
 
 

 نینو یها پژوهش بر دیتاکو ی   اسالم   -  یبوم کردیرو با یانسان علوم یالملل نیب کنفرانس نیاول

 4931ماه   اسفند هشتم  –ساری ، مازندران  استان 

 

 

 افراطی نظرات بر تاکید با عمومی افکار بر حاکم های مکانیزم محور عامل مدلسازی

 

 

 

 

  مسعود فتاح زاده
 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

masoud.fattahzade@gmail.com  
 

 

 اورعی صدیق غالمرضا
 ایران مشهد، فردوسی دانشگاه اجتماعی علوم استادیارگروه
 sedoura@ferdowsi.um.ac.ir  

 

 احمدرضا اصغرپور ماسوله

 استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
ahmadreza.asgharpour@gmail.com 

 

 

 
 چکیده 

 خالل از کالن اجتماعی های واقعیت گیری شکل های مکانیزم محور عامل مدلسازی پژوهش این از هدف

 استدالل اجتماعی، مقایسه های نظریه. است اجتماعی های سیستم بررسی و خرد عناصر میان تعامل

 مدل نظری مبنای اجتماعی تاثیر شبکه و اجتماعی تصمیم طرح بندی، رده خویش کننده، متقاعد های

 این مدل در. است محور عامل سازی مدل پژوهش این اصلی روش. دهند می تشکیل را تحقیق این

 نظر، یک مانند هایی ویژگی دارای عضو هر است، شده طراحی Netlogo افزار نرم محیط در که پژوهش

 در مدل پژوهش این در. است دیگران جانب از پذیرش قابلیت از میزانی و نظر آن بر پافشاری از میزانی

 در آن های( لحظه) تیک و دور آن به مربوط های داده دور هر در. شد اجرا زمانی تیک 033 با دور 03

 بررسی و تحلیل مورد MATLAB و SPSS افزارهای نرم از استفاده با و شد ذخیره متنی فایل یک

 نظرات از که افرادی و افراط هنجار وجود عدم شرط با دهد می نشان تحقیق این های یافته. گرفت قرار

 نمی منجر افراطی نظرات تقویت و گیری شکل به جامعه افراد میان تعامالت کنند، می پیروی افراطی

 .شود

 Netlogo افزار نرم توافق، عمومی، افکار محور، عامل مدلسازی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 به ها آن از برخی که جدید، مذهبی های اندیشه یا و گرایانه افراط افکار مانند امروز ی جامعه در خاص افکار روزافزون گسترش

 دردآور گاه و عمیق گسترده، بسیار تغییرات و اتفاقات منشاء دارند، که ای گرایانه خاص ماهیت بر عالوه و یافته رواج شدت

 در تغییر به موفق سازوکارهایی یا ها مکانیزم چه گذر ره از و یافته رواج جدید های دیدگاه چگونه که این فهم شوند، می اجتماعی

 . است یافته دوچندان اهمیتی گردند، می ها انسان های نگرش و افکار

 کند می سعی کند، گویی پیش بلندمدت در را ها جامعه  دگرگونی که آن جای به شناختی جامعه تحلیل امروزه دیگر سوی از  

 شناس جامعه اختیار در که ابزارهایی امکانات به توجه با یافتنی دست ابعادی در را متقابل کنش های نظام در دگرگونی منطق

 آن ویژگی دومین. است اجتماعی دگرگونی جدید شناختی جامعه تحلیل  ویژگی نخستین رویکرد این.بشناسد است،

 ـ باشد مکنون گاهی موضوع اصل این اگر حتی ـ عموماً جدید شناس جامعه دیگر، عبارت به است، منفرد امر شناسی روش

 سطح به را تحلیل که آن مگر نیست معقول کالن، شناختی جامعه سطح در حتی اجتماعی، دگرگونی که است این بر نظرش

 داد تنزل دهند، می تشکیل را شناسان جامعه توجه مورد متقابل وابستگی های نظام که اجتماعی بازیگران یا کارگزاران ترین ساده

 (.3030)بودون، 

 یک مختلف پارامترهای و ها عامل میان تعامل خالل از آن طی که فرآیندی از است عبارت مکانیزم یا سازوکار تحقیق این در 

 از استفاده با کند می تالش پژوهش این. اجتماعی هنجارهای تثبیت و گیری شکل مکانیزم مانند شود؛ می حاصل خروجی

 . بپردازد ها آن تغییر و افکار پویایی های مدل ی مقایسه و بررسی به محور - عامل سازی مدل روش

 شکل فرآیندهای تواند می که است آن محور عامل مدلسازی بارز ویژگی. است محور عامل مدلسازی پژوهش این اصلی روش 

 را اجتماعی های مکانیسم اینچنین و کند مدل خوبی به خرد عناصر میان تعامل خالل از را کالن اجتماعی های واقعیت گیری

 پذیر امکان واقعی شکل به چندان اجتماعی تحقیقات در استفاده مورد های تکنیک دیگر در که امری. دهد قرار بررسی مورد

 جامعه دهنده تشکیل عناصر) ها عامل میان تعامل خالل از اجتماعی های پدیده که است این رهیافت این اساسی ایده. نیست

 اسکاتزونی،)کرد مدل را آنها میان های تعامل و ها عامل باید ها پدیده بررسی برای دلیل همین به. آیند می وجود به( انسانی

3333083.) 

 تجربی پیشینه

 (23322)مایکل میداوز و دِیو کلیف،  3آزمون مجدد مدل توافق نسبی در پویایی نظرات 

پویایی نظرات عمومی ارایه شده است. سپس مجموعه ای از پژوهش در این پژوهش تاریخچه مختصری از مدل های مربوط به 

انجام شده خالصه شده اند. در « توافق نسبی»تا تحوالت جدیدی که در مدل « اطمینان محدود»ها از زمان شکل گیری مدل 

ر عامل ها و میزان مدل توافق نسبی دو عامل که تصادفی انتخاب شده اند جفت می شوند و تعامل می کنند. در این تعامل نظ

پافشاری آنان بر نظر خود به شکلی معین مبادله می شود. سپس هرعامل بر اساس اطالعاتی که کسب کرده است، نظرش را به 

 هنگام می کند.

یکی از نقاط قوت بزرگ این  ، را مستقال بازسازی کند.های پر ارجاع مدل توافق نسبیهدف این پژوهش این است نتایج مقاله 

بوده  2332مقاله را مورد بررسی قرار داده است که ویژگی مشترکشان ارجاع به دفان و همکاران  303این است که  پژوهش

دفان را به طور مستقل بازسازی نکرده  2332است. البته این مقاالت هیچ کدام نتایج تجربی کلیدی ارائه شده در مقاله سال 

جاوا و پایتون پیاده سازی شده است. تصور می شود این اولین بازسازی  به طور جداگانه در RAاند. در این تحقیق مدل 

نتایج مشابهی به دست داده است. محققان این پژوهش  RAهر دو پیاده سازی از مدل  دفان است. 2332سال  RAمستقل از مدل 

تر است. این پژوهش بحث خود را با منتشر شده است، قابل قبول  2332ادعا می کنند که نتایج این تحقیق از نتایجی که در سال 

 پیشنهاد راههایی برای توسعه این مدل در آینده به پایان برده است.

 

 مفروضات مدل ها به شرح زیر می باشند3

                                                           
1
Reexamining the Relative Agreement Model of Opinion Dynamics 

2
Michael Meadows and Dave Cliff, 2112 
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گروهی از متخصصان را فرض کنید که از طریق تعامل با یکدیگر موظف به دستیابی به توافق روی یک موضوع خاص  -3

 شده اند.

متخصصان در این زمینه نظر مشخصی دارند. این فکر ممکن است کامال مشابه، صد در دصد متفاوت یا حتی ابتدا، همه  -2

 شاید یکسان با فکر بعضی از همکاران باشد.

اگر در پایان جلسه تمام نظرات یکسان باشند می توان گفت که توافق حاصل شده است، در غیر این صورت جلسه ی  -0

 بود.دیگری مورد نیاز خواهد 

در بسیاری از مقاله های مورد بررسی در این پژوهش، مدل دوگرو مورد آزمون قرار گرفته است و مبنای بسیاری از مدل  -4

 های بعدی قرار گرفته است.

مسئله مدل دوگرو این است که، تحت شرایط این مدل، یک توافق عمدتا در میانه نظرات موجود در گروه شکل می  -0

 متخصصان صرفا میانگین نظرات ابتدایی است. گیرد. یعنی توافق

 مدل دوگرو مطابق رفتارهای مردم در جهان واقعی نیست.  -6

 تالش های زیادی در جهت تطابق مدل دوگرو با جهان واقعی صورت گرفته است که در زیر به آنها اشاره می کنیم3 -7

 0(BCمدل اطمینان محدود )

اضافه کرد که درآن متخصصان فقط نظرات کسانی را مدنظر قرار می دهند که با فکر کراوس تنوعی را )به مدل دوگرو( 

استدالل پشت این نکته بسیار ساده است3 ایده اضافه شده به مدل این است3 متخصصی که  خودشان چندان متفاوت نباشند.

با این شرایط در مدل اطمینان  . دارای نظر خاصی است، میزان مقاومت قابل سنجشی را هم در برابر تغییر آن نظر دارد

محدود، اگر یک متخصص پافشاری زیادی روی فکر خودش داشته باشد، متخصصانی با نظرات به کلی متفاوت را به راحتی 

نادیده می گیرد. یعنی اگر دیگر متخصصان در محدوده اطمینان نظرات قبلی قرار نگیرند مورد بی اعتنایی خواهد بود. در 

 ت که تحت این شرایط توافق در میان متخصصان همیشه حاصل نمی شود.نتیجه روشن اس

 4(RAتوافق نسبی ) مدل

 در این مدل تعدادی از عامل ها در نظر گرفته شده اند که هریک از آنها دارای دو متغیر هستند3

 . نمره نظر3

 . میزان عدم اطمینان2

به عنوان بسط مدل  RAمدل  جمعیت حاصل شود، ادامه می یابد.تعامل جفت های تصادفی تا زمانی که وضعیت ثابتی بر نظر 

BC 3دارای دو تفاوت اصلی با آن است 

، عامل ها نظر خود را در سطح جمع با یک ارزیابی عمومی از نظرات ارائه می دهند، حال BC. در شیوه تعامل؛ در مدل 3

 .جفت های تصادفی از عامل ها با هم تعامل می کنند RAآنکه در مدل 

یک عامل تنها نظر عاملی را در نظر می گیرد که  BC. تفاوت دیگر در چگونگی به روز رسانی نظر هر عامل است. در مدل 2

برای تعیین وزن نظرات دیگران در هنگام بروز رسانی نظر یک عامل، میزان هم  RAدر مرز نظر خودش قرار گیرد. اما در مدل 

 رار می گیرد. پوشانی نواحی پافشاری دو عامل مبنا ق

 

 ؛مقایسه مدل توافق نسبی با مدل اطمینان محدود

می توان تفاوت های میان ویژگی های دو مدل را بر مبنای رویکرد تالش برای افزایش تطابق با واقعیت بیان کرد. مثال در یک 

ت جفتی به تطابق مدل با بنابراین،اضافه شدن تعامال جمع بزرگ مشارکت کنندگان نظر تمام اعضا را در نظر نمی گیرند.

محقق درباره  واقعیت کمک می کند. هرچند افزودن این نوع از تعامل، مدل را کمی متفاوت با خروجی شبیه سازی می سازد.

نحوه اجرای مدل ها می گوید، برای اجرای درست مدل، باید در اجرا مدت زمان کافی برای به وجود آمدن دسته های ثابت 

 یرا شکل گیری دسته ها از تعداد زیادی تعامل درمیان عامل ها منتج می شود.وجود داشته باشد، ز

                                                           
3
 Bounded Confidence 

4
Relative agreement 
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در هر دو مدل، عامل ها نظرات شدیدا مخالف با نظر خود را نادیده می گیرند و با نظرات نزدیک همراهی می کنند، لذا تعامل 

در ابتدا مدل توافق  ینان محدود است.های جفتی در مدل توافق نسبی همانند تعامل های منفرد سرتاسر جمعیت در مدل اطم

نسبی در شرایط عادی مورد آزمون قرار می گیرد. سپس در چندین مرحله به منظور تعیین تاثیر تفاوت در مقادیر عدم 

اطمینان مجددا آزمون می شود. دفان متوجه شد که در این شرایط مدل توافق نسبی بسیار شبیه به مدل اطمینان محدود کار 

 عموما توافق جمعیت در یک یا چند دسته پیرامون میانگین و با اندازه ای تقریبا یکسان است. می کند. 

اگرچه در هیچ کجای ادبیات توافق نسبی صریحا اشاره نشده است، باید گفت همواره نظر جمعیت نزدیک به صفر است. عالوه 

کند. این موضوع بسیار تعجب برانگیز است چرا بر این در طول اجرای مدل مشخص می شود میانگین به سمت صفر میل می 

که عامل ها ابتدائا با نظرات تصادفی توزیع شده بودند. بنابراین این نتیجه حاصل شد که اگر چه دسته های ثابت شکل می 

طمینان با گیرند اما تغییر واقعی در سطح جمعیت اتفاق نمی افتد. یافته ی تعجب برانگیز دیگر عدم ارتباط مقادیر ابتدایی ا

 تعداد دسته هاست.

نتیجه آزمایش های انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که مدل توافق نسبی ایده های جالبی را ارائه می دهد و در ادامه 

می تواند ابزار مفیدی برای مطالعه پویایی نظرات و به ویژه آزمون شکل گیری نظرات افراطی باشد. عالوه بر این تحقیق حاضر 

جه می گیرد که نگاه پذیرفته شده ی قبلی به نتایج مدل توافق نسبی دارای نقایصی بوده است. نتایج این تحقیق نشان می نتی

دهد در اغلب شبیه سازی ها تحت هیچ شرایطی تمایل تک قطبی اتفاق نمی افتد و برای شکل گیری تمایل تک قطبی باید 

د، زیرا تاثیر نسبت بیشتر عامل های افراطی بر روی عامل های عادی در آغاز تعداد زیادی از عامل ها در ابتدا افراطی باشن

 اجرای مدل بیشتر است. 

در مجموع نتایج این پژوهش فی نفسه روشن شدن پویایی موجود در مدل توافق نسبی کمک می کنند و عالوه بر آن می توان 

عنوان مثال تاثیر باالی عامل های افراطی در جمعی با عدم  از این کار ایده هایی برای کاربست و دنیای واقعی برگرفت. به

از دیگر نتایج این  اطمینان باال، راه فهم تمایل بشر در طول تاریخ به دیدگاه های تک قطبی یا دو قطبی را هموار می کند.

ها با عامل هایی با عدم تحقیق در رابطه با تمایل به دیدگاه های افراطی تک قطبی یا دو قطبی ارتباط تاثیر این دیدگاه 

اطمینان باال می باشد. این نتیجه نشان می دهد مدل توافق نسبی میزان معقولی از واقع گرایی را در آزمون تعداد جمعیت بر 

 پویایی نظرات پیشنهاد می دهد.

 

  ؛(2332مدل های پویایی نظرات و اطمینان محدود، تحلیل و شبیه سازی ) رینر هگزلمان واولریچ کراوس 

این مقاله از طریق روش های تحلیلی مانند شبیه سازی کامپیوتری به بررسی مدل های گوناگونی در حوزه پویایی نظرات 

قسمت دوم این تحقیق چارچوب یکپارچه ای از مدل های کالسیک شکل گیری توافق، تنوع این مدل ها  پیوستاری می پردازد.

سخه غیر خطی از مدل اطمینان عامل ها توسعه می دهد. بخش سوم برای ، نسخه زمان محور و ن0توسط فرد کین و جانسن

بخش چهارم کاوش گسترده ای را از طریق مجموعه ای از سبیه در انتها تمام این مدل ها نتایج تحلیلی مهمی را ارائه می دهد. 

 .سازی های کامپیوتری پیرامون مدل های غیر خطی با اطمینان محدود به دست می دهد

روهی از عامل ها را در نظر بگیرید که در حال تعامل با هم هستند و فرآیندهای شکل گاصلی این پژوهش چنین است3  مفروض

گیری نظر در میان آن ها اتفاق می افتد. این گروه ممکن است گروه کوچکی باشند که توسط سازمان ملل به درآمیختن اظهار 

مامور شده اند. در مقابل، این گروه می تواند تمام جامعه ای  2323ر سال نظرهای متفاوتشان درباره مقدار جمعیت جهان د

باشد که اعضای آن تحت تاثیر شبکه های تاثیر اجتماعی گوناگون، طیف گسترده ای از نظرات را به وجود می آورند. در هر دو 

بی شدن جامعه بیانجامد یا به طور مورد فرآیند پویایی نظرات وجود دارد که ممکن است به تفاوتی میان عامل ها، یا قط

 گسترده تری به چندپارگی حتمی الگوهای نظرات منتج شود.

در این مقاله، محقق به دنبال سواالت کالسیک درباره دستیابی به توافق مانند اینکه عدم توافق باعث قطبی شدن می شود و به 

 و مصداق جالب آن هستند می رود.طور عام پویایی در چند پاره شدن نظرات که توافق و قطبی شدن د
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 می توان نتایج این پژوهش را چنین خالصه کرد3

 . با افزایش اطمینان )متقارن یا نامتقارن(، از تکثر به سوی  دوقطبی شدن و سپس به سوی توافق می رویم.3

 . دوقطبی شدن تحت اطمینان تحت تاثیر اطمینان موجود میان عامل ها تغییر می کند.2

 اصلی قطبی شدن، شکاف میان نظرات است.؛ این شکاف ها معلول تراکم و انقباض در دو سر طیف است. عوامل. 0
 

 ؛(3888 3)نوآ ای. فردکین 7و قطبی شدن گروه 6تغییر انتخاب 

این پژوهش دامنه ی کارش را از جامعه شناسی فراتر می برد و به مرزهای روان شناسی اجتماعی قدم می گذارد. به طور 

 محقق رویکردی مبتنی بر ساختار اجتماعی را در موضوع تغییر در انتخاب اعضای گروه به کار می بندد. مشخص،

در موضوعات خاص اتفاق می افتد، جایی که میانگین ابتدایی نظرات با میانگین  8تغییر انتخاب در حین گفتگوهای میان فردی

 نهایی آن ها متفاوت است.

، به تاکید آن ها بر شرایط گروهی )مانند هنجار، قاعده ی تصمیم گیری،  "تغییر انتخاب"فردکین در جمع بندی تعاریف 

تاثیر نابرابر افراد در مباحثات میان  33ها و توزیع ابتدایی نظرات( اشاره می کند. او تغییر انتخاب را محصول فراگیر 33استدالل

اجتماعی ساختاری وارد می سازد و در جهت تاثیر شبکه های فردی می داند. لذا او تغییر انتخاب را به دامنه روان شناسی 

میان فردی تالش می کند. کار فردکین در یک نگاه وسیع جامعه شناختی، مرتبط با شکل گیری پایگاه های ساختاری می 

 باشد.

ویایی گروه در انتخاب محقق در مقدمه کار خود به روند تاریخی وقوف روان شناسی بر اهمیت روابط میان افراد در گروه ها و پ

افراد می پردازد. او جامعه شناسان را کسانی معرفی می کند که با این دست از مسائل گریبان گیر هستند. فردکین معتقد است 

این  مطالعات جامعه شناسان به جز در موارد اندکی به سواالتی که از سوی روان شناسان دنبال نشده است، محدود می شوند.

کرد ساختاری اجتماعی به سراغ یکی از همین مسائل یعنی مطالعه تغییر انتخاب و قطبی شدن گروه می رود. پژوهش با روی

از نظر محقق اگرچه  این مساله یکی از خطوط حساس روان شناسی اجتماعی که اساسا توسط روان شناسان توسعه یافته است.

مرتبط است، در  "تاثیر عضویت در گروه بر نگرش فردی"نی این موضوع با یکی از موضوعات مورد عالقه جامعه شناسان یع

 میان آنان به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. فردکین دو مفهوم اصلی پژوهش خود را این گونه تعریف می کند3

3 تغییر انتخاب هنگامی اتفاق می افتد که بعد از تعامل گروهی بر سر یک موضوع، نظر نهایی اعضای تغییر انتخاب

 گروه با نظر ابتدایی آن ها متفاوت باشد. 

3 قطبی شدن گروه زمانی رخ می دهد که تغییر انتخاب در جهت همان نظر ابتدایی باشد. )مثال اگر قطبی شدن گروه

 نظر ابتدایی مثبت بود، در نتیجه ی تعامل میان افراد، میانگین نگرش اعضا مثبت تر شود.

شدن گروه ها در گروه های کوچک به کار بسته و نشان می دهد که چگونه می توان فردکین نظریه تغییر انتخاب و قطبی 

 کارهای پیشین را در رابطه با این پدیده شرح و ترکیب کرد. در این تحقیق او به اثبات چند نکته می پردازد3 

 ود کهالف( تغییر انتخاب می تواند به سادگی از تاثیر نابرابر افراد در یک تعامل گروهی ناشی ش

 ب( این نابرابری ها بخشی از فرآیند تاثیر میان فردی است و 

 ج( قطبی شدن گروه ویژگی مستقل و همیشگی فرآیند شکل گیری نظرات در بحث های گروهی نیست

                                                           
6
 Choice shift  

7
 Group polarization 

8
 Noah E. Friedkin 

9
 Interpersonal 

11
Argument 

11
 Ubiquitous 



 
 

 نینو یها پژوهش بر دیتاکو ی   اسالم   -  یبوم کردیرو با یانسان علوم یالملل نیب کنفرانس نیاول

 4931ماه   اسفند هشتم  –ساری ، مازندران  استان 

د( در واقه فردکین معتقد است که تغییر انتخاب محصول ساختار اجتماعی گروه است که در آن افراد معینی بیش از سایرین 

 فرآیند شکل گیری نظرات موثر هستند. در

فردکین معتقد است بسیاری از مطالعات درباره موضوع تغییر انتخاب، ایده ای را که بحث گروهی را مولد پذیرش مخاطره ی 

اند  بیشتر می داند زیر سوال می برند. اما بیشتر پدیده های عمومی در حوزه تغییر نظرات به طور نظری مورد استناد قرار گرفته

 و نقطه آغاز تحقیقات گوناگون شده اند

شکل آزمایش در این  در این پژوهش سه آزمایش شامل سه گروه با اندازه های دو نفره، سه نفره و چهار نفره انجام شده است.

 سه گروه تقریبا یکسان بوده است و مراحل زیر در آنها طی شده است3

یک مساله محرمانه ضبط می کند. سپس مساله مذکور از طریق ارتباط تلفنی میان هر عضو گروه نظر ابتدایی خود را در درباره 

یک جفت معین مورد بحث قرار می گیرد و همه اعضای گروه از کانال های ارتباطی اطالع دارند. بعد از گذشت زمان مشخص 

ه طور محرمانه درباره موضوع مورد یا به محض حصول توافق و یا بن بست، اعضای گروه به طور محرمانه نظر نهایی خود را ب

 بحث ضبط می کنند. تفاوت نظرات ابتدایی و نهایی اعضا و عوامل موثر بر آن مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 یافته های این پژوهش سه نتیجه را به دست می دهند3

رایش به تغییر در راستای نظر اوال اگرچه تغییر انتخاب نتیجه همیشگی تعامل برسر مسائل است، اما قطبی شدن گروه )گ

ثانیا تغییر انتخاب می تواند به عنوان نتیجه ای از ساختار تاثیر گروه و پیامد  ابتدایی گروه( نه همیشگی و نه قابل اعتماد است.

ثالثا ایده ای فشار در جهت  فرآیند یکسانی که گاهی مولد همگرایی به سمت نظر ابتدایی گروه است، مدنظر قرار گیرد.

یکپارچگی را باعث همگرایی نظرات به سمت میانگین نظرات ابتدایی اعضای گروه می داند، می بایست جای خود را به ایده 

 عمومی تری بدهد که چنین فشاری را باعث همگرایی نظرات به سمت میانگین موزون نظرات ابتدایی اعضای گروه می داند.
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 نظری چارچوب

. وجه مشترک این رویکردها تاکید بر مکانیزم در تغییر نظرات مورد بررسی قرار گرفته اند یکرد عمدهچهار رودر این پژوهش 

 بنا به اقتضای مقاله این چهار رویکرد به طور خالصه مورد اشاره و بازبینی قرار می گیرند. است.

 32؛نظریه مقایسه اجتماعی 

( کنش گران در ابتدا به 3877، ساندرز و بارون 3878زانا ، گوئتالز و 3886طبق نظریه مقایسه اجتماعی )بارون و همکاران 

خاطر ترس از برچسب انحراف، از نظرات نزدیک به خود حمایت می کنند. آنها نظرشان را به سمت ارزش های واقعی به حرکت 

 درمی آورند و احتماال از کنار نظرات افراطی عبور می کنند؛

با اعضای افراطی  "34رقابت"یا آنها را به  "30می رهاند"به نظر رسیدن چنین درکی اعضای عادی را از ترس افراطی 
وا می دارد تا ببینند چه کسی می تواند به دستیابی به موقعیت شایسته از همه نزدیک تر باشد. در هر دو مورد، افراد 

اد افراطی را وادار به عادی به پذیرفتن موقعیت های افراطی تر وادار می شوند. این در حالی است که این موضوع افر
اندرز ستعدیل نظراتشان نمی کند. نتیجه قطبی شدن نظرات در سرتاسر گروخ است و این همان تغییر انتخاب است. )

 (3034 3877و بارون 
نظرات عادی به واسطه بیان نظرات اعضای گروه سست می شوند و جذابیت های هنجاری پذیرفتن موقعیت های افراطی را 

 ند.تقویت می کن

 30نظریه استدالل های متقاعد کننده 

( قطبی شدن گروه را بر مبنای 3877و  3870، برنشتاین و وینوکور 3832نظریه استدالل های متقاعد کننده )برنشتاین 

 ند، توضیح می دهد. مفروض این نظریه چنین است3 ل هایی که در طول بحث اقامه می شومحتوای استدال

که قابل به کارگیری در هر موضوعی هستندوجود دارد. طرف های بحث این استدالل ها را به استخری حاوی استدالل هایی 

منظور دفاع از نظر ابتدایی خود از این استخر بیرون می کشند. بنابر این اگر توزیع نظرات ابتدایی به سمتی اریب شده باشند، 

ند و به این صورت جهت یک تغییر انتخاب را تحت تاثیر قرار نمونه استدالل های به کارگرفته شده این اریب را بازنمایی می ک

 می دهد.

ایده اصلی نظریه استدالل های متقاعد کننده این است که تغییر انتخاب و قطبی شدن گروه وابسته به استدالل های آشکار و 

یه به ساختار تاثیرات میان این نظر نهان برای موقعیت های منتج از بحث های گروهی یا بازنگری در یک موضوع خاص است.

فردی مبتنی بر استدالل های معین و پاسخ اعضای گروه به آنها اشاره نمی کند، بلکه بر تاثیر مجموعه ای از استدالل های 

پدید آمده درباره یک مساله تاکید می کند. با این وجود، این نظریه با تحلیل تفاوت های فردی در الگوی استدالل های متقاعد 

 ه در گروه در تضاد نیست.کنند

 36نظریه خویش رده بندی 

( قطبی شدن گروه را بر 3838 ،، ترنر و اکس3830، ترنر 3882، مک گارتی و همکاران 3836نظریه خویش رده بندی )مکی 

37موقعیت اصیل"پایه هم نوایی با یک هنجار افراطی یا 
آن  گروه تبیین می کند. طبق این نظریه احتماال قطبی شدن پس از "

که اعضای گروه هویت اجتماعی گروه را تعریف کرده و با گروه شناسایی شدند اتفاق می افتد. اعضای گروه به وسیله این هویت 

 یابی ها نظرات خود را در راستای نظر هنجاری تغییر می دهند؛

رک درون گروهی استدالل مبنایی نظریه خویش رده بندی این است که مردم در حال هم نوایی با یک هنجار مشت
طرفداران نظریه خویش رده بندی معتقدند که اعضای گروه نظر خود را به منظور کاهش اختالف میان نظر  هستند.

ابتدایی و هنجار گروهی تغییر می دهند. علت چنین عملی ابن است که آنها هویت خود را با هنجار گروهی تعریف 
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ننده باشد( وابسته به حوزه ای می بینند که هنجار گروهی را بازنمایی می کنند و نظر اعضا را )که می تواند متقاعد ک
ارزش آگاهی بخشی یک پاسخ یا قدرت اقناع آن دقیقا مساوی با میزان "( معتقد است 3837می کند. بنابراین ترنر )

  "(.304فهم آن به مثابه نمونه ای از یک هنجار یا توافق میان گروهی است )ص 
 تاثیر شبکه یک گروه را به طور دقیق از طریق فواصل میان نظرات اعضا و موقعیت اصیل گروه تعیین کرد. بنا براین می توان

 33نظریه طرح تصمیم اجتماعی 

نظریه طرح تصمیم اجتماعی فرض می کند که تصمیمات گروهی می توانند در چارچوب عبارت های توزیع ابتدایی نظرات در 

، استاسر، کر و 3833، کر 3870)دیویس  گیری به کار می گیرند، ادراک شودای تصمیم گروه و طرح یک تصمیم، که اعضا بر

 .(3838دیویس 

یک طرح تصمیم می تواند بر مبنای قاعده اکثریت همانند میانگین حسابگرانه نظرات ابتدایی، میانه نظرات ابتدایی، افراطی 

 .(3882، زوبر، کراتن و ورنر 3833)لفلین  بتدایی و چنین مواردیاستوار باشدترین نظرات ا

نظریه طرح تصمیم اجتماعی بر توزیع ابتدایی نظرات برای تعیین تاثیر نسبی موقعیت های ابتدایی جایگزین برای اعضای گروه 

باشند، اما درباره یک مساله تکیه دارد. اگرچه موقعیت های ابتدایی جایگزین می توانند تاثیرات متفاوتی بر یک مساله داشته 

 اما تفاوت های میان فردی در تاثیر متقابل افراد محاسبه نمی شوند؛

در بیشتر گروه ها اعضایی وجود دارند که به وضوح متقاعد کننده تر، داناتر، باهیبت تر و تسلط ناپذیر تر یا تواناتر از 
دادن تفاوت های فردی تعدیل بقیه هستند. بنابراین مدل های طرح تصمیم اجتماعی می توانند در جهت دخالت 

 ( .373 3882شوند، اما این کار پیچیدگی قابل توجهی دارد )کر 
 38نظریه شبکه تاثیر اجتماعی 

توسط روان شناسان اجتماعی و ریاضی دانان در حال توسعه می باشد. این نظریه تفاوت  3803نظریه تاثیر اجتماعی از دهه 

وبی دخالت می دهد. در این نظریه وزن نسبی نظرات خاص از فرآیند تاثیر میان های فردی را درفرآیند تغییر نظرات به خ

( آغاز 3806( این نظریه با فرنچ )3808، هراری 3883، فردکین و جانسن 3806، فرنچ 3874فردی ناشی می شوند. )دوگرو 

یر قرار می دهند ساخت. مدل شد، کسی که مدل ساده از اینکه چگونه شبکه های میان فردی شکل گیری نظرات را تحت تاث

( فرم عمومی تری به خود گرفت. اگرچه این فرمول بندی ابتدایی مبادی توافق 3874( و دوگرو )3808فرنچ به وسیله هراری )

گروهی را شرح می داد، اما از توضیح فرآیندهای تاثیری که تفاوت های اجتماعی را به مقدار الزم برای توافق کاهش می داد، 

 بود.ناتوان 

 

 روش تحقیق

 می بازسازی محیط شرایط نیز و آنها میان تعامالت اجتماعی، جهان سازنده عناصر ای، رایانه های برنامه کمک به محور، عامل مدلسازی در

 و الگوها این بررسی در .گیرند می قرار بررسی مورد جامعه سطح در گرفته شکل الگوهای زمانی، واحدهای در مدل اجرای با سپس .شوند

 بـرای  سـو  یـک  از محـور  عامل مدلسازی. نمود استفاده آماری های تکنیک از توان می اجتماعی جهان در آمده وجود به تحوالت دیگر نیز

 پژوهـی  مورد و ملموس اجتماعی های پدیده تحلیل در دیگر سوی از و رود می کار به شناختی جامعه های نظریه( انتزاعی) نظری بررسی

 حـوزه  در فـردی  کنشـگران  رفتارهـای  شناخت برای مناسبی ی شیوه عامل، ی پایه بر سازی شبیه .شود می گرفته کار به هم خاص های

 (.3033و  3073)یگانه،  است اجتماعی علوم
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 (ODYM)  مدل پویایی نظرات

نظرات در گـروه سـاخته شـده    این مدل بر اساس مدل های پویایی طراحی شده است.  Netlogoاین پژوهش که در محیط نرم افزار  مدل

است و به بررسی مکانیزم های شکل گیری و تغییر در نظرات اعضای یک گروه راجع به یک موضوع واحـد مـی پـردازد و سـاز و کارهـای      

هـر عضـو دارای ویژگـی هـایی      ODYM توافق، دو قطبی شدن و چندپارگی بر آن موضوع را در گروه مورد کنکاش قرار می دهد. در مدل

یک نظر، میزانی از پافشاری بر آن نظر و میزانی از قابلیت پذیرش از جانب دیگران است. در تعامل اعضـا بـا اشـکال و ترکیـب هـای       مانند

قابلیـت بررسـی نقـش رهبـران در فرآینـد پویـایی        ODYM گوناگونی از این ویژگی ها پویایی نظرات شکل می گیرد. یکی از ویژگی های

ن ها بر فرآیند شکل گیری و تغییر در نظرات اعضای گروه و سازو کارهای توافق، دو قطبی شدن و چند پارگی نظرات و نحوه تاثیرگذاری آ

 .است

 

 اجزای مدل
مدل به کار گرفته شده در این پژوهش از ره گذر بررسی و سپس تالش برای ترکیب ویژگی های مدل های موجود و حـذف نقـایص آنهـا    

بیه سازی این امکان را در اختیار محقق قرار می دهد که یک مدل جامع را برای شبیه سـازی پویـایی   ساخته شده است. این رویکرد در ش

 نظرات فراهم کند. این مدل از اجزای گوناگونی تشکیل شده است که با توجه به محدودیت های مقاله مهم ترین آن معرفی می شوند3

  عامل می باشد کـه در فضـای همسـایگی     3338شود و دارای تشکیل می  00*00دنیای مدل3 مدل این پژوهش از یک صفحه

 عامل به تعامل با یکدیگر می پردازند. 4خود به شعاع 

   ،عامل ها3 کنشگران اصلی دنیای شبیه سازی شده هستند و هر کدام مقادیر و وضعیت های گوناگونی از لحاظ فاصله با یکـدیگر

 دارند.نمره نظر، میزان پافشاری بر نظر و همچنین وجاهت 

  وضعیتی است که هر عدد نشان دهنده یک نظر است. این ویژگی به طور تصادفی به عامل ها اختصاص  33نمره نظر3 یک طیف

 پررنگ به خود اختصاص می دهد.-می یابد. هر عامل به نسبت نمره نظرش یک رنگ را در طیف کمرنگ

  نزدیک تر باشد  33باشد. هرچه میزان پافشاری یک عامل به  وضعیتی می 33میزان پافشاری3 میزان پافشاری همانند نمره نظر

 یقین و اصرار آن عامل بر نظرش بیشتر خواهد بود در نتیجه کمتر تحت تاثیر نظر دیگران قرار خواهد گرفت.

  مانند فن وجاهت3 میزان وجاهت یا قابلیت پذیرش عامل، قدرت تاثیر گذاری او بر دیگران که در دنیای واقعی مصادیق گوناگونی

بیان قوی، ظاهر آراسته و زیبایی، قدرت متقاعد کنندگی و ... را بازنمایی می کند. هرچه سهم یک عامـل از ایـن متغیـر بیشـتر     

 باشد، او تاثیر بیشتری بر نظر همسایگانش خواهد داشت.

 هستند، از ایـن واحـد زمـانی بـا      واحد زمانی3 در این مدل گام های زمانی وجود دارند که بازنمای گذشت زمان در دنیای واقعی

 یاد می گردد.  23عنوان تیک

 ODYMسناریوی 

بـه توافـق    2323جهـان در سـال   تعداد از متخصصان را فرض کنید که مامور شده اند بر سر موضوعی مانند وضعیت جمعیـت  

 و تبادل نظر بپردازند3 . آن ها در یکی از دو مدل زیر می توانند با یکدیگر به تعامل(2332برسند )هگزلمان و کراوس، 

تعامل های دو به دو3 در این مدل هر یک از عامل ها با یک عامل دیگر که به صورت تصادفی در همسایگی او و یا در  یک(

کل گروه انتخاب می شود، تعامل می کند و پس از آن به سراغ فرد دیگری می رود. در این حالت هر عامل در هـر لحظـه فقـط    

و با او تاثیر و تاثر دارد. این شکل تعامل از مدل توافق نسبی گرفته شده است. مدل پافشاری محـدود در   متوجه یک عامل است

 تالش قبلی برای بهینه سازی مدل پافشاری محدود است. 303( تصحیحی بر 2332کار میداوز و کلیف )

با بقیه در میان می گذارد و بقیه عامل هـا   تعامل نوبتی3 در این شکل از تعامل هر یک از عامل ها به نوبت نظر خود را دو(

در تعامل نوبتی بـرخالف تعامـل دو بـه دو     در مورد آن به قضاوت می پردازد و بر اساس قضاوتشان نظر خود را تغییر می دهند.

 مخاطب عامل مورد نظر تمام عامل ها هستند، این نوع از تعامل از مدل توافق نسبی اخذ شده است.
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 یافته ها

تیک زمانی اجرا شد. در هر دور داده های مربوط به آن دور و تیک )لحظه( های آن در  033دور با  03در این پژوهش مدل در 

 aggregateشـد و سـپس بـا اسـتفاده از دسـتور       SPSSیک فایل متنی ذخیره شد. در گام بعدی این داده ها وارد نرم افـزار  

وارد شـد و   MATLABهای مذکور به نـرم افـزار    میانگین آنها بر مبنای تیک های هر دور از اجرا حاصل شد. سپس میانگین

 نمودارها داده های میانگین گرفته شد.
 

 0و  2، 3، 3میزان نفوذ نظرات  -3 نمودار

 
می گذارد. میزان نفوذ به این معناست که چند درصد از را به نمایش  0تا  3نظر ابتدایی یعنی نظرات  4( میزان نفوذ 3نمودار )

نوسان و اختالف چندانی  333عامل ها از هر کدام از نظرات پیروی می کنند. چنان چه در نمودار مشاهده می گردد تا تیک 

آغاز شکل  ، شاهد نوسان های نسبتا شدید و333وجود ندارد، اما پس از آن و به خصوص از تیک حدود  0تا  3میان نظرات 

بر خالف دو نظر دیگر دارای نوسان های صعودی شدیدی  0و  2گیری اختالف در بین نظرات هستیم. ضریب نفوذ نظرات 

بدان معناست که هرچه از سر طیف فاصله می گیریم امکان پیروی از  3و  3است، این موضوع در کنار روند نزولی دو نظر 

 نظرات غیر افراطی بیشتر است.

 33و  8، 3 میزان نفوذ نظرات -2 نمودار

 

3 
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( سیر نظرات به گونه ای است که نشان می دهد ضریب نفوذ نظرات سر طیف پایین تر از نظر 3( همچون نمودار )2در نمودار )

 است که خود گویای عدم پیروی از نظرات افراطی در میان عامل ها است. 3

 غالب نظر میانگین -0 نمودار

  

( می 0که بیشترین پیرو را در تیک مشخصی از ادوار اجرای مدل داشته است. همان گونه که در نمودار )نظر غالب، نظری است 

است که باز هم عدم پیروی از نظرات دو سر طیف و افراطی را نشان می دهد. البته از  8تا  3بینیم، میانگین نظر غالب در بین 

 جایی غیر از میانگی می باشد.سوی دیگر همین نوسان نشان دهنده شکل گیری توافق در 

 

 میانگین نظر غالب -4نمودار 

  

( میانگین نفوذ نظر غالب را نشان می دهد. قله های موجود در نمودار نشان دهنده زمان های حصول توافق است. 4نمودار )

رو به رشدی را می  رویم، مسیرهمان طور که مشاهده می کنیم، میزان نفوذ نظر غالب آهنگ صعودی دارد و هرچه جلو می

بیشرین تراکم توافقات  433تا  033به بعد شکل می گیرند و در میان تیک های  333پیماید. اولین توافقات از حدود تیک 

 قابل مشاهده می باشد.
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 میانگین تعداد نظرات -0نمودار 

 

( 0باشد. چنان چه در نمودار )مدل میتعداد نظرات در واقع گویای تعداد نظرات دارای طرفدار در هر تیک از ادوار اجرای 

نظر که تعداد کامل نظرات است به سمت تعداد  33مشاهده می گردد، میانگین تعداد نظرات ب آهنگی نزولی به تدریج از 

کمتر نظرات و حصول اجماع بر سر نظرات خاصی را به نمایش می گذارد. نقاط افت ناگهانی نمودار نقاطی است که توافق کامل 

 گرفته است و همه عامل ها از نظری واحد پیروی می کنند.شکل 

 میانگین نمره نظرات -6نمودار 

 

به بعد هستیم. این نمودار نشان دهنده حرکت نظر در میان عامل ها  333( شاهد وجود نوسان از تیک حدود 6در نمودار )

سر طیف هستند، اما این حرکت به یک یا دو تیک است. قله دوم و آخرین افت این نمودار بیان گر حرکت نظرات به سمت دو 

 محدود می گردد.

 نتیجه

یافته های این مقاله نشان می دهد در شرایط عادی  و بدون وجود افرادی با افراد نظرات افراطی در ابتدا، و در تعامل افراد یـک  

ات افراطی نزدیک شوند، اما ایـن حرکـت   جامعه با یکدیگر، اگرچه ممکن است در بازه های بسیار محدودی حرکت افراد به نظر

هیچ گاه به نحوی شکل نمی گیرد که نظرات افراطی که در دو سر طیف وجود دارند، تقویـت شـود. ایـن نتیجـه مویـد نظریـه       
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مقایسه اجتماعی است که می گوید کنش گران در ابتدا به خاطر ترس از برچسب انحراف، از نظرات نزدیک به خود حمایت می 

 ها نظرشان را به سمت ارزش های واقعی به حرکت درمی آورند و احتماال از کنار نظرات افراطی عبور می کنند.  کنند. آن

اما در مقایسه یافته های این پژوهش با نظریه خویش رده بندی که قطبی شدن گروه را بر پایه هم نوایی با یک هنجـار افراطـی   

پژوهش با نظریه خویش رده بندی حذف فرض آن یعنـی وجـود یـک هنجـار      گروه تبیین می کند، باید گفت نحوه مواجهه این

 افراطی است که نشان می دهد در این صورت نظرات افراطی تولید نخواهند شد.

( مبنی بر شکل گیری توافق در میان نظرات را رد می کنـد و نشـان مـی دهـد     2332میداوز و کلیف ) از سوی دیگر این یافته 

 رایط مشخصی در جایی غیر از میانگین و البته دور از دو سر طیف شکل بگیرد.توافق می تواند در ش

 

 

 

 



 
 

 نینو یها پژوهش بر دیتاکو ی   اسالم   -  یبوم کردیرو با یانسان علوم یالملل نیب کنفرانس نیاول

 4931ماه   اسفند هشتم  –ساری ، مازندران  استان 

 منابع

 .، جامعه شناسی عامل محور محاسباتی. ترجمه3 احمدرضا اصغرپور ماسوله، مشهد، انتشارات سنبله3083اسکاتزونی، فالمینیو

 .توتیا انتشارات تهران، اول، چاپ منطق کنش اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گوهر، ،3030 ریمون، بودون،

  و نظریه  اجتماعی  مشکالت  کتاب  )نقد و بررسی  شناختی جامعه  و نظریه  اجتماعی  (. مشکالت3073جوادی یگانه، محمدرضا )

 .23-24، 33شماره   اجتماعی  علوم  ماه  (. کتاب مرتون ِ رابرت شناختی جامعه

های اجتماعی.  مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره سوم، شماره  زی، روشی برای بررسی رفتار(. شبیه سا3033جوادی یگانه، محمدرضا )

4. 
 

Baron, Robert S., Sieg I. Hoppe, Chaun Feng, Kao, Bethany Brunsman, Barbara Linneweh, and Diane Rogers. 

(1996). "Social Corroboration and Opinion Extremity." Journal of Experimental Social Psychology 325537-

61. 

Burnstein, Eugene and Amiram Vinokur. )1973(. "Testing Two Classes of Theories about Group-Induced Shifts 

in Individual Choice". Journal of Experimental Social Psychology 95 123-37. 

Burnstein, Eugene. )1982(. "Persuasion as Argument Processing." Pp. 113-24 in Contemporary Problems in 

Group Decision-Making, edited by J. H. Davis and G. Stocher-Kreichgauer. New York: Academic Press. 

Davis, James H. (1973). "Group Decision and Social Interaction: A Theory of Social Decision Schemes." 

Psychological Review 81597-125. 

DeGroot, Morris H. (1974). "Reaching a Consensus." Journal of the American Statistical Association 695118-21. 

French, John R. P., Jr. (1956). "A Formal Theory of Social Power." The Psychological Review 635181-94. 

Friedkin, Noah E. and Eugene C. Johnsen. (1991). "Social Influence and Opinions." Journal of 

Friedkin, Noah E. Choice Shift and Group Polarization. (1999). American Sociological Review, Vol. 64, No. 6. 

pp. 856-875. 

Goethals, George R. and Mark P. Zanna. (1979). "The Role of Social Comparison in Choice Shifts". Journal of 

Personality and Social Psychology. 3751469-76. 

Harary, Frank. 1959. "A Criterion for Unanimity in French's Theory of Social Power." Pp. 168-82 in Studies in 

Social Power, edited by D. Cartwright. Ann Arbor, MI: Institute for Social Research. 

Hegselmann, Rainer. And Krause, Ulrich. (2112). OPINION DYNAMICS AND BOUNDED CONFIDENCE 

MODELS, ANALYSIS, AND SIMULATION. Journal of Artifical Societies and Social Simulation (JASSS) 

vol.5, no. 3. 

Kerr, Norbert L. (1981). "Social Transition Schemes: Charting the Group's Road to Agreement." Journal of 

Personality and Social Psychology 415684-712. 

Laughlin, Patrick R. (1981). "Social Combination Processes of Cooperative Problem-Solving Groups on Verbal 

Intellective Tasks." Pp. 127-55 in Progress in Social Psychology, edited by M. Fishbein. Hillsdale, NJ: 

Erlbaum. 

Mackie, Diane M. (1986). "Social Identification Effects in Group Polarization." Journal of Personality and 

Social Psychology 515721-28. 

Mathematical Sociology 155193-216. 

McGarty, Craig, John C. Turner, Michael A. Hogg, Barbara David, and Margaret S. Wetherell. (1992). "Group 

Polarization as Conformity to the Prototypical Group Member." Bristish Journal of Social Psychology 3151-

21. 

Meadows, Michael. And Cliff, Dave. (2112). Reexamining the Relative Agreement Model of Opinion 

Dynamics. Journal of Artificial Societies and Social Simulation 15 (4) 4, 

<http://jasss.soc.surrey.ac.uk/155454.html> 

Sanders, Glenn S. and Robert S. Baron. (1977). "Is Social Comparision Irrelevant for Producing Choice Shifts?". 

Journal of Experimental Social Psychology. 135313-14. 

Stasser, Garold, Norbert L. Kerr, and James H. Davis. (1989). "Influence Processes and Consensus Models in 

Decision-Making Groups." Pp. 279-326 in Psychology of Group Influence, edited by P. B. Paulus. Hillsdale, 

NJ: Lawrence Erlbaum. 

Turner, John C. and Penelope J. Oakes. (1989). "Self-Categorization Theory and Social Influence." Pp. 233-75 

in Psychology of Group Influence, edited by P. B. Paulus. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Zuber, Johannes, Helmut Crott, and Joachim Werner. (1992). "Choice Shift and Group Polarization: An Analysis 

of the Status of Arguments and Social Decision Schemes." Journal of Personality and Social Psychology 

62551-61. 

 

 



 
 

 نینو یها پژوهش بر دیتاکو ی   اسالم   -  یبوم کردیرو با یانسان علوم یالملل نیب کنفرانس نیاول

 4931ماه   اسفند هشتم  –ساری ، مازندران  استان 

 

 


