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بسم اهلل الرحمن الرحیم

تحلیلی رفتاری- مدیریتی بر گریه شجاعانه 
و سلفی سفیهانه در مجلس

رئیـس  تحلیـف  مراسـم  از  پـس 
رفتـار  علنـی  صحـن  در  جمهـور، 
بهـت انگیـز برخـی از نماینـدگان 
بـا  سـلفی  عکـس  گرفتـن  بـرای 
موگیرینـی بازتـاب هـای مختلفـی 
در پـی داشـت. ایـن نوشـتار سـعی 
دارد تـا بـا ارائـه تحلیلـی رفتاری- 
بـه  علمـی  لحـاظ  بـه  مدیریتـی 
موضـوع  ایـن  حـول  کنـکاش 

بپـردازد. 
از  یکـی  همـواره  سـاالری  مـردم 

ارکان پـر اهمیـت نظـام جمهـوری اسـامی بـوده اسـت. رهبـران نظـام اسـامی همـواره بـر مـردم 
سـاالری و بعـد جمهوریـت نظـام در کنار بعد اسـامیت آن تاکید داشـته انـد. سـاز و کار انتخابات برای 
عملیاتـی کـردن ایـن اهتمام در قانون اساسـی تعبیه شـده اسـت. مردم عزیـز نیز همـواره در معاونت و 
تلبیـه بـه دعـوت رهبـران خـود در صحنه حاضـر بوده انـد و در انتخاب هـا و عرصه هـای دیگر حضور 

چشـمگیری داشـته اند.
بـا تقریـری مدیریتـی- رفتـاری میتـوان عرصـه انتخابـات را تعبیـر بـه عرصـه تصمیـم گیـری نمـود. 
ادبیـات مدیریتـی کارایـی و اثربخشـی یک تصمیم را با دو رویکرد پیشـینی و پسـینی بررسـی می کند. 
در سـنجش پیشـینی ماک-هـای تصمیـم گیـری اسـت کـه مطلوبیت یـک تصمیم را مشـخص می 
نمایـد؛ بـه همیـن خاطـر رهبـر انقـاب )مدظلـه العالی( پیـش از هـر انتخاباتی بـه تبیین مـاک های 
نامـزد اصلـح مـی پردازنـد تـا انتخـاب امـت از مطلوبیت بیشـتری برخـوردار گـردد. در فضای پسـینی 
نیـز اینکـه تـا چـه حد یـک تصمیـم در مقام عمـل صائب بـوده اسـت، مدنظر قـرار می گیـرد و میزان 

دسـتیابی بـه نتیجـه مطلـوب اسـت که سـنجه و محـک یـک تصمیم خواهـد بود. 
صاحـب نظـران مدیریـت معتقدنـد کـه در نظـر گرفتـن مـاک پیشـینی در تصمیـم گیـری میتوانـد با 
تقریبـی، مطلوبیـت نتایـج تصمیـم گیری را مشـخص نمایـد. ماک هـای تصمیم گیـری در هر جامعه 
ای متناسـب بـا هنجارهـای آن جامعـه تعییـن میگردد. به طـور مثال در ایـاالت متحده، ژسـت کابوی 
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گرفتـن، حمایـت بازیگـران و افـراد مشـهور و سـرمایه داران به انضمام سـوابق فردی از جملـه ماک هایی 
بـه حسـاب مـی آیـد کـه یـک آمریکایـی بـرای انتخـاب نماینـده خـود در هـر سـطحی در نظر مـی گیرد؛ 
بدیهـی اسـت کـه در جامعـه مسـلمان معیارهـای تصمیم گیری باید اسـامی باشـد و به تعبیـر بهتر تصمیم 
گیـری بایـد حجیـت محـور صـورت گیـرد. در ابتـدای انقاب بـا نزدیک بـودن فضـای جامعه بـه آرمان ها 
و ف ای دفـاع مقـدس بیشـتر مـردم را بـه تصمیـم گیـری بـر این مبانی سـوق مـی داد، لذا در نظـر گرفتن 
ایـن مـاک هـا سـبب شـد دولتـی بـر سـرکار آید کـه بـه خوبـی جنـگ را اداره مـی کـرد و نمایندگانی در 
مجلـس قـرار داشـتند که بـه قوت و قـدرت شـهرت داشـتند، نمایندگانی مثل آیـت اهلل خامنه ای، هاشـمی 
رفسـنجانی، پـرورش و... . بـا فاصلـه گرفتـن از ایـن فضـا و التقاطـی شـدن فرهنـگ جامعـه، مـاک های 
دیگـری مثـل مـاک هـای غربـی جایگزین ماک های ارزشـی شـد تـا حدی کـه تصمیم گیـری حجیت 
محـور بـه تصمیـم گیـری بـر مبنای«تَکرار می کنـم« تبدیل گردیـد و در نتیجـه مجلسـی روی کار آمد که 
افتخـار نماینـدگان آن سـلفی گرفتـن بـا مذاکره کننده سـیمان ریختن در قلـب رآکتور، می باشـد و تقدیر از 

آقـای ظریـف بـرای پیـروزی در مذاکره با ایشـان بوده اسـت!
از طـرف دیگـر، معیـار پسـینی همانطـور کـه از اسـم آن پیداسـت، بعـد از تصمیـم گیری بـه ارزیابـی نتایج 
حاصـل از آن مـی پـردازد و مطلوبیـت تصمیـم را در گـرو مطلوبیـت نتایج آن بررسـی می نماید. حـال با در 
نظـر گرفتـن ایـن معیـار اگر بخواهیـم تنهـا انتخابات مجلـس را در بوتـه ارزیابی قـرار دهیم، با مقایسـه دو 
دوره از ادوار مجلـس میتـوان مدعـی شـد کـه بـه طـور قطـع مجلسـی کـه در آن نمایندگان بـرای تصویب 
برجـام و عـدم رعایـت حداکثـری منافـع ملـت گریه می کننـد و یـا نمایندگانی که بـا بصیرت تمـام رأی به 
عـدم صاحیـت فـردی مثـل بنی صدر مـی دهند با مجلسـی کـه در آن افتخـار نمایندگانش سـلفی گرفتن 
بـا خانـم امنیتـی اروپـا و یا تمـاس با کنگره شـیطان بزرگ اسـت، برابـر نیسـت و مطلوبیت یکسـانی ندارد. 
البتـه بـا تغییـر مـاک تصمیـم گیـری و پررنگ شـدن ماک هـای غیراسـامی، پیـش آمد چنیـن فضایی 

در بیـن نماینـدگان مـردم، دور از ذهن نیسـت.
بـا در نظـر گرفتـن ایـن ابـزار مدیریتی-رفتـاری در تحلیـل رونـد انتخاب هـای اخیر، شـاید بتـوان ادعا کرد 
کـه  نـه بـه لحـاظ ماک های پسـینی و نه بـه لحاظ مـاک ها پیشـینی، تصمیم گیـری انتخاباتـی جامعه 
نمـره قابـل قبولـی اخـذ نمی کند، لـذا باید همانطـور که جامعه بـه بلوغ شـرکت در عرصه سیاسـی و تعیین 
سرنوشـت دسـت پیـدا کـرد، در عرصـه مـاک هـای انتخـاب، به بلـوغ انتخـاب عقایی رشـد پیـدا کند تا 

شـاید چنیـن وقایع تلخـی در عرصه های کان کشـوری نباشـیم.


