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فصل نهم :
فرایند هاي گروهی
در روان شناسي ،بيشترين تاكيد و توجه روي رفتار فردي مي شود و بخش عمده اين كتاب بر فرايند هائي تمركز
و تاكيد دارد كه در درون فرد وجود دارد .اما در اكثر اوقات افراد تصميمات را به تنهائي اتخاذ نمي كنند ،بلكه اين
كار را با مشاركت ديگران انجام مي دهند ،كه البته متغيرهاي گروهي در فرايند و نتيجه تصميم گيري تاثير گذار
است .رفتار گروهي و متغييرها گروهي نماينده چيزي فراتر از تركيبي از افراد است كه يك گروه را تشكيل مي
دهند .رفتار و متغيرهاي گروهي خود داراي حيات و موجوديتي حتي مستقل از اعضا فردي يك گروه هستند.
بسياري از الگوهاي تصميم گيري در علوم سياسي ،تصميمات فرد را از ديدگاه يك گزينه منطقي مورد بررسي
قرار مي دهد .اين الگوها به طور اخص تعامل استراتژيكي و يا اجرائي افرادرا با استفاده از آن چه الگوهاي متداول
و متعارف است بررسي مي كندو به خصوص هنگام مذاكره در خصوص يك بحران بايد موردتوجه قرار گيرد ومطالعه
و بررسي كند.اين الگو ها مي تواند براي بررسي تعامل ميان افراد داخل يك گروه و نيز ميان افراد در تمام گروه
ها تعديل شود .متغيرهاي گروهي از ديدگاه روان شناختي در مقياس بزرگ تر ،پديده اي را ،كه كمي متفاوت با
الگوهاي فوق است ،مورد تحقيق قرار مي دهد؛ تصور نمي رود اعضا يك گروه لزوما در تقابل و منازعه با يكديگر
بوده ودر رقابت با هم باشند تا تالش كنند بيش از گروه هاي مجاور خود به منابع دسترسي پيدا نمايند .تعامل
راهبردي ميان افراد ياگروه ها اكثرا بر اوضاع و احوالي كه في نفسه در آن تضاد و منازعه وجود دارد تمركز و توجه
دارد و اين لزوما در مورد تحقيق و بررسي متغير ها در يك گروه مصداق ندارد .افراد در داخل يك گروه اغلب مي
خواهند در جهت يك هدف دلخواه و مورد عالقه شان با يكديگر همكاري نمايند ،و هنگامي كه اعضا يك گروه در
مواجهه و مخالفت با يك گروه ديگر قرار مي گيرند ،انها نبايد به مخالفت و منازعه با يكديگر بپردازند .هر چند
آشكار و معلوم است كه چنين چيزي هنگامي اختالفات شخصيتي و بازي قدرت بروز مي كند اتفاق مي افتد.
گروه ها مي توانند با بررسي و مطالعه مخالف باشند و حتي با آن مقابله نمايند .اكثر اوقات نمي توان دقيقا
مطمئن شد چه كسي و يا چه كساني در گروه تصميم گيرنده هستند ،به خصوص موقعي فرد و يا افراد واحدي در
درجات و مقاطع مختلف درگير موضوعات مربوط به تصميم گيري مي باشند .به عالوه بعضي از افراد يا بازيگران
حتما بايد قدرت بيشتري داشته باشند ،بعضي از افراد هم نسبت به بعضي از موضوعات بيشتر پايبندي و تعهد
دارند و جالب است بتوان اين پيچيدگي ها را به تصوير كشيد وآن ها را طراحي نمود و به نحوي با هم تركيب
نمود كه به صورت يك گروه كلي رفتاري قابل فهم درآيند .دوم آن كه از يك ديدگاه ،با روش شناختي ،مشكل
است بتوان پي برد چه ا لگو و مدلي شاخصه گروه ها براي مطالعه تجربي ان هم به صورتي باشد كه امكان داشته
باشدآن را به صورت منطقي و صحيح تعميم داد؛ باالخره ،گروه ها از نظر تركيب نژادي و اسلوب مديريت و
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موضوعات مربوط به خود آن گروه ها با هم متفاوت هستند .سرانجام اين كه نوع و قسم مطالعه و تحقيق كه با قلم
و كاغذ صورت مي گيرد و اغلب اساس و ستون فقرات تحقيق در مورد افراد را تشكيل مي دهد معموال براي مطالعه
گروهي صحيح مناسب نيست .
اما متغييرهاي گروهي همچنان جنبه مهم و فرايند تصميم گيري در هر سازماني به بزرگي دولت هستند .الگوهاي
متعدد و با اهم يت ،بينش ها و بصيرت هائي را در خصوص فرايندها و جريانات مهم در داخل گروه ها و سازمان
هاي متفاوت به دست مي دهد .در اين فصل به الگوي بسيار مهم از جمله الگو و مدل جريانات سازماني و ديوان
ساالري سياسي والگوي "ايروينگ يانيس" (  )Irving Janisدرزمينه تفكر گروهي پرداخته مي شود ،و سپس با
بررسي كلي پديده هاي مهم گروهي ديگر ،از جمله قطب بندي گروهي و تمايالت إسنادي گروهي آن را به پايان
مي بريم
مدل آليسون يك
تحليل گران چه اين موضوع را درك بكنند يا نكنند اغلب به مشكالت سياست خارجي و نظامي تا حدود زيادي با
توجه به الگوها يي مفهومي ،كه تاثير مهمي در محتوي فكري و تصميم گيري دارد ،مي انديشند .به عبارت ديگر
سياستگذاران در برخورد با يك موضوع معين ،تمايالت و عقايد بخصوصي دارند كه مي تواند بر روشي كه با آن
مشكل را تعبير و تفسير كرده تا راه حلي براي آن پيدا كنند تاثير بگذارد .اين خود به صورت منظم اتفاق مي افتد
و سياستگذاران ممكن است كامال در اين فرايند آگاهي نداشته باشند .طبق نظر "گراهام آليسون" ،اين مدل ها و
يا الگوهاي تلويحي به طور اخص رفتارها را با توجه به متغيرهائي تبين مي كنند كه مبتني بر مباحث مفهومي
است .
كتاب ارزشمند گراهام آليسون ( )1791در مورد بحران موشكي كوبا به نام "اساس تصميم گيري" – Essence
 -of Decisionسه نوع الگو را براي بررسي تصميم گيري به طور كلي و تحليل اين بحران به طور اخص ارائه مي
نمايد .الگوي يك ،الگوي بازيگر منطقي ،ومفهوم سازي است .تصميمات با توجه به اهداف و اقدامات مرتبط با
تصميم گيري اتخاذ مي شود  .الگوي 2و 3راه هاي ديگري را براي مفهوم سازي ،واثر متغيرهاي گروهي بر جريان
و نتيجه گيري ارائه مي كنند .الگوي دوم به جريانات و فرايندها سازماني در قالب تصميمات به صورت نتيجه
وحاصل كار سازماني و روش هاي كار مي نگرد .در حالي كه الگوي ديوان ساالري سياسي تصميمات را به صورت
نتيجه بازي هاي چانه زني مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد .الگوهاي دوم و سوم در تضاد با يكديگر نيستند.
اما هر يك از آنها در تقابل و مخالفت با هم ،آثار و نتايج الگوي اول هستند ،كه درصدد است تا تصميمات را
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حاصل گزينه فردي و نه روش گروهي توضيح و تبيين نمايد .با آن كه سوابق مربوط به بحران موشكي كوبا كه
محرمانه و دور از دسترس قرار داشته واخيرا منتشر و اشكار شده و اليسون براي نظريات خود از آن استفاده كرده،
اما ثابت شده حداقل در بعضي موارد اين الگو ها اشتباه و يا ناقص بوده است ( Kornblum 1772

Chang

 .) andخود الگوها ،عملي و واقعي و دست نخورده باقي مانده اند ،كه با استفاده از آن ،جريانات گروهي خاص
،چه در تصميم گيري ها و چه در اجراي انها دخالت و تاثير داشته اند .
الگوي دوم جريانات سازماني
در الگوي فرايند و جريانات سازماني ،چنين استدالل مي شود كه تصميم گيري ،نتيجه گزينه دقيق و عمدي يك
نفر تصميم گيرنده نبوده بلكه حاصل عملكرد سازمان هاي بزرگ ،طبق معيارها واصول كار و انجام وظائف مي
باشد .اين روش ها و معيارهاي سازماني به منظور هماهنگي افراد و وظايف آن ها  ،جهت اجراي برنامه ها و طرح
هاي بزرگ به وجود آمده و اجرا مي شوند .اين معيارها و اصول انجام كار به نحوي طراحي شد اند كه مي توان با
آن حوادث و كارهاي روزانه را طبق الگوهاي معمولي و جاري ارزيابي و در مورد آن تصميم گيري كرده و رفتاري
متناسب با آن نمود؛ و به طور كلي ا ين حوادث و جريانات را مديريت نمود .اين اصول و معيار ها به افراد يك
سازمان آموخته مي شود تا بتوانند تعامل ميان اعضا سازمان را تسهيل كنند .يادگيري اين معيار ها و اصول اغلب
محدود و منحصر به افراد سازمان بوده و لذا تغيير آن ها در داخل سازمان بسيار مشكل و پرهزينه است .
چون در اين الگو ،تصميمات به طور شاخص ناشي از عملكرد سازماني است ،در نتيجه باتوجه و بر اساس همان
سياست هاي سازماني ،كه تغيير ناپذير بوده و فوقا بدان اشاره شد ،حوادث و رويداد ها و مسائل تجزيه و تحليل
مي شوند و اين سياست ها هم همان طور كه گفته شد ناشي از عملكرد سازمان مي باشند.از اين ديدگاه ،يك
تحليل گر بايد در خصوص به اجرا در آوردن اين اصول و معيارها توجه نمايد ،و هنگامي چنين شد تحليل گر ناظر
بايد راه ها و روش هائي را تبيين كندكه در آن ،روش ها و استراتژي هاي جاري اساس و نماي گزينه هاي مورد
نظر را تشك يل بدهد ،به خصوص در زمان بحران كه وقت هم بسيار تنگ است .به عالوه ستاده هاي حاصل از اين
روش معمول و جاري سازماني ،به ساختار شرايط و كم كردن محدوديت هادر گزينه ها كمك خواهد كرد .مثال
يك روش و معيار اجرائي ممكن است چنين ايجاب كند هنگامي بحراني رخ مي دهد و يك هواپيما جنگي بايد به
پرواز در آيد  ،در اين صورت اگر اطالعات و داده هاي موجود بر ضرورت چنين اقدامي تاكيد و پرواز هواپيما را
الزم و ضروري مي داند  ،تغيير در اين برنامه كه بر اساس اصول و معيار هاي سازماني تنظيم و اجرا مي شود هيچ
لزومي ندارد.
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بازيگران اصلي د ر اين الگو معموال سازمان هائي نيستند كه پيوندهاي محكمي در ارتباط با يك مساله داشته
باشند ،ولي اغلب تحت مديريت و نظر رهبران سياسي منتخب كار مي كنند.در نتيجه  ،رسيدگي و بررسي مشكالت
،ميان گروه ها به نحوي تقسيم مي شود كه آنها بتوانند همزمان با هم كار كنندو در نتيجه مشكالت ميان آن ها
تقسيم مي شود و به اصطالح قدرت ميان گروه ها توزيع مي گردد و البته ممكن است اهداف كلي در اين ميان
رنگ باخته و يا بكلي گم شود .مثال هنگامي هواپيماي امريكائي مجبور به فرود در خاك چين شد ،تالش هاي
وزارت امور خارجه اياالت متحده روي بازگرداندن خلبانان هواپيما متمركز شده بود؛ در حالي كه وزارت دفاع آن
كشور تالش مي نمود هواپيما را باز پس بگيرد .در تحت چنين شرايطي ،يكپارچه و هماهنگ كردن تالش هاي
گروه ها به خصوص در سطوح باال كه همه چيز سياست زده مي باشد مشكل مي باشد.دستور كار هر يك از اين
گروه ها كه متفاوت و در واقع بخشي و به اصطالح قسمتي ) منظور از بخشي و قسمتي در اين جا سازمان و يا
يك وزارت خانه است ) است  ،كه داللت بر اين امر دارد كه آنها براي به دست آوردن منافع محدود سازمان بزرگ
خود در رقابت با يكديگر هستند .تاثير چنين منافع جناحي مختلف بر تصوراتي كه از موضوعات وجود دارد بسيار
مهم هستند؛آن هم منافع مختلف و متفاوتي كه براي يك سازمان بسيار حياتي محسوب مي شود و البته اين كه
اين تهديد چگونه مديريت شود نيز عامل جدي و مهمي به شمار مي رود .استفاده گزينشي از اطالعات ،باورهائي
را كه از قديم وجود داشته اند تقويت مي كند و از اهميت شواهد متضاد مي كاهد (فصل .)4هر فرد مساله خود را
مهم ترين مساله مي داند به عالوه گزينش ،استخدام و ترفيع و ارتقا افراد مشابه هم در يك سازمان به تحكيم و
تقويت روش هاي اصولي و معيار هاي موجود در سازمان كمك مي كند و اين دور تسلسل موجب تقويت سازمان
مي شود .ساختارهاي تشويق كه در حال حاضر در سازمان ها وجود دارد مسئولين امور اداري را مجبور مي سازد
به افرادي گرايش پيدا كنند كه سوابق و عقايد و آموزش مشابه دارند .
در الگوي دوم آليسون ،نتيجه كار و عملكرد سازماني ،نوع اقدام را معين مي سازد واهداف كلي و روش ها واصول
متعارف اجرائي را مشخص و محدود مي كنند ،كه فقط اجازه كارهاي معيني را مي دهند .اين روش ها واصول
متعارف اجرائي مشخص مي سازدكدام رفتار و عملكرد در محدوده و چارچوب سازمان قابل قبول است .توجه مداوم
و پي در پي به اهداف كه به طور اجتناب ناپذير ناشي از خرد و ريز كردن مشكالت به قطعات كوچكتر و سپردن
هر كدام به يك گروه براي يافتن راه حل مشكل است  ،انسجام كلي سياست و خط مشي سازمان را به مخاطره
مي اندازد .برنامه هاي از پيش تعيين شده و كارهاي مشخص شده از قبل معموال واكنش هائي را كه در قبال يك
بحران مي بايستي انجام گيرد مشخص مي سازد ،حتي اگر آن برنامه ها و يا كارها چندان و كامال با اوضاع و شرايط
فعلي متناسب و سازگار نباشد.در اين الگو  ،رهبران روي برنامه ها و سناريو هاي استاندارد و متعارف اتكا دارندتا
از ابهامات در آينده جلوگيري به عمل آورند .اگر هيچ اقدامي قابل قبول نباشد و كسي هم نداند چه كاري بايد
انجام شود ،در آن صورت حوادث كنوني در برنامه و سناريوهاي از قبل تهيه شده گنجانده و منظور مي شود ،براي
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اين كه به بازيگران و مجريان نوعي قدرت كنترل بر اوضاع و شرايط بدهد و راهنمائي و به قول معروف نقشه راه
براي اقدامات اينده باشد .اين اقدامات معموال مبتني بر تحقيقات "مشكل محور" هستند .موقعي يك برنامه و
سناريو مشخص شد و معلوم گرديد كه مي تواند واكنشي مناسب در قبال يك بحران و يا راه حل مناسبي برا ي
رفع آن بحران باشد ،تصميم گيرندگان ديگر به دنبال تحقيق بيشتر نخواهند بود .بررسي و مطالعه وسيع در مورد
اهداف و راهبردها،موضوعات و نتايج و عواقب قابل انتظار در آينده به كناري گذاشته مي شوند .تالش براي پيدا
كردن راه حل فوري جهت يك مشكل آغاز و ادامه مي يابد .هنگامي كه يك مشكل حل شد بازيگران و مجريان
به جاي اينكه بدنبال پيدا كردن علل به وجود آمدن مشكالت قديمي باشند به سراغ مشكل ديگر مي روند .تحت
همين شرايط است كه معلوم و مشخص مي شود چرا برخي از مشكالت مدام تكرار شده و بروز مي كنند بدون
اين كه به طور كامل حل شده باشند .روش هاي اجرائي استاندارد ،كار را براي يافتن اطالعات آسان مي كنند .اما
معموال اين روش ها در مورد سازمان ها و تشكيالتي كه اصول و معيارهاي غير قابل انعطاف بر آن حاكم هستند
نيز بكار برده شده و كار سازمي باشند .رهبر ي و فرماندهي متمركز براي اينكه روش هاي اجرائي استاندارد به
هنگام اقدام و عمل موثر ت ر به كار گرفته شوند الزم و ضروري است .چون روش هائي اجرائي استاندارد مبتني بر
عواملي هستند كه از نظر سازماني عملي هستند و فقط ناشي از لزوم يك شرايط خاص نمي باشند .بنابراين راه
حل هاي مناسب بيشتر از اين كه جنبه كلي داشته باشند حالت استثنا دارند .هنگامي اعضاي يك سازمان تحت
چنين شرايط و مقتضياتي كار و عمل مي كنند،آموزش و نيز تغيير سازماني به ندرت صورت مي گيرد .به طور
نمونه و مثال ،تغييرات عمده فقط در صورت گشايش و يا تنگناهاي مالي و بودجه اي انجام مي شود .در واقع
،عوامل كمي و نه كيفي هستند كه مي توانند به تجديد ساختار يك سازمان در مقياس وسيع منجر شود.
عالوه بر ان ،تغيير و تحول در صورت يك بروز يك شكست و در موارد نادر موفقيت عمده ،مي تواندصورت گيرد.
شكست هاي عمده سازماني نظير عدم توانائي وزارت امور خارجه امريكا در پيش بيني سقوط چين به دست
كمونيست ها در سال  1747مي توانست باتغييرات عمده و عواقب بالقوه سخت همراه باشد و حتي اين تغييرات
را تسريع نمايد .موقعي وزارت امور خارجه تقريبا همه كساني را كه در بخش و اداره مربوط به چين كار مي كردند
بعد از آن كه انقالب مائوتسه تونگ رخ داد ،از كار بر كنار كرد ،تحليل گران معدودي در اين اداره باقي مانده
بودند تا احتمال دخالت چين در جنگ كره را كه در سال بعد رخ داد پيش بيني نمايند .همين تغييرات در سازمان
"سيا" پس از لو رفتن ماموريت "آلدريج آنيس " Anees-

 -Aldrichكه متهم به جاسوسي دو جانبه در

دهه  1771شده بود ،رخ داد .شكست د يگري نيز در وزارت امورخارجه آمريكا رخ داد و آن اين بود كه اداره مربوط
به روسيه در وزارت امور خارجه امريكا نتوانسته بود سقوط فوري و بزرگ اتحاد شوروي را ،چه از نظر اقتصادي و
چه از نظر نظامي در اواخر دهه 1791و اوايل دهه 1771پيش بيني كند ،كه همين امر موجب شد بررسي و مطالعه
گسترده در داخل وزارت امور خارجه صورت گيرد و انتقاد شديد در خارج از اين سازمان را نسبت به عملكرد آن
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به وجودآورد .همين تغييرات در داخل اف بي اي  F.B.Iبدليل محاكمه و مجازات "ران هيسن "-Ron Hassen-
كه به عنوان جاسوس دو جانبه براي روس ها كار مي كرد قابل انتظار بود .شكست هاي بزرگ “سيا” و” اف بي
اي” در جلوگيري از حمالت  11سپتامبر به برج هاي مركز جهاني تجارت و پنتاگون موجب شد سازمان بزرگ
تري به نام “سازمان امنيت داخلي” ايجاد و تشكيل شود تا هماهنگي بيشتري ميان سازمان هاي مربوط به وجود
اورد و براي جلوگيري از تروريسم فعاليت كند .
رهبران مي توانند از روش هاي اجرائي متعارف به عنوان ردو بدل كردن عالئم و نشانه ميان خود استفاده كنند.
در سال  1793در خالل جنگ مصر و اسرائيل " ،كيسينجر" مي خواست به اتحاد جماهير شوروي هشدار دهد تا
خود را وارد اين جنگ و منازعه نكند لذا او آماده باش نيروي اتمي اياالت متحده را يك درجه باال برد .اين عمل
بدين معني بود گام هاي علني توسط ارتش امريكا برداشته شده  ،از جمله پرواز تعداد بيشتري از بمب افكن هاي
نيروي هوائي مي توانست عملي گردد  ،اين هواپيما ها با كمك سيستم جاسوسي رادار ها و ردياب ها ،كه تمام
فعاليت هاي نظامي اتحاد شوروي را به خوبي مشاهده مي كردند ،مي توانستند عمليات نظامي گسترده اي را در
فضا عليه شوروي انجام دهند  ،كه البته روس ها اين پيام را دريافت كردند و خيلي سريع در يافتند كه هشدار
هاي اياالت متحده بسيار جدي است لذا وارد ا ين منازعه نشدند .اما روش هاي اجرائي استاندارد از نظر نظامي و
اجتماعي هم مي توانند بي فايده باشند .در اواخر جنگ جهاني دوم ،نيروهاي آلماني در جبهه به تجديد قوا احتياج
داشتند .اما هيتلر دستوري صادر كرده بود كه به موجب آن الزم بود نقل و انتقال يهوديان به اردوگاه هاي ادم
سوزي نسبت به انتقال نيروي تقويتي به جبهه ها اولويت داشته باشد .از آنجا كه اين نقل و انتقاالت از جا به
جائي موثر نيروها ممانعت مي نمود (در زمان جنگ هيتلر واگن هاي محدود راه آهن و كاميون در اختيار داشت
) اين روش اجرائي كه معمول و متعارف بود به شكست نهائي ارتش آلمان منجر شد و البته به قيمت از بين رفتن
زندگي تعداد كثير و بيشتري يهودي در اردوگاه آدم سوزي در روز هاي پاياني جنگ شد.
"اليسون" چنين استدالل مي كند كه محققيني كه درصدد تجزيه و تحليل تصميم گيري ها ي مبتني بر ديدگاه
سياست هاي ساز ماني هستند ،بايد كار خود را با بررسي روش ها و امكانات سازماني كه موجب هدايت و جهت
دادن به اقدامات و يا محدود كردن آن ها در چارچوب روش ها متعارف مي شود ،آغاز نمايند .به طور كلي اين
ديدگاه و اين الگو و يا روش ،براي سازمان ها به منظور مقابله با يك تهديد و يا واكنش و اقدام در مواجهه با يك
بحران و يا مشكل ،راه و وسيله مناسبي نيست .انعطاف نا پذيري  ،مانع خالقيت و ماال موجب كارائي كم تر مي
شود .چون "روش هاي اجرائي متعارف" بدوا با امكانات سازماني كه در ذهن افراد وجود داشته ايجاد شده و بيشتر
براي كمك به حل مسائل و يافتن ر اه هائي است كه در ديگران ايجاد تغيير و تحول نمايد و اكثرا اين روش هاي
اجرائي مبتني بر اطالعات ناقص و تحريف شده مي باشند .در اين سازمان ها معموال به روش هاي پيشنهادي كه
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احتماال مغاير و مخالف نظرات و عقايد حاكم بر سازمان مي باشد هيچ گونه توجهي نمي شود و يا اصوال كسي
حق مطرح كردن آن را ندارد و نمي تواند و نبايد براي اثبات صحت آن به استدالل و منطق متوسل گردد.
"اليسون" در كتاب خود سعي مي كند تاثيري كه "روش هاي اجرائي متعارف" در جريان بحران موشكي كوبا
داشته اند رانشان دهد .اليسون چنين استدالل مي كند كه رئيس جمهور جان اف كندي در جريان بحران موشكي
كوبا ،خواستار محاصره دريائي بوده تا از ورود كشتي هاي روسي كه حامل موشك به كوبا بودند به سواحل كوبا
جلوگيري به عمل آورد" .جان كندي" كه از "روش اجرائي متعارف" نيروي دريائي اياالت متحده اگاهي نداشت
در واقع نمي دانست رو ش هاي اجرائي متعارف براي محاصره دريائي راههائي را پيش رو مي گذارد كه خيلي از
آن چيزي و يا هدفي كه كندي مورد نظرش بوده فراتر مي رفت و در واقع در انجام كار ،بيش از اندازه زياده روي
و پيشروي مي كرد  .كندي مي خواست به شوروي ها فرصت و زمان بيشتري بدهد تا در مورد كاري كه مي
خواهند انجام دهند بيشتر فكر كنند و نمي خواست كشتي هاي نيروي دريائي خيلي دور رفته و مسافت بيشتري
را طي كنند  .هنگامي كه كندي متوجه واقعيات مربوط به تهديد شوروي شد  ،دستور داد حلقه محاصره دريائي
كوبا تنگ تر شود تا رهبران شوروي را متوجه سازد كه چگونه بايد اين بحران را حل كنند  .درواقع فرصت بيشتري
به آن ها مي داد  ،و به اين وسيله مي خواست  ،از شروع يك مخاصمه زودرس جلوگيري كند و روس ها را تحريك
به شروع يك درگيري ننمايد .
آليسون به ويژه از اين الگو در مورد نظريه بازدارندگي هم استفاده ميكند .او در كتاب خود اين نگراني را
مطرح مي سازد كه امكان يك حمله اتمي تصادفي در نتيجه إ عمال روش هاي اجرائي متعارف وجود دارد  .چون
روش هاي متداول سازماني ،تعداد و محدوده گزينه ها را براي يك تصميم گيرنده كم ميكند  ،يك رهبر ممكن
است اقدامات ديگري به جز روش سازماني در ذهن حاضر و آماده داشته باشد تا در موقع بحران آن را به كار گيرد
 .روش هاي جاري و متعارف سازماني كه معموالً آموزش افراد نظامي و اعزام آن ها به ماموريت را ايجاب مي كند
،ممكن است دامنه كار وفعاليت رهبر را به هنگام بروز بحران محدود تر سازد  .محدوديت هاي سازماني ،در زمينه
كنترل و استفاده از سالح براي جلوگيري از رويدادهاي تصادفي  ،و سهوي زودرس همچنان جاي نگراني دارد ،
زيرا ممكن است نتوان روشهاي اجرائي متعارف را كنترل كرد  ،در نتيجه  ،اين روشها بر تصميمات و گزينه هاي
رهبر تاثير گذاشته و بر سايرگزينه ها و روش ها ،به دليل عدم آگاهي رهبر از اين گزينه ها و روش ها پيشي مي
گيرد  .فرماندهي استراتژيك و راهبردي اياالت متحده  ،كه سعي و تالش مي كند از استفاده نيروي اتمي بيش از
حد و اندازه متعارف جلوگيري و در واقع آن را كنترل كند  ،اين كار را با تنظيم استفاده از آن  ،تحت شرايط خاص
حمله و دفاع انجام مي دهد و درواقع استفاده از نيروي اتمي به نحوي برنامه ريزي و تنظيم گرديده تا از استفاده
تصادفي و سهوي از نيروي اتمي ممانعت به عمل آورد .
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الگوي سوم  :ديوان ساالري سياسي ( بوروكراسي سياسي )
======
ديوان س االري سياسي به تبادل نظر و چانه زني ميان سازمان ها يا گروههائي اشاره دارد كه از كانال ها و
مجاري منظم و مشخص شده اي براي ارتباط ميان خود استفاده مي كنند  .الگوي ديوان ساالري نتايج حاصله را
به عنوان حاصل چانه زني و تبادل نظر ميان بخش هاي مختلف يك سازمان و يا يك دولت مي بيند  ،در واقع در
اين الگو نوعي تداخل ميان بخش هاي مختلف كه همان تبادل نظراست به و جود مي آيد .در اين الگو ،واكنش
هاي منطقي  ،خارج از محدوه تجزيه و تحليل و محاسبات مجريان مي باشد  .خط مشي ،بيشتر يك نتيجه سياسي
است  ،تا اين كه حاصل كار يك سازم ان باشد  ،نظير آن چه در الگوي دوم ديديم كه خط مشي و تصميمات ،
رهبر ويا سازمان را در بر مي گرفت .
در الگوي ديوان ساالري سياسي  ،خط مشي ،حاصل نتايج سياسي است كه واحد وهسته اصلي آ نرا تجزيه
و تحليل تشكيل مي دهد و به وجود مي آورد .اين جريانات سياسي شامل سازش ها و ائتالف ها بين و ميان گروه
هاست  .خط مشي ،حاصل و نتيجه يك جريان رقابت ميان سازمان هاست  ،كه با نوعي به هم ريختگي و ابهام
بين آن ها آميخته شده و از يك ارزيابي دقيق و يا بررسي يك راه حل مشخص براي يك مشكل منشاء نگرفته
است .
مفاهيم سازماني در اين الگو با جريانات سازماني كه در راه ها و روش هاي مهم و متعدد ديگر وجود دارد
متفاوت مي باشد .اولين عامل و مالحظه مهم در اين تحليل  ،موقعيت هاي نسبي مجريان و بازيگران مهم مي
باشد  ،زيرا موقعيت ها و مشاغل ،به مشخص و معين كردن ديدگاه هاي افراد تحت مجموعه در ارتباط با مشكالت
خاص كمك مي كند  .اين اصل و قاعده در جائي كه ايستاده اي ،بستگي به اين دارد كه كجا نشسته اي و اين
نكته را تا حدودي به طور موجز بيان كرده و روشن مي نمايد  .الگوي سوم تالش مي كند هم رفتار و هم انگيزه
را در يك محاسبه و ارزيابي جاي دهد  ،مانند الگوي جريان سازماني  ،در اين الگو  ،اولويت هاي قسمتي و بخشي
 ،تصورات و مسائل و موضوعات مختلف وجود دارند  ،هر چند كه منشا چنين نگرش هائي ،متكي بر اصول و مباني
مختلفي است .در الگوي نوع دوم ديديم پايه و اساس حيطه و محدوده كار بر رقابت به منظور دستيابي به منابع
محدود در داخل سازمان مبتني بود .در الگوي نوع سوم ،اولويت و حميت بخشي و قسمتي از نگاه و نظرات مبهم
نسبت به يك مشكل خاص منشا مي گيرد  ،و آن هم نتيجه موقعيت ها و مواضع مختلف بازيگران و يا مجريان در
داخل نظام ديوان ساالري است .
چانه زني ها و به اصطالح بازي بده و بستان ها حول محور منافع  ،قدرت و اهداف بازيگران يا مجريان مي
چرخد .معلوم است كساني كه اراده وقدرت بيشتري دارند  ،تاثير و نفوذ بيشتري بر نتايج و عملكرد سازمان دارند.
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باز هم  ،جريانات سازماني  ،و مسائل و مشكالت بزرگ و كلي ،اغلب به مسائل و مشكالت كوچك تر تقسيم و خرد
مي شوند تا گروه هاي مختلف در داخل يك بوروكراسي يا ميان بوروكراسي ها ،مورد بررسي قرار گيرند  .چانه زني
و مذاكرات معموالً از طريق مجاري نهادينه شده در داخل سازمان صورت مي گيرد ( راه ها و روش هاي متداول
در داخل سازمان كه بازيگران با آن به كنش و واكنش مي پردازند ) در اين الگو  ،خط مشي ،حاصل جريان يك
سلسله نتايج ناشي از بازي هاي چانه زني است كه در مورد يك مساله خاص صورت مي گيرد .
در اين الگو  ،اين سياست ها هستند كه نتايج را به وجود مي آورند  .نتايج با عواملي نظير  ،گام ها و
اقدامات  ،مقررات و قواعد  ،س اختار و پاداش هائي ،كه مربوط به بازي هاي چانه زني هم زمان است ،معلوم و
مشخص مي گردند .افرادي كه مي توانند دستور كار را مشخص سازند و يا مقررات و قواعد بازي را به وجود آورند
مي توانند نفوذ و تاثير زيادي از اين نظر داشته باشند .در بسياري از جهات  ،در محيط بازي ،خود نتايج را به
صورتي شكل مي دهد كه نشان دهنده منافع بازيگران قدرتمند در تصميم سازي و ايجاد خط مشي مي باشد.
تجزيه تحليل ديوان ساالري ( بوروكراسي ) احتياج به بررسي تصميمات و اقداماتي دارد كه ناشي از چانه
زني ميان افراد و گروه ها در داخل دولت و حكومت است  .محققين مي توانند نتايج رامورد تحقيق و مطالعه دهند
تا نتايج ،بواسطه چانه زني هاودسته بندي به منظور رسيدن و حصول به يك مصالحه قابل قبول سياسي براي حل
يك مساله و يا بحران به دست آيد .
به طور كلي  ،اين الگو عمدتاً روي اقدامات و مقايسه بازيگران اصلي در جريان و فرآيند خط مشي سازي
تمركز و تاكيد دارد  .دانستن اين موضوع كه چه كسي در كجا نشسته و كجا قراردارد مي تواند به يك شاهد و
ناظر اين آگاهي را بدهد كه افراد به يك مشكل و چالش چه واكنشي نشان مي دهند و اين كه آيا يك راه حل را
صحيح و يا نادرست مي دانند؛ به عال وه اين الگو مبتني بر وجود سلسله مراتب در ديوان ساالري هاست،رهبران
انتظار دارند افراد زير مجموعه آنها نظر داده و گزينه هائي را براي تصميم گيري به وي ارائه كنند .همه مجريان از
همكاري و ياران خود انتظارتعهد , ,و وفاداري دارند  .پيروان نيز اميد دارند رهبران آن ها به ايشان اعتماد داشته
باشند تا بتوانند وظايف خود را به طور قوي و موثر و خوب انجام دهند  .بدون چنين سلسله مراتبي  ،مجاري اقدام
به هم ريخته و آشفته مي شود .همه بازيگران و مجريان بايد بدانند چه كسي اجازه دارد در بازي شركت كند و
چه منافعي در كار است قبل از آن كه آن ها بتوانند در چارچوب وظايف خود ،كارشان را به نحو احسن و شايسته
انجام دهند .
قياس ها
الگوهاي دوم و سوم الزم نيست در تضاد با يكديگر باشند  .از نظر جريانات سازماني ،مسائل و مشكالت
در تصميم گيري است كه از آثار و نتايج روش هاي اجرائي در سازمان ها منشاء مي گيرد و به وجود مي آيد  .به
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عبارت ديگر  ،توجه معطوف به راه تجويز شده اي است كه در چارچوب آن و با توجه به محدوديت هاي
سازماني،واكنش و راه را براي مقابله با بحران به دست مي دهدو ارائه ميكند .سياست هاي بوروكراسي ميان
سازمان ها  ،مانند وزارت امور خار جه و وزارت دفاع حادث شده و اعمال مي گردد  .با تجزيه و تحليل ،مي توان
خط مشي را كه در چارچوب سازمان و با استفاده از الگوي شماره  2بكار گرفته مي شود مورد بررسي و مطالعه
قرارداده وسپس  ،با استفاده از الگوي  ، 3به جستجو و بررسي نتايجي كه با بازي چانه زني بدست مي آيد به
تعيين خط مشي از طريق مذاكره ميان دو سازمان پرداخت" .آليسون" ،الگوهاي مختلف را براي تجزيه و تحليل
تصميمات تشريح مي نمايد تا بر راه و روشي تاكيد كند كه در آن ،جهت گيري ها و مفاهيم مختلف مورد توجه
قرار گيرد و براي استفاده در حل ابعاد مختلف يك مشكل بكار گرفته شود.الگوهاي مختلف پرسش هاي مختلفي
را مطرح كرده  ،و بدنبال شواهد گوناگوني هستند و پاسخ هاي مختلفي را هم بدست مي دهند .مثالً در بحران
موشكي كو با ،الگوي جريان و روند سازماني عمدتاً روي روش اجرائي متعارف نيروي

دريائي براي اجراي

محاصره دريائي توجه و تمركز داشت  .سياست هاي بوروكراسي يا ديوان ساالري تاكيد زيادي روي نقش رابرت
كندي در مقام دادستان كل و برادر رئيس جمهوري براي ايجاد يك كانال پنهان براي مذاكره با" آندره گروميكو"
وزير امور خارجه شوروي داشت  .در نهايت  ،ديدگاه هاو ديگر جنبه هاي مختلف ،شرايط يا بحران را روشن ساخت
 ،كه مي توانست با يك تجزيه و تحليل مفهومي صرف مورد غفلت قرار گيرد  ،دقيقاً همان طور كه الگوهاي تئوري
آينده نگري و يا گزينه منطقي مي تواند جنبه هاي مختلف مسائل معيني را روشن و معلوم سازد .
اين هم امكان دارد كه برخي از الگوها براي تجزيه و تحليل بهتر طراحي شده باشند .مثالً فرايند سازماني ممكن
است راه حل ها و بصيرت هائي را در مورد تداركات تسليحاتي بدست دهد  ،در حالي كه سياست هاي ديوان
ساالري  ،راه حل ها و بصيرت بهتري را در مورد موضوعاتي نظير سياست تجاري ارائه كنند .بدين ترتيب اين
الگ وهاي گوناگون مختلف مي تواند به درك كامل تر و پربارتري از عوامل تشكل هاي موجود در يك بحران كمك
كند .
انتقادات
=====
الگوهاي آليسون موجب بحث هاي زياد و نيز انجام آزمايشات تجربي در طول ساليان و اززماني كه كتاب
او انتشار يافت،گرديده است .برخي از اشكاالت و ا يراداتي كه آليسون ارائه كرده ،بدليل شرايط زماني بوده كه او در
آن نظريات خود را مطرح ساخته است و كتاب خود را به رشته تحرير درآورده است  .به عنوان مثال تئوري بازي
و گزينه منطقي در زماني كه او الگوي اول ( كه فوقا بدان اشاره شد )و نظريه بازيگر منطقي را تنظيم و ارائه كرد
به اندازه زمان حاضر توسعه و تكامل پيدانكرده بود  .او اساس استدالل خود را بر شواهد و قرائني كه در زمان
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بحران موشكي كوبا وجود داشت قرارداده بود  ،اغلب اين شواهد با طبقه بندي اطالعات و موارد مربوط به بحران
موشكي كوبا ،كه اخيراً انجام شده  ،يا در تضاد بود و يا آن را يكسره نفي مي كرد -
1772

and

Chang

.-Kornbluh
انتقادات زياد و قابل توجهي ،ارزش و اعتبار ديدگاه ها و نظريات آليسون را مورد ترديد قرار داده

است".هامند" و "بندر" Bender 1772--

and

 ، Hammandاستدالل مي كنند كه الگوي

آليسون هم ازنظر محتوي و هم از نظر منطقي موفق نبوده است .آن ها پنج انتقاد اساسي به الگوي آليسون وارد
مي كنند  .اول  ،آن ها ادعا مي كنند كه الگوهاي آليسون  ،از نظر آنان منظور واقعي او را حتي در زماني كه نوشته
شده نمي رساند و رسا نيست  .دوم آن كه آن ها چنين استدالل مي كنند كه آليسون در الگوي شماره يك خود
از يك فرد پوشالي و كاهن  ،يك بازيگر منطقي ساخته است .الگوي يك  ،كه استداللي ضعيف تر ي از الگوهاي
2و 3دارد در محدوده و چهارچوب هاي مطالعه آليسون به طور كامل مورد مطالعه و بررسي قرارنگرفته است .سوم،
اين دو

مدعي هستند كه الگوهاي 2و ، 3كامالً با هم متفاوت نيستند كه بتوان آن ها را جداي از هم دانست

 .چهارم  ،اين دو محقق چنين اظهار مي كنند كه پيشنهادات و نظرات در الگوهاي 2و 3به دقت تعريف و تشريح
نشده اند  .نهايت اين كه آن ها براين اعتقادند كه آزمايشات آليسون در زمينه الگوهايش مطالب زيادي در مورد
الگوها ابراز نمي كند ودر مورد آن صحبت نمي كند  .به عبارت ديگر مواردي كه آليسون مطرح مي كند شواهد
كافي براي حمايت و تاييد چارچوب تئوريك به دست نمي دهد.
رودس 1774-

-Rhodesيك آزمايش تجربي در مورد الگوي شماره  3آليسون در زمينه تداركات

و تامين سالح دريائي انجام داده است  ،و اين دقيقا موضوعي است كه در آن سياست هاي ديوان ساالري بايد
حاكميت مطلق داشته باشد  .او در مورد تركيب و شكل نيرو هاي دريائي تحقيق كرده و دريافته است كه برخالف
استدال ل آليسون تغيير در ساختار اين نيرو ناشي از قدرت و منابع نبوده  ،بلكه به خاطر و به دليل برخورد عقايد
و تصورات و برخورد آن ها با هم به وجود مي آيد ،
" اشتاينر " 1799-

 -Steinerدر يك مقاله تحقيقي استدالل مي كند الگوهاي آليسون درزمينه

هاي متعدد ناموفق بوده است  .او تاكيد مي نمايد كه اين الگوها مملو از تضادها و ازهم گسيختگي هااست  .اين
تحقيق  ،به خصوص چنين استدالل مي كند كه مشكل و درد سر اصلي ميان حيطه كار و هدف آليسون در
استدالل او ست و معتقد است آليسون مفاهيم اساسي ،روش و استراتژي هاي تحقيق و سيستم هاي طبقه بندي
را نقض كرده و ناديده گرفته است .كوشش آليسون با كم و محدود كردن حيطه مطالعه خود جهت باال بردن دقت
كار آغاز شده است ،در شرايطي كه از يك طرف آليسون در يك استدالل مي گويد تئوري ها و فرضيه ها بايد از
طريق علوم اجتماعي مورد بررسي قرارگيرد  ،ولي ا ز ط رف ديگر اوحيطه مطالعه خود را با منظور و وارد كردن
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اهداف و مقاصد بازيگران و مجريان گسترش مي دهد  .اما طبق نظر "اشتاينر" هنگامي آليسون اين كار را مي
كند پا فراتر از حدود استراتژي هاي تحقيق مورد نظر خود مي گذارد  .تعهد وپايبندي آليسون به روش هاي علوم
اجتماعي  ،از جمله معيارهاي عيني  ،يكباره و هنگامي كه طرح و نقشه ها جنبه ذهني و تصوري دارد فرو مي
ريزد  ،و مقاصد و اهداف بازيگران اصلي را وارد تجزيه و تحليل خود مي نمايد".اشتاينر" با اظهار اين نكته بدبينانه
نتيجه گيري مي كند كه موضوع مورد نظر آليسون و داستان او نشان مي دهد كه علوم سخت و مشكل ،نمي تواند
با حيطه درست و صحيح تحقيقات سياست خارجي همسازي و هم خواني داشته باشد .
اما همه ،چنين ارزيابي از نظرات آليسون ندارند " .ديويد بالدرين " -

Balderin

David

 -1772استدالل مي كند  ،ابراز شك و ترديد نسبت به الگوهاي آليسون نبايد از دو كمك بزرگي كه او كرده ما را
غافل سازد ؛يكي وارد كردن دقت زياد در تجزيه و تحليل سياست خارجي  ،و ديگري جهت دادن و فراتر رفتن
تجزيه و تحليل از دايره الگوي بازيگر منطقي است؛ و او اين كارها را با ارزش دادن به و معتبر ساختن الگوي تجزيه
و تحليل توسعه روابط ميان سازمان هاي مختلف دولتي انجام داده است
فكر گروهي
=========
"گروپينيگ"Irring1 Jamis -

- Grupnikالگوي ديگري از تصميم گيري گروهي

and

را در كتاب خود تحت عنوان فكر گروهي ارائه ميكند  .او مطالب جديدي را مطرح مي كند تا جرياناتي را كه
معتقد است بر تصميم گيري گروه از راه هاي بالقوه و مخاطره آميز تاثير مي گذارد تشريح نمايد و توضيح دهد .
"يانيس" يك روان شناس بود ،كه نظريه "فكر گروه " خود را در مورد آثار تصميم گيري گروهي در بسياري از
بحران هاي بين المللي از ج مله خليج خوك ها  ،بحران موشكي كوبا  ،واتر گيت وويتنام بكار برد .در بعضي از
موارد مانند بحران خليج خوك ها و ويتنام ،يانيس موضوعي را بررسي كرد كه تصور مي نمود ناكامي تصميم ،
حداقل تا حدودي ناشي از مكانيزم "فكر گر وه" باشد  ،در موارد ديگر  ،نظير بحران موشكي كوبا  ،او موضوعاتي
را جستجو نمود كه رهبران ،استراتژي هائي را بكار گرفته اند كه "فكر گروه" بر تصميم گيري موثر بوده است .
در هر مورد  ،يانيس كوشش نمود مهارت در تصميم گيري را از نتيجه موفقيت آميز آن جدا و منفك سازد .البته
ناگفنه نماند كه تصميم گيري خوب هم مي تواند به نتايج بد به خاطر شرايط منفي دنياي بيروني منجر شود ،
همانطور كه شانس هم مطلقا مي تواند تصميمات بد را به نتايج خوب منجر نمايد .

Groupthink
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"يانيس" چنين استدالل مي كند كه گروه ها ،فشار "داخل گروهي " قوي به منظور تطابق و انسجام را
باال برده و توسعه مي دهد  .هر عضوي از گروه كه اين انسجام را به خطر اندازد قطعا با توبيخ هاي جمعي و انزوا،
موردتحريم و تنبيه روبرو خواهد شد  .چون هر يك از اعضاگروه مي خواهد به گروه تعلق داشته باشد و چنين
احساس كندكه مورد عالقه و قدرداني گروه قراردارد ،لذا هرفرد هر تالشي را مي كند تا موافق و متناسب با اجماع
گروه باشد  ،تا موقعيت باارزش خود را به عنوان يك عضو حفظ و حمايت كند " .فشارهاي داخل گروهي " به
خصوص از طرف افرادي از اعضاي گروه قوي بوده و تاثير گذار است كه اين افراد از قديم جزو ا عضاي شاخص
گروه به شمار مي آمده و يا مدت هاي طوالني يكديگر را مي شناخته اند  .افرادي كه يكديگر را خوب مي شناسند
نيز احتماالً مي دانند ديگران در مورد مسائل و مشكالت چگونه فكر مي كنند و مي توانند  ،با هدايت جمعي بر
شكل دهي عقايد و نظريات رهبران تاثير بگذارند  .دانستن و خواندن و درك نظرات رهبر ( كه البته ممكن است


اساساً دقيق نباشد ) مانع و محدوديت بزرگي بر سر راه "تضارب افكار"

به وجود مي آورد  ،لذا هيچ كس

پيشنهادي را ارائه و مطرح نمي كند  ،چون اعضانيرومند و قوي ترگروه آن نظر و عقيده جديد را قبول نكرده و يا
عالقه مند به شنيدن آن نيستند .
" يانيس " مي گويدو در واقع خاطر نشان مي سازد كه تصميمات گروهي اغلب كامل نيست  ،و بلكه
ناقص هم مي باشد .چون گروهها مايلند در داخل انسجام داشته باشند در حالي كه در خارج گروه منفك از يكديگر
مي باشند  .اين "فشارهاي داخل گروهي " موجب كاهش كارائي فكري اعضاء گروه شده و در عين حال باعث مي
شود توان و قدرت آن ها براي محك زدن واقعيت كاهش يافته و به اصطالح افت پيداكند  .به عالوه "يانيس"
استدالل مي كند توان و قدرت اعضاء گروه براي قضاوت اخالقي يا مالحظه آثار و نتايج و عواقب تصميمات بالقوه
تحت تاثير پيشداوري قرارمي گيرد  ،چون هر فرد چنين فكر مي كند كه او فردي عادل و منصف و با اخالق است
و لذا چنين تصور مي كند هر سياست و خط مشي كه او از آن حمايت و پشتيباني كند  ،تعميم دادن آن هم
منصفانه و اخالقي است .
" ياسين " چنين استدالل مي كند كه هشت عالمت و نشانه وجود دارد كه پديده " فكر گروهي " را
توصيف مي نمايد  .اول  ،اعضاداراي اين تصور نادرست مي باشند كه آسيب ناپذير هستند  .آن ها بر اين باورهستند
كه مي توانند برهر مشكلي كه پيش مي آيد فائق شده و آن را از سر راه بردارند .چنين تصورات نادرستي منجر به
خوش بيني بيش از اندازه در مورد موفقيت بالقوه هرگزينه اي كه با آن روبرو هستند مي شود و در مقابله با هر
بحراني درجات باالئي از خطر كردن را تشويق و ترغيب مي نمايد .

Brainstorming
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دوم  ،اعضا گروه تمايل پيدا مي كنند تا هشدارها در مورد نامطلوب بودن گزينه ها و يا نتايج احتمالي
منفي را دست كم بگيرند  .اعضاء ممكن است بخواهند عقالئي و منطقي عمل كنند  ،اما اغلب اقدامات فردي
،اعمال آن را تحت الشعاع قرار مي دهد " .فشار داخل گروهي "داللت براين دارد كه اعضاء هشدارهائي را كه خارج
از گروه به آن داده مي شود يا دست كم ويا ناديده مي گيرند.
مثالً در خالل جنگ ويتنام  ،تصميم گيرندگان اياالت متحده قدرت و نيروي مقاومت ويتنام شمالي را دست كم
گرفته  ،حداقل و تا حدودي به خاطر اين كه گزارشات واصله كه خارج از دايره دولت مي رسيد و بيانگر اين قدرت
بوده مورد توجه قرار نمي گرفت .
سوم باور بي چون و چرا به برتري گروه موجب مي شود اعضاء مايل نباشند  ،روحيه ذاتي خود را خدشه
دار كنند  .در نتيجه ،در مورد انتشار برنامه و پروژه به ندرت سوال و پرسشي مطرح مي شود  ،چون طرح چنين
سوال و يا مخالفت با پروژه ها ،عدم وفاداري به ساير اعضاء گروه به شمار مي رود .
چهارم  ،فكر گروهي نظرات كليشه اي از مشكل و مانع ر ا در افراد به وجود مي آورد و ممكن است يك
گروه طرف مقابل و يا حريف خود را به قدري شرور و بد بپندارد كه مذاكره با آن را بي نتيجه و بي فايده
بداند.چون تصورمي شود حريف يا طرف مقابل  ،هر توافقي كه به آنها احترام نگذاشته ،آن را زير پا خواهد
گذاشت.بعد ديگر قض يه هم اين است كه به نظر گروه ،حريف و يا طرف مقابل خيلي ضعيف تر وابله تر از آن به
نظر گروه ميايد كه بتواند واقعا خطر جدي براي منافع آن داشته باشد .چنين ديدگاه هائي به خصوص در مواقعي،
آن قدر عادي و متداول به نظر نمي رسد كه منشاء اختالفات نژادي هم باشد .
پ نجم  ،فشار بر افراد ناراضي براي تطبيق با نظرات گروهي وارد مي آيد ،كه ممكن است راه حلي را پيشنهاد كنند
كه مخالف عقيده اكثريت باشد  .چنين ممنوعيت و محدوديت هائي به خصوص به شكل طرد خفيف افراد از
اجتماع از جمله رو در رو قرار گرفتن  ،نخنديدن به افراد ناراضي و يا قطع صحبت هاي آنان و بي توجهي كردن
مكرر به انان (كه هدف هستند ) تجلي پيدا كند .
ششم  ،اعضاي گروه احساس مشترك اتحاد و وابستگي پيدا مي كنند  .چون افراد هرگز ازترس اين كه مورد تحريم
از طرف گروه قرار گيرند هيچ ابراز شك و ترديدي از خود نشان نمي دهند  .لذا هر فرد در گروه و يا آن اجتماع
بر اين باور است كه تنها اوست كه شك و نگراني به تصميم گروه دارد .بنابراين حتي اگر هيچ يك از اعضا به طور
كامل از اكثريت حمايت نكنند  ،ولي همه آنها با اكثريت همراه مي شوند  ،چون بر اين باورند كه تمام افراد ديگر
از موضع گروهي حمايت مي نمايند  .هر عضو گروه دست به چنين كاري مي زند تا انسجام گروه را تضمين نموده
و بدان اطمينان پيدا كند و بدين ترتيب هر گونه احتمال تحريم عليه خود را از بين ببرد .
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هفتم خود سانسوري ناراضيان را مانع از آن مي كند كه عقايد خود را كه با نظر گروه منافات دارد در جمع مطرح
سازند .بدين ترتيب خود سانسوري به اين معني است كه گروه هرگز احتياج ندارد قدرت تحريم اجتماعي خود
عليه فرد را براي اين كه همه را در يك خط و همسو قرار دهد اعمال كرده وبه كار بندد.
نهايت و هشتم اينكه اعضا معيني در گروه به عنوان افرادي كه خودشان را حافظ افكار گروه مي دانند احساس
وظيفه مي كنند تا جلوي اطالعاتي كه از خارج از گروه مي رسد و ورود ان به داخل گروه را بگيرند  .به طور
مثال اين اطالعات مي تواند شامل اسنادي از سازمان هاي اطالعاتي ونظر سنجي هاي عمومي باشد .افراد حافظ
افكار و نظرات گروه ،با هر چه چيزي را كه ممكن است بالقوه با خود باوري و امنيت اعضا گروه مقابله كند ممنوع
و محدود مي سازند.
اقدامات پيشگيرانه

يانيس پنج استراتژي را براي مقابله با آثار فكر گروهي پيشنهاد مي كند .
تصميم گيرندگان مي توانند روش هائي را بنا نهند تابا آن از آسيب هاي تصميم گيري گروهي ممانعت نمايند.
مثال حكومت جان اف.كندي از جريان تصميم گيري فاجعه بار خود در قضيه خليج خوك ها

درس آموخت و

روش هاي متفاوتي به وجود آورده و اجرا كرد كه توانست با كيفيت بهتر بحران موشكي كوبا را مديريت كند .
اول ،يانيس استدالل مي كند كه رهبران گروه بايد ناراضيان و انتقاد در داخل گروه را تشويق كنند .انتصاب يك
نفر اعضاء به عنوان فرد مخالف مي تواند بدون اين كه آن فرد لزوما توسط اعضا گروه تحريم شود به اين هدف
كمك كند .اين فرد منتصب بايد به طور دائم افراد ونظرات آن ها را به چالش بكشد براي اينكه اطمينان حاصل
نمايد مخالفت ها ابراز مي شود  ،و ضمنا نظرات و عقايد مخالفين را ارزيابي كند و به مخالفين اجازه دهد نظرات
خود را ابراز و اعالم نمايند  .مشكل انتصاب چنين فردي كه نقش مخالف و ناراضي را ايفا مي كند اين است كه در
بلند مدت ،نفوذ و تاثير اين فرد به دليل "فشارهاي داخل گروهي" كم شده و يا تغيير پيدا مي كند .بدين ترتيب
فردي كه اين نقش را دارد بايد به طور منظم تغيير پيدا كند و فرد ديگري به جاي او منصوب شود تا از مشكالت
درون گروهي ،كه در باال بدان اشاره شد ،جلوگيري به عمل ايد .
دوم رهبران گروه بايد از ابراز تمايل و اولويت هاي شخصي خود در ابتداي كار خودداري ورزند چون در اين صورت
چنين چيزي باعث مي شود فشارهاي غير ضروري ناموجه بر ساير اعضا گروه وارد شود و آن ها را وادار سازد تا
موافق و هم عقيده با نظر رهبران شوند ،و اگر رهبران ابتدا نظرات و عقايد خود را ابراز ننمايند در آن صورت
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اعضاي گروه تشويق مي شوند نظرات مخالف ومتفاوت و راه حل هاي مختلفي را ارائه دهند .در خالل بحران
موشكي كوبا جان كندي رئيس جمهور اغلب اطاق كميته ارزيابي بحران را ترك ميكردتابه گروه اجازه و فرصت
دهد بدون احساس فشار ،نظرات وعقايد رهبري او را ،به بحث بگذارند و در واقع نقد نمايند  .اما چون برادر او
رابرت كندي دادستان كل در همان اطاق كميته ارزيابي بحران با گروه مي ماند ،كامال قابل درك بود كه او به
عنوان نماينده برادرش حضورداشته و عمل مي كند،و قطعا مي توان گفت اين استراتژي مي توانست به صورت
ديگري كه بهتر هم باشد انجام گيرد .اما چنين روشي مي تواند مشكل و چالش بر انگيزباشد ،به خصوص آن هم
موقعي كه اكثر اعضا گروه كه طبعا ديدگاه سياسي وچارچوب فكري يكسان يا جهان بيني مشابهي دارند،و يارهبر
را مي شناسند و از تبادل نظرهائي را كه ازقبل با او داشته وازاولويت و نيز ترجيحات او نيز آگاه هستند  .مثال
بسياري از اعضاي دولت جرج بوش پسر مدت زيادي با هم كار كرده بودند و درواقع بسياري از آنها قبال با جورج
بوش پدر همكاري كرده بودند .چنين افرادي احتماال نظريات و فرضيات يكسان در مورد مسائل و مشكالت مهم
داشتند  .اگر هيچ كس مايل نباشد با طرز فكر و چارچوب فكر غالب ،مخالفت و چالش نمايد اين مي تواند خيلي
جالب توجه باشد .كسي كه در داخل حكومت ديدگاه متفاوت كوچكي داردو خود خاستگاه مستقل نيرومندي نيز
دارد مانند كالين پاول وزير امور خارجه ممكن بود بتواند نقش همان فردي كه موضع مخالف با فكر گروهي را دارد
ايفا كند
سوم يك رهبر مي تواند گروه هاي كوچكي به وجود آورد تا راه حل هاي متعددي براي يك مشكل را مورد توجه
قرارداده و مقايسه كنند .هر گروه كوچك و يا گروه فرعي رهبر و سرپرست خود را دارد ونظرات و نتيجه گيري
گروه خودرا مي تواند در جمع گروه ها  ،كه در واقع گروه اصلي است ارائه كند .
چهارم ،اعضا گروه بايد مذاكرات را با همكاران مورد اعتماد خود در خارج از گروه هم مورد بحث و بررسي قرارداده
و نتيجه اين مذاكرات را به اعضا گروههاي فرعي ديگر گزارش كنند .مثال در خالل بحران موشكي كوبا ،اعضا كميته
بحران موظف بودند با افراد خارج از گروه مالقات كنند  .اين امر اعضا گروه را مجبور مي ساخت نظرات و عقايدي
را كه در داخل گروه مطرح و پيشنهاد نشده بود مورد مالحظه و توجه قرار دهند .اين فرايند ،ماهيت بحث را
گسترده تر نموده و بهبود مي بخشيد و راه حل هاي د يگرو بيشتري را ارائه مي نمود كه گروه نمي توانست به
تنهايي اين كار را انجام دهد.
پنجم گروه ها بايد كارشناسان خارج از گروه خود را دعوت نمايند تا در جلسات آنها شركت واظهار نظر كرده و
واقعيات را ارائه و عقايد خود و ديدگاههايشان را در مورد يك مساله خاص مطرح سازند .دعوت از افراد خارج براي
شركت در جلسات گروه هنگامي بهترين نتيجه را خواهد داد كه كارشناسان از جوامع علمي و دانشگاه ها و نه از
داخل حكومت و دولت دعوت شوند ،چون اگر از داخل حكومت و دولت دعوت شوند ممكن است نظرات و عقايد
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آنها تحت الشعاع و تحت تاثير دستور كا رهاي شخصي و بوروكراسي قرار گيرد .به عالوه افراد خارج از گروه توصيه
هاي خوب و موثر ي ارائه مي كنند كه چگونه مي توان يك راه حل را در مقياس وسيع تري به مردم و عموم ارائه
كرد و قبوالند .

ارزيابي
يانيس هم مانند "آليسون " كتاب خود را زماني نوشت كه به تما م اسناد و مدارك مربوط به بحران هايي مانند
بحران موشكي كوبا و نيز خليج خوك ها ،كه او در مورد آن ها مطالعه مي كرد و آن را منتشر نمود ،دسترسي
نداشت . -Chang and Kornbluh 1772-برخي از نوشته ها و اسناد و مدارك با شواهد ي كه او در اثبات
تئوري خود بكار برده بو د مغايرت و تناقض داشت اما اعتبار و ارزش خود تئوري او چه شد؟
بيش از سي سال از زمان اولين چاپ كتاب "فكر گروهي" در سال  1792گذشته است .در طول اين مدت ،نظرو
عقيده يانيس درصدها تحقيق و مقاله مورد اشاره و استناد قرار گرفته است.-Essen 1779-برخي از تحقيقات
مذكور از نظرات و عقايد ابراز شده در مورد "فكر گروهي" حمايت و پشتيباني نموده است" .هرك" – -Hereck
و همكارانش سال  1799تصميم گيري هاي روساي جمهوري امريكا را در نوزده بحران از جنگ جهاني دوم به
بعد مورد مطالعه و بررسي قرار داده است .آنها هر تصميم را براي يافتن شواهدي كه جزو هفت عالمت و خصوصيت
"فكر گروهي" است مورد بحث و مطالعه قرار دادند  .آنها دريافتند هر چقدر وقوع و حضور خصوصيات "فكر
گروهي" بيشتر باشد نتايج حاصل از فكر گروهي بر خالف منافع اياالت متحده امريكا بوده و احتماال بيشتر به
منازعات بين المللي منتج گرديده است .
اما همه اين كارها به طور عملي از استدالل ها و ادعاي اصلي و اساسي يانيس پشتيباني نكرده و آنها را تاييد
ننموده است و همكارانش در سال  1791به اين نتيجه رسيدند كه تاثير فرد بر نتايج تصميم گيري بيش از نفوذ
گروه براعضا گروه بوده است ؛آن هم گروه هايي كه افراد و اعضا آنها صاحب قدرت و ذينفوذ هم باشند كه درمدت
زمان كم تري  ،والبته با نشان دادن هيجانات و احساسات كمتري مي توانند تصميمات بهتر اتخاذ كنند.مك
كولي McCaulyدر سال  1797به اين موضوع پي برد كه با ساختار عواملي مانند شخصيت رهبري ،بروز
خصوصيات "فكر گروهي" را بيشتر از انسجام گروه و يا شرايط و موقعيت افراد كه مورد نظر "يانيس" بود مي
توان پيش بيني كرده و تحقق بخشيد .سرانجام اين كه "تت الك" و همكارانش سال 1772از روش هاي متعدد
و چندگانه براي ارزيابي متغييرهاي گروهي استفاده كردند .آنها در مطالعات مربوط به موارد تاريخي به نكاتي
دست يافتند كه نظر "فكر گروهي" يانيس راتاييد مي كرد اما الگوي "ليسرل" -Lisrel-چندان اين نظريه يانيس
را تاييد نمي كرد .آنها نيز مانند "مك كالي" دريافتند كه با انسجام گروهي پديده " فكر گروهي" را نمي توان
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پيش بيني نمود .در عوض آنها نشان دادند كه اش كاالت و نقائص ساختاري و متدولوژي ،بهتر مي توانند پديده ها
را پيش بيني كنند .سال  1779همايشي در زمينه رفتار سازماني و فرايند تصميم گيري انساني تشكيل شده بود،
كه موضوع "فكر گروهي" رادر بيست پنج سال بررسي و ارزيابي و گزارشي را تهيه وارائه كرده است .افرادي كه
گزارش

اين همايش در سال  1779را تهيه كرده بودند "ترنراند" و " پراتكوميس"

  -Turner and Pratcomis 1779aآزمايشات مستقيم ،ارزيابي و بررسي ها و تعيين و باز تعريف الگوهارابررسي كرده اند .آنها به اين نتيجه رسيدند كه بررسي نتايج علمي كه حول "فكر گروهي "وجود دارد نشان مي
دهد كه موضوع مورد مطالعه ،كار و آزمايشگاه تجربي ،اسناد كامل را براي وجود" فكر گروهي" آن طور كه يانيس
آن را ارائه نموده فراهم نكرده و بدست نمي دهد .اغلب تجربيات انجام شده نتوانسته اند كيفيت پايين تصميمات
ناقص را كه تصور مي رود ناشي از تصميماتي باشد كه با پديده "فكر گروهي" توصيف شده اند نشان دهند و ضمنا
هم هنوز هيچ تحقيقي نتوانسته است از نظر علمي رابطه عليت ميان آن چه "يانيس" در ابتدا پيشنهاد كرده با
هشت خصوصيت تصميم گيري ناقص را مشخص سازد .
مع ذالك اين امر منجر به يك اجماع در مورد فايده كلي تئوري "فكر گروهي" نشده است .برخي از محققين به
كلي مخالف اين الگو هستند و استدالل مي كنند كه در مورد فايده بالقوه آن ،به دليل عدم وجود داليل و شواهد
عملي  ،در اثبات و تاييد اين الگو ،مبالغه شده است .-Fuller and Aldag 1779-ديگراني هستند كه راه ميانه
اي را در پيش گرفته و اميد دارند برخي از عناصر تئوري رابا مفهوم سازي مجدد از حيطه كاربرد آن نجات داده و
بازيابي كنند.مثال "وايت" -Whyte 1779استدالل مي كند كه فايده و خاصيت جمعي( گروهي ) كه فراتر و
بيش تر از ظرفيت واقعي اعضا مي باشد به تشريح برخي از نقائص ساختاري سازماني در تصميم گيري كمك مي
كند .اين محقق دانشمند مدعي است كه اين عامل ميل به خطر كردن وريسك را كه منجر به گرايش به اجماع
مي شود را تشويق و تحريك مي كند كه با جريانات قطب بندي ،كه بعدا مورد بحث قرار مي گيرد ،آسان تر مي
شود ".وايت" معتقد است كه اين جريان توضيح بهتري را براي پديده شبه "فكر گروهي" نسبت به تئوري انسجام
گروهي ،كه يانيس مطرح كرده ،ارائه مي نمايد" .كرامر "  -Kramer 1779 -استدالل مي كرد اقتضائات واقعي
سياسي كه نقطه مقابل روان شناسي است در به وجود آوردن انگيزه و ايجاد "فكر گروهي" كمك مي كند .او
چنين ا ستدالل مي كند كه روشي كه اعضا گروه براي تجزيه و تحليل گزينه هاي خود انتخاب مي كنند همچنان
داراي اهميت زيادي است چون اعضا گروه قويا نسبت به عواقب سياسي گزينه ها خود حساسيت دارند به خصوص
رهبران سياسي كه كامال ازاوضاع و شرايطي كه ممكن است منجر به شكست هاي غير قابل قبول گردد و يا صدمه
به اعتبار شخصي آنها بزند آگاه هستند .
"مك كولي " مي گويد و در واقع پيشنهادمي نمايد كه فشارها براي تطبيق با گروه بايد جايگزين انسجام گروهي
به عنوان يك عامل و علت در "فكر گروهي" شوند و "ترنر" و "پراتكانيز"(سال ) 1779سعي مي كنند "فكر
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گروهي" را با توجه به تالش براي حفظ هويت اجتماعي تشريح و تبيين كنند  .آن ها "فكر گروهي" را كوششي
براي حفظ احساسات مثبت درون گروهي مي دانند".ريون "  -Raven 1779-مي گويد " معيار فرار "، كه
شامل ارتقاءو قطب بندي است ،اعضاء حكومت هاي كندي و نيكسون را تشويق نمود تا مواضع افراطي تر و بسيار
افراطي تر اتخاذ كرده و اقدام تند تري عليه دشمن گرفته و انجام دهند براي اين كه از يكديگر پيشي گيرند.
"پترسون"  -Peterson 1779-و همكارانش نشان دادند كه كيفيت تصميم به نتايج واقعي آن مرتبط است ،
هرچند كه اين ارتباط متقابل كا مل نيست .برخي ازگروهها ئي كه در كارشان موفق هستند  ،عالئمي از "فكر
گروهي " نشان مي دهند ،كه خطر كردن و انسجام از جمله اين عالئم هستند در حالي كه گروه هاي نا موفق
نشانه هائي كه فكر مي كنند دليل بر هوشياري آن هاست نظير تبادل نظر درون گروهي از خود بروز مي دهند .
سرانجام اين كه  ،برخي از محققين اميدوارند به نظريه و عقيده "فكر گروهي" دست يابند  .در واقع آن
را بدست آورند".اسر"  -ESSER 1779-چنين استدالل مي كند كه " فكرگروهي " ارزش قابل مالحظه اي از
نظر اكتشافي HEURISTIC--(-براي كار در زمينه متغيرهاي گروهي نشان داده است.او همچنين خاطر نشان مي
سازد كه "فكرگروهي " نظريات تئوريك پيچيده اي به وجود آورده و نتايجي به دست داده است كه ازنظر عملي
هنوز الزم است در مورد آن تحقيقات و تجربيات بيشتري صورت گيرد".تي هارد"  -T. Hard 1779-استدالل
مي كند ،كارها و تحقيقات بر اساس الگوهاي اصلي "فكر گروهي"" ميتوانداز نتايج نامطلوب جلوگيري به عمل
آورد".مورهد" -Moorehead 1779-و همكارانش نظريه " فكر گروهي " را در سازمان هاي "گروه محور " -
-Team-basedو نيز"مديريت محور" بكار برد ه است .
"ترنر" و "پراتكينز" موفقيت نظريه " فكر گروهي " را مره ون قدرت و جذابيت في البداهه بودن آن مي داند  .آن
ها به اهميت رونوشت برداري و "طرح هاي كنترل شده يك جا" قبل از اين كه اعتبار تئوري اعالم شود اشاره مي
كنند  .سرانجام  ،آن ها خطر قبول بدون قيدو شرط "تئوري جذاب ونيرومند تشويق و في البداهه بودن "را  ،بدون
اين كه آزمايش عملي جهت آن صورت گيرد يادآور مي شوند .

Runaway Norm
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پديده هاي ديگر در مورد فكر گروهي
حداقل سه بينش و يا به عبارت بهتر ،سه گرايش درمورد تصميم گيري گروهي وجوددارد كه شايان ذكر است .اين
عوامل ،عالوه بر نگرش هاي درون گروهي و برون گروهي كه قبال راجع به آن صحبت شد قابل توجه بوده و بايد
مورد تامل قرار گيرند (.فصل چهارم )
در ابتدا بايد يادآوري شود كه گروه ها مشخصا بهتر از افراد و به عبارتي،بيشتر از آنان كار مي كنند  .ارزيابي ها
و قضاوت ها گروه دقيق تر از افراد است  ،هر چند اين هم مي تواند با ويژگي هاي اوضاع و احوال ،نظير سختي
وظايف  ،شايستگي افراد گروه و الگوهاي ارتباطات تغيير پيدا كند .-astic 1791) -گروه هائي كه رهبران با
انعطاف دارند كه اجازه اظهارنظر و ابراز عقيده به اعضاي گروه را مي دهند  ،بهتر ازگروه هائي هستند كه از نظر
عملكرد منفعل هستند  .اين حالت به دليل و  ،در نتيجه امكان بحث آزاد است كه رهبران گروه اول به اعضاء
گروه مي دهند. -Marin and Solem 1791-اما گروه هاتقريباً هرگز و لزوما بهتر و بيشتر از شايسته ترين افراد
گروه عمل نمي كنند  ،بنابراين هنگامي گروه ها بهتر از افراد متوسط كه در آن ها عضويت دارند كار مي كنند ،
مع هذا به ندرت مي توانند در مقايسه با بهترين افراد ،عملكرد باال و درخشاني داشته باشند-Hastic1791-
بنابراين مثال هنگامي دانشجويان يك دانشكده فرصت پيدا مي كنند تا در تيم هاي دو نفري تحت آزمايشات
تجربي از نظر "فكر گروهي" قرار گيرند  ،آزمايش دهندگان به طور انفرادي بهتر از مجموع افراد عمل مي كنند
 .به عبارت ديگر گروهها بهتر از افراد عمل نمي كنند  .اما بهترين آزمايش دهندگان و يا عمل كنندگان هميشه
معدودي از افراد هستند كه به تنهائي كار مي كنند .دانشجوياني كه روي پروژه هاي گروهي كار مي كنند-
 ، -Zimbardo etal.2113ممكن است در اين گونه آزمايش و تجربه با قدرت بيشتر كار كنند .به غير از افراد
بي كار و راحت طلب در گروه ،كه خود اين هم مشكلي است و طبعا اين افراد بي كار و راحت طلب سهمي
چندان زيادي در تحمل فشار كارگروهي ندارند ،مع الوصف باز هم اين گروه مي باشد كه رتبه و امتياز به كار و
عملكرد را كسب مي كند ؛و با آن كه بيشترين منفعت نصيب كل گروه مي شود  ،اما همين گروه موفق علي
رغم كار شايسته افراد پر كار و كوشا كه بايد آن ها را در كار موفق ترين ناميدرا انطور كه بايد و شايسته است
تشويق نمي كند و چه بسا حتي آن ها را مجازات هم مي نمايد".هيل " -Hill 1772-توانست به اين واقعيت
دست يابد كه افرادي كه به تنهايي و انفرادي راجع به مسائل و موضوعات بررسي كرده وبراي آن راه حل پيشنهاد
مي دهند و سپس با ساير افراد گردهمائي داشته و نظراتشان را مطرح و با نظرات ديگران مقايسه مي كنند  ،موثر
ترو بهتر از كساني هستند كه صرفاً مسائل رادر چارچوب گروهي مورد بحث و بررسي قرار مي دهند .
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گرايشات خود محوري إسنادي گروهي
خطاي استناد كردن خود خواهانه به گروه(إسناد گروهي ) ،نتيجه مستقيم كارگروهي را مبتني بر خطاي إسنادي
فردي مطرح مي كند( به اين معني كه افراد ،همزمان اثر اوضاع و شرايط را دست كم مي گيرند  ،در حالي كه

بيش از حد ،تمايل افراد را به تشريح و تبيين رفتار ارزيابي كرده و بدان اهميت مي دهد  ).در گروه ها  "،تمايل
به دست باال گرفتن تاثير ميل و خواست فرد بررفتار گروه را تمايل و يا گرايشات إسنادي گروه مي نامندllison -
.-and Messick 1791
گرايشات خودمحوري و خودشيفتگي در مقياس گروهي هم كه به " گرايشات خودشيفتگي گروهي " موسوم است
نيز وجود دارد .در افراد  ،اين گرايش به صورتي بروز مي كند و ظاهر مي شود كه  ،افراد موفقيت خود را به مهارت
ها و توانائي هايشان نسبت مي دهند  ،در حالي كه قصور و شكست ها يشان را به عوامل محيطي و شرايط مانند
زمان و بدشانسي منسوب مي كنند و يا به اصطالح إ سناد مي كنند  .چنين چيزي بيشتر متناسب با اين موضوع
كلي است كه نتيجه گيري كه افراد بدليل خود بزرگ بيني كه در خويشتن نسبت به موفقيت هايشان دارند ،
معموالً بيشتر از زماني است كه دچار شكست مي شوند و در واقع ،درشكست ها همه چيز رامتوجه بدشانسي مي
دانند تا عدم توانائي و كفايت خود .-Miller and Ross 1791-در گروه ها اين تمايالت هنگامي جلوه مي كند
كه اعضاء گروه حالت إسناد مشابهي را دليل موفقيت خود ارائه كرده و مطرح مي كنند. -Hewston 1797-
چنين چيزي اغلب در زمينه مسابقات ورزشي مشاهده مي شودtaylor and Doria 1791 ; Mullen and -
. -Rionden1799اما احتماالً گروه ها به تاثير شرايط واوضاع محيط در شكست هاي خود كمتر از افراد استناد
مي كنند .
" گرايشات خودمحوري و خود شيفتگي گروهي" زماني اتفاق مي افتد كه اعضاء گروه نه تنها به برتري
گروه خود اعتقاد دارند  ،بلكه براين باورند كه مي توانند خصوصيات گروه هاي ديگر را مشابه خصوصيات خود
سازند و در واقع تغيير دهند .به عبارت ديگر ،اعضاء گروه نه تنها خصوصياتي كه اعتقاد دارند گروه آن ها را از
ديگران متمايز مي سازد برتر مي دانند  ،بلكه بر اين نظر هستند هر كس در گروه هاي غير خودي است داراي
خصوصيات منفي مي باشد.اين واقعيت كه اين ها خصوصيات گروه هاي غير خودي است ممكن است بخش جالب
مساله نباشد .مساله ديگ ر اين است كه اعضا گروه به طور اخص تناقض ويك سو نگري و فرديت را در گروه هاي
غير خودي بيشترازگروه خود مي بينند .
اين گرايشات إسنادي گروهي  ،كه اغلب " گرايش همانند سازي گروه هاي غير خودي " ناميده مي شوند
 ،نيز تقليدي از استعدادهاي افراد است .در اين گرايش  ،ا فراد گروه معتقدند كه اعضاء گروه خودشان صرف نظر از
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گرايشاتي كه دارند متنوع تر و منحصر به فرد تر از اعضاي گروه غير خودي هستند-

Mullen and Hu

-1797
اين گرايش صرف نظر از اين كه چه تعداداز اعضاء گروه خودي اعضاي گروه غير خودي را مي شناسند وجود
دارد و يا به عبارت بهتر به وجود مي ايد ؛ بدين معني  ،كه اين گرايش و تمايل ،علي رغم شواهد مغاير و متفاوت،
به صورت واقعي وجود دارند – Rothbart 1792

and

 - Parkبدين ترتيب  ،اگر فرض

شود يك فرد عضووي از گروه غير است ،در آن صورت آن فرد تجسم و نماينده تمام افرادي به شمار مي رود
كه عنوان آن گروه را يدك مي كشند .مثالً در بسياري از مدارس متوسطه  ،يك گروه از دانش آموزان هستند كه
ورزشكار بوده و چندان ميانه اي با كتاب و درس خواندن ندارند و يا اين كه بيشتر به ورزش عالقمند هستند و
به آن اهميت مي دهند  . ،از طرف ديگر گروهي ديگر از دانش آموزان هستند كه بيشتر و شايد بتوان گفت صرفا
كتاب خوان بوده و به درس و كتاب خود اهميت مي دهند و الغير  .و اين ها جزو دانش آموزان درس خوان

شناخته شده و به حساب مي آيند .در اين حالت  ،هنگامي كه يك فرد بر چسب ورزشكار بودن وعالقه به ورزش
را يدك ميكشد آن فرد  ،در اين صورت نه تنها يك ورزشكار به حساب مي آيد ،بلكه فردي عامي و كند ذهن
محسوب مي شو د  .براي يك دانش آموز درس خوان و اهل كتاب  ،يك دانش آموز ورزشكاري كه عالقه اي به
درس ندارد غير قابل تصور است  .همين طور  ،دانش آموزي كه ورزشكار است و در مورد يك دانش آموز درس
خوان و كتاب خوان فكر مي كند  ،از نظر او اين دانش آموز نه تنها با هوش به نظر مي آيد بلكه از نظر او داراي
مهارت ها و تجربيات اجتماعي فراواني نيز هست  .بنابر اين يك دانش آموز اهل فضل و دانش به همان اندازه براي
يك دانش آموز ورزشكار غي ر قابل تصور است كه او براي دانش آموز اولي غير قابل تصور مي باشد .اين همانند
سازي اعضا گروهاي غير خودي باعث مي شود اعضا گروه خ ودي قرباني نمونه هاي اعضا گروه غير خودي شوند .
اين گرايش به استفاده از نمونه ها و الگو ها كمك مي كند ،به طوري كه كه اعضا يك گروه تصور مي كنند تمام
اعضا گروه غير خودي در خصوصيات منفي مشترك هستند .اين ،به خصوص مي تواند در روابط بين المللي مساله
ساز ومشكل آفرين باشد آن هم موقعي كه رهبران يك كشور تصور مي كنند مردم ،رهبران يك كشور و ملت هاي
ديگر هم همگ ي داراي شرايط منفي و غير قابل قبول مي باشند .چنين تصوري مذاكره را نامطلوب و غير قابل
قبول و خصومت را قابل قبول تر مي سازد .البته چنين تصوري ،ماال توسل به زور را تنها راه كنار آمدن با طرف
ديگر ويا تغيير رهبري كشور و يا حذف طرف مقابل تلقي گردد.

23
www.asrdiplomacy.ir

قطب بندي گروهي
==================
قطب بندي گروهي ( و يا جناح بندي گروهي) يك تغيير و تحول خطرناك به شمار مي آيد چون نشان

مي

دهد و در واقع اين مفهوم را مي رساند كه گروه ها تصميمات خطرناك تري در مقايسه با افراد مي گيرند .تحقيقات
زيادي كه در اين زمينه صورت گرف ته دقيقا نشان داده كه گرچه خطرات بزرگ و تحوال تي كه در ريسك ها و
خطرات به وجود آمده هميشه مورد توجه بوده است تا از آن ها احتراز شود ،اما تجربه نشان داده گروه ها هميشه
بيش از افراد تمايل و گرايش به انتخاب ها و گزينه هاي تندو افراطي داشته اند .يك دانشجوي دانشگاه در مورد
تغيير جهت ريسك و خطر اوليه ،دست به يك كار تحقيقي زده است .اين دانشجو در سال  1711پس از اين
تحقيق دريافت كه افراد در داخل گروه نسبت به زماني كه تنها هستند و مي خواهند گزينه اي را انتخاب كنند
تصميمات خطرناك تري مي گيرند .در تحقيقاتي كه اين دانشجو كرده  ،از افراد در مورد گزينه هاي آن ها راجع
به تصميماتي كه در مورد يك موضوع خاص قبل از اين كه وارد و درگير بحث گروهي شوند انتخاب كرده اند
پرسش نموده است .سواالت مطرح شده در آزمايشي كه او از افراد نموده به طور مشخص دوازده سوال فرضي
مطرح شده كه شامل ع امل خطر و ريسك است و افراد بايد راه هائي را كه بايد با آن ،اقدام به يك كار و يا اتخاذ
تصميمي نمايند بيان دارند.
يك مثال در زمينه تحقيق در باره اين موضوع  ،يك فرد چهل و پنج ساله است كه مدير يك شركت است كه
بايد بين انجام يك عمل جراحي خطرناك و يا ادامه زندگي در شرايطي كه نارسائي قلبي دارد يكي را انتخاب
كند. -Kogan and Wallach 1714-در اين آزمايش  ،افراد پس از آن كه اولويت ها و خواست هاي خود را
جداگانه و به صورت انفرادي بيان كردند در يك گروه جمع شدند تا در مورد اين كه احتمال موفقيت ،قبل از اين
كه از يك گزينه حمايت كنند چه قدر مي تواند باشد بحث و بررسي كنند .نتيجه حاصله اين بود كه گروه ،گزينه
خطرناك تري را در مقايسه با افراد قبل از آن كه وارد گروه و بحث و تعامل شوند انتخاب كرده بود .به عالوه
بسياري از همين افراد پس از اين كه از گروه خارج شدند با آن كه به گرايش ها و تمايالت قبلي ( كه در حالت
انفرادي تند و افراطي نبود ) بازگشتند ولي كامال همان تمايالت و گرايشات انتخاب هاي قبلي خود را نداشتند.
منظور از اين بحث اين است كه گروه روي اين افرادتاثير خودر ا گذاشته بود .هنگامي تعداد گزينه هاي زيادي
وجود دارد و يا مطرح مي شود ،گروه هميشه دست به تصميم خطرناك تري نمي زند اما در مقايسه با افراد در
انتخاب هاي خود تندرو و افراطي تر است .بدين ترتيب تغيير ريسك و خطركردن يك تغيير گزينه تلقي مي شود
و يا يك نوع قطب بندي و جناح بندي و يا يك پديده جناح بندي است Moscovici and Zawalani 1717 -
-,1792,Myers and Lamm 1791
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چرا عقايد افراد در چارچوب گروهي تغيير پيدا مي كند؟ تئوري هاي متعددي مطرح شده و در اين زمينه ،چنين
استدالل شده كه اعضا گروه نوعي حس اعتماد و راحتي از گروه مي گيرند كه به آن ها اجازه مي دهد دست به
اقدامات خطرناك تر ي بزنند  .اما تجربيات وتحقيقات بعدي اعتبار اين تئوري را به زير سئوال برد.چون اين
تحقيقات و تجربيات نشان داد كه انسجام گروه به تنهائي براي تغيير جهت براي تصميم گيري و راهي كه براي
اقدام به كاري بايد در پيش گرفته شود كافي نيست .چون تغيير جهت به دليل بحث هائي است كه در يك گروه
صورت مي گيرد و بر تصميم فرد تاثير مي گذارد .-Pruit and Teger 1771-تئوري هاي ديگر نيز كه چنين
فرض كرده بودند كه افراد به ريسك و خطر اهميت مي دهند و براي آن ارزش قائل هستند به كناري گداشته
شدند ،چون نتايج تحقيقات تجربي نشان داد كه گروه يا خيلي سريع محتاط مي شود  ،و يا خيلي زود اهل ريسك
و خطر كردن مي گردد؛ اگر خود ريسك دليل تغيير نظر و عقيده باشد نبايد چنين اتفاقي بيفتدMc Cauley -
.-et.al 1793
اما اين تئوري هم در مقابل تجربياتي كه نشان مي دادانسجام گروهي به تنهائي براي ايجاد تغيير كافي نيست رنگ
باخت واز اعتبار افتاد.در عوض معلوم شد كه هر گونه تغيير به بحث و تبادل نظر درون گروهي بستگي و در واقع
بدان احتياج دارد -Pruitt and Tager 1717 -.ساير تئوري ها هم كه اين طور فرض مي كردند كه افراد ريسك
را فقط به خاطر منافع خود مي پذيرند و قبول مي كنند نيز با يافته هائي كه به تجربه و عمال به دست آمده و
نشان دادگروه مي تواند هم محتاط تر و يا ريسك پذير تر باشد به كناري گذاشته شد؛ چنين چيزي در صورتي
كه ريسك به تنهائي دليل تغيير نظر افراد باشد نبايد اتفاق بيفتد- urnstein and Vinokur 1791--
شواهد و داليل ديگري هم كه اخيرا به دست آمده و نشان دهنده تغيير در نظر و طرز فكر افراد در نتيجه
تعامل درون گروهي است  ،و در تقويت تئوري تاثيرتعامل گروهي موثر بوده است  .Isenberg 1791-موضوع
مهم در اين جا اين است كه افراد مواضع و نظرات خود را با اطالعاتي كه از ديگران ( و البته در اينجا منظور گروه
است ) به دست مي آورند تغيير مي دهند .يك بررسي و تحقيق نشان داده است كه افرادي كه ايده ها و نظرات
جديدي از ديگران مي گيرند و فرصت دارندتا روي آن تعمق و تامل كنند بيش از كساني كه ايده هاي جديد
دريافت نمي كنند و فرصتي براي اند يشه و تعمق روي آن ندارند  ،نظراتشان را تغيير مي دهند.
تئوري ديگري كه پيشنهاد و مطرح شده و قطب بندي در داخل يك گروه را تشريح و تبيين مي نمايد ،
تئوري "قياس اجتماعي" است .بر طبق اين تئوري و يا اين الگو ،افراد نظرات و عقايد خود را به دليل مقايسه
مواضع و عقاي د خود با نظرات و ايده هاي ديگران تغيير مي دهند.لذا افراد موقعي در مي يابند كه نظرات آن ها به
اندازه نظرات ديگران ريسك پذير نيست  ،بيشتر عالقمند مي شوند تا نظر و موضع خود را تغيير دهند-
.-McCauley etal.1793
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تحقيقاتي كه كه در مورد قطب بندي در يك گروه به عمل آمده نشان داده است كه گروهها به طور
مشخص به صور مختلف به قطب هاي گوناگون تقسيم مي شوند.اول آن كه آنها با حفظ تركيب گروه به قطب هاي
مختلف تقسيم مي شوند -Mayers1791-در اين حالت ،موقعي چنين قطب بندي صورت مي گيرد ،گروه بر
حسب مثال جنس و يا نژاد به قطب هاي مخت لف تقسيم مي شود .دوم اين كه قطب بندي در يك گروه ممكن
است بر حسب موضوعات باشد-yersand Kaplan 1791---چنين قطب بندي بيشتر در هيئت هاي منصفه
اتفاق مي افتدو آن هم موقعي است اعضاي هيئت منصفه بر سر تفسير و يا معني شواهد و داليل يك دعوي با هم
اختالف نظر پيدا مي كن ند .مثال ميان اعضاي هيئت منصفه ممكن است اين اختالف به وجود آيد كه شواهد و
داليل را در يك دعوي كامال علمي و منطقي ندانند ،و يا اين كه داليل و شواهد در يك دعوي راكامال محكم و
مستدل تلقي ننمايند.
نتيجه :
======
گروهها ،كانون مهم و طبيعي براي تصميم گيري مي باشند .در شرايطي كه عمده كار هاي تحقيقاتي در روان
شناسي در مورد تاثير فرد در تصميم گيري ها انجام گرفته است ،كار تحقيقاتي روي رفتار گروهي توانسته است
بصيرت هاي خوبي به محققين بدهد و آن ها را از گرايشات و مشكالتي كه گروه در تصميم گيري ها مي تواند
داشته باشد ،و به عبارت ديگر تاثير گروه ،فايده و كار آئي تصميم گيري را كاهش دهد آگاه سازد.در اغلب مطالعاتي
كه در مورد تاثير گروه انجام شده توجه ،عمدتا روي تاثير گروه بر فرد متمركز بوده است ،و توجه كمتري به تاثير
فرد بر روي گروه شده است.سئواالت و پرسش هائي كه در مطالعات اخير مطرح شده زمينه هاي مناسبي براي
تحقيقات آينده فراهم ساخته ،زيرا سئواالتي را به وجود آورده كه براي عواملي كه تصور مي شد كمترين تاثير را
بر تصميم گير ي داشته اند اكنون معلوم شده بسيار اهميت دارد؛ به عبارت ديگر تاثير گروه را در تصميم گيري
بر جسته كرده است .تحقيقي كه "گراهام آليسون " در خصوص جريانات سازماني و ديوان ساالري سياسي به
عمل آورده كامال روشن مي سازدكه چگونه سازمان ها ي بزرگ بر ايجاد روش ها و قدرت سياسي افراد  ،انتخاب
ها و نتيجه گيرها و ماال تصميم گيري آن ها تاثير داشته اندو حتي آن ها را فدا و قرباني كرده اند.كار تحقيقاتي
"يانيس" در زمينه "فكر گروهي" راه هاي زيادي را نشان مي دهد كه چگونه فشار هاي روان شناختي اجتماعي
درون گروهي مي تواند به تصميمات خالقي كه توسط اعضاي كنترل كننده در گروه گرفته مي شود صدمه بزند،
آن هم گروهي كه مايل نيست در اصول و انسجام گروه خللي وارد شود.قطب بندي در گروه ،به درك چگونگي
تغييري كه گروه در فرد به وجود مي آورد كمك مي كند.كار فرويد در زمينه روان شناختي گروه كه در اوايل قرن
بيستم انجام شد روي تاثير كليسا و ارتش بر رفتار فرد متمركز بود .تحقيقات بعدي در مورد پديده هائي نظير
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ترس ها و هيجانات شديد  ،در صدد تشريح رفتار فرد در گروه بود  ،كه اين رفتار كامال با زماني كه فرد در درون
يك گروه قرار ندارد متفاوت است و فرد در حالتي كه تنها عمل مي كند حتي نمي تواند تصور كند رفتاري دارد
كه تحت تاثير گروه مي باشد.تحقيقات تازه اي كه روي نظريات فرويد توسط "اريك فروم" به عمل آمده اين طور
تحليل كرده است كه چگونه بعضي از افراد عالقه مند هستند حتي از آزادي خود دست بكشند تا در عوض امنيت
گروه و يا رهبري را كه در اين گروه نماينده پدران موسس آن گروه مي دانند حفظ كنند (.)1711تحقيق در مورد
اين و اقعيت كه رفتار فرد ي با عضويت او در يك گروه تغيير مي يابد با كارهاي تجربي دنبال شد كه مشخص
ساخت چگونه جرياناتي نظير فرد زدائي( منظور از فر زدائي اين است كه فرد در گروه اهميت خود را از دست مي
دهد و به سهو لت و آساني تحت تاثير گروه قرار مي گيرد ) موجب مي شود فرد احساس مسئوليت شخصي خود
را از دست داده و به اقدامات خشونت بار گروهي آلوده شود  ،حال اين اقدامات مي خواهد جنگ ،ويا تظاهرات
سياسي باشد كه به خشونت كشيده مي شود.
تحقيق در مورد متغيرها و يا عوامل گروهي راه ها و مسير هاي ديگري را در اروپا در پيش گرفته اند؛ در اروپا كار
تحقيق و بررسي بيشتر بر روي چگونگي تغيير گروه توسط فرد متمركز است و به آن اهميت داده مي شود ،در
حالي كه در آمريكا به طور مشخص روي چگونگي تغيير افراد توسط گروه تاكيد مي شود.اين دقيقا متناسب با
عالقه كلي آمريكائي ها به تاكيد روي فرد و جريان دموكراسي و مردم ساالري در اين كشور است .در اروپا ،توجه
و تاكيد بر روي تاثير اقليت بر اكثريت است  ،در حالي كه در اياالت متحده  ،توجه و تمركز عمدتا روي چگونگي
تاثير اكثريت بر روي اقليت مي باشد.مسكوويچي  ،-Moscovici,1791-يك روان شناس فرانسوي كارها
تحقيقاتي زيادي در مورد اوضاع و شرايطي كه در آن مواضع و افكار اقليت بر اكثريت تاثير و نفوذ دارد انجام داده
است.او استدالل مي كند كه مواضع اكثريت معموال بدون فكر جدي اتخاذ مي شود.افراد به صور ت خود كار و بي
اراده تسليم نظر اكثريت مي شوند.مخالفت مداوم اقليت مي تواند اعضاي گروه اكثريت را وادار سازد تا نسبت به
مسائل مطروحه در جامعه واكنش منطقي تر و خالق تري داشته باشند.به عالوه  ،گروههائي كه به طور مداوم در
اقليت هستند عالقمند هستند اطالعات و مربوط به جامعه را بيشتر از گروههائي كه متحد بوده و يا با هم توافق
دارند و يا گروههائي كه اكثريت هستند ولي فاقد نظم مي باشند ،كسب و همواره به خاطر داشته باشندNemeth -
.-1791
تحقيقات آينده در زمينه رفتار گروهي به صورت بهتر و مفيد تري به طرف الگوي اروپائي گرايش خواهد
داشت و با عمق بيشتر راهي را كه اعضاي گروه اقليت در مخالفت با اكثريت دنبال مي كنند شروع كرده و ادامه
خواهد داد.به عالوه  ،تحقيقاتي كه با ادغام و تركيب جنبه هاي هيجاني و احساسي و شناختي -Cognitive-و
نيز باتوجه به انگيزه سياسي روشن و واضح گروههاي در گير و فعال در اجتماع شروع به كار مي كند مي تواند
بصيرت هاي جالبي در زمينه م باني منافع گروهي و هويت آن ها به دست دهد.
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