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چکیده
مقدمه :به نظر میرسد یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر نگرش سیاسی افراد ویژگیهای شخصیتی است .پژوهشهای
گذشته حاکی از ارتباط معنیدار برخی از ابعاد عوامل شخصیتی و نگرشهای سیاسی و فرهنگی میباشد .بنابراین هدف
از نگارش این مقاله تاثیر تاثیر ویژگیهای شخصیتی افراد بر گرایش به محافظهکاری در دو حوزه سیاسی و فرهنگی
میباشد.
روش :جامعه پژوهش حاضر ،دانشجویان دانشگاه اصفهان میباشد که  428نفر دانشجو به عنوان نمونه آماری انتخاب
شدند .برای جمعآوری اطالعات ،از فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو و پرسشنامه محققساخته نگرش سیاسی استفاده
شده است که اعتبار آن ،به روش صوری ،و پایایی آن ،به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است.
نتایج :یافتههای این پژوهش نشان میدهد که اوال بین گشودگی به تجربه و گرایش به محافظهکاری فرهنگی
و سیاسی رابطه معنادار و منفیای وجود دارد .دوم اینکه باوجدان بودن به شکلی معنیدار بر گرایش افراد به
سمت محافظهکاری در دو حوزه فرهنگی و سیاسی تاثیر مثبت میگذارد .سرانجام نتایج پژوهش حاکی از آن
است که از سه متغیر دیگر موجود در ویژگیهای شخصیتی تنها روان رنجورخویی است که میتواند بر روی
گرایش به محافظهکاری فرهنگی تاثیر معنیدار و مثبتی گذارد.
بحث و نتیجهگیری :پژوهش حاضر لزوم توجه به تاثیر ویژگیهای شخصیتی در گرایشهای سیاسی و فرهنگی را
تاکید میکند.
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مقدمه
نگرش سیاسی اصطالحاً به عنوان مجموعهاي به هم
پیوسته از گرایشهاي سیاسی افراد تعریف میشود که رویکرد
سیاسی آنها را در طیفی از آزاديخواهی تا محافظهکاري
انعکاس میدهد [ .]1در این راستا ،محافظهکاري همان
سنتگرایی است و از سنتهاي اجتماعی و ارزشهاي جامعه
مثل خویشاوندي ،سلسله مراتب ،اقتدار و مذهب دفاع میکند.
محافظهکاران خود را هوادار عقل سلیم و واقعبینی میدانند
و با هرگونه طرح و اندیشه خیالی براي ایجاد دگرگونی عمیق
در جامعه و سیاست مخالفاند .آنها استداللهاي خود را بر
تجارب تاریخی بنیان مینهند و خود را عملگرا یا
پراگماتیست مینامند .به نظر مانهایم درون مایه اصلی
ایدئولوژي محافظهکاري ضدیت با مفاهیم بنیادي جامعه
مدرن است؛ یعنی مخالفت با فلسفه حقوق طبیعی ،قرارداد
اجتماعی ،حاکمیت مردم ،اصالت عقل فردي ،آزادي ،برابري
و مواردي نظیر آن[.]2
به نظر میرسد یکی از عوامل مهمی که میتواند بر روي
گرایش افراد به سمت محافظهکاري نقش داشته باشد،
ویژگیهاي شخصیتی افراد است [ .]3در این راستا ،درحالی
که برخی از محققان از قبیل بیکر ]4[1استدالل میکنند
ویژگیهاي شخصیتی به دلیل ناپایداري نگرشهاي سیاسی
و اجتماعی نمیتوانند به راحتی آنها را پیشبینی کند اما
محققان دیگر از جمله جاست و همکاران ]5[ 2معتقدند که
نگرشهاي سیاسی خود موضوعاتی روانشناختی و شخصیتی
محسوب میشوند و بنابراین این محورها میتوانند در قالب
ویژگیهاي شخصیتی مورد مطالعه قرار گیرند .در این راستا،
جاست و همکاران وي [ ]5استدالل میکنند که اگر الگوهاي
سیاسی را اموري نسبتا پایدار و ثابت در نظر بگیریم در آن
صورت انتظار میرود که در مطالعات گذشته و حال حاضر
الگوهاي مشابهی در زمینه رابطه ویژگیهاي شخصیتی و
نگرش سیاسی وجود داشته باشد.
به نظر میرسد مدت زمان زیادي است که اندیشمندان
سیاسی و اجتماعی با تقسیمبندي جهتگیريهاي سیاسی به
لیبرالیسم-محافظهکار به دنبال تاثیر ویژگیهاي شخصیتی بر
روي هر کدام از این ویژگیهاي ایدئولوژیک بودهاند که از
جمله این اندیشمندان میتوان به اشخاصی همچون آدورنو و
همکاران [ ،]6دیرنزو ]7[ 3و مککالسکی [ ]8اشاره کرد .در
این راستا ،به نظر میرسد محققان در گذشته در بررسی
تفاوتهاي بین افراد محافظهکار و لیبرال عمدتا بر روي

سندروم اقتدارگرایی تمرکز میکردند .براون ]9[ 4تحقیقات
روانشناسانه اریک جنیش را اولین پژوهش در این زمینه
معرفی میکند .جنیش 5با تمایز بین تیپهاي جِی 6و اِس7
معتقد بود تیپهاي جِی کسانی هستند که عمدتا در بین
افراد نازي دیده میشود؛ این گونه افراد معموال داراي روحیات
خشن ،مردانه و مستحکمی هستند که میتوان بر حمایت آنها
تکیه کرد .اما برعکس تیپهاي اِس افرادي هستند که به
لحاظ نژادي با قومهاي دیگر ترکیب پیدا کردهاند و افراد یهود،
فرانسوي ،آسیاي شرقی و کمونیستها عمدتا داراي چنین
ویژگیهایی هستند .اما آدورنو و همکاران وي [ ]6با بررسی
نظرات جنیش استدالل میکنند که افراد با تیپ جِی
اشخاصی پرخاشگر ،اقتدارطلب و مستعد گرایشهاي
فاشیستی هستند به طوري که آنان به عنوان یک تهدید
اجتماعی و نه ایدهآل فرهنگی براي یک جامعه عمل میکنند
زیرا چنین افرادي داراي ویژگیهایی از قبیل تصلب ،سنت
گرایی ،نامتساهل و بیگانهترسی هستند که باعث اطاعت
محض افراد از اشخاص مقتدر میگردند .در حقیقت میتوان
گفت که اعضاي مکتب فرانکفورت به شدت تحت تاثیر نظریه
مارکس در مورد تاثیرات عالیق طبقاتی و شرایط مادي بر
ایدئولوژي افراد بودند اما با این حال به نظر میرسید آنها به
منظور تبیین این تاثیرات به نظریات روانشناختیاي احتیاج
داشتند که در آن زمان روانشناسی فروید میتوانست این خالء
را پر نماید .در این راستا ،اریک فروم با اخذ و توسعه مفهوم
فروید در مورد "ویژگیهاي مقعدي" و تجدید نام آن با عنوان
"جهتگیريهاي انباشتی "8استدالل میکند که محافظه
کاران بیشتر از اینکه طرفدار ظلم و خشونت باشند منافع
اقتصادي خود را پیگیري میکنند .به عبارت دیگر ،جهت-
گیريهاي این افراد به گونهاي است که با پسانداز و انباشت
بیشتر ثروت احساس امنیت بیشتري خواهند کرد .از سوي
دیگر آنان افرادي هستند که هزینه کردن را به عنوان نوعی
تهدید مالحظه میکنند .در ادامه فروم جنبههاي مثبت و
منفی این نوع جهتگیريهاي انباشی که عمدتا در بین افراد
محافظهکار مشاهده میشود برمیشمارد .وي ویژگیهاي
مثبت چنین افرادي را دقت ،احتیاط ،عمگرایی ،انضباط،
روشمندي ،وفاداري و پایداري میدارند .از سوي دیگر،
ویژگیهاي منفی این انسانها از دیدگاه فروم خست ،سردي،
اضطراب ،اجاجت ،وسواس و انتقادناپذیري میباشد.

محمودرضا رهبرقاضی و همکاران

گرایشهای محافظهکاری :تاثیر ویژگیهای شخصیتی

از سوي دیگر ،مکابی ]10[ 1و کارپرارا و همکاران
[ ]11با مقایسه ویژگیهاي شخصیتی افراد محافظهکار و
لیبرال استدالل میکنند افراد لیبرال کسانی هستند که
سرزندهتر هستند و به پیشرفت ،آزاد بودن عالقه زیادي دارند
و به دنبال مسائل و موضوعات غیر قابل پیشبینی هستند به
طوري که ریسکپذیري آنان میزان باالتري دارد .چنین
افرادي مخالف خشونت و هر آن چیزي هستند که باعث
نابودي زندگی میشود ،به همین دلیل این گونه افراد از نظم
و انظباط ماشینی متنفر هستند .اما در قطب دیگر افرادي قرار
دارند که به سمت نوعی از زندگی سرد و ماشینی ،و منضبط
کشیده میشوند .این گونه افراد از هر چیزي که به آزادي و
عدم کنترل زندگی ختم شود مشکوک هستند؛ این افراد
کسانی هستند که عمدتا به سمت گروههاي سیاسی محافظه
کارانه کشیده میشوند .به نظر میرسد با استفاده از همین
نظریات مکابی بود که تامکینز ]12[ 3تئوري قطببنديهاي
ایئولوژیک را مطرح میکند .تامکینز معتقد است که افراد به
لحاظ ایدئولوژیک به قطب و محور چپ و راست تقسیم می-
شوند .افرادي که به سمت دیدگاهها و عقاید جناحهاي چپ
کشیده میشوند عمدتا کسانی هستند که به شکلی بنیادین
ذات انسانها را خوب میپندارند و استدالل میکنند که هدف
جامعه باید پرورش خالقیت و تجربه انسانی باشد .اما برعکس
حامیان جناحهاي راست افرادي هستند که معتقدند انسان
ذاتا موجودي شرور است و کارکرد جامعه باید تنظیم مقررات
و محدودیتهاي به منظور جلوگیري از رفتارهاي
غیرمسئوالنه باشد.
ویلسون ]13[ 4با توسعه نظریات روانشناختی نظریه
دینامیکهاي محافظهکاري را مطرح میکند .ویلسون با ادغام
تمایزات روانشناختی بین محافظهکاران و لیبرالها با
پژوهشهاي اولیه موجود در زمینه دگماتیسم و عدم تساهل
نظریه خود را مطرح میکند .نکته مهم در نظریه ویلسون آن
است که افراد محافظهکار به لحاظ سیاسی در شرایط نامعلوم
تحت تاثیر حساسیت تعمیمیافته نسبت به تهدیدها یا
اضطرابهاي تجربه شده قرار دارند .ویلسون و همکاران وي
استدالل میکنند که محافظهکاري عمدتا توسط عواملی از
قبیل ویژگیهاي شخصیتی ،اضطراب ،ناسازگاريهاي
انگیزشی و بهره هوشی کم و همچنین عوامل محیطی از قبیل
اختالفهاي والدین ،بحران هویت و طبقات اجتماعی پایین
مشخص میشوند .وي استدالل میکند منابع تهدید و یا
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وي2

شرایط نامعلوم و مبهم در جهان اجتماعی باعث تحریک
پاسخهاي ایدئولوژیک محافظهکارانه از قبیل سنتگرایی،
قومگرایی ،اقتدارگرایی ،نظامیگري ،تصلب اخالقی و
بنیادگرایی دینی میشود.
5
همچنین بالک و بالک [ ]1در پژوهش خود نشان می
دهند که بسیاري از تفاوتهاي شخصیتی بین افراد لیبرال و
محافظهکار که در دوران بزرگسالی مشخص میگردد تقریبا
ریشه در دوران کودکی و مدرسه دارد ,به همین علت میتوان
در همان دوران نوع جهتگیري سیاسی و فرهنگی کودک در
آینده را پیش بینی کرد .بالک و بالک استدالل میکنند
کودکانی که مخصوصا در دوره پیش دبستان توسط
معلمانشان به عنوان افرادي خوداتکا ،انرژیک ،اجتماعی و
پرانگیزه معرفی میشدند اشخاصی بودند که بیشتر به سمت
گروههاي لیبرال گرایش پیدا میکردند .برعکس کودکانی که
در دوران پیش مدرسه داراي ویژگیهایی از قبیل سردي،
دودلی ،ترسو و غیر قابل کنترل بودند عمدتا به سمت
محافظهکاري گرایش پیدا میکردند .به نظر میرسد این
نظریه با تئوريهاي بسیاري از اندیشمندان دیگر از قبیل
آدورنو ،تامکینز ،ویلسون و غیره هماهنگ است چرا که
بسیاري از این نویسندگان معتقدند که ویژگیهاي بنیادین
شخصیتی زیربناي تفاوتهاي ایدئولوژیک بین افراد لیبرال و
محافظهکار است.
6
اخیرا گربر و همکاران وي [ ]14با بررسی رابطه بین
ویژگیهاي شخصیتی و نگرشهاي سیاسی استدالل میکنند
که بین گشودگی و گرایش هرچه بیشتر به سمت کثرتگرایی
در مسائل اخالقی و سیاسی رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد.
در این راستا ،نتایج پژوهشگران دیگر از قبیل آلتمیر،]15[ 7
استانر ]16[ 8سیبلی و دوکیت ]17[ 9نیز نشان میدهد که
انعطافپذیري و گشودگی به تجربه به شکلی منفی با برخی
از مقیاسهاي ایدئولوژیک از قبیل نگرش سیاسی محافظه
کارانه ،اقتدارگرایی و سلطه اجتماعی ارتباط دارد .این نوع
رابطه نشان دهنده این حقیقت است که افرادي که انعطاف
بیشتري براي بدست آوردن تجارب جدید در زندگی دارند،
احتماال کمتر سعی میکنند تا به شکل متعارف و سنتی رفتار
کنند ،و این انعطافپذیري در این گونه از افراد به گونهاي
است که در تمامی حوزههاي زندگی اشخاص از جمله حوزه-
هاي سیاسی به وضوح به چشم میخورد .همچنین ،برخی از
محققان دیگر با بررسی ادبیات موجود در زمینه تاثیرات
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شکل  .1تعیین حجم نمونه با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس سمپل
پاور

ابزارهای پژوهش

در این زمینه از دو ابزار به منظور سنجش متغیرهاي
پژوهش استفاده شد که عبارتند از:
 )1پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی :کوستا و مک
گري در سال  1989فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی را براي
سنجش پنج عامل اصلی شخصیت طراحی کردند .این
پرسشنامه داراي  60ماده است و صرفا پنج عامل اصلی
شخصیت را می سنجد ،در حالیکه فرم بلند آن عالوه بر پنج
عامل ،ابعاد سیگانه آن را نیز میسنجد .روش ساخته شدن
این مقیاس به این صورت بود که با استفاده از روش تحلیل
عوامل  12پرسشی را که بر روي هر پنج عامل بیشترین
ضریب بار را داشتند ،انتخاب شدند .همبستگی بین فرم کوتاه
و فرم بلند از 0/75براي باوجدان بودن تا  0/89براي روان
آزردهگرایی متغیر بود .اعتبار بازآزمایی در دامنهاي بین 0/86
تا  0/90قرار داشت .همچنین همسانی درونی زیرمقیاسها در
نمونه مورد مطالعه از 0/74تا  0/89متغیر بود [ .]22فرم کوتاه
پرسشنامة پنج عاملی شخصیتی نئو به بسیاري از زبانهاي
دنیا ترجمه و اعتباریابی شده است و در ایران نیز میتوان به
پژوهش روشن چسلی و همکاران [ ]23اشاره کرد .در بررسی
روشن چسلی و همکاران ،که عالوه بر محاسبه آلفاي کرونباخ
به وارسی ضرایب باز آزمایی 6پنج عامل نیز پرداختهاند ،نتایج
نشان دادند که هر  5عامل ضرایب بازآزمایی معناداري دارند.
پاسخهاي پرسشنامة به صورت لیکرت  5درجهاي (از کامال
مخالف تا کامال موافق) است.
 )2پرسشنامه محافظ کاری :ابزار دیگر مورد استفاده

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضررر از نظرکنترل شرررایط پژوهش ،یک بررسرری
پیمایشی است .از نظر هدف ،یک بررسی بنیادین است .و از
نظر روش یک بررسی همبستگی است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماري مورد پژوهش کل
دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1395-1394
بود.
Jost
Chirumbolo and Leone
Carney et al.
Alford and Hibbing

1

Sample power sample power
Coefficient of test-retest

2
3
4

60

5
6
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عوامل شخصیتی بر روي نگرش سیاسی شهروندان استدالل
میکنند ،در حالی که گشودگی به دنیاي پیرامون با لیبرالیسم
و چپگرایی ارتباط زیادي دارد ،ولی وظیفهشناسی باعث
تقویت گرایشهاي محافظهکارانه در افراد میشود.
البته به نظر میرسد نظریات موجود در زمینه تبیین
رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی و نگرشهاي سیاسی-
فرهنگی نظریاتی چندالیه هستند .به همین دلیل برخی از
محققان دیگر از قبیل جاست ]5[ 1و کریمبولو و لئونه]18[ 2
استدالل میکنند که اگرچه وظیفهشناسی داراي اهمیت
کمتري در مقایسه با انعطافپذیري میباشد ،اما این متغیر
نیز میتواند تاحدودي تغییرات محافظهکاري سیاسی و
فرهنگی را تبیین نماید .در این راستا ،همچنین برخی از
پژوهشگران دیگر از قبیل کارنی و همکاران ]19[ 3پیشنهاد
میدهند که محافظهکاري میتواند با سطوح باالي اضطراب و
روان رنجورخویی ارتباط داشته باشد .اما به نظر میرسد که
بسیاري از تحقیقات از جمله پژوهشهاي فروم [ ]20و آلفورد
و هیبینگ ]21[ 4ارتباط بین عدم ثبات عاطفی و محافظه
کاري را رد میکنند.
با وجود آنچه گفته شد و یافتههاي مطالعات پیشین مبنی
بر بررسی رابطه ویژگیهاي شخصیتی و محافظهکاري روشن
نیست که آیا این روابط قابل تعمیم به افراد ایرانی است یا
خیر؟ در این راستا ،هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر
پنج بعد ویژگیهاي شخصیتی یعنی وظیفهشناسی ،انعطاف
پذیري ،مقبولیت ،برونگرایی و ثبات عاطفی بر گرایش به
محافظهکاري سیاسی و فرهنگی میباشد .بنابراین ،پژوهش
حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بین
ویژگیهاي شخصیتی افراد با گرایش به محافظهکاري
ارتباطی وجود دارد؟

ب) نمونه پژوهش :همانطور که شکل  1نشان میدهد
براي تعیین حجم نمونه از نرم افزار «اس .پی .اس .اس».
سمپل پاور 5استفاده شد که با حجم اثر  0/05و آلفاي ،0/80
حجم نمونه  335نفر با توان  0/80کافی به نظر می رسید.
(شکل )1

محمودرضا رهبرقاضی و همکاران

گرایشهای محافظهکاری :تاثیر ویژگیهای شخصیتی

در این پژوهش پرسش نامه محافظهکاري بود .این پرسشنامه
شامل سواالتی در مورد دو نوع محافظهکاري اجتماعی و
سیاسی بود .براي تعیین روایی و اعتبار صوري ابزار تحقیق
ابتدا پرسشهاي متعددي به وسیله  3نفر متشکل از استادان
علوم سیاسی و اجتماعی ( با مرتبه علمی
حداقل استادیار) طرح ،و پس از بحث و بررسی تعداد 13
سوال انتخاب گردید و بعد از ویرایش الزم و به منظور
اطمینان بیشتر روي یک گروه  40نفري( 20نفر دانشجوي
پسر و  20دانشجوي دختر) به صورت آزمایشی اجرا شد.
ضرایب پایایی این مقیاس به روش آلفاي کرونباخ براي
محافظهکاري سیاسی ( 6سوال) و محافظهکاري فرهنگی (7
سوال) به ترتیب برابر  0/72و  0/69و براي کل پرسشنامه
 0/70به دست آمد .این مقیاس ابزاري براي سنجش میزان
محافظهکاري سیاسی و فرهنگی افراد است که نمره گذاري
هر سوال بر روي یک پیوستار از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 6کامالً
موافقم) می باشد.
شیوه انجام پژوهش

در این راستا براي افزایش توان آزمون ،تعداد 430
پرسشنامه در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به شیوه نمونه
گیري خوشه اي پخش شد که به دلیل زایل شدن پارهاي از
پرسشنامهها هنگام گردآوري دادهها و عدم امکان استفاده از
آنها 428 ،پرسشنامه مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است.
در این راستا ،هر دانشکده به عنوان یک خوشه و در دانشکده،
هر کالس به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد .میانگین و
انحراف استاندارد سن پاسخگویان به ترتیب  23/59و 3/76
به دست آمد که  47/5درصد آنان پسر و  52/5درصد آنان
دختر بودند .همچنین  43/5درصد پاسخگویان در مقطع
کارشناسی 40/6 ،درصد آنان در مقطع کارشناسی ارشد و
 15/9درصد در مقطع دکتري تحصیل میکردند.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار زیـر مقیاسـهای ویژگیهای
شخصیتی

شیوه تحلیل دادهها

براي تحلیل دادهها عالوه بر استفاده از آمار توصیفی براي
به دست آوردن شاخصهاي توصیفی ،از آزمون رگرسیون
چندمتغیره به منظور بررسی فرضیات پژوهش در محیط نرم
افزار اس .پی .اس .اس .استفاده شده است.

انحراف
استاندارد

میانگین

حداکثر

حداقل

تعداد

0/72

2/91

5/00

1/00

405

0/57

3/63

5/00

2/00

409

0/56

2/93

4/67

1/17

401

0/59
0/68

3/63
3/95

5/00
5/00

1/67
2/00

407
413

روان آزرده
خوئی
برونگرایی
گشودگی به
تجربه
توافق پذیري
باوجدانبودن

جدول  .2میانگین و انحراف معیار زیـر مقیاسـهای محافظهکاری

نتایج
در این قسمت به تحلیل و آزمون داده هاي پرژوهش
پرداخته شده است .ابتدا آماره هاي توصیفی مربوط به
متغیررهاي مستقل و وابسرته ارائره شده و سپس نتایج آزمون
رگرسیون چندگانه متغیرهاي مورد نظر پژوهش و ارتباط بین
متغیرها آمده است.

انحراف
استاندارد

میانگین

حداکثر

حداقل

تعداد

1/22

3/77

6/00

1/00

382

1/06

3/14

6/00

1/00

390

محافظه کاري
فرهنگی
محافظه کاري
سیاسی

همچنین میانگین و انحراف معیار ابعاد محافظه کاري نیز
بره تفکیک در جدول  2ارائه شده است .براي مقایسه بهتر
وضعیت محافظه کاري در بین پاسخگویان تمرامی نمرررات
در محرردوده 1تررا  6محاسرربه شرردند .میانگین نمره متغیر
محافظه کاري سیاسی محاسبه شده براي تمامی افراد شرکت
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میانگین و انحراف معیار خرده مقیاسرهاي ویژگیهاي
شخصیتی بره تفکیک در جدول  1ارائه شده است .براي
مقایسه بهتر وضعیت ویژگیهاي شخصیتی شهروندان تمرامی
نمرررات در دامنه  1تررا  5محاسرربه شرردند .میانگین نمره
متغیرهاي ویژگیهاي شخصیتی محاسبه شده براي تمامی
افراد شرکت کننده در این پژوهش بین  2/91تا  3/95بود.
حال اگرر نمرره متوسرط برراي هر کدام از ویژگیهاي
شخصیتی را  3و نمره باال براي مولفههاي ویژگیهاي
شخصیتی را  5در نظرر بگیرریم می توان گفت به غیر از مولفه
روان آزرده خوئی و گشودگی میزان تمام دیگر ابعاد ویژگی
هاي شخصیتی شررکت کننردگان ایرن پژوهش باالتر از
متوسط بوده است .در رابطه با ابعراد مختلرف ویژگیهاي
شخصیتی بعد روان آزرده خوئی با میانگین  ،2/91کمترین
میانگین را به خود اختصاص داده اند .این امر نشان میدهد
که نمرات نمونه آماري در روان آزرده خوئی نسبتا پایین است
و آنها داراي مقداري ثبات عاطفی بوده و معموالً آرام ،معتدل
و راحت هستند و قادرند که با موقعیت هاي فشارزا بدون
آشفتگی یا هیاهو روبه رو شوند .از سوي دیگر باالترین
میانگین بعد باوجدانبودن با میانگین  3/95می باشد .این امر
نشان میدهد که افراد مورد مطالعه باوجدان ،هدفمند ،بااراده
و مصمم می باشند و بر موفقیت در موقعیتهاي مختلف زیاد
اهمیت قائل میشوند.

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،16شماره  ،1پیاپی  ،30بهار و تابستان  ،1397صص.57-69:.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.1, Serial 30, Spring & Summer 2018, pp.:57-69.

کننده در این پژوهش  3/14بود .از سوي دیگر ،یافته ها در
مورد نگرش محافظه کاري فرهنگی با میانگین  3/77نشان
می دهد که افراد مورد بررسی در حوزههاي فرهنگی و دینی
تاحدودي محافظهکار هستند و گرایش کمتري به پلورالیسم
و کثرتگرایی در این عرصهها دارند.
بررسی تاثیر مولفههای ویژگیهای شخصیتی بر
محافظهکاری سیاسی :
جدول .3میزان واریانس محافظهکاری سیاسی بر حسب ویژگیهای
شخصیتی
سطح
معنیداري
0/01

F
3/00

ضریب تعیین
تعدیل یافته
0/03

همبستگی
چندگانه
0/21

ضریب
تعیین
0/04

جدول  3به دنبال بررسی میزان تاثیر ویژگیهاي
شخصیتی بر روي محافظهکاري سیاسی در بین افراد مورد
بررسی می باشد .هدف این جدول بررسی واریانس کلی تبیین
شده توسط مدل ویژگیهاي شخصیتی است .همانطور که
نتایج نشان می دهد ویژگیهاي شخصیتی حدود  %4واریانس
نگرش محافظهکاري سیاسی را تبیین می کند .همچنین
سطح معنی داري به دست آمده براي مقدار  Fنشان می دهد
ضرایب در سطح  p>0/05معنی دار است.به عبارت دیگر مدل
مورد بررسی این پژوهش که از  5ویژگی شخصیتی افراد
تشکیل یافته است مدل خوبی براي تبیین محافظهکاري
سیاسی میباشد.

جدول .5میزان واریانس محافظهکاری فرهنگی بر حسب ویژگیهای
شخصیتی

سطح معنی-
داري
0/00

سطح
معنی
داري

T

0/00

4/74

ضرایب غیراستاندارد
خطاي
استاندارد

B

0/74

3/54

0/49

-0/68

-0/04

0/08

-0/06

0/47

-0/70

-0/04

0/11

-0/08

0/01

-2/60

-0/14

0/10

-0/28

0/98

-0/02

-0/00

0/11

-0/00

0/02

2/19

0/14

0/10

0/23

بتا

3/84

ضریب
تعیین
0/05

جدول  5به دنبال بررسی میزان تاثیر ویژگیهاي
شخصیتی بر روي محافظهکاري فرهنگی در بین افراد مورد
بررسی می باشد .هدف این جدول بررسی واریانس کلی تبیین
شده توسط مدل ویژگیهاي شخصیتی است .همانطور که
نتایج نشان می دهد ویژگیهاي شخصیتی حدود  %5واریانس
نگرش محافظهکاري فرهنگی را تبیین می کند .همچنین
سطح معنی داري به دست آمده براي مقدار  Fنشان می دهد
ضرایب در سطح  p>0/05معنی دار است.به عبارت دیگر مدل
مورد بررسی این پژوهش که از  5ویژگی شخصیتی افراد
تشکیل یافته است مدل خوبی براي تبیین محافظهکاري
فرهنگی میباشد.

جدول .4ضرایب رگرسیون به ازای رگرسیون هر بعد از ویژگیهای
شخصیتی بر محافظهکاری سیاسی
ضرایب
استاندارد

F

ضریب تعیین
تعدیل یافته
0/04

همبستگی
چندگانه
0/24

عرض از
مبداء
روان آزرده
خوئی
برونگرایی
گشودگی به
تجربه
توافق
پذیري
باوجدان-
بودن

جدول .6ضرایب رگرسیون به ازای رگرسیون هر بعد از ویژگیهای
شخصیتی بر محافظهکاری فرهنگی

جدول  4معادله رگرسیون رابطه میان ویژگیهاي
شخصیتی با محافظهکاري سیاسی را به تصویر میکشد .نتایج
پژوهش نشان میدهد که دو متغیر گشودگی و باوجدانبودن
بر روي محافظهکاري سیاسی تاثیر معنیدار داشتهاند .جهت
آماره  tنشان دهنده این امر است .درحالیکه گشودگی تاثیر
منفی بر روي گرایش افراد به محافظهکاري سیاسی میگذارد
62

سطح
معنی
داري

T

0/01

2/48

ضرایب
استاندارد

ضرایب غیراستاندارد
خطاي
استاندارد

B

0/86

2/15

0/04

2/04

0/12

0/10

0/21

0/58

0/54

0/03

0/13

0/07

0/05

-1/96

-0/11

0/12

-0/24

0/59

0/53

0/03

0/13

0/07

0/01

2/50

0/17

0/12

0/30

بتا

عرض از
مبداء
روان آزرده
خوئی
برونگرایی
گشودگی به
تجربه
توافق
پذیري
باوجدان-
بودن
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اما تاثیر باوجدانبودن بر روي محافظهکاري سیاسی مثبت
میباشد.
به عبارت دیگر ،مقدار ضریب بتا ( )0/14نشان میدهد
که به هر میزان مقدار و اهمیت باوجدانبودن در افراد افزایش
مییابد گرایش آنها به گروههاي محافظهکاري سیاسی بیشتر
میشود .از سوي دیگر ،یافته هاي پژوهش نشان میدهد
زمانی که اهمیت گشودگی براي افراد بیشتر میشود جهت
گیريهاي سیاسی آنان به سمت محافظهکاري سیاسی
کاهش یافته و به سمت گروههاي سیاسی دموکراتیک تر
حرکت میکنند .همچنین ،یافته هاي این تحقیق نشان داد
که متغیرهاي دیگر ویژگیهاي شخصیتی تاثیر معنیداري بر
گرایش افراد به محافظهکاري سیاسی نداشته است.
بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر محافظهکاری
فرهنگی:

محمودرضا رهبرقاضی و همکاران

گرایشهای محافظهکاری :تاثیر ویژگیهای شخصیتی

جدول  6معادله رگرسیون رابطه میان ویژگیهاي
شخصیتی با محافظهکاري فرهنگی را به تصویر میکشد .نتایج
پژوهش نشان میدهد که سه متغیر گشودگی ،روان آزرده
خوئی و باوجدانبودن بر روي محافظهکاري فرهنگی تاثیر
معنیدار داشتهاند .جهت آماره  tنشان دهنده این امر است
که درحالیکه گشودگی به تجربه تاثیر منفی بر روي گرایش
افراد به محافظهکاري فرهنگی میگذارد اما تاثیر باوجدان
بودن بر روي محافظهکاري فرهنگی مثبت میباشد .به عبارت
دیگر ،ضرایب بتا نشان میدهد که به هر میزان مقدار و
اهمیت باوجدانبودن و روان آزرده خوئی در افراد افزایش می-
یابد گرایش آنها به گروههاي محافظهکاري فرهنگی بیشتر
میشود .از سوي دیگر ،یافته هاي پژوهش نشان میدهد
زمانی که اهمیت گشودگی براي افراد بیشتر میشود جهت-
گیريهاي فرهنگی آنان به سمت سنتگرایی فرهنگی کاهش
یافته و به سمت آزاديخواهی در حوزههاي فرهنگی حرکت
میکنند .همچنین ،یافته هاي این تحقیق نشان داد که
متغیرهاي دیگر ویژگیهاي شخصیتی تاثیر معنیداري بر
گرایش افراد به محافظهکاري فرهنگی نداشته است.
بحث و نتیجهگیری
همانطور که قبال اشاره شده بود این پژوهش سعی داشت
تا به دو سوال اصلی پاسخ دهد؛ اوال آیا ویژگیهاي شخصیتی
میتواند بر روي محافظهکاري سیاسی تاثیرگذارد؛ و دوم اینکه
آیا همین ویژگیهاي شخصیتی بر گرایش افراد بر محافظه
کاري فرهنگی تاثیر میگذارد یا نه .در این راستا ،نتایج
پژوهش نشان داد که ویژگی هاي شخصیتی به عنوان متغیر
پیش بین پژوهش تاثیر معناداري بر روي محافظه کاري
سیاسی و فرهنگی می گذارد ،به گونه اي که ویژگی هاي
شخصیتی حدود  4درصد از محافظه کاري سیاسی و  5درصد
از محافظه کاري فرهنگی را پیش بینی می کند (جداول  3و
.)5
همسو با ادبیات پژوهش از جمله نظرات آلتمیر [،]15
استانر [ ]16سیبلی و دوکیت [ ،]17نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که انعطافپذیري ارتباط نزدیک و البته منفی با
ایدئولوژي محافظهکاري سیاسی و فرهنگی دارد که نشان
دهنده تاثیر منفی و معکوس بعد انعطاف پذیري بر محافظه
کاري سیاسی و فرهنگی می باشد .بر اساس نتایج بدست آمده
می توان گفت زمانی که اهمیت انعطافپذیري براي افراد
بیشتر میشود جهتگیريهاي سیاسی آنان به سمت
محافظهکاري سیاسی کاهش یافته و به سمت گروههاي
سیاسی دموکراتیک تر حرکت میکنند .همچنین زمانی که
Wilson and Pattreson
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اهمیت انعطافپذیري براي افراد بیشتر میشود جهتگیري
هاي فرهنگی آنان به سمت سنتگرایی فرهنگی کاهش یافته
و به سمت کثرتگرایی و پلورالیسم در حوزههاي فرهنگی
حرکت میکنند و خصلتی دموکراتیک تر در این زمینه پیدا
می کنند.
مککر و کاستا [ ]24افراد انعطافپذیر را افرادي می
دانند که داراي روحیه و امیدواري باال هستند و خالقانه در
فعالیتهاي مختلف شرکت میکنند .آنها مخصوصا طبیعت،
ادبیات و هنر را دوست دارند و واکنشهاي عاطفی و هیجانی
باالیی دارند .آنها برخی اوقات از فعالیتهاي جدید و متفاوت
استقبال میکنند و تنوع براي آنها اهمیت باالیی دارد .آنها به
چالشهاي فکري و ایدههاي غیر عادي و چشماندازهاي جدید
عالقه زیادي دارند .البته این مساله بدان معنی هم نیست که
آنها همواره در صدد پذیرش عقاید جدید هستند .اما افراد
محافظهکار در مقایسه با افراد آزاديخواه افراد بستهتري
هستند .تجارب جدید چندان براي آنها جذاب نیست و
احساس راحتی بیشتري با تجارب قدیمی خود دارند .آنها
تمایل دارند رفتار متعارفتري داشته باشند و دیدگاه خود را
حفظ کنند .عالوه بر این در برخورد با تجارب ،تازههاي آشناتر
را ترجیح میدهند؛ بطوري که در انتخاب یک موضوع،
موضوعی را که آشنایی بیشتري با آن احساس میکنند ،بدون
در نظر گرفتن سایر عوامل با احتمال بیشتري انتخاب کنند.
این افراد با اینکه حیطه محدودتري را براي فعالیت
انتخاب میکنند ،اما ثبات بیشتري در عالقه به حیطه فعالیت
خود نشان میدهند .همچنین محافظهکاران مایل به حفظ
وضعیت اجتماعی و سیاسی هستند .تغییرات جدید در این
افراد ،تا زمانی که به این تغییرات جدید خوگیري پیدا کنند،
کمی تنش و ناراحتی ایجاد میکند .بنابراین به نظر میرسد
نباید گرایش این گونه افراد به دیدگاههاي سیاسی دموکراسی
و چپگرا و تمایل افراد غیر منعطف به گروههاي سیاسی و
فرهنگی محافظهکار ،راست و سنتگرا چندان تعجبآور باشد.
حال نتیجه این پژوهش در این قسمت با نظریات موجود در
این زمینه کامال هماهنگ و همسو میباشد و نظریه گربر و
همکاران وي [ ]14در مورد تاثیر تغییرات در انعطافپذیري
به عنوان یک متغیر مهم روانشناختی بر نوع قطببنديهاي
سیاسی مورد تایید قرار میگیرد.
در این راستا ،بسیاري از مطالعات از جمله پژوهش
ویلسون و پترسون ]25[ 1نشان میدهند که لیبرالیسم و
محافظهکاري نه یک پدیده سیاسی ،اقتصادي و فرهنگی بلکه
امري روانشناختی است .درحقیقت بسیاري از تحقیقات حاکی
از آن است که محافظهکاري سیاسی و فرهنگی با محافظه
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کاري روانشناختی در ارتباط است .حال پژوهش حاضر همسو
با تحقیقات گذشته نشان داد که افرادي که داراي نگرشهاي
سیاسی و فرهنگی محافظهکارانهاي هستند داراي ویژگیهایی
فراسوي ایدئولوژي محافظهکارانه از قبیل رفتارهاي متصلبانه،
سنتگرایی اجتماعی و پیروي از اخالقیات و آداب و رسوم
سنتی هستند .همه این متغیرها مفاهیمی مرتبط با انعطاف-
پذیري هستند .اگر انعطافپذیري در قالب نیاز براي خالقیت،
تنوع و پیچیدگی تعریف میشود انعطافناپذیري از طریق
مفاهیمی همچون آشنایی ،سادگی ،انسداد و منفعتگرایی
تعریف میشود .بنابراین این یک امر طبیعی است که افراد
غیر انعطافپذیر به دنبال خطوط تمایزي تند و مشخص بین
اشخاص درونگروه و برونگروه هستند و این امر باعث گرایش
آنان به سمت جمعگرایی و گروهگرایی میشود؛ ویژگیهایی
که با گرایشهاي محافظهکارانه ارتباط تنگاتنگی دارد.
یافته دیگر این پژوهش آن است که وظیفهشناسی ارتباط
مستقیم و مثبتی با محافظهکاري سیاسی و فرهنگی دارد ،که
نشان دهنده تاثیر مثبت بعد وظیفه شناسی بر محافظه کاري
سیاسی و فرهنگی می باشد .با توجه به نتایج بدست آمده
همسو با نظرات جاست [ ]5و کریمبولو و لئونه [ ]18می توان
گفت به هر میزان مقدار و اهمیت وظیفهشناسی در افراد
افزایش مییابد گرایش آنها به گروههاي محافظهکاري سیاسی
و فرهنگی بیشتر میشود .وظیفهشناسی توسط موراي و
کلوچن ]26[ 1در قالب ویژگیهایی از قبیل قدرت ،اصالت و
مسئولیتپذیري تعریف میشود .بنابراین میتوان گفت که
افراد وظیفهشناس در مقایسه با افراد دیگر فعالیت بیشتري
دارند و شیفته کار و تالش است .آنها به درست انجام دادن
کارها توجه زیادي دارند و به شدت پایبند وجدان است و به
ارزشها و اصول اخالقی در مقایسه با دیگران بهاء بیشتري
میدهند .از نظر آنها همه چیز باید درست و کامل انجام شود
و میخواهند همه کارها بدون کمترین لغزش و به مطلوب
ترین شکل صورت گیرد .این افراد به نقطه نظرهاي خود
پایبندند و در معرض نامالیمات مصممتر میشوند .با توجه به
اینکه وظیفهشناسها به نظم و ترتیب و جزئیات امر توجه
زیادي دارند بنابراین میتوان گفت که آنها سازماندهندگان
خوبی هستند .از دیگر ویژگیهاي افراد وظیفهشناس میتوان
به محتاط بودن و صرفهجو بودن آنها اشاره کرد .وظیفه
شناسها صرفهجو هستند و از دور انداختن اشیاء ،پدیدهها و
حتی تفکراتی که در گذشته یا حال برایشان فایدهاي داشته
است و یا احتماالً خواهد داشت خودداري میکنند .حال با
توجه به اینکه افراد وظیفهشناس به نظم ،قانون ،اقتدار و
احترام به سنت توجه زیادي دارند بنابراین گرایش این گونه

افراد به محافظهکاري سیاسی و فرهنگی بدون توجه به
پیوندهاي حزبی امري کامال طبیعی به نظر میرسد.
همچنین نتایج پژوهش همسو با یافتههاي کارنی و
همکاران [ ]19نشان داد که بعد روان رنجورخویی رابطه
معناداري با محافظه کاري فرهنگی دارد ،اما ارتباط معناداري
بین روان رنجورخویی و محافظه کاري سیاسی مشاهده نشد.
به نظر میرسد یکی از علل این امر تفاوت تاثیرات تهدیدهاي
بیرونی و درونی براي افراد باشد .در این راستا اونریت و
همکاران وي ]27[ 2استدالل میکنند که افراد محافظهکار به
لحاظ سیاسی برخالف محافظهکاران فرهنگی بر تهدیدهاي
بیرونی (از قبیل تهدیدها ،هرج و مرجها و و خطرات موجود
در جامعه) بیشتر از تهدیدهاي درونی (از قبیل تهدیدهاي
روانی ادراک شده توسط فرد در زندگی شخصی خود)
حساسیت دارند و این امر باعث میشود تا درحالیکه روان
رنجورخویی بر روي محافظهکاري فرهنگی تاثیر مثبتی گذارد
اما با محافظهکاري سیاسی رابطهاي نداشته باشد .با توجه به
نتایج می توان گفت به هر میزان روان رنجورخویی در افراد
افزایش مییابد گرایش آنها صرفا به گروههاي محافظهکاري
فرهنگی بیشتر میشود .نتایج پژوهش و پیشینه پژوهش
نشان می دهد که میزان روان رنجورخویی در میان محافظه
کاران فرهنگی بیشتر از افراد آزاديخواه میباشد .در نتیجه
میتوان استدالل کرد که محافظهکاران در مقایسه با لیبرالها
اضطراب ،افسردگی ،احساس گناه ،شرم و استرس بیشتري
دارند .چنین اشخاصی بیشتر نگران رویدادهاي نامطلوب و
منفی در آینده هستند و درباره خود و دیگران دیدگاهی منفی
و بدبینانه دارند .فرد محافظهکار به دلیل باالتر بودن میزان
روان رنجورخویی در مقایسه با فرد آزاديخواه نمیخواهد با
ترسها و هراسهایش روبرو شود .بنابراین سعی میکند از
آنها دوري کند ،آنها را انکار کند و به ترسهایش جامه عقالنی
بپوشاند و یا از جلوي آنها بگریزد .همچنین گرایش افرد
محافظهکار به واقعیت کمتر از آزاديخواهان است .در نتیجه
این افراد بدون توجه به واقعیات تنها بر خواستههایشان تکیه
میکنند .وضعیتی را که مطابق خواستههایشان نباشد انکار
میکنند .افراد محافظهکار بیشتر از آزاديخواهان به افراد
دیگر وابسته هستند .این افراد در مقایسه با آزاديخواهان از
تالش واقعی بیم دارند و میخواهند به کمک افراد دیگر به
موفقیت دست یابند.
آنها چنین فکر میکنند که احساس خطري در انتظارشان
است و یا براي بدور ماندن از چنین احساسهایی از رفتن به
موقعیتهاي جدید و نو پرهیز می کنند.
عالوه بر یافته هاي فوق ،یافته هاي تحلیل رگرسیون
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پرسشنامه ویژگی های شخصیتی
کامال مخالفم

مخالفم

نظري ندارم

67

موافقم

 -1من اصوال شخص نگرانی نیستم.
 -2دوست دارم همیشه افراد زیادي دور و برم باشند.
 -3دوست ندارم وقتم را با خیال پردازي تلف کنم.
 -4سعی میکنم در مقابل همه مودب باشم.
 -5وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگاه می دارم.
 -6اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.
 -7زود به خنده می افتم.
 -8هنگامی که راه درست ،کاري را پیدا کنم،آن روش را همیشه در آن مورد تکرار می کنم.
 -9اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.
-10به خوبی می توانم کارهایم را طوري تنظیم کنم که درست سر زمان تعیین شده انجام شوند.
 -11هنگامی که تحت فشارهاي روحی زیادي هستم ،گاه احساس می کنم دارم خرد می شوم.
 -12خودم را فرد خیلی سر حال و سر زنده اي نمی دانم.
 -13نقش هاي موجود در پدیده هاي هنري و طبیعت مرا مبهوت می کند.
 -14بعضی مردم فکر می کنند که من نشخصی خود خواه و خود محورم.
 -15فرد خیلی مرتب و منظمی نیستم.
 -16به ندرت احساس تنهایی و غم می کنم.
 -17واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.
 -18فکر می کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض فقط به سردرگمی و گمراهی آن ها منجر خواهد شد.
 -19همکاري را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهم.
 -20سعی می کنم همه کارهایم را با احساس مسولیت انجام دهم.
 -21اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.
 -22همیشه براي کار آماده ام.
 -23شعر تقریبا اثري بر من ندارد.
 -24نسبت به قصد و نیت دیگران حساس مشکوک هستم.
 -25داراي هدف روشنی هستم و براي رسیدن به آن طبق برنامه کار میکنم.
 -26گاهی کامال احساس بی ارزشی می کنم.

کامال موافقم

لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روي سوال خاصی تلف نکنید .در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود
.ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد
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 -27غالباً ترجیح می دهم کار ها را به تنهایی انجام دهم.
 -28اغلب غذاهاي جدید و خارجی را امتحان می کنم.
 -29معتقدم اگر به مردم اجازه دهید ،اکثر آن ها از شما سوء استفاده می کنند.
 -30قبل از شروع هر کاري وقت زیادي را تلف می کنم.
 -31به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.
 -32اغلب احساس می کنم سرشار از انرژي هستم.
 -33به ندرت به احساسات و عواطفی که محیط هاي متفاوت به وجود می آورند توجه می کنم .
 -34اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.
 -35براي رسیدن به اهدافم شدیداً تالش می کنم.
 -36اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.
 -37فردي خوشحال و بشاش و داراي روحیه خوبی هستم.
 -38معتقدم که هنگام تصمیم گیري درباره مسائل اخالقی باید از مراجع مذهبی پیروي کنیم.
 -39برخی فکر می کنند که من فردي سرد و حسابگر هستم.
 -40وقتی قول یا تعهدي می دهم ،همواره می توان براي عمل به آن روي من حساب کرد.
 -41غالبا وقتی کارها پیش نمی روند ،دلسرد شده و از کار صرف نظر می کنم.
 -42شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.
 -43بعضی اوقات وقتی شعري را می خوانم یا یک کار هنري را تماشا می کنم ،یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی
را حس می کنم.
 -44در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.
 -45گاهی آن طور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکاء نیستم.
 -46به ندرت غمگین و افسرده می شوم .
 -47زندگی و رویدادهاي آن برایم سریع می گذرند.
 -33به ندرت به احساسات و عواطفی که محیط هاي متفاوت به وجود می آورند توجه می کنم .
 -34اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.
 -35براي رسیدن به اهدافم شدیداً تالش می کنم.
 -36اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.
 -37فردي خوشحال و بشاش و داراي روحیه خوبی هستم.
 -38معتقدم که هنگام تصمیم گیري درباره مسائل اخالقی باید از مراجع مذهبی پیروي کنیم.
 -39برخی فکر می کنند که من فردي سرد و حسابگر هستم.
 -40وقتی قول یا تعهدي می دهم ،همواره می توان براي عمل به آن روي من حساب کرد.
 -41غالبا وقتی کارها پیش نمی روند ،دلسرد شده و از کار صرف نظر می کنم.
 -42شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.
 -43بعضی اوقات وقتی شعري را می خوانم یا یک کار هنري را تماشا می کنم ،یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی
را حس می کنم.
 -44در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.
 -45گاهی آن طور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکاء نیستم.
 -46به ندرت غمگین و افسرده می شوم .
 -47زندگی و رویدادهاي آن برایم سریع می گذرند.
 -48عالقه اي به تامل و تفکر جدي درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.
 -49عموماً سعی می کنم شخصی با مالحظه و منطقی باشم.
 -50فرد مولدي هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می رسانم.
 -51اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکالتم را برطرف کند.
 -52شخص بسیار فعالی هستم.
 -53من کنجکاوي فکري فراوانی دارم.
 -54اگر کسی را دوست نداشته باشم،می گذارم متوجه این احساسم بشود.
 -55فکر نمی کنم که هیچ وقت بتوانم فردي منطقی بشوم.
 -56گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خود را پنهان کنم.
 -57ترجیح می دهم که براي خودم کار کنم تا راهبر دیگران باشم.
 -58اغلب از کلنجار رفتن با نظریه ها یا مفاهیم انتزاعی لذت می برم.
 -59اگر الزم باشد می توانم براي رسیدن به اهدافم دیگران را به طور ماهرانه اي به کار بگیرم.
 -60تالش می کنم هر کاري را به نحو ماهرانه اي انجام دهم.
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محافظه کاری فرهنگی (پاسخ ها از به شدت مخالفم تا به شدت موافقم است)
کامال مخالقم

مخالفم

تاحدودي مخالفم

تاحدودي موافقم

موفقم

کامال موافقم

 61بچه هاي باید از همان دوران کودکی آموزش هاي دینی را فرابگیرند
 .62جوانان باید احترام زیادي به ارزش ها و آداب و رسوم سنتی قائل شوند
 .63باید با خرید و فروش مشروبات الکلی برخورد شدیدي صورت گیرد
 .64به نظر من رابطه نزدیک دختران و پسران مجرد ایرادي ندارد
 .65باید با نفوذ ارزش هاي غربی در کشور مقابله کرد
 .66میهن دوستی یکی از ارزش هاي مهمی است که باید در جامعه ترویج شود
 .67ازدواج سنتی آن گونه که در گذشته وجود داشت ،در مقایسه با ازدواج هاي نوین ،بهتر است

محافظه کاری سیاسی
کامال مخالقم

مخالفم

تاحدودي مخالفم

تاحدودي موافقم

موفقم

69

کامال موافقم

 .68از قانون باید اطاعت کرد ،هر چند آن قانون اشتباه باشد
 .69به نظرم اعدام مجرمین ایرادي ندارد
 .70به نظرم مردم باید بتوانند از طریق رفراندوم قوانین کشور را تغییر دهند.
 .71به نظرم ،گسترش احزاب و تعدد گروه هاي سیاسی در کشور باعت توسعه سیاسی می شود.
 .72به منظور حفظ نظم و ثبات سیاسی کشور ،سانسور کردن رسانه ها ایرادي ندارد.
 .73تفسیر قوانین باید توسط روحانیون صورت گیرد
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