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 چکیده 

 .هدف این پژوهش بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه جنگ طلبی بود: زمینه و هدف

در دانشگاه تبریز بود، که به روش نمونه گیری ( پسر 221دختر و  222)دانشجو 232نمونه ی پژوهش حاضر،: روش اجرا

اعتبار . پاسخ دادند ویلسون گلین و آیزنگ و پرخاشگری جنگ طلبیپرسشنامه ی  دو بههمزمان داوطلبانه انتخاب شدند و 

. بود22/1و  84/1 به ترتیب محاسبه شد که( و روش دونیمه کردن محاسبه آلفا)به روش همسانی درونی جنگ طلبی پرسشنامه 

 .استفاده شدو روایی همزمان ( تحلیل عاملی)برای بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل سازه 

استبداد عامل به نام های  9تحلیل عاملی با استفاده از چرخش واریماکس و بر اساس آزمون اسکری بیانگر وجود  :یافته ها

لذت بردن از جنگ، الزامی بودن جنگ و قواعد آن، موجه دانستن جنگ های گذشته، طلبی، اهمیت ارتش و حفظ قدرت، 

همچنین  .کل واریانس را تبیین کردند% 27/01که در کل ضرورت قدرتمند بودن ارتش، قدرت طلبی، غارتگری، عالقه به سالح 

 .ضعیف بین دو پرسشنامه استی مثبت و  بدست آمد که نشانگر رابطه >10/1Pو  =22/1rضریب همبستگی دو پرسشنامه 

را تایید می کند و نشان می  در کل نتایج این پژوهش اعتبار و روایی مطلوب پرسشنامه جنگ طلبی مک کانکی :نتیجه گیری

دهد که ما می توانیم از این پژوهش در موقعیت های بالینی و پژوهشی برای ارزیابی نگرش های افراد در رابطه با جنگ و 

 .جنگی استفاده کنیمسیاست های 

 روایی، پایاییپرسشنامه پرخاشگری، پرسشنامه ی جنگ طلبی،  :کلمات کلیدی
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Study of validity of McConochie 44-item Warmongering Scale; using 
factor analysis 

Abstract 
 Background and Aim: The present research aimed evaluate of psychometric properties and 
produce of McConochie 44-item Warmongering scale. 
 Methods: The sample of this study was 232 university students (122 girls and 110 boys) in 
Tabriz university who were selected through Voluntary sampling, responded to the 
Warmongering Scale & Eysenck & Glyn Wilson Aggression Scale. The reliability coefficients of 
the Warmongering Scale were calculated in internal consistency method (calculating alpha & split 
half), which were 0.84 & 0.72 respectively. The validity of the inventory was investigated by 
construct validity (factor analysis) & concurrent validity.  
Results: Factor analysis of the inventory using varimax rotation based on scree test, showed 9 
factors labelled Despotism endorsment, The military importance and preserver power, Enjoy the 
battle, thought the war and its rules are necessity, Justified past wars, The necessity of military 
power, Power seeking, Marauding, Weapon love; which covered 50.76 percent of the total 
variance. Also the pearson correlation between two scale was r=0.17 , p<0.05 which was weak 
and positive. 
 Conclusion: In general, findings of the research confirmed appropriate validity and reliability of 
the Warmongering Scale and showed that we can simply apply this instrument in clinical and 
research situation for evaluation of one’s attitude of friendship and its process. 
Key words: Warmongering Scale, Eysenck & Glyn Wilson Aggression Scale, Validity, 
Reliability 
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 مقدمه

های مختلف آن و از سوی دیگر از علوم  تبار متأثر است؛ از یک سو از روانشناسی و حوزهروانشناسی سیاسی، علمی است که از دو 

در علوم سیاسی، برای تبیین علل بروز مناقشه، عوامل روانشناختی بعنوان (. 2382فتحی آشتیانی، )سیاسی و سیاست گذاران 

بروز درگیری بین المللی یا پیشگیری از آن، به  ها در برای مثال، نقش ادراک رهبران دولت. ه شده استاجزای کلیدی شناخت

در بروز اختالف یا اجتناب از آن پویایی و ترکیب (. 2982؛ لبو، 2927جرویس، )های تاریخی توصیف شده است  تفصیل در بحران

با اصالت دادن به فرد سعی  نیز، روانشناسی (.2922؛ جانیس و مان، 2922جانیس، )ای دارند  گذار نقش عمده های سیاست گروه

در این دیدگاه . ها تحلیل نماید دارد تغییر و تحوالت جوامع بشری را بر اساس طبیعت، نیازها و هر گونه اعمال بیولوژیکی انسان

اضطراب این تصمیم اساساً از تحریکات مبهم بیولوژیکی و عاطفی، که معجونی از . تصمیم به جنگ هرگز کامالً آگاهانه نیست

این دیدگاه روحیه تهاجمی به عنوان منبع ستیز و جنگ . گیرد است، سرچشمه می ،های نهفته ها و خشم آگاهانه، هراس ای نیمهه

های رهبران نیز در بروز درگیری یا جلوگیری از آن  در نهایت، شخصیت و ویژگی.داند ها می انگیز انسان های نزاع را ناشی از عقده

تخلیه ...جنگ اغلب»:معتقد بود که (2119) روانکاو هلندی جوست میرلو(. 2992؛ پست، 2993 بیرت،)ثر باشد ممکن است مؤ

  «.ترس درونی انسان بر روی کشتار دسته جمعی پیاده می شود که در آن... ی دسته جمعی خشم انباشته  داخلی است 
ی از خود بروز میدهد و به طور موقت از طریق بنابراین گاهی اوقات جنگ وسیله ایست که فرد سرخورده از ناتوانایی های درون

در این داستان، افراد دیگر قربانی ترس و . احساس سرخوردگی رهایی می یابد تخلیه ی رفتار مخرب خود بر روی دیگران، از

اظهار می کنند که انسان ذاتا  (2939) بالبی دوربام وروانشناسان دیگر از جمله . سرخوردگی پنهان و ناهشیار فرد می شوند

علیه نژادها، مذهب ها، ملل و اعتقادات دیگر به این پرخاشگری دامن و نفرت  انتقال نارضایتی افراد به سوگیری. تخشن اس

عی در واقع مد. ی پارانوئیدی سوگواری است کرد که جنگ تجزیه یافته ، اظهار می(2920) روانکاو ایتالیایی، فرانکو فرناری. میزند

برای . ایم بود که جنگ از نیاز عشق ما منشأ گرفته است؛ یعنی آرزوی ما برای حفظ و دفاع از شئ مقدسی که از آن نشأت گرفته

برخالف نظریه فرناری که جنگ را نشأت گرفته از  .دانند که عامل تولید جنگ است مثال بزرگساالن وطن را شئ مقدسی می

ی مردم نشأت گرفته  ها از توده داند، در تاریخ تنها بخش کوچکی از جنگ رای شئ مقدس میتمایل انسان به قربانی کردن خود ب

ی روانشناختی دیگر توسط  یک نظریه .(2987بالنینگ، ) اند است و مردم اغلب با اکراه و توسط حاکمان به جنگ کشیده شده

ست که روان غیر طبیعی دارند و احترام و ارزشی جنگ ناشی از رهبرانی ا»: گوید شکل گرفته است که می (2922) موریس والش

برای مثال جنگ توسط افرادی مانند ناپلئون  «.ها نقشی ندارند گیری جنگ در شکل برای زندگی افراد قائل نیستند و عموم جامعه

 .و هیتلر ایجاد شد که در زمان بحران درحالی که مردم مردد به دنبال رهبریتی قاطع بودند، به کرسی قدرت نشستند
های روانی جامعه انسانی است که از بیم حمله دشمن و  گوید انسان به جنگ گرایش دارد و این از ویژگی گاستون بوتول می

در روانشناسی عمومی، غریزه . باشد های انسانی، همیشه نگران، ناآرام، ترسان و همواره آماده نبرد و پدافند از خویشتن می وهگر

در واقع حالت پرخاشگری، همچون نیروی روان انسان . کند پرخاشگری مطرح است که بسیاری از رفتارهای انسان را توجیه می

های انسانی بعضاً در اثر انگیزه ستیزه جویی به هیجان  گروه. شود حیطی ویژه ای آشکار میفعال است و در شرایط اجتماعی و م

ها، همان گونه که مالحظه شد، حالت روحی جمعی است که اکثریت اعضای گروه را به جنگ یا الاقل اندیشه  این انگیزه. آیند می

رد یا یک گروه کوچک، عمیق و بادوام است و یک عمل انگیزه ستیزه جویی، بر عکس پرخاشگری یک ف. سازد جنگ متمایل می

این انگیزه ستیزه جویی جمعی احساس نیازی . توان یک حالت روحی نامید خشونت آمیز ناگهانی نیست، به طوری که ان را می

بت عمومی آید، اعتقادی است که شاید فقط نوعی تسلیم در برابر یک مصی است که در یک دوره مبارزه و انهدام به وجود می

 .(2378بوتول، )اجتناب ناپذیر باشد 
 که را ای پدیده تا دهد می اجازه سیاسی رهبران میان در -برونگرا یا گر سلطه مقتدر، شخصیت–های شخصیتی  تعیین نشان

 (.2389، نکاپلو، ونس)عیین هویت کرد ، تکند مساعد خارجی سیاسی تصمیمات در را خطرپذیری تواند می
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صفت روانشناختی است که به عنوان یک استعداد روانی که از گسترش و استفاده از تسلیحات نظامی جهت جنگ طلبی یک 

 .تسلط بر دیگر گروه ها و کشورها حمایت می کند تعریف می شود

در حالیکه هیچ مقیاس . داخته اند که از نظامی گری حمایت می کنندپردر اذهان مردم مطالعات اخیر به اندازه گیری مواردی 

، وارن بنیس، APAدر یک مقاله . مشخصی وجود ندارد که میزان صفت جنگ طلبی را درذهن رهبران جنگ طلب وجود ندارد

اره نداشت، اما تاریخ سرشار از با اینکه او هیچ داده ای در این ب. روان شناسان را به مطالعه ی آرایش روانی ذهن رهبران فراخواند

در مجله ی روانشناسی سیاسی، مقاالتی که آرایش روانی اذهان رؤسای جمهور ایاالت . داستان های جنگ و جنگ طلبی است

به نظر می رسد خطرناکترین رهبران کسانی هستند که جنگ ها را به راه می . متحده را بررسی می کنند به کرات دیده می شود

برای مثال ما می دانیم که  .آرایش روانی ذهن جنگ طلب به نظر موضوع مهمی جهت شناخت و تحقیقات علمی است. اندازند

چقدر اهمیت دارد و از آنجایی که این اشخاص به  CIAشناسایی ذهن اشخاصی مانند اسامه بن الدن و صدام حسین توسط 

مک کانکی، ) یی برای واکاوی ذهن این افراد مناسب استها ی مستقیم در دسترس هستند، چنین مقیاس ندرت برای مطالعه

با توجه به اهمیت جنگ و فراوانی خسارات ناشی از وقوع آن بر آن شدیم تا پرسشنامه ای از میان پرسشنامه های  .(2112

ی را در دسترس روانشناسی سیاسی در این باره انتخاب کنیم و با استفاده از ترجمه ی و استاندارد سازی آن ابزارهای بیشتر

سیاستمداران و روانشناسان کشور قرار دهیم تا با بهره جستن از این ابزارها کشور ما نیز گامهای بیشتری در راستای علم 

 .، مقابله کندبا دسیسه چینی دشمنان مجهز به این علم بردارد و  روانشناسی سیاسی

پرسشنامه برای اندازه گیری میزان صفت جنگ طلبی رهبران سیاسی و عموم مردم  3 کانکی با استفاده از تحقیقات خود مک

سوال است که  44طراحی کرده است که تعداد سواالت این پرسشنامه ها متفاوت است سومین وو کاملترین پرسشنامه حاوی 

 9ی  ه از تحلیل عاملی، یک فرضیهنتایج به دست آمداو با توجه به (. 2117مک کانکی، )مورد استفاده پژوهش اکنون ماست 

 :طلبی ساخته است که عبارتند از ی محتویات صفت جنگ  وجهی درباره

 گ طلبان نظامی مهاجم تحسین جن -2
 خواستار قدرت نظامی شخصی -2
 ی قدرت نظامی مند به ترویج و توسعه عالقه -3
 مخالفت و سرکوب شدید مخالفان قدرت نظامی -4
 ی اقدامات خصمانه نظامی و شبه نظامی و یا مشارکت در این اقدامات دربارهلذت بردن از تماشا کردن و مطالعه  -0
 حمایت از اقدامات نظامی تهاجمی -7
 تأیید ملل جنگ طلب گذشته -2
 های سطح پایین و یا ضرب و شتم رقبا حمایت از جنگ به جهت تسلط بر دیگران، کاهش جمعیت، کشتن انسان -8
 یابی به منابع طبیعی تأیید جنگ برای دست -9

 

 نوع مطالعه، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

 ژوهش را دانشجویان دانشگاهجامعه آماری این پ. بوده استغیر آزمایشی از نوع همبستگی   پژوهش در چارچوب یک طرح این

گیری  ه بصورت روش نمونهبود ک( دختر 222پسر و  221)نفر  232گروه نمونه ی این پژوهش شامل . تبریز تشکیل می دهند

ازبین کالس های درس دانشکده ها کالس هایی به صورت تصادفی انتخاب شدند  به این منظور. انتخاب شدند خوشه ای تصادفی

 .توزیع گردید و دانشجویان به تکمیل آن پرداختند دانشجویان پرسشنامه طراحی شده در بین و

 ابزار پژوهش

 سوالی مک کانکی  44پرسشنامه جنگ طلبی 
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مک کانکی، ) در ویراست های مختلف با تعداد سواالت متفاوت توسط مک کانکی طراحی شده است پرسشنامه جنگ طلبی

بر اساس مقیاس لیکرتی نمره گذاری شده این پرسشنامه  .این پرسشنامه را اجرا کرده است 2112مک کانکی در سال  (.2112

 .به صورت معکوس نمره گذاری خواهد شد 24سوال . می باشند( 0)تا کامال موافقم ( 2)ها بصورت کامال مخالفم  است و گزینه

 پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون
ویلسون را  گلین و آیزنگ زمانی، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، در پایان نامه خود، اعتبار آزمون پرخاشگری

ساله  27تا  22نفری، متشکل از پسران  01او آزمون را در یک گروه . طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه کرده استاز 

روایی این مقیاس از نوع روایی . به دست آورده است 24/1پرورشگاه های شیراز اجرا کرده و ضریب آلفا برای کل آزمون را 

بدین ترتیب که آن را، برای انجام دادن کارهای کلینیکی تهیه و . تعیین کرده است روایی این آزمون را خود آیزنگ. محتواست

زوج دوقلو و عالوه بر آن  2111زن، مرد، کودک، افراد بالغ، بهنجار، عصبی، بیمار روانی، تبهکار و ضمنا  221111روی بیش از 

، 2920آیزنگ، )ها از آنها استفاده شده بود، اجرا کرده است تعداد زیادی افراد بالغ و کودک نیز، که در تهیه الگوهای اولیه هنجار

نمیدانم ، 2=بله)در این پرسشنامه سواالت سه گزینه ای هستند و نمره گذاری آنها به صورت لیکرتی  (.2392به نقل از گنجی، 

 .شوندبه صورت معکوس نمره گذاری می  24و 23، 22، 3، 9، 20، 22، 8، 29است و سواالت ( 1=خیرو  2=

 یافته ها

 :آورده شده است 2فراوانی شرکت کنندگان در طبقات جنسیتی بر اساس مشخصه های آمار توصیفی در جدول 
 

 انحراف استانداد میانگین درصد تعداد گروه

 42/28 38/217 42/42 222 مونث

 39/28 72/219 09/02 221 مذکر

 47/28 94/212 211 232 کل نمونه

 

این پرسشنامه با استفاده  .که نشانه ی همسانی درونی این پرسشنامه است. به دست آمد 84/1در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

، با روش 22نسخه ی  (statistical package for the social science –SPSS)از نرم افزار بسته آماری برای علوم اجتماعی 

قبل از اجرای . با چرخش واریماکس مورد تحلیل قرار گرفت ( component analysis – PCA)تحلیل مولفه های اصلی

PCA بود که این مقدار  81/1الکین  –مایر  -ارزش کایزر. مناسب بودن داده ها برای تحلیل آماری مورد سنجش قرار گرفت

آزمون کرویت بارتلت به سطح معنی داری آماری رسیده بود که عامل یابی ماتریس . ودب 7/1بیشتر از مقدار پیشنهادی 

 .همبستگی را مورد تایید قرار می داد

%  22/01که جمعا . نشان داد 2عامل را با ارزش بیشتر از  9وجود ( 39سوال )بعد از حذف یک سوال تحلیل مولفه های اصلی 

نتایج بدست آمده بعد از  2جدول . نیز معکوس گردید 24ن تحلیل نمره گذاری سوال در ای. کل واریانس را تبیین می کردند

 :چرخش واریماکس را گزارش می دهد

 

 شاخص ها 

 عوامل ها

درصد واریانس  ارزش ویژه

 تبیین شده

درصد تراکمی 

واریانس تبیین 

 شده

 آیتم ها

 32،20،42،32،27،9،33،22،32،20 00/8 00/8 78/3 استبداد طلبی 0

 21،22،27 32/20 27/7 91/2 اهمیت ارتش و حفظ قدرت 0

زمونمشخصات جمعیت شناختی نمونه آ.1ره جدول شما  

2ره جدول شما  
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 4،21،31،22،38،23 91/22 08/7 82/2 دوستدار جنگ بودن 9

 43،22،34،2،22،29،29 32/28 42/7 27/2 الزامی بودن جنگ و قواعد آن 4

 0،7،28،23،24 22/34 39/7 20/2 موجه دانستن جنگ های گذشته 4

 37،41،30،28 02/39 82/4 17/2 ضرورت قدرتمند بودن ارتش 8

 2،8،22،3 74/43 22/4 22/2 قدرت طلبی 0

 42،44 32/42 78/3 08/2 غارتگری 8

 24،2 22/01 40/3 48/2 عالقه به سالح های جنگی 3

 

 

 : عامل را تایید کرد 9اسکری یا سنگریزه نیز وجود ررسی نمودار ب

 

 

 :وزن عاملی هر ماده برای هر عامل ذکر شده است 3ر جدول د

 

سواالت 

 پرسشنامه

 وزن در هر عامل

2 2 3 4 0 7 2 8 9 

90 70/1         

04 73/1         

40 72/1         

90 71/1         

08 07/1         

3 48/1         

ژه
وی

ر 
دی

قا
 م

 تعداد عامل ها

نمودار اسکری. 1شکل   

3جدول شماره   
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90 42/1         

99 30/1         

04 33/1         

00 32/1         

08  72/1        

01  02/1        

00  42/1        

4   20/1       

01   78/1       

91   72/1       

00   77/1       

98   02/1       

09   43/1       

0    24/1      

00    02/1      

03    04/1      

03    40/1      

49    39/1      

00    32/1      

94    37/1      

04     22/1     

8     79/1     

08     72/1     

4     40/1     

09     39/1     

98      23/1    

41      71/1    

94      71/1    

08      47/1    

00       74/1   

8       03/1   

0       32/1   

9       37/1   

44        79/1  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

40        04/1  

0         79/1 

04         40/1 

 

 

عامل پرسشنامه جنگ طلبی و پرخاشگری آیزنک که به جهت بررسی روایی همزمان پرسشنامه مورد بررسی قرار  9رابطه بین 

 .گزارش شده است 4گرفته است در جدول 

 

 

 

 نتیجه گیری

این پرسشنامه همبستگی بین دو نیمه . نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که این پرسشنامه دارای روایی و پایایی باالیی است

همچنین ضریب آلفای . به دست می آید 84/1ضریب قابلیت کل آزمون  براون  –اسپیرمن  بوده، و با توجه به روش 22/1

دهنده ی پایایی نسبتا باالی این آزمون و در نتیجه مناسبت  که نشان. به دست آمده است 83/1کرونباخ برای کل پرسشنامه 

 .ستاین پرسشنامه با فرهنگ ایران ا

وجهی مک کانکی  9است که با فرضیه ی  2عامل با ارزش ویژه ی باالی  9دهنده ی  نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان

 .تبداد طلبی عاملی موثر در تعیین شخصیت جنگ طلبی استو همچنین عامل اس. مطابقت خوبی دارد

و پرسشنامه پرخاشگری نشاندهنده ی وجود همبستگی  نتایج به دست آمده از سنجش میزان همبستگی پرسشنامه جنگ طلبی

همچنین این نتایج نشان می . کلی پایینی بین دو پرسشنامه است که بیانگر عدم وجود روایی همزمان بین دو پرسشنامه است

به طور  استبداد طلبی و الزامی بودن جنگ و قواعد آن و استبداد طلبی و موجه دانستن جنگ های گذشته های دهند که عامل

 .هستند 03/1و  72/1قوی باهم همبسته هستند و بترتیب دارای ضریب همبستگی 

این پرسشنامه به خوبی ترجمه شده و دارای عباراتی ساده و سلیس است که می توان از در یک جمع بندی کلی می توان گفت 

وجود محدودیت ها در علم روانشناسی . ردآن در تعیین شخصیت سیاستمداران و پیش بینی احتمال وقوع جنگ های آتی بهره ب

ایران و نبود دانش روانشناسی سیاسی ما را به این ضرورت وا می دارد که تالش بیشتری در این عرصه داشته باشیم و بتوانیم با 

 .استفاده از این علم قدرت سیاسی بیشتری در منطقه و جهان به دست آوریم

 تقدیر و تشکر

این مطالعه بدون . دانشجویانی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را داریمبه این وسیله از کلیه 

 .حمایت مالی نهاد خاصی انجام گرفته و با منافع شخصی نویسندگان ارتباطی نداشته است

  

 00 01 3 8 0 8 4 4 9 0 0 مقیاس
 22/1 24/1 12/1 28/1 27/1 12/1 03/1 72/1 24/1 37/1 - استبداد طلبی. 0

 03/1 22/1 17/1 22/1 28/1 22/1 28/1 32/1 22/1 -  اهمیت ارتش و حفظ قدرت. 0

 07/1 24/1 13/1 27/1 28/1 20/1 23/1 21/1 -   دوستدار جنگ بودن. 9

 22/1 22/1 1 24/1 19/1 13/1 43/1 -    الزامی بودن جنگ و قواعد آن. 4

 77/1 21/1 12/1 27/1 22/1 23/1 -     موجه دانستن جنگهای گذشته. 4

 37/1 17/1 21/1 29/1 22/1 -      ضرورت قوی بودن ارتش. 8

 42/1 17/1 14/1 27/1 -       قدرت طلبی. 0

 39/1 12/1 14/1 -        غارتگری. 8

 22/1 10/1 -         عالقه به سالح های جنگی. 3

 22/1 -          پرخاشگری کلی. 01
 -           جنگ طلبی کلی. 00
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 بسمه تعالی
از شما تقاضا داریم پس از خواندن گزینه ها . طلبی با رویکرد روانشناسی طراحی شده است این پرسشنامه درمورد بررسی جنگ

 .ذهن تان می آید را عالمت بزنیداولین گزینه ای که به 

کامالً  گزاره ردیف

 مخالفم

نظری  مخالفم

 ندارم

کامالً  موافقم

 موافقم

      .خواهم رهبر کشوری باشم که قدرت نظامی زیادی دارد من می 0

کنند،  هایی که برای مسلح کردن شهروندان تالش می من از سازمان 0

 .کنم حمایت می

     

      .کردم کشور بودم، مخالفانم را سرکوب میاگر من رهبر یک  9

شدن بر تانک و تیراندازی با  من به پرواز کردن با جت جنگی و سوار 4

 .آن عالقه دارم

     

حمله بوش به عراق و دستگیری و اعدام صدام حسین کامالً موجه  4

 .است

     

ی امپراتوری روم به کشورهای همسایه جهت گسترش قدرت  حمله 8

 .خود کامالً موجه است

     

بیگاری کشیدن از اسیران دشمن در زمان جنگ یک استراتژی  0

 .معقول است

     

حکومت کشور من باید در مقابل دیگر کشورها آنچه را که به نفع  8

ملت خودش است را انجام دهد، حتی اگر الزم باشد که به اقدام 

 .نظامی متوسل شود

     

      .کنم هیتلر را تحسین می من اقدامات آدولف 3

های جنگ را طراحی کنم،  من از اینکه فرمانده نظامی باشم و برنامه 01

 .برم لذت می

     

ی ساخت و فروش  برخی از صنایع یک کشور همیشه به وسیله 00

 .های نظامی حتی در زمان صلح قدرتمند باقی بمانند سالح

     

کنند که حتی در آن  را شروع میهایی  رهبران نظامی وقتی جنگ 00

شوند، نباید به عنوان جنایتکار محاکمه  غیرنظامیان زیادی کشته می

 .شوند

     

های نظامی را بخوانم و  های واقعی از جنگ من دوست دارم داستان 09

 .بشنوم

     

ی یک ملت به کشورهای دیگر جهت متوقف کردن ساخت  حمله 04

 .موجه استهای قدرتمند کامالً  سالح

     

ها پیش، کشتار بومیان آمریکای مرکزی و جنوبی به دست  قرن 04

 .ها، جهت دستیابی به طال و نقره کامالً موجه است اسپانیایی

     

     پاکسازی نژادی، برای خالص کردن دنیا از دست مردم نامطلوب،  08
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 .ی موجه جنگ است جنبه

است برای اینکه تصمیم گرفته جنگ بهترین روش خدادادی و ذاتی  00

 .شود تا چه کسی زنده بماند

     

من رهبران نظامی باستان مانند چنگیزخان، آتیالهون و اسکندر  08

 .کنم کبیر را تحسین می

     

تر از اعتراض به جنگ  مشارکت یک کشور در جنگ شرافتمندانه 03

 .است

     

تر از صرف بودجه برای  معقولصرف بودجه برای داشتن ارتش قوی،  01

 .های سالمت یک کشور است برنامه

     

اگر الزم باشد برای حفظ قدرتم به عنوان یک رهبر، مایلم افراد  00

 .خائن را زندانی و اعدام کنم

     

      .های جنگی را دوست دارم من تماشای فیلم 00

      .کامالً موجه بودی آلمان نازی به روسیه در جنگ جهانی دوم  حمله 09

های همسایه برای به  باستان به کشور 2و اینکای 2ی ملل آزتک حمله 04

 .دست آوردن قدرت کامالً موجه بود

     

کشتار غیرنظامیان در طول جنگ جهت تخریب روحیه، عمل  04

 .نظامی معقولی است

     

برای  تر از صرف بودجه صرف بودجه برای داشتن ارتش قوی، معقول 08

 .گسترش صلح، تجارت، مبادالت دانشجویی و گردشگری است

     

الدن و افرادی که رهبران  بن من افراد قدرتمند باهوش مانند اسامه 00

اند، تحسین  سیاسی را برای گسترش اهداف خود به قتل رسانده

 .کنم می

     

      .ترین رکن هر کشور است ارتش مهم 08

قدرتمند باید در مورد اطاعت کردن زیردستان، یک رهبر نظامی  03

 .رحم باشد بی

     

ها تیراندازی به دشمنان وجود دارد را  های نظامی که در آن من بازی 91

 .دوست دارم

     

پوستان بومی آمریکا توسط ایاالت متحده و کنترل  کشتار سرخ 90

 .های آنان کار موجهی است سرزمین

     

کرد تا پیروز  باید در جنگ با ویتنام پافشاری میایاالت متحده  90

 .شد می

     

ها مورد  هر زمان که احساس کنیم دسترسی ما به منابع دیگر کشور 99

 .تهدید قرار گرفته است، کشور ما باید وارد جنگ شود

     

من سربازانی را که دستورات رهبران خود را مبنی بر کشتار و  94

حتی در صورت مغایرت آن دستورات )نابودی زندانیان و شهروندان 
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 .کنم کنند، تحسین می اطاعت می( المللی با قوانین بین

      .دانم بخش می انگیز و الهام ی نظامی را هیجان من رژه 94

ها،  های ورزشی و پیگیری آن رقابت یک دلیل خوب برای گسترش 98

 .سازی جوانان برای مبارزات نظامی است آماده

     

من رهبران ملی قدرتمندی که دیگران را جهت دستیابی به قدرت  90

 .کنم برند، تحسین می از بین می

     

های  ها و کارکرد سالح ی چگونگی ساخت بمب من مایلم درباره 98

 .نظامی بیشتر بدانم

     

      .ی ژاپن به فیلیپین در جنگ جهانی دوم کامالً موجه بود حمله 93

ی  یک حکومت باید اهمیت ارتش قوی را در اذهان مردم به وسیله 41

زنده نگه ( های جنگی ها و برنامه فیلم)های تلویزیونی روزانه برنامه

 .دارد 

     

فلسطین کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای نظامی اسرائیل در  40

 .کامالً موجه است

     

یک دلیل خوب برای وارد جنگ شدن آمریکا برای کشتار سربازان و  40

غیرنظامیان دشمن، کاهش جمعیت و در نتیجه افزایش منابع برای 

 . هر یک از افراد ملتش است

     

      .جنگ یک فعالیت شریف و باشکوه است 49

آمریکا، دستیابی به مواد خام یک دلیل خوب برای وارد جنگ شدن  44

 .مورد احتیاج ملتش مانند نفت دیگر کشورهاست
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