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چکیده:
کاري و ي فرارو این است که چه نسبتی میان محافظهلهسؤال اصلی مقا

ثانویهبا استفاده از تحلیلگرایی در ایران معاصر وجود دارد؟ مقالهاصول
پنجم، این موجدردست آمدهبه)WVS("هاارزشجهانیپیمایش"هايداده

فرضیه آزمون نموده است. در این آزمون ابتدا 4نسبت را در قالب 
بندي شد و ي به سه بعد فرهنگی، اقتصادي و روانشناختی دستهکارمحافظه

هاي مقاله اوالً گرایی بررسی گردید. بر اساس یافتهسپس ارتباط آن با اصول
گرایی در ایران گرایی و اصولکاري یا همان سنتمیان بعد فرهنگی محافظه

انشناختی کاري روي مثبت و معنادار دیده شد؛ ثانیاً دو شاخص محافظهرابطه
گرایی تقریباً فاقد یعنی مقرراتی بودن و نیاز به امنیت بر روي گرایش به اصول

کاري اقتصادي یا تمایل به نابرابري اقتصادي با تأثیر بودند؛ ثالثاً محافظه
اي که این بعد از گونهي معکوس و پایینی داشت؛ بهگرایی تقریباً رابطهاصول

طلبی و حتی باعث گرایش بیشتر به اصالحکاري به میزان محدودي محافظه
توان گفت میها گرایی دیده شد. نهایتاً و بر اساس این یافتهنه اصول

الحده نگرش سیاسی کاري در ایران به جاي آنکه به شکل علیمحافظه
گرایان محسوب شود، برعکس ابعاد و اجزاي متجزاي آن در میان اصول

طلب متفرق و پراکنده است. اصالحگرا و حامیان دو طیف سیاسی اصول
کاري در ایران نتواند شود تا محافظهبالتبع همین پراکندگی و تفرق باعث می

در هیأت یک ایدئولوژي منسجم، منبسط، یک دست و فراگیر ظاهر شود. به 
کاري ایرانی قادر نیست این معنا حداقل از حیث مبانی اجتماعی، محافظه

کار قوي را فراهم سازد.محافظهمبانی تأسیس یک حزب سیاسی

کاري روانشناختی، کاري فرهنگی، محافظهکاري اقتصادي، محافظهمحافظهکلیدي:مفاهیم
گراییاصول

a.hatami@ase.ui.ac.irي مسئول) دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان (نویسنده1
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مسألهیانبومقدمه
بندي احزاب راست هاي سیاسی، دستهبنديترین دستهدر دانش سیاسی یکی از رایج

الظاهر از نخستین مجلس ملیکه علیبندي در برابر احزاب چپ بوده است. این دسته
پادشاه در سمت میکاران حافرانسه اقتباس شده است، بر این اصل استوار بود که محافظه

: 1392(تنسی و جکسون، نشستندخواهان انقالبی در سمت چپ میيراست و جمهور
س آن شد که بر اسابندي دیگري ها خود بعدها مبنایی براي دستهبندي). این دسته122

: 2009و همکاران،1گردید (جاستکاري و چپ با لیبرالیسم تعریف میراست با محافظه
عبارتی دیگر دوالیسم راست و چپ به تدریج شکل دوالیسم به.)205: 2،2007و کروه310

کاري و لیبرالیسم به خود گرفت و در ادبیات سیاسی به موضوع رایجی تبدیل محافظه
هاي سیاسی ب مشروطه به تدریج احزاب و جناحچه همزمان با انقالگرگردید. در ایران نیز 

طور و راست تنها بعد از انقالب و بهبندي احزاب تحت عنوان چپپدید آمدند، اما دسته
هاي و صورتی که در این مقطع گروهتري یافت بههاي اخیر شکل مشخصخاص در دهه

). در xi: 3،2002(مسلمشناسی شدندههاي متعدد سیاسی، ذیل همین اصطالح گونجناح
دیگر چپ، با سوییگرایی و ازکاري و اصولسو راست با محافظهها از یکبندياین دسته

: 1389(آبراهامیان، دیده شدطلبی مترادف کاري و اصالحخواهی، عدم محافظهآزادي
؛137: 2014، 6کوهن؛108: 5،2006و نصر4قیصري؛205: 1391؛ ازغندي، 337-324

؛ 171-176: 10،2008راکل؛362: 9،2013و ویلیام8کسلمن؛174: 7،2013کولگان
کاري ها، محافظهص در بسیاري از این دست از تحلیلطور مشخ). بهxi: 2002مسلم؛ 

گرا در ایران نگرش سیاسی دانسته شده است که تنها از سوي جریان راست و اصول
مفروض ها نسبت مزبور تا حد زیادير اغلب این تحلیلت. در حالی که دنمایندگی شده اس

بندي سیاسی از دستهیید یا رد این شیوهأدر مورد تمیهاي کگرفته شده است، اما تحلیل
فرارو بر این سوال يمعاصر صورت نگرفته است. به همین دلیل مقالهيدر ایران دوره
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گرایی و رایج مزبور باور دارند، اصولهاي که نگرشطورشود که آیا هماناصلی متمرکز می
بندي نیز در یک دستهمیهاي کهاي مبتنی بر روشکاري در ایران از حیث تحلیلمحافظه
توان معاصر میيعبارتی دیگر آیا در ایران دورهگیرند؟ بهاین همانی قرار میيیا رابطه

سیاسی دید که تنها کاري را نگرشیکاران یا محافظهگرایان را همان محافظهاصول
چه ارتباط میان و حامالن اجتماعی آن هستند؟ گرمیگرایان نماینده، حااصول
یعنی ،)205: 2007(کروه،حداقل در سه سطحتوانکاري را میگرایی و محافظهاصول

هاي سیاسی بررسی ها، احزاب و نهادها و نهایتاً ارگانحامالن و حامیان اجتماعی، گروه
ا این مقاله تنها بر تحلیل نوع اول یعنی حامالن و حامیان اجتماعی این دو نگرش نمود، ام

تر عبارتی دقیقدهندگان متمرکز است. بهأيدر ساخت اجتماعی یا به یک معنا همان ر
گانی که خود را در طیف دهندهأيتوان افراد یا رکوشد نشان دهد تا چه اندازه میمقاله می

آنکه در ادبیات تحلیل اول عالوه بريکار دانست. شیوهند را محافظهدهر میگرا قرااصول
تر است، بالطبع در مورد ایران به دلیل ضعف نظام حزبی کارآمدي بیشتري نیز سیاسی رایج

دهد. کاري را توضیح مینی نظري محافظهدارد. براي بررسی این موضوعات مقاله ابتدا مبا
؛339- 375: 2003(جاست و همکاران، اي رایج بحثهیوهجا نیز متناسب با شدر این

کاري در قالب سه بعد اقتصادي، محافظه،)175-203: 2007و همکاران، 1توریسدتیر
میان يبندي خواهد شد. در ادامه براي بررسی رابطهشناختی دستهفرهنگی و نهایتاً روان

اهد پرداخت. ترسیم مدل فرضیه خو4گرایی مقاله به آزمونکاري و اصولابعاد محافظه
هاي نهایی مقاله خواهند بود.گیري نیز بخشپژوهش و نتیجه

چارچوب نظري پژوهش
توان تعریفی واحد از مفاهیم علوم دهد به ندرت میکه گالیه نشان میطورهمان

با این وجود.)198: 1956، 2(گالیهاجتماعی و به ویژه مفاهیم سیاسی به دست داد
کاري یکی از مفاهیم کند که محافظهعلیرغم برخی تردیدها استدالل می3هانتینگتون

اي وجود هاي آن اجماع نظر قابل توجهسیاسی است که حداقل پیرامون خصایص و ویژگی
کاري و اصل محافظه56کاري، کركاصل محافظه412دارد. چنانکه به زعم وي هرنشاو
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با این . )468- 469: 1957(هانتینگتون، اندهکاري را احصاء نمودوجه محافظه121روسیتر
کاري از محافظهيگانهششکالسیک برك در مورد خصایص يرسد مطالعهحال نظر می

مطالعات قبلی مقبولیت بیشتري داشته باشد. به زعم برك احترام به نهادهاي يهمه
اریخی محصول رشد تعنوانموجود، اقتدار و مذهب، رد تغییرات رادیکال، نگاه به جامعه به

عنوان بر فرد بهعنوان امر ذاتی و طبیعی و تقدم جامعهو آرام، پذیرش نابرابري به
بخشیدند. در این کاري را شکل میاساس محافظه،)1393گانه (برك، هاي ششخصلت

شدند به تدریج کاري متنوع و متکثر دیده میمیان و در حالی که خصایص محافظه
دادند این خصایص متنوع همگی قابل تقلیل به دو میوردند که نشانمطالعاتی سر برآ

: 2007(گرایی و نابرابري است. چنانکه توریسدتیر و همکارانخصلت بنیادین یعنی سنت
کاري قابل تقلیل به همین دو دهند خصایص متنوع و متکثر محافظهنشان می،)179

رایی و نابرابري را دو اصل اساسی و گنیز سنت2خصلت اصلی است. به همین ترتیب مولر
). در همین 18: 1997،(مولرکاري دیده استتکرارپذیر تفکر سیاسی و اجتماعی محافظه

یرات و موافقت با انواع راستا تحلیلی دیگر نشان داده است که مقاومت در برابر تغی
: 2009کاران، (جاست و همشوندکاري محسوب میمحافظهيهاي دوگانهها بنیاننابرابري

کاري به هایی بود که محافظه. در اثر چنین نگرش)351: 2003، جاست و همکاران،319
گرایی کاري فرهنگی و اقتصادي بازتعریف گردید که به ترتیب بر سنتتدریج ذیل محافظه

بخشید کاري را شکل میکید داشت و بر روي هم اجزاي اصلی محافظهأو نابرابري ت
کردند هاي مزبور استدالل میبا این وجود، تحلیل.)179: 2007مکاران،توریسدتیر و ه(

هاي روانشناختی و شخصیتی را نیز در برطور برخی خصلتکاري همینکه محافظه
ا هکاري همانند سایر ایدئولوژيگیرد. استدالل اصلی آنها این بود که ایدئولوژي محافظهمی

متنوع و متعدد ما را برآورده که نیازهاي روانشناختی شود تا حدي به این دلیل پذیرفته می
که نادیده طوربر اساس این نگرش، همان. )369: 2003(جاست و همکاران، سازدمی

ابعاد فرهنگی و اقتصادي آن کید صرف بر أکاري و تگرفتن عوامل روانشناختی محافظه
کاري نیز ناروا تی محافظهکید صرف بر متغیرهاي روانشناخطور تأکننده بود، همینگمراه

ي تحلیلی باعث شد تا نهایتاً چنین شیوه.)339: 2003(جاست و دیگران، شددانسته می
تري حرکت کنند که در آنها گرایش به به سمت رویکردهاي ترکیبی و جامعهااین نگرش

اختی هاي روانشنکاري و ویژگینابرابري و عدم گرایش به تغییر دو خصلت کانونی محافظه
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هاي شدند. با این وجود خصلتمیهایی کمابیش فرعی آن در نظر گرفته خصلت
طور ماهوي با این دو ویژگی بنیادین در هم تنیده شده بودند و حتی روانشناختی مزبور به

: 2007توریسدتیر و همکاران،؛369: 2003(جاست و دیگران،نمودندمیآن را تبیین 
فرارو نیز با پذیرش همین يتحلیل اخیر، مقالهيبودن شیوهبا توجه به فراگیرتر.)176
فرهنگی، اقتصادي و يگانههاي سهکاري را واجد خصلتتحلیل، محافظهيشیوه

روانشناختی در نظر گرفته و به ترتیب به توضیح آنها خواهد پرداخت. 
ه در کاري فرهنگی استدالل اصلی این است کدر محافظهکاري فرهنگی:محافظه

که از گذشته برمی ها، نهادها، آداب و رسوکاري این ایده قرار دارد که ارزشکانون محافظه
). در این دید معناي بنیادین 27: 1،2011(نادياند باید محفوظ باقی مانندجاي مانده

هاي مختلف کاري در احترام به سنت و مخالفت با دگرگونی اساسی در حوزهمحافظه
کاران همواره با شود محافظهمیشود. به همین دلیل گفته میی دیده زندگی اجتماع

). 176: 1384(بشیریه، تر بوده و از مواجهه با جهان نو هراس دارندنوسأگذشته و سنت م
کاري به معناي اولویت امر معلوم بر امر نامعلوم، امر تجربه شده بر امر در این بیان محافظه

به نقل از نادي،؛ 168: 2،1962(اوکشاتامر مطلوب بودتجربه نشده و امر موجود بر
کننده، نامطمئن و سفري به کاران، تغییر همیشه تهدیددر نگاه محافظه). 21: 2011

ها شد اگر سایر ایدئولوژيمی). بر همین اساس گفته 521: 1383(هیود،ناشناخته ها بود
کاري دلواپس مخاطرات دست زدن آن چیزي هستند که باید انجام شود، محافظهيمتوجه

: 1375(اکلشال، به هر کاري است که با آنچه تاکنون انجام شده است، بسیار تفاوت دارد
84 .(

کاري در بخش هاي بنیادین میان محافظهمانهایم نیز که در مطالعاتش به تفاوت
وپا رسیده بود، اي ارهاي قارهکاري در انگلستان و دیگر بخشبحري و بري اروپا یا محافظه

گرایش روانی تمام و "کاري محافظهيبرندهواحد رسید که نیروي پیشينهایتاً به این ایده
). یک 115: 4،2003میالنو مک3لین(به نقل از مکاست"گراییکمال به سمت سنت

کاري را تمایل به حفظ آنچه وجود دارد و مخالفت با آنچه تمایل تحلیل دیگر نیز محافظه
در همین چارچوب هانتینگتون .)568: 1985(نیلسون، ه تغییر دارد تعریف نموده استب

هاست که براي توجیه نظم اجتماعی از ایدهمینظا"کاريکند که محافظهمینیز استدالل 
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شود؛ فارغ از اینکه این نظم از کجا و از چه زمانی وجود داشته میکار گرفته مستقر به
استداللاینمشخصشکلبهجا هانتینگتون. در این)455: 1957(هانتینگتون،"است
کهدهدمیقرارکیدأتموردرا،)10: 1953("کارمحافظهذهن"کتابدرکرك

: 1957(هانتینگتون، "استایستادهموجودنهادهايسرپشتکهاستکسیکارمحافظه"
هاي ها و ایدهبنیان ارزشدر همین چارچوب تحلیلی دیگر نشان داده است که . )471-472

دهد و میگیري علیه هر نوع چالشی است که نظم مستقر را هدف قرار کاران جهتمحافظه
(نادي،نمایندمییید أهایی است که نهادهاي موجود را تچون چرا پیرامون ایدهتوافق بی

2011 :18(.
است که کاري اقتصادي اساس استدالل ایندر محافظهکاري اقتصادي:محافظه

کار کاري نابرابري است. بر اساس یک تحلیل، احزاب محافظهخصلت بنیادین محافظه
ممکن است در مورد بسیاري از موضوعات دیدگاه واحدي نداشته باشند، اما همواره یک 

). به 192: 1،2005(هیکسونکید بر اصل نابرابري بوده استأاصل مشترك میان آنها ت
هاي اقتصادي یکی از کند که نابرابري و از جمله نابرابريمیکید أهمین ترتیب کالرك نیز ت

). به زعم هانتینگتون، برك نیز 5- 84: 1394(کالرك، کاري استهاي اصلی محافظهبنیان
:1957(هانتینگتون،کاري دیده استهاي محافظهترین ویژگینابرابري را یکی از اصلی

هاي آنها در مورد نابرابري ممکن دانستند ایدهمیکاران که با این وجود محافظه.)456
هاي متنوعی روي اي نیابد، براي توجیه نابرابري به آموزهگستردهمیاست پذیرش عمو

هاي مذهبی متوسل شدند و استدالل نمودند که جهان نظم و آوردند. برخی از آنها به آموزه
ها جایگاهی دارند که خداوند براي سلسله مراتبی دارد که در آن همه چیز و از جمله انسان

برخی دیگر از منظر ضرورت وجود نظم و .)1976:22، 2(سولیوانآنها تعیین نموده است
اقتدار به توجیه نابرابري پرداختند. به زعم آنها اوالً اقتدار همیشه در جامعه الزم است و 

ید دستور دهد و افراد دیگري که در اقتدار فردي بااقتدار نابرابري است؛ چرايثانیاً الزمه
). همین 60: 3،2011، دوري106: 1392(وینسنت، باید این دستورات را اطاعت نمایند

کردند. آنها این داعیه را مطرح میطور برخی از آنها از منظر دفاع از آزادي از نابرابري دفاع 
ریدمن استناد نمودند که برابري و آزادي بازي با حاصل جمع صفر است و به استدالل ف

که خواه باشد؛ چراخواه و آزاديتوانست همزمان برابريمیکردند که بر اساس آن فرد ن

1 Hickson
2 Sullivan
3 Dorey
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). 195: 1962، 1(فریدمنناپذیري با آزادي تضادي آشکار داشتاجتنابشکلبرابري به
ها را امري هاي شخصیتی انسانهاي بنیادین در ویژگیکاران تفاوتحتی برخی از محافظه

تواند خود را در میها و ذاتی دیدند و بر همین اساس استدالل کردند که این تفاوتطبیعی 
). نهایتاً آنها 66: 2011(دوري،بسیاري از سطوح و از جمله سطوح اقتصادي نشان دهد

ها امري طبیعی یا ناشی از اوضاع و احوال ي نابرابريکه فارغ از اینکه ریشهکردندمیکید تأ
توان آنها را با ابزارهاي سیاسی و اجتماعی برطرف ساختمیهر حال نخاصی باشند، در

ثیر چنین نگرشی بود که آنها حتی بازتوزیع منابع از أتحت ت). 106: 1392(وینسنت، 
سوي دولت را نیز نکوهش نمودند.

سال بر این موضوع 50روانشناسی سیاسی بیش از کاري روانشناختی:محافظه
هاي دست چپی را کاران دست راستی و لیبرالتفاوت میان محافظهمتمرکز بوده است که 

هاي شخصیتی و روانشناختی افراد ها و ویژگیها، انگیزهتوان از طریق تفاوت میان ارزشمی
). استدالل اصلی آنها این بود که ایدئولوژي 176: 2007(توریسدتیر و همکاران،توضیح داد

شدند که آنها میها تا حدي به این دلیل پذیرفته ژيکاري همانند سایر ایدئولومحافظه
: 2003جاست و دیگران،(ساختندمینیازهاي روانشناختی متنوع و متعدد ما را برآورده 

هاي شدند و شامل شاخصمیچه نیازهاي روانشناختی مزبور متنوع دیده گر. )369
م تساهل، اضطراب، اهمیت متکثري همانند ترس یا نیاز به امنیت، پرخاشگري، بدبینی، عد

.)344-345: 2003جاست و دیگران،(نظم، انظباط و ساختار و مواردي از این دست بودند
ها را به دو شاخص فراگیر تقلیل دادند که ها، این شاخصاما در این میان برخی تحلیل

یر و (توریسدتاز سویی دیگر بود2سو و مقرراتی بودنشامل احساس نیاز به امنیت از یک
دادمینشانشد کهمیها به مواردي اشاره در این تحلیل.)179- 181: 2007همکاران،

بهبیشتريگرایشدادند،میبیشتري اولویتملیامنیتوخانوادهامنیتبهکهافرادي
اینجا در.)180: 2007(توریسدتیر و همکاران،کار داشتندمحافظهراستیدستاحزاب
در"ترساحساس"کشاندمیکاريمحافظهسمتبهراهاانسانکهیینیروشدمیگفته 

بهروجديتهدیداتبا"مفروضوشدهپذیرفته"نهادیاجامعهخصوص است کهاین
ظنسوءبهچیزهرازبیشامر نیزایندلیل.)470: 1957(هانتینگتون، روست

). به همین دلیل 9: 3،2012(سسیلشدمینسبت داده ناشناختهچیزهربهکارانمحافظه

1 Friedman
2 Rule-Following
3 Cecil
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درثريؤمروانشناختیمتغیرنبودن،یاپذیر بودنشد که خطرمیها استدالل در این تحلیل
به نقل از ؛ 325: 1،1996است (مکريسیاسیبنديطیفیاوسیاسینگرشتعیین

کهنشان دادراستاهمیندر،)1973(2). مثالً کش181: 2007توریسدتیر و همکاران،
در این دست از .دارندخطرپذیريبهکمتريگرایشدیگران،بهنسبتکارانحافظهم

کردند که کاري را انتخاب میشد که افراد به این دلیل محافظهمیها استدالل تحلیل
ک وضعیت نامشخص و به یک معنا خواستند ترس، اضطراب و احتمال قرار گرفتن در یمی

). نهایتاً تحقیقاتی 340: 2003ت و همکاران،(جاسن را کاهش دهندأپذیري شخطر
دادند میان نیاز به نظم، ساختار یا مقرراتی بودن با میاند که همگی نشان صورت گرفته

معناداري وجود داشته است؛ موضوعی که در يکار رابطهگرایش به احزاب راست محافظه
طورهمین.)180: 2007کاران،(توریسدتیر و همیید شدندأآلمان، آمریکا، بلژیک و کانادا ت

ها منظم، مرتب و کاران عموماً خود را بیش از لیبرالبر اساس یک بررسی محافظه
به نقل از جاست و ؛4،1980و موسن3(برگراندمعنا مقرراتی دیدهساختارمند و به یک

ها کاران نسبت به لیبرالوضعیت باعث شده است تا محافظه. همین)358: 2003همکاران،
تر مجرمینی دفاع نمایند که عموماً نظم، مقرارات و هاي سنگینحتی از مجازات

).208: 2002، 5(الکوفنمودندمیساختارهاي جامعه را نقض 
هاي متنوعی کاري، محققان از شاخصکه دیدیم در تعریف و سنجه محافظهچنان

د از الگوهاي نظري در این پژوهش از میان الگوهاي نظري موجو6انداستفاده نموده
ونظري جاستالگويازطورهمین) و175-203: 2007(و همکاران7توریسدتیر
هاي نظري استفاده شده است. بر اساس این مدل)339-375: 2003(همکاران،
بندي گردید. کاري در قالب سه بعد اقتصادي، فرهنگی و نهایتاً روانشناختی دستهمحافظه

کاري از شاخص تمایل به بعد اقتصادي محافظهيبراي سنجهدر الگوهاي نظري مزبور
گرایی یا مقاومت در برابر کاري فرهنگی از سنتمحافظهينابرابري اقتصادي، براي سنجه

1 McCrae
2 Kish
3 Berger
4 Mussen
5 Lakoff

براي SDOمقاومت در برابر تغییرات ويبراي سنجهC Scaleو RWA Scaleتوان به براي نمونه می٦
-351: 2003(جاست و همکاران، نابرابري اشاره نمود. براي بحث بیشتر در این مورد نگاه کنید بهيسنجه
344.(

7 Thorisdottir
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کاري نیز از دو شاخص بعد روانشناختی محافظهيتغییر وضع موجود و نهایتاً براي سنجه
مدل نظري پژوهش که با .1شده استاستفادهمقرراتی بودن و نیاز شدید به امنیت 

هاي مزبور گرفته شده است در زیر ترسیم شده است.اصالحاتی از مدل

کاريمدل نظري ابعاد محافظه

پیشینه پژوهش
دهد که پژوهش مشابه داخلی و خارجی به معناي دقیق میمرور ادبیات موجود نشان 

شود تا میت. بر همین اساس در این بخش تالش مزبور صورت نگرفته اسيکلمه در حوزه
صورت خالصه مرور و بررسی گردند.هاي مربوطه در این خصوص بهترین پژوهشنزدیک

الف) تحقیقات داخلی
ثیر شکاف جنسیتی بر أت"در پژوهش خود تحت عنوان ،)1392(و امامیمیحات

زنان بیش از مردان حاوي که دهندمینشان "رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان
آوري داده کارانه هستند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و جمعهاي محافظهنگرش

دهد که در کل میي دادن در شهر اصفهان نشان أزن و مرد واجد شرایط ر230از بین 

مند بودن و نیاز به امنیت بررسی شدهکاري در این مقاله تنها دو شاخص قاعدهدر بعد روانشناختی محافظه1
از شاخص باز بودن به تجارب جدید نیز ،)170-203: 2007توریسدتیر و همکاران (ياست. در مقاله

)openess to new experience) نیز در ،)344-345: 2003) استفاده شده است. جاست و همکاران
اند. در این مقاله کاري روانشناختی اشاره نمودهمحافظهيلفهشاخص یا مؤ10ت موجود به بیش از مرور ادبیا

ه بودن استفادمند قاعدههاي مزبور نیز تنها دو شاخص نیاز به امنیت (یا احساس ترس) و از میان شاخص
شده است.

کاريمحافظهابعاد

بعد اقتصادي با شاخص

تمایل به نابرابري -
اقتصادي

با شاخصبعد فرهنگی

مقاومت در برابر -
تغییرات

بعد روانشناختی با 
هايشاخص

مقرراتی بودن-
نیاز به امنیت-
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ان دهی از خود نشأيتري را در رفتار رکارانهزنان نسبت به مردان رویکردهاي محافظه
ثیر شکاف جنسیتی بر أسازد که تمیاند. با این حال این پژوهش مشخص داده

کاري زنان کاري یک دست نبوده و عواملی مانند تحصیالت باعث کاهش محافظهمحافظه
.)65- 82: 1392و امامی،می(حاتشده است

ها و احزاب سیاسی در ایرانجناحياطالعاتی درباره"در کتاب،)1387(شادلو
معاصر پرداخته است. يگروه و حزب سیاسی در ایران دوره30، به بررسی تفصیلی "امروز

هایی مانند تاریخچه ها در حوزهاین پژوهش حاوي اطالعات جامعی از این احزاب و گروه
هاي اقتصادي و ههاي سیاسی، دیدگانامه، خاستگاه اجتماعی، دیدگاهاحزاب، مرام

روحانیت يهاي اصلی مانند جامعهاین کتاب احزاب و گروهدرهاي اجتماعی است.دیدگاه
مشارکت يحزب جبهه، حزب کارگزاران سازندگی ایران،مجمع روحانیون مبارز،مبارز

نهضت آزادي ،اهللافرهنگی انصار حزبيسسهؤم،اسالمیيتلفهؤجمعیت م، ایران اسالمی
).1387اند (شادلو،طور خاص بررسی شدهبهنایرامیزنان و سازمان مجاهدین انقالب اسال

هاي سیاسی در قرن بیستم: لیبرالیسم و تاریخ اندیشه"در کتاب ،)1384بشیریه (
هاي تاریخی پیدایش لیبرالیسم و ، تالش کرده است تا ابتدا زمینه"کاريمحافظه
ان لیبرال و هاي اندیشمنددر ادامه نویسنده به بررسی نظریهکاري را بررسی نماید. محافظه

نظر پرداخته است کار عمده و صاحبهاي اندیشمندان محافظهسپس به بررسی نظریه
اندکاري احصاء و بررسی شدهبخشی از کتاب برخی خصایص محافظهطور درهمین

).1395(بشیریه، 
هاي سیاسی ایران ها و جناحاحزاب، تشکل"در کتاب ،)1383(تاجیک و رهوار منفرد

احزاب و 1380تا 1357هاي اند تا در مقطع زمانی سالسه فصل کوشیدهدر "امروز
هاي سیاسی در ایران را بررسی نمایند. محور اصلی مباحث آنها در فصل اول اساساً تشکل

چرخد. در فصل دوم کانون میهاي آنها و حول محور تعریف احزاب و ویژگینظري است
سالمی، حزب کارگزاران سازندگی ایران و بحث آنها بیشتر بر نقش سه حزب جمهوري ا

هاي هاي احزاب و تشکلمتمرکز است. فصل سوم نیز دیدگاهمیحزب مشارکت اسال
سیاسی در خصوص نظارت استصوابی و نیز والیت فقیه بررسی شده است (تاجیک و رهوار 

).1383منفرد،
است کوشیده "هاي سیاسی در ایرانبنديجناح"در کتاب ،)1377(برزین

بررسی نماید. نویسنده تا 1376تا خرداد 1360هاي هاي مزبور را بین سالبنديجناح
شود و تنها در فصل سوم کتاب یک میفصل دوم اساساً بر مباحث نظري متمرکز 



113کاري و ...تجزیه و تحلیل رابطه محافظه

دهد. طیف میهاي اصلی در ایران آن دوره به دست شناسی چهارگانه از جناحگونه
شوند (برزین،میاو محسوب يشناسی چهارگانهگونهاساس اهللا، میانه، چپ و راستحزب

1377.(

خارجیتحقیقاتب) 
گیري جهتکاري سیاسی ومحافظه"در پژوهش خود ،)2013( و همکاران1اسپلند

کشور اروپاي 15، ارتباط این دو را در "کشور اروپاي شرقی و غربی28راست و چپ در 
استفاده از اند. آنها بابیقی بررسی نمودهکشور اروپاي شرقی به صورت تط13غربی و 

ارتباط 2هاي دور سوم و چهارم پیمایش اجتماعی اروپاگیري از دادهتحلیل ثانویه و بهره
ود و پذیرش کاري یعنی مقاومت در برابر تغییر وضع موجمزبور را در دو بعد محافظه

الی که احزاب راست در اروپاي دهد در حمیهاي آنها نشان اند. یافتهنابرابري بررسی نموده
اند، احزاب راست در کشورهاي اروپاي فوق بودهيکارانهغربی واجد دو خصلت محافظه

توان راست میاند. به این معنا در حالی که در اروپاي غربی شرقی وضعیت متفاوتی داشته
شود و میکار در نظر گرفت، در اروپاي شرقی این همانی مزبور دیده نرا معادل محافظه

(اسپلند و همکاران،کاري میان احزاب راست و چپ متفرق و پراکنده استعناصر محافظه
2013 :417-409(.

نیازهاي روانشناختی و "نوان اي تحت ع، در مقاله)2007(توریسدتیر و همکاران
گیري سیاسی چپ و راست: شواهد فراملی از اروپاي غربی ي جهتکنندههاي تعیینارزش
کاري شامل بعد اقتصادي محافظهيگانهي میان ابعاد سهاند تا رابطهش کرده، تال"قیو شر

یعنی پذیرش نابرابري، بعد فرهنگی یعنی مقاومت در برابر تغییرات و بعد روانشناختی 
بودن به تجارب جدید و نیاز شدید به امنیت را با گرایش به شامل مقرراتی بودن، باز
اي تحلیل نمایند. کار اروپاي غربی و شرقی به صورت مقایسهظهاحزاب چپ و راست محاف

هاي استخراج شده از کشور این دو منطقه با استفاده از داده19آنها در مورد تحلیل
تغییرات و تا برابردردهد در حالی که مقاومتمینشان ،)2002پیمایش اجتماعی اروپا (

کار را در هر دو منطقه ست محافظهحد کمتري مقرراتی بودن گرایش به احزاب را
کند، اما پذیرش نابرابري اقتصادي تنها در اروپاي غربی گرایش به راست میبینی پیش

دهد در حالی که شاخص میطور نشان هاي آنها همینکند. یافتهمیکار را برآورد محافظه

1 Aspelund
2 European social survey
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ما این شاخص کار در اروپاي غربی است، انیاز به امنیت مبین گرایش به راست محافظه
بودن به شرقی مبین گرایش به احزاب چپ است. نهایتاً شاخص بازاروپايبرعکس در

کار در اروپاي شرقی و گرایش به احزاب چپ محافظهراستبهتجارب جدید باعث گرایش
).175-203: 2007(توریسدتیر و همکاران،در اروپاي غربی دیده شده است

به سه "کاريایدئولوژي محافظه"اي تحت عنواندر مقاله،)1957(هانتینگتون
کاري به دست دهند. تعریف اند درکی از محافظهکند که تالش کردهمیتعریفی اشاره 

دهند. در میاو را تشکیل يگانهمند، تعاریف سهاتی، تعریف مستقل و تعریف موقعیتطبق
پرولتاریا، يولوژي طبقهشود که سوسیالیسم و مارکسیسم ایدئمیتعریف طبقاتی استدالل 

کاري ایدئولوژي اریستوکراسی است. در بورژوا و محافظهيلیبرالیسم ایدئولوژي طبقه
کاري را نباید بر اساس پیوند آن با منافع محافظهکند که میتعریف مستقل او استدالل 

تقل واي مسعنوان مقولهکاري را باید بهخاصی تعریف کرد، بلکه برعکس محافظهيطبقه
مانند عدالت، نظم، تعادل و اعتدال تعریف نمود. در تعریف سوم میهاي عابر اساس ارزش

کاري را باید بر مبناي یک موقعیت تاریخی تعریف نمود؛ شود که محافظهمیاستدالل 
موقعیت تاریخی که در آن تغییرات بنیادین نهادهاي مستقر را نشانه گرفته باشد. در این 

گیرند تا از میکاري بهره ی حامیان نهادهاي موجود از ایدئولوژي محافظهموقعیت تاریخ
. نهایتاً هانتینگتون تعریف سوم را تعریفی با خودشان در برابر این تغییرات دفاع نمایند

)454-473: 1957(هانتینگتون،کندمیهاي بهتر معرفی و توصیه قابلیت

پژوهششناسیروش
اي است که هاي اولیهاز دادهنی بر تحلیل ثانویهروش تحقیق این پژوهش مبت

انجام داده است. 2009سال جهانی دريعنوان بخشی از پروژهاینگلهارت در مورد ایران به
از طریق سایت WVSهاهاي پیمایش جهانی ارزشمجموعه دادهاین پروژه تحت عنوان 

http://www.worldvaluessurvey.orgاینگلهارت يدر دسترس قرار دارد. پرسشنامه
،77،79، 72يهاي شمارهاز گویهگویه تشکیل شده است. در این میان مقاله تنها 267از 
ها کمابیش همان . این گویه1استفاده نموده استکاريابعاد محافظهيبراي سنجه92

: 2007(هاي دیگر مثالً در تحلیل توریسدتیر و همکارانشهشهایی هستند که در پژوگویه
کاري در اروپاي شرقی و غربی از آنها استفاده ابعاد محافظهيبراي مقایسه،)203-175

.شده بودندگذاريشماره10تا 1از 92يهیو گو6تا 1از 79و 77، 76، 70هايهیگو١
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اینگلهارت استفاده شده 237يشمارهيگرایی از گویهاصوليشده است. براي سنجه
شوندگان در پرسشمیمربوطه از تمايگویهخود و دريدر پرسشنامهاست. اینگلهارت 

به منظور طور همین.1هستندگراطلب یا اصولایران خواسته بود تا مشخص سازند اصالح
) و گراییکاري بر گرایش به اصولأثیر ابعاد محافظهتایی مدل اصلی تحقیق (مدل آزمون پای

PLSر واریانس مبتنی بساختارييسازي معادلهمدلهاي شاخصاز یید مدل نظري،أت

.نفر است1406و حجم نمونه ژوهش، تمام ایران پآماري اینيجامعهاستفاده شده است. 
اند. طلب دانستهگرا یا اصالحشود که خود را اصولمیشامل افراداي این حجم نمونه صرفاً
هاي مربوطهدل به لحاظ پایایی و اعتبار مشخص گردید، فرضیهت مپس از آن که مقبولی

بر نگرشکاري ابعاد فرهنگی، اقتصادي و روانشناختی محافظهثیر أمیزان تاي بررسی بر
اند. ورد سنجش قرار گرفتهمگرایی اصول

فرضیات پژوهش
گرایی رابطه با اصولفرهنگیکاريکاري یا محافظهمیان بعد فرهنگی محافظه-1

وجود دارد.
رابطه گراییبا اصولري اقتصادي کایا محافظهکاريمحافظهيبعد اقتصادانیم-2

وجود دارد.
وکاري روانشناختیعنوان اولین شاخص محافظهامنیت بهبهنیازمیان-3
دارد.وجودرابطهگراییاصول

و یروانشناختکاريشاخص محافظهندومیعنوانبودن بهمندقاعدهانیم-4
رابطه وجود دارد.گراییاصول

هاي پژوهشیافته
مار توصیفیآالف) 

و متغیرهاي مورد بررسیمیزان هاي گرایش به مرکز و پراکندگی شاخص1جدول 
در مقام دهد کهدهد. نتایج این جدول نشان میمیپاسخگویان را نشان ها در میان ابعاد آن
کاري ، محافظه5يمیزان متغیرهاي نیاز به امنیت و مقرراتی بودن با میانهيمقایسه

در 4يکاري فرهنگی با میانهپایین و محافظهو باال به ترتیب در حد 3ينهاقتصادي با میا

.نیز وجود داشتند که به ترتیب شامل مستقل و غیره بودند4و 3هاي در این گویه شماره١
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دهد که شهروندان نشان می3يکاري اقتصادي با نمرهمحافظهيحد وسط است. میانه
براي رشد يدرآمدها به منظور ایجاد انگیزهيزیادي به افزایش فاصلهيایرانی عالقه

کاري اقتصادي در میان توان گفت که میزان محافظهمییجه اقتصادي بیشتر ندارند و در نت
يدهندهنشان4يکاري فرهنگی با میانههمچنین محافظه؛شهروندان ایرانی پایین است

باالیی هستند. کاري فرهنگی نسبتاًاین امر است که بیشتر شهروندان ایرانی داراي محافظه
این امر است که ایرانیان يدهندهنشان5ينیاز به امنیت و مقرراتی بودن نیز با میانه

گرایش بسیار باالیی به ضرورت امنیت، نظم و مقرراتی بودن دارند.

آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش:1جدول 
گراییاصولمقرراتی بودننیاز به امنیتکاري فرهنگیمحافظهکاري اقتصاديمحافظهآمار توصیفی

14061406140614061406تعداد

11111حداقل
105662حداکثر
34551میانه

12/487/311/594/438/1میانگین
93/204/106/109/148/0انحراف استاندارد

استنباطی آمارب) 
گراییاصولکاري فرهنگی بامحافظهرابطه

کاريمحافظهکاري یا مقاله این است که میان بعد فرهنگی محافظهياولین فرضیه
الؤساینبهپاسخپیدرواقعدرفرضیهگرایی رابطه وجود دارد. اینبا اصولفرهنگی

بعديسنجهشوند؟ برايمیمحسوبکارفرهنگی محافظهبعدازگرایاناصولآیاکهاست
کند. بر میگرایی را برآورد سنتکهاستشدهاستفادهايگویهازکاريفرهنگی محافظه

تمایل به پیروي از آداب و رسوم موجود در خانواده و عدمتمایل یا"ياس از گویهاین اس
کاري و میان بعد فرهنگی محافظهياینگلهارت) براي بررسی رابطه79ي(گویه"مذهب
دهند.مینتایج مربوطه را نشان 2گرایی استفاده شده است. جدول اصول
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گراییاصولبافرهنگیکاريمحافظهيبررسی رابطه:2جدول 
داريسطح معنیآزادييدرجهارزش

31400/0کاي اسکوئر پیرسون
59/32400/0کاي اسکوئر نسبت درست نمایی

61/30100/0خطیـ پیوند خطی
1401آمارييتعداد نمونه

بین دو متغیر يکنید جهت آزمون وجود یا عدم وجود رابطهمیچنانکه مشاهده 
کاري فرهنگی از آزمون کاي اسکوئر استفاده شده است. نتایج جدول و محافظهگراییولاص

دار است. بر معنی05/0دهد که مقدار کاي اسکوئر در سطح خطاي کوچکتر از نشان می
يگرایی رابطهکاري فرهنگی با اصولگفت که بین دو متغیر محافظهتوانمیاساس این 

شود.یید میأت1Hرد و فرض0Hاین رو فرضداري وجود دارد. از معنی

گرایی اصولبااقتصاديکاريرابطه محافظه
گرایی با اصولکاريمحافظهاقتصاديمقاله این است که میان بعديدومین فرضیه

گرایان از ال است که آیا اصولؤدارد. این فرضیه در واقع در پی پاسخ به این سوجودرابطه
کاري از بعد اقتصادي محافظهيشوند؟ براي سنجهمیکار محسوب ظهبعد اقتصادي محاف

تمایل یا "اي استفاده شده است که اساساً به نابرابري اقتصادي اشاره دارد. این گویه گویه
لهارت) را برآورد نموده اینگ92ي(گویه"درآمدي مردميعدم تمایل به کاهش فاصله

دهد. میرا نشان نتایج آزمون فرضیه دوم3است. جدول 

گراییاصولبااقتصاديکاريمحافظهيبررسی رابطه:3جدول 
داريسطح معنیآزادييدرجهارزش

78/15907/0کاي اسکوئر پیرسون
94/15906/0کاي اسکوئر نسبت درست نمایی

70/2110/0خطیـ پیوند خطی
1399آمارييتعداد نمونه

دهند در این جدول نیز از آزمون کاي اسکوئر میهاي جدول نشان که دادهطورهمان
کاري اقتصادي و بین دو متغیر محافظهيجهت آزمون وجود یا عدم وجود رابطه
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چه مقدار کاي اسکوئر در سطح دهند گرگرایی استفاده شده است. نتایج نشان میاصول
توان گفت که بین دو میتیاط احمیدار نیست، اما با کمعنی05/0تر از خطاي کوچک

پایینی وجود داشته است. البته چنانکه يرابطه1/0متغیر مورد بررسی در سطح کمتر از 
در مباحث بعدي نشان خواهیم داد این رابطه منفی و معکوس بوده است. 

گراییروانشناختی با اصولکاريرابطه محافظه
کاري گرایی با محافظهمیان اصوليبعدي مقاله، بر آزمون رابطهيدو فرضیه

باگراییاصولشود که میانمیروانشناختی متمرکز است. بر اساس این فرضیه تصور 
الؤساینبهپاسخپیدرواقعدرفرضیهروانشناختی رابطه وجود دارد. اینکاريمحافظه

انکه اشاره شوند؟ چنمیمحسوبکارروانشناختی محافظهبعدازگرایاناصولآیاکهاست
توریسدتیر و يگیري از مطالعهکاري با بهرهمحافظهبعد روانشناختیيسنجهگردید براي

) از دو شاخص نیاز 375- 339: 2003() و جاست و همکاران181- 179: 2007(همکاران
به امنیت و مقرراتی بودن استفاده شده است.

گراییاصولباامنیتبهشاخص نیازرابطه
عنوان اولین شاخص امنیت بهبهنیازمیانکهاستاینمقالهيیهسومین فرض

شاخص نیاز به يسنجهبراي. داردوجودرابطهگراییاصولوکاري روانشناختیمحافظه
توریسدتیردر تحلیل ثانویهکهاستشدهاستفادهاینگلهارت72يشمارهيگویهامنیت از

ازاجتنابوامنفضايیکدرزندگی"گویهایندر.نیز به کار گرفته شده بودهمکارانو
.دهندمینشانرانتایج4جدول. بودشدهسنجیده"خطرناكچیزهر

گرایینیاز به امنیت با اصوليبررسی رابطه: 4جدول
داريسطح معنیآزادييدرجهارزش

60/7517/0کاي اسکوئر پیرسون
89/7516/0کاي اسکوئر نسبت درست نمایی

59/0144/0خطیـ پیوند خطی
1402آمارييتعداد نمونه

چنانکه مشخص است جدول فوق نتایج مربوط به آزمون کاي اسکوئر جهت آزمون 
دهد. بر اساس گرایی را نشان میبین دو متغیر نیاز به امنیت و اصوليرابطه یا عدم رابطه
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دار نیست. معنی05/0تر از خطاي کوچکنتایج این جدول مقدار کاي اسکوئر در سطح
داري وجود ندارد و به معنیيگرایی رابطهبنابراین بین دو متغیر نیاز به امنیت با اصول

شود.رد می1Hیید و فرض أت0Hعبارتی دیگر فرض 

گراییبودن با اصولرابطه شاخص مقرراتی
عنوان دومین شاخص بهبودن مقرراتیمیانکهاستاینمقالهيچهارمین فرضیه

ازبودنمقراراتیيسنجهبراي. داردوجودرابطهگراییاصولوکاري روانشناختیمحافظه
براينیزهمکارانوتوریسدتیرکهاستشدهاستفادهاینگلهارت77يشمارهيگویه

هگویایندر. بودنمودهاستفادهاز آنشرقیوغربیاروپايدرکاريمحافظهيمقایسه
سنجیده"دانندمیغلطراآنمردمکهکارهاییانجامازپرهیزودرسترفتاربودنمهم"

دهند.مینشانرانتایج5جدول. استشده

گراییاصولبامقرراتی بودنيرابطهبررسی:5جدول
داريسطح معنیآزادييدرجهارزش

67/5533/0کاي اسکوئر پیرسون
69/5533/0ت نماییکاي اسکوئر نسبت درس

87/1117/0خطیـ پیوند خطی
1405آمارييتعداد نمونه

آزمونجهتاسکوئرکايآزمونبهمربوطنتایجفوقجدولکنیدمیمشاهدهچنانکه
اساسبر. دهدمینشانراگراییاصولومقرراتی بودنمتغیردوبینيرابطهعدمرابطه یا

. نیستدارمعنی05/0ازترکوچکخطايسطحدراسکوئرکايمقدارجدولایننتایج
استنداشتهوجودداريمعنیيرابطهگراییاصولبامقرراتی بودنمتغیردوبینبنابراین

شود.رد می1Hیید و فرض أت0Hفرضاساسهمینبرو

ترسیم مدل پژوهش
سازد تا با میقادر یابی معادالت ساختاري روشی است که پژوهشگران راروش مدل

اي از مستقل یا وابسته، به مجموعهيیان چندین سازهمسازي روابط مدلاستفاده از 
اساس رویکردهاي د. برنسؤاالت تحقیقی وابسته به هم در یک تحلیل واحد پاسخ ده

علی میان يتوانند رابطهمییابی معادالت ساختاري، محققان علوم مختلف مبتنی بر مدل
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بر بین و وابسته را حتی زمانی که این روابط پیچیده باشند، بررسی کنند. غیر پیشچند مت
سازي حداقل مربعات جزیی براي بررسی مدل پژوهش همین اساس در این پژوهش از مدل

قراربررسیموردگراییاصولرويبرپژوهشمتغیرهاييکلیهثیرأاستفاده شده است تا ت
با آن توان به قابلیت کاربرد میحداقل مربعات جزییروشدیگراز جمله مزایاي گیرد.

که در این پژوهش نیز به دلیل استفاده از اي اشاره کردمتغیرهاي اسمی، ترتیبی و فاصله
دو وجهی وابسته، قابلیت کاربرد بیشتري دارد. میمتغیرهاي ترتیبی مستقل و متغیر اس

پژوهش مفروض این ساختاري يمدل معادله1شود در شکل میچنانکه مشاهده 
که متغیر وابسته، یعنی فرض بر این قرار گرفته است در این مدل،ترسیم شده است. 

شناختی، اقتصادي و فرهنگی کاري روانمحافظهسه بعد ثیرتحت تأ، گراییگرایش به اصول
ا بکاريمحافظهمستقل هايمتغیريشده. ضرایب استانداردیعنی متغیرهاي مستقل است

ها، اوالً . بر اساس این یافتهشودنشان داده می1در شکل گرایی اصوليمتغیر وابسته
ثیر را بر روي گرایش به أبیشترین ت14/0کاري فرهنگی با ضریب متغیر محافظه

کاري روانشناختی تنها محافظهيهاي دوگانهثانیاً از میان شاخص؛گرایی دارداصول
گرایی داشته بر روي گرایش به اصول01/0ناچیزي در حدود ثیرأشاخص مقراراتی بودن ت

ثیر منفی أکاري روانشناختی یعنی نیاز به امنیت حتی تاست. ثالثاً شاخص دیگر محافظه
دهد. رابعاً این وضعیت در مورد میگرایی را نشان بسیار جزیی بر گرایش به اصول

کاري اقتصادي در حدود هکاري اقتصادي شدیدتر است به صورتی که محافظمحافظه
.1ثیر معکوسی داشته استأگرایی تبر گرایش به اصول- 04/0

نسبتاً قابل قبولی يبینی کنندهکاري پیشابعاد محافظهارزیابی برازش بخش ساختاري پژوهش نشان داد 1
مقدار قابل يدهنده% نشان02/0گرایی هستند. مقدار ضریب تعیین براي متغیر گرایش به نگرش اصول

فرهنگی، اقتصادي و ابعاد روانشناختی کاريگرایی از روي محافظههاي گرایش به نگرش اصولتبیین واریانس
دار است.معنیP>001/0نشان داد ضرایب در سطح Fدست آمده براي مقادیر ري بهدااست. سطح معنی
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مدل معادالت ساختاري پژوهش:1شکل 

رگرسیونضرایبجدولاین. استشدهدیدهتداركمقالهدر6جدولنهایتاً
الزم به .دهدمینشانراگراییاصولبرکاريمحافظهابعادTداريمعنیسطحواستاندارد

ذکر است که در این پژوهش براي سنجش برخی از متغیرهاي پژوهش از چند گویه 
بود و 30/0ها کمتر از استفاده شد، اما با توجه به اینکه میزان همبستگی بین شاخص

يها بود، بنابراین بر اساس نظریهالجرم حاکی از ضعیف بودن همبستگی بین شاخص
(به تر براي سنجش متغیرهاي پژوهش استفاده شدمهميیهدیامانتپولس تنها از یک گو

). بدین ترتیب بر اساس مبانی نظري حداقل مربعات 73: 1392نقل از داوري و رضازاده، 
گیري پژوهش نبود. جزیی نیازي به بررسی برازش مدل اندازه

ترین که در آزمون حداقل مربعات جزیی اساسی022/0از سوي دیگر ضریب تعیین 
)، 167: 1391زاده، باشد (آذر و غالممیزمون به منظور ارزیابی مدل ساختاري پژوهش آ

گرایی درصد میزان تغییرات نگرش اصول2/2دهد که در این پژوهش تنها حدود نشان می
توان استدالل کرد که کاري قرار داشته است، بنابراین میهاي محافظهلفهؤثیر مأتحت ت

عه در این پژوهش برازش ضعیفی داشته است و نگرش مدل ساختاري مورد مطال
کنند. از سوي دیگر مقادیر را تبیین میگرایی در ایراناز اصولمیکارانه واریانس کمحافظه
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هاي مدل کوچک میان سازهيدهد که شدت رابطهنیز نشان می6اثر در جدول ياندازه
هستند.

پژوهشمتغیرهايبهمربوطZمعناداريضرایببررسی:6جدول
اثرياندازهداريسطح معنیTخطاي استانداردضریب بتامتغیر پنهان

01/002/054/058/000/0بودنمقرراتی
83/000/0- 02/020/0- 00/0نیاز به امنیت

14/002/033/500/002/0کاري فرهنگیمحافظه
09/000/0- 02/065/1- 04/0کاري اقتصاديمحافظه

يرابطهگراییاصولنگرشبهگرایشبافرهنگیکاريجدول، محافظهایناساسبر
افزایشتوان گفت بامیبر همین اساس . دارد) 01/0سطحدر(داريمعنیومثبت

ايگرایی به شکل قابل توجهاصولبهگرایشمیزانافرادبیندرفرهنگیکاريمحافظه
بر اقتصاديکاريمحافظهمستقلمتغیراثرياندازهشدتاما در آن سو . یابدمیافزایش

01/0دارد و تنها در سطح قرارکوچکینسبتاًحدگرایی درروي متغیر وابسته یعنی اصول
کاري اقتصادي حتی که محافظههم به شکل معکوسی معنادار است به این معناو آن

ضمنی اما مشخص این وضعیت گرایی را تا حدي کاهش داده است. معنايگرایش به اصول
عنوان طیف مقابل طلبی بهکاري اقتصادي باید گرایش به اصالحاین است که محافظه

يگرایی را افزایش داده باشد. اگر این دو وضعیت را با یکدیگر در نظر گیریم، نتیجهاصول
و تا گرایی کاري یعنی تمایل به سنتضمنی این خواهد بود که دو عنصر کلیدي محافظه

طلبان نمایندگی گرایان و اصالححدي تمایل به نابرابري اقتصادي به ترتیب از سوي اصول
دیگر،سويکاري میان این دو متفرق و پراکنده است. ازشود و الجرم عناصر محافظهمی

کاري هاي محافظهعنوان شاخصامنیت بهبهنیازومقرراتی بودناستانداردرگرسیونوزن
. این اوالً بدان نیستدارمعنیگراییاصولنگرشبهگرایشيلفهؤمبرروانشناختی

عنوان معیاري تواند بهمیکاري روانشناختی نمحافظهيهاي دوگانهمعناست که شاخص
طلبی به کار گرفته شود. ثانیاً گرایی از اصالحبراي ایجاد تمایز میان نگرش سیاسی اصول

کاري روانشناختی را در میان این دو عناصر فرعی محافظهبرایند این وضعیت باز پراکندگی
دهد.میکید قرار أطیف سیاسی مورد ت
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طور به گرایی و همینکاري بر گرایش به اصولثیر ابعاد محافظهأمیزان تاینکهبراي
بر اساس 2شکل شود،ترکاري مشخصشکل ضمنی پراکندگی و تفرّق وجوه محافظه

.استشدهمضریب مسیر ترسیيشیوه

گراییروي گرایش به اصولتأثیر متغیرهاي مستقل بر :2شکل 

فرهنگی، گرایش بهکاريمحافظهافزایشباتنهاکهدهدمینشانخوبیبهاین شکل
دو شاخص میانازطورهمین. یابدمیبه شکل قابل توجهی افزایشگراییاصول

بهمقرراتی بودن گرایششاخص یعنی یکافزایشباتنهاروانشناختیکاريمحافظه
عنوان دیگر بهامنیتبهنیازبا این وجود.گرایی به میزان ناچیزي افزایش یافته استاصول

کاري طور محافظهکاري روانشناختی به میزان بسیار ناچیزي و همینشاخص محافظه
گرایش به و به یک معنا کاهشگرایی رااقتصادي به میزان بیشتري گرایش به اصول

هاي چهارگانه با نشان دادن ضرایب مثبت و اند. نهایتاً ستونطلبی را افزایش دادهاصالح
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گرایی را مشخص کاري بر گرایش به اصولثیر ابعاد محافظهأمنفی عالوه بر اینکه میزان ت
کاري به جاي آنکه دهند که عناصر و وجوه محافظهمیسازند، به شکل ضمنی نشان می
گرا متمرکز باشد، کمابیش در میان حامیان دو میان حامیان طیف سیاسی اصولا در تنه

طلب پراکنده است.گرا و اصالحطیف سیاسی اصول

گیرينتیجه
گرایی در کاري با اصولمیان ابعاد محافظهيکانون تحلیل این مقاله تبیین رابطه

مالن و حامیان اجتماعی یا حاتوان در سه سطح یعنی میچه این رابطه را ایران بود. گر
هاي سیاسی بررسی نمود، اما این ها، احزاب و نهادها و نهایتاً ارگاندهندگان، گروهأير

مقاله تنها بر تحلیل از نوع اول یعنی حامالن و حامیان اجتماعی این رابطه متمرکز است.
انی که خود را گدهندهأي نشان دهد تا چه اندازه افراد یا ر،تر کوشیدبه بیانی دقیق

مزبور، مقاله چندین يدر تبیین رابطهشوند. میکار محسوب داند، محافظهمیگرا اصول
کاري مقاله این بود که در ایران میان محافظهيمشخص داشت. اولین یافتهيیافته

هاي مقاله نشان دادند ي معناداري وجود دارد. یافتهگرایی رابطهاصولفرهنگی و گرایش به 
گرایی ثیر را بر روي گرایش به اصولأبیشترین ت14/0کاري فرهنگی با ضریب محافظهکه

توان گفت که میمعنادار بوده است. بر این اساس )P=00/0( باثیرأداشته است و این ت
کارتر طلبان محافظهگرایان از حیث فرهنگی از اصالحایران، اصولاجتماعیساختدر

کاري اقتصادي یعنی نابرابري و مقاله این بود که میان محافظهيهستند. دومین یافته
معناداري وجود داشته است. يرابطهP=1/0گرایی اوالً تنها در سطحگرایش به اصول

کاري اقتصادي در مزبور معکوس بوده است؛ به طوریکه محافظهيتر اینکه رابطهثانیاً و مهم
کاهش داده است. بر این اساس و با تساهل 04/0یب گرایی را تا ضرایران گرایش به اصول

کارتر ایران از حیث اقتصادي، محافظهطلبان در ساخت اجتماعیتوان پذیرفت که اصالحمی
دو یافته بر روي هم چندین موضوع عمده را براي ما مشخص اینگرایان هستند.از اصول

باید تنها از حیث فرهنگی واجد گرایی در ایران رااصولساختند. موضوع اول این بود که 
از این طریق مشخص .کاري و از حیث اقتصادي فاقد چنین خصلتی دیدخصلت محافظه
شوند، میکار محسوب نگرایان در ایران نه تنها از حیث اقتصادي محافظهگردید که اصول
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ر همین تري دارند. بگرایانههاي اقتصادي چپطلبان حتی نگرشاصالحبهبلکه آنها نسبت
کاران فرهنگی دست گرایان در ایران محافظهتوان گفت اصولمیاساس و در مقام مقایسه 
خیزند. در آن سو میچپ براقتصادييکارانهغیر محافظهيراستی هستندکه از دنده

هاي فرهنگی دست اند که نگرشکاران اقتصادي دست راستیطلبان تا حدي محافظهاصالح
طور به معناي نبود مرزبندي دقیق کنند. این همینمیرانه را نمایندگی کامحافظهچپی غیر

ها در ساخت اجتماعی ایراناین مرزبنديو در هم ریختگی و روشنی میان چپ و راست
است. همین در هم ریختگی چپ و راست در ساخت اجتماعی تا حد زیادي باعث شده 

ست در ساخت سیاسی نیز شکل است تا مرزبندي دقیقی میان احزاب سیاسی چپ و را
نگیرد و آشفتگی مزبور از ساخت اجتماعی به ساخت احزاب سیاسی نیز تسري پیدا کند. 

طلبی به ترتیب بر اساس گرایی و اصالحموضوع دوم این است که ترسیم مرز میان اصول
کار بودن دیگري شاخص دقیقی نیست؛ چراکار بودن یکی و غیر محافظهشاخص محافظه

کاري در ایران به جاي آنکه در حامیان یک طیف سیاسی متمرکز باشد، جزاي محافظهکه ا
طلب پراکنده و متفرق است. همین تفرّق گرا و اصالحمیان حامیان دو طیف سیاسی اصول

عنوان یک ایدئولوژي فاقد کاري ایرانی در معناي فراگیر آن بهدهد که محافظهمینشان 
دستی از سوي یک طیف سیاسی و حامیان آنها یکپارچگی است و به شکل یک

کاري در میان عبارتی دیگر، پراکندگی عناصر و اجزاي محافظهبندي نشده است. بهمفصل
کاري در ایران تا چه دهد محافظهمیطلب نشان گرا و اصالحدو حامیان طیف سیاسی اصول

حامیان طبقاتی حامالن وهم گسیخته، نامتمرکز و نامنسجم است. موضوع آخر بهاندازه از
يکلمه عموماً بدنهمیشود. به معناي مانهایمیکاري در ایران مربوط ایدئولوژي محافظه

کار، طبقات اریستوکرات باال دانسته اصلی حامالن و حامیان اجتماعی ایدئولوژي محافظه
در ایران کاريدهد از آنجا که عناصر محافظهمی. اما برآوردهاي مقاله نشان 1شودمی

مشخص بلکه هر یک از يمتفرق و پراکنده است، احتماالً این عناصر نه از سوي یک طبقه
شود. براي نمونه در حالی که انتظار میعناصر آن از سوي طبقات متفاوتی نمایندگی 

کاري در ایران بیشتر از سوي طبقات فرودست نمایندگی شود، رود بعد فرهنگی محافظهمی

ورژوا و بيطبقهيدئولوژیاسمیبرالیلا،یپرولتاريدئولوژیاسمیو مارکسسمیالیسوسم،یمانهاانیدر ب1
).454: 1957نگتون،یدانسته شده است (هانتیستوکراسیاريدئولوژیاکاريمحافظه
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آن احتماالً باید بیشتر از سوي طبقات باال نمایندگی شود. این بدان معناست بعد اقتصادي 
هاي طبقات پایین هاي طبقات باال و هم در نگر شکاري در ایران هم در نگرشکه محافظه

که طبقات پایین و باال عموماً واجد حد باالیی از تضاد و کشمکش انعکاس دارد. از آنجا
کاري از حیث طبقاتی در ایران تبع انتظار تجمیع عناصر محافظهشوند، بالمیطبقاتی دیده 

کاري در ایران از حیث رسد. این بدان معناست که عناصر محافظهمیبسیار ضعیف به نظر 
طبقاتی دچار انشقاق و واگرایی است و الجرم وحدت و یکپارچگی عناصر آن در ساخت 

مقاله این بود که میان دو يومین یافتهرسد. اما سمیاجتماعی تا حد زیادي بعید به نظر 
گرایی در ایران کاري یعنی مقرراتی بودن و نیاز امنیت با اصولشاخص روانشناختی محافظه

توان گفت میاي از احتمال و تساهل چه با درجهمعناداري وجود نداشته است. گريرابطه
یی را افزایش داده است، گرا) گرایش به اصول015/0که مقرراتی بودن به شکل ناچیزي (

توان گفت که نیاز به امنیت نیز تقریباً به همین میزان میاما در آن سو به همین شکل 
هاي این بخش به ما گرایی را کاهش داده است. بالتبع یافتهاصول) گرایش به 006/0(

گرایان و کاري روانشناختی مزبور در میان اصولآموزد که دو شاخص محافظهمی
هاي روانشناختی توان از شاخصمیطلبان مشابه بوده است و به این معنا ناصالح

طلبان در ایران گرایان و اصالحهاي سیاسی اصولکاري براي ایجاد تمایز در نگرشمحافظه
شود که در میکاري متمرکز شویم مشخص ابعاد محافظهياستفاده کرد. نهایتاً اگر بر میانه

نسبت به 3يکاري اقتصادي در ایران با میانهمحافظهيشکل کلی شدت و گستره
تر است. بر اساس ضعیف5و 4يکاري فرهنگی و روانشناختی به ترتیب با میانهمحافظه

کاري، وجه اقتصادي محافظهيگانهتوان گفت که از میان وجوه سهمیاین یافته 
دن وجه اقتصادي تر از دو وجه دیگر است. البته نحیف مانکاري ضعیفمحافظه
که بر اساس برخی آور نیست، چراکاري در ساخت اجتماعی ایران خیلی تعجبمحافظه

جهان قرار دارد که ساخت اجتماعی آن آمارهاي موجود، ایران در میان سه کشوري در
مفهوم مشخص وضعیت مزبور این .1اندباالترین تقاضا را براي برابري بیشتر درآمدها داشته

عمیقی بر ساخت اجتماعی ایران غلبه دارد که نافی يخواهانههاي برابريرشاست که نگ

درخواست را نیشتریکه بيسه کشوریبررسنیکشور جهان صورت گرفته است. در ا59انیمیررسبنیا١
.www.worldvaluessurvey.orgموج پنجم در:بودند (ن. كرانیو انآرژانتیهند،اندهداشتيبرابريبرا
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کاري اقتصادي است. نهایتاً باید گفت همین کید در ایدئولوژي محافظهأنابرابري مورد ت
کاري در میان کاري به همراه پراکندگی اجزاي محافظههاي ضعیف اقتصادي محافظهبنیان

سیس أدهد مبانی اجتماعی تمینشان طلب گرا و اصالحدو حامیان دو طیف سیاسی اصول
رسد.میکار قوي در ایران تا حد زیادي نامحتمل به نظر یک حزب محافظه
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منابع:فهرست 
ساختاري درـ سازي مسیري). مدل1391(زاده، رسول و قنواتی، مهدي ؛ غالمآذر، عادل
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محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر يتاریخ ایران مدرن، ترجمه.)1389(آبراهایمان، یرواند

نی.
.شناسی سیاسی ایران، تهران: نشر قومس. درآمدي بر جامعه)1391ازغندي، علیرضا (
يهاي سیاسی، ویراستهاي بر ایدئولوژيکاري، در مقدمهمحافظه.)1375اکلشال، رابرت (

محمد قائد، تهران: نشر مرکز.يرابرت اکلشال و دیگران، ترجمه
.هاي سیاسی در ایران، تهران: نشر مرکزبنديجناح.)1377(برزین، سعید
سهیل صفاري، تهران: نگاه يمالتی بر انقالب در فرانسه، ترجمه. تأ)1393(برك، ادموند

معاصر.
کاري، تهران: نشر نی.. لیبرالیسم و محافظه)1384(بشیریه، حسین

ثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاراتی زنان در أت".)1392الهه (،امامیحاتمی، عباس و 
.1ي، شماره11يهزن در توسعه و سیاست، دوري، فصلنامه"شهر اصفهان

سیاسی هايها و جناحاحزاب، تشکل.)1383کریم (،رهوار منفردتاجیک، محمدرضا و 
ایران امروز، تهران: نشر سیاست.

جعفر محسنی، تهران: نشر ققنوس.يمبانی سیاست، ترجمه.)1392(تنسی، استیون. دي
. پی ال اسافزارسازي معادالت ساختاري با نرم). مدل1392(زاده، آرشداوري، علی و رضا

.هران: جهاد دانشگاهیت
هاي سیاسی ایران امروز، تهران، حزاب و جناحاياطالعاتی درباره. )1387شادلو، عباس(

نشر وزرا.
عباس حاتمی، تهران: انتشارات ياقتصاد سیاسی تطبیقی، ترجمه.)1394کالرك، باري (

کویر.
فر، تهران: مرتضی ثاقبيهاي مدرن سیاسی، ترجمهایدئولوژي.)1392(وینسنت، اندرو
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