
  1397ونهم، بهار بیست شمارهشناسی اجتماعی،  های روان پژوهش

59 

 
 

 

شخصیت )هگزاکو( با نگرش رابطه صفات شخصیتی در مدل شش عاملی 

 سیاسی شهروندان شهر تهران
 01/03/1397: مقاله پذیرش تاریخ            25/03/1396: مقاله دریافت تاریخ

 *1 همن غیوروحدت

 2دکتر محمدنقی فراهانی

 چکیده
 بنتام نگترش   خاصتی  ةبا آنها به شتیو  ،یدآ ها به دست می هنگامی که شناختی از پدیده: مقدمه

گانه هگزاکتو   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی در مدل شش .یمکن رفتار می
   .های سیاسی انجام شدو نگرش افراد به جریان

نفتر بتا جنستیت     3نفتر زن و  184 ،نفر مترد 185نفر ) 372ای شامل  : بدین منظور نمونهرو 
از  .دان تهرانی انتخاب گردیتد گیری در دسترس از جامعه آماری شهروننامشخص( به روش نمونه

و سنجش نگرش سیاستی )محقتق ستاخته( بترای      60-های صفات شخصیت هگزاکو پرسشنامه
  .ها استفاده شد آوری داده جمع
بترای   میانگین و انحراف معیتار و  ،جدول فراوانی ازها  دادهتوصیفی تجزیه تحلیل  : برایها یافته
گتام   بته   ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرستیون چنتد متریتره گتام     ازاستنباطی  تحلیل

توان ادعا نمود کته همبستتگی متبتت     درصد می 99که با اطمینان  دادنشان نتایج  .استفاده شد
سیاستی و  هتای  بته جریتان  پذیرش و گشودگی با نگترش   ،فروتنی-دار بین صفات صداقت معنی

ولتی   .سیاسی وجود داردبه جریان ناسی با نگرش ش وظیفه دار منفی بین صفت همبستگی معنی
نشتان  نتتایج   همچنتین  .شود تایید نمی گرایی ارتباط معناداری و برونپذیری   برای صفات تهییج

درصتد   66فروتنی و پذیرش حدود  -صداقتشناسی،  وظیفه ،صفات گشودگیمتریرهای  که داد
 .نمایند بینی می سیاسی را پیش هایبه جریان از ترییرات متریر نگرش

هتا ارتبتاط    های خود و کنش متقابل محیط بر این رویه صفات به واسطه تأثیر رویه: گیر  نتیجه
بینی در تبیین نگرش سیاستی را ایفتا    سیاسی حفظ و نقش پیش هایبه جریان خود را با نگرش

رنتگ   ،ناپایدار انستان  های ذاتاً همچنین صفات به علت خاصیت پایداری خود به نگرش .کنند می
   .دهند و بوی ماندگاری می

جریتان   ،نگترش سیاستی   ،هگزاکتو  ،شش عامل شخصتیت  ،صفات شخصیتی: ها  کلید  واژه
 سیاسی
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Abstract:  
Introduction: People deal with different kinds of phenomena in their 
lives and behave in a specific way when they get recognition of them 
which is known as attitude. This study is carried out with the aim of 
finding a relationship between personality characteristics in the 
HEXACO model and people's political attitude. 
Method: Sample population of the study in Tehran citizenry and 
Cochran formula and available method is used for choosing the 
sample. 372 persons (185male, 184female and 3 Transsexual) of 
them are selected and HEXACO-60 and political attitude 
questionnaires are used for Gathering variables which is 
personality characteristics in the criteria is a political attitude. 
Results: For analyzing data used providing frequency table average, 
variance, Pearson correlation coefficient, and stepwise multivariable 
regression analysis. According to the purpose of the study which is 
Pearson correlation coefficient test showed that it is possible to claim 
with high certainty 99 percent that positive meaningful correlation 
exists between honesty-humility, openness and agreeableness 
characteristics and political attitude and negative meaningful 
correlation between conscientiousness characteristics with political 
attitude but there is not any meaningful relationship for emotionality 
and extraversion characteristics and stepwise regression analysis 
showed among HEXACO personality characteristics honesty-humility, 
openness, conscientiousness and agreeableness predict about 66% of 
political attitude variable changes 
Conclusion: through analysis of findings, it is concluded that 
characteristics due to effects of their facets and environmental 
reciprocal impact of them keep their relationship with political attitude 
and has a predictive role in determining political attitudes. In addition, 
because of days, durability characteristics give persistence color to 
inherent transition views of human being. 
Keywords: personality characteristics, HEXACO model, political 
attitude, political ideology. 
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 مقدمه
از زندگي خصوصي و خانوادگي شخص گرفته تا ارتباط شخص با ديگران و يا گرايش نسابت باه ديان و    

افاراد در زنادگي    .خاورد  ارتباطي منسجم به چشم ماي  يهاي شخص مسائل سياسي و اجتماعي در نگرش
باا آنهاا باه     ،آورناد  ها به دست مي گوني سروكار دارند و هنگامي كه شناختي از پديدهناهاي گوخود با پديده

در اصال   .توان نگرش نامياد ها را مي اين شيوة خاص رفتار كردن با پديده .كنند ي خاصي رفتار مياه شيوه
سازد و بطور ضامني داللات دارد بار     نگرش حالتي ذهني است كه فرد را براي انجام دادن كنش آماده مي

تركيا   يعني باه آنچاه كاه     .(1935 ،عصبي براي فعاليت ذهني و جسمي اآلپورت -نوعي آمادگي رواني 
شاخص  نگارش   ،شاود شامل ماي ها و آمادگي براي عمل نسبت به يک چيز معين را  احساس ،ها شناخت

   .(1962 ،1باالچي و كراچفيلد، گويند اكرچ نسبت به آن چيز 
هاي آدمي كه در جامعاه كناوني نقشاي ارزناده در سااختار اجتمااعي        از انواع گوناگون نگرش 
تمايالت دروني و رواني افراد در جهت كانش   نگرش سياسي .است افراد 2نگرش سياسي ،گذارد مي

نهادهاا و   ،عواطاف  ،هاا انگيازه  ،خاطرات تاريخي ،مانند سنتهاسياسي است كه خود متأثر از عواملي 
كند كه فارد باه    تعيين مي سياسي نگرش .(2015 ،3پذيري سياسي است اآلموند و وربا عوامل جامعه

  .(2000، دهد اهرمن دهد يا نمي قلمرو خاصي از سياست واكنش نشان مي
 .اسات  هاي سياسي جريانيكي از عوامل عمده در شكل گيري نگرش سياسي در جوامع كنوني 

هاا  كاه يكاي از ايان تقسايم بنادي      ،بندي گردياده اناد   به طرق مختلفي تقسيم هاي سياسي جريان
از اين دو اصطال  براي مختصر كاردن قالا  توضايحي     .باشدهاي چپ و راست مي اصطال  جنا 

ايادئولوژيكي سياساتمداران و احازاب سياساي     هاي  اسي و خالصه كردن نظريهعقايد و باورهاي سي
 ،اهياوود  با اين وجود بايد گفت كه اصطالحات چپ و راست معاني دقيقاي ندارناد   .شوداستفاده مي
كاه عباارت اسات از     هنگرش سياساي تقسايم شاد    عبه دو نو ي نيزپژوهش و ادبيات نظري .(2010

به هار   .خواه يا نوگرا( تحول ،خواه ي( و نگرش سياسي ليبرال اآزادياسنت كار نگرش سياسي محافظه
 هاي رقيا   جنا  توانمي ،كار و ليبراليسم در جهان با نگاهي منعطف به دو ايدئولوژي محافظهروي 

نام برد كه عبارتند از اصاولگرايي و   ،است 1396عمده در سال  در جامعه ايران كه دو جريان سياسي
البته مشخص كردن و شناخت دقيق اين دو جريان با توجه به نحوه تقسيم قادرت در   .اصال  طلبي

هاي تفاوت در ايان دو جرياان    آيد كه عمده مالک اينطور بر مياما  .حكومت ايران بسي دشوار است
 ،روابا با آمريكاا  ،تهاجم فرهنگي ،احزاب هاي سياسي ناشي از موضع گيري آنها در نگرش به مقوله

؛ 1380، اشاادلو  .باشاد ماي  رواباا خاارجي و اصاالحات    ،اقتصاد ،فرهنگ ،واليت فقيه ،زنانقوانين 
 .(1395، ؛ مرتجي1388، دارابي

 ،باراي رهباران   ،كنناد گيرناد و چگوناه تغييار ماي    هاا چگوناه شاكل ماي    اين موضوع كه نگرش
اقادام مناسا  و تاأثير     ،توانند با پيش بيني رفتار سياسي ديگراناست؛ زيرا مي سياستمداران بسيار مهم

                                                      
1. Krech, Ballachey, Crutchfield 
2. Political Attitude 

3. Almond, Verba 
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گياري و تغييار   بررسي عوامل دخيال در شاكل   با .(1380 ،گذاري مورد نظر را اعمال كنند اعبدالملكي
هاي هر فارد مانعكس    نگرش ،براي نمونه .توان به عناصر مختلفي اشاره نمودمي ،نگرش سياسي افراد

عنوان  به .هاي خاصي هم هستند هاي خاصي داراي نگرش معموال  شخصيت .كننده شخصيت او هستند
عادم   ،تعصا  افراطاي   ،هاي چون جمود فكري گيري غير سازنده كه با ويژگيمثال شخصيت با جهت

 .(1377 ،رساند اكريمي هاي مشخصي را به ظهور مي نگرش ،همراه است ...گذشت و
به طور كلي افرادي با خلاق   .ها همراه است نگرشهر نوع شخصيت با مجموعه خاصي از يا اينكه 

فردي كاه   .(1385 ،شوند امكسول هاي خاص منطبق با آن خلق و خو مي و خوي معين صاح  نگرش
ديان و سياسات تجلاي     ،هاي خاانواده  اساس شخصيت او اقتدارطل  است اين خصيصه در همۀ عرصه

مطيع قدرت و دشمن ضاعفا اسات و فاردي كاه     طرفدار و  ،در خانواده فردي مقتدر در سياست .كند مي
هاي او نسابت   نگرش ،محبت و مساوات و دوستي است ،بردباري ،خصيصه اساسي شخصيت او تسامح

در دين نيز از تعص  و ساختگيري   .بردبارانه و ناشي از محبت و گذشت است ،به زن و فرزند و خانواده
يعناي   .(1962 ،باالچي و كراچفيلد ،است اكرچ بيزار است و در سياست نيز آزادي خواه و مساوات طل 

   .و اعمال تا حد زيادي با شخصيت افراد مرتبطندها  انگيزه، باورهاي ديني، ها نگرش
ياک موضاوع باا قادمت در      ،هااي ايادئولوژيكي وياژه   نقش شخصيت در ترجيح و اتخاذ نمايه

ولي تحقيقات قديمي فاقد يک مدل  .(1973 ،1اجتماعي بوده است اويلسون شناسي روانشخصيت و 
هااي انگيزشاي   وسيع قوي در تبيين كلي سااختار شخصايت و همچناين تعااريف آشاكار از هساته      

هاي فردي  ابعاد تفاوت» عنوان  به نقش صفات شخصيتي .هاي سياسي بوده استها و نگرشگرايش
شاود   تعرياف ماي   «رياحساسي و رفتا ،در گرايشات مختلف براي نشان دادن ثبات الگوهاي فكري

باين  طور كلي ياک پايش  هنشان داده شده است كه صفات شخصيتي ب .(1990 ،2كري و كاستا امک
در واقاع صافات شخصايتي باا      .هاي سياسي مختلاف باوده اسات    براي رفتارهاي سياسي و نگرش

 ،(2011 ،3اندرساون  ،ريچاي  ،اهيبليناگ  تأثيرش بر مباحث بين فردي اين تأثير را بر روي سياسات 
 ،4هاا  ،داوليناگ  ،دورتاي  ،هاي اقتصادي و اجتمااعي اگربار هاابر    نگرش سياسي و همچنين نگرش

به همين دليال در عصار    .(2008 ،5گذارد امونداک و هالپرين( و رفتارهاي مختلف سياسي مي2010
هااي زنادگي   هاي شخصيتي افراد در بسياري از موقعيتهاي فردي و ويژگيشناخت تفاوت ،كنوني
اثربخشاي   ،موفقيات آنهاا در تحصايل    ،كارآيي افراد در شاغل ، ها اتخاذ نگرش .كندپيدا ميضرورت 
هاي زندگي با خصايص شخصي هاي درماني و به طور كلي سازگاري انسان در تمامي موقعيتروش

 .(1387 ،پيرمرادي بزنجاني ،او رابطه دارد انكويي مقدم
 آياا  كاه  اناد  كارده  معطوف سؤال اين را به شان توجه علوم سياسي دانشمندان اخير هاي سال در
 ،داولينگ ،دورتي ،هابر ،كنند اگربرمي توجيه را افراد سياسي هاينگرش در  تفاوت ،شخصيتي صفات

                                                      
1.Wilson 

2. Mc Crae, Costa 

3. Hibbling, Ritchie, Anderson 
4. Gerber, Huber, Doherty, Dowling, Ha 

5. Mondak, Halperin 
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 اي درجه كه است اين سياسي هاي نگرش با شخصيتي ارتباط صفات براي فرض يک ( كه2010 ،ها
 .دارد وجود سياسي هاي نگرش خود ساختار در همبستگي از

نظريه ساختارهاي شخصيتي سرانجام ظهور كرد يعناي مادل پانج     ،وقتي مدل شخصيت فراگير
هاي سياسي  عنوان ابزاري مؤثر در توصيف گرايش( و اين مدل به سرعت به1990، 1عاملي اگلدبر 

از چنادين   ( و بايش 1999 ،2بارباارانلي و زيمبااردو   ،كار و ليبرال( مختلف بهينه شد اكاپرارا امحافظه
هااي   دهه روانشناسان شخصيت درباره ارتبااط عوامال شخصايتي و ترجيحاات سياساي و گازينش      

انتخاباتي مطالعاتي داشته اند كه بيشتر بر روي مدل پنج عامل بزر  استوار باوده اسات اكااپرارا و    
  .( 2004زيمباردو 

اين مدل كاه از   .است يده هايي بر مبناي مدل هگزاكو انجام گرد هاي اخير پژوهشالبته در سال
و  7وظيفاه شناساي   ،6توافق يا پذيرش  ،5گرايي برون ،4تهييج پذيري ،3فروتني -صداقتشش صفت 
صفات قبلي دارد و نام آن نيز هاي  هاي نظريه تشكيل شده است؛ سعي در كاهش نقصان 8گشودگي

اناد كاه در مادل     به اين يافتاه رسايده   اي در مطالعه .آمده است دست بهاز اولين حرف همين صفات 
 ،اسيبلي اجتماعي دارد -هاي سياسي هاي شخصيتي نگرش ريزي هگزاكو صفات نقش مهمي در پايه

اي  فروتني جلوه -در اين مدل براي مثال صفت صداقت .(2010 ،9دوكيت ،آسبروک ،پري ،هاردينگ
كشد كه در رفتاار جوانمرداناه و همكااري باا      از صفت انصاف را در تعامالت اجتماعي به تصوير مي

نماود پيادا    ،كشي از ديگران بدون ترس از انتقام را دارد كه شخص توانايي بهره  ديگران حتي زماني
 .(2007 ،10ااشتون و لي .كند مي

كااري و   هاي سياسي يعني محافظه ( با بررسي ايدئولوژي1998ا 11و شوارتز بارني ،سوي ديگراز 
گشاودگي و   ،دهند كه احزاب ليبارال كاه بار روي تسااهل     ليبراليسم اجتماعي و فرهنگي نشان مي

خودفرمااني و   ،گراياي  هاي جهان بيشتر براي افرادي كه بر ارزش ،كنند استقالل شخصيتي تأكيد مي
نظام   ،اقتادار  ،كااري بار روي كنتارل    از طرف ديگر محافظه .باشد مطلوب مي ،تقدم قائلند انگيزش

به همين علت احزاب محافظه كار بيشتر از ساوي افارادي ماورد     .كند اجتماعي و وفاداري تأكيد مي
سانت و همااهنگي قائال     ،امنيت ،هاي قدرت گيرند كه اولويت بيشتري براي ارزش حمايت قرار مي

 .شوند مي

                                                      
1. Goldberg 

2. Caprara, Barbaranelli, Zimbardo 
3. Honesty-Humility 
4. Emotionality 

5. Extroversion 
6. Agreeableness 
7.Conscientiousness 
8. Openness 
9. Sibley, Harding, Perry, Asbrock, Duckitt 
10. Ashton, Lee 

11. Barnea, Schwartz 
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 ،گراياي  بارون پاذيري،   تهيايج  ،فروتناي -صداقت بررسي ارتباط صفات شخصيتيدر اين تحقيق 
 و گشودگي در مادل صافات شخصايتي شاش عااملي اهگزاكاو( و      شناسي  وظيفه ،توافق يا پذيرش

 .شهروندان شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته استسياسي هاي به جرياننگرش 
 

 روش
نگار و ازنظار شايوه گاردآوري اطالعاات       ازنظر زماني گذشاته  ،كاربرديپژوهش حاضر ازنظر هدف 

 .مقطعي از نوع همبستگي بود -تحقيق توصيفي
ساله با سطح تحصايالت بااالي دياپلم سااكن      65تا  25جامعه پژوهش حاضر كليه شهروندان 

، تقريباا  95هاي خروجي درگاه اينترنتاي مركاز آماار اياران در ساال       داده شهر تهران كه با توجه به
زن و  184 ،مارد  185نفر ا 385نمونه شامل اند.  نفر برآورد شده اچهار ميليون و ششصد( 4600000

 نفر جنسيت نامعلوم( است كه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه كوكران به دست آمد كه آن 3
 .آمد دست بهنمونه  372هاي مخدوش هاي با داده نفر افزايش داديم كه با كسر پرسشنامه 400را به 

هااي   گيري با توجه به عدم همكاري نهادهاي زيربا مثل مركز آمار اياران و شاهرداري   روش نمونه
باه ناچاار روش در دساترس     مناطق تهران كه بعضا  بدليل نوع متغيرهاي وابستۀ ايان تحقياق باود   

شارق و غارب    ،مركز ،جنوب ،ه شمالمنطق 5ها از تقسيم بندي شهر تهران به  نمونه .انتخاب گرديد
بدين صورت كه از جامعاه ماورد بحاث     .پرسشنامه توزيع گرديد 80آمدند كه در هر منطقه  دست به

 ،جناوب  ،بخش شامال  5شهر تهران با توجه به تفكيک طبقات اجتماعي آن و كنترل اين عامل به 
 ،باشاند: بخاش شامالي    ار ميمركز تقسيم گرديد كه با ذكر مناطق شهرداري به اين قر ،غرب ،شرق
؛ بخش 15 ،14 ،13 ،8 ،4مناطق  ،؛ بخش شرقي9، 5، 21، 22مناطق  ،؛ بخش غربي3، 2، 1مناطق 
با توجه به تأكياد   .12 ،11 ،10 ،7 ،6مناطق  ،و بخش مركزي 20 ،19 ،18 ،17 ،16مناطق  ،جنوبي

هاا   داده از نموناه  آوري جماع ها محقق خود را ملزم به اين مهم نمود كه مؤكد بر مقوله تغيير نگرش
 هااي مختلاف   بايستي حتي االمكان در يک بازه زماني كوتاه انجام گيرد كه از تأثير اتفاقات و رويداد

نفار كارشاناس    10به اين منظور محقق از  .يک متغير كنترل بتوان تا حدودي چشم پوشيدعنوان  به
دستياران تحقيق استفاده كرد كاه بتواناد در منااطق عناوان شاده شاروع باه        عنوان  به شناسي روان
ناه  »ياري به كمپين  ها به صورت چاپ كاغذي و همچنين برايپرسشنامه .ها بنمايد داده آوري جمع

هايي كه دستياران به  و با استفاده از تبلت بستر اينترنتبراي حفظ محيا زيست از « به مصرف كاغذ
مورد اساتفاده   ،دهنده قرار گرفت كه به دلخواه شخص پاسخها  در اختيار نمونه ،هز شده بودندآن مج

-هاي تحقيق مربوط به حيطه بحث برانگيز سياست ماي  با توجه به اينكه يكي از متغير .قرار گرفت
ت نماياد باه هايچ عناوان اطالعاا     خاطري براي افراد عادي جامعه ايجاد مي  باشد كه تلويحا  دغدغه

شخصي در اين تحقيق اخذ نشد و تدبيري انديشيده شاد كاه شاركت كننادگان موقاع برگردانادن       
هاا قارار دهناد تاا از گمناام       پرسشنامه خود شخصا  آن را در يک محفظه در ميان سااير پرسشانامه  

اين حق به شركت كنندگان واگاذار شاده باود در صاورت عادم رضاايت        .شان مطمئن گردند بودن
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ها و خرو  آنهاا   نامه را خالي برگردانند كه باعث مخدوش شدن تعدادي از پرسشنامهتوانند پرسش مي
 .از روند تحليل گرديد

 

 ابزارهای پژوهش
هااي   عامل به ناام  6ين پرسشنامه داراي ا: 60-الف( پرسشنامه صفات شخصیت هگزاکو

هر  .باشد تجربه مي بهشناسي و باز بودن  وظيفه ،توافق ،گرايي برون ،پذيري هيجان ،فروتني -صداقت
در مجماوع ايان پرسشانامه     .باشاد  سوال ماي  10زير مقياس تشكيل شده است و شامل  4عامل از 
ايان   .باشاد هاي پرسشنامه ماي  هاي عامل برگرفته شده از سر واژه هگزاكو .دباشسوال مي 60داراي 

 .نظار قارار گرفات   ماورد تجدياد    2001تهيه شده و در سال  (2000اپرسشنامه توسا اشتون و لي 
پروچيناي   ،لي ،اشتونا است  پايايي و اعتبار اين پرسشنامه در مطالعات مختلف مورد تأييد قرار گرفته

نه درست و ناه   ،تا حدودي نادرست ،عمدتا  نادرستپاسخنامه داراي پنج گزينه  .(2004 ،و همكاران
 ،24 ،21 ،20 ،19 ،15 ،14 ،12 ،10 ،9 ،1سؤاالت  .باشدمي عمدتا  درست ،تاحدودي درست ،نادرست
بااه صااورت   60و  59 ،57 ،56 ،55 ،53 ،52 ،49 ،48 ،46 ،44 ،42 ،41 ،35 ،32 ،31 ،30 ،28 ،26

( و 1392 ،اين پرسشنامه براي شاهروندان شاهر تهاران ابراقاي زاده     .گردد معكوس نمره گذاري مي
پاياايي ابعااد    .هنجارياابي شاده اسات   ( 1394 ،آقاا بيگاي   ،فرخي ،براي دانشجويان ايراني ارحماني

با استفاده از  تجربه شناسي و باز بودن به وظيفه ،توافق ،گرايي برون ،پذيري هيجان ،فروتني -صداقت
گزارش شده است ااشتون و  80/0و  76/0 ،75/0 ،73/0 ،73/0 ،74/0برابر  آلفاي كرونباخ به ترتي 

 .باشد مي 59/0و  60/0 ،71/0 ،72/0 ،64/0 ،69/0( و در پژوهش حاضر به ترتي  2009 ،لي

اين پرسشنامه كه درباره سنجش نگارش باه    ب( پرسشنامه سنجش نگرش سیاس::
گويه و در  19باشد داراي  گرايي تا اصال  طلبي مي هاي سياسي افراد در يک پيوستار از اصولجريان

در ايان   .اخته شاده اسات  سا  ،ابعادي كه مورد توافق دو جريان اصال  طلبي و اصول گرايي نيسات 
گويه براي  4 ،گويه براي نگرش اقتصادي 4 ،گويه براي ارزيابي نگرش تهاجم فرهنگي 4پرسشنامه 

ايان   .باشد گويه براي نگرش اصالحاتي مي 3گويه براي نگرش روابا خارجي و  4 ،نگرش فرهنگي
هااي   صااحبنظران رشاته   گويه تهيه شده بود كه بعد از بررسي اسااتيد و  24پرسشنامه ابتدا بصورت 

و همچنين برخي نظريه پردازان بنام دو جريان فوق براي  شناسي روانو شناسي  جامعه ،علوم سياسي
 19باه   ها و تصاحيحات  ها و ارزيابي كس  روايي آن به روش صوري در سه مرحله با استفاده از نقد

چيدمانشاان جهات گياري    هاي مختلف در هم ادغام شادند تاا   هاي نگرشگويه .گويه تقليل يافت
نمونه نيز كه براي محاسابه پاياايي    40روي  1در يک مطالعه مقدماتي .خاصي به پاسخ دهنده ندهد

روابا خاارجي   ،اقتصاد ،فرهنگ ،براي ابعاد تهاجم فرهنگي ،آن به روش آلفاي كرونباخ انجام گرديد
  .آمده است دست به 86/0و  86/0 ،85/0 ،89/0 ،87/0و اصالحات به ترتي  آلفا معادل 

 

                                                      
1. Pilot Study 
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 های پژوهش یافته

 
 ی مرکزی و پراکندگی متغیرهای صفات شخصیتی و مالکها شاخص .1جدول 

 انحراف معیار میانگین ترین بیش ترین کم تعداد بین و مالکمتغیر پیش

 898/8 02/27 50 12 372 فروتني-صفت صداقت 

 179/5 30/31 44 16 372 صفت تهييج پذيري 

 گرايي صفت برون 
 صفت پذيرش 
 صفت وظيفه شناسي 
 صفت باز بودن به تجربه 

372 
372 
372 
372 

11 
10 
14 
15 

44 
48 
40 
38 

83/22 
45/28 
74/25 
31/26 

700/5 
818/7 
102/6 
323/5 

 593/9 85/55 80 29 372 هاي سياسينگرش به جريان 

 
 60-پرسشانامه هگزاكاو  مشخصات توصيفي متغير صافات شخصايتي را كاه باا      1جدول 

را كه با  هاي سياسيسنجيده شده است و همچنين مشخصات توصيفي متغير نگرش به جريان
 .دهد نشان مي ،پرسشنامه سنجش نگرش سياسي سنجيده شده است

هاي پارامترياک نياز باا     همچنين پبش نياز نرمال بودن توزيع متغيرهاي مربوط به آزمون
  .حاصل گرديدها  رسي كشيدگي و چولگي توزيعاسميرنف و بر-آزمون كالموگروف

 
 های سیاسیبین با متغیر نگرش به جریان بررسی خطی بودن رابطه بین متغیرهای پیش .2جدول 

 .MS F Sig بین متغیرهای پیش

 0001/0 660/165 700/8974 فروتن:-صفت صمیمیت

 438/0 602/0 118/44 پذیری صفت تهییج

 220/0 512/1 754/97 صفت برونگرای:

 0001/0 476/162 208/6741 صفت پذیرش

 0001/0 330/243 081/11539 صفت وظیفه شناس:

 0001/0 312/472 422/15750 صفت گشودگ:

 

 .بين و مالک بررسي گرديده است نيز رابطه خطي بين متغيرهاي پيش 2در جدول شماره 
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 ضرایب همبستگی صفات شخصیتی با نگرش سیاسی .3جدول 

 .Sig ضریب همبستگ: متغیر 

 0001/0 513/0** يفروتن-يميتصفت صم 1

 489/0 036/0 پذيري ييجته صفت 2

 303/0 -054/0 ييبرونگرا صفت 3

 0001/0 444/0** يرشپذ صفت 4

 0001/0 -581/0** يشناس يفهوظ صفت 5

 0001/0 679/0** صفت گشودگي 6

 P 05/0 < * P 01/0 < ** 

 

اطالعاات   ،موجاود اسات   3ها كه در جدول شماره با توجه به نتايج حاصل از بررسي نمونه
دار مثبت بين صفات  همبستگي معني ،دهد درصد نشان مي 99براي مقدار احتمال  آمده دست به

دار هاي سياسي و همبستگي معناي پذيرش و گشودگي با نگرش به جريان ،فروتني -صميميت
ولاي باراي صافات     .هاي سياسي وجود داردبا نگرش به جريانشناسي  وظيفه منفي بين صفت

  .شود تأييد نمي و برونگرايي ارتباط معناداريپذيري  تهييج
 

 های سیاسیبینی نگرش به جریان پیش در صفات شخصیتی متغیرهای گام به  گام رگرسیون. 4جدول 

 گام
متغيرهاي 
 بين پيش

B β R R2 F Sig. 
 خطيمفروضه هم

 واريانس تحمل

1 
 - 647/23 اثابت(

679/0 461/0 816/316 0001/0 
- - 

 000/1 000/1 679/0 224/1 گشودگي

2 
 - 493/45 اثابت(

757/0 573/0 539/247 0001/0 
- - 

 198/1 835/0 531/0 956/0 گشودگي

 198/1 835/0 -366/0 -575/0 وظيفه شناسي

3 
 

 - 092/40 اثابت(

806/0 650/0 371/227 0001/0 

- - 

 300/1 769/0 442/0 797/0 گشودگي

 206/1 829/0 -341/0 -536/0 شناسي وظيفه

-صداقت
 فروتني

318/0 295/0 882/0 133/1 

 - -      118/38 اثابت( 

 418/1 705/0     414/0 746/0 گشودگي 
 231/1 812/0 0001/0 140/175 656/0 810/0 -328/0 -516/0 شناسي وظيفه 4

 
-صداقت
 فروتني

302/0 280/0     857/0 167/1 

 276/1 784/0     092/0 113/0 پذيرش 
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با توجه به اينكه ضري  تبيين در هر گام رو به جلو بهينه گرديده و در تحليال رگرسايون   
آخرين متغيري كاه وارد   ،در گام چهارم .رديگ يممعموال  گام آخر مبناي تحليل قرار  گام به  گام

در ايان   شاده   محاسابه ضاري  همبساتگي    .صافت پاذيرش باود    نيبا  شيپمتغير  ،تحليل شد
 140/175كه برابر  آمده دست به Fميزان  .به دست آمد 656/0 برابر تعيين ضري  و 810/0گام
درصاد معناادار    99در سطح اطمينان  شده محاسبهكه مدل رگرسيوني  دهد يمنشان  ،باشد مي
درصد از تغييارات متغيار ماالک     66نزديک به  ،گفت توان يمبا توجه به ضري  تعيين  .است

شناساي،   وظيفاه  ،صفت گشودگي نيب شيپچهار متغير  لهيوس  بههاي سياسي نگرش به جريان
 هار  نسابي  ساهم  ،كناد  يم كمک ما به Beta مقدار .شود يمفروتني و پذيرش تبيين -صداقت
 متغيرها كدام ،كنيم تعيين بتوانيم عبارتي به و كنيم مقايسه مالک متغير ينيب شيپ در را متغير
صفت گشودگي اهميات   ،با توجه به نتايج جدول فوق .دارند مالک متغير بر را ريتأث نيتر شيب
 .در تبيين تغييرات متغير مالک دارد يشتريبي نسبت به سه متغير ديگر داراست و سهم شتريب

 :آمده دست بهبنابرآنچه مطر  شد با توجه به نتايج 
 ماورد قابل برازش باه متغيرهااي    Y=α+B1X1+ B2X2+ B3X3+B4X4مدل خطي  
صافت  ا X1 ،(هااي سياساي  نگارش باه جرياان   ا Y آن ي در اين پژوهش اسات كاه در  بررس

 اصفت پذيرش( و X4و  (فروتني-صداقتصفت ا X3 ،(صفت وظيفه شناسيا X2 ،(گشودگي
α ضراي  ومبدأ  از عرض B1، …و B4 متغيرهاي ضراي  يا خا  يش ترتي  به X1 الي X3 

معادله خطي حاصل از رگرسيون ( 4-8شده و نتايج جدول ا  با توجه به توضيحات ارائه .هستند
 :صورت زير است گام به به گام

X4113/+0 X3302/0+ X2516/0- X1746/0  +118/38  =Y 
 

 گیری نتیجهبحث و 
 باشد: اين تحقيق در مجموع با هدف پاسخگويي به دو سؤال به شر  زير استوار مي

 ،گراياي  بارون پاذيري،   تهيايج  ،فروتناي -در بررسي سؤال اول كه آيا صفات شخصيتي صداقت
با  و گشودگي در مدل صفات شخصيتي شش عاملي اهگزاكو(شناسي  وظيفه ،توافق يا پذيرش
دار  توان ادعا نمود كه ارتباط معني هاي سياسي افراد رابطه معناداري دارند؟ مينگرش به جريان

هااي سياساي و   پذيرش و گشودگي با نگرش به جرياان  ،فروتني-مستقيم بين صفات صداقت
 .هاي سياسي وجاود دارد با نگرش به جريانشناسي  وظيفه دار معكوس بين صفتارتباط معني

در بررسي ساؤال   .شود گرايي ارتباط معناداري تأييد نمي و برونپذيري  ولي براي صفات تهييج
 ،توافاق ياا پاذيرش    ،گراياي  برونپذيري،  تهييج ،فروتني-دوم كه آيا صفات شخصيتي صداقت

نگرش به  ،توانند مي و گشودگي در مدل صفات شخصيتي شش عاملي اهگزاكو(شناسي  وظيفه
 ،توان نشان داد از باين صافات شخصايت هگزاكاو    را پيش بيني كنند؟ ميهاي سياسي  جريان
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درصد از تغييارات متغيار    66فروتني و پذيرش حدود -صداقتشناسي،  وظيفه ،صفات گشودگي
 .نمايند نگرش سياسي را پيش بيني مي

هاي سياسي افراد فروتني و نگرش به جريان-ارتباط بين صفت صداقت ،نشان دادها  يافته
فروتناي در  -است كه افراد داراي نمره بيشتر در صفت صداقت اين نشان دهنده آن .داردوجود 

 .طلبي قرار دارناد  هاي سياسي يعني متمايل به اصال قسمت فوقاني پيوستار نگرش به جريان
در اناد.   ( همين نتيجه را براي ليبراليسم گزارش داده2014ا1همانطور كه كاژونيوس و دادرمان

فروتناي رابطاه همبساتگي    -ي نيز عنوان گرديده كه صفت شخصيت صاداقت تحقيقات ديگر
فروتناي در پرسشانامه   -يعني افراد با نمارات بااالي صاداقت    ،كاري دارند معكوسي با محافظه

 ،؛ سايبلي 2010 ،2كاري نمرات پائيني اخاذ نمودناد اچيرومبلاو و لئاون     سنجش ميزان محافظه
توان ها ميدر تبيين اين يافته .(2007 ،اشتون و لي؛ 2010 ،دوكيت ،آسبروک ،پري ،هاردينگ

هاي خود مثل صميميت و انصاف گرايش به  فروتني با رويه-اشاره نمود كه چون صفت صداقت
يک همبستگي  ،دانند كنند و خود يا ديگران را باالتر نمي سلسله مرات  اجتماعي را خاموش مي

يا اينكه در تحقيقي بياان گردياده كاه     .(2014 ،مثبت با ليبراليسم دارد اكاژونيوس و دادرمان
 آز-يعني با حارص  ،مرفه براي خود هستندهاي  افرادي كه در فكر ايجاد كس  و كار و زندگي

ارتباط معكوس معنااداري   ،شوند فروتني است( پايين برآورد مي-صداقتهاي  اكه يكي از رويه
  .(2008 ،3و پوتر گوسلينگ ،جوست ،با ليبراليسم دارند اكارني

صفت ديگري كه در ارتباط با نمره باالي نگرش اصال  طلبي بطور مستقيم ايفاي نقاش  
دارد كاه در تحقيقاات    ( عنوان ماي 1998ا 4همانطور كه آلتماير .صفت گشودگي است ،كندمي

در  .نمايناد  كااران اخاذ ماي    ها نمره بيشتري در گشودگي نسبت به محافظاه  انجام شده ليبرال
تحقيقات ديگري نيز اين ارتباط مثبت معنادار بين صفت گشودگي و نگرش سياساي راسات و   

؛ 2003 ،سالووي  ،كروگالنساكي  ،گالسار  ،جوسات ؛ 1938 ،5چپ تأييد گرديده اسات اجاانش  
( 2008جوسات و گاسالينگ و پاوتر ا    ،كاارني .(1998 ،؛ بارني و شاوارتز 2005 ،6كروگالنسكي
 ،7باودن اباراون   پاذير  انعطااف  ،هايي اجتماعي مانند فردگارا باودن   توصيفكنند كه عنوان مي
( كاه  2003 ،كروگالنسكي و ساولوي  ،گلسر ،كنجكاو اجوست ،(1964 ،8آزاد اتامكينز ،(1965

خالقيت و  ،هاي صفت گشودگي به مانند كنجكاويتوسا رويه ،شوند عنوان ميها  براي ليبرال
متعارف  ،(1938 ،پايدار اجانش ،دار هايي از قبيل چارچوب همچنين توصيف .شود تجدد تبيين مي
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( كاه باه نگارش سياساي     1947 ،1( و خساته كنناده افاروم   1950 ،و عادي اآدرنو و همكاران
 .باشند هاي صفت گشودي در تقابل مي اند با رويه كاري منسوب گرديده محافظه

پذيرش  ،هاي سياسي داردبه جريان صفت بعدي كه ارتباط مثبت معناداري با طيف نگرش
اند در  اين ارتباط بيانگر اين است كه افرادي كه نمرات باالي صفت پذيرش را اخذ نموده .است

يعني متمايال باه جرياان     ،هاي سياسي نيز در قسمت باال قرار دارندپيوستار نگرش به جريان
 ،1991 2نمايد افروياد  ا تأييد ميتحقيقات پيشين نيز اين ارتباط مثبت ر .باشند طلبي مي اصال 

 ،(1973 ،؛ ويلسون1947 ،؛ فروم1970 ،3؛ بم2008 ،گاسلينگ و پوتر ،جوست ،به نقل از كارني
كااري   اي مثبت بين صافت پاذيرش و نگارش محافظاه     ولي برخي از تحقيقات از وجود رابطه

 .(1998 ،؛ آلتماير1938 ،حكايت دارند اجانش
تحمال پاايين اباالک و     ،كاران به مانند دشاوار باودن   محافظهبا بررسي ويژگي اجتماعي 

هااي صافت   ( در تقابل با رويه1973 ،اويلسون جو انتقام ،(1947 ،لجباز افروم ،(2006 ،4بالک
ها در جامعه ايراني فرد را اين رويه .باشد ميپذيري  ماليمت و انعطاف ،پذيرش همچون بخشش

 .نمايد راهنمايي مي ،تر است طلبان نزديک اصال به صفاتي متناظر كه به نگرش 
منتهاا ايان    ،استشناسي  وظيفه ،صفت ديگري كه ارتباط معناداري با نگرش سياسي دارد

كسا   شناساي   افرادي كه نمرات باااليي در صافت وظيفاه    .باشد ارتباط با جهت معكوس مي
هااي  طيف نگرش به جرياان اند و در  نمودند در پرسشنامه نگرش سياسي نمرات پاييني گرفته

برخي تحقيقات ديگر نياز ايان ارتبااط را باين      .شوند سياسي متمايل به جريان اصولگرايي مي
و  رنتفرو ،؛ گاسلينگ1998 ،اند ابارني و شوارتز كاري تأييد نموده و محافظهشناسي  صفت وظيفه

تواناد ماا را در   كاران كه ماي  هاي بارز محافظه ويژگي .(2001 ،6و هرش ؛ هايت2003 ،5سوان
 ،(1998 ،؛ آلتمااير 1938، عبارتناد از: اساتحكام اجاانش    ،تبيين اين همبستگي راهنمايي نمايد
مباادي آداب و   ،(2001 ،اخالقاي اهايات و هارش    ،(1984 ،7دقيق و بي نقص اكلين و كاوپر 

شناسي  هاي صفت وظيفه طور مشهودي با رويه به ،(2000 ،تامكينز ،1970 ،هاي اجتماع ابم نرم
سخت كوشي و كمال گرايي كه از سوي ديگار   ،دهي ها عبارتند از: سازماناين رويه .متناظرند

 ،تكانشاي و كنتارل نشاده اباالک و باالک      ،بيني هايي مثل غير قابل پيش در تقابل با ويژگي
 .باشد مي ،( كه نشاندهنده نگرش ليبرال هستند2006

هااي ايان تحقياق ارتبااط     برونگرايي در يافتهو پذيري  بررسي دو صفت ديگر يعني تهييج
شايد اين ريشه در ايان واقعيات    .نمايند هاي سياسي را تأييد نميمعناداري با نگرش به جريان

                                                      
1. Fromm 

2. Freud 
3. Bem 

4. Block 

5. Gosling, Rentfrow, Swan 
6. Haidt, Hersh 

7. Kline, cooper 



  1397ونهم، بهار بیست شمارهشناسی اجتماعی،  های روان پژوهش

71 

 
 

شدنشان كم بوده و خود را از مشااركت در   باال نياز به ديدهپذيري  دارد كه افراد با صفت تهييج
( ولاي  2010 ،دوكيات  ،آسابروک  ،پاري  ،ناگ هاردي ،دارند اسايبلي  هاي سياسي باز مي فعاليت
و نگارش سياساي   پاذيري   يک ارتباط همبستگي مثبت ميان صفت تهيايج  كننده بيانتحقيقي 
همچنين تحقيقات ديگري نيز  .(2003 ،سلووي ،كروگالنسكي ،گالسر ،جوستباشد ا ليبرال مي

 .(2007 ،لي باشند ااشتون وبر عدم وجود ارتباط بين صفت برونگرايي و نگرش سياسي مي
 ،شود ها حاصل ميبيني صفات شخصيتي و نگرشاز نتايج ديگري نيز كه از انتساب و پيش

هاي افاراد در   اين است كه بسياري از مطالعات بر اين مهم تأكيد دارند كه بخش اعظم نگرش
حاال از اينكاه ماا     .(2010 2؛ پتاي و بريناول  1996، 1وود و ايگلاي ، حال تغيير است اچاايكن 

شخصيت و به تبع آن صفات شخصيتي ويژگي نسبتا  ثابت و بادوامي هستند كه فرد  ،دانيم مي
توان اين مورد را عنوان  مي .(1391 ،دهد اگنجي و گنجي آنها را در اكثر مواقع از خود نشان مي

شاود كاه بخشاي از نگارش      كرد كه شايد اين ارتباط بين صفات و نگرش سياسي باعاث ماي  
 3وايات مان اساتار و والاي     ،همانطور كاه دياري   ،مان همواره ثابت و بدون تغيير بماند سياسي

اناه  كار ( در تحقيقي عنوان كرده است كه نگرش سياسي افرادي كه در كودكي محافظه2004ا
 .بوده است در بزرگسالي نيز بر همين منوال توسعه يافته است

بيني صفات شخصيتي مدل هگزاكو در بندي مطال  فوق ارتباط و پيش در نهايت از جمع
ولي بايستي به جد از اين نكته حذر كرد كه رابطاه علاي    ،باشد تحقيق حاضر قابل تأييد مي

 4روات و پتريناي  ،نبوده و هماانطور كاه جانساون   ميان اين متغيرها مورد بحث اين تحقيق 
 .يابند ها بصورت موازي در افراد توسعه ميگويد: صفات شخصيتي و نگرش ( مي2011ا

توان به  مي ،هايي كه محقق با آن مواجه بود ترين محدوديت در اين تحقيق از جمله مهم
ليت محدود و ناآشاكار  نگرش سياسي در ايران به دليل فعا .ماهيت متغير مالک اشاره نمود
هااي  5هاي حزبي و مانيفست هاي روشنگرانه دال بر خواستگاه احزاب و عدم صدور اطالعيه

هاي سياسي در  احزاب و نگرش ،ها جامع و موافق رأي همگان از جريان ،حزبي تعريف دقيق
ادبيات پژوهشي موجود نيست و به همين خاطر محقق مجبور به حصول يک رأي از تجميع 

به تبع همين موضوع سنجش اين نگرش سياسي در سطح  .هاي مختلف گرديد در حزب آراء
 .نياماد  دست بهدوم تشتت آراء قرار داشته و هيچ ابزار مناسبي براي سنجش نگرش سياسي 

سياساي و بااالخص در    شناساي  رواندر گام بعدي تحقيقات و ادبياات پژوهشاي در زميناه    
باشد يا شايد محقق با تمام تالشي كاه در   موضوع تحقيق حاضر در كشور ايران موجود نمي

يكااي ديگاار از  .موفااق بااه دسااتيابي بااه آنهااا نگرديااد ،جسااتجوي منااابع بخاار  داده بااود
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انجام كنترل شده آن به جهت حساس بودن نگرش به تغيير با توجه  ،هاي تحقيق محدوديت
سياساي مانناد: گاران شادن اجنااس و ياا        -چرا كه رويدادهاي اجتماعي .باشد يبه زمان م

هاي سياساي بااالخص   نارضايتي عموم در يک برهه زماني باعث تغييرات نگرش به جريان
هااي نظيار   هاي اين پاژوهش و پاژوهش  ترين محدوديتيكي از مهم .شودجريان حاكم مي
ممكان اسات برخاي افاراد در آن اطالعاات      ها است كاه   ها توسا پرسشنامه گردآوري داده

كاه باياد   »( ميگوياد:  2007ا 1هماانطور كاه ماي    .نادرستي خواسته يا ناخواسته وارد نمايند
ماثال  اينكاه قصاد     ،هاي انساني را نيز در هر آزموني در نظر داشته باشايم  قصدمندي سوژه

در هر حال  .....چيست؟ ،ايدقرار داده (TAT)ها را مورد آزمون  هاي يک كالس كه آن سوژه
باه ايان اعتقااد     ،كنم هاي روانشناختي را مطالعه مي بايد بارها تأكيد كنم كه وقتي پژوهش

اش  دارد مطالعه ،كند رسم كه روانشناس در حال مطالعۀ چيزي است غير از آنچه فكر مي مي
ه از نظار  البته محدوديتي كا  .«اي رسيده نخواهد فهميد به چه نتيجه در نهايت هم .كند مي

با توجاه باه   گردد باشد! در نهايت پيشنهاد مي محقق عنوان گرديده بود به اين سياهي نمي
اينكه همواره سؤاالتي در مورد نگرش سياسي و آراء سياسي افراد در هر اجتماعي باالخص 
در جامعه ايراني سؤاالتي خاص و تنش زا بوده و افراد در صدد عدم پاسخ يا كتماان پاساخ   

آوري اين اطالعات با توجه  هاي جمع دست اندركاران دستگاه ،شودپيشنهاد مي ،هستندواقعي 
آوري  مند و در جمعبه نتايج اين آزمون از همبستگي صفات شخصيتي و نگرش سياسي بهره

هاي تبليغااتي   همچنين متوليان بنگا .دغدغه از جامعه استفاده بنمايند اطالعات صحيح و بي
بيناي   توانند از نقش پيش جذب و يا حتي در راستاي تغيير نگرش ميباالخص در شناخت و 

باا نظار باه مطاالبي كاه در بخاش        .صفات شخصيتي براي نگرش سياسي استفاده نمايناد 
گردد كه صاحبنظران رشته علوم سياسي در همكاري پيشنهاد مي ،ها عنوان گرديد محدوديت

ابزار سنجش نگرش سياسي تحت عنوان نزديک با روانشناسان اقدام به ساخت و هنجاريابي 
يک كار پژوهشي نمايند و همچنين با توجه به اينكه تحقيقات بسيار كمي در ايان زميناه و   

هااي مختلاف    شود اين تحقياق در جامعاه   پيشنهاد مي ،باالخص با اين موضوع انجام گرفته
هاي اجتماعي و  قهطب ،سن تأثير تحتها  رشد و تغيير نگرش ،اينكه توسعه .آماري تَكرار شود

گردد كه ارتباط صفات شخصيتي و نگرش سياساي در   پيشنهاد مي ،اقتصادي افراد قرار دارد
  .سنين و طبقات اجتماعي و اقتصادي مختلف بررسي گردد
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