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изразено при хора с лидерски претенции
и качества, които ги поставят във висока
позиция в йерархията. Обратно, иновативността и творческата мотивация намалява проявата на консеравтизъм.
На пръв поглед резултатите като че ли
са противоречиви. От една страна дясното
политическо самоопределяне се свързва
с функцията мислене и в същото време,
мисловния тип в два личностни типа, при
които функцията мислене е първична се
свързват с по-ниски стойности на консервативните им нагласи. Изразените консервативни нагласи са разпределени между
интуицията и мисленето като водещи типове в два различни психологични типа.
Резултатът на пръв поглед противоречив и
не достатъчно ясен казва следното:
1. Дясното политическо самоопределяне и консервативните нагласи са
различни конструкти. Първото е
сложна конструкция, която отразява
лични предпочитания и политически опит, докато второто – одобрявани политически ценности и поведение;
2. Анализът на личностния тип в неговата цялост (не само в рамките на
функциите), дава много по-коректна
информация и възможност за детайлна интерпретация, като описанието
на типа допълнително специфицира
психологичните характеристики по
линия на разграничението;

3. Хората, които имат водеща мисловна
функция имат повече десен опит, т.е.
са гласували за десни партии, в сравнение с по-емоционалните изследвани лица, като и тяхната идентификация към центъра и лявото има силна
асоциативна връзка;
4. Консервативните ценности не са
характерни за мисловните типове.
Комбинацията от другите особености на типа определят консервативните нагласи.
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