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 تاریخچه، تعاریف و مفاهیم فصل اول: 

  کلمهpsycho  در زبان یونانی به معنی روح وlogos .به معنی بیان کردن است 

 دهد. روانشناسی، رفتار و فرآیندهای ذهنی را به نحوی مورد بررسی و مطالعه قرار می 

 ها است. فرایندهای ذهنی شامل افکار، احساسات و انگیزه 

 گویند.به هر فعالیت قابل مشاهده ارگانیسم، رفتار می 

 توان فالسفه بزرگ یونان باستان از جمله سقراط، افالطون و ارسطو دانست. ریخی روانشناسی را میخاستگاه تا 

 های بدن انجام  نامند و معاصر سقراط بوده، مشاهداتی درباره نحوه کنترل مغز بر اندامبقراط که وی را پدر پزشکی می

 شناخت در روانشناسی است. ساز رویکرد زیستداد که زمینه

  شود.ای از دانش و توان فهم واقعیت، زاده میشود که آدمیان با گنجینهنگری گفته میدیدگاه فطریدر 

  آید. نگری بدست میدانش و فهم آدمی از طریق استدالل و درونفیلسوفان آغازین بر این باورند که 

  است. دکارت معتقد بود که بدن آدمی، یک ماشین است و مثل هر ماشین دیگر، قابل بررسی 

 .دیدگاه دکارت، سرآغاز رویکردهای پردازش اطالعات درباره ذهن انسان است 

 شود.ها و تعامل آدمی با جهان بیرون کسب میگرایی بر آن است که دانش از طریق تجربهدیدگاه تجربه 

 ای بوده که  نانوشتهگرایی با وی عجین شده، معتقد است ذهن آدمی در بدو تولد همچون لوح الک که دیدگاه تجربه

 کند.های جریان رشد او، دانش و فهم را روی آن ثبت میتجربه

 گرا است. دیدگاه فوق، سرآغاز پیدایش روانشناسی تداعی 

 های فطری را قبول نداشتند. بلکه در عوض، بر آن بودند که ذهن از  ها و تواناییگرایان، وجود اندیشهتداعی

 یابند.از طریق حواس به آن راه می شود کههایی انباشته میاندیشه 

 گرایی پیوند دارد. های کنونی در زمینه حافظه و یادگیری با نظریه آغازین تداعیپژوهش 

 تربیت ادامه دارد.  –گرایی، امروزه تحت عنوان مناقشه طبیعت نگری و تجربهمناقشه بین فطری 

  اندیشه و رفتار دارند. اکثر روانشناسان، رویکردی تلفیقی نسبت به اساس 

   آغاز روانشناسی علمی مقارن با تاسیس نخستین آزمایشگاه روانشناسی توسط وونت در دانشگاه الیپزیک آلمان در

 است.  1879سال 

 توان با  های بدن میخاستگاه تاسیس آزمایشگاه وونت بر این باور است که ذهن و رفتار مانند مواد شیمیایی یا اندام

 علمی بررسی کرد. های روش

 ۳ پردازد، ب(  نظریات مطرح در روانشناسی عبارتند از: الف( روانکاوی که به مطالعه ناهوشیار انسان مینوع از مهمترین

گرایی که به قدرت  زند، ج( انسانرفتارگرایی که براساس مشاهده رفتار آشکار به بررسی و شناخت انسان دست می

 مت شکوفا شدن قائل است. اراده انسان و تمایل فطری او بس
 

 مفهوم سیاست:

 داری و نگهبانی آنهاست. سیاست در لغت از ریشه سائس و ساس و معنای آن، رعیت ✓

ابوالبقاء کلمه سیاست را چنین معنا کرده است: سیاست عبارتست از حفظ مصالح ملت و نشان دادن راه نجات در حال   ✓

 و آینده. 
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 است.و از نظر ارسطو، شهر، موضوع علم سیاست به معنی شهر گرفته شده  Polisاز واژه یونانی  Politicsواژه   ✓

فرهنگ لیتره، سیاست را علم حکومت بر کشورها و فرهنگ روبر، سیاست را فن و عمل حکومت بر جوامع انسانی   ✓

 داند.می

 ند.کآیور، سیاست را به معنای اعمال قدرت و تشکیالت متمرکز معرفی میمک ✓

 دانند. بورالتسکی، راسل و رابرت دال، سیاست را به معنای قدرت و اقتدار می ✓

دهد و هیچ حقی نیست که در باطن، نوعی گستاخی، غضب و خشونت گوید: قدرت، نخستین حق را بدست مینیچه می ✓

 نباشد.

 اند. خیر برین تعریف کرده هایی نظیر تدبیر، هدایت، سعادت، فضیلت و اندیشمندان اسالمی، سیاست را با واژه  ✓

 رساند.داند که انسان را به خداوند میغزالی، سیاست را ابزاری می ✓

خواجه نصیر در اخالق ناصری، سیاست را مترادف تدبیر قرار داده و آن را به تدبیر منزل، تدبیر خدم و عبید، تدبیر   ✓

 کند. مداد میاوالد، تدبیر مدن و . . . تقسیم کرده و همه را جزء حکومت عملی قل
 

  سیاست در پی شناخت زوایای مبهم و تاریک ذهن، روان، رفتار و نیات انسان در تعادل مستمر با جامعه و حکومت

 است.
 

 تعریف روانشناسی سیاست:

در یک شخص یا گروه خاص در زمان،   یسیاسهای روانشناختی و پدیده تعامل  بررسی نحوه علمروانشناسی سیاسی  ✓

 . فرهنگ سیاسی خاص استمکان، نظام و 

های  های سیاسی و ب( شناخت پدیدههدف روانشناسی سیاسی: الف( شناخت تاثیر عوامل روانشناختی بر پدیده ✓

 های روانشناختی انسان است.سیاسی بر جنبه

 و . . . های پیشین فردی و گروهی ها، تجربههای روانی عبارتند از انگیزش، هیجان، باورها، عالیق، ارزشبرخی پدیده ✓

 الملل، رهبری سیاسی  و . . . دهی، شورش، انقالب، تروریسم، روابط بینهای سیاسی عبارتند از رفتار رایبرخی پدیده ✓

کند  بینی رویدادهایی کمک مییکی از اهداف روانشناسی سیاسی، وضع قوانین عمومی رفتار است که به توضیح و پیش ✓

 دهد. های گوناگون رخ میکه در موقعیت

ای مثل اینکه مردم چگونه  مند به بررسی رفتار توده در روانشناسی سیاسی، دو حیطه متفاوت وجود دارد: الف( عالقه ✓

های حکومتی و ب( رفتار نخبگان مثل اینکه چگونه ادراکات نخبگان، به  دهند و تاثیر افکار عمومی بر سیاسترای می

 شخصیت بر رهبری.دهد و تاثیر های حکومت شکل میسیاست

های  تر از تبیین، متفاوتها در رفتار()تاکید بر تاثیر وضعیت های روانشناسی اجتماعی از رفتار سیاسی تبیین ✓

 تر روانشناسی نابهنجاری هستند.و سنت قدیمیدهی رفتار( های فردی در شکل)اهمیت ویژگیروانشناسی شناختی 

ریزی شده برای رسیدن صی در عرصه عمومی و نیز هر نوع فعالیت طرحهای شخریزی دغدغهرفتار سیاسی یعنی برون ✓

 های سیاسی که افراد به آن مشغول هستند.به برخی اهداف و فعالیت

 های تحقیقات سیاسی است.بینی علم سیاست، رفتار انسان بوده و روانشناسی، منبع طبیعی بینشاغلب پیش ✓
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 های تاریخی:ریشه

ای در پیشبرد این  کتاب طبیعت بشر در سیاست و ریورس با کتاب روانشناسی و سیاست، سهم عمدهگراهام واالس با  ✓

 اند.علم داشته

 کاربرد روانشناسی برای مطالعه طبیعت بشر و رفتار سیاسی انسان، از تحوالت قرن بیستم است. ✓

یشرفت بزرگتر در این زمینه به موجب ول گذاشته و پسهای انسان را البنیاد مطالعات کاربردی روانشناسی در فعالیت ✓

 السول، محقق شد. 

 گری در سیاست داشت. تحلیلالسول سعی در بکارگیری روان ✓

 چاپ و اولین بنیانگذار روانشناسی سیاسی شد.  19۳0شناسی روانی و سیاست، اولین بار در سال کتاب آسیب ✓

 استدالالت وی،چیزی بود که خود، آن را شخصیت سیاسی نامید.السول، بسیار تحت تاثیر چارلز مریام بود و اساس  ✓

 آید.شخصیتی که در نتیجه جابجایی مشکالت خصوصی با حوزه عمومی بوجود می

 شود.های عمومی ناشی میهای سیاسی از جابجایی عاطفه شخصی با هدفبه اعتقاد السول، جنبش ✓

های مسلط  السول داشته و رابطه جنسی و پرخاشگری را محرکهای ناخودآگاهانه، نقش زیادی در آثار سرکوب انگیزه ✓

 داند. ها میبر انسان

شان مانند نیاز به اعتماد شناسی روانی و سیاست بر این ایده است که سیاستمداران، نیازهای شخصیکتاب آسیب ✓

 کنند.بنفس را به جهان عمومی رانده و با نیازهای عمومی جابجا می
 

 گیری:روند شکل 

، کار خود را با بررسی درباره شخصیت و سیاست به ویژه روانکاوی رهبران سیاسی  1920روانشناسی سیاسی از دهه  ✓

 آغاز کرد. 

مند افکار عمومی و رفتار رای  با افزایش عالقه به بررسی نظام 1950و  1940دومین موج روانشناسی سیاسی در دهه  ✓

 دادن در آمریکا ظاهر شد. 

ار کتاب رای دهنده آمریکایی توسط کمپل، کانورس، میلر و استاکس، سنت استفاده از روانشناسی  با انتش 1960در سال  ✓

 سیاسی برای بررسی نگرش عمومی به سیاست، شکل گرفت.

الملل  های روانشناختی سیاسی برای تحلیل رفتار در امور بینسومین موج روانشناسی سیاسی، طراحی چارچوب ✓

های مربوط به جنگ ویتنام پدید  آمریکایی از یکدیگر و پژوهش-های روسیبررسی برداشتو  1960که در دهه است

 .آمد

گیری در  های گذشته، تصمیمای، جنگ، مفاهیم روانشناسی سیاسی در درک ما از بازدارندگی هسته1970از دهه  ✓

 رفته است. الملل بکار گرایی، تعارضات نژادی و انواع موضوعات در سیاست بینها، ملیبحران

 موج چهارم روانشناسی سیاسی برای توضیح آنچه سیرز، مرگ و وحشت نامید، گشوده شد.  ✓

پردازد  کشی و سایر الگوهای رفتاری میمرگ و وحشت شامل آثاری بوده که به بررسی تروریسم، پاکسازی نژادی، نسل ✓

 است.های سیاسی ای از خشونت با انگیزهالعاده و در برگیرنده سطوح فوق
 

 کند:گوایر، سه مرحله کلی را در توسعه روانشناسی معرفی میمک

 میالدی با تسلط روانکاوان. 50و  1940های دوره مطالعات شخصیت در دهه. 1
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 با مشخصه محبوبیت فرض »انسان عقالنی«. 70و  1960های گیری در دهه های سیاسی و رفتار رایدوره مطالعات نگرش. 2

الملل سر  که بخصوص با سیاست بین 90و  1980های گیری در دههبه باورهای سیاسی، پردازش اطالعات و تصمیمدوره توجه . ۳

 و کار دارد. 
 

 خدمات روانشناسی به سیاست: 

دهندگان عضو حزب، منفی  تبلیغات سیاسی منفی، اغلب غیر موثر است زیرا بانی تبلیغات منفی را نیز همان رای ✓

 کنند.ارزیابی می

 دهد. روانشناسی سیاسی، سهم بسیار مهمی در فهم ما از سیاست دارد و گستره درک ما را افزایش می ✓

شناس را به بررسی تجربی رفتار سیاسی تشویق ای از روانشناسی اجتماعی بوده و سیاستروانشناسی سیاسی، شاخه ✓

 کند.می

 کنند.و رفتار انتخاباتی را بررسی می پژوهشگران سیاسی به کمک روانشناسی اجتماعی، افکار عمومی ✓

گیری از روانشناسی سیاسی ها در رسیدن به اهداف، بهرههای افراد، به خدمت گرفتن این تواناییپیدا کردن توانایی ✓

 است.
 

 های سنجش و ارزیابی:روش

 بینی رفتار، روش علمی است.رویکرد روانشناسان سیاسی برای درک و پیش ✓

 گام مشاهده، فرضیه، آزمایش و پاالیش و آزمایش مجدد است.  4روش علمی متکی بر  ✓

های تاریخی و های بکار رفته در روانشناسی سیاسی عبارتست از تحقیق علمی، مطالعه موردی، روایتبرخی از روش ✓

 تحقیق توام با حساسیت و کیفیت باال.

 شود.شرح حال روانشناختی استفاده می برای مطالعه و ارزیابی شخصیت و عملکرد رهبران سیاسی، معموال از روش ✓

های سیاسی در ارزیابی شخصیت رهبران سیاسی نوشتهها، پرسشنامه شخصیت و دستاز تحلیل محتوای سخنرانی  ✓

 بهره گرفت. 

 های فرافکن مثل رورشاخ و اندریافت موضوع استفاده کرد. توان از آزمونبرای بررسی شخصیت می ✓

که امروزه بررسی دست خط، جایگزین آن شده  استفاده از قیافه بعنوان بررسی شخصیت، از قدیم مورد استفاده بوده  ✓

 است.

 دهد. مشاهده و مطالعه حاالت حرکتی و زبان بدن نیز اطالعات سودمندی از شخصیت سیاستمداران بدست می ✓
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 ها در روانشناسی سیاسی ها و نظریهپارادایمفصل دوم: 

  گرا )براساس  گرا )براساس رفتارگرایی(، فردگرا/طبعگرا/محیطپارادایم وضعیت ۳روانشناسی سیاسی در چارچوب

 باشد.می گرا )براساس نظریه میدانی لوین(روانکاوی فروید( و کل

 گرا، محیط، بازیگر اصلی بوده و فرد همواره تحت تاثیر محیط بیرون است.در پارادایم وضعیت 

 یک فضای روانشناختی بوده که همواره قسمت محیطی فیزیکی همچون محله و شهر و کشور و  2ل از محیط، متشک

 .عواطف، احساسات و باورهای فرد تحت لوای آن است

 گیری رفتارهای وی نقش دارند. ها و نظام شناختی وی در شکلرویکردهای فردگرا، بر این باورند که ژن فرد، کروموزوم 

  اینان، وراثت و ژنتیک، بخش مهمی از رویکرد دوستانه یا خصمانه فرد در قبال زندگی و جهان اطراف را شکل  به اعتقاد

 دهد.می

 دهی رفتار انسان، ناهوشیار وی بوده که محل بایگانی خاطرات و یادبودهای عمدتا ناخوشایند بخش مهم دیگر شکل

 گذارد. فتار و فرآیندهای ذهنی جاری فرد اثر قاطع میانسان است که از روز تولد روی هم تلنبار شده و روی ر
 

 گرا:گرا/محیطپارادایم وضعیت

دارد که اعمال  مفهوم ابتذال شر که توسط هانا آرنت و پس از تماشای دادگاه آیشمن )افسر نازی( ابداع شد، بیان می ✓

صرفا نتیجه عملکرد مامورانی باشد که با شود بلکه در عوض ممکن است شرورانه، لزوما توسط افراد شرور انجام نمی

 کنند.شناسی، از دستورات پیروی میوظیفه

وجود دارد که ثابت کرده است مردم  ابتذال شر زمینه زندان استنفورد زیمباردو، در آزمایش شوک الکتریکی میلگرام و  ✓

 رحمانه کرد.توان وادار به انجام اعمال بیعادی را به سادگی می

 اواخر قرن بیستم، به تبیین اصلی برای مسئله شرارت دسته جمعی تبدیل شد چون تبیینی برای بدترین    ابتذال شر در ✓

 های استنلی میلگرام درباره فرمانبرداری است. آزمایش ✓

 هایمان را نقض کنیم.پذیر، اصول و ارزشآزمایش میلگرام نشان داد همه ما قادریم در سایه اقتداری مشروع و اطاعت ✓

شیوه تفکر که بعضی افراد اساسا شرور و بعضی افراد اساسا خوب هستند، شیوه تفکر رایج و مورد عالقه متالهین  این  ✓

 کنند.جهان بوده و به جهان، اینگونه نگاه می

دارد که جهان از آغاز، ترکیبی از خیر و شر بوده  به اعتقاد زیمباردو، مرز نازکی بین خیر و شر وجود دارد و اظهار می ✓

 .)اعتقاد مورد قبول بیشتر فالسفه و متالهین( ت و خواهد بوداس

، مرز بین خیر و شر نفوذپذیر و مبهم بوده و این امکان وجود دارد که تر وی(اعتقادات رادیکال) به اعتقاد زیمباردو ✓

 فرشتگان به شیاطین و بالعکس تبدیل شوند. 

افتند که بطور طبیعی و  افراد به این علت به ورطه ستمگری مینتیجه آزمایش زندان استنفورد زیمباردو این بود که  ✓

 دهند.های خاص همراه است، تطبیق میای که با موقعیتکنندههای مسمومنامهها و نمایشنسنجیده، خود را با نقش

 نظریه رفتارگرایی:

 پاسخ بود.  –یکی از منابع عمده الهام روانشناسی سیاسی، رفتارگرایی محرک  1950گوایر، در طول دهه طبق نظر مک ✓
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ها، شخصیت سیاسی ها و تقویتها، سائقها، پاسخکرد چگونه نهادهای اجتماعی با محرکاین رفتارگرایی توصیف می ✓

 کنند.فرد را شرطی می

 رگرایانی چون ثرندایک و اسکینر را تحت تاثیر قرار داد. واتسون که بنیانگذار رفتارگرایی بود، رفتا ✓

توان با استفاده از شرایط محیطی  دانند که در عمل، هر چیزی را میرفتارگرایان، ذهن انسان را همچون لوح سفیدی می ✓

 روی آن حک کرد. 

ماعی مسئوالنه داشته و از  توانند از طریق شرطی شدن یاد بگیرند رفتارهای اجتها میکرد انساناسکینر استدالل می ✓

 رفتارهای غیر مسئوالنه اجتناب کنند.
 

 گرا:پارادایم فردگرا/طبع

 بطور کلی در این دیدگاه، جرم و بزه، یک نوع اختالل رفتاری تلقی شده که ناشی از خصوصیات فردی است. ✓

 نظریه زیگموند فروید:

شناسی ویلسون از فروید، بطور مستقیم به کتاب شخصیتهایی درباره مرگ و جنگ، چرا جنگ و های اندیشهمقاله ✓

 روانشناسی سیاسی پرداخته است. 

های آن و موسی و  کتاب توتم و تابو، روانشناسی گروهی و تحلیل اگو، آینده یک توهم، تمدن و ماللت 5فروید در  ✓

 یکتاپرستی، اشاراتی به تمدن، جامعه و سیاست کرده است. 

 کند. تشریفاتی که خصومت ناآگاهانه وجود دارد، غلو و رفتار افراطی بروز میدر عمق تابوی  ✓

شود. این  از نظر روانکاوی در تشریفات، میل سرکوب شده پیروان و میل سرکوب کننده رهبران، همزمان ارضا می ✓

 شود.اعمال به ظاهر متعلق به فعالیت ضمیر خودآگاه بوده اما در واقع، از ضمیر ناخودآگاه ناشی می

گرایانه های آن، ناهماهنگی اهداف فرد و جامعه را در زندگی متمدنانه و تمایالت خشونتفروید در کتاب تمدن و ماللت ✓

 گذارد. شور مرگ و برهم زننده نظم اجتماعی انسان را به بحث می

 روانی و هیجانی است. آزاری، دو روی یک سکه و دو وجه از یک ساختار به اعتقاد وی، خودآزاری یا مردم  ✓

مایه اصلی تحلیل چرایی ظهور فاشیسم و نازیسم  مباحث فوق، دستمایه کتاب شخصیت اقتدارگرا از آدورنو و درون ✓

 قرار گرفت. 

 داند.فروید در با سرشت سیاست، عقالنیت انسان را بطور بنیادین ضعیف می ✓

دهد نیز مرهون رضایت هوشمندانه و اراده افراد  تباط میبه اعتقاد فروید، هویت و پیوندهایی که مردم را با یکدیگر ار  ✓

 های ناهوشیارانه است.پذیرینیست بلکه نتیجه هویت

 نظریه آلفرد آدلر: 

طلبی را  طلبی و سپس برتریآدلر در ابتدا، پرخاشگری را جایگزین میل جنسی فروید کرد اما بعدها، انگیزه قدرت  ✓

 شخصیت دانست. گیری انگیزه اصلی رفتارها و شکل

 طلبی، صورت دیگر احساس حقارت و نشات گرفته از آن است.برتری ✓

به اعتقاد اشپربر، نظریه آدلر تنها نظریه روانشناسی جدید است که به روانشناسی مسائل قدرت و منزلت، توجهی   ✓

 شایسته نشان داده است. 

 رشد سیاسی و اجتماعی کودک و بزرگسال، در کانون توجه آدلر است.  ✓
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 یابد. پذیری سیاسی، تداوم میهای جامعهد سیاسی اجتماعی کودک از مادر شروع شده و در مدرسه و همه کانونرش ✓

 تواند به عقده حقارت بینجامد.تواند به سود فرد و جامعه عمل کند. شکست در احساس حقارت میاحساس حقارت می ✓

منظم، مردی قوی شده و چنان پیشرفت کرد که به ریاست  روزولت، در جوانی بسیار ضعیف بود و در نتیجه تمرین  ✓

 طلبی فرد بیفزاید. تواند بر جاه جمهوری ایاالت متحده رسید. پس احساس حقارت ناشی از نقص جسمی می

 نظریه کارن هورنای:

 داد. فرزند اهمیت زیادی می-هورنای در رشد شخصیت، به روابط اجتماعی بخصوص رابطه والد ✓

وی، علت اختالل در روابط انسانی مربوط به تعارضات جنسی نیست بلکه علت آن، مشکالت روانشناختی که به اعتقاد  ✓

 آن هم ناشی از اضطراب اساسی است.

 اضطراب اساسی، آن احساس فراگیر و به تدریج فزاینده تنهایی و درماندگی کودک در دنیای بالقوه متخاصم است. ✓

برند عبارتند از: الف( حرکت بسوی مردم  برای دفاع علیه اضطراب اساسی بکار میالگوی رفتاری که اشخاص ۳بنظر او،  ✓

که شدیدا به قدرت و بخصوص قدرت برای   (، ب( حرکت علیه مردم )پرخاشگرکه شدیدا به محبت نیاز دارند )مهرطلب

خودبسندگی نیاز دارند و  که شدیدا به استقالل و  ( و ج( دوری کردن از مردم )انزوا طلبتسلط بر دیگران نیاز دارند

 (. دوست دارند از دیگران کناره بگیرند

هورنای، رفتارهای پرخاشگرانه در سیاست را نه بر مبنای غریزه که بر مبنای یادگیری اجتماعی و متاثر از متکسبات  ✓

 داند.اجتماعی می

 تمایالت تخریبی، نه ذاتی بلکه اکتسابی است. ✓

تواند ناشی از غرایز سرکوفته جنسی یا غریزه مرگ  و رفتارهای پرخاشگرانه نمی طبع انسان قابل تغییر و اصالح بوده  ✓

 باشد بلکه ناشی از اضطراب اساسی و واکنشی در قبال رفتارهای ظالمانه یا نامهربانانه والدین در محیط خانواده است. 

نظری وی به جنس مرد و متهم کردن  های مردانه نسبت به زنان از حیث زیستی و تهاجم نقد بنیادی هورنای از نگرش ✓

 های فمینیستی قرار داده است.آنان به احساس حقارت ناشی از رشک رحم، دستاویزی برای جنبش

ها نفر به جنبش گانه، در اقبال میلیون۳جلوه سیاست و رفتار سیاسی در قالب حاکمان و محکومان در الگوی رفتاری  ✓

 مهرطلبی است تا بر اضطراب درونی خود غلبه کنند. نازیستی، نمونه خوبی برای الگوی رفتاری

 دهد. افزایی از سوی نخبگان سیاسی، مکرر در سیاست رخ میآمیز علیه مردم و تالش برای قدرتاقدام خشونت ✓

 نظریه کارل گوستاو یونگ:

های سیاسی  قبال ستیزهگیری وی در الگوها یا ناخودآگاه جمعی، باعث موضعدین نظریه یونگ نظیر کهنایمفاهیم بن ✓

 شد.می

های وی، حفظ فردیت، حقوق بشر و آزادی فرد و جلوگیری از یک دولت توتالیتر و متمرکز قوی از راه دگرگونی  دغدغه ✓

 فرد فرد انسان بود.

 کرد. وی، تجانسی میان کیفیت هر جامعه و دولت از یک سو و شرایط ذهنی افراد آن از سوی دیگر برقرار می ✓

 باشد. یونگ، قائل به نوعی سایه جمعی در ضمیر ناخودآگاه جمعی یک ملت یا ملل می ✓

ها به فرض وجود محیط مناسب و دیدگاه یونگ معتقد است روان انسان هنگام تولد، یک لوح نانوشته است و انسان ✓

 گناه، معقول و خوب هستند.های شایسته، اساسا بیدریافت آموزش
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 دهد، نه اراده افراد بلکه عوامل فرا شخصی است.ها شکل میسرنوشت ملت یونگ معتقد است آنچه به ✓

های زمینی دیگر، به مراتب  گوید: این، همان قدرت جهانی است که از همه قدرتوی درباره قدرت نیروی ناخودآگاه می ✓

 تر است. خطرناک

ر از سایه شخصی و جمعی و شناخت کند: الف( آگاهی بشراه پیشنهاد می2یونگ برای خروج از عدم تعادل روانی،  ✓

 چنین نیروهای پست و ب( شناسایی و اقرار به وجود و عدم سرکوب آن.

 کند.روی میشود، سایه به سادگی به شکل جمعی خود پسبه اعتقاد وی، هرگاه فرد در یک توده اجتماعی غرق می ✓

 کل جمعی خود(.روی به شفرافکنی، سازوکار بعدی سایه در صورت سرکوب است )بعد از پس ✓

 های ناخودآگاه یک فرد و یا گروه به محیط یا فرد و یا گروهی دیگر است. فرافکنی، نسبت دادن نابجای کیفیت ✓

 لوحانه و کامال مبهم دارد. فرافکنی، نقشی اساسی در سیاست داشته، بطور ناخودآگاه صورت گرفته و شکلی ساده ✓

 گذارد. شووینیسم، فرافکنی را به بهترین وجه به نمایش میروانشناسی جنگ یا روانشناسی  ✓

 گرفت.داری و کمونیسم بعنوان اوج شرارت و بدی مورد تاکید قرار میدر طول جنگ سرد، دو ابر قدرت سرمایه ✓

 سایه، همواره بر دیگران فرافکنی شده و در سیاست، این دیگران، همان دشمنان سیاسی فرد یا گروه هستند. ✓

اختیار و در نهان از اهریمن درون خود داریم، متوجه طرف مقابل ساخته و همین، نی منفی، ترسی را که بیدر فرافک ✓

 تر جلوه کند.شود که تهدید )سایه( خطرناکموجب می

کنیم، در واقع  قضاوتی که ما در حق دشمن خویش می های ناخودآگاه ماست. فرافکنی در واقع، افشا کننده ویژگی ✓

 داوری ما درباره بخش ناخودآگاه وجود خودمان است.

خواهی وجود واقعی دشمنی که بتوانیم هر چیز بدی را به گردن او بیندازیم، مایه آرامش خودآگاه و تسکین حس جبران ✓

 ناشی از تمنای وضعیت آرمانی است. 

کند. همچنین روان برای  تراشی میتار سیاسی، روان نیاز به دشمن دارد و حتی دشمندر فرآیند تحول سایه به رف ✓

 کند.توجیه احساسات خصمانه خود، به دشمنی آشکار و عینی استناد می

 رود.های روانی بسیار حاد، روان با آفریدن دشمنانی واقعی، عمدا به استقبال نابودی خویش میدر موارد آشفتگی ✓

ار  چ، بدلیل سرکوب ناخودآگاه و بخش سایه روان در دوران پس از روشنگری، کل تمدن غرب دبه اعتقاد یونگ ✓

گر شده که مسابقه  های سیاسی خود، ویرانگری جلوهنوروتیک حادی شده که این نوروتیک در قالب کشمکش

 های آن است.تسلیحات اتمی، یکی از نمونه

هایی که بخش سایه خود را  نسبتا معتدل سودمند است ولی برای روانهای بنظر وی، فرافکنی منفی برای افراد و گروه ✓

 بشدت سرکوب کنند، خطرناک است. 

پریش شده و  نژند )نوروتیک(، روانسرکوب شدید سایه به محتویات منفی ناخودآگاه نیرو داده و جامعه یا فرد روان ✓

 جویی و نابودی خویش است.اختیار در پی ستیزهبی

 اریکسون:نظریه اریک 

 نظریه اریکسون برخالف فروید و هورنای، ماهیتا سیاسی است. ✓

اجتماعی است که در هر مرحله، بحران و تعارضی بروز پیدا کرده که در صورت حل  -نظریه رشد وی، یک نظریه سیاسی ✓

 کند.های حل نشده، انباشته شده و در دوره بزرگسالی بصورت رفتار سیاسی بروز پیدا مینشدن، این بحران
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یابد و بسوی رادیکالی سوق های حل نشده در زندگی گذشته بیشتر باشد، شدت رفتار سیاسی افزایش میهرچه بحران ✓

 یابد.می

 های افراطی در عرصه سیاسی کمتر خواهد شد. هرچه بحران کمتر باشد، ظهور شخصیت ✓

 داند. نشده مراحل قبلی میهای حل ها را عمدتا معلول بحراناریکسون، سیاسی شدن مخرب انسان ✓

 تاکید بیشتر نظریه اریکسون، بر دوره نوجوانی به بعد است.  ✓

 سالگی( انتقال داده است.  ۳0تا  14اریکسون، وزن عواطف را از دوره کودکی به اواخر نوجوانی و اوایل پختگی )حدود  ✓

 در سیاست و رفتار سیاسی است.  یابی یا بحران هویت دوره نوجوانی، فرضیه و محور اصلی نظریه ویمفهوم هویت ✓

در صورت دستیابی فرد به هویت و   شود: الف( حل بحران هویت در قالب دو سناریوی اصلی وارد سیاست می ✓

کند که واقعا گیری احساس هویت و ب( در صورتی که فرد دچار آشفتگی نقش شود، این احساس را تجربه میشکل

 داند چه کسی است.نمی

زشمند اریکسون، کاربردی کردن نظریه روانشناختی چرخه زندگی خود در سیاست و سیاستمداران یکی از کارهای ار  ✓

 است.

 شناسی و تاریخچه روانی استفاده کرد. های مردمروش بازی درمانی، بررسی  ۳دهی نظریه خود از وی در شکل ✓

 . های شرح حال نویسی استاریکسون، تحلیل تاریخچه روانی بوده که شامل بررسیترین ارزیابی معمول ✓

تاریخچه روانی و ترکیب روش تحلیل روانی با دانش تاریخ، از ابداعات فروید است ولی اریکسون با مباحث تطبیقی بر  ✓

 روی گاندی و لوتر، این روش را ارتقا بخشید. 

 طلبانه او شده است.بحران روانی هیتلر و بحران سیاسی جامعه آلمان، موجب به قدرت رسیدن و اقدامات جنگ ✓

گانه اولیه  4های روانی و بحران نشده و احساس حقارت، در مراحل هیتلر از نظر شخصی و دوران کودکی، دچار عقده ✓

 بوده  و در مرحله پنجم نیز با بحران هویت روبرو شده است. 

 نظریه اریک فروم:

های مارکس در  کسانی است که آرای فروید را با اندیشهفروم، روانکاو و فیلسوف پیرو مکتب فرانکفورت و از نخستین  ✓

 هم آمیخته تا از آن معجونی برای نقد جامعه صنعتی و بخصوص فاشیستی آلمان بسازد. 

 فروم، روانشناسی نخبگان سیاسی را انجام داده است.  ✓

ه تحلیل روانشناختی سازی انسان، به روانشناسی هیتلر و در کتاب گریز از آزادی، بوی در کتاب آناتومی ویران ✓

 فاشیسم و دموکراسی پرداخته است.

 ای رفتار کنند که با نیازهای جامعه سازگار باشند.بینند تا به شیوهبه باور او، افراد در کودکی آموزش می ✓

 آورند. کننده بار میداری، افراد را مصرفجامعه فئودال یا فاشیست، افراد را پذیرا و منفعل و جوامع سرمایه ✓

داری ممکن است در قالب اندوختن ثروت و مال و در نتیجه ممتاز شدن  به همانندی و هویت در یک جامعه سرمایه میل ✓

 تجلی کند یا در قالب عضویت در یک شرکت بزرگ تا وابستگی به آن شرکت، سبب امتیاز او شود.

 دهد. ا نشان میفروم در کتاب گریز از آزادی، پیوند روانشناسی و اندیشه سیاسی در تمدن غرب ر ✓

اهمیتی و اند، بیشتر احساس تنهایی، بیبه اعتقاد وی، در تاریخ تمدن غرب هرگاه مردم آزادی بیشتری بدست آورده ✓

 اند. بیگانگی از دیگران پیدا کرده



 

11 

 

تنهایی، یابی، تناقض دارد و به همین دلیل، مردم قرن بیستم بیشتر احساس آزادی با نیاز ما برای امنیت و هویت ✓

 کنند.اهمیتی میبیگانگی و بی

ها، انقالبات سیاسی، انقالب  های اجتماعی بوسیله رنسانس، اصالح دینی پروتستانفروم علت این آزادی زیاد را، طغیان ✓

 داند. های مردم میصنعتی و به تبع آن گسترش آزادی
 

 نگر:پارادایم کل

 وجود دارد: دیدگاه داغ و دیدگاه سرد. انداز گسترده درباره طبیعت انسان دو چشم ✓

در دیدگاه داغ، افراد را هدایت شده بوسیله نیازها، تمایالت و هیجانات دانسته و مردم، حیواناتی اجتماعی هستند که   ✓

 کنند پیش از آن که فکر کنند.خواهند و احساس میمی

 ورزد. اعمال، تاکید میهای افکار و کنندهدیدگاه داغ بر انگیزش و هیجان بعنوان تعیین ✓

 تر رفتار انسان تاکید دارد. تر و تحلیلیهای معقولدیدگاه سرد، نقطه مقابل دیدگاه داغ بوده و بر جنبه ✓

 دهد. در دیدگاه داغ، چگونگی تفکر مردم، خواست و احساسات آنان را تحت تاثیر قرار می ✓

 میالدی، دیدگاه سرد غالب بوده است. 80و  70های  میالدی، دیدگاه داغ و در دهه 60و   50های در دهه ✓

 دیدگاه سرد چنان نیرومند بود که آن را انقالب شناختی نامگذاری کردند.  ✓

 گرا مایل شدند. بصورت ترکیبی در آمده و روانشناسان به یک دیدگاه کل 1990دیدگاه در دهه 2این  ✓

 نظریه میدانی:

مطرح کرد که در آن، رفتار را تابعی   B= f (P,E)کورت لوین، روانشناس معروف اجتماعی، این نظریه را مبتنی بر فرمول  ✓

 از تعامل میان شخص و محیط در نظر گرفت. 

داند که در میدان قدرت او  تئوری میدانی بر مبنای این عقیده شکل گرفت که لوین، رفتار انسان را نتیجه اعمالی می ✓

 افتد. ق میاتفا

اند و از هم تاثیر پذیرفته و بر  یی که بطور دو جانبه به هم وابستههاکند: کلیت واقعیتلوین، میدان را اینگونه تعریف می ✓

 گذارند. هم تاثیر می

دهد و بواسطه تغییرات در محیطی که فضای زندگی، نمایانگر هر چیزی در میدان است که شخصیت فرد را تشکیل می ✓

 شود.کند، دگرگون میندگی میاو در آن ز

 گیرد. رفتار نیز تابعی از همین تغییرات در فضای زندگی است و براساس همین تغییرات، شکل می ✓

 آیند.در این فرمول، شخص و محیط، متغیرهایی با وابستگی متقابل به شمار می ✓

تغییر، روانشناختی بوده و برحسب رشد هوشی در روانشناسی میدانی، رفتار بر تغییر در فضای زندگی ناظر است. این  ✓

 گیرد. فرد انجام می

فضای زندگی شخص، جهان روانشناختی او یا موقعیت حال )اکنون( است یعنی شامل شخص، محیط روانشناختی یا  ✓

 شود.بخشی از محیط اجتماعی و مادی فرد می

تر دیدگاهی است که امروزه به  تاثیرگذار است، صورت ابتداییاعتقاد لوین که عوامل بیرونی و درونی بر رفتار انسان  ✓

 گرا موسوم است. انداز تعاملچشم

 پوشانی دو کنش فردی و اجتماعی در متولد شدن یک پدیده یا رفتار سیاسی خاص دخیل است.هم ✓
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 پذیری سیاسی شخصیت، هویت و جامعهفصل سوم: 

 .کندبینی است و او را از دیگران متمایز میشخص که نسبتا ثابت و قابل پیشمجموعه صفات هیجانی و رفتاری هر شخصیت: 
 شود. های مختلف اطالق میهای فرد در موقعیتهای مشخص و ملموس و واکنشمفهومی است که به ویژگیشخصیت،  ✓

 باشد. لغت پرسونا به معنای نقاب یا ماسک می ✓
 

 رابطه شخصیت و سیاست:

 گذارد و تحت تاثیر تجارب افراد نیز قرار دارد. رفتار افراد در صحنه سیاسی تاثیر میشخصیت بر نحوه تفکر و  ✓

 ترین سنت در روانشناسی سیاسی است.بررسی شخصیت و سیاست، قدیم ✓

 میالدی، به شخصیت توجه داشتند. 50و  40های تعداد زیادی از مطالعات اولیه در روانشناسی سیاسی در دهه ✓

 شوند.های زیادی شد که تاریخچه روانی و یا شرح حال روانشناختی خوانده میشخصیت باعث پژوهشروند مطالعه  ✓

رویکرد شرح حال روانشناختی بر خصوصیات شخصیتی رهبران سیاسی و چگونگی تاثیر این خصوصیات بر عملکرد  ✓

 سازمانی آنها تاکید دارد. 

زیه و  های پنهان آدمیان را تها یا انگیزهچون سائق خصیت شدتحلیل تئوریک روانکاوانه یا فرویدی، منجر به تحلیل ش ✓

 .کردحلیل میت

های زبانی ها را ناهوشیار قلمداد کرده که خودشان را تنها در هنگام خواب و لغزشفروید ماهیت بسیاری از انگیزه ✓

 سازند.آشکار می

 ای است.خواهان خشنودسازی و کامرواسازی لحظهای است که همراه ما بوده و به اعتقاد فروید، نهاد بطور دائمی. بچه ✓

 نهاد به واقعیت بیرونی نیازهای دیگران توجهی ندارد.  ✓

 کند.نامد، عمل مینهاد، براساس چیزی که فروید، آن را اصل لذت می ✓

 کند.با افزایش مراودات کودک با جهان، منِ فرد براساس اصل واقعیت رشد می ✓

نیز دارای نیاز و آرزو بوده و اینکه گاهی تکانشی بودن و خودخواهی در جهت طوالنی،  فهمد که افراد دیگر من می ✓

 تواند به ما آسیب برساند.می

 گیرد. کند در حالی که واقعیت وضعیت را نیز زیر نظر میکار من این است که نیازهای نهاد را باهم روبرو می ✓

 یابد. تر کودک توسعه میسالگی، پایان مرحله تناسلی رشد بوده و منِ بر5در سن  ✓

کنند، های اخالقی و فرهنگی که والدین و مراقبان برای ما تعیین میمنِ برتر، بخش اخالقی ماست و براساس محدودیت ✓

 یابد.رشد می

 کند چه چیزی درست یا غلط است. بسیاری، منِ برتر را برابر با وجدان دانسته که دیکته می ✓

 ترین عنصر در عناصر شخصیت باشد.نیاز دارد که قوی نمبه اعتقاد فروید، در فرد سالم،  ✓

 گری کند. های نهاد و منِ برتر میانجیتواند با مدنظر قرار دادن واقعیت خارجی، بین خواستهمن می ✓

 شود.اگر نهاد بیش از حد قوی شود )خود مرکزی(، رفتار تکانشی بر زندگی فرد مسلط می ✓

را بکار های دفاعی خاصی مکانیزم من،فروید معتقد است از آنجا که ایجاد این تعادل بین نهاد و منِ برتر مشکل است،  ✓

 . که جابجایی، انکار، سرکوب و انتقال از جمله آنها هستند که در خدمت حفاظت از من قرار دارند بردمی

 وانشناسی سیاسی توماس وودرو ویلیسون کرد.فروید به همراه ویلیام بولیت، اقدام به نوشتن شرح حال ر ✓
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در سیاسیی های دفاعی جبرانی در توسعه شرح حال روانشناختی های ناهوشیار، رشد کودکی و مکانیزمنقش انگیزه ✓

 های اولیه، قابل توجه بوده است. سال

استدالل کرد آنچه را که شخصیت  ویدی کرد و السول، زمان بسیاری را صرف یادگیری آخرین تحوالت روانکاوی فر ✓

 نامیم، نتیجه مکانیسم جابجایی مشکالت شخصی و انتقال آنها به حوزه عمومی است. سیاسی می

های سیاسی بود که سرزندگی آنها از مکانیسم جابجایی امر خصوصی و تاثیر آن بر ابژه  چالش اصلی السول، جنبش ✓

 شد.عمومی ناشی می

روانشناختی، در برگیرنده تاریخچه زندگی فرد بوده و بسیاری از پژوهشگرانی که از رویکرد روانکاوی در  شرح حال  ✓

 اند.اند، از این روش بهره برده مورد تحلیل شخصیت استفاده کرده

روان   های روانشناختی یا بر مفاهیم دفاع از من تمرکز دارند یا انواع خاصی از اختالالت شخصیتی، طیفی ازشرح حال ✓

 رنجوری تا اختالالت شخصیتی پارانویایی.

های روانشناختی معموال در جستجوی تشخیص الگوهای ثابت رفتاری فرد در طول زمان بوده تا بتوان با نامهدر زندگی ✓

 استفاده از روانکاوی، آنها را توضیح داد. 

 شناسی روانی ایشان قرار دارد. السول مدعی شد رفتار برخی از افراد صاحب نقش سیاسی، تحت تاثیر آسیب ✓

 شناسی روانی را به افکار بدیع فروید نسبت داد. السول، درک جدید آسیب ✓

پذیری،  کرا معتقد است روان رنجور خویی، اختاللی شخصیتی و مشخصه افراد دچار اضطراب، کمرویی، آسیبمک ✓

 خصومت، افسردگی و تکانش است.

رحمانه که افراد خودشیفته در پی نقش رهبری از طریق جستجوی بیکند ولکان در بررسی خودشیفتگی ادعا می ✓

این افراد دارای جاذبه شخصی بوده و در زمان  کنند.قدرت بوده و از دیگران برای باال رفتن از نردبان قدرت استفاده می

 رسند. نیاز مردم به داشتن رهبری قدرتمند، به قدرت می

های شخصیت وی را منطبق بر الگویی یافت که مالزم بیماری پارانویاست که این برت در تحلیل خود از استالین، ویژگی ✓

 اند.ها کامال پیچیدهشخصیت

 کنند: پرخاشگری و خودشیفتگی.های پارانویا در طول دو امتداد عمل میبرت عقیده دارد شخصیت ✓

 یابد.پرخاشگر تجلی میپرخاشگری در یک انتها بعنوان قربانی و در انتهای دیگری بعنوان  ✓

 خودشیفتگی دارای طیفی از احساس کهتری و مهتری بوده که افراد دچار، از انتهایی به انتهای دیگر در نوسان هستند. ✓

کند که استالین، نمونه کالسیک فردی پارانویایی است که این پارانویا به او کمک کرد به راس ساختاری  برت ادعا می ✓

و وقتی در راس آن ساختار قرار گرفت، موسسات دیوان ساالری اتحاد جماهیر شوروی را با  بسیار متمرکز صعود کند 

 اختالالت درونی شخصیتی خویش پیوند زد.
 

 تیپ شخصیتی اقتدارطلب:

وابسته و ناامن بوده که برای رسیدن   طلب، شخصیتی اساسا ضعیف،براساس پژوهش کالسیک آدورنو، شخصیت قدرت  ✓

 رت، به دنبال آن است که نظم و انتظامی در جهان بوجود آورد.به احساس امنیت و قد

گیرد که والدین نسبت به فرزندان خود در  هایی شکل میبراساس نظر دوچ و کراوس، شخصیت مقتدر به واسطه روش ✓

 کنند.قید و شرط آنان میقالب فرامین خشک و خشن اعمال کرده و حمایت و عشق را منوط به اطاعت بی
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 شناسی تاکید دارند تا بر مبادالت عاطفی.والدین در روابط خود با فرزندان، بیشتر بر حس وظیفهاین  ✓

سازد. دوما  کودک با اطاعت از والدین، اوال از نظر هویتی به والدین نزدیک شده و از آنان، آرمانی برای کودک می ✓

 دهد. والدین هستند، انتقال می تر ازهای خارجی که دارای پایگاه پستکودک، سرکشی خود را به گروه

توانند نسبت به افراد  جو باشند و از ضعف زیردستان استفاده کنند و هم میتوانند سلطهاشخاص اقتدارطلب هم می ✓

 تر، خود را تابع نشان دهند. برتر و قوی

 شدند. ها چنین بود که هنگام پیروزی، سرمت و هنگام شکست، فروتن و خاضع میویژگی بسیاری از نازی ✓

 های اقتدارطلبی، روانی است.طلب، ریشهبه اعتقاد نویسندگان کتاب شخصیت قدرت ✓

افرادی که به طرف راست افراطی تمایل دارند، نمایانگر احساس شدید انزوا، عدم اعتماد به نفس، عدم کفایت و نیاز   ✓

 آمیزی برای امنیت و اطمینان دارند.اغراق

 اقتدارطلب:های تیپ شخصیتی ویژگی

 . دارا بودن تمایالت تبعیض نژادی      ۳                          . گذشت نکردن  از خطای دیگران  2                                 . تحجر فکری    1

 های نادرست. قضاوت7             . زورگویی به فرودستان   6               . چاپلوسی در برابر منابع قدرت   5         . خودمحوری        4

 کنند:های اقتدارطلب برای کسب امنیت و اطمینان، در رفتارهای زیر افراط میشخصیت

 های متفاوت طبقه متوسط.پیوند جدایی ناپذیر با ارزش گرایی:. تشریفات1

 اخالقی مربوط به گروه. آل  های ایده گرایش مطیع و مومنانه نسبت به قدرت . فرمانبرداری استبدادی:2

 گرایی، تخیل و تفکر عاطفی. با ذهنی مخالفت . ضد تحلیل:3

 اعتقاد به عوامل نهانی سرنوشت فردی، آمادگی برای فکر کردن در طبقات معین.  پرستی و رفتار قالبی:. موهوم4

پیروی از صاحبان -بریضعف، ره-تسلیم، قدرت-اشتغال فکری در شناسایی ابعاد تسلط . قدرت و )سختی و خشونت(:5

 آمیز از توانایی و سختی و خشونت.های مرسوم »من«، ادعای مبالغهقدرت، تاکید زیاد بر صفت

 دشمنی عمومی، بدگویی به انسان. . ویرانگری و بدبینی:6

های ظاهری قوای  بینی جنبهتمایل به اعتقاد به اینکه چیزهای وحشی و خطرناک در جهان ادامه دارد و پیشنگری: درون. 7

 محرکه ناخودآگاه.

 آمیز نسبت به مسائل جنسی.توجه مبالغه جنسیت:. 8
 

 تیپ شخصیت ماکیاولی:

این تیپ شخصیت که به نام نیکولو ماکیاولی، فیلسوف ایتالیایی نامگذاری شده، از دو دستورالعمل معروف وی پیروی  ✓

راه کنترل داشتن بر مردم این است که به آنها، آنچه را  کند و ب( بهترین کند: الف( هدف، وسیله را توجیه میمی

 دوست دارند بشنوند، بگوییم.

 دهد. طلبی و نان به نرخ روز خوردن را آموزش میدستورالعمل دوم به روشنتی، ریاکاری، فرصت ✓

دیگران و دروغگویی عتماد به رحمی، تدابیر خودمحورانه در روابط متقابل و عدم اشخصیت ماکیاولی تمایل به بی ✓

 داشته و تدابیر فوق برای رسیدن به اهداف آنان است. 

 نوشته شده است. 151۳ترین کتاب ماکیاولی، شهریار نام داشته که در سال معروف ✓
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 نصیحت ماکیاولی به شهریاران این بود که اساس تداوم قدرت حکام، ترس اتباع از ایشان است. ✓

 اینکه ضروری تشخیص داده شود، عادالنه است.به باور وی، هر جنگی به محض   ✓

 ماکیاولی بر این عقیده اصرار داشت: باید از میهن پدافند کرد چه با رسوایی و چه با عزت و شرف و . . .  ✓
 

 های مَنشی سازنده و غیرسازنده:سنخ

شخص بوسیله آنها، خود های منشی، زیربنای همه رفتارها و نیروهای قدرتمندی است که به اعتقاد اریک فروم، صفت ✓

 دهد. را به جهان ربط می

 دهنده نوع سازگاری و ارتباطی است که فرد با جامعه خود دارد. هر تیپ یا نوع منش، نشان ✓

 ها. شخصیت هر فرد، مخلوطی است از انواع منش ✓

 شوند.نوع سازنده و غیر سازنده تقسیم می2ها به صفت ✓

های ناسالم  که همه آنها، راه کش، محتکر و بازاری استیرنده، بهرههای گگیریهای غیر سازنده شامل جهتصفت ✓

 ارتباط برقرار کردن با جهان هستند.

 گیری گیرنده:جهت 

خواهند، از منابع بیرونی مانند شخص دیگر، یک فرد صاحب اقتدار یا یک نظام  این افراد انتظار دارند که آنچه می ✓

 بدست آورند. 

کننده بوده و قویا به دیگران وابسته بوده و وقتی به حال خود رها شوند، کامال  دیگران، همواره دریافتدر روابط خود با  ✓

 فلج شده و بدون کمک بیرون، از انجام هر کاری ناتوانند. 

 کش:گیری بهره جهت 

 آورد. انداز کند، بدست میتواند احتکار یا پساین شخص، امنیت را از مقداری که می ✓

 ها صادق است. های مادی و هم در مورد عواطف و اندیشهفوق، هم در مورد پول و داراییرفتار  ✓

 شوند. های مادی و همچنین در مورد افکار و احساسات خود مشخص میآنان با نظمی وسواسی در مورد دارایی ✓

 گیری بازاری:جهت 

 حده است. داری بویژه ایاالت متو مشخصه جامعه سرمایه 21این شخصیت، پدیده قرن  ✓

به اعتقاد فروم، در فرهنگ بازاری، موفقیت یا شکست مردم بسته به این است که آنها به چه خوبی بتوانند خود را به  ✓

 فروش برسانند.

بندی خوبی آید بلکه اینکه شخص تا چه حد از بستهها، دانش یا کمال شخص نیست که به حساب میها، مهارتقابلیت ✓

 توجه است. برخوردار باشد، مورد 

ها و گویی رئیس، مهمتر از قابلیتهای سطحی از قبیل تبسم کردن، بشاش بودن یا خندیدن به لطیفهقابلیت ✓

 های درونی بوده که ممکن است شخص از آنها برخوردار باشد. توانایی

 گیری سازنده:جهت 

 سنخ آرمانی و نماینده هدف غایی رشد انسان است. ✓

 تواند به آن برسد.که هر انسانی می گیری سازنده، نگرشی استجهت ✓

 های ماست. گیری، اکتساب چیزهای مادی نیست، بلکه رشد دادن خویشتنمهمترین هدف این جهت ✓
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 گرا: گیری مرده جهت 

 شود. به مرگ، اجساد، تباهی و مدفوع و کثافت کشیده می ✓

 بیماری سخن بگوید. کند که درباره مرگ، تدفین یا چنین فردی وقتی بیشتر احساس زنده بودن می ✓

 گیر باشد. رو و فاصلهاین فرد، تنها در گذشته بوده و هرگز در آینده نیست و تمایل دارد که سرد، ترش ✓

 شود.این فرد، قویا پایبند قانون و نظم و بکار بردن زور و قدرت بوده و بسوی تاریکی و شب جذب می ✓

 زند.ی رویاهای آنها حول محور قتل، خون، اجساد و جمجمه دور م ✓

آزار دارند اما ردپایی از ویرانی عاطفی در گذر خود  رحم نبوده و حتی ظاهر کامل بیچنین مردمانی، همه قاتالن بی  ✓

 گذارند. بجای می

 به اعتقاد فروم، هیتلر، مثال کاملی از این سنخ است.  ✓

 گرا:گیری زنده جهت 

 مرگ و ایستایی و ویرانی. عاشق زندگی بوده و جذب رشد، آفرینندگی و سازندگی است و نه  ✓

 مایل است در دیگران نه با زور و قدرت بلکه با عشق، خرد و الگو بودن نفوذ کند. ✓

 گیری سازنده هماهنگ است. این نگرش با جهت ✓

 . نه گذشته نظرگاه چنین شخصی، آینده است ✓
 

 نظریه دیوید باربر:

 با عنوان شخصیت رئیس جمهور منتشر کرد.  در زمینه مطالعه شخصیت روسای جمهور آمریکا، کتابی 1972در سال  ✓

 ای تجزیه و تحلیل کرد. ای مقایسههایی بود که روسای جمهور آمریکا را به شیوهکتاب وی، یکی از اولین کتاب ✓

 تابع نوع شخصیت اوست.  او معتقد بود نخستین موفقیت یا شکست رئیس جمهور، تا حد زیادی ✓

 گرا:بعد فعال/مثبت 

 های ملی بزرگ است. طلبیجمهوری با جاهشامل روسای  ✓

 بینی و رضایت در اعمال قدرت دارند. های شخصیتی مانند اعتماد به نفس، انعطاف، خوشاین روسای جمهور، ویژگی ✓

 شود، هستند. دارای دید فلسفی معین نسبت به آنچه یک بازی بزرگ خوانده می ✓

 گرا:بعد فعال/منفی

در جستجوی قدرت بعنوان ابزاری برای نشان دادن جایگاه خود، سخت و بدبین، رانده  افرادی با احساس رضایت کم و  ✓

 شده و برخی اوقات شدیدا تهاجمی.

 این روسای جمهور، رویاهای بزرگی برای اجرایی کردن و ماندگاری در تاریخ دارند.  ✓

 گرا:منفعل/مثبت 

 دادند تا اینکه آنها را آغاز کنند.میشود ک عمدتا به حوادث، واکنش نشان شامل روسای جمهور مطیعی می ✓

 گیرند. این افراد دوست دارند محبوب باشند و به آسانی تحت تاثیر قرار می ✓

 طلبی اندکی دارند. شود که عمومی جاهبینی سطحی میشامل افرادی با خوش ✓

 شان، راضی هستند.نسبت به خود و احترام ✓
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 گرا:منفعل/منفی

 میزان کمِ رضایت از خود و رغبت برای بده بستان در سیاست هستند.شامل افراد منزوی با  ✓

 از منازعه اجتناب کرده و لذتی نیز در استفاده از قدرت ندارند. ✓

 ها هستند.متمایل به محصور کردن خود در قالب اصول، قوانین و رویه ✓
 

 اشاره دارد. کند، بعد فعال در مقابل منفعل، به مقدار انرژی که رئیس جمهور صرف کارش می 

 گرا است. به اعتقاد باربر، بهترین رئیس جمهور، رئیس جمهور فعال/مثبت 

 های جدید  گذارند، در مورد ایدهگرا، متعادل و اهل رقابت در زندگی بوده که به خود احترام میافراد فعال/مثبت

 ها، سالم و با انرژی هستند.شوند و خواهان یادگیری از تجربهخوشحال می

  گرا، مطلوبیت اندکی داشته و خطرناک هستند چون آنها به زور و تجاوز و  اعتقاد وی، شخصیت فعال/منفیبه

 ناپذیرند. موضوعاتی عالقه دارند که موجب فجایعی برای خود و کشورشان شده و سرسخت و انعطاف

 روند. شوند، در خود فرو مینشین بوده و هنگامی که با مخالفتی روبرو میگرا، اغلب گوشههای فعال/منفیشخصیت 

 گرا، با کمال میل و همکاری جویانه بجای اعتصاب و اعتراض، در جستجوی عشق و  بنا بر ادعای باربر، افراد منفعل/مثبت

 بین و دوستانه هستند.مهربانی بوده و خوش

 کنند.احساس رضایت می جمهور بودن لذت برده و تا حدود زیادی از مقام خودگرا( از رئیساین افراد )منفعل/مثبت 

 گرا، همه چیز هستند بجز رئیس جمهور. این نوع رهبران، احساس رضایت اندکی از مقام خود داشته  افراد منفعل/منفی

 کنند.و تالش کمتری برای رسیدن به موفقیت می
 

 هویت:

های دیگران، بسط داده  هر فردی از کودکی، یک مفهوم خویشتن را برای خود پرورش داده که با مشاهده واکنش ✓

 شود.می

کند و دادرد که سایرین، بصورت آینه تمام قدی هستند که فرد، تصورات اینکه چه میقیاس مشهور کولی بیان می ✓

 کند. آوری میچگونه، را از آن جمع

 تواند اثر عمیقی بر رفتار سیاسی او داشته باشد.مفهوم خویشتن فرد می ✓

 هویت اجتماعی:

 تواند با افزودن مفاهیم هویت و شناسایی، گسترش بیشتری یابد.ی »نیاز« و »من« میکاربردهای سیاس ✓

 کشاند.نیاز به امنیت، پذیرش و عزت نفس، تماما فرد را به برپایی هویت از خویش مستحکم می ✓

سازند؛  خود میکنند بلکه آن را قسمتی از هویت های والدین خود را عینا تقلید میکودکان نه تنها رفتار و گرایش ✓

 کنند.ها و رفتار والدین خویش را درونی میبعبارت دیگر، آنان ارزش

 شود. های افراد یا شیئی دیگر، شناسایی )تمییز( اطالق میها و ارزشبه روند تقلید و درونی کردن رفتار، گرایش ✓

 هویت ملی:

کشور از نظر روانشناسی یا فرهنگی، یکپارچه های محلی است، های کشور، شدیدتر از شناساییزمانی که شناسایی ✓

 است.
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 پذیری سیاسی:جامعه

 پذیری سیاسی است. یکی از کاربردهای اصلی روانشناسی سیاسیِ مفهوم شناسایی، جامعه ✓

 کنند.های سیاسی بنیانی خود را کسب میها و وفاداریپذیری سیاسی، روندی است که بوسیله آن، افراد، گرایشجامعه ✓

چنانچه والدین، احساس عمیقی از اعتماد و وفاداری را نسبت به نظام سیاسی دشته باشند، فرزندان آمادگی خواهند   ✓

 داشت که چنین کنند و بالعکس.

هایی که نسبت به والدین خود پرورانده شده به سایز اشخاص با اقتدار، جزئی از روند  تمایل کودکان به انتقال گرایش ✓

 شناسایی است.

 های کودکان از قدرت پدر، بهترین پیشگویی کننده ارزیابی آنان از قدرت رئیس جمهور است.ارزیابی ✓

 ماند. پذیری سیاسی باقی میدر کشورهای در حال توسعه، خانواده بعنوان عامل اولیه جامعه ✓

 نقش خانواده:

 شود خانواده، انتقال ارجحیت برای یک حزب سیاسی را سبب می  ✓

 های سیاسی است. گیریها، موثرترین نقش خانواده در حمایت از سایر نهادها در تعلیم اطالعات و جهتدر اکثر زمینه ✓

 دهد. های نسبت به اقتدار، قوانین و اطاعت را تحت تاثیر قرار میاساسا نفوذ خانواده، غیر مستقیم بوده و فقط گرایش ✓

 مندتر باشند. تر و عالقهدارند که در مسائل سیاسی، آگاهبینند، تمایل کودکانی که پدران خود را قدرتمند می ✓

 نقش مدرسه:

 کند.ها، تصورات و اعتقادات مربوط به عملکرد سیاسی، نقش بزرگتر را ایفا میمدرسه در آموختن قسمت اعظم گرایش ✓

 پذیری که اساس وفاداری نسبت به کشور است، بیشترین سهم را دارد. خانواده در جامعه ✓

 رسانه:نقش 

کردند، فرا  کودکان در عصر تلویزیون، نقش بزرگساالن را بسیار زودتر از کسانی که صدها سال قبل زندگی می ✓

 شوند.گیرند و اجتماعی میمی

 شوند.پذیری ملی و فرهنگی محسوب میها از عوامل بسیار مهم در جامعهرسانه ✓

کنند، به میزان زیادی نشات گرفته از  زندگی میواقعیت ادراک شده از سوی کودکان از فرهنگی که در آن  ✓

 هاست.رسانه

 سازی عامل:نقش شرطی

های سیاسی در مقایسه با استفاده از  سازی عامل، وسیله بسیار موثری برای مطالعه آموزشبرخی معتقدند شرطی ✓

 مفاهیمی نظیر شناسایی است.

کنند که والدین آنها، عضو آن هستند، به خوبی بوسیله الگوی  شود کودکان به حزبی تمایل پیدا ای که باعث میپدیده ✓

 شود.شناسایی توجیه می
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 روانشناسی رهبران و نخبگان سیاسی فصل چهارم: 

 های روی زمین است. ترین پدیده ترین و غیر قابل فهمبه اعتقاد بارنز، رهبری سیاسی یکی از قابل مشاهده 

  ،وجود دارد: بزرگمرد، روح زمان )جبر تاریخ( و نظریه اقتضایی.دیدگاه ۳در خصوص پدیده رهبری 
 

 رهبران و پیروان از دیدگاه روانکاوی:

 رهبران:

های روانی ناشی از غرایز سرکوب شده باشند، از طریق یکی از سازوکارهای  اگر رهبران یک کشور دچار عقده  ✓

 شود.طلبی تخلی میطلبی یا سلطهتسلیم

طلبی به شکل اعمال خشونت به زیردستان در سطح تحلیل ملی یا به شکل اعالن جنگ علیه  سلطهتخلیه در قالب  ✓

 دهد. کشور دیگر رخ می

طلبی، در شکل اطاعت از فرامین و دستورات رهبر یا فرمانده جنگ و یا اطاعت رهبر کشور تخلیه در قالب تسلیم ✓

 یابد. کوچکتر از رهبر کشور ابرقدرت بروز می

 ها دارا هستند. فروید، رهبران بیشترین توانایی را در زدودن بعد عقالنی ذهن انسانبه اعتقاد  ✓

 در ساختار روانی رهبران، من، بسیار قوی و رشد یافته بوده در صورتی که فرامن آنان ضعیف است. ✓

 اثر است.بسیار کمهای آن، در آنان بدلیل قدرت من و در نتیجه بدلیل خودشیفتگی، وجدان اجتماعی و امر و نهی ✓

 پیروان:

 در تیپ پیروان، من، رشد نکرده و در واقع مرکز خودآگاه آنان یعنی اراده، ضعیف است. ✓

 یکی از دالیل عدم رشد من، تربیت خانوادگی است.  ✓

دت  فرامن نیز نهاد را بش تا توازن میان نهاد و فرامن ایجاد شود. هشود که من، رشد نکردسلطه فرامن بر نهاد موجب می ✓

 کند.سرکوب می

 شوند. پذیر میذهن افرادی که نهاد آنان سرکوب شده، پر از اوامر اجتماعی بوده و بسیار انگ ✓

 دهند.پیروان، ویژگی خودمحوری و خودشیفتگی قوی نداشته و براحتی تن به اطاعت می ✓

 مقعدی و آلتی است. گانه دهانی، ۳ریشه رفتارشناسی سیاسی در سناریوهای موفق یا ناموفق مراحل  ✓

 گانه ساختار شخصیت یعنی نهاد، من و فرامن در رفتارشناسی سیاسی، اهمیت دارد. ۳فرآیند رشد هریک از اجزای  ✓

های  های فرامن با استفاده از سازوکار جابجایی، خود را در عرصه انرژی سرکوب شده )لیبیدو( بواسطه محدودیت ✓

 ری و سیاسی تخلیه شده تا به فرد به آرامش برسد. های اقتصادی، علمی، هندیگری نظیر فعالیت

غرایز سرکوب شده و مکنون در ضمیر ناخودآگاه، با استفاده از مکانیزم دفاعی تصعید )واالیش( به شکل رفتارهای   ✓

 یابد.پسند بروز میخیرخواهانه و جامعه

 گ است.به اعتقاد فروید، فرایند زندگی سیاسی، عموما با الگوی زندگی کودکان هماهن ✓

دارد، احترام به رهبر  ها و جوامع را منسجم نگه میگیری، اخالق و هویت بوده و آنچه گروهرهبر، مظهر قدرت، تصمیم ✓

 بعنوان جانشین پدر است.
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 فرامن خودشیفتگی  من شاخص                  سنخ      

 قوی ضعیف ضعیف پیروان 

 ضعیف قوی قوی رهبران
 

 درباره رهبری سیاسی:نظریه السول 

های شخصیت فروید در بررسی شخصیت رهبران  السول، اولین دانشمند علوم سیاسی بوده که از روانشناسی و نظریه ✓

 سیاسی استفاده کرده است. 

های سیاسی ناشی از تسری دادن احساسات خصوصی بر عصاره نظریات وی، نقش نخبگان سیاسی در ظهور جنبش ✓

 است. موضوعات عمومی و سیاست

های پنهان شخصی خود را در قالب نمادها و اهداف عمومی و بعنوان به اعتقاد وی، رهبران سیاسی، غالبا کشمکش ✓

 دهند.منافع عمومی مردم و بصورت منطقی و عقالنی جلوه می

 های سیاسی، محصول به جریان انداختن احساسات خصوصی در مجرای مسائل عمومی است. جنبش ✓

کفایتی که آنان در ذهن خود نسبت به خود داشتند، ناشی  السول، اقتدارطلبی رهبران سیاسی از احساس بیبه اعتقاد  ✓

 شده است. می

 کفایتی در درون خانواده و دوران کودکی فرد بوده که نیازمند احترام، حرمت و شناسایی است. ریشه این بی ✓

 ریخت آشوبگر:

حرکت الزم را از والدین، خانواده و محیط زندگی کودکی بدست نیاورده که  ریخت اقتدارطلبی است که شناسایی و  ✓

 شود. موجب یک خودشیفتگی قوی در وی می

اخالقی،   آغاز و در ادامه نسبت به نهادهای چنین فردی از نظر اجتماعی، اعتراض خود را نسبت به نهادهای اجتماعی ✓

 کند.تا خود دولت و رهبران سیاسی جامعه ابراز می خانوادگی، مذهبی و جامعه

 کند. زدایی میها، ارزشاو همه نهادهای اجتماعی و سیاسی را زیر سوال برده و از همه ارزش ✓

 کند.های آشوبگر معرفی میالسول، نیچه را بعنوان یکی از شخصیت ✓

هد از خود، ابرمرد ساخته و نهادهای اجتماعی را چنان تغییر دهد که در  خواشخصیت آشوبگر، کسی است که می ✓

 نهایت، حرمت و شناسایی از دست رفته خود را بدست آورد. 

 گر:ریخت اصالح

 در نتیجه تعلیم و تربیت خانوادگی در دوران کودکی، اعتماد به نفس نداشته و ذهنش پر از شک و تردید است. ✓

 بدنبال یقین مطلق هستند.این افراد، همیشه  ✓

 برند.اینان، لیبیدوی خود را متوجه زندگی اجتماعی کرده و آن را برای تغییر محیط اجتماعی بکار می ✓

 خواهد جهان و محیط آلوده خود را متغیر سازد. گر، ریختی است که میاصالح ✓
 

 اند،  م را در زندگی و کودکی کسب کرده افرادی که نیاز به حرمت و شناسایی آنها ارضا شده و نه یقین و اعتماد الز

 عرصه تاریخ را محل تاخت و تاز خود قرار داده تا کمبودهای شخصی خود را جبران کنند.
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 ریخت مدیر:

کسی است که در زندگی خانوادگی، شناسایی، حرمت و اعتماد بنفس را کسب کرده و لیبیدویش، متوجه دیگران و  ✓

 زندگی اجتماعی اوست.

 خواهد شخص و شخصیت خود را به کمال برساند.بدنبال خالقیت در زندگی اجتماعی بوده و می ✓

 گرا بوده و بدنبال سر و سامان دادن به اوضاع اجتماعی است.در زندگی سیاسی، عمل ✓

ه،  ترین رویکرد، ریخت مدیر بوده و بایستی با آموزش، این ریخت را زیاد کرده تا جامعبه اعتقاد السول، سالم ✓

 زدایی شود.سیاست

به باور وی، آموزش رهبران سیاسی، یکی از مهمترین کارهای هر جامعه بوده و نباید اجازه داده شود هیچکس بغیر از   ✓

 طریق آموزش سیاسی، به قدرت برسد. 
 

 شرح حال روانی برخی از رهبران و نخبگان سیاسی:

 وودرو ویلسون:

 کننده در او شده است.من قوی و تنبیهاگیری فر داشته که منجر به شکلسازی قوی با پدر روحانی خود وی، همسان ✓

 اش ایجاد شده بود.دیدهگری داشته که بدون توجه به بهبودی و حمایت از حرمت خودِ آسیباو، نیاز به سلطه ✓

 شد.وی از طریق تایید شدن و احترام دیدن، برانگیخته می ✓

مکانیزم دفاعی واکنش وارونه، علیه پرخاشگری خود اقدام نموده و با اضطراب  شد، با توسل به زمانی که برانگیخته می ✓

 برد. ای، در انتظار مخالفت بسر میآزاردهنده 

ناپذیر و لجاجت اجباری، به انکار و ادراک  شد، برای دستیابی به آرزوهای سیریهنگامی که از نظر عاطفی برانگیخته می ✓

 پرداخت.تحریف شده می

پذیری،  ی که باعث شکست او شد عبارتست از اعتماد بیش از حد توام با خوشی، لجاجت، تحریکتغییرات شخصیت ✓

 سوءظن و هذیان.

 لیندون جانسون:

افسرده و قربانی تربیت سخت مادری توصیف  یدا دگرا، خودشیفته، پارانویایی، ششخصیت جانسون را فعال/منفی ✓

 اند.کرده 

ترین تحلیل روانشناختی جانسون را گودوین در کتاب لیندون جانسون و رویای آمریکایی در سال  بهترین و قدیمی ✓

 نوشته است.و براساس روش روانکاوی  1976

 داند. رابرت دالک، جانسون را موضوعی مناسب برای بررسی پارانویای سیاسی می ✓

 جرج بوش )بوش پسر(:

گیری شخصیت بوش در اوایل کودکی،  مالنی کالین معتقد است که شکلجاستین فرانک براساس نظریه روانکاوی  ✓

 راهنمای مهمی برای درک رفتارهای بعدی اوست. 

 طلب بوده است. احساس و قدرتعاطفه، بیپدر وی، غالبا دور از محل زندگی و مادر وی، مادری بی ✓

 بینی و قدرت مطلق دارد. جنون خود بزرگ در واکنش به این روش تربیت، جهان را با تفکر سیاه و سفید شناخته و او ✓
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 آدولف هیتلر:

جویی و برتری خواهی، ب( روحیه روحیه سلطه خطوط اصلی شخصیت وی از نظر هانری موری عبارتست از: الف( ✓

تهاجم و انتقام، ج( سرکوبی شعور اخالقی، سازگاری و عشق و د( نسبت دادن عناصر انتقادپذیر شخصیت خود به  

 دیگران. 

احساس خجالت و فرمانبرداری خاص هیتلر باعث شد او با پرورش نیاز به سلطه در خود، در برابر این دو حس، واکنش   ✓

 نشان دهد. 

 شود، در وی وجود نداشته است.آنچه اصطالحا وجدان اخالقی نامیده می ✓

 ترین جنبه شخصیت وی، مرده دوستی اوست.زشت ✓

 غیر طبیعی نسبت به افراد و اشیای مرده، در حال پوسیدن، کثیف، متعفن و بیمار است.نکروفیلی )مرده دوستی(، میل  ✓

ناپذیر آلمان و سپس، سروان ارنست روهم و چند صد نخستین قربانیان حس ویرانگری هیتلر، ضعفا و بیماران درمان ✓

 اند. یهودیان بودهها و نفر از اراذل و اوباش سازمان اس.آ و دست آخر، کشتار نژادهای اسالو، کولی

 اند. از دیدگاه منحط و بیمار هیتلر، نژادهای پست، خون آریایی مردم آلمان را مسموم کرده ✓

 محمدرضا پهلوی:

 بین بوده که نتیجه محیط دیکتاتوری بوده که در آن رشد و شخصیت وی شکل گرفته است. او، بسیار خود بزرگ ✓

 یاد به تملق و چاپلوسی و تعریف از خودش بود.های شخصیت وی، اشتیاق و تمایل زیکی از ویژگی ✓

 کرد. شناخت و اصول اخالقی را رعایت نمیشاه، ضعف زیادی در برابر زنان داشته و در فساد اخالقی، حد و مرزی نمی ✓

 معمر قذافی:

 سالگی بدنبال کودتای نظامی توسط خود، رئیس جمهور لیبی شد.27او، نمونه بارز خودشیفتگی بوده که در  ✓

 دانست.آمیز یک دیکتاتور خودشیفته بوده و خود را خالق و سازنده لیبی میوی، نمونه اغراق  ✓

 ژوزف استالین:

ای بروز داد که لنین، او را بعنوان انسانی بسیار  جویانههای پارانویایی و ستیزهبه محض رسیدن به قدرت، چنان گرایش ✓

 خشن توصیف کرد.

 نی شد، پاکسازی گسترده حزب بلشویک انجام گرفت.که پارانویای او بحرا 19۳0در دهه  ✓

 بود. 19۳2انگیزترین واقعه، شاید واقعه قحطی اوکراین در سال تاسف ✓

 وینستون چرچیل: 

 برد. رنج می های عمومیو نوع افسردگی خلق ادواری و افسردگی ناشی از بیماریچرچیل از د ✓

های سیاه  شدید همراه است. لحظات افسردگی )بقول چرچیل: سگهای متناوب شادی و ناامیدی خلق ادواری با دوره  ✓

خوابی یا پرخوابی، افت انرژی، عدم اعتماد به نفس، عدم تمرکز، اشکال در  اشتهایی یا اشتهای مفرط، بیمن( باعث بی

 .شودگیری و احساس یاس و ناامیدی در بیمار میتصمیم

 فیدل کاسترو: 

 سیاسی منزوی و شخصیت اسکیزوئید است.او نمونه بارز یک رهبر  ✓
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اش مرتبط بوده و این تیپ شخصیت، ظاهری مبتکر، خودپسند و سرشار از اعتماد انزوای او، با شخصیت خودشیفته ✓

 بنفس دارد.
 

 مطالعات موردی:

  ستیزی،های شخصیتی پارانویا، جامعهدر ارزیابی شخصیتی هیتلر توسط کولیچ و سگال، هیتلر دارای اختالل ✓

 خودشیفتگی و آزارگری بود. 

 بینی مفرط و خطای فکر داشت. همچنین هیتلر احتماال تمایالت اسکیزوفرنیک و از جمله خود بزرگ ✓

های و حتی نشانهستیزی، خودشیفتگی و آزارگری در مطالعات کولیچ و سگال درباره صدام نیز اختالالت پارانویا، جامعه ✓

 تر از هیتلر بود.همانند هیتلر دیده شد با این تفاوت که ویژگی آزارگری در وی، قویاحتمال اسکیزوفرنی 

ستیزی،  اختالل شخصیتی آزارگری، جامعه 6های فوق، به این فرضیه رسید که ترکیبی از کولیچ با ترکیب بررسی ✓

 د شخصیت دیکتاتورها را بطور کلی نشان دهد. توانگونه میپارانویا، خودشیفتگی، اسکیزوئید و اسکیزوفرنی

 کیم جونگ ایل، رهبر سابق کره شمالی نیز دارای اختالالت فوق بوده که همبستگی وی با صدام، بیش از هیتلر است. ✓
 

 الگوی رهبری فرهمند:

تاثیر افرادی  ترین شکل خود مدعی است که رویدادهای مهم ملی یا جهانی، تحت نظریه بزرگمرد در رهبری به ساده ✓

 برجسته بوده که سازنده آن رویدادها هستند.

 ترین طرفدار این نظریه، توماس کارالیل است. معروف ✓

 کنند.مطالعات وود نشان داد رهبران قوی، متوسط و ضعیف به ترتیب بر کشورهایی قوی، متوسط و ضعیف حکومت می ✓

 شوند.به باور وود، رهبران قوی باعث رشد و شکوفایی کشورشان می ✓

اند رفتارهای خود را به تناسب اند که توانستهترین رهبران انقالبی کسانی بودهبه اعتقاد سودفلد و رنک، موفق ✓

 تقاضاهای زمان و موقعیت، تغییر دهند.

برخورد با ها و درگیری، از نظر شناختی، ساده بود و در به اعتقاد آنان، رهبران انقالبی بایستی در مرحله اولیه کشمکش ✓

تری از  بینانهمسائل، قاطع و یکجانبه عمل کنند اما پس از پیروزی و برای تداوم انقالب، رهبران موفق باید دیدگاه واقع

 جهان داشته باشند.

برخی رهبرانی که پس از انقالب نیز همچنان موفق بودند عبارتند از کرامول در انگلستان، جفرسون در آمریکا، لنین و  ✓

 ر شوروی و کاسترو در کوبا.استالین د

برخی رهبرانی که نتوانستند پس از پیروزی انقالب، قدرت خود را حفظ کنند چون همچنان بر قاطعیت و یکجانبه بودن  ✓

 .کردند عبارتند از همیلتون در آمریکا، تروتسکی در شوروی و چگوارا در کوباخود اصرار و پافشاری می

 رود. های رهبر فرهمند بشمار میترین ویژگی ی و توانایی متقاعدسازی، از برجستههای ارتباطمعنویت، جذابیت، مهارت ✓

توان به موارد زیر اشاره کرد: الف( ایمان به غیب و توکل به خدا، ب( تواضع، ج( از جمله خصوصیات امام خمینی می ✓

ز( عدم توجه به دنیا و ح(   ریزی،ناپذیری، د( صبر و گذشت، ه( جامعیت شخصیت، و( نظم و برنامهقاطعیت و سازش

 خودسازی و اخالق پسندیده اسالمی. 
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 روانشناسی نخبگان سیاسی:

 گیرد.اصطالح نخبه اغلب برای ارجاع به اعضای بسیار فعال جمعیت، مورد استفاده قرار می ✓

بروکرات )اعضای هیئت نخبگان از نظر آلموند عبارتند از: الف( نخبگان سیاسی )رهبران سیاست رسمی(، ب( نخبگان  ✓

های خاصی برخوردارند(، ج( نخبگان منافع )نمایندگان بخش تخصصی که بدلیل آشنایی و تماس با دولت، از قدرت

 گیری سیاسی( و د( نخبگان ارتباطاتی.های دارای جهتخصوصی یا گروه

های میان فردی استفاده  ز کانالنخبگان ارتباطاتی نه تنها شامل اعضای رسانه بلکه شامل رهبران افکار موثر که ا ✓

 شود.کنند همچون روحانیون نیز میمی

بوده که اندیشه خود را در کتاب ذهن و جامعه پردازان نخبگان با رویکردی روانشناختی ترین نظریهتو، جزء اصلیپاره ✓

 است.به چاپ رسانده 

 حاکم وجود دارد.های نخبه حاکم و نخبه غیر دسته نخبه به نام2به اعتقاد وی،  ✓

 گذارند. نخبگان حاکم، کسانی هستند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برا تصمیمات سیاسی اثر می ✓

 گذارند. نخبگان غیر حاکم، کسانی هستند که دارای موقعیت رهبری در جامعه بوده اما بر تصمیمات سیاسی اثر نمی ✓

 شود. های فردی ناشی میو غریزه ها های انسانی، تواناییبه اعتقاد وی، گروه از ویژگی ✓

ها یا های خود را بطور منطقی از طریق ایدئولوژیکوشند کنشکنند بلکه میها منطقی رفتار نمیبه اعتقاد او، انسان ✓

 ها که اشتقاق نامیده است، توجیه کنند.ارزش

نامد که اساس فعالیت انسانی را  ها میماندهها و غرایز که حاالت ذهنی ایجاد کرده کرده، باقیها، اشتقاقتو، ارزشپاره ✓

 دهد.تشکیل می

 شود.ها تقسیم میدسته غرایز ترکیب و ماندگاری انبوهه2ها به ماندهباقی ✓

 کنند، روباه صفت هستند.غرایز ترکیب شامل استفاده از اندیشه و تخیل است و کسانی که بر این اساس عمل می ✓

 کنند، شیر صفت هستند. دوام، ثبات و نظم تاکید کرده و کسانی که بر این اساس عمل میها بر ماندگاری انبوهه ✓

 تو، ترکیبی از روباهان و شیران هستند.گروه نخبه مورد نظر پاره ✓

رانند بلکه دست کم تا حدی با رضایت فرمانبرداران حکومت تو، طبقه نخبگان فقط از راه زور فرمان نمیدر نظر پاره ✓

 کنند.می

 کند.تو برای تبیین جایگاه نخبگان، بحث هرم اجتماعی را مطرح میپاره ✓

 اند. ها در اختیار گرفتههرم، نماد جامعه بوده و راس هرم را طبقه نخبگان و قاعده آن را توده ✓

تر و لمتر باشد، به همان اندازه جامعه، ساهرچه جریان گردش نخبگان )افول نخبگان دیروز و ظهور نخبگان امروز( روان ✓

 کارکرد آن بهتر خواهد بود. 

ای از  به اعتقاد وی، شرط اساسی برای آن که یک طبقه حاکم همچنان پایدار و موفق بماند، این است که اعضایش آمیزه ✓

 دو سنخ روباهان و شیران باشند.
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 عاطفه، هیجان و نگرش فصل پنجم:  

 ِبار تاکید دارد. شناختی اقدامات خشونت ک بر جنبهب 
 

 عاطفه و هیجان:

 اند. ها، حاالت و هیجانات دانستهای عمومی برای طیف وسیعی از ترجیحات، ارزیابیفیسکه و تیلور، عاطفه را واژه ✓

دانند که شامل خوشحالی، آرامش،  آنان هیجان را ترکیبی پیچیده از عواطف، فراتر از احساسات خوب یا بد می ✓

 عصبانیت، ترس، غصه و احساسات دیگر است. 

 عاطفه ممکن است مثبت یا منفی باشد. ✓

های خوشایند یا غیرخوشایند، مثبت یا منفی تجربه اوتانی و ویر، عاطفه را حالتی فیزیولوژیک دانسته که به صورت ✓

 شود.می

تر، برچسب عصبانیت، نفرت، ترس، عشق و احترام بر  کنند که به معنای دقیقآنان هیجان را حاالت عاطفی تعریف می ✓

 خورده باشد.آن 
 

 پردازش اطالعات، متضمن هیجان و احساس هستند. ها در سیاست، بیش از نوع سردِ بسیاری از پدیده 

 کنند.های گرم یاد میبسیاری از مفاهیم سیاسی، هیجانی بوده که روانشناسان از آنها به شناخت 

 گیری  احساسات آنیِ دفعی یا جذبی و بدون اندازهتوان بدون تجربه برخی گوید: هیچکس را نمیرابرت زایونک می

 چنین احساساتی به دیگران معرفی کرد. 

  .سیاست به همان اندازه که با تفکر سر و کار دارد، با احساس نیز سر و کار دارد 

 گیرد.احساسات خاص، آنهایی است که از واکنش به چیز یا شخص خاصی نشات می 

 نامیم.ه چیز یا شخص خاصی مربوط نشده که این احساس هیجانی را خُلق میاحساسات پراکنده، آنهایی است که ب 

 نامید. برده و شرایط خود را سگ سیاه میچرچیل در بیشتر عمر خود، از افسردگی رنج می 

 تواند احساسات تاریک خود را به شی یا علتی  های خلق و خوهایی نظیر چرچیل آن است که شخص نمیاز ویژگی

 دهد.خاص نسبت 

 آورد. تری دوام میهای هیجانی نسبت به خلق و خو، مدت طوالنیاحساسات نسبت به هریک از عادات و پاسخ 

 کند.ها، به نگرش طوالنی مدت نسبت به یک گروه سیاسی خاص یا حزب اشاره میارزیابی 

 دهندگان بشدت عاطفی در میان رایهای بخش ارزیابیجرج بوش، هیالری کلینتون، جان هاروارد و تونی بلر، الهام

 هستند.

 دانست، در تفکرات باستانی است. ریشه تفکری که هیجانات را منبعث از معده و نه مغز می 

 .در اندیشه سیاسی غرب، منطق در تقابل با هیجان باقی مانده است 

 حتوای احساس آنها.ها فقط در شیوه ابراز احساسات اعضای آنهاست نه در مپینکر معتقد است تفاوت فرهنگ 
 

 شناخت گرم و شناخت سرد:

 توانند انعکاس فرایندهای ناهوشیار باشند.هیجانات، کیفیتی خودکار داشته و گاهی می ✓

 کند که استدالل قیاسی عالوه بر شناخت، محتوایی عاطفی نیز دارد. ها بیان میخونگ در کتاب جنگ قیاس ✓
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 فرایندهای گرم و سرد باشد. تواند تابعی از در دسترس بودگی شناختی می ✓

 گیری جانسون درباره جنگ ویتنام داشته است. هیجانات بخصوص ترس، نقش مهمی در تصمیم ✓

 به اعتقاد استینبرگ، هیجانات شرم و تحقیر، در تصمیمات جانسون و نیکسون درباره ویتنام، تاثیرگذار بوده است.  ✓

ستین رئیس جمهور آمریکایی باشد که در جنگ شکست ترسید نخهای جانسون این بود که مییکی دیگر از ترس ✓

 خورده است.
 

 هیجانات و رفتار سیاسی:

 شود. خشم، هیجانی است که اغلب در رفتار سیاسی دیده می ✓

خشم، هیجانی منفی بوده که در آن، سرزنش رفتار نامطلوب و حوادث نامطلوب ناشی از آن به سمت فرد یا گروه دیگر   ✓

 شود.فرافکنی می

 شود. دهد که اهداف، عقیم مانده و توجه به مانعی که بر سر راه هدف قرار گرفته، متمرکز میخشم زمانی رخ می ✓

 شود.خشم، موجب تمایل به کسب مجدد کنترل، رفع مانع و در صورت لزوم حمله به منبع آسیب می ✓

دهند با این تفاوت که ترس، میترس و اضطراب، دو هیجان مهم دیگر در سیاست بوده که در زمان احساس خطر رخ  ✓

 شود در حالی که اضطراب، همراه با عدم قطعیت درباره تهدید است.همراه با تهدیدی روشن مشخص می

 خواهند از تهدید اجتناب یا فرار کنند.کنند که میمعموال افراد وقتی ترس را تجربه می ✓

بروز خوشحالی وقتی که فرصت دستیابی به هدف   هیجانات مثبتی نظیر افتخار فرد به پیشرفت گروه یا کشورش یا ✓

 شود، در سیاست وجود داشته و حائز اهمیت است.مهمی فراهم می

 به اعتقاد باربر، رئیس جمهور بر شدیدترین و پایدارترین هیجانات در سیاست متمرکز است. ✓

د و غرور( و اجتناب از ایجاد موفقیت در کسب آرا به توانایی رئیس جمهور برای تحریک احساسات مثبت بالقوه )امی ✓

 احساسات منفی )ترس و خشم( وابسته است. 

 از ادوارد کندی اساسا نیمرخ خشم و غم و از جیمی کارتر، اساسا نیمرخ ناکامی و ناراحتی استنباط شده است.  ✓
 

 نگرش سیاسی و چگونگی تغییر آن:

 نگرش: . 1

سازد که جزء متغیرهای واسط و  برای انجام دادن کنش آماده میداند که فرد را آلپورت، نگرش را حالتی ذهنی می ✓

 مشاهده نشدنی است. 

 به اعتقاد وی، نگرش بطور ضمنی داللت دارد بر نوعی آمادگی روانی عصبی برای فعالیت ذهنی و جسمی.  ✓

هیجانات خاص همراه  نسته که معموال با اکرج، نگرش را آمادگی روانی فرد برای روبرو شدن با چیزها و واکنش به آنها د ✓

 است و شامل عناصر شناختی، عاطفی )هیجانی( و عنصر آمادگی برای عمل است. 

توانند رفتار سیاسی دیگران و اقدام مناسب گیری و تغییر نگرش برای سیاستمداران مهم بوده چون میچگونگی شکل ✓

 بینی کنند.و تاثیرگذاری بر آن را پیش

 گروه خاص و شخصیت، چهار عامل مهم در ایجاد نگرش هستند.نیازها، اطالعات، تعلق به  ✓
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 اجزای نگرش سیاسی:. 2

 رکن شناختی، عاطفی )هیجانی( و رفتاری است. ۳هر نگرش دارای  ✓

شود: عاطفی، شناختی و اگر روانشناس معتقد باشد دنیای سیاست واقعی غیر عقالیی است، ترتیب ارکان فوق می ✓

 رفتاری. 

 دانند.و هاولند، وجه غالب نگرش را وجه عاطفی میآالفیلیپ، روزنبرگ  ✓

 گذاری مثبت یا منفی موضوع.بعد عاطفی یعنی آمادگی قبلی برای ارزش ✓

 های فرد در مورد موضوع.بعد شناختی یعنی باور یا شناخت ✓

 بعد رفتاری یعنی نحوه رفتار فرد نسبت به موضوع. ✓

انگیزد و عنصر آمادگی عمل، به تمایل ما برای  احساس عاطفی یا هیجانی در ما بر می عنصر عاطفی معموال نوعی ✓

 شود. ای خاص اطالق میپاسخگویی به شیوه

 الف( جزء شناختی: 

 عبارتست از اعتقاداتی که شخص درباره موضوع نگرش دارد.  ✓

 ها، آنهایی است که با نوعی ارزیابی همراه هستند.مهمترین شناخت ✓

های انتزاعی درک و از  پردازش اطالعات، موارد خاص را به اصول کلی ربط داده و رویدادهای عینی را در پرتوی ایده ✓

 کند.اصول نظری کلی، نتایجی مشخص استنتاج می

 د. که بیشتر برای آنان قابل درک باشآورند دهد مردم اطالعاتی را به یاد میتجربه نشان می ✓

ضمن عمل بر مبنای اطالعات و باورهایی است که از حافظه بازیابی شده وآن را از مرحله پردازش اطالعات سیاسی مت ✓

 رسانند.نگرش به مرحله عمل سیاسی می

 جزء احساسی: ب(

 انگیزد. مربوط به احساسات و شورهایی است که موضوع، در شخص بر می ✓

 شود.رفتار میها باعث اهمیت خاص آنها از لحاظ انگیزش جنبه احساسی نگرش ✓

 ج( جزء آمادگی برای عمل:

 کند که در برخورد با موضوع نگرش، به نحو معینی رفتار نماید.شخص را آماده می ✓

 های نگرش سیاسی:ویژگی. 3

گیری کمی  اش، وجود عینی نداشته و قابل مشاهده و اندازهگانه۳ها و عناصر ای فرضی است و ورای وجود مولفهالف( سازه

 نیست.

 ب( هر نگرش، معرف یک شی، شخص، رویداد و موقعیت است.

 کننده است. ج( هر نگرش، دارای یک بعد ارزیابی یا ارزیابی

 د( هر نگرش معموال دارای ثبات و دوام قابل توجهی است. 

 اجتماعی نیست.ه( نگرش، اکتسابی بوده و بتدریج بدست آمده و ریشه در آموزش و تجربه شخص داشته و یک غریزه 

 های ساده و شرطی متفاوت است.و( بسوی تحقق برخی اهداف معطوف بوده و با بازتاب

 ز( به هیچوجه عملی رفلکسی و روزمره نیست.
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 دهند. معموال افراد، نگرش خود را تا در معرض فشار زیاد یا مبارزه جدی قرار نگیرند، تغییر نمی 

 ها را  های نگرشمترین مولفهها، ویژگی ارزشیابی، مهعاطفی و از میان ویژگیدهنده، عنصر از میان عناصر تشکیل

 دهد.تشکیل می

 عوامل موثر در تغییر نگرش سیاسی:. 4

 کند.ها، رسوب تجارب شخص بوده و به جهان او شکل داده و در آن ثبات ایجاد مینگرش ✓

 الف( نگرش:

بیشتری مورد قبول شخص باشد، کمتر در معرض تحول بوده و تغییر آن تر، شدیدتر و با اعتماد هرچه نگرش افراطی ✓

 سخت است.

 دهد. نظام نگرش نامتجانس، یکدیگر را ضعیف کرده و درنتیجه، تغییر نگرش به آسانی رخ می ✓

بنیادی های حیاتی فرد بوده و با نیک و بدی که بدان اعتقاد کننده ارزشها اساسی است یعنی منعکسبرخی نگرش ✓

 دارد، مرتبط است. 

نگرشی که نتیجه اعتقاد اخالقی اساسی شخص بوده و مورد قبول فرهنگ اجتماعی اوست، با دشواری فراوان در جهت  ✓

 کند.ناموافق تغییر می

 ب( شخصیت:

 رابطه میان شخصیت و تغییر نگرش به هوش افراد بستگی دارد. ✓

 بیشتری برخوردارند. تر، از توان تغییرپذیری افراد باهوش ✓

گردد زیرا قدرت سنجش مطالب و  شود، متاثر میتر، از تبلیغات که به منظور تغییر نگرش او انجام میهوششخص کم ✓

 بازشناسی درست از نادرست، ضعیف و قدرت همرنگ جماعت شدن در او قوی است. 

 ج( هیجان:

 پذیرند. دتر میهای هیجانی را زوهایی که تحصیالت کمتری دارند، پیامجمعیت ✓

 شوند.های مردم تاثیر بگذارند، بر هیجانات به ویژه ترس متوسل میخواهند بر نگرشسیاستمداران وقتی می ✓

 های سیاسی اثرگذار است. هیجانات جنسی بر تغییر نگرش ✓

 گیری اثرگذار است. هیجانات، آشکارا بر رکن شناختی نگرش و پردازش اطالعات و حتی تصمیم ✓
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 شناسی، مغز و شناخت زیستفصل ششم: 

 .شناخت و هیجان، معموال دو فرآیند مرتبط و به هم وابسته هستند 

 ای بوده که غیر قابل مشاهده است. شناخت بطور کلی، فرایند و کارکرد ذهنی پیچیده 

 شوند.گر میهای گوناگون در رفتار و زبان بدن ما جلوههیجانات به اشکال و جلوه 
 

 شناسی:زیست

 نوع طبع انسانی متفاوت وجود دارد.۳کند اساسا افالطون در کتاب جمهوریت تاکید می ✓

 کند.بحث می « انسان، ماهیتا موجودی سیاسی است» ارسطو در کتاب سیاست خود، روی فرضیه  ✓

بواسطه ماهیت بردگان  کند که الف(شناختی بحث میارسطو در کتاب سیاست خود، روی این دو فرضیه زیست  ✓

شناختی  متفاوت خود، از جو ترند و ب( زنان بخاطر ساختار زیستشناختی خود، بردگی کرده و معموال ستیزهزیست

 ترند.نظر عقالنی از مردان پایین

 آورد.فرض اساسی کردارشناسی آن است که تحول برای هر گونه، یک الگوی رفتاری معین بوجود می ✓

گیری، مراقبت از کوچکترها و ارتباط  سازی، شکار، دفاع، اظهار عشق، جفتعبارتست از النهبعضی از الگوهای رفتاری  ✓

 نوع.با هم

 تر است. تر حیات، تغییر ناپذیرتر و غیر قابل کنترلهای ژنتیکی در میان اشکال پاییندستورالعمل ✓

 های ژنتیکی، سهم مهمی در رفتار همه جانداران دارد. دستورالعمل ✓

 سیاسی:زیست 

های منبعث از رفتار شناختی، درک بهتری از پدیده زیست سیاسی، مفهومی بوده که با بکارگیری مفاهیم و فنون زیست ✓

 ها ارائه کند. سیاسی انسان

 .جتماعی نیز همانند زیست سیاسی بوده و موضوع آن، نوع دوستی و تعاون استزیست ا ✓

 رفتار فداکارانه به نفع دیگران است. در نظر طرفداران زیست اجتماعی، نوع دوستی، یک  ✓

 پوست، شکلی از رفتار نوع دوستی است. از نظر طرفداران تبعیض نژادی، دادن حق رای به یک سیاه ✓

 مند بوده و انسان، ذاتا پرخاشگر است. واینر، به خشونت سیاسی عالقه ✓

 کوچک سیاسی را قرار داد. واینر برای به حداقل رساندن ظهور پرخاشگری، پیشنهاد ایجاد واحدهای  ✓

 های سیاسی، دفاع از اعضای خود در برابر حمالت دشمن است.بنظر استریت، تنها کارکردهای نظام ✓

 بنظر استریت، نیروی اصلی رفتار سیاسی، تضادهای بین گروهی است. ✓
 

 مغز:

 به اعتقاد وستن، ساختار مغز، لحاف چهل تکه و ظریفی از مدارهای متصل به هم است.  ✓

 توان مغز را باستان شناسی کرد.های بیرونی مغز بطرف نخاع شوکی، میبا حرکت از الیه ✓

های  ابتدا ساقه مغزی که نسخه ابتدایی مغز امروزی ماست، رشد کرده و اجازه تفکر و احساس را به ما داده و سائق  ✓

 اصلی مانند گرسنگی را تنظیم نمود.

 کند. پس از ساقه مغزی، مخ رشد پیدا می ✓
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 تر منجر شده که برای تجربه هیجان در ما، حیاتی هستند.به اعتقاد وستن، تکامل بیشتر، به ساختارهای عالی ✓

های هیجانی ما از جمله تشخیص و پاسخ به تظاهرات هیجانی دیگران،  قسمت بادامی شکل، درگیر بسیاری از پردازش ✓

تجربه هیجانی و مرتبط ساختن احساس ترس با رخدادها مهم شمردن رخدادها از نظر هیجانی، ایجاد شور ناشی از 

 است.

 کند.وستن، مغز را با نظام سیاسی فدرال مقایسه می ✓

 شود در حالی که انسوال، در ایجاد تنفر نقش دارد. قسمت بادامی شکل در هنگام ترس و عصبانیت فعال می ✓

امتداد یافته و به قشر پیشانی یا پیش مغز مشهور  ها تا فرق سر قشر مخی که در باالی مخچه قرار دارد، از پشت چشم ✓

 است.

 های منطقی بعهده دارد. پیش مغز، نقش مهمی در پردازش ✓

افتد که انسان، تصمیمی  شود و اغلب هنگامی بکار می های قشر مخی، قشر پیشانی جانبی گفته میبه باال و گوشه ✓

 گیرد و نوعی مدار منطقی است.آگاهانه می

فرایندهای استداللی سرد بوده و ناحیه دیگری به نام قشر پس سری مغز، با هیجانات و استدالل   قسمت فوق، درگیر ✓

 هیجانی )شناخت گرم( سر و کار دارد. 

 ها:نتایج یافته

 ساختار مغز انسان بر تفکر و رفتار سیاسی وی موثر است. ✓

 شود.های مخدوش گرفته میهای غلط، بعلت دادهگیریتصمیم ✓

 شود. سازی منجر میگانه مغز، به تمایل طبیعی انسان برای فرضیه۳اعتقاد مک لین، ساختار به  ✓

 های انتزاعی انسان مربوط است. به اعتقاد پترسون، تحریف به خالقیت ✓

 دیویس، اولین دانشمند علوم سیاسی بوده که ریشه روانشناختی پرخاشگری را بررسی نموده است.  ✓

 کند. فرض نوروفیزیولوژیکی ارائه میاو چارچوبی دقیق با پیش ✓

ها معتقدند که در اکثر افراد، نیمکره چپ در مسائل تحلیلی و فرایندهای منطقی تخصص یافته و  نوروفیزیولوژیست ✓

 کند.نگری و تفکر اشرافی مستعد مینیمکره راست فرد را بیشتر به کل

 ز قرار دارند. مردان و به ویژه نخبگان سیاسی مرد، تحت تاثیر نیمکره چپ مغ ✓

 نگری دارند. نخبگان مرد، تمایل به تفکر تحلیلی در مقابل کل ✓
 

 شود که فرد احساس کند باید باالجبار قشر سینگولیت قدامی، یکی از مراکز هیجانی مغز بوده که هنگامی تحریک می

 از بین دو راه یا شیوه متفاوت، یکی را انتخاب کند.

 های متفاوتی در باب دوست داشتن یا نداشتن آن راه داشته باشند. سائقدهد که اتفاق فوق زمانی رخ می 

 کنند.شوند که مردم، احساس همدلی میهای بازتابی مغز، زمانی فعال مینورون 

   ،مدل تشخیص هویت حزبی، مدلی برای تعیین تعلق هیجانی و عاطفی به یک حزب سیاسی خاص است و موسسان آن

 اختی قرار دارند. تحت تاثیر تئوری انسجام شن

 اندازند که این،  دهد هواداران متعصب، اطالعات نامناسب در مورد نامزدهایشان را دور میمطالعات وستن نشان می

 شوند.های مغزی ثابت مینخستین بار است که این فرایندها، با اسکن 
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 شناخت:

  فرایندهای تفکر یا دانش است( را طی کرد که به  ، روانشناسی، روند مطالعه شناخت )که به معنی 1970در طول دهه

 انقالب شناختی معروف است.

ای ذهن که بدنبال فهم چگونگی  کند: مطالعه علمی و میان رشتهدیوید گرین، علم شناختی را اینگونه تعریف می ✓

 ها است. عملکرد ذهن بر حسب فرایندها و بازنمایی

 شوند. برحسب محاسبات و فرایندهای پردازش اطالعات دیده میهای فکری آن، در علم شناختی، ذهن و پایه ✓

 نظریه انسجام شناختی:

 میالدی، شهرت زیادی یافت.  60و   50های در دهه ✓

توانند عملی را انجام دهند که باعث نابودی باورهایشان شده، به داشتن  در این نظریه، تصور بر این است که افراد نمی ✓

سازد، دوری  هماهنگی ندارد، عالقه نداشته و از وضعیتی که این تناقض را روشن میباورهایی که با سایر باورها 

 کنند.می

 نامد.فستینگر، ناهماهنگی فوق را ناهماهنگی شناختی می ✓

 این نظریه، همانند نظریه فریتز هیدر در باب تعادل شناختی است. ✓

عقالیی موضوع محل اختالف یا افزودن باوری بزرگ و فوق  سازی اهمیتتوان با کمبه اعتقاد فستینگر، هماهنگی را می ✓

 دهد بدست آورد. آوایی را کاهش میکه ناهم

 : )دانشمند خام( نظریه اِسنادی

 داند. این نظریه، آدمیان را بیش از آنکه انسجام جو ببیند، آنان را دانشمندانی خام یا حالل مشکالت می ✓

ایجاد تعادل بین باورها و عمل، بصورتی اساسی بدنبال کشف علل رفتار خود کند که افراد بجای این نظریه استدالل می ✓

 و دیگران هستند.

 شود.خطای بنیادی اسناد، خطایی است که به نتایج سیاسی عمده  بالقوه مربوط می ✓

 .کنیمهای خود هستیم، اغلب از اسنادهای وضعیتی استفاده میهنگامی که در حال توضیح کنش ✓

 : )خساست شناختی( طرحواره نظریه 

 ها همانند هم هستند.کند انسان، دارای ظرفیت شناختی محدود بوده و در خیلی از روشمانند نظریه اسنادی فرض می ✓

 کند.زننده رفتار تصور میبند و برچسباین نظریه، انسان را به مثابه مقوله ✓

های نوعی مانند موضوع، رخداد یا اطالعات براساس ویژگییک طرحواره، نوعی کلیشه ذخیره شده در حافظه است که  ✓

 کند. شخص فراهم می

 ها، مجموعه عامی از دانش هستند.طرحواره ✓

 استدالل قیاسی:

کنیم، در  ایم را مقایسه میهای مشابهی که در گذشته با آنها مواجه شده های جدید را با وضعیتهنگامی که وضعیت ✓

 هستیم.حال استدالل قیاسی 

 کنیم.المللی یا سیاست خارجی استفاده میبیشتر اوقات از قیاس تاریخی به هنگام بحث درباره امور بین ✓
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ها هاست همانگونه که عسل، خرسالملل، مجذوب قیاسبه گفته هیگ )وزیر امور خارجه پیشین آمریکا(: سیاست بین ✓

 کند. را جذب می

جنازه و استراتژی خروج، از دوره جنگ ویتنام در سیاست خارجی آمریکا اصطالحات سقوط در باتالق، کیسه حمل  ✓

 متداول شد. 
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 های جمعی، تبلیغات، شایعه و افکار عمومی فصل هفتم: رسانه

 رسانه:

 شود.رسانه به وسایل انتقال پیام از فرستندگان به مخاطبان گفته می ✓

 کنند.برای برقراری ارتباط توصیف میای ها را کارگزاری واسطهرسانه ✓

 تواند برقراری ارتباط را تسریع و تقویت کند.رسانه می ✓

 دارد که رسانه، پیام است.مک لوهان در گفته معروف خود، بیان می ✓

 گوید: محتوای هر رسانه، خود محتوایی دیگر است. از نظر مک لوهان، فناوری رسانه بر محتوای آن اثر گذاشته و می ✓

 دانند.ای را خبر و ژانر خبری میهای رسانهترین نوع برنامهافراد، جدی برخی ✓

های جمعی بوده که نقطه تمایز آنها، تمرکز بر ارائه خبرهای جدید و رویدادهای جاری به  رسانه خبری، بخشی از رسانه ✓

 جامعه است.

 است. رسانه خبری، هر گونه سازمانی بوده که کار آن، گردآوری و انتشار  ✓

 ترین منبع خبری بیشتر مردم سراسر جهان است.تلویزیون، قدرتمندترین رسانه فراگیر در جهان صنعتی و اصلی ✓

 رسانه و سیاست:

ها و فرایندهای سیاسی، اثر گذاشته و  های اندیشه، آگاهی و احساسات، بر کنشها از طریق تاثیرگذاری بر حوزهرسانه ✓

 دهد.قرار میروابط قدرت را تحت تاثیر 

یک سویه یا دو سویگی فرایند ارتباطات در هرم قدرت نیز به ترتیب با ایجاد فعالیت حکومت آمرانه یا دموکراتیک   ✓

 تناسب تام دارد. 

دهند: استفاده  فراگرد مرکب توضیح می ۳ها را با کننده رسانهدهنده و تقویتروانشناسان اجتماعی، نقش جهت ✓

 انتخابی و انباشت انتخابی.انتخابی، ادراک 

 شنوند که با افکارشان هم سو باشند.ای را تماشا کرده و میاستفاده انتخابی یعنی افراد، برنامه ✓

 کنند.ها، آنچه به آن عالقه دارند، ادراک میها و شنیدهادراک انتخابی یعنی افراد از میان دیده ✓

نتوانند با نظام اعتقادی خود هماهنگ کنند، زود فراموش کرده   هادهادراک شرا که از آنچه  انتخابی یعنی افرادانباشت  ✓

 کنند که با نظام فکری آنها هماهنگ است.و مطلبی را حفظ می
 

 تبلیغات: 

گذاری در  دالر سرمایه 10گذاری در تبلیغات بهتر از گوید یک دالر سرمایهکارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا می ✓

 تسلیحات است.

 آید.تبلیغات، یکی از ابزارهای اولیه و اساسی افکار عمومی بشمار می ✓

 رسانی و تبلیغات است. المللی، ابزار اطالعترین ابزار اعمال قدرت در صحنه بینهزینهترین و کمالوصولسهل ✓

 تعریف تبلیغات: . 1

 شناساندن است.پروپاگاندا در التین به معنی پخش کردن، منتشر ساختن و چیزی را  ✓

 شود.امروزه تبلیغات، به معنای تاثیرگذاری بر عقاید و افکار دیگران تعریف می ✓
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 هدف از تبلیغات، فراهم ساختن موجبات بیشترین شمار ممکن از افراد به یک ایدئولوژی، حزب یا نظام سیاسی است.  ✓

 کرده است.های همگانی در جهت اهداف قدرت تعریف السول، تبلیغات را مدیریت رسانه ✓

العمل جمعی را تحت تاثیر چی )مبلغ(، شخصی است که بنحوی بخواهد با ارائه مطالبی، عکساز نظر السول، تبلیغات ✓

 قرار دهد. 

 خبرهایی که در گیرندگان آن احساسی از عالقه یا تنفر ایجاد کند، جزء تبلیغات است. ✓

های غیر مستقیم وسایلی دگرگون ساختن افکار عمومی از راهبه اعتقاد اگ برن و نیم کف، تبلیغات فعالیتی است برای  ✓

 مانند زبان، خط، تصویر، نمایش و . . . 

دار که هدف نهایی آن، شکل دادن به عقاید، بازخوردها و رفتار مردم در  تبلیغات عبارتست از کوشش کم و بیش نظام ✓

 جهت خاصی که مورد نظر مبلغ است.

 دن افکار و حاالت بسیاری از مردم وابسته به یک گروه یا جامعه. تبلیغات یعنی تحت تاثیر قرار دا ✓

 ای:های تبلیغات رسانه. نظریه2

 های شرطی:الف( نظریه بازتاب

 این نظریه، متعلق به پاولف روسی است. ✓

افراد  براساس این نظریه، الزمه افکارسازی، به اضمحالل کشاندن تفکر روشن و منطقی و در نتیجه، وادار کردن ذهن  ✓

ها در قالب مفاهیم عقالیی و  ها و نمادها به پذیرش باورهای مورد نظر بوده که بدین منظور، پیامتحت سیطره اسطوره

 شدند. ها پخش میاستداللی از رسانه

 داد.های چاپی، رادیو و سینما به افکار عمومی شکل میرژیم هیتلر با استفاده از رسانه ✓

های مستقیم و غیرمستقیم، راه را  های شرطی و بصورتادها یا شعارها از طریق بازتاب به اعتقاد چاکوتین، تکرار نم ✓

 ها در تحریک افکار عمومی بود.های اصلی باز کرده و همین امر، رمز موفقیت نازیبسوی محرک

 ب( نظریه اقناع:

 کنند.استفاده میها برای تاثیرگذاری بر دیگران اقناع، روندی است که در آن، افراد از پیام ✓

 فعالیت اقناعی به میزان زیادی، یک فرآیند یک طرفه است.  ✓

هدف فرستنده روی تاثیرگذاری بر گیرنده متمرکز است نه ارائه اطالعات جامع و کامل و ایجاد فرصتی برای شنونده تا   ✓

 خود تصمیم بگیرد.

 گر است. به یک نوع کار مورد نظر فرد اقناعاقناع، تالشی برای تغییر افکار یا وادار کردن افراد برای دست زدن  ✓

 های تبلیغاتی:ج( نظریه جاذبه

 –های هیجانی رسان، ب( جاذبههای منطقی و اطالعکند: الف( جاذبهدسته تقسیم می۳ها را به فیلیپ کاتلر، جاذبه ✓

 های اخالقی. عاطفی و ج( جاذبه

زیر است: جاذبه منطقی، جاذبه احساسی، جاذبه ترس، جاذبه  بندی، بشرح های تبلیغاتی در یک تقسیمانواع جاذبه ✓

 خنده و طنز، جاذبه جنسی و جاذبه بازگشت به گذشته.

 تبلیغات سیاسی:. 3

 گیرد. های تبلیغی که برای مقاصد سیاسی مثل انتخاب صورت میتبلیغات سیاسی عبارتست از آن نوع فعالیت ✓
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 شود. موجب تغییر موضع افراد میتبلیغ سیاسی با ایجاد تغییر در نگرش افراد،  ✓

 کند.سازی در مورد موضوعاتی که بویژه مهم بوده و باید برای ما محسوس باشند را تنظیم میتبلیغات سیاسی، برجسته ✓

 پروپاگاندای غیر مستقیم:. 4

اجتماعی پرداخته و مدلی با   –های روانی چامسکی و هرمن به نقد و بررسی نقش وسایل ارتباط جمعی در ایجاد زمینه ✓

 اند. عنوان مدل پروپاگاندا ارائه کرده

 سویی جامعه.رایی و همهای غربی عبارتست از همطبق این مدل، هدف اخبار رسانه ✓

 های اصلی و اساسی هر حکومت مردمی است.کند که پروپاگاندا یکی از ارگانلیپمن ادعا می ✓

 جمعی غربی حاکم بوده که عبارتند از:های فیلتر بر رسانه 5طبق این مدل، 

 ودیت و تمرکز وسایل ارتباط جمعی:الف( محد

 های تبلیغاتی:ب( آگهی

 شود.ها میدهندههای تبلیغاتی بوده که سبب حاکمیت سفارشترین منابع درآمد، آگهییکی از عمده ✓

 ج( منابع خبری:

خبرسازند، با وسایل ارتباط جمعی، نوعی ارتباط دو جانبه و منافع ها و افراد قدرتمند جامعه که ها، شرکتسازمان ✓

 متقابل دارند.

 های شدید:د( مواخذه 

ای عمل کنند که از این ها باید به گونهها، مانند فیلتر عمل کرده و رسانههای منفی شدید نسبت به رسانهواکنش ✓

 شود.میگرایی پنهان ها در امان بوده که این، موجب نوعی هممواخذه

 ه( ضدیت با کمونیسم:

های این طبقه را مورد تهدید قرار  ترین عنصر شیطانی و بزرگترین دشمن مالکیت خصوصی، همیشه ریشهبعنوان پست ✓

 داده است.

 های چین، شوروی و کوبا، اشرافیت غرب را مورد آزار قرار داد. انقالب ✓
 

 های اجبار بعنوان ابزار  استفاده گزینشی از ترور، خشونت و سایر روشگر و های اقناعالسول بر بکارگیری رسانه

 برقراری ارتباط با مدیریت مردم محروم از حق رای و نظر، تاکید دارد. 

 کرد.نامید، دفاع میالسول بجای تاکتیک چماق و سرکوب، از آنچه بکارگیری علمی ترغیب و خشونت می 

  عامل اجبار خشن یا غیر خشن، انگیزش  ۳هماهنگی بین پروپاگاندا با  مدیریت موفق اجتماعی و سیاسی به ایجاد

 اقتصادی مثل تطمیع و مذاکره دیپلماتیک بستگی دارد. 

 توان همبستگی موثری بین پروپاگاندا با فشار دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی ایجاد کرد، در جنگ جهانی اول  اینکه می

 به وفور اثبات شده است. 
 

 شایعه:

 های جنگ روانی است.ترین و موثرترین شیوهاز مهمیکی  ✓
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شایعه عبارتست از ترویج یک خبر ساختگی که اساسا دور از واقعیت بوده و با مبالغه و ایجاد رعب و وحشت یا   ✓

های خبری که بهره ناچیزی از حقیقت دارند، همراه است و هدف آن، تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی با تحریف

 باشد. سی، اقتصادی یا نظامی همراه میمقاصد سیا

 نفر نیاز دارد. 2شایعه، یک پدیده اجتماعی بوده و حداقل به  ✓

 کند.حلقه ادراک، یادآوری و ارائه گزارش عبور می ۳هر حلقه شایعه، از  ✓

 شوند.دسته خزنده، آتشین و غواص تقسیم می ۳برحسب زمان، شایعات به  ✓

 یابند.شایعات خزنده، به آرامی گسترش می ✓

کند، بسرعت پخش شده و محتوای آن، یا  های واهی و فوری که مطرح میشایعات آتشین بدلیل مخاطرات یا وعده ✓

 آمیز یا بسیار امیدوارکننده است.خشونت

 شایعات آتشین بیشتر بر هیجانات اصلی انسان یعنی خشم، امید و نفرت مبتنی است. ✓

 یابد.شده و دوباره پس از مدت زمان معین دیگری ظهور میشایعات غواص، مدتی رواج یافته، سپس خاموش  ✓

ای از ابهام، پیچیده  رواج شایعه، دو شرط اصلی دارد: الف( مهم بودن شایعه برای گوینده و شنونده و ب( حقایق در هاله ✓

 شده باشد. 

 مقدار موفقیت شایعه مساوی است با مقدار ابهام ضربدر مقدار اهمیت موضوع. ✓

 شود. جنسی، ترس و پلیسی زودتر پخش میشایعه موضوعات  ✓

تر بوده و آن، ابهام و  در شرایطی که همه در انتظار بوقوع پیوستن یک حادثه عظیم هستند، زمینه برای شایعه فراهم ✓

 انتظار موثر است.

بین بردن  نقش تخریبی شایعات عبارتند از: تخریب روحیه مردم، ایجاد جو بدبینی نسبت به گردانندگان مملکت، از  ✓

ها، تغییر در روند ثابت رو به تثبیت روحیه تحقیق و تفحص، تبدیل فرهنگ تحقیقی به فرهنگ شفاهی براساس شنیده

 های اعتقادی مردم و به تمسخر گرفتن مقدسات.مملکت، ضربه بر پیکره اقتصاد، سست کردن پایه

 های روانشناسی:. یافته1

 الف( تردید:

 شایعه، به تردید وابسته است.گوید که بلجیون می ✓

 شود. کند که شرایطی از نوع غیرعادی و ناآشنا، منجر به شایعات میپراساد ادعا می ✓

 ب( اهمیت:

 شود.از اهمیت موضوعی با عنوان ارتباط پیامد نیز یاد می ✓

عمل کردن را مورد  مردم فقط بدنبال کاهش تردید در موضوعاتی هستند که ارتباط شخصی داشته یا اینکه هدف موثر  ✓

 دهد. تهدید قرار می

 ج( کنترل:

هایی که شخصا تردید مرتبط با موضوعات مهم نیز دارند، احتماال موجب بروز احساسات عدم کنترل و نهایتا  موقعیت ✓

 گردند. اضطراب می
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 د( اضطراب:

 های تهدید بپردازد. جستجوی محرکبینی فرد را تحت تاثیر قرار داده تا به اضطراب با هدایت منابع شناختی، جهان ✓

اضطرابی که همراه با حوادث تردیدآمیز با اهمیت باالی شخصی است، محتوای شایعه را بسمت تفسیرهای منفی و  ✓

 دهد. تهدیدآمیز سوق می

 ه( باور:

ی از دانش هایی درباره اطمینان به عباراتدهد که مردم، چطور به داوریالگوی ذهنی احتمالی این نکته را توضیح می ✓

 رسند.عمومی می

های ذهنی درباره احتمالی است که یک قضیه صحت داشته و همچنین از نظر مفهومی با های اطمینان، ارزیابیداوری ✓

 های باور یک شایعه شباهت دارد. بندیشدت درجه

 گیری و تغییر نگرش ارتباط دارد. اعتبار منبع با شکل ✓

تر از شایعاتی با منابع کم اعتبارتر، کمتر  تر یا با موقعیت بهتر بسیار باور کردنیمعتبرتر، موثقشایعاتی که از منابع  ✓

 تر هستند.موثق یا با موقعیت ضعیف
 

 افکار عمومی:

های اجتماعی و  میالدی برای استناد به سنت 1744روسو اولین کسی است که عبارت افکار عمومی را در حدود سال  ✓

 رفتاری جامعه بکار برد. های شیوه

 . مطالعه افکار عمومی: 1

، عمده مطالب نوشته شده درباره افکار عمومی، ماهیتی هنجاری و فلسفی داشته و بیشتر شامل  19تا اواسط قرن  ✓

 اند تا مطالعات مربوط به افکار عمومی.مطالعات در تئوری سیاسی بوده

 . مبانی روانشناختی افکار عمومی:2

استفاده از اصطالح افکار، متغیر بوده زیرا گاهی به یک پدیده رفتاری و در موارد دیگر به یک پدیده روانشناسانه اشاره   ✓

 کند.می

های هایی پیرامون اقدامات خاص یا اعمال پیشنهادی از عالیق جمعی بوده که در موقعیتافکار آشکار بیانگر قضاوت ✓

 گیرد. خاص رفتاری صورت می

های رفتاری استفاده  های پیمایشی در موقعیتها در تحقیقات پیرامون افکار عمومی، از مصاحبهآوری دادهبرای جمع ✓

 شود.می

ها، انداختن های نوشته شده به مقامات دولتی و ستون سردبیری روزنامهتوانند در مباحث غیر رسمی، نامهافکار می ✓

 اعتصابات کارگری و . . . بیان شوند.ها، شرکت در تظاهرات، رای به صندوق

افکار پنهان برای قضاوت در مورد اقدامات خاص یا اعمال پیشنهادی، حول محور مسائل مورد عالقه جمعی شکل  ✓

 گرفته است. 

های پایدار جهت  تر از افکار آشکار یا پنهان بوده که براساس آفرینش مفهومی ویپ، بعنوان آمادگیها عامنگرش ✓

 شوند.ها استنباط میبت یا منفی نسبت به مجموعه عامی از محرکپاسخگویی مث
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های خصوصی آنها متفاوت است بویژه زمانی که در معرض فشارهای  توانند افکاری را بیان کنند که از دیدگاهمردم می ✓

 اجتماعی قرار داشته باشند. 

ها، جدا از انعکاس نقطه نظرات سیاسی شفاف، نظرسنجیگیری شده در بیشتر به اعتقاد کانورس، افکار سیاسی اندازه ✓

 های روحی افراد باشد.ممکن است به آسانی، بازتابی از آشفتگی

 دهد. افکار آشکار، تنها رفتارهای ظاهرا سطحی که لزوما بر تصمیم یا نگرش پنهانی داللت ندارد را توضیح می ✓
 

 الف( طرحواره:

که شناخت عام در مورد یک مفهوم مفروض یا یک قلمروی تحریکی را نشان  یک طرحواره، یک ساختار شناختی بوده  ✓

 داده و در بر گیرنده صفات یک مفهوم و روابط میان این صفات است. 

 توان به نوع ساختار اطالعاتی ربط داد. یک طرحواره را می ✓

 آورد. فراهم میشود، نوعی درک سریع ذهنی در فکر و تصور کردن را  هنگامی که یک طرحواره فعال می ✓

ب( در پاسخ   رند: الف( ایجاد فیلترهای مفهومی وگذاگیری افکار تاثیر میروش بر شکل 2ها به از نظر تئوری، طرحواره  ✓

 ای برای استنباط تلقی شوند.به اطالعات پیرامون امور عمومی، پایه

سپس در مورد اطالعات جدید،   ای از عقاید مرتبط به هم را به ذهن آورده ویک طرحواره فعال شده، مجموعه ✓

 دهد. های ذهنی مردم را تغییر میتداعی

 ای، تاثیر عمیقی بر روی تحقیق افکار عمومی داشته است.نظریات مبتنی بر پردازش اطالعات طرحواره ✓

ری ای از عقاید مرتبط به هم در مورد یک موضوع ویژه که با تاثیمفهوم نگرش ذیل مفهوم طرحواره عبارتست از دسته ✓

 اند. جهانی، به هم پیوند خورده

ها درباره موضوعات دهی اندیشهها، بعنوان ابزارهای شناختی و مفهومی، به سازمانها مانند تمامی طرحوارهنگرش ✓

 کند.کمک می

در مورد آن، در حافظه   شود، ممکن است قضاوتی سریعوقتی یک نگرش قوی پیرامون یک موضوع خاص پدیدار می ✓

 شود. ای که اطالعات بعدی، تابع تفسیرهای انتخابی فرد میصورت گیرد به گونه

 ها:ب( ارزش

 شوند اما کیفیت تجویزی خاصی دارند. ها به مفهوم عقاید قابل ارزیابی در نظر گرفته میها، همانند نگرشارزش ✓

 است.ها، عقایدی هستند پیرامون چیزی که مقبول ارزش ✓

ای  )وسیلههای ابزاری و ارزشهای مساوی برخوردار باشند( )هرکس باید از فرصتهای نهایی دسته ارزش 2ها به ارزش ✓

 شوند. تقسیم میبرای رسیدن به یک هدف( 

های عام برای  ها از نظر تئوری، بصورت معیارهایی برای ارزیابی رفتار شخصی و اجتماعی و به مثابه برنامهارزش ✓

 کنند.ایی اعمال شخص عمل میراهنم

 روند.های جمعی و در مطالعات افکار عمومی بکار میها در تحقیقات مربوط به اثرات رسانهارزش ✓

 ج( هویت گروهی:

گیری افکار در نظر گرفته شده، بر مبنای هویت گروهی تعیین بخش عمده خودپنداره که به مثابه شالوده و بنیان شکل ✓

 شود.می
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 گیری افکار در مورد مسائل عموومی داللت داشته باشد. اجتماعی ممکن است بطور اساسی بر شکلیابی هویت ✓

 گیرد.های گروهی مردم، کامال در مورد مسائل عمومی شکل میبدلیل ماهیت گروهی بودن اغلب مسائل سیاسی، هویت ✓
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 انتخاباتیفصل هشتم: روانشناسی احزاب سیاسی و رفتار 

 های انتخاباتی، رابطه مستقیم باهم دارند. نامهاحزاب سیاسی و آئین 

  .در کشورهای توسعه یافته، کارکرد اصلی احزاب، معرفی نامزدهای انتخاباتی و حمایت از آنها است 
 

 تعریف حزب:

 حزب یک واژه غربی بوده که بهترین معادل آن در فارسی، گروه یا دسته است.  ✓

های بنیان یافته، منظم و مرتبی که برای مبارزه و در راه قدرت ساخته شده و  دیدگاه دوورژه حزب عبارتست از گروهاز  ✓

 کنند و خود هم به درستی، وسیله عمل سیاسی هستند.های نیروهای اجتماعی گوناگون را بیان میمنافع و هدف

دیگر متحد شده و بر مبنای اصول خاصی که مورد قبول همه به اعتقاد برک، حزب گروهی از افراد جامعه بوده که با یک ✓

 کوشند.آنهاست، برای حفظ و توسعه منافع ملی می

شود که در سطوح محلی و ملی زیر لوای دفاع از مردم، در قالب مسلک و  حزب سیاسی، به سازمان سیاسی گفته می ✓

 گیرند.مکتب شخصی شکل می
 

 چگونگی پیدایش احزاب:

 های باستان پیدا شد. اولیه پیدایش احزاب، در نظامزمینه  ✓

در اروپا، شکل گرفته و پا به عرصه سیاست   19و در آمریکا و سپس در اوایل قرن  18احزاب برای اولین بار از اواخر قرن  ✓

 نهادند.

 پیدایش احزاب با رواج دموکراسی و سیستم پارلمانتاریستی و انتخابات همراه بود.  ✓
 

 کارکرد احزاب: 

کشور ایتالیا، آلمان و فرانسه یک ماده در قانون اساسی خود را به نقش  ۳پس از جنگ جهانی دوم، برای اولین بار  ✓

 احزاب اختصاص دادند. 

دستچین کردن نامزدهای  شکل دادن به افکار عمومی، ب( بخش زیر تقسیم کرد: الف( ۳توان به عملکرد حزب را می ✓

 شدگان.انتخابانتخاباتی و ج( سازمان دادن به 

 ای از جوامع تک حزبی هستند.جوامع کمونیستی، نمونه ✓
 

 های روانشناختی گرایش به احزاب:ریشه

 پذیری:. انگیزش و تحریک1

 ها تحت هدایت ناخودآگاه خود قرار دارند. تقریبا همه توده ✓

 هستند. و دریافتی ها بازتاب تغییرات بالانقطاع این تحریکات اتفاقی توده ✓

 کند با احساسات آنها بازی کند.ها تسلط یابد، سعی می خواهد بر جمعی از انسانفردی که می ✓

 پذیری و زودباوری:. تلقین2

 کند.پذیری را عامل مهمی در تغییر قلمداد میگوستاو لوبون، تلقین ✓

 پذیرد. مشهوری است میدر تلقین، فرد بدون تفکر و اندیشه و ندانسته، موردی را که مورد تایید شخص  ✓
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آنکه آن را  رسد، بپذیرد بیپذیری بر این مبنا استوار است که کسی، فکر یا نظری را که از بیرون به گوش وی میتلقین ✓

 بسنجد و یا خواستار دلیل یا علتی باشد.

 گرایی:. مبالغه و یکجانبه3

 یز بودن هستند.آماحساسات بوجود آمده در توده، دارای دو خصوصیت سادگی و مبالغه ✓

 یابد.مبالغه در احساسات یک توده، بر اثر یک عامل تلقین و سرایت، بسرعت منتشر شده و قوت بیشتری می ✓

 کند.ها، آنان را در مقابل شک و دو دلی حفظ میگرایی و مبالغه در تودهیکجانبه ✓
 

 حزب و افکارسازی:

 کارکردهای احزاب است.دهی به افکار عمومی، یکی از مهندسی کردن و شکل ✓

 شوند.احزاب با ارائه برنامه و خط و مشی سیاسی، موجد فکر جمعی می ✓

توان رابطه معقولی بین حاکمان و های سیاسی است، نمیبدون شکل دادن به افکار عمومی که کار عمده احزاب و گروه ✓

 شوندگان برقرار کرد. حکومت

 عمومی متغیر است.به بیان دوورژه، بدون احزاب، افکار  ✓
 

 حزب و مدیریت تعارض:

های سیاسی در کل سیستم )تعارض برون  بعد مدیریت تعارض در سطح درون حزبی و مدیریت تعارض2احزاب در  ✓

 حزبی( به مدیریت تعارض بپردازند. 

سیاسی )به تعبیر بانی بعد درون حزبی مدیریت تعارض، توانایی حزب در تالیف منافع )به تعبیر آلموند( یا دروازه ✓

 ایستون( است.

 توانایی حزب در تالیف منافع یعنی ایجاد توافق بر سر اهداف و مواضع برون حزبی و درونی حزبی.  ✓

 ها به تقاضا در یک فرایند زمانی.ها و نیازمندیبانی سیاسی یعنی تبدیل خواستهدروازه ✓

های حصول مدعیان منافع سیاسی به پذیرش شیوه در بعد مدیریت تعارضات برون حزبی، متقاعد کردن سایر احزاب و ✓

 توافق بر سر اهداف و منافع رقیب و متضاد است.

 حزب و انتخابات:

 آید. انتخابات، از مهمترین مجراهای انعکاس و موثرسازی افکار عمومی در حکومت و کشورداری بحساب می ✓

 اولین گام احزاب در جریان انتخابات، معرفی نامزد است.  ✓

 سازند. وند تعیین نامزدها را منظم و متعادل میاحزاب، ر ✓

 گام دوم احزاب در انتخابات، حمایت از نامزدهای انتخاباتی و تالش برای متقاعد کردن مردم به رای دادن به آنهاست.  ✓

 گام سوم احزاب در انتخابات، سازمان دادن به انتخاب شوندگان و اعمال نفوذ بر آنهاست.  ✓
 

 انتخاباتی:روانشناسی رفتار 

 ضلعی پویا در انتخابات عبارتست از رای دهنده، رای گیرنده و عامل زمینه )سیستم(.۳ ✓

عامل زمینه به روابط بین رای دهنده و رای گیرنده و تعامل عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظایر آن  ✓

 میان دو گروه یاد شده بستگی دارد. 
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 نظریه هویت حزبی:. 1

 گرا دارند. دهی مانند شاخص تمایل سیاسی، ماهیتی کامال وضعیتهای رفتار رایمدلاولین  ✓

اقتصادی، مذهبی  –توان با توجه به وضعیت سیاسی گرا مدعی است که نتایج انتخابات را پیشاپیش میرویکرد وضعیت ✓

 بینی کرد.های معمول رای دهندگان و با دقتی زیاد پیشو دیگر ویژگی 

 شود.به مثابه کارکردی از محیط اجتماعی رای دهنده تلقی می دهیرفتار رای  ✓

 یابند.بیند که این گروه، خودشان را در آنها میهایی میاین رویکرد، رای دهنده را پذیرندگان منفعل وضعیت ✓

 نمود.گرایی چرخش دهی با پذیرش رویکرد تشخیص هویت حزبی، عمیقا بسمت طبع، مطالعات رفتار رای1960در دهه  ✓

مدت )واکنش رای دهنده به مسائل  دهی حاصل تعامل نیروهای کوتاهطبق نظریه تشخیص هویت حزبی، رفتار رای ✓

 گرایانه است. موضوعی( و بلند مدت )بویژه پیوند حزبی( طبع

 طرحواره سیاستمدار: . 2

شهودی یا با استفاده از روانشناسی  با شیوه  سیاستمداران بدنبال ایجاد طرحواره مثبت در ذهن رای دهندگان حتی ✓

 عامه هستند.

 طرحواره کندی، مثال بارزی برای ایجاد طرحواره مثبت است. ✓

 شناسی رای دهندگان:. تیپ 3

مند به بحث سیاسی و پیروی از یک حزب  )عالقه دسته حساس و حرارتی 4آلن بارتون، رای دهندگان را از نظر تیپ، به  ✓

)فعالیت در حزب خاص بدون گونه ، عادتبه مباحث سیاسی و عدم عضویت در حزب خاص(مند )عالقه ، مستقلخاص(

 عالقه به سیاست و رفتار سیاسی و عدم طرفداری از حزب یا جناح خاص()بی تفاوتو بیعالقه به مباحث سیاسی( 

 کند.تقسیم می

مند به  بصورت زیر است: حزبی عالقه شناسی رای دهندگانتری دارد(، تیپبراساس نظر پترسون )که کاربرد فراوان ✓

عالقه به  مند به مسائل سیاسی و غیر حزبی بیعالقه به مسائل سیاسی، غیر حزبی عالقهمسائل سیاسی، حزبی بی

 مسائل سیاسی.

 مندی:. انگیزه خود عالقه4

آن، توجیه منطقی برای توان به کمک مندی در روانشناسی انتخابات کاربرد فراوانی داشته و میمدل خود عالقه ✓

 انگیزش رای دهی بدست آورد. 

 های رای است. این مدل، مهمترین عامل در هدایت و سوق دادن افراد بسمت صندوق ✓

 باشد. این مدل توسط پلتزمن ارائه شده و عوامل روانی، از مهمترین عناصر فرایند رای دهی می ✓

ا به خصوص هنگام انتخاب کاندیدای مورد نظر در انتخابات هگیریمندی، مهمترین عامل در تصمیمانگیزه خود عالقه ✓

 است.

مندی، از اثر تحریک بعنوان یکی از موثرترین فنون روانشناختی برای مکسول برای استفاده از انگیزه خود عالقه ✓

 تحریک و هدایت رای دهندگان بهره گرفته است.

موقعیت آزمایشی، زمینه را برای اعمال افکار محیطی های بیرونی دانست که در یک شتوان واکناثر تحریک را می ✓

 سازد. فراهم می
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 های آزمون کاربرد اثر تحریک است.برپایی سخنرانی غیرمستقیم، یکی از روش ✓

 مندی، فنون تحریک و هدایت غیرمستقیم است.بهترین و موثرترین شیوه برای تحریک و هدایت انگیزه خود عالقه ✓

 تقلیدی:. فرضیه رفتار 5

ترین و با نفوذترین نظریات در مباحث مربوط به  فرضیه مدل رفتار تقلیدی و تاثیر آن بر رای دهندگان، یکی از عمیق ✓

 انتخابات است.

 گرایان در حیطه روانشناسی معطوف است.این فرضیه به تلفیق عقاید رفتارگرایان و شناخت ✓

 رفتارگرایان مطرح شد. فرضیه رفتار تقلیدی ابتدا توسط  ✓

 شود.های مطلوب سرمشق صحبت میدهی و ویژگی این مدل که توسط بندورا مطرح شد، از مفاهیمی نظیر سرمشق ✓

تواند دهی، شکل دادن یک رفتار در الگوهای شخصیتی فرد بوده و یکی از فنون رفتاری است که میهدف سرمشق ✓

 ریزی نماید. جدیدی را پایهخزانه رفتاری فرد را افزایش داده و رفتارهای 

 دهی است.ای از سرمشقاستفاده از افراد مشهور و محبوب در تبلیغات خرید یک کاال، نمونه ✓

 . نفوذ اجتماعی:6

 .مفهوم نفوذ اجتماعی، از مباحث مطرح شده در قلمروی روانشناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی است ✓

های فشار  های خاص توسط گروههای افراد و گروهالگوها، عقاید، رفتارها، باورها و نگرشنفوذ اجتماعی به معنای تغییر  ✓

 است.

 واژه نفوذ اجتماعی توسط آلپورت بکار برده شد.  ✓

 تواند میزان نفوذ اجتماعی را افزایش دهد، قابلیت قبول است. یکی از عواملی که می ✓

 . های منبع ارتباطی بستگی داردقابلیت قبول به ویژگی ✓

 کنیم.تر از دیگران باور میتر و آسانمردان را کاملبه تعبیر ارسطو، ما گفتار نیک ✓

 میزان متقاعدسازی و نفوذ اجتماعی با منبع پیام و مبلغ آن، ارتباط مستقیم دارد. ✓

 بیشتر است و بالعکس.گیران تر باشد، نفوذ اجتماعی و متقاعدسازی پیامتر و قابل قبولهرچه منبع پیام معتبرتر، موثق ✓

 از دیگر عوامل افزایش نفوذ اجتماعی و متقاعدسازی، اعتمادپذیری است.  ✓

 گیری کرد. برای نفوذ در جامعه، گاه باید به منطق و استدالل متوسل شد و گاه از هیجان بهره ✓

 . افکار عمومی:7

 روانشناسی انتخابات است.بررسی افکار عمومی، یکی از اقدامات اولیه و گاه اساسی در   ✓

روانشناسی انتخابات و افکار عمومی، دو عنصر مکمل یکدیگر بوده و تلفیق آنها، تاثیرات قابل توجهی بر جای   ✓

 گذارد. می

 اندیشند. شود که توده مردم به چه چیزی میاز طریق بررسی افکار عمومی مشخص می ✓

تواند  د افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و افکار عمومی میتواننهای گروهی میبرنارد کوهن معتقد است که رسانه ✓

 انتخابات را کامال تحت تاثیر قرار دهد. 
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 گری و تروریسم فصل یازدهم: افراطی 

 گری و تروریسم است. روانشناسی سیاسی افراطیون، زیر مجموعه افراطی 
 

 گری:افراطی

معمول، مصمم است، ب( بطور نامناسبی اهداف خاصی را دنبال افراطی شخصی است که: الف( بصورت شدید و غیر  ✓

کند، ه( تنها با کند، ج( تفسیر کامال منحصر بفرد و شخصی از جهان دارد، د( رفتار وی را ایدئولوژی کنترل میمی

ی سایر  کنند و و( تمایل به نادیده گرفتن زندگمنطق رفتاری خودشان و ساختاری که از جهان در ذهن دارند، عمل می

 افراد دارند. 

دارد که افراد مایلند وقایع را تعبیر و حتی تحریف کرده تا احساس هماهنگی درونی و اعتماد  اصل راشومون بیان می ✓

 بنفس آنها حفظ شود.

حسی با دیگران بوده و تمایل دارند انسان بودن شوند، معموال فاقد هماشخاصی که مرتکب اعمال افراطی می ✓

 شان را نادیده بگیرند. قربانیان
 

 تروریسم:

 گرایی است.تروریسیم، خروجی افراطی ✓

گوید: تروریسم یعنی شیوه ایجاد وحشت یکی از مشهورترین تعاریف تروریسم، توسط الکس اشمید بوده که می ✓

سیاسی، جنایی و غیرعادی در  ها یا بازیگران دولتی به دالیل آمیز مکرر توسط افراد، گروهبوسیله اقدامات خشونت

 جایی که اهداف مستقیم، اهداف اصلی نیستند.

عوامل اصلی تعریف تروریسم عبارتند از استفاده از زور و خشونت یا تهدید به منظور کسب اهداف سیاسی از طریق   ✓

 ایجاد وحشت و ارعاب. 

آموخته شده و اجتماعی شدن در  شود تروریسم مثل هر جرم دیگری بعنوان یک رفتار، معاشرت ترجیحی باعث می ✓

 گروه، آن را تقویت کند.

پرخاشگری، نظریه صفات،   –پرخاشگری، نظریه خودشیفتگی  –تحلیلی، نظریه یادگری، نظریه ناکامی های رواننظریه ✓

 کند.نظریه رشد و نظریه انتخاب انگیزشی/عقالنی، رفتارهای تروریستی را تبیین می

 :شناسی روانی تروریسم. آسیب1

 های تروریستی، مشکل روانی عمیق و مزمن دارند. اغلب بازیگران اصلی در سازمان ✓

 شوند.گرا و روان رنجور تقسیم میطبقه گسترده برون 2رهبران تروریستی از نظر شخصیتی، به  ✓

کمترین توجه به نتایج فکر و در بند نفع شخصی و با پروا، بیثبات، بیگرایان دارای شخصیتی نااستوار، متزلزل، بیبرون ✓

 اعمال خود هستند.

رنجوران بسیاری از خصوصیات شخصیت پارانوئیدها، عدم زیر بار رفتن به انتقادها، بدگمان، ظنین و تهاجمی روان ✓

 هستند.

نهایت کاذب را دارا  رهبران، بیشتر افرادی هستند که ترکیبی از فقدان تردید، فقدان محظور اخالقی، اعتماد بنفس بی ✓

 باشند.می
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 ها تاکید داشت. اولین انتشار مهم در خصوص روانشناسی تروریسم توسط فردریک هکر بوده که بر تنوع انگیزه ✓

 و بر مبنای روانکاوی بود. 80تا اواسط دهه  60نسل اول تحقیقات درباره تروریسم از اواخر دهه   ✓

این نتیجه رسید که تروریسم نتیجه توسط جرالد پست بعمل آمده و به  1984ال نسل دوم تحقیقات از س ✓

 ها است. شناسی روانی یا نقص شخصیتی در تروریستآسیب

 های بسیاری از اختالالت مشاهده شده است. های آنارشیستی، نمونهدر تروریست ✓

 برخی از اختالالت روانی و شخصیت: . 2

 الف( اسکیزوفرنیا:

 خیزن و فرن )فرنوس( به معنای قوه تفکر است. در گذشته، آن را جنون جوانی نامیده که از دو واژه اس ✓

 های سایکوتیک بوده که عالمت بارز آن، اختالل شدید در ارتباط با واقعیت است. این اختالل شامل گروهی از واکنش ✓

 های عقالنی و فکری، عواطف، انگیزش و رفتارهای کالمی و حرکتی اختالل دارد. فرد مبتال، در ادراک، فعالیت ✓

ای ندارد و نیروی ادراکی وی  برد و با زندگی روزمره میانهاز دنیای خارج گریخته و به درون خود پناه میاین شخص  ✓

 پذیری و فقدان رابطه عاطفی از نتایج این بیماری است. شود، فقدان نرمش، آسیبضعیف می

 ها، وجود حالت پرخاشگری در آنهاست. نشانه مشترک این بیماری با تروریست ✓

های کشتار جمعی برای ایجاد رعب و  های شخصیت بوده که عالقه زیادی به استفاده از سالح ها یکی از تیپاسکیزوفرن ✓

 هراس برای رسیدن به مقصود خود دارند. 

 ب( پارانویا:

 پارانویا یک اصطالح یونانی بوده که قبل از بقراط نیز بکار رفته و به معنای دیوانگی است. ✓

پارانویا، پیدایش تدریجی یک نظام فکری هذیانی با طیف گسترده و توسعه یافته بوده که براساس تعبیر عالمت بارز  ✓

 اشتباه از وقایع و حقایق زندگی استوار است.

 شود. بیمار پارانوئید، از هم پاشیدگی شخصیت و تفکر و رفتار در او مشاهده نمی ✓

فکنی بوده، خشم خود را انکار کرده و برای تخلیه عواطف از مکانیسم بروناین بیماران، بسیار خودمدار و خودشیفته  ✓

 کنند.استفاده می

 کند.یابد و به این صورت، عقده حقارت خود را جبران میمنشی بروز میاین اختالل، بصورت جنون بزرگ ✓

 برخی از رهبران تروریسم دچار اختالل شخصیت پارانوئید هستند مانند بن الدن. ✓

 کنند.بینی میجویانه داشته و در عمق وجود خود، احساس حقارت و خود کمهای بسیار سلطهئیدها، دیدگاهپارانو  ✓

توان رهبر ببرهای تامیل دانست که دستور قتل سران  گویی و توهم توطئه از طرف دیگران را مینمونه اختالل هذیان ✓

 دول و رؤسای جمهور قبل را صادر کرد. 

درت داشتن، از حاالت پایدار آنان بوده  منشی بوده و احساس مهم بودن و قپارانوئید، دچار هذیان بزرگهای تروریست ✓

 که گروه داعش، از نمونه آن است. 

 ج( خودشیفتگی:

 مطرح شد.  1970رابطه خودشیفتگی و تروریسم، اولین بار توسط مورف در سال  ✓

 ارزش دانستن دیگران است. یاساس کار خودشیفته مبتنی بر با ارزش دانستن خود و ب ✓
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نمایی ظاهر شده و حس خودبینی، تکبر و فقدان احترام به دیگران را در اشخاصی که  خودشیفتگی به شکل خود بزرگ ✓

 کند. تمایالت ضد اجتماعی دارند، ایجاد می

کاب  تواند منجر به واکنش طغیان و گسیل به تخریب منابع صدمه نارسیستی و حتی ارتشکست خودشیفتگی می ✓

 اعمال تروریستی شود. 

 قطبی دارند. 2خودشیفتگی، بسیار مشاهده شده، یعنی تفکر گرایی و های برونهای آلمان غربی، ویژگیدر تروریست ✓

 کنند. گروه خوب یعنی خود و گروه بد یعنی دیگران. افراد نارسیسم، دنیا را به دو قطب خوب و بد تقسیم می ✓

 گرایان، دو شق کردن افکار است.افراطهای مشترک  یکی از ویژگی ✓

 د( شخصیت ضد اجتماعی:

بینی بودن، غیر قابل اعتماد  دهنده مفهوم غیرقابل پیشستیز، نشاندر مفهوم عام، اصطالحات دیگر ستیز و جامعه ✓

 بودن و عدم ثبات است. 

پریشی  است اما هیچ نشانه ظاهری از روانناپذیر ستیز، بطور کلی بدون وجدان و قادر به انجام اعمال توصیف فرد دیگر  ✓

 دهد. رنجوری از خود بروز نمیو روان

پریشی و نه از  پل تاپان، دیگر ستیزی را شرایطی از نابهنجاری روانشناختی توصیف کرده که در آن، نه از روان ✓

 خورد.شم میرنجوری تظاهر آشکاری وجود ندارد اما نابهنجاری مزمنی در واکنش نسبت به محیط به چروان

 اند. ستیز بوده و بیماری روانی دارند، مطرح کردهها را یک شخصیت ضداجتماعی که جامعهتروریست ✓

 ها، اغلب سنگدل و فاقد عاطفه بوده و حس ترحم در آنها وجود ندارد. تروریست ✓

شیمانی و دیدگان، احساس پشود که نسبت به سختی وارد آمده به بزهها موجب میعدم عاطفه در تروریست ✓

 شرمندگی نداشته باشند.

 ه( مرگ پرستی:

شود. صیانت ذات، قوام وجود، توالد و تکثر نفوس بر اثر این  اروس یا غریزه زندگی، موجب بقا و استمرار حیات می ✓

 آید. غریزه پدیده می

کوشد  بیجانی است و مینظمی و شکلی، بیتاناتوس یا غریزه مرگ، تمایل به گذشته داشته و خواستار پریشانی، بی ✓

 سامانی جمادی بازگرداند. انسان را به مرحله پریشانی و بی

د دارند که از خود غذا خودداری کرده که نشانه آن است که بیماران رویای مرگ  اشتهایی روانی وجو افراد مبتال به بی ✓

 .دانندبخش میولی آن را یک رویداد مسرت بینندخود و نیز نزدیکان را می

های بکر شرکت  ها و جنگلعتقاد فروید کسانی که در عملیات کوهنوردی، غواصی در عمق آب و اکتشافات بیابانبه ا ✓

 کنند، بطور ناخودآگاه در جستجوی یک راه فرار از زندگی بسوی مرگ هستند.می

شوند. وی،  تباهی میگرا قرار داده چون جذب مرگ، اجساد و ها با میل به مرگ را در سنخ منشی مردهفروم، انسان ✓

 داند. هیتلر را مثال کاملی از این سنخ می

 خشونت: -و( ناکامی 

 زنند. مانند، دست به پرخاشگری و خشونت میبراساس این نظریه، وقتی افراد از دست یافتن به هدف ناکام می ✓

 ت.به عقیده دوالرد: ناکامی همواره منجر به خشونت شده و خشونت، همواره نتیجه ناکامی اس ✓
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 اش دارد. طبق این استدالل، شخصیت نابهنجار تروریست، ریشه در ناکامی وی در زندگی شخصی ✓

گیری نوعی خشم یا احساس نفرت از جهان در فرد شده که بدنبال  کفایتی در زندگی فردی منجر به شکلاحساس بی ✓

 گردد. محلی برای خروج این خشم ورم کرده از درون خود می

 :شخصیت اقتدارطلب  ز(

 هایی است که اغلب از وجود آنها آگاه نیست.به باور فروید، انسان تحت تاثیر محرک ✓

 عقده ادیپ، همان احساس کودک به والد جنس مخالف خود است. ✓

جنسی فروید اشاره داشته که وی، آن را بخشی مهم و جدایی ناپذیر از   –این اصطالح، به سومین مرحله از رشد روانی  ✓

 داند. دوران کودکی می

آمیز علیه ها مدعی شد که تنفر آگاهانه یا ناآگاهانه نسبت به پدر، به شورش خشونتکونراد کلن در تحلیل تروریست ✓

 شود.های پدر مانند منجر میاقتدار یا شخصیت
 

 ها را نسبت به دنیای سیاست های شخصی ناشناخته و حل نشده جنسی و پرخاشگری، نگرشضاز منظر روانکاوی، تعار

 دهد.شکل می

   فردی که از مراجع قدرت خشمگین اما از مقابله با آن ناتوان است، از سازوکارهای دفاعی علیه این تهدیدات استفاده

 کند.می


