


انانا اانشنا انشنا روانشناسی سياسیروانشناسی سياسی::نام درسنام درس
واحد واحد   ٣٣: : تعداد واحد تعداد واحد 

:  :  منبع درسمنبع درس
سياسی--١١ روانشناسی بر ای سياسیمقدمه روانشناسی بر ای بعثت((مقدمه بعثتانتشارات ))انتشارات ی ي ی  ی بر رو ی  ي ی  ی بر رو ))ر ب ر ب (( 

دکتر فتحی آشتيانیدکتر فتحی آشتيانی: : مولف مولف 
ا٢٢ انشنا از انشنا ن((ز ا انشگا ات نانتشا ا انشگا ات ))انتشا ))انتشارات دانشگاه پيام نورانتشارات دانشگاه پيام نور((جزوه روانشناسی سياسیجزوه روانشناسی سياسی--٢٢

دکتر خضرویدکتر خضروی: : مؤلف مؤلف 
طاھر محبوبی طاھر محبوبی : : تھيه کننده تھيه کننده 

بوکان(( مرکز نور پيام دانشگاه علمی بوکاندستيار مرکز نور پيام دانشگاه علمی ))دستيار ن(( ز بو ر ور  م  ی  پي ر  ني ز بو ر ور  م  ی  پي ر  )  )  ي
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يا انشنا ب ای ه ياقد انشنا ب ای ه مقدمه ای بر روانشناسی سياسیمقدمه ای بر روانشناسی سياسیقد
ھدف کلی کتاب

ھدف کلی کتاب حاضر عباتند ازھدف کلی کتاب حاضر عباتند از::
   آشنا ساختن دانشجويان با ؛ آشنا ساختن دانشجويان با ؛
اصول و مفاھيم علم روانشناسی سياسیاصول و مفاھيم علم روانشناسی سياسی--١١
در٢٢ آن کاربرد و علم اين بحث مورد مسايل دربررس آن کاربرد و علم اين بحث مورد مسايل بررس بررسی مسايل مورد بحث اين علم و کاربرد آن در بررسی مسايل مورد بحث اين علم و کاربرد آن در --٢٢

جامعهجامعه
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سياسی روانشناسی بر ای سياسیمقدمه روانشناسی بر ای مقدمه ای بر روانشناسی سياسیمقدمه ای بر روانشناسی سياسیمقدمه
جايگاه درس

 درس روانشناسی سياسی يکی از دروس پايه رشته درس روانشناسی سياسی يکی از دروس پايه رشته
مديريت با گرايش دولتی است اين کتاب دارای دو مديريت با گرايش دولتی است اين کتاب دارای دو گگ

..فصل می باشدفصل می باشد١٣١٣منبع است ، که مجموعاً منبع است ، که مجموعاً  و وع ییع
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اول اولفصل سياست::فصل و سياستروانشناسی و روانشناسی روانشناسی و سياستروانشناسی و سياست: : فصل اولفصل اول
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روانشناسی و سياست: فصل اول         ھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

::دانشجو بتواند در پايان اين فصلدانشجو بتواند در پايان اين فصل  
..رويکردھای روانشناسی را نام ببردرويکردھای روانشناسی را نام ببرد  --١١
کند22 تعريف را سياسی کندروانشناسی تعريف را سياسی روانشناسی ..روانشناسی سياسی را تعريف کندروانشناسی سياسی را تعريف کند  --22
..نظريه ھای سياسی را توضيح دھدنظريه ھای سياسی را توضيح دھد--33 حح
..فرھنگ سياسی را نام ببردفرھنگ سياسی را نام ببرد  --٤٤
  ..اجزاء فرھنگ سياسی  را نام ببرداجزاء فرھنگ سياسی  را نام ببرد--٥٥

ا اا ......ادامهادامها
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روانشناسی و سياست:فصل اول       

ا ف ا ف ا اا ف ا ف ا ا
ھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

........ادامه هدفهاي رفتاريادامه هدفهاي رفتاري
را را آلموند و ورباآلموند و وربا««از ديدگاهاز ديدگاهفرھنگ سياسیفرھنگ سياسیانواعانواع--۶۶ ییعع

..نام ببرد و ويژگيھای ھر کدام را بيان کندنام ببرد و ويژگيھای ھر کدام را بيان کند
ديدگاه--٧٧ از سياسی درگيری يا مشارکت مھم ديدگاهعوامل از سياسی درگيری يا مشارکت مھم عوامل عوامل مھم مشارکت يا درگيری سياسی از ديدگاهعوامل مھم مشارکت يا درگيری سياسی از ديدگاه٧٧

..جامعه شناسان و روانشناسان را بيان کندجامعه شناسان و روانشناسان را بيان کند
يا٨٨ ل ع يک گي شکل چگونگ تبيين ل ياعوا ل ع يک گي شکل چگونگ تبيين ل عوا عوامل تبيين چگونگی شکل گيری يک عمل سياسی عوامل تبيين چگونگی شکل گيری يک عمل سياسی --٨٨

..را بيان کندرا بيان کندبھينه بھينه 
ف ث فل ث ل ..را نام ببردرا نام ببردعوامل مؤثر دررفتارسياسی بھينهعوامل مؤثر دررفتارسياسی بھينه--٩٩
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روانشناسی و سياست: فصل اول                 روانشناسی و سياستروانشناسی و سياست

تبار « علمي است كه متأثر از دو »روانشناسي سياسي« 
آن ختلف هاي ز لانشنا علوم  «و»روانشناسي و حوزه هاي مختلف آن

 .»سياسي و سياستگذاران است

ليپمن« سياسی«):١٩١٠(»والتر تفکر خطای بزرگترين ن« يپ ر  ی «):(»و ي ر  ی  رين  بزر
ما اين است       که بدون اشاره به انسان بخواھيم از 

بگوييم سخن سياست »علم سياست سخن بگوييم»علم
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 روانشناسی و سياست: فصل اول      روانشناسی و سياستروانشناسی و سياست

 افرادی که در رشد روانشناسی سياسی سھم عمده ای
:داشته اند

واالس«-١ کتاب»گراھام سياست«با در بشر »طبيعت »طبيعت بشر در سياست«با کتاب»گراھام واالس«١
»روانشناسی و سياست« با کتاب » ريورس« -٢
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روانشناسی و سياست: فصل اولروانشناسی و سياستروانشناسی و سياست

روانشناسی و علم سياست در قرن حاضر:
ش ط طال ا انشنا ا کاربرد روانشناسی برای مطالعه طبيعت بشر و 

است بيستم قرن تحوالت از انسان سياسی .رفتار م  رن بي و  ز  ن  ی  ي ر  .ر
گذاشت و پيشرفت » الول«بنياد اين مطالعات را   

.سبب شد»السول«بيشتر را
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روانشناسي و سياست:فصل اولروانشناسی چيست؟روانشناسی چيست؟

روانشناسی علم مطالعه رفتارموجود زنده  :رفتار گرايان
ت .استا

مروانشناسی علم مطالعه فرايندھای ذھنی :شناخت گرايان
.است

فرايندھای و رفتار مطالعه علم روانشناسی کلی، بطور    ی ي ر ر و   م  ر ی  ی رو ور  ب
.ذھنی موجود زنده است
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روانشناسي و سياست:فصل اولرويکردھای روانشناسیرويکردھای روانشناسی

رويکردھای روانشناسیرويکردھای روانشناسی::
زيستیزيستی––عصبیعصبی))١١(( یبیبی))(( یزي زي
    فتاری نگریفتاری نگریرر) ) ٢٢((
گ))٣٣(( ل تحل گان ل تحل ان روان تحليل گریروان تحليل گری))٣٣((
      گشتالتگشتالت  ))۴۴((
                                                      شناختی شناختی   ))٥٥((
ی))((  پديدار شناختیپديدار شناختی))۶۶(( ر ي یپ ر ي پ
  انسانی نگریانسانی نگری  ))٧٧((
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ل ل روانشناسی و سياست:فصل اولروانشناسی سياسیروانشناسی سياسی

روانشناسی سياسی 
علم ، اجتماع روانشناس از ای شاخه عنوان به عنوان شاخه ای از روانشناسی اجتماعی، علمبه

سياست را به داده ھای ارزشمند مجھز و سياست 
تشويق يا رفتار تجرب برر به را شناس را به بررسی تجربی رفتار سياسی تشويقشناس

.می کند
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ا ت ا اانشنا ت ا انشنا

روانشناسی و سياست:فصل اولروانشناسی اجتماعیروانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعیروانشناسی اجتماعی
رفتار-- مطالعه به روانشناسی از ای شاخه عنوان رفتاربه مطالعه به روانشناسی از ای شاخه عنوان به عنوان شاخه ای از روانشناسی به مطالعه رفتار به عنوان شاخه ای از روانشناسی به مطالعه رفتار به

..انسان در اتباطات اجتماعی می پردازدانسان در اتباطات اجتماعی می پردازد
ا ط ا ا ت ا ا گ ا ف افتا ط ا ا ت ا ا گ ا ف فتا رفتار فرد را در گروه ھای اجتماعی و روابط ميان رفتار فرد را در گروه ھای اجتماعی و روابط ميان --

..گروھھا را مورد مطالعه قرار می دھدگروھھا را مورد مطالعه قرار می دھد یی
روانشناسان اجتماعی به نحوه ای تأثير تعامل فرد با روانشناسان اجتماعی به نحوه ای تأثير تعامل فرد با   --

مندند عالقه وی رفتار و بازخورد در مندندديگران عالقه وی رفتار و بازخورد در ..ديگران در بازخورد و رفتار وی عالقه مندندديگران در بازخورد و رفتار وی عالقه مندندديگران
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ل ل روانشناسی و سياست:فصل اولسياست چيست؟سياست چيست؟--٢٢

دو تعريف از دو فرھنگ لتيره و فرھنگ روبر:
)لتيره.( سياست، علم فرمانروايی بر کشورھاست -١

ف ف سياست فن وعمل فرمانروايی بر جوامع            -٢
)روبر.(انسانياست ي     )روبر.(ا
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روانشناسی و سياست:فصل اولسياست چيست؟سياست چيست؟  --٢٢

تيره وتيره وللاز دو فرھنگ از دو فرھنگ سياستسياستمقايسه دو تعريفمقايسه دو تعريف
::روبرروبر
فرمانرواي؛؛نخستنخست فرمانروايآنکه تعريف))حکومتحکومت((آنکه دو ھر تعريفدر دو ھر در در ھر دو تعريف در ھر دو تعريف ))حکومتحکومت((آنکه فرمانروايیآنکه فرمانروايی؛؛نخستنخست

قلمداد شده قلمداد شده » » سياستسياست««مشترک است و موضوع مشترک است و موضوع 
ت تا ..استاستا

                                                                              
......ادامهادامه                                                                                                                                                                                                                                                                      
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ل ل روانشناسی و سياست:فصل اولسياست چيست؟سياست چيست؟  --٢٢

علم است و در علم است و در » » سياستسياست««در تعريف اول، در تعريف اول، ؛ ؛ ثانياَ ثانياَ 
..تعريف دوم فن و عملتعريف دوم فن و عمل

َ ع؛؛ثالثاَثالثا لت ھنگ ف د د عه لت ھنگ ف د د دههه ک دکا ک تکا تا ا ، ، »»سياستسياست««کارکرد کارکرد ههبه ديد فرھنگ لتيره عرصبه ديد فرھنگ لتيره عرص؛؛ثالثاثالثا
..کشور واز لحاظ فرھنگ روبر، جوامع انسانی استکشور واز لحاظ فرھنگ روبر، جوامع انسانی است ی یع ع
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روانشناسی و سياست:فصل اولسياستسياست

رين شخصيتھای تموفق ترين سياستمداران لزوماَ دانشمند
تند ن شنا ت .سياست شناس نيستندا

»در اين باره می نويسد»دوورژه:
بيھوده است اگر اميدوار باشيم روزی برسد که قلمرو «

ھنر مفھوم به سياست قلمرو سراسر بتواند علمی رسياست ھوم  ي ب  رو  ر  ر و  ی ب ي 
... وعمل را پوشش دھد و سياست کامالَ علمی گردد

داوريھای بلکه عينی ھای داده تنھا نه سياسی تصميمات سياسی نه تنھا داده ھای عينی بلکه داوريھایتصميمات
.»ذھنی را در باب انسان و جامعه به بازی می گيرند
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گگ روانشناسی و سياست:فصل اولشکل گيری رفتار سياسیشکل گيری رفتار سياسی--٣٣

 ،عناصری که به فھم وتبيين رفتار سياسی کمک می کنند
است شده بندی طبقه مقوله چھار :در چھار مقوله طبقه بندی شده است:در

نظريه ھای سياسی  -١
فرھنگ سياسی -٢
سياسی-٣ فرھنگ انواع انواع فرھنگ سياسی-٣
مشارکت سياسی -٤
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روانشناسی و سياست:فصل اولنظريه ھای سياسینظريه ھای سياسی--١١--٣٣

 نظريه ھای سياسی را از دو نظر می توان بررسی
:کرد:کرد

سياست بعنوان صحنه بروز رفتارھای معطوف ) الف
ا اقت ق به قدرت و اقتداره

به)ب معطوف رفتارھای بروز صحنه بعنوان سياست وف ب )ب ی  رھ وان  بروز ر ي ب
اھداف
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گگ روانشناسی و سياست:فصل اولفرھنگ سياسیفرھنگ سياسی--٢٢--٣٣

؛ جھت گيری ذھنی ملت ھا، فرھنگ سياسی
گروھھای اجتماعی يا افراد به سياست است و تا 

دھد م شکل را سياس رفتار الگوھای .حدی الگوھای رفتار سياسی را شکل می دھدحدی
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روانشناسی و سياست:فصل اولتعريف فرھنگ سياسیتعريف فرھنگ سياسی

 پای«تعريف فرھنگ سياسی از ديدگاه«
بازخوردھا، اعتقادات و  هفرھنگ سياسی مجموع

دھد می سامان سياسی روند به که است احساساتی است که به روند سياسی سامان می دھداحساساتی
حاکم بر رفتار نظام  هو اصول و قواعد تعيين کنند
.سياسی را مشخص می کند
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گگ روانشناسی و سياست: فصل اولفرھنگ سياسیفرھنگ سياسی--٢٢--٣٣

»»معتقدند مردم با فرھنگ سياسی خود معتقدند مردم با فرھنگ سياسی خود » » الموندالموند««و و » » پاولپاول
گ گگ به جھان سياست می نگرند و جھت می گيرند و اين جھت به جھان سياست می نگرند و جھت می گيرند و اين جھت گ

::سه جزء داردسه جزء داردگيريھاگيريھا يھ يھي ي
جھت گيری ھای شناختیجھت گيری ھای شناختی  --١١
گذا٢٢ تأث ا گذاگ تأث ا گ جھت گيری ھای تأثيرگذارجھت گيری ھای تأثيرگذار--٢٢
ارزشيابی--٣٣ بر مبتنی ھای گيری ارزشيابیجھت بر مبتنی ھای گيری بیجھت ي رز ی بر  ب ی  يری  بیجھ  ي رز ی بر  ب ی  يری  جھ 
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روانشناسی و سياست:فصل اولاجزاء فرھنگ سياسیاجزاء فرھنگ سياسیگگ

 اجزاء فرھنگ سياسی:
ارزشھا)١(
باورھا)٢( باورھا)٢(
.بازخوردھای احساسی مردم نسبت به نظام سياسی خود) ٣(
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روانشناسی و سياست:فصل اولانواع فرھنگ سياسیانواع فرھنگ سياسی  --٣٣--٣٣

:» آلموند و وربا  «از ديدگاه  فرھنگ سياسی انواع
کت)الف شا ا ھنگ ف فرھنگ سياسی مشارکت)الف
فرھنگ سياسی تبعه)ب ی)
فرھنگ سياسی محدود) ج

ختلط) ا ھنگ ف فرھنگ سياسی مختلط)د
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ا٣٣٣٣ گ ف ا اا گ ف ا ا روانشناسی و سياست:فصل اولانواع فرھنگ سياسیانواع فرھنگ سياسی--٣٣--٣٣

 راه سنجش بازخوردھای سياسی ملی از ديدگاه
:آلموند و وربا 

آنھا١ زندگ د تأثي چه حکومت کنند م فک د م مردم فکر می کنند حکومت چه تأثيری در زندگی آنھا-١
.دارد
.مردم نسبت به حکومت چه تکليفی احساس می کنند -٢
دارند٣ انتظاری چه حکومت از مردم ..مردم از حکومت چه انتظاری دارند-٣
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گگلل روانشناسی و سياست:فصل اولفرھنگ سياسی مشارکتفرھنگ سياسی مشارکت––الفالف

ويژگيھای فرھنگ سياسی مشارکت:
د١ دا د فته ش ع ا د .در جوامع پيشرفته وجود دارد-١
.مردم در زندگی سياسی مشارکت می کنند-٢ ی ی ی م
مردم نسبت به بی عدالتی ھا بصورت گروھھای  -٤

کنند م اعتراض .سازمانيافته اعتراض می کنندسازمانيافته
ممردم درجه زيادی از صالحيت و کارآيی سياسی را -٥

.نشان می دھند
است-٦ دموکراس حفظ برای زمينه ترين مناسب .مناسب ترين زمينه برای حفظ دموکراسی است-٦
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گگ روانشناسی و سياست:فصل اولفرھنگ سياسی تبعهفرھنگ سياسی تبعه––بب

ويژگيھای فرھنگ سياسی تبعه:
وظايف١ و حکومت گوناگون نقشھای از که را شھروندان شھروندانی را که از نقشھای گوناگون حکومت و وظايف -١

.می نامند» تبعه سياسی«حکومتھا آگاھند 
ھستند٢ درگير سياست با انفعال بصورت مردم .مردم بصورت انفعالی با سياست درگير ھستند-٢
.افراد بصورت گروه سازمانيافته نيستند-٣

اآ ط ا ا کا ت ال از از صالحيت و کارايی سياسی در سطح بسياردرک آنھا-۴
.پايينی است

.ايجاد دموکراسی دشوار است -۵
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لگگ لل ل روانشناسی و سياستروانشناسی و سياست::فصل اولفصل اولفرھنگ سياسی محدودفرھنگ سياسی محدود––جج

ويژگيھای فرھنگ سياسی محدودويژگيھای فرھنگ سياسی محدود::
آگاھ١١ د خ يا نظا از که ت ا ط رب افرادی به فرھنگ آگاھاين د خ يا نظا از که ت ا ط رب افرادی به فرھنگ اين اين فرھنگ به افرادی مربوط است که از نظام سياسی خود آگاھیاين فرھنگ به افرادی مربوط است که از نظام سياسی خود آگاھی--١١

..چندانی ندارندچندانی ندارند
دارد٢٢ د ج انده عقب نت ع ا ج در داردبيشتر د ج انده عقب نت ع ا ج در بيشتر بيشتر در جوامع سنتی و عقب مانده وجود داردبيشتر در جوامع سنتی و عقب مانده وجود دارد--٢٢
..افراد ھيچ انتظاری از نظام سياسی ندارندافراد ھيچ انتظاری از نظام سياسی ندارند  --٣٣
ا٤٤ ا ش ا گ ف ا ا ک ش ت اگ ا ش ا گ ف ا ا ک ش ت گ ..گسترش دموکراسی در اين فرھنگ بسيار دشوار استگسترش دموکراسی در اين فرھنگ بسيار دشوار است--٤٤
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گگ روانشناسی و سياست:فصل اولفرھنگ سياسی مختلطفرھنگ سياسی مختلط––دد

 انواع فرھنگ سياسی مختلط:
تبعه – فرھنگ سياسی مشارکت  -١
ک٢ شا ا نگ ف محدود– فرھنگ سياسی مشارکت-٢
محدود-٣ سياسی تبعه–فرھنگ تبعه فرھنگ سياسی محدود-٣

http://www.opoosoft.com



روانشناسی و سياست:فصل اولمشارکت سياسیمشارکت سياسی--٤٤--٣٣

ی:تعريف درگيری يا مشارکت سياسی
تعريف درگيری يا مشارکت سياسی عبارت از ھمه فعاليتھايی 
اکز م و دولت به کمک يا تأثي ا ب وندان شھ که ت دانست که شھروندان برای تأثير يا کمک به دولت و مراکز دان
قدرت مثل انتخاب پرسنل حکومتی يا فعاليتھايی که در آن 

گ .قلمروھا صورت می گيرد، انجام می دھندقل
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روانشناسی و سياست:فصل اول::تعريف درگيریتعريف درگيری

  ھر نوع دخالت ظاھری در سياست درگيریمنظور از واژه ،
اعم از مشارکت سياسی تا بی تفاوتی آگاھانه سياسی و در گ
.پايان طيف، عناد و مخالفت سياسی است ی ي ي ي پ

سياسی مشارکت سياسی تفاوتی بی سياسی مخالفت و یعناد ي ر  ی ي ی  و بی  عناد و مخالفت سياسی

یپيوستار درگيری سياسی ي يری ر ر پيو
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روانشناسی و سياست:فصل اولمشارکت سياسیمشارکت سياسی--٤٤--٣٣

 عوامل مھم مشارکت يا درگيری سياسی از ديدگاه جامعه
روانشناسان و ن:شناسان :ن و رو

خانواده -١
اد٢ اقت ت اعض ت ا اجتماعی –وضعيت اقتصادی-٢
مدرسه -٣
رسانه ھای ھمگانی -۴
گروھ-۵ سازمان–ھويت سازمانی–ھويت گروھی-۵
فرھنگ سياسی و اجتماعی -۶

http://www.opoosoft.com



روانشناسی و سياست:فصل اولمشارکت سياسیمشارکت سياسی--٤٤--٣٣

علل مشارکت سياسی ازديد السول:
رقدرت-١
ثروت -٢
خبرگی-٣ و مھارت مھارت و خبرگی     -٣
روشنفکری  -٤
رفاه٥ رفاه-٥
تأثيرپذيری و حد درگير شدن با يک مسأله -٦
ت٧ ا ت درستی و راستی-٧
احترام -٨
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روانشناسی و سياست:فصل اولمشارکت سياسیمشارکت سياسی--٤٤--٣٣

 مسائل و مشکالت بررسی و تحقيق در باب مشارکت
:سياسیا

در جوامعی که سياست، سازمان يافته و نھادی)١( ی)( ھ و ي ن ز ي ی جو ر
.شده است

بطو)٢( يا ازمانھا و نھادھا که جوامع د در جوامعی که نھادھا و سازمانھای سياسی بطور )٢(
.کامل شکل نگرفته اند    
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روانشناسی و سياست:فصل اولانواع مشارکت سياسیانواع مشارکت سياسی

انواع مشارکت سياسی:

سياس١ خودی«مشارکت به »خود »خود به خودی «مشارکت سياسی-١
سياسی-٢ يا«شده»برانگيخته«مشارکت ی ي ي«ر  ي« »بر

»بسيج شده
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رفتار سياسی بھينه -٤
روانشناسی و سياست:فصل اول

:عوامل تبيين چگونگی شکل گيری يک عمل سياسی بھينه     
اينکه کدام عمل سياسی و کدام عمل غير سياسی   -١

.است     .
رفتار سياسی را می توان بر اساس فراوانی به     -٢

د ک تق اد ز ک ا ھا فتا .رفتارھای سياسی کم و زياد تقسيم کرد     

......ادامهادامه
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رفتار سياسی بھينه -٤
روانشناسی و سياست:فصل اول

.رفتار سياسی  منوط به برآوردن نيازھاست -٣
آرمان و حيثيت در رفتار سياسی » وجه ضرورت«-۴

دارد اھميت .اھميت دارد    
رفتار سياسی را می توان به رفتار سنتی و رفتار   -۵

.جديد تقسيم کرد     

......ادامهادامه
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روانشناسی و سياست:فصل اولرفتار سياسی بھينه -٤

حزب، ارتباطات، تحرک يا عدم       «چھار عامل  -۶
در شکل گيری رفتار سياسی     » تحرک، توزيع   

است مؤثر .مؤثر است 
»  انسان نوين«و»انسان سنتی«تفکيک انسان به-٧ ی

.به     فھم رفتارھای سياسی کمک می کند

......ادامهادامه
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رفتار سياسی بھينه -٤
روانشناسی و سياست:فصل اول

نظام        «در فھم رفتار سياسی بھينه بايد ميان  -٨
لظ ق ف تفکيک قايل»نظام ارجاعات«و»ترجيھات     

.شد
نظام ترجيحات در برخی شرايط دچار تعليق می  -٩ 

  .شودشود
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روانشناسی و سياست:فصل اولعوامل مؤثر در رفتار سياسی بھينه- ٤

واقعيتھای موجود«و»موقعيتھا«) ١(

عوامل مؤثر دررفتارسياسی بھينهعوامل مؤثر دررفتارسياسی بھينه

»آرمانھا«و»آرزوھا«،»اميدھا«)٢( ھ«و»رزو«»ي«)( »ر
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روانشناسی و سياست:فصل اولعوامل مؤثر در رفتار سياسی بھينه- ٤

» وضعيت مطلوب«و » موقعيت«رفتار سياسی بھينه تابعی از 
:است

                                                                                  
:است

OPB=F(SI)                                                                                                 

:در رابطه فوق به سه نکته بايد توجه نمود
ذھن١ ن ا ت ق موقعيتھای عينی و ذھنی-١
.وزن موقعيتھا با ھم مساوی نيست -٢
بيشمارند-٣ معموالَ موقعيتھا .موقعيتھا معموال بيشمارند٣
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دوم دومفصل سياست::فصل و سياستشخصيت و شخصيت شخصيت و سياستشخصيت و سياست: : فصل دومفصل دوم
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شخصيت و سياست: فصل دوم ھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

  دانشجو بتواند در پايان اين فصل:
.شخصيت را تعريف کند-١
.انواع روشھای بررسی شخصيت را نام ببرد-2 ببر م ر ي ی برر ی ھ رو ع و
از ديدگاه تالکوت پاسونز، چھار کنش که شرط  -3

ببرد نام را شود م محسوب نظام تداوم .اساسی تداوم نظام محسوب می شود را نام ببرداساس
.ويژگی ھای جامعه پذيری سياسی را بيان کند -٤
.جامعه پذيری سياسی را تعريف کند-٥

ا اا ......ادامهادامها
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شخصيت و سياست: فصل دوم ھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

 ادامه هدفهاي رفتاري...
.عوامل جامعه پذيری سياسی را نام ببرد-6
ببرد٧ نام را فرھنگ نيروھای بر تأثيرگذار عوامل .عوامل تأثيرگذار بر نيروھای فرھنگی را نام ببرد-٧
جامعه پذيری سياسی در طبقات متوسط و پايين را  -٨

.باھم مقايسه کند
جديدی-٩ سياسی عقايد توانند می ھمتايان که حالت دو دو حالت  که ھمتايان می توانند عقايد سياسی جديدی -٩

.به فرد القاء کنند را نام ببرد
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شخصيت و سياست:فصل دومتعريف شخصيت - ١

تعريف شخصيت از ديدگاھھای مختلف:
»شخصيت را مجموع خصوصيات شناختی،:»وارن

عاطفی،    ارادی، فيزيولوژيک و مورفولوژيک ياد می
.کند

»يافتگی:»فرويد توحيد را و»من«،»بن«شخصيت ، »ی:»روي ي ي و  و       »ن« »بن«ي ر 
.می داند» فرامن«
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم       تعريف شخصيت - ١

 »سبک زندگی«عقيده دارد شخصيت ھمان  :»آدلر «
.است

»مختلف:»يونگ ھا جنبه يافتگی توحيد شخصيت »شخصيت توحيد يافتگی جنبه ھا مختلف :»يونگ
ناھشياری شخصی و گروھی، عقده ھا، ارکی تايپ ھا، 

ت ا آنيموس و آنيما ونا .پرسونا،آنيما، و آنيموس استپر
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      تعريف شخصيت - ١

شخصيت ويژگيھای است که فرد را قادر به          :»ھيلگارد
احترام به        «ايجاد ارتباط با ديگران می سازد و تحققگ

یرا تسھيل می کند»خود ھي
کراچفيلد«و » کرچ«:

الَ کا ا ش فتا ا الگ ا ا ا شخصيت عبارت است از الگوھای رفتار و روشھای کامالشخ
مشخصی که آدميان در مقابله با کنش ھا و مواجھه با 

.امور روزمره زندگی به کار می برند
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      تعريف شخصيت - ١

شخصيت را مجموعه سازمان يافته ای از  :»واتسون«
ق عادات    می داند که بطور ثابت و تغييرناپذير قابل مشاھده ذ

.باشند
شخصيت عبات است از تعادلھای پی در پی يک  :»پياژه«

شناخت ت زي نوع از ازش .فرايند سازشی از نوع زيست شناختیفرايند
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      کاربردھای واژۀ شخصيت - ٢

کاربردھای گوناگون واژه شخصيت:
ھنگامی که موضوع مھارتھا و کارآئی ھای اجتماعی      -١

باشد مطرح .مطرح باشد    
ھنگامی که از توانائيھای فرد برای تحت تأثير قرار دادن  -٢

آ ا خ ا گ .ديگران سخن به ميان می آيد    
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      روشھای بررسی شخصيت - ٣

انواع روشھای بررسی شخصيت:
زندگينامه ھای خود نوشته و ديگر نوشته ١-٣
ھا٣٢ پرسشنامه پرسشنامه ھا-٢-٣
موقعيت ھای آزمايشی -٣-٣
تست ھای فرافکن -٤-٣
ان٤٤ خط افه ق قيافه، خط، بيان-٤-٤
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      شخصيت و جامعه پذيری سياسی - ٤

 از ديدگاه تالکوت پاسونز چھار کنش، شرط اساسی تداوم
:نظام محسوب می شود که عبارتند از

ھدف يابی -٢حفظ و نگھداری -١

يکپارچگی -٤سازش -٣
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ل
ويژگی ھای جامعه پذيری سياسی

شخصيت و سياست:فصل دوم      

ويژگی ھای جامعه پذيری سياسی:
انتقال فرھنگ سياسی ازنسلھای قديمی تر به نسلھای  -١

تر جديد ترجديد
پی بردن به علل اختالف بين ملل مختلف -٢
توجيه علل استمرار و ثبات يک نظام سياسی -٣

ادامه
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ل
ويژگی ھای جامعه پذيری سياسی

شخصيت و سياست:فصل دوم      

در بعضی » ايجاد وقفه«تشخيص علل بی ثباتی و  -۴
نظامھای سياسی

فرھنگی-۵ تحول و انقالب يک ايجاد به يافتن دست دست يافتن به ايجاد يک انقالب و تحول فرھنگی۵
    فراھم آوردن وسايل تقويت يکپارچگی جامعه سياسی -۶

ادامه
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      جامعه پذيری سياسی

 تعريف جامعه پذيری سياسی
، روندی آموزشی است که »جامعه پذيری سياسی«

ا نظا فتن ذ ا فتا ا ا ن انتقال به انتقال ھنجارھا و رفتارھای پذيرفتنی نظام سياسی ه
.حاکم، از نسلی به نسل ديگر کمک می کند ی ر ي ل ب ی ز م

http://www.opoosoft.com



ل شخصيت و سياست:فصل دوم      تعريف جامعه پذيری سياسی

»جامعه پذيری سياسی، يادگيری تدريجی  :»سيگل
ق ق ف ھنجارھا، نگرشھا و رفتار قابل قبول برای يک نظامگ

.سياسی در حال تغيير است يي ی ي
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لل شخصيت و سياستشخصيت و سياست::فصل دومفصل دوم            تعريف جامعه پذيری سياسی

از ديد سياسی:
جامعه پذيری سياسی، تلقين اطالعات، بازخوردھا و الگوھای 

در آن گوناگون فعاليتھای و دولت به بسبت رفتار معين رفتار بسبت به دولت و فعاليتھای گوناگون آن درمعين
.يک  مردم جامعه است
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ل
جامعه پذيری سياسی - ١- ٤

شخصيت و سياست:فصل دوم      

عوامل جامعه پذيری سياسی
خانوادهالف خانواده-الف
مدرسه  - ب 
دوستانج و ھمساالن ھمساالن و دوستان–ج
رسانه ھای گروھی – د 
فرھنگ–ه فرھنگ–ه

طبقات اجتماعی – و 
جنس–ز نقش نقش جنس–ز
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ل
خانواده -الف 

شخصيت و سياست:فصل دوم      

خانواده و کودک
الگوھای رفتاری والدين بر نحوه شکل گيری شخصيت و  -١

دارد تأثير کودک پذيری .جامعه پذيری کودک تأثير داردجامعه
خانواده نخستين، پنجره کودک به :» استيتس«و »باتلر« -٢

ا خان ا اا اقت ا ا ا ت ت نخ و نخستين تماس او با اقتدار»جھان بيرون از خانواده 
.است

...ادامهادامه
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ل
خانواده -الف 

شخصيت و سياست:فصل دوم      

خانواده تأثيرھای پنھان و آشکار بر ذھن کودک بر جای  -٣
.می گذاردگذ

که-٤ سياسی باورھای گيری شکل در کودک الگوی مھترين مھترين الگوی کودک در شکل گيری باورھای سياسی که ٤
.سالگی صورت می گيرد والدين ھستند ١٤تا  ٣در سنين 

...ادامهادامه
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ل
مدرسه -ب 

شخصيت و سياست:فصل دوم      

 مدارس نقش تقويت کننده ای  در عقايد و افکار دانش
.آموزان دارند

توانند می مدارس جمعيت، از خاصی گروھھای برای برای گروھھای خاصی از جمعيت، مدارس می توانند
مفاھيم سياسی از قبيل آگاھی از مسائل سياسی را که به 

تغييردھد را دھند م خ پا فکری .آموزشھای فکری پاسخ می دھند را تغييردھدآموزشھای
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      ھمساالن و دوستان-ج

 گروھھای ھمتا يا دلبسته، تأثير پايدارتری از مدارس در
.جامعه پذيری سياسی دارندذ

ھمتا و:گروھھايی وسال سن لحاظ از که گروھھايی گروھھايی که از لحاظ سن وسال و:گروھھايی ھمتا  
.موقعيت و مسائل و عاليق مشابه اند
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      ھمساالن و دوستان-ج

 ويژگيھای روابط ھمساالن و دوستان با ھمديگر:
روابط پايدار با ھمساالن ديرتر از روابط با والدين -١

گيرد م . صورت می گيردصورت
رابطه با ھساالن عقايد کودک را بيشتر تقويت می کند تا  -٢

  .اينکه عقايد جديدی، به وی القاء نمايد

....ادامهادامه
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      ھمساالن و دوستان -ج

 در دو حالت ھمتايان می توانند عقايد سياسی جديدی به در دو حالت ھمتايان می توانند عقايد سياسی جديدی به
::فرد القاء کنندفرد القاء کنندفف
آسانی--١١ به شخص و باشند تر متفاوت شخص از آسانیھمساالن به شخص و باشند تر متفاوت شخص از ھمساالن ھمساالن از شخص متفاوت تر باشند و شخص به آسانی ھمساالن از شخص متفاوت تر باشند و شخص به آسانی ١١

..نمی تواند از نفوذ آنان بگريزدنمی تواند از نفوذ آنان بگريزد
ا٢٢ ال ه شا ً الَ کا ش قا ن اشخ ال ه شا ً الَ کا ش قا ن شخ شخص ھنوز عقايدش کامالً◌ مشابه والدين و يا شخص ھنوز عقايدش کامالً◌ مشابه والدين و يا --٢٢

..بزرگساالن نشده استبزرگساالن نشده است
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      رسانه ھای گروھی – د 

 نقش بسيار مؤثری » رسانه ھای جمعی«نظام کنترل شده
ذ .دارند»جامعه پذيری سياسی«در

نظرات ھماھنگی و يکپارچگی ايجاد در گروھی ھای رسانه ھای گروھی در ايجاد يکپارچگی و ھماھنگی نظرات رسانه
.افراد نسبت به نظام سياسی می توانند با اھميت باشند
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      فرھنگ -ه 

نيروھای فرھنگی بر عوامل ذيل تأثير می گذارند:
نيازھای افراد و وسايل ارضای آنھا -١
قدرت٢ مراجع با افراد رابطه رابطه افراد با مراجع قدرت-٢
تصور از خود -٣
تجربه ی  وی از اشکال عمده اضطراب و تعارض و  -٤

آنھا با مقابله نحوۀ مقابله با آنھانحوۀ
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      
خانواده -الف 

 والدين از دو راه عقايد و مھارتھای خاص خود را به
کنند می منتقل :کودکانشان منتقل می کنند:کودکانشان

از طريق تقليد مستقيم -١
از راه شکلھای متفاوت تربيت کودک -٢

اجتماع طبقات سياس پذيری جامعه در عامل مھمترين مھمترين عامل در جامعه پذيری سياسی طبقات اجتماعی     
.، نحوۀ بکار بستن زبان است
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ل

ا ط ت قات ط ا ذ ه ا ان ط ت قات ط ا ذ ه ا ن

شخصيت و سياست:فصل دوم      
جامعه پذيری سياسی

نوع جامعه پذيری سياسی در طبقات متوسط و پاييننوع جامعه پذيری سياسی در طبقات متوسط و پايين::

پايين پايينطبقۀ طبقۀ متوسط متوسططبقۀ طبقۀ پايينطبقۀ پايينطبقۀ طبقۀ متوسططبقۀ متوسط
 آموزش پذيری سياسی در قالب شخصيت آموزش پذيری سياسی در قالب شخصيت

ميگردد عرضه ميگرددسياس عرضه سياس
سياست را به شکل انتزاعی درک ميکنندسياست را به شکل انتزاعی درک ميکنند..

ت ت ا خ تک انن تت ت ا خ تک انن ..سياسی عرضه ميگرددسياسی عرضه ميگرددت
بيشتر انطباق گرا ھستندبيشتر انطباق گرا ھستند..
نوعی کنسرواتيسم ديده می شودنوعی کنسرواتيسم ديده می شود..

می توانند متکی به خود ودر سياست بدعتمی توانند متکی به خود ودر سياست بدعت
.  .  گذاری کنندگذاری کنند

ممآموزش پذيری سياسی، افراد را با ليبراليسمآموزش پذيری سياسی، افراد را با ليبراليسم
سياست را احساسی و ھيجانی درک ميکنندسياست را احساسی و ھيجانی درک ميکنند..
  دارای خصوصيت ويژه گرايی ھستنددارای خصوصيت ويژه گرايی ھستند..

م مپ پ
..ھمگام می سازدھمگام می سازد

سياست را خنثی درک می کنندسياست را خنثی درک می کنند  .  .
زش ا ت ا زشا ا ت ا لا لانش تنتنانش

است» ارضای آنی«بر مبنای  نوع تربيت
ھستندھستند» » جھانشمولجھانشمول««دارای سيستم ارزشیدارای سيستم ارزشی . .
است» رضامندی موقع«بر مبنای  نوع تربيت    
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ل شخصيت و سياست:فصل دوم      نقش جنس–ز

 جنسيت و سياست:
گ  در حدود پنج، شش سالگی کودکان با والدين ھمجنس خود

.می کنند»ھمسانسازی«
 پسران بيشتر از دختران به سياست عالقه نشان می دھند

دارند آن به نسبت بيشتر آگاھی .و ر ن  ب ب  ر  ی بي .و 
 دختران و پسران در داشتن حس اعتماد نسبت به رھبران

متفاوتند دولت مؤسسات .و مؤسسات دولتی متفاوتندو
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سوم سومفصل درباره::فصل نظری ديدگاھھای از دربارهبرخی نظری ديدگاھھای از برخی ......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

ل ف ا ان ا د اند ت دانش
ھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

دانشجو بتواند در پايان اين فصل:
یفرويد، پديده ھای روانی را از چند جنبه بررسی کرد، -١ چ ی پ

.آنھا را نام ببرد
ببرد-٢ نام را فرويد نظريه روانی وسازمان و . سازمان روانی  نظريه فرويد را نام ببرد٢

.خصوصيات ھرکدام را بيان کند
دھد٣ توضيح ا ويد ف يه نظ پويش جنبه .جنبه پويشی نظريه فرويد را توضيح دھد-٣
پيرو و رھبر را از ديدگاه روان تحليل گری با ھم  -٤

.مقايسه کندق
......ادامهادامه
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

ي فتا اي هدف ه ادا

ھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

ادامه هدفهاي رفتاري....
.را نام ببرد شخصيتھای اقتدار طلب خصوصيات -۵
دھد۶ توضيح را آدلر گری تحليل روان ديد .ديد روان تحليل گری آدلر را توضيح دھد-۶
.را با ھم مقايسه کند عقده کھتری و برتری آدلر -٧
دھد٨ توضح را ھارولدالسول مقايسهمدل فرويد با را آن و و آن را با فرويد مقايسه.مدل ھارولدالسول  را توضح دھد-٨

.کند
را-٩ السول ديدگاه از سياسی رھبران شخصيتی ريخت سه ول را  ه ال ي ی از  ي ی رھبران  ي  ري 

.توضيح دھد
مرا با ھم مقايسه»اريكسن«مراحل ھشتگانه تحول از نظر-١٠

.کند
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    ......برخي از ديدگاههاي نظري دربارهبرخي از ديدگاههاي نظري درباره::فصل سومفصل سوم
ديدگاه روان تحليل گري -1

»است» روان تحليل گری« ، بنيانگذار مکتب»فرويد.
ان١١ ا ا آ پديدآيی سازمان روانی-١-١

است کرده بررسی جنبه سه از را روانی ھای پديده :فرويد، ر   ی  ب برر ز  ج ی ر  ی رو ي  :روي پ
ساختاری -الف
پويشی-ب
اقتصادی-ج یج ا
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

گف

جنبه ساختاري -الف

»سازمان روانی را به سه پايگاه تقسيم کرده»فرويد ،
:است

ھشيار -٣نيمه ھشيار                -٢ناھشيار            -١

»نظام دوم خود را مرکب از سه پايگاه می داند»فرويد: یروي ي پ ز ب ر ر و وم م
»بن يا نھاد«•
»من«•
»فرامن«• ن« »ر
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

جنبه ساختاري -الف

بن يا نھاد«خصوصيات«:
است»بن«• روانی دستگاه کشانندۀ قطب معرف ،. ی ا»بن« ه روا ۀ  ب  رف   .
.، قديم ترين پايگاه روانی است»بن«•
اصل «، تمايل به ارضای نيازھا به تبعيت از »بن« •

.است»لذت
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

جنبه ساختاري -الف

من«خصوصيات«:
است»من« عقل و منطق معرف واقع .در ل ا»ن« ق و  رف  ع  .ر وا
سازمان بخشيدن به نيروھای آزاد و » من«کنش اصلی •

ک ات ااقاز .است»واقعيت«از راه »بن«متحرک
.تشکيل شده است»دفاع«و»شناخت«از»من«ساخت• يلعوزن

http://www.opoosoft.com



...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

ف

جنبه ساختاري -الف

فرامن«خصوصيات«:
شود»فرامن« می ظاھر ديگر پايگاھھای از .ديرتر ن« و»را ی  ھر  ر  ي ی  ھھ ي ر از پ .ير
می گردد » فرامن«که سبب پيدايش » من«تغيير بنيادی •

گاله .صورت می گيرد»اديپ«در مرحله
.ناھشيار است»اخالقی«پايگاه»فرامن«• ن ير ریپ ي
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

جنبه ساختاري -الف

 »سه کنش اصلی دارد» فرامن:
کنش سانسور-١
گری-٢ مشاھده کنش کنش مشاھده گری-٢
کنش آرمانی -٣

جنبه پويشی -ب 
يعن»پويش«جنبه ساختاری قسمتھای بين مبادله به به مبادله بين قسمتھای ساختاری يعنی»پويشی«جنبه

......ادامهادامه.اشاره دارد» تعارضھا«
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

ف ط

جنبه پويشي -ب

:از دو طرف تحت فشار است»من«•
طرف فوران»بن«از شده که نحوی ھر به خواھد می که رف وران »بن«از  ه  وی   واھ ب ھر  ی   

.کند
ف ط ااز ازف اخالق غ ال ا ا خ که که می خواھد اعمال غيراخالقی از»فرامن«از طرف

انجام نگيرد» بن«جانب 
»متعادل آن است که فشار وارد از دو سو را تحمل » من

بين و کند»فرامن«و»بن«کند ايجاد آشت .آشتی ايجاد کند»فرامن«و»بن«کند و بين
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

ژق

جنبه اقتصادی -ج

به توزيع انرژی در اين سيستم اشاره »جنبه اقتصادی«•
.دارد و مراحل تحول را تشکيل می دھد ی

:»بن«جنبه اقتصادی 
ا از ن ضا ا تا ا ا ت ال ف ا ا ژ ان انرژی را برای فعاليتھای بارتابی و ارضاء نيازھا »بن«•

بکار می برد ودر نھايت مجبور به درون فکنی و 
.ھمسانسازی با حقايق محيط است
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

ق

جنبه اقتصادي -ج

:»من«جنبه اقتصادی•
»کند»من می مصرف ذيل موارد در را :انرژی »ی »ن رف  يل  وار  ر  رژی را  :ا
تکامل فرايندھای روانی -١
»بن«حذف تحريکات و تنشھای  -٢
دفاعی-٣ مکانيزمھای بکارگيری بکارگيری مکانيزمھای دفاعی-٣
تلفيق و سازش بين سه نظام وتھيه انرژی برای  -٣

لف به وسيله مکانيزم ھمسانسازی»فرامن«
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

فق

جنبه اقتصادي -ج

فرامن«جنبه اقتصادی«
تواند»فرامن«وقتی• می کودک گيرد می :شکل ی ن«و وا»را ی  و  ير  ی  :       ل 

ارزشھای اخالقی والدين را درون فکنی کرده و خود را با 
از ا نگ ا .آنان ھماھنگ و ھمسان می سازدآنا
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم

ديدگاه روان تحليل گري
مم

گری پايه ھای روانشناختی تضادھای سياسی از ديدگاه روان تحليل - ٢-١

وميل به لذت ) واقعيت(تعارض ميان جامعه•
ھاي« علت»ناکام که د آو م دنبال به ا را به دنبال می آورد که علت»ناکامی ھايی«

.اصلی تضادھای اجتماعی است ی ج ی ی

http://www.opoosoft.com



...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم

طذ

ديدگاه روان تحليل گري
مم

:از چه طريقی تغير شکل می يابد»ليبيدو«نياز به لذت يا•
شود-١ می زده واپس ناھشياری .در و ی  ه  ری واپس ز ي ھ .ر 
»جانشينی«،»راه جا به جايی«از  -٢
»وااليی گرايی« -٣
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... ... برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم

گگ

ديدگاه روان تحليل گري
مم

ھمگونی«و»مبارزه«روان تحليل گری تبيين جالبی از
:، خصايص دوگانه انسان در سياست بدست می دھد» ی

ا ژان ا ه ا که کا يک .سياست سکه ای دو رويه يا ژانوسی دو چھره است•
رويه آن تضاد، ستيزه گری ومبارزه است و رويه ديگر آن 

.آشتی، آرامش و ھمگونی
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم

ق

ديدگاه روان تحليل گري
مم

:قدرت•
دو ھمان ناھشيار صورت به بيش و کم قدرت، قدرت، کم و بيش به صورت ناھشيار ھمان دو  
پھلوی احساسات طفل نسبت به پدر و مادر را 
منعکس می کند که زاييده تعارض ميان اصل

است لذت واصل واقعيت .واقعيت واصل لذت است 

http://www.opoosoft.com



سوم سومفصل درباره::فصل نظری ديدگاھھای از دربارهبرخی نظری ديدگاھھای از برخی

ف گ

پيرو از ديدگاه روان تحليل گري - 1-3
وم ومل  ر::ل  رب ری  ی  ھ ي ز  ی  ربر رب ری  ی  ھ ي ز  ی  ... ... بر

:از ديدگاه فرويد»پيرو«•
که است کسی و»من«پيرو است نيافته رشد او در ی ا     ي ا و»ن«پيرو  ر او ر 

در کودک پيدا » من« پيش از آنکه مجالی برای رشد 
کنترلھای»فرامن«شود، تمامتر، چه ھر سلطه با با سلطه ھر چه تمامتر، کنترلھای»فرامن«شود،

.اجتماعی خويش را بر فرد تحميل می کند
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... ... برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم

رهبر از ديدگاه روان تحليل گري - 1-3
مم

:از ديدگاه فرويد» رھبر«•
کسی است که مرکز کنترل شخصی اش » رھبر«   

است»من«يعن کرده رشد شديدی صورت به .  به صورت شديدی رشد کرده است»من«يعنی   
»ايگوئيستی«به نظر فرويد دارای ويژگيھای » رھبر«  

.است» نارسيستی«و    
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

گطف

شخصيت اقتدار طلب - 1-4

تکيه »غريزه مرگ«تجاوزطلبی و خشونت بر:»فرويد«•
یدارد که آن را در تعارض با ليبيدو می دانست و مبارزۀ

در دل ھر انسانی يکی از » تاناتوس«و » اروس«ميان 
روان ديدگاه جنبه آورترين حيرت ھمچنين و بزرگترين و ھمچنين حيرت آورترين جنبه ديدگاه روانبزرگترين

.تحليل گری است
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

شخصيت اقتدار طلب - 1-4

:رفتار شخصيتھای اقتدار طلب•
ه-الف گراي پرست-تشريفات موھوم موھوم پرستی-تشريفات گرايی             ه-الف
قدرت، سختی  -اطاعت استبدادی              و -ب
ويرانگری و بدبينی -تجاوز استبدادی                ز  -ج
حد تحليل جنسيتضد جنسيت-ضد تحليل                        ح-د
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

ط ق ژگ

شخصيت اقتدار طلب - 1-4

:ويژگيھای شخصيتی اقتدار طلب ھا•
فکری-١ ریتحجر جر 
عدم گذشت در برابرخطای  ديگران -٢
دارای تمايالت تبعيض نژادی -٣
قدرت-٤ منابع به نسبت تملق تملق نسبت به منابع قدرت-٤
زورگو به زير دست-٥
...مطيع و منقاد وفادار قدرتھا  و  -٦
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

آ گ
روان تحليل گری آدلرروان تحليل گری آدلر

:ديد روان تحليل گری آدلر  
احساسھای• دارای انسان گاه خواه»کھتری«ھر باشد، باشد، خواه»کھتری«ھر گاه انسان دارای احساسھای•

اين احساس جسمی باشد ، خواه روانی وخواه اجتماعی، 
دد گ ث ا د ش ل د ا ان ند ا ف نوعی فرايند جبرانی وارد عمل می شود و باعث می گردد ن

.فرد برای دستيابی به برتری تالش کند
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

گ ط ف آ

عقده کھتری و برتری آدلرعقده کھتری و برتری آدلر

آدلر فردی را که احساسھای کھتری او به طور بيمارگونه •
توصيف » عقده کھتری«شديد باشد به عنوان فرد دارای

.کرده است
برتری« ھر»عقده به است مجبور فرد آن ط که جبران جبرانی که طی آن فرد مجبور است به ھر»عقده برتری«

.قيمتی که شده سرآمد شود، منتھی می شود
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...  ...  برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

ديد کل نگریديد کل نگری  --٢٢

:»مدل ھارولدالسول«•

p  d   r = p
و جای خود را ) d(جا به جا شده ) p(گرايشھای خصوصی

زبه ھدفھا و موضوعھای سياسی می دھند و پس از آنکه  پس و ی ی ي ی ھ و و و ھ ب
به )p(از نظر عموم)r(مورد تحليل منطقی قرار گرفتند 

درم شده نھادينه افکار و قبول قابل ھای انگيزه عنوان انگيزه ھای قابل قبول و افکار نھادينه شده درمی عنوان
  .آيند
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ظلل ظگ گ

ف گ ط

ديد کل نگریديد کل نگری  --٢٢
......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم

ارتباط ديدگاه السول با فرويد•

ديدگاه السول  ديدگاه فرويد
تمرکز بر امنيت مرحله دھانی  
تمرکز بر نظم ممرحله مقعدی
تمرکز بر سلطه مرحله احليلی
مشارکت بر تمرکز تناسل تمرکز بر مشارکتمرحله مرحله تناسلی
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گ

......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سومسياست پيشگيرانهسياست پيشگيرانه  --١١--٢٢

.بود»سياست پيشگيرانه«السول معتقد به•

از رسوخ ريخت » سياست پيشگيرانه«به اعتقاد السول •
کن گ ل ا گ زن نه گ ا .ھای بيمارگونه در زندگی سياسی جلوگيری می کندا

» شخصيت اقتدار طلب«از ديدگاه السول رھبر سياسی •
ا ا از ناش طل اقتدا ن ا ت تا کفا » بی کفايتی«است و اين اقتدارطلبی ناشی از احساس

.است که نسبت به خودش دارد

http://www.opoosoft.com



ظلل ظگ گ

گ

رھبران سياسیرھبران سياسی  --٢٢--٢٢
......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم

:سه ريخت شخصيتی رھبران سياسی از ديدگاه السول•
»آشوبگر«ريخت-١ ر«ري وب »آ
»اصالح گر«ريخت  -٢
»مدير«ريخت  -٣
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گ طآ ق آ

......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سومريخت آشوبگرريخت آشوبگر––الف الف 

آن ريخت اقتدار طلبی است كه شناسايی »ريخت آشوبگر«•
یو حرمت الزم را از والدين و خانواده و محيط زندگی م

.بدست نيآورده است

شخصيت آشوبگر كسی است كه ليبيدويش متوجه خود «•
.اوست و می خواھد از خودش ابر مرد بسازد
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گ

......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سومريخت اصالح گرريخت اصالح گر––ب ب 

ريختی است كه در نتيجه تعليم و» ريخت اصالح گر«•
پيدا »اعتماد به خود«تربيت خانوادگی در دوران كودكی ی پی

.نكرده است

ليبيدوی خودش را متوجه زندگی اجتماعی » اصالح گر«•
.می كند
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ل لف درباره::ف نظری ديدگاھھای از دربارهبرخ نظری ديدگاھھای از برخ

خ
  مديرمديرريخت ريخت ––ج  ج  

......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم

ريخت مدير
مدير«• خانوادگی،»ريخت زندگی در كه است كسی كسی است كه در زندگی خانوادگی، »ريخت مدير«

. شناسايی، حرمت و اعتماد به نفس را كسب كرده است
مدير«• زندگ»ريخت و ديگران متوجه ليبيدويش ليبيدويش متوجه ديگران و زندگي »ريخت مدير«•

.اجتماعی ريخت است
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ظ

......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سومديدگاه رواني اجتماعي ديدگاه رواني اجتماعي   --٣٣

اجتماعی اريكسن–روانی«نظريه«:
اساس• بر و مراحلي طبق شخصيت تحول و گيری سشكل ي و بر ا را بق  ي  ول  يری و  ل 

رشد بدني كه تعيين كننده كشش فرد نسبت به جھان 
است آن با تعامل و آن به نسبت وی شدن ھشيار ، .خارجي، ھشيار شدن وی نسبت به آن و تعامل با آن استخارج
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مراحل تحول رواني اجتماعي مراحل تحول رواني اجتماعي   --١١  --٣٣
......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره: : فصل سومفصل سوم

 داراي ھشت مرحله است» اريكسن«تحول از نظر:
»عدم اعتماد«در برابر »اعتماد«-١
عمل«-٢ برابر»اسقالل »ترديد«و»شرم«در »ترديد«و»شرم«در برابر»اسقالل عمل«-٢
»تقصير«و » احساس خطا«در برابر » ابتكار« -٣
»احساس كھتري«در برابر » تحقق عمل« -۴

...ادامه
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ظلل ظگ گ
مراحل تحول رواني اجتماعي مراحل تحول رواني اجتماعي   --١١  --٣٣

......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم

ھويت«-۵ برابر»احراز نقش«در »پراكندگي »پراكندگي نقش«در برابر»احراز ھويت«-۵
»مردم گريزي« در برابر» مردم آميزي« -۶
»راكد ماندگي« در برابر» پديد آورندگي« -٧
شكفتگي«-٨ برابر»احساس »نوميدي«در »نوميدي«در برابر» احساس شكفتگي«-٨
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ظلل ظگ گ

گ گ
زندگي سياسيزندگي سياسي

......برخی از ديدگاھھای نظری دربارهبرخی از ديدگاھھای نظری درباره::فصل سومفصل سوم

چرا زندگي سياسي گاھي شخصي مي شود؟
سياسي• زندگي كه است كسي سياستمدار اريكسن نظر ياز ي ي  ي ا  ز ار  ي ن  ر اري از 

.را شخصي كرده است
خ ا شخ ا ژگ كه ا تق ك ا اريكسن معتقد است كه ويژگيھاي شخصي با برخي •

ويژگيھاي تاريخي تركيب مي شود و زندگي سياسي را 
.شخصي مي كند
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ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم
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ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

ل ف ا ا ا ان ت انش

ھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری
م چ

دانشجو بتواند در پايان اين فصل:
.را نام ببردافراد از ديدگاه سقراط و جالينوسیطبقه بند-١ م
و ويژگيھای ھر . ريخت شخصيتی از ديدگاه يونگ  را نام ببرد -٢

دھد توضيح را .کدام يح  و .م ر  
.را بيان کند» يونگ«چھار کنش آدمی از ديدگاه  -٣
ه۴ قا ھ ا ا نگ دگاه د از ا ت شخ خت ھشت ھشت ريخت شخصيتی را از ديدگاه يونگ را با ھم مقايسه-۴

.کند
آ نظ ا انش .را توضيح دھدنکسشخصيت از نظر آي-۵

ا اا ......ادامهادامها
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ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

فتا ا هدف ه ادا
ھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

م چ

ادامه هدفهاي رفتاري...
ییابعاد سرشتھای سياسی بر اساس ديدگاه آيسنگ راابعاد سرشتھای سياسی بر اساس ديدگاه آيسنگ را--۶۶

..توضيح دھدتوضيح دھد
ھای««--٧٧ رگه يا ھایصفت رگه يا و»»صفت ھيمانس ديدگاه از واساسی ھيمانس ديدگاه از اساسی اساسی از ديدگاه ھيمانس واساسی از ديدگاه ھيمانس و»»صفت يا رگه ھایصفت يا رگه ھای««٧٧

..ويرسما را توضيح دھدويرسما را توضيح دھد
نا««ديدگاهديدگاه٨٨ ھو ن ناکا ھو ن ت»»کا يا و شخصيت د و تا يا و شخصيت د و ا را مورد شخصيت و سياست را مورد شخصيت و سياست »»کارن ھورنایکارن ھورنای««ديدگاهديدگاه--٨٨

..توضيح دھدتوضيح دھد
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ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

ط گ ف ط
ريخت ھا و رگه ھاي شخصيتريخت ھا و رگه ھاي شخصيت

طبقه بندي افراد از ديدگاه سقراط و جالينوس:
مزاج-١ زاجصفراوي راوي 
سوداوي مزاج -٢
دموي مزاج -٣
مزاج-٤ بلغمي بلغمي مزاج-٤
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گ گ
ريخت شخصيتی از نظر يونگريخت شخصيتی از نظر يونگ

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

دو ريخت شخصيتی از ديدگاه يونگ:

»درون گرا«

»گرا »برون »برون گرا«
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ريخت درون گراريخت درون گرا
ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

      ويژگيھای ريخت درون گرا
ا ش ش افکا ا ا ا به احساسات و افکار خويش بيشتر توجه دارند.

ھستند انديش مآل و آينده .نگران يش  ل  ي و  ن  .ر
مردم گريز و ديرآشنا ھستند.
به ارزشھای ذھنی يا عوامل ذھنی توجه دارند.
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گل

گ ژگ
ريخت برون گراريخت برون گرا

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

ويژگيھای ريخت برون گرا
دارند توجه بيشتر اشياء و افراد .به ار وج  ر  ء بي ي را و ا .ب ا
در زمان حال زندگی می کنند.
به جھان محسوس و پديده ھای آن توجه دارند.
ھستند آشنا زود و گرم خون خون گرم و زود آشنا ھستند.
به ارزشھای عينی توجه دارند
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چھارم سياست:فصل و شخصيت ھای رگه و ھا ريخت

گ گآ
کنش انسان از ديدگاه يونگکنش انسان از ديدگاه يونگ

رم ي:ل چھ ي و  ی  ري  و ر 

يونگ«چھار کنش آدمی از ديدگاه«:
کردن-١ نحس ر س 
شھود -٢
احساس -٣
فکر-۴ فکر-۴
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گگ
يونگيونگ««ريخت شخصيتی از ديدگاه ريخت شخصيتی از ديدگاه 

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

يونگ«ھشت ريخت شخصيتی از ديدگاه«:

برون گرابرون گرا درون گرادرون گرا
متفکرمتفکر متفکرمتفکر

عاطفی يا عاطفیاحساسی يا احساسی عاطفی يا عاطفیاحساسی يا احساسی يا عاطفیاحساسی يا عاطفیاحساسی احساسی يا عاطفیاحساسی يا عاطفی
حسیحسی حسیحسی

شش شھودیشھودیشش شھودیشھودی
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يونگ و مزاجھای چھارگانهيونگ و مزاجھای چھارگانه
ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

رابطه بين دو بعد از شخصيت بر مبنای تحليل عوامل و مزاجھای  ١-٤تصوير
چھارگانه علمای يونان

ناپايدار

سوداويصفراوي

برونگر
بلغميدمويا

درونگرا

ناپايدار
...ادامه
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گل
يونگ و مزاجھای چھارگانهيونگ و مزاجھای چھارگانه

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

نشان می دھد که١-٤تصوير:
مخالف-١ بلغمی و سوداوی مزاج با دموی و صفراوی ف مزاج ی  اوی و ب و زاج  وی ب  راوی و  زاج 

.ھستند
ن٢ ش ف ت ا گ ا ا ف .صفراوی و دموی با برون گرايی توصيف می شوند-٢
يیسوداوی ھا و بلغمی ھا مطابق با ويژگيھای درون گرايی -٣ ر رون ی يھ ويژ ب بق ی ب و وی و

  .ھستند
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ط

يونگ و مزاجھای چھارگانهيونگ و مزاجھای چھارگانه
ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

دو نوع ) رابطه بين دو بعد از شخصيت(١-٤در تصوير ،
:طبقه بندی وجود دارد

ا١ له ق ن قه ط طبقه بندی مقوله ای -١

طبقه بندی ابعادی -٢
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م ريخت ھا و رگه ھاي شخصيت و سياست:فصل چھارم يچھ

شخصيت از نظر آيسنکشخصيت از نظر آيسنک  --٢٢
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گل
ابعاد شخصيتابعاد شخصيت  --١١--٢٢

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

ابعاد شخصيت از ديدگاه يونگ:
ا١ اگ گ برون گرايی-درون گرايی-١
طلبی-٢ ھيجانی–تھييج ثبات بی ی ھييج  يج     ب 
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گ
ابعاد شخصيتابعاد شخصيت  --١١--٢٢

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

 با توجه به دو بعد شخصيتی يونگ، می توان مردم را
:به چھار گروه جداگانه تقسيم کرد م چ

دارای ثبات عاطفی – درون گرا  -١
بی ثبات از نظرعاطفی– درون گرا-٢
گرا٣ عاطفبرون ثبات دارای دارای ثبات عاطفی– برون گرا-٣
گرا-۴ نظرعاطفی–برون از ثبات بی ر ی برون  ر ز  ب  بی 
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ابعاد شخصيتابعاد شخصيت  --١١--٢٢
ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

 رگه ھای رايج در ميان چھار گروه جداگانه از افراد، که از دو بعد :١-٤جدول
.شخصيتی عمده آيسنک بدست آمده است

بی ثبات از نظرعاطفی دارای ثبات عاطفی ريخت
کم حرف انفعالی

غير اجتماعی
محتاط

دقيق
انديشمند
آ ال

درون گرا
بدبين
جدی
خشک

مسالمت آميز
کنترل شده
اعتماد خشکقابل

مضطرب
دمدمی

قابل اعتماد
خوش خلق
آرام
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گل
ابعاد شخصيتابعاد شخصيت  --١١--٢٢

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

 رگه ھای رايج در ميان چھار گروه جداگانه از افراد، که از دو :١-٤جدول
.بعد شخصيتی عمده آيسنک بدست آمده است ی

بی ثبات از نظرعاطفیبی ثبات از نظرعاطفی دارای ثبات عاطفیدارای ثبات عاطفی ريختريخت
فعال اجتماعی

خوش بين
تکانشی

ی
صميمی
پر گو یبرون گرا

تغييرپذير
پذير تھييج

و پر
پاسخ ده
خيال بی

ر برون

ير ھييج پ
پرخاشگر
قرار بی

ل ي بی 
سرزنده
بال رفارغ ر بی 

حساس
ل رغ ب
رھبر
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چھار ل ت:ف يا يت شخ ھای رگه ھا ريخت

آ گ
ابعاد شخصيتابعاد شخصيت  --١١--٢٢

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

بعد سوم شخصيت از ديدگاه آيسنک:
سوم گرايی«بعد گسسته شود»روان می .ناميده وم رايی«ب  و»روان   ی  ه  .ي
»روان «زمينه ای است برای » روان گسسته گرايی

ش ته شگ ز ت ه ا ا .يا جامعه ستيز شدن»گسسته شدن
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گل
سرشتھای سياسیسرشتھای سياسی  --٢٢--٢٢

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

ابعاد سرشتھای سياسی بر اساس ديدگاه آيسنگ:

کارراديکال«١ »محافظه »محافظه کار– راديکال«-١

»ماليم –خشن « -٢
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گل

گ آ گ
ابعاد شخصيتابعاد شخصيت  --١١--٢٢

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

 ابعاد سرشتھای سياسی براساس ديدگاه آيسنگ٣-٤تصوير

خشن

کمونيست ھا فاشيست ھا
چپ راست

سوسياليست ھامحافظه کاران

ماليمال
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ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

طبقه بندی منش شناختی ھيمانس و ويرسماطبقه بندی منش شناختی ھيمانس و ويرسما- - ٣٣

»اساسی از ديدگاه ھيمانس و » صفت يا رگه ھای
:ويرسما

پذيری-١ ھيجان ھيجان پذيری١
فعاليت -٢
)درجه دوام صور صوتی(طنين  -٣
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گل

ف ط ظ

طبقه بندی منش شناختیطبقه بندی منش شناختی- - ٣٣
ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

ھيمانس و ويرسما از نظر طنين افراد را به دو دسته
:تقسيم کرده اند م

.که در حال وآينده به سر می برند» زودآھنگان« -١

در (که طنين ذھنی آنان مدتھا ادامه دارد»ديرآھنگان«-٢ ن رير ھ ن ی ر(ين
)گذشته به سر می برند
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چھارم سياست:فصل و شخصيت ھای رگه و ھا ريخت

ريخت ھای شخصيتی و سياسیريخت ھای شخصيتی و سياسی  - - ١١- - ٣٣
رم ي:ل چھ ي و  ی  ري  و ر 

انواع ريخت ھای سياسی براساس ريخت ھای شخصيتی:

خونسردان -٢بی رنگ و بوھا                      -١
خشمگين ھا -٤پرشورھا                              -٣
ھا-٥ ھا-٦عصبی احساساتی احساساتی ھا-٦عصبی ھا                           -٥
                                  دموی ھا -٨وارفته ھا                              -٧
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ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارمريخت ھای شخصيتی و سياسیريخت ھای شخصيتی و سياسی  - - ١١- - ٣٣

پذيري طنينفعاليتھيجان ھاي ھايريخت ريخت

رابطه بين ريخت ھاي سياسي و شخصيتي بر اساس ھيمانس و ويرسما - ٢- ٤جدول 
طنين فعاليتھيجان پذيري ريخت ھاي

سياسي 
ريخت ھاي
غير  فعال ھيجان ناپذير ھيجان پذيرشخصيتي 

 فعال
ديرآھنگ زود آھنگ 

بی رنگ و 
ا

ميانه روھا  + +  +  
بوھا

+   + +  خونسردھا 
+   +  + پرشورھا  مبارزھا 

ھا گ +  ++خشمگين ھاخش
انقالبی ھا  + +   + عصبی ھا 

+  +   + احساساتی ھا 
محافظه
کارھا 

+ ++وارفته ھا

فرصت 
ھا طلب

 +  + +  دموی ھا 
طلب ھا
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تعامل بين فردیتعامل بين فردی  --٤٤
ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

»کارن ھورنای«:
بعد(افراد به کودکی دوره از)از احساسی دارای دارای احساسی از)از دوره کودکی به بعد(افراد

. ھستند» اضطراب اساسی«ناامنی، موسوم به 
احساسی از رھا شدن توسط والدينشان، از منزوی ط

آلود خصم بالقوه طور به جھانی در شدن درمانده .و و م  و  ور ب ی ب  ر جھ ن  ر  .و 
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ا ز ا ھا ااھ ا ا فاضط ط از
تعامل بين فردیتعامل بين فردی  --٤٤

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارم

از طرف » اضطراب اساسی«راھبردھای مبارزه با
:کودک

پرخاشگری پرخاشگری   --١١
پذي٢٢ پذيلطه لطه سلطه پذيریسلطه پذيری--٢٢
پپپيدا کردن نوعی تصور از خود بيش از حد آرمانیپيدا کردن نوعی تصور از خود بيش از حد آرمانی--٣٣
پيدا کردن قدرت نسبت به ديگرانپيدا کردن قدرت نسبت به ديگران  --۴۴
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چھار ل ت:ف يا يت شخ ھای رگه ھا ريخت

تعامل بين فردیتعامل بين فردی  --٤٤
ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

ھورنای«ابداع«
»باطل«اصطالح»ھورنای اغلب»دور که کرد ابداع را »ی الح»ھور ل«ا ب »ور ب ر  ا اع  را اب

.بوجود می آيد» اضطراب اساسی« در پی احساسی از

دور «تنھا در صورتی که نياز به محبت برآورده شود اين ين و ور بر ب ب ز ي ی ور ر ورھ
.گسسته خواھد شد» باطل
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آگ

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست: فصل چھارمنيازھای روان آزردهنيازھای روان آزرده--١١--٤٤

موجب سه »روان آزرده«نيازھای» ھورنای«از ديدگاه
:تعامل می شود ی

.فرد را به سمت ديگران سوق می دھد -١
کن٢ ا گ از ا ف .فرد را از ديگران دور می کند-٢
.فرد را در مقابل ديگران قرار می دھد-٣ ی ر ر ن ر ي بل ر ر ر
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چھارم سياست:فصل و شخصيت ھای رگه و ھا ريخت ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

فھرست نيازھافھرست نيازھا  --٢٢--٤٤

:ھورنای» روان آزرده«فھرست نيازھای - ٢-۴
نياز به وجھه و اعتبارنياز به وجھه و اعتبار  --٦٦
تمجيد--٧٧ و تحسين به تمجيدنياز و تحسين به نياز

نياز به محبت و تأييد -١
پشتيبان-٢ به نياز به تحسين و تمجيدنياز به تحسين و تمجيد٧٧نياز

نياز به پيروزمندینياز به پيروزمندی  --٨٨
خ٩٩ ه اتکا ه از خن ه اتکا ه از ن

نياز به پشتيبان٢
نياز به محدود ساختن زندگی -٣
ت۴ ق ه از نياز به اتکاء به خود ونياز به اتکاء به خود و--٩٩ن

استقاللاستقالل
نياز به قدرت-۴
نياز به استثمار ديگران -۵

نياز به کمال و انتقادپذيرینياز به کمال و انتقادپذيری--١٠١٠
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گل
شخصيت ماکياولیشخصيت ماکياولی  --٥٥

ريخت ھا و رگه ھای شخصيت و سياست:فصل چھارم

شخصيت ماکياولی«دو دستورالعمل معروف«:

.ھدف وسيله را توجيه می کند -١
بھترين راه کنترل داشتن بر مردم اين است که به آنھا  -٢

يم.آنچه را دوست دارند بشنوند، بگوئيم و ب و ب ر و ر چ
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ريخت ھا و رگه ھاي شخصيت و سياست:فصل چھارم

شخصيت ماکياولیشخصيت ماکياولی  --٥٥

اندرز ماکياولی به شھرياران:  
»»ايشان از اتباع ترس حکام، قدرت تداوم ايشاناساس از اتباع ترس حکام، قدرت تداوم اساس »»ن ع از اي ب رس ا م  ر  اوم  س  نا ع از اي ب رس ا م  ر  اوم  س  ا

..»»استاست
اق ه ا ا ت ا ا ن ا ف ا ت ل ا اقاک ه ا ا ت ا ا ن ا ف ا ت ل ا اک ماکياولی تمام فرايندھای اجتماعی را به واقعيتماکياولی تمام فرايندھای اجتماعی را به واقعيت

ربط ربط » » غير نخبگانغير نخبگان««و و » » نخبگاننخبگان««اساسی تفاوت ميان اساسی تفاوت ميان 
..می دادمی داد
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سياست و ھويتسياست و ھويت::فصل پنجمفصل پنجمفف
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سياست و ھويت: فصل پنجمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

  دانشجو بتواند در پايان اين فصلدانشجو بتواند در پايان اين فصل::
کند--١١ تعريف را کندھويت تعريف را ..ھويت ري  ري وي ر  ..وي ر 
..راھھای ھمسانسازی جھت احراز ھويت را توضيح دھدراھھای ھمسانسازی جھت احراز ھويت را توضيح دھد  --٢٢
د٣٣ نا ا زدا ت ھ ض ا ع ن ت دھ نا ا زدا ت ھ ض ا ع ن ت ھ ..مھمترين عوارض ھويت زدايی را نام ببردمھمترين عوارض ھويت زدايی را نام ببرد--٣٣
..خودشيفتگی جمعی را تعريف کندخودشيفتگی جمعی را تعريف کند  --٤٤
.انواع رقابت يا مخالفت سياسی را نام ببرد  --٥٥
.رابطه ھويت و سياست را بيان كند -٦ ن بي ر ي و وي ب ر
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ل سياست و ھويت:فصل پنجمف
سياست و ھويتسياست و ھويت

 يک تصوير ذھنی که چه چيزی و چه کسی است و  :ھويت
ف گ گ َ .دقيقاَ چگونه در دنيای اطراف خود جای گرفته استق

 نياز به امنيت، پذيرش و حرمت خود، تماماَ به برپايی
کشان ک ت خ ا ..ھويت و بينش از خود مستحکم، می کشاندنش
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پنج ھويت:فصل و ت يا سياست و ھويت:فصل پنجم
ھمسانسازی و احراز ھويتھمسانسازی و احراز ھويت  --١١

راھھای ھمسانسازی جھت احراز ھويت:

خود١ والدين با ھمسانسازی ھمسانسازی با والدين خود-١
ھمسانسازی با اشخاص قدرتمند -٢
ھمسانسازی با تيمھای ورزشی، قبايل، احزاب سياسی،  -٣

و ...مذھبی ومذھبی
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ن ل نف ل تف ھ ت تا ھ ت ا سياست و ھويتسياست و ھويت::فصل پنجمفصل پنجم
ھمسانسازی و احراز ھويتھمسانسازی و احراز ھويت  --١١

ھمسانسازی ھمسانسازیروند ::روند روند ھمسانسازیروند ھمسانسازی::
به فرد ضعيف، فرد نامطمئن به فرد ضعيف، فرد نامطمئن » » ھمسانسازیھمسانسازی««روند روند     

ن ف ن ن ناا ا ا نف ف ن ن ناا ا ا وفردی که احساس ناامنی می کند، ھويت، ھدف، منبعیوفردی که احساس ناامنی می کند، ھويت، ھدف، منبعیف
مماز غرور و يک نقطه اتکای محکم می دھد و گرايشھااز غرور و يک نقطه اتکای محکم می دھد و گرايشھا

و رفتارھای موضوع ھويت، به صورت قسمتی از خود و رفتارھای موضوع ھويت، به صورت قسمتی از خود 
آيند درمی فرد آل آيندايده درمی فرد آل ی آيايده ر ر  ی آياي آل  ر ر  ..اي آل 
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پنج ھويت:فصل و ت يا سياست و ھويت:فصل پنجم
ھمسانسازی و ملی گرايیھمسانسازی و ملی گرايی  --١١

»وب«:
می کنند،» ھمسانسازی«زمانی که افراد با يک دولت ملیف

آنان خود را با موفقيتھا و شکستھای آن دولت درگير می 
.سازند

 زمانی که ھمسانسازی ھا با کشور شديدتر از ھمسانسازی
، فرھنگ يا روانشناس نظر از کشور است، محل ھای محلی است، کشور از نظر روانشناسی يا فرھنگی،ھای

.يکپارچه است
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پنج ھويت:فصل و ت يا سياست و ھويت:فصل پنجم
ھويت يابی در جھان سومھويت يابی در جھان سوم  --٣٣

مھمترين عوارض ھويت زدايی:
خود کم بينی -٢احساس ضعف            -١
کھتری٣ با۴احساس مقابله امکان عدم عدم امکان مقابله با -۴احساس کھتری         -٣

استعمارگران
...و » من که ھستم«عدم توجه به اينکه  -۵
اھالی از زدايی ھويت استعمار، نتايج و عواقب از يکی يکی از عواقب و نتايج استعمار، ھويت زدايی از اھالی

.بومی بوده است
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پنجم ھويت:فصل و سياست جم وي:ل پ ي و 
ھويت يابی در جھان سومھويت يابی در جھان سوم  --٣٣

 جنبشھای استقالل طلبانه و انقالبی دراين کشورھا با مسأله جنبشھای استقالل طلبانه و انقالبی دراين کشورھا با مسأله
مواجه می باشند  که ممکن است با خشونت مواجه می باشند  که ممکن است با خشونت »»ھويت يابیھويت يابی««

..ھمراه باشدھمراه باشد رر

ا فا ا ل ا گ ف گش ا ا ا اا فا ا ل ا گ ف گش ا ا ا ا در اين راستا بازگشت به فرھنگ اصيل و استفاده ازدر اين راستا بازگشت به فرھنگ اصيل و استفاده از
فرھنگ بومی، وسيله ای سياسی جھت ايجاد ھويت جديد فرھنگ بومی، وسيله ای سياسی جھت ايجاد ھويت جديد 

..استاست
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پنج ھويت:فصل و ت يا سياست و ھويت:فصل پنجم
بحران ھويت و خودشيفتگی جمعیبحران ھويت و خودشيفتگی جمعی  --٤٤

 در جوامع صنعتی بيشترين گروھی که در معرض مسأله در جوامع صنعتی بيشترين گروھی که در معرض مسأله
..ھويت قرار دارند، نوجوانھا و جوانھا ھستندھويت قرار دارند، نوجوانھا و جوانھا ھستندقق

 اصوالَ در ھر جامعه ای که تغييرات سريع اجتماعی و اصوالَ در ھر جامعه ای که تغييرات سريع اجتماعی و
ال ش ک گ ک ژ ل التکن ش ک گ ک ژ ل تکنولوژيک صورت گيرد، ھويت کسب شده زير سؤالتکنولوژيک صورت گيرد، ھويت کسب شده زير سؤالتکن
  ..رفته، و ھويت جديد جای ھويت گذشته را می گيردرفته، و ھويت جديد جای ھويت گذشته را می گيرد
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پنج ھويت:فصل و ت يا سياست و ھويت:فصل پنجم
تعريف خودشيفتگی جمعی تعريف خودشيفتگی جمعی 

نوجوان در جوامع صنعتی از  :تعريف خودشيفتگی جمعی  
ف فرار می کند، و به ھمين سبب در » من کيستم؟«پرسش

ھمين تالطم و . معرض اغتشاش و سردرگمی قرار می گيرد ي ی می ي
اغتشاش باعث می شود نوجوان خود را در قالب يک گروه، 

را حالت اين که سازد جمعی«مستغرق می»خودشيفتگی می »خودشيفتگی جمعی«مستغرق سازد که اين حالت را
.نامند
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پنجم ھويت:فصل و سياست سياست و ھويت:فصل پنجم
جمع گرايی جمع گرايی 

جمع گرايی، نمايشی از بحران معنا و ھويت استجمع گرايی، نمايشی از بحران معنا و ھويت است..

ھويت بحران ھويتپيدايش بحران ::پيدايش پيدايش بحران ھويتپيدايش بحران ھويت::
    بحران ھويت ناشی از روابط فرزند با والدين استبحران ھويت ناشی از روابط فرزند با والدين است  
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پنج ھويت:فصل و ت يا سياست و ھويت:فصل پنجم
انواع رقابت يا مخالفت سياسی

: : صنفیصنفی  – – رقابت و مخالفت براساس مدل جامعه مدنی رقابت و مخالفت براساس مدل جامعه مدنی --١١
رقابت در حد رعايت قوانين بازی استرقابت در حد رعايت قوانين بازی است

رقابت و مخالفت  در جوامع چند نژادی يا چند مليتی که رقابت و مخالفت  در جوامع چند نژادی يا چند مليتی که   --٢٢
..در آن مخالفت سياسی به شکل بنيادی استدر آن مخالفت سياسی به شکل بنيادی است
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پنج ھويت:فصل و ت يا سياست و ھويت:فصل پنجم
ھويت و سياست

 برای درک رابطه ھويت و سياست بايد به بافت برای درک رابطه ھويت و سياست بايد به بافت
..اجتماعی جمعيت و تغييرات آن نظر افکنداجتماعی جمعيت و تغييرات آن نظر افکند
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ششم ششمفصل عمومی::فصل عمومیافکار افکار م مل  ی::ل  و یر  و ر 
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فف افکار عمومی:فصل ششمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

    دانشجو بتواند در پايان اين فصلدانشجو بتواند در پايان اين فصل::
از ديدگاه روانشناسان اجتماعی را بيان از ديدگاه روانشناسان اجتماعی را بيان تعريف افکار عمومی--١١
..كندكند
.افکار عمومی  از ديدگاه متفکران را توضيح دھد  --٢٢
كند-٣ بيان را عمومی افکار ايجاد در مؤثر ن عوامل ی را بي و ر  ر ايج ا ر  ؤ ل  .وا
.ويژگی افکار عمومی را بگويد  --٤٤
كن٥ ا ا افکا ه ا شکل ھا انه ت اھ .اھميت رسانه ھا در شکل دادن به افکار عمومی را بيان كند-٥

ا اا ......ادامهادامها
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فف افکار عمومی:فصل ششمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

.خصوصيات انسان ارتباطی را توضيح دھد  --٦٦
.انواع افکار عمومی را نام ببرد -٧
را٨ افکارشان بر افراد شخصيت تأثير درباره ديدگاه رادو افکارشان بر افراد شخصيت تأثير درباره ديدگاه دو دو ديدگاه درباره تأثير شخصيت افراد بر افکارشان را دو ديدگاه درباره تأثير شخصيت افراد بر افکارشان را -٨

..با ھم مقايسه کندبا ھم مقايسه کند
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شش ل فف افکار عمومی:فصل ششم
افکار عمومی

؛ لفظی است مرکب و کلی؛ لفظی است مرکب و کلیافکار عمومیافکار عمومی..

عموم::مرکبمرکب و افکار کلمۀ دو عموماز و افکار کلمۀ دو از از دو کلمۀ افکار و عمومیاز دو کلمۀ افکار و عمومی::مرکبمرکب

چون می تواند مصاديق جزيی فراوانی را در بر گيردچون می تواند مصاديق جزيی فراوانی را در بر گيرد::  کلیکلی..
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شش ل افکاف
تعريف افکار عمومی -١

افکار عمومی:فصل ششم

 روانشناسان اجتماعی«از ديدگاه  افکار عمومی«:
افکار عمومی فرايند پيچيده ای است که ميان نظرات     

فرد بر و گيرد می انجام جامعه فکری وجريانھای فردی وجريانھای فکری جامعه انجام می گيرد و بر فردفردی
.تأثير می گذارد
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شش ل افکاف
تعريف افکار عمومی -١

افکار عمومی:فصل ششم

  از ديدگاه سياستمداراناز ديدگاه سياستمداران  افکار عمومی::
افکار عمومی عبارت است از يک قدرت و نيروی گمنامی افکار عمومی عبارت است از يک قدرت و نيروی گمنامی 
یکه از طرف اکثريت يا اقليت آگاه مردم در قبال سياست ھای که از طرف اکثريت يا اقليت آگاه مردم در قبال سياست ھای  ي ل ب ر م ر ي ي ري ر یز ي ل ب ر م ر ي ي ري ر ز
حاکم و جاری و در زمينه ھای مختلف سياسی، اجتماعی و حاکم و جاری و در زمينه ھای مختلف سياسی، اجتماعی و 
می دست مطلوبش به نھايت در و شود می اعمال میفرھنگی دست مطلوبش به نھايت در و شود می اعمال فرھنگی اعمال می شود و در نھايت به مطلوبش دست می فرھنگی اعمال می شود و در نھايت به مطلوبش دست می فرھنگی

..يازديازد
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شش ل افکاف
پيشينۀ تاريخی -٢

افکار عمومی:فصل ششم

  پيشينۀ تاريخی افکار عمومی
   و و » » افالطونافالطون««نقطۀ آغازين افکار عمومی از زمان نقطۀ آغازين افکار عمومی از زمان
مفھوم»»ارسطوارسطو«« به که مفھوماست به که مؤثر««است مشارکت مؤثرحق مشارکت حق حق مشارکت مؤثر حق مشارکت مؤثر ««است که به مفھوماست که به مفھوم»»ارسطوارسطو««

..می باشدمی باشد» » مردم در حکومتمردم در حکومت

……ادامهادامهادامهادامه
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شش ل افکاف
پيشينه تاريخی افکار عمومی - ٢

افکار عمومی:فصل ششم

 نماد نماد ((و سلطنت و سلطنت ) ) نماد سلطه دينینماد سلطه دينی((تقابل و مبارزۀ کليسا تقابل و مبارزۀ کليسا
دن دنلطه ظ))لطه د ا ا دخل ط ن ق ظد د ا ا دخل ط ن ق د در قرون وسطی مدخلی اساسی در ظھوردر قرون وسطی مدخلی اساسی در ظھور))سلطه دنيویسلطه دنيوی

..بودبود» » افکار عمومیافکار عمومی««

چون جديدی اصطالحات دوران اين چوندر جديدی اصطالحات دوران اين مردم««در مردمصدای صدای ی چون ي ال ج ن  ور ين  ی چونر  ي ال ج ن  ور ين  م««ر  ر می  ر ی 
                                                                          ..بروز می کندبروز می کند» » صدای خداستصدای خداست

......ادامهادامهادامهادامه
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پيشينۀ تاريخی افکار عمومی - ٢
افکار عمومی:فصل ششم 

 يکی از بزرگترين تحوالت جھانی، انقالب کبير يکی از بزرگترين تحوالت جھانی، انقالب کبير
فرانسه بود ، که بنيان دموکراسی در کشورھا فرانسه بود ، که بنيان دموکراسی در کشورھا 

روسو««توسطتوسط ژاک روسوژان ژاک مشھور»»ژان فرمول در مشھورو فرمول در و و در فرمول مشھور و در فرمول مشھور »»ژان ژاک روسوژان ژاک روسو««توسطتوسط
                                                            ..پی ريزی شدپی ريزی شد» » قراردادھای اجتماعیقراردادھای اجتماعی««خود خود 

اادامهادامه اا ا
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افکار عمومی:فصل ششم پيشينۀ تاريخی افکار عمومی - ٢

 بعد از انقالب فرانسه ، مسأله نھادينه شدن باعث بعد از انقالب فرانسه ، مسأله نھادينه شدن باعث
شد د فک نظ الت ا شدت د فک نظ الت ا ..تعامالت نظری و فکری عموم مردم شدتعامالت نظری و فکری عموم مردم شدت

 از اواسط قرن بيستم به بعد مطالعه علمی افکار عمومی از اواسط قرن بيستم به بعد مطالعه علمی افکار عمومی
گرفت گرفتشکل ..شکل ر رل  ..ل 
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افکار عمومی:فصل ششم افکار عمومی

افکار عمومی از ديدگاه متفکران
»»سالزبوری سالزبوریجان داند»»جان می حکومت پشتوانه را داندافکارعمومی می حکومت پشتوانه را افکارعمومی »»افکارعمومی را پشتوانه حکومت می داندافکارعمومی را پشتوانه حکومت می داند»»جان سالزبوریجان سالزبوری..

»»است»»ماکياولماکياول افکار سيطرۀ تحت استجھان افکار سيطرۀ تحت جھان »»جھان تحت سيطرۀ افکار استجھان تحت سيطرۀ افکار است»»ماکياولیماکياولی

کال کالا اا اافکا انافکا انلکه انانلکه »»می داندمی داند»»ملکه جھانملکه جھان««افکار عمومی راافکار عمومی را»»پاسکالپاسکال..

فف »»افکار عمومی را اساس ھر حکومتی می داندافکار عمومی را اساس ھر حکومتی می داند»»ويليام تمپلويليام تمپل..
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شش ل افکاف
عوامل مؤثر در ايجاد افکار عمومی- ٣

افکار عمومی:فصل ششم

 ظھور جنگ سرد ظھور جنگ سرد
ا ۀ ات ۀ ت توسعۀ سياسیتوسعۀ سياسی

تکنولوژيکی و اجتماعی تکنولوژيکیتوسعۀ و اجتماعی یتوسعۀ وژي و ی و  ج یو  وژي و ی و  ج و 
اشاعه ايدئولوژيھای مختلفاشاعه ايدئولوژيھای مختلف

غ غگ گ اھميت بازيگران غير سياسیاھميت بازيگران غير سياسی
ملی آزاديبخش ملینھضت آزاديبخش نھضت  ی ش  يب ی ھ آزا ش  يب ھ آزا
ايجاد نھضت ھايی چون جنبش عدم تعھدايجاد نھضت ھايی چون جنبش عدم تعھد
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اھميت و نقش افکار عمومی
افکار عمومی:فصل ششم 

 تبديل شخصی بودن سياست به حکومتھای کالسيک و تبديل شخصی بودن سياست به حکومتھای کالسيک و
قانونی و کيش زدايی شخصيتقانونی و کيش زدايی شخصيتقق
جوامع به تبديل و قوا تفکيک بر مبتنی نظامھای از جوامععبور به تبديل و قوا تفکيک بر مبتنی نظامھای از عبور  عبور از نظامھای مبتنی بر تفکيک قوا و تبديل به جوامع عبور از نظامھای مبتنی بر تفکيک قوا و تبديل به جوامع

پيچيدهپيچيده
گا نخ که نظا ه ه کا خ لطنت ا ل گات نخ که نظا ه ه کا خ لطنت ا ل ت  تبديل جوامع سلطنتی و خود کامه به نظامی که نخبگان می تبديل جوامع سلطنتی و خود کامه به نظامی که نخبگان می

  ..بايست پاسخگوی مردم باشندبايست پاسخگوی مردم باشند

http://www.opoosoft.com



ويژگی افکار عمومی
افکار عمومی:فصل ششم 

 اين است که بر مبنای اين است که بر مبنای   »»افکار عمومیافکار عمومی««ويژگی ويژگی
بازخوردھا بازخوردھا . . بازخوردھا يا طرز تلقی ھا شکل می گيرندبازخوردھا يا طرز تلقی ھا شکل می گيرند

اليه ويا افکار ھای زمينه و ھا پايه ، ھا تلق طرز اليهيا ويا افکار ھای زمينه و ھا پايه ، ھا تلق طرز يا طرز تلقی ھا ، پايه ھا و زمينه ھای افکار ويا اليه يا طرز تلقی ھا ، پايه ھا و زمينه ھای افکار ويا اليه يا
..زيرين افکار عمومی ھستندزيرين افکار عمومی ھستند
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اھميت رسانه ھا
افکار عمومی:فصل ششم 

 اھميت رسانه ھا در شکل دادن به افکار
عمومیعموم

فراگير بودنفراگير بودن
نفوذ پذير بودننفوذ پذير بودن
بودن بودنگيرا گيرا گيرا بودنگيرا بودن
سريع بودن پخش پيام از طريق آنھاسريع بودن پخش پيام از طريق آنھا
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ششم عموم:فصل افکار
افکار عمومی و انسان ارتباطی

افکار عمومی:فصل ششم

 انسانھای صنعتیانسانھای صنعتی««به ظھور به ظھور   ١٨١٨وو١٧١٧انقالبھای قرن انقالبھای قرن    
..انجاميدندانجاميدند»» ي يج ..ج

ن ق ا نانقال ق ا ن١٩١٩انقال ق ل ا نا ق ل ا انهه٢٢ا انان ان انسانانسان««بهبه٢٠٢٠و اوايل قرنو اوايل قرن١٩١٩انقالبھای قرنانقالبھای قرن    
..پايان گرفتندپايان گرفتند» » سياسیسياسی

تولد به بيستم قرن دوم نيمه تولدانقالب به بيستم قرن دوم نيمه ارتباطی««انقالب ارتباطیانسان »»انسان و م ب  رن بي وم  ي  وب  م ب  رن بي وم  ي  ی««ب  ب ر ین  ب ر » » ن 
..انجاميده استانجاميده است
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شش ل افکاف افکار عمومی:فصل ششمخصوصيات انسان ارتباطی

 افکار عمومی در عصر انسان ارتباطی بيشتر به صورت افکار عمومی در عصر انسان ارتباطی بيشتر به صورت
..ھدايت شونده در آمده استھدايت شونده در آمده است

 در عصر انسان ارتباطی افکار عمومی جھانی بسيار بيشتر در عصر انسان ارتباطی افکار عمومی جھانی بسيار بيشتر
ا ا ا نطق نژا افکا اا ا ا نطق نژا افکا ..از افکار عمومی نژادی و منطقه ای اھميت دارداز افکار عمومی نژادی و منطقه ای اھميت داردا
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ششم عموم:فصل افکار
انواع افکار عمومی

افکار عمومی:فصل ششم

انواع افکار عمومی:
ملیملی  --١١
نژادینژادی٢٢ نژادینژادی--٢٢
منطقه ایمنطقه ای  --٣٣
جھانیجھانی  --٤٤
ھ٥٥ گ ا ان ھاز گ ا ان از سازمانی يا گروھیسازمانی يا گروھی--٥٥

http://www.opoosoft.com



ششم عموم:فصل افکار
شخصيت و افکار عمومی -٥

افکار عمومی:فصل ششم

 شخصيت و افکار عمومی
 يا يا » » چپ گراچپ گرا««تفاوتھای ايدئولوژيکی، در آنجا که مسأله تفاوتھای ايدئولوژيکی، در آنجا که مسأله

گرا«« گراراست که»»راست است، مطرح سياسی لحاظ از افراد کهبودن است، مطرح سياسی لحاظ از افراد بودن بودن افراد از لحاظ سياسی مطرح است، که بودن افراد از لحاظ سياسی مطرح است، که »»راست گراراست گرا««
                        ..تفاوتھای اساسی در شخصيت افراد مربوط می شودتفاوتھای اساسی در شخصيت افراد مربوط می شود
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افکار عمومی:فصل ششم شخصيت و افکار عمومی -٥

 تفاوتھای شخصيتی ، بيشتر ناشی از اختالف در الگوھای تفاوتھای شخصيتی ، بيشتر ناشی از اختالف در الگوھای
اجتماعی شدن دورۀ کودکی ، بويژه الگوھای تربيتی کودک اجتماعی شدن دورۀ کودکی ، بويژه الگوھای تربيتی کودک گگ

..می باشندمی باشند یی
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ششم عموم:فصل افکار
نيازھای شخصيتی مؤثر بر افکار - ١- ٥

افکار عمومی:فصل ششم

افکارشان بر افراد شخصيت تأثير درباره ديدگاه افکارشاندو بر افراد شخصيت تأثير درباره ديدگاه ::دو دو ديدگاه درباره تأثير شخصيت افراد بر افکارشاندو ديدگاه درباره تأثير شخصيت افراد بر افکارشان::
»»کل نگرکل نگر««ديدگاه ديدگاه   --١١
»»رگه يا صفترگه يا صفت« « ديدگاهديدگاه  --٢٢
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تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم
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ف ا ا فش ا ا ش
تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

دانشجو بتواند در پايان اين فصلدانشجو بتواند در پايان اين فصل::
كند-١ بيان را عمومی افکار با تبليغات .رابطه ن  ی را بي و ر  ي ب ا ب .راب 
.تبليغات را تعريف كند -٢
..را نام ببردرا نام ببرد  عوامل مؤثر در تبليغ -٣
دھد--٤٤ توضيح است؟را تغيير قابل کسانی چه بازخورد .بازخورد چه کسانی قابل تغيير است؟را توضيح دھد--٤٤
کدام دسته از مخاطبان ، امکان تأثيرپذيری بيشتری کدام دسته از مخاطبان ، امکان تأثيرپذيری بيشتری  -٥

..را بيان کندرا بيان کند  از تبليغات دارند؟از تبليغات دارند؟لل

ا اا ......ادامهادامها
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ف ل فف ل اف ال ل تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

ادامه ھدفھاي رفتاريادامه ھدفھاي رفتاري....
ا٦٦ً خ ا ك نا ا غ ل ا ش روشھای تبليغ را نام ببرد و ھر يك را مختصرا--٦٦

.توضيح دھد
را را     نقش رسانه ھا و تبليغات در نظام نوين جھاني--77

..توضيح دھدتوضيح دھد يح يحو و
..ويژگيھای تبليغات مستقيم  را نام ببردويژگيھای تبليغات مستقيم  را نام ببرد  --٨٨
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تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم يمم يب ب

تبليغات بر افکار عمومی

تبليغات ابزار تأثيرگذاری بر افکار عمومی
غا ل غات ل افکات ا ا ل ا ا ا ا ا افکاک ا ا ل ا ا ا ا ا ک »»يکی از ابزارھای اوليه و اساسی افکار يکی از ابزارھای اوليه و اساسی افکار »»تبليغاتتبليغات

..عمومی به شمار می آيدعمومی به شمار می آيد

ت تکا کاکا آ ق ا ھ کائ آ ق ا ھ هئ ا دال هک ا دال ک »»يک دالر سرمايهيک دالر سرمايه::رئيس جمھور اسبق آمريکارئيس جمھور اسبق آمريکا»»کارترکارتر
گذاری در تبليغات بھتر از ده دالر سرمايه گذاری در گذاری در تبليغات بھتر از ده دالر سرمايه گذاری در 

..تسليحات استتسليحات است
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تبليغات -١
تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم

»» دارای ريشۀ التينی بوده و معنی دارای ريشۀ التينی بوده و معنی   »»پرو پاگاندا يا تبليغات پرو پاگاندا يا تبليغات
آن پخش کردن، منتشر ساختن و چيزی را شناساندنآن پخش کردن، منتشر ساختن و چيزی را شناساندنآآ

..استاست

افکار و عقايد بر تأثيرگذاری معنای به تبليغات افکارامروزه و عقايد بر تأثيرگذاری معنای به تبليغات امروزه امروزه تبليغات به معنای تأثيرگذاری بر عقايد و افکارامروزه تبليغات به معنای تأثيرگذاری بر عقايد و افکار
..ديگران تعريف می شودديگران تعريف می شود
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ف ل فف ل اف ال ل
تبليغات -١

تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

»»تبليغات را مديريت رسانه ھای ھمگانی در جھت تبليغات را مديريت رسانه ھای ھمگانی در جھت » » السولالسول
..اھداف قدرت تعريف کرده استاھداف قدرت تعريف کرده استقق

»»تبليغات فعاليتی است برای دگرگون تبليغات فعاليتی است برای دگرگون » » اگ برن و نيم کفاگ برن و نيم کف
ل ا ا تق غ ا ا ا افکا لاخت ا ا تق غ ا ا ا افکا ساختن افکار عمومی از راھھای غير مستقيم و با وسايلی ساختن افکار عمومی از راھھای غير مستقيم و با وسايلی اخت

..مانند زبان، خط ، تصويرو غيرهمانند زبان، خط ، تصويرو غيره
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ف ل فف ل اف ال ل
تبليغات -١

تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

الت ک ان التت ک ان ت »»ترانس کوالترترانس کوالتر««::
    »» ھتبليغات تالش عمدی توسط برخی افراد يا گروھھا با تبليغات تالش عمدی توسط برخی افراد يا گروھھا با ھی ی

بھره گيری از وسايل ارتباطی، برای کنترل، تغيير يا شکل بھره گيری از وسايل ارتباطی، برای کنترل، تغيير يا شکل 
گروھھاست ديگر بازخورد گروھھاستدادن ديگر بازخورد ..»»دادن بازخورد ديگر گروھھاستدادن بازخورد ديگر گروھھاست»»دادن
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ھفت ھفتفصل تبليغاتتبليغات::فصل
تبليغات -١

تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

»»يونگيونگ««:: يويو::
    »» ،تبليغات عبارت است از بھره گيری کم و بيش عمدی، تبليغات عبارت است از بھره گيری کم و بيش عمدی

ط ت د ع ط که لھا از شد ا ط دا طنظا ت د ع ط که لھا از شد ا ط دا نظام دار و طراحی شده از سمبلھا که بطور عمده توسطنظام دار و طراحی شده از سمبلھا که بطور عمده توسطنظا
..»»تلقين و راھبردھای روانی مناسب انجام می شودتلقين و راھبردھای روانی مناسب انجام می شود
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تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتمعوامل مؤثر در تبليغ -٢

 عوامل مؤثر در تبليغ:
فف ..جريانھای فکری موجود را تقويت می کندجريانھای فکری موجود را تقويت می کند::وسايل تبليغوسايل تبليغ--١١

..در متقاعد سازی افراد تأثير دارددر متقاعد سازی افراد تأثير دارد: : محتوای تبليغمحتوای تبليغ  --٢٢

نيز بايد از نظر روانی با وسايل تبليغ و نيز بايد از نظر روانی با وسايل تبليغ و : : محيط تبليغ محيط تبليغ   --٣٣
..محتوای آن موافق و مساعد باشدمحتوای آن موافق و مساعد باشد
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بازخورد چه کسانی قابل تغيير است؟ - ٣
تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم

روانشناسان و جامعه شناسان ميان شخصيت فردی وروانشناسان و جامعه شناسان ميان شخصيت فردی و
::اجتماعی تفاوت قائلنداجتماعی تفاوت قائلند

فردی فردیشخصيت د::شخصيت ف ا ا دھا ازخ از ت ا دع ف ا ا دھا ازخ از ت ا ع عبارت از بازخوردھای اساسی فردعبارت از بازخوردھای اساسی فرد::شخصيت فردیشخصيت فردی
نسبت به ھدفھا، باورھا و مردم است که اغلب در دوران نسبت به ھدفھا، باورھا و مردم است که اغلب در دوران 

ف فگ ..کودکی شکل گرفته و تقويت شده استکودکی شکل گرفته و تقويت شده استگ

ادامهادامه
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ف ل فف ل اف ال ل
بازخورد چه کسانی قابل تغيير است؟ - ٣

تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم

اجتماعی اجتماعیشخصيت است::شخصيت اين اجتماعی شخصيت استمعنای اين اجتماعی شخصيت معنای معنای شخصيت اجتماعی  اين استمعنای شخصيت اجتماعی  اين است::شخصيت اجتماعیشخصيت اجتماعی
که بازخوردھای سياسی فرد اغلب تابع گروھی است که فرد که بازخوردھای سياسی فرد اغلب تابع گروھی است که فرد 

ت ا لق ت آن ته ا لق ت آن ..به آن متعلق استبه آن متعلق استه
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ف ل فف ل اف ال ل

طططط

بازخورد چه کسانی قابل تغيير است؟ - ٣
تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

در شکل دادن بهدر شکل دادن به»»ارتباطارتباط««در شرايط يکسان ، زمانیدر شرايط يکسان ، زمانی
::بازخوردھای فرد مؤثراست کهبازخوردھای فرد مؤثراست که

ا١١ اط ت ا ل ا ا ش ش ا گ ش اا اط ت ا ل ا ا ش ش ا گ ش ا از پيش، ھيچ گرايش ريشه داری بر ضد عامل ارتباط يا از پيش، ھيچ گرايش ريشه داری بر ضد عامل ارتباط يا --١١
..باورھای فرد وجود نداشته باشدباورھای فرد وجود نداشته باشد

ادامهادامه
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ھفت ھفتفصل تبليغاتتبليغات::فصل

بازخورد چه کسانی قابل تغيير است؟ - ٣
تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

دارد،--٢٢ شخصی مصرف جنبه مخاطب، برای که دارد،اطالعاتی شخصی مصرف جنبه مخاطب، برای که ار اطالعاتی ی  رف  ب  ب ج ی  برای  ال ار ا ی  رف  ب  ب ج ی  برای  ال ا
..احتمال تأثير گذاری آن بيشتر استاحتمال تأثير گذاری آن بيشتر است

بدر صورتی که عمده ترين يا تنھا منبع کسب اطالعاتدر صورتی که عمده ترين يا تنھا منبع کسب اطالعات--٣٣ بع ھ ي رين ی ور بر بع ھ ي رين ی ور ر
..برای يک مخاطب باشدبرای يک مخاطب باشد
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ھفت ھفتفصل تبليغاتتبليغات::فصل
بازخورد چه کسانی قابل تغيير است؟ - ٣

تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم

 کدام دسته از مخاطبان ، امکان تأثيرپذيری بيشتری از کدام دسته از مخاطبان ، امکان تأثيرپذيری بيشتری از
؟ ا ا ل ؟ت ا ا ل   تبليغات دارند؟تبليغات دارند؟ت

چیمخاطبينی که الاقل با برخی از بازخوردھای تبليغاتچی مخاطبينی که الاقل با برخی از بازخوردھای تبليغاتچی --١١ ي ب ی ور ز ب ز ی بر ب ل ی چیبي ي ب ی ور ز ب ز ی بر ب ل ی بي
شريک باشندشريک باشند

شت٢٢ تأث ت تفا اد اف انان د غات ل شتت تأث ت تفا اد اف انان د غات ل ت تبليغات در جوانان و افراد بی تفاوت تأثير بيشتریتبليغات در جوانان و افراد بی تفاوت تأثير بيشتری--٢٢
..دارددارد

ادامهادامه
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ف ل فف ل اف ال ل

أثأث

بازخورد چه کسانی قابل تغيير است؟ - ٣
تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

تبليغات ، زمانی بيشترين تأثير را دارد که به سوی توده تبليغات ، زمانی بيشترين تأثير را دارد که به سوی توده --٣٣
ییھا و گروھھايی که اعضای آن بازخوردھای مشابه دارند، ھا و گروھھايی که اعضای آن بازخوردھای مشابه دارند، 

..جھت گيری شده باشدجھت گيری شده باشد

»»تبليغات زمانی مؤثر است که از پيش، تبليغات زمانی مؤثر است که از پيش، : :   »»جی براونجی براون
بازخوردھای مشترکی بين مخاطبان و تبليغاتچی وجود بازخوردھای مشترکی بين مخاطبان و تبليغاتچی وجود 

باشد باشدداشته ..داشته .. ب ب
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تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتمروشھای تبليغ -٤

ھدف اصلی تبليغات نفوذ در رفتار افراد بشر استھدف اصلی تبليغات نفوذ در رفتار افراد بشر است..
از تند ا غ ل ت ا :ش روشھای تبليغ عبارتند از:
روش تکرارروش تکرار--٢٢--٤٤روش شرطیروش شرطی--١١--٤٤ یی
روش تظاھر به يکپارچگیروش تظاھر به يکپارچگی  --٣٣--٤٤
غ٤٤٤٤ ل ت ف ھ آشکا ان ن غش ل ت ف ھ آشکا ان ن ش روش پنھان و آشکار ھدف تبليغروش پنھان و آشکار ھدف تبليغ--٤٤--٤٤
يغروش ضد تبليغروش ضد تبليغ--٥٥--٤٤ ب يغروش ب روش
روش بحث و گفتگوروش بحث و گفتگو  --٦٦--٤٤
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ف ل فف ل اف ال ل
روش شرطی  -١-٤

تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

 استاست» » روش شرطیروش شرطی««مھمترين روش در تبليغات مھمترين روش در تبليغات..
   استفاده می شوداستفاده می شود» » بازتاب شرطیبازتاب شرطی««در اين روش از در اين روش از..

فطط فگ گ انجام گرفتانجام گرفت»»پاولفپاولف««اساس اين پديده توسطاساس اين پديده توسط . .
مشروط نامربوط عامل يک به پيام روش اين مشروطدر نامربوط عامل يک به پيام روش اين در در اين روش پيام به يک عامل نامربوط مشروطدر اين روش پيام به يک عامل نامربوط مشروط

..می شود و از طريق آن در جامعه تنفيذ می شودمی شود و از طريق آن در جامعه تنفيذ می شود ی ي يق یی ي يق ی
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ف ل فف ل اف ال ل تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتمروش شرطی  -١-٤

»»ديدگاه جان کوتينديدگاه جان کوتين««::
 تکرار نمادھا يا شعارھا از طريق تکرار نمادھا يا شعارھا از طريق » » جان کوتينجان کوتين««به نظر به نظر

راه غيرمستقيم يا مستقيم صورت به شرطی راهبازتابھای غيرمستقيم يا مستقيم صورت به شرطی بازتابھای شرطی به صورت مستقيم يا غيرمستقيم راهبازتابھای شرطی به صورت مستقيم يا غيرمستقيم راهبازتابھای
خود را به سوی محرک ھای اصلی باز می کند و آنھا را خود را به سوی محرک ھای اصلی باز می کند و آنھا را 

آورد درم حرکت آوردبه درم حرکت ..به حرکت درمی آورد به حرکت درمی آورد به
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ف ل فف ل اف ال ل تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتمروش تکرار  -٢-٤

»»از لحاظ روانشناسی در تشکيل عادت بسيار مفيد از لحاظ روانشناسی در تشکيل عادت بسيار مفيد   »»تکرارتکرار
..استاست

 در روش تکرار مبلغ، نيات و اھداف خود را بر اثر تکرار در در روش تکرار مبلغ، نيات و اھداف خود را بر اثر تکرار در
الل ا تک اث که کن ذ نف اللذ ا تک اث که کن ذ نف ذھن مردم نفوذ می دھد و سعی می کند که بر اثر تکرار، مالل ذھن مردم نفوذ می دھد و سعی می کند که بر اثر تکرار، مالل ذ

..و نفرتی در مردم ايجاد نمايدو نفرتی در مردم ايجاد نمايد
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ف ل فف ل اف ال ل
 روش تظاھر به يکپارچگی -٣-٤

تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم

   بکار گرفته بکار گرفته » » ھمهھمه««و يا و يا » » جمعجمع««در تبليغ پيوسته لفظ در تبليغ پيوسته لفظ
د دش ..می شودمی شودش

     نقش نقش » » اکثريتاکثريت««، ، » » تمامتمام««، ، » » ھمهھمه««در اين روش در اين روش
کنند م بازی ذھن کورکردن در کنندمؤثری م بازی ذھن کورکردن در ..مؤثری در کورکردن ذھن بازی می کنندمؤثری در کورکردن ذھن بازی می کنندمؤثری
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ف ل فف ل اف ال ل
 روش پنھان و آشکارھدف تبليغ - ٣-٤

تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

 تبليغ، ھدف خود را پنھان نگه تبليغ، ھدف خود را پنھان نگه »  »  پنھانپنھان««در روش در روش
داشته ، بطور غيرمستقيم عمل مي نمايد تا اينکه زمينه داشته ، بطور غيرمستقيم عمل مي نمايد تا اينکه زمينه 

..ھای مناسب برای علنی شدن تبليغ بوجود آيدھای مناسب برای علنی شدن تبليغ بوجود آيد ي يغ يی يغ ی

النلنشش آشكا آ ف ال كه غ ل ات آشكا آ ف ال كه غ ل ت تبليغ كه معموال ھدف آن آشكار است وتبليغ كه معموال ھدف آن آشكار است و»»علنيعلني««روشروش
..بطور مستقيم از تلقين استفاده مي كندبطور مستقيم از تلقين استفاده مي كند
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ف ل فف ل اف ال ل
 روش پنھان و آشکارھدف تبليغ - ٣-٤

تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

مستقيم مستقيمتبليغات را::تبليغات انديشيدن و انتقاد روح كند م راسع انديشيدن و انتقاد روح كند م سع سعي مي كند روح انتقاد و انديشيدن را سعي مي كند روح انتقاد و انديشيدن را ::تبليغات مستقيمتبليغات مستقيم
در صحت و سقم پديده ھا و رخدادھا حذف كند و عوام در صحت و سقم پديده ھا و رخدادھا حذف كند و عوام 
لغا از كه ا ه آن تا ا ا ه لغاا از كه ا ه آن تا ا ا ه را به اين عادت دھد تا ھر آنچه را كه از سوي مبلغانرا به اين عادت دھد تا ھر آنچه را كه از سوي مبلغانا

..جامعه منتشر مي شود بدون تعقل باور كنندجامعه منتشر مي شود بدون تعقل باور كنند
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ھفت ھفتفصل تبليغاتتبليغات::فصل

 روش پنھان و آشکارھدف تبليغ - ٣-٤
تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

 ويژگيھای تبليغات مستقيم ويژگيھای تبليغات مستقيم::

را تبليغات رااينگونه تبليغات مغزي««اينگونه مغزيشستشوي نامند»»شستشوي م نامندنيز م نيز نيز مي نامندنيز مي نامند»»شستشوي مغزيشستشوي مغزي««اينگونه تبليغات رااينگونه تبليغات را..

 اين روش در شرايطي بكار مي رود كه با ايجاد رعب و اين روش در شرايطي بكار مي رود كه با ايجاد رعب و
باشد ھمراه زور اعمال و باشدترس ھمراه زور اعمال و                                                                         ..ترس و اعمال زور ھمراه باشدترس و اعمال زور ھمراه باشدترس

......ادامهادامه
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ف ل فف ل اف ال ل
 روش پنھان و آشکارھدف تبليغ - ٣-٤

تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

ويژگيھای تبليغات مستقيمويژگيھای تبليغات مستقيم:: مم
 اساس چنين روشي مشاركت اجباري در افراد است كه اساس چنين روشي مشاركت اجباري در افراد است كه

شود م آنھا عقايد ھمسان شودباعث م آنھا عقايد ھمسان ..باعث ھمساني عقايد آنھا مي شودباعث ھمساني عقايد آنھا مي شودباعث

 اين روش در مواردي بكار مي رود كه فرد مجبور باشد اين روش در مواردي بكار مي رود كه فرد مجبور باشد
كند بازي كندنقش بازي ..نقش بازي كندنقش بازي كندنقش
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ف ل فف ل اف ال ل
روش ضد تبليغ  -٥-٤

تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم

تبليغات ضد يا متقابل تبليغ با را تبليغات گونه ھر تبليغاتمبلغان ضد يا متقابل تبليغ با را تبليغات گونه ھر يمبلغان ب بل ي   يغ  ب ي ر ب  ب و  ر  ن  يب ب بل ي   يغ  ب ي ر ب  ب و  ر  ن  ب
.  .  بي اثر و يا حداقل كم تأثير مي سازندبي اثر و يا حداقل كم تأثير مي سازند

 يھنگامي بكار مي رود كه عوامل و شرايط متضاد داخلي يا ھنگامي بكار مي رود كه عوامل و شرايط متضاد داخلي يا ي يي ي ي
..خارجي با اھداف مبلغان در تقابل آشكار قرار گيردخارجي با اھداف مبلغان در تقابل آشكار قرار گيرد
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ف ل فف ل اف ال ل
روش بحث و گفتگو  -٥-٤

تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

ن ل ت نك ل ت ك »»كورت لوينكورت لوين««::
 ياز طريق ايجاد بحث و گفتگو در ميان افراد بسي آسانتر از طريق ايجاد بحث و گفتگو در ميان افراد بسي آسانتر يق ق

..مي توان در متقاعد كردن مردم توفيق يافتمي توان در متقاعد كردن مردم توفيق يافت

http://www.opoosoft.com



روش بحث و گفتگو  -٥-٤
تبليغاتتبليغات::فصل ھفتمفصل ھفتم

نتايج تحقيقات جامعه شناساننتايج تحقيقات جامعه شناسان:: جج
 تبليغ از طريق بحث و گفتگو بھترين شيوه ايجاد تغيير در تبليغ از طريق بحث و گفتگو بھترين شيوه ايجاد تغيير در

عقايد تقويت براي وسيله مؤثرترين سويه يك تبليغ و عقايدعقايد تقويت براي وسيله مؤثرترين سويه يك تبليغ و عقايد و تبليغ يك سويه مؤثرترين وسيله براي تقويت عقايدعقايد و تبليغ يك سويه مؤثرترين وسيله براي تقويت عقايدعقايد
..موجود استموجود است

باشد مي تر انساني و مفيدتر ، تبليغ روشھاي ديگر باشداز مي تر انساني و مفيدتر ، تبليغ روشھاي ديگر ..از ديگر روشھاي تبليغ ، مفيدتر و انساني تر مي باشداز ديگر روشھاي تبليغ ، مفيدتر و انساني تر مي باشداز
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 نقش رسانه ھا و تبليغات در نظام نوين جھاني - ٥
تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم

در حضور قاعده تابع كه جھت اين از ھا رسانه درنقش حضور قاعده تابع كه جھت اين از ھا رسانه نقش   نقش رسانه ھا از اين جھت كه تابع قاعده حضور درنقش رسانه ھا از اين جھت كه تابع قاعده حضور در
ھمه جا مي باشند و با در گردش درآوردن خبر در معادالت ھمه جا مي باشند و با در گردش درآوردن خبر در معادالت 

ان نقش آ ا ه ا لل انال نقش آ ا ه ا لل بين المللي جابه جايي بوجود مي آورد، نقش جھاني وبين المللي جابه جايي بوجود مي آورد، نقش جھاني وال
..ھمگاني داردھمگاني دارد
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 نقش رسانه ھا و تبليغات در نظام نوين جھاني - ٥
تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم

     رسانه ابزاري است كه كارآيي خود را در زمان رسانه ابزاري است كه كارآيي خود را در زمان
جنگ و صلح به اثبات رسانده است، گاھي به تسخير جنگ و صلح به اثبات رسانده است، گاھي به تسخير 
گاھي و پردازد، مي عموم افكار و افراد اراده ، گاھيقلوب و پردازد، مي عموم افكار و افراد اراده ، قلوب ، اراده افراد و افكار عموم مي پردازد، و گاھي قلوب ، اراده افراد و افكار عموم مي پردازد، و گاھي قلوب

..نقش بازدارندگي را ايفا مي كندنقش بازدارندگي را ايفا مي كند
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تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم نقش رسانه ھا و تبليغات در نظام نوين جھاني - ٥

تعبير شده استتعبير شده است»»جنگ روانيجنگ رواني««جنگ رسانه اي بهجنگ رسانه اي به.. يييي

ان خاط ت ت ن تلق ت قد ا ا انه اننگ خاط ت ت ن تلق ت قد ا ا انه نگ  جنگ رسانه اي با قدرت تلقين صوت و تصوير ، مخاطبان جنگ رسانه اي با قدرت تلقين صوت و تصوير ، مخاطبان
خود را ابتدا شرطي نموده و بعد با القاء اھداف خود خود را ابتدا شرطي نموده و بعد با القاء اھداف خود 

..وتخديد افكار، بر ملتھا مستولي مي شودوتخديد افكار، بر ملتھا مستولي مي شود
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ف ل فف ل اف ال ل
 نقش رسانه ھا و تبليغات در نظام نوين جھاني - ٥

تبليغاتتبليغات: : فصل ھفتمفصل ھفتم

اعتراف جانس و نيكسناعتراف جانس و نيكسن  :  :
 جنگ ويتنام ، آمريكا از جنگ ويتنام ، آمريكا از ««اعتراف او مبني بر اينكه در اعتراف او مبني بر اينكه در

ھا ويتنامي از نه خورد شكست ھا ھارسانه ويتنامي از نه خورد شكست ھا توان»»رسانه مي توانرا مي را را مي توانرا مي توان»»رسانه ھا شكست خورد نه از ويتنامي ھارسانه ھا شكست خورد نه از ويتنامي ھا
بھترين نمونه از نقش رسانه ھا و افكار عمومي در بھم زدن بھترين نمونه از نقش رسانه ھا و افكار عمومي در بھم زدن 

آورد بشمار قدرت آوردتوازن بشمار قدرت ..توازن قدرت بشمار آوردتوازن قدرت بشمار آوردتوازن
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شايعهشايعه: : فصل ھشتم فصل ھشتم 
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شايعهشايعه: : فصل ھشتمفصل ھشتمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

:دانشجو بتواند در پايان اين فصل•
كند-١ تعريف را .شايعه ريف  .ي را 
.و ھر کدام را توضيح دھد علل پديدآيی شايعه را نام ببرد -٢

ا ف شا شا ان ش ا ا ن ل ا عواملی که زمينه را برای رشد و انتشار شايعه فراھم -٣
.می کند را توضيح دھد ح

.روشھای ايجاد شايعه را ذكر كند -٤

......ادامهادامه
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شايعهشايعه: : فصل ھشتمفصل ھشتمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

...ادامه هدفهاي رفتاري•
.انگيزه بيان شايعه را بيان كند-5
ببرد٦ نام را شايعات کنترل قواعد .قواعد کنترل شايعات را نام ببرد-٦
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شايعه شايعه ::فصل ھشتمفصل ھشتم مم

شايعه

».است شايعه ، يک حربه سياسی«  •
ه اشا ن ه گا آ از که ا ا ت ا ۀ پديدۀ اجتماعی است که از آن گاه به عنوان»شايعه«•

ابزار سياسی در جھت ايجاد تنش در جامعه استفاده 
.ميشودميشود

ل ل ش ش انتشار شايعه ، يک ابزار تبليغاتی است که امپرياليسم•
.خبری بکار می گيرد
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ش ل شف ل شاشاف
 شايعه

شايعهشايعه::فصل ھشتمفصل ھشتم

تعريف شايعه •
عبارت است از انتقال پيام يا خبری از طريق »شايعه«•

حشفاھی که در اندک زمان محدودی می تواند در سطح ر و ی ی و ن ز ر ی
وسيعی از جامعه انتشار يابد، بدون آنکه منبع آن شناخته 

.شودشود
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ش ل شف ل شاشاف
علل پديدآيی شايعه -٢

شايعهشايعه::فصل ھشتمفصل ھشتم

ععلل پديدآيی شايعه اين بود که جوامع بشری بر اثر • پ
گسترش دانش و فن، پيچيدگی فوق العاده ای به خود گرفت و 

بود ساخته خود که ای جامعه حاد مسائل حل برای و  بوبشر ل  ج ای   ل  ر برای  ب
.بيشتربه واقعيات عينی تکيه کرد
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ش ل شف ل شاشاف
علل پديدآيی شايعه -٢

شايعهشايعه::فصل ھشتمفصل ھشتم

ظھورپديدۀ : » پستمن«و» الپورت«به نقل » استوتزل«•
دارد تگ ب دوشرط به :شايعه :شايعه به دوشرط بستگی دارد

يکی اينکه حوادث روزمرۀ زندگی مھم باشند•
ديگراينکه اخبارمربوط به اين حوادث نادر يا مبھم و دو •

باشند پھلو باشندپھلو
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گ

شايعهشايعه: : فصل ھشتمفصل ھشتمعلل پديدآيی شايعه -٢

.است» شايعه سياسی«جنجال برانگيزترين شايعات•

:علل اصلی رواج شايعه •
ض١ ت اھ اھميت موضوع-١
مابھام حقايق-٢
در ) I(ميزان رواج شايعه برابر است با حاصلضرب اھميت•

حقايق A(R=I.A(ابھام يق م  A                                      (R(ابھ I.A
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شايعهشايعه: : فصل ھشتمفصل ھشتمعلل پديدآيی شايعه -٢

:نشانه ھای باال بودن ميزان اھميت و ابھام•
اخبار-١ به افراد اعتمادی ربی ب را ب ا ی ا بی ا
درھم ريختگی شديد زندگی افراد جامعه -٢
مختل بودن وضع خانواده ھا -٣
جامعه-٤ در زندگی عادی روال شدن دگرگون دگرگون شدن روال عادی زندگی در جامعه-٤
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ش ل شف ل شاشاف
علل پديدآيی شايعه -٢

شايعهشايعه: : فصل ھشتمفصل ھشتم

عواملی که زمينه را برای رشد و انتشار شايعه فراھم می •
:کند عبارتند از

فقدان اطالعات در مورد حوادث مھم و ارزشمند -١
تظاا٢ اا ط اا در جامعه»اضطراب«و»انتظار«ميزان-٢
ھھماھنگی و متجانس بودن گروھھا-٣ رو ن بو س ج و ی
.ايده آلھا و نيازھای که جامعه با آن مواجه می باشند -۴
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ش ل شف ل شاشاف شايعهشايعه: : فصل ھشتمفصل ھشتمروشھای ايجاد شايعه -٣

:اولين واصلی ترين عامل•
و«• ناامنی ايجاد و جامعه يک فضای کردن نامتعادل ی و«  ا ی ي ج و ايج  ن  ر ل 

»ھراس در آن

وبگاھی اصل پخش يک شايعه برای شايعه ساز مطلوب ز ي ی بر ي ي ش پ ل ی
.است، تا نتايج آن
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شايعهشايعه: : فصل ھشتمفصل ھشتمروشھای ايجاد شايعه -٣

:محور اھداف شايعه سازان•
مسؤالن-الف و نظام به نسبت بينی بد .ايجاد ف ؤالنا م و  ب ب  ی  .ايج ب بي
.افزايش نگرانی و اضطراب در مردم -ب 
.ترور شخصيت و لکه دار کردن حيثيت مسؤالن نظام -ج 
روانی-د جنگ و اجتماعی ناسالم فضای ايجاد ايجاد فضای ناسالم اجتماعی و جنگ روانی-د
ايجاد تقابل و صف بندی ميان قشرھای مختلف مردم -ه 
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ھشت ل ھشتف ل ه::ف هشاي شاي
انگيزه بيان شايعه -٤

شايعهشايعه: : فصل ھشتمفصل ھشتم

خودنمايی-١
ھيجانی-٢ حمايت و بخشی یاطمينان ي ھيج ی و  ن ب ي ا
فرافکنی -٣
پرخاشگری -٤
خوشايند-٥ مطالب کردن پيشکش پيشکش کردن مطالب خوشايند-٥
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ش ل شف ل شاشاف
زمينه پذيرش و سرعت انتشار شايعه - ٥

شايعهشايعه: : فصل ھشتمفصل ھشتم

:در مورد شايعه »گالوس مورتون«نتايج تحقيقات  –
ا ا ك كشش ا گ ل شايعه به علت گيرايي و كششي كه دارد ھمواره و«شا

سريعتر از خود شايعه ساز و با سرعتي باور نكردني 
».در جامعه حركت مي كند

نشده ارضاء دروني خواستھاي كننده منعكس شايعه شايعه منعكس كننده خواستھاي دروني ارضاء  نشده –
.افراد است
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ھشت ھشتفصل شايعهشايعه::فصل

ق

کنترل شايعه -٦
شايعهشايعه: : فصل ھشتمفصل ھشتم

:قواعد کنترل شايعات•
رسمی-١ ارتباطات به نسبت یاعتماد ب ر ب ب ار ا 
اعتماد نسبت به رھبران -٢
گفتن حقايق تا جايی که ممکن است -٣
داشتن-٤ نگه مشغول مشغول نگه داشتن-٤
مقابله با شايعه سازی -٥

http://www.opoosoft.com



                                                                                                                                                                                                                                  

روانشناسی مکاتب سياسیروانشناسی مکاتب سياسی: : فصل نھمفصل نھم
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ن ل اف کات انشنا روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

  دانشجو بتواند در پايان اين فصلدانشجو بتواند در پايان اين فصل::
..را نام ببردرا نام ببردقرن بيستمقرن بيستم  سياسیسياسیمکاتب عمدهمکاتب عمده-١
كند-٢ ذكر را توتاليتارينيسم مکتب كندويژگيھای ذكر را توتاليتارينيسم مکتب ..ويژگيھای ر  م ر  ي ري ي و ب  ی  يھ ر ويژ م ر  ي ري ي و ب  ی  يھ ..ويژ
..فاشيسم  را تعريف كند و وي  ژگيھاي آن را توضيح دھدفاشيسم  را تعريف كند و وي  ژگيھاي آن را توضيح دھد  --٣٣
ق۴۴ ش ف .فاشيسم و کمونيسم  را با ھم مقايسه كند--۴۴
.را بيان كندريشه ھای روانشناختی توتاليتارينيسم-۵ م

ا اا ......ادامهادامها
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ن ل اف کات انشنا روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

ادامه هدفهاي رفتاريادامه هدفهاي رفتاري......
..نظريات مرتبط با آن را توضيح دھدنظريات مرتبط با آن را توضيح دھد..دموكراسي را تعريف كند دموكراسي را تعريف كند --66

كند--٧٧ ذكر را دموكراسي حكومت كندھدفھاي ذكر را دموكراسي حكومت ..ھدفھاي ر  ي ر  ر و و  ي  ر ھ ي ر  ر و و  ي  ..ھ
..اصول فلسفه دموكراسي از ديدگاه رودي و ھمكاران  را توضيح دھداصول فلسفه دموكراسي از ديدگاه رودي و ھمكاران  را توضيح دھد  --٨٨

كند٩٩ بيان را دموكرا حكومت ويژگيھاي .ويژگيھاي  حكومت دموكراسي را بيان كند--٩٩
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روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھم روانشناسی مکاتب سياسیروانشناسی مکاتب سياسی

مکاتب عمده سياسی قرن بيستممکاتب عمده سياسی قرن بيستم::
کمونيسمکمونيسم  --١١
فاشيسمفاشيسم٢٢ فاشيسمفاشيسم--٢٢
کاپيتاليسمکاپيتاليسم  --٣٣
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ن ل اف کات انشنا روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھمتوتاليتارينيسم -١

 بنتيو بنتيو ««اول بار از سوی اول بار از سوی » » توتاليتارينيسمتوتاليتارينيسم««واژۀ واژۀ
ن نل شدل فته گ شدکا فته گ کا ..بکار گرفته شدبکار گرفته شد»»موسولينیموسولينی

ويژگيھای مکتب توتاليتارينيسمويژگيھای مکتب توتاليتارينيسم::
ن تا تال ت د ژ ل دئ نا تا تال ت د ژ ل دئ نا ندکت لتدکت لتد د ،رسمی دولتیرسمی دولتی»»دکتريندکترين««ايدئولوژی در توتاليتارينيسم،ايدئولوژی در توتاليتارينيسم

است که کليۀ شھروندان بايد از روی ميل و رغبت به آن است که کليۀ شھروندان بايد از روی ميل و رغبت به آن 
ند آ ندد آ ..درآينددرآيندد

ادامهادامه
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ن ل اف کات انشنا روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھمتوتاليتارينيسم-١

ويژگيھای مکتب توتاليتارينيسمويژگيھای مکتب توتاليتارينيسم::
نقش رھبر در رژيم ھای توتاليتر بسيار حياتی استنقش رھبر در رژيم ھای توتاليتر بسيار حياتی است..

ھ ه ن تقد ن ت فادا از تشکل ان از ھز ه ن تقد ن ت فادا از تشکل ان از ز  حزب، سازمانی متشکل از وفادارترين معتقدين به رھبر و حزب، سازمانی متشکل از وفادارترين معتقدين به رھبر و
..ايدئولوژی توتاليتارينيسم می باشدايدئولوژی توتاليتارينيسم می باشد

 اعمال ديکتاتوری شديد، ارعاب و سرکوب مخالفين و اعمال ديکتاتوری شديد، ارعاب و سرکوب مخالفين و
ترور از معمول و شايع تروراستفاده از معمول و شايع ..استفاده شايع و معمول از تروراستفاده شايع و معمول از تروراستفاده

ادامهادامه……
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ن ل اف کات انشنا روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھمتوتاليتارينيسم -١

ويژگيھای مکتب توتاليتارينيسمويژگيھای مکتب توتاليتارينيسم::
 مديريت و کنترل نھادھای اقتصادی و کنترل تمام وسايل مديريت و کنترل نھادھای اقتصادی و کنترل تمام وسايل

و راديو ، جمع وارتبط راديو ، جمع ......ارتبط جمعی، راديو و ارتبط جمعی، راديو و ارتبط

 البته از نوع مبتذل و ارتجاعی که البته از نوع مبتذل و ارتجاعی که » » پوپوليسمپوپوليسم««اتکا بر اتکا بر
با باتنھا به»»تبليغاتتبليغات««تنھا ملی احساسات تحريک و بهوسيع ملی احساسات تحريک و وسيع وسيع و تحريک احساسات ملی بهوسيع و تحريک احساسات ملی به»»تبليغاتتبليغات««تنھا باتنھا با

..بسيج و انگيزش توده ھا می پردازدبسيج و انگيزش توده ھا می پردازد
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روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھمفاشيسم و کمونيسم -٢

 کمونيسم اولين قيام عمدۀ انقالبی قرن بيستم عليه شيوۀ کمونيسم اولين قيام عمدۀ انقالبی قرن بيستم عليه شيوۀ
ففگگ ..دومين جريان بوددومين جريان بود»»فاشيسمفاشيسم««زندگی بود، زندگی بود، »»ليبرالليبرال««

   تعريف فاشيسم تعريف فاشيسم::
   عبارت است از تشکيالت توتاليتری حکومت و جامعه به عبارت است از تشکيالت توتاليتری حکومت و جامعه به

شديداً ، حزبی تک ديکتاتوری شديداًوسيلۀ ، حزبی تک ديکتاتوری ،،»»ناسيوناليستناسيوناليست««وسيلۀ ،،»»ناسيوناليستناسيوناليست««وسيلۀ ديکتاتوری تک حزبی ، شديداوسيلۀ ديکتاتوری تک حزبی ، شديدا
..»»امپرياليستامپرياليست««و و » » ميليتاريستميليتاريست««، ، » » نژاد پرستنژاد پرست««
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روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھمفاشيسم و کمونيسم -٢

»در ملل فقير وتوسعه نيافته رخداده است» کمونيسم،
در جوامع ثروتمند تر و از نظر تکنولوژيک»فاشيسم«ف

.پيشرفته تر رشد نمود

»صنعت»کمونيسم و دمکراتيک ماقبل جوامع محصول »محصول جوامع ماقبل دمکراتيک و صنعتی»کمونيسم
پديدۀ  مابعد دمکراتيک و صنعتی » فاشيسم«می باشد،

.استاست
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روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھمفاشيسم و کمونيسم -٢

قرابت بين فاشيسم و روند صنعتیقرابت بين فاشيسم و روند صنعتی::
ترور و تبليغات فاشيستی نيازمند مقدار زيادی تشکيالت ترور و تبليغات فاشيستی نيازمند مقدار زيادی تشکيالت   --١١

..و فنون پيشرفتۀ تکنولوژيک می باشدو فنون پيشرفتۀ تکنولوژيک می باشد ب ی وژي و ر پي ون بو ی وژي و ر پي ون و

نظا٢٢ مثابه به نظافاشي مثابه به جنگ««فاشي ا ب دائم يج جنگب ا ب دائم يج بدونبدون»»ب بدون بدون » » بسيج دائمی برای جنگبسيج دائمی برای جنگ««فاشيسم به مثابه نظام فاشيسم به مثابه نظام --٢٢
..مھارتھا و منابع عظيم صنعتی نمی تواند موفق شودمھارتھا و منابع عظيم صنعتی نمی تواند موفق شود

http://www.opoosoft.com



روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھمفاشيسم و کمونيسم -٢

   فاشيسم و کمونيسم تفاوت بين تفاوت بين:
       

»کردن»کمونيسم صنعت برای قھری است ای شيوه »شيوه ای است قھری برای صنعتی کردن»کمونيسم
شيوه ای است قھری » فاشيسم «جوامع توسعه نيافته ، 

ت فت ش ت ن ا ا تضا ل .برای حل تضادھای درون جوامع صنعتی پيشرفته ترا
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روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھمريشه ھای روانشناختی توتاليتارينيسم - ٣

 در بطن نيروها و در بطن نيروها و » » فاشيستيفاشيستي««كليد درك گرايشات كليد درك گرايشات
..سنتهاي گسترده اجتماعي نهفته استسنتهاي گسترده اجتماعي نهفته استگگ

  تحليل سنتي از استبداد سياسي، برانگيزنده رهبران  تحليل سنتي از استبداد سياسي، برانگيزنده رهبران
ا ا ن گ ا اق اش ت ق اك ا ن گ ا اق اش ت ق مستبد كه حرص قدرت و اشتياق بيمارگونه اي برايمستبد كه حرص قدرت و اشتياق بيمارگونه اي برايك
..سلطه، آنان را به جلو مي راند، معطوف بوده استسلطه، آنان را به جلو مي راند، معطوف بوده است
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ن ل اف کات انشنا
ريشه ھای روانشناختی توتاليتارينيسم - ٣

روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھم

 بينش روانشناسي افالطون بينش روانشناسي افالطون::
 » » قوانين اساسي بر اساس روال خاص و تنظيم شده اي قوانين اساسي بر اساس روال خاص و تنظيم شده اي

افراد از دسته آن شخصيت از بلكه يابند، نمي افرادتكامل از دسته آن شخصيت از بلكه يابند، نمي تكامل نمي يابند، بلكه از شخصيت آن دسته از افرادتكامل نمي يابند، بلكه از شخصيت آن دسته از افرادتكامل
شھروند كه از ھر نظر بر ديگران برتري داشته و سايرين شھروند كه از ھر نظر بر ديگران برتري داشته و سايرين 

شود م پيدا كشند م خود دنبال به شودرا م پيدا كشند م خود دنبال به »»را »»..را به دنبال خود مي كشند پيدا مي شودرا به دنبال خود مي كشند پيدا مي شود
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ن ل اف کات انشنا
ريشه ھای روانشناختی توتاليتارينيسم - ٣

روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھم

 نظام توتاليتر خواه كمونيستي و خواه فاشيستي، به افرادي نظام توتاليتر خواه كمونيستي و خواه فاشيستي، به افرادي
گ گً متوسل مي شود كه دائماً در پي روابط خانوادگي بوده ومتوسل مي شود كه دائماً در پي روابط خانوادگي بوده وً

..امنيت را از طريق اتكاء به ديگران جستجو مي كنندامنيت را از طريق اتكاء به ديگران جستجو مي كنند ي ج ج ي يق يي ج ج ي يق ي
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روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھمريشه ھای روانشناختی توتاليتارينيسم - ٣

 وابستگي و انقياد در جامعه توتاليتر براي شخص مشتاق وابستگي و انقياد در جامعه توتاليتر براي شخص مشتاق
..امنيت فراھم مي كند، ولي مانع ابراز عقايد مي شودامنيت فراھم مي كند، ولي مانع ابراز عقايد مي شودفف

مي تبديل پرخاشگري ھاي عقده به تمايالت، گرفتن ميناديده تبديل پرخاشگري ھاي عقده به تمايالت، گرفتن ناديده گرفتن تمايالت، به عقده ھاي پرخاشگري تبديل مي ناديده گرفتن تمايالت، به عقده ھاي پرخاشگري تبديل مي ناديده
::شوند كه فاشيسم دو كانال براي بيان آن فراھم مي كند شوند كه فاشيسم دو كانال براي بيان آن فراھم مي كند 

اك١١ قه ط اكا قه ط ا براي طبقه حاكمبراي طبقه حاكم--١١
محكوم--٢٢ طبقه محكومبراي طبقه ومبراي ب  ي  ومبر ب  ي  بر
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ن ل اف کات انشنا
ريشه ھای روانشناختی توتاليتارينيسم - ٣

روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھم

 راه حل نظامھاي ديكتاتوري توتاليتر آن است كه خصومت راه حل نظامھاي ديكتاتوري توتاليتر آن است كه خصومت
نھفته و سركوب شده مردم ، كه نسبت به خود و نھفته و سركوب شده مردم ، كه نسبت به خود و 

دشمنان واقعي يا دشمنان واقعي يا ««حكومتشان در آنھا ايجاد شده را عليهحكومتشان در آنھا ايجاد شده را عليه ي ي يھ ي يھ يي ي
..جھت دھندجھت دھند» » خياليخيالي
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روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھمكاپيتاليسم -٤

»»به عنوان بخشي از جنبش فردگرايي رشد به عنوان بخشي از جنبش فردگرايي رشد » » كاپيتاليسمكاپيتاليسم
..كرده استكرده است

گرديد موجب را فيزيكي رشد آموزش، گرديددر موجب را فيزيكي رشد آموزش، در در آموزش، رشد فيزيكي را موجب گرديددر آموزش، رشد فيزيكي را موجب گرديد..
در روابط انساني، علوم اجتماعي را به بار آورددر روابط انساني، علوم اجتماعي را به بار آورد..
در اقتصاد سيستم ، سرمايه داري را ايجاد نموددر اقتصاد سيستم ، سرمايه داري را ايجاد نمود
كرد گذاري پايه را دموكراتيك حكومتھاي سياست، كرددر گذاري پايه را دموكراتيك حكومتھاي سياست، در در سياست، حكومتھاي دموكراتيك را پايه گذاري كرددر سياست، حكومتھاي دموكراتيك را پايه گذاري كرد..
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ن ل اف کات انشنا
دموكراسي -٥

روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھم

دموكراسي مركب از دو واژه يوناني استدموكراسي مركب از دو واژه يوناني است::
به معني مردمبه معني مردم» » دموسدموس««  --١١
قدرت»»كراسياكراسيا««٢٢ معن قدرتبه معن به به معني قدرتبه معني قدرت»»كراسياكراسيا««--٢٢
 استبدادي و خودكامهاستبدادي و خودكامه««دموكراسي در مخالفت با حكومت دموكراسي در مخالفت با حكومت « «

..استاست
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ن ل اف کات انشنا
دموكراسي -٥

روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھم

ديدگاھھاي مربوط به دموكراسيديدگاھھاي مربوط به دموكراسي::
اخخ١١ اآ اننآ ك ف اننا ك ف ا ..را ھدف عمده حكومت مي دانندرا ھدف عمده حكومت مي دانند»»آزاديآزادي««برخيبرخي--١١
مي»»برابريبرابري««برخيبرخي--٢٢ تلقي دموكراسي مطلوب كمال ميرا تلقي دموكراسي مطلوب كمال را ي يبر بريبر بريبر يبر ي  ي  ر و وب  ل  ير  ي  ي  ر و وب  ل  ر 

..كنندكنند
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ن ل اف کات انشنا روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھمدموكراسي -٥

دموكراسي يعني قدرت مردمدموكراسي يعني قدرت مردم

ديدگاه از دموكراس ديدگاهتعريف از دموكراس لينكلن««تعريف لينكلنآبرھام ::»»آبرھام آبرھام لينكلنآبرھام لينكلن««تعريف دموكراسي از ديدگاهتعريف دموكراسي از ديدگاه « «::
  »»دموكراسي را حكومت مردم، توسط دموكراسي را حكومت مردم، توسط » » آبرھام لينكلنآبرھام لينكلن

..مردم، توسط ھمه و براي ھمه تعريف مي كندمردم، توسط ھمه و براي ھمه تعريف مي كند
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روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھمدموكراسي -٥

 تعريف دموكراسي تعريف دموكراسي::
»» دموكراسي رشته اي از قواعد يا طرح دموكراسي رشته اي از قواعد يا طرح » » چارلزمريام چارلزمريام

شيوه و افكار از چارچوبي بلكه نيست سازمان از شيوهجامعي و افكار از چارچوبي بلكه نيست سازمان از جامعي از سازمان نيست بلكه چارچوبي از افكار و شيوه جامعي از سازمان نيست بلكه چارچوبي از افكار و شيوه جامعي
عمل است كه در راستاي خير عمومي، بدان صورت كه عمل است كه در راستاي خير عمومي، بدان صورت كه 

دارد قرار كند م ھدايت و ير تف عموم دارداراده قرار كند م ھدايت و ير تف عموم ..اراده عمومي تفسير و ھدايت مي كند، قرار دارداراده عمومي تفسير و ھدايت مي كند، قرار دارداراده
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ن ل اف کات انشنا
دموكراسي -٥

روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھم

ھدفھاي حكومت دموكراسيھدفھاي حكومت دموكراسي::
زندگي خوب براي ھمه ساكنانزندگي خوب براي ھمه ساكنان
عموم تأمين با ھمراه فردي آزادي عمومحداكثر تأمين با ھمراه فردي آزادي حداكثر حداكثر آزادي فردي ھمراه با تأمين عموميحداكثر آزادي فردي ھمراه با تأمين عمومي
نظم و رفاهنظم و رفاه
بيشترين امكانات براي ھمهبيشترين امكانات براي ھمه

اد اف ت شخ ل كا ادشد اف ت شخ ل كا شد رشد كامل شخصيت افرادرشد كامل شخصيت افراد
مشاركت فعال شھروندان در حكومتمشاركت فعال شھروندان در حكومت
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روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھمدموكراسي -٥

اصول فلسفه دموكراسي از ديدگاه رودي و ھمكاراناصول فلسفه دموكراسي از ديدگاه رودي و ھمكاران  ::
پيروي انسان از عقل و منطق پيروي انسان از عقل و منطق   --١١
اخالق٢٢ از انسان اخالقپيروي از انسان پيروي پيروي انسان از اخالقپيروي انسان از اخالق--٢٢
برابري انسانھابرابري انسانھا  --٣٣
توانايي پپيشرفت مادي و معنوي انسانتوانايي پپيشرفت مادي و معنوي انسان--٤٤
د٥٥ ت ك ت دطل ت ك ت طل مطلوبيت حكومت مردممطلوبيت حكومت مردم--٥٥
يياصل آزادياصل آزادي--٦٦
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روانشناسی مکاتب سياسی: فصل نھمويژگيھاي دموكراسي -٦

ويژگيھاي  حكومت دموكراسي
ت١١ ك آ تكا ك آ ف٢٢كا ا آزا فتأ ا آزا تأ تأمين آزاديھاي فرديتأمين آزاديھاي فردي--٢٢كارآيي حكومت              كارآيي حكومت              --١١
آموزش توده ھاآموزش توده ھا  --٤٤تأمين برابري                 تأمين برابري                   --٣٣

أأ تأمين برابريتأمين برابري--٦٦تقويت ميھن پرستي          تقويت ميھن پرستي          --٥٥
ارزش مردمارزش مردم  --٨٨نظم و پيشرفت                 نظم و پيشرفت                   --٧٧
آموزش شھروندانآموزش شھروندان  --١٠١٠حكومت متخصصان          حكومت متخصصان            --٩٩
حكومت--١١١١ معقول حكومتشكل معقول قدرت--١٢١٢شكل نكردن قدرتتكريم نكردن تكريم و         ول  و        ل  ول  رل  ن  ر رريم  ن  ر ريم 
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ن ل اف کات انشنا
ريشه ھاي روانشناختي دموكراسي -٧

روانشناسی مکاتب سياسی:فصل نھم

 شخصيت دموکراتيک به گونه ای مطلوب چه از نظر شخصيت دموکراتيک به گونه ای مطلوب چه از نظر
..احساسی و چه از نظر فکری، بزرگسالی بالغ استاحساسی و چه از نظر فکری، بزرگسالی بالغ استگگ

رھبر تا مورزد تأکيد گروه بر بيشتر دموکراتيک رھبرشخصيت تا مورزد تأکيد گروه بر بيشتر دموکراتيک شخصيت شخصيت دموکراتيک بيشتر بر گروه تأکيد مورزد تا رھبرشخصيت دموکراتيک بيشتر بر گروه تأکيد مورزد تا رھبر..
 شکل گيری شخصيت دموکراتيک ابتدا در خانواده تعيين شکل گيری شخصيت دموکراتيک ابتدا در خانواده تعيين

..می شودمی شودشش
ھيأتھای و منشورھا اساسی، قوانين مثل غيرشخصی ھيأتھایعوامل و منشورھا اساسی، قوانين مثل غيرشخصی ی عوامل ھ ي ور و  ی  ين  و ل  ی  ير ل  ی و ھ ي ور و  ی  ين  و ل  ی  ير ل  و

..مقننه نقش مھمی در دولتھای دموکراتيک ايفا می کندمقننه نقش مھمی در دولتھای دموکراتيک ايفا می کند
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شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم
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لل شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

دانشجو بتواند در پايان اين فصلدانشجو بتواند در پايان اين فصل::
گردد،-١ می تعيين مھم وضع چھار تحت رھبر گردد،شخصيت می تعيين مھم وضع چھار تحت رھبر ر شخصيت ی  يين  ھم  ع  ر و ر ي رھبر  چھ ی  يين  ھم  ع  ر و ي رھبر  چھ

..آنھا را نام ببردآنھا را نام ببرد
ا٢ ا ط ل ل اا ا ط ل ل کا کا ااا از ديد از ديد »»بيسمارکبيسمارک««عوامل دخيل در طرحھای سياسیعوامل دخيل در طرحھای سياسی-٢

..ساچز را بگويدساچز را بگويد
پنج عامل پويايی شخصيت در سياست خارجی ويلسن   --٣٣

بوليت و فرويد ديد ببرداز نام را .را نام ببرداز ديد فرويد و بوليت

ا اا ......ادامهادامها
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ل لف خاف ا خاشخ ا شخ شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھمھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری

درباره شخصيت ويلسن از چه عناصر درباره شخصيت ويلسن از چه عناصر »»جورج و جورججورج و جورج««طبق نظرطبق نظر--44
نشأت می گيرد؟نشأت می گيرد؟

؟نکته است چندتفسير ديدگاھھای مختلف از ويلسن متکی بر   --۵۵
    ..ھرمان در مورد شخصيت و سياست بيان كندھرمان در مورد شخصيت و سياست بيان كند  مطالعاتمطالعات -۶
مقايسه مقايسه رھبران با انگيزه ارتباط باالرھبران با انگيزه ارتباط باالرا با را با   رھبران با انگيزه پيشرفت باال رھبران با انگيزه پيشرفت باال   --٧٧

..كندكند
آن را متغيرھای شخصيت ھمراه با پيآمدھای گوناگون سياست خارجی--٨٨

.بيان كند

ا اا ......ادامهادامها
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دھم دھمفصل خارجی::فصل سياست و خارجیشخصيت سياست و شخصيت شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھم

شخصيت رھبر

»»شخصيت رھبر تحت چھار وضع مھم تعيين شخصيت رھبر تحت چھار وضع مھم تعيين : : » » گرينشتاينگرينشتاين
گردد گرددمی ::می گرددمی گردد::می

..وقتی که فرد، يک جايگاه استراتژيک به دست ميدھدوقتی که فرد، يک جايگاه استراتژيک به دست ميدھد  --الف الف 
..وقتی اوضاع مبھم و بی ثبات استوقتی اوضاع مبھم و بی ثبات است  --ب ب   
نيستجج روشن ، نقش يک جاری شرايط و سوابق که نيستوقت روشن ، نقش يک جاری شرايط و سوابق که وقت ..وقتی که سوابق و شرايط جاری يک نقش ، روشن نيستوقتی که سوابق و شرايط جاری يک نقش ، روشن نيست--جج
..وقتی که رفتار خودکار و خودجوش، نياز استوقتی که رفتار خودکار و خودجوش، نياز است  --د د 
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مطالعات بالينی در رابطه با وودروويلسن - ١
شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم

»»سياست خارجی رھبر را  به عوامل شخصيتی سياست خارجی رھبر را  به عوامل شخصيتی » » ھانز ساچزھانز ساچز
..او ربط داداو ربط داد

سياسی طرحھای در دخيل سياسیعوامل طرحھای در دخيل ساچز»»بيسمارکبيسمارک««عوامل ديد ساچزاز ديد ::از از ديد ساچزاز ديد ساچز»»بيسمارکبيسمارک««عوامل دخيل در طرحھای سياسیعوامل دخيل در طرحھای سياسی::
ناھشيارانۀ استمناء کودکیناھشيارانۀ استمناء کودکی  خيالپردازيھایخيالپردازيھای
پيروزيھای شھوانیپيروزيھای شھوانی
با باھمسانسازی موسیموسی))حضرتحضرت((ھمسانسازی موسیموسی))حضرتحضرت((ھمسانسازی باھمسانسازی با  
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ژژ

شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھممطالعات بالينی در رابطه با وودروويلسن - ١

 پژوھشھايی در خصوص شخصيت و سياست خارجی وودر پژوھشھايی در خصوص شخصيت و سياست خارجی وودر
::و ويلسنو ويلسن

فرويد و بوليتفرويد و بوليت  --١١
جرج و جرججرج و جرج--٢٢٢٢
ينوينشتاينوينشتاين--٣٣ ينوي وي
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ل لف خاف ا خاشخ ا شخ شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھمالگوی رفتار سياست خارجی ويلسن - ٢

http://www.opoosoft.com



شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھمتفسير فرويد و بوليت - ١- ٢

پنج عامل پويايی شخصيت در سياست خارجی ويلسن از
:ديد فرويد و بوليت

ھمسانسازی با پدر و مسيح-١
گ٢ ا ا بی ارادگی-٢
رتھاجم واپس زده شده نسبت به پدر-٣ پ ب ب ز پس و جم ھ
تھاجم واپس زده شده بطور نمادی به سوی برادر جوانتر  -٤

شد ا ه جا به جا شدها
ھمسانسازی با مادر-٥
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ل لف خاف ا خاشخ ا شخ شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھمتفسير فرويد و بوليت - ١- ٢

فرويد و بوليت چگونه به اين تفسير دست يافتند؟
ن١ ل ھا ان خن کت ه طال مطالعه کتب و سخنرانيھای ويلسن-١
زندگينامه ھا و خاطرات نوشته شده دربارۀ وی-٢
مصاحبه با دوستان ويلسن -٣
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شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھمتفسير جورج - ٢- ٢

»»شخصيت ويلسن از عناصر زيرشخصيت ويلسن از عناصر زير: : »»جورج و جورججورج و جورج
::نشأت می گيردنشأت می گيرد یی

 نياز به حکم فرما و برجسته بودن نياز به حکم فرما و برجسته بودن
ف ش ذ نا ا ز فآ ش ذ نا ا ز آ آرزوھای سيری ناپذير جھت پيشرفتآرزوھای سيری ناپذير جھت پيشرفت

ننياز به تأييد و احترام، نگران مخالفتنياز به تأييد و احترام، نگران مخالفت ر م ر و يي ب ز ني ر م ر و يي ب ز ي
 محافظت از حرمت تھديد شده، ادراک تحريف شده و انکار محافظت از حرمت تھديد شده، ادراک تحريف شده و انکار

شدهشدهشدهشده
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شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھمتفسير وينشتاين - ٣- ٢

تغييرات شخصيتی ويلسن از ديد وينشتاينتغييرات شخصيتی ويلسن از ديد وينشتاين::
سری سریخود خود ری ریو  و 
حساسيت زيادحساسيت زياد((اعتماد به خود بيش از حد تند مزاجیاعتماد به خود بيش از حد تند مزاجی((
سوء ظن و ھذيانسوء ظن و ھذيان
پذيری تحريک و پذيریلجاجت تحريک و لجاجت لجاجت و تحريک پذيریلجاجت و تحريک پذيری
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نکته ه تک ل از ختلف ا گا تف

شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھمخالصه - ٤- ٢

تفسير ديدگاھھای مختلف از ويلسن متکی بر سه نکته
:است

.ھمگی بر شواھد کيفی متکی ھستند -١
اند-٢ شده تفسير شھودی يا ذھنی روش براساس شواھد، شواھد، براساس روش ذھنی يا شھودی تفسير شده اند٢
برای توضيح مفاھيم به اسناد معتبر براساس ادبيات  -٣

است شده استناد .بالينی استناد شده استبالين
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ف فط ط

شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھمتحول مقياسھای عينی متغيرھای شخصيت - ٣

 تحقيقات مرتبط با رفتار سياست خارجی، از سه عامل به تحقيقات مرتبط با رفتار سياست خارجی، از سه عامل به
::عنوان اساس شخصيت نام برده اندعنوان اساس شخصيت نام برده اند مم

انگيزه ھاانگيزه ھا  --١١
ا٢٢ ا ا اشناخ ا ا شناخ شناخت ھا و باورھاشناخت ھا و باورھا--٢٢
یخلق و خو و رگه ھای بين فردیخلق و خو و رگه ھای بين فردی--٣٣ ر بين ی ر و و و یق ر بين ی ر و و و ق
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ق ط ف گ

انگيزه ھای پيشرفت - ١- ٣
شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم

انگيزه ھای پيشرفت، ارتباط و قدرت:
استفاده با را قدرت و ارتباط پيشرفت، ھای انگيزه استفادهمطالعه با را قدرت و ارتباط پيشرفت، ھای انگيزه ه مطالعه ر را ب ا ب و  ر ار ی پي يزه ھ ه  ا ر را ب ا ب و  ر ار ی پي يزه ھ  ا
از روشھای تحليل محتوا اندازه گيری کرده اند و آنھا را با از روشھای تحليل محتوا اندازه گيری کرده اند و آنھا را با 

شده نظر تجديد گذاری نمره روش از شدهاستفاده نظر تجديد گذاری نمره روش از آزمونآزمون««استفاده آزمونآزمون««استفاده از روش نمره گذاری تجديد نظر شدهاستفاده از روش نمره گذاری تجديد نظر شده
وفق وفق » » اتکينسناتکينسن  --مک کله لندمک کله لند««به سنت به سنت » » اندريافت موضوعاندريافت موضوع

ان انا ..داده اندداده اندا
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شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم »»جی وينترجی وينتر..دیدی««نتايج مصاحبه نتايج مصاحبه 

از رھبران سياسیاز رھبران سياسی»»جی وينترجی وينتر..دیدی««نتايج مصاحبهنتايج مصاحبه::
افراد عنوان به قدرت، انگيزه دارای افرادرھبران عنوان به قدرت، انگيزه دارای وو»»مبتکرمبتکر««رھبران  را وان ا ر ب  يزه  ارای ا را رھبران  وان ا ر ب  يزه  ارای ا ر««رھبران  رب و و »»ب

شناخته شدندشناخته شدند» » حامیحامی««
ق ز قانگ ز خاانگ ا ش خاا ا ش زا ا زت ا ت »»وو» » تجاوزتجاوز««با شيوه سياست خارجیبا شيوه سياست خارجی»»انگيزه قدرتانگيزه قدرت

..مرتبط استمرتبط است» » برخوردبرخورد««
»» به ھمکاری و صلح مرتبط استبه ھمکاری و صلح مرتبط است»»انگيزه ارتباط انگيزه ارتباط..
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ف فط ط

شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم
مطالعات ھرمانمطالعات ھرمان

ھرمان در مطالعات خود دريافت کهھرمان در مطالعات خود دريافت که::
يک تعقيب به تمايل باال، قدرت انگيزه دارای يکرھبران تعقيب به تمايل باال، قدرت انگيزه دارای رھبران يب ي يل ب  ال  ر ب يزه  ارای ا يب يرھبران  يل ب  ال  ر ب يزه  ارای ا رھبران 

..سياست خارجی مستقل و مقابله گر دارندسياست خارجی مستقل و مقابله گر دارند
کا گ شت اال اط ت ا ز انگ ا ا کاا گ شت اال اط ت ا ز انگ ا ا ا  رھبران دارای انگيزه ارتباط باال بيشتر درگير ھمکاری و رھبران دارای انگيزه ارتباط باال بيشتر درگير ھمکاری و

..رابطه متقابل با ديگر کشورھا بودندرابطه متقابل با ديگر کشورھا بودند
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ل لف خاف ا خاشخ ا شخ

اف خ ا طال افا خ ا طال ا

شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھم
مطالعات ھرمانمطالعات ھرمان

رھبران با انگيزه ارتباط باالرھبران با انگيزه ارتباط باال رھبران با انگيزه پيشرفت باالرھبران با انگيزه پيشرفت باال

ھرمان در مطالعات خود دريافت کهھرمان در مطالعات خود دريافت که::

درگير ھمکاری با کشورھای ديگر ھستنددرگير ھمکاری با کشورھای ديگر ھستند
بيان کننده پيام دوستی ھستندبيان کننده پيام دوستی ھستند..

تمايل به سياست خارجی مستقل دارندتمايل به سياست خارجی مستقل دارند
 اين انگيزه با سطح بااليی از خصومت اين انگيزه با سطح بااليی از خصومت

..مرتبط استمرتبط است
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شناخت ھا و باورھا - ٢- ٣
شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم

»»ھرمانھرمان««::
»»گرايی گرايیملی ای»»ملی جنبه ، اعتماد عدم و شناختی باور يک ای، جنبه ، اعتماد عدم و شناختی باور يک ، »»رايی رايیی  ب ای »»ی  م ا  ج ی و  ور  ب ای  ي ب م ا  ج ی و  ور   ي ب

»  »  اقتدارگرايیاقتدارگرايی««از شيوۀ بين فردی ، دو بعد آشکار از از شيوۀ بين فردی ، دو بعد آشکار از 
و ملتھا ديگر به نسبت منف عاطفۀ موجب که وھستند ملتھا ديگر به نسبت منف عاطفۀ موجب که ھستند که موجب عاطفۀ منفی نسبت به ديگر ملتھا وھستند که موجب عاطفۀ منفی نسبت به ديگر ملتھا وھستند

..سطح پايين تعھد در روابط خارجی ھستندسطح پايين تعھد در روابط خارجی ھستند
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شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم
اسناداسناد

»»مسند کنترلمسند کنترل««::
واقع در کند، کنترل را وقايع تواند م فرد که باور واقعاين در کند، کنترل را وقايع تواند م فرد که باور اين اين باور که فرد می تواند وقايع را کنترل کند، در واقعاين باور که فرد می تواند وقايع را کنترل کند، در واقع

يا روش يا روش » » مسند کنترلمسند کنترل««منعکس کنندۀ متغير شخصيتی منعکس کنندۀ متغير شخصيتی 
ناد نادا تا تا ا ..استاست»»اسنادیاسنادی««
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ل لف خاف ا خاشخ ا شخ

ژگگ ژظ ظ

شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھم
شناختشناخت

»»در نظريه ھا و پژوھشھای شخصيت در نظريه ھا و پژوھشھای شخصيت   ::»»پيچيدگی شناختیپيچيدگی شناختی
چ، با رفتار پيچيده و سازش يافته بويژه در وضعيتھای، با رفتار پيچيده و سازش يافته بويژه در وضعيتھای چپ پ

..مبھم و مغشوش ارتباط داردمبھم و مغشوش ارتباط دارد
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ل لف خاف ا خاشخ ا شخ شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھم
پيچيدگي شناختيپيچيدگي شناختي

»»از ديد ھرماناز ديد ھرمان»»پيچيدگی شناختیپيچيدگی شناختی::
پيچيدگی شناختی را بوسيلۀ محاسبه نسبت واژه ھا وپيچيدگی شناختی را بوسيلۀ محاسبه نسبت واژه ھا و

رعبارات مشخص با پيچيدگی باال به واژه ھا و عبارتعبارات مشخص با پيچيدگی باال به واژه ھا و عبارت ب و ژ و ب ب ی پيچي ب ص ر رب ب و ژ و ب ب ی پيچي ب ص ر ب
..تخصيص يافته با پيچيدگی کم تعريف کرده استتخصيص يافته با پيچيدگی کم تعريف کرده است
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ظظفف

شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم
پيچيدگيپيچيدگي

»»اظھار می دارند کهاظھار می دارند که» » بالکبالک««وو»»سودفلدسودفلد::  
می سخت مذاکرات در را اش موضع مھاجم کشور میوقتی سخت مذاکرات در را اش موضع مھاجم کشور وقتی ی را   ا ر  ع اش را  و جم  ھ ور  ی  یو را   ا ر  ع اش را  و جم  ھ ور  ی  و

کشور مورد تھاجم سعی می کشور مورد تھاجم سعی می ) ) پيچيدگی يکپارچه کمپيچيدگی يکپارچه کم((کند کند 
را مقابل طرف و داده نشان بيشتری پذيری انعطاف راکند مقابل طرف و داده نشان بيشتری پذيری انعطاف کند انعطاف پذيری بيشتری نشان داده و طرف مقابل راکند انعطاف پذيری بيشتری نشان داده و طرف مقابل راکند

))پيچيدگی يکپارچه باالپيچيدگی يکپارچه باال((درک کند درک کند 
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ففثث

رھبران از ديد اثرج
شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم

»»در بررسی ھای خود دريافت کهدر بررسی ھای خود دريافت که»»اثرجاثرج::
و بوده زور از استفاده خواستار ، باال سلطه با ورھبران بوده زور از استفاده خواستار ، باال سلطه با رھبران ه و ه از زور بو ر ا وا ال   ه ورھبران ب  ب ه از زور بو ر ا وا ال   رھبران ب  ب

..بودندبودند» » خلع سالح خلع سالح ««و و » » حکميتحکميت««مخالف مخالف 

از ھمکاری حمايت ، و رھبراناز ھمکاری حمايت ، و رھبران» » برون گرابرون گرا««رھبرانرھبران ن بر نر بر رر ربرون نبرون بر ر و ي ری نز بر ر و ي ری ز
..بحث می کردندبحث می کردند» » تشنج زدايیتشنج زدايی««بر عليه بر عليه » » درون گرادرون گرا««
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ل لف خاف ا خاشخ ا شخ

ً ًف ف

خالصه - ٤- ٣
شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھم

 رفتارھای سياست خارجی مسامحتاً در دو مقوله وسيع رفتارھای سياست خارجی مسامحتاً در دو مقوله وسيع
::گروه بندی می شوندگروه بندی می شوند یی

نگ١١ نگال ال حالت جنگحالت جنگ--١١
حححالت صلححالت صلح--٢٢
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ل لف خاف ا خاشخ ا شخ شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھم
شخصيت و پيامدسياسيشخصيت و پيامدسياسي

متغيرھای شخصيت ھمراه با پيآمدھای گوناگون سياست خارجی: ٢-١٠جدول

متغير ھای مرتبط بامتغير ھای مرتبط با

حالت صلححالت صلح حححالت جنگحالت جنگ

انگيزۀ ارتباطانگيزۀ ارتباط انگيزۀ قدرتانگيزۀ قدرت انگيزه ھاانگيزه ھا

حرمت خودحرمت خود ملی گرايی، اعتماد به خودملی گرايی، اعتماد به خود باورھای شناختیباورھای شناختی

يکپارچه يکپارچهپيچيدگ پيچيدگ شناختی شناختیشيوه پيچيدگی يکپارچهپيچيدگی يکپارچهشيوه -- شيوه شناختیشيوه شناختی

تسلط، رقابت، عدم اعتمادتسلط، رقابت، عدم اعتماد  برون گرايی، اعتمادبرون گرايی، اعتماد خلق و خو و رگه ھای بين فردیخلق و خو و رگه ھای بين فردی
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گ

شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم
شخصيت و پيامد سياسيشخصيت و پيامد سياسي

به سوی يك الگوي يك يكپارچه در تبيين شخصيت و -١-٤
ي:سياست خارجي

 ھرمان يك مجموعه شش گانه از جھت يابي ھاي
به قبالً كه ھا رگه و شناخت انگيزه ھشت با را شخصيتي را با ھشت انگيزه شناختي و رگه ھا كه قبال به شخصيت

صورت متغيرھاي جداگانه بررسي كرده بود با يكديگر 
ك )١٣ل(تلف )٣-١٠جدول(تلفيق كرد
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شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی: : فصل دھمفصل دھم جھت يابي شخصيتجھت يابي شخصيت
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ل لف خاف ا خاشخ ا شخ شخصيت و سياست خارجیشخصيت و سياست خارجی::فصل دھمفصل دھم
جھت يابي شخصيتجھت يابي شخصيت

 ٣٣--١٠١٠((در جدول در جدول:(:(    
با مرتبط ، ملی نقش مفاھيم ادبيات از گيريھا باجھت مرتبط ، ملی نقش مفاھيم ادبيات از گيريھا جھت جھت گيريھا از ادبيات مفاھيم نقش ملی ، مرتبط باجھت گيريھا از ادبيات مفاھيم نقش ملی ، مرتبط با

..سياست خارجی مشتق شده اندسياست خارجی مشتق شده اند

 ھر ويژگی دارای ويژگی جھانشمول، روش و سطح ھر ويژگی دارای ويژگی جھانشمول، روش و سطح
..تسامح برای اختالف می باشدتسامح برای اختالف می باشد
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سياسی سياسیروانشناسی یروانشناسی ي ی  یرو ي ی  رو

جزوه درسی روانشناسی سياسیجزوه درسی روانشناسی سياسی
دکتر خضرویدکتر خضروی: : مؤلفمؤلف
چھارم چھارمفصل صفحه((فصل صفحهاز ))٩٤٩٤تاتا٥٨٥٨از ))٩٤٩٤تاتا٨٨از صفحهاز صفحه((فصل چھارم فصل چھارم 
))١٥٥١٥٥تاتا  ١٣٦١٣٦صفحه صفحه ((فصل ششم فصل ششم 

))١٦٢١٦٢تا تا ١٥٦١٥٦( ( فصل ھفتمفصل ھفتم
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افکار عمومی، تبليغات و شايعه
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ه شا غات ل ت افکار عمومی، تبليغات و شايعهافکا
ھدفھای رفتاری

دانشجو بتواند در پايان اين فصلدانشجو بتواند در پايان اين فصل::
..كاركردهاي روانشناختي را توضيح دهدكاركردهاي روانشناختي را توضيح دهد--11
يفكند--22 تع را داوري كندپيش يف تع را داوري پيش ..پيش داوري را تعريف كندپيش داوري را تعريف كند22
. . خصايص افكار قالبي را نام ببردخصايص افكار قالبي را نام ببرد--33
..كاركردهاي هم هويت سازي افكار عمومي را توضيح دهدكاركردهاي هم هويت سازي افكار عمومي را توضيح دهد--44
كند55 ان ب ا ا ك دم ه با د مختلف هاي يه كندنظ ان ب ا ا ك دم ه با د مختلف هاي يه نظ ..نظريه هاي مختلف درباره دموكراسي را بيان كندنظريه هاي مختلف درباره دموكراسي را بيان كند--55
..تبليغات سياسي را تعريف كندتبليغات سياسي را تعريف كند--66
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ه شاي تبليغات ، ع افکار عمومی، تبليغات و شايعهافکا
ھدفھای رفتاری

دانشجو بتواند در پايان اين فصلدانشجو بتواند در پايان اين فصل::
..انواع تبليغات سياسي را نام ببرد و توضيح دهدانواع تبليغات سياسي را نام ببرد و توضيح دهد--66
دهد--77 توضيح را سياس تبليغات د دهدكارك توضيح را سياس تبليغات د كارك ..كاركرد تبليغات سياسي را توضيح دهدكاركرد تبليغات سياسي را توضيح دهد77
..شاخصه ها و شگردهاي تبليغات سياسي را نام ببردشاخصه ها و شگردهاي تبليغات سياسي را نام ببرد--88
..انواع عوارض تبليغات را توضيح دهدانواع عوارض تبليغات را توضيح دهد--99

يفكند1010 تع ا يفكندشايعه تع ا شايعه ..شايعه را تعريف كندشايعه را تعريف كند--1010
..اثرات شايعه بر جامعه را بيان كنداثرات شايعه بر جامعه را بيان كند--1111
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افکار عمومیافکا
افکار عمومی

 داونز کارکردھای روان شناختی را به سه دسته تقسيم داونز کارکردھای روان شناختی را به سه دسته تقسيم
::کردکرد

ادراکی--١١ ادراکیکارکرد کارکرد کارکرد ادراکیکارکرد ادراکی١١
کارکرد ھمسانسازیکارکرد ھمسانسازی  --٢٢
کارکرد رفع تنش درونیکارکرد رفع تنش درونی  --٣٣
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عموم افکار عمومیافکار
کارکرد ادراکی 

پيش فرض را پيش داوری پيش فرض را پيش داوری ::  تعريف پيش داوریتعريف پيش داوری
..می خوانيم می خوانيم 

چرا ما با افکار قالبی می انديشيم؟چرا ما با افکار قالبی می انديشيم؟  
اين به خاطر تنگی فرصت تصميم گيری ومحدوديت ذھنی اين به خاطر تنگی فرصت تصميم گيری ومحدوديت ذھنی       

نيست ھم پذير چاره که نيستاست ھم پذير چاره که ..است که چاره پذير ھم نيستاست که چاره پذير ھم نيستاست
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افکار عمومیافکا
کارکرد ادراکی 

افکار قالبیافکار قالبی::
مفھوم افکار قالبی برای اولين بار به وسيلة والتر ليپمنمفھوم افکار قالبی برای اولين بار به وسيلة والتر ليپمن

سال سالدر مشھورش١٩٩٢١٩٩٢در کتاب مشھورشدر کتاب عمومیدر عمومیافکار دردرافکار دردر  افکار عمومیافکار عمومیدر کتاب مشھورشدر کتاب مشھورش١٩٩٢١٩٩٢در سالدر سال
..مورد افکار عمومی به کار گرفته شدمورد افکار عمومی به کار گرفته شد
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عموم افکار عمومیافکار
کارکرد ادراکی 

 منتقدان تجربی نظريةدمکراسی منتقدان تجربی نظريةدمکراسی::  
، ، ) )   ١٩٤٦١٩٤٦((، کارل بکر ، کارل بکر ) )   ١٩٣٦١٩٣٦((وبر ، پارتو ، موسکا ، وبر ، پارتو ، موسکا ، 

فی))١٩٤٢١٩٤٢((شومپترشومپتر ومک الزارسفلد ، برلسون فی، ومک الزارسفلد ، برلسون ، ..، برلسون ، الزارسفلد ومک فی، برلسون ، الزارسفلد ومک فی))١٩٤٢١٩٤٢((شومپترشومپتر
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عموم افکار عمومیافکار
کارکرد ادراکی 

   منتقدان تجربی نظرية دمکراسی اشاره به چه چيزی منتقدان تجربی نظرية دمکراسی اشاره به چه چيزی
::دارنددارند

دمکراسی لوژی ايدوئو کالسيک ھای ھنجار ميان دمکراسیتفاوت لوژی ايدوئو کالسيک ھای ھنجار ميان تفاوت  تفاوت ميان ھنجار ھای کالسيک ايدوئو لوژی دمکراسی تفاوت ميان ھنجار ھای کالسيک ايدوئو لوژی دمکراسی
اينکه شھروند چگونه بايد تصميم بگيرد وشيوه ای اينکه شھروند چگونه بايد تصميم بگيرد وشيوه ای   ههدرباردربار

گيرد م تصمي عمل در او گيردکه م تصمي عمل در او   که او در عمل تصميم می گيردکه او در عمل تصميم می گيردکه
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عموم افکار عمومیافکار
کارکرد ادراکی 

 روسو، الک و جفرسونروسو، الک و جفرسون  ::فالسفة سياسی عقلگرا فالسفة سياسی عقلگرا
 نظر روسو نظر روسو::    

کهروسوروسو بود کهمعتقد بود که::معتقد است آزاد درجه آن تا کهجامعه است آزاد درجه آن تا جامعه جامعه تا آن درجه آزاد است کهجامعه تا آن درجه آزاد است که: :   معتقد بود کهمعتقد بود کهروسوروسو      
امکان مشارکت مستقيم شھروندان در تدوين قانون وجود امکان مشارکت مستقيم شھروندان در تدوين قانون وجود 

خ نه قان ت نگا ه ن ش خا نه قان ت نگا ه ن ش دارد ، وھر شھروند به ھنگام تدوين قانون نه سود خوددارد ، وھر شھروند به ھنگام تدوين قانون نه سود خودا
بلکه ارادة عموم را در نظر می گيردبلکه ارادة عموم را در نظر می گيرد
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عموم افکار عمومیافکار
کارکرد ادراکی 

 تصور جامعة اتميستی تصور جامعة اتميستی::    
 جامعة اتميستی فرد به طور مستقل عمل می کند وبه جامعة اتميستی فرد به طور مستقل عمل می کند وبه در در

گيرد می نظر در را جمع منافع عاقالنه گيردطور می نظر در را جمع منافع عاقالنه ..طور عاقالنه منافع جمع را در نظر می گيردطور عاقالنه منافع جمع را در نظر می گيردطور
نظر وبرنظر وبر::
   وبر کشف وبر کشف . . بر نقش مھم رھبر در دمکراسی تأکيد کرد بر نقش مھم رھبر در دمکراسی تأکيد کرد

پرجاذبه رھبران نقش که پرجاذبهکرد رھبران نقش که دمکراسی))کاريسماتيککاريسماتيک((کرد دمکراسیدر در ب ن پرج بر ش ر بر   ن پرج بر ش ر ي((ر   يري ی ) ) ري ر ی ر  ر ر 
..بيش از ھر نوع نظام ديگر استبيش از ھر نوع نظام ديگر است
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عموم افکار عمومیافکار
کارکرد ادراکی 

نظر ليپمن از دمکراسینظر ليپمن از دمکراسی::    
 ابزار سطحی تصميم گيری مخالفت ابزار سطحی تصميم گيری مخالفت ، ، دمکراسی دمکراسی   باباليپمن ليپمن

را توده بايد چگونه که پردازد می مھم اين وبه است راکرده توده بايد چگونه که پردازد می مھم اين وبه است کرده است وبه اين مھم می پردازد که چگونه بايد توده را کرده است وبه اين مھم می پردازد که چگونه بايد توده را کرده
با واقعيتھايی که برای تصميم گيری عقاليی الزم است آشنا با واقعيتھايی که برای تصميم گيری عقاليی الزم است آشنا 

دھند آموزش را آنھا خردمند نخبگان بايد وچگونه دھندکرد آموزش را آنھا خردمند نخبگان بايد وچگونه کرد وچگونه بايد نخبگان خردمند آنھا را آموزش دھندکرد وچگونه بايد نخبگان خردمند آنھا را آموزش دھندکرد
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عموم افکار عمومیافکار
کارکرد ادراکی 

 کارکرد شناختی افکار عمومی کارکرد شناختی افکار عمومی::    
مسائل مسائل   ههفراھم کردن چارچوبی است برای قضاوت دربارفراھم کردن چارچوبی است برای قضاوت دربار

..تازهتازهتازهتازه
   قالبیقالبیخصايص افکار خصايص افکار::  
..نارسايی يکی از خصايص افکار قالبی است نارسايی يکی از خصايص افکار قالبی است     ــ١١
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عمومی افکار عمومیافکار
کارکرد ادراکی 

 قالبیقالبیخصايص افکار خصايص افکار ادامه ادامه::
به صورت جفت متضاد ظاھر می شوند ، که ھر کدام به صورت جفت متضاد ظاھر می شوند ، که ھر کدام   ـ ـ ٢٢

انسان ذھن در تواند نمی دارد که ابھامی خاطر به انسانآنھا ذھن در تواند نمی دارد که ابھامی خاطر به آنھا به خاطر ابھامی که دارد نمی تواند در ذھن انسانآنھا به خاطر ابھامی که دارد نمی تواند در ذھن انسانآنھا
بدون تضاد با يکديگر جايگزين شودبدون تضاد با يکديگر جايگزين شود

ا٣٣ فا شخ ا ا قال افکا ا انظا فا شخ ا ا قال افکا ا نظا ـ نظامھای افکار قالبی محور عادات شخصی ودفاع ازـ نظامھای افکار قالبی محور عادات شخصی ودفاع از٣٣
..موقعيت خود را در جامعه تشکيل می دھند موقعيت خود را در جامعه تشکيل می دھند 
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عموم افکار عمومیافکار
ھويت سازی 

نمادھای اينھمانینمادھای اينھمانی::  
آنھا را آنھا را ) )   ١٩٣٥١٩٣٥((عقايدی وجود دارد که ھارود السولعقايدی وجود دارد که ھارود السول

نامد می اينھمانی نامدنمادھای می اينھمانی آننمادھای برای عقيده فالن آنداشتن برای عقيده فالن داشتن داشتن فالن عقيده برای آنداشتن فالن عقيده برای آن..نمادھای اينھمانی می نامدنمادھای اينھمانی می نامد
.  .  است که فرد خود را با گروھی ھم ھويت کند است که فرد خود را با گروھی ھم ھويت کند 
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افکار عمومیافکا
ھويت سازی 

 ھم ھويت سازی افکار عمومی ھم ھويت سازی افکار عمومی ممکارکرد کارکرد::
بسياری از رأی دھندگان در انتخابات نه بر مبنای اصول بسياری از رأی دھندگان در انتخابات نه بر مبنای اصول   --١١

اساس بر بلکه وعدالت اساسحق بر بلکه وعدالت تعلقگروھیگروھی»»سودسود««حق بدان تعلقکه بدان که که بدان تعلق که بدان تعلق گروھیگروھی»»سودسود««حق وعدالت بلکه بر اساسحق وعدالت بلکه بر اساس
..دارند ، يعنی گروه خودی رأی می دھند دارند ، يعنی گروه خودی رأی می دھند 

ا٢٢ ا گ ا ف ط ا فظ ت ا قط ل ات ا گ ا ف ط ا فظ ت ا قط ل ت ..تسھيل، قطع يا حتی حفظ روابط فرد با ديگران استتسھيل، قطع يا حتی حفظ روابط فرد با ديگران است--٢٢
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عمومی افکار عمومیافکار
ھويت سازی 

 انگيزة پژوھشی انگيزة پژوھشی::  
 نقش ھويت اجتماعی دانش افکار عمومی با چيزی نشان نقش ھويت اجتماعی دانش افکار عمومی با چيزی نشان

گوييم می پژوھشی انگيزة بدان که شود می گوييمداده می پژوھشی انگيزة بدان که شود می ..داده می شود که بدان انگيزة پژوھشی می گوييم داده می شود که بدان انگيزة پژوھشی می گوييم داده
انگيزش،مطالعه ای است برای مقاصد انگيزش،مطالعه ای است برای مقاصد   ههپژوھش دربارپژوھش دربار

ا که ات ت ة ا ا ا ا ا ت غات ل ات که ات ت ة ا ا ا ا ا ت غات ل تبليغاتی تجاری وبازار يابی ، دربارة تصوراتی که مردم از تبليغاتی تجاری وبازار يابی ، دربارة تصوراتی که مردم از ت
..کاال يا مصرف کنندگان آن دارند کاال يا مصرف کنندگان آن دارند 
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عموم افکار عمومیافکار
رفع تنش درونی 

 مھمترين دستاورد ھای روان شناسی سياسی مھمترين دستاورد ھای روان شناسی سياسی::
سياست نمايش روانی را اجرا می کنند که سياست نمايش روانی را اجرا می کنند که   ههمردم در صحنمردم در صحن

دارد اھميت آنھا خصوصی زندگی تخيالت دارددر اھميت آنھا خصوصی زندگی تخيالت ..در تخيالت زندگی خصوصی آنھا اھميت دارددر تخيالت زندگی خصوصی آنھا اھميت دارد..در

 پيشگام کاربرد نظريه ھای فرويد در رفتار سياسی پيشگام کاربرد نظريه ھای فرويد در رفتار سياسی::    
السول السولھارولد استاست))١٩٣٠١٩٣٠((ھارولد استاست))١٩٣٠١٩٣٠((ھارولد السولھارولد السول
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عموم افکار عمومیافکار
رفع تنش درونی 

چه نقشھايی است چه نقشھايی است   ههتحليلھای روان ـ پويايی روشن کنندتحليلھای روان ـ پويايی روشن کنند::
 ممکن است بتواند نقشی را که مردم در سياست برای ممکن است بتواند نقشی را که مردم در سياست برای

که را ايدوئولوژيکی ونمادھای کنند می انتخاب کهبازی را ايدوئولوژيکی ونمادھای کنند می انتخاب بازی انتخاب می کنند ونمادھای ايدوئولوژيکی را کهبازی انتخاب می کنند ونمادھای ايدوئولوژيکی را کهبازی
..بدانھا احساس تعلق می کنند ، روشن کند بدانھا احساس تعلق می کنند ، روشن کند 

http://www.opoosoft.com



عموم افکار عمومیافکار
رفع تنش درونی 

السول کسانی را که وارد سياست می شوندبه دو دستهالسول کسانی را که وارد سياست می شوندبه دو دسته    
کند کندتق ::تقسيم می کندتقسيم می کندتق

سازمان دھندهسازمان دھنده  --٢٢          ھيجان آفرينھيجان آفرين--١١

آفرين آفرينھيجان تحريک::ھيجان را مردم احساسات که است تحريککس را مردم احساسات که است کس کسی است که احساسات مردم را تحريک کسی است که احساسات مردم را تحريک ::ھيجان آفرينھيجان آفرين
می کند و ھيجان می آفريند ھيجان آفرين با استفاده از می کند و ھيجان می آفريند ھيجان آفرين با استفاده از 

بر شور و کند م جلب را مردم پرشور،حمايت ھای برخطابه شور و کند م جلب را مردم پرشور،حمايت ھای خطابه ھای پرشور،حمايت مردم را جلب می کند و شور بر خطابه ھای پرشور،حمايت مردم را جلب می کند و شور بر خطابه
..می انگيزد می انگيزد 
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عمومی افکار عمومیافکار
رفع تنش درونی 

کسی است که روی گرھھای کوچک کار کسی است که روی گرھھای کوچک کار ::سازمان دھندهسازمان دھنده
گ گف ..می کند تا با فراگردھای اداری به نتيجه برسدمی کند تا با فراگردھای اداری به نتيجه برسدف

شوند می سياست وارد مردم شوندچرا می سياست وارد مردم ::چرا چرا مردم وارد سياست می شوندچرا مردم وارد سياست می شوند::
نياز به تعلق نياز به تعلق   --١١
انگيزش روانیانگيزش روانی  --٢٢
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عموم افکار عمومیافکار
رفع تنش درونی 

 » »دو گانگی ميان حرف دو گانگی ميان حرف ::» » شکل گيری عکس العملشکل گيری عکس العمل
گگ شکل گيری شکل گيری « « چيزی است که در ادبيات روانکاویچيزی است که در ادبيات روانکاویوعملوعمل

..ناميده می شودناميده می شود»»عکس العملعکس العمل یی

ّ ا ش ک قا ل ال ک ا الگ ا ّک ا ش ک قا ل ال ک ا الگ ا ک  يکی از الگوھای عکس العملی عقايد که بيش از ھمه توّجه يکی از الگوھای عکس العملی عقايد که بيش از ھمه توّجه
    اقتداراقتدار««خود جلب کرده خود جلب کرده     پژوھشگران رفتار سياسی را بهپژوھشگران رفتار سياسی را به

است است   »»گرايیگرايی
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عمومی افکار عمومیافکار
رفع تنش درونی 

با کتاب با کتاب   آدرنوآدرنو  ههاين مفھوم به وسيلاين مفھوم به وسيل  ::اقتدار گرايیاقتدار گرايی
قق   ههوھمين طور به وسيلوھمين طور به وسيلشخصيت اقتدار طلبشخصيت اقتدار طلبمشھورشمشھورش

برای اولين بار مطرح شدبرای اولين بار مطرح شدبرنزويکبرنزويکفرنکل ـفرنکل ـ حيي حي ي
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عمومی افکار عمومیافکار
رفع تنش درونی 

اقتدار گرايی الگوی رفتاری است که اقتدار گرايی الگوی رفتاری است که ::تعريف اقتدار گرايیتعريف اقتدار گرايی
به کسانی اطالق شده است که ميل نا آگاھی به طغيان عليه به کسانی اطالق شده است که ميل نا آگاھی به طغيان عليه گگ

ھپدر سختگير و متعصب دارند ، ولی با اتخاذ ديدگا ھھاپدر سختگير و متعصب دارند ، ولی با اتخاذ ديدگا ھھا ي ی ي ھپ ي ی ي پ
وافکار قالبی مرسوم در زمينة اخالق سنتی وزورگويی وافکار قالبی مرسوم در زمينة اخالق سنتی وزورگويی 

برابر در خود از ، حاکم قدرت با ومبارزه ، کجروی برابروعليه در خود از ، حاکم قدرت با ومبارزه ، کجروی وعليه کجروی ، ومبارزه با قدرت حاکم ، از خود در برابر وعليه کجروی ، ومبارزه با قدرت حاکم ، از خود در برابر وعليه
..اين ميل نا آگاه دفاع می کنند اين ميل نا آگاه دفاع می کنند 
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عموم افکار عمومیافکار
رفع تنش درونی 

 پرستی افراطی يا پرستی افراطی يا   وطنوطن  ::يکی از مشخصات اقتدار طلبی يکی از مشخصات اقتدار طلبی
. . شوونيسم استشوونيسم است

العمل عکسل گيری العملشکل عکسل گيری روانی::شکل تخلية راھھای از روانیيکی تخلية راھھای از يکی يکی از راھھای تخلية روانی يکی از راھھای تخلية روانی ::شکل گيری عکسل العملشکل گيری عکسل العمل
..است است 

ف ک ل ا ا ک فا ک ل ا ا ک ا نوعی بيان محرکه يا تمايل سرکوفته به صورتنوعی بيان محرکه يا تمايل سرکوفته به صورت::تصعيدتصعيد
..مقبول است مقبول است 
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عموم افکار عمومیافکار
رفع تنش درونی 

 اين نظريه برمی گردد به نظرية مارکس اين نظريه برمی گردد به نظرية مارکس   ::نظرية اقتصادي نظرية اقتصادي
در غرب تصور عام بر اين است کهدر غرب تصور عام بر اين است که..وحتی عقب تروحتی عقب تر

دموکراتيک در جھت تأمين طبقاتدموکراتيک در جھت تأمين طبقاتديدگاھھای سياسیديدگاھھای سياسی ی ي ھ یي ي ھ يي ھ يي ھ ي
تھيدست است در حالی که ثروتمندان آموزه ھای نخبه تھيدست است در حالی که ثروتمندان آموزه ھای نخبه 

پسندند می بيشتر را پسندندگرايانه می بيشتر را ..گرايانه را بيشتر می پسندندگرايانه را بيشتر می پسندندگرايانه
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عموم افکار عمومیافکار
شکل گيری افکار عمومی 

شکل گيری افکار عمومیدر:  
 مسائل مبھم بايد به مسئله ای روشن تبديل شوند که عده

باشند مخالف ای وعده موافق آن با ای با آن موافق وعده ای مخالف باشندای
 فعالين سياسی ھستند که موضوعھای افکار عمومی را

کنن .مطرح می کنندط
برای که شود می تبديل عمومی افکار به موضوعی یآن و  بر ی  يل  ب ی  و ر  ی ب  و و ن 

.افکار عمومی جنبة حياتی داشته باشد 
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یتبليغات سياسیتبليغات سياسی ي ي یب ي ي ب

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

اتخاذ تدابير وتدوين طرحھا   :تعريف تبليغات سياسی
القا که ا ش ال کا ت ا خا ژ ل ئ ا ايدوئولوژی خاص يا تحکيمیواعمال شيوه ھايی که القا

بنيان ھای حاکميت يا تالش برای تغيير نظام موجود يا 
پيروزی در انتخابات وامثالھم منظور واھدافشان را تشکيل 
عمومی افکار آنھا وعمل خطاب طرف که صورتی در ی دھند و ر  ھ  ل  ب و ر  ی   ور ر   

باشد ، تبليغات سياسی ناميده می شود
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سياسی سياسیتبليغات یتبليغات ي ي  یب ي ي  ب

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

وسعت ميدان عمل :مشخصه ھای تبليغات سياسی
یوفراوانی دست آويزھا وعوامل وابزار آن است واين به
دليل حساسيت وجدی بودن بيش از حد موضوعات آن 

.استاست
بمنزلة بيمه شدن حضور طبيعی دولتھا  :تبليغات سياسی

ا ش ن ان ا خان ا ..  وملتھا در خانواده جھانی نيز بشمار می رودل
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سياسی سياسیتبليغات یتبليغات ي ي  یب ي ي  ب

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

سياسی تبليغات در مشخص عنصر از:يک است ممکن ممکن است از :يک عنصر مشخص در تبليغات سياسی
زبان ، ادبيات ،علوم وفنون، ھنر ھا، ارزشھای فرھنگی 

ھا ه نا ب ين تد تنظي د يھن ق واعتقادی وقومی وميھنی در تنظيم وتدوين برنامه ھایاعتقاد
تبليغات سياسی استفاده گردد وبرای توزيع وانتشار آنھا از 

..ھر وسيله ای بويژه رسانه ھای جمعی سود برده شودژ
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سياس سياستبليغات تبليغات سياسیتبليغات سياسیتبليغات

ط ط
تبليغات سياسیتبليغات سياسی

کانالھای معين را:خطوط عبور جريان تبليغات سياسی
یتشکيل نمی دھند اين باران سيل آسا در ھمه جا می بارد  ی
وھمه چيز وھمه کس را در معرض بارش وريزش خود 

دھد می قرار می دھدقرار
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سياس سياستبليغات تبليغات سياسیتبليغات سياسیتبليغات
تبليغات سياسیتبليغات سياسی

سياسی تبليغات وزيانبار سوء وجھات :ابعاد ی ي ي  ب ر  ب و وزي :ب وجھ 
  متأسفانه بخش اعظم آن را تشکيل می دھد از خطر

ھ از د ناکت خط شد شناخته ھا ا ن ناکترين بيماريھای شناخته شده خطر ناکتر بوده واز ھرناکت
.می نکبت بارتر است وپديدة زشت ومتعفن وش
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سياسی یتبليغات ي ي  ب

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

 چرا در محدود کردن تبليغات سياسی ھرگز اقدامی صورت
است :نگرفته :نگرفته است

  اوالً به طور کلی مقابله با جريانات فکری که مقوالتی
ت ا شکل ا تند ھ ال ا ف نج . بغرنج وفرار وسيال ھستند بسيار مشکل است غ

 ثانياً گزينش مالک ومعيار کيفيت جريانات تبليغات سياسی
آ در جھانی که پرواز تضاد منافع و مصالح است آسانف

 .نيست 
 ثالثاً خلع اين سالح افسونگر وکارآمد گويا که بمذاق ھيچ

نمی خوش .آيدکشوری ی وش  .يوری 
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یتبليغات سياسی ي ي ب

تبليغات سياسیتبليغات سياسیانواع انواع 

 تبليغات سياسیانواع:
تبليغات سياسی روا -١
خطابه٢ خطابه-٢
تظاھرات -٣
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تبليغات سياسی

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

 شاخصه ھا و شگردھاي تبليغات سياسي:
ا١ خطا٢انتشا ـ خطابه٢ـ انتشارات                      ١
تظاھرات٣ نمادين۴ـ ـ ر                       ين   
ـ شستشوی مغزی ۶ـ بيماران تبليغاتی              ۵ 

ف ق ـ اقدامات انحرافی ٨ـ احاله به ارزشھا              ٧
مسافرت٩ تأييدی١٠ـ ـ ر                      ی  يي  
  ـ سکوت١٢ـ برشی                        ١١
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سياسی تبليغات سياسیتبليغات

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

 ادامه شاخصه ھا و شگردھاي تبليغات سياسي:
گ١٣ ق١۴زھ ت ـ تحقيری١۴ـ زھر گيری                    ١٣
تحريفي-١۶ـ بزرگ نمايی                  ١۵ يی
كذبي  -١٨ابھامي                          -١٧
از١٩ ه نگ٢شا ك يكسونگري -٢٠شايعه سازي                 -١٩
نامگذاري -٢٢استمزاجي                    -٢١ جي ريز
زمان شناسي -٢۴سوپاپي                         -٢٣

http://www.opoosoft.com



سياسی یتبليغات ي ي  ب

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

اطالعيه ھا، بيانيه ھا، مقاالت وگزارشات و  :انتشارات
تفاسير و اخباری که مستقيم يا غير مستقيم مقاصد سياسی 

.را القاء می کند ی

ه اخطا ض ا ا قا ه خطا نط نطق وخطابه ، مقاصد سياسی را موضوعات:خطابه
جالب وپر محتوی با کلمات وجمالت زيبا وخوش آھنگ 

.وبا لحنی گرم ومطبوع ادا و القاء می کند 
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یتبليغات سياسی ي ي ب

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

ملی:تظاھرات، ورسمی دولتی است ممکن تظاھرات ی:ر ی  ی ور و ن   ر 
ومردمی ،ھمگانی وفراگير، حزبی وگروھی ،صنفی 
باشد وزنانه مردانه جنس نظر از وحت ، ای .ورسته ای ، وحتی از نظر جنسی مردانه وزنانه باشدورسته
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سياسی یتبليغات ي ي  ب

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

دارای اعتبار وحيثيت واالی انسانی است اعمال:نمادين
واقعه . واقدامات وتالشھايی سمبليک ونمادين است 

گذشتگی خود از و مجاھدات وداستان عاشورا یجانگداز و  ا و از  ج ن  ا ورا و از  ج
.،وياران وفادارش می باشد) ع(امام حسين 
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سياسی یتبليغات ي ي  ب

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

بيان وپخش و بمباران سياسيمنظوراز:بمباران سياسي ، پيي
نشر ونمايش تکراری واقعه يا وقايع ويا جھاد وجوانب 

است جمعی ھای رسانه از .آنھا ی ا ی ج ھ از ر  .آ
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تبليغات سياسی

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

تالشی که برای جانشينی والقاء    :شستشوي مغزي
ذھن قبل باورھای بجای جديد وتفکر خاص ايدوئولوژی خاص وتفکر جديد بجای باورھای قبلی ذھنی ايدوئولوژی

..  زندانی به عمل آيد شستشوی مغزی نام دارد
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تبليغات سياسی

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

ارزشھايی که مورد احترام و يا اساس :احاله به ارزشھا
ق آرمان قوم وقبيله و جامعه ای می باشد بھانه  ودست آويز ق

یاعمال ورفتارمستبدانه زورمداران قدرت طلب قرار می
.گيرد

انحراف ای:اقدامات وحاشيه فرع ائل م کردن مطرح مطرح کردن مسائل فرعی وحاشيه ای:اقدامات انحرافي
است به نحوی که مسائل اصلی گم يا کمرنگ شود و تحت 

گ ق .الشعاع قرار بگيردلش
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تبليغات سياسی

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

 نوعی اتخاذ سند برای نشان دادن ثبات سياسی و  :تأييدي
ت ا لل ال ت ل .مقبوليت بين المللی استق

 شگرد تبليغاتی مبتنی بر برش و گزينش  :برشي
ه که ت ا داھا شھا گزا ا اخ از تھا قسمتھايی از اخباروگزارشھای رويداھايی است که بهق

مصلحت و مقتضای يک مجتمع سياسی تشخيص داده می 
..شود

http://www.opoosoft.com



تبليغات سياسی

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

اخبار وگزارشھای بعضی از رويدادھای:زھرگيری
غيرمنتظره مانند وقايع ناگھانی جنگی ، حوادث مھيب 

و دارند...طبيعی قرار مردم شديد عالقه يا نفرت مورد ی و ار  ...بي رار  م  ر ي  ال   ر ي  ور 
ممکن است حوادث ناگوار اجتماعی و زيانبار برای مردم 

باشد داشته پ در حاکميت سياس نظام .يا نظام سياسی حاکميت در پی داشته باشديا
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سياسی یتبليغات ي ي  ب

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

 کوچک وناچيز نشان دادن واقعه ای که بزرگ  :تحقيري
ت .استا

عکس روش تحقيری شيوه بزرگ نمايی:بزرگ نمايي يي يیبزر بزر يو يری روش س
.است 

ھا ا:ا اخ د د د ت ھا ا اد ا ذ ه ش ن ا اين شيوه مذموم ايجاد ابھام وترديد در اخبار:ابھامي
.مربوط به رويدادھای مسلم است 
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یتبليغات سياسی ي ي

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

يکی از ناجوانمردانه ترين شگردھای تبليغات:تحريفي ي
سياسی است ومتأسفانه در بنگاھھا ونھادھای خبری 

بيشترين است صداقت عدم بر کارشان مدار که رينوتفسيری ا ا بي م  ن بر  ر ار  يری   و
.کاربرد را دارد 

شگرد رسوای دروغ پردازی است:كذبي. زیبي پر روغ ی و ر ر
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یتبليغات سياسی ي ي

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

شايعه گاھی بطور خود جوش واتفاقی و:شايعه سازي ي
موردی توليد وپخش می گردد که از عاليق يا انزجار افراد 

گرفته نشأت ونھادھايی اشخاص به نسبت گروھھايی رو يی   ھ ص و ب ب ا يی  ھ رو و 
.است

نگ تك ه زا ک از فقط ا ا ه نگا نگاه به رويدادھا فقط از يک زاويه ، سمت:يكسونگري
.وجھت است وتنھا بعدی از ابعاد قضيه مطرح می گردد 
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یتبليغات سياسی ي ي

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

 طرح وبرنامه ای تنظيم می گردد که به موقع  :استمزاجي
خاط ا اکنش نگ گ ا ّ ا ش گذاشته ا اجرا گذاشته شود اّما چگونگی واکنشھای مخاطبين درا

.برابر آن مبھم است

گذا ا:نا دن ا غ ل ت خ نھادھا نھادھای خبری ـ تبليغی، سياسی دنيا بر:نامگذاري
اساس ارزشھای سياسی حاکم بر خود به سوژه ھای 

.خبری مھم نام ولقب می دھند
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یتبليغات سياسی ي ي

تبليغات سياسیتبليغات سياسی

 روشی مشھور در عالم تبليغات سياسی است :سوپاپي
ومختنق حزب وب حزب وتک ته ب جوامع در ومعموال در جوامع بسته وتک حزبی وبی حزبی ومختنق ومعموالً

.عينيت پيدا می کند 

شناسي در:زمان ، زمان سياس تبليغات عرصه در در عرصه تبليغات سياسی زمان ، در:زمان شناسي
.جايگاه ويژه ومعتبری قرار دارد 
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تبليغات عوارض تبليغاتعوارض
عوارض تبليغاتعوارض تبليغات

 فشار  رواني  :مھمترين  عوارض و تبعات سوء تبليغات
.است

از عبارتند تبليغات :عوارض عوارض تبليغات عبارتند از:
 عوارض  جسمي -١

 عوارض رواني - ٢

اجتماع-٣ ض عوا عوارض اجتماعي-٣
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تبليغات عوارض تبليغاتعوارض
انواع تبليغاتانواع تبليغات

 از نظر شيوه هاي اجرايــي و  القايــي انواع تبليغات: 

 مستقيم - ١

تق٢ غ غير مستقيم-٢

  از لحاظ موضوعي انواع تبليغات: 

تجاري -١
سياس٢ سياسي-٢
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شايعهشايعه

شايعه و مباني روانشناختي آنشايعه و مباني روانشناختي آن

 از نظر اغلب  جامعه شناسان  شايعات  اطالعاتي  :شايعات از نظر  جامعه شناسي

ميز ، نادرست و غير منطقي است كه فردي  به فرد يا افراد ديگر به صورت 
ٓ
مبالغه ا

.سلسله وار منتقل مي شود و ي ر و
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شايعهشايعه

شايعه و مباني روانشناختي آنشايعه و مباني روانشناختي آن

 در باره ي شايعه ) ١٩٨٩(نظر كامپفر: 

ن اقشار  مختلف
ٓ
شايعه را قديمترين  شكل ارتباطات  جمعي  تلقي كرده كه در ا

باورهاي و تمايالت ، عاليق و داده نشان واكنش يكديگر به نسبت مردم نسبت  به يكديگر  واكنش  نشان داده  و عاليق  ، تمايالت  و باورهاي مردم

.مشترك  را در  سمت و سوي  شايعه نبلور  مي كنند
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شايعهشايعه
شايعه و مباني روانشناختي آنشايعه و مباني روانشناختي آن

شايعه چيست؟
 شايعه خبر يا اطالعات تأييد نشده اي است كه مورد توجه

نزد باور ايجاد براي و بوده خاصي جمعيت يا گروه يا جمعيت خاصي بوده و براي ايجاد باور نزد گروه
ديگران معموالً از فردي به فرد ديگر به طور شفاھي بدون 

يابد م انتقال كاف مدرك و دليل و اطمينان گونه .ھيچ گونه اطمينان  و دليل  و مدرك كافي انتقال مي يابدھيچ
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ه شايعهشا
شايعه و مباني روانشناختي آنشايعه و مباني روانشناختي آن

نظر  تاموتو شيباتاني:
از جمعي عالقمند  به اخبارشايعه را خبر  ساختگي ناميده  زيرا 

ً
شايعات عمدتا

گيرد مي سرچشمه .ساختگي  سرچشمه مي گيرد.ساختگي

 هدف شايعه:

 شايعات  اعم از اينكه  به ظاهر مثبت يا منفي باشند، هدفي جز تخريب  رواني  و

.افشاندن  تخم  بي اعتمادي  به همراه  ندارند ر ر ب ي بي م ن
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شايعهش
شايعه و مباني روانشناختي آنشايعه و مباني روانشناختي آن

انتقال  شايعه از چه طريق قدرت تخريب بيشتري  دارد؟

در حقيقت  انتقال شايعه  از طريق  جرايد و مطبوعات مستقل و خبرنامه هاي و 
اجتماعی و رواني تخريب قدرت از نظام كارگزاران و دولت به وابسته منابع وابسته به دولت  و كارگزاران  نظام از قدرت  تخريب  رواني و اجتماعیمنابع

.بيشتري  برخوردار  خواهد بود
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سياست در جمعي ارتباط جمعي در سياستارتباط
سيستم ارتباط جمعي در سياستسيستم ارتباط جمعي در سياست

كدام مسئله اهميت  سيستم  ارتباطات  جمعي را چندين برابر مي كند؟ 

اهميت  سيستم پارلماني  و انتخاباتي ، اهميت سيستم  ارتباطات جمعي  را چندين      

است كرده .برابر كرده است.برابر

 

  ارسال  اخبار  به  :مھمترين نقش  يك نھاد  ارتباط جمعي
است غرضانه بي و واقعي .صورت ر  ي  و بي  .ور  و
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يا آگاھ در ارتباطات در آگاھي سياسيارتباطات
نقش ارتباطات درآگاھي سياسينقش ارتباطات درآگاھي سياسي

وسايل ارتباط جمعي:
بخش  جدايي ناپذير  تمدن  نوين صنعتي  اند  و عامل   -١

ھستند پذيري جامعه نيرومند  جامعه پذيري ھستندنيرومند
 .در القاي نگرشها و رفتارهاي  سياسي نقش  بسيار مهمي  دارد - ٢

٣ -   
ً
جامعه بويژه حكومت براي  ساده ترين  وظيفه ي خود  نيز به اين وسايل  شديدا

.وابسته اند ب و
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سياسي آگاھي در ارتباطات در آگاھي سياسيارتباطات

عوامل مؤثر بر رسانه ھاعوامل مؤثر بر رسانه ھا

عوامل مربوط به تأثير جامعه پذيري وسايل ارتباط جمعي:
بيشتر اوقات اين وسايل خط مشي ھا و رھنمودھاي  -١

ميكنند منتقل را .سياسي را منتقل ميكنندسياسي
اطالعات توسط رسانه ھاي ھمگاني از طريق دو مذحله  -٢

ش ال .يي ارسال مي شودا

ادامه در اساليد بعدادامه در اساليد بعد                                                                                                                                                                                    
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سياسي آگاھي در ارتباطات در آگاھي سياسيارتباطات

عوامل مؤثر بر رسانه ھاعوامل مؤثر بر رسانه ھا

عوامل مربوط به تأثير جامعه پذيري وسايل ارتباط جمعي:
گرايش اين وسايل بيشتر در جھت گيريھاي موجود  -٣

است .سياسي استسياسي
پيامھاي رسانه ھاي ھمگاني در متن و زمينه اجتماعي  -٤

ش تف .دريافت و تفسير مي شوداف
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سياسي آگاھي در ارتباطات در آگاھي سياسيارتباطات
تبعيد روشنفكرتبعيد روشنفكر

حيطه اثر و نفوذ روشنفکران گاه در افکار حيطه اثر و نفوذ روشنفکران گاه در افکار ::تبعيد روشنفکرتبعيد روشنفکر
گ گگ عمومی گروه و دسته ای کوچک است و گاه به حدی است عمومی گروه و دسته ای کوچک است و گاه به حدی است گ

..که آنھا را در جايگاه رھبران فکری ملتھا قرار می دھدکه آنھا را در جايگاه رھبران فکری ملتھا قرار می دھد ی ر ر ر ر ر ر یر ر ر ر ر ر ر ر

ا ش گ ا ا ک فک اش ش گ ا ا ک فک ش تبعيد روشنفکر يکی از غم انگيز ترين سرنوشتھاستتبعيد روشنفکر يکی از غم انگيز ترين سرنوشتھاست.. » »
تبعيد، قبل از دوران مدرن يک تنبيه وحشتناک به شمار می تبعيد، قبل از دوران مدرن يک تنبيه وحشتناک به شمار می 

..رفترفت

http://www.opoosoft.com



نازفاش نازيسمفاشيسم و
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نازيسم و م  فاشيسم زي م و  ي
ھدفھای رفتاری

دانشجو بتواند در پايان اين فصلدانشجو بتواند در پايان اين فصل::
..ديدگاه هگل را درباره نازيسم بيان كندديدگاه هگل را درباره نازيسم بيان كند--11 بي م زي ر رب ر ل بيي م زي ر رب ر ل ي
..ديدگاه نيچه را درباره نازيسم بيان كندديدگاه نيچه را درباره نازيسم بيان كند    --22
..ھدف نازيسم را بگويدھدف نازيسم را بگويد--٣٣ وي ب ر م ويزي ب ر م زي
..وظيفه آموزش و پرورش از نظر نازيھا را توضيح دھدوظيفه آموزش و پرورش از نظر نازيھا را توضيح دھد  - - ٤٤
..ھيتلر مردم را به سه دسته تقسيم ميکرد، آنھا را بيان کندھيتلر مردم را به سه دسته تقسيم ميکرد، آنھا را بيان کند--٥٥ م مم م
..مازوخيسم و ساديسم را تعريف کندمازوخيسم و ساديسم را تعريف کند  - - ٦٦
..مامفورد از فاشيسم را بنويسدمامفورد از فاشيسم را بنويسد. . تفسير التفسير ال  - - ٧٧
..تعريف ھيتلر از ايده آليسم را بنويسدتعريف ھيتلر از ايده آليسم را بنويسد  - - ٨٨
غريزه حفظ نفس را از نظر ھيتلر توضيح دھدغريزه حفظ نفس را از نظر ھيتلر توضيح دھد    - - ٩٩
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فاشيسم و نازيسم

نازيسمنازيسم
نازيسم:
در-١ نازيسم حذب شد١٩١٩فعاليتھای .آغاز ر م  زي ب  ی  ھ ز ي .  آ
تقاضای داشتن ) پارلمان(از رايشستاگ  ١٩٣٣ھيتلر در -٢

آ ه ا ا آن ک طل ا ا . اختيارات مطلق کرد و آنھا را به دست آورداخت
رنازيسم زير نفوذ تعليمات نيچه، ھگل و روزنبرگ قرار  -٣ ر بر روز و ل يچ ي و زير م زي

  .داشت
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نازيسم و مفاشيسم زي م و  ي

طگ ف گ ظ گ
نازيسمنازيسم

ھگل معتقد به نظامی گرايی افراطی و:ھگل و نازيسم
.ناسيوناليسم تنگ نظرانه بود م

و نيچه نيز با فلسفه ھيچ گرايانه خود  :نيچه و نازيسم
م رد انسان شرافت و اخالق مورد در را غرب آرمانھای غربی را در مورد اخالق و شرافت انسان رد می آرمانھای

. کرد
نيھيليسم جوھر پديده نازيسم بود که  :نيھيليسم و نازيسم

شد متجلی انسان ميليونھا يافته سازمان قتل ی در ج ن  ھ  يو ي ن ي  ز ل  ر 
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مفاشيسم و نازيسم ز و م

نازيسمنازيسم

 تبديل انسان به غير انسان و تنزل دادن « :ھدف نازيسم
.بود»انسان به موجود مورد نظر رھبران نازی

يھود و گرايی نژاد ھای ريشه درنازيھا را خود ستيزی ستيزی خود را درنازيھا ريشه ھای نژاد گرايی و يھود
..يافتند روزنبرگتعاليم آلفرد 
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مفاشيسم و نازيسم ز و م

آ أث
نازيسمنازيسم

تأثير نازيھا بر آلمان:
حيات بر شديدی تأثير آلمان بر نازيھا حاکميت دوران ي ی بر  ي ير  ن  زيھ بر آ ي  وران 

.سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی آلمان داشت
ا ناز نظ از ش زش آ فه ظ وظيفه آموزش و پرورش از نظر نازيھا:

 ناز نظر نازيھا وظيفه آموزش و پرورش تربيت نوجوانان وجو ربي پرورش و وزش ي و زيھ ر ز
.به منظور تبديل آنھا به نازيھای خوب بود
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مفاشيسم و نازيسم م

نازيسمنازيسم
ھيتلر تمام مردم را به سه دسته تقسيم کرده است:
ساز-١ فرھنگ ز رھ 
فرھنگ پذير -٢
فرھنگ ستيز-٣
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نازيسم و مفاشيسم زي م و  ي

ظ
روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم

دو نظريه متفاوت راجع به نازيسم وجود دارد:
و اقتصادی ای پديده تواند نمی روانشناسی آنکه اول ی و ه ای ا ي وا پ ی  ی  اول آ روا

 .سياسی مانند فاشيسم را توجيه نمايد
اآنکه ان الً کا ا ئله فاش فاشيسم مسئله ای کامال روانی است:دوم آنکه.  
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مفاشيسم و نازيسم ز و م

ف
روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم

فاشيسم ازمامفورد.تفسير ال:
در را فاشيسم واقعی ھای آدمی«ريشه داند»روح نه«می ر م را  ي ی  ی وا ی«ري ھ ا» روح آ  «ی 

غرور بيش از « : نظر مامفورد آن است که. »در اقتصاد
است نوروتيک پاشيدگ ھم از و بيرحم از لذت و اندازه و لذت از بيرحمی و از ھم پاشيدگی نوروتيک است اندازه

که فاشيسم را توجيه می کند نه پيمان و روسای و بی 
ا آل اقت »لياقتی جمھوری آلمانل
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مفاشيسم و نازيسم ز و م

روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم
جنبه روانی يا پايه انسانی نازيسم:

آوردنداول روی نازيسم به که مردمی خوی .ساختمان م روی آوراول زي ی  ب  ر وی  .ن 
خصائص روانشناسی ايدئولوژی که در معامله با آن  دوم

اخ ث نا ا له خ ا اخت ا مردم، از اين ساختمان خوی وسيله ای چنان مؤثر ساخت از
.و به کار گرفت
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فاشيسم و نازيسم

روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم
مردم و نازيسم:
مقابل-١ در شديد مقاومتی گونه ھيچ بی مردم از ای بلعده ر  ي  ی  و و  م بی ھيچ  ر ه ای از 

نازيسم تسليم شدند اما ستايشگر ايدئولوژی و روش 
نشدند نيز آن .سياسی آن نيز نشدندسياس

عده ديگر سخت شيفته آن شدند و با تعصب مبلغ آن  -٢ 
.گشتند
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مفاشيسم و نازيسم م

گ گق گ ق
روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم

ماھيت خوی قدرتگرا در پيوستگی :ماھيت خوی قدرت گرا
.ھدايت کننده ای ساديستی و مازوخيستی است ی ی

يعنی آرزو قدرت نامحدود بر ديگران و اين آرزو  :ساديسم
آميزد م تخريب حس با اوقات بعض .نيز بعضی اوقات با حس تخريب می آميزدنيز

 يعنی آرزوی فنا شدن در قدرتی غالب و در  :مازوخيسم
.نيرو شکوه آن شريک شدن
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مفاشيسم و نازيسم م

روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم
علت استعدادھای ساديستی و مازوخيستی:

ضعف علتش دو ھر مازوخيستی و ساديستی استعدادھای ف    ش  و  ی ھر  ي زو ی و  ي ی  ھ ا ا
فرد مجرد برای تحمل تنھايی و احتياج او به يک رابطه 

کند م غلبه تنھاي اين بر که است .ھمزيستی است که بر اين تنھايی غلبه می کندھمزيست
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فاشيسم و نازيسم

ظ
روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم

عامل اصلی تبليغات از نظر ھيتلر:
برتر نيروی توسط حاضران يا شنوندگان اراده شکستن ر   يروی بر و  ران  ن ي  و ه  ن ارا

.گوينده عامل اصلی تبليغات است
ت ل ت ف تل نظ نظر ھيتلر در مورد ھدف تعليم و تربيت:

نآدر آموزش و پرورش دانش آموزان ھمه ھدف بايد« ي ب ن وز ش پرورش و وزش نر
باشد که اعتقاد راسخ به برتری مطلق بر ديگران در او 

بگيرد .»پای بگيرد»پای
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فاشيسم و نازيسم

ط
روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم

ميل به تسلط بر :يا رھبران نازی»منتخبين«علت تحرک
.توده ھاست

تل نظ از نف اف ض ز زغ غ تل نظ در نظر ھيتلر غريزه  :غريزه ضيافت نفس از نظر ھيتلر
صيانت نفس با قدرت طلبی يکسان می نمايد
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مفاشيسم و نازيسم م

ه ا خ ل که کن ا تل که ل ال
روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم

داليلی که ھيتلر ھمواره سعی می کند که ميل خود را به
.قدرت مدلل سازد و موجه جلوه دھد

ًسلطه او بر مردمان ديگر برای اصالح آنھا و به سود  اوال
. فرھنگ جھان است ن جھ ر

 ً ميل به قدرت در قوانين ازلی طبيعت جا دارد و کار او  ثانيا
انھا از و کند شناسايی را قوانين اين که است آن فقط آن است که اين قوانين را شناسايی کند و از انھافقط

                                                                                                .تبعيت نمايد
ادامه در اساليد بعدادامه در اساليد بعد                                                                                                      
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مفاشيسم و نازيسم م

ً ث قث
روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم

 ً خود او تابع قدرتی است مانند خدا يا تقدير يا تاريخثالثا
یطبيعت و دستوراتش را از آنھا می گيرد،

 ً سعی او برای تسلط دفاعی است در مقابل ديگران که  رابعا
کنند غلبه آلمان مردم و او بر دارند ھيچسع او خود خود او ھيچ.سعی دارند بر او و مردم آلمان غلبه کنند
.چيز غير از صلح و آزادی نمی خواھد
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فاشيسم و نازيسم

ظ ظ
روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم

غريزه حفظ نفس از نظر ھيتلر:
بر چيرگی برای تر قوی مبارزه به نفس حفظ غريزه ی بر   ر برای چير وی  رزه  ب س ب  ريزه  

ضعيف تر می انجامد و به مقتضای صرفه جوئی طبيعت 
گيرد پايان رگ از پ ب نا زندگ با نظرعاقبت نظر .عاقبت با زندگی مناسب پس از مرگ پايان می گيرد

ھيتلر که غريزه حفظ نفس را با قدرت يا تسلط بر ديگران 
.می داندا
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فاشيسم و نازيسم

روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم
نظرھيتلردر مورد احوال طبيعت :

او نظر خردھاست«به تمام ظالم خود»ملکه ساديسم از ر او   ھ«ب  ر م  م  و .»  م  ي از 
قياس می گيرد و در نظر می آورد که قانون طيعی حفاظت 

برتران« غلبه حقانيت لز ای پر ب ن قا به قيد مقيد به قاون بی پروای لزوم و حقانيت غلبه برتران و«
.»قدرتمندان گيتی است
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مفاشيسم و نازيسم م

آ
روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم

تعريف ھيتلر از ايده آليسم: 
تا کند راھنمايی را انسانھا تواند می که است آليسم ايده فقط يی      ھ را راھ وا ا ی  م ا   ي ه آ  اي
خود بی اختيار مزيت قدرت و نيرو را بشناسد و تصديق 
خاک ای ذره رت ب تا ازد ادار را ايشان ايد نمايد و ايشان را وادار می سازد تا بصورت ذره ای خاکی ن

که سراسر کيھان را شکل می دھد در آيند
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فاشيسم و نازيسم

آ
روانشناسی نازيسمروانشناسی نازيسم

خدا«:قدرتی که ھيتلر به آن تسليم می شود« ،
است» طبيعت«و»، تاريخ»واجبات«،»سرنوشت« خ

ا شت ا گ ق لتا لرتمبانی خوی قدرت گرا در نوشته ھای ھي:
ريکی تمايل به غلبه بر مردمان و ديگری آرزوی تسليم در  يم رزوی ری ي و ن ر بر ب ب ي ی ي

 .برابر قدرتھای برونی است
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لل ال ن ات نا روانشناسی و مناسبات بين المللانشنا
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روانشناسی و مناسبات بين الملل ھدفھای رفتاری

دانشجو بتواند در پايان اين فصلدانشجو بتواند در پايان اين فصل::
ا١١ ا ا ا ک ا ا ت ا ک اا ا ا ا ک ا ا ت ا ک ا نيروھای که سياستمدار را به حرکت وا مدارد را بياننيروھای که سياستمدار را به حرکت وا مدارد را بيان--١١

..کندکند
داليل ضديت کاربرد روانسناسی در سياست را توضيح داليل ضديت کاربرد روانسناسی در سياست را توضيح   --٢٢

..دھددھد
اعالميه انجمن مطالعه روانی مسائل اجتماعی در مورد اعالميه انجمن مطالعه روانی مسائل اجتماعی در مورد   ٣٣

نژادی نژادیتبعيض بنويسدتبعيض بنويسدرا را ..را بنويسدرا بنويسدتبعيض نژادیتبعيض نژادی
    ..را شرح دھدرا شرح دھداز ديدگاه اکپورتاز ديدگاه اکپورت» » انتظارانتظار««  --٣٣
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یروانشناسی و مناسبات بين الملل ر

گ
مقدمهمقدمه

پيشگفتار اساسنامه يونسکو:
»، است آدمی ذھن جنگھا ھمه سرچشمه که آنجايی از ی ا «   ھن آ ھ  رچ ھ ج يی   ج از آ

.» دفاع از صلح نيز بايد در ذھن آدمی پرورش يابد

نيروھايی که سياستمداران را به حرکت وا می دارد: ر ی و ر ب ر ن ر ي يی يرو
شمرده اند و بعضی ديگر آنھا را  اقتصادیبعضی آنھا را 

به بهجمعيتمربوط سوم دسته ھاکيشو آيين و ھا ھا و آيين ھاکيشو دسته سوم بهجمعيتمربوط به
.منتسب کرده اند 
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روانشناسی و مناسبات بين الملل

مقدمهمقدمه

داليل ضديت کاربرد روانشناسی در سياست: ی
روانشناسی به عنوان علم، پايداری از خود  -١

قبول مورد ديروز تا که ھاي نظريه و نداده نشان نداده و نظريه ھايی که تا ديروز مورد قبولنشان
.بوده است امروز باطل شمرده می شود

                                                                                                                                                                                                            
بعد اساليد در بعدادامه اساليد در ادامه در اساليد بعدادامه در اساليد بعدادامه
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روانشناسی و مناسبات بين الملل

مقدمهمقدمه

ھرگاه پزشکان با . روانشناسی يکی نيست، چند تاست -٢
گ ھم موافق نباشند چگونه می توان بيماريھا را باز شناخت ف

.و درمان کرد

ادامه در اساليد بعدادامه در اساليد بعد                                                                                                            
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روانشناسی و مناسبات بين الملل

گ گ ظ
مقدمهمقدمه

ما نه تنھا منظومه ھای روانشناسی گوناگون داريم، در -٣
يعنی .ھر منظومه ای نيز تقسيمات کوچکتری وجود دارد یچ

نه تنھا نحله روانکاوان و نحله طرفداران اصالت رفتار ھر 
نحله نيز روانکاوی دارند، بخود مخصوص قلمرويی يک قلمرويی مخصوص بخود دارند، روانکاوی نيز نحله يک

ھای گوناگون و فلسفه اصالت رفتار نيز صور مختلف 
د .دارددا
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روانشناسی و مناسبات بين الملل

ط

نتايج اکتشافات روانشناسینتايج اکتشافات روانشناسی

اعالميه انجمن مطالعه روانی مسائل اجتماعی در مورد
:تبعيض نژادی

وجود تفاوتھای روانی فطری ميان گروھھای نژادی به    
نظر از نژادی تبعيض بنابراين و است نشده ثابت رو ھيچ رو ثابت نشده است و بنابراين تبعيض نژادی از نظر ھيچ

.علمی بی پايه است
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روانشناسی و مناسبات بين الملل

نتايج اکتشافات روانشناسینتايج اکتشافات روانشناسی

تصميم يک جانبه:
نژادی تبعيض سياست جنوبی افريقای يک«کهدر تصميم ی   ژا يض  ب ي  وبی  ی ج ري يم ي «ر ا

ناميده ميشود رفته رفته وضعی را بوجود می آورد  »جانبه
آورد خواھد ببار افريقا سراسر برای ناک خطر عواقب که عواقب خطر ناکی برای سراسر افريقا ببار خواھد آوردکه
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روانشناسی و مناسبات بين الملل

نتايج اکتشافات روانشناسینتايج اکتشافات روانشناسی

»»اکپورتاز ديدگاه » انتظار: 
را در وقوع پيشآمدھا  »انتظار«گوردون آلپورت تاثير  -   

کرده بر،گوشزد انتظار اين باشيم جنگ انتظار در ما اگر اگر ما در انتظار جنگ باشيم اين انتظار بر ،گوشزد کرده
.ا فزايد  احتمال وقوع اين واقعه شوم می
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روانشناسی و مناسبات بين الملل

نتايج اکتشافات روانشناسینتايج اکتشافات روانشناسی

»»ديدگاه»انتظار :اکپورتاز »»ر ه»ا ي پوراز  :ا
را در وقوع پيشآمدھا  »انتظار«گوردون آلپورت تاثير  -   

ک ش تظاگ ا ا اش گ تظا ا ا اگ اگر ما در انتظار جنگ باشيم اين انتظار بر ،گوشزد کرده
.ا فزايد  احتمال وقوع اين واقعه شوم می

پايانپايان
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سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سواالت پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خالصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کامال رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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