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 های اجتماعی بحران اعتماد اجتماعی در سیالیت شبکه

 به برجام  بررسی اعتماد اجتماعی از خالل واکنش افراد در توییتر

 3، غزاله حسینی2، سید مهرداد اسالمی1فرد سید مهدی اعتمادی

 03/30/0033تاريخ پذيرش:   03/30/0033تاريخ دريافت: 

 چکیده 
ی همبستگی اجتماعی، امری بنیادین در برقراری و تداوم جامعه  اعتماد اجتماعی به عنوان شیرازه

های اخیر گویای کاهش اعتماد اجتماعی در ابعاد سازمانی و  طی سال های انجام شده است. پژوهش

های  بکههای اخیر با روند رو به رشد استفاده از اینترنت و ش رسمی آن است. از سوی دیگر در سال

ی  های بسیار درباره ایم که خود به معنای دسترسی سریع به اخبار و داده اجتماعی مواجه بوده

رسد که در شرایط جدید، گسترش ارتباطات جهانی از  رخدادهای اجتماعی است. چنین به نظر می

ی فعالیت  واسطهگیری اعتماد را نیز متأثر کرده و به  های اجتماعی، فرایند شکل طریق اینترنت و شبکه

گیری اعتماد  های فعال و حتی افراد در جهت های غیر رسمی، گروه در فضای مجازی نقش سازمان

کاوی، با پایش  های نوین داده ایم با استفاده از روش اجتماعی اهمیت یافته است. در این مقاله کوشیده

برجام را بسنجیم. برای این های توییتر، سطح اعتماد به عملکرد سیاسی دولت درباره موضوع  داده

بینی کننده برای  اعتمادی و خنثی دسته بندی شده و مدلی پیش ها بر اساس اعتماد، بی منظور توییت

های توییتر ایجاد شده است که متوسط اعتماد را بر اساس معادله رگرسیون اندازه  اعتماد بر اساس داده

ای به طور خاص سکه بهار  زش کاالهای سرمایهکند. همچنین همبستگی متوسط اعتماد با ار گیری می

ی برجام باعث افزایش  آزادی و دالر بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که اخبار منفی درباره

شود. از سوی دیگر بین بی اعتمادی که موجب عدم اطمینان نسبت به آینده  اعتمادی کاربران می بی

شود. به بیان دیگر  ی مانند ارز و سکه همبستگی مشاهده میا گردد و نوسان قیمت کاالهای سرمایه می

ای مانند سکه و ارز را افزایش داده و  بی اعتمادی و عدم ثبات اجتماعی تنش در بازار کاالهای سرمایه

داشت سرمایه موجب افزایش تقاضا، همچنین رشد بیشتر قیمت کاالهای  ترس از آینده و میل به نگاه

 گردد. ای می سرمایه

کاوی،  های اجتماعی، داده  اعتماد اجتماعی، توسعه اجتماعی، انتخاب اخالقی، شبکه لمات کلیدی:ک

  هوش مصنوعی

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  etemady@ut.ac.irدانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  شناسی دانشیار گروه جامعه  1

  M.eslami@stu.yazd.ac.ir افزار، دانشکده کامپیوتر دانشگاه یزد دکتری نرم دانشجوی  2

  qazal.hosseini@gmail.comشناسی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(  جامعه کارشناسی ارشد  3

mailto:etemady@ut.ac.ir
mailto:M.eslami@stu.yazd.ac.ir
mailto:qazal.hosseini@gmail.com


 

 

 

 

 

 4100، بهار و تابستان 4، شماره 4۱بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   401 

  

 

 بیان مسأله؛ بحران اعتماد در وضعیت جديد

ی  ی جامعه به صورت یک کل منسجم و به هم پیوسته است که به واسطه دهنده  اعتماد امر پیوند

دهشتناکی جهان در پیوندی با دیگران به عنوان گروه، جامعه و آن فرد از موجودی تنها در برابر 

های زیستی غلبه کرده و خود را در حدود  تواند بر دشواری گردد که می ملت تبدیل به نیرویی می

ی بقا و تداوم  توانایی خویش از دهشت آشکار و پنهان جهان برهاند. عالوه بر این اعتماد مایه

های  هست و از همین رو بر سازوکارهای ارتباطی جامعه در حوزهجامعه به عنوان یک کل نیز 

کند. این سازکارها در تعامالت روزمره  ثیر گذاشته و نوع و کیفیت آنها را تعیین میأگوناگون ت

هایی روند ارتباط را تعریف و بقای آن را با فرض درستی تمامی شرایط  در قالب دستورالعمل

از این رو کیفیت اعتماد اجتماعی و اثرات آن در روابط درون و کنند.  شده تضمین می بینی پیش

ی تولید و تداوم مادی  شود؛ خانواده، آموزش، بهداشت، اقتصاد و شیوه بیرون نهادی دیده می

عنوان صورت عینی  مندی جامعه در همه ابعاد آن و حقوق به جامعه، سیاست و کنش

است، از تعامالت   ای عتماد امری بنیادی و ریشهسازوکارهای ارتباطی. در این کلیت چندان که ا

 شود.  ی درون و بیرون نهادها تآثیر پذیرفته و کمیتاً دگرگون می روزمره

جمع از هر نوعی، حدی از اعتماد میان اعضاست که امری مهم  گیری ی شکل طور قطع الزمه به

توان  شود. اگرچه می یتر، جامعه، محسوب م و ضروری برای پایایی آن جماعت و در حالت کلی

ی  (، اما به مثابه1۴۳: 13۳۱اعتماد را امری درونی، حسی و بر اساس عواطف دانست )چلبی، 

شود، در  الزامی زیستی که بقای انسان به عنوان موجودی وابسته به گروه و اجتماع را موجب می

کنند.  تضمین می بخش ست که تداوم آن را در حدی اطمینان عین حال واجد قواعد و هنجارهایی

های  آورد و براساس ویژگی بندی قواعد فرهنگی و حقوقی را الزم می همین ویژگی صورت

توان تأثیر متقابل  آورد. از این رو نمی های گوناگون فرهنگ و حقوق پدید می اجتماعی صورت

حقوقی بندی فرهنگی و  های آن را بر مفهوم اعتماد و صورت شرایط زیستی و تغییرات و دگرگونی

خواند، پیچیدگی  آن نادیده گرفت. افزایش روابط یا آنچه دورکیم آن را تراکم مادی جامعه می

بندی  دارد و لزوم صورت  بیشتر و به تبع آن دگرگونی در قواعد و هنجارهای اجتماعی را در پی

ودهای تر و مواجهه با حقوق به عنوان امری تخصصی، به بیان وبر یکی از نم قواعد حقوقی دقیق

ی  دگرگونی و پیچیدگی در ساحت اجتماعی و روابط ساختاری آن است. حقوق به مثابه
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ی تداوم این  کننده ی روابط اجتماعی و تضمین یافته یافته، حد و مرزهای تعین قراردادهای رسمیت

توان گفت کیفیت درونی و  آمیز است که ریشه در فرهنگ داشته و می روابط به شکلی مسالمت

و  یاگرچه پس از انقالب صنعت دهد. اعتماد را در نسبت با جهان بیرون و دیگری بسط میعاطفی 

روابط، مفهوم اعتماد و ساز و کار آن  یدگیچیو پ متراک شیفرد و افزا گاهیمفهوم و جا رییتغ

وجود،  نیاست، با ا افتهی شیآن افزا یو تعامل یقرارداد ی به خود گرفته و جنبه دیجد یصورت

آن  یبقا یتا حد یاجتماع یها قرارداد ی که به واسطه یرونیو ب یدرون یامر ی به مثابهاعتماد 

به  یقرارداد یاست و به عنوان امر یاجتماع اتیح ی رازهیهمچنان الزمه و ش گردد، یم نیتضم

 .گردد یشدن منافع و امور قرارداد شده وابسته م  و برآورده نیعملکرد طرف

ی مدرن و بیش از آن در مدرنیته متأخر، زمینه  نهادینه در دوره «سازی فردی»از سوی دیگر 

های اجتماعی فراهم کرده و او را به عنوان  ی گروه رفتن فرد از محدوده را برای خروج و فراتر 

های گروهی در رابطه با سایر نهادهای اجتماعی قرار داده  عنصری تأثیرگذار، فارغ از میانجی

گر چه در این شرایط رهایی فرد از قید و بندهای جمعی و گروهی (. ا2۲-2۱: 13۳۳است )بک،

شود، اما نباید این مسأله را  ی آزادی و تحرک اجتماعی فرد شناخته می امری مطلوب و به مثابه

نادیده گرفت که روح جماعت و گروه به عنوان عنصری درونی در فرد باقی مانده و در 

دهد. به بیان دیگر جدایی فرد و  خود را بروز می های وی ها و انتخاب ، تصمیم گیری جهت

ی  رنگ کرده و از سوی دیگر به واسطه های گروهی پیشین را کم سازی از سویی میانجی فردی

های اجتماعی تبدیل شده است، سیالیت و  عنصر فرد که اکنون خود به نهاد و میانجی نهاد

قوام یافتن آن، یعنی اعتماد، داده است  حرکتی مداوم به فرد، گروه، جماعت، جامعه و ساز وکار

های  ی اینترنت به عنوان بستر ارتباطات نوین و شبکه (. در این میان به واسطه۴۴: 13۳۴)باومن، 

تر  گذاری فرد به شکلی گسترده سازی و تأثیر اجتماعی به عنوان محیطی شبه اجتماعی که فردی

یت زیستِ گروهی و اجتماعی انسان در آن با در آن بروز یافته است، فضایی ایجاد شده که سیال

کند. در این فضا فرد آزاد است به هر شکلی خود را بیان کرده و  شدت بیشتری خودنمایی می

جا گردد. فرد با حق گزینشی  ها و عقاید گوناگون جابه ها، گرایش ای میان گروه بی هیچ واسطه

کانی برای بروز و نمایش امیال درونی های دنیای واقعی مواجه است که ام فراتر از محدودیت

توان بازنمایی از  های اجتماعی را می وی است. به بیان دیگر فضای سیال ایجاد شده در شبکه
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هایی  واقعیت درونی فرد و به نوعی جامعه در کلیت آن دانست. از این رو احساسات و گرایش

که در خارج از بستر اینترنت و اعتمادی  از قبیل عشق و نفرت، خشم و مهربانی، اعتماد و بی

تر داشته  گردد در این فضا بروزی عریان ی قیود اجتماعی کنترل می های اجتماعی به واسطه شبکه

 یابد. تر می و صورتی عینی

طلبد، چرا  اما مسأله چیست و در این میانه چه چیز به عنوان مسأله و بحران توجه ویژه می

اند، چنین  نهادی و رسمی آن را بیان کرده ماد در ابعاد بینکه اگرچه تحقیقات بسیاری کاهش اعت

کند و جامعه با یا بدون اعتماد در  رسد که همه چیز در جریان طبیعی خود سیر می به نظر می

های خود با  حال طی کردن مسیر خود است؛ و در دنیای مدرن نیز به تبع نیاز و ضرورت

های  ها در فضای شبکه نت و جریان سیال دادهها و ابزارهای نوین همچون اینتر تکنولوژی

شود. باید توجه داشت که اگر چه سیالیت پدید آمده نافی گروه، جماعت و  مراه میهاجتماعی 

جامعه نیست اما تأثیر بسزایی بر مکانیسم اعتماد به عنوان یکی از مبانی قوام و دوام جمع دارد. 

یجاد محدودیت و سازوکارهای که با ا همچنین باید توجه ویژه به این امر معطوف کرد

ی دسترسی، اگرچه ممکن است برای چندی کوتاه جریان امور را مسدود نمود، اما  کنندهمحدود

آورد که  های زیستی موضوع، این امر خود انباشت و فشار مضاعفی را پدید می به دلیل ریشه

ن دچار شکست شده و های سد هر چقدر هم که صلب و استوار باشند، در برابر آ دیواره

خواهند ریخت. از این رو مسئله در دیدن چگونگی موضوع در نفس آن و مهیا کردن  فرو

امکانات برای ترمیم اعتماد از درون خود وضعیت است. پرداختن به این امر، یعنی فضای سیال 

به دلیل  های افراد جامعه در آن در شرایطی که جامعه ی بروز خواسته های اجتماعی و شیوه شبکه

اعتمادی شده است اهمیت بیشتری  ثباتی و بی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دچار بی بحران

یابد. اعتماد همواره خطرپذیری یا پذیرش مخاطره در کنش نسبت به دیگران را در خود  می

در  اعتمادی به دیگری را بی( و اعتماد به دیگری وجهی ناگفته از 2۹۲: 13۲۲)کلمن،  نهفته دارد

 ی جهیاست، نت یتعامل اجتماع ی که اعتماد الزمه زانیرو به همان م نیاز اکند.  خود پنهان می

. بر این اساس است لیآن دخ تیفیدر ک زیجامعه ن یها ها و سازمان افراد، گروه  نیتعامل ب

مل ی داد و ستد نهادهای اجتماعی است و عدم تعادل میان تقاضا و پاسخگویی عوا اعتماد نتیجه

ها و نیازهای طرفین رابطه و به نوعی  اجتماعی در رابطه با یکدیگر و برآورده نشدن خواست
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بدعهدی در قراردادهای ضمنی و اجتماعی مبادله میان افراد و نهادها، طی زمان منجر به 

ی تنشی دایمی  ی جامعه را به عرصه مخدوش گشتن اعتماد شده و صورت پیوسته و یکپارچه

کند. این مسئله یکپارچگی جامعه  های درگیر در موضوع تبدیل می ی رابطه و گروهها میان سویه

ی آن جامعه صورتی شکننده به  های ناشی از تعارضات قرارداده و در نتیجه را در معرض تنش

های اجتماعی نیز در این شرایط تأثیری دوگانه دارند؛  گیرد. سیالیت پسامدرن شبکه خود می

ها به اطالعات و آرای  ز سویی امکان مواجهه و نزدیکی افراد و گروههای اجتماعی ا شبکه

گوناگون هستند و از دیگر سو، در شرایطی که قراردادهای ضمنی اجتماعی نیازها و تعهدات 

های پی در پی از موضوع در قالب نظرات،  ی بازنمایی گذارند، به واسطه برآورده نشده برجا می

 ها هستند.  و تمسخر، باعث افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش تنش ها و حتی طنز تصاویر، تحلیل

ی پس از انقالب درگیر  یابد که کشور ایران در دوره این مسأله زمانی اهمیت بیشتری می

های گوناگون بوده است که در اثر آنها بخشی از تقاضای جامعه به تعلیق درآمده  جنگ و تحریم

ها و قرارگرفتن  تر به تأخیر افتاده است. تحمیل این تحریم ولیبندی امور ا یا بر اساس اولویت

های  های اخیر، شکاف المللی در سال های مالی و اقتصادی بین ایران در چهارچوب تحریم

اعتمادی اجتماعی دامن زده است. عالوه بر این  تر کرده و به بی اقتصادی و اجتماعی را عمیق

های  رفتن سرمایه اعتمادی اجتماعی و از دست بیهای انجام شده گویای افزایش  پژوهش

، تبریزی و 13۳3، آزاد ارمکی و کمالی، ۲۲: 13۳۱اجتماعی در داخل ایران هستند )چلبی، 

های اخیر و  های سال (. این امر در کنار رخداد13۹۱ خلیلی و همکاران،   ،13۳۹همکاران، 

ف صنعتی، اعتراض در مناطق روستایی های مختل ها، اعتصابات در بخش افزایش نابرابری و تنش

ها در رابطه با اقوام به ویژه در  ها و عملکرد دولت ها، اعتراضات قومی به سیاست و شهرستان

های  ها و افزایش هزینه خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان، اعتراض به گرانی قیمت

ها در تیر  ر و نوسان قیمت، اعتراض بازار تهران به افزایش قیمت دال13۹۱معیشتی در دی 

بندی  و اعتراض به قیمت و سهمیه 13۹۲، اعتراض به افزایش قیمت سکه و طال در مرداد 13۹۲

، مسئله اعتماد اجتماعی و بازشناسی آن در شرایط جدید را به مرکز توجه 13۹۳بنزین در آبان 

رابطه و تعامل اجتماعی ها که در واقعیت بر  آورده است. باید توجه داشت عالوه بر خود رخداد
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ها در فضای مجازی نیز، ابعاد  میان مردم و دولت تأثیر داشته است، بازنمایی از این رخداد

 ها داده است.  تری به رخداد گسترده

به عنوان موضوع انضمامی مورد  1ی برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک عالوه بر این معاهده

پس از ریاست جمهوری محمود  سیاری داشته است.بررسی در این پژوهش فراز و فرود ب

ای و با شدت گرفتن اختالف میان ایران و  نژاد و تأکید ایران بر تولید انرژی هسته احمدی

اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، نخست دو قطعنامه تحریمی برعلیه ایران وضع گردید. 

صادر « تهدید یا نقض صلح جهانی»ای ها که ذیل فصل هفتم منشور سازمان و برمبن این تحریم

دهد برای تضمین صلح جهانی از نیروی نظامی استفاده  شده است، به کشورهای عضو اجازه می

، پس از اجرایی شدن دور چهارم  نماید. عالوه بر این کشورهای امریکا و اتحادیه اروپا

بر علیه ایران تصویب و  جانبه و فراتر از قطعنامه  هایی یک های شورای امنیت، تحریم تحریم

 13۳۱ای ایران در بهمن  های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته اجرایی کردند. نخستین تحریم

هایی بر واردات قطعات و تجهیزات  ( تصویب گردید که در مرحله اول محدودیت2۴۴۲)فوریه 

دریایی، معامالت های بعد صنایع هوایی و  کرد. در سال های موشکی و اتمی اعمال می و فناوری

های پیشین افزوده شد.  گذاری در صنایع نفت و گار ایران به تحریم بانکی، فروش نفت و سرمایه

های امریکا و بریتانیا و کانادا و  جانبه دولت  های یک بایست تحریم ها می به این تحریم

 2۴13در سال  ها های کنگره امریکا را نیز افزود. مذاکرات رسمی برای رفع این تحریم تحریم

نامه برجام مبنی بر  به توافق 13۹۴تیرماه  23برابر با  2۴1۱جوالی  1۴آغاز شد و سرانجام در 

ای ایران انجامید. بر اساس این  های هسته ای و کاهش تعهدات و محدودیت های هسته لغو تحریم

های ثانویه امریکا  های شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریم معاهده، ایران از تحریم

 1۳برابر با  2۴1۳می  ۳ها ادامه یافت. در تاریخ  خارج شد و مذاکرات با هدف رفع دیگر تحریم

جانبه از معاهده خارج شد و همین  ، کشور ایاالت متحده امریکا به صورت یک13۹۲اردیبهشت 

. این تصمیم امریکا های ایاالت متعهده بر علیه ایران گردید امر باعث اجرایی شدن دوباره تحریم

را در پی داشت. در  13۹۳دی  1۱بر اساس معاهده، کاهش تعهدات ایران طی چهار مرحله تا 

سازی که بر اساس معاهده ملزم  های غنی مرحله پنجم کاهش تعهدات، ایران از کلیه محدودیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Joint Comprehensive Plan of Action 



 

 

 

 

 

 401 های اجتماعی ...   بحران اعتماد اجتماعی در سیالیت شبکه

 

 

ران بازگرداند. المللی ای ی بین به رعایت آنها بود، خارج شد و همین امر تنش پیشین را به رابطه

این روند و فراز و فرودهای آن تبعات سیاسی و اقتصادی بسیاری را در سطح داخلی و 

های اقتصادی در فضای داخلی ایران شد. فشار  المللی در پی داشت و باعث بروز بحران بین

المللی و متشنج شدن فضا، تأثیر مستقیم به  اقتصادی و مشکالت پدید آمده در سطح روابط بین

تأمین و پاسخگویی نیازهای داخلی جامعه داشت و طی زمان منجر به عدم اجرایی شدن 

تعهدات دولت در قبال جامعه گردید که خود به عنوان عاملی بنیادین در اعتماد میان دولت و 

 جامعه تأثیرگذار است. 

ت از در این پژوهش تالش شده است به مسأله اعتماد از وجه اعتماد به عملکرد سیاسی دول

های کاربران به اخبار منتشر شده درباره برجام پرداخته شود. با توجه به  خالل بررسی واکنش

، با قدرت 2۴2۴تغییرات سیاسی در ایاالت متحده پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 

گرفتن حزب دموکرات در این کشور که رویکرد مثبتی به مذاکرات نشان داده است، دور 

اکرات برای بازگشت به برجام و رسیدن به توافقی جامع در وین آغاز گردید. این جدیدی از مذ

مذاکرات در اواخر دولت دوازدهم از سرگرفته شد و همزمان با پایان یافتن دولت دوازدهم و 

طلب یا میانه رو  در داخل ایران بود. مذاکرات پس  گرا و اصالح دو جناح سیاسی اصول  رقابت

با نتایج مثبتی همراه بوده است. در این میان انتخابات  1۴۴۴وردین تا خرداد از شش دور از فر

ای در جریان مذاکرات گردید.  باعث بروز وقفه 1۴۴۴خرداد  2۳ریاست جمهوری ایران در 

طلب، معتدل و اصولگرا در میان عموم  های سیاسی داخلی که به عنوان اصالح رقابت جناح

ها نسبت به معاهده برجام و  و رویکرد متفاوت این جناح اند و اختالف نظر شناخته شده

های انتخاباتی و رویکرد سیاسی،  برد مذاکرات، همچنین ابهام در رقابت چگونگی پیش

های متفاوتی را در جامعه و در میان فعالین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در پی داشته  واکنش

جتماعی به ویژه توییتر به خوبی قابل مشاهده های ا ها در فضای شبکه است. بازتاب این واکنش

جایی قدرت در دولت ایران، عدم برآورده شدن  است. عالوه بر این همزمان با انتخابات و جابه

طوالنی   های بی آبی به دلیل خشکسالی مطالبات سیاسی مردم در جریان انتخابات، بروز تنش

ی شیوع کرونا و تأخیر در  طههای نادرست، مشکالت پدید آمده به واس مدت و مدریت

های عمومی  ای را موجب شد که واکنش واکسیناسیون، شرایط اجتماعی پیچیده و آشفته
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جمهوری، مذاکرات وین درباره برجام و روابط   شدیدتری را نسبت به انتخابات ریاست

دی، الملل در پی داشت. واکنش عمومی به مسأله برجام متأثر از وضعیت و جایگاه اقتصا بین

اعتمادی در قبال  اجتماعی و سیاسی افراد در جامعه است که به صورت کلی اعتماد و بی

موضوعات گوناگون و در اینجا به طور خاص معاهده برجام، در گفتار و رفتار آنها پدیدار 

  های بدست آمده از شبکه ایم با سنجش اعتماد بر اساس داده شود. در این پژوهش کوشیده می

تری از فضای  ای از واکنش عمومی به موضوع است، به تحلیل روشن ییتر، که نمونهاجتماعی تو

 سیاسی پدید آمده در جامعه و پیامدهای احتمالی اجتماعی و اقتصادی آن برسیم.

 پیشینه و ادبیات؛ وضعیت اعتماد اجتماعی 

رداخته شده های انجام شده در داخل ایران به اعتماد اجتماعی از وجوه گوناگون پ در پژوهش

گذار در کیفیت انسجام اجتماعی یا میل پیدا  است. کیفیت اعتماد اجتماعی امری مهم و تاثیر

چلبی اعتماد را در دو سطح بین شخصی و  کردن جامعه به سوی گسست و فروپاشی است.

یافته تعریف نموده است.  گیدنز در تعریف اعتماد از دو مفهوم ساختاری خود یعنی قواعد  تعمیم

شدن  کند. از این دیدگاه اعتماد یا عدم اعتماد نتیجه برآورده و منابع تکرارپذیر استفاده می

ی وجود چنین اعتمادی،  (. الزمه3۲: 13۹2های آینده است )گیدنز،  ها از رویداد داشت چشم

( سطح 2۴۴۴وجود تعهد و صداقت به عنوان امری فرهنگی و عمومی است. دلهی و نیوتن )

دانسته و نتیجه آن را وجود   ای از معیارهای اخالقی جامعه د اجتماعی را نشانهباالی اعتما

ای مشارکت افراد در کارهای خیرخواهانه  کنند. در چنین جامعه ای منسجم بیان می جامعه

های حمایتی جامعه نمود  گذاری داوطلبانه افزایش یافته و این امر در سطح کالن در سیاست

های اجتماعی باشد  ضای حاکم بر جامعه بازنمای برابری بیشتر در جایگاهیابد. حال هر چه ف می

ای که امکان تاثیرگذاری همه یکسان و برابر در آن لحاظ شده و به عنوان امری فرهنگی  به گونه

در آن نهادینه گشته باشد، هر فرد، گروه و سازمان  خود را در جایگاه برابر با دیگری دیده و 

را عاملی موثر در تحقق اعتماد   داند. زتومکا فضای دموکراتیک جامعه می ملزم به پاسخگویی

داند. از دید وی اعتماد اجتماعی به عوامل فرهنگی و ساختاری وابسته است. از این  اجتماعی می

تعهد و الزام »و « پاسخگویی»دید خلقیات فرهنگی جامعه دموکراتیک که بر معیارهایی چون 
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(. 1۱۴-1۴۴: 13۳۴باشد )زتومکا،  گذار می کیفیت اعتماد اجتماعی تاثیر استوار است در« پیشین

در ساحت همواره   ی فضای دموکراتیک اجتماعی قایل بودن حق برابر برای خود و دیگری الزمه

اجتماعی است. برابری در حقوق که دورکیم آن را به عنوان ایجاد قوانین عام و فراگیر در برابر 

(، از سوی دیگر به 2۱۲: 13۳1وامع پیشین توصیف می کند )دورکیم، قوانین خاص و سنتی ج

ها و تعهدات و برابری در الزام پاسخگویی و  برآورده کردن  معنای چگونگی توزیع مسئولیت

نیازهای اجتماع است که در تقسیم کار اجتماعی و به تبع آن تقسیم کار اقتصادی نمودی عینی 

بندی در تعهدات و الزامات روابط میان عوامل اجتماعی را یابد. عدم وجود برابری و پای می

ی متقابل بدکارکردی عوامل  گردد. رابطه اعتمادی اجتماعی می مخدوش کرده و منجر به بی

ی جامعه، به صورت  ها و نیازها ی برآورده نشدن خواست اعتمادی به واسطه اجتماعی و بی

ی زیستی و تضمین بقای  ننده نیازهای اولیهک بحران در ساحت اقتصادی به عنوان ساحت تأمین

 یابد. جامعه نمود می

( و چلبی اعتماد را ناشی از 1۴۴: 13۳۴داند )پاتنام،  پانتام ریشه اعتماد را در همکاری می

های اجتماعی را به عنوان عامل  (؛ اسلندر نابرابری1۴۳: 13۳۱های عاطفی )چلبی،  وابستگی

داند. نابرابری، عالوه بر تاثیر منفی  تن اعتماد اجتماعی میکاهش و مخدوش گشتن و از بین رف

های کاهش نابرابری هم به طور  بر اعتماد اجتماعی، به عنوان عامل بازدارنده در اجرای سیاست

غیر مستقیم تاثیرگذار است. در این فرایند عدم اعتماد پدیدآمده به دلیل نابراری مانعی بر سر راه 

های کالن اجتماعی به منظور کاهش نابرابری است )اسلندر،  در سیاست اعتماد و همکاری جامعه

گذار در اعتماد اجتماعی  های گوناگونی به بررسی عوامل تأثیر (. تا کنون در پژوهش12۳: 13۲۳

در وضعیت اجتماعی ایران پرداخته شده است. تبریزی و همکارانش در بررسی پیرامون اعتماد 

، بیشترین سطح اعتماد اجتماعی در جامعه ایران را در بعد های نسلی  اجتماعی و تجربه

کنند، در حالیکه سطح اعتماد  گروهی یا اعتماد شخصی به اقوام و نزدیکان بیان می درون

(. 13۳۹اجتماعی در اعتماد نهادی در نسبت با آن بسیار اندک است )تبریزی، معیدفر و گالبی، 

و عوامل موثر بر آن، عواملی همچون گستردگی در پژوهش دیگری درباره اعتماد اجتماعی 

روابط اجتماعی، احساس عدالت و فردگرایی خودخواهانه در میان جوانان بر اعتماد اجتماعی به 

(. اوفه 13۹۱بوده است )خلیلی اردکانی، آروین و توسلی،   ویژه در سطح نهادی بسیار تاثیرگذار
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تأکید دارد و   رآمدی نهادها به عنوان واسطهدر بحث اعتماد اجتماعی از بعد نهادی آن بر کا

-21۴: 13۳۴داند. )اوفه،  ای برای گسترش بی اعتمادی در جامعه می ناکارآمدی نهادی را زمینه

(. رزستاین کارآمدی و عدالت و انصاف  نهادهای سیاسی را امری مهم و تأثیرگذار در 21۱

و اجرای قراردادهای اجتماعی به عنوان یافته دانسته و نظارت دولت بر انعقاد  اعتماد تعمیم

(. کلمن در مسأله 2، 2۴۴۳شمرد )رزستاین و استُل،  قوانین را عاملی مهم در اعتماد جامعه برمی

اعتماد بر عدالت توزیعی و حس برابری افراد در برخورداری از امکانات جامعه و برابری قانونی 

 (. 123: 13۳۴داند )کلمن،  را عاملی مهم و تأثیرگذار در اعتماد اجتماعی می

های انجام شده در حوزه اقتصاد به مسأله رشد نرخ ارز و نوسان  از سوی دیگر در پژوهش

نرخ ارز و دیگر کاالهای سرمایه و تأثیر آن در وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی پرداخته شده 

سعه است و است. به بیان بصیرت رشد اقتصادی یکی از مسائل مهم در کشورهای درحال تو

گذار بر این موضوع است )بصیرت، نصیرپور و  نوسان نرخ ارز یکی از عوامل مهم و تأثیر

( . به بیانی نرخ ارز، یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد هر کشوری است 13۹۴جرجرزاده، 

کننده در نوسان نرخ ارز  (. از دیدگاه اقتصادی یکی از عوامل تعیین13۹۱)عزیزنژاد و کمیجانی، 

وسعه بازارهای مالی کشور است که با نوآوری در بازارهای مالی همبستگی باالیی دارد. ت

نوآوری در این معنا ایجاد ابزارهای جدید توسعه مالی و به طور واقعی تولید کاالهای جدید 

سازی تخصیص  است که اهدافی همچون کاهش ریسک و افزایش کارایی سرمایه را با بهینه

انداز شده برآورده کرده و در نهایت به رشد اقتصادی منجر  های پس یهمنابع و گردش سرما

های تورمی یکی از  (. همچنین در بحث13۹۴شود )حسینی، اشرفی و صیامی عراقی،  می

(. 1۹۲۲؛ فریدمن، 1۹۹۴شود )گلوب،  بار تورم نااطمینانی تورمی دانسته می پیامدهای زیان

در بازارهای اقتصادی از وضعیت تورمی آینده است،  نااطمینانی تورمی که نوعی عدم اطمینان

انداز را مختل کرده و کارایی تخصیص بهینه منابع را  گذاری و پس گیری درباره سرمایه تصمیم

بینی پیشامدهای آینده را دشوار کرده و یا در  زاده عدم اطمینان، پیش دهد. به بیان رضا کاهش می

 (.13۹۳زاده،  کند )رضا ال وقوع آنها را ناممکن میبینی پیشامدها، تعیین احتم صورت پیش

آن که   های اجتماعی به رابطه اعتماد اجتماعی و توسعه در معنای کلی اگر چه در پژوهش

گذار بر  رشد و رفاه اقتصادی به عنوان یکی از عوامل آن است، پرداخته شده و عوامل تأثیر
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شده است ولی در کمتر پژوهشی به رابطه  اعتماد اجتماعی به تفصیل و از وجوه مختلف بررسی

دیالکتیکال و متقابل عوامل سیاسی، اقتصادی و اعتماد اجتماعی پرداخته شده است. اعتماد 

ساز توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، از عوامل  اجتماعی به همان نسبت که زمینه

کشور ایران به دلیل سهم باالی  پذیرد. عالوه بر این در کالن اقتصادی، اجتماعی نیز تأثیر می

های سیاسی و وضعیت اقتصادی دیده  دولت در جریان اقتصادی، وابستگی باالیی میان تصمیم

شود. همچنین اعتماد اجتماعی که اعتماد به نهاد دولت یکی از وجوه آن است، به دلیل سهم  می

و اقتصادی، به میزان باالیی از های تأثیرگذار در مسائل اجتماعی  ها و سازمان کالن دولت در نهاد

پذیرد. از این رو در بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد  عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت تأثیر می

اجتماعی، از وجه اعتماد سیاسی، پرداختن به عملکرد و رویکرد سیاسی دولت به عنوان عامل 

عتماد جامعه به عملکرد ای دارد. از سوی دیگر ا اصلی در وضعیت اجتماعی اهمیت ویژه

های اقتصادی و به طور کلی فرایند توسعه  ها، بر میزان مشارکت و همسویی با طرح دولت

گذاری در راستای توسعه بدون در نظر گرفتن رابطه متقابل  تأثیرگذار است و هرگونه سیاست

ت تواند تصویری کامل از وضعیت کلی و مشکال اقتصاد، سیاست و اعتماد اجتماعی نمی

اجتماعی و اقتصادی ایران ارایه دهد. بحث نااطمینانی تورمی که در مباحث اقتصادی به عنوان 

گردد، تصویری از این کلیت را از وجه اقتصادی آن  کننده رشد اقتصادی مطرح می عامل مختل

ای  های آینده موجب رشد چرخه بینی تورم کند. عدم اطمینان به آینده و عدم امکان پیش بیان می

 گردد.  اعتمادی و اختالل در توسعه می تورم و افزایش بی

ایم با پرداختن به موضوع اعتماد به عملکرد سیاسی که در رویکرد  در این پژوهش کوشیده

ای  نجا که برجام به عنوان معاهدهآها نسبت به معاهده برجام نمود یافته است، بپردازیم. از  دولت

المللی، همچنین بر وضعیت اقتصادی  تصادی ایران در سطح بینی سیاسی و اق المللی بر رابطه بین

ایم با بررسی دیدگاه جامعه به  و زندگی روزمره مردم در سطح داخلی تأثیرگذار است، کوشیده

این رویکرد سیاسی دولت که از خالل اخبار در سطح عمومی منتشر شده است و سنجش میزان 

ها  اعی توییتر به رویکرد و عملکرد سیاسی دولتاعتماد بر اساس واکنش کاربران شبکه اجتم

درباره برجام، به درک وضعیت کلی رابطه دولت و جامعه بر مبنای اعتماد نزدیک شویم. برای 

بررسی اعتماد با ارجاع به نظریات کلمن، رزستاین، زتومکا، اسلندر و اوفه از مفاهیم نظری 
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و عدالت توزیعی به عنوان مفاهیم پایه برای  پاسخگویی نهادی، کارآمدی نهادی، برابری قانونی 

 اعتمادی استفاده شده است.  ها در دو دسته کلی  اعتماد و بی بندی توییت طبقه

نظرات کاربران در شبکه اجتماعی توییتر از این جهت به عنوان منبع داده و بستر گردآوری 

تفکر، ایدئولوژی و  های گوناگونی که هر یک به نوعی ها انتخاب شده است که طیف داده

کنند، در آن حضور داشته و فعالیت  رویکردی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نمایندگی و بیان می

کنند. عالوه بر این افراد و کاربران عادی نیز که هر یک در شرایط اجتماعی و اقتصادی واقعی  می

تر ابراز  در این فضا آزادانه گیریهای سیاسی به صورت عینی و ملموس درگیرند، با پیامدهای تصمیم

کنند. به بیان دیگر نظریات بیان شده در این فضا شفافیت بیشتری داشته و به دلیل آنکه  عقیده می

تواند گویای وضعیت کلی و رابطه  نظرات برخاسته از موقعیت واقعی و کلی کاربران است بهتر می

 اعی باشد.  متقابل عوامل سیاسی و اقتصادی در نسبت با اعتماد اجتم

 شناسی روش

 13۹3براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال 

 ۲۴( این مقدار به 2۴21) 13۹۹. این در حالی است که در سال 1درصد بوده است 3۹۹۴برابر با 

 ۱۹۹1۱معیت ایران  میلیون ج ۳۴۹۱1از  13۹۹درصد افزایش یافته است. عالوه بر این در سال 

. تعداد باالی 2های اجتماعی عضویت دارند میلیون نفر در شبکه 3۱میلیون کاربر اینترنت بوده و 

های اجتماعی که با روندی تصاعدی رو به افزایش است، منبع قابل  کاربران اینترنت و شبکه

گیری  ران امکان نمونهکند. گستردگی و تنوع کارب ی اجتماعی پراکنده ایجاد می ها توجهی از داده

های  در حجم باال و هزینه اندک را افزایش داده و ارتباط غیر مستقیم پژوهشگر و افراد و گروه

دهد. عالوه بر این  ها را کاهش می موضوع پژوهش، موانع بازدارنده در بیان عقاید و نگرش

ماند،  تماعی بر جای میهای اج هایی که از فعالیت کاربران در اینترنت و به طور خاص شبکه داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 https://www.amar.org.irآخرین آمار منتشر شده در سایت مرکز آمار ایران   1

اند. در این سایت اطالعاتی از   گرفته شده https://datareportal.com/reports/digital-2021-iranآمارها از سایت  2

ها  ( را در اختیار مردم و سازمانinsightبال به موضوعات )( و اقtrendقبیل موضوعات داغ  در حال توسعه )

 گذارد. می
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به دلیل بازنمایی واقعیت اجتماعی از بعد درونی و به طور نسبی رها از قواعد اجتماعی، 

ها، نیازها و مسائل اجتماعی کاربرد  توانند در علوم اجتماعی برای درک و شناخت گرایش می

آن ممکن کنند.   ی شده ی ساحات گوناگون اجتماعی را در کلیت بازنمایی داشته و بررسی رابطه

ها همچنین از نوعی پیوستگی طی زمان برخوردارند و بررسی روند تغییرات را با صرف  این داده

کنند. گردآوری این حجم از اطالعات با حفظ  زمان و هزینه کمتر برای پژوهشگران ممکن می

که نیاز  های روند پژوهی پراکندگی و تنوع به صورت پیمایشی، کار بسیار دشواری بوده و طرح

کند  به تکرار گردآوری داده در مقاطع گوناگون دارد، زمان و هزینه باالیی برای پژوهش ایجاد می

 (. 3-2)بیگ دیتا: 

کاوی نوین اطالعات مورد نیاز از شبکه اجتماعی  های داده در این پژوهش با استفاده از روش

مزمان به اخبار و واکنش توییتر گردآوری شده است. مزیت توییتر در گام نخست دسترسی ه

تری از وضعیت اعتماد  تواند بازنمایی مناسب کاربران است. عالوه بر این گستردگی ارتباطات می

های  ها در استفاده از روش ترین مسائل و دغدغه کند. یکی از مهم به عنوان مبنای رابطه، ارائه 

این فرایند با مشخص کردن هاست.  کاوی، انتخاب روش مناسب برای گردآوری داده نوین داده

شود.  کلمات کلیدی به عنوان پایه و سپس شناسایی زنجیره کلمات مرتبط با یکدیگر انجام می

بندی  ای از شبکه کلمات به هم پیوسته است که به دسته نتیجه این فرایند ایجاد مدل مقایسه

وری شده در اینجا بر مبنای های گردآ  بندی داده شود. دسته ها بر اساس مفهوم اولیه منجر می داده

« برجام»ها از دال مرکزی  اعتمادی انجام شده است و برای گردآوری داده مفهوم اعتماد و بی

ای، دولت، انتخابات، ترامپ،  استفاده شده است که با کلمات دیگری همچون توافق، انرژی هسته

دو دسته کلی مثبت و منفی  نشست وین و غیره ربطی مستقیم دارد. عالوه بر این واکنش افراد به

گردد. همچنین برای  گذاری کلمات مثبت و منفی تعیین می شود که بر اساس ارزش تقسیم می

های  های مورد نیاز درباره رشد و قیمت کاالهای سرمایه مانند ارز و سکه از داده گردآوری داده

استفاده شده است. این  1«رسانی طال، سکه و ارز شبکه اطالع»سایت تحلیلی  منتشر شده در وب

ها و نظرات کاربران فعال در زمینه خرید و فروش این  ها تحلیل سایت عالوه بر ارائه قیمت

 شود. کاالها را نیز شامل می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 https://www.tgju.org/news-list 
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ها  بندی توییت نخست برای طراحی مدل سنجش اعتماد ایجاد معیاری برای شناسایی و طبقه

های آتی مدل است. برای این منظور  حاسبهاعتمادی برای استفاده در م بر مبنای اعتماد و بی

گذاری  های منتشر شده درباره موضوع هستند اصطالحاً برچسب های اولیه که از توییت داده

گذاری با استفاده از مفاهیم نظری کلمن، رزستاین، زتومکا، اسلندر و اوفه  شوند. برچسب می

ا در سه طبقه کلی اعتماد، ه گذاری توییت انجام شده است.  به بیان دیگر برای برچسب

اعتمادی و خنثی از مفاهیم پاسخگویی نهادی، کارآمدی نهادی، برابری قانونی و عدالت  بی

گذاری نیازمند تشخیص مفهوم در متن است و می  ی برچسب توزیعی استفاده شده است. مرحله

ی در نظر گرفت. ا توان آن را مشابه مرحله کدگذاری باز و محوری برای رسیدن به مقوالت پایه

شود و به عنوان ورودی اولیه مدل که در  سپس نتیجه این مرحله برای یادگیری به مدل داده می

 گردد. ادامه توضیح داده شده است، استفاده می

 2و مدل اسکیپ گرام پیوسته 1در این پژوهش از دو معماری مدل صندوقچه کلمات پیوسته

ست. این دو روش هر دو از یک شبکه عصبی ساده بدون برای ایجاد بردار کلمات استفاده شده ا

( ، ابتدا به ازای هر لغت CBOWکنند.  در روش صندوقچه لغات پیوسته ) الیه میانی استفاده می

شود. سپس به ازای هر  یک بردار با طول مشخص و با اعداد تصادفی بین صفر و یک تولید می

ت بعد و قبل آن به غیر از خود لغت را به کلمه از یک سند یا متن، تعدادی مشخص از کلما

دهیم و با عملیات ساده ریاضی، بردار لغت فعلی را تولید کرده و به بیان دیگر  شبکه عصبی می

نیم. این اعداد با مقادیر قبلی بردار لغت  از روی کلمات قبل و بعد یک لغت، آنرا حدس میز

غات در تمام متون انجام گیرد، بردارهای شوند. زمانی که این کار بر روی تمام ل جایگزین می

کند؛  برعکس این کار می Skip-gramروش  نهایی لغات همان بردارهای مطلوب ما خواهند بود.

دهد و با  های قبل و بعد آن را تشخیص می به این صورت که بر اساس یک لغت داده شده، لغت

رسد که همان بردارهای  باثبات میتغییر مداوم اعداد بردارهای لغات، در نهایت به یک وضعیت 

در ادامه این مقاله به معرفی مدل  (.2۴13باشند )میکولوو، چِن، کُرادو و دین،  مورد بحث می

 RNNگیری میزان اعتماد از روی توییت کاربران با استفاده از شبکه عصبی  ارائه شده برای اندازه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Continuous Bag-of-Words Model 
2 Continuous Skip-gram Model 
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برای  LSTMبی متناوب همراه با پردازیم. همچنین از یک شبکه عص می CBOWو نمایش داده 

توییت برچسب خورده  11۴۴تحلیل احساسات استفاده شده است. برای آموزش این مدل از 

منتشر شده است، از  FATFشده استفاده شده است. سپس توییت هایی که با برچسب برجام و 

بندی نظرات  اند. مدل با دسته به مدل داده شده 1۴۴۴تا بیست مرداد  1۴۴۴تاریخ بیست تیر 

 کند. مربوط به هر توییت میزان اعتماد به آن توییت را محاسبه می

 تعريف مدل

ها و نظرات گرفته شده از شبکه اجتماعی  را مجموعه تمام توییت U: مجموعه  1تعریف 

کنیم. مجموعه تمام زیر  توییتر با  برچسب مورد نظر در بازه زمانی مشخص شده تعریف می

 دهیم.  نمایش می P(U)گوییم و با  می Uجموعه توانی را م Uهای  مجموعه

کنیم. }بی اعتمادی، اعتماد،  را مجموعه احساسات تعریف می A: مجموعه 2تعریف 

  A=خنثی{

کنیم که هر توییت را به  تعریف می P(U)به  Uرا به صورت نگاشتی از  C: تابع 3تعریف 

 دهد.  نظراتش نگاشت می

C:U→P(U) 
C(u1) = { ربوط به توییت نظرات م u1} 

گیریم  به  در نظر می p(C(u))به  u و Aرا به صورت نگاشتی از   F:  تابع 3تعریف 

 که صورتی

F:(A,u) →p(U) 
F( ،بی اعتمادیu) = {مجموعه تمام نظرات توییت .. با برچسب بی اعتمادی}  

 که در آن کنیم.  ( تعریف می u ,C(u), du , S(u), Fگانه ) ورودی مدل را به صورت پنج

 u عضو :U .و بیانگر یک توییت منتشر شده با برچسب مورد نظر میباشد 

 C(u) مجموعه نظرات مربوط به توییت  :u 

 du تاریخ انتشار توییت :u 

 S(u) است. عدد  1تا  ۴: تابعی است برای محاسبه عدد اعتماد یک توییت که عددی بین

 باشد.  د کامل به توییت منتشر شده میبیانگر اعتما 1اعتمادی کامل و عدد  بیانگر بی ۴



 

 

 

 

 

 4100، بهار و تابستان 4، شماره 4۱بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   441 

  

 

 F(A,u) تابعی است که مجموعه نظرات مربوط به توییت :u  را که برچسبA  را

 گرداند. اند برمی گرفته

 S(u)نحوه محاسبه عدد اعتماد هر تويیت

از روی نظرات منتشر شده در رابطه با آن  S(u)یا همون  uبرای محاسبه عدد اعتماد توییت 

و  RNNشود. برای این منظور از مدل هوشمندی مبتنی بر شبکه عصبی  گرفته می توییت تصمیم

پیاده سازی  CBOWبراساس  word2vecنمایش کلمات به صورت برداری با استفاده از روش 

 S(u)گانه مدل است و خروجی آن مقدار  شود. ورودی این مدل بردار پنج شده است، استفاده می

و اگر همه  1باید  S(u)م نظرات برچسب اعتماد خورده باشند مقدار کند. اگر تما را محاسبه می

باید صفر باشد. برای این منظور از  S(u)اعتمادی خورده باشند خروجی  توییت ها برچسب بی

 استفاده شده است.  در تعریف مدل است، S(u)(  که همان تابع 1تابع الجستیک رابطه )

 
تعداد  utکه برچسب اعتماد گرفته اند و  uبه توییت تعداد نظرات مربوط  t(، 1در رابطه)

 . uتعداد کل نظرات مربوط به توییت  dنظرات کاربران که برچسب بی اعتمادی گرفته اند و 

 اندازه گیری میزان متوسط اعتماد در روز

هایی پرداختیم که در آن  گیری میزان اعتماد جامعه به بررسی توییت در این پژوهش برای اندازه

، مذاکرات وین و یا مذاکرات استفاده شده است و براساس FATFهایی مانند برجام،  ز تگا

های منتشر شده در یک روز با  مجموعه توییت Dایم. اگر  ها را روزانه جدا کرده تاریخ توییت

دار عدد اعتماد  های مورد نظر باشد، میزان اعتماد در روز را با استفاده از میانگین وزن تگ

 ( نشان داده شده است.2آوریم که در رابطه) ها بدست می توییت

 
ام  iعدد اعتماد به توییت   میزان اعتماد در روز را مشخص میکند و   ( 2در رابطه)

باشد. از آنجا که وزن  ن روز میآهای گرفته شده در  نیز تعداد توییت در آن روز است. 

دار به جای میانگین ساده استفاده شده است.  ا با یکدیگر متفاوت هستند از میانگین وزنه توییت
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گیری وزن  تأثیر توییت یک فرد معروف با تأثیر توییت یک فرد عادی تفاوت دارد. برای اندازه

توییت به تعداد نظرات آن توییت نیز توجه شده است. هر چه یک توییت نظرات بیشتری داشته 

سازی است  ( که رابطه نرمال2محاسبه اعتماد تأثیر بیشتری دارد. وزن را با کمک رابطه )باشد در 

میانگین تعداد  است،  تعداد نظرات مربوط به توییت  ( 3ایم. در رابطه ) دست آورده به

 باشد. واریانس تعداد نظرات می  نظرات در آن روز و 

 

 مجموعه دادگان

مجموعه داده استفاده شده در این مقاله عبارت است از توییت ها و نظرات کاربران در رابطه با 

هر توییت. برای گرفتن مجموعه دادگان به منظور تحلیل میزان اعتماد از توابع استاندارد توییتر 

( روزه را ایجاد ۲)  یت ها در یک بازه هفتاستفاده شده است. این توابع امکان دسترسی به توی

کند. برای دسترسی به این توابع ابتدا باید یک حساب توسعه با ذکر دالیل و چگونگی  می

ها در توییتر افتتاح شود. سپس توییتر پس از بررسی دالیل و موارد استفاده از  استفاده از داده

ای  هفته ۴. سپس در یک بازه دهدها کلید مخصوص برای دسترسی را ارائه می توییت

هایی از خبرگزاری های انتخاب، فارس، ایرنا، ایلنا، ایسنا، مهر و هرانا و غیره به همراه  توییت

نظرات کاربران در رابطه با هر توییت گرفته شده است. برای تولید مجموعه دادگان مورد نیاز 

چسب بی اعتمادی، اعتماد و نظر کاربر به صورت دستی بر 11۴۴برای آموزش مدل به تعداد 

 ۴خنثی داده شده است. از روی این نظرات اندازه اعتماد به هر توییت به صورت یک عدد بین 

 به دست آمده است.  1تا 

 هاپردازش دادهپیش

پردازش  های یادگیری ماشین پیش یکی از مراحل مهم در استفاده از جمالت فارسی در مدل

چسبیده  هم ت فارسی برخالف جمالت انگلیسی هم از حروف بهها است. از آنجا که جمال داده

شود  های مختلف نوشته می و هم از حروف جدا از هم تشکیل شده است و یک کلمه به صورت

سازی بین کلمات صورت نگیرد مدل، خروجی مناسبی نخواهد داشت. از این رو  اگر یکسان

ردازش داده از ایده ارائه شده در مقاله بخش پیش پردازش داده اهمیت خاصی دارد. برای پیش پ
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سازی کلمات انجام  پردازش داده، نرمال ( استفاده شده است. در مرحله پیش2۴1۹پور ) حاجی

های بین کلمات، اختصارات و غیره  سازی عالئم نگارشی، حروف، فاصله شود. در نرمال می

شود. همچنین در این مرحله  یبدون ایجاد تغییرات معنایی در متن به شکل استاندارد تبدیل م

شوند. در واقع  کلماتی که نگارش متفاوتی دارند مانند هیات و هیئت به یک فرم تبدیل می

شود. همچنین  ای که تکرار بیشتر دارد به عنوان مرجع انتخاب و کلمه دیگر به آن تبدیل می کلمه

،  «می خورد» «  ردمیخو» گردد و کلماتی مانند   فاصله بین حروف در کلمات یکسان می

گردند. در ادامه کلمات و حروف زائد  به یک فرم بدون فاصله و یکسان تبدیل می« میـخورد» 

سازی کلمات از کتابخانه هضم  شوند.  برای نرمال از جمالت حذف می 'که' ،  'از' ، 'به' ، 'و' مانند 

یک جمله فارسی و  در پایتون استفاده شده است. این کتابخانه برای استخراج کلمات از

پور است. همچنین برچسب هر کدام از جمالت را به  سازی آن مطابق با مقاله حاجی نرمال

اگر خنثی  ۴بقیه  1آوریم. اگر اعتماد بود، درایه اول  فرمت یک بردار سه تایی وان هات در می

 شود.  می 1و اگر بی اعتمادی بود درایه سوم  1بود درایه دوم 

 شبکه آموزش

استفاده شده است. معماری شبکه بدین  RNNقسمت هوشمند مدل از یک شبکه عصبی  برای

تایی از اعداد  ۴۴۴نود است زیرا هر کلمه به برداری  ۴۴۴صورت است که الیه ورودی با تعداد 

باشد که نود می 3واحد حافظه و الیه خروجی شامل  1۴۴با  LSTMشود. الیه حقیقی تبدیل می

اعتمادی، اعتماد و خنثی است. برای الیه خروجی از تابع فعال کالس بیهر نود بیانگر یک 

 categorical_crossentropyاز روش  loss functionاستفاده شده است و برای softmaxسازی 

گیریم. در رابطه کمک می adamsسازی تابع هزینه از روش  ایم و در نهایت برای بهینه بهره برده

برای آموزش شبکه مجموعه دادگان را به مجموعه آموزش  ده آمده است.های استفاده شرابطه ۱

 1۴درصد دادگان را برای آموزش شبکه و  ۹۴کنیم. یعنی تقسیم می 1به  ۹و تست به نسبت 

توییت برچسب گذاری شده به شبکه  11۴۴تعداد  دهیم.درصد را برای تست آن اختصاص می

 ده است.درصد ش ۳1داده شده است که منجر به دقت 
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 ها تحلیل داده

کوشد نشان دهد  ای که کاستلز در کتاب قدرت ارتباطات، با استفاده از آن می شبکه مفهوم جامعه 

ای چه شکل و  ترین عناصر اجتماع در جامعه شبکه روابط قدرت به عنوان یکی از بنیادی

و توصیفی که   (۳3: 13۹3کند )کاستلز، هایی عمل می یابد و بر اساس چه مکانیزم می  ساماندهی

دهد، در واقع شکل و  ای ارائه می ای و روابط پدید آمده در چنین جامعه شبکه  کاستلز از جامعه

کنیم و روز به روز بر گستردگی و پیچیدگی و درهم  ای است که در آن زیست می ساختار جامعه

کانات و ملزومات است ام شود. چنانچه کاستلز توصیف کرده  تنیدگی روابط آن افزوده می

یابد، همه ابعاد زندگی و حتی در سطح  المللی گسترش می ای بودن جامعه که در سطح بین شبکه

ای امر اخالقی با کیفیتی  کند. در چنین جامعه ها را متأثر می ملت-ی ارتباطی دولت کالن شیوه

ترده از یک سو کند. شرایطی که به دلیل ارتباطات گس تر بروز می جدید و در شرایطی پیچیده

های اجتماعی فراهم کرده و از سوی دیگر با  تر دگرگونی زمینه را برای شناخت بهتر و دقیق

گردد. چنین شرایطی، در  ها خود به سدی در برابر شناخت صحیح تبدیل می افزایش پیچیدگی

را به تواند شناخت  صورت در اختیار نداشتن ابزاری برای تفکیک و شناسایی سره از ناسره، می

توان بازنمایی از این  های اجتماعی را می امری مبهم و ناممکن تبدیل نماید. از سوی دیگر شبکه

ها و نهادهای گوناگون رسمی  ای جامعه و سیالیت روابط و قدرت میان افراد، گروه شرایط شبکه

ر آن از مراتب قواعد اجتماعی د رسد سلسله و غیررسمی  دانست. بازنمودی که اگرچه به نظر می

کند که در عین  هایی جدید در روابط ایجاد می رود ولی خود سلسله مراتب و کیفیت میان می

شده و  بازنمایی رسد، جهان حال که به دلیل گستردگی ساختار عمودی در آن محوشده به نظر می

شود که بر مفهوم اعتماد و چگونگی  ی آن همچنان در سیالیتی ساختاری ممکن می شونده

 ذهنیت جمعی استوار است.   یافتن آن در میان بندی و عینیت صورت

در بررسی مسأله اعتماد حول موضوع برجام با در نظر گرفتن سابقه تاریخی آن و تنش و 

درگیری مخالفین و موافقین از آغاز تاکنون، تالش شده است تا با ارجاع به شبکه اجتماعی 

المللی،  های برجسته بین ردان دولتی، حزبی، شخصیتای که در آن زنان و م توییتر به عنوان شبکه

اجتماعی، -ها، فعالین سیاسی ها به عنوان شخصیتی حقوقی، خبرگزاری ها و ملت خود دولت
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فعالین حوزه مدنی و بسیاری از کاربران عادی حساس و غیرحساس به مسائل اجتماعی، به 

و فعالیت دارند، به درک بهتری از  صورت تأثیرگذار در افکار عمومی و تأثیرپذیر از آن حضور

ها در خصوص موضوع برجام دست یابیم. از آنجا که  وضعیت اعتماد نسبت به عملکرد دولت

و تغییر در  1۴۴۴دور جدید مذاکرات وین همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 

ولگرا و جبهه روی دولت دوازدهم به رویکرد سیاسی اص طلبی و میانه رویکرد سیاسی اصالح

های  های حول موضوع بیشتر شده و واکنش پایداری، در ششمین دور متوقف مانده، فشار و تنش

اند. عالوه بر این پیش  های دیگر از فضا و شرایط پدید آمده تأثیر گرفته عمومی بیش از زمان

گیری  ترفتن منطقه خاورمیانه به سمت نظامی شدن بیشتر، خروج امریکا از افغانستان و قدر

دوباره طالبان، همچنین قوت گرفتن حضور نظامی امریکا در جنوب خلیج فارس و حضور 

مستشاری امریکا در عراق، آرایش نظامی منطقه را به وضوح تغییر داده است. این مسئله چنانچه 

شده و  بینانه و بدبینانه به موضوع گفتگوهای عمومی تبدیل آید به صورت خوش ها برمی از توییت

های  هایی را پدیدآورده یا شدت بخشیده است. امر واضح که از متن و محتوای توییت گرانین

منتشر شده نیز به روشنی قابل دریافت است، افزایش ترس و نگرانی نسبت به وضعیت آینده 

های اخیر اثری مضاعف و  ای متقابل با فشارهای اقتصادی و معیشتی سال است که در رابطه

 است. تشدید شده یافته

 یها میو تحر الملل نیبه مسأله روابط ب رانیواکنش بازار ارز و طال در داخل ا یخیتار ریس

اگر چه سعی شده است با اعمال نظارت و کنترل دولتی در حدود . چندساله گره خورده است

ها به حدی رسیده است که   های اخیر فشار تحریم تعادل و ثبات نگاه داشته شود، ولی طی سال

ت نگه داشتن نرخ ارز نه تنها ممکن نبوده بلکه به مشکالت مالی و اقتصادی دیگری دامن ثاب

های کالنی منجر شده است. بر اساس تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد در  زده و به فسادها و زیان

 3۴۴۴تومان به  ۲درصد رشد از  ۴۴۴، نرخ ارز دالر پس از انقالب تا آن تاریخ با 13۹2مهر  22

های اخیر و پس از خروج ترامپ از برجام، با  رسیده است. این در حالی است که در سال تومان

ایم. گره خوردن  تومان نیز بوده 31۴۴۴های دولتی، شاهد گذشتن نرخ دالر از مرز  وجود کنترل

روابط سیاسی و اقتصادی و تعامل همواره آنها با وضعیت فرهنگی و اجتماعی امری بدیهی و 

تنیدگی از درون دچار  بابد که این درهم است؛ اما آنجا موضوع پیچیدگی بیشتری می انکارناپذیر
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اندازد، رشد  شود که نه تنها میان امر سیاسی و فرهنگی جدایی می هایی می ها و شکاف گسست

ناپذیری در وضعیت اجتماعی  الشعاع قرار داده و پیامدهای جبران اقتصادی و توسعه را تحت

باید توجه داشت، جامعه صنعتی مدرن و متأخرتر از آن جامعه پسامدرن کنونی  گذارد. برجای می

ای است که بقای اجتماعی و اقتصادی جوامع و افراد را   ای درهم تنیده از روابط گسترده شبکه

به پایداری و تداوم این روابط وابسته کرده است. از این رو هرچه تنش و ناامنی در روابط 

ها و عدم اطمینان  ها و شکاف یابد، شاهد تنش المللی افزایش می ر سطح بینسیاسی و اقتصادی د

 ای هستیم.  های توسعه بیشتر در داخل جامعه و به تبع آن شکست طرح

ها حاکی از آن است که همزمان با گشایشی در روابط  نتایج بدست آمده از تحلیل داده

خاص و شناخته شده از آن دانست ارزش ای  توان برجام را به عنوان نمونه الملل که می بین

هایی  ای با نوسان یابد و با بروز تنش، ارزش کاالهای سرمایه ای ثبات بیشتری می کاالهای سرمایه

توان در زمان  شود که در مقاطعی بسیار شدید است. نمونه این نوسان شدید را می مواجه می

دید. نوسان شدید ارزش کاالهای و 13۹۲خروج امریکا از معاهده برجام در اردیبهشت ماه 

المللی است، ریسک  ای به ویژه ارز و به طور خاص دالر که مبنای مبادالت بین سرمایه

های تولیدی و  تولید را افزایش داده و منجر به رکود و کاهش سرمایه گذاری در عرصه  سرمایه

کالن و حتی خرد شاهد ای گشته است. از این رو در سطح  گردش آنها در قالب کاالهای سرمایه

ای مانند ارز، طال، مسکن و حتی  گذاران و حتی افراد به خرید کاالهای سرمایه گرایش سرمایه

کوین و اتریوم و غیره هستیم. عدم ثبات و کاهش تولید، همچنین  ارزهای مجازی مانند بیت

الهای مصرفی، را ای به طور مستقیم  تولید و به تبع آن کا نوسان پیاپی ارزش کاالهای سرمایه

کشاند. طی زمان به  ی معیشت و زیست روزمره جامعه می ثباتی را به عرصه متأثر کرده و بی

ها و نهادهای رسمی و کالن سیاسی  ی تکرار این وضعیت، عملکرد سیاسی کالن سازمان واسطه

دهد.  اهش میو اقتصادی و به طور خاص دولت را بی اعتبار کرده و به تبع آن اعتماد به آنها را ک

های  سر گذاشته شده و عملکرد های پشت ی تمامی سال به واقع وضعیت بحرانی کنون، نتیجه

توانست با درایت  المللی است که می زده و بدون آگاهی در برابر ساختارهای جهانی و بین شتاب

کنش به اعتمادی گسترده تأثیر متقابلی در وا در مسیری دیگر به حرکت درآید. از سوی دیگر بی

    های فعلی دارد. رویکرد و عملکرد سیاسی دولت
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ها طی بازه یک ماهه اخیر که  در ادامه نتایج بدست آمده از تحلیل سنجش اعتماد در توییت

با تغییرات اساسی درون نظم سیاسی ایران و توقف موقت مذاکرات وین همراه بوده است، 

شده ماهانه نشان داده شده است. نتایج   رد( متوسط اعتماد برآو1آورده شده است. در جدول )

اعتمادی به عملکرد سیاسی دولت فارق از رویکرد  کلی سنجش اعتماد حاکی از سطح باالی بی

. درصد از کاربران نسبت به ۱1دهد به طور متوسط   سیاسی آن است. نتایج کلی نشان می

اعتماد هستند. این بی  یهای سیاسی درباره موضوع برجام ب رویکرد سیاسی و عملکرد گروه

اعتمادی شامل بی اعتمادی به رویکرد دولت سیزدهم، بی اعتمادی به روند انتخابات سیزدهمین 

دوره ریاست جمهوری و تأثیر آن بر نشست وین که بعد از شش دوره برگزاری متوقف گردیده 

برجام،  اعتمادی به رویکرد سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم در امضای معاهده است، بی

اعتمادی نسبت  اعتمادی نسبت به آینده سیاسی کشور و بی های سیاسی، بی اعتمادی بین گروه بی

درصد کاربران نسبت به عملکرد دولت  22۹۹به نتایج بدست آمده از معاهده برجام است. 

یازدهم و دوازدهم در رابطه با برجام، همچنین نسبت به آینده سیاسی دولت سیزدهم 

 اند.  اعتماد آمیز داشتههای  واکنش

 متوسط سطح اعتماد در بازه يک ماهه .0جدول 

 درصد متوسط مقدار یک ماهه 

 22۹۹ اعتماد

 ۱1۹۱ بی اعتماد

 1۱۹۴ خنثی

 

سازی مدل چنانچه در باال شرح آن رفت انجام شده است، و شناسایی و  از آنجا که هوشمند

باشد، در این  بر می د امری پیچیده و زمانها برای تشخیص انواع اعتما بررسی تمامی توییت

اعتمادی و خنثی، از  ها در سه دسته کلی اعتماد، بی بندی توییت مرحله از تحلیل مدل برای دسته

های  تر انواع اعتماد بر روی نمونه توییت بندی جزئی شده استفاده شده است. دسته مدل طراحی

تنباط آماری به جمعیت مورد بررسی بسط یافته های اس تصادفی انجام شده و با استفاده از روش

اعتمادی به دولت قبلی و نتایج بدست آمده از  اعتمادی بدست آمده شامل بی است. در صد بی

اعتمادی به دولتمردان دولت جدید به  اعتمادی به رویکرد سیاسی دولت جدید و بی برجام، بی
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مداران  اسی دولت جدید و سیاستاعتمادی به رویکرد سی دلیل سوابق آنها در گذشته، بی

اعتمادی سیاسیون دو جناح  های دولت قبلی، بی گرا به سیاست اعتمادی طیف اصول گرا، بی اصول

اعتمادی به سیاست کلی نظام در  اصلی سیاسی نسبت به یکدیگر و تنش سیاسی بین جناحی، بی

سیاسی و اقتصادی نسبت  نظران حوزه المللی، بی اعتمادی کاربران معمولی و صاحب روابط بین

المللی و در موارد اندکی  به آینده اقتصادی و وابستگی آینده اقتصادی به روابط بین

یافته در  های بین فردی در برخورد طرفداران دو جناح سیاسی است. اعتماد بازتاب اعتمادی بی

گرا به  لداران طیف اصو ها بیشتر از جانب سیاسیون به دولت مطبوع خودشان و طرف توییت

روی کارآمدن دولت جدید با ریاست جمهوری آقای رئیسی است. در بررسی نتایج باید به این 

نکته توجه داشت که موضوع مورد بررسی در اینجا معاهده برجام است که خود موضوعی 

های  المللی بوده است. حساسیت موضوع و رخداد برانگیز در سطح داخلی و بین حساس و تنش

های اخیر پس از خروج امریکا از معاهده با آن مواجه  هایی که طی سال حریماقتصادی و ت

شود، همچنین شرایط بحرانی ایجاد شده  توصیف می« تروریسم اقتصادی»ایم که تحت نام  بوده

ی فراگیری بیماری کرونا و طوالنی شدن مقابله با بیماری، فشارهای اقتصادی و  به واسطه

( قسمتی از 2در جدول ) اند. د به موضوع تأثیر بسزایی داشتهتنگناهای معیشتی بر رویکر

( بر اساس وضوح بیشتر برمبنای متوسط وزنی 2نمودار )  خروجی مدل آورده شده است.

اعتمادی و خنثی بدون  اعتمادی روزانه ترسیم شده است. متوسط اعتماد، بی شده بی نرمال

 شود. دیده مینرمالسازی مقداری بین صفر و یک است که در جدول 

 ای از خروجی مدل سنجش اعتماد نمونه .0 جدول

اعتمادی  متوسط بی

 روزانه

متوسط خنثی 

 روزانه

متوسط اعتماد 

 روزانه

شده  متوسط وزنی نرمال

 اعتمادی روزانه بی
 تاريخ

۴۹1۴ ۴۹1۴ ۴۹1۴ ۴۹۱۹ 11/۴۱/1۴۴۴ 

۴۹3۱ ۴۹2۴ ۴۹2۴ ۴۹۲۴ 12/۴۱/1۴۴۴ 

۴۹۴۹ ۴۹۴۱ ۴۹۴۴ ۴۹۲۳ 13/۴۱/1۴۴۴ 

۴۹2۴ ۴۹1۱ ۴۹1۴ ۴۹۱۹ 1۴/۴۱/1۴۴۴ 

۴۹۴۱ ۴۹۴۱ ۴۹۴2 ۴۹۲۹ 1۱/۴۱/1۴۴۴ 

۴۹۴۴ ۴۹۴3 ۴۹۴2 ۴۹۱۹ 1۱/۴۱/1۴۴۴ 
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 ای از خروجی مدل سنجش اعتماد نمونه .0 دولادامه ج

اعتمادی  متوسط بی

 روزانه

متوسط خنثی 

 روزانه

متوسط اعتماد 

 روزانه

شده  متوسط وزنی نرمال

 اعتمادی روزانه بی
 تاريخ

۴۹۴3 ۴۹۴2 ۴۹۴ ۴۹۳۱ 1۲/۴۱/1۴۴۴ 

۴۹۴۴ ۴۹۴۴ ۴۹۴3 ۴۹۱۳ 1۳/۴۱/1۴۴۴ 

۴۹۴1 ۴۹۴1 ۴۹۴2 ۴۹۴۹ 1۹/۴۱/1۴۴۴ 

۴۹۴۴ ۴۹۴3 ۴۹۴3 ۴۹۱3 2۴/۴۱/1۴۴۴ 

۴۹۴۱ ۴۹۴۴ ۴۹۴۴ ۴۹۱۳ 2۴/۴۱/1۴۴۴ 

 
 نمودار ابری کلمات نمونه . 0نمودار

های  مبنای شمارش واژه هاست و بر شده از توییت (، نمودار ابر کلمات استخراج1نمودار ) 

هاست و  ها ایجاد شده است. نمودار گویای میزان کاربرد کلمات در توییت به کار رفته در توییت

ای، دولت، مذاکرات، توافق، رئیسی،  به خوبی پرکاربردترین کلمات را که شامل برجام، هسته
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دهنده استفاده  ندهد. کلمات پر کاربرد نشا ظریف، جمهوری و سایر کلمات است، نمایش می

کند.  هاست و اهمیت باالی این موضوعات از نظر کاربران توییتر را مشخص می پرتکرار این واژه

( روند تغییرات متوسط سطح اطمینان در یک ماهه اخیر درباره معاهده برجام را نشان 2نمودار )

اطع حساس و در های ایجاد شده در نمودار گویای این است که در مق دهد. تغییرات و پیک می

المللی از قبیل خبرها و اظهارنظرهای طرفین مذاکره کننده  هایی در سطح داخلی و بین پی رخداد

در نشست وین، حمله به کشتی نفتکش اسرائیلی و ربوده شدن کشتی در دریای سواحل امارات، 

کاربران شبکه اعتمادی در  ابراز نظر رهبری درباره برجام و رابطه با غرب، ابراز نگرانی و بی

ی تداوم  اعتمادی درباره موضوع برجام به واسطه توییر فارسی افزایش یافته است. این بی

های طرفین و عدم کسب نتایج مثبت که برای عموم جامعه قابل لمس باشد، شدت بیشتری  تنش

بر های سیاسی در مواجهه با موضوع برجام و رابطه با غرب  گرفته است. عالوه بر این مرزبندی

اندازی روشن را برای  بینی آینده و رسیدن به چشم ها و ابهام موضوع افزوده و پیش پیچیدگی

نظران حوزه اقتصادی و اجتماعی دشوار کرده است. این عدم اطمینان  مردم و حتی صاحب

(، روند 3ای نمود یافته است. نمودار ) ای مستقیم در بازار کاالهای سرمایه نسبت به آینده به گونه

تغییرات قیمت ارز به طور خاص دالر سنا را به عنوان ارز مبادالتی در بازه مشابه بررسی 

( که مربوط به ارزش طال در بازه مشابه است نیز روندی ۴دهد و در نمودار ) ها نشان می توییت

 شود. هایی شدیدتر دیده می  ( با شکست3مشابه نمودار )

 
 مادی در بازه يک ماههمتوسط سطح اعتماد و بی اعت .0نمودار 
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 (، ارزش دالر طی يک ماه اخیر0نمودار )

 
 ارزش سکه بهار آزادی طی يک ماه اخیر  (،0نمودار )

و  ۴۹۲2اعتمادی و تغییرات ارزش دالر برابر با  بین متوسط بی پیرسون ضریب همبستگی

ده است که به محاسبه ش ۴۹۱اعتمادی و تغییرات ارزش سکه بهار آزادی برابر با  متوسط بی

اعتمادی و ارزش  اعتمادی و ارزش دالر و همبستگی متوسط بین بی معنای همبستگی باال بین بی

 ۴۹۹1سکه بهار آزادی است. همچنین ضریب همبستگی بین تغییرات ارزش دالر و طال برابر با 

غییر ها توسط دولت همچنان در روند نوسان و ت است که با وجود اعمال نظارت و کنترل قیمت

ها نیز ظاهر شده و با واقعیت مطابقت دارد. بر اساس نظریه فریدمن در بحث نااطمینانی  قیمت

ها در افزایش تورم تأثیر دارد  های آتی و عدم قطعیت در این رخداد تورم، عدم اطمینان به رخداد

عنوان عاملی  گردد. از این رو نااطمینانی تورمی به و این تأثیر خود باعث افزایش عدم اعتماد می

شود که در کنار دیگر عوامل ذکر شده در نظریه فریدمن امکان محاسبه و  در تورم شناخته می

ای یا نرخ تورم  سرمایه بینی ارزش کاالهای کند. در اینجا هدف ما پیش بینی تورم را فراهم می پیش

خته نشده است؛ بلکه از کاالها یا تورم پردا نبوده و از این رو به سایر عوامل تأثیرگذار در ارزش
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ی متقابل اعتماد و  های اقتصادی و رابطه اعتماد اجتماعی در جریان آنجا که نشان دادن تأثیر 

های اجتماعی اعم از اقتصادی و سیاسی مد نظر بوده است، عدم اعتماد به تغییرات آینده  کنش

ن با نوسان قیمت دالر و در رابطه با معاهده برجام و تأثیرات آتی آن بررسی شده و همبستگی آ

هایی برای شناسایی نوع عملکرد جامعه در قبال کاالهای  سکه بهار آزادی به عنوان شاخص

شود  پذیری تولید مطالعه شده است. به روشنی دیده می ای و به تبع آن میزان ریسک سرمایه

کند بلکه  متأثر می اعتماد یا در معنایی دیگر عدم وجود آن نه تنها فرایندهای تولید و توسعه را

گردد. باید توجه  های مالی اقتصادی نیز می هایی در جریان موجب بروز همبستگی و شکست

ای  توان میان اثر تغییرات عدم اعتماد و رشد قیمت کاالهای سرمایه داشت که اگرچه می

همبستگی متوسط به باالیی مشاهده کرد، باید توجه داشت که در نوسان ارزش کاالهای 

ها توسط دولت نیز نقش اساسی  ای عوامل بسیاری از جمله اعمال نظارت و کنترل قیمت ایهسرم

بایست  عاملی تحلیل نمود و می ها را به صورت تک توان نوسان قیمت دارند. از همین رو نمی

 عوامل بسیار دیگری را که در این رابطه دخالت دارند در نظر گرفت. 

ست که استفاده از مدل هوشمند برای  ضروری توجه به این موضوع از لحاظ روشی

شدن مدل است و بررسی   بینی مقادیر نیازمند صرف زمان مناسب برای دقیق گیری و پیش اندازه

گردد. برای صحت سنجی همبستگی میان  ها می های بیشتر باعث افزایش دقت خروجی داده

یند بررسی را در مقاطع گذشته که توان فرا اعتمادی و نوسان ارزش کاالها می سطح اعتماد یا بی

ایم، تکرار نمود. الزم به ذکر است به دلیل  ای بوده شاهد نوسانی در ارزش کاالهای سرمایه

روزه، که به دلیل  ۲ی  استاندارد توییتر( به بازه APIها ) دسترسی به توییت APIمحدودیت 

های خارجی مانند  کتهای بیشتر از سوی شر گیری شرایط تحریمی ایران باعث اعمال سخت

های گذشته در حال حاضر برای پژوهشگران وجود  توییتر شده است، امکان بررسی تاریخ

هایی  نداشته است. در چنین شرایطی، حمایت آکادمیک و ارتباطات جهانی از چنین پروژه

های الزمی را فراهم نماید که امکان بررسی  تواند بسیار راهگشا باشد و سطح دسترسی می

بینی روندهای آتی را  سازی مدل پیش وع در مقاطع گذشته را نیز فراهم کرده و با دقیقموض

 کند.  ممکن می
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ها تأثیر روند انتشار اخبار موافق و مخالف و تعارض بین  همچنین در بررسی توییت

های سیاسی بر واکنش کاربران با استفاده از شناسایی تکرار بازانتشار مطالب، به روشنی  رویکرد

ها و نظرات کاربران بازتاب یافته و تأثیر منفی و  شود. انتشار اخبار، بالدرنگ در توییت دیده می

گذارد. روند بازنشر این اخبار و بازخوردها گویای گرایش جامعه نمونه است که  مثبتی به جای می

ان اعتماد و گیرد. منفی یا مثبت بودن محتوای بازنشر شده میز مبنای استنباط وضعیت کلی قرار می

دهد. با شدت گرفتن رویکردهای  سطح اطمینان کاربران نسبت به رویدادهای آینده را نشان می

یابد. و بازنشر آرای  منفی نسبت به مسأله برجام، واکنش منفی کاربران افزایش و شدت بیشتری می

ها  چه مدلگردد. باید توجه داشت که اگر اعتمادی می منفی به صورت تصاعدی باعث افزایش بی

های مبتنی بر رفتارهای  کننده باشند، اما مدل توانند بسیار کمک بینی وضعیت می در سنجش و پیش

شوند، به دلیل تمرکز بر  خوانده می 1های عامل محور فردی، گروهی و سازمانی که اصطالحاً مدل

در شرایط توانند رفتارهای احتمالی عامل  رفتارهای جزئی و وابسته به شرایط، اگر چه می

تواند موضوع را در کلیت آن تبیین کرده و چرایی و  بینی کنند، نمی شده را توصیف و پیش بررسی

و ویکتور و کِنه  2چگونگی موضوع به عنوان رویدادی اجتماعی را توضیح دهند )اسکونبرگر

ی  اسطهها به و ها و کشف چگونگی ارتباط مدل (. از این رو تحلیل و تبیین داده2۴1۴، 3کوکییِر

 شود. متخصصین موضوع و در بستر رویدادهای اجتماعی ممکن می

 گیری؛ سیالیت جامعه در دوگانه اعتماد و بی اعتمادی نتیجه

ای  ی تعامالت و روابط اجتماعی گسترده و شبکه مسئله اعتماد اجتماعی که از یک سو نتیجه

ست. اعتماد از این رو هم گیری هر نوع رابطه و شبکه نیز ه است، از سوی دیگر مبنای شکل

ای درونی و هم کنشی در رابطه با دیگری و جهان بیرونی است که از این تعامل و  حس و عاطفه

گذارد.  پذیرد و بر آن اثر می پذیر آن تأثیر می کیفیت و چگونگی آن، حتی کمیت و حدود اندازه

های  د شده در شبکههای ارتباطی و شرایط ایجا امروزه اعتماد تحت تأثیر رشد تکنولوژی

اجتماعی تحت اینترنت، شکل و کیفیت جدیدی به خود گرفته است. کیفیت جدیدی که در اثر 

ی اطالعات در  گردد، در انتشار خزنده و گسترده ها ایجاد می ها، معانی و ایدئولوژی فوران نشانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Agent-based models 
2 Victor Mayer-Schönberger 

3 Kenneh Cukier 
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ای  ر تعامالت شبکهنیز نمود می یابد. اطالعات منتشر شده در اث  های اجتماعی ها و شبکه سایت

بودن آن را به   های فضای مجازی که فاصله از موضوع و در عین حال در دسترس و ویژگی

دهد که در واقعیت  ای در بیان عقاید و نظراتش می امری بدیهی تبدیل کرده است، به فرد آزادی

متر به دلیل مالحظات و قید و بندهای اجتماعی و ترس از دست دادن موقعیت اجتماعی، ک

های  ای برای بیان دیدگاه های اجتماعی زمینه گردد. از این رو فضای اینترنت و شبکه ممکن می

گوناگون فراهم کرده است که از ساختارهای واقعیت جامعه فراتر رفته و به نوعی آنها را نادیده 

اعی، در های اجتم ی روزافزون از شبکه ی استفاده گیرد. این آزادی به وجود آمده به واسطه می

ها و رفتارهای افراد در زندگی روزمره نیز تأثیری متقابل دارد. به بیان دیگر به همان میزان  کنش

های اجتماعی و در  های خرد و کالن اجتماعی در فضای شبکه روزمره و رویداد که زندگی 

های  ییابد، ارتباطات و بازنمای ها بازتاب می وگوهای ایجاد شده در این شبکه روابط و گفت

ها نیز باعث تغییر و دگرگونی در ذهنیت و عملکرد افراد در زندگی  جاری شده در این شبکه

 شود.  واقعی می

بایست به عنوان یک واقعیت اجتماعی و یک عامل  های اجتماعی را می اینترنت و شبکه

ی اجتماعی مهم در دنیای مدرن و پسامدرن مورد توجه قرار داد. واقعیت اجتماعی نه امر

انگاری اثرات آن را از بین برد. واقعیت اجتماعی   توان با نادیده شونده است و نه می سرکوب

جریان سیال زندگی جامعه است که اگر چه قدرتی قاهر در قبال افراد دارد، بروز و ظهور آن 

و توان صرفاً از زاویه کنترل  های آنها دارد. از این رو واقعیت اجتماعی را نمی ریشه در کنش

 یاجتماع یها و شبکه نترنتیرو ا نیاز اتعیین حد و مرزهای جذب و طرد و نفی دید. 

شود، که  دهیاست د یاجتماع یها تیواقع ریسا هیپا آن هم تیکه اهم یبه عنوان عامل ستیبا یم

تحقق  یبرا یجامعه و بستر یفضا یساز شفاف یمهم برا یو بستر نهیزم تواند یزمان م هم

ها و  رشد ناسازه یبرا یمحمل هب تواند یم گرید یآن باشد و از سو قیدق ینابه مع یدموکراس

. در این موجود دامن زند یو طبقات یاجتماع یها شده و به گسست لیتبد یاجتماع یها شکست

ی گسترش استفاده از اینترنت و  میان توجه به سازوکارها و قواعد اخالقی جدیدی که به واسطه

آید نیز ضرورت دارد. امر مسلم عدم امکان بازگشت به گذشته و  د میهای اجتماعی پدی شبکه

ای است  ی حوادث است. اما آنچه در دسترس و ممکن است آینده تغییر چیزی در سیر طی شده
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سازی  ای مساعد برای شفاف تواند زمینه های اجتماعی می که با استفاده بهینه از امکانات شبکه

سازنده بین نهادی باشد. تعامل سازنده، نیازمند امنیت و آزادی و   فرایندهای اجتماعی و تعامل

 پذیرش این آزادی به عنوان حقی برابر برای همگان است.

گذاری انتشار مطالب در شبکه اجتماعی توییتر درباره معاهده  در این پژوهش روند تأثیر

ماه اخیر مورد بررسی قرار های یک  المللی برجام و واکنش کاربران به اخبار منتشر در توییت بین

اعتمادی باال در کاربران توییتر است که بسیاری از  ی بی دهنده گرفت. نتایج بدست آمده نشان

های سیاسی، اجتماعی و  کرده و فعال در حوزه اعضای آن بخش مهمی از جامعه تحصیل

ال عملکرد اعتمادی کاربران در قب ها متوسط بی گیرد. بر اساس داده اقتصادی را در برمی

درصد برآورد شده است. در این پژوهش  ۱1۹۱های در رابطه با موضوع برجام برابر با  دولت

برای سنجش میزان اعتماد و بی اعتمادی از مدل هوش مصنوعی استفاده شده است. همچنین 

اعتمادی معادله رگرسیون  گیری اعتماد و بی های ورودی به مدل و اندازه بندی داده برای دسته

 طی که در بخش روش جزئیات محاسباتی آن آورده شده، به کار رفته است.  خ

اعتمادی و تغییرات  بررسی همبستگی بین نتایج بدست آمده از تغییرات میزان متوسط بی

ی  کننده ، تایید۴۹۱و با تغییرات ارزش سکه بهار آزادی با مقدار  ۴۹۲ارزش دالر با مقدار باالی 

اعتمادی در نوسان و عدم ثبات قیمت کاالهای  تأثیر متقابل بی فرضیه مطرح شده مبنی بر

اعتمادی است. از آنجا که از مدل  و به تبع آن افزایش بیشتر بی  ای با نرخ رشد افزاینده سرمایه

باعث  ای بیشتر گیری مقادیر استفاده شده است، گذر  زمان و پردازش داده هوشمند برای اندازه

گردد. همچنین باید توجه  شدن مقادیر متوسط اعتماد به واقعیت می افزایش دقت مدل و نزدیک

ای مانند ارز دالر و سکه بهار آزادی که در اینجا مورد  داشت که نوسان قیمت کاالهای سرمایه

اند به عوامل بسیار دیگری بستگی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته  بررسی قرار گرفته

های اقتصادی و  اعتمادی بر فرایند رداختن به میزان اعتماد و تأثیر بینشده است. در اینجا هدف پ

ها در قبال جامعه بوده است.  ی متقابل آن با عملکرد سیاسی دولت  دادن رابطه همچنین نشان

های اجتماعی و اخبار مرتبط با برجام، روابط سیاسی و نظامی ایران در منطقه و  بازتاب رویداد

های طرفین درگیر در نشست  ی واکسیناسیون، اظهارنظر ماری کرونا و شیوهخارج از آن، شیوع بی

وین، انتخابات ریاست جمهوری و تغییر در رویکردهای سیاسی و اقتصادی دولت و غیره، در 
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های اجتماعی و امکان بازنشر این اخبار اگر چه از سویی باعث مضاعف شدن  ها و شبکه سایت

ها در رابطه با برجام بوده است، در عین حال فضایی مساعد  ولتبازتاب عملکرد منفی یا مثبت د

سازی امور نیز فراهم کرده و این فرصت را برای کاربران و متصدیان امور ایجاد  برای شفاف

 واسطه و مستقیم در تعامل با یکدیگر قرار گیرند.  نموده است که به طور بی

عات مورد نیاز پژوهش به دلیل استفاده از در این میان الزم به ذکر است که دسترسی به اطال

ها در مراحل آغازین  کاوی و پردازش هوشمند  به دلیل قرارداشتن این تکنولوژی های داده تکنیک

هایی در عرصه آکادمیک  ها و کاستی های پردازش زبان فارسی، با دشواری تکامل، همچنین دشواری

نزدیک متخصصان علوم داده، علوم کامپیوتر مطالعات اجتماعی مواجه است که همکاری مداوم و 

طلبد. همچنین  تر در این زمینه می های استوارتر و جدی و علوم اجتماعی را در جهت برداشتن گام

های این شبکه با  ها و فیلتر بودن شبکه اجتماعی توییتر دسترسی به سرویس به دلیل تحریم

افزاید. یکی از این  اری پژوهش میهایی از داخل و خارج همراه است که بر دشو محدودیت

های آکادمیک با مجوز دسترسی  های مخصوص پژوهش ها عدم دسترسی به سرویس محدودیت

های آکادمیک  ی رفع چنین مشکالتی ارتباط پایدار حوزه هاست. الزمه بدون محدودیت به توییت

پژوهش مورد استفاده المللی است. دسترسی سرویس استاندارد که در این  به صورت گسترده و بین

بوده و امکان دسترسی به   ها مشمول محدودیت قرار گرفته است از نظر زمانی و طول توییت

روزه با محدودیت در تعداد کلمات، ممکن بوده است. عالوه بر این  ۲ی  ها فقط در یک بازه توییت

رد که حمایت مؤسسات های با توان باال دا آموزش مدل نیازمند صرف زمان و استفاده از پردازنده
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