبران را نمي توان
جايگزين يكديگر نمود؛ به عبارت ديگر نمي توان يك رهبر در همان شرايط مشابهي كه يك رهبر ديگر در آن قرار
داشته است گذارد و انتظار داشت نتايج حاصل از عمل و اقدام او مشابه رهبر قبلي باشد .به عكس  ،شيوه كار
روان شناسي سياسي از اين واقعيت و باور سر چشمه مي گيرد كه افراد در محيط هاي دروني  ،ا جتماعي و
سياس ي خود شكل گرفته و روحيه آن ها تركيب مي شود ،و روان شناسي سياسي به اين مطلب هم مي پردازد كه
كه اين عقايد  ،نگرش ها  ،ارزش ها و اقدامات افراد است كه در به وجود آمدن و شكل گرفتن رويداد هاي سياسي
نقش و تاثير دارند.
واضح است  ،راههاي تحقيقاتي بسياري مورد استفاده قرار گرفته تا موضوعات مورد عالقه روان شناسان
سياسي را بررسي و مطالعه كند  .اما به نظر مي رسد كه كار تجربي به طور اخص راه هاي متدو لوژيكي جالب و
مفيدي را به دست مي دهد كه با آن دانشمندان علوم سياسي و روان شناسان سياسي مي توانند به عوامل معمولي
و غير مه م در مباحث دست يابند،كه در گذشته نتايج جالب و مفيدي به دست داده اند و يا حتي اگر اين نتايج
در تناقض با هم بوده و يا نتايجي هم وجود داشته اند كه بي فايده بوده اند اما با استفاده از متد هاي جديد اين
امكان به وجود آمده كه نتايج را تعديل و بهبود بخشند و مورد استفاده قرار دهند ؛ و در نتيجه بتوانند اين نتيجه
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گيري ها را از مباحث تحقيقي خود خارج و جدا كنند .كار هاي تجربي كه در تحقيقات ملي مانند كار هاي
"اشنايدر من " و " تت الك" پايه و ريشه گرفته اند  ،به خصوص ،شكل اميدواركننده اي به دست مي دهند كه
ميتوان با آن كن ترل و نظارت دقيق بر كار هاي تجربي اعمال نمود و اطالعات و داده هائي را كه به طور نمونه به
دست آمده اند كامال وارسي كرد.چنين ابداعات تجربي مي تواند رابطه و به اصطالح پلي ميان كارهاي كيفي و
كمي در علوم سياسي به وجود آورد و نيز الگو هائي را ارائه كرده و روش هائي را به وجود آورد كه بتواند رابطه
علييت را در مورد مشكالت و مسائل ريشه دار در اين زمينه معلوم و مشخص سازد.
به نظر مي رسد مباحث اساسي متعددي در توسعه و گسترش تحقيق و كار تجربي چند بعدي و يا چند
رشته اي در روان شناسي سياسي تاثير قابل توجهي داشته باشند.اول آن كه  ،كار بررسي و جستجوي بيشتر و
جامع تر در مورد تاثير احساس بر شناخت و تعامل ميان اين دو  ،تنها زماني پيش خواهد رفت كه تحقيق مفيد
و زيادي در زمينه علم اعصاب صورت گيرد.درك كار و عمل مغز در سطوح عالي و بالي آن بصيرت هائي را در
مورد عمل قضاوت و تصميم گي ري انسان به دست خواهد داد .بيشتر كار هاي اوليه كه در اين زمينه انجام گرفته
در تحقيقات آزمايشگاهي "داماسيو" ( ) Damasioدر مورد افرادي كه دچار ضايعات مغزي شده اند متجلي است
و به يافته هاي مهم و جالبي در مورد "شناخت" و احساس و تعامل ميان آن دو دست پيدا كرده كه در واقع
بدين ترتيب توانسته به يك احساس واقعي ذهني از آگاهي دست يابد .ما اكنون هنوز در ابتداي يك راه و كار
طو الني و پيچيده براي پيدا كردن و روشن ساختن و در واقع كشف ناشناخته هاي مغز انسان هستيم ،اما يافته
هائي نيز در دست داريم كه به ما نشان مي دهد كه هيجان – كه توسط "amygdalaآميگداال " " مغز

به

وجود آمده  ،از نظر سرعت عمل و تاثير بر مكاانيزم هاي منطقي و تحليلي و مجرد حاكم بر تصميم گيري  ،كه
توسط كورتكس قدامي مغز به وجود مي آيد – جلوتر از مكانيزم هاي منطقي و تحليلي و شناختي بوده و در واقع
بر آن ها برتري و رجحان دارند،و به عبارت بهتر بر انها غالب مي باشند (.آميگداال بخشي از مغز است كه كار كنترل
ترس ها ،ترشحات هورموني و بازيابي و تشكيل خاطرا ت هيجاني را به عهده دارد ) ؛ و همين نويد دهنده وقوع
يك انقالب و تحول در درك و فهم ما از ماهيت ضمير دروني  ،تصميم گيري و هيجانات در درون ما مي باشد.
كار ديگري كه نقش بر تر و غالب هيجان را در تصميم گيري به طور بر جسته و مشخصي  ،بيش از پيش توصيف
و تبيين خواهد كرد اين است كه زمينه و امكاني را فراهم سازد كه يك مفهوم تئوريك از رفتار انساني ايجاد كند
 ،و اين مفهوم تئوريك بر اساس كاربرد ي باال  ،كار آئي زياد  ،سرعت و دقت و هيجانات بوده و صرفا مبتني بر
تفكر منطقي  ،اقدام و سنج يدگي عقالني نيست .چنين مدل و الگوئي  ،كه تعريف و توصيف دقيقي از طرز كار و
عمل مغز انسان را به دست مي دهد  ،ممكن است راه و روش هائي ابداعي  ،ماهرانه و در عين حال پيچيده تري
در زمينه مطالعه و بررسي و حل مشكالتي كه در تحقيق در زمينه جريان تصميم گيري با آن مواجه هستيم
به ما بنماياند و عرضه دارد .تئور ي ها و فرضيات گسترده تر در مورد هيجانات مي تواند در تبيين و مشخص
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ساختن حد و اندازه و ميزان تاثيري كه هيجان در منازعات بين المللي دارد به ما كمك كند و در واقع نشان دهد
كه هيجان  ،مي تواند خشونت و دشمني و خصومتي را كه بالقوه وجود دارد تخفيف دهد و يا تشديد نمايد ؟
چگونه است كه تنفر و يا تر س مي تواند بر يك منازعه تاثير بگذارد ؟ چگونه ممكن است خصومت شخصي ميان
دو رهبر در شروع يك جنگ موثر باشد ؟ چگونه اعتماد و دوستي بر روند يك مذاكرات مي تواند تاثير بگذارد؟
آيا خشم مي تواند هم به طور مثبت و هم منفي با توجه به نقش فرد و يا زمينه اي كه وجود دارد بر جريان
مذاكرده و منازعه تاثير داشته باشد؟سواالتي نظير آن چه در باال مذكور افتاد مي تواند با شروع و انجام تحقيق در
زمينه روشن ساختن تاثير هيجان برضمير آگاه و نا خود آگاه و نيز تصميم گيري هاي انسان در چهار چوب روابط
بين المللي و يا خارج از آن مطرح شود.
كار در زمينه هيجان و ساير زمينه هائي نظير آن  ،كه در جستجوي يافتن مباني اوليه و زمينه روان شناختي
براي بسياري از نظرات و ايده ها مي باشد  ،و اغلب اين نظريات و فرضيه ها راحت و سهل الوصول و حتي حتمي
تلقي مي شوند  ،آينده نويد بخشي را پيش روي مي گذارد تا بتوان تئوري هاي مختلف را با هم ادغام كرد و آ نها
را در قالب يك تئوري كلي و ماال در يك الگوي فراگير تصميم گيري قرار داد .كار تجربي به خصوص با اين هدف
انجام مي شود كه اساس فكري ب اور ها و هويت ها و خصوصيات اجتماعي و سياسي را مشخص و تبيين كند  ،و
از زمينه هاي هوشي و ذهني  ،و اجتماعي استفاده كند تا مباني جديدي براي تئوري ها ي گوناگون در علوم
سياسي براي طرفدارن افكار ليبرالستي  ،حاميان ساختار گرائي و كساني كه از نظريات تشكيالتي و سازماني
حمايت مي كنند  ،به وجود آورند.
ايجاد و تحول تئوريك و عملي مي تواند در تشكيل اساس و مبنائي براي كار در ساير ابعاد و زمينه هاي علوم
سياسي نيز به وجود آورد .مثال پيشرفت هائي كه در تحقيقات روان شناختي شده  ،مي تواند اطالعات و داده هاي
مفيدي را به الگوه ا و مدل هائي كه طرفداران گزينه هاي منطقي بدان پاي بند هستند و از آن حمايت ميكنند
عرضه دارد و به آن ها كمك كند  .دومثال وجود دارند كه مصداقي از اين مورد مي نوانند تلقي شوند .:اول ،
كوشش ها و كارهائي  ،كه براي توسعه مباني رياضي مربوط به تئوري آينده نگري انجام ميگيرند تا اين گروه از
الگوهاي رفتار هاي آينده نگري را در برگيردو بتواند تحقيق و كار را در تئوري پردازي در آن زمينه فراهم سازد.
الگوهاي رياضي تئوري آينده نگري كه در تبيين و تشريح رفتار گروهي و تعامل افراد در داخل گروه نقش دارد و
يا در تجميع مع يار هاي همه متغير ها موثر است ،اين امكان را به وجود خواهد آوردكه پيش بيني هاي آينده
نگري و تئوري بازي را مستقيما با يكديگر مقايسه كند و حد اقل اين كاررا در زمينه تعامل راهبردي ميان پيش
بيني ها ي اين دو تئوري انجام دهد ،و دقيقا همان طور كه انتظار مي رود اين كار را در مورد الگوهاي فايده گرائي
عملي و الگو هاي آينده نگري كه هم اكنون در تقابل با يكديگر بوده و در تصميم گيري افراد در انتخاب گزينه
تاثير دارند انجام دهدBueno de Mesquita , Mc Dermott and Cope 0224 , Mc dermott -.
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 –and Keeglar 0224قياس گسترده و بيشتر تئوريك و آزمايشاتي كه از اين طريق انجام مي شود  ،مباني
گسترده تر و بيشتري به وجود مي آورندتا بر اساس آن بتوان  ،مزايا  ،مضار و ارزش هاي نسبي هر دو روش مذكور
و يا هر دو تئوري را ( فايده گرائي و آينده نگري ) براي حل مسائل و مشكالت خاص را به كار گرفت  .پيشرفت
بالقوه اي كه بدين ترتيب از نظر تئوريك حاصل مي شود مي تواند الگو هاي تئوري بازي و تئوري اينده نگري را
با استفاده نامحدود از آمار هاي رياضي كه از رفتار گروهي و يا تعامل بين المللي به دست آمده اند به كار گيرد و
بدين ترتيب در تبيين و تشريح و تعيين صحت و دقت پيش بيني هر دو مدل و يا الگو كمك كندو آن را امكان
پذير سازد.
دوم  ،كار ديگري كه مي تواند اساس و مبنائي روان شناختي براي اصل و منشا تمايالت و الويت هاي يك فرد به
وجود آورد ،فرصت و امكان عملي و حقيقي براي همكاري سازنده ميان نظري پردازان گزينه منطقي و روان
شناسان سياسي نيز ايجاد خواهد نمود . .بديهي است  ،الگو و مدلي كه بتواند درك و مفهوم نظام مندي از
طبيعت و منشا تمايالت به وجود آورد  ،و يا اين كه قدرت پيش بيني محتوي آن ها را ايجاد كند  ،طبعا فايده
بزرگي در تبيين بيشتر و دقيق تر تكامل و توسعه الگوي هاي منطقي خواهد داشت  ،به نحوي كه توصيف و تبيين
دقيق تري از آن ها خواهد كردو آن ها را به سمت نوعي حالت طبيعي نزديك تر مي سازد .به خصوص  ،قدرت و
توان پيش بيني تمايالت را  ،حتي اگر كامل نباشد مي تواند به طور موقت موجب فعال شدن كاربرد گزينه منطقي
و نيز تئوري بازي شود.به عالوه تحقيقات تجربي  ،كه هدف آن جستجو و يافتن منشا تمايالت است مي تواند به
طور گسترده و دقيقي به گزينه هاي منطقي و معمول و متعارف  ،حالت و جنبه انساني هم بدهد .علي رغم اين
كه محدوديت هائي هم در روان شناختي از اين جهت وجود داشته باشد  ،بازهم اين كار شدني بوده و مفيد
فايده خواهد بود .البته بايد در نظر داشت  ،اين محدوديتها در حال حاضر در روان شناختي جنبه عام و كلي دارد.
حال اين مساله در روان شناختي ناشي از اختالفات فرهنگي  ،تفاوت ميان زن و مرد  ،و اختالفات نژادي و يا غير
آن مي باشد ،خود مساله و مشكل ديگري را مطرح و پيش پاي اكثر تئوري هاي روان شناختي مي گذارد ،كه
اين هم جنبه جهاني و فراگير دارد.
زمينه نويد بخش و اميد وار كننده ديگر در تحقيقات  ،منشا و ماهيت تصوير سازي( -تصوير سازي فرآيندي
است كه فرد آگاهانه مي كوشد ادراكات ديگران را از خودش شكل داده  ،كنترل يا مديريت كند كه قبال در همين
كتاب تعريف و تشريح شده است) هستند ،كه مي توانند در زمينه هاي زيادي به كار گرفته شوند .چنين كاري
امكان استفاده از تئوري و الگوي " اينده نگري " را بيشتر و گسترده تر خواهد ساخت و كاربرد آن را در زمينه
هاي مختلف سياسي بيشتر خواهد نمود ؛ و راه هاي جديدي در زمينه تحقيقات مربوط به تاثير رسانه هاي گروهي
 ،تبليغات  ،فعاليت هاي انتخاباتي و انتخابات خواهد گشود .تحقيقاتي كه تاثير تصوير سازي را با انتظارات  ،نظير
آن چه در "نقطه مرجع"( نقطه مرجع نقطه اي است كه به عنوان مبدا از آن استفاده مي شود و در اين جا منظور
11
www.asrdiplomacy.ir

اين است كه تحقيقات و بررسي ها با توجه به آن ارزيابي و شده و مورد سنجش قرار مي گيرد) در تئوري آينده
نگري تجلي مي كند  ،در هم اميخته شده  ،مي تواند گزينه جديد و يك پارچه اي از روا ن شناختي را به گزينه
منطقي براي تكميل آن ارائه نمايد .در پيشنهاد مذكور دوروش جدا ولي مربوط به هم وجود دارد .اول آن كه
كاري كه با پيش بيني هدف تشريح و تبيين .صورت مي گيرد  ،از نظر تجربي كمك بزرگي به تصوير سازي مي
تواند باشد كه نه تنها به تحكيم و تقويت " تئوري آينده نگري " كمك ميكند  ،بلكه كمك بزرگي هم به ساير
مدل هاي و الگوهاي روان شناختي و نيز رفتار اقتصادي خواهد كرد .چون اطالعات و داده هاي مربوط به روان
شناختي تجربي نشان دهنده اين هستند كه بسياري از فرضيه هائي كه اساس و مبناي الگوهاي "گزينه منطقي
" هستند از نظر توصيفي دقيق نيستند  ،لذا تئوري داوري و يا تئوري آثار بنياني Framing effectivمباني
استوار تر و دقيق تري را نسبت به ساير مدل هاي روان شناختي به دست مي دهند
دوم  ،كار تحقيقي كه هدف آن پي بردن به ماهيت نقطه مرجع ورابطه آن با سطح توقعات و انتظارات باشد مي
تواند تشريح و تبيين كن د كه چگونه و كجا مسائل به خصوص ( مثال حقوق ارضي ) سخت تر مي شوند  ،چون
همه خود را در موقعيت باخت  -باخت تصور مي كنند ،در حالي كه ساير مشكالت ( نظير تجارت) از طريق آسان
تري حل و فصل مي گردد .اما چه موقع نقطه مرجع به شرايط فعلي و چه موقع به سطح انتظارات اشاره دارد؟چگونه
يك تحليل گر مي تواند دريابد كه تصورات مختلف ممكن است بر جرياناتي هم چون چانه زني در مذاكرات ،
گفتگو و شتاب گرفتن روند يك جنگ تاثير دارد .تالش براي پيدا كردن راه و كار ( مكانيزم ها ) به منظور پيش
بيني اين موضوع كه يك فرد چگونه حوادث و مشكالت و اقدامات خاصي را در چهارچوب ذهن خود قرار مي
دهد  ،خود كمك بزرگي براي تكامل تئوري آينده نگري محسوب مي شود  .چنين پيشرفتي مباني محكمتري به
وجود مي آورد كه بر اساس آن " تئوري آينده نگري " را با سودمندي و ثمر بخشي بيشتري با ديگر الگو هاي
تصميم گيري و اقدامات سي اسي مي توان مقايسه نمود ..به عالوه  ،چهار چوب آينده نگري و پيش بيني كه در
گذشته نگران كننده و مشكل بود – -Fischhoff 4911همه گونه فرصت و امكان براي يافتن بصيرت عميق تر
از ماهيت تصميم گيري در زمينه سياسي و ساير زمينه ها فراهم مي سازد.
سوم  ،تحقيقي كه در جستجو و به دنبال مكانيزم ها وفرايند هاي پويا تري است ،
وتعامل افراد و گروه ها را در بر ميگيرد شايان و شايسته توجه مي باشد  .چنين كار و تحقيقي مي تواند شامل
تالش و كوشش هائي براي جلو بردن و پيشرفت تعامل ميان رهبران و پيروان آن ها باشد و يا در يابد كه پيروان
چگونه بر رهبران خود تاثير مي گذارند( و بالعكس).كار و تحقيق بيشتر در شرايطي كه اقليت ها در هم آهنگي با
يكديگر هستند و مي توانند بر اكثريت نفوذ داشته باشند و يا اين كه افراد منحرف چگونه مي توانند در مقابل
فشار هاي گروه براي منافع خود مقاومت كنند  ،نيز مي تواند تحت همين عنوان قرار گيرند .بديهي است ،چنين
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كاري مشكل تر از كار تحقيقي است كه با قلم و كاغذ انجام مي شود .از طرف ديگر  ،مطالعاتي كه مي تواند
ماهيت تاريخ و شتاب گرفتن خشونت و جنگ  ،فرايند دريافت  ،ارسال و تعبير و تفسير پيام ها و عالئم را صحيح
و دقيق بررسي نمايد  ،و يا اين كه ابراز هيجانات و يا احساس هائي نظير تنفر  ،خشم  ،انتقام را از طريق مجاري
اقدامات سياسي در يابد  ،افق هاي جديدي را براي مدل هاي واقع بينانه تر و با بصيرت تر الگو هاي رفتار ها و
تصميم گيري ها و نيز فرايند هاي سياسي را توسعه بخشد.
روان شناسي در مقابل ساير الگوها
"كواترون" و " تورسكي " ( در سال  ) 4911در مقاله اي كه الگو هاي منطقي و روان شناختي را در مقابل يكديگر
قرار مي داد و در واقع مقايسه مي كرد  ،چنين استدالل كردند كه فرضيات اساسي كه زير بناي "تئوري فايده
گرائي " را تشكيل مي دهن د توسط افراد مرتبا در زندگي واقعي و روز مره زير پا گذاشته شده اند .نتايج زيرپا
گذاشتن نظرياتي همچون اصول تغيير ناپذيري  ،برتري طلبي بسيار زياد و قابل توجه است(.كاهنمان  ،اسلويك و
تورسكي  4910؛ كاهنمان و تورسكي  )4911 ،4999به خصوص چنين استدالل مي شود كه تصميم گيرندگان ،
نظريات و يا فرضيات اساسي مربوط به تغيير ناپذيري و انسجام را كه الگوهاي كالسيك و قديمي بر مبناي آن ها
استوار است ناديده گرفته و زير پا مي گذارند .اين گونه افراد باالخص چنين مي گويند كه "تئوري اينده نگري "
الگوي بر تر و يا بهترين الگو براي تبيين و پيش بيني براي مخاطرات سياسي آينده است .آن ها همچنين استدالل
مي كنند كه آينده نگري ها در تئوري اينده نگري ( نظير احتراز از خطر در زمينه موفقيت و يا مواجهه با خطر
در هنگامي كه موضوع زيان و خسارارت مطرح است )در زمان مناسب كه تمايل و گرايش به احتراز از خطر وجود
دارد و يا مقابله و چالش  ،بسيار بهتر و مناسب تر مي تواند عمل كند  .به عالوه آن ها متذكر مي شوند كه "احتراز
از ضرر و زيان موانع خوبي را براي چانه زني و مذاكرات موثر به وجود مي آورند  ،چون موجب اين خواهند شد
كه تصميم گيرندگان امتيازات خود را بيشتر از امتيازات طرف مقابل خودارزيابي كنند و بها بدهند .آنها چنين
نتيجه گيري مي كنند و در واقع اين پيشنهاد را مي دهند كه " اميد كمي براي فرضيه و يا تئوري انتخاب  ،كه
هم متعارف باشد و هم بتوان آن را دقيق توصيف و تعريف كرد وجود دارد(".كاهنمان واسلويك تورسكي 4910
)نتايج حاصله از ازمايشات تجربي  ،حاكي از نقص و ناديده انگاشتن فرضيياتي چون "تغيير ناپذيري " ( منظور از
تغيير ناپذيري اين است كه شيي و يا چيز و يا به طور كلي حالتي است كه حتي اگر در شرايط مختلف هم مورد
توجه قرار گيرد و يا از منظر هاي مختلف به آن نگريسته شود هيچ گونه تغييري در آن مشاهده نمي گردد)  ،نيز"
نظريه تسلط و تفوق و برتري جوئي " و نيز فرضيه انتقالي و يا ارتباطي ( منظور از اين فرضيه كه در تئوري پياژه
آمده و قبال هم در اين كتاب به آن اشاره شده است مفهوم و يا واژه اي است كه رابطه ميان چند عامل و يا هويت
را كه مي توان آن ها را در كنار هم مرتب كرد و تنظيم نمود مي باشد) به طرز قابل مالحظه اي ناديده گرفته و
نقض شده است .در واقع آن هائي كه بدين كار مبادرت مي ورزند باالخص اين چنين استدالل مي كنند كه "
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تصميم سازان " فرضيه هاي اساسي تغيير ناپذيري و انسجام و يك پارچگي را كه الگوي هاي كالسيك و قديمي
تصميم گيري بر مبناي آن ها بنا شده است را ناديده گرفته و نقض مي كنند .آنان به خصوص چنين نظر مي
دهند كه " تئوري اينده نگري" (  )prospect Theoryبهترين الگو و يا مدل براي تبيين و توصيف گزينه هاي
پر خطر سياسي به دست مي دهند.آن ها همچنين استدالل مي كنند كه پيش بيني هائي كه در تئوري آينده
نگري مي شود ( نظير احتراز و دوري از خطر در حيطه و زمينه پذيرش شكست و يا موفقيت ) بهترين الگو ها را
در زمان مناسب كه احتمال شكست وجود دارد و يا در زماني كه شرايط مناسب نيست به "تصميم گيرندگان"
ارائه مي كنند .بعالوه آن ها ياد آور مي شوند كه حالت و احتراز از شكست به هنگام چانه زني و مذاكرات مهم،
مي تواند موانعي را به وجود آورد  ،چون باعث خواهد شد "تصميم گيرندگان " امتيازات خود را فرا تر و با ارزش
تر از امتيازات طرف مقابل ارزيابي كنند .سپس اين گونه نتيجه گيري مي كنند  ،كه اميد زيادي به "تئوري
انتخاب " وجود ندارد كه هم به طور طبيعي و متعارف قابل استناد باشد و هم بتوان آن را توصيف كرد ( .كاهنمان
 ،اسلويك و تورسكي .) 950- 4910قطعا همه روان شناسان سياسي آن قدر بدبين در مورد امكان نوعي "سازش
و همسوئي " و يا حتي يكپارچگي ميان الگوهاي شناختي و منطقي نمي باشند.اما همانطور كه "مك گرا " در
سال  0222ياد آوري كرده است ممكن است بعضي ناسازگاري ها در ماهيت اهداف هر دو الگو و يا مدل فوق
وجود داشته باشد كه مانع عمده اي در انسجام و يك پارچگي آن دو بشود.طرفداران "تئوري انتخاب گزينه منطقي
" اغلب پيش بيني را عامل متغير و در واقع نشانه اي براي ارزيابي سود مندي و فايده و ارزش تئوري ها و الگو ها
مي دانند  .روان شناسان به طور كلي و از جمله رو ان شناسان سياسي بيشتر مايل هستند بر تبيين و تشريح و
تفهيم ماهيت جريان "شناخت انسان " تاكيد و تكيه نمايند  .اين اهداف متضاد و مختلف غالبا محققين سياسي
و روان شناختي را تشويق مي نمايد كه پديده مشابهي را به شيوه هاي كامال مختلف مورد بررسي و تحقيق قرار
دهند .با اين ترتيب  ،تركيب جريان هاي تحقيق و شيوه هاي كار ممكن است به همان اندازه اي كه كوشش براي
يك پارچه كردن مدل هاي اساسي مشكل است را نيز دشوار سازد .اما هيچ دليل متقن و مهمي وجود ندارد كه
چرا الگو هاي "گزينه منطقي " و گزينه هاي روانشناسي نمي توانند به طور سود مند و مفيدي در تعامل با
يكديگر باشند  .به يك دليل  ،هر يك از دو الگو ،ديگري را زير فشار مي گذارد تا آن را به طرف يك انسجام و
يك پارچگي سوق دهد و به اصطالح بكشاند .يا به دليل ديگر  ،كار بيشتر در روان شناسي ممكن است بتواند اين
امكان را براي الگو هاي منطقي با دقت و تنظيم بسيار باالئي از نظر ارجحيت ها و اولويت ها ي انسان به وجود
آورد  .بصيرت هاي روان شناختي در مورد ماهيت تضاد و تغيير اولويت ها ي فرد و ساير ابعاد نا متعارف آن اكنون
انقالب و تحولي در تنظيم و تنسيق اقتصادي به وجود آورده است ..به عالوه بسياري از مبتكرين و به به وجود
آورندگان "الگو ها"  ،به خصوص در زمينه رفتار اقتصادي ،از قبل و نيز هم اكنون از روان شناسي تجربي براي
محك زدن الگوهاي خود استفاده مي كنند  .نتايج حاصل از اين فعل و انفعاالت  ،الگو هاي رسمي و متداول را
موثر تر و قوي تر كرده و در عين حال به هر دو طرف هم كمك ميكند و موجبات تقويت هر دو نوع الگو نيزخواهد
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شد .الگو هاي "گزينه منطقي " تنها نوع از الگو در مقابل الگو هاي روان شناختي سياسي نيست .با آن كه الگو
هاي روان شناسي به اين خاطر مورد انتقاد قرار مي گيرند كه جريانات سياسي بزرگ و به عبارت ديگر در مقياس
كلي را دست كم ميگيرند و آن ها را در مقياس و معيار پائين تر ارزيابي مي نمايند  ،اما همين الگو ها مي توانند
بصيرت منحصر به فردي از اقدامات و فعاليت هاي درون مغز انسان را نشان داده و به دست دهند .همان طور كه
در بحث هاي اين كتاب نشان داده شده است  ،روان شناسي مي تواند در چار چوب علوم سياسي جريانات  ،فرايند
ها ي مهم را مشخص و روشن سازد و مباني در مقياس كوچك تر و يا "خرد " براي بسياري از بحث هاي حاصل
از اصول اساسي كه مبتني بر ساز و كار هاي گسترده تري هستند  ،نظير عقايد  ،منافع و هويت انساني به دست
دهند  .ما فقط مي توانيم اميد وار باشيم كه در اينده برخي از اين نظرات و عقايد از علوم سياسي به سوي روان
شناسي روانه شوند.
استفاده گسترده تر
بسياري از منقدين روان شناسي و يا روش هاي روان شناسي فردي چنين استدالل مي كنند كه متغير هاي روان
شناسي و الگ و هاي آن به قدري پيچيده هستند كه بصيرت هاي حاصل از آن قابليت كاربردي ندارند .اما مساله
به اين سادگي ها هم نيست .
اول آن كه بسياري از پديده ها و منافع در امور بين المللي بيانگر حوادث نادري هستند كه اهميت زيادي دارند
كه الزم است مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .تالش و كوششي كه براي درك خصوصيات و رفتار يك رهبر
بخصوص انجام مي شود اگر از همه جهات به غير از روان شناسي مورد بررسي قرار گيرند  ،عبث و بيهوده مي
تواند باشد.برخي از طرفداران "گزينه منطقي" ممكن است روان شناسي را به عنوان يك علوم اجتماعي قبول
نداشته و آن را فقط تاريخ پندارند .اما كار روان شناسي تجربي اين است كه بررسي گسترده و وسيع و در مقياس
بزرگ از مردمان مختلف و البته در جوامع گوناگون به عمل آورد تا به نظريه هائي برسد كه مشتمل بر انگيزه هاي
انساني و تمايالت هر انسان است كه به سادگي نمي توان از كنار آن گذشت و عبور كرد.شايد در حوادث كوچكتر
و در مقياس محدود تر  ،به خصوص تجزيه و تحليل رهبراني كه مشكالتي دارند و با آن در گير مي باشند تحقيق
و تفحصي كه صورت مي گيرد نسبت به الگو ها ي روان شناسي  ،كه حاوي اطالعات بسيار غني و سوابق و اعمال
و انگيزه هاي آ ن مربوط به افراد تصميم گيرنده مي باشد ،فايده بيشتري داشته باشد .طبعا الگو ها ي روان شناسي
و تحليل هاي محدود مي تواند فهم و توصيف غني ارائه دهد كه ممكن است به سهولت در دريائي از اطالعات و
تحليل هاي در مقياس بزرگ تر و باال تر گم و محو شودو به حساب نيايد.الزم است روش و متد هاي متناسب با
موضوع مورد مطالعه باشد  ،واضح است بررسي يك پديده  ،با مقياس وسيع مي تواند از جنبه كمي متضمن فوايد
بيشتري باشد  ،اما برخي از موضوعات نظير اين كه به دنياي درون و فكر يك تروريست رفتن ممكن است از نظر
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روان شناسي فايده بيشتري داشته باشد تا اين كه بخواهيم مثال "گزينه منطقي " و غير آن را در يك رهبر بررسي
كنيم .اين خود خصوصيت مهم ديگري را آشكار مي سازد  .بسياري از الگوهاي منطقي و متعارف از نظر قدرت
پيش بيني آن ها عالي و ممتاز هستند .اما گاه جريان كار مهم تر از نتيجه است .مثال كار روي "گزينه مبتني بر
منطق" كه توسط "شافير " و " تورسكي " در سال  4991انجام شده است به اهميت فوق العاده اي كه مردم به
داليل و توجيهات خود براي انتخاب و يا گزينه خويش مي دهند اشاره مي كند؛ اين امر به خصوص زماني اهميت
بيشتري مي يابد كه افراد مجبور باشند آن داليل و توجيهات را به ديگران گزارش و توضيح دهند ،به خصوص
اگر اين افراد نمايندگان و منتخب مردم هم باشند  ،كه به او راي داده اند .شرايط و اوضاع و احوالي كه نياز به
تشريح دارد و تبيين و تشريح جزئيات نيز مبتني بر پيش بيني و اينده نگري است  ،و ممكن است از تحليل هاي
روان شناسي متعارف اهميت به مراتب بيشتري داشته باشد.
دوم  ،اين كه ارزش و الگوهاي مختلف مي تواند با استفاده از معيار ها ي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد .نظير
الگوي پيش بيني و يا الگو هاي خاص "آينده نگري " ديگري كه مي تواند روي ابهامات و مشكالت جديد نوري
بياندازد و آن را روشن كند  .تئور هائي كه راه جديد مي نماياند و ارئه مي دهد تا مشكالت بررسي شوند پرسش
هاي مختلفي هم مطر ح مي سازند و شواهد متعددي را نيز جستجو مي كنند و نتايج غير قابل انتظار به وجود
مي آورد و فرصت هاي كم نظير و مغتنم براي تجزيه و تحليل به دست مي دهند .از اين نظر الگو هاي روان
شناسي غالبا ابعاد مختلف شخصيت يك فرد  ،حادثه و يا پديده و يا مسائلي  ،كه از ساير جهات در هاله اي از
تاريكي قرار گرفته اند را روشن مي كند  ،و اين بصيرت ها تازه راه هاي جديدي را پيش روي مي گذارند تا بتوان
به جستجو و كند و كاو و يافتن راه حل پرداخت.
سوم  ،الگو هاي روان شناسي همچون ستون ها و پايه ها ي كوچكتر از ساير فرضيه ها و تئوري ها مي تواند
اقدامات و رفتار هاي سياسي را بررسي كرده و به آن ها كمك هم بنمايد .كار هاي تجربي  ،پنجره ها و يا روش
هائي را پيش روي ما مي گشايد كه از آن طريق مي توانيم جريانات پنهان را كه دست اندر كارند كشف كنيم..قطعا
اين جريانات با مقياس و پايه هاي كوچك تر تحت تاثير عوامل بزرگ تر سياسي كه در حال فعاليت و عمل است
قرار مي گيرد .در كار پيش بيني هاي  ،آن دو در يكديگر ادغام و تركيب شده و موجب تقويت يك ديگر مي
شوند . .يا اين كه آن ها نوعي دوري و واگرائي از هم پيدا مي كنند .آن هم در موقعي است كه نهاد هاي سياسي و
ديوان ساالري هااغلب اوقات  ،الگوهاي سياسي و روان شناسي رفتار فردي را محدود مي كنددو يا هنگامي
تمايالت فردي در رفتار هاي بين المللي و داخلي آن ها تاثير محدود كننده مي گذارند  .اما كامال روشن و واضح
است كه جريانات بزرگتر و گسترده تر تحت تاثير جريانات كوچك تر و با مقياس محدود قرار مي گيرند .مثال
چنين چيزي زماني اتفاق مي افتد كه جريان هاي يك مذاكره تحت تاثير تمايالت مذاكره كنندگان قرار گرفته و
شكل يافته و جريان مي يا بد و يا استدالالت قياسي رهبران موجب مي شود آنان به تشريح غلط خط مشي ها
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بپردازند و يا اين كه وارد جنگ شوند و اين هم نتيجه تنفر و خصومت اي شخصي آنان باشد  .روابط ميان جريانات
كوچك و بزرگ – منظور روانشناسي و سياسي است – ( ، )Microprocess and Macroprocessمناسباتي
متقابل است و متقابل هم خواهد ماند و البته نفوذ متقابل در يكديگر دارند .همانطور كه شبيه رابطه اي كه ميان
جريانات در درون فرد و درون يك گروه وجود دارد مي باشند .دقيقا همان طور كه جريانات كوچك و خرد در
روان شناسي  ،شكل گيري  ،ترجيحات و اولويت و تمايالت  ،ارزش و رفتار فرد را به ما مي شناساند و مي نماياند
،جريانات بزرگ (سياسي ( گزينه مستقيم فردي و عمل او را محدود و مهار مي كند.
سرانجام  ،سليقه ها  ،مهارت ها و توانائي هاي فردي در انتخاب او تاثير مي گذارد  ،كه در واقع "تئوري جهت يابي
" او را تشكيل مي دهد  .ما تنها به آن نوع و گونه از تحليل ها كه متناسب با مهارت ها و استعداد هاي ما مي
شود تمايل پيدا نمي كنيم و به قولي وزنه فقط به يك طرف سنگيني پيدا نمي كند ؛ بلكه به آن تئوري ها و
نظريات و الگو هائي تمايل و گرايش داريم كه في البداهه براي مامعني داشته و مفيد باشد .البته اين بدان معني
نيست كه كوشش هاي ما را در يك چارچوب معين ملزم به پايبندي كامل به معيار هاي پيشرفته در حيطه كوچك
تر ( روان شناسي) نمي كند  .اما در انتهاي اين بحث و كتاب سئواالت  ،بصيرت ها و مشكالتي كه توجه ما را لزوما
نه تنها جلب مي كنند بلكه با يد افكار و اذهان ما را آماده و مهيا سازد و احساس و عواطف ما را نيز فعال كند و
آماده به كار سازد ".شناخت "و يا "اقدام " بدون "احساس " و " عاطفه " و " هيجان" دامنه كار آئي و تاثير
گذاري بشر را محدود كرده و مي كاهد  ،و در نهايت قدرت تاثير گذاري  ،شادي و نشاط و موفقيت او را محدود
مي سازد

17
www.asrdiplomacy.ir

