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 چکیده
تال و ها برای تحول اجتماعی توسط آنترین دینامیکیکی از مهممورد استفاده قرار گرفته است.  اجتماعی ییک شبکهجام و پایداری انس یمطالعهجهت  وازنت ینظریه

عناصر یک  تایی ازمعنی که هر سهبدینتواند همواره درست نباشد، استوار است. این ایده می اجتماعی عناصرتنش بین  کاهشی همکارانش معرفی شده است که برپایه
دینامیک  ما، تر یک جامعهمنظور بررسی چگونگی تحول دقیقبه کاهش تنش نداشته باشند. در راستای هایشانابطهاجتماعی ممکن است تمایلی به تغییر ر یشبکه

رای افزایش ب ی رااحتمال ،تنش، عالوه برکاهش باشدمی یک جامعه رفتار افرادطبیعت تصادفی پارامتری که معیاری از معرفی  باکنیم. تصادفی جدیدی را معرفی می

دهد. از سوی دیگر، میزان شده، از خود نشان میبا توجه به پارامتر نظم تعریف ،از حالت نامتوازن نمتوازگذاری را به فاز حالت این دینامیک  کنیم.اضافه می تنش
  دارد. در حالت اولیه شدید به ارتباطات مثبتوابستگی  نهایی تعامالت مثبت در حالت متوازن
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Abstract 
 

Balance theory has been used to study the solidarity and the stability of a social network. One of the most 

important dynamics for social evolution has been introduced by Antal and his collaborators, which is based on 

the reduction of the tension between social elements. This idea may not always be correct. That means, all triad 

of elements of a social network may not be willing to change their relationship to reduce the tension. In order to 

better investigate the evolution of a society, we introduce a new stochastic dynamics. In addition to the reduction 

of the tension, by introducing a parameter which represents the random nature of the individual’s behavior of a 

social network, we add a probability for increasing tension, too. This dynamics, due to the introduced order 

parameter, demonstrates a transition into a balance state from an unbalanced one. On the other hand, the final 

positive interactions are strongly dependent on the initial positive interactions among the individuals. 

  

PACS No.:  56.98._s, 56.98.Hc         

 

  قدمهم
 با ههمواج رات و کیفیت تحول روابط افراد درچگونگی تغیی     

اجتناب  .[1,2] تبراساس کاهش تنش اس معمول،، به طور یکدیگر

ردی فروابط بین ع یک امر کامال طبیعی در جوامع واز آشفتگی و نزا

به  توازن ینظریه حوزه بخش مهمی از کارهای انجام شده در است.

تر که قادر باشد هرچه دقیق شودمربوط می هاییطراحی دینامیک

 به نمایش بگذاردهای اجتماعی رفتارهای انسانی را در تحول شبکه

[2-7]. 



 

-برمی و همکارانش 1شده در این زمینه، به آنتالاولین دینامیک معرفی

)بهشت یا دوقطبی( یا  الت متوازن کلیگردد که در آن شبکه به ح

. ]2،2[ شود( ختم می2موضعی )حالت گیرکرده حالت غیرمتوازن

رفته مورد بررسی قرار گدینامیک نوع های این کنون بسیاری از جنبهتا

ها است؛ از جمله دخالت دادن اثرات خاطره و حافظه به اطالعات یال

که منجر به حاالت جدید  3(CTDتایی واداشته )دینامیک سه در

بسته به مقدار  به عبارت دیگر،. ]8[ شودها میدر شبکه 4ایشیشه

خ ر آن دو بین یبین دو فرد، ممکن است تغییری در رابطه یخاطره

یک نفر ارتباطات این است که  CTDی دارای اهمیت درنکته. ندهد

که  هددخود را با سایرین براساس کاهش تنش کلی شبکه تغییر می

 CTDبرخالف دید جهانی  .دهداین امر در واقعیت به ندرت رخ می

روابط  تغییر ، 5(LTD)تایی محلی جامعه، در دینامیک سه نسبت به

 فارغ از کاهش تنش ،در هر مثلث ارتباطی کاهش استرسدر راستای 

های متوازن دست نخورده باقی مثلث LTDدر  .است سیستم کل

این  شوند.روزرسانی میهای نامتوازن بهتاییمانند و تنها سهمی

ها را د و بقای آننده، شبکه را به سمت توازن سوق میهادینامیک

 و در واقعیت، رفتارهااما . [2,3] دنکندر چنین موقعیتی تضمین می

 کند.فراد از این هدف جلوگیری میا یهای اجتماعی برخناهنجاری

ا و هت خود را در تعیین و تغییر دوستیبه این معنی که افراد ارتباطا

یا در  و عصبانیت ،ناراحتی ،نارضایتیچون به دالیلی هم) هادشمنی

جهت کاهش  ه دریشهم (های اجتماعیحالت کلی ناهنجاری

  برند.آشفتگی و تنش پیش نمی

ر عناص میان یهابرهمکنشروند  چنین حقیقتی در اثر دادنبرای     

ز عنوان کوچکترین واحد اتایی بهیک سه با درنظرگرفتناجتماعی، 

روزرسانی هدر یک ب در آنکنیم که دینامیکی را معرفی می جامعه،

جود ویک مثلث متوازن هم امکان تغییر عالوه بر یک مثلث نامتوازن، 

ز اها را با استفاده ها و تخلفاریدر این مقاله ما این ناهنج. دارد

 دهیمی که در این دینامیک معرفی خواهیم کرد نشان میا 𝛽پارامتر 

                                                 
1 Antal 

2 Jammed state 

3 Constrained Triad Dynamics 

نظمی سیستم )دما( در نظر توان به عنوان عکس عامل بیکه می

  .گرفت

 توصیف مدل 
حالت یک شبکه ما جامعه،  تحول ینحوهمنظور بررسی به     

نمایش  𝑆متقارن  را با استفاده از یک ماتریس تصلاجتماعی کامال م

و دوستی یا دشمنی بین د یدهندهنشان  𝑠𝑖𝑗طوری کهبه .دهیممی

دوستی و مقدار  ،مثبتمقدار است؛  1±های با مقدار 𝑗و  𝑖 گره

ه فرایند تحول شبکین ادهد. نمایش می را بین دو گره دشمنی ،منفی

-نام GLTD6اختصار یا به  یافتهتعمیمتایی موضعی را دینامیک سه

ک ی ، ابتدااین دینامیکروزرسانی بهاز در هر مرحله  کنیم.میگذاری 

 شبکه و سپس یک یال تصادفی از آن مثلث به صورت تصادفی از

 الاحتمبا را  شدهانتخاب یالاین و عالمت  شدهانتخاب مثلث 

𝑃 = ( 1 + exp  (𝛽∆𝑢) )−1 
𝛽 توجه کنید .دهیمتغییر می ≡ 1/𝜃  کهاست 𝜃 متناظر با  دمای

-و مقدار ناهنجاری هاکنشدهنده تصادفی بودن برهمنشانشبکه و 

نرژی یک مثلث ناشی از اتغییر  𝛥𝑢و  باشدمی جامعه آن افراد های

 استفاده از تعریف، انرژی هر با تصادفی از آن است. یالتغییر یک 

 صورتمثلث به 

𝑢=−𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠𝑖𝑗×𝑠𝑗𝑘×𝑠𝑘𝑖) 

 باشد.می

 
ای ه: چهار پیکربندی متمایز از کوچکترین واحد یک شبکه ؛ خطوط پر یال1شکل 

,𝑖های ها دشمنی را بین گرهچیندوستی و خط 𝑗, 𝑘 های با دهد. مثلثنشان می

 اند.به ترتیب متوازن و نامتوازن 1+و  1−انرژی 

 

یال دشمنی  𝑘 مثلثی با 𝑘∆اگر دهد، نشان می 1که شکل  همچنان

با  2∆و  0∆های مثلث انرژی، تعریفازاستفاده  با درنظرگرفته شود

4 Glassy state 

5 Local Triad Dynamics 

6 Generalized Local Triad Dynamics 



 

نامتوازن  1+با انرژی  3∆و 1∆های متوازن و مثلث 1−مقدار انرژی 

که بکل شیا انرژی پتانسیل  𝑈کمیت  ،بر این اساس .دنشوتعریف می

 به صورت

𝑈 =  
−1

(𝑁
3

)
 ∑ 𝑠𝑖𝑗 × 𝑠𝑗𝑘 × 𝑠𝑘𝑖 

های تاییسه روی همهکه عالمت جمع  طوریبه. [2] خواهد بود

𝑁)و  شبکه
3

        .کردن مقدار انرژی حضور دارد هنجارجهت ب (

𝑈 = انرژی  ها باهمه مثلث آن که در دهدنمایش میحالتی را  1−

یا دارای  ایهچنین جامع. دهندرا شکل میمتوازن  شبکه ، یک1−

 ؛ چنین وضعیتی)همه با هم دوست هستند های تماما مثبت استیال

 که هر شدهکه به دو قطب تقسیم اینیا  ( وشودنامیده می 7بهشت

 قطبدو  هایگره دسته دارای روابط مثبت داخلی و روابط بین

 (شودنامیده می 8دوقطبی چنین حالتی) از نوع دشمنی است ،متفاوت

ای با تعداد کل گره 𝑁را روی یک گراف کامل  GLTDما  .[2,3]

𝐿 یال = (𝑁
2

∆𝑁 و تعداد کل مثلث ( = (𝑁
3

 اگر کنیم.بررسی می (

𝐿+  ه های دوستی بیالهای مثبت یا دوستی باشد چگالی یالتعداد

𝜌صورت  =
𝐿+

𝐿
  شود.تعریف می 

 بحث و بررسی

-هدر هر ب توجه به اینکه باو  GLTD دینامیک براساس     

انرژی یک مثلث ناشی از تغییر عالمت یک یال  تفاوت ،روزرسانی

 𝑃 احتمال(، 1د )شکل باشمی 2±با  دفی از آن همواره برابرتصا

 یندازه شبکه خواهد بود. نکتههمواره دارای دو مقدار و مستقل از ا

لحاظ  دینامیکتوجه این است که اصل کاهش تنش در این  قابل

، احتمال تبدیل یک 𝛽 برای هر مقدار به این معنی که ؛شده است

مثلث نامتوازن به نوع متوازن آن همواره بیشتر از تبدیل مثلث متوازن 

𝑃𝐵→𝑈)است به نامتوازن  ≤ 𝑃𝑈→𝐵).  

𝜃 وقتی = اجتماعی بین  هایکنش و ناهنجاریهیچ برهم ،0

تنها برای  Pاحتمال  این حالت در یک شبکه وجود ندارد. بازیگران

 کمقدار ی رمتوازن مجاز و برابنوع نامتوازن به  هایتاییسهتبدیل 

ها روزرسانیهدر ب 2∆و  0∆های طول فرایند تحول، مثلث در است و

  د.ماننبدون تغییر باقی می

                                                 
7 Paradise  

 tیک واحد زمانی  را روزرسانیهب اینجا هر الزم به ذکر است که در

سیدن به زمان ر، افزایش بنابراین افزایش اندازه شبکه .ایمدرنظرگرفته

𝛽دنبال دارد. این واقعیت برای را بهحالت توازن  ≡  2، در شکل ∞

 شود.گره مالحظه می 64و  8های برای دو شبکه با اندازه

 
دو در طول زمان برای های مثبت و چگالی یال: تغییر انرژی شبکه  2شکل 

 .گره)دو پنل سمت راست(  64و )دو پنل سمت چپ(  8های با اندازه شبکه

      
𝛽در حالت دهد که تنها ها نشان میسازیشبیه      ≡ یک شبکه  ∞

 هاناهنجاری مقدار با رشد رسد.می پایدارهمواره به توازن اجتماعی 

ین های تصادفی ببرهمکنشو به عبارت دیگر افزایش دمای شبکه، 

ی محدود 𝛽 ایجادشده توسط یک  ینوفهاین  شود.میها ظاهر عامل

در واقع این نوفه  تواند شبکه را از حالت متوازنش خارج کند.می

 کیبرای تبدیل مثلث نامتوازن به متوازن از مقدار  را مقدار احتمال

از ا رتایی نامتوازن حتمال تبدیل نوع متوازن به یک سهکاهش و ا

 های چگالیدر منحنی وخیزافزایش افت .دهدمیافزایش  مقدار صفر

ناشی از  𝛽 انرژی در مقدارهای کمتر های های دوستی و منحنییال

. با تر نیز وجود داردهای بزرگ 𝑁همین امر است. این رفتار برای 

بکه ش یوخیزها با افزایش اندازهی ثابت، این افت𝛽 این حال در یک 

. (2)شکل  گردندتر میکمتر شده و به مقدار میانگین خود نزدیک

8 Bipolarity 



 

𝛽دمای متناظر با  ≡ و  کندتبدیل می 1/2را به مقدار  𝑃احتمال  0

 های دوستی به ترتیبانرژی و چگالی یال های بزرگ شبکه،در اندازه

-د. در این حالت تمامی برهمنشوبه مقدارهای صفر و نیم نزدیک می

  .شودحالت توازن هرگز حاصل نمی ها کامال تصادفی است وکنش

نی یافتکه حالت توازن برای یک شبکه دست هایی𝛽  یمحدوده در

 با آغاز فرایند تحول از طریق اگر یک شبکه )به عبارت دیگر، است

های دوستی یالطیف چگالی  ،(برسد  1− انرژی به مقداردینامیک، 

های یالاز چگالی  دویک تابع درجه در حالت نهایی به صورت 

افزایش  𝑁همچنان که اندازه 3 و مطابق شکل دوستی اولیه است

𝜌  های دوستی نهایی بهیالابد چگالی یمی = 2(𝜌0 −
1

2
 )2 +

1

2
 

همواره یک جامعه  ،یتوازنمحالت یک چنین در شود. نزدیک می

𝜌0ازای مگر به داشت یمخواه دوقطبی = که حالت نهایی  1 و 0

ر ای برابهای دوستی در یک چنین شبکهچگالی یال .بهشت است

 واهدها از نوع دوستی خی که در آن تمام یالموقعیت باشد؛مییک 

 .کمتر اتفاق خواهد افتاد در واقعیت بود که البته

 
ولیه؛ های مثبت ا: وابستگی دینامیکی حالت نهایی شبکه به چگالی یال 3شکل 

 ای ازهای دوستی شبکه درحالت توازن نقطه، چگالی یال𝜌0هر چگالی اولیه  برای

 منحنی باال خواهد بود.

حالت متوازن دوقطبی برای  𝛽برای مقادیر بزرگ واقع در      

دهد. از سوی دیگر، رخ می 𝜌0ی ی وسیعی از مقادیر اولیهمحدوده

برای وضعیت  حالت کامال تصادفی یک به، 𝛽برای مقادیر کوچک 

های دوستی شبکه در چگالی یالخواهیم رسید و شبکه  نهایی یک

خواهد بود که نشان از  نیم )تصادفی( دارای مقدارحالت نهایی 

 اشد.بهای کل شبکه به صورت کامال تصادفی میریختگی یالدرهم

  گیرینتیجه
 این هستند و اجتماعی با هم در ارتباط یشبکه اعضای یک     

وابط ر د. اما تغییرنباشروابط ممکن است با هم هماهنگ یا متناقض 

 یمطالعه باهمواره در راستای کاهش تنش و استرس نیست.  افراد

 GLTDطریق معرفی دینامیک جدید اجتماعی از  یتحول یک شبکه

کاهش تنش و همچنین همزمان که  𝛽پارامتر نظم  رفتنگو درنظر

حالت نشان دادیم که  ،کندرا اعمال می تمایل افراد به افزایش آن

های یالی چگالبه ، رای مقادیر بزرگ پارامتر نظمبشبکه متوازن نهایی 

هایی حالت ن. شودمیوابسته دو  صورت تابعی درجهبه اولیه دوستی

همواره است  یافتنیدستهایی که توازن  𝛽ی شبکه برای محدوده

𝛽حالت تنها در و  حالت دوقطبی خواهد بود → ، یک چنین ∞

رسیدن های در زمان 𝛽حضور همچنین  .استپایدار تا ابد وضعیتی 

سیار بمقادیر پارامتر نظم در  کند.تغییری ایجاد نمی به حالت توازن

کنش بین عناصر کامال تصادفی خواهد بود و روابط و برهم کوچک،

در حقیقت ما از این دینامیک شود. حاصل نمیحالت توازن هرگز 

توازن اجتماعی جهت بررسی تمایل ی نظریهعنوان کاربردی از به

 وازنتبازگشت به حالت  بهیک شبکه اجتماعی در طول آشفتگی 
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