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 چکیده
ت. یافته اسسرعت توسعهکه به گرددروش تحليلی جدید در علوم اجتماعی محسوب می ( یکABMسازی عامل محور )مدل

ای برای تحقيقات علوم اجتماعی در شناسی، نویددهندهعنوان یک رهيافت روشسازی عامل محور بههای اخير، مدلدر سال

های املهایِ محتویِ عازد با استفاده از مدلسمدل سازی عامل یعنی روشی محاسباتی که محقق را قادر میشده است. نظر گرفته

کنند برای محققان فراهم می ن امکان راهای عامل محور ایمدل. متعامل درون یک محيط، اقدام به خلق، تحليل و آزمایش کند

د انجام کننمی هایی که در محيط باهم تعاملهایی بر روی عاملها و تحليلهای خود را تبدیل به مدل کنند و آزمایشایده که 

 دهد.  
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 مقدمه

. در علوم دهندهای پژوهش به دست میهای متفاوتی برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهشی، روشاستراتژی   

اتژی در استرها استراتژی پس کاوی است. اجتماعی چهار استراتژی پژوهشی اصلی وجود دارد که یکی از آن

ع های منظم یا وقایانتزاعی از توالیهای ها، برای توصيفکنند. از مدلها نقش حياتی ایفا میپس کاوی، مدل

ز ساختار یا ها. فرآیند برساختن مدلی اشود و سپس برای برساختن تصاویری از مکانيسمتحت مطالعه استفاده می

رآیند اثبات گيری از تخيل و خالقيت باشد. فتواند بسيار دشوار و مستلزم دانش گسترده و بهرهمکانيسم ممکن، می

یا ساختار از جهت دیگری نيز دشوار است، زیرا مستلزم هوشمندی و مهارت است. پيوند وجود یک مکانيسم 

ای و فرآیند اثبات وجود آن، بيشتر به استدالل بر مبنای شواهد مربوط است تا پرداختن به ميان یک مدل فرضيه

 (.1390ها. )بليکی، آزمون آماری فرضيه

ها سروکار داریم چندان ساده نيستند. بسياری از سيستم ها از عموما پدیده های طبيعی و اجتماعی که با آن 

عناصری تشکيل شده اند که بسيار ناهمگون اند و خودمختاری دارند. تعداد این عناصر و گوناگونی ویژگی ها و 

نين چرفتارهای آن ها آن قدر زیاد است که نمی توان فرآیندها را با استفاده از معادالت شبيه سازی نمود. اگر هم 

کاری امکان پذیر باشد بسيار دشوار خواهد بود. ساده تر آن است که معادالت و فرآیندها را کنار بگذاریم و به 

جای آن ها عناصر را یک به یک یا گروهی تعریف کنيم. سپس روشن کنيم که این ها چگونه با هم در تعامل 

د داد سيستم را اجرا می کنيم تا ببينيم چه رخ خواه هستند و چگونه در طول زمان تغيير می کند. با این تعریف ها

 (. 2006)اپستين، 

مدل های عامل محور این امکان را فراهم می کنند که بدون گير افتادن در پيچيدگی های ریاضی، محققان ایده 

ند نهای خود را تبدیل به مدل کنند و آزمایش ها و تحليل هایی بر روی عامل هایی که در محيط با هم می ک

 (. 2008انجام دهد )گيلبرت، 

ت. های اجتماعی اسهای محاسباتی برای مدل کردن پدیدهشناسی محاسباتی به معنی استفاده از روشجامعه 

واسطه پيشرفت های اخير و بههای اجتماعی در سالمثابه روشی برای کندوکاو درباره پدیدهسازی بهاستفاده از شبيه

است  ای فرآیندیسازی رایانهو علوم رایانه و فنّاوری اطالعات، رایج شده است. شبيه های نيرومند کوچکرایانه

ا شود تا به بيشترین حد ممکن بای از بخشی از جهان اجتماعی طراحی میشدهکه طی آن بازنمود انتزاعی ساده

 (.1392ها تطبيق کند )اسکاتزونی، داده



 

 

ها و تعامالت سازی کنشهای محاسباتی است که برای شبيهای از مدل(، دستهABMسازی عامل محور )مدل

ها بر سيستم ها( و سنجش تأثيرات آنها یا گروههای مختار )شامل افراد و نهادهای جمعی همچون سازمانعامل

شناسی های پيچيده، پيدایش، جامعهعنوان یک کل کاربرد دارد. این روش، عناصری از نظریه بازی، سيستمبه

کر و استيون، نماید )والنویسی تکاملی را با یکدیگر ترکيب میهای عامل چندگانه و برنامهتی، سيستممحاسبا

 ABMدهد که  های عامل پيچيده نشان میهای عامل محور و سيستم(. مروری بر ادبيات گذشته درباره مدل2005

شوند )موآز وم اجتماعی نيز استفاده میشناسی و علشناسی، بومهای علمی غير محاسباتی شامل زیستها در حوزه

 (. 2011و آمير، 

استراتژی پس  شود که ازسازی عامل محور نيز یک روش تحليلی جدید در علوم اجتماعی محسوب میمدل

ده از سازد تا با استفامحور روشی محاسباتی است که محقق را قادر می سازی عاملکند. مدلکاوی استفاده می

 (.2008های متعامل درون یک محيط، اقدام به خلق ، تحليل و آزمایش کند )گيلبرت، عاملهای محتوی مدل

 تاریخچه

ا باشد. این رهيافت ب شناسی قدمت داشتهتر از حد انتظار در جامعهمحور شاید بيشسازی عاملرهيافت مدل   

نند )کلمن تر کشناسی را علمیامعهتوانند جهای صوری مینظر دارد که مدلشناسی ریاضياتی سنتی اتفاقجامعه

 1940عنوان یک مفهوم نسبتاً ساده در  اواخر دهه سازی عامل محور به(. ایده مدل1392به نقل از اسکاتزونی،  1964

گسترش زیادی پيدا  1990های محاسباتی فشرده نياز داشت ، تا دهه که این روش به شيوهتوسعه یافت. ازآنجایی

 (. 1997نکرد )اکسلراد، 

ی های محاسباتی عامالن متقابل چندگانه،  ابتدا در طی دههشناسی تکنيکی مدلهمان طور که گفته شد، روش

های خودکار سلولی را آغاز کرد. یک ماشين خودکار، توسعه یافت، زمانی که جان ون نئومان کار بر ماشين  1940

یا  شده چندگانه، از قبيل جنگلحاالت از پيش تعریف تواند در یکی ازهاست که هر سلول میای از سلولمجموعه

ی شتهی خود و گذهای قبلی گذشتهکشتزار  قرار گيرد. تغييرات در یک حالت از یک سلول بر اساس حالت

 (.2006افتد. )جانسون و استروم، های همسایه اتفاق میسلول

اس شلينگ بود، که در مقاله خود مدل پویایی های عامل محور، مدل جدایی گزینی تومترین مدلیکی از ابتدایی

مطرح نمود. شلينگ مدلی تهيه کرد برای توضيح جدایی گزینی مسکونی در  1971جدایی گزینی را در سال 

شهرهای آمریکا. در آن زمان یکی از مشکالت رایج در شهرهای آمریکا جدایی گزینی سفيدپوستان و سياه پوستان 

شلينگ در ابتدا بسيار ساده بود، اما ویژگی های اصلی مدل های عامل محور را در خود در مناطق مسکونی بود. کار 

دارد. عامل هایی که در محيطی قرار گرفته و قاعده هایی برای تصميم خود دارند و تصميم های آن ها منجر به 



 

 

نگيز مدل او این بود که ای شگفت(. نتيجه1997نتایجی می شود که چندان قابل پيش بينی نبوده است. )اکسلراد، 

اشده های جدکرد ، جمعيت نهایتاً در گروههای خود را که با او متفاوت بودند تحمل میبااینکه هر عامل، همسایه

 (.2006گرفتند )جانسون و استروم، قرار می

 های عامليد مدلی دوراهی زندانی در تولای را با انجام مسابقات تکرار شده( نيز سهم عمده1984رابرت اکسلراد )

های هایی را که برای انجام بازیمحور انجام داد. اکسلراد پژوهشگرانی از سراسر دنيا دعوت نمود تا استراتژی

ی ادهدرپی قانون سشده، ارائه دهند. برنده در دو آزمون پیهای عرضهدوراهی زندانی است در برابر دیگر استراتژی

Tit-  برای– Tat ثل را دنبال مبهبود. بازیگران در یک دوراهی زندانی دونفره که استراتژی مقابلهمثل( به)مقابله

ی قبلی های بعدی، یک بازیگر،کنش بازیگر دیگر را در دورهکردند، با همکاری آغاز نمودند. سپس در دورهمی

های بعدی نيز در دورهکرد. درنتيجه، اگر هر دو بازیگر در هر یک دور به همکاری ادامه دهند، هر دو تکرار می

همکاری خواهند کرد تا اینکه یک نفر بازی را ترک کند، یا توسط دیگری مجبور به فرار شود. پس از پایان 

مثل( به)مقابله Tat –برای -Titهای سازی عامل محور، اکسلراد نشان داد که چرا استراتژیمسابقه، با استفاده از شبيه

 (.2006های متفاوت مطرح شود )جانسون و استروم، الب برای جمعيتعنوان استراتژی غتواند بهمی

ها محور بر آنسازی عاملکه مدل 4نویسی شیءگراو اشاعه برنامه 3، رونق هوش مصنوعی توزیعی1990در دهه 

برنامه  یکهای جداگانه یا متمایز در ءعنوان شیها را بهها به محققان امکان دادند عاملمبتنی است، شروع شد. این

ها ای تعریف کنند، طوری که بتوانند متغيرها، پارامترها و رفتارهای  ناهمگون را در خود جای دهند. عاملرایانه

العمل نشان توانند به محيط عکسها میتوانند از طریق روندهای ارتباطی، یا مبادله اطالعات باهم تعامل کنند. آنمی

های توانند عاملسازان مید و قوانين رفتاری خود را تغيير دهند. به همين خاطر مدلدهند، یاد بگيرند، تطبيق پيدا کنن

های انسانی تجهيز کنند، و محيط )همان فضای های عمومیِ رفتاری و شناختیِ عاملای خود را به ویژگیرایانه

در  با درجات گوناگون، نویسی کنند کهجغرافيایی، قوانين نهادی، و/یا ساختارهای اجتماعی( را طوری برنامه

 (.1392جزئيات به دنيای واقعی اجتماعی شباهت داشته باشد )اسکاتزونی، 

کند که واجد عناصری شبيه به تعامل و رفتار شناختی کمک میهایی در جامعهمحور به توسعه مدلسازی عاملمدل

های کارکردگرایانه و یدگاههای دفرضمحور به فهم پيشهای عاملدر جامعه واقعی هستند. درواقع مدل

ه الگوهای کهایی مانند اینفرضکند. پيشسازی )مانند پویایی سيستم( کمک میترِ شبيههای کالنرهيافت

                                                           
3. distributed artificial intelligence  
4. object-oriented programming 



 

 

وهای ها به فهم شرایط ظهور الگگيرند. این مدلاجتماعی ساختاری و رفتار کالن از سطح تعامل اجتماعی شکل می

 (1392نی، کنند )اسکاتزواجتماعی خاص کمک می

 سازی عامل محورمدل       

سازی ، شبيههای پيچيدهبينی پيدایش پدیدههای پيچيده را برای بازتوليد و پيشها و تعامالت عاملها، کنشمدل   

ل ها به سطوح کالن است. یک اصای از مراحل مختلف پيدایش، از سطوح خرد سيستمکنند. این تالش، مرحلهمی

یگر این کند. اصل اساسی دای را توليد میاست که، قوانين رفتاری ساده، رفتار پيچيدهسازی این کليدی در مدل

 تر از مجموع اجزا است.است که کل هميشه بزرگ

های متنوع شماری که  در مقياسهای بی( عامل1اند: )شدههای عامل محور از عناصری تشکيلاغلب مدل

( وضعيت 4( قوانين یادگيری یا فرآیندهای انطباق؛ )3گيری؛ )مر تصميم( ابتکارات و خالقت در ا2اند؛ )شدهتعيين

 (.1997ها )اکسلراد، وابسته به عامل ( یک محيط غير5ها؛ )شناسی( مشخص برای تعامل عاملجغرافيایی )مکان

 ی عامل محورسازمدلی هامحرک

 یهامدلی عامل محور چه نيازی داریم؟ آیا سازمدلکنند که به رویکردهایی همچون  سؤالممکن است برخی 

دیدی ی عامل محور رویکرد جسازمدلمعادله محور کافی نيستند؟ عده دیگری نيز ممکن است معتقد باشند که 

محور ابزارهای بسيار خوبی برای مطالعه موضوع مربوطه هستند.  معادلهی هامدلنيست. برای برخی از مسائل، 

 دارد.  ی چندگانه وجودهاعاملیک، نياز به تفاوت قائل شدن ميان استراتژد تعامالت هرچند، برای موضوعی مانن

ه محور بسيار ی معادلهامدليله تعداد کمی از بازیگران و استفاده از وسبهنظریه بازی سنتی در نشان دادن تعامالت 

 هاعاملکرد، بوده است؛ به بيان دیگر در این روی محدودکننده، نظریه بازی سنتی بيشتر متأسفانهموفق بوده است.  

ی ابکهشهای شناختی نياز دارند، قوانين بازی ثابت هستند، و ساختار تعامالت بر اساس ییتوانابه داشتن 

تصادفی قرار دارد. اما بر اساس مطالعات تجربی آشکار است که افراد دارای عقالنيت  کامالًیر یا ناپذانعطاف

ابل ذکر ای دارند. قيچيدهپیابد، و تعامالت اجتماعی ساختارهای اجتماعی یم، قوانين بازی تغيير محدود هستند

 رود.یمها به کار یبازوسيعی در  طوربه 1980ی عامل محور از اوایل دهه سازمدلاست که 

ته بود. یافتوسعهش های خرد مدتی پيسازیيهشبهای آماری و يسممکانی واحدهای فردی از قبيل هامدل، درواقع

ن وجود ندارد. یک رک هاعاملگونه تعامل یا تعامل تصادفی ميان يچهکنند که یمطور فرض ینا هاروشاما این 

ها، ميستسی عامل محور، امکان وجود ساختارهای پيچيده تعامالت اجتماعی است. در برخی سازمدلاساسی در 

ی معادله اهمدلی اجتماعی حساس هستند. در هاشبکهو  هاعامليان ياس به ساختار تعامالت ممقبزرگهای یژگیو

اند، این شدهيبترکی با یکدیگر خوببهضمنی  طوربه هاعاملشود که یمطور فرض ینامحور خيلی اوقات 

 دهند. یمرویکردها فرصت بررسی حساسيت ساختار تعامالت را از دست 



 

 

رهایی ها و ضرهای علوم اجتماعی، مزیتاطالعات برای آزمون نظریههر رویکرد مورداستفاده برای دستيابی به 

 های آزمایشگاهیگيری )آزمونهای دقيق بر اساس استدالل و تصميمها برای آزمون فرضيهدارد. برخی روش

کند خصوص فراهم میی یک جریان بهی زمينهها، اطالعات جزئی دربارهانفرادی( مفيد هستند. بعضی از روش

حقيق گيرند )تهای شخصی نتيجه میطورکلی اطالعات زیادی از محرکها نيز، بهالعات موردی(. برخی روش)مط

ها مقدار محدودی ای از دادهآورند، اما هر نقطهها را از افراد بسياری به دست میهای دیگر دادهپيمایش(. روش

های بازار مالی های سرشماری و دادهند )دادهکنی فرآیندهای شناختی اساسی را توليد میاز اطالعات درباره

گيری فرآیندهای پویا مانند یادگيری و تکامل فرهنگی نيز تفاوت دارند  ها در قابليت اندازهگسترده(. روش

 (.2006)جانسون و استروم، 

ها را املعی شدهسازیگيری شبيهروشنی فرآیندهای تصميمتواند بهسازی عامل محور، محقق میواسطه مدلبه

های ها با عاملها  و تعامالت آنهای عاملای از کنشدر سطح خرد توصيف کند. ساختارهای سطح کالن، نتيجه

گيری صميمها تهایی به استفاده از اطالعاتی نياز دارد در خصوص اینکه چگونه عاملدیگر هستند. رشد چنين مدل

ها آورند، عاملها گذشته را به یاد میکنند، و همچنين چگونه آنمی بينیها نتایج آینده را پيشکنند، چگونه آنمی

کنند؟ و، آیا ها اطالعات را مبادله میکنند؟ چگونه آنپوشی میچه چيزی را باور دارند یا از چه چيزی چشم

)جانسون  ؟گذارد های مقياس سطح کالن تأثير میساختار تعامالت عامل )مبادله، خویشاوندی، سازمان( بر پدیده

 (.2006و استروم، 

 سازی عامل محورهای مدلمزیت           

(عموماً فهم 1)هایی دارد: خصوص علوم اجتماعی مزیتسازی عامل محور برای علوم مختلف بهروش مدل   

و  ها تحقيق نمود )هارتمانتوان روی مدلجای تحقيق بر واقعيت، میکنند. چون بهتر میعلمی واقعيت را آسان

کاری در ها، کارکرد آموزشی دارند، دانشمندان با دست( مدل2(. )1392به نقل از اسکاتزونی،  2006فریگ 

آموزند. در این چنين در مورد واقعيِت هدف چيزهایی میکنند و اینهایی را کشف میها و واقعيتمدل، جنبه

های صوری بحث خود را انضباط لشناسان با استفاده از مد( جامعه3شود. )موارد خود مدل، موضوع تحقيق می

ها، ( مدل4کنند. )دهند و گفتگوی علمی را از حالت اقناع روایتی خارج و تبدیل به نقدی سازنده و معنادار میمی

ونه گ ها، روایتکه آزمودنیها هستند و پيوندی جدی با واقعيت تجربی دارند. هنگامیهای اوليه نظریهتمرین

تواند سازی می( مدل5ها دشوار است. )پذیری و مقایسه آزمودنیآزمون ها انتزاعی هستند،اند و نظریهشدهتوصيف

(. یکی از اهداف اصلی 2006فردی تضمين کند )مانيکاس، های علمی را در سطح بينبودن یافته انباشتی



 

 

های ادهای اجتماعی و دههای کالنِ پدیدهشناسی از نظریهمحور محاسباتی تغيير تمرکز جامعهشناسی عاملجامعه

های (. در تحليل پدید1392، به نقل از اسکاتزونی، 2007های صوری خاص است )بوکانان توصيفی به مدل

شناسی ( جامعه6(. )2005اجتماعی پيچيده، داشتن دقت، وضوح و قدرت تمييز صحيح الزامی است )هدستروم 

ناچار شناسی ریاضياتی بهرود. جامعهاتر میشناسی ریاضياتی فرمحور از مرزهای محدود جامعهعامل

اسی شنهمين خاطر است که جامعه پذیر شوند.  بههای ریاضی امکانهای زیادی انجام دهد تا بررسیسازیساده

شناسی ریاضياتی خسته های جامعهها و افراطشناسان را، که از محدودیتتواند مجدداً اعتماد جامعهمحور میعامل

شناختی ما را در نگاه به واقعيت سازی، بينش جامعه( مدل7(. )2005ه دست آورد )اسکاتزونی و بوئرو اند، بشده

قعيت خواهد عناصر انتزاعی و اصلی وادهد. مدل، صرفاً بازتاب و بازتوليد واقعيت نيست. بلکه از ما میتمرین می

های تبيين کنند. تعميم یعنی مشاهده ویژگی دهد از طریق تعميم،شناسان را آموزش می( جامعه8را بشناسيم. )

( امکان بررسی 9های تجربی متفاوت. تعميم برای پيشرفت هر رشته علمی الزامی است. )مشترک در موقعيت

ها ه از مدلها با استفادها و یافتهکند. آزمون تجربی فرضشناختی را فراهم میهای جامعهتجربی اعتبار تحليل

 اند، و صوری نشده اندیافتههایی که به شکل ناقص ساختنجام این کار با قضيهتر است. اما اآسان

( مدل این 10تر است. )های جالب و مناسب هم آسانآوری دادهدشوار است. وقتی مدل راهنمای ماست، جمع

های مثال ممنوعيتعنوانآوری کنيم )بههای واقعی جمعتوانيم دادهدهد زمانی که به هر دليلی نمیامکان را می

سازی های مصنوعی کار کنيم. این مورد مزیت اختصاصی مدلدر زمان و منابع( با داده اخالقی، محدودیت

های علمی مختلف باشند و به های کاری از رشتهتوانند محل همکاری گروهها می( مدل11محور است. )عامل

 (. 1392)اسکاتزونی،  ای مفيد هستند.رشتههای بينهمين خاطر برای همکاری

 محور محاسباتیشناسی عاملهای اصلی جامعهایده            
های بزرگ و ها بر نظریهگردد: )آ( اولویت مدلمحور محاسباتی حول شش ایده ذیل میشناسی عاملجامعه   

کالن؛  و گرایانه به پيوند ميان خُردهای توصيفی؛ )ب( اتخاذ رهيافت مولّد در تبيين؛ )پ( رهيافت عملدیدگاه

و  ها و نظریه؛ )ح( تمرکز بر پویایی، فرآیند)ت( جستجوی فضایی غيرانحصاری در ميانه استقرا و قياس، و داده

 (. 2010محور )اسکاتزونی  ای و موضوعرشتهتغيير؛ )خ( تمایل به پژوهش ميان

 اولویت مدل 

تجربی.  تر از هدفیتر، با پيچيدگی کمتر، با جزئيات کمشده، در مقياس کوچکمدل تصویری است ساده   

 (.2005ای اجتماعی باشد )گيلبرت و ترویچ ممکن است این هدف تجربی یک ساختار، سيستم یا پدیده



 

 

 رهیافت مولّد 

ند. ایده اساسی این است که رفتار کالن های اجتماعی هستمحور ابزاری برای فهم مکانيسمهای عاملمدل   

شده، بهتر ها و روابطی از قبل تعریفای از متغيرهای اجتماعی را با رهيافت پایين به باال، و نه با مجموعهسيستم

محور در این نکته نهفته است که الگوهای اجتماعی را از طریق سازی عاملتوان درک کرد.  ویژگی مدلمی

 (. 1392، به نقل از اسکاتزونی، 2009کند )کاستالنی و هافرتی رایانه بررسی می

بيينی تواند چنين تها، میهای عاملمحور با بررسی نتایج کالنِ حاصل از تعاملسازی عاملنکته این است که مدل

های شناسی، بدون ارجاع به مدلهایی بزرگ به همراه آورد. بينش جامعهرا در مقياسی بزرگ محقق کند و مزیت

هایی از مدل پذیر است. اما با استفادهملموس، اغلب فعاليتی ضعيف است و در بهترین حالت تنها برای نوابغ امکان

ان به کار گرفت. توشناختی را بهتر میکنند، بينش جامعهها را فراهم مییافته و موّلد در یافتهکه امکان جدل سازمان

دستيابی  ه،های توصيفی و فرموله نشد، و با تحليلابطال نيز هستند. بدون دادهها قابل تکرار و که این مدلضمن این

 (.1392هایی در بررسی رفتار اجتماعی بسيار دشوار است )اسکاتزونی، به چنين ویژگی

 خرد و کالن 

دار هیششناسی رها، در جامعههای کالن آنهای اجتماعی در مقابل ویژگیهای خُرد سيستمبحث درباره پایه   

ور محسازی عاملمحور محاسباتی، توانایی مدلشناسی عاملهای جامعهترین ایده(. یکی از مهم2005است )سایر 

پذیر های انسجامی و پيوند ميان خُرد و کالن و رفع مناقشه خُرد و کالن است. این کار امکاندر تقویت چارچوب

تر منتقل گرایانهرا از سطح مبنایی و فلسفی به سطحی عملتواند این بحث محور میسازی عاملاست، چون مدل

گوید سطوح خُرد و محور با خود دارد میسازی عاملسازی در مدلهای که صوریها و تواناییکند. محدودیت

که محصوالتی نظری باشند، باید به مفاهيمی روشن و مبتنی بر مدل برگردانده شوند. تأثيراتی که کالن بيش از آن

توان موردبررسی قرار داد و جزئيات گذارند را میمقياس میآیندهای اجتماعی خُرد بر الگوهای کالن بزرگفر

 (. 1392کند )اسکاتزونی، ها را شناخت. همين موضوع در مورد تأثيرات خُرد الگوهای کالن هم صدق میآن

 فرایند و تغییر 

شناسی، داشتن روش و ابزارهای مناسب برای فهم طبيعتِ متکاملِ ساختار و یکی معضالت سنتی در جامعه   

در  مدتهای طوالنیدادن فرآیند، تغيير و پویایی محور ابزاری برای قرارهای عاملنهادهای اجتماعی است. مدل

های اییمشاهده کردن پویازتوليد، سنتز و قابلشان در بها به خاطر تواناییشناسی هستند. این مدلمرکز جامعه

زمانی  ها و تغييردهند با فرآیندهایی که از تعامل عاملشناسان امکان میمکانی از طریق رایانه، به جامعه-زمانی



 

 

گرفته، درباره الگوهای اجتماعی بيندیشند. الگوهای اجتماعی، پيامد ساختارهای صلب و یا متغيرهای خطی نشأت

 (. 1392)اسکاتزونی،  اند، بلکه نتيجه فرآیندهای غيرخطیِ تعاملنيستند

 نادیده نگرفتن سطح میانه 

گر و حتی کننده یکدیندرت تقویتشناسی این است که نظریه و کارهای تجربی بهیکی مشکالت مهم جامعه   

طی ميان نظریه شکاف افرافهم از سوی طرفين هستند. رابرت ک مرتون یکی از اولين کسانی بود که بر خطر قابل

تواند پيامدهای طور بالقوه میمحور بهسازی عامل(. مدل1968شناسی تأکيد کرد )مرتون، و تجربه در توسعه جامعه

ای برای حل این مشکل داشته باشد، چراکه قادر است شواهد تجربی و نظری را باهم آشتی دهد نوآورانه

 (. 2005)اسکاتزونی و بوئرو 

آوری شود که بدون داشتن شانس جمعشناسان انتقاد میز، اهميت زیادی دارد. چون عموماً از جامعهاین امتيا

ها افته، اعتباریابی ی«واقعی»های آوری دادهپردازند. از سوی دیگر با جمعهای تجربی، به بررسی واقعيت میداده

شکلی  های تجربی بهآوری دادهو فرآیند جمع یابدهای تجربی )اگر وجود داشته باشند( بهبود میدر مقابل داده

ی های تجربهای نظری از دادهعالوه، در فرآیند تجربی اعتباردهی، استخراج دیدگاهشود. بهتر انجام میمولّد

 (. 1392)اسکاتزونی،  شودپذیر میامکان

 ای بودنرشتهفرا 

 ای را افزایش دادهپذیری تحقيقات فرارشتهمحور احتمال تغيير در مرزهای ميان علوم و امکانهای عاملمدل   

توانند نکته تمرکز بسياری از متخصصان باشند و ها می(. دليلش این است که این مدل2000است )مثالً کوهلر 

مهم همگی در یک مدل گرد هم آیند )اپستين  هایکننده را طوری بهبود دهند که دیدگاههای منسجمرهيافت

2008.) 

 سازی عامل محوراهداف مدل             

ر پویایی، ها دهای اصلی، یافتن مشابهتآوری داده، تشخيص پویاییبينی[، تبيين، راهنمایی در جمع]پيش    

های نهزميای منطقی، تشخيص کردن نتایج به دامنه کشف سؤاالت جدید، ارتقای یک اندیشه علمی، محدود

ها، به چالش ها/ پيشنهاد کاراییهای بحرانی در زمان تقریباً واقعی، تشخيص موازنه، ارائه گزینهاصلی عدم اطمينان

مجریان  های موجود، تربيتاساس داده ها، ارائه ایده برهای موجود با اعمال تغييرات کوچکی در آنگرفتن نظریه

نچه ساده که آهای سياستی، آموزش عمومی، نشان دادن اینبه گفتگوی های اجتماعی، انضباط بخشيدنبرنامه

 (.2008تواند پيچيده )ساده( باشد )اپستين )پيچيده( است می



 

 

 شناسی و روشروش            

بود یابی به نتایج قابل آزمون و بهسازی، دستهای نظریهشناسی برای تقویت منطقی تحقيق در زمينهروش   

هایی که شناسی، چارچوبی برساختی است شامل اصول، قوانين، و فعاليتد. روشانباشتگی علمی اهميت دار

ی مانند هر شناساند و معرف چگونگی انجام )و درنتيجه تدریس( پژوهش هستند. روشمقبوليت اجتماعی یافته

 (.1392محور محاسباتی هم کاربرد دارد. )اسکاتزونی، شناسی عاملحوزه علمی دیگری در جامعه

 اند تا تحقيق خودطور روزافزونی تالش کردهمحور، بهسازی عاملسو، دانشمندان حوزه مدلبه این 2000ل از سا

ی و تقویت سازی عامل تغيير یافت به تأکيد بر یگانگبودن مدل تر کنند. در این زمان تأکيد بر متفاوترا مستحکم

يفی و پژوهش آزمایشی.  به نظر من قبول این های کمّی، کهای تحقيق مانند روشمتقابل در کنار دیگر روش

دیدگاه جدید به معنی کنار گذاشتن ادعای نوآوری نيست. بلکه گامی است ضروری برای کمک به تبيين 

محور محاسباتی. همکاری شناسی عاملمعضالت تجربی، انجام تحقيق در مرزهای دانش، و نهادینه کردن جامعه

ای محور محاسباتی نقطه ارجاعی برای نوآوری فرارشتهشناسی عاملجامعه ها ضروری است چونمتقابل با روش

 (. 1392است )اسکاتزونی، 

ن ها توسط همکارامحور، امکان بررسی ، بازتوليد ، ایجاد و بسط مدلسازی عاملترین مزایای مدلیکی از مهم

بارت است علم الزامی است. تکرارپذیری عپذیری بين ذهنی و انباشتگی در ها برای رسيدن ابطالاست. این فعاليت

م در مرکز علم تجربی و عل و مستقل یک مدل توسط دیگر محققان. تکرارپذیریفرآیند بررسی دقيق از 

 های اساسی علمیکی از ویژگی»( گفته است تکرارپذیری 1997طور که اکسلراد )آزمایشگاهی قرار دارد. همان

کند، محور محاسباتی را مشابه علوم آزمایشگاهی میشناسی عامله جامعهاست. این همان چيزی است ک« انباشتی

دهند  )اسکاتزونی، سازی عامل محور با استفاده از جوامع مجازی آزمایش انجام میگویی دانشمندان حوزه مدل

1392.) 

بسيار مهم  سازیههای شبيدو مفهوم راستی آزمایی و اعتبار یابی نيز که در رابطه با تکرارپذیری است در مدل

زدایی از مدل است برای اطمينان یافتن از اینکه مدل (. راستی آزمایی، شامل اشکال2000هستند )سارگنت، 

ارمرود و روسول، ) شده استدرستی ساختهکند که مدل بهکه اعتباریابی تضمين میکند. درحالیدرستی کار میبه

2009 .) 

نظر  شناختی درعنوان یک نوآوری معرفتهای عامل محور، باید بهمدل های کامپيوتری، و خصوصاًسازیشبيه

، و دهندهای اجتماعی  رواج میسازی و تبيين پدیدهها یک رهيافت مولد را برای مدلگرفته شوند، زیرا آن



 

 

های هفکنند. یک رهيافت مولد بر پایه مؤلها یک الگوی عامل محور را برای علوم اجتماعی تقویت میهمچنين آن

 باشد:زیر می

ای کالن از یک شی موردعالقه، یک نظم تجربی آماری مفروض، یا یک واقعيت روشمند هدف مدل، پدیده .1

 است؛ 

ها و ساختارهای تعامل را ها، قوانين، محدودیتای از فرضيات نظری در مورد جمعيتی از عاملمدل مجموعه .2

 سيستمی هستند که فرآیندهای علی مولدی که برای مسئوليتسازان معتقد به که مدلطوریکند، بهدریافت می

 کنند؛اند را ترسيم میشدهها فرض گرفتهپدیده

ای از وسيله مجموعههای مصنوعی را توليد کنيم، که بهای از دادهدهد که مجموعهسازی مدل به ما اجازه میشبيه .3

 روند؛های اوليه به کار میيهشوند، و همچنين برای تنظيم و وارسی فرضها کنترل میشاخص

شوند، یا برای روشمند کردن واقعياتی که هدف تبيينی های تجربی مقایسه میها با شواهد و دادهسپس این داده .4

 سازان هستند.مدل

ور، بر اساس های محوسيله مدلشناسی این است که اگر ما قادر به توليد یا رشد یک پدیده کالن بهفرض معرفت

افی مالحظه ک طورتوانيم این مفروضات را بههای خرد باشيم، سپس ما میحتمل تجربی و نظری پایهمفروضات م

وان تدبيری برای یافتن عنسازی بهکنيم، حتی اگر شرایط الزم برای تبيين آن وجود نداشته باشد. بنابراین، مدل شبيه

سازی . این وضعيت نوعی از استاندارد شبيهاندشدههای اجتماعی کالن در نظر گرفتههایی برای پدیدهتبيين

 (. 2006اجتماعی است )اسکاتزونی، 

 های تحقیق تجربی ابعاد مهم روش         

دارد.  کنند، وجودسازی عامل محور استفاده میچندین رویکرد و تکنيک تجربی که محققان در اجتماع مدل   

های تجربی اهميت دارند: تعداد افراد، فرآیندهای شناختی، ی تکنيکهای اجتماعی برای مالحظهسه بعد از نظام

 (.2006ها )جانسون و استروم، و پویایی

 تعداد افراد 

افراد، برای بررسی اینکه رفتار یک شخص تنها  ازنظر کيفی، از رفتار اشخاص چندگانه متفاوت است، تعداد    

  کنند، محققباشد. زمانی که از یک شخص برای مصاحبه یا آزمون شخصی فردی استفاده میضروری می

 (.2006طور مشخص تمرکز کند  )جانسون و استروم، های آن شخص بهبرکنش

 



 

 

 ختیفرآیندهای شنا 

هرچند اکنون، برخی از دانشمندان رفتاری از تصویرسازی ذهنی مغناطيسی تصاویر فعاليت ذهن استفاده    

دهد که دالیل افراد را مستقيماً مشاهده کنيم )ریلينگ و کنند، هنوز هم این تکنيک به ما این اجازه را نمیمی

شده های  طراحیهده کنيم. هرچند، با اجرای آزمونهای افراد را مشاتوانيم کنش(.  ما تنها می2002همکاران، 

های تر تکنيکبر است. بيشهای شناختی ممکن، یک فرآیند زماندقيق، بتوان مشاهدات را تبيين نمود. آزمون نظریه

 (.2006کنند  )جانسون و استروم، ی فرآیندهای شناختی اساسی توليد نمیتجربی، اطالعات دقيقی درباره

 هاپویایی 

ی در گيری مشاهدات از یک سيستم اجتماعشناختی، چگونگی نتيجههای جامعهیک مشکل بنيادی در بررسی   

ی های سرشماری یا آمارهای دیگر در سطح مجموعهتوانند از دادهطول زمان است. آمارها در طول زمان می

 (.2000همکاران، آوری شوند )گيبسون و های زمانی بين یک ماه تا ده سال جمعمرتبط بافاصله

 سازی عامل محورافزارهای مدلمعرفی نرم     

افزارهای رایج و هم شوند، یعنی هم توسط نرمای انجام میهای رایانهسازیهای عامل محور مانند شبيهسازیمدل

رد ف توانند برای بررسی چگونگی تأثير تغيير در رفتارافزارها میسازی. این نرمافزارهای مخصوص مدلتوسط نرم

 (.1997بر رفتار کلی سيستم  استفاده شوند )اکسلراد، 

شود. عالوه ءگرا مانند جاوا و سی انجام میهای برنامه شیهای عامل محور عموماً با استفاده از زبانساخت مدل

اند که ری پست و نت لوگو شدهسازی عامل محور تهيهافزاری تخصصی هم برای مدلهای نرمها بستهبر این

شده است و با ها هستند. ری پست توسط تيمی در دانشگاه شيکاگو توسعه دادهشهورترین و پرکاربردترین آنم

 ، و پيتون قابل توسعه است. C++ ،Microsoft. NETهای بسياری مانند جاوا، زبان

)شيکاگو،  ترنسازی عامل محور است. این ابزار توسط تيمی در دانشگاه نورت وسنت لوگو مشهورترین ابزار مدل

ی برای افزارهای تخصصترین و پرکاربردترین نرمشده است. نت لوگو یکی از آسانایالت متحده( توسعه داده

 شود. روز میطور مداوم بهبه 1999افزار در دانشگاه نورث وسترن از سال سازی عامل محور است. این نرمشبيه

 گیرینتیجه

های پيچيده ی رایانه، امکان انجام محاسبات پيچيده و بازتوليد مجازی سيستمهآمده در زميندستهای بهپيشرفت   

شناسی همواره از آن ضربه خورده است تا حد توانند خالئی را که جامعهها میرا فراهم نموده است. این پيشرفت

شناسی (. جامعه1998زیادی جبران نماید. این خأل ناشی از ناتوانی در تحليل درونی سيستم ها است )دوالرف، 



 

 

های خرد جزئيات مربوط به تعداد اندکی آزمودنی بوده یا در سطح کالن به بررسی همواره یا در مسير توصيف

توانند میکنند و نها ميان متغيرها پرداخته است. توصيف آماری، عموماً تنها در یک سطح حرکت میهمبستگی

ها را در طول زمان و مکان در نظرگيرند. از سوی هيت در آزمودنیها و فرآیندها را و همچنين تغيير ماناهمگونی

سادگی ن بهتواتعميم نيستند و نمیهای خوبی با خود دارند، اما قابلهای کيفی گرچه همواره ایدهدیگر، بررسی

 های کالن اجتماعی رابطه برقرار نمود. های کمی خرد و جریانميان یافته

توانند آنچه ادعای آن را دارند، بررسی کنند. کليت جامعه، یا اند که نمیاتهام بودهجامعه شناسان همواره مورد 

ی اند. از سوی دیگر، پراکندگی و ضدیتهای اجتماعی آن دور از دسترس جامعه شناسان قرارگرفتهخرده سيستم

 شت، حداقل تا حدیشناسی باهم دارند مانع شده است تا انباهای مختلف فکری و روشی در جامعهکه در حوزه

 (. 2006؛ مانيکاس، 1999شناسی به دست آید )گر، شبيه آنچه در علوم طبيعی رخ داده است، در جامعه

م همراه های صورت گرفته در دیگر علوتوانند خود را با پيشرفتجامعه شناسان باید سعی کنند تا جایی که می

مکی بسيار تواند در این مسير، ابزار کسازی اجتماعی میشبيهها استفاده کنند. المقدور از آن پيشرفتکنند و حتی

های سازی اجتماعی زمينه مناسبی برای وارد شدن جامعه شناسان در فعاليت(.  شبيه2012مفيدی باشد )اسکاتزونی، 

 ای است. رشتهبين

را حداقل تا حدی  شناسهای پيش روی محقق جامعهترین چالشتواند برخی از مهمسازی عامل محور میشبيه

ميان عناصر  هایتوانيم ناهمگونیمثال، در یک سيستم اجتماعی تمایل داریم، تا جایی که میعنوانآسان نماید. به

ی توان نقش تعامل اجتماعشود. عالوه بر این میآسانی انجام میسيستم را در نظر آوریم. این امر در این روش به

ا ها رهای اجتماعی ميان عاملارد مدل کنيم و برون داد کالن انواع خاصی از تعاملطور واقعی وها را بهميان عامل

 بررسی نمایيم.  

های  پدیدههای کالنِشناسی از نظریهمحور محاسباتی تغيير تمرکز جامعه شناسی عاملیکی از اهداف اصلی جامعه

های اجتماعی (. در تحليل پدید2007های صوری خاص است )بوکانان های توصيفی به مدلاجتماعی و داده

روایتی بيان  صورتپيچيده، داشتن دقت، وضوح و قدرت تمييز صحيح الزامی است. بدون شک در مباحثی که به

 شناسی عامل(. جامعه2005ها دشوار است )هدستروم دست آوردن این ویژگی اند بهشوند و صوری نشدهمی

های سازیناچار سادهشناسی ریاضياتی بهرود. جامعهاضياتی فراتر میشناسی ریمحور از مرزهای محدود جامعه

 محور شناسی عاملهمين خاطر است که جامعه پذیر شوند. بههای ریاضی امکانزیادی انجام دهد تا بررسی



 

 

اند، به هشناسی ریاضياتی خسته شدهای جامعهها و افراطشناسان را، که از محدودیتتواند مجدداً اعتماد جامعهمی

 (. 2005دست آورد )اسکاتزونی و بوئرو 
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