
روانشناسی دیکتاتورها و 
سایکوپات ها

دیکتاتور کیست و با سایکوپات چه فرقی دارد؟ 
آیا دیکتاتور ها زمینه  های ژنتیکی متفاوتی دارند؟ 

آیا مغز دیکتاتورها متفاوت کار می کنند ؟            
یا این که دیکتاتورها آدم های عادی بوده اند که در یک خانواده نابسامان 

و اجتماع نابسامان ساخته و پرداخته شده اند؟؟



اهداف

➢  Descriptionتوصیف            

➢ Explanationتشریح               

➢ Predictionپیش بینی               

➢ Application (Control)تغییر 



خصوصیات ششگانه دیکتاتورها

پارانویا  یا بدگمانی و سوء ظن❖
خصلت ضد اجتماعی❖
خصلت خود شیفتگی یا نارسیسیستیک❖
خصلت دیگر آزاری یا سادیستیگ❖
خصلت گوشه گیری و انزوا❖
خصلت اسکیزوتایپال❖



  Correlationیا ضریب همبستگی

کیم یانگ  ایل – صدام  - هیتلر                 !



مقایسه شخصیتی سه دیکتاتور بزرگ

http://blogs.scientificamerican.com/thoughtful-animal/files/2011/12/dictators.jpg


عوامل سه گانه در ظهور دیکتاتور و سایکوپات

زمینه های بیولوژیکی ، عصبی و کارکردهای مغزی➢
باند -زمینه های روانشناسی فردی و آسیب های دوران کودکی  ➢
زمینه های اجتماعی و فرهنگی➢



همانندسازی سه گانه توده بی هویت با دیکتاتور



رابطه توده ها با رهبر



مرحله دوم همانند سازی



پویایی روانی

  .در سایه نظامیان (قدرت فردی و بی پاسخگو ) نیاز به قدرت 1.

نیاز به پیروزی و اثبات وجود 2.

فرار از ترس و اضطراب 3.

 دستکاری احساسات توده ها و مدیریت لحظه به لحظه جامعه 4.

اسطوره دشمن برای کانالیزه کردن نیروی به حرکت آمده مردم 5.

 ..نیروهای آسمانی یا غیبی با احساس ماموریت بزرگ برای نژاد  یا 6.

جنسی -بی تفاوتی  به دردها و احساسات دیگران-و مشکالت عاطفی   7.

تنهایی  و شکنندگی از درون و قلدر و نترس و آهنین بودن از بیرون      8.

 گسسنت از گذشته و چسبیدن به آینده 9.
توهم و خود بزرگ بینی  جهت سلطه جویی  وسر پوش گذاشنت  10.

.. بر



ویژگی های دیکتاتورهای ایرانی

استفاده ابزاری از مذهب 1.

دروغگویی و خود مرکز بینی 2.

سا د یستیک و مستبد 3.

عملگرایی 4.

هاله تقدس 5.

شیفته نظامی گری 6.

شیفته قدرت و زر و زیور 7.

جها نگشا یی  8.

 تفاوت های شخصیتی در دوران جوانی و میا نسا لی 9.
عمر کوتاه همراه با توهین شدگی و سر افکندگی  10.
.سخنور و باهوش بوده اند و دارای کریزما – معموال جنگجو   11.



جمعبندی

بحران اجتماعی و تا ثیر و تا ثر سه عامل گفته شده 1.

.جمعیت پسران دیکتاتور می شوند 1% فقط .همه دیکتاتور نمی شوند 2.

دیکتا تورها در درک حقایق نا توان و نا کار آمدند 3.

 تا ثیر دیکتا تور بر جامعه  تاریخ بلند مدت است و گاهی هم مثبت 4.

دیکتاتور، حاصل عدم درک واقعیت  تراژدی نا بودی 5.

تنها مردن و توهین شد گی 6.

 .با  ایجاد پان ها دیکتاتور ها فرهنگ خودشان را به وجود می آورند 7.

دیکتا تورها انعطاف نا پذیر یکدنده و اصالح نا پذیرند 8.

دیکتا تورها دچار اختالالت یادگیری می شوند 9.
دیکتاتورها دچار استحاله شخصیت می شوند10.


