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چکیده
یکی از مشکالت سازمانها ،عدم تشخیص بهموقع تغییرات گسترده نظیر بحرانها است .شناسایی این
تغییرات و تصمیمگیری درخصوص آنها همواره با تأخیر همراه است .یکی از راههای تشخیص بحران در
سازمانها ،بررسی و تجزیهوتحلیل شبکه اجتماعی کارکنان سازمان است .مدلهایی که تاکنون در این
خصوص مورد استفاده قرار گرفتهاند ،عموما مبتنی بر گراف بوده و از فرض عدم تجانس میان گرهها
استفاده کردهاند .چنین مدلهایی بهدلیل ماهیت ایستایی گرافها قابلیت مدلسازی رفتارهای پویا را ندارند.
تاکنون مطالعهای در مورد رویکرد پویاییهای سیستم در تحلیل رفتار شبکههای اجتماعی در طول زمان
یافت نشده است .به منظور پر کردن این شکاف تحقیقاتی ،در مقاله حاضر ،با استفاده از چارچوب
پویاییشناسی سیستمها به مدلسازی شبکه اجتماعی پویا با در نظر گرفتن رفتار عدم تجانس گرهها
پرداخته شده است .در این روش ،برای شبیهسازی رفتار جمعی گرهها و برجسته کردن تصادفی بودن
شبکههای اجتماعی پویا از معادالت دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است .این مدلسازی در نرمافزار
ونسیم شبیهسازی شده است .بهمنظور اعتبارسنجی مدل ارائه شده ،این مدلسازی بر روی شبکه ارتباطات
شرکت انرون ارزیابی شده است .در ادامه با بررسی سناریوهای شبیهسازی و متغیرها مشخص شد نرخ
تالطم یا انحراف استاندارد دادهها ،متغیر اهرمی در شبکههای اجتماعی است .نتایج این تحقیق الگویی از
رفتار شبکههای اجتماعی در شرایط مختلف را در اختیار تصمیمگیرندگان و برنامهریزان قرار میدهد.
کلیدواژهها :مدلسازی شبکههای اجتماعی پویا؛ پویاییشناسی سیستمها؛ تجزیهوتحلیل شبکه؛ معادالت
دیفرانسیل تصادفی؛ شرکت انرون
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 -1مقدمه
یکی از مشکالتی که سازمانها با آن روبرو هستند ،عدم تشخیص به موقع تغییرات گسترده و
بحرانها است .شناسایی این تغییرات همواره با تأخیر همراه است و این تأخیر سبب میشود تا
در صورت وجود بحران در سازمان ،نتوان بهسرعت با آن مقابله کرد و تبعات آن را کاهش
داد .یکی از شبکههای پویا که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است ،شبکه ارتباطات
شرکت انرون 1است .میزان تعامالت در شبکههای اجتماعی میتواند بسیار گسترده باشد.
گستردگی تغییرات در تعامالت برای مدیران و برنامهریزان مهم است چرا که با شناسایی
بههنگام این تغییرات ،میتوان زودتر بحرانها و یا مشکالت پیشآمده را شناسایی کرد.
شناسایی این تغییرات ممکن است از منابع و ابزارهای مختلفی صورت گیرد اما با مدلسازی
شبکه افراد درون سازمان و پایش پیوسته ویژگیهای این شبکه ،میتوان منبع و زمان وقوع
تغییرات را شناسایی کرد ]. [1
شبکههای اجتماعی بدون تغییر نیستند و همواره بهصورت زمان پیوسته تغییر میکنند.
تاکنون روشهای مختلفی برای مدلسازی شبکههای اجتماعی در طول زمان ارائه شده است.
ویژگی مشترک تمامی این مدلها بررسی رفتار شبکه در طول زمان و در نظر گرفتن رفتار
نامتجانس 2گرهها است بهنحویکه برخی از گرهها دارای مرکزیت باال 3بوده و احتمال بیشتری
برای تشکیل ارتباطات دارند .مدلسازی و شبیهسازی شبکههایی با تعداد گره زیاد مستلزم
محاسبات سنگین و روابط پیچیده است .تاکنون مطالعهای در مورد رویکرد پویاییهای سیستم
در تحلیل رفتار شبکههای اجتماعی در طول زمان یافت نشده است .در این تحقیق با استفاده از
پویاییشناسی سیستمها ،مدلسازی شبکه اجتماعی در طول زمان صورت گرفته است ،این
مدلسازی بر روی شبکه ارتباطات شرکت انرون ارزیابی شده است .در این مدل رفتار
نامتجانس گرهها در نظر گرفته نمیشود و با بررسی رفتار جمعی گرهها با استفاده از معادالت
دیفرانسیل 4شبکه مدل شده است .هدف اصلی این تحقیق ،ارائه مدلی است که بتواند پویایی
شبکههای اجتماعی را بازنمایی کند و امکان تشخیص زودهنگام تغییرات گسترده را فراهم
آورد .بهمنظور دستیابی به این هدف به اهداف فرعی زیر پرداخته شده است -1 :تعیین
متغیرهای اصلی در مدلسازی شبکههای اجتماعی پویا  -2تعیین سازوکارهای ارتباطی
متغیرهای اصلی شبکههای اجتماعی پویا  -3مدلسازی شبکههای اجتماعی پویا مبتنی بر
سازوکارهای بدست آمده  -4شبیهسازی شبکه و تعیین متغیرهای اهرمی.

195

میالد هاشمی و همکاران ـــــــــــــــــــــــــــــــ ارائه مدلی برای تحلیل شبکههای...

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تکامل شبکه در نتیجه تعداد زیادی تغییرات کوچک میان اجزاء شبکه رخ میدهد ] .[2این رفتار
تعبیری از سامانه پیچیده است .سامانهای پرتعداد از اجزاء کوچکتر که با یکدیگر و پدیدههای
خارج از سامانه برهمکنشهایی دارد و رفتارهایی از خود بروز میدهد که از رفتار اجزاء به
تنهایی قابل استنتاج نیست ] .[3شبکه پویا محدود به زمان مشاهده شبکه نیست بلکه فرایندی
پیوسته همراه با بازخورد است ،بهگونهای که ساختار کنونی شبکه ،تعیین کننده رفتار احتمالی
آن در آینده است ].[2
روشهای غالب در تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی طولی عبارتاند از :مدلهای زنجیره
مارکوف ،5مدلهای شبیهسازی چند-عاملی 6و مدلهای آماری .7در مدلهای زنجیره مارکوف
زمانپیوسته ،مدلسازی شبکههای طولی توسط سانیل و بنکس 8ارائه شد ] .[4مدلهای تکاملی
از شبیهسازی چندعاملی استفاده میکنند .بقیه مدلها از مدلسازی آماری استفاده کردهاند ].[5
پدرسن و ریتر 9بحران را بهعنوان "توالی از رویدادها که اگر بهدرستی مدیریت نشود،
میتواند پیامدهای منفی قابل توجهی داشته باشد" تعریف کردهاند ] .[6آنچه که در شروع فرایند
تصمیمگیری در خصوص بحرانها مهم است ،این است که بحران به اندازه کافی ،بهموقع
تشخیص داده شود تا زمان کافی برای اقدام وجود داشته باشد .در مدلسازی و پایش
شبکههای اجتماعی ،پیشبینی بحران مدنظر نبوده ،بلکه آنچه که مهم است ،تشخیص بهنگام
تغییر یا بحران است ] .[7پس از تشخیص بحران ،از رویکردهای مدیریت بحران استفاده خواهد
شد .بهعنوان مثال ،عزیزی و همکاران به بررسی کاربرد راهبرد تصمیمگیری پاندا 10در شرایط
بحرانی ،با تمرکز بر بحران کووید 1119-در ایران پرداختهاند ] .[8کارایونوف 12مدل شبکه
اجتماعی پویای اپیدمی کووید 19-را مبتنی بر مدل  13SIRدر گراف تعامالت شخص به شخص
ارائه کرده است] .[9وانگ و همکاران 14در مطالعهای به بررسی رابطه بین شبکه اجتماعی
اعضای هیئت مدیره با عملکرد شرکت پرداختهاند؛ نشان داده شد اتصال بهتر اعضای هیئت
مدیره ،بهرهوری را بهبود میبخشد ] .[10فیشر و پینتر-ولمن 15به بررسی تغییرات رفتار
جمعی شبکه پویا با استفاده از تحلیل شبکه چندالیه پرداختهاند .این مطالعه نشان داد رفتار
جمعی گرهها ،متأثر از تعادل شبکه پویا نیست ].[11
نایزینک و همکاران 16در پژوهشی مدل توسعهیافته بازیگر محور را ارائه کردهاند؛ در این
پژوهش مدل تکامل شبکه بر اساس اصول مدل بازیگر محور ارائه شد ] .[13،12یک ویژگی
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ساختاری این مدل ،معماری بازیگر محور آن است .گروویک و همکاران

در تحقیقی به

بررسی حالتهای بهینه شبکههای اجتماعی برای به حداکثر رساندن مطلوبیت اجتماعی و
عملکرد اقتصادی پرداختند ].[14
رحمان سرشت و همکاران در تحقیقی مشابه ،به تحلیل شبکههای همکاری علمی
پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
هر چه شکلگیری گروهکهای محلی و اجتماعات تحقیقاتی بیشتر باشد ،میتواند به پیشرفت
یک حوزه علمی کمک کند ،اما ارتباط ضعیف میان گروهها از موانع توسعه علمی ،یادگیری
بیشتر و نوآوری در حوزه مدیریت راهبردی در ایران است ]  .[15سروستانی و همکاران در
پژوهشی به بررسی کارایی در شبکه تامینکنندگان پرداختند .نشان داده شد شرکتهای با
عملکرد باال ،ارتباطات خود را با دیگر شرکتها و تأمینکنندگان افزایش داده و مدیریت میکنند
]. [17،16

 -1-2رفتار تصادفی شبکههای اجتماعی
ویژگی تصادفی بودن ،در بسیاری از مدلهای موجود در زمینه مدلسازی شبکههای اجتماعی
در طول زمان مشترک است .از سادهترین مدل ،یعنی مدل اردوش-رنی-گیلبرت 18تا مدلهای
بازیگر محور تصادفی ،همگی بر تصادفی بودن حالتهای شبکه اتفاق نظر دارند
] .[20،19،18،13،12،2تصادفی بودن به این معنی است که در هر گام زمانی ،اگر گره  iفرصت
تغییر در شبکه را داشته باشد ،او میتواند ارتباطاتش را ثابت نگه داشته یا تغییر دهد ].[12
در پویاییشناسی سیستمها ،اغلب ،رفتار قطعی سیستم در هر لحظه مشخص است .در هر
گام زمانی ،مقدار متغیر سطح ،قطعی و مشخص است و با انتگرالگیری از متغیر نرخ میتوان به
جوابهای قطعی رسید .مدل معادله دیفرانسیل تصادفی ،19بهصورت معادله ( )1است:

z (0) = z0 , t  0

()1

dZ (t ) = [aZ (t ) + b]dt + gdW (t ),

که در آن )  W (tفرایند وینر 20است .فرایند وینر در طول زمان مشتقپذیر نیست .بنابراین،
معادله ( )1بهجای مشتقات )  dZ (tبهصورت گامهای بینهایت کوچک بیان میشود .معادله ()1
خالصهای از معادله انتگرال تصادفی ( )2را نشان میدهد که در آن ،انتگرال دوم ،انتگرال

تصادفی ˆ Itoاست ].[21
()2

t

t

0

0

Z (t ) = z0 +  [aZ (s) + b]ds +  gdW (s),
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تاکنون ،مطالعات زیادی بر روی مدلسازی شبکههای اجتماعی با استفاده از گرافها
صورت گرفته است .گرافها مدلهای ریاضی ایستایی هستند که قابلیت مدلسازی
رویدادها/رفتارهای پویا را ندارند ،در حالی که ،شبکههای اجتماعی با توجه به ماهیت خود،
مدلهایی پویا هستند ] .[22به تازگی ،مدلهای پویایی که مبتنی بر گراف نیستند ،ارائه شدهاند.
کارادوغان و کارچی 21مدل مبتنی بر شبکههای پتری 22را ارائه کردهاند که شبکههای اجتماعی
عالمتگذاری شده 23نام دارند ].[22
یکی از ویژگیهای اصلی پویاییشناسی سیستمها ،سادهسازی مدل برای انجام شبیهسازی
است .شبیهسازی حاصل از پویاییشناسی سیستمها ،محدودیت ایستایی شبکههای اجتماعی
مبتنی بر گراف و مفروضات بعضا غیرواقعی مدلهای زنجیره مارکوف را ندارد و محاسبات
آن ،برخالف مدلهای چندعاملی ،سنگین و پیچیده نیست .در بیشتر مدلهای شبکههای اجتماعی
پویا ،رفتار عدم تجانس میان گرهها در نظر گرفته شده است .مدلهای کمی به بررسی
شبکههای اجتماعی همگن پرداختهاند که این مدلها ،به دلیل سادگی ،در دنیای واقعی قابل
پیادهسازی نیستند .با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستمها میتوان فرض تجانس میان
گرهها را به گونهای در نظر گرفت که شبکه حاصل ،پیچیدگی محاسباتی نداشته و بتواند
شبکههای اجتماعی واقعی را مدل کند.

 -3روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر ،به لحاظ هدف و دیدگاه اصلی کاربردی است .از منظر دیگر ،تحقیق حاضر به
لحاظ محیط انجام و گردآوری دادهها ،بهصورت کتابخانهای انجام گرفته است .با توجه به
طبیعت اهداف و جهتگیریهای تحقیق ،یک روش تحقیق کمّی برای گردآوری دادهها و اطالعات
انتخاب شده است .در این تحقیق ،برای ایجاد مدل شبیهسازی و ارائه نتایج عملکردی از رفتار
سیستم ،از روش پویاییشناسی سیستم استفاده شده است .همچنین ،بهمنظور ساخت مدل
ریاضی و انجام شبیهسازیهای کامپیوتری ،از نرم افزار ونسیم 24استفاده شده است.
فرایند مدلسازی توسط پویاییهای سیستم به شرح زیر است ]:[23
 -1تشریح دقیق صورت مسئله (تعیین مرز مدل)
 -2تعیین تئوری و فرضیه دینامیک درباره علل بروز مسئله
 -3ساختن یک مدل شبیهسازی برای آزمون فرضیه فوق
 -4آزمون مدل برای اطمینان از صحت عملکرد آن
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 -5طراحی سیاستهای مختلف و ارزیابی آنها توسط مدل

 -4یافتههای پژوهش
برای ایجاد مدل مسئله و شبیهسازی آن ،ابتدا ،مسئله موجود بهصورت پویا تعریف میشود.

 -1-4تعریف مسئله
در این پژوهش ،شبکه بهعنوان یک سامانه پیچیده در نظر گرفته شده است که رفتارهایی از خود
بروز میدهد که از رفتار اجزا ،به تنهایی قابل استنتاج نیست .بر این اساس ،هدف از این پژوهش،
شبیهسازی پویایی شبکههای اجتماعی پویا ،بهعنوان یک سامانه پیچیده است .با وجود تمامی
متغیرهای اثرگذار بر روی پویایی شبکههای اجتماعی ،به نظر میرسد نرخ تماس میان گرهها و
میزان تغییرات در تعداد گرهها در واحد زمانی ،بیشترین تأثیر را بر ساختار شبکه داشته باشد.

 -2-4متغیرهای اصلی:
جدول  - 1متغیرهای اصلی مدل
ردیف

نام متغیر

منبع

1

اعضای بالقوه شبکه

مدل  ،SIRمدل آندراده ][25،24

2

نرخ تماس

مدل [24] SIR

3

جمعیت

مدل [24] SIR

4

اعضای شبکه

خبرگان

5

نرخ

رانش25

6

نرخ

تالطم26

7

سطح ارتباطات



معادالت دیفرانسیل تصادفی ][21



معادالت دیفرانسیل تصادفی ][21
خبرگان
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 -3-4رفتار متغیرهای مرجع:

شکل  -1سطح ارتباطات در طول زمان در شرکت انرون (منبع :دادههای شرکت انرون)

 -4-4فرضیه دینامیکی:
بهمنظور شرح رفتار شبکههای اجتماعی پویا و علت پویایی این گونه شبکهها ،از ادبیات
موضوع و مشورت با خبرگان این موضوع استفاده شده است .نتایج این بررسی به شرح زیر
است:
در ابتدا ،شبکهای موجود است که تعداد اعضایی در آن حضور دارند .اعضای بالقوه شبکه
) .در حین این تماس ،کسری از B1با نرخ مشخصی با اعضای شبکه تماس برقرار میکنند (
اعضای شبکه ،اعضای بالقوه را به حضور در شبکه دعوت میکنند و در ادامه ،کسری از افراد
دعوت شده به شبکه ،دعوت به حضور در شبکه را میپذیرند .با پیوستن افراد بالقوه به شبکه،
رسم  .)SIRاین بخش ،کامال منطبق بر مدل R1شبکه بزرگتر شده و اعضای آن بیشتر میشود (
 .شکل این مدل در شبکههای اجتماعی پویا ،بهصورت [ ]24شده است
شکل  2است.
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شکل  - 2مدل  SIRدر شبکههای اجتماعی ][25

اعضای شبکه پیوسته روابطشان را تغییر میدهند؛ این تغییرات شامل حذف یا اضافه کردن
رابطه است .حال ،باید مشخص شود هر گره ،با چه نرخی ارتباطاتش را تغییر میدهد .با توجه
به پژوهش نازینک و همکاران ] [12و رویکرد پویاییشناسی سیستمها میتوان گفت :هر گونه
تغییر ،باید بهصورت همگن بین اعضا توزیع شود .در نتیجه ،پارامتر ایجاد و یا حذف ارتباط از
27

متغیر تصادفی پواسون

 با میانگین مشخص تبعیت میکند .افزایش این پارامتر بر روی

نرخ افزایش و کاهش سطح ارتباطات تأثیر مثبت دارد .حال ،باید مشخص شود چه عاملی
موجب فعال شدن این نرخ میشود .با توجه به ادبیات موضوع ،علت پویایی شبکههای اجتماعی
این است که :هر بازیگر بهدنبال افزایش مطلوبیت از طریق تغییر روابط خود و کسب بیشترین
مطلوبیت است .اما ،با نگاهی جزئیتر در روابط اشاره شده در ادبیات موضوع ،مشخص است
که همگنی مورد تاکید در پویاییشناسی سیستمها رعایت نشده و برای هر یک از افراد ،تأثیرات
و توابع هدف مختلفی وجود دارد .برای بازنمایی پویایی در شبکههای اجتماعی ،باید تابع هدفی
تعریف گردد که ویژگی همگنی را دارا بوده و بتواند پویایی تغییرات در شبکه را توضیح دهد.
در ادامه ،به تعریف این تابع هدف پرداخته میشود:
با ترکیب نتایج مقاله گروویک و همکاران ] [14و رویکرد پویاییشناسی چنین استنباط
میشود:
• در مورد نتیجه  ،2امکان در نظر گرفتن گروهکهای محلی در رویکرد پویاییشناسی
وجود ندارد .این نتیجه با توجه به قدرت روابط ضعیف قابل توجیه است ،اما کاربردی در این
تحقیق ندارد.

• در مورد نتیجه  ،3با توجه به تعداد افراد و سطح حداکثر مطلوبیت اجتماعی و اقتصادی،

میتوان تابع مطلوبیت سطح ارتباطات را بهصورت  6  nدر نظر گرفت .این موضوع ،در
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ادبیات دیگر تحت عنوان شش درجه جدایی 28بحث شده است ].[26
در نتیجه ،عامل تغییرات در سطح ارتباطات ،تابع بهینه است .افزایش اعضای شبکه ،باعث
ایجاد اختالف از تابع بهینه شده و به تبع آن ،سطح ارتباطات را افزایش میدهد ،افزایش سطح
ارتباطات فاصله از سطح بهینه را کاهش میدهد تا شبکه به هدف خود ،یعنی تابع بهینه برسد.
سطح ارتباطات به دلیل ذات تصادفی شبکههای اجتماعی پیوسته تغییر میکند .این تغییرات در
چارچوب اشاره شده در ادبیات مربوط به معادالت دیفرانسیل تصادفی ،حول مقدار تابع بهنیه
رخ میدهد ( ،Error! Reference source not found.سمت چپ) .با توجه به نرخ تالطم موجود
در بخش تصادفی ،ایجاد ارتباطات و وجود تأخیر در درک فاصله از سطح بهینه ممکن است
سطح ارتباطات از سطح بهینه ارتباطات فراتر رود .افزایش سطح ارتباطات بیش از تابع بهینه،
اختالف موجود را افزایش میدهد .اختالف مثبت ،موجب میشود کسری از اعضای شبکه
ارتباطات خود را کاهش دهند و نرخ حذف ارتباط افزایش یابد .افزایش در این نرخ ،حذف
ارتباطات را افزایش داده و سطح ارتباطات کاهش خواهد یافت ( Error! Reference source not
 ،found.سمت راست).

شکل  - 3حلقه فاصله منفی(شکل سمت چپ) و فاصله مثبت (شکل سمت راست)
از سطح بهینه ارتباطات

اختالف از سطح بهینه بهصورت غیرمستقیم بر روی اعضای شبکه اثرگذار است .افزایش
اختالف عملکرد شبکه را کاهش میدهد .کاهش عملکرد ،نرخ خروج از شبکه را افزایش میدهد.
نرخ خروج نیز بهصورت مستقیم ،موجب ترک شبکه میشود .هرچقدر این فاصله بیشتر باشد
اعضای شبکه ،از شبکه خارج میشوند .خروج اعضای شبکه نیز منجر به کاهش مقدار تابع
هدف بهینه میشود و به تبع آن سطح ارتباطات کاهش خواهد یافت و این کاهش تشدید میشود
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(شکل  ،4سمت چپ).

شکل  - 4حلقه تأثیر اختالف بر عملکرد شبکه (شکل سمت چپ) و
حلقه تأثیر عملکرد بر پیوستن به شبکه و اعضا (شکل سمت راست)

با افزایش عملکرد شبکه ،کسری از افراد که دعوت ارسال میکنند و کسری از افراد که
دعوت را میپذیرند افزایش مییابند .افزایش این متغیرها موجب افزایش در نرخ پیوستن به
شبکه میشود و در ادامه با افزایش اعضا تابع بهینه افزایش مییابد .افزایش تابع بهینه نیز
اختالف با سطح ارتباطات را افزایش میدهد و افزایش اختالف ،عملکرد شبکه را کاهش میدهد
(شکل  ،4سمت راست).
پیوستن به شبکه بر ایجاد ارتباط و سطح ارتباطات میافزاید .در ادامه افزایش در سطح
ارتباطات ،اختالف را کاهش داده و افزایش اختالف نیز عملکرد شبکه را کاهش میدهد(
شکل .)5

شکل - 5حلقه تأثیر عملکرد شبکه بر سطح ارتباطات
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 -5-4نمودار علت و معلولی:
پس از تعریف مسئله و رسم نمودار مرجع مربوط به آن ،مرز مدل تعیین و روابط علی معلولی
مشخص میشود .بدین منظور ،برای تعیین ابعاد مسئله و روابط درونزا آن از ادبیات موضوع
مربوطه و مشاوره با خبرگان این موضوع با توجه به تفکر سیستمی استفاده شده است.
جدول  2خالصهای از متغیرهای مستخرج از ادبیات موضوع و مشاوره با خبرگان را نشان
میدهد.
جدول  - 2متغیرها و حلقههای مستخرج از ادبیات موضوع و مشاوره با خبرگان
زیر سیستم و گام
اعضای شبکه-تشکیل
شبکه ابتدایی

متغیرها

منبع

"اعضای بالقوه شبکه"" ،اعضای
مدل [24] SIR

شبکه"" ،جمعیت"" ،نرخ تماس"
مدل نایزینک و همکاران
][12

همکاران ][14

و میانگین آن"" ،نرخ تشکیل ارتباط"،
"تابع بهینه"" ،میانگین درجه بهنیه به
ازای هر نفر"" ،تأخیر"
"کسری از افراد که دعوت را

تغییرات در سطح
ارتباطات پس از

"تابع بهینه"" ،متغیر تصادفی پواسون
"نرخ حذف ارتباط"

مدل گروویک و
سطح ارتباطات-

شبکه"" ،ورود به شبکه"" ،خروج از

مدل

آندراده42

][25

میپذیرند"" ،کسری از افراد که دعوت
ارسال میکنند"" ،عملکرد شبکه"

تشکیل شبکه ابتدایی
معادالت دیفرانسیل
تصادفی ][21
مشاوره با خبرگان

"فرایند براونی" ،"29نرخ رانش"" ،نرخ
تالطم"
"سطح ارتباطات"" ،ایجاد ارتباط،
"حذف ارتباط"

شکل  6نمودار علت و معلولی مدل را نشان میدهد.
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حلقه
R1,
B1,
B2
B4,
B3
B5,
B4,
B3
R2,
B6
B4,
B3
B4,
B3
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شکل  - 6نمودار علت و معلولی

 -7-4نمودار حالت جریان

شکل  - 7نمودار حالت جریان

 -8-4اعتبار سنجی و شبیهسازی مدل
برای اعتبارسنجی مدل ،آزمونهای ارزیابی رفتار ساختار مدل و تست حالتهای حدی انجام
شده است .اما با بررسی دادههای شرکت انرون ،اطالعات مربوط به تشکیل شبکه ابتدایی
کارکنان وجود نداشته و تنها اطالعات مربوط به سطح ارتباطات در طول زمان وجود دارد .از
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این رو بایستی مدل تحقیق را به گونهای بیان کرد که بتواند شبکه را در حالت عدم وجود
اطالعات از افراد شبکه در ابتدا و انتها مدل کند .برای اعتبارسنجی نتایج از دادههای شرکت
انرون استفاده شده است .مدل حالت جریان شبکه را در حالت عدم وجود متغیرهای سطح
اعضای شبکه و سطح اعضای بالقوه شبکه را در نظر بگیرید (شکل  .)8این مدل با مدل شکل 7

تفاوتهایی به شرح زیر دارد:

 -1مقدار  در مدل قبلی بر اساس فاصله از حالت بهینه شبکه بیان میشد اما در این

حالت بایستی از دادههای واقعی شرکت انرون احصاء شود.

 -2مقدار  در مدل قبلی عددی ثابت و برابر با  1در نظر گرفته شده بود.

مقدار  و  در ادبیات موضوع به ترتیب بهعنوان نرخ رانش و نرخ تالطم شناخته

شدهاند ] .[21مقادیر این متغیرها را میتوان از دادههای واقعی تخمین زد .در این تحقیق از
دادههای شرکت انرون استفاده میشود .مفروضات زیر را برای تخمین متغیرهای رانش و
تالطم در نظر میگیریم:
•

برای تخمین نرخ رانش و تالطم از دادههای شرکت انرون از سال  1997تا سال 2002

استفاده میشود.
•

با توجه به نوع دادههای شرکت انرون و وجود نرخهای مختلف رانش برای سالهای

مختلف آن ،این متغیرها برای هر سال بهصورت جداگانه احصاء میشوند.
با توجه به تالطم زیاد در گام زمانی روزانه ،گام زمانی بهصورت هفتگی در نظر گرفته
میشود.

شکل  - 8مدل حالت جریان در حالت عدم وجود متغیرهای سطح اعضای شبکه و سطح اعضای بالقوه
شبکه
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برای تخمین مقادیر نرخ رانش و نرخ تالطم از روابط زیر استفاده شده است:

si
)
si −1

()3

(ui = ln

که در آن  siتعداد ارتباطات در هفته  iام و  si −1تعداد ارتباطات در هفته  i −1ام است.
سپس برآوردگر نااریب  uحاصل از لگاریتم طبیعی تغییرات بهصورت رابطه ( )4است:

1 n
 ui
n i =1

()4

=u

همینطور برآوردگر انحراف معیار بهصورت رابطه ( )5است:
1 n
 (ui − u )2
n − 1 i =1

()5

=v

که در آن  uبرآوردگر نااریب تغییرات لگاریتمی  uiها است .این انحراف استاندارد همان
نرخ تالطم اشاره شده است .همچنین نرخ رانش برابر است با :

1
u = (  −  2 )
2
u 1 2
= + 
 2

()6
()7

برای تعیین نرخ تالطم و استفاده از فرایند براونی در معادالت دیفرانسیل تصادفی الزم
است دادههای مربوط به لگاریتم طبیعی تغییرات 30سطح ارتباطات از توزیع نرمال پیروی کند.
بنابراین در ابتدا بایستی نرمال بودن لگاریتم تغییرات بررسی شود.
جدول  3نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 31و مقادیر تخمین زده شده از دادههای

شرکت انرون برای مقدار رانش و تالطم را نشان میدهد .مشخص است برای سال 2001
دادهها در گام زمانی هفتگی نرمال نیستند اما اگر در گام زمانی روزانه بررسی شود ،آماره
 0.0863 : k _ sو مقدار 0.65905 : p _ valueاست .بنابراین دادهها نرمال هستند.
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جدول  - 3نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و مقادیر نرخ تالطم و رانش برای دادههای شرکت انرون



آماره آزمون کولموگروف-

مقدار احتمال

اسمیرنوف

P _ value

0.11237

0.77256
0.63008

دوره

 uروزانه

1997

-0.00747

0.432336

1998
1999

0

1.076857

0.20388

0.041416

0.421445

0.11004

0.77877

2000

0.031137

0.254883

0.12476

0.38615

2001

0.03643

0.394253

0.20345

0.2302

2002

-0.24791

0.768103

0.21333

0.10219

روزانه

با توجه به تصادفی بودن تکامل در شبکههای اجتماعی و همینطور وجود این ویژگی در
معادالت دیفرانسیل تصادفی امکان پیشبینی دقیق و برازش مدل بر روی دادهها وجود ندارد،
در این حالت نمیتوان در رابطه با موقعیت دقیق نمودار در معادالت دیفرانسیل تصادفی اظهار
نظر نمود اما میتوان در رابطه با توزیع احتمالی نمودار در زمانهای مختلف اظهار نظر کرد.
حال با توجه به اینکه توزیع  uiها از توزیع الگ-نرمال 32بهصورت رابطه ( )8پیروی میکنند:
()8

1 ln(Q) − m 2
( exp (−
))
2
s
2 sQ
1

= )h(Q

میتوان بازه اطمینانی را برای متغیر تعداد ارتباطات در هر لحظه تعریف کرد که در  = 5%
در آن بازه قرار گیرد .این بازه اطمینان را برای  1 −  = 95%بهصورت زیر در نظر بگیرید:
()9

ln( S0)+(  −1 2 )t +1.96* t
2

 St  e

ln( S0)+(  −1 2 )t −1.96* t
2

e

الف) آزمون بازتولید رفتار :برای انجام این آزمون ،از بازه اطمینان رابطه ( )9استفاده شده
است .این بازه اطمینان به منظور اعتبارسنجی برای سالهای  1997تا  2002در شکل  9نشان
داده شده است .محدوده بین رنگ آبی بازه اطمینان  1 −  = 95%را نشان میدهد .در شکل

 9برای سال  1997مشخص است عدد  16حتی در بازه  1 −  = 50%نیز قرار میگیرد .به
همین ترتیب میتوان برای سالهای  1998تا  2002این بازههای اطمینان را بدست آورد .در

انتها میتوان بازههای اطمینان را برای مدل اصلی هم بیان کرد ( شکل .)10
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شکل  - 9بازههای اطمینان شبیهسازی و سطح ارتباطات واقعی در شرکت انرون بین سالهای  1997تا 2002
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شکل  - 10بازه اطمینان برای متغیر اعضای شبکه و سطح ارتباطات برای مقدار گرههای اولیه  143و
دوره 1500روزه .مقادیر برای  20مسیر نمونه نشان داده شده است.

با توجه به نمودار حالت جریان و شبیهسازی انجام گرفته نقاط اهرمی موجود در مدل
عبارتاند از:
 -1نرخ تماس :نرخ تماس در ابتدا ،بیشترین تأثیر را بر روی سرعت ورود اعضای بالقوه
شبکه ،به شبکه دارد .ورود زودتر اعضا به شبکه موجب شکلگیری سریعتر ارتباطات در سطح
شبکه شده و تغییر اندک این متغیر تأثیر زیادی بر روی متغیر سطح ارتباطات و متغیر اعضای
شبکه میگذارد.
 -2میانگین درجه بهینه به ازای هر گره :افزایش میانگین درجه بهینه به ازای هرگره از  6به
باالتر یا پایینتر از آن اثر شدیدی بر روی سطح ارتباطات و متغیر اعضای شبکه میگذارد.

 -9-4سناریوسازی و شبیهسازی سناریوها
بر اساس نقاط اهرمی میتوان سناریوهای زیر را پیشنهاد نمود:
 -1-9-4سناریوی اول  :ادامه وضع موجود
در این سناریو در وضعیت موجود تغییری ایجاد نمیشود .در این حالت اعضای شبکه برابر با
اعضای شبکه در شرکت انرون (  ) n = 13در نظر گرفته شده است ] .[27در این حالت همانند
سطح ارتباطات در شرکت انرون سطح ارتباطات بعد از نوساناتی به صفر نزدیک میشود (شکل

.)11
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:

:

شکل - 11نمودارهای اعضای شبکه و سطح ارتباطات برای پارامترهای اولیه دادههای شرکت انرون
(ادامه وضع موجود)

 -2-9-4سناریو دوم :افزایش در متغیر نرخ تماس
سطح فعلی نرخ تماس برابر با  3است با افزایش نرخ تماس به  ،10اعضای بالقوه زودتر به
شبکه ملحق شده و بر پویایی سطح ارتباطات اثر میگذارند (شکل .)12

=10

:

=10

:

=6

:

=6

:

=5

:

=5

:

:

=4

:

=4
=3

(

):

=3

(

):

شکل  - 12نمودارهای اعضای شبکه و سطح ارتباطات برای مقادیر مختلف نرخ تماس به ترتیب، 4:
 10 ،6 ،5و مقدار اولیه آن (( )3سناریو دوم)

 -3-9-4سناریو سوم :افزایش در پارامتر میانگین متغیر تصادفی پواسون
افزایش در این پارامتر فاصله از میزان بهینه سطح ارتباطات را شدیدتر میکند( .شکل .)13
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:

=6

:

=5

:

=4
=3
=2

=5

:
:

=4

:
(

=6

:

:

=3

) :

=2

(

):

شکل  - 13نمودارهای اعضای شبکه و سطح ارتباطات برای مقادیر مختلف میانگین متغیر تصادفی
پواسون به ترتیب 4،5، 3 :و مقدار اولیه آن (( )2سناریو سوم)

 -4-9-4سناریو چهارم :افزایش در میزان 
انتظار میرود با افزایش تالطم در شبکه اختالف از سطح بهینه ارتباطات بیشتر شود و به تبع
آن اعضای شبکه و سطح ارتباطات زودتر به صفر برسد( .شکل  )14این نتیجه طبیعی است زیرا
افزایش تالطم عملکرد شبکه را مختل کرده و موجب حذف تعداد بیشتری از افراد ،از شبکه
میشود .نمودار این سناریوها تاییدی بر این نتیجه است.

(

= 35

= 50

:

= 20

:

= 10

:

=0

:

(

)
: σ = 50
: σ = 20
: σ = 10
:σ=0

):

( σ =35

):

شکل  - 14نمودار اعضای شبکه و سطح ارتباطات برای مقادیر مختلف نرخ تالطم به ترتیب،10 ،0 :
 50 ،20و مقدار اولیه آن (( )35سناریو چهارم)

 -10-4تحلیل و مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی سناریوها
با توجه به نقاط اهرمی و سناریوهای مختلفی که در قسمت قبل بررسی شد ،مالحظه میشود

که بیشترین تأثیرپذیری متغیر سطح ارتباطات در کنار عوامل دیگر ،متغیر تالطم یا همان 

بوده و افزایش این متغیر بر اکثر متغیرهای سطح وابسته به متغیر سطح ارتباطات تأثیرگذار
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است .این بدان معنی است که در شبکهای با تالطم باال احتمال خارج شدن از کنترل بیشتر و

محتملتر است .مشخص است در شبکه پرتالطمی مثل انرون با وجود  باال فروپاشی شبکه
مورد انتظار بود .بنابراین هر عاملی که موجب ایجاد فاصله از سطح تعادلی شبکه یعنی همان
تابع بهینه شود ،عاملی برای از بین رفتن کنترل شبکه خواهد بود.

 -5بحث و نتیجهگیری
این تحقیق بهمنظور ارائه مدلی پویا برای مدلسازی شبکههای اجتماعی پویا نظیر انرون ،برای
اولین بار با استفاده از پویاییشناسی سیستمها ارائه شد .در ابتدا الزم بود تا وجه تمایز این
مدل نسبت به مدلهای موجود مشخص شود .متغیرهای اصلی از ادبیات موضوع شناسایی
شدند و با توجه به تصادفی بودن شبکههای اجتماعی از رویکرد معادالت دیفرانسیل تصادفی
استفاده شد .به منظور یافتن متغیرهای اهرمی 4 ،سناریو بر روی مدل ارزیابی و نتایج اجرای
آنها شبیهسازی گردید .با توجه به نتایج اجرای این سناریوها مشخص شد یک عامل مهم در
پایش شبکه انرون ،تالطم یا انحراف استاندارد تغییرات لگاریتمی دادهها بوده است .تالطم باال
در شبکه انرون موجب شد تا سطح ارتباطات از سطح بهینه آن فاصله زیادی گرفته و حالت
خارج از کنترل برای آن ایجاد کند .این موضوع در رابطه با دیگر شرکتهایی که به نوعی
35

مشابه ورشکست شدند ،نظیر :بالکباستر ، 33تاور رکوردز ،34ای .اف .هاتن

و ...نیز صادق

است .بنابراین پایش روند تغییرات این متغیر به کشف حالتهای غیرطبیعی شبکه به
کارشناسان و برنامهریزان سازمانها کمک کننده است .این نتیجهای قابل انتظار است چرا که
خارج شدن سیستمها در حالتهایی که تالطم و عدم قطعیت بسیار زیاد وجود داشته باشد،
محتمل است .با توجه به شناخت حاصل شده از مسئله ،اهرمیترین و اصلیترین متغیرهای
اثرگذار بر شبکه را میتوان به ترتیب متغیر تالطم و تابع بهینه دانست.
برخالف مدلهای مبتنی بر گراف که رویکردی ایستا به مدلسازی دارند ،در این تحقیق از
رویکردی پویا برای بازنمایی پویایی شبکههای اجتماعی پویا استفاده شد .ماهیت تصادفی
شبکههای اجتماعی پویا توسط معادله دیفرانسیل تصادفی خطی مدلسازی شد .نشان داده شد
که چگونه پارامترها ،روابط و ارقام برآورد شده میتوانند بر روی نرخهای تالطم و رانش تأثیر
گذاشته و منجر به مسیرهای نمونه متفاوتی شوند .عالوه بر این ،معادالت دیفرانسیل تصادفی
نه تنها مسیر نمونه میانگین را مشخص میکند ،بلکه اطالعاتی در مورد تغییرپذیری در این
مسیرها و توزیع احتمالی آن برای استفاده در بازههای اطمینان نیز ارائه میکند .چنین اطالعاتی
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در معادالت دیفرانسیل معمولی بهدست نمیآید.
تطبیق رویکرد و نتایج این تحقیق با پژوهش انجام شده توسط ویلسون و همکاران[28] 36
نشان دهنده این است که انعطافپذیری مدلهایی که تشکیل ارتباطات را با استفاده از متغیر
تصادفی پواسون نشان میدهند ،نسبت به مدلهایی که از متغیر تصادفی برنولی در مدلسازی
ارتباطات استفاده میکنند ،بیشتر است .با وجود استفاده از معادالت دیفرانسیل تصادفی و توابع
عایدی برای تشکیل ارتباط ،این تحقیق رویکرد متفاوتتری را نسبت به مدلهای بازیگرمحور
تصادفی همچون نایزینک و همکاران ارائه کرده است ] .[12مفروضاتی مثل تجانس گرهها و
بازههای اطمینان در معادالت دیفرانسیل تصادفی نتایج متفاوتی را بین این دو تحقیق نشان
میدهد.
پیشنهاد میشود از مجموعه دادههای دیگری که در آن دادههای مربوط به نحوه ورود
اعضای شبکه وجود داشته باشد ،استفاده شود .وجود این مجموعهها به بررسی دقیقتر
اثرگذاری سناریو سوم کمک میکند.
پیشنهاد میگردد در قسمت تشکیل شبکه ابتدایی از مدلهای دیگری همچون  SIRSاستفاده
شود تا پویایی ورود مجدد اعضا به شبکه بررسی شود
پیشنهادات کاربردی پژوهش به شرح زیر است:
پیشنهاد میشود این شبیهسازی بر روی مجموعه داده شبکههای تعامل رو در رو ،نظیر
شبکه بازی مقاومت 37اجرا شود .بررسی مقادیر نرخهای تالطم و رانش در این شبکهها به
تشخیص بحران در شبکههای اجتماعی واقعی در شرایط اضطراری مانند همهگیری کووید19-
کمک کننده است.
پیشنهاد میگردد از نرخهای تالطم و رانش مدل ارائه شده در تحقیق برای پایش شبکههای
حاصل از رسانههای اجتماعی استفاده گردد .از جمله مجموعه دادههای حاصل از رسانههای
اجتماعی میتوان به مجموعه داده پوکک 38با بیش از  30میلیون ارتباط اشاره کرد .بررسی
رسانههای اجتماعی با استفاده از چنین روشهای به تشخیص روندهای نوظهور و تشخیص
ناهنجاریها کمک میکند.

 -6پینوشتها
1. Enron
2. Heterogenous
3. High centrality

4. Differential Equation
5. Markov chain
6. Multi-agent
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7. Statistical models
8. Sanil and Banks
9. Pedersen and Ritter
10. PANDA
11. COVID-19
12. Karaivanov
13. Sucepitble-Infected-Removed
14. Wang et al.
15. Fisher and Pinter-wollman
16. Niezink et al.
17. Groviec et al.
18. Erdős–Rényi-Gilbert
19. Stochastic Differential Equation
20. Wiener Process
21. Karadoğan, and Karcı
22. Petri nets

`

23. Marked social networks
24. Vensim
25. Drift rate
26. Volatility rate
27. Poisson
28. Six degrees of separation
29. Brownian process
30. Natural logarithm
31. Kolmogrov-Smirnov test
32. Log-Normal distribution
33. Blockbuster
34. Tower Records
35. E. F. Hutton
36. Wilson et al.
37. Resistance game
38. Pokec
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