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 چکیده

از هنجار، استاندارد یا الگوی ای در علوم اجتماعی است، موضوع هنجاراست. منظور یکی از رفتارهای اجتماعی که موضوعی  هسته

ای پذیرفته شده است و عمل به آن مورد انتظار جمع است. هنجار ابزار مهمی است که رفتاری است که در میان یک گروه یا جامعه

وامع ها در تنظیم جبر دولتشده و بدیل مهمی برای اقدامات قانونی و هزینهتوسط جوامع برای انتظام بخشی امور به خدمت گرفته

شود؛ موضوع تحریم است که به مثابه یک تضمین برای جلوگیری اجتماعی متمایز میی رفتارهایاست. ویژگی مهم هنجار که با بقیه

کنش، تنها ساختاری است که منافع حاصل از آن، قابل تقسیم نیست و عمل به آن علاوه هنجار در بین ساختارهایاز نقض آن است. به

گردد. ما در این مقاله براساس این دو خصلت که متمایزکننده هنجار از بقیه عادات و ی زیادی میسان برای عدهموجب ایجاد نفع یک

کند. این هنجار ایفا میکه ساختار، نقش مهمی در مکانیسم ترویجیم دهشان مینکنیم. را ارائه می خود روشرفتارهای بشری است، 

و در ، نیازمند تلاش های هنجارآوربه عنوان نقش بستار بیشتربا  هایراساستفاده از دهد میساختار با ابتنا بر خاصیت بستار نشان 

ارتباطات بین افراد در جامعه اجتماعی است. ترکیب نیروهای ناشی از ساختارهایشبکه دریکهنجار سرایتکمتری برای هنتیجه هزین

-شده است، لیکن بهرههندگان رفتارهای منفی، پیشتر توسط جیمزکلمن تبییندو تاثیر بستار به تولید فشاراجتماعی بیشتر بر انجام

هنجار ازطریق بررسی خصوصیات ذاتی هنجار یعنی ساختار را برای تکامل-که رابطه تلاشروشی گیری از این نظرات برای ارائه 

 است.  روشد ارائه این تقسیم، توضیح دهد، تاکنون صورت نگرفته و مقاله حاضر در صدتحریم و منافع غیرقابل

 کلمات کلیدی

 هنجار، رفتار، الگوریتم تلاشاجتماعی، بستار، تحریم، ترویجهنجاراجتماعی، شبکه

 

 مقدمه -1
اجتماعی است. منظور ای و کلیدی درعلومازموضوعات پایهیکی هنجاراجتماعی

ای وه یا جامعهرفتاری است که در میان یک گراز هنجار، استاندارد یا الگوی
. هنجارها نقش [1]آن مورد انتظار جمع استپذیرفته شده است و عمل به

. ایجاد [2]کنندرفتارها ایفا میمهمی در پیشبرداهداف جوامع بخصوص تنظیم
. در بعد ترویج به این [3]هنجار دو بعد دارد: بعد ترویج و بعد تحریم و تکامل

هنجار هایی موجب خلق ویا تکاملکه چه نوع کنششودمیموضوع پرداخته 
-شود که چگونه کنشگران نقضمیشوند و در بعد تحریم، توضیح دادهمی

-دیگر قرارگرفته و مجازات میهنجار، تحت فشاراجتماعی کنشگرانیکننده

 شوند.
یابند. یکی از های مختلفی بروز و ظهور میهنجارها در فضاها و گروه

دار ها عهدهاست. امروزه شاب برخط)شاب(اجتماعیهایاین فضاها شبکه
ها  ای از فعالیتاجتماعی هستند. در طیف گستردههای مهمی در عرصهرسالت

سیگار گرفته تا و ترک[4]رویاز ترویج رفتارهای فردی سالم مانند پیاده
اجتماعی استفاده هایفرهنگی درجامعه، ازمحمل  شبکهنمودن هنجارهایحاکم

از موضوعاتی است که موردتوجه فضا، یکی ایندر هنجارترویج شود.می
گرفته های انجام. عمده پژوهش[5]تحقیقاتی معاصر استهایجریان
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های از نظریهاجتماعی با استفادههایشبکه هنجار دردرخصوص تکامل
پذیرد و هنجار به مثابه نوعی اجتماعی صورت میهایرفتار در شبکهگسترش

-تفصیل گفتمانبه مرتبطشود. دراین زمینه دربخش کارهایمیرفتار نگریسته 

 ها را بررسی خواهیم نمود.هنجار در شبکههای مرتبط با تکامل
در روند بررسی و مطالعه این حوزه، این سئوال برای ما مطرح شد که آیا 

خصوص و با کنکاش درماهیت های متعارف پژوهش در اینخارج از چارچوب
دیدی را برای ترویج هنجار مطرح جتوان راهبرد یا روشیمفهوم هنجار، م

صدد پاسخ به این پرسش با روش جدیدی است که مقاله حاضر در ساخت؟
 جلوتر تشریح خواهدشد.

 ببین مسئلهت -2
-هایکنش یمقولهبخش قبلی، شده درمطرحپرسش نیل به پاسخ برای 

هنجاری را موردبررسی قراردادیم و دراین مسیر موقعیت مفهوم هنجار را در 
افراد هایهنجار درسایه کنش هدفمند پیدا نمودیم.های بین انواع ساخت کنش

که کنش، هنجار براساس خصوصیاتیجموعه ساختارهای. درم[6]شودخلق می
شده توسط کلمن . در نمودار ون ارائه[6]کندخاصی را تعریف میدارد، ناحیه

این ساختار، ر. د[6]داردقرار11، هنجار درناحیه(1شکل)عنوان ساختارکنشبه
 FوB(. دومنطقه اصلیAشود)منطقهمیتعریف هدفمندکنشمنطقه درقلمروکل

منابع کنترلحقمنابع یا انتقالها در قالب انتقال کنترلکنشاز سیاریداریم.  ب
صورت مبادله ها بهاز انتقالداخل این منطقه بعضی(. درBاست)منطق

 Cجانبه مانند منطقهصورت یک( و بعضی بهCغیراز بخشبه Bداخلاست)کل
له های خود شخص است که بوسیکنترل کنشحقانتقال ،ویژهاست. انتقال

-ن جنس مبادله است. یعنی افراد حقاست. هنجار از ایمشخص شده Dمنطقه

کنند. مثلا وقتی از ترس نگاه دیگران، خودرا به دیگران منتقل می کنترل منابع
کنیم، یعنی کنترل رفتار خود را به دست دیگران زباله را به بیرون پرت نمی

ت ولی اجتماعی نیست. هدفمند اسهای( منطقه کنش1یک)یم. منطقهاهداد
جانبه است و هم از منطقه اقتدارکاریزماتیک است چون هم یک 5منطقه 

ای است که اعتماد منطقه 6منابع است. منطقه  کنترل برجنس انتقال حق
مراجعه شود.  [6]کند. برای بررسی تفصیلی این روابط به درآنجا معنی پیدا می

است و ذیل  11است که منطقه  اما آنچه برای ما مهم است منطقه هنجار
هایی سروکار داریم که ما با کنش Fنشان داده شده است. درGو با  Fمنطقه

هایی هستند که آن، کنشنتایج آنها برای بسیاری از افراد است ولی درون
تفکیک نیستند. اگر کنشی این ها بوده ولی قابلدارای نتایج برای خیلی

آوریم. پس هنجار از جنس در زمره هنجار میباشد ما آنرا را داشتهخصوصیت
طرف و تولید منافع و نتایج غیرقابل کنش به دیگران ازیککنترلواگذاری حق

 دیگر است.تقسیم از طرف
 ،اجتماعی کسی کنشی هنجاری انجام دهدبنابراین اگر دریک شبکه    

تقسیم نیست. نفع قابلرسد و ایندف ومرتبط میههمه افراد جامعهنفعش به
 مسئله درکه اینرسد همه مییکسانی بهبنابراین اولین نکته آن است که نفع

شود. از طرفی  هر فرد یک تمایلی دارد و یک گرفته ترویج باید درنظر مدل
اجتماعی افراد بیشترباشد و آستانه مقاومت برای او وجود دارد. هرچقدر سرمایه

پذیری کمتری از هنجار باشند، اطاعتار اجتماعی بیشتری برخورداز قدرت
-مقاومت افراد متفاوت است ولی نفع یکسانی بههایبنابراین آستانه .[6] دارند

  رسد.همه می
 براساس   تلاش ما شاهد تفاوت در میزان ،مقاومتبراساس تفاوت آستانه   

 

 [6] اجتماعینقشه ساختارهای کنش-1شکل 

 
مقاومت او بیشتر فرد از آستانههستیم. اگر میزان تمایلدر شبکه فراد اشرایط 

نفعی که است. یعنی میزانرفتهشود به این معنی است که این فرد هنجار را پذی
مقاومت او بیشتر اش مقداری گردد که از آستانهرسد باید اندازهبه هرفرد می

اش اجتماعی. برای سادگی مدل، ما مقاومت هر فرد را معادل عدد سرمایهباشد
 کنیم. در شبکه تعریف می

د. در کن کند و اجراآور، هنجاری را مطرحفرد هنجارگیریم یکدرنظر می    
رسد. حال بسته به میزان مقاومت ها میهمه همسایهواحدی بهصورت نفعاین

این جریان شود و درکم میمورد نظر همسایه درجه از مقاومت هر همسایه، یک
شوند و به جمع میآنهایی که مقاومت کمتری دارند زودتر از بقیه شکسته

ها ارتباط داشته مسایهاین ه پیوندند. حال اگر فردجدید نیز بامیهنجارآوران 
کند و این اول مشارکت می گرههای شدن مقاومت همسایهباشد در شکسته

اول هنجارآور،  های فردهمسایه کل کههنگامیتا یابدتدریج قدرت میجریان به
آور موقع این هنجارشوند. سئوال اینجاست که چه به افراد هنجارپذیر تبدیل

کند؟ به عبارتی چقدر تلاش های خودرا آلودهیههمساشود کلمیزودتر موفق
هنجاری مطرح ماهیت کنش که از؟ این تلاش براساس خصوصیاتیلازم است

 شود.   سازی میساختیم، مدل
هایی که مرتبط را به کمک بررسیهایهای آتی ابتدا پژوهشما دربخش     

نجاری و هسپس براساس ساختارکنش کنیم وایم، تشریح میانجام داده
سازی، بخش شبیه را ارائه نموده و سپس دشده، مدل خودخصوصیات مطرح

کار ای از کلسازیم. در انتها نیز جمع بندی خلاصهمدعای خود را مدلل می
 کنیم.ارائه می

 های مرتبطپژوهش -3

های گفتمان کنیم،میاجتماعی صحبتهایدر شبکه[8]هنجارتکاملاز وقتی
اجتماعی برای تنظیم هایهنجار در درون شبکه: تکاملشودمیمختلفی مطرح

شویم. میآن مواجهگفتمان است که با اولین ،شبکهرفتاری درونفضای
-هایهنجارهای بیرونی موردنیاز جامعه ازمحمل شبکهتکامل ،گفتماندومین

دهی هنجار در از: مدیریت جریانگفتمان عبارتستاجتماعی است و سومین
اجمالی به  صورتگفته بهگفتمان پیشاجتماعی. برای تبیین سههایشبکه

ها هستند و معیارهای لازم را کنیم که نماد این گفتمانمیهایی اشارهفعالیت
اختصار در رو برای. ازایننمایندمیبه خواننده درزمینه فهم پژوهش ارائه



هم را برای های متحقیق موردنیاز پژوهش، نمونهبررسی مرتبط با ادبیات
 کنیم.  میشدن مفهوم ارائهروشن

زمینه که  گرفته دراینهای انجاماز پژوهشاول: یکیتوضیح گفتمان    
-این مفهوم اشاره دارد، درخصوص تکامل و نقضازحیث عنوان نیز دقیقا به

-این مقاله اینآمده است. در[9]بوک است که در مقالههنجارها در فیس

به اجتماعی مربوطارگرفته است که چگونه هنجارهایموضوع مورد مطالعه قر
یابند اجتماعی در طول زمان تکامل میهایهای شبکهنحوه استفاده از سایت

گذارد. ها چگونه براهداف ارتباطی و حضوراجتماعی افراد اثر میو نقض آن
-انتظاراتنقضشده توسط تئوریراهنمای ارائهاین مطالعه از چارچوب

اجتماعی است، استفاده ای مرتبط با هنجارهایاز مقالات پایهکه[10]برگون
هنجارها انتظارات و نقضدودسته نقض ها را بهاست. در این مقاله نقضنموده

-بافت فیس هنجارها به نقض قواعدعمومی درونتقسیم نموده است. نقض

-قضقبول. نگذاری قابلپستمرتبط با عاداتبوک اشاره دارد؛ مثل آداب

نفر با فرددیگر انتظارات به رفتارهایی اشاره دارد که ازنظر ارتباط بین یک
وی  زیادی باپیغام از فردی که مدتقابل قبول نیست؛ مثل دریافت یک

دیگر:  اگر بوک ندارد. مثالکار درفیساست و این ربطی به آدابنداشته ارتباط
آداب د یک عکس خلافباشد و بخواهمناسبی با فردی نداشتهکسی فاصله

شود و فرد مخاطب بوک تلقی نمیهنجار در فیسکند، این نقضاو پستبرای
از دایره دهد مانند حذفمنفی نشاناین موضوع ممکن است واکنشنسبت به

هم حضور دارند. همین موضوع اجتماعی که باآشنایان و یا دوستان در شبکه
نشده و انتظار تلقییاد باشد، نقضزنفر در حد دوستی خیلیوقتی فاصله دو

را که این مقاله مورد تحقیق وجود نیاورد. آنچههاست واکنش منفی بممکن
مثال بوک است. برایاز فیسهنجارهای استفادهقرارداده است از نوع نقض

شود که چگونه میتوضیح داده[11]این مقاله براساس تحقیقاتدر
محتوا که ضمنی هستند ازطریق مشاهده گذاریهنجارهای مرتبط با اشتراک

 یابند.شوند و تکامل میرفتاری دوستان یادگرفته میعادات
اشاره نمود. این  [12]بهتوانهای مرتبط بااین گفتمان میاز دیگر تلاش      

صریح و و هنجارهای پردازدبرخط میبررسی هنجارهای جوامعمقاله به
های در اسناد، ازجمله پرسش صریحنماید. هنجارهایمیضمنی را تبیین

کند در میگروه هستند را بررسیهدف و قوانینمتداول که رئوس مطالب
طور غیررسمی از هب هستند کهکه هنجارهای ضمنی آن هنجارهاییحالی

شوند. ازاین نموده و مدون میها ظهور پیداروز گروهبهطریق تعاملات روز
 [14]و[13]خصوص بهمود که دراینتوان فراوان پیدا نها میدست تلاش

از مقالات که ارتباط وثیقی بااین گفتمان دارد و  دیگریکی نمود.توان اشارهمی
آمده است. دراین مقاله  [15]زمینه است دری کارهای اینمشابه با بقیه

اجتماعی را مرهون هایموفقیت درتکامل و خلق هنجارهای موردنیاز درشبکه
خوبی و صادقانه عیان کنند، ثانیا هبران هویت خودرا برلا کاداند: اوکار میسه

قوی کمک باشد تا به پایداری اجتماعمکانیسم بازخورد مناسب وجود داشته
             کردن نیازهای کاربران، فکر مناسبی شده باشد. کند و ثالثا برای برآورده

 :دومتوضیح گفتمان
ی برای تغییر رفتارها عاجتماهایگیری از شبکهها در بهرههنوز خیلی    

توانند برروی رفتارهای های اجتماعی می. مثلا آیا شبکه[16]تردید دارن
های علمی فعالیت ،زیست تاثیر بگذارند؟ درحوزه سلامتحفاظت محیط

مشکلات برای حلاجتماعی و هنجارها هایاز شبکهوسیعی برای استفاده
 سیگار و مقابله با گسترشرکبا الکل، تمرتبط با سلامت جامعه مثل مقابله

را شده دراین زمینهعلمی کارهای انجامپذیرد که نمونهانجام می  ایدزویروس
های تعقیب نمود. از دیگر فعالیت [20]و[19]و[18]و  [17]توان درمی
زمینه رویکرد وهمکاران درتوان به کارهای آقای برکوئتسزمینه میاین

های محیط گفتمان، نیروی. مطابق این[21]اجتماعی اشاره نمودهنجارهای
کار کنند و ابزار اینتوانند برای کاهش مخاطرات جامعه مداخلهو افراد می

-هایبا خشونتازاین رویکرد برای مقابلهاست.  اجتماعیرویکردهنجارهای

های دبیرستانی های دانشجویی و جمعیتجنسی، الکل، دخانیات در محیط
کند میمثبت تاکیدهایبر جنبه ،گیریبرای پیشن رویکرد ایشود. استفاده می

های از تکنیککار اینو برای کند( نمی)از ترس استفاده منفیهایتا جنبه
درصد 5مثلا فقط کند. استفاده می دادن اطرافیانمختلفی از جمله دخالت

گونه درصد این55دهند و میازمردان هستند که تجاوز جنسی را انجام
درصد  5که اکثریت هستند برای کنترلدرصد55شود از میتند. سعینیس

-الف ریه برای تغییررفتار عبارتنداز:ظنهای اصلی این. گزارهشوداستفاده
ها و ها و رفتارهای همسانان تاثیر زیادی روی گرایشما از گرایشدرک

م داریهای ما عموما غلط است. ما گرایشمتاسفانه درک-. برفتارما دارد
اند فراتر ازآنچه هست تعداد همسانان خودرا که انتخاب ناسالمی داشته

-کنند را زیر تعداد واقعی نشانمیبرشماریم ونیز تعداد کسانی که سالم رفتار

گروه یا اجتماعی ازجامعه، اکثرمردم رفتارسالم را اگر در یک-. جدهیم
های باشند که همسانان آنها انتخاببرگزینند ولی بیشتر مردم باور داشته

اجتماعی برای دهند؛ می توان از کمپین تبلیغاتی هنجارهایمیناسالم را انجام
-. دنمودسالم استفادهدرک و ترغیب بیشتر آنها برای انتخابکاهش عدم

صحیح جاری از بلیغاتی هنجارهای اجتماعی، برپایه اطلاعاتتهای کمپین
 شوند.  ام میمخاطبان موردنظر انج

اجتماعی دراین گفتمان وسیله مهمی برای ترویج هنجارها هایشبکه    
 هستند. 

 سوم: توضیح گفتمان
اجتماعی هایرفتارها در شبکهی توسعهها درزمینهاز فعالیتمجموعه وسیعی    

 [5]رفتارها مطابق بابرای تحلیل برخطاجتماعیهایشبکهگرفتن از و یا کمک
-امتلند و همکارانش در آزمایشگگاه دانشگگاه پای آقای آلکسی کارهدر حوزه

ها ایدهسرعت انتشاراجتماعی برای کاهشپذیرد.  تنظیم شبکهانجام میتی آی
ای در انتخاب راهبردهگا، مهمتگرین راهبگرد عملگی گلهمنظور پرهیز از روشبه

ور مفصل در شود که بطمیمبتنی بر تکنولوژی درزمینه تغییردادن رفتارها تلقی
تحقیگق و بررسگی قرارگرفتگه اسگت. موضگوع مگورد [5]شده درمقالات اشاره

گیرد. ها قرار میحوزه نیز دراین زمره تلاشهای ایناجتماعی و پژوهشسرایت
هگای ایگن زمینگه اسگت. نمونه مناسگبی از تلگاش [22]خصوص مقالهدر این

رض قرارگگرفتن توسگط اطلاعات بین افراد با هربگار درمعگ ،براساس این تلاش
نیز   [23]دراین زمینه مقاله یابد.میآگاه، مانند یک پاتوژن گسترشدوستیک
گرفتگه های صگورتتواند مورد استفاده قرارگیرد. بطورخلاصه عمده پژوهشمی

گفتمان مبتنی بگر تگرویج هنجگار بگا قلمگداد نمگودن هنجگار در زمگره در این
-رفتار در شگبکهزمینه که به گسترشاینرفتارهای انسان است و کلیه مقالات 

جنس بگا مسگئله هنجگار مواجهگه دارنگد. امگا  اجتماعی اشاره دارند، ازاینهای
نشده است که چگونه های فوق پاسخ دادهکماکان این پرسش در همه گفتمان

های لازم را اندازه گرفت و مدلی که توان برای تکامل و تولید هنجار تلاشمی
-گفتمان دیگگر درایگنیکعبارتی بهداد؟ بهکند، ارائها را مدیریتهبتواند تلاش

معیارهای لازم برای مگدیریت تلگاش و هزینگه  ،زمینه نیاز است تا براساس آن



آورد. پژوهش حاضر ایگن معیارهگا را بگا ورود در بدست هنجار راکرد در ترویج
-کامگلجدیگدی را بگرای تسازی نمگوده و روشخصوصیات ذاتی هنجار، مدل

نمایگد. ایگن نگوع  هنجارها براساس خصوصیات مختص هنجگار پیشگنهاد مگی
-نمونه  [24]د و مقالهناجتماعی توجه ویژه دارمقوله ساختار شبکهها بهفعالیت

بالگاتر و دهد  افراد با درجهای مشابه با فعالیت پژوهشی ما است که  نشان می
عی در هنجار از خود نشگان کلاسترینگ کمتر علاقه بیشتری برای همنواضریب

 دهند.می

 روش پیشنهادی   -4
اجتماعی برای هنجارها نقش کلمن؛ نقش ساختاربستار در روابطمطابق نظریه

لازم برای ظهور شرطتوان گفت که یکطورکلی، می. به[25]استمهمی
اش بردیگران تحمیل اثرات خارجی موثر، وجود کنشی است کههنجارهای

ها منفی کنشدرسایه تلاش برای جلوگیری از اثرات خارجیشود. هنجارها می
-آیند. ولی در بعضی ساختارهایمثبت بوجود میهایو یا تشویق به کنش

آیند. شرایط مهیااست، بازهم هنجارها بوجود نمیای باوجوداینکه اینشبکه
کار را دلیل این 2. شکل شماره[25]بستار درآنها استآن، فقدان ساختاردلیل

رابطه دارد  CوBبا A( کنشگرa. دریک ساختارباز مانند )[25]دهدنشان می
نماید ولی ها تحمیلخودرا برآناز کنشمنفی حاصلتواند اثرات خارجیو می
-نمودن توان برای مقابلهجمعیا قادربه هماهنگی ندارندباهم رابطهB,Cچون

ربه اعمال دارند قادچون باهم رابطه Cو B(bنیستند. ولی درشکل)Aبا
را، با اعمال  Aتوانند جلوی رفتار مغایربا هنجارهستند و می Aتحریم روی

 .  [25]اجتماعی بگیرندفشار
 

 
 [25]  ( b( و با بستار)aشبکه بدون بستار )-2شکل 

، مقدمهبخش شده دریحتشرخصوصیات و گفتهپیشبراساس نکات       
 روش پیشنهادی ما به شرح زیر است:

-سرمایه اینصورتدرباشد، GنامهبگرافیکهایگرهازایمجموعهNاگر -

عضو در گراف آن وبینیتدرجه، جمع [26]بامطابقNاجتماعی هرعضو
منظور  مقاله اشاره شده است.در اصلی های عاملاز عامل دو این است.

در شبکه عبور  گرهکل جریانی است که از یکمیزان گرهاز بینیت یک
 .[27] کندمی

فراد درپذیرش هنجار براساس قدرت خود در شبکه عمل ا [6]مطابق -
تر از افرادضعیف کردن افرادقدرتمند سختکنند. یعنی اطاعتمی

گیرد. براین اساس ما درابتدا مقاومت هرفرد را معادل میصورت
 کنیم.میاجتماعی تعریفسرمایه

همه یکسان برایدارای منافع گرههرعمل هنجاری توسط یک -
تولیدشده برای  دارد. لذا میزان نیروی گرهمرتبطین آنهمسایگان و 

هنجار، یکسان  ازسمت اطاعتدادن آنها بهافراد و سوقکاهش مقاومت
  است.

-بیشتر را بههای با تعداد مثلثگرهشبکه،  هنجار دریکبرای گسترش -

ای که در اختیار کنیم. براساس بودجهمیهای آغازین انتخابگرهعنوان 
کنیم. در هایی که دارای بیشترین مثلث هستند را انتخاب میرهگاست، 
اجتماعی بالا برای تلاش را های با سرمایهگرهترین حالت اگر سهم ساده

، در اینصورت به Cواحدبودجه در نظر بگیریم و کل بودجه را  kمعادل 
ی های بیشتر را براهای با تعداد مثلثگرهاز  ترتیب تعداد  

 کنیم.هنجار انتخاب میترویج

های گرههنجار در شده تلاش خود را برای ترویجانتخاب گرههر  -
 دهد.میشده انجامهمجوار مطابق بودجه داده

تلاش برای کنیم به کمترینکه ازاین مکانیسم برای ترویج استفادهدر صورتی   
های سازییههای شبمنفی رگرسیونشبکه نیاز است. شیب هنجار درکلسرایت
سگازی را کند. بخش بعگد مشخصگات شگبیهمیگرفته این مدعا را تائیدصورت

 دهد.توضیح می

 سازی شبیه -5
مختلف براساس هایسازی روی گرافشبیهبخش نتایج چندین عملیات دراین

 است.ارائه شده Rو به کمک زبان  شدهتعریفالگوریتم روش پیشنهادی و 
اجتماعی را سرمایه ،گرافاز  رهگگرفته ابتدا برای هر سازی صورتدرشبیه

کنیم. میزان میپیشنهادی محاسبهشده در بخش روشبراساس قاعده بیان
ترویج اجتماعی درنظرگرفته و سپس عملیاترا معادل سرمایه گرهمقاومت هر

 . کنیممیپیشنهادی شروعشده در روشهای آغازین تعریفگرهرا با 
 

 
 1جدول  1مرتبط با شماره  نمونه اول: شبیه سازی-3شکل 



 

 
 1جدول 2مرتبط با شماره  یساز هی: شبدوم نمونه-4شکل

 گرهبه  گرههنجار از یک ی پذیرشبرای سادگی ارسال یک پیام برا     
نسبت به ،کنندهآغاز گرهترویجی در نظر بگیرید. برای هردیگر را معادل عمل

k  گرفتهی هنجارآوری درنظرهدف، سهمیهشبکهاز بودجه دراختیار و اندازه -
-شده تلاش میهنجارآور تا دستیابی به تعداد سهمیه تعریف گرهشود. هر می

ای برای ترویج وجود نداشته باشد، تا وقتی که هیچ همسایهتلاش کند و این
شود میهدف کمهایگرهواحد از مقاومت ترویجی یکدر هرعملیابد.میادامه

های گرهبه فهرست  گرهشد، آنبه صفر نزدیک گرهکه مقاومت یکو هنگامی
های سازینمودار رگرسیون شبیه 4و3های شکلرشود. دمیهنجارپذیر افزوده

 آمده است. دوگراف برای نمونه 
ها ازطریق معادله و تعدادمثلث گرهبین تعدادتلاش هردراین نمودارها رابطه    

 زیر مورد سنجش  قرارگرفته است.

 
نماینده تعداد مثلث  triangle_noمعادل تلاش و  wدر رابطه فوق     

 میزان ها با منفی تعدادمثلثدهنده رابطهنشانرگرسیون منفی خطشیباست.  
این نتیجه براساس نظریات کلمن که  هنجار است.تلاش مرتبط برای ترویج

 آید.میداند، بوجودلازم میعامل ساختاری بستار را در اعمال تحریم شرط
گراف مختلف را سازی برای ششنمونه شبیهنتایج شش (1)شمارهدول ج

 دهد.نشان می

 نتیجه گیری-6
های مختلف تحقیق ما ضمن تببین مفهوم هنجار به بررسی گفتماندر این

اجتماعی پرداخته و با کشف این هایگیری ازهنجار در بستر شبکهدرباره بهره

توجه به خصوصیات ذاتی هنجار و گرفته عمدتاً بدونخلاء که تحقیقات انجام
اند، ادعا نمودیم ر با سایرعادات و رفتارها، انجام گرفتهبانگاه یکسان به هنجا

ادعا دهیم. برای اثبات اینمیخصوصیات هنجار ارائهجدید با ورود بهکه روشی
به سراغ نظریات جیمزکلمن درباب خصوصیات هنجاراجتماعی رفته و با 

هنجارکه ساختار درمدل ترویجاجتماعی و نقشگیری از مفهوم سرمایهبهره
اند، مدلی را برای ترویج، مورد تحقیق قراردادیم. به توسط کلمن بیان شده
داده سازی را انجاممختلف، شبیههایشده، برای گرافکمک فرمولبندی ارائه

هنجار تلاش هرفرد برای ترویجبستار و میزانمعینی بین خصوصیاتو رابطه
-توسعه مفهوم سرمایهتواند در حاصله میروش و نتایجبدست آمده است. این

کشف رابطه کلاسترینگ وساختاری مانند ضریبهایو دیگرشاخصاجتماعی
کنش مانند اعتماد، اقتدار، هنجار و یا استفاده ازدیگر ساختارهایها با ترویجآن

تشریح شده  [6] ون توسط کلمن مبادله بازار و موارد دیگری که در نمودار
 شوند.کار گرفتههاست، ب

 سازینتایج شبیه( :  1جدول )

 ها اندازه شماره    
 تایج رگرسیونن

(intercept, triangle-coef) 

تعداد گره  1
، چگالی 251:

متوسط، دفعات 
   51اجرا: 

(85.6276,-0.1660) 

تعداد گره  2
، چگالی 271:

متوسط، دفعات 
   61اجرا: 

(108.2153,-0.5063) 

تعداد گره  3
، چگالی 511:

متوسط، دفعات 
   41اجرا: 

(103.5675,-0.2821) 

تعداد گره  4
، چگالی 311:

متوسط، دفعات 
   31اجرا: 

(119.987,-0.376) 

تعداد گره  5
، چگالی 411:

بالا دفعات اجرا: 
41   

(73.6370,-0.07363) 

تعداد گره  6
، چگالی 411:

بالا، دفعات 
   41اجرا: 

(104.7170,-0.1585) 
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