اهميت و تاثير عوامل عيني و ذهني در وقوع تهديدات اجتماعي و سياسي
حسين اژدر
كلمات كليدي :تهديد ،امنيت سياسي ،امنيت اجتماعي ،ستيزه شناسي  ،تهديد پژوهي ،امنيت پژوهي
مقدمه
انديشکده روابط بين الملل :ترجيح مي دهم اين مبحث را با اين جمله چالش بر انگيز در پيشگاه اذهان مدير و مدبر پژوهش گران عرصه روابط و امنيت بين الملل
آغاز كنم كه سياست ،علم تحصيل منافع حياتي در گسترده ترين معنای آن است.
با تقويت عقل ،به توسعه حوزه شناخت آن ميتوان نايل آمد و از اين طريق به هويت هايي برای موضوعات قبل از ظهور عيني آنها ميتوان دست يافت كه اطالق عنوان
عمومي «پديده ی اجتماعي» برآنها صحيح مينمايد.
توجه به" پديده های اجتماعي" در" تحليل های امنيتي" حايز اهميت بسيار ميباشند ،چرا كه قبل از ظهور تهديد به شكل عيني ،از دوره تكوين و شكل گيری آنان خبر
مي دهد.
اين امر راه را برای طراحي و اجرای مديريت اجتماعي و سياسي و همين طور نظامي هموار ساخته و در نهايت راه حل های پيشگيرانه متعددی را در اين حوزه در اختيار
مديران قرار ميدهد.

در ادامه مبحث فوق به ويژگي های پديده های اجتماعي از منظر عيني يا ذهني بودن خواهيم پرداخت.
پيرامون پديده های اجتماعي بايد دانست كه «پديده اجتماعي» عبارت است از «هويت غير منسجم» يا «غيرمتصلب» موضوعات سابژكتيو -سياسي -اجتماعي ای كه
هنوز به منحصه ظهور عيني نرسيده اند و تابع چند ويژگي اصلي زير هستند:
اول آنكه تكاملي هستند؛
اين معنا كه در بستر زمان و به صورت تدريجي شكل مي يابند .بنابراين "،تحول و سياليت" جزء ماهيت ذاتي آنها ميباشد و توقع ارائه ی وضعيتي ثابت از آنها اصوال
نادرست و غير ممكن ميباشد.
دوم آنكه بازتابي هستند،
به اين معنا كه «معنای» مشخص و قطعي ای برای آنها نمي توان بيان داشت ،چرا كه متناسب با مقتضيات زماني و مكاني معنا و مفهوم مي يابند و در نتيجه ميتوانند
«معنای واقعي متعددی» را برسانند.
به همين دليل است كه انديشه گراني چون (رايل) «معنای پديده های اجتماعي» را «بازتاب شرايط» قلم داد مينمايند كه ذهن به آنها سامان و هويت مي بخشد.
پويايي ذهن به آن است كه در تقابل با تحوالت محيطي نبوده و با توليد معاني تازه ،واكنش مناسب نشان دهد و يا از آنها در جهت اهداف خود ياری جويد.
سوم آنكه «مجازی» هستند،
به اين معنا كه سهم «ذهنيات» در مقام مقايسه با «عينيات» در شكل دهي به معنای آنها به مراتب بيشتر است ،لذا جايگاه اصلي استقرار اين هويتها در «ذهنيت» بازيگران
ميباشد.

البته همان گونه كه" مانوئل كاستلز" مطرح كرده و نيز نشان داده ،معنای مجازی بودن به هيچ وجه نافي «واقعي بودن» يا «مهم بودن» آنها نيست ،بلكه صرفا از نقش
ماثر عناصر احساسي و نامحسوس در شكل گيری آنها حكايت دارد.
چهارم آنكه جمعي هستند،
به اين معنا كه بر خالف «پديده های عيني» كه معموال با شبكه علي ساده يا پيچيده تعريف و شناسانده ميشوند ،اين پديده ها هويتي جمعي دارند كه از ارتباط گسترده-و
به تعبير "باتسون" سايبرنتيك محيط و فرد پديد مي آيند.
به همين دليل است كه مفهوم «ذهن اجتماعي» معنا مي يابد كه مدلول مهم آن اين است كه هر آنچه كه من ميگويم يا مي انديشم از آنچه ديگران گفته اند يا انديشيده
اند ،تاثير ميگيرد ،و به نوبه ی خود به شيوه ای ،بر ديگران تاثير ميگذارد.
در اين چشم انداز هر تهديدی دارای يك بستر اجتماعي در «گذشته» مي باشد كه مطابق گذاره های زير در ظهور تهديدات تاثير گذار است:
گزاره اول :تهديدات دارای هويت های نامحسوس درون جامعه هستند.
وجه غالب تهديد را دارای هويتي معطوف به منافع بازيگران اجتماعي ميدانند ،اما در چشم انداز اجتماعي «هويت عيني» ماخر بر هويت متزلزل و پراكندگي ارزيابي ميشود
كه در فضای اجتماعي از قبل وجود داشته است.
در واقع هر تهديد عيني ای دارای يك هويت نامحسوس در گذشته ميباشد كه در صورت درک و مديريت آن ميتوان با هزينه ای به مراتب كمتر به نتايج كاربردی تری در
خصوص تامين منافع بازيگر دست يافت.
اصل «پيشگيری ساده تر و ارزان تر از درمان است» درواقع در اين حوزه صدق ميكند.
از نظر شناختي و اپيستمولوژيك اين مقطع تاريخي در شناخت و مديريت از اهميت و ارزش بااليي برخوردار است ،هرچند اطالق فرصت يا تهديد به صورت كامل بر پديده

ها در اين فضا چندان صحيح نمي نمايد ،ميتوان نطفه تهديدات و فرصت ها را در آن جستجو كرد.
همين ام ر امكان و فرصت ،پيشگيری از تهديدات و يا مديريت آنها را در جهت كنترل بهينه آنها يا حتي تبديل شدن تهديد به فرصت را برای مجموعه های ذينفع فراعم
مي آورد.
گزاره دوم :تهديدات در شبكه روابط علي غير مستقيم شكل ميگيرند.
بر اين اساس مشخص ميشود كه تهديدات در" مقطع تكوين" تصويری نامحسوس از خود به نمايش ميگذارند ،كه با شبكه ای پيچيده از روابط علي غير مستقيم به
تهديدات عيني در مقطع ظهور اين پديده ها مرتبط ميشوند.
به همين دليل است كه تحليل گران امنيتي چون«جيمز اكانر» تاكيد دارند كه در مقطع تكوين چنين پديده های اجتماعي ای ،توقع دستيابي به شواهد و عوامل تاثير گذار
در اين وقايع كه به صورت مستقيم مفسر و شارح «تهديدات» باشند ،توقعي نابجاست و در مقام عمل محقق نخواهد شد و بلعكس استفاده از الگوهای زنجيره ای غير
مستقيم ميتواند به ميزان بيشترتاثير گذار باشد.
گزاره سوم :تهديدات با برد زماني باال تعريف و شناسانده ميشوند.
"ميشل براون" در مقام شرح و تبيين رابطه ی بين عوامل موجود و تهديدات عيني (به وقوع پيوسته) بر روی "شاخص زمان" تاكيد ورزيده و بر اين باور است كه عنصر
زمان شاخص مهمي را در مديريت تهديدات –و حتي دسته بندی آنها-شكل ميدهد.
اين شاخص برای مديريت تهديدات بسيار تاثير گذار ارزيابي ميشود.
در واقع پديده ها را در چند چشم انداز زماني متفاوت مي توان به بحث و بررسي گذارد كه عبارتند از:

اول :چشم انداز زماني «حال يا كنوني» (برد سازماني اندک)( .منظور من) moment
در اين وضعيت دامنه عنصر زمان كامال محدود و عوامل تاثير گذار در حد زنجيره علل مستقيم تعريف ميشوند.
به عبارت ديگر ،كمترين بعد زماني برای شناخت و تحليل استفاده مي شودو لذا پديده ها در«سطح» شناسايي مي شوند.
(پديده ها به سطحي بررسي ميشوند كه بسيار پر اهميت بوده و شاكله نظريه را پي ريزی ميكند)
دوم :چشم انداز زماني «معاصر» (برد زماني متوسط)
دوره زماني«معاصر» با توسعه ی نسبي زمان تحليل و شناخت پديده ،با اتكا به تحليل «روندها» در واقع بخشي از گذشته ی (محدود)را به استخدام ميگيرد تا بتواند در
رسيدن به تصويری مناسب تر از «حال» توفيق حاصل نمايد.
اين وضعيت معموال برد زماني بين  ٣٠تا پنجاه سال را شامل ميشود.
سوم :چشم انداز زماني "گذشته"
در اين وضعيت تحليل گران اقدام به تبار شناسي و ارائه تحليل های تاريخ گرا ،با نفوذ به اليه های مبهم و ناپيدای تحوالت تاريخي در گذشته مينمايد.
اين چشم انداز حسب دوره زماني تعريف شده و برای «دوره معاصر» بيش از سي تا پنجاه سال را شامل ميشود.
چهارم :چشم انداز زماني"آينده".
اين وضعيت كه خود در بر دارنده ی «آينده ی نزديك» و«آينده ی دور» ميباشد .در واقع نگرش تازه ای نسبت به «حال» را ترويج مينمايد .به اين صورت كه بر خالف
چشم اندازهای سه گانه پيشين «حال» را به مثابه ی «گذشته» برای «جامعه آينده» در نظر گرفته و تالش دارد در چشم انداز زماني محدود ،متوسط و يا بلند مدت به

تعريف نامحسوس از جامعه ی آينده دست آيند.
به واقع با بررسي آينده ی بعيد ) (had toسعي در رسيدن به بينشي روشن از وقايع پيشرو دارد.
با اين تقسيم بندی مشخص ميشود كه ما دو تصوير از دوره تكوين پديده اجتماعي در بحث از تهديد شناسي ،ميتوانيم داشته باشيم:
اول :تصويری كه گذشته ی نزديك و يا گذشته ی دور را در خدمت «حال» گرفته و تالش دارد تا با ريشه يابي وضعيت موجود در بستر تاريخي گذشته ،به درک كامل
تری از تهديدات ،نايل آيد.
دوم :تصويری كه در بررسي وضعيت موجود(موقعيت حال )در خدمت« آينده نزديك» و يا « آينده ی دور» گرفته ميشود و تالش دارد تا با شناسايي روندها به درک
كاملتری از «تهديدات احتمالي» در آينده و در نتيجه آمادگي جهت مقابله با آنها دست يابد.
الزم به ذكر است كه در بحث از تهديد شناسي هر دو تصوير ،مفيد و دستيابي به آنها ضرورت دارد.
دليل اين امر چنان كه تحليل گراني چون «امانوئل آدلر» اظهار داشته اند ،در ارزش «شناختي» اين تصاوير ميباشد،به اين معنا كه آشنايي با دوره ی «تكوين» تهديدات به
شناخت ما عمق و وسعت بخشيده و امكان مديريت آنها را بيشتر ميسازد.
به همين دليل است كه در اين مقطع زماني بيشتر از اصطالح «پديده اجتماعي» برای توصيف رخدادها استفاده ميشود كه متعاقبا و در شبكه پيچيده ای از روابط غير
مستقيم –اجتماعي ،ميتواند به پيدايش تهديد يا فرصتي منتهي شود.
اين ايده كه بازيگران ميتوانند از حيث داشتن و التزام به ارزشها ،هنجارها ،و نماد هايي كه هويت اجتماعي آنها را شكل ميدهد ،شبيه به هم باشند ،مويد اين معناست كه
مي توان از وجود تهديدات ،هراسها ،اعتمادها ...،سخن گفت كه در چشم انداز زماني (ميانه مدت يا بلند مدت) شكل يافته اند ،و به صورت مشترک برای تعدادی از بازيگران

توليد فرصت يا تهديد مينمايد.
به همين خاطر است كه «هويت اجتماعي تهديد» مقدم بر«هويت عيني تهديد» ارزيابي شده و درک و تحليل آن از اهميتي دوچندان مي يابد.
چرا كه ميتوان با بررسي هويت اجتماعي تهديد و به واقع با بررسي هويت ذهني و سابژكتيو تهديد به هويت عيني و واقعيت تهديد پي برد (.ح.اژدر،بررسي پيرامون
تهديد،هفته نامه دانشجويي سيمرغ)١٣٨٣،
تهديد در فضاي سياسي
در ورای تمام تعابيری كه از سياست به عمل آمده ،اين واقعيت كه سياست با قدرت در عرصه عمل ارتباط دارد به نحوی حظور خود را به اثبات رسانده.
چنانكه «مورگنتا»بيان كرده ،سعي در «كسب ،حفظ و توسعه قدرت»جوهره ی سياست را تشكيل ميدهد ،و اين امر به «پديدهای سياسي » هويت مي بخشد.
به اين صورت كه قرار گرفتن يك موضوع در شبكه روابط قدرت ،آن را به پديده ای سياسي تبديل ميسازد كه در مقام مقايسه با پديده های اجتماعي پيش گفته شده ،از
سه حيث متمايز است:
اول آنكه برد زماني به وقوع پيوستن آن در يك پيوستار خطي رو به كاهش دارد و به ناچار به «حال» تمايل مي يابد.
دوم آنكه شبكه ارتباط بين متغير ها رو به بسط و سادگي ميگزارد.
و سوم آنكه ابعاد عيني معنای پديده ها ،بر ابعاد ذهني آن غلبه دارد.
در چنين فضايي است كه تهديدات با گزاره هايي متفاوت از فضای اجتماعي تعريف و تشخيص داده مي شوند.

گزاره اول :پديده های سياسي تركيبي از تهديدات و فرصتها هستند.
در مقطع ظهور پديده های اجتماعي مورد بحث ،متاثر از مقتضيات زماني و مكاني تحول يافته و ارزش امنيتي آنها به صورت فرصت يا تهديد تجلي مينمايد.
در واقع تهديد ماهيت واحد و متصلب ندارد و چنان كه واقع گراياني چون «باری بوزان» و «الي ويور» در (مناطق و قدرتها) نشان داده اند ،عمده موضوعات مشمول اين
حكم بوده و موارد اندكي را ميتوان سراغ گرفت كه به فرصت و يا تهديد مطلق نزديك باشند.
به واقع به تهديدات و فرصت ها نميتوان ديدی مطلق انگارانه داشت.
گزاره دوم :بهره برداری از هر تهديد يا فرصت ذاتا دارای ريسك است.
معنای مورد نظر در اين گزاره اگر چه كمتر از حيث نظری مورد بحث و توجه بوده است ،اما در عمده تحليل های امنيتي ارائه شده از رخدادهای سياسي –اجتماعي معموال
 به صورت مفروضي جدی –مد نظر بوده است.از اين منظر بين حجم فرصتهای توليد شده از يك پديده ی امنيتي با حجم تهديدات احتمالي ناشي از عدم استفاده از فرصت های حاصله  -و همچنين در حالت عكس
آن ،يعني حجم تهديدات توليد شده از يك رخداد با حجم فرصتهای ناشي از ناحيه ی مديريت مناسب تهديد و تبديل آن به فرصت  -نسبتي مستقيم وجود دارد.
در واقع اين گزاره مكمل گزاره اول بوده و نشان ميدهد كه «فرصتهای بزرگ مبتني بر ريسك های بزرگ» و «تهديدات بزرگ متضمن فرصتهای احتمالي بزرگ» هستند.
براين اساس معادالت امنيتي تابع مكانيسم هايي شبيه مكانيسم های اقتصادی در بازارهای مالي ميباشند.
به اين صورت كه در حالت سود آور بودن يك سرمايه گذاری ،افرادی كه سهم بيشتری دارند به طور طبيعي از سود بيشتری بهره مند خواهند بود.
در حالت مخالف (زيان بخشي از سرمايه گذاری است) بالطبع سهام داران بزرگتر ،ضرر بيشتری را متحمل خواهند شد .بر همين اساس ،سهام بيشتر ،به صورت توامان
«سود و ضرر» بيشتر (و سهام كمتر ،سود و زيان كمتری) خواهد داشت.

گزاره سوم :تهديدات و فرصت ها از منظر قياسي دارای نسبتي عكس با «با فرصتهای احتمالي » (تهديدات احتمالي) ميباشند.
در حالي كه گزاره دوم ناظر بر سرشت يك «تهديد»واحد بوده و در درون آن از «فرصتي احتمالي»سخن مي گويد ،گزاره دوم جنبه ی قياسي دارد و بيانگر اين مدعاست
كه از آنجا كه ظرف توانمندی و گزينه های پيش رو هر بازيگر محدود ميباشد ،هرچه يك تهديد شديد تر و قوی تر باشد ،ميزان فرصت بازيگر در قياس با مجموع
امكاناتش محدود تر ميشود.
به اين ترتيب ،هرچه توان فرصت سازی پديده مورد نظر باال باشد ،امكان تهديد زدايي آن كمتر مي شود.
به عبارت ديگر ميتوان چنين اظهار داشت كه فرصت ها وتهديدات در ظروف واحد (يا همان توان ملي) در قالب «بازی با حاصل جمع صفر) معنا ميدهند؛ به اين دليل است
كه هر چه تهديد كامل تر شود (و از يك موضوع ساده به پديده ای بحراني تبديل شود) گستره گزينه های فرصت ساز آن  -به صورت بلعكس – كاهش ميابد.
در واقع اين وضعيت نيز تابع مكانيسم وقواعد اقتصادی بازار ميباشد كه باال رفتن هزينه های ثابت (به مثابه ی يك تهديد) در كاهش ميزان حداكثر متوقع (به عنوان
فرصت مطلوب) تاثير دارد تاثير دارد و رشد يكي ،كاهش ديگری را به دنبال خواهد داشت.
تحليلگران از اين پديده به «مهار تهديد»تعبير مينمايند.
به زعم ايشان اگر مديران سياسي و امنيتي بتوانند يك بحران را مهار كرده و آن را به سطح يك «تهديد جدی»تقليل دهند ،در مقام عمل توفيق كسب نموده اند ،چنانكه
اگر همين روند را استمرار بخشيده و به صورت معكوس ،شدت آن را كاهش دهند ،ميتوان ادعا كرد كه «تهديد» از بين رفته و وضعيت به حالت عادی باز ميگردد.
نكته ی مهم در ارتباط با مكانيزم عملكرد اين گذاره اين است كه  ،گستره ی فرصتها يا تهديدات در هيچ حالتي به صفر تبديل نخواهد شد
به ديگر سخن ،هيچ تهديدی را نميتوان سراغ گرفت كه در غياس با توان ملي بازيگر ،تمام گزينه های فرصت ساز را بر روی وی سد كرده باشد.
"آدا بي .بوزمان" در مقام تحليل تجربه ی تاريخي بازيگران سياسي در موقعيت های تهديد آميز مختلف و راه های فراری كه استراتژيستهای مختلف طراحي و به اجرا
گذارده اند ،در نهايت چنين نتيجه گيری مينمايد كه از منظر استراتژيك ،پيچيدگي شرايط اجتماعي ،قابل مهار نبوده و آينده ،قابليتهای ناشناخته ی انسان و بالخره احتمال

وقوع اشتباه از سوی بازيگران ،به ما اين اميد را ميدهد تا در بدترين شرايط نيز احتمال« ،وجود فرصت» را منتفي نپنداريم.
چنانچه در بهترين موقعيت ،احتمال خطری مشابه وجود دارد و ما را از «اطمينان كامل»باز ميدارد.
تهديد در فضاي امنيتي
الصاق برچسب امنيتي بين كليه تهديدات از حيث منطقي توجيهي ندارد.
ما تهديدات زيادی داريم – ايدز و برخي ديگر از باليای طبيعي و غير آن  -كه در عين تهديد بودن ،ضرورتا امنيتي نيستند.
دقت نظر ظريف و دقيق «بيل مك سويني» از حيص منحصر كردن مفهوم واژه ی «تهديد» در مباحث «امنيتي» خود ،در خور توجه مينمايد.
بر اين اساس درک ماهيت تهديد در فضای امنيتي ،متفاوت از دو فضای پيشين بوده و بيشتر از هر چيزی با تلقي بازيگر امنيت مرتبط ميباشد.
در اين چشم انداز شايد تلقي عمومي و گسترده ی «ريچارد المان» معنا دار باشد؛آنجا كه از «تهديد» به مثابه ی يك «پديده ی امنيتي» چنين تعبير مي نمايد:
"رفتار يا مجموعه ای از اقدامات كه برای زندگي يك بازيگر ايجاد خطر نموده و دامنه گزينه های انتخابي او را محدود مي كند"
با اين تعريف مشخص مي شود كه هر تهديدی را –مطابق تصريح مك سويني نمي توان امنيتي قلمداد كرد و تقليل «امنيت به تهديد» نگرشي ناصواب است.
جهت خروج از اين وضعيت و و نيل به ديدگاهي جامع نگر ،ميتوان بين دو گفتمان امنيتي تفكيك قائل شد كه هر يك توليد كننده ی تفسير خاصي از تهديد امنيتي مي
باشد.
 .١گفتمان سلبي :در آن امنيت عبارت است از :وضعيتي كه در آن خطری نسبت به منافع بازيگران از سوی ديگر بازيگران وجود نداشته باشد و يا در صورت وجود،
بازيگر توان دفع و مديريت آن را داشته باشد.
 .2گفتمان ايجابي :امنيت به وضعيتي تعبير ميشود كه در آن نسبت متعادلي ميان خواسته ها از يك سو و كارآمدی نظام حاكم از سوی ديگر ،وجود داشته باشد به

گونه ای كه توليد رضايت بماند.
به عبارت ديگر ،امنيت درگفتمان نخست بر مفهوم «قدرت»و در گفتمان دوم بر مفهوم «رضايت»استوار است.
با توضيحات فوق الذكر ميتوان دو بعد اصلي را از يكديگر در بحث تهديد شناسي تمييز داد:
اول  -ابعاد سخت افزارانه ی تهديد
چنان كه «مك سويني»اظهار داشته ،بعد سخت افزاری يا متصلب تهديد از دير باز مد نظر كليه ی بازيگران و تحليل گران بوده است ،دليل اين امر به ويژگي های بارز اين
بعد باز ميگردد كه عبارتند از:
الف  -واقعي بودن
ب  -عيني بودن
ج  -محسوس بودن
براين اساس مشخص ميشود كه «تهديد»عاملي عيني ،محسوس و واقعي است كه منافع بازيگر را از ناحيه ی بيرون (و يا به شكل دروني ولي با حمايت نيروهای بيروني)
به مخاطره مي افكند.
اين بعد از تهديد قابل اندازه گيری و تعيين ميزان شدت مي باشد.
مكاتب سنتي كه متعلق به جريان «واقع گرايي»مي باشند ،اين بعد از تحليل را بسيار مورد توجه قرار داده اند.

دوم  -ابعاد نرم افزارانه ی تهديد
جريانهای منتقد واقع گرايي با بيان اين اصل انتقادی كه عوامل روانشناختي تاثير بسزايي در معادالت ايفا مينمايند ،توانسته اند به ظهور واهميت يابي عنصر ذهنيت از
امنيت كمك موثری بنمايند.
اين ايده در طي زمان به دو صورت در بحث از تهديد شناسي تاثير گذار حاضر ميشوند:
نخست  -ذهنيت به مثابه ی بعدی از تهديد.
در اين نگرش ابعاد سخت افزارانه تهديد نفي نمي گردد ،اما اين اصل مورد توجه قرار مي گيرد كه انحصار تهديد به ابعاد سخت افزارانه آن صحيح نمي باشد؛ به عبارت
ديگر ،تهديد دارای ابعاد ذهني و روانشناختي نيز مي باشد.
در نتيجه اين نوع نگرش است كه در ذيل مكاتب سنتي ،ابعاد متاثر از روانشناسي و روانشناسي اجتماعي برای امنيت (و به تبع آن تهديد) تعريف ميگردد.
تلقي سنتي از امنيت به «نبود تهديد نظامي»نه تنها نمي تواند «امنيت ساز» باشد ،بلكه موجد ناامني های بيشتری در آينده  -از ناحيه عدم توجه به ابعاد نوين تهديد  -نيز
خواهد بود.
دوم  -ذهنيت به مثابه ی عامل هويت بخش "تهديد"
"ذهنيت"در اين سطح از تحليل به مثابه عاملي ماثر ارزيابي ميشود كه كليه ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری تهديد را معنا دار مي نمايد.
به اين صورت كه بين «تهديدات عيني ،محسوس و واقعي»با «ادراک بازيگران»منشوری متشكل از "عاليق"،
"اهداف"« ،پيش فرض ها»« ،شرايط زماني و مكاني»« ،اعتقادات»« ،اصول فرهنگي»« ،اصول عرفي» و «توانايي های»متفاوت وجود دارد كه موجب ميشود تا تصويری

از «پديده ی خارجي» به شكل مجزا شكل گيرد كه ميتواند تهديد يا فرصت باشد.
نكته در خور توجه آنكه« :عينيت» بيروني با آن «تصوير مجازی» ،ضرورتا «منطبق»نيست .به اين ترتيب ،تهديد هويتي نا محسوس ،مجازی و فرا واقعي در ذهن بازيگر
دارد.
به همين دليل است كه «احساس تهديد » از خود «تهديد»برای بازيگران اهميت بيشتری مي يابد.
بر اين اساس سه احتمال وجود دارد:
احساس تهديد مشابه ،با تهديد اراده شده از سوی بازيگر تهديد كننده؛احساس تهديد ،كمتر از تهديد ارائه شده باشد ؛احساس تهديد ،بيشتر از تهديدات ارده شده باشد.احساس تهديد يا احساس امنيت برای انتقال از يك بازيگر به بازيگر ديگر ،نيازمند «حامل هايي» است كه «عينيات محسوس و واقعي» عهده دار ايفای اين نقش و
حامليت مي باشند.

