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احمدرضا اصغرپور ماسوله ،استاديار ،جامعهشناسي دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران
سمانه اميري ،كارشناس ارشد جامعهشناسي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران
غالمرضا صدیق اورعی ،مربي ،جامعهشناسي ،دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران

چكيده
هدف اين پژوهش ،بررسي تجربي اعتماد در تعامالت اجتماعي بوده است .براي اين منظور نسخهاي از بازي سرمايهگذاري مبنا قرار گرفتت و
بر اساس اين 28 ،نفر از دانشجويان با استفاده از رايانه و بهصورت شبکه در محيط آزمايشگاه ،آن را اجرا كردند .اين افراد بهصورت ناشتناتته
و دوبهدو در  91دور با يکديگر با رايانه و در چارچوب بازي طراحي شده ،تعامل داشتتند و بته تنتاوب ناتش اعتمادكننتده و معتمتد را بتازي
ميكردند .بر اساس ديدگاه صرفاً اقتصادي انتظار مي رفت كنشگران تصميمي بگيرند كه در شرايط بازي بيشترين بازده را دارد؛ يعني بهستادگي
به دنبال سود بيشتر بروند و به طرف هاي تعامل تود اعتماد نکنند؛ اما نتايج نشان دادند در شرايط بتازي سترمايهگتذاري ،كنشتگران بتهشتکل
معنيداري به طرفهاي تعامل تود اعتماد كردند و حدود  29درصد از دارايي تود را در اتتيار كسي قرار دادند كه محتمل بود هيچ مبلغتي را
به آنان برنگرداند .همچنين معتمدان هم مبلغ در تور توجهي (حدود  21درصد دارايي اوليه) از آنچه را دريافت كردهاند ،بازگردانتدهانتد .ايتن
در حالي است كه بر اساس ساتتار بازي ،دو طرف تعامل هيچگاه يکديگر را نميشناتتند و ساز و كارهايي مانند شهرت هم در بتازي وجتود
نداشت .تغييراتي هم در شيوۀ تعامل دو طرف در طول بازي مشاهده شد كه در مااله بهتفصيل توضيح داده شدهاند.
واژههايکليدي :آزمايش ،اعتماد ،بازي سرمايهگذاري

 ۱اين مااله برگرفته از طرح پژوهشي «اعتماد در تعامالت اجتماعي با يک مطالعۀ تجربي آزمايشگاهي» كد  93683در دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
است.
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براي اعتمادكننده حياتي است؛ زيرا در صتورت تطتا در ايتن

مقدمه و بيان مسأله
مسألۀ نظري ايتن پتژوهش ،بخشتي از يکتي از اساستيتترين

امر ،سرمايۀ تود را از دست تواهد داد

( ... . ... . . .

.).

مسائل جامعهشناسي يعني نظتم اجتمتاعي استت .در رويکترد

اعتماد بر اساس نوع كنش اعتمادآميز كنشگر بته انتواع اعتمتاد

نظم اجتماعي ،وجود حداقلي از جهتگيري جمعگرايانه براي

عاالني ،اعتماد اتالقي ،اعتماد درونيشده و اعتماد عاطفي تاسيم

هتتر جامعتته ضتترورت دارد (جتتوادي يگانتته و هاشتتمي.)6981 ،

ميشود .از ميان اين انواع ،اعتماد عاالني بيش از همه معطوف بته

شکلگيري كنشهتاي جمعتي از تتالل كتنشهتاي فتردي و

طرف تعامل و شترايط رابطتۀ اجتمتاعي استت .اعتمتاد عاالنتي،

تعامل هاي بين فتردي و چرايتي و چگتونگي همکتاري ميتان

اعتمادي استت كته متردم در روابتط رستمي تتود از آن كمتک

كنشگران در پارادايمهاي گوناگون جامعهشناستي ،پاستخهتاي

ميگيرند .در بازارهايي كه كنشگران متفاوت در آن حضور دارنتد

متفاوتي يافته است (اصغرپور.)6983 ،

و هنوز روابط ميان كنشگران آنقدر عميق نيستت كته يکتديگر را

معموالً در پژوهشهاي جامعهشناتتي ،اعتماد ،پاستخ تمتام
مشکالت در تعاملها شتناتته متيشتود؛ بته عبتارتي ،اعتمتاد

بهصورت چهره به چهره بشناسند ،اين نتوع اعتمتاد ،كارآمتدترين
است (كوک و همکاران 2115 ،به نال از اصغرپور.)6983 ،

اجتماعي يکي از ابعاد بستيار مهتم زنتدگي بشتري استت كته

همانگونه كه گفته شد رابطۀ اعتمادآميز ،مبادلهاي است كته

حيات اجتماعي بشر امروزي بدون آن بستيار دشتوار تواهتد

حداقل دو طرف در آن تعامل دارند؛ يعني يک اعتمادكننتده و

بود .حيات اجتماعي ،زماني باا و دوام مييابد كه حداقل يکي

يک معتمد كه اين رابطه با ماداري تطر نيز همراه است .اگتر

از پيش فرض هاي اساسي آن (اعتماد اجتماعي) برقترار باشتد؛

اعتمادكننده ،تصميم بگيرد اعتماد كند ،معتمد به آن متي توانتد

زيرا اعتماد باعث تداوم كنش اقتصادي ،سياستي ،اجتمتاعي و

احترام گذارد يتا از آن سوااستتفاده كنتد (

فرهنگي مي شود و بدون آن هيچ كنش متاابل مطمئنتي انجتام
نميشود (اينگلهارت.)6999 ،
در تعامالت روزمره ،براي توليد كاال (تواه كاالي ملمتوس
و تواه كاالي ناملموس) كنشگران بايد بتا يکتديگر همکتاري
كنند؛ اما اين همکاري در تعتامالت بتراي مشتاركتكننتدگان
هزينه دارد .همچنين چگونگي توليد كاال براي كنشگران درگير
در آن مهتتم استتت؛ زيتترا آنتتان بايتتد مطمتتئن باشتتند منفعتتت
توليدشده از هزينهاي كه آنان پرداتتهاند ،بيشتتر تواهتد بتود.
همچنين بايد بدانند در كنار ديگر كنشگران ميتواننتد منفعتت
توليدشده را محافظت و ستهم تتود را دريافتت كننتد .تمتام
اين ها با اطالعات به كنشگر ميرسد .اعتمتاد بتراي كنشتگران
درگير ،تأل اطالعات يا پيچيدگي همکاري را ميتواند تعتديل
كنتد

(كلمتن6931 ،؛ . ... .... . . . . .؛ . . . . . . . .. . . . .؛
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 )..؛ اما اعتمتاد همتواره

همراه با تسهيالتي كه به وجتود متيآورد ،بتراي اعتمادكننتده،
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اعتماد و همکتاري اتيتراً بتهعنتوان موضتوعي كليتدي در
اقتصاد و جامعهشناسي مطرح شتدهانتد

( . . .. .. . . .... . . .

.)..

اين توجه به مسألۀ اعتماد ،دليلي عمده دارد و آن اين است كه
جهاني شدن ،دورنما و چشم انداز تجارت و اقتصاد را به سوي
الگوهاي پيچيده و پيشبينينشدني تغيير داده استت (

.. ... .. .

 .). .. . .... . . . .هدف ايتن ماالته نيتز بررستي رابطتۀ اعتمتاد و
همکتتاري در تعتتامالت اجتمتتاعي بتتا استتتفاده از تجربيتتات
آزمايشگاهي است .اهميت اين مسأله در حياتيبودن اعتماد در
تمام تعامالت ازجملته تبتادالت تجتاري استت .پژوهشتگران
بسياري بر ضرورت اين موضوع بهعنوان روانكنندۀ اقتصتادي
بهتصوص در ايران تأكيد كردهاند .براي رسيدن به اين هدف،
بتتا استتتفاده از روش آزمتتايش ،متغيتتر اعتمتتاد در نستتخهاي
تکرارشده 6از بازي سرمايهگذاري بررسي شده است.

تطراتي هم دارد .برآورد صحيح قابليت اعتماد طترف تعامتل
... .. . .... . .
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در اين بازي كه براي نخستين بار برگ و همکاران ( )....

جدايي از مفتبران را داشتته باشتند ،نتتايج مثبتتي بته همتراه

معرفي كردهاند ،سرمايهگتذار يتا اعتمادكننتده (بتازيکن الت )

تواهند داشت .آنان به ايتن نتيجته دستت يافتنتد كته ماهيتت

تصتتميم متتيگيتترد ماتتداري از موجتتودي تتتود را بتته معتمتتد

پايدار يا ناپايدار ساتتار تعامل ،در نفس تود ،در تمتايز ميتان

(بازيکن ب) بدهد .اين مبلغ در ماداري كه معموالً بزرگتر از

اعتماد و همکاري تأثير ندارد .چيتزي كته اهميتت دارد رابطتۀ

سه است ،ضرب ميشود؛ سپس ب تصميم ميگيرد ستهمي از

حاصل از تعامل و شتکلگيتري ستاتتار استت .در كتار آنتان

برگرداند .حالت تعتادل در ايتن بتازي

تغييرات ساده در ساتتار شبکه ،نتيجۀ بازي را تغيير نميدهتد؛

زماني است كه بازيکنان ،افرادي عاالني و منفعت طلب باشند،

اما پوياكردن شبکه به همکاري بيشتر منجر ميشود .زماني كته

نيتز موجتودي تتود نتزد

عاملهاي همکاريكننده ،توانايي ايجتاد ارتبتا هتاي بيشتتر و

مبلغ دريافتي را به ال

ب مبلغي را برنگرداند و بهتبع ال
تويش نگه دارد (

. .. .. ... ..... . . . .... . . .. .. ....

.).

احتماالً حذفكتردن مفتتبتران را دارنتد ،همکتاري افتزايش
مييابد و فرصت سوااستفادۀ مفتبرها كاهش پيدا ميكند.
ساتکلي

پيشينۀ پژوهش

و وانگ  ).... (9مدلي محاسباتي بتراي توستعۀ

بوئرو 6و همکاران (  )....تأثير شهرت در اعتماد و همکتاري

روابط اجتماعي توستعه دادهانتد كته راهبردهتاي عامتل را بتر

را در تعامالت اجتماعي بررسي كردند و بازي سرمايهگتذاري

اساس فرضيههاي مغز اجتماعي دانبار 1به كتار متيگيترد .ايتن

را بسط دادند و رفتارهاي جديدي به آن اضافه كردند .آنان در

پژوهشگران ،فرايند شکلگيري و فروپاشي روابط را بهصورت

بررسي آزمايشتگاهي تتود ،رفتارهتا را در دو حالتت بتا هتم

تابعي از فراواني تعامل ،ساباۀ تعامل و راهبردهاي عاملها بتر

ماايسه كردهاند :اول ،ارزيابي متاابل سرمايهگذار و معتمتد (بتا

استاس اعتمتتاد بررستتي متتيكننتتد .نتتتايج آنتتان نشتتان دادهانتتد

اتتصاص نمره يا شاتص همکتاري) و دوم ،ارزيتابي طترف

عامل هايي كه در انجام تعامل بيشتر در ميان روابتط اجتمتاعي

سوم از معتمد و سرمايهگتذار .2نتتايج آزمتايشهتاي آنتان بته

تود ،بيشتر به سراغ آنهايي ميروند كه اعتماد بااليي در آنها

يافته هايي منجر شدند كه دركي بهتر نستبت بته ناتش اعتمتاد

وجود دارد ،اعتماد بيشتري در شتبکۀ روابتط اجتمتاعي تتود

مبتني شهرت ،در همکاري ارائه ميكنند .6 :شهرت طرف سوم

ذتيره ميكنند.

بهطور مثبت در همکاري تأثير ميگذارد و موجتب مراقبتت از

عبتتاسزاده ( )6989در پتتژوهش تتتود برتتتي از عوامتتل

اعتماد مي شود .2 .ساز و كتار متفتاوت شتهرت ،ميتزان هتايي

اجتمتتاعي و عوامتتل اقتصتتادي متتؤثر در اعتمتتاد اجتمتتاعي را

متفاوت از همکتاري توليتد كنتد .9 .افتراد بته شتهرت تتود

شناسايي كرده است و براي تبيين روابط منطاي بين متغيرهاي

حساس هستند ،حتي هنگامي كته تتأثيري در پرداتتت متالي

يادشده و اعتماد اجتماعي از نظريتههتاي گونتاگوني همچتون

آنها ندارد.

نظريۀ تونيس (گمن شافت ،گزل شافت) ،وبر (كنش عاالني)،

بوئرو و همکاران (  )....ارتبتا بتين انتختاب شتريک و

زتومکا (مخاطره) ،گيدنز (اعتماد به نظام هاي انتزاعي) و چلبي

پيدايش اعتماد و همکاري را در ميان افراد مطالعه و با تركيتب

(روابط انجمني) استتفاده كترده استت .نتتايج يافتتههتاي ايتن

شواهد تجربي و شتبيهستازي شتبکه ،ارتبتا نتيجتۀ تعامتل و

پژوهش پيمايشي نشان متيدهنتد ميتزان اعتمتاد اجتمتاعي در

شکل گيري ساتتار اجتماعي بررسي كردند .آنان نشتان دادنتد

نمونۀ مدّنظر (دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشتگاه تبريتز)

شبکههاي پويا ،زماني كه توانايي ايجتاد شتبکههتاي جديتد و

متوسط و رابطۀ آن با عوامل اجتمتاعي-فرهنگتي ،اقتصتادي و
سياسي ،رابطهاي تطي بوده است.
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ابراهيمي لويه ( )6988در مطالعۀ تود ،شهر گرمسار را بتا

زنجان» تأثير سنتگرايي ،پايگاه اجتماعي و تحصتيالت را بتر

روش پيمايشي ،اعتماد اجتماعي بررسي كترده استت .در ايتن

اعتماد تعميم يافته بررسي كردند .يافتههاي پژوهش آنان نشتان

پژوهش ،شاتص اعتماد اجتماعي از تركيب اعتماد بته عمتوم

ميدهند بين متغير سنتگرايي و اعتماد تعميميافته ،بين پايگتاه

مردم ،اعتماد به اصناف و اعتماد بته ستازمانهتا ستاتته شتده

اجتماعي و اعتماد تعميميافته ،رابطۀ معناداري وجود ندارد ،در

است و نتايج آن نشان ميدهنتد  69/5درصتد از پاستخگويان،

حالي كه بين سنت گرايي و دو بعد اعتمتاد يعنتي صتراحت و

اعتماد اجتماعي در حد متوسط ،حدود  21 /5درصتد ،اعتمتاد

صداقت ،بين تحصيالت پاسخگويان و اعتماد اجتماعي ،رابطۀ

اجتماعي پايين و تنها حدود  66درصد اعتمتاد اجتمتاعي بتاال

معني دار مستايمي وجود داشته است .نتايج حاصتل از آزمتون

دارند .بين تمتامي متغيرهتاي مستتال پتژوهش (دگرتتواهي،

فرضيه هاي مربو به متغيرهاي فردي نيز نشتان دادهانتد ،بتين

بيگانگي اجتماعي ،احساس امنيتت ،اعتاتادات دينتي ،فضتاي

ميزان مطالعه و اعتماد اجتماعي ،بين محل تولد افراد و اعتمتاد

مناستتب اتتتالو عمتتومي ،همبستتتگي اجتمتتاعي ،رضتتايت از

اجتماعي ،رابطۀ معنيداري وجود دارد.

زندگي و مابوليت اجتماعي) و متغير وابسته (اعتماد اجتماعي)

كيوناري و همکاران (  )....به دنبال پاسخ به اين پرستش

در سطح  6درصد ،رابطۀ معنيداري وجود داشتته استت .تنهتا

هستند كه آيا اعتمادكردن ،موجتب قابليتت اعتمتاد متيشتود

همبستگي بين متغير بيگتانگي اجتمتاعي و اعتمتاد اجتمتاعي،

آن ها براي پاسخ به اين پرسش ،دو آزمايش انجام دادند كه در

معکوس بوده و بايتۀ متغيرهتا ،همبستتگي مستتايم بتا متغيتر

آن اعتمادكردن و قابليت اعتماد را در دو گتروه شتركتكننتدۀ

وابسته داشته اند .باالترين شدت همبستگي با متغيتر وابستتگي

امريکايي و ژاپني با يکديگر ماايسه كردنتد .در بتازي اعتمتاد

مربو به متغيرهتاي اتتالو عمتومي ،رضتايت از زنتدگي و

استاندارد ،شخص معتمد ميداند به وي اعتماد شده است .اين

همبستگي اجتماعي و كمترين آنها مربو به احساس امنيتت،

آگاهي كه شخص معتمد متيدانتد بته او اعتمتاد شتده استت،

بيگتانگي اجتمتاعي و مابوليتتت اجتمتاعي بتتوده استت .ستتاير

ممکن است موجب شود او در بازي اعتماد ،مسئوالنهتر رفتتار

متغيرها بين اين دو گروه قرار داشتهاند.

كند؛ امتا نتتايج نشتان متيدهنتد اعتمتادكردن ،موجتب رفتتار

ادهمي و كاويانپور ( )6983با استفاده از نظريات پارستونز،

مستتئوالنه حتتداقل در بتتازيهتتاي يتتک مرحلتتهاي نمتتيشتتود.

كلمن ،زتومکتا ،تتونيس ،گيتدنز و بورديتو ،برتتي از عوامتل

يافتههاي اين پژوهشگران همچنين نشان ميدهند اعتمتادكردن

اجتماعي متؤثر در اعتمتاد اجتمتاعي (تعهتد درونتي ناشتي از

و مسئوالنه رفتاركردن دو سوي يک سکه ،امتا كتامالً مجتزا و

جامعه پذيري ،سود حاصل از اعتماد و ميزان انتظار از معتمد و

متمايز هستند .اعتمادكننتدههتاي امريکتايي بيشتتر از همتايتان

ريسک اعتماد) را شناسايي و با آنها فرضيههايي را طرح كرده

ژاپني تود اعتماد ميكردند ،در حالي كته معتمتدان امريکتايي

و به آزمون گذاشتهاند .اين پژوهش از روش پيمتايش و ابتزار

كمتر مسئوالنه رفتتار متيكردنتد .تفتاوت مليتت در اعتمتاد و

پرسشنامه استفاده كرده است .نتايج آنان نشان مي دهنتد تعهتد

اعتمادپذيربودن در بازي اعتااد كمتر بررسي شده است .آنهتا

دروني و سود حاصتل از اعتمتاد بتا اعتمتاد اجتمتاعي ،رابطتۀ

بتته ايتتن نتيجتته رستتيدند كتته پژوهشتتگران اعتمتتاد بايتتد

مستايم و ريسک اعتماد و اعتمتاد اجتمتاعي ،رابطتۀ معکتوس

محدوديتهاي بازيهاي يک مرحلتهاي را در مطالعتۀ عوامتل

دارند .همچنين آنان به اين نتيجه رسيدند كه بين ميزان انتظتار

تعيينكنندۀ اعتماد و اعتمادپذيربودن در نظرگيرند.

از معتمد و اعتماد اجتماعي ،رابطه وجود ندارد.

در اغلب پژوهشهتاي انجتامشتده در تتارا از ايتران ،از

اوجاقلو و زاهدي ( )6981در ماالۀ تود با عنوان «بررستي

روش آزمتتايش بتتراي بررستتي اعتمتتاد و همکتتاري در روابتتط

اعتماد اجتماعي و عوامتل متؤثر در آن در بتين ستاكنان شتهر

اجتماعي استفاده شده است .با ماايسۀ پژوهشهاي انجامشتده

.
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در زمينتتۀ اعتمتتاد ،گفتنتتي استتت يکتتي از مزيتتت هتتاي روش

شخص اول به شخص دوم اعتماد ميكند .شخص اول ممکتن

آزمايش ،كنترل متغيرهتا استت كنتترل متغيرهتا استت؛ امتا در

است حتي با وجود داشتتن ترجيحتات تودتواهانته اعتمتاد

پژوهشهاي انجامشتده بتا روش پيمتايش ،اغلتب بته عوامتل

كند؛ زيرا معتاد است شخص دوم ،رفتار غيرمسئوالنه نميكند

تأثيرگتتذار در اعتمتتاد و همکتتاري ميتتان افتتراد اشتتاره شتتده و

( . .. . . . .

 .)..رابطۀ اعتمادآميز ،مبادلهاي است كته حتداقل دو

به صورت تطي ،متغيرهاي متفتاوتي بته اعتمتاد مربتو شتده

طرف در آن تعامل دارند :اعتمادكننده و معتمد .در اين متورد،

است .مزيت ديگر روش آزمتايش ايتن استت كته عتالوه بتر

همواره ماداري تطر نيز وجود دارد (

 .).اگر

بررسي عوامتل تأثيرگتذار در اعتمتاد ،تعتامالت افتراد را نيتز

اعتمادكننده تصميم به اعتماد بگيترد ،معتمتد بته آن متيتوانتد

ميتوان مشاهده و فرايند تغيير رفتار آنان را نيز مطالعه كرد.

احترام گذارد يا از آن سوااستفاده كند (كلمن.)656 :6931 ،

. . . .. . ... .... ....

اعتماد ممکن است در تعامالت يکبتاره و گتاهي حتتي در
اعتماد در روابط اجتماعی

مبادالت مکرر رخ دهد و اگر تعهد بته آن گتران تمتام شتود،

امروزه ،اعتماد در بسياري از حوزه هتاي تخصصتي همچتون

معتمد ،هيچ انگيزۀ عاالني براي رفتار مسئوالنه ندارد .در ايتن

( . . . . ... . . . . .. .. ... . . . .؛ .. ... .. . . .

صورت ،اعتمادكننده بهسختي اولين حركت را انجام ميدهد و

 ..؛

 .)...هر كنشگر ،هدفمند استت

علتتوم اقتصتتادي
.. . . ... . . . .
... .. ... . . .

 ،)..علتتوم اجتمتتاعي

( . . . . . . . . ... . . . .

اعتماد ميكند

( . . .. ... ..... . . .

 ،)..علوم سازماني و مطالعات تجاري و مطالعتات

و بايد كوشش كرد بتا رويکترد عاالنتي ،كتنشهتاي او را در

اجتماعتتات (  ). . . . . . . .. . . . .ناتتش محتتوري دارد .در دو دهتتۀ

تعايب هدف هاي ممکن تبيين كرد .تصميم اعتمادكننده ،تاريباً

اتير ،اعتماد به يکي از مسائل عمده در علتوم اجتمتاعي تبتديل

هميشه دشوار است :تصميم براي اينکه آيتا بته معتمتد بتالاوه

 .).زتومپکتا (  )....دو دليتل

بايد اعتماد كترد يتا نته تنهتا اعتمادكننتدۀ بتالاوه نيستت كته

براي تمركز تحاياات بر اعتماد در دهههاي اتيتر مطترح كترده

تصميمهايش را بايد در نظر گرفت؛ زيرا در بسياري از متوارد،

است :تغيير تمركز از سطح كالن اجتماعي بته تحليتل دقيتقتتر

معتمد امکان انتخاب بين حفظ اعتمتاد يتا گسستتن اعتمتاد را

پايه هاي ترد زندگي اجتمتاعي و تغييتر ستاتتار و فراينتدهاي

دارد .برقراري اعتماد به معتمد امکاني ميدهد كه قتبالً ماتدور

اجتماعي در مدرنيتۀ متأتر .اعتماد يکي از ويژگتيهتاي پويتاي

نبود .اگر معتمتد ،مستئوالنه رفتتار كنتد ،اعتمادكننتده منفعتت

روابط اجتماعي و سرمايۀ رابطۀ اجتماعي است؛ بته بيتان ستاده،

ميبرد ،در غير اين صورت او از اين تعامتل متضترر تواهتد

در يک رابطه ،زماني كه يک طرف تعامل باور دارد طرف ماابل،

شد (كلمن.)659 -651 :6931 ،

شتده استت

( . . . . . . . . . ... . . . .

انگيزۀ انجام كنش به نفع او را دارد ،آنگاه گفتني استت در ايتن
رابطه اعتماد وجود دارد

( . . .. .. ... . . .؛ .). . . . .. .. . . .... . . .

اغلب پژوهشگران معتادند اعتماد ،روانكنندۀ مهمتي بتراي
روابط اجتماعي است و نظريتههتا و مطالعتات دربتارۀ روابتط

اعتماد به باورهايي مربو است كه يک عامل دربارۀ رفتتار

انساني ،اهميت ماابلهبه مثل و مبادلۀ كنشهاي تيرتواهانته را

ديگري دارد .كنش مورد اعتماد ديگري ،كنشي است كته اگتر

در ايجاد روابط اجتماعي و بهطور ضمني در ايجاد اعتماد ذكر

شخص ماابل همکاريكننده باشتد ،امکتان منفعتت متاابتل را

 .)...شتخص اعتمادكننتده بتراي

كردهانتد

( . . . ... . .. . .... . . . .

كنتتد ،تطتتر از

اعتمادكردن به اطالعات نياز دارد و بتا ايتن اطالعتات ،ميتزان

دست دادن منفعت تود را ميپذيرد .اگر شتخص اول در يتک

ريسک رابطه را برآورد ميكند و تصميم ميگيرد .البته اعتمتاد

بازي تکرارشونده ،باور داشته باشتد شتخص دوم ،ترجيحتات

همواره به صورت كامالً حسابگرانه انجام نمتيگيترد؛ زيترا در

ديگرتواهانه دارد يا با ماابلهبهمثلي مثبت تحريک شود ،آنگاه

برتي موقعيتتهتا ،دستتورالعملهتايي بتراي اعتمتادكردن يتا

ايجتتاد متتيكنتتد و اگتتر شتتخص ديگتتر نات
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اعتمادنکردن وجود دارد .اطمينان و اعتماد هر دو به اطالعتات

( .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . . .

فرد مربو هستند .هر دو به كنشتگر كمتک متي كننتد بتوانتد

ميكنند ،بيشتر هم اعتمادپذير هستتند و دروغگفتتن را دشتوار

پيشبيني كند و آينده را ببيند .اطمينان نشان ميدهد فترد چاتدر

مييابند و دوستداشتنيتر هستند .آنها با اين كار بهتر ،افراد

ميتواند مطمئن باشد كه آنچه وي انتظار دارد ،روي تواهتد داد

در تور اعتمتاد را از ديگتران بتر استاس سترنخهتاي تتاص

و طرف تعامل چيزي را غيتر از آنچته پتيشبينتي شتده استت،

منصفانهاي ميتوانند جدا كنند .ايتن همتان چيتزي استت كته

نميتواند انجام دهد؛ اما اعتماد زمتاني معنتي پيتدا متيكنتد كته

ياگاميشي ،هوش اجتماعي مينامد

 .)..ساز و

طرف تعامل يعني فرد شايستۀ اعتمتاد ،تتالف آنچته را انتظتار

كارهاي نهادي و سازماني كمک مي كنند ميزان قابليت اتکا بته

ميرود ،انجام دهد؛ زيرا بسياري از كنشها بهصورت زنجيترهاي

ديگران را مشخص كنيم و تطر شکست در اعتماد را كتاهش

روي ميدهند و كنشگر ،هزينههاي كنش را پيش از رستيدن بته

دهيم .براي اعتماد سربسته ،مهتمتترين مستأله ايتن استت كته

منفعتي تابل ميكند و منتظر برگشت منافع از سوي فترد معتمتد

 .)..كستتاني كتته بيشتتتر اعتمتتاد

( . . . . .. . .... . . . .

چگونه اعتماد در گام اول شکل ميگيرد (

. . .. ... ........

.)..

ميماند .در فرض نظري ،دريافت آينده بتا قراردادهتاي صتوري
ميتواند كنترل شود؛ اما درعمل ،عدم تاارن اطالعات و هزينهها

نظریۀ انتخاب عقالنی

مانع نظارت كامل هستند و بهكتارگيري قراردادهتاي الزماالجترا

نظريۀ انتخاب عاالني ،سه ريشۀ اساستي دارد كته مهتم تترين

.).

آنها از ديدگاه صاحبنظران ،اقتصاد كالستيک و نوكالستيک

اعتماد ،ناش مهمي در توسعۀ روابط پايدار دارد .اندرستون

است .از نظر اقتصاددانان كالسيک ،انسان ها عاالنيتت صترف

و ويتز  ).... (6معتادند اعتماد دوطرفه بيش از اعتماد يکطرفه

دارند و همواره به دنبتال بته حتداكثر رستاندن ستود تتويش

محتمل است؛ زيرا هنگتاميكته ستطح اعتمتاد نامتاتارن استت،

هستند .ريشۀ ديگر نظريۀ انتخاب عاالني ،ديدگاه وبر در باب

ارتبا پذيرفتني تواهد بود؛ زيرا شريکي كه اعتماد كمتتر دارد،

عاالنيت است .وي چهتار نتوع كتنش را از يکتديگر تفکيتک

تمايل بيشتري به ترک رابطه و همچنين تمايل كمتري به جبتران

ميكند كه عبارتند از :كنش سنتي ،كتنش عتاطفي يتا انفعتالي،

فداكاري طرف ماابل دارد .اعتماد در رابطۀ پايتدار و زمتاني كته

كنش عاالني معطوف بته ارزش ،كتنش عاالنتي معطتوف بته

هر دو طرف انگيزۀ تکميل اعتماد دارند ،شکل ميگيرد و انگيزۀ

هدف .بر اساس اين تاسيمبندي ،كتنش عاالنتي معطتوف بته

تکميل اعتماد ،به تعهد ضمني بازميگردد .همانگونه كته نتتايج

هدف ،عاالنيت كامل دارد .از ويژگي هاي اصتلي ايتن كتنش،

فراوان نشان دادهاند ،در مبادلههاي مثبتت و در پاستخ بته عتدم

هدف عاالني و كارآمدترين راه براي دستيابي به هدف استت؛

قطعيت در بين قدرتهاي برابر ،تعهد به احتمال بيشتري اتفتاو

امتتا مهتتمتتترين ريشتتۀ نظريتتۀ انتختتاب عاالنتتي ،رويکتترد

ميافتد؛ بنابراين نابرابري قدرت ممکن است مانع اعتمتاد باشتد

جامعه شناسي رفتاري و نظريۀ مبادله است .هومنز معتاتد بتود

غيرممکن ميشود

( ... . ... . . .

( . . . .. .. . . .. . . ... . . .

.).

انسان از يکسو در جستجوي حداكثر سود و از سوي ديگر در

اشتتخاص از لحتتات اعتمتتادكردن در موقعيتتتهتتاي مشتتابه

پي حداقل هزينه ها استت .ايتن نظريته در تبيتين پديتدههتاي

متفاوت هستتند؛ بنتابراين افتراد بستيار اعتمادكننتده و انتدک

اجتمتتاعي ،عتتالوه بتتر توجتته بتته ستتاتتارها و ضتترورتهتتاي

اعتمادكننده وجود دارند .اين تفاوت را بته ويژگتيهتاي بتدو

اجتماعي ،از عامل انستاني و انگيتزههتا و تمتايالت او غفلتت

تولد يا آموتتهها و تجربهها ميتوان نستبت داد .بتهتصتوص

نميكند (معيتدفر .)98: 6985 ،بر اساس همين ،فرضيههاي مدّنظر

تعامل هاي اوليه با اعضاي تانواده در اين زمينته مهتم هستتند

در بازي سرمايهگذاري چنين بيان ميشود :اوالً ،معتمدان هتيچ

.. . . . ... . ... . . ... .

.

كنش مسئوالنهاي نشان نميدهنتد و تمتام دارايتي را كته فترد

.
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اعتمادكننده به آنها داده است ،نزد تود نگاه ميدارند .دوماً ،با

آزمايشگاه با  28آزمودني انجام شده است .نمونۀ بررسي شتده

فرض اينکه اعتمادكنندگان از اين امتر اطتالع دارنتد ،تصتميم

از ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انتخاب شد و ايتن

ميگيرند هيچ دارايي را به معتمدان واگذار نکنند.

افراد با اطالعرسانياي كه پژوهشگر در دانشکدههاي دانشتگاه
انجام داده بود ،بهصورت داوطلبانه در آزمايش شركت كردنتد.

روش

آزمودنيها به مح

در دهههاي اتيتر ،پيشترفت زيتادي در بررستيهتاي تجربتي

مجهز به يک رايانته مستتار شتدند .قبتل از شتروع آزمتايش،

دربتتارۀ همکتتاري و هنجارهتتاي اجتمتتاعي در علتتوم رفتتتاري

توضيحاتي راجع به ساتتار آزمايش به پاستخگويان داده شتد.

 .)..روش ايتن

افراد در شبکهاي رايانهاي و بهصورت زوجي و ناشناس بتازي

پژوهش ،آزمايش است كه كاربرد وسيعي در علتوم اجتمتاعي

كردند .آن هتا در هتر دور ،بته شتکل تصتادفي بتا هتم جفتت

دارد .مزيتتت آزمتتايش ،امکتتان آزمتتودن نظريتتههتتاي اصتتلي و

ميشدند و بازي سرمايهگذاري را انجام ميدادند.

تجربي حاصل شتده استت

( ... .. . . .. . .... . . . .

ورود به آزمايشگاه ،در فضاهاي مجتزاي

(.. . .... . ..

بازي سترمايه گتذاري ،چتارچوب استتاندارد آزمايشتگاهي

 .)....در يک آزمايش ،برتي رفتارها قرنطينته متيشتوند تتا

است و كاربرد توبي در مطالعۀ اعتماد در تعاملهاي اقتصادي

همچنين كش

و توصي

دقيق نظم رفتاري است

بهشکل نظاممند مشاهده شوند

( ... . ... .. . . .

.).

دارد .در اين بازي ،عدم تاارن اطالعاتي و عدم قطعيت وجود

آزمتتايش در كامتتلكتتردن اطالعتتات گرفتتتهشتتده از ستتاير

دارد و اين ويژگيها موجب شباهت آن با تعاملهاي اجتماعي

روشهاي تجربتي نيتز مفيتد استت .آزمتايشهتاي ميتداني و

ميشود .در اين بازي از «تود» تواسته متيشتود بته ديگتري

آزمايشگاهي را براي فهم بهتر ساز و كارهاي مشاهدهشتده در

اعتماد كند و «ديگري» هم اعتماد او را محترم بشمارد .قتوانين

ميدان ميتوان تركيب كرد .پيمايشها ،دادههاي جامع و معرف

اين بازي ،ساده بود .در هتر دور ،مشتاركتكننتدگان بته طتور

توليد مي كنند كه قتدرت تعمتيم آمتاري دارنتد؛ امتا آزمتايش

تصتتادفي جفتتت متتيشتتدند :بتتازيگر آ (ستترمايهگتتذار) و ب

استنبا دربارۀ ترجيحتات و نگترش هتا را بته روش دقيتق و

(معتمد) .هر دو بازيگر ،سرمايۀ اوليهاي به ميتزان ستي واحتد

 ... . .. ..دو

ارز آزمايش (  ).دريافتت متيكننتد كته واحتد آن واحتد ارز

نوع آزمايش متفاوت وجتود دارد :ميتداني و آزمايشتگاهي .در

آزمايش است كه ارز ،نرخ برابتري بتا پتول واقعتي دارد :هتر

كنترلشدهاي امکانپذير ميكنند (

... . . . . . ... ...

آزمايش آزمايشگاهي ،افراد در محيط آزمايشتگاه بتا يکتديگر

6

واحد ارز آزمايش برابر هفتاد ريال در نظر گرفته شده است .

تعامل دارند كه اغلب به طور ناشناتته و گمنام انجام ميشتود؛

بر اساس قاعدۀ بازي ،ابتدا سرمايه گذار بايد تصميم بگيترد

به بيان ديگر ،افراد بدون اينکه طرف ديگر تود را بشناسند ،با

كه تمام ،بخشي يا هيچ مادار از پتول تتود را بتراي معتمتد،

او تعامل دارند .بهطور تالصه ،در ماايسه با روشهاي كمّتي و

يعني كسي كه با وي جفت شده است ،بفرستتد و باقيمانتده را

كيفي ،مزاياي آزمونهتاي آزمايشتگاهي بته ايتن ترتيتب استت:

نگاه دارد .آنچه را آ ارسال كرده است،

 .ميناميم .اين مادار

بهدستآوردن اطالعات اطمينتانبختش بيشتتري از رفتتار فترد

در  .ضرب ميشود و بتراي معتمتد ارستال و بته سترمايۀ او

نسبت به مصاحبه يا پرسشنامه ،امکتان فهتم آن دستته از ستاز و

اضافه ميشود .اين ضريب در اين آزمايش منطبق بر كار بوئرو

كارهاي ترد تعامل اجتماعي كه نتتايج اجتمتاعي را متيتواننتد

و همکتاران (  )... .برابتتر  9استت .پتتارامتر  .را بايتد بتتازده

تبيين كنند و بهراحتي با مصاحبه فهميدني نيستند و امکان كنترل

سرمايهاي دانست كه فرد معتمد از سترمايهگتذاري بته دستت

متغيرها و عاملها با دتالت بيروني

( . .. .. ... ..... . . .

.

.)..

در اين مااله ،نسخۀ تکرارشدهاي از بازي سرمايهگذاري در

اين نرخ برابري بر اين اساس تعيين شد كه بهطور متوسط ميزان دريافتي يک
فرد با يک ساعت كار دانشجويي يعني چهار هزار تومان برابري كند.
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آورده است؛ سپس فرد معتمد بايتد تصتميم بگيترد كته تمتام،

ضتتربكتتردن مبلغتتي كتته ستترمايهگتتذار ارستتال كتترده استتت،

بخشي يتا هتيچ ماتدار از پتول دريتافتي را بته سترمايهگتذار

نشاندهندۀ چند نکته است( :آ) سترمايهگتذاران بتا ايتن عتدم

بازگرداند .ماداري را كه فترد معتمتد بازگردانتده استت،

قطعيت مواجه بودند كه با پرداتتت در ابتتداي تعامتل ،منتافع

مي ناميم كه در هتيچ مضتربي ضترب نمتيشتود .هتر دور بتا

احتمتالي بيشتتري در پايتان دريافتت كننتد( ،ب) معتمتتدان از

مزايايي پايان مييابد كه بته بتازيگران متيرستد .در هتر دور،

تصتتميمهتتاي ستترمايهگتتذاران ،منفعتتتي نصيبشتتان متتيشتتود

منفعتتت كستتبشتتدۀ ستترمايهگتتذار (
(

) برابتتر استتت بتتا

پارامتر

) برابتتر استتت بتتا:

و منتتافع كستتبشتتدۀ معتمتتد

حالت تعادل اين بازي زماني استت كته بازيکنتان ،افترادي

.

عاالني و منفعتطلب باشند؛ يعني ب مبلغتي را برنگردانتد و

نشاندهندۀ ميزان اعتماد سرمايهگذاران بته افتراد

معتمد است .پارامتر

( .). . ..... .. ... . . .

نشان دهنتدۀ ميتزان اعتمادپتذيربودن

افراد معتمد است .درانتهتاي بتازي ،منفعتت كستب شتدۀ هتر
بازيگر ،برابر مجموع منافعي است كه در تمتام دورهتا كستب
كرده است .اين بازي را «بازي سرمايه گذاري» مي نامنتد؛ زيترا

به تبع آ نيز موجودي تود را نزد تويش نگه دارد؛ اما شتواهد
تجربي نشان دادهانتد سترمايهگتذار ،مبلغتي حتدود  11تتا 51
درصد را سرمايهگذاري ميكند و شخص معتمد نيتز ماتداري
بيشتر از مبلغ فرستادهشده را به سرمايهگذار برميگرداند
. . .. .... . . .

). ... ..... . . . ....

شكل -1تصاویري از آزمایشگاه قبل و در زمان آزمون انجامشده

(.. .. .

.
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ابزار انجام آزمايش ،نرمافتزار ). ... . . . . . . .... . . . ( 6 . .. ..

دريافتشده و سود كسبشدۀ شتركتكننتدگان در آزمتايش در

بوده است كه اولين بار در دانشگاه زوريخ آلمان به كتار بترده

جدول  6ارائه شده است .عالوه بتر آن ،ماتدار سترمايهگتذاري

شد و به طور اتتصاصي براي اجراي آزمتايشهتاي اقتصتادي

بازيکن آ و مادار بازگشت بتازيکن ب نيتز ارائته شتده استت.

طراحي شده است .در اين نرمافزار ،آزمايش دلخواه را ميتوان

تعداد شركتكنندگان در آزمايش برابر با  28نفر بوده كه از ايتن

تعري

تعداد 65 ،نفر زن و  69نفر مرد بودهاند .ميانگين كلي سن آنتان،

و در شبکه اجرا كرد.

مکان انجام آزمايش ،اتاو رايانۀ دانشتکدۀ ادبيتات و علتوم
انساني دانشگاه فردوسي مشهد بتوده استت .بتراي دعتوت از
آزمودنيها ،فراتوان بهصورت پوستر در دانشکدهها نصب شد
و متااضيان عالقهمند ثبتنام كردند 28 .آزمودني از رشتههتاي
علوم اجتماعي ،برنامهريزي شتهري ،ادبيتات انگليستي ،ادبيتات
عرب ،تاريخ و علوم سياسي شركت كردند .تمامي تعتامالت بتا
شبکۀ رايانهاي بود و درمجموع افراد  91دور بتا يکتديگر بتازي
كردند كه تاريباً يک ستاعت بته طتول انجاميتد .افتراد بتهطتور
ميانگين  1211تومان (هر يک واحد  . . .معادل  9تومتان) بته
دست آوردند كه پس از بازي بررسي؛ سپس دادههاي ثبتشتده
از تصميمهاي كنشگران ،با استفاده از نرمافزار  . . . .تحليل شد.
فرضيههاي پژوهش بازيکنان نوع ب تمامي مااديري را كته
بازيکنان نوع آ فرستادهاند ،نزد تود نگاه ميدارند.
با فرض اينکه بازيکنان نوع آ از اين موضوع اطتالع داشتته
باشند ،آنتان نيتز هتيچ ماتداري را بتراي بازيکنتان ب ارستال
نميكنند.
یافتهها
براي بررسي فرضتيه هتاي اصتلي پتژوهش ،ابتتدا مناستب بتا
ساتتار بازي سرمايهگذاري آنها را بازنويستي متيكنتيم :اوالً،
بازيکنتتان نتتوع ب تمتتامي ماتتاديري را كتته بازيکنتتان نتتوع آ
فرستاده اند ،نزد تود نگاه متي دارنتد ،دومتاً ،بتا فترض اينکته
بازيکنان نوع آ از اين موضوع اطالع داشته باشند ،آنان نيز هيچ
ماداري را براي بازيکنان ب ارسال نميكنند.
پيشبررسي اين دو فرضيه ،توصتيفي از جتنس ،ستن ،مبلتغ
..

. .. .... .. . . .. . . ... .... . . . . . . . .... . . . .... . . . ... . . ..

 26سال است .ميانگين مبلغ دريافتشتدۀ افتراد شتركتكننتده،
 1633و ميانگين كلي سود آنان  2633تومان است.
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جدول  -1خالصۀ یافتههاي پژوهش
پاسخگویان

جنسيت

6
2
9
1
5
6
9
8
3
61
66
62
69
61
65
66
69
68
63
21
26
22
29
21
25
26
29
28
ميتتتتتانگين
كلي

زن
مرد
مرد
مرد
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
زن
زن
مرد
زن
زن
-

سن
26/11
28/11
26/11
26/11
26/11
21/11
68/11
68/11
63/11
22/11
22/11
26/11
26/11
22/11
26/11
26/11
26/11
21/11
29/11
26/11
22/11
26/11
68/11
21/11
26/11
26/11
29/11
22/11
26

مبلغ
دریافتشده
1136/11
9323/11
1531/11
1291/11
1266/11
9899/11
1633/11
1669/11
1686/11
1136/11
1521/11
1293/11
1258/11
1693/11
5253/11
9926/11
9929/11
9636/11
1258/11
1169/11
1131/11
1286/11
1553/11
9951/11
1155/11
1151/11
1131/11
9319/11
1633/11

سود
کسبشده
2336/11
2123/11
9131/11
2991/11
2966/11
2999/11
9633/11
2669/11
2686/11
2336/11
9121/11
2993/11
2958/11
2693/11
9953/11
2226/11
6829/11
2636/11
2958/11
2569/11
2531/11
2986/11
9153/11
2251/11
2555/11
2351/11
2531/11
2119/11
2633 /11

ميانگين
سرمایهگذاري آ
2/69
6/19
2/69
2/69
6/89
6/99
9/19
2/69
6/11
9/11
2/59
2/19
2/59
2/11
2/11
6/99
2/69
2/11
2/39
6/69
9/29
9/19
2/61
2/29
2/99
2/11
2/69
2/11
2/99

براي آزمون دو فرضيۀ اصلي پژوهش ،ميزان سرمايه گذاري
بازيکنان نوع ال

(يعنتي ماتداري كته بته بازيکنتان نتوع ب

انحراف معيار
سرمایهگذاري آ
2/19
6/58
9/95
6/99
6/83
6/69
9/69
2/83
2/53
9/92
2/51
2/91
2/26
2/69
9/61
6/36
2/16
2/56
2/36
2/69
2/96
9/92
6/69
9/28
2/61
2/23
2/12
2/35
2/53

ميانگين
بازگشت ب
6/19
6/99
61/1
6/69
6/11
1/11
6/39
2/29
. 39/1
81/1
6/61
81/1
1881
6/19
6/99
9/59
9/69
9/29
2/21
6/21
9/59
2/11
2/11
9/81
2/69
29/1
2/61
6/99
6/35

صفر ماايسه شدهاند .براي اين كار از آزمون تي يتکنمونتهاي
استفاده و نتايج آن در جدول  2ارائه شدهاند.

دادهاند) و نيز ميزان رفتار مسئوالنۀ بازيکنان نوع ب بتا ماتدار
جدول -2ميانگين و انحراف معيار سرمایهگذاري بازیكن آ و بازگشت بازیكن ب

آزمون  .يکنمونهاي (ماايسه با صفر)

انحراف معيار
بازگشت ب
2/19
2/61
89/1
6/25
6/69
1/91
2/83
9/89
6/58
6/12
2/29
31/1
6/82
6/11
9/21
1/96
9/86
5/29
2/68
6/52
9/86
6/81
2/21
1/98
2/91
16/1
2/59
6/11
2/18

آمارهها

سرمايهگذاري آ

بازگشت ب

ميانگين
انحراف معيار
آمارۀ .
معنيداري

1/2611/299/253/99

1/311/299/618/35

.

اعتماد در تعامالت اجتماعي ،يک مطالعۀ تجربي آزمايشگاهي .

699

با توجه به يافته هاي جتدول  2ميتانگين و انحتراف معيتار

بازگشتتت معتمتتدان) بيشتتتر از صتتفر استتت؛ بتته بيتتان ديگتتر،

سرمايهگذاري بازيکن آ بهترتيب برابر بتا  2/99و  2/53استت.

فرضيههايي كه مبناي اقتصاد كالسيک داشتهاند و كنشتگران را

همچنين ميانگين و انحتراف معيتار ،ميتزان بازگشتت سترمايۀ

صتترفاً اقتصتتادي فتترض كتتردهانتتد ،بتته نفتتع برداشتتتهتتاي

بازيکن ب نيز بهترتيب برابتر بتا  6/35و  2/81استت .هتر دو

جامعهشناتتي از رفتار كنشگران رد متيشتوند .درادامته بتراي

آزمتتون تتتي ،معنتتيدار هستتتند و نشتتان متتيدهنتتد ميتتزان

بررسي بيشتتر رفتتار كنشتگران در حتين آزمتايش ،توصتي

پرداتتهاي هر نوع بازيکن (سرمايهگذاري اعتمادكننتدههتا و

جزئيتري از مبادالت كنشگران ارائه تواهد شد.
3.6
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شكل  -2ميانگين رفتار بازیكنان نوع آ در طول  03دور

شکل 2پويايي سرمايه گذاري بازيکنان ال

مييابد؛ اما با نزديکشدن به دورهاي پاياني بازي ،ايتن ماتدار

را در طتول 91

كاهش مييابد.

دور نشان ميدهد .همچنان كه دورها ادامه پيدا ميكند ،ميتزان
سرمايه گذاري بازيکن آ كاهش و در دورهتاي ميتاني افتزايش
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شكل -0ميانگين رفتار بازیكنان ب در طول  03دور

شکل 9پويايي ميزان بازگشتت سترمايۀ بازيکنتان ب را در

پيدا ميكند .در دورهايي از بازي نيز مادار بازگشتت بتازيکن

طول  91دور نشان ميدهد .ميانگين ماتدار بازگشتت بتازيکن

ب ،صتتفر استتت .بتتراي بررستتي بيشتتتر در جتتدول  9ميتتزان

ب در ابتداي بازي ،حدود  2/11است؛ اما با افتزايش دورهتا،

سرمايهگذاري دو جنسيت مرد و زن با هم ماايسه شدهاند.

اين ميزان افزايش مييابد .از دور  69به بعد ،اين ميزان كاهش
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جدول  -0مقایسۀ ميانگين و انحراف معيار ميزان سرمایهگذاري بازیكن  .و بازگشت بازیكن  .در ميان دو گروه مردان و زنان
ميانگين

ميزان سرمایهگذاري آ و بازگشت
ب

مردان

آمارۀ آزمون .

انحراف معيار
زنان

زنان

مردان

ميزان سرمايهگذاري بازيکن ال

2/91

2/92

1/91

1/19

1/165

ميزان بازگشت بازيکن ب

2/19

6/88

6/68

6/19

1/999

منفعت كسب شده در بازي

2659

2993

199/31

291/12

-1/61

جتتدول 9نشتتان متتيدهتتد ميتتانگين ميتتزان ستترمايهگتتذاري
بازيکنان الت

در بتين زنتان ،انتدكي (حتدود  )1/12كمتتر از

)1/112؛ يعني با كاهش ميزان بازگشت ب ،منفعت كسبشده
در بازي افزايش مييابد. .

مردان است .همچنين ميانگين بازگشت ب در بين زنتان كمتتر

شکل  1فراواني دستمزدهاي پرداتتشتده بته بازيکنتان را

از مردان است .زنتان در ناتش بازيکنتان نتوع ب هتم ميتزان

در انتهاي بازي نشان ميدهد .همانگونته كته در نمتودار بتاال

كمتري را بازگشتت دادهانتد و درعتوض منفعتت بيشتتري در

آمده است ،اغلب شركتكنندگان بين  1111تا  1511تومان بتا

بازي كسب كردهاند؛ اما اين سه تفاوت هيچكدام قابليت تعميم

توجه به عملکرد تود كسب كردهاند .ميانگين ميزان پرداتتتي

به جامعۀ آماري را ندارند.

براي  1633/5و انحراف معيار آن  995/19بوده است.
براي توصي

جدول  1نشاندهندۀ ميزان همبستگي ميتان ميتزان منفعتت

بهتر پويتاييهتاي رونتد همکتاري در بتازي
( . .. . . .. . .... . . . .

كسب شدۀ هر بازيکن با ميزان سرمايهگذاري او در ناش الت

«شتاتص همکتاري»

و ميزان بازگشت سرمايۀ او در ناش ب است.

شاتص به اين ترتيب ايجاد ميشود:

 )..ستاتته شتد .ايتن

جدول  -4همبستگی ميان منفعت کسبشده و ميانگين
سرمایهگذاري آ و بازگشت ب
منفعت کسبشده  .مقدار سرمایهگذاري آ

مقدار بازگشت ب .

همبستگي پيرسون 1/999 .

. -1/566

معنيداري .

1/11

. 1/112

تعداد

28

28

نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان متي دهنتد
بتتين متغيتتر منفعتتت كستتبشتتده و ماتتدار ستترمايهگتتذاري آ
همبستگي مستايم و معناداري وجود دارد (همبستگي پيرستون

=  1/999و مادار معناداري ( )1/11 = ). ..؛ يعني بتا افتزايش
سرمايهگتذاري آ ،منفعتت كستبشتده در بتازي نيتز افتزايش
مييابد .همچنين همبستگي بهدستآمتده ميتان متغيتر منفعتت
كسبشده و ماتدار بازگشتت ب ،معکتوس و معنتادار استت
(همبستتگي پيرستتون =  -1/566و ماتدار معنتتاداري ( = ). ..

كتته در آن
نشان ميدهد و
ال

ستترمايهگتتذاري آ و
و

ستترمايۀ اوليتتۀ آ را

منفعتهاي كستبشتدۀ بازيکنتان

و ب است .اين شاتص با توجه بته نظريتۀ بهينتهستازي

پارتو ،كه صرفاً به سرمايهگذاري آ وابسته است و داشتن نتيجۀ
متساوي كه به بازگشت ب مربو ميشود ،ساتته شده است.
بهينهسازي پارتو به ويژه شاتص مهمي از كارآمدي سيستم در
آزمونهاي متفاوت است .اين شاتص زماني صفر ميشود كه
يکي از بازيکنان ،تمامي ماادير موجود در بتازي را بته دستت
آورد و طرف ديگر نيز صفر دريافت كند .در حالي كه اگر هتر
دو طرف بازي ،ماادير مشابهي به دست آورند ،اين شتاتص،

يک است .در اين بازي ،شاتص همکاري برابر با  1/51است. .

.
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شكل  -4فراوانی دستمزدهاي پرداختشده

شتتکل 5ميتتانگين شتتاتص همکتتاري ،ستترمايهگتتذاري آ و
بازگشت ب را با هم ماايسه ميكند .همانگونته كته مشتاهده

(با واريانس بسيار اندک) .همچنين سترمايهگتذاري آ بتهطتور
متوسط بيشتر از بازگشت ب بوده است.

ميشود شاتص همکاري بهطور متوسط برابر نيم بتوده استت

شكل  -5مقایسۀ ميانگين شاخص همكاري با ميزان سرمایهگذاري بازیكنان آ و ب

نتيجه

تعامل تود اعتماد كردند و حدود  29درصد از دارايي تود را

مسألۀ اين پژوهش ،بررسي كنشهاي اجتماعي اعتمادآميز بود.

در اتتيار كسي قرار مي دادند كه محتمل بود هيچ مبلغي را بته

براي بررسي اين امر ،موقعيت ويژه اي طراحي شد كه بهتوبي

آنان برنگردانند .ميان زنان و مردان در اين زمينه هتيچ تفتاوت

مسألۀ اجتمتاعي را بازنمتايي كنتد و ديتدگاه صترفاً اقتصتادي

معنيداري وجود نداشتت .همچنتين در طتول  91دور بتازي،

دربارۀ كنش هاي اجتماعي را به چالش بکشد .ديدگاه اقتصادي

روند كاهشي يا افزايشي روشني در ميتزان دهتش كنشتگران آ

صرف انتظار داشت كنشگران صترفاً اقتصتادي عمتل كننتد و

ديده نشد .اين امر بهتوبي مطابق نتتايجي استت كته بتوئرو و

بهسادگي به دنبال سود بيشتر بروند؛ يعني به طرفهاي تعامتل

همکاران (  )... .در پژوهش تود اشاره كردهاند.

تود اعتماد نکننتد؛ امتا نتتايج نشتان دادنتد در شترايط بتازي

همچنين بازيکنان نوع ب ،كه دريافتكننتده بودنتد و بايتد

سرمايه گذاري ،كنشگران بهشتکل معنتي داري بته طترف هتاي

بخشتتي از سودشتتان را بتته دهنتتدگان يعنتتي بازيکنتتان نتتوع آ
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برگردانند ،هم صرفاً اقتصادي عمل نکردند و اعتماد كنشتگران

سودشان كاسته مي شود .اگر ستاتتار بتازي در آزمتايش هتاي

نوع آ را بيپاسخ نگذاشتند .اين بازيکنان بهطور متوسط اندكي

بعدي تغيير يابد و متغير شهرت وارد شود ،احتمتاالً بازيکنتان

كمتر از دو واحد از ماداري را كته دريافتت كترده بودنتد ،بته

ب از هراس سوا شهرت و اعتمادنشدن به آنهتا در دورهتاي

بازيکنتتان نتتوع آ برگرداندنتتد .در ايتتن آزمتتايش هنگتتامي كتته

بعدي ،پاسخ اعتمادآميزتري به بازيکنان ال

ميدهند.

بازيکنان ناش آ را بر عهده داشتند ،عموماً متضرر شدهاند؛ زيرا

درمجموع ،تکرار اين آزمايش در گروههاي جمعيتتي ديگتر و

بازيکنان نتوع ب كمتتر از چيتزي كته از آ دريافتت كتردهانتد

نيز فرهنگهاي قومي گوناگون ،تفتاوتهتاي جالتبتتوجهي بته

برگرداندند؛ اما جالب است كه اين امر در رفتتار كنشتگران در

دست ميدهد .همچنين ماايسۀ اين شکل از بازي با ديگر اشکالي

هنگام ايفاي ناش آ ،تأثير زيادي نداشته است.

كه عناصر ماننتد شتهرت ،داوري و شتخص ثالتث هتم در آنهتا

همچنين در طول سي دور بازي بهتتدريج ميتزان برگتردان

حضور دارند ،به بينشهاي جالبتوجهي ميتواند دست يابد.

پول بازيکنان ب كاهش يافته است .ايتن امتر نشتان متيدهتد
اگرچه در ناش آ تغيير زيتادي در طتول بتازي حاصتل نشتده

منابع

است؛ ناش ب به تدريج به سمت رفتار اقتصاديتر رفته است.

ابراهيمي لويه ،ع« .)6988( .اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بتر

همچنين در يافتههتا نشتان داده شتد رفتتار متردان و زنتان در

آن در بين مردم شهر گرمسار» ،پيک نتور -علتوم

ناشهاي ب تفاوت معنيداري باهم ندارند.

انساني ،ش  ،9ص .81-65

بررستتي همبستتتگي ميتتان ستتود كلتتي كنشتتگران و ميتتزان

ادهمي ،ع .و كاويان پور ،ا« .)6983( .بررسي عوامل اجتماعي

دهنتتدگي آنتتان در ناتتش آ و در ناتتش ب نشتتان داد هرچتته

مؤثر بر ميزان اعتماد اجتماعي در شهرستان نتور»،

كنشگران در ناش آ مبلغ بيشتري را بته بازيکنتان ب دادهانتد،

مجلۀ جامعهشناسي ،ش  ،)2( 5ص.29-3

درمجموع هم سود بيشتري بردهاند .علت اين امر آن است كته

اسکاتزوني ،ف .)6931( .جامعهشناسي عامل محور محاسباتي،

بازيکنان ناش آ وقتي مبلغ زيادي به بازيکنان ب ميدادند ،اين

ترجمۀ :اصغرپور ماستوله ،ا.ر ،.مشتهد :انتشتارات

مبلغ وقتي در ضريب سه ضرب ميشد ،بسيار بيشتر متيشتد؛

سنبله.

درنتيجتته بازيکنتتان ب هتتم مبلتتغ بيشتتتري را بتته آنهتتا

اصغرپور ماسوله ،ا.ر .)6983( .تحليل اعتماد در كنش جمعتي

برميگرداندند .همچنين همبستگي معنيدار ،قتوي و معکتوس

اقتصتتادي ،بررستتي متتوردي :اعتمتتاد در ميتتان

ميان ميزان سود كلي كنشگران و ميزان دهندگي آنان در ناتش

كنشتتگران برنامتتۀ نوستتازي بافتتتهتتاي فرستتوده

ب نشان مي دهد دهندگي در ناش ب ،همبستگي معکوس بتا

اطتراف حترم مطهتر در شتتهر مشتهد .پايتاننامتتۀ

سود داشته است .مي توان حدس زد به همين دليل ،اين ميتزان

دكتري جامعهشناسي اقتصادي و توسعه ،دانشتگاه

در طول سي دور به تدريج رو به كاهش بوده است .در توضيح

فردوسي مشهد ،دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني.

هنگامي كه مبلغي

اوجاقلو ،س .و زاهدي ،م.ا« .)6981( .بررسي اعتماد اجتمتاعي

اين دو همبستگي گفتني است بازيکنان ال

را به بازيکنان ب متيدهنتد ،بته اميتد دريافتت ستود هستتند؛

و عوامل مؤثر بر آن در بين ساكنان شتهر زنجتان»،

بنابراين به دليتل داشتتن اميتد بازگشتت از بازيکنتان نتوع ب،

مجلۀ جامعهشناسي ايران ،)1(6 ،ص.625-32

انگيزۀ كافي براي اعتمتادكردن دارنتد؛ امتا بتراي بازيکنتان ب
چنين اميتدواري وجتود نتدارد .درواقتع ،آنتان ستود تتود را
دريافت كترده انتد و هرچته بته بازيکنتان الت

برگرداننتد ،از

اينگلهارت ،ر .)6999( .تحتول فرهنگتي در جوامتع پيشترفتۀ
صنعتي ،ترجمۀ :وتر ،م .تهران :انتشارات كوير.
عباسزاده ،م« .)6989( .عوامل متؤثر بتر شتکلگيتري اعتمتاد
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