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نقد نظریه انتخاب عقالنی در تصمیمگیری سیاستهای راهبردی
محمدتقی پوریان
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تاریخدریافت-6233/3/26:تاریخپذیرش 6231/3/36:
چکیده

تصمیمگیری یکی از مهمترین مباحث در عرصههای مختلف سیاستگذاری است.

یافتهاندامادامنه
هایمربوطهدرعلممدیریتبسطوگسترش 


تئوری
اگرچهریشههایاصلی

ترینعرصهتصمیمگیرییعنیحوزهامنیتهمکشیدهشدهاست.ازاین


هابهمهم

اینتئوری
منظردراینپژوهشقصدبرایناستبابررسیالگویعقالییتصمیمگیری،بهنقداین

نظریه و نارساییهای آن در تصمیمگیری امنیتی پرداخته شود .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که نظریه انتخاب عقالیی در تصمیمگیری امنیتی با مشکالت و نارساییهایی

دهنده
هایتشکیل 


روبروست.چراکهبهپشتوانهمباحثنظری،داعیهبرآناستکهمؤلفه
نظریهانتخابعقالیی،برخورداری«اطالعاتجامعوکامل»« ،اطمینانکاملازشرایطو
است؛حالآنکهنظربهماهیتپیچیدهمقوله

اهداف»«،محاسبهسودوارزشمندیاقتصادی»
امنیتوشرایطپراهمیتتصمیمگیریامنیتیدرشرایطمختلفعادیوبحرانیهمیشهاین

نارساییهای

مؤلفهها مقدور و میسور نبوده و توجه به سودمحوری در این نظریه؛ «

تصمیمگیرندگان» شامل بیتوجهی به ارزشها و احساسات« ،اشکاالت در فرآیند

تصمیمگیری»شاملناتوانیدرتعیینشرایطواقعیاهداف«،پایینبودنکیفیتاطالعات»

شاملضعفدربررسیاطالعاترابهدنبالداشتهاست.اطالعاتموردنظربرایانجاماین
ایگردآوریشده است.با توجهبهماهیتموضوعو


کتابخانه
پژوهشبهشیوهاسنادی -
مؤلفههایموردبررسی،رویکردحاکمبراینپژوهش«توصیفی-تحلیلی»است .

گیری،انتخابعقالیی،تصمیمگیریسیاستراهبردی،نقدانتخاب

واژگان کلیدی:تصمیم
عقالنی 
.6استادیارعلومسیاسیدانشگاهعلوموفنونفارابی mt.pourian43@yahoo.com
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مقدمه
اصلیترینبخشومهمترینفعالیتدستگاهاجراییکشورها
گیریدرسیاستگذاری 


تصمیم
ستوبههمیندلیلاندیشمندانعلمسیاستباکمکازتئوریهایعلماقتصادومدیریت ،به

ا
بررسی امر تصمیمگیری در سیاستها میپردازند .مفاهیم و مولفههای تصمیمگیری ،ساختار
مگیریبخشاعظمتحقیقاتاینحوزه
گیری،فرآیندتصمیمگیریوعواملموثربرتصمی 


تصمیم
گیریدرسیاستگذاریمعلوم

رابهخوداختصاصمیدهد.بابررسیالگوهاومدلهایتصمیم

هایتصمیمگیریوجودنداردبنابراینبهوضوح


گیریازمدل
میشودکهاتفاقنظریدربهره

میتوان سیطره بالمنازع الگوی عقالیی را در تصمیمگیریهای راهبردی مشاهده کرد .الگوی

عقالییتصمیمگیریبااخذمفروضاتعلماقتصاد،تصویریاقتصادیازانسانوتصمیماتاو

عرضه میکند که مهمترین مشخصه آن محاسبه سود و زیان مادی است .در این مفروض
گیریعقالیینمیتواندبههیچوجهتصویرکاملیازتصمیماتانساندرتمامشرایطارائه


تصمیم
کندودرستبههمیندلیلباچالشهاو انتقاداتزیادیمواجهاست.باعنایتبهمباحثفوق،
تصمیمگیریراهبردی،مطالعهوابعاد

مسالهاصلیایناستکه"مفاهیمنظریهانتخابعقالتیدر
آنموردنقدقرارگیرد ".

پیشینه موضوع
درنظریهتصمیمگیری ،عنصرادراکیابرداشتاز جایگاهمرکزیبرخوردار است .بیشتر

،تلقیتصمیمگیرانازجهانرامهمتر

نظریهپردازانتصمیمگیریهنگامبحثاز«تعریفموقعیت»

از واقعیت عینی میدانند .اما جوزف فرانکل مدعی است که نظریه تصمیمگیری باید محیط
عملیاتی را مدنظر قرار دهد زیرا هر چند عواملی که حضوری در ذهن تصمیمگیران ندارند
توانندبرانتخابهایآنانتأثیرگذارندولیممکناستاینگونهعواملبداندلیلحائزاهمیت


می
باشندکهبرنتایجتصمیماتآنهامحدودیتهاییراتحمیلمیکنند.بههمینترتیبمایکلبرچر
یابازآمدهایتصمیماتبهطورمستقیمتأثیرمیگذارد

تاکیدداردکه«محیطعملیاتیبرنتایج
گیراناستکهانتخابمیانشقوقسیاستگذاری

ولیتنهاباگذشتنازصافیتصوراتتصمیم
یعنیخودتصمیماتراتحتتأثیرقرارمیدهند .بهنظردیویدایستون،تصمیمات«بروندادها»ی

نظام سیاسی هستند که از طریق آنها ارزشها در داخل یک جامعه به نحو اقتدارآمیز توزیع
میشود .بررسی نحوه اخذ تصمیمات ،نخستین بار درحوزههایی غیر از علم سیاست موضوع
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تحقیقمنظمواصولیقرارگرفت.تصمیمگیری،کانونتوجهآندستهازدانشمندانعلمسیاست

بودکهبهتحلیلرفتارتصمیمگیریرأیدهندگان،قانونگذاران،مقاماتاجرایی،سیاستمداران،

رهبران گروههای ذی نفوذ و سایر بازیگران صحنه سیاست عالقه داشتند .تصمیمگیری صرفا ً
عملگزینشمیان راه حلهای جایگزینیابدیلهایموجودیاستکه درموردشان یقین و
.همدرموردسرشتفرآیندتصمیمگیریوهمدرموردمناسبترینقالب

قطعیتوجودندارد
فکریبرایمطالعهآنمناقشاتیوجوددارد 6.
ترمیداند.موقعیتهاازنظر

اسنایدر برخیازموقعیتهارانسبتبهبرخیدیگر،سازمانیافته
فوریّت یا فشار برای اتخاذ عمل نیز بسیار متفاوتند .تلقی یک مسئله بهعنوان مسئلهای عمدتا
سیاسی،اقتصادی،نظامی،اجتماعییافرهنگیدرحالتعادیبراینامرکهچهکسیوچگونه
بایدآنراحلکندتأثیریتلویحیخواهدداشت.دستیابیبهارزیابینسبتاًصحیحیازگرایشات
ونیروهایمختلفیکهدریکموقعیتخارجیفعالندازدلآرای درهموبرهمدیپلماتهای
زنامهنگاران و دیگران دشوار است .به همین دلیل ،تصمیمگیری سیاست
حرفهای ،محققان ،رو 

ترازتصمیمگیریداخلیاست 3.


پیچیده
خارجیاحتماال
هایسیاسیواقتصادیپیشرفته،ساختارهاییدیوانیسربرمیآورند

بهنظروبر،درتمامینظام
کههمبهفرآیندتصمیمگیریوهمبهبروندادآنیعنیتصمیمات،شکلمیدهند.امادیوانساالری

هممانندخودحکومتها– بویژهدرنظامهایسیاسیدموکراتیک– بامحدودیتهایبودجهای
روبروهستند.بدینترتیب،هوادارانانواعبرنامههایسیاستخارجیودفاعیدرجریانتخصیص
منابعکمیاببایکدیگررقابتدارند 2.وبرچهارنوعکنشراازیکدیگرتفکیکمیکند.براین
مبناکنشعقالنیمعطوفبههدفراتنهاکنشیمیداندکهدرکاملترینمفهومخودعقالنیاست.

ویدرتعریفاینکنشهدفِعقالنیوکارآمدترینراهنیلبههدفراویژگیایننوعکنش
میداندکهباتوسعهجامعهسرمایهداریوجامعهصنعتیبیشازپیشسیطرهپیداکردهاست .

مورتونهالپرینضمنبررسیچندتصمیمسیاستخارجینشاندادهاستکهچگونه«مسائل
سیاسیداخلی،برتصمیماتواقداماتیکهازقرارمعلوم،جهتگیریرو بهخارجدارندتأثیر

یگاهوچشماندازدیوانیآنها

میگذارند»وچگونگی شیوهتوجهمقاماتبهمسائل،غالبا ًبهجا

بستگیدارد.هالپریننتیجهمیگیردکهاقداماتیاپیشنهاداتیکحکومتبرایتأثیرگذاریبر

1. strategicreview.org.
2. Strategicreview.org.
3. Strategicreview.org.
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رفتاریکحکومتدیگر،معموالًبرپایهالگویساده"دوفردی"استواراستکهبایکدیگربه
درستیارتباطمیگیرند،درحالیکهدرواقعیتامراینتصمیماتاحتماالمحصولیکفرآیند

«کشاکش»پیچیدهدیوانیاستکهدستاندرکارانشنیزدرککاملیازآنندارند.بهعالوه،او
مدعیاستکهپاسخحکومتبیگانههم،احتماالًنتیجهفرآیندکشاکشدیوانیمشابهیاست 6.
غیرازهربرتسایمون،اقتصاددانبرجستهونظریهپردازمدیریت،کسیبهشکلبنیادیبامدل
کهنتصمیمگیریعقالییبهمعارضهنپرداختهودرعینحالدرداخلیکچارچوبعقالیی
رامفروضمیانگاردوبهجایمفهوم

باقیماندهاست.اووجودیکجهان«عقالنیتمحدود»
میگذارد.برعکسسایمون
سازانهیابهینهسازانهمفهومرفتار«بسندهجویی»را 


رفتاربیشینه
کهن،
گیریتنهاتازمانیبهارزیابیمتوالیبدیلهایمختلفادامه


برآناستکهواحدهایتصمیم
دستیابند.بهعبارتدیگرافرادتازمانیافتن

میدهندکهبهبدیلیازحداقلمیزانقابلقبول ،

ایتبخش ،عملیسازندبهردکردن
حلیکهبتوانندآنرابهعنوانراهحلیبهحدکافیرض 

راه
بخشادامهمیدهند 3.


هایغیررضایت
راهحل
نیزسهنظریهتصمیمگیری،یعنی-6بیشینهسازیمطلوبیت(نظریه

گلناسنایدروپلدیزینگ
عقالیی کهن)؛  -3عقالنیت محدود (اقتباس شده از مدل «بسندگی جویی» سایمون ) و -2
نمونهبحرانبهآزمونکشیدهاند.مدلبازیگر

سیاستدیوانیرابهشیوه تجربیدرحدودا ً 3۵
خردمندآناننیزمانندمدلآلیسون،براساسانتخابیکبدیلازمیانتمامیبدیلهایقابل

دسترسکه درعین حالمطلوبیتموردانتظاررابیشینهسازد استوار است.درسنت عقالنیت
محدود،چنینفرضمیشودکهاگربایدمیاندوارزشمتفاوت(مثالًصلحوامنیتملی)دست

هیچراهعاقالنهایجهتانجاماینمحاسبهوجودنداردکهبرایتحصیلمیزان

بهانتخابزد ،
مشخصیازیکی،چهمقدارازدیگریرابایدفداکرد.تصمیمگیرانقادربهبیشینهسازینیستند2.

در جمعبندی نظریههای مطرح شده میتوان گفت :مهمترین ریشه نظریه انتخاب عقالنی (که
اختیارعاقالنهوگزینشمعقوالنهنیزنامیدهشدهاست) ،دردیدگاهصاحبنظراناقتصادکالسیک
هارابهعنوانجستجوگرانمنطقیکهبهدنبال

ونوکالسیکمیباشد.اقتصاددانانکالسیکانسان

میشناسند .آداماسمیت تقسیمکارواشتغالافرادبهمشاغل
حداکثرکردنسودخویشهستند  ،
مختلفرانتیجهمنطقیتمایلافرادبهمبادلهمیداندکهمنشأآننفعشخصیاست .اقتصاددانان
1. Strategicreview.org.
2. Strategicreview.org
3. Strategicreview.org
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نوکالسیکدرادامههمینراهقصدداشتندعلماقتصادرابراساستنهااصلمسلمیکه«انساندر
جستجوی تمتع بیشتر با کوشش کمتر است پایهریزی کنند .مفهوم مرد اقتصاد

(Homo

 )Economicsبرایآنهاانسانیفرضیاستکهبهطورمنطقیوباروشکامالًعقالنیدرتعقیب
منافعشخصیخودمیباشد(قدیریاصلی)232-233:6231کهالبتهنفعشخصیافراددرکنار

همتشکیلدهندهنفعاجتماعینیزمیباشد .طرفدارانرویکردانتخابعقالنیازسال 6393به

بعدباچاپمجلهایبهنام«عقالنیتوجامعه»نظریهخویشرابیشازپیشبسطدادند.انتشار

کتاب «بنیادهای نظریه اجتماعی» نوشته جیمز کلمن که از مهمترین نظریهپردازان این دیدگاه
رنظریهانتخابعقالنیمحسوبمیشود .

محسوبمیشود؛یکحرکتروبهجلود

مهمترین ریشه درون جامعهشناسی نظریه انتخاب عقالنی ،رویکرد جامعهشناسی رفتاری و
نظریهمبادلهمیباشد.نظریهمبادلهبرمحوراقتصادکالسیکومفروضاتآنشکلگرفت.هومنز

باتکیهبرنظریهاسکینرمعتقدبودهررفتاریکهپاداشبیشتریبرایفردداشتهباشد،احتمال
معتقدبودکهانسانازیکسودرجستجوی

اینکهآنرفتارازویسربزندبیشتراست.هومنز 
دیگرنظریهپردازمکتبمبادله

حداکثرسودوازسویدیگردرپیحداقلهزینههاست.پیتربالو
نیزهمانقضایایهومنزرادرسطحساختارهایکالناجتماعبررسیکردهاست.نهایتاًبایدگفت
ایمنفعتطلبانهبرایرفتارانسانقائلاست.رویکردانتخابعقالنیاز

قضایایعاممینتز  
ریشه
دهه 633۵توانستحضورجدیخودرادرعلوماجتماعیتحکیمبخشدواکنونبخشقابل
پردازانوتبیینهاینظریرادراینعلومبویژهعلممدیریتتشکیلمیدهد .


توجهیازنظریه

روش پژوهش
انتقاداتنظریهانتخابعقالتیدرتصمیمگیریسیاستراهبردی

سوال اصلی :اشکاالتو 
ازچهابعادیبرخورداراست؟ .
نظریهانتخابعقالنیتصمیمگیریسیاستراهبردیدرقالبمحدودیتهای

فرضیه اصلی:
هایتصمیمگیرانواشکاالتگردآوریاطالعات،نقدپذیراست .

تصمیمسازی،نارسایی


شیوه جمعآوری اطالعات و آزمون فرضیه
ساختهجمعآوریشد.


سوالیمحقق
اظالعاتاینپژوهشبهروشکتابخانهایوپرسشنامه6۵

روشتحقیقنیزتوصیفیتحلیلیبودهوآزمونفرضیهبهشیوهتیاستیودنتانجامشدهاست .
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جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش را  2۵نفر از صاحبنظران حوزه سیاست تشکیل میدهد لذا به
لحاظتمامشماربودن،نیازیبهمحاسبهحجمنمونهونمونه گیرینبودهاست.

مفاهیم تصمیمگیری
تعاریفزیادیازتصمیمگیریصورتگرفتهاستولیهمهآنهابراینمسئلهتاکیددارند

کهتصمیمبرانتخابفردداللتداردوفرداینانتخابراازبینگزینههایموجودکهممکن

برخیازمهمترینتعاریفتصمیمگیری

استمحدودویانامحدودباشند،انجاممیدهد.درزیر 
ارائهمیشود .

*تصمیمگیریعبارتاستازانتخابیکراهازمیانراههایمختلف(الوانی)6232:632،؛

تصمیمگیری فراگردی است که از طریق آن راه حل مسئله معینی انتخاب میگردد

*
(رضاییان)6236:629،؛
تصمیمگیریفراگردیاستکهطیآنشیوهعملخاصیبرایحلمسئلهیامشکلویژه

*
برگزیدهمیشود(استونر.)6233:633،

تصمیمگیریفرآیندیاستخاصشامل:انتخابیکراهوروشازمیاندویاچندروش

دهدتابراساسمجموعهای


موجود.تصمیمبهمعنایانتخابیخودآگاهاستکهبهفردامکانمی
ازشرایطدادهشده،نحوهرفتاروطرزفکرخاصآنمجموعهبررسیوسپسیکگزینه؛مقبول
شودکهانتخابانجامشدهباشد.ازتصمیمگیری

واقعوبعد اجراشود.تصمیمزمانیگرفتهمی
نمیتوانصرفنظرکردزیراامتناعورزیدنازتصمیم،یکنوعتصمیماست(عباسزادگان،

 .)6292:36
هایجایگزینیابدیلهایموجودیاستکه

تصمیمگیریصرفاًعملگزینشمیانراهحل

درموردشانیقینوقطعیتنداریم(دوئرتیوفالتزگراف )33۵:6299،
تصمیماتمطابقواژگاندیویدایستون؛"بروندادهای"نظامسیاسیهستندکهازطریقآنها
ارزشهابهنحواقتدارآمیزدرداخلیکجامعهتوزیعمیشوند(دوئرتیوفالتزگراف:6299 ،
 )363
ستگذاریاستکهبرمبنایآن،
بهنظرمحقق؛تصمیمگیریراهبردییکیازشاخههایسیا 

منافعملیهرنظامسیاسیدربرابرتهدیداتداخلیوخارجیتامینمیشود .
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ویژگیهای تصمیمگیری راهبردی
المللتصمیمگیریرانخستینگامبرایشناخت


برخیازمتفکرانعلومسیاسیوروابطبین
یدانند(هیل .)96:6293،
معناهاوپیچیدگیهایکنشنظامامنیتبینالمللم 
گیریبرایدرکسیاستبینالملل


،بررسیتصمیم
بهنظرجیمز دوئرتیورابرتفالتزگراف
امربدیهینیست.بیستوچهارقرنقبل"توسیدید" مورخیونانیدرکتاب"جنگپلوپونز"
شهرهارابهتصمیمگیریدرموردمسائل


عواملیراموردبررسیقراردادهاستکهرهبراندولت
جنگ و صلح و نیز تشکیل اتحاد و امپراتوری ،آن هم با حداکثر دقتی که تحت آن شرایط
برایشانممکنبود ،رهنمونمیساخت.وی نه تنها به دالیلآگاهانه انتخابهایدولتمردان و
دریافت آنها را از محیط سیستمی توجه داشت بلکه همچنین نیروهای روانی عمیقتر ترس،
افتخارجوییونفعیرامدنظرداشتکهباترکیباتمختلف،ایندولتمردانرادرمقامفردبه
حرکتوامیداشتوذائقهحاکمبرجامعهآنهارانیزتعیینمیکرد(دوئرتیوفالتزگراف،

 .)33۵:6299
اسنایدروهمکارانشویژگیهایخاصومتمایزکنندهتصمیمگیریدرسیاستگذاری را
به شرح زیر توصیف کردهاند که به لحاظ قرابت مفهومی میتوان این ویژگیها را درمورد
تصمیماتراهبردینیزبیانکرد :


درتصمیمگیریراهبردیطیفوسیعتریازاهدافوطرحهایممکنودرنتیجهطیف


تریازبرداشتهایممکنوجوددارد.

وسیع


در تصمیمگیری راهبردی ،مخاطبان از ناهمگونی بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه

آمیزیاارضانشدهآنهارامیتواندید .


هایبالقوهخصومت
واکنشهاوخواسته


برایدسترسیبهاجماعنظردرتصمیمگیریراهبردی،بایدطیفگستردهایازدیدگاهها


رابایکدیگرتلفیقکرد.


«موقعیت»و«وضعیتِ»اتخاذتصمیاتراهبردیعالوهبرپیچیدگیبیشترازثباتوقطعیت

بینیوکنترلپیامدهایکنشدشوارترمیباشد.


روپیش

کمترییرخوردارندازاین


منابع اطالعات گسترده تر بوده و از قابلیت اطمینان کمتری برخوردارند از اینرو در

گیریراهبردیطبقهبندیاطالعاتازاهمیتبسیاریبرخورداراست.


تصمیم


تعدادبودنموقعیتهایقابلتکرار»ازشرایطاتخاذ

«فقداننسبیفرصهایتجربی»و«کم

تصمیماتراهبردیاست.
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هاازدشواریهایتصمیماتراهبردی


گیریوسنجشکاراییسازمانیونتایجسیاست

اندازه

است.

ابعاد و مولفههای تصمیمگیری راهبردی
هتعاریفتصمیمگیریوویژگیهایخاصتصمیمگیریدرسیاستراهبردی،

پسازاشارهب
تواندبهفهمصحیحماازنظریهعقالنیتصمیمگیریکمک


هایزیرمی
اشارهبهابعاد و مولفه
گیریبیناینمقوالتتفاوتچندانیقائلنمیشوند


هایمربوطبهتصمیم
نماید.دراغلبنوشته
و یا احیاناً مرزبندی دقیق بین این ابعاد را مشخص نمیسازند؛ همین مسئله مطالعات مربوط به
تصمیمگیریسیاسیدرحوزهمدیریتراهبردیرابادشواریخاصیروبروکردهاست.اینابعاد

شاملساختاروفرآیندتصمیمگیریاست:

الف -ساختار تصمیمگیری

ساختار تصمیمگیری یا سیاستگذاری به مفهوم سلسله مراتب و جایگاهی است که
تصمیمگیری و سیاستگذاران و نهادهای تصمیمگیرنده در فرآیند تدوین و اجرای سیاست
راهبردی ،نظرات آنها غالب است .تصمیمگیری در سطح توسط بازیگران فردی ،نهادها و
گیردکهدرفرآیندتصمیمگیریجایگاهومرتبهمشخصومعینیدارند.


هاییصورتمی
سازمان
درساختارتصمیمگیریتوجهبهدومسئلهحائزاهمیتاست:نخست،بررسیساختارونهادهای

تالیفاتموجوددرارتباطباسیاستگذاریهابه

رسمیوغیررسمیتصمیمگیری،حجمعظیمیاز

بررسیساختارتصمیمگیریدرسیاستاستکهربطوثیقیبانظاممدیریتراهبردیدارد .
بحث دیگر در بررسی ساختار تصمیمگیری ،توجه به نقش و اهمیت عناصر تصمیمگیر در
هایکالنمیباشد؛بهعبارتدیگربرخیازمحققاندرمطالعهسیاستتوجهخودرابه

سیاست
کنندوقصددارندبدینترتیبعنصرتاثیرگذاردرتصمیمگیری

جایگاهعناصرتصمیممعطوفمی
یراموردشناساییقراردهند.آنهاضمنمطالعاتخودتفاوتدرجایگاهتصمیمگیریرا

راهبرد
براساسنوعسیستمونظامسیاسیتوضیحمیدهند.

ب -فرآیند تصمیمگیری

درفرآیندتصمیمگیرینحوهتبدیلدادههایسیستمبهستاندههارقممیخورد(خوشوقت:6293،
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.)33بهعبارتدیگردرفرآیندتصمیمگیریبحثازکانالومسیریاستکهیکتصمیمازمراحل
کند.درچارچوبفرآیندتصمیمگیریبایدبهنقشواهمیتهریک

آغازینتامرحلهاخذراطیمی
ولدرامرامنیتبهعنوانمتولیاصلیتصمیمگیردرسیاستراهبردیتوجهکرد.این

ازنهادمسئ
هاییداردکهتصمیمگیربایددرحیناتخاذتصمیمآنرا

فرآینداشارهبهمقدوراتومحدودیت
کنندهمیباشد،میزانقدرتکشوردر

لحاظنماید.بهنظرمیرسدآنچهکهدراینبینمهموتعیین
عرصههایمختلفومجموعه عوامل داخلیو خارجیاست کهبامفهوم " آزادی عمل" پیوند
خوردهاست(رمضانی.)29:629۵،بدیهیاستهرکشوریکهدارایمنابعقویقدرتباشدازمنابع
موثرتریدرتصمیمگیریبرخورداراست.همچنینارزشهایاجتماعیوعاداتمردم(خصیصههای

ملی)ارزشهاوعقایدواحتیاجاتتصمیمگیرندگان،ناسیونالیسم،ایدئولوژی،افکارعمومی،رجوعبه
سوابق،احتیاجاتکشوروگروههایذینفوذ،شخصیترهبرانبزرگملی،نوعحکومت،وضعیت
قدرتوتواناییکشور،موقعیتونقشکشوردرصحنهاوضاعواحوالبینالمللیازعواملموثر
برتصمیمگیریراهبردیبشمارمیرود(بهزادی .)2:623۵،


نظریه انتخاب عقالنی در تصمیمگیری سیاست راهبردی
سانبهعنوانیکموجوداقتصادیوبرخوردارازتعقلکاملدرمحیطیکهبرایویکامالً

ان
زند.مطلوبترینانتخابازدیدگاه


هادستمی
مطلوبترین"انتخاب

مشخصومعلوماست،به"
چنینفردیمترادفباتوفیقدردستیابیکاملبههدفسازمانویانیلبهبیشتریننتیجهمطلوب
است .
لیتل ازالگویبازیگرعقالنیباتعبیراختیارعاقالنهیادمیکندومعتقداستدراینالگو
ها،راهیراکهبااغراضشانموافقاست،انتخاب

فرضبرایناستکهآدمیاندرچندراهی
میکنند ،برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می کنند و پس از بررسی ادله موافق و

مخالف،بهراهموردنظرمیروند(لیتل .)13:6299،
نظریه انتخاب عقالنی را آلیسون در سیاستگذاری تحت عنوان "بازیگر خردمند"
مفهومسازی کرده است؛ از نظر آلیسون ،کوشش برای تغییر رویدادهای بینالمللی براساس

هاودولتهاعالمتمشخصهالگویبازیگرخردمنداست(آلیسون،

هاومحاسبههایملت


هدف
بنابرایننظریهعقالنیدرمواجههباپدیدههایکالنکشورچنانچهمبتنیبرمحاسبه

 .)21 :6213
سودوزیانازسویبازیگرانخردمندانتخابشود ،سیاستگذاریجنبهکالسیکومنعطفدر
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برابرمنافعملیبهخودمیگیرد .

انتخابعقالیی در رویکردی نیتمندانه و رفتارگرایانه ذهنانسان ،نقش تعیینکنندهدارد.
طبقمفروضاتاینرویکردازرفتارگرایی،انسانفقطموجودیطبیعینیستکهصرفاًبهتبع
عواملبیرونیرفتارکندبلکهموجودیحسابگراست.فلسفهآداماسمیت وجانالک پشتوانه
فلسفیرفتارگرایاننیتمنداست.ایندومتفکر،انسانراموجودیحسابگرمیشناسندکهدرپی

افزایشنفعوکاهشضررخوداست؛بنابراینانسانموجودیاستکهعاقالنهانتخابمیکند.

پدیدههای اجتماعی همان مجموعه حاصل از کنش افراد محاسبهگر است
طبق این نظریه  ،
(منوچهری .)39:623۵،
از سویی دیگر بر اساس نظریه انتخاب عقالیی ،پدیدههای اجتماعی حاصل افعال آدمیانی
استکههدفمعینیبراعمالشانحاکماست؛یعنیاعمالآدمیانبهسنجشعاقالنهنزدآنها

مسبوق است .بدین معنا پدیدههای اجتماعی ،حاصل افعال هدفدار بسیاری از افراد محسوب
میشوند .

دربکارگیریانتخابعاقالنهبهعنوانالگویتحلیل،شخصمحققابتداکرداریکفردرا
گریاوستدرنظرمیگیردآنگاهشیوهتبدیلرفتارانفرادی


عنوانانتخابیکهمبتنیبرمحاسبه
به
بهیکپدیدهجمعیراتوضیحمیدهد.بر همین اساسالگویانتخابعاقالنهبهدونوعاست:

یکیمبتنیبرعقالنیتمولفهایودیگریمبتنیبرعقالنیتاستراتژیک.درنوعاولپدیدهجمعی
صرفاًیکجمعکمیازرفتارهایفردیمحسوبمیشود؛امادرنوعدومپدیدهجمعیحاصل
تعامالت بین افراد است (منوچهری .)33 :623۵،چنین انتخاب یا تصمیمی فقط بر اساس
مفروضاتزیرممکناست :
درشرایطاطمینانکاملانجاممیگیرد؛ 

تصمیمگیری

الف-
یمگیرندهنهتنهاایناطالعاترابهطورجامعوکاملدراختیارداردبلکهازتوانایی
ب-تصم 
الزمبرایاستفادهازایناطالعاتبرخورداراست؛ 
معیارهایانتخابروشناستوتصمیمگیرندهداراییکسیستمرجحانمنطقیاست

پ-
که میتواند با نظم بخشیدن به ارزشهای خود ،راههای مختلف را ارزشگذاری و طبقهبندی
کند؛ 
تصمیمگیرندهضمناینکهمیتواندنتایجمرتبطهرراهرا(ازلحاظاقتصادییاسایر

ت -
ارزشها) محاسبه و با دیگر راهها مقایسه کند در انتخاب راه از آزادی عمل کامل برخوردار
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است؛ 
درچارچوباینمفروضات،تصمیمگیرنده اقتصادییافردی کهمنحصراً در قلمرو

ث -
مدیریت علمی فکر میکند ،قادر است راهی را انتخاب کند که باالترین ارزش را از لحاظ
اقتصادیبرایویبههمراهداشتهباشد(استونرودیگران .)611:6233،

نقد نظریه انتخاب عقالنی در تصمیمگیری
نظریهعقالنیهمچوناقتصادومدیریتپارادایمغالبدرسیاستگذاریاست.بهتعبیرمینتز

هایعلمیدرتصمیمگیریراهبردیازمفروضاتبازیگرعقالنی

ودی روئن بسیاریازتحلیل
منبعثشدهاند.مخصوصاًپارادایمرئالیستی،دولتهارابهمثابهبازیگرانواحدیفرضمیکند

کهبهدنبالبهحداکثررساندنسوددرفضایآنارشیکنظامبینالمللاست( Mintz & Derouen,

.)2010
مایههای اولیه نظریه تصمیمگیری ،حاصل کار اقتصاددانان و محققان
از آنجا که دست 
مدیریتبازرگانیبودهاست،لذاایننظریهدرشکلاولیهخودنمایانگربسیاریازمفروضات
عصرروشنگریوفایدهگراییبنتامی،همراهباتاکیداتآنهابراهمیتعقلوآموزشدراتخاذ

هایانسانیواجتماعیاست.ایننظریهوجودفردیعقالییرامسلممیانگاردکهازتمام


انتخاب
بدیلهای قابل دسترس به روشنی آگاه است و هم قادر به محاسبه نتایج تکتک آنها و هم

انتخاب آزادانه یکی مطابق با سلسله اولویتهای ارزشی خود است .چنین فرضهایی در قرن
حاضربهشکلجدیموردتردیدقرارگرفتهاست(دوئرتیوفالتزگراف .)333:6299،
هایاقتصادخرداست.تصمیمگیرانشخصیدراقتصاد

مفروضاتبازیگرعقالنیازمشخصه
خواهان خرید کمتر ،فروش باال و به حداکثر رساندن ثروت میباشند .این نظریه ،بخشی را
برمیگزیندکهسازمانرابهحداکثرسودمیرساند .

نظریه عقالنی به دنبال اطالعات جدید در شبکه عریضی است که در آن تصمیم بهوسیله
شخصویاگروهکوچکیگرفتهمیشودتابهبهتریننتیجهبرسد( Mintz and Derouen, 2010:


نکتهدراکثرکشورهایدرحالتوسعهنیزشالودهتصمیمگیریاست.نگاهاقتصادیبه

 .)8این 
ماهیت انسان در این الگو باعث شد تا انتقادهای جدی به این نظریه وارد شود .مهمترین این
انتقادها،عدمتوجهبهنقشوتاثیرعواطفواحساساتدرتصمیمگیریانسانونادیدهانگاشتن

ایدرتصمیمگیریدارند.انتقادات


هاوسیستمباورهایفردیاستکهبهنقشتعیینکننده
ارزش
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هایتصمیمگیریدرپیداشت:


نظریهعقالنیدوتحولمهمرادرعرصهالگوهاومدل
واردهبر
نخستاینکهاینانتقادهامنجربهجرحوتعدیلهاییشدکهدرنظریهعقالنیصورتگرفتو
هایمختلفیازایننظریهمطرحشود.دوماینکهاینمدلهازمینهرابرایطرح

باعثشدگونه
سیاستگذاریفراهمکرد.دراینپژوهش فقطبه

الگوهایجایگزیندرعرصهتصمیمگیریو 

ظریهتصمیمگیریراهبردیپرداختهمیشود .

انتقاداتواردهبرن
انتقادات وارده بر تصمیمگیری عقالنی درباره پدیدههای کالن هرجامعه بیش از هر چیز
معطوفبهتعریفمادیگرایانهازماهیتانسانوعدمتوجهبهنقشباورهاوارزشهایانسانی

گیریاستوبهنظرمیرسدالگویبازیگرعقالنیازتوجهبهسایرابعادآدمیغفلت


درتصمیم
ورزیده است .این نظریه تاکید اساسی بر ابعاد سخت افزاری و فرآیندی دارد و با نگرش بر
تصمیمگیرندهرابهنقشبلندمدتعواململموسومحسوس

جنبههایمادی،کمیواقتصادی؛ 
درتصمیموپیامدهاتوجهمیدهد(تسلیمی .)93:6293،

آمارتیاسندرنقدنگاهعقالنیبهانساندرالگویبازیگرعقالنیمعتقداست:انساناقتصادی
طلب،میباید


برآناستکهبجایعقلسودجووبیشینه
خالص،هالوییاجتماعیبسنیست.سن
گیریملحوظمیدارد.این


تریازعقلعملیرانهادکهتعهداترادرمقامتصمیم
مفهوممضبوط
مفهوم از عقل ،ادله غیرسودجویانه را نیز در بر میگیرد که اصول اخالقی از جمله انصاف و
حقشناسیوغمخواریبرایدیگرانازاهمآنهاهستند.بهنظرسن،درتحلیلرفتار،نسبتکاالی
همگانیتعهداتاهمیتویژهایدارندولذاویبرآناستکهبرایدرکصحیححوزههای
بایدهمعزمبربیشینهکردنفایدهرامنظورداشتوهموفایبه


مختلفرفتارعقالنیانسان،می
تعهداترا.بهعالوهبایدبهتجربهمعلومکردکهدرهرحوزه،کدامعاملغالباستوکدام
عاملمغلوب(لیتلبهنقلازسندر .)104 sen. 1982: p. 97دالیلسن توضیحمیدهدکهبر
اساسادلهتجربیوتحلیلیمتقن،بسیاریازرفتارهایواقعیآدمیانرانمیتوانبرحسبانگیزه
.ازاینمطلبچنینمیتواننتیجهگرفتکهیاآدمیاننوعاًعاقل

بیشینهکردنفایدهتبیینکرد

نیستندویادرتلقیاستانداردازعقالنیتخللیاست«.سن»بهراهدوممیرودوچارهکاررادر
بیندکهمفهوممضبوطتریازعقلعملیبناکنیمکهجارابرتعهداتشخصی،سیاسیو


اینمی
ترازآنمیداند


هایمادیورفاهیبازکند.ویعقالنیترابسیپیچیده
اخالقی،عالوهبردغدغه
کردنفایدهافادهمیکندواصولاخالقیوپایبندیبهتعهداتراازارکان

کهمدلسادهبیشینه
)لیتلدرنقدالگویبازیگرعقالنیمینویسد:این

عمدهوویژهآنبرمیشمارد(لیتل33:6299،
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ایازعالمانعلماالجتماعمعتقدندکهاینرویکرددر


الگوالبتهفارقازمناقشهنماندهاستوپاره
تجریدخصایصفرهنگیرفتارآدمیافراطکردهاستولذاازرفتارواقعیاجتماعیانسانبهدور
افتادهاست.بهنظرلیتل مفاداستداللیادشدهایناستکهچگونهاصولارزشیواخالقیرا
میبایدبهنحویازانحادرمفهومعقالنیتمنظورکرد؟تحقیقاتاخیردرفلسفهاخالق،راهرا

کند.بسیاریازفیلسوفاناخالقحجتآوردهاندکهدایرهعقالنیتعملیبسی


قدریروشنمی
ادلهفراوانمیآوردتاثابتکند

گستردهترازعقالنیتاقتصادیاست.بههمیندلیلتامسنیگل
کهنوعدوستیازمقتضیاتعقالنیتاست،یعنیاغراضومنافعدیگرانرابهرسمیتشناختنو

عمالً به آنها حرمت نهادن .خودخواهی و خود دوستی را پایه تحلیل اختیار عاقالنه گرفتن نه
واجباستونهخردپسند.بهعکسمیتوانبدونخوفازوقوعدرورطهتناقضچنینمبنایی
را برگرفت که آدمیان اهداف متنوع دارند ،از منافع تنگ شخصی گرفته تا منافع خانواده و
هایبزرگترولذاازمیانشقوقمختلف،عملیرااختیارمیکندکهبهترازبقیهخادمآن


گروه
مجموعهمنافعمیباشد(لیتل .)6۵۵:6299،

تصوراتوسوءتصوراتدرروابطبینالملل» که

رابرتجرویس درکتابخودباعنوان«
شایدمهمترینکتابدراینزمینهباشد،بهپویشهاومیانبرهاوپردازشهایذهنیکهحاکیاز
میکشد
عدمتواناییذهندرانجاممحاسباتپیچیدهموردنظرمدلعقالنیاسترابهتصویر 
هایشناختیرانبایدبهمنزلهروشغیرعقالنیتلقیکردبلکهتفسیرواقعگرایانهازواقعیت


مدل
فعالیت ذهن آدمی است .مدلهای شناختی همچنین برنقش هزینههای باال در گردآوری
اطالعات،فشارواسترسزمانی،ابهامومشکالتیادآوری،سوءتفاهمات،ساختارسازمانیو
دیگرفاکتورهایموثربرتصمیمگیریتاکیددارند.)Mintz and Derouen, 2010: 8).بنابراین با
هایسیاستراهبردی،مولفههایآنازنظر

توجهبهاحصاءابعادنقدنظریهانتخابعقالنیتصمیم
جامعهآماریبهشرحزیربیانشدهاست :
الف -محدودیتهای تصمیمسازی

نظریهانتخابعقالنیبراینباوراستکهاهدافازقبلمعینومعلوماستویاآنقدرواضح
گذاریمیتواندبهآسانیوسادگیانجامگیرد؛امادرشرایطواقعی


باشدکههدف

وآشکارمی
میشود.بنابهتئوریکالسیک
گیری،توانالزمبرایتعییناهدافبهندرتامکانپذیر  


تصمیم
هایممکنرایافته،تکتکآنهارامورد

عقالنی،تصمیمگیرندهبایدتمامیراهحل

تصمیمگیری
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ارزیابیدقیققراردهد.ازآنجاییکهتعدادراهحلهایبالقوهممکناستبسیارزیادباشد،اصرار
در رعایت این ضابطه ،تصمیمگیرنده را عمالً فلج و تصمیمگیری را غیرممکن مینماید؛ زیرا
گیرندههرگزقادرنخواهدبودکهجستجوبرایشناساییویافتنتمامیراهحلهایبالقوه


تصمیم
مختلفوارزیابیآنهارابهپایانوسرانجامیبرساند .

ب -تاثیراشکاالت گردآوری اطالعات

نظریهبازیگرعقالنیمدعیاستکهاطالعاتکاملورایگاندراختیارتصمیمگیرندهقرار

دهد .ولیواقعیتایناست کهاوالً ،اطالعات بهندرتکامل ورایگانمیباشد ،دوماً هرگز
میشود اطالعات کامل برای تصمیمگیری فراهم آورد.
نمیتوان مطمئن و یا مدعی بود که  

جستجو،یافتن،ارزیابیوانتخابراهیازمیانراههانیزمستلزمصرفمنابع،دقتونیرویانسانی

بسیار است ،در نتیجه جمعآوری اطالعات برای تصمیمگیری همیشه توام با هزینههای سنگین
میباشد(سعادت )33:6233،

پ -نقش نارسایی تصمیمگیران

یکیازاساسیترینانتقاداتبرنظریهانتخابعقالنی،انتقاداتهربرتسایموناست.بهنظر
،یکنفرنمیتواندادعاکندکهبهترینتصمیمراانتخابکردهاست؛ زیراهمیشهگزینه

سایمون
بهتریازآنچهما در حالحاضربهترینمیدانیم .اینگزینهیا اکنون وجود داردیا درآینده
بوجودمیآیدودرعوضفردیاعاملاقتصادیدرپیرضایتکافیاستیعنیدرذهنخود

ایراکهبهاینسطحبرسد،انتخابمیکند.

یکسطحآرمانیتعریفشدهداردواولینگزینه
اینگزینهانتخابشدهدرواقعبهاندازهکافیرضایتبخشاست.درنهایتحداکثرمیتواناز

یک زیر مجموعه از بهترینها ،بهترین را انتخاب کرد .به نظر سایمون ،آن کسی که در مقام
تصمیمگیری است ،به محض اینکه راه حلی بیابد که از آن طریق بتواند ضمن تایید برخی

هایتعیینشدهبههدفاصلیبرسد،آنراهحلرابرمیگزیندوازجستجوبراییافتن

نیازمندی
بهترینراهحلدستمیکشد(شهرآبادیوبشیری .)12 :6291،نمودارزیرابعادایننقدرادر

مولفهنشانمیدهد :

قالب6۵
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احساسات و



عواطف



هزینه باال

سوء
تفاهمات

نارسایی
تصمیم

اشکاالت

معادالت

گردآوری

پیچیده

اطالعات

گیران

نقدی نظریه
انتخاب عقالنی

فشار و
استرس

در تصمیم گیری

زمان

راهبردی

ابهام در
یادآوری

محدودیت های
نظام بین

تصمیم سازی

ساختار

المللی

سازمانی



عوامل محیطی



باورها و
ارزشهای داخلی

تجزیه و تحلیل
دراینبخششاخصهایآمار توصیفیمولفههایمربوطبهنقدنظریهانتخابعقالنیدر

تصمیمگیریسیاستراهبردیمحاسبهشدهکهبهقرارزیراست:

عوامل
محدودیت
تاثیر نارسایی
های
تصمیم گیران
تصمیمسازی

فشارواسترسزمانی 

3 2 33

3/33

۵/63

۵/39

۵/16

سوءتفاهمات 

3 2 2۵

3/33

۵/6۵

۵/33

۵/23

اشکاالتساختارسازمانی

3 3 2۵

2/33

۵/6۵

۵/33

۵/23

عدمتوجهبهعواملمحیطی  3 2 2۵

2/32

۵/63

۵/13

۵/36

3 3 2۵

3/32

۵/۵3

۵/3۵

۵/33

حداکثر
حداقل
تعداد

انحراف
استاندارد

واریانس

۵/33

۵/93

مؤلفه های قابل نقد

میانگین

خطای
استاندارد
میانگین
۵/63

احساساتوعواطف

3 6 2۵

2/32

نادیدهگرفتنباورهاو
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ارزشهایداخلی 

اشکاالت گردآوری
اطالعات

پیچیدگینظامبینالملل 


3 6 2۵

2/32

۵/63

۵/39

۵/1۵

معادالتپیچیدهاطالعات

3 3 2۵

3/3۵

۵/۵1

۵/26

۵/۵3

هزینهباالیجمعآوری

اطالعات 

3 2 2۵

3/33

۵/63

۵/19

۵/31

ابهامدریادآوری 

3 2 2۵

3/1۵

۵/63

۵/33

۵/33



اطالعات توصیفی مولفههای نقد نظریه انتخاب عقالنی و شاخصهای آن
براساسنتایجگزارششدهدرجدولباال،میانگینوانحرافاستانداردشاخص«احساساتو
عواطف در نارسایی تصمیمگیران» به ترتیب برابر با  2/32و  ۵/33است .همچنین سایر
شاخصهایتوصیفیهریکازمولفههاینقدپذیربههمینترتیبقابلذکراست.هچنینآزمون

 tاستودنتتکنمونهای،معناداریهریکازمؤلفههاینقدپذیرراکهموردآزمونقرارگرفته
استنشانمیدهد :



تعداد

میانگین

گردآوریاطالعات

انحراف
استاندارد

اشکاالت

خطای استاندارد
میانگین

تصمیمگیران


مقدار مالک

نارساییهای

مقدارt

تصمیمسازی


درجه آزادی

محدودیتهای

معناداری

مؤلفههای نقد
انتخاب عقالنی

2۵

3/33

۵/33

۵/۵9

2/۵۵

63/33

33

۵/۵۵

2۵

2/33

۵/33

۵/۵3

2/۵۵

63/23

33

۵/۵۵

2۵

3/13

۵/23

۵/۵1

2/۵۵

33/23

33

۵/۵۵


باتوجهبهنتایججدولباال،هرسهمؤلفهرویکردانتخابعقالنیدرتصمیمگیریراهبردیبه
طورمعناداریدرسطحاطمینان%33مؤثرمیباشد.براساسنتایججدولفوقمیتوانگفتکه
مؤلفههای «اشکاالت گردآوری اطالعات» با « ،33/23نارسایی تصمیمگیران» با  63/23و
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بیشترینوکمترینتاثیرراداشتهاند ...

هایتصمیمسازی»با63/33بهترتیب

«محدودیت


نتیجهگیری
مطالعاتمربوطبهالگوهایتصمیمگیریازحالتسنتیخودخارجشدهودراشکالجدید

شوند.امروزهنظریهتصمیمگیریعقالنیبهچنددلیلموردانتقاداتاساسیهستندوکمتر

دنبالمی
هامیباشند.نخستاینکه،تحقیقاتصورت


گذاری

گیریدرسیاست
قادربهتبیینچراییتصمیم
گرفته در علم عصبشناسی و روانشناسی شناخت ،تحول اساسی در الگوهای تصمیمگیری به
وجودآوردهاندکهازجملهمهمترینایننتایج،میتوانبهگریزانسانها ازمعادالتپیچیدهبه
محاسبات شدید و نقش هزینههای باال در گردآوری اطالعات ،فشار و استرس زمانی ،ابهام و
مشکالتدریادآوری،سوءتفاهمات،ساختارسازمانیودیگرفاکتورهایموثربرتصمیمگیرییاد

کرد،ازطرفدیگرعلماعصابهمبهنقشاحساساتوعواطفدرتصمیمگیریتاکیددارند.

دوماینکهنظریهعقالنیتصمیمگیریازتوجهبهعواملمحیطیوسیستمباورهاوارزشهای

داخلی جوامع غفلت ورزیدهاند .سیستم باورها و ارزشها و اعتقادات نقش تعیینکنندهای در
تصمیمگیریدارندواینمسئله زمانیاهمیتدوچندانیپیدامیکند کهدایرهارزشها فراتراز
گیرباماهیتنظامبینالمللگرهخوردهباشد.بههرحالموفقیترویکرد


اعتقاداتشخصیتصمیم
میباشد.لذا
عقالنیتصمیمگیریسیاستراهبردیدرگروتوجهبهنقشعواملمحیطیوداخلی 
گرفتهبهرویکردعقالییتصمیمگیریدرسیاستراهبردیباعثدو

بهنظرمیرسدانتقاداتصورت

تحولاساسیدرحوزهنظریاتمربوطبهتصمیمگیریشدهاست.اوالًاینانتقاداتمنجربهطرح
ایازرویکردعقالییتصمیمگیریشده ثانیاًبراساساینانتقاداتبهرهگیری


هایتعدیلشده

مدل
ازرویکردهایجایگزیندرتصمیمگیریسیاستراهبردیضروریاست .
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منابع
الف -فارسی
 استونر،جیمزودیگران،)6233(،مدیریت،ترجمهعلیپارسیانوسیدمحمداعرابی،تهران:انتشاراتدفترپژوهشهایفرهنگی.

یمگیریدرسیاستخارجی؛تفسیریبربحران
 آلیسون،گراهامتی،)6213(،شیوههایتصم موشکیکوبا،ترجمهمنوچهرشجاعی،تهران:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی.
یمگیریوتعیینخطمشیدولتی،تهران:سمت.
 الوانیسیدمهدی،)6232(،تصم فملیدرسیاستخارجی؛تصمیمگیری

 بهزادی،حمید«،)623۵(،عواملموثربرتعییناهدادرسیاستخارجی»،مجلهحقوقدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،دوره،شماره۵؟
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