
 

 روانشناسی سیاسی

1 



:مقذمو  
 روانشناسی علمی است که از دو تبار متأثراست از یکسو

از روانشناسی و حوزه های مختلف آن و از سوی دیگر   
.                             از علوم سیاسی و سیاستگذاران

    

                              

علم سیاست که با روابط سیاسی انسانها سرو کار دارد نمی 
.              تواند اثرهای روانشناختی را نادیده بگیرد  
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                                     :چنذ نظریو

:                            1910والتر لیمپن در دهه   

بزرگترین خطای تفکر سیاسی ما این است که بدون اشاره به انسان  
.بخواهیم از علم سیاست سخن بگوییم  

:دواالس   

علم و ”و” روانشناسی“نیاز به وجود رابطه نزدیک بین دو رشته 
.را ضروری میدانست” سیاست  

:جیمز بریس  

.علم سیاست ریشه بر روانشناسی دارد  
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 رًانشناسی چیست؟

به گونه های مختلفی تعریف شده است، نخستین دسته 
از روانشناسان حوزه کار خود را مطالعه فعالیت 

.های ذهنی میدانستند  

روانشناسی تقریبا با همه جنبه های انسان سروکار 
دارد، پژوهشهای روانشناختی در تمام زندگی فردی 

. و اجتماعی توسعه دارد  
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:گرایشيای مختلف رًانشناسی  

 روانشناسی تحولی                                                  

 روانشناسی اجتماعی                                               

 روانشناسی بالینی                                                   

روانشناسی سیاسی                                                *  

...                                                                  و  
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:روانشناسی سیاسی  

به عنوان شاخه ای از روانشناسی اجتماعی ،علم سیاست را 
به داده های ارزشمند مجهز و سیاست شناس را به 

بررسیهای .بررسی تجربی رفتار سیاسی تشویق میکند
روانشناسی علم سیاست نشان می دهد که با تبلیغات پیگیر 
چگونه ممکن است انگیزه ها و ضعفهای بشر را شناسایی 

روان شناسی می تواند .و مورد بهره برداری قرار داد
.شناختی درست از درون جامعه در اختیار سیاست بگذارد  
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 سیاست چیست؟                     

سیاست علم فرمانروایی بر . 1
.کشورهاست  

 

سیاست فن و عمل فرمانروایی بر جوامع .2
.                                         است 
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 شکل گیری رفتار سیاسی

درمورد رفتارسیاسی عناصری را که به فهم وتبیین رفتار سیاسی 
کمک میکند را جستجو می کنیم نظریه های سیاسی که به شناخت 

سیاسی و اجتماعی توجه دارند فرهنگ سیاسی موجود و انواع 
درگیری ها و مشارکتهای سیاسی می توانند عناصر تبیینی خوبی 

.برای فهم رفتار سیاسی باشند  

نظریه های سیاسی؛ -1  

فرهنگ سیاسی ؛ -2  

:انواع فرهنگ های سیاسی  -3  
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:نوع دانسته اند 3فرهنگ سیاسی را ” آلموند و وربا“  

فرهنگ سیاسی مشارکت         

فرهنگ سیاسی تبعه        

فرهنگ سیاسی محدود        
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مشارکت سیاسی -4  

 

:انواع مشارکت سیاسی  

مشارکت سیاسی خود به خودی. 1  

مشارکت سیاسی بر انگیخته شده.2  
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:رفتار سیاسی بيینو  

در یک فرد ” عمل سیاسی بهینه“چگونگی شکل گیری یک 
در تبیین .گروه یا ملت به عوامل مختلفی بستگی دارد

چگونگی شکل گیری یک عمل سیاسی بهینه باید چند نکته 
 .                                                      توجه کرد

 اینکه کدام عمل سیاسی و کدام عمل غیر سیاسی است      .1

رفتار سیاسی را می توان بر اساس فراوانی به . 2
 .                                  رفتارهای سیاسی کم و زیاد تقسیم کرد

 رفتارهای سیاسی منوط به برآوردن نیازهاست             .3
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.   وجه ضرورت و حیثیت در رفتار سیاسی اهمیت دارد.4  

رفتار سیاسی را می توان بر اساس برخی  شاخصهای رفتار .5
.  سنتی و رفتار جدید تقسیم کرد  

چهار عامل در شکل گیری رفتار سیاسی مؤثر است،جامعه .6
 پذیری،استخدام سیاسی ،تعیین تقاضا،ادغام تقاضا

تفکیک انسان به انسان ساده و انسان نوین  نیز به فهم رفتار .7
.سیاسی و چگونگی بینه سازی آن کمک می کند  
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در فهم رفتار سیاسی بهینه باید میان نظام .8
.    ترجیحات و نظام ارجاعات تفکیک قایل شد  

نظام ترجیحات در برخی شرایط  دچار تعلیق می .9
 شود                                  
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 عٌامل مؤثر در رفتارىای سیاسی بيینو     

عمل سیاسی بهینه تابع دودسته عوامل هستند،یک 
” واقعیتهای “و “ موقعیتها “دسته از این عوامل 
”  امیدها“موجود ودسته دیگر 

بنابراین وضعیت موجود و .هستند”آرمانها”و
وضعیت مطلوب بر عمل سیاسی و بهینه کردن آن 

در رابطه زیر رفتار سیاسی بهینه .تأثیر می گذارد
تابعی از موقعیت و وضعیت مطلوب تلقی شده 

.  است  
OPB=f(s,I)                         
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 تعریف ً حٌزه رفتار سیاسی در سازمان

رفتارهای سیاسی  در سازمان شامل اعمال آگاهانه ای است 
که برای نفوذ توسط افراد و یا گروهها به منظور دستیابی 

یا حفاظت از منافع خود وبه هنگام وجود راه حلهای 
.                                     متضاد صورت می گیرد

        

برخی رفتار سیاسی را غیر مجاز از قدرت گویند که 
موجب کسب یا حفظ منافع خود یا منافع شخصی گروه 

.خود میگردد  
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:عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی   

 

.همه گروههایا سازمانها به یک اندازه سیاسی رفتار نمی کنند  

:                                                      عوامل فردی   

در سطح فردی پژوهشگران صفات مشخصه و نیازها وعواملی را شناسایی 
.کرده اندکه بر رفتار سیاسی انسانها اثر دارد  

:عوامل سازمانی  

فعالیت های سیاسی بیشتر حاصل ویژگیهای سازمانی است تا تفاوتهای زیرا 
.بیشتر سازمانها نیروی انسانی بسیاری با ویژگیهای شخصی گوناگون دارند  
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 تصمیم ىای ميم ًغیرمتمرکس ً رفتار سیاسی

هنگامی نتیجه تصمیم گیری برای افراد یا گروه آنان مهم 
ولی از آنجا .باشد به احتمال سیاسی تر رفتار خواهند کرد

که رفتار سیاسی اغلب توام با هزینه است رفتار سیاسی 
یکی دیگر از عوامل تعدیل کننده .افراد گزینشی خواهد بود

رفتار سیاسی میزان تمرکز قدرت در سازمان 
رفتارهای سیاسی هنگامی بیشتر بروز می کند که .است

قدرت به طور گسترده توزیع شده باشد و فراگردهای 
.تصمیم گیری تخصصی و ویژه باشند  
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  سطوح عمل سیاسی

 

 سطح فردی

 

 سطح ائتالف یا گروه

 

 سطح شبکه یا سازمان
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 ماىیت رفتار سیاسی

یکی از جالبترین واقعیتهای سیاست در سازمان ماهیت دو 
جانبه بودن آن است این قرارداد کالمی یا غیرکالمی 

شالوده “اگر به من کمک کنی به تو کمک خواهم کرد ”که
پایگاه قدرت سیاسی را تازمانی شکل میدهد که طرفین به 

.طور مستقیم با هم دشمنی نکنند  
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 نگرش افراد نسبت بو انسانيا

انها نگرش متفاوتی نسبت به سیاست در سازمان یا بطور کلی انس
برخی از افراد خود را از نظر سیاسی .رفتارهای سیاسی دارند

پاره ای از افراد .ساده می پندارندو سیاست را ناپسند می دانند
نسبت به سیاست حساس هستند و برخی دیگر خود را از نظر 

پاره ای از .سیاسی ساده می پندارندوسیاست را ناپسند می دانند
افراد نسبت به سیاست حساس هستند و برخی دیگر خود را غول 

آنچه حائز اهمیت است نگرش دیگران به .سیاست می پندارند 
اقدامهای سیاسی یک فرد است و استلزامهای حرفه 

.                                   ای،دوستی،اخالقی تمایالت هر فرد
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 نگرش افراد نسبت بو سیاست ً ًیژگیيای آن

 ویژگی      فرد ساده لوح   فرد حساس   فرد متبحر   

سیاست فرصت 

 است

سیاست ضروی 

 است

 نگرش زیر    سیاست ناپسند  

 بنایی      

خودخدمتی و 

 غارتگری   

کسب اهداف 

 بخشی بیشتر

 

اجتناب به هر 

 قیمت     

 قصد      

سوء استفاده از 

دیگران،استفاده 

از حیله و تزویر 

 هنگام ضرورت

 ایجاد شبکه،

گسترش 

 ارتباطها

آنچه را که 

 هست بگویید

 مقصود

قلدر مابی،سوء 

استفاده از 

 اطالعات

مذاکره و چانه 

 زنی       

هیچ،حقیقت   

 پیروز است  

تاکتیکهای 

 مطلوب فرد
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