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: چكيده

و كاربردهاي تحليل رمزگان عملياتي« كتاب و رهبري در سياست جهان؛ روشها 1»باورها

و استيفن واكر به ويرايش، بوسيله و مارك شيفر  گروهي از نويسندگان به رشته تحرير درآمده

و هدايت كلي كتاب پرداخته اند نويسندگان دراين كتاب به بررسي نقش باورهاي. جمع آوري

و روند  و چگونگي و غير دولتي در تصميم گيريهاي خارجي پرداخته بازيگران سياسي دولتي

. علّي نظام باورها را در گرايشات شناختي رهبران سياسي مورد تحليل قرار مي دهندتأثيرات

و ؛ آنجا كه از روش تحليل رمزگان عملياتي ويژگي برجسته كتاب رويكرد روش شناسي آن است

و نظريه بازي چگونگي تعامالت آنها از منظر ها براي تبيين نظام باورهاي سياستمداران مختلف

.ه مي كندقدرت استفاد

:واژگان كليدي

، تحليل رمزگان عملياتي ، بازي هاي ذهني ، رهبري ، سياست جهان .نظام باورها
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1 Beliefs and leadership in world politics: methods and applications of operational code 
analysis, edited by Mark Schafer and Stephen G. Walker, first published in 2006 by Palgrave 
Macmillan. 
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 مقدمه
 شكل بندي، محدودكننده توزيع قدرتتأثير بر الملل بين ساختاري روابط هاي نظريه

و،نهادي طو قواعد هنجاري تاكيد خالصه عوامل محيطي بر تصميمات رهبران سياسيربه

را نقش،الملل بين شناختي روابط هاينظريه،در مقابل. دارند  هايركاسازوبه عنوان باورها

شكلهاآن بر دريافت تأثيربا كه تصميمات رهبران سياسي را گيرندميي در نظر علّ  از واقعيت

س. دهند مي كه آيا باورهاؤاين اي افرادال همواره مطرح بوده است نعكاسبه طور منفعالنه

به طور از فعاالنهدهنده واقعيت هستند يا  هاي واقعيت تصميمات رهبران سياسي را مستقل

 دهند؟ميخارجي شكل

و بسياري از پژوهشگران بر مطالعه نظام باورهاي،پايان جنگ سردپس از  رهبران سياسي

م. اند داشته تاكيد فراوان كشورها گيرندگان اصليتصميم بي نتيجه درها تالشاندن به دنبال

به، بيني پايان تنش ميان دو ابر قدرتپيشوخصوص تبيين وتحليل باورها گنجاندن نياز

سوهاي برنامههنجارها در .شداحساس بيشتر الملل بين نظريه پردازان روابطي پژوهشي از

ش ويمارك و كاربر؛ جهان سياست در رهبريواورهاب«استيفن واكر در كتاب فر دهاي روشها

واينبه به دنبال پاسخي»تحليل رمزگان عملياتي  بر. دغدغه هستند نياز  بحث اصلي كتاب

به عنوان بازنماييب«اين گزاره شناختي مبتني است كه دروه از واقعيت عمل كردذهنياورها

.»دارندبسيار جهان اهميت سياستتوضيح

كه كتاب بر اين مطلب تمركز دارايندر نويسندگان و سياستمداران چگونه" ند

، استراتژي، سطح ارجحيت4 شاملكه تصميمات خود را در سياست خارجيسياستگذاران،

كه چگونه باورها به در پي تبيين اين موضوع هستند آنها."؟كنندمياتخاذ؛ است اقداموتاكتيك

و ضمن هدايت تصميماتعلّي هايركاسازوعنوان  از هاي دريافت،عمل كرده رهبران سياسي

درهواقعيت را شكل داد كهدشوميباين امر موج.شودمي منجر آنهاو به گرايشات شناختي

و و در قالب اطالعات جديد شويدر حال دريافت از محيط تغيير شكل يافته .دن جديد ارائه

 روش شناسي كتاب
و رهبري در سياست جهان؛ روشها"عنوان كامل كتاب يعني و كاربردهـاي تحليـل باورها

وي نشان مي دهد كه نويسندگان تأكيد"رمزگان عملياتي  ويژه بر روش مـورد اسـتفاده خـود

به عنوان رويكرد و پتانسيل باالي آن دريغنا  روانشناسانه در مطالعه پديده هاي سياسـي چـه

چه درسطح سيستمي دارنـد و و.سطح فردي  روش شناسـي كتـاب مبتنـي بـر تحليـل محتـوا

)operational code analysis(ي عمليـات رمزگان است كه در اين زمينه از تحليل سازي مدل هايوشر

مي گيرند  بـار بوسـيله نخستين تحليل رمزگان عملياتي.شودميكه به صورت كمي انجام بهره



و رهبري در سياست جهان  267 باورها

ل ج جـر بعـدها الكـساندر. مورد استفاده قرار گرفتها بلشويك هاي ويژگي براي فهم يتسناتن

به عنوان نظـام باورهـاي سياسـي رمزگا تـصميم بـراي بـستريون عملياتي رهبران سياسي را

كه ليتس تنها دسته.مورد توجه قرار داد اقدامو و بـه در حالي بندي اوليه از اين روش ارائه كرد

و خام براي فهم بلشويسم پيشنهاد داد، كار جـرج ايـن صـورت  -معناي بهتر، تنها صورتي كلي
ر به روش بندي اوليه و بالقوه قدرتمند براي تبيـين حـوزه هـايي از سياسـت خـارجييا  جديد

.تبديل كرد

و تحليلي به سئواالت مورد نظر خويش دارد از؛به دليل آن كه اين روش رويكردي كيفي

و)Verbs In Context System(اي تكنيك افعال در نظام زمينه پاسخگويي كمي براي تحليل محتوا

ميبه سؤاالت مرب به كنش سياسي بهره را. گيرد وط تكنيك افعال در نظام زمينه اي تمركز خود

و ها، مصاحبه ها، يادداشت ها، نامه بر بيانات خصوصي يا عمومي، سخنراني هاي كنفرانس ها

و نقل قول هاي ديگران در مورد فرد را مورد  و تحليل مطبوعاتي فرد تصميم گيرنده قرار داده

در.دهد استفاده قرار نمي  تحليل رمزگان عملياتي از آغاز پيدايش خود از رويكردهاي كيفي

مي برد ولي در دهه هاي اخير استفاده از رويكردهاي كمي نيز مورد توجه سنجش داده ها بهره

-at-a(از جمله اين رويكردهاي كمي روش با فاصله. پژوهشگران مختلف قرار گرفته است

distance(به ؛ معاست كه ويژگي اين و با هاي روانشناسني ي بدون دسترسي مستقيم به افراد

مي استنباط افعال شفاهي آن . گيرد ها مورد سنجش كمي قرار

به گستردگي بكارگيري آن در فهـم سياسـت خـارجي بـه ويـژه در كمي سازي اين روش

و اخيرا در ديگر دانشگاه دانشگاه گان عملياتي براي تحليل رمز. ها كمك كرده است هاي آمريكا

و«مطالعه روانشناسي سياسي به مسأله  و آن را بـه اشاره كـرده»ديگري توزيع قدرت بين خود

مي عنوان پديده و اي اجتماعي قلمداد كه نظام باورهاي سياسي در مـورد خـود را كند  ديگـري

و چگونگي اين تعامالت را از مي شكل داده روش از ايـن.دهـد منظر قدرت مورد تفسير قرار

مي كند گانه10ييها شاخص آنكهاستفاده 5. هاسـت تبيين كننده نحوه نگرش فرد نسبت بـه

و باورهايشاخص اول مربوط به . ابـزاري هـستند باورهـاي شاخص دوم مربوط بـه5 فلسفي

و باورهـاي ابـزاري باورهاي فلسفي نمايانگر نگرشهاي فرد نـسبت بـه جهـان بيـرون از خـود

ه مي باشندتصويرگر نگرش .اي دروني فرد
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از اين شاخص :ها عبارتند

دوستانه،:ماهيت جهان سياسي1

 تركيبي، خصمانه
 همكاري،تركيبي، منازعه:راهبردنوع6

: هاي اساسي تشخيص ارزش2

 خوشبيني در برابر بدبيني
 نوع هدف اتخاذ شده7

كم: قابليت پيش بيني جهان سياسي3

 تا زياد
 عدم پذيرش، پذيرش:ي ريسك پذير8

كم: كنترل روي تحوالت تاريخي4

 تا زياد
 اهميت زمان اقدام9

 كم تا زياد: استفاده از ابزارها10 كم تا زياد: نقش شانس5.

و)در فصل دوم(در ادامه نويسندگان به چگونگي رمزدار كردن افعال ، مسائل مربوط

و : گانه زير را بيان مي كنند5 بدين منظور مراحل سنجش شاخصها را مورد بررسي قرار داده

و يا عبارت فعلي در اظهارات فرد-1  تعيين فعل
 شناسايي افعال متعدي) الف: رمزداركردن افعال شامل-2

ي)ب ؛ بدين معني كه افعالتعيين ارزش مثبت ا منفي فعل

و افعال خصمانه همكاري جويانه داراي  ارزش مثبت

 افعال.ازارزش منفي برخوردار هستند
.خنثي نيز مورد بررسي قرار نمي گيرند

گ)ج به رويدادي در  ذشته تعيين اينكه زمان فعل مربوط

مي دهداست ويا اينكه در و آينده رخ .حال

؛ بدين نحو كه افعال)د  ارائه دسته بندي از شدت افعال

،)-2(، تهديد)-3(مجازات از ارزش اراي مضموند

و امتياز+)2(پيمان بستن،+)1(، حمايت)-1(مخالفت

 افعال گذشته. برخوردار هستند+)3(و پاداش از ارزش

. مي باشند-3يا+3هميشه داراي ارزش

كه فعل در مورد خود فرد است-3 ؛ بدين معني يا در مورد تعيين حوزه شمول فعل

.ديگري

چه مسئله اي اتفاق افتاده است؟-4 كه در مورد ؛ بدين معني  تعيين موضوع فعل

 جمع بندي نهايي افعال رمزگذاري شده-5
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به عنوان رويكردي روانشناسي كه تحليل رمزگان عملياتي نويسندگان بر اين اعتقاد هستند

ميو و مبتني بر عقالنيت محدود را هاي سياسي در سطوح فردي پديدهتحليل توان در مطالعه

به كار برد يا سيستمي روابط بينو هاي نهم، نويسندگان كتاب در فصل،بر اين اساس.الملل

و به عنوان متغيرهاي تبييني در مدل هاي تكنيك افعال در نظام زمينه يازدهم از داده دهم هاي اي

و آماري استفاده مي و در فصل كنند ا هاي پنجم در ين دادههشتم نيز به عنوان متغير وابسته ها را

.گيرند نظر مي

و استيفن واكر در فصل از در ادامه مارك شيفر و هفتم با استفاده هاي سوم، چهارم، ششم

و تئوري بازي به عنوان روش مكمل، بهترين رويكرد  فرد تصميم گير در مواجه با راهبرد ها

وهاي تصميم گيرنده مقابل را در قالب بازي هاي چندي در فصل ذهني دوجانبه ارزيابي كرده

. گذارند از كتاب به ورطه آزمون مي

و محتواي كتاب  ساختار
و رهبري در سياست جهان« كتاب بر» باورها و6مشتمل  فصل زير12 بخش اصلي

و مارك شيفر در بخش. صفحه به چاپ رسيده است288مجموعه در نخست از استيفن واكر

وابكت فصل اول  ضمن ارائه مباحث نظري در خصوص پيدايش تحليل رمزگان عملياتي

وهاي بازيبه بررسي تحوالت مربوط به آن، پر ذهني اسحاق رابين  هاي دههدرسشيمون

و1990و 1970 دوكهدندهمينشان پرداخته  داراي رمزگان، صلح رونددر خصوصاين

راايه راهبرد در نتيجهوعملياتي يكسان نيستند مي.گيرندميدر پيش متفاوت  نتايج نشان

به اسحاق رابينشيمون پرس دهد كه )6شاخص( منازعه آميزتر را اتخاذ كرده راهبردينسبت

؛ ولي)4شاخص(و در خصوص توانايي خود در كنترل تحوالت تاريخي كمتر مطمئن است

.ندهردو در خصوص پيش بيني توافق صلح فوري با اعراب بدبين هست

و كاربرد آن را در مطالعه،در بخش دوم به روش شناسي تحقيق  نويسندگان مسائل مربوط

و تصميمات سياست خارجي با جزئيات بيشتري بررسي مي كتاب تحت بخش دوم.كنند باورها

و مدلهاي رسمي: روشها"عنوان  دوم فصل. استسومو دوم هاي شامل فصل"تحليل محتوا

ازبه طور عمده بر استف  براي تحليل محتواي اطالعاتاي تكنيك افعال در نظام زمينهاده

و طبقه بندي باورهاي رهبران به منظور بازيابي و. تمركز دارد سياسيموجود مارك شيفر

و ديگر  مي شوند كه جعبه سياه تصميم گيري شامل باورها استيفن واكر در فصل دوم متذكر

براي فهم،بنابراين ني قابل دسترس نيستند؛هاي سطوح فردي است كه به آساسازوكار

و  تصميمات سياست خارجي نياز است كه به درون جعبه سياه تصميم گيري ورود پيدا كرده

و. به شناخت اين عناصر نزديك تر شويم  يكي از اجزاي مهم اين فهم، افراد تصميم گيرنده
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ر. هاست چگونگي نگرش آن وش شناسي كتاب مطرح در ادامه اين فصل، مسائل مربوط به

به آن اشاره شد .مي شود كه در قسمت قبل

 Theory of Inferences(ترجيحاتفصل سوم نيز با استفاده از تئوري استنباط در خصوص

about Preferences(،كندميطبقه بندي موضوعي از باورهاي كليدي رهبران سياسي ارائه .

دروگريگوري مارفيلت از، اين فصلاستيفن واكر شكلبهرا1973جنگ اكتبر وقايع پس

ازو ذهني انور سادات هاي بازي و با استفاده كهو دوم، اولهاي شاخص اسحاق رابين  ششم

به توافق؛پيشتر ذكر شد و دسترسي و يا بن بست را در اين، تسلط، تحليل كرده  تسليم

بر.دهندميچارچوب مورد مالحظه قرار كه تأكيد بازي ذهني انور سادات  آنها نشان مي دهند

مي كند كه و پيش بيني كه مصر بايد سياست حفظ وضع موجود را انتخاب كند اين است

. سياست را اتخاذ مي كنداين هم طرف مقابل

از طرفي بازي ذهني اسحاق رابين نشان دهنده آن است كه بايد سياست حفظ وضع

و موجود را انتخاب كرد كه مصر به سمت سياست تغيير وضع موجود و پيش بيني مي كند ه

.كند انتخاب گزينه هاي جديد حركت

 مشاوران–كاربرد در حوزه روابط رهبر
از" مشاوران-حوزه روابط رهبر: كاربردها"بخش چهارم كتاب تحت عنوان متشكل

و دراسكات كريش. پنجم است فصول چهارم و اثر انطباق به تحليلچهارم فصل لو

و جغرافيايي متفاوت هاي حوزه ساختاري در هاي سازگاري با. پردازدمي سياستي اين امر

و انگليس مارگارت تاچرر باورهاي نخست وزيتأثير بررسيومقايسه اطالعات مختلف 

بر سياست) John nott ,Francis pym ,Geoffrey Howe ,Nigel Lawson(مشاوران اصلي او

نويسندگان تعاريف متفاوت اعضاي ارشد كابينه تاچر از شرايط. شودمي انجام گليسخارجي ان

3به اين منظور. دهندمي باورها را در همگرايي سياستي كابينه مورد سنجش قرار تأثيرو

به1986، تحريم آفريقاي جنوبي در سال 1982رويداد جنگ فالكند در سال و مباحث مربوط

كه نتيجه.شوندميبا اروپا به عنوان مطالعه موردي بررسي اقتصادي همكاريهاي آن است

شكاف در درون دولت در مورد مسائل اصلي سياست خارجي به تمايالت برخي از تصميم 

و مي گيران  در بسياري.شود مشاوران كابينه تاچر در دنبال كردن رويكردي منازعه آميز مربوط

، از بدبيني)1شاخص( سياسي را خصمانه؛ مشاوران تاچر ماهيت جهانموارداز مي بينند

در تصميم گيريها برخورداربوده وبه استفاده)8شاخص(و عدم پذيرش ريسك)2شاخص(

.تمايل دارند)10شاخص(زياد از ابزارها 
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بهو پردازدميبوش جرجبه مطالعه كابينه پنجمدر فصل سام رابيسون  باورهاي مربوط

درويس جمهورير عملياتيرمزگان ازو قبل را در مقطع مختلفهاي دپارتمان مشاورانش  بعد

در ادامه اثرات يادگيري تجربي اين حمالت بر باورهاي. كندمي مقايسه2001 سپتامبر 11

از. شودمي ارزيابياش اصلي مشاورانورييس جمهور  كه هاي يافتهيكي  اين فصل آن است

 منازعه در رويكردوهبه طور چشمگيري تغيير كرد2001ر سپتامب11باورهاي بوش بعد از

كه،بنابراين. مواضع وي غالب شده است بهها بحران اين فرضيه درا معنات تغيير ايجاد قادر دار

در اين ميان نقش نظام. شودمي پس از ارائه شواهد ديگر تاييد شوند؛ميسيستم باورهاي فردي 

.گيردمي تغيير رويكرد مورد مالحظه قرار باورهاي مشاوران بوش نيز در اين

در تفاوتودر مطالعه مربوط به كابينه تاچر باورها به عنوان متغير مستقل عمل كرده

 هستنداي وابسته در حاليكه در كابينه بوش باورها متغير دهند؛مي را توضيحهاگذاريتسياس

به عنواناي. كنندمي محيط خارجي تغيير هاي محرككه در پاسخ به ن تغيير در باورها

 سپتامبر11كه تغييرات سياست خارجي كابينه بوش را بعد از كنندميي عمل علّهاي سازوكار

.بيين مي كنندت

در حوزه امنيت بين الملل  كاربرد
 از متشكلكه"حوزه امنيت بين الملل: كاربردها"چهارم كتاب تحت عنواندر بخش

باابرتادر عملياتيرمزگان كاربردهاي تحليل،تسا هشتموهفتم ششم،فصول  معماهايط

ششم، در فصل آكان ماليچي. مورد مالحظه قرار مي گيردپژوهشي در حوزه مطالعات امنيتي

را ريگانودر پويايي روابط بين گورباچف) Subjective games(اربرد تحليل بازيهاي ذهنيك

 خارجي بر نظام هاي محرك فرايند يادگيري تجربيو اثراتكردهبررسي، تا انتهاي جنگ سرد

راآن اولويت انتخابوباورها و، براين اساس.دهدمي قرار ارزيابي مورد ها تعامل ريگان تقابل

( گورباچف در سه مقطع زماني مورد بررسي قرار گرفته واز تغيير بينش خصمانه به دوستانهو

مي شوداين دو رهبر نسبت به يكديگر) بالعكسو از. سخن گفته به داليلي چند اين تغيير

و با جمله تغيير نوع نگاه اين روساي جمهور آمريكا و شوروي نسبت به جهان رخ داده

مي گيرد در.استفاده از شاخصهاي ده گانه مورد سنجش قرار  با بررسي هفتمفصل هيون فنگ

ازو ميان چينيراهبردروابط  كه چگونه دهدميجنگ سرد نشان تايوان در مقطع زماني بعد

و كهوشباهت ميان تصاوير از خود تفاوت  بازيگران اصلي در طول يك بحران بوسيله ديگران

در اين ميان تأثيرات نگاه بيشتر. ها نقش دارند در اتخاذ سياست شودمي دريافت المللي بين

و خوشبينانه هوجين تائو رييس جمهور چين دوستانه، همكاري به چن شوئبيان جويانه  نسبت
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و دخالت هاي آمريكا در مواضع و نيز نقش دو عامل انتخابات داخلي رييس جمهور تايوان

مي شود و عملي بررسي .اين دو رهبر در خصوص استقالل تايوان از دو جنبه حقوقي

و هشتمفصل و يانگ از23 هاي ويژگيبا تمركز بر با نگارش الزارسكا، شول رهبران تن

وو خصوصيات شخصيتي،يستيترور به ديگرهاآن عملياتي رمزگان تفاوت در باورها  نسبت

و.دهدمي را مورد مالحظه قرار) نفر65(رهبران سياسي  يافته هاي تحقيق تفاوت در باورها

مي كند .ويژگي هاي زبان شناسانه اين دو گروه را تأييد

در حوزه اقتصاد سياسي بين الملل  كاربرد
،"حوزه اقتصاد سياسي بين الملل: كاربردها"پنجم تحت عنوان در بخش گان نويسند

از. كنندميعمالاالملل بينتحليل رمزگان عملياتي را در حوزه اقتصاد سياسي اين بخش

هيازدهمو دهم نهم، هاي فصل ي رويدادو يك مطالعه موردي حوزهر تشكيل شده است كه

در. شودميرا شامل ويژه  وسيلهبه اقتصادي هاي تحريماستفاده از نهم فصل وري در كوپر

مي رسد كه در بازه زماني بين سال جمهور آمريكا را بررسي كردهرؤساي به اين نتيجه هايو

و 2000 تا 1966 به جهان  راهبرد، هرگاه كه نگاه دوستانه رؤساي جمور آمريكا نسبت

ا ها. بزار تحريم اقتصادي بيشتر شده استهمكاري جويانه آنها كمتر بوده؛ استفاده از يافته

كه متغير باورهاي رييس جمهور در مقايسه با متغيرهاي داخلي  گرفتن ژست(نشان مي دهد

و يا منحرف كردن افكار عمومي از مشكالت داخلي بوسيلهفعاالنه  ) رييس جمهور براي مردم

در اتخاذ سياست بيشتريات معني دار، اثر)بروز تنش با كشور مقابل(متغيرهاي بين الملليو

. داردتحريم 

ردهم فصل متيو استيونسون در  كاناداو آمريكارساي جمهوؤبه بررسي اختالفات تجاري

ازو شاخصهاي تأثير گذار بر اتخاذ سياستهاي اقتصادي در هر ميدو يك .پردازد كشور

كه ديدگاههاي سياسي و انتخاباتي رؤساي جمهور، بيشترين يافته هاي نويسنده نشان مي دهد

بر هر دو نقش را در سياست اقتصادي اهميت نظام باورهاي تصميم كشور دارد كه اين امر

در.گيرندگان اصلي، مهر تأييدي دوباره مي نهد ازيازدهمفصل كامرون تايز  نيز با بهره گرفتن

حد9 هاي مركزي رؤساي بانك به نقشاي تكنيك افعال در نظام زمينه  كشور آسياي شرقي در

اشاره اين منطقه مالي هاي بحراندر مديريت1999 تا 1997فاصل بحران اقتصادي سالهاي

و  به آن را بر رفتار سياست خارجيو رمزگان عملياتي تأثيركرده وها دولت باورهاي مربوط

مي.دهدمينهادهاي اين منطقه مورد توجه قرار كه باورهاي يافته هاي اين فصل نشان دهد

كه اساس بنا شده است" كانتي- فرهنگ كينزي"روساي بانكهاي مركزي اين كشورها بر پايه 

با. آن را همكاري تشكيل مي دهد و نئو"اين فرهنگ در تقابل فرهنگ الكي كالسيك
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را"كالسيك و ثبات نرخ تبادل مالي  برخاسته از تجويزات نهادهاي مالي بين المللي قرار داشته

كه از نظر اقتصاد جهاني بين المللي پذيرفته شده نبود مي كند؛ امري نويسنده با سنجش. دنبال

سه محيط بانك مركزي كشور  و تعامل آنها با و ششم در خصوص اين رؤسا شاخصهاي اول

به اين نتيجه  و در نهايت نهادهاي مالي بين المللي مورد نظر، سيستم سياسي موجود در كشور

م باور رؤساي بانكمي رسد كه به ذات همكاري جويانه جهانزبهاي مركزي كشورهاي ور

. مستقيم بر اقتصاد كالن ملي كشورهاي مورد بحث بر جاي گذاشته استيسياسي، تأثيرات

وششمدر بخش مارك شيفر واستيفن واكر سرانجام ؛ستانتيجه گيريكه فصل پاياني

و در مورد انواع پژوهشين برنامهآينده تحليل رمزگان عملياتي را به عنوا  مورد توجه قرار داده

ور پژوهشي بازيگهاي برنامه ميان نظريمختلف ارتباطات  پژوهشي ساختار هاي برنامه محور

و .كنندمي جهان بحث هاي سياست آن بر آينده تأثيرمحور

و  نظر نقد
و محتوا،به طور كلي بهيها افقوي منسجم برخوردار بودهي كتاب از ساختار ي جديد را

مي پژوهان حوزه روابط بين روي دانش نقطه قوت كتاب مطالعات موردي متعدد. كند الملل باز

ا و مقاطع زماني مختلف مورد بررسي قرار گرفتهكه در حوزهستآن . اند هاي سياستي متفاوت

آن از نقاط ضعف كتاب نيز مي به آسيبهاي مربوط به روش مورد استفاده  براي تحليل توان

به دليل ماهيت كنش سياسي. ها اشاره كرد داده به رهبران سياسي كشورها افعال شفاهي مربوط

و از درجه تواند از اينمي در اين خصوص ضعف ديگر.اطمينان باال برخوردار نيستند اعتبار

به  دليل مقاصد قرار باشد كه در برهه اي از زمانها، اظهارات بيان شده از سوي رهبران سياسي

و در نتيجه اعتبار داده مي خاص، رنگ فريب به خود گرفته از طرفي.گيرد ها مورد خدشه قرار

كهيها در برخي موارد اظهارات رهبران سياسي؛ متن  بوسيلهي از پيش تنظيم شده است

وبوروكرات و كارگزاران دولتي تهيه شده در. نمايانگر باورهاي قطعي سياستمداران نيست ها

كه نويسندگان اظهار داشته پايان بايد گفت همان هاي مربوط ها در داده اند؛ برخي تفاوت گونه

به اظهارات از قبل آماده شده سياستمداران در مقايسه به تكنيك افعال در نظام زمينه اي مربوط

آن با و بديهه مي اظهارات خود انگيخته كه البته اين مسائل نبايد موجب شود. شود ها ديده

و پتانسيل باالي روش تحليل رمزگان عملياتي در تبيين بسياري از رويدادها ناديده پويايي

.گرفته شود


