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هاي مهم روابط  يكي از ويژگي از روابط اجتماعي هستند و اعتماد، اي هاي اجتماعي مجموعه شبكه :چكيده
گردد از اين رو هدف اصلي  نظمي در جامعه مي و بي ساز عدم همكاري اعتمادي زمينه بي. شود اجتماعي محسوب مي

اجتماعي هاي  كه تعامل ازآنجايي. اي مختلف است اعتماد در ساختارهاي شبكه اين پژوهش، بررسي توليد و فرسايش
دو . باشد گيري اعتماد تأثيرگذار تواند بر شكل چگونگي انتخاب طرف تعامل مي  دهند، اجتماعي رخ مي درون روابط

بر همين . باشد سابقه تعامل مي معيار مهم كنشگران در انتخاب طرف تعامل شدت اعتماد در رابطه اجتماعي و
عامل به كار گرفته شده است كه همگي مبتني بر ميزان ت اساس در اين مقاله سه نوع راهبرد جهت انتخاب طرف

دهي طرف تعامل نيز به دو  پاسخ. روابط با اعتماد قوي، متوسط و ضعيف انتخاب: اعتماد موجود در رابطه است
عامل  سازي منظور بررسي دقيق چنين وضعيتي از مدل به. باشد پذير مي مبتني بر اعتماد امكان ي تصادفي و گونه

هاي  و حتي انجام آزمايش توان جهت به فهم فرآيندها و سازوكارها شده است چراكه با اين روش مي فادهمحور است
هركدام از حاالت، . حالت تنظيم براي مدل طراحي گرديد اي چهار لذا، در دو نوع ساختار شبكه. مصنوعي اقدام كرد

. مورد تحليل قرار گرفت Matlab و Spss افزار خروجي مدل با نرم. شد واحد زماني اجرا 100بار و در  300
 هاي داراي راهبرد ضعيف بيشترين هاي داراي راهبرد قوي در مقايسه با عامل دهند عامل مي هاي تحقيق نشان يافته

گيرد،  تصادفي صورت مي صورت ها به دهي عامل هايي كه پاسخ همچنين در شبكه. توانايي را در توليد اعتماد دارند
دهي مبتني بر اعتماد است شاهد  كه پاسخ هايي كه در شبكه عتماد در رابطه وجود ندارد، درصورتيامكان انباشت ا

هاي  هاي مركزي در مقايسه با شبكه اعتماد در شبكه همچنين،. انباشته شدن اعتماد در بلندمدت خواهيم بود
  .شود فرسايش مي اي با احتمال بيشتري دچار خوشه

  سازي عامل محور اي، مدل اجتماعي، شبكه مركزي، شبكه خوشه اعتماد، شبكه :مفاهيم كليدي
 

  مقدمه .1
هاي جمعي، نهادهاي اجتماعي و ساختارهاي  كه كنش فهم اين. است شناسي ترين مسائل جامعه نظم اجتماعي يكي از اساسي
 شناسي است اساسي در جامعهاند يكي از مباحث  ها به وجود آمده زا، از دل تعامل و درون خود اجتماعي بزرگ چگونه خودبه

اين دغدغه . اجتماعي بوده است شناسان كالسيك پرداختن به چيستي و منشأ نظم ترين دغدغه جامعه مهم .(1979آرگايل،)
هاي آن روز و اميد و  نظمي تغييرات سريع جوامع اروپايي، بي. دارد ريشه در حال و هوا و مشكالت قرن هجدهم و نوزدهم اروپا

گرچه معطوف به جوامع خود  ها اين ايده. هايي براي فهم جوامع اطراف خود بپرورند داشت كه ايده آنان را بر آن  ه،ياس به آيند
هاي اجتماعي نيز  بررسي و استفاده در ديگر زمينه قابل گيرند كه صورت منسجم و نظري به خود مي ها است، اما هنگامي آن

از  كه تحليل اساسي خود اند، اما هنگامي ستقيم چندان به اعتماد نپرداختهطور م گرچه به شناسان كالسيك جامعه. هستند
. اند يا ضمني روشن نموده صراحت دادند ناگزير موضع خود در قبال اعتماد را به چيستي و منشأ نظم اجتماعي ارائه مي

. ناگوني درباره اعتماد استخراج شودهاي گو خالل آثار آنان ديدگاه شناسان موجب شده است از هاي گوناگون اين جامعه رهيافت
آن  شود ولي كمتر به عمق ها شناخته مي شناختي، اعتماد حالل تمام مشكالت در تعامل جامعه معموالً در تحقيقات

  .باشد مي شناساني چون پارسونز، لومان و گيدنز نشانه همين امر آثار جامعه. شده است پرداخته
اعتماد . شده است بر اهميت آن افزوده جوامع بشري بوده و با گذشت زمان  عات مهماعتماد اجتماعي همواره يكي از موضو

كه  در عين اين ، يعني)1988گامبتا،(شناختي است كه تعريف و فهم آن سهل و ممتنع است از مفاهيم جامعه جزء آن دسته
دقيق علمي و بحث درباره تعريف، اجزا و بررسي  رسد، اما هنگام مفهوم آن براي همگان در زندگي روزمره روشن به نظر مي

كه اعتماد در ارتباط وثيق با  ازآنجايي. گيرد فراواني پيش رو قرار مي هاي احتماالً عوامل مؤثر و كاركردهاي آن دشواري
ان روشنفكران و مصلح شناسان، شناختي مانند منشأ نظم اجتماعي است و در آثار بسياري از جامعه مباحث جامعه ترين اساسي

هاي اخير  خصوص در سال بيشتري را ميان محققان، به ها و مباحث توان اثر آن را رديابي نمود، حساسيت اجتماعي مي
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 نگاه آلفرد مارشال اعتماد براي تمام عملكردهاي جامعه جنبه اساسي دارد و براي جامعه از) 1389اصغرپور، . (برانگيخته است
نيست توجه ما به آن جلب  كه شود و تنها هنگامي كه وقتي هست طبيعي انگاشته مي نچنا آن. ها است مانند هوا براي انسان

دهد درزمينه اي  كنشگر الف به كنشگر ب اختيار مي اعتماد يك كنش اجتماعي است كه در آن). 2006مولرينگ ،(شود  مي
عتماد كننده و قدرت كنشگر مورد اعتماد در اعتماد همواره با ريسك و خطرپذيري ا .معين منافع او را در اختيار داشته باشد

. هم براي اعتماد كننده دارد آورد خطراتي را اعتماد همواره همراه با تسهيالتي كه به وجود مي. استفاده مواجه هستيم براي سو
ود را از حياتي است، چراكه در صورت خطا در اين امر سرمايه خ برآورد صحيح قابليت اعتماد طرف تعامل براي اعتماد كننده

  .(1389 اصغرپور،(دست خواهد داد
يابد و  شود اعتماد اجتماعي در بين مردم كاهش مي گاهي اوقات مشاهده مي مسئله اصلي اين تحقيق ازآنجا ناشي شد كه

در جامعه دچار  وجود آمد كه به چه علت اعتماد در اين شرايط اين سؤال به. كند صعودي افزايش پيدا مي صورت گاهي نيز به
شده در ميزان اعتماد تشخيص داده  بر نوسانات بيان رو بايد عوامل مؤثر سمت صعود يا نزول حركت كند؟ ازاين نوسان شده يا به

اي از  در سطح خرد اعتماد خصيصة رابطة اجتماعي است و مجموعه. تبيين كنيم خوبي شود تا بتوانيم اين پديده مهم را به
. ساختار اجتماعي است هاي اجتماعي بخشي اصلي از هر شبكه. شود سازي مي فهوماجتماعي ذيل شبكه اجتماعي م روابط
به . كنند هاي اجتماعي زندگي مي افراد در شبكه. كنند پيدا مي هاي اجتماعي توسعه ها و جوامع بر پايه شبكه ها، سازمان گروه

هنگام  هر فرد از. گيرد رون آن شكل ميهاي شخصي د دهد و هويت هاي اجتماعي رخ مي در شبكه پذيري همين خاطر جامعه
هاي اجتماعي هستند كه  اين شبكه درواقع. كند هاي اجتماعي متنوعي طي مي تولد تا زمان مرگ، زندگي خود را درون شبكه

هاي اجتماعي، روابط  عنصر سازنده شبكه. دهند خود را شكل مي پذيري شخصيت و هويت اجتماعي اعضاي از طريق جامعه
ساختاري از قبل موجود بر  عنوان درواقع رابطه اجتماعي به. الگويي نسبتاً پايدار از تعامالت انساني است بطه اجتماعيرا. هستند
روابط اجتماعي اشيايي انتزاعي هستند اما از . كند زيادي تعيين مي ها را تا حد گذارند و آن هاي ميان افراد تأثير مي تعامل

مشخص  دو را هاي رابطه ميان آن توان ويژگي ت گرفته ميان دو كنشگر اجتماعي مياجتماعي صور هاي طريق بررسي كنش
، 2002كوك و كوپر، (شود  افزايش اعتماد مي ارتباطات منجر به. هاي هر رابطه اجتماعي اعتماد است يكي از ويژگي. نمود

ن بخشي از دارايي خود باهدف همكاري شدن و سپرد ريسك مورد سوءاستفاده واقع اعتماد به معني پذيرفتن .(2002استروم، 
جوسانگ و پرستي،  ؛2،2001هيمر( به همين خاطر همواره در هر رابطه اعتماد آميز ريسك وجود دارد. ديگراست به كنشگر

  ).1995؛ ماير و همكاران، 2004
اعتماد و سابقة تعامل بر شدت پيوند، . شود و نگهداري روابط اجتماعي منجر مي ريزي هاي اجتماعي، اعتماد به پي در شبكه

ممكن است بر تقويت يا كاهش  گردد كه چگونگي انتخاب طرف تعامل به ميزان پيوند و اعتماد بازمي. افراد مؤثر است تعامالت
هاي اجتماعي را بر توليد يا فرسايش  هاي ساختاري شبكه تأثير ويژگي رو اين پژوهش بر آن است تا اعتماد تأثيرگذار باشد ازاين

اجتماعي سعي  سازان مدل. سازي عامل محور استفاده گرديد بدين منظور از روش مدل. بررسي كند ها ماد در اين شبكهاعت
كند درك بهتري از سازوكارهاي  دانشمندان كمك مي سازي به مدل. كنند جهان واقعي را در محيط مجازي بازسازي كنند مي

تواند مزيت شمرده  سازي از سويي مي ساده. تر از واقعيت هستند ه سادههميش ها مدل. هاي اجتماعي كسب كنند زيرين پديده
تعريف، مدل عامل محور  بر اساس يك. كند سوي ديگر افراط در اين امر نيز محققان علوم اجتماعي را گمراه مي شود اما از

تعامل درون يك محيط، اقدام به هاي م محتوي عامل هاي سازد با استفاده از مدل روش محاسباتي كه محقق را قادر مي«يعني 
توانيم  ها مي هايي اين است كه با استفاده از آن ويژگي اصلي چنين مدل .(2 :2008گيلبرت،(» خلق، تحليل و آزمايش كند

 شوند اجزاي سيستم انجام مي يك افراد و به اين بازآفريني از طريق آفرينش يك. بسيار پيچيده را هم بازآفريني كرد هاي سيستم
  :اند بر اين اساس اهداف پژوهش چنين .(16: 2005يلبرت و ترويتز،گ(

 اي مختلف مقايسه توليد اعتماد در دو ساختار شبكه.  
 مقايسه سه راهبرد كنشگران فعال در شبكه از حيث توليد اعتماد.  

 ا توجه به پارامترهايشده است كه ب اي طراحي محيط رايانه دو نوع ساختار شبكه گويي به اين سواالت، در منظور پاسخ به
  .شد هاي بعدي مقاله توصيف خواهد تفصيل موردبررسي قرارگرفته است و در بخش گوناگون به

  
  تحقيق پيشينه .2

به » دربارة شهرت و تأثيرات آن ي آزمايشگاهي يك مطالعه: هاي اعتماد پايه«ي خود با عنوان  در مقاله) 2009(همكاران  و3 بوئرو .1
شهرت شخص . 1: دهد هاي آنان نشان مي نتايج آزمايش. اجتماعي پرداختند اعتماد و همكاري در تعامالتبررسي ارتباط شهرت بر 
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. 3. همكاري متفاوتي توليد كند هاي تواند خروجي هاي مشخصي در سازوكار شهرت مي تفاوت. 2مثبت بر همكاري دارد  تأثير 4سوم
  .ها ندارد روي پرداخت مالي آن أثيريكه ت افراد نسبت به شهرت خود حساس هستند، حتي هنگامي

يك مدل : هاي اجتماعي انتخاب طرف تعامل در شبكه اعتماد و«در مقالة خود با عنوان ) 2012(براوو و همكاران  .2
آنان با تركيب شواهد تجربي و . شريك در پيدايش اعتماد و همكاري پرداختند به بررسي ارتباط بين انتخاب» تجربي
جديد و جدا كردن مفت بر  هاي همكاري كننده اجازة ايجاد ارتباط دند كه شبكه پويا، زماني كه به عاملنشان دا سازي، شبيه

 .كند مفت برها كاهش پيدا مي برداري شود، درنتيجه فرصت بهره دهند، همكاري بيشتر ايجاد مي آن را مي
به بررسي  «اد و روابط اجتماعيسازي محاسباتي اعتم مدل» پژوهش خود با عنوان در (2012) ٥سوتكليف و وانگ .3

گيري و فروپاشي اعتماد  ازنظر آنان فرآيند شكل. پردازند دونبار مي (SBH) راهبردهاي عامل بر اساس فرضيات فهم اجتماعي
 نتايج آنان نشان داده است، راهبردهاي قوي در .باشند ها مي عامل هاي فراواني تعامل، سابقه تعامل و راهبرد درنتيجة سه عامل

 .باشند تر مي مطلوب هاي ضعيف تعامل اجتماعي به نسبت راهبرد
عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان اعتماد اجتماعي در شهرستان  بررسي«در مقالة خود با عنوان ) 1389(ادهمي و كاويانپور  .4

اعتماد اجتماعي  عي مؤثر برپارسونز، كلمن، زتومكا، تونيس، گيدنز و بورديو برخي از عوامل اجتما با استفاده از نظريات» نور
را شناسايي و ) انتظار از اعتماد شونده و ريسك اعتماد پذيري، سود حاصل از اعتماد و ميزان تعهد دروني ناشي از جامعه(
. است نامه استفاده نموده اين پژوهش از روش پيمايش و ابزار پرسش. كرده و به آزمون گذاشتند ها فرضياتي طرح وسيله آن به

اعتماد و اعتماد اجتماعي رابطه مثبت و  دهند بين تعهد دروني و اعتماد اجتماعي، بين سود حاصل از آنان نشان مينتايج 
همچنين آنان به اين نتيجه رسيدند بين ميزان انتظار از . اجتماعي وجود دارد اي معكوس بين ريسك اعتماد و اعتماد رابطه
 .نداردشونده و اعتماد اجتماعي رابطه وجود  اعتماد
استان (اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در شهر خلخال  بررسي اعتماد«در تحقيقي با عنوان ) 1388(وثوقي، آرام  .5
 اي اي طبقه گيري خوشه سال ساكن شهر خلخال را با روش نمونه 16نفر از افراد باالي  260 منظور بررسي اعتماد، به» )اردبيل

متغيرهاي سن، احساس امنيت، رضايت از زندگي و  دهد، بين تحقيق نشان مي نتايج .با حجم نامتناسب انتخاب نمودند
اعتماد  اجتماعي و ميزان -دار وجود دارد، اما بين پايگاه اقتصادي اجتماعي رابطه معني هاي مشترك با ميزان اعتماد ارزش

وسط بوده، ميزان اعتماد بين شخصي حد مت ميزان اعتماد اجتماعي در شهر خلخال در. دار وجود نداشت اجتماعي رابطه معني
ها متوسط به باال و نيز ميزان اعتماد به اقشار و اصناف متوسط رو به باال  سازمان متوسط رو به باال، ميزان اعتماد به نهادها و

 .باشد مي
ه مطالعه ، ب»فرهنگي مؤثر بر آن  -اجتماعي و عوامل اجتماعي اعتماد«در تحقيق خود با عنوان ) 1389(حيدرآّبادي  .6

 گيري آنان از نمونه. نفر برآورد گرديده است 280حجم نمونه . شهرهاي سازي و بابل پرداخته است ساله 29تا  20جوانان 
. اند و مورد تحليل قرار داده آوري اي و تصادفي سيستماتيك استفاده كرده و با روش پيمايش اطالعات الزم جمع چندمرحله

طبقه اجتماعي با ميزان اعتماد اجتماعي است، همچنين ارتباطات  س و منفي بين تحصيالت ونتايج آنان بيانگر رابطة معكو
اين  درمجموع. ديني با اعتماد اجتماعي رابطه مثبت و مستقيمي داشته است  خانوادگي و اعتقادات پذيري انساني، جامعه

پذيري خانوادگي  ارتباطات انساني و جامعه غيرهايمت. كنند درصد تغييرات ميزان اعتماد اجتماعي را تبيين مي 2/43متغيرها 
 .اجتماعي جوانان دارند به ترتيب بيشترين تأثير را بر اعتماد

» اعتماد و مشاركت اجتماعي در نواحي روستايي شهر كاشان بررسي رابطه بين«ي خود با عنوان  در مقاله) 1380(ازكيا  .7
اجزاي مربوط به  ها و نيز تعيين ماد بين افراد و اعتماد به نهادها و سازماناعتماد در دو سطح اعت هاي مربوط به بابيان مؤلفه

دهد بين دو متغير اعتماد و  نتايج وي نشان مي .پردازد هاي الزم از حوزة موردمطالعه مي آوري داده مشاركت اجتماعي به جمع
 .درصد، همبستگي معنادار وجود دارد 99مشاركت اجتماعي، در سطح اطمينان 

به بررسي تأثير » اعتماد اجتماعي دانشجويان گيري عوامل مؤثر بر شكل«در تحقيقي با عنوان ) 1383(عباس زاده  .8
...) عملكرد دولت، احزاب سياسي و (، عوامل سياسي ...)تعامالت همكاري جويانه و  سرمايه اجتماعي،(برخي از عوامل اجتماعي 

تحصيالت تكميلي دانشگاه تبريز  اين پژوهش در ميان دانشجويان. اد پرداختندبر اعتم...) فقر، تورم و (عوامل اقتصادي  و
نفر دانشجوي تحصيالت تكميلي دانشگاه تبريز،  248حاصله از  هاي روش آنان پيمايش بوده و داده. صورت گرفته است

است و رابطه  لعه شده متوسط بودهي مطا دهد ميزان اعتماد اجتماعي در بين نمونه ها نشان مي يافته نتايج. شده است گردآوري
آناليز  ، و آزمونT ،آماري ازجمله پيرسون هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي با استفاده از آزمون -آن با عوامل اجتماعي

هاي انتزاعي، جنس و تحصيالت، بقيه  نظام جز سه متغير اعتماد به واقع به در. جز در چند مورد خطي است واريانس، به
درصد از تغييرات  76دهد،  همچنين نتايج نشان مي. اند رابطه خطي داشته ستقل با متغير وابسته اعتماد اجتماعي،متغيرهاي م

                                                      
4. Third party  
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ساير عوامل بر اعتماد  در پژوهش آنان عوامل اجتماعي و فرهنگي بيشتر از. شوند با متغيرهاي مستقل تبيين مي متغير وابسته،
 .تأثيرگذار بوده است

اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين ساكنان شهر  بررسي اعتماد«در مقالة خود با عنوان ) 1384(اوجاقلو و زاهدي  .9
نشان  هاي تحقيق آنان يافته. پردازند يافته مي پايگاه اجتماعي و تحصيالت بر اعتماد تعميم گرايي، به بررسي تأثير سنت» زنجان

يافته رابطه معناداري وجود ندارد،  اعتماد تعميم پايگاه اجتماعي ويافته، بين  گرايي و اعتماد تعميم دهد بين متغير سنت مي
ي  اعتماد يعني صراحت و صداقت، بين تحصيالت پاسخگويان و اعتماد اجتماعي رابطه گرايي و دو بعد كه بين سنت درحالي
نشان داده است، بين  نيزهاي مربوط به متغيرهاي فردي  نتايج حاصل از آزمون فرضيه. مستقيمي وجود داشته است دار معني

 .داري وجود دارد اجتماعي رابطه معني ميزان مطالعه و اعتماد اجتماعي، بين محل تولد افراد و اعتماد
با » اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين مردم شهر گرمسار اعتماد«در مقالة خود با عنوان ) 1388(ابراهيمي لويه  .10

 در اين تحقيق، شاخص اعتماد اجتماعي از تركيب. پردازد رسي اعتماد اجتماعي ميبه بر نامه روش پيمايش و تكنيك پرسش
 5/63دهد  حاصل از تحقيق نشان مي نتايج. شده است ها ساخته اعتماد به عموم مردم، اعتماد به اصناف و اعتماد به سازمان

داراي اعتماد اجتماعي پايين و تنها حدود  درصد 5/20متوسط بوده، حدود  گويان داراي اعتماد اجتماعي در حد درصد از پاسخ
اجتماعي، احساس  دگر خواهي، بيگانگي(بين تمامي متغيرهاي مستقل تحقيق . اعتماد اجتماعي باال هستند درصد داراي 16

و متغير ) رضايت از زندگي و مقبوليت اجتماعي امنيت، اعتقادات ديني، فضاي مناسب اخالق عمومي، همبستگي اجتماعي،
 تنها همبستگي بين متغير بيگانگي اجتماعي و اعتماد. داري وجود دارد رابطه معني% 1در سطح ) اعتماد اجتماعي(ته وابس

از  اخالق عمومي، رضايت  متغيرهاي. اند اجتماعي معكوس و مابقي متغيرها داراي همبستگي مستقيم با متغير وابسته بوده
ها مربوط به احساس امنيت،  متغير وابسته را داشته و كمترين آن همبستگي با زندگي و همبستگي اجتماعي باالترين شدت      

 .اجتماعي بوده است بيگانگي اجتماعي و مقبوليت
تحصيالت، اعتقادات ( داخلي، عواملي مانند عوامل فردي تحقيقات اغلب دهد، هاي داخلي و خارجي نشان مي بررسي پيشينه 

- ، پايگاه اجتماعيو عوامل اقتصادي...) ي جويانه و تعامالت همكار سرمايه اجتماعي،(اعي ، عوامل اجتم...)ديني، محل تولد و 
عمدتاً از نوع كمي بوده و  تحقيقات صورت گرفته. اند هاي تأثيرگذار بر اعتماد در نظر گرفته عنوان عامل را به ... اقتصادي، فقر و

كه  دهند، درحالي بيني مناسب، در اختيار محققان قرار  و پيش هتواند سازوكارهاي عمده را تشخيص داد به همين دليل نمي
بلندمدت نيز تأثير  دهد تا به بررسي سازوكارها بپردازند و همچنين در شناسان مي امكان را به جامعه سازي عامل محور اين مدل
سازي عامل  ه از روش مدلتحقيقاتي بپردازيم ك هاي خارجي سعي شده است تا به بررسي در پيشينه. را تشخيص دهند آن

شده است  سازي اعتماد سو تكليف و وانگ و فرضيه اجتماعي دونبار استفاده مقالة مدل در اين مدل از. اند محور استفاده نموده
 .هاي نظري مدل به تفضيل ارائه خواهد شد در بخش پايه كه

  نظري هاي ديدگاه .3
  هاي اجتماعي و انواع آن شبكه .1,3

 شناسي، اين مفهوم در بسياري از عالوه بر جامعه. كند مدرن نقش كليدي ايفا مي شناسي اجتماعي در جامعهاصطالح شبكه 
 :6واسرمن(مورد بررسي قرارگرفته است  شناسي، روانشناسي اجتماعي و مطالعات سازماني مطالعات علوم ارتباطات، جغرافيا، زبان

) ها و نهادها يا سازمان(       هاي اجتماعي ساختار روابط ميان افراد شبكه .(7،2005، لين1987، ايسرايل و راند،1988ولمن، ،1994
به يكديگر متصل يا  وسيله يك يا چند ويژگي مشترك مانند دوستي، خويشاوندي، منافع مشترك و اعتقادات به هستند كه

در  .(1994:واسرمن(دهد  وردمطالعه را نشان ميروابط افراد م تر يك شبكه اجتماعي نقشه به بيان ساده. اند خورده اصطالح گره به
مسالة اصلي  .(1385چلبي،(ها و صفات كنشگران  ويژگي ها موردنظر است تا تحليل شبكه معموالً شكل و محتواي رابطه بين گره

ه با مطالعه نظريه شبك) 1988ولمن (تعاملي هستند  هاي دهنده ساختار جامعه، شبكه واحد تشكيل. در ديدگاه شبكه، روابط است
كند و الگوي  كل ساخت توجه مي پردازد ضمن اينكه به به تحليل ساخت اجتماعي مي روابط اجتماعي موجود بين مجموعه افراد،

جاي توجه و  شبكه اين است كه به بنابراين نقطه تمركز ديدگاه. دهد موجود در داخل ساخت را نيز موردبررسي قرار مي روابط
: همكاران و8 زونزونگي. (كند تحليل، به ساختار روابط بين كنشگران توجه مي عنوان واحد هاي فردي به ويژگيتأكيد بر كنشگران و 

2004).  
 هاي گوناگوني موردبررسي قرارگرفته است مانند انسجام و توافق نظر اجتماعي از جنبه هاي سازي عامل محور، شبكه در مدل

استاكر و (هاي اجتماعي  در شبكه ، توافق)2012ساتكليف،(هاي اجتماعي  شبكه ، پيدايش)2001استاكر و همكاران، (در شبكه 
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هاي اجتماعي داراي دو  شده شبكه در مطالعات انجام). 2009گيلبرت،  هاميل و(هاي اجتماعي  و ساختار شبكه) 2002همكاران، 
  :تواند بر ويژگي اول تأثيرگذار باشد كه ويژگي دوم مي باشند ويژگي اصلي مي

 صيات روابطخصو  
 الگوي قرارگيري در شبكه  

 

هر گره با چهار همسايه : بندي منظمشبكه.سه يا چهار پيوند دارندهااغلب گره:شبكه تصادفي
 خود پيوند دارد اطراف

 

 

تعداد كمي:شبكه)بدون مقياس)پيوستگي ترجيحي
 .ها پيوندهاي بسياري دارند از گره

ها تنها با  گره اغلب: كوچك هاي جهانيشبكه
 .اند هاي خود در ارتباط همسايه

  (2009گيلبرت و هاميل،(اجتماعي   چهار مدل اساسي شبكه هايي از نمونه :1 شكل
  

 )2009(گيلبرت و هاميل  هاي رايج شبكه توسط بندي يكي از طبقه. دارد الگوي قرارگيري شبكه حاالت گوناگوني
 نشان داده شده است 1كنند كه در شكل شماره  نوع ساختار شبكه را در كار خود معرفي مي چهار 9است، آنانشده  آوري  جمع

:  
 شبكه منظم  
 شبكه تصادفي  
 شبكه جهان كوچك  
  شود مي ناميده 10همچنين بدون مقياس(شبكه پيوستگي ترجيحي(.  

تراكم كل شبكه، كم، اندازه . شود مي استفاده 11در مدل اتومات هاي سلولي ترين نوع شبكه است و اغلب شبكه منظم، ساده
باشند، بنابراين تراكم ارتباطات با  همسايگان يك گره، همسايگان يكديگر مي شبكه شخصي، محدود است و همچنين بسياري از

  .اجتماعي استمدلي ضعيف از شبكه  بااليي وجود خواهد داشت اما اين شبكه در ساير معيارها موفق نبوده و به همين دليل سطح
طور تصادفي در  كه پيوندها به كنند، باوجوداين بيان مي 2003 12باراباسي و بنابيو. است هاي تصادفي نوع دوم ساختار شبكه، شبكه

زنگي شكل  ها از توزيع درواقع، در يك شبكه تصادفي، گره. تقريباً داراي پيوندهاي يكساني هستند ها اند، اكثر گره شبكه قرارگرفته
، وات و 1998در سال . بيشتر باشد كمياب است هايي كه داراي تعداد پيوندهاي كمتر يا ردارند كه در آن يافتن گرهبرخو

اي كم، تراكم شبكه باال و  اين ساختار شبكه در 15هاي مجدد تعداد اتصال. را معرفي نمودند 14جهان كوچك هاي شبكه 13استروگاتز
. گيرد تراكم خود را از شبكه منظم، و فواصل كوتاه را از مدل تصادفي الهام مي ،درواقع، مدل جهان كوچك. فواصل كوتاه است

نوع چهارم شبكه را باراباسي و  .هايي با اتصاالت باال برخوردار نيستند هاي جهان كوچك، از گره حال، مدل بااين (105 :2003(
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زيادي دارند، متصل  هايي كه پيوندهاي اي جديد به گرهه ترجيحي ارائه كردند كه در آن گره عنوان پيوستگي  با 16(1999(آلبرت 
  :توان خالصه نمود زير مي شده را در جدول هاي چهار مدل مطرح طور خالصه ويژگي شوند به مي

  
  )2009 هاميل و گيلبرت(اساسي شبكه  هاي چهار مدل اي از ويژگي خالصه .1جدول 

كوچك جهان پيوستگي ترجيحي تصادفي منظم شبكههايويژگي  
√ √ √ √ تراكم پايين
× √ 

 
√ √  اندازه شبكه شخصي محدودشده

محدود √ محدود ×  تنوع در اندازه شبكه شخصي

× × × × بنديقابليت طبقه  
× √ × √ بندي باالخوشه  

  
الهام هاي تصادفي و پيوستگي ترجيحي در كار گيلبرت و هاميل  شبكه اي در اين پژوهش، محققان از دو ساختار شبكه

 18اي و خوشه 17اي مركزي هاي ساختار شبكه محققان از نام. در مدل تحقيق حاضر طراحي شد گرفته و دو ساختار شبكه
داده شد در ساختار  طور كه در مدل پيوستگي ترجيحي توضيح همان. تصادفي و پيوستگي ترجيحي استفاده كردند جاي به

برخي ممكن است تنها يك يا دو رابطه داشته  كه بسياري هستند درحاليها داراي رابطه  شبكه مركزي تعداد كمي از عامل
شده توسط گيلبرت و هاميل داراي پيوندهاي  اي تصادفي مطرح ساختار شبكه اي همچون باشند اما در ساختار شبكه خوشه

كه در طول اجرا نيز  گيرند رار ميها در شبكه موردبررسي ق بنابراين، در اين مدل، دو نوع ساختار قرارگيري عامل .باشند برابر مي
  .گوييم ها است كه اعتماد مي بين عامل پذيرد رابطه اي كه در اين مدل تغيير مي ويژگي. باشند ثابت مي

  
  اعتماد .2,3

 ،)(19،2009؛ باررا و بوسكنز)1990اندرسون و ناروس،( همچون اقتصاد هاي پژوهش انساني اعتماد در بسياري از حوزه
 شده در بازارهاي ها و همچنين مطالعات انجام مطالعات سازمان) 2008؛ باررا، 20،2005كوك، هاردين و لوي( شناسي جامعه

اجتماعي  در طول دو دهه گذشته، اعتماد به يكي از مسائل عمده در علوم. شده است بررسي)  2004 ،21جكسن(اينترنتي 
  :هاي اخير مطرح كرده است محققان بر اعتماد در دهه دو دليل جهت تمركز) 6-905:  22،2006زتومپكا(. شده است تبديل
 خرد زندگي اجتماعي هاي تر از پايه تغيير تمركز از سطح كالن اجتماعي به تحليل دقيق  
 ي متأخر تغيير ساختار و فرايندهاي اجتماعي در مدرنيته 

 :شود تواند به دو روش متفاوت تعريف اعتماد مي
 تعامل است ت به فردي كه با وي درنظر عامل نسب: اعتماد در سطح فردي.  
 ها را ملزم  گردد كه عامل هايي بازمي و مكانيسم ها اين امر به مقررات سيستم، دستورالعمل: اعتماد در سطح سيستم

در اين تحقيق ) 2004و همكاران، 23رمچرن(كند  اي اشاره مي بنابراين به اعتماد رابطه. باشند كند تا در تعامالتشان صادق مي
  .بر اعتماد در سطح فردي تأكيد خواهيم نمودما 

بيان كردند، ) 1998(همكاران  و 25طور كه جاونپا اما همان) همكاران و24 تيخونو(اعتماد داراي تعاريف بسيار متفاوتي است 
را  ن اعتمادماير و همكارا. اند عنوان پايه تعاريف اعتماد پذيرفته را به) 1995(همكاران  و26بيشتر محققان ديدگاه جامع ماير
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طرف ديگر رابطه به شكلي كه  هاي پذيري در مقابل كنش طرف رابطه به قبول آسيب تمايل يك«: اند گونه تعريف نموده اين
. »كنترل، كنش خاصي را كه براي وي مهم است انجام دهد طرف اول انتظار داشته باشد طرف ديگر در نبود نظارت يا

  :وناگوني كه براي اعتماد مطرح گرديده است وجود دارد كه عبارت است ازگ درهرصورت، عوامل مشتركي در تعاريف
  2005؛ كوك هاردين و لوي، 2002هاردين،(ارتباط اجتماعي(  
  ايشايا و 1995؛ ماير و همكاران، 2004پرستي،  ؛ جوسانگ و2008براو و تامبورينو، (خطر و عدم اطمينان ،

 )2001 ،27؛ هيمر1999مكالي،
  28،2000الرحمان و هايلسعبد(سابقه تعامل( 
 ؛ 2004و همكاران،  29رامچوران( مورد اعتماد كنشگران باور به صداقت، اعتماد، شايستگي، قابليت اعتماد به سيستم

 )2004جوسانگ و پرستي، 
. شود عنوان يك ويژگي پويا از روابط اجتماعي شناخته مي اعتماد است و به ارتباط بين دو يا چند كنشگر يك جنبه از

در اين . كننده و اعتماد شونده است ديگر، اعتماد شامل، دو كنشگر اعتماد عبارت به. روابط اجتماعي نوعي دارايي است همچنين
؛ 2002هاردين، (گيرد  انگيزه كنش به نفع او است، اعتماد شكل مي طرف باور دارد طرف ديگر داراي كه، يك رابطه، هنگامي

جوسانگ و  ؛30،2001هيمر(پذيري مرتبط است  بر اين، اعتماد با خطر، عدم قطعيت يا آسيبعالوه  ).2005 كوك هاردين و لوي،
برآورد احتمال اعتماد «: كنند تعريف مي گونه جوسانگ و پرستي قابليت اعتماد را اين). 1995؛ ماير و همكاران، 2004پرستي، 

. ندة عدم قطعيت در مورد رفتار آيندة طرف ديگر استده برحسب انتظار، نشان تعريف اعتماد. »طرف از موفقيت در معامله يك
وضوح با عدم  بنابراين اعتماد به ).1999 ،31ايكو بوك و هيبارد(دهد  محيطي نياز به اعتماد را شكل مي هاي وجود عدم قطعيت

نيست اما به  خود در معرض خطر خودي كنند، اعتماد به بيان مي) 1995(همكاران  طور خاص، ماير و به. قطعيت مرتبط است
ايشيا و (قرارگرفته است  ها تمايل به انجام خطر مورداستفاده تعاريف ديگري از اعتماد وجود دارد كه در آن. است خطر متمايل

بدين معني كه شخص . پذيري است كه نيازمند تعامل تكراري است بيني يكي ديگر از منابع اعتماد پيش ).1999 ،32ماكوالي
اشتراك گذاشته  درنتيجه، انواع تجربيات به. در مورد طرف ديگر از طريق تكرار تعامالت بياموزد تواند چيزهاي زيادي مي
 ،)33،1197دوني و كنن(يابد  اعتماد بين آنان افزايش مي بيني كنند و درنهايت توانند رفتار ديگران را پيش شود، افراد مي مي

عبدالرحمان و (كند  اعتماد تغيير مي به اين واقعيت سطحي قبلي است و با توجه  بنابراين اعتماد مبتني بر تجربه
  ).1994 ،34؛ رينگ و ون د ون2000هايلس،

دوير و همكاران ). 1994 ،35؛ مورگان و هانت1987و همكاران، دوير(اعتماد نقش مهمي در توسعه روابط پايدار دارد 
ناپذير است، شركا از طريق اعتماد در رابطه اطمينان را  اجتناب اي مدت در هر رابطه هاي كوتاه كنند نابرابري بيان مي) 1987(

معتقدند   (1989)36اندرسون و ويتز. مدت گردد مدت منجر به عملكرد بلند هاي كوتاه نابرابري دهند تا در بلندمدت، توسعه مي
قبول خواهد بود  تباط غيرقابلنامتقارن است، ار كه سطح اعتماد هنگامي. طرفه محتمل است اعتماد دوطرفه بيش از اعتماد يك
است، تمايل بيشتري به ترك رابطه و همچنين تمايل كمتري به جبران فداكاري طرف  زيرا شريكي كه داراي اعتماد كمتر

انگيزه تكميل اعتماد، . گيرند شكل مي ي تكميل اعتماد دارند، اعتماد در رابطه پايدار و زماني كه هر دوطرفه انگيزه. دارد مقابل،
هاي مثبت و در پاسخ به عدم قطعيت در بين  فراوان نشان داده است، در مبادله طور كه نتايج همان. گردد تعهد ضمني بازمي به

كوك و (را ساكن نگه دارد بنابراين نابرابري قدرت ممكن است اعتماد. افتد احتمال بيشتري اتفاق مي برابر، تعهد به هاي قدرت
  .(1998، 37ويتيبل ؛ ياماگيشي، كوك و1987امرسون، 

كه سابقه تعامل براي افراد روشن باشد، اعتماد، همكاري  دوراهي زنداني، هنگامي شده از بازي سازي هاي شبيهبر اساس مدل
. براي همكاري ساده دوسويه است اي بنابراين اعتماد متقابل، پايه). 2005نواك و زيگموند، (دهدبين افراد افزايش مي را در

كه همكاري در گروه حفظ شود، اعتماد  هنگامي. حفظ يا شكل دهد اعتماد نيز ممكن است روابط اجتماعي را عالوه بر اين،
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تنها  اعتماد نه .شود كند و منجر به تكيه به يكديگر براي كمك، حمايت عاطفي و همراهي مي پيدا مي متقابل بين افراد توسعه
اگر رفتارهاي همكاري در طول . دهد را نيز انجام مي ز روابط اجتماعيريزي و نگهداري ا كند بلكه پي همكاري را تسهيل مي

 سو تكليف، وانگ،( شود تر از پاداش همكاري مي رسد كه احساسات مهم اي مي به مرحله زمان طوالني ادامه پيدا كند مدت
عنوان شهرت  هاي قبلي به تعامل سازوكار شهرت زماني كه تاريخچه. شود اعتماد در مقياس كالن تبديل به شهرت مي (2012)

  .كنند  همكاري را تسهيل مي (2005) ،38؛ نواك و زيگموند2003و موي، محتشمي(غيرمستقيم  ةمشاهده است، مانند مقابل قابل
  

  روش .4
  شناسي روش .1,4

شناسي به معناي  همچنين روش. شود توجيه معرفت جديد مربوط مي شناسي به منطق تحقيق و چگونگي كسب و روش
محقق  )22 :134بليكي،(هاي پژوهش است  انجام پژوهش، بايدها و نبايدها و تحليل انتقادي روش مباحث مربوط به چگونگي

هاي سطح خرد است كه در  تجمع كنش اعتماد ناشي از. گيري يا فرسايش اعتماد است يابي به شرايط شكل به دنبال دست
توانسته است مسيري روشن ميان خرد و كالن برقرار كند و براي اولين  رمحو -سازي عامل مدل. كند سطح كالن بروز پيدا مي

خرد به وجود  هاي افزايي و هم تأثيري پديده هاي كالن از هم دهد تا بررسي كنيم چگونه پديده امكان را مي بار در علوم اين
توان بهره برد چراكه  نميهاي كيفي  هاي كالن از پژوهش جهت تحليل پديده  2005) ،39گيلبرت و ترويتز(آيند  مي

از اشخاص يا هر نوع آزمودني  كيفي عموماً با تأكيد بر اطالعات و جزييات فراواني كه درباره يك يا تعداد محدودي هاي  پژوهش
هاي كيفي  در پژوهش. بر آنان گذشته است را بازسازي كنيم اي منطقي آنچه كنيم به شيوه آوريم، تالش مي دست مي ديگر به

اول  چندان گسترد چراكه معتقديم عمق و فراواني جزييات در مورد هر آزمودني داراي اهميت ها را ان دامنه بررسيتو نمي
تر تعميم دهيم اما  را به تمام جامعه بزرگ ها هاي كيفي به دنبال تعميم آماري نيستند و قرار هم نيست نتايج آن پژوهش. است

 .ايم به موردهاي مشابه هم نوعي تعميم نظري دهيم هاي اندك گرفته مورد آزمودني رتوانيم نتايجي كه د كنيم مي اغلب فكر مي
هاي ارزشمندي را به بار  و ايده اند شده شناختي با چنين راهبردي انجام هاي جامعه ترين پژوهش ترين و جدي بسياري از عميق

شناساني كه در اين حوزه  جامعه. شود ي كمي انجام ميها با روش شناختي دسته ديگر و البته پرارزش تحقيقات جامعه. اند آورده
ابزارها به سراغ  شناختي را به كمك ابزارهايي به عدد تبديل كنند، با اين تمايل دارند متغيرهاي جامعه كنند عموماً فعاليت مي

روابط ميان متغيرهاي سنجيده آماري از خالل  هاي در انتها هم به كمك تكنيك. گيري بپردازند اندازه جامعه هدف بروند و به 
توانند دامنه وسيعي را پوشش  هايي اين است كه مي ويژگي اصلي چنين پژوهش .شده نتايجي در مورد جامعه هدف بگيرند

. جزييات فراوان را موردبررسي قرارداد توان ها نمي اما از سوي ديگر در اين پژوهش. پذير سازند تعميم آماري را امكان دهند و
هاي كمي همه  در پژوهش. اجتماعي براي بحث ما چيز ديگري است هاي ويژگي مهم رهيافت كمي در پژوهش درهرحال

  :شود محور به دو منظور انجام مي -سازي عامل مدل. رابطه ميان متغيرهاست و نه كنشگران ها مبتني بر يافتن تحليل

 آزمون نظريه  
  16: 2005گيلبرت و ترويچ، (آزمون مدل تجربي.(  

 40هوش اجتماعي اين مدل بر پايه فرضيه. محققان مدل تحقيق حاضر را مبتني بر پايه نظري طراحي نمودند رو ازاين
 .خواهيم كرد ها آن را ذكر طور كامل در بحث يافته است كه به) 2012(و مدل اعتماد سوتكليف و وانگ  (1993)41دونبار

  
  محور -عامل سازي مدل .2,4

هاي متعامل درون يك  هاي محتوي عامل سازد با استفاده از مدل محقق را قادر مي محاسباتي است كهروش «مدل عامل محور 
خالصه يعني بازسازي شي  طور سازي اجتماعي به شبيه) 2: 2008گيلبرت،(» اقدام به خلق، تحليل و آزمايش كند محيط،

هايي اين است كه با استفاده از  گي اصلي چنين مدلويژ .شود مجازي در رايانه آفريده مي محيط. مجازي اجتماعي در محيط 
و اجزاي  يك افراد به اين بازآفريني از طريق آفرينش يك. بسيار پيچيده را هم بازآفريني كنيم هاي توانيم سيستم ها مي آن

هاي  روش جاي آن از كاربرد ندارد و به هاي تحليلي چندان هايي معموالً روش در چنين سيستم. شوند سيستم انجام مي
 هاي روند اما نقش اصلي بر عهده روش كار مي عنوان مكمل به تحليلي نيز گاهي به هاي البته روش. شوند محاسباتي استفاده مي
طور  سازي به عام و شبيه طور سازي به همين خاطر است كه پيشرفت علوم رايانه كمك فراواني به شبيه محاسباتي است و به
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ديدگاه . گيري روشي در بررسي امر اجتماعي است جهت  يك سازي اجتماعي عنواني كلي براي بيهبنابراين ش. خاص كرده است
و ترويتز  گيلبرت(گشايد   روي محققان اجتماعي مي امكانات و الزاماتي دارد كه پنجره جديدي را به سازي اجتماعي روشي شبيه

توان براي فهم فرآيندها و همچنين آزمون  مي سازي از شبيه. دتوان با اهداف گوناگوني انجام دا سازي را مي شبيه) 16: 2005،
بيني استفاده  سازي براي پيش توان از شبيه عالوه بر اين مي. استفاده نمود شناختي هاي جامعه ها و بررسي تجربي نظريه نظريه
چنين . خواهد داد رخ اتفاقي دهد تا ببينيم در طول زمان براي امر اجتماعي چه پديده امكان مي بازسازي مجازي يك .نمود
  .)16: 2005گيلبرت و ترويتز،(شوند  انجام مي صورت آماري اي معموالً به بيني پيش

ها و همچنين ساختار شبكه متفاوت، از تكنيك  طول زمان در بين راهبرد عامل در اين تحقيق جهت بررسي روند اعتماد در
بخشي از يك  صورت هايي به محور شيوه كار چنين است كه عامل - عاملسازي  در مدل. عامل محور استفاده گرديد سازي مدل

اين روش . دهد مشاهده و موردبررسي قرار گيرد رخ مي شود تا آنچه سپس اين برنامه اجرا مي. شوند اي نوشته مي برنامه رايانه
  محقق. كنند ط با هم تعامل مياند و در يك محي شده بسازد كه از تعدادي عامل تشكيل هايي سازد، مدل محقق را قادر مي

   در اين تحقيق جهت ساخت و. هايي روي آن انجام دهد ها را تحليل كند و آزمايش اين مدل تواند مي

  
  

  ).1389 اصغر پور،(عنوان يك روش  سازي آماري به منطق مدل .4ل شك
  

  ضمن. هايي دارد و خروجياين برنامه ورودي . استفاده گرديد 42 اي نت لوگو آزمايش مدل از برنامه رايانه
مدل توسط  دهد تا خروجي تهيه كند و سپس خروجي ها انجام مي گويي فرآيند موردنظر را روي ورودي كه خود اين برنامه، اين
  .وتحليل قرار گرفت مورد تجزيه MATLAB و Spss افزار نرم

  
  سازي عامل محور هاي مدل مزيت

دهند  شناسان امكان مي سازي استاندارد، به جامعه برمعادله، آماري و شبيه مبتني  هاي محور، متمايز از مدل -هاي عامل مدل
  :كه

 ،توان طوري مدل كرد كه ازلحاظ  هاي فردي را مي چون، عامل تطبيق هستي شناختي ميان مدل و جهان واقعي برقرار كنند
  مشابه كنشگران جهان واقعي باشند؛ هاي شناختي و اجتماعي ويژگي
 در زمينه قوانين رفتاري، اطالعات، منابع، و موقعيت  مثال عنوان ي گوناگون ناهمگوني را وارد مدل كنند، بهها در زمينه

تسهيل  كنند و يا باهدف ها را همگون فرض مي معادله، عموماً عامل بر هاي استاندارد مبتني مدل كه درحالي. در ساختار اجتماعي
  كنند؛ ده نميدر استفاده از مدل، اصالً از عامل استفا

 غيرخطي مطالعه   ها در سطح كالن را آن) مدت طوالني( و پيامدهاي) هاي گوناگون در شكل(ها  هاي ميان عامل تعامل
باال، با تكيه به  عنوان خصايصِ پيدايشيِ پايين به و به "درزماني" صورت الگوهاي كالن را به توان به همين خاطر مي. كنند
  .هاي محلي بررسي كرد تعامل
  هايي كه  و محدوديت) يا ساختارهاي اجتماعي/نهادي، و يعني محيط جغرافيايي، قوانين(ارائه نمايشي واضح از محيط

  كند؛ ها اعمال مي بر رفتارها و تعامل
 اپستين (كند  هاي تعاملي پيچيده را فراهم مي بررسي پويايي هاي تصويرسازي مناسب كه امكان مشاهده و ارائه تكنيك

 )2008، ؛ گيلبرت1996و اكستل 
  

  محور -براي ساخت مدل عامل استفاده از مباني نظري .3,4
اين مقاله، مبتني بر پايه نظري . مدل عامل محور بيان خواهد شد شده در ساخت در اين بخش مباني نظري مطرح

وانگ  اعتماد سوتكليف و و مدل) 1993(در اين تحقيق، از فرضيه هوش اجتماعي دونبار . است شناختي شناختي و جامعه روان
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بر اساس اين فرضيه ارتباطات داراي . است تكاملي -اجتماعي -اي رواني فرضيه هوش اجتماعي، نظريه. ايمالهام گرفته) 2012(
نظرية دونبار مبتني بر مقايسه . دوستان تا آشنايان غير مهم است ترين باشند كه دربرگيرندة نزديك سطوح مختلف پيوند مي

ساختارهاي  گيري كند تا به بررسي چگونگي شكل شناسي استفاده مي اين نظريه از رفتار و شواهد فسيل .اي است گونه بين
گيري روابط داراي سازوكاري جهت  شكل). 2008، 1993دونبار، (اجتماعي دوستي در پستانداران نخستين و انسان پي ببرد 

ازنظر آنان، . اند عنوان مكانيسم شناختي منتخب يادكرده تماد بهاز اع )2012(سوتكليف و وانگ . ساخت روابط انساني است
شدت دوستي است،  ها و شكل دادن به روابط است و همچنين داراي تأثير عمده بر اعتماد سنگ بناي دوستي كه ازآنجايي

ها  اد آميز براي عاملحاضر، محققان سه سطح رابطه اعتم بر اين اساس در مدل تحقيق. تواند سازوكار منتخب مناسبي باشد مي
هر يك  رو با تغيير در ازاين. ضعيف و همچنين دو نوع شبكه را بر اساس نظريات طراحي كردند قوي، متوسط و: در نظر گرفتند

  .گردد ارائه مي ها طور كامل در قسمت يافته از پارامترها شاهد تغييراتي درروند اعتماد هستيم كه به
  

 محور -عاملهاي ساخت مدل  گام :2 جدول
هاي ساخت مدل عامل محورگام

استفاده از مباني نظري اول
تعريف و تحديد مسئله دوم

مبناي ديدگاه نظريتعريف توصيفي مدل بر سوم
چهارم اي برنامه رايانهتبديل مدل توصيفي به

اجراي مدل با تنظيمات پايه پنجم
ششم ها و تحليل آماري آنذخيره خروجي

 سازي شبيه تنظيمات .4,4
كه ما آن را عامل (در لحظه تعامل، هر عامل . هاست اجتماعي با ديگر عامل در اين مدل، هر عامل داراي تعدادي رابطه

شده براي  عامل انتخاب اين(هايي كه با آنان در ارتباط است براي تعامل انتخاب كند  بايد يكي از ديگر عامل (ايم ناميده 43كانوني
توانند يكي از سه  هاي كنوني مي عامل. گردد عامل كانوني بازمي انتخاب عامل هدف به راهبرد. ايم ناميده» عامل هدف«تعامل را 

بنابراين هر  .ارتباط عامل كانوني و عامل هدف داراي ميزاني از اعتماد است. قوي، متوسط، ضعيف: باشند نوع راهبرد را دارا
خود پس از بررسي همه ارتباطات خود، عامل  عامل كانوني، برحسب راهبرد. عتماد استرابطه اجتماعي در مدل داراي ميزان ا

اگر پاسخ وي مثبت . ممكن است پاسخ مثبت يا منفي به تعامل بدهد شده فرد انتخاب. كند هدف را جهت تعامل انتخاب مي
هدف در  راهبرد عامل. گردد ف ميشده و چنانچه پاسخ منفي باشد، اعتماد تضعي در رابطه تقويت باشد، اعتماد موجود

هاي  هاي مركزي و شبكه شبكه -شبكه شرايط ذكرشده در دو نوع. تصادفي يا مبتني بر اعتماد: دهي دو نوع است پاسخ
 نت ٤٥واحد زماني 100 تعداد به ٤٤دور و هر دور 300 حالت تنظيم مدل هر يك از چهار. موردبررسي قرارگرفته است -اي خوشه
 افزار شده نرم هاي حاصل سپس داده. شد اند ثبت در هر زمان پارامترهاي اصلي مدل كه در زير ذكرشده. ا گرديداجر) تيك(لوگو 

Spss و MATLAB كه، مدل داراي دو ساختار شبكه و دو نوع شيوة  به اين بنابراين با توجه .نمايش داده شد تحليل و
 آيد وجود مي ها رابطه دارند، چهار حالت تنظيم مدل به كه با آن تعامل از سوي كساني است ها به درخواست گويي عامل پاسخ

  .اند شده كه در جدول يك توصيف
  

  چهار حالت تنظيم مدل: 3جدول 
دهي بهنوع پاسخ درخواست تعامل

مبتني بر اعتماد تصادفي
 CET CERنوع پيوندها شبكه مركزي

CLT CLR اي شبكه خوشه  

  
  اجزاي مدل. 5,4

  :اند از اصلي مدل حاضر عبارتاجزاي 

                                                      
43. Local agent 
44. Round 
45. Tick 



 اين مدل ساختار شبكه به دو صورت است در :ساختار شبكه:  
كه  ها داراي پيوندهاي بسياري هستند درحالي شبكه تعدادي از عامل در اين ساختار :اي ساختار شبكه خوشه .1

 .تنها يك يا دو پيوند دارند ها تعدادي از عامل
 .باشند ها داراي تعداد پيوند برابر مي بيشتر عامل اي شبكهدر اين ساختار  :ساختار شبكه مركزي .2
 زماني براي  هر عامل در هر واحد. ها در ارتباط هستند گرايش به تعامل باكساني دارند كه با آن ها عامل 46:ها عامل

. باشند تغيير مي قابل 100ها از صفر تا  مدل عامل در اين. فرستد ها در ارتباط است تقاضاي تعامل مي يكي از كساني كه با آن
 ها را در حاالت مختلف رو محقق قادر است تعداد عامل ازاين. محقق، جمعيت تحقيق است شده توسط هاي انتخاب تعداد عامل

  .هاي مختلف روند اعتماد را مورد بررسي قرار دهد تغير داده و با جمعيت
 ها  اجتماعي عامل پيوندها همان ارتباطات. ارتباط استها در  عامل با يكي يا بيشتر از ديگر عامل هر 47:پيوندها
  .هستند
 ي منطبق با فرضيه 48:ها راهبرد عامل SBH واحد زماني از ميان  و مقاله ساتكليف در اين مدل، هر عامل در هر

رف تعامل خود هر عامل كانوني در انتخاب ط. كند انتخاب مي عنوان عامل كانوني كساني كه با آنان در ارتباط است يكي را به
  :باشد تواند داشته سه راهبرد مي

ها داراي اعتماد آميز ترين ارتباطات است يك فرد را  كانوني از ميان كساني كه با آن عامل 49:راهبرد قوي .3
بيشترين  يعني عامل كانوني تمايل دارد باكساني وارد تعامل شود كه. كند انتخاب مي) طرف تعامل) 50عامل هدف عنوان به

عنوان عامل كانوني  هايي را به از عامل در اين راهبرد، عامل هدف آن دسته. موفق قبلي را با آنان داشته استتعامل 
 .اعتماد شبكة متصل به خود بيشتر باشد گزيند كه از چارك سوم ميانة ميانه برمي
را  اعتماد است يك فردها داراي ارتباطات متوسطي ازنظر  كانوني از ميان كساني كه با آن عامل 51:راهبرد متوسط .4

تمايل دارد باكساني وارد تعامل شود كه  ديگر، عامل كانوني عبارت به. كند انتخاب مي) طرف تعامل(عامل هدف  عنوان به
گزيند كه  عنوان عامل هدف برمي هايي را به عامل كانوني، آن دسته از عامل در اين راهبرد. ها دارد آن اعتماد متوسطي به

  .تماد شبكة متصل به خود بين چارك اول و سوم باشداع ميانة ميانه
 عنوان ها داراي كم اعتقادترين ارتباطات است يك فرد را به كانوني از ميان كساني كه با آن عامل 52:راهبرد ضعيف .5

ان تعامل شود كه اعتماد اندكي مي يعني عامل كانوني تمايل دارد باكساني وارد. كند انتخاب مي) طرف تعامل(عامل هدف 
گزيند كه از چارك اول ميانه ميانة اعتماد شبكة  عاملي را جهت تعامل برمي در اين راهبرد، عامل كانوني،. آنان وجود دارد

  .خود كمتر باشد متصل به
 كند، بايد پاسخ دهد زماني كه از سوي عامل كانوني پيشنهاد تعامل دريافت مي عامل هدف :راهبرد عامل هدف .

يابد و اگر  در رابطه افزايش مي اگر پاسخ عامل هدف مثبت باشد ميزان اعتماد موجود. ثبت يا منفي باشدتواند م پاسخ مي اين
  :دهي به پيشنهاد تعامل دو نوع راهبرد دارند هاي هدف در پاسخ عامل .يابد پاسخ او منفي باشد ميزان اعتماد رابطه كاهش مي

برخي پاسخ  برخي پيشنهادها پاسخ مثبت و به احتمال برابر به عامل هدف با در اين حالت :دهي تصادفي راهبرد پاسخ .1
 .دهد منفي مي

كند  ميزان اعتماد موجود در رابطه مربوطه توجه مي اين راهبرد عامل هدف به در :دهي مبتني بر اعتماد راهبرد پاسخ .2
ميزان اعتماد . بيشتر خواهد بود عاملميزان اعتماد موجود در رابطه بيشتر باشد احتمال پاسخ مثبت دادن به پيشنهاد ت و هرچه

يابد و در غير اين صورت يك واحد كاهش  واحد افزايش مي براي هر تعامل همكارنه بين عامل كانوني و عامل هدف يك
 .گردد تقويت و در تعامالت منفي تضعيف مي در تعامالت مثبت، اعتماد. يابد مي

 سازي شده است يعني  ه است، بنابراين اعتماد متقابل مدلاعتماد ويژگي هر رابط در اين مدل، :توزيع اعتماد
در ابتداي . كانوني وجود ندارد عامل ميان ميزان اعتماد عامل كانوني به عامل هدف و ميزان اعتماد عامل هدف به تفاوتي
  .ها توزيع گرديده است لينك بين 100تا  1طور تصادفي از  شدن مدل اعتماد به ساخته

                                                      
46. Agent 
47. Links 
48. Agent Strategies 
49. Strong 
50. Target agent 
51. Medium 
52. Weak 



 عالوه شماره دور و شماره واحد زماني در سازي سه پارامتر به زماني در هر دور مدل در هر واحد :شده هاي ثبت داده 
سپس ميانه اين مقدار براي . است شده براي هر عامل ميانه اعتماد در شبكه روابط شخصي او محاسبه. اند شده اي ثبت فايل داده

 .آمده است دست به) شود نتخاب طرف تعامل تعيين ميدر ا ها بر اساس راهبرد آنان نوع عامل(هر سه نوع عامل 
1. Str-med  :راهبرد قوي هاي داراي هاي شخصي عامل ميانة ميانه اعتماد در شبكه. 
2. Med-med  :هاي شخصي داراي راهبرد متوسط ميانة ميانه اعتماد در شبكه. 
3. Weak-med  :هاي شخصي افراد داراي راهبرد ضعيف ميانة ميانه اعتماد در شبكه. 

.شده است اي نشان داده يك نمونه مدل شبكه خوشه 3و در شكل شماره  يك نمونه مدل شبكه مركزي 2در شكل شماره 
   

  

 
  يك نمونه مدل شبكة مركزي 5. شكل

 يك نمونه مدل.6كل ش
  اي شبكة خوشه

 
  سازي عامل محور ها در مدل هاي تحليل داده گام. 6,4

ها نت لوگو  اي كه يكي از آن برنامه رايانه عامل محور نيز به اين صورت است كه ابتدا درسازي  ها در مدل هاي تحليل داده گام
 كه خود اين برنامه گويي فرآيند موردنظر ضمن اين. هايي دارد برنامه ورودي و خروجي اين. شود است كدهاي برنامه نوشته مي

هاي  توان داده افزار مي توسط نرم شده سازي ساخت مدل شبيهپس از . ها را تهيه كند دهد تا خروجي ها انجام مي را روي ورودي
  :اند به شرح زير است كه محققان در اين پژوهش طي كرده هايي گام. آمده از آن را مورد تحليل قرارداد دست به
  

  سازي عامل محور ها در مدل هاي تبديل داده گام .4ل جدو
سازي عامل محورها در مدلهاي تبديل دادهگام

 اول افزار نت لوگوساخت مدل عامل محور بر اساس مباني نظري در نرم
آگاهي از ميزان هاي تأثيرگذار بر توليد و فرسايش اعتماد و تغيير شرايط برايبررسي مكانيسم

 حساسيت نسبت به پارامترهاي مدل
 دوم

textهاي موردنياز در فايلذخيره داده  سوم



spssفايلاي بههاي دادهتبديل فايل  چهارم
 spss 30000 هاي فايل است در هر يك از300و تعداد دورها100كه تعداد واحد زمانيبا توجه به آن

 .وجود داردمورد

 پنجم

ساكنان بر اساس واحد زماني به  ميانگين دارايي هر دسته ازspssدرaggregateبا استفاده از دستور
 .تقليل پيدا كردمورد 100مورد به  30000آمد كه درنتيجه آن   دست

 ششم

 هفتم تحليل و نمايش داده شدMATLABافزارشده توسط نرمهاي حاصلسپس داده
 

 ها يافته .5
  ها مقايسه راهبرد عامل .1,5

براي متغيرهاي مختلف شامل راهبرد قوي، راهبرد متوسط و ضعيف  5شماره  توصيف چهار حالت تنظيم مدل در جدول
  .استشده  ارائه

. گيري معنادار است طور چشم به) قوي، متوسط و ضعيف(بين سه نوع راهبرد  شود تفاوت ميانگين مشاهده مي 5در جدول 
دهي مبتني بر  شبكه مركزي با پاسخ( CET شبكه. گزينند افراد با استفاده از راهبرد قوي طرف تعامل خود را برمي كه هنگامي
داشت   هاي ديگر در توليد و نگه نسبت به شبكه) دهي مبتني بر اعتماد اي با پاسخ خوشهشبكه ( CLT و سپس شبكه) اعتماد

نسبت  دهي مبتني بر اعتماد به پاسخ هايي با توان چنين نتيجه گرفت كه شبكه بنابراين مي. باشند اعتماد كارآمدتر مي
  .كند بلندمدت اعتماد را انباشته مي دهي مبتني بر تصادف در هايي با پاسخ شبكه

 
  )300= ؛ دور 100= واحد زماني (محور در چهار حالت تنظيم مدل  -مدل عامل ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي .5جدول 

 راهبرد ضعيف راهبرد متوسط راهبرد قويدور300درحالت
 دهي تصادفي پاسخ - شبكه مركزي

(CER) 
 49.48 49.94 49.48 ميانگين

 10.04 9.4110.54انحراف معيار
دهي مبتنيپاسخ-شبكه مركزي

 (CET) بر اعتماد
 47.43 85.7180.58ميانگين

 37.23 23.4330.34انحراف معيار
دهيپاسخ-ايشبكه خوشه
 (CLR) تصادفي

 50.77 49.4550.53ميانگين
 5.97 5.325.94انحراف معيار

دهي مبتنيپاسخ-اي شبكه خوشه
 (CLT) بر اعتماد

 36.66 68.3976.40ميانگين
 9.10 15.0416.84انحراف معيار

  F آماره
 داري معني

 ها تفاوت ميانگين

39607.170 23169.379 2995.135 
000/0000/0 000/0 
88347825 1202 

 
مبتني بر دهي  با پاسخ شبكه مركزي) CET شبکهبراي انتخاب طرف تعامل هستند،  ها داراي راهبرد متوسط زماني كه عامل

 CET باشند، شبكه ها داراي راهبرد قوي مي اما زماني كه عامل باشد در توليد و انباشته كردن اعتماد كارآمدتر مي) اعتماد

توان گفت، در هر چهار حالت  مي طوركلي به. كارآمدتر از اين نوع شبكه است) دهي مبتني بر اعتماد شبكه مركزي با پاسخ)
تعامل هستند، اعتماد كمتري در شبكه، در مقايسه با ساير راهبردها  اهبرد ضعيف براي انتخاب طرفها داراي ر زماني كه عامل

شود،  حالت مشاهده نمي گيري بين چهار نوع اگرچه در اين نوع راهبرد تفاوت چشم. شود توليد و نگهداشت مي (قوي و ضعيف(
دهي مبتني بر اعتماد در توليد اعتماد  هاي با پاسخ شبكه بتنس دهي تصادفي به هاي مبتني بر پاسخ رسد شبكه اما به نظر مي

  .ناكارآمدتر هستند
  

  تنظيم مدل كارآمدترين راهبرد در چهار حالت .2,5
) قوي، متوسط و ضعيف(در هر حالت از تنظيم مدل برخي از راهبردهاي مذكور  گونه كه در قسمت قبل بيان نموديم، همان

فرد در بلندمدت  اعتماد در طول زمان و برخي ديگر موجب تضعيف اعتماد در شبكه اجتماعيو انباشته شدن  موجب تقويت
  :مذكور در هر حالت از تنظيم مدل است دهندة تعداد فراواني كارآمدي راهبردهاي نمودار زير نشان. گردد مي

هاي  شبكه(  CLT و) دفدهي مبتني بر تصا با پاسخ -هاي مركزي شبكه(  CERهاي دهد در شبكه نشان مي 1نمودار 
 باشد بدين معني كه باوجوداين قوي يا ضعيف مي راهبرد تر از متوسط، موفق راهبرد )دهي مبتني بر اعتماد اي با پاسخ خوشه



قوي يا  راهبرد اعتماد در افرادي كه با كه درحالي. شود راهبرد در انتخاب طرف تعامل، اعتماد در شبكه اجتماعي فرد انباشته مي
  دهي هاي مركزي با پاسخ شبكه( CET ي اما در شبكه. شود تضعيف مي زنند، تعامل مي دست به انتخاب طرفضعيف 

  
   در چهار حالت تنظيم مدل راهبرد فراواني بيشترين .1نمودار 

  
انباشته  باشند و در بلندمدت منجر به بهتري برخوردار مي قوي هستند از وضعيت راهبرد افرادي كه داراي) مبتني بر اعتماد

 عنوان بهترين ضعيف به راهبرد ،)اي مبتني بر تصادف هاي خوشه شبكه( CLR در. شود آنان مي شدن اعتماد در شبكه اجتماعي
  .تقويت اعتماد را در پي خواهد داشت شود اين نوع راهبرد در اين شبكه شناخته مي راهبرد

  
  CER  روابط ضعيف، متوسط و قوي در حالت راهبردهاي زمان در بين تضعيف يا تقويت اعتماد در طول: 2نمودار 
عنوان تصديقي براي  تواند به اين نمودار، مي. باشد دور اجراي مدل مي 300در  ميانة اعتماد در هر يك راهبردها 2نمودار شمارة 

ها  قرارگيري افراد در شبكهببينيم  طور كه بيان شد در اين تحقيق در پي آن هستيم تا همان. باال، در نظر گرفته شود هاي گفته
دهد در  نشان مي 2نمودار شماره . بر اعتماد در بلندمدت خواهد داشت و راهبردهاي مختلف براي برقراري ارتباط چه تأثيري

باشند و  يكساني مي هر سه راهبرد داراي نوسان تقريباً) دهي مبتني بر تصادف با پاسخ -هاي مركزي شبكه( ،CER شبكه
توان گفت  شود اما با قدري مسامحه مي مشاهده نمي در اعتماد افراد با راهبردهاي قوي، متوسط و ضعيفتفاوت چنداني 

 .هستند به نسبت قادر خواهند بود اعتماد را در بلندمدت در شبكة خود افزايش دهند افرادي كه داراي راهبرد متوسط
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  CET  حالت راهبردهاي روابط ضعيف، متوسط و قوي دردر طول زمان در بين  تضعيف يا تقويت اعتماد . 3نمودار 
كه از راهبرد ضعيف جهت  افرادي ،(دهي مبتني بر اعتماد هاي مركزي، با پاسخ شبكه) CET شود، در شبكة مالحظه مي

به كه در روابط قوي تعامالت منجر  درحالي خواهند داشت برند، در بلندمدت كاهش اعتماد در پي برقراري تعامل بهره مي
  .گردد مي افزايش اعتماد در طول زمان

 
  CLR  حالت در طول زمان در بين راهبردهاي روابط ضعيف، متوسط و قوي در تضعيف يا تقويت اعتماد . 4نمودار 

برابر است و تفاوتي در اعتماد بين سه  نيز نوسان ميانة اعتماد تقريباً) دهي تصادفي با پاسخ -اي شبكه خوشه( CLR ةدر شبك
ضعيف اعتماد  راهبرد توان گفت دهد با قدري مسامحه مي نمودار نشان مي طور كه شود اما همان راهبرد مشاهده نمي نوع

 .كند بيشتري در طول زمان انباشته مي

 
  CLT روابط ضعيف، متوسط و قوي در حالت راهبردهاي زمان در بين تضعيف يا تقويت اعتماد در طول .5نمودار 

روابط ضعيف در طول ) دهي مبتني بر اعتماد اي، پاسخ شبكه خوشه) CLT كنيم در شبكة نيز مشاهده مي 5در نمودار شمارة 
. دهند در طول زمان شكل مي دهد و روابط ميانه و سپس قوي بيشترين اعتماد را گيري كاهش مي طور چشم اعتماد را به زمان

در كاهش يا افزايش اعتماد در شبكة  راهبرد گفت، تفكيك بين نتوا مي 5و شماره  3ي نمودار شماره  عالوه بر اين با مقايسه
  .گيرتر از شبكة مركزي است چشم اي خوشه
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  گيري نتيجه .6

شناختي مانند نظم  ترين مباحث جامعه شود كه با اساسي محسوب مي شناسي اعتماد اجتماعي يكي از مفاهيم كليدي در جامعه
. آمده است وجود اخير حساسيت و مباحث بيشتري در اين رابطه ميان محققان به هاي رو در سال ازاين اجتماعي در رابطه است،

فرهنگي سرعت بخشيده و تمايل افراد را براي  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اعتماد اجتماعي مشاركت را در زمينه
  هاي ساختاري شبكه بررسي تأثير ويژگيرو هدف اصلي اين پژوهش  ازاين. دهد مي هاي مختلف جامعه افزايش همكاري با گروه

فرسايش اعتماد اجتماعي در اين  در توليد يا فرسايش اعتماد و همچنين بررسي راهبردهاي گوناگون افراد در توليد يا اجتماعي
محيط  به اين منظور در. شده است محور استفاده -سازي عامل روش مدل گويي به اين سؤاالت، از منظور پاسخ به. ها است شبكه

: دو نوع است دهي راهبرد عامل هدف در پاسخ. اي هاي مركزي و خوشه شبكه: شده است اي طراحي ساختار شبكه رايانه دو نوع
خروجي مدل . اجرا گرديد 100با تعداد واحد زماني  دور و 300تصادفي يا مبتني بر اعتماد، هر يك از چهار حالت تنظيم مدل 

دهد در هر يك از چهار حالت تنظيم  مي هاي تحقيق نشان يافته. مورد تحليل قرار گرفت MATLAB و Spss افزار نيز با نرم
. شوند اعتماد در بلندمدت خواهد بود و برخي ديگر موجب تضعيف اعتماد مي مدل يكي از راهبردهاي چهارگانه موجب تقويت

  :باشند بيانگر راهبردهاي موفق در هر چهار حالت تنظيم مدل مي جدول زير
  

  كارآمدترين راهبردها .6جدول 
دهي مبتني پاسخ بر اعتماد  صورتدهي بهپاسخ تصادفي

راهبرد متوسط راهبرد قوي  شبكه مركزي
و قوي راهبردهاي متوسط راهبرد ضعيف ايي خوشهشبكه  

  
  :توان در مجموعه نتيجه گرفت ذيل را مي نكات
 كننده تمايز ميان راهبردهاي  به درخواست تعامل، تعيين دهي پاسخهاي هدف در  فارغ از ساختار شبكه، راهبرد عامل

دهند در هر دو نوع ساختار شبكه تمايز  هاي هدف تصادفي پاسخ مي كه عامل يعني هنگامي .هاي كانوني است مختلف عامل
ي بر اعتماد موجود در مبتن هاي هدف كه زماني كه عامل درحالي. هاي كانوني وجود ندارد ميان سه راهبرد عامل توجهي قابل

توان گفت اگر قرار باشد كنشگران بر اساس  درواقع مي. شود مي گيري ايجاد دهند ميان سه راهبرد تمايز چشم رابطه پاسخ مي
نوعي حافظه  مانند اعتماد به تقاضاهاي همكاري يكديگر پاسخ دهند آنگاه نياز است كنشگران داراي اي يك خصيصه رابطه
گيرد و ساختار متمايز  ميراث اجتماعي شكل نمي بدون اين حافظه. خصايص رابطه را در آن ذخيره كنند باشند كه بتوانند

هاي  جمله شبكه گيري انباشت فرهنگي من توان كنشگران در ثبت گذشته براي شكل كننده اهميت شود اين امر توجيه نمي
دهد،  نشان مي اكثر مطالعات قبلي. ضر را تأييد كردندهاي صورت گرفته نتايج تحقيق حا پژوهش. است اجتماعي تمايزيافته

شده از بازي دوراهي زنداني،  سازي هاي شبيه اساس مدل بر. سابقة تعامل ازجمله عوامل مؤثر برافزايش اعتماد و همكاري است
) 2005 ك و زيگموند،نوا(دهد  افراد روشن باشد، اعتماد، همكاري را در بين افراد افزايش مي كه سابقه تعامل براي هنگامي
منجر به تكيه به يكديگر براي كمك، حمايت  كه همكاري در گروه باقي بماند، اعتماد متقابل بين افراد زياد شده و هنگامي

محققان بدين نتيجه دست پيدا كردند كه با افزايش سابقه تعامل اعتماد بيشتري  در اين مدل نيز. شود عاطفي و همراهي مي
گيرد، سابقه تعامل كه در  صورت تصادفي صورت مي هاي هدف به دهي عامل كه پاسخ هايي شبكه در. شود ميانباشته  در شبكه

تعامل تأثيري بر نوع  به همين خاطر سابقه. شده است، تأثيري در پاسخ ندارد اعتماد موجود در رابطه ذخيره ميزان
لذا، در هر دو ساختار با اين شيوه . شود در رابطه سلب مي ترتيب امكان ذخيره بيشتر اعتماد اين شده ندارد و به داده پاسخ
  .گيري وجود ندارد تفاوت چشم دهي ميان سه راهبرد پاسخ
 اي  شبكه مركزي بهترين راهبرد متوسط است و در شبكه خوشه گيرد، در صورت تصادفي صورت مي دهي به كه پاسخ هنگامي

نشان  دهي درمجموع تمايز ميان سه نوع راهبرد چندان واضح نيست، اين نكته پاسخدر اين نوع  اما. بهترين راهبرد ضعيف است
راهبرد مؤثري براي بهبود اعتماد  كننده دهد اگر طرف تعامل به شكل تصادفي به درخواست تعامل پاسخ دهد آنگاه درخواست مي

 .مل خود استفاده كندراهبردي براي انتخاب طرف تعا كند كه از چه نخواهد داشت و چندان تفاوتي نمي
 ترين راهبرد، راهبرد ضعيف  هر دو ساختار نامناسب دهند، در هاي هدف مبتني بر اعتماد پاسخ مي كه عامل هنگامي

 باشند كمترين ميزان كارآمد هستند، يعني در شبكه شخصي كساني كه واجد اين راهبرد مي است و دو راهبرد قوي و متوسط
بهترين راهبرد تداوم و تقويت اعتماد با  گر هدف باال بردن ميزان اعتماد در شبكه خودمحور باشددرنتيجه ا. اعتماد وجود دارد



شود اما  محور افزوده مي -با اين حساب هرچند بر ميزان اعتماد در شبكه خود ها داريم، آن كساني است كه اعتماد بااليي به
 .يابد نميگيرد و روابط كم اعتماد تر بهبود  جديد شكل نمي ارتباطات
 قوي و (تر  اي، تمايز ميان راهبردهاي مناسب ساختار خوشه دهند در ها مبتني بر اعتماد پاسخ مي كه عامل هنگامي
دو  در بررسي علت تفاوت ميان. بسيار بيشتر از همين وضعيت در ساختار مركزي است) ضعيف( و راهبرد نامناسب) متوسط

زني نمود كه در  توان چنين گمانه مي دهي مبتني بر اعتماد است كه راهبرد پاسخ اي و مركزي هنگامي اي خوشه ساختار شبكه
. اند يك نفر مرتبط شده انتخاب براي طرف تعامل خود دارند چراكه تنها به ها تنها يك هاي مركزي تعداد زيادي از عامل شبكه

تواند بسيار  راهبرد مي در اين وضعيت است كه .توجهي اعتماد است هاي خوشه هر عامل داراي تعداد قابل در شبكه كه درحالي
دهي مبتني بر  پيوند خود را انتخاب كند، چون شيوه پاسخ ترين تواند ضعيف يعني اگر راهبرد او ضعيف باشد مي. باشد تأثيرگذار

 .سايش شودهاي شخص دچار فر در اين وضعيت احتمال زيادي دارد كه اعتماد موجود در شبكه .اعتماد موجود در رابطه است
 يعني . ساختار شبكه مركزي است، راهبرد قوي بهترين است دهند و ها مبتني بر اعتماد پاسخ مي كه عامل هنگامي

امر  اين. اند هستند در شبكه شخصي خود نسبت به دو راهبرد ديگر اعتماد بيشتري ذخيره كرده افرادي كه داراي اين راهبرد
 .گيرد با سرعت بيشتري صورت مي اند در روابطي كه از گذشته اعتماد آميز بوده انتظار بود چراكه انباشت اعتماد قابل
 ساختار شبكه خوشه اي است، دو راهبرد قوي و متوسط بسيار  دهند و ها مبتني بر اعتماد پاسخ مي كه عامل هنگامي

 هاي داراي ر دودسته عاملفاصله زيادي از راهبرد ضعيف دارند، يعني در چنين شرايطي ه نزديك هم هستند اما اين دو
اي  از آنجايي كه در چنين شبكه .اند ميزان در شبكه شخصي خود اعتماد ذخيره كرده  يك راهبردهاي قوي و متوسط تقريباً به

تناسب واجد روابط ضعيف، قوي و  در درون شبكة ارتباطاتي خود، به توجهي پيوند با ديگران هستند و هر عامل تعداد قابل
تقويت اين  است به همين خاطر حتي اگر پيوندهاي متوسط را براي تعامل انتخاب كند در طول زمان با اعتماد متوسط ازنظر

سراغ پيوندهاي ضعيف برود ازآنجاكه  تعامل خود به شود اما اگر براي انتخاب طرف پيوندها بر ميزان اعتماد در شبكه افزوده مي
 گيري بر فرسايش تواند تأثير چشم دهاي ضعيف اندك است در بلندمدت ميتعامل در پيون شانس دريافت پاسخ مثبت از طرف

 :خالصه بيان نمود طور توان در جدول زير به نكات فوق را مي. اعتماد در شبكه خودمحور وي داشته باشد
 

 و نامناسب راهبرد در چهار نوع حالت ترين خالصه مناسب .7جدول 
ترين راهبرد نامناسب بهترين راهبرد  شبكهنوع

گيري ندارد تفاوت چشم راهبرد متوسط  شبكه مركزي صورت تصادفيدهي به پاسخ  
گيري ندارد تفاوت چشم راهبرد متوسط  ايشبكه خوشه

قوي راهبرد ضعيف شبكه مركزي دهي مبتني بر اعتماد پاسخ  
قوي و متوسط راهبرد ضعيف ايشبكه خوشه

  هاي كانوني دو راهبرد قوي  گانه عامل در ميان راهبردهاي سه دهي، راهبردهاي پاسخدر كل تقريباً در تمام ساختارها و
 .زيادي دارند و متوسط باهم نزديكي

 هاي داراي  يعني جمع عامل. ضعيف، نامناسب بوده است توان گفت راهبرد قوي بهترين راهبرد و راهبرد درمجموع مي
 .داراي راهبرد ضعيف بيشترين توانايي را در توليد اعتماد در شبكه خود دارندهاي  عامل هاي راهبرد قوي، در مقايسه با شبكه

مبتني بر اعتماد درخواست تعامل را  كنند و طرف تعامل ها مبتني بر اعتماد طرف تعامل خود را انتخاب مي زماني كه عامل
دهنده اهميت  خوبي نشان د، اين امر بهياب تقويت و برخي ديگر فرسايش مي كند در فرآيند بلندمدت برخي پيوندها قبول مي

ها  تعامالت ميان انسان اين ويژگي در تحقيقات تجربي نيز در. اي از سوي كنشگران است استفاده از خصايص رابطه ثبت و
دهند و برخي را حذف يا ديگران را  تعاملي خود سامان مي شبكه شده است و مكانيسمي است كه مبتني بر آن افراد به مشاهده

 .كند ضافه ميا
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