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مقدمه
تحریم اقتصادی تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور بوا هود

ایجواد

تغییر د سیاست های آن کشر یا حداقل نشان دهنده نظر یک کشر د خصور
سیاست های سایر کشر ها است (کوا تر  .)1987تحوریمهوای اقتصوادی بوه مثابوه
سالحی برای جنگ اقتصادی هستند .د چنین فضایی پرداختن بوه مرضور دفوا
اقتصادی و همچنین پدافند غیرعامول د اسوتای خنثویسوایی اثورا
ضرو

تحوریمهوا

دا د .تحریم های بینالملل به سه دسته تحریم های «سیاسی و دیپلماتیک»

«اقتصادی» و «فرهنگی» تقسیم میشورند .تحوریم هوای اقتصوادی عمودتا ای طریو
تحریم های تجا ی و تحریم های مالی اعموا مویشورند .تحوریم هوای تجوا ی بوا
محدود کردن یا قطع وابط وا داتی و صاد اتی همراه اسوت و تحوریم هوای موالی
محدودیت یا فشا هایی بر وابط مالی کشر هد
سرمایهگذا ی تأمین مالی و معامال

اعما مویکنود بوه طور ی کوه

مالی کشر تحوریم شوده تحوت فشوا قورا

گیرد.
مفهرم جنوگ اقتصوادی ای یموان «هیرشومن »1و «شولینگی »2و «بالودوین »3و
«گیپلین »4وا د ادبیا

اقتصادی شد .امنیت ملی نه فقط ترسوط قابوت تسولیحاتی

فعالیت های نظامی بین المللوی و سولطه اقتصوادی تهدیود موی شورد بلکوه ترسوط
استراتژی های غیرمستقیمی ای قبیل صر

های مختلو

مقابلوه اقتصوادی ای قبیول
1. Hirschman
2. Schellingi
3. Baldwin
4. Giplin

تحریمها:تحلیلمیدانیوآزمایشگاهی 121

رجحانهایاجتماعیابزارخنثیسازی


بایکر ها و ممنرعیتها و تحریمها و بایدا ی د معرض تهدیود قورا مویگیورد.
دولتها میترانند ای عرامل اقتصادی بهعنران سالح اسوتفاده نماینود (

& Fontanel

.)Chatterji, 2008
نهاد تحریم کننده ممکن است دو یا چند کشر ای قبیل آمریکا یا یک سوایمان
بین المللی ای قبیل سایمان ملل باشد .کشر هد

کشر ی است که بهطر مستقیم

سیاست های تحریم بر آن اعما شده است .منظور ای اهودا
تغییر فتا های سیاسی کشر هد

سیاسوت خوا جی

است که کشر تحریم کننده به طر صوری یوا

ضمنی د پی آن است (.)Hufbauer, 2007
د خصر

«علت شرو و ادامه تحریمها» مفهرم ایستادگی اهمیوت اساسوی

دا د ( .)Eaton & Engerz, 1992هر چه یکطر

صبر تر باشد و هزینههای تحریم

برای آن کشر کمتر باشد ایستادگی کشر هد

بیشتر برده بهتور عمول خراهود

کرد .ایستادگی تابعی ای هزینههای تحریم برای یک کشر د نظر گرفته میشورد و
میتراند تابعی ای ترجیحا
بر اساس مطالعا
برای کشر هد

ملی و مذهبی افراد د یک کشر باشد.

«ها بائر و همکا ان» ( )2007ابطه مستقیمی بوین هزینوه

و مرفقیت تحریم وجرد دا د .سالمت اقتصواد د کشور هود

نیز نقش مهمی د اثرگذا ی تحریم هوای اقتصوادی دا د .یوک کشور بوا سواختا
اقتصادی نامناسب مقاومت کمتری د برابر فشا های اقتصادی نسبت به اقتصوادی
با ییرساختهای سالم دا د.
«آلن» )2005( 1نشان داد ساختا سیاسی کشر هد
کشر هد

تأثیر مهمی بور واکونش

دا د .اگر هزینه اقتصادی تحریم ها بر وی مردم وا د شوده و ای ایون

طری منجر به فشا وی دولت ها و د نتیجه تغییر فتا دولت شورد تحوریم هوا
مرفقیت بیشتری خراهد داشت .بور اسواس تحقیو «د و ی» ( )2005نور

ژیوم

کشر تحریمشرنده و تحریمکننده و همچنین دخالت نهادهای بینالمللی به میوزان
قابل ترجهی بر مرفقیوت تحوریمهوا اثرگوذا اسوت« .ایلور» ( )2007معتقود اسوت
تحریمها باید همانند یک کا تل و به صر

چندجانبه اعموا شورند بوه عبوا
1. Allen
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دیگر د صر تی که تحریمها به صر
سیاسی محدود د کشر هد

یکجانبه وضع شرند تنها سبب تغییورا

خراهند شد .مقاله «مر گوان و همکوا ان» ()2009

نشان میدهد ا تباط مثبتی بین هزینهها و مرفقیت تحریمها وجورد دا د« .نقوری و
پیگناتا و» ( )2014به صر

تئر یک نشان دادند که حکرمت دینوی توران مقابلوه

بیشتری د برابر تحریم های اقتصوادی دا نود و ترجیحوا

ایودئرلرژیک موردم د

حمایت ای حکرمت و مقابله با تحریم تعیینکننده است.
چگرنگی خنثیسایی اثرا

تحریمها مسئله ای است که د این پژوهش مر د

بر سی قرا میگیرد و سپس به این مرضر پرداخته میشرد که نر

جحوانهوای

افراد چه تأثیری بر تحوریمهوا دا نود! افوراد عقایود موذهب فرهنوگ سولیقه و...
انتخابها و ترجیحا

خا

خرد ا دا ند که با ترجوه بوه ایون نکتوه ترجیحوا

فتا ی متفاوتی ا ای خرد بروی می دهنود و انتخوابی ا نسوبت بوه انتخواب دیگور
ا ج می دانند .د چنین شرایطی قطعا ترجیحا
غیرمذهبی متفاو

یوک فورد موذهبی بوا یوک فورد

خراهد برد .برخی ای افراد بوه دلیول ترجیحوا

یمانی که دولت مذهبی برای جبران خسا

موذهبی خورد

های تحریم اقدام بوه اخوذ مالیوا

ای

مردم می کند ای دولت مذهبی خرد حمایت می نمایند تا به این طری تحوریمهوای
وا ده ا بیاثر کنند.
د این استا د این پژوهش نقش ترجیحا
تحریمها نیز بر سی میشرد به عبوا
می شرد که «آیا افرادی که دا ای ترجیحا
د برابر مشکال

مذهبی افوراد د خنثوی سوایی

دیگور ایون پرسوش طورح و پاسود داده
مذهبی هستند ای حکرمت مذهبی خرد

به وجرد آمده د برابر تحریمها حمایت میکننود؟ آیوا حمایوت

آنها سبب کاهش تأثیر تحریمها خراهد شد؟ آیوا دولوت مویترانود بوا اسوتفاده ای
ایدئرلرژی مذهبی ای مسیر تأثیر بر جحانهای اجتماعی تحوریمهوای خوا جی ا
خنثی کند؟»
د ادامة این مقاله به ترتیوب پیشوینه تحقیو

وش تحقیو

سپس جمعبندی و پیشنهادهای سیاستی ا ائه میشرد.

تحلیول نتوای و
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 .1پیشینه تحقیق
خالصه مطالعا

د یمینه تحریم و اقتصاد آیمایشگاهی د جدو  1ا ائه شده است.
خالصهایازمطالعاتپیشین 

جدول.١

نویسنده

عنوان

آماره
()1388

گزارش تحلیلی از آثار
و پیامدهای تحریمها

علیخانی
()2000

تحریم ایران :شکست
یک سیاست

آلن ()2005

کوپر دروری
()2005

عوامل تعیینکننده
موفقیت و شکست
تحریمهای اقتصادی
تحریمهای اقتصادی و
تصمیمات ریاست
جمهوری :مدلهایی از
عقالنیت سیاسی

ایلر ()2007

تحریمهای اقتصادی:
سیاست بینالمللی و
اقتصاد سیاسی در عمل

مورگان و
همکاران
()2009

تهدید و اعمال
تحریمهای اقتصادی

اندرسون و
ملور ()2009
تقوی و
همکاران
()2012
پیگناتارو و
نقوی
()2014
کاتزمن
()2015

دین و مذهب در
آزمایش کاالی عمومی
بررسی اثر تحریمهای
اقتصادی (مورد مطالعه
ایران)
حکومت دینی و
انعطافپذیری در برابر
تحریمهای اقتصادی
تحریمهای ایران

نتیجهگیری
تحریمها در حوزه مالی و بانکی ایران اثرات مختلفی داشته است؛ از جمله
تأثیر منفی بر نقدینگی ،افزایش مخاطرات در خصوص منابع بانک ،افزایش
مطالبات بانکی ،افزایش ریسک اعتباری ،کاهش اعتماد فروشندگان بینالمللی
به سیستم بانکی ،افزایش هزینههای تأمین مالی ،کاهش اعتماد عمومی به
سیستم مالی و ایجاد مشکالت سختافزاری.
این گزارش در حوزه تأثیر تحریمها بر بخش انرژی نشان داده که تحریمهای
نفتی آسیبهای شدیدی را به اقتصاد ایران وارد کرده است.
پس از بررسی تأثیر تحریمها بر اقتصاد ایران در چهار حوزه صادرات ،واردات،
سرمایهگذاری و کمک مؤسسات مالی بینالمللی نشان داده شده که تحریمها
بهرغم وسعت و گسترة آن نتوانسته آمریکا را به اهداف خود برساند.
اگر هزینه اقتصادی تحریمها بر مردم وارد شده ،از این طریق منجر به فشار
روی دولتها و در نتیجه منجر به تغییر رفتار دولت شود ،تحریمها بیشتر به
موفقیت خواهند رسید.
نوع رژیم کشور تحریمشونده و تحریمکننده و همچنین دخالت نهادهای
بینالمللی به میزان قابل توجهی بر موفقیت تحریمها اثرگذار است.
یکی از نتایج کسبشده در این مطالعه این است که تحریمها باید همانند یک
کارتل و بهصورت چندجانبه اعمال شوند؛ به عبارت دیگر در صورتی که
تحریمها بهصورت یکجانبه وضع شوند تنها سبب تغییرات سیاسی محدود در
کشور هدف خواهند شد.
تحریمهای اقتصادی بهصورت اجتنابناپذیری هزینههایی را برای کشور
تحریمشده به دنبال دارند که از جمله میتوان به کاهش ثروت ملی و رشد
اقتصادی اشاره کرد .همچنین نتایج نشان میدهد ارتباط مثبتی بین هزینهها و
موفقیت تحریمها وجود دارد.
پروتستانها در مقایسه غیرمذهبیها قادر به حفظ همکاری در ادوار بازی
هستند.
محدودیتهای تجاری نظیر تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی موجب
افزایش معناداری در حجم تجارت ایران با کشورهای عضو این سازمان شده
است.
حکومتهای دینی انعطاف بیشتری در برابر تحریمها دارند.
تحریم در سه دهه گذشته ،تأثیر زیادی بر تولید و سرمایهگذاری ،بهویژه در
بخش نفت ایران داشته است.
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انجام شده داخلی و خا جی د یمینه تحریم بوه بر سوی مورا دی

د اکثر مطالعا

همچرن بحث حقرقی تحریم و تأثیرا

تحریم هوا پرداختوه شوده اسوت .البتوه د

مرا دی مانند «اند سرن و ملر » ( )2009و «پیگناتا و و نقری» ( )2014تأثیر دیون
بر مشا کت د تأمین کاالی عمرمی یا خنثیسایی تحریمها بر سی شده است اموا
د تحلیل این مقاله فرض بر این است که افراد ای دو نر ترجیحا
د ترجیحا

برخر دا نود:

فردی وضعیتهای فوردی افوراد کوه ای نظور آنوان بورای خردشوان

مناسب است و د ترجیحا

اجتماعی وضعیتهای اجتماعی که ای نظر آنان برای

جامعه مطلرب است تبهبندی می شرند .د ترجیحا

اجتمواعی فورض بور ایون

است که افراد می ترانند خرد ا د جامعه احساس کنند و بوه آنچوه بورای جامعوه
مناسب است بیندیشند .همچنین د این پژوهش این نکته بر سی می شرد کوه «د
جامعه ای که اکثر افراد آن مذهبی هستند آیا افراد با د نظر گرفتن ترجیحا
با مالحظا

خرد

اجتماعی سعی د حمایت ای دولت و حفظ نظام دا ند؟»

بنابراین ویژگی متمایز تحقی حاضر با مطالعا

قبلی د این است کوه بورای

نخستین با برای ایران با استفاده ای اقتصاد آیمایشگاهی به بر سی نقش ترجیحا
افراد د وند اثرگذا ی تحریم ها میپرداید به عبا
مطالعه انجامشده د یمینه خنثیسایی اثرا

دیگر این پژوهش نخسوتین

تحریمها با ترجه به ترجیحوا

افوراد

و ای طری اقتصاد آیمایشگاهی د ایران است کوه دسوتاو د ایون مقالوه محسورب
میشرد.
 .2روش تحقیق
د این مقاله د استای دستیابی به هد

«بر سوی چگورنگی توأثیر جحوان هوای

اجتماعی با تأکید بر جحان های مذهبی بر خنثی سایی آثا تحریم هوا» ای دو وش
مکمل استفاده شده است .ابتدا د قالب یک تحقی میدانی با یک پرسشنامه بسوته
میزان دین دا ی گروهی ای افراد بر سی شد .سپس بور اسواس طیفوی ای دیون دا ی
یک گروه انتخاب شده و جحانهای افراد ایون گوروه بوا وش آیمایشوگاهی د
قالب بایی کاالی عمرمی د خصر

کمک به دولت د شرایط تحوریم سونجیده

شده است .د ادامه با وش های آما ی ا تباط میان دین دا ی افوراد (کوه د وش
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تحلیل میدانی به دست آمده) و میزان تمایل کمک آن ها به دولت د شرایط تحریم
(که د وش آیمایشگاهی به دست آمده) سنجیده شده است.
 .1-2طراحی پرسشنامه

پرسش نامه طراحیشده شامل دو بخش برای سنجش دیون دا ی و سونجش میوزان
انگیزه حمایت افراد ای حکرمت مذهبی د برابر تحریم ها است .ای اوایول دهوه 60
که «گرها دلنسکی» 1نخستین مد سنجش دین دا ی ا پیشنهاد کرد توا اموروی کوه
گرنه های مختلفی ای مد سنجش دین دا ی با ویکردهای مختل
ابعاد و شاخص های دین دا ی تحرال

ا ائه شوده انود

بسیا ی ا به خرد دیده است (شجاعی یند

.)1384
یک وش سنجش دین دا ی مشاهده د مرقعیوت هوای مختلو

و همچنوین

وش خرد گزا شی است .ای وش های مشاهده می تران به شما ش افرادی که بوه
مکان های مذهبی می وند و ثبت یمان و ود و خروج یا کا هایی که د آنجا انجام
میدهند نام برد ( .)Brown, 1987گاهی مشاهدههای کنتر شده یا دسوتهای کوه بوه
نظر می سد یک مقیاس سونجش دیون دا ی باشوند وش آیموایش اسوت ماننود
اندایهگیری مشا کت وقتی که افراد ا برای شرکت د یک فعالیت مذهبی دعور
میکنند .برای مثا فراخران برای شرکت د یک برنامه کمک خیریه (
 )& Paltuno, 1987یا مراجه کردن فرد بوا یوک فورد بویبضواعت

Hansburger

( & Anise, 1976

 )1978که ای او د خراست کمک دا د یا فوراهم آو دن شورایط تخطوی ای فورامین
دینی و بر سی میزان لغزش ای دستر ا

دینی و همچنین سنجش عامل دیون دا ی

بر تقابل انگیزههای فردی د قالب یک کا ِ گروهی (جاللوی و همکوا ان .)1396
وش دوم که شاید پرکوا بردترین وشهوا باشود شوامل پرسوشناموه اسوت کوه
میتراند به دو نر کرتاه و بلند تهیه شرد .پرسشنامه کرتاه معمرال شوامل یوک یوا
دو سؤا می شرد گاه بسیا صری همراه با خورد قضواوتی« :آیوا شوما یوک فورد
مذهبی هستید؟» و گاه کمی غیرشفا تر «غالبا چند با د ماه به کلیسا می وید؟»
بر اساس مد پیشنهادشده شجاعییند ( )1384پرسش نامه استاندا دی تهیه و
1. Gerhardlensky
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وایوی و پایووایی آن آیمورن شووده و د مقایسوه تجربووی چهوا سوونجه اعتقووادا
عبادیا

شرعیا

و اخالقیا

مر د بر سی قرا گرفته است.
مؤلفههاوگویه 

جدول.2

نوع متغیر

مفهوم

وابسته

تحریم

مستقل

دینداری

مؤلفه
دید به تحریم
وظیفه حمایتی از دولت
اعتقادات
عبادیات
اخالقیات
شرعیات

تعداد گویه
6
4
4
6
4
12

 .2-2اقتصاد آزمایشگاهی

یک وش سنجش فرضیه ایون پوژوهش بور اسواس وش اقتصواد آیمایشوگاهی د
غالب اقتصاد فتا ی است .اقتصاد آیمایشوگاهی کوا برد و وشهوای آیمایشوگاهی
برای مطالعه فتا پدیدههای اقتصادی و پاسدگریی به سوؤاال

اقتصوادی ای طریو

ترلید دادههای قابل استناد د شرایط کنتر شده آیمایشگاهی اسوت( .

kagel & Roth,

.)kroson & Gatcher, 2010( .)Korsi, 2009( .)Reuben, 2013( .)Roth, 1998( .)1997
مزیتهای اقتصاد آیمایشگاهی عبوا

انود ای قابول کنتور بوردن متغیرهوا و امکوان

بر سی فرضیههای نظریهها تجدیدپذیری آیمورنهوا ()Duffy, 2011( .)Proto, 2013
و اعتبا خا جی و قد

تعمیمپذیری نتیجههای آیمایشگاهی «کوامر » 1و «لیسوت»

2

(.)2006
هفت نر ای متداو ترین بایی های فتا ی که د آیمایش های اقتصادی انجام
میشرند عبا

اند ای :باییهای معمای یندانی بوایی اولتیمواترم( 3

 )1982بووایی دیکتوواتر

(& et al, 1994; Kahneman & et al

Güth & et al,

)1986 Forsythe

باییهای اعتماد 4مبادله هدیه ( )Berg, 1995و ( )Williamson, 1985و بوایی تنبیوه
1. Camereer
2. List
3. ultimatum game
4. trust
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شخص ثالث ( ) Fishbacher&Fuhr, 2003و بایی کاالی عمرمی.)Ostrom, 2000( 1
مد مر د استفاده د این مطالعه بر اساس بایی کواالی عمورمی اسوت .د بوایی
کاالی عمرمی استفادهشده د این مقاله تعداد  nباییکن وجرد دا ند که هر فورد مقودا
y

یا دا ایی اولیه دا د.

هر فرد میترانود بوه میوزان صوفر توا y

یوا د یوک پوروژه

گروهی مشا کت کند .به هر یک ای اعضای گروه به ایای هر یک یالی که بوه اشوترا
میگذا د (حتی اگر د پروژه هیچ مشا

کتی نداشته باشد) به میوزان m < 1

یوا تعلو

میگیرد .مقدا  mنشاندهنده پرداخت نهایی شخصی به پروژه گروهی است کوه افوراد
ای منافع مشا کت دیگران بهره میبرند و امکان سرا ی مجانی فراهم میشرد .مقودا

m

ای شرط  mn > 1پیروی میکند .میزان ترلید  mnبایدهی نهایی برای تمام گوروه ای یوک
مشا کت یک یالی د کاالهای عمرمی است .هر یوک یوالی کوه فورد بورای کاالهوای
عمرمی خرج نکند مقدا ی برابر با یک یا ذخیره کرده است .نتیجه خالص موادی
ای آنِ مشا کت کننده ای است که میزان

g

π

یا د کاالهای عمرمی مشا کت مویکنود و

د آن  π = y – g + mGو  Gجموع سوهام هموه  nنفور د گوروه اسوت .باییکنوانی کوه
خردخراه( 2د بند نفع شخصی) هستند بدون ترجه به میزان مشا کت سایرین هرگوز
د کاالهای عمرمی مشا کت نمیکنند ییرا هر یا که د پروژه گروهی خورج شورد
فقط m < 1

یا بایگشت دا د .د حالیکه برای فرد یک یا هزینه د بر داشته اسوت

و به این معناسوت کوه د تعواد هموه باییکنوان خردخوراه بورای کاالهوای عمورمی
هیچ گرنه مشا کتی نخراهند داشت و یک گروه ای باییکنان خردخراه به این دلیول کوه
 G = 0است

ای بایی میزان y

یا کسب خراهند کرد اما ای آنجا که همه بوایدهی کول

عمرمی منفعت خراهد برد اگر اعضای گروه تمام دا

ایی اولیه خورد )(y

آنگاه  G = nyبه این معنا است که هر باییکن به جای اینکه  yکسوب کنود

ا نگوهدا نود
میوزان mny

به دست خراهد آو د (این میوزان بیشوتر ای  yاسوت ییورا  mnبیشوتر ای یوک اسوت)
بنابراین مشا کت هر مبلغی د پروژه گروهی هر فرد ا نسوبت بوه حالوت مشوا کت
نکردن ثروتمندتر میکند اما باییکن فردی (د تصمیم گیری فردی خرد) بوا مشوا کت
1. public goods
2. self-interested
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نکردن منفعت بیشتری

کسب میکند.

 .3تحلیل نتایج
د این مقاله با ترجه به مبانی نظری اقتصاد آیمایشگاهی که د این پژوهش مور د
بر سی قرا گرفته است یک بایی طراحی شده اسوت و ایون مرضور د محویط
آیمایشگاهی مر د بر سی قرا گرفته کوه آیوا افوراد دیون دا د شورایط تحریموی
وفادا ی بیشتری نسبت به حکرمت دا ند و د مقابل تحریم ها حاضر به پرداخوت
هزینه بیشتری هستند یا خیر! بورای ایون امور ابتودا تعوداد  370پرسوش ناموه بوین
دانشجریان دانشگاه شیرای پخش شد که د آن نظر دانشجریان د با ه تحوریم هوا و
میزان وفادا ی آنوان بوه حکرموت د شورایط تحریموی پرسویده شود و همچنوین
شرکتکنندگان با ترجه به پرسشنامه استاندا د دین دا ی د یک طیو

دیوندا ی

دسته بندی شدند .د انتهای پرسش نامه ای دانشجریان خراسته شد که اگر تمایل بوه
شرکت د یک آیمایش اقتصادی دا ند اعالم حضر کنند که ای بین عالقوه منودان
 24نفر انتخاب شدند .افراد بهگرنهای انتخاب شودند کوه نیموی ای آنهوا د طیو
دین دا ی باال و نیمی دیگر د طی

دین دا ی پایین قرا بگیرند و به این صور

آیمایش انجام گردید .د ادامه د دو بخش مجزا به بر سی و تحلیل پرسش نامه و
آیمایش اقتصادی پرداخته میشرد.
 .1-3تحلیل پرسشنامه

د مرداد ماه  1396تعداد  370پرسش نامه تهیه شد و د اختیا دانشجریان دانشگاه
شیرای قرا گرفت بر مبنای جدو  3ترصی

دادهها نشوان داده اسوت کوه ای بوین

 370پاسد دهنده حداقل سن  19سا حداکثر سون  41سوا بورده اسوت .مقودا
ضریب چرلگی  1/04که د بایه ( )-2 2برده و بیانگر ترییع نرما دادهها است.
جدول.٣آزمونآماریمتغیرسن 

متغیر

تعداد

میانگین

مد

سن

370

24/5

22

جهت ترصی

انحراف
معیار
3/22

واریانس

ضریب کشیدگی

ضریب چولگی

حداقل

حداکثر

10/42

2/37

1/04

19

41

متغیر جنسیت د ا یش گذا ی متغیرها « =0ین» و « =1مورد» قورا
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داده شده است .بر مبنای جدو  4تعداد مردان نسبت به ینان د پاسد به سوؤاال
کمتر است و بیشتر افراد پاسد دهنده ین هستند .همچنوین د ا یش گوذا ی متغیور
وضعیت تأهل « =0مجرد» و « =1متأهل» د نظر گرفته شده اسوت و تعوداد افوراد
مجرد بیشتر ای افراد متأهل است.
جدول.4توصیفمتغیرجنسیت

جنسیت
زن
مرد
مجموع

فراوانی
222
148
370

درصد فراوانی
60
40
100

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
مجموع

فراوانی
246
124
370

درصد فراوانی
66/4865
33/5135
100

برای پاسد به پرسش های شما ه  5تا  40پرسش ناموه ای وش کدگوذا ی اسوتفاده
شده است و به ترتیب «کامال مخوال = =2« »1مخوال » « =3توا حودودی» «=4
مراف » و «=5کامال مراف » تعیین و پاسدها بهصر

ییر جمعآو ی شده است:

آما ها نشان دهنده این است که  68د صد افراد تحریم های وضع شده علیوه کشور
ایران ا ظالمانه میدانند 30 .د صد فتا حکرمت د شکلگیری تحریمهوای وا د
شده بر کشر ا بیتوأثیر و  43د صود تأثیرگوذا موی داننود 16 .د صود معتقدنود
تحریم های وا د شده علیه حکرمت جمهر ی اسالمی است نه مردم ایون کشور
ولی  45د صد با این نظر مخال

اند 37 .د صود بیوان کورده انود کوه بورای حفوظ

حکرمت اسالمی باید فشا های ناشی ای تحوریم هوا ا تحمول کنویم و  40د صود
مخال

این نظرند 33 .د صد حاضرند برای کمک به حکرمت برای تحمول فشوا

ناشی ای تحریم ها هزینه بپردایند و  51د صد حاضر به این کا نیستند 41 .د صود
معتقدند که د برابر ظلم و بیعدالتی های تحمیل شده ای سری کشر تحمیل کننود
تحریم ها باید ایستادگی و مقاومت ای خرد نشان دهند و  33د صد مخال اند51 .
د صد معتقدند د مقابل دخالت بیگانگان د امر کشر بایود ایسوتادگی کورد د
مقابل  31د صد با این نظر مخال اند 57 .د صد بهطر قطعی معتقدند ملت ایوران
ییر با دستر ا

بیگانگان نمی ود و د مقابل  10د صد نظری خال

 44د صد افراد حاضرند برای ای بین فتن اثرا

این دا ند.

تحریم ها کرشش علموی خورد ا

چندین برابر کنند 36 .د صد معتقدند افزایش پرداخت مالیا

به دولت د شورایط
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بد اقتصادی کشر بهواسطه تحریمها وظیفه همه است ولی  45د صد با این نظور
مخال اند.
د خصر

اعتقادا

دینوی  99د صود خداونود ا بودون شوریک مخلور

خداوند می دانند 98 .د صد حضر

محمد (

) ا بهعنران پیامبر ای جانوب خودا

و قرآن ا کتاب الهی می داننود و بوه قیاموت اعتقواد دا نود و پرسوش  18ا تأییود
می کنند (د وی قیامت به اعما و فتا ما دقیقا سیدگی می شرد .نیکرکوا ان بوه
بهشت و بدکا ان به جهنم خراهند فت).
د خصر

عبادیا

دینی  47د صد د هر شرایط نمایشان ا میخراننود و

 34د صد مخال اند .د خصر
وظای

گرفتن ویه  48د صد افراد سعی می کننود کوه

دینی خرد ا به د ستی انجام دهند و  44د صد افراد خیر!  38د صد افوراد

معمرال قرآن می خرانند 39 .د صد کامال اهل شرکت د مراسم شب هوای احیوا د
ماه مضان هستند 24 .د صد افراد کامال سعی می کنند نمای ا به جماعت بخرانند.
 26د صد معمرال د مجالس دعا د مساجد هیئوت هوا و امواکن موذهبی شورکت
می کنند 49 .د صد امر به معرو

و نهی ای منکر ا کامال عامول اصوالح اجتمواعی

میدانند.
د یمینه اخالقیا

 76د صد کامال به قرلشان عمل موی کننود 69 .د صود د

هیچ وضعی حاضر به د وغ گفتن نیستند 55 .د صد د کموک بوه دیگوران انتظوا
جبران متقابل ندا ند 52 .د صد آیا و اذیت دیگران ا کامال فرامورش مویکننود و
آنها ا میبخشند 62 .د صد د همه حا د حد تران اهل امر خیر هستند.
د خصر

شرعیا

 25د صد د معاشر

با دوستان مذهبی بوردن آن هوا

ا مال می دانند 49 .د صد افراد د انتخاب همسر خورد بوه موال هوای موذهبی
بردن ترجه می کنند 34 .د صد افراد د مراسم و اعیاد مذهبی شرکت می کننود51 .
د صد پاسد دهندگان بر این باو هسوتند کوه آ ایوش غلویظ ین د مقابول موردان
نامحرم اشوکا دا د 53 .د صود پرشویدن لبواس هوای تنوگ و چسوبان ا مشوکل
می دانند 55 .د صد افراد د صر

نجس شدن دستشان د اولوین فرصوت آن ا

میشریند 52 .د صد معتقدند دین دا ی تنهوا بوه قلوب پوا اسوت نوه عمول بوه

تحریمها:تحلیلمیدانیوآزمایشگاهی 131

رجحانهایاجتماعیابزارخنثیسازی


دستر ا

دینی 22 .د صد نگاه همراه با لذ

به نوامحرم ا حورام نموی داننود86 .

د صد خر دن شراب ا حرام می دانند 70 .د صد ینوان د مقابول موردان نوامحرم
مرهایشان ا میپرشانند.
 .2-3بررسی همبستگی

1

بر اساس داده به دست آمده ای جدو  5ابطه بین میزان دیون دا ی و وفوادا ی بوه
حکرمت « »p2=0/748مثبت است که این ابطه بوه شوکل قوری برقورا و معنوادا
است به عبا

دیگر بین میزان دین دا ی و میوزان وفوادا ی بوه حکرموت ابطوه

معنادا ی وجرد دا د و این فرضیه که افوراد دیون دا نسوبت بوه حکرموت وفوادا
هستند تأیید میشرد.
دینداریومیزانوفاداریبهحکومت 
جدول.٥بررسیهمبستگی 

متغیرها
وفاداری به حکومت
پرداخت مالیات

دینداری
=0/748
p =0/608
p

این امر همچنین نشان دهنده ابطه قری و مثبت بین میزان دین دا ی و هزینوه هوای
پرداختی آن ها به حکرمت است د نتیجه این فرضیه مر د تأیید قرا می گیرد کوه
افراد دین دا برای کاهش فشا ناشی ای تحوریم هوا بوه حکرموت هزینوه و مالیوا
میپردایند.
نتیجه به دست آموده ای میوزان همبسوتگی بوین پرداخوت هزینوه و مالیوا

بوه

حکرمت و وفادا ی به حکرمت بیانگر این است که این ابطه بوه شوکل مثبوت و
بسیا قری بین آن ها برقرا است بنابراین فرضیه این تحقی مبنوی بور اینکوه بوین
پرداخت هزینه و مالیا

به دولت و میزان وفادا ی به حکرمت ابطه وجورد دا د

مر د تأیید قرا میگیرد.

1. correlation
2. Pearson correlation
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متغیرها
پرداخت مالیات
سطح تحصیالت
اعتقادات
عبادیات
اخالقیات
شرعیات

معنادا ی بین سطرح تحصیال

تفاو

وفاداری به حکومت
p =0/906
p =0/014
p =0/480
p =0/724
p =0/355
p =0/750

افراد و وفادا ی آن ها به حکرمت مشواهده

نمی شرد .میزان همبستگی مرجرد بین اعتقادا

افراد و میوزان وفوادا ی آن هوا بوه

حکرمت بر اساس آیمرن پیرسرن  p =0/480نشان ای ابطه مثبت نسبتا قوری دا د.
همچنین ابطه معنادا ی بین این دو متغیر برقرا است به عبا

دیگر فرضویه موا

مبنی بر وجرد ابطه با سط اطمینان باالی  99د صد تأیید می شورد و ایون نتیجوه
به دست می آید که بین اعتقادا

افراد و میزان وفادا ی آن هوا بوه حکرموت ابطوه

وجرد دا د و با افزایش سط اعتقادا

افراد به طر نسبی میزان وفادا ی آن هوا بوه

حکرمت افزایش می یابد .میزان همبسوتگی مرجورد بوین عبادیوا

افوراد و میوزان

وفادا ی آن ها به حکرمت بر اساس آیمرن پیرسرن  p =0/724نشان ای ابطه مثبت
نسبتا قری دا د .همچنین دو متغیر عبادیا

افوراد و وفوادا ی بوه حکرموت دا ای

ابطة معنادا ی هستند و این نتیجه به دست می آید که بین عبادیا

افوراد و میوزان

وفادا ی آنها به حکرمت همبستگی قری وجرد دا د و با افزایش میوزان عبادیوا
افراد میزان وفادا ی آنها افزایش مییابد.
میزان همبستگی مرجورد بوین اخالقیوا

افوراد و میوزان وفوادا ی آن هوا بوه

حکرمت بر اساس آیمرن پیرسرن  p =0/355نشان ای ابطوه مثبوت دا د .همچنوین
ابطه معنادا ی بین این دو متغیر برقرا است و این نتیجه به دست می آید که بوین
اخالقیا

افراد و میزان وفادا ی آن ها به حکرمت همبستگی مترسوط وجورد دا د.

میزان همبستگی مرجرد بین شرعیا

افراد و میزان وفادا ی آن ها به حکرموت بور

اساس آیمرن پیرسرن  p =0/750نشان ای ابطه مثبت قوری دا د .همچنوین ابطوه
معنادا ی بین این دو متغیر برقرا است به عبا

دیگر فرضیه ما مبنی بور وجورد

ابطه با سط اطمینان باالی  99د صد تأیید و این نتیجه حاصل میشورد کوه بوین
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شرعیا

افراد و میزان وفادا ی آن ها به حکرمت همبستگی مثبوت و قوری وجورد

دا د یعنی با افزایش سط شرعیا

افراد میزان وفادا ی آنها به حکرمت افوزایش

مییابد.
 .3-3تحلیل آزمایش اقتصادی

دو گروه افراد با دیندا ی پایین ( )Aو گروه افوراد بوا دیوندا ی بواال ( )Bد ایون
آیمرن حضر دا ند .مطلربیت گروه  Aتنها ای مصر
کاالی مذهبی ترسط حکرمت مذهبی بر وی تصمیما

( )Cناشی مویشورد و ا ائوه
آن ها د مشوا کت بورای

کاهش هزینههای تحریمها تأثیری ندا د.
(مطلربیت گروه  Aد یمان

𝑈𝑡𝐴 = 𝐶𝑡 )t

بنابراین انتظا می ود د این آیموایش مشوا کت ایون افوراد کوم باشود و د
مرحله دوم که یک نهاد مذهبی به ا ائه کاالی مذهبی میپرداید بوه کمتورین مقودا
خرد برسد.
د مطلربیت گروه ( )Bیک جزء غیرنقدی بوه عنوران ایودئرلرژی موذهبی نیوز
وجرد دا د .این گروه عالوه بر مصور
خدما

ای عرضوه قورانین شورعی محصورال

و

مذهبی (𝑡 )ᶓنیز سرد میبرند.

(مطلربیت گروه  Bد یمان

𝑈𝑡𝐵 = 𝐶𝑡 + 𝑈(ᶓ))t

بنابراین انتظا می ود که د تمامی مراحل مشا کت این گروه برای کمک به
حکرمت مذهبی باال باشد .به طر خوا

د مرحلوه دوم آیموایش مشوا کت ایون

گروه باید افزایش داشته باشد چرا که ای خدمتی مذهبی بهره مند می شرند که یوک
نهاد مذهبی ا ائه میدهد.
برای اینکه کنتر هایی برای آیمایش د نظر گرفته شورد و کوا آیمایشوگاهی
تا حد ییادی به دنیای واقعی شبیه باشد باید دانشجریان ذینفع برده ضر یا سرد
به وجرد آمده د جریان آیمایش ا به طر واقعوی و ملمورس حوس کننود .بورای
دستیابی به این هد

و همچنین به وجرد آو دن انگیزه د میوان شورکتکننودگان

جهت عایت استاندا دهای اقتصاد آیمایشوگاهی بون هوای  500هوزا ترموانی د
اختیا دانشجریان قرا گرفت و به آن ها اطمینان داده شد که ایون مبلو متعلو بوه
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آنها است و به هر صر

که بخراهند میترانند آن ا مصر

شیره انجام آیمایش به این صر

کنند.

است که ابتدا دستر العمل آیمایش و یوک

بن  500هزا ترمانی د اختیا دانشوجریان قورا موی گیورد و آن هوا بوا ترجوه بوه
دستر العمل آیمایش د ابطه با چگرنه مصر

کردن این بون  500هوزا ترموانی

تصمیم می گیرند .آن ها با خیالی آسرده می ترانند این پور

ا بوه هور صور

کوه

بخراهند خرج کنند (البته د چا چرب دستر العمل آیمایش) یا این وجه ا بورای
خردشان نگه دا ند .شرکت کنندگان می ترانند د دو مرحله دست به انتخواب بزننود
و بن خرد ا خرج کنند .به این صر

آن ها می ترانند میزان هزینه ای ا که د هر

مرحله میخراهند پرداخت کنند بر وی بون طراحویشوده یادداشوت کننود و د
پایوان آیمووایش ایون هزینووههوا ای مبلو  500هوزا ترمووان کوم شووده و موابقی بووه
شرکتکنندگان پرداخت میشورد .مراحول آیموایش بوهگرنوهای طراحویشوده کوه
شرکتکنندگان خرد ا د شرایط تحریمی ببینند و د این شرایط تصمیم بگیرند.
متن دستر العمل مربرط به قسمت او به این صر

است« :بر سیها نشان

میدهد که فعالیوت هوای علموی دانشوگاه نیوای بوه دسوتگاهی دا د کوه بوه واسوطه
تحریم های وا ده به کشر قواد بوه خریودن مسوتقیم آن نیسوتند .ای طور

دیگور

دستگاه مشابه با قیمت باالتری با واسطه خریدا ی شرد که به دلیل مشکال

موالی

قاد به خرید آن نیستند آیا شما حاضر به کمک د این یمینه هستید؟ (با این کوا
شما به پیشرفت علمی کشر د شرایط سخت تحریمی کمک بز گوی کورده ایود).
حا با ترجه به این مرضر شما چقد ای این  500هزا ترموان ا بوه ایون بخوش
کمک می کنید؟ (شما می ترانید ای صفر تا  500هزا ترمان کمک کنید) مبل مور د
نظر خرد ا وی بن شما ه یک بنریسید».
با این د خراست شرکت کنندگان با ترجه به شرایط سختی که برای وضوعیت
علمی کشر بر اثر تحریم های اقتصادی به وجرد آمده تصمیم موی گیرنود کوه آیوا
حاضر هستند به پیشبرد علمی کشر د این شرایط کمک کننود یوا خیور .د ایون
مرحله انگیزه کمک غیردینی است و کموک بوه علوم کشور اسوت بنوابراین ایون
احتما وجرد دا د که افراد با سط دین دا ی کمتر یا افرادی که وفادا ی بوه نظوام
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مذهبی نیز ندا ند با انگیزه کمک به پیشبرد علوم و دغدغوه هوای علموی مشوا کت
باالیی داشته باشند.
متن دستر العمل مربرط بوه پرداختوی قسومت دوم بوه ایون صور

اسوت:

«جمهر ی اسالمی ایران بعد ای انقالب اسوالمی بوه سوبب اسوتقال طلبوی و نفوی
سلطه پذیری دولت های بیگانه مر د تحریم قرا گرفتوه اسوت .متأسوفانه موردم د
مر د تحریمها آمریش ندیدهاند و د شورایط حسواس تصومیماتی مویگیرنود کوه
باعث میشرد اثرا

تحریمها بیشتر شرد و بوه اقتصواد کشور ضور های بیشوتری

وا د شرد .د شرایط سوخت اقتصوادی موردم بوا ترجوه بوه ترجیحوا

متفواو

واکنش های متفاوتی نشان می دهند به طر مثا د شرایط کمبرد یک کاالی خا
د بایا مردم برای خریدن این کاال به بایا هجرم می آو ند و این کا باعوث بواال
فتن غیرواقعی قیمت آن کاال شده به کمبرد آن نیز دامن موی ینود .بورای ایون کوه
چنین اتفاقاتی نیفتد مردم باید به د ستی آمریش های الیم د با ه شرایط تحریمی ا
دیده باشند .یک نهاد مذهبی قصد دا د کوه یکسوری آموریش هوای جوامع د بوا ه
شناخت تحریم ها و نقش مردم د خنثوی سوایی اثورا

تحوریم هوا ا د دانشوگاه

برگزا نماید .برای این کا نیای به کمک مالی دا د .آیا شما حاضر هسوتید د ایون
کا فرهنگی به نهاد مذهبی کمک کنید؟ چقد ای این  500هزا ترموان ا بوه ایون
بخش کمک می کنید؟ (شما می ترانید ای صفر تا کل مانده حسابتان ا کمک کنیود).
مبل مر د نظر خرد ا وی بن مر د نظر بنریسید».
د این مرحله احتما می ود که افراد مذهبی با ترجه به دغدغه هوای موذهبی
و دینی خرد به نهاد مذهبی کمک بیشتری کنند ییرا نماینده یوک نهواد حکرموت
مذهبی است .د این مرحله انتظا موی ود افورادی کوه د پرسوش ناموه د طیو
دین دا دسته بندی شده و وفادا ی خرد ا به حکرمت نشان دادهاند حجم باالیی ای
بن (دا ایی) خرد ا به نهاد مذهبی کمک کنند و اگر کمک نکنند د واقع این افراد
با اینکه د مرحله پرسش نامه وفادا ی خرد ا اعالم کورده انود د عمول حموایتی
نکرده د نتیجه این افراد سرا ی مجانی 1میکنند.
1. Free rider
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به طر کلی د تحلیل نتای آیمایش با ترجه بوه انتخواب هوای افوراد و میوزان
مشا کتشان شرکت کنندگان د چهوا گوروه تقسویم بنودی موی شورند :گوروه او
شرکت کنندگانی هستند که با ترجه به نتای پرسش نامه مذهبی برده و د آیموایش
هم حاضر به کمک به حکرمت مذهبی هستند .گروه دوم افراد مذهبی هسوتند کوه
د خنثی سایی اثر تحریم ها د بایی کاالی عمرمی مشا کت نمی کنند .گروه سورم
افراد با نمره مذهبی پایین هستند که مشا کت باالیی د بایی دا نود و گوروه آخور
افراد با د جه دیندا ی پایین هستند که د طر بایی مشا کت کمی دا ند.
شرکتکنندگان 

تقسیمبندی

نمودار.١

• -1مشارکت
• -2عدم مشارکت
• -3مشارکت
• -4عدم مشارکت

افراد مذهبی

افراد غیرمذهبی

 .4-3تحلیل آزمایش اقتصادی

تعداد شرکت کنندگان د آیموایش  24نفور شوامل  14ین و  10مورد و شوته هوا
و ودی سا ها و مقطع تحصیلی شرکتکنندگان متفواو

و تصوادفی بورده اسوت.

شرکت کنندگان د آیمایش أس ساعت  10صب د محل آیمایش که کالس 323
بخش اقتصاد دانشگاه شیرای برد حضر یافتند .پس ای صحبت هوای ئویس بخوش
اقتصاد دستر العمل بایی همراه با یک بن د اختیا شرکت کنندگان قرا گرفت و
ای آن ها خراسته شد که با آ امش کامل د مد

معینی با مطالعه دقی دستر العمل

آیمایش مبل  500هزا ترمان بن ا طب قرانین دستر العمل مصر

کنند.

تعدادی ای دانشجریان سوؤاالتی پرسویدند کوه مسوئر آیموایش پاسود داد و
دانشجریان با اطال کامل ای وند آیمایش بورای چگرنوه خورج کوردن بون خورد
تصمیمم گرفتند .ای پرسش های شرکت کنندگان مشخص برد که آن هوا خورد ا د
شرایط کامال واقعی د نظر گرفتهاند و نسبت به انتخاب خرد حساس هستند.
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 .5-3دستورالعمل آزمایش

 شما د دو مرحله با ترجه به شرایطی که د ادامه گفتوه شوده و مطواب بواواقعیت است باید تصمیمگیری کنید.
 دانشگاه شیرای با پرداخت نفری  500هزا ترمان به هور نفور د ایون بوایی(د مجمر  10میلیرن ترمان) مرافقت کرده است بنابراین شما اآلن صواحب 500
هزا ترمان پر د این بایی هستید که می ترانیود آن ا بوه دلخوراه مصور
(مبل  500هزا ترمان به صر

کنیود

بن د اختیا شما قرا می گیرد که د انتهای ایون

آیمایش با تحریل دادن بن مربرطه با ترجه به مقدا وجه باقی مانده د بون وجوه
نقد به شما تعل میگیرد).
 .1مرحله اول آزمایش :با تحقیقاتی که د سط دانشگاه انجام گرفوت ایون
نتیجه حاصل شد که فعالیت های علمی دانشگاه شیرای نیای بوه دسوتگاهی دا د کوه
به واسطه تحریم های وا ده به کشر قاد بوه خریود آن نیسوت .دسوتگاه مشوابه بوا
قیمت باالتری باید ای کشر چین خریدا ی شرد که متأسوفانه بوه دلیول مشوکال
مالی قاد به خرید آن نیستند به همین منظر ای معاونت دانشجریی تقاضای کمک
کرده اند .آیا شما حاضر به کمک به فعالیت های علمی هستید؟ (با این کا شوما بوه
پیشرفت علمی کشر د شرایط سخت تحریمی کمک بز گی کرده اید) .چقود ای
این  500هزا ترمان ا به این بخش کمک می کنید؟ (شما می ترانید ای صفر تا 500
هزا ترمان کمک کنید) .مبل مر د نظر خرد ا وی بن قسومت کسوری مرحلوه
او بنریسید.
 .2مرحله دوم آزمایش :جمهر ی اسالمی ایران بعود ای انقوالب اسوالمی بوه
سبب استقال طلبی و نفی سلطه پذیری دولت های بیگانه مر د تحریم قورا گرفتوه
است .متأسفانه مردم د مر د تحریم ها آموریش ندیوده انود و د شورایط حسواس
تصمیماتی میگیرند که باعث میشرد تأثیر تحریمها بیشتر شرد و به اقتصاد کشور
ضر های بیشتری وا د شرد .د شرایط سخت اقتصادی مردم با ترجه با ترجیحا
متفاو

واکنش های متفاوتی نشان می دهند .به طر مثوا د شورایط کمبورد یوک

کاالی خا

د بایا مردم برای خریدن این کاال به بایا هجرم می آو نود و ایون
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کا باعث باال فتن غیرواقعی قیمت آن کاال شده و به کمبرد آن نیز دامن موی ینود.
برای اینکه چنین اتفاقاتی نیفتد موردم بایود بوه د سوتی آموریشهوای الیم د بوا ه
شرایط تحریمی ا دیده باشند.
نهاد مذهبی قصد دا د که یکسری آمریش های جامع د با ه شناخت تحریم ها
و نقش مردم د خنثیسایی اثرا

تحریمها د دانشگاه شیرای برگزا نماید و برای

این کا نیای به کمک مالی دا د .آیا شما حاضورید د ایون کوا فرهنگوی بوه نهواد
مذهبی کمک کنید؟ چقد ای این  500هزا ترمان ا به این بخش کمک می کنیود؟
(شما می ترانید ای صفر تا کل مانده حسابتان ا کمک کنید) .مبل مر د نظر خرد ا
وی بن قسمت کسری مرحله دوم بنریسید.
 .6-3تحلیل نتایج آزمایش

طب نتای به دست آمده میزان مشا کت افوراد گوروه  Aد مرحلوه نخسوت یعنوی
کمک به فعالیتهای علمی د مجمر  925هزا ترموان بورده اسوت .ایون مقودا
برابر با  15/41د صد ای کل مبل پرلی برده کوه د اختیوا داشوته انود و مشوا کت
آن ها د مرحله دوم یعنی کمک به نهاد مذهبی  675هزا ترموان معواد بوا 11/25
د صد مبل بن ها برده است .نهایتا شرکت کنندگان د آیمایش مبل چها میلیرن و
چها صد هزا ترمان معاد  73د صد کل مبل بن ها ا د حساب شخصوی خورد
نگاه داشتهاند.
به این ترتیب این گروه کمترین مشا کت خرد ( 11/25د صد) ا د مرحلوه
دوم یعنی کمک به نهاد مذهبی داشتهاند به عبرا

دیگر افراد بوا سوط دیوندا ی

کمتر به نهاد مذهبی که یک نهاد حکرمت مذهبی شناخته می شرد جهت مقابله بوا
تحریم ها کمک کمی کردند .این گروه حاضر شده اند  15/41د صد ای مبلغی ا که
د اختیا داشتهاند به فعالیتهای علمی اختصا

دهند .بوا ترجوه بوا اینکوه ایون

گروه د پرسشنامه اعالم وفادا ی بوه حکرموت موذهبی نکوردهانود پوس بنوا بوه
انگیز ه های دیگری مانند وطن پرستی حس ملی گرایی و کمک به پیشرفت علوم د
این مرحله مشا کت داشتهاند.
د مجمر این گروه طی دو مرحله ذکر شده مبلو یوک میلیورن و  60هوزا
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ترمان معاد  26/66د صد کل پرلی ا که د اختیا داشوته انود مشوا کت کورده و
 73/34د صد ا برای خرد نگهداشتهاند.
طب نتای به دست آمده میزان مشا کت افوراد گوروه  Bد مرحلوه او یعنوی
کمک به فعالیت های علمی د مجمر یک میلیرن و  850هزا ترمان معاد 30/9
د صد ای کل مبل پرلی است که د اختیا داشته اند .همچنوین مشوا کت آن هوا د
کمک به نهاد مذهبی دو میلیرن و  350هزا ترمان معواد  39/1د صود مبلو بون
برده است .د نهایت شرکت کنندگان د آیموایش مبلو یوک میلیورن و  800هوزا
ترمان معاد  30د صد کل مبل بنها ا د حساب شخصی خرد نگهداشتهاند.
بنابراین این گروه بیشترین مشوا کت خورد ( 39/1د صود) ا د مرحلوه دو
یعنی کمک به نهاد مذهبی داشته است .فرآیند ذکرشده به این معنا است که افراد با
سط دین دا ی باالتر د شورایط سوخت تحریموی و مشوکال

اقتصوادی کشور

حاضرند هزینه بیشتری ا بپرداینود و بوا ایون کوا وفوادا ی خورد ا نسوبت بوه
حکرمت مذهبی اعالم می کنند .د واقع نهاد مذهبی خدما

مذهبی (𝑡 )ᶓبوه ایون

گروه د دانشگاه ا ائه می کند و به همین دلیول ایون گوروه ای خودما

ایون نهواد

مطلربیت کسب می کنند و برای به دست آو دن این مطلربیت حاضر بوه پرداخوت
هزینه هستند .همچنین این گروه د مرحله او به مقدا  30/9د صد ای کول مبلو
بنهای خرد ا مشا کت کردهاند که این نشاندهنده عالقه این گوروه بوه پیشورفت
علمی و کاهش آسیبهای تحریم بر کشر است.
د تحلیل تک تک افراد این گروه شاهد هستیم کوه فورد  B5بوا اینکوه امتیوای
باالی دین دا ی دا د و همچنین د جدو  1پرسش نامه وفادا ی خرد ا نسبت به
حکرمت مذهبی اعالم کرده است د عمل و د آیمایش هیچ کمکی به حکرموت
نکرده است بنابراین این فرد فرصتطلبی است که بوا سورا ی مجوانی ای فرصوت
سرءاستفاده میکند.
د مجمر د مراحل او و دوم آیمایش این گروه مبل چهوا میلیورن و 200
هزا ترمان معاد  70د صد کل پر د اختیا خرد ا مشا کت کورده و  30د صود
مقدا بن ا برای خردشان نگهداشتهاند یعنی نتای عکس گروه  Aشده است.
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د جوودو  7همچنووین ضووریب همبسووتگی بووین میووزان مشووا کت افووراد د
قسمتهای مختل

آیمایش و میزان دیندا ی آنان آو ده شوده اسوت .نتوای ایون

جدو نشان میدهد که بین میزان مشوا کت د قسومتهوای مختلو

آیموایش و

سط دین دا ی افراد ابطه مثبت و معنادا ی وجرد دا د به ایون معنوی کوه افوراد
دا ای امتیای دین دا ی باالتر مشا کت بیشتری د پرداخت هزینه بورای کموک بوه
حکرمت د خنثی سایی اثرا

تحریم ها داشته اند .همچنین ضریب همبستگی بوین

باقی مانده پر د حساب شخصی افراد و سط دین دا ی افراد منفی است که ایون
یعنی افراد با سط دین دا ی باالتر پر کمتری ا برای خرد نگه داشتهانود و عموده
پر خرد ا برای کمک به حکرمت هزینه کردهاند.
جدول.7ضریبهمبستگیبینمراحلمختلفآزمایش 

ردیف

شرکتکنندگان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B
10B
11B

امتیاز
دینداری
47
65
75
71
65
72
67
49
65
55
70
67
126
120
115
110
105
120
116
119
114
106
117

مشارکت علمی
کشور
150
130
65
80
70
80
50
50
100
0
100
50
300
50
150
250
0
100
300
100
200
100
200

مشارکت در
نهاد مذهبی
50
10
45
20
30
20
0
150
0
0
200
150
200
250
100
250
0
50
100
300
250
300
250

کل کمک
200
140
110
100
100
100
50
200
100
0
300
200
500
300
250
500
0
150
400
400
450
400
450

حساب
شخصی
300
360
390
400
400
400
450
300
400
500
200
300
0
200
250
0
500
350
100
100
50
100
50
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ردیف

شرکتکنندگان

24

12B

مجموع
ضریب همبستگی

امتیاز
دینداری
124
116

مشارکت علمی
کشور
100
1850

مشارکت در
نهاد مذهبی
300
2350

400
4200

0.491909

0.621734

0.683093

P-Value

کل کمک

حساب
شخصی
100
1800
- 0.68309

جمعبندی و پیشنهادهای سیاستی
کشر های تحریم کننده د پی این هستند که با ترجه به تأثیر گذا ی بر جحان های
اجتماعی افراد سیاست های خرد ا د کشر هد
انگیزه ا برای شهروندان کشر هد

پیاده کنند .بدین ترتیب که این

به وجرد می آو نود توا شوهروندان خراسوتا

تغییر سیاست دولت شرند .تحریمها بهطور هوم یموان مویکرشوند توا بوا ترغیوب
گروههای ذینفع د کشر هد

آنها ا علیه سیاستهوا و هبوران آن کشور د

قالب فرآیند های سیاسی یا اعما خشورنت آمیوز (ای قبیول کردتوا یوا آشورب هوای
خیابانی) ترغیب کنند بنابراین د این شرایط اگر مردم کشر هود

بوه حکرموت

وفادا باشند کشر ای ییانهای تحریم اقتصادی مصرن خراهد برد.
د این پژوهش یک مد ساده معرفی شد تا ترضوی دهود کوه چگرنوه یوک
ایدئرلرژی مانند باو و عقاید مذهبی می تراند د کشر هد

به عنران یک وسویلة

انعطا پذیری برای انطبا با وضعیت های جدید به کا گرفته شرد .د این ابطوه
نشان داده می شرد که اعما قرانین مذهبی یا اهودای کواال و خودما
مردم به حکرمت دینی اجایه می دهد تا مشکال
برطر

موذهبی بوه

اقتصادی ناشوی ای تحوریمهوا ا

کند .د واقع د یک حکرمت موذهبی افوراد موذهبی احسواس وفوادا ی

بیشتری نسبت به حکرمت مذهبی دا ند و د شرایطی کوه نیوای بوه کموک دا د و
کمک آنها باعث کاهش تأثیر تحریمهای اقتصادی بر حکرموت مویشورند بوه آن
کمووک موویکننوود .د ایوون پایوواننامووه ایوون مرضوور بووا اسووتفاده ای وش اقتصوواد
آیمایشگاهی بر سی شده است.
د این آیمایش  24نفر ای دانشجریان که پرسش نامه ا پر کرده بردند شرکت
داشتند .با ترجه به نتای پرسش نامه دیون دا ی ایون افوراد د دو گوروه بوا سوط
دیندا ی ییاد و سط دیندا ی کم دستهبندی شدند و ای آنهوا خراسوته شود کوه
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مبل  500هزا ترمان که به صر

بن د اختیا آن هوا قورا گرفتوه بورد ا د دو

مرحله  -1کمک به فعالیت های علمی دانشگاه (که به واسطه تحریم های اقتصوادی
مشکالتی د خرید ابزا آیمایشگاهی دا د) و  -2کمک به نهاد مذهبی (کوه بورای
کا فرهنگی د حریه تحوریم هوای اقتصوادی نیوای بوه کموک دا د) هزینوه کننود.
شرکت کنندگان به طر آیادانه میترانستند هر مبل ای این بن ها ا (ای صفر توا 500
هزا ترمان) د هر یک ای این مراحل هزینه کنند و د پایان مبلغوی ای بون هوا کوه
هزینه نشده برد به شرکتکنندگان داده میشد.
نتای بهدستآمده نشوان داد کوه افوراد بوا سوط دیوندا ی بواالتر مشوا کت
بیشتری د این آیمایش داشته مبل بیشتری ا برای کمک به فعالیت های علموی و
نهاد مذهبی پرداخت کرده و وفادا ی خرد ا به حکرمت مذهبی د شرایط سخت
تحریمی نشان داده اند .مبل پرداختی به نهاد موذهبی بیشوتر ای مبلو پرداختوی بوه
فعالیتهای علمی برد که نشان میداد خدما

نهادهای مذهبی برای افوراد موذهبی

مطلرب است و آنان برای کسب مطلربیت ای اینگرنوه امور حاضور بوه پرداخوت
هزینه هستند.
بنابراین بر اساس نتای این پژوهش جحوانهوای موذهبی نقوش بسوزایی د
تقابل با تحریم های اقتصادی دا ند چرا کوه افوراد موذهبی مشوا کت بیشوتری د
اقتصاد و صبر ی و ایستادگی بیشتری د برابر سختیهوای تحوریمهوای اقتصوادی
دا ند.
د بایی کاالی عمرمی که د این پژوهش انجام شد افوراد د دو گوروه  Aو
 Bتقسیم بندی شدند .گروه

A

افرادی هستند که تنهوا ای مصور

کسب می کنند اما گروه  Bعالوه بر مصر

خورد مطلربیوت

ای جزء دیگری به نام خدما

مذهبی

نیز مطلربیت حاصل مینمایند و افرادی با نمره دیندا ی باال هستند .بوا ترجوه بوه
پرسش نامه های جمع آو یشده و انجام آیمایش اقتصادی به این نتیجه سیدیم کوه
افراد ی که گرایش مذهبی باالتری دا ند (گوروه  )Bبوا هود

حمایوت ای دولوت

مذهبی برای مقابله با تحریم ها مشا کت بیشتری می کنند .این افراد د شرایطی که
طب شرایط واقعی شبیه سایی شده بورد قورا گرفتنود و بورای حفوظ کشر شوان
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حاضر به کمک بیشتری به حکرمت موذهبی شودند توا شورایط ایجادشوده د اثور
تحریم و به بهبرد فته تأثیر تحریمها کم نگتر شرد .د مقابول گوروه  Aتمایول
کمتری برای کمک به حکرمت مذهبی داشتند .د این مقاله فرضیاتی نظیور اینکوه
میزان اعتقادا

افراد با وفادا ی به حکرموت و پرداخوت مالیوا

ا تبواط مسوتقیم

دا د مر د تأیید قرا گرفت.
با ترجه به این نتیجه که افراد مذهبی مشا کت بیشتری د اقتصواد دا نود د
بایی های فتا ی بیشتر همکا ی موی کننود و د شورایط بحرانوی اقتصوادی ماننود
تحریم های اقتصادی مشا کت و همکا ی بیشتری با حکرمت د جهت مقابلوه بوا
تحریم های اقتصادی دا ند حکرمت مذهبی با تقریت این گروه د جامعه می تراند
با پشترانه ای قری به مقابله با تحریم هوا بورود .ای طرفوی مودیریت مناسوب افکوا
عمرمی و ترجیحا

مردم می تراند ای فشا ناشی ای تحریم اقتصادی بکاهد .بر این

اساس حکرمت باید با ا ائه خدما

موذهبی بیشوتر و فرهنوگ سوایی بورای افوراد

مذهبی جامعه اعتماد آن ها ا جلب کند توا ای پشوتیبانی آن هوا د شورایط سوخت
تحریمی برخر دا شرد .هر چه مذهب د جامعهای قوریتور و گسوتردهتور باشود
حکرمت مذهبی میتراند با پشترانه باالتری به امر دفا د جنگ اقتصادی بپرداید.
گفتنی است که این پژوهش تنها گامی و به جلر برای تحقیقا
می کند و محققان ا بوه انجوام مطالعوا

بیشتر فراهم

بیشوتر د یمینوه تحوریم هوای اقتصوادی

فرامیخراند .همچنین پیشنهاد می شرد بایی کاالی عمرمی که د ایون پوژوهش ای
آن استفاده شد با باییگرانی ای مردم عادی نیز اجرا شرد.
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مؤلفه

دید به
تحریم

وظیفه
حمایت
از دولت

اعتقادات

سؤال
تحریمهای وضعشده علیه کشور ایران ظالمانه
است.
رفتار حکومت در شکلگیری تحریمهای وارد
شده بر کشور تأثیر داشته است.
تحریمهای وارد شده علیه حکومت جمهوری
اسالمی است ،نه مردم این کشور.
برای حفظ حکومت اسالمی باید فشارهای
ناشی از تحریمها را تحمل کنیم.
من حاضرم برای کمک به حکومت برای
تحمل فشار ناشی از تحریمها هزینه بپردازم.
در برابر ظلم و بیعدالتیهای تحمیلشده از
سوی کشور تحمیلکنندة تحریمها ،ایستادگی
و مقاومت از خود نشان میدهم.
معتقدم که در مقابل دخالت بیگانگان در امور
کشورم باید ایستادگی کرد.
ملت ایران زیر بار دستورات بیگانگان نمیرود.
برای از بین رفتن اثرات تحریمها کوشش
علمی خود را چندین برابر میکنم.
افزایش پرداخت مالیات به دولت در شرایطی
که کشور در شرایط بد اقتصادی بهواسطه
تحریمها قرار دارد وظیفه همه هست.
تمام هستی مخلوق خداوندی است که شریکی
ندارد.
محمد (ص) از جانب خدا به پیامبری مبعوث
شده است.
قرآن کتاب الهی و کالم خداست و هر آنچه
میگوید حقیقت محض است.
در روز قیامت به اعمال و رفتار ما دقیقاً
رسیدگی میشود .نیکوکاران به بهشت و
بدکاران به جهنم خواهند رفت.
در هر شرایطی نمازم را میخوانم.
کم پیش میآید که بدون هرگونه عذر شرعی
روزههای ماه رمضان خود را «نگیرم».
معموالً قرآن میخوانم.

عبادیات

اخالقیات

اهل شرکت در مراسم شبهای احیا در ماه
رمضان هستم.
سعی میکنم نمازم را به جماعت و در مسجد
بخوانم
معموالً در مجالس دعا در مساجد ،هیئتها و
اماکن مذهبی شرکت میکنم.
وقتی با کسی قرار میگذارم یا قولی به کسی
میدهم ،سعی میکنم تا حد امکان بهموقع به
قولم عمل کنم.
در هیچ وضعی حاضر بهدروغ گفتن نیستم.

کامالً
مخالفم

مخالفم

تا حدودی

موافقم

کامالً
موافقم

معناداری
سؤال

معناداری
گروه
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مؤلفه

سؤال
در کمک به دیگران انتظار جبران متقابل ندارم.
آزار و اذیت دیگران را فراموش میکنم و آنها
را میبخشم.
در حد توان اهل امور خیر هستم.

شرعیات

اجرای امر به معروف و نهی از منکر میتواند
اصالح اجتماعی در بر داشته باشد.
در معاشرت با دوستان مذهبی بودن آنها برایم
مالک است
در انتخاب همسر به مالکهای دینی اهمیت
زیادی میدهم.
اهل شرکت در مراسم اعیاد مذهبی و
عزاداریها هستم
از نظر من آرایش غلیظ زن در مقابل مردان
نامحرم هیچ اشکالی ندارد.
از نظر من پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان
چه برای مردان و چه زنان اشکالی ندارد.
هر وقتی دستم به جیز نجسی آلوده میشود در
اولین فرصت آن را میشویم
دینداری تنها به قلب پاک است ،نه عمل به
دستورات دینی.
از نظر من نگاه همراه با لذت به نامحرم حرام
است.
از نظر من خوردن شراب (نوشیدنی الکلی)
حرام است.
در مقابل مردان نامحرم موهایم را نمیپوشانم
(ویژه زنان) .از نظر من استفاده از دستبند،
انگشتر و زنجیر طال برای مردان اشکالی ندارد
(ویژه مردان)

کامالً
مخالفم

مخالفم

تا حدودی

موافقم

کامالً
موافقم

معناداری
سؤال

معناداری
گروه

