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  چكيده
هاي اقتصادي در رشتة روابط مطالعات مربوط به تحريمعمده آثار موجود در زمينه 

اما تحقيق . اندها را مد نظر خود قرار دادههاي حقوقي و اقتصادي آنالملل، جنبهبين
ها بر روي شهروندان كشورِ هدف حاضر به دنبال بررسي ابعاد جديدتري از آثار تحريم

هاي اياالت ني اثرگذاري تحريمهاي ذهني و روادر اين راستا جنبه. باشدتحريم مي
متحده آمريكا بر نوع مطالبات و سطح مشاركت سياسي شهروندان ايراني موضوع 

ها بر دارد كه هرچه تحريمفرضيه تحقيق بيان مي. پژوهش در نظر گرفته شده است
آميز پيدا كرده و نوع روي شهروندان اثرگذارتر باشد، رفتار سياسي آنان ماهيتي خشونت

اما نتايج حاصل . تر حركت خواهد كردات افراد به سمت موضوعات اقتصاديمطالب
ها را دهد كه علي رغم افزايش ميزان مشاركت سياسي افرادي كه تحريمشده نشان مي

اند، نوع مطالباتشان بيشتر حول محور موضوعات مدني و سياسي اثرگذار ارزيابي كرده
محقق بر اين باور است كه اين خصيصه . دباشداراي سطح معناداري قابل تبييني مي

- هاي خاص جامعه آماري تحقيق، يعني دانشجويان دانشگاه تهران ميمربوط به ويژگي
تر شدن جامعه آماري، امكان سنجش فرض اوليه، مجدداً باشد و در صورت گسترده

يان ها از طريق توزيع پرسشنامه ميان دانشجوالزم به ذكر است، داده. مهيا خواهد شد
- مي SPSSدانشگاه تهران بدست آمده و ابزار تجزيه و تحليل آماري آن نيز، نرم افزار 
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  مقدمه. 1
فعاليتي است كه بوسيله يك يا چند بازيگر بين المللي، به منظور تنبيه  (Sanction)تحريم

گيرد كه در واقع امكان برقرارسازي آن از سوي هر المللي صورت ميديگر كنشگران بين
ها يا تمهيداتي هستند ها مجازاتدر واقع تحريم. الملل ميسر استيك از بازيگران نظام بين

عمده بازيگران مورد تحريم واقع شده در . شوندكار گرفته ميكه به منزله ابزار قدرت به 
هاي وابسته به كشوري ها، نخبگان سياسي، و يا حتي شركتالملل را حكومتسياست بين

ها در كنندگان اصلي را بازيگراني چون سازمان ملل متحد و ديگر دولتخاص؛ و تحريم
خرد، بسته به ماهيت و موضوع  سطوح كالن، تا برخي از مصرف كنندگان خاص در سطوح

. تحريم دو بازيگر اصلي دارد. )890- 888. ، صص1388نوسل، (دهندتحريم، تشكيل مي
كه تحريم عليه آن  (Target)و كشور يا كنشگر هدف (Sender) كشور يا كنشگر فرستنده

 اين. دانندهاي ديپلماتيك ميبرخي تحريم اقتصادي را جزيي از مهارت. گيردانجام مي
هاي پيشين است و امروزه استراتژيِ برپا نمودن تحريم برداشت بيشتر معطوف به قرن

تر از مفهوم سنتي هاي جاري عصر نوين داراي معنايي گستردهاقتصادي در جريان خصومت
گام با تغيير الگوي ساختار بين الملل از نظم دو ، هم1990شود؛ به ويژه پس از آن تلقي مي

الگوي تحريم نيز دچار تغيير شده است؛ بطوري كه از تحريم به عنوان  قطبي به تك قطبي،
 .)4. ، ص1376زهراني، (برندسياست برتر يا جايگزين ابزار نظامي با هزينه كمتر نام مي

در ميان اغلب موارد مكتوب شده، كشورهاي بزرگ از تحريم به عنوان يكي از ابزارهاي 
در اين ميان برخي از اختالفات ميان . نماينداستفاده ميمهم در حوزه سياست خارجي خود 

هاي از نمونه. ها شده استاي از تحريمگيري و آغاز دستهكشورهاي همسايه سبب شكل
، اسپانيا 1960هاي اندونزي در مقابل مالزي توان به تحريممشهور موجود در اين حوزه مي

، (Gibraltar)كشور بر سر جبل الطارقدر ماجراي درگيري دو  1950- 1984عليه بريتانيا 
؛ هنگامي كه رهبر 1990و يونان مقابل آلباني در دهه  1989- 1990هند عليه نپال در 

جمعيت يونانيان ساكن آلباني توسط نيروهاي انتظامي اين كشور دستگير شد؛ اشاره 
عني شروع با وجود مواردي از اين دست، ي. (Elliot, Hufbauer, & Oegg, 2008, p. 6)نمود

اي، بخش ها توسط يك كشور همسايه و اختالفات ميان كشوري در سطح منطقهتحريم
هاي بين المللي صورت پذيرفته و ها يا به صورت دست جمعي توسط سازمانبيشتر تحريم

يا اينكه فرستنده آن عمدتاً كشوري قدرتمند از لحاظ سياسي، اقتصادي و يا نظامي بوده 
هاي اعمال شده توسط اياالت متحد توان به شمار زيادي تحريمميدر اين راستا . است

  . آمريكا و بريتانيا عليه كشورهاي ديگر جهان پس از جنگ اول و دوم جهاني اشاره كرد
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هاي توان به تحريمهاي بزرگ ميهاي يكجانبه صورت پذيرفته توسط قدرتدر كنار تحريم
هاي بين المللي و يا هاي سازمانطعنامهاي از كشورها در قالب قدسته جمعي مجموعه

براي نمونه تحريم جامعه ملل عليه ايتاليا در . اي دسته جمعي اشاره كردبصورت اتحاديه
، تحريم آلمان توسط كشورهاي متفق پس از جنگ دوم جهاني، تحريم رودزيا در 1935- 36
يه دولت عراق از و در آخر و مهمتر از همه موارد ديگر تحريم سازمان ملل عل1965- 79

هايي غير از جامعه ملل و سازمان ملل متحد سازمان توان به فعاليتهمچنين مي. 1990
ها در كشورهاي حوزه جنوب آفريقا هاي آفريقايي در قبال اعمال تحريمهمچون سازمان

 & ,Hufbauer, Schott)، اشاره كرد1990بويژه در دهه ) Sub-Saharan- آفريقاي سياه(

Elliott, 1985, pp. 5-7). هاي بزرگ از اعمال تحريم با اين وجود، همچنان هدف قدرت
از اين منظر داليل متعددي را به عنوان . رسدتوسط ديگر كشورها مبهم و نامعلوم به نظر مي

به طور كلي تحريم يكي از ابزارهاي . هاي كشور فرستنده بايد ارزيابي نمودانگيزه
. شودكشور هدف جهت دريافت پاسخي مناسب ارزيابي مي ديپلماتيك براي وادار نمودن

سازي كشور فرستنده در واقع فرستنده از طريق اعمال فشار و مداخله در فرآيندهاي تصميم
با  .پذيردسعي در تغيير رفتار وي دارد كه در مجموع با هدف ممانعت ازجنگ صورت مي

رفانه و علمي كاري سخت به طاين اوصاف، مشخص كردن دقيق اهداف تحريم به طور بي
. ها به طور كلي نيز نزد نظريه پردازان نامشخص استاز سويي اهداف تحريم. رسدنظر مي

- اي هدف تحريم را به تنبيه دشمن، بازدارندگي و انتقام گيري از رقيب دسته بندي ميعده
- قرار ميهاي مالي اقتصاد يك كشور را هدف نمايند كه عموماً واردات و صادرات و بخش

برخي ديگر از محققين تحريم را ابزار تأمين . (Elliot, Hufbauer, & Oegg, 2008)دهد
اي دسته جمعي، آن هم به عنوان الگويي رايج پس از جنگ اول جهاني امنيت به شيوه

هاي قهري در كنند كه به دليل شكست سازمان ملل متحد در استفاده از ابزارمعرفي مي
ها در همچون آنگوال، يوگسالوي، خليج فارس و روآندا، اثربخشي آناي منازعات منطقه

  . Andrew & Khan, 2009, pp. 279)-(281هاله اي از ابهام قرار گرفته است
توان از ميان ادعاي دولتمردان ايران و آمريكا استدالل نمود آن است كه اما آنچه كه مي

سياسي از سوي دولت آمريكا براي تغيير ها عليه ايران؛ نوعي تالشِ هدف از اعمال تحريم
در نتيجه، سوال اصلي . گرددالملل محسوب ميرفتار دولت ايران در حوزه سياست بين

هاي اياالت متحده ارزيابي دانشجويان از ميزان اثرگذاري تحريم«: پژوهش اين است كه
ي سياسي آنان آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران چه تأثيري بر سطح رفتار و نوع تقاضا

هاي ؟ همچنين پژوهش حاضر به دنبال آن خواهد بود تا به برخي از پرسش»داشته است
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هايي از اين دست كه نوع مطالبات پرسش. فرعي ذيل نيز پاسخي درست و روشن داده شود
ها چه تغييراتي كرده است؟ ميزان و شدت مطالبات به چه سياسي دانشجويان در اثر تحريم

ها چه تأثيري بر نوع مطالبات دانشجويان داشته ن اثرگذاري ذهني تحريمحدي است؟ اي
اي مندي پيشبرد برنامه هستهها بر ارزيابي دانشجويان از فايدهاست؟ آيا اثرگذاري تحريم

اي توسط دولت مؤثر واقع شده است؟ به طور كلي، تصوير ذهني دانشجويان از برنامه هسته
هاي چگونه است؟ فرضيه پژوهش اين است كه هرچه تحريمها كشور پس از اعمال تحريم

اقتصادي از نظر ذهني بر روي شهروندان اثرگذارتر ارزيابي شود، ميزان مشاركت و تقاضاي 
اي كشور مندي برنامه هستهسياسي افراد افزايش يافته و تصوير ذهني آنان از ميزان فايده

شجويان دانشگاه تهران مورد بررسي قرار در اين تحقيق جامعه آماري دان. يابدتغيير مي
نفر توزيع شده است  390سؤال در ميان اعضاي يك نمونه  42اي با پرسشنامه. گرفته است

  . تجزيه و تحليل شده است SPSSو نتايج حاصله به كمك نرم افزار 
  
  نظرية تصوير: چارچوب نظري پژوهش. 2

تأثير آن بر نوع زندگي بشر امروز  سازي ودرباره ارتباط ادراك، قدرت تصور و تصوير
از آثار و تحقيقات دانشجويي در دانشگاه دنور . شماري صورت پذيرفته استتحقيقات بي

ي اثر قدرت تصويرسازي زنان دانشجو جهت زيباتر كردن بدن و ظاهرشان بر روي درباره
ران در رابطه نظگرفته تا آثار برخي صاحب (Hamilton, 2008, p. 13)ميزان افسردگي آنان

در بازشناسايي ميان  (Husserl)و هوسرل (Dewey)تفاوت ديدگاه فيلسوفاني همچون ديويي
؛ بنابراين بحث ادراك و تصويرسازي انسان (Dahlin, 2001, p. 453)شناخت و ادراك انسان

موضوعي است جذاب براي روانشناسان و فيلسوفان به طوري كه گسترة تحقيقات صورت 
اما بدون شك در اين اثر، محقق به . حوزه مختصراً هم غيرقابل تشريح است گرفته در اين

باشد كه در اين دنبال بررسي ابعاد روانشناختي ادراك انساني و قدرت تصويرسازي وي مي
فرآيندي است كه در آن ارگانيسم  (Perception)ادراك. رابطه كارهاي ارزشمندي وجود دارد

سير اطالعات بدست آمده از حواس خود جهت توليد معنا بدن انسان به سازماندهي و تف
به بياني ديگر، شخص هنگام مواجه شدن با يك . گردداي از جهان تعريف ميبراي تجربه

موقعيت و يا شرايط به تفسير آن رويداد نه بر اساس اطالعات موجود بلكه بر اساس ميزان 
است تصوير اوليه چندان با واقعيت  پردازد؛ هر چند ممكنمطابقت آن با تصاوير پيشين مي

  . (Pickens, 2005, pp. 43-44)تطبيق نداشته باشد
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به طور كلي مباحث مطرح شده ادراك،به عنوان يكي از اجزاي شناختي مهم انسان، كه 
ترجمه شده است، جزو موضوعات مورد  (Concept)اي به غلط تصوربعضاً در متون ترجمه

شناختي بوده است و عموماً مطالعات صورت گرفته در رابطه عالقه محققين در حوزه علوم 
، (olfactory)، بويايي(auditory)هاي شنواييبا آن همچون حواس پنجگانه انسان به حوزه

وقتي به . گرددتقسيم مي (Visual)و مهمتر از همه بينايي (haptic)، المسه(gustatory)چشايي
اطالعاتي در مورد موقعيت، شكل، اندازه، بافت و شود، ناظر نيازمند نگاه مي 2يك شيء

گردد فرآيند ادراكي از آنجايي شروع مي. (Galotti, 2013, p. 39)باشدساير ابعاد آن شي مي
شيء يا رويداد مورد نظر به عنوان . گردداي مواجه ميبا شيء يا پديده) شناسنده(كه ناظر
كند و اطالعات آن از عمل مي) Distal Stimulus- هاي ديستالمحرك(هاي بيرونيمحرك

مغز پس از دريافت اطالعات، ادارك شيء، به . شودطريق قواي حسي به مغز منتقل مي
- هاي درونيساخت تصوير از آن محرك نموده كه اين تصوير بدست آمده به عنوان محرك

در  شود؛از آن شيء يا رويداد شناخته مي) Proximal Stimulus- هاي پروگزيمالمحرك(
. واقع محرك دروني همان تصوير است كه از شيء يا محرك بيروني ادراك شده است

شود كه در واقع خود نيز به عنوان عامل تصوير از آنجايي محرك دروني محسوب مي
به تصوير شكل گرفته در ذهن فرد . شناخت در شناسايي شيء يا موضوع جديد مؤثر است

گذاري اين مسئله در اين نكته نهفته علت نام. 3دگوين (Retinal Image)تصوير گزارشگر
- است كه ذهن به كمك تصوير اوليه به مقايسه ادراك صورت گرفته از شيء جديد مي

در صورت مغايرت تصوير اوليه با تصوير ثانويه، جستجو براي شناسايي بيشتر آغاز . پردازد
- شناختي محسوب مي هايبنابراين فرآيند ادراكي يكي از مهمترين مؤلفه. گرددمي
  .(Galotti, 2013, pp. 40-41)شود

. در رويكرد شناختي انسان موجودي جستجوگر براي شناخت محيط پيراموني خود است
با اين حال قدرت پردازش ذهني بشر به حدي نيست كه بتواند از همه اطالعات موجود در 

كه پردازش كننده توانايي كند اين در حالي است كه انسان فكر مي. اطرافش استفاده نمايد
به معناي . است؛ بنابراين مشتاق است تا اطالعاتي را دريافت كند كه منتظر دريافت آن است
اين دانش . ديگر، بشر دوست دارد چيزي را ببيند و بشنود كه انتظار ديدن و شنيد آن را دارد

اصطالح فرآيند . يندگو (Cognitive Process)شكل گرفته در اذهان انساني را فرآيند شناختي
كه ذهن از مشاهده يك گذرد، هنگاميشناختي اشاره به آن چيزي دارد كه در ذهن افراد مي

هاي افراد ها، هيجانات و انگيزهدر اين فرآيند نگرش. محرك به پاسخ آن در گذر است
  . )67- 62. ، ص1386كاتم و ديگران، (دخالت مستقيم دارند
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وي . پردازدتشريح چگونگي عملكرد نظام شناختي انسان مي در ادامه بحث فوق، فيسكه به
دارد كه وقتي فردي يا موقعيتي در يك طبقة اطالعاتي قرار گرفت، افراد دانش بيان مي

. برنداي از اطالعات مربوط به آن فرد يا موقعيت به كار ميعمومي منظمي را در قالب طبقه
شجويان، اساتيد، كارگران، پزشكان، شب امتحان، اطالعات ما در مورد رانندگان تاكسي، دان

اين طبقات . باشندبندي اطالعات ميهايي از طبقهمثال... تماشاي فوتبال در استاديوم و 
منظور از شاكله، يك طبقه شناختي است كه . نام دارند (Scheme)اطالعاتي اصطالحاً شاكله

گيرد و اجزاي خارجي را در بر ميبازنمايشي از دانش ما درباره يك مفهوم يا يك محرك 
هاي آن موقعيت يا محرك تشكيل دهنده هر طبقه شامل اطالعات ما از صفات و ويژگي

اين شيوه از  .(Fiske, 2000, pp. 300-305)است كه ممكن است درست يا نادرست باشد
شناخت اجتماعي انسان نوع خاصي از شناختن است كه به شكل تصورات قالبي معرِّف 

بندي هاي يك گروه يا طبقه اجتماعي سبب دستهدر واقع تصوير ذهني ما از ويژگي. است
  . گرددبندي شده در ذهن انسان مياطالعات به صورت طبقه

ها را در قالب المللي و انواع دولتگيرندگان محيط بينالملل نيز، تصميمدر سياست بين
قع نظرية تصوير رويكردي در وا. كنندتصاويري چون دوست يا دشمن تقسيم مي

روانشناختي است كه رابطة بين تصوير سياستگذاران از ساير كشورها و عملكرد سياسي 
توان به آراء جان فارل، در اين راستا مي. 4(Blanton, 1996, pp. 25-28)كندآنان را بررسي مي

، »جهان سياستتصوير و واقعيت در «فارل در كتاب . كنث بولدينگ وهالستي نيز اشاره كرد
هيوم بر اين باور .پردازدبه نقل ديدگاه هيوم در رابطه با نقش تصاوير در شناخت انسان مي

. بود كه ما به اصل واقعيت دسترسي نداريم بلكه تصويري از واقعيت در ذهن ما وجود دارد
د فارل معتق. ها نيستدر نتيجه مقايسه ما بين دو امر واقعي چيزي جز مقايسه تصوير آن

- مي است، در صورت عدم تطابق واقعيت با تصوير ذهني، ما به حذف اطالعات غلط
فارل عنوان . گيرداين حذف اطالعات غلط به كمك مكانيسم يادگيري صورت مي. پردازيم

(LRTP: Learning & Reality-Testing Process) حذف اطالعات . بردرا براي آن بكار مي
. دهدمده نسبت به رويدادي در گذشته، حال و آينده رخ ميدر برابر تغيير تصوير بوجود آ

گرفته از آن پديده در ذهن وقتي ما اكنون با واقعيتي مواجه شويم كه بر خالف تصوير شكل
ما است، و يا اينكه اتفاقي در آينده رخ دهد كه خالف انتظار ما خواهد بود، در اين صورت 

اين يادگيري بر دو پايه . گرددآغاز مي مكانيسم حذف اطالعات غلط به كمك يادگيري
و يا بر اساس عقايد عمومي  (Scientific Learning)يا بر اساس يادگيري علمي: مستقر است

 .(Farrell & Asa, 1968, pp. 9-11)است (Folk Learning)مردم
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از ديگر مباحث مطرح شده توسط فارل، نقش تصاوير در معماي زنداني و مسلح شدن يا 
فارل معتقد است حركت . اي استيك كشور به سالح هسته (Armed or Disarmed)نشدن

آن  (Coefficient Reactivity)به سمت تسليح نظامي يك كشور بر اساس ضريب واكنشي
اي از عوامل ميان سيستم ارزشي منظور از ضريب واكنش، مجموعه. گيرددولت صورت مي

از دولت يا  و تصورات عمومي مردم رندگانگيساز، تصورات عمومي تصميمنخبگان تصميم
: وي معتقد است براي حل معماي زنداني تنها دو راه حل وجود دارد. كشور رقيب است

دوم اينكه . اول اينكه تصوير ذهني طرفين منازعه تغيير كند كه اين امر بسيار دشوار است
بازي گردد كه طرف سومي به عنوان مشخص كننده مزاياي و معايب تصميم طرفين وارد 

 . (Farrell & Asa, 1968, pp. 14-21)گيرندالمللي بر عهده مياين نقش را عموماً نهادهاي بين
ها تركيبي از تصاوير هستند كه در اثر تعامل ميان از منظر هالستي، ساختار اعتقادات و ارزش

گيري كلبه طور كلي، اثرگذاري اين اطالعات بر ش. گيرنداي اطالعات شكل ميمجموعه
يك تصوير خاص بستگي به ميزان باز يا بسته بودن سيستم اعتقادي فرد دارد و نگرش هر 

اعتقادي به همراه عوامل هيجاني  - هاي شناختياي از مؤلفهفرد شكل گرفته از مجموعه
اما بولدينگ بر اين باور است كه تصوير يك فرد از يك . (Holsti, 1968, pp. 2-3)است

ممكن است با يك ) تصويرش از زندگي(رزيابي وي از زندگي خودش حقيقت و حتي ا
در واقع هر پيامي به شكال مختلف، تصويري، شنيداري و يا حتي لمسي . خطابه از بين برود

در نتيجه فرد مواجه شونده با پيام به دنبال . ممكن است با تصوير ذهني فرد در تناقض باشد
ش ما در مورد هر پديده نيز بر پايه تصوير ما از واقعيت ساختار دان. رودرد و ابطال پيام مي

تصوير واقعيت متشكل است از زمان و مكان و تصوير . گيردو تصوير ارزشي ما شكل مي
-Boulding, 1961, pp. 10)ارزشي طيفي است از سنجش خوشايند يا ناخوشايند يك پديده

بر پايه اين دو نوع » هران چيست؟دانشگاه ت«به عنوان مثال، دانش ما درباره اينكه . (12
يعني تصوير ما از دانشگاه تهران داراي بعد مكاني و زماني است، . تصوير بنا شده است

ام مربوط به يعني اين دانشگاه در خيابان انقالب واقع شده و آخرين باري كه من آنجا بوده
اين دانشگاه تصوير اما ارزيابي من از خوب يا بد بودن كيفيت علمي . باشدهفته پيش مي

به طور كلي، از نظر بولدينگ، تصوير محصول . ارزشي است كه در ذهنم وجود دارد
هاي دريافتي است اما نه انباشت ساده اطالعات بلكه محصول سازماندهي منظم انباشت پيام
هر ملّتي از مجموعه تصويرهايِ افراد آن تشكيل شده است؛ بنابراين نه با يك . اطالعات
فالتزگراف و (سازنداي از تصويرها مواجهيم كه كل منسجمي را ميبلكه با مجموعه تصوير

 . )443. ، ص1372دوئرتي، 
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تصوير افراد گاهي به . گيري افراد نيز تأثير گذار استتصوير به نوبه خود بر نحوه تصميم
تصوير افراد در يك سازمان . شودصورت فردي و گاهي به صورت سازماني گرفته مي

هاي ها در نقشباشد؛ هر چند كه بسياري از تصميمها ميبرخاسته از نقش سازماني آن
بسته به ميزان سلسله مراتبي بودن و . شوندتر منتقل ميهاي پايينباالتر گرفته شده و به نقش

امكان تغيير . متفاوت است (Role-Image)يا ميزان دموكراتيك بودن سازمان، تصوير از نقش
ني كاركنان يك سازمان نيز به ميزان آزاد بودن گردش اطالعات در آن ارگان يا تصاوير ذه

هايي در مجموع، مطرح شدن شاخص. (Boulding, 1961, pp. 97-103)سازمان مرتبط است
همچون عامل تجربه شخصي، وضعيت سازماني، سيستم اعتقادي و دريافت پيام توسط اين 

هاي مناسب جهت مناسبي براي يافتن شاخص تواند رهنمودنظران ميدسته از صاحب
  .طراحي پرسشنامه تحقيق باشد

  
  سازي پژوهشعملياتي. 3
  سازيشاخص.1- 3

جهت . هاي زيادي استارزيابي ذهني افراد از يك رويداد بيروني، تحت تأثير مؤلفه
 گيري شدت و نوع ارزيابي افراد، وجود مباني نظريهاي الزم براي اندازهاستخراج شاخص

اي است در هيجان وضعيت پيچيدهبه طور كلي . رسدو علمي مستدل، الزامي به نظر مي
وقتي . )97. ، ص1388اتكينسون و ديگران، (هاي داراي بار احساساتپاسخ به تجربه

ها و بهزيستي كنيم، دست به تفسير موقعيت بر حسب هدفرويداد يا عملي را تجربه مي
. »امدر امتحان موفق نشدم و افسرده«يا » پيروز شدم و خوشحالمدر مسابقه «. زنيمخود مي

تفسير موقعيت . شودناميده مي (Cognitive Appraisal)اين قبيل تفسيرها، ارزيابي شناختي
اتكينسون و (كند تا نوع هيجان احساس شده يا شدت آن را مشخص كنيمبه ما كمك مي

ريف برآورده كردن شخصي يك رويداد ارزيابي نيز طبق تع. )403. ، ص1388ديگران، 
گردد نه دهد و اين ارزيابي است كه موجب هيجان ميبدون ارزيابي هيجان رخ نمي. است

پل «و به نقل از  (Magda Arnold)از نظر آرنولد. )363. ص, 1388, ريو(خود رويداد
. 2. مضر خوب يا بد؛ مفيد يا. 1: گردد، هر موضوعي به سه شكل ارزيابي مي»توماس يونگ

پس از ارزيابي . ممكن يا نا ممكن. 3حاضر يا غايب؛ در دسترس يا خارج از دسترسي و 
از نظر . شودهر پديده تجربه دوست داشتن يا دوست نداشتن به شكلي طبيعي واقع مي

  .(Young, 1963, p. 517)آرنولد اين تجربه همان احساس هيجان است
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ها يا موقعيت بيروني، ادوارد دسي و ريچارد رايان از درباره نحوه ارزيابي افراد از پديده
و  (Extrinsic Motivation)ها انگيزش بيرونياز نظر آن. باشندنظران مطرح ميجمله صاحب
سبب ارزيابي هيجاني ما از يك موقعيت بيروني  (Instrinsic Motivation)انگيزش دروني

شود كه نقش عيت بيروني محسوب ميدهنده بيروني همان موقدر اينجا انگيزش. گرددمي
، (Competence)توانايي. (Deci & Ryan, 1987, p. 1033)كنترل كننده رفتار را بر عهده دارد

محرك و هدف از جمله ديگر مفاهيم مورد  (Relatedness)و ارتباط (Autonomy)استقالل
يزان خود را منظور از توانايي اين است كه فرد تا چه م. نظر اين دو پژوهشگر هستند

تر باشد، احساس توانايي هر چه محرك دروني. داندصاحب قدرت براي انجام آن كار مي
رويدادي هم كه به درك شايستگي كمك كند، انگيزه دروني فرد را . شوددر فرد بيشتر مي

منظور از استقالل اين است كه فرد تا چه ميزان بر اساس اراده خود تصميم . كندبيشتر مي
هر چه نقش عامل دروني رفتار بيشتر باشد، احساس استقالل نيز در افراد بيشتر . استگرفته 

و اما ارتباط يا تناسب ميان محرك و هدف، مبتني بر اين مسأله است كه عامل . گرددمي
به . (Baard, Deci, & Ryan, 2004, p. 2045)انگيزش تا چه ميزان با هدف فرد سنخيت دارد

. خواهيد در تابستان به كالس نقاشي برويدمند هستيد و ميقاشي عالقهعنوان مثال شما به ن
اما پدرتان براي تشويق شما به فعاليت هنري، برايتان در روز تولد يك وسيله موسيقي هديه 

- دهد و براي سرگرم شدن شما در فصل تابستان، شما را در كالس فوتبال ثبت نام ميمي
در اين مواقع احساس ناتواني . عامل انگيزنده وجود نداردتناسبي ميان هدف فرد و اين . كند

  . شودگيرد و انگيزش دروني فرد كمتر ميقوت مي
اين دو . اما بحث پاياني در اين قسمت به نظريه ارزيابي فولكمن و الزاروس اختصاص دارد

يداد يا محقق رويكردي بيولوژيك به بحث ارزيابي داشته و معتقدند كه ارزيابي ما از يك رو
افتد كه هر دو سطح وقوع پديده ماهيتاً هيجاني هستند؛ يعني موقعيت در دو سطح اتفاق مي

 Primary)در ارزيابي اوليه. شوندبر اساس ميزان خوشايند بودن يا نبودن آن ارزيابي مي

Appraisal)ارتباط رويداد بيروني را با سالمتي، عزّت نفس، وضعيت مالي و احترام  ، فرد
به دنبال آن است  (Secondary Appraisal)سنجد و در ارزيابي ثانويهو نزديكانش ميخود 

تواند براي وي در پي داشته تا دريابد كه پديده مذكور تا چه ميزان منفعت يا ضرر را مي
توان به طور خالصه، مي. (Folkman, Lazarus, Gruen, & Delongis, 1986, p. 572)باشد

گيري متغير مستقل پژوهش ارائه كرد كه به ورد نظر براي اندارههاي مليستي از شاخص
  :باشدشرح ذيل مي

  .تجربه شخصي افراد از كشور اياالت متحده آمريكا يا همان تصوير اوليه - 
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  .تصوير ذهني افراد از كشور اياالت متحده آمريكا يا همان تصوير ثانويه - 
  .مقايسه آن با تصوير وي از آمريكاتصوير ذهني فرد از زندگي در كشورش ايران و  - 
  .اي شدن ايرانتصوير ذهني فرد از پروژه هسته - 
  .هامشروعيت يا عدم مشروعيت تحريم: هاتصوير ذهني و ارزيابي كلي فرد از تحريم - 
توجه به مقوله رعايت يا عدم رعايت عزّت نفس و : ارزيابي اوليه فرد از ميزان اثرگذاري تحريم - 

  .وضعيت مالي، وضعيت زندگي بستگان و نزديكان فرداحترام فرد، 
 .تواند مفيد هم باشد يا به طور كلي مضر است؟ها ميآيا تحريم: ارزيابي ثانويه افراد از تحريم - 

از طرف ديگر، رفتارسنجي آزمون شوندگان به كمك پرسشنامه نيز به مباني علمي ديگري 
مينه در حوزه مطالعات رفتاري و نيازمند است كه عموم مباحث مطروحه در اين ز

هاي سياست از ممكن است هر كسي ادعا كند كه سرچشمه. روانشناسي سياسي قرار دارد
گيرد طوري كه حتي فرآيندهاي سياسي و نهادهاي ها و رفتار شهروندان نشئت مينگرش

آغاز كننده  توانداين ادعا مي. اندحكومتي نيز در پاسخ به نيازهاي شهروندان ساختارمند شده
هاي دانشمندان امروزي را در بر بحثي باشد كه از سخنان سقراط و ارسطو تا صحبت

اي است كه تعريف آن كمي بنابراين رفتارسياسي مؤلفه. (Dalton, 2000, p. 912)بگيرد
هاي العملتوان مجموعه عكسرفتار سياسي را ميبه طور كلي، . رسددشوار به نظر مي
آميز فت كه معطوف به قدرت و اقتدار است كه ابتدا با رفتارهاي مسالمتانسان در نظر گر

گرايي، تروريسم، قتل و خشونت را در براي كسب قدرت شروع شده و در نهايت افراط
در اين تعريف، هر گونه فعاليت شهروند در . )29- 27. ، ص1385 ،فتحي آشتياني(گيردبرمي

اما نگاه علمي به رفتار سياسي . گرددتلقي ميارتباط با قدرت سياسي و حكومت، سياسي 
طبيعت «انگليسي در كتاب  (Graham Wallas)گراهام واالس. آغاز گرديد 1908در سال 

 Arthur) و متعاقباً آرتور بنتلي» Human Nature in Politics - بشر در سياست

Bentley) فرآيند حكومت«آمريكايي در كتاب -A Study of The Process of Government:  

Social Pressures« راه جديدي را براي مطالعات رفتاري در حوزه علوم سياسي آغاز ،
  .(Eulau, Janowitz, & Eldersveld, 1956, p. 7)نمودند

به طور كلي، رفتار شناسي سياسي به دنبال پيدا كردن روشي جهت جداسازي مردمي است 
. مردمي كه از لحاظ سياسي غيرفعالندكه نسبت به مسائل سياسي كشور فعال هستند تا 

همچنين رسيدن به پاسخ اين پرسش كه فعاليت سياسي چيست؟ و يا راه و روش يافتن 
پاسخ سؤال فوق كدام است؟ بدون شك پاسخ اين دو سؤال وابسته به بررسي رفتار تك 

 هاي رفتاربراي استخراج شاخص و المو روپِر جوليان وودوارد. تك اشخاص جامعه است
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نتيجه تحقيق . اندهزار نفر از شهروندان آمريكايي ترتيب داده 8اي را ميان سياسي، مصاحبه
. دهد كه رفتار سياسي شهروندان از پنج جريان مختلف تشكيل شده استاين دو نشان مي

. 2رأي دادن و فعاليت انتخاباتي . 1: كندبندي ميوودوارد اين جريانات را اينگونه طبقه
هاي ارتباط گيري با شخصيت. 3ك گروه سياسي از طريق عضويت در آن حمايت از ي

عضويت در يك حزب سياسي و تالش در جهت ارتباط گيري با اعضاي . 4پارلماني 
مشاركت مقدماتي در سياست از طريق گفتگو و بحث كردن با دوستان . 5حزب در پارلمان 

د معتقد است كه اعتبار وودوار. (Woodward & Roper, 1956, p. 133)و آشنايان
كند ها براي سنجش مشاركت سياسي كفايت مياين شاخص (Face Validity)ظاهري

هاي زيادي همچون جغرافيا و فرهنگ، طيف چراكه الگوهاي رفتاري تحت تأثيري مؤلفه
 . گردندوسعي را شامل مي

ريكايي به استخراج گان آموودوارد بيشتر بر اساس رفتار انتخاباتي و دموكراتيك رأي دهند
هاي پرداخته است و با توجه به تعريفي كه در اين اثر از رفتار سياسي ارائه اين شاخص

با اين حال اثر . هاي آن را جامع و مانع ناميدتوان اين پرسشنامه و شاخصشده است، نمي
تواند چارچوب كلي براي ارائه شاخص جهت ارزيابي رفتار سياسي طبق وودوارد مي

شوندگان از سويِ ديگر پرسشنامه وي براي آزمون. ف مطرح شده در اختيار قرار دهدتعري
تري نسبت به ساير كشورها آمريكايي طراحي شده است كه تجربه دموكراتيك طوالني

پس با توجه به اينكه كشور ايران مدت زمان اندكي است كه تجربه فرآيندهاي . اندداشته
اي است كه در كشور رواج پيدا كرده فعاليت سياسي چند دههانتخاباتي را به خود ديده و 

كاري بيشتري درباره رفتار سياسي خود نظر رود تا شهروندان با محافظهاست، انتظار مي
در نتيجه پرسش بر اساس تجربه قبلي افراد ممكن است با خطاي بيشتري همراه . دهند
تري خواهند ر ماهيت انتزاعيهاي طراحي شده در تحقيق حاضاز اين رو پرسش. گردد
 : هاي مورد نظر براي سنجش مشاركت سياسي به شرح ذيل استشاخص. داشت

  .مطالعه روزنامه، گوش دادن به اخبار، پرس و جو درباره وقايع سياسي اتفاق افتاده در طول روز.1
  .هاي سياسيها و ميتينگبحث كردن و شركت در سخنراني.2
  .عنوان رأي دهنده و هوادار يك كانديداي خاص مشاركت در انتخابات به.3
  .عضويت در ستادهاي انتخاباتي متعلق به كانديداها.4
  .عضويت در گروههاي سياسي، احزاب و حتي گروههاي نفوذ.5
  .تماس با نخبگان سياسي.6
  .هاي اعتراضي و تظاهراتشركت در فعاليت.7
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مدني و اقتصادي دانشجويان،  هاي مورد نظر براي سنجش مطالباتاز سوي ديگر، شاخص
اي سؤال خواهد شد تا مشخص ها به گونهبدين ترتيب كه ابتدا از آن. اي داردشكلي مقايسه

شود كه آيا اصالً مطالبات مدني و اقتصادي مشخصي دارند يا خير؟ و پس از مشخص 
. ها مطرح خواهد شدشدن اين مسئله، مقايسه ميان تقاضاهاي مدني و اقتصادي آن

قاضاهاي مدني شامل تقاضا براي آزادي بيان، آزادي در استفاده از فضاي مجازي و آزادي ت
از طرفي تقاضاهاي اقتصادي، تقاضا براي كنترل تورم، كاهش نرخ بيكاري . مطبوعات است

بدون شك مطالبات مدني و اقتصادي . گيردرا در برمي) ارز و طال(و ثبات بازار سرمايه 
گيرند اما از آنجاييكه اين موارد در دو سال اخير به عنوان را در بر مي طيف وسيعي از موارد

هاي اصلي جامعه مطرح شده است و از طرفي محدوديت در طرح سؤاالت دغدغه
هاي ارزيابي مطالبات پرسشنامه سبب گرديده است تا صرفاً اين موارد به عنوان شاخص

 .دانشگاه تهران، مد نظر قرار گيردمدني و اقتصادي شهروندان، يا همان دانشجويان 
  گيري سازي و نمونهمقياس.2- 3

. استفاده شده است (Likert)ليكرتجهت طراحي پرسشنامه، ابتداً از تكنيك مقياس سازي 
اي است كه به موجب آن يك رشته گزاره به هر سازي ليكرت فن بسيار سادهمقياس

مانهايم و (شود كه نسبت به آن گزاره داوري كند شود و از وي خواسته ميپاسخگو ارائه مي
براي محاسبه حجم نمونه مورد نظر نيز از جداولي از پيش آماده، . )262. ، ص1377ريچ، 

باشد كه يكي از مشهورترين اين جداول، جدول كرِجسي و مورگان مي. استفاده شده است
هاي پيچيده تهيه و تنظيم ولاين جدول با استفاده از فرم. مطرح گريده است 1970در سال 

جامعه . در نظر گرفته شده است 0,05ها در آن با درجه دقت شده است و حجم نمونه
به نقل از سايت دانشگاه تهران، تعداد . باشدآماري اين تحقيق دانشجويان دانشگاه تهران مي

ر نفر است هزا 33دانشجويان اين دانشگاه با جداسازي دانشجويان مقيم خوابگاه بالغ بر 
(University of Tehran, 2014) . هزار نفره  30حجم نمونه مناسب براي يك جامعه آماري

هزار نفري محاسبه  40نفري مطلوب جامعه آماري  380نفر منظور گرديده و نمونه  379
نفري براي انجام  390بر اين اساس، نمونه . (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608)شده است

 41درصد افراد داراي جنسيت زن،  55انتخاب شده است كه از اين ميان  تحقيق حاضر،
درصد آزمون شوندگان در مقطع  58,5. درصد جنسيت ذكر نشده دارند 4درصد مرد و 

اند و از ميان كل آزمون درصد دانشجوي مقطع دكتري بوده 7درصد ارشد و  31كارشناسي، 
 . اندصرف نظر كرده درصد از ذكر مقطع تحصيلي خود 3,5گان، شوند

  



 13   محمدرضا تخشيد و حنيف عموزاده مهديرجي

  

  اعتبارسنجي پرسشنامه.3-3
گيري صفتي كه آزمون براي روايي آزمون عبارت است از توانايي ابزار مورد نظر در اندازه

گيري عمدتاً به دقت از سوي ديگر پايايي يك وسيله اندازه. شودگيري آن ساخته مياندازه
پذيري، دقت، ثبات و تكرارپذيري يك پايايي اساساً به اعتماد. حاصل از آن اشاره دارد

. هاي مختلفي داردروايي سنجي اما صورت. )206. ، ص1386مؤمني، (پردازدپرسشنامه مي
اين . باشندهاي آن ميروايي ظاهري، محتوايي، سازه و تحليل عاملي از جمله معروفترين

. لحاظ شده استپرسشنامه داراي روايي ظاهري است از آنجا كه همبستگي ميان متغيرها 
باشند، نيز در مورد اين همچنين روايي سازه و محتوا، كه بسيار به يكديگر نزديك مي

هاي استخراج شده، همانطور پرسشنامه صادق است چراكه همبستگي تئوريك ميان شاخص
با اين حال جهت . كه در ابتداي بخش سوم مقاله مفصالً توضيح داده شد، وجود دارد

دهنده هر متغير، روش تحليل هاي تشكيلها و شاخصط نظري ميان متغيرنمايش اين ارتبا
- براي انجام تحليل عاملي نيز مي. مورد استفاده قرار گرفته است (Factor Analysis)عامل

هاي موجود توان دادهبايست قبل از هر چيزي از اين مسأله اطمينان حاصل گردد كه آيا مي
هاي مورد نظر رار داد يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا تعداد دادهرا براي تحليل مورد استفاده ق

-KMO: Kaiser-Meyerبراي تحليل عاملي مناسب است يا خير؟ بدين منظور از شاخصِ 

Olkin Measure of Sampling Adequacy و آزمون بارتلت(Bartlett`s Test of Sphericity) 
هاي مورد نظر براي يك باشد، داده نزديك به KMOاگر مقدار شاخص . شوداستفاده مي

براي تحليل عاملي  6/0تحليل عاملي مناسب است و در غير اينصورت، مقادير كمتر از 
باشد، نمونه براي  0,05آزمون بارتلت كوچكتر از  sigهمچنين اگر . باشدچندان مناسب نمي

 KMOص مقدار شاخ). 193- 197. ، صص1386مؤمني،(شودتحليل عاملي مناسب تلقي مي
باشد كه نشان از مناسب مي 0,000آزمون بارتلت برابر  sigو  0,793هاي موجود براي داده

براي سنجش پايايي پرسشنامه نيز از فرمول ضريب . بودن نمونه براي استخراج عوامل دارد
گيري اين الزم به ذكر است اندازه. استفاده شده است (Cronbach`s Alpha)آلفاي كرونباخ

چنانچه ضريب آلفاي يك . به سهولت ميسر خواهد بود SPSSافزار كمك نرم ضريب به
 & Tavakol)باشد، آن پرسشنامه داراي اعتبار خواهد بود  0,9تا  0,7پرسشنامه بين 

Dennick, 2011, p. 54) . نفر از آزمون شوندگان  30نمره آلفايِ بدست آمده بر روي تعداد
ضريب . كه حكايت از معتبر بودن پرسشنامه دارد دهدرا نشان مي 0,725مقدار عددي 

شايان ذكر است كه . اشاره شده است» 1جدول شماره «آلفاي و روايي هر يك متغيرها در 
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مورد  0,5روايي سازه براي هر يك از مقادير اشتراك استخراجيِ بسيار كوچك يا كمتر از 
 . باشدتأييد نمي

  
 ضريب آلفاي كرونباخ و مقادير استخراجي از تحليل عاملي براي سنجش پايايي و روايي پرسشنامه: 1جدول شماره 

مندي فايده
برنامه 
ايهسته  

اهداف 
برنامه 
ايهسته  

 نوع رسانه
ارزيابي شرايط 

اقتصادي و 
 سياسي

تقاضاي 
سياسي و 
 اقتصادي

سطح رفتار 
 سياسي

ارزيابي ميزان 
اثرگذاري 

هاتحريم  

تصوير 
افراد  ذهني

 از آمريكا
 متغير

0,726 0,728 0,719 0,756 0,715 0,726 0,706 0,711 
آلفاي 
 كرونباخ

0,558 0,555 0,504 0,535 0,675 0,579 0,748 0,546 
مقادير 
اشتراك 
 استخراجي

  
 هاآناليز آماري داده. 4

پژوهش در ابتدا الزم است تا به ارائه برخي از آمارهاي توصيفي مربوط به متغيرهاي 
بر همين اساس بنا بر رعايت اختصار، برخي از مهمترين آمارهاي توصيفي . پرداخته شود

درصد افراد تصوير اوليه  91,4: گرددها تشريح ميبدست آمده از تجزيه و تحليل داده
درصد تجربه اوليه خود را  1,6درصد آنان بي تفاوت بوده و  5. خوشايندي از آمريكا دارند

اند؛ و بديهي است كه مابقي موارد از ذكر تجربه خود پرهيز صيف نمودهناخوشايند تو
درصد از دانشجويان تصوير ثانويه ناخوشايندي نسب به اياالت  26,7با اين حال، . اندنموده

 59,1درصد تصويري خوشايند داشته و  14,2. هاي آن كشور دارندمتحده آمريكا و سياست
از طرفي ارزيابي دانشجويان از ميزان اثرگذاري . تفاوتنددرصد نسبت به موارد مذكور بي 

- درصد اين دسته از تحريم 2,3تنها . هاي اياالت متحده آمريكا بر ايران متفاوت استتحريم
ها را اثرگذار دانسته و ناخوشايند درصد تحريم 38,3. دانندها را براي كشور سودمند مي

ها تغييري در شرايط كشور ايجاد نكرده تحريم درصد معتقدند كه 57,8كنند و ارزيابي مي
 6. گردددرصد دانشجويان طبيعي قلمداد مي 53,9سطح رفتار و مشاركت سياسي . است

درصد دانشجويان وضعيت  84,2همچنين . باشنددرصد فعال مي 36درصد منفعل و 
بهبود درصد آن را مناسب و رو به  0,8درصد طبيعي و  15اقتصادي كشور را نامناسب، 

هاي از دست رفته در اين توصيف طبيعي است كه مقادير ذكر نشده و داده. كنندارزيابي مي
ها در ادامة مقاله و عالوه بر موارد فوق، توصيف برخي ديگر از شاخص. قيد نگرديده است

  .در جداول متناظر مربوط به متغيرهاي فرعي دسته دوم قابل بررسي است
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چندين فرضيه با توجه به بيان مساله، سواالت و اهداف تحقيق و همچنين گروه بندي عوامل، به فرضيه اصلي تحقيق حاضر 
فرعي تقسيم شده است و ارتباط هر يك از متغيرها در قالب اين فرضيات فرعي بررسي 

گيري تحقيق نمونه. گرديده تا در نهايت ارتباط فرضيه اصلي تحقيق مورد بررسي قرار گيرد
ها نتيجه بر اين شد كه آمار پس از بررسي وضعيت نرمال بودن داده تصادفي بوده و

اين به وضعيت به رفتار نمونه . پارامتريك به دليل نرمال نبودن نمونه، قابليت استفاده ندارند
اثبات يا رد فرضيات فرعي پژوهش به كمك ضريب  لذا،. و مشاهدات بستگي دارد

فرضيات . بررسي شده است (Spearsman Correlation Coefficient)همبستگي اسپيرمن
دسته اول . اندفرعي نيز با توجه به اهداف پژوهش و بيان مسأله به دو دسته تقسيم شده

هاي فرعي هاي اصلي و دسته دوم مربوط به مؤلفههاي فرعي مربوط به مؤلفهفرضيه
 :فهرست فرضيات فرعي دسته اول به اين شرح است. باشندپژوهش مي

ها تصوير دانشجويان از كشور اياالت متحده آمريكا و ارزيابي آنان از ميزان اثرگذاري تحريم بين. 1
  .ارتباط معناداري وجود دارد

  .ها و سطح رفتار سياسي آنان ارتباط استبين ارزيابي دانشجويان از ميزان اثرگذاري تحريم. 2
  .اط معناداري وجود داردميان سطح رفتار سياسي دانشجويان و نوع مطالباتشان ارتب. 3
  .ها با نوع مطالباتشان مرتبط استارزيابي دانشجويان از ميزان اثرگذاري تحريم. 4
  .ارزيابي دانشجويان از شرايط اقتصادي و سياسي كشور با نوع مطالباتشان مرتبط است. 5
اقتصادي و سياسي ها و ارزيابي آنان از شرايط بين ارزيابي دانشجويان از ميزان اثرگذاري تحريم. 6

  . كشور ارتباط وجود دارد
يا فرضيه صفر هر يك از فرصيات مذكور، سنجش ارتباط ميان دو متغير در H0 مشخصاً 

. گردنددرنتيجه با رد فرضيات صفر، فرضيات فوق تأييد مي. گيردقالب منفي آن را در بر مي
به معني رد فرضيه صفر  0,05كمتر  Sigيادآوري مجدد آنكه مقدار سطح معناداري يا همان 

  .باشدمي» 2جدول شماره «هاي مطرح شده به شرح ارتباط ميان متغير. خواهد بود
  

 هاي فرعيِ دسته اولهمبستگي ميان متغيرهاي فرضيه: 2جدول شماره 

هاي اصليهمبستگي مؤلفه  
تصوير ذهني 

افراد از 
 آمريكا

ارزيابي 
ميزان 

اثرگذاري 
هاتحريم  

سطح رفتار 
 سياسي

تقاضاي 
سياسي و 
 اقتصادي

ارزيابي 
شرايط 

اقتصادي و 
 سياسي

ضريب 
 اسپيرسمن

تصوير ذهني 
 افراد از آمريكا

ضريب 
- 0,095 0,006 1,000 همبستگي  0,014 0,278 -  

سطح معني 
داري دو 
 طرفه

 - 0,910 0,068 0,783 0,000 

ارزيابي ميزان 
اثرگذاري

ضريب 
- 0,187 0,038 0,065 1,000 0,006 همبستگي  
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هاتحريم سطح معني  
داري دو 
 طرفه

0,910  - 0,217 0,463 0,000 

سطح رفتار 
 سياسي

ضريب 
- 0,095 همبستگي  0,065 1,000 0,162 -  0,087 

سطح معني 
داري دو 
 طرفه

0,068 0,217  - 0,002 0,094 

تقاضاي 
سياسي و 
 اقتصادي

ضريب 
- 0,162 0,038 0,014 همبستگي  1,000 0,176 

معني سطح 
داري دو 
 طرفه

0,783 0,463 0,002  - 0,001 

ارزيابي شرايط 
اقتصادي و 
 سياسي

ضريب 
- 0,278 همبستگي  0,187 -  0,087 0,176 1,000 

سطح معني 
داري دو 
 طرفه

0,000 0,000 0,094 0,001  - 

  
دهد كه سه فرضيه از نتايج بدست آمده از تفسير مقادير عددي جدول فوق نشان مي

به كمك . گيرندشوند و سه فرضيه ديگر مورد تأييد قرار ميفرعي تحقيق رد مي هايفرضيه
ضرايب . ها را نيز مشخص نمودتوان نوع رابطه ميان مؤلفهضريب همبستگي موجود مي

خالصه . دهدمثبت ارتباط مستقيم و ضرايب منفي ارتباط معكوس ميان متغيرها را نشان مي
  . تشريح گرديده است» 3جدول شماره «موارد مذكور در 

  
 هاي فرعيِ دسته اولبررسي نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه : 3جدول شماره 

فرضيه 
 اول

فرضيه
 دوم

فرضيه
 سوم

فرضيه
 چهارم

فرضيه 
 پنجم

فرضيه 
 ششم

تأييد  رد شدتأييد شدرد شدرد شد رد/ تأييد
 شد

تأييد 
 شد

 0,176 - 0,0380,187-0,0060,0650,162 همبستگي

 
مجدداً الزم . باشندهاي فرعي ذكر شده ميهاي فرعي، مربوط به مؤلفهدسته دوم از فرضيه
- بندي فوق صرفاً جهت فهم بهتر مطالب و رعايت جنبهرسد كه دستهبه توضيح به نظر مي

هاي فرعي دسته دوم به شرح زير فهرست فرضيه. هاي بصري اين اثر صورت گرفته است
  :است

هاي مورد استفاده توسط دانشجويان و ارزيابي آنان از نيات دولت نوع رسانهميان . 1
  .اي كشور ارتباط معنا داري وجود داردجمهوري اسالمي ايران در قبال برنامه هسته
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مندي هاي مورد استفاده توسط دانشجويان و ارزيابي آنان از ميزان فايدهميان نوع رسانه. 2
  .ط معناداري وجود دارداي كشور ارتبابرنامه هسته

هاي مورد استفاده توسط دانشجويان و ارزيابي آنان از ميزان اثرگذاري ميان نوع رسانه. 3
  . ها ارتباط وجود داردتحريم

ها با ارزيابي آنان از نيات دولت جمهوري ارزيابي دانشجويان از ميزان اثرگذاري تحريم. 4
  .ر مرتبط استاي كشواسالمي ايران در قبال برنامه هسته

مندي برنامه ها با ارزيابي آنان از ميزان فايدهارزيابي دانشجويان از ميزان اثرگذاري تحريم. 5
  .اي كشور مرتبط استهسته

  
 هاي فرعيِ دسته دوم همبستگي ميان متغيرهاي فرضيه: 4جدول شماره 

هاي فرعيهمبستگي مؤلفه  
نوع 
 رسانه

ارزيابي 
ميزان 

اثرگذاري 
هاتحريم  

اهداف برنامه 
ايهسته  

اهداف 
برنامه 
ايهسته  

ضريب 
 اسپيرسمن

 نوع رسانه
-0,140 1,000 ضريب همبستگي  0,228-  0,225 -  
سطح معني داري 

 0,000 0,000 0,007 -  دو طرفه

ارزيابي ميزان 
هااثرگذاري تحريم  

 ضريب همبستگي
0,140

- 
1,000 0,122 0,172 

سطح معني داري 
 0,001 0,017 -  0,007 دو طرفه

- اهداف برنامه هسته
 اي

 ضريب همبستگي
0,228

- 
0,122 1,000 0,480 

سطح معني داري 
 0,000 . 0,017 0,000 دو طرفه

مندي برنامه فايده
ايهسته  

 ضريب همبستگي
0,225

- 
0,172 0,480 1,000 

سطح معني داري 
 -  0,000 0,001 0,000 دو طرفه

 
- ميهاي فرضيات فرعي نشان همبستگي اسپيرمن ميان متغير نتايج بدست آمده از ضرايب

عالوه بر اين، مشخص شدن نوع . اندهاي در نظر گرفته شده تأييد شدهدهد كه همه فرضيه
تر بيني شده خود نزديكتواند پژوهش را به سمت نتايج پيشها نيز ميهمبستگي مؤلفه

  .نمايش داد» 5دول شماره ج«توان در قالب خالصه موارد مذكور را مي. سازد
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  هاي فرعيِ دسته دومبررسي نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه: 5جدول شماره 
فرضيه  فرضيه سوم فرضيه دوم فرضيه اول 

 چهارم

فرضيه 
 پنجم

 تأييد شد تأييد شد تأييد شد تأييد شد تأييد شد رد/ تأييد

 0,172 0,122 0,140 - 0,225 - 0,228 همبستگي

هــاي داده شــده بــه جــداول    تشــخيص بهتــر اهميــت هــر يــك از پاســخ     بــراي 
دهـد كـه   استفاده از جداول متناظر نشـان مـي  . نيازمنديم (Correspondence Tables)متناظر

اي و تواند بر ارزيابي افراد از نياز كشور به انرژي هستهخاص مي استفاده از يك نوع رسانه
هاي درصد از افرادي كه شبكه 0,00به طور مثال، . ددها مؤثر واقع گرميزان اثرگذاري تحريم

اي كشور كنند معتقدند نيت دولت ايران از پيشبرد برنامه هستهاي داخلي را استفاده ميرسانه
هـاي  هـاي شـبكه  درصـد از اسـتفاده كننـده    0,00ساخت بمب اتم است و به همين شكل، 

ند درصد كل پاسخ دهندگان اين دو مؤلفه هرچ. داننداثر ميها را بياي خارجي تحريمرسانه
دهنده متفاوت، نشان از تأثيرگذاري بـاالي  رسد اما نبود حتي يك نفر پاسخپايين به نظر مي

درصد از افـرادي   49,5از طرف ديگر. دهدها ميها بر ارزيابي افراد از آثار تحريماين رسانه
هـا را شـديداً اثرگـذار    كنند، تحريمميهاي فارسي زبان خارج از كشور استفاده كه از رسانه
درصد معتقدند ايـران بـه انـرژي نيازمنـد      50,8همچنين اين افراد به ميزان . اندارزيابي كرده

تشريح بيشتر ارتباط ميان اين چهـار  . باشداست اما دستيابي به آن پر هزينه بوده و مفيد نمي
  : هاي فرعي در جداول زير قابل توجه استمتغير فرضيه
رابطه درصدي و متناظر ميان نوع رسانه مورد استفاده و ارزيابي از نيت دولت ايران در پيشبرد : 6جدول شماره 

داده 376اي از بررسي برنامه هسته  

 نوع رسانه مورد استفاده

اي از نگاه دانشجوياننيت دولت ايران از پيشبرد برنامه هسته  

نياز به 
انرژي 
ايهسته  

نيازمند تا حدي 
 است

قدرت نمايي 
 در منطقه

ساخت بمب 
 اتم

ها از كلمقدار داده  

هاهمه رسانه  35,7 14,6 35,7 14 41,8 
 3,2 16,7 33,3 16,7 33,3 خارجي

 31,9 12,5 47,5 15 25 فارسي زبان خارجي
 23,1 0,00 17,2 11,5 71,3 داخلي
ها از كلمقدار داده  40,4 14,1 35,1 10,4 100 
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اي از بررسي مندي برنامه هستهرابطه درصدي و متناظر ميان نوع رسانه مورد استفاده و فايده: 7شماره جدول 
داده 378  

 نوع رسانه مورد استفاده

 اي ايران از نگاه دانشجويانمندي برنامه هستهفايده

 نياز داريم
تاحدي 
 نيازمنديم

 پرهزينه است
به هيچ وجه 
 نياز نداريم

 از كلها مقدار داده

هاهمه رسانه  18,9 54,7 15,7 10,7 42,1 

 3,2 25 33,33 33,33 8,33 خارجي

 31,7 5,8 24,2 50,8 19,2 فارسي زبان خارجي

 23 2,4 6,9 34,5 56,3 داخلي

ها از كلمقدار داده  27,25 48,15 16,9 7,7 100 

 
ها از و ارزيابي از ميزان اثرگذاري تحريم رابطه درصدي و متناظر ميان نوع رسانه مورد استفاده: 8جدول شماره 

 داده 374بررسي 

 نوع رسانه مورد استفاده
 هاارزيابي از ميزان اثرگذاري تحريم

 ها از كلمقدار داده اثرگذار طبيعي بي اثر

هاهمه رسانه  2,5 55,4 42 41,9 

 3,2 16,66 83,33 0,00 خارجي

 31,8 49,5 48,7 1,7 فارسي زبان خارجي

 23 22,1 74,4 3,5 داخلي

ها از كلمقدار داده  2,4 58,6 39 100 

 
  گيري و پيشنهاداتنتيجه.. 5

هاي پرسشنامه و پيشنهادات نگارندگان مجموع نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده
  :باشدمقاله به شرح ذيل قابل بيان مي

ارزيابي آنان از شرايط اقتصادي و ها و ميان ارزيابي افراد از ميزان اثرگذاري تحريم. 1
ها را مؤثرتر تصور هر چه افراد تحريم. سياسي كشور ارتباط معكوس معناداري وجود دارد

ميان سطح . 2. تر خواهد بودشان از شرايط اقتصادي و سياسي كشور نيز وخيمكنند، ارزيابي
يعني هرچه افراد . د داردرفتار سياسي افراد و نوع مطالبات دانشجويان نيز ارتباط منفي وجو

ها افزايش پيدا كند، تر باشند، يعني سطح رفتار سياسي آناز لحاظ مشاركت سياسي فعال
اين مسئله نشان از ابطال . دانندشان ارجح ميشان را بر مطالبات اقتصاديمطالبات مدني
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تر و حرانيافرادي كه شرايط اقتصادي و سياسي كشور را ب. 3. فرضيه اوليه پژوهشگر دارد
اين يعني ميان ارزيابي افراد از . تر بوده استاند نوع مطالباتشان مدنيتر ارزيابي كردهوخيم

ميان نوع . 4. شرايط اقتصادي و سياسي كشور و نوع مطالباتشان ارتباط مستقيم وجود دارد
يشبرد ايران براي پ رسانه مورد استفاده توسط دانشجويان و ارزيابي آنان از نيت دولت

مندي اين برنامه براي كشورشان همبستگي معناداري وجود اي و ميزان فايدهپرونده هسته
زبان خارج از كشور هاي فارسيگردد افرادي كه از رسانهبه اين معنا مشخص مي. دارد

- تر تلقي مياي امنيتيكنند، نيت دولت ايران را براي پيشبرد پرونده هستهبيشتر استفاده مي
هاي فارسي زبان خارجي كمتر از عالوه بر اين مسئله، افراد استفاده كننده از رسانه .كنند

- اي را براي كشور مفيد ميكنند، انرژي هستههاي داخل ايران استفاده ميافرادي كه از رسانه
. اندها نيز مؤثر واقع شدهها بر نحوه ارزيابي افراد از ميزان اثرگذاري تحريمرسانه. 5. دانند

داند تا ها را كمتر مؤثر ميكنند، تحريمهاي داخلي بيشتر استفاده ميافرادي كه از رسانه
كنند؛ در واقع نسبت آنان متفاوت و هاي فارسي زبان خارجي استفاده ميافرادي كه از رسانه
ها نيز بر نحوه ارزيابي دانشجويان از شدت و ميزان اثرگذاري تحريم. 6. معكوس بوده است

مندي اين پروژه اي و ميزان فايدهآنان از نيت دولت ايران براي پيشبرد برنامه هستهتصور 
براي كشور مؤثر بوده است؛ طوري كه افرادي با ميزان ارزيابي شديدتر از ميزان اثرگذاري 

عموم . اي براي كشور دارندمندي پيشبرد برنامه هستهتري نسبت به فايدهها نگاه منفيتحريم
د نيت دولت ايران را مواردي چون تالش براي كسب بمب اتم و يا قدرت نمايي اين افرا

  .انددر منطقه توصيف نموده
مند در اين زمينه توصيه كرده كه در نهايت اينكه، نويسندگان مقاله حاضر به محققان عالقه

تر نمايند؛ چراكه فرضية جامعه آماري تحقيق خود را نسبت به پژوهش حاضر گسترده
پذيري پاييني برخوردار است؛ علّت اين امر محدود بودن قيق حاضر از قدرت تعميمتح

هاي مالي به اين شكل جامعة آماري فرضيه تحقيق است كه به دليل وجود محدوديت
نمايد كه در صورت تأمين امكانات و در واقع، پژوهشگر توصيه مي. انتخاب شده است

 . تري انجام گيرد، اين اثر در سطح گستردهمنابع مالي الزم از سوي مراكز پژوهشي
  
 نوشتپي

مقاله حاضر برگرفته از رساله مقطع كارشناسي ارشد رشتة روابط بين الملل دانشگاه تهران با  .1
هاي اياالت متحده آمريكا عليه جمهوري اسـالمي ايـران و سـطح    آثار ذهني تحريم«عنوانِ 

 .باشدمي» موردي دانشجويان دانشگاه تهراننمونه : رفتار سياسي شهروندان ايراني
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ي بينـايي انسـان   هـا توسـط قـوه   در علوم شناختي، بيشتر صحبت از شناسايي و ادراك پديده .2
امـا ايـن موضـوع    . بر همين اساس، تصوير يك شيء خاص، موضـوع بحـث اسـت   . است

ر تصويرسـازي  بنابراين محـدوديتي د . تواند يك پديده يا يك رويداد هم باشدشناسايي مي
  . وجود ندارد

3 .retina به معني شبكيه چشم است .retinal   دستگاهي است كه پليس براي شناسايي هويـت
كار اين دستگاه به اين شكل است كه بـا اسـكن كـردن شـبكيه فـرد،      . كندافراد استفاده مي

اسـت  اي در اينجا منظور از تصوير گزارشگر، تصوير اوليه. دهدهويت وي را تشخيص مي
در واقع . گيردكه در آينده توسط شناسنده براي شناسايي اشياء جديد مورد استفاده قرار مي

ميزان انطباق يك شيء با تصوير اوليه نزد شناسنده داراي اعتبـار بيشـتري اسـت تـا ميـزان      
انطباق آن با واقعيت موجود چراكه اساساً نزد شناسا تصوير اوليه حكـم همـان واقعيـت را    

  . دارد
  : براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به. 4

كمال خـرازي و جـواد   : مقدمه اي بر روانشناسي سياسي، ترجمه) 1386(مارتا كاتم و ديگران 
  فصل سوم. عالقبند راد

  
 منابع 
. چـاپ دهـم  . ديگـران و  راهنـي محمد تقي ب: ترجمه. زمينه روانشناسي هيلگارد) 1388. (ديگران، ريتا؛ واتكينسون
  .انتشارات رشد: تهران
: تهران. هاي شناخت جامعه وتحقيقات اجتماعياي بر روشمقدمه: اهكندوكاو و پنداشته) 1374. (، فرامرزرفيع پور

 .شركت سهامي انتشار

  .نشر ويرايش: تهران. چاپ سيزدهم. يحيي سيد محمدي: ترجمه. نانگيزش و هيجا) 1388. ( ، جان مارشالريو
  .مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: تهران هاي تحريم اقتصاديريهنظ) 1376. (زهراني، مصطفي

عليرضـا  : ترجمـه . جلـد دوم . المللهاي متعارض در روابط بيننظريه) 1372. (، ريچارد؛ و دوئرتي، جيمزفالتزگراف
  .قومس: تهران. وحيد بزرگيو  طيب

  .مؤسسه انتشارات بعثت: تهران. چاپ ششم. اي بر روانشناسي سياسيمقدمه) 1385. (، عليفتحي آشتياني
: تهـران . عالقبنـدراد و جـواد   خرازيكمال : ترجمه. اي بر روانشناسي سياسيمقدمه) 1386. (، مارتا؛ و ديگرانكاتم

  .مركز نشر دانشگاهي
  .كتاب نو: تهران. SPSSهاي آماري با استفاده از تحليل) 1386. (، منصورمؤمني
. لـيال سـازگار  : ترجمـه . تحليـل تجربـي  : هاي تحقيق در علوم سياسـي روش) 1377(، يارول؛ و ريچارد ريچ مانهايم
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